 

✓













1. ஐஐடி ரூர்க்கியானது எந்நிறுவனத்துடன் இணைந்து

4. ‘சுநெெ ெர்ஷன் விருதுகணள’ நிறுவியுள்ள நடுவண்

‘ரூர்க்கி நீர் மாநாட்ணட’ ஏற்பாடு செய்துள்ளது?

அணமச்ெகம் எது?

அ) NITI ஆய ோக்

அ) ஷவளியுறவு அடமச்சகம்

ஆ) யேசி

நீரி ல் நிறுவனம் 

ஆ) சுற்று ோ அடமச்சகம் 

இ) இந்தி

கடற்படட

இ) க ோசோர அடமச்சகம்

ஈ) இந்தி

கடய ோர கோவல்படட

ஈ) வீட்டுவசதி & நகர்ப்புற விவகோரங்கள் அடமச்சகம்

மத்தி ஜல்சக்தி அடமச்சர் கயஜந்திர சிங் ஷெகோவத்,
ஐஐடி ரூர்க்கியில், ‘ரூர்க்கி நீர் மோநோட்டின்’ 2ஆம் பதிப்டப
ஷேோடங்கி டவத்ேோர். இந்தி ஷேோழில்நுட்ப நிறுவனம் –
ரூர்க்கியும் யேசி
நீரி ல் நிறுவனமும் இடைந்து,
“Water Security for Sustainable Development” என்ற
கருப்ஷபோருளின் அடிப்படடயில் இந்ே மோநோட்டட ஏற்போடு
ஷசய்ேன. யேசி நீரி ல் நிறுவனம் என்பது ஜல்சக்தி
அடமச்சகத்தின்கீழ் உள்ள ஒரு ேன்னோட்சி அடமப்போகும்.

✓

நடுவண் சுற்று ோ அடமச்சகம் மோநி ங்கள் / யூனி ன்
பிரயேசங்களின் முன்ஷனடுப்புகடள அங்கீகரிப்பேற்கோக
‘சுயேச ேர்ென் விருதுகடள’ அடமத்துள்ளது. ‘சுயேச
ேர்ென்’ திட்டத்தின்கீழ், 500-க்கும் யமற்பட்ட சுற்று ோ
ே ங்களில் சுற்று ோ ஷேோடர்போன உட்கட்டடமப்புகள்
உருவோக்கப்பட்டுள்ளன. இந்தி ோவின் 31 மோநி ங்கள் /
யூனி ன் பிரயேசங்களில் `5500 யகோடிக்கு யமல் 76
திட்டங்களுக்கு அடமச்சகம் அனுமதி அளித்துள்ளது.

5. ெமீப செய்திகளில் இடம்சபற்ற, ‘ொநபாரிஜியா அணுமின்

2. ‘செய்யம்’ அல்லது ‘காளியாட்டம்’ என்பது பின்வரும்
எந்ெ மாநிலத்தில் நடத்ெப்படும் ஒரு ெடங்கு நடனமாகும்?

நிணலயம்’ அணமந்துள்ள நாடு எது?

அ) கர்நோடகோ

அ) ரஷ் ோ

ஆ) யகரளோ 

ஆ) உக்டரன் 

இ) ஆந்திர பிரயேசம்

இ) ஆப்கோனிஸ்ேோன்

ஈ) யமற்கு வங்கோளம்

ஈ) ஷப ோரஸ்

✓

‘ஷேய் ம்’ அல் து ‘கோளி ோட்டம்’ என்பது யகரளத்தில்
நடத்ேப்படும் எண்ணூறு ஆண்டுகள் பழடம ோன ஒரு
சடங்கு நடனமோகும். இது நோட்டுப்புற நடனங்கள் மற்றும்
கட கடள ஷவளிப்படுத்தும் விேமோக உள்ளது. இது பண்
-டட பழங்குடி க ோசோரங்கடள ஷவளிப்படுத்துகிறது.
இந்ேத் திருவிழோவின்யபோது ப வடக ோன ‘ஷேய் ங்கள்’
நிகழ்த்ேப்படுகின்றன.

✓

யகரளத்தின் கண்ணூரில் நடடஷபறும் கோளி ோட்டம்
திருவிழோவில், ‘அக்னி கண்டகர்ைன்’ என்ற ஒருவடக
ஷேய் ம் என்ற சடங்கு நடனம் ஷேோடங்கி து.

✓

சோயபோரிஜி ோ அணுமின் நிட
மோனது உக்டரனின்
ஒரு முக்கி மின் விநிய ோகக் கட்டடமப்பு ஆகும். இந்ே
ஆட 40-42 பில்லி ன் kWh’ஐ உற்பத்தி ஷசய்கிறது.
இது உக்டரனின் சரோசரி ஆண்டு மின்சோர உற்பத்தியில்
ஐந்தில் ஒரு பங்டகக் ஷகோண்டுள்ளது. சமீபத்தில், ரஷ்
இரோணுவம் இேடனக் டகப்பற்றி ஷெல் ேோக்குேட த்
ஷேோடங்கி ேோக உக்டரன் கூறி து. இது ஐயரோப்போவின்
மிகப்ஷபரி அணுமின் நிட
மோகவும் உள்ளது.

6. ஒரு ெமீப அறிக்ணகயின்படி, 2020இல் இந்திய சமாத்ெ
உள்நாட்டு உற்பத்தியில் யூடியூப் கிரிநயட்டர் அணமப்பின்
பங்களிப்பு என்ன?

3. ‘ஜன் ஔஷாதி பால மித்ரா’ என்ற திட்டத்தின் நநாக்கம்
என்ன?

அ) `1700 யகோடி

அ) PMBJP திட்டம் பற்றி குழந்டேகளுக்குக் கற்பித்ேல் 

ஆ) `3400 யகோடி

ஆ) சிறோர்களுக்கு மோனி விட யில் மருந்துகள் வழங்கல்

இ) `6800 யகோடி 

இ) கருவுற்றிருக்கும் ஷபண்களுக்கு மோனி
மருந்துகள் வழங்குேல்

ஈ) `8500 யகோடி

விட யில்
✓

ேன்னோட்சிமிகு
ஆய ோசடன
நிறுவனமோன
ஆக்ஸ்யபோர்டு எகனோமிக்ஸின் புதி அறிக்டகயின்படி,
யூடியூப் உருவோக்கி
சுற்றுச்சூழல் அடமப்பு இந்தி
GDP-க்கு `6,800 யகோடி பங்களித்துள்ளது.

✓

2020ஆம் ஆண்டில் இந்தி ோவில் முழுயநர யவட க்கு
இடை ோன 683,900 பணிகடள யூடியூப் உருவோக்கி
உள்ளது. இந்தி ோவில் 100,000-க்கும் யமற்பட்ட
சந்ேோேோரர்கடளக்ஷகோண்ட யூடியூப் யசனல்களின் எண்
-ணிக்டக ோனது 40,000 என்றும் அது கூறியுள்ளது.

ஈ) PMBJP-க்கோன முேலீட்டட ஊக்குவித்ேல்
✓



‘ஜன் ஔெோதி திவோஸ்’ வோரவிழோடவஷ ோட்டி, நோடு
முழுவதும் 75 இடங்களில் ‘ஜன் ஔெோதி போ மித்ரோ’
நிகழ்ச்சி நடத்ேப்பட்டது. பிரேமர் போரதி ஜன் ஔெோதி
பரிய ோஜனோவின் நன்டமகடளப்பற்றி சிறோர்களுக்குக்
கற்பிப்பேற்கோக ‘ஜன் ஔெோதி திட்டத்துடன் சிறோர்கடள
‘போ மித்ரோ’க்களோக ஈடுபடுத்துவடே இது யநோக்கமோகக்
ஷகோண்டுள்ளது.











 











7. 2022 – உலக சபண்கள் நாளுக்கானக் கருப்சபாருள்


✓

உலக ஷமோடபல் மோநோடோனது அண்டமயில் ஸ்ஷபயினின்
போர்சிய ோனோ நகரத்தில் ஷேோடங்கி து. இந்ே மோநோட்டில்,
உ களோவி
ஷமோடபல்
ஷபோருளோேோர
அறிக்டக
ஷவளியிடப்பட்டது. இவ்வறிக்டகயின்படி, உ களவில் 5G
இடைப்புகளின் எண்ணிக்டக 2022ஆம் ஆண்டில் 1
பில்லி டன எட்டும் என எதிர்போர்க்கப்படுகிறது.

✓

கடந்ே 2021ஆம் ஆண்டில், ஷமோடபல் ஷேோழில்நுட்பங்கள்
மற்றும் யசடவகள் மட்டும் 4.5 டிரில்லி ன் அஷமரிக்க
டோ ர்கடள ஈட்டியுள்ளன. இது உ களோவி ஷமோத்ே
உள்நோட்டு உற்பத்தியில் 5 சேவீேமோகும். இது 2025இல்
$5 டிரில்லி ன் அஷமரிக்க டோ ரோக உ ரும் என
எதிர்போர்க்கப்படுகிறது.

என்ன?
அ) Educate Organise and Agitate
ஆ) Gender Equality: March against Patriarchy
இ) Gender equality today for a sustainable tomorrow 
ஈ) Impact of COVID-19 on women
✓

ஷபண்கள் எதிர்ஷகோள்ளும் சிக்கல்கள் மற்றும் அவர்களது
சோேடனகடள
முன்னிட ப்படுத்தும்
யநோக்யகோடு
பன்னோட்டு ஷபண்கள் நோள் ஒவ்யவோர் ஆண்டும் மோர்ச்.8
அன்று உ கம் முழுவதும் அனுசரிக்கப்படுகிறது. “Gender
equality today for a sustainable tomorrow” என்பது நடப்பு
2022ஆம் ஆண்டிற்கோன கருப்ஷபோருளோகும்.

8. உக்ணரனில் சிக்கித் ெவிக்கும் இந்தியர்கணள மீட்க
இந்தியா நமற்சகாண்ட முயற்சியின் சபயர் என்ன?
ஆ) ஆபயரென் கிய வ்
ஈ) ஆபயரென் போரத்
‘ஆபயரசன் கங்கோ’ என்பது உக்டரனில் சிக்கித்ேவிக்கும்
இந்தி ர்கடள மீட்பேற்கோக இந்தி அரசு யமற்ஷகோண்ட
ஒரு மு ற்சியின் ஷப ரோகும். இதுவடர, இந்தி ோ ேனது
நோட்டடச் யசர்ந்ே 1,000-க்கும் யமற்பட்டவர்கடள திரும்ப
அடழத்து வந்துள்ளது. ஹங்யகரி, யபோ ந்து, ருயமனி ோ
மற்றும் ஸ்ய ோவோகி
குடி ரசின் எல்ட
வழி ோக
இந்தி ர்கடள ஷவளிய ற்ற உேவுவேற்கோக 24×7
கட்டுப்போட்டு டம ங்கடளயும் இந்தி ோ அடமத்துள்ளது.

9. குஜராத் பன்னாட்டு நிதி த ாழில்நுட்ப நகரத்தில் (GIFT)
அலுவலகத்ணெத் திறக்கும் முெல் பலெரப்பு நிறுவனம்
எது?
அ) WEF
ஆ) ILO
வளர்ச்சி வங்கி 

ஈ) உ க வங்கி
✓

கூட்டு

கடற்படட

பயிற்சி

இந்தி ோ-இ ங்டக இடடயி ோன 9ஆவது கூட்டு கடற்
படட பயிற்சி ஷேோடங்கி து.

இ) ஆபயரென் மோஸ்யகோ

இ) புதி


1. இந்தி ோ-இ ங்டக
ஷேோடக்கம்

அ) ஆபயரென் கங்கோ 

✓



குஜரோத் பன்னோட்டு நிதி ஷேோழில்நுட்ப நகரத்தில் (GIFT)
அலுவ கத்டேத் திறக்கும் முேல் ப ேரப்பு நிறுவனமோக
புதி வளர்ச்சி வங்கி மோறவுள்ளது. புதி வளர்ச்சி வங்கி
ஆனது இந்தி ோவில் உள்ள முக்கி மோன உட்கட்டடமப்பு
திட்டங்களுக்கு உேவுேற்கோக, புதிேோக உருவோக்கப்பட்ட
யேசி நிதியுேவி உட்கட்டடமப்பு & யமம்போட்டிற்கோன
நிறுவனத்துடன் கூட்டு யசரவும் அவ்வங்கி எண்ணுகிறது.

10. 2022-உலக சமாணபல் மாநாடு நடந்ெ நகரம் எது?
அ) போரிஸ்

இந்தி ோ-இ ங்டக இடடயி ோன கூட்டு கடற்படட
பயிற்சி 2 கட்டங்களோக நடக்கவுள்ளது. விசோகப்பட்டினம்
துடறமுகத்தில் இது ஷேோடங்கி து.
அேடனத்ஷேோடர்ந்து வங்கக்கடலில் மோர்ச் 9, 10ஆம்
யேதிகளில் இரண்டோம் கட்ட பயிற்சி நடடஷபற உள்ளது.
இந்தி கடற்படடயின் ஐஎன்எஸ் கிர்ச் கப்பல், இ ங்டக
கடற்படடயின் யரோந்து கப்ப ோன எல்எல்என்எஸ் சயூர ோ
ஆகி டவ பயிற்சியில் இடம்ஷபற்றுள்ளன. இருநோட்டு
கடற்படடகளுக்கு இடடய
புரிந்துைர்வு, அனுபவ
பகிர்வு, கடல்சோர் நடவடிக்டககள் ஆகி வற்டற யமம்படு
-த்தும் யநோக்கில் இந்ேப் பயிற்சி யமற்ஷகோள்ளப்படுகிறது.
2. உ கக் யகோப்டப துப்போக்கிச் சுடுேல் யபோட்டி: இந்தி ோ
முேலிடம்...!
உ கக்யகோப்டப துப்போக்கி சுடுேல் யபோட்டி எகிப்து
ேட நகர் ஷகய்யரோவில் நடந்ேது. இதில் யநற்று நடந்ே 25
மீ யரபிட் ப ர் பிஸ்டல் க ப்பு அணிகள் பிரிவின் இறுதிப்
யபோட்டியில் இந்தி ோவின் ரிேம் சங்வோன்- அனிஷ்
பன்வோ ோ யஜோடி 17-7 என்ற புள்ளி கைக்கில் ேோய் ோந்து
அணிட வீழ்த்தி ேங்கப்பேக்கத்டே ேனேோக்கி து.
இந்ே யபோட்டியில் இந்தி ோ 4 ேங்கம், 2 ஷவள்ளி, ஒரு
ஷவண்க ம் என ஷமோத்ேம் 7 பேக்கங்கடள டகப்பற்றி
பேக்கப்பட்டி லில் முேலிடத்டே பிடித்ேது. நோர்யவ (3
ேங்கம், ஒரு ஷவள்ளி, 2 ஷவண்க ம்) 2ஆவது இடத்டே
ஷபற்றது. பிரோன்ஸ் (3 ேங்கப்பேக்கம் உள்ளிட்ட 20
பேக்கங்களுடன்) மூன்றோம் இடத்டேப் பிடித்ேது.
இப்யபோட்டியில் ஷமோத்ேம் 60 நோடுகடளச் யசர்ந்ே 500க்கும் யமற்பட்ட வீரர்-வீரோங்கடனகள் பங்யகற்றனர்.

