


        

    

1. த ொழிற்துறையில் அன்னிய மு லீட்றை ஊக்குவிப்பது 

த ொைர்பொன தைொள்றைக்கு சமீபத்தில் ஒப்பு லளித்துள்ள 

மொநிலம் / யூனியன் பிரத சம் எது? 

அ) க ோவோ 

ஆ) அஸ்ஸோம் 

இ) ஜம்மு- ோஷ்மீர்  

ஈ) லடோக் 

✓ துணைநிணல ஆளுநர் மக ோஜ் சின்ஹோ 

தணலணமயிலோ  நிர்வோ   வுன்சில், ஜம்மு- ோஷ்மீரில் 

ததோழிற்துணையில் அன்னிய முதலீட்ணட கமம்படுத்துவத 

-ற் ோ  த ோள்ண க்கு ஒப்புதல் அளித்தது. இந்தப் புதிய 

த ோள்ண யோ து குணைந்தபட்சம் 51 சதவீத தவளிநோட்டு 

பங்கு ளுடன் `100 க ோடிக்கும் அதி மோ  தவளிநோட்டு 

முதலீடு ணைப் தபறுவணத கநோக் மோ க் த ோண்டுள்ைது. 

 

2. இந்தியொவின் COVID-19  டுப்பூசி தமம்பொடு மற்றும் 

நிர்வொைப் பயணத்ற  ஆவணப்படுத்தும் அறிக்றைைறள 

தவளியிட்ை நிறுவனம் எது? 

அ) கபோட்டித்தன்ணமக் ோ  நிறுவ ம்  

ஆ) NITI ஆகயோக் 

இ) ஜோன் ஹோப்கின்ஸ் பல் ணல 

ஈ) எய்ம்ஸ் 

✓ மத்திய சு ோதோரத்துணை அணமச்சர் மன்சுக் மோண்டவியோ, 

இந்தியோவின் COVID தடுப்பூசி கமம்போடு மற்றும் தடுப்பூசி 

நிர்வோ ப் பயைத்ணத ஆவைப்படுத்தும் கபோட்டித்தன் 

-ணமக் ோ  நிறுவ த்தின் (இந்திய அத்தியோயம்) இரு 

அறிக்ண  ணை தவளியிட்டுள்ைோர்.  

✓ இந்தியோவின் தடுப்பூசி கமம்போடு குறித்த இவ்வறிக்ண , 

உள்நோட்டு தடுப்பூசிக் ோ  ‘PM CARES’ நிதியின் `100 

க ோடி நிதியுதவி மற்றும் மருத்துவ பரிகசோதண  ணை 

நடத்துவதற் ோ  உல ைோவிய நிறுவ ங் ளுடன் 

இந்திய மருந்து நிறுவ ங் ளின் ஒத்துணைப்பில்  வ ம் 

தசலுத்துகிைது. நிர்வோ ம் குறித்த அறிக்ண , ‘Co-WIN’ 

மற்றும் ‘ஆகரோக்கிய கசது’ கபோன்ை தசயலி ளில்  வ ம் 

தசலுத்துகிைது. 

 

3. ‘தெல்த் ஸ்ைொர் தரட்டிங்’ என்பது கீழ்ைொணும் எந்  

அறமப்பின் முன்முயற்சியொகும்? 

அ) இந்திய உைவு  ை ம் 

ஆ) FSSAI  

இ) நபோர்டு 

ஈ) NITI ஆகயோக் 

✓ இந்திய உைவுப்போது ோப்பு & தரநிர்ைய ஆணையத்தின் 

(FSSAI) வழி ோட்டுதலின்படி, பேக்பேஜ் செய்யப்பட்ட 

உைவுப் தபோருட் ளுக்கு ‘சு ோதோர நட்சத்திர மதிப்பீடு’ 

வைங் ப்படும். நட்சத்திரங் ளின் எண்ணிக்ண , தபோருள் 

எவ்வைவு ஆகரோக்கியமோ து அல்லது ஆகரோக்கியமற்ைது 

என்பணதக்குறிக்கும். உைவுப்தபோருளிலுள்ை த ோழுப்பு, 

சர்க் ணர மற்றும் உப்பு ஆகியவற்றின் அடிப்பணடயில் இம் 

மதிப்பீடு தசய்யப்படும். 

4. ‘கூட்டுப்தபொருள் உற்பத்திக்ைொன த சிய உத்தி’றய 

அறிமுைப்படுத்திய மத்திய அறமச்சைம் எது? 

அ) மின் ணு & த வல் ததோழில்நுட்ப அணமச்ச ம்  

ஆ) MSME அணமச்ச ம் 

இ) வர்த்த ம் & ததோழில் அணமச்ச ம் 

ஈ) அறிவியல் & ததோழில்நுட்ப அணமச்ச ம் 

✓ மின் ணுவியல் & த வல் ததோழில்நுட்ப அணமச்ச ம் 

ஆ து ‘கூட்டுப்தபோருள் உற்பத்திக் ோ  கதசிய உத்தி’ஐ 

தவளியிட்டது. இவ்வுத்தியின்படி, அடுத்த 3 ஆண்டு ட்குள் 

உல ைோவிய கூட்டுப்தபோருள் உற்பத்தியில் பங்ண  5% 

ஆ  அதி ரிப்பணத இந்தியோ கநோக் மோ க்த ோண்டுள்ைது.  

✓ முப்பரிமோை (3D) அச்சிடுதல் அல்லது கூட்டுப்சேொருள் 

உற்பத்தியோ து தபோருள் ளின் முன்மோதிரி ள் அல்லது 

கவணலதசய்யும் மோதிரி ணை உருவோக்   ணினி உதவி 

வடிவணமப்ணபப் பயன்படுத்துகிைது. 

 

5. அண்றமச் தசய்திைளில் இைம்தபற்ை Intracortical Visual 

Prosthesis (ICVP) என்பதுைன் த ொைர்புறையது எது? 

அ) தசயற்ண  போர்ணவத்திைன்  

ஆ) தசயற்ண  நுண்ைறிவு 

இ) ஸ்ணபகவர் 

ஈ) வழிதசலுத்தல் 

✓ ஆய்வின் முதல் பங்க ற்போைருக்கு Intracortical Visual 

Prosthesis (ICVP) தவற்றி ரமோ  அறுணவ சிகிச்ணசமூலம் 

தபோருத்தப்பட்டது. இந்த அணமப்பு போர்ணவயிைந்கதோர்க்கு 

ஓரைவு போர்ணவணய மீட்தடடுக்கும் திைன்த ோண்டதோ  

கூைப்படுகிைது. ICVP என்பது விழித்திணர மற்றும் போர்ணவ 

நரம்பு ணைத்தவிர்த்துவிட்டு மூணையின் போர்ணவப்புை 

-ணியுடன் கநரடியோ  இணைக்கும் ஓர் உள்ணவப்போகும். 

 

6. 2028 ஒலிம்பிக் தபொட்டிைள் நறைதபறும் இைம் எது? 

அ) போரிஸ் 

ஆ) கரோம் 

இ) லோஸ் ஏஞ்சல்ஸ்  

ஈ) மோஸ்க ோ 

✓ 2028 ஒலிம்பிக் கபோட்டி ள் அல்லது 2028 க ோணட ோல 

ஒலிம்பிக் கபோட்டி ள் லோஸ் ஏஞ்சல்ஸில் நணடதபறும். இது 

‘LA28’ எ க் குறிப்பிடப்படுகிைது. 2024 ஒலிம்பிக் 

கபோட்டி ள் போரிஸில் நணடதபறும். அண்ணமயில், லோஸ் 

ஏஞ்சல்ஸில் நணடதபைவுள்ை 2028 - க ோணட ோல 

ஒலிம்பிக்கில் சர்பிங், ஸ்க ட்கபோர்டிங் மற்றும் ஸ்கபோர்ட் 

கிணைம்பிங் ஆகியவற்ணைச் கசர்க்கும் திட்டத்திற்கு 

பன் ோட்டு ஒலிம்பிக் குழுமம் ஒப்புதல் அளித்துள்ைது. 

 

7. தசௌரி தசௌரொ கிரொமம் இன்றைய எந்  மொநிலத்தில் 

அறமந்துள்ளது? 

அ) பீ ோர் ஆ) உத்தர பிரகதசம்  

இ) ஒடிஸோ ஈ) கமற்கு வங் ம் 

 
 

 

 

 

 

 

 



        

    

✓  ோலனித்துவ நிர்வோ த்திற்கு எதிரோ  ‘ம ோத்மோ’ 

 ோந்தியின் ‘ஒத்துணையோணம இயக் ம்’ ததோடங் ப்பட்ட 

கபோது, இன்ணைய உத்தரபிரகதசத்தில் உள்ை தசௌரி 

தசௌரோ கிரோமத்தில் 23  ோவலர் ணைக் த ோன்ை கும்பல் 

 ோவல் நிணலயத்திற்கு தீணவத்தது. 

✓ அன்னிய தபோருட் ளுக்கு எதிரோ ப் கபோரோடிய குழுணவச் 

கசர்ந்த 3 கபர்  ோவல்துணையி ரின் துப்போக்கிச் சூட்டில் 

த ோல்லப்பட்டதற்குப் பதிலடியோ  இது தசய்யப்பட்டது. 

‘தசௌரி தசௌரோ’ சம்பவத்திற்குப் பிைகு,  ோந்தி, இயக் த்ணத 

ண விட்டு அவ்வன்முணைசம்பவத்ணதக்  ண்டித்தோர். 

 

8. த ன் தைொல் பனிப்பொறையொனது எந் ச் சிைரத்தின் மிை 

உயரமொன பனிப்பொறை ஆகும்? 

அ) எவதரஸ்ட் சி ரம்  

ஆ) K2 

இ)  ஞ்சஞ்சங் ோ 

ஈ) கிளிமஞ்சோகரோ 

✓ ஓர் அண்ணமய ஆய்வில்,  ோலநிணல ததோடர்போ  பனி 

இைப்பின் அறிகுறி ளுக் ோ , எவதரஸ்ட் சி ரத்தின் மி  

உயரமோ  பனிப்போணையோ  ததன் க ோல் பனிப்போணை 

-ணய  ண் ோணிக்  அறிவியலோைர் ள் குழு எவதரஸ்ட் 

சி ரத்ணத அைந்தது. 

✓ இது  டல்மட்டத்திலிருந்து கிட்டத்தட்ட 26000 அடி (8000 

மீ) உயரத்தில் உள்ைது. பனிப்போணையின் கமற்பரப்பில் 

பனி குவிவதற்கு எடுத்தணதவிட 80 மடங்கு கவ த்தில் 

அது த து பனிணய இைந்து வருகிைது என்று ஆய்வில் 

ததரியவந்துள்ைது. 

 

9. ஆண்டுத ொறும், ‘பொகுபொடுைள் ஒழிப்பு நொள் - Zero 

Discrimination Day’ அனுசரிக்ைப்படும் த தி எது? 

அ) மோர்ச் 01  

ஆ) மோர்ச் 02 

இ) மோர்ச் 03 

ஈ) மோர்ச் 04 

✓ ஒவ்கவோர் ஆண்டும் மோர்ச் 1 அன்று UNAIDSஆல் உல ம் 

முழுவதும் ‘போகுபோடு ள் ஒழிப்பு நோள்’ அனுசரிக் ப்படுகிை 

-து. 2030ஆம் ஆண்டுக்குள் AIDS’ஐ ஒரு தபோதுநல 

அச்சுறுத்தலோ  எண்ணி அதண  முடிவுக்குக்த ோண்டு 

வருவணத கநோக் தம க்த ோண்ட ஐக்கிய நோடு ளின் 

அணமப்புதோன் இந்த UNAIDS. 

 

10. பன்னொட்டு துருவக்ைரடிைள் நொள் அனுசரிக்ைப்படும் 

த தி எது? 

அ) பிப்ரவரி 27  

ஆ) பிப்ரவரி 28 

இ) பிப்ரவரி 25 

ஈ) பிப்ரவரி 26 

✓ சர்வகதச துருவக் ரடி ள் நோைோ து ஒவ்கவோர் ஆண்டும் 

பிப்.27 அன்று துருவக் ரடியின் போது ோப்பு நிணல குறித்த 

விழிப்புைர்ணவ ஏற்படுத்துவதற் ோ  

த ோண்டோடப்படுகிைது. பன் ோட்டு துருவக் ரடி ள் 

நிறுவ த்தோல் இந்நோள் ஏற்போடு தசய்யப்படுகிைது. 

✓ புவி தவப்பமணடதல் மற்றும் உருகிவரும்  டல்பனிக் ட்டி 

- ள் ஆகியணவ துருவக் ரடி ளின் மீது ஏற்படுத்தும் 

தோக் ம் குறித்த விழிப்புைர்ணவ ஏற்படுத்துவணத இந்த 

நோள் த து கநோக் மோ க் த ோண்டுள்ைது. 

 

 

1. தசபி தணலவரோ  மோதவி புரி நியம ம் 

இந்திய பங்கு பரிவர்த்தண  ஒழுங் ோற்று வோரியத்தின் 

(SEBI) தணலவரோ  மோதவி புரி புச் (57) நியமிக் ப்பட்டு 

உள்ைோர். தசபி தணலவரோ  தபண் ஒருவர் பதவிகயற்பது 

இதுகவ முதல்முணையோகும். 

நிதி, வங்கித்துணையில் நீண்ட அனுபவமுள்ை மோதவி, 

தனியோர் துணையில் பணியோற்றி தசபி தணலணமப் 

தபோறுப்கபற்கும் முதல் நபர் என்ை தபருணமணயயும் 

தபற்றுள்ைோர். அடுத்த மூன்று ஆண்டு ளுக்கு அவர் இப் 

தபோறுப்பிலிருப்போர் எ  நிதியணமச்ச ம் ததரிவித்துள்ைது. 

இப்கபோது தசபி தணலவரோ  உள்ை முன் ோள் ஐஏஎஸ் 

அதி ோரி அஜை தியோகியின் பதவிக் ோலம் பிப்ரவரி.28 

உடன் முடிவணடந்தது. 

 

2. உலகின் கவ மோ  தபோருைோதோர வைர்ச்சிதபறும் நோடு 

என்ை நிணலணய தக் ணவத்துள்ை இந்தியோ 

இந்தியோவின் தபோருைோதோர வைர்ச்சி 2021-22ஆம் நிதி 

ஆண்டின் மூன்ைோவது  ோலோண்டில் 5.4 சதவீதமோ  

குணைந்துள்ைது. இருந்தகபோதும், இகத  ோல ட்டத்தில் 

சீ ோவின் 4 சதவீத ஒட்டுதமோத்த உள்நோட்டு உற்பத்தி (G 

DP) வைர்ச்சிணயக் ோட்டிலும் இந்தியோ கூடுதல் வைர்ச்சி 

தபற்றுள்ைகதோடு, உலகின் கவ மோ  தபோருைோதோர 

வைர்ச்சிதபறும் மி ப்தபரிய நோடு என்ை நிணலணய ததோடர் 

-ந்து தக் ணவத்துக் த ோண்டுள்ைது ததரியவந்துள்ைது. 

நி ழ் நிதியோண்டில் ஜிடிபி வைர்ச்சி விகிதம் ஏப்ரல்-ஜூன் 

 ோலோண்டில் 20.3 சதவீதமோ வும், ஜூணல-தசப்டம்பர் 

 ோலோண்டில் 8.5 சதவீதமோ வும் மதிப்பிடப்பட்டுள்ைது. 

கதசிய புள்ளியியல் அலுவல ம் (NSO) இரண்டோவது 

கதசிய தபோருைோதோர வைர்ச்சிக் ோ  முன்கூட்டிய 

மதிப்பீட்ணட தவளியிட்டது. 

அதன்படி, 2021-22ஆம் ஆண்டுக் ோ  நோட்டின் தபோருைோ 

-தோர வைர்ச்சி 8.9 சதவீதமோ  மதிப்பிடப்பட்டுள்ைது. இது, 

 டந்த ஜ வரியில் தவளியிடப்பட்ட முதல் முன்கூட்டிய 

மதிப்பீட்ணடக்  ோட்டிலும் வைர்ச்சி விகிதம் சற்று குணைவு 

ஆகும். அப்கபோது, தபோருைோதோர வைர்ச்சி 9.2 சதவீதமோ  

 ணிக் ப்பட்டிருந்தது. 

அதுகபோல, முந்ணதய 2020-21 ஆம் நிதியோண்டில், முதல் 

முன்கூட்டிய மதிப்பீட்டில் தபோருைோதோர வைர்ச்சி 7.3 

சதவீதமோ   ணிக் ப்பட்டது. பின்,  கரோ ோ போதிப்பின் 

தோக் த்ணத  ருத்தில்த ோண்டு NSO தவளியிட்ட திருத்திய 

மதிப்பீட்டில் வைர்ச்சி விகிதம் 6.6 சதவீதமோ  சரிந்தது. 

 

 

 



        

    

அந்த வண யில், 2020ஆம் ஆண்டில் ஜிடிபி வைர்ச்சி 

விகிதம் ஏப்ரல்-ஜூன்  ோலோண்டில் 23.8 சதவீதமோ வும், 

ஜூணல-தசப்டம்பர்  ோலோண்டில் 6.6 சதவீதமோ வும் 

பதிவோ து என்று NSO ததரிவித்துள்ைது. 

கமலும், நிணலயோ  விணல ளில் GDP 2020-21 3ஆம் 

 ோலோண்டில் `36.26 இலட்சம் க ோடியோ  மதிப்பீடு 

தசய்யப்பட்ட நிணலயில், 2021-22ஆம் நிதியோண்டின் 

மூன்ைோவது  ோலோண்டில் `38.22 இலட்சம் க ோடியோ  

மதிப்பீடு தசய்யப்பட்டது. இது 5.4 சதவீத வைர்ச்சிணயக் 

 ோட்டுகிைது என்றும் என்எஸ்ஓ ததரிவித்துள்ைது. 

 

3. உல  ‘போரோ’ வில்வித்ணதயில் இந்திய வீரோங் ண  

பூஜோ தவள்ளிப்பதக் த்ணத ண ப்பற்றி ோர். 

 

4. கதசிய ஜூனியர் கபட்மின்ட்டன் தமிழ்நோட்டு அணி 

சோம்பியன் 

திண்டுக் ல் PSNA தபோறியியல்  ல்லுோரி மற்றும் 

தமிழ்நோடு பூப்பந்தோட்டக்  ை ம் சோர்பில் 66ஆவது கதசிய 

ஜூனியர் கபட்மின்டன் சோம்பியன்ஷிப் கபோட்டி ள் 

நணடதபற்ைது. இதில் 17 மோநிலங் ளில் இருந்து 800 வீரர், 

வீரோங் ண  ள்  லந்து த ோண்ட ர். ஆண் ளுக் ோ  

இறுதிப் கபோட்டியில் தமிழ்நோடு அணி 35 - 31, 35 - 28 

என்ை புள்ளி  ைக்கில் ஆந்திரோ அணிணய வீழ்த்தியது. 

தபண் ளுக் ோ  இறுதிப் கபோட்டியில் தமிழ்நோடு அணி 

35 - 24, 35 - 18 என்ை புள்ளி  ைக்கில் ஆந்திரோ 

அணிணய வீழ்த்தியது. 

சோம்பியன் பட்டம் தவன்ை தமிழ்நோடு அணி ளுக்கு 

கிரிஸ்டல் சுைற்க ோப்ணப மற்றும் 3 லட்சம் ரூபோய் தரோக் ப் 

பரி வைங் ப்பட்டது. 

 

5. உல  தடன்னிஸ் தரவரிணசயில் நம்பர் ஒன் இடத்ணத 

பிடித்தோர் தமட்விகடவ் 

உல  தடன்னிஸ் வீரர் ளின் புதிய தரவரிணசப்பட்டியல் 

தவளியிடப்பட்டது. இதன்படி ஆண் ள் ஒற்ணையர் பிரிவில் 

2ஆவது இடம் வகித்த 26 வயது ரஷிய வீரர் கடனில் 

தமட்விகடவ் முதல்முணையோ  ‘நம்பர் ஒன்’ 

அரியணைணய அலங் ரித்து இருக்கிைோர்.  டந்த வோரம் 

நடந்த தமக்சிக ோ ஓபன் தடன்னிஸ் கபோட்டியில் அணர 

இறுதிக்கு முன்க றியதன்மூலம் தமட்விகடவ் (8,615 

புள்ளி ள்), முதலிடத்தில் இருந்த தசர்பியோவின் கநோவக் 

கஜோக ோவிச்ணச (8,465 புள்ளி ள்) 2ஆவது இடத்துக்கு 

தள்ளி முதலிடத்ணத தசோந்தமோக்கி ோர். 

