 











1. எஃகு கழிவுகளால் ஆன முதல் சாலைலைப் பெறவுள்ள


✓

இந்தியாவும் ஆஸி’உம் ஜைாருளாதார ஒத்துபழப்பு மற்றும்
வர்த்தக ஒப்ைந்தத்தில் (IndAus ECTA) பகஜயழுத்திட்டன.
இது ஆஸ்தியரலியாவிற்கு ஏற்றுமதி ஜசய்யப்ைடும்
இந்தியப் ஜைாருட்களுக்கு 96% வரி அணுகபல வழங்க
எண்ணுகிறது. ஏற்றுமதியில் ஜைாறியியல் ஜைாருட்கள்,
இரத்தினங்கள் மற்றும் நபககள், ெவுளி, ஆபட மற்றும்
யதால் ஜைாருட்கள் ஆகியபவ அடங்கும்.

✓

இந்த ஒப்ைந்தம் ஐந்து ஆண்டுகளில் $45-50 பில்லியன்
டாலர்கள் வபர ஜைாருட்கள் மற்றும் யசபவகளில் இரு
தரப்பு வர்த்தகத்பத அதிகரிக்கும். யமலும், இந்தியாவில் 1
மில்லியனுக்கும்
அதிகமான
யவபலவாய்ப்புகபள
உருவாக்கும் என எதிர்ைார்க்கப்ைடுகிறது.

இந்திை நகரம் எது?
அ) மும்பை
ஆ) சூரத் 
இ) ஜெய்ப்பூர்
ஈ) சண்டிகர்
✓

✓

எஃகுக்கழிவுகளாலான சாபல வாய்க்கப்ஜைற்ற இந்தியா
-வின் முதல் நகரமாக சூரத் ஆனது. இது நிபலயான
வளர்ச்சிக்கு எடுத்துக்காட்டாகக் கருதப்ைடுகிறது. CSIR
இந்தியா (அறிவியல் & ஜதாழிற்துபற ஆராய்ச்சிக் கழகம்)
மற்றும் CRRI (மத்திய சாபல ஆராய்ச்சி நிறுவனம்)
உடன் ஆர்ஜசலர் மிட்டல் நிப்ைான் ஸ்டீல் இந்தியாவால்
இபைந்து இந்தச் சாபல அபமக்கப்ைட்டது.



5. பொருளாதார பநருக்கடி பதாைர்ொன எதிர்ப்புகளுக்கு
இலைநை நாடு தழுவிை அவசரநிலைலை அறிவித்துள்ள
ஆசிை நாடு எது?

இது எஃகு அபமச்சகம் மற்றும் இந்திய அரசாங்க மதியு
-பரயகமான NITI ஆயயாக்கின் ஆதரவின்கீழ் உள்ளது.

அ) மியான்மர்

2. ொரதிை ரிசர்வ் வங்கி நநாட் முத்ரன் தனியார் லிட்’இன்

ஆ) ஆப்கானிஸ்தான்

‘வர்னிகா’ லை உற்ெத்திப் பிரிவானது கீழ்காணும் எந்த
நகரத்தில் திறக்கப்ெட்டுள்ளது?

இ) இலங்பக 

அ) ஜசன்பன

ஈ) ைாகிஸ்தான்
✓

ஆ) பமசூரு 
இ) புது தில்லி
ஈ) ஜகால்கத்தா
✓

இந்திய ரிசர்வ் வங்கியின் (RBI) ஆளுநர் சக்திகாந்த தாஸ்,
பமசூரில் உள்ள ைாரதிய ரிசர்வ் வங்கி யநாட் முத்ரன்
தனியார் நிறுவனத்தின் (BRBNMPL) பம உற்ைத்திப்
பிரிவான ‘வர்னிகா’பவ நாட்டுக்கு அர்ப்ைணித்தார். இது
இந்திய ரிசர்வ் வங்கியின் (RBI) முழு-உரிபமயுபடய
துபை நிறுவனமாகும்.

6. ‘சாஜிபு நநாங்ைா ெண்ொ’ என்ெது எந்த ைாநிைத்தின்
ொரம்ெரிை விைாவாகும்?
அ) யமற்கு வங்காளம்
ஆ) ஒடிஸா
இ) மணிப்பூர் 

3. ‘ொலிகாத்தான்’ என்ெது அபைரிக்கப் ெலைகளுக்கும்
கீழ்காணும் எந்நாட்டிற்கும் இலைநை நலைபெறும் கூட்டு
இராணுவப் ெயிற்சிைாகும்?

ஈ) அஸ்ஸாம்
✓

‘சாஜிபு யநாங்மா ைண்ைா’ என்ைது நிலவுப் புத்தாண்டாக
மணிப்பூரில் உள்ள சனாமாஹிசம் மதத்பதப் பின்ைற்று
-யவாரால் ஜகாண்டாடப்ைடும் ஒரு ைாரம்ைரிய ைண்டிபக
ஆகும். இந்நாள் ஜைரும்ைாலும் சந்திர மாதமான சாஜிபுவின்
முதல் நாளில் அனுசரிக்கப்ைடுகிறது.

✓

‘மீயதய் ஜசய்ரவ்ைா’ அல்லது ‘சாஜிபு ஜசய்ரவ்ைா’ என்றும்
அபழக்கப்ைடும் இவ்விழா, மணிப்பூரின் மிகப்ஜைரிய இன
சமூகங்களில் ஒன்றான ஜமய்யட இன மக்களால்
ஜகாண்டாடப்ைடுகிறது.

அ) இத்தாலி
ஆ) பிலிப்பைன்ஸ் 
இ) ெப்ைான்
ஈ) இலங்பக
✓

அஜமரிக்கா மற்றும் பிலிப்பைன்ஸின் தற்காப்புப் ைபடகள்
பிலிப்பைன்ஸில், ‘ைாலிகாத்தான் – 2022’ என்ற ஜையரில்
மிகப்ஜைரிய கூட்டு இராணுவப் ையிற்சிபய ஜதாடங்கின.

✓

12 நாள் நடக்கும் இந்தப் ையிற்சியில் கிட்டத்தட்ட 9,000
பிலிப்பைன்ஸ் மற்றும் அஜமரிக்க வீரர்கள் ஈடுைடுத்தப்ைட்
-டுள்ளனர்.

இலங்பகயில் ஏற்ைட்டுள்ள யமாசமான ஜைாருளாதார
ஜநருக்கடிக்கு இபடயய இலங்பக அதிைர் யகாத்தைய
இராெைக்ச நாடு தழுவிய அவசரநிபலபய அறிவித்து
உள்ளார். இந்த அறிவிப்பு ஏப்ரல்.1 முதல் உடனடியாக
அமலுக்கு வரும்.

7. ‘நவீன தடுப்ொற்றலிைல் ெயிற்சி பதாைர்ொன உைகளா
-விை ஒத்துலைப்பு’க் கூட்ைத்லத நைத்திை நகரம் எது?
அ) நியூயார்க்

4. இந்திைா சமீெத்தில் எந்த நாட்டுைனான பொருளாதார

ஆ) ஜெனிவா 

ஒத்துலைப்பு & வர்த்தக ஒப்ெந்தத்தில் லகபைழுத்திட்ைது?

இ) ஜைர்லின்

அ) ெப்ைான்

ஆ) ஜெர்மனி

ஈ) ைாரிஸ்

இ) ஆஸ்தியரலியா 

ஈ) பிரான்ஸ்







✓



‘நவீன தடுப்ைாற்றலியல் ையிற்சி ஜதாடர்ைான உலகளா விய ஒத்துபழப்பு’க்கூட்டமானது சமீைத்தில் ஜெனிவாவில்



 











நபடஜைற்றது. இக்கூட்டத்தில், உலகம் முழுவதும் உள்ள
சுகாதாரப்ைணியாளர்களுக்கான அடிப்ைபட தடுப்ைாற்றலி
-யல் ையிற்சியின் அவசியம் குறித்து விவாதிக்கப்ைட்டது.
✓

யதசிய யநாய்த்தடுப்பு ஜதாழினுட்ை ஆயலாசபன குழுவில்
(NTAGEI) COVID-19 ைணிக்குழுவின் தபலவரான Dr NK
அயராரா இந்தியாபவப் பிரதிநிதித்துவப்ைடுத்தினார்.

8. உட்கட்ைலைப்பு குத்தலக ைற்றும் நிதி நசலவகளின்
(IL&FS) தலைவர் ைற்றும் நிர்வாக இைக்குநராக நிைைனம்
பசய்ைப்ெட்டுள்ளவர் ைார்?
அ) உர்ஜித் ையடல்
ஆ) C S இராென் 
இ) இரகுராம் இராென்
ஈ) விரால் ஆச்சார்யா
✓

மத்திய அரசானது C S இராெபன ஆறு மாத காலத்திற்கு
உட்கட்டபமப்பு குத்தபக மற்றும் நிதி யசபவகள் (IL&FS)
தபலவர் மற்றும் நிர்வாக இயக்குநராக நியமித்துள்ளது.

✓

மார்ச் இறுதி வபர, இந்நிறுவனம் 55,000 யகாடி ரூைாய்
கடனுக்குத் தீர்வுகண்டுள்ளது. இதில், ஜசாத்துக்கபளப்
ைைமாக்குதல் மற்றும் கடபனத் திருப்பிச் ஜசலுத்துதல்
ஆகியவற்றின்மூலம் `21,000 யகாடி விடுவிக்கப்ைட்டு
உள்ளது. தீர்க்கப்ைட்ட கடனானது தீர்க்கப்ைடும் என்று
எதிர்ைார்க்கப்ைட்ட ஜமாத்த கடனில் 90% ஆகும்.

9. ‘வினை சைரசிை நைாஜனா’வை அறிவித்துள்ள இந்திை
ைாநிைம் / UT எது?






1. தூய்பமயான உைவுவளாகம் திட்டத்தின்கீழ் ICF-க்கு
ஐந்து நட்சத்திர தரச்சான்றிதழ்
ஜசன்பன இபைப்பு ஜைட்டி ஜதாழிற்சாபலக்கு (ICF)
இந்திய உைவு ைாதுகாப்பு மற்றும் தரக்கட்டுப்ைாட்டு
நிறுவனத்தின் ‘தூய்பமயான உைவு வளாகத்துக்கான’
5 நட்சத்திர தரச்சான்றிதழ் வழங்கப்ைட்டுள்ளது.
இந்திய அரசின் உடல்நலம் மற்றும் குடும்ைநல
அபமச்சகத்தின் கட்டுப்ைாட்டின் கீழ், இந்திய உைவு
ைாதுகாப்பு மற்றும் தரக்கட்டுப்ைாட்டு நிறுவனம் (ஊநநஅஐ)
ஜசயல்ைடுகிறது. இந்த நிறுவனம், ஜைாதுமக்கள் உடல்நல
ைாதுகாப்பை உறுதி ஜசய்யும் வபகயில், நாடு முழுவதும்
ைல்யவறு நடவடிக்பககபள எடுத்து வருகிறது.
‘தூய்பமயான உைவு வளாகம்’ என்னும் திட்டத்தின்
கீழ், இந்நிறுவனம் சார்பில், ைல்யவறு ைள்ளிகள், ைல்கபலக்
கழகங்கள்,
கல்லூரிகள்,
மருத்துவமபனகள்,
ைணியிடங்கள் உள்ளிட்ட ைல்யவறு அபமப்புகளுக்கு
தரச்சான்றிதழ் வழங்கப்ைடுகிறது.
2. நடமாடும் மருத்துவ வாகன யசபவ
‘மக்கபளத் யதடி மருத்துவம்’ திட்டத்தின்கீழ் `70 யகாடி
ஜசலவில் ஜசன்பன ஜமரினாவில் நடமாடும் மருத்துவ
வாகன யசபவ திட்டத்பத முதல்வர் மு க ஸ்டாலின்
ஜகாடியபசத்து ஜதாடக்கி பவத்தார்.
`70 யகாடி ஜசலவில் 389 மருத்துவ வாகனங்கபள
முதல்வர் ஜசன்பனயில் ஜகாடியபசத்து ஜதாடக்கினார்.

அ) ஆந்திர பிரயதசம்
ஆ) கர்நாடகா 
இ) யகரளா

3. காலணி
வடிவபமப்பு, உற்ைத்தி: பதவான்
நிறுவனத்துடன் `1,000 யகாடியில் அரசு ஒப்ைந்தம்

ஈ) குெராத்
✓

கர்நாடக மாநில அரசு, மாநிலம் முழுவதும் உள்ள கிராமப்
ைஞ்சாயத்துகளில்
தீண்டாபமபய
ஒழிப்ைதற்கான
விழிப்புைர்வு திட்டமான, ‘வினய சமரஸ்ய யயாெனா’
என்ற திட்டத்பத அறிவித்துள்ளது. இந்தத் திட்டத்திற்கு 3
வயது தலித் சிறுவன் வினயின் ஜையர் இடப்ைட்டுள்ளது.

பதவானின் புகழ்ஜைற்ற காலணி வடிவபமப்பு, உற்ைத்தி
நிறுவனமான ஹாங்பூ தமிழ்நாட்டில் தனது ஆபலபய
அபமக்கவுள்ளது. இதற்கான ஒப்ைந்தம் முதலபமச்சர்
முன்னிபலயில் தமிழ்நாடு அரசுடன் ஜசய்யப்ைட்டது.
`1,000 யகாடி முதலீட்டில் 20,000 யைருக்கு யவபல
வாய்ப்பு அளிக்க ஒப்ைந்தத்தில் வபக ஜசய்யப்ைட்டுள்ளது.

10. பெண்களுக்கு இைவச சட்ை உதவி வைங்குவதற்காக,
‘DSLSA சட்ை உதவிைகத்லத’த்பதாைங்கிை அலைப்பு எது?
அ) ஐநா ஜைண்கள்
ஆ) யதசிய ஜைண்கள் ஆபையம் 
இ) UNICEF
ஈ) NITI ஆயயாக்
✓

✓

யதசிய ஜைண்கள் ஆபையமானது (NCW) தில்லி மாநில
சட்ட யசபவகள் ஆபையத்துடன் (DSLSA) இபைந்து
‘சட்ட உதவியகம்’ என்றஜவான்பறத் ஜதாடங்கியுள்ளது.
ஜைண்களுக்கு இலவச சட்ட உதவிகபள வழங்கி
அவர்தம் குபறகபளத் தீர்க்க ஒற்பறச்சாளர வசதியாக
இது ஜசயல்ைடும்.