ஆ) போர்சிய ோனோ 
3. நோன்கு நோள் இந்யேோ-பசிபிக் இரோணுவ சுகோேோரக்
கருத்ேரங்கு: போதுகோப்புத்துடற அடமச்சர் திரு ரோஜ்நோத்
சிங் ஷேோடங்கி டவத்ேோர்

இ) ஷபய்ஜிங்
ஈ) யடோக்கிய ோ











 











நோன்கு நோட்கள் நடடஷபறும் இந்யேோ-பசிபிக் இரோணுவ
சுகோேோரக் கருத்ேரங்டகப் (IPMHE), போதுகோப்புத்துடற
அடமச்சர் ரோஜ்நோத் சிங் ஷேோடங்கிடவத்ேோர்.
இந்ேக் கருத்ேரங்டகப் போதுகோப்புப் படடகள் மருத்து
யசடவகள் பிரிவு மற்றும் அஷமரிக்க இந்யேோ பசிபிக்
கட்டுப்போட்டு டம ம் ஆகி டவ இடைந்து நடத்துகிறது.
“ஷகோந்ேளிப்போன, நிச்சமற்ற, சிக்க ோன உ கில் ரோணுவ
மருத்துவ ந ன்” என்பதுேோன் இந்ே மோநோட்டின் கருப்
ஷபோருள். மோர்ச்.10ஆம் யேதி வடர நடடஷபறும் இந்ேக்
கருத்ேரங்கு, இரோணுவ மருத்துவப்பிரிவுகள் இடடய
- ோன ஒத்துடழப்டப அதிகரிப்படே யநோக்கமோகக்
ஷகோண்டுள்ளது.
யபோர்க்கள மருத்துவப் பரோமரிப்பு,
மருந்துகள், யபோர்க்கள அறுடவ சிகிச்டச, ம க்க மருந்து,
விமோனம் மற்றும் கடல்சோர் மருத்துவ அவசரநிட உட்பட
ப
விெ ங்கள் குறித்து இந்ேக் கருத்ேரங்கில்
விவோதிக்கப்படவுள்ளன.
இந்ேக் கருத்ேரங்கில், 38-க்கும் யமற்பட்ட நோடுகடளச்
யசர்ந்ே 600-க்கும் யமற்பட்ட இந்தி மற்றும் ஷவளிநோட்டு
பிரதிகள் க ந்துஷகோள்கின்றனர். இந்ே 4 நோள் கருத்ேரங்
-கில் 110 ேட ப்புகளில் நிபுைர்கள், உ ர் அதிகோரிகள்
ேங்கள் அனுபவங்கடளப் பகிர்ந்து ஷகோள்கின்றனர்.
4. டமக்யரோசோப்ட் நிறுவனம் இந்தி ோவின் மிகப்ஷபரி
ேரவு டம த்டே டஹேரோபோத்தில் அடமக்கவுள்ளது
ஷேோழில்நுட்ப நிறுவனமோன டமக்யரோசோப்ட் இந்தி ோவில்
நோன்கோவது ேரவு டம த்டே ஷேலுங்கோனோ மோநி ம்
டஹேரோபோத்தில் அடமக்கவுள்ளேோக அறிவித்துள்ளது.
டஹேரோபோத் ேரவு டம ம் இந்தி ோவின் மிகப்ஷபரி
ேரவு டம ங்களுள் ஒன்றோக இருக்கும் எனவும் 2025
ஆம் ஆண்டில் இது ஷச ல்படும் எனவும் ஷேரிவிக்கப்பட்டு
உள்ளது. டமக்யரோசோப்ட் ஏற்கனயவ புயன, மும்டப
மற்றும் ஷசன்டன ஆகி 3 இந்தி ப் பிரோந்தி ங்களில்
ேரவு டம த்டேக் ஷகோண்டுள்ளது.
5. ஆசி ோவின் ஷபரி

இந்தி

ோடன உயிரிழப்பு

ஆசி ோவின் மிகப்ஷபரி
ோடன ோக கருேப்படும் 69
வ ேோன ‘நதுங்கமுயவ இரோஜோ’ 07-03-2022 அன்று
உயிரிழந்ேது.





நிட
த்டே ேமிழக முேல்வர் மு.க.ஸ்டோலின் திறந்து
டவத்ேோர்.
மு.க.ஸ்டோலின் 07.03.2022 அன்று தூத்துக்குடியில், SPIC
நிறுவனத்தின் ஷேோழிற்சோட வளோகத்தில் உள்ள ஷபரி
நீர் யேக்கத்தில் `150 யகோடிய 40 ட்சம் மதிப்பீட்டில்
ஆண்டுக்கு 42 மில்லி ன் யூனிட் மின்சோரத்டே உற்பத்தி
ஷசய்து, அேடன ேங்களுடட ஷேோழிற்சோட களிய ய
உபய ோகப்படுத்தும்
விேமோக
அடமக்கப்பட்டுள்ள
இந்தி ோவின் முேல் மற்றும் மிகப்ஷபரி மிேக்கும் சூரி
மின்சக்தி நிட
த்டே திறந்து டவத்ேோர்.
இப்புதி 25.3 MW DC / 22 MW AC திறன் ஷகோண்ட
மிேக்கும் சூரி மின் நிட
த்திட்டம், நவீனகோ பசுடம,
நிட
ோன ஷேோழில்நுட்பம் மற்றும் ேன்னிடறவு ஷபற்ற
ஆற்றல் உற்பத்திட ஷச ல்படுத்ே SPIC நிறுவனத்தின்
ESG உத்தியுடன் அடமக்கப்பட்டுள்ளது.
மிேக்கும்
யசோ ோர்
திட்டங்கள்
போரம்பரி
நி
அடிப்படடயி ோன யசோ ோர் ஆட கடள விட அதிக
உற்பத்திட
வழங்குவயேோடு, ஆற்றல் உற்பத்திட
யமம்படுத்தி, விட மதிப்பற்ற ேண்ணீடர ஆவி ோகோமல்
யசமிக்கிறது. இச்சூரி மின்சக்தி நிட
த்தில் உற்பத்தி
ஷசய் ப்படும் அடனத்து மின்சோரமும் ‘SPIC’ மற்றும்
‘Greenstar’ உரங்களின் உற்பத்தி நடவடிக்டககளுக்கோக
ப ன்படுத்ேப்படும்.
இந்ே மிேக்கும் சூரி மின் நிட
ம், நீர் குளிர்ச்சி
விடளடவ எளிேோக்கி, அதிக மின் உற்பத்திக்கு
உேவுகிறது.
சுத்ேமோன
மின்சோரத்டே
உற்பத்தி
ஷசய்வடேத் ேவிர, நீர்த்யேக்கத்தில் உள்ள நீர் ஆவி
ஆகோமல் 60% கட்டுப்படுத்துவேன் மூ ம் சுற்றுச்சூழல்
நன்டமக்கும் இந்ேத் திட்டம் உேவுகிறது. இந்ேத் திட்டம்
இந்தி
சூரி
ஆற்றல் யமம்போட்டுத் துடறயில் ஒரு
முக்கி டமல்கல் ஆகும்.
“SPIC நிறுவனத்தின் மிேக்கும் சூரி மின் நிட
த்
திட்டம்,
புதுப்பிக்கத்ேக்க
எரிசக்தி
வளங்கடளப்
ப ன்படுத்தி
மோநி த்தில்
உள்ள
ஷேோழில்கடள
யமம்படுத்துவயேோடு,
புதுப்பிக்கத்ேக்க
எரிசக்தியில்
ேமிழகத்டே முன்யனோடி மோநி மோக மோற்றும் இ க்டக
அடடவேற்கோன ஒரு டமல்கல் ோக அடமயும்” என்று
ேமிழ்நோடு அரசு குறிப்பிட்டுள்ளது.

கண்டியில் உள்ள பிரசித்தி ஷபற்ற ஷபளத்ே ஆ
த்தில்
ஆண்டுயேோறும் ஆகஸ்ட் மோேம் நடடஷபறும் விழோவில்
புனிே புத்ேரின் பல் இந்ே ோடன மீது டவத்து ஷகோண்டு
ஷசல் ப்படும். இேற்கோக இரோஜோ ேனது நதுங்கமுயவ
கிரோமத்தில் இருந்து 90 கிய ோமீட்டர் ஷேோட வில் உள்ள
கண்டிக்கு நடந்யே ஷசல்லும். இந்ே ோடனயின் ேந்ேம்
10.5 அடி நீளமோகும்.

7. உ க மகளிர் நோளன்று 2020, 2021 ஆண்டுகளுக்கோ
-ன ேட சிறந்ே 29 யபருக்கு ஷகௌரவம் மிக்க ‘நோரி சக்தி’
விருதுகடள மோண்புமிகு குடி ரசு ேட வர் வழங்கினோர்.

6. நோட்டின் முேல் & மிகப் ஷபரி மிேக்கும் சூரி மின்சக்தி
நிட
த்டே தூத்துக்குடியில் முேல்வர் மு க ஸ்டோலின்
திறந்து டவத்ேோர்

ேமிழ்நோட்டில் டகவிடனக்கட ஞர் ஷஜ ோ முத்து, யேோடோ
டகப்பின்னல் கட ஞர் யேஜம்மோ ஆகிய ோர் 2020ஆம்
ஆண்டுக்கோன விருதிடனக் கூட்டோகப் ஷபறுகிறோர்கள்.

தூத்துக்குடி ஸ்பிக் (SPIC) நிறுவனத்தின் ஷேோழிற்சோட
வளோகத்தில் அடமக்கப்பட்டுள்ள இந்தி ோவின் முேல்
மற்றும்
மிகப்ஷபரி
மிேக்கும்
சூரி
மின்சக்தி

2021ஆம் ஆண்டுக்கு ேமிழ்நோட்டடச்யசர்ந்ே மனந
மருத்துவர் மற்றும் ஆய்வோளரோன ேோரோ ரங்கசோமி விருது
ஷபறுகிறோர்.









மகளிருக்கு அதிகோரமளித்ேலுக்கோக குறிப்போக நலிந்ே
மற்றும் விளிம்பு நிட
ஷபண்களுக்கு சிறப்புமிக்க
யசடவகள் ஷசய்ேவர்களின் ஷமச்சேக்க பணிகடள
அங்கீகரிக்கும் விேமோக 29 யபருக்கு 28 விருதுகள் (2020
மற்றும் 2021-க்கு ே ோ 14) வழங்கப்பட்டன.
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1. இந்தியாவின் உள்நாட்டு, ‘தானியங்கி ரயில் பாதுகாப்பு

4. படலிகாம் தகராறுகள் தீர்வு ைற்றும் மைல்முமறயீட்டு

அமைப்பின்’ பபயர் என்ன?

தீர்ப்பாயத்தின் தமலவராக நியமிக்கப்பட்டுள்ளவர் யார்?

அ) சக்தி

அ) நீதிபதி இரஞ்சன் லகாலகாய்

ஆ) கவாச் 

ஆ) நீதிபதி சதாசிவம்

இ) வீரா

இ) நீதிபதி D N பலடல் 

ஈ) பிரம்மா

ஈ) நீதிபதி லக சந்துரு

‘கவாச்’ என்பது உள்நாட்டிலேலே உருவாக்கப்பட்ட ஒரு
‘தானிேங்கி இரயில் பாதுகாப்பு அமமப்பு’ ஆகும். இது
அண்மமயில் ததற்கு மத்திே இரயில்லவயில் லசாதமை
தசய்ேப்பட்டது. மத்திே பட்தெட்டின்படி, 2022–23–இல்
2000 கிலோமீட்டர் ரயில்பாமத ‘கவாச்’ பாதுகாப்பின்கீழ்
தகாண்டுவரப்படும். 2012 முதல் இந்திோவின் தசாந்த
தானிேங்கி பாதுகாப்பு அமமப்பாக திகழ்ந்து வரும் இது,
‘இரயில் லமாதல் தவிர்ப்பு அமமப்பு’ என்ற தபேரிலிருந்து
‘கவாச்’ எை மறுதபேரிடப்பட்டது.

✓

இந்திே அரசு தில்லி உேர்நீதிமன்ற தமேமம நீதிபதி D
N பலடமே தடலிகாம் தகராறுகள் தீர்வு மற்றும் லமல்
முமறயீட்டு தீர்ப்பாேத்தின் தமேவராக நிேமித்துள்ளது.

✓

தடலிகாம் தகராறுகள் தீர்வு மற்றும் லமல்முமறயீட்டு
தீர்ப்பாேமாைது ததாமேத்ததாடர்பு ஆபலரட்டர்கள் மற்றும்
நுகர்லவார் இமடலே உள்ள தகராறுகமள தீர்ப்பதற்காக
அமமக்கப்பட்டது.
உச்சநீதிமன்ற
நீதிபதிோகலவா
அல்ேது உேர்நீதிமன்றத்தின் தமேமம நீதிபதிோக
–லவா இருக்கும் ஒருவமர இந்தத் தீர்ப்பாேம் தைது
தமேவராகக் தகாண்டுள்ளது.

2. கன்னியாகுைரி வனவுயிரி சரணாலயம் அமைந்துள்ள

✓

ைாநிலம் எது?

5. ‘மழைகுண்டுகள்’ எனப்படும் அசாதாரண ைமையால்

அ) தமிழ்நாடு 

பாதிக்கப்பட்ட நாடு எது?

ஆ) லகரளா

அ) ரஷ்ோ

இ) ஆந்திர பிரலதசம்

ஆ) உக்மரன்

ஈ) லமற்கு வங்காளம்

இ) ஆஸ்திலரலிோ 

தமிழ்நாட்டின் கன்னிோகுமரி வைவுயிரி சரணாேேத்தில்
‘Glycosmis albicarpa’ என்ற புதிே ஜின் தபர்ரி இைம்
அண்மமயில் கண்டுபிடிக்கப்பட்டது. இந்திே தாவரவிேல்
ஆய்வு மமே அறிவிேோளர்கள் குழு ஒரு தனித்துவமாை
தபரிே தவண்ணிறமுமடே பழ இைத்மத கண்டுபிடித்து
உள்ளைர். இந்த இைம் ததன்லமற்குத் ததாடர்ச்சி மமேக
–ளில்
மட்டுலம
காணப்படுகிறது.
இது
ஆரஞ்சு
குடும்பமாை ‘Rutaceae’ஐச் லசர்ந்தது.

ஈ) தபோரஸ்
✓

ஆஸ்திலரலிோமவ ‘மமழகுண்டுகள்’ தாக்கிேதால்,
அந்நாட்டின் மூன்றாவது அதிக மக்கள்ததாமகதகாண்ட
நகரமாை பிரிஸ்லபன் மமழோல் மிகவும் பாதிக்கப்பட்டது,
இது கிழக்குக் கடற்கமரப் பகுதிகளில் வரோறு காணாத
தவள்ளத்மதக் தகாண்டுவந்து எட்டு லபமரக்தகான்றது.

✓

பிரிஸ்லபன் மற்றும் அதன் சுற்றுப்புறங்களில் ஏற்பட்ட
தவள்ளம் கடந்த 2011ஆம் ஆண்டுக்குப் பிறகு ஏற்படும் மிக
லமாசமாை தவள்ளமாகக் கூறப்படுகிறது. பிரிஸ்லபன் மீது
தபாழிந்த இம்மமழப்தபாழிவு அசாதாரணமாைதாகும்;
எைலவ இது, ‘மமழகுண்டு’ என்று அமழக்கப்படுகிறது.

3. இந்திய அரசியலமைப்புச் சட்டம் 176 (1) ஆனது எதமன
மகயாளுகிறது?
அ) இந்திே லதர்தல் ஆமணேம்

6. 22 பசயற்மகக்மகாள்கமள விண்பவளியில் நிமல

ஆ) நிதி ஆமணேம்

நிறுத்துவதற்காக ஏவுகலத்மத ஏவிய நாடு எது?

இ) நாடாளுமன்றத்தில் பட்தெட் தாக்கல்

அ) ஐக்கிே அரபு அமீரகம்

ஈ) ஈரமவகளிலும் ஆளுநரின் உமர 
✓

✓

அரசிேேமமப்புச்சட்டத்தின் 176(1) பிரிவாைது, ‘ஒவ்தவாரு
தபாதுத் லதர்தலுக்குப் பின்னும் முதல் கூட்டத்ததாடர்
ததாடங்கும்லபாதும், ஒவ்லவார் ஆண்டின் முதல் அமர்வின்
லபாதும் மாநிே சட்டமன்றத்தின் இரு அமவகளிலும்
ஆளுநர் உமரோற்ற லவண்டும்” எைக் கூறுகிறது.
வழக்கமாை ஆளுநர் உமரயின்றி சட்டப்லபரமவயின்
பட்தெட்
கூட்டத்ததாடமர
நடத்துவது
குறித்து
ததலுங்காைா அரசு தைது முடிமவ அறிவித்துள்ளதால்
இது அண்மமச் தசய்திகளில் இடம்தபற்றது.









