 













1. ராபர்ட் லெவன்ட ாவ்ஸ்கி என்பாரு ன் ல ா ர்புட ய

4. ‘ஆபடரஷன் சர்த் ஹவா’வை டமற்லகாள்கிற இந்திய

விடையாட்டு எது?

ஆயு ப்பட எது?

அ) டென்னிஸ்

அ) இந்பதா-திடபத்திய எல்டலக்காவல்படெ

ஆ) கால்பந்து 

ஆ) எல்டலப் பாதுகாப்புப் படெ 

இ) ஹாக்கி

இ) மத்திய ப மக்காவல்படெ

ஈ) மட்டெப்பந்து

ஈ) மத்திய டதாழிற்துடற பாதுகாப்புப் படெ

✓

பபாலந்து கால்பந்தாட்ெ வீரர் ராபர்ட் டலவன்பொவ்ஸ்கி
2021ஆம் ஆண்டிற்கான ‘FIFA சிறந்த வீரர்’ விருடத
டவன்றார். தற்பபாது, அவர் பபயர்ன் முனிச் அணிக்காக
விடையாடி, டதாெர்ந்து இரண்ொவது ஆண்ொக இந்த
விருடத டவல்கிறார்.

✓

பார்சிபலானாவின் ஸ்பானிய நடுகை வீராங்கடனயான
அடலக்ஸியா புட்டெல்லாஸ் ‘FIFA சிறந்த வீராங்கடன’
விருடத டவன்றார். இந்த ஆண்டின் சிறந்த பகாலுக்கான
புஸ்காஸ் விருடத அர்டென்டினா வீரர் எரிக் லபமலா
டவன்றுள்ைார்.

✓

நிதி நிறுவனம் எது?
அ) இந்திய ரி ர்வ் வங்கி
ஆ) நபார்டு
இ) SEBI 

அ) கெகஸ்தான்

ஈ) SIDBI

ஆ) ஆப்கானிஸ்தான்
இ) இந்பதாபனசியா 

✓

பங்குச் ந்டதயின் அடிப்படெக்கருத்துகள் குறித்து முதலீ
-ட்ொைர்களிடெபய விழிப்புணர்டவ ஏற்படுத்துதற்காக,
மூலதனச் ந்டத ஒழுங்காற்றுநரான SEBI தனது திறன்
பபசிச்ட யலிடய ‘ ாதி’ என்ற டபயரில் டவளியிட்ெது.

✓

பங்குச் ந்டதயில் நுடழயும் தனிநபர் முதலீட்ொைர்களின்
அதிகரிப்பு காரணத்தாலும் திறன்பபசி அடிப்படெயிலான
வணிகநெவடிக்டககைாளும் இச்ட யலி டவளியிெப்பட்டு
உள்ைது. KYC ட யல்முடற, வர்த்தகம் மற்றும் தீர்வு,
பரஸ்பர நிதிகள், ந்டத பமம்பாடுகள், முதலீட்ொைர்
குடறகடை நிவர்த்தி ட ய்யும் டபாறிமுடற பபான்ற
அடிப்படெக் கருத்துகடைப் பற்றிய விழிப்புணர்டவ
ஏற்படுத்துவடத இது பநாக்கமாகக் டகாண்டுள்ைது.

ஈ) இலங்டக

✓

எல்டலப் பாதுகாப்புப் படெயானது ென.23-28 வடர
நடெடபறவுள்ை அதன் “ஆபபரஷன் ர்த் ஹவா” கீழ்
ராெஸ்தான் மாநிலத்தில் பாகிஸ்தான் எல்டலப்புறத்தில்
கண்காணிப்டப அதிகரிக்கும். எல்டலப் பாதுகாப்புப்படெ
பகாடெயில் “கரம் ஹவா” மற்றும் குளிர்காலத்தில் “ ர்த்
ஹவா" ஆகியவற்டற நெத்துகிறது.

5. ‘சாதி’ என்ற திறன்பபசிச் லசயலிடய அறிமுகப்படுத்திய

2. ‘நுசந் ரா’ என்பது எந்நாட்டின் புதிய டெநகரமாகும்?

✓



இந்பதாபனஷியா தனது தடலநகரமான ெகார்த்தாடவ
பபார்னிபயா தீவின் கிழக்பக அடமந்துள்ை கிழக்கு
கலிமந்தனுக்கு மாற்றும் மப ாதாடவ நிடறபவற்றியது.
இந்பதாபனஷியாவின் புதிய தடலநகர் நு ந்தரா என்று
அடழக்கப்படும். ‘நு ந்தரா’ என்றால் ொவனிய டமாழியில்
‘தீவுகளின் கூட்ெம்’ எனப்டபாருள்.
ெகார்த்தா ஏற்கனபவ மக்கள் கூட்ெத்தால் நிரம்பி வழியும்
காரணத்தால், இந்தப் புதிய நகரத்தில் ஒரு சீர்மிகு நகரக்
கட்ெடமப்டப உருவாக்க இந்பதாபனஷிய அர ாங்கம்
பநாக்கம் டகாண்டுள்ைது. 2022ஆம் ஆண்டு நிலவரப்படி,
இந்பதாபனசியா நான்காவது மிகப்டபரிய மக்கள்டதாடக
டகாண்ெ நாொக உள்ைது.

6. ‘AFC மகளிர் ஆசிய டகாப்டப – 2022’ டபாட்டிடய
ந த்துகிற நாடு எது?
அ) ெப்பான்

3. ‘குடைாபல் டசபர் லசக்யூரிட்டி அவுட்லுக் – 2022’ என்ற

ஆ) ஆஸ்திபரலியா

அறிக்டகடய லவளியிட் நிறுவனம் எது?

இ) சீனா

அ) உலக வங்கி

ஈ) இந்தியா 

ஆ) உலக டபாருைாதார மன்றம் 
இ) உலக வர்த்தக அடமப்பு

✓

‘AFC மகளிர் ஆசிய பகாப்டப – 2022’ பபாட்டிடய
இந்தியா நெத்துகிறது. இந்தியா காலிறுதிக்கு தகுதிடபற்று
2023 ஃபிஃபா மகளிர் உலகக் பகாப்டபடய எட்டுவதன்
மூலம் ரித்திரம் படெக்கும் பநாக்கில் உள்ைது. ஃபிஃபா
மகளிர் உலகக் பகாப்டப அடுத்த ஆண்டு ஆஸ்திபரலியா
மற்றும் நியூசிலாந்தில் நடெடபறவுள்ைது.

✓

இந்திய சீனியர் கால்பந்து அணி இதுவடர எந்த உலகக்
பகாப்டபப்
பபாட்டியிலும்
விடையாடியதில்டல.
ஆஸ்திபரலியாவும் சீனாவும் மிகப்டபரிய வாலாக உள்ை
நிடலயில், டதாெர்ந்து 3ஆவது முடறயாக தனது முதலிெ
-த்டத உறுதிப்படுத்திக்டகாள்ை ெப்பான் விடழகிறது.

ஈ) ர்வபத டதாடலத்டதாெர்பு ஒன்றியம்
✓

உலக டபாருைாதார மன்றம் ‘குபைாபல் ட பர்ட க்யூரிட்டி
அவுட்லுக் – 2022’ என்றபவாரறிக்டகடய டவளியிட்ெது.
இவ்வறிக்டகயின்படி, COVID-19 டதாற்று வணிகத்திலும்
வீட்டிலும் டிஜிட்ெல் கருவிகளின் பயன்பாட்டெ அதிக்கப்ப
-டுத்தியுள்ைது. இந்த அதீத உயர்வு பல்பவறு இடணய
நிகழ்வுகளுக்கு வழிவகுத்தன.











 

✓















7. ‘முடிவிலி பாலம்’ என்பது எந் நாட்டில் அடமந்துள்ை

10. ‘Halodule uninervis’ என்ற க ற்புல் வடகயானது,

ஒரு சிறப்புவாய்ந் கட்
அ) ரஷ்யா

கீழ்காணும் எந் டநாய்க்கு எதிராக வலுவான லசயல்பாட்
-ட க் லகாண்டுள்ைது?

ஆ) ஐக்கிய அரபு அமீரகம் 

அ) புற்றுபநாய் 

இ) இந்தியா

ஆ) உயர் இரத்தவழுத்தம்

ஈ) அடமரிக்கா

இ) நீரிழிவு பநாய்

ஐக்கிய அரபு அமீரகத்தின் துபாயில் உள்ை ‘இன்ஃபினிட்டி
பிரிட்ஜ்’ முதன்முடறயாக மீபத்தில் பபாக்குவரத்துக்காக
திறக்கப்பட்டுள்ைது. துபாய் சிறுகுொமீது கட்ெப்பட்டுள்ை
இப்புதிய பாலம், அல் ஷிந்தகா சுரங்கப்பாடதக்கு அருகில்,
வாகனங்கள் நீருக்கடியில் அந்தச் சிறுகுொடவ கெக்க
உதவுகிறது. 2018’இல் முதன்முதலில் முன்டமாழியப்பட்ெ
அல் ஷிந்தகா வழித்தெ திட்ெத்தின் ஒருபகுதியாக இந்த
‘முடிவிலி பாலம்’ அடமந்துள்ைது.

ஈ) COVID-19

க்கடெ அடமப்பு ஆகும்?

8. குடியரசுத் டெவர் சார்பாக ‘இந்தியாவின் எதிர்பாராச்

✓

‘Halodule uninervis’இன் எத்தில் அசிபெட் கூறினிலுள்ை
வலுவான புற்றுபநாய் எதிர்ப்பு ட யல்பாட்டின் அறிவியல்
ஆதாரங்கடை ஆராய்ச்சியாைர்கள் கண்ெறிந்துள்ைனர்.
இது டதன் தமிழ்நாட்டின் ராபமஸ்வரம் அருபக கெபலாரப்
பகுதியில் காணப்படும் ஒரு கெற்புல் வடகயாகும்.

✓

வீரியம்மிக்க கருங்கட்டி, நுடரயீரல், கருப்டபவாய்ப்புற்று
பநாய் மற்றும் டபருங்குெல் புற்றுபநாய்கள் உள்ளிட்ெ
மனிதரில் ஏற்படும் பல்பவறு புற்றுபநாய் ட ல்களுக்கு
எதிரான இது ட யல்படுகிறது.

லசெவுக்கான நிதியத்வை’ நிர்வகிக்கிற துடற எது?



அ) டபாருைாதார விவகாரங்கள் துடற 
ஆ) ட லவினத்துடற
இ) நிதியியல் ப டவகள் துடற

1. பருவநிடல மாற்றத்தில் இந்தியாவின் டபாறுப்புணர்வு:
குடியரசுத்தடலவர் டபருமிதம்

ஈ) வருவாய்த்துடற
✓

✓

‘இந்தியாவின் எதிர்பாராச் ட லவுக்கான நிதியம்’ என்பது
இந்தியக்குடியரசுத்தடலவரின் ார்பாக நிதியடமச் கத்
-தின் டபாருைாதார விவகாரங்கள் துடறயால் நிர்வாகம்
ட ய்யப்படுகிறது. இது நிர்வாக ட யல்முடற நெவடிக்டக
மூலம் இயக்கப்பெலாம். பபரிெர்கள் மற்றும் டதாெர்புடெய
எதிர்பாராத ட லவுகளின் பபாது பயன்படுத்தப்பெலாம்.

பருவநிடல மாற்றத்டத எதிர்டகாள்வதில் இந்தியா
டபாறுப்புணர்வுென் ட யல்பட்டு வருவதாக குடியரசுத்
தடலவர் ராம்நாத் பகாவிந்த் டதரிவித்தார்.

மீபத்தில், இந்த நிதிக்கான ட லவின விதிமுடறகடை
அர ாங்கம் மாற்றியடமத்துள்ைது. டமாத்த நிதி மதிப்பில்
40 தவீதத்டத ட லவினச் ட யலாைரின் வ ம் டவக்க
இது வழிபகாலுகிறது.

உலகம் தற்பபாது பருவநிடல மாற்றத்தின் வால்கடைச்
ந்தித்து
வருகிறது.
இந்த
விவகாரத்தில்
டபாறுப்புணர்வுென் ர்வபத அைவில் இந்தியா குரல்
டகாடுத்துவருகிறது. 2070ஆம் ஆண்டுக்குள் நிகர பூஜ்ய
கரியமில வாயு உமிழ்வு நிடல உள்ளிட்ெ பல்பவறு
இலக்குகடை கிைாஸ்பகா பருவநிடல மாநாட்டில்
இந்தியா நிர்ணயித்தது.

9. அஸ்ஸாமின் உயரிய குடிமக்கள் விரு ான ‘அஸ்ஸாம்
டவபவ்’க்கு ட ர்ந்ல டுக்கப்பட்டுள்ைவர் யார்?

‘ஒபர சூரியன், ஒபர உலகம், ஒபர மின் விநிபயாக
அடமப்பு’ திட்ெத்டதயும் இந்தியா முன்டனடுத்தது.

அ) ரத்தன் ொொ 
ஆ) டகௌதம் அதானி
இ) முபகஷ் அம்பானி
ஈ) அஸிம் பிபரம்ஜி
✓

டதாழிலதிபரும், டகாடெயாளியுமான ரத்தன் ொொவுக்கு
மாநிலத்தின் மிகவுயரிய விருதான ‘அஸ்ஸாம் டபபவ்’
விருடத அஸ்ஸாம் அரசு வழங்கவுள்ைது.

✓

அஸ்ஸாம் மாநிலம் ‘அஸ்ஸாம் டபபவ்’, ‘அஸ்ஸாம் ட ௌரவ்’
& அஸ்ஸாம் டகௌரவ் ஆகிய விருதுகடையும் வழங்கும்.
‘அஸ்ஸாம் ட ௌரவ்’ விருது ஒலிம்பிக்கில் பதக்கம் டவன்ற
லவ்லினா பபார்பகாடஹன் உட்பெ ஐந்து நபர்களுக்கு
வழங்கப்பெவுள்ைது.



நாொளுமன்ற பட்டெட் கூட்ெத்டதாெர் டதாெங்கியது. இரு
அடவகளின் கூட்டுக்கூட்ெத்தில் குடியரசுத்தடலவர்
ஆற்றிய உடர:







கபரானா டதாற்று பரவல் காலத்திலும், கெந்த 2020-21
நிதியாண்டில் நாட்டின் விவ ாயிகள் 30 பகாடி ென்
உணவு தானியங்கடை உற்பத்தி ட ய்தனர். 433 லட் ம்
டமட்ரிக் ென் பகாதுடமடய விவ ாயிகளிெம் இருந்து
மத்திய அரசு டகாள்முதல் ட ய்தது. அதன்மூலமாக 50
லட் ம் விவ ாயிகள் பலனடெந்தனர். நாட்டின் பவைாண்
ஏற்றுமதி `3 லட் ம் பகாடிடயக் கெந்துள்ைது.
விவ ாயிகள் நிதியுதவித் திட்ெம் வாயிலாக 11 பகாடி
விவ ாயிகள் பலடனெந்துள்ைனர்.
ரயில்பவ துடறயில் ாதடன: உழவர்களுக்கான ரயில்
(கி ான் ரயில்) ப டவ, ரயில்பாடதகள் மின்மயமாக்கம்,
நவீனமயம், வெகிழக்கு மாநிலங்களுக்கான ரயில்
ப டவ உள்ளிட்ெடவ ரயில்பவ துடறயில் அரசு
நிகழ்த்திய முக்கிய ாதடனகள். வந்பத பாரத் ரயில்,



 









‘விஸ்ொபொம்’ டபட்டிகள் உள்ளிட்ெடவ நவீனத்டத
டவளிப்படுத்துகின்றன.
கெந்த 7 ஆண்டுகளில் 24,000 கிமீ டதாடலவுக்கு ரயில்
பாடதகள் மின்மயமாக்கப்பட்டுள்ைன. காஷ்மீரில் ட னாப்
நதிக்கு பமபல கட்ெப்பட்டு வரும் ரயில்பவ பமம்பாலம்
நவீனத்தின் டமயமாகத் திகழ்கிறது.
வெகிழக்கின் வைர்ச்சி: வெகிழக்கு மாநிலங்களில் நீடித்த
வைர்ச்சிடய ஏற்படுத்த அரசு உறுதிடகாண்டுள்ைது. அந்த
மாநிலங்களின் தடலநகரங்கள் அடனத்தும் ரயில்
ப டவகைால்
இடணக்கப்பட்டுள்ைன.
விமானப்
பபாக்குவரத்தும் ஏற்படுத்தப்பட்டு வருகிறது. வெகிழக்கின்
வைர்ச்சி, நாட்டின் வைர்ச்சிக்கான வரலாற்றில் டபான்
எழுத்துகைால் டபாறிக்கப்படும் நிடல உருவாகும்.
வலுவான நிடலயில் இந்தியா: டதாெர்ந்து மாறிவரும்
ர்வபத சூழலில் தூதரகத்டதாெர்புகள்மூலமாக இந்தியா
தனது நிடலடய வலுப்படுத்திக்டகாண்டுவருகிறது.
கெந்த ஆண்டு ஆகஸ்டில் ஐநா பாதுகாப்பு கவுன்சிலின்
தடலடமப் டபாறுப்டப ஏற்று பல்பவறு முக்கிய
முடிவுகடை இந்தியா எடுத்தது; கெல் ார் பாதுகாப்பு
குறித்து முதல்முடறயாக விவாதம் நெத்தப்பட்ெது.
அண்டெநாொன ஆப்கானிஸ்தானில் நிடலயில்லாத்
தன்டம ஏற்பட்ெவுென், அந்நாட்டில் சிக்கிக்டகாண்ெவர்கள்
‘ஆபபரஷன் பதவி
க்தி’மூலமாக மீட்கப்பட்ெனர்.
ஆப்கனுக்கு மனிதாபிமான அடிப்படெயில் மருந்துகள்,
உணவுப்டபாருள்கடை இந்தியா அனுப்பி வருகிறது.
‘ஒபர இந்தியா, சிறந்த இந்தியா’: பல ஆண்டுகைாகப் புறக்
-கணிக்கப்பட்டு வந்த ெம்மு-காஷ்மீர், லொக் மக்களின்
வாழ்டவ பமம்படுத்துவதற்காகப் பல்பவறு நெவடிக்டக
-டை அரசு பமற்டகாண்டு வருகிறது. ‘ஒபர இந்தியா,
சிறந்த இந்தியா’ என்ற டகாள்டகயின் அடிப்படெயில்
ெனநாயக டகாள்டககடைக்கடெபிடித்து வைர்ச்சிக்கான
புதிய அத்தியாயம் எழுதப்பட்டு வருகிறது என்றார்
இந்தியக் குடியரசுத் தடலவர்.







நெப்பு நிதியாண்டில், பவைாண் துடற 3.9 தவிகிதமாக
வைரும் எனக் கணிக்கப்பட்டு இருப்பதாகவும் கூறப்பட்டு
உள்ைது. இபதபபால், டதாழில்துடற 11.8 தவிகிதமாக
வைர்ச்சி அடெயும் எனக் கருதப்படுவதாகவும், ப டவத்
துடற 8.2 தவிகிதமாக உயரும் என கணிக்கப்படுவதாக
-வும் அதில் கூறப்பட்டுள்ைது.
3. 2020-21 டபாருைாதார வைர்ச்சியில் 6.6% பின்னடெவு
கெந்த
2020-21ஆம்
நிதியாண்டில்
இந்தியப்
டபாருைாதாரம் 6.6 தவீதம் ரிடவக் கண்ெதாக பதசிய
புள்ளியியல் அலுவலகத்தின் புள்ளிவிவரத்தில் டதரிவிக்க
-ப்பட்டுள்ைது.
இதுகுறித்து பமலும் டதரிவிக்கப்பட்டுள்ைதாவது:
கபரானா பபரிெரின் தாக்கம் இந்தியப்டபாருைாதாரத்தில்
முன்பு கணிக்கப்பட்ெடதவிெ குடறவாகபவ இருந்தது.
அதடன எடுத்துக்காட்டும் வடகயில், 2021 பம மாதத்தில்
டவளியிெப்பட்ெ மதிப்பீட்டில் இந்தியப்டபாருைதாரம் 2020
-21ஆம் நிதியாண்டில் 7.3 தவீத ரிடவ ந்திக்கும் என
டதரிவிக்கப்பட்டிருந்தது. இந்நிடலயில், பாதிப்பின் தாக்கம்
எதிர்பார்த்தடதவிெ குடறவாக இருந்ததன் பலனாக
இந்தச் ரிவு 6.6 தவீதம் அைவுக்பக ஏற்பட்டுள்ைது.
அதன்படி, நிடலயான (2011-12) விடல அடிப்படெயில்
டமாத்த உள்நாட்டு உற்பத்தி 2019-20ஆம் நிதியாண்டில்
`145.16 லட் ம் பகாடியாக இருந்த நிடலயில், 202021இல் `135.58 லட் ம் பகாடியாக குடறந்துள்ைது என
NSO டதரிவித்துள்ைது.

2. டபாருைாதார வைர்ச்சி 8 - 8.5% ஆக இருக்கும்:
டபாருைாதார ஆய்வறிக்டக
2022-23ஆம் நிதியாண்டில் நாட்டின் டபாருைாதார
வைர்ச்சி 8 முதல் 8.5% ஆக இருக்கும் என டபாருைாதார
ஆய்வறிக்டகயில் டதரிவிக்கப்பட்டு உள்ைது.
2021-22ஆம் நிதி ஆண்டுக்கான டபாருைாதார ஆய்வு
அறிக்டகடய மத்திய நிதியடமச் ர் நிர்மலா சீதாராமன்
நாொளுமன்றத்தின் இரு அடவகளிலும் இன்று தாக்கல்
ட ய்தார்.
டபாருைாதார ஆய்வறிக்டகயின்படி, எதிர்வரும் 202223ஆம் நிதியாண்டில் நாட்டின் டபாருைாதார வைர்ச்சி 88.5 தவிகிதமாக இருக்கும் என கணிக்கப்பட்டுள்ைது.
எதிர்வரும் நிதியாண்டில் வரக்கூடிய வால்கடை ந்திக்
-கக்கூடிய வடகயில் டபாருைாதாரம் நல்ல நிடலயில்
இருப்பதாகவும் ஆய்வறிக்டகயில் கூறப்பட்டுள்ைது.
நெப்பு நிதியாண்டில், நாட்டின் டமய்யான டபாருைாதார
வைர்ச்சி 9 புள்ளி 2 தவிகிதமாக ஆக உயரும் என
கணிக்கப்பட்டுள்ைது.











 













1. 2022’இன்படி, இந்தியாவின் வடக ாடியில் அமைந்து



பிரச்சலனக்கு நீதிமன்றத்திற்கு கவளிதய தீர்வு காை
ேயாராக இருப்போக அறிவித்ேன.

உள்ள ைாநிலம் எது?
அ) ஜம்மு மற்றும் காஷ்மீர்

4. எந்ே நிறுவைத்தின் வரவுகசலவுத்திட்ட ைதிப்பீட்டில்,

ஆ) பஞ்சாப்

இந்தியா, $29.9 மில்லியமைச் கசலுத்தியுள்ளது?

இ) ஹிமாச்சல பிரதேசம் 

அ) உலக வங்கி

ஈ) ஹரியானா
✓

✓

ஹிமாச்சல பிரதேச மாநிலம் இந்தியாவின் வடதகாடியில்
உள்ள மாநிலமாகும். அது வடக்தக ஜம்மு காஷ்மீர் மற்றும்
லடாக் யூனியன் பிரதேசங்களுடன் ேனது எல்லலகலளப்
பகிர்ந்துககாள்கிறது. 1971ஆம் ஆண்டு இதேநாளில் 18ஆவது
இந்திய மாநிலமாக அது உருவாக்கப்பட்டது.

ஆ) ஐக்கிய நாடுகள் 
இ) ADB
ஈ) BRICS வங்கி
✓

2022ஆம் ஆண்டிற்கான ஐநா’இன் வழலமயான வரவு
கசலவுத்திட்ட மதிப்பீடுகளில் இந்தியா $29.9 மில்லியன்
அகமரிக்க டாலர்கலள கசலுத்தியுள்ளது. 15 நாடுகலளக்
ககாண்ட பாதுகாப்பு கவுன்சிலில் இந்தியா நிரந்ேரமற்ற
உறுப்பினராக உள்ளது மற்றும் அேன் ஈராண்டு பேவிக்
காலம் 2022 டிசம்பர்.31 அன்று முடிவலடகிறது.

✓

2022 ஜன.21 நிலவரப்படி, 24 உறுப்புநாடுகள் ேங்கள்
வழலமயான வரவுகசலவுத்திட்ட மதிப்பீடுகலள முழுலம
-யாகச் கசலுத்தியுள்ளன. ஈரான், கினியா & வனுவாட்டு
ஆகிய நாடுகள் ேங்களின் வாக்களிக்கும் உரிலமலய
மீண்டும் கபறுவேற்காக ஐநா’இன் வழலமயான வரவு
கசலவுத்திட்டத்திற்கு தபாதுமான கோகலயச்கசலுத்தின.
193 உறுப்பினர்கலளக்ககாண்ட அலமப்பில் கவனிசுலா
மற்றும் பப்புவா நியூ கினியாவுக்கு மட்டுதம வாக்களிக்கும்
உரிலம இதுவலர இல்லல.

டாக்டர் யஷ்வந்த் சிங் பர்மர் அேன் முேல் முேலலமச்சராக
இருந்ோர். இம்மாநிலம் அேன் 52ஆவது மாநில தினத்லே
ஜன.25 அன்று ககாண்டாடியது.

