 













1. எந்த நாட்டைச்சேர்ந்த அறிவியலாளர்கள் 59 MJ நீடித்த

4. 2022 பிப் வரி நிதிக்வகாள்டகக்குழுக்கூட்ைத்திற்குப்

ஆற்றடல உருவாக்கி அணுக்கரு இடைவு ஆற்றலில்
டைல்கல் ோதடைடய எட்டியுள்ளைர்?

பிறகு, புதிய வகாள்டக வ ப்ச ா விகிதம் என்ை?

அ) அமெரிக்கா

ஆ) 4.00% 

ஆ) சீனா

இ) 4.25%

இ) இந்தியா

ஈ) 4.50%

ஈ) UK 

அ) 3.75%

✓

✓

UK’இல் உள்ள அறிவியலாளர்கள் அணுக்கரு இணைவு
ஆற்றணல உற்பத்தி மெய்வதில் ஒரு புதிய ணெல்கல்ணல
எட்டியுள்ளனர். சூரியனில் ஆற்றல் உற்பத்தி மெய்யப்படும்
முணறணய இது பின்பற்றுகிறது.

✓

ெத்திய இங்கிலாந்தில் உள்ள Joint European Torus (JET)
வெதியிலுள்ள ஒரு குழு ஒரு பரிசொதணனயின் சபாது 59
மெகா ஜூல்கள் நீடித்த ஆற்றணல உருவாக்கியது. ஒரு
கிசலா இணைவு எரிமபாருளில் ஒரு கிசலா நிலக்கரி,
எண்மைய் அல்லது எரிவாயுவால் உண்டாக்கப்படும்
ஆற்றணலவிட 10 மில்லியன் ெடங்கு ஆற்றல் உள்ளது.

ைாநிலம்/யூனியன் பி சதேத்தின் முன்வைடுப் ாகும்?
அ) செற்கு வங்கம்
ஆ) கர்நாடகா 
இ) மதலுங்கானா
ஈ) பஞ்ொப்

நிறுவைம் எது?
அ) NITI ஆசயாக்

✓

ஆ) பிரதம் அறக்கட்டணள 
இ) கல்வி அணெச்ெகம்
ஈ) மபண்கள் & குழந்ணதகள் செம்பாட்டு அணெச்ெகம்
பிரதம் அறக்கட்டணள ஆண்டுசதாறும் ொைவர்களின்
கற்றல் விணளவுகணள ஆய்வுமெய்வதற்காக பள்ளிகளில்
விரிவான ஆய்ணவ நடத்துகிறது. ெமீபத்தில், அது கல்வி
நிணலகுறித்த ஆண்டறிக்ணகணய (ASER, செற்கு வங்கம்)
மவளியிட்டது. இந்த அறிக்ணகயின்படி, செற்கு வங்கத்தில்
பள்ளி ொைவர்களின் அடிப்பணட வாசிப்பு ெற்றும் எண்
திறன்கள் COVID-19 காலத்தில் குணறந்துள்ளன.

கண்காணிக்கப் ட்ை வைாத்த வ ாருட்களின் எண்ணிக்
-டக என்ை?
அ) 1000
ஆ) 10000
இ) 25000 

தடைவிதித்துள்ளது?

ஈ) 50000

அ) இந்தியா 

✓

ஆ) இந்சதாசனசியா
இ) அர்மஜன்டினா
ஈ) பிசரசில்

✓

கர்நாடக ொநிலத்தின் மதாடக்க ெற்றும் இணடநிணலக்
கல்வித்துணற, ‘நம்ெ ஷாசல நன்னா மகாடுசக’ என்ற
மெயலிணய உருவாக்கியுள்ளது. இது அரசுப்பள்ளிகளின்
உட்கட்டணெப்புத் சதணவகள், ஆசிரியர் பற்றாக்குணற,
கற்றல் கருவிகளின் சிறந்த பயன்பாடு ெற்றும் மபரு
நிறுவன ெமூகப்மபாறுப்பு நிதிணயப் பயன்படுத்துவணத
சநாக்கொகக் மகாண்டுள்ளது.

6. NASA’இன் கூற்றுப் டி, 2022 வட சுற்றுப் ாடதயில்

3. எந்த வளரும் நாடு, டிச ான்கடள இறக்குைதி வேய்ய

✓

ரிெர்வ் வங்கியின் நிதிக்மகாள்ணகக்குழு பாலிசி மரப்சபா
விகிதத்ணத 4 ெதவீதொக ொற்றாெல் இருக்க ஒருெனதாக
வாக்களித்துள்ளது. ரிவர்ஸ் மரப்சபா விகிதமும் ொறாெல்
3.35 ெதவீதொக உள்ளது. ரிெர்வ் வங்கியின் ஆளுநர்
ெக்திகாந்த தாஸின் கருத்துப்படி, ‘இைக்க’ நிணலப்பாடு
சதணவப்படும் காலம் வணர மதாடரும்.

5. ‘நம்ை ஷாசல நன்ைா வகாடுசக’ வேயலியானது எந்த

2. கல்விநிடலகுறித்த ஆண்ைறிக்டகடய வவளியிடுகிற

✓



இந்திய மவளிநாட்டு வர்த்தக இயக்குநரகம் ஆளில்லா
வானூர்திகணள (டிசரான்) இறக்குெதி மெய்வதற்கு தணட
விதிக்கப்பட்டுள்ளதாக அறிவித்தது. ஆராய்ச்சி ெற்றும்
செம்பாடு, ராணுவ ெற்றும் பாதுகாப்பு சநாக்கங்களுக்காக
பயன்படுத்தப்படுவதற்கு இதில் விலக்களிக்கப்பட்டுள்ளது.
இந்த நடவடிக்ணகயானது உலகின் தணலசிறந்த டிசரான்
தயாரிப்பாளரான சீனாவின் SZ DJI’இன் ெந்ணதணயத்
தடுக்கிறது ெற்றும் உற்பத்திணய அதிகரிக்க இந்தியாவின்
உள்ளூர் மதாழிற்துணறணய ஊக்குவிக்கிறது.

NASA’இன் அண்ணெய அறிவிப்பின்படி, சுற்றுப்பாணதயில்
தற்சபாதுவணர மொத்தம் 25,000 மபாருட்கள் கண்காணி
-க்கப்பட்டுள்ளன. ஸ்சபஸ்X’இன் Gen2 விரிவாக்கம் 30
ஆயிரம் மெயற்ணகக்சகாள்கணள ஏவுவணத உள்ளடக்கி
உள்ளது. அது சுற்றுப்பாணதயில் கண்காணிக்கப்படும்
மபாருட்களின் எண்ணிக்ணகணய இரட்டிப்பாக்கும்.

7. ஒரு ேமீ த்திய ஆய்வின் டி, இந்தியாவின் எந்தத்சதசிய
பூங்கா, தான் உறிஞ்சும் அளடவவிைவும் அதிக கரியமில
வளிடய (CO2) வவளியிடுகிறது?
அ) பக்சக புலிகள் காப்பகம்
ஆ) காசிரங்கா சதசிய பூங்கா 
இ) நம்தாபா சதசிய பூங்கா
ஈ) குசனா சதசிய பூங்கா











 
✓

✓











ஒரு ெமீபத்திய ஆய்வின்படி, அஸ்ஸாம் ொநிலத்திலுள்ள
காசிரங்கா சதசிய பூங்கா, தான் உறிஞ்சுவணதவிட அதிக
கரியமில வாயுணவ (CO2) மவளியிடுகிறது. இத்சதசிய
பூங்காவில் உலகிசலசய அதிக எண்ணிக்ணகயில்
ஒற்ணறக்மகாம்பு காண்டாமிருகம் உள்ளது.
வழக்கொக, காடுகள் அணவ மவளியிடுவணதவிட அதிக
C02’ஐ உறிஞ்சுகின்றன. இதனால் அவ்விடத்தில் CO2’
இன் அளவு அதிகரித்துவிடும். அப்பகுதியில் ெணழப்மபாழிவு
குணறந்து வருவசத இதற்கு முக்கிய காரைமாகும்.

தகவல்மதாடர்பு

முதலாவது நிதியணெச்ெர்கள் ெற்றும் ெத்திய வங்கி
ஆளுநர்கள் கூட்டத்தில் இந்த அறிக்ணக வணரவு செலும்
விவாதிக்கப்படும். இந்த ஆண்டு G20இன் கருப்மபாருள்
“Recover Together, Recover Stronge” என்பதாகும்.


தமிழ்நாடு அரசின் ொர்பில் மெயல்பட்டு வரும் மெந்தமிழ்ச்
மொற்பிறப்பியல் அகரமுதலித் திட்ட இயக்ககத்தில்,
“எப்மபாழுதும் முப்மபாழுதும் எந்தமிசழ!” என்னும்
மபாருண்ணெயில்
உலகத்தாய்மொழி
நாள்
விழா
திங்கள்கிழணெ நணடமபற்றது.

‘உலக பருப்பு நாளானது’ ஒவ்சவார் ஆண்டும் பிப்ரவரி.10
அன்று மகாண்டாடப்படுகிறது. 2019ஆம் ஆண்டில் ஐநா
மபாதுச்ெணப, உலகளவில் பருப்பு வணககளுக்கான
விழிப்புைர்வு ெற்றும் அணுகணல அதிகரிப்பதற்காக இந்
நாணள உருவாக்கியது. “Pulses to empower youth in
achieving sustainable agri-food systems” என்பது நடப்பு
2022’இல் வரும் இந்நாளுக்கானக் கருப்மபாருளாகும்.

9. ‘இந்திய அருங்காட்சியகங்களின் ைறு-உருவாக்கம்’
என்ற உச்சிைாநாட்டை ஏற் ாடுவேய்த ைத்திய அடைச்ேகம்
/ நிறுவைம் எது?
அ) கலாச்ொர அணெச்ெகம் 
ஆ) சுற்றுலா அணெச்ெகம்
இ) NITI ஆசயாக்
ஈ) UNESCO
“இந்தியாவின் அருங்காட்சியகங்கணள ெறு-உருவாக்கம்”
மெய்வதுகுறித்து முதன்முணறயாக உலகளாவிய இரு
நாள் உச்சிொநாட்டிற்கு ெத்திய கலாச்ொர அணெச்ெகம்
ஏற்பாடு மெய்துள்ளது. 75ஆவது அமுதப்மபருவிழாவின்
ஒருபகுதியாக இம்ொநாடு ஏற்பாடு மெய்யப்பட்டுள்ளது.
கட்டடக்கணல ெற்றும் மெயல்பாட்டுத் சதணவகள்,
நிர்வாகம், செகரிப்பு (பராெரிப்பு, பாதுகாப்பு நணடமுணறகள்
உட்பட), கல்வி ெற்றும் பார்ணவயாளர் ஈடுபாடு ஆகிய 4
கருப்மபாருட்கணளக் மகாண்டதாக இம்ொநாடு இருக்கும்.

10. 2022ஆம் ஆண்டில் G20’இன் தடலடைப்வ ாறுப்ட
வகிக்கும் நாடு எது?
ஆ) இந்சதாசனசியா 
இ) சீனா
ஈ) ஜப்பான்
2022ஆம் ஆண்டில் இந்சதாசனசியா G20இன் தணலணெப்
மபாறுப்ணப வகிக்கிறது. G20இன் 2ஆவது நிதி ெற்றும்
ெத்திய வங்கிப் பிரதிநிதிகள் கூட்டொனது எதிர்கால
மதாற்றுசநாய்கணளச் ெொளிக்க நீண்டகால மபாருளாதார



2. 12 - 18 வயதினருக்கு தடுப்பூசி மெலுத்த அனுெதி:
ெத்திய அரசு
நாட்டில் 12 - 18 வயதுக்குட்பட்ட சிறார்களுக்கும் கசரானா
தடுப்பூசி மெலுத்த இந்திய ெருந்து கட்டுப்பாட்டு அணெப்பு
அனுெதி வழங்கியுள்ளது. ‘சகார்சபவாக்ஸ்’ என்ற
தடுப்பூசிணய 12 - 18 வயதுக்குள்பட்ட சிறார்களுக்கு
மெலுத்த அனுெதி வழங்கப்பட்டுள்ளது.
இந்தியாவிசலசய தயாரிக்கப்பட்ட முதல் உள்நாட்டு
தயாரிப்பான ‘சகார்மபசவக்ஸ்’ தடுப்பூசிக்கு, அவெரகால
பயன்பாட்டுக்கான
அனுெதிணய
இந்திய
ெருந்து
கட்டுப்பாட்டு அணெப்பு வழங்கியிருப்பதாக பயாலஜிகல் இ
லிட் மதரிவித்துள்ளது. ஏற்கனசவ, 16 - 18 வயதுக்குட்பட்ட
சிறார்களுக்கு ‘சகாசவக்ஸின்’ இரு தவணை தடுப்பூசி
மெலுத்த அனுெதி வழங்கப்பட்டு, அந்தத்திட்டம் மெயல்படுத்
-தப்பட்டு வருகிறது குறிப்பிடத்தக்கது.
3. நீலப்மபாருளாதார ஒத்துணழப்ணப வலுப்படுத்த இந்தியா
- பிரான்ஸ் ஒப்பந்தம்
நீலப்மபாருளாதாரம், கடல்ொர் நிர்வாகம் உள்ளிட்டவற்றில்
ஒத்துணழப்ணப வலுப்படுத்த வழிவகுக்கும் ஒப்பந்தத்தில்
இந்தியாவும் பிரான்ஸும் ணகமயாப்பமிட்டுள்ளன.
மதன்சீனக்கடல், கிழக்கு சீனக்கடல், இந்சதா-பசிபிக்
பிராந்தியம் உள்ளிட்ட பகுதிகளில் சீனா தனது
ஆதிக்கத்ணத அதிகரித்து வரும் நிணலயில், இந்த
ஒப்பந்தம் ணகமயாப்பொகியுள்ளது.
ஐசராப்பிய நாடான பிரான்ஸுக்கு மவளியுறவு அணெச்ெர்
எஸ் மஜய்ெங்கர் 3 நாள் சுற்றுப்பயைம் செற்மகாண்டுள்
-ளார். அந்நாட்டு மவளியுறவு அணெச்ெர் ஜீன் ஈவ்
மலடிணரயணன அவர் ஞாயிற்றுக்கிழணெ ெந்தித்து இரு
தரப்பு சபச்சுவார்த்ணத செற்மகாண்டார்.

அ) இந்தியா

✓

✓

ஒரு

அ) பிப்ரவரி 8

ஈ) பிப்ரவரி 15

✓

மீட்பு
உத்திணயக்மகாண்ட
வணரணவ உருவாக்கியது.

1. அகரமுதலி இயக்ககத்தில் தாய்மொழி நாள் விழா

இ) பிப்ரவரி 12

✓



8. ‘உலக ருப்பு நாள்’ வகாண்ைாைப் டுகிற சததி எது?
ஆ) பிப்ரவரி 10 

✓









அப்சபாது, கடல்ொர்ந்த நீலப்மபாருளாதாரத்தில் இரு
நாடுகளுக்கிணடசய நிலவும் நல்லுறணவ வலுப்படுத்த
வழிகாட்டும் ஒப்பந்தம் ணகமயாப்பொனது.



 















3. டி20 தரவரிணெயில் இந்தியா முதலிடம்
ெர்வசதெ கிரிக்மகட் கவுன்சில் (ICC), டி20 கிரிக்மகட்
தரவரிணெப் பட்டியணல மவளியிட்டுள்ளது. இதில் செற்கு
இந்தியத் தீவுகள் அணிக்கு எதிராக சநற்றுமுன் தினம்
நணடமபற்ற கணடசி டி20 ஆட்டத்தில் 17 இரன்கள்
வித்தியாெத்தில் மவற்றிமபற்று 3 ஆட்டங்கள்மகாண்ட
மதாடணர முழுணெயாக 3-0 என ணகப்பற்றி சகாப்ணப
-ணயமவன்ற இந்திய அணி முதலிடத்துக்கு முன்சனறி
உள்ளது.
இங்கிலாந்து, இந்தியா அணிகள் ெதிப்பீடு புள்ளிகணள
(269) ஒசர ொதிரியாக மபற்ற சபாதிலும் ஒட்டுமொத்த
புள்ளிகள்
கைக்கில்
இந்திய
அணி
10,484
புள்ளிகளுடன் முதலிடம் வகிக்கிறது. இங்கிலாந்து 10,474
புள்ளிகணள மபற்று 2ஆம் இடத்தில் உள்ளது.











 













1. சமீபத்திய சசய்திகளில் இடம்சபற்ற கிரிம்சன் ர ோஸ்

4. ‘PM KUSUM’ திட்டத்துடன் சதோடர்புடடய மத்திய

சோர்ந்த இனம் எது?

அடமச்சகம் எது?

