
        

    

1. ‘SLINEX’ என்பது இந்தியாவிற்கும் எந்த நாட்டிற்கும் 

இடையிலான இருதரப்பு கைல்சார் பயிற்சியாகும்? 

அ) ஓமன் 

ஆ) சிங்கப்பூர் 

இ) இலங்கக  

ஈ) ஜப்பான் 

✓ இந்தியா-இலங்கக இகையய 9ஆவது கூட்டு கைற்பகை 

பயிற்சி 2 கட்ைங்களாக நைத்தப்பைவுள்ளது. முதற்கட்ைப் 

பயிற்சி விசாகப்பட்டினம் துகைமுகத்தில் நகைபபை 

உள்ளது. அதன்பின் இரண்ைாம்கட்ை பயிற்சி வங்காள 

விரிகுைாவில் நகைபபைவுள்ளது. 

✓ இலங்கக கைற்பகையின், யராந்துக் கப்பலான LLNS 

சயூரலா, இந்திய கைற்பகையின் INS கிர்ச் கப்பல் ஆகிய 

-கவ பயிற்சியில் இைம்பபற்றுள்ளன. இருநாட்டு கைற்ப 

-கைகளுக்கு இகையய புரிந்துணர்வு, அனுபவ பகிர்வு, 

கைல்சார் நைவடிக்கககள், ஆகியவற்கை யமம்படுத்தும் 

யநாக்கில் இக்கூட்டு கைற்பகை பயிற்சி நகைபபறுகிைது. 

 

2. எந்த நகரத்தின் மெட்ரரா திட்ைத்டத பிரதெர் சமீபத்தில் 

மதாைங்கிடைத்தார்? 

அ) கமசூரு 

ஆ) புயன  

இ) யகாயம்புத்தூர் 

ஈ) திருவனந்தபுரம் 

✓ புயன பமட்யரா திட்ைம் இந்திய அரசு மற்றும் மகாராஷ்டிரா 

அரசாங்கத்தின் SPV (சிைப்பு யநாக்கத்திற்கான ஊர்தி) 

MAHA பமட்யராவால் யமற்பகாள்ளப்பட்ைது. பமாத்தம் 

32.2 கிமீட்ைர் புயன பமட்யரா இரயில் திட்ைத்தில், 12 கிமீ 

தூரத்கத பிரதமர் நயரந்திர யமாடி பதாைங்கி கவத்தார். 

இத்திட்ைத்தின் பமாத்தச் பசலவு `11,400 யகாடி. 

 

3. 2022இல் இந்தியா குர ாபல் ரபாரம் நிகழ்வு நைக்கும் 

இைம் எது? 

அ) பசன்கன 

ஆ) பபங்களூரு  

இ) வாரணாசி 

ஈ) காந்தி நகர் 

✓ இந்தியா குயளாபல் ஃயபாரம் (IGF) நிகழ்ச்சி பபங்களூரில் 

நைத்த திட்ைமிைப்பட்டுள்ளது. மின்னணுவியல் மற்றும் 

தகவல் பதாழில்நுட்பத் துகை இகண அகமச்சர் ராஜீவ் 

சந்திரயசகர் இந்நிகழ்ச்சியில் கலந்து பகாள்வயதாடு, 30 

யூனிகார்ன் நிறுவனங்களின் நிறுவனர்கள் மற்றும் 

தகலகம நிர்வாக அதிகாரிகளுைன் கலந்துகரயாை 

உள்ளார். இந்நிகழ்வில் நிதியகமச்சர் நிர்மலா சீதாராமன் 

மற்றும் பவளியுைவு மற்றும் கலாச்சாரத் துகை இகண 

அகமச்சர் மீனாட்சி யலகி மற்றும் பதாழிற்துகைகயச் 

யசர்ந்த CEO-க்கள் மற்றும் தகலவர்கள் பங்யகற்பார்கள். 

 

 

 

4. உ வு மசயற்டகக்ரகாள் அடெப்டப அண்டெயில் 

பரிரசாதித்த நாடு எது? 

அ) வை பகாரியா  

ஆ) உக்கரன் 

இ) ரஷ்யா 

ஈ) ஐக்கிய அரபு அமீரகம் 

✓ வை பகாரியாவின் பிராந்திய இராணுவ அதிகாரிகள் எறி 

ககண ஏவப்பட்ைதாக அறிவித்தகத அடுத்து, உளவு 

பசயற்ககக்யகாள் அகமப்புகளுக்கான பரியசாதகனகய 

நைத்தியதாக வைபகாரியா கூறியது. இது கைந்த ஒரு வார 

காலத்தில் பசயற்ககக்யகாள் கருவிககள பரியசாதிப்பத 

-ற்காக யமற்பகாள்ளப்பட்ை இரண்ைாவது ஏவுதலாகும். 