4. அஜமரிக்க உச்சநீதிமன்றத்துக்கு முதல் கருப்பின
ஜைண் நீதிைதி நியமனம்
அஜமரிக்க உச்சநீதிமன்றத்தின் நீதிைதியாக கருப்பினத்
-பதச் யசர்ந்த யகதன்ஜி பிஜரளன் ொக்சபன நியமிக்க
அந்நாட்டு நாடாளுமன்ற யமலபவ ஒப்புதல் அளித்தது.
அஜமரிக்க உச்சநீதிமன்றத்தின் முதல் கருப்பின ஜைண்
நீதிைதி என்ற ஜைருபமபய இவர் ஜைறுகிறார்.
தற்யைாது தபலநகர் வாஷிங்டனில் உள்ள ஜகாலம்பியா
மாவட்ட யமல்முபறயீட்டு நீதிமன்ற நீதிைதியாக உள்ள
யகதன்ஜி பிஜரளன் ொக்சன் (51) அஜமரிக்க உச்சநீதி
மன்றத்தின் மூன்றாவது ஜைண் நீதிைதியாக இருப்ைார்.



 













1. 2022இல் 5ஆவது BIMSTEC உச்சிமாநாட்டை நைத்தும்



ஷாகவ பின்னுக்குத் தள்ளி, இந்தியாவின் மெல்வச்
சீமாட்டி ஆனார்.

நாடு எது?
அ) இந்தியா

4. மாநில பல்லுயிர் உத்தி மற்றும் செயல்திட்ைத்டத

ஆ) இலங்கை 

(SBSAP) உருவாக்க, WWF இந்தியாவுைன் ஒப்பந்தத்தில்
டகசயழுத்திட்ை இந்திய மாநிலம் எது?

இ) மியான்மர்
ஈ) பூடான்
✓

✓

ஐந்தாவது BIMSTEC (Bay of Bengal Initiative for MultiSectoral Technical and Economic Cooperation) உச்சி
மாநாடு இலங்கையால் நடத்தப்பட்டது. பிரதமர் நரரந்திர
ரமாடி, இந்த மாநாட்டில் மமய்நிைராை ைலந்துமைாண்டார்.
ரமலும், BIMSTEC மெயலைத்தின் பட்மெட்கட ரமம்படுத்து
-வதற்ைாை $1 மில்லியன் டாலர்கள் நிதியுதவிகயயும்
அவர் அறிவித்தார்.
“Bimstec-Towards

அ) ைர்நாடைா
ஆ) அஸ்ஸாம்
இ) அருணாச்ெல பிரரதெம் 
ஈ) ரைரளா
✓

a

Resilient Region, Prosperous
Economies, Healthy Peoples” என்பது மைாழும்புவில்
நடந்த இந்த உச்சிமாநாட்டின் ைருப்மபாருளாகும்.

மாநில பல்லுயிர் உத்தி & மெயல்திட்டத்கத (SBSAP)
உருவாக்ை அருணாச்ெல பிரரதெம் WWF இந்தியாவுடன்
ஓர் ஒப்பந்தம் மெய்துள்ளது. SBSAP ஆனது 2020-க்குப்
பிந்கதய உலைளாவிய பல்லுயிர் ைட்டகமப்பு மற்றும்
பக்ரை பிரைடனம் ஆகியவற்றுக்கு இணக்ைமாை இருக்கும்.

5. இந்தியாவில் ஒளிபரப்பு சதாைர்பான னெடவகளுக்காக
2. ‘ஹுருன் உலகளாவிய U-40 தானே உருவாே பில்

சதாைங்கப்பட்ை இடையதளத்தின் சபயர் என்ன?

-லியனர்கள்-2022’இல் இந்தியாவின் தரநிடல என்ன?

அ) பிராட்ைாஸ்ட் ரெவா ரபார்டல் 

அ) இரண்டாவது

ஆ) பாரத் பிராட்ைாஸ்ட்

ஆ) மூன்றாவது

இ) ஆத்மநிர்பர் பிராட்ைாஸ்ட்

இ) நான்ைாவது 

ஈ) இ-பிராட்ைாஸ்ட் ரபார்டல்

ஈ) ஆறாவது
✓

✓

✓

ஒளிபரப்பு உரிமங்ைள், அனுமதிைள் & பதிவுைளுக்ைான
விண்ணப்பங்ைகள விகரவாை தாக்ைல்மெய்வதற்கும்
மெயலாக்குவதற்கும் அரொங்ைம் புதிய ஒளிபரப்பு ரெகவ
இகணயதளத்கத அறிமுைப்படுத்தியுள்ளது.

✓

$76 பில்லியன் டாலர்ைளுடன் 40 வயதுக்குட்பட்ரடாருள்
மார்க் ெூக்ைர்மபர்க் (37) உலகின் நம்பர்.1ஆை உள்ளார்.
டிக்டாக் நிறுவனர் ொங் யிமிங் (39), $54 பில்லியன்
டாலர்ைளுடன் இரண்டாவது இடத்தில் உள்ளார்.

‘பிராட்ைாஸ்ட் ரெவா ரபார்டல்’ என்ற மபயரிலான இது
மெயற்கைக்ரைாள் மதாகலக்ைாட்சி அகலவரிகெைள்,
மடலிரபார்ட் ஆபரரட்டர்ைள், MSO-கள், ெமூை வாமனாலி
நிகலயங்ைள் மற்றும் தனியார் FM ரெனல்ைளுக்கு
உதவும். பயன்பாடுைகளக் ைண்ைாணிப்பதற்கும், ைட்டண
-ங்ைகளக் ைணக்கிடுவதற்கும், பணஞ்மெலுத்துவதற்கும்
இது பயன்படுகிறது.

3. ‘ஹுரூன் தானன உருவான செல்வச் சீமாட்டிகள் –

6. விக்ைர் ஓர்பன் என்பவர் கீழ்காணும் எந்த நாட்டின்

2022’ பட்டியலில், இந்திய அளவில் முதலிைம் பிடித்த
இந்திய சீமாட்டி யார்?

பிரதமராக னதர்ந்சதடுக்கப்பட்ைார்?
அ) உக்கரன்

அ) கிரண் மெும்தார்-ஷா

ஆ) ஹங்ரைரி 

ஆ) பால்குனி நாயர் 

இ) மபலாரஸ்

இ) இராதா ரவம்பு

ஈ) ரபாலந்து

‘ஹுருன் உலைளாவிய U-40 தானே உருவாே பில்லிய
-னர்ைள்-2022’ பட்டியலில், இந்தியா நான்ைாமிடத்தில்
உள்ளது. 37 பில்லியனர்ைளுடன் அமமரிக்ைா முதலிடத்தி
-லும், 25 ரபருடன் சீனா இரண்டாமிடத்திலும், எட்டு
ரபருடன் இங்கிலாந்து மூன்றாவது இடத்திலும் உள்ளது.
இந்தியாவில் 6 U-40 பில்லியனர்ைள் உள்ளனர்.

ஈ) மிருதுளா பரரக்

✓

✓

‘ஹுரூன் தாரன உருவான மெல்வச் சீமாட்டிைள் – 2022’
பட்டியலின்படி, உலகில் தற்ரபாது 124 மெல்வச்சீமாட்டிைள்
உள்ளனர். இந்த எண்ணிக்கை ைடந்த ஆண்கடவிட 6
குகறவாகும். இந்தப் பட்டியலில், கநக்ைாகவச் ரெர்ந்த
பால்குனி நாயர், பரயாைானின் கிரண் மெும்தார்-ஷா
மற்றும் ரொரஹாவின் ராதா ரவம்பு ஆகிரயார் இடம்
மபற்றுள்ளனர்.

✓

பால்குனி நாயர், நீண்டைாலமாை இந்தியாவின் நம்பர்.1
மெல்வச்சீமாட்டியாை இருந்துவரும் கிரண் மெும்தார்









ஹங்ரைரியின் ரதசியவாத பிரதமரான விக்டர் ஓர்பன்
மதாடர்ந்து நான்ைாவது முகறயாை மீண்டும் பிரதமராைத்
ரதர்ந்மதடுக்ைப்பட்டுள்ளார். 1989இல் மபாதுவுகடகமத்
தத்துவத்தின் வீழ்ச்சிக்குப் பின்னர் நாட்டின் மிைநீண்ட
ைாலம் பணியாற்றிய தகலவர் ஆவார் அவர்.



 











7. ொடலப் பாதுகாப்புத்

திட்ைத்தின் ஒருபகுதியாக,
செயற்டக நுண்ைறிவில் (AI) இயங்கும் னகமராக்களால்
சூழப்பட்டிருக்கும் இந்திய நகரம் எது?


✓

ரவளாண்கம மற்றும் பதப்படுத்தப்பட்ட உணவு ஏற்றுமதி
ரமம்பாட்டு ஆகணயம் (APEDA)மூலம் நடுவண் அரசு,
இந்தியாவின் முதன்கமயான புவிொர் குறியீடு மபறப்பட்ட
உழவுப்மபாருட்ைகள புதிய உலைளாவிய ெந்கதைளில்
ரொதகன முகறயில் ஏற்றுமதி மெய்கிறது.

✓

பீைாரின் GI குறியிடப்பட்ட ஷாஹி லிச்சி ைடந்த ஆண்டு
பீைாரின் முொபர்பூர் மாவட்டத்திலிருந்து இலண்டனுக்கு
ஏற்றுமதி மெய்யப்பட்டது. இன்றுவகர, 417 பதிவுமெய்யப்ப
-ட்ட GI தயாரிப்புைள் உள்ளன. அவற்றுள் சுமார் 150 GI
குறியிடப்பட்ட தயாரிப்புைள் விவொயம் மற்றும் உணவுப்
மபாருட்ைள் ஆகும்.

அ) மென்கன
ஆ) ரைாழிக்ரைாடு 
இ) மும்கப
ஈ) புது தில்லி



✓

மாநில அளவிலான ொகலப் பாதுைாப்புத் திட்டத்தின் ஒரு
பகுதியாை, ரைரளாவின் ரைாழிக்ரைாடு நைகரச் சுற்றி
சுமார் அறுபது மெயற்கை நுண்ணறிவு அடிப்பகடயிலான
ரைமராக்ைள் நிறுவப்படவுள்ளன.

✓

ரபாக்குவரத்து விதிமீறல்ைகள மவளிப்படுத்தவும், உறுதி
-யான டிஜிட்டல் ஆதாரங்ைளுடன் பதிவு மெய்யவும் இந்த
நடவடிக்கை மெயல்படுத்தப்படவுள்ளது. இத்திட்டத்திற்ைாை
ரைரள மாநில அரசு `225 ரைாடி மெலவிடும்.



8. அஸ்ஸாம் மாநிலமாேது ெமீபத்தில், மாநில எல்டலயில்

மாற்றுத்திறனாளிைளின் பயன்பாட்டுக்ைாை, உள்நாட்டில்
தயாரிக்ைப்பட்ட
முதலாவது
பன்கமய
மெயற்கை
முழங்ைாகல, மென்கன ஐ.ஐ.டி., அறிமுைம் மெய்துள்ளது.

உள்ள னவறுபாடுகளுக்குத் தீர்வுகாண்பதற்காக, எந்த
மாநிலத்துைனான ஒப்பந்தத்தில் டகசயழுத்திட்ைது?

1. மாற்றுத்திறனாளிைளுக்ைான மெயற்கை முழங்ைால்:
மென்கன ஐ.ஐ.டி., ைண்டுபிடிப்பு

‘ைதம்’ எனப் மபயரிடப்பட்ட இந்தச் மெயற்கை முழங்ைாகல,
மொகெட்டி பார் பரயாமமடிக்ைல் மடக்னாலஜி, மமாபிலிட்டி
இந்தியா நிறுவனங்ைளுடன் இகணந்து மென்கன ஐஐடி
உருவாக்கியுள்ளது.

அ) சிக்கிம்
ஆ) ரமைாலயா 
இ) மணிப்பூர்
ஈ) அருணாச்ெல பிரரதெம்
✓

ரமைாலயா மற்றும் அஸ்ஸாம் இகடரய கைமயழுத்தான
புரிந்துணர்வு ஒப்பந்தத்தின்படி, 18.33 ெதுர கிரலாமீட்டர்
ரமைாலயாவுடனும், 18.46 ெதுர கிரலா மீட்டர் அஸ்ஸாம்
மாநிலத்துடனும் இருக்கும்.

9. இந்தியப் சபருங்கைல் கைற்படை கருத்தரங்கின் (IONS)
முதல் கைல்ொர் பயிற்சி - 2022 (IMEX-22) நடைசபற்ற
இைம் எது?
அ) விொைப்பட்டினம்
ஆ) ரைாவா 
இ) புரன
ஈ) ரடராடூன்
✓

இந்தியப் மபருங்ைடல் ைடற்பகட ைருத்தரங்ைம் (IONS)
அதன் முதலாவது ைடல்ொர் பயிற்சி - 2022 (IMEX-22)’ஐ
ரைாவாவிலும் அரபிக்ைடலிலும் நடத்தியது.

✓

ஆஸ்திரரலியா, வங்ைாளரதெம், பிரான்ஸ், இந்தியா,
இலங்கை, ஐக்கிய அரபு அமீரைம் மற்றும் இங்கிலாந்து
உட்பட 15 IONS உறுப்பினர் ைடற்பகடைகளச் ரெர்ந்த 22
பார்கவயாளர்ைளும் பயிற்சியில் பங்ரைற்றனர். IMEX 22 ஆேது 2 ைட்டங்ைளாை ரைாவாவின் மர்மரைாவா
துகறமுைத்திலும் அரபிக்ைடலிலும் நடத்தப்பட்டது.