அ) பூ

அ) புதிய & புதுப்பிக்ைத்தக்ை எரிசக்தி அகமச்சைம் 

ஆ) பட்டாம்பூச்சி 

ஆ) எரிசக்தி அகமச்சைம்

இ) பாண்டா

இ) விெசாய அகமச்சைம்

ஈ) பாம்பு

ஈ) ஊ ை ெைர்ச்சி அகமச்சைம்

✓

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

✓

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

✓

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

✓

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

5. ‘கல்வி நிர்வோகத்தில் புதுடமகள் & நல்ல நடடமுடறக

2. ‘DefExpo-2022’ போதுகோப்பு கண்கோட்சி நடடசபறும்

✓

✓



இடம் எது?

-ளுக்கோன ரதசிய விருது’ யோருக்கு வழங்கப்படுகிறது?

அ) ரைாொ

அ) ஆசிரியர்ைள்

ஆ) பசன்கன

ஆ) ைல்வி அதிைாரிைள் 

இ) ைாந்தி நைர் 

இ) மாணெ தன்னார்ெலர்ைள்

ஈ) ொ ணாசி

ஈ) பள்ளிக்ைல்வியில் உள்ள NGO
✓

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

✓

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

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

3. எச்.ஐ.வி ரநோயிலிருந்து குணமடைந்த உலகின் முதல்

6. சமீபத்திய சசய்திகளில் இடம்சபற்ற ‘பி ோக்ஸிமோ டி’

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

சபண், எச்சசயல்முடறயின்மூலம் குணமோக்கப்பட்டோர்?

என்றோல் என்ன?

அ) ஸ்படம் பசல் மாற்று அறுகெ சிகிச்கச 

அ) புதிய தடுப்பூசி

ஆ) ஆன்டிப ட்ர ாகெ ல் சிகிச்கச

ஆ) புதிய புறக்ரைாள் 

இ) ைாசரநாய் சிகிச்கச

இ) புதிய விண்மீன்

ஈ) குருதிமாற்றம்

ஈ) புதிய ைனிமம்

✓

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

✓

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









✓

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

✓

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



 

✓











10. சமீபத்தில் ரபோலிரயோ ரநோய்த்தோக்குதலுக்கு ஆளோன

2021 பட்டியலில், இந்தியோவின் த நிடல என்ன?

ஆப்பிரிக்க நோடு எது?

அ) 1ஆெது

அ) மலாவி 

ஆ) 3ஆெது 

ஆ) பதன்னாப்பிரிக்ைா

இ) 5ஆெது

இ) கநஜீரியா

ஈ) 7ஆெது

ஈ) ைாங்ரைா மக்ைைாட்சிக் குடிய சு

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

✓

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



அவசியமோன வோழ்க்டகத்திறனோக ஊக்குவிக்கிற இந்திய
வங்கி எது?

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

அ) பஞ்சாப் ரதசிய ெங்கி

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

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

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

✓

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

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

✓



7. நிடலயோன சவளிகளுக்கோன உலகளோவிய USGBC -

8. NSE அகோதமியுடன் இடணந்து நிதிக்கல்வியறிடவ

✓



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









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



 











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





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

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











 















1. 6ஆவது ஆப்பிரிக்க ஒன்றியம் - ஐர ோப்பிய ஒன்றியம்

4. ’எரிசக்தி புள்ளிவிவ ங்கள் இந்தியோ – 2022’ என்ற

உச்சிமோநோடு நடைபெற்ற இைம் எது?

தடலப்பில் பவளியீட்டை பவளியிட்ை அமைச்சகம் எது?

அ) பிரஸ்ஸல்ஸ் 

அ) புள்ளியியல் & திட்ை அமைோக்ெ அடமச்ெெம் 

ஆ) கெய்ரரோ

ஆ) எரிெக்தி அடமச்ெெம்

இ) ரரோம்

இ) நிைக்ெரி அடமச்ெெம்

ஈ) ர ோென்னஸ்பர்க்

ஈ) புதிய & புதுப்பிக்ெத்ேக்ெ எரிெக்தி அடமச்ெெம்

✓

6ஆவது ஆப்பிரிக்ெ ஒன்றிய - ஐரரோப்பிய ஒன்றிய உச்சி
மோநோடு 2022 பிப்.17-18 ஆகிய ரேதிெளில் பிரஸ்ஸல்ஸில்
நடைகபற்றது. இதில் ஆப்பிரிக்ெ ஒன்றிய & ஐரரோப்பிய
ஒன்றிய உறுப்புநோடுெளின் ேடைவர்ெள் பங்ரெற்றனர்.

✓

புள்ளியியல் மற்றும் திட்ை அமைோக்ெ அடமச்ெெம், ‘எரிெக்தி
புள்ளிவிவரங்ெள் இந்தியோ–2022’ கவளியீட்டின் 28வது
பதிப்டப கவளியிட்ைது. இது எரிெக்தி வளங்ெள் பற்றிய
புள்ளிவிவரங்ெளின் ெளஞ்சியமோெ உள்ளது.

✓

கூட்ைத்திற்கு ஐரரோப்பிய ெவுன்சிலின் ேடைவர், கெனெல்
அதிபர் மற்றும் AU’இன் ேடைவர் ஆகிரயோர் ேடைடம
ேோங்கினர். இவ்வுச்சிமோநோட்டின்ரபோது, ரமம்படுத்ேப்பட்ை
கூட்ைோண்டமக்ெோன கூட்டுப்போர்டவக்கு ேடைவர்ெள்
ஒப்புக்கெோண்ைனர்.

✓

நீடித்ே ஆற்றைடமப்புெளில் இந்தியோவின் அர்ப்பணிப்பு
மற்றும் முன்ரனற்றத்டே இது எடுத்துக் ெோட்டுகிறது. இவ்
கவளியீடு உற்பத்தி, நுெர்வு, வர்த்ேெம், ஆற்றல் ெமநிடை
ரபோன்றவற்டற முன்டவக்கிறது. நிைக்ெரி அடமச்ெெம்,
கபட்ரரோலியம் & இயற்டெ எரிவோயு அடமச்ெெம், எரிெக்தி
அடமச்ெெம், புதிய & புதுப்பிக்ெத்ேக்ெ எரிெக்தி அடமச்ெெம்
ஆகியவற்றிலிருந்து ேரவு ரெெரிக்ெப்பட்ைது.

2. 2022இல் ெோகிஸ்தோனின் 2ஆவது உயரிய குடிமக்கள்
விருதோன ‘ஹிலோல்-இ-ெோகிஸ்தோன்’ விருது கீழ்கோணும்
யோருக்கு வழங்கப்ெட்ைது?

5. நடுவண் அ சு ெட்பெட் 2022-23’இன்ெடி, கூட்டுறவு
சங்கங்களுக்கோன புதிய மோற்று குடறந்தெட்ச வரிவிகிதம்
எவ்வளவு?

அ) பில் ரெட்ஸ் 
ஆ) மைோைோ யூசுப்ெோய்

அ) 10%

இ) எரைோன் மஸ்க்

ஆ) 12.5%

ஈ) சி ஜின்பிங்
✓

✓

கெோடையோளியும் டமக்ரரோெோப்டின் நிறுவனருமோன பில்
ரெட்ஸுக்கு போகிஸ்ேோனின் 2ஆவது உயரிய குடிமக்ெள்
விருேோன ‘ஹிைோல்-இ-போகிஸ்ேோன்’ வழங்ெப்பட்டுள்ளது.
பில் & கமலிண்ைோ ரெட்ஸ் அறக்ெட்ைடளயின் இடைத்
ேடைவரோெ அவர் இந்ே விருடேப்கபறுகிறோர்.
இளம்பிள்டளவோேத்டே ஒழிப்பேற்கும் போகிஸ்ேோனில்
வறுடமடயக்குடறப்பேற்குமோன அவ்வறக்ெட்ைடளயின்
கேோைர்ச்சியோன முயற்சிெளுக்ெோெ இந்ே விருது அவருக்கு
வழங்ெப்பட்டுள்ளது.

இ) 15% 
ஈ) 17.5%
✓

மத்திய அரசு பட்க ட் 2022-23இல் கூட்டுறவு ெங்ெங்ெள்
கெலுத்ேரவண்டிய மோற்று குடறந்ேபட்ெ வரி 15%ஆெ
குடறக்ெப்பட்டுள்ளது. ேற்ரபோது, கூட்டுறவு ெங்ெங்ெள்
இேடன 18.5 ெேவீேமோெ கெலுத்தி வருகின்றன. அரே
ரநரத்தில் நிறுவனங்ெள் 15%ஆெ கெலுத்தி வருகின்றன.

✓

`1 ரெோடி முேல் `10 ரெோடி வடர கமோத்ே வருமோனம்
உள்ள கூட்டுறவு ெங்ெங்ெளுக்கு கூடுேல் ெட்ைைத்டே
12 ெேவீேத்தில் இருந்து 7 ெேவீேமோெ குடறக்ெ இந்ேப்
பட்க ட்டில் முன்கமோழியப்பட்டுள்ளது.

3. பிளோஸ்டிக் ரெக்ரகஜிங்டகப் பெோறுத்து, ‘EPR’ என்ெது
எடதக் குறிக்கிறது?

6. புதிதோக அறிவிக்கப்ெட்ை ‘துடிவிடன சிற்றூர்கள்

அ) Extended Producer Responsibility 

✓

✓

ஆ) Environment Protection Responsibility

திட்ைத்தின்’ ெயனோளிகள், எவ்வடகயோன சிற்றூர்கடளச்
சோர்ந்ரதோ ோக இருப்ெர்?

இ) Ecological Protection Role

அ) ெைரைோர சிற்றூர்ெள்

ஈ) Epoxy Poly Rehydroxy-sulphate

ஆ) எல்டைப்புறச் சிற்றூர்ெள் 

கநகிழிக்ெழிவு நிர்வோெ விதிெள் 2016’இன்கீழ் பிளோஸ்டிக்
ரபக்ரெஜிங்கில் நீட்டிக்ெப்பட்ை உற்பத்தியோளர்ெள் கபோறு
-ப்பு வழிெோட்டு கநறிமுடறெடள மத்திய சுற்றுச்சூழல்,
வனம், பருவநிடை மோற்ற அடமச்ெெம் அறிவித்துள்ளது.

இ) மடைப்போங்ெோன சிற்றூர்ெள்
✓

குடறந்ேபட்ெ பயன்போட்டையும், அதிெபட்ெ மோசிடனயும்
கெோண்ை 1 முடற பயன்படுத்தும் கநகிழிப்கபோருட்ெடள
2022 ூடை 1 முேல் ேடைகெய்வதுைன் இடைந்ேேோெ
இந்ே வழிெோட்டு கநறிமுடறெள் உள்ளன.

இந்திய எல்டையில் குறிப்போெ சீன எல்டையில் அடமந்து
உள்ள சிற்றூர்ெளின் உட்ெட்ைடமப்டப ரமம்படுத்ேடை
ரநோக்ெமோெக்கெோண்ை ‘Vibrant Villages’ என்னும் புதிய
திட்ைத்டே மத்திய பட்க ட் அறிவித்துள்ளது.

✓

இந்ேத் திட்ைத்தின்கீழ், கூடுேல் நிதி அளிக்ெப்படுவரேோடு,
ஏற்ெனரவயுள்ள
திட்ைங்ெள்
ஒன்றிடைக்ெப்படும்.
வீடுெள், சுற்றுைோ டமயங்ெள், ெோடை இடைப்பு,
பரவைோக்ெப்பட்ை புதுப்பிக்ெத்ேக்ெ ஆற்றடை வழங்குேல்,









ஈ) ODF சிற்றூர்ெள்



 













தூர்ேர்ஷன் மற்றும் ெல்வித்கேோடைக்ெோட்சிெளுக்ெோன
DTH அணுெல் மற்றும் வோழ்வோேோர உேவி இதிைைங்கும்.

7. உலக வோபனோலி நோள் பகோண்ைோைப்ெடுகிற ரததி எது?
அ) பிப்ரவரி 13 
ஆ) பிப்ரவரி 14
இ) பிப்ரவரி 15
ஈ) பிப்ரவரி 16
✓

‘உைெ வோகனோலி நோளோனது ஆண்டுரேோறும் பிப்ரவரி.13
அன்று உைெம் முழுவதும் கெோண்ைோைப்படுகிறது. இது
முேன்முேலில் ெைந்ே 2011இல் யுகனஸ்ரெோவின் உறுப்பு
நோடுெளோல் அறிவிக்ெப்பட்ைது. 2012இல் ஐநோ கபோதுச்ெடப
இம்முன்கமோழிடவ ஏற்றுக்கெோண்ைது. 2022இல் வரும்
உைெ வோகனோலி நோளுக்ெோனக்ெருப்கபோருள் ‘வோகனோலி
மற்றும் நம்பிக்டெ (Radio and Trust)” என்பேோகும்.

8. 2022 பிப் வரியில் இந்தியோ எந்த நோட்டுைன் விரிவோன
பெோருளோதோ கூட்டு ஒப்ெந்தத்தில் டகபயழுத்திட்ைது?
அ) ஐக்கிய அரபு அமீரெம் 
ஆ) சீனோ
ஈ) ரஷ்யோ

✓

இந்தியோவும் ஐக்கிய அரபு அமீரெமும் (UAE) ெமீபத்தில்
ஒரு விரிவோன கபோருளோேோர கூட்டு ஒப்பந்ேத்தில் (CEPA)
டெகயழுத்திட்ைன. இருநோடுெளுக்கும் இடையிைோன
ஏற்றுமதி & இறக்குமதி ஆகிய இரண்டிலும் கிட்ைத்ேட்ை 90
ெேவீே வர்த்ேெத்திற்கு இது பயனளிக்கும்.
ஐக்கிய அரபு அமீரெத்தில் இருந்து ஏற்றுமதி கெய்யப்படும்
ேங்ெத்திற்கு இந்தியோ வரிச்ெலுடெெடள வழங்கியுள்ளது.
அரேரவடளயில்
இந்திய
ஏற்றுமதியோளர்ெளும்
ேங்ெளது நடெெளுக்கு 0% வரி செலுத்துவார்கள்.

9. இந்தியோ, எந்த நோட்டிைமிருந்து 100,000 ைன் ரசோயோ
எண்பெடய இறக்குமதி பசய்து சோதடன ெடைத்தது?
அ) ஐக்கிய அரபு அமீரெம்
ஆ) அகமரிக்ெோ 
இ) மரைசியோ
ஈ) ஆஸ்திரரலியோ
✓

இ) திைக்ெழிவு ரமைோண்டம
ஈ) உட்ெட்ைடமப்பு ரமம்போடு
✓

இந்திய அரசு, ெர்நோைெோ மற்றும் ஒடிஸோ மோநிை அரசுெள்
மற்றும் உைெ வங்கி ஆகியடவ 115 மில்லியன் அகமரிக்ெ
ைோைர் திட்ைத்தில் டெகயழுத்திட்டுள்ளன. இத்திட்ைத்தின்
கபயர் ‘REWARD’ (Rejuvenating Watersheds for
Agricultural Resilience through Innovative Development
Programme). ரேசிய மற்றும் மோநிை நிறுவனங்ெள் நவீன
நீர்ப்பிடிப்பு
ரமைோண்டம
நடைமுடறெடள
பின்பற்றுவேற்கு இது உேவும்.


1. அடனத்து வடெ ெரரோனோவுக்கும் ஒரர ேடுப்பூசி
ெரரோனோ
தீநுண்மிெள்
எத்ேடெய
உருமோற்றம்
அடைந்ேோலும் அதிலிருந்து ேற்ெோக்கும் வடெயிைோன
ஒரர ேடுப்பூசிடயக் ெண்ைறியும் ஆரோய்ச்சிெள் முேல்ெட்ை
நிடையில் இருப்பேோெ உைெ சுெோேோர அடமப்பின்
ேடைடம விஞ்ஞோனி ைோக்ைர் கெௌமியோ சுவோமிநோேன்
கேரிவித்ேோர்.
அடுத்ே 4 ஆண்டுெளுக்குள் அேடன பயன்போட்டுக்கு
கெோண்டுவர முயன்று வருவேோெவும் அவர் கூறினோர்.

இ) பிரரஸில்
✓



வறட்சியோல் போதிக்ெப்பட்ை கேன்னகமரிக்ெோவில் இருந்து
வரத்து குடறவோெ இருப்பேோல், இந்திய வர்த்ேெர்ெள்
அகமரிக்ெோவிலிருந்து நூறோயிரம் (100,000) ைன் ரெோயோ
எண்கைடய இறக்குமதி கெய்து ெோேடன படைத்து
உள்ளனர். படனகயண்கையின் விடைரயற்றத்துக்கு
இடைரய இந்ே இறக்குமதி ரமற்கெோள்ளப்பட்டுள்ளது.