யமலும் இந்த ஆண்டில் இது ஒன்பதாவது ஏவுதலாகும். 

இதற்கு அபமரிக்கா, பதன் பகாரியா, ஜப்பான் உள்ளிட்ை 

நாடுகள் கடுங்கண்ைனம் பதரிவித்துள்ளன. 

 

5. ‘பள்ளி சுகாதார கிளினிக்குகட ’த் மதாைங்கியுள்  

ொநிலம் எது? 

அ) ஒடிஸா 

ஆ) குஜராத் 

இ) புது தில்லி  

ஈ) இராஜஸ்தான் 

✓ தில்லி அரசு சமீபத்தில் 20 அரசுப்பள்ளிகளில் தனிநபர் 

மருத்துவமகனககளத் திைந்து கவத்துள்ளது. அவற்கை 

துகண முதலகமச்சரும், கல்வியகமச்சருமான மணீஷ் 

சியசாடியா திைந்து கவத்தார். இந்தக் கிளினிக்குகள் 

சிைார்களின் உைல் மற்றும் மனநலகன உறுதிபசய்வதற் 

-கான வழக்கமான சுகாதார பரியசாதகனகள் மற்றும் 

ஆயலாசகனககள வழங்கும். 

 

6. அண்டெச்மசய்திகளில் இைம்மபற்ற ‘ஜரராக்கா’ என்பது 

எந்தத் துடறசார்ந்த மகாண்ைாட்ைொகும்? 

அ) ககல மற்றும் கலாசாரம்  

ஆ) இலக்கியம் 

இ) ஆயுஷ் 

ஈ) அறிவியல் மற்றும் பதாழில்நுட்பம் 

✓ மத்திய கலாசார அகமச்சகம் மற்றும் ஜவுளி அகமச்சகம் 

இகணந்து “ஜயராகா-இந்திய ககவிகனப்பபாருட்கள் / 

ககத்தறி, ககல மற்றும் கலாசாரத்தின் பதாகுப்பு” 

ஆகியவற்கை ஏற்பாடு பசய்கின்ைன. ‘ஜயராக்கா’ என்பது 

பாரம்பரிய இந்திய ககவிகனப்பபாருட்கள், ககத்தறி & 

ககல மற்றும் கலாச்சாரத்தின் பகாண்ைாட்ைமாகும். 

✓ நாடு முழுவதும் 13 மாநிலங்கள் மற்றும் யூனியன் 

பிரயதசங்களில் 16 இைங்களில் நகைபபைவுள்ளது. இந்தக் 

பகாண்ைாட்ைத்தின்கீழ் முதல் நிகழ்வு மத்திய 

பிரயதசத்தின் யபாபாலில் ஏற்பாடு பசய்யப்பட்டுள்ளது. 

 

  

 

 

 

 

 

 



        

    

7. சமீப மசய்திகளில் இைம்மபற்ற, ‘டிமரல்லிஸ் அடெப்பு’ 

எந்தத் துடறயுைன் மதாைர்புடையது? 

அ) ஆட்யைாபமாகபல் 

ஆ) யவளாண்கம  

இ) பசயற்கக நுண்ணறிவு 

ஈ) வங்கியியல் 

✓ நிகலயான யவளாண்கமயின் ஒருபகுதியாக, 20 தசம 

நிலத்தில் நான்கு தூண்கள், மூங்கில் கம்புகள் மற்றும் 

கயிறுககள பயன்படுத்தி குறுக்குபநடுக்காக அடிக்கப்பட்ை 

ஒரு தட்டி அகமப்பு தயாரிக்கப்படுகிைது. 

✓ குறுக்குபநடுக்காக அடிக்கப்பட்ை தட்டி அகமப்பில் பசடிகள் 

குறிப்பாக பகாடிகள் பசங்குத்தாக வளர்ந்ததால், தண்டுகள், 

பூக்கள் & பழங்கள் அழுகும் வாய்ப்புகள் மிகக் குகைவு. 

ஒடிஸாவின் பல பழங்குடி கிராமங்களில் இந்த அகமப்பு 

சிைப்பாக பசயல்பட்டுள்ளது. 

 

8. ‘கரரைாஸ்’ என்பது எந்த ொநிலத்தில் காணப்படும் 

ை ொன ைண்ைல்ெண் படிவுக ாம்? 