தஜர்மனி வீரர் அதலக்சோண்டர் ஸ்தவகரவ் (7,515 

புள்ளி ள்) 3ஆவது இடத்தில் நீடிக்கிைோர். தமக்சிக ோ 

ஓபன் கபோட்டியில் பட்டம் தவன்ை ஸ்தபயினின் ரதபல் 

நடோல் (6,515 புள்ளி ள்) ஒரு இடம் உயர்ந்து 4ஆவது 

இடத்ணதயும், கிரீஸ் வீரர் சிட்சிபோஸ் (6,445 புள்ளி ள்) ஒரு 

இடம் சரிந்து 5ஆவது இடத்ணதயும், ரஷிய வீரர் ஆந்த்கர 

ரூப்தலவ் (5,000 புள்ளி ள்) ஒரு இடம் முன்க றி 

6ஆவது இடத்ணதயும், இத்தோலி வீரர் தபகரட்டினி (4,928 

புள்ளி ள்) ஒரு இடம் சறுக்கி 7ஆவது இடத்ணதயும் 

பிடித்த ர். நோர்கவயின் க ஸ்பர் ரூட் (3,915 புள்ளி ள்) 

8ஆவது இடத்திலும்,   டோவின் அலியோசிம் (3,883 

புள்ளி ள்) 9ஆவது இடத்திலும் ததோடருகின்ை ர். 

கபோலந்தின் ஹூபர்ட் ஹூர் ோஸ் (3,496 புள்ளி ள்) ஒரு 

இடம் உயர்ந்து 10ஆவது இடத்ணத தபற்றுள்ைோர். 

 

6. ‘ஆதிச்சநல்லூர் அ ைோய்வில் மூன்று  ோல ட்டங் ணை 

உள்ைடக்கிய 52 முதுமக் ள் தோழி ள்’ 

ஆதிச்சநல்லூர் அ ைோய்வில் மூன்று  ோல ட்டங் ணை 

உள்ைடக்கிய 52 முதுமக் ள் தோழி ள்  ண்டறியப்பட்டு 

உள்ைதோ , மத்திய ததோல்லியல் துணை ததரிவித்துள்ைது. 

தூத்துக்குடி மோவட்டம், ஸ்ரீணவகுண்டம் அருக யுள்ை 

ஆதிச்சநல்லூரில் உல த்தரம் வோய்ந்த அருங் ோட்சிய ம் 

அணமக் ப்படும் எ  மத்திய நிதி அணமச்சர் நிர்மலோ 

சீதோரோமன் 2020ஆம் ஆண்டு அறிவித்திருந்தோர். 

 

7. ‘நோன் முதல்வன்’: மோைவர் ளுக் ோ  திைன் 

கமம்போட்டுத் திட்டம் ததோடக் ம் 

மோைவர் ள், இணைஞர் ளுக் ோ  திைன் கமம்போடு 

திட்டத்ணத த து பிைந்தநோணைதயோட்டி தசன்ண யில் 

முதல்வர் மு. .ஸ்டோலின்  ததோடங்கிணவத்துள்ைோர்.  

‘நோன் முதல்வன்’ என்ை தணலப்பிலோ  திட்டம்மூலம் 

மோைவர் ள், இணைஞர் ளின் திைண  கமம்படுத்த 

திட்டமிடப்பட்டுள்ைது. இணைய சமுதோயத்ணத முழுணமயோ 

-  திைணமயோ வர் ைோ  மோற்ை ‘நோன் முதல்வன்’ 

திட்டத்தின்கீழ் பயிற்சி ள் வைங் ப்படும் என்று 

ததரிவிக் ப்பட்டுள்ைது.  

‘நோன் முதல்வன்’ என்ை திைன் கமம்போட்டுத்திட்டத்தின் 

 ருப்தபோருள் ‘உலண  தவல்லும் இணைய தமிை ம்’ எ  

நிர்ையிக் ப்பட்டுள்ைது.  

 ல்வி, ஆரோய்ச்சி, சிந்தண , தசயலில் திைணமயோ வர்  

-ைோ  மோைவ ள், இணைஞர் ணை மோற்ைகவ இந்தத் 

திட்டம் தமிை  அரசு சோர்பில் ததோடக் ங் ப்பட்டுள்ைது. 

 

8. பெதி செரியுமொ? 

பிப்.20: சீ த்தணலந ர் தபய்ஜிங்கில் நணடதபற்ை குளிர் 

 ோல ஒலிம்பிக் கபோட்டி ள் நிணைவணடந்த . 16 தங் ம், 8 

தவள்ளி, 13 தவண் லம் எ  37 பதக் ங் ளுடன் 

நோர்கவ பதக் ப் பட்டியலில் முதலிடம் பிடித்தது. 

பிப்.21: இணையம் வழியோ  நணடதபற்ை வரும் 

ஏர்திங்க்ஸ் மோஸ்டர்ஸ் தசஸ் கபோட்டியில் தமிை த்ணதச் 

கசர்ந்த 16 வயது வீரர் பிரக்ஞோ ந்தோ உல ப் பு ழ்தபற்ை 

தசஸ் சோம்பிய ோ  நோர்கவணயச் கசர்ந்த கமக் ஸ் 

 ோர்ல்தசண த் கதோற் டித்து சோதண  பணடத்தோர். 

பிப்.22: தமிை த்தில் நணடதபற்ை ந ர்ப்புை உள்ைோட்சித் 

கதர்தலில் பதிவோ  வோக்கு ள் எண்ைப்பட்ட . இதில் 

21 மோந ரோட்சி ணையும் திமு  கூட்டணி தவன்ைது. 

பிப்.23: உக்ணரன் மீது கபோர் நடவடிக்ண  ணைத் 

ததோடங்கும்படி ரோணுவத்துக்கு ரஷ்ய அதிபர் விைோடிமிர் 

புதின் உத்தரவிட்டோர். 

பிப்.25: உக்ணரன்மீது கபோர் ததோடுத்த ரஷ்யோவுக்கு 

எதிரோ  ஐநோ சணபயின் போது ோப்பு  வுன்சிலில் த ோண்டு 



        

    

வரப்பட்ட தீர்மோ த்ணத வீட்கடோ அதி ோரத்ணதப் 

பயன்படுத்தி ரஷ்யோ கதோற் டித்தது. இந்தத் தீர்மோ த்தின் 

மீது இந்தியோ வோக் ளிக் வில்ணல. 

பிப்.26: பைங்குடியி த்ணதச் கசர்ந்த ஒடிஷோவின் முதல் 

முதல்வர் கஹமோ ந்தோ பிஸ்வோல் (82)  ோலமோ ோர். 

 ோங்கிரஸ்  ட்சிணயச் கசர்ந்த இவர், 1989 - 90, 1999 - 

2000  ோல ட்டத்தில் ஒடிஷோ முதல்வரோ  இருந்தோர். 

பிப்.26: நோட்டின் மி ப்தபரிய  ோப்பீட்டு நிறுவ மோ  

எல்ஐசி’இன் பங்கு ணை விற்கும் கநோக்கில் தோனியங்கி 

வழிமுணைமூலம் 20 சதவீத அந்நிய கநரடி முதலீட்டுக்கு 

மத்திய அணமச்சரணவ அனுமதி வைங்கியது. 

 

9. உக்ணரனிலிருந்து இந்தியர் ணை மீட்  ‘ஆபகரஷன் 

 ங் ோ’ தசயல்படுவது எப்படி? - ஒரு போர்ணவ 

கபோரி ோல் போதிக் ப்பட்டுள்ை உக்ணரன் நோட்டில் இருந்து 

இந்தியர் ணை மீட்கும் பணிணய ஒருங்கிணைக்  4 

மத்திய அணமச்சர், உக்ணரன் அண்ணட நோடு ளுக்கு 

தசல்கின்ை ர். 

கபோர் நணடதபறும் பகுதியில் சிக்கித்தவிக்கும் இவர் ணை 

மீட் , மத்திய அரசு ததோடர்நடவடிக்ண  கமற்த ோண்டு 

உள்ைது. இந்த மீட்புப்பணிக்கு ‘ஆபகரஷன்  ங் ோ’ எ ப் 

தபயரிடப்பட்டுள்ைது. உக்ணரனில் இருக்கும் இந்தியர் ள் 

அதன் அண்ணட நோடு ளுக்கு சோணல மோர்க் மோ  

அணைக் ப்பட்டு, பிைகு அங்கிருந்து விமோ ங் ள் மூலம் 

தோய ம் அணைத்து வரப்படுகின்ை ர். 

இந்நிணலயில், இந்திய மோைவர் ளுக்கு உதவிடவும் 

அவர் ணை அங்கிருந்து தவளிகயற்றி அணைத்து வரும் 

பணிணய ஒருங்கிணைக் வும் மத்திய அணமச்சர் ள் 

ஹர்தீப் சிங் புரி, கஜோதிரோதித்ய சிந்தியோ, கிரண் ரஜிஜு, வி 

க  சிங் ஆகிகயோர் உக்ணரன் அண்ணட நோடு ளுக்கு 

தசல்கின்ை ர். 

இதனிணடகய ‘ஆபகரஷன்  ங் ோ' திட்டத்துக்கு உதவிட 

'OpGanga' என்ை பிரத்கய  டுவிட்டர்  ைக்கு 

ததோடங் ப்பட்டுள்ைது. 

 

10. உக்ணரனுக்கு தசோந்தமோ  உலகின் தபரிய சரக்கு 

விமோ த்ணத தோக்கி அழித்த ரஷ்யோ 

உக்ணரனுக்குச் தசோந்தமோ  உலகின் மி ப்தபரிய 

விமோ த்ணத ரஷ்ய ரோணுவம் தோக்கி அழித்து உள்ைது. 

ததோடர்ந்து 5ஆவது நோைோ  கநற்றும் உக்ணரன் மீதோ  

ரஷ்யோவின் அதிரடி தோக்குதல் ததோடர்ந்துநணடதபற்று 

வருகிைது. எல்ணலகயோர ந ரங் ள் மீது ரஷ்ய ரோணுவம் 

ததோடர்ந்து குண்டு மணைதபோழிந்து வருகிைது. கநற்று 

முன்தி ம் நள்ளிரவில் தணலந ர் கீவில் பல பகுதி ளில் 

குண்டு ள் தவடித்ததோ  த வல் தவளியோகியுள்ை . 

இந்நிணலயில், கீவ் அருக  உள்ை கஹோஸ்கடோமல் 

விமோ  நிணலயத்தில் ரஷ்ய பணடயி ரின் குண்டு 

வீச்சோல் உலகின் மி ப்தபரிய சரக்கு விமோ ம் 

அழிக் ப்பட்டதோ  உக்ணரனின் தவளியுைவுத்துணை 

அணமச்சர் டிமிட்கரோ குகலபோ ததரிவித்தோர். இந்த 

விமோ ம்உக்ணரனுக்குச் தசோந்தமோ தோகும். 

ஏஎன்-225 ‘மிரியோ’  என்று தபயரிடப்பட்ட அந்த 

விமோ ம் ரஷ்யோவின் ஏவு ணை தோக்குதல் மூலம் 

த ர்க் ப்பட்டு இருக்கிைது. 

இதுததோடர்போ  உக்ணரனின் தவளியுைவு அணமச்சர் 

டிமிட்கரோ குகலபோ ட்விட்டரில் கூறியதோவது: 

உலகின் மி ப்தபரிய சரக்கு விமோ மோ  மிரியோ, ரஷ்ய 

ஆக்கிரமிப்போைர் ைோல் அழிக் ப்பட்டது. நமது மிரியோணவ 

ரஷ்யோ அழித்திருக் லோம். ஆ ோல் வலுவோ  

சுதந்திரமோ  ஜ நோய  ஐகரோப்பியநோடு என்ை நமது 

  ணவ அவர் ைோல் ஒருகபோதும் அழிக்  முடியோது. நோம் 

தவற்றி தபறுகவோம். இவ்வோறு அவர் கூறியுள்ைோர். 

உலகின் மி ப்தபரிய சரக்கு விமோ மோ  மிரியோ 

விமோ ம் உக்ணரனின் அன்கடோக ோ நிறுவ த்தோல் 

 டந்த 1985-ம் ஆண்டுதயோரிக் ப்பட்டது. 30 சக் ரங் ள், 

6 இன்ஜின் ள், 290 அடி நீை இைக்ண  ணைக் த ோண்ட 

இதில் 4,500 கிகலோமீட்டர் வணர ததோடர்ந்து பைந்து 

தசல்ல முடியும்.  கரோ ோ ோல  ட்டத்தில் உல ம் 

முழுவதும் உயிர் ோக்கும் தடுப்பூசி மற்றும் மருந்து ணை 

மிரியோ விமோ ம் எடுத்துச்தசன்ைது என்பது 

குறிப்பிடத்தக் து. 

 



        

    

1. முதன்முறையாக ‘ச ாலார் புச ாட்டான் நிகழ்வு’கறை 

கண்டறிந்த ISRO’இன் விண்வெளிப்பயணம்/வ யற்றகக் 

சகாள் எது? 

அ) சந்திரயான்-1 

ஆ) சந்திரயான்-2  

இ) சசவ்வாய் சுற்றுக்கலன் திட்டம் 

ஈ) மங்கள்யான்-2 

✓ சந்திரயான்-2இன் சுற்றுக்கலனானது சூரிய புரராட்டான் 

நிகழ்வுகளை அதன் எக்ஸ்ரர ஸ்செக்ட்ரராமீட்டர் (CLASS) 

மூலம் கண்டறிந்தது. இந்தப் புரராட்டான் நிகழ்வுகள் 

விண்சவளிக்குச் சசல்லும் மனிதர்களிளடரய கதிர்வீச்சு 

தாக்கத்தளத அதிகரிக்கும் என்று கூறப்ெடுகிறது. 

 

2. சதசிய நகர்ப்புை விெகா ங்கள் நிறுெனமானது (NIUA) 

எந்நிறுெனத்துடனான, ‘நிறலயான நக ங்கள் இந்தியா’ 

திட்டத்திற்கான ஒப்பந்தத்தில் றகவயழுத்திட்டது? 

அ) NITI ஆரயாக் 

ஆ) உலகப் சொருைாதார மன்றம்  

இ) உலக வங்கி 

ஈ) UNDP 

✓ உலகப் சொருைாதார மன்றமும் ரதசிய நகர்ப்புற விவகார 

நிறுவனமும் (NIUA) இளைந்து ‘நிளலயான நகரங்கள் 

இந்தியா’ திட்டத்தில் ஒத்துளைப்ெதற்கான புரிந்துைர்வு 

ஒப்ெந்தத்தில் ளகசயழுத்திட்டன. இது ஒரு கூட்டுத்திட்டம் 

ஆகும். இது ஆற்றல், ரொக்குவரத்து மற்றும் கட்டளமக்கப் 

-ெட்ட சுற்றுச்சூைல் துளறகளில் டிகார்ெளனரசஷன் 

தீர்வுகளை உருவாக்க நகரங்களுக்கு உதவும் சூைளல 

உருவாக்குவளத ரநாக்கமாகக் சகாண்டுள்ைது. 

 

3. எந்த நாட்டின் ஊர்தி, நிலவின் வதாறலவில் இ ண்டு 

கண்ணாடிக்சகாைங்கறைக் கண்டறிந்துள்ைது? 

அ) இந்தியா 

ஆ) சீனா  

இ) ஐக்கிய அரபு அமீரகம் 

ஈ) அசமரிக்கா 

✓ சீனாவின் Yutu-2 ஊர்தியானது அண்ளமயில் நிலவின் 

சதாளலவில் இரண்டு விசித்திரமான கண்ைாடிக் 

ரகாைங்களைக் கண்டறிந்தது. நிலவின் ரமற்ெரப்பில் 

முதன்முளறயாக இது ரொன்ற ரகாைங்கள் காைப்ெடுகி 

-ன்றன. ஆராய்ச்சியாைர்களின் கூற்றுப்ெடி, அளவ மிகச் 

சமீெத்தில் உருவானளவ. 

 

4. நடப்பு 2022இல், சீனியர் சதசிய வ ஸ்  ாம்பியன்ஷிப் 

சபாட்டிகள் நடத்தப்படுகிை நக ம் எது? 

அ) மும்ளெ 

ஆ) கான்பூர்  

இ) சசன்ளன 

ஈ) ெனாஜி 

✓ அகில இந்திய சசஸ் கூட்டளமப்பு சசயலாைர் ொரத் சிங் 

58ஆவது சீனியர் ரதசிய சசஸ் சாம்பியன்ஷிப்-2022’ஐ 

கான்பூரில் நடத்தப்ெடும் என அறிவித்தார். இதில் 23 

கிராண்ட்மாஸ்டர்கள் மற்றும் 30 சர்வரதச மாஸ்டர்கள் 

உட்ெட 184 வீரர்கள் ெங்ரகற்கின்றனர். 

✓ சசஸ் ஒலிம்பியாட் & ஆசிய விளையாட்டுப்ரொட்டிகளுக் 

-கான இந்திய அணிக்கான ரதர்வு ரமளடயாக இது 

இருக்கும். 7ஆவது ரதசிய செண்கள் சசஸ் சாம்பியன்ஷிப் 

- 2022 புவரனஸ்வரில் நளடசெறுகிறது. 

 

5. ‘சதெயாதனம் – இந்தியக் சகாவில் கட்டடக்கறலயின் 

பயணம்’ என்ை மாநாடு நறடவபறும் இடம் எது? 

அ) பூரி 

ஆ) ஹம்பி  

இ) ளமசூரு 

ஈ வாரைாசி 

✓ இந்திய அரசின் மத்திய கலாசார அளமச்சகத்தின் இந்திய 

சதால்சொருள் ஆய்வுளமயம் கர்நாடகாவின் ஹம்பியில் 

‘இந்தியக் ரகாவில் கட்டடக்களலயின் ெயைம் – 

ரதவயாதனம்’ என்ற சர்வரதச மாநாட்ளட ஏற்ொடு 

சசய்துள்ைது. மத்திய கலாசாரத்துளற அளமச்சர் கிஷன் 

சரட்டி மாநாட்ளட சதாடங்கிளவத்தார். 

✓ இது ரகாவிலின் தத்துவ, மத, சமூக, சொருைாதார, 

சதாழில்நுட்ெ, அறிவியல், களல மற்றும் கட்டடக்களல 

அம்சங்களை முன்னிளலப்ெடுத்துவளத ரநாக்கமாகக் 

சகாண்டுள்ைது. ரகாவில் கட்டடக்களலயின் ெல்ரவறு 

ொணிகளின் ெரிைாம வைர்ச்சிளயயும் இது எடுத்துக் 

கூறுகிறது. 

 

6.  மீபத்தில் காலமான இப் ாகிம் சுதார் என்பெர் எந்த 

மாநிலத்றதச் ச ர்ந்த ‘பத்மஸ்ரீ’ விருது வபற்ைெரும்  மூக 

ச ெகரும் ஆொர்? 

அ) தமிழ்நாடு 

ஆ) கர்நாடகா  

இ) மத்திய பிரரதசம் 

ஈ) ரகரைா 

✓ ‘ெத்மஸ்ரீ’ விருது செற்றவரும் சமூக ரசளவயாைருமான 

இப்ராகிம் சுதார் கர்நாடகாவில் தனது 82ஆவது வயதில் 

காலமானார். அவர் ‘கன்னடத்தின் கபீர்’ என்று அன்புடன் 

அளைக்கப்ெடுகிறார். சமூக மற்றும் மத நல்லிைக்கத்ளத 

ெரப்புவதற்கான அவரது அரும்ெணிக்காக அறியப்ெட்டவர். 

இவருக்கு கடந்த 2018ஆம் ஆண்டில் ‘ெத்மஸ்ரீ’ விருது 

வைங்கப்ெட்டது. 

 

7. இந்தியாவின் முதலாெது கடற்பசுப் பாதுகாப்பகத்றத 

அறமக்கவுள்ை மாநிலம் எது? 

அ) தமிழ்நாடு  

ஆ) ரகரைா 

இ) ஒடிஸா 

ஈ) மகாராஷ்டிரா 

 

 

 

 

 

 

 



        

    

✓ தமிைநாட்டின் சதன்கிைக்குக் கடற்களரயில் உள்ை ொக் 

விரிகுடாவில் இந்தியாவின் முதல் கடற்ெசுப் ொதுகாப்ெகத் 

-ளத அளமக்க தமிழ்நாடு அரசு திட்டமிட்டுள்ைது. கடற்ெசு 

என்ெது அழிந்துவரும் ஒரு கடற்ொலூட்டியினமாகும். இது 

வாழ்விட இைப்பு, கடல் மாசுொடு மற்றும் கடற்ொசி இைப்பு 

காரைமாக அழிளவ எதிர்சகாள்கிறது. 

