


        

    

1. அண்மைச் செய்திகளில் இடம்செற்ற சியாைாசெய் 

என்ற ச ால்லியல்  ளம் அமைந்துள்ள நாடு எது? 

அ) ஜப்பான் 

ஆ) வியட்நாம் 

இ) சீனா  

ஈ) சுமத்ரா 

✓ சீனாவைச் சேர்ந்த ததால்தபாருள் ஆராய்ச்சியாளர்கள் 

தபய்ஜிங்கிலிருந்து நூறு வமல்களுக்கு குவைைான 

ததாவைவில் உள்ள சியாமாதபய் என்ை இடத்தில் பழங் 

கற்காை பண்பாட்டின் எச்ேங்கவள கண்டுபிடித்துள்ளனர்.  

✓ அங்கு, பண்வடய ச ாமினின்கள் ஓச்ேர் எனப்படும் 

தேந்நிை நிைமிவயப் பயன்படுத்தியது மற்றும் கல்லில் 

இருந்து சிறிய கத்தி சபான்ை கருவிகவள ைடிைவமத்தது 

கண்டுபிடிக்கப்பட்டது. இந்த எச்ேங்கள் 40,000 

ஆண்டுகளுக்கும் முந்வதயவை என்று நம்பப்படுகிைது. 

 

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

செளியிட்ட நிறுெனம் எது? 

அ) பன்னாட்டு ததாழிைாளர் அவமப்பு 

ஆ) NITI ஆசயாக் 

இ) பணியாளர் & சைவைைாய்ப்பு அவமச்ேகம்  

ஈ) ASSOCHAM 

✓ ‘இந்தியாவின் ைளர்ச்சியில் ததாழிைாளர்களின் பங்கு’ 

என்ை நூலிவன ததாழிைாளர் நைன், சைவைைாய்ப்பு 

அவமச்ேர் பூசபந்திர யாதவ் தைளியிட்டார். இந்தியாவின் 

ைளர்ச்சிப் பயணத்தில் ததாழிைாளர்களின் பங்களிப்பு 

குறித்து பிரபை கல்வியாளர்கள் & களப்பணியாளர்கள் 

எழுதிய 12 கட்டுவரகள் இந்நூலில் இடம்தபற்றுள்ளன.   

✓ வி வி கிரி சதசிய ததாழிைாளர் கல்விக் கழகம் இந்த 

நூலிவன தைளியிட்டுள்ளது. 

 

3. MSME அமடெகம், ெடிெமைப்பு & IPR திட்டங்களின் 

ஒருங்கிமைப்ொக ச ாடங்கப்ெட்ட ஒரு புதிய திட்டத்தின் 

செயர் என்ன? 

அ) MSME ோம்பியன்ஸ் திட்டம் 

ஆ) MSME புத்தாக்க திட்டம்  

இ) MSME பிளஸ் திட்டம் 

ஈ) MSME புசரா திட்டம் 

✓ சிறு, குறு மற்றும் நடுத்தர ததாழில் நிறுைனங்களுக்கான 

புதுவமகள் (ைழிகாட்டுதல், ைடிைவமப்பு மற்றும் 

அறிவுோர் தோத்துரிவம) திட்டத்வதயும் MSME ஐடியா 

ச க்கத்தாவனயும் மத்திய சிறு, குறு, நடுத்தர ததாழில் 

நிறுைனங்கள் துவை அவமச்ேர் நாராயண் ராசண 

ததாடங்கி வைத்தார். 

✓ சிறு, குறு, நடுத்தரத் ததாழில் நிறுைனங்கள் துவையின் 

பவடப்புத்திைவன ஊக்குவித்து ஆதரிக்க MSME 

புதுவமகள் திட்டம் உதவும். 

 

 

4. ெமீெ செய்திகளில் இடம்செற்ற, ‘Xenotransplantation’ 

என்ெதுடன் ச ாடர்புமடய துமற எது? 

அ) கிரிப்சடா-நாணயம் 

ஆ) உறுப்பு மாற்று அறுவை சிகிச்வே  

இ) குவைகடத்தி உற்பத்தி 

ஈ) பருைநிவை மாற்ைம் 

✓ அயல்பதியஞ்தேய்தல் (Xenotransplantation) என்பது அ) 

மனிதரல்ைாத விைங்குமூைத்திலிருந்து உயிரணுக்கள், 

திசுக்கள் அல்ைது உறுப்புகள், அல்ைது (ஆ) ஆய்வகத்தில் 

இருந்து பெறப்ெட்ட மனித உடல் திரைங்கள், தேல்கள், 

திசுக்கள் அல்ைது உறுப்புகவள மனிதனுக்கு மாற்றுைது 

என ைவரயறுக்கப்படுகிைது. 

✓ இதயம் தேயலிழந்த நிவையில், மரபணு மாற்ைப்பட்ட 

பன்றியின் இதயம் மாற்ைப்பட்ட சநாயாளி அண்வமயில் 

காைமானார். இது இந்த அறுவை சிகிச்வேக்கு இரண்டு 

மாதங்களுக்குப் பிைகு நடந்துள்ளது. 

 

5. உைகளாவிய ெர்த் கத்தில் ரஷ்யாவின் மிகப்செரிய 

ெங்களிப்பு எது? 

அ) பாதுகாப்பு உபகரணங்கள் 

ஆ) கச்ோ தபட்சராலியம்  

இ) சுத்திகரிக்கப்பட்ட தபட்சராலியம் 

ஈ) எஃகு 

✓ உைகளாவிய ைர்த்தகத்தில் ரஷ்யாவின் மிகப்தபரிய 

பங்களிப்பு எரிேக்தி குறிப்பாக கச்ோ தபட்சராலியம் (USD 

123 பில்லியன்). அவதத் ததாடர்ந்து சுத்திகரிக்கப்பட்ட 

தபட்சராலியமும் எரிைாயுவும் உள்ளது. 

✓ ேமீபத்தில், உக்வரன் மீதான சபார்த்ததாடுப்பாள் 

தபாருளாதாரத்தவடகளால் பாதிக்கப்பட்ட ரஷ்யா 200-

க்கும் சமற்பட்ட தயாரிப்புகளுக்கு ஏற்றுமதி தவடவய 

அறிவித்தது. ஐசராப்பிய ஒன்றிய நாடுகளுக்கு எரிேக்தி 

விநிசயாகம் தேய்யும் முதன்வமயாளராக ரஷ்யா உள்ளது. 

 

6. எந்  ைத்திய அமைச்ெகத் ால், டிரரான் ைற்றும் டிரரான் 

கூறுகளுக்கான PLI திட்டம் அறிவிக்கப்ெட்டது? 

அ) பாதுகாப்பு அவமச்ேகம் 

ஆ) சிவில் ைான்சபாக்குைரத்து அவமச்ேகம்  

இ) ைணிகம் மற்றும் ததாழிற்துவை அவமச்ேகம் 

ஈ) MSME அவமச்ேகம் 

✓ உற்பத்தியுடன் இவணந்த ஊக்கத்ததாவக தபறுைதற்கு 

டிசரான் ததாழில் நிறுைனங்களிடமிருந்து விண்ணப்பங் 

-கள் ைரசைற்கப்படுைதாக சிவில் ைான்சபாக்குைரத்து 

அவமச்ேகம் ததரிவித்துள்ளது. 

✓ உற்பத்தியுடன் இவணந்த ஊக்கத்ததாவக திட்டம் கடந்த 

2021 தேப்.30 அன்று அறிவிக்கப்பட்டது. உற்பத்தியுடன் 

இவணந்த ஊக்கத்ததாவக வீதமானது மதிப்புக்கூடுதல் 

ததாவகயில் 20% ஆகும். 

 

 

 

 

 

 

 

 



        

    

7. ‘யூரராொ கிளிப்ெர் விண்கைம்’ என்ெது பின்வரும் எந்  

விண்செளி நிறுெனத்தின் மு ன்மைத் திட்டைாகும்? 

அ) நாோ  

ஆ) ஈஎஸ்ஏ 

இ) ஜாக்ஸா 

ஈ) சராஸ்சகாஸ்மாஸ் 

✓ 2024ஆம் ஆண்டில் வியாழனின் நிைைான யூசராபாவிற்கு 

ஏைப்படுைதற்கு முன், ‘யூசராபா கிளிப்பர் விண்கைத்தின்’ 

இறுதிக்கட்டப் பணிகவள நாோ சமற்தகாண்டு ைருகிைது.  

✓ இந்த விண்கைத்தின் முதன்வம அவமப்பு ஜான்ஸ் 

 ாப்கின்ஸ் அப்வளடு பிசிக்ஸ் ஆய்ைகக்கத்தால் 

ைடிைவமத்து கட்டப்பட்ட பத்து அடி உயரமுள்ள ஒரு 

மாதபரும் உந்துவிவே ததாகுதி ஆகும். 

 

8. ‘Lunar Reconnaissance’ சுற்றுக்கலனை ஏவிய நாடு 

எது? 

அ) ரஷ்யா 

ஆ) அதமரிக்கா  

இ) ஜப்பான் 

ஈ) இந்தியா 

✓ லூனார் ரீகவனதேன்ஸ் ஆர்பிட்டர் (LRO) என்பது NASA 

இன் சராசபா விண்கைமாகும். 

