
        

    

1. ‘G20 People’s Climate Vote 2021’ என்ற அறிக்கைகை 

வெளியிட்ட நிறுெனம் எது? 

அ) UNDP  

ஆ) UNESCO 

இ) உலக வங்கி 

ஈ) WHO 

✓ அண்மையில் ஐக்கிய நாடுகளின் வளர்ச்சித் திட்டத்தால் 

(UNDP) வவளியிடப்பட்ட, ‘G20 People’s Climate Vote 2021’ 

அறிக்மகயின்படி, இந்தியாவிலுள்ள 67% இமளஞர்கள் 

காலநிமல வநருக்கடிமய உலகளாவிய அவசரநிமல 

என்று கருதுகின்றனர். 

✓ அவசரக் வகாள்மக உருவாக்கம் ைற்றும் ைாற்றத்தின் 

அவசியம் குறித்தும் இமளஞர்கள் குரல் வகாடுக்கின்றனர். 

அததசையம், பருவநிமல ைாற்றத்மத உலகளாவிய 

அவசரநிமலயாகக் கருதும் வயதுவந்ததாருள் இந்திய 

ததசத்தில் 58% தபர் ைட்டுதை உள்ளனர். 

 

2. இந்திை ைடற்பகட நாள் வைாண்டாடப்படுகிற தேதி து? 

அ) ைார்ச் 10 

ஆ) டிசம்பர் 04  

இ) பிப்ரவரி 10 

ஈ) ஆகஸ்ட் 04 

✓ 1971ஆம் ஆண்டு இந்தியா-பாகிஸ்தான் தபாரின்தபாது, 

‘ஆபதரஷன் டிமரவடன்ட்’ நடவடிக்மகயில் இந்திய கடற் 

பமடயின் எதிர்த்தாக்குதலுக்கு ைதிப்பளிக்கும் வமகயில் 

ஆண்டுததாறும் டிச.4 அன்று இந்திய கடற்பமட நாளாகக் 

வகாண்டாடப்படுகிறது. இந்த ஆண்டு (2021), “ஸ்வர்னிம் 

விஜய் வர்ஷ்” என்ற கருப்வபாருளின்கீழ் கடற்பமட இந்த 

நிகழ்மவக்வகாண்டாடியது. 

 

3. 2022 - உலை நுைர்தொர் உரிகைைள் நாளுக்ைானக் 

ைருப்வபாருள் என்ன? 

அ) Consumer Rights First  

ஆ) Leaving No one Behind 

இ) Fair Digital Finance  

ஈ) Sustainable Consumerism 

✓ உலகளாவிய நுகர்தவார் உரிமைகள் நாளானது ைார்ச் 

15 அன்று நுகர்தவாரின் உரிமைகமள அங்கீகரிக்கும் 

வமகயில் வகாண்டாடப்படுகிறது. உலகம் முழுவதும் 

நுகர்தவார் உரிமைகள் குறித்த விழிப்புணர்மவ 

ஊக்குவிப்பதத இந்த நாளின் தநாக்கைாகும். 

✓ ஒவ்தவார் ஆண்டும், உலகம் முழுவதும் இந்த நாமளக் 

வகாண்டாட ஒரு குறிப்பிட்ட கருப்வபாருள் பின்பற்றப்படுகி 

-றது. நடப்பு 2022ஆம் ஆண்டுக்கான உலக நுகர்தவார் 

உரிமைகள் நாளின் கருப்வபாருள், “Fair Digital Finance”. 

 

4. தேசிை சுற்றுலா நாள் வைாண்டாடப்படுகிற தேதி எது? 

அ) ஜன.25  ஆ) பிப்.25 

இ) ைார்ச்.25 ஈ) ஏப்.25 

✓ சுற்றுலாவின் முக்கியத்துவம் ைற்றும் வபாருளாதாரத்தில் 

அதன் தாக்கம்குறித்து விழிப்புணர்மவ ஏற்படுத்துதற்காக 

ஒவ்தவார் ஆண்டும் ஜனவரி.25 அன்று நாடு முழுவதும் 

ததசிய சுற்றுலா நாள் வகாண்டாடப்படுகிறது. 