10. உலக வங்கியின் ‘REWARD’ திட்ைத்தின் ரநோக்கம்
என்ன?
அ) பள்ளிக்ெல்விடய ரமம்படுத்துேல்

ெரரோனோ கேோற்டறக் ெட்டுப்படுத்ே ேற்ரபோது உைெம்
முழுவதும் ேடுப்பூசிெள் கெலுத்ேப்பட்டு வருகின்றன.
இந்தியோவில் ரெோரவக்ஸின், ரெோவிஷீல்ட், ஸ்புட்னிக்
உள்ளிட்ை ேடுப்பூசிெள் பயன்போட்டில் உள்ளன.
இரு ேவடைெளோெ அவற்டற கெலுத்திக் கெோண்ைோலும்,
உருமோற்றமடைந்ே புதிய வடெ COVID போதிப்பு வரோமல்
அேனோல் ேடுக்ெ இயைோது. அரேரவடளயில், ரநோய்த்
கேோற்று தீவிரமடையோமல் ேடுப்பூசிெள் உேவுகின்றன.
இந்நிடையில், அடனத்து வடெ ெரரோனோ போதிப்டபயும்
ேடுக்ெவல்ை சிறப்பு ெரரோனோ ேடுப்பூசிடய உருவோக்கும்
பணிெடள உைெ சுெோேோர அடமப்பு முன்கனடுத்துள்ளது.
இதுகுறித்து அந்ே அடமப்பின் ேடைடம விஞ்ஞோனி Dr
கெௌமியோ சுவோமிநோேன் பகிர்ந்துகெோண்ை ேெவல்:
COVID கேோற்டற ரவரறுப்பது என்பது இயைோே ெோரியம்.
அரேரவடளயில் அேடன ெட்டுப்போட்டுக்குள் டவத்து
இருக்ெைோம். புதிய உருமோற்றங்ெள் ஆெோமல் ஓரளவு
ேடுக்ெைோம். ஒருரவடள உருமோற்றங்ெள் நிெழ்ந்ேோல்
அடவ மிெெோேோரைமோன போதிப்டப மட்டுரம ஏற்படுத்தும்
என்படேயும் நோம் திட்ைவட்ைமோெக் கூற இயைோது.
ேற்ரபோது பயன்போட்டில் உள்ள ெரரோனோ ேடுப்பூசிெள்
புதிய போதிப்பு வரோமல் ேடுக்ெோவிட்ைோலும், அேனோல் தீவிர
ரநோய்த்கேோற்று ஏற்பைோமல் ேடுக்ெ முடியும் என்பது உறுதி.
இேற்கு ஒரர தீர்வு அடனத்து வடெயோன ெரரோனோ
போதிப்புெளுக்கும் ஒரர ேடுப்பூசிடய உருவோக்குவது
மட்டும்ேோன். அேற்ெோன ஆரோய்ச்சிெளும், பணிெளும்
ஆரம்பநிடையில் உள்ளன. அேன் கபோருட்டு ெர்வரேெ
ேரவுெள், ஆய்வுெள் மற்றும் மருத்துவ நுட்பங்ெடளத்
திரட்டி வருகிரறோம்.

ஆ) நீர்ப்பிடிப்பு ரமைோண்டம 











 















அடுத்ே 4லிருந்து 5 ஆண்டுெளுக்குள் ெரரோனோவுக்ெோன
ஒரர ேடுப்பூசி பயன்போட்டுக்கு கெோண்டுவரப்படும்.

3. ெைற்பசு போதுெோப்பெம் அடமக்ெ `5 ரெோடி நிதி ஒதுக்கி
அரெோடை கவளியீடு

ெரரோனோ கேோற்று அடனவருக்கும் வந்து ரபோனோல்
அேற்கு எதிரோன ரநோய் எதிர்ப்போற்றல் உருவோகிவிடும்
என்ற கபோதுக்ெருத்து நிைவுகிறது. அது முற்றிலும் ேவறு.
ேடுப்பூசிெடளக்கெோண்டு
மட்டுரம
எதிர்ப்போற்றடை
வளர்ப்பது ெோத்தியம். ஆப்பிரிக்ெோ உள்ளிட்ை நோடுெளில்
ரபோதிய அளவில் ெரரோனோ ேடுப்பூசிெள் கிடைப்பதில்டை.
இேனோல், அங்கிருந்து தீநுண்மி உருமோறி மீண்டும்
உைெம் முழுவதும் பரவியது. ேடுப்பூசி விநிரயோெத்தில்
நீடிக்கும் ெமநிடையற்ற ேன்டமடயப் ரபோக்ெ உைெ
சுெோேோர அடமப்பு நைவடிக்டெ எடுத்து வருகிறது.

ேமிழெத்தில் மன்னோர் வடளகுைோ, போக் விரிகுைோ ெைல்
பகுதியில் ெோைப்படும் ெைற்பசுக்ெளுக்ெோன போதுெோப்பெம்
அடமக்ெ `5 ரெோடி நிதி ஒதுக்கி வனத்துடற அரெோடை
கவளியிட்டுள்ளது.

நிெழோண்டுக்குள் உைகின் 70 ெேவீே நோடுெளில் இரு
ேவடை ேடுப்பூசியும் கெலுத்ேப்பட்டிருக்ெ ரவண்டும்
என்பது எங்ெளது இைக்கு. அேடனக் ெருத்தில்கெோண்டு
கெயல்பட்டு வருகிரறோம்.
ெரரோனோ கபருந்கேோற்று உைர்த்திய அனுபவத்டே
அடிப்படையோெக் கெோண்டு உைெ நோடுெள் இனி வரும்
ெோைத்தில் மருத்துவத் துடறயில் அதிெ முேலீடுெடள
ரமற்கெோள்வது அவசியம். மருத்துவக் ெட்ைடமப்பு,
ஆரோய்ச்சி, பயிற்சி உட்பை அடனத்து விஷயங்ெளிலும்
ெவனம் கெலுத்ே ரவண்டும் என்றோர் ைோக்ைர் கெௌமியோ
சுவோமிநோேன்.
2. ேமிழெத்தில் 188 புதிய அவெரெோை வோென ரெடவ:
முேல்வர் மு.ெ.ஸ்ைோலின் கேோைக்கி டவத்ேோர்
ேமிழெத்தில் 188 புதிய அவெரெோை வோென ரெடவடய
முேல்வர் மு.ெ.ஸ்ைோலின் கேோைக்கி டவத்ேோர். மக்ெடளத்
ரேடி மருத்துவம் திட்ைத்தின்கீழ், ஐம்பது இைட்ெமோவது
பயனோளிக்கு மருந்து கபட்ைெத்டேயும் அவர் அளித்ேோர்.
‘மக்ெடளத்ரேடி
மருத்துவம்’
திட்ைமோனது
ெைந்ே
ஆெஸ்டில் கேோைக்கி டவக்ெப்பட்ைது. இந்ேத் திட்ைமோனது
50 வட்ைங்ெளில் கெயல்படுத்ேப்பட்டு படிப்படியோெ
விரிவுபடுத்ேப்பட்டு இன்று அடனத்து இைங்ெளிலும்
நடைமுடறக்கு வந்துள்ளது. இந்ேத் திட்ைத்தின்கீழ், ெள
அளவில் 10,969 கபண் சுெோேோரத் ேன்னோர்வைர்ெளும்,
385 இயன்முடற மருத்துவர்ெளும், 385 ரநோய் ஆேரவுச்
கெவிலியர்ெளும், 4 ஆயிரத்து 848 இடைநிடை சுெோேோரச்
ரெடவயோளர்ெளும் பணியோற்றி வருகின்றனர்.
‘மக்ெடளத்ரேடி மருத்துவம்’ திட்ைத்தின்படி இதுவடர 50
இைட்ெம் பயனோளிெள் பயன்கபற்றுள்ளனர். ஐம்பது
இைட்ெமோவது பயனோளிக்கு மருந்துப் கபட்ைெத்டே
முேல்வர் அளித்ேோர்.
இன்னுயிர் ெோப்ரபோம் - நம்டமக் ெோக்கும் 48 திட்ைத்தின்
கீழ் இதுவடர 21,762 ரபர் பயன் கபற்றுள்ளனர்.
அவெரெோை ஊர்திெள்: கபோதுமக்ெளின் உயிடரக்ெோக்கும்
வடெயில் 108 அவெரெோை ஊர்திரெடவத்திட்ைம் 2008
ஆம் ஆண்டு கேோைங்ெப்பட்ைது. இந்ேத் திட்ைத்தின்கீழ்,
1,303 அவெர ெோை ஊர்திெள் இயங்கி வருகின்றன. இந்ே
நிடையில், ரமலும் புதிேோெ 188 அவெரெோை ஊர்திெளின்
ரெடவடய முேல்வர் கேோைக்கி டவத்ேோர்.









ெைல் மோசு மற்றும் ெைற்புல் படுடெெள் அழிக்ெப்படுவேோல்
ெைற்பசு இனம் ெமீப ெோைங்ெளில் அழிந்து வருகின்றன.
இடேப் போதுெோக்கும் கபோருட்டு இந்தியோவின் முேல் ெைல்
பசு போதுெோப்பெம் மன்னோர் வடளகுைோ மற்றும் போக்
விரிகுைோ ெைற்பகுதியில் அடமக்ெப்படும் என்று ெைந்ே
ெட்ைப்ரபரடவக்கூட்ைத்கேோைரில் வனத்துடற அடமச்ெர்
ரோமச்ெந்திரன் கேரிவித்திருந்ேோர்.
ெைற்பசு இனத்டேக்ெோக்கும் ரநோக்கில் அடமக்ெப்படும்
இந்ேப் போதுெோப்பெம் மன்னோர் வடளகுைோ மற்றும் போக்
விரிகுைோவில் ெோைப்படும் பை வடெயோன மீன்ெள்,
ஆடமெள், ெைல் ேோவரங்ெள் ஆகிய ெைல் உயிர்ப்பன்டம
-யத்டே போதுெோக்ெ உேவும் என இயற்டெ ஆர்வைர்ெள்
கேரிவித்துள்ளனர்.
4. 24-02-2022 – தமிழ்நாட்டின் முன்னாள் முதல்வர்
‘புரட்சித்தலைவி’ செல்வி செ. செயைலிதா அவர்களின்
74ஆவது பிறந்தநாள்.
5. ெதுரங்ெ ெோேடன! | பிரக்ஞோனந்ேோவின் கவற்றி குறித்ே
ேடையங்ெம்
ஒட்டுகமோத்ே உைெத்டேயும் ேமிழெத்டே ரநோக்கித்
திரும்பி போர்க்ெ டவத்திருக்கிறோர் பிரக்ஞோனந்ேோ என்கிற
16 வயதுச் சிறுவன். ஏர்திங்க்ஸ் மோஸ்ைர்ஸ் ஆன்டைன்
ரரபிட் கெஸ் ரபோட்டியில் நோர்ரவடய ரெர்ந்ே உைெ
ெோம்பியன்
ரமக்னஸ்
ெோர்ல்கெடன
அவர்
ரேோற்ெடித்திருப்பது ெோேடன கவற்றி.
16 வீரர்ெள் பங்குகபறும் ரரபிட் போர்கமட் இடையவழி
கெஸ் ரபோட்டியில் பிரக்ஞோனந்ேோ இந்ே ெோேடனடய
நிெழ்த்தி இருக்கிறோர்.
ெைந்ே ஆண்டு கெஸ் கிளோஸிக் பந்ேயத்தில் இரே
ரமக்னஸ் ெோர்ல்கெனுைனோன ரபோட்டி கவற்றி – ரேோல்வி
இல்ைோமல் முடிந்ேது. ேன்னுைன் ரபோட்டிரபோடும் ேகுதி
இருப்பேோெ
அந்ேச்
சிறுவனிைம்
ெோைப்பட்ை
ேன்னம்பிக்டெடய, ெோர்ல்கென் வியந்து போரோட்டினோர்.
இப்ரபோது
ேன்டனத்
ரேோற்ெடித்திருக்கும்
பிரக்ஞோனந்ேோடவ வோழ்த்தி ஆசீர்வதித்திருக்கிறோர்.
ரமக்னஸ் ெோர்ல்கென் ெோேோரைமோன விடளயோட்டு வீரர்
அல்ை. இேற்கு முன்னோல் அவடர கவன்ற இந்திய
வீரர்ெள் முன்னோள் உைெ ெோம்பியன் விஸ்வநோேன்
ஆனந்தும், கிரோண்ட் மோஸ்ைர் கபந்ேை ஹரிகிருஷ்ைோவும்
என்பதிலிருந்ரே
பிரக்ஞோனந்ேோவின்
கவற்றி
எத்ேடெயது என்படே உைர முடியும்.
ேனது ரபோட்டியோளர்ெடள அெர அடிக்கும் ெோர்ல்கெடன,
பேற்றரம இல்ைோே அடமதியோன அணுகுமுடறயோல்
பிரக்ஞோனந்ேோ
ெடுடமயோன
அழுத்ேத்துக்கு
உள்ளோக்கியடே உைெரம ெண்டு வியந்ேது.



 











இந்திய கிரோண்ட் மோஸ்ைரோன கென்டனடய ரெர்ந்ே
அந்ே 16 வயது சிறுவன், ெோய்ெடள எங்ரெயும் நெர்த்ே
முடியோே ேர்மெங்ெைத்துக்கு ரமக்னஸ் ெோர்ல்கெடன
உள்ளோக்கினோர். 39-ஆவது நெர்வில் ெோர்ல்கென்
டெெடள விரித்துத் ேனது ரேோல்விடய ஒப்புக்
கெோண்ைோர். ேனது ெேோநோயெடனத் ரேோற்ெடித்ே
கபருமிேமும், ேன்டனரய நம்ப முடியோே ஆச்ெரியமும்
பிரக்ஞோனந்ேோடவ திக்குமுக்ெோைச்கெய்ேன.
2016இல் ேனது 10ஆவது வயதில், உைகின் மிெக்
குடறந்ே வயதில் கெஸ் பந்ேயத்தில் ெர்வரேெ மோஸ்ைர்
பட்ைம் கபற்றவர் பிரக்ஞோனந்ேோ. கேோைக்ெம் முேரை அவர்
ெர்வரேெ விடளயோட்டுக்ெோரருக்ெோன ேகுதி கபற்று
இருந்ேடே கெஸ் வல்லுனர்ெள் அடையோளம் ெண்ைனர்.
இரண்ைோண்டு கெோள்டள ரநோய்த்கேோற்று ெோைத்தில்
பிரக்ஞோனந்ேோவின்
ேன்னம்பிக்டெ
ெடுடமயோெக்
குடறந்திருந்ேது. கெஸ் ரபோட்டிெளில் ெைந்துகெோள்ளோமல்
இருந்ேதும், ெர்வரேெ பந்ேயங்ெளில் பங்குகபறோமல்
ரபோனதும்
அந்ேச்
சிறுவனுக்குத்
ேளர்டவ
ஏற்படுத்தியேோெ பயிற்சியோளர் குறிப்பிட்டிருந்ேோர். ெரியோன
ரநரத்தில்
ஏர்திங்க்ஸ்
மோஸ்ைர்ஸ்
ரபோட்டியில்
ெோர்ல்கெடன
கவன்றிருப்பது
பிரக்ஞோனந்ேோவுக்கு
கிடைத்திருக்கும் மிெப்கபரிய ஊக்ெம்.





ஆவது இைத்திலும், உைெத் ேர வரிடெயில் 193-ஆவது
இைத்திலும் இருக்கிறோர். இன்டறய பதின்ம வயது
இந்திய கெஸ் விடளயோட்டு வீரர்ெளில் அதீே திறடமெோலி
என்று
ெருேப்படும்
பிரக்ஞோனந்ேோ
இப்ரபோது
விஸ்வநோேன் ஆனந்தின் வழிெோட்டுேலில் இருக்கிறோர்
எனும்ரபோது அவரது வருங்ெோைம் பிரெோெமோெ இருக்கும்
என்பதில் ெந்ரேெம் இல்டை. ெர்வரேெப் ரபோட்டிெளில்
கேோைர்ந்து பங்குகபறுவேன் மூைம் விஸ்வநோேன் ஆனந்த்,
அனரைோலி ெோர்ரபோவ், ரெரி ரெஸ்பரரோவ், ரமக்னஸ்
ெோர்ல்கென் வரிடெயில் பிரக்ஞோனந்ேோ இைம்கபறும்
ெோைம் கவகு கேோடைவில் இல்டை.
பிரக்ஞோனந்ேோவின் வளர்ச்சியும் கவற்றியும் நமக்கு சிை
கெய்திெடளத் ேருகின்றன. ேமிழெத்திலுள்ள ேனியோர்
பள்ளிெளில் மோைவர்ெடள கெஸ் விடளயோட்டில்
ஊக்ெப்படுத்துவதுரபோை, அரசுப் பள்ளிெளில் வோய்ப்புெள்
வழங்ெப்படுவதில்டை. கேோைக்ெப்பள்ளி நிடையிரைரய
கெஸ் விடளயோட்டுப் பயிற்சி வழங்குவேன் மூைம்
வருங்ெோை
விஸ்வநோேன்
ஆனந்த்ெடளயும்,
பிரக்ஞோனந்ேோக்ெடளயும் அடையோளம் ெோை முடியும்.
அவர்ெளுக்குத் ேகுந்ே ஊக்ெமும், அரசு ஆேரவும்
ஆரம்பத்திலிருந்ரே வழங்ெப்பட்ைோல் ேமிழெம், கிரோண்ட்
மோஸ்ைர்ெளின் ரெந்திரமோெ உயரக்கூடும்!