10. அண்மமயில் புவிசார் குறியீடு பெற்ற ஷாஹி லிச்சி
ொர்ந்த இந்திய மாநிலம் எது?
அ) பீைார் 

ஆ) உத்தர பிரரதெம்

இ) மத்திய பிரரதெம்

ஈ) உத்தரைாண்ட்









2. வங்கி ைடன்ைளுக்ைான வட்டி விகிதங்ைளில் மாற்றம்
இல்கல: ரிெர்வ் வங்கி
ரிெர்வ் வங்கி மதாடர்ந்து 11ஆவது முகறயாை வங்கி
ைடன்ைளுக்ைான வட்டி விகிதங்ைளில் மாற்றம் மெய்யாமல்
பகழய நிகலயிரலரய மதாடரும் எனத் மதரிவித்துள்ளது.
நிதிக்மைாள்கை மதாடர்பான முடிவுைகள இந்திய ரிெர்வ்
வங்கியின் ஆளுநர் ெக்திைாந்த தாஸ் மவளியிட்டு
ரபசியதாவது:
மரப்ரபா 4 ெதவீதம்: ரிெர்வ் வங்கி நிதிக் மைாள்கைக் குழு
எடுத்த முடிவுைளின்படி, இம்முகறயும் வங்கிக் ைடன்ைளு
-க்ைான வட்டி விகிதங்ைளில் மாற்றமில்கல. இகத
அடுத்து, ரிெர்வ் வங்கி வணிை வங்கிைளுக்கு வழங்கும்
குறுகியைால ைடனுக்ைான வட்டி விகிதமான ‘மரப்ரபா
ரரட்’ முன்மனப்ரபாதும் இல்லாத குகறந்தபட்ெ அளவான
4 ெதவீதம் என்ற அளவிரலரய மதாடர்ந்து நீடிக்கும்.
அரதரபான்று, வங்கிைளிடமிருந்து ரிெர்வ் வங்கி மபறும்
ைடனுக்ைான ‘ரிவர்ஸ் மரப்ரபா ரரட்’ விகிதமும் முந்கதய
அளவான 3.35 ெதவீதமாைரவ இருக்கும்.
இலக்கை விட அதிைம்: பன்னாட்டு அளவில் அதிைரித்து
வரும் பதற்றங்ைளால் நடப்பு நிதியாண்டில் பணவீக்ை
விகிதம் ரிெர்வ் வங்கியின் இலக்கைக் ைாட்டிலும் (4.5
ெதவீதம்), 5.7% என்ற அளவில் ைணிெமாை அதிைரிக்கும்
என மதிப்பிடப்பட்டுள்ளது.
மபாருளாதார வளர்ச்சி: தற்ரபாது நிலவும் ைடினமான
சூழகலயடுத்து, நடப்பு 2022-23ஆம் நிதியாண்டுக்ைான
மபாருளாதார வளர்ச்சி மதிப்பீடு 7.8 ெதவீதத்திலிருந்து 7.2
ெதவீதமாைக் குகறக்ைப்பட்டுள்ளது. ஒரு பீப்பாய் ைச்ொ



 















எண்மணய் விகல $100 டாலர் என்பதன் அடிப்பகடயில்
இந்த மதிப்பீடு மெய்யப்பட்டுள்ளது என்றார் அவர்.
3. 2022 நிதியாண்டில் வரி வசூல் 34% அதிைரிப்பு
நிறுவன வரி, சுங்ைவரி, ஜிஎஸ்டி வரி வசூல் அதிைரிப்பு
ைாரணமாை ைடந்த மார்ச்.31 வகரயிலான நிதியாண்டு
முடிவின்படி, நாட்டின் மமாத்த வரி வசூல் `27.07 லட்ெம்
ரைாடிகய எட்டி 34% உயர்ந்திருப்பதாை மத்திய அரசு
ததரிவித்துள்ளது.
ைடந்த 1999-க்குப் பின்னர் தற்ரபாது மமாத்த உள்நாட்டு
உற்பத்தி மீதான வரி வீதம் 11.7 ெதவீதம் அதிைரித்துள்ளது.
இதுரவ ைடந்த 2020-21 நிதியாண்டில் 10.3 ெதவீதமாை
இருந்தது.
4. 2021-22-இல் `3.72 இலட்ெம் ரைாடிக்கு ரவளாண்
மபாருள்ைள் ஏற்றுமதி; ெவால்ைளுக்கிகடரய 19.92%
உயர்வு
நாட்டில் ஒட்டு மமாத்தமாை ரவளாண் மபாருள்ைள், `3.72
லட்ெம் ரைாடிக்கு ($50 பில்லியன் அமரிக்ை டாலர்)
ஏற்றுமதி
மெய்யப்பட்டு
இந்தியா
குறிப்பிடத்தக்ை
ொதகனகயப் புரிந்துள்ளது.
ரநாய்த்மதாற்றுக் ைாலக்ைட்டத்தில் ஏற்பட்ட பல்ரவறு
தளவாட வெதி ெவால்ைளுக்கிகடரயயும் சுமார் 19.92%
ஏற்றுமதி உயர்ந்துள்ளாை மத்திய வர்த்தைம் மதாழில்
துகற அகமச்ெைம் மதரிவித்துள்ளது.
5. உலை ஸ்குவாஷ் இரட்கடயர் ொம்பியன்ஷிப்: இந்தியா
ொம்பியன்
உலை ஸ்குவாஷ் இரட்கடயர் ொம்பியன்ஷிப் ரபாட்டி
மைளிர், ைலப்பு இரட்கடயர் பிரிவில் முதன்முகறயாை
இந்தியா ொம்பியன் பட்டம் மவன்றது. இதில் தீபிைா
பல்லிக்ைல் இரட்கட ொம்பியன் பட்டம் மவன்றுள்ளார்.
இந்தியா உலை ொம்பியன்:
ைலப்பு இரட்கடர் பிரிவு இறுதிச்சுற்றில் தீபிைா-மெௌரவ்
ரைாஷல் இகண 11-6, 11-8 என்ற புள்ளிக்ைணக்கில்
இங்கிலாந்தின் அட்ரியன் வாலர்-அலிஸன் வாட்டர்ஸ்
இகணகய வீழ்த்தி முதன்முகறயாை ொம்பியன்
பட்டத்கதக் கைப்பற்றியது.
அரதரபால் மைளிர் இரட்கடயர் பிரிவு இறுதிச்சுற்றில்
தீபிைா-ரொஷ்னா இகண 11-9, 4-11, 11-8 என்ற புள்ளிக்
ைணக்கில் இங்கிலாந்தின் ொரா ரென்-அலிஸன்
வாட்டர்ஸ் இகணகய வீழ்த்தி ொம்பியன் பட்டத்கதக்
கைப்பற்றியது.
உலை
ொம்பியன்
பட்டத்கதக்
கைப்பற்றியது இந்தியாவுக்கு இதுரவ முதன்முகறயாகும்.











 











1. அண்மையில் த ொடங்கப்பட்ட, ‘அன்பொக்ஸ் மீ பிரச்சொரம்’


✓

ைர்நாடை மாநில அகமச்சைகவ புதுப்பிக்ைத்தக்ை எரிசக்திக்
னைாள்கைக்கு (2022-27) ஒப்புதல் அளித்துள்ளது.

✓

புதுப்பிக்ைத்தக்ை ஆற்றல் உற்பத்தி மற்றும் புதுப்பிக்ைத்தக்ை
ஆற்றல் னதாடர்பான உபைைணங்ைகள உற்பத்தி னசய்யும்
கமயமாை ைர்நாடை மாநிலத்கத றமம்படுத்துவகத இது
றநாக்ைமாைக் னைாண்டுள்ளது. அடுத்த ஐந்தாண்டுைளில்
மாநிலத்தின் புதுப்பிக்ைத்தக்ை எரிசக்தி உற்பத்தித்
திறகன 10 ஜிைாவாட்டாை உயர்த்தவும் இந்தக் னைாள்கை
எண்ணுகிறது.

என்பதுடன் த ொடர்புமடய நொள் எது?
அ) திருநங்கையகை இனங்ைாணும் உலை நாள் 
ஆ) பாகுபாடுகள் ஒழிப்பு நாள்
இ) உலை மனிதாபிமான நாள்
ஈ) ஆப்பிரிக்ை வம்சாவளி மக்ைளுக்ைான உலை நாள்
✓

✓



திருநங்கையகை இனங்ைாணும் உலை நாளானது மார்ச்
31 அன்று அனுசரிக்ைப்படுகிறது. USAID ஆனது திருநங்
-கையரின் உரிகமைளுக்ைாை வாதிடும், ‘அன்பாக்ஸ் மீ
பிைச்சாைம்’ என்ற முன்னனடுப்கபத் னதாடங்கியது.

5. ‘MyGov’ இணைய ைத்ம

அறிமுகப்படுத்திய மு ல்

யூனியன் பிரம சம் எது?

இது குழந்கதப் பருவத்தில் பாலின அகடயாளங்குறித்த
விழிப்புணர்கவ னபற்றறார்ைள், ஆசிரியர்ைள் மற்றும்
சமுதாயத்தினரிகடறய ஏற்படுத்துவகத றநாக்ைமாைக்
னைாண்டுள்ளது. னதாண்ணூறு சதவீதத்திற்கும் றமலான
திருநங்கையர் தங்ைள் வீட்கடவிட்டு னவளிறயறும்
இந்தியாவில்தான் இந்தப் பிைச்சாைம் உருவானது.

அ) புதுச்றசரி
ஆ) இலட்சத்தீவுைள்
இ) ஜம்மு-ைாஷ்மீர் 
ஈ) சண்டிைர்
✓

2. இந்திய ரிசர்வ் வங்கியின் ரவுகளின்படி, 2021 ஏப்ரல்டிசம்பர் ைொ ங்களில், அதிக மைொசடிகமை எதிர்தகொண்ட
வங்கி எது?
அ) பாைத வங்கி
ஆ) பஞ்சாப் றதசிய வங்கி 

ஜம்மு மற்றும் ைாஷ்மீர் அதன் ‘MyGov’ இகணயதளத்கத
அறிமுைப்படுத்திய இந்தியாவின் முதல் யூனியன் பிைறதசம்
ஆகும். இகத துகணநிகல ஆளுநர் மறனாஜ் சின்ஹா
னதாடங்கிகவத்தார். இத்தளம் குடிமக்ைளின் ஈடுபாட்கட
றநாக்ைமாைக் னைாண்டது மற்றும் ‘நல்லாட்சி’ என்ற
இலக்கை அகடகிறது. இது, 2014’இல் பிைதமர் றமாடியால்
னதாடங்ைப்பட்டது.

இ) பாங்க் ஆப் இந்தியா
✓

ஈ) மைாைாஷ்டிைா வங்கி

6. 2022 – ம சிய கடல்சொர் நொளுக்கொனக் கருப்தபொருள்

இந்திய ரிசர்வ் வங்கியின் தைவுைளின்படி, னமாத்தம் 27
அட்டவகணப்படுத்தப்பட்ட வணிை வங்கிைள் மற்றும் நிதி
நிறுவனங்ைளில் 96 றமாசடி வழக்குைள் பதிவாகியுள்ளன.
இதில் 2021 ஏப்ைல்-டிசம்பரில் மட்டும் னமாத்தம் `34,097
றைாடி நிதி றமாசடி னசய்யப்பட்டது. பஞ்சாப் றதசிய வங்கி
அதிைபட்ச மதிப்கபப் பதிவு னசய்துள்ளது.

என்ன?
அ) International trade and Economy
ஆ) Sustainable Shipping beyond COVID-19 
இ) Gratitude towards Navy
ஈ) Atmanirbhar Maritime Force
✓

3. 2022 – தசௌதி அமரபிய கிரொண்ட் பிரிக்ஸ் மபொட்டியில்
தவன்ற பந் ய ஓட்டுநர் யொர்?
அ) றமக்ஸ் னவர்ஸ்டாப்பன் 
ஆ) சார்லஸ் னலக்னலர்க்

இந்தியா சமீபத்தில் ஏப்.5 அன்று 59ஆம் றதசிய ைடல்சார்
நாகளக் னைாண்டாடியது. “Sustainable Shipping beyond
COVID-19” என்பது நடப்பு ஆண்டில் (2022) வரும் இந்த
நாளுக்ைானக் ைருப்னபாருளாகும். பன்னாட்டு வர்த்தைம்
மற்றும் னபாருளாதாைம்பற்றிய விழிப்புணர்கவ ஏற்படுத்த
1964இல் இந்நாள் முதன்முதலில் னைாண்டாடப்பட்டது.

இ) லூயிஸ் ஹாமில்டன்
ஈ) னசபாஸ்டியன் னவட்டல்

7. ‘எழுந்து நில் இந்தியொ’ திட்டத்ம மைற்பொர்மவயிடுகிற

✓

னபல்ஜிய-டச்சு பந்தய ஓட்டுநைான றமக்ஸ் னவர்ஸ்டாப்பன்
2022 - னசௌதி அறைபிய கிைாண்ட் பிரிக்கை னவன்றார்.
னபைாரியின் ைார்றலாஸ் கசன்ஸ் மற்றும் னைட் புல்லின்

அ) MSME அகமச்சைம்

✓

னசர்ஜிறயா னபனைஸ் மூன்றாவது மற்றும் நான்ைாவது
இடத்கதப் பிடித்தனர். னமர்சிடஸ் அணியின் ஜார்ஜ்
ைஸ்ைல் ஐந்தாமிடத்கதப் பிடித்தார். றமலும், லூயிஸ்
ஹாமில்டன் 10ஆமிடத்கதப் பிடித்தார்.

4. புதுப்பிக்கத் க்க எரிசக்திக் தகொள்மகமய (2022-27)
அங்கீகரித்துள்ை ைொநிலம் எது?
அ) ைர்நாடைா 

ஆ) அஸ்ைாம்

இ) குஜைாத்

ஈ) ஒடிைா









ைத்திய அமைச்சகம் எது?
ஆ) நிதி அகமச்சைம் 
இ) வணிைம் & னதாழிற்துகற அகமச்சைம்
ஈ) அறிவியல் & னதாழில்நுட்ப அகமச்சைம்
✓

கிரீன்பீல்ட் நிறுவனத்கதத் னதாடங்குதற்கு உதவுதற்ைாை,
னபண்ைள், பட்டியலிடப்பட்ட சாதிைள் (SC) மற்றும் பழங்குடி
(ST) பிரிவினர் மத்தியில் னதாழில்முகனறவாகை
றமம்படுத்துவகத றநாக்ைமாைக்னைாண்ட, ‘ஸ்டாண்ட் அப்
இந்தியா’ திட்டத்கத நடுவண் அரசின் நிதி அகமச்சைம்
றமற்பார்கவயிடுகிறது. இந்தத் திட்டம் 6 ஆண்டுைகள
நிகறவு னசய்துள்ளது.



 









8. கங்தகௌர் திருவிழொ தகொண்டொடப்படுகிற ைொநிலம் எது?
அ) சிக்கிம்
ஆ) இைாஜஸ்தான் 
இ) மணிப்பூர்
ஈ) அருணாச்சல பிைறதசம்
✓

ைங்னைௌர் திருவிழாவானது இைாஜஸ்தான் மாநிலத்தில்
னைாண்டாடப்படுகிறது. COVID னதாற்றுறநாய் ைாைணமாை
ஈைாண்டு இகடனவளிக்குப் பிறகு ைாஜஸ்தான் சுற்றுலாத்
துகற இவ்விழாகவ ஏற்பாடு னசய்தது.

✓

ஏப்ைல்.3ஆம் றததி னதாடங்கிய இந்த விழா னதாடர்ந்து 18
நாட்ைள் நகடனபறுகிறது.

9. இந்தியொவின் புதிய தவளியுறவுச் தசயலரொக நியைனம்
தசய்யப்பட்டவர் யொர்?