2. ‘INS குக்ரி நிமைவ ம்’ அமைந்துள்ள ைாநிலம் அல்லது
யூனியன் பிரகேசம் எது?
அ) பஞ்சாப்
ஆ) லடயூ 
இ) புதுச்தசரி
ஈ) தகாவா
✓

✓

‘INS குக்ரி நிலனவகம்’ என்பது கடந்ே 1976ஆம் ஆண்டு
பாகிஸ்ோன் நீர்மூழ்கிக்கப்பலால் ோக்கப்பட்ட ஒரு தபார்க்
கப்பலல நிலனவுகூரும் ஓர் இந்திய-பாகிஸ்ோன் தபார்
நிலனவிடமாகும். உள்நாட்டிதலதய ேயாரிக்கப்பட்ட
இந்தியக்கடற்பலடயின் முேல் ஏவுகலை ஏந்திய தபார்க்
கப்பலான
INS
குக்ரி
லடயூ
நிர்வாகத்திடம்
ஒப்பலடக்கப்பட்டது.
மசகான் கப்பல்கட்டும் நிறுவனத்ோல் கட்டப்பட்ட இந்ேக்
கப்பல், கடந்ே 1989ஆம் ஆண்டு மும்லபயிலிருந்து பணிக்கு
இலைத்துக்ககாள்ளப்பட்டது. 2021 டிசம்பரில் பணிநீக்கம்
கசய்யப்பட்ட இக்கப்பல், கபாதுமக்களின் பார்லவக்காக
லடயூவுக்கு அனுப்பப்பட்டது.

5. IMF உல ப்கபாருளாோரக் ண்க

ாட்டத்தின் ஜைவரி
ைதிப்பீட்டின்படி, 2021-22இல் இந்தியாவின் ைதிப்பிடப்பட்ட
வளர்ச்சி என்ை?
அ) 8.5%
ஆ) 9% 
இ) 9.5%
ஈ) 10%
✓

பன்னாட்டுச் கசலவாணி நிதியம் (IMF) ேனது உலகப்
கபாருளாோரக் கண்தைாட்டத்தின் 2022 ஜனவரி மாே
மதிப்பீட்லட கவளியிட்டது. இவ்கவளியீட்டின்படி, இந்தியா
2021-2022இல் 9% வளர்ச்சியலடயும். 2021 அக்தடாபர்
மாேத்தில் இந்ேக் கணிப்பு சேவீேம் 9.5ஆக இருந்ேது.

✓

இது 2022-23ஆம் ஆண்டில் இந்தியப்கபாருளாோரத்தின்
வளர்ச்சி 9%ஆக இருக்கும் எனக்கணித்துள்ளது. உலகப்
கபாருளாோர வளர்ச்சியானது 2021இல் 5.9%ஆக இருந்து
2022இல் 4.4%ஆகக் குலறயும்.

3. 512 கிமீட்டர் நீள எல்மலமயப் பகிர்ந்துக ாண்டு, எந்ே
ைாநிலத்திலிருந்து நா ாலாந்து பிரிக் ப்பட்டது?
அ) அஸ்ஸாம் 
ஆ) சிக்கிம்
இ) அருைாச்சல பிரதேசம்
ஈ) தமற்கு வங்கம்
✓

✓

நாகாலாந்து மாநிலமானது கடந்ே 1963ஆம் ஆண்டில்
அஸ்ஸாமிலிருந்து பிரிக்கப்பட்டது. இருமாநிலங்களும்
512.1 கிமீ நீள எல்லலலயப் பகிர்ந்துககாள்கின்றன.
அஸ்ஸாமின் அப்தபாலேய வட கச்சார் மற்றும் நாதகான்
மாவட்டங்களில் உள்ள நாகா மலலகள் மற்றும் நாகா
ஆதிக்கம்
கசலுத்தும்
அலனத்து
பகுதிகலளயும்
நாகாலாந்து மாநிலத்தின் ஒருபகுதியாக தவண்டும் என
நாகாலாந்து தகாரி வருகிறது. நாகாலாந்து மற்றும்
அஸ்ஸாம் மாநில அரசுகள் நீண்டகாலமாக நிலுலவயில்
உள்ள மாநிலங்களுக்கு இலடதயயான எல்லலப்









6. எந்ே ைத்திய அமைச்ச த்தின்கீழ், தூய்மைப் பணியாள
-ர் ளுக் ாை கேசிய ஆம

யம் இயங்குகிறது?

அ) சட்டம் & நீதி அலமச்சகம்
ஆ) சமூக நீதி & அதிகாரமளித்ேல் அலமச்சகம் 
இ) உள்துலற அலமச்சகம்
ஈ) ஊரக வளர்ச்சி அலமச்சகம்
✓

தூய்லமப்பணியாளர்களுக்கான தேசிய ஆலையத்தின்
பேவிக்காலத்லே 2022 மார்ச்.31ஆம் தேதிக்குப் பிறகு 3



 











ஆண்டுகளுக்கு நீடிக்க மத்திய அலமச்சரலவ ஒப்புேல்
அளித்ேது. இந்ே ஆலையமானது 1994’இல் தூய்லமப்
பணியாளர்களுக்கான தேசிய ஆலையச்சட்டம், 1993ன்
மூலம் ஒரு சட்டப்பூர்வ அலமப்பாக உருவாக்கப்பட்டது.
✓





அறிவியல் & கோழில்நுட்ப கூட்டுக்குழுவின் கூட்டத்தில்
இருநாடுகளும் ஒப்புக்ககாண்டுள்ளன.
✓

இது சமூக நீதி மற்றும் அதிகாரமளித்ேல் அலமச்சகத்தின்
கீழ் கசயல்படுகிறது. அதிகாரப்பூர்வ ேரவுகளின்படி, 2021
டிசம்பர்.31, நிலவரப்படி நாட்டில் 58,098 தூய்லமப்
பணியாளர்கள் அலடயாளங்காைப்பட்டுள்ளனர்.

இருநாடுகளால் ஏற்றுக்ககாள்ளப்பட்ட பசுலம கசயல்திட்ட
ஒத்துலழப்புக்கான, 2020-25 கசயல்திட்டத்தில் ஒப்புக்
ககாண்டபடி, பருவநிலல மாற்றம், பசுலமத்திட்டங்களுக்
-கு மாற்றம், எரிசக்தி, ேண்ணீர், கழிவு, உைவுதபான்ற
துலறகளில் கூட்டாக கசயல்பட வலியுறுத்ேப்பட்டது.

10. ‘பத்ை விபூஷண்’ விருது கபற்ற பிரபா ஆத்கரவுடன்
7. லாக ாவா & புராச்சகபாரி வைவுயிரி சர
அமைந்துள்ள ைாநிலம் எது?

அ) இலக்கியம்

அ) அஸ்ஸாம் 

ஆ) இலச 

ஆ) மத்திய பிரதேசம்

இ) விலளயாட்டு

இ) ஆந்திர பிரதேசம்

ஈ) குடிலமச்தசலவ

ஈ) மகாராஷ்டிரா
✓

அஸ்ஸாமின் கசிரங்கா தேசியப்பூங்கா மற்றும் புலிகள்
காப்பகத்தில் தமற்ககாள்ளப்பட்ட கைக்ககடுப்பில், அந்ேத்
தேசியப்பூங்காவில் குலறந்ேது 868 சதுப்புநில மான்கள்
இருப்போகக் கண்டறியப்பட்டுள்ளது. இந்ே எண்ணிக்லக
கடந்ே 2018இல் 907ஆக இருந்ேது.

✓

ஈரநிலப்பறலவகள் கைக்ககடுப்பில், கமாத்ேம் 66,776
எண்ணிக்லகயிலான 126 வலகயான பறலவகள் கை
-க்கிடப்பட்டன. அவற்றில் 42,205 பறலவகள் கசிரங்கா
தேசியப்பூங்கா பகுதியிலும் 24,571 பறலவகள் அசாமின்
லாதகாவா & புரசாதபாரி வனவுயிரி சரைாலயங்களிலும்
கைக்கிடப்பட்டன.

8. ‘டிஜிட்டல் க ாடுப்பைவுக் குறியீட்மட’ கவளியிடுகிற
நிறுவைம் எது?
அ) NITI ஆதயாக்
இ) நிதி அலமச்சகம்
ஈ) இந்திய தேசிய ககாடுப்பனவுக் கழகம்
இந்திய ரிசர்வ் வங்கியானது ‘டிஜிட்டல் க ொடுப்பனவுக்
குறியீட்டை’ கவளியிடுகிறது. இது இந்தியாவில் டிஜிட்டல்
முலறகள்மூலம் பைஞ்கசலுத்தும் வளர்ச்சிலயக்காட்டுகி
-றது. 2021 கசப்டம்பரில் இக்குறியீடு 39.64% உயர்ந்து
304.06ஆக இருந்ேது. அேற்கு முந்லேய ஆண்டில் இதே
மாேத்தில் அது 217.74ஆக இருந்ேது.

9. இந்தியாவாைது எந்ே நாட்டுடன் இம

ந்து ‘பசுமை
உத்திசார் கூட்டணி - கசயல் திட்டம் 2020-2025’இல்
ம கயழுத்திட்டது?
அ) பிரான்ஸ்
ஆ) கடன்மார்க் 
இ) ஆஸ்திதரலியா
ஈ) ஐக்கிய இராச்சியம்
✓

பசுலம லஹட்ரஜன் உள்ளிட்ட பசுலம எரிகபாருட்களுக்
-கான ஆராய்ச்சி & உற்பத்தியில் கூட்டு முயற்சிகலள
தமற்ககாள்வகேன, இந்தியா - கடன்மார்க் நாடுகளின்





✓

73ஆவது குடியரசு நாமள முன்னிட்டு, இந்ே ஆண்டு 128
கபருக்கு ‘பத்ை’ விருது ள் வழங் குடியரசுத்ேமலவர்
ராம்நாத் க ாவிந்த் ஒப்புேல் அளித்துள்ளார். 89 வயோை
‘கிராைா ராைா’ பாட ர் பிரபா ஆத்கர ‘பத்ை விபூஷண்’
விருதுக்குத் கேரிவு கசய்யப்பட்டுள்ளார். ஒகர கைமடயில்
இருந்து ஹிந்தி ைற்றும் ஆங்கிலத்தில் பதிகைாரு இமச
நூல் மள கவளியிட்டு உல சாேமை பமடத்துள்ளார்.
அவர் ‘ஸ்வர்ையீ குருகுலத்தின்’ நிறுவைராவார்.

✓

ராகேஷ்யாம் க ம் ா (ைர த்திற்குப்பின்; இலக்கியம்,
உபி), கஜைரல் பிபின் ராவத் (குடிமைப்பணி) ைற்றும்
ல்யாண் சிங் (ைர த்திற்குப் பின்; கபாது விவ ாரங் ள்,
உபி) ஆகிகயாரும் ‘பத்ை விபூஷண்’ விருதுக்குத் கேரிவு
கசய்யப்பட்டுள்ளைர்.


1. கிரிப்தடாகரன்சிக்கு 30% வரி; எண்ம கசலாவணி
அறிமுகம்

ஆ) இந்திய ரிசர்வ் வங்கி 

✓

கோடர்புமடய துமற எது?

ாலயங் ள்





இந்திய ரிசர்வ் வங்கி சார்பில் 2022-23ஆம் நிதி
ஆண்டில் எண்ம கசலாவணி (டிஜிட்டல் கரன்சி)
அறிமுகப்படுத்ேப்படும் எனத் கேரிவித்ே நிதியலமச்சர்
நிர்மலா சீோராமன், கிரிப்தடாகரன்சி உள்ளிட்ட கமய்நிகர்
கசாத்துகள் மீது 30 சேவீேம் வரி விதிக்கப்படும் என்றார்.
இதுகோடர்பாக பட்கஜட் உலரயின்தபாது அவர் கூறுலக
-யில், “எண்ம கசலாவணியானது, திறன்மிக்க மலிவான
கசலாவணி தமலாண்லம அலமப்லப உருவாக்கும்.
அலேக் கருத்தில்ககாண்டு ‘பிளாக்கசயின்’ உள்ளிட்ட
கோழில்நுட்பங்களின் அடிப்பலடயில் உருவாக்கப்பட்ட
எண்ம
கசலாவணிலய
இந்திய
ரிசர்வ் வங்கி
அறிமுகப்படுத்ேவுள்ளது.
எண்ம
கசலாவணியானது
எண்மப் கபாருளாோர வளர்ச்சிக்கும் உேவும்.
கிரிப்தடாகரன்சி உள்ளிட்ட கமய்நிகர் கசாத்துகளின்
பரிவர்த்ேலனமூலமாக கிலடக்கும் வருமானத்துக்கு 30
சேவீேம் வரி விதிக்கப்படும். குறிப்பிட்ட மதிப்புக்குதமல்
பரிவர்த்ேலன கசய்யப்படும் கமய்நிகர் கசாத்துகளுக்கு
டிடிஎஸ் (மூலவரிக்கழிப்பு) பிடித்ேம் கசய்யப்படும். புதிய
நலடமுலறகள் ஏப்ரல்.1ஆம் தேதிமுேல் நலடமுலறக்கு
வரவுள்ளன” என்றார்.



 











லாட்டரி, விலளயாட்டு நிகழ்வுகள், புதிர் விலளயாட்டுகள்
உள்ளிட்டவற்றின்மூலமாக ஈட்டப்படும் வருவாய்க்கு
ஏற்ககனதவ 30% வரி விதிக்கப்பட்டு வருகிறது. அேற்கு
நிகராக கிரிப்தடாகரன்சி பரிவர்த்ேலனக்கும் வரி
விதிக்கப்பட்டுள்ளது.
பிட்காயின் உள்ளிட்ட கிரிப்தடாகரன்சிகளின் பயன்பாடு
இதுவலர முலறப்படுத்ேப்படாமல் இருந்ே நிலலயில்,
பல்தவறு ேரப்பினரது தகாரிக்லகலய ஏற்று அவற்றின்
பரிவர்த்ேலனக்கு மத்திய அரசு ேற்தபாது வரி விதித்து
உள்ளது.
2. மாநிலங்களுக்கு `1 லட்சம் தகாடி வட்டியில்லா கடன்
மூலேன முேலீடுகலள தமற்ககாள்ளும் தநாக்கில்
மாநிலங்களுக்கு
2022-23ஆம்
நிதியாண்டில்
`1,00,000 தகாடி வலர வட்டியில்லா கடன் வழங்கப்படும்
என்று பட்கஜட்டில் மத்திய அரசு அறிவித்துள்ளது.
அந்ேக் கடலனத் திருப்பிச் கசலுத்துவேற்கான காலம் 50
ஆண்டுகளாக நிர்ையிக்கப்பட்டுள்ளது.
மத்திய அரசின் 2022-23ஆம் நிதியாண்டுக்கான நிதி
நிலல அறிக்லகலய நிதியலமச்சர் நிர்மலா சீோராமன்
மக்களலவயில் ோக்கல் கசய்ோர். கோடர்ந்து 2ஆவது
ஆண்டாக காகிேமில்லா நிதிநிலல அறிக்லகலய அவர்
ோக்கல்கசய்ோர்.
அப்தபாது
பல்தவறு
முக்கிய
அறிவிப்புகலள அவர் கவளியிட்டார்.
கதரானா பரவல் காரைமாக கடந்ே 2020-21ஆம்
நிதியாண்டில் 6.6% வீழ்ச்சியலடந்ே நாட்டின் கபாருளாோ
-ரம், படிப்படியாக மீண்டு வருகிறது. கபாருளாோரத்லே
மீட்கும் வலகயிலான பல்தவறு திட்டங்களும் பட்கஜட்டில்
அறிவிக்கப்பட்டன.
கட்டலமப்புத்
திட்டங்கலள
தமம்படுத்தும் தநாக்கில் மூலேன கசலவினம் `7.5 லட்சம்
தகாடியாக
அதிகரிக்கப்படவுள்ளோக
அலமச்சர்
அறிவித்ோர்.
கட்டலமப்புத்
திட்டங்களில்
அரசின்
கசலவினம்
அதிகரிக்கப்பட்டுள்ளேற்கு ஏற்ப ேனியார் முேலீடும்
அதிகரிக்கப்பட தவண்டுகமனத் கேரிவித்ே அலமச்சர்,
அேற்கான நடவடிக்லககலள மத்திய அரசு கோடர்ந்து
தமற்ககாண்டு வருவோகத் கேரிவித்ோர். அரசு-ேனியார்
ஒத்துலழப்புடன் திட்டங்கலளச் கசயல்படுத்துவேற்கான
நடவடிக்லககளும் தமற்ககாள்ளப்படுகமன பட்கஜட்டில்
கேரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
50 ஆண்டுகளுக்கு வட்டியில்லா கடன்: மாநிலங்களுக்கு
நிதியுேவி வழங்கும் வலகயிலான திட்டத்லே மத்திய
அரசு ஏற்ககனதவ நலடமுலறப்படுத்தி வருகிறது.
அத்திட்டத்தின் கீழ் நடப்பு 2021-22-ஆம் நிதியாண்டில்
`15,000 தகாடி கடன் வழங்கப்பட்டிருந்ேது. அந்ே
நிதிலயப் பயன்படுத்தி நீண்டகாலத்துக்கான கட்டலமப்பு
-த் திட்டங்களில் மாநிலங்கள் முேலீடு கசய்ய முடியும்.
அத்திட்டத்தின் கீழ் அடுத்ே நிதியாண்டில் `1,00,000
தகாடி கடன் மாநிலங்களுக்கு வழங்கப்படும் என
அலமச்சர் நிர்மலா சீோராமன் அறிவித்ோர். அக்கடலன
ஐம்பது ஆண்டுகளில் மாநிலங்களில் திருப்பிச்கசலுத்ே
தவண்டும் என்றும், அத்கோலகக்கு வட்டி வசூலிக்கப்படா
-து என்றும் அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. மாநில அரசுகள் கடன்













கபறுவேற்கான உச்சவரம்புக்கு கூடுேலாக இந்ேக் கடன்
வழங்கப்படும் எனவும் கேரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
மக்களின் சுலமலய அதிகரிக்கவில்லல: ேனிநபர்கள்
வருமானவரி
கசலுத்துவேற்கான
உச்சவரம்பு
உயர்த்ேப்படும் என எதிர்பார்க்கப்பட்ட நிலலயில், அது
கோடர்பான
எந்ே
அறிவிப்பும்
பட்கஜட்டில்
இடம்கபறவில்லல. இது கோடர்பாக கசய்தியாளர்களிடம்
கேரிவித்ே அலமச்சர் நிர்மலா சீோராமன், “கடந்ே
ஆண்டிலும் நடப்பாண்டிலும் ேனிநபருக்கான வருமான
வரி உயர்த்ேப்படவில்லல. கதரானா கோற்று பரவல்
காலத்தில் வரிலய உயர்த்துவேன்மூலமாக மக்களின்
சுலமலய அதிகரித்து வருவாலயப் கபருக்க மத்திய அரசு
முயற்சிக்கவில்லல” என்றார்.
இலக்கு குலறப்பு: கபாதுத் துலற நிறுவனங்கலளத்
ேனியாரிடம் ஒப்பலடப்பேன் மூலமாக `1.75 லட்சம்
தகாடிலயத் திரட்ட கடந்ே நிதிநிலல அறிக்லகயில்
இலக்கு நிர்ையிக்கப்பட்டிருந்ேது. ஆனால், `12,030
தகாடிலய மட்டுதம மத்திய அரசால் திரட்ட முடிந்ேது. ஏர்
இந்தியாலவ விற்றேன்மூலமாக `2,700 தகாடியும், மற்ற
கபாதுத்துலற நிறுவனங்களின் பங்குகலள விற்ன்
மூலமாக `9,330 தகாடியும் மத்திய அரசுக்குக் கிலடத்ேது.
இந்நிலலயில், அடுத்ே நிதியாண்டுக்கான இலக்கு
`65,000 தகாடியாகக் குலறக்கப்பட்டுள்ளது. இந்திய
ஆயுள் காப்பீட்டுக் கழகத்லே (LIC) பங்குச் சந்லேயில்
பட்டியலிடுவேற்கான
பணிகள்
கோடாா்ந்து
தமற்ககாள்ளப்பட்டு வருகின்றன.
கடந்ே
நிதிநிலல
அறிக்லகயில்
அறிவிக்கப்பட்ட
திட்டங்கள் அலனத்தும் கவற்றிகரமாக கசயல்படுத்ேப்பட்
-டு வருவோகத் கேரிவித்ே அலமச்சர் நிர்மலா சீோராமன்,
அத்திட்டங்கலளத் கோடர்ந்து கசயல்படுத்தும் வலகயில்
ேற்தபாலேய நிதிநிலல அறிக்லகயில் அறிவிப்புகள்
இடம்கபற்றுள்ளோகக் கூறினார்.
மானியம் குலறப்பு: உைவுப் கபாருள்கள், உரங்களுக்கு
மத்திய அரசு அதிக அளவில் மானியங்கலள வழங்கி
வருவோகவும் அலேக் குலறக்க தவண்டுகமனவும்
கபாருளாோர
ஆய்வறிக்லககளில்
கோடர்ந்து
வலியுறுத்ேப்பட்டு வந்ேது. அக்தகாரிக்லகலய மத்திய
அரசு ேற்தபாது ஏற்றுக்ககாண்டுள்ளது. உைவுக்கான
மானியம் `2,42,836 தகாடியில் இருந்து `2,06,831
தகாடியாக குலறக்கப்பட்டுள்ளது. ஒட்டுகமாத்ே மானியம்
39 சேவீேம் குலறக்கப்பட்டுள்ளது.
பசுலமப் பத்திரங்கள்: நாட்டில் முேலீடுகலள அதிகரிக்கும்
வலகயில் விநிதயாகம் சார்ந்ே விவகாரங்களுக்கு
முக்கியத்துவம் அளிக்கப்பட்டு வருவேன் காரைமாகதவ
கபரிய அளவிலான சலுலககள் அறிவிக்கப்படவில்லல
என அலமச்சர் கேரிவித்ோர். நாட்டில் பசுலமசார்
கட்டலமப்லப தமம்படுத்தும் திட்டங்களுக்காக ‘பசுலமப்
பத்திரங்கள்’ கவளியிடப்பட்டு நிதி திரட்டப்படும் என நிதி
நிலல அறிக்லகயில் கேரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
நாட்டின் கபாருளாோரம் மீண்டு வருவோகத் கேரிவித்ே
அலமச்சர், கடந்ே ஜனவரியில் சரக்கு-தசலவ வரி (GST)
வருவாய் வரலாறு காைாே வலகயில் `1,40,986
தகாடியாக அதிகரித்ேது எனவும் கூறினார்.



 











நிதிப்பற்றாக்குலற:
கதரானா
பரவலால்
நாட்டின்
வருவாய் கபருமளவில் குலறந்ேேன் காரைமாக கடன்
வாங்கி திட்டங்கலளச் கசயல்படுத்தும் நிலலக்கு அரசு
ேள்ளப்பட்டது. அேன் விலளவாக அரசின் நிதிப்
பற்றாக்குலற கோடர்ந்து அதிகரித்து வருகிறது.
அடுத்ே நிதியாண்டுக்கான நிதிப்பற்றாக்குலற இலக்கு
கமாத்ே உள்நாட்டு உற்பத்தி (GDP) மதிப்பில் 6.4
சேவீேமாக நிர்ையிக்கப்பட்டுள்ளது. நிதிப் பற்றாக்குலற
2025-26ஆம் நிதியாண்டில் 4.5 சேவீேமாக இருக்கும்
எனவும் கணிக்கப்பட்டுள்ளது.
சலுலககள் இல்லல: உத்ேர பிரதேசம் உள்பட 5 மாநில
சட்டப்தபரலவத் தேர்ேலில் ஆோயம் கபறும் தநாக்கில்
அந்ே
மாநிலங்களுக்கு
சாேகமான
அறிவிப்புகள்
கவளியிடப்படலாம் என எதிர்பார்க்கப்பட்டது. ஆனால்,
அத்ேலகய
அறிவிப்புகள்
எலேயும்
நிதிநிலல
அறிக்லகயில் கவளியிடப்படவில்லல.
நிதிநிலல அறிக்லகலய அலமச்சர் நிர்மலா சீோராமன் 1
½ மணி தநரம் வாசித்ோர். அவர் அறிக்லகலய வாசித்துக்
ககாண்டிருக்கும்தபாதே, அதிருப்திலயத் கேரிவிக்கும்
வலகயில் அவ்வப்தபாது எதிர்க்கட்சி உறுப்பினர்கள்
குரகலழுப்பினர். முக்கியமாக, ஏலம் மூலமாக 5ஜி அலலக்
கற்லற ேனியார் கோலலத்கோடர்பு நிறுவனங்களுக்கு
வழங்கப்படும் என அலமச்சர் கேரிவித்ேதபாது, ‘BSNL
நிறுவனம் என்னானது?’ என சிலர் தகள்வி எழுப்பினர்.
தேசிய ஓய்வூதியத் திட்டம்: மாநில அரசு ஊழியர்களுக்கும்
வரி விலக்கு வரம்பு அதிகரிப்பு
தேசிய ஓய்வூதியத் திட்டத்தில் (NPS) மாநில அரசு
ஊழியர்களுக்கு நிர்வாக பங்களிப்புத்கோலகக்கான வரி
விலக்கு வரம்பு 10-இலிருந்து 14 சேவீேமாக நிதிநிலல
அறிக்லகயில் அதிகரிக்கப்பட்டுள்ளது.
NPS’இல் மத்திய அரசு ஊழியர்களுக்கு ேற்தபாதுள்ள
நிர்வாக பங்களிப்பு 14 சேவீே கோலக வரிவிலக்லகப்
தபான்று, மாநில அரசு ஊழியர்களுக்கும் வரி விலக்கு
வரம்பு அதிகரிக்கப்பட்டுள்ளது.
புதிய அறிவிப்புகள்
* எண்ம கசலாவணி அறிமுகம்.
* ‘சிப்’ கபாருத்ேப்பட்ட இ-பாஸ் தபார்ட் அறிமுகம்.
* கமய்நிகர் கசாத்துகளின் பரிவர்த்ேலனக்கு 30 சேவீேம்
வரி.
* விவசாயத்திலும் நில அளலவயிலும் ட்தரான் பயன்பாடு.
* 3 ஆண்டுகளில் 400 "வந்தே பாரத்' ரயில்கள்.
* சிறப்புப் கபாருளாோர மண்டல சட்டம் மறுசீரலமப்பு
* ஒவ்கவாரு வகுப்புக்கும் பிராந்திய கமாழியில் ேனித்ேனி
கோலலக்காட்சி தசனல்கள்.
* 5ஜி அலலக்கற்லற ஏலம்





* வீடுதோறும் குடிநீர்க் குழாய் திட்டத்துக்கு `60,000
தகாடி.
* பிரேமரின் வீட்டு வசதி திட்டத்துக்கு `48,000 தகாடி.
* சூரிய மின்கலன்கள் ேயாரிப்புக்கு கூடுேலாக `19,500
தகாடி.
* வடகிழக்கு மாநிலங்களின் வளர்ச்சிக்கு `1,500 தகாடி.
* MSME துலறக்கு `2 லட்சம் தகாடி கூடுேல் கடன்.
* உள்நாட்டு பாதுகாப்புக்கு `1.85 லட்சம் தகாடி.
வரிச் சலுலக/ வரி அறிவிப்பு
* தேசிய ஓய்வூதியத் திட்டத்தில் `50,000 கூடுேல்
வரிவிலக்கு கோடரும்.
* கூட்டுறவு நிறுவனங்களுக்கான குலறந்ேபட்ச மாற்று
வரி (ஏஎம்டி) 15 சேவீேமாகக் குலறப்பு.
* கவளிநாட்டு குலடகளுக்கு 20 சேவீே வரி.
* சில மின்னணு உபகரைங்கள் மீோன இறக்குமதி வரி
அதிகரிப்பு.
* கபாலிவூட்டப்பட்ட லவரம் மீோன இறக்குமதி வரி
5%ஆக குலறப்பு.
விலல அதிகரிக்கும் கபாருள்கள்
இறக்குமதி கசய்யப்படும் கஹட்தபான்கள், இயர்தபான்,
குலடகள், சூரிய மின்கலன், சூரிய மின் ேகடுகள்,
ஒலிகபருக்கிகள், ஸ்மார்ட் மீட்டர், கவரிங் நலககள்,
எக்ஸ்தர இயந்திரம், தபட்டரியில் இயங்கும் சிறார்
விலளயாட்டுப் கபாருள்களுக்கான உதிரிபாகங்கள்.
இறக்குமதி
வரி
அல்லது
இவற்றின்
உதிரி
பாகங்களுக்கான
இறக்குமதி
வரி
அதிகரிப்பால்
தமற்கண்ட கபாருள்களின் விலல உயருகிறது.
உள்நாட்டில் சிறு கோழில் புரிதவாருக்கு ஆேரவு அளிக்கும்
வலகயில்
கவளிநாட்டு
குலடகள்,
அேற்கான
உதிரிபாகங்கள் மீோன இறக்குமதி வரி 10 சேவீேத்தில்
இருந்து 20 சேவீேமாக உயர்த்ேப்பட்டுள்ளது.
விலல குலறயும் கபாருள்கள்
இறக்குமதி கசய்யப்படும் கபாலிவூட்டப்பட்ட மற்றும்
அறுத்து வடிவலமக்கப்பட்ட லவரங்கள், உைவாகப்
பயன்படுத்ேப்படும்
பேப்படுத்ேப்பட்ட
சிப்பிகள்,
பேப்படுத்ேப்பட்ட கைவாய் மீன்கள், கபருங்காயம்,
தகாதகா பீன்ஸ், கமத்ேனால், அசிட்டிக் அமிலம்,
கசல்லிடப்தபசி
தகமராக்களுக்கான
கலன்ஸ்
ஆகியவற்றின் விலல குலறயும்.
தமற்கண்ட கபாருள்களின் இறக்குமதி வரிலய மத்திய
அரசு குலறத்துள்ளோல் அவற்றின் விலல குலறய
இருக்கிறது. இதில் கசல்லிடப்தபசி தகமரா கலன்ஸ்
மீோன வரி 15 சேவீேத்தில் இருந்து 2.5 சேவீேமாக
குலறக்கப்பட்டுள்ளது.