ஆ) அதமரிக்கா
இ) சீைா 
ஈ) ரஷ்ோ
✓

22 தசேற்மகக்லகாள்கமள விண்தவளியில் நிமேநிறு
–த்துவதற்காக
சீைா
சமீபத்தில்
ோங்மார்ச்–8
ஏவுகலத்தை ஏவிேது; ஒலர ராக்தகட்மூேம் ஏவப்பட்ட
அதிக விண்கேம் என்ற உள்நாட்டு சாதமைமே சீைா
பமடத்தது.

✓

இந்தச் தசேற்மகக்லகாள்கள் வணிக லநாக்கிோை
ததாமேயுணரி லசமவகள், கடற்சூழல் கண்காணிப்பு,
காட்டுத் தீ தடுப்பு மற்றும் லபரிடர் தணிப்பு ஆகிேவற்றுக்கு
பேன்படுத்தப்படும்.



 

✓

✓















7. 2022 – ஜன் ஔஷாதி நாளுக்கானக் கருப்பபாருள்

10. ‘மதசிய பாலினக்குறியீடு’ ைற்றும் ‘ைாநில ஆற்றல்

என்ன?
அ) Jan Aushadhi–Jan Upyogi 

ைற்றும் காலநிமலக்குறியீடு’ ஆகியமவ கீழ்காணும் எந்த
நிறுவனத்தின் வரவிருக்கும் முயற்சிகளாகும்?

ஆ) Atmanirbhar and Affordable Aushadhi

அ) ஐநா வளர்ச்சித் திட்டம்

இ) Awareness of Jan Aushadhi Pariyojana

ஆ) NITI ஆலோக் 

ஈ) Leaving No one Behind

இ) UNICEF

மருந்துத் துமறயின்கீழ் இேங்கும் இந்திே மருந்துகள்
மற்றும் மருத்துவ சாதைங்கள் பணிேகம் ென் ஔஷாதி
திவாஸ் வாரத்மத மார்ச் 7ஆம் லததி முக்கிே நிகழ்வாகக்
தகாண்டாடிேது. நான்காவது ென் ஔஷாதி திவாஸின்
கருப்தபாருள், “ென் ஔஷதி–ென் உப்லோகி” ஆகும்.

ஈ) தபாருளாதார புேைாய்வு பிரிவு

‘பிரதம மந்திரி பாரதிே ென் ஔஷாதி பரிலோெைா’
ஒவ்தவாரு மாவட்டத்திலும் உள்ள மக்களுக்கு மலிவு
விமேயில் மருந்து எளிதில் தசன்றமடவமத உறுதி
தசய்கிறது. 2025 மார்ச் இறுதிக்குள் பிரதம மந்திரி பாரதிே
ென் ஔஷாதி மமேங்களின் எண்ணிக்மகமே 10,500
ஆக அதிகரிக்க அரசாங்கம் இேக்கு நிர்ணயித்துள்ளது.

✓

லதசிே பாலிைக் குறியீட்மட உருவாக்கும் பணியில் NITI
ஆலோக் ஈடுபட்டுள்ளது; இது பாலிைம் ததாடர்பாை
தகாள்மக நடவடிக்மகதய ஆதரிக்கும். லமலும், நீடித்த
வளர்ச்சி இேக்குகளின் கட்டமமப்பிற்கு ஏற்றவாறு இது
சீரமமக்கப்படும். NITI ஆலோக், ‘மாநிே ஆற்றல் மற்றும்
காேநிமே குறியீட்தடண்’ வமரமவ பல்லவறு அளவுருக்
–களில் மாநிேங்களின் தசேல்திறமை மதிப்பிடுவதற்காக
உருவாக்கியுள்ளது.

✓

மாநிேங்கள் தங்கள் ஆற்றல் வளங்கமள திறம்பட
நிர்வகிப்பதற்கும் மக்களுக்கு சிறந்த ஆற்றல் அணுகமே
வழங்குவதற்கும் இந்தக் குறியீடு உதவும்.

8. Geostationary Operational Environmental Satellite
(GOES–T) பசயற்மகக்மகாமள ஏவிய நாடு எது?



அ) ரஷ்ோ
ஆ) சீைா

1. இரண்டு இேட்சம் தடுப்பூசி தசலுத்தி
தசவிலிேர் சாதமை

இ) அதமரிக்கா 
ஈ) ஐக்கிே அரபு அமீரகம்

தசன்மை

தசன்மை பாடியில் உள்ள அரசு ஆரம்ப சுகாதார
நிமேேத்தில் தசவிலிேராக பணிோற்றுபவர் சிவசங்கரி.
தகாலராைா தடுப்புப்பணியில் ஈடுபட்டு வரும் இவர்
இதுவமர 2 இேட்சத்து 306 தகாலராைா தடுப்பூசிகள்
தசலுத்தியுள்ளார்.

✓

அதமரிக்க லதசிே தபருங்கடல் & வளிமண்டே நிர்வாகம்
(NOAA) Geostationary Operational Environmental Satellite
(GOES–T) தசேற்மகக்லகாமள ஏவிேது. இது யுமைதடட்
ோஞ்ச் அமேேன்ஸ் அட்ேஸ் V ஏவுகேத்தில் ஏவப்பட்டது.

✓

GOES–T என்பது GOES–R வரிதையின் ஓர் அண்தைய
விண்கேமாகும். புவியின் வானிமே & காேநிமேமே
ஆய்வுதசய்வதற்காக பேன்படுத்தப்படும்.

இலதலபால் திருச்சி பீமன் நகர் அரசு ஆரம்ப சுகாதார
நிமேேத்தில் தசவிலிேராக பணிோற்றி வரும் தாரணி
என்பவர் 302,005 தடுப்பூசிகள் தசலுத்தி இருக்கிறார்.

9. ‘Remove Laws that Harm; Create Laws that Empower’

லதசிே அளவில் சாதமை பமடத்த இந்த இரண்டு
தசவிலிேர்களுக்கும் தில்லியில் சுகாதாரத்துமற சார்பில்
நமடதபற்ற மகளிர் திை நிகழ்வில் விருது வழங்கப்பட்டது.

என்பது ைார்ச்.1 அன்று பகாண்டாடப்படுகிற எந்த நாளின்
கருப்ப ாருளாகும்?
அ) பாகுபாடுகள் ஒழிப்பு நாள் 

2. உேகக்லகாப்மப துப்பாக்கி சுடுதல் லபாட்டியில் நான்கு
தங்கப்பதக்கங்களுடன் இந்திோ முதலிடம்

ஆ) உேக எய்ட்ஸ் நாள்
இ) உேக சமத்துவ நாள்
ஈ) உேக சமூக நீதி நாள்
✓

ஒவ்லவார் ஆண்டும் மார்ச்.1 அன்று UNAIDSஆல் உேகம்
முழுவதும் ‘பாகுபாடுகள் ஒழிப்பு நாள்’ அனுசரிக்கப்படுகிற
–து. 2030ஆம் ஆண்டுக்குள் AIDS’ஐ ஒரு தபாதுநே
அச்சுறுத்தோக எண்ணி அதமை முடிவுக்குக்தகாண்டு
வருவமத லநாக்கதமைக்தகாண்ட ஐக்கிே நாடுகளின்
அமமப்புதான் இந்த UNAIDS.

✓

“Remove Laws that Harm; Create Laws that Empower”
என்பது நடப்பு 2022ஆம் ஆண்டில்வரும் இந்நாளுக்காைக்
கருப்தபாருளாகும்.









எகிப்தின் தகய்லரா நகரில் உேக் லகாப்மப துப்பாக்கி
சுடுதல் லபாட்டி நமடதபற்றது. இதில், இந்திே அணியிைர்
சிறப்பாக தசேல்பட்டு பதக்கங்கள் தவன்றைர். கமடசி
நாளாை இன்று 25 மீட்டர் லரபிட் பேர் பிஸ்டல் கேப்பு
அணிகளுக்காை லபாட்டியில் இந்திோவின் ரிதம்
சங்வான், அனிஷ் பன்வாோ லொடி தங்கம் தவன்று
அசத்திேது. தங்கப் பதக்கத்துக்காை லபாட்டியில் இவர்கள்
இருவரும் 17-7 எை தாய்ோந்து லொடிமே தவன்றைர்.
25 மீட்டர் லரபிட் பேர் பிஸ்டர் ஆண்கள் அணிகள் பிரிவில்
இந்திே அணி, தெர்மனியிடம் லதால்விேமடந்ததால்
தவள்ளிப் பதக்கம் தவன்றது.
இதன்மூேம் 4 தங்கம், 2 தவள்ளி, ஒரு தவண்கேம் எை
தமாத்தம் 7 பதக்கங்களுடன் பதக்க பட்டிேலில் இந்திோ



 











முதலிடத்மத பிடித்தது. மூன்று தங்கம், ஒரு தவள்ளி, இரு
தவண்கேப்பதக்கங்களுடன் நார்லவ அணி இரண்டாம்
இடத்மதப் பிடித்தது. பிரான்ஸ் அணி 3 தங்கம் உள்ளிட்ட
20 பதக்கங்களுடன் மூன்றாம் இடத்மத பிடித்தது.
இப்லபாட்டியில் தமாத்தம் 60 நாடுகமளச் லசர்ந்த
500க்கும் லமற்பட்ட வீரர்-வீராங்கமைகள் பங்லகற்றைர்.
இதில் 22 நாடுகள் பதக்கங்கள் தவன்றுள்ளை.
3. சந்திரனில் முதன்முமறோக NASA சார்பில் 4ஜி
தநட்தவார்க்: இந்திேராை நிஷாந்த் பத்ரா அமமக்கிறார்
NASA விண்தவளி அமமப்புக்காக சந்திரனில் முதல்
முமறோக 4ஜி தநட்தவார்க்மக ஏற்படுத்தும் பணிக்கு
தில்லியில் பிறந்த நிஷாந்த் பத்ரா தமேமம வகிக்கிறார்.
தில்லியில் 1978இல் பிறந்தவர் நிஷாந்த் பத்ரா. இந்தூரில்
உள்ளலதவி அகில்ோ பல்கமேக்கழகத்தில் கம்யூட்டர்
அப்ளிலகஷன்ஸ் துமறயில் பட்டம் தபற்ற இவர், பிறகு
இன்சீட் பிசிைஸ் பள்ளியில் எம்பிஏ முடித்தார்.





தபண் சக்தி விருதுகமள குடிேரசுத்தமேவர் இராம்நாத்
லகாவிந்த் வழங்கிைார்.
3 தமிழக தபண்களுக்கு விருது
தமிழகத்மதச் லசர்ந்த 3 தபண்களுக்கும் தபண் சக்தி
விருது வழங்கப்பட்டது. நீேகிரி மாவட்டத்மத லசர்ந்த
லதாடா எம்பிராய்டரி மகவிமைஞர்களாை தெேமுத்து,
லதெம்மா ஆகிே இருவருக்கும் 2020-ம் ஆண்டுக்காை
தபண் சக்தி விருது வழங்கப்பட்டது. மைநே மருத்துவரும்
ஆராய்ச்சிோளருமாை தாரா ரங்கசாமிக்கு 2021-ம்
ஆண்டுக்காை தபண் சக்தி விருது வழங்கப்பட்டது.
தெேமுத்து, லதெம்மா ஆகிே இருவரும் பள்ளி நாட்களில்
இருந்து லதாடா எம்பிராய்டரி தகாண்ட சால்மவகள்
மற்றும் ஆமடகமள உருவாக்கி வருகின்றைர். டாக்டர்
தாரா ரங்கசாமி, தசன்மையில் உள்ள ஸ்கிலசாப்ரினிோ
ஆராய்ச்சி
அறக்கட்டமளயின்
(ஸ்கார்ப்)
இமண
நிறுவைர் மற்றும் துமணத் தமேவராக உள்ளார்.

இமதேடுத்து அதமரிக்காவில் உள்ள சதர்ன் தமதடிஸ்ட்
பல்கமேயில் ததாமேத்ததாடர்பு துமறயிலும் கணினி
அறிவிேல் பாடத்திலும் முதுகமேப் பட்டம் தபற்றார்.

5. திறன் லமம்பாட்டுக்கழகம் பிரிட்டிஷ் கவுன்சில்
ஒப்பந்தம் – ‘நான் முதல்வன்’ திட்டத்துக்காக முதல்வர்
தமேமமயில் மகதேழுத்தாைது

தற்லபாது பின்ோந்து நாட்டின் எஸ்பூ நகரில் வசிக்கும்
நிஷாந்த் பத்ரா, லநாக்கிோ நிறுவைத்தில் உத்தி மற்றும்
ததாழில்நுட்ப
பிரிவுக்காை
சர்வலதச
தமேவராக
உள்ளார். லமலும் 9 லநாபல் பரிசுகமளயும் ஐந்து டூரிங்
விருதுகமளயும் தபற்றுள்ள ‘தபல் லேப்ஸ்’ நிறுவைத்தில்
ததாழில்நுட்ப கட்டமமப்பு மற்றும் ஆராய்ச்சிக்கு தமேமம
வகிக்கிறார்.

இதுகுறித்து தமிழ்நாடு அரசு தவளியிட்ட தசய்திக்குறிப்பு:

NASA விண்தவளி அமமப்புக்காக சந்திரனில் முதல்
முமறோக 4ஜி தநட்தவார்க்மக ஏற்படுத்தும் பணிக்கு
நிஷாந்த் பத்ரா தமேமம வகிக்கிறார்.
4. உேக மகளிர் நாமள முன்னிட்டு 29 தபண்களுக்கு
குடிேரசு தமேவர் விருது
சர்வலதச மகளிர் திைமாை லநற்று, நாட்டின் தமேசிறந்த
29 தபண்களுக்கு தபண் சக்தி விருதுகமள (நாரி சக்தி
புரஸ்கார்) குடிேரசுத்தமேவர் இராம்நாத் லகாவிந்த்
வழங்கிைார்.
பல்லவறு துமறகளில் சிறப்பாக தசேல்படும் தபண்கமள
கவுரவிக்கும் வமகயில் மத்திே அரசின் தபண்கள் மற்றும்
குழந்மதகள் லமம்பாட்டு அமமச்சகத்தால் ஆண்டுலதாறும்
தபண்சக்தி விருது வழங்கப்படுகிறது. ததாழில்முமைவு,
லவளாண்மம, சமூகப் பணி, கல்வி, இேக்கிேம்,
தமாழியிேல், கமேகள், அறிவிேல் ததாழில்நுட்பம்,
தபாறியிேல், கணிதம், ஊைமுற்லறார் உரிமமகள்,
வைவிேங்குகள் பாதுகாப்பு எைப் பல்லவறு துமறகமள
லசர்ந்த தபண்கள் இவ்விருதுக்கு லதர்வு தசய்ேப்படுகின்ற
-ைர்.
இந்நிமேயில் 2020 மற்றும் 2021ஆம் ஆண்டுக்காை
தபண் சக்தி விருது வழங்கும் விழா, சர்வலதச மகளிர்
திைமாை லநற்று குடிேரசுத் தமேவர் மாளிமகயில்
நடந்தது. இதில் நாட்டின் தமேசிறந்த 29 தபண்களுக்கு