✓ இந்த ஆண்டு, சுற்றுலா அமைச்சகம் ‘அமுதப்வபருவிழா’ 

என்ற வபயரில் ததசிய சுற்றுலா நாமள அனுசரிக்கிறது. 

“Rural and Community Centric Tourism” என்பது இந்த 

ஆண்டு ததசிய சுற்றுலா நாளுக்கானக் கருப்வபாருளாகும். 

 

5. எந்ே இந்திை ெங்கிக்கு, IFR ஆசிைாவின், ‘ஆசிை 

ெங்கிக்ைான விருது’ ெழங்ைப்பட்டுள்ளது? 

அ) ஐசிஐசிஐ வங்கி 

ஆ) பாரத ஸ்தடட் வங்கி 

இ) ஆக்சிஸ் வங்கி  

ஈ) HDFC வங்கி 

✓ இந்தியாவின் மூன்றாவது மிகப்வபரிய தனியார் துமற 

வங்கியான ஆக்சிஸ் வங்கி, ஈக்விட்டி ைற்றும் கடன் 

வழங்குவதில் அதன் வசயல்திறனுக்காக, IFR ஆசியாவின் 

ஆசிய வங்கிக்கான விருமதப்வபற்றுள்ளது. இந்த ஆண்டு, 

மபனான்ஸ் ஆசியாவின் விருதுகளில், ‘இந்தியாவின் 

சிறந்த DCM ஹ ௌஸ்’ விருமதயும் அது வவன்றுள்ளது.  

✓ 2021 டிச.31 நிலவரப்படி, அவ்வங்கிக்கு நாடு முழுவதும் 

4,700 உள்நாட்டு கிமளகள் ைற்றும் 11,060 ATM-கள் 

உள்ளன. 

 

6. சமீபத்தில் முேன்முகறைாை வைட்டாவெர்ஸில் நுகழந்ே 

ெங்கி எது? 

அ) உலக வங்கி 

ஆ) இந்திய ரிசர்வ் வங்கி 

இ) JP தைார்கன்  

ஈ) சிட்டி யூனியன் வங்கி 

✓ JP தைார்கன் வைட்டாவவர்ஸில் ஓர் அங்காடிமய அமைத்த 

உலகின் முதல் வங்கியாக ைாறியுள்ளது. அவைரிக்காவின் 

மிகப்வபரிய வங்கியான இவ்வங்கி, பிளாக்வசயின் அடிப்ப 

-மடயில் இயங்கும் ஓர் உலகான டீவசன்ட்ராலாந்தில் 

இதமனத் திறந்துள்ளது. 

 

7. ஏர் இந்திைாவின் ேகலெராை நிைமிக்ைப்பட்டுள்ள 

இந்திைர் ைார்? 

அ) N சந்திரதசகரன்  

ஆ) நந்தன் நிதலகனி 

இ) சஞ்சீவ் தைத்தா 

ஈ) தீபக் பதரக் 

✓ டாடா சன்ஸ் நிறுவனத்தின் தமலவர் N சந்திரதசகரன், 

இந்திய அரசாங்கத்திடமிருந்து அண்மையில் டாடா 

குழுைத்தால் மகயகப்படுத்தப்பட்ட ஏர் இந்தியா என்ற 

விைான நிறுவனத்தின் தமலவராக அதிகாரப்பூர்வைாக 

நியமிக்கப்பட்டுள்ளார். 

✓ வஜனரல் இன்சூரன்சு கழகத்தின் முன்னாள் CMD ஆலிசு 

ஜீ வர்கீசு மவத்யன் ைற்றும் ஹிந்துஸ்தான் யூனிலீவரின் 

 

 

 

 

 

 

 



        

    

தமலவர் சஞ்சீவ் தைத்தா ஆகிதயார் இந்தக் குழுவில் 

தன்னாட்சிமிக்க இயக்குநர்களாக தசர்க்கப்பட்டனர். 