ஒதுக்கீடுகள்
* பிஎஸ்என்எல் நிறுவனத்துக்கு `44,720 தகாடி கூடுேல்
மூலேனம்.
* இரயில்தவக்கு `1.40 லட்சம் தகாடி.
* தகாதுலம, கநல் ககாள்முேலுக்கு `2.37 லட்சம் தகாடி.











 















3. தவளாண் துலறக்கு `1,32,513 தகாடி ஒதுக்கீடு கடந்ே
ஆண்லட விட 4.5 சேவீேம் அதிகம்

பிரேமர் கதிசக்தி

தவளாண் அலமச்சகத்துக்கு நடப்பு பட்கஜட்டில் `1,32,513
தகாடி ஒதுக்கீடு கசய்யப்பட்டுள்ளது. இது கடந்ே
ஆண்டுடன் ஒப்பிடுலகயில் 4.5 சேவீேம் அதிகம்.

உற்பத்தி தமம்பாடு மற்றும் முேலீடு, புதிய வாய்ப்புகள்,
எரிசக்தி மாற்றம் மற்றும் பருவநிலல திட்டம்

மீன், பால், கால்நலட அலமச்சகத்துக்கு `6,407.31 தகாடி
ஒதுக்கீடு கசய்யப்பட்டுள்ளது. கடந்ே ஆண்லடவிட 44%
அதிகம். இதுகுறித்து நிதியலமச்சர் நிர்மலா சீோராமன்
பட்கஜட்
உலரயில்
கூறுலகயில்,
‘உள்நாட்டில்
எண்கைய் வித்து பயிர் விலேகள் உற்பத்திலய
அதிகரிக்கவும், கவளிநாட்டிலிருந்து சலமயல் எண்கைய்
இறக்குமதிலய
குலறக்கவும்
மத்திய
அரசு
ஒருங்கிலைந்ே திட்டத்லே அறிமுகம் கசய்யவுள்ளது.
2023ஆம் ஆண்டு சிறுோனியங்களின் சர்வதேச
ஆண்டாக
அறிவிக்கப்பட்டுள்ளோல்,
உள்நாட்டு
சிறுோனிய உற்பத்திலய அதிகரித்து சர்வதேச அளவில்
ககாண்டு கசல்ல மத்திய அரசு ஆேரவளிக்கும்.
தவளாண்
கபாருள்கலள
குலறந்ேபட்ச
ஆேரவு
விலலயின்மூலம் 2021-22ஆம் பருவ ஆண்டில் 163
லட்சம் விவசாயிகளிடம் இருந்து 1,208 லட்சம் டன்னுக்கும்
அதிகமாக கநல், தகாதுலம ககாள்முேல் நலடகபறும்.
இேற்காக விவசாயிகளின் வங்கிக் கைக்குகளில் `2.37
லட்சம் தகாடி தநரடியாக கசலுத்ேப்படும்.
பிரேமரின் கிஸான் திட்டத்துக்கு அடுத்ே ஆண்டு
`6,57,000
தகாடி
கசலவாகும்
என்று
கைக்கிடப்பட்டுள்ளது. இதேதபால், பயிர் காப்பீட்டு
திட்டத்துக்கு `15,500 தகாடியும், கிருஷ்னாட்டி திட்டத்துக்
-கு `7,183 தகாடியும், ராஷ்ட்ரீய கிருஷ் திட்டத்துக்கு
`10,433 தகாடியும், சந்லே விலல ஆேரவு திட்டத்துக்கு
`1,500 தகாடியும் மதிப்பிடப்பட்டுள்ளது என்றார்.

அலனத்லேயும் உள்ளடக்கிய வளர்ச்சி

முேலீட்டிற்கான நிதி
பிஎம் கதிசக்தி
சாலலகள்,
ரயில்தவ,
விமான
நிலலயங்கள்,
துலறமுகங்கள், விலரவுப் தபாக்குவரத்து, நீர்வழிகள்,
தபாக்குவரத்து
உள்கட்டலமப்பு
ஆகியலவ
பிஎம்
கதிசக்திலய இயக்கும் 7 என்ஜின்கள் ஆகும்.
பிஎம் கதிசக்தி தேசிய கபருந்திட்டம்
பிஎம் கதிசக்தி தேசிய கபருந்திட்டத்திற்கான வாய்ப்பு
கபாருளாோர மாற்றம், வலுவான பன்மாதிரி இலைப்பு
மற்றும் தபாக்குவரத்துத் திறனுக்கான 7 என்ஜின்கலள
உள்ளடக்கியோகும்.
தேசிய
உள்கட்டலமப்பு
திட்டத்தில்,
இந்ே
7
என்ஜின்கலள உள்ளிடக்கிய திட்டங்கள் பிஎம் கதிசக்தி
வலரயலறக்குள் ககாண்டு வரப்படும்.
சாலலப் தபாக்குவரத்து
2022-23இல் தேசிய கநடுஞ்சாலல கட்டலமப்பு 25,000
கிதலா மீட்டர் கோலலவுக்கு விரிவாக்கப்படும்.
தேசிய கநடுஞ்சாலல கட்டலமப்பு விரிவாக்கத்திற்கான
`20,000 தகாடி திரட்டப்படும்
பன்மாதிரி தபாக்குவரத்து பூங்காக்கள்
2022-23இல் பன்மாதிரி தபாக்குவரத்து பூங்காக்கலள 4
இடங்களில் கசயல்படுத்துவேற்கு ேனியார் கபாதுத்துலற
கூட்டு முயற்சி மூலம் ஒப்பந்ேங்கள் வழங்கப்படும்
ரயில்தவ

4. 2022-23ஆம் ஆண்டுக்கான மத்திய பட்கஜட்டின்
முக்கிய அம்சங்கள்

உள்ளூர் வர்த்ேகம் மற்றும் விநிதயாக சங்கிலிக்கு
உேவும் வலகயில், ஒரு நிலலயம் ஒரு கபாருள் என்ற
கருத்தியல் நலடமுலறப்படுத்ேப்படும்.

2022-23 நிதியாண்டிற்கான மத்திய அரசின் நிதிநிலல
அறிக்லகலய மத்திய நிதி மற்றும் கபரு நிறுவனங்கள்
துலற அலமச்சர் திருமதி நிர்மலா சீோராமன் இன்று
நாடாளுமன்றத்தில் ோக்கல் கசய்ோர்.

2022-23
உலகத்
ேரம்
வாய்ந்ே
உள்நாட்டு
கோழில்நுட்பம் மற்றும் திறன் அதிகரித்ேலுக்கு கவாஜ்
திட்டத்தின் கீழ் 2000 கிதலா மீட்டர் ரயில்தவ கட்டலமப்பு
ககாண்டு வரப்படும்.

நிதிநிலல அறிக்லகயின் முக்கிய அம்சங்கள் வருமாறு:

அடுத்ே 3 ஆண்டுகளில் 400 புதிய ேலலமுலற வந்தே
பாரேம் ரயில்கள் ேயாரிக்கப்படும்.

பகுதி-அ
இந்தியாவின் கபாருளாோர வளர்ச்சி 9.2 சேவீேம் என்ற
அளவில் அதிகரிக்கும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.
உற்பத்தியுடன் இலைந்ே ஊக்கத்கோலக திட்டத்தின்
கீழ் 14 துலறகளில் 60 லட்சம் புதிய தவலலவாய்ப்புகள்
உருவாக்கப்படும்.
உற்பத்தியுடன் இலைந்ே முேலீட்டுத் திட்டத்தின்மூலம்
கூடுேலாக 30 லட்சம் தகாடி ரூபாய் அளவிற்கு உற்பத்தி
நலடகபறும்
நாடு அடுத்ே 25 ஆண்டுகளில் 100வது சுேந்திர
தினத்லேக் ககாண்டாடவுள்ள நிலலயில் நீண்டகால
திட்டங்களுக்காக
நான்கு
முக்கிய துலறகளுக்கு
முன்னுரிலம அளிக்கப்படும்









அடுத்ே
3
ஆண்டுகளில்
பன்மாதிரி
சரக்குப்
தபாக்குவரத்துக்கான 100 பிஎம் கதிசக்தி சரக்கு
முலனயங்கள் உருவாக்கப்படும்.
பர்வேமாலா
தேசிய தராப்தவ வளர்ச்சித் திட்டம்
கபாதுத்துலற,
ேனியார்
கூட்டு
தமற்ககாள்ளப்படும்.

பர்வேமாலா
முயற்சியில்

2022-23இல் 60 கிதலா மீட்டர் தூரத்துக்கு 8 தராப்தவ
திட்டங்களுக்கான ஒப்பந்ேங்கள் வழங்கப்படும்.
உள்ளடக்கிய வளர்ச்சி
தவளாண்லம



 











தகாதுலம மற்றும் கநல் ககாள்முேலுக்காக 1.63 தகாடி
விவசாயிகளுக்கு `2.37 லட்சம் தகாடி தநரடியாக
கசலுத்ேப்பட்டுள்ளது.
நாடு
முழுவதும்
ரசாயன
கலப்பற்ற
இயற்லக
தவளாண்லம தமம்படுத்ேப்படும். கங்லக நதியின்
குறுக்தக 5 கிதலா மீட்டர் அகல வழித்ேடத்தின் விவசாய
நிலங்கள் மீது ஆரம்பக்கட்ட கவனம் கசலுத்ேப்படும்.
தவளாண்லம
மற்றும்
கிராமப்புற
கோழில்
கோடங்தவாருக்கு நிதி அளிக்க மூலேனத்துடன் கூடிய
நிதிலய நபார்டு வழங்கும்.
பயிர் மதிப்பீடு, நில ஆவைங்கள் டிஜிட்டல்மயமாக்கம்,
பூச்சிக்ககால்லிகள் மற்றும் ஊட்டச்சத்து கேளித்ேலுக்கு
கிசான் ட்தரான்கள் பயன்படுத்ேப்படும்.
ககன்- கபட்வா திட்டம்
ககன் – கபட்வா இலைப்புத் திட்ட அமலாக்கத்துக்கு
`1400 தகாடி ஒதுக்கீடு
ககன் – கபட்வா இலைப்புத் திட்டத்ோல் 9.08 லட்சம்
கஹக்தடர் விவசாய நிலங்கள் பாசன வசதி கபறும்.





* டிஜிட்டல் ஆசிரியர்கள் மூலம் கல்வி கற்பிக்க உயர்ேர
மின்னணு-பாடத்திட்டம் உருவாக்கப்படும்.
* உலகத்ேரத்திலான கல்விக்கு டிஜிட்டல் பல்கலலக்
கழகம் ஏற்படுத்ேப்படும்.
சுகாோரம்
தேசிய டிஜிட்டல் சுகாோர அலமப்புக்கு திறந்ேகவளி ேளம்
அறிமுகப்படுத்ேப்படும்.
* ேரமான மனநல ஆதராக்கிய கலந்ோய்வுக்கு ‘தேசிய
கோலலதூர மன நல திட்டம் மற்றும் தசலவகள்
கோடங்கப்படும்.
நிமான்ஸ்- ஐ சிறப்பு லமயமாக ககாண்டு
தூர மன நல சிறப்பு லமயங்களின்
ஏற்படுத்ேப்படும். இேற்கான கோழில்நுட்ப
கபங்களூரில் உள்ள சர்வதேச ேகவல்
லமயம் (IIITB) வழங்கும்.

23 கோலல
கநட்கவார்க்
உேவிகலள
கோழில்நுட்ப

ஷக்ஷம் அங்கன்வாடி

குறு, சிறு, நடுத்ேர நிறுவனங்கள் (எம்எஸ்எம்இ)

மிஷன் சக்தி, மிஷன் வத்சல்யா, ஷக்ஷம் அங்கன்வாடி
மற்றும் தபாஷான் 2.0 திட்டம் மூலம் கபண்கள் மற்றும்
குழந்லேகளுக்கு ஒருங்கிலைந்ே பயன்கள்

உேயம், இ-ஷ்ரம், என்சிஎஸ் மற்றும் அசீம் (ASEEM)
இலையேளங்கள் ஒன்றாக இலைக்கப்டும்.

2 லட்சம் அங்கன்வாடிக்கள் ஷக்ஷம் அங்கன்வாடிகளாக
தமம்படுத்ேப்படும்.

130 லட்சம் எம்எஸ்எம்இ நிறுவனங்களுக்கு அவசரகால
கடன் உத்ேரவாே திட்டத்தின் (ECLGS)

ஒவ்கவாரு வீட்டுக்கும் குடிநீர் குழாய் இலைப்பு

கீழ் கூடுேல் கடன் வழங்கப்பட்டது.
இசிஎல்ஜிஎஸ் 2023ஆம் ஆண்டு மார்ச் மாேம் வலர
நீட்டிக்கப்படவுள்ளது.

வீட்டுக்கு வீடு குடிநீர் குழாய் இலைப்பு வழங்கும்
திட்டத்தின் கீழ் 2022-23ம் ஆண்டில் 3.8 தகாடி
வீடுகளுக்கு `60,000 தகாடி ஒதுக்கப்பட்டது.
அலனவருக்கும் வீடு

இசிஎல்ஜிஎஸ்
திட்டத்தின்
கீழான
உத்திரவாேம்
விரிவுபடுத்ேப்படவுள்ளது. `50,000 தகாடி அதிகரிக்கப்பட்
-டு கமாத்ேம் `5 லட்சம் தகாடியாக விரிவுபடுத்ேப்படும்.

பிரேமரின் வீட்டு வசதி திட்டத்தின் கீழ் 2022-23ம்
ஆண்டில் 80 லட்சம் வீடுகள் கட்டி முடிக்க `48,000
தகாடி ஒதுக்கப்பட்டது.

குறு மற்றும் சிறு நிறுவனங்ளுக்கான கடன் உத்திரவாே
அறக்கட்டலளயின் (CGTMSE) கீழ், குறு மற்றும் சிறு
நிறுவனங்களுக்கு `2 லட்சம் தகாடி கூடுேல் கடன்
வழங்கப்படும்.

வடகிழக்கு
பகுதிக்கான
நடவடிக்லக (PM-DevINE)

`6,000
தகாடி
மதிப்பில்
எம்எஸ்எம்இ-க்களின்
கசயல்பாட்லட தமம்படுத்தும் திட்டம்(RAMP) அறிமுகம்
கசய்யப்படும்.
திறன் தமம்பாடு
ஆன்லலன் பயிற்சி மூலம் மக்களின் திறலன தமம்படுத்ே
திறன் மற்றும் வாழ்வாோரத்துக்கான டிஜிட்டல் அலமப்பு
(DESH-Stack இ-இலையேளம்) கோடங்கப்படும்.

பிரேமரின்

தமம்பாட்டு

வடகிழக்கு மாநிலங்களில் சமூக வளர்ச்சி திட்டங்களுக்கு
பிரேமரின்-DevINE
என்ற
புதிய
திட்டம்
கோடங்கப்பட்டுள்ளது.
இத்திட்டத்தின் கீழ் இலளஞர்கள் மற்றும் கபண்களின்
வாழ்வாோர நடவடிக்லககலள தமற்ககாள்ள ஆரம்ப
கட்டமாக `1,500 தகாடி ஒதுக்கீடு கசய்யப்பட்டது.
துடிப்பான கிராமங்கள் திட்டம்

* டிதரான் தசலவகளுக்கு, ‘டிதரான் சக்திக்கு’ உேவ
கோடக்கநிலல நிறுவனங்கள் ஊக்குவிக்கப்படும்.

வடக்கு எல்லலயில் குலறவான மக்கள், இலைப்பு வசதி
மற்றும் கட்டலமப்புகள் உள்ள எல்லல கிராமங்களின்
தமம்பாட்டுக்கு
துடிப்பான
கிராமங்கள்
திட்டம்
கோடங்கப்பட்டது.

கல்வி

வங்கி வசதிகள்

பிரேமரின் இ-வித்யா திட்டத்தின் ‘ஒரு வகுப்பு- ஒரு TV
தசனல்’ 200 TV தசனல்களாக விரிவுபடுத்ேப்படும்.

1.5 லட்சம் ேபால் அலுவலகங்களில் 100 சேவீேம் வங்கி
அலமப்புக்குள் வரவுள்ளன.

* விதவகமான சிந்திக்கும் திறன்கலள ஊக்குவிக்க
கமய்நிகர் ஆய்வு கூடங்கள் மற்றும் திறன் தமம்பாட்டு
மின்னணு-ஆய்வு கூடங்கள் மற்றும் கற்றல் சூழல்
ஏற்படுத்ேப்படும்.

வணிக வங்கிகள், 75 மாவட்டங்களில், 75 டிஜிட்டல்
வங்கி யூனிட்டுகலள கோடங்கவுள்ளன.









இ-பாஸ்தபார்ட்



 











மின்னணு சிப்கள் கபாருத்ேப்பட்ட இ-பாஸ்தபார்ட்டுகள்
மற்றும் எதிர்கால கோழில்நுட்பம் அறிமுகப்படுத்ேப்படும்.
நகர்ப்புற திட்டம்
கட்டிட விதிகளின் நவீனமயமாக்கல், நகர திட்டமிடல்
திட்டங்கள் மற்றும் தபாக்குவரத்து சார்ந்ே வளர்ச்சி
ஆகியலவ அமல்படுத்ேப்படும்.
நகர பகுதிகளில் சார்ஜிங் நிலலயங்கள் அலமக்க தபட்டரி
மாற்று ககாள்லக ககாண்டு வரப்படும்.
நில ஆவைங்கள் தமலாண்லம
ேகவல் கோழில்நுட்ப அடிப்பலடயில் நில ஆவைங்கள்
தமலாண்லமக்கு ேனித்துவமான நில அலடயாள எண்.
துரிேமான கபருநிறுவனம் கவளிதயற்றம்
நிறுவனங்கள் விலரவாக கவளிதயறுவேற்கு, துரிேமான
கபருநிறுவன
கவளிதயற்ற
லமயம்
(C-PACE)
அலமக்கப்படும்.
ஏவிஜிசி ஊக்குவிப்பு குழு
அனிதமஷன், விஷூவல் எகபக்ட்ஸ், விலளயாட்டு மற்றும்
காமிக்ஸ்
(AVGC)
ஆகியவற்றின்
ஊக்குவிப்புக்கு
இத்துலறயில் ேனி குழு உருவாக்கப்படும்.
கோலல கோடர்பு துலற
உற்பத்தியுடன் கோடர்புலடய ஊக்குவிப்பு திட்டத்தின்
ஒரு பகுதியாக 5ஜி கோழில்நுட்பத்துக்கு வலுவான
சூழலல உருவாக்க வடிவலமப்பு சார்ந்ே உற்பத்தி
திட்டம் கோடங்கப்படும்.
ஏற்றுமதி வளர்ச்சி
நிறுவனம் மற்றும் தசலவ லமயங்கள் தமம்பாட்டில்
மாநிலங்கலளயும் பங்குோரர்களாக்க சிறப்பு கபாருளாோர
மண்டலங்கள் சட்டத்துக்கு மாற்றாக புதிய சட்டங்கள்
ககாண்டுவரப்படும்.
பாதுகாப்புத்துலறயில் இந்தியா ேற்சார்பு அலடேல்:
2022-23இல் மூலேன ககாள்முேலில் 68% உள்நாட்டு
கோழில் நிறுவனங்களிடமிருந்து ககாள்முேல் கசய்ய
பட்கஜட்டில் குறியீடு நிர்ையிக்கப்பட்டுள்ளது. இது 202122இல் 58% ஆக இருந்ேது.
பாதுகாப்பு ஆராய்ச்சி மற்றும் தமம்பாட்டு நிறுவனம்,
கபருந்கோழில்துலறயினர், ஸ்டார்ட் அப் நிறுவனங்கள்
மற்றும்
கல்வியாளர்கள்
பயன்படுத்திக்
ககாள்ள
அனுமதிக்கப்படுவதுடன் இந்நிறுவனத்தின் பட்கஜட்டில்
25% இேற்காக ஒதுக்கீடு கசய்யப்படும்.
பரிதசாேலன
மற்றும்
சான்றிேழ்
கபறுவேற்கு,
சுேந்திரமான அலமப்பு ஒன்று உருவாக்கப்படும்.
புதிய வலகப் கபாருட்கள், தசலவ வாய்ப்புகள்
கசயற்லக நுண்ைறிவு, புவி வானியல் சாேனங்கள்,
மற்றும் ட்தரான்கள் கசமி கண்டக்டர் மற்றும் அேன் சூழல்
அலமப்பு,
விண்கவளி
கபாருளாோரம்,
மரபியல்
கபாருளாோரம் மற்றும் மருந்து கபாருட்கள், பசுலம
எரிசக்தி
மற்றும்
தூய்லமயான
தபாக்குவரத்து
சாேனங்கள் தபான்ற புதிய வலகப் கபாருட்கள், தசலவ
வாய்ப்புகளில் ஆராய்ச்சி மற்றும் தமம்பாட்டு பணிகளுக்கு
அரசு பங்களிப்பு வழங்கப்படும்.













