 













1. ‘Women in the Boardroom’ என்ற அறிக்கையின்பாடு

4. ைாைநிகை ைாற்றைானது தாவரங்ைகள முன்னதாை

2021ஆம் ஆண்டில் இந்தியாவில் உள்ள வாரியங்களில்
பபண்ைளின் பிரதிநிதித்துவ சதவீதம் என்ன?

-ஹவ பூக்ைத்தூண்டுகிறது எனக் ைண் றிந்துள்ள நாடு
எது?

அ) 4.1

அ) இத்தாலி

ஆ) 7.1

ஆ) UK 

இ) 17.1 

இ) பெர்மனி

ஈ) 27.1

ஈ) இஸ்மரல்

✓

‘Deloitte's Women in the Boardroom’ அறிக்கையின்படி,
இந்திய வாரியங்ைளில் உறுப்பினராை உள்ள மைளிரின்
பிரதிநிதித்துவ சதவீதம், 2014இல் 9.4 சதவீதமாை இருந்து
2021இல் 17.1%ஆை அதிைரித்துள்ளது.

✓

ஆனால், மைளிரின் பிரதிநிதித்துவம் வாரிய தகைகமப்
பதவிைளில் 3.6% மட்டுமம உள்ளது. இச்சதவீதம் 2018இல்
இருந்து 0.9% குகைந்துள்ளது. உைை அளவில் 19.7 சதவீத
வாரிய இடங்ைகள பபண்ைள் பைாண்டுள்ளனர். இது
2018ஆம் ஆண்டிலிருந்து 2.8 சதவீதமாை உயர்ந்துள்ளது.

✓

“ஹ

நைரம் அதிை ஹபாக்குவரத்து பநரிசகைக் பைாண்டுள்ளது?
அ) புது தில்லி
ஆ) மும்கப 

ாஹை ப ௌன்” ஹதசியப்பூங்ைாவில் அகைந்துள்ள
ாைர் ஹசாபனன்ப்ளிக்” ைகை உள்ள நாடு எது?

இ) பபங்ைளூரு
ஈ) பசன்கன

அ) ரஷ்யா
ஆ) பெர்மனி

✓

புவி-இருப்பிட பதாழில்நுட்ப வல்லுநரான் டாம்டாம் அதன்
வருடாந்திர டாம்டாம் மபாக்குவரத்துக்குறியீட்டின் 11ஆம்
பதிப்கப பவளியிட்டுள்ளது. இது 2021ஆம் ஆண்டில் 58
நாடுைளில் உள்ள 404 நைரங்ைளில் ைாணப்பட்ட மபாக்கு
வரத்து மபாக்குைகள பகுப்பாய்வுபசய்யும் அறிக்கையாகும்.
உைை சராசரியான 10 சதவீத பநரிசகைவிட இந்தியா
சிைப்பாை பசயல்பட்டது.

✓

ஆனால், இந்தியாவின் நான்கு நைரங்ைள் இக்குறியீட்டின்
முதல் 25 இடங்ைளுள் இடம்பபற்றுள்ளன. அகவ மும்கப
(5ஆவது), பபங்ைளூரு (10ஆவது), மற்றும் புது தில்லி
(11ஆவது) மற்றும் புமன (21ஆவது).

இ) ஆஸ்திரியா 
ஈ) நியூசிைாந்து
ஆஸ்திரியாவில் அகமந்துள்ள “ம ாமை படௌன்” மதசிய
பூங்ைாவில் உள்ள “ம ாைர் மசாபனன்ப்ளிக்” மகையின்
உச்சியில் 3106 மீட்டர் உயரத்தில் ஒரு புதிய ஆய்வு
நடத்தப்பட்டுள்ளது. இந்த ஆய்வின்படி, அம்மகை உச்சியில்
அளவிடப்பட்ட நாமனாபிளாஸ்டிக் துைள்ைளுள் சுமார் 30%
நைரங்ைளிலிருந்து 200 கிமீ சுற்ைளவில் உருவாகின்ைன.

3. ‘PM-DevINE’ என்ற புதிய திட் த்தின் கைய முைகை

6. வரு ாந்திர ைல்விநிகை அறிக்கையய பவளியிடுகிற

எது?

நிறுவனம் எது?

அ) நபார்டு

அ) NITI ஆமயாக்

ஆ) வடகிழக்குச்சகப 

ஆ) பிரதம் அைக்ைட்டகள 

இ) NITI ஆமயாக்

இ) ைல்வி அகமச்சகம்

ஈ) IRDAI
✓

2022-23ஆம் ஆண்டுக்ைான மத்திய வரவு பசைவுத்
திட்டத்கதத் தாக்ைல்பசய்யும்மபாது, புதிய திட்டமாை, வட
கிழக்குக்ைான பிரதமரின் வளர்ச்சி முன்முயற்சிகய ‘PMDevINE’ என மத்திய நிதியகமச்சர் நிர்மைா சீதாராமன்
அறிவித்தார். ‘PM-DevINE’ வடகிழக்குக்ைவுன்சில்மூைம்
பசயல்படுத்தப்படும்.

✓

முதற்ைட்டமாை `1,500 மைாடி ஒதுக்கீடு பசய்யப்பட்டுள்ளது.
இது வடகிழக்கின் மதகவைளின் அடிப்பகடயில் உட்ைட்ட
-கமப்பு & சமூைவளர்ச்சித்திட்டங்ைளுக்கு நிதியளிக்கும்.



இங்கிைாந்து நாட்டு ஆராய்ச்சியாளர்ைளின் அண்கமய
ஆய்வின்படி, ைாைநிகை மாற்ைம் தாவரங்ைகள முன்மப
பூக்ைத்தூண்டுகிைது. UK தாவரங்ைளின் சராசரி பூக்கும்
நாளானது 1986’க்கு முன் இருந்தகதவிட ஒரு மாதம்
முன்னதாை உள்ளது.

5. ாம் ாம் ஹபாக்குவரத்துக் குறியீட்டின்படி, எந்த இந்திய

2. “ஹ

✓









ஈ) பபண்ைள் & குழந்கதைள் மமம்பாட்டகமச்சைம்
✓

பிரதம் அைக்ைட்டகள ஆண்டுமதாறும் மாணவர்ைளின்
ைற்ைல் விகளவுைகள ஆய்வுபசய்வதற்ைாை பள்ளிைளில்
விரிவான ஆய்கவ நடத்துகிைது. சமீபத்தில், அது ஆண்டு
ைல்விநிகை அறிக்கைகய (ASER, மமவ) பவளியிட்டது.
இந்த அறிக்கையின்படி, மமற்கு வங்ை மாநிைத்தில் பள்ளி
மாணவர்ைளின் அடிப்பகட வாசிப்பு மற்றும் எண்
திைன்ைள் COVID ைாைத்தில் குகைந்துள்ளன.



 

✓

✓











10. COVID-19 தடுப்பூசி பசலுத்திக்பைாள்ளுதகை ைட் ா

கையம் (NCOE-CCU) நிறுவப்பட்டுள்ள நிறுவனம் எது?

-யைாக்கியுள்ள முதல் ஐஹராப்பிய நாடு எது?

அ) டிஆர்டிஓ

அ) பெர்மனி

ஆ) ஐஐடி – பம்பாய் 

ஆ) இத்தாலி

இ) IISc - பபங்ைளூரு

இ) சுவிட்சர்ைாந்து

ஈ) இஸ்மரா

ஈ) ஆஸ்திரியா 

அறிவியல் மற்றும் பதாழில்நுட்பத் துகையானது இந்திய
பதாழில்நுட்பக்ைழைம் பம்பாயில் ைார்பன் பிடிப்பு மற்றும்
பயன்பாடுகுறித்த (NCOE-CCU) மதசிய சிைப்பு கமயத்கத
நிறுவியுள்ளது. DSTமூைம் மத்திய அரசு நிதியுதவிபபறும்
இந்தியாவின் முதல் கமயம் இதுவாகும்.
இந்தச் சிைப்பு கமயம் ைார்பன் பிடிப்பு மற்றும் பயன்பாடு
குறித்த பதாழில்நுட்பங்ைளின் திைகன ஆராய்கிைது. இது
இந்தியாவின் ைாைநிகை மாற்ை இைக்குைகள அகடய
உதவும் என எண்ணப்படுகிைது.

-ைளால் பண்க ய ஹராைானிய குடிஹயற்றம் ைண் றியப்
-பட் து?
அ) கிமரக்ைம்
ஆ) UK 
இ) அபமரிக்ைா
ஈ) ரஷ்யா

✓



7. ைார்பன் பிடிப்பு ைற்றும் பயன்பாடு குறித்த ஹதசிய சிறப்பு

8. சமீபத்தில் எந்த நாட்டில், பதால்பபாருள் ஆராய்ச்சியாளர்

✓



UKஇன் ஆராய்ச்சியாளர்ைள், ‘HS2’ எனப்படும் அதிமவை
இரயில்பாகதத் திட்டத்துக்ைாை அைழ்வாய்வுப் பணியில்
ஈடுபட்டிருந்தமபாது, பண்கடய மராமானிய குடிமயற்ை
தளத்கதக்ைண்டுபிடித்தனர்.
சமீபத்திய அைழ்வாராய்ச்சியில், விஞ்ஞானிைள் 40 தகை
துண்டிக்ைப்பட்ட எலும்புக்கூடுைகளக் ைண்டுபிடித்தனர்,
அகவ தூக்கிலிடப்பட்ட குற்ைவாளிைளுகடயதாை இருக்ை
-ைாம் எனக்ைருதப்படுகிைது. துண்டிக்ைப்பட்ட தகைைள்
ைால்ைளுக்கு இகடயிமைா அல்ைது ைாைடியிமைா கவக்ை
ப்பட்டிருந்தன. இக்குழு இதற்குமுன்பு 1,200 நாணயங்ைள்,
மட்பாண்டங்ைள், பைகட, மணிைள் மற்றும் ஈய எகட
அளகவைள் ஆகியவற்கைக் ைண்டுபிடித்திருந்தது.

9. இரண் ாம் உைைப்ஹபாரில் ஈடுபடுத்தப்பட்

‘ஹைாஸ்ட்
ஆர்மி’க்கு சமீபத்தில் அங்கீைாரம் வழங்கிய நாடு எது?
அ) அபமரிக்ைா 
ஆ) சீனா
இ) பெர்மனி
ஈ) ரஷ்யா
✓

அபமரிக்ை (USA) அதிபர் மொ பிடன், ‘மைாஸ்ட் பகட’க்கு
அங்கீைாரம் வழங்குவதற்ைாை “Ghost Army Congressional
Gold Medal Act” என்ை சட்டத்தில் கைபயழுத்திட்டார். இது
இரண்டாம் உைைப் மபாரின்மபாது அபமரிக்ைாவால்
பயன்படுத்தப்பட்ட ஒரு உத்திசார் பகடப்பிரிவாகும்.

✓

அபமரிக்ைா முழுவதும் மைாஸ்ட் பகடயின் 9 வீரர்ைள்
மட்டுமம எஞ்சியுள்ளனர்.









✓

COVID-19 தடுப்பூசி பசலுத்திக்பைாள்ளுதகை ைட் ாயைா
-க்கியுள்ள முதல் ஐஹராப்பிய நாடு ஆஸ்திரியா ஆகும்.

✓

ை ந்த ஆண்டு நவம்பரில் அறிமுைப்படுத்தப்பட் இந்தச்
சட் ம் அண்கையில் அைலுக்கு வந்தது. அந்நாட்டு அதிபர்
அபைக்சாண் ர் வான் ப ர் பபல்ைன், இதற்கு தனது
ஒப்புதகை அளித்தார். இந்தச் சட் த்தின்படி, 2022 ைார்ச்
15’க்குள் நாட்டில் உள்ள அகனவரும் தடுப்பூசி ஹபாட்டு
இருக்ை ஹவண்டும்.


1. நாட்டின் பாதுைாப்புக்கு அச்சுறுத்தல் - 54
பசயலிைளுக்கு தகட: மத்திய அரசு நடவடிக்கை

சீன

நாட்டின் பாதுைாப்புக்கு அச்சுறுத்தைாை உள்ள 54 சீன
பசயலிைளுக்குத் தகடவிதிக்ைமவண்டும் என்று மத்திய
உள்துகை அகமச்சைம் அரசுக்கு பரிந்துகரபசய்துள்ளது.
இத்தைவகை உள்துகை அகமச்சைம் பதரிவித்துள்ளது.
இதன்படி, மின்னணு & தைவல் பதாழில்நுட்ப அகமச்சைம்
இந்தச் பசயலிைளுக்கு தகடவிதிப்பது பதாடர்பான
முகையான அறிவிக்கைகய பவளியிட்டுள்ளது.
ஸ்வீட் பசல்பி HD, பியூட்டி மைமிரா, மியூசிக் பிமளயர்,
மியூசிக் பிளஸ், வால்யூம் பூஸ்டர், வீடிமயா பிமளயர்ஸ்
மீடியா, விவா வீடிமயா எடிட்டர், கநஸ் வீடிமயா கபடு,
ஆப்ைாக், ஆன்கமமயாஜி பசஸ், ஆன்கமமயாஜி அமரனா,
எம்பி3 ைட்டர், பார்மைாடு ஸ்மைனர், மநாட்ஸ், யுயு மைம்
பூஸ்டர், ைரீனா ப்ரீபயர், மபட்மைண்டர்ஸ், விங்க், ரியல்
கைட் மற்றும் அஸ்ட்ராகிராப்ட் ஆகிய பசயலிைளும் இதில்
அடங்கும். சீன பசயலிைளுக்கு எதிராை 2ஆம் முகையாை
இதுமபான்ை தகட நடவடிக்கை எடுக்ைப்பட்டுள்ளது.
ைடந்த ஆண்டு ெூன் மாதம் 59 சீன பசயலிைளுக்கு
மத்திய அரசு தகட விதித்தது. இதில் பிரபைமான டிக்டாக்,
UC பிரவுசர், வீசாட், பிமைா கைவ் உள்ளிட்டகவ அடங்கும்.
இந்த பசயலிைளின் பசயல்பாடு நாட்டின் இகையாண்கம
மற்றும் பாதுைாப்புக்கு அச்சுறுத்தைாை இருப்பதாைக் கூறி
மத்திய அரசு தகட விதித்தது.
எல்கைக் ைட்டுப்பாட்டு பகுதியில் ைடாக் பிராந்தியத்தில்
சீன இராணுவ ஊடுருவகைத் பதாடர்ந்து இத்தகைய
நடவடிக்கைகய மத்திய அரசு எடுத்தது.
இரு நாடுைளிகடயிைான எல்கைப் பிரச்சிகன ஏப்ரல்
2020இலிருந்து நீடித்து வருகிைது. ைடாக் முதல்
அருணாசை பிரமதசம் வகரயிைான 3,400 கிமீ நீண்ட
பதாகைவுப்பகுதி உள்ளது. இப்பகுதியில் சீன ராணுவம்
ஊடுருவியதில் பிரச்சிகன ஏற்பட்டது.