அ) உத்தர பிரயதசம் 

ஆ) யமற்கு வங்கம் 

இ) ஜம்மு-காஷ்மீர்  

ஈ) பீகார் 

✓ காஷ்மீர் பள்ளத்தாக்கின் மிகவும் வளமான வண்ைல்மண் 

படிவுகள் ‘கயரவாஸ்’ என்று அகழக்கப்படுகின்ைன.  

✓ இந்தப்பீைபூமிகள் 13,000-18,000 மீட்ைர் தடிமன்பகாண்ை 

வண்ைல்மண் மற்றும் மணற்கல் & மண்கல்யபான்ை 

வண்ைல் படிவுகளாகும். குங்குமப்பூ, பாதாம், ஆப்பிள் 

மற்றும் பல்யவறு பணப்பயிர்ககள பயிரிடுவதற்கு ஏற்ை 

இைங்கள் இகவ. வளர்ச்சி என்ை பபயரில் கயரவாக்கள் 

அழிக்கப்படுவதன் காரணமாக இது அண்கமச் 

பசய்திகளில் இைம்பபற்ைது. 

 

9. MSME அடெச்சகத்தால் மதாைங்கப்பட்ை ‘SAMARTH’ 

முன்மனடுப்பின் ரநாக்கம் என்ன? 

அ) பபண்கள் பதாழில்முகனவு  

ஆ) மதிப்புக்கூட்ைல் 

இ) சந்கதப்படுத்துதலுக்கான ஆதரவு 

ஈ) GST-க்கான இகணயதளம் 

✓ மத்திய MSME அகமச்சகமானது சமீபத்தில் SAMARTH - 

பபண்களுக்கான சிைப்பு பதாழில்முகனவு ஊக்குவிப்பு 

இயக்கத்கத அறிமுகப்படுத்தியது. 

✓ SAMARTH’இன்கீழ், அகமச்சகத்தின் திைன்யமம்பாட்டுத் 

திட்ைங்களின்கீழ் ஏற்பாடு பசய்யப்படும் இலவச திைன் 

யமம்பாட்டுத் திட்ைங்களில் 20% இைங்கள், ஆர்வமுள்ள 

பபண் பதாழில்முகனயவாருக்கு ஒதுக்கப்படும். 

 

 

 

10. 2022ஆம் ஆண்டு நிலைரப்படி, உலகின் மிகப்மபரிய 

கச்சா எண்மணய் உற்பத்தி மசய்யும் நாடு எது? 

அ) ரஷ்யா 

ஆ) அபமரிக்கா  

இ) பசௌதி அயரபியா 

ஈ) ஈரான் 

✓ அபமரிக்காவிற்கு அடுத்ததாக உலகில் கச்சா எண்பணய் 

உற்பத்தியில் ரஷ்யா 2ஆவது பபரிய நாைாக உள்ளது. 

ரஷ்யா, நாபளான்றுக்கு 11 மில்லியன் பீப்பாய்கள் கச்சா 

எண்பணகய உற்பத்தி பசய்கிைது. 

✓ ரஷ்யாவின் எண்பணய் ஏற்றுமதி பாதி (ஒரு நாகளக்கு 

2.5 மில்லியன் பீப்பாய்கள்) – ஐயராப்பிய நாடுகளுக்கு 

அனுப்பப்படுகிைது. இதில் மூன்றில் ஒரு பங்கு பபலாரஸ் 

வழியாக டுருஷ்பா கபப்கலன் வழியாக ஐயராப்பாவிற்கு 

வருகிைது. அண்கமயில் G7 நாடுகள், ரஷ்ய எண்பணய் 

மற்றும் எரிவாயு இைக்குமதிக்கு வரம்புககள விதிக்க 

யவண்டும் என UK முன்பமாழிந்தது. 

 

 

1. முதலகமச்சர் மு கஸ்ைாலின் தகலகமயில் மாவட்ை 

ஆட்சியர்கள், காவல் துகையினர் மாநாடு இன்று 

பதாைக்கம் 

முதலகமச்சர் மு கஸ்ைாலின் தகலகமயில் மாவட்ை 

ஆட்சியர்கள், காவல்துகை, வனத்துகை அலுவலர்கள் 

மாநாடு இன்று பதாைங்குகிைது. 

மாநிலம் முழுவதும் அரசின் திட்ைங்ககள பதாய்வின்றி 

பசயல்படுத்துவது குறித்தும், மாநிலத்தில்சட்ைம் ஒழுங்கக 

பராமரிப்பதற்காகவும், ஆண்டுயதாறும் மாவட்ை 

ஆட்சியர்கள், காவல் துகை அதிகாரிகளுக்கான மாநாடு 

நைத்தப்படும். கைந்த சில ஆண்டுகளாக இந்த மாநாடு 

நைத்தப்பைாத நிகலயில், இந்த ஆண்டு மாநாட்கை நைத்த 

தமிழக அரசு முடிபவடுத்தது. 

