
        

    

1. இந்திய ரிசர்வ் வங்கியால் சமீபத்தில் த ாடங்கப்பட்ட 

‘UPI123Pay’ வசதியின் இலக்குப் பயனாளிகள் யார்? 

அ) பார்வைக் குவைபாடுவைய ார் 

ஆ) வையபசி ப னர்ைள்  

இ) குழந்வைைள் 

ஈ) மூத்ை குடிமக்ைள் 

✓ RBI ஆளுநர் சக்திைாந்ை ைாஸ் ‘UPI123Pay’ எனப்படும் 

சாைாரண வையபசிைளுக்ைான UPI ைசதிவ  அறிமுைம் 

சசய்ைார். ‘டிஜிசாதி’ என்ை டிஜிட்ைல் பணப்பரிைர்த்ைவனக் 

-ைாை 24×7 செல்ப்வைவனயும் அைர் சைாைங்கினார்.  

✓ ‘UPI123Pay’ ஆனது ஸ்யைன் சசய்து பணஞ்சசலுத்தும் 

யசவைவ த்ைவிர அவனத்துப் பரிைர்த்ைவனைளுக்கும் 

சாைாரண வையபசிவ ப் ப ன்படுத்ை ைாடிக்வை ாளர்ை 

-வள அனுமதிக்கும். இந்ை ைசதிவ ப் ப ன்படுத்ை 

ைாடிக்வை ாளர்ைள் ைங்ைள் ைங்கிக்ைணக்வை 

சாைாரண வையபசியுைன் இவணத்திருக்ை யைண்டும். 

 

2. ‘BBIN’ ம ாட்டார் வாகன ஒப்பந் த்த  தசயல்படுத்துவ 

- ற்காக பின்வரும் எந்  நாடுகளுடனான புரிந்துணர்வு 

ஒப்பந் த்தில் இந்தியா தகதயழுத்திட்டது? 

அ) பூட்ைான்-யநபாளம் 

ஆ) ைங்ைாளயைசம்-யநபாளம்  

இ) பூட்ைான்-ைம்யபாடி ா-யநபாளம் 

ஈ) ைங்ைாளயைசம்-மி ான்மர்-யநபாளம் 

✓ இந்தி ா, ைங்ையைசம் மற்றும் யநபாளம் ஆகி வை ைங்ை 

யைசம்-பூைான்-இந்தி ா-யநபாளம் (BBIN) யமாட்ைார் 

ைாைன ஒப்பந்ைத்வைச் சச ல்படுத்துைைற்ைான புரிந்துண 

-ர்வு ஒப்பந்ைத்வை இறுதிசசய்துள்ளன. இந்ைக்கூட்ைத்தில் 

பூைான் பார்வை ாளராை பங்யைற்ைது. 

✓ BBIN ஆனது பிராந்தி  ைர்த்ைைம் மற்றும் இவணப்வப 

யமம்படுத்துைவை யநாக்ைமாைக் சைாண்டுள்ளது. 

 

3. சமீப தசய்திகளில் இடம்தபற்ற, “பரம் கங்கா” என்றால் 

என்ன? 

அ) COVID ைடுப்பு மருந்து 

ஆ) ைங்வை புத்துயிரளிப்புத் திட்ைம் 

இ) மீத்திைன் ைணினி  

ஈ) கிரிப்யைா-நாண ம் 

✓ யைசி  சூப்பர் ைம்ப்யூட்டிங் மிஷன் 1.66 சபைா பிளாப்ஸ் 

திைன்சைாண்ை “PARAM Ganga” என்ை மீத்திைன் 

ைணினிவ  நிறுவியுள்ளது. 

✓ இது மின்னணுவி ல் & ைைைல்சைாழில்நுட்ப அவமச்சைம் 

மற்றும் அறிவி ல் & சைாழில்நுட்பத்துவை ஆகி ைற்ைால் 

கூட்ைாை இ க்ைப்படுகிைது. நவீன ைணினி யமம்பாட்டு 

வம ம் (C-DAC) மற்றும் இந்தி  அறிவி ல் நிறுைனம், 

சபங்ைளூர் ஆகி ைற்ைால் இது சச ல்படுத்ைப்படுகிைது. 

