 













1. ராபர்ட் லெவன்ட ாவ்ஸ்கி என்பாரு ன் ல ா ர்புட ய

4. ‘ஆபடரஷன் சர்த் ஹவா’வை டமற்லகாள்கிற இந்திய

விடையாட்டு எது?

ஆயு ப்பட எது?

அ) டென்னிஸ்

அ) இந்பதா-திடபத்திய எல்டலக்காவல்படெ

ஆ) கால்பந்து 

ஆ) எல்டலப் பாதுகாப்புப் படெ 

இ) ஹாக்கி

இ) மத்திய ப மக்காவல்படெ

ஈ) மட்டெப்பந்து

ஈ) மத்திய டதாழிற்துடற பாதுகாப்புப் படெ

✓

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

✓

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

✓

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

அ) கெகஸ்தான்

ஈ) SIDBI

ஆ) ஆப்கானிஸ்தான்
இ) இந்பதாபனசியா 

✓

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

✓

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

ஈ) இலங்டக

✓

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

5. ‘சாதி’ என்ற திறன்பபசிச் லசயலிடய அறிமுகப்படுத்திய

2. ‘நுசந் ரா’ என்பது எந்நாட்டின் புதிய டெநகரமாகும்?

✓



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

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

3. ‘குடைாபல் டசபர் லசக்யூரிட்டி அவுட்லுக் – 2022’ என்ற

ஆ) ஆஸ்திபரலியா

அறிக்டகடய லவளியிட் நிறுவனம் எது?

இ) சீனா

அ) உலக வங்கி

ஈ) இந்தியா 

ஆ) உலக டபாருைாதார மன்றம் 
இ) உலக வர்த்தக அடமப்பு

✓

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

✓

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

ஈ) ர்வபத டதாடலத்டதாெர்பு ஒன்றியம்
✓

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











 

✓















7. ‘முடிவிலி பாலம்’ என்பது எந் நாட்டில் அடமந்துள்ை

10. ‘Halodule uninervis’ என்ற க ற்புல் வடகயானது,

ஒரு சிறப்புவாய்ந் கட்
அ) ரஷ்யா

கீழ்காணும் எந் டநாய்க்கு எதிராக வலுவான லசயல்பாட்
-ட க் லகாண்டுள்ைது?

ஆ) ஐக்கிய அரபு அமீரகம் 

அ) புற்றுபநாய் 

இ) இந்தியா

ஆ) உயர் இரத்தவழுத்தம்

ஈ) அடமரிக்கா

இ) நீரிழிவு பநாய்

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

ஈ) COVID-19

க்கடெ அடமப்பு ஆகும்?

8. குடியரசுத் டெவர் சார்பாக ‘இந்தியாவின் எதிர்பாராச்

✓

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

✓

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

லசெவுக்கான நிதியத்வை’ நிர்வகிக்கிற துடற எது?



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

1. பருவநிடல மாற்றத்தில் இந்தியாவின் டபாறுப்புணர்வு:
குடியரசுத்தடலவர் டபருமிதம்

ஈ) வருவாய்த்துடற
✓

✓

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

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

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

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

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

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

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

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

✓

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



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







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



 









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







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

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











 













1. 2022’இன்படி, இந்தியாவின் வடக ாடியில் அமைந்து



பிரச்சலனக்கு நீதிமன்றத்திற்கு கவளிதய தீர்வு காை
ேயாராக இருப்போக அறிவித்ேன.

உள்ள ைாநிலம் எது?
அ) ஜம்மு மற்றும் காஷ்மீர்

4. எந்ே நிறுவைத்தின் வரவுகசலவுத்திட்ட ைதிப்பீட்டில்,

ஆ) பஞ்சாப்

இந்தியா, $29.9 மில்லியமைச் கசலுத்தியுள்ளது?

இ) ஹிமாச்சல பிரதேசம் 

அ) உலக வங்கி

ஈ) ஹரியானா
✓

✓

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

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

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

✓

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

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

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

✓

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

5. IMF உல ப்கபாருளாோரக் ண்க

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

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

✓

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

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

✓

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









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

யம் இயங்குகிறது?

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

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



 











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





அறிவியல் & கோழில்நுட்ப கூட்டுக்குழுவின் கூட்டத்தில்
இருநாடுகளும் ஒப்புக்ககாண்டுள்ளன.
✓

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

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

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

அ) இலக்கியம்

அ) அஸ்ஸாம் 

ஆ) இலச 

ஆ) மத்திய பிரதேசம்

இ) விலளயாட்டு

இ) ஆந்திர பிரதேசம்

ஈ) குடிலமச்தசலவ

ஈ) மகாராஷ்டிரா
✓

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

✓

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

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

9. இந்தியாவாைது எந்ே நாட்டுடன் இம

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

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





✓

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

✓

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


1. கிரிப்தடாகரன்சிக்கு 30% வரி; எண்ம கசலாவணி
அறிமுகம்

ஆ) இந்திய ரிசர்வ் வங்கி 

✓

கோடர்புமடய துமற எது?

ாலயங் ள்





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



 











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













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



 











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





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

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











 















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

பிரேமர் கதிசக்தி

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

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

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

அலனத்லேயும் உள்ளடக்கிய வளர்ச்சி

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

4. 2022-23ஆம் ஆண்டுக்கான மத்திய பட்கஜட்டின்
முக்கிய அம்சங்கள்

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

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

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

நிதிநிலல அறிக்லகயின் முக்கிய அம்சங்கள் வருமாறு:

அடுத்ே 3 ஆண்டுகளில் 400 புதிய ேலலமுலற வந்தே
பாரேம் ரயில்கள் ேயாரிக்கப்படும்.

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









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

பர்வேமாலா
முயற்சியில்

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



 











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





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

23 கோலல
கநட்கவார்க்
உேவிகலள
கோழில்நுட்ப

ஷக்ஷம் அங்கன்வாடி

குறு, சிறு, நடுத்ேர நிறுவனங்கள் (எம்எஸ்எம்இ)

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

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

2 லட்சம் அங்கன்வாடிக்கள் ஷக்ஷம் அங்கன்வாடிகளாக
தமம்படுத்ேப்படும்.

130 லட்சம் எம்எஸ்எம்இ நிறுவனங்களுக்கு அவசரகால
கடன் உத்ேரவாே திட்டத்தின் (ECLGS)

ஒவ்கவாரு வீட்டுக்கும் குடிநீர் குழாய் இலைப்பு

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

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

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

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

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

வடகிழக்கு
பகுதிக்கான
நடவடிக்லக (PM-DevINE)

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

பிரேமரின்

தமம்பாட்டு

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

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

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

கல்வி

வங்கி வசதிகள்

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

1.5 லட்சம் ேபால் அலுவலகங்களில் 100 சேவீேம் வங்கி
அலமப்புக்குள் வரவுள்ளன.

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

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









இ-பாஸ்தபார்ட்



 











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













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



 











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

நிதியுேவி

நடப்பாண்டின்

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

`39.45

லட்சம்

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





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

வரிப் பயன்
ஓராண்டிற்கு,

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

தநர்முக வரிகள்

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

நிலலயான
மற்றும்
ஊகிக்கும்
வரிமுலறயின்
ககாள்லகலய முன்கனடுத்து கசல்வேற்கு

கமய்நிகர் டிஜிட்டல் கசாத்துக்களுக்கான
வரிமுலற அறிமுகம் கசய்யப்பட்டுள்ளது.

நம்பிக்லகேரும் வரி முலறலய
கோலலதநாக்குப் பார்லவ

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

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

வரி
முலறலய
தமலும்
வழக்குகலளக் குலறக்கவும்

நிறுவுவேற்கான
எளிலமப்படுத்ேவும்,

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

வருவாலய

அறிவிப்பேற்கு

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

குறிப்பிட்ட

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

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

கமய்நிகர் டிஜிட்டல் கசாத்து பரிசளிக்கப்படும் தபாது
அேலன கபறுபவருக்கு வரி விதிக்கப்படும்.

கூட்டுறவு
சங்கங்களுக்கும்
நிறுவனங்களுக்கும்
இலடதய சமச்சீரான வாய்ப்லப வழங்குேல்

உயர்நீதிமன்றம் அல்லது உச்சநீதிமன்றத்தில் ஒரு
வழக்கு நிலுலவயில் இருக்கும் பட்சத்தில் நீதிமன்றத்ோல்









வழக்கு நிர்வாகம்



 











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

நிர்வாக

தசலவகளிலிருந்து

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





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

கூடுேல் வரியில் சீர்திருத்ேம்







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





 









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







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











 















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











 















1. ஜேம்ஸ் வெப் விண்வெளி வ ொலைஜ ொக்கி சுற்றிவரும்

4. மு ைொெது UNDP இந்திய இலளஜயொர் கொைநிலை

விண்வெளிப்பரப்பின் வபயர் என்ன?

சொம்பியனொக அறிவிக்கப்பட்டெர் யொர்?

அ) லாக்ரேஞ்ச் புள்ளி L2 

அ) பிேேக் ா ரைாலி 

ஆ) கியூரி புள்ளி

ஆ) லிசிப்ரியா ைங்குேம்

இ) நியூட்டன் புள்ளி

இ) தியா மிர்சா

ஈ) CV இோமன் புள்ளி

ஈ) A திஷா ேவி

✓

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

✓

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

5. ஆக்ஸ்ஜபொர்ட் பல்கலைக்கழக பிரஸ்ஸின் அண்லைய

2. IIT கரக்பூரின் அறிவியைொளர்கள், கீழ்கொணும் எந்

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

✓

ஜ ொலயக் கண்டறிெ ற்கொன ஒரு சிறிய சொ னத்ல
உருெொக்கியுள்ளனர்?

அ) Depression (மனச்ச ோர்வு)

அ) ொய்ப்புற்றுர ாய் 

இ) Anxiety (ைெலல) 

ஆ) மார்பைப்புற்றுர ாய்

ஈ) Teacher (ஆசிரியர்)

இ) ஆண்லமச்சுேப்பிப் புற்றுர ாய்

ஆ) Virus (தீநுண்மம்)

✓

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

✓

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

ஈ) நுலேயீேல் புற்றுர ாய்
✓

✓

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

3. சமீப வசய்திகளில் இடம்வபற்ற ‘MY2022’ வசயலியுடன்

6. ஒற்லறயர் (அ) இரட்லடயர் பிரிவில் மு லிடத்திற்கு

வ ொடர்புலடய ொடு எது?

உயர்ந் மு ல் இந்திய வடன்னிஸ் வீரொங்கலன யொர்?

அ) அவமரிக்ைா

அ) அங்கி ா வேய்னா

ஆ) ேஷ்யா

ஆ) சானியா மிர்சா 

இ) சீனா 

இ) ைர்மன் ண்டி

ஈ) இஸ்ரேல்
✓

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

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









ஈ) ரியா பாட்டியா
✓

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

✓

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



 













7. 2022 ேனெரி ைொ த்தில், எந்

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

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

அ) சீனா

10. ஜகொலடகொை முகொமுக்கு விெசொயம் குறித் ஜ சிய

ஆ) இந்தியா 

கருத் ரங்கின் மற்ற ொரு வபயர் என்ன?

இ) ேஷ்யா

அ) ேபி மா ாடு

ஈ) அவமரிக்ைா
✓

✓



ஆ) சயத் மா ாடு 

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

✓

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

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

✓

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

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

இ) ைரீப் மா ாடு
ஈ) பைப்பயிர் மா ாடு

அ) வீட்டுெசதி & ைர்ப்புற விெைாேங்ைள் அலமச்சைம் 



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

✓

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

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

✓

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









1. ‘பத்ம’ விருதுைளால்
ரசர்த் ெர்ைள்

மிழைத்திற்குப்

வபருலம

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



 





மற்றும்
சுைா ாேத்திற்ைான
முயற்சிைள் ெழிெகுத் ன.





அணுைலுக்கு



அெேது

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













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



 















4. மிழைத்தில் 50,296 மின்சாே ொைனங்ைள் இதுெலே
விற்பலன

வைாள்ளளவு
வைாண்ட
வ ாட்டிைளும் இருந் ன.

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

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

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

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

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

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

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









இேண்டு

ரமல்நிலலத்

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



 















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

மிழ்வமாழி ைற்ை

னி

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















1. சர்வதேச சுங்க நாள் அனுசரிக்கப்படுகிற தேதி எது?

4. எந்ே நகரத்தில் நநகிழிப்பூங்கா அளைக்க ைத்திய அரசு

அ) ஜனவரி 25

ஒப்புேல் அளித்துள்ைது?

ஆ) ஜனவரி 26 

அ) பசன்வன

இ) ஜனவரி 27

ஆ) மங்களூரு 

ஈ) ஜனவரி 28

இ) பபங்களூரு

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

ஈ) திருபநல்தவலி
✓

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

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

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

2. 2022 குளிர்கால ஒலிம்பிக் தபாட்டிகளை நடத்தும் நாடு

ஆ) தமகாலயா 

எது?

இ) ஹிமாச்சல பிரதேசம்

அ) ஜப்பான்

ஈ) மத்திய பிரதேசம்

ஆ) சீனா 
இ) இரஷ்யா

✓

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

✓

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

ஈ) அபமரிக்கா
✓

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

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

கண்டம் எது?

alarm global fire’ என முன்னுரிளைகளை வழங்கியது?

அ) ஆசியா

அ) உலக வங்கி

ஆ) ஓசியானியா 

ஆ) உலக பபாருளாோர மன்றம்

இ) ஐதராப்பா

இ) ஐக்கிய நாடுகள் 

ஈ) ஆப்பிரிக்கா

ஈ) பன்னாட்டுச் பசலவாணி நிதியம்
✓

✓

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









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



 

✓

✓















7. இந்தியாவில் ‘அைர் ஜவான் தஜாதி’ கட்டப்பட்ட ஆண்டு

10. சமீப நசய்திகளில் இடம்நபற்ற ‘நிதயாதகாவ்’, முேலில்

எது?

எந்ே உயிரினத்தில் கண்டறியப்பட்டது?

அ) 1947

அ) குரங்கு

ஆ) 1950

ஆ) பவௌவால் 

இ) 1972 

இ) ஆந்வே

ஈ) 1958

ஈ) பகாறித்துண்ணி

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

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

✓

‘நிதயாதகாவ்’ என்பது ளவரஸால் பாதிக்கப்பட்டுள்ை
நிதயாதராமிசியா நவௌவால் இனத்ளேக் குறிக்கிறது.

✓

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


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

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

2. இன்று போைங்குகிறது குளிாிா்கால ஒலிம்பிக் தபாட்டிகள்

ஈ) ஹிமாச்சல பிரதேசம்-தில்லி

24ஆவது குளிர்கால ஒலிம்பிக் தபாட்டிகள் சீனாவின்
பபய்ஜிங் நகரில் அதிகாரப்பூர்வமாகத் போைங்கியது.

✓

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

✓

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

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

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

✓

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









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



 















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











 

✓















1. மிகப்பெரிய கச்சா எண்பெய் கசிவுக்குப் பிறகு, எந்த

4. சுொஷ் சந்திரதொஸின் பிறந்தநாலை ‘ததஷ் நாயக்

நாடு, 90 நாள் “சுற்றுச்சூழல் அவசரநிலை” அறிவித்தது?

திவாஸ்’ எைக் பகாண்டாடுகிற ாநிைம் எது?

அ) அர்ஜென்டினா

அ) ரமற்கு வங்காளம் 

ஆ) ஜெரு 

ஆ) ெஞ்சாப்

இ) ஆஸ்திரேலியா

இ) மகாோஷ்டிோ

ஈ) கனடா

ஈ) நாகா ாந்து

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

✓

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

✓

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

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

பவளியிட்ட நிறுவைம் எது?

தததி எது?

அ) UNFCCC

அ) ெனவரி 24 

ஆ) UNDP 

ஆ) ெனவரி 25

இ) UNEP

இ) ெனவரி 26

ஈ) WEF

ஈ) ெனவரி 27
✓

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

✓

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

✓

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

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

6. தநதாஜி ஆராய்ச்சி ெணியகத்தால் 2022ஆம் ஆண்டுக்

அ) பி வி சிந்து 

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

ஆ) சாய்னா ரநவால்
இ) அஷ்மிதா சாலிஹா

அ) ஜடானால்டு டிேம்ப்

ஈ) மாளவிகா ென்ரசாட்
✓

✓

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









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

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



 











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

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

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

✓

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

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

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

✓

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

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

இ) அஜமரிக்கா ஈ) ஆஸ்திரேலியா



✓



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


1.
ஜதாழில்-வணிக
ெயன்ொட்டுக்கு
இதெயத்தில் விண்ெப்பிக்க ாம்

நி ங்கள்:

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

ஆ) ஆஸ்திரேலியா

அ) இந்தியா









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



 











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





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

ஒலிம்பிக்: முதல் தங்கம் ஜவன்றார்

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

தா மங்ரகஷ்கர் கா மானார்

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

தா மங்ரகஷ்கர் இன்று

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

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











 













1. 2022 ஆசிய க ோப்பையில் இந்திய பைண் ள் ஹோக்கி

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

அணி பிடித்த இடம் எது?
அ) முதலாவது
ஆ) இரண்டாவது

4. ‘இந்தியோவில் மரைதண்டபை’ குறித்த அறிக்ப பய

இ) மூன்றாவது 

பைளியிட்ட நிறுைைம் எது?

ஈ) நான்காவது
✓

✓



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

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

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

✓

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

2. Hwasong-12 என்ற நடுத்தரமான எறி பைபய ஏவிய

✓

✓

நோடு எது?