✓ தமிழ்நாட்டின் சதன்கிைக்கு முளனக்கும் இலங்ளகயின் 

ரமற்குப்ெகுதிக்கும் இளடரய உள்ை ஆைமற்ற விரிகுடா 

ெகுதியான மன்னார் வளைகுடாவிலும், ொக் 

விரிகுடாவிலும் கடற்ெசுக்கள் காைப்ெடுகின்றன. 

 

8. சதசிய ொன் விறையாட்டுக் வகாள்றக ெற றெ 

வெளியிட்ட அறமச் கம் எது? 

அ) விளையாட்டு அளமச்சகம் 

ஆ) உள்நாட்டு வான் ரொக்குவரத்து அளமச்சகம்  

இ) உள்துளற அளமச்சகம் 

ஈ) வீட்டுவசதி & நகர்ப்புற விவகாரங்கள் அளமச்சகம் 

✓ உள்நாட்டு வான் ரொக்குவரவு அளமச்சகமானது நாட்டில் 

வான் விளையாட்டுகளை ரமம்ெடுத்துவதற்காக ரதசிய 

வான் விளையாட்டுக் சகாள்ளக வளரளவ (NASP - 

2022) தயாரித்துள்ைது. ஏரராொட்டிக்ஸ், ஏரரா-மாடலிங், 

அசமச்சூர், டிரரான்கள், கிளைடிங், ரஹங்-கிளைடிங் 

மற்றும் ொராகிளைடிங் ளமக்ரரா-ளலட்டிங் மற்றும் ொரா 

-ரமாட்டரிங் ஸ்ளக-ளடவிங் மற்றும் விண்ரடஜ் வான் 

விளையாட்டுகள் உள்ளிட்ட செரும்ொலான வான் 

விளையாட்டுகளை இந்தக் சகாள்ளக உள்ைடக்கும்.  

✓ ரமலும், வான் விளையாட்டுக்களுக்கான சாதனங்களின் 

உள்நாட்டு வடிவளமப்பு, ரமம்ொடு மற்றும் தயாரிப்பு 

ஊக்குவிக்கப்ெடும். 

 

9. உலக ெனவுயிரிகள் நாள் கறடப்பிடிக்கப்படும் சததி 

எது? 

அ) மார்ச் 01 

ஆ) மார்ச் 02 

இ) மார்ச் 03  

ஈ) மார்ச் 04 

✓ ஒவ்ரவார் ஆண்டும் மார்ச்.3 அன்று உலக வனவுயிரிகள் 

நாள் அனுசரிக்கப்ெடுகிறது. இது, புவியில் வாழும் விலங்கு 

மற்றும் தாவரங்கள் எதிர்சகாள்ளும் ஆெத்துகள் குறித்த 

விழிப்புைர்ளவ ஏற்ெடுத்துகிறது. 

✓ “Recovering key species for ecosystem restoration” 

என்ெது நடப்ொண்டு (2022) வரும் உலக வனவுயிரிகள் 

நாளுக்கான கருப்சொருைாக சதரிவு சசய்யப்ெட்டுள்ைது. 

 

10. உலக வ விப்புலன் நாள் கறடப்பிடிக்கப்படும் சததி 

எது? 

அ) மார்ச் 02 

ஆ) மார்ச் 03  

இ) மார்ச் 04 

ஈ) மார்ச் 05 

✓ காதுரகைாளம மற்றும் சசவித்திறன்குளற ஆகியவற்ளற 

எப்ெடி தடுப்ெது என்ெது குறித்த விழிப்புைர்ளவ ஏற்ெடுத்த 

ஒவ்ரவார் ஆண்டும் மார்ச்.3 அன்று உலக சசவிப்புலன் 

நாள் அனுசரிக்கப்ெடுகிறது. 

✓ உலக நலவாழ்வு அளமப்ொனது (WHO) செனீவாவில் 

அளமந்துள்ை அதன் தளலளமயகத்தில் ஆண்டுரதாறும் 

உலக சசவிப்புலன் நாள் கருத்தரங்ளக ஏற்ொடு சசய்கிறது. 

“To hear for life, listen with care!” என்ெது இந்த ஆண்டில் 

(2022) வரும் இந்நாளுக்கான கருப்சொருைாகும். 

 

 

1. தமிைகத்தின் 7 ரெர் உள்ெட 49 ஆசிரியர்களுக்கு 

ரதசிய விருது: தில்லியில் மத்திய அளமச்சர் வைங்கினார் 

தமிைகத்ளதச் ரசர்ந்த ஏழு ஆசிரியர்கள் உள்ெட நாடு 

முழுவதும் 49 ஆசிரியர்களுக்கு ரதசிய தகவல், சதாளலத் 

சதாடர்பு சதாழில்நுட்ெ விருதுகளை மத்திய கல்வித் துளற 

இளையளமச்சர் அன்னபூர்ைா ரதவி வைங்கினார். 

2020ஆம் ஆண்டு ரதசிய கல்விக்சகாள்ளக அடிப்ெளடயில், 

கற்பித்தல், கற்றல் சசயல்முளறகளில் தகவல் 

சதாழில்நுட்ெத்தின் அடிப்ெளடயில் விரிவான ெயன்ொடு, 

திட்டமிடளல உருவாக்கும் ஆசிரியர்களுக்கு இந்த 

விருதுகளை மத்திய கல்வித் துளற வைங்குகிறது. கல்வி 

கற்பிப்ெதில் திக்ஷா, இ-ொடசாளல திட்டங்களின் கீழ் 

மின்னணு முளறயில் ொடங்களைத் தயாரித்தல், 

காசைாலிகள் ரொன்றளவமூலம் மாைவர்களுக்கான 

கற்றல் அணுகுதலுக்கு இந்த விருதுகள் வைங்கப்ெட்டன. 

 

2. ரகாடீஸ்வரர்கள் ெட்டியல்: இந்தியாவுக்கு 3ஆவது 

இடம் 

அதிக எண்ணிக்ளகயிலான ரகாடீஸ்வரர்களைக் 

சகாண்ட நாடுகள் ெட்டியலில் இந்தியா 3ஆவது இடத்தில் 

உள்ைது. 

உலக நாடுகளில் அதிக சசாத்து ளவத்துள்ைவர்களின் 

விவரங்களை தனியார் ஆய்வுநிறுவனம் சவளியிட்டு 

உள்ைது. அதன்ெடி, உலகில் கடந்த ஆண்டில் 30 

மில்லியன் அசமரிக்க டாலர் (சுமார் `226 ரகாடி) சசாத்து 

ளவத்திருந்த நெர்களின் எண்ணிக்ளக 9.3 சதவீதம் 

அதிகரித்து 6,10,569ஆக இருந்தது. அவர்களில் 13,637 

ரெர் இந்தியர்கள் ஆவர். இந்தியாவில் அதிக சசாத்து 

ளவத்திருந்தவர்களின் எண்ணிக்ளக கடந்த 2020ஆம் 

ஆண்டுடன் ஒப்பிடுளகயில் 11 சதவீதம் அதிகரித்துள்ைது. 

அதிக ரகாடீஸ்வரர்ளரகளைக் சகாண்ட நாடுகளின் 

ெட்டியலில் அசமரிக்கா முதலிடத்தில் உள்ைது. அந்நாட்டில் 

748 ரகாடீஸ்வரர்கள் உள்ைனர். 554 ரகாடீஸ்வரர்களு 

-டன் சீனா 2ஆவது இடத்தில் உள்ைது. அதற்கு அடுத்த 

இடத்தில் 145 ரகாடீஸ்வரர்களுடன் இந்தியா உள்ைது. 

 

 

 

 

 

 



        

    

3. உலகக்ரகாப்ளெ துப்ொக்கி சுடுதல்: சசௌரவ் 

சசௌதரிக்கு தங்கப்ெதக்கம் 

எகிப்தில் நளடசெற்று வரும் ISSF உலகக்ரகாப்ளெ 

துப்ொக்கி சுடுதல் ரொட்டியில் இந்தியாவின் சசௌரவ் 

சசௌதரி தங்கப்ெதக்கம் சவன்று அசத்தியுள்ைார். 

ஆடவருக்கான 10 மீ ஏர் பிஸ்டல் இறுதிச்சுற்றில் சசௌரவ் 

16-6 என்ற கைக்கில் செர்மனியின் ளமக்ரகல் 

ஷ்வால்ளட ரதாற்கடித்து முதலிடம் பிடித்தார். 

ஈஷாவுக்கு சவள்ளி 

இப்ரொட்டியின் மகளிருக்கான 10 மீ ஏர் பிஸ்டல் பிரிவில் 

இந்தியாவின் ஈஷா சிங் சவள்ளிப்ெதக்கம் சவன்றார். 

 

4. ெருவநிளல மாற்றத்தால் உைவு உற்ெத்தி 

ொதிக்கப்ெடும்: ஐநா அறிக்ளகயில் எச்சரிக்ளக 

ெருவநிளல மாற்றத்தால் இந்தியாவில் உைவு உற்ெத்தி 

ொதிக்கப்ெடும் என எச்சரித்துள்ை ஐநா அறிக்ளக, 

கடரலாரப்ெகுதிகளிலுள்ை மக்கள் கடல்மட்ட உயர்வால் 

ொதிக்கப்ெடுவர் என்றும் சதரிவித்துள்ைது. 

இது சதாடர்ொக ஐநாவின் ெருவநிளல மாற்றம் குறித்த 

அரசுகளுக்கிளடரயயான குழு சவளியிட்ட அறிக்ளகயில் 

கூறப்ெட்டுள்ைதாவது: 

ெருவநிளல மாற்றத்தால் கடல்நீர்மட்டம் உயர்ந்து, சவப்ெ 

நிளல அதிகரிக்கும். உலகம் முழுவதும் ெனிப்ொளறகள் 

முன்பில்லாத அைவில் ரவகமாக உருகிவருகின்றன. 

வறட்சி, அதிக மளைப்சொழிவு, சவள்ைம், அனல்காற்று 

உள்ளிட்டவற்றின் காரைமாக நாட்டில் உைவு உற்ெத்தி 

ொதிப்ளெச் சந்திக்கும். அரிசி, ரகாதுளம, ெருப்பு வளககள் 

உள்ளிட்டவற்றின் உற்ெத்தி 2050ஆம் ஆண்டில் 9% 

வளர குளறய வாய்ப்புள்ைது. 

கரியமில வாயு சவளிரயற்றம் சதாடர்ந்து அதிகமாக 

இருந்தால், சதன்னிந்தியாவில் ரசாை உற்ெத்தி 17% 

வளர குளறயும். 

கடல்மட்ட உயர்வால் நிலப்ெயன்ொடு, கட்டளமப்பு 

வசதிகள் உள்ளிட்டளவ ொதிக்கப்ெடும். கரியமில வாயு 

சவளிரயற்ற அைவு தற்ரொளதய நிளலயில் சதாடர்ந்தால், 

நடப்பு நூற்றாண்டின் மத்தியில் சுமார் 3.5 ரகாடி ரெர் 

கடல்மட்ட உயர்வு பிரச்ளனயால் ொதிக்கப்ெடுவர். 

அதுரவ அந்த எண்ணிக்ளக நூற்றாண்டின் இறுதியில் 5 

ரகாடியாக அதிகரிக்க வாய்ப்புள்ைது. கரியமில வாயு 

சவளிரயற்றம் குளறவாக இருந்தால், குளறந்த 

எண்ணிக்ளகயிலான நெர்கரை ொதிக்கப்ெடுவர். 

இந்தியாவுக்கு அதிக ொதிப்பு: 

கடல்மட்ட உயர்வு, திடீர் சவள்ைம் உள்ளிட்டவற்றால் 

சொருைாதார ரீதியில் அதிக ொதிப்ளெச் சந்திக்கும் நாடாக 

இந்தியா விைங்கும். கரியமில வாயு சவளிரயற்றத்ளதக் 

குளறக்கவுள்ைதாக இந்தியா உறுதியளித்துள்ைது. 

அவ்வாறு குளறக்கும் ெட்சத்தில், ெருவநிளல மாற்றத்தால் 

ஏற்ெடும் சொருைாதார இைப்பு சுமார் `1.68 இலட்சம் 

ரகாடியாக இருக்கும். இல்ளலசயனில் இைப்பு சுமார் 

`2.52 இலட்சம் ரகாடியாக அதிகரிக்கும். 

கரியமில வாயு சவளிரயற்றம் சதாடர்ந்தால், மும்ளெ 

மட்டும் 2050ஆம் ஆண்டு வாக்கில் ஆண்டுக்கு சுமார் 

`11.44 இலட்சம் ரகாடி இைப்ளெச் சந்திக்கும் அொயம் 

உள்ைது என்று அந்த அறிக்ளகயில் குறிப்பிடப்ெட்டுள்ைது. 

முக்கிய தகவல்கள்: 

கரியமில வாயு சவளிரயற்றம் சதாடர்ந்து அதிகரித்தால், 

ஈரக்குமிழ் சவப்ெநிளல (சவப்ெம், ஈரப்ெதத்தின் அைவீடு) 

35 டிகிரி சசல்சியளஸத் தாண்டும். 

லக்சனௌ, ொட்னா நகரங்களில் அந்த சவப்ெநிளல 35 

டிகிரிளய விட அதிகமாக இருக்கும். 

புவரனசுவரம், சசன்ளன, மும்ளெ, இந்தூர், அகமதாொத் 

ஆகிய நகரங்களில் ஈரக்குமிழ் சவப்ெநிளல 32 முதல் 34 

டிகிரி சசல்சியஸ் அைவில் இருக்கும். 

கடல்மட்ட உயர்வு, திடீர் சவள்ைம் உள்ளிட்டவற்றால் 

சொருைாதார ரீதியில் அதிக ொதிப்ளெச் சந்திக்கும் நாடாக 

இந்தியா இருக்கும். 

ெருவநிளல மாற்றத்தால் 2050ஆம் ஆண்டில் 40 சதவீத 

மக்கள் குடிநீர் தட்டுப்ொட்ளட எதிர்சகாள்வர். தற்ரொது 

33 சதவீத மக்கள் குடிநீர் தட்டுப்ொட்ளட எதிர்சகாண்டு 

வருகின்றனர். 

ெருவநிளல மாற்றத்தால் உலகின் சராசரி வருமானம் 23 

சதவீதம் வளர குளறயும். இந்தியாவில் 2100ஆம் 

ஆண்டுக்குள் 92 சதவீதம் வளர குளறயும். 

ெருவநிளல மாற்றத்தால் ஒட்டுசமாத்தமாக அஸ்ஸாம், 

ரமகாலயம், திரிபுரா, ரமற்கு வங்கம், பிகார், ொர்க்கண்ட், 

ஒடிஸா, சத்தீஸ்கர், உத்தர பிரரதசம், ஹரியாைா, ெஞ்சாப் 

ஆகிய மாநிலங்கள் அதிகமாக ொதிக்கப்ெடும். 

ெருவநிளல மாற்றத்தால் உலகின் ெல்ரவறு நாடுகள் 

சொருைாதார ரீதியில் ொதிப்புகளை எதிர்சகாள்ளும். 

நடப்ொண்டு இறுதியில் இந்தியாவின் சொருைாதாரம் 92 

சதவீதம் வளர வீழ்ச்சியளடயும். 

உலகில் ொதிரெர் ொதிக்கப்ெடும் அொயம் 

ெருவநிளல மாற்றம் காரைமாக உலக அைவில் 

ொதிக்கும் ரமற்ெட்ட மக்கள் ொதிப்ளெ எதிர்சகாள்ளும் 

அொயம் இருப்ெதாக ஐ.நா. அறிக்ளக எச்சரித்துள்ைது. 

இதுசதாடர்ொக அவ்வறிக்ளகயில், “சதாழில்மயமாதலுக்கு 

முந்ளதய காலகட்டத்ளதவிட சவப்ெநிளல 1.5 டிகிரி C 

அதிகரித்தால், 14% உயிரினங்கள் அழிளவச் சந்திக்கும் 

அொயம் உள்ைது. ரகாடிக்கைக்கான மக்கள் சடங்கு 

உள்ளிட்ட ரநாய்கைால் ொதிக்கப்ெடுவர்; மக்களின் 

உயிரிைப்பும் செருமைவில் அதிகரிக்கும். 

கடல்மட்ட உயர்வால் அளலகளின் ரவகம் அதிகரிக்க 

வாய்ப்புள்ைது. அதன்காரைமாக ரகாடிக்கைக்கான 

மக்கள் ொதிப்ளெ எதிர்சகாள்வர். தற்ரொளதய கடல் 

மட்டத்தில் இருந்து 10 மீட்டருக்குள் 90 ரகாடி மக்கள் 

வசித்து வருகின்றனர். கடல்மட்டம் 75 சசமீ வளர 

உயர்ந்தால், தற்ரொது கணிக்கப்ெட்டுள்ைளதவிட இரு 

மடங்கு எண்ணிக்ளகயிலான மக்கள் 2100ஆம் 

ஆண்டுக்குள் ொதிக்கப்ெடுவர். 

ெருவநிளல மாற்றத்தின் காரைமாக சவப்ெநிளல 

உயர்ளவ 1.5 டிகிரி சசல்சியஸுக்குள் கட்டுப்ெடுத்த 

ரவண்டுசமன ொரீஸ் ெருவநிளல ஒப்ெந்தத்தில் இலக்கு 

நிர்ையிக்கப்ெட்டுள்ைது. ஆனால், தற்ரொளதய நிளல 



        

    

சதாடர்ந்தால் அடுத்த 10 ஆண்டுகளிரலரய உலகின் 

சவப்ெநிளல உயர்வு 1.5°C நிளலளய எட்டிவிடும். 

அதற்கு அதிக சவப்ெநிளல உயர்ந்தால், சுற்றுச்சூைலில் 

செரும் தாக்கங்களும் ொதிப்புகளும் ஏற்ெடும்; ெவைப் 

ொளறகள் ொதிக்கப்ெடும். ெனிப்ொளறகள் உருகி கடல் 

மட்டம் ரவகமாக உயரும். ெனிப்ொளறகள் உருகும்ரொது 

கரியமில வாயு சவளிரயற்றம் ரமலும் அதிகரிக்கும். 

ெருவநிளல மாற்றத்ளதத் தடுத்து நிறுத்துவதற்கான 

நடவடிக்ளககள் விளரந்து ரமற்சகாள்ைப்ெட ரவண்டும்” 

என்று குறிப்பிடப்ெட்டுள்ைது. 

 



        

    

1. ‘தர்மா கார்டியன்’ பயிற்சி என்பது இந்தியாவிற்கும் எந்த 

நாட்டிற்கும் இடையய நடைபபறும் இராணுவப் பயிற்சி 

ஆகும்? 

அ) இலங்கை 

ஆ) ஜப்பான்  

இ) ஆஸ்திரேலியா 

ஈ) ஐக்கிய அேபு அமீேைம் 

✓ இந்தியாவும் ஜப்பானும் ஆண்டுர ாறும் நடத் ப்படும் 

 ங்ைளது ‘ ர்மா ைார்டியன்’ பயிற்சிகய ைர்நாடைாவில் 

த ாடங்கியுள்ளன. இந் ப் பயிற்சி பிப்.27 மு ல் மார்ச்.10 

வகே த ாடங்கியது. ‘மோத் ா கலட்’ ைாலாட்பகடப் 

பிரிவின் 15ஆவது பட்டாலியன் இந்தியாவின் சார்பாை 

பங்ரைற்கிறது. இந் ப் பயிற்சியானது 2018ஆம் ஆண்டு 

மு ல் ஆண்டுர ாறும் நடத் ப்படுகிறது. 

 

2. அண்டமச் பெய்திகளில் இைம்பபற்ற, ‘IVFRT திட்ைம்’ 

எந்தத் துடறயுைன் பதாைர்புடையது? 

அ) குடிரயற்றம்  

ஆ) நீர்ப்பாசனம் 

இ)  ைவல் 

ஈ) த ாழிற்துகற 

✓ 2021 மு ல் 2026 வகேயிலான ஐந்து ஆண்டுைளுக்கு 

‘குடிரயற்ற விசா தவளிநாட்டினர் பதிவு ைண்ைாணிப்பு’ 

திட்டத்க த் த ாடே மத்திய அேசு ஒப்பு ல் அளித்துள்ளது. 