பள்ளி, கல்லூரி மாணவர்கள் மற்றும் இமளலோர்க்காை
புதிே முன்தைடுப்பாக, ‘நான் முதல்வன்’ என்ற திறன்
லமம்பாட்டு வழிகாட்டுதல் திட்டத்மத மார்ச்.1ஆம் லததி,
முதல்வர் மு க ஸ்டாலின் அறிமுகப்படுத்திைார்.
இதன் ததாடர்ச்சிோக தமிழக இமளஞர்கள் அமைவரும்
ஆங்கிேத்தில் சரளமாகப் லபசவும், எழுதவும் சிறப்பு
பயிற்சிகள் அளிக்கப்படுவது மட்டுமின்றி, லநர்முகத்
லதர்வுகளுக்கு அவர்கமள ஆேத்தப்படுத்திக் தகாள்ளவும்,
அவர்களின் தனித்திறன்கமள தமருலகற்றவும் பிரிட்டிஷ்
கவுன்சிலுடன், தமிழ்நாடு திறன் லமம்பாட்டுக்கழகம்
புரிந்துணர்வு ஒப்பந்தம் லமற்தகாள்ள திட்டமிட்டது.
இமதேடுத்து, தமேமமச் தசேேகத்தில் முதேமமச்சர்
தமேமமயில், பிரிட்டிஷ் உேர் ஆமணேர் அதேக்ஸ்
எல்லீஸ் முன்னிமேயில் தமிழ்நாடு திறன் லமம்பாட்டுக்
கழகம்
மற்றும்
பிரிட்டிஷ்
கவுன்சில்
இமடலே
புரிந்துணர்வு ஒப்பந்தம் மகதேழுத்தாைது.
இந்தப் புரிந்துணர்வு ஒப்பந்தம்மூேம் இமளஞர்களின்
உேர்கல்வி, திறன் லமம்பாடு, கமே மற்றும் பண்பாடு
ஆகிேமவ வலுப்படுத்தப்படும்.
இவ்வாறு தசய்திக்குறிப்பில் கூறப்பட்டுள்ளது.
6. தபண்கள், குழந்மதகளுக்காக பணிோற்றிே கிரிொ
குமார்பாபுவுக்கு 2022ஆம் ஆண்டுக்காை ஔமவோர்
விருது: தங்கப்பதக்கம், `1 ேட்சத்துக்காை காலசாமேமே
மு க ஸ்டாலின் வழங்கிைார்
தபண்கள் மற்றும் குழந்மதகளுக்காகப் பணிோற்றிே
கிரிொ குமார்பாபுவுக்கு இந்த ஆண்டுக்காை ஔமவோர்
விருமத முதல்வர் மு க ஸ்டாலின் வழங்கிைார்.
இதுததாடர்பாக தமிழ்நாடு அரசு தவளியிட்ட தசய்திக்குறிப்பு,
தபண்களுக்காை லசமவயில் சிறந்துவிளங்கும் மகளிமர



 















தகௌரவிக்கும் வமகயில், சமூக நேத்துமறமூேம்
ஔமவோர் விருது வழங்கப்பட்டு வருகிறது.
மகளிர் அதிகாரம், மதநல்லிணக்கம், தமாழி, கமே,
அறிவிேல், ஊடகவிேல், நிர்வாகம் ஆகிே துமறகளில்
சிறந்து விளங்கிேதுடன், லசமவ மைப்பான்மமலோடு
ததாண்டாற்றிேவர்கமளப் பாராட்டி எட்டு கிராம் தங்கப்
பதக்கம், `1 ேட்சத்துக்காை காலசாமே, பாராட்டுப்பத்திரம்
அளிக்கப்படுகிறது.
அந்த வமகயில் 2022ஆம் ஆண்டுக்காை ஔமவோர்
விருமத, தமேமமச்தசேேகத்தில் நமடதபற்ற நிகழ்வில்
கிரிொ குமார்பாபுவுக்கு முதேமமச்சர் மு க ஸ்டாலின்
வழங்கிைார். தபண்கள், குழந்மதகளுக்கு இவர் ஆற்றிே
லசமவ கமளப் பாராட்டி இந்த விருது வழங்கப்பட்டுள்ளது.
பாரம்பரிே தநல் பாதுகாவேர் விருது
2020-21ஆம் ஆண்டுக்காை ‘எம்ஜிஆர் பாரம்பரிே தநல்
பாதுகாவேர்’ விருதுகளும் வழங்கப்பட்டை. அதன்படி
கருப்பு கவுனி ரகம் சாகுபடியில் அதிக மகசூல் தசய்து
மாநிே அளவில் முதலிடம் தபற்ற நாமக்கல்மேச் லசர்ந்த
தச மூர்த்திக்கு விருதுடன் பரிசுத்ததாமகோக `1
ேட்சத்துக்காை காலசாமேமேயும், வாசமை சீரக சம்பா
சாகுபடியில் அதிக மகசூல் தசய்து இரண்டாம் இடம் தபற்ற
திருதநல்லவலிமேச்லசர்ந்த லகா.தபான்னு புதிேவனுக்கு
விருதுடன் பரிசுத்ததாமக `75,000-க்காை காலசாமே
-மேயும், ஆத்தூர் கிச்சடி சம்பா சாகுபடியில் அதிக மகசூல்
தசய்து 3ஆம் இடம் தபற்ற திருதநல்லவலிமேச் லசர்ந்த பி
ேட்சுமி லதவிக்கு விருதுடன் `50 ஆயிரத்துக்காை
காலசாமேமேயும் முதல்வர் ஸ்டாலின் வழங்கிைார்.
7. அடிப்பமட அம்சங்கமளக் தகாண்ட மகப்லபசிக்கும் UPI
வசதி
அடிப்பமட அம்சங்கமளக்தகாண்ட மகப்லபசி மூேமாகவு
-ம் UPI பணப்பரிவர்த்தமைகமள லமற்தகாள்வதற்காை
வசதிமே இந்திே ரிசர்வ் வங்கி ஆளுநர் சக்திகாந்த தாஸ்
ததாடக்கிமவத்தார். மைலும் அவர் கூறிேதாவது:
தற்லபாது வமர UPI பணப்பரிவர்த்தமை வசதிோைது
திறன்லபசி பேன்பாட்டாளர்களுக்கு மட்டுலம கிமடத்து
வருகிறது.
அதன்
காரணமாக
கிராமப்பகுதிகளில்
வசிக்கும் சமூகத்தின் விளிம்புநிமே மக்கமள அந்த வசதி
தசன்றமடே முடிேவில்மே. திறன்லபசிகளின் விமே
ததாடர்ந்து குமறந்தாலும், அவர்களுக்கு UPI வசதி தசன்று
அமடேவில்மே.
தற்லபாது அறிமுகப்படுத்தப்பட்டுள்ள ‘UPI 123லப’ வசதி
மூேமாக
அடிப்பமட
அம்சங்கமளக்தகாண்ட
மகப்லபசிமேப் பேன்படுத்துலவாரும் பணப் பரிவர்த்த
-மைமே லமற்தகாள்ள முடியும். இது நிதி லசமவகமள
அமைத்துத்தரப்பு மக்களுக்கும் தகாண்டுலசர்க்க உதவும்.
நடப்பு 2021-22ஆம் நிதிோண்டில் இதுவமர `76 ேட்சம்
லகாடிக்கு UPI பணப்பரிவர்த்தமைகள் லமற்தகாள்ளப்பட்
-டுள்ளை. கடந்த நிதிோண்டில் `41 இேட்சம் லகாடி
அளவுக்கு மட்டுலம பணப்பரிவர்த்தமைகள் லமற்தகாள்ள
-ப்பட்டிருந்தை. விமரவில் இது `100 இேட்சம் லகாடிமே
எட்டும் எை அவர் கூறிைார்.











 















1. ‘SLINEX’ என்பது இந்தியாவிற்கும் எந்த நாட்டிற்கும்

4. உ வு மசயற்டகக்ரகாள் அடெப்டப அண்டெயில்

இடையிலான இருதரப்பு கைல்சார் பயிற்சியாகும்?

பரிரசாதித்த நாடு எது?

அ) ஓமன்

அ) வை பகாரியா 

ஆ) சிங்கப்பூர்

ஆ) உக்கரன்

இ) இலங்கக 

இ) ரஷ்யா

ஈ) ஜப்பான்

ஈ) ஐக்கிய அரபு அமீரகம்

✓

இந்தியா-இலங்கக இகையய 9ஆவது கூட்டு கைற்பகை
பயிற்சி 2 கட்ைங்களாக நைத்தப்பைவுள்ளது. முதற்கட்ைப்
பயிற்சி விசாகப்பட்டினம் துகைமுகத்தில் நகைபபை
உள்ளது. அதன்பின் இரண்ைாம்கட்ை பயிற்சி வங்காள
விரிகுைாவில் நகைபபைவுள்ளது.

✓

இலங்கக கைற்பகையின், யராந்துக் கப்பலான LLNS
சயூரலா, இந்திய கைற்பகையின் INS கிர்ச் கப்பல் ஆகிய
-கவ பயிற்சியில் இைம்பபற்றுள்ளன. இருநாட்டு கைற்ப
-கைகளுக்கு இகையய புரிந்துணர்வு, அனுபவ பகிர்வு,
கைல்சார் நைவடிக்கககள், ஆகியவற்கை யமம்படுத்தும்
யநாக்கில் இக்கூட்டு கைற்பகை பயிற்சி நகைபபறுகிைது.

✓

வை பகாரியாவின் பிராந்திய இராணுவ அதிகாரிகள் எறி
ககண ஏவப்பட்ைதாக அறிவித்தகத அடுத்து, உளவு
பசயற்ககக்யகாள் அகமப்புகளுக்கான பரியசாதகனகய
நைத்தியதாக வைபகாரியா கூறியது. இது கைந்த ஒரு வார
காலத்தில் பசயற்ககக்யகாள் கருவிககள பரியசாதிப்பத
-ற்காக யமற்பகாள்ளப்பட்ை இரண்ைாவது ஏவுதலாகும்.
யமலும் இந்த ஆண்டில் இது ஒன்பதாவது ஏவுதலாகும்.
இதற்கு அபமரிக்கா, பதன் பகாரியா, ஜப்பான் உள்ளிட்ை
நாடுகள் கடுங்கண்ைனம் பதரிவித்துள்ளன.

5. ‘பள்ளி சுகாதார கிளினிக்குகட ’த் மதாைங்கியுள்
ொநிலம் எது?

2. எந்த நகரத்தின் மெட்ரரா திட்ைத்டத பிரதெர் சமீபத்தில்

அ) ஒடிஸா

மதாைங்கிடைத்தார்?

ஆ) குஜராத்

அ) கமசூரு

இ) புது தில்லி 

ஆ) புயன 

ஈ) இராஜஸ்தான்

இ) யகாயம்புத்தூர்

✓

ஈ) திருவனந்தபுரம்
✓

புயன பமட்யரா திட்ைம் இந்திய அரசு மற்றும் மகாராஷ்டிரா
அரசாங்கத்தின் SPV (சிைப்பு யநாக்கத்திற்கான ஊர்தி)
MAHA பமட்யராவால் யமற்பகாள்ளப்பட்ைது. பமாத்தம்
32.2 கிமீட்ைர் புயன பமட்யரா இரயில் திட்ைத்தில், 12 கிமீ
தூரத்கத பிரதமர் நயரந்திர யமாடி பதாைங்கி கவத்தார்.
இத்திட்ைத்தின் பமாத்தச் பசலவு `11,400 யகாடி.

தில்லி அரசு சமீபத்தில் 20 அரசுப்பள்ளிகளில் தனிநபர்
மருத்துவமகனககளத் திைந்து கவத்துள்ளது. அவற்கை
துகண முதலகமச்சரும், கல்வியகமச்சருமான மணீஷ்
சியசாடியா திைந்து கவத்தார். இந்தக் கிளினிக்குகள்
சிைார்களின் உைல் மற்றும் மனநலகன உறுதிபசய்வதற்
-கான வழக்கமான சுகாதார பரியசாதகனகள் மற்றும்
ஆயலாசகனககள வழங்கும்.

6. அண்டெச்மசய்திகளில் இைம்மபற்ற ‘ஜரராக்கா’ என்பது
எந்தத் துடறசார்ந்த மகாண்ைாட்ைொகும்?

3. 2022இல் இந்தியா குர ாபல் ரபாரம் நிகழ்வு நைக்கும்

✓

இைம் எது?

அ) ககல மற்றும் கலாசாரம் 

அ) பசன்கன

ஆ) இலக்கியம்

ஆ) பபங்களூரு 

இ) ஆயுஷ்

இ) வாரணாசி

ஈ) அறிவியல் மற்றும் பதாழில்நுட்பம்

ஈ) காந்தி நகர்

✓

இந்தியா குயளாபல் ஃயபாரம் (IGF) நிகழ்ச்சி பபங்களூரில்
நைத்த திட்ைமிைப்பட்டுள்ளது. மின்னணுவியல் மற்றும்
தகவல் பதாழில்நுட்பத் துகை இகண அகமச்சர் ராஜீவ்
சந்திரயசகர் இந்நிகழ்ச்சியில் கலந்து பகாள்வயதாடு, 30
யூனிகார்ன் நிறுவனங்களின் நிறுவனர்கள் மற்றும்
தகலகம நிர்வாக அதிகாரிகளுைன் கலந்துகரயாை
உள்ளார். இந்நிகழ்வில் நிதியகமச்சர் நிர்மலா சீதாராமன்
மற்றும் பவளியுைவு மற்றும் கலாச்சாரத் துகை இகண
அகமச்சர் மீனாட்சி யலகி மற்றும் பதாழிற்துகைகயச்
யசர்ந்த CEO-க்கள் மற்றும் தகலவர்கள் பங்யகற்பார்கள்.

மத்திய கலாசார அகமச்சகம் மற்றும் ஜவுளி அகமச்சகம்
இகணந்து “ஜயராகா-இந்திய ககவிகனப்பபாருட்கள் /
ககத்தறி, ககல மற்றும் கலாசாரத்தின் பதாகுப்பு”
ஆகியவற்கை ஏற்பாடு பசய்கின்ைன. ‘ஜயராக்கா’ என்பது
பாரம்பரிய இந்திய ககவிகனப்பபாருட்கள், ககத்தறி &
ககல மற்றும் கலாச்சாரத்தின் பகாண்ைாட்ைமாகும்.

✓

நாடு முழுவதும் 13 மாநிலங்கள் மற்றும் யூனியன்
பிரயதசங்களில் 16 இைங்களில் நகைபபைவுள்ளது. இந்தக்
பகாண்ைாட்ைத்தின்கீழ்
முதல்
நிகழ்வு
மத்திய
பிரயதசத்தின் யபாபாலில் ஏற்பாடு பசய்யப்பட்டுள்ளது.











 















7. சமீப மசய்திகளில் இைம்மபற்ற, ‘டிமரல்லிஸ் அடெப்பு’

10. 2022ஆம் ஆண்டு நிலைரப்படி, உலகின் மிகப்மபரிய

எந்தத் துடறயுைன் மதாைர்புடையது?

கச்சா எண்மணய் உற்பத்தி மசய்யும் நாடு எது?

அ) ஆட்யைாபமாகபல்

அ) ரஷ்யா

ஆ) யவளாண்கம 

ஆ) அபமரிக்கா 

இ) பசயற்கக நுண்ணறிவு

இ) பசௌதி அயரபியா

ஈ) வங்கியியல்

ஈ) ஈரான்

✓

நிகலயான யவளாண்கமயின் ஒருபகுதியாக, 20 தசம
நிலத்தில் நான்கு தூண்கள், மூங்கில் கம்புகள் மற்றும்
கயிறுககள பயன்படுத்தி குறுக்குபநடுக்காக அடிக்கப்பட்ை
ஒரு தட்டி அகமப்பு தயாரிக்கப்படுகிைது.

✓

அபமரிக்காவிற்கு அடுத்ததாக உலகில் கச்சா எண்பணய்
உற்பத்தியில் ரஷ்யா 2ஆவது பபரிய நாைாக உள்ளது.
ரஷ்யா, நாபளான்றுக்கு 11 மில்லியன் பீப்பாய்கள் கச்சா
எண்பணகய உற்பத்தி பசய்கிைது.

✓

குறுக்குபநடுக்காக அடிக்கப்பட்ை தட்டி அகமப்பில் பசடிகள்
குறிப்பாக பகாடிகள் பசங்குத்தாக வளர்ந்ததால், தண்டுகள்,
பூக்கள் & பழங்கள் அழுகும் வாய்ப்புகள் மிகக் குகைவு.
ஒடிஸாவின் பல பழங்குடி கிராமங்களில் இந்த அகமப்பு
சிைப்பாக பசயல்பட்டுள்ளது.