5. இந்திய ரிசர்வ் ைங்கியோல் நடத்தப்ைடும் ‘VRR ஏலத்தில்’

அ) சீனா

VRR என்பதன் விரிைோக் ம் என்ை?

ஆ) ஜப்பான்

அ) Variable Rate Repo ஏலம் 

இ) வட வகாரியா 

ஆ) Virtual Reality Repo ஏலம்

ஈ) வதன் வகாரியா

இ) Viable Rate Repo ஏலம்

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

ஈ) Vernacular Region Repo ஏலம்

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

✓

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

✓

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

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

6. ‘நஜோப் ர் ஜீல்’ என்ைது எந்த இருமோநிலங் ளுக்கு

அ) மகாராஷ்டிரா

இபடகய உள்ள எல்பலதோண்டிய ஈரநிலமாகும்?

ஆ) ககாவா

அ) தில்லி-உத்தரபிரகதசம்

இ) மத்திய பிரகதசம் 

ஆ) தில்லி-ஹரியானா 

ஈ) வதலுங்கானா
✓

✓

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









இ) உத்தரபிரகதசம்-உத்தரகாண்ட்
ஈ) உத்தரபிரகதசம்-பீகார்
✓

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

✓

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



 











அமல்படுத்துமாறு தில்லி மற்றும் ஹரியானாவுக்கு கதசிய
பசுவம தீர்ப்பாயம் உத்தரவிட்டுள்ைது.


✓

7. “கடவிட் நட்சத்திரம் & அகசோ

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

✓

✓



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

ஆ) இந்தியா-UK

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

இ) இந்தியா-இஸ்கரல் 

பைன்ற இரண்டோைது வீரோங் பை யோர்?

ஈ) இந்தியா-ஆஸ்திகரலியா

அ) மிதாலி ராஜ்

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

ஆ) ஸ்மிருதி மந்தனா 

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

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

இ) ஹர்மன்ப்ரீத் கவுர்
ஈ) ஷபாலி வர்மா
✓

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

✓

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

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

✓

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

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

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










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



 











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





நுட்பங்கள் குறித்து தனித்துவமான படிப்புகவை வழங்கும்
பள்ளியும் இடம்வபற்றுள்ைது.

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











 













1. டாக்கா சர்வதேச திரைப்பட விழாவில் ‘சிறந்ே திரைப்

தில்லியில் அறிமுகப்படுத்தப்பட்டது. இது முப்பரடகளின்
பணியாளர்கள் மற்றும் அவர்களது குடும்பத்தினருக்கு
இரணயவழி மருத்துவ ஆதலாசரன தசரவரயயும்
வழங்குகிறது.

படத்திற்கான’ விருரே வவன்ற இந்திய திரைப்படம் எது?
அ) கூழாங்கல் 
ஆ) ஜெய் பீம்
இ) நிமிர்

4. “வயம் ைக்ஷைா” அல்லது “நாங்கள் பாதுகாக்கிதறாம்”

ஈ) அண்ணாத்த
✓



என்பது எந்ே ஆயுேப்பரடயின் குறிக்தகாளாகும்?

20ஆவது டாக்கா சர்வததச திரைப்பட விழாவில் ஆசிய
திரைப்படப் தபாட்டிப் பிரிவில் இந்தியாரவச் தசர்ந்த
‘கூழாங்கல்’ என்ற படம் ‘சிறந்த திரைப்படத்திற்கான’
விருரத ஜவன்றது. தமிழ்நாட்ரடச்சார்ந்த PS விதனாத்
ைாஜ் இந்தப்படத்தத இயக்கியிருந்தார்.

அ) இந்திய கடதலாைக் காவல்பரட 
ஆ) இந்ததா-திஜபத்திய காவல்பரட
இ) அஸ்ஸாம் ஜசன்டினல்ஸ்
ஈ) எல்ரலப் பாதுகாப்புப் பரட

✓

‘சிறந்த நடிகருக்கான’ விருரத ைஞ்சித் சங்கர் இயக்கிய
சன்னி படத்திற்காக ஜெயசூர்யா ஜபற்றார். சிறந்த உரை
எழுத்தாளர் விருரத இந்திய-வங்காளததசம் படமான
மயர் தொஞ்சலுக்காக இந்திைனில் ைாய்ஜசௌத்ரி மற்றும்
சுகதா சின்ஹா ஆகிதயார் ஜபற்றனர்.

✓

இந்திய கடதலாைக் காவல்பரட அதன் 46ஆவது உதய
நாரள 2022 பிப்ைவரி.1 அன்று ஜகாண்டாடியது. இது
“வயம் ைக்ஷமா” அல்லது “நாங்கள் பாதுகாக்கிதறாம்”
என்ற குறிக்தகாளுடன் உலகின் நான்காவது ஜபரிய
கடதலாை காவல்பரடயாக விளங்குகிறது.

✓

ஐமி பருவா இயக்கிய ஜசம்தகார் திரைப்படத்திற்கு சிறப்பு
பார்ரவயாளர் விருது வழங்கப்பட்டது. 17 விருதுகளில் 4
விருதுகரள இந்தியா ஜவன்றுள்ளது.

✓

இந்திய கடதலாைக்காவல்பரடயானது 7 இயங்குதளங்க
-ளுடன் 1978’இல் ஜதாடங்கப்பட்டது. இது, 2025ஆம்
ஆண்டிற்குள் 80 வானூர்திகள் & 200 இயங்குதளங்கள்
என்ற இலக்ரக அரடய எண்ணம் ஜகாண்டுள்ளது.

2. சமீப வசய்திகளில் இடம்வபற்ற ‘UNCITRAL’ என்ற ஐநா

✓

✓

நிறுவனத்துடன் வோடர்புரடய துரற எது?

5. US FDA’இடமிருந்து முழு அனுைதி வபற்ற ‘Spikevax’,

அ) குழந்ரதகள் நலன்

எந்ே ைருந்து நிறுவனத்ோல் ேயாரிக்கப்பட்டது?

ஆ) பருவநிரல மாற்றம்

அ) ரபசர்

இ) திவால் நிரல 

ஆ) மாடர்னா 

ஈ) பாைம்பரியம்

இ) ொன்சன் & ொன்சன்

சர்வததச வாணிபச் சட்டத்திற்கான ஐக்கிய நாடுகளின்
ஆரணயத்தின் (UNCITRAL) எல்ரலதாண்டிய திவால்
நிரலக்கான மாதிரிச் சட்டம் (1997) என்பது எல்ரல
தாண்டிய திவால்நிரல குறித்த மிகவும் பைவலாக ஏற்றுக்
ஜகாள்ளப்பட்ட ஒரு சட்டக்கட்டரமப்பாகும்.

ஈ) அஸ்ட்ைாஜசஜனகா

ஜபாருளாதாை ஆய்வானது சிலமாற்றங்களுடன் UNCITRAL
சட்டத்ரத ஏற்றுக்ஜகாள்ள பரிந்துரைக்கிறது. சிங்கப்பூர்,
UK, அஜமரிக்கா, ஜதன்னாப்பிரிக்கா மற்றும் ஜகாரியா
தபான்ற 49 நாடுகள் இரத ஏற்றுக்ஜகாண்டுள்ளன.
திவால்நிரல சட்டக்குழுவும் UNCITRAL’ஐ ஏற்றுக்ஜகாள்ள
பரிந்துரைத்துள்ளது.

✓

மாடர்னாவின் COVID 19 தடுப்பூசியான ‘ஸ்ரபக்வாக்ஸ்’ஐ
18 வயது மற்றும் அதற்கு தமற்பட்டவர்களுக்குப்
பயன்படுத்த அஜமரிக்க உணவு மற்றும் மருந்து நிர்வாகம்
முழு அனுமதிரயத்தந்துள்ளது.

✓

ஆகஸ்டில் அங்கீகரிக்கப்பட்ட ரபசரின் COVID தடுப்பூசியா
-ன ‘Comirnaty’க்குப்பிறகு FDA’இடமிருந்து முழு ஒப்புத
-ரலப் ஜபற்ற இைண்டாவது COVID தடுப்பூசி இதுவாகும்.
அஜமரிக்காவில் உரிமம் ஜபறும் மாடர்னாவின் முதல்
தயாரிப்பு இதுவாகும்.

6. ‘AK 203’ என்ற ஒப்பந்ேத்தில் எந்ே நாட்டுடன் தசர்ந்து
3. ‘Services e-Health Assistance and Teleconsultation

இந்தியா ரகவயழுத்திட்டது?

(SeHAT)’ என்ற முன்வனடுப்ரபத் வோடங்கிய நடுவண்
அரைச்சகம் எது?

அ) அஜமரிக்கா
ஆ) ைஷ்யா 

அ) பாதுகாப்பு அரமச்சகம் 

இ) பிைான்ஸ்

ஆ) சுகாதாைம் & குடும்பநல அரமச்சகம்

ஈ) இஸ்தைல்

இ) அறிவியல் & ஜதாழில்நுட்ப அரமச்சகம்

✓

ஈ) மின்னணு & தகவல் ஜதாழில்நுட்ப அரமச்சகம்
✓

நடுவண் பாதுகாப்பு அரமச்சகமானது ‘Services e-Health
Assistance and Teleconsultation (SeHAT)’ திட்டத்ரத
அறிமுகப்படுத்தியது. இது பரடவீைர்கள் மற்றும் ைாணுவ
வீைர்களுக்கு மருந்துகரள வீட்டுக்தக ஜசன்று தருவரத
தநாக்கமாகக்ஜகாண்டுள்ளது. இத்திட்டம் முதன்முதலில்









‘AK 203’ இைக துப்பாக்கிகரள இந்தியாவில் தயாரிப்பதற்
-காக AK-203 ஒப்பந்தத்தின் ஒருபகுதியாக, 70,000
துப்பாக்கிகள்ஜகாண்ட முதல் ஜதாகுதிரய ைஷ்யா
வழங்கியுள்ளது. அதமதி ஜதாழிற்சாரலயில் தயாரிக்கப்ப
-டும் AK 203 இரக துப்பாக்கிகள் இைாணுவத்துக்கு
வழங்கப்படும் அதத தவரளயில், முதல் ஜதாகுதி விமானப்
பரடயால் பயன்படுத்தப்படவும் வாய்ப்புள்ளது.



 
✓











இந்ததா-ைஷ்ய ரைபிள்ஸ் பிரைதவட் லிட், அட்வான்ஸ்டு
ஜவபன்ஸ் & எக்யூப்ஜமன்ட் இந்தியா லிட் (முன்னர் OFB)
& ைஷிய தைாதசாதபாதைாஜனக்ஸ்தபார்ட் ஆகியவற்றுக்கு
இரடதயயான கூட்டு நிறுவனத்தால் இது உற்பத்தி
ஜசய்யப்படும்.

✓



இதில் இந்தியாவின் மதிப்ஜபண் 40 ஆகும். இவ்வறிக்ரக
இந்தியாவின் ெனநாயக நிரல குறித்த கவரலரயயும்
எழுப்பியுள்ளது.

10. “ைன்யம் ைற்றும் அல்லூரி சீோைாை ைாஜு” ஆகியமை

7. ‘பத்ை பூஷன்’ விருரே ைறுத்ே புத்ேதேவ் பட்டாச்சார்ஜி,

எந்ே ைாநிலத்தில் புதிோக உருவாக்கப்பட்ட பழங்குடியின
ைாவட்டங்களாகும்?

எந்ே ைாநிலத்தின் முேலமைச்சைாக இருந்ோர்?

அ) கர்நாடகா

அ) ஒடிஸா

ஆ) ஆந்திை பிைததசம் 

ஆ) தமற்கு வங்கம் 

இ) ஜதலுங்கானா

இ) உத்தை பிைததசம்

ஈ) மத்திய பிைததசம்

ஈ) பீகார்
✓



இந்தியப் ஜபாதுவுரடரமக் கட்சி (மார்க்சிஸ்ட்) தரலவர்
புத்தததவ் பட்டாச்சார்ஜி (77) 2022இல் அறிவிக்கப்பட்ட
‘பத்ம பூஷன்’ விருரத மறுத்துவிட்டார். அவர் 2000 முதல்
2011ஆம் ஆண்டுவரை தம வங்கத்தின் முதலரமச்சைாக
பணியாற்றினார். பழம்ஜபரும் பாடகி சந்தியா முகர்ஜியும்
ததபலா கரலஞர் அனிந்தியா சட்டர்ஜியும் தங்களின்
விருதுகரள ஜபற மறுத்துவிட்டனர்.

✓

ஆந்திை பிைதேசம் ‘AP ைாவட்டங்கள் உருவாக்கும் சட்டம்,
பிரிவு 3(5)’இன்கீழ் 13 புதிய ைாவட்டங்கரளப் பெறுகிறது
என ஆந்திை பிைதேசம் அறிவித்துள்ளது.

✓

ஆந்திை பிைதேசத்தில் உள்ள வைாத்ே ைாவட்டங்களின்
எண்ணிக்ரக இேன்மூலம் 26ஆக உயர்ந்துள்ளது.
‘ைன்யம்’ ைற்றும் ‘அல்லூரி சீோைாை ைாஜு’ என்னும் பழம்
வபரும் வேலுங்கு விடுேரலப் தபாைாட்ட வீைரின் வபயைால்
இந்ே இைண்டு புதிய பழங்குடி ைாவட்டங்களுக்கும் வபயர்
சூட்டப்பட்டுள்ளது.

8. பஞ்சாப் ைற்றும் ைகாைாஷ்டிைா கூட்டுறவு வங்கியானது
(PMC வங்கி) எந்ே வங்கியுடன் இரைக்கப்பட்டுள்ளது?
அ) யூனிட்டி சிறு நிதி வங்கி 
ஆ) ெனா சிறு நிதி வங்கி


1. 07-02-2022 – ததவதேயப்பாவாணரின் 120ஆவது
பிறந்தோள்.

இ) ஈக்விடாஸ் சிறு நிதி வங்கி
ஈ) தகைளா வங்கி
✓

பஞ்சாப் மற்றும் மகாைாஷ்டிைா கூட்டுறவு வங்கிரய (PMC
வங்கி) யூனிட்டி சிறு நிதி வங்கியுடன் (USFBL) இரணக்
-கும் திட்டத்திற்கு அைசாங்கம் ஒப்புதல் அளித்துள்ளது.

✓

USFBL என்பது ஜசன்ட்ைம் நிதியியல் தசரவகள் மற்றும்
டிஜிட்டல் தபஜமண்ட் தளமான BharatPe ஆகியவற்றுக்கு
இரடதயயான கூட்டு நிறுவனமாகும். PMC வங்கியின்
அரனத்து கிரளகளும் USFBL’இன் கிரளகளாக
உடனடியாக ஜசயல்படும்.

9. 2021 - ஊழல் புலனாய்வுக் குறியீட்டில் இந்தியா
அரடந்துள்ள ேைநிரல என்ன?

2. தெஎன்யு முதல் ஜபண் துரணதவந்தைாக முன்னாள்
மாணவர் சாந்திஸ்ரீ பண்டிட் நியமனம்!
தில்லி ெவஹர்லால் தநரு பல்கரலக்கழகத்தின்
முன்னாள் மாணவர் சாந்திஸ்ரீ பண்டிட் முதல் ஜபண்
துரணதவந்தைாக நியமனம் ஜசய்யப்பட்டுள்ளார்.
மகாைாஷ்டிைத்தில்
உள்ள
சாவித்ரிபாய்
பூதல
பல்கரலக்கழகத்தின் துரணதவந்தைாக பதவி வகித்து
வரும் சாந்திஸ்ரீ பண்டிட் (59) தற்தபாது தில்லி
ெவஹர்லால் தநரு பல்கரலக்கழகத்தின் (தெஎன்யு)
துரணதவந்தைாக
நியமனம்
ஜசய்யப்பட்டுள்ளதாக
மத்திய கல்வித்துரற அரமச்சகம் ஜதரிவித்துள்ளது.

அ) 64
ஆ) 75

2. தசதி ஜதரியுமா?

இ) 85 

ென.29:
2019-20ஆம்
நிதியாண்டில்
ததசியக்
கட்சிகளின் ஜசாத்துக் கணக்கு அடிப்பரடயில் பாெக ரூ.
4,874 தகாடி ஜசாத்துகளுடன் முதலிடத்தில் உள்ளது.

ஈ) 101
✓

✓

2021ஆம் ஆண்டின் ஊழல் புலனாய்வுக் குறியீட்டில், 180
நாடுகளில் இந்தியா 85ஆவது இடத்தில் உள்ளது. இந்தக்
குறியீட்ரட
‘டிைான்ஸ்பைன்சி
இன்டர்தநஷனல்’
ஜவளியிடுகிறது. இது 180 நாடுகள் மற்றும் பிைததசங்கரள
அவற்றின் ஜபாதுத்துரற ஊழல் அளவுகளின் அடிப்பரட
-யில் தைவரிரசப்படுத்துகிறது.
0 முதல் 100 வரையிலான மதிப்ஜபண்ணில், ‘0’ என்பது
அதிக ஊழல் மிகுந்திருப்பரதயும் ‘100’ என்பது ஊழல்
மிகவும் குரறவாக இருப்பரதயும் கூறுகிறது.









ென.30: சீனாவில் 'நிதயாதகாவ்' என்கிற புதிய கதைானா
ரவைஸ்
வரக
ஜவௌவால்களிடம்
மட்டும்
கண்டறியப்பட்டுள்ளது.
ென.30: ஆஸ்திதைலிய ஓபன் ஜடன்னிஸ் தபாட்டியில்
ஆடவர் ஒற்ரறயர் பட்டத்ரத ஸ்ஜபயினின் ைதபல் நடால்
ஜவன்றார். இதன்மூலம் 21 கிைாண்ட்ஸ்லாம் பட்டங்கரள
ஜவன்று நடால் சாதரன புரிந்தார்.