✓ இது நிைவின் வமயத்தில் இருந்து விைகி துருை சுற்றுப் 

பாவதயில் அதவனச் சுற்றி ைருகிைது. நாோவின் லூனார் 

ரீகவனதேன்ஸ் ஆர்பிட்டர் திங்களின் சமற்பரப்வப 

ஆய்ைதற்காக உருைாக்கம் தேய்யப்பட்டுள்ளது. 

 

9. அண்னைச் செய்திகளில் இடம்செற்ற ர ாரைாங்கி 

நகரம் அமைந்துள்ள ைாநிைம் எது? 

அ) சமகாையா 

ஆ) அருணாச்ேை பிரசதேம்  

இ) இராஜஸ்தான் 

ஈ) ஒடிஸா 

✓ அருணாச்ேை பிரசதேத்தில் உள்ள ச ாசைாங்கியில் 

கிரீன்பீல்ட் விமான நிவையத்வத அவமக்கும் பணிவய 

இந்திய ைானூர்தி நிவைய ஆவணயம் சமற்தகாண்டு 

உள்ளது. இது மாநிைத்தின் தவைநகரான இட்டாநகரில் 

இருந்து 15 கிமீ ததாவைவில் உள்ளது. கிரீன்பீல்ட் விமான 

நிவையம் `645 சகாடி மதிப்பீட்டில் கட்டப்பட்டு ஆக.15, 

2022 முதல் தேயல்படத்ததாடங்கும். 

 

10. எந்  ைாநிைத்தின் சுற்றுைாத் துமறயால், “பிராஜ் 

ர ாலி ைரகாத்ெெம்” நடத் ப்ெடுகிறது? 

அ) உத்தர பிரசதேம் 

ஆ) மத்திய பிரசதேம் 

இ)  ரியானா 

ஈ) இராஜஸ்தான்  

✓ இராஜஸ்தான் மாநிை சுற்றுைாத்துவை, மார்ச்.12-14 ைவர 

மூன்று நாள் ச ாலி பண்டிவகயான, “பிராஜ் ச ாலி 

மசகாத்ேைத்வத” நடத்தவுள்ளது. 

✓ அக்தகாண்டாட்ட நிகழ்வுகள் பாரத்பூர், டீக் மற்றும் கமான் 

நகரங்களில் நவடதபறும். உள்ளூர் விவளயாட்டுகள், 

பாரம்பரிய நடனம் மற்றும் இவேயுடன் அவனத்து ையது 

சுற்றுைாப் பயணிகவளயும் மகிழ்விப்பதற்காக இந்தக் 

தகாண்டாட்டம் நடத்தப்படுகிைது. 

 

 

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

தேன்வனயில் மிகப்தபரிய ஐடி ைளாகத்துக்கு முதல்ைர் மு 

க ஸ்டாலின் அடிக்கல் 

தேன்வன தரமணியில், “ஸ்டாண்டர்டு ோர்ட்டர்டு 

குசளாபல் பிசினஸ் ேர்வீேஸ்”-ன் மிகப்தபரிய 

உைகளாவிய ைளாகத்திற்கு தமிழக முதல்ைர் மு க 

ஸ்டாலின் அடிக்கல் நாட்டினார். 

இது ததாடர்பாக தமிழ்நாடு அரசு தைளியிட்டுள்ள தேய்திக் 

குறிப்பு: ஸ்டாண்டர்டு ோர்ட்டர்டு குசளாபல் பிசினஸ் 

ேர்வீேஸின் மிகப்தபரிய உைகளாவிய ைளாகத்திற்கு, 

தமிழக முதல்ைர் மு க ஸ்டாலின் அடிக்கல் நாட்டினார்.  

டிட்சகாவின் 50 சகாடி ரூபாய் முதலீட்டு பங்குடன் 

சமற்தகாள்ளும் இந்தக் கூட்டுமுயற்சி தேயல்திட்டத்தில், 

இந்த ஐடி மற்றும் ஐடிஇஎஸ் பூங்காைானது 6.8 மில்லியன் 

ேதுர அடி பரப்பில், 27 ஏக்கர் நிைப்பரப்பில் அவமயவுள்ளது. 

5,000 சகாடி ரூபாய் முதலீட்வடக் தகாண்டிருக்கும் இந்த 

தேயல்திட்டத்தில், DLF நிறுைனம் இத்ததாவகவய படிப் 

படியாக சதவைப்படும் காைகட்டங்களில் முதலீடு தேய்யும். 

இதுசபான்ை தபரிய அளவிைான ைர்த்தக அலுைைக 

தேயல்திட்டங்கள், ஒரு டிரில்லியன் SGDP (மாநிை 

அளவில் தமாத்த உள்நாட்டு உற்பத்தி) என்ை இைக்வக 

2030ஆம் ஆண்டுக்குள் எட்டுைதற்கு தமிழ்நாட்டிற்கு 

ைாய்ப்புகவள ைழங்கும். 

 

2. நீர்நிவை ஆக்கிரமிப்பு: தமிழ்நாடு முதலிடம் 

இராஜ்யேபாவில் சகள்வி ஒன்றுக்கு பதில் அளித்த மத்திய 

ஜல்ேக்தி துவை இவணயவமச்ேர் பிஸ்சைஸ்ைர் துாடு 

கூறியதாைது: நாடு முழுதும், 9.45 இைட்ேம் நீர்நிவைகள் 

இருப்பதாக கணக்தகடுப்பில் ததரியைந்துள்ளது. இதில், 18 

ஆயிரத்து 691 நீர்நிவைகள் ஆக்கிரமிக்கப்பட்டுள்ளன. 

தமிழ்நாட்டில்தான் அதிகபட்ேமாக 8,366 நீர்நிவைகள் 

ஆக்கிரமிக்கப்பட்டுள்ளன. ஆந்திராவில் 3,920; 

ததலுங்கானாவில், 3,032 நீர்நிவைகள் ஆக்கிரமிப்பில் 

உள்ளன. இவ்ைாறு அைர் கூறினார். 

 

3. ஏர் இந்தியாவின் புதிய தவைைராக டாடா ேன்ஸ் 

ேந்திரசேகரன் நியமனம் 

ஏர் இந்தியாவின் புதிய தவைைராக ேந்திரசேகரவன 

நியமித்து டாடா குழுமம் அறிவிப்பு தைளியிட்டுள்ளது. 

 

 

 

 



        

    

ஏர் இந்தியா நிறுைனத்தின் புதிய தவைவமச் தேயல் 

அதிகாரி, நிர்ைாக இயக்குநராக இல்கர் ஐசி நியமனம் 

தேய்யப்படுைதாக டாடா அறிவித்தது. துருக்கி ஏர்வைன்ஸ் 

நிறுைனத்தின் முன்னாள் தவைைராக பணியாற்றியைர் 

இல்கர் ஐசி. ஏப்ரல்.1ஆம் சததி இல்கர் ஐசி தபாறுப்சபற்க 

இருந்தார். அைரது நியமனத்துக்கு பல்சைறு தரப்பில் 

எதிர்ப்புகள் கிளப்பின. 

துருக்கி அதிபருக்கு தநருக்கமானைர் என்பதால் அைரது 

பணிநியமனத்துக்கு மத்திய அரசு ஒப்புதல் ைழங்கக் 

கூடாது என இந்தியாவில் சகாரிக்வக எழுந்தது.  

இதவனயடுத்து அைர் பதவிசயற்க மறுத்து விட்டார். 

இந்தநிவையில் ஏர் இந்தியாவின் புதிய தவைைராக 

ேந்திரசேகரன் இருப்பார் என்று டாடா குழுமம் அறிவித்து 

உள்ளது. இதற்கான ஒப்புதவை டாடா குழுமம் ைழங்கியது. 

ேந்திரசேகரன், டாடா குழுமத்திற்கு தவைவமதாங்கும் 

முதல் பார்சி அல்ைாத ததாழில்முவை நிர்ைாகி ஆைார். 

 

4. திருக்குைள் – ‘புளியமரத்தின் கவத’ - ததலுங்கு 

நூல்கவள முதல்ைர் மு க ஸ்டாலின் தைளியிட்டார் 

உைகப்தபாதுமவையாம் திருக்குைள், எழுத்தாளர் சுந்தர 

ராமோமியின் ‘ஒரு புளியமரத்தின் கவத’ ஆகியைற்றின் 

ததலுங்கு நூல்கவள முதல்ைர் முக ஸ்டாலின் தவைவமச் 

தேயைகத்தில் தைளியிட்டார். 

இதுகுறித்து, தமிழக அரசு தைளியிட்ட தேய்தி: 

அரசுப் பள்ளிகளில் ததாழில்நுட்பக் கட்டவமப்வப 

ைலிவமப்படுத்தவும், எளிவமயாக ததாழில்நுட்ப கற்ைல் 

ைளங்கவள பள்ளிகளில் உருைாக்கிடவும் அரசு 

நடைடிக்வக எடுத்துள்ளது. 