இத்திட்டம் ̀ 1,364.88 ரைாடி தசலவில் அங்கீைரிக்ைப்பட்டது.  

✓ விசா வழங்கு ற்ைான ைாலம் IVFRT திட்டம் அமல்படுத்தும் 

முன் வரை, 15 மு ல் 30 நாட்ைளாை இருந் து.  ற்ரபாது 

அதிைபட்சமாை 72 மரநேத்துக்குள் விசா வழங்ைப்படுகிறது. 

 

3. ‘எம்னாதி’ புயலால் பாதிக்கப்பட்ை நாடு எது? 

அ) இந்ர ாரனசியா 

ஆ) மடைாஸ்ைர்  

இ) பிலிப்கபன்ஸ் 

ஈ) ஜப்பான் 

✓ ‘எம்னாட்டி’ புயலின் வருகைகய அடுத்து 5 வாேங்ைளில் 

நான்ைாவது சூறாவளிகய மடைாஸ்ைர் ைாண்கிறது.  

✓ ஒவ்ரவார் ஆண்டும் நவம்பர் மற்றும் ஏப்ேல் மா ங்ைளில் 

மடைாஸ்ைர் பல சூறாவளிைளால்  ாக்ைப்படுகிறது. இந்  

மா  த ாடக்ைத்தில் 120’க்கும் ரமற்பட்டவர்ைளின் பலிக்கு 

ைாேணமான பட்சிோய் சூறாவளியின்  ாக்ைத்திலிருந்து 

அந் த் தீவு நாடு இன்னும் மீளவில்கல. 

 

4. ‘பமாழிச் ொன்றிதழ் தன்பை’ பிரச்ொரத்டத பதாைங்கிய 

மத்திய அடமச்ெகம் எது? 

அ) ைல்வி அகமச்சைம்  

ஆ) ைலாசாே அகமச்சைம் 

இ) சுற்றுலா அகமச்சைம் 

ஈ) தவளியுறவு அகமச்சைம் 

✓ நாட்டின் ைலாசாே பன்முைத் ன்கம மற்றும் பன்தமாழி 

பயன்பாட்கட ஊக்குவித்து, ‘ஒன்றுபட்ட பாே ம்–

வலிகமயான பாே ம்’ என்ற உணர்கவ ஏற்படுத்தும் 

வி மாை, மத்திய ைல்வித்துகற, தமாழிச்சான்றி ழ்  ன்பட 

இயக்ைத்க  த ாடங்கியுள்ளது. 

✓ மத்திய ைல்வித்துகற மற்றும் MyGov இந்தியா ஆகியகவ 

இ ற்தைன ‘பாஷா சங்ைம்’ என்ற தசல்ரபான் தசயலிகய 

உருவாக்கியுள்ளன.  இந் ச் தசயலிகயப் பயன்படுத்தி, 

அட்டவகணயிடப்பட்ட 22 இந்திய தமாழிைளில் மக்ைள் 

அன்றாடம் பயன்படுத்தும் 100+ வாக்கியங்ைகள ைற்றுக் 

தைாள்ளலாம். இந் ச்சான்றி ழுடன் மக்ைள் தசல்பி எடுத்து 

அ கன  ங்ைளது சமூை ஊடை ைணக்கு வாயிலாை 

‘தமாழிச்சான்று  ன்படம்’ எனப் பதிரவற்றஞ்தசய்யலாம். 

 

5. ெமீப பெய்திகளில் இைம்பபற்ற ஸ்மீன்யீ தீவு (பாம்புத் 

தீவு) அடமந்துள்ள கைல்/பபருங்கைல் எது? 

அ) ைருங்ைடல்  

ஆ) பசிபிக் தபருங்ைடல் 

இ) மத்திய கேக்ைடல் 

ஈ அட்லாண்டிக் தபருங்ைடல் 

✓ ஸ்மீன்யீ தீவு (பாம்புத் தீவு) என்பது உக்கேனுக்குச் 

தசாந் மான சுமார் 16 தெக்ரடர் பேப்பளவிலான பாகறத் 

தீவாகும். இது ைருங்ைடலில் கிரிமியாவிற்கு ரமற்ரை 300 

கிமீ த ாகலவில் உள்ளது. 

✓ ேஷ்யப்பகடைளிடம் இருந்து இத்தீகவக்ைாத்  பதிமூன்று 

வீேர்ைளுக்கு உக்கேன் அேசு மரியாக  தசலுத்தியுள்ளது. 

உக்ரேனிய அதிபர் ரவாரலாடிமிர் தஜதலன்ஸ்கி, 

மேணித்  ஒவ்தவாரு ோணுவ வீேருக்கும் “உக்கேனின் 

நாயைன்” என்ற பட்டத்க  வழங்கினார். 

 

6. அன்யைானியயா யகாஸ்ைா, கீழ்காணும் எந்த நாட்டின் 

பிரதமராக மீண்டும் யதர்ந்பதடுக்கப்பட்ைார்? 

அ) இத் ாலி 

ஆ) ரபார்ச்சுைல்  

இ) தஜர்மனி 

ஈ) இஸ்ரேல் 

✓ ைடந்  2015ஆம் ஆண்டு மு ல் ரபார்ச்சுைலின் பிே மோை 

இருந்துவருகிறார் அன்ரடானிரயா ரைாஸ்டா. 

சம ர்மவா  ைட்சியின்  கலவோன ரைாஸ்டா, சமீபத்தில் 

நடந்  தபாதுத்ர ர் லில் 2ஆவது முகறயாை மீண்டும் 

ர ர்ந்த டுக்ைப்பட்டுள்ளார். 

 

7. ‘DESH–Stack’ என்பது எத்துடறயுைன் பதாைர்புடைய 

இடையதளமாகும்? 

அ) மு லீடு 

ஆ) திறன் ரமம்பாடு  

இ) ஜிஎஸ்டி 

ஈ) ஊட்டச்சத்து 

 

 

 

 

 

 

 



        

    

✓ மத்திய பட்தஜட்டில் ‘திறன் மற்றும் வாழ்வா ாேத்திற்ைான 

டிஜிட்டல் சூழலகமப்பு’ அல்லது ‘DESH–Stack’ இகணய 

 ளம் அகமக்ைப்படும் என அறிவிக்ைப்பட்டுள்ளது. 

✓ இகணயவழி பயிற்சிமூலம் நாட்டின் குடிைளுக்கு திறன் 

அல்லது ரமம்பாட்கட வளர்த்த டுப்பக  இது  னது 

ரநாக்ைமாைக்தைாண்டுள்ளது. தபாருத் மான ரவகலைள் 

மற்றும் த ாழில்முகனவு வாய்ப்புைகள ைண்டறி ற்ைான 

நம்பைமான வாய்ப்புைகள இது வழங்கும். 

 

8. ஒரு பன்னாட்டுக் குழு நைத்திய ஒரு புதிய ஆய்வின்படி, 

இன்னமும் கண்டுபிடிக்கப்பைாத பமாத்த மரங்களின் 

எண்ணிக்டக என்ன? 

அ) 92 

ஆ) 920 

இ) 9200  

ஈ) 19200 

✓ உலைம் முழுகமக்கும் உள்ள 100 அறிவியலாளர்ைள் 

இகணந்து நடத்திய ஆய்வில், பூமியில் உள்ள தமாத்  மே 

இனங்ைளின் எண்ணிக்கை 73,000 என்று 

ைண்டறியப்பட்டது. 9,200 மே இனங்ைள் மர்மமானகவ 

மற்றும் ைண்டுபிடிக்ைப்படாமல் உள்ளன என்பக யும் 

இந்  ஆய்வறிக்கை எடுத்துக்ைாட்டுகிறது. 

✓ பிறவிடங்ைகளவிட த ன்னதமரிக்ைாவில் 40 ச வீ த்தி 

–ற்கும் அதிைமான ைண்டுபிடிக்ைப்படா  மே இனங்ைள் 

உள்ளன. இம்மதிப்பீடுைளின்படி, பூமியின் அகனத்து மே 

வகைைளிலும் 43% த ன்னதமரிக்ைாவில் உள்ளன. 

அக த்த ாடர்ந்து யூரேசியா (22 ச வீ ம்), ஆப்பிரிக்ைா (16 

ச வீ ம்) ஆகியன உள்ளன. 

 

9. ‘யதசிய புரத நாள்’ பகாண்ைாைப்படுகிற யததி எது? 

அ) மார்ச் 01 

ஆ) மார்ச் 02 

இ) பிப்ேவரி 27  

ஈ) பிப்ேவரி 28 

✓ ர சிய அளவிலான தபாதுநல முன்தனடுப்பான ‘Right to 

Protein’ இந்தியாவின் மு ல் ‘புே  நாகள’ 2020 பிப்.27 

அன்று அறிமுைப்படுத்தியது. புே த்தின் ஊட்டச்சத்து 

நன்கமைள் குறித்து விழிப்புணர்கவ ஏற்படுத்துவ ற்ைாை 

இந்நாள் அனுசரிக்ைப்படுகிறது. “Food Futurism” என்பது 

நடப்பாண்டு (2022) வரும் இந்நாளின் ைருப்தபாருளாகும். 

 

10. இந்திய ரயில்யவயின் எந்த பநட்பவார்க் 100ஆவது 

ஜவுளி எக்ஸ்பிரடை இயக்கி ொதடன படைத்துள்ளது? 

அ) ரமற்கு ேயில்ரவ  

ஆ) மத்திய ேயில்ரவ 

இ) வடக்கு ேயில்ரவ 

ஈ) வட ரமற்கு ேயில்ரவ 

✓ ரமற்கு ேயில்ரவயின் மும்கப மத்திய ரைாட்டம், சல் ாைன் 

பகுதியிலிருந்து (சூேத்) ஷாங்ேயிலுக்கு (ைாேக்பர் ரைாட்டம், 

த ன்கிழக்கு ேயில்ரவ) ஜவுளிப்தபாருட்ைள் ஏற்றிய 

100ஆவது ேயிகல இயக்கி சா கன பகடத்துள்ளது. 

மு லாவது ேயில் உத்னாவிலிருந்து 01.09.2021 அன்று 

இயக்ைப்பட்டது. 

✓ ஐந்து மா ங்ைளுக்குள் இந் ச் சா கன எட்டப்பட்டுள்ளது. 

இந்  ஜவுளி எக்ஸ்பிேஸ்மூலம் இதுவகே இேயில்ரவ 

துகறக்கு `10.2 ரைாடி வருவாய் கிகடத்துள்ளது. 

 

 

1. சீர்மிகு நைேம் திட்டத்தில் முகறரைடு: ஒரு நபர் 

ஆகணயத்க  அகமத் து  மிழை அேசு 

‘சீர்மிகு நைேம்’ திட்டத்தில் நகடதபற்ற முகறரைடு 

த ாடர்பாை விசாேகண தசய்ய ஒரு நபர் விசாேகண 

ஆகணயத்க   மிழ்நாடு அேசு அகமத்துள்ளது. ஓய்வு 

தபற்ற இ ஆ ப அதிைாரி ர வி ார்  கலகமயில் ஒரு நபர் 

விசாேகண ஆகணயம் அகமக்ைப்பட்டுள்ளது. 

சீர்மிகு நைேம் திட்ட முகறரைடுைள் குறித்து விசாேகண 

நடத்தி மூன்று மா ங்ைளுக்குள் அறிக்கை  ாக்ைல் தசய்ய 

உத் ேவிடப்பட்டுள்ளது. 

தசன்கன, ரைாகவ, மதுகே, திருப்பூர் உள்பட் 11 

நைேங்ைளில் ‘சீர்மிகு நைேம்’ திட்ட பணிைள் நகடதபற்று 

வருகின்றன.  ‘சீர்மிகு நைேம்’ திட்ட முகறரைடு குறித்து 

விசாேகண நடத்  விசாேகணக் குழு அகமக்ைப்படும் 

என ஏற்ைனரவ மு லகமச்சர் மு ை ஸ்டாலின் அறிவித்து 

இருந்  நிகலயில், ஒருநபர் ஆகணயத்க   மிழை அேசு 

அகமத்துள்ளது. 

 

2. மு லீட்டு ைண்ைாட்சி: மு லகமச்சர் ஸ்டாலின் துகப 

பயணம் 

சர்வர ச அளவில் பிேமாண்ட முகறயில் நகடதபறும் 

த ாழில் மு லீட்டு ைாட்சியில் பங்ரைற்ை மு லகமச்சர் மு 

ை ஸ்டாலின், துகப தசல்லவுள்ளார். இ ற்ைான 

அதிைாேப்பூர்வ அறிவிப்பு விகேவில் தவளியாைவுள்ளது. 

துகபயில் நகடதபறும் த ாழில் ைண்ைாட்சி சர்வர ச 

அளவில் புைழ்தபற்றது. இந் க் ைண்ைாட்சியில் 180க்கும் 

ரமற்பட்ட நாடுைள்  ங்ைளது அேங்குைகள அகமக்கும். 

இந்  ஆண்டும் சர்வர ச ைண்ைாட்சி நகடதபறவுள்ளது. 

 மிழைத்தின் சார்பில் கைத் றி, ரவளாண்கம உள்ளிட்ட 

ைாட்சி அேங்குைள் அகமக்ைப்படவுள்ளன. 

 

3. அேசு குழந்க ைள் கமயங்ைளில்  ங்கியுள்ள 

தபண்ைளுக்கு  ற்ைாப்பு பயற்சி அளிக்ை மத்திய அேசு 

திட்டம் 

தபண்ைளின் பாதுைாப்புக்ைாை அேசு நடத்தும் குழந்க ைள் 

கமயங்ைளில்  ங்கியுள்ள தபண்ைளுக்கு  ற்ைாப்பு பயிற்சி 

அளிக்ை மத்திய அேசு திட்டமிட்டுள்ளது. 

தபண்ைள் நாள் மார்ச்.8 அன்று தைாண்டாடப்படுகிறது. 

இ ற்ைாை நாடு முழுவதும் மத்திய, மாநில அேசுைள் 

பல்ரவறு நிைழ்ச்சிைளுக்கு ஏற்பாடு தசய்துள்ளன.  

தபண்ைள் பாதுைாப்பின் முக்கிய அங்ைமாை இளம் 

தபண்ைளுக்கு  ற்ைாப்புப் பயிற்சி அளிக்ை மத்திய அேசு 

 

 

 



        

    

முடிவுதசய்துள்ளது. மத்திய அேசால் நடத் ப்படும் குழந்க  

போமரிப்பு நிறுவனங்ைள் & ைடினமான சூழ்நிகலைளில் 

சிக்கித் விக்கும் தபண்ைளுக்ைான  ங்குமிடங்ைளிலும் 

704 கமயங்ைளில் இளம்தபண்ைள், தபண் பணியாளர்ை 

-ளுக்கு  ற்ைாப்பு பயிற்சியளிக்ை மத்திய அேசு திட்டமிட்டு 

உள்ளது. 

அவசேைால உ வி எண் 

ர சிய அவசேைால உ வி எண் 112 மற்றும் 

தபண்ைளுக்ைான உ வி எண்ணான 181 ஆகியகவ 

இகணக்ைப்படும். இந்  இேண்டு எண்ைளில் எக  

அகழத் ாலும் ஆபத்தில் உள்ள தபண்ைள் உ விைகள 

தபறமுடியும். ஆபத்தில் உள்ள தபண்ைள் 112 எண்கண 

அகழத் ால் அது 181’க்கு அனுப்பப்படும். இது ஆபத்துக் 

ைாலத்தில் தபண்ைளுக்ைான உ விகய ரமம்படுத்தும். 

 



        

    

1. 2022 - தேசிய அறிவியல் நாளுக்கானக் கருப்ப ாருள் 

என்ன? 

அ) Integrated Approach in Science and Technology for 

Sustainable Future  

ஆ) Science and Technology for Atmanirbhar Bharat 

இ) Vigyan Sarvatra Pujyate 

ஈ) Amrut Kaal Vigyan 

✓ ‘ராமன் விளைவு’ கண்டுபிடிக்கப்பட்டளை நிளைவுகூரும் 

வளகயில் ஒவ்வவாராண்டும் பிப்.28 அன்று இந்தியாவில் 

‘வைசிய அறிவியல் நாள்’ அனுசரிக்கப்படுகிறது. அவை 

நாளில், சர் சி வி ராமன் ‘ராமன் விளைவு’ கண்டுபிடிப்ளப 

அறிவித்ைார். வமலும் அவருக்கு 1930இல் ‘வநாபல் பரிசு’ 

வழங்கப்பட்டது. “Integrated Approach in Science and 

Technology for Sustainable Future” என்பது 2022-வைசிய 

அறிவியல் நாளுக்காைக் கருப்பபாருைாகும். 

 

2. இந்தியாவில் விளையும் அளனத்து  சுளை உணவு 

வளககளிலும் அதிகைாக ஏற்றுைதியான ப ாருள் எது? 

அ) பசுந்திராட்ளச  

ஆ) பகாய்யா 

இ) பசுளமயாை மாம்பழங்கள் 

ஈ) பவற்றிளை & பாக்கு 

✓ இந்தியாவின் பழங்கள் ஏற்றுமதி குறிப்பிடத்ைக்க 

வைர்ச்சிளய கண்டுள்ைது. பழங்கள் பிரிவில் திராட்ளச 

அதிகைவில் ஏற்றுமதி பசய்யப்படுகிறது. கடந்ை 2020-

21ஆம் ஆண்டில் திராட்ளச ஏற்றுமதியின் மதிப்பு $314 

மில்லியன் அபமரிக்க டாைர்.   

✓ இைர பழங்களின் ஏற்றுமதி மதிப்பு $302 மில்லியன் 

அபமரிக்க டாைராகவும், மாம்பழங்களின் ஏற்றுமதி $36 

மில்லியன் டாைராகவும், பவற்றிளை மற்றும் பாக்குகளின் 

ஏற்றுமதி $19 மில்லியன் டாைராகவும் உள்ைது.  

இந்தியாவின் பமாத்ை பழங்கள் ஏற்றுமதியில், திராட்ளச 

மற்றும் இைர பழங்கள் 92 சைவீைம் உள்ைை. 

 

3. 2022ஆம் ஆண்டு ப ய்ஜிங் குளிர்கால ஒலிம்பிக்கில் 

இந்தியாவிலிருந்து  ங்தகற்ற ஒதே த ாட்டியாைர் யார்? 

அ) ஆரிப் கான்  

ஆ) நீரஜ் வசாப்ரா 

இ) சிவ வகசவன் 

ஈ) பெகதீஷ் சிங் 

✓ ஸ்ைாவைாம் மற்றும் பெயண்ட் ஸ்ைாவைாம் வபாட்டிகளில் 

பங்வகற்கும் ஆரிப் கான், 2022ஆம் ஆண்டு பபய்ஜிங் 

குளிர்காை ஒலிம்பிக்கில், இந்தியாவிலிருந்து பங்வகற்கும் 

ஒவர வபாட்டியாைர் ஆவார். ஈராண்டுகளுக்கு முன்பு 

கால்வன் வமாைலில் காயமளடந்ை சீை இராணுவ வீரர் 

ஒலிம்பிக் வொதிளய ஏந்தியளை அடுத்து, 2022 பபய்ஜிங் 

குளிர்காை ஒலிம்பிக்ளக அரசியல் ரீதியாக புறக்கணிப்ப 

-ைாக இந்தியா அறிவித்ைது. 

 

4. CPEC என் து சீனாவின் சிஞ்சியாங்  குதிளயயும் எந்ே 

நாட்டின் குவாடர் துளறமுகத்ளேயும் இளணக்கும் ஒரு 

ப ாருைாோே வழித்ேடைாக உள்ைது? 

அ) ஈரான் 

ஆ) பாகிஸ்ைான்  

இ) ஆப்கானிஸ்ைான் 

ஈ) கெகஸ்ைான் 

✓ சீைா-பாகிஸ்ைான் பபாருைாைார வழித்ைடம் (CPEC) 

என்பது சீைாவின் வடவமற்கு சிஞ்சியாங் உய்குர் பகுதி 

மற்றும் பாக்கின் வமற்கு மாகாணமாை பலுசிஸ்ைானில் 

உள்ை குவாடர் துளறமுகத்ளை இளணக்கும் உட்கட்ட 

-ளமப்புத் திட்டங்களுக்காை 3,000-கிமீ நீைமுளடய 

பாளையாகும். $60 பில்லியன் டாைர் சீைா-பாகிஸ்ைான் 

பபாருைாைார வழித்ைடத்தின் இரண்டாம் கட்டத்ளை 

பைாடங்குவைற்கு பாகிஸ்ைான் சமீபத்தில் சீைாவுடன் ஒரு 

புதிய ஒப்பந்ைத்தில் ளகபயழுத்திட்டது. 

