
        

    

1. அண்மைச் செய்திகளில் இடம்செற்ற சியாைாசெய் 

என்ற ச ால்லியல்  ளம் அமைந்துள்ள நாடு எது? 

அ) ஜப்பான் 

ஆ) வியட்நாம் 

இ) சீனா  

ஈ) சுமத்ரா 

✓ சீனாவைச் சேர்ந்த ததால்தபாருள் ஆராய்ச்சியாளர்கள் 

தபய்ஜிங்கிலிருந்து நூறு வமல்களுக்கு குவைைான 

ததாவைவில் உள்ள சியாமாதபய் என்ை இடத்தில் பழங் 

கற்காை பண்பாட்டின் எச்ேங்கவள கண்டுபிடித்துள்ளனர்.  

✓ அங்கு, பண்வடய ச ாமினின்கள் ஓச்ேர் எனப்படும் 

தேந்நிை நிைமிவயப் பயன்படுத்தியது மற்றும் கல்லில் 

இருந்து சிறிய கத்தி சபான்ை கருவிகவள ைடிைவமத்தது 

கண்டுபிடிக்கப்பட்டது. இந்த எச்ேங்கள் 40,000 

ஆண்டுகளுக்கும் முந்வதயவை என்று நம்பப்படுகிைது. 

 

2. ‘Role of Labour in India’s Development’ என்ற நூமை 

செளியிட்ட நிறுெனம் எது? 

அ) பன்னாட்டு ததாழிைாளர் அவமப்பு 

ஆ) NITI ஆசயாக் 

இ) பணியாளர் & சைவைைாய்ப்பு அவமச்ேகம்  

ஈ) ASSOCHAM 

✓ ‘இந்தியாவின் ைளர்ச்சியில் ததாழிைாளர்களின் பங்கு’ 

என்ை நூலிவன ததாழிைாளர் நைன், சைவைைாய்ப்பு 

அவமச்ேர் பூசபந்திர யாதவ் தைளியிட்டார். இந்தியாவின் 

ைளர்ச்சிப் பயணத்தில் ததாழிைாளர்களின் பங்களிப்பு 

குறித்து பிரபை கல்வியாளர்கள் & களப்பணியாளர்கள் 

எழுதிய 12 கட்டுவரகள் இந்நூலில் இடம்தபற்றுள்ளன.   

✓ வி வி கிரி சதசிய ததாழிைாளர் கல்விக் கழகம் இந்த 

நூலிவன தைளியிட்டுள்ளது. 

 

3. MSME அமடெகம், ெடிெமைப்பு & IPR திட்டங்களின் 

ஒருங்கிமைப்ொக ச ாடங்கப்ெட்ட ஒரு புதிய திட்டத்தின் 

செயர் என்ன? 

அ) MSME ோம்பியன்ஸ் திட்டம் 

ஆ) MSME புத்தாக்க திட்டம்  

இ) MSME பிளஸ் திட்டம் 

ஈ) MSME புசரா திட்டம் 

✓ சிறு, குறு மற்றும் நடுத்தர ததாழில் நிறுைனங்களுக்கான 

புதுவமகள் (ைழிகாட்டுதல், ைடிைவமப்பு மற்றும் 

அறிவுோர் தோத்துரிவம) திட்டத்வதயும் MSME ஐடியா 

ச க்கத்தாவனயும் மத்திய சிறு, குறு, நடுத்தர ததாழில் 

நிறுைனங்கள் துவை அவமச்ேர் நாராயண் ராசண 

ததாடங்கி வைத்தார். 

✓ சிறு, குறு, நடுத்தரத் ததாழில் நிறுைனங்கள் துவையின் 

பவடப்புத்திைவன ஊக்குவித்து ஆதரிக்க MSME 

புதுவமகள் திட்டம் உதவும். 

 

 

4. ெமீெ செய்திகளில் இடம்செற்ற, ‘Xenotransplantation’ 

என்ெதுடன் ச ாடர்புமடய துமற எது? 