ததாழில்நுட்ப மற்றும் கணினிமயமான பள்ளிகளின் 

தேயல்முவைக்கு ஏற்ைைவகயில் ஆசிரியர்களின் ததாழில் 

நுட்பத்திைவன சமம்படுத்த தமிழக அரசின் பள்ளிக் 

கல்வித்துவையும், காக்னிேன்ட் தகைல் ததாழில்நுட்ப (CTS) 

நிறுைனமும் இவணந்து பள்ளிகளில் ததாழில்நுட்ப தர 

சமம்பாட்டுக்கான ஒப்பந்தத்வத சமற்தகாண்டன. 

இந்த ஒப்பந்தம் முதல்ைர் மு க ஸ்டாலின் முன்னிவையில் 

தேய்துதகாள்ளப்பட்டது. இந்த ஒப்பந்தம்மூைமாக, கணினி 

மயக்கற்ைல் சமம்பாட்டுத் திட்டத்துக்கு காக்னிேன்ட் 

நிறுைனம் அறிவுோர் பங்குதாரராக அரசுடன் இவணந்து 

தேயைாற்றும். 

நூல்கள் தைளியீடு: ‘உைகப்தபாதுமவை’ எனப் 

சபாற்ைப்படும் திருக்குைள் நூைானது, சபராசிரியர் தஜயப் 

பிரகாஷ்மூைமாக ததலுங்கில் தமாழிதபயர்க்கப்பட்டுள்ளது. 

இசதசபான்று, புகழ்தபற்ை எழுத்தாளர் சுந்தரராமோமி 

எழுதிய ‘ஒரு புளியமரத்தின் கவத’ நூைானது, தகளரி 

கிருபானந்தனால் ததலுங்கில் தமாழிதபயர்ப்பு தேய்யப் 

-பட்டுள்ளது. இந்த 2 நூல்கவள முதல்ைர் மு க ஸ்டாலின் 

தைளியிட்டார். 

 

5. சேதி பெரியுமா? 

மார்ச் 6: மகளிர் 50 ஓைர் உைகக் சகாப்வப கிரிக்தகட் 

சபாட்டிகளில் ஆைாைது முவையாகப் பங்சகற்கும் முதல் 

வீராங்கவன என்கிை சிைப்வப இந்தியாவின் மிதாலி ராஜ் 

தபற்ைார். 

மார்ச் 7: ேர்ைசதே மகளிர் தினத்வததயாட்டி மத்திய அரசு 

ைழங்கிய 2020-ஆம் ஆண்டுக்கான ‘மகளிர் ேக்தி’ 

விருது நீைகிரிவயச் சேர்ந்த வகவிவனக்கவைஞர்கள் 

தஜயமுத்து, சதஜம்மாளுக்கும் 2021-ஆம் ஆண்டுக்கான 

விருது மன நை மருத்துை நிபுணர் தாரா ரங்கோமிக்கும் 

ைழங்கப்பட்டன. 

மார்ச் 8: தமிழக நகர்ப்புை ைாழ்விட சமம்பாட்டு ைாரிய 

வீடுகள், இனி குடும்பத் தவைவிகளின் தபயரிசைசய 

ைழங்கப்படும் என மு க ஸ்டாலின் அறிவித்தார். 

மார்ச் 9: குஜராத் ஜாம்நகரில் பாரம்பரிய மருந்துகளுக்கான 

உைக சுகாதார அவமப்பின் ேர்ைசதே வமயத்வத 

அவமக்க மத்திய அவமச்ேரவை ஒப்புதல் அளித்தது. 

மார்ச் 9: முன்னாள் பிரதமர் இராஜீவ்காந்தி படுதகாவை 

ைழக்கில் 31 ஆண்டுகளாகச் சிவையில் இருக்கும் 

சபரறிைாளனுக்கு ஜாமீன் ைழங்கி உச்ேநீதிமன்ைம் 

உத்தரவிட்டது. 

மார்ச் 10: 5 மாநிைங்களில் நவடதபற்ை ேட்டப்சபரவைத் 

சதர்தலில் உத்தர பிரசதேம், உத்தராகண்ட், மணிப்பூர், 

சகாைா ஆகிய நான்கு மாநிைங்களில் பாஜக ஆட்சிவயத் 

தக்கவைத்துக்தகாண்டது. பஞ்ோபில் முதன்முவையாக 

ஆம் ஆத்மி கட்சி ஆட்சிவயக் வகப்பற்றியது. 

மார்ச் 10: இந்தியாவில் ‘ஒசர நாடு ஒசர சதர்தல்’ நடத்தத் 

சதர்தல் ஆவணயம் தயாராக இருப்பதாகத் தவைவமத் 

சதர்தல் ஆவணயர் சுஷில் ேந்திரா ததரிவித்தார். 

மார்ச் 11: இந்தியாவில் முதன்முவையாக முழுைதும் 

தபண்களால் நிர்ைகிக்கப்படும் ததாழிற்பூங்கா 

ஐதராபாத்தில் ததாடங்கப்பட்டது. 

 

6. மார்ச்.15 – உலக நுகர்சவார் நாள் 

கருப்பொருள்: Fair Digital Finance 

 



        

    

1. ‘விஸ்வகர்மா ராஷ்ட்ரிய புரஸ்கர்’ விருதை வழங்குகிற 

மத்திய அதமச்சகம் எது? 

அ) கல்வி அமைச்சகம் 

ஆ) பணியாளர் ைற்றும் வேமைோய்ப்பு அமைச்சகம்  

இ) MSME அமைச்சகம் 

ஈ) உள்துமை அமைச்சகம் 

✓ பணியாளர் ைற்றும் வேமைோய்ப்பு அமைச்சகைானது 

கடந்த 1965ஆம் ஆண்டு முதல் ‘விஸ்ேகர்ைா ராஷ்ட்ரிய 

புரஸ்கர் (VRP)’ ைற்றும் ‘வதசிய பாதுகாப்பு விருதுகமளயும் 

(NSA)’, கடந்த 1983ஆம் ஆண்டு முதல் வதசிய பாதுகாப்பு 

விருதுகமளயும் (சுரங்கங்கள்) ேழங்கி ேருகிைது. 

✓ பணிச்சூழலில் முன்வனற்ைம் விமளவிக்கும் ஒரு 

பணியாள் அல்ைது பணியாளர்கள் குழு ேழங்கிய பரிந்து 

-மரகமள அங்கீகரிப்பதற்காக VRP ேழங்கப்படுகிைது. 

ததாழிற்துமை நிறுேனங்களின் பாதுகாப்பு தசயல் 

திைமன அங்கீகரிப்பதற்காக NSA ேழங்கப்படுகிைது. 

 

2. கல்லாலான மிகப்பெரிய புத்ைர் சிதல கண்டறியப்ெட்டு 

உள்ள நாடு எது? 

அ) இந்தியா 

ஆ) சீனா  

இ) வேபாளம் 

ஈ) இைங்மக 

✓ 233 அடி உயரமுள்ள கல்ைால் ஆன சீனாவின் லேஷான் 

புத்தர் சிமை, உைகின் மிகப்தபரியதும் உயரைானதுைான 

புத்தர் சிமை ஆகும். 1996ஆம் ஆண்டு முதல் UNESCO 

உைக பாரம்பரிய தளைாக பட்டியலிடப்பட்டுள்ள இச்சிமை, 

எமி மலேமய எதிர்வோக்கி உள்ளது. 

✓ புத்த கயாவில் தபௌத்தர் பன்னாட்டு பபாதுநே இயக்கம் 

மூைம் இந்தியாவின் மிகப்தபரிய சாய்ந்தநிமை புத்தர் 

சிமை கட்டப்படுகிைது. 100 அடி நீளமும், 30 அடி உயரமும் 

தகாண்ட இந்தச் சிமை கண்ணாடியிமழயால் தசய்யப்பட 

உள்ளது. 

 

3. முழுவதும் பெண்களால் நிர்வகிக்கப்ெடும் இந்தியாவி 

-ன் முைல், ‘பைாழிற்பூங்கா’ அதமந்துள்ள நகரம் எது? 

அ) மும்மப 

ஆ) தசன்மன 

இ) ஐதராபாத்  

ஈ) புது தில்லி 

✓ முழுேதும் தபண்களால் நிர்ேகிக்கப்படும் இந்தியாவின் 

முதல், ‘ததாழிற்பூங்கா’ ஐதராபாத்தில் இருபத்மதந்து 

பசுமைத் திட்டங்களுடன் தசயல்படத் ததாடங்கியுள்ளது.  

✓ ததலுங்கானா ைாநிை அரசாங்கத்துடன் இமணந்து FICCI 

தபண்கள் கூட்டமைப்புமூைம் ‘FLO ததாழிற்பூங்கா’ ஊக்கு 

-விக்கப்படுகிைது. இத்ததாழிற்பூங்காவிற்கு `250 வகாடி 

முதலீட்மடயும் FLO தந்துள்ளது. 

 

 

4. உர உற்ெத்தியாளர் ‘SPIC’, சமீெத்தில் எம்மாநிலத்தில் 

மிைவி சூரிய மின்னுற்ெத்தி நிதலயத்தை அதமத்ைது? 