எரிசக்தி மாற்றம் மற்றும் பருவநிலல கசயல்திட்டம்:
2030’க்குள் 280 GW சூரியசக்தி உற்பத்தி இலக்லக
அலடய, உயர்திறன் ககாண்ட சூரியசக்தி சாேனங்கலள
உற்பத்தி கசய்ய, உற்பத்தியுடன் இலைந்ே ஊக்கத்
கோலகயாக `19,500 தகாடி கூடுேலாக ஒதுக்கப்படும்.
அனல்மின் நிலலயங்களில் உயிரி கழிவு வில்லலகள், 5
முேல்
7%
அளவுக்கு
இலை
எரிகபாருளாக
பயன்படுத்ேப்படும்.
ஆண்டுக்கு 38 மில்லியன் கமட்ரிக் டன் கரியமில வாயு
(CO2) கவளிதயற்றம் ேவிர்ப்பு.
விவசாயிகளுக்கு கூடுேல் வருமானம் மற்றும் உள்ளூர்
மக்களுக்கு தவலலவாய்ப்பு
விலள நிலங்களில் பயிர்க்கழிவுகள் எரிப்பலே ேவிர்க்க
உேவி
கோழிற்சாலலகளுக்காக
நிலக்கரிலய
ரசாயனப்
கபாருட்களாக மாற்றுேல் மற்றும் நிலக்கரி எரிவாயு
நிலலயங்கலள
அலமக்க
நான்கு
முன்தனாடி
திட்டங்கள் கசயல்படுத்ேப்படும்
தவளாண் காடுகலள வளர்க்க விரும்பும் கஷட்யூல்டு
வகுப்பு
மற்றும்
கஷட்யூல்டு
பழங்குடியின
விவசாயிகளுக்கு நிதியுேவி அளிக்கப்படும்.
அரசு மூலேன முேலீடு
2022-23இல் முக்கிய ேனியார் முேலீடு மற்றும்
தேலவகலள ஊக்குவிப்பதில் அரசு முேலீடு கோடரும்.
நடப்பாண்டில் `5.54 லட்சம் தகாடியாக உள்ள மூலேன
கசலவு ஒதுக்கீடு 2022-23இல் 35.4% அதிகரிக்கப்பட்டு
`7.50 லட்சம் தகாடி ஒதுக்கீடு
2022-23இல் கமாத்ே உள்நாட்டு உற்பத்தி விகிேத்தில்
2.9% ஒதுக்கீடு
மத்திய அரசின் ‘வலுவான மூலேன கசலவு’ 202223இல் ` 10.68 லட்சம் தகாடியாக இருக்கும் என
மதிப்பிடப்பட்டுள்ளது, இது கமாத்ே உள்நாட்டு உற்பத்தி
விகிேத்தில் 4.1% ஆகும்.
குஜராத் சர்வதேச நிதி கோழில்நுட்ப நகரம் – சர்வதேச
நிதிச்தசலவகள் லமயம்.
குஜராத் சர்வதேச நிதி கோழில்நுட்ப நகரத்தில்,
உலகத்ேரம்
வாய்ந்ே
கவளிநாட்டுப்
பல்கல்கலலக்கழகங்கள் மற்றும் கல்வி நிறுவனங்கள்
கோடங்க அனுமதிக்கப்படும்.
சர்வதேச
நீதித்துலற
விதவகத்
திட்டத்தின்கீழ்,
சச்சரவுகளுக்கு குறித்ே காலத்திற்குள் தீர்வு காை
ஏதுவாக சர்வதேச சமரசத் தீர்வு லமயம் அலமக்கப்படும்.
வளங்கலளத் திரட்டுேல்
ேரவு
லமயங்கள்
மற்றும்
எரிசக்தி
தசமிப்பு
அலமப்புகளுக்கு கட்டலமப்பு அந்ேஸ்து வழங்கப்படும்
கடந்ே ஆண்டில் `5.5 லட்சம் தகாடிக்கும் அதிகமான
தமற்ககாள்ளப்பட்ட முேலீட்டு மூலேனம் மற்றும் ேனியார்
பங்கு முேலீடு, கபரிய அளவிலான ஸ்டார்ட் அப் மற்றும்
வளர்ச்சி சூழலுக்கு வலக கசய்துள்ளது.



 











புதிய
வலக
கபாருட்கள்,
தசலவ
வாய்ப்புகள்
துலறகளுக்கு கலப்பு நிதியம் ஊக்குவிக்கப்படும்.
பசுலம கட்டலமப்புத் திட்டங்களுக்கு நிதி திரட்ட பசுலமத்
ேங்கப்பத்திரங்கள் கவளியிடப்படும்.
டிஜிட்டல் பைம்
2022-23-லிருந்து இந்திய ரிசர்வ் வங்கி டிஜிட்டல்
ரூபாலய அறிமுகப்படுத்தும்.
மாநிலங்களுக்கு அதிக நிதி வாய்ப்புகலள வழங்குேல்
‘மாநிலங்களின் மூலேன
முேலீட்டுக்கு
அளிக்கும் திட்டத்திற்கு’ ஒதுக்கீடு அதிகரிப்பு:
`10,000 தகாடி பட்கஜட் மதிப்பீடு
திருத்திய மதிப்பீட்டில் `15,000 தகாடி

நிதியுேவி

நடப்பாண்டின்

கபாருளாோரத்தில்
ஒட்டுகமாத்ே
முேலீடுகலள
ஊக்குவிப்பதில் மாநிலங்களுக்கு உேவ 2022-23இல் `1
லட்சம் தகாடி ஒதுக்கீடு: 50 ஆண்டுகளுக்கு வட்டியில்லா
கடன்கள், வழக்கமான மற்றும் அேற்கு தமற்பட்ட கடன்
வாங்க அனுமதி
நிதி தமலாண்லம
பட்கஜட் மதிப்பீடுகள் 2021-22: `34.83 லட்சம் தகாடி
திருத்திய மதிப்பீடுகள் 2021-22: `37.70 லட்சம் தகாடி
2022-23இல் கமாத்ே கசலவினம்
தகாடியாக மதிப்பிடப்பட்டுள்ளது

`39.45

லட்சம்

2022-23இல் கடன் ேவிர்த்ே கமாத்ே வரவுகள் `22.84
லட்சம் தகாடியாக மதிப்பிடப்பட்டுள்ளது
நடப்பாண்டில் நிதிப்பற்றாக்குலற: கமாத்ே உள்நாட்டு
உற்பத்தியில் 6.9% (பட்கஜட் மதிப்பீடுகள் 6.8%)





`1 தகாடிக்கும் அதிகமாகவும், `10 தகாடி வலரயிலும்
கமாத்ே வருமானம் உள்ள கூட்டுறவு சங்கங்களுக்கான
கூடுேல் வரி 7 சேவீேமாகக் குலறக்கப்பட்டுள்ளது.
மாற்றுத்திறனாளிகளுக்கு வரி நிவாரைம்
கபற்தறார்கள் / காப்பாளர்களின் வாழ்க்லக காலத்தில்
அோவது கபற்தறார்கள் / காப்பாளர்கள் 60 வயலே
எட்டிய
தபாது,
மாற்றுத்திறனாளிகலள
சார்ந்திருப்தபாருக்கு காப்பீட்டு திட்டத்தில் இருந்து
கிலடக்கும் வருடாந்திர கோலக அல்லது கமாத்ே கோலக
அனுமதிக்கப்படும்.
தேசிய ஓய்வூதிய திட்டப் பங்களிப்பில் சமநிலல
மாநில அரசு ஊழியர்களின் தேசிய ஓய்வூதிய திட்ட
கைக்கிற்குப்
பங்களிப்பு
கசய்யும்
உரிலமயாளர்களுக்கான
வரிப்பிடித்ே
வரம்பு
10
சேவீேத்தில் இருந்து 14 சேவீேமாக உயர்த்ேப்பட்டுள்ளது.
மத்திய அரசு ஊழியர்களுக்கு இலையாக இவர்கள்
ககாண்டுவரப்பட்டுள்ளனர்.
இது சமூகப் பாதுகாப்புப் பலன்கலள விரிவாக்க உேவும்.
புதிய கோழில்களுக்கு ஊக்குவிப்பு
ேகுதிவாய்ந்ே புதிய கோழில்களுக்கு
கிலடப்பேற்கான
இலைப்புக்காலம்
31.03.2023 வலர நீட்டிக்கப்பட்டுள்ளது.

வரிப் பயன்
ஓராண்டிற்கு,

இலைப்புக்கான கால வரம்பு ஏற்கனதவ 31.03.2022
ஆக இருந்ேது.
சலுலக வரி முலறயின் கீழ் ஊக்குவிப்பு திட்டங்கள்

தநர்முக வரிகள்

பிஏபி பிரிவு 115இன் கீழ் ேயாரிப்பு அல்லது உற்பத்தி
கோடக்கத்திற்கான கலடசி தேதி ஓராண்டுக்கு அோவது
31 மார்ச் 2023இல் இருந்து 31 மார்ச் 2024 வலர
நீட்டிக்கப்பட்டுள்ளது. கமய்நிகர் டிஜிட்டல் கசாத்துக்களின்
வரி விதிப்புக்கான திட்டம்

நிலலயான
மற்றும்
ஊகிக்கும்
வரிமுலறயின்
ககாள்லகலய முன்கனடுத்து கசல்வேற்கு

கமய்நிகர் டிஜிட்டல் கசாத்துக்களுக்கான
வரிமுலற அறிமுகம் கசய்யப்பட்டுள்ளது.

நம்பிக்லகேரும் வரி முலறலய
கோலலதநாக்குப் பார்லவ

எந்ேகவாரு
கமய்நிகர்
டிஜிட்டல்
கசாத்து
பரிமாற்றத்திலிருந்து கிலடக்கும் வருவாய்க்கு 30 சேவீே
விகிேத்தில் வரி விதிக்கப்படும்.

2022-23இல் நிதிப்பற்றாக்குலற கமாத்ே உள்நாட்டு
உற்பத்தி விகிேத்தில் 6.4% ஆக மதிப்பிடப்பட்டுள்ளது

வரி
முலறலய
தமலும்
வழக்குகலளக் குலறக்கவும்

நிறுவுவேற்கான
எளிலமப்படுத்ேவும்,

‘புதிய வடிவிலான கைக்கு ோக்கல்’ அறிமுகம்
கூடுேல் வரி கசலுத்துவேற்கு புதிய வடிவிலான கைக்கு
ோக்கலுக்கு வாய்ப்பு
ஏற்கனதவ ேவறவிட்ட
மதிப்பீட்டாளரால் இயலும்

வருவாலய

அறிவிப்பேற்கு

உரிய மதிப்பீட்டு ஆண்டின் இறுதியில் இருந்து 2
ஆண்டுகளுக்குள் கைக்கு ோக்கல் கசய்ய முடியும்
கூட்டுறவு சங்கங்கள்

குறிப்பிட்ட

ஆர்ஜிே கசலவு ேவிர மற்ற வருவாலய கைக்கிடும்
தபாது கசலவு அல்லது ஊதியம் வரிக்குலறப்புக்கு
அனுமதிக்கப்பட மாட்டாது.
கமய்நிகர் டிஜிட்டல் கசாத்துக்களின் பரிமாற்றத்தில்
ஏற்படும் இழப்பு இேர வருவாய்க்கு மாற்றாக எடுத்துக்
ககாள்ள இயலாது
பரிமாற்ற விவரங்கலள கபறுவேற்கு கமய்நிகர் டிஜிட்டல்
கசாத்து பரிமாற்றம் கோடர்பாக வழங்கப்பட்ட கோலகக்கு
ஒரு சேவீே அளவிற்கு டிடிஎஸ் (வருவாயிலிருந்து
வரிப்பிடித்ேம்) பிடித்ேம் கசய்யப்படும்.

கூட்டுறவுகளால் கசலுத்ேப்பட்ட குலறந்ேபட்ச மாற்றுவரி
விகிேம் 18.5 சேவீேத்தில் இருந்து 15 சேவீேமாகக்
குலறக்கப்பட்டுள்ளது.

கமய்நிகர் டிஜிட்டல் கசாத்து பரிசளிக்கப்படும் தபாது
அேலன கபறுபவருக்கு வரி விதிக்கப்படும்.

கூட்டுறவு
சங்கங்களுக்கும்
நிறுவனங்களுக்கும்
இலடதய சமச்சீரான வாய்ப்லப வழங்குேல்

உயர்நீதிமன்றம் அல்லது உச்சநீதிமன்றத்தில் ஒரு
வழக்கு நிலுலவயில் இருக்கும் பட்சத்தில் நீதிமன்றத்ோல்









வழக்கு நிர்வாகம்



 











சட்டம் பற்றிய தகள்வி முடிவு கசய்யப்படும் வலர
தமல்முலறயீடு ோக்கல் கசய்வது ஒத்திலவக்கப்படும்.
துலறக்கும்,
வரி
கசலுத்துதவாருக்குமிலடதய
அடுத்ேடுத்து வழக்கு கோடரப்படுவலே இது கபருமளவு
குலறக்க உேவும்.
ஐஎஃப்எஸ்சி-க்கு வரி ஊக்குவிப்புகள்
குறிப்பிட்ட
நிலலலமகளுக்கு
உட்பட்டு
கீழ்
வருபவற்றுக்கு வரியிலிருந்து விலக்கு அளிக்கப்படும்.
கடலுக்கு அப்பால் உருவாக்கப்பட்ட கபாருட்களிலிருந்து
கவளிநாடு வாழ் இந்தியரின் வருவாய்
கடலுக்கு அப்பால் உள்ள வங்கிப் பிரிவால் வழங்கப்பட்ட
மாற்றுக் கைக்குகளிலிருந்து கபறப்படும் வருவாய்
கப்பல் குத்ேலகயின் கைக்கில் கபறப்படும் உரிமத்
கோலக மற்றும் வட்டி வருவாய்
ஐஎஃப்எஸ்சியில் பங்கு
கபறப்படும் வருவாய்

நிர்வாக

தசலவகளிலிருந்து

ஏஓபி-க்கள்
(ஒப்பந்ேத்லே
நிலறதவற்றுவேற்கு
அலமக்கப்படும் கூட்டலமப்பு) மீோன கூடுேல் வரி
உச்சவரம்பு 15 சேவீேமாக இருக்கும்.
ேனிநபர்
நிறுவனங்களுக்கும்,
கூட்டு
நிறுவனங்களுக்கும் இலடதயயான துலை வரியில்
பாகுபாடு குலறக்கப்படும்
எந்ேவலகயான கசாத்துக்கள் பரிமாற்றத்திலிருந்தும்
கிலடக்கின்ற நீண்டகால மூலேன லாபங்கள் மீோன
துலை வரி 15 சேவீேமாக இருக்கும்
புதிய கோழில் கோடங்கும் சமூகத்தினருக்கு ஊக்கம்
அளிப்பேற்காக
வருவாய் மற்றும் லாபங்கள் மீோன துலை வரி அல்லது
கசஸ் வரி வர்த்ேக கசலவாக அனுமதிக்கப்பட மாட்டாது
வரி ஏய்ப்புக்கு எதிரான ேடுப்பு நடவடிக்லக
தேடுேல் மற்றும் ஆய்வு நடவடிக்லககளின் தபாது
கண்டறியப்பட்ட
கவளிப்படுத்ேப்படாே
வருவாய்க்கு
மாறான
எந்ே
இழப்லபயும்
கவளிப்படுத்ே
அனுமதிக்கப்படாது.
டிடிஎஸ் அம்சங்களில் சீர்திருத்ேங்கள்
·வணிக
தமம்பாட்டு
உத்தியாக
முகவர்களின்
லககளில்
இருக்கும்
வரி
விதிப்பின்
பயன்கள்
முகவர்களுக்கு வழங்கப்படும்.
·நிதியாண்டின் தபாது ஒரு நபருக்கு வழங்கப்படும்
பைப்பயன்களின் கமாத்ே மதிப்பு `20,000-ஐ கடக்கும்
தபாது வரிப்பிடித்ேம் கசய்யப்படும்.
மலறமுக வரிகள்
ஜிஎஸ்டியில் மகத்ோன வளர்ச்சி
கபருந்கோற்றுக்கு இலடயிலும் ஜிஎஸ்டி வருவாய்
அதிகரிப்பு – இந்ே வளர்ச்சிக்கு வரிகசலுத்துதவார்
பாராட்டுக்குரியவர்கள்
சிறப்புப் கபாருளாோர மண்டலங்கள்





சிறப்புப் கபாருளாோர மண்டலங்களில் சுங்க நிர்வாகம்
முற்றிலும் கோழில்நுட்பமயமாக்கம். 2022 கசப்டம்பர் 30ந் தேதி வாக்கில் சுங்க தேசிய வலலத்ேளத்தின்
கசயல்பாடு நலடமுலறக்கு வரும்.
சுங்க சீர்திருத்ேங்கள் மற்றும் தீர்லவ விகிே மாற்றங்கள்
முகமற்ற
சுங்க
நலடமுலற
முற்றிலும்
உருவாக்கப்பட்டுள்ளது.
ககாவிட்-19
கபருந்கோற்று
காலத்தில், அலனத்து விேமான சிரமங்களுக்கு இலடதய
சுங்க அலமப்புகள் சிறப்பான முன்களப் பணியில்
ஈடுபட்டன.
திட்ட இறக்குமதிகள் மற்றும் மூலேனப் கபாருட்கள்
மூலேனப் கபாருட்கள் மற்றும் திட்ட இறக்குமதிகளில்
சலுலக
விகிேங்கள்
படிப்படியாக
அகற்றப்படும்.
இந்தியாவில் ேயாரிப்தபாம் மற்றும் உள்நாட்டுத் துலற
வளர்ச்சிக்கு உேவும் வலகயில் 7.5 சேவீேம் என்ற
மிேமான கட்டைம் வசூலிக்கப்படும்.
உள்நாட்டில்
ேயாரிக்கப்படாே
நவீன
இயந்திரங்களுக்கான சில சலுலககள் கோடரும்.

கூடுேல் வரியில் சீர்திருத்ேம்







மூலேனப்
கபாருட்களில்
உள்ளூர்
உற்பத்திலய
ஊக்குவிக்க,
சிறப்பு
வார்ப்புகள்,
திருகாணி
உருண்லடகள், தநரியல் இயக்கம் தபான்ற உற்பத்திப்
கபாருட்களுக்கு சில சலுலககள் அறிமுகம்.
சுங்க சலுலககள் மறு ஆய்வு மற்றும் கட்டை எளிோக்கம்
சில வலகயான தவளாண் உற்பத்திப் கபாருட்கள்,
ரசாயனங்கள், துணிகள், மருத்துவ உபகரைங்கள்
மீோன சலுலக தபான்ற 350-க்கும் தமற்பட்ட
சலுலககலள படிப்படியாக அகற்ற உத்தேசம். தபாதுமான
உள்ளூர் திறன் ககாண்ட மருந்துகளுக்கு இச்சலுலககள்
நீடிக்கும்.
ரசாயனங்கள்,
ஜவுளி,
உதலாகங்கள்
தபான்ற
பிரிவுகளுக்கான கட்டை விகிேம் மற்றும் சுங்க விகிேம்
எளிோக்கப்படுகிறது.
இந்தியாவில் ேயாரிக்கப்படும்
அல்லது ேயாரிக்கப்படக் கூடிய கபாருட்களுக்கு சலுலக
ரத்து கசய்யப்பட்டு, இந்தியாவில் ேயாரிப்தபாம், ேற்சார்பு
இந்தியா
ஆகியவற்றின்
தநாக்கங்களுடன்
ேயாரிக்கப்படும் கபாருட்களுக்குப் பயன்படும் கச்சா
கபாருட்களுக்கு சலுலக அடிப்பலடயிலான தீர்லவகள்
வழங்கப்படும்.
குறிப்பிட்ட துலற முன்கமாழிவுகள்
மின்னணு
அணியக்கூடிய
உபகரைங்கள்,
தகட்கும்
உபகரைங்கள், மின்னணு ஸ்மார்ட் மீட்டர்கள், உள்ளூர்
உற்பத்திலய
ஊக்குவிக்க
படிப்படியான
விகிே
அலமப்லப உருவாக்க சுங்கத் தீர்லவ விகிேங்கள்
திருத்தியலமக்கப்படும்.
கமாலபல் ஃதபான் மின்னூக்கிகள் மின்மாற்றி, கமாலபல்
தகமராவுக்கான
தகமரா
கலன்ஸ்
ஆகியவற்றின்
பாகங்கள் மற்றும் சில கபாருட்களுக்கு, உயர் வளர்ச்சி
மின்னணு கபாருட்கள் உற்பத்திலய உள்நாட்டில்
ஊக்குவிக்கும் தீர்லவ சலுலககள்.
லவரங்கள் மற்றும் ஆபரைங்கள்





 









பட்லடத் தீட்டப்பட்ட லவரங்கள் மற்றும் லவரக்கற்கள்
மீோன சுங்கத் தீர்லவ 5 சேவீேமாக குலறக்கப்படுகிறது.
லவரங்கள் மற்றும் நலகப்பிரிலவ ஊக்குவிக்கும்
வலகயில் அறுக்கப்பட்ட லவரங்களுக்கு சுங்கத் தீர்லவ
இல்லல.
மின் வணிகம் மூலம் நலக ஏற்றுமதிலய ஊக்கவிக்க
இந்ே ஆண்டு ஜூன் மாேம் எளிோக்கப்பட்ட ஒழுங்குமுலற
கட்டலமப்பு அமல்படுத்ேப்படும்.
கவரிங் நலக இறக்குமதிக்கு ஊக்கத் ேலட விதிக்கும்
வலகயில், கவரிங் நலக இறக்குமதி மீது குலறந்ேபட்சம்
கிதலாவுக்கு `400 வீேம் சுங்கத் தீர்லவ கசலுத்ே
தவண்டும்.
ரசாயனங்கள்
கமத்ேனால், அசிடிக் ஆசிட் தபான்ற சில முக்கிய
ரசாயனங்கள், கபட்தராலிய சுத்திகரிப்புக்கான கனரக
இருப்பு மீோன சுங்கத் தீர்லவ குலறக்கப்படுகிறது;
உள்நாட்டு உற்பத்தித் திறன் உள்ள தசாடியம் சயலனடு
மீோன தீர்லவ அதிகரிக்கப்படுகிறது. இது உள்நாட்டு
மதிப்புக் கூடுேலல அதிகரிக்க உேவும்.
எம்எஸ்எம்இ
குலடகள் மீோன சுங்கத் தீர்லவ 20 சேவீேமாக
அதிகரிக்கப்படுகிறது. குலடகளுக்கான பாகங்களுக்கு
வழங்கப்பட்ட சலுலக திரும்பப் கபறப்படுகிறது.
இந்தியாவில்
உற்பத்தி
கசய்யப்படும்
தவளாண்
துலறக்கான
உபகரைங்கள்
மீோன
சலுலக
மாற்றியலமக்கப்படுகிறது.
சிறு, குறு, நடுத்ேர கோழிலின் இரண்டாம் கட்ட உருக்கு
உற்பத்தியாளர்களுக்கு
வழங்கப்பட்டு
வரும்
நிவாரைத்லே
தமலும்
ஓராண்டுக்கு
நீட்டிக்கும்
வலகயில் இரும்புக் கழிவுகளுக்கு சுங்கத் தீர்லவ
விலக்களிக்கப்படுகிறது.
கபாது நலன் கருதி உதலாகங்களுக்கு அதிக விலல
அளிக்கும் வலகயில், துருப்பிடிக்காே ஸ்டீல், இரும்புக்
கம்பிகள், அல்லாய் ஸ்டீல் மீோன சிவிடி தீர்லவ ரத்து
கசய்யப்படுகிறது.
ஏற்றுமதிகள்
ஏற்றுமதிலய ஊக்குவிக்க அலங்காரம், டிரிம்மிங்,
பாஸ்ட்னர்கள்,
கபாத்ோன்கள்,
ரிவிட்,
லலனிங்
கமட்டீரியல்,
குறிப்பிட்ட
தோல்,
மரச்சாமான்கள்
கபாருத்துேல்கள் மற்றும் தபக்தகஜிங் கபட்டிகள் தபான்ற
கபாருட்களுக்கு சலுலககள் வழங்கப்பட்டு வருகின்றன.
இறால் ஏற்றுமதிலய ஊக்குவிக்க, இறால் வளர்ப்புக்குத்
தேலவயான
சில
கபாருட்கள்
மீோன
தீர்லவ
குலறக்கப்படுகிறது.
எரிகபாருள் கலப்லப ஊக்குவிக்க கட்டை அளவீடு
எரிகபாருள்
கலப்லப
ஊக்குவிக்க,
கலக்காே
எரிகபாருளுக்கு 2022 அக்தடாபர் 1 முேல் லிட்டருக்கு `2
வீேம் கூடுேல் வித்தியாச கலால் வரி விதிக்கப்படும்.







5. 2025-26-ஆம் நிதியாண்டில் இந்திய கபாருளாோர
மதிப்பு 5 டிரில்லியன் டாலராக உயரும்: ேலலலம
கபாருளாோர ஆதலாசகர்
இந்தியாவின் கபாருளாோர மதிப்பு 2025-26ஆம்
நிதியாண்டில் 5 டிரில்லியன் டாலலர (சுமார் `370
லட்சம் தகாடி) எட்டும் என்று மத்திய அரசின் ேலலலம
கபாருளாோர ஆதலாசகர் வி அனந்ே நாதகஸ்வரன்
நம்பிக்லக கேரிவித்துள்ளார்.
இதுகோடர்பாக அவர் கசவ்வாய்க்கிழலம கூறுலகயில்,
“கமாத்ே உள்நாட்டு உற்பத்தியின் கமாத்ே மதிப்பு
ஏற்ககனதவ 3 டிரில்லியன் டாலலர (சுமார் `225 லட்சம்
தகாடி) கடந்துள்ளது. கசலாவணி மதிப்பு விகிேத்தின்
தபாக்கு,
வளர்ந்ே
நாடுகளில்
உள்ள
நிலவரம்
ஆகியவற்றின் அடிப்பலடயில்ோன் இந்திய ரூபாயின்
மதிப்பு ஸ்திரமாகவும் வலுவாகவும் இருக்கும்.
கமாத்ே உள்நாட்டு உற்பத்தி வளர்ச்சி விகிேத்லே 8-9
சேவீேமாக கோடர்ந்து ேக்கலவத்துக்ககாண்டால், அது
டாலர் மதிப்பில் 8 சேவீே வளர்ச்சியாக இருக்கும். இந்ேப்
தபாக்கு கோடர்ந்து சாத்தியமானால் 2025-26 அல்லது
2026-27ஆம் நிதியாண்டில் இந்தியப் கபாருளாோர
மதிப்பு 5 டிரில்லியன் டாலலர எட்டும்” எனத் கேரிவித்ோர்.
இந்திய கபாருளாோர மதிப்லப 5 டிரில்லியன் டாலராக
அதிகரித்து, 2024-25ஆம் ஆண்டுக்குள் உலகளாவிய
கபாருளாோர சக்தியாக இந்தியாலவ உயர்த்தும் ேனது
கனலவ கடந்ே 2019ஆம் ஆண்டு பிரேமர் தமாடி
கவளிப்படுத்தினார். இேன்மூலம் உலகில் மூன்றாவது
கபரிய கபாருளாோர நாடாக இந்தியா உருகவடுக்கும்.
நடப்பு நிதியாண்டில் இந்திய கபாருளாோரம் 9.2 சேவீேம்
வளர்ச்சியலடயும் எனவும், அடுத்ே நிதியாண்டில் 8-8.5
சேவீேம்
வளர்ச்சியலடயும்
என்றும்
மதிப்பிடப்பட்டுள்ளோக
நாடாளுமன்றத்தில்
ோக்கல்
கசய்யப்பட்ட
கபாருளாோர
ஆய்வறிக்லகயில்
கேரிவிக்கப்பட்டுள்ளது குறிப்பிடத்ேக்கது.
6. தசதி கேரியுமா?
ஜன.22: ே.கச. ஞானதவல் இயக்கத்தில் நடிகாா் சூாா்யா
நடித்ே ‘கஜய் பீம்’ திலரப்படம் ஆஸ்காா் விருதுக்கான
ேகுதிப் பட்டியலில் இடம்கபற்றது.
ஜன.23: ேமிழக அரசின் கோல்லியல் துலறயின் முேல்
இயக்குநராகப்
பணி
யாற்றியவரும்
முதுகபரும்
கோல்லியல் மற்றும் கல்கவட்டு ஆய்வாளருமான நாகசாமி
(92) காலமானார்.
ஜன.23: லக்தனாவில் நலடகபற்ற லசயது தமாடி
சர்வதேச பாட்மிண்டன் கோடரின் ஒற்லறயர் பட்டத்லே
இந்தியாவின் பி.வி. சிந்து கவன்றார்.
ஜன.24: 1945இல் இரண்டாம் உலகப் தபாரின்தபாது
மாயமான அகமரிக்க விமானம் இமயமலலப் பகுதியில்
அகமரிக்க மலலதயற்ற சாகச வீரர் கிதளட்டன் குக்கலஸ்
ேலலலமயில் கண்டறியப்பட்டது.
ஜன.25: ேமிழகத்லேச் தசர்ந்ே சிற்பி பாலசுப்பிரமணியம்
(இலக்கியம், கல்வி); எஸ் ோதமாேரன் (சமூக தசலவ); வீ.
தசலஷயா (மருத்துவம்), AKC நடராஜன், முத்துக்கண்ை











 















-ம்மாள், கசௌகார் ஜானகி, எச் பல்தலஷ் பஜந்திரி (கலல)
ஆகிதயார் 2022-ம் ஆண்டுக்கான பத்ம விருதுகளுக்குத்
தேர்வு கசய்யப்பட்டனர்.
ஜன.26: ேமிழகத்தில் 21 மாநகராட்சிகள், 138 நகராட்சிகள்,
490 தபரூராட்சிகளுக்கான நகர்ப்புற உள்ளாட்சித்
தேர்ேல் பிப்ரவரி 19 அன்று நலடகபறும் என்று மாநிலத்
தேர்ேல் ஆலையம் அறிவித்ேது.
ஜன.27: டாடா குழுமத்திடம் ஏர் இந்தியா நிறுவனத்லே
மத்திய அரசு அதிகாரபூர்வமாக ஒப்பலடத்ேது. முன்னோக
`18 ஆயிரம் தகாடிக்கு ஏர் இந்தியா நிறுவனத்லே டாடா
நிறுவனம் வாங்கியது.
ஜன.27: 1964ஆம் ஆண்டில் தடாக்கிதயா ஒலிம்பிக்கில்
இந்திய ஹாக்கி அணிக்கு தகப்டனாக இருந்து ேங்கப்
பேக்கம் கவன்ற சரண்ஜித் சிங் (90) காலமானார்.
ஜன.28: மத்திய நிதி அலமச்சகத்தின் ேலலலமப்
கபாருளாோர ஆதலாசகராக ஆனந்த் நாதகஸ்வரலன
நியமித்து மத்திய அரசு உத்ேரவிட்டது.
ஜன.29: இந்தியாவிடமிருந்து முேன்முலறயாக பிரதமாஸ்
ஏவுகலைலய 375 பில்லியன் அகமரிக்க டாலர்
மதிப்பில்
பிலிப்லபன்ஸ்
வாங்க
ஒப்பந்ேம்
லககயழுத்ோகியுள்ளது.