ெதுரங்ெ
ஆட்ைம்
என்பது
இந்தியோவுக்குப்
புதிகேோன்றுமல்ை. நமது புரோை இதிெோெ ெோைத்திலிருந்து
அரண்மடனெளிலும்
கேருரவோரங்ெளிலும்
விடளயோைப்படுவதுேோன் அது. பிற்ெோைத்தில் ரமல்நோட்டு
போணி
ெதுரங்ெமோன
கெஸ்
விடளயோட்டு
அறிமுெமோனரபோது இந்தியர்ெளுக்கு அதில் ரேர்ச்சி
கபறுவது சிரமமோெ இருக்ெவில்டை.
ெர்வரேெ அளவிைோன ரபோட்டிெளில் இந்தியோ ெைந்ே 60
ஆண்டுெளோெத்ேோன் முத்திடர பதித்து வருகிறது. 1961இல் இந்தியோவின் முேல் ெர்வரேெ மோஸ்ைரோெ ரமனுவல்
ஆரோன் ேைம் பதித்ேோர். அேற்கு பிறகு 26 ஆண்டுெள்
ெழித்து
1987-இல்
18
வயதுகூை
நிரம்பியிரோே
விஸ்வநோேன் ஆனந்த் இந்தியோவின் முேல் கிரோண்ட்
மோஸ்ைரோெ
ெோேடன
நிெழ்த்தினோர்.
2000-இல்
இந்தியோவின் முேல் உைெ ெோம்பியனோெ உயர்ந்ேதும்
விஸ்வநோேன் ஆனந்ரே. இதுவடர 5 முடற உைெ
ெோம்பியனோெவும், ஒருமுடற ரஷியோவுைன் இடைந்து
கெஸ் ஒலிம்பிக் ெோம்பியனோெவும் ரேர்ந்ேவர் ஆனந்த்.
ஆனந்டே கேோைர்ந்து இப்ரபோது ஏரோளமோன சிறுவர்ெளும்,
இடளஞர்ெளும் கெஸ் விடளயோட்டில் ெோேடன புரிந்து
வருகின்றனர். பிரக்ஞோனந்ேோ மட்டுமல்ைோமல் திவ்யோ
ரேஷ்முக்,
நிெல்
ஷரின்,
டவஷோலி,
கபந்ேை
ஹரிகிருஷ்ைோ, விதீத் கு ரோத்தி, ரெோரனரு ஹம்பி,
ஹரிெோ என்று வரிடெயோெப் பைர் ெர்வரேெ அளவில்
இந்தியக் கெோடிடய கெஸ் பந்ேயங்ெளில் உயர்த்திப்
பிடிக்கிறோர்ெள். இேற்கெல்ைோம் முன்ரனோடியும், இந்ே
இடளஞர்ெளுக்கு வழிெோட்டியும் விஸ்வநோேன் ஆனந்த்
என்படே பதிவு கெய்யோமல் இருக்ெ முடியவில்டை.
1987-இல் விஸ்வநோேன் ஆனந்ே முேைோவது கிரோண்ட்
மோஸ்ைர் ஆனடேத் கேோைர்ந்து, இப்ரபோது இந்திய
கிரோண்ட்
மோஸ்ைர்ெளின்
எண்ணிக்டெ
73.
பிரக்ஞோனந்ேோ இந்திய விடளயோட்டு வீரர்ெளில் 16-











 











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


✓

‘Giant Metrewave Radio Telescope (GMRT)’ என்பது 30°
வறர முழுறையாகத் திறசதிருப்பக்கூடிய பரவறளய
கரடிகயா மதாறலகநாக்கியாகும். இது ைகாராஷ்டிராவில்
புகன அருகக ‘ககாதாத்’ என்ை இடத்தில் அறைந்துள்ளது.

✓

புகனவில் உள்ள கதசிய வாமனாலி வானியற்பியல்
றையம், கலிகபார்னிய பல்கறலக்கழகம், சாண்டா குரூஸ்
ஆகியவற்றின் வானியலாளர்கள், Fast Radio Burst (FRB)
கபரறடயிலிருந்து அணு ற ட்ரஜன் வாயுவின் வழங்க
-றல வறரபடைாக்க GMRT’ஐப் பயன்படுத்தியுள்ளனர்.

உடன் த ொடர்புடடய மத்திய அடமச்சகம் எது?
அ) சட்டம் & நீதித்துறை அறைச்சகம்
ஆ) உள்துறை அறைச்சகம் 
இ) வீட்டுவசதி & நகர்ப்புை விவகார அறைச்சகம்
ஈ) சமூக நீதி & அதிகாரைளித்தல் அறைச்சகம்
✓

✓

2022-23 முதல் 2025-26 வறரயிலான காலகட்டத்தில்
மைாத்தம் `3,375 ககாடி மசலவில், ‘இன்டர்-ஆபகரபிள்
கிரிமினல் ஜஸ்டிஸ் சிஸ்டம்’ (ICJS) திட்டத்தின் இரண்டாம்
கட்டத்றத மசயல்படுத்த நடுவணரசு ஒப்புதலளித்துள்ளது.
உள்துறை அறைச்சகத்தின் ICJS திட்டத்தின் இக்கட்டம்,
ைத்திய துறை திட்டைாக மசயல்படுத்தப்படும்.

5. 2023 - பன்னொட்டு ஒலிம்பிக் குழுமத்தின் அமர்வின்
த ொகுப்பொளேொக ர ர்ந்த டுக்கப்பட்டுள்ள நகேம் எது?
அ) புது தில்லி

ICJS என்பது நாட்டில் குற்ைவியல் நீதி வழங்குவதற்குப்
பயன்படுத்தப்படும் ஒரு முக்கிய தகவல் மதாழில்நுட்ப
அறைப்பின் ஒருங்கிறணப்றப மசயல்படுத்துவதற்கான
ஒரு கதசிய தளைாகும்.

ஆ) மும்றப 
இ) மசன்றன
ஈ) ற
✓

2. ‘கஜுேொர

ொ நடன விழொ’ நடடதபறும் மொநிலம் எது?

அ) குஜராத்
ஆ) பீகார்
இ) ைத்திய பிரகதசம் 
ஈ) ைகாராஷ்டிரா
✓

48ஆவது ‘கஜுராக ா நடன விழா’ ைத்திய பிரகதசத்தில்
இருந்து மதாடங்கியது. 1 வாரகாலம் நடக்கும் இவ்விழா
2022 பிப்ரவரி.26 வறர நறடமபறும். உலகப்புகழ்மபற்ை
‘கஜுராக ா நடன விழா’ ைத்திய பிரகதசத்தின் சத்தர்பூர்
ைாவட்டத்தில் அறைந்துள்ள கஜுராக ாவில் ஏற்பாடு
மசய்யப்பட்டுள்ளது. ‘ஆசாதி கா அம்ரித் ைககாத்சவ்’ என்ை
கருப்மபாருளில் இந்த விழா ஏற்பாடு மசய்யப்பட்டுள்ளது.

அ) அந்துப்பூச்சிகள் 

அ) தமிழ்நாடு 
ஆ) ககரளா
இ) ஒடிஸா
ஈ) மதலுங்கானா
✓

ைாறிவரும் ைக்கள்மதாறகறயக் கருத்தில்மகாண்டு
தமிழ்நாடு அரசு மூத்த குடிைக்களுக்கான வறரவுக்
மகாள்றகறய உருவாக்கியுள்ளது. மூத்த குடிைக்களின்
நலனுக்கான இயக்குநரகத்றத உருவாக்கவும் இந்தக்
மகாள்றக முன்மைாழிகிைது.

✓

வறரவு ஆவணம் அரசியலறைப்பின் 41ஆவது பிரிறவ
அடிப்பறடயாகக் மகாண்டது. இது கவறல, கல்வி ைற்றும்
கவறலயின்றை, முதுறை, கநாய் ைற்றும் இயலாறை
கபான்ை நிறலகளில் மபாது உதவிக்கான உரிறைறயப்
பாதுகாக்க ைாநிலத்திற்குப் பயன்படுகிைது.

இ) பட்டாம்பூச்சிகள்
✓

சமீபத்திய ஆய்வின்படி, வடகிழக்கு இந்தியாவின் இைய
ைறல சுற்றுச்சூழல் அறைப்பில் ைகரந்தச் கசர்க்றகக்கு
அந்துப்பூச்சிகள் இன்றியறையாதறவ. சிக்கிம் ைற்றும்
அருணாச்சல பிரகதசம் ஆகிய ைாநிலங்களில் உள்ள 21
தாவரக்குடும்பங்களின் ைகரந்தச் கசர்க்றகயாளர்களாக
91 வறகயான அந்துப்பூச்சிகறள இந்த ஆய்வு குறிப்பிட்டுக்
கூறுகிைது.

2023 – பன்னாட்டு ஒலிம்பிக் குழுவின் (IOC) அைர்றவ
இந்தியா மும்றபயில் நடத்தவுள்ளது. 86ஆவது அைர்வு
1983ஆம் ஆண்டில் புதுதில்லியில் நறடமபற்ைது. அதற்குப்
பிைகு முதன்முறையாக இந்தியா இந்த ைதிப்புமிக்க IOC
கூட்டத்றத நடத்தவுள்ளது. அடுத்த ஆண்டு கை அல்லது
ஜூன் ைாதத்தில் நறடமபறும் அைர்வில், 2030 குளிர்கால
ஒலிம்பிக்கிற்கான கபாட்டி நடத்தும் நாட்டிற்கான கதர்தல்
நறடமபறும்.

‘மூத் குடிகட்கொன வடேவுக்தகொள்டகடய’ வகுத்துள்ள
மொநிலம் எது?

ஆ) கதனீக்கள்
ஈ) மவௌவால்கள்

தராபாத்

6. மாறிவரும் மக்கள்த ொடகடயக் கருத்தில்தகொண்டு

3. இமயமடல சுற்றுச்சூழலில், ‘மகேந் ச் ரசர்க்டகயில்’
முக்கிய பங்கு வகிக்கிற உயிரினம் எது?



7. உழவர்களுக்கு ஏக்கர் ஒன்றுக்கு `20,000 கருடைத்
த ொடக வழங்க ஒப்பு லளித்துள்ள மொநிலம்/UT எது?

4. ‘பிேம்மொண்ட மீட்டர் ரவவ் ரேடிரயொ த ொடலரநொக்கி’

அ) கைற்கு வங்கம்

அடமந்துள்ள இந்திய மொநிலம் எது?

ஆ) தில்லி 

அ) குஜராத்

ஆ) சிக்கிம்

இ) பஞ்சாப்

இ) ைகாராஷ்டிரா 

ஈ) உத்தரகாண்ட்

ஈ) உத்தர பிரகதசம்











 
✓











கடந்தாண்டு ைறழயால் பாதிக்கப்பட்ட விவசாயிகளுக்கு
ஏக்கருக்கு 20,000 ரூபாய் கருறண நிவாரணம் வழங்க
தில்லி அறைச்சரறவ ஒப்புதல் அளித்துள்ளது. மசப்டம்பர்அக்கடாபர் – 2021’இல், கனைறழ ைற்றும் வயல்களில்
தண்ணீர் கதங்கியதால் பல ஏக்கர் விவசாய நிலங்கள்
கசதைறடந்தன. கசதம் 70% அல்லது அதற்கும் குறைவாக
இருப்பது கண்டறியப்பட்டால், இழப்பீடு மதாறகயில் 70%
வழங்கப்படும். இழப்பு சதவீதம் 70%க்கு கைல் இருந்தால்,
ஏக்கருக்கு `20,000 வழங்கப்படும்.

8. மூன்று த ன்னொப்பிரிக்க நொடுகளில் கடேடயக்கடந்
தவப்பமண்டல புயலின் தபயர் என்ன?
அ) ரீனா
ஆ) ஆனா 
இ) பாஸ்
ஈ) சூ
✓

மவப்பைண்டல புயல் ‘ஆனா’ மூன்று மதன்னாப்பிரிக்க
நாடுகறளத் தாக்கியது. இதன் காரணைாக 70 கபர்
இைந்தனர். இந்தப் புயல் மைாசாம்பிக் ைற்றும் ைலாவிக்குள்
நுறழவதற்கு முன்பு ைடகாஸ்கரில் கறரறயக்கடந்தது.
ைடகாஸ்கரில் 41 கபரும், மைாசாம்பிக்கில் 18 கபரும்
ைலாவியில் 11 கபரும் இைந்ததாக அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

9. சமீப தசய்திகளில் இடம்தபற்ற மசொடொ ரகொட்டட உள்ள
நொடு எது?
அ) இந்தியா
ஆ) இலங்றக
இ) இஸ்கரல் 
ஈ) ஐக்கிய அரபு எமிகரட்ஸ்
✓

இஸ்கரலில் அறைந்துள்ள ‘ைசாடா ககாட்றட’ என்பது யூத
வீரத்தின் சின்னைாகும். இந்தியாவுக்கான இசுகரல் தூதர்
நவர் கிகலான், இஸ்கரலில் உள்ள ‘ைசாடா ககாட்றட’
விளக்குகளால் ஒளிர்வறதக் காட்டும் காமணாளிறயப்
பகிர்ந்துள்ளார். இருநாடுகளும் தூதரக உைவுகளின் 30
ஆண்டுகறளக்மகாண்டாடும் நிறலயில், இது இந்தியாஇஸ்கரல் உைவுகறள நிறனவுகூருவதாக உள்ளது.





கஜாககாவிச்சும் தலா 20 பட்டங்கறளப்மபற்று சை நிறல
-யில் உள்ளனர். ஓய்வுமபற்ை ஆஸ்திகரலிய மடன்னிஸ்
வீராங்கறன ைார்கமரட் ககார்ட், 24 கிராண்ட்ஸ்லாம்
பட்டங்கறள மவன்றுள்ளார்.


1. இந்து சைய அைநிறலயத்துறை வரலாற்றில் முதன்
முறையாக ைகா சிவராத்திரி விழா, கறல நிகழ்ச்சிகள்
நடத்த ஏற்பாடு: அறைச்சர் கசகர்பாபு தகவல்
இந்து சைய அைநிறலயத்துறை வரலாற்றில் முதன்
முறையாக ைகா சிவராத்திரி விழா ைற்றும் கறல
நிகழ்ச்சிகள் நடத்த ஏற்பாடு மசய்யப்பட்டு வருவதாக இந்து
சைய அைநிறலயத்துறை அறைச்சர் கசகர்பாபு மதரிவித்து
உள்ளார். மசன்றன ையிலாப்பூர் அருள்மிகு கபாலீசுவரர்
திருக்ககாயிலுக்குச்
மசாந்தைான
மசன்றன,
இராைகிருஷ்ணா ைடம் சாறலயில் உள்ள விறளயாட்டு
றைதானத்தில் ைகா சிவராத்திரி தினத்தன்று சிைப்பு
கறல நிகழ்ச்சிகள் நறடமபறும்.
2. ரஷ்யா மீது ஜி7 நாடுகள் மபாருளாதார தறட:
உக்றரன் விவகாரத்தில் இந்தியா நடுநிறல
அமைரிக்கா, பிரிட்டன், பிரான்ஸ் மஜர்ைனி, இத்தாலி,
கனடா, ஜப்பான் ஆகிய நாடுகள் அங்கம் வகிக்கும் ஜி7
கூட்டறைப்பு சார்பில் ரஷ்யா மீது ஏற்மகனகவ பல்கவறு
மபாருளாதார தறடகள் விதிக்கப்பட்டுள்ளன. அந்த
நாட்டின் மீது ஜி7 சார்பில் கைலும் பல்கவறு கடுறையான
மபாருளாதார தறடகள் விதிக்கப்படும் என்று மஜர்ைனி
அறிவித்துள்ளது.
உக்றரன் விவகாரம் மதாடர்பாக ஐ.நா. பாதுகாப்பு
கவுன்சிலில் கநற்று முன்தினம் விவாதம் நடந்தது. இதில்
உக்றரன் கபார் பதற்ைம் குறித்து ஆழ்ந்த கவறல
மதரிவித்த இந்தியா, அறனத்து தரப்பும் அறைதி காக்க
கவண்டுககாள் விடுத்தது. எனினும் ரஷ்யா மீது இந்தியா
எவ்வித
விைர்சனத்றதயும்
முன்றவக்கவில்றல.
இறுதியில்
நடந்த
வாக்மகடுப்பில்
இந்தியா
பங்ககற்கவில்றல. உக்றரன் விவகாரத்தில் ஆரம்பம்
முதகல இந்தியா நடுநிறல வகித்து வருகிைது.

10. இருபத்த ொரு கிேொண்ட்ஸ்லொம் பட்டங்கடள தவன்ற
மு ல் தடன்னிஸ் வீேர் யொர்?