 















2. ஏர் இந்தியாவின் புதிய நிர்வாை இயக்குனராை இல்ைர்
ஐசி நியமனம்.
டாடா நிறுவனத்தின் ஏர் இந்தியா விமான நிறுவனத்தின்
புதிய தகைகம நிர்வாை அதிைாரியாை இல்ைர் ஐசி
நியமிக்ைப்பட்டுள்ளார்.
ஏர்
இந்தியா
நிறுவனம்
டாடா
நிறுவனத்தால்
பதாடங்ைப்பட்டது. ைடந்த 1953ஆம் ஆண்டு இந்த
நிறுவனத்கத மத்திய அரசு நாட்டுகடகம ஆக்கியது.
ைடந்த பை ஆண்டுைளாை ைடும் நஷ்டத்தில் சிக்கி தவித்து
வந்தது. அதகன வாங்ை ஆளில்ைாமல் இருந்தது.
அதகனத்பதாடர்ந்து ைடந்த சிை ஆண்டுைளாைமவ அந்த
நிறுவனத்கத விற்ை மத்திய அரசு நடவடிக்கை எடுத்து
வந்தது. எனினும் ைடன் சிக்ைைால் அந்நிறுவனத்கத
வாங்ை யாரும் முன்வரவில்கை. COVID-19 பதாற்று
சூழலுக்கு பின்பு ஏர் இந்தியாகவ விற்பகன பசய்யும்
முயற்சிகய மத்திய அரசு தீவிரப்படுத்தியது.
ஏர் இந்தியா விமான நிறுவனத்கத வாங்ை டாடா சன்ஸ்
நிறுவனம் விருப்பம் பதரிவித்தது. அதன் பிைகு ஏைத்தில்
அதிை பதாகை மைட்டதால் டாடா சன்ஸ் துகண
நிறுவனமான தமைஸ் பிகரமவட் லிமிபடட் ஏர் இந்தியா
நிறுவனத்திடம் விற்பகன பசய்வதாை மத்திய அரசு
அறிவித்தது. ஏர் இந்தியாகவ வாங்ை தைாஸ் நிறுவனம்
குறிப்பிட்ட மதிப்பு `18,000 மைாடி ஆகும். இதில் `15,300
மைாடி ஏர் இந்தியாவின் ைடனுக்ைான பாைமாகும், மீதம்
உள்ளகவ மத்திய அரசுக்கு பசலுத்தப்படுகிைது.
ஏர் இந்தியா நிறுவனம் மற்றும் அதன் பசாத்துக்ைகள
டாடா குழுமத்திடம் ைடந்த மாதம் மத்திய அரசு முகைப்படி
ஒப்பகடத்தது. இதன் பதாடர்ச்சியாை ஏர் இந்தியா
நிறுவனத்தில் பல்மவறு மாற்ைங்ைகள பசய்ய டாடா
குழுமம் நடவடிக்கை எடுத்து வருகிைது. இந்தநிகையில்
ஏர் இந்தியா நிறுவனத்தின் புதிய தகைகமச் பசயல்
அதிைாரி, நிர்வாை இயக்குநராை இல்ைர் ஐசி நியமனம்
பசய்யப்பட்டிருப்பதாை டாடா பதரிவித்திருக்கிைது. துருக்கி
ஏர்கைன்ஸ் நிறுவனத்தின் முன்னாள் தகைவராை
பணியாற்றியவர் இல்ைர் ஐசி.











 











1. 2022 குடியரசு நாளில் பங்கேற்ற எந்த மாநிலம் /


✓

யூனியன் பிரகதசத்தின் அலங்ோர ஊர்தி ‘பிரபலமான
கதர்வு’ப் பிரிவில் ‘சிறந்தததன’ கதர்ந்ததடுக்ேப்பட்டது?



ஐந்து வருட காலத்திற்கு அல்லது அவருக்கு 65 வயதாகும்
வளரயில் அவர் இந்தப் பதவியில் இருப்பார் எனக் கல்வி
அளமச்சகம் ததரிவித்துள்ைது.

அ) மகாராஷ்டிரா 

4. மின்சாரத்தில் இயங்கும் இருசக்ேர ோேனங்ேளுக்கு

ஆ) அஸ்ஸாம்

1000 விளரவு மின்கனற்ற நிளலயங்ேளை அளமக்ே
ஏதர் எனர்ஜி நிறுேனத்துடன் புரிந்துைர்வு ஒப்பந்தத்தில்
ளேதயழுத்திட்ட மாநிலம் எது?

இ) மமகாலயா
ஈ) உத்தர பிரமதசம்
✓

✓

‘பிரபலமான மதர்வு’ப்பிரிவில் மகாராஷ்டிர மாநிலத்தின்
அலங்கார ஊர்தி சிறந்தததன மதர்ந்ததடுக்கப்பட்டது.
அதன் அலங்கார ஊர்தியானது ‘மகாராஷ்டிராவின் பல்உயிர் மற்றும் மாநிலத்தின் உயிரிச்சின்னங்கள்’ என்ற
கருப்தபாருளை அடிப்பளடயாகக் தகாண்டிருந்தது.
உத்தர பிரமதச மாநிலத்தின் அலங்கார ஊர்தி, ‘ODOP
மற்றும் காசி விஸ்வநாத் தாம்’ என்ற கருப்தபாருளை
அடிப்பளடயாகக்தகாண்டு, பன்னிரு மாநிலங்கள் மற்றும்
யூனியன் பிரமதசங்களில் சிறந்தததனத் மதர்ந்ததடுக்கப்ப
-ட்டது. மத்திய கல்வி அளமச்சகம் மற்றும் சிவில் விமான
மபாக்குவரத்து அளமச்சகம், கடற்பளடயின் அணிவகுப்பு
குழு மற்றும் CISF ஆகியளவ அந்தந்தப் பிரிவுகளில்
தவற்றியாைர்கைாக அறிவிக்கப்பட்டன.

அ) தமிழ்நாடு
ஆ) மகாராஷ்டிரா
இ) மகரைா
ஈ) கர்நாடகா 
✓

கர்நாடகா மாநில அரசுக்கும் ஏதர் எனர்ஜிக்கும் இளடமய
மாநிலம் முழுவதும் மின்சார இருசக்கர வாகனங்களுக்கு
1000 விளரவு மின்மனற்ற நிளலயங்களை அளமப்பதற்
-கான புரிந்துைர்வு ஒப்பந்தம் ளகதயழுத்தானது.

✓

ஏதர் எனர்ஜி மற்றும் எலக்ட்ரிக் சப்ளை நிறுவனங்கள்
இளடமய இந்த ஒப்பந்தம் ளகதயழுத்தானது. மின்சார
இரு சக்கர வாகனங்களுக்கு ஏதர் நிறுவனம் இலவச
மின்மனற்ற மசளவகளை வழங்கும்.

2. ஆயிரம் ஒருநாள் கபாட்டிேளில் விளையாடிய முதல்

5. அண்ளமயில் எந்த உயிரினத்ளத ‘அருகிவிட்ட இனம்

கிரிக்தேட் அணி எது?

- Endangered’ என ஆஸ்திகரலியா அறிவித்தது?

அ) ஆஸ்திமரலியா

அ) பாண்டா கரடி

ஆ) இந்தியா 

ஆ) மகாலா கரடி 

இ) மமற்கிந்தியத் தீவுகள்

இ) கங்காரு

ஈ) இங்கிலாந்து

ஈ) மசாம்பல் கரடி

✓

மமற்கிந்தியத் தீவுகளுக்கு எதிரான ஆட்டத்தின்மபாது
1000ஆவது ஒருநாள் மபாட்டியில் விளையாடிய முதல்
அணி என்ற சாதளனளய இந்திய கிரிக்தகட் அணி
பளடத்தது. இதற்கு முன்னர், இந்தியா, 999 ஒருநாள்
மபாட்டிகளில் விளையாடி 518 தவற்றிகளைப் பதிவு
தசய்துள்ைது. இந்திய அணியின் 1000ஆவது ஒருநாள்
மபாட்டியில் மராகித் சர்மா மகப்டனாக இருந்தார்.

✓

இந்தியாவின் 100ஆவது ஒருநாள் மபாட்டியில் கபில்மதவ்
மகப்டனாக இருந்தார். அமத சமயம் தசௌரவ் கங்குலி
இந்திய அணியின் 500ஆவது ஒருநாள் மபாட்டியில்
மகப்டனாக இருந்தார். ஆஸ்திமரலிய அணி 958 ஒருநாள்
மபாட்டிகளில் விளையாடியுள்ைது. பாகிஸ்தான் அணி 936
ஒருநாள் மபாட்டிகளில் விளையாடியுள்ைது.

✓

6. சமீப தசய்திேளில் இடம்தபற்ற ஒன் உச்சிமாநாட்ளட
நடத்தும் நாடு எது?
அ) அதமரிக்கா
ஆ) பிரான்ஸ் 

3. JNU துளைகேந்தர் மமிதாலா தெேகதஷ் குமார், எந்த
நிறுேனத்தின் தளலேராே நியமிக்ேப்பட்டுள்ைார்?

இ) ரஷ்யா

அ) என்சிஇஆர்டி

ஈ) சீனா
✓

ஆ) யுஜிசி 
இ) யுபிஎஸ்சி
ஈ) எஸ்எஸ்சி
✓

ஆஸ்திமரலியா அண்ளமயில் மகாலாளவ ‘அருகிவிட்ட
இனம்’ என நியமித்துள்ைது. இது பத்து ஆண்டுகளுக்கு
முன், ‘அழிவாய்ப்பிலுள்ை இனம்’ என வளகப்படுத்தப்பட்ட
-து. நீடித்த வறட்சியின் தாக்கம், மகாளடகால காட்டுத்தீ
மற்றும் கடந்த 20 ஆண்டுகளில் மநாய், நகரமயமாக்கல்
மற்றும் வாழ்விட இழப்பு ஆகியவற்றின் ஒட்டுதமாத்த
தாக்கங்கள் இதற்கு காரைமாகியுள்ைன. இனிமமல்,
ஆஸ்திமரலியாவின் மதசிய சுற்றுச்சூழல் சட்டத்தின்கீழ்
மகாலா கரடிகளுக்கு அதிக பாதுகாப்பு வழங்கப்படும்.

ஜவஹர்லால் மநரு பல்களலக்கழகத்தின் (JNU) துளை
மவந்தர் மமிதாலா தஜகமதஷ் குமார் பல்களலக்கழக
மானியக்குழுவின் (யுஜிசி) தளலவராக நியமிக்கப்பட்டார்.









‘ஒன் ஓஷன் உச்சிமாநாடு’, ஐக்கிய நாடுகள் சளப மற்றும்
உலக வங்கியின் ஒத்துளழப்புடன் பிரான்ஸால் ஏற்பாடு
தசய்யப்பட்டுள்ைது. ‘மதசிய அதிகாரவரம்பிற்கு அப்பாற்பட்
-ட பல்லுயிர் தபருக்கத்தின் உயர் இலட்சியக்கூட்டணி’
என்ற பிதரஞ்சு முன்தனடுப்ளப இந்தியா ஆதரித்தது.



 
✓













இம்மாநாட்டில் கலந்துதகாண்ட பிரதமர் மமாடி, ஒருமுளற
மட்டுமம பயன்படுத்தக்கூடிய தநகிழிளய ஒழிக்க இந்தியா
உறுதிபூண்டுள்ைது என்றார்.

10. உலகின் மிேப்தபரிய ‘இக்லூ ேகப’ திறக்ேப்பட்டுள்ை
நாடு எது?
அ) அதமரிக்கா
ஆ) இந்தியா 

7. பின்வரும் எக்ேடலின் எல்ளலயில் தபலாரசு உள்ைது?

இ) சீனா

அ) பால்டிக் கடல்

ஈ) தஜர்மனி

ஆ) வட கடல்

✓

இ) கருங்கடல்
ஈ) கடல் எல்ளல இல்ளல 
✓

தபலாரஸ் என்பது கீளழ ஐமராப்பிய பகுதியில் நிலத்தால்
சூழப்பட்ட ஒருநாடாகும். இது கிழக்கு மற்றும் வடகிழக்கில்
ரஷ்யா, ததற்கில் உக்ளரன், மமற்கில் மபாலந்து மற்றும்
வடமமற்கில் லித்துமவனியா மற்றும் லத்துவியா ஆகிய
நாடுகளை எல்ளலயாகக் தகாண்டுள்ைது.

✓

உக்ளரனுடனான தபலாருஷிய எல்ளலக்கு அருமக
ரஷ்யாவும் தபலாரஸும் கூட்டு இஇராணுவப் பயிற்சிளய
ததாடங்கியுள்ைன. ரஷ்யா, ஏற்கனமவ உக்ளரனுடனான
தனது தசாந்த எல்ளலயிலும், இளைக்கப்பட்ட கிரிமியன்
தீபகற்பத்திலும் பளடகளைக் குவித்துள்ைது.

8. 2022-23ஆம் ஆண்டுக்ோன அதிோரபூர்ே தமாத்த
உள்நாட்டு உற்பத்தியில் பைோட்ட சதவீதம் என்ன?
அ) 1.5-2%
ஆ) 3-3.5% 
இ) 4.5-5%
ஈ) 10%
✓



மத்திய நிதியளமச்சர் நிர்மலா சீதாராமன் கூறுளகயில்,
2022-23ஆம் ஆண்டிற்கான மத்திய அரசின் தமாத்த
உள்நாட்டு உற்பத்தியின் பைவாட்ட முன்கணிப்பானது
3-3.5% ஆகும். GDP பைவாட்டி என்பது பைவீக்கத்தின்
அைவீடு மற்றும் தபயரைவு GDP மற்றும் உண்ளமயான
GDP ஆகியவற்றுக்கு இளடமய உள்ை வித்தியாசமாகும்.
மத்திய பட்தஜட் 2022-23’க்கு தபயரைவு GDP வைர்ச்சி
விகிதத்ளத 11.1 சதவீதமாக கருதுகிறது.