 

 

 

4. ‘பால்- ாத்வாவ் படுதகாதல’ இன்தறய எந்  இந்திய 

 ாநிலத்தில் நதடதபற்றது? 

அ) குஜராத்  

ஆ) யமற்கு ைங்ைம் 

இ) அஸ்ஸாம் 

ஈ) உத்ைரைாண்ட் 

✓ குஜராத் மாநிை அரசு ‘பால்-ைாத்ைாவ்’ படுசைாவையின் 

100ஆம் ஆண்டு நிவைவைக்குறிப்பிட்டு, இது “ஜாலி ன் 

ைாைாபாக்வை விைவும் மிைப்சபரி  படுசைாவை” என்று 

கூறி து. அம்மாநிைத்தின் குடி ரசு நாள் அைங்ைார 

ஊர்தியிலும் இந்ைப்படுசைாவைைள் இைம்சபற்றிருந்ைன.  

✓ குஜராத் மாநிைத்தின் ‘பால்-சிைாரி ா’ மற்றும் ‘ைத்ைாவ்’ 

கிராமங்ைளில் 1922 மார்ச்.7ஆம் யைதி இப்படுசைாவை 

நைந்ைது. யமாதிைால் யைஜாைத் ைவைவமயிைான, ‘ஏகி 

இ க்ைத்தின்’ ஒருபகுதி ாை கிராமமக்ைள் ஒன்றுகூடி  

யபாது, ஆங்கியை ர்ைளால் சுமார் ஆயிரம் யபர் சுட்டு 

வீழ்த்ைப்பட்ைனர். அதீை நிைைருைாய் ைரிக்கு எதிராை 

யபாராட்ைம் நைத்துையை அைர்ைளின் யநாக்ைமாகும். 

 

5. ‘தகௌசல்யா  ாத்ரித்வா மயாஜனா’ த ாடங்கப்பட்ட 

இந்திய  ாநிலம் எது? 

அ) ஒடிஸா 

ஆ) குஜராத் 

இ) சத்தீஸ்ைர்  

ஈ) இராஜஸ்ைான் 

✓ சத்தீஸ்ைர் மாநில முைல்ைர் பூயபஷ் பாயைல், ‘சைௌசல் ா 

மாத்ரித்ைா ய ாஜனா’ என்ை திட்ைத்வைத் சைாைங்கி 

வைத்ைார். இந்ைத் திட்ைத்தின்கீழ் இரண்ைாைது சபண் 

குழந்வை பிைக்கும் சபண்ைளுக்கு 5000 ரூபாய் நிதியுைவி 

ைழங்ைப்படும். அைர், ‘ைன் ா விைாை ய ாஜனா’ குறிப்பு 

ஏடு & சகி தைாலலபேசி விவரக்த ாத்லை சைளியிட்ைார். 

 

6. “sun-to-liquid” எரிதபாருதைப் பயன்படுத்தும் உலகின் 

மு ல் வானூர்தி நிறுவனம் எது? 

அ) ஜப்பான் ஏர்வைன்ஸ் 

ஆ) யைத்யை பசிபிக் ஏர்யைஸ் 

இ) சுவிஸ் ஏர்வைன்ஸ்  

ஈ) குைாண்ைாஸ் ஏர்யைஸ் 

✓ சுவிஸ் மற்றும் அைன் ைாய் நிறுைனமான லுப்ைான்சா 

குழுமம், அைன் சூரி  ஆற்றல் எரிசபாருவளப்ப ன்படுத்ை 

சச ற்வை எரிசபாருள் குழுைான சின்செலி ன் உைன் 

கூட்டுயசர்ந்துள்ளது. 

✓ இைன்மூைம், “sun-to-liquid” எரிசபாருவள ப ன்படுத்தும் 

உைகின் முைல் ைானூர்தி நிறுைனமாை சுவிஸ் மாறும். 

சுவிட்சர்ைாந்வைச்சார்ந்ை சின்செலி ன், புதுப்பிக்ைத்ைக்ை 

ஆற்ைல் மூைங்ைளிலிருந்து ைானூர்திக்ைான நிவை ான 

எரிசபாருவள உற்பத்தி சசய்ைைற்ைான சைாழில்நுட்பத் 

-வை உருைாக்கியுள்ளது. 