3. நாசாவின் மசயற்றகக்ககாளுக்கு சிக்காத சூரிய
புகராட்டான் நிகழ்வுகறள சந்திரயான்-2 விண்கலம்
கண்டறிந்தது: இந்திய விண்மவளி ஆய்வு நிறுவனம்
தகவல்

அ) கராஜர் மபடரர்
ஆ) ரகபல் நடால் 
இ) கநாவக் கஜாககாவிச்
ஈ) ஆண்ட்கர அகாசி
✓

✓

ஆஸ்திகரலிய ஓப்பன் மடன்னிஸ் மதாடரின் இறுதிப்
கபாட்டியில் ரஷ்யாவின் கடனியல் மைட்மவகடறவ
வீழ்த்தி, 21ஆவது கிராண்ட்ஸ்லாம் பட்டத்றத மவன்று
வரலாற்று சாதறன பறடத்தார் ரகபல் நடால்.
இருபத்மதாரு கிராண்ட்ஸ்லாம் பட்டங்கறள மவன்ை
முதல் மடன்னிஸ் வீரர் என்ை மபருறைறய அவர்மபற்ைார்.
சுவிச்சர்லாந்தின் கராஜர்மபடரரும் மசர்பியாவின் கநாவக்









நாசாவின்
மசயற்றகக்ககாளுக்கு
சிக்காத
சூரிய
புகராட்டான் நிகழ்வுகறளச் சந்திரயான்-2 விண்கலம்
கண்டறிந்துள்ளதாக இஸ்கரா மதரிவித்துள்ளது.
நிலவின் மதன் துருவத்றத ஆய்வு மசய்ய இந்திய
விண்மவளி ஆய்வு நிறுவனம் (இஸ்கரா), சந்திரயான்-2
விண்கலத்றத 2019 ஜூறல 22-ல்
ரிககாட்டாவில்
இருந்து அனுப்பியது.



 











பல்கவறு கட்டத்துக்குப் பிைகு, சந்திரயான் விண்கலம்
மவற்றிகரைாக நிலறவ மநருங்கியது. ஆனால், மசப்.7-ம்
கததி சந்திரயான் விண்கலத்தின் கலண்டர் கலன்
திட்டமிட்டபடி நிலவில் தறரயிைங்கவில்றல. திடீர்
மதாழில்நுட்பக் ககாளாைால் கலண்டர் கவகைாகச் மசன்று
நிலவின் தறரயில் கைாதியதாகக் கூைப்படுகிைது.
அகத கநரத்தில், விண்கலத்தின்ைற்மைாரு பகுதியான
ஆர்பிட்டர், நிலவின் சுற்றுப்பாறதயில் மவற்றிகரைாக
நிறலநிறுத்தப்பட்டது. அதன்பிைகு, நிலறவச் சுற்றிவரும்
ஆர்பிட்டர் பல்கவறு தகவல்கறளப் பூமிக்கு அனுப்பி
வருவதாக இஸ்கரா மதரிவித்தது. இந்நிறலயில், சூரிய
புகராட்டான் நிகழ்வுகறள சந்திரயான் விண்கலம்
கண்டறிந்துள்ளது.





நிகழ்றவக் கண்டறிந்துள்ளது.
மதரிவித்துள்ளது.

இவ்வாறு

இஸ்கரா

சந்திரயான்-2 விண்கலம் மவற்றிகரைாக நிலறவ
அறடயாைல்கபானதும்,
இஸ்கரா
விஞ்ஞானிகள்
கடுறையாக கசார்வறடத்திருந்தனர். ஆனால், தற்கபாது
நாசாவுக்கு சிக்காத அறிய தகவல்கள் சந்திரயான்-2வின்
ஆர்ப்பிட்டரில் சிக்கிஉள்ளது விஞ்ஞானிகள் ைத்தியில்
ைகிழ்ச்சிறய ஏற்படுத்தியுள்ளது.
சூரியனின் பிழம்புகள் விண்மவளியில் மவடித்துச் சிதறும்.
அறவ சில கநரங்களில் ஆற்ைல்மிக்க துகள்கறளப் பூமி
கபான்ை கிரகங்களுக்குள் நுறழகிைது. இவற்றில்
மபரும்பாலானறவ
அதிக
ஆற்ைல்
மகாண்ட
புகராட்டான்ககளயாகும்.

இதுமதாடர்பாக ’இஸ்கரா’ கூறியதாவது: சந்திரயான் 2-ன்
ஆர்பிட்டர் கருவியானது சூரியனின் மவப்ப பிழம்புகளின்
மவளிகயற்ைங்கள், அயனியாக்கம் மசய்யப்பட்ட துகள்
ைற்றும்
காந்தப்புலங்களின்
சக்திவாய்ந்த
ஓறட
ஆகியவற்றைக்
கடந்த
ஜன.18-ம்
கததி
பதிவு
மசய்துள்ளது. இந்த மவப்ப மவளிகயற்ைங்கள்தான் புவி
காந்தப் புயல்களுக்கும், வானத்தில் துருவ ஒளிறய
ஒளிரவும் வழிவகுக்கிைது. இத்தறகய சூரிய புகராட்டான்
நிகழ்வுகளின் தாக்கம் பதிவு மசய்யப்பட்டுள்ளதால்,
மவவ்கவறு
கிரக
அறைப்புகளில்
இது
எவ்வாறுமசயல்படுகிைது என்பது புரிந்துமகாள்ள உதவும்.
சூரியன் மிக உக்கிரைாக இருக்கும்கபாது, சூரிய எரிப்பு
எனப்படும் கண்கவர் மவடிப்புகள் ஏற்படுகின்ைன.
அப்கபாது
சூரியனின் பிழம்புகள்
விண்மவளியில்
மவடித்துச் சிதறும். அறவ சில கநரங்களில் ஆற்ைல்மிக்க
துகள்கறளப் பூமி கபான்ை கிரகங்களுக்குள் நுறழகிைது.
இவற்றில் மபரும்பாலானறவ அதிக ஆற்ைல் மகாண்ட
புகராட்டான்ககள ஆகும்.
இந்த ஆற்ைலின் சக்திக்கு ஏற்ப, அறவ விண்மவளிறயக்
கடுறையாகப் பாதிக்கிைது. இதில் ஏற்படும் கதிர்வீச்சு
விண்மவளி நிறலயங்களில் இயங்கும் ைனிதர்கறளப்
பாதிக்கிைது.
கைலும், பூமியின் நடுத்தர வளிைண்டலத்தில் மபரிய
அளவில் அயனியாக்கத்றத ஏற்படுத்துகிைது. அறவன
சூரியமவடிப்பில் ஏற்படும் பிழம்புகளின்வலிறைக்கு ஏற்ப
வறகப்படுத்தப்படுகின்ைன.
ஏ - மிகச்சிறியறவ. அறதத் மதாடர்ந்து பி, சி, எம் ைற்றும்
எக்ஸ் உள்ளது. ஒவ்மவாரு வகுப்பிலும் 1-9 வறரயிலான
நுணுக்கைான அளவுகளும் உள்ளன. உதாரணைாக எம்2
என்பது எம்1-ஐ விட 2 ைடங்கு வலிறை மகாண்டது.
அதன்படி, சமீபத்தில், இரண்டு எம் வகுப்பு அளவுள்ள
மவடிப்புகள் நடந்துள்ளன. அவற்றில், ஒன்று எம் 1.5
அளவில் மவப்ப பிழம்புகளின் மவளிகயற்ைங்களுடனும்,
ைற்மைான்று
எம்
5.5
அளவுக்கு
ஆற்ைல்மிக்க
துகள்கறளயும் கிரகங்களுக்குள் மசலுத்தியுள்ளது.
இந்த சூரிய புகராட்டான் நிகழ்றவப் பூமிறயச் சுற்றி
வரும் நாசாவின் புவிசார் மசயல்பாட்டுச் சுற்றுச்சூழல்
மசயற்றகக்ககாள் (GOES) கண்டறியவில்றல. ஆனால்,
நிலறவச் சுற்றி வரும் நைது சந்திரயான் -2 தனது
மைன்றையான எக்ஸ்கர ஸ்மபக்ட்கராமீட்டர் மூலம் இந்த











 













1. ‘தேசிய அறிவியல் நாள்’ முன் கடைப்பிடிக்கப்படும் ஒரு

4. 2022 பபய்ஜிங் குளிர்கால ஒலிம்பிக்கில் பேக்கப்

வார கால நிடைதவந்ேலின் பபயர் என்ை?

பட்டியலில் முேலிைம் பிடித்ே நாடு எது?

அ) Atmanirbhar Vigyan

அ) சீைா

ஆ) Vigyan Sarvatra Pujyate 

ஆ) அதமரிக்கா

இ) Celebration of Science in Past

இ) நார்தவ 

ஈ) ‘Science in Culture’ Celebrations

ஈ) தஜர்மனி

✓

‘விக்யான் சர்வத்ர பூஜ்யதே’ என்ற ேலைப்பில் ஒரு வார
காை நிலைதவந்ேலை அறிவியல் மற்றும் தோழில்நுட்ப
அலமச்சர் Dr ஜிதேந்திர சிங் மற்றும் மத்திய கைாச்சார
அலமச்சர் ஜி கிஷன் தரட்டி ஆகிதயார் தோடங்கினர்.

✓

அமுேப்தபருவிழாவின் ஒருபகுதியாக இது தோடங்கப்பட்ட
-து. தேசிய அறிவியல் நாளாை பிப்.28ஆம் தேதி வலர
நாடு முழுவதும் 75 இடங்களில் ஒதர தநரத்தில் இந்ே
நிகழ்ச்சி நலடதபறுகிறது.

✓

2022 தபய்ஜிங் குளிர்காை ஒலிம்பிக்கில் பதிைாறு ேங்கப்
பேக்கங்களுடன் நார்தவ முேலிடம் பிடித்துள்ளது. அலேத்
தோடர்ந்து தஜர்மனி பன்னிரு ேங்கமும் சீைா 9 ேங்கமும்
தபற்று முலறதய இரண்டு மற்றும் மூன்றாம் இடத்தில்
உள்ளது. விலளயாட்டுப் தபாட்டிகள் சமீபத்தில் ‘தபர்ட்ஸ்
தநஸ்ட்’ லமோைத்தில் முடிவலடந்ேை.

✓

சீைாவும் அேன் அதிபர் ஜி ஜின்பிங்கும் 2026இல் இந்ேப்
தபாட்டிகலள நடத்தும் மிைாதைா-கார்டிைாவிடம் இேன்
தபாறுப்புக்கலள ஒப்பலடத்ேைர்.

2. ‘நீலப்பபாருளாோரம் மற்றும் பபருங்கைல் ஆளுடகக்

✓



-காை பெயல்திட்ைத்டே’ கீழ்காணும் எந்ே நாட்டுைன்
இடைந்து இந்தியா ஒப்புக்பகாண்ைது?

5. யூனிஸ், பிராங்க்ளின் & ைட்லி ஆகிய மூன்று புயல்கள்

அ) அதமரிக்கா

அ) வட அதமரிக்கா

ஆ) ஐக்கிய அரபு அமீரகம்

ஆ) ஐதராப்பா 

இ) பிரான்ஸ் 

இ) ஆஸ்திதரலியா

ஈ) ஜப்பான்

ஈ) ஆப்பிரிக்கா

இந்தியாவும் பிரான்ஸும் “நீைப்தபாருளாோரம் மற்றும்
தபருங்கடல் ஆளுலகக்காை தசயல்திட்டத்தில்” உடன்ப
-ட்டுள்ளை. இந்ே ஒப்பந்ேம் அறிவியல் அறிவு மற்றும் கடல்
சார் பாதுகாப்புக்கு பங்களிப்பலே தநாக்கமாகக்தகாண்டு
உள்ளது. தமலும், கடல் என்பது உைகளாவிய தசாத்ோக
இருப்பலே உறுதிதசய்கிறது.

உள்ளிட்ை புயல் போகுதியால் பாதிக்கப்பட்ை பகுதி எது?

✓

யூனிஸ் புயல், இைண்டனுக்கு முேல் சிவப்பு வானிலை
எச்சரிக்லகலய வழங்கியது. 1987இல் பிரிட்டன் மற்றும்
வடக்கு பிரான்சில் தபரும் புயல் ோக்கியேற்குப்பின் இது
ஐதராப்பாவில் வீசும் சக்திவாய்ந்ே புயல்களுள் ஒன்றாகும்.

✓

பிரிட்டன், அயர்ைாந்து, தநேர்ைாந்து, தபல்ஜியம், தஜர்மனி
மற்றும் தபாைந்து ஆகிய நாடுகளில் மரங்கள் முறிந்து
விழுந்ேது பைத்ே காற்று வீசியது ஆகியவற்றால் 15 தபர்
இறந்ேைர். அலேத்தோடர்ந்ே 2 நாட்களில் பிராங்க்ளின்
மற்றும் டட்லி புயல்கள் அங்கு ோக்கிை.

✓

தவளியுறவுத்துலற அலமச்சர் தஜய்சங்கர் மூன்று நாள்
பயணமாக பிரான்ஸ் நாட்டுக்கு தசன்றிருந்ேதபாது இது
தமற்தகாள்ளப்பட்டது.

✓

கடல்சார் வர்த்ேகம், கடல் சூழல் சுற்றுைா, உள்நாட்டு
நீர்வழிகள், அறிவியல் ஆராய்ச்சி மற்றும் ஒருங்கிலணந்ே
கடதைார தமைாண்லம ஆகியலவ இதில் அடங்கும்.

6. போற்றுதநாய்க்கு பிறகு புதிோகக் கண்டுபிடிக்கப்பட்ை

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

அ) பாம்பு

மருந்து நிறுவைத்துைன் கூட்டிடைந்துள்ளது?

ஆ) ேட்லடப்புழு 

அ) பைசீ பதயாதடக் 

இ) வீட்டு எலி

ஆ) தகடிைா தெல்த்தகர்

ஈ) வீட்டு ஈ

இ) சிப்ைா

எந்ே இைத்திற்கு, ‘ஹம்பர்டியம் தகாவிைம்’ எைப் பபயர்
சூட்ைப்பட்டுள்ளது?

✓

ஒரு சிறிய இராஜநாகம்தபாை தோற்றமளிக்கும் ேட்லடப்
புழு இைத்லே அறிவியைார்கள் கண்டுபிடித்துள்ளைர்.

✓

பிரான்ஸ் மற்றும் இத்ோலியில் இந்ே உயிரிைங்கள்
நத்லேகலள தவட்லடயாடுவலே ஆராய்ச்சியாளர்கள்
கண்டுபிடித்துள்ளைர். COVID தோற்றுதநாயின் தபயரால்
இந்தத் ேட்லடப்புழுவுக்கு ‘ெம்பர்டியம் தகாவிடம்’ என்று
தபயரிடப்பட்டுள்ளது.

ஈ) சன் பார்மா
✓

Coalition for Epidemic Preparedness Innovations (CEPI)
ஆைது, COVID ேடுப்பூசிலய உருவாக்க, Translational
Health Science and Technology Institute (THSTI) மற்றும்
Panacea
Biotec
ஆகியவற்லற
உள்ளடக்கிய
கூட்டலமப்புடன் இலணயும்.

✓

THSTI என்பது மத்திய அறிவியல் மற்றும் தோழில்நுட்ப
அலமச்சகத்தின் உயிரித் தோழில்நுட்பவியல் துலறயின்
ேன்ைாட்சி நிறுவைமாகும். CEPI, இப்புதிய திட்டத்திற்கு
$12 மில்லியன் டாைர் வலர நிதியளிக்கும்.











 

✓

✓











10. பகாங்குர்ஸ்-M ஏவுகடைகடளத் ேயாரிப்பேற்காக,

வைவுயிரி ெரைாலயம் அடமந்துள்ள மாநிலம் / UT எது?
அ) ெரியாைா

இந்திய இராணுவம், பின்வரும் எந்ே நிறுவைத்துைன்
ஒப்பந்ேம் பெய்துள்ளது?

ஆ) பீகார்

அ) டிஆர்டிஓ

இ) குஜராத் 

ஆ) பாரத் லடைமிக்ஸ் லிட் 

ஈ) உத்ேரகாண்ட்

இ) ஹிந்துஸ்ோன் ஏதராநாட்டிக்ஸ் லிட்

உைக சதுப்பு நிை நாலள முன்னிட்டு 2 புதிய இராம்சர்
ேளங்கள் அறிவிக்கப்பட்டுள்ளை. அலவ: குஜராத்தில்
உள்ள கிஜாடியா வைவுயிரி சரணாையம் மற்றும் உத்ேர
பிரதேச மாநிைத்தில் உள்ள பகீரா வைவுயரி சரணாையம்.
இந்தியா 10,93,636 தெக்தடர் பரப்பளலவக்தகாண்ட
49 ேளங்களின் வலையலமப்லபக் தகாண்டுள்ளது.