அ) கிரிப்சடா-நாணயம் 

ஆ) உறுப்பு மாற்று அறுவை சிகிச்வே  

இ) குவைகடத்தி உற்பத்தி 

ஈ) பருைநிவை மாற்ைம் 

✓ அயல்பதியஞ்தேய்தல் (Xenotransplantation) என்பது அ) 

மனிதரல்ைாத விைங்குமூைத்திலிருந்து உயிரணுக்கள், 

திசுக்கள் அல்ைது உறுப்புகள், அல்ைது (ஆ) ஆய்வகத்தில் 

இருந்து பெறப்ெட்ட மனித உடல் திரைங்கள், தேல்கள், 

திசுக்கள் அல்ைது உறுப்புகவள மனிதனுக்கு மாற்றுைது 

என ைவரயறுக்கப்படுகிைது. 

✓ இதயம் தேயலிழந்த நிவையில், மரபணு மாற்ைப்பட்ட 

பன்றியின் இதயம் மாற்ைப்பட்ட சநாயாளி அண்வமயில் 

காைமானார். இது இந்த அறுவை சிகிச்வேக்கு இரண்டு 

மாதங்களுக்குப் பிைகு நடந்துள்ளது. 

 

5. உைகளாவிய ெர்த் கத்தில் ரஷ்யாவின் மிகப்செரிய 

ெங்களிப்பு எது? 

அ) பாதுகாப்பு உபகரணங்கள் 

ஆ) கச்ோ தபட்சராலியம்  

இ) சுத்திகரிக்கப்பட்ட தபட்சராலியம் 

ஈ) எஃகு 

✓ உைகளாவிய ைர்த்தகத்தில் ரஷ்யாவின் மிகப்தபரிய 

பங்களிப்பு எரிேக்தி குறிப்பாக கச்ோ தபட்சராலியம் (USD 

123 பில்லியன்). அவதத் ததாடர்ந்து சுத்திகரிக்கப்பட்ட 

தபட்சராலியமும் எரிைாயுவும் உள்ளது. 

✓ ேமீபத்தில், உக்வரன் மீதான சபார்த்ததாடுப்பாள் 

தபாருளாதாரத்தவடகளால் பாதிக்கப்பட்ட ரஷ்யா 200-

க்கும் சமற்பட்ட தயாரிப்புகளுக்கு ஏற்றுமதி தவடவய 

அறிவித்தது. ஐசராப்பிய ஒன்றிய நாடுகளுக்கு எரிேக்தி 

விநிசயாகம் தேய்யும் முதன்வமயாளராக ரஷ்யா உள்ளது. 

 

6. எந்  ைத்திய அமைச்ெகத் ால், டிரரான் ைற்றும் டிரரான் 

கூறுகளுக்கான PLI திட்டம் அறிவிக்கப்ெட்டது? 

அ) பாதுகாப்பு அவமச்ேகம் 

ஆ) சிவில் ைான்சபாக்குைரத்து அவமச்ேகம்  

இ) ைணிகம் மற்றும் ததாழிற்துவை அவமச்ேகம் 

ஈ) MSME அவமச்ேகம் 

✓ உற்பத்தியுடன் இவணந்த ஊக்கத்ததாவக தபறுைதற்கு 

டிசரான் ததாழில் நிறுைனங்களிடமிருந்து விண்ணப்பங் 

-கள் ைரசைற்கப்படுைதாக சிவில் ைான்சபாக்குைரத்து 

அவமச்ேகம் ததரிவித்துள்ளது. 

✓ உற்பத்தியுடன் இவணந்த ஊக்கத்ததாவக திட்டம் கடந்த 

2021 தேப்.30 அன்று அறிவிக்கப்பட்டது. உற்பத்தியுடன் 

இவணந்த ஊக்கத்ததாவக வீதமானது மதிப்புக்கூடுதல் 

ததாவகயில் 20% ஆகும். 