 















ென.31: ஜசன்ரன உயர் நீதிமன்ற ஜபாறுப்பு தரலரம
நீதிபதி முனீஷ்வர் நாத் பண்டாரிரய தரலரம
நீதிபதியாக நியமிக்க உச்ச நீதிமன்ற ஜகாலீஜியம்
பரிந்துரைத்தது.
பிப்ைவரி.1: மத்திய நிதியரமச்சர் நிர்மலா சீதாைாமன்
நாடாளுமன்றத்தில் 2022-23ஆம் ஆண்டுக்கான நிதி
நிரல அறிக்ரகரயத் தாக்கல் ஜசய்தார்.
பிப்ைவரி.2: ‘நட்சத்திைவாசிகள்’ நாவலுக்காக 2021-ஆம்
ஆண்டின் சாகித்ய அகாடமி யுவ புைஸ்கார் விருது
கார்த்திக் பாலசுப்ைமணியனுக்கு அறிவிக்கப்பட்டது.
பிப்ைவரி.3: நீட் ததர்விலிருந்து விலக்குக் தகாரும் தமிழக
அைசின் சட்ட மதசாதாரவ ஆளுநர் RN ைவி,
சபாநாயகருக்குத் திருப்பி அனுப்பினார்.
பிப்ைவரி.4: பல்கரலக்கழக மானியக் குழுவின் (யுஜிசி)
தரலவைாக ெவாஹர்லால் தநரு பல்கரலக்கழகத்தின்
முன்னாள் துரணதவந்தர் எம்.ஜெகததஷ் குமார்
நியமிக்கப்பட்டுள்ளார்.
பிப்ைவரி.4: தமிழக நகர்ப்புற உள்ளாட்சித் ததர்தலில்
தபாட்டியிட 74,416 தபர் தவட்புமனுத் தாக்கல் ஜசய்தனர்.
பிப்ைவரி.5: நீட் ததர்வு விவகாைத்தில் அடுத்தகட்ட
நடவடிக்ரக குறித்து முடிஜவடுக்க சட்டப்தபைரவ
அரனத்துக் கட்சி கூட்டத்ரதத் தமிழக அைசு கூட்டியது.











 













1. இந்தியாவின் முதல் பெண் ரபெல் பொர் விமானி யார்?

4.‘மூலதனப்பொருட்கள் துமறயின் பொட்டித்தன்மமமய

அ) ஷிவாங்கி சிங் 

பமம்ெடுத்துவதற்கான திட்டத்துடன் பதாடர்புமடய மத்திய
அமமச்சகம் எது?

ஆ) பாவனா காந்த்

அ) எஃகு அட ச்சகம்

இ) ம ாகனா சிங்

ஆ) கனரக பதாழில்துடற அட ச்சகம்

ஈ) அவனி சதுர்மவதி
✓

✓

நாட்டின் முதல் பபண் ரமபல் மபார்வி ானி ஷிவாங்கி சிங்
குடியரசு தின அணிவகுப்பில் இந்திய வி ானப்படையின்
அலங்கார ஊர்தியில் பங்மகற்றார்.
கைந்த ஆண்டு பிடைட் பலப்டினன்ட் பாவனா காந்த், IAF
அலங்கார ஊர்தியின் ஒருபகுதியாக இருக்கும் முதல்
பபண் மபார் பெட் வி ானி ஆனார். ஷிவாங்கி சிங், IAF
அலங்கார ஊர்தியில் ஓர் அங்க ாக விைங்கும் 2ஆவது
பபண் மபார் பெட் வி ானி ஆனார்.

இ) ெவுளி அட ச்சகம்
ஈ) வணிகம் ற்றும் பதாழிற்துடற அட ச்சகம் 
✓

வணிகம் ற்றும் பதாழிற்துடற அட ச்சகம் மூலதனப்
பபாருட்கள் துடறயில் மபாட்டித்தன்ட டய ம ம்படுத்து
-வதற்கான திட்ைத்தின் 2ஆம் கட்ைத்டத அறிவித்தது. இத்
திட்ைம் `1,207 மகாடி நிதி ஒதுக்கீட்டில் அறிவிக்கப்பட்ைது.

✓

இதில் `975 மகாடிடய அரசாங்கத்தின் பட்பெட் மூலமும்
மீதமுள்ை `232 மகாடி பதாழில்துடற பங்களிப்பு மூலமும்
பபறப்படும்.

2. இந்தியாவின் முதல் ‘கிராபீன் புத்தாக்க மமயத்மத’
அமமப்ெதற்கான எந்த மாநில அரசின் திட்டத்திற்கு MeiTY
ஒப்புதல் அளித்துள்ளது?

5. ‘உலக புறக்கணிக்கப்ெட்ட பவப்ெமண்டல பநாய்கள்

அ) தமிழ்நாடு

அ) ெனவரி 25

ஆ) மகரைா 

ஆ) ெனவரி 30 

இ) ஒடிஸா

இ) பிப்ரவரி 1

ஈ) கர்நாைகா

ஈ) பிப்ரவரி 3

✓

இந்திய அரசின் மின்னணு ற்றும் தகவல் பதாழில்நுட்ப
அட ச்சகம், இந்தியாவின் முதலாவது ‘கிராபீன் புத்தாக்க
ட யத்டத’ அட ப்பதற்கு மகரை
ாநில அரசுக்கு
ஒப்புதலளித்துள்ைது.

✓

மகரை ாநில அரசு நைத்தும் மகரை டிஜிட்ைல் பல்கடல,
CMET-திருச்சூர் உைன் இடைந்து, ‘கிராபீன் இந்தியா
புத்தாக்க ட யம்’, R&D அடைவு ட யத்டத அட க்க
உள்ைது. மகரை அரசின் ஆதரவுைன் பசயல்படுத்தப்படும்
இதற்கு, TATA ஸ்டீல் லிட் பதாழிற்துடற பங்குதாரராக
இருக்கும். கிராபீன் என்பது உலகின் மிகப ல்லிய ற்றும்
வலிட யான பபாருைாகும்.

நாள்’ அனுசரிக்கப்ெடுகிற பததி எது?

✓

புறக்கணிக்கப்பட்ை பவப்ப ண்ைல மநாய்கள் குறித்த
விழிப்புைர்டவ ஏற்படுத்த, ஒவ்மவார் ஆண்டும் ென.30
அன்று ‘உலக புறக்கணிக்கப்பட்ை பவப்ப ண்ைல
மநாய்கள் நாள்’ அனுசரிக்கப்படுகிறது. “Achieving health
equity to end the neglect of poverty-related diseases”
என்பது நைப்பு 2022ஆம் ஆண்டில்வரும் இந்நாளுக்கானக்
கருப்பபாருள் ஆகும்.

✓

சிக்குன்குனியா, பைங்கு, பதாழுமநாய் ற்றும் மரபிஸ்
மபான்றடவ புறக்கணிக்கப்பட்ை பவப்ப ண்ைல மநாய்க
-ளுக்கான சில எடுத்துக்காட்டுகள். இவ்வடக மநாய்கள்
உலகைவில் 1 பில்லியன் க்கடைப் பாதிக்கின்றன.

6. ‘ஆல்ெர்ட் ஏரி’, எந்த இருநாடுகளுக்கு இமடபயயான

3. உலகின் மிகப்பெரிய கடல் மமடயான இஜ்முய்தீன்

✓

✓



கடல் மமடமய திறந்த நாடு எது?

எல்மலயாக அமமந்துள்ளது?

அ) அப ரிக்கா

அ) உகாண்ைா-காங்மகா

ஆ) பநதர்லாந்து 

ஆ) அல்ஜீரியா-லிபியா

இ) ஆஸ்திமரலியா

இ) பதன்னாப்பிரிக்கா - தான்சானியா

ஈ) இந்தியா

ஈ) உகாண்ைா - எத்திமயாப்பியா

ைச்சு ன்னர் வில்பலம்-அபலக்சாண்ைர் அதிகாரப்பூர்வ ாக இஜ்முய்தீன் கைல் டைடயத் திறந்து டவத்தார்.
இது உலகின் மிகப்பபரிய கைல்
டை என்று
கூறப்படுகிறது. வைகைல் கால்வாடய ஆம்ஸ்ைர்ைாம்
துடறமுகத்துைன் இடைக்கும் துடறமுக நகர ான
இஜ்முய்தீனில் 500-மீட்ைர் நீைமும் 70-மீட்ைர் அகலமும்
பகாண்ை இந்த டை அட க்கப்பட்டுள்ைது.
இந்த டை ஆழ ாக இருப்பதால் கப்பல்கள் கால்வாயில்
நுடழவதற்கு சாதக ான நீர் ட்ைத்திற்காக காத்திருக்க
மவண்டியதில்டல.









க்கைாட்சிக் குடியரசு 

✓

2 மிகப்பபரும் எண்பைய் நிறுவனங்கைான பிரான்சின்
மைாட்ைல் எனர்ஜிஸ் ற்றும் சீனா மநஷனல் ஆஃப்மஷார்
ஆயில் கார்ப்பமரஷன் ஆகியன உகாண்ைாவின் எரிசக்தி
வைங்கடை ம ம்படுத்துவதற்கும் பிராந்திய எண்பைய்
குழாய் அட ப்பதற்கும் 10 மில்லியன் ைாலர் ஒப்பந்தத்தில்
டகபயழுத்திட்ைன.

✓

உகாண்ைாவிற்கும் காங்மகா க்கைாட்சிக் குடியரசிற்கும்
இடைமய 160 கிமீட்ைர் இயற்டக எல்டலயான ஆல்பர்ட்
ஏரியிலுள்ை கச்சா எண்பைய் இருப்புக்கடை எடுப்படத
இந்தத் திட்ைம் மநாக்க ாகக் பகாண்டுள்ைது.



 















7. ொஸ்சிம் பலகர் என்பது எந்த நாடு நடத்திய கூட்டு

10. முதல் இந்திய-மத்திய ஆசிய உச்சிமாநாட்மட

ொதுகாப்புப் ெயிற்சியாகும்?

நடத்திய நாடு எது?

அ) மநபாைம்

அ) இந்தியா 

ஆ) இந்தியா 

ஆ) கெகஸ்தான்

இ) பங்கைாமதஷ்

இ) தஜிகிஸ்தான்

ஈ) மியான் ர்

ஈ) உஸ்பபகிஸ்தான்

✓

‘பாஸ்சிம் பலகர்’ என்ற பபயரில் கைற்படையின் ம ற்கு
ண்ைலக்கட்டுப்பாட்டு ட யம் ம ற்பகாண்ை கூட்டுக்
கைல்சார்பயிற்சி 2022 ென.25 அன்று நிடறவடைந்தது.

✓

இந்திய கைற்படை, வான்படை, இராணுவம் & கைமலாரப்
பாதுகாப்புப்படைகள் இடைமய ஒத்துடழப்டப அதிகரிப்ப
-தற்காகவும், தனது பசயல்பாட்டுத் திட்ைங்கடை திப்பிடு
-வதற்காக இந்திய கைற்படையின் ம ற்கு ண்ைலக்
கட்டுப்பாட்டு ட யம் இக்கூட்டுப்பயிற்சிடய 20 நாட்கள்
நைத்தியது.

✓

இந்திய-மத்திய ஆசிய உச்சிமாநாட்மட இந்தியா பமய்
நிகர் வடிவத்தில் நடத்தியது. இந்தியாவுக்கும் மத்திய
ஆசிய நாடுகளுக்கும் இமடயிலான உறவுகள் முப்ெது
ஆண்டுகமளக் கடந்துள்ள நிமலயில், இந்தியாவும்
மத்திய ஆசிய நாடுகளும் ஒரு இலட்சிய ொர்மவமய
வமரயறுக்க பவண்டியதன் அவசியத்மத பிரதமர் பமாடி
வலியுறுத்தினார்.

✓

கஜகஸ்தான், கிர்கிஸ்தான் குடியரசு, தஜிகிஸ்தான்,
துர்க்பமனிஸ்தான், உஸ்பெகிஸ்தான் உள்ளிட்ட ஐந்து
நாடுகளின் அதிெர்கள் இந்நிகழ்ச்சியில் ெங்பகற்றனர்.

8. ‘டிபரான் சான்றளிப்புத் திட்டத்மத’ பவளியிட்ட மத்திய
அமமச்சகம் எது?



அ) அறிவியல் & பதாழில்நுட்ப அட ச்சகம்
ஆ) சிவில் வான்மபாக்குவரத்து அட ச்சகம் 

1. வங்கிக் கைக்கில் ம ாசடி; வாடிக்டகயாைர் பைத்டத
மீட்க ‘155260’ பெல்ப் டலன் அறிமுகம்: டசபர் கிடரம்
மபாலீஸார் நைவடிக்டக

இ) மின்னணு & தகவல் பதாழில்நுட்ப அட ச்சகம்
ஈ) தகவல் & ஒலிபரப்பு அட ச்சகம்
✓

✓

✓

த்திய உள்நாட்டு வான்மபாக்குவரத்து அட ச்சக ானது
குடறந்தபட்ச பாதுகாப்பு ற்றும் தரத்மதடவகடை உறுதி
பசய்வதற்கும் உள்நாட்டு உற்பத்திடய ம ம்படுத்துவதற்
-கு ாக ‘டிமரான் சான்றளிப்புத் திட்ைத்டத’ அறிவித்தது.
தாராை ய ாக்கப்பட்ை டிமரான் விதிகள், 2021’இன்கீழ்
பவளியிைப்பட்ை இதன் மநாக்கம், டிமரான்களுக்கான
பாதுகாப்புத் மதடவகளுக்கான குடறந்தபட்சத் மதடவக
-டை வழங்குவதும், சான்றிதழுக்கான
திப்பீட்டை
பசயல்படுத்துவதும் ஆகும்.
தாராை ய ாக்கப்பட்ை டிமரான் விதிகள், 2021, ஆகஸ்ட்
2021’இல் MoCA’ஆல் பவளியிைப்பட்ைது.

9. UNESCO ொரம்ெரிய ெட்டியலில் பசர்க்கப்ெட்ட ‘கிளிங்கர்
ெடகுகள்’ சார்ந்த பகுதி எது?
அ) மநார்டிக் நாடுகள் 

இடதத் தடுக்க டசபர் கிடரம் மபாலீஸார் நைவடிக்டக
ம ற்பகாண்டுள்ைனர். அதன்படி, ‘155260’ என்ற உதவி
எண் டசபர் கிடரம் சார்பில் அறிமுகம் பசய்யப்பட்டுள்ைது.
2. ஆசிய பைக்காரர் பட்டியலில் கவுதம் அதானி முதலிைம்:
பின்தங்கினார் ரிடலயன்ஸ் தடலவர் முமகஷ் அம்பானி
ஆசிய பைக்காரர்கள் வரிடசயில் முதலிைத்துக்கு
முன்மனறியுள்ைார்
பதாழிலதிபர்
கவுதம்
அதானி.
பதாைர்ந்து முதலிைத்தில் இருந்துவந்த ரிடலயன்ஸ்
இண்ைஸ்ட்ரீஸ்
தடலவர்
முமகஷ்
அம்பானி
இரண்ைாமிைத்துக்கு தள்ைப்பட்ைார்.
59 வயதாகும் கவுதம் அதானின் பசாத்து திப்பு 8,850
மகாடி ைாலராக உயர்ந்துள்ைது. முமகஷ் அம்பானியின்
பசாத்து திப்பு 8,790 மகாடி ைாலராக உள்ைது.

ஆ) பால்டிக் நாடுகள்
இ) பால்கன் பகுதிகள்
ஈ) கீடழ ஆப்பிரிக்க நாடுகள்
✓

னிதகுலத்தின் பதாட்டுைர முடியா கலாச்சார பாரம்பரி
-யத்டத பிரதிநிதித்துவப்படுத்தும் பாரம்பரியங்களின்
பட்டியலில் UNESCO ‘கிளிங்கர் பைகுகடை’ மசர்த்துள்ைது.

✓

பைன் ார்க், பின்லாந்து, ஐஸ்லாந்து, நார்மவ
ற்றும்
ஸ்வீைன் ஆகிய நாடுகள் கூட்ைாக UNESCO’இடம்
இதற்காக நாடின. இது ஒரு மநார்டிக் பாரம்பரியம் ஆகும்.
ஆயிரக்கைக்கான ஆண்டுகைாக, பாய் ரப்பைகுகள் வை
ஐமராப்பாவின் வர்த்தகத்திற்கு உதவியுள்ைன.



வங்கிக்கைக்கிலிருந்து
வாடிக்டகயாைர்களின்
பைத்டத நூதனமுடறயில் பகாள்டையடிக்கும் சம்பவம்
பதாைர்ந்து நடைபபற்று வருகிறது.