ஈ) பாரத் எைக்ட்ரானிக்ஸ் லிட்

இந்ே எண்ணிக்லக தேற்காசியாவிதைதய மிகவுயர்ந்ேது
ஆகும். மத்திய சுற்றுச்சூழல் அலமச்சகம் ஜஜாரில் உள்ள
சுல்ோன்பூர் தேசிய பூங்கா மற்றும் பிந்ோவாஸ் வைவுயிரி
சரணாையத்லே ெரியாைாவில் உள்ள இராம்சர்
ேளங்களாக முன்ைோக அறிவித்ேது.

நாட்டில் பாதுகாக்கப்பட்ை நிடலயில் கண்டுபிடிக்கப்பட்டு
உள்ளை?
அ) இந்தியா
ஆ) மியான்மர் 
இ) இைங்லக
ஈ) அதமரிக்கா
மியான்மரில் ‘Eophylica priscastellata’ மற்றும் ‘Phylica
piloburmensis’ ஆகிய இரண்டு புதிய வலக புலேபடிவ
பூக்கலளப் பழங்காை ஆராய்ச்சியாளர்கள் அலடயாளம்
கண்டுள்ளைர். அலவ குலறந்ேது 99 மில்லியன்
ஆண்டுகளுக்கு முந்லேய வட மியான்மரில் உள்ள கம்தி
மற்றும் ேலைங் சுரங்கங்களில் இருந்ே கிதரட்தடசியஸ்
அம்பரில் கண்டுபிடிக்கப்பட்டுள்ளை.

9. ெமீபத்திய பெய்திகளில் இைம்பபற்ற, ‘2010 TK7 மற்றும்
2020 XL5’ என்பது என்ை?
அ) புறக்தகாள்கள்
ஆ) பூமி டிதராஜன்கள் 
இ) விண்கற்கள்
ஈ) தோலைதநாக்கிகள்
✓

✓



7. புதிய இராம்ெர் ேளமாக அறிவிக்கப்பட்டுள்ள கிஜாடியா

8. 99 மில்லியன் ஆண்டுகள் பழடமயாை மலர்கள், எந்ே

✓



‘பூமி டிதராஜன்’ என்பது ஒரு சிறுதகாளாகும். இது நமது
புவியின் அதே சுற்றுப்பாலேலயப் பகிர்ந்துதகாள்வதோடு
சூரியலையும் சுற்றிவருகிறது. 2ஆவது ‘பூமி டிதராஜன்’
2020இல் கண்டறியப்பட்டது; அகற்கு ‘2020 XL5’ என்று
தபயரிடப்பட்டது. இது பூமிக்கு அருகிலுள்ள சிறுதகாளாகும்.
இது விைகிச்தசல்லும் முன் அடுத்ே 4,000 ஆண்டுகளுக்கு
இச்சுற்றுப்பாலேயிலிருக்கும் எை எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.
இச்சிறுதகாள் ‘Pan-STARRS S1’ தோலைதநாக்கிமூைம்
கண்டுபிடிக்கப்பட்டது. முேலில் அறியப்பட்ட பூமி டிதராஜன்
சிறுதகாள் ‘2010 TK7’ ஆகும். சுமார் 0.3 கிமீ அகைம்
உலடய இது, 2010இல் கண்டுபிடிக்கப்பட்டது.









✓

பாரத் லடைமிக்ஸ் லிட்டும் (BDL) இந்திய இராணுவமும்
`3,131.82 தகாடி மதிப்பிைாை ஒப்பந்ேத்தில் ‘Konkurs-M’
ஏவுகலணகலள வாங்குவேற்காக ஈடுபட்டுள்ளை. 754000 மீ வீச்சுத்திறன்தகாண்ட இந்ே ஏவுகலண BMP-II
இலிருந்தோ அல்ைது ேலர ஏவியிலிருந்தோ ஏவப்படைாம்.
தகாங்குர்ஸ்-M இரஷ்ய மூலக்கருவி உற்பத்தியாளரின்
(OEM) உரிம ஒப்பந்ேத்தின்கீழ் இது ேயாரிக்கப்படுகிறது.


1. எல்ஐசி தபாதுப் பங்கு: 20% அந்நிய தநரடி முேலீட்டுக்கு
அனுமதி
ஆயுள் காப்பீட்டு நிறுவைத்தின் (LIC) தபாதுப் பங்குகலள
வாங்குவதில் 20 சேவீே அந்நிய தநரடி முேலீட்டுக்கு
மத்திய அரசு அனுமதி அளித்துள்ளது.
இதுகுறித்து மத்திய அரசு வட்டாரங்கள் கூறியோவது:
LIC’ல் மத்திய அரசின் பங்குகலள தபாதுப்பங்கு தவளியீடு
மூைம் விற்பலை தசய்ய மத்திய அரசு முடிதவடுத்துள்ளது.
தவளிநாட்டு முேலீட்டாளர்கள் தபாதுப்பங்குகலள வாங்கு
-ேற்கு விரும்பைாம். ஆைால், ேற்தபாலேய விதிகளின்படி,
எல்ஐசியில் அந்நிய தநரடி முேலீடு குறித்து எதுவும்
குறிப்பிடப்படவில்லை.
ேற்தபாலேய அந்நிய தநரடி முேலீட்டு விதிகளின்படி,
தபாதுத்துலற வங்கிகளில் அந்நிய தநரடி முேலீட்டுக்கு
20 சேவீேம் வலர அனுமதி அளிக்கப்பட்டுள்ளது. அலேப்
பின்பற்றி எல்ஐசி நிறுவைத்தில் 20 சேவீே அந்நிய தநரடி
முேலீட்டுக்கு அனுமதி அளிக்க முடிவு தசய்யப்பட்டுள்ளது.
இந்ே முடிவுக்கு பிரேமர் நதரந்திர தமாடி ேலைலமயில்
நலடதபற்ற மத்திய அலமச்சரலவக் கூட்டத்தில் ஒப்புேல்
அளிக்கப்பட்டது.
எல்ஐசியில் மத்திய அரசின் பங்கில் 5 சேவீேமாை 31.63
தகாடி பங்குகலள தபாதுப்பங்கு தவளியீடுமூைம் விற்க
இந்திய பங்கு, பரிவர்த்ேலை வாரியத்திடம் (தசபி) கடந்ே
13-ஆம் தேதி வலரவு அறிக்லக ோக்கல் தசய்யப்பட்டது.
அந்ே விற்பலைமூைம் `63,000 தகாடி திரட்ட திட்டமிடப்ப
-ட்டுள்ளது.
இலணயவழி ஏை முலறயில் நிைக்கரி விற்பலைக்கு
ஒப்புேல்: தகால் இந்தியா லிட் உள்ளிட்ட அரசு நிைக்கரி
நிறுவைங்கள், துலறசார்ந்ே ஏை விற்பலைக்குப் பதிைாக,
இலணயவழி தபாது ஏை முலறயில் நிைக்கரிலய
விற்பலை தசய்ய மத்திய அலமச்சரலவ ஒப்புேல்
அளித்துள்ளது.



 











பிரேமர் தமாடி ேலைலமயில் நலடதபற்ற தபாருளாோர
விவகாரங்களுக்காை
மத்திய
அலமச்சரலவக்
கூட்டத்தில் இதுதோடர்பாக முடிதவடுக்கப்பட்டது.
இதுகுறித்து நிைக்கரித்துலற அலமச்சகம் தவளியிட்ட
அறிக்லகயில், ‘மத்திய அரசின் இந்ே முடிவால் சந்லேயில்
விலைகுறித்ே ேவறாை ேகவல்களுக்கு முற்றுப்புள்ளி
லவக்கப்படும்; அலைத்து நுகர்தவாருக்கும் ஒதர விலை
தேரிவிக்கப்படும். தமலும், இலணயவழி ஏை நலடமுலற,
மின்னுற்பத்தி துலற உள்பட அலைத்து துலறகளுக்கும்
பயனுள்ளோக இருக்கும்’ என்று தேரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
ஆயுஷ்மான் பாரத் டிஜிட்டல் (எண்ம) மிஷன் திட்டத்துக்கு
ஒப்புேல்: நாடு முழுவதும் ஆயுஷ்மான் பாரத் டிஜிட்டல்
மிஷன் எைப்படும் எண்ம சுகாோர அலடயாள அட்லடத்
திட்டத்லே தசயல்படுத்ே மத்திய அலமச்சரலவ ஒப்புேல்
அளித்துள்ளது. அடுத்ே 5 ஆண்டுகளில் `1,600 தகாடியில்
இத்திட்டம் தசயல்படுத்ேப்படும்.





நலடபயிற்சி, ஓடுேல் மற்றும் மிதிவண்டி ஓட்டுேல் ஆகிய
சவால் தபாட்டிகளில் சுகாோரத் துலற அலமச்சர் மா.
சுப்பிரமணியன் பதிவு தசய்திருந்ோர். இதில் அதிக
எண்ணிக்லகயிைாை தசயல்பாடுகளில் 390 கிமீ தூரம்
ஓடி முேலிடத்லேப்பிடித்துள்ளார்.
நலடபயிற்சி சவால் தபாட்டியில் அதிக எண்ணிக்லகயி
-ைாை தசயல்பாடுகளில் மாநகராட்சி ஆலணயர் ககன்தீப்
சிங் தபடி 5ஆம் இடத்லே பிடித்துள்ளார்.
தசன்லை மாநகரம் முேலிடம்
தசன்லை மாநகரில் மிதிவண்டி ஓட்டுேல் சவாலில் 1,059
தபர் பதிவு தசய்து தமாத்ேம் 72,458 கிமீ தூரத்லே
கடந்துள்ளைர். இேன்மூைம் தபாட்டியில் கைந்துதகாண்ட
நகரங்களிதைதய அதிகம் பதிவுதசய்ேவர்கள், கடந்ே
தூரம் அடிப்பலடயில் தசன்லை மாநகரம் முேலிடத்லே
தபற்றுள்ளது. இவ்வாறு தசய்திக்குறிப்பில் கூறப்பட்டுள்ளது.

இந்ேத் திட்டத்தின்கீழ் குடிமக்களுக்கு எண்ம சுகாோர
அலடயாள அட்லட வழங்கப்படும். அவர்களின் சுகாோரம்
பற்றிய ேகவல்கள் எண்ம வடிவில் ஆவணங்களாக
தசமித்து, அேனுடன் அலடயாள எண் இலணக்கப்படும்.
ேகவல் தோழில்நுட்ப உேவியுடன் மக்களுக்கு ேரமாை
மருத்துவச் தசலவலய வழங்குவேற்கு இந்ேத் திட்டம்
உேவிகரமாக இருக்கும்.
மத்திய அரசின் இந்ேத் திட்டத்லே தேசிய சுகாோர
ஆலணயம் தசயல்படுத்தும் என்று மத்திய அரசு
தவளியிட்ட தசய்திக்குறிப்பில் தேரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
2. மத்திய அரசு சார்பில் ‘உடல் ஆதராக்கிய சவால் தபாட்டி’
- அலமச்சர் மா. சுப்பிரமணியன் முேலிடம்: தசன்லை
மாநகரில் அதிக தபாட்டியாளர்கள் பங்தகற்பு
மத்திய அரசு நடத்திய ‘உடல் ஆதராக்கிய சவால்’
தபாட்டியில், ேமிழ்நாட்டின் சுகாோரத் துலற அலமச்சர் மா.
சுப்பிரமணியன் முேலிடம் பிடித்துள்ளார்.
இதுதோடர்பாக தசன்லை மாநகராட்சி
தசய்திக்குறிப்பில் கூறியிருப்போவது:

தவளியிட்ட

75ஆம் ஆண்டு இந்திய விடுேலை விழாலவ முன்னிட்டு,
உடல் ஆதராக்கியஞ்சார் தபாட்டிகளில் இந்திய அளவில்
75 நகரங்கலளச் சார்ந்ே ேலைவர்கள், பல்தவறு
நிறுவைங்களின்
முேன்லமதசயல்
அலுவைர்கள்,
ஆலணயாளர்கள் மற்றும் தபாதுமக்கள் பங்தகற்றைர்.
இதில் இலணயேளம் வாயிைாக பதிவுதசய்ே நபர்களின்
நலடபயிற்சி, ஓடுேல் மற்றும் மிதிவண்டி ஓட்டுேல்
தபான்ற
நிகழ்வுகள்
இலணயம்
வழிதய
கண்காணிக்கப்பட்டு அேன் அடிப்பலடயில் முடிவுகள்
தவளியிடப்பட்டுள்ளை.
75 நகரங்கள் பங்தகற்பு
நலடபயிற்சி, ஓடுேல் மற்றும் மிதிவண்டி ஓட்டுேல்
தபான்ற நிகழ்வுகளில் 75 நகரங்களில் உள்ள முக்கிய
ேலைவர்களில் 297 தபரும், பல்தவறு நிறுவைங்களின்
முேன்லம
தசயல்
அலுவைர்கள்
மற்றும்
அரசு
ஆலணயாளர்கள் 56 தபரும் பதிவு தசய்ேைர்.











 











1. ‘பிரதம அமமச்சர் கிராம சதக் ய ாஜனா’ திட்டத்மதச்
சச ல்படுத்துகிற மத்தி


✓

அமமச்சகம் எது?

அ) சாலைப்ப ாக்குவரத்து & நெடுஞ்சாலை அலைச்சகம்
ஆ) ஊரக வளர்ச்சி அலைச்சகம் 
இ) உழவு ைற்றும் உழவர்கள் ெை அலைச்சகம்
✓

✓



சர்வபேச பகாட் ாட்டு இயற்பியல் லையம் (ICTP) ைற்றும்
சர்வபேச கணிே ஒன்றியம் ஆகியவற்றுடன் இலைந்து
அறிவியல் ைற்றும் நோழில்நுட் த்துலற நிதியுேவியுடன்
ஒரு வளரும் ொட்லடச் பசர்ந்ே ஆராய்ச்சியாளருக்கு
ஆண்டுபோறும் இப் ரிசு வழங்கப் டுகிறது.

ஈ) ஞ்சாயத்து ராஜ் அலைச்சகம்

4. நிதி நிமலத்தன்மம மற்றும் யமம்பாட்டுக் கவுன்சிலின்

ைத்திய ஊரக வளர்ச்சி அலைச்சகைானது பேசிய ஊரக
உட்கட்டலைப்பு பைம் ாட்டு முகலையுடன் இலைந்து
‘பிரேை அலைச்சர் கிராை சேக் பயாஜனா’ திட்டத்லேச்
நசயல் டுத்துகிறது. சமீ த்தில், ைத்திய ஊரக வளர்ச்சி
ைற்றும் ஞ்சாயத்து ராஜ் அலைச்சர் கிரிராஜ் சிங், ந ாது
நவளியில் கிராைப்புற இலைப்புக்கான GIS ேரலவ
நவளியிட்டார்.

தமலவர்

பிரேைரின் கிராைப்புற சாலைத்திட்டத்தின் ஒரு குதியாக
800,000+ கிராைப்புற வசதிகள் நோடர் ான புவியியல்
ேகவல் அலைப்பு ற்றிய ேரவுகளும், ஒரு மில்லியன்+
வசிப்பிடங்கள் ைற்றும் 25,00,000+ கிபைாமீட்டர் தூர
சாலைகள் ற்றிய ேரவுகளும் பசகரிக்கப் ட்டு ஜிஐஎஸ்
அலைப்ல யன் டுத்தி டிஜிட்டல் ையைாக்கப் ட்டுள்ளன.

ார்?

அ) RBI ஆளுெர்
ஆ) ைத்திய நிதி அலைச்சர் 
இ) பிரேைர்
ஈ) NITI ஆபயாக் CEO
✓

நிதி நிலைத்ேன்லை ைற்றும் பைம் ாட்டுக் கவுன்சிலின்
25ஆவது கூட்டம், ைத்திய நிதியலைச்சர் நிர்ைைா சீோராைன்
ேலைலையில் ெடந்ேது. நிதித்துலறயின் வளர்ச்சிக்கும்,
ந ாருளாோர நிலைப்புத்ேன்லையுடன் உள்ளடங்கிய
ந ாருளாோர வளர்ச்சிலய அலடவேற்கும் பேலவயான
ெடவடிக்லககள் குறித்து விவாதிக்கப் ட்டது. ொைய
பைைாண்லை நோடர் ான
ல்பவறு நசயல் ாட்டு
சிக்கல்கலளயும் அக்கவுன்சில் விவாதித்ேது.

2. இந்தி ாவில் அமனத்து முன்கட்டண கருவிகமையும்

✓

அங்கீகரிக்கும் நிறுவனம் எது?

5. National Means-cum-Merit Scholarship (NMMSS)

அ) NPCI

திட்டமானது எந்த ஆண்டு வமர நீட்டிக்கப்பட்டுள்ைது?