 

8. 2022 - வெர்ைன் ஓபன் தபாட்டியில் வெள்ளிப்பேக்ைம் 

வென்ற இந்திை வீரர் ைார்? 

அ) P V சிந்து 

ஆ) கிடாம்பி ஸ்ரீகாந்த் 

இ) லக்ஷ்யா வசன்  

ஈ) சாய்நா தநவால் 

✓ 2022 - வஜர்ைன் ஓபன் ஆடவர் ஒற்மறயர் பிரிவு இறுதிப் 

தபாட்டியில் இந்திய பாட்மிண்டன் வீராங்கமன லக்ஷ்யா 

வசன், தாய்லாந்தின் மூத்த வீரரும், உலகின் இருபாதாம் 

நிமல வீரருைான குன்வலௌட் விடிட்சார்மனச் சந்தித்தார். 

இதில் லக்ஷ்யா வசன், விடிட்சார்னுக்கு எதிராக அபாரைாக 

தபாராடி வவள்ளிப்பதக்கம் வபற்றார். 

 

9. 2022 – வபய்ஜிங் குளிர்ைால ஒலிம்பிக்கின் பேக்ைப் 

பட்டிைலில் முேலிடம் பிடித்ே நாடு எது? 

அ) இந்தியா 

ஆ) சீனா 

இ) நார்தவ  

ஈ) ஜப்பான் 

✓ 2022 - வபய்ஜிங் குளிர்கால ஒலிம்பிக்கில் பதினாறு 

தங்கப்பதக்கங்களுடன் நார்தவ வதாடர்ந்து இரண்டாவது 

முமறயாக முதலிடம் பிடித்தது. 

✓ அமதத்வதாடர்ந்து வஜர்ைனி 12 தங்கங்கமளயும், சீனா 9 

தங்கங்கமளயும் வபற்றன. 

 

10. 2022 - ISSF உலைக்தைாப்கப பேக்ைப்பட்டிைலில் 

முேலிடம் பிடித்ே நாடு எது? 

அ) இந்தியா  

ஆ) சீனா 

இ) பிரான்ஸ் 

ஈ) ரஷ்யா 

✓ எகிப்தின் வகய்தராவில் நமடவபற்ற 2022 - ISSF உலகக் 

தகாப்மபயில் இந்தியா நான்கு தங்கம், இரண்டு வவள்ளி 

ைற்றும் 1 வவண்கலம் என வைாத்தம் 7 பதக்கங்களுடன் 

முதலிடத்மதப் பிடித்தது. நார்தவ ஆறு பதக்கங்களுடன் 

இரண்டாவது இடத்தில் உள்ளது. 

✓ இந்தியாவின் சார்பாக தங்கம் வவன்றவர்கள்: வபண்கள் 

25 மீ பிஸ்டல் அணி - (ரகி சர்தனாபத், ஈஷா சிங் ைற்றும் 

ரிதம் சங்வான்); ஆடவர்களுக்கான 10 மீ ஏர் பிஸ்டல் - 

வசௌரப் வசௌத்ரி; ைகளிருக்கான 10 மீ ஏர் பிஸ்டல் அணி - 

(ஈஷா சிங், நிதவதா பரைானந்தம், ருசிரா வினர்கர்) ைற்றும் 

25 மீ தரபிட் மபயர் பிஸ்டல் கலப்பணி - (ரிதம் சங்வான் 

ைற்றும் அனிஷ் பன்வாலா). 

 



 

1. வீடுகளின் விமல அதிகரிப்பு: உலக பட்டியலில் 

இந்தியாவுக்கு 51-ஆவது இடம் 

உலக அளவில் வீடுகளின் விமல அதிகரிப்பு பட்டியலில் 

இந்தியா 2.1 சதவீதத்துடன் 51ஆவது இடத்தில் இருப்பதாக 

வசாத்து ஆதலாசமன நிறுவனைான மநட் ப்ராக் 

வதரிவித்துள்ளது. 