 

  

 
 

 

 

 

 



        

    

7. ‘குப்தபயில்லா நகரங்களுக்கான சமூக நிறுவனங்கள்’ 

என்ற ம சிய  ாநாட்தட நடத்தும்  ாநிலம் எது? 

அ) பீைார் 

ஆ) சத்தீஸ்ைர்  

இ) ஒடிஸா 

ஈ) குஜராத் 

✓ தூய்வம இந்தி ா இ க்ைம் - நைர்ப்புைம் 2.0, வீட்டுைசதி 

& நைர்ப்புை விைைார அவமச்சைத்தின்கீழ், ‘குப்வபயில்ைா 

நைரங்ைளுக்ைான சமூை நிறுைனங்ைள்: ைழிவு யமைாண் 

-வமயில் சபண் சைாழில்முவனயைாவர ஊக்குவித்ைல்’ 

என்ை யைசி  மாநாட்வை ஏற்பாடு சசய்ைது. இராய்பூரில் 

சத்தீஸ்ைர் மாநிை அரசுைன் இவணந்து இந்ை மாநாடு 

ஏற்பாடு சசய் ப்பட்ைது. 

 

8. ‘இந்திய அரசின் சுற்றுச்சூழல் அறிக்தக – 2022’ஐ 

தவளியிட்ட நிறுவனம் எது? 

அ) NITI ஆய ாக் 

ஆ) அறிவி ல் மற்றும் சுற்றுச்சூழல் வம ம்  

இ) சுற்றுச்சூழல், ைனம் & ைாைநிவை மாற்ைம் அவமச்சைம் 

ஈ) ஐநா ைளர்ச்சித் திட்ைம் 

✓ மத்தி  சுற்றுச்சூழல், ைனம் மற்றும் ைாைநிவை மாற்ை 

அவமச்சர் பூயபந்ைர்  ாைவ், அறிவி ல் மற்றும் சுற்றுச் 

சூழலுக்ைான வம த்தின் ‘சைௌன் டூ எர்த்’ என்ை இந்தி  

சுற்றுச்சூழல் அறிக்வை – 2022’ஐ சைளியிட்ைார்.  

✓ தில்லிவ ச் சார்ந்ை இைாப யநாக்ைற்ை அறிவி ல் வம ம் 

ஏற்பாடு சசய்ை அனில் அைர்ைால் யபச்சுைார்த்வையில் இது 

சைளியிைப்பட்ைது. இவ்ைறிக்வையின்படி, உத்ைரபிரயைசம் 

மற்றும் பீைார் ஆகி வை முவைய  11 மற்றும் 14ஆம் 

SDG-ைளில் யைசி  சராசரிவ விைக்குவைைாை உள்ளன. 

SDG-இல் யைரளா, ைமிழ்நாடு மற்றும் இமாச்சை பிரயைசம் 

ஆகி  மாநிைங்ைள் சிைப்பாை சச ல்பட்ைன. 

 

9. 2022-ISSF உலகக்மகாப்தப நதடதபறும் இடம் எது? 

அ) சைய்யரா  

ஆ) பாரிஸ் 

இ) புைாசபஸ்ட் 

ஈ) மாஸ்யைா 

✓ நைப்பாண்டுக்ைான (2022) முைல் ISSF உைைக்யைாப்வப 

எகிப்தின் சைய்யரா நைரில் நவைசபற்று ைருகிைது.  

✓ ஆைைருக்ைான 10 மீட்ைர் ஏர் பிஸ்ைல் துப்பாக்கி சுடுைல் 

யபாட்டியில் இந்தி  வீரர் சசௌரப் சசௌத்ரி ைங்ைப்பைக்ைம் 

சைன்ைார். மற்சைாரு இந்தி  வீராங்ைவன ான இஷா 

சிங், சபண்ைளுக்ைான 10 மீட்ைர் ஏர் பிஸ்ைல் யபாட்டியில் 

சைள்ளிப்பைக்ைம் சைன்ைைன்மூைம் நாட்டிற்கு 2ஆைது 

பைக்ைத்வை சைன்று ைந்ைார். 

 

 

 

10. ‘ஸ்த்ரீ  மனாரக்ஷா திட்டத்த ’த் த ாடங்கியுள்ை 

 த்திய அத ச்சகம் எது? 