ைல்வி, சுைாதாைம், தனிநபர் வருமானம் உள்ளிட்ட
ைாைணிைகள உள்ளடக்கிய மனித வளர்ச்சிக் குறியீட்டில்,
னமாத்தமுள்ள 180 நாடுைளின் பட்டியலில் இந்தியா 130
ஆவது இடத்திறலறய உள்ளது. தனி நபர் வருமானத்தில்
12 ஆண்டுைளில் மட்டும் இந்தியாகவவிட சீனா 8 மடங்கு
முன்றனற்றம் அகடந்துள்ளது.
நறவாதயா பள்ளிைள் அகமயும் பட்சத்தில், அைசுப் பள்ளி
மாணவர்ைளுக்கு 7.5% சிறப்பு ஒதுக்கீடு என்ற றதகவ
இருக்ைாது. தமிழைத்தில் ைல்விைற்றபாரின் எண்ணிக்கை
அதிைமாை இருந்தாலும் கூட, தைத்தின் அடிப்பகடயில்
இந்திய அளவில் 22ஆவது இடத்திறலறய தமிழ்நாடு
உள்ளது என்றார்.
2. குஜைாத்தில் எல்கலச்சுற்றுலா: அமித்ஷா னதாடக்கி
கவத்தார்
குஜைாத் மாநிலத்தில் ‘சீமாதர்ஷன்’ என்ற எல்கல
சுற்றுலாத் திட்டத்கத மத்திய உள்துகற அகமச்சர் அமித்
ஷா னதாடக்கிகவத்தார்.

அ) வினய் றமாைன் குவாத்ைா 
ஆ) ருத்றைந்திை டாண்டன்
இ) திறனஷ் பாட்டியா
ஈ) சந்றதாஷ் ஜா
✓

இந்திய னவளியுறவுத்துகறயின் மூத்த அதிைாரி வினய்
றமாைன் குவாத்ைாகவ புதிய னவளியுறவுச் னசயலாளைாை
இந்திய அைசு நியமித்தது. 1988ஆம் ஆண்டுத் னதாகுதி IFS
அதிைாரியான இவர், தற்றபாது 2020 ஜனவரி முதல்
ைாத்மாண்டுவில் தூதைாைப் பணியாற்றி வருகிறார்.

✓

தற்றபாகதய னவளியுறவுச் னசயலாளர் ஹர்ஷ் வர்தன்
ஷிரிங்லாவுக்குப் பதிலாை வினய் நியமிக்ைப்படுகிறார்.

10. ரிக்கி மகஜ் ைற்றும் பல்குனி ஷொ ஆகிமயொர் சமீபத்தில்
கீழ்கொணும் எந் விரும தவன்றனர்?
அ) அைாதமி விருதுைள்

நாட்டின்
எல்கலகயப்
பாதுைாக்கும்
பணியில்
ஈடுபடுத்தப்பட்டுள்ள எல்கலப் பாதுைாப்புப் பகடயினரின்
வாழ்க்கைமுகறபற்றி சாமானிய மக்ைள் னதரிந்து
னைாள்ளும் றநாக்கில் `125 றைாடியில் இந்தச் சுற்றுலாத்
திட்டம் னதாடங்ைப்பட்டுள்ளது.
3. றதசிய கூகடப்பந்து றபாட்டி: தமிழை அணி சாம்பியன்
71ஆவது றதசிய சீனியர் கூகடப்பந்து சாம்பியன்ஷிப்
றபாட்டி ைடந்த ஒரு வாைமாை னசன்கனயில் நடந்தது.
இதில் ஆண்ைள் பிரிவில் தமிழ்நாட்டு அணி 87-69 என்ற
புள்ளிக்ைணக்கில் நடப்பு சாம்பியன் பஞ்சாப்கவ வீழ்த்தி
றைாப்கபகய தட்டிச் னசன்றது.

ஆ) கிைாமி விருதுைள் 
இ) பிரிட்ஸ்ைர் ைட்டடக்ைகல பரிசு
ஈ) ஆனபல் பரிசு
✓

64ஆவது ஆண்டு கிைாமி விருதுைளில் இைண்டு இந்திய
இகசக்ைகலஞர்ைள் விருது னவன்றனர்.

✓

அதில், ‘டிகவன் கடட்ஸ்’ என்ற பாடல் னதாகுப்புக்ைாை
னபங்ைளூகைச் றசர்ந்த ரிக்கி னைஜ், ‘சிறந்த புதிய ஆல்பம்’
என்ற பிரிவில் கிைாமி விருகத னவன்றார். ரிக்கி னைஜ்
னபறும் இைண்டாவது கிைாமி விருது இதுவாகும். பல்குனி
ஷா, ‘சிறார்ைளுக்ைான சிறந்த ஆல்பம்’ என்ற பிரிவில், ‘எ
ைலர்புல் றவர்ல்டு’ பாடலுக்ைாை கிைாமி விருகதப்னபற்றார்.


1. ைல்வித்தைத்தில் தமிழைத்துக்கு 22ஆவது இடம்
றதசிய அளவில் ைல்வித்தைத்தில் தமிழ்நாடு 22ஆவது
இடத்திலிருப்பதாை அண்ணா பல்ைகலக்ைழை முன்னாள்
துகணறவந்தர் இ பாலகுருசாமி னதரிவித்தார்.











 













1. சமீப செய்திகளில் இடம்செற்ற, ‘செஸ் ஐனாக் தளம்’

4. 2022 - பதசிய நீர் விருதுகளில், ‘சிறந்த ொநிலம்’

ெற்றும் ‘ொமியானின் புத்தர்கள்’ ஆகியவை அவெந்துள்ள
நாடு எது?

விருவத சைன்ற ொநிலம் எது?

அ) நேபாளம்

ஆ) அஸ்ஸாம்

ஆ) சீனா

இ) குஜராத்

இ) ஆப்கானிஸ்தான் 

ஈ) ஒடிஸா

ஈ) இந்தியா
✓

‘மெஸ ஐனாக் தளம்’ ெற்றும் ‘பாமியானின் புத்தர்கள்’
ஆகியன ஆப்கானிஸ்தானில் அமெந்துள்ளன.

✓

ஆப்கானிஸ்தானின் மெஸ் ஐனாக்கில் உள்ள புராதன
மபௌத்த சிமைகமள பாதுகாப்பதாக தலிபான் அரசு
அறிவித்துள்ளது. தலிபான்கள் ஆப்கானிஸ்தானில் ஆட்சி
மெய்தநபாது, பீரங்கி, மெடிமபாருட்கள் ெற்றும் ஏவுகமை
-கமளப் பயன்படுத்தி பை நூற்றாண்டுகள் பழமெயான
மபௌத்த சிமைகமள பாமியானில் தகர்த்தனர். UNESCO,
2003-இல் உைக பாரம்பரிய தளங்களின் பட்டியலில்
பாமியன் மபௌத்த சிமைகளின் எச்ெங்கமளச் நெர்த்தது.

அ) உத்தர பிரநதெம் 

✓

குடியரசுத்தமைெர் ராம்ோத் நகாவிந்த் ெமீபத்தில் 2022
- நதசிய நீர் விருதுகமள ெழங்கினார். ‘சிறந்த ொநிைம்’
விருது உத்தர பிரநதெ ொநிைத்துக்கு ெழங்கப்பட்டது.

✓

நீர்நெமிப்பில் அமனத்து இந்திய ொநிைங்களிலும் உத்தர
பிரநதெம் முதலிடத்திலும், ராஜஸ்தான் ெற்றும் தமிழ்ோடு
முமறநய இரண்டாெது ெற்றும் மூன்றாெது இடத்திலும்
உள்ளன. ெடக்கு ெண்டைம், மதற்கு ெண்டைம், கிழக்கு
ெண்டைம் ெற்றும் நெற்கு ெண்டைத்திற்கான சிறந்த
ொெட்டப் பிரிவில் உத்தர பிரநதெ ொநிைத்தின் முொபர்
ேகர், நகரளத்தின் திருெனந்தபுரம், பீகாரின் கிழக்கு
ொம்ப்ரான் ொெட்டம் ெற்றும் ெத்திய பிரநதெத்தின்
இந்தூர் ஆகியமெ முமறநய முதலிடம் பிடித்துள்ளன.

2. ‘அம்பெத்கர் இளம் சதாழில்முவனபைார் - ைழிகாட்டி
திட்டம்’ என்ெது கீழ்காணும் எந்த ெத்திய அவெச்ெகத்தின்
புதிய திட்டொகும்?

5. ‘ைருைா’ என்ெது இந்தியாவிற்கும் எந்த நாட்டிற்கும்

அ) ெமூக நீதி & அதிகாரெளித்தல் அமெச்ெகம் 

அ) பிரான்ஸ் 

ஆ) நிதி அமெச்ெகம்

ஆ) ஜப்பான்

இ) மபண்கள் & குழந்மதகள் நெம்பாட்டு அமெச்ெகம்

இ) ஓொன்

ஈ) கல்வி அமெச்ெகம்

ஈ) ஐக்கிய அரபு அமீரகம்

✓

கூட்டு மூைதன நிதிய (VCF) திட்டொன அம்நபத்கர் இளம்
மதாழில்முமனநொர் திட்டொனது ெமூக நீதி ெற்றும்
அதிகாரெளித்தல் அமெச்ெகத்தின் திட்டொகும். இது SC
ெற்றும் OBC-கமளச்நெர்ந்த ஆர்ெமுள்ள மதாழில்முமன
-நொருக்கு உதவுெதற்காக உருொக்கப்பட்டது.

✓

இத்திட்டத்தின் மெயல்திறன் திருப்திகரொக இல்ைாததால்,
அமெச்ெகம் ‘ெழிகாட்டி’ திட்டத்மதத் மதாடங்கவுள்ளது.

இவடயிலான இருதரப்பு கடற்ெவட ெயிற்சியாகும்?

✓

இந்தியாவும் பிரான்சும் அரபிக்கடலில், ‘ெருைா’ என்ற
இருதரப்பு கடற்பமட பயிற்சியின் 20ஆெது பதிப்மப
ெமீபத்தில் மதாடங்கின. இரு கடற்பமடகளின் கடற்பமட
கப்பல்கள், நீர்மூழ்கிக் கப்பல்கள், கடற்புற நராந்து
ொனூர்திகள், நபார் ொனூர்திகள் ெற்றும் உைங்கு
ொனூர்திகள் இந்தப் பயிற்சியில் பங்நகற்கின்றன.

✓

இரண்டு கடற்பமடகளுக்கும் இமடயிைான இருதரப்பு
கடற்பமடப்பயிற்சிகள் கடந்த 1993இல் மதாடங்கப்பட்டன.
இந்தப் பயிற்சிக்கு 2001ஆம் ஆண்டு, ‘ெருைா’ என்று
மபயர்சூட்டப்பட்டது.

3. கடல்ொர் மீட்பு ஒருங்கிவைப்பு வெயத்வத அவெக்க,
இந்தியா, எந்த நாட்டுடனான புரிந்துைர்வு ஒப்ெந்தத்தில்
வகசயழுத்திட்டது?

6. ‘பிராகிருதி’ என்ெது எந்தத் துவறயில் விழிப்புைர்வை

அ) ஜப்பான்

ஏற்ெடுத்துைதற்காக அண்வெயில் சைளியிடப்ெட்டது?

ஆ) நேபாளம்

அ) மேகிழி ொசுபாடு 

இ) இைங்மக 

ஆ) ஆண், மபண் ெெத்துெம்

ஈ) ெங்காளநதெம்
✓



மகாழும்புவில் ேவீன கடல்ொர் மீட்பு ஒருங்கிமைப்பு
மெயத்மத அமெப்பதற்காக இந்திய மபாதுத்துமற
நிறுெனொன பாரத் மின்னணு லிட் நிறுெனத்துடனான
புரிந்துைர்வு ஒப்பந்தத்தில் இந்தியாவும் இைங்மகயும்
மகமயழுத்திட்டுள்ளன. இந்த ஒப்பந்தம் இந்தியாவின்
ொகர் முயற்சியின் ஒருபகுதியாக உள்ளது.









இ) LGBTQ உரிமெகள்
ஈ) திறன் நெம்பாடு
✓

ெத்திய சுற்றுச்சூழல் அமெச்ெர் பூநபந்தர் யாதவ்
‘பிராகிருதி’ என்ற சின்னத்மத அறிமுகப்படுத்தினார். இது,
மேகிழி ொமெக்கட்டுப்படுத்தக்கூடிய சிறிய ொற்றங்கள்
குறித்த விழிப்புைர்மெப் பரப்புகிறது. ோட்டில் பயனுள்ள
மேகிழிக் கழிவு நெைாண்மெமய உறுதிமெய்ெதற்காக
சுற்றுச்சூழல், ெனம் ெற்றும் காைநிமை ொற்றம் ெற்றும்
ெத்திய ொசுக் கட்டுப்பாட்டு ொரியம் (CPCB) அமெச்ெகம்



 













எடுத்த பல்நெறு பசுமெ முயற்சிகமளயும் இது எடுத்துக்
காட்டுகிறது.



10. ‘ைாக்னர் குரூப்’ என்ெது எந்த நாட்டின் தனியார்
இராணுை நிறுைனொகும்?
அ) அமெரிக்கா

7. உலக நலைாழ்வு அவெப்பின் ைளி தர தரவுத்தளத்தின்

ஆ) ரஷ்யா 

புதுப்பிப்பின்ெடி, உலகில் எத்தவன ெதவீதத்தினர் நலம்
அற்ற காற்வறச் சுைாசிக்கின்றனர்?

இ) மஜர்ெனி
ஈ) சீனா

அ) 25
ஆ) 49

✓

‘ொக்னர் குரூப்’ என்பது ரஷ்யாவின் தனியார் இராணுெ
நிறுெனொகும். பிரிட்டிஷ் இராணுெ உளவுத்துமறயின்
கூற்றுப்படி, ‘ொக்னர் குழு’மெச் நெர்ந்த 1,000 கூலிப்
பமடயினர் கிழக்கு உக்மரனுக்கு அனுப்பப்பட்டுள்ளனர்.

✓

இக்குழு உக்மரன், சிரியா ெற்றும் ஆப்பிரிக்க ோடுகளில்
கடந்த எட்டு ஆண்டுகளாக மெயல்பட்டு ெருகிறது. இதன்
நெல் நபார்க்குற்றங்கள் ெற்றும் ெனித உரிமெ மீறல்கள்
எனப் பைமுமற குற்றஞ்ொட்டப்பட்டுள்ளது. 2014இல்
கிரிமியாமெ ரஷ்யா இமைத்தநபாது ொக்னர் குழுெம்
முதன்முதலில் மெயல்பாட்டிற்கு ெந்தது.

இ) 75
ஈ) 99 
✓

உைக ேைொழ்வு அமெப்பின் ெளி தர தரவுத்தளத்தின்
2022 புதுப்பிப்பின்படி, உைக ெக்கள்மதாமகயில் 99%
நபர் WHOஇன் காற்றின் தர ெரம்புகமள மீறும் காற்மறச்
சுொசிக்கிறார்கள் என்பமத எடுத்துக்காட்டுகிறது.