✓

ரஷ்யாவின் எண்பணய் ஏற்றுமதி பாதி (ஒரு நாகளக்கு
2.5 மில்லியன் பீப்பாய்கள்) – ஐயராப்பிய நாடுகளுக்கு
அனுப்பப்படுகிைது. இதில் மூன்றில் ஒரு பங்கு பபலாரஸ்
வழியாக டுருஷ்பா கபப்கலன் வழியாக ஐயராப்பாவிற்கு
வருகிைது. அண்கமயில் G7 நாடுகள், ரஷ்ய எண்பணய்
மற்றும் எரிவாயு இைக்குமதிக்கு வரம்புககள விதிக்க
யவண்டும் என UK முன்பமாழிந்தது.

8. ‘கரரைாஸ்’ என்பது எந்த ொநிலத்தில் காணப்படும்
ை ொன ைண்ைல்ெண் படிவுக ாம்?



அ) உத்தர பிரயதசம்
ஆ) யமற்கு வங்கம்
இ) ஜம்மு-காஷ்மீர் 
ஈ) பீகார்
✓

காஷ்மீர் பள்ளத்தாக்கின் மிகவும் வளமான வண்ைல்மண்
படிவுகள் ‘கயரவாஸ்’ என்று அகழக்கப்படுகின்ைன.

✓

இந்தப்பீைபூமிகள் 13,000-18,000 மீட்ைர் தடிமன்பகாண்ை
வண்ைல்மண் மற்றும் மணற்கல் & மண்கல்யபான்ை
வண்ைல் படிவுகளாகும். குங்குமப்பூ, பாதாம், ஆப்பிள்
மற்றும் பல்யவறு பணப்பயிர்ககள பயிரிடுவதற்கு ஏற்ை
இைங்கள் இகவ. வளர்ச்சி என்ை பபயரில் கயரவாக்கள்
அழிக்கப்படுவதன்
காரணமாக
இது
அண்கமச்
பசய்திகளில் இைம்பபற்ைது.

9. MSME அடெச்சகத்தால் மதாைங்கப்பட்ை ‘SAMARTH’

1. முதலகமச்சர் மு கஸ்ைாலின் தகலகமயில் மாவட்ை
ஆட்சியர்கள், காவல் துகையினர் மாநாடு இன்று
பதாைக்கம்
முதலகமச்சர் மு கஸ்ைாலின் தகலகமயில் மாவட்ை
ஆட்சியர்கள், காவல்துகை, வனத்துகை அலுவலர்கள்
மாநாடு இன்று பதாைங்குகிைது.
மாநிலம் முழுவதும் அரசின் திட்ைங்ககள பதாய்வின்றி
பசயல்படுத்துவது குறித்தும், மாநிலத்தில்சட்ைம் ஒழுங்கக
பராமரிப்பதற்காகவும்,
ஆண்டுயதாறும்
மாவட்ை
ஆட்சியர்கள், காவல் துகை அதிகாரிகளுக்கான மாநாடு
நைத்தப்படும். கைந்த சில ஆண்டுகளாக இந்த மாநாடு
நைத்தப்பைாத நிகலயில், இந்த ஆண்டு மாநாட்கை நைத்த
தமிழக அரசு முடிபவடுத்தது.

முன்மனடுப்பின் ரநாக்கம் என்ன?

அரசின் அறிவிப்புகள், திட்ைங்கள்

அ) பபண்கள் பதாழில்முகனவு 

கைந்த பத்து மாதங்களாக தமிழ்நாடு அரசு பல்யவறு புதிய
அறிவிப்புககளயும்,
திட்ைங்ககளயும்
பவளியிட்டு
பசயல்படுத்தி வருகிைது. அந்த வககயில் ஆளுநர் உகர,
முதல்வரின்
அறிவிப்புகள்,
நிதிநிகல
அறிக்கக,
யவளாண் நிதிநிகல அறிக்கக, அகமச்சர்களால்
பவளியிைப்பட்ை அறிவிப்புகள் என பமாத்தம் 1,704
அறிவிப்புகள்
பவளியிைப்பட்டு
80
சதவீதத்துக்கும்
யமலானவற்றுக்கு அரசாகண பவளியிைப்பட்டுள்ளது.

ஆ) மதிப்புக்கூட்ைல்
இ) சந்கதப்படுத்துதலுக்கான ஆதரவு
ஈ) GST-க்கான இகணயதளம்
✓

மத்திய MSME அகமச்சகமானது சமீபத்தில் SAMARTH பபண்களுக்கான சிைப்பு பதாழில்முகனவு ஊக்குவிப்பு
இயக்கத்கத அறிமுகப்படுத்தியது.

✓

SAMARTH’இன்கீழ், அகமச்சகத்தின் திைன்யமம்பாட்டுத்
திட்ைங்களின்கீழ் ஏற்பாடு பசய்யப்படும் இலவச திைன்
யமம்பாட்டுத் திட்ைங்களில் 20% இைங்கள், ஆர்வமுள்ள
பபண் பதாழில்முகனயவாருக்கு ஒதுக்கப்படும்.









மாவட்ைங்கள் யதாறும் இந்த திட்ைங்களின் பசயல்பாடுகள்
குறித்து அறிந்து பகாள்ளவும், அடுத்தக்கட்ை பசயல்பாடுகள்
குறித்தும் மாநாட்டில் ஆயலாசிக்கப்படும். இம்மாநாட்டில்
முதல்முகையாக வனத்துகை அதிகாரிகளும் பங்யகற்க
உள்ள
நிகலயில்,
வனத்துகை
பதாைர்பான
திட்ைங்ககளயும் முதலகமச்சர் ஆய்வுபசய்யவுள்ளார்.



 











2. சுகாதாரத் திட்ைங்கள்: ஐந்து ஆட்சியர்களுக்கு விருது!
தமிழ்நாடு
சுகாதாரத்
திட்ைங்ககள
சிைப்பாக
பசயல்படுத்திய மாவட்ை ஆட்சியர்களுக்கான விருகத
சுகாதாரத் துகை அறிவித்துள்ளது.
அதன்படி, 2016ஆம் ஆண்டு முதல் 2021ஆம் ஆண்டு
வகரயிலான விருதுககளப் பபறும் மாவட்ை ஆட்சியர்களி
-ன் பபயர்ககள தமிழ்நாடு அரசின் சுகாதாரத் துகை
அறிவித்துள்ளது.
2016-17ஆம் ஆண்டிற்கான விருகத விருதுநகர் மாவட்ை
ஆட்சியராக இருந்த சிவஞானத்திற்கும்,
2017-18ஆம் ஆண்டிற்கான விருகத
ஆட்சியராக இருந்த நிர்மல் ராஜுக்கும்,

திருவாரூரில்

2018–2019ஆம் ஆண்டிற்கான விருகத சிவகங்கக
மாவட்ை ஆட்சியராக இருந்த பஜயகாந்தனுக்கும்,





பிரதமர் நயரந்திர யமாடி தகலகமயில் நைந்த மத்திய
அகமச்சரகவக்
கூட்ைத்தில்,
உபரி
நிலங்ககளப்
பணமாக்குவதற்காக சிைப்பு ஏற்பாைாக, முற்றிலும் மத்திய
அரசுக்கு பசாந்தமான நிறுவனமாக யதசிய நில
பணமாக்கல் கழகத்கத ஏற்படுத்த ஒப்புதலளிக்கப்பட்ைது.
இந்தக் கழகத்திற்கு அங்கீகரிக்கப்பட்ை பதாைக்க பங்கு
மூலதனமாக `5,000 யகாடியும், பபைப்படும் பதாககயில்
இருந்து `150 யகாடி பங்குமூலதனத்கதயும் பகாண்ைதாக
இருக்கும். மத்திய பபாதுத்துகை நிறுவனங்கள் மற்றும்
பிை அரசு அகமப்புகளுக்குச் பசாந்தமான உபரிநிலம்
மற்றும் கட்ைை பசாத்துக்ககள பணமாக்கும் பணிகய
இந்தக் கழகம் யமற்பகாள்ளும்.
2021-22 பட்பஜட்டில் அறிவிக்கப்பட்ைதற்கு இணங்க இந்த
நைவடிக்கக யமற்பகாள்ளப்படுகிைது.

விருதுநகர்

பயன்படுத்தப்பைாத மற்றும் குகைவான பயன்பாடு
பகாண்ை முக்கியமற்ை பசாத்துக்ககள பணமாக்குவதன்
மூலம் அரசுக்கு கணிசமான வருவாய் கிகைக்கும்.

2020–21ஆம் ஆண்டிற்கான விருகத திருவண்ணாம
-கல மாவட்ை ஆட்சியராக இருந்த கந்தசாமிக்கும்
வழங்கப்படுகிைது என்று பதரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

மத்திய நிதியகமச்சகத்தின் பபாது நிறுவனங்கள் துகை
இந்தக் கழகத்கத உருவாக்கி, அதன் நிர்வாகம்
அகமச்சகமாகவும், பசயல்படும்.

3. திருப்பபரும்புதூரில் `500 யகாடியில் புதிய பதாழில்
பிரிவுகள்: முதலகமச்சர் மு கஸ்ைாலின் பதாைக்கி
கவத்தார்

5. பசன்கன ஐஐடி-வால்மார்ட் நிறுவனம் இகையய
புரிந்துணர்வு

2019-20ஆம் ஆண்டுக்கான
ஆட்சியர் சிவஞானத்துக்கும்,

விருகத

பசன்கனகய அடுத்த திருப்பபரும்புதூரில் 200 யபருக்கு
யவகலவாய்ப்புககள
அளிக்கும்
`500
யகாடி
மதிப்பிலான புதிய பதாழில் பிரிவுககள முதலகமச்சர் மு
க ஸ்ைாலின் பதாைக்கி கவத்தார்.
பசன்கனகய அடுத்த திருப்பபரும்புதூரில் பசயின்ட் யகாகபன் என்ை புகழ்பபற்ை கண்ணாடி உற்பத்தி
நிறுவனம் பசயல்பட்டு வருகிைது. இந்த நிறுவனத்துக்கு
கைந்த 1998-ஆம் ஆண்டு அப்யபாகதய முதல்வர்
கருணாநிதியால் அடிக்கல்நாட்ைப்பட்ைது. கைந்த 2000ஆம்
ஆண்டில் கண்ணாடி உற்பத்தி பதாைங்கப்பட்ைது. 177
ஏக்கர் பரப்பில் அகமந்துள்ள பசயின்ட்-யகாகபன்
நிறுவனம் `3,750 யகாடிகய முதலீடு பசய்துள்ளது.

பதாழில்நுட்பத்தின் புதிய பகுதிகளில் ஆராய்ச்சிகய
விகரவுபடுத்தவும்,
வால்மார்ட்
பணியாளர்களுக்கு
பதாைர்ச்சியான கல்விகய வழங்கவும், இந்தியாவில்
உள்ள அந்த நிறுவனத்தின் சமூகப்பபாறுப்புணர்வு
திட்ைங்களில் ஒத்துகழக்கவும், பசன்கன ஐஐடி வால்மார்ட் குயளாபல் பைக் நிறுவனம் இகையய
புரிந்துணர்வு யமற்பகாள்ளப்பட்டுள்ளது.
இந்த ஒப்பந்தத்தின்படி பசன்கன ஐஐடி மாணவர்களும்,
வால்மார்ட் குயளாபல் பைக் பணியாளர்களும் ஆராய்ச்சித்
திட்ைங்களில் இகணந்து பசயலாற்றுவர்.

தமிழ்நாடு முழுவதும் இந்நிறுவனமானது, சுமார் `4,700
யகாடி முதலீட்கைச் பசய்து யநரடியாக 2,000 யபருக்கும்,
மகைமுகமாக 2,500 யபருக்கும் யவகலவாய்ப்புககள
அளித்து வருகிைது.
`500 யகாடி முதலீடு: திருப்பபரும்புதூரில் உள்ள
பசயின்ட்-யகாகபன் வளாகத்தில் கண்ணாடி, முகம்
பார்க்கும் கண்ணாடி, சூரிய ஆற்ைல் கண்ணாடி, பவடி
குண்டு தாக்குதகல சமாளிக்கும் வககயிலான பல்யவறு
வகக கண்ணாடிகள் உற்பத்தி பசய்யப்படுகின்ைன.
மதிப்புகூட்ைப்பட்ை 90% கண்ணாடிகள் இந்த வளாகத்தில்
இருந்து ஏற்றுமதி பசய்யப்படுவது குறிப்பிைத்தக்கது.
4. உபரி நிலங்ககளப் பணமாக்குவதற்காக சிைப்பு
ஏற்பாைாக யதசிய நில பணமாக்கல் கழகத்கத ஏற்படுத்த
மத்திய அகமச்சரகவ ஒப்புதல்











 













1. இந்திய ரிசர்வ் வங்கியால் சமீபத்தில் த ாடங்கப்பட்ட

4. ‘பால்- ாத்வாவ் படுதகாதல’ இன்தறய எந் இந்திய

‘UPI123Pay’ வசதியின் இலக்குப் பயனாளிகள் யார்?

ாநிலத்தில் நதடதபற்றது?

அ) பார்வைக் குவைபாடுவைய ார்

அ) குஜராத் 

ஆ) வையபசி ப னர்ைள் 

ஆ) யமற்கு ைங்ைம்

இ) குழந்வைைள்

இ) அஸ்ஸாம்

ஈ) மூத்ை குடிமக்ைள்

ஈ) உத்ைரைாண்ட்

✓

RBI ஆளுநர் சக்திைாந்ை ைாஸ் ‘UPI123Pay’ எனப்படும்
சாைாரண வையபசிைளுக்ைான UPI ைசதிவ அறிமுைம்
சசய்ைார். ‘டிஜிசாதி’ என்ை டிஜிட்ைல் பணப்பரிைர்த்ைவனக்
-ைாை 24×7 செல்ப்வைவனயும் அைர் சைாைங்கினார்.

✓

‘UPI123Pay’ ஆனது ஸ்யைன் சசய்து பணஞ்சசலுத்தும்
யசவைவ த்ைவிர அவனத்துப் பரிைர்த்ைவனைளுக்கும்
சாைாரண வையபசிவ ப் ப ன்படுத்ை ைாடிக்வை ாளர்ை
-வள அனுமதிக்கும். இந்ை ைசதிவ ப் ப ன்படுத்ை
ைாடிக்வை ாளர்ைள்
ைங்ைள்
ைங்கிக்ைணக்வை
சாைாரண வையபசியுைன் இவணத்திருக்ை யைண்டும்.

✓

குஜராத் மாநிை அரசு ‘பால்-ைாத்ைாவ்’ படுசைாவையின்
100ஆம் ஆண்டு நிவைவைக்குறிப்பிட்டு, இது “ஜாலி ன்
ைாைாபாக்வை விைவும் மிைப்சபரி படுசைாவை” என்று
கூறி து. அம்மாநிைத்தின் குடி ரசு நாள் அைங்ைார
ஊர்தியிலும் இந்ைப்படுசைாவைைள் இைம்சபற்றிருந்ைன.

✓

குஜராத் மாநிைத்தின் ‘பால்-சிைாரி ா’ மற்றும் ‘ைத்ைாவ்’
கிராமங்ைளில் 1922 மார்ச்.7ஆம் யைதி இப்படுசைாவை
நைந்ைது. யமாதிைால் யைஜாைத் ைவைவமயிைான, ‘ஏகி
இ க்ைத்தின்’ ஒருபகுதி ாை கிராமமக்ைள் ஒன்றுகூடி
யபாது, ஆங்கியை ர்ைளால் சுமார் ஆயிரம் யபர் சுட்டு
வீழ்த்ைப்பட்ைனர். அதீை நிைைருைாய் ைரிக்கு எதிராை
யபாராட்ைம் நைத்துையை அைர்ைளின் யநாக்ைமாகும்.

2. ‘BBIN’ ம ாட்டார் வாகன ஒப்பந் த்த தசயல்படுத்துவ
- ற்காக பின்வரும் எந் நாடுகளுடனான புரிந்துணர்வு
ஒப்பந் த்தில் இந்தியா தகதயழுத்திட்டது?

5. ‘தகௌசல்யா

ாத்ரித்வா மயாஜனா’ த ாடங்கப்பட்ட
இந்திய ாநிலம் எது?