 















1. ஜேம்ஸ் வெப் விண்வெளி வ ொலைஜ ொக்கி சுற்றிவரும்

4. மு ைொெது UNDP இந்திய இலளஜயொர் கொைநிலை

விண்வெளிப்பரப்பின் வபயர் என்ன?

சொம்பியனொக அறிவிக்கப்பட்டெர் யொர்?

அ) லாக்ரேஞ்ச் புள்ளி L2 

அ) பிேேக் ா ரைாலி 

ஆ) கியூரி புள்ளி

ஆ) லிசிப்ரியா ைங்குேம்

இ) நியூட்டன் புள்ளி

இ) தியா மிர்சா

ஈ) CV இோமன் புள்ளி

ஈ) A திஷா ேவி

✓

ரேம்ஸ் வெப் விண்வெளி வ ாலலர ாக்கி பூமியில்
இருந்து சுமார் 15 லட்சம் கிமீ வ ாலலவில் அ ன் இறுதி
இலக்லை அலடந் து. அது ‘லாக்ரேஞ்ச் புள்ளி’ எனப்படும்
விண்வெளிப் பகுதியில் சுற்றும், அங்கு சூரியன் மற்றும்
பூமியின் ஈர்ப்பு விலச சுழலும் அலமப்பின் லமயவிலக்கு
விலசயால் சமநிலலப்படுத் ப்பட்டிருக்கும்.

✓

இப்புள்ளிைள் மு லில் இத் ாலிய பிவேஞ்சு ைணி வியலா
-ளர் ரோசப்-லூயிஸ் லாக்ரேஞ்ச் என்பெோல் ரைாட்பாடு
வசய்யப்பட்டது.

5. ஆக்ஸ்ஜபொர்ட் பல்கலைக்கழக பிரஸ்ஸின் அண்லைய

2. IIT கரக்பூரின் அறிவியைொளர்கள், கீழ்கொணும் எந்

ஆய்வின்படி, 2021ஆம் ஆண்டிற்கொன சிறொர்களுக்கொன
வசொல்ைொகத் ஜ ர்ந்வ டுக்கப்பட்டுள்ள வசொல் எது?

✓

ஜ ொலயக் கண்டறிெ ற்கொன ஒரு சிறிய சொ னத்ல
உருெொக்கியுள்ளனர்?

அ) Depression (மனச்ச ோர்வு)

அ) ொய்ப்புற்றுர ாய் 

இ) Anxiety (ைெலல) 

ஆ) மார்பைப்புற்றுர ாய்

ஈ) Teacher (ஆசிரியர்)

இ) ஆண்லமச்சுேப்பிப் புற்றுர ாய்

ஆ) Virus (தீநுண்மம்)

✓

ஆக்ஸ்ரபார்ட் பல்ைலலக்ைழை பிேஸ்ஸின் ஒரு புதிய
ஆோய்ச்சியின்படி, குழந்ல ைளால் ‘Anxiety’ என்ற ச ோல்
2021ஆம் ஆண்டிற்ைான வசால்லாைத் ர ர்ந்வ டுக்ைப்பட்டு
உள்ளது. ஆசிரியர்ைள் “Resilience” என்ற வசால்லல
ங்ைளின் வசால்லாைத் ர ர்ந்வ டுத்துள்ளனர்.

✓

ஆக்ஸ்ரபார்டு பல்ைலலக்ைழை பிேஸ் ஆனது குழந்ல ைள்
வமாழியின் பரிைாம ெளர்ச்சிலயயும், அெர்ைளின் உை
-ர்வுைலளயும் அனுபெங்ைலளயும் பிேதிபலிக்ை அெர்ைள்
அல
எவ்ொறு பயன்படுத்துகிறார்ைள் என்பல யும்
ஆய்வுவசய் து.

ஈ) நுலேயீேல் புற்றுர ாய்
✓

✓

IIT ைேக்பூரின் விஞ்ஞானிைள், ொய்ெழி புற்றுர ாலயக்
ைண்டறிெ ற்ைான ஒரு சிறிய, மலிொன சா னத்ல
உருொக்கியுள்ளனர். ஒரு சா னத்திற்ைான மதிப்பிடப்பட்
-ட விலல $500 அவமரிக்ை டாலருக்குள் இருக்கும்.
இந் ப் புதிய வ ாழில்நுட்பம், சுைா ாே லமயத்தில் உள்ள
மருத்துெோல், மு ல் பரிரசா லனயின்ரபார பாதிப்புை
-லளக் ைண்டறிய உ வுகிறது.

3. சமீப வசய்திகளில் இடம்வபற்ற ‘MY2022’ வசயலியுடன்

6. ஒற்லறயர் (அ) இரட்லடயர் பிரிவில் மு லிடத்திற்கு

வ ொடர்புலடய ொடு எது?

உயர்ந் மு ல் இந்திய வடன்னிஸ் வீரொங்கலன யொர்?

அ) அவமரிக்ைா

அ) அங்கி ா வேய்னா

ஆ) ேஷ்யா

ஆ) சானியா மிர்சா 

இ) சீனா 

இ) ைர்மன் ண்டி

ஈ) இஸ்ரேல்
✓

ஐ ா ெளர்ச்சித் திட்டம்-இந்தியா, உள்ளடக்ை உருொக்கு
- ரும் டிைருமான பிேேக் ா ரைாலிலய அெற்றின்
மு ல் UNDP இந்திய இலளரயார் ைாலநிலல சாம்பியனாை
அறிவித் து. பல்ரெறு உலைளாவிய சமூை பிேச்சாேங்ைள்
மூலம் மன லம், வபண்ைள் உரிலமைள் மற்றும் வபண்
குழந்ல ைல்வி ஆகியெற்றிற்ைான அெேது பங்ைளிப்லப
UNDP அங்கீைரித்துள்ளது.

‘MY2022’ என்பது வபய்ஜிங்கில் டக்ைவுள்ள குளிர்ைால
விலளயாட்டுப்
ரபாட்டிைளில்
ைலந்துவைாள்ளும்
விலளயாட்டு வீேர்ைள் மற்றும் பிறோல் பயன்படுத் ப்படும்
வசயலியின் வபயோகும். ‘சிட்டிசன் ரலப்’ என்ற இலைய
ைண்ைாணிப்புக் குழுவின் சமீபத்திய அறிக்லையின்படி,
வசயலியில் உள்ள குறியாக்ைத்தில் குலறபாடு உள்ளது.
அ ன்மூலம் முக்கியமான ேவு மற்றும் பிற ேவுைள்
ரேக் வசய்யப்பட ொய்ப்புண்டு.









ஈ) ரியா பாட்டியா
✓

சானியா மிர்சா 2015’இல் இேட்லடயர் பிரிவில் மு ல்
இடத்ல ப் பிடித் ரபாது, ஒற்லறயர் அல்லது இேட்லடயர்
பிரிவில் மு லிடத்திற்கு முன்ரனறிய இந்திய வடன்னிஸ்
வீோங்ைலன ஆனோர்.

✓

விம்பிள்டனில் வென்றரபாது கிோண்ட்ஸ்லாம் இேட்லடய
-ர் பட்டத்ல வென்ற மு ல் இந்தியப்வபண்மணி என்ற
சா லனலயயும் அெர் பலடத்துள்ளார். ஒரு இலடவெளி
-க்குப் பிறகு, ஃவபட் ரைாப்லப இ ய விருல வென்று
சா லன பலடத் ார். சமீபத்தில் அெர் 2022 சீசனுக்குப்
பிறகு ஓய்வுவபறுெ ாை அறிவித் ார்.



 













7. 2022 ேனெரி ைொ த்தில், எந்

ொட்டின் லைெர்
உைகளொவிய ஜரட்டிங் சர்ஜெயில் மிகவும் பிரபைைொன
லைெரொக மு லிடம் பிடித் ொர்?

ரெண்டும். இது முன்னர் 15 ாட்ைளுக்கு ஒருமுலறயாை
இருந் து. இது முழுலமயான சந்ல
(Full Market)
அங்கீைாேத்திலிருந்து ரெறுபட்டது.

அ) சீனா

10. ஜகொலடகொை முகொமுக்கு விெசொயம் குறித் ஜ சிய

ஆ) இந்தியா 

கருத் ரங்கின் மற்ற ொரு வபயர் என்ன?

இ) ேஷ்யா

அ) ேபி மா ாடு

ஈ) அவமரிக்ைா
✓

✓



ஆ) சயத் மா ாடு 

இந்தியப்பிே மர் ரமாடி 71 ச வீ ஒப்பளிப்பு மதிப்பீட்டுடன்
உலைத் லலெர்ைளிலடரய
மிைவும்
பிேபலமான
லலெோை உலைளாவிய ரேட்டிங் சர்ரெயில் மு லிடம்
பிடித் ார். இந் க் ைருத்துக்ைணிப்பு மார்னிங் ைன்சல்ட்
அேசியல் நுண்ைறிவு நிறுெனத் ால் வெளியிடப்பட்டது.
2022 ேனெரி 13-19 ெலே ரசைரிக்ைப்பட்ட ேவுைளின்
அடிப்பலடயில் இது அலமந்துள்ளது.

✓

வமக்ஸிக்ரைா அதிபர் ஆண்ட்ரேஸ் மானுெல் ரலாபஸ்
ஒப்ோரடா 66% மதிப்பீட்டுடன் இேண்டாெது இடத்ல யும்,
இத் ாலிய பிே மர் மரிரயா ட்ோகி 60% மதிப்பீட்டுடன்
மூன்றாெது இடத்ல யும் பிடித் னர்.

2021-22 ஜகொலடகொை முகொமுக்கு ஜெளொண்லைகுறித்
4ஆெது ஜ சிய கருத் ரங்கு கொவ ொலி கொட்சிமூைம்
வ ொடங்கியது. இது ‘சயத் ைொ ொடு’ என்றும் அலழக்கப்படு
-கிறது. கரீப் ைற்றும் ரொபி பருெங்களுக்கு இலடஜய ‘சயத்
பயிர்கள்’ பயிரிடப்படுகின்றன.

✓

இந் ைொ ொட்டில் ைத்திய ஜெளொண் அலைச்சர் ஜரந்திர
குைொர் ஜ ொைர் கைந்துவகொண்டொர். முந்ல ய பயிர்
பருெங்களில் பயிரின் வசயல்திறலன ைறுபரிசீைலன
வசய்ெதும், ைொநிை அரசுகளுடன் கைந் ொஜைொசித்து அடுத்
ஜகொலட பருெத்திற்கொன பயிர்ெொரியொன இைக்குகலள
நிர் யிப்பதும் இந் ைொ ொட்டின் ஜ ொக்கைொகும்.

8. ‘ஸ்ெச்ச ொ ஸ்டொர்ட்-அப் செொலை’ அறிமுகப்படுத்திய
ைத்திய அலைச்சகம் எது?

இ) ைரீப் மா ாடு
ஈ) பைப்பயிர் மா ாடு

அ) வீட்டுெசதி & ைர்ப்புற விெைாேங்ைள் அலமச்சைம் 



ஆ) ஊேை ெளர்ச்சி அலமச்சைம்
இ) விெசாய அலமச்சைம்
ஈ) உள்துலற அலமச்சைம்
✓

✓

வீட்டுெசதி & ைர்ப்புற விெைாேங்ைள் அலமச்சைமானது
தூய்லம மற்றும் ைழிவு ரமலாண்லம துலறலய மாற்றி
அலமக்ை புதுலமயான ஸ்டார்ட்-அப்ைலள ஊக்குவிக்ை
‘ஸ்ெச்ச ா ஸ்டார்ட்-அப் சொலல’ வ ாடங்கியது. வ ாழில்
மற்றும் உள் ாட்டு ெர்த் ை ரமம்பாட்டுத் துலற (DPIIT)
மற்றும் Agence Française de Developpement (AFD)
ஆகியெற்றுடன் இலைந்து இது வ ாடங்ைப்பட்டுள்ளது.
இது தூய்லம இந்தியா இயக்ைம்- ைர்ப்புறம் 2.0’இன்கீழ்,
நிறுென ெளர்ச்சிலய ஊக்குவிக்ை முயல்கிறது.

9. 2022 ேனெரி ைொ நிைெரப்படி, ஜகொவிஷீல்டு ைற்றும்
ஜகொெொக்சின் டுப்பூசிகளுக்கு எவ்ெலகயொன அங்கீகொரம்
ெழங்கப்பட்டுள்ளது?
அ) அெசேைால பயன்பாட்டுக்ைான அங்கீைாேம்
ஆ) நிபந் லனயுடனான சந்ல அங்கீைாேம் 
இ) அத்தியாெசிய சந்ல அங்கீைாேம்
ஈ) முழுலமயான சந்ல அங்கீைாேம்
✓

✓

சீேம் இந்தியா நிறுெனத்தின் ‘ரைாவிஷீல்டு’ மற்றும் பாேத்
பரயாவடக் நிறுெனத்தின் ‘ரைாொக்ஸின்’ COVID-19
டுப்பூசிைளுக்கு மருந்து ஒழுங்ைாற்று ர் “நிபந் லனயுட
-ன் கூடிய சந்ல அங்கீைாேத்ல ” ெழங்கியுள்ளது.
ைடந் ாண்டு ேனெரி மு ல், இவ்விேண்டு டுப்பூசிைளும்
“அெசேைால பயன்பாட்டு அங்கீைாேத்தின்கீழ் கிலடத்து
ெருகின்றன. ஒவ்வொரு ஆறு மா ங்ைளுக்கும் பாதுைாப்பு
மற்றும் வசயல்திறன் ேலெ அந்நிறுெனங்ைள் சமர்ப்பிக்ை









1. ‘பத்ம’ விருதுைளால்
ரசர்த் ெர்ைள்

மிழைத்திற்குப்

வபருலம

* சதிோட்டத்தில் சா லன பலடத் முத்து ைண்ைம்மாள்
*தூய்லமரய வெல்லும் என உலழக்கும் ாரமா ேன்
ங்ைளது
துலறைளில்
அரிய
சா லனைலள
வசய்திருந் ாலும் அதிைம் அறியப்படா இரு மிழர்ைலள
‘பத்மஸ்ரீ’ விருதுக்கு டுெைேசு ர ர்ந்வ டுத்துள்ளது.
பே ாட்டியத்தின் முன்ரனாடியான சதிோட்டம் என்னும்
டனத்தில் லைர ர்ந் விோலிமலலலயச் ரசர்ந் முத்து
ைண்ைாம்மாளுக்கு பத்மஸ்ரீ விருது அறிவிக்ைப்பட்டுள்ளது.
இெர் ைடந் 70 ெருடங்ைளுக்கும் ரமலாை 1,000’க்கும்
ரமற்பட்ட டனம் மற்றும் இலசநிைழ்ச்சிைளில் பங்ரைற்று
உள்ளார். 84 ெய ான இெர், இளங்ைலலஞர்ைளுக்கு
இன்னமும் பயிற்சியளிக்கிறார்.
உயிரோடிருக்கும் ஒரே மற்றும் ைலடசி ர ெ ாசியான
முத்துக்ைண்ைாம்மாள், 7ஆம் லலமுலற சதிர் ைலலஞர்
ஆொர். இந் க் ைலலலயக்ைாக்ை பல்ரெறு முயற்சிைலள
அெர் எடுத்துெருகிறார். அெேது ரசலெலய பாோட்டும்
வி மாை ைலலப்பள்ளியில் அெேது சிலல ஒன்லற மூத்
சிற்பி ஜி சந்திேரசைேன் நிறுவியுள்ளார்.
தூய்லமப்பணிக்ைாை
னது
ொழ்க்லைலய
அர்ப்பணித்துள்ள 57 ெய ான எஸ் ாரமா ேன், ான்கு
மாநிலங்ைளில் ஆறு இலட்சம் குலறந் விலலயிலான
குட்லடக்ைழிெலற அலமப்புைலளக் ைட்டலமத்துள்ளார்.
இந்தியாவின் வ ற்குப்பகுதியிலுள்ள கிோமங்ைள் மற்றும்
குடிலசப்பகுதிைளில்
ண்ணீர், ைழிவுநீர்ரமலாண்லம



 





மற்றும்
சுைா ாேத்திற்ைான
முயற்சிைள் ெழிெகுத் ன.





அணுைலுக்கு



அெேது

இந்தியாவிரலரய
மு ல்முலறயாை,
ெசதிைளற்ற
மக்ைளுக்ைாை சமூை ரமலாண்லம முலறயில் டத் ப்படு
-ம் ைட்டைக் ைழிெலற அலமப்புைலள ‘கிோமாலயா’
என்னும் னது முன்முயற்சி மூலம் அறிமுைப்படுத்தினார்.
மைளிர் சுய உ விக்குழுக்ைலள நிறுவி ைழிெலறைள்
தூய்லமயாை ரபைப்படுெல உறுதி வசய் ார்.
2. இலங்லைக்கு இந்தியா `3,737 ரைாடி ைடன் ெழங்ை
ஒப்பந் ம் லைவயழுத்து
இலங்லைக்கு அெசேைால உ வியாை `3,737 ரைாடி
ைடன்ெழங்ை முன்ெருெ ாை அந் ாட்டு வெளியுறவு
அலமச்சர் G L பீரிசுக்கு மத்திய வெளியுறவு அலமச்சர் எஸ்
வேய்சங்ைர் ைடந் மா ம் எழுதிய ைடி த்தில் வ ரிவித் ார்.
இந்நிலலயில் அ ற்ைான ஒப்பந் ம் லைவயழுத் ானது.
இ ன்மூலம், எந் ஒரு இந்திய வினிரயாைஸ் ர்மூலமும்
எரிவபாருலள இலங்லை இறக்குமதி வசய்ய முடியும் என
அந் ாட்டு உயர் அதிைாரி ஒருெர் வ ரிவித் ார்.
இந்தியா ற்ரபாது ெழங்கும் ைடன், அந் ாட்டின் அந்நியச்
வசலாெணி வ ருக்ைடிலய ஓேளவு ணிக்கும் என்று
ைரு ப்படுகிறது. இலங்லையின் அந்நியச் வசலாெணி
இருப்லப
ரமம்படுத்தும்
வி மாை,
பைப்பரிமாற்ற
திட்டத்தில் `2,990 ரைாடி ெழங்ைவும் இந்தியா ைடந்
ொேம் ஒப்பு ல் வ ரிவித் து.
இந்தியன் ஆயில் நிறுெனத்திடம் இருந்து லா 40
ஆயிேம் டன் வபட்ரோல், டீசலல ொங்ை இலங்லை ர ற்று
முன்தினம் முடிவெடுத் து குறிப்பிடத் க்ைது.
3. வ ற்கு ேயில்ரெவின் 10 புதிய பால திட்டங்ைள்: லா
`1,000 மட்டுரம ஒதுக்கீடு
ாடாளுமன்றத்தில் ாக்ைல் வசய்யப்பட்ட 2022-23ஆம்
ஆண்டுக்ைான மத்திய நிதிநிலல அறிக்லையில் வ ற்கு
ேயில்ரெயில் பல்ரெறு பணிைளுக்கு `7,114 ரைாடிரய 45
லட்சத்து 69 ஆயிேம் ஒதுக்கீடு வசய்யப்பட்டுள்ளது.
இதில் புதிய பால திட்டங்ைளுக்கு `59 ரைாடிரய 10
ஆயிேம் மட்டுரம ஒதுக்கீடு வசய்யப்பட்டுள்ளது. இதில்,
மிழைத்தில் 8 திட்டங்ைள் உள்பட 10 புதிய பால
திட்டங்ைளுக்கு
லா `1,000 மட்டுரம ஒதுக்கீடு
வசய்யப்பட்டுள்ளது.
அைலப்பால திட்டப்பணிைளுக்கு `346 ரைாடிரய 80
லட்சத்து ஆயிேம் ஒதுக்கீடு வசய்யப்பட்டுள்ளது. இேட்லட
பால திட்டங்ைளுக்கு `381 ரைாடிரய 51 லட்சத்து
ஆயிேம்
ஒதுக்ைப்பட்டுள்ளது.
இது விே,
இந்
திட்டங்ைளுக்ைாை, `1,064 ரைாடிரய 34 லட்சம் 58
ஆயிேம்
வெளிமூல னம்
மூலமாை
ஒதுக்கீடு
வசய்யப்பட்டுள்ளது.
புதிய பால திட்டம்: வ ற்கு ேயில்ரெ பகுதிக்குட்பட்ட 11
புதிய திட்டங்ைளில் 2 திட்டங்ைள் ரைேளப் பகுதியில்
திருநின்னொயா-குருொயூர் (35 கிமீ), அங்ைமாலிசபரிமலா (116 கிமீ) ஆகிய திட்டங்ைள் ெருகின்றன. மீ ம்
9 திட்டங்ைள் மிழை பகுதிைளில் ெருகின்றன.