இதுகுறித்து அந்த நிறுவனம் தைலும் கூறியுள்ளதாவது: 

உலக அளவில் மிக முக்கிய நகரங்களில் வீடுகளின் 

விமல ஆண்டுக்கு ஆண்டு தவகைாக அதிகரித்து 

வருகிறது. இந்தப் பட்டியலில் கடந்தாண்டு அக்-டிசம்பர் 

காலாண்டு நிலவரப்படி 59.6% விமல அதிகரிப்புடன் 

துருக்கி முதலிடத்தில் உள்ளது. 

அதற்கடுத்தபடியாக, நியூஸிலாந்து (22.6%), வசக் குடியரசு 

(22.1%), ஸ்தலாதவக்கியா (22.1%), ஆஸ்திதரலியா (21.8%) 

ஆகிய நாடுகள் உள்ளன. இந்தியா 2.1 சதவீத உயர்வுடன் 

இப்பட்டியலில் 51-ஆவது இடத்மதப் பிடித்துள்ளது. 

கடந்த 2021-இல், ைதலசியா, ைால்டா, வைாரக்தகா 

நாடுகளின் சந்மதகளில் வீடுகளின் விமல முமறதய 

0.7%, 3.1% ைற்றும் 6.3% குமறந்துள்ளதாக அந்த 

நிறுவனம் வதரிவித்துள்ளது. 

 

2. இந்தியாவின் வளர்ச்சி ைதிப்பீட்மட 8.5%-ஆக 

குமறத்தது பிட்ச் 

அடுத்த நிதியாண்டுக்கான இந்தியாவின் வபாருளாதார 

வளர்ச்சி ைதிப்பீட்மட 8.5 சதவீதைாக குமறத்துள்ளதாக 

தரைதிப்பீட்டு நிறுவனைான பிட்ச் வதரிவித்தது. 

இதுகுறித்து அந்த நிறுவனம் தைலும் கூறியுள்ளதாவது: 

ரஷியா ைற்றும் உக்கமரன் இமடதயயான தபார் 

சர்வததச அளவில் பதற்ற நிமலமய உருவாக்கியுள்ளது. 

ரஷியா மீது அவைரிக்கா உள்ளிட்ட பல உலக நாடுகள் 

வதாடர்ச்சியாக வர்த்தக தமட அறிவிப்புகமள வவளியிட்டு 

வருவது சர்வததச நிமலத்தன்மைமய தகள்விக்குறியாக் 

-கியுள்ளது. இதனால் வரும் நாள்களில் எரிவபாருள்களின் 

உயரும் என்பதுடன் பணவீக்கமும் அதிகரிக்கும் சூழல் 

ஏற்பட்டுள்ளது. 

இதுதபான்ற பல்தவறு பின்னமடவு சூழல்கமளக் 

கருத்தில்வகாண்டு அடுத்த நிதியாண்டுக்கான 

இந்தியாவின் வபாருளாதார வளர்ச்சிமய 10.3 சதவீதத்தி 

-லிருந்து 8.5 சதவீதைாக குமறக்கப்பட்டுள்ளது. 

அததசையம், நடப்பு நிதியாண்டுக்கான இந்தியாவின் 

வபாருளாதார வளர்ச்சி குறித்த ைதிப்பீடு 0.6 சதவீதம் 

உயர்த்தப்பட்டு 8.7 சதவீதைாக நிர்ணயிக்கப்பட்டுள்ளது. 

2023-24-இல் இந்த வளர்ச்சி விகிதை 7 சதவீதைாக 

இருக்கும் என பிட்ச் வதரிவித்துள்ளது. 