 

5. ‘ ால சுவோஜ்’ ேைத்துடன் போடர்புளடயது எது? 

அ) பிரைம் அறக்கட்டளை 

ஆ) வைசிய சிறார் உரிளமகள் பாதுகாப்பு ஆளணயம்  

இ) பன்ைாட்டு மன்னிப்பு அளவ 

ஈ) வைசிய மனிை உரிளமகள் ஆளணயம் 

✓ சிறார் உரிளமகள் பாதுகாப்புக்காை வைசிய ஆளணயம் 

(NCPCR) ஆைது அரசு சாரா அளமப்புகள் மற்றும் ஐநா 

நிறுவைங்களுடன் இளணந்து வீதிகளில் வாழும் 

குழந்ளைகளை அளடயாைம் காணுைல், அவர்களை 

மீட்டல் மற்றும் அவர்களுக்கு மறுவாழ்வு அளித்ைல் பற்றிய 

வைசிய அைவிைாை கூட்டத்ளை ஏற்பாடு பசய்ைது. 

✓ NCPCR, ‘பாை ஸ்வராஜ் இளணயைைம் - Children in 

Street Situations (CiSS)’ ஒன்ளறத் பைாடங்கியுள்ைது. 

முன்ைைாக, COVID-19 காரணமாக பபற்வறாளர இழந்ை 

குழந்ளைகளைக் கண்காணிக்க NCPCR, ‘பாை ஸ்வராஜ் 

(வகாவிட்-வகர்)’ வபார்ட்டளை உருவாக்கியது. 

 

6. ‘SWIFT’ நிதிச்பெய்தியிடல் தெளவயில் ‘S’ என் து 

எளேக் குறிக்கிறது? 

அ) Secure 

ஆ) Society  

இ) Simple 

ஈ) Service 

✓ SWIFT அளமப்பு என்பது Society for Worldwide Interbank 

Financial Telecommunication என்பைன் சுருக்கமாகும். இது 

பாதுகாப்பாை நிதிச்பசய்தியிடல் வசளவகளை வழங்கும் 

உைகின் முன்ைணி வழங்குநராகும். அண்ளமயில், 

அபமரிக்காவும் ஐவராப்பிய ஒன்றியமும் பல்வவறு ரஷ்ய 

வங்கிகளை SWIFT அளமப்பிலிருந்து நீக்க முடிவுபசய்ைை.  

✓ ரஷ்ய மத்திய வங்கியின் பசாத்துக்கள் முடக்கப்படும் எை 

எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. இது ரஷ்யாவின் பவளிநாட்டு 

இருப்புக்களை அணுகும் திறளைக் கட்டுப்படுத்துகிறது. 

 

 

 

 

 

 



        

    

7. ‘மில்லினியம் தெலஞ்ச் கார்ப் தேஷன்’ என் து எந்ே 

நாட்டின் முன்முயற்சியாகும்? 

அ) அபமரிக்கா  

ஆ) ரஷ்யா 

இ) சீைா 

ஈ) ெப்பான் 

✓ கடந்ை 2004இல் அபமரிக்கா உருவாக்கிய மில்லினியம் 

வசைஞ்ச் கார்ப்பவரஷைாைது பபாருைாைார வைர்ச்சிளய 

ஆைரிக்க பபரும் மானியங்களை வழங்குகிறது. சமீபத்தில், 

வநபாைத்தில் நடந்ை வபாராட்டங்கள் மற்றும் எதிர்ப்ளபயும் 

மீறி, அந்ை நாட்டின் நாடாளுமன்றம், $500 மில்லியன் 

மானியத்திற்கு ஒப்புைல் அளித்துள்ைது. 

✓ உட்கட்டளமப்புத் திட்டங்களுக்கு நிதியளிப்பைற்காக 

வநபாைம் அபமரிக்க அரசாங்கத்தின் MCC ஒப்பந்ைத்தில் 

கடந்ை 2017இல் ளகபயழுத்திட்டது. ஆைால் அரசியல் 

கட்சிகளுக்குள் ஏற்பட்டுள்ை பிைவுகள் காரணமாக 

அைற்காை ஒப்புைல் இன்ைமும் பபறப்படவில்ளை. 

 

8.  ன்னாட்டு அணுெக்தி முகளையின் ேளலளையகம் 

அளைந்துள்ை இடம் எது? 

அ) பெனீவா 

ஆ) வியன்ைா  

இ) நியூயார்க் 

ஈ) மாஸ்வகா 

✓ பன்ைாட்டு அணுசக்தி முகளம என்பது ஒரு பன்ைாட்டு 

அளமப்பாகும். இது அணுவாற்றலின் அளமதியாை 

பயன்பாட்ளட ஊக்குவிக்கவும், அணுவாயுைங்களுக்காை 

அைன் பயன்பாட்ளடத் ைடுக்கவும் எண்ணுகிறது. இைன் 

ைளைளமயகம் வியன்ைாவில் உள்ைது. 

✓ IAEA’இன் 35 நாடுகளைக் பகாண்ட ஆளுநர்கள் குழு 

உக்ளரன்குறித்ை அவசரக்கூட்டத்திற்கு அளழப்பு 

விடுத்துள்ைது. வாரிய உறுப்பிைர்கைாை கைடா மற்றும் 

வபாைந்து உக்ளரனின் வவண்டுவகாளின் வபரில் இக் 

கூட்டத்திற்கு அளழப்பு விடுத்ைை. இவ்விரு நாடுகளுவம 

அவ்வாரியத்தில் இடம்பபறாைளவயாகும். 

 

9. InDEA 2.0  ற்றிய வளேவு அறிக்ளகளய பவளியிட்ட 

ைத்திய அளைச்ெகம் எது? 

அ) மின்ைணு & ைகவல் பைாழில்நுட்ப அளமச்சகம்  

ஆ) அறிவியல் & பைாழில்நுட்ப அளமச்சகம் 

இ) நிதி அளமச்சகம் 

ஈ) கார்ப்பவரட் விவகார அளமச்சகம் 

✓ மின்ைணு மற்றும் ைகவல் பைாழில்நுட்ப அளமச்சகமாைது 

இந்திய டிஜிட்டல் சூழல் கட்டளமப்பு 2.0 அல்ைது InDEA 

2.0 பற்றிய வளரவு அறிக்ளகளய பவளியிட்டுள்ைது.  

✓ InDEA 2.0, ஒரு குடிமகன் ளவத்திருக்க வவண்டிய 

டிஜிட்டல் அளடயாைங்களின் எண்ணிக்ளகளய 

வமம்படுத்ை முற்படும் ‘Federated Digital Identities’இன் 

மாதிரிளய முன்பமாழிகிறது. இந்ை வளரவு அறிக்ளகக்கு 

முன்ைாள் MeitY பசயைாைர் J சத்யநாராயணா 

ைளைவராகவும், ைற்வபாளைய பசயைாைர் அெய் பி 

சாவ்னி இளணத் ைளைவராகவும் உள்ைார். 

 

10. இந்தியாவில் எந்ேத் தேதியில் தேசிய  ாதுகாப்பு நாள் 

அனுெரிக்கப் டுகிறது? 

அ) மார்ச் 4  

ஆ) மார்ச் 3 

இ) மார்ச் 1 

ஈ) மார்ச் 2 

✓ பாதுகாப்பு நடவடிக்ளககள் குறித்து நாட்டு மக்களிளடவய 

விழிப்புணர்ளவ ஏற்படுத்தும் வநாக்கத்துடன் ஒவ்வவார் 

ஆண்டும் மார்ச்.4ஆம் வைதியன்று இந்தியாவில் வைசிய 

பாதுகாப்பு நாள் அனுசரிக்கப்படுகிறது. நடப்பு 2022ஆம் 

ஆண்டில் வரும் வைசிய பாதுகாப்பு நாளுக்காைக் கருப் 

பபாருைாக, “Nurture young minds develop a Safety Culture” 

வைர்வுபசய்யப்பட்டுள்ைது. வைசிய பாதுகாப்பு வாரம் மார்ச் 

4 முைல் மார்ச் 10 வளர அனுசரிக்கப்படுகிறது. 

✓ நடப்பு 2022ஆம் ஆண்டு 51ஆவது வைசிய பாதுகாப்பு நாள் 

/ வைசிய பாதுகாப்பு வாரம் களடப்பிடிக்கப்படுகிறது. 

 

 

1. 28 ஆண்டுக்கு பிறகு மார்ச் மாைத்தில் காற்றழுத்ை 

ைாழ்வு; வானிளை ஆய்வு ளமய பைன்மண்டை ைளைவர் 

எஸ் பாைச்சந்திரன் ைகவல் 

வங்கக்கடலில் 28 ஆண்டுகளுக்கு பிறகு மார்ச் மாைத்தில் 

காற்றழுத்ை ைாழ்வுமண்டைம் உருவாகி இருப்பைாக 

இந்திய வானிளை ஆய்வு ளமயத்தின் பைன்மண்டை 

ைளைவர் எஸ் பாைச்சந்திரன் பைரிவித்ைார். 

இவ்வாறு பருவம் ைவறி மளழ பபய்வது குறித்து இந்திய 

வானிளை ஆய்வுளமயத்தின் பைன்மண்டை ைளைவர் 

எஸ் பாைச்சந்திரன் கூறும்வபாது, 

“மார்ச் மாைத்தில் காற்றழுத்ை ைாழ்வு மண்டைம் 

உருவாவது அரிைாைது ைான். இதுவளர 1938, 1994 

ஆகிய இரு ஆண்டுகளில் மார்ச் மாைத்தில் காற்றழுத்ை 

ைாழ்வுமண்டைங்கள் ஏற்பட்டுள்ைை. இளவயிரண்டும் 

ைமிழ்நாட்டின் களரளய வநாக்கி நகர்ந்து களரளய வந்து 

அளடவைற்குள் வலுவிழந்துவிட்டை. 28 ஆண்டுகட்குப் 

பிறகு மீண்டும் மார்ச் மாைத்தில் காற்றழுத்ை ைாழ்வு 

மண்டைம் உருவாகியுள்ைது”. இவ்வாறு அவர் கூறிைார். 

 

2. 16 ஆண்டுகளுக்குப் பிறகு நகர்ப்புற உள்ைாட்சிகளில் 

இன்று மளறமுகத் வைர்ைல் 

ைமிழ்நாட்டில் 16 ஆண்டுகளுக்குப் பிறகு நகர்ப்புற 

உள்ைாட்சிகளில் ைளைவர்களைத் வைர்ந்பைடுக்க 

மளறமுக வைர்ைல் நளடபபறவுள்ைது. கடந்ை 2006இலும் 

இதுவபான்வற மளறமுகத் வைர்ைல் நடந்ைது. 

 

 

 

 

 

 

 



        

    

3. துப்பாக்கி சுடுைல்: இந்திய மகளிரணிக்கு ைங்கம் 

எகிப்தில் நளடபபறும் ISSF உைகக்வகாப்ளப துப்பாக்கி 

சுடுைல் வபாட்டியில் மகளிருக்காை 10 மீட்டர் ஏர் பிஸ்டல் 

அணிகள் பிரிவில் இந்தியாவுக்கு ைங்கம் கிளடத்ைது.  

இறுதிச்சுற்றில் இந்தியாவின் ஸ்ரீநிவவைா, ஈஷா சிங், 

ருசிைா விபைர்கர் ஆகிவயார் கூட்டணி 16-6 புள்ளிகள் 

கணக்கில் பெர்மனியின் ஆண்ட்ரியா வகத்ரிைா எக்ைர், 

சாண்ட்ரா ரீட்ஸ், வகரிைா விம்மர் கூட்டணிளய வீழ்த்தி 

முைலிடம் பிடித்ைது.  

வியாழக்கிழளம நிைவரப்படி, இப்வபாட்டியில் இந்தியா 2 

ைங்கம், 1 பவள்ளி எை 3 பைக்கங்களுடன் பட்டியலில் 

முைலிடத்தில் இருக்கிறது. 

 

3. இன்றுமுைல் மகளிர் உைகக்வகாப்ளப 

ஐசிசியின் மகளிர் ஒன்வட கிரிக்பகட் உைகக்வகாப்ளப 

வபாட்டி நியூஸிைாந்தில் பவள்ளிக்கிழளம பைாடங்குகிறது.  

முைல் ஆட்டத்தில் நியூஸிைாந்து - வமற்கிந்தியத் தீவுகள் 

வமாதுகின்றை. இந்தியா ைைது முைல் ஆட்டத்தில் 6ஆம் 

வைதி பாகிஸ்ைாளைச் சந்திக்கிறது. 

பின்ைர் நியூஸிைாந்ளை 10ஆம் வைதியும், வமற்கிந்தியத் 

தீவுகளை 12ஆம் வைதியும், இங்கிைாந்ளை 16ஆம் வைதியும் 

எதிர்பகாள்கிறது. அடுத்து ஆஸ்திவரலியாவுடன் 19ஆம் 

வைதியும், வங்கவைசத்துடன் 22ஆம் வைதியும், பைன்ைாப்பி 

-ரிக்காவுடன் 27ஆம் வைதியும் விளையாடுகிறது.  

கவராைா சூழல்காரணமாக ஓராண்டு ைாமைமாக நடக்கும் 

இப்வபாட்டியின் ஆட்டங்கள், நியூஸிைாந்தின் 6 நகரங்களி 

-ல் நளடபபறவுள்ைை. 8 அணிகளும் இரு பிரிவுகைாக 

பிரிக்கப்பட்டுள்ைை. ஒவ்வவார் அணியும், மற்பறாரு அணி 

-யுடன் ைைா ஒருமுளற வமாதும். லீக் ஆட்டங்கள் முடிவில் 

இருபிரிவுகளிலும் முைலிரு இடங்களில் இருக்கும் 

அணிகள் அளரயிறுதி ஆட்டங்களுக்கு ைகுதிபபறும். 

 

4. நீர்மின்திட்டங்கள் பற்றிய கூடுைல் விவரங்கள்: 

பாகிஸ்ைானுக்கு அளிக்க இந்தியா ஒப்புைல் 

சிந்து நதி மற்றும் அைன் கிளையாறுகளில் கட்டப்பட்டு 

வரும் நீர்மின்திட்டங்கள் பற்றிய கூடுைல் விவரங்களை 

பாகிஸ்ைானுடன் பகிர்ந்துபகாள்வைற்கு இந்தியா சம்மைம் 

பைரிவித்துள்ைது. 

சிந்து, ஜீைம், சீைாப் ஆகிய நதிகளின் நீளர பாகிஸ்ைானும், 

சட்பைஜ், பியாஸ், ரவி ஆகிய நதிகளின் நீளர இந்தியாவும் 

ைளடயின்றி பயன்படுத்திக்பகாள்ை இருநாடுகளுக்கு 

இளடவய 1960இல் ஒப்பந்ைம் வமற்பகாள்ைப்பட்டது. 

இந்ை ஒப்பந்ைப்படி, சிந்து நதி நீர் நிரந்ைர ஆளணயத்தின் 

கூட்டம், ஆண்டுக்கு ஒரு முளற பாகிஸ்ைானில் அல்ைது 

இந்தியாவில் நளடபபற வவண்டும். கடந்ை ஆண்டு 

இந்தியாவில் கூட்டம் நளடபபற்றைால், இந்ை ஆண்டு 

பாகிஸ்ைான் ைளைநகர் இஸ்ைாமாபாதில் மார்ச்.1ஆம் வைதி 

பைாடங்கி 3 நாட்கள் நளடபபற்றது. 

அதில், பாகிஸ்ைான் ைரப்பில் அந்நாட்டு சிந்து நதி நீர் 

ஆளணயர் பமஹர் அலி ஷா ைளைளமயிைாை குழுவும் 

இந்தியத் ைரப்பில் சிந்து நதி நீர் ஆளணயர் பிரதீப் குமார் 

சக்வசைா ைளைளமயிைாை குழுவும் கைந்துபகாண்டு 

விவாதித்ைை. 

கூட்டத்தில் விவாதிக்கப்பட்ட விஷயங்கள் குறித்து 

கூறியிருப்பைாவது: 

“சிந்து நதி நீர் ஆளணய ஒப்பந்ைப்படி, அந்ை நதிகளில் 

இந்தியா நீர்மின் திட்டங்களைத் பைாடங்கைாம். அந்ைத் 

திட்டத்ைால் ைங்களுக்கு பாதிப்பு இருப்பைாகக் கருதிைால் 

பாகிஸ்ைான் அைற்கு எதிர்ப்பு பைரிவிக்கைாம். 

சிந்து மற்றும் அைன் கிளையாறுகளில் 10 நீர்மின் 

திட்டங்களை இந்தியா வமற்பகாண்டுள்ைது. அவற்றில் 9 

திட்டங்கள் 25 பமகாவாட் மற்றும் அைற்குக் குளறவாை 

மின்னுற்பத்தித் திறன் பகாண்டளவ. இந்ை நீர்மின் 

திட்டங்கள்பற்றிய விவரங்களை பாகிஸ்ைான் வகட்டுக் 

பகாண்டைன் வபரில், அந்நாட்டு குழுவிடம் இந்தியத் ைரப்பு 

அளித்ைது. ஆைால், அந்ை விவரங்கள் பைளிவின்றி 

இருப்பைாக பாகிஸ்ைான் ைரப்பு கூறியுள்ைது. 

அைற்கு, ‘சிறிய நீர்மின் திட்டங்களின் வளரபடங்கள், 

பைாழில்நுட்பங்கள்பற்றிய விவரங்கள் மாநிை அரசுகளிடம் 

வபாதிய அைவில் இருக்காது. எைவவ, சம்பந்ைப்பட்ட 

நிறுவைங்களைத் பைாடர்புபகாண்டு கூடுைல் 

விவரங்களைப் பபற்றுத்ைரப்படும்’ எை இந்தியா ைரப்பில் 

உறுதியளிக்கப்பட்டது. வமலும், பாகிஸ்ைான் ைரப்பில் 

பைரிவிக்கப்படும் ஆட்வசபங்களை திறந்ை மைதுடன் 

பரிசீலிக்கவும் இந்திய ைரப்பு ஒப்புக்பகாண்டது என்று அந்ை 

பசய்தியில் பைரிவிக்கப்பட்டுள்ைது” எைக்கூறப்பட்டுள்ைது. 

 

5. வைசிய பசஸ்: அர்ெூன் சாம்பியன் 

உத்ைர பிரவைசத்தில் நளடபபற்ற 58ஆவது சீனியர் 

வைசிய பசஸ் சாம்பியன்ஷிப்பில் பைைங்காைாவின் 

அர்ெூன் எரிகாய்சி வாளக சூடிைார்.  

11 சுற்றுகளின் முடிவில் அர்ெூன், ைமிழகத்ளைச் வசர்ந்ை டி 

குவகஷ், பி இனியன் ஆகிய மூவருவம 8.5 புள்ளிகளுடன் 

சமநிளையில் இருந்ைைர். இளையடுத்து பவற்றியாைளர 

தீர்மானிக்க நடத்ைப்பட்ட ‘ளட-பிவரக்கரில்’ பவற்றி பபற்று 

அர்ெூன் சாம்பியன் ஆைார். அவருக்கு ̀ 6 ைட்சம் பராக்கப் 

பரிசு வழங்கப்பட்டது.  

குவகஷ் 2ஆம் இடமும், இனியன் மூன்றாமிடமும் பிடிக்க, 

நடப்பு சாம்பியைாக இருந்ை மற்பறாரு ைமிழராை அரவிந்த் 

சிைம்பரம் 8 புள்ளிகளுடன் 4ஆம் இடம் பிடித்ைார்.  

திவ்யா முைலிடம்: முன்ைைாக, இப்வபாட்டியன் மகளிர் 

பிரிவில் மகாராஷ்டிரத்தின் திவ்யா வைஷ்முக் சாம்பியன் 

ஆக, சாக்ஷி சித்ைாங்வக 2ஆம் இடமும், ஆந்திரத்தின் 

பிரியங்கா நுடாகி 3ஆம் இடமும் பிடித்ைைர். 

 

6. இன்று வைசிய பாதுகாப்பு திைம் 

“இைம்ைளைமுளறயிைருக்கு பாதுகாப்பு கைாசாரத்திளை 

வமம்படுத்ை புகட்டுவவாம்” என்ற கருவுடன் இன்று 

51ஆவது வைசிய பாதுகாப்பு திைம் பகாண்டாடப்படுகிறது. 

வைசிய பாதுகாப்பு குழுமம் பைாடங்கப்பட்ட மார்ச்.4ஆம் 

வைதி ஒவ்வவார் ஆண்டும் வைசிய பாதுகாப்பு திைமாக 

பகாண்டாடப்பட்டு வருகிறது. 