அ) தமிழ்ோடு  

ஆ) இராஜஸ்தான் 

இ) குஜராத் 

ஈ) பஞ்சாப் 

✓ முன்னணி உர உற்பத்தி நிறுேனைான சதர்ன் தபட்வரா 

தகமிக்கல் இண்டஸ்ட்ரீஸ் கார்ப்பவரஷன் லிமிதடட் (SPIC) 

தமிழ்ோட்டின் தூத்துக்குடி ைாேட்டத்தில் மிதமே சூரிய 

மின்னுற்பத்தி திட்டத்மத நிறுவியுள்ளது. இந்த ஆமை, 

ஆண்டுக்கு 42 மில்லியன் அைகு தூய ஆற்ைமை 

உற்பத்தி தசய்யும் ைற்றும் அந்த நீர்த்வதக்கத்தில் நீர் 

ஆவியாதல் குமைப்மபக் கட்டுப்படுத்த உதவும். `150 

வகாடி ைதிப்பீட்டில் இந்த ஆமை அமைக்கப்பட்டுள்ளது. 

 

5. “மருந்துத்பைாழிற்துதறதய வலுப்ெடுத்துைல்” திட்டத் 

-தைச் பசயல்ெடுத்துகிற மத்திய அதமச்சகம் எது? 

அ) சுகாதாரம் & குடும்ப ேை அமைச்சகம் 

ஆ) வேதிகள் & உரங்கள் அமைச்சகம்  

இ) உள்துமை அமைச்சகம் 

ஈ) கனரக ததாழிற்துமை அமைச்சகம் 

✓ வேதிகள் ைற்றும் உரங்கள் அமைச்சகத்தின்கீழியங்கும் 

ைருந்துத்துமை, “ைருந்துத்ததாழிற்துமை ேலுப்படுத்துதல்” 

திட்டத்மதச் தசயல்படுத்துகிைது. 

✓ 2021-22 நிதியாண்டு முதல் 2025-26 நிதியாண்டு 

ேமரயிைான காைகட்டத்தில் `500 வகாடி தைாத்த நிதிச் 

தசைவீனத்துடன், “ைருந்துத் ததாழிமை ேலுப்படுத்துதல்” 

திட்டத்திற்கான ேழிகாட்டுதல்கமள அத்துமை தேளியிட் 

-டுள்ளது. ைருந்துத்துமையில் தற்வபாதுள்ள உட்கட்டமை 

-ப்பு ேசதிகமள ேலுப்படுத்துேவத இதன் வோக்கைாகும். 

 

6. சமீெ பசய்திகளில் இடம்பெற்ற ொண்ட்ரரைன் ரகாவில் 

அதமந்துள்ள மாநிலம் / UT எது? 

அ) வைற்கு ேங்காளம் 

ஆ) ஜம்மு-காஷ்மீர்  

இ) ஹிைாச்சை பிரவதசம் 

ஈ) குஜராத் 

✓ பாண்ட்வரதன் வகாவில் ஸ்ரீேகர் (ஜம்மு ைற்றும் காஷ்மீர்) 

பதாமிபாக் பகுதியில் அமைந்துள்ள 8ஆம் நூற்ைாண்மடச் 

வசர்ந்த ஒரு பாரம்பரிய தளைாகும். இந்திய ராணுேத்தின் 

சினார் கார்ப்ஸ் சமீபத்தில் இதமன புதுப்பித்துள்ளது. இது 

சம்பந்தைாக, இவ்ேைகு, கைாசார அமைச்சகத்தின் வதசிய 

நிமனவுச்சின்னங்கள் ஆமணயத்தின் அங்கீகாரம் 

தபற்ைது. இந்தத் தளத்தில் இரண்டு தபரிய ஒற்மைக்கல் 

பாமை சிேலிங்கங்கள், ஏழு காந்தார பாணி சிற்பங்கள் 

வபான்ை ேடிேங்களில் இரண்டாம் நூற்ைாண்மடச் 

வசர்ந்த பல்வேறு சிமைகள் உள்ளன. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



        

    

7. எரிசக்தி அதமச்சகத்தின்கீழ் உருவாக்கப்ெட்ட எரிசக்தி 

மற்றும் அதுபைாடர்ொன துதறகளுக்கான, ‘பகாள்தக 

வாதிடும் பிரிவின்’ பெயர் என்ன? 

அ) எரிசக்தி அைக்கட்டமள  

ஆ) ஆற்ைல் அைக்கட்டமள 

இ) பசுமை எரிசக்தி அைக்கட்டமள 

ஈ) ைத்திய எரிசக்தி சங்கம் 

✓ NTPC, பேர் கிரிட், REC, PFC, NHPC, THDC, NEEPCO 

ைற்றும் SJVN உள்ளிட்ட ைத்திய தபாதுத்துமை 

நிறுேனங்கள் ஒரு சமூகைாக ‘பேர் ஃபவுண்வடஷமன’ 

பதிவுதசய்தன. இது எரிசக்தி ைற்றும் அதுததாடர்புமடய 

துமைகளுக்கான முதன்மைக் தகாள்மக ோதிடும் 

பிரிோக தசயல்படும். 

✓ இது ைாநிைங்கள் & ததாழிற்துமைகளுக்கு ஆராய்ச்சியில் 

உதவுேமதயும் இந்தியாவின் ஆற்ைல் ைாற்ைத்திற்கான 

தீர்வுகமள உருோக்குேமதயும் வோக்கைாகக்தகாண்டு 

உள்ளது. எரிசக்தி ைற்றும் புதிய ைற்றும் புதுப்பிக்கத்தக்க 

எரிசக்தி துமை அமைச்சரான R K சிங், இந்தச் சங்கத்தின் 

தமைேராக உள்ளார். 

 

8. ரைசிய நிதி அறிக்தகயிடல் ஆதையத்தின் (NFRA) 

ைதலவராக நியமிக்கப்ெட்டுள்ளவர் யார்? 

அ) அஜய் பூஷன் பாண்வட  

ஆ) ேந்தன் நிவைகனி 

இ) அஸிம் பிவரம்ஜி 

ஈ) கிரிஸ் வகாபாைகிருஷ்ணன் 

✓ வதசிய நிதி அறிக்மகயிடல் ஆமணயத்தின் தமைேராக 

முன்னாள் நிதிச்தசயைாளர் அஜய் பூஷன் பாண்வடமே 

அரசாங்கம் நியமித்துள்ளது. அமைச்சரமேயின் நியைனக் 

குழு மூன்ைாண்டு காைத்திற்கு அேமர நியமித்துள்ளது. 

இேர் கடந்த ஆண்டு பிப்ரேரி ைாதம், ேருோய்த்துமை 

தசயைாளராக இருந்து ஓய்வுதபற்ைார். 

 

9. 2022 மார்ச் மாை நிலவரப்ெடி, சந்தை மூலைனத்தின் 

அடிப்ெதடயில் உலகளாவிய ெட்டியலில் இந்தியா பிடித்து 

உள்ள இடம் என்ன? 

அ) மூன்ைாேது 

ஆ) ஐந்தாேது  

இ) ஆைாேது 

ஈ) ஏழாேது 

✓ சந்மத மூைதனத்தின் அடிப்பமடயில் இந்திய பங்குச் 

சந்மத முதன்முமையாக உைகளவில் பட்டியலின் முதல் 

5 இடங்களுக்குள் இடம்தபற்றுள்ளது. ோட்டின் தைாத்த 

சந்மத ைதிப்பு $3.21 டிரில்லியன் டாைர்களாக உள்ளது. 

முதல் 4 இடங்கமள அதைரிக்கா ($47.32 டிரில்லியன்), 

சீனா ($11.52 டிரில்லியன்), ஜப்பான் ($6 டிரில்லியன்) 

ைற்றும் ஹாங்காங் ஆகிய ோடுகள் பிடித்துள்ளன.  

✓ இந்தியாவுக்கு அடுத்தபடியாக UK, தசௌதி அரபியா, கனடா, 

பிரான்ஸ், தஜர்ைனி ஆகிய ோடுகள் உள்ளன. 

 

10. ‘Smart Event Tracking System (SETS)’ என்ெது எந்ை 

அதமச்சகம்/முகதமயின் பசாந்ை பமன்பொருளாகும்? 

அ) இரயில்வே அமைச்சகம்  

ஆ) உள்துமை அமைச்சகம் 

இ) MSME அமைச்சகம் 

ஈ) AIIMS 

✓ ‘Smart Event Tracking System (SETS)’ என்பது இரயில்வே 

அமைச்சகத்தின் தசாந்த தைன்தபாருளாகும். இது கூகுள் 

வைப்ஸ் அடிப்பமடயிைான திட்டமிடல் ைற்றும் 

பகுப்பாய்வில் ஒரு புதிய கருவியாகும்; இது கால்ேமடகள் 

ரயில்களில் சிக்குேமதக் மகயாள பயன்படுத்தப்பட்டது.  

✓ ஆக்ரா பிரிவில் தசயல்பட்டு ேரும் இம்தைன்தபாருள் 

எதிர்காைத்தில் ைற்ை பிரிவுகளிலும் தசயல்பாட்டுக்கு 

தகாண்டுேரப்படும். 

 

 

1. தமிழ்ோடு அரசு சார்பில் தமிழ்தைாழி ைற்றும் இைக்கிய 

ேளர்ச்சிக்கும், தமிழ்ச்சமுதாய உயர்வுக்கும், ததாண்டாற்றி 

தபருமைவசர்த்த தமிழறிஞர்கள், தமிழமைப்புக்கு 

விருதுகள் ேழங்கப்பட்டது 

யார்- யாருக்கு விருது? 