அ) பூட்ைான்-யநபாளம்

அ) ஒடிஸா

ஆ) ைங்ைாளயைசம்-யநபாளம் 

ஆ) குஜராத்

இ) பூட்ைான்-ைம்யபாடி ா-யநபாளம்

இ) சத்தீஸ்ைர் 

ஈ) ைங்ைாளயைசம்-மி ான்மர்-யநபாளம்
✓

✓



இந்தி ா, ைங்ையைசம் மற்றும் யநபாளம் ஆகி வை ைங்ை
யைசம்-பூைான்-இந்தி ா-யநபாளம் (BBIN) யமாட்ைார்
ைாைன ஒப்பந்ைத்வைச் சச ல்படுத்துைைற்ைான புரிந்துண
-ர்வு ஒப்பந்ைத்வை இறுதிசசய்துள்ளன. இந்ைக்கூட்ைத்தில்
பூைான் பார்வை ாளராை பங்யைற்ைது.

ஈ) இராஜஸ்ைான்
✓

BBIN ஆனது பிராந்தி ைர்த்ைைம் மற்றும் இவணப்வப
யமம்படுத்துைவை யநாக்ைமாைக் சைாண்டுள்ளது.

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

3. சமீப தசய்திகளில் இடம்தபற்ற, “பரம் கங்கா” என்றால்

மு ல் வானூர்தி நிறுவனம் எது?

என்ன?

அ) ஜப்பான் ஏர்வைன்ஸ்

அ) COVID ைடுப்பு மருந்து

ஆ) யைத்யை பசிபிக் ஏர்யைஸ்

ஆ) ைங்வை புத்துயிரளிப்புத் திட்ைம்

இ) சுவிஸ் ஏர்வைன்ஸ் 

இ) மீத்திைன் ைணினி 

ஈ) குைாண்ைாஸ் ஏர்யைஸ்

ஈ) கிரிப்யைா-நாண ம்
✓

யைசி சூப்பர் ைம்ப்யூட்டிங் மிஷன் 1.66 சபைா பிளாப்ஸ்
திைன்சைாண்ை “PARAM Ganga” என்ை மீத்திைன்
ைணினிவ நிறுவியுள்ளது.

✓

இது மின்னணுவி ல் & ைைைல்சைாழில்நுட்ப அவமச்சைம்
மற்றும் அறிவி ல் & சைாழில்நுட்பத்துவை ஆகி ைற்ைால்
கூட்ைாை இ க்ைப்படுகிைது. நவீன ைணினி யமம்பாட்டு
வம ம் (C-DAC) மற்றும் இந்தி அறிவி ல் நிறுைனம்,
சபங்ைளூர் ஆகி ைற்ைால் இது சச ல்படுத்ைப்படுகிைது.



சத்தீஸ்ைர் மாநில முைல்ைர் பூயபஷ் பாயைல், ‘சைௌசல் ா
மாத்ரித்ைா ய ாஜனா’ என்ை திட்ைத்வைத் சைாைங்கி
வைத்ைார். இந்ைத் திட்ைத்தின்கீழ் இரண்ைாைது சபண்
குழந்வை பிைக்கும் சபண்ைளுக்கு 5000 ரூபாய் நிதியுைவி
ைழங்ைப்படும். அைர், ‘ைன் ா விைாை ய ாஜனா’ குறிப்பு
ஏடு & சகி தைாலலபேசி விவரக்த ாத்லை சைளியிட்ைார்.







✓

சுவிஸ் மற்றும் அைன் ைாய் நிறுைனமான லுப்ைான்சா
குழுமம், அைன் சூரி ஆற்றல் எரிசபாருவளப்ப ன்படுத்ை
சச ற்வை எரிசபாருள் குழுைான சின்செலி ன் உைன்
கூட்டுயசர்ந்துள்ளது.

✓

இைன்மூைம், “sun-to-liquid” எரிசபாருவள ப ன்படுத்தும்
உைகின் முைல் ைானூர்தி நிறுைனமாை சுவிஸ் மாறும்.
சுவிட்சர்ைாந்வைச்சார்ந்ை சின்செலி ன், புதுப்பிக்ைத்ைக்ை
ஆற்ைல் மூைங்ைளிலிருந்து ைானூர்திக்ைான நிவை ான
எரிசபாருவள உற்பத்தி சசய்ைைற்ைான சைாழில்நுட்பத்
-வை உருைாக்கியுள்ளது.



 













7. ‘குப்தபயில்லா நகரங்களுக்கான சமூக நிறுவனங்கள்’

10. ‘ஸ்த்ரீ

மனாரக்ஷா திட்டத்த ’த் த ாடங்கியுள்ை
த்திய அத ச்சகம் எது?

என்ற ம சிய ாநாட்தட நடத்தும் ாநிலம் எது?

✓



அ) பீைார்

அ) சபண்ைள் & குழந்வைைள் யமம்பாட்டு அவமச்சைம் 

ஆ) சத்தீஸ்ைர் 

ஆ) சுைாைாரம் மற்றும் குடும்ப நை அவமச்சைம்

இ) ஒடிஸா

இ) சமூை நீதி மற்றும் அதிைாரமளித்ைல் அவமச்சைம்

ஈ) குஜராத்

ஈ) சட்ைம் மற்றும் நீதி அவமச்சைம்

தூய்வம இந்தி ா இ க்ைம் - நைர்ப்புைம் 2.0, வீட்டுைசதி
& நைர்ப்புை விைைார அவமச்சைத்தின்கீழ், ‘குப்வபயில்ைா
நைரங்ைளுக்ைான சமூை நிறுைனங்ைள்: ைழிவு யமைாண்
-வமயில் சபண் சைாழில்முவனயைாவர ஊக்குவித்ைல்’
என்ை யைசி மாநாட்வை ஏற்பாடு சசய்ைது. இராய்பூரில்
சத்தீஸ்ைர் மாநிை அரசுைன் இவணந்து இந்ை மாநாடு
ஏற்பாடு சசய் ப்பட்ைது.

✓

சபண்ைள் மற்றும் குழந்வைைள் யமம்பாட்டு அவமச்சைம்
இந்தி ாவில் சபண்ைளின் மனநைத்வை யமம்படுத்ை
‘ஸ்த்ரீ மயனாரக்ஷா திட்ைத்வை’ அறிமுைப்படுத்தி து.

✓

சபங்ைளூரில் உள்ள யைசி மனநைம் மற்றும் நரம்பி ல்
அறிவி ல் நிறுைனத்துைன் இவணந்து இந்ைத் திட்ைம்
சைாைங்ைப்பட்டுள்ளது. ைன்முவை மற்றும் துன்பத்திற்கு
ஆளான சபண்வள எவ்ைாறு வை ாள்ைது என்ை
திைவன ைளர்ப்பதில் இத்திட்ைம் ைைனஞ்சசலுத்துகிைது.

8. ‘இந்திய அரசின் சுற்றுச்சூழல் அறிக்தக – 2022’ஐ
தவளியிட்ட நிறுவனம் எது?



அ) NITI ஆய ாக்
ஆ) அறிவி ல் மற்றும் சுற்றுச்சூழல் வம ம் 
இ) சுற்றுச்சூழல், ைனம் & ைாைநிவை மாற்ைம் அவமச்சைம்
ஈ) ஐநா ைளர்ச்சித் திட்ைம்
✓

மத்தி சுற்றுச்சூழல், ைனம் மற்றும் ைாைநிவை மாற்ை
அவமச்சர் பூயபந்ைர் ாைவ், அறிவி ல் மற்றும் சுற்றுச்
சூழலுக்ைான வம த்தின் ‘சைௌன் டூ எர்த்’ என்ை இந்தி
சுற்றுச்சூழல் அறிக்வை – 2022’ஐ சைளியிட்ைார்.

✓

தில்லிவ ச் சார்ந்ை இைாப யநாக்ைற்ை அறிவி ல் வம ம்
ஏற்பாடு சசய்ை அனில் அைர்ைால் யபச்சுைார்த்வையில் இது
சைளியிைப்பட்ைது. இவ்ைறிக்வையின்படி, உத்ைரபிரயைசம்
மற்றும் பீைார் ஆகி வை முவைய 11 மற்றும் 14ஆம்
SDG-ைளில் யைசி சராசரிவ விைக்குவைைாை உள்ளன.
SDG-இல் யைரளா, ைமிழ்நாடு மற்றும் இமாச்சை பிரயைசம்
ஆகி மாநிைங்ைள் சிைப்பாை சச ல்பட்ைன.

9. 2022-ISSF உலகக்மகாப்தப நதடதபறும் இடம் எது?
அ) சைய்யரா 

1. ஸ்ைான்லி மருத்துைமவனயில் `2.44
ைாழ்வூட்டும் மருத்துை ஆராய்ச்சி வம ம்

யைாடியில்

அரசு ஸ்ைான்லி மருத்துைமவனயில் `2.44 யைாடி
சசைவில் ைாழ்வூட்டும் மருத்துைம் மற்றும் ஆராய்ச்சி
வம த்வை மக்ைள் நல்ைாழ்வுத்துவை அவமச்சர் மா
சுப்பிரமணி ன் திைந்து வைத்ைார்.
2. சாகித்திய அ ாதைமி விருது...
“சிைப்புக் ைழுத்துைன் ஒரு பச்வசப் பைவை” என்ை
சிறுைவைத் சைாகுப்புக்ைாை எழுத்ைாளர் அம்வபக்கு
சாகித்தி அைாசைமி விருதும் “அம்மாவுக்கு மைள் சசான்ன
உைகின் முைல் ைவை” என்ை பவைப்புக்ைாை எழுத்ைாளர்
மு முருயைசுக்கு பாை சாகித்
புரஸ்ைார் விருதும்
ைழங்ைப்பட்ைன.
3. பசதி தைரியுமா?
பிப்.28: ‘SEBI’ என்ைவழக்ைப்படும் இந்தி
பங்குைள்
மற்றும் பரிைர்த்ைவன ைாரி த்தின் முைல் சபண்
ைவைைராை மாைவி புரி நி மிக்ைப்பட்ைார்.

ஆ) பாரிஸ்
இ) புைாசபஸ்ட்
ஈ) மாஸ்யைா
✓

நைப்பாண்டுக்ைான (2022) முைல் ISSF உைைக்யைாப்வப
எகிப்தின் சைய்யரா நைரில் நவைசபற்று ைருகிைது.

✓

ஆைைருக்ைான 10 மீட்ைர் ஏர் பிஸ்ைல் துப்பாக்கி சுடுைல்
யபாட்டியில் இந்தி வீரர் சசௌரப் சசௌத்ரி ைங்ைப்பைக்ைம்
சைன்ைார். மற்சைாரு இந்தி வீராங்ைவன ான இஷா
சிங், சபண்ைளுக்ைான 10 மீட்ைர் ஏர் பிஸ்ைல் யபாட்டியில்
சைள்ளிப்பைக்ைம் சைன்ைைன்மூைம் நாட்டிற்கு 2ஆைது
பைக்ைத்வை சைன்று ைந்ைார்.

மார்ச்.1: உக்வரன் - ரஷ் ா இவைய யபார் நவைசபறும்
நிவையில் ஐயராப்பி
ஒன்றி த்தில் யசர்ைைற்ைான
விண்ணப்பத்தில்
உக்வரன்
அதிபர்
விளாடிமிர்
சஸசைன்ஸ்கி வைச ழுத்திட்ைார்.
மார்ச்.2: அரசுப்பணி நி மனங்ைளில் 3ஆம் பாலினத்ைைரு
-க்குத் ைனி இை ஒதுக்கீடு ைழங்ை யைண்டும் என்று
சசன்வன உ ர்நீதிமன்ைம் உத்ைரவிட்ைது.
மார்ச்.3: யபார் நவைசபறும் உக்வரனில் சிக்கியுள்ள
ைமிழ்நாட்டு மாணைர்ைவள மீட்ை ைசதி ாை எம்பி-க்ைள்
திருச்சி சிைா, ைைாநிதி வீராசாமி, MM அப்துல்ைா, எம் எல்
ஏ டி ஆர் பி இராஜா ஆகிய ார் அைங்கி குழுவைத் ைமிழை
அரசு நி மித்ைது.
மார்ச்.4: ைமிழ்நாட்டில் மாநைராட்சிைள், நைராட்சிைள்,
யபரூராட்சிைளில் யம ர், துவண யம ர், ைவைைர்,











 









துவணத்ைவைைர் ஆகிய ாவரத் யைர்வுசசய்ைைற்ைான
மவைமுைத் யைர்ைல் நவைசபற்ைது. இதில் சபரும்பாைான
பைவிைவள திமுை கூட்ைணி சைன்ைது.
மார்ச்.4: ஆஸ்தியரலி ாவின் சுழற்பந்து ஜாம்பைான்
யஷன் ைார்ன் (52) ைாய்ைாந்தில் ைங்கியிருந்ையபாது
மாரவைப்பு ஏற்பட்டுக் ைாைமானார்.
மார்ச்.5: மத்தி அரசின் கூடுைல் சசாலிசிட்ைர் சஜனரல்
அமன் யைகி ைன்னுவை பைவிவ இராஜினாமா சசய்து,
அைற்ைான ைடிைத்வை மத்தி
சட்ைத்துவை அவமச்சர்
கிரின் ரிஜிஜுவுக்கு அனுப்பினார்.
மார்ச்.5: மணிப்பூரில் 60 சட்ைப்யபரவைத் சைாகுதிைளுக்கு
இருைட்ைங்ைளாை நவைசபற்ை யைர்ைலில் 86.01 சைவீை
ைாக்குைள் பதிைாயின.
3. புதி
ைாடிக்வை ாளர்ைவள யசர்க்ை யபடிஎம்
நிறுைனத்துக்கு ைவை: ரிசர்வ் ைங்கி நைைடிக்வை
புதி
ைாடிக்வை ாளர்ைவள
யசர்க்ை
யபடிஎம்
நிறுைனத்துக்கு ஆர்பிஐ ைவை விதித்துள்ளது. ஆன்வைன்
நிதி பரிைர்த்ைவன நிறுைனமான யபடிஎம், புதி
ைாடிக்வை ாளர்ைவள யசர்க்ை இந்தி
ரிசர்வ் ைங்கி
(RBI) ைவை விதித்துள்ளது. 1949ஆம் ஆண்டு ைங்கி
ஒழுங்குமுவை
சட்ைம்
விதி
35-ஏ
பிரிவின்கீழ்
இந்ைநைைடிக்வை எடுக்ைப்படுைைாைவும் இந்ை ைவை
உைனடி ாை அமலுக்கு ைருைைாைவும் ரிசர்வ் ைங்கி
சைரிவித்துள்ளது. யபடிஎம் நிறுைனத்தின் நிர்ைாைம்
சைாைர்பான ஐ ப்பாடு ைாரணமாை இந்ை நைைடிக்வைவ
யமற்சைாள்ைைாை ஆர்பிஐ கூறியுள்ளது.
நிறுைனத்தின் ஐடி சச ல்பாடுைவள ைணிக்வை சசய்
ைைைல் சைாழில்நுட்ப (ஐடி) ைணிக்வைக் குழுவை
அவமக்குமாறு
யபடிஎம்
நிறுைனத்வை
ஆர்பிஐ
ைலியுறுத்தியுள்ளது. ஐடி ைணிக்வை நிறுைனம் அளிக்கும்
அறிக்வையின்
அடிப்பவையில்
புதி
ைாடிக்வை ாளர்ைவள அனுமதிப்பைற்கு சிைப்பு அனுமதி
ைழங்குைது குறித்து பரிசீலிக்ைப்படும் என ஆர்பிஐ
அறிக்வையில் குறிப்பிைப்பட்டுள்ளது.