 

 

 

 

 

 

 

 



        

    

7. ‘யூரராொ கிளிப்ெர் விண்கைம்’ என்ெது பின்வரும் எந்  

விண்செளி நிறுெனத்தின் மு ன்மைத் திட்டைாகும்? 

அ) நாோ  

ஆ) ஈஎஸ்ஏ 

இ) ஜாக்ஸா 

ஈ) சராஸ்சகாஸ்மாஸ் 

✓ 2024ஆம் ஆண்டில் வியாழனின் நிைைான யூசராபாவிற்கு 

ஏைப்படுைதற்கு முன், ‘யூசராபா கிளிப்பர் விண்கைத்தின்’ 

இறுதிக்கட்டப் பணிகவள நாோ சமற்தகாண்டு ைருகிைது.  

✓ இந்த விண்கைத்தின் முதன்வம அவமப்பு ஜான்ஸ் 

 ாப்கின்ஸ் அப்வளடு பிசிக்ஸ் ஆய்ைகக்கத்தால் 

ைடிைவமத்து கட்டப்பட்ட பத்து அடி உயரமுள்ள ஒரு 

மாதபரும் உந்துவிவே ததாகுதி ஆகும். 

 

8. ‘Lunar Reconnaissance’ சுற்றுக்கலனை ஏவிய நாடு 

எது? 

அ) ரஷ்யா 

ஆ) அதமரிக்கா  

இ) ஜப்பான் 

ஈ) இந்தியா 

✓ லூனார் ரீகவனதேன்ஸ் ஆர்பிட்டர் (LRO) என்பது NASA 

இன் சராசபா விண்கைமாகும். 

✓ இது நிைவின் வமயத்தில் இருந்து விைகி துருை சுற்றுப் 

பாவதயில் அதவனச் சுற்றி ைருகிைது. நாோவின் லூனார் 

ரீகவனதேன்ஸ் ஆர்பிட்டர் திங்களின் சமற்பரப்வப 

ஆய்ைதற்காக உருைாக்கம் தேய்யப்பட்டுள்ளது. 

 

9. அண்னைச் செய்திகளில் இடம்செற்ற ர ாரைாங்கி 

நகரம் அமைந்துள்ள ைாநிைம் எது? 

அ) சமகாையா 

ஆ) அருணாச்ேை பிரசதேம்  

இ) இராஜஸ்தான் 

ஈ) ஒடிஸா 

✓ அருணாச்ேை பிரசதேத்தில் உள்ள ச ாசைாங்கியில் 

கிரீன்பீல்ட் விமான நிவையத்வத அவமக்கும் பணிவய 

இந்திய ைானூர்தி நிவைய ஆவணயம் சமற்தகாண்டு 

உள்ளது. இது மாநிைத்தின் தவைநகரான இட்டாநகரில் 

இருந்து 15 கிமீ ததாவைவில் உள்ளது. கிரீன்பீல்ட் விமான 

நிவையம் `645 சகாடி மதிப்பீட்டில் கட்டப்பட்டு ஆக.15, 

2022 முதல் தேயல்படத்ததாடங்கும். 

 

10. எந்  ைாநிைத்தின் சுற்றுைாத் துமறயால், “பிராஜ் 

ர ாலி ைரகாத்ெெம்” நடத் ப்ெடுகிறது? 

அ) உத்தர பிரசதேம் 

ஆ) மத்திய பிரசதேம் 

இ)  ரியானா 

ஈ) இராஜஸ்தான்  

✓ இராஜஸ்தான் மாநிை சுற்றுைாத்துவை, மார்ச்.12-14 ைவர 

மூன்று நாள் ச ாலி பண்டிவகயான, “பிராஜ் ச ாலி 

மசகாத்ேைத்வத” நடத்தவுள்ளது. 

✓ அக்தகாண்டாட்ட நிகழ்வுகள் பாரத்பூர், டீக் மற்றும் கமான் 

நகரங்களில் நவடதபறும். உள்ளூர் விவளயாட்டுகள், 

பாரம்பரிய நடனம் மற்றும் இவேயுடன் அவனத்து ையது 

சுற்றுைாப் பயணிகவளயும் மகிழ்விப்பதற்காக இந்தக் 

தகாண்டாட்டம் நடத்தப்படுகிைது. 