ஆ) RBI 

அ) 2023-24

இ) நிதி அலைச்சகம்

ஆ) 2025-26 

ஈ) அைைாக்க இயக்குெரகம்

இ) 2029-30

இந்திய ரிசர்வ் வங்கி இந்தியாவில் உள்ள அலனத்து
ப்ரீ-ந ய்டு கருவிகலளயும் (PPI) அங்கீகரிக்கிறது. ைஞ்
நசலுத்துேல் ைற்றும் நசட்டில்நைன்ட் சிஸ்டம்ஸ் சட்டம்,
2007 (PSS சட்டம்) கீழ் வழங்கப் ட்ட அதிகாரங்களின் கீழ்
அது அங்கீகரிக்கிறது. PSS சட்டம், 2007’இன்கீழ், ைத்திய
வங்கியின் அங்கீகாரம் இல்ைாைல், வாடகை கார் பசலவ
வழங்கும் நசயலியான ‘sRide’ குறித்து RBI அண்லையில்
ொட்டு ைக்கலள எச்சரித்ேது.

ஈ) 2031-32
✓

3. எந்த இந்தி

கணிதவி லாைருக்கு 2021-க்கான
‘இைம் கணிதவி லாைர்களுக்கான இராமானுஜன் பரிசு’
வழங்கப்பட்டுள்ைது?

6. ‘சர்வயதச விண்சவளி நிமல த்தின் நிமலமாற்ற
அறிக்மக’ம

அ) நீனா குப்ோ 

விண்சவளி நிறுவனம் எது?

ஆ) NASA 

இ) Dr B உைா சங்கர்

இ) ESA

ஈ) Dr குந்ேல் பகாஷ்
நகால்கத்ோவில் உள்ள இந்திய புள்ளியியல் கழகத்தின்
கணிேவியைாளரான ப ராசிரியர் நீனா குப்ோவுக்கு
‘இளம் கணிேவியைாளர்களுக்கான இராைானுஜன் ரிசு’
வழங்கப் ட்டது. அஃல ன் இயற்கணிே வடிவியல்
ைற்றும் ரிைாற்ற இயற்கணிேம் ஆகியவற்றில் அவர்
நசய்ே குறிப்பிடத்ேக்க
ணிக்காக கடந்ே 2021ஆம்
ஆண்டிற்கான விருலே அவர் ந ற்றார்.



வழங்கி

அ) ஸ்ப ஸ்X

ஆ) R பிரக்ஞானந்ோ

✓

2025-26 வலர பேசிய மீன்ஸ்-கம்-நைரிட் ஸ்காைர்ஷிப்
திட்டத்லே (NMMSS) நோடர கல்வி அலைச்சகம் ஒப்புேல்
அளித்துள்ளது. வருைான உச்சவரம்ல ஆண்டுக்கு `1.5
இைட்சத்திலிருந்து `3.5 இைட்சைாக அதிகரிப் துப ான்ற
ேகுதி அளவுபகால்களில் சிை ைாற்றங்களும் அறிமுகம்
நசய்யப் ட்டுள்ளன. எட்டாம் வகுப்பில் பேர்ச்சியலடந்ே
ைாைவர்ளின் இலடநிற்றலை ேடுத்ேலும், 2ஆம் நிலைக்
கட்டத்தில் கல்விலயத் நோடர ஊக்குவிப் லேயும் இது
பொக்கைாகக் நகாண்டுள்ளது.







ஈ) CNSA
✓

NASA, ‘சர்வபேச விண்நவளி நிலையத்தின் நிலைைாற்ற
அறிக்லக’யின் புதுப்பிக்கப் ட்ட திப்ல நவளியிட்டுள்ளது.
வணிகச் பசலவகளுக்கு சுமூகைான ைாற்றத்திற்கு வழி
வகுக்கும் அடுத்ே த்ோண்டிற்கான நிலைய நசயற் ாடுக
-ளுக்கான இைக்குகள் இதில் அடங்கும்.

✓

ோழ்புவி சுற்றுவழி குறித்ே வணிகப் ந ாருளாோரத்தின்
அளிப்பு ைற்றும் பேலவப் க்கம் ஆகிய இரண்லடயும்



 











பைம் டுத்ே எடுக்கப் டும் ெடவடிக்லககள் ைற்றும்
ைாற்றத்திற்குத் பேலவயான நோழில்நுட் நிலைகள்
ைற்றும் ட்நஜட் ஆகியலவயும் இதில் அடங்கும்.

✓

உலகைாவி பகுப்பாய்வு’ என்ற அறிக்மகம
நிறுவனம் எது?

அ) India Untouched

ஒயர இந்தி

சவளியிட்ட

ஆவணப்படம் எது?

அ) NITI ஆபயாக்

ஆ) Writing with Fire 

ஆ) WHO 

இ) Period. End Of Sentence

இ) ஜான் ஹாப்கின்ஸ் ல்கலைக்கழகம்

ஈ) Jai Bhim

ஈ) FDA

✓

உைக சுகாோர நிறுவனம், ‘COVID-19 சூழலில் சுகாோரக்
கழிவுகளின் உைகளாவிய குப் ாய்வு’ என்ற ேலைப்பில்
ஓர் அறிக்லகலய நவளியிட்டது. இந்ே அறிக்லகயின் டி,
உைகளவில் நசலுத்ேப் ட்ட 8 பில்லியன் ேடுப்பூசிகள்
கண்ைாடி குப்பிகள், மருந்தூசிகள் ைற்றும் முேலுேவிப்
ந ட்டிகள் வடிவில் கூடுேைாக 144,000 டன் கழிவுகலள
உற் த்தி நசய்ேோக ைதிப்பிடப் ட்டுள்ளது.

திலரப் ட ேயாரிப் ாளர்களான ரிந்து ோைஸ் ைற்றும்
சுஷ்மித் பகாஷ் இயக்கிய ‘லரட்டிங் வித் ல யர்’ என்ற
இந்திய ஆவைப் டம் 94ஆவது அகாேமி விருதுகளில்
‘சிறந்ே ஆவைப் ட’ப் பிரிவில் ரிந்துலரக்கப் ட்டுள்ளது.

✓

இந்ே ஆண்டுக்கான ஆஸ்கர் விருதுகளுக்கு ரிந்துலர
நசய்யப் ட்ட ஒபர இந்திய ஆவைப் டம் இதுவாகும்.



ஆய்வுக்கூடம்’ எந்த நிறுவனத்தின்கீழ் சச ல்படுகிறது?

1. முேல்வரின் சுயசரிலே: இன்று நவளியிடுகிறார் ராகுல்

அ) DRDO

ேமிழக முேைலைச்சர் மு.க.ஸ்டாலினின் ேன் வரைாற்று
நூைான ‘உங்களில் ஒருவன்’ நூலின் முேல் ாகத்லே
அகிை இந்திய காங்கிரஸ் முன்னாள் ேலைவர் ராகுல்
காந்தி பிப்.28 அன்று நவளியிடுகிறார்.

இ) CSIR
ஈ) BARC
அகைோ ாத்லேச் சார்ந்ே விண்நவளி யன் ாட்டு லையம்
ைற்றும் இயற்பியல் ஆராய்ச்சி ஆய்வகைானது இந்திய
விண்நவளி ஆய்வு லையத்தின்கீழ் நசயல் டுகிறது.
சமீ த்தில், இந்ே நிறுவனத்லேச் பசர்ந்ே விஞ்ஞானிகள்
‘குவாண்டம் சிக்கலை’ நவற்றிகரைாக நிரூபித்துள்ளனர்.
நிகழ்பெர குவாண்டம் கீ விநிபயாக உத்திலய (QKD)
யன் டுத்தி, 300 மீ இலடநவளியில் அலைந்ே இரண்டு
கட்டடங்களுக்கு இலடபய பஹக்-புரூப் ேகவல் நோடர்பு
முலறலய அவர்கள் பைற்நகாண்டனர்.

9. 2021-2022இல் தனது முதல் ஆப்பிரிக்க நாடுகளின்
யகாப்மபம

சவன்ற அணி எது?

அ) நசனகல் 
ஆ) ைைாவி
இ) கினியா
ஈ) ெமீபியா
✓

நசனகல் ஆப்பிரிக்க ொடுகளின் பகாப்ல யின் தினாறு
திப்புகளில் விலளயாடியுள்ளது. இறுதியாக 2021’இல்
இவ்வணி ேனது முேல் AFCON ட்டத்லே நவன்றது.

10. 2022 ஆஸ்கர் விருதுகளுக்கு பரிந்துமரக்கப்பட்ட

ஆ) ISRO 

✓

✓



7. ‘COVID-19 சதாற்றுச்சூழலில் சுகாதாரக் கழிவுகளின்

8. ‘விண்சவளி ப ன்பாட்டு மம ம் மற்றும் இ ற்பி ல்

✓



ந னால்டி ஷூட் ஔட்டில் எகிப்லே 4-2 என்ற பகால்
கைக்கில் வீழ்த்தி 2022ஆம் ஆண்டில் நசனகல் ேனது
முேல் ஆப்பிரிக்க ொடுகளின் பகாப்ல லய நவன்றது.
நசனகலின் சாடிபயா ைாபன நவற்றிக்கான பகாலை
அடித்ோர். நசனகல், 2019 - ஆப்பிரிக்கக் பகாப்ல யின்
இறுதிப்ப ாட்டியில் அல்ஜீரியாவிடம் 0-1 என்ற பகால்
கைக்கில் வீழ்ந்து இரண்டாம் இடத்லேப் பிடித்ேது.









நூலை இராகுல் காந்தி நவளியிட, பகரள முேைலைச்சர்
பினராயி விஜயன் ந ற்றுக்நகாள்கிறார்.
2. ல்பகரியாவில் ெலடந றும் 73ஆவது ஸ்ட்பரண்ட்ஜா
நிலனவு ாக்சிங் நோடரில், இந்திய வீராங்கலனகள்
நிக்கத் ஜரீன் (52 கிகி), நீட்டு (48 கிகி) ேங்கப் ேக்கம்
நவன்று சாேலன லடத்ேனர்.
3. நைக்சிபகா ஓ ன்; 4ஆவது முலறயாக சாம்பியன் ட்டம்
நவன்ற ெடால்
நைக்சிபகா ொட்டின் அகா ல்பகா ெகரில் நைக்சிபகா ஓ ன்
நடன்னிஸ் ப ாட்டிகள் ெடந்து வருகின்றன. இதில்,
ஆடவர் ஒற்லறயர் இறுதிப் ப ாட்டியில், ஆஸ்திபரலிய
ஓ ன் சாம்பியனான ெடால் ைற்றும் பிரிட்டலனச் பசர்ந்ே
பகைரூன் ொர்ரி ஆகிபயார் விலளயாடினர்.
இந்ேப் ப ாட்டியில், 6-4, 6-4 என்ற பெர் நசட் கைக்கில்
பகைரூலன வீழ்த்தி ரப ல் ெடால் ட்டம் நவன்றுள்ளார்.
அகா ல்பகாவில் ெடாலுக்கு இது 4ஆவது சாம்பியன் ட்டம்
ஆகும். ெடப்பு 2022ஆம் ஆண்டில் ெடாலின் மூன்றாவது
சாம்பியன் ட்டம் இதுவாகும்.
4. ந ாதுத்துலற வங்கிகளுக்கு `15,000 பகாடி மூைேன
நிதி
ந ாதுத்துலற வங்கிகளுக்கு `15,000 பகாடி மூைேன
நிதிலய வழங்க ைத்திய அரசு முடிநவடுத்துள்ளது. அதில்



 











ந ரும் ங்கானது நிதிப் பிரச்லனலயச் சந்தித்து வரும்
நசன்ட்ரல் ப ங்க் ஆப் இந்தியா, ஞ்சாப் & சிந்து வங்கி
உள்ளிட்டவற்றுக்கு வழங்கப் டவுள்ளது.
வங்கிகள் கடன் வழங்குவதில் பிரச்லன ஏற் டக்கூடாது
என் ேற்காக மூைேன நிதிலய ைத்திய அரசு வழங்கி
வருகிறது. ெடப்பு 2021-22ஆம் நிதியாண்டில் ந ாதுத்
துலற வங்கிகளுக்கு `20,000 பகாடி மூைேன நிதி
வழங்க ைத்திய அரசு இைக்கு நிர்ையித்திருந்ேது.
அதில் `15,000 பகாடி நிதிலயப் ந ாதுத்துலற
வங்கிகளுக்கு ைத்திய அரசு விலரவில் வழங்கும் எனத்
ேகவைறிந்ே வட்டாரங்கள் நேரிவிக்கின்றன. நசன்ட்ரல்
ப ங்க் ஆப் இந்தியா, ஞ்சாப் & சிந்து வங்கி உள்ளிட்ட
வங்கிகளுக்கு அதிக நிதி வழங்கப் டும் எனவும்
ேகவல்கள் நேரிவிக்கின்றன.
சிறப்பு நிதிப் த்திரங்கள் வாயிைாக இந்ே மூைேன நிதி
வழங்கப் டவுள்ளது. அப் த்திரங்களுக்கு வட்டி எதுவும்
விதிக்கப் டாது. அபே பவலளயில், நிதிப் த்திரங்களின்
அசல் விலையில் குறிப்பிட்ட ேள்ளு டியுடன் அலவ
விநிபயாகிக்கப் டவுள்ளன.
எந்நேந்ே வங்கிகளுக்கு எவ்வளவு நிதி வழங்குவது
என் து நோடர் ாக ைார்ச்சில் முடிநவடுக்கப் டவுள்ளோக
-வும், அலேயடுத்து மூைேன நிதியானது
கிர்ந்து
வழங்கப் டும் என்றும் ைத்திய அரசு வட்டாரங்கள்
நேரிவிக்கின்றன.
ஞ்சாப் & சிந்து வங்கிக்குக் கடந்ே 2020-21ஆம் நிதி
ஆண்டின் 3ஆவது காைாண்டின்ப ாது மூைேன நிதி
வழங்கப் ட்டது. அலேயடுத்து ப ங்க் ஆப் இந்தியா
(`3,000 பகாடி), இந்தியன் ஓவர்சீஸ் வங்கி (`4,100
பகாடி), நசன்ட்ரல் ப ங்க் ஆப் இந்தியா (`4,800 பகாடி),
யுசிஓ வங்கி (`2,600 பகாடி) ஆகியவற்றுக்குக் கடந்ே
ஆண்டு ைார்ச்சில் `14,500 பகாடி மூைேன நிதி
வழங்கப் ட்டிருந்ேது. அடுத்ே 2022-23ஆம் நிதியாண்டில்
வங்கிகளுக்கான மூைேன நிதி இைக்கு `15,000
பகாடியாகக் குலறக்கப் ட்டுள்ளது.
5. 30 ‘பிரிபடட்டர் ட்பரான்’கள் வாங்கும் ஒப் ந்ேம்:
இறுதிக்கட்டத்தில் இந்திய-அநைரிக்க ப ச்சுவார்த்லே
அநைரிக்காவிடமிருந்து $3 பில்லியன் அநைரிக்க டாைர்
(இந்திய ைதிப்பில் `22,500 பகாடி) ைதிப்பில் ன்முகத்
ோக்குேலுக்கு யன் டக்கூடிய 30-எம்கியூ9பி பிரிபடட்டர்
ட்பரான்கலள (ஆளில்ைா விைானங்கள்) இந்தியா
வாங்குவேற்கான ஒப் ந்ே ப ச்சுவார்த்லே இறுதிக்
கட்டத்லே எட்டியிருப் ோக ேகவல்கள் நவளியாகியுள்ளன.
வடக்கு அட்ைாண்டிக் ாதுகாப்பு ஒத்துலழப்பு (பெட்படா)
கூட்டலைப்பில் அங்கம் வகிக்காே ஒரு ொட்டுக்கு இந்ே
ட்பரான்கலள
வழங்க
அநைரிக்கா
ஒப் ந்ேம்
பைற்நகாள்வது இதுபவ முேல் முலறயாகும்.
இந்ே மிகப்ந ரிய ாதுகாப்புத்துலறசார் ஒப் ந்ேத்துக்கான
முன்நைாழிவு, கடந்ே 2017-ஆம்ஆண்டு முந்லேய அதி ர்
டிரம்ப் ஆட்சி காைத்தில் பிரேைர் ெபரந்திர பைாடி
அநைரிக்கா நசன்றிருந்ேப ாது அறிவிக்கப் ட்டோகும்.