 



        

    

1. எந்த ஒழுங்குமுறை அறைப்பின் முதல் பெண் 

தறைவராக ைாதபி புரி புச் நியமிக்கப்ெட்டுள்ளார்? 

அ) SEBI  

ஆ) NABARD 

இ) PFRDA 

ஈ) IRDAI 

✓ இந்திய பங்கு மற்றும் பரிவர்த்தனை வாரியத்தின் (SEBI) 

புதிய தனைவராக மாதபி புரி புச் அவர்கனை அரசாங்கம் 

நியமித்துள்ைது. இவர் சசபியின் முதல் சபண் தனைவர் 

ஆவார். அஜய் தியாகினய அடுத்து ICICI சசக்யூரிட்டிஸின் 

முன்ைாள் தனைவராை திருமதி மாதபி புரி புச் நியமைம் 

சசய்யப்பட்டுள்ைார். 

 

2. ததசிய வருைானத்தின் இரண்டாவது முன்கூட்டிய 

ைதிப்பீடுகளின்ெடி, 2021-22இல் இந்தியாவின் பைய்யான 

GDP வளர்ச்சி என்ன? 

அ) 5.6 சதவீதம் 

ஆ) 7.1 சதவீதம் 

இ) 8.9 சதவீதம்  

ஈ) 10.5 சதவீதம் 

✓ ததசிய புள்ளியியல் அலுவைகம், புள்ளியியல் மற்றும் திட்ட 

அமைாக்க அனமச்சகம், 2021-22 ததசிய வருமாைத்தின் 

இரண்டாவது முன்கூட்டிய மதிப்பீடுகள் மற்றும் 2021-22 

ஆம் ஆண்டின் அக்தடாபர்-டிசம்பர் காைாண்டிற்காை 

GDPஇன் காைாண்டு மதிப்பீடுகனை சவளியிட்டுள்ைது.  

✓ 2020-21இல் 6.6 சதவீதமாக இருந்த மதிப்பீட்டுடன் 

ஒப்பிடுனகயில் 2021-22இல் GDP உற்பத்தியின் வைர்ச்சி 

8.9 சதவீதமாக மதிப்பிடப்பட்டுள்ைது. 

 

3. பூமியின் மிகப்பெரிய ெள்ளைான ‘யிைான்’ ெள்ளம் 

கண்டுபிடிக்கப்ெட்டுள்ள நாடு எது? 

அ) ரஷ்யா 

ஆ) சீைா  

இ) ஆஸ்திதரலியா 

ஈ) ஜப்பான் 

✓ வடகிழக்கு சீைாவில், ‘யிைான்’ எைப் சபயரிடப்பட்ட பினை 

வடிவ பள்ைமாைது கடந்த நூைாயிரம் ஆண்டுகளில் 

உருவாை பூமியின் மிகப்சபரிய சமாத்தல் நிைக்குழி என்ை 

சாதனைனயப் பனடத்துள்ைது. 

✓ NASA புவி கண்காணிப்பு அறிக்னகயின்படி, 2020ஆம் 

ஆண்டுக்கு முன்பு வரை, சீைாவில் கண்டுபிடிக்கப்பட்ட 

ஒதரசயாரு சமாத்தல் நிைக்குழியாக லிதயானிங்கில் 

கண்டறியப்பட்ட சியான் பள்ைம் இருந்தது. யிைான் பள்ைம், 

சுமார் 1.85 கிமீ விட்டத்துடன் உள்ைது. தரடிதயாகார்பன் 

தடட்டிங் அடிப்பனடயில் சுமார் 46,000 முதல் 53,000 

ஆண்டுகளுக்கு முன்பு இது உருவாகியிருக்கைாம். 

 

 

 

4. இந்திய கடற்ெறடயானது பின்வரும் எந்த நகரத்தில் 

‘பெய்முறை விளக்கத்றத’ நடத்தியது? 

அ) புதை 

ஆ) சகாச்சி 

இ) விசாகப்பட்டிைம்  

ஈ) எர்ணாகுைம் 

✓ கடற்பனடயின் மிைன்-22 கூட்டுப்பயிற்சினய முன்னிட்டு, 

விசாகாப்பட்டிை கடற்கனரயில், ‘சசய்முனை விைக்க 

நிகழ்வுகளும் பன்ைாட்டுக்கடற்பனடயிைரின் அணிவகுப் 

-பும் நடத்தப்பட்டை. 

✓ இந்திய கடற்பனட கமாண்தடாக்கள் வானில் இருந்து 

குதித்து சாகச நிகழச்சிகள் நடத்திைர். இந்த நிகழ்ச்சிக்கு 

ஆந்திர பிரததச முதைரைச்சர் YS சஜகன் தமாகன் சரட்டி 

தனைனம விருந்திைராகக் கைந்துசகாண்டார். 

 

5. ‘ததசிய அளவிைான விழிப்புணர்வுத் திட்டம் – ெம்ெவ்’ 

என்ெது எந்த ைத்திய அறைச்ெகத்தின் முன்பனடுப்ொகும்? 

அ) கல்வி அனமச்சு 

ஆ) MSME அனமச்சகம்  

இ) திைன் தமம்பாடு & சதாழில்முனைதவார் அனமச்சகம் 

ஈ) பணியாைர் மற்றும் தவனைவாய்ப்பு அனமச்சகம் 

✓ குறு, சிறு மற்றும் நடுத்தர சதாழிற்துனை அனமச்சகம் 

(MSME) 28.02.2022 முதல் 06.03.2022 வனர ‘அமுதப் 

சபருவிழாவின்’கீழ் அதன், ‘தனித்துவம்மிக்க வாரத்னத’ 

சகாண்டாடுகிைது. MSME அனமச்சகம் அதன், ‘ததசிய 

அைவிைாை விழிப்புணர்வுத் திட்டம் – சம்பவ்’இன் 2ஆம் 

கட்டத்னதத் சதாடங்கவுள்ளது. 

✓ இதன்மூைம் நாடு முழுவதும் உள்ை 1300 கல்லூரிகளில் 

இருந்து ஒரு இைட்சத்துக்கும் தமற்பட்ட மாணவர்கள் 

சதாழில்முனைதவார் முயற்சியில் ஈடுபட ஊக்கப்படுத்தப் 

-படுவார்கள். இந்தத் திட்டத்தின் முதற்கட்டம் 2021’இல் 

சதாடங்கப்பட்டது. 

 

6. கீழ்காணும் எந்த இடத்தில், இந்திய இரயில்தவக்கான 

சூரிய ஒளிமின்னழுத்த மின்னுற்ெத்தி நிறையம் 

உருவாக்கப்ெட்டுள்ளது? 

அ) மும்னப 

ஆ) சகால்கத்தா 

இ) ஜான்சி 

ஈ) பிைா  

✓ மத்திய பிரததச மாநிைத்திலுள்ை பிைாவில் பாரத் செவி 

எைக்ட்ரிக்கல்ஸ் லிட் (BHEL)மூைம் 1.7 சமகாவாட் தசாைார் 

ஒளிமின்ைழுத்த மின்னுற்பத்தி ஆனை இந்திய 

இரயில்தவக்காக சதாடங்கப்பட்டது. இந்திய ரயில்தவயின் 

இழுனவ அனமப்புகளுக்காை மின்சாரம் இந்த ஆனை 

மூைம் தநரடியாக வழங்கப்படும். 

✓ இதன் வனகயில் ரயில்தவ சநட்சவார்க்கில் இயக்கப்பட்ட 

முதல் சூரிய மின்னுற்பத்தி நினையம் இதுவாகும். 

 

 

 
 

 

 

 

 



        

    

7. பெர்தனாபில் தெரழிவு நடந்த ஆண்டு எது? 

அ) 1972 

ஆ) 1986  

இ) 1997 

ஈ) 2000 

✓ 1986 ஏப்ரலில் சசர்தைாபில் அணுமின் நினையத்தில் 

உைகின் மிகக்சகாடிய அணு விபத்து ஏற்பட்டது. அதன் 

பின்ைர், ஓர் அணு உனை சவடித்து ஐதராப்பா முழுவதும் 

அதன் கதிரியக்கக் கதிர்வீச்சு பரவியது. 

✓ இந்த ஆனை கிதயவிலிருந்து 130 சதானைவில் உள்ை 

பிரிபியாட்டில் அனமந்துள்ைது. கதிர்வீச்சுக் கசினவத் 

தடுப்பதற்காக இவ்வணுவுனை இப்தபாது ஒரு பாதுகாப்பு 

சாதைத்தால் மூடப்பட்டுள்ைது. இந்த ஆனை முழுவதும் 

முடக்கப்பட்டுள்ைது. அறிவியைாைர்களின் கூற்றுப்படி, 

அடுத்த 24 ஆயிரம் ஆண்டுகளுக்கு இந்த இடத்தில் எந்த 

மனிதனும் வாழவியைாது. இது அணுக்கழிவுகனை 

தசமிக்கும் னமயமாக சசயல்பட்டுவருகிைது. 

 

8. 2022 பைக்சிகன் ஓென் ெட்டத்றத பவன்ை படன்னிஸ் 

வீரர் யார்? 

அ) தநாவக் தஜாதகாவிச் 

ஆ) ரதபல் நடால்  

இ) தராஜர் சபடரர் 

ஈ) தடனியல் சமட்சவதடவ் 

✓ சடன்னிஸில், ரதபல் நடால் (ஸ்சபயின்) பிரித்தானிய வீைர் 

தகமரூன் தநாரினய 6-4 6-4 என்ை சசட் கணக்கில் 

வீழ்த்தி நடப்பு 2022ஆம் ஆண்டின் சமக்சிகன் ஓபன் 

(அகாபுல்தகா பட்டம் எைவும் அனழக்கப்படுகிைது) 

ஒற்னையர் பட்டத்னத சவன்ைார். இது சடன்னிஸ் 

வாழ்வில் அவரது 91ஆவது ATP பட்டைாகும். கடந்த 2005, 

2013 மற்றும் 2020 ஆகிய ஆண்டுகளில் ரதபல் நடால் 

சமக்சிகன் ஓபன் பட்டத்னத சவன்றுள்ைார். 

 

9. உைக உடல்ெருைன் நாள் அனுெரிக்கப்ெடும் தததி எது? 

அ) மார்ச் 02 

ஆ) மார்ச் 03 

இ) மார்ச் 04  

ஈ) மார்ச் 05 

✓ உைக உடல் பருமன் நாள் ஒவ்தவார் ஆண்டும் மார்ச்.04 

அன்று அனுசரிக்கப்படுகிைது. இது உடல்பருமன் குறித்த 

விழிப்புணர்னவ பரப்புவதற்கும் அனத ஒழிப்பதற்காை 

நடவடிக்னககனை ஊக்குவிக்கவும் அனுசரிக்கப்படுகிைது.  

✓ “Everybody Needs to Act” என்பது 2022’இல் வரும் 

உைக உடல் பருமன் நாளுக்காைக் கருப்சபாருைாகும். 

 

10. தேைானந்தா பிஸ்வால் என்பவர் எந்த ைாநிைத்தின் 

முதல் ெழங்குடியின முதைறைச்ெராக இருந்தார்? 

அ) ெரியாைா  ஆ) ஜார்கண்ட் 

இ) மத்திய பிரததசம் ஈ) ஒடிஸா  

✓ ஒடிஸா மாநிைத்தின் முதல் பழங்குடியிை முதல்வரும், 

மாநிைத்தின் கனடசி காங்கிரஸ் முதல்வருமாை 

தெமாைந்த பிஸ்வால் (82) அண்ரையில் காைமாைார்.  

✓ ஜார்சுகுடா மாவட்டத்னதச்தசர்ந்த புயான் பழங்குடியிைத் 

-னதச்சார்ந்தவராை தெமாைந்த பிஸ்வால், 1989-1990 

வனரயிலும், 1999 - 2000 வனரயிலும் எை இரண்டு 

முனை முதைனமச்சராகப் பதவி வகித்துள்ைார். 

 

 

1. தமிழ்நாட்டிலுள்ை அனைத்து கிராமப்புை வீடுகளுக்கும் 

2024ஆம் ஆண்டுக்குள் குடிநீர் குழாய் இனணப்பு வசதி: 

மத்திய அனமச்சர் கதஜந்திர சிங் சசகாவத் 

தமிழ்நாடு, கர்நாடகா தகரைா மற்றும் ஆந்திர பிரததசம் 

ஆகிய மாநிைங்களில் 2024ஆம் ஆண்டுக்குள் அனைத்து 

கிராமப்புை வீடுகளுக்கும் குடிநீர் குழாய் இனணப்புகள் 

வழங்கப்பட்டுவிடும் எை மத்திய அனமச்சர் கதஜந்திர சிங் 

சசகாவத் சதரிவித்தார். 

தமிழ்நாட்னடப் சபாறுத்தவனர, ஜல் ஜீவன் திட்டம் 

சதாடங்கப்பட்டதபாது, சமாத்தம் இருந்த 1 தகாடிதய 26 

ைட்சத்து 89 ஆயிரம் கிராமப்புை வீடுகளில், 21.76 ைட்சம் 

(17%) வீடுகளில் மட்டுதம குடிநீர் குழாய் இனணப்புகள் 

இருந்ததாகவும், 30.21 ைட்சம் (20.4%) வீடுகளுக்கு திட்டம் 

சதாடங்கப்பட்டதில் இருந்து குடிநீர் குழாய் இனணப்புகள் 

வழங்கப்பட்டு, தற்தபாது 51.97 ைட்சம் (41%) வீடுகளுக்கு 

குடிநீர் இனணப்புகள் வழங்கப்பட்டுள்ைதாகவும் புள்ளி 

விவரங்கள் சதரிவிக்கின்ைை. 

 

2. 2030க்குள் புனதபடிவ எரிமம் அற்ை 500 ஜிகாவாட் 

எரிசக்தி பிரதமர் தமாடி உறுதி 

2030ஆம் ஆண்டுக்குள் நிைக்கரிதபான்ை புனதபடிவ 

எரிமம் அற்ை 50% எரிசக்தி நிறுவும் திைனை இந்தியா 

அனடயும்; இதன்மூைம், 500 ஜிகாவாட் புனதபடிவ எரிமம் 

அற்ை எரிசக்தித் திைன் இைக்னக அனடய முடியும் எை 

பிரதமர் நதரந்திர தமாடி சதரிவித்தார். 

உஜாைா திட்டத்தின் கீழ் 37 தகாடி LED விளக்குகள் 

விநிதயாகிக்கப்பட்டுள்ைை. இதன்மூைம் 48,000 

மில்லியன் கிதைா வாட் மின்சாரம் தசமிக்கப்பட்டுள்ைது. 

இதன் காரணமாக வருடாந்திர கரியமிை மாசு 4 தகாடி 

டன் அைவுக்கு குனைந்துள்ைது என்ைார் பிரதமர் தமாடி. 

 

3. இரயில்கள் தமாதி ஏற்படும் விபத்து.. தடுக்கும் ‘கவச்’ 

கருவி! இந்திய இரயில்தவ தசாதனை சவற்றி! 

இரயில்கள் தநருக்கு தநர் தமாதி ஏற்படும் விபத்துகனை 

தடுக்கும் கருவினய இந்திய இரயில்தவ சவற்றிகரமாக 

தசாதித்துள்ைது. 

தைசர் அடிப்பனடயிைாை ‘கவச்’ என்ை கருவி, ஒதர 

தண்டவாைத்தில் 2 ரயில்கள் எதிசரதிதர வர தநர்ந்தால் 

இன்ஜின் இயக்கத்னத நிறுத்தி விபத்னதத் தடுக்கிைது. 

சதலுங்காைாவில் சசகந்திராபாத் அருதக இந்தக் கருவி 

தசாதிக்கப்பட்டது. 

 

 

 

 



        

    

‘கவச்’ கருவியின் அம்சங்கள்: ‘கவச்’ கருவி சபாருத்தப்பட்ட 

இரயில் நினையங்களில் நுனழயும்தபாது ஒரு பானதயில் 

இருந்து மற்ை பானதக்கு மாறும் முன்பு தாைாக தவகத்னத 

30 கிமீ அைவிற்கு குனைத்து சமதுவாகப் பயணிக்கும். 

இரயில்தவ சைவல் கிராஸிங் தகட்டுகனை ‘கவச்’ கருவி 

சபாருத்திய ரயில் சநருங்கும்தபாது தாைாக ஒலி எழுப்பி 

சானை பயன்பாட்டாைர்கனை எச்சரிக்கும். விபத்தில்ைாத 

ரயில் பயணமாக ‘கவச்’ கருவி முழு ரயினையும் கவசமாக 

பாதுகாக்கும். சிவப்பு விைக்னகக் கண்டால் இரயினை 

உடதை நிறுத்தும். ரயில்கள் தநருக்குதநர் வந்தாலும் இரு 

ரயில்களும் தாைாக நின்றுவிடும். அததாடு பாரத கவசம் – 

அவசர தநரத்தில் ரயில் இன்ஜின் டினரவர் பிதரக் பிடிக்க 

தாமதமாகும் தபாது ‘கவச்’ தானியங்கி கருவி ரயினை 

நிறுத்தும். 2 ரயில்கள் தநருக்குதநர் தமாதுவனத தடுக்கும். 

 

4. உைக தரஸ் வாக்கிங்: இந்திய மகளிர் சாதனை 

உைக தடகை தரஸ் வாக்கிங் சாம்பியன்ஷிப்பில் 20 கிமீ 

பந்தயத்தில் இந்திய மகளிரணி சவண்கைப்பதக்கம் 

சவன்று சாதனை பனடத்துள்ைது. 

இந்தப் தபாட்டியின் 61 ஆண்டுகாை வரைாற்றில் இந்திய 

மகளிர் பதக்கம் சவன்றிருப்பது இதுதவ முதன்முனை 

ஆகும். இப்தபாட்டியில் இந்திய ஆடவர் அணி கடந்த 

2012இல் சவண்கைம் சவன்ைது நினைவுகூரத்தக்கது. 

 

5. சுழல் சூைாவளி மனைவு! 

சர்வததச கிரிக்சகட்டில் சிைந்த ஸ்பின்ைராக இருந்தவரும், 

ஆஸ்திதரலிய வீரருமாை தேன் வார்தை காைமாைார். 

அவருக்கு வயது 52. 

‘பால் ஆப் தி சசஞ்சுரி’... 

ஆஸ்திதரலிய அணிக்காக 1992 முதல் 2007 வனர 15 

ஆண்டுகள் வினையாடியிருக்கிைார் வார்தை. அந்தக்காை 

கட்டத்தில் மிகச்சிைந்த ஸ்பின்ைராக அறியப்படும் 

வார்தைவின் ‘பால் ஆப் தி சசஞ்சுரி’ என்று பாராட்டப்படும் 

ஒரு பந்துவீச்சு மிகப்பிரபைமாைதாகும். 1993இல் ஆேஸ் 

சதாடரின் முதல் சடஸ்டில் முதலில் இங்கிைாந்து தபட் 

சசய்தது. 2-ஆவது நாளில் னமக் தகட்டிங்கிற்கு வார்தை 

வீசிய ஒரு சைக் பிதரக் பந்து அவர் சற்றும் கணிக்க 

முடியாத வனகயில் தினசதிரும்பி ஸ்டம்ப் சபய்ல்னஸ 

தட்டியது. அத்தனகய ஓர் எதிர்பாராத சபௌலிங்னக கண்டு 

தகட்டிங் மட்டுமல்ைாது சர்வததச கிரிக்சகட் சமூகதம 

ஆச்சரியமனடந்தது. 

சடஸ்ட் கிரிக்சகட் வரைாற்றில் அதிக விக்சகட்டுகள் 

வீழ்த்தியவர்கள் வரினசயில், இைங்னகயின் முத்னதயா 

முரளீதரனை (800) அடுத்து வார்தை 708 விக்சகட்டுகள் 

உடன் 2ஆம் இடத்தில் உள்ைார். அவர்கள் இருவனரயும் 

சகௌரவிக்கும் வனகயில் கடந்த 2007இல் ஆஸ்திதரலிய 

- இைங்னக தமாதிய சடஸ்டுக்கு ‘வார்தை-முரளிதரன் 

தகாப்னப’ சடஸ்ட் என்று சபயரிடப்பட்டது. 