கவுதம் அதானியின் பசாத்து திப்பு 1,200 மகாடி ைாலர்
அதிகரித்ததில் முதலிைத்துக்கு முன்மனறியுள்ைார். இந்த
ஆண்டில் உலகிமலமய அதிகபட்ச வரு ானத்டத ஈட்டிய
பதாழிலதிபர் என்ற பபருட யும் இவடரச் சாரும்.
நிலக்கரி சுரங்கத் பதாழிலில் ஈடுபட்ை அதானி நிறுவனம்
ஆஸ்திமரலியாவில் நிலக்கரி சுரங்கத்துக்கு பபற்ற
அனு தி பபரும் சர்ச்டசக்குள்ைானது.
பருவநிடல
ாறுபாடு விழிப்புைர்வு ஆதரவாைர்கள்
பலரும் நிலக்கரி சுரங்கத் பதாழில் குறித்து கடும் எதிர்ப்பு
பதரிவித்து வருகின்றனர். இதனால் ரபுசாரா எரிசக்தித்
பதாழிலில் அதிக கவனம் பசலுத்தி வருகிறது அதானி



 















குழு ம். இது தவிர வி ான நிடலய பரா ரிப்பு, ராணுவ
தைவாை ஒப்பந்த பணி உள்ளிட்ை பதாழில்களில் கவனம்
பசலுத்தத் பதாைங்கியுள்ைது. கைந்த 2 ஆண்டில் அதானி
குழு பங்குகள் விடல 600% அைவுக்கு அதிகரித்துள்ைன.
ரிடலயன்ஸ் இண்ைஸ்ட்ரீஸ் தடலவர் முமகஷ் அம்பானி
அடுத்த 3 ஆண்டுகளில் பசுட சார்ந்த எரிசக்திக்பகன
1,000 மகாடி ைாலர் முதலீடு பசய்யத் திட்ைமிட்டுள்ைார்.
அதானி அடுத்த 8 ஆண்டுகளில் 7,000 மகாடி ைாலர்
முதலீடு பசய்யப்மபாவதாக அறிவித்துள்ைார்.











 













1. இந்தியாவின் முதல் குடிமக்களால் உருவாக்கப்பட்ட

உள்ளது. இதமன உணவு ேற்றும் வபாது விநிகயாேத்
துமற வதரிவித்துள்ளது.

மாநில அளவிலான பறவவகள் விவரப்படத்தை வவளியீடு
வெய்துள்ள மாநிலம் / UT எது?

✓

அ) தமிழ்நாடு

4. தவலயில்லா குதிவரக்கருரக புவதக்கப்பட்ட மனிதனி

ஆ) கேரளா 

-ன் எலும்புக்கூடு, எந்த நாட்டில் கண்டுபிடிக்கப்பட்டது?

இ) ேர்நாடோ

அ) ரஷ்யா

ஈ) கேற்கு வங்ேம்

ஆ) கிரீஸ்

அண்மேயில் வவளியிடப்பட்ட கேரள பறமவேள் அட்லஸ்
ஆனது ‘ஆசியாவின் மிேப்வபரிய பறமவ அட்லஸ்’ என்று
கூறப்படுகிறது.
இந்தியாவிகலகய
இதன்வமேயில்
முதலாவதாே தயார்வெய்யப்பட்டுள்ள இந்த ோநில
அளவிலான பறமவேள் விவரப்படம், 1000க்கும் கேற்பட்ட
தன்னார்வலர்ேளின் பங்கேற்புடன் உருவாக்ேப்பட்டது.

இ) வஜர்ேனி 
ஈ) சீனா
✓

2. புதிய இராம்ெர் தளமாக அறிவிக்கப்பட்டுள்ள கிஜாடியா
வனவுயிரி ெரணாலயம் அவமந்துள்ள மாநிலம்/UT எது?
அ) ஹரியானா
ஆ) பீோர்

✓

பூங்கா’வவத் திறந்த வடகிழக்கு மாநிலம் எது?

ஈ) உத்தரோண்ட்

அ) அஸ்ஸாம்

உலே ெதுப்பு நில நாமள முன்னிட்டு இரு புதிய இராம்ெர்
தளங்ேள் அறிவிக்ேப்பட்டுள்ளன. குஜராத்தில் கிஜாடியா
வனவுயிரி ெரணாலயம், உபியில் பகீரா வனவுயிரி
ெரணாலயம் ஆகிய இரண்டு ெரணாலயங்ேள் ராம்ெரில்
கெர்ேப்பட்டுள்ளன.

ஆ) கேோலயா 

✓

இ) ேணிப்பூர்
ஈ) மிகொரம்

இந்தியா 10,93,636 வஹக்கடர் பரப்பளமவக்வோண்ட
49 தளங்ேளின் வமலயமேப்மபக் வோண்டுள்ளது. இது
வதற்ோசியாவிகலகய மிே அதிேோகும். ேத்திய சுற்றுச்
சூழல் அமேச்ெேம் ஜஜ்ஜாரில் உள்ள சுல்தான்பூர் கதசியப்
பூங்ோ ேற்றும் பிந்தாவாஸ் வனவுயிரி ெரணாலயத்மத
ஹரியானாவில் உள்ள இராம்ொர் தளங்ேளாே முன்னர்
அறிவித்தது.

கேோலயா முதலமேச்ெர் ோன்ராட் கே ெங்ோ, ‘ஷில்லாங்
வதாழில்நுட்ப பூங்ோ’மவச் ெமீபத்தில் திறந்துமவத்தார்.
இதில் பல நிறுவனங்ேள் தங்ேள் கிமளேமளத் திறக்ே
ஒப்புதல் அளித்துள்ளன. தற்கபாது, கேோலயாவில் 35
வயதுக்குட்பட்கடார் 70 ெதவீதம் உள்ளனர். வதாழில்நுட்ப
பூங்ோவின் முதல்ேட்டம் கநரடியாே 1,500 கபருக்கு பணி
வாய்ப்மப உருவாக்கும். கேலும் ேமறமுேோேவும் இது
அதிே கவமலேமள உருவாக்கும்.

3. ெத்தீஸ்கரின் ஒருங்கிவணப்புடன், ‘ஒரர நாடு ஒரர

6. 2021இல் இந்தியாவின் மின்னணுப் வபாருட்களின்

குடும்ப அட்வடத்’திட்டம் எத்தவன மாநிலங்கள்/யூனியன்
பிரரதெங்களில் வெயல்படுத்தப்படுகிறது?

ஏற்றுமதியில் முதலிடம் வகிக்கும் நாடு எது?
அ) அவேரிக்ோ 

அ) 15

ஆ) சீனா

ஆ) 20

இ) வநதர்லாந்து

இ) 28

ஈ) வஜர்ேனி

ஈ) 35 
✓

தமலயில்லா குதிமரக்கு அருகில் புமதக்ேப்பட்டிருந்த
ேனிதனின்
எலும்புக்கூடுேமள
ஆராய்ச்சியாளர்ேள்
அண்மேயில் ேண்டுபிடித்தனர். வதற்கு வஜர்ேனியில்
உள்ள நிட்லிங்ேனில் இந்த எலும்புக்கூட்டடின் எச்ெங்ேள்
ேண்டுபிடிக்ேப்பட்டுள்ளன. 1400 ஆண்டுேளுக்கு முன்பு
இப்பகுதி வேகராவிங்கியன் வம்ெத்தால் ஆளப்பட்டகபாது
இம்ேனிதனும் குதிமரயும் புமதக்ேப்பட்டிருக்ேகவண்டும்
என ஆராய்ச்சியாளர்ேள் ேதிப்பிடுகின்றனர்.

5. அண்வமயில் IT துவறக்காக பிரத்ரயக ‘வதாழில்நுட்ப

இ) குஜராத் 
✓



ெத்தீஸ்ேர் ோநிலம் ெமீபத்தில் ‘ஒகர நாடு ஒகர குடும்ப
அட்மட’த்திட்டத்மத அேல்படுத்தியுள்ளது. இதன்கீழ் அந்த
ோநில ேக்ேள் தங்ேள் உணவு தானிய ஒதுக்கீட்மட நாடு
முழுவதும் உள்ள எந்தவவாரு நியாயவிமலக்ேமடேளில்
இருந்தும் வாங்கிக்வோள்ளலாம்.
ெத்தீஸ்ேரின் ஒருங்கிமணப்புடன், நாட்டில் உள்ள சுோர்
77 கோடி NFSA பயனாளிேளில் கிட்டத்தட்ட 96.8
ெதவீதத்மத உள்ளடக்கிய 35 ோநிலங்ேள் / யூனியன்
பிரகதெங்ேளில் இந்தத் திட்டம் இப்கபாது வெயல்பாட்டில்









✓

✓

இந்தியாவின் மின்னணுப்வபாருட்ேளின் ஏற்றுேதி 2021
டிெம்பரில் 1.67 பில்லியன் அவேரிக்ே டாலமரத் எட்டியது.
இது ேடந்த 2020 டிெம்பரில் ோணப்பட்ட 1.25 பில்லியன்
அவேரிக்ே டாலர்ேமளவிட 33.99% அதிேோகும்.

✓

ேடந்த
நிதியாண்டில்
மின்னணுப்வபாருட்ேளின்
ஒட்டுவோத்த ஏற்றுேதி $11.11 பில்லியன்டாலர்ேளாே
இருந்தது. 2021 ஏப்ரல்-நவம்பரில் இந்திய மின்னணுப்
வபாருட்ேளின் முதல் 5 ஏற்றுேதி இடங்ேள்: அவேரிக்ோ
(18%), UAE (16.6%), சீனா (7.6%), வநதர்லாந்து (4.5%) &
வஜர்ேனி (4.2%). இந்தியாவின் மின்னணுப் வபாருட்ேள்



 

✓

✓











உள்ளிட்ட பன்னாட்டு அமேப்புேள் இமணந்து இந்த
விருமத வழங்குகின்றன.

7. கடந்த பத்தாண்டுகளில் 0.93% என்ற மிகக்குவறந்த

10. ரதசிய பாரம்பரிய நகர ரமம்பாடு மற்றும் வளர்ச்சித்

வளர்ச்சிவயக்கண்ட இந்திய அண்வட நாடு எது?

திட்டத்தின் (HRIDAY) திட்ட காலம் என்ன?

அ) இலங்மே

அ) 2014-2018

ஆ) கநபாளம் 

ஆ) 2015-2019 

இ) பங்ேளாகதஷ்

இ) 2016-2020

ஈ) மியான்ேர்

ஈ) 2017-2021

கநபாளத்தின் கதசிய ேக்ேள்வதாமே ேணக்வேடுப்பு 2021
இன் ஆரம்பக்கட்ட முடிவுேளின்படி, அந்நாட்டின் ேக்ேள்
வதாமே 29,192,480’ஐ எட்டியுள்ளது. இது வவறும் 0.93%
வளர்ச்சியாகும். இது ேடந்த எண்பதாண்டுங்ேளில் மிேக்
குமறந்த வளர்ச்சியாகும். கநபாளத்தின் ேக்ேள்வதாமே
வளர்ச்சி விகிதம் உலே ேக்ேள்வதாமேயின் ெராெரி
வளர்ச்சி விகிதத்மதவிடவும் குமறவாே உள்ளது.
கநபாளிேள் கவமலக்ோேவும் படிப்புக்ோேவும் வவளியில்
குடிகயறுவகத இதற்குக் ோரணோகும். ேடந்த 2011ஆம்
ஆண்டு ேக்ேள்வதாமே ேணக்வேடுப்பில் ெராெரி ேக்ேள்
வதாமே வளர்ச்சி விகிதம் 1.35 ெதவீதோே இருந்தது.

Independence” என்ற நூலின் ஆசிரியர் யார்?
அ) ரஸ்கின் பாண்ட் 
இ) சுதா மூர்த்தி
ஈ) விக்ரம் கெத்
மூத்த எழுத்தாளர் ரஸ்கின் பாண்ட், “A Little Book of India:
Celebrating 75 years of Independence” என்ற தமலப்பில்
தனது ெமீபத்திய நூமல வவளியிட்டார்.
பிரிட்டிஷ் வம்ொவளிமயச் கெர்ந்த 87 வயதான இந்திய
எழுத்தாளர், இந்தியாவின் ஆன்மீே சித்தாந்த பண்புேமள
இதில் சித்தரித்துள்ளார். ரஸ்கின் பாண்ட் ொகித்ய அோடமி
விருது, ொகித்ய அோடமியின் பால ொகித்ய புரஸ்ோர்,
பத்ேஸ்ரீ ேற்றும் பத்ே பூஷன் ஆகியவற்மறப் வபற்றுள்ளார்.

9. ெத்தியமங்கலம் புலிகள் காப்பகம் அதைந்துள்ள
ைாவட்டம் எது?
அ) ஈகராடு 
ஆ) கோயம்புத்தூர்
இ) திண்டுக்ேல்
ஈ) கெலம்
✓

தமிழ்நாட்டின் ஈகராடு ோவட்டத்தில் அமேந்துள்ள ெத்திய
ேங்ேலம் புலிேள் ோப்பேம் புலிேமள இரட்டிப்பாக்கியதற்
-ோன ‘TX2’ விருமதப் வபற்றுள்ளது. இந்தப் புலிேள்
ோப்பேம் கேற்குத்வதாடர்ச்சி ேமலயில் அமேந்துள்ள ஒரு
பாதுோக்ேப்பட்ட பகுதியும் புலிேளின் ோப்பேமுோகும்.

✓

இந்தக் ோப்புக்ோடு நீலகிரி உயிர்க்கோள நிலப்பரப்பின்
ஒருபகுதியாகும். இது உலகின் மிேப்வபரிய புலிேள்
வாழிடோகும். IUCN, UNDP, உலே இயற்மே நிதியம்



✓

நடுவணரசின் ரதசிய பாரம்பரிய நகர ரமம்பாடு மற்றும்
வளர்ச்சித்திட்டமானது (HRIDAY) கடந்த 2015ஆம் ஆண்டில்
வதாடங்கப்பட்டு 12 நகரங்களில் வெயல்படுத்தப்பட்டது.

✓

`453.90 ரகாடி மதிப்பீட்டில் 77’க்கும் ரமற்பட்ட
திட்டங்கள் வெயல்படுத்தப்பட்டுள்ளன. `18.34 ரகாடி
மதிப்பிலான இரண்டு திட்டங்கள் - பாதாமி (கர்நாடகா)
திட்டம் மற்றும் வாரங்கல் (வதலுங்கானா) திட்டம் வெயல்ப
-டுத்தப்பட்டு வருகின்றன. இதன் திட்ட காலம் கடந்த
2019ஆம் ஆண்டில் நிவறவவடந்தது.


1. தமிழேத்தில் 87 ெதவீதம் கபருக்கு கநாய் எதிர்ப்பு ெக்தி:
சுோதாரத் துமற அமேச்ெர் ோ சுப்பிரேணியன் தேவல்
தமிழேத்தில் 87 ெதவீதம் கபருக்குகநாய் எதிர்ப்பு ெக்தி
உருவாகியுள்ளது என்று சுோதாரத்துமற அமேச்ெர் ோ
சுப்பிரேணியன் வதரிவித்தார்.

ஆ) அருந்ததி ராய்

✓



துமற ஏற்றுேதியில் வோமபல் கபான்ேள் முக்கியப் பங்கு
வகிக்கின்றன.

8. “A Little Book of India: Celebrating 75 years of

✓









இமதத்வதாடர்ந்து வெய்தியாளர்ேளிடம் அமேச்ெர் ோ
சுப்பிரேணியன் கூறியதாவது:
தமிழேத்தில் 2 தவமண தடுப்பூசி வெலுத்திக் வோள்ளாத
ேகரானா கநாயாளிேளில் 70% கபர் உயிரிழக்கின்றனர்.
10 கோடி தடுப்பூசி இலக்கு
இதுவமர 4 லட்ெத்து 99,408 கபருக்கு பூஸ்டர் தடுப்பூசி
கபாடப்பட்டுள்ளது. அகதகபால 15 முதல் 18 வயதுக்குட்பட்ட
சிறுவர்ேள் 26 லட்ெத்து 92,917 கபருக்கு முதல் தவமண
தடுப்பூசியும், 7 லட்ெத்து 40,383 சிறுவர்ேளுக்கு 2ஆவது
தவமண தடுப்பூசியும் வெலுத்தப்பட்டுள்ளது. தமிழேத்தில்
இதுவமர வோத்தோே 9 கோடிகய 71 லட்ெத்து 61,368
கடாஸ் தடுப்பூசி வெலுத்தப்பட்டுள்ளது. விமரவில் 10 கோடி
தடுப்பூசி என்ற இலக்மே அமடகவாம்.
தமிழேத்தில் பல்கவறு பகுதிேளில் கேற்வோள்ளப்பட்ட
குருதிொர் ஆய்வின் (சீகரா ெர்கவ) 4ஆம்ேட்ட முடிவுேள்
வவளியிடப்பட்டுள்ளன. அதன்படி, ேடந்த 2020ஆம் ஆண்டு
நவம்பரில் வவளியான முதல்ேட்ட ஆய்வில் 32 ெதவீதம்
கபருக்கும், 2021ஆம் ஆண்டு ஏப்ரல் ோதம் வவளியான
2ஆம் ேட்ட ஆய்வில் 29% கபருக்கும், 2021ஆம் ஆண்டு
ஆேஸ்டில் வவளியான 3ஆம்ேட்ட ஆய்வில் 70% கபருக்கும்
தமிழேத்தில் கநாவயதிர்ப்பு ெக்தி ேண்டறியப்பட்டது.
அகதகபால், தமிழேத்தில் கநற்றுமுன்தினம் வவளியான
4ஆம் ேட்டஆய்வில் 10 வயதுக்கு கேற்பட்ட 87 ெதவீதம்
கபருக்கு கநாவயதிர்ப்புெக்தி இருப்பது ேண்டறியப்பட்டு



 