இதில் திண்டிெனம்-வசஞ்சி-திருெண்ைாமலல திட்டம்
(70 கிமீ), திண்டிெனம்- ைரி (179.2 கிமீ), அத்திப்பட்டுபுத்தூாூா் (88.30 கிமீ), ஈரோடு-பழனி (91.05 கிமீ),
வசன்லனயில் இருந்து மாமல்லபுேம் ெழியாை ைடலூர்
(179.28 கிமீ), மதுலேயில் இருந்து அருப்புக்ரைாட்லட
ெழியாை தூத்துக்குடி (143.5 கிமீ), ஸ்ரீவபரும்புதூர்கூடுொஞ்ரசரி (60 கிமீ), வமாேப்பூர்- ருமபுரி (36 கிமீ)
ஆகிய 8 திட்டங்ைளுக்கு லா `1,000 மட்டும் ஒதுக்கீடு
வசய்யப்பட்டுள்ளது. இதுரபால, ரைேளத்தில் இேண்டு புதிய
பால திட்டங்ைளுக்கும் லா `1,000 ஒதுக்ைப்பட்டுள்ளது.
ோரமசுெேம்- னுஷ்ரைாடி (17.2 கிமீ) புதிய பால
திட்டத்துக்கு `59 ரைாடி ஒதுக்கீடு வசய்யப்பட்டுள்ளது.
அைலப்பால
திட்டம்: திருச்சிோப்பள்ளி-ைாலேக்ைால்
திட்டத்தில்,
ாைப்பட்டினம்ரெளாங்ைண்ணிதிருத்துலறப்பூண்டி (ெழி: திருக்குெலள) புதிய பால
திட்டத்துக்கு ஒதுக்ைப்பட்ட நிதி `121.80 ரைாடி ஆகும்.
இந் த் திட்டத்தில் திருச்சிோப்பள்ளி-ைாலேக்ைால் அைலப்
பால பணிைள் முடிந்து ேயில்ைள் இயக்ைப்படுெ ால், இந்
நிதி ாலைப்பட்டினம்-திருத்துலறப்பூண்டி புதிய பால
திட்டத்துக்கு
கிலடக்கும்.
ரமலும்,
இத்திட்டம்
ரெைமலடயும்.
மன்னார்குடி-பட்டுக்ரைாட்லட, பட்டுக்ரைாட்லட- ஞ்லச
ஆகிய புதிய பால திட்டங்ைளும், திருத்துலறப்பூண்டிஅைஸ்தியம்பள்ளி அைலப்பால திட்டமும் உள்ளடக்கிய
மயிலாடுதுலற-திருொரூர்-ைாலேக்குடி
அைலப்பால
திட்டத்துக்கு `75 ரைாடி ஒதுக்ைப்பட்டுள்ளது. இந் த்
திட்டத்தில், மயிலாடுதுலற-ைாலேக்குடி அைலப்பால
திட்டப்பணிைள் முடிந்து ேயில்ைள் இயக்ைப்படுகின்றன.
திருத்துலறப்பூண்டி-அைஸ்தியம்பள்ளி திட்டப்பணிைள்
இந் ஆண்டு இறுதிக்குள் முடிெலடய உள்ளது. இ ற்கு
இந்நிதி பயன்படுத் ப்படும். அைலப்பால திட்டப்பணிைளு
-க்கு வமாத் ம் `346 ரைாடிரய 80 லட்சத்து ஆயிேம்
ஒதுக்கீடு வசய்யப்பட்டுள்ளது.
இேட்லடபால திட்டம்: வசன்லன ைடற்ைலே-வைாருக்குப்
ரபட்லட இலடரய 3ஆெது பால திட்டத்துக்கு `10
ரைாடியும், வசன்லன ைடற்ைலே-அத்திப்பட்டு இலடரய
4ஆெது
பால
(22
கிமீ)
`25
ரைாடியும்
ஒதுக்ைப்பட்டுள்ளது. வசங்ைல்பட்டு-விழுப்புேம் (103 கிமீ)
பால யுடன் ாம்பேம்-வசங்ைல்பட்டு 3ஆெது பால யில்
மின்மயமாக்கு ல் திட்டத்துக்கு `25 ரைாடி ஒதுக்ைப்பட்டு
உள்ளது. ஒமலூர்-ரமட்டூர் அலை (29.03) இேட்லட
பால மற்றும் மின்மயமாக்கும் திட்டப்பணிக்கு `11 ரைாடி
ஒதுக்ைப்பட்டுள்ளது.
போமரிப்பு
பணிைள்:
பலழய
ண்டொளங்ைலள
புதுப்பித் ல்
பணிக்கு
`1,470
ரைாடியும்,
பாலப்
பணிைளுக்கு `105 ரைாடிரய 91 லட்சத்து 22 ஆயிேமும்,
சிக்னல் மற்றும் வ ாலலத்வ ாடர்பு பணிக்கு `189
ரைாடிரய 76 லட்சத்து 98 ஆயிேமும், பயணிைள்
ெசதிக்ைாை `327 ரைாடிரய 77 லட்சத்து 95 ஆயிேமும்,
இ ே மின்னணு பணிைளுக்கு `30 ரைாடிரய 8 லட்சத்து
78 ஆயிேமும் ஒதுக்கீடு வசய்யப்பட்டுள்ளது.



 















4. மிழைத்தில் 50,296 மின்சாே ொைனங்ைள் இதுெலே
விற்பலன

வைாள்ளளவு
வைாண்ட
வ ாட்டிைளும் இருந் ன.

ாடாளுமன்றத்தின்
மாநிலங்ைளலெயில்
ரைள்வி
ஒன்றுக்கு எழுத்துப்பூர்ெமாை பதிலளித் மத்திய சாலல
ரபாக்குெேத்து மற்றும் வ டுஞ்சாலலத்துலற அலமச்சர்
நிதின் ைட்ைரி மிழைத்தில் மின்சாே ொைனங்ைளின்
விற்பலன
நிலெேம்
வ ாடர்பான
ைெல்ைலள
வெளியிட்டுள்ளார்.

ைடந் ைாலத்தில், முலறயான சுத்திைரிப்பு வசயல்முலற
இல்லா
நிலலயில், கிோமப்புற வீடுைளில் இருந்து
வ ருக்ைள், ைாலி நிலங்ைள் அல்லது நீர்நிலலைளில் ைழிவு
நீர் வெளிரயற்றப்பட்ட ன் விலளொை நீர் மாசுபடு ல்,
நிலம் மாசுபடு ல் மற்றும் நீோல் பேவும் ர ாய்ைள்
ஏற்பட்டன.

அதில், “சுற்றுச்சூழலுக்கு உைந் ரபாக்குெேத்து ெழி
முலறைலள
ரமம்படுத்துெ ற்கும்,
ரபாக்குெேத்துத்
துலறயின் ைரியமில ொயு லமயத்ல ரபாக்குெ ற்கும்,
மாற்று
எரிவபாருட்ைலள
அறிமுைப்படுத்துெ ற்ைாை
வெகுேன உமிழ்வு ேநிலலைலளச் சாலல ரபாக்குெேத்
-து மற்றும் வ டுஞ்சாலலைள் அலமச்சைம் அறிவித்துள்ளது.

இல த் வ ாடர்ந்து, மாெட்ட நிர்ொைத்தின் ஆ ேவுடன்
93 வீடுைளில் மைாத்மா ைாந்தி ர சிய ஊேை
ரெலலொய்ப்பு உத் ேொ த் திட்டத்தின் கீழ் னி பர்
ைழிவு நீர் ஊறலெக்கும் குழிைள் உருொக்ைப்பட்டன
மற்றும் 161 குடும்பங்ைள் ைழிவுநீர் ைால்ொயுடன்
இலைக்ைப்பட்டன.

எத் னால் ைலந் வபட்ரோல் (இ-10, இ-12, இ-15, இ-20),
வ கிழ்வு எரிவபாருள் (இ 85 அல்லது இ 100) மற்றும் டீசல்
ொைனங்ைளுக்ைான எத் னால் ைலலெ (இடி 95),
பரயாடீசல், உயிரி எரிொயு, திேெமாக்ைப்பட்ட இயற்லை
எரிொயு, வமத் னால் (எம் 15 அல்லது எம் 100) இேட்லட
எரிவபாருள், லேட்ேேன் எரிவபாருள் உள்ளிட்டலெ
இதில் அடங்கும். ரமலும், மின்சாேப் ரபாக்குெேத்ல
ஊக்குவிப்ப ற்ைாை பல்ரெறு டெடிக்லைைலள சாலலப்
ரபாக்குெேத்து மற்றும் வ டுஞ்சாலலைள் அலமச்சைம்
எடுத்து ெருகிறது.

ரமலும், அப்புறப்படுத்தும் இடத்தில் இேண்டு கிலடமட்ட
ைழிவு நீர் ஊறலெக்கும் குழிைள் அலமக்ைப்பட்டு,
ெடிைட்டிய நீர் வபரிய ஏரி மற்றும் ோேந் ாங்ைல் ஏரியின்
நீர்நிலலைளில் விடப்பட்டது.

ாட்டில் 9,66,363 மின்சாே ொைனங்ைள் இதுெலே
விற்பலன வசய்யப்பட்டுள்ளன. இெற்றில் இரு சக்ைே
ொைனங்ைள் 2,82,542, மூன்று சக்ைே ொைனங்ைள்
6,47,186, ான்கு சக்ைே ொைனங்ைள் 26,335, சேக்கு
ொைனங்ைள் 3,036, வபாதுச் ரசலெ ொைனங்ைள் 2,039,
சிறப்புப் பிரிவு ொைனங்ைள் 410, அெசேைால ஊர்திைள்
அல்லது அமேர் ஊர்திைள் 6, ைட்டுமான உபைேை
ொைனங்ைள் 397, இ ே ொைனங்ைள் 4412 ஆகும்.
மிழ் ாட்டில் 50,296 மின்சாே ொைனங்ைள் இதுெலே
விற்பலன வசய்யப்பட்டுள்ளன. இெற்றில் இரு சக்ைே
ொைனங்ைள் 44,302, மூன்று சக்ைே ொைனங்ைள் 4,470,
ான்கு சக்ைே ொைனங்ைள் 13, சேக்கு ொைனங்ைள் 1,281,
வபாது ரசலெ ொைனங்ைள் 37, இ ே ொைனங்ைள் 193
ஆகும்” என்று வ ரிவிக்ைப்பட்டுள்ளது.
5. சாம்பல் நீர் எனப்படும் ைழிவு நீர் ரமலாண்லமயில் ெழி
ைாட்டும் மிழ் ாட்டின் பாப்பாங்குழி கிோமம்
சுற்றுச்சூழல் மற்றும் வபாது சுைா ாேக் ரைடுைலள
ஏற்படுத்தும் ெலையில் வீடுைளின் சலமயலலறைள்
மற்றும் குளியல் பகுதிைளில் இருந்து நிேம்பி ெழியும்
அல்லது ர ங்கி நிற்கும் சாம்பல் நீர் பிேச்சிலனலயத்
தீர்க்ை, னி பர் மற்றும் சமூை ைழிவு நீர் ஊறலெக்கும்
குழிைலள
மிழ் ாட்டின்
ைாஞ்சிபுேம்
மாெட்டம்
ஸ்ரீவபரும்புதூர் ெட்டத்தில் உள்ள பாப்பாங்குழி கிோமப்
பஞ்சாயத்து அலமத்துள்ளது.
இேண்டு குடியிருப்பு பகுதிைலளக் வைாண்ட பாப்பாங்குழி
கிோமப் பஞ்சாயத்தில் 254 குடும்பங்ைளில் 1016 ரபர்
ெசிக்கின்றனர்.
லா 900 மீட்டர் நீளமுள்ள 13
வ ருக்ைளும்,
ஒவ்வொன்றிலும்
30,000
லிட்டர்









இேண்டு

ரமல்நிலலத்

இந்
முன்முயற்சிைள்
பஞ்சாயத்தின்
தூய்லம
டெடிக்லைைளுக்குப் வபரும் பங்ைளிப்லப அளித்து,
திறந் வெளி மலம் ைழித் ல் இல்லா கிோமமாைவும்
பாப்பாங்குழிலய ஆக்கியுள்ளன.
6. பாேத் மாலா திட்டத்தின் கீழ் வபாருளா ாே
வபருெழித் டங்ைள்: மாநிலங்ைளலெயில் ைட்ைரி ைெல்
வ டுஞ்சாலலைள் மற்றும் பலெலை சேக்குப் ரபாக்கு
ெேத்து ெசதிைலள ரமம்படுத்துெ ற்ைான பாேத் மாலா
திட்டத்தின் மு ல்ைட்டத்தில், 9,000 கி.மீ. வ ாலலவுக்கு
வபாருளா ாே வபருெழித் டங்ைலள அலமக்ை ெலை
வசய்யப்பட்டுள்ளது.
மத்திய சாலலப் ரபாக்குெேத்து மற்றும் வ டுஞ்சாலலத்
துலற அலமச்சர் நிதின் ைட்ைரி, மாநிலங்ைளலெயில்
ரைள்வி ஒன்றுக்கு, எழுத்து மூலம் அளித்
பதிலில்
இத் ைெலலத் வ ரிவித்துள்ளாாூா்.
இதில், 6,087 கிமீ வ ாலலவு திட்டங்ைளுக்கு ஒப்பு ல்,
ஒப்பந் ப்பணி ெழங்ைப்பட்டிருப்பதுடன், எஞ்சிய வ ாலல
-வுள்ள சாலலைளுக்கு அடுத் இரு நிதியாண்டுைளில்
அனுமதியளிக்ைத் திட்டமிடப்பட்டுள்ளது. ற்ரபாதுெலே,
1,613 கிமீ பணிைள் முடிக்ைப்பட்டு, எஞ்சிய வ ாலலவுக்ைா
-ன பணிைலள 2026-27ஆம் ஆண்டுக்குள் முடிக்ை
இலக்கு நிர்ையிக்ைப்பட்டுள்ளது என்றும் னது பதிலில்
ைட்ைரி வ ரிவித்துள்ளார்.
7. அவமரிக்ைா: உலகின் மிை நீண்ட மின்னல்
அவமரிக்ைாவில் ைடந்
2020ஆம் ஆண்டு பதிவு
வசய்யப்பட்ட மின்னல், உலகின் மிைநீண்ட மின்னலாை
அறிவிக்ைப்பட்டுள்ளது. இதுகுறித்து வேனீொவில் இயங்கி
ெரும் உலை ொனியல் அலமப்பு வெளியிட்டுள்ள
அறிக்லையில் வ ரிவிக்ைப்பட்டுள்ள ாெது:
அவமரிக்ைாவின் மிஸிஸிபி, லூசியானா, வடக்ஸாஸ்
மாைாைங்ைளிலடரய மிைநீளமான மின்னல் ைடந்
2020 ஏப்.29ஆம் ர தி பதிவு வசய்யப்பட்டது.



 















768.8 கிமீ நீளத்துக்கு ஏற்பட்ட இந் மின்னல் உலகில்
இதுெலே பதிவு வசய்யப்பட்ட மின்னல்ைளிரலரய அதிை
நீளமாகும் என்று அந் அறிக்லையில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது.
8. அயல் ாடு-வெளிமாநிலத் ெர்
பேப்புலேக் ைழைம்

மிழ்வமாழி ைற்ை

னி

அயல் ாடுைள்,
வெளிமாநிலங்ைளில்
ெசிக்கும்
மிழர்ைளுக்குத் மிழ் ைற்பிக்ை மிழ் இலையக் ைல்விக்
ைழைம் மூலம் பேப்புலேக் ைழைம் உருொக்ைப்பட உள்ளது.
இ ற்ைான நிதிைளுக்கு அேசு ஒப்பு ல் அளித்துள்ளது.
இதுகுறித்து, மாநில அேசு வெளியிட்ட உத் ேவு:
வெளி ாடுைள் மற்றும் வெளிமாநிலங்ைளில் ெசிக்கும்
மிழர்ைள், மிழ்வமாழிலய ைற்றுக்வைாள்ள ஏற்பாடுைள்
வசய்து ேப்படும் என சட்டப்ரபேலெயில் அறிவிக்ைப்பட்டது.
வெளி ாடுைள் மற்றும் வெளிமாநிலங்ைளில்
மிழ்
வமாழிலய ைற்பிக்கும் அலமப்புைளுக்கு நிதியு வி
ெழங்ைவும், ஆசிரியர்ைளுக்கு பயிற்சிைள் அளிக்ைவும்
ஏற்பாடுைள் வசய்யப்படும் என அறிவிப்பு வசய்யப்பட்டு
இருந் து. இ ற்வைன மிழ் இலையக்ைல்விக்ைழைத்தில்
இருந்து
மிழ்ப்பேப்புலே
ைழைம்
நிறுெ
முடிவு
வசய்யப்பட்டுள்ளது.
இந் க் ைழைத்தின் மூலமாை, மிழ் வமாழியின் பண்பாடு,
ைலாசாேப் பேப்புலே, ஒலி-ஒளி உச்சரிப்புடன் பாடப்
புத் ைம் ெடிெலமப்பு,
மிழ் ைற்ப ற்ைான ெசதிைள்
ஏற்படுத்து ல், இலைய ளத்தில்
மிழ் ஆசிரியாூா்ைள்
மூலம் ைற்றுத் ரு ல், மிழ் ைற்பிக்கும் அலமப்புைளுக்கு
நிதியு வி அளித் ல்,
மிழாசிரியருக்ைான பயிற்சிைள்
அளித் ல், பயிற்சிவபற்ற ஆசிரியர்ைலள அனுப்பி லெத் ல்
ரபான்ற பணிைள் ரமற்வைாள்ளப்படும். இப்பணிைளுக்ைா
-ை `1 ரைாடி நிதி ஒதுக்ைப்பட்டுள்ளது என அேசின்
உத் ேவில் வ ரிவிக்ைப்பட்டுள்ளது.
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✓















1. சர்வதேச சுங்க நாள் அனுசரிக்கப்படுகிற தேதி எது?

4. எந்ே நகரத்தில் நநகிழிப்பூங்கா அளைக்க ைத்திய அரசு

அ) ஜனவரி 25

ஒப்புேல் அளித்துள்ைது?

ஆ) ஜனவரி 26 

அ) பசன்வன

இ) ஜனவரி 27

ஆ) மங்களூரு 

ஈ) ஜனவரி 28

இ) பபங்களூரு

‘சர்வதேச சுங்க நாள்’ ஒவ்தவாராண்டும் ஜன.26 அன்று
உலகம் முழுவதும் ஐநா அவவயால் அனுசரிக்கப்படுகிறது.
சுங்க அதிகாரிகள் மற்றும் முகவமகளின் பங்வக இது
அங்கீகரிக்கிறது. சுங்க ஒத்துவைப்பு கவுன்சில் 1953’இல்
இந்ே நாள் கவைப்பிடிக்கப்படும் என அறிவித்ேது.

ஈ) திருபநல்தவலி
✓

1994’இல் இந்ேக் கவுன்சிலுக்கு உலக சுங்க அவமப்பு
என மறுபபயரிைப்பட்ைது. “Scaling up Customs Digital
Transformation by Embracing a Data Culture and Building
a Data Ecosystem” என்பது நைப்பு 2022இல் வரும் இந்ே
நாளுக்கானக் கருப்பபாருளாகும்

கர்நாைக மாநிலம் மங்களூருவில் உள்ள கஞ்சிமட்டில்
‘பநகிழிப்பூங்கா’ அவமப்பேற்கு மத்திய அரசு ேனது இறுதி
ஒப்புேவல வைங்கியுள்ளது. `62.77 தகாடி மதிப்பீட்டில்
104 ஏக்கரில் அவமக்கப்படும் இப்பூங்காவின் 50% திட்ை
மதிப்பீட்வை நடுவைரசும், மீதிவய கர்நாைக போழிற்
துவற பகுதி தமம்பாட்டு வாரியமும் (KIADB) ஏற்கும்.

5. ‘வாழும் தவர்ப்பாலங்கள்’ என்பது எந்ே ைாநிலத்தில்
காணப்படும் ஒரு ேனித்துவமிக்க கட்டளைப்பாகும்?
அ) தமற்கு வங்காளம்

2. 2022 குளிர்கால ஒலிம்பிக் தபாட்டிகளை நடத்தும் நாடு

ஆ) தமகாலயா 

எது?

இ) ஹிமாச்சல பிரதேசம்

அ) ஜப்பான்

ஈ) மத்திய பிரதேசம்

ஆ) சீனா 
இ) இரஷ்யா

✓

‘வாழும் தவர்ப்பாலங்கள்’ தமகாலயா மாநிலத்தில்
காைப்படுகின்றன. அவவ ‘பிகஸ் எலாஸ்டிகா’ மரம் என
அவைக்கப்படும் இரப்பர் மரத்தின் தவர்களிலிருந்து
ேயாரிக்கப்படுகின்றன. தமலும் அவற்றின் பின்னலான
தவர்கள் மரப்பாலங்களுக்கு நிவலயான மாற்றாக
அவமகின்றன.

✓

சமீபத்தில், இந்திய விலங்குகள் கைக்பகடுப்பு நிறுவனம்
ஆனது UNESCO உலக பாரம்பரிய ேள குறிச்பசால்வலப்
பபறுவேற்கு ‘வாழும் தவர்ப்பாலங்களுக்கான’ சில விதி
முவறகவள அடிக்தகாடிட்டுக்காட்டியது. தமகாலய மாநில
முேல்வர் கான்ராட் K சங்மா 50ஆவது மாநில நாளான
ஜன.21 அன்று UNESCOஇன் அங்கீகாரத்வேக்தகாரினார்.

ஈ) அபமரிக்கா
✓

2022ஆம் ஆண்டின் குளிர்கால ஒலிம்பிக் தபாட்டிகள்
அதிகாரப்பூர்வமாக 2022 பிப்.4 முேல் 20 வவர சீனாவில்
உள்ள பபய்ஜிங் மற்றும் அேன் அண்வை நகரங்களில்
நவைபபறவுள்ளது. ஸ்தபார்ட் எக்காலஜி குழுமம் மற்றும்
தசவ் எவர் வின்ைர்ஸ் ஆகிய அவமப்புகளால் பவளியிைப்ப
-ட்ை ஓர் அறிக்வகயில், ஒலிம்பிக்கில் ேைகள வீரர்களின்
உைலில் உற்பத்தி பசய்யப்படும் பசயற்வக பனியின்
இைர்கள்குறித்து கூறப்பட்டுள்ளது. இவ்விவளயாட்டுகளில்
பசயற்வக பனிப்பபாழிவுக்காக ஏற்படும் ேண்ணீர்விரயம்
குறித்தும் எச்சரிக்வக விடுக்கப்பட்டுள்ளது.

6. சமீப நசய்திகளில் இடம்நபற்ற கிரிபட்டி அளைந்துள்ை
3. எந்ே உலக அளைப்பு 2022ஆம் ஆண்டிற்கான ‘Five-

கண்டம் எது?

alarm global fire’ என முன்னுரிளைகளை வழங்கியது?

அ) ஆசியா

அ) உலக வங்கி

ஆ) ஓசியானியா 

ஆ) உலக பபாருளாோர மன்றம்

இ) ஐதராப்பா

இ) ஐக்கிய நாடுகள் 

ஈ) ஆப்பிரிக்கா

ஈ) பன்னாட்டுச் பசலவாணி நிதியம்
✓

✓

ஐநா பபாதுச்பசயலர் அன்தைானிதயா குட்பைபரஸ் பபாதுச்
சவபயில் உவரயாற்றி, நைப்பு 2022ஆம் ஆண்டிற்கான
முன்னுரிவமகவள வகுத்ோர். இவே 'ஐந்து எச்சரிக்வக
உலகளாவிய தீ’ என்று குறிப்பிட்ை அவர், ோர்மீக ரீதியாக
COVID-19 போற்றுதநாயால் பநாடிந்துதபான உலக நிதி
அவமப்பு, காலநிவல பநருக்கடி, இவையபவளியில்
சட்ைமின்வம மற்றும் குவறந்து வரும் அவமதி மற்றும்
பாதுகாப்பு என ஐந்து முன்னுரிவமகவள பட்டியலிட்ைார்.









கிரிபட்டி
உலகின்
மிகவும்
ேனிவமப்படுத்ேப்பட்ை
தீவுகளுள் ஒன்றாகும். ஓசியானியாவில் அவமந்துள்ள
இது ஆஸ்திதரலியாவிலிருந்து சுமார் 4,800 கிதலா மீட்ைர்
போவலவில் அவமந்துள்ளது. கைந்ேவாரம் வவர, கிரிபட்டி
இரு COVID பாதிப்புகவள மட்டுதம கண்டுள்ளது. முேல்
சர்வதேச விமானத்தில் பயைம் பசய்ே பயணிகளுக்கு
COVID போற்று இருப்பது உறுதி பசய்யப்பட்ைவே அடுத்து,
அந்நாடு ேனது முேல் பபாது முைக்கத்வே அறிவித்துள்ளது.



 

✓

✓















7. இந்தியாவில் ‘அைர் ஜவான் தஜாதி’ கட்டப்பட்ட ஆண்டு

10. சமீப நசய்திகளில் இடம்நபற்ற ‘நிதயாதகாவ்’, முேலில்

எது?

எந்ே உயிரினத்தில் கண்டறியப்பட்டது?

அ) 1947

அ) குரங்கு

ஆ) 1950

ஆ) பவௌவால் 

இ) 1972 

இ) ஆந்வே

ஈ) 1958

ஈ) பகாறித்துண்ணி

‘அமர் ஜவான் தஜாதி’ நினைவகம் 1972ஆம் ஆண்டில்
நிறுவப்பட்ைது. 1971 தபாரில் பாகிஸ்ோனுக்கு எதிரான
இந்தியாவின் பவற்றிவயக் குறிக்கும் வவகயில் இது
உள்ளது. இந்ேப் தபாரின் பவற்றிவய அடுத்து வங்கதேசம்
உருவானது. இந்திய அரசாங்கம் இந்தியாவின் நுவைவு
வாயிலின் அடியில் உள்ள ‘அமர் ஜவான் தஜாதி’யுவைய
அழியாச்சுைவர அவைத்து, கைந்ே 2019இல் தேசிய தபார்
நிவனவகத்தில் நிறுவப்பட்ை சுைருைன் இவைத்ேது.
1972ஆம் ஆண்டு குடியரசு நாளில் அப்தபாவேய பிரேமர்
இந்திரா காந்தி அவேத் திறந்து வவத்ோர்.

8. ஆதி பத்ரா அளணளயக் கட்டுவேன்மூலம் சரஸ்வதி
ஆற்ளற புதுப்பிப்பேற்கான ஒப்பந்ேத்தில் ளகநயழுத்திட்ட
இரு ைாநில அரசுகள் எளவ?

✓

‘நிதயாதகாவ்’ என்பது ளவரஸால் பாதிக்கப்பட்டுள்ை
நிதயாதராமிசியா நவௌவால் இனத்ளேக் குறிக்கிறது.

✓

இப்புதிய ளவரஸ் MERS நகாதரானா தீநுண்ைத்துடன்
(SARs-CoV-2 அன்று) நோடர்புளடயது. நேன்னாப்பிரிக்
-காவில் நவௌவால்களில் கண்டறியப்பட்ட இவ்ளவரஸ்
குறித்ே நசய்திகள் சமீபத்தில் தீயாகப்பரவின. இருப்பினும்,
‘நிதயாதகாவ்’ நகாதரானா ளவரஸ் ைனிேர்களுக்கு
அச்சுறுத்ேலாக உள்ைோ? என்பது குறித்ே கூடுேல் ஆய்வு
தேளவ என உலக சுகாோர நிறுவனம் கூறியுள்ைது.


1. பிப்ரவரி 4 – உலக புற்றுதநாய் நாள்
கருப்பபாருள்: “Close the Care Gap”.

அ) ஹரியானா-ஹிமாச்சல பிரதேசம் 
ஆ) குஜராத்-ராஜஸ்ோன்
இ) ஹரியானா-பஞ்சாப்

2. இன்று போைங்குகிறது குளிாிா்கால ஒலிம்பிக் தபாட்டிகள்

ஈ) ஹிமாச்சல பிரதேசம்-தில்லி

24ஆவது குளிர்கால ஒலிம்பிக் தபாட்டிகள் சீனாவின்
பபய்ஜிங் நகரில் அதிகாரப்பூர்வமாகத் போைங்கியது.