முதல்ேர் கணினித் தமிழ் விருது (2020) - முமனேர் ே 

தனைட்சுமி 

திருேள்ளுேர் விருது (2022) - ைமைந்த மு மீனாட்சி 

சுந்தரம். 

2021-ஆம் ஆண்டுக்கான விருதுகள்: 

அண்ணா விருது - தசாற்தபாழிோளர் ோஞ்சில் சம்பத் 

அம்வபத்கர் விருது - ஓய்வு தபற்ை நீதிபதி சந்துரு 

தபரியார் விருது - எழுத்தாளர் க. திருோவுக்கரசு 

காைராசர் விருது - காங்கிரஸ் மூத்த தமைேர் குைரி 

அனந்தன் 

பாரதிதாசன் விருது - புைேர் தசந்தமை தகௌதைன் 

பாரதியார் விருது - ஆேணப்பட இயக்குேர் பாரதி 

கிருஷ்ண குைார் 

வதேவேயப்பாோணர் விருது – முமனேர் கு 

அரவசந்திரன் 

கி ஆ தப விசுேோதம் விருது - முன்னாள் துமணவேந்தர் 

முமனேர் ை இராவசந்திரன் 

கம்பர் விருது - பட்டிைன்ை வபச்சாளர் பாரதி பாஸ்கர் 

தசால்லின் தசல்ேர் விருது - சூர்யா வசவியர் 

ஜி யு வபாப் விருது – இதழாளர் அ சு பன்னீர்தசல்ேன் 

உைறுப்புைேர் விருது- ைதுமர ோ ைம்ைது 

இளங்வகாேடிகள் விருது - தசாற்தபாழிோளர் தேல்மை 

கண்ணன் 

சிங்காரவேைர் விருது - கவிஞர் ைதுக்கூர் இராைலிங்கம் 

ைமைைமையடிகள் விருது - தசாற்தபாழிோளர் சுகி சிேம் 

 

 

 

 



        

    

ேள்ளைார் விருது - முமனேர் இரா சஞ்சீவிராயர் 

அவயாத்திதாசப் பண்டிதர் விருது – ஞான அைாய்சியஸ் 

சி பா ஆதித்தனார் திங்களிதழ் விருது - உயிர்மை 

திங்களிதழ் 

தமிழ்த்தாய் விருது - ைவைசியத் தமிழ் எழுத்தாளர் சங்கம் 

 

விருதுத்ததாமக எவ்ேளவு? 

விருதுதபறும் விருதாளர்களுக்கு தைா `2 ைட்சத்துக்கான 

காவசாமை, தங்கப்பதக்கம், தகுதியுமர, தபான்னாமட 

ஆகியமே ேழங்கப்பட்டன. பிற்படுத்தப்பட்வடார், மிகவும் 

பிற்படுத்தப்பட்வடார் ைற்றும் சிறுபான்மையினர் ேைத் 

துமையால் ேழங்கப்படும் தபரியார்விருது தபறுபேருக்கும், 

ஆதிதிராவிடர் ைற்றும் பழங்குடியினர் ேைத்துமையால் 

ேழங்கப்படும் அம்வபத்கர் விருதிமனப் தபறுபேருக்கும் 

விருதுத்ததாமகயாக தைா `5 இைட்சம், தங்கப்பதக்கம், 

தகுதியுமர ேழங்கி தபான்னாமட ஆகியமே ேழங்கி 

சிைப்பிக்கப்பட்டனர். 

சி பா ஆதித்தனார் திங்களிதழ் விருது தபற்ை உயிர்மை 

திங்களிதழுக்கு விருதுத்ததாமகயான `2 ைட்சத்துக்கான 

காவசாமை, தகுதியுமர, வகடயம், தபான்னாமட 

ேழங்கப்பட்டது. 2021-ஆம் ஆண்டுக்கான தமிழ்த்தாய் 

விருதுதபற்ை ைவைசியத் தமிழ் எழுத்தாளர் சங்கத்துக்கு `5 

ைட்சத்துக்கான காவசாமை, தகுதியுமர, வகடயம், 

தபான்னாமட ஆகியமே ேழங்கி சிைப்பிக்கப்பட்டது. 

 

2. ‘தி காஷ்மீர் ஃமபல்ஸ்’ திமரப்படத்துக்குப் பிரதைர் 

பாராட்டு 

‘தி காஷ்மீர் ஃமபல்ஸ்ர் திமரப்படத்துக்கு பிரதைர் வைாடி 

பாராட்டு ததரிவித்துள்ளார். 

ேரி விைக்கு: ‘தி காஷ்மீர் ஃமபல்ஸ்’ திமரப்படத்துக்கு 

ைத்திய பிரவதசம், குஜராத், கர்ோடகம், ஹரியானா, உத்தர 

பிரவதச ைாநிை அரசுகள் வகளிக்மக ேரியில் விைக்கு 

அளித்துள்ளன. 

 

3. ஆசிய இமளவயார், ஜூனியர் குத்துச்சண்மடயில் 

தசன்மன வீரருக்கு தங்கம்: 39 பதக்கங்கமள அள்ளியது 

இந்தியா 

ஆசிய இமளவயார் ைற்றும் ஜூனியர் குத்துச்சண்மட 

சாம்பியன்ஷிப்பில் இந்தியா 39 பதக்கங்கமள தேன்ைது. 

கமடசி ோளில் தசன்மனமயச் வசர்ந்த விஷ்ேோத் 

சுவரஷ் தங்கப்பதக்கம் தேன்ைார். 

வஜார்டானின் அம்ைான் ேகரில் ஆசிய இமளவயார் 

ைற்றும் ஜூனியர் குத்துச்சண்மட சாம்பியன்ஷிப் 

ேமடதபற்ைது. இதன் கமடசி ோளான வேற்றுமுன்தினம் 

இமளவயாருக்கான 48 கிவைா எமடப்பிரிவு இறுதிப் 

வபாட்டியில் தசன்மனமயச் வசர்ந்த விஷ்ேோத் சுவரஷ் 

5-0 என்ை கணக்கில் கிர்கிஸ்தானின் 

எர்தகவஷாவ்தபக்ஸாட்மட வீழ்த்தி தங்கப் பதக்கம் 

தேன்ைார். அவதவேமளயில் 63.5கிவைா எமடப் பிரிவில் 

வசானிப்பட்மடச் வசர்ந்த ேன்ஷாஜ் 4-1 என்ை கணக்கில் 

உஸ்தபகிஸ்தானில் ஜாவோகிர் உம்ைாத லீவ்மே 

வதாற்கடித்து தங்கம் தேன்ைார். 

92 கிவைா எமடப் பிரிவில் இந்தியாவின் அைன் சிங் பிஷ்த் 

தேள்ளிப் பதக்கம் தபற்ைார். 

இறுதிசுற்றில் அேர், 1-4 என்ைகணக்கில்வஜார்டானின் 

மசஃப்அல்-ரோஷ்வதவிடம் வதால்வியமடந்தார். ைகளிர் 

பிரிவில் நிவேதிதா கார்கி (48 கிவைா), தைன்னா (50 

கிவைா), ஷாஹீன் கில் (60 கிவைா), ரவீனா (63 கிவைா), 

முஸ்கான் (75 கிவைா) ஆகிவயார் தங்கப் பதக்கம் 

தேன்ைனர். 

51 கிவைா எமடப் பிரிவில் ராைன், 54 கிவைா எமடப் 

பிரிவில்ஆனந்த் யாதவ், 75 கிவைா எமடப்பிரிவில் தீபக் 

ஆகிவயார் தேண்கைப் பதக்கம் தபற்ைனர். இமளவயார் 

பிரிவில் ைட்டும் இந்தியா 7 தங்கம், 3 தேள்ளி, 8 

தேண்கைம் என தைாத்தம் 18 பதக்கங்கள் தபற்று பதக்க 

பட்டியலில் 3-ேது இடம் பிடித்தது. உஸ்தபகிஸ்தான் 23 

பதக்கங்களுடன் முதலிடமும், கஜகஸ்தான் 22 

பதக்கங்களுடன் 2-ேது இடமும் பிடித்தன. 

ஜூனியர் பிரிவில் வினி (50 கிவைா), யாஷிகா (52 கிவைா), 

நிகிதா சந்த் (60 கிவைா), மேதி (57 கிவைா), ஷிருஷ்டி 

சாத்வத (63 கிவைா), ருத்ரிகா (75 கிவைா), கிரிஷ் பால் (46 

கிவைா), யஷ்ேர்தன் சிங் (60 கிவைா) ஆகிவயார் தங்கப் 

பதக்கம் தேன்ைனர். ஜூனியர் பிரிவில் இந்தியா 8 தங்கம், 

7 தேள்ளி,6 தேண்கைம் என 21 பதக்கங்களுடன் பதக்க 

பட்டியலில் 2-ேது இடம்பிடித்தது. ஒட்டுதைாத்தைாக 

இந்தியா இந்தத் ததாடரில் 15 தங்கம், 10 தேள்ளி, 14 

தேண்கைம் என 39 பதக்கங்கள் தேன்று குவித்தது. 