 

 

 

6. தமிழ்ப்பல்கனைக்கழகத்தில் மார்ச் 30, 31இல் மகாகவி 

பாரதியார் நினைவுநூற்ைாண்டு பன்ைாட்டு ஆய்வரங்கம் 

தஞ்சாவூர் தமிழ்ப்பல்கனைக்கழகத்தில் மகாகவி பாரதியார் 

நினைவு நூற்ைாண்டு பன்ைாட்டு ஆய்வரங்கம் மார்ச் 30, 

31ஆம் தததிகளில் நனடசபைவுள்ைது. 

இதுகுறித்து துனணதவந்தர் வி திருவள்ளுவன் 

சதரிவித்திருப்பது: 

மகாகவி சுப்பிரமணிய பாரதியாரின் நினைவு 

நூற்ைாண்னடசயாட்டி, தமிழ்ப்பல்கனைக்கழகத்தின் 

அயல்நாட்டுத் தமிழ்க்கல்வித்துனை, இைங்னகப் 

தபராதனைப் பல்கனைக்கழகத்தின் தமிழ்த்துனை, 

வாைவில் பண்பாட்டு னமயம் ஆகிய நிறுவைங்கள் 

ஒன்றினணந்து ‘மகாகவி பாரதியாரின் உனரநனட 

ஆக்கங்கள்’ என்ை பன்ைாட்டு ஆய்வரங்கத்னத மார்ச் 30, 

31ஆம் தததிகளில் நடத்தவுள்ைை. 

 

7. பிரம்தமாஸ் ஏவுகனணயின் நீட்டிக்கப்பட்ட 

நிைத்தாக்குதல் இைக்னக துல்லியமாகத் தாக்கி இந்திய 

கடற்பனட சவற்றிகர தசாதனை 

இந்திய கடற்பனட பிரம்தமாஸ் சூப்பர்சானிக் 

ஏவுகனணயின் நீட்டிக்கப்பட்ட நிைத்தாக்குதல் இைக்னக 

துல்லியமாகத் தாக்கி சவற்றிகரமாை தசாதனைனய 

தமற்சகாண்டது. நாசகார கப்பைாை INS சசன்னையில் 

இருந்து இந்தச் தசாதனை தமற்சகாள்ைப்பட்டது. இந்தச் 

தசாதனையில் ஏவுகனண மிகத்துல்லியமாக இைக்னக 

தாக்கியது. 

பிரம்தமாஸ் ஏவுகனணயும், அதனை ஏவிய ஐஎன்எஸ் 

சசன்னை கப்பலும் உள்நாட்டிதைதய நவீை ஆற்ைலுடன் 

தயாரிக்கப்பட்டனவ என்பது கூடுதல் சிைப்பாகும்.  தற்சார்பு 

இந்தியா, இந்தியாவில் தயாரிப்தபாம் ஆகிய இந்தியாவின் 

முன்முயற்சிகளில் இந்திய கடற்பனடயின் பங்களிப்பாக 

இது அனமந்துள்ைது. 

இச்தசாதனைமூைம், இந்திய கடற்பனட, கடலிலிருந்து 

சவகு சதானைவில் உள்ை நிைப்பரப்னப ததனவப்படும் 

இடத்திலும் தநரத்திலும் குறினவத்து துல்லியமாகத் தாக் 

-கும் திைனைப்சபற்றிப்பது சாதனையாக கருதப்படுகிைது. 

 

8. டிஜிட்டல் பல்கனைக்கழகம் - இந்திய கல்வித் 

துனையில் புரட்சி: இந்தியாவில் முதன்முதைாக தகரை 

மாநிைத்தில் உருவாக்கம் 

இந்தியாவில் டிஜிட்டல் பல்கனைக் கழகம் சதாடங்கப்படும் 

என்று கடந்த பட்சஜட்டில் நிதியனமச்சர் நிர்மைா 

சீதாராமன் அறிவித்தார். டிஜிட்டல் பல்கனைக்கழகம் 

என்ைால் என்ை, அது எப்படி சசயல்படும்? என்று 

கல்வியாைர்களும் மாணவர் சமுதாயமும் குழம்பிவந்த 

நினையில், பிரதமர் நதரந்திர தமாடி, கடந்த மாதம் 

நடத்திய இனணய கருத்தரங்கு மூைம் இதற்காை 

அடுத்தகட்ட நகர்வு ஏற்பட்டுள்ைது. 

டிஜிட்டல் பல்கனைக்கழகம் குறித்த நடவடிக்னககனைத் 

துரிதப்படுத்தும்படி கல்வித்துனை அறிஞர்கனையும், உயர் 

அதிகாரிகனையும் பிரதமர் தகட்டுக் சகாண்டார். 

அதுமட்டுமின்றி, ‘அனைத்து பல்கனைக்கழகங்களும் 



        

    

தசர்ந்து உருவாக்குவதுதான் டிஜிட்டல் பல்கனைக்கழகம். 

இது சசயல்பாட்டுக்கு வந்தால் கல்லூரி மற்றும் 

பல்கனைகளில் இடம் கினடக்கவில்னை என்ை தபச்சுக்தக 

இடமில்னை. மாணவர் தசர்க்னகக்கு எந்த வரம்பும் 

இல்னை’  என்று குறிப்பிட்டு டிஜிட்டல் 

பல்கனைக்கழகத்தின் வடிவத்னத தகாடிட்டுக் காட்டிைார். 

பிரதமர் எடுத்த முயற்சியின் சதாடர்ச்சியாக உயர்கல்வித் 

துனை சசயைர்கள், சதாண்டு நிறுவை பிரதிநிதிகள் 

மற்றும் உயர்கல்வித் துனைனய நிர்வகிக்கும் சபாறுப்பில் 

இருப்பவர்கள் கூடி, டிஜிட்டல் பல்கனைக்கழக திட்டத்னத 

அடுத்த கட்டத்துக்கு சகாண்டு சசல்வது குறித்து 

விவாதித்தைர். அதில் சான்றிதழ், டிப்ைதமா, 

பட்டப்படிப்புகனை டிஜிட்டல் பல்கனைக்கழகம் மூைம் 

வழங்குவது குறித்து விவாதிக்கப்பட்டது. 

பிைஸ் 2 ததர்ச்சிசபற்ை யார் தவண்டுமாைாலும் டிஜிட்டல் 

பல்கனைக்கழகத்தில் தசர்ந்து பட்டம் சபை முடியும். 

மாணவர் தசர்க்னக இடங்களுக்கு எந்த வனரயனையும் 

இல்னை. எத்தனை மாணவர்கள் தசர்ந்தாலும் 

அனைவருக்கும் டிஜிட்டல் பல்கனைக்கழகம் மூைம் பட்டம் 

வழங்க முடியும். தற்தபாதுள்ை நனடமுனையில் 

மாணவர்கனை கழித்து சவளிதயற்றும் தசர்க்னக 

முனைதய பின்பற்ைப்படுகிைது. இதில் பை மாணவர்கள் 

உயர்கல்வி னமயங்களில் இடம் கினடக்காமல் 

சவளிதயறும் நினை ஏற்படுகிைது. இப்பிரச்சினைக்கு 

டிஜிட்டல் பல்கனைக்கழகம் தீர்வாக அனமயும் என்று 

எதிர்பார்க்கப்படுகிைது. 

‘ெப்-ஸ்தபாக் மாடல்’ 

புதிய டிஜிட்டல் பல்கனைக்கழகம், இனணயத் 

சதாடர்புடன் கூடிய ‘ெப்-ஸ்தபாக் மாடல்’  மூைம் 

இயங்கும். அதாவது, இந்தியாவில் உள்ை அனைத்து 

பல்கனைக்கழகங்கள் மற்றும் கல்லூரிகள் டிஜிட்டல் 

பல்கனைக்கழகத்தின் அங்கமாக இருக்கும். அனவ 

அனைத்திடம் இருந்தும் பாடத்திட்டங்கள் மற்றும் 

கற்பித்தல் குறித்த வீடிதயா விவரங்கனைப் சபற்று 

அவற்னை மாணவர்களுக்கு வழங்கும் னமயமாக 

டிஜிட்டல் பல்கனைக்கழகம் சசயல்படும். 

இந்தியாவில் உள்ை அனைத்து கல்வி 

நிறுவைங்களுக்கும் னமயமாக டிஜிட்டல் 

பல்கனைக்கழகம் சசயல்பட்டு ஒதர இடத்தில் 

மாணவர்கள் தசரும் வனகயில் உருவாகும். இந்த 

புரட்சிகரமாை முயற்சிக்கு நினையாை 

இனணயத்சதாடர்பு, அவசியமாை மின்ைணு 

சாதைங்கள், மாணவர்கள் பாடங்கனை கவனிக்கும் 

காைவனரயனை, ஆன்னைன் மூைம் பாடங்கனை 

மாணவர்களுக்கு சகாண்டு தசர்க்கும் முனை ஆகியனவ 

சவால்கைாக இருக்கும் என்று கூட்டத்தில் சுட்டிக் 

காட்டப்பட்டுள்ைது. 

அதததநரம், சவால்கனைக் கடந்து 6 மாதம் முதல் 

ஓராண்டுக்குள் சசயல்பாட்டுக்குள் அடிசயடுத்து னவக்க 

தவண்டும் என்று மத்திய அரசு காை நிர்ணயம் 

வகுத்துள்ைது. 

இந்த முயற்சியில் னபஜுஸ் தபான்ை கல்வி கற்பிக்கும் 

பணியில் ஈடுபட்டுள்ை தனியார் அனமப்புகனையும் 

பயன்படுத்திக் சகாள்ை முடிசவடுக்கப்பட்டுள்ைது. 

அவர்களிடம் உள்ை சதாழில்நுட்ப உதவிகனை டிஜிட்டல் 

பல்கனைக்கழகத்துக்குப் பயன்படுத்த திட்டம் 

வகுக்கப்பட்டுள்ைது. 

இதற்காக சட்டத்தில் உரிய திருத்தங்கனைக் சகாண்டு 

வந்து கல்விப்பணியில் தனியாருக்கும் முக்கியப் 

பங்களிக்க முடிசவடுக்கப்பட்டுள்ைது. இதற்காை 

விதிகனை 2 மாதங்களுக்குள் உருவாக்கி சவளியிடும் 

சபாறுப்பு யுஜிசி-யிடம் ஒப்பனடக்கப்பட்டுள்ைது. 

நாடு முழுவதும் 8-ம் வகுப்பில் படிக்கும் மாணவர்களின் 

எண்ணிக்னக 2 தகாடிதய 15 ைட்சம் என்று 

கணக்கிடப்பட்டுள்ைது. இதில் 84 ைட்சத்து 65 ஆயிரம் 

தபர் மட்டுதம கல்லூரிகளில் தசருகின்ைைர். இன்னும் 15 

ஆண்டுகளில் 18 முதல் 23 வயதுனடய இனைஞர்களில் 

50 சதவீதம் தபனர உயர்கல்விக்குக் சகாண்டு வர 

தவண்டும் என்ை இைக்தகாடு டிஜிட்டல் பல்கனைக்கழகம் 

உருவாக்கப்படுகிைது. 

மத்திய அரசின் இந்த முயற்சிக்கு உறுதுனணயாக, 

படித்தவர்கள் நினைந்த மாநிைமாகக் கருதப்படும் 

தகரைாவில் முதல் டிஜிட்டல் பல்கனைக்கழகம் 

உருவாக்கப்பட்டுள்ைது. 20 ஆண்டுகளுக்கும் தமைாக 

சிைப்பாகச் சசயல்பட்டு வரும் தகரை நிர்வாகவியல் 

ஐஐஐடி-னய தரம் உயர்த்தி அம்மாநிை அரசு டிஜிட்டல் 

பல்கனைக்கழகமாக மாற்றியுள்ைது. இது மத்திய அரசின் 

டிஜிட்டல் பல்கனைக்கழக முயற்சிக்கு உறுதுனணயாக 

இருக்கும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிைது. 

 

9. இருசக்கர வாகை விபத்தில் இைப்பு 107 சதவீதம் 

அதிகரிப்பு - 2021-ல் நடந்த சானை விபத்துகளில் 14,912 

தபர் உயிரிழப்பு 

தமிழகத்தில் 2021-ல் நடந்த 55,713 வாகைவிபத்துகளில் 

14,912 தபர் இைந்துள்ைைர். இது முந்னதய ஆண்னட விட 

6,852 தபர்அதிகமாகும். இருசக்கர வாகை விபத்து 

உயிரிழப்பு 107 சதவீதம் அதிகரித்து உள்ைது, 

தமிழகத்தில் சானை விபத்துகள், இைப்புகனைக் குனைக்க 

தபாக்குவரத்து, காவல்துனை, சுகாதாரத் துனை உட்பட 

பல்தவறு துனைகதைாடு இனணந்து தமிழக அரசு 

பணியாற்றி வருகிைது. இதைால், கடந்த 5ஆண்டுகைாக 

உயிரிழப்புகள் படிப்படியாக குனைந்து வந்தை. 

குறிப்பாக, கடந்த 2016-ம் ஆண்டில் 17 ஆயிரத்து 218 ஆக 

இருந்த உயிரிழப்பு எண்ணிக்னக 2020-ல் 8 ஆயிரத்து 

60 ஆககுனைந்தது. அதாவது, இைக்கு நிர்ணயித்த 50 

சதவீதத்னத விட 54 சதவீதமாக குனைந்தது, தமிழக 

அரசின் சாதனையாக இருந்தது. இந்த நினை தற்தபாது 

மாறியுள்ைது. கடந்த 5 ஆண்டுகளுக்கு பிைகு தமிழகத்தில் 

மீண்டும் சானை விபத்தில் உயிரிழப்பு அதிகரித்துள்ைது. 

2021-ல் 14,912 தபர் உயிரிழப்பு 

இதுசதாடர்பாக தமிழக அரசின் புள்ளிவிவரத்தில், 

“தமிழகத்தில் கடந்த ஆண்டில்நடந்த 55 ஆயிரத்து 713 

சானை விபத்துகளில்சமாத்தம் 14 ஆயிரத்து 912 தபர் 

இைந்துள்ைைர். இதற்கு முந்னதய ஆண்னட 

ஒப்பிடுனகயில் இது 85 சதவீதம் அதிகமாகும். 



        

    

இருசக்கர வாகை விபத்துகளில் மட்டும் 6,223 தபர் 

இைந்துள்ைைர். ைாரிகைால் ஏற்பட்ட விபத்துகளில் 2,467 

தபரும், கார்கள், டாக்சி விபத்துகைால் 2,467 தபரும், 

தவன் மற்ைம் சிறிய வனக சரக்கு வாகைங்கைால் 1,140 

தபரும் இைந்துள்ைைர். அதுதபால், ததசிய சநடுஞ்சானை 

விபத்துகளில் 4,129 தபரும், மாநிை சநடுஞ்சானை 

விபத்துகளில் 4,929 தபரும் இைந்துள்ைைர்” எை 

சதரிவிக்கப்பட்டுள்ைது. 

 

 



        

    

1. தேசிய சிறார்கள் உரிமைகள் பாதுகாப்பு ஆமையத்தி 

-ன் (NCPCR) புதிய குறிக்தகாள் வாசகம் என்ன? 

அ) Support to Children 

ஆ) Bhavishyo Rakshati Rakshit  

இ) All-round Protections of Child Rights 

ஈ) Dharmo Rakshati Rakshit 

✓ மத்திய பெண்கள் மற்றும் குழந்தைகள் மமம்ொட்டுத் 

துதை அதமச்சர் ஸ்மிருதி இரானி, மைசிய குழந்தைகள் 

உரிதமகள் ொதுகாப்பு ஆதையத்தின் (NCPCR) புதிய 

குறிக்மகாள் வாசகமான, “ெவிஷ்மயா ரக்ஷதி ரக்ஷித் - 

எதிர்காலத்தை ொதுகாப்மொம்” என்ெதை அைன் 17ஆவது 

நிறுவன நாளில் புதுதில்லியில் உள்ள பசங்மகாட்தையில் 

பவளியிட்ைார். 

✓ உயிர்த்தியாகஞ்பசய்ை BSF வீரர்களின் குழந்தைகளுக்கு 

உளவியல் மற்றும் சமூக ொதுகாப்பு ஆமலாசதன வழங்க 

‘ஷகாரா’ என்ை பெயரில் குழந்தை உரிதமகள் ொதுகாப்பு 

மைசிய ஆதையத்துைன் இதைந்து எல்தல ொதுகாப்பு 

ெதை ஏற்ொடு பசய்திருந்ை சிைப்பு நைவடிக்தகதயயும் 

மத்திய அதமச்சர் ொராட்டினார். 

 

2. திட்டம் 15B’இன்கீழ் ேயாரிக்கப்படும் இந்தியாவின் 4 

ைமறந்திருந்து ோக்கும் வழிசசலுத்துேல் இயக்கப்பட்ட 

ஏவுகமை அழிகலனுள் முேல் அழிகலனின் சபயசென்ன? 

அ) ஐஎன்எஸ் பகாச்சி 

ஆ) ஐஎன்எஸ் விசாகப்ெட்டினம்  

இ) ஐஎன்எஸ் வீரா 

ஈ) ஐஎன்எஸ் கட்ைபொம்மன் 

✓ ‘INS விசாகப்ெட்டினம்’ என்னும் நாசகார கப்ெதல ஆந்திர 

பிரதேச மாநில முைலதமச்சர் பெகன் மமாகன் பரட்டி 

நாட்டுக்கு அர்ப்ெணித்ைார். 

✓ திட்ைம் 15B’இன்கீழ் இந்தியாவிற்காக ையாரிக்கப்ெடும் 4 

மதைந்திருந்து ைாக்கும் வழிபசலுத்துைல் இயக்கப்ெட்ை 

ஏவுகதை அழிகலனுள் இது முைல் அழிகலனாகும். இது 

இந்திய கைற்ெதையின் கைற்ெதை வடிவதமப்பு இயக்குந 

-ரகத்ைால் உள்நாட்டிமலமய வடிவதமக்கப்ெட்ைைாகும்.  

✓ இது 75% உள்நாட்டு உள்ளைக்கத்தைக் பகாண்டுள்ளது. 

மும்தெயின் மசகான் கப்ெல்கட்டும் நிறுவனத்தின்மூலம் 

இந்ைக் கப்ெல் கட்ைப்ெட்ைது. 

 

3. அண்மைச் சசய்திகளில் இடம்சபற்ற தபென்ட்ஸ் கடல், 

எந்ே 2 நாடுகளின் கடற்கமெதயாெத்தில் அமைந்துள்ளது? 

அ) ரஷ்யா-உக்தரன் 

ஆ) ரஷ்யா-நார்மவ  

இ) ரஷ்யா-மொலந்து 

ஈ) ரஷ்யா-பெலாரஸ் 

✓ ‘மெரன்ட்ஸ் கைல்’ என்ெது ஆர்க்டிக் பெருங்கைலின் 

விளிம்பில் உள்ள ஒரு கைல் ஆகும். இது நார்மவ மற்றும் 

ரஷ்யாவின் வைக்குக் கைற்கதரயில் அதமந்துள்ளது. இது 

ரஷ்யாவில் ‘மர்மன் கைல்’ என்றும் அதழக்கப்ெடுகிைது.  

✓ ரஷ்யாவின் அணுசக்தி நீர்மூழ்கிக் கப்ெல்கள் மெரன்ட்ஸ் 

கைலில் ெயிற்சி மமற்பகாள்வைற்காக புைப்ெட்டுச் பசன்ைன. 

தசபீரியாவிலுள்ள ெனிக்காடுகளுக்கிதையில் தகயில் 

எடுத்துச்பசல்லக்கூடிய எறிகதை ஏவிகள் காைப்ெட்ை 

-தை அடுத்து, ரஷ்யா அதிெர் விளாடிமிர் புடின் உக்தரன் 

ெதைபயடுப்பு ெைட்ைங்கள்ெற்றி ைமது நாட்டின் அணுசக்தி 

ெதைகதள அதிக எச்சரிக்தகயுைன் இருக்குமாறு 

உத்ைரவிட்ைார். 

 

4. குமறந்ே கரிைத் சோழில்நுட்பங்கள் பற்றிய தேசிய 

புத்ோக்க ைாநாட்மட ஏற்பாடு சசய்ே நிறுவனம் எது? 

அ) NITI ஆமயாக் 

ஆ) எரிசக்தி திைன் ெணியகம்  

இ) ASSOCHAM 

ஈ) IIT பமட்ராஸ் 

✓ எரிசக்தி திைன் ெணியகமானது (BEE) ‘குதைந்ை கரிமத் 

பைாழில்நுட்ெங்கள்குறித்ை மைசிய புத்ைாக்க மாநாட்தை” 

நைத்தி அைன் 20ஆம் நிறுவன நாதள நிதனவுகூர்ந்ைது.  