✓

யமுனாநகர் மாவட்ைத்தில் உள்ள ஆதி பத்ரியில் அவை
கட்டுவேற்கு ஹரியானா மற்றும் இமாச்சல பிரதேச மாநில
அரசுகள் ஒப்பந்ேம் பசய்துபகாண்ைன. இத்துைன், இப்பகுதி
புனிே யாத்திவர ேலமாகவும் உருவாகும்.

✓

சரஸ்வதி ஆற்றுக்கு புத்துயிரளிப்பதுைன் நிலத்ேடி நீர்மட்ை
-த்வே உயர்த்துவதும் இத்திட்ைத்தின் தநாக்கமாகும்.
இமாச்சல பிரதேசத்தில் 31.66 பஹக்தைர் நிலப்பரப்பில்
ஆதி பத்ரி அவை கட்ைப்படும். இேற்காக `215.33 தகாடி
பசலவிைப்படும்.

9. தேலிநீலாபுரம் பறளவகள் புகலிடம் அளைந்துள்ை
ைாநிலம் எது?
அ) ேமிழ்நாடு
ஆ) ஆந்திர பிரதேசம் 
இ) ஒடிஸா
ஈ) தமற்கு வங்கம்
✓

தேலிநீலாபுரம் சர்வதேச பறவவகள் சரைாலயம் ஆந்திர
பிரதேசத்தின் ஸ்ரீகாகுளம் மாவட்ைத்தில் அவமந்துள்ளது.
சமீபத்தில், இப்பறவவகள் சரைாலயத்தில் புலம்பபயர்ந்ே
கூவைக்கைாக்கள் பபருமளவில் இறந்துகிைந்ேன.

✓

அரசாங்க ேரவுகளின்படி, வசபீரியா, ரஷ்யா, மதலசியா,
ஹங்தகரி, சிங்கப்பூர் மற்றும் பஜர்மனி ஆகிய நாடுகளில்
இருந்து ஆண்டுதோறும் சுமார் 113 வவகயான அயல்
நாட்டுப்பறவவகள் இப்பகுதிகளுக்கு இனப்பபருக்கத்திற்
-காக வருகின்றன.









பபய்ஜிங்கில் உள்ள தேசிய வமோனத்தில் நவைபபறும்
நிகழ்ச்சியில் அதிபர் ஷி ஜின்பிங் பங்தகற்று தபாட்டிகவள
போைங்கி வவப்பார் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. ஒருசில
விவளயாட்டுகளின் முேல்கட்ை சுற்றுகள் கைந்ே 2ஆம்
தேதிதய போைங்கிவிட்ைாலும், ஒலிம்பிக் தீபதமற்றிய
பிறதக, ஒலிம்பிக்ஸ் அதிகாரப்பூர்வமாகத் போைங்கியோக
அறிவிக்கப்படுகிறது.
கைந்ே ஆண்டு அக்.18 அன்று, ஒலிம்பிக்ஸின் பிறப்பிைமான
கிரீஸில்
போைங்கிய
ஒலிம்பிக்
தஜாதி
ஓட்ைம்,
பவள்ளிக்கிைவம தபாட்டியின் போைக்க நிகழ்ச்சி நைக்கும்
வமோனத்தில்
ஒலிம்பிக்
தீபத்வே
ஏற்றுவதுைன்
நிவறவவைகிறது. கதரானா போற்று அச்சம் காரைமாக
பபய்ஜிங் நகரில் ஒலிம்பிக் தஜாதி ஓட்ைத்தின் கால அளவு
குவறக்கப்பட்டுள்ளது.
கதரானா போற்று பாதிப்பு சூைலில் தைாக்கிதயா ஒலிம்பிக்
கைந்ே ஆண்டு பவற்றிகரமாக நைத்தி முடிக்கப்பட்ை
நிவலயில், அதேதபால் நைத்தி முடிக்கப்படும் தநாக்குைன்
போைங்குகிறது இந்ே குளிர்கால ஒலிம்பிக். உலபகங்கும்
கதரானா பாதிப்பு மீண்டும் தீவிரமாகியிருக்கும் நிவலயில்
இந்ேப் தபாட்டிவய ஒத்திவவப்பேற்கு தகாரிக்வககளும்,
பரிந்துவரகளும் முன்வவக்கப்பட்ைன.
அவற்வறக் கைந்ே வவகயில் உரிய பாதுகாப்பு முன்பனச்
-சரிக்வக நைவடிக்வககளுைன் தபாட்டிவய நைத்துவேற்
-கான ஏற்பாடுகள் தமற்பகாள்ளப்பட்டிருக்கின்றன. மிகக்
கடுவமயான கட்டுப்பாடுகளுைன் கூடிய ‘பதயா பபுள்’
பாதுகாப்பு வவளயம் அவமக்கப்பட்டுள்ளதுைன், தபாட்டியா



 















-ளர்கள் உள்பை ஒலிம்பிக்குைன் போைர்புவைய அவனவ
-ருக்கும் அவ்வப்தபாது கதரானா பரிதசாேவனகள் தமற்
பகாள்ளப்பட்டு வருகின்றன.
எனினும், தபாட்டியில் பங்தகற்க வந்துள்ள வீரர், வீராங்க
-வனகள் உள்ளிட்ை பல்தவறு ேரப்பினருக்கும் கதரானா
பாதிப்பு
ஏற்பட்டு,
அவர்கள்
ேனிவமப்படுத்ேப்பட்டு
சிகிச்வசயில் இருக்கின்றனர்.
இேனிவைதய, மனிே உரிவம மீறல் நைவடிக்வககளில்
சீனா ஈடுபடுவோகக் குற்றம்சாட்டி அபமரிக்கா, இந்தியா
உள்ளிட்ை பல்தவறு நாடுகளும் ராஜ்ஜீய ரீதியிலாக இந்ே
ஒலிம்பிக் தபாட்டியில் பங்தகற்பவே ேவிர்த்துள்ளன.
எனினும், அந்ே நாடுகளின் சார்பில் தபாட்டியாளர்கள்
களம் காண்கின்றனர்.
இந்தியாவின் பங்தகற்பு:
இந்ே குளிர்கால ஒலிம்பிக் தபாட்டியில் இந்தியாவின்
சார்பில் ஒதரபயாரு வீரர் மட்டும் பங்தகற்கிறார். பனிச்
சறுக்கு வீரரான ஆரிப்கான், ‘ஸ்லாலம்’, ‘ஜயன்ட் ஸ்லாலம்’
ஆகிய இரு பிரிவுகளில் களம் காண்கிறார். அவதராடு 6
தபர்பகாண்ை இந்திய குழு பபய்ஜிங் பசன்றுள்ளது.
போைக்கம் - பிப்ரவரி 4
நிவறவு - பிப்ரவரி 20
விவளயாட்டுகள் - 15 விவளயாட்டுகள்/109 தபாட்டிகள்
பங்தகற்பு - 91 நாடுகள்
தபாட்டியாளர்கள் (சுமார்) - 2,871
ஆைவர் - 1,581
மகளிர் - 1,290
3. கைலூர் மாவட்ைம் வைலூரில் தோட்ைக்கவல பூங்கா
அவமக்க `1 தகாடி நிதி ஒதுக்கீடு பசய்து ேமிழ்நாடு அரசு
அரசாவை பவளியீடு
கைலூர் மாவட்ைம் வைலூரில் தோட்ைக்கவல பூங்கா
அவமக்க `1 தகாடி நிதி ஒதுக்கீடு பசய்து ேமிழ்நாடு அரசு
அரசாவை பவளியிட்டுள்ளது. 3.20 ஏக்கரில் அவமக்கப்ப
-டும் இப்பூங்காவில் நவைபாவேகள், மூலிவகச் பசடிகள்,
குளம், பார்வவயாளர் இருக்வக வசதி, சிறுவர் பூங்கா
ஆகியவவ இைம்பபறவுள்ளன.











 

✓















1. மிகப்பெரிய கச்சா எண்பெய் கசிவுக்குப் பிறகு, எந்த

4. சுொஷ் சந்திரதொஸின் பிறந்தநாலை ‘ததஷ் நாயக்

நாடு, 90 நாள் “சுற்றுச்சூழல் அவசரநிலை” அறிவித்தது?

திவாஸ்’ எைக் பகாண்டாடுகிற ாநிைம் எது?

அ) அர்ஜென்டினா

அ) ரமற்கு வங்காளம் 

ஆ) ஜெரு 

ஆ) ெஞ்சாப்

இ) ஆஸ்திரேலியா

இ) மகாோஷ்டிோ

ஈ) கனடா

ஈ) நாகா ாந்து

6,000 பீப்ொய்கள் கச்சா எண்ஜெய் கடலில் கசிந்ததத
அடுத்து, ரசதமதடந்த கடர ாேப் ெகுதிகளில் 90 நாள்
“சுற்றுச்சூழல் அவசேநித தய” ஜெருவிய அேசாங்கம்
அறிவித்தது. ஸ்ொனிய எரிசக்தி நிறுவனமான ஜேப்ரசாலு
-க்குச் ஜசாந்தமான “ரமர் ரடாரிகம்” ரடங்கர் 9,65,000
பீப்ொய்கள் கச்சா எண்ஜெதயக் ஜகாண்டு ஜசன்ற ா
ொம்பி ா சுத்திகரிப்பு நித யத்தில் இச்சம்ெவம் நிகழ்ந்து
உள்ளது. இக்கசிவு கடல்வாழ உயிரிகளின் இறப்பிற்கு
காேெமாக அதமந்தது.

✓

கடந்தஆண்டு, S C ரொஸின் பிறந்தநாதள ‘ெோக்கிேம
திவாஸ்’ (வீேத்தின் நாள்) எனக் ஜகாண்டாட மத்திய அேசு
முடிவு ஜசய்தது. ரமற்கு வங்காளத்தில் அந்த நாள் ‘ரதஷ்
நாயக் திவாஸ்’ (ரதச நாயகனின் நாள்) என்று
அனுசரிக்கப்ெடும் என்று அம்மாநி ம் அறிவித்தது.

✓

‘ரநதாஜி’ SC ரொசின் ஹார ாகிோம் சித தய இந்தியா
ரகட்டில் பிேதமர் திறந்து தவத்தார். இந்த ஆண்டு (2022)
ரநதாஜியின் 125ஆவது பிறந்தநாளாகும்.

5. ‘G20 க்கள் காைநிலை வாக்கு-2021 அறிக்லகலய’
2. “ததசிய பெண் குழந்லதகள் நாள்” பகாண்டாடப்ெடுகிற

பவளியிட்ட நிறுவைம் எது?

தததி எது?

அ) UNFCCC

அ) ெனவரி 24 

ஆ) UNDP 

ஆ) ெனவரி 25

இ) UNEP

இ) ெனவரி 26

ஈ) WEF

ஈ) ெனவரி 27
✓

இந்தியாவில் ஒவ்ரவார் ஆண்டும் ென.24 அன்று ரதசிய
ஜெண் குழந்ததகள் தினம் ஜகாண்டாடப்ெடுகிறது. இது
ஜெண்கள் மற்றும் குழந்ததகள் ரமம்ொட்டதமச்சகத்தால்
ரமற்ஜகாள்ளப்ெட்ட ஒரு முன்ஜனடுப்ொகும். இது இந்தியப்
ஜெண்களுக்கு
விழிப்புெர்தவ
ஏற்ெடுத்துவதற்கும்
வாய்ப்புகதள வழங்குவதற்குமாக ஜகாண்டாடப்ெடுகிறது.

✓

அண்தமயில்
ஐநா
வளர்ச்சித்திட்டத்தால்
(UNDP)
ஜவளியிடப்ெட்ட “G20 People’s Climate Vote – 2021”
என்ற அறிக்தகயின்ெடி, இந்தியாவில் உள்ள 67 சதவீத
இதளஞர்கள் கா நித ஜநருக்கடிதய ‘உ களாவிய
அவசேநித ’ என்று கருதுகின்றனர்.

✓

அவசேக்ஜகாள்தக உருவாக்கம் மற்றும் மாற்றத்தின்
அவசியம் குறித்தும் இதளஞர்கள் குேல் ஜகாடுக்கின்றனர்.
அரதசமயம், ெருவநித
மாற்றத்தத உ களாவிய
அவசேநித யாகக்கருதும் வயதுவந்ரதாருள் இந்தியாவி
-ல் 58 சதவீதம் ரெர் மட்டுரம உள்ளனர்.

3. லசயத் த ாடி சர்வததச தொட்டியில் மகளிர் ஒற்லறயர்
ெட்டத்லத பவன்ற இந்திய தெட்மிண்டன் வீராங்கலை
யார்?

6. தநதாஜி ஆராய்ச்சி ெணியகத்தால் 2022ஆம் ஆண்டுக்

அ) பி வி சிந்து 

-கான ‘தநதாஜி விருது’, கீழ்காணும் எந்த முன்ைாள்
பிரத ருக்கு வழங்கப்ெட்டது?

ஆ) சாய்னா ரநவால்
இ) அஷ்மிதா சாலிஹா

அ) ஜடானால்டு டிேம்ப்

ஈ) மாளவிகா ென்ரசாட்
✓

✓

தசயத் ரமாடி சர்வரதச ரொட்டியின் மகளிர் ஒற்தறயர்
பிரிவில் இந்தியாவின் ரெட்மிண்டன் வீோங்கதன பிவி
சிந்து சாம்பியன் ெட்டம் ஜவன்றார். இறுதிப்ரொட்டியில்
முதல் நித வீோங்கதனயான சிந்து 21-13, 21-16 என்ற
ஜசட் கெக்கில் மாளவிகா ென்ரசாட்தட ரதாற்கடித்தார்.
தசயத் ரமாடி சர்வரதச ரொட்டியின் ஆடவர் ஒற்தறயர்
பிரிவு இறுதிப்ரொட்டியானது, இறுதிப்ரொட்டியாளர்களில்
ஒருவருக்கு COVID ொசிட்டிவ் என அறிவிக்கப்ெட்டதால்,
‘ரொட்டி இல்த ’ என அறிவிக்கப்ெட்டது.









ஆ) மன்ரமாகன் சிங்
இ) ஷின்ரசா அரெ 
ஈ) ஜதேசா ரம
✓

சுதந்திேப் ரொோட்ட வீேர் ரநதாஜி சுொஷ் சந்திே ரொஸின்
125ஆவது பிறந்தநாதள முன்னிட்டு ெப்ொன் முன்னாள்
பிேதமர் ஷின்ரசா அரெவுக்கு ரநதாஜி ஆோய்ச்சி
ெணியகத்தால் 2022 - ரநதாஜி விருது வழங்கப்ெட்டது.
முன்னாள் பிேதமர் சின்ரசா அரெ சார்பில் ஜகால்கத்தாவில்
உள்ள ெப்ொன் தூதேக அதிகாரி நகாமுோ யுடகா இந்த
விருதிதனப் ஜெற்றுக்ஜகாண்டார்.



 











7. ெண்டிட் ஜஸ்ராஜுடன் பதாடர்புலடய துலற எது?
அ) இ க்கியம்
ஆ) சாஸ்திரிய சங்கீதம் 
இ) கதக்
ஈ) ஓவியம்
✓

ரமவதி கோனாதவச் ரசர்ந்த ெண்டிட் ெஸ்ோஜ் (19302020) ஓர் இந்திய ொேம்ெரிய ொடகர் ஆவார். சமீெத்தில்
இந்தியப் பிேதமர் நரேந்திே ரமாடி தத தமயில் ெண்டிட்
ெஸ்ோஜ் க ாச்சாே அறக்கட்டதள ஜதாடங்கப்ெட்டது. இது
ரதசிய ொேம்ெரியம், கத
மற்றும் க ாச்சாேத்தத
ொதுகாக்கும் மற்றும் ரமம்ெடுத்தும் ரநாக்கத்துடன்
அதமக்கப்ெட்ட ஒரு இ ாெ ரநாக்கற்ற அதமப்ொகும்.

8. உைகின் மிகப்பெரிய ெவைப்ொலற அல ப்ொை
‘பெருந்தடுப்புப்ெவைப்ொலற’ அல ந்துள்ை நாடு எது?
அ) ஆஸ்திரேலியா 
ஆ) ேஷ்யா
இ) ெப்ொன்
ஈ) அஜமரிக்கா
✓

✓

‘ஜெருந்தடுப்புப்ெவளப்ொதற’ என்ெது ஆஸ்திரேலியாவில்
அதமந்துள்ள உ கின் மிகப்ஜெரிய ெவளப்ொதற
அதமப்ெொகும். ஆஸ்திரேலிய பிேதமர் ஸ்காட் ரமாரிசன்,
‘ஜெருந்தடுப்புப்ெவளப்ொதறதயப்’ ொதுகாக்க ரமலும் ஒரு
பில்லியன் ஆஸ்திரேலிய டா ர் நிதிதய ஒதுக்கீடு ஜசய்து
அறிவித்துள்ளார்.
புவிஜவப்ெமதடத ால் இந்தப் ொதறகள் அச்சுறுத்தலுக்கு
உள்ளாகியுள்ளதாக ஆஸி. அேசாங்கம் ஜதரிவித்துள்ளது.

9. எரிசக்தி ொதுகாப்பு குறித்து ஐதராப்பிய ஒன்றியத்துடன்
ஒத்துலழக்க ஒப்புக்பகாண்ட நாடு எது?
அ) அஜமரிக்கா 
இ) இந்தியா
ஈ) ெப்ொன்
✓

அஜமரிக்க அதிெர் ரொ பிடன் மற்றும் ஐரோப்பிய ஒன்றிய
தத வர் உர்சு ா வான் ஜடர் ர யன் ஆகிரயார்
ஐரோப்ொவின் எரிசக்தி ொதுகாப்பிற்கு உத்தேவாதம்
அளிக்க ஒத்துதழக்க உறுதியளித்தனர்.

✓

உக்தேனின் எல்த யில் துருப்புக்கதள இேஷ்யா ெ ப்ெ
-டுத்தியதால் ஏற்ெட்ட ரமாதலுக்கு மத்தியில் அவர்கள்
ஒரு கூட்டு ஒத்துதழப்பு அறிக்தகதய ஜவளியிட்டனர்.
ஐரோப்பிய ஒன்றியம் அதன் எரிவாயு விநிரயாகத்தில்
மூன்றில் ஒரு ெங்கிற்கு ேஷ்யாதவச் சார்ந்துள்ளது.

10. நடப்பு 2022ஆம் ஆண்டு நிைவரப்ெடி, உைக எஃகு
உற்ெத்தியில் முதலிடத்தில் உள்ை நாடு எது?
ஆ) சீனா 

இ) அஜமரிக்கா ஈ) ஆஸ்திரேலியா



✓



உைக எஃகு சங்கத்தின் கூற்றுப்ெடி, 2021ஆம் ஆண்டில்
இந்தியாவின் கச்சா எஃகு உற்ெத்தி 18% அதிகரித்து 118
மில்லியன் டன்ைாக (MT) உள்ைது. இந்தியா 2020’இல்
100.3 MT எஃகு உற்ெத்தி பசய்து உைகின் இரண்டாவது
பெரிய எஃகு உற்ெத்தி பசய்யும் நாடாக உள்ைது. சீைா
1064.7 MT எஃகு உற்ெத்தி பசய்து உைகின் மிகப்பெரிய
எஃகு உற்ெத்தி பசய்யும் நாடாக உள்ைது. சீைா, 2021இல்
1032.8 MTஆக 3 சதவீதம் சரிலவப் ெதிவுபசய்தது.


1.
ஜதாழில்-வணிக
ெயன்ொட்டுக்கு
இதெயத்தில் விண்ெப்பிக்க ாம்

நி ங்கள்:

ஜதாழில் மற்றும் வணிகப் ெயன்ொட்டுக்கு நி ங்கதள
உெரயாகிக்க இதெயதளத்தில் விண்ெப்பிக்க ாம்.
முன்னதாக, காகிதங்களின் வழிரய விண்ெப்பிக்கும்
முதற அமலில் இருந்தது. இப்ரொது இதெயதளத்தின்
வழி (https://edistricts.tn.gov.in/) விண்ெப்ெங்கதள ெதிவு
ஜசய்ய ாம். இதற்ஜகன தமிழ்நாடு நி
சீர்திருத்தச்
சட்டத்தில் உரிய திருத்தங்கள் ஜசய்யப்ெட்டுள்ளதாக
தமிழ்நாடு அேசு ஜதரிவித்துள்ளது.
2. 1000-ஆவது ஒன் ரட ஆட்டத்தில் இந்தியா: தமல்
கல்த எட்டும் முதல் அணி
கிரிக்ஜகட் விதளயாட்டில் ஒன் ரட ொர்மட்டில் 1000ஆவது
ஆட்டத்தில் களம் காணும் சாததனதய ெதடக்கிறது
இந்திய அணி.
ரமற்கிந்தியத் தீவுகளுக்கு எதிோன ஒன் ரட ஜதாடரின்
முதல் ஆட்டத்தில் வரும் 6ஆம் ரததி விதளயாடுவதன்
மூ ம் இந்திய அணி இந்த தமல் கல்த மகுடமாக
தரித்துக்ஜகாள்ள இருக்கிறது.
கடந்த 1974 முதல் ஒன் ரட ஆட்டங்களில் ெங்ரகற்று
வரும் இந்திய அணி ஜதாடக்க கா த்தில் தடுமாறினாலும்
பிறகு கா ப்ரொக்கில் அந்த ொர்மட்டிலும் சிறந்த அணியாக
தன்தன உருமாற்றிக் ஜகாண்டது இந்தியா.

ஆ) ஆஸ்திரேலியா

அ) இந்தியா









ICC ஒன்ரட தேவரிதசயில் முதலிடம் பிடித்தது, இருமுதற
உ கக்ரகாப்தெதய ஜவன்றது என தனது ஜெருதமதய
ெதறசாற்றிக் ஜகாண்டது. தற்ரொது 1000ஆவது ஒன் ரட
ஆட்டத்தில் களம் காணும் முதல் அணி என்ற தனிச்
சிறப்தெயும் ஜெறுகிறது.
அந்த ஆட்டத்தில் இந்திய அணிதய வழி நடத்தும்
ரகப்டனாக இருக்கும் ஜெருதமதய ரோகித் சர்மா ஜெற்றி
-ருக்கிறார். ஒன் ரட ொர்மட் ரகப்டனாக அறிவிக்கப்ெட்ட
பிறகு இந்திய அணிதய அவர் வழிநடத்த இருக்கும் முதல்
ஆட்டம் இது என்ெதும் குறிப்பிடத்தக்கது.
இந்த ஆட்டம், உ கின் மிகப்ஜெரிய கிரிக்ஜகட் தமதானமா
-ன, குெோத் மாநி ம் அகமதாொதில் உள்ள நரேந்திே
ரமாடி தமதானத்தில் நதடஜெறவிருப்ெது கூடுதல் சிறப்பு
ஆகும். எனினும், கரோனா சூழல் கட்டுப்ொடு காேெமாக
இந்த ஆட்டத்தத காெ தமதானத்தில் ேசிகர்களுக்கு
அனுமதி அளிக்கப்ெடவில்த .



 











முதல் ஆட்டம்
கடந்த 1974ஆம் ஆண்டு ெூத
13ஆம் ரததி
இங்கி ாந்துக்கு எதிோக தனது முதல் ஒன் ரட ஆட்டத்தத
விதளயாடிய இந்தியா, அதில் 4 விக்ஜகட்டுகள்
வித்தியாசத்தில் ரதால்விதயத் தழுவியது. 2 ஆட்டங்கள்
ஜகாண்ட அந்த முதல் ஜதாடதேயும் முழுதமயாக இழந்தது.
1971
கிரிக்ஜகட் உ கின் முதல் ஒன் ரட ஆட்டம் நதடஜெற்றது,
1971ஆம் ஆண்டு ெனவரி 5ஆம் ரததி. இங்கி ாந்து ஆஸ்திரேலியா அணிகள் ஜமல்ரொர்ன் நகரில் ரமாதிய
இந்த ஆட்டத்தில் ஆஸ்திரேலியா 5 விக்ஜகட்டுகள்
வித்தியாசத்தில் ஜவன்றது.
4000...
ஒன் ரட ொர்மட் அறிமுகம் ஜசய்யப்ெட்டது முதல் இதுவதே,
உ க அளவில் 28 அணிகளால் 4000க்கும் அதிகமான
ஒன் ரட ஆட்டங்கள் விதளயாடப்ெட்டுள்ளன.
12 அணிகள்...
ICC தேவுப்ெடி, ஜடஸ்ட் கிரிக்ஜகட் விதளயாடும் 12
அணிகளுக்கு தான் ‘நிேந்தே ஒன் ரட அணி’ என்ற
அந்தஸ்து வழங்கப்ெட்டுள்ளது. எஞ்சிய அணிகளுக்கு
தற்காலிக அடிப்ெதடயில் அந்த அந்தஸ்து அளிக்கப்ெடுகிறது.
3. இோமானுெர் சித தய திறந்து தவத்தார் பிேதமர்
ரமாடி
ஐதோொத் முச்சிந்த ாவில் 216 அடி உயே இோமானுெர்
சித தய பிேதமர் ரமாடி இன்று திறந்து தவத்தார்.
ஜத ங்கானா மாநி ம் ஐதோொதின் புறநகர் ெகுதியான
ஷம்ஷாொதில்
`1,000
ரகாடி
ஜச வில்
மிகப்
பிேமாண்டமாய் இோமானுெருக்கு சித அதமக்கப்ெட்டு
உள்ளது. இச்சித தங்கம், ஜவள்ளி, தாமிேம், பித்ததள
மற்றும் துத்தநாகம் என ஐந்து விதமான உர ாகங்களின்
க தவயான “ெஞ்சர ாக” சித யாக நிறுவப்ெட்டுள்ளது.
இோமாநுெர் சிற்ெம் ரமல் ரகாட்தட மற்றும் ஸ்ரீேங்கம்
ரகாயில்களில் உள்ள இோமாநுெரின் ஜசதுக்கப்ெட்ட கல்
உருவங்கதள அடிப்ெதடயாகக்ஜகாண்டு வடிவதமக்கப்
-ெட்டுள்ளது. இோமாநுெர் இந்தப் பூமியில் 120 வருடங்கள்
வாழ்ந்ததத நிதனவுகூரும் வதகயில் 120 கிர ா
தங்கத்ததக்ஜகாண்டு சித யின் கருவதற அதமக்கப்ெ
-ட்டுள்ளது. கருவதற தங்கத்தால் ஜசய்யப்ெட்டுள்ள அரத
ரநேத்தில் 216 அடி ஜகாண்ட ஜவளிப்புறச்சித ,
உட்கார்ந்த நித யில் உள்ள உயேமான சித களில்
ஒன்றாக இருக்கும் வதகயில் வடிவதமக்கப்ெட்டுள்ளது.
‘சமத்துவத்துக்கான சித ’ என வர்ணிக்கப்ெடும் இந்தச்
சித தய பிேதமர் ரமாடி இன்று திறந்து தவத்தார்.
உட்கார்ந்த நித யில் தாய் ாந்தில் அதமந்துள்ள 302
அடி உயேம்ஜகாண்ட புத்தர் சித ரய உ கின் மிகப்
ஜெரிய சித யாக இருந்து வருகிறது. இதற்கடுத்ததாக,
உ கின் இேண்டாவது ஜெரிய சித என்ற ஜெருதமதய
இோமாநுெரின் 216 அடி உயே சித ஜெறவுள்ளது.