 

4. ஸ்ரீதபரும்புதூரில் `1,588 வகாடியில் சாம்சங் கம்ப்ரசர் 

ஆமை 

திருப்தபரும்புதூரில் `1,588 வகாடியில் சாம்சங் 

நிறுேனத்தின் கம்ப்ரசர் ததாழிற்சாமை அமைப்பதற்கான 

ஒப்பந்தம் முதைமைச்சர் மு க ஸ்டாலின் முன்னிமையில் 

மகதயழுத்தானது. 

 

5. காவிரி, யமுமன, பிரம்ைபுத்திரா உள்ளிட்ட 13 ேதிக் 

கமரகளில் `19,000 வகாடியில் காடு ேளர்ப்புத் திட்டம்: 

ைத்திய அரசு ததாடங்கியது 

காவிரி, யமுமன, பிரம்ைபுத்திரா உள்ளிட்ட 13 ஆற்ைங் 

கமரகளில் `19 ஆயிரம் வகாடி தசைவில் ஆற்வைார காடு 

ேளர்ப்புத் திட்டத்மத ைத்திய அரசு ததாடங்கியுள்ளது. 

இத்திட்டத்மத ைத்திய சுற்றுச்சூழல் துமையும், ஜல் சக்தி 

துமையும் இமணந்து தசயல்படுத்தவுள்ளன. `19,000 

வகாடி தசைவில் 13 தபரிய ஆறுகமளதயாட்டி காடு 

ேளர்ப்புத் திட்டம் தசயல்படுத்தப்படும். 

இதன்மூைம் சுைார் 7,417.36 சதுர கிவைா மீட்டர் அளவுக்கு 

ோட்டில் காடுகளின் பரப்பளவு அதிகரிக்கப்படும். 

காடு ேளர்க்கும் திட்டம்மூைம் நிைத்தடி நீர் அதிகரிக்கும். 

வைலும் ேண்டல் ைண் பிரவதசங்கள் குமைக்கப்படும். அது 

ைட்டுைல்ைாைல் `449.01 வகாடி ைதிப்பிைான ைரைல்ைாத, 

ேனப்தபாருட்கள் கிமடக்கும் என்று ைத்திய சுற்றுச்சூழல் 

துமை ததரிவித்துள்ளது. வைலும் 34.4 வகாடி ைனித 



        

    

ோட்களுக்கு வேமைோய்ப்பு கிமடக்கும் என்றும் சுற்றுச் 

சூழல் துமை ததரிவித்துள்ளது. 

காவிரி, ஜீைம், சீனாப், ராவி, பியாஸ், சட்தைஜ், யமுமன, 

பிரம்ைபுத்ரா, லுனி, ேர்ைதா, வகாதாேரி, ைகாேதி, 

கிருஷ்ணா ஆகிய 13 ஆறுகமளதயாட்டி இந்தத் திட்டம் 

தசயல்படுத்தப்படும். திட்டத்துக்கான நிதிமய வதசிய காடு 

ேளர்ப்பு & சூழல் வைம்பாட்டு ோரியம் ேழங்கவுள்ளது. 

18,90,110 சதுர கிவைா மீட்டருக்கு… 

இந்த 13 ேதிகளும் 18,90,110 ச கிவைா மீட்டர் அளவுக்கான 

பாசன ேசதிமயக் தகாண்டுள்ளன அல்ைது புவியியல் 

பகுதியில் சுைார் 57.45% சதவீதத்மதக் தகாண்டுள்ளன. 

அேற்றின் நீளம் 42,830 கிவைா மீட்டர் ஆகும். 

இந்த ஆறுகமளதயாட்டி பல்வேறு ைரேமககள், ைருத்துே 

குணம் நிமைந்த தசடிகள், புற்கள், புதர்கள், பழைரங்கள் 

ஆகியமே ேடப்படவுள்ளன. இந்தத் திட்டத்தில் 667 

ைருத்துேச் தசடிகள் ைற்றும் வதாட்ட ைரங்கமள ேடைாம் 

என முன்தைாழியப்பட்டுள்ளது. 

அேற்றில் 283 ைருத்துேச் தசடிகள் இயற்மக நிைப் 

பரப்புகளுக்கும், 97 ைருத்துேச் தசடிகள் விேசாய நிைப் 

பரப்புகளுக்கும் ைற்றும் 116 ைரங்கள் ேகர்ப்புை நிைப் 

பரப்புகளுக்கும் முன்தைாழியப்பட்டுள்ளன. 

இத்திட்டம் தேற்றிகரைாக தசயல்படுத்தப்பட்டால் 2030ஆம் 

ஆண்டுக்குள் 2.6 வகாடி தஹக்வடர் பாழ்நிைங்கள் 

மீட்கப்படும் எனத் ததரியேந்துள்ளது. 

கடந்த ஆண்டு பிரிட்டனின் கிளாஸ்வகா ேகரில் ேடந்த 

கூட்டத்தில், இந்தியா தனது திட்டமிடப்பட்ட கார்பன் 

உமிழ்மே 2030-க்குள் 100 வகாடி டன்கள் குமைப்பதாக 

உறுதியளித்திருந்தது. வைலும் 2030-க்குள் புதுப்பிக்கத்த 

-க்க ஆற்ைல்மூைம் ோட்டின் 50 சதவீதம் மின்னாற்ைல் 

வதமேகமளப்பூர்த்தி தசய்துதகாள்வோம் என்றும் 

இந்தியா உறுதியளித்திருந்தது குறிப்பிடத்தக்கது. 

 

 



        

    

1. கர்நாடக மாநிலத்தின் எத்தனை பல்கனலக்கழகங்கள் 

அண்னமயில், “உயர்புகழ்ககாண்ட பல்கனலக்கழகம்” 

என்னும் அங்கீகாரத்னதப் கபற்றை? 

அ) 2 

ஆ) 4 

இ) 6  

ஈ) 8 

✓ கர்நாடகா மாநில அரசால் நடத்தப்படும் ஆறு கல்லூரிகள் 

“உயர்புகழ்ககாண்ட (eminence) பல்கலலக்கழகம்” என்னும் 

அங்கீகாரத்திற்காக ததர்வு கசய்யப்பட்டுள்ளன. இந்தக் 

கல்லூரிகள் புதுப்பிக்கப்பட்டு, தரத்லத தமலும் தமம்படுத்து 

–வதற்காக ஊக்குவிக்கப்படும். 

 

2. ‘நூர்–2’ என்னும் இராணுவ கெயற்னகக்ககானை 

அதன் சுற்றுப்பானதயில் கவற்றிகரமாக நினலநிறுத்திய 

நாடு எது? 

அ) ஐக்கிய அரபு அமீரகம் 

ஆ) ஈரான்  

இ) இஸ்தரல் 

ஈ) ஓமான் 

✓ ஈரானின் இஸ்லாமிய புரட்சிகர காவலர் பலட தனது 

இரண்டாவது ராணுவ கசயற்லகக்தகாளான ‘நூர்–2’ஐ 

கவற்றிகரமாக விண்ணில் கசலுத்தியுள்ளது. இது 500 

கிமீ உயரத்தில் புவிலயச்சுற்றி வருகிறது. முதல் ராணுவ 

கசயற்லகக்தகாளான நூர் (பாரசீக கமாழியில் ‘ஒளி’), 

கடந்த 2020 ஏப்ரலில் ஏவப்பட்டது. 

 

3. ககரைா, ஹரியாைா, மத்திய பிரகதெம், ெத்தீஸ்கர் 

மற்றும் கர்நாடகா ஆகிய மாநிலங்கள் கீழ்காணும் எந்தத் 

கததியில் உருவாக்கப்பட்டை? 

அ) மார்ச் 25 

ஆ) ஏப்ரல் 01 

இ) தம 05 

ஈ) நவம்பர் 01  

✓ நவ.1 அன்று தமிழ்நாடு, தகரளா, ஹரியானா, மத்திய 

பிரததசம், சத்தீஸ்கர் மற்றும் கர்நாடகா தபான்ற பல்தவறு 

இந்திய மாநிலங்கள் உருவாக்கப்பட்டன. இந்த நாள் 

மாநில நாளாக அல்லது மாநில உருவாக்க நாளாக 

அங்கீகரிக்கப்பட்டுள்ளது. 

✓ தமிழ்நாடு, ஆந்திர பிரததசம், கர்நாடகா, மத்திய பிரததசம் 

மற்றும் தகரளா ஆகியலவ 1956இல் உருவாக்கப்பட்டன. 

பஞ்சாப் மற்றும் ஹரியானா 1966இல் உருவாக்கப்பட்டன. 

 

4. கரணுகாஜி அனை பல்கநாக்கு திட்டத்திற்காை 

ஒப்பந்தத்தின் ஒருபகுதியாக உள்ை மாநிலம் எது? 

அ) உத்தர பிரததசம்  

ஆ) ஆந்திர பிரதேசம் 

இ) குஜராத் 

ஈ) பஞ்சாப் 

✓ தரணுகாஜி அலை பல்தநாக்கு திட்டத்திற்கான ஒப்பந்தம் 

உத்தர பிரததசம், ஹரியானா, இமாச்சல பிரததசம், 

இராஜஸ்தான், உத்தரகண்ட் மற்றும் தில்லி ஆகிய ஆறு 

மாநிலங்களுக்கு இலடதய லககயழுத்தானது. இந்த 

ஒப்பந்தத்தின்படி யமுலன ஆறு மற்றும் அதன் இரண்டு 

கிலளயாறுகளில் 3 திட்டங்கள் கட்ட முன்கமாழியப்பட்டது. 