அேன் பிறகு, இரு ொடுகளிலடபய ெடத்ேப் ட்ட தீவிர
ப ச்சுவார்த்லேக்குப் பிறகு இந்தியாவின் ராணுவம்,
விைானப் லட ைற்றும் கடற் லட என முப் லடகளுக்கும்
ேைா 10 ட்பரான்கள் வீேம் 30 பிரிபடட்டர் ட்பரான்கலள
இந்தியாவுக்கு விற்க முேல்கட்ட அளவில் உடன் ாடு
எட்டப் ட்டது.
இந்ே
உடன் ாடு
நோடர் ான
ப ச்சுவார்த்லே
ேற்ப ாது
இறுதிக்
கட்டத்லே
எட்டியிருப் ோக ேகவல்கள் நவளியாகியுள்ளன.
ாகிஸ்ோன் ைற்றும் சீனா என இரு எல்லை நோடர் ான
ப ார் வந்ோலும், அேலன சைாளிக்கும் வலகயில்
எல்லையில் ராணுவ ைற்றும் உள் கட்டலைப்புகலள
இந்தியா
ைப் டுத்தி வருகிறது. இந்ேச் சூழலில்,
பிரிபடட்டர் ட்பரான்களுக்கான உடன் ாடு இறுதி
கட்டத்லே எட்டியிருப் து இந்தியாவுக்கு பைலும் வலு
பசர்ப் ோக அலைந்துள்ளது.
யன் என்ன? அநைரிக்க
ாதுகாப்பு நிறுவனத்ோல்
ேயாரிக்கப் டும் இந்ே பிரிபடட்டர் ட்பரான்கள் ைணிக்கு
482 கி.மீ. பவகத்தில் நோடர்ந்து 27 ைணி பெரம் றக்கும்
திறன் நகாண்டது. பைலும், வானில் 50,000 அடி உயரம்
வலர றக்கக் கூடியது.
அபோடு, 215 கிபைா எலடலய ோங்கிச் நசல்லும் திறன்
நகாண்டது. கண்காணிப்பு, உளவு ார்த்ேல், உளவுத்
ேகவல் பசகரிப்பு ைற்றும் எதிரி இைக்குகலள அழித்ேல்
உள்ளிட்ட ல்பவறு ணிகளில் இந்ே ட்பரான்கலளப்
யன் டுத்ே முடியும்.
6.
சாலை
வி த்தில்
உயிரிழப் வர்களின்
குடும் த்தினருக்கான இழப்பீடு 8 ைடங்காக உயர்கிறது
சாலை
வி த்துகளில்
உயிரிழப் வர்களின்
குடும் த்தினருக்கு அளிக்கப் டும் இழப்பீட்டுத் நோலக 8
ைடங்காக உயர்த்ேப் ட்டு `2 ைட்சைாக வழங்கப் டவுள்ள
-து. இது, வரும் ஏப்.1 முேல் ெலடமுலறக்கு வருகிறது.
இதுநோடர் ான அறிவிக்லகலய ைத்திய சாலைப்
ப ாக்குவரத்து, நெடுஞ்சாலை அலைச்சகம் பிப்.25ஆம்
பேதி நவளியிட்டது. அதில் கூறப் ட்டிருப் ோவது:
சாலை வி த்துகளில் ைத்ே காயைலடந்ேவர்களுக்கு
நிவாரைைாக
ேற்சையம்
வழங்கப் டும்
நோலக
`12,500-இல் இருந்து `50,000-ஆக உயர்த்ேப் டுகிறது.
வி த்தில்
உயிரிழப் வர்களின்
குடும் த்தினருக்கு
ேற்ப ாது வழங்கப் டும் நோலக `25,000-இல் இருந்து
`2 ைட்சைாக உயர்த்ேப் டுகிறது.
கடந்ே 1989ஆம் ஆண்டின் நிவாரை உேவித்
திட்டத்துக்கு ைாற்றாக, 2022ஆம் ஆண்டின் பைாட்டார்
வாகன வி த்துகளால் ாதிக்கப் டுபவாருக்கு நிவாரைம்
வழங்கும் திட்டம், வரும் ஏப்.1 முேல் அைலுக்கு வரவுள்ளது.
இழப்பீடு
பகட்டு
ந றப் டும்
விண்ைப் ங்கலள
ரிசீலித்து ாதிக்கப் ட்டவர்களுக்கு நிவாரை உேவி
வழங்குவலே குறித்ே காைத்துக்குள் முடிக்க பவண்டும்
என்று அந்ே அறிவிக்லகயில் நேரிவிக்கப் ட்டுள்ளது.
ைத்திய அரசின் சமீ த்திய ேகவல் டி, கடந்ே 2020இல்
ொடு முழுவதும் 3,66,138 சாலை வி த்துகள் நிகழ்ந்ேன.



 











அவற்றின் காரைைாக 1,31,714 ப ர் உயிரிழந்ேனர் என்று
நேரிவிக்கப் ட்டுள்ளது.
7. உக்லரன் ப ாரின் பின்னணி
ஓட்படாைான் ப ரரசின் வீழ்ச்சிலயத் நோடர்ந்து, ரஷ்யப்
ப ரரசு
கிரீமியா
தீ கற் த்லேத்
ேன்பனாடு
இலைத்துக்நகாண்டது. ரஷ்யப் ப ரரசில் உக்லரன்
இலைந்ேேன்
300-ம்
ஆண்லடச்
சிறப்பிக்கும்
வலகயில், 1954-ல் அன்லறய பசாவியத் ஒன்றியத்தின்
அதி ர் நிகிோ குருபஷவ் கிரீமியாலவ உக்லரனுக்குப்
ரிசாக வழங்கினார். 40 ஆண்டுகளில் பசாவியத்
ஒன்றியம்
ேகர்ந்துவிடும்
என்று
அவர்
அன்று
நிலனத்திருக்க வாய்ப்பில்லை.
பசாவியத்
ஒன்றியம்
1991-ல்
உலடந்ேப ாது,
பசாவியத்தின் அணு ஆயுேக் கிடங்குகளில் மூன்றில் ஒரு
குதி உக்லரனில் இருந்ேது. அன்லறய காைகட்டத்தில்
அது உைகின் மூன்றாவது ந ரிய அணு ஆயுேக் கிடங்கு
என்று கூறைாம். இதிலிருந்பே முன்பு நிைவிய
உக்லரன்-ரஷ்ய
ரஸ் ர உறலவப் புரிந்துநகாள்ள
முடியும். பின்பு, இந்ே அணு ஆயுேங்கள் அலனத்தும்
பசாவியத்திலிருந்து பிரிந்து நசன்ற சுேந்திர ொடுகளின்
கூட்டலைப்பின் கண்காணிப்பில் இருந்ேன. உக்லரன்
1994-ல்
ஆயுேப்
ரவல்
ேலடச்
சட்டத்தில்
லகநயழுத்திட்ட பின்பு, ேன்னிடம் இருக்கிற அலனத்து
அணு
ஆயுேங்கலளயும்
1996-ல்
ரஷ்யாவிடம்
ஒப் லடத்ேது.
1991-ல் பசாவியத் ஒன்றியம் சிேறுண்டபோடு னிப்ப ார்
முடிவுக்கு வந்ேது. ஆனால், ேன்னுடன் எல்லைலயப்
கிர்ந்துநகாண்டுள்ள முன்னாள் பசாவியத் ஒன்றிய
ொடுகளின்
உள்ொட்டு
அரசியல்
ைாற்றங்கள்
ரஷ்யாவுக்குப்
புதிய
ாதுகாப்பு
சவால்கலளத்
போற்றுவித்துள்ளன. கிழக்கு ஐபராப்பிய ொடுகள்,
பைற்கத்திய ொடுகளால் தூண்டப் டுகின்றன. குறிப் ாக,
ஐபராப்பியக் கூட்டலைப்பு, அநைரிக்கா ஆகியவற்றின்
வழிகாட்டுேலில் உள்ள வடக்கு அட்ைாண்டிக் ஒப் ந்ே
அலைப்பில்
(பெட்படா)
உக்லரன்
பசர்வேற்கான
முயற்சிகலளத்
ேனது
ாதுகாப்புக்கான
ந ரும்
அச்சுறுத்ேல் என்று ரஷ்யா கருதுகிறது. உக்லரன்
ைக்களில் ஒருசாராரிடம் ஐபராப்பிய ஒன்றியத்தில்
இலையும்
ஆர்வம்
இருக்கிறது.
பசாவியத்
ஆட்சிமுலறயில் கட்டுப் ாடுகலள அனு வித்ே அம்ைக்கள்,
ஐபராப்பிய
சுேந்திர
ஜனொயகத்லேப்
ந ரிதும்
விரும்புகின்றனர்.
இேனால்,
உக்லரன்
அதி ர்
பேர்ேல்களில் ஐபராப்பிய ஒன்றியத்துடன் பசர்வேற்கு
முன்நைாழியும்
ேலைவருக்பக
கூடுேல்
ஆேரவு
கிலடத்ேது. அபே பெரத்தில், ஐபராப்பிய ஒன்றியத்துடன்
இலைவேற்கான சாத்தியங்கள் இன்னும் அங்கு
உருவாகவில்லை. குறிப் ாக, அேன் வளர்ச்சி ந றாே
ந ாருளாோரம், வலுப்ந றாே ஜனொயக அலைப்பு,
அரசுக்கு எதிராக ெடக்கும் நோடர் ஆர்ப் ாட்டங்கள்
ஆகியவற்லறக் குறிப்பிடைாம்.
ைாஸ்பகாவின் சுற்றுப் ாலேயிலிருந்து கீவ் விைகி
பைற்கத்திய சித்ோந்ேத்லே பொக்கிய ைாற்று வழியில்
யணிக்கத் ேலடக்கல்ைாக உக்லரன் முன்னாள் அதி ர்













விக்டர் நயனுபகாபவய்க் இருந்ோர். அவர் ஒரு ரஷ்ய
ஆேரவாளர்.
2010-ல்
அவருடன்
ப ாட்டியிட்டுத்
போல்வியலடந்ே
ந ண்
பவட் ாளர்
லடபைாநஷன்ஸ்பகா இருமுலற பிரேைராகப்
ேவி
வகித்ேவர். இவர் ஐபராப்பிய ஒன்றியத்துடன் உக்லரன்
அங்கம் வகிக்க பவண்டும், அவ்வாறு இலைந்ோல்
உக்லரன் நசழிப் லடயும் என்று நவளிப் லடயாக
ஆேரவு
திரட்டியவர்.
உக்லரனின்
ாதுகாப்புக்கு
பெட்படாவுடன் இலைவது முக்கியம் என்ற கருத்லேக்
நகாண்டவர். அதி ர் பேர்ேலில் போல்வியலடந்ே அவர்,
அரசியல் லகதியாகச் சிலறயில் அலடக்கப் ட்டார். அவர்
ேன் ைருத்துவச் சிகிச்லசகளுக்காக நஜர்ைனி நசல்ைவும்,
உக்லரனில் அரசியல் ேற்றம் ேணியவும் உக்லரன்
ொடாளுைன்றத்தில் ெவம் ர் 2013-ல் முன்லவக்கப் ட்ட
தீர்ைானங்கள் நிராகரிக்கப் ட்டன. அலேத் நோடர்ந்து
ப ரலைலயப் ப ாை அங்கு ப ாராட்டங்கள் நவடித்ேன.
அதி ர் விக்டர் நயனுபகாபவய்க் ேலைலையிைான அரசு,
ஐபராப்பிய
ஒன்றியத்துடனான
அலனத்துப்
ப ச்சுவார்த்லேகலளயும்
முடித்துக்நகாண்டு,
ரஷ்யாவுடன்
லகபகாக்கத்
ேயாரானது.
இேன்
காரைைாக,
ஏற்நகனபவ
ெடந்துநகாண்டிருந்ே
ப ாராட்டங்கள்
பைலும்
வலுப்ந ற்றன.
இந்ேப்
ப ாராட்டங்களில் 18 காவல் துலற அதிகாரிகள் உட் ட
நைாத்ேம் 130 ப ர் நகால்ைப் ட்டனர்.
இேற்கிலடபய, எதிர்க் கட்சியினருக்கும் அதி ர் விக்டர்
நயனுபகாபவய்க்குக்கும் இலடபய ஒருங்கிலைந்ே ஒரு
அரலச நிறுவுவேற்கும் ொடாளுைன்றத் பேர்ேலை
முன்கூட்டிபய ெடத்துவேற்கும் ஒரு இலடக்காை ஒப் ந்ேம்
ஏற் ட்டது. ஆனால், யாரும் எதிர் ாராே நிலையில் விக்டர்
நயனுபகாபவய்க்
அதி ர்
ேவியிலிருந்து
விடுவிக்கப் டுவோக
ொடாளுைன்றம்
பிரகடனப் டுத்தியது. அேற்கு முன்ப அவர் ரஷ்யாவின்
உேவிலய ொடி, அங்கு ேப்பி ஓடினார். இேன்
நோடர்ச்சியாக ரஷ்ய ஆேரவாளர்களுக்கும் ஐபராப்பிய
ஆேரவாளர்களுக்கும் இலடபய ந ரும் பைாேல்கள்,
உக்லரனின் கிழக்கு ைற்றும் நேற்குப் பிராந்தியங்களில்
போன்றின. பூர்விக ரஷ்யர்கள் ந ருைளவில் வாழும்
கிரீமியாவில்
கீவுக்கு
எதிராகவும்
ரஷ்யாவுக்கு
ஆேரவாகவும்
ப ாராட்டங்கள்
நவடித்ேன.
ரஷ்ய
ஆேரவாளர்கள்
கிரீமியாவில்
உள்ள
அரசாங்கக்
கட்டிடங்கலளயும் விைான நிலையங்கலளயும் ேங்களது
கட்டுப் ாட்டுக்குள் நகாண்டுவந்ேனர்.
உள்ொட்டு விவகாரங்களில் ேலையிடுவோக உக்லரன்
முன்லவத்ே குற்றச்சாட்லட ரஷ்யா ைறுத்ேது. பைலும்,
உக்லரனில்
அலைதிலய
ஏற் டுத்துவேற்காக
ராணுவத்லே அனுப் வும் ைார்ச், 2014-ல் ரஷ்ய அதி ர்
புதின் உத்ேரவிட்டார். கிரீமியாவில் சுேந்திரத்துக்கான
வாக்நகடுப்பு ஒன்றும் ெடந்ேது. ந ரும் ான்லையினர்
ரஷ்யாவுடன்
இலைய
வாக்களித்ேனர்.
இலே
எதிர் ார்த்துக் காத்திருந்ே ரஷ்யாவும் கிரீமியாலவ
ரஷ்யாவின் ஒரு
குதியாக அங்கீகரித்ேது. அலேத்
நோடர்ந்து, ரஷ்யாவின் மீது அநைரிக்கா ந ாருளாோரத்
ேலடலய விதித்ேது. னிப்ப ார் காைகட்டத்துக்குப் பிறகு
ரஷ்யாவுக்கும் அநைரிக்காவுக்கும் இலடபயயான உறவு
கடுலையான ாதிப்புக்குள்ளாகியது. உக்லரனுடனான



 
ரஷ்யாவின் உறவும்
ேள்ளப் ட்டுவிட்டது.









தீர்க்கவியைாே







சிக்கலுக்குத்

பைற்கத்திய ொடுகளுக்கும் ரஷ்யாவுக்கும் இலடபயயான
அதிகாரப் ப ாட்டியில், உக்லரன் சிக்குண்டு ேன்னுலடய
நிைப் ரப்ல
ரஷ்யாவிடம்
இழந்ேது,
சர்வபேசச்
சட்டங்களுக்கு
ஒரு
சவாைாக
அலைந்துவிட்டது.
உக்லரனின் எல்லைபயாரப் பிராந்தியைான டான் ாஸில்
ரஷ்ய
ஆேரவுப்
லடயினருக்கும்
உக்லரன்
ராணுவத்துக்கும் இலடபய கடந்ே 2021-லிருந்பே
பைாேல்கள் நோடங்கிவிட்டன. அநைரிக்காவின் அதி ர்
பஜா ல டன், ‘பொட்படா’வுடன் உக்லரன் பசர்வேற்கு
ஊக்கைளித்ோர். பஜா ல டனுடனான காபைாளிப்
ப ச்சுவார்த்லேயின்ப ாது, இந்ே முயற்சிகள் ேங்களது
பேசியப் ாதுகாப்புக்கு அச்சுறுத்ேைாக உள்ளன என்று
புதின் ேைது ேரப்பு நியாயங்கலள முன்லவத்ோர். அேற்கு
ல டனின்
தில், ரஷ்யாவின் மீது கடுலையான
ந ாருளாோரத் ேலட விதிக்கப் டும் என் ோகபவ
இருந்ேது.
இேற்கிலடயில், உக்லரன் எல்லையில் லட குவிப்புக்கு
புதின் உத்ேரவிட்டார். ஒரு ைட்சத்துக்கும் பைற் ட்ட ரஷ்ய
வீரர்கள் உக்லரன் எல்லைலய பொக்கி விலரந்ேனர்.
கூடுேைாகத் ேனது பெசொடான ந ைாரஸில் அணு
ஆயுேப்
ப ார்ப்
யிற்சியிலும்
ரஷ்ய
ராணுவம்
ஈடு ட்டுவந்ேது. உக்லரன் மீது முப் லடகளின் மூைமும்
முழுத் ோக்குேலுக்கு உத்ேரவிட்டுள்ளார் புதின். ோக்குேல்
நோடங்கிய முேல் ொளிபைபய நசர்பனாபில் அணுமின்
உலை இயங்கிய குதிலய ரஷ்யா லகப் ற்றிவிட்டது.
இந்ெடவடிக்லக
உக்லரன்
அரலச
அச்சத்தில்
ஆழ்த்தியிருக்கிறது. இரண்டாம் உைகப்ப ாருக்குப் பிறகு
ஐபராப்பிய எல்லையில் இரு ொடுகள் பைாதிக்நகாள்வது
இதுபவ முேல்முலற.
8.