4. ெூனியர் உ கக்ரகாப்தெ: 5ஆவது முதறயாக
இந்தியா சாம்பியன்
14ஆவது ெூனியர் உ கக்ரகாப்தெ கிரிக்ஜகட் ரொட்டி
(19 வயதுக்கு உட்ெட்ரடார்) ஜவஸ்ட் இண்டீசில் நடந்து
வருகிறது. இதில் ஆன்டிகுவாவில் நடந்த இறுதிப்
ரொட்டியில்
இந்தியா-இங்கி ாந்து
அணிகள்
விதளயாடின.
இந்திய அணி 47.4 ஓவர்கள் முடிவில் 6 விக்ஜகட்டுகள்
இழப்புக்கு 195 ேன்கதள ரசர்த்து ஜவற்றி ஜெற்று
ரகாப்தெதய தட்டிச்ஜசன்றுள்ளது.
நான்கு முதற
ரகாப்தெதய ஜவன்றுள்ள நித யில், இந்த ஜவற்றியால்
5ஆவது முதறயாக சாம்பியன் ெட்டம் ஜவன்று இந்தியா
சாததன ெதடத்துள்ளது.
5. ஜெய்ஜிங் குளிர்கா
ஜதேரே ரொஹாக்

ஒலிம்பிக்: முதல் தங்கம் ஜவன்றார்

ஜெய்ஜிங் குளிர்கா ஒலிம்பிக் ரொட்டியில் முதல் தங்கப்
ெதக்கத்தத தகப்ெற்றினார் நார்ரவ வீோங்கதன
ஜதேரே ரொஹாக்.
சீனத்தத நகர் ஜெய்ஜிங்கில் குளிர்கா
ஒலிம்பிக்
ரொட்டிகள் நதடஜெற்று வருகின்றன. நார்ரவ கிோஸ்
கண்ட்ரி ஸ்தகயர் ஜதேரே ரொஹாக் 15 கிமீ
ஸ்தகயத் ானில்
இப்ரொட்டியின்
முதல்
தங்கப்
ெதக்கத்தத தகப்ெற்றினார். கடும் காற்று மற்றும்
குளிதேயும் ஜொருள்ெடுத்தாமல் ரொஹாக் சிறப்ொக
ஜசயல்ெட்டு முதல் தங்கத்தத ஜவன்றார்.
பிோன்ஸின் ரொ குயின்டின், ேஷியாவின் ர ட்டிரொவ்
முதற ஜவள்ளி, ஜவண்க ம் ஜவன்றனர்.
மகளிர் ஸ்பீட்ஸ்ரகட்டிங் 3000 மீ பிரிவில் டச்சு
வீோங்கதன ஐரீன் ஜசௌஜடன் தங்கப்ெதக்கத்தத
தகப்ெற்றினார். இதன்மூ ம் ஜெர்மன் வீோங்கதனயின்
கிளாடியா ஜெச்ஸ்ஜடன் 20 ஆண்டுகா சாததனதயயும்
முறியடித்தார்.
6.

தா மங்ரகஷ்கர் கா மானார்

ெழம்ஜெரும் திதேப்ெடப் ொடகி
(06-02-2022) கா மானார்.

தா மங்ரகஷ்கர் இன்று

தா மங்ரகஷ்கர் தனது 13ஆம் வயதில் ொடல்கள் ொடத்
ஜதாடங்கினார். 1942இல் முதல் ொடத ப் ெதிவுஜசய்தார்.
ெல்ரவறு ஜமாழிகளில் 30 ஆயிேத்துக்கும் ரமற்ெட்ட
ொடல்கதள அவர் ொடியுள்ளார். தமிழில் வதளரயாதச
உள்ளிட்ட நிதறய ொடல்கதளப் ொடியுள்ளார்.
இவர் 1969இல் ெத்ம பூஷண், 1999இல் ெத்ம விபூஷண்,
2001இல் ‘ொேத் ேத்னா’ விருதுகதளப் ஜெற்றுள்ளார்.
திதேத்துதறயின் உயரிய விருதான ‘தாதா சாரகப்
ொல்ரக விருததயும்’ இவர் ஜெற்றுள்ளார்.

இோமாநுெரின் 1000ஆவது பிறந்தநாதளக்ஜகாண்டாடும்
வதகயில் இந்தச் சித அதமக்கும் ெணி கடந்த 2014
ஆம் ஆண்ரட ஜதாடங்கப்ெட்டது என்ெது குறிப்பிடத்தக்கது.











 













1. 2022 ஆசிய க ோப்பையில் இந்திய பைண் ள் ஹோக்கி

ஜபல்பூரின் வபடகாட்-லகமட்டா காட் பகுதியில் உள்ை
நர்மதா பள்ைத்தாக்கில் பல வதான்மாக்களின் படிமங்கள்
கண்டுபிடிக்கப்பட்டுள்ைன.

அணி பிடித்த இடம் எது?
அ) முதலாவது
ஆ) இரண்டாவது

4. ‘இந்தியோவில் மரைதண்டபை’ குறித்த அறிக்ப பய

இ) மூன்றாவது 

பைளியிட்ட நிறுைைம் எது?

ஈ) நான்காவது
✓

✓



இந்திய மகளிர் ஹாக்கி அணி, முன்னாள் சாம்பியனான
சீனாவவ வீழ்த்தி வவண்கலப் பதக்கம் வவன்றது. சவிதா
புனியா தவலவமயிலான அணி ஆசிய ககாப்வபவய
தக்கவவக்க தவறினாலும், வவண்கலப் பதக்கத்துடன்
திரும்பியது. மகலசியாவவ 9-0 என்ற புள்ளிக்கணக்கில்
வீழ்த்திய இந்திய மகளிர் அணி, ஆசிய விவையாட்டு
சாம்பியனான ஜப்பானுக்கு எதிராக 0-2 என்ற புள்ளிக்
கணக்கில் கதால்விவயத் தழுவியது.
சிங்கப்பூர் அணிவய 9-1 என்ற புள்ளிக்கணக்கில் வீழ்த்தி
அவரயிறுதிக்குத் தகுதிவபற்றது. அவரயிறுதிப்கபாட்டியில்
வகாரியாவிடம் கதால்வியவடந்தது. வதன்வகாரியாவவ
வீழ்த்தி ஜப்பான் ஆசிய ககாப்வபவய வவன்றது.

அ) கதசிய குற்ற ஆவணக்காப்பகம்
ஆ) கதசிய சட்டப் பல்கவலக்கழகம் 
இ) NITI ஆகயாக்
ஈ) உச்சநீதிமன்றம்
✓

தில்லியில் உள்ை கதசிய சட்டப் பல்கவலக்கழகத்தில்
உள்ை குற்றவியல் சட்டச் சீர்திருத்தங்களுக்கான
வழக்கறிஞர் குழுவால் (திட்டம் 39A) “இந்தியாவில்
மரணதண்டவன” குறித்த அறிக்வக வவளியிடப்பட்டது.

✓

இவ்வறிக்வகயின்படி, 2021ஆம் ஆண்டின் இறுதியில்
மரணதண்டவன விதிக்கப்பட்ட வகதிகளின் எண்ணிக்
-வக 488 ஆக இருந்தது. இது 17 ஆண்டுகளில் இல்லாத
அைவுக்கு உயர்ந்துள்ைது. இது கடந்த 2020’இலிருந்து
ஏறக்குவறய 21% அதிகரிப்பு ஆகும்.

2. Hwasong-12 என்ற நடுத்தரமான எறி பைபய ஏவிய

✓

✓

நோடு எது?

5. இந்திய ரிசர்வ் ைங்கியோல் நடத்தப்ைடும் ‘VRR ஏலத்தில்’

அ) சீனா

VRR என்பதன் விரிைோக் ம் என்ை?

ஆ) ஜப்பான்

அ) Variable Rate Repo ஏலம் 

இ) வட வகாரியா 

ஆ) Virtual Reality Repo ஏலம்

ஈ) வதன் வகாரியா

இ) Viable Rate Repo ஏலம்

‘Hwasong-12’ என்ற நடுத்தரமான எறிகவணவய தாம்
ஏவியவத வடவகாரியா உறுதிப்படுத்தியுள்ைது. 2017ஆம்
ஆண்டிற்குப் பிறகு இந்த அைவிலான ஆயுதத்வத வட
வகாரியா கசாதவன வசய்வது இதுகவ முதல்முவற.

ஈ) Vernacular Region Repo ஏலம்

ஜப்பானும் வதன்வகாரியாவும் இந்த நடுத்தர வதாவலவு
பாயக்கூடிய
எறிகவண
ஏவப்பட்டவதக்
கண்டறிந்துள்ைன. இது வடவகாரியாவால் இம்மாதம்
கமற்வகாள்ைப்பட்ட ஏழாவது ஆயுதப்பரிகசாதவனயாகும்.

✓

‘VRR ஏலம்’ என்பது “Variable Rate Repo” ஏலத்வதக்
குறிக்கிறது. வரப்கபா என்பது வங்கிகளுக்கு ரிசர்வ் வங்கி
வழங்கும் குறுகிய கால கடன்களின் விகிதமாகும். அதன்
ஒருபகுதி நிவலயான விகிதத்திலும் சிலபகுதிகள் மாறி
விகிதத்திலும் உள்ைன.

✓

இந்திய ரிசர்வ் வங்கி `75,000 ககாடிக்கு பணப்புழக்கம்
சரிவசய்தல் வசதியின்கீழ் ஒகர இரவில் மாறி விகித
வரப்கபா ஏலத்வத நடத்துவதாகக் கூறியது. ஜன.20ஆம்
கததி, RBI `50,000 ககாடிக்கு ஒகர இரவில் மாறி விகித
வரப்கபா (VRR) ஏலத்வத நடத்தியது.

3. எந்த மோநிலத்தில், இந்தியோவின் முதல் புவி பூங் ோபை
அபமப்ைதற்கு இந்திய புவியியல் ஆய்வு பமயம் ஒப்புதல்
அளித்துள்ளது?

6. ‘நஜோப் ர் ஜீல்’ என்ைது எந்த இருமோநிலங் ளுக்கு

அ) மகாராஷ்டிரா

இபடகய உள்ள எல்பலதோண்டிய ஈரநிலமாகும்?

ஆ) ககாவா

அ) தில்லி-உத்தரபிரகதசம்

இ) மத்திய பிரகதசம் 

ஆ) தில்லி-ஹரியானா 

ஈ) வதலுங்கானா
✓

✓

இந்தியாவின் முதல் புவிசார் பூங்காவவ மத்திய பிரகதச
மாநிலத்தில் நர்மதா நதிக்கவரயில் உள்ை லாம்வஹட்டா
கிராமத்தில் அவமக்க இந்திய புவியியல் ஆய்வு வமயம்
ஒப்புதல் அளித்துள்ைது. புவிசார் பூங்கா என்பது ஓர்
ஒருங்கிவணந்த
பகுதியாகும்;
இது,
புவியியல்
பாரம்பரியத்வத நிவலயான வழியில் பாதுகாப்பவத
கநாக்கமாகக் வகாண்டுள்ைது.
இந்தத் தைம் ஏற்கனகவ யுவனஸ்ககா புவி பாரம்பரிய
தைங்களுக்கான தற்காலிக பட்டியலில் இடம்வபற்றுள்ைது.









இ) உத்தரபிரகதசம்-உத்தரகாண்ட்
ஈ) உத்தரபிரகதசம்-பீகார்
✓

‘நஜாப்கர் ஜீல்’ என்பது தில்லிக்கும் ஹரியானாவுக்கும்
இவடகய உள்ை ஓர் எல்வலதாண்டிய ஈரநிலம் ஆகும்.

✓

கதசிய பசுவம தீர்ப்பாயம் முன்னதாக ஹரியானா மற்றும்
தில்லிக்கு சுற்றுச்சூழல் கமலாண்வம திட்டத்வத
தயாரிக்க உத்தரவிட்டிருந்தது. நஜாப்கர் ஜீலின் புத்துயிர்
மற்றும் பாதுகாப்பிற்காக இரு அரசாங்கங்களும் தயாரித்து
உள்ை சுற்றுச்சூழல் கமலாண்வமத் திட்டங்கவை



 











அமல்படுத்துமாறு தில்லி மற்றும் ஹரியானாவுக்கு கதசிய
பசுவம தீர்ப்பாயம் உத்தரவிட்டுள்ைது.


✓

7. “கடவிட் நட்சத்திரம் & அகசோ

சக் ரம்” ஆகியவை
கீழ்காணும் எவ்விரு நோடு ளின் நிபைவுச்சின்ைத்தில்
ோைப்ைடுகின்றை?
அ) இந்தியா-அவமரிக்கா

✓

✓



சீன அரசு உலங்கூர்திகவையும் கடற்பவட வீரர்கவையும்
பயிற்சிக்கு அனுப்பியுள்ைது. ரஷ்யா தனது பசிபிக் கடற்
பவடயின் பணிக்குழுவவ அனுப்பியது. அதில் ‘நகிகமாவ்’
ஏவுகவண கப்பல் வர்யாக் மற்றும் நீர்மூழ்கி எதிர்ப்பு
கபார்க்கப்பலான அட்மிரல் ட்ரிபட்ஸ் ஆகியவவ அடங்கும்.
இந்தப் பயிற்சிகள் மத்தியதவரக்கடல் மற்றும் ஓககாட்ஸ்க்
கடல்களில் நடத்தப்படுகின்றன.

ஆ) இந்தியா-UK

10. ICC’இன் ‘சிறந்த கிரிக்ப ட் வீரோங் பை’ விருபத

இ) இந்தியா-இஸ்கரல் 

பைன்ற இரண்டோைது வீரோங் பை யோர்?

ஈ) இந்தியா-ஆஸ்திகரலியா

அ) மிதாலி ராஜ்

இந்தியா மற்றும் இஸ்கரல் ஆகிய இருநாடுகளுக்கும்
இவடகய தூதரக உறவுகவை ஏற்படுத்தி 30 ஆண்டுகள்
நிவறவவவதக் குறிக்கும் வவகயில் ஒரு நிவனவுச்
சின்னம் அறிமுகப்படுத்தப்பட்டது. இந்த நிவனவுச் சின்ன
-த்தில் ‘கடவிட் நட்சத்திரமும் அகசாக சக்கரமும்’ உள்ைன.
இவவ இருநாடுகளின் கதசியக்வகாடிகளில் இடம்வபறும்
இரண்டு சின்னங்கைாகும்.

ஆ) ஸ்மிருதி மந்தனா 

இருதரப்பு உறவுகளின் 30ஆவது ஆண்டு நிவறவவச்
சித்தரிக்கும் எண் 30’ஐ உருவாக்கும் வவகயில் இது
உள்ைது. 1992ஆம் ஆண்டு ஜன.29 அன்று இஸ்கரலும்
இந்தியாவும் தூதரக உறவுகவை ஏற்படுத்திக்வகாண்டன.

8. 2022 - கதசிய சுற்றுலோ நோளுக் ோைக் ருப்பைோருள்
என்ை?
அ) Sustainable Tourism
ஆ) Rural & Community Centric Tourism 

இ) ஹர்மன்ப்ரீத் கவுர்
ஈ) ஷபாலி வர்மா
✓

இந்தியோவின் ஸ்மிருதி மந்தைோ 2021ஆம் ஆண்டிற்கான
ICCஇன் ‘சிறந்த கிரிக்ப ட் வீரோங் பை’யோ கதர்வு
பசய்யப்ைட்டோர். அைர் ‘கரச்சல் பஹய்கஹோ பிளின்ட்
க ோப்பைக் ோை’ இறுதிப்ைட்டியலிலும் இடம்பைற்றுள்ளோர்.

✓

2007ஆம் ஆண்டு ICC’இன் சிறந்த வீரோங் பையோ த்
கதர்ந்பதடுக் ப்ைட்ட மூத்த கை ப்ைந்து வீச்சோளர் ஜூலன்
க ோஸ்ைோமிபயத் பதோடர்ந்து ஐசிசி விருபதப்பைறும்
2ஆைது இந்திய வீரோங் பையோ ஸ்மிருதி மந்தைோ
உள்ளோர். இங்கிலோந்து க ப்டன் ரூட், கடந்த 2021ஆம்
ஆண்டிற் ோை ICCஇன் சிறந்த படஸ்ட்கிரிக்ப ட் வீரரோ த்
கதர்ந்பதடுக் ப்ைட்டோர். ைோகிஸ்தோன் க ப்டன் ைோைர் அசோம்
2021ஆம் ஆண்டிற் ோை ICC ‘ODI கிரிக்ப ட்டரோ ’ கதர்வு
பசய்யப்ைட்டோர்.

இ) Gender - Neutral Tourism
ஈ) Child Friendly Tourism
✓

✓

சுற்றுலாவின் முக்கியத்துவம் மற்றும் வபாருைாதாரத்தில்
அதன் தாக்கம்குறித்து விழிப்புணர்வவ ஏற்படுத்துதற்காக
ஒவ்கவார் ஆண்டும் ஜனவரி.25 அன்று நாடு முழுவதும்
‘கதசிய சுற்றுலா நாள்’ வகாண்டாடப்படுகிறது.
இந்த ஆண்டு, சுற்றுலா அவமச்சகம் ‘அமுதப் வபருவிழா’
என்ற வபயரில் கதசிய சுற்றுலா நாவை அனுசரிக்கிறது.
“Rural and Community Centric Tourism” என்பது நடப்பு
2022ஆம் ஆண்டில் வரும் கதசிய சுற்றுலா நாளுக்கானக்
கருப்வபாருைாகும்.

9. ‘CHIRU-2Q22’ என்ைது கீழ்காணும் எந்பதந்த நோடு ள்
கமற்ப ோள்ளும் கூட்டுக் டற்ைபடப்ையிற்சியோகும்?
அ) சீனா-ரஷ்யா
ஆ) சீனா-ரஷ்யா-ஈரான் 
இ) சீனா-ரஷ்யா-இஸ்கரல்
ஈ) சீனா-ரஷ்யா-இந்தியா
✓

‘CHIRU-2Q22’ என்ற கூட்டுப் பயிற்சியில் சீனா-ரஷ்யாஈரான் நாட்டுக் கடற்பவடகள் பங்ககற்கின்றன. இந்த
ஒத்திவகயில் பங்ககற்பதற்காக ஓமன் வவைகுடாவுக்கு
தனது ‘உரும்கி’ என்ற கடற்பவட ஏவுகவண அழிக்கும்
கப்பவல அனுப்பியுள்ைதாக சீனா அறிவித்துள்ைது.










1. ஒகர தவவனயாக வசலுத்தக்கூடியா ‘ஸ்புட்னிக் வலட்’
தடுப்பூசிக்கு மத்திய அரசு அவசரகால அனுமதி
ககரானா வவரஸுக்கு எதிரான ஒகர கடாஸில்
வசலுத்திக் வகாள்ளும் வவகயிலான ஸ்புட்னிக் வலட்
தடுப்பூசிக்கு மத்திய அரசு அவசரகால பயன்பாட்டுக்கான
அனுமதிவய வழங்கியுள்ைது. இது நாட்டில் பயன்பாட்டுக்கு
வரும் 9ஆவது தடுப்பூசியாகும்.
ரஷ்ய நாட்டுத் தயாரிப்பான ஸ்புட்னிக் வலட் தடுப்பூசிவய
இந்தியாவில் வபற்று விநிகயாகிக்கிறது வஹதராபாத்தின்
Dr வரட்டிஸ் கலப் ரஷ்ய நிறுவனம் ஸ்புட்னிக் V என்ற
தடுப்பூசிவயயும் இந்தியாவுக்கு விநிகயாகித்துள்ைது.
அதுவும் பயன்பாட்டில் உள்ைது. ஆனால் அது இரண்டு
கடாஸ்கள் வகாண்டது. ஸ்புட்னிக் வலட் சிங்கிள் கடாஸ்
தடுப்பூசி. இந்தத் தடுப்பூசிவய மற்ற தடுப்பூசிகவை
வசலுத்தியவர்களுக்கு
இரண்டாவது
கடாஸாகப்
பயன்படுத்துவது பற்றியும் வரட்டிஸ் கலப் கிளினிக்கல்
பரிகசாதவனகவை முடித்து டிசிஜிஐயில் அறிக்வகவய
தாக்கல் வசய்தது குறிப்பிடத்தக்கது.
அண்வமயில் ஊசியில்லா தடுப்பூசியான வஜக்ககாவ் டி
தடுப்பூசியும் பயன்பாட்டுக்கு வந்தது குறிப்பிடத்தக்கது.
வசககாவ்-டி தடுப்பூசி அவசரகால பயன்பாட்டிற்கு



 











உபகயாகிக்க கடந்த ஆண்டு ஆகஸ்டு மாதம் இந்திய
மருந்து கட்டுப்பாட்டு ஆவணயம் ஒப்புதல் அளித்தது.





நுட்பங்கள் குறித்து தனித்துவமான படிப்புகவை வழங்கும்
பள்ளியும் இடம்வபற்றுள்ைது.

இந்த தடுப்பூசி உலகின் முதல் பிைாஸ்மிட் டி என் ஏ வவக
தடுப்பூசி ஆகும். இந்தத் தடுப்பூசிவய முத்தவவணகைாக
வசலுத்தகவண்டும். ஊசிக்கு அச்சம் வகாண்டவர்களுக்கு
இந்த வவக தடுப்பூசி ஒரு நல்லதீர்வு எனக் கூறப்படுகிறது.
ஸ்ப்ரிங் உதவியுடன் கதாலில் இவ்வூசி வசலுத்தப்படுகிறது.
2. டாடா ஓபன்: கபாபண்ணா-ராம்குமார் சாம்பியன்
TATA ஓபன் ATP வடன்னிஸ் கபாட்டி இரட்வடயர்பிரிவில்
இந்தியாவின்
கராகன்
கபாபண்ணா-ராம்குமார்
இராமநாதன் சாம்பியன் பட்டத்வத வகப்பற்றினர்.
மகாராட்டிர மாநிலம் புகனயில் TATA ஓபன் ATP கபாட்டிக
-ள் நடந்து வருகின்றன. இதன் ஆடவர் இரட்வடயர் பிரிவு
இறுதி ஆட்டம் ஞாயிறன்று நவடவபற்றது. முதல்நிவல
இவணயான ஆஸ்திகரலியாவின் லூக் சவிகல-ஜான்
கபட்ரிக்வக எதிாிா்வகாண்டது இந்திய இவண.
முதல் வசட்வட கடும் கபாராட்டத்துக்கு இவடகய 6-7 என
இழந்தனர் கபாபண்ணா-ராம்குமார். 2ஆவது வசட்வட 63 என எளிதாக வகப்பற்றிய நிவலயில், மூன்றாவது
வசட்டில் இரு இவணகளும் கடுவமயாக கமாதின.
இறுதியில் அந்த வசட்வட 10-6 என வகப்பற்றி சாம்பியன்
பட்டத்வதயும் வவன்றது இந்திய இவண.
இது கபாபண்ணாவுக்கு 21ஆவது ஏடிபி இரட்வடயர்
பட்டமாகும். ஏற்வகனகவ 2019’இல் திவிஜ் சரணுடன்கபாபண்ணா இப்பட்டத்வத வகப்பற்றினார்.
3. விகவகானந்தர் நாடு திரும்பிய 125ஆவது ஆண்டு
தினம்:
அவமரிக்காவில் உள்ை சிகாககா நகரில் நவடவபற்ற
மாநாட்டில் பங்ககற்றுப் கபசிய சுவாமி விகவகானந்தர்,
பின்னர் இந்தியா திரும்பிய 125ஆவது ஆண்டு விழா
கநற்று (06-02-2022) வகாண்டாடப்பட்டது.
4. ஆசியாவின் மிகப்வபரிய அனிகமஷன் சிறப்பு வமயம்
வபங்களூருவில் திறப்பு
ஆசியாவின் மிகப்வபரிய அனிகமஷன், விஷூவல்
எவபக்ட்ஸ், ககமிங், காமிக்ஸ் (AVGC) ஆகியவற்றுக்கான
சிறப்பு வமயம் வபங்களூருவில் திறக்கப்பட்டது.
கர்நாடக அரசு சார்பில் வபங்களூருவில் உள்ை ஒயிட்
பீல்டில் அனிகமஷன், விஷுவல் எஃவபக்ட்ஸ், ககமிங்
மற்றும் காமிக்ஸ் (AVGC) ஆகியவற்றுக்கான மிகப்வபரிய
சிறப்பு வமயத்வத தகவல் வதாழில்நுட்ப, உயிரி வதாழில்
நுட்ப அவமச்சர் அஸ்வத் நாராயண் திறந்துவவத்தார்.
தற்கபாது திறக்கப்பட்டுள்ை இந்தச் சிறப்பு வமயமானது
டிஜிட்டலில் ஆக்கப்பூர்வமான வதாழில்கள் வதாடங்க
வாய்ப்வப ஏற்படுத்தி தரும். இந்த வமயத்தில் விர்ச்சுவல்
(வமய்நிகர்)
ரியாலிட்டி,
டிஜிட்டல்
கம்ப்ரஷன்,
கபாட்கடாகிராவமட்ரி, கல்வியின் ககமிஃபிககஷன், நிகழ்
கநர வமய்நிகர் உற்பத்தி, பிற வைர்ந்துவரும் வதாழில்