 

5. ‘ொகித்கயாத்ெவ்’ இலக்கிய விழானவ நடத்தும் நகரம் 

எது? 

அ) கஜய்ப்பூர் 

ஆ) புது தில்லி  

இ) புதன 

ஈ) ககால்கத்தா 

✓ சாகித்திய அகாகதமியின் இலக்கிய விழாவான 

‘சாகித்தயாத்சவ்’ சமீபத்தில் புது தில்லியில் கதாடங்கியது. 

இந்தியாவின் 75ஆம் விடுதலல ஆண்லட நிலனவுகூரும் 

வலகயில், ‘2022 அஞ்சல்களின் திருவிழா’ ககாண்டாடப் 

–படுகிறது. 

 

6. ‘அனைத்து மகளிர் இரயில் நினலயம்’ என்று 

அறிவிக்கப்பட்ட குண்ட்லா கபாச்ெம்பள்ளி ரயில் நினலயம், 

அனமந்துள்ை மாநிலம் எது? 

அ) தமிழ்நாடு 

ஆ) கதலுங்கானா  

இ) கர்நாடகா 

ஈ) ஒடிஸா 

✓ கதலுங்கானாவில் கசகந்திராபாத்–தமட்சல் பிரிவிலுள்ள 

புறநகர் நிலலயங்களுள் ஒன்றான குண்ட்லா தபாச்சம் 

பள்ளி இரயில் நிலலயம், ‘அலனத்து மகளிர் இரயில் 

நிலலயம்’ என அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. 

✓ இரயில் இயக்கிகள், கதாழில்நுட்ப வல்லுநர்கள், பயைச் 

சீட்டு, பாதுகாப்பு மற்றும் கதற்கு மத்திய ரயில்தவயின் பிற 

கதாடர்புலடய பணிகள் உட்பட அன்றாட நடவடிக்லகக 

–லளக் லகயாள அங்கு மகளிதர நியமிக்கப்பட்டுள்ளனர்.  

 

7. அண்னமச் கெய்திகளில் இடம்கபற்ற ராஷ்ட்ரிய இந்திய 

இராணுவக்கல்லூரி அனமந்துள்ை இந்திய மாநிலம் எது? 

அ) தகரளா 

ஆ) உத்தரகாண்ட்  

இ) இமாச்சல பிரததசம் 

ஈ) மகாராஷ்டிரா 

✓ இந்தியாவின் மிகப்பழலமயான இராணுவப் பள்ளியான 

ராஷ்ட்ரிய இந்திய ராணுவக் கல்லூரி (RIMC) சமீபத்தில் 

தனது நூறாண்லட நிலறவுகசய்தது. இது உத்தரகண்ட் 

மாநிலத்தில் உள்ள தடராடூனில் அலமந்துள்ளது.  

✓ இந்த இராணுவப் பயிற்சி நிறுவனம் 1922ஆம் ஆண்டு 

மார்ச் மாதம் அப்தபாலதய தவல்ஸ் இளவரசரால் திறந்து 

லவக்கப்பட்டது. RIMC என்பது எழிமலலயில் உள்ள 

ததசிய பாதுகாப்பு அகாகதமி மற்றும் கடற்பலட அகாகதமி 

ஆகியவற்றிற்கான முதன்லம நிறுவனம் ஆகும். 

 

 

 

 

 

 

 



        

    

8. ‘ககல் மகாகும்பம்’ என்பது எம்மாநிலத்தில் நனடகபறும் 

ஒரு வினையாட்டு நிகழ்வாகும்? 

அ) குஜராத்  

ஆ) உத்தர பிரததசம் 

இ) இராஜஸ்தான் 

ஈ) மத்திய பிரததசம் 

✓ குஜராத்தின் ஆமதாபாத்தில் 11ஆவது தகல் மகாகும்பத்லத 

பிரதமர் தமாடி கதாடங்கி லவத்தார். இந்த நிகழ்வு 2010 

இல் பதினாறு விலளயாட்டுகள் மற்றும் பதிமூன்று லட்சம் 

பங்தகற்பாளர்களுடன் கதாடங்கியது; பின்னர் 2019ஆம் 

ஆண்டில் 36 கபாது விலளயாட்டுகளாகவும் 26 பாரா 

விலளயாட்டுகளாகவும் உயர்த்தப்பட்டது. 

✓ COVID–19 காரைமாக, 2020இல் ‘தகல் மகாகும்பம்’ 

ஏற்பாடு கசய்யப்படவில்லல. 

 

9. ‘கதசிய மருத்துவ ொதைங்கள் ககாள்னக – 2022’ 

வனரனவ கவளியிட்ட மத்திய அனமச்ெகம் எது? 

அ) சுகாதாரம் & குடும்ப நல அலமச்சகம் 

ஆ) தவதிகள் & உரங்கள் அலமச்சகம்  

இ) வர்த்தகம் & கதாழிற்துலற அலமச்சகம் 

ஈ) கவளியுறவு அலமச்சகம் 

✓ தவதிகள் மற்றும் உரங்கள் அலமச்சகத்தின் மருந்துகள் 

துலற, ‘ததசிய மருத்துவ சாதனங்கள் ககாள்லக–2022’ 

என்ற வலரலவ கவளியிட்டது. தற்தபாது, நாட்டில் 

பயன்படுத்தப்படும் மருத்துவ சாதனங்களில் கிட்டத்தட்ட 

80% இறக்குமதி கசய்யப்படுகின்றன. 

✓ மருத்துவ சாதனங்களுக்கான மதிப்பு மற்றும் கதாழில்நுட் 

–பத்தின் அடிப்பலடயில், ஐந்து உலகளாவிய உற்பத்தி 

லமயங்களில் ஒன்றாக இந்தியாலவ லவப்பலத இந்தக் 

ககாள்லக தநாக்கமாகக் ககாண்டுள்ளது. 

 

10. அண்னமச் கெய்திகளில் இடம்கபற்ற, ‘எதிர்கால 

அருங்காட்சியகம்’ அனமந்துள்ை நாடு எது? 

அ) ஐக்கிய அரபு அமீரகம்  

ஆ) கசௌதி அதரபியா 

இ) குலவத் 

ஈ) ஓமன் 

✓ துலபயில் உள்ள ‘எதிர்கால அருங்காட்சியகம் – Museum 

of the Future’ கபாதுமக்களின் பார்லவக்காக சமீபத்தில் 

திறக்கப்பட்டது. இலத ஐக்கிய அரபு அமீரகத்தின் துலை 

அதிபர் மற்றும் பிரதமர் திறந்து லவத்தனர். 

✓ ஐக்கிய அரபு அமீரகத்தின் நூற்றாண்டு விழாலவகயாட்டி, 

பார்லவயாளர்கலள 2071ஆம் ஆண்டுக்கு அலழத்துச் 

கசல்வதாக இந்த அருங்காட்சியகம் கூறுகிறது. இது 30 

ஆயிரம் சதுர மீட்டர் பரப்பளலவக் ககாண்ட ஏழு மாடிகள் 

ககாண்ட தூண்கள் இல்லாத அலமப்பாகும். 

 



 

1. 2,900 கமகாவாட் மின்சாரம் ககாள்முதல்: முதல்வர் 

முன்னிலலயில் ஒப்பந்தம் 

தமிழ்நாட்டில் 2,900 MW மின்சாரத்லத ககாள்முதல் 

கசய்வதற்கான புரிந்துைர்வு ஒப்பந்தம் கசய்யப்பட்டது. 

தலலலமச் கசயலகத்தில் முதல்வர் மு க ஸ்டாலின் 

முன்னிலலயில் இந்த ஒப்பந்தம் கசய்துககாள்ளப்பட்டது. 

இதுகுறித்து, தமிழக அரசு கவளியிட்ட கசய்தி: 

கநய்தவலி பழுப்பு நிலக்கரி (NLC) நிறுவனமானது 800 

MW மின்சாரம் உற்பத்தி கசய்யக் கூடிய மூன்று அலகுகள் 

ஒடிஸா மாநிலம் தலபிரா என்ற இடத்தில் அலமக்கப்பட 

உள்ளது. அதில், 1,500 MW மின்சாரம் தமிழ்நாட்டுக்கு 

ஒதுக்கீடு கசய்யப்பட்டுள்ளது. இந்தத் திட்டமானது 2026-

27ஆம் ஆண்டில் கதாடங்கப்பட உள்ளது. இதற்கான மின் 

கட்டைம் யூனிட் ஒன்றுக்கு `3.06 ஆகும். 

1,000 கமகாவாட்: 1000 MW மின்சாரத்லத ககாள்முதல் 

கசய்ய தசாலார் எனர்ஜி கார்ப்பதரஷன் நிறுவனத்துடன் 

ஒப்பந்தம் கசய்யப்பட்டுள்ளது. இதற்கான மின்சார யூனிட் 

ஒன்றின் விலல `2.61 ஆகும். 