9.சமீபத்திய தசய்திேளில் இடம்தபற்ற MUSE & HelioSwarm
ஆகியளேயுடன் ததாடர்புளடய விண்தேளி நிறுேனம்
எது?
அ) இஸ்மரா
ஆ) ஜாக்ஸா
இ) நாசா 

ெம்மு-ோஷ்மீரில் உள்ை குல்மார்க்கில், உலகின் மிேப்
தபரியதாேக் கூறப்படும் ‘இக்லூ ேகப’ திறக்ேப்பட்டுள்ைது.
37.5 அடி உயரமும் 44.5 அடி விட்டமும்தோண்ட இதுகே
உலகின் மிேப்தபரிய ேகப ஆகும். கின்னஸ் நூலின்படி,
மிேப்தபரிய ‘இக்லூ ேகப’ சுவிச்சர்லாந்து நாட்டில் உள்ைது.
அதன் உயரம் 33.8 அடி மற்றும் விட்டம் 42.4 அடி ஆகும்.


1. நாட்டின் ஏற்றுமதி 3,450 மகாடி டாலராக அதிகரிப்பு
நவரத்தினங்கள், ஆபரைங்கள் உள்ளிட்ட துளறகளின்
தசயல்பாடு சிறப்பாக இருந்தளதயடுத்து நடப்பாண்டு
ஜனவரியில் நாட்டின் ஏற்றுமதி 3,450 மகாடி டாலராக
அதிகரித்துள்ைது என மத்திய வர்த்தக அளமச்சகம்
தவளியிட்ட புள்ளிவிவரத்தில் ததரிவித்துள்ைது.
இதுகுறித்து அந்த அளமச்சகம் மமலும் கூறியதாவது:
கடந்த ஜனவரி மாதத்தில், தபாறியியல், தபட்மராலியம், நவ
ரத்தினங்கள் - தங்க ஆபரைங்கள் துளறகளின்
தசயல்பாடு சிறப்பான வளகயில் அளமந்திருந்தது. அதன்
காரைமாக, அந்த மாதத்தில் நாட்டின் ஏற்றுமதி `3,450
மகாடி டாலளர எட்டியுள்ைது. இது, இந்திய மதிப்பில் சுமார்
`2.59 லட்சம் மகாடி ஆகும்.
இருப்பினும், வர்த்தக பற்றாக்குளறயானது நடப்பாண்டு
ஜனவரி மாதத்தில் `1,742 மகாடி டாலராக மிகவும்
உயர்ந்துள்ைது. இறக்குமதி 23.54 சதவீதம் உயர்ந்து
5,193 மகாடி டாலரானது. ஏப்ரல் 2021-ஜனவரி 2022
வளரயிலான இளடப்பட்ட காலத்தில் ஒட்டுதமாத்த
ஏற்றுமதி 22,892 மகாடி டாலரிலிருந்து 46.73 சதவீதம்
அதிகரித்து 33,588 மகாடி டாலளரத் ததாட்டது.
இமத காலகட்டத்தில் இறக்குமதி 62.65 சதவீதம்
அதிகரித்து 49,575 மகாடி டாலரானது. இந்தப் பத்துமாத
காலத்தில் வர்த்தகப் பற்றாக்குளற `7,587 மகாடி
டாலரிலிருந்து 15,987 மகாடி டாலராக உயர்ந்துள்ைது
என வர்த்தக அளமச்சகம் புள்ளிவிவரத்தில் கூறியுள்ைது.

ஈ) இஎஸ்ஏ

2.
தசன்ளன-விசாகப்பட்டினம்
இளடமய
தபண்
இராணுவ அதிகாரிகள் கடல்வழி சாகசப் பயைம்

✓

Multi-slit Solar Explorer (MUSE) மற்றும் HelioSwarm ஆகிய
2 புதிய அறிவியல் திட்டங்களை நாசா அறிவித்துள்ைது.
இந்த இரண்டு திட்டங்களும் சூரியனின் கமரானாளவ
ஆய்வளதயும் சூரியக்காற்றின் காந்தப்புலத்ளத அைவிடு
-வளதயும் மநாக்கமாகக் தகாண்டுள்ைன.

தசன்ளன-விசாகப்பட்டினம் இளடமய தபண் இராணுவ
அதிகாரிகள் மட்டும் பங்மகற்கும் கடல்வழி சாகசப்
பயைத்ளத ததலங்கானா ஆளுநர் டாக்டர் தமிழிளச
தசௌந்திரராஜன் தசன்ளனயில் ததாடக்கிளவத்தார்.

✓

சூரியளன மநாக்கிதசல்லும் பாளதயில் பார்க்கர் மசாலார்
ஆய்வுதசய்த சமீபத்திய தகவல்களை நாசா முன்னதாக
அறிவித்தது.









இதுகுறித்து பாதுகாப்பு அளமச்சகத்தின்
அலுவலகம் தவளியிட்டுள்ை தசய்திக்குறிப்பு:

தசன்ளன



 















தசகந்திராபாதில்
உள்ை
இராணுவக்கல்லூரியில்
மின்னணுவியல் மற்றும் இயந்திரவியல் துளற, இஎம்இ
கடல் பயை சங்கம், ததற்கு பிராந்திய இராணுவப்பிரிவு
உள்ளிட்டளவ இளைந்து முற்றிலுமாக தபண் ராணுவ
அதிகாரிகள் மட்டுமம பங்மகற்கும் கடல்வழி சாகசப்
பயைத்திற்கு ஏற்பாடு தசய்திருந்தன.
தசன்ளனயிலிருந்து விசாகப்பட்டினம் வளர தசல்லும்
இந்த அணியினர் மீண்டும் கடல்வழியாகமவ தசன்ளன
திரும்புகின்றனர். இராணுவ தபண் அதிகாரிகள் மட்டும்
கடல்வழி சாகசப் பயைத்தில் ஈடுபடுவது இதுமவ முதல்
முளறயாகும்.
3. ஜி-20 தளலளமளய இந்தியா ஏற்பதற்கான
ஏற்பாடுகள் மற்றும் ஜி-20 தசயலகத்ளத அளமப்பதற்கு
மத்திய அளமச்சரளவ ஒப்புதல்
ஜி-20 அளமப்புக்கு தசயலகம் உருவாக்குவதற்கு பிரதமர்
மமாடி தளலளமயில் நளடதபற்ற மத்திய அளமச்சரளவ
கூட்டத்தில் ஒப்புதல் வழங்கப்பட்டது. ஜி-20 அளமப்பின்
தளலளமளய இந்தியா ஏற்கவுள்ை நிளலயில் அதன்
தசயலகத்ளத அளமப்பது மற்றும் ஒட்டுதமாத்த தகாள்ளக
முடிவுகளை தசயலாக்கும் அளமப்புகளை ஏற்படுத்துவது
ஆகியவற்றுக்கு ஒப்புதல் வழங்கப்பட்டுள்ைது.
ஜி-20 அளமப்பின் தளலளம தபாறுப்ளப 2022 டிசம்பர்
1 முதல் 2023 நவம்பர் 30 வளர இந்தியா ஏற்கவுள்ைது.
இது 2023இல் நளடதபறவுள்ை ஜி-20 உச்சிமாநாட்டுடன்
நிளறவளடயும். உலகப் தபாருைாதார நிர்வாகத்தில்
முக்கிய பங்குவகிக்கும் சர்வமதச தபாருைாதார ஒத்துளழ
-ப்புக்கான முக்கிய அளமப்பாக ஜி-20 விைங்குகிறது.
ஜி-20 தளலளமப் தபாறுப்ளப ஏற்கும் நாட்டில், தசயலகம்
அளமப்பது அதற்கான ஏற்பாடுகளை அந்நாடு மமற்தகாள்
-வது வழக்கமாகும். தவளியுறவு அளமச்சகம், நிதி
அளமச்சகம் மற்றும் தபாருத்தமான மற்ற அளமச்சகங்கள்
மற்றும் துளறகளிலிருந்து இதுகுறித்த நிபுைத்துவம்
தபற்ற பணியாைர்கள் மற்றும் அதிகாரிகள் இந்தப்
பணியில் ஈடுபடுத்தப்படுவார்கள். 2024 பிப்ரவரி வளர
இந்தச் தசயலகம் தசயல்படும்.
பிரதமர் தளலளமயிலான உயர்மட்டக்குழு தசயலக
தசயல்பாட்டுக்கு வழிகாட்டும். இந்தக்குழுவில் இடம்தபறும்
நிதியளமச்சர்,
உள்துளற
அளமச்சர்,
தவளியுறவு
அளமச்சர், ஜி-20 தஷர்பா அளமப்பு (வர்த்தகம் மற்றும்
ததாழில், ஜவுளி, நுகர்மவார் விவகாரம், உைவு மற்றும்
தபாது
விநிமயாகத்துளற
அளமச்சர்)
ஆகிமயார்
இந்தியாவின் ஜி-20 தளலளமப்தபாறுப்புக்கு ஒட்டு
தமாத்த வழிகாட்டுதளல வழங்குவார்கள்.
மமலும் ஜி-20 ததாடர்பான அளனத்து ஏற்பாடுகளையும்
மமற்பார்ளவயிட
ஒருங்கிளைப்பு
குழு
ஒன்றும்
அளமக்கப்படும். இக்குழு உயர்மட்ட குழுவுக்கு ஏற்பாடுகள்
குறித்து தகவல்களை அளிக்கும். பன்மனாக்கு அளமப்புக
-ளில் உலக விஷயங்கள் குறித்த இந்தியாவின்
தளலளமப்தபாறுப்புக்கு ஜி-20 தசயலகம் உதவிகரமாக
இருக்கும்.











 

✓















1. “Salesforce Global Digital Skills” குறியீட்டில், அதிக

4. ஜஸ்டின் டுரூகடா பிரதமராக இருந்துவரும் எந்த நாடு,

டிஜிட்டல் தயார்நிலை மதிப்பெண்லைப்பெற்ற நாடு எது?
அ) இந்தியா 

மிகப்பெரிய தடுப்பூசி-எதிர்ப்புப் கொராட்டங்கலைக்கண்டு
வருகின்றது?

ஆ) ஜெர்மனி

அ) இத்தாலி

இ) ஆஸ்திரேலியா

ஆ) கனடா 

ஈ) பின்லாந்து

இ) சுவிச்சர்லாந்து

‘Salesforce Global Digital Skills’ குறியீட்டின்படி, 19
நாடுகளில், இந்தியா 100க்கு 63 என்ற அதிகபட்ச டிஜிட்டல்
தயார்நிலல மதிப்ஜபண்லைப் ஜபற்றுள்ளது. 66% ரபர்
டிஜிட்டல்
திறன்கலளக்
கற்றுக்ஜகாள்வதற்கான
மூலங்களுடன் இருப்பதாகக்கூறியுள்ளனர். 19 நாடுகளில்
23,500க்கும் அதிகமான ஜதாழிலாளர்களிடம் ரமற்ஜகாள்
-ளப்பட்ட ஆய்வின் அடிப்பலடயில், சோசரி உலகளாவிய
மதிப்ஜபண் 33 ஆகும்.

ஈ) பிோன்ஸ்
✓

ெஸ்டின் டுரூரடா பிேதமோக இருந்து வரும் கனடாவில்
தடுப்பூசிக்ஜகதிோன ரபாோட்டங்கள் வலுத்துவருகின்றன.
இப்ரபாோட்டங்களுக்கு
மத்தியில்
தலலநகேமான
ஒட்டாவாவில் அவசேநிலல பிேகடனம் அறிவிக்கப்பட்டது.

✓

அஜமரிக்க-கனடிய எல்லலலயக் கடக்கும்ரபாது தடுப்பூசி
கட்டாயம்
ஜசலுத்தப்பட்டிருக்க
ரவண்டும்
என்ற
அறிவிப்லபத் ஜதாடர்ந்து ரகாபமலடந்த சேக்குந்து
ஓட்டுநர்கள், “Freedom Convoy” என்ற ஜபயரில் மிகப்
ஜபரிய ஆர்ப்பாட்டங்கலள ரம. கனடாவில் ஜதாடங்கினர்.

2. எந்த இந்திய மாநிைம் கல்வி நிறுவனங்களுக்கு ‘சீர்உலடகலை’ கட்டாயமாக்க உத்தரவு பிறப்பித்துள்ைது?

5. 2022இல் ICC U19 உைகக்ககாப்லெலய பவன்ற

அ) பீகார்

இந்திய அணியின் ககப்டன் யார்?

ஆ) உத்தே பிேரதசம்

அ) யாஷ் துல் 

இ) கர்நாடகா 

ஆ) இோஜ் பாோ

ஈ) ரகாவா
✓

கர்நாடக கல்விச்சட்டம்-1983இன் 133(2) இன்படி, கல்வித்
துலற ஓர் உத்தேலவப் பிறப்பித்தது. அந்த உத்தேவு ‘ஒரே
மாதிரியான சீருலடகலள’ மாைவர்கள் கட்டாயமாக
அணிதல்ரவண்டும் என்று கூறுகிறது. தனியார்பள்ளி
நிர்வாகம் தங்களுக்கு விருப்பமான சீருலடலயத் ரதர்வு
ஜசய்துஜகாள்ளலாம். அந்த உத்தேவின்படி, நிர்வாகக்குழு
சீருலடலயத்ரதர்ந்ஜதடுக்கவில்லல என்றால், சமத்துவம்,
ஒருலமப்பாடு மற்றும் ஜபாதுச்சட்டம் மற்றும் ஒழுங்லகக்
ஜகடுக்கும் ஆலடகலள மாைாக்கர் அணியக்கூடாது.

இ) நிஷாந்த் சிந்து
ஈ) ரஷக் ேஷீத்
✓

3. சமீெத்தில் காைமான ொடகி ைதா மங்ககஷ்கருக்கு எந்த
ஆண்டு ‘இந்திய மாமணி’ விருது வழங்கப்ெட்டது?

6. ‘மும்லெ-அகமதாொத் அதிகவக இரயில் திட்டத்திற்கு’

அ) 2001 

✓

✓

நடப்பு 2022ஆம் ஆண்டு ICC U19 உலகக்ரகாப்லபலய
ஜவன்ற இந்திய அணிக்கு யாஷ் துல் அணித் தலலவோக
இருந்தார். ஆன்டிகுவாவில் நடந்த இறுதிப்ரபாட்டியில்
இந்தியா நான்கு விக்ஜகட் வித்தியாசத்தில் இங்கிலாந்லத
வீழ்த்தி ஜவற்றிஜபற்றது. இது இந்தியாவுக்கான ஐந்தாவது
U19 பட்டமாகும். ஜவற்றிக்கு பங்களித்த மற்ற வீேர்கள் நிஷாந்த் சிந்து, ரஷக் ேஷீத், ோஜ் பாோ மற்றும் ேவி குமார்
உட்பட பலர். இங்கிலாந்து அணி 44.5 ஓவரில் 189
இேன்களுக்கு ஆட்டமிழந்தது.