உள்ளது. இந்த ஆய்வு 30 குழுக்ேமளக் வோண்ட 1,706
கபர், 32,245 கிராேேற்றும் நேர்ப்புற ேக்ேளின் இரத்த
ோதிரிேமள கெேரித்து ோநில வபாது சுோதாரத்துமற
ஆய்வேங்ேளில்
பரிகொதமனக்கு
உட்படுத்தப்பட்டு
வவளியான முடிவுேளாகும்.
திருவாரூர் ோவட்டம் முதலிடம்
இதில் தடுப்பூசி வெலுத்தியவர்ேளுக்கு கநாய் எதிர்ப்பு
ெக்தி 90 ெதவீதோேவும், தடுப்பூசி வெலுத்தாதவர்ேளுக்கு
கநாய் எதிர்ப்பு ெக்தி 69 ெதவீதோேவும் உள்ளது வதரிய
வந்துள்ளது. கநாய் எதிர்ப்பு ெக்தி அதிேபட்ெோே
திருவாரூரில் 93 ெதவீதம் கபருக்கும், வதன்ோசியில் 92
ெதவீதம் கபருக்கும், வபரம்பலூர், ேதுமர, சிவேங்மே,
ேன்னியாகுேரி, விருதுநேர் ஆகிய 5 ோவட்டங்ேளில் 91
ெதவீதம் கபருக்கும் கநாய் எதிர்ப்பு ெக்தி உள்ளது.
ேடலூர், நாேப்பட்டினம் ோவட்டங்ேளில் 90 ெதவீதம்
கபருக்கும், வநல்மல, நாேக்ேல், வென்மன, திண்டுக்ேல்
ஆகிய ோவட்டங்ேளில் 88 ெதவீதம் கபருக்கும், நீலகிரி,
அரியலூர், தூத்துக்குடி, ஈகராடு ஆகிய ோவட்டங்ேளில்
87 ெதவீதம் கபருக்கும், கதனி, திருச்சி, திருப்பூர்,
இராணிப்கபட்மட, கிருஷ்ணகிரி, ேரூர், கவலூர், புதுக்
கோட்மட, ேள்ளக்குறிச்சி, தஞ்ொவூர், வெங்ேல்பட்டு ஆகிய
ோவட்டங்ேளில் 86 ெதவீதம் கபருக்கும்,







3. வென்மன - விளாடிகவாஸ்க் நேரங்ேளுக்ோன
ேடல்வழி வர்த்தே கபாக்குவரத்து திட்டம்: விமரவில்
வெயல்படுத்தப்படும் என ரஷ்ய துமணத் தூதர் தேவல்
வென்மன - விளாடிகவாஸ்க் (ரஷ்யா) நேரங்ேளுக்ோன
ேடல்வழி வர்த்தே கபாக்குவரத்து திட்டம் விமரவில்
வெயல்படுத்தப்பட உள்ளது என்று ரஷ்ய துமணத்தூதர்
ஒவலக் என் அவ்தீவ் கூறினார்.
இந்தியா, ரஷ்யா இமடயிலான உறமவ வலுப்படுத்த
ேலாச்ொரம், வர்த்தேம், அறிவியல் உட்பட பல்கவறு
துமறேளில் இருநாடுேளும் ஒருங்கிமணந்து வெயல்பட்டு
வருகின்றன. அதன்வதாடர்ச்சியாே இந்திய - ரஷ்ய
வதாழில் வர்த்தே ெமப ேற்றும் ரஷ்ய பிரிகோர்ஸ்கி
ேண்டல வதாழில் வர்த்தே கூட்டமேப்பு ொர்பில் இரு
நாடுேளுக்கு இமடகய புதிய வதாழில் வாய்ப்புேளுக்ோன
புரிந்துணர்வு ஒப்பந்தங்ேள் இமணயவழியில் கநற்று
மேவயழுத்தாகின.
இந்த ஒப்பந்தத்தில் இந்திய - ரஷ்ய வதாழில் வர்த்தே
ெமப நிறுவனர் V M லட்சுமி நாராயணன், பிரிகோர்ஸ்கி
ேண்டல வதாழில் வர்த்தே கூட்டமேப்பு தமலவர்
கபாரிஸ் ஸ்டுப்நட்ஸ்கி ஆகிகயார் மேவயழுத்திட்டனர்.

திருவண்ணாேமல, இராேநாதபுரம், ேயிலாடுதுமற,
கோமவ, கெலம் ஆகிய ோவட்டங்ேளில் 85% கபருக்கும்,
தருேபுரி, ோஞ்சிபுரம், திருப்பத்தூர் ோவட்டங்ேளில்
முமறகய 84, 83, 82% கபருக்கு கநாய் எதிர்ப்பு ெக்தி
உள்ளது. இவ்வாறு அவர் வதரிவித்தார்.
2. சூரிய புயலில் சிக்கிய 40 வெயற்மேக்கோள்ேள்
வளிேண்டலத்தில் நுமழந்து எரிந்தன
அவேரிக்ோவின் ஸ்கபஸ்எக்ஸ் நிறுவனம் விண்வவளிக்கு
அனுப்பியிருந்த 40 வெயற்மேக்கோள்ேள் சூரிய புயல்
தாக்குதலால் புவிவட்டப்பாமதயிலிருந்து விலகி வளி
ேண்டலத்துக்குள் நுமழந்து எரிந்தன.
இதுவதாடர்பாே ஸ்கபக்ஸ்X நிறுவனம் வதரிவித்ததாவது:
ெமீபத்தில் ஏற்பட்ட சூரிய புயல், வளிேண்டலத்மத
அடர்த்தியாக்கியது.
இதனால்
ேடந்த
வாரம்
விண்வவளியில் வெலுத்தப்பட்டிருந்த 49 சிறிய வெயற்மேக்
கோள்ேளில் (ஒரு வெயற்மேக்கோளின் எமட 260 கிகி)
40 வெயற்மேக்கோள்ேள் புவி வட்டப்பாமதயிலிருந்து
விலகி மீண்டும் வளிேண்டலத்துக்குள் நுமழந்து
எரிந்தன. சில வெயற்மேக்கோள்ேள் புவிவட்டப்பாமதயில்
இருந்து விலகும் தறுவாயில் உள்ளன. இந்த விபத்மதத்
தவிர்க்ே கேற்வோண்ட நடவடிக்மேேள் கதால்வியில்
முடிந்தன. இந்தச் ெம்பவத்தால் புவி வட்டப்பாமதயிகலா,
பூமியிகலா எந்த ஆபத்தும் ஏற்படவில்மல.
பூமியின் சுற்றுவட்டப்பாமதயில் ஸ்கபஸ்X நிறுவனத்தின்
சுோர் 2,000 ஸ்டார்லிங்க் வெயற்மேக்கோள்ேள் சுற்றி
வருகின்றன. அவற்றின்மூலம் உலகின் வதாமலதூர
இடங்ேளுக்கு இமணயவழி கெமவ கிமடத்து வருகிறது.
இச்வெயற்மேக்கோள்ேள் பூமிமய 340 மேல்ேளுக்கும்
அதிேோன
உயரத்தில்
சுற்றிவருகின்றன
என்று
வதரிவித்துள்ளது.











 









1. அண்மைச் செய்திகளில் காணப்பட்ட புச ௌரா தாம்




✓

ததசிய மருந்தாக்கத் னதாழிற்கல்வி மற்றும் ஆராய்ச்சி
நிறுவ ம் (NIPER) என்பது இந்தியாவின் இரசாய ங்கள்
மற்றும் உரங்கள் அமமச்சகத்தின்கீழ் உள்ள ஒரு னபாதுத்
துமற மருந்து ஆராய்ச்சி நிறுவ மாகும்.

✓

மத்திய இரசாய ங்கள் மற்றும் உரங்கள் அமமச்சர்
மான்சுக் மாண்டவியா, அம த்து ஏழு NIPER’கள் மற்றும்
அவற்றின் ஆராய்ச்சி நடவடிக்மககள் பற்றிய தகவல்க
-மளப் பரப்புவதற்காக NIPER ஆராய்ச்சி வமலதளத்மதத்
னதாடங்கி ார்.

அமைந்துள்ள ைாநிலம் எது?
அ) பீகார் 
ஆ) உத்தர பிரததசம்
இ) மத்திய பிரததசம்
ஈ) ஒடிஸா
✓

பீகாரில் அமமந்துள்ள புன ௌரா தாம், ‘ஸ்வததஷ் தர்ஷன்’
திட்டத்தின் இராமாயண சுற்றில் தசர்க்கப்பட்டுள்ளது. இது
சமீபத்தில் சுற்றுலா அமமச்சகத்தின் பிரசாத் திட்டத்தின்
கீழ் தசர்க்கப்பட்டது. பீகாரில் மவஷாலியில் தீர்த்தங்கர்
சுற்று – அர்ரா – மசாத் – பாட் ா – இராஜ்கிர் – பவாபுரி சம்பாபுரி, ஆன்மீக சுற்றுலா சுல்தாங்கஞ்ச் - தர்மஷாலா திதயாகர் மற்றும் புத்த கயாவில் உள்ள னபௌத்த சுற்றுலா
உட்பட பல சுற்றுலாத் தலங்கள் இத்திட்டத்தில் உள்ள .

5. கிருஷ்ணமூர்த்தி

சுப்ரைணியம த் சதாடர்ந்து
இந்தியாவின் தமலமைப் சபாருளாதார ஆதலாெகராக
நியை ம் செய்யப்பட்டுள்ளவர் யார்?
அ) உர்ஜித் பதடல்
ஆ) ஜீன் டிதரஸ்
இ) னகௌசிக் பாசு

2. “The $10 Trillion Dream” என்ற நூலின் ஆசிரியர் யார்?
அ) ரகுராம் ராஜன்

ஈ) V ஆ
✓

ஆ) சுபாஷ் சந்திர கார்க் 
இ) உர்ஜித் பதடல்
ஈ) அரவிந்த் சுப்ரமணியன்
✓

✓



ந்த நாதகஸ்வரன் 

இந்திய அரசாங்கம் அதன் தமலமமப் னபாருளாதார
ஆதலாசகராக V ஆ ந்த நாதகஸ்வரம
நியம ம்
னசய்துள்ளது. அவர் IFMR வணிகப்பள்ளியின் தமலவராக
பணியிலிருந்தார். 2019-2021 வமர பிரதமருக்கா
னபாருளாதார ஆதலாசம க்குழுவின் பகுதிதநர உறுப்பி
- ராகவும் இருந்தார். வரவிருக்கும் கருத்துக்கணிப்பு
முதன்மமப் னபாருளாதார ஆதலாசகர் சஞ்சீவ் சன்யால்
தமலமமயிலா குழுவால் தயாரிக்கப்பட்டதாகும்.

முன் ாள் நிதிச்னசயலர் சுபாஷ் சந்திர கார்க், “The $10
Trillion Dream” என்ற நூமல எழுதியுள்ளார். இது இன்று
இந்தியா எதிர்னகாள்ளும் னகாள்மகச் சிக்கல்கமள ஆய்ந்
-து, 2030’களின் இமடப்பகுதியில் 10 டிரில்லியன் டாலர்
னபாருளாதாரமாக மாறுவதற்கா சீர்திருத்தங்கமள இது
பரிந்துமரக்கிறது.

6. சிதயாைாரா காஸ்ட்தரா, பின்வரும் எந்த நாட்டின் முதல்

ஓர் இந்திய குடிமமப்பணி அதிகாரியா
S C கார்க்,
கடந்த 2019இல் நிதிச்னசயலராக நியமிக்கப்பட்டார்.

அ) பகாமாஸ்

சபண் அதிபராக ததர்ந்சதடுக்கப்பட்டார்?
ஆ) தகாண்டுராஸ் 

3. ‘லாக்பிட் 2.0’ குழு, எந்த நாட்டின் நீதி அமைச்ெகத்தின்

இ) னமாராக்தகா

மீது மெபர் தாக்குதமல நடத்தியது?

ஈ) துனிசியா

அ) அனமரிக்கா

✓

ஆ) பிரான்ஸ் 
இ) ரஷ்யா
ஈ) சீ
✓

ா

நடுவனமரிக்க நாடா
தகாண்டுராஸ், ஆளுங்கட்சியின்
ததால்விமய ஒப்புக்னகாண்டமதயடுத்து, அதன் முதல்
னபண் அதிபரா
சிதயாமாரா காஸ்ட்தராமவ ததர்வு
னசய்யவுள்ளது. இடதுசாரி லிப்தர கட்சியின் தவட்பாளரா
திருமதி காஸ்ட்தரா, எதிர்க்கட்சி தவட்பாளமரவிட 20%
புள்ளிகள் முன்னிமல னபற்றார். வலதுசாரி ததசியக்கட்சி
அதன் 12 ஆண்டுகால ஆட்சி முமறதகடுகள் மற்றும்
ஊழல் நடவடிக்மககளுக்காக குற்றஞ்சாட்டப்பட்டது.

‘லாக்பிட் 2.0’ எ ப்படும் குழுவின் மசபர் தாக்குதலால்
பிரான்சின் நீதி அமமச்சகம் பாதிக்கப்பட்டுள்ளது. அக்குழு
அவ்வமமச்சகத்தின் தகாப்புகமளப்பூட்டி, அதம
மீட்க
தவண்டுனமனில் பிரான்ஸ் அரசாங்கம் பிமணத்னதாமக
தரதவண்டும் எ
தவண்டியது. இத்தாக்குதல்குறித்து
அந்நாடு விசாரமணமயத் னதாடங்கியுள்ளது.

7. ஆண்டுததாறும் ‘உலக ெைய நல்லிணக்க வாரம்’

4. ‘ததசிய ைருந்தாக்கத்சதாழிற்கல்வி ைற்றும் ஆராய்ச்சி

அ) ஜ

நிறுவ ம் (NIPER)’ என்பது எந்த அமைச்ெகத்தின் கீழ்
உள்ள ஓர் ஆராய்ச்சி நிறுவ ைாகும்?

ஆ) பிப்ரவரி 

அ) சுகாதாரம் & குடும்பநல அமமச்சகம்

ஈ) நவம்பர்

ஆ) ரசாய

ங்கள் & உரங்கள் அமமச்சகம் 

இ) கல்வி அமமச்சகம்
ஈ) அறிவியல் & னதாழில்நுட்ப அமமச்சகம்









அனுெரிக்கப்படுகிற ைாதம் எது?
வரி

இ) டிசம்பர்
✓

2010ஆம் ஆண்டில் ஐநா னபாதுச்சமப அறிவித்ததிலிருந்து,
ஒவ்தவார் ஆண்டும் பிப்ரவரி மாத முதல் வாரத்தின்தபாது
‘உலக சமய நல்லிணக்க வாரம்’ அனுசரிக்கப்பட்டு



 









வருகிறது. அம த்து நாட்டு மக்களிமடதய அவர்களின்
நம்பிக்மகமயப் னபாருட்படுத்தாமல் நல்லிணக்கத்மத
தமம்படுத்துவதற்கா ஒருவழியாக உலக சமய-சர்வமத
நல்லிணக்க வாரத்மத னபாதுச்சமப, நிறுவியது.
✓

இந்த ஆண்டு, “Interfaith Pandemic Recovery” என்னும்
முழக்கத்தின்கீழ் இந்த வாரம் கமடப்பிடிக்கப்படுகிறது.

8. ‘ஸ்வச்ெதா ொரதி சபல்தலாஷிப்-2022’ஐ அறிவித்த
நிறுவ

ம்/அலுவலகம் எது?

அ) NITI ஆதயாக்
இ) IIT - னமட்ராஸ்
ஈ) வீட்டுவசதி & நகர்ப்புற விவகாரங்கள் அமமச்சகம்
✓

‘ஸ்வச்சதா சாரதி னபல்தலாஷிப் – 2022’ ஆ து இந்திய
அரசாங்கத்தின் முதன்மம அறிவியல் ஆதலாசகர்
அலுவலகத்தால் அதன் ‘தவஸ்ட் டூ னவல்த்’ திட்டத்தின்கீழ்
அறிவிக்கப்பட்டது.

✓

‘ஸ்வச்சதா சாரதிகள்’ என்ற பாத்திரத்தில், கழிவு
தமலாண்மம சமூகப்பணிகளில் ஈடுபட்டுள்ள இளம்
கண்டுபிடிப்பாளர்கமள ஊக்கப்படுத்துவதற்காக இது
அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. ‘தவஸ்ட் டூ னவல்த்’ பணி என்பது
பிரதமரின் அறிவியல், னதாழில்நுட்பம் மற்றும் புத்தாக்க
ஆதலாசம க் குழுவின் 9 ததசிய பணிகளில் ஒன்றாகும்.

9. “ராஷ்ட்ரிய யுவ ெெக்திகரன் காரியக்ரம்” என்பது எந்த
ைத்திய அமைச்ெகத்தின் திட்டைாகும்?
அ) இமளஞர் விவகாரங்கள் & விமளயாட்டமமச்சகம் 
ஆ) கல்வி அமமச்சகம்
இ) திறன் தமம்பாட்டமமச்சகம்
ஈ) னதாழிலாளர் & தவமலவாய்ப்பு அமமச்சகம்

✓

“ராஷ்ட்ரிய யுவ சசக்திகரன் காரியக்ரம்” 15ஆவது நிதி
ஆமணய சுழற்சியில் (2021-22 முதல் 2025-26 வமர)
`2,710.65 தகாடி னசலவில் நீட்டிக்கப்பட்டுள்ளது. RYSK
திட்டம் என்பது இமளஞர் விவகாரங்கள் & விமளயாட்டு
அமமச்சகத்தின் முதன்மமயா திட்டமாகும்.
இந்தத் திட்டத்தின் பய ாளிகள் 15-29 வயதுக்குட்பட்ட
இமளதயாராவர். அந்தந்த துமறகளில் சிறந்து விளங்க
இமளஞர்கமள ஊக்குவிப்பதும், அவர்களின் ஆற்றமல
ததசியககட்டமமப்பிற்கு
பயன்படுத்துவதும்
இதன்
தநாக்கமாகும்.