✓

தற்நபாமதய நிைெரப்படி, 117 ோடுகளில் உள்ள 6,000
ேகரங்களில் காற்றின் தரம் கண்காணிக்கப்படுகிறது.

8. வைட்ரஜவன எரித்து ‘ெசுவெ’ எஃகு தயாரிக்கும்
முன்பனாடித் திட்டத்வதத் சதாடங்கியுள்ள நாடு எது?
அ) ஆஸ்திநரலியா

1. எரிெக்தி, பருெநிமை தரெரிமெயில் குஜராத், நகரளம்,
தில்லி முன்னிமை: எரிெக்தி நெமிப்பில் தமிழகம் முதலிடம்

ஆ) சுவீடன் 
இ) நபாைந்து
ஈ) இத்தாலி
✓

✓

கற்கரியாக்க
நிைக்கரிமய
எரிப்பதற்குப்பதிலாக
மைட்ரஜமன எரித்து அதன்மூைம் எஃகு உற்பத்தியில்
ஏற்படும் கார்பன் உமிழ்மெக் குமறக்க சுவீடன் ஒரு
நொதமனத் திட்டத்மதத் மதாடங்கியுள்ளது.
HYBRIT அல்ைது Hydrogen Breakthrough Iron-making
Technology - இது எஃகு நிறுெனொன SSAB, சுரங்க
நிறுெனொன LKAB ெற்றும் சுவீட அரசுக்குச் மொந்தொன
மின் நிறுெனொன Vattenfall ஆகியெற்றின் கூட்டு
முயற்சியாகும். உைக எஃகு ெங்கத்தின் கூற்றுப்படி,
உற்பத்தி மெய்யப்படும் ஒவ்மொரு மெட்ரிக் டன் எஃகும்
இரண்டு ெடங்கு கரியமிை ொயுமெ மெளியிடுகிறது.

9. அண்மைச் செய்திகளில் இடம்செற்ற நீல வநல் நதி
உருைாகின்ற நாடு எது?
அ) எத்திநயாப்பியா 
ஆ) சிலி
இ) மெக்சிநகா
ஈ) மதன்னாப்பிரிக்கா
✓

மேல் ேதியின் துமையாறான நீை மேல் ேதி
எத்திநயாப்பியாவில் உள்ள டானா ஏரியில் உருொகி
எத்திநயாப்பியா ெற்றும் சூடான் ெழியாக பயணிக்கிறது.

✓

சூடானின் மென்னார் ொகாைத்தில், நீை மேல் ேதியில்
கப்பல் விபத்துக்குள்ளானதில் 23 நபர் இறந்தனர்.
அெர்கள் அமனெரும் மபண்களாெர். நீை மேல் என்பது
ஆப்பிரிக்க ோடுகளில் ொழும் ெக்களுக்கும் அெர்தம்
ெரக்குகளுக்குொன ஒரு முதன்மெயான நபாக்குெரத்து
பாமதயாக திகழ்கிறது.











எரிெக்தி, பருெநிமை குறியீடுகளில் ொநிைங்களின்
மெயல்பாடுகளில் ஒட்டுமொத்த தரெரிமெயில் குஜராத்,
நகரளம், பஞ்ொப் ஆகிய ொநிைங்கள் முன்னிமையில்
உள்ளதாக NITI ஆநயாக் அறிவித்துள்ளது. இதில் எரிெக்தி
நெமிப்பு பிரிவில் தமிழ்ோடு முதலிடம் மபற்றுள்ளது.
NITI ஆநயாக்கின் ொநிை எரிெக்தி ஆற்றல் ெற்றும்
பருெநிமை குறியீடு தரெரிமெ பட்டியல் மெளியிடப்பட்டது.
இமத இந்த அமெப்பின் துமைத் தமைெர் Dr. இராஜீவ்
குொர் மெளியிட்டார். இந்தத் தரெரிமெப் பட்டியல் குறித்து
NITI ஆநயாக்கின் கூடுதல் மெயைாளர் டாக்டர் இராநகஷ்
ெர்ொல் விளக்கினார். அது ெருொறு: இது, ொநிை எரிெக்தி
ெற்றும் பருெநிமை குறியீடுகளின் முதல் சுற்று. இதில்
ொநிைங்களின் மெயல்பாடுகள் ஆறு அளவுநகால்கள்,
குறிகாட்டிகமளக் மகாண்டு தரெரிமெ மெய்யப்பட்டுள்ளது.
இமெ மபரிய ொநிைங்கள், சிறிய ொநிைங்கள் ெற்றும்
யூனியன் பிரநதெங்கள் என மூன்றாக பிரிக்கப்பட்டு
தரெரிமெ ெழங்கப்பட்டுள்ளது.
1. மின்பகிர்ொன நிறுென மெயல்பாடு (டிஸ்காம்). 2.
ெக்களுக்கு எரிெக்தி எளிதில் கிமடத்தல், குமறந்த
மெைவில் ேம்பகத்தன்மெநயாடு கிமடப்பது. 3. தூய்மெ
எரிெக்திக்கான ேடெடிக்மககள். 4. எரிெக்தி நெமிப்பு. 5.
மின்னுற்பத்தியில் நீடித்த சுற்றுச்சூழல். 6. மின் அளவீடு,
ொற்று எரிெக்தி, மின்ொர ொர்ஜிங் ஆகியெற்றில் புதிய
முன்முயற்சிகள் நபான்றமெ இந்த அளவுநகால்களாகும்.
இதில் இந்த ஆறு அளவுநகால்களிலும் ஒட்டு மொத்தொக
அதிகப் புள்ளிகள் மபற்று தரெரிமெயில் முதலிடத்தில்
இருக்கும் மபரிய ொநிைங்களில் குஜராத் (50.1 புள்ளிகள்)
முதலிடத்தில் உள்ளது. இரண்டாெது இடத்தில் நகரளம்
(49.1 புள்ளிகள்), மூன்றாெதாக பஞ்ொப் (48.6 புள்ளிகள்)
இடம் மபற்றுள்ளன. சிறிய ொநிைங்கள் ெரிமெயில்



 











நகாொ (51.4 புள்ளிகள்), திரிபுரா (45 புள்ளிகள்) ஆகிய
ொநிைங்களும் யூனியன் பிரநதெங்களில் ெண்டீகர் (55.7
புள்ளிகள்), தில்லி (55.6 புள்ளிகள்), டாென் - மடயூ (53.2
புள்ளிகள்), புதுச்நெரி (48.5 புள்ளிகள்) ஆகியமெயும்
முன்னிமையில்
உள்ளன.
இந்த
ஒட்டுமொத்த
தரெரிமெயில் தமிழ்ோடு 43.4 புள்ளிகளுடன் 9-ஆெது
இடத்மதப் மபற்றுள்ளது.
அநத ெெயத்தில் எரிெக்தி
ஆற்றல் நெமிப்புப் பிரிவில் தமிழகம் 85.4 புள்ளிகள் மபற்று
முதல் இடம்மபற்றுள்ளது என்றார் அெர்.
2. 6,029 அரசுப்பள்ளிகளில் ஆங்கிை மொழி ஆய்ெகங்கள்,
7,500 ஸ்ொர்ட் ெகுப்பமறகள் - பள்ளிக் கல்வித்
துமறயின் 34 அறிவிப்புகள்
ரூ.150 நகாடியில் 7,500 திறன் ெகுப்பமறகள் (Smart
Class Room), உயர்மதாழில்நுட்ப கணினி ஆய்ெகங்கள்,
ஆங்கிை மொழி ஆய்ெகங்கள், மெம்மெப் பள்ளிகள்
உள்ளிட்ட அம்ெங்களுடன் தமிழக ெட்டப்நபரமெயில்
பள்ளிக் கல்வித் துமற ொனியக் நகாரிக்மக மீது
விொதத்தின்நபாது அறிவிப்புகள் மெளியிடப்பட்டுள்ளன.
தமிழக ெட்டப்நபரமெயில் இன்று ேடந்த பள்ளிக்
கல்வித்துமற
ொனியக்
நகாரிக்மக
மீதான
விொதத்தின்நபாது,
பாரம்பரிய
கட்டடங்கமளப்
புதுப்பித்தல்,
ேடொடும்
அறிவியல்
ஆய்ெகங்கள்,
பள்ளிகளில் காய்கறித் நதாட்டம், பள்ளி ெதுரங்க
ஒலிம்பியாட்,
கணினித்
நதர்வு
மெயங்கள்,
நூைகங்களில் Wi-fi ெெதி, ெயது ெந்நதாருக்கான புதிய
எழுத்தறிவுத் திட்டம் உள்ளிட்ட பல்நெறு முக்கிய
அறிவிப்புகமளயும், அதற்காக ஒதுக்கீடு மெய்யப்பட்டுள்ள
நிதி விெரங்கமளயும் பள்ளிக் கல்வித் துமற அமெச்ெர்
அன்பில் ெநகஸ் மபாய்யாமொழி அறிவித்தார். அதில்
இடம்மபற்ற 34 முக்கிய அறிவிப்புகள்:
> திறன் ெகுப்பமறகள்: 2022-23ஆம் கல்வியாண்டு
மதாடங்கி ோன்கு ஆண்டுகளில் தமிழகத்திலுள்ள
அமனத்து அரசு மதாடக்கப் பள்ளிகளிலும் திறன்
ெகுப்பமறகள் (Smart Class Room) ஏற்படுத்தும்
முயற்சியின்
முதற்கட்டொக
ேடப்பாண்டில்
ைட்ெக்கைக்கான ொைெர்கள் பயன்மபறும் ெமகயில்
ரூ.150 நகாடி ெதிப்பீட்டில் 7,500 திறன் ெகுப்பமறகள்
உருொக்கப்படும்.
> உயர் மதாழில் நுட்ப கணினி ஆய்ெகங்கள் அமெத்தல்:
2713 ேடுநிமைப் பள்ளிகளில் உயர் மதாழில் நுட்ப
கணினி ஆய்ெகங்கள் ரூ.210 நகாடி ெதிப்பீட்டில்
அமெக்கப்படும். இதனால் 10 ைட்ெத்திற்கும் அதிகொன
ொைெர்களும் ஆசிரியர்களும் பயன்மபறுெர்.
> பள்ளிப் பராெரிப்புக்மகன தனி நிதி: பள்ளி ெளாகங்கள்,
ெகுப்பமறகள், கழிெமறகமளத் தூய்மெ மெய்தல்,
இரவுக்காெல் பணியிமன நெற்மகாள்ளல் நபான்ற
நெமெகள்
மெளிப்பணியெர்த்துதல்
(Outsourcing)
ொயிைாக
மெயல்படுத்தப்படும்.
அமனத்து
அரசு
உயர்நிமை ெற்றும் நெல்நிமைப் பள்ளிகளில் பயிலும் 15
ைட்ெம்
ொைெர்கள்
பயன்மபறும்
ெமகயில்
முதற்கட்டொக இத்திட்டம் 2022-23ஆம் கல்வியாண்டு
முதல் ரூ.100 நகாடி ெதிப்பீட்டில் மெயல்படுத்தப்படும்.













> ஆங்கிை மொழி ஆய்ெகங்கள்: அரசுப் பள்ளிகளில்
பயிலும் ொைெர்கள் ஆங்கிைத்தில் ெரளொக நபெ, படிக்க,
எழுத ெற்றும் புரிந்துமகாள்ளும் திறமன நெம்படுத்த
6,029 அரசு உயர்நிமை ெற்றும் நெல்நிமைப்
பள்ளிகளில் ஆங்கிை மொழி ஆய்ெகங்கள் ரூ.30 நகாடி
ெதிப்பீட்டில் அமெக்கப்படும்.
> விரிொன பள்ளிக் கட்டமெப்புத் திட்டம்: 1000
ொைெர்களுக்கு நெல் உள்ள அரசு மதாடக்க ெற்றும்
ேடுநிமைப் பள்ளிகளின் அமனத்துத் நதமெகமளயும்
ெெதிகமளயும் உள்ளடக்கிய முழுமெயான கட்டமெப்பு
ஏற்படுத்தப்படும். முதல் கட்டொக ேடப்பாண்டில் ரூ.90
நகாடி ெதிப்பீட்டில் இத்திட்டம் நிமறநெற்றப்படும்.
> மெம்மெப் பள்ளி (School of Excellence): அரசுப் பள்ளி
ொைெர்களிலிருந்து
அடுத்த
தமைமுமற
தமைெர்கமள உருொக்குெமத இைக்காகக் மகாண்டு
கல்வி, கவின்கமை, அறிவியல், இைக்கியம், விமளயாட்டு
என கல்வி ெற்றும் இமைச் மெயல்பாடுகளுக்கு உரிய
முக்கியத்துெம் அளிக்கும் ெமகயில் உைகத் தரத்திைான
பள்ளி மென்மனயில் அமெக்கப்படும். சுொர் ரூ.7 நகாடி
ெதிப்பீட்டில் இத்திட்டம் மெயல்படுத்தப்படும்.
> பாரம்பரிய பள்ளிக் கட்டடங்கள் புதுப்பித்தல்: தமிழ்
அறிஞர்கள், தமைெர்கள், விமளயாட்டு வீரர்கள்,
பல்துமற ொதமனயாளர்கள், அறிவியல் அறிஞர்கள்
படித்த பள்ளிகளும், 100 ஆண்டுகளுக்கு முன்பு
கட்டப்பட்டு பயன்பாட்டில் உள்ள பாரம்பரிய பள்ளிக்
கட்டடங்களும்
அெற்றின்
தனிச்சிறப்பு
ொறாெல்
புதுப்பிக்கப்படும்.
நூற்றாண்டு
காணும்
பள்ளிகமளச்
சிறப்பிக்கும்
ெமகயில் நூற்றாண்டு விழாக்கள் மகாண்டாடப்படும்.
இப்பள்ளி நூைகங்களிலுள்ள அரிய நூல்கள் ெற்றும்
முக்கிய
தமைெர்கள்
குறித்த
ஆெைங்கள்
மின்னுருொக்கம்
மெய்யப்பட்டு
பாதுகாக்கப்படும்.
இத்திட்டம் ரூ.25 நகாடி ெதிப்பீட்டில் மெயல்படுத்தப்படும்
> பள்ளிக் கல்வி அலுெைர்களுக்கான திறன் நெம்பாட்டுப்
பயிற்சி அளித்தல்
> சிறந்த பள்ளித் தமைமெ ஆசிரியருக்கான அறிஞர்
அண்ைா தமைமெத்துெ விருது
> ஆசிரியர்களுக்கு மதால்லியல் பயிற்சி: தமிழர் ோகரிகம்,
பண்பாடு, கைாச்ொரம், மதான்மெயின் சிறப்பு, குடிநயற்றப்
பகுதிகளின் காைக்கண்ைாடிமயன கீழடி, சிெகமள
உள்ளிட்ட தமிழகமெங்கும் விரவியிருக்கும் மதால்லியல்
தைங்கள் குறித்த தகெல்கமள அடுத்த தமைமுமறக்கு
சிறப்பாகக் மகாண்டு நெர்க்கும் ெண்ைம் மதால்லியல்
துமற ொயிைாக ஆர்ெமுமடய 1000 அரசுப்பள்ளி
ஆசிரியர்களுக்கு ரூ.3 நகாடி ெதிப்பீட்டில் பயிற்சி
அளிக்கப்படும்.
> ேடொடும் அறிவியல் ஆய்ெகங்கள்: அரசுப் பள்ளிகளில்
பயிலும்
ொைெர்களின்
அறிவியல்
ஆர்ெத்மதத்
தூண்டும் ெமகயில் ேடொடும் அறிவியல் ஆய்ெகங்கள்
மூைம் ொதந்நதாறும் அறிவியல் பரிநொதமனகள் உரிய
ெழிகாட்டுதலுடன்
ொைெர்களுக்குக்
கற்பிக்கப்படுெதுடன்
ொைெர்கநள
உருொக்கிய
அறிவியல் கருவிகளும் காட்சிப்படுத்தப்படும். 25 ைட்ெம்