ஆ) 2002

‘அதிகாரப்பூர்வ கமம்ொட்டு உதவிக்’கடலன வழங்குகிற
நாடு எது?

இ) 2003

அ) அஜமரிக்கா

ஈ) 2004

ஆ) ெப்பான் 

அண்லமயில் காலஞ்ஜசன்ற பழம்ஜபரும் பாடகி இலதா
மங்ரகஷ்கரின் உடல் முழு அேசு மரியாலதயுடன் நல்
அடக்கஞ்ஜசய்யப்பட்டது. 36 ஜமாழிகளில் ஆயிேத்துக்கும்
ரமற்பட்ட பாடல்கலள அவர் பாடியுள்ளார்.

இ) ேஷ்யா

கடந்த 1999ஆம் ஆண்டு இந்திய நாடாளுமன்றத்தின்
ரமலலவக்கு அவர் பரிந்துலேக்கப்பட்டார். கடந்த 2001ஆம்
ஆண்டு இந்தியாவின் மிகவுயரிய குடிமக்கள் விருதான
‘இந்திய மாமணி’லய அவர் ஜபற்றார்.









ஈ) ஜெர்மனி
✓

ெப்பான் சர்வரதச ஒத்துலழப்பு நிறுவனம் (JICA) மும்லபஅகமதாபாத் அதிரவக இேயில் (MAHSR) திட்டத்திற்கான
‘அதிகாேப்பூர்வ ரமம்பாட்டு உதவிக்’கடலன வழங்குகிறது.

✓

இந்தத் திட்டத்திற்கான முதல் நிலலயமாக சூேத்
அலமக்கப்பட்டுள்ளது. MAHSR வழித்தடமானது ஜமாத்தம்
12 நிலலயங்கலள உள்ளடக்கும். அலவ சூேத், வரதாதோ,
ஆனந்த், அகமதாபாத், சபர்மதி, பிலிரமாோ, பரூச், மும்லப,
தாரன, விோர், ரபாயிசர், வாபி ஆகும்.



 

✓















7. ‘JIVA’ என்ற கவைாண் சூழலியல் அடிப்ெலடயிைான

10.NCRB’இன்ெடி,‘ெலிகவட்லட’யின் ஒருெகுதியாக அதிக

திட்டத்லத அறிமுகப்ெடுத்திய நிறுவனம் எது?
அ) NITI ஆரயாக்

எண்ணிக்லகயிைான பகாலைகள் நலடபெறும் இந்திய
மாநிைம் எது?

ஆ) நபார்டு 

அ) ொர்கண்ட் 

இ) ஐசிஏஆர்

ஆ) ஒடிஸா

ஈ) சிஎஸ்ஐஆர்

இ) குெோத்

ரவளாண்லம மற்றும் ஊேக வளர்ச்சிக்கான ரதசிய
வங்கி (நபார்டு) சமீபத்தில் ரவளாண் சூழலியல்சார்ந்த
‘JIVA’ திட்டத்லத அறிமுகப்படுத்தியது. 11 மாநிலங்களில் 5
ரவளாண்-சுற்றுச்சூழல் மண்டலங்கலள உள்ளடக்கிய
நபார்டின் நீர்வடிகால் மற்றும் வறண்ட ஆற்றுப்படுலக
திட்டங்களின்கீழ்
இயற்லக
ரவளாண்லமலய
ஊக்குவிப்பலத இது ரநாக்கமாகக் ஜகாண்டுள்ளது. இது
இயற்லக விவசாயத்லத ரநாக்கி விவசாய சமூகத்லத
ஜகாண்டு ஜசல்வலத ரநாக்கமாகக் ஜகாண்டுள்ளது.

ஈ) உத்தே பிேரதசம்
✓

கதசிய குற்ற ஆவைக்காப்ெகத்தின் கூற்றுப்ெடி (NCRB),
‘ெலிகவட்லட’யின் ஒருெகுதியாக அதிக எண்ணிக்லக
-யிைான பகாலைகள் நலடபெறும் மாநிைங்களுள்
ஜார்கண்டிற்கு அடுத்தெடியாக ஒடிஸா உள்ைது.

✓

ஒடிஸா மாநிை பெண்கள் ஆலையம் சமீெத்தில் ஒடிஸா
ெலிகவட்லடத்தடுப்புச்சட்டம், 2013இல் கடும் விதிகலைக்
ககாரியுள்ைது. கமலும் இதலன பகாடூரமான குற்றமாகக்
கருதி மாநிைத்தில் தண்டிக்கப்ெட கவண்டும் என்றும்
அது ககாரியுள்ைது.

8. இந்தியாவில் ெங்குச்சந்லதகலை ஒழுங்காற்றுகிற
அலமப்பு எது?



அ) இந்திய ரிசர்வ் வங்கி
ஆ) இந்திய பங்கு & பரிவர்த்தலன வாரியம் 
இ) நிதி அலமச்சகம்
ஈ) பங்குகள் மற்றும் பரிவர்த்தலன ஆலையம்
✓

இந்திய பங்கு மற்றும் பரிவர்த்தலன வாரியம் (SEBI)
என்பது SEBI சட்டம், 1992இன்கீழ் நிறுவப்பட்ட ஓர்
ஒழுங்குமுலற ஆலையமாகும். இது இந்தியாவிலுள்ள
பங்குச்சந்லதகளுக்கான முதன்லமக் கட்டுப்பாட்டாளர்
ஆகும். SEBI சமீபத்தில் ரதசிய பங்குச்சந்லதக்கு (NSE)
அதன் முன்னாள் தலலலம நிர்வாக அதிகாரிகளான
சித்ோ ோமகிருஷ்ைா மற்றும் ேவி நரேன் ஆகிரயாருக்கு
அதன்
தலலலம
இயக்க
அதிகாரி
ஆனந்த்
சுப்ேமணியலன பணியமர்த்துவதில் ஏற்பட்ட நிர்வாகக்
குலறபாடுகளுக்காக அபோதம் விதித்தது.

9. இந்திய ொதுகாப்பு அச்சகம் & நாையம் உற்ெத்திக்
கழகமானது எதன்கீழ் பசயல்ெடுகிறது?
அ) இந்திய ரிசர்வ் வங்கி
ஆ) நிதியலமச்சகம் 

இருசக்கே ரமாட்டார் வாகனத்தில் நான்கு வயதுக்கும்கீழ்
உள்ள குழந்லதகள் பயணித்தல் அல்லது அமர்ந்து
ஜசல்லும்ரபாது பாதுகாப்பு நடவடிக்லககள் குறித்து
அறிவிக்லக ஜவளியிடப்பட்டுள்ளது. 1989ஆம் ஆண்டின்
மத்திய ரமாட்டார் வாகன விதி 138 பிப்ேவரி 15, 2022
அன்று
திருத்தப்பட்டதன்
அடிப்பலடயில்
சாலலப்
ரபாக்குவேத்து மற்றும் ஜநடுஞ்சாலல அலமச்சகம் இந்த
அறிவிக்லகலய ஜவளியிட்டுள்ளது.
ரமாட்டார் வாகன சட்டம் பிரிவு 129இன் கீழ் இந்த
அறிவிக்லக ஜவளியிடப்பட்டுள்ளது. ரமலும் பாதுகாப்பு
ரசைம் (அ) தலலக்கவசம் பயன்படுத்தப்பட ரவண்டும்.
இத்தலகய ரமாட்டார் வாகனங்களின் ரவகம் மணிக்கு
40 கிரலாமீட்டோக மட்டுரம இருக்க ரவண்டுஜமன்றும்
இந்த அறிவிக்லக கட்டுப்பாடு விதித்துள்ளது.
மத்திய ரமாட்டார் வாகனங்கள் (இேண்டாவது திருத்த)
விதிகள்,
2022
ஜவளியிடப்பட்ட
ரததியிலிருந்து
ஓோண்டுக்குப்பின் இந்த விதிகள் அமலுக்கு வரும்.

இ) ஜவளியுறவு அலமச்சகம்
ஈ) வர்த்தக அலமச்சகம்
✓

1. இரு சக்கே ரமாட்டார் வாகனத்தில் நான்கு வயதுக்கும்
கீழ் உள்ள குழந்லதகள் பயணித்தல் அல்லது அமர்ந்து
ஜசல்லும்ரபாது பாதுகாப்பு நடவடிக்லககள் குறித்த
அறிவிக்லக ஜவளியிடப்பட்டுள்ளது

இந்திய பாதுகாப்பு அச்சகம் & நாையம் உற்பத்திக் கழகம்
(SPMCIL) என்பது ஓர் அேசு அச்சிடுதல் மற்றும் நாைய
விநிரயாக நிறுவனமாகும். இது நிதியலமச்சகத்தின்கீழ்
ஜசயல்படுகிறது. SPMCIL’இன் பதிரனழாவது நிறுவன
நாலளஜயாட்டி, மத்திய நிதியலமச்சர் நிர்மலா சீதாோமன்
‘பஞ்சதந்திேம்’ குறித்த முதல் வண்ைமயமான நிலனவு
நாையத்லத ஜவளியிட்டார்.

2. ஒலிம்பிக்ஸ்: ஆரிப் முகமது கான் ஏமாற்றம்
ஜபய்ஜிங் குளிர்கால ஒலிம்பிக்கில் ஆடவருக்கான
ஸ்லாலம் பிரிவில் இந்திய வீேர் ஆரிப் முகமது கான்
பந்தயத்லத நிலறவு ஜசய்யாமல் ஏமாற்றமளித்தார்.
இத்துடன் ஜபய்ஜிங் ஒலிம்பிக்கில் இந்தியாவின் ஆட்டம்
முடிவுக்கு வந்தது.
சீனாவின் ஜபய்ஜிங் நகரில் 24ஆவது குளிர்கால ஒலிம்பிக்
ரபாட்டிகள் நலடஜபற்றுவருகின்றன. இதில் புதன்கிழலம
நலடஜபற்ற
ஆல்லபன்
ஸ்கீயிங்
விலளயாட்டில்
ஆடவருக்கான ஸ்லாலம் பிரிவில் களம் கண்டார் ஆரிப்.











 















இருபந்தயங்கள் நடத்தப்பட்டு, அவற்றில் ரபாட்டியாளர்கள்
இலக்லக அலடய எடுத்துக்ஜகாண்ட ரநேத்தின் ஜமாத்த
கைக்கீட்டின் அடிப்பலடயில் ஜவற்றியாளர்கள் இந்த
விலளயாட்டில் அறிவிக்கப்படுகின்றனர்.
எனினும் இதில் முதல் பந்தயத்லதரய ஆரிப் நிலறவு
ஜசய்யாமல் தவறவிட்டார். இதனால் அவர் ஜதாடர்ந்து களம்
காணும் தகுதிலய இழந்தார். இப்பிரிவில் பிோன்ஸ் வீேர்
கிளஜமன்ட் ரநாயல் ஜமாத்தமாக 1 நிமிஷம் 44.09
விநாடிகளில் இலக்லக அலடந்து தங்கம் ஜவன்றார்.
ஆஸ்திரியாவின் ரொகன்னஸ் ஸ்ட்ரோல்ஸ் அவலேவிட
0.61 விநாடிகள் கூடுதலாக எடுத்துக்ஜகாண்டு ஜவள்ளியும்,
நார்ரவ வீேர் ஜசபாஸ்டியன் ரபாஸ் ரசால்வாக் 0.70
விநாடிகள் அதிகமாக எடுத்து ஜவண்கலமும் ஜபற்றனர்.
தங்கம்ஜவன்ற கிளஜமன்ட் ரநாயல் கடந்த குளிர்கால
ஒலிம்பிக் ரபாட்டியில் இரத பிரிவில் 0.04 விநாடிகள்
வித்தியாசத்தில் ஜவண்கலத்லத இழந்து 4ஆம் இடம்
பிடித்தவர் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.
பதக்கப்பட்டியல்: ரபாட்டியின் 13ஆம் நாளான புதன்
கிழலம நிலறவில், நார்ரவ 28 பதக்கங்களுடன் (13
தங்கம், 7 ஜவள்ளி, 3 ஜவண்கலம்) முதலிடத்திலும்,
ஜெர்மனி 20 பதக்கங்களுடன் (10 தங்கம், 6 ஜவள்ளி, 4
ஜவண்கலம்) 2ஆவது இடத்திலும், அஜமரிக்கா 19
பதக்கங்களுடன் (8 தங்கம், 7 ஜவள்ளி, 4 ஜவண்கலம்)
3ஆவது இடத்திலும் உள்ளன.











 











1. நடப்பு 2022ஆம் ஆண்டில் உலக த ொழுநநொய் நொள்


✓

கடடபிடிக்கப்பட்ட ந தி எது?
அ) ஜனவரி 30 
ஆ) ஜனவரி 31
இ) பிப்ரவரி 01



ஈரநிலங்களின் முக்கியத்துவம் மற்றும் புவியில் அ ன்
பங்குபற்றிய விழிப்புணர்டவ ஏற்படுத் ஆண்டுந ொறும்
பிப்.2 அன்று உலக ஈரநிலங்கள் ொள் அனுைரிக்கப்படுகிற
-து. “Wetlands Action for People and Nature” என்பது
ைப்பு 2022ஆம் ஆண்டில்வரும் இந்
ொளுக்கொன கருப்
தபொருளொகும்.

ஈ) பிப்ரவரி 02
✓

✓

உலக த ொழுந ொய் ொளொனது ஆண்டுந ொறும் ஜனவரி
மொ ம் வரும் கடைசி ஞொயிற்றுக்கிழடமயன்று உலகம்
முழுவதும் கடைபிடிக்கப்படுகிறது. ைப்பொண்டில் (2022)
ஜன.30 அன்று இந்
ொள் கடைபிடிக்கப்பட்ைது. இந் க்
தகொடிய ந ொடயப் பற்றிய உலகளொவிய விழிப்புணர்டவ
ஏற்படுத் வும், அட த் டுக்கவும், சிகிச்டையளிக்கவும்,
குணப்படுத் வும் முடியும் என்பதில் கவனஞ்தைலுத்து ற்
-கொக இந்
ொள் கடைப்பிடிக்கப்படுகிறது.