 

 

1. ‘`5,000 சகாடி முதலீடு, 70,000+ சைவைைாய்ப்பு’ - 

தேன்வனயில் மிகப்தபரிய ஐடி ைளாகத்துக்கு முதல்ைர் மு 

க ஸ்டாலின் அடிக்கல் 

தேன்வன தரமணியில், “ஸ்டாண்டர்டு ோர்ட்டர்டு 

குசளாபல் பிசினஸ் ேர்வீேஸ்”-ன் மிகப்தபரிய 

உைகளாவிய ைளாகத்திற்கு தமிழக முதல்ைர் மு க 

ஸ்டாலின் அடிக்கல் நாட்டினார். 

இது ததாடர்பாக தமிழ்நாடு அரசு தைளியிட்டுள்ள தேய்திக் 

குறிப்பு: ஸ்டாண்டர்டு ோர்ட்டர்டு குசளாபல் பிசினஸ் 

ேர்வீேஸின் மிகப்தபரிய உைகளாவிய ைளாகத்திற்கு, 

தமிழக முதல்ைர் மு க ஸ்டாலின் அடிக்கல் நாட்டினார்.  

டிட்சகாவின் 50 சகாடி ரூபாய் முதலீட்டு பங்குடன் 

சமற்தகாள்ளும் இந்தக் கூட்டுமுயற்சி தேயல்திட்டத்தில், 

இந்த ஐடி மற்றும் ஐடிஇஎஸ் பூங்காைானது 6.8 மில்லியன் 

ேதுர அடி பரப்பில், 27 ஏக்கர் நிைப்பரப்பில் அவமயவுள்ளது. 

5,000 சகாடி ரூபாய் முதலீட்வடக் தகாண்டிருக்கும் இந்த 

தேயல்திட்டத்தில், DLF நிறுைனம் இத்ததாவகவய படிப் 

படியாக சதவைப்படும் காைகட்டங்களில் முதலீடு தேய்யும். 

இதுசபான்ை தபரிய அளவிைான ைர்த்தக அலுைைக 

தேயல்திட்டங்கள், ஒரு டிரில்லியன் SGDP (மாநிை 

அளவில் தமாத்த உள்நாட்டு உற்பத்தி) என்ை இைக்வக 

2030ஆம் ஆண்டுக்குள் எட்டுைதற்கு தமிழ்நாட்டிற்கு 

ைாய்ப்புகவள ைழங்கும். 

 

2. நீர்நிவை ஆக்கிரமிப்பு: தமிழ்நாடு முதலிடம் 

இராஜ்யேபாவில் சகள்வி ஒன்றுக்கு பதில் அளித்த மத்திய 

ஜல்ேக்தி துவை இவணயவமச்ேர் பிஸ்சைஸ்ைர் துாடு 

கூறியதாைது: நாடு முழுதும், 9.45 இைட்ேம் நீர்நிவைகள் 

இருப்பதாக கணக்தகடுப்பில் ததரியைந்துள்ளது. இதில், 18 

ஆயிரத்து 691 நீர்நிவைகள் ஆக்கிரமிக்கப்பட்டுள்ளன. 

தமிழ்நாட்டில்தான் அதிகபட்ேமாக 8,366 நீர்நிவைகள் 

ஆக்கிரமிக்கப்பட்டுள்ளன. ஆந்திராவில் 3,920; 

ததலுங்கானாவில், 3,032 நீர்நிவைகள் ஆக்கிரமிப்பில் 

உள்ளன. இவ்ைாறு அைர் கூறினார். 

 

3. ஏர் இந்தியாவின் புதிய தவைைராக டாடா ேன்ஸ் 

ேந்திரசேகரன் நியமனம் 

ஏர் இந்தியாவின் புதிய தவைைராக ேந்திரசேகரவன 

நியமித்து டாடா குழுமம் அறிவிப்பு தைளியிட்டுள்ளது. 