 











ொைெர்கள் பயன்மபறும் ெமகயில் இத்திட்டம் ரூ.25
நகாடி ெதிப்பீட்டில் மெயல்படுத்தப்படும்.
> ொைெர்களுக்கு கல்விச் சுற்றுைா
> நகாமடக் மகாண்டாட்டம் - சிறப்புப் பயிற்சி முகாம்
> ொரை ொரணியர் முகாம்களுக்கு (Jamboree) நிதி
ஒதுக்கீடு
> ொைெர் ென்றங்கமளப் புதுப்பித்தல்
> கமைத் திருவிழா
> கணினி நிரல், எந்திரனியல் ென்றங்கள் ெற்றும்
நைக்கத்தான்: ொறிெரும் மதாழில்நுட்ப ொற்றங்களுக்கு
ஏற்ப அரசுப் பள்ளி ொைெர்களுக்குத் மதாழில் நுட்ப
அறிவு ெற்றும் கணினி மொழி மீதான ஆர்ெத்மத
ஏற்படுத்த கணினி நிரல் ென்றங்கள் (Computer Coding
Club)
ெற்றும்
எதிர்காைத்
மதாழில்நுட்பொன
எந்திரனியமைக் (Robotics) கற்றுக்மகாள்ள எந்திரனியல்
ென்றங்கள் (Robotics Club) பள்ளிகளில் ஏற்படுத்தப்படும்.
நெலும் இமையப் பாதுகாப்பு ெற்றும் Ethical Hacking
மதாடர்பான பயிற்சி அளிக்கப்பட்டு ஆண்டுநதாறும் ொநிை
அளவிைான நைக்கத்தான் நபாட்டிகள் ேடத்தப்படும்.
> பள்ளிகளில் விழிப்புைர்வு ொரம்
> ொைெர்களின் உடல்ேைன் காக்க சிறப்புப் பயிற்சிகள்
> பள்ளிகளில் காய்கறித் நதாட்டம்: அரசுப் பள்ளிகளில்
பயிலும் ொைெர்களுக்கு மெயல்ெழிக் கற்றமை
ஊக்குவிக்கும் ெமகயில் அமனத்து அரசுப் பள்ளிகளிலும்
காய்கறித் நதாட்டம் ொைெர்களால் ஏற்படுத்தப்படும்.
அெற்றில் விமளயும் காய்கறிகள், பழங்கள், கீமரகள்
அப்பள்ளிகளின்
ெத்துைவில்
பயன்படுத்தப்படும்.
இத்திட்டம் ரூ.25 ைட்ெம் ெதிப்பீட்டில் மெயல்படுத்தப்படும்
> பள்ளி ெதுரங்க ஒலிம்பியாட்: ஜூமை, ஆகஸ்ட்
ொதங்களில் மென்மனயில் ேமடமபறும் ெர்ெநதெ
ெதுரங்க ஒலிம்பியாட் நபாட்டிகமளத் மதாடர்ந்து அரசுப்
பள்ளிகளில் பயிலும் ொைெர்களிமடநய ெதுரங்கம்
குறித்து ஆர்ெத்மத ஏற்படுத்தும் ெண்ைம் பள்ளி,
ெட்டாரம், ொெட்டம் ெற்றும் ொநிை அளவில் ெதுரங்கப்
நபாட்டிகள் ேடத்தப்பட்டு மெற்றிமபறும் ொைெர்கள்
ெர்ெநதெ விமளயாட்டு வீரர்களுடன் கைந்துமரயாட
ஏற்பாடு மெய்யப்படும். இத்திட்டம் ரூ.1 நகாடி ெதிப்பீட்டில்
மெயல்படுத்தப்படும்.
> சிறார் பருெ இதழ் ெற்றும் ஆசிரியர் ொத இதழ்:
ொைெர்களின் ொசிப்புத் திறமன ஊக்குவிக்கவும்
அெர்களின்
உள்ளார்ந்த
பமடப்புத்
திறன்கமள
மெளிப்படுத்தும் ெமகயிலும் தமிழ் ெற்றும் ஆங்கிை
மொழிகளில் மதாடக்க ெகுப்பு ொைெர்களுக்கு ஊஞ்ெல்
இதழும், உயர்ெகுப்பு ொைெர்களுக்கு நதன்சிட்டு
இதழும்
ொதமிருமுமற
மெளியிடப்படும்.
நெலும்,
ஆசிரியர்களுக்கான பமடப்புத் தளத்மத உருொக்கவும்
சிறந்த கற்றல் கற்பித்தல் முமறகமளப் பரிொறிக்
மகாள்ளவும் கனவு ஆசிரியர் என்ற ொத இதழ்
மெளியிடப்படும். சுொர் ரூ.7 நகாடி ெதிப்பீட்டில் இத்திட்டம்
மெயல்படுத்தப்படும்.
> நெல்நிமை கணினிப் பிரிவு ொைெர்களுக்கு கட்டை
விைக்கு: அரசு நெல்நிமை ெகுப்புகளில் கணினி













அறிவியல் பாடத்மத விருப்பப் பாடொக பயிலும்
ொைெர்களிடம் 2022-23ஆம் கல்வி ஆண்டிலிருந்து,
ரூ.200
தனிக்
கட்டைொக
ெசூலிக்கப்படுெது
முழுமெயாக
ரத்து
மெய்யப்படும்.
இதனால்
ஆண்டுநதாறும் 3 ைட்ெம் ொைெர்கள் பயனமடெர்.
இதற்மகன ஆகும் மெைவினம் ரூ.6 நகாடிமய அரநெ
ஏற்கும்.
>
ொற்றுத்திறனாளி
ொைெர்களுக்கு
இருப்பிடத்திநைநய கல்வி: பல்ெமகக் குமறபாடுகள்
காரைொக (Children with multiple disabilities voitorflebo)
ெர இயைாத 10,146 ொற்றுத்திறனாளி ொைெர்களுக்கு
கல்வி ெற்றும் இயன்முமற ெருத்துெம் உள்ளிட்ட
சிகிச்மெகமள அெர்களின் வீடுகளுக்நக மென்று
ெழங்கி அெர்களின் கற்றல் சூழமை நெம்படுத்த ரூ.8.11
நகாடி ெதிப்பீட்டில் திட்டம் மெயல்படுத்தப்படும்
> அரசு ெற்றும் அரசு உதவிமபறும் பள்ளிகளில் ொதாந்திர
மபற்நறார் கூட்டம்
> கணினித் நதர்வு மெயங்கள் அமெத்தல்: ஆசிரியர்
நதர்வு ொரிய நபாட்டித் நதர்வுகமளத் திட்டமிட்ட காை
அட்டெமைப்படி விமரந்து ேடத்திடவும், நபாட்டித்நதர்வு
ேமடமபறாத காைங்களில் அரசுப்பள்ளி ொைெர்கள்
பயன்படுத்தும் ெமகயிலும் அரசுப் பள்ளிகளில் கணினி
ஆய்ெகங்கள் ரூ.30 நகாடி ெதிப்பீட்டில் அமெக்கப்படும்.
> நூைக ேண்பர்கள் திட்டம்
தமிழகத்தில் உள்ள கிராெங்கள் ெற்றும் ேகரப் பகுதிகளில்
நூைக நெமெ கிமடக்கப்மபறாத இடங்களில் நூைக
ேண்பர்கள் என்ற புதிய திட்டம் அறிமுகப்படுத்தப்பட்டு
தன்னார்ெைர்கள்
ொயிைாக
நூைக
நெமெ
ெழங்கப்படும். இத்திட்டம் 15 ைட்ெம் ொெகர்கள்
பயன்மபறும் ெமகயில் ரூ.56.25 ைட்ெம் ெதிப்பீட்டில்
மெயல்படுத்தப்படும்.
> மெய்நிகர் நூைகம் (Virtual Reality Library):
நூைகங்கமளப் பயன்படுத்தும் குழந்மதகள் ெற்றும்
ொைெர்கள்
பயன்மபறும்
ெமகயில்
ேவீன
மதாழில்நுட்பத்மத உள்ளடக்கிய மெய்நிகர் மதாழில்நுட்ப
நூைகம் (Virtual Reality Library) 76 நூைகங்க ளில்
ஏற்படுத்தப்படும். இத்திட்டம் ஆண்டுக்கு ஒரு ைட்ெம்
ொைெர்கள் பயன்மபறும் ெமகயில் ரூ.57.20 ைட்ெம்
ெதிப்பீட்டில் மெயல்படுத்தப்படும்.
> நூைகங்களில் wi-fi ெெதி: தமிழக அரசு மபாது
நூைகங்கமள ோடிெரும் ொெகர்கள் ெற்றும் நபாட்டித்
நதர்வு ொைெர்கள் பயன்மபறும் ெமகயில் 352
நூைகங்களில்
இைெெ
wi-fi
இமைய
ெெதி
ஏற்படுத்தப்படும்.
இத்திட்டம்
75,000
ொெகர்கள்
பயன்மபறும் ெமகயில் ரூ.23.40 ைட்ெம் ெதிப்பீட்டில்
நெற்மகாள்ளப்படும்.
> TN talk: அண்ைா நூற்றாண்டு நூைகத்தின்
ஒருங்கிமைப்பில்
ெர்ெநதெ
அளவில்
பல்துமற
நிபுைர்கள், அறிவியல் ஆய்ொளர்கள் ெற்றும் புகழ்மபற்ற
அறிஞர்களின் உமரகள் மிகச்சிறந்த மதாழில்நுட்பம்
ெற்றும் அரங்க அமெப்புடன் TN talk என்ற மபயரில்
நிகழ்த்தப்படும். இமையம் ொயிைாக உைமகங்கும்



 















உள்ள தமிழர்கமளச் மென்றமடயும் ெமகயில் இத்திட்டம்
ரூ.37.50 ைட்ெம் ெதிப்பீட்டில் மெயல்படுத்தப்படும்.
> ோமளய தமைமுமறக்கு ோட்டுமடமெ நூல்கள்:
பள்ளி,
கல்லூரி
ொைெர்கள்,
கல்வியாளர்கள்,
இதழாளர்கள் ெற்றும் மபாது ொெகர்களிமடநய தமிழ்,
கமை ெற்றும் பண்பாட்டு ஆர்ெத்மத ெளர்க்கும்
ெமகயில், தமிழக அரொல் ோட்டுமடயாக்கப்பட்ட
பல்நெறு
அறிஞர்களின்
பமடப்புகளிலிருந்து
மதரிவுமெய்யப்பட்ட 20 நூல்கள் ரூ.30 ைட்ெம் ெதிப்பீட்டில்
மெளியிடப்படும்.
> கமைக்களஞ்சியங்கள் ஆெைப்பதிப்பு: ெரைாறு
ெற்றும்
பண்பாட்டு
ஆர்ெைர்கள்,
ொைெர்கள்,
ஆய்ொளர்கள் ெற்றும் அறிவியல் தமிழ் ஆர்ெைர்கள்
பயன்மபறும் ெமகயில், அறிஞர் மபரியொமி தூரன்
அெர்கள்
மதாகுத்த
கமைக்களஞ்சியங்கள்
10
மதாகுதிகளும் சிறார் களஞ்சியங்கள் 10 மதாகுதிகளும்
ஆெைப்பதிப்பாக
ரூ.10
ைட்ெம்
ெதிப்பீட்டில்
மெளியிடப்படும்.
> நூற்றாண்டு காணும் பமடப்பாளிகளின் நூல்
மெளியீடு: நூற்றாண்டு காணும் பமடப்பாளிகளின்
பிறந்த ோள் ெற்றும் நிமனவு ோமளப் நபாற்றும்
ெமகயில் அெர்தம் எழுத்துத்திறன் ெற்றும் ெமூகப்
பங்களிப்பு நபான்றெற்மற இமளய தமைமுமறயினர்
உைர்ந்துமகாள்ளும் ெமகயில் அெர்களது தமைசிறந்த
பமடப்புகள் மதரிவுமெய்யப்பட்டு ரூ.20 ைட்ெம் ெதிப்பீட்டில்
மெளியிடப்படும். இத்திட்டத்தின் ொயிைாக குழந்மதகள்,
இைக்கிய ெற்றும் ோடக ஆர்ெைர்கள் பயன்மபறுெர்.
> ெயது ெந்நதாருக்கான புதிய எழுத்தறிவுத் திட்டம்:
தமிழகத்தில் 15 ெயதுக்கு நெற்பட்ட முற்றிலும் எழுதப்
படிக்கத் மதரியாத 4.80 ைட்ெம் ேபர்களுக்கு அடிப்பமட
எழுத்தறிவுக் கல்வி ெழங்கிடும் ெமகயில் ரூ.9.83 நகாடி
ெதிப்பீட்டில் புதிய எழுத்தறிவுத் திட்டம் மெயல்படுத்தப்படும்.
3. தமிழ்ோடு ொநிை காட்டுயிர் ொரியத்துக்கு புதிய
உறுப்பினர்கள் நியெனம்
தமிழ்ோடு ொநிை காட்டுயிர் ொரியத்துக்கு
உறுப்பினர்கள் நியெனம் மெய்யப்பட்டுள்ளனர்.