5. உலக பருப்பு நொள் கடடப்பிடிக்கப்படுகிற ந தி எது?
அ) பிப்ரவரி 8
ஆ) பிப்ரவரி 9
இ) பிப்ரவரி 10 
ஈ) பிப்ரவரி 11
✓

கைந் 2019ஆம் ஆண்டில், ஐ ொ தபொது அடவ, பிப்.10ஆம்
ந திடய உலக பருப்பு ொளொக அறிவித் து. இட த்
த ொைர்ந்து, உணவு & உழவு அடமப்பின் டலடமயில்,
உலதகங்கிலும் உள்ள பருப்பு வடககளின் ைர்வந ை
ஆண்ைொக, கைந் 2016ஆம் ஆண்டு தகொண்ைொைப்பட்ைது.

✓

பருப்பு வடககளின் ஊட்ைச்ைத்து மதிப்புகள் மற்றும் பருப்பு
வடககள் மூலம் ஊட்ைச்ைத்து குடறபொட்டை ைமொளிக்கும்
வழிகள் குறித்து விழிப்புணர்டவ ஏற்படுத் இந்
ொள்
தகொண்ைொைப்படுகிறது. “Pulses to empower youth in
achieving sustainable agrifood systems” என்பது நடப்பு
2022இல் வரும் இந்நாளுக்கான கருப்பபாருள் ஆகும்.

“United for Dignity” என்பது ைப்பொண்டு (2022) வரும்
உலக த ொழுந ொய் ொளுக்கொன கருப்தபொருளொகும்.

2.எந் த்ந சியத் டலவரின் நிடைவுநொள், இந்தியொவில்,
ஜை.30 அன்று தியொகிகள் நொளொக அனுசரிக்கப்படுகிறது?
அ) ஜவஹர்லொல் ந ரு
ஆ) மகொத்மொ கொந்தி 
இ) பகத் சிங்
ஈ) ைர் ொர் வல்லபொய் பநைல்
✓

6. ‘அறிவியல் துடறயில் ஈடுபட்டுள்ள தபண்களுக்கொை

1948 ஜன.30 அன்று ‘மகொத்மொ’ கொந்தியடிகள், ொதுரொம்
நகொட்நைவொல் படுதகொடல தைய்யப்பட்ைொர். இந்
ொளில்,
மகொத்மொ கொந்தி மற்றும் ந ைத்தின் விடு டலக்கொக
ங்கள் இன்னுயிடர ஈந் அடனத்து தியொகிகளுக்கும்
மரியொட தைலுத்துவ ற்கொக, இந்தியொ, தியொகிகள் ொள்
அல்லது ஷொஹித் திவொடை அனுைரிக்கிறது.

3. உலக மனி சநகொ ரத்துவ நொள் கடடப்பிடிக்கபடுகிற

பன்ைொட்டு நொள்’ கடடப்பிடிக்கப்படுகிற ந தி எது?
அ) பிப்ரவரி 10
ஆ) பிப்ரவரி 11 
இ) பிப்ரவரி 12
ஈ) பிப்ரவரி 13
✓

‘அறிவியல் துடறயில் ஈடுபட்டுள்ள தபண்களுக்கொன
பன்னொட்டு ொள்’ ஆனது ஆண்டுந ொறும் பிப்.11 அன்று
அனுைரிக்கப்படுகிறது.

✓

ைப்பொண்டு (2022) ‘அறிவியல் துடறயில் ஈடுபட்டுள்ள
தபண்களுக்கொன பன்னொட்டு
ொளின்’ ஏழொமொண்டு
ொளொகும். ஐ ொ அடவ இந் ொடள கடைப்பிடிக்கின்கிறது.
“Equity, Diversity, and Inclusion: Water Unites Us” என்பது
2022’இல் வரும் இந் ொளுக்கொன கருப்தபொருளொகும்.

ந தி எது?
அ) பிப்ரவரி 02
ஆ) பிப்ரவரி 03
இ) பிப்ரவரி 04 
ஈ) பிப்ரவரி 05
✓

ஆண்டுந ொறும் பிப்.4 அன்று ஐக்கிய ொடுகள் அடவயொல்
உலக மனி ைநகொ ரத்துவ ொள் அனுைரிக்கப்படுகிறது.
2019ஆம் ஆண்டு இந
ொளில், “உலக அடமதி மற்றும்
ஒன்றொக வொழ்வ ற்கொன மனி ைநகொ ரத்துவம்” என்ற
டலப்பிலொன ஆவணம் டகதயழுத் ொனது.

7. இந்தியொவில் ஆண்டுந ொறும் பிப்.10 மற்றும் ஆக.10
ஆகிய ந திகளில் அனுசரிக்கப்படுகிற நொள் எது?
அ) ந சிய குைற்புழுநீக்க ொள் 
ஆ) ந சிய குருதிச்நைொடக ொள்

4. நடப்பு 2022ஆம் ஆண்டில் வரும் ‘உலக ஈரநிலங்கள்

இ) ந சிய நீரழிவு ொள்

நொளுக்கொை’க் கருப்தபொருள் என்ை?

ஈ) ந சிய புற்றுந ொய் ொள்

அ) Wetlands for Us
ஆ) Wetlands Action for People and Nature 
இ) Wetlands and COVID-19
ஈ) Save Wetlands









✓

இந்தியொவில், ஆண்டுந ொறும் பிப்ரவரி.10 மற்றும் ஆக.10
ஆகிய ந திகளில் ந சிய குைற்புழுநீக்க ொள் கடைப்பிடிக்
-கப்படுகின்றது. 1-19 வயதிற்குள் இருப்நபொருக்கு குைற்
புழுக்கடள ஒழிப்பட இந் ொள் ந ொக்கமொகக்தகொண்டு
உள்ளது. அடவ மண்வழியொக பரவும் புழுக்களொகும்.



 
✓









WHOஇன் கூற்றுப்படி, இந்தியொவில், 1-14 வயதுக்கு
இடைப்பட்ை சுமொர் 241 மில்லியன் சிறொர்கள், ஒட்டுண்ணி
குைற்புழுக்களொல் பொதிக்கப்பட்டுள்ளனர்.

8. அண்டமயில் கொலமொை லூக் மொண்டொக்னியர் அவரது
எந் க் கண்டுபிடிப்புக்கொக மருத்துவத்துக்கொை நநொபல்
பரிடச தவன்றொர்?
அ) மனி ந ொதயதிர்ப்பு குடறபொடு டவரஸ் (HIV) 
ஆ) எநபொலொ
இ) சிக்குன்குனியொ
ஈ) நரொட்ைொ டவரஸ்
✓

ந ொபல் பரிசு தவன்ற மூத் தீநுண்மவியலொளர் லூக்
மொண்ைொக்னியர் ைமீபத்தில் பொரிஸில் கொலமொனொர். AIDS
ந ொடய உண்ைொக்கும் HIV டவரடைக் கண்ைறிந் ற்
-கொக 2008ஆம் ஆண்டில் மருத்துவத்துக்கொன ந ொபல்
பரிடை அவர் னது ைக ஊழியரொன பிரொங்நகொயிஸ் பொர்
-சினூசியுைன் இடணந்து தபற்றொர்.








1. கீழடியில்
கண்தைடுப்பு

பொசிமணிகள்,

யொடன

ந்

பகடை

சிவகங்டக மொவட்ைம், திருப்புவனம் அருநக கீழடியில்
த ொைங்கப்பட்டுள்ள 8ஆம்கட்ை அகழொய்வில், மு ல்முடற
-யொக பொசிமணிகள், யொடன ந் த்தினொலொன தைவ்வக
வடிவ பகடை ஆகியன கண்தைடுக்கப்பட்ைன.
கீழடி மற்றும் அ டனச் சுற்றியுள்ள அகரம், மணலூர்,
தகொந் டக ஆகிய இைங்களில் ஏற்தகனநவ டைதபற்ற
7ஆம் கட்ை அகழொய்வுகளில், 20 ஆயிரத்துக்கும் நமற்பட்ை
பண்டையகொல
மிழர்கள்
பயன்படுத்திய
த ொல்
தபொருள்கள் கண்தைடுக்கப்பட்டுள்ளன.
கீழடியில்
8ஆம்கட்ை
அகழொய்வுக்கொக
குழிகள்
ந ொண்ைப்பட்ைன. இவற்றில் ஒரு குழியில் 2 பச்டை நிற
பொசிமணிகளும், 2 ஊ ொ நிற பொசிமணிகளும் மற்றும்
யொடன ந் த்தினொலொன தைவ்வக வடிவ பகடையும்
கண்தைடுக்கப்பட்ைன.

9. பொல்-தென்றி சண்நடொநகொ டமிபொ, சமீபத்தில் எந்
நொட்டின் அதிபரொக அறிவிக்கப்பட்டொர்?

2. 18.02.2022 - ‘சிந்தனனச் சிற்பி’ ம. சிங்கொரநவலர்
163ஆவது பிறந் ொள்.

அ) புர்கினொ பொநைொ 
ஆ) மீபியொ
இ) ஜிம்பொப்நவ
ஈ) மொலி
✓

ஆப்பிரிக்க ொைொன புர்கினொ பொநைொவின் அதிபரொக ந சிய
ஆயு ப்படையின் தலப்டினன்ட் கர்னலொன பொல் தஹன்றி
ைண்ைொநகொ ைமிபொ அறிவிக்கப்பட்டுள்ளொர். கைந் மொ ம்
ைந் ஆட்சிக்கவிழ்ப்புக்குப்பிறகு அந் ொட்டின் உயர்மட்ை
அரசியலடமப்பு அடமப்பு இந் முடிடவ அறிவித்துள்ளது.

10. 2021 ஜைநொயகக்குறியீட்டில் இந்தியொவின் ரநிடல
என்ை?
அ) 32
ஆ) 46 
இ) 52
ஈ) 85
✓

ைமீபத்தில் தவளியிைப்பட்ை EIUஇன் ஜன ொயகக்குறியீட்டு
அறிக்டகயில் இந்தியொ 46ஆவது இைத்தில் உள்ளது.

✓

உலகளொவிய குறியீட்டில் இந்தியொ 6.91 புள்ளிகடளப்
தபற்றுள்ளது. ொர்நவ மற்றும் நியூசிலொந்து ஆகியடவ
முடறநய மு ல் இரண்டு இைங்கடளயும், வை தகொரியொ,
மியொன்மர்,
ஆப்கொனிஸ் ொன்
ஆகியடவ
கடைசி
இைத்திலும் உள்ளன. அரசியல் கலொச்ைொரத்தில் குடறந்
மதிப்தபண்ணான 5-உம் ந ர் ல் தையல்முடற மற்றும்
பன்டமத்துவம் ஆகியவற்றில் அதிகபட்ை மதிப்தபண்ணா
-ன 8.67-உம் இந்தியொ தபற்றுள்ளது.












 











1. கஞ்சா சாகுபடியை ஒழிக்க ‘ஆபரேஷன் பரிவர்தன்’


✓

சுமார் 8-12 சிறுத்யதேள், வதன்னாப்பிரிக்ோ, நமீபிைா
மற்றும் கபாட்ஸ்வானாவிலிருந்து மத்திைபிரகதச மாநிலம்
குகனா பால்பூர் கதசிைப்பூங்ோவிற்கு வோண்டு வரப்பட
உள்ளன. 1950ேளுக்குப் பிைகு விடுதயல இந்திைாவில்
இவ்வினம் முற்ைாே அழிந்தது.

✓

இந்நியலயில், மத்திை சுற்றுச்சூழல், வனம் மற்றும் ோல
நியலமாற்ைம் துயை அயமச்சர் பூகபந்தர் ைாதவ்,
‘இந்திைாவில் சிறுத்யதயை அறிமுேப்படுத்துவதற்ோன
வசைல் திட்டத்யத’ வவளியிட்டுள்ளார்.

என்றவ ொன்றறத் ததாடங்கிை மாநிலம் எது?
அ) தமிழ்நாடு
ஆ) கேரளா
இ) ஆந்திர பிரகதசம் 
ஈ) கோவா
✓

ேஞ்சா சாகுபடியை ஒழித்தற்ோே ஆந்திர பிரகதச மாநிலக்
ோவல்துயை ‘ஆபகரஷன் பரிவர்தன்’ என்ைவவாரு சிைப்பு
நடவடிக்யேயைத்வதாடங்கியுள்ளது. விசாேப்பட்டினத்தில்
உள்ள சிைப்பு அமலாக்ேப் பணிைேத்துடன் இயைந்து
ஆந்திர பிரகதச ோவல்துயைைால் இந்த நடவடிக்யே
கமற்வோள்ளப்பட்டது. அண்யமயில், சுமார் 2 லட்சம் கிகி
பதப்படுத்தப்பட்ட ேஞ்சா அம்மாநிலத்தில் யேப்பற்ைப்பட்டது.

5. ‘ஒற்யை டிஜிட்டல் அயடைாள கட்டயமப்யப’ச் தசைல்ப
-டுத்துவதற்காக பின்வரும் எந்த நாட்டிற்கு மானிைம்
வழங்க இந்திைா ஒப்புக்தகாண்டுள்ளது?
அ) கநபாளம்
ஆ) இலங்யே 

2. எந்த நாட்டுக்கு ரகாதுயம விநிரைாகம் தசய்வதற்காக

இ) ஆஸ்திகரலிைா

ஐநா உலக உணவு திட்டத்துடன் இந்திைா ஒப்பந்தம்
ரமற்தகாண்டுள்ளது?
அ) மாலத்தீவுேள்

ஈ) பங்ேளாகதஷ்
✓

‘ஒற்யை டிஜிட்டல் அயடைாள ேட்டயமப்யப’ நயடமுயை
-ப்படுத்துதற்கு இலங்யேக்கு மானிைம் வழங்ே இந்திைா
ஒப்புக்வோண்டுள்ளது.
இது
இந்திைாவின்
ஆதார்
அட்யடயைப்கபான்கை வடிவயமக்ேப்பட்டுள்ளது.

✓

இக்ேட்டயமப்யப கதசிை அளவிலான கவயலத்திட்டமாே
அமுல்படுத்துவதற்கு அரசாங்ேம் முன்னுரியமைளிப்பதாே
இலங்யேயின் அயமச்சரயவ தீர்மானித்துள்ளது.

ஆ) ஆப்ோனிஸ்தான் 
இ) சிரிைா
ஈ) இலங்யே
✓

50,000 வமட்ரிக் டன் கோதுயமயை விநிகைாேம் வசய்வ
-தற்ோே ஐநா உலே உைவுத் திட்டத்துடன் இந்திைா
ஒப்பந்தம் வசய்துள்ளது. மனிதாபிமான உதவியின் ஒரு
பகுதிைாே ஆப்ோனிஸ்தானுக்கு உதவ இந்திைா உறுதி
அளித்துள்ளது. சாயல வழிைாே பாகிஸ்தானூகட சரக்கு
உந்துேளில் அயவ வோண்டு வசல்லப்படவுள்ளன.