 

 

 

 



        

    

ஏர் இந்தியா நிறுைனத்தின் புதிய தவைவமச் தேயல் 

அதிகாரி, நிர்ைாக இயக்குநராக இல்கர் ஐசி நியமனம் 

தேய்யப்படுைதாக டாடா அறிவித்தது. துருக்கி ஏர்வைன்ஸ் 

நிறுைனத்தின் முன்னாள் தவைைராக பணியாற்றியைர் 

இல்கர் ஐசி. ஏப்ரல்.1ஆம் சததி இல்கர் ஐசி தபாறுப்சபற்க 

இருந்தார். அைரது நியமனத்துக்கு பல்சைறு தரப்பில் 

எதிர்ப்புகள் கிளப்பின. 

துருக்கி அதிபருக்கு தநருக்கமானைர் என்பதால் அைரது 

பணிநியமனத்துக்கு மத்திய அரசு ஒப்புதல் ைழங்கக் 

கூடாது என இந்தியாவில் சகாரிக்வக எழுந்தது.  

இதவனயடுத்து அைர் பதவிசயற்க மறுத்து விட்டார். 

இந்தநிவையில் ஏர் இந்தியாவின் புதிய தவைைராக 

ேந்திரசேகரன் இருப்பார் என்று டாடா குழுமம் அறிவித்து 

உள்ளது. இதற்கான ஒப்புதவை டாடா குழுமம் ைழங்கியது. 

ேந்திரசேகரன், டாடா குழுமத்திற்கு தவைவமதாங்கும் 

முதல் பார்சி அல்ைாத ததாழில்முவை நிர்ைாகி ஆைார். 

 

4. திருக்குைள் – ‘புளியமரத்தின் கவத’ - ததலுங்கு 

நூல்கவள முதல்ைர் மு க ஸ்டாலின் தைளியிட்டார் 

உைகப்தபாதுமவையாம் திருக்குைள், எழுத்தாளர் சுந்தர 

ராமோமியின் ‘ஒரு புளியமரத்தின் கவத’ ஆகியைற்றின் 

ததலுங்கு நூல்கவள முதல்ைர் முக ஸ்டாலின் தவைவமச் 

தேயைகத்தில் தைளியிட்டார். 

இதுகுறித்து, தமிழக அரசு தைளியிட்ட தேய்தி: 

அரசுப் பள்ளிகளில் ததாழில்நுட்பக் கட்டவமப்வப 

ைலிவமப்படுத்தவும், எளிவமயாக ததாழில்நுட்ப கற்ைல் 

ைளங்கவள பள்ளிகளில் உருைாக்கிடவும் அரசு 

நடைடிக்வக எடுத்துள்ளது. 

ததாழில்நுட்ப மற்றும் கணினிமயமான பள்ளிகளின் 

தேயல்முவைக்கு ஏற்ைைவகயில் ஆசிரியர்களின் ததாழில் 

நுட்பத்திைவன சமம்படுத்த தமிழக அரசின் பள்ளிக் 

கல்வித்துவையும், காக்னிேன்ட் தகைல் ததாழில்நுட்ப (CTS) 

நிறுைனமும் இவணந்து பள்ளிகளில் ததாழில்நுட்ப தர 

சமம்பாட்டுக்கான ஒப்பந்தத்வத சமற்தகாண்டன. 

இந்த ஒப்பந்தம் முதல்ைர் மு க ஸ்டாலின் முன்னிவையில் 

தேய்துதகாள்ளப்பட்டது. இந்த ஒப்பந்தம்மூைமாக, கணினி 

மயக்கற்ைல் சமம்பாட்டுத் திட்டத்துக்கு காக்னிேன்ட் 

நிறுைனம் அறிவுோர் பங்குதாரராக அரசுடன் இவணந்து 

தேயைாற்றும். 