புதிய

முதைமெச்ெர் தமைமெயிைான காட்டுயிர் ொரிய
உறுப்பினர்களாக, ெெஉ கம்பம் இராெகிருஷ்ைன், உதய
சூரியன், ஐ பி மெந்தில்குொர் ஆகிய மூெர் நியமிக்கப்பட்ட
-னர். அரசுொரா உறுப்பினர்களாக சுற்றுச்சூழல் ஆர்ெைர்
-கள் பிரதிம் ராய், ஓமெ காளிதாென், இராஜ்குொர்
நியமிக்கப்பட்டுள்ளனர்.











 













1. ஆசிய வளர்ச்சிக் கண்ண

✓

ோட்டம் – 2022’இன்படி,
2023-24’இல் இந்தியோவின் மதிப்பிடப்பட்ட வளர்ச்சி
விகிதம் என்ன?

4. 2021-22ஆம் ஆண்டில் இந்தியோவின் ணவளோண்லமப்

அ) 10.5%

ஆ) $20 பில்லியன்

ஆ) 9%

இ) $50 பில்லியன் 

இ) 8% 

ஈ) $100 பில்லியன்

பபோருட்கள் ஏற்றுமதி, எந்தச் சோதலனலய எட்டியுள்ளது?
அ) $10 பில்லியன்

ஈ) 6.5%

✓

மணிலாவைச் சார்ந்த ஆசிய ைளர்ச்சி ைங்கி சமீபத்தில்
அதன் ஆசிய ைளர்ச்சிக் கண்ண ாட்டம் – 2022’ஐ
வைளியிட்டது. வதற்காசியாவின் மிகப்வபரிய வபாருளாதார
-மான இந்தியா, நடப்பு நிதியாண்டில் (2022-23) 7.5
சதவீதமும், அடுத்த ஆண்டு (2023-24) எட்டு சதவீதமும்
ைளரும் என்று அது கணித்துள்ளது.

2021-22ஆம் ஆண்டில் $50 பில்லியன் டாலர்கவளக்
கடந்து இந்தியாவின் விைசாயப் வபாருட்களின் ஏற்றுமதி
புதிய வமல்கல்வல எட்டியது. இதுணை இந்தியாவிலிருந்து
விைசாய ஏற்றுமதியில் இதுைவர எட்டப்பட்ட அதிகபட்ச
அளைாகும். ணைளாண் ஏற்றுமதி 2021-22இல் 19.92%
அதிகரித்து $50.21 பில்லியன் டாலர்கவளத் வதாட்டுள்ளது.

✓

தரவுகளின்படி, அரிசி ($9.65 பில்லியன்), ணகாதுவம
($2.19 பில்லியன்), சர்க்கவர ($4.6 பில்லியன்) ணபான்ற
முக்கியப் வபாருட்கள் இதுைவர இல்லாத அளவுக்கு அதிக
அளவில் ஏற்றுமதி வசய்யப்பட்டுள்ளன.

2. 2022 - உலக சுகோதோர நோளுக்கோனக் கருப்பபோருள்
என்ன?
அ) Our Planet, Our Health 

5. ‘ஒன் பெல்த்’ கட்டலமப்போனது எந்த மோநிலத்தில் ஒரு

ஆ) Climate Change Matters

ணசோதலனத்திட்டமோக பதோடங்கப்பட்டுள்ளது?

இ) Personal Hygiene and Public Hygiene

அ) உத்தரகாண்ட் 

ஈ) Take Care of You and Earth
✓

✓



1948இல் முதலாைது சுகாதார சவபயில் உலக சுகாதார
நிறுைனம் (WHO) உருைாக்கப்பட்டவதக் வகாண்டாடும்
விதமாக ஒவ்ணைார் ஆண்டும் ஏப்ரல்.7 அன்று உலக
சுகாதார நாள் அனுசரிக்கப்படுகிறது.

ஆ) குஜராத்
இ) ணகாைா
ஈ) ஹரியானா
✓

உடல்நலன் வதாடர்பான சிக்கல்கவளப்பற்றி விைாதிக்க
-வும், குறிப்பிட்ட உடல்நலச் சிக்கல்கள் குறித்து சிறப்பு
கைனத்வத ஈர்க்கவுமாக WHO இதவன ைழிநடத்துகிறது.
“நமது ணகாள், நமது நலன்” என்பது இந்த ஆண்டு (2022)
உலக சுகாதார நாளுக்கானக் கருப்வபாருள் ஆகும்.

3. “Braving the Storms: East Asia and Pacific Economic

கால்நவட பராமரிப்பு மற்றும் பால்ைளத்துவறயானது
உத்தரகாண்ட் மாநிலத்தில் ஒரு சுகாதாரக் கட்டவமப்வப
ஒரு சுகாதார ஆதரவு அலகுமூலம் வசயல்படுத்துதற்கான
ஒரு ணசாதவனத் திட்டத்வதத் வதாடங்கியுள்ளது. இந்தப்
பிரிவின் முக்கிய ணநாக்கம், கற்றல்களின் அடிப்பவடயில்
ணதசிய அளவிலான ஒரு சுகாதார வசயல்திட்டத்வத
உருைாக்குைதாகும்.

Update” என்ற தலலப்பிலோன அறிக்லகலய பவளியிட்ட
நிறுவனம் எது?

6. 2022 - உலக ஆட்டிசம் விழிப்பு

அ) பன்னாட்டு ப

அ) Inclusion in the Workplace 

கருப்பபோருள் என்ன?

நிதியம்

ஆ) உலக ைங்கி 

ஆ) Quality Education for All

இ) ஆசிய ைளர்ச்சி ைங்கி

இ) Leaving No one Behind

ஈ) BRICS ைங்கி

ஈ) Disorder, Not a disease

✓

உலக ைங்கியானது “Braving the Storms: East Asia and
Pacific Economic Update” என்ற தவலப்பிலான ஓர்
அறிக்வகவய வைளியிட்டது.

✓

இந்த அறிக்வகயின்படி, அவமரிக்காவில் நிதி இறுக்கம்,
சீனாவில் கட்டவமப்பு மந்தநிவல மற்றும் உக்வரனில்
ணபார் ஆகிய மூன்று இடர்கள் கிழக்காசியா மற்றும் பசிபிக்
பிராந்தியத்திற்கு முன்னுள்ளன. இவ்ைறிக்வகயின் ஏப்ரல்
2022 இதழ், அபாயங்கவளத் தவிர்க்கவும் ைாய்ப்புகவளப்
புரிந்துவகாள்ளவும் துணிச்சல் மிகுந்த சீர்திருத்தங்கவளப்
பரிந்துவரக்கிறது.









ர்வு நோளுக்கோனக்

✓

உலக ஆட்டிசம் விழிப்பு ர்வு நாளானது ஆட்டிசம்
உள்ளைர்கள் நாணடாறும் எதிர்வகாள்ளும் சிக்கல்கள்
குறித்த விழிப்பு ர்வை ஏற்படுத்துைவத ணநாக்கமாகக்
வகாண்டுள்ளது.

✓

ஆட்டிசம் ஸ்வபக்ட்ரம் ணகாளாறுபற்றிய விழிப்பு ர்வை
பரப்புைதற்காக ஆண்டுணதாறும் ஏப்ரல்.2 அன்று உலக
ஆட்டிசம் விழிப்பு ர்வு நாள் கவடப்பிடிக்கப்படுகிறது.
“Inclusion in the Workplace” என்பது இந்த ஆண்டு (2022)
ைரும் உலக ஆட்டிசம் விழிப்பு ர்வு நாளுக்கானக் கருப்
வபாருள் ஆகும்.



 









என்ன?

நோடு எது?

அ) Early Warning and Early Action 

அ) இங்கிலாந்து

ஆ) Climate and Water

ஆ) ஆஸ்திணரலியா 

இ) The Sun, the Earth and the Weather

இ) வதன்னாப்பிரிக்கா

ஈ) The Ocean, Our climate and Weather

ஈ) இந்தியா

✓

WMO ஆனது 1961ஆம் ஆண்டு முதல், மார்ச்.23ஆம் ணததி
அன்று உலக ைானிவல நாவளக்கவடபிடித்து ைருகிறது.
“Early Warning and Early Action” என்பது இந்த ஆண்டு
(2022) உலக ைானிவல நாளுக்கானக் கருப்வபாருள்
ஆகும்.

8. ஒரு சமீப அறிக்லகயின்படி, ஆசியோ முழுவதும் கோப்பீட்டு
ஊடுருவல் விகிதம் குலறவோகவுள்ள நோடு எது?
அ) இலங்வக
இ) இந்தியா 
ஈ) ணநபாளம்
சுற்றுச்சூழல் தளமான கிவளணமட் டிவரண்ட்ஸ் தயாரித்த
ஒரு சமீபத்திய அறிக்வகயின்படி, வமாத்த ஆசியாவிலும்
காப்பீட்டு
ஊடுருைலில்
இந்தியா
மிகக்குவறந்த
விகிதத்வதக் வகாண்டுள்ளது என்று சுட்டிக்காட்டியுள்ளது.
2021 ணமயில் ணமற்கு ைங்காளத்வதத் தாக்கிய ஆம்பன்
சூறாைளிக்குப் பின், இந்தியக் காப்பீட்டு நிறுைனங்கள்
காப்பீட்டுத் வதாவகயில் ¾ பகுதிவயச் வசலுத்தத் தைறின.
இதுவே இம்மிகக்குளைந்த விகிதத்திற்குக் காரணமாகும்.

9. ணகணலோ இந்தியோ – பல்கலலக்கழக விலளயோட்டுக்கள்
– 2021’ஐ (KIUG 2021) நடத்துகிற நகரம் எது?
அ) வசன்வன
ஆ) வபங்களூரு 
இ) வஹதராபாத்
ஈ) ணடராடூன்

✓

ணகணலா இந்தியா பல்கவலக்கழக விவளயாட்டுக்கள் –
2021’க்கான (KIUG 2021) இலச்சிவன, வஜர்சி, சின்னம்
மற்றும் கீதம் ஆகியைற்வற மத்திய இவளணயார்
விைகாரங்கள் மற்றும் விவளயாட்டுத்துவற அவமச்சர்
அனுராக் தாக்கூர் வைளியிட்டார்.
சின்னமானது ‘வீரா’ என்ற யாவனவயக் வகாண்டுள்ளது.
வபங்களூரில் நவடவபறவிருந்த இந்நிகழ்வு, கடந்தாண்டு
COVID வநருக்கடி கார மாக ஒத்திவைக்கப்பட்டது. இது
KIUG-இன் 2ஆைது பதிப்பாகும். இதில் முதன்முவறயாக
ணயாகாசனம் மற்றும் மற்கம்பம் ஆகியவை இடம்வபறும்.



✓

ஆஸ்திணரலிய அணி இறுதிப்ணபாட்டியில் இங்கிலாந்வத
71 ரன்கள் வித்தியாசத்தில் வீழ்த்தி ஏழாைது ICC மகளிர்
கிரிக்வகட் உலகக்ணகாப்வபவய வைன்றது.

✓

ஆஸ்திணரலியாவின் அலிசா ஹீலி 170 ரன்கவள விளாச,
இறுதிப்ணபாட்டியில் இங்கிலாந்துக்கு எதிராக ஆஸி., ஐந்து
விக்வகட் இழப்புக்கு 356 ரன்கள் எடுத்தது. மற்வறாரு வீரர்
நாட் ஸ்கிைர் 148 ரன்களுடன் ஆட்டமிழக்காமலிருந்தார்.
இங்கிலாந்து அணியால் 43.4 ஓைரில் 285 ரன் மட்டுணம
எடுக்க முடிந்தது.


1. விக்ணடாரியாவில் 2026 காமன்வைல்த் ணபாட்டிகள்:
முதன்முவறயாக பல நகரங்களில் நவடவபறுகிறது

ஆ) ஆப்கானிஸ்தான்

✓



10. 2022 – ICC மகளிர் உலகக்ணகோப்லபலய பவன்ற

‘உலக ைானிவல அவமப்பு (WMO)’ நிறுைப்பட்ட நாளை
நிவனவுகூரும் ைவகயில் உலக ைானிவல நாள்
அனுசரிக்கப்படுகிறது. WMO, தற்ணபாது 193 உறுப்பு
நாடுகவளயும் பிரணதசங்கவளயும் வகாண்டுள்ளது.

✓



7. 2022 - உலக வோனிலல நோளுக்கோனக் கருப்பபோருள்

✓

✓









23ஆைது காமன்வைல்த் விவளயாட்டுப் ணபாட்டிகள்,
ஆஸ்திணரலியாவின்
விக்ணடாரியா
மாகா த்தில்
2026ஆம் ஆண்டு நவடவபறவுள்ளது.
ைழக்கமாக ஒணர நகரத்தில் நவடவபறும் இந்த
விவளயாட்டுப் ணபாட்டிகள், அந்த ஆண்டு விக்ணடாரியா
மாகா த்தின் ஒன்றுக்கும் ணமற்பட்ட நகரங்களில்
நவடவபறவுள்ளது. இதற்காக வமல்ணபார்ன், கீலாங்,
வபண்டிணகா, பலாரத், கிப்ஸ்ணலண்ட் ஆகிய நகரங்கள்
ணதர்வு வசய்யப்பட்டுள்ளன.
அந்தந்த நகரங்களில் இருக்கும் பிரத்ணயக விவளயாட்டு
கிராமங்களில் ணபாட்டிகள் நவடவபறும். வதாடக்க நிகழ்ச்சி
மார்ச் மாதத்தில் வமல்ணபார்ன் கிரிக்வகட் வமதானத்தில்
நிகழவுள்ளது. அப்ணபாட்டிக்காக 16 விவளயாட்டுகவளக்
வகாண்ட முதல் பட்டியல் வைளியிடப்பட்டுள்ளது.
அதில் டி20 கிரிக்வகட் இடம்வபற்றுள்ள நிவலயில்,
துப்பாக்கி சுடுதல், மல்யுத்தம், வில்வித்வத ணபான்ற
விவளயாட்டுகள் இடம்வபறவில்வல. இந்தியா இைற்றில்
சிறந்து விளங்குைது நிவனவுகூரத்தக்கது. எனினும்,
ைரும் நாள்களில் ணபாட்டிவய நடத்தும் நகரங்களின்
விருப்பத்தின்
அடிப்பவடயில்
இன்னும்
சில
விவளயாட்டுகள் பட்டியலில் ணசர்க்கப்படும்.
காமன்வைல்த்
விவளயாட்டுப்
ணபாட்டிகள்
ஆஸ்திணரலியாவில் நவடவபற இருப்பது, இது 6ஆைது
முவறயாகும். இதற்குமுன் 2018 (ணகால்டு ணகாஸ்ட், 2006
(வமல்ணபார்ன்), 1982 (பிரிஸ்ணபன்), 1962 (வபர்த்), 1938
(சிட்னி) ஆகிய இடங்களில் நடத்தப்பட்டுள்ளன.
2. புதுப்பிக்கப்பட்ட ணதசிய கிராம சுயராஜ்ய திட்டத்வத
01.04.2022 முதல்
31.03.2026 ைவர வதாடர
அவமச்சரவை ஒப்புதல்