பயிற்சிக்ைாை ென்சா என்ை இரு நபர் விமானத்வை
1993-ல் உருைாக்கி து.
யமம்பட்ை
சைாழில்நுட்பங்ைவளக்
சைாண்ைபுதி
ைவைமுவை ென்சா - என்ஜி (New Generation) என்ை
அவை ாளத்யைாடு சசப்.2021-ல் முைன்முைைாை பைக்ை
விைப்பட்ைது. ஆராய்ச்சி நிவையிலிருந்து உற்பத்தி
நிவைக்குச் சசல்ை பை விைமான விமான யசாைவனைள்
சசய் ப்படும்.
சமீபத்தில்
நைந்ை
ைைல்
மட்ை
யசாைவனைளில் ென்சா-என்ஜி சைற்றி சபற்றுள் ளது.
இதுகுறித்து
அறிவி ல்
சைாழில்நுட்ப
அவமச்சைம்
சைளியிட்டுள்ள சசய்திக்குறிப்பில் கூறியிருப்பைாைது:
ென்சா-என்ஜி விமானத்தின் ைைல்மட்ை யசாைவனைள்
புதுச்யசரியில் நவைசபற்ைன. மணிக்கு 155 கிமீ யைைத்தில்
பைந்ை விமானம் சபங்ைளூருவிலிருந்து புதுச்யசரி ைவர
உள்ள 140 ைைல் வமல் தூரத்வை ஒன்ைவர மணி
யநரத்தில் அவைந்ைது.
இதுைவர 37 முவை யசாைவன
பிப்.19 முைல் மார்ச் 5 ைவர ைைல் மட்ை யசாைவனைளில்
இந்ை விமானம் 18 மணி யநரம்ஈடுபடுத்ைப்பட்ைது.
விமானத்தின் பல்யைறுசச ல்பாடுைள் சைற்றிைரமாை
பரியசாதிக்ைப்பட்ைன. இந்ை யசாைவனைளுைன் இதுைவர
விமானம் 37 முவை பைக்ை விைப்பட்டு 50 மணி யநரம்
யசாதிக்ைப்பட்ைது. இன்னும் சிை யசாைவனைளுக்கு பிைகு
சிவில் விமான யபாக்குைரத்து சபாது இ க்குநரைத்தின்
அனுமதி சபைப்படும். விமானம் உற்பத்தி நிவைக்குச்
சசல்ை ைைல்மட்ை யசாைவனயின் சைற்றி ஒரு முக்கி
வமல்ைல் ஆகும்.
ென்சா-என்ஜி
விமானத்தில்
பை
புதி
சைாழில்நுட்பங்ைள் ப ன்படுத்ைப்பட்டுள்ளன. உள்நாட்டு
ை ாரிப்பாைவும் எரிசபாருள் சிக்ைனமும் உள்ளைால்
விமான பயிற்சி பள்ளிைளுக்கு ஏற்ை விமானமாை இது
இருக்கும். இந்ை விமானத்வை ைாங்குைைற்கு இதுைவர
80 விமான பயிற்சி பள்ளிைள் விருப்பம் சைரிவித்துள்ளன.
இவ்ைாறு சசய்திக்குறிப்பில் கூைப்பட்டுள்ளது.

ஜூன் மாைத்தில் சிறி
நிதி ைங்கி சைாைங்குைது
சைாைர்பாை ரிசர்வ் ைங்கிவ இரு தினங்ைளுக்கு முன்
யபடிஎம் விண்ணப்பித்திருந்ைது. இந்நிவையில் நிறுைன
சச ல்பாடு குறித்ை புைார் எழுந்ைைன் அடிப்பவையில் இந்ை
நைைடிக்வைவ ஆர்பிஐ எடுத்துள்ளைாைக் கூைப்படுகிைது.
4. இந்தி ாவில் உருைாக்ைப்பட்ை விமானிைள் பயிற்சி
விமானம்: ென்சா-என்ஜி-இன் ைைல்மட்ை யசாைவன
சைற்றி
விமானிைள்
பயிற்சி
சபறுைைற்ைாை
இந்தி ாவில்
உருைாக்ைப்பட்டுள்ள ென்சா-என்ஜி நவீன பயிற்சி
விமானத்தின் ைைல்மட்ை யசாைவனைள் சைற்றிசபற்ைன.
இந்தி
அரசின் அறிவி ல் மற்றும் சைாழில்துவை
ஆராய்ச்சி மன்ைத்தின் (சிஎஸ்ஐஆர்) ஆய்வுக்கூைங்ைளில்
ஒன்று சபங்ைளூருவிலுள்ள யைசி
விமானவி ல்
ஆய்ைைம் (என்ஏஎல்). இந்ை ஆய்ைைம், விமானி











 











1. எந்த அமைச்சகத்தின் நிர்வாக அதிகார வரம்பின்கீழ்


✓

ததசிய நிலப்பணைாக்கல் கழகம் சசயல்படுகிறது?
அ) வர்த்தகம் மற்றும் ததொழிற்துறை அறமச்சகம்
ஆ) நிதியறமச்சகம் 
இ) MSME அறமச்சகம்



AYUSH அறமச்சகத்தின் கட்டுப்பொட்டில் ஜொம்நகரில்
அறமக்கப்படவுள்ை இந்த றமயத்திற்கொக, மத்திய அரசு
WHO உடன் ஒப்பந்தம் ஒன்றைச் தசய்துதகொள்ளும். இந்த
றமயம் பொரம்பரிய மருத்துவத்திற்கொக, அதன் தறைறம
இடத்திற்கு தவளிதய அறமக்கப்படும் முதைொவது மற்றும்
சர்வததச றமயமொக திகழும்.

ஈ) உள்துறை அறமச்சகம்
✓

✓

4. 2022 - ததசிய இமளஞர் நாைாளுைன்ற விழாவின்

பிரதமர் தறைறமயில் நடந்த மத்திய அறமச்சரறவக்
கூட்டத்தில், உபரி நிைங்கறைப் பணமொக்குவதற்கொக
சிைப்பு ஏற்பொடொக, முற்றிலும் மத்திய அரசுக்கு தசொந்தமொன
நிறுவனமொக ததசிய நிை பணமொக்கல் கழகத்றத
ஏற்படுத்த ஒப்புதல் அளிக்கப்பட்டது. இந்தக் கழகத்திற்கு
அங்கீகரிக்கப்பட்ட ததொடக்க பங்கு மூைதனமொக `5,000
தகொடியும், தபைப்படும் ததொறகயிலிருந்து `150 தகொடி
பங்கு மூைதனத்றதயும் தகொண்டதொக இருக்கும்.
மத்திய தபொதுத்துறை நிறுவனங்கள் மற்றும் பிை அரசு
அறமப்புகளுக்குச் தசொந்தமொன உபரிநிைம் மற்றும் கட்டட
தசொத்துக்கறை பணமொக்கும் பணிறய இந்தக் கழகம்
தமற்தகொள்ளும். மத்திய நிதியறமச்சகத்தின் தபொது
நிறுவனங்கள் துறை இந்தக் கழகத்றத உருவொக்கி,
அதன் நிர்வொகம் அறமச்சகமொகவும் தசயல்படும்.

கருப்சபாருள் என்ன?
அ) Be the voice of New India and find solutions and
contribute to Policy 
ஆ) Voice of Youth matters
இ) e-Governance and Use of ICT
ஈ) Participation of Women in Parliament
✓

2022 - ததசிய இறைஞர் நொடொளுமன்ைத் திருவிழொவின்
3ஆம் பதிப்பின் ததசிய சுற்று ததொடக்க அமர்வில் மத்திய
இறைஞர் விவகொரங்கள் மற்றும் விறையொட்டுத் துறை
அறமச்சர் அனுரொக் தொக்கூர் உறரயொற்றினொர்.

✓

இந்த ஆண்டு (2022) ததசிய இறைஞர் நொடொளுமன்ைத்
திருவிழொவின் கருப்தபொருள், “புதிய இந்தியொவின்
குரைொக இருங்கள் மற்றும் தீர்வுகறைக் கண்டறிந்து
தகொள்றகக்குப் பங்களிப்பு தசய்யுங்கள்” என்பதொகும்.
எதிர்வரும் ஆண்டுகளில் பல்தவறு ததொழிற்துறைகளில்
இறணயவுள்ை இறைஞர்களின் குரறைக் தகட்க இந்த
நிகழ்வு ஏற்பொடு தசய்யப்பட்டுள்ைது.

2. அணு ஆராய்ச்சிக்கான ஐதராப்பிய அமைப்பு – CERN,
அண்மையில் எந்த நாட்டின் கூர்தநாக்காளர் தகுதிமய
இமைநிறுத்தம் சசய்துமவத்துள்ளது?
அ) அதமரிக்கொ
ஆ) ரஷ்யொ 

5. சமீபத்தில் சவளியான, ‘UDISE+ அறிக்மக’ என்பதுைன்

இ) உக்றரன்
✓

✓

சதாைர்புமைய துமற எது?

ஈ) தபைொரஸ்

அ) சுகொதொரம்

‘CERN’ எனப்படும் அணு ஆரொய்ச்சிக்கொன ஐதரொப்பிய
அறமப்பு அண்றமயில் ரஷ்யொவின் ‘கூர்தநொக்கொைர்’
தகுதி நிறைறய இறடநிறுத்தம் தசய்துறவத்துள்ைது.
இது அணுக்கறை உறடக்கும் உைகின் மிகப்தபரிய
கருவிறயக் தகொண்ட சர்வததச அறிவியல் ஆய்வகமொகும்.

ஆ) கல்வி 
ஈ) தபண்கள் அதிகொரமளித்தல்
✓

உக்றரன் மீதொன ரஷ்யொவின் ஆக்கிரமிப்றப அதன் 23
உறுப்புநொடுகளும் கண்டிப்பதொக CERN அறிவித்துள்ைது.
உக்றரன், ஏழு இறண உறுப்புநொடுகளுள் ஒன்ைொகும்.
தமலும் ரஷ்யொ, அதமரிக்கொ, ஜப்பொன் மற்றும் ஐதரொப்பிய
ஒன்றியம் தபொன்ைறவ CERNஇல் கூர்தநொக்கொைர் தகுதி
நிறைறயப் தபற்றுள்ைன.

இந்தியொவின் பள்ளிக்கல்வி குறித்த ‘ஒருங்கிறணந்த
மொவட்ட தகவல் அறமப்பு பிைஸ் (UDISE+)’ அறிக்றக
2020-21 சமீபத்தில் தவளியிடப்பட்டது.

✓

இவ்வறிக்றகயின்படி, 2020-21 அமர்வில் ததொடக்கநிறை
முதல் தமல்நிறை வறர பள்ளிக்கல்வியில் தசரும் மொண
-வர்களின் எண்ணிக்றக 25.38 தகொடியொக உயர்ந்துள்
-ைது. தமொத்தப் பதிவு விகிதம், 2020-21இல் அறனத்து
நிறைகளிலும் தமம்பட்டுள்ைது.

3. இந்தியாவில் ‘WHO உலகளாவிய பாரம்பரிய ைருத்துவ

✓

அரசு உதவி தபறும், தனியொர் பள்ளிகளில் பயிலும் 39.7
ைட்சம் மொணவர்கள் அரசுப்பள்ளிகளுக்கு மொறியுள்ைனர்
என்றும் இவ்வறிக்றக கூறுகிைது.

மையம்’ நிறுவப்பட்டுள்ள இைம் எது?
அ) எர்ணொகுைம்
ஆ) ஜொம்நகர் 

6. 1996-க்குப் பிறகு மிகநீண்ை மின்சவட்மை விதித்த

இ) சிம்ைொ
✓

இ) வணிகம்

ஆசிய நாடு எது?

ஈ) தகொல்கத்தொ

அ) வங்கொைததசம்

குஜரொத்தின் ஜொம்நகரில், பொரம்பரிய மருந்துகளுக்கொன
உைக சுகொதொர அறமப்பின் (WHO) சர்வததச றமயத்றத
அறமக்க மத்திய அறமச்சரறவ ஒப்புதல் அளித்துள்ைது.

ஆ) இந்ததொதனசியொ









இ) இைங்றக 
ஈ) ஆப்கொனிஸ்தொன்



 











✓

இைங்றக நொடைொவிய ரீதியில் நொள்ததொறும் 7½ மணி
தநர மின்தவட்றட அறிவித்துள்ைது. கடந்த 1996ஆம்
ஆண்டுக்குப் பின் இைங்றகயில் அறிவிக்கப்படும் மிக
நீண்ட மின்தவட்டு இதுவொகும்.

✓

அதிகொரபூர்வ தகவல்களின்படி, மின் பற்ைொக்குறைறய
நொடு எதிர்தகொள்ைவில்றை; மொைொக அந்நியச் தசைொவணி
தநருக்கடிறய எதிர்தகொண்டு வருகிைது. அந்த நொட்டில்
எரிதபொருறை இைக்குமதி தசய்வதற்குக்கூட தபொதுமொன
நிதி இருப்பு இல்றை எனக் கூைப்படுகிைது.

✓

✓

✓

ஐக்கிய நொடுகள் சுற்றுச்சூழல் திட்டம் (UNEP) என்பது,
ஐநொ அறவயின் சூழல் ததொடர்பொன நடவடிக்றககறை
ஒருங்கிறணப்பதற்கொன ஓர் அறமப்பொகும். இந்த
அறமப்பு, மனிதச்சூழல்ததொடர்பொக ஸ்டொக்த ொமில் நடந்த
ஐநொ மொநொட்றடத் ததொடர்ந்து 1972 ஜூனில் நிறுவப்பட்டது.

✓

UNEP-இன் தறைறமயகம் தகன்யொவின் றநதரொபியில்
உள்ைது. UNEP ஆனது ஐநொ சுற்றுச்சூழல் தபரறவயின்
சிைப்பு இரண்டு நொள் அமர்வில் அதன் 50ஆவது ஆண்டு
நிறைவு விழொறவக் தகொண்டொடவுள்ைது.

10. WHO-இன் 2022ஆம் ஆண்டு உலக சசவித்திறன்

அமைக்க ைத்திய உள்துமற அமைச்சகம் (MHA) ஒப்புதல்
அளித்துள்ளது?

நாளுக்கானக் கருப்ப ாருள் என்ன?

அ) ஜம்மு-கொஷ்மீர் 

ஆ) Hearing to all and by all

ஆ) பீகொர்

இ) Hear the needs of vulnerable

இ) ஜொர்கண்ட்

ஈ) To hear is to listen

அ) To hear for life, listen with care! 

ஈ) பஞ்சொப்

✓

ஜம்மு-கொஷ்மீரில் கிரொம ரொணுவக் குழுக்கறை அறமக்க
உள்துறை அறமச்சகம் ஒப்புதல் அளித்துள்ைது. கிரொம
இரொணுவக்குழுக்களின் உறுப்பினர்கள் கிரொம பொதுகொப்பு
கொவைர்கைொக நியமிக்கப்படுவொர்கள். 1990-களில், ஜம்மு
கொஷ்மீரில் 4,125 கிரொம இரொணுவக் குழுக்கள் இருந்தன.

ஒவ்தவொர் ஆண்டும் மொர்ச்.3ஆம் தததி உைக நைவொழ்வு
அறமப்பொல் (WHO) உைக தசவித்திைன் (Hearing) நாளாக
தகொண்டொடப்படுகிைது. “To hear for life, listen with care!”
என்பது 2022ஆம் ஆண்டில் வரும் உைக தசவித்திைன்
நொளுக்கொனக் கருப்தபொருைொகும்.

✓

இந்த ஆண்டு (2022), வொழ்க்றகப் பொறதயில் நல்ை
தசவித்திைறனப் தபணுவதற்கொன வழிமுறையொகப்
பொதுகொப்பொகக் தகட்பதன் முக்கியத்துவத்தில் WHO தனது
கவனத்றதச் தசலுத்தும்.

இந்தப் புதிய முயற்சி இக்குழுக்களுக்கு புத்துயிரளிக்கும்
தசயைொக பொர்க்கப்படுகிைது. அறவ பயங்கரவொத எதிர்ப்பு
நடவடிக்றககளில் ரொணுவப்பறடகளுக்கு உதவுவததொடு
அறமதிறய நிறைநொட்டவும் உதவுகின்ைன.