அ) சபண்ைள் & குழந்வைைள் யமம்பாட்டு அவமச்சைம்  

ஆ) சுைாைாரம் மற்றும் குடும்ப நை அவமச்சைம் 

இ) சமூை நீதி மற்றும் அதிைாரமளித்ைல் அவமச்சைம் 

ஈ) சட்ைம் மற்றும் நீதி அவமச்சைம் 

✓ சபண்ைள் மற்றும் குழந்வைைள் யமம்பாட்டு அவமச்சைம் 

இந்தி ாவில் சபண்ைளின் மனநைத்வை யமம்படுத்ை 

‘ஸ்த்ரீ மயனாரக்ஷா திட்ைத்வை’ அறிமுைப்படுத்தி து.  

✓ சபங்ைளூரில் உள்ள யைசி  மனநைம் மற்றும் நரம்பி ல் 

அறிவி ல் நிறுைனத்துைன் இவணந்து இந்ைத் திட்ைம் 

சைாைங்ைப்பட்டுள்ளது. ைன்முவை மற்றும் துன்பத்திற்கு 

ஆளான சபண்வள எவ்ைாறு வை ாள்ைது என்ை 

திைவன ைளர்ப்பதில் இத்திட்ைம் ைைனஞ்சசலுத்துகிைது. 

 

 

1. ஸ்ைான்லி மருத்துைமவனயில் `2.44 யைாடியில் 

ைாழ்வூட்டும் மருத்துை ஆராய்ச்சி வம ம் 

அரசு ஸ்ைான்லி மருத்துைமவனயில் `2.44 யைாடி 

சசைவில் ைாழ்வூட்டும் மருத்துைம் மற்றும் ஆராய்ச்சி 

வம த்வை மக்ைள் நல்ைாழ்வுத்துவை அவமச்சர் மா 

சுப்பிரமணி ன் திைந்து வைத்ைார். 

 

2. சாகித்திய அ ாதைமி விருது... 

“சிைப்புக் ைழுத்துைன் ஒரு பச்வசப் பைவை” என்ை 

சிறுைவைத் சைாகுப்புக்ைாை எழுத்ைாளர் அம்வபக்கு 

சாகித்தி  அைாசைமி விருதும் “அம்மாவுக்கு மைள் சசான்ன 

உைகின் முைல் ைவை” என்ை பவைப்புக்ைாை எழுத்ைாளர் 

மு முருயைசுக்கு பாை சாகித்  புரஸ்ைார் விருதும் 

ைழங்ைப்பட்ைன. 

 

3. பசதி தைரியுமா? 

பிப்.28: ‘SEBI’ என்ைவழக்ைப்படும் இந்தி  பங்குைள் 

மற்றும் பரிைர்த்ைவன ைாரி த்தின் முைல் சபண் 

ைவைைராை மாைவி புரி நி மிக்ைப்பட்ைார். 

மார்ச்.1: உக்வரன் - ரஷ் ா இவைய  யபார் நவைசபறும் 

நிவையில் ஐயராப்பி  ஒன்றி த்தில் யசர்ைைற்ைான 

விண்ணப்பத்தில் உக்வரன் அதிபர் விளாடிமிர் 

சஸசைன்ஸ்கி வைச ழுத்திட்ைார். 

மார்ச்.2: அரசுப்பணி நி மனங்ைளில் 3ஆம் பாலினத்ைைரு 

-க்குத் ைனி இை ஒதுக்கீடு ைழங்ை யைண்டும் என்று 

சசன்வன உ ர்நீதிமன்ைம் உத்ைரவிட்ைது. 

மார்ச்.3: யபார் நவைசபறும் உக்வரனில் சிக்கியுள்ள 

ைமிழ்நாட்டு மாணைர்ைவள மீட்ை ைசதி ாை எம்பி-க்ைள் 

திருச்சி சிைா, ைைாநிதி வீராசாமி, MM அப்துல்ைா, எம் எல் 

ஏ டி ஆர் பி இராஜா ஆகிய ார் அைங்கி  குழுவைத் ைமிழை 

அரசு நி மித்ைது. 