6. ‘ரமடாேம் ஜாதோ’ தகாண்டாடப்படுகிை மாநிலம் எது?
அ) மத்திை பிரகதசம்
ஆ) வதலுங்ோனா 
இ) குஜராத்

3. ஆளுநோல் மறுபரிசீலயைக்கு அனுப்பப்பட்ட NEET
எதிர்ப்பு மரசாதாயவ மீண்டும் நியைரவற்றிை மாநிலம்
எது?

ஈ) பீோர்
✓

அ) தமிழ்நாடு 
ஆ) ேர்நாடோ
இ) பஞ்சாப்
ஈ) கமற்கு வங்ோளம்
✓

✓



தமிழ்நாட்டின் ஆளுநர் RN இரவிைால் மறுபரிசீலயனக்கு
அனுப்பப்பட்ட NEET எதிர்ப்பு மச ாதா, தமிழ்நாடு சட்டப்
கபரயவயின் சிைப்புக் கூட்டத்வதாடரில் மீண்டும் ஒரு
மனதாே நியைகவற்ைப்பட்டது. இம்மகசாதாயவ மீண்டும்
நியைகவற்றி, அயத மீண்டும் ஆளுநருக்கு அனுப்புவதன்
மூலம், அவர் அயத குடிைரசுத் தயலவரின் ஒப்புதலுக்கு
அனுப்புவார் என்று எதிர்பார்க்ேப்படுகிைது.

வதலுங்ோனாவின் கோைா பழங்குடியினர் சமூேத்தால்
நான்கு நாட்ேள் வோண்டாடப்படும், ‘கமடாரம் ஜாதரா’
கும்பகமளாவிற்குப் பிைகு இந்திைாவின் இரண்டாவது
மிேப்வபரிை திருவிழாவாகும். பழங்குடியினர் விவோர
அயமச்சேம், நடப்பு 2022ஆம் ஆண்டு ‘கமடாரம் ஜாதரா’
வதாடர்பான பல்கவறு நடவடிக்யேேளுக்ோே `2.26
கோடி நிதியை வழங்கியுள்ளது.

7. முன்ைாள் துருக்கிை ஏர்யலன்சு தயலவோை இல்கர்
ஐசி, எந்த இந்திைன் ஏர்யலன்ஸின் MD மற்றும் CEOஆக
நிைமிக்கப்பட்டுள்ளார்?
அ) ஸ்யபஸ் வஜட்
ஆ) இண்டிகோ

மருத்துவ மாைவர் கசர்க்யேயில் NEET தாக்ேம்குறித்து
ஆராை நீதிபதி AK ராஜன் ேமிட்டியை அரசு அயமத்தது.

இ) ஏர் இந்திைா 
ஈ) விஸ்தாரா

4. சமீப தசய்திகளில் இடம்தபற்ை குரைா பால்பூர் ரதசிைப்
பூங்கா அயமந்துள்ள மாநிலம் எது?
அ) பீோர்

ஆ) உத்தரோண்ட்

இ) அஸ்ஸாம்

ஈ) மத்திை பிரகதசம் 









✓

TATA குழுமம், துருக்கிை ஏர்யலன்சு நிறுவனத்தின்
முன்னாள் தயலவர் இல்ேர் ஐசியை ஏர் இந்திைாவின்
நிர்வாே இைக்குநர் மற்றும் தயலயமச் வசைலதிோரிைாே
நிைமித்துள்ளது. அண்யமயில் இந்திை அரசாங்ேத்திடம்
இருந்து யேைேப்படுத்தப்பட்ட ஏர் இந்திைா நிறுவனத்யத



 











நடத்துவதற்கு ஒரு வவளிநாட்டு தயலவயர நிைமிக்கும்
TATA குழுமத்தின் திட்டங்ேளுக்கு ஏற்ப இந்த முடிவு
எடுக்ேப்பட்டுள்ளது.

8. அமுதப்தபருவிழாவின்ஒருபகுதிைாக, ‘புதிை எல்யலகள்’
என்ை திட்டத்யத அறிமுகப்படுத்திை மத்திை அயமச்சகம்
எது?
அ) புதிை & புதுப்பிக்ேத்தக்ே எரிசக்தி அயமச்சேம் 
ஆ) எரிசக்தி அயமச்சேம்
இ) நிலக்ேரி அயமச்சேம்
ஈ) வவளியுைவு அயமச்சேம்
✓

அமுதப்வபருவிழாக் வோண்டாட்டங்ேளின் ஒருபகுதிைாே
புதிை மற்றும் புதுப்பிக்ேத்தக்ே எரிசக்தி அயமச்சேம்
புதுப்பிக்ேத்தக்ே எரிசக்தி குறித்த ‘புதிை எல்யலேள்’ என்ை
நிேழ்ச்சியை நடத்துகிைது. 2070ஆம் ஆண்டிற்குள் நிேரசுழிை அளவிலான ோர்பன் உமிழ்யவ அயடவதற்ோன
வழிமுயைேள் குறித்த சிந்தயனக்கூட்டம் நடத்தப்பட்டது.

9. ரதசிை ஆறுகள் இயணப்புக் தகாள்யகயின்கீழ்
அயமக்கப்பட்ட முதல் நிறுவைம் எது?
அ) வேன்-வபட்வா இயைப்புத் திட்ட ஆயைைம் 
ஆ) ோவிரி-கோதாவரி இயைப்புத் திட்ட ஆயைைம்
இ) கோதாவரி-கிருஷ்ைா இயைப்புத் திட்ட ஆயைைம்
ஈ) நர்மயத-தபதி இயைப்புத் திட்ட ஆயைைம்
✓

கதசிை ஆறுேள் இயைப்புக் வோள்யேயின் கீழ் முதல்
முன்வனடுப்யபச்வசைல்படுத்துதற்ோே நடுவைரசு வேன்
-வபட்வா இயைப்புத் திட்ட ஆயைைத்யத அயமத்து
உள்ளது. இக்வோள்யே உத்தர பிரகதச மாநிலம் மற்றும்
மத்திை பிரகதச மாநிலம் இயடகை உள்ள புந்கதல்ேண்ட்
பகுதியில் கிட்டத்தட்ட 11 இலட்சம் வெக்கடர் நிலத்யத
பாசனத்தின்கீழ் வோண்டுவர எண்ணுகிைது.

10. 2022 ஆஸ்கர் விருதுகளுக்கு பரிந்துயேக்கப்பட்ட






1. வசைல்பாட்டுக்கு வந்தது கதசிை அயை பாதுோப்பு
ஆயைைம்
நாட்டில் உள்ள அயைேளின் பாதுோப்யப உறுதி
வசய்வதற்ோே கதசிை அயை பாதுோப்பு ஆயைைம்
அயமக்ேப்பட்டுள்ளது. அந்த ஆயைைம் வவள்ளிக்கிழயம
முதல் வசைல்பாட்டுக்கு வந்தது.
கதசிை அயை பாதுோப்பு ஆயைைத்யத அயமக்ே வழி
வகுப்பதற்ோன மகசாதாவுக்கு நாடாளுமன்ைம் ேடந்த
டிச.8ஆம் கததி ஒப்புதலளித்தது. இந்நியலயில், ஜல் சக்தி
அயமச்சேம் வவளியிட்ட அரசாயையில், “கதசிை அயை
பாதுோப்பு ஆயைைத்யத மத்திை அரசு நிறுவுகிைது.
கதசிை அயை பாதுோப்பு சட்டத்தில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ள
விதிமுயைேயள அந்த ஆயைைம் இனி நியைகவற்றும்.
அந்த ஆயைைத்துக்கு ஒரு தயலவரும், 5 உறுப்பினர்ே
-ளும் நிைமிக்ேப்படவுள்ளனர். ஐந்து உறுப்பினர்ேளும்
வோள்யே-ஆராய்ச்சி, வதாழில்நுட்பம், ஒழுங்குமுயை,
கபரிடர், நிர்வாேம்-நிதி ஆகிை பிரிவுேயள நிர்வகிக்ே
உள்ளனர்.
ஆயைைத்தின் தயலயமைேம் தில்லியில் இடம்வபறும்.
4 இடங்ேளில் ஆயைைத்தின் பிராந்திை அலுவலேங்ேள்
அயமக்ேப்படும்” என்று குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது.
மாநில அயை பாதுோப்பு அயமப்புேளுக்கு இயடகை
ஏற்படும் பிரச்யனேயளத் தீர்ப்பதற்ோன பணிேயள
கதசிை அயை பாதுோப்பு ஆயைைம் கமற்வோள்ளும்.
அயைசார்ந்த
கபரிடர்ேயளத்
தடுப்பதற்ோன
நடவடிக்யேேயளயும் ஆயைைம் கமற்வோள்ளும்.
கதசிை அயை பாதுோப்பு குழுயவயும் மத்திை அரசு
அயமத்துள்ளது. 22 உறுப்பினர்ேயளக்வோண்ட அந்தக்
குழுவின் தயலவராே மத்திை நீர் ஆயைைத்தயலவர்
வசைல்படுவார். நாட்டில் 5,264 வபரிை அயைேள்
உள்ளதாே கதசிை அயைேள் பதிகவடு குறிப்பிடுகிைது.
கமலும் 437 அயைேள் ேட்டப்பட்டு வருகின்ைன.

ஒரே இந்திை ஆவணப்படம் எது?
அ) India Untouched

2. நுேர்கவார் குறியீட்டு எண்: தமிழேம் முதலிடம்

ஆ) Writing with Fire 

கவளாண் மற்றும் ஊரேத்வதாழிலாளர்ேள் சார்ந்த அகில
இந்திை குறியீட்டு எண் தரவரியசயில், தமிழேம் முதலிடம்
பிடித்துள்ளது.

இ) Period. End of Sentence
ஈ) Jai Bhim
✓

தியரப்பட தைாரிப்பாளர்ேளான ரிந்து தாமஸ் மற்றும்
சுஷ்மித் கோஷ் இைக்கிை ‘யரட்டிங் வித் பபைர்’ என்ை
இந்திை ஆவைப்படம் 94ஆவது அோதமி விருதுேளில்
‘சிைந்த ஆவைப்படம்’ பிரிவில் பரிந்துயரக்ேப்பட்டுள்ளது.
இந்த ஆண்டுக்ோன ஆஸ்ேர் விருதுேளுக்கு பரிந்துயரக்
-ேப்பட்ட ஒகர இந்திை ஆவைப்படம் இதுவாகும்.










ேடந்த ஜனவரி மாதத்துக்ோன கவளாண் மற்றும் ஊரேத்
வதாழிலாளர்ேள் சார்ந்த அகில இந்திை நுேர்கவார்
குறியீட்டு எண் முயைகை 2 மற்றும் 1 புள்ளிேள் குயைந்து,
கவளாண் வதாழிலாளர்ேளுக்கு 1095-ஆேவும், ஊரேத்
வதாழிலாளர்ேளுக்கு 1105 ஆேவும் ேைக்கிடப்பட்டுள்ளது.
இதில் கவளாண் வதாழிலாளர்ேளுக்ோன குறியீட்டு எண்
வரியசயில் 1,292 புள்ளிேளுடன் தமிழேம் முதலிடம்
வகிக்கிைது. 869 புள்ளிேளுடன் இமாசலபிரகதசம் ேயடசி
இடத்தில் உள்ளது. ஊரேத் வதாழிலாளர்ேளுக்ோன
குறியீட்டு எண்ணின் பட்டிைலில் 1,278 புள்ளிேளுடன்
தமிழேம் முதலிடத்திலும், 917 புள்ளிேளுடன் இமாசல
பிரகதசம் ேயடசி இடத்திலும் உள்ளன.



 















விவசாைம் மற்றும் கிராமப்புைத் வதாழிலாளர்ேளுக்ோன
நுேர்கவார் வியல குறியீட்டு எண்ேளில் அதிேபட்ச சரிவு
உத்தர பிரகதசத்தில் (தலா 9 புள்ளிேள்) ஏற்பட்டுள்ளது.
குறிப்பாே கோதுயம, தானிைங்ேள், ோய்ேறிேள் & பழங்ே
-ள் உள்ளிட்டவற்றின் வியலவீழ்ச்சி இதற்கு ோரைமாகும்.

தற்கபாது இந்திை ஆபரைங்ேளுக்கு ஐக்கிை அரபு அமீரே
சந்யதயில் 5 சதவீத வரி விதிக்ேப்படும் நியலயில் இந்த
புதிை ஒப்பந்தத்தில் அது பூஜ்ைமாே மாற்ைப்பட்டுள்ளது
என்ைார் அவர்.

அரிசி, கசாளம், ோய்ேறிேள் மற்றும் பழங்ேள், இயைச்சி
உள்ளிட்டவற்றின் வியல உைர்வு ோரைமாே, விவசாை
மற்றும் கிராமப்புை வதாழிலாளர்ேளுக்ோன நுேர்கவார்
வியல குறியீட்டு எண்ேளில் அதிேபட்சமான உைர்யவ
இமாசல பிரகதசம், இராஜஸ்தான் மற்றும் ஜம்மு ோஷ்மீர்
ஆகிைன சந்தித்துள்ளன.

5. ச தி ததரியுமா?

3. விவசாை ட்கரான் திட்டம்: பிரதமர் கமாடி வதாடக்கி
யவத்தார்
நாடு முழுவதும் 100 இடங்ேளில் வியளநிலங்ேளில்
பூச்சிக்வோல்லி மருந்து உள்ளிட்ட வபாருள்ேயளத்
வதளிப்பதற்ோன விவசாை ட்கரான் திட்டத்யத பிரதமர்
கமாடி ோவைாலி வாயிலாே வதாடக்கியவத்தார்.
அடுத்த 2 ஆண்டுேளில் ‘இந்திைாவில் தைாரிப்கபாம்’
திட்டத்தின்கீழ், ேருடா ஏர்ஸ்கபஸ் நிறுவனம் ஒரு லட்சம்
ட்கரான்ேயள தைாரிக்ே இலக்கு நிர்ையித்திருப்பதாேத்
வதரிவித்துள்ளது. ஏற்ேனகவ, ‘ஸ்வாமிதா’ திட்டத்தின்கீழ்
ட்கரான்ேள்மூலம்
கிராமங்ேளின்
நிலம்
மற்றும்
வீடுேளின் வயரபடம் தைாரிக்ேப்படுகிைது. ட்கரான்ேள்
மூலம் மருந்துேள் அனுப்பப்படுகின்ைன. வதாயலவில்
உள்ள பகுதிேளுக்கு தடுப்பூசிேள் வசன்று கசருகின்ைன.
வைல்ேளில் பூச்சிமருந்து வதளிக்ேவும் ட்கரான்ேள்
பைன்படுத்தப்படுகின்ைன.
4. இந்திை-ஐக்கிை அரபு அமீரே வர்த்தே ஒப்பந்தம்:
ஆபரைத் துயையின் ஏற்றுமதியை ஊக்குவிக்கும்
இந்திை-ஐக்கிை அரபு அமீரே தயடைற்ை வர்த்தே ஒப்பந்தம்
உள்நாட்டில் ஆபரை துயையின் ஏற்றுமதியை வபரிதும்
ஊக்குவிக்கும் என மத்திை வர்த்தே வசைலர் பி.வி.ஆர்.
சுப்ரமணிைம் சனிக்கிழயம வதரிவித்தார்.
இதுகுறித்து அவர் கமலும் கூறிைது:
தங்ேம் இைக்குமதி வசய்யும் நாடுேளில் இந்திைா
முன்னியலயில் உள்ளது. ஒவ்வவாரு ஆண்டும் 800 டன்
தங்ேத்யத நம்நாடு இைக்குமதி வசய்து வோள்கிைது.