 

3. மார்ச்.24 – உலக காசநநாய் நாள் 

கருப்ஹ ாருள்: Invest to End TB. Save Lives 

 

 

 

 



        

    

4. மார்ச்.23 – தியாகிகள் நாள் 

 

5. ‘H2Ooooh!’ முன்வனடுப்பின் கீழ் இந்திய நதிகளின் 

பாதுகாப்பு குறித்த 3 அனிதைஷன் படங்கள் வவளியீடு 

உலக தண்ணீர் நாமளவயாட்டி, தூய்மை கங்மகக்கான 

ததசிய இயக்கம், UNESCO ைற்றும் பிற பங்குதாரர்கள் 

இமணந்து “H2Ooooh! – இந்தியாவின் குழந்மதகளுக் 

-கான நீர் திட்டம்” முன்முயற்சியின்கீழ் 3 அனிதைஷன் 

படங்கமள வவளியிட்டனர். 

இந்திய ஆறுகளின் பாதுகாப்மப மையைாகக்வகாண்டு 

பள்ளி ைாணவர்கள் சைர்ப்பித்த கமதகமள 

அடிப்பமடயாகக் வகாண்ட திமரப்படங்கள் இமவ ஆகும். 

தூய்மையான கங்மகக்கான ததசிய இயக்கம் ைற்றும் 

பிற அமைப்புகளுடன் இமணந்து 2021 ஜூமல ைாதம் 

UNESCOஆல் இந்த முயற்சி வதாடங்கப்பட்டது. 

இது வதாடங்கப்பட்டதில் இருந்து, 18 ைாநிலங்களில் உள்ள 

53 பள்ளிகமளச் தசர்ந்த கிட்டத்தட்ட 31000 ைாணவர்கள் 

ைற்றும் 400-க்கும் தைற்பட்ட ஆசிரியர்களின் வலுவான 

ஆதரமவப் வபற்றது. 

 

6. மூன்று நாள் சர்வததச புவியியல் ைாநாடு தில்லியில் 

நிமறவமடந்தது 

“அடுத்த தசாப்தத்திற்கான புவி அறிவியல்: சவால்கள் 

ைற்றும் சமூகம்” என்ற கருப்வபாருளில் மூன்று நாள் 

சர்வததச புவி அறிவியல் நிகழ்வான 36ஆவது சர்வததச 

புவியியல் ைாநாடு தநற்று நிமறவுவபற்றது. 

புவியியல் வசயல்முமறகள், ஓபிதயாமலட் அமடப்பு, 

இையைமலயில் தைதலாடு தடித்தல் ைற்றும் உருைாற்றம், 

புவியியல் கரியமில தசமிப்பு உள்ளிட்டமவ குறித்து 

ைாநாட்டின் மூன்றாவது நாளில் விவாதிக்கப்பட்டது. 

 

7. தமிழ்நாட்டில் உள்ள ததசிய விமரவுச் சாமலகளின் 

நீளம் 

பாரத்ைாலா திட்டத்தின் முதல் கட்டத்திற்கு முன்னும், 

பாரத்ைாலா முதல் கட்டத்தின் தபாதும், 2014ஆம் ஆண்டு 

முதல் கட்டமைக்கப்பட்ட ததசிய விமரவுச் சாமலகளின் 

நீளம் (இந்த அமைச்சகத்தின் அதிகார வரம்பிற்கு 

உட்பட்டது) தமிழ்நாட்டில் ைட்டும் 106 கிதலாமீட்டர் ஆகும். 

 

8. வளரிளம் வபண்களுக்கான திட்டம் 

நாடு முழுவதும் 11 வயது முதல் 14 வயது உள்ள 

பள்ளிக்குச்வசல்லாத வளரிளம் வபண்களுக்கு ஊட்டச்சத்து 

வழங்குவதில் இத்திட்டம் கவனஞ்வசலுத்துகிறது. இந்தத் 

திட்டத்தின் கீழ் வளரிளம் வபண்களுக்கு 600 கதலாரி 

துமண ஊட்டச்சத்துக்கள், 18 முதல் 20 கிராம் புரதச்சத்து 

ைற்றும் நுண்ணூட்ட சத்துக்கள் ஆண்டுக்கு 300 நாட்கள் 

வழங்கப்படுகிறது.  

சமீபத்தில், வளரிளம் வபண்களுக்கான திட்டம், சக்ஷம் 

அங்கன்வாடி ைற்றும் ஊட்டச்சத்து திட்டத்தின்கீழ் 

இமணக்கப்பட்டது. 