மார்ச்.4: ைமிழ்நாட்டில் மாநைராட்சிைள், நைராட்சிைள், 

யபரூராட்சிைளில் யம ர், துவண யம ர், ைவைைர், 

 

 

 

 



        

    

துவணத்ைவைைர் ஆகிய ாவரத் யைர்வுசசய்ைைற்ைான 

மவைமுைத் யைர்ைல் நவைசபற்ைது. இதில் சபரும்பாைான 

பைவிைவள திமுை கூட்ைணி சைன்ைது. 

மார்ச்.4: ஆஸ்தியரலி ாவின் சுழற்பந்து ஜாம்பைான் 

யஷன் ைார்ன் (52) ைாய்ைாந்தில் ைங்கியிருந்ையபாது 

மாரவைப்பு ஏற்பட்டுக் ைாைமானார். 

மார்ச்.5: மத்தி  அரசின் கூடுைல் சசாலிசிட்ைர் சஜனரல் 

அமன் யைகி ைன்னுவை  பைவிவ  இராஜினாமா சசய்து, 

அைற்ைான ைடிைத்வை மத்தி  சட்ைத்துவை அவமச்சர் 

கிரின் ரிஜிஜுவுக்கு அனுப்பினார். 

மார்ச்.5: மணிப்பூரில் 60 சட்ைப்யபரவைத் சைாகுதிைளுக்கு 

இருைட்ைங்ைளாை நவைசபற்ை யைர்ைலில் 86.01 சைவீை 

ைாக்குைள் பதிைாயின. 

 

3. புதி  ைாடிக்வை ாளர்ைவள யசர்க்ை யபடிஎம் 

நிறுைனத்துக்கு ைவை: ரிசர்வ் ைங்கி நைைடிக்வை 

புதி  ைாடிக்வை ாளர்ைவள யசர்க்ை யபடிஎம் 

நிறுைனத்துக்கு ஆர்பிஐ ைவை விதித்துள்ளது. ஆன்வைன் 

நிதி பரிைர்த்ைவன நிறுைனமான யபடிஎம், புதி  

ைாடிக்வை ாளர்ைவள யசர்க்ை இந்தி  ரிசர்வ் ைங்கி 

(RBI) ைவை விதித்துள்ளது. 1949ஆம் ஆண்டு ைங்கி 

ஒழுங்குமுவை சட்ைம் விதி 35-ஏ பிரிவின்கீழ் 

இந்ைநைைடிக்வை எடுக்ைப்படுைைாைவும் இந்ை ைவை 

உைனடி ாை அமலுக்கு ைருைைாைவும் ரிசர்வ் ைங்கி 

சைரிவித்துள்ளது. யபடிஎம் நிறுைனத்தின் நிர்ைாைம் 

சைாைர்பான ஐ ப்பாடு ைாரணமாை இந்ை நைைடிக்வைவ  

யமற்சைாள்ைைாை ஆர்பிஐ கூறியுள்ளது. 

நிறுைனத்தின் ஐடி சச ல்பாடுைவள ைணிக்வை சசய்  

ைைைல் சைாழில்நுட்ப (ஐடி) ைணிக்வைக் குழுவை 

அவமக்குமாறு யபடிஎம் நிறுைனத்வை ஆர்பிஐ 

ைலியுறுத்தியுள்ளது. ஐடி ைணிக்வை நிறுைனம் அளிக்கும் 

அறிக்வையின் அடிப்பவையில் புதி  

ைாடிக்வை ாளர்ைவள அனுமதிப்பைற்கு சிைப்பு அனுமதி 

ைழங்குைது குறித்து பரிசீலிக்ைப்படும் என ஆர்பிஐ 

அறிக்வையில் குறிப்பிைப்பட்டுள்ளது. 

ஜூன் மாைத்தில் சிறி  நிதி ைங்கி சைாைங்குைது 

சைாைர்பாை ரிசர்வ் ைங்கிவ  இரு தினங்ைளுக்கு முன் 

யபடிஎம் விண்ணப்பித்திருந்ைது. இந்நிவையில் நிறுைன 

சச ல்பாடு குறித்ை புைார் எழுந்ைைன் அடிப்பவையில் இந்ை 

நைைடிக்வைவ  ஆர்பிஐ எடுத்துள்ளைாைக் கூைப்படுகிைது. 