✓ Facility for Low Carbon Technology Deployment (FLCTD) 

என்ெது உலகளாவிய சுற்றுச்சூழல் வசதியால் நிதியுைவி 

அளிக்கப்ெட்ை ஒரு திட்ைமாகும். இது ஐநா பைாழிற்துதை 

மமம்ொட்டு அதமப்பு (UNIDO)மூலம் எரிசக்தி பசயல்திைன் 

ெணியகத்துைன் இதைந்து பசயல்ெடுத்ைப்ெடுகிைது. 

 

5. உக்மென், எத்ேமன ஐதொப்பிய ஒன்றிய உறுப்பு 

நாடுகளுடன் ேனது எல்மலமயப் பகிர்ந்துசகாள்கிறது? 

அ) ஒன்று 

ஆ) இரண்டு 

இ) மூன்று 

ஈ) நான்கு  

✓ உக்தரன் 4 ஐமராப்பிய ஒன்றிய உறுப்புநாடுகளான 

ஹங்மகரி, மொலந்து, ஸ்மலாவாக்கியா (மமற்கு) மற்றும் 

ருமமனியா (பைற்கு) ஆகியவற்றுைன் ைனது எல்தலதய 

ெகிர்ந்துபகாள்கிைது. இது கிழக்கு மற்றும் வைகிழக்கில் 

ரஷ்யாவுைன் ைனது எல்தலதயப் ெகிர்ந்துபகாள்கிைது.  

✓ உக்தரன் வைக்மக பெலாரஸுைனும் பைற்கில் மால்மைா 

-வாவுைனும் ைனது எல்தலகதளப் ெகிர்ந்து பகாள்கிைது. 

உக்தரன் அதிெர் உதரயாற்றி தகைட்ைல்கதளப்பெற்ை 

விவாைத்திற்குப்பிைகு, உக்தரதன ஐமராப்பிய ஒன்றிய 

உறுப்புரிதமக்கான அதிகாரப்பூர்வ மவட்ொளராக மாற்ை 

ஐமராப்பிய நாைாளுமன்ைம் ெரிந்துதரத்ைது. 

 

6. ‘உலகளாவிய சநகிழி ஒப்பந்ே’ வமெவுக்கான 

ஆமைமய அங்கீகரித்துள்ள சர்வதேச நிறுவனம் எது? 

அ) UNFCCC 

ஆ) ஐநா சுற்றுச்சூழல் அதவ  

இ) IPCC 

ஈ) WWF 

✓ பநகிழி மாசுொட்தை முடிவுக்குக் பகாண்டுவருவைற்காக 

175 உறுப்பு நாடுகளுைன் ஐநா சுற்றுச்சூழல் மெரதவ, 

 

 

 

 

 

 



        

    

நாடுகள் சட்ைப்பூர்வமாகக் கட்டுப்ெடும் ஓர் ஆதையில் 

தகபயழுத்திட்ைது. அடுத்ை 2 ஆண்டுகளில் உலகளாவிய 

பநகிழி ஒப்ெந்ைம் வதரவு பசய்யப்ெட்டு அங்கீகரிக்கப்ெடும். 

பநகிழி உற்ெத்திதயக் தகயாள்வைற்கும் பநகிழியின் 

நச்சுச்சுதமதய நிவர்த்திபசய்வைற்கும் இந்ை ஆதை 

ெரிந்துதரக்கிைது. 

 

7. ‘How Indians View Gender Roles in Families and Society’ 

என்ற அறிக்மகமய சவளியிட்ட நிறுவனம் எது? 

அ) NITI ஆமயாக் 

ஆ) UNICEF 

இ) பிரைம் அைக்கட்ைதள 

ஈ) பியூ ஆராய்ச்சி தமயம்  

✓ 29,999 வயதுவந்ே இந்தியர்களிைம் நைத்ைப்ெட்ை 

ஆய்வின் அடிப்ெதையில், வாஷிங்ைன் DC’ஐச் சார்ந்ை ஒரு 

இலாெ மநாக்கற்ை நிறுவனமான பியூ ஆராய்ச்சி தமயம், 

‘How Indians View Gender Roles in Families and Society’ 

என்ை ைதலப்பில் ஓர் அறிக்தகதய பவளியிட்ைது.  

✓ இவ்வறிக்தகயின்ெடி, பெண்கள் அரசியல் ைதலவர்கள் 

ஆகி நாட்தை ஆள்வதை இந்திய ஆண்கள் வரமவற்கின் 

-ைனர். ஆண்கதளப்மொலமவ பெண்களும் அரசியலில் 

திைதமயாக பசயல்ெை முடியும் என்ை கருத்தை 55 சைவீை 

ஆண்கள் ஒப்புக்பகாள்கின்ைனர்.  

✓ ெத்தில் ஒன்ெது இந்தியர்கள் மதனவி எப்மொதும் ைனது 

கைவருக்குக் கீழ்ப்ெடிய மவண்டும் என்ை கருத்தை 

ஒப்புக்பகாள்கிைார்கள். 34% மெர் குழந்தை ெராமரிப்பு 

முைன்தமயாக பெண்களால் தகயாளப்ெை மவண்டும் 

என்று கூறியுள்ளனர். 43% மெர் வருமானம் ஈட்டுவது 

ஆண்களின் கைதம என்று கூறியுள்ளனர். 

 

8. ‘சகாத்துக்குண்டுகள் மீோன தீர்ைானம்’ மகசயழுத்ோ 

-ன ஆண்டு எது? 

அ) 1972 

ஆ) 2008  

இ) 2020 

ஈ) 2021 

✓ 2008 மமயில், 107 நாடுகள் பகாத்துக்குண்டுகதளத் 

ைதைபசய்யும் ஒரு ென்னாட்டு தீர்மானத்தைக் பகாண்டு 

வந்ைன. அைற்கு, ‘பகாத்துக்குண்டுகள் மீைான தீர்மானம்’ 

என்று பெயரிைப்ெட்ைது. சமீெத்தில், ரஷ்யா உக்தரனுக்கு 

எதிரான மொரில் பகாத்துக்குண்டுகள் மற்றும் பவற்றிை 

குண்டுகதள ெயன்ெடுத்தியைாக குற்ைஞ்சாட்ைப்ெட்ைது.  

✓ தீர்மானத்தின்ெடி, பகாத்துக் குண்டுகள் ஒவ்பவான்றும் 

20 கிகிராம்களுக்கு குதைவான எதையுள்ள பவடிக்கும் 

துதைக்குண்டுகதள பவளியிடுகின்ைன. 

 

9. பன்னாட்டு கழிசவடுப்பவர்கள் (Waste Pickers’) நாள் 

கமடப்பிடிக்கப்படுகிற தேதி எது? 

அ) மார்ச் 01  ஆ) மார்ச் 02 

இ) மார்ச் 03 ஈ) மார்ச் 05 

✓ 11 பைாழிலாளர்களின் பகாடூரமான இைப்புக்கு வழிவகுத்ை 

பகாலம்பிய ெடுபகாதலதயக் குறிக்கும் வதகயில் 

மார்ச்.1ஆம் மைதி ென்னாட்டு கழிவு எடுப்ெவர்கள் நாள் 

அனுசரிக்கப்ெடுகிைது. இந்ை நாள் உலபகங்கிலும் உள்ள 

கழிபவடுப்ெவர்கள் அல்லது மறுசுழற்சி பசய்ெவர்களுக்கு 

ஆைரவாக குரல் பகாடுக்க முற்ெடுகிைது. 

 

10. அெசின் அதிகாெப்பூர்வ ேெவுகளின்படி, இந்தியாவில் 

COVID-19 காெைைாக பாதிக்கப்பட்ட குழந்மேகளின் 

எண்ணிக்மக என்ன? 

அ) 0.74 இலட்சம் 

ஆ) 1.54 இலட்சம்  

இ) 5.54 இலட்சம் 

ஈ) 15.54 இலட்சம் 

✓ அதிகாரப்பூர்வ ைரவுகளின்ெடி, இந்தியாவில் COVID-19 

காரைமாக ொதிக்கப்ெட்ை குழந்தைகளின் எண்ணிக்தக 

1,53,827 ஆகும். 

✓ பெற்மைாதர அல்லது ெராமரிப்ொளர்கதள இழந்ை 

குழந்தைகளின் எண்ணிக்தகதய மட்டும் இது 

பகாண்டிருக்கவில்தல. லான்பசட்டின் ஓர் அண்தமய 

ஆய்வில், இந்தியாவில் 19 லட்சம் குழந்தைகள் COVID-19 

காரணமாக ேங்களது பெற்மைார் அல்லது ெராமரிப்ொளதர 

இழந்துள்ளனர் என்று கூறியிருந்ைைற்கு ெதிலளித்ை 

பெண்கள் மற்றும் குழந்தைகள் மமம்ொட்டு அதமச்சகம், 

இந்ை எண்ணிக்தகக்கும் கள நிலவரத்துக்கும் யாபைாரு 

பைாைர்பும் இல்தல என்று கூறியது. 

 

 

1. ெந்ைல்குடியில் ெல்லுயிர் பெருக்க சுற்றுச்சூழல் பூங்கா 

அருப்புக்மகாட்தை அருமகயுள்ள ெந்ைல்குடியில் சுண்ைா 

-ம்புக்கல் சுரங்கத்தில் சுமார் 72 ஏக்கரில் ̀ 5.20 மகாடியில் 

புதிைாக உருவாக்கப்ெட்டுள்ள ெல்லுயிர் பெருக்க சுற்றுச் 

சூழல் பூங்காதவ ைமிழக முைல்வர் மு க ஸ்ைாலின் 

திைந்து தவத்ைார். 

விருதுநகர் மாவட்ைம் அருப்புக்மகாட்தை - தூத்துக்குடி 

பசல்லும் சாதலயில் உள்ள ெந்ைல்குடியில், ராம்மகா 

நிறுவனத்துக்குச் பசாந்ைமான 800 ஏக்கர் ெரப்ெளவில் 

சுண்ைாம்புக்கல் சுரங்கம் உள்ளது. சுற்றுப்புைச்சூழதலக் 

கருத்தில்பகாண்டு அச்சுரங்க ெகுதியில் உள்ள பசயல்ெைா 

72 ஏக்கர் ெரப்ெளவில் ̀ 5.20 மகாடி மதிப்பில் மறுசீரதமப்பு 

பசய்து ெல்லுயிர் பெருக்க சுற்றுச்சூழல் பூங்கா 

அதமக்கப்ெட்டுள்ளது. மதழநீதர முழுதமயாக 

சுரங்கத்தில் மசகரிப்ெது, அைனால் ஏற்ெடும் ெயன்கள் 

குறித்து இளந்ைதலமுதையினர்க்கு எடுத்துதரப்ெைற்காக 

இப்பூங்கா அதமக்கப்ெட்டுள்ளது. 

 

2. குதைந்ைெட்ச ஜிஎஸ்டி 5%-லிருந்து 8%-ஆக உயர்த்ை 

ெரிசீலதன 

வரவிருக்கும் ஜிஎஸ்டி கவுன்சில் கூட்ைத்தில் குதைந்ைெட்ச 

ஜிஎஸ்டி விகிைம் 5%-லிருந்து 8%-ஆக உயர்த்துவது 

 

 

 

 



        

    

குறித்து கலந்ைாமலாசிக்கப்ெடும் என்று ைகவல்கள் 

பைரிவிக்கின்ைன. 

ைற்மொது ஜிஎஸ்டி 5%, 12%, 18%, 28% என நான்கு 

அடுக்குகளில் உள்ளன. இந்நிதலயில் குதைந்ைெட்ச 

விகிைத்தை 5%லிருந்து 8%ஆக உயர்த்துவது பைாைர்ொக 

அதமச்சர்கள் குழு இம்மாை இறுதியில் அல்லது அடுத்ை 

மாை பைாைக்கத்தில் நைக்கவிருக்கும் ஜிஎஸ்டி கவுன்சில் 

கூட்ைத்தில் அறிக்தக ைாக்கல் பசய்ய இருப்ெைாகவும், அது 

பைாைர்ொன கலந்ைாமலாசதன அக்கூட்ைத்தில் நதைபெை 

இருப்ெைாகவும் கூைப்ெடுகிைது. 

இவ்வாறு குதைந்ைெட்ச விகிைம் 8%ஆக உயர்த்ைெடுவை 

-ன்மூலம் அரசுக்கு `1.50 லட்சம் மகாடி கூடுைல் வரி 

வருவாய் கிதைக்கும் என்று கைக்கிைப்ெட்டுள்ளது. 

இதுைவிர, ஜிஎஸ்டி 5%, 12%, 18%, 28% என்ை நான்கு 

அடுக்குகளிலிருந்து 8%, 18%, 28% என்ை மூன்று 

அடுக்குகளாக குதைப்ெது குறித்தும் கலந்ைாமலாசிக்கப்ெை 

இருப்ெைாகவும் கூைப்ெடுகிைது. அவ்வாறு ஜிஎஸ்டி மூன்று 

அடுக்குகளாக குதைக்கப்ெடும்ெட்சத்தில் 12% அடுக்கில் 

வருெதவ 18% அடுக்கின்கீழ் மசர்க்கப்ெடும் என்று 

எதிர்ொர்க்கப்ெடுகிைது. 

 

3. மைசிய அளவிலான சிலம்ெம்: ைமிழ்நாடு அணி 

சாம்பியன் 

கன்னியாகுமரியில் நதைபெற்ை மைசிய அளவிலான 

சிலம்ெம் மொட்டியில் ைமிழ்நாடு அணி சாம்பியன் ெட்ைம் 

பவன்ைது. 

அகில இந்திய சிலம்ெம் சம்மமளனம் சார்பில், மைசிய 

அளவிலான 18ஆவது மினி சப் ெூனியர், சப் ெூனியர், 

ெூனியர், சீனியர் பிரிவில் ஆண், பெண் ெங்மகற்ை 

சிலம்ெப்மொட்டி கன்னியாகுமரியில் இருநாட்கள் நைந்ைது. 

இப்மொட்டியில் ைமிழகம், புதுச்மசரி, மகரளம், கர்நாைகம், 

ஆந்திரம், பைலுங்கானா, மகாராஷ்டிராம், தில்லி, மத்திய 

பிரமைசம், உத்ைர பிரமைசம், ஹரியானா, இராெஸ்ைான், 

நாகலாந்து, மிமசாரம், ெம்மு-காஷ்மீர், பீகார், ஒடிஸா, 

சத்திஸ்கர் உள்ளிட்ை 22 மாநிலங்கதளச் மசர்ந்ை 

அணிகள் ெங்மகற்ைன. 1200’க்கும் மமற்ெட்ை வீரர்கள் 

மற்றும் வீராங்கதனகள் கலந்துபகாண்ைனர். 

இதில், ைமிழகம் அணி சாம்பியன் ெட்ைம் பவன்ைது. 

இரண்ைாவது இைத்தை புதுச்மசரி அணியும், மூன்ைாவது 

இைத்தை மகாராஷ்டிராம் அணியும் பிடித்ைது. 

 

4. நாட்டிமலமய முைலாவைாக தூத்துக்குடியில் `1,000 

மகாடியில் சர்வமைச அதைகலன் பூங்கா: முைல்வர் மு க 

ஸ்ைாலின் இன்று அடிக்கல் 

இந்தியாவிமலமய முைலாவைாக தூத்துக்குடியில் `1,000 

மகாடி மதிப்பீட்டில் 1,150 ஏக்கர் ெரப்ெளவில் அதமக்கப்ெை 

உள்ள சர்வமைச அதைகலன் பூங்காவுக்கு முைல்வர் மு க 

ஸ்ைாலின் இன்று அடிக்கல் நாட்டுகிைார். 

துதைமுக நகரமான தூத்துக்குடியில் பைாழில் 

வளர்ச்சிதய பெருக்கவும், புதிய மவதலவாய்ப்புகதள 

உருவாக்கவும் `1,000 மகாடியில் 1,150 ஏக்கர்ெரப்ெளவில் 

‘சர்வமைச அதைகலன் (Furniture) பூங்கா’ அதமக்கப்ெடும் 

என கைந்ை ஆண்டு சட்ைப்மெரதவயில் முைல்வர் மு க 

ஸ்ைாலின் அறிவித்ைார். அதைகலன் பூங்கா அதமக்க 

சிப்காட் நிறுவனம் சார்பில் தூத்துக்குடி சிப்காட் 

வளாகத்தில் 1,150 ஏக்கர் நிலம் சீரதமக்கப்ெட்டு ையார் 

நிதலயில் தவக்கப்ெட்டுள்ளது. 

அதைகலன் பைாழிலுக்பகன ைனியாக நாட்டிமலமய 

முைல் சிைப்பு பொருளாைார மண்ைலமாக அதமக்கப்ெடும் 

இந்ைப் பூங்காவில் மர அறுதவ ஆதல, அதைகலன் 

பொருட்கள் ையாரிப்பு நிறுவனங்கள், ஏற்றுமதி, இைக்குமதி 

நிறுவனங்கள் உள்ளிட்ை சுமார் 100 நிறுவனங்கள் இைம் 

பெறுகின்ைன. அதைகலன் பைாழில்சார்ந்ை உதிரி 

ொகங்கதள ையார் பசய்யும் சிறு, குறு பைாழில் 

நிறுவனங்களும் இந்ைப் பூங்காவில் இைம்பெறும் என 

அறிவிக்கப்ெட்டுள்ளது. 

3.5 இலட்சம் மெருக்கு மவதல 

அதைகலன் பைாழில் பைாைர்ொக ஆண்டுமைாறும் சுமார் 5 

ஆயிரம்மெருக்கு திைன் ெயிற்சி அளிக்கும் வதகயில் 

ெயிற்சிக்கூைம், அதைகலன் பொருட்களின் ைரத்தை 

ெரிமசாதிக்கும் ஆய்வுக்கூைம், கூட்ை அரங்கம், ைங்கும் விடு 

-திகள், உைவகங்கள்மொன்ை அதனத்து வசதிகளும் 

அங்கு இைம்பெறும். 

இந்ைப் பூங்காமூலம் சுமார் `4,500 மகாடிக்கு பைாழில் 

முைலீடுகதள ஈர்க்கவும், மநரடியாகவும், மதைமுகமாகவு 

-ம் சுமார் 3.5 லட்சம் மெருக்கு மவதலவாய்ப்பு அளிக்கவும் 

திட்ைமிைப்ெட்டுள்ளது. 

முன்னைாக, தூத்துக்குடி ஸ்பிக் நிறுவன வளாகத்தில் 

அதமக்கப்ெட்டுள்ள 22 பமகாவாட் திைன் பகாண்ை நீரில் 

மிைக்கும் சூரிய மின்சக்தி நிதலயத்தை முைல்வர் திைந்து 

தவக்கிைார். 

 

5. இலங்தக – இந்தியா கூட்டுகைற்ெதை ெயிற்சி –

ஸ்தலபநக்ஸ், 07-10 மார்ச் 2022 

இந்தியா- இலங்தக இதைமய 9ஆவது கூட்டு கைற்ெதை 

ெயிற்சி இன்று பைாைங்கி வரும் 10ஆம் மைதி வதர 

நதைபெை உள்ளது. இரண்டு கட்ைங்களாக இந்ைப் ெயிற்சி 

நைத்ைப்ெை உள்ளது. முைல்கட்ைப் ெயிற்சி விசாகப்ெட்டினம் 

துதைமுகத்தில் இன்றும் நாதளயும் நதைபெைவுள்ளது. 

அைன்பின் இரண்ைாம் கட்ை ெயிற்சி வங்காள விரிகுைாவில் 

9 மற்றும் 10ஆம் மைதிகளில் நதைபெைவுள்ளது.  

இலங்தக கைற்ெதையின், மராந்துக்கப்ெலான LLNS 

சயூரலா, இந்திய கைற்ெதையின் INS கிர்ச் கப்ெல் 

ஆகியதவ ெயிற்சியில் இைம்பெற்றுள்ளன. முன்னைாக 

கைந்ை 2020ஆம் ஆண்டு அக்மைாெர் மாைத்தில் இரு 

நாடுகளுக்கு இதைமயயான கூட்டு கைற்ெதை ெயிற்சி 

திரிமகாைமதலயில் நதைபெற்ைது. 

இருநாட்டு கைற்ெதைகளுக்கு இதைமய புரிந்துைர்வு, 

அனுெவ ெகிர்வு, கைல்சார் நைவடிக்தககள், ஆகியவற்தை 

மமம்ெடுத்தும் மநாக்கில் இக்கூட்டு கைற்ெதை ெயிற்சி 

நதைபெறுகிைது. 

 