பிப்.4: சீனத்தயலநேர் வபய்ஜிங்கில் 24-வது குளிர்க்ோல
ஒலிம்பிக் கபாட்டிேள் வதாடங்கின. ஒலிம்பிக் கபாட்டிேளில்
91 நாடுேயளச் கசர்ந்த 2,871 வீரர், வீராங்ேயனேள்
பங்கேற்ைனர்.
பிப்.5: யவைவ மத ஆச்சார்ைர்ேளில் ஒருவரும் இந்துமத
சீர்த்திருத்தவாதியுமான ராமானுஜரின் ஆயிரமாவது
பிைந்த
நாயளவைாட்டி
வதலங்ோனா
தயலநேர்
யெதராபாத்தில் 216 அடி உைரத்தில் பஞ்சகலாே
சியலயைப் பிரதமர் கமாடி திைந்து யவத்தார்.
பிப்.6: இந்திைாவின் ‘யநட்டிங்கேல்’ என்ையழக்ேப்பட்ட
பழம் வபரும் பாடகி லதா மங்கேஷ்ேர் (92) ேகரானா
வதாற்றுப் பாதிப்பால் ோலமானார். இவர் பத்ம பூஷண்,
பத்ம விபூஷண், பாரத ரத்னா, தாதா சாகேப் பால்கே எனப்
பல விருதுேயள வபற்ைவர்.
பிப்.6: பிரிட்டனின் இராணி 2ஆம் எலிசவபத், இராணிைாே
முடிசூடிை எழுபதாம் ஆண்டு விழா வோண்டாடப்பட்டது.
இவருயடை தந்யத ஆைாம் ஜார்ஜ் மயைவுக்குப் பிைகு
1952 பிப்.6 அன்று இராணிைானார் எலிசவபத்.
பிப்.8: நீட் கதர்விலிருந்து விலக்குக்கோரும் சட்ட
மகசாதாயவ சிைப்புச் சட்டப் கபரயவக் கூட்டத்யதக்
கூட்டித் தமிழே அரசு மீண்டும் இைற்றிைது. அது ஆளுநர்
ஆர்.என். இரவிக்கு மீண்டும் அனுப்பியவக்ேப்பட்டது.
முன்னதாே இைற்ைப்பட்ட தீர்மானத்யத ஆளுநர், தமிழே
அரசுக்குத் திருப்பி அனுப்பினார்.
பிப்.9: ஹிஜாப் விவோரத்தில் பள்ளிேளில் சீருயட
மட்டுகம அணிை கவண்டும் என்கிை ேர்நாடே அரசின்
உத்தரவுக்குத் தயட விதிக்ே ேர்நாடே உைர்நீதிமன்ைம்
மறுத்தது.
பிப்.10: வசன்யன உைர்நீதிமன்ைத்தின் புதிை தயலயம
நீதிபதிைாே முனீஷ்வர் நாத் பண்டாரியை நிைமித்துக்
குடிைரசுத்தயலவர் ராம்நாத் கோவிந்த் உத்தரவிட்டார்.

இந்தச் சூழ்நியலயில், இந்திை-ஐக்கிை அரபு அமீரே
வாா்த்தே ஒப்பந்தம் நாட்டின் ஆபரை துயையை
ஊக்குவிப்பதில் வபரும் பங்கு வகிக்கும். ஏவனனில், இந்த
ஒப்பந்தத்தில் யுஏஇ சந்யதயை இந்திை ஆபரை துயை
வரி விதிப்பின்றி அணுகுவதற்கு வழிகோலப்பட்டுள்ளது.
அகதகபான்று, ேடந்த 2020-21-ஆம் ஆண்டில் இந்திைா
யுஏஇ-விலிருந்து 70 டன் தங்ேத்யத இைக்குமதி
வசய்துள்ளது. இந்த நியலயில், 200 டன் தங்ேம்
வயரயிலான இைக்குமதிக்கு வரிச் சலுயே அளிக்ே இந்த
ஒப்பந்தத்தில் இந்திைா ஒப்புதல் வதரிவித்துள்ளது.
உள்நாட்டு ஆபரை தைாரிப்பாளர்ேள் ஐக்கிை அரபு அமீரே
சந்யதயை வரி விதிப்பின்றி பைன்படுத்திக் வோள்வது
இந்திைாவுக்கு மிேப்வபரிை ஆதாைத்யத அளிக்கும்.











 













1. ஓய்வூதியம் வழங்குவதற்கான முழு செயல்முறைறய

இ) ஐநா சபண் ள் அமைப்பு

-யும் டிஜிட்டல் மயமாக்கியுள்ள மாநிலம்/UT எது?

ஈ) சபண் ளின் உே ளாவிய அதி ாரமளிக்கும் நிதியம்

அ) தமிழ்நாடு

✓

அடல் புத்தாக் இயக் ம் (AIM), NITI ஆசயாக் மற்றும் US
பன்னாட்டு வளர்ச்சிக் ான மு றம (USAID) ஆகியறவ
Sustainable Access to Markets and Resources for
Innovative Delivery of Healthcare (SAMRIDH)இன்கீழ் ஒரு
புதிய கூட்டாண்றமறய அறிவித்தன.

✓

AIM, NITI ஆசயாக் உடனான
சேேவினங் ளின் தரத்றத
சு ாதார மாதிரி ள் மற்றும்
வழிமுறை றள அறடவதற்
முயற்சி றள ஊக்குவிக்கும்.

ஆ) புது தில்லி 
இ) புதுச்சேரி
ஈ) ச ாவா
✓



தில்லி அரசு ஓய்வூதியம் வழங்கும் முழு சேயல்முறைறய
-யும் டிஜிட்டல் மயமாக்கியுள்ளது. விண்ணப்பப்படிவத்றத
நிரப்புவது முதல் ஓய்வூதியம் வழங்குவது வறர முழு
சேயல்முறையும் இனி இறணயவழியிசேசய இருக்கும்.
தில்லியின் ேமூ நேத்துறை இந்தச் சேயல்முறைறய
சவற்றி ரமா சேயல்படுத்தியுள்ளது. சமலும், ஓய்வூதியம்
வழங்குவதில் எந்தவித இறடயூறும், தாமதமும் ஏற்படாது
என்றும் அது அறிவித்துள்ளது.

கூட்டு, சு ாதாரத்துறையில்
சமம்படுத்துதற்கு நீடித்த
புதுறமயான நிதியளிப்பு
ான SAMRIDH திட்டத்தின்

5. ‘தவளாண்றம மற்றும் நீர்வளத்துறையில்’ மிகவும்
தமம்பட்ட முன்தனை விறழயும் மாவட்டங்களில் முதல்
இடத்தில் உள்ள மல்கங்கிரி உள்ள மாநிலம் எது?

2. தங்கப்பத்திரத்திட்டத்தின் முதிர்வுக்காலம் என்ன?

அ) சமற்கு வங் ம்

அ) 8 ஆண்டு ள் 

ஆ) ஒடிஸா 

ஆ) 10 ஆண்டு ள்

இ) சதலுங் ானா

இ) 5 ஆண்டு ள்

ஈ) பஞ்ோப்

ஈ) 4 ஆண்டு ள்
✓

‘ேவரன் தங் ப்பத்திரங் ள்’ என்பது இந்திய அரோங் த்தி
-ன் ோர்பா ரிேர்வ் வங்கியால் சவளியிடப்படும் கிராம்
தங் த்தில் குறிப்பிடப்படும் அரசுப்பத்திரங் ளாகும். ேவரன்
தங் ப்பத்திரத்தின் முதிர்வுக் ாேம் 8 ஆண்டு ள்.

✓

அத்தற ய தங் ப்பத்திரங் ள் வழங் ப்பட்ட நாளிலிருந்து
ஐந்தாவது ஆண்டுக்குப் பிைகு முன்கூட்டிசய திரும்பப்
சபறுதல் அனுமதிக் ப்படுகிைது.

✓

2021 டிேம்பரில் சவளாண் மற்றும் நீர்வளத்துறையில்
மி வும் சமம்பட்ட ஐந்து மாவட்டங் றள NITI ஆசயாக்
அறிவித்துள்ளது. அப்பட்டியலில் ஒடிஸாவின் மல் ங்கிரி
மாவட்டம் முதலிடத்திலுள்ளது. அறதத்சதாடர்ந்து மத்திய
பிரசதே மாநிேத்தின் ேத்தர்பூரும், ஜம்மு- ாஷ்மீரின்
பாரமுல்ோவும்
உள்ளன.
இது,
NITI
ஆசயாக்
சவளியிட்டுள்ள சடல்டா தரவரிறேயின்படி உள்ளது.

6. ‘உலக நீடித்த வளர்ச்சி உச்சிமாநாட்றட’ நடத்துகிை

✓

✓

3. ெமீப நாடாளுமன்ைக்குழு அறிக்றகயின்படி, MGNREGA

நிறுவனம் எது?

இல் உத்ததெ ‘உத்தரவாத தவறலநாட்கள்’ எத்தறன?

அ) UNFCCC

அ) 90

ஆ) NITI ஆசயாக்

ஆ) 120

இ) எரிேக்தி மற்றும் வள நிறுவனம் 

இ) 150 

ஈ) பாபா அணு ஆராய்ச்சி றமயம்

ஈ) 350

✓

ம ாத்மா ாந்தி சதசிய ஊர சவறே உறுதிச்ேட்டத்தில்
(MGNREGA) ‘உத்தரவாதமுள்ள சவறேநாட் றள 100இல்
இருந்து 150ஆ அதி ரிக் நாடாளுமன்ைக்குழு பரிந்து
-றரத்துள்ளது. சமலும் இந்தத் திட்டம் கிராமப் புைங் ளில்
உள்ள பேருக்கு
றடசி விருப்பமா
உள்ளது
என்பறதயும் அவர் ள் எடுத்துறரத்தனர்.

எரிேக்தி மற்றும் வளநிறுவனமானது (TERI) உே நீடித்த
வளர்ச்சி உச்சிமாநாட்டின் ேமீபத்திய பதிப்றப நடத்தியது.
‘Towards a Resilient Planet: Ensuring a Sustainable and
Equitable Future’ என்ை ருப்சபாருளின் அடிப்பறடயில்
நறடசபற்ை இந்த உச்சிமாநாட்றட பிரதமர் நசரந்திர
சமாடி சதாடங்கிறவத்தார்.

✓

யானா குடியரசுத்தறேவர் டாக்டர் இர்பான் அலி மற்றும்
ஐநாஇன் துறணப்சபாதுச்சேயோளர் ஆகிசயார் முக்கிய
உறர றள ஆற்றினர்.

சிவசேறன உறுப்பினர் பிரதாப்ராவ் ஜாதவ் தறேறமயி
-ோன ஊர வளர்ச்சி & பஞ்ோயத்து இராஜ் சதாடர்பான
நிறேக்குழு
தனது
அறிக்ற றய
அண்றமயில்
மக் ளறவயில் தாக் ல்சேய்தது.

7. 2022-23 மத்திய பட்செட்டில் பிரதம மந்திரி ஆவாஸ்
தயாெனாவுக்கான (PMAY) செலவினம் எவ்வளவு?

4. USAID உடன் இறைந்து SAMRIDH முன்சனடுப்பின்
கீழ் புதிய கூட்டாண்றமறய அறிவித்த நிறுவனம் எது?
அ) NITI ஆசயாக் 





ஆ) `75,000 ச ாடி
இ) `48,000 ச ாடி 

ஆ) சு ாதாரம் & குடும்பநே அறமச்ே ம்



அ) `96,000 ச ாடி

ஈ) `36,000 ச ாடி





 
✓

✓









மத்திய நிதியறமச்ேர் நிர்மோ சீதாராமன், 2022-23ஆம்
ஆண்டில் கிராமம் மற்றும் ந ர்ப்புைங் ளில் பிரதம மந்திரி
ஆவாஸ் சயாஜனா (PMAY) திட்டத்தின்கீழ் 80 இேட்ேம்
வீடு றள ட்டிமுடிக் `48,000 ச ாடி ஒதுக்கீடுசேய்தார்.
ேமீபத்தில், ஆந்திரபிரசதேம், ேத்தீஸ் ர், இமாச்ேேபிரசதேம்,
ர்நாட ா மற்றும் இராஜஸ்தான் ஆகிய 5 மாநிேங் ளில்
60,000க்கும் சமற்பட்ட வீடு றளக் ட்டுவதற் ான திட்ட
முன்சமாழிவு ளுக்கு மத்திய வீட்டுவேதி மற்றும் ந ர்ப்புை
விவ ார அறமச்ே ம் ஒப்புதல் அளித்துள்ளது.







ஈ) ஏற்றுமதி வளர்ச்சி
✓

16 அறமச்ே ங் றள ஒன்றிறணத்து, ஒருங்கிறணந்த
திட்டமிடல் & உட் ட்டறமப்பு இறணப்புத் திட்டங் றளச்
சேயல்படுத்தும் ‘ திேக்தி’ என்பது ஒரு டிஜிட்டல் தளமாகும்.

✓

ோறேப்சபாக்குவரத்து & சநடுஞ்ோறே அறமச்ே த்தின்
படி, பிரதமர் திேக்தி சதசிய மாஸ்டர் திட்டத்தின்கீழ் 22
பசுறமயான விறரவுச்ோறே ள், பிை சநடுஞ்ோறே ள்
உட்பட 23 முக்கிய உட் ட்டறமப்புத் திட்டங் ள் மற்றும்
35 பன்மாதிரி சபாக்குவரவுப் பூங் ாக் ள் ஆகியவற்றை
உருவாக் அரோங் ம் திட்டமிட்டுள்ளது.