அரசின் அறிவிப்புகள், திட்ைங்கள் 

கைந்த பத்து மாதங்களாக தமிழ்நாடு அரசு பல்யவறு புதிய 

அறிவிப்புககளயும், திட்ைங்ககளயும் பவளியிட்டு 

பசயல்படுத்தி வருகிைது. அந்த வககயில் ஆளுநர் உகர, 

முதல்வரின் அறிவிப்புகள், நிதிநிகல அறிக்கக, 

யவளாண் நிதிநிகல அறிக்கக, அகமச்சர்களால் 

பவளியிைப்பட்ை அறிவிப்புகள் என பமாத்தம் 1,704 

அறிவிப்புகள் பவளியிைப்பட்டு 80 சதவீதத்துக்கும் 

யமலானவற்றுக்கு அரசாகண பவளியிைப்பட்டுள்ளது.  

மாவட்ைங்கள் யதாறும் இந்த திட்ைங்களின் பசயல்பாடுகள் 

குறித்து அறிந்து பகாள்ளவும், அடுத்தக்கட்ை பசயல்பாடுகள் 

குறித்தும் மாநாட்டில் ஆயலாசிக்கப்படும். இம்மாநாட்டில் 

முதல்முகையாக வனத்துகை அதிகாரிகளும் பங்யகற்க 

உள்ள நிகலயில், வனத்துகை பதாைர்பான 

திட்ைங்ககளயும் முதலகமச்சர் ஆய்வுபசய்யவுள்ளார். 

 

 

 

 

 

 



        

    

2. சுகாதாரத் திட்ைங்கள்: ஐந்து ஆட்சியர்களுக்கு விருது! 

தமிழ்நாடு சுகாதாரத் திட்ைங்ககள சிைப்பாக 

பசயல்படுத்திய மாவட்ை ஆட்சியர்களுக்கான விருகத 

சுகாதாரத் துகை அறிவித்துள்ளது. 

அதன்படி, 2016ஆம் ஆண்டு முதல் 2021ஆம் ஆண்டு 

வகரயிலான விருதுககளப் பபறும் மாவட்ை ஆட்சியர்களி 

-ன் பபயர்ககள தமிழ்நாடு அரசின் சுகாதாரத் துகை 

அறிவித்துள்ளது. 

2016-17ஆம் ஆண்டிற்கான விருகத விருதுநகர் மாவட்ை 

ஆட்சியராக இருந்த சிவஞானத்திற்கும், 

2017-18ஆம் ஆண்டிற்கான விருகத திருவாரூரில் 

ஆட்சியராக இருந்த நிர்மல் ராஜுக்கும், 

2018–2019ஆம் ஆண்டிற்கான விருகத சிவகங்கக 

மாவட்ை ஆட்சியராக இருந்த பஜயகாந்தனுக்கும், 

2019-20ஆம் ஆண்டுக்கான விருகத விருதுநகர் 

ஆட்சியர் சிவஞானத்துக்கும், 

2020–21ஆம் ஆண்டிற்கான விருகத திருவண்ணாம 

-கல மாவட்ை ஆட்சியராக இருந்த கந்தசாமிக்கும் 

வழங்கப்படுகிைது என்று பதரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. 

 

3. திருப்பபரும்புதூரில் `500 யகாடியில் புதிய பதாழில் 

பிரிவுகள்: முதலகமச்சர் மு கஸ்ைாலின் பதாைக்கி 

கவத்தார் 

பசன்கனகய அடுத்த திருப்பபரும்புதூரில் 200 யபருக்கு 

யவகலவாய்ப்புககள அளிக்கும் `500 யகாடி 

மதிப்பிலான புதிய பதாழில் பிரிவுககள முதலகமச்சர் மு 

க ஸ்ைாலின் பதாைக்கி கவத்தார். 

பசன்கனகய அடுத்த திருப்பபரும்புதூரில் பசயின்ட் -

யகாகபன் என்ை புகழ்பபற்ை கண்ணாடி உற்பத்தி 

நிறுவனம் பசயல்பட்டு வருகிைது. இந்த நிறுவனத்துக்கு 

கைந்த 1998-ஆம் ஆண்டு அப்யபாகதய முதல்வர் 

கருணாநிதியால் அடிக்கல்நாட்ைப்பட்ைது. கைந்த 2000ஆம் 

ஆண்டில் கண்ணாடி உற்பத்தி பதாைங்கப்பட்ைது. 177 

ஏக்கர் பரப்பில் அகமந்துள்ள பசயின்ட்-யகாகபன் 

நிறுவனம் `3,750 யகாடிகய முதலீடு பசய்துள்ளது. 