சாத்தியக்கூறுகமளப் பதிவுசசய்துள்ள நாடு எது?
ஆ) ரஷ்யொ
இ) பிதரசில்
ஈ) கனடொ 
ஒரு புதிய ஆய்வின்படி, மொன்மூைம் மனிதனுக்குப் பரவிய
COVID-19இன் முதல் பொதிப்பு கனடொவில் பதிவொகியுள்ைது.
தவண்ணிை வொலுறடய மொனினங்களில் SARS-CoV-2
மரபணுக்களின் மிகப்பிைழ்ந்த தகொத்துக்கறை ஆரொய்ச்சி
-யொைர்கள் அறடயொைம் கண்டுள்ைனர்.
ஆய்வுக்கொக, ததன்தமற்கு மற்றும் கீறழ ஒன்டொரிதயொவில்
உள்ை தவண்ணிை வொல் மொனின் 300 மொதிரிகறை
ஆய்வொைர்கள் ஆய்வுதசய்தனர். ததன்தமற்கு ஒன்டொரி
-தயொவில் பதிதனழு மொன்களுக்கு SARS-CoV-2 பொதிப்பு
இருந்தறதயும் அவர்கள் கண்டறிந்தனர்.

9. ஐநா (UN) சுற்றுச்சூழல் திட்ைத்தின் தமலமையகம்
அமைந்துள்ள இடம் எது?
அ) தஜனீவொ
ஆ) றநதரொபி 
இ) பொரிஸ்


1. வருங்கொை றவப்பு நிதிக்கொன வட்டி 8.1%-ஆக குறைப்பு

அ) ஆஸ்திதரலியொ

✓



7. எந்த ைாநிலம்/UTஇல், கிராை இராணுவக் குழுக்கமள

8. ைானிலிருந்து ைனிதனுக்கு COVID-19 பரவுவதற்கான

✓



நடப்பு 2021-22ஆம் நிதியொண்டில் ததொழிைொைர்களின்
வருங்கொை றவப்புநிதிக்கொன வட்டி விகிதத்றத 8.1
சதவீதமொக குறைக்க ததொழிைொைர் வருங்கொை றவப்புநிதி
அறமப்பு (EPFO) முடிதவடுத்துள்ைது. இது 44 ஆண்டுகளில்
இல்ைொத அைவுக்கு குறைந்தபட்ச வட்டி விகிதமொகும்.
2. மிதொலி ரொஜ் புதிய சொதறன:
ஐசிசி மகளிர் ஒருநொள் உைகக்தகொப்றப தபொட்டிகளில்
அதிக ஆட்டங்களுக்கு தகப்டனொக இருந்தவர் என்ை புதிய
சொதறனறய நிகழ்த்தியுள்ைொர் இந்தியொவின் மிதொலி ரொஜ்.
ஆஸி. தகப்டன் தமலின்டொ கிைொர்க் 23 ஆட்டங்களுக்கு
தகப்டனொக இருந்தது சொதறனயொக இருந்தது.
ஆனொல் மிதொலி 24 ஆட்டங்களுக்கு தகப்டனொக இருந்து
சொதறனறய முறியடித்துள்ைொர்.
ஜுைன் தகொஸ்வொமி புதிய சொதறன:
1 நொள் உைகக்தகொப்றப தபொட்டியில் அதிக விக்தகட்டுகள்
வீழ்த்தியவர் என்ை புதிய சொதறனறயயும் நிகழ்த்தி
உள்ைொர் ஜுைன் தகொஸ்வொமி. ஆஸி. வீரொங்கறன லின்
புல்ஸ்டன் 39 விக்தகட்டுகறை வீழ்த்தியிருந்தொர். தமற்கு
இந்தியத் தீவுகளுக்கு எதிரொன ஆட்டத்தில் விக்தகட்றட

ஈ) நியூயொர்க்











 











வீழ்த்தியதின்மூைம் நொற்பது விக்தகட்டுகளுடன் புதிய
சொதறனறய பறடத்துள்ைொர் ஜுைன் தகொஸ்வொமி.
3. உக்றரன் இந்திய தூதரகம் தபொைந்துக்கு மொற்ைம்
உக்றரன் தறைநகர் கீவில் தசயல்பட்ட இந்திய தூதரகம்
தபொைந்துக்கு இடமொற்ைம் தசய்யப்பட்டுள்ைது.
தநட்தடொவில் இறணய முடிவு தசய்த உக்றரன் மீது
கடந்த 24-ம் தததி ரஷ்யொ தபொர் ததொடுத்தது. உக்றரன்
தறைநகர் கீவ் உள்ளிட்ட முக்கிய நகரங்கள் மீது ரஷ்ய
ரொணுவம் தீவிர தொக்குதல்கறை நடத்தி வருகிைது. கீவில்
தசயல்பட்ட இந்திய தூதரகம், உக்றரனில் சிக்கித் தவித்த
இந்திய மொணவ, மொணவியறர மீட்கும் சவொைொன
பணிறய திைம்பட தமற்தகொண்டது. தூதரகத்தின்
நடவடிக்றககைொல் சுமொர் 20,000-க்கும் தமற்பட்ட
இந்திய மொணவர்கள் உக்றரனில் இருந்து பத்திரமொக
மீட்கப்பட்டு தொயகம் அறழத்து வரப்பட்டுள்ைனர்.
இந்தச் சூழலில் தறைநகரம் கீறவ றகப்பற்ை ரஷ்ய
ஐரொணுவம் தொக்குதறை தீவிரப்படுத்தியுள்ைது. கீவ்
நகறரச் சுற்றி வறைத்துள்ை ரஷ்ய பீரங்கி பறடகள்
ததொடர்ந்து
முன்தனறி
வருகின்ைன.
வொன்வழி
தொக்குதலும் தீவிரப்படுத்தப்பட்டு வருகிைது. இறதத்
ததொடர்ந்து கீவில் தசயல்பட்ட இந்திய தூதரகம் அண்றட
நொடொன தபொைந்துக்கு இடமொற்ைம் தசய்யப்பட்டுள்ைது.
இதுகுறித்து தவளியுைவுத்துறை தவளியிட்ட அறிக்றகயில்,
“உக்றரனில் நிைவும் அசொதொரண சூழ்நிறைறய
கருத்தில்தகொண்டு உக்றரனுக்கொன இந்திய தூதரகம்
தற்கொலிகமொக தபொைந்துக்கு இடமொற்ைம் தசய்யப்பட்டு
உள்ைது. உக்றரன் பொதுகொப்பு நிறைறம தமம்பட்ட பிைகு
தூதரகத்றத கீவுக்கு மொற்றுவது குறித்து பரிசீலிக்கப்படும்”
எனத் ததரிவிக்கப்பட்டுள்ைது.
4. ஆசிய ஜூனியர் குத்துச்சண்றடயில் இந்தியொவுக்கு 6
தங்கப்பதக்கம் கிறடத்துள்ைன.
தஜொர்டொனில்,
ஆசிய
ஜூனியர்
மற்றும்
யூத்
குத்துச்சண்றட சொம்பியன்ஷிப் நடக்கிைது. ஜூனியர்
தபண்களுக்கொன
50
கிதைொகிரொம்
எறடப்பிரிவு
றபனலில் இந்தியொவின் வினி 5-0 என, கஜகஸ்தொனின்
கரினொ தடொகுதபறவ வீழ்த்தி தங்கம் தவன்ைொர்.
ஜூனியர் தபண்களுக்கொன 52 கிதைொகிரொம் எறடப்பிரிவு
றபனலில்
இந்தியொவின்
யொக்சிகொ
4-1
என,
உஸ்தபகிஸ்தொனின்
ரஹிமொ
தபக்னியொதசொவொறவ
ததொற்கடித்து தங்கத்றத தட்டிச் தசன்ைொர். இந்திய
வீரொங்கறன விதி (ஜூனியர் 57 கிதைொகிரொம்) 5-0 என,
தஜொர்டொனின் அயொ சுவின்ததறவ வீழ்த்தி தங்கம்
தவன்ைொர்.
மற்ை எறடப்பிரிவு றபனலில் இந்தியொவின் நிகிதொ சந்த்
(60 கிதைொகிரொம்), ஷ்ருஷ்தி (63 கிதைொகிரொம்), ருத்ரிகொ
(75 கிதைொகிரொம்) தவற்றி தபற்று தங்கம் றகப்பற்றினர்.
மஹி (46 கிதைொகிரொம்), பொைக் (48 கிதைொகிரொம்), சுப்ரியொ
(54 கிதைொகிரொம்), குஷி (81 கிதைொகிரொம்) றபனலில்
ததொல்வியறடந்து தவள்ளி தவன்ைனர்.













5. வரும் ஆண்டு சிறுதொனிய ஆண்டொக அறிவிக்கப்படும்:
அறமச்சர் MRK பன்னீர்தசல்வம் தபட்டி
வருகிை ஆண்டு சிறுதொனிய ஆண்டொக அறிவிக்கப்படும்
என்று தவைொண்துறை அறமச்சர் MRK பன்னீர்தசல்வம்
ததரிவித்தொர். தநல் சொகுபடிக்கு இறணயொக சிறுதொனிய
உற்பத்திறய முறனப்பொகக்தகொண்டுதசல்லும் வறகயில்
இத்திட்டம் அறிவிக்கப்பட இருக்கிைது.
6. இைங்றகயில் உள்ை சம்பூரில் இந்தியொ உதவியுடன்
100 MW சூரிய சக்தி மின் நிறையம் அறமக்க ஒப்பந்தம்
இைங்றகயில் 100 மவ் இயற்றக எரிவொயு மின் உற்பத்தி
நிறையம் அறமப்பதற்கொக இந்தியொவின் ததசிய அனல்
மின்கழகம் & இைங்றக மின்சறப ஒப்பந்தம் தசய்துள்ைன.
இைங்றக இரொணுவத்துக்கும், விடுதறைப்புலிகளுக்கும்
இறடதய நடந்த தபொரில், கிழக்கு மொகொணத்தில்
விடுதறைப் புலிகளிடம் இருந்து அந்நொட்டு ரொணுவம்
றகப்பற்றிய முதல் இடம் சம்பூர். 2006-ம் ஆண்டு சம்பூர்
பகுதிறய றகப்பற்றிய பிைகு அந்த இடம் ரொணுவத்தொல்
உயர் பொதுகொப்பு வறையமொக அறிவிக்கப்பட்டது.
இைங்றகயில் அதிகரித்து வரும் மின் ததறவறய
சமொளிக்கும் வறக யில், திரிதகொணமறை மொவட்டம்,
சம்பூர்பகுதியில் புதிய அனல் மின் நிறையம் அறமக்க
இந்தியொ - இைங்றக அரசுகளிறடதய கடந்த 2011-ல்
ஒப்பந்தம் றகதயழுத்தொனது. ஆனொல் சுற்றுச்சூழல்
பொதிப்பு ஏற்படும் என திரிதகொணமறை மக்கள் பல்தவறு
தபொரொட்டங்கறை நடத்தி வந்த நிறையில், அந்த ஒப்பந்தம்
தற்தபொது சூரிய மின் உற்பத்திறய தமற்தகொள்ளும்
வறகயில் மொற்றி அறமக்க இரு நொட்டு அரசுகளும்
ஒப்புக்தகொண்டன.
இதற்கொன நிகழ்ச்சி தகொழும்பில் தநற்று முன்தினம்
நடந்தது. இது ததொடர்பொன ஒப்பந்தத்தில் இந்தியொவின்
ததசிய அனல் மின் கழகம் மற்றும் இைங்றக மின்சொர
சறப ஆகியவற்றின் பிரதிநிதிகள் றகதயழுத்திட்டனர்.
7. உடொன் திட்டத்தின் கீழ் 405 விமொன வழித்தடங்கள்
சிறிய
நகரங்களுக்கும்
விமொன
தசறவறய
விரிவுபடுத்தும் பிரொந்திய இறணப்புத் திட்டமொன உடொன்
திட்டத்தின் கீழ், 405 வழித்தடங்களில் விமொனங்கள்
இயக்கப்படுவதொக மத்திய வொன்தபொக்குவரத்துத்துறை
இறண அறமச்சர் தஜனரல் வி தக சிங் ததரிவித்துள்ைொர்.
மொநிைங்கைறவயில் தகள்வி ஒன்றுக்கு எழுத்து மூைம்
அளித்த பதிலில் இதறனத் ததரிவித்துள்ை அவர், தமொத்தம்
948 வழித்தடங்களில் விமொனங்கறை இயக்க, இந்தியொ
விமொன
நிறையங்கள்
ஆறணயம்
அனுமதி
அளித்திருப்பதொக கூறியுள்ைொர்.
இதில், மொர்ச்.9ஆம் தததி நிைவரப்படி, எட்டு த லிகொப்டர்
தைங்கள் உட்பட 65 விமொன நிறையங்கள் மற்றும் 2
நீர்நிறை விமொன நிறையங்கறை (Water Aerodromes)
உள்ைடக்கி தமொத்தம் 405 வழித்தடங்களில் விமொன
தசறவ நடத்தப்பட்டு வருவதொக அவர் ததரிவித்துள்ைொர்.
பிரொந்திய இறணப்புத் திட்டத்தின்கீழ், 14 நீர்நிறை
விமொன தைங்கள், 36 த லிதபட் உட்பட 154 விமொன



 















நிறையங்கள், உடொன் திட்டத்தின் கீழ் விமொன
தசறவகறை ததொடங்க ததர்வு தசய்யப்பட்டிருப்பதொகவும்,
தஜனரல் வி தக சிங் ததரிவித்துள்ைொர்.
8. தவள்ை முன்னறிவிப்பு அறமப்பு: தமிழ்நொட்டில் உள்ை
நிறையங்களின் எண்ணிக்றக
மொநிைங்கைறவயில் எழுத்துபூர்வமொக பதிைளித்த ஜல்
சக்தி இறண அறமச்சர் பிஷ்தவஸ்வர் துடு கீழ்கொணும்
தகவல்கறை வழங்கினொர்.
2016ஆம் ஆண்டு பருவமறழறயத் ததொடர்ந்து நொட்டில்
தவள்ைம் ஏற்படக்கூடிய 20 முக்கிய ஆற்றுப்படுறககளுக்
-கொன ஐந்து நொள் தவள்ை முன்னறிவிப்பு முறைறய
மத்திய நீர் ஆறணயம் உருவொக்கி வருகிைது.
உள்நொட்டிதைதய உருவொக்கப்படும் இந்த அறமப்புகள்
GPM (குதைொபல் தபரசிப்பிதடஷன் தமதனஜ்தமண்ட்)
GSMAP (குதைொபல் தசட்டிறைட் தமப்பிங் ஆப் தபரசிபிதட
-ஷன் - ஜப்பொன் ஏதரொஸ்தபஸ் எக்ஸ்ப்தைொதரஷன்
ஏதஜன்சியின் தயொரிப்பு) மற்றும் ஐஎம்டி (இந்திய
வொனிறை ஆய்வுத்துறை) ஆகியவற்றின் சர்வததச
மறழப்தபொழிவு மொதிரிறயப் பயன்படுத்துகின்ைன.
இவற்றின்
அடிப்பறடயில்
தவள்ை
முன்னறிவிப்பு
அறமப்புகறை உருவொக்குவதற்கொக, 20 முக்கிய நதிப்
படுறககளுக்கு 1-டி கணித தவள்ை முன்னறிவிப்பு
மொதிரிகள் உருவொக்கப்பட்டுள்ைன.
இந்திய அைவில் 2016 வறர 199ஆக இருந்த தவள்ை
முன்னறிவிப்பு நிறையங்களின் எண்ணிக்றக, தற்தபொது
331 ஆக இருக்கிைது. தமிழ்நொட்டில் 2016 வறர ஐந்தொக
இருந்த
தவள்ை
முன்னறிவிப்பு
நிறையங்களின்
எண்ணிக்றக, தற்தபொது 15ஆக இருக்கிைது.
தவள்ை
முன்னறிவிப்பு
நடவடிக்றககளுக்கொக
தமிழ்நொட்டிற்கு 2018-19இல் `26.75 ைட்சமும், 2019-20
இல் `38.66 ைட்சமும், 2020-21இல் `269.04 ைட்சமும்,
2021-22இல் `215.68 ைட்சமும் என தமொத்தம் `550.13
ைட்சம் ஒதுக்கப்பட்டுள்ைது.