 









ணதசிய கிராம சுயராஜ்யம் என்னும் புதுப்பிக்கப்பட்ட மத்திய
நிதியுதவித் திட்டத்வத 01.04.2022 முதல் 31.03.2026
ைவர (பதிவனந்தாைது நிதி ஆவ யக் காலத்தில்)
வதாடர்ைதற்கு பிரதமர் தவலவமயிலான வபாருளாதார
விைகாரங்களுக்கான
அவமச்சரவைக்குழு
ஒப்புதல்
அளித்துள்ளது. பஞ்சாயத்து ராஜ் அவமப்புகளின் நிர்ைாக
திறன்கவள ணமம்படுத்தும் ணநாக்கத்தில் இந்த முடிவு
எடுக்கப்பட்டுள்ளது.
நிதி தாக்கங்கள்:
இத்திட்டத்தின் வமாத்த நிதிச் வசலவு `5911 ணகாடி, இதில்
மத்தியப் பங்கு `3700 ணகாடி மற்றும் மாநிலப் பங்கு `2211
ணகாடி.
ணைவலைாய்ப்பு உருைாக்கம் உட்பட முக்கிய தாக்கம்:
நாடு முழுைதும் உள்ள பாரம்பரிய அவமப்புகள் உட்பட
2.78 லட்சத்திற்கும் அதிகமான கிராமப்புற உள்ளாட்சி
அவமப்புகளுக்கு, உள்ளாட்சி நிர்ைாகத்தின் மூலம் நீடித்த
ைளர்ச்சி
இலக்குகவள
அவடைதற்கான
நிர்ைாக
திறன்கவள ணமம்படுத்துைதற்கு இத்திட்டம் உதவும்.
கிராமங்களில் ைறுவம இல்லாத மற்றும் ணமம்பட்ட
ைாழ்ைாதாரம், நலமான கிராமம், குழந்வதகளுக்கு
நட்பான கிராமம், ணபாதுமான தண்ணீர் ைசதி வகாண்ட
கிராமம், சுத்தமான மற்றும் பசுவம கிராமம், கிராமத்தில்
தன்னிவறைான உள்கட்டவமப்பு, சமூக பாதுகாப்பு
கிராமம், நல்லாட்சியுடன் கூடிய கிராமம், மற்றும்
கிராமத்தில் உருைாக்கப்படும் ைளர்ச்சி உள்ளிட்ட
இலக்குகவள எட்ட இது உதவும்.
பட்டியல் பிரிவுகள், பழங்குடியினர் மற்றும் வபண்களின்
பிரதிநிதித்துைத்வத பஞ்சாயத்துகள் வகாண்டிருப்பதாலும்,
அடித்தட்டு மக்களுக்கு வநருக்கமான அவமப்புகளாக
இருப்பதாலும், பஞ்சாயத்துகவள ைலுப்படுத்துைது சமூக
நீதி மற்றும் சமூகத்தின் வபாருளாதார ைளர்ச்சியுடன்
சமத்துைத்வதயும்
உள்ளடக்கிய
தன்வமவயயும்
ஊக்குவிக்கும்.
பஞ்சாயத்து ராஜ் அவமப்புகளின் மின்-ஆளுவமயின்
அதிகரித்த பயன்பாடு ணமம்பட்ட ணசவை ைழங்கல் மற்றும்
வைளிப்பவடத்தன்வமவய அவடய உதவும். கிராம
சவபகவள இத்திட்டம் ைலுப்படுத்தும். திட்டத்வத
வசயல்படுத்துைவத ணமற்பார்வையிடவும், திட்டத்தின் கீழ்
இலக்குகவள அவடைதற்காக மாநிலங்கள் / யூனியன்
பிரணதசங்களுக்கு வதாழில்நுட்ப ஆதரவை ைழங்கவும்
ணதவை அடிப்பவடயிலான ஒப்பந்தப் பணியாளர்கள்
ைழங்கப்படலாம்.
பயனாளிகளின் எண்ணிக்வக:
நாடு முழுைதும் உள்ள பாரம்பரிய அவமப்புகள் உள்ளிட்ட
கிராமப்புற உள்ளாட்சி அவமப்புகளின் ணதர்ந்வதடுக்கப்பட்ட
60 லட்சம் பிரதிநிதிகள், வசயல்பாட்டாளர்கள் மற்றும் இதர
பங்குதாரர்கள் இத்திட்டத்தின் ணநரடிப் பயனாளிகளாக
இருப்பார்கள்.







3.
அம்ணபத்கர்
பிறந்தநாள்
சமத்துை
நாளாகக்
வகாண்டாட்டம்: முதல்ைர் மு க ஸ்டாலின் அறிவிப்பு
அம்ணபத்கர் பிறந்தநாள் சமத்துை நாளாகக் வகாண்டாடப்ப
-டும் என முதல்ைர் மு க ஸ்டாலின் அறிவித்தார். ணமலும்,
அைரது எழுத்துகள் தமிழில் வமாழிவபயர்க்கப்படும்
என்றும் அைர் அறிவித்தார்.
4. ஐ.நா. வபாருளாதாரம்-சமூக கவுன்சிலின் 4 முக்கிய
அவமப்புகளுக்கு இந்தியா ணதர்வு
ஐநா வபாருளாதாரம் மற்றும் சமூக கவுன்சிலின் 4 முக்கிய
அவமப்புகளுக்கு இந்தியா ணதர்வு வசய்யப்பட்டுள்ளது.
கடந்த 1945-ஆம் ஆண்டு ஐநா வபாருளாதாரம் மற்றும்
சமூக கவுன்சில் நிறுைப்பட்டது. இது ஐநா அவமப்பின் 6
முக்கிய உறுப்புகளில் ஒன்றாகும். ஐநாவின் 54 உறுப்பு
நாடுகவள இந்தக் கவுன்சில் உள்ளடக்கியுள்ளது.
இந்நிவலயில், ஐநாவுக்கான இந்திய தூதரகம் டுவிட்டரில்
வைளியிட்ட பதிவில், ‘ஐநா வபாருளாதாரம் மற்றும் சமூக
கவுன்சிலின் சமூக ணமம்பாட்டு ஆவ யம், தன்னார்ை
அவமப்புகளுக்கான குழு, அறிவியல் மற்றும் வதாழில்நுட்ப
ைளர்ச்சி ஆவ யம் ஆகியைற்றுக்கு இந்தியா ணதர்ைாகி
உள்ளது. இதுதவிர, வபாருளாதாரம்-சமூகம்-பண்பாட்டு
உரிவமகள் குழுவில் இடம்வபற இந்திய தூதர் பிரீத்தி
சரண் மீண்டும் ணதர்வுவசய்யப்பட்டுள்ளார்” என்று
வதரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
இதற்காக ஐநா உறுப்புநாடுகளுக்கு இந்திய தூதரகம்
நன்றி வதரிவித்துள்ளது.
5. வரய்க்யாவிக் ஓபன் வசஸ்: பிரக்ஞானந்தா சாம்பியன்
ஐஸ்லாந்தில் நவடவபற்ற வரய்க்யாவிக் ஓபன் வசஸ்
ணபாட்டியில் இந்திய வீரரும், வசன்வனவயச் ணசர்ந்தைரு
-மான ஆர் பிரக்ஞானந்தா சாம்பியன் பட்டம் வைன்றார்.
9 சுற்றுகள் வகாண்ட இந்தப் ணபாட்டியில் பிரக்ஞானந்தா
7.5 புள்ளிகள் வபற்று வைற்றியாளரானார். இறுதிச்சுற்றில்
அைர் சக இந்திய கிராண்ட்மாஸ்டரான டி குணகவை
வீழ்த்தினார்.
6. நாட்டின் ஏற்றுமதி 42,000 ணகாடி டாலவர எட்டியது
நாட்டின் ஏற்றுமதி கடந்த நிதியாண்டில் 42,000 ணகாடி
டாலவர எட்டியுள்ளதாக மத்தி அரசு வதரிவித்துள்ளது.
இதுகுறித்து ைர்த்தக அவமச்சகம் வைளியிட்ட புள்ளி
விைரத்தில் வதரிவித்துள்ளதாைது:
வபட்ணராலிய தயாரிப்புகள், வபாறியியல், ணதால் உள்ளிட்ட
துவறகளின் வசயல்பாடுகள் ஆணராக்கியமான நிவலயில்
இருந்தவதயடுத்து நாட்டின் ஏற்றுமதி கடந்த மார்ச்
மாதத்தில் 4,222 ணகாடி டாலர் அளவிற்கு அதிகரித்தது.
இது, முந்வதய 2021ஆம் ஆண்டின் மார்ச் மாத
ஏற்றுமதியான 3,526 ணகாடி டாலருடன் ஒப்பிடுவகயில்
19.76 சதவீதம் அதிகமாகும்.
அணதணபான்று, இறக்குமதியும் கடந்த மார்ச்சில் 24.21%
உயர்ந்து 6,074 ணகாடி டாலராக கா ப்பட்டது.











 









இவதயடுத்து, ைர்த்தக பற்றாக்குவற 1,851 ணகாடி டாலராக
அதிகரித்தது. 2021 மார்ச் மாதத்தில் ைர்த்தக பற்றாக்குவற
1,364 ணகாடி டாலராக கா ப்பட்டது.
ஒட்டுவமாத்த அளவில் கடந்த நிதியாண்டில் (2021-22)
நாட்டின் ஏற்றுமதி ைரலாற்று உச்சமாக 41,965 ணகாடி
டாலவரத் வதாட்டுள்ளது. இது இந்திய மதிப்பில் `31.50
லட்சம் ணகாடியாகும்.
ணமலும், கடந்த நிதியாண்டில் இறக்குமதியும் 61,189 ணகாடி
டாலராக
அதிகரித்தது.
இவதயடுத்து
ைர்த்தக
பற்றாக்குவற அந்த நிதியாண்டில் 19,224 ணகாடி டாலர்
(`15 லட்சம் ணகாடி) என்ற அளவில் இருந்தது.
2020-21இல் ைர்த்தக பற்றாக்குவற (இறக்குமதி மற்றும்
ஏற்றுமதிக்கு இவடயிலான வித்தியாசம்) 10,263 ணகாடி
டாலர் என்ற அளவில் கா ப்பட்டது.







ைவரயிலான பகுதியில் சாவல அவமக்கும் பணிகள்
கடந்த 2019ஆம் ஆண்டு நிவறைவடந்ததாக கட்கரி
வதரிவித்துள்ளார். இது வதாடர்பாக அைர் விடுத்துள்ள
வசய்தி: இந்த 26 கிமீ நீளமுள்ள சாவல அந்தமான் நிக்ணகாபார் தீவு இவ ப்பு திட்டத்தின்கீழ் `170 ணகாடி
வசலவில் அவமக்கப்பட்டுள்ளது.
பயன்பாட்வட ணமம்படுத்துைதன்மூலம், ணபார்ட் பிணளயரில்
இருந்து அந்தமான் மாைட்டத்தின் பிற நகரங்களுக்கு
தவடயற்ற ணபாக்குைரத்து உறுதிவசய்யப்பட்டுள்தாக அைர்
கூறினார். ணதசிய வநடுஞ்சாவல-4 எனப்படும் ‘அந்தமான்
ட்ரங்க் சாவல’ தீவுகளின் உயிர்நாடி என்றும், அந்தமான்
- நிக்ணகாபார் தீவுகளின் சமூக-வபாருளாதார ைளர்ச்சியில்
முக்கிய பங்கு ைகிக்கிறது என்றும் அைர் குறிப்பிட்டுள்ளார்.

இந்தியாவின் மாதாந்திர ஏற்றுமதி முதல்முவறயாக
நடப்பாண்டு மார்ச் மாதத்தில்தான் 4,000 ணகாடி டாலர்
என்ற வமல்கல்வல கடந்து 4,200 ணகாடி டாலவர
வதாட்டதாக ைர்த்தக அவமச்சகம் புள்ளிவிைரத்தில்
வதரிவித்துள்ளது.
7. 20 சிறந்த வகவிவனஞர்களுக்கு மாநில அரசு
விருதுகள்: முதல்ைர் மு க ஸ்டாலின் ைழங்கினார்
வகவிவனத் வதாழில்களுக்காகணை தங்களது ைாழ்வை
அர்ப்பணித்துக்வகாண்ட 10 சிறந்த வகவிவனஞர்களுக்கு
‘ைாழும் வகவிவனப் வபாக்கிைம்’ விருது ைழங்கப்பட்டு
ைருகிறது. இந்த விருதானது 8 கிராம் தங்கப்பதக்கம்,
தாமிர பத்திரம், சான்றிதழ், `1 லட்சம் காணசாவல
அடங்கியது.
இணதணபான்று, சிறந்த வகவிவனஞர்களின் பங்களிப்வப
ஊக்குவிக்கும் ைவகயில், ‘பூம்புகார் மாநில விருது’
அளிக்கப்பட்டு ைருகிறது. இந்த விருதானது `50,000
பரிசுத்வதாவக, 4 கிராம் தங்கப்பதக்கம், தாமிர பதக்கம்,
தகுதிச்சான்று வகாண்டது.
8. ஒணர ணநரத்தில் சூரிய அஸ்தமனம், சந்திணராதயம்:
கன்னியாகுமரியில் அபூர்ை காட்சிவய 16இல் பார்க்கலாம்
கன்னியாகுமரி முக்கடல் சங்கமத்தில் நின்றைாறு, ஒணர
ணநரத்தில் சூரியன் மவறயும், சந்திரன் உதயமாகும்
அபூர்ை காட்சிவய சனிக்கிழவம (ஏப்.16) பார்க்கலாம்.
ஆண்டுணதாறும் சித்திவர மாத வபௌர் மி நாளில்
கன்னியாகுமரி கடலில் சூரியன் மவறைதும், சந்திரன்
உதயமாைதும் ஒணரணநரத்தில் நிகழுகிறது. நிகழாண்டு
அத்தவகய அபூர்ை காட்சி சனியன்று (ஏப்.16) நிகழவுள்ள
-து. இந்தக் காட்சிவய இந்தியாவில் கன்னியாகுமரியில்
மட்டுணம பார்க்கலாம் என்பதால் ஆயிரக்க க்கான
சுற்றுலாப்பயணிகள் முக்கடல் சங்கமத்தில் திரளுைது
ைழக்கம்.
9. அந்தமான் - நிக்ணகாபர் தீவு இவ

ப்புத் திட்டம்.

அந்தமான்-நிக்ணகாபார் தீவுகளில் ணதசிய வநடுஞசாவல 4இல் உள்ள பிணயாட்னாபாத் முதல் வபரார்கஞ்ச்