10. 2022’இல் தநரு டிராபி படகுப்தபாட்டி நமடசபறும்
இடம் எது?
அ) ஐக்கிய அரபு அமீரகம் 
ஆ) இலங்மக
இ) மாலத்தீவுகள்
ஈ) னமாரிஷியஸ்
✓

தகரளத்தின் ஆலப்புமையில் நமடசபறும் புகழ்சபற்ற
தநரு டிராபி படகுப்தபாட்டி, இந்த ஆண்டு ஐக்கிய அரபு
அமீரகத்தின் ராஸ் அல் மகைாவில் நமடசபறவுள்ளது.










✓



ஐக்கிய அரபு அமீரகத்தில் உள்ள அல் ைர்ஜான் தீவில்
பன் ாட்டு கடல்ொர் விமளயாட்டுக்கள் ெங்கம் ராஸ் அல்
மகைாவுடன் இமணந்து ைார்ச்சில் இந்தப் பந்தயத்மத
நடத்தவுள்ளது. ஜவகர்லால் தநரு, கடந்த 1952இல் தகரள
படகுப்தபாட்டிக்கு வருமக தந்தமத அடுத்து இந்தப்
பந்தயத்தின் சபயர் இவ்வாறு அமைக்கப்பட்டது.


1. கதரா ா எதினராலி: னபாருளாதார வளர்ச்சிக்கா
மதிப்பீடு 7.8%ஆக குமறப்பு

ஆ) முதன்மம அறிவியல் ஆதலாசகர் அலுவலகம் 

✓



கதரா ா இடர்ப்பாடுகளின் காரணமாக வரும் நிதி
ஆண்டுக்கா னபாருளாதார வளர்ச்சி மதிப்பீடு 7.8%ஆக
குமறக்கப்படுவதாக ரிசர்வ் வங்கி னதரிவித்தது.
பணவியல் னகாள்மகக்குழுவின் முடிவுகமள னவளியிட்ட
ரிசர்வ் வங்கியின் ஆளுநர் சக்திகாந்த தாஸ் இதுகுறித்து
தமலும் கூறியதாவது:
வட்டி விகிதங்களில் மாற்றமில்மல: 6 உறுப்பி ர்கமளக்
னகாண்ட பணவியல் னகாள்மக குழுவில் வங்கிக்
கடனுக்கா
வட்டி விகிதங்களில் பமழய நிமலதய
னதாடர ஒரும தாக முடினவடுக்கப்பட்டது. அதன்படி,
ரிசர்வ் வங்கி வணிக வங்கிகளுக்கு வழங்கும் குறுகிய
கால கடனுக்கா
னரப்தபா வட்டி விகிதம் 4%ஆக
னதாடரும். அதததபான்று இதர வணிக வங்கிகளிடமிருந்து
ரிசர்வ் வங்கி னபறும் கடனுக்கா ரிவர்ஸ் னரப்தபா வட்டி
விகிதமும் மாற்றமின்றி 3.35 சதவீதமாகதவ நீடிக்கும்.
னபாருளாதார வளர்ச்சி: COVID தபரிடர், னபாருளாதாரத்தில்
நிச்சயமற்ற சூழமல உருவாக்கியுள்ளது. தமலும்,
சர்வததச அளவில் னபாருள்களின் விமலயும் கடுமமயாக
உயர்ந்து வருகிறது. இதுதபான்ற சாதகமற்ற அம்சங்கமள
கருத்தில் னகாள்ளும்தபாது, நாட்டின் னபாருளாதார
வளர்ச்சி 7.8%ஆகதவ இருக்கும் எ க்கணிக்கப்பட்டு
உள்ளது. கடந்த 2021-22ஆம் நிதியாண்டில் எதிர்பார்க்க
-ப்பட்ட 9.2% சதவீத வளர்ச்சியுடன் ஒப்பிடுமகயில் இது
குமறவா விகிதமாகும்.
பணவீக்கம்: நடப்பு நிதியாண்டில் நாட்டின் சில்லமறப்
பணவீக்கமா து 5.3%ஆக இருக்கும் எ த்னதரிவிக்கப்ப
-ட்டுள்ள நிமலயில், வரும் மார்ச்சில் னதாடங்கவுள்ள
2022-23ஆம் நிதியாண்டில் இது 4.5%ஆக இருக்கும்
எ மதிப்பிடப்பட்டுள்ளது. சாதகமா
பருவநிமல, புதிய
பயிர்களின் வரத்து ஆகியமவ பணவீக்கம் குமறவதற்கு
முக்கிய காரணிகளாக விளங்கும்.
எண்ம பற்றுச்சீட்டு: ஈ-ரூபி எ ப்படும் எண்ம (டிஜிட்டல்)
பற்றுச்சீட்டுக்கா
(னவௌச்சர்) உச்சவரம்பு தற்தபாமதய
`10,000இலிருந்து `1 இலட்சமாக அதிகரிக்கப்படுவதுடன்,
பன்முமற பயன்பாட்டுக்கும் அனுமதியளிக்கப்படுகிறது.
கிரிப்தடாகரன்சி அச்சுறுத்தல்: நாட்டின் னபாருளாதாரம் &
நிதி ஸ்திரத்தன்மமக்கு தனியார்களின் கிரிப்தடாகரன்சி
மிகப்னபரும் அச்சுறுத்தலாக உருனவடுத்துள்ளது. இந்த 2
மும களிலிருந்துவரும் சவால்கமள எதிர்னகாள்வதற்
-கா திறம கிரிப்தடாகரன்சி குமறப்பதாக உள்ளது.



 









எந்தவித அடிப்பமட ஆதாரமும் இல்லாத நீர்க்குமிழியாக
இருக்கும் கிரிப்தடாகரன்சி தபான்ற னசாத்து முதலீடுகளில்
முதலீட்டாளர்கள் மிகவும் எச்சரிக்மகயுடன் னசயல்பட
தவண்டும் என்றார் அவர்.







ரிசர்வ் வங்கியின் அடுத்த பணவியல் னகாள்மகக் குழுக்
கூட்டம் ஏப்.6 முதல் 8ஆம் தததி வமரயில் நமடனபறும்
எ த் னதரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

‘தரடார் உதவியுடன் அம த்து தட்பனவப்ப நிமலகளிலும்
உயர்தர நிழற்படங்கமள எடுத்து அனுப்பும் வமகயிலா
னதாழில்நுட்பம் இந்தச் னசயற்மகக்தகாளில் இடம்னபற்று
உள்ளது. தவளாண், வ ம், பயிரிடுதல், மண் ஈரப்பதம்,
நீர்வளம், னவள்ளபாதிப்மப படமாக்குதல் உள்ளிட்ட
நடவடிக்மககளுக்கா தரவுகமளயும் னசயற்மகக்தகாள்
மூலம் னபறமுடியும்’ எ ISRO னதரிவித்துள்ளது.

2. னசன்ம
உயர்நீதிமன்ற தமலமம நீதிபதியாக
முனீஸ்வர் நாத் பண்டாரி நியம ம்

4. கீழடி 8ஆம் கட்ட அகழாய்விம
இன்று னதாடங்கி மவக்கிறார்

னசன்ம உயர்நீதிமன்ற தமலமம நீதிபதியாக இருந்த
சஞ்சீவ் பா ர்ஜி கடந்த நவம்பர் மாதம் தமகாலயா
மாநிலத்திற்கு இடமாற்றம் னசய்யபப்ட்டார். இதம
னதாடர்ந்து னசன்ம
ஐதகார்ட்டின் னபாறுப்பு தமலமம
நீதிபதியாக முனீஸ்வர்நாத் பண்டாரி நியமிக்கப்பட்டார்.

னதால்னபாருள் ஆராய்ச்சியில் தமிழர்களின் னபருமமமய
பமறசாற்றும் கீழடியின் 8ஆம் கட்ட அகழாய்வுப்பணிமய
முதல்வர் ஸ்டாலின் இன்று கானணாலி காட்சி வாயிலாக
னதாடங்கி மவக்கவுள்ளார்

அலகாபாத் தகார்ட்டில் மூத்த நீதிபதியாக இருந்த
முனீஸ்வர்நாத் பண்டாரி, னசன்ம
உயர்நீதிமன்ற
னபாறுப்பு தமலமம நீதிபதியாக கடந்த ஆண்டு நவம்பர்
மாதம் பதவி ஏற்றார். அவமர ஐதகார்ட்டின் தமலமம
நீதிபதியாக நியமிக்க சுப்ரீம் தகார்ட்டு மூத்த நீதிபதிகள்
குழு (னகாலீஜியம்) முடிவு னசய்துள்ளது. இதற்கு குடியரசுத்
தமலவர் ராம்நாத் தகாவிந்த் ஒப்புதல் அளித்தார்.
3. நிகழாண்டின் முதல் னசயற்மகக்தகாள்: பிப்.14-இல்
னசலுத்துகிறது இஸ்தரா
இந்திய விண்னவளி ஆராய்ச்சி நிறுவ ம் (இஸ்தரா)
நிகழாண்டின் முதல் னசயற்மகக்தகாமள வரும் 14-ஆம்
தததி விண்ணில் னசலுத்தவுள்ளது.
‘EOS-04’ என்ற இந்த ரிசாட்-1ஏ புவி கண்காணிப்பு
னசயற்மகக்தகாள் ஆந்திர மாநிலம் ஸ்ரீஹரிதகாட்டாவில்
உள்ள சதீஷ் தவண் விண்னவளி ஆய்வு மமயத்தின்
முதல் ஏவுதளத்திலிருந்து PSLV-C52 ஏவுகலம் மூலமாக
பிப்.14 அன்று விண்ணில் னசலுத்தப்பட உள்ளது.

முதல்வர் ஸ்டாலின்

சிவகங்மக மாவட்டம், திருபுவ ம் அருதகயுள்ள கீழடியில்,
மத்திய அரசின் னதால்லியல் துமற சார்பில் கடந்த 2015
ஆம் ஆண்டு 3 கட்ட அகழாய்வு பணிகள் நமடனபற்றது.
2018ஆம் ஆண்டு நடந்த 4ஆம் கட்ட அகழாய்விலிருந்து
இதுவமர 18,000க்கும் அதிகமா பழங்கால மனிதர்கள்
பயன்படுத்திய னபாருட்கள் கண்னடடுக்கப்பட்டுள்ள .
இதன்மூலம்
தமிழர்கள்
வரலாறு
மிகவும்
னதான்மமயா து எ க்கண்டறிப்பட்டுள்ளது. இத ால்
கீழடியில்
னதாடர்ந்து
அகழாய்வுப்பணி
நடத்தத்
னதால்லியல் துமற நமடவடிக்மக தமற்னகாண்டுள்ளது.
இந்த நிமலயில் கீழடி மற்றும் சுற்றுவட்டாரப் பகுதிகளில்
8ஆம்கட்ட அகழாய்வு பணிகமள தமிழக னதால்லியல்
துமறயி ர் இன்று னதாடங்கவுள்ள ர்.
இந்தப்பணியிம முதல்வர் ஸ்டாலின் கானணாலி காட்சி
வாயிலாக னதாடங்கிமவக்கவுள்ளார்.

PSLV-C52 ராக்னகட் EOS-04 னசயற்மகக்தகாமள
விண்ணில்
னசலுத்துவதற்னகன்று
பிரத்தயகமாக
வடிவமமக்கப்படும் 1710கிகி எமடனகாண்ட ஏவுகலமாகும்.
இத்திட்டத்தில் EOS-04 னசயற்மகக்தகாளுடன் தமலும்
இரண்டு சிறிய னசயற்மகக்தகாள்களும் விண்ணுக்கு
அனுப்பப்பட உள்ள .
அதில் ஒன்று ‘INSPIRE SAT-1’ என்ற மாணவர்
னசயற்மகக்தகாளாகும். இது இந்திய விண்னவளி
அறிவியல் & னதாழில்நுட்ப நிறுவ மும், அனமரிக்காவின்
னகாலரதடா பல்கமலக்கழகத்தில் உள்ள வளிமண்டலம்
மற்றும் விண்னவளி இயற்பியல் ஆய்வகமும் இமணந்து
உருவாக்கியதாகும்.
மற்னறான்று நிலம் & நீர்நிமலகளின் தட்பனவப்பநிமல
ஆய்வுக்காக இஸ்தரா சார்பில் உருவாக்கப்பட்ட INS-2டிடி
னசயற்மகக்தகாளாகும்.
EOS-04 பயன் என் ? நாட்டில் எல்மலப்பாதுகாப்மப
தமலும்
வலுப்படுத்தும்
விதமாக
EOS-04
புவி
கண்காணிப்பு னசயற்மகக்தகாள் அனுப்பப்படுகிறது.











 













1. ஆப்பிரிக்க ஒன்றிய உச்சிமாநாடு - 2022 நடைபெறும்

4. சரிஸ்கா புலிகள் காப்ெகம் அடமந்துள்ள மாநிலம் எது?

நாடு எது?

அ) குஜராத்

அ) ஜிம்பாப்வே

ஆ) இராஜஸ்ொன் 

ஆ) மாலி

இ) பஞ்சாப்

இ) எத்திவயாப்பியா 

ஈ) உத்ெர பிரவெசம்

ஈ) தென்னாப்பிரிக்கா

✓

✓

2022ஆம் ஆண்டின் ஆப்பிரிக்க ஒன்றிய உச்சிமாநாடு
அண்மமயில் எத்திவயாப்பியாவில் அமமந்துள்ள AU
ெமைமமயகத்தில் அடிஸ் அபாபாவில் தொடங்கியது.

✓

பல்வேறு இராணுே சதிப்புரட்சிகள் மற்றும் தகாவரானா
மேரஸ் தொற்றுவநாய்க்கு மத்தியில் இந்ெ உச்சிமாநாடு
நமடதபற்றது. இரு நாள் நமடதபற்ற இவ்வுச்சிமாநாடு
கடந்ெ 18 மாெங்களில் நிகழ்ந்ெ 6 ஆட்சிக்கவிழ்ப்பு அல்ைது
சதித்திட்ட முயற்சிகள் மற்றும் குமறந்ெ ெடுப்பூசி விகிெங்
-கள்பற்றி விோதித்ெது.

பசர்ஜிமயா மமட்ைபரல்லா பதரிவு பசய்யப்ெட்டுள்ளார்?
அ) பிவரசில்
ஆ) இத்ொலி 
இ) பிரான்ஸ்

திட்ைத்தின்கீழ் ஒரு புதிய துடைத் திட்ைமாக உள்ளது?

ஈ) உக்மரன்

அ) இந்திய காைணி & வொல் வமம்பாட்டு திட்டம் 
✓

ஆ) ேடிேமமப்புடன் கூடிய ஊக்கத்தொமக திட்டம்
இ) PM YUVA திட்டம்
ஈ) PM KUSUM திட்டம்

✓

இந்திய காைணி & வொல் வமம்பாட்டுத் திட்டத்மெ (IFLDP)
2021-22 முெல் `1,700 வகாடி தசைவில் தொடர ஒப்புெல்
அளிக்கப்பட்டுள்ளொக நடுேண் ேர்த்ெக அமமச்சகம்
தெரிவித்துள்ளது. ‘ேடிேமமப்புக் கூடங்களின் வமம்பாடு’
(உத்வெச தசைவு `100 வகாடி) என்பது இந்ெத் திட்டத்தின்
கீழ் உள்ள ஒரு புதிய துமைத்திட்டமாகும்.

பதாைர்புடைய நாடு எது?
அ) அதமரிக்கா 
ஆ) ரஷ்யா
இ) சீனா
ஈ) ஐக்கிய அரபு அமீஇரகம்
✓

‘HERMES’ என்பது Heliophysics Environmental & Radiation
Measurement Experiment Suite என்பதைக் குறிக்கிறது.
இது நாசாவின் ஆர்தடமிஸ் திட்டத்தின் ஒரு முக்கியமான
பகுதியாகும். HERMES என்பது நாசாவின் நிைவுச்சுற்றுப்
பாெயின் நுமழோயிலுக்கு தேளிவய நிறுேப்படும் ஒரு
நான்கு-கருவி தொகுப்பாகும்.

✓

HERMES விண்தேளி ோனிமை மற்றும் சூரியனால்
விண்தேளியில் ஏற்படும் ஏற்றஇறக்கமான நிமைகமள
கண்காணிக்கும்.

3. ‘இராட்சச மாபகல்லன் பதாடலமநாக்கி’த் திட்ைத்டத
முன்பெடுத்துச் பசல்கின்ற நாடு எது?
அ) அதமரிக்கா 
ஆ) பிரான்ஸ்
ஈ) சீனா
✓

✓

பிரம்மாண்ட
மாதகல்ைன்
தொமைவநாக்கிமய
உள்ளடக்கிய US பிரம்மாண்ட தொமைவநாக்கி திட்டம்
ஆனது ஆஸி, பிவரஸில் மற்றும் தென்தகாரியாவுடன்
இமைந்து அதமரிக்காோல் ேழிநடத்ெப்படுகிறது.
சிலி இத்திட்டத்மெ நடத்துகிறது. $1 பில்லியன் அதமரிக்க
டாைர் மதிப்புமடய இத்திட்டம், ‘ோனியல் மற்றும் ோன்
இயற்பியல்பற்றிய 2020 ெசாப்ெ ஆய்வினால்’ ‘மிஷன்
கிரிட்டிகல்’ எனத் ெரப்படுத்ெப்பட்டுள்ளது.