நூல்கள் தைளியீடு: ‘உைகப்தபாதுமவை’ எனப் 

சபாற்ைப்படும் திருக்குைள் நூைானது, சபராசிரியர் தஜயப் 

பிரகாஷ்மூைமாக ததலுங்கில் தமாழிதபயர்க்கப்பட்டுள்ளது. 

இசதசபான்று, புகழ்தபற்ை எழுத்தாளர் சுந்தரராமோமி 

எழுதிய ‘ஒரு புளியமரத்தின் கவத’ நூைானது, தகளரி 

கிருபானந்தனால் ததலுங்கில் தமாழிதபயர்ப்பு தேய்யப் 

-பட்டுள்ளது. இந்த 2 நூல்கவள முதல்ைர் மு க ஸ்டாலின் 

தைளியிட்டார். 

 

5. சேதி பெரியுமா? 

மார்ச் 6: மகளிர் 50 ஓைர் உைகக் சகாப்வப கிரிக்தகட் 

சபாட்டிகளில் ஆைாைது முவையாகப் பங்சகற்கும் முதல் 

வீராங்கவன என்கிை சிைப்வப இந்தியாவின் மிதாலி ராஜ் 

தபற்ைார். 

மார்ச் 7: ேர்ைசதே மகளிர் தினத்வததயாட்டி மத்திய அரசு 

ைழங்கிய 2020-ஆம் ஆண்டுக்கான ‘மகளிர் ேக்தி’ 

விருது நீைகிரிவயச் சேர்ந்த வகவிவனக்கவைஞர்கள் 

தஜயமுத்து, சதஜம்மாளுக்கும் 2021-ஆம் ஆண்டுக்கான 

விருது மன நை மருத்துை நிபுணர் தாரா ரங்கோமிக்கும் 

ைழங்கப்பட்டன. 

மார்ச் 8: தமிழக நகர்ப்புை ைாழ்விட சமம்பாட்டு ைாரிய 

வீடுகள், இனி குடும்பத் தவைவிகளின் தபயரிசைசய 

ைழங்கப்படும் என மு க ஸ்டாலின் அறிவித்தார். 

மார்ச் 9: குஜராத் ஜாம்நகரில் பாரம்பரிய மருந்துகளுக்கான 

உைக சுகாதார அவமப்பின் ேர்ைசதே வமயத்வத 

அவமக்க மத்திய அவமச்ேரவை ஒப்புதல் அளித்தது. 

மார்ச் 9: முன்னாள் பிரதமர் இராஜீவ்காந்தி படுதகாவை 

ைழக்கில் 31 ஆண்டுகளாகச் சிவையில் இருக்கும் 

சபரறிைாளனுக்கு ஜாமீன் ைழங்கி உச்ேநீதிமன்ைம் 

உத்தரவிட்டது. 

மார்ச் 10: 5 மாநிைங்களில் நவடதபற்ை ேட்டப்சபரவைத் 

சதர்தலில் உத்தர பிரசதேம், உத்தராகண்ட், மணிப்பூர், 

சகாைா ஆகிய நான்கு மாநிைங்களில் பாஜக ஆட்சிவயத் 

தக்கவைத்துக்தகாண்டது. பஞ்ோபில் முதன்முவையாக 

ஆம் ஆத்மி கட்சி ஆட்சிவயக் வகப்பற்றியது. 

மார்ச் 10: இந்தியாவில் ‘ஒசர நாடு ஒசர சதர்தல்’ நடத்தத் 

சதர்தல் ஆவணயம் தயாராக இருப்பதாகத் தவைவமத் 

சதர்தல் ஆவணயர் சுஷில் ேந்திரா ததரிவித்தார். 

மார்ச் 11: இந்தியாவில் முதன்முவையாக முழுைதும் 

தபண்களால் நிர்ைகிக்கப்படும் ததாழிற்பூங்கா 

ஐதராபாத்தில் ததாடங்கப்பட்டது. 

 

6. மார்ச்.15 – உலக நுகர்சவார் நாள் 

கருப்பொருள்: Fair Digital Finance 

 