8. டார்க்-சநட் ெந்றதகறள ஒழிப்பதற்கான தீர்வுகறளக்
கண்டறிய ‘டார்கத்தான்-2022’ முன்சனடுப்றப ஏற்பாடு
செய்துள்ள நிறுவனம் எது?
அ) மத்திய புேனாய்வுப் பணிய ம்

1. வளர்ச்சிக் ான
பிரதமர் சமாடி

ஆ) சபாறதப்சபாருள் ட்டுப்பாட்டு பணிய ம் 
இ) அமோக் இயக்குநர ம்
ஈ) சதசிய புேனாய்வு நிறுவனம்
✓

✓

சபாறதப்சபாருள் ட்டுப்பாட்டு பணிய மானது டார்க்சநட் ேந்றத றள ஒழிப்பதற் ான தீர்வு றளக் ண்டறிய
‘டார் த்தான்-2022’ முயற்சிறய ஏற்பாடு சேய்துள்ளது.
‘டார்க்சநட்’ மூேம் சபாறதப்சபாருள் டத்தறேத்தடுக்
பயனுள்ள தீர்வு றளக் ண்டறிவதற்கு மாணவர் ள்,
இறளஞர் ள் மற்றும் சதாழில்நுட்ப வல்லுநர் றள
ஈடுபடுத்துவறத இந்த முயற்சி சநாக் ங்ச ாண்டுள்ளது.
NCB என்பது உள்துறை அறமச்ே த்தின்கீழ் உள்ள ஒரு
ேட்ட அமோக் மற்றும் புேனாய்வு நிறுவனமாகும்.

9. எந்த நாட்டுடனான புதிய & புதுப்பிக்கத்தக்க எரிெக்தி
சதாழில்நுட்பம் சதாடர்பான
றகசயழுத்திட்டது?

ஒப்பந்தத்தில்

இந்தியா

அ) இஸ்சரல்
ஆ) ஆஸ்திசரலியா 
இ) அசமரிக் ா
ஈ) நியூசிோந்து
✓

இந்தியாவும் ஆஸ்திசரலியாவும் புதிய & புதுப்பிக் த்தக்
எரிேக்தி சதாழில்நுட்பம் சதாடர்பான ஒப்புதல் டிதத்தில்
ற சயழுத்திட்டுள்ளன. இது மலிவு விறே சூரிய மற்றும்
தூய ஐட்ரஜனின் உற்பத்திறய அதி ரிப்பறத சநாக் ம்
எனக்ச ாண்டுள்ளது. 4ஆவது இந்தியா-ஆஸ்திசரலியா
எரிேக்தி சபச்சுவார்த்றதயின்சபாது இது ற சயழுத்தான
-து. இந்தக்கூட்டத்திற்கு இந்திய தரப்பிலிருந்து மத்திய
மின்ோரம், புதிய & புதுப்பிக் த்தக் எரிேக்தி அறமச்ேர் RK
சிங் மற்றும் ஆஸ்திசரலிய தரப்பிலிருந்து அந்நாட்டின்
எரிேக்தி மற்றும் உமிழ்வு குறைப்பு அறமச்ேர் ஆங் ஸ்
றடேர் ஆகிசயார் தறேறம வகித்தனர்.

10. PM கதி ெக்தி ததசிய மாஸ்டர் திட்டத்தின் முதன்றம
தநாக்கம் என்ன?
ஆ) உட் ட்டறமப்பு சமம்பாடு 
இ) சு ாதார சமம்பாடு



என்ஜினா

வடகிழக்கு

இந்தியா:

21ஆம் நூற்ைாண்டில் நாட்டின் வளர்ச்சிக் ான என்ஜினா
வடகிழக்கு இந்தியா இருக்கும் என்று பிரதமர் சமாடி
நம்பிக்ற சதரிவித்துள்ளார்.
டந்த 1987ஆம் ஆண்டு பிப்.20ஆம் சததி யூனியன்
பிரசதேமா
இருந்த அருணாேே பிரசதேம் மாநிே
அந்தஸ்து சபற்ைது. அத்துடன் அந்த மாநிேத்துக்கு
அருணாேே பிரசதேம் என்று சபயர்சூட்டப்பட்டு 50
ஆண்டு ளாகியுள்ளது.
தமிழ த்றதச் சேர்ந்த முதல் ஆளுநருக்கு விருது:
அருணாேே
பிரசதேத்தின்
முதல்
துறணநிறே
ஆளுநரா பதவி வகித்தவர் ாேஞ்சேன்ை ச .ஏ.ஏ.ராஜா.
தமிழ்நாட்றடச் சேர்ந்த இவர் இராணுவத்திலிருந்து ஓய்வு
சபற்ைவர். அருணாேே பிரசதேம் யூனியன் பிரசதேமா
இருந்தசபாது, அதன் ேமூ -சபாருளாதார மற்றும் நிர்வா
வளர்ச்சிக் ா
ச .ஏ.ஏ.ராஜா அளப்பரிய பங் ளிப்றப
வழங்கினாார். அவருக்கு அருணாேே பிரசதேத்தின்
உயரிய விருதான ‘அருணாேல் ரத்னா’ வழங் முடிவு
சேய்யப்பட்டது. அந்த விருறத மாநிேத்தின் தற்சபாறதய
ஆளுநர் பி.டி.மிஸ்ரா ச .ஏ.ஏ.ராஜாவின் மூத்தம ள்
விஜயேட்சுமியிடம் ஞாயிற்றுக்கிழறம வழங்கினார்.
2. சமட்சரா இரயில் திட்டங் றள அமல்படுத்த தமிழ்நாடு
உட்பட
பே
மாநிேங் ள்
/
யூனியன்
பிரசதேங் ளிடமிருந்து
16
திட்ட
அறிக்ற ள்
சபைப்பட்டுள்ளன: மத்திய அறமச்ேர் த வல்
நாடாளுமன்ைத்தின் மக் ளறவயில் ச ள்வி ஒன்றுக்கு
எழுத்துபூர்வமா பதில் அளித்த மத்திய வீட்டுவேதி &
ந ர்ப்புை விவ ாரத்துறை அறமச்ேர் ஹர்தீப் சிங் பூரி
கூறியதாவது:
ந ர்ப்புை
சமம்பாட்டில்,
ந ர்ப்புை
சபாக்குவரத்து
ஒருங்கிறணந்த பகுதி. இது மாநிேம் ேம்பந்தப்பட்ட
விஷயம். இதனால், சமட்சரா இரயில் திட்டங் ள் உட்பட
ந ர்ப்புை சபாக்குவரத்து ட்றமப்றப உருவாக்குவது.
அதற் ான நிதிறய திரட்டுவது மாநிே அரசு ளின்
சபாறுப்பு. சமட்சரா இரயில் ச ாள்ற
2017இன்படி,
ந ரங் ளில் இது சபான்ை திட்டங் ளுக் ான நிதி

அ) திைன் சமம்பாடு











 









உதவிறய, திட்டங் ளின் ோத்தியம், நிதி ஆதாரம்,
மாநிேங் ளின் விருப்பம் ஆகியவற்றின் அடிப்பறடயில்
மத்திய அரசு வழங்கிவருகிைது. மத்திய அரசின் நிதி
உதவிக் ா குஜராத் அரசு எந்த புதிய சமட்சரா இரயில்
திட்டத்றதயும் ேமர்பிக் வில்றே.
தமிழ்நாடு, தில்லி, ம ாராஷ்டிரா, ச ரளா, உத்தரப்
பிரசதேம், ஜம்மு ாஷ்மீர், ஹரியானா, உத்தர ாண்ட்,
ராஜஸ்தான் ஆகிய மாநிேங் ளில் இருந்து சமட்சரா
இரயில் திட்டங் றள அமல்படுத்த 16 திட்ட அறிக்ற ள்
சபைப்பட்டுள்ளன. இவ்வாறு மத்திய அறமச்ேர் திரு
ஹர்தீப் சிங் பூரி சதரிவித்தார்.
3.
குடிதண்ணீர்
தரத்றத
பரிசோதிப்பதற் ா
தமிழ்நாட்டில் உள்ள ஆய்வ ங் ள் குறித்த விவரங் ள்
நாடாளுமன்ைத்தின் மக் ளறவயில் ச ள்வி ஒன்றுக்கு
எழுத்துப்பூர்வமா பதிேளித்த மத்திய ஜல் ேக்தி இறண
அறமச்ேர் திரு. ப்ர ோத் சிங் பசடல், கீழ் ாணும்
த வல் றள சவளியிட்டார்.
மாநிேங் ள்/யூனியன்
பிரசதேங் ள்
அளித்துள்ள
த வல் ளின் படி, மாநிேம், மாவட்டம், துறணப்பிரிவு
மற்றும்/அல்ேது வட்ட அளவில் 2021 குடிநீர் தர
சோதறன
ஆய்வ ங் ள்
இதுவறர
அறமக் ப்பட்டுள்ளன.
கிராமப்புை வீடு ள், பள்ளி ள் மற்றும் அங் ன்வாடி
றமயங் ளில் உள்ள குழாய் நீர் இறணப்புக் ள் குறித்த
த வல் ள் மாநிேம்/யூனியன் பிரசதேங் ள், மாவட்டம்
மற்றும் கிராமம் வாரியா ஜல் ஜீவன் இயக் த்தின்
த வல்
பேற
இறணப்பான
https://ejalshakti.gov.in/jjmreport/JJMIndia.aspx
எனும்
மு வரியில் கிறடக்கிைது:
தமிழ்நாட்டில் மாநிே அளவில் 1 ஆய்வ மும், மாவட்ட
அளவில்
31
ஆய்வ ங் ளும்,
துறணப்பிரிவு
மற்றும்/அல்ேது வட்ட அளவில் 81 ஆய்வ ங் ளும் என
மாநிேம் முழுவதும் 113 ஆய்வ ங் ள் உள்ளன.







சோத்துக் ான
உரிறமறய
சநாக் மா க் ச ாண்டுள்ளது.

வழங்குவறத

இது

பஞ்ோயத்துராஜ் அறமச்ே ம், இந்திய ஆய்வு அறமப்பு,
மாநிே வருவாய் துறை, மாநிே பஞ்ோயத்துராஜ் துறை,
மற்றும் சதசிய த வல் றமயம் ஆகியறவ இறணந்து
இத்திட்டத்றத சேயல்படுத்துகின்ைன. இத்திட்டத்திற் ா
இதுவறர 29 மாநிேங் ள் ேர்சவ ஆஃப் இந்தியா
எனப்படும் இந்திய ஆய்வு அறமப்புடன் புரிந்துணர்வு
ஒப்பந்தத்தில் ற சயழுத்திட்டுள்ளன.
நாடு முழுவதும் 103,644 கிராமங் ளில் ட்சரான்
விமானங் ள் இயக் ப்பட்டு, 28,072 கிராமங் ளில்
36,56,173 எண்ணிக்ற யிோன சோத்து அட்றட ள்
வழங் ப்பட்டுள்ளன.
தமிழ்நாட்டில் 2 கிராமங் ளிலும்,
கிராமங் ளிலும்
இத்திட்டத்தின்
விமானங் ள் இயக் ப்பட்டுள்ளன.

புதுச்சேரியில் 19
கீழ்
ட்சரான்

5. தமிழ்நாடு மற்றும் அதன் ோத்தியமான சவளாண்
மற்றும் பதப்படுத்தப்பட்ட உணவு சபாருட் றள ஆராய்தல்:
இந்தியா-ஜப்பான் இறடசய இறணய ருத்தரங்கு
சுதந்திர இந்தியாவின் 75ஆம் ஆண்டு தின ச ாண்டாட்டம்
மற்றும் இந்தியா-ஜப்பான் தூதர உைவின் 70ஆவது
ஆண்றட முன்னிட்டு சேன்றனயில் உள்ள சவளாண்
மற்றும் பதப்படுத்தப்பட்ட உணவு சபாருட் ள் ஏற்றுமதி
வளர்ச்சி வாரிய (APEDA) அலுவே ம், தமிழ்நாடு மற்றும்
அதன் ோத்தியமான சவளாண் மற்றும் பதப்படுத்தப்பட்ட
உணவு சபாருட் றள ஆராய்தல் குறித்த இந்தியா ஜப்பான் இறணய ருத்தரங்ற இன்று நடத்தியது.
இந்த இறணய ருத்தரங்கு, முருங்ற , சேவ்வாறழ,
திறன ள், மூலிற ள், மா மற்றும் அவற்றின் மதிப்பு
கூட்டு தயாரிப்பு ள், ச ாய்யா, மாதுறள, சநல்லி மற்றும்
எலுமிச்றேசபான்ை தமிழ்நாட்டின் ஏற்றுமதிக்கு ோத்திய
-மான சவளாண் சபாருட் ள்மீது வனம் சேலுத்தியது.

2019 ஆ ஸ்ட் 15 அன்று தமிழ்நாட்டின் கிராமப்புைங் ளில்
126.89 ேட்ேம் வீடு ளும், அவற்றில் 21.76 ேட்ேம்
வீடு ளில் குடிநீர் குழாய் இறணப்புக் ளும் இருந்த
நிறேயில், 29.21 ேட்ேம் வீடு ளில் தற்சபாது குடிநீர்
குழாய் இறணப்புக் ள் வழங் ப்பட்டுள்ளன.
4. ஸ்வாமித்வா திட்டத்தின் நிறே: தமிழ்நாடு குறித்த
விவரங் ள்
நாடாளுமன்ைத்தின்
மாநிேங் ளறவயில்
ச ள்வி
ஒன்றுக்கு எழுத்துப்பூர்வமா பதிேளித்த பஞ்ோயத்து ராஜ்
இறண அறமச்ேர் பில் சமாசரஷ்வர் படீல் கீழ் ாணும்
த வல் றள வழங்கினார்.
கிராமப்புை பகுதி ளில் சமம்பட்ட சதாழில்நுட்பத்றத
பயன்படுத்தி ஆய்வு சேய்து வறரபடமிடுதலுக் ான
மத்திய
திட்டமான
ஸ்வாமித்வா,
2020-21-ம்
நிதியாண்டில் சதாடங் ப்பட்டது. கிராமங் ளில் உள்ள
வீடு ளின்
உரிறமயாளர் ளுக்கு
சோத்து
அட்றட ள்/ஆவணங் ள்
வழங்குவதன்
மூேம்