தமிழ்நாடு முழுவதும் இந்நிறுவனமானது, சுமார் `4,700 

யகாடி முதலீட்கைச் பசய்து யநரடியாக 2,000 யபருக்கும், 

மகைமுகமாக 2,500 யபருக்கும் யவகலவாய்ப்புககள 

அளித்து வருகிைது. 

`500 யகாடி முதலீடு: திருப்பபரும்புதூரில் உள்ள 

பசயின்ட்-யகாகபன் வளாகத்தில் கண்ணாடி, முகம் 

பார்க்கும் கண்ணாடி, சூரிய ஆற்ைல் கண்ணாடி, பவடி 

குண்டு தாக்குதகல சமாளிக்கும் வககயிலான பல்யவறு 

வகக கண்ணாடிகள் உற்பத்தி பசய்யப்படுகின்ைன. 

மதிப்புகூட்ைப்பட்ை 90% கண்ணாடிகள் இந்த வளாகத்தில் 

இருந்து ஏற்றுமதி பசய்யப்படுவது குறிப்பிைத்தக்கது. 

 

4. உபரி நிலங்ககளப் பணமாக்குவதற்காக சிைப்பு 

ஏற்பாைாக யதசிய நில பணமாக்கல் கழகத்கத ஏற்படுத்த 

மத்திய அகமச்சரகவ ஒப்புதல் 

பிரதமர் நயரந்திர யமாடி தகலகமயில் நைந்த மத்திய 

அகமச்சரகவக் கூட்ைத்தில், உபரி நிலங்ககளப் 

பணமாக்குவதற்காக சிைப்பு ஏற்பாைாக, முற்றிலும் மத்திய 

அரசுக்கு பசாந்தமான நிறுவனமாக யதசிய நில 

பணமாக்கல் கழகத்கத ஏற்படுத்த ஒப்புதலளிக்கப்பட்ைது.  

இந்தக் கழகத்திற்கு அங்கீகரிக்கப்பட்ை பதாைக்க பங்கு 

மூலதனமாக `5,000 யகாடியும், பபைப்படும் பதாககயில் 

இருந்து `150 யகாடி பங்குமூலதனத்கதயும் பகாண்ைதாக 

இருக்கும். மத்திய பபாதுத்துகை நிறுவனங்கள் மற்றும் 

பிை அரசு அகமப்புகளுக்குச் பசாந்தமான உபரிநிலம் 

மற்றும் கட்ைை பசாத்துக்ககள பணமாக்கும் பணிகய 

இந்தக் கழகம் யமற்பகாள்ளும். 

2021-22 பட்பஜட்டில் அறிவிக்கப்பட்ைதற்கு இணங்க இந்த 

நைவடிக்கக யமற்பகாள்ளப்படுகிைது.  

பயன்படுத்தப்பைாத மற்றும் குகைவான பயன்பாடு 

பகாண்ை முக்கியமற்ை பசாத்துக்ககள பணமாக்குவதன் 

மூலம் அரசுக்கு கணிசமான வருவாய் கிகைக்கும். 

மத்திய நிதியகமச்சகத்தின் பபாது நிறுவனங்கள் துகை 

இந்தக் கழகத்கத உருவாக்கி, அதன் நிர்வாகம் 

அகமச்சகமாகவும், பசயல்படும். 

 

5. பசன்கன ஐஐடி-வால்மார்ட் நிறுவனம் இகையய 

புரிந்துணர்வு 

பதாழில்நுட்பத்தின் புதிய பகுதிகளில் ஆராய்ச்சிகய 

விகரவுபடுத்தவும், வால்மார்ட் பணியாளர்களுக்கு 

பதாைர்ச்சியான கல்விகய வழங்கவும், இந்தியாவில் 

உள்ள அந்த நிறுவனத்தின் சமூகப்பபாறுப்புணர்வு 

திட்ைங்களில் ஒத்துகழக்கவும், பசன்கன ஐஐடி - 

வால்மார்ட் குயளாபல் பைக் நிறுவனம் இகையய 

புரிந்துணர்வு யமற்பகாள்ளப்பட்டுள்ளது. 

இந்த ஒப்பந்தத்தின்படி பசன்கன ஐஐடி மாணவர்களும், 

வால்மார்ட் குயளாபல் பைக் பணியாளர்களும் ஆராய்ச்சித் 

திட்ைங்களில் இகணந்து பசயலாற்றுவர். 

 