11 முதல் 14 வயதுமடய வபண்கள், கல்வி உரிமைச் சட்டம் 

2009இன்கீழ் வகாண்டுவரப்பட்டனர். இந்த ைாற்றியமைக் 

-கப்பட்ட திட்டத்தின் பயனாளிகளாக முன்தனற விரும்பும் 

ைாவட்டங்கள் ைற்றும் வடகிழக்கு ைாவட்டங்கள் உள்ள 14 

வயது முதல் 18 வயதுள்ள வபண்களும் அடங்குவர். 

தமிழ்நாட்டில் 299 பயனாளிகள் உள்ளனர். இவர்களுக் 

-கான கடந்த 2020-21ஆம் ஆண்டில் `1.23 இலட்சம் 

வழங்கப்பட்டுள்ளது. 

 

9. ஊட்டச்சத்து திட்டத்தின்கீழ் தமிழ்நாட்டுக்கு `250 

தகாடி ஒதுக்கீடு 

நாட்டில் ஊட்டச்சத்து குமறபாட்மட தபாக்க, ஊட்டச்சத்து 

திட்டம் கடந்த 2018 ைார்ச்.8ஆம் தததி வதாடங்கப்பட்டது.  6 

வயது வமர உள்ள குழந்மதகள், வளரிளம் வபண்கள், 

கர்ப்பினிப் வபண்கள் ைற்றும் பாலூட்டும் தாய்ைார்கள் 

ஆகிதயாரின் ஊட்டச்சத்து நிலவரத்மத தைம்படுத்துவமத 

இத்திட்டம் தநாக்கைாகக் வகாண்டுள்ளது. 

தமிழ்நாட்டுக்கு ̀ 250 தகாடிதய 60 இலட்சத்து 44 ஆயிரம் 

வழங்கப்பட்டுள்ளது. இதில் `218 தகாடிதய 79 இலட்சத்து 

36 ஆயிரத்மத தமிழ்நாடு பயன்படுத்தியுள்ளது. 

 

10. தமிழ்நாட்மடச் தசர்ந்த ஊக்கம்மிக்க மூன்று வபண்கள் 

NITI ஆதயாக்-இன், “இந்தியாவின் ைாற்றத்திற்கான 

வபண்கள்” விருதுகமளப் வபற்றுள்ளனர். 

“வலிமையும், திறமையும் மிக்க இந்தியா” என ைாற்றத்மத 

ஏற்படுத்துவதில் வபண்கள் வதாடர்ந்து முக்கியப்பங்களிப்பு 

வசய்து வருகின்றனர். பல்தவறு துமறகளில் இத்தமகய 

வபண்களின் குறிப்பிடத்தக்க சாதமனகளுக்கு அங்கீகாரம் 

அளிக்கும் வமகயில், NITI ஆதயாக் இந்தியாவின் 

ைாற்றத்திற்கான வபண்கள் விருதுகமள நிறுவியுள்ளது. 

இந்த ஆண்டு இந்திய விடுதமலயின் 75ஆவது ஆண்டுப் 

வபருவிழாவின் பகுதியாக 75 வபண் சாதமனயாளர்களு 

-க்கு இந்த விருதுகள் வழங்கப்பட்டன. 

இவற்றுள் தமிழ்நாட்மடச் தசர்ந்த மூன்று வபண்கள் 

அவ்விருமதப் வபற்றுள்ளனர். அவர்கள்.,  

1. வித்யா சுப்பிரைணியன், வசன்மன, வித்யா 

சுப்பிரைணியன் கல்வி நிறுவனம். 

2. டாக்டர் இரம்யா S மூர்த்தி, வசன்மன, நிர்ையா 

இன்தனாதவஷன்ஸ் பிமரதவட் லிட். 

3. ததவிபாலா உைாைதகஸ்வரன், வசன்மன, பிக்பிக்ஸ் 

தகட்வஜட் தகர் எல்எல்பி. 

 

 