 

4. இந்தி ாவில் உருைாக்ைப்பட்ை விமானிைள் பயிற்சி 

விமானம்: ென்சா-என்ஜி-இன் ைைல்மட்ை யசாைவன 

சைற்றி 

விமானிைள் பயிற்சி சபறுைைற்ைாை இந்தி ாவில் 

உருைாக்ைப்பட்டுள்ள ென்சா-என்ஜி நவீன பயிற்சி 

விமானத்தின் ைைல்மட்ை யசாைவனைள் சைற்றிசபற்ைன. 

இந்தி  அரசின் அறிவி ல் மற்றும் சைாழில்துவை 

ஆராய்ச்சி மன்ைத்தின் (சிஎஸ்ஐஆர்) ஆய்வுக்கூைங்ைளில் 

ஒன்று சபங்ைளூருவிலுள்ள யைசி  விமானவி ல் 

ஆய்ைைம் (என்ஏஎல்). இந்ை ஆய்ைைம், விமானி 

பயிற்சிக்ைாை ென்சா என்ை இரு நபர் விமானத்வை 

1993-ல் உருைாக்கி து. 

யமம்பட்ை சைாழில்நுட்பங்ைவளக் சைாண்ைபுதி  

ைவைமுவை ென்சா - என்ஜி (New Generation) என்ை 

அவை ாளத்யைாடு சசப்.2021-ல் முைன்முைைாை பைக்ை 

விைப்பட்ைது. ஆராய்ச்சி நிவையிலிருந்து உற்பத்தி 

நிவைக்குச் சசல்ை பை விைமான விமான யசாைவனைள் 

சசய் ப்படும். சமீபத்தில் நைந்ை ைைல் மட்ை 

யசாைவனைளில் ென்சா-என்ஜி சைற்றி சபற்றுள் ளது. 

இதுகுறித்து அறிவி ல் சைாழில்நுட்ப அவமச்சைம் 

சைளியிட்டுள்ள சசய்திக்குறிப்பில் கூறியிருப்பைாைது: 

ென்சா-என்ஜி விமானத்தின் ைைல்மட்ை யசாைவனைள் 

புதுச்யசரியில் நவைசபற்ைன. மணிக்கு 155 கிமீ யைைத்தில் 

பைந்ை விமானம் சபங்ைளூருவிலிருந்து புதுச்யசரி ைவர 

உள்ள 140 ைைல் வமல் தூரத்வை ஒன்ைவர மணி 

யநரத்தில் அவைந்ைது. 

இதுைவர 37 முவை யசாைவன 

பிப்.19 முைல் மார்ச் 5 ைவர ைைல் மட்ை யசாைவனைளில் 

இந்ை விமானம் 18 மணி யநரம்ஈடுபடுத்ைப்பட்ைது. 

விமானத்தின் பல்யைறுசச ல்பாடுைள் சைற்றிைரமாை 

பரியசாதிக்ைப்பட்ைன. இந்ை யசாைவனைளுைன் இதுைவர 

விமானம் 37 முவை பைக்ை விைப்பட்டு 50 மணி யநரம் 

யசாதிக்ைப்பட்ைது. இன்னும் சிை யசாைவனைளுக்கு பிைகு 

சிவில் விமான யபாக்குைரத்து சபாது இ க்குநரைத்தின் 

அனுமதி சபைப்படும். விமானம் உற்பத்தி நிவைக்குச் 

சசல்ை ைைல்மட்ை யசாைவனயின் சைற்றி ஒரு முக்கி  

வமல்ைல் ஆகும். 

ென்சா-என்ஜி விமானத்தில் பை புதி  

சைாழில்நுட்பங்ைள் ப ன்படுத்ைப்பட்டுள்ளன. உள்நாட்டு 

ை ாரிப்பாைவும் எரிசபாருள் சிக்ைனமும் உள்ளைால் 

விமான பயிற்சி பள்ளிைளுக்கு ஏற்ை விமானமாை இது 

இருக்கும். இந்ை விமானத்வை ைாங்குைைற்கு இதுைவர 

80 விமான பயிற்சி பள்ளிைள் விருப்பம் சைரிவித்துள்ளன. 

இவ்ைாறு சசய்திக்குறிப்பில் கூைப்பட்டுள்ளது. 

 