இத்ொலியின் அதிபர் தசர்ஜிவயா வமட்டதரல்ைா சமீபத்தில்
நடந்ெ வெர்ெலில் இரண்டாேது முமறயாக அதிபராகத்
வெர்ந்தெடுக்கப்பட்டார். சட்டமியற்றுபேர்கள் & பிராந்திய
பிரதிநிதிகளால்
வமற்தகாள்ளப்பட்ட
ோக்தகடுப்பில்,
தமட்டதரல்ைா அறுதிப்தபரும்பான்மமயுடன் மீண்டும்
அதிபரானார். 80 ேயொன தமட்டதரல்ைா 2015ஆம் ஆண்டு
முெல் இத்ொலியின் அதிபராக பணியாற்றி ேருகிறார்.

6. சமீப பசய்திகளில் இைம்பெற்ற, ‘HERMES’ திட்ைத்துைன்

வொல் தொழிற்துமறக்கான உட்கட்டமமப்மப வமம்படுத்
-துெல், சுற்றுச்சூழல் சிக்கல்கமள நிேர்த்தி தசய்ெல்,
முெலீடுகமள எளிொக்குெல், வேமைோய்ப்பு உருோக்க
-ம் மற்றும் உற்பத்திமய அதிகரிப்பமெ IFLDP ெனது
வநாக்கமாகக் தகாண்டுள்ளது.

இ) ரஷ்யா

சரிஸ்கா புலிகள் காப்பகம் இராஜஸ்ொன் மாநிைத்தின்
அல்ோர் மாேட்டத்தில் உள்ளது. புலிகளின் ோழ்விட
வமைாண்மமக்கான பல்வேறு நடேடிக்மககள் கடந்ெ 6
மாெங்களுக்கு முன்பு அக்காப்பகத்தில் தொடங்கப்பட்டன.
இென்
விமளோக,
அக்காப்பாகத்தில்
புலிகளின்
எண்ணிக்மக 25ஆக உயர்ந்துள்ளது.

5. கீழ்காணும் எந்நாட்டின் அதிெராக 2ஆவது முடறயாக

2. ‘வடிவடமப்புக் கூைங்களின் மமம்ொடு’ என்ெது எந்த

✓



7. “United for Dignity” என்ற பிரச்சாரம், எந்த மநாயால்
ொதிக்கப்ெட்ை மக்களின் கண்ணியத்டத மதிக்கின்றது?
அ) COVID
ஆ) தொழுவநாய் 
இ) புற்றுவநாய்
ஈ) காசவநாய்











 









✓

உைக தொழுவநாய் நாளானது ஜனேரி கமடசி ஞாயிறு
அன்று அனுசரிக்கப்படுகிறது. நடப்பு 2022ஆம் ஆண்டில்,
உைக தொழுவநாய் நாள் ஜனேரி.30 அன்று அனுசரிக்கப்
-பட்டது. “United for Dignity” பிரச்சாரம் தொழுவநாமய
அனுபவித்ெ மக்களின் கண்ணியத்மெ மதிப்பெற்காக
அமழப்புவிடுக்கிறது.

✓

தொழுவநாய் ஒழிப்புக்கான WHO’இன் நல்தைண்ைத்
தூெர் “Don’t forget leprosy” என்ற பிரச்சாரத்மெத் தொட
-ங்கினார். இந்தியாவில், மகாத்மா காந்தியின் நிமனவு
நாளான ஜனேரி.30 அன்று தொழுவநாய் ஒழிப்பு நாள்
அனுசரிக்கப்படுகிறது.

8. எரிசக்தி அடமச்சகத்தால் பதாைங்கப்ெட்ை ெவர்தான் 2022 என்ற மேக்கத்தானின் டமய முகடம எது?
அ) PFC
ஆ) REC 
இ) NITI ஆவயாக்
ஈ) ONGC
✓

✓

மத்திய எரிசக்தி அமமச்சர் R K சிங், ெரமான எரிசக்தி
ேழங்குேெற்கான தொழில்நுட்பத்ொல் இயக்கப்படும்
தீர்வுகமளக் கண்டறிேெற்காக ‘பேர்ொன்-2022’ என்ற
வேக்கத்ொமனத் தொடங்கினார். REC லிட், IIT பாம்வப
இன் Society for Innovation and Entrepreneurship (SINE)
உடன் இமைந்து மமய முகமமயாக தசயல்படுகிறது.
RDSS’இன் (Revamped Distribution Sector Scheme) கீழ்
இது தொடங்கப்பட்டது. புதிய எண்ைங்கள் மற்றும்
கருத்துகளுக்கு உரிமத்துடன் தேகுமதி அளிக்கப்படும்.

9. ‘மத்திய ஊைக அங்கீகார வழிகாட்டுதல்கள்-2022’ஐ
பவளியிட்ை மத்திய அடமச்சகம் எது?
அ) மின்னணு & ெகேல் தொழில்நுட்ப அமமச்சகம் 
ஆ) ெகேல் & ஒலிபரப்பு அமமச்சகம்
இ) ெகேல்தொடர்பு அமமச்சகம்
ஈ) உள்துமற அமமச்சகம்
✓

மத்திய ெகேல் & ஒலிபரப்பு அமமச்சகமானது ‘மத்திய
ஊடக அங்கீகார ேழிகாட்டுெல்கள்–2022’ஐ தேளியிட்டது.

✓

இந்தியாவின் இமறயாண்மம & ஒருமமப்பாட்டுக்கு
ஊறுவிமளவிக்கும் ேமகயில் பத்திரிமகயாளர் ஒருேர்
தசயல்பட்டால், அேரது அங்கீகாரம் இமடநிறுத்ெப்படும்
அல்ைது ரத்து தசய்யப்படும் என்ற கடுமமயான விதிமய
இது உள்ளடக்கியுள்ளது.

10. ‘கஞ்மசாத் திருவிழா’ பகாண்ைாைப்ெடுகிற மாநிலம் /
யூனியன் பிரமதசம் எது?
அ) பீகார்
ஆ) ஜம்மு-காஷ்மீர் 
இ) வமற்கு ேங்கம்
ஈ) அஸ்ஸாம்
✓

‘கஞ்மசாத் விழா’ என்ெது நாக கலாச்சாரத்டதப்பின்ெற்றும்
மக்களின் ஒரு மதஞ்சார் நிகழ்வு ஆகும். இது சமீெத்தில்















ஜம்மு-காஷ்மீரின் மதாைா மாவட்ைத்தில் பகாண்ைாைப்ெட்
-ைது. இந்தத்திருவிழாவின்மொது ொர்வதிமதவியுைொெ
சிவபெருமானின் திருமைத்டத மக்கள் பகாண்ைாடுகிறா
-ர்கள். இது பகௌரி-திருதிடய என்றுமடழக்கப்ெடுகிறது.


1. கீழடி உள்பட நான்கு இடங்களில் தொடர் அகழாய்வுப்
பணிகள்: 3 இடங்களில் புதிொக ஆய்வு
கீழடி உள்பட நான்கு இடங்களில் தொடர் அகழாய்வுப்
பணிகமள முெல்ேர் மு க ஸ்டாலின் தொடக்கிமேத்ொர்.
தேம்பக்வகாட்மட, துலுக்கர்பட்டி உள்பட 3 இடங்களில்
முெல் கட்ட ஆய்வுப்பணிகமளயும் அேர் தொடக்கினார்.
நான்கு இடங்கள்: ெமிழகத்தில் 4 இடங்களில் தேவ்வேறு
கட்டங்களாக ஏற்தகனவே அகழாய்வுப் பணிகள் நடந்து
ேருகின்றன. சிேகங்மக மாேட்டம் கீழடியில் ஏழு
கட்டங்களும், தூத்துக்குடி மாேட்டம் சிேகமளயில் 2
கட்டங்களும், அரியலூர் மாேட்டம் கங்மகதகாண்ட
வசாழபுரம், கிருஷ்ைகிரி மாேட்டம் மயிைாடும்பாமற
ஆகிய இடங்களில் முெல் கட்டமாகவும் அகழாய்வுப்
பணிகள் நிமறேமடந்துள்ளன. இந்நிமையில், கீழடியில்
எட்டாம்
கட்டமாகவும்,
சிேகமளயில்
மூன்றாம்
கட்டமாகவும் அகழாய்வுப் பணிகள் தொடங்கப்பட்டுள்ளன.
மயிைாடும்பாமற, கங்மகதகாண்டவசாழபுரத்தில் 2ஆம்
கட்ட ஆய்வுப்பணிகளும் தொடக்கப்படவுள்ளன. தேம்பக்
வகாட்மட, துலுக்கர்பட்டி, தபரும்பாமை ஆகிய இடங்களில்
ஆய்வுப்பணிகள் முெல் கட்டமாகத் தொடங்கப்படவுள்ளன.
புதிொக
ஆய்வு:
விருதுநகர்
மாேட்டம்
தேம்பக்
வகாட்மடயில் 25 ஏக்கர் பரப்பிைான தொல்லியல் வமட்டில்
நுண்கற்காைம் முெல் இமடக்காைம் ேமரயிைான
ோழ்வுக்குரிய அமடயாளங்கள்
தேளிப்படுகின்றன.
இப்வபாது
வமற்தகாள்ளப்படவுள்ள
அகழாய்வின்
வநாக்கமானது காைோரியாக தொடர்ச்சியாக நிைவிய
நிைவியல் உருோக்கத்தின் பின்னணியில் அதிக
எண்ணிக்மகயிைான
நுண்கற்கருவிகமளச்
வசகரிப்பொகும்.
துலுக்கர்பட்டி-தபரும்பாமை: திருதநல்வேலி மாேட்டம்
நம்பியாற்றின் இடக்கமரயில் துலுக்கர்பட்டி அமமந்து
உள்ளது. இந்ெ ஊரிலிருந்து கண்ைநல்லூர் தசல்லும்
சாமையில் 2.5 கிமீட்டர் தொமைவில் ோழ்வியல் வமடு
காைப்படுகிறது. இங்கு வமற்தகாள்ளப்பட உள்ள அகழ்வு
ஆய்வின் குறிக்வகாள், தசறிவுமிக்க தொல்லியல் ெளத்தின்
உருோக்கம், குடிவயற்ற முமற, தொல்தபாருள்களின்
ென்மம ஆகியேற்மறக் கண்டறிேொகும். நம்பியாற்றின்
கமரயில் இரும்புக்காைப் பண்பாட்டின் வேர்கமளத்
வெடுேதும் அகழாய்வின் வநாக்கம்.
ெருமபுரி மாேட்டம் தபன்னாகரத்தில் இருந்து 25 கிமீட்டர்
தொமைவில் பாைாற்றின் இடதுகமரயில் தபரும்பாமை
அமமந்துள்ளது.
இங்குள்ள
ோழ்விட
வமடானது
இப்வபாமெய நிைவியல் அமமப்பில் இருந்து 3 முெல் 4 மீ
உயரத்தில்
அமமந்துள்ளது.
பாைாற்றின்
ஆற்றங்
கமரகளில் இரும்புக்காைப் பண்பாட்டின் வேர்கமளத்
வெடுேது அகழாய்வின் வநாக்கமாகும்.



 















பதிமனந்து ைட்சம் ஆண்டுகள் தகாண்ட நிைப்பகுதியின்
தொன்மம ேரைாற்மறத் தொகுத்து எழுதுேெற்கு
அதிகளவிைான சான்றுகள் வெமே. இெமனப் பூர்த்தி
தசய்ய அகழாய்வுப் பணி வமற்தகாள்ளப்படும்.
2. இந்தியாவில் ெயாரிக்கப்பட்ட வெஜஸ் விமானம்:
சிங்கப்பூர் விமான கண்காட்சியில் பங்வகற்கிறது
சிங்கப்பூரில் விமான கண்காட்சி – 2022இல் இைகு
இஇரக வெஜஸ் வபார்விமானம் பங்வகற்கிறது.
ோன்பமடமய வமலும் பைப்படுத்தும் ேமகயில் நவீன
வெஜஸ் மார்க் 1 இஇரக வபார் விமானம் கடந்ெ ஆண்டு
விமானப்பமடயில் இமைக்கப்பட்டது. வெஜஸ் இரக
விமானங்கள் இந்தியாவில் ெயாரிக்கப்பட்டமே. கூடுெல்
சிறப்பு அம்சங்கள், ொக்குெல், கண்காணிப்பு திறன்
தகாண்டமே.
இந்ெ
இைகு
இரக
விமானங்கள்
இந்தியாவில்
ெயாரிக்கப்படுகிறது. இந்துஸ்ொன் ஏவராநாட்டிக்கல் லிட்
நிறுேனத்திடம் இருந்து இந்ெ விமானங்கள் இந்திய
விமானப்பமடக்கு ோங்கப்படுகிறது. இந்ெநிமையில்
சிங்கப்பூரில் விமான கண்காட்சி – 2022இல் இைகு இரக
வெஜஸ் வபார் விமானம் பங்வகற்கிறது.
சிங்கப்பூரில் நமடதபறும் விமான கண்காட்சி – 2022இல்
பங்வகற்க 44 வபமரக்தகாண்ட இந்திய விமானப்
பமடயினர் சிங்கப்பூரில் உள்ள சாங்கி சர்ேவெச விமான
நிமையம் தசன்றமடந்ெனர். இந்ெ விமான கண்காட்சி
ேரும் 15 முெல் 18 ேமர நமடதபறவுள்ளது. சர்ேவெச
விமான தொழில்துமற இரண்டாண்டுக்கு ஒருமுமற
ெங்களது ெயாரிப்புகமள காட்சிப்படுத்ெ சிங்கப்பூர்
விமானக் கண்காட்சி ேழிேகுத்துள்ளது.
பல்வேறு நாடுகள் பங்வகற்கும் இந்ெக் கண்காட்சியில்
உள்நாட்டிவைவய ெயாரிக்கப்பட்ட இைகு இரக வெஜஸ்
எம்வக-I வபார் விமானத்மெ இந்திய விமானப்பமட
காட்சிப்படுத்ெவுள்ளது.











 















1. ‘விண்வெளி பயன்பாட்டு மையம் ைற்றும் இயற்பியல்

4. அன்டடானிடயா டகாஸ்டா, எந்த நாட்டின் பிரதைராக

ஆய்வுக்கூடமானது எந்நிறுெனத்தின்கீழ் வெயல்படுகிறது?

மீண்டும் டதர்ந்வதடுக்கப்பட்டார்?

அ) டிஆர்டிஓ

அ) இத்தோலி

ஆ) இஸ்ர ோ 

ஆ) ரபோர்ச்சுகல் 

இ) சி.எஸ்.ஐ.ஆர்

இ) வெர்மனி

ஈ) போர்க்

ஈ) இஸ்ர ல்

✓

அகமதோபோத்ததச் சோர்ந்த விண்வெளி பயன்போட்டு தமயம்
& இயற்பியல் ஆய்வுக்கூடமோனது இந்திய விண்வெளி
ஆய்வுதமயத்தின்கீழ் (இஸ்ர ோ) வசயல்படுகிறது.

✓

சமீபத்தில், இந்த நிறுெனத்ததச் ரசர்ந்த விஞ்ஞோனிகள்
‘குெோண்டம் சிக்கதை’ வெற்றிக மோக நிரூபித்துள்ளனர்.
நிகழ்ரே குெோண்டம் கீ விநிரயோகத்ததப்பயன்படுத்தி,
300 மீ இதடவெளி உதடய இ ண்டு கட்டிடங்களுக்கு
இதடரய ரேக்–புரூப் வதோடர்தப ரமற்வகோண்டனர்.

✓

அன்ரடோனிரயோ ரகோஸ்டோ, கடந்த 2015ஆம் ஆண்டு
முதல் ரபோர்ச்சுகலின் பி தம ோக பணியோற்றி ெருகிறோர்.
ரசோசலிச கட்சியின் ததைெ ோன அெர், சமீபத்தில் ேடந்த
வபோதுத்ரதர்தலில் இ ண்டோெது முதறயோக மீண்டும்
ரதர்ந்வதடுக்கப்பட்டுள்ளோர்.

5. ‘டதசிய நிைப்பைைாக்கல் கழகத்தில்’ இந்திய அரசின்
பங்கு சதவீதம் எவ்ெைவு?
அ) 25%

2. இந்தியா ெமீபத்தில் எக்கூட்டமைப்புடன் இமைந்து

ஆ) 50%

‘புதுப்பிக்கத்தக்க ஆற்றல்குறித்த உயர்நிமை ைாநாட்மட’
நடத்தியது?

இ) 75%
ஈ) 100% 

அ) சோர்க்
✓

ஆ) ஆசியோன் 
இ) பிரிக்ஸ்
ஈ) ஜி–20
✓

புதிய மற்றும் புதுப்பிக்கத்தக்க எரிசக்தி அதமச்சகமும்
வெளியுறவு அதமச்சகமும் இந்ரதோரனசியோவின் ASEAN
எரிசக்தி தமயமும் இதைந்து ‘ASEAN–India High level
Conference on Renewable Energy (RE)’ஐ ேடத்துகின்றன.

✓

இது தி எனர்ஜி அண்ட் ரிரசோர்சஸ் இன்ஸ்டிடியூட் (TERI)
உடன் இதைந்து ேடத்தப்படுகிறது. “Experience and
Innovations for Integrated Renewables Market” என்பது
இந்த மோேோட்டின் கருப்வபோருளோகும்.

வபோருளோதோ ஆய்ெறிக்தகயின்படி, நிைம் மற்றும் வபோதுத்
துதற நிறுெனங்களின் முக்கியத்துெமற்ற வசோத்துக்கள்
பைமோக்கதை வித ெோக கண்கோணிப்பதற்கோக ரதசிய
நிைப்பைமோக்கல் கழகத்தத அ சோங்கம் அதமத்துள்ளது.
`5,000 ரகோடி ஆ ம்பநிதை பங்கு மூைதனத்துடன் 100%
இந்திய அ சுக்கு வசோந்தமோன நிறுெனமோக இந்தக் கழகம்
இதைக்கப்படுகிறது.

6. ைத்திய பட்வெட்டானது விெொயம் ைற்றும் கிராைப்புற
நிறுெனங்களுக்கான ஸ்டார்ட்அப்களுக்கு நிதியளிக்கும்
நிதிமய அறிவித்தது. அந்நிதியானது எந்நிறுெனம்மூைம்
விநிடயாகிக்கப்படவுள்ைது?
அ) போ த ஸ்ரடட் ெங்கி

3. ‘ஆண்டின் சிறந்த உைக விமையாட்டு தடகை வீரர்’

ஆ) ேபோர்டு 

விருமத வென்ற முதல் வீரர் யார்?

இ) NABFID

அ) வி ோட் ரகோலி

ஈ) REC

ஆ) பங்கஜ் அத்ெோனி

✓

இ) PR ஸ்ரீஜீஷ் 
ஈ) ஆரிப் கோன்
✓

மூத்த இந்திய ேோக்கி ரகோல்கீப்பர் PR ஸ்ரீஜீஷ், ‘2021ஆம்
ஆண்டின் மதிப்புமிக்க சிறந்த உைக விதளயோட்டு தடகள
வீ ர்’ விருதத வென்றோர். 2019ஆம் ஆண்டுக்கோன
பரிதச வென்ற இந்திய ேோக்கி மகளிர் அணி ரகப்டன்
இ ோணிக்குப்பிறகு, இவ்விருதத வென்ற முதல் வீ ரும்
இ ண்டோெது ேோக்கி வீ ருமோனோர் ஸ்ரீஜீஷ். ரடோக்கிரயோ
ஒலிம்பிக்கில் வெண்கைம் வென்ற ஆடெர் அணியில்
அெர் முக்கிய பங்கு ெகித்தோர்.

கூட்டு முதலீட்டு மோதிரியின்கீழ் தி ட்டப்பட்ட கைப்புமுறற
மூைதனத்துடன்கூடிய நிதி, ேபோர்டுமூைம் ெழங்கப்படும்
என மத்திய பட்வெட்டில் அறிவிக்கப்பட்டது. இது விெசோயம்
மற்றும் கி ோமப்புற நிறுெனங்களுக்கோன ஸ்டோர்ட்–அப்
நிறுெனங்களுக்கு நிதியளிக்க பயன்படும். பயிர் மதிப்பீடு,
நிைப்பதிரெடுகதள டிஜிட்டல் மயமோக்கல் மற்றும் பூச்சிக்
வகோல்லிகள் வதளித்தல் ஆகியெற்றுக்கு ‘கிசோன் டிர ோன்’
பயன்போட்தட அ சோங்கம் ஊக்குவிக்கும்.

7. ெமீபத்தில் அறிவிக்கப்பட்ட ‘பர்ெத ைாைா’ திட்டத்தின்
டநாக்கம் என்ன?
அ) சோகச விதளயோட்டுகதள ஊக்குவித்தல்
ஆ) மதைகளில் ரபோக்குெ த்து 
இ) புனித தைங்கதள ரமம்படுத்துதல்
ஈ) ெனவுயிரிகளின் போதுகோப்பு











 
✓









மத்திய பட்வெட்டில் ‘பர்ெத மோைோ’ (அ) ரதசிய கயிற்றுப்
போததகள் ரமம்போட்டுத் திட்டம் என்ற புதிய திட்டம்
அறிவிக்கப்பட்டது. இமோச்சை பி ரதசம், உத்த கோண்ட், J &
K மற்றும் ெடகிழக்கு ரபோன்ற பகுதிகளுக்கு ேவீன
ரபோக்குெ த்து ெசதிகதள ஏற்படுத்துெதற்கோக இந்தத்
திட்டம் வதோடங்கப்படுகிறது.

8. நாட்டின் புதிய பாலூட்டி இனைான வெண்கன்ன



இப்பகுதியில் கடந்த சிை நாட்கைாக கடும் பனிப்வபாழிவு
காைப்பட்டது. கடந்த 2019ஆம் ஆண்டில் சியாச்சின்
பனிச்ெரிவுககளில் சிக்கி இராணுெம் ஆறு வீரர்கமை
இழந்தது.


1. இன்று விண்ணில் போய்கிறது பிஎஸ்எல்வி சி–52!

அ) உத்த கோண்ட்

புவி கண்கோணிப்புக்கோன இஒஎஸ்–04 (ரிசோட்–1ஏ)
வசயற்தகக்ரகோளுடன் பிஎஸ்எல்வி சி–52
ோக்வகட்
பிப்.14 அதிகோதை விண்ணில் போய்கிறது.

இ) அருைோச்சை பி ரதசம் 
ஈ) சிக்கிம்
இந்திய விைங்கியல் ஆய்வுதமயத்தின் விஞ்ஞோனிகள்,
அருைோச்சை பி ரதச மோநிைத்தில், வெண்கன்னமுள்ள
கு ங்தக புதிய போலூட்டி இனமோக கண்டுபிடித்துள்ளனர்.
இக்கு ங்கு ெதக முதன்முதலில் சீனோவில் 2015’இல்
கண்டுபிடிக்கப்பட்டது. வதன்கிழக்கோசியோவில் கண்டுபிடிக்
–கப்பட்ட கதடசி போலூட்டி இனம் இதுெோகும்.

9. கல்லூரிகளில் ஹிொப்கமை பயன்படுத்துெதற்கு தமட
விதிக்கப்பட்டமதக் டகள்விக்குட்படுத்தும் ைனுக்கமை
விொரிக்க, 3 நீதிபதிகள்வகாண்ட அைர்மெ அமைத்து
உள்ை உயர்நீதிைன்றம் எது?
அ) ஆந்தி பி ரதசம்
இ) மகோ ோஷ்டி ோ
ஈ) உத்த பி ரதசம்
✓

கர்ேோடகோ உயர்நீதிமன்ற ததைதம நீதிபதி, மோநிைத்தில்
உள்ள ஒரு சிை கல்லூரிகளில் ஹிெோப் பயன்படுத்த ததட
விதிக்கப்பட்டததக் ரகள்விக்குட்படுத்தும் மனுக்கதள
விசோரிக்க அெர் உட்பட மூன்று நீதிபதிகள் வகோண்ட
அமர்தெ அதமத்தோர்.

✓

இந்த ெழக்கில் மிகப்வபரிய அ சியைதமப்புச் சிக்கல்கள்
உள்ளதோகக்கண்டறிந்ததோல், மனுக்கதள ரெவறோரு
வபரிய அமர்விற்கு அனுப்ப முடிவுவசய்யப்பட்டடுள்ளது.
இவ்விெகோ ம் வதோடர்போக கர்ேோடகோ முழுெதும் இ ண்டு
ேோட்களோக ேடந்த பதற்றம் மற்றும் ரபோ ோட்டங்களுக்குப்
பிறகு இந்த முடிவு எடுக்கப்பட்டுள்ளது.

10. ஏழு இராணுெ வீரர்கள் பனிச்ெரிவில் இறந்த கவைங்
வெக்டார் அமைந்துள்ை ைாநிைம்/யூனியன் பிரடதெம் எது?
அ) சிக்கிம்
ஆ) ைடோக்
இ) அருைோச்சை பி ரதசம் 
ஈ) ஹிமோச்சை பி ரதசம்
அருைாச்ெை பிரடதெத்தின் கவைங் வெக்டாரில் உள்ை ஓர்
உயரைான பகுதியில் பனிச்ெரிவில் சிக்கி, டராந்துப்
பணியிலிருந்த இந்திய இராணுெ வீரர்கள் ஏழுடபர்
உயிரிழந்தனர். 14,500 அடி உயரத்தில் அமைந்துள்ை



ஸ்ரீேரிரகோட்டோவில் உள்ள சதீஷ் தெண் ஆ ோய்ச்சி
தமயத்தின் முதைோெது ஏவுதளத்தில் இருந்து அதிகோதை
5.59 மணிக்கு அந்த ோக்வகட் வசலுத்தப்படவிருக்கிறது.
முன்னதோக, அதற்கோன 25 மணி ரே கவுண்ட் டவுன்
ஞோயிற்றுக்கிழதம வதோடங்கியது.
அதன் வதோடர்ச்சியோக ோக்வகட்டின் ேோன்கோம் நிதையில்
எரிவபோருள் நி ப்பும் பணிகளும் முன்வனடுக்கப்பட்டு,
குறித்த ரே த்துக்குள் அதெ நிதறெதடந்தன.
இஸ்ர ோ ததைெ ோக ரசோமேோத் வபோறுப்ரபற்ற பிறகு
வசலுத்தப்படும் முதல் ோக்வகட் திட்டம் இது என்பது
குறிப்பிடத்தக்கது. பிஎஸ்எல்வி சி–52 ோக்வகட் தோங்கிச்
வசல்லும் இஒஎஸ்–04 வசயற்தகக்ரகோள் 1,710 கிரைோ
எதடயுதடயது. இதன் ஆயுள்கோைம் 5 ஆண்டுகளோகும்.
பூமியில் இருந்து 529 கிமீட்டர் உய த்தில் சூரிய ெட்ட
சுற்றுப்போததயில் அது நிதைநிறுத்தப்பட உள்ளது. புவிக்
கண்கோணிப்பு, ரெளோண், ெனஞ்சோர்ந்த போதுகோப்பு
ேடெடிக்தககளுக்கு இது பயன்படுத்தப்படவுள்ளது.

ஆ) கர்ேோடகோ 

✓



குரங்கு கண்டுபிடிக்கப்பட்டுள்ை ைாநிைம் எது?
ஆ) அஸ்ஸோம்

✓









இந்தச் வசயற்தகக்ரகோள் அதனத்து பருெநிதைகளிலும்
துல்லியமோன படங்கதள ெழங்கும் திறன்வகோண்டது.
இதனுடன்
ஆய்வுத்திட்டத்தின்கீழ்
மோைெர்களோல்
ெடிெதமக்கப்பட்ட இ ண்டு சிறிய ெதக வசயற்தகக்
ரகோள்களும் ஏெப்படவுள்ளன. இததத்வதோடர்ந்து நிகழ்
ஆண்டில் 10’க்கும் ரமற்பட்ட இ ோக்வகட் திட்டங்கதள
வசயல்படுத்த இஸ்ர ோ உத்ரதசித்துள்ளது.
2. ேோடு முழுெதும் கோெல் துதறதய ேவீனப்படுத்த
`26,275 ரகோடி: மத்திய அ சு ஒப்புதல்
மத்திய உள்துதற அதமச்சகம் வெளியிட்டுள்ள வசய்திக்
குறிப்பில் கூறியுள்ளதோெது: அடுத்த ஐந்து ஆண்டுகளில்
அதோெது 2025–26ஆம் ஆண்டுக்குள் ேோடு முழுெதும்
கோெல் துதறதய ேவீனப்படுத்த மத்திய அ சு `26,275
ரகோடிதய வசைவிடவுள்ளது. இதற்கோன அனுமதிதய
மத்திய உள்துதற அதமச்சகம் தற்ரபோது ெழங்கியுள்ளது.
இத்வதோதகயோனது ெம்முகோஷ்மீர், ெடகீதழ மோநிைங்கள்,
மோரெோயிஸ்ட்களோல் போதிக்கப்பட்ட மோநிைங்கள், புதிதோக
பட்டோலியன்கதள உருெோக்குதல், அதிேவீன ஃபோ ன்சிக்
(தடய அறிவியல்) ஆய்ெகங்கள் உருெோக்குதல், இத
கோெல்துதற கருவிகதள ரமம்படுத்துதல் ரபோன்றெற்று
–க்கு வசைவிடப்படும்.



 









கோெல்துதறதய ேவீனப்படுத்துதல் திட்டத்தின்கீழ் இத்
வதோதகதய ஒதுக்கீடு வசய்ய பி தமர் உத்த விட்டுள்ளோர்.







இந்திய வீ ர் அெர் என்பதும், அெருக்கு இது முதல்
ஒலிம்பிக் ரபோட்டி என்பதும் குறிப்பிடத்தக்கது.

ெம்மு–கோஷ்மீர், தீவி ெோதம் போதித்துள்ள ெடகிழக்கு
மோநிைங்கள், மோரெோயிஸ்ட்கள் அதிக போதிப்புள்ள
பகுதிகளில் கோெல்துதறதய ரமம்படுத்த `18,839 ரகோடி
வசைவிடப்படும். ரமலும் `4,846 ரகோடியோனது மோநிை
கோெல்துதறயின் பதடகதள ரமம்படுத்த வசைவு
வசய்யப்படும். போ ன்சிக் ஆய்ெகங்கதள ரமம்படுத்துதல்,
யூனியன் பி ரதசங்களில் கோெல் துதறதய ரமம்படுத்த
`2,080.50 ரகோடி வசைவிடப்படும்.
இவ்ெோறு அதில் கூறப்பட்டுள்ளது.
3. வபய்ஜிங் குளிர்கோை ஒலிம்பிக்ஸ்: ஆரிப் கோனுக்கு 45–
ஆெது இடம்
சீனோவின் வபய்ஜிங் ேகரில் ேதடவபற்று ெரும் 24–ஆெது
குளிர்கோை ஒலிம்பிக் ரபோட்டியில் ெயன்ட் ஸ்ைோைம்
விதளயோட்டில் இந்தியோவின் ஆரிப் முகமது கோன் 45–
ஆெது இடம் பிடித்தோர்.
ரபோட்டியின் 10–ஆெது ேோளோன ஞோயிற்றுக்கிழதம
ஆல்தபன் ஸ்கீயிங் விதளயோட்டில், ஆடெருக்கோன
ெயன்ட் ஸ்ைோைம் பிரிவில் களம் கண்டோர் ஆரிப்.
இப்பிரிவில் இரு பனிச்சறுக்கு பந்தயங்கள் ேடத்தப்பட்டு
அெற்றில்
இைக்தக
அதடய
ரபோட்டியோளர்கள்
எடுத்துக்வகோள்ளும் ரே ம் வமோத்தமோக கைக்கிடப்பட்டு
வெற்றியோளர்கள் ரதர்வு வசய்யப்படுகின்றனர்.
அந்த ெதகயில் ஆரிப் முதல் பந்தயத்தில் 1 நிமிஷம் 22.35
விேோடிகளில் இைக்தக எட்டி 53–ஆெது இடம் பிடித்தோர்.
இந்தப் பந்தயத்தத வமோத்தம் 54 ரபோோ் நிதறவு வசய்தனர்.
2ஆெது பந்தயத்தில் ஆரிப், 1 நிமிஷம் 24.89 விேோடிகளில்
இைக்தக அதடந்து 44–ஆெது இடம் பிடித்தோர். இந்தப்
பந்தயத்தத 45 வீ ர்கள் நிதறவு வசய்தனர்.
இருபந்தயங்கதளயும் ரசர்ந்து வமோத்தமோக 2 நிமிஷம்
47.24 விேோடிகள் எடுத்துக்வகோண்ட ஆரிபுக்கு இறுதியில்
45ஆெது இடம் கிதடத்தது. சுவிட்ஸர்ைோந்தின் மோர்ரகோ
ஆடர்மோட் (2 நிமிஷம் 9.35 விேோடிகள்) தங்கமும்,
ஸ்ரைோரெகியோவின் ஸோன் கி ோஞ்வெக் (2 நிமிஷம் 9.54
விேோடிகள்) வெள்ளியும், ரமத்யூ ரபவ்ர (2 நிமிஷம் 10.69
விேோடிகள்) வெண்கைமும் வென்றனர்.
குளிர்கோை ஒலிம்பிக்கில் ெயன்ட் ஸ்ைோைம் பிரிவில்
இதுரெ இந்தியோவின் அதிகபட்சமோகும். முன்னதோக
கடந்த 1968 கிவ ரனோபல் குளிர்கோை ஒலிம்பிக்கில்
இந்தியோவின் சோர்பில் பங்ரகற்ற வெரிமி புெோரகோவ்ஸ்கி
இரத ெயன்ட் ஸ்ைோைமில் 65ஆெது இடம் பிடித்திருந்தோர்.
ரபோைந்தில் பிறந்த வெரிமி தோன், குளிர்கோை ஒலிம்பிக்கில்
பங்ரகற்ற முதல் இந்திய ோெோர்.
முன்னதோக ஆரிப், கடந்த டிசம்பரில் மோன்டினீக்ர ோவில்
ேதடவபற்ற ஒலிம்பிக் தகுதிச்சுற்று ரபோட்டியில் இரத
பிரிவில் பந்தய இைக்தக அதடய 1 நிமிஷம் 59.47
விேோடிகரள எடுத்துக்வகோண்டது குறிப்பிடத்தக்கது.
ஆரிப் அடுத்தபடியோக, ெரும் புதன்கிழதம ேதடவபற
இருக்கும் ஸ்ைோைம் பிரிவிலும் களம் கோை இருக்கிறோர்.
இந்த ஒலிம்பிக் ரபோட்டியில் பங்ரகற்றிருக்கும் ஒர











 













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











 













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.