2022-2023ஆம் நிதியாண்டின் இறுதியிலிருந்து மின்சாரம் 

கிலடத்திடும். இதததபான்று, பவர் டிதரடிங் கார்ப்பதரசன் 

நிறுவனத்துடன் 400 MW மின்சாரத்துக்கான ககாள்முதல் 

கசய்யப்பட்டது. இதனுலடய யூனிட் ஒன்றின் விலல 

`3.26 ஆகும். 

மின்சார ககாள்முதலுக்கான நான்கு நடுத்தர கால 

ஒப்பந்தங்கள் முதல்வ மு க ஸ்டாலின் முன்னிலலயில் 

லககயாப்பமானது. 

 

2. சிறு-குறு நிறுவனங்களுக்கு கடன்கபற தனி இலைய 

தளம்: தமிழ்நாடு அரசு புரிந்துைர்வு ஒப்பந்தம் 

சிறு, குறு நிறுவனங்களுக்கு கடன் உத்தரவாதத் 

திட்டத்லதச் கசயல்படுத்துவதற்கான தனி இலையதளம் 

அலமக்கப்படுகிறது. இதற்கான புரிந்துைர்வு ஒப்பந்தம் 

கசய்யப்பட்டது. தலலலமச்கசயலகத்தில் முதல்வர் மு க 

ஸ்டாலின் முன்னிலலயில் கசய்யப்பட்ட புரிந்துைர்வு 

ஒப்பந்தம் குறித்து, தமிழக அரசு கவளியிட்ட கசய்தி: 

தமிழ்நாட்டில் உள்ள குறு, சிறு மற்றும் நடுத்தரத் 

கதாழில்கள் உற்பத்தி அலகுகளுக்காக தமிழ்நாடு கடன் 

உத்தரவாதத்திட்டம் பிரத்தயகமாக வடிவலமக்கப்பட்டு 

உள்ளது. `40 லட்சத்துக்கு குலறவான வங்கி கடன்களு 

-க்கு 90 சதவீத உத்தரவாதமும், அதற்கு தமல் `2 தகாடி 

வலரயிலான கடன்களுக்கு 80 சதவீத உத்தரவாதமும் 

மத்திய அரசின் கடன் உத்தரவாத நிதியத்துடன் 

இலைந்து தமிழ்நாடு அரசு வழங்கும். 

இந்தக் கடன் உத்தரவாத திட்டத்துடன் குறு, சிறு மற்றும் 

நடுத்தரத் கதாழில் நிறுவனங்களுக்கு விரிவான 

மதிப்பீட்டு திட்டமும் ஒருங்கிலைந்து வழங்கப்படும். 

இந்தத் திட்டத்துக்கு தமிழ்நாடு அரசு `100 தகாடி நிதி 

ஒதுக்கீடு கசய்துள்ளது. 

 

 

 



        

    

ஆறுமாதங்களில் கதாடங்கப்படும் வலகயில் முழுவதுமாக 

கணினிமயமாக்கப்பட்ட இலையதளம் தயாரிக்கப்பட 

உள்ளது. இதற்கான புரிந்துைர்வு ஒப்பந்தம் முதல்வர் மு 

க ஸ்டாலின் முன்னிலலயில், தமிழ்நாடு குறு, சிறு, 

நடுத்தரத் கதாழில்கள் துலற மற்றும் கடன் உத்தரவாத 

நிதியம் ஆகியவற்றுக்கு இலடதய கசய்து ககாள்ளப்பட்டது. 

புதிய வசதிகள் கதாடக்கம்: புரிந்துைர்வு ஒப்பந்த 

நிகழ்விலனத் கதாடர்ந்து, புதிய வசதிகலள முதல்வர் 

கதாடக்கி லவத்தார். தஞ்சாவூர் மாவட்டம் பூதலூர் 

கசங்கிப்பட்டி கிராமத்தில் கதன்லனநார் உற்பத்திக்கூடம் 

அலமக்கப்பட்டுள்ளது. இலத காகைாலிக் காட்சி வழியாக 

முதல்வர் கதாடக்கி லவத்தார். 

 

3. இல்லம் ததடி வரும் தமிழரசு இதழ்: இ-தசலவ 

லமயத்தில் பதிவு கசய்யலாம் 

அரசு இலைய தசலவ லமயங்களில் பதிவுகசய்தால் 

தமிழ்நாடு அரசின் மாதாந்திர இதழான ‘தமிழரசு’, இல்லம் 

ததடி வரும். இதற்கான அறிவிப்லப மாநில அரசு 

சமீபத்தில் கவளியிட்டது. 

அந்த அறிவிப்பு விவரம்: ‘தமிழரசு’ இதழானது தமிழ், 

ஆங்கிலத்தில் அச்சிடப்பட்டு மாதந்ததாறும் கவளியிடப்பட்டு 

வருகிறது. இதன் ஒரு மாத இதழ் விலல `20. ஆண்டுச் 

சந்தா `240-ஆக கட்டைம் நிர்ையிக்கப்பட்டுள்ளது. 10 

ஆண்டுகளுக்கான ஆயுள் சந்தா `2 ஆயிரமாக உள்ளது. 

 

4. முதலலமச்சரின் பாதுகாப்பு பிரிவு காவல் 

கண்காணிப்பாளர் R திருநாவுக்கரசு, இகாப., அவர்களின் 

மகள் தி தஹம மீனாட்சி எழுதிய, “The Secret of Smile” 

நூலல முதலலமச்சர் மு க ஸ்டாலின் கவளியிட்டார். 

 

5. 12-14 வயது சிறார்களுக்கு தடுப்பூசி தபாடும் பணி 

கதாடக்கம்; கதரானா தடுப்பூசி பணியில் முக்கியமான 

நாள்: தமாடி கபருமிதம் 

நாட்டில் 12 முதல் 14 வயதுலடய சிறார்களுக்கு கதரானா 

தடுப்பூசி கசலுத்தும் பணி 2022 மார்ச்.16 கதாடங்கியது. 

இலதகயாட்டி பிரதமர் நதரந்திர தமாடி தனது டுவிட்டர் 

பதிவில், “நாட்டின் குடிகளுக்கு தடுப்பூசி தபாடுவதற்கான 

இந்தியாவின் முயற்சிகளில் இது முக்கிய நாள்” என்று 

வாழ்த்து கதரிவித்துள்ளார். 

கடந்த 2019ஆம் ஆண்டு டிசம்பரில் சீனாவில் ததான்றி 

உலகம் முழுவதும் பரவிய கதரானா லவரஸ் கதாற்றுக்கு 

தடுப்பூசி கசலுத்தும் பணி நம் நாட்டில் கடந்த ஆண்டு 

ஜன.16ஆம் தததி கதாடங்கியது. கதாடக்கத்தில் சுகாதாரப் 

பணியாளர்கள் மற்றும் முன்களப் பணியாளர்களுக்கு 

தடுப்பூசி கசலுத்தப்பட்டது. பிறகு வயது அடிப்பலடயில் 

படிப்படியாக தடுப்பூசி கசலுத்தும் பணி கதாடங்கியது. 

இந்நிலலயில் 12 முதல் 14 வயது சிறார்களுக்கு தடுப்பூசி 

கசலுத்தும் பணி தநற்று கதாடங்கியது. தகார்பிதவக்ஸ் 

என்ற இந்தத் தடுப்பூசிலய லஹதராபாத்லதச் தசர்ந்த 

‘பயலாஜிகல்-இ’ நிறுவனம் தயாரித்துள்ளது. இந்தத் 

தடுப்பூசிலய 28 நாள் இலடகவளியில் இரு தடாஸ்கள் 

கசலுத்திக்ககாள்ளதவண்டும். 

கதாடக்கத்தில் அரசு மருத்துவமலனகள் மற்றும் அரசு 

தடுப்பூசி முகாம்களில் மட்டும் இத்தடுப்பூசி கசலுத்தப்படுகி 

-றது. தனியார் மருத்துவமலனகளுக்கான விலல 

இன்னும் நிர்ையிக்கப்படவில்லல. விலல நிர்ையிக்கப் 

-பட்ட பிறகு தனியார் மருத்துவமலனகளிலும் இதலன 

கசலுத்திக்ககாள்ளலாம் எனத் கதரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. 

 

6. `100 தகாடி கசலவில் மாமல்லபுரத்தில் உலக கசஸ் 

ஒலிம்பியாட் தபாட்டி 

கசன்லனலய அடுத்த மாமல்லபுரத்தில் `100 தகாடி 

கசலவில் உலக கசஸ் ஒலிம்பியாட் தபாட்டி வரும் ஜூலல 

மாதம் நலடகபறவுள்ளது. 

சர்வததச கசஸ் கூட்டலமப்பின் 44ஆவது உலக கசஸ் 

ஒலிம்பியாட் 2022 தபாட்டி ரஷ்யாவின் மாஸ்தகா நகரில் 

வரும் ஜுலல இறுதியில் நடத்த திட்டமிடப்பட்டிருந்தது. 

ஆனால் ரஷ்யா, உக்லரன் தபார் சூழ்நிலல காரைமாக 

கசஸ் ஒலிம்பியாட் தபாட்டி மாஸ்தகாவில் நலடகபறாது 

எனச் சர்வததச கசஸ் கூட்டலமப்பு சமீபத்தில் அறிவித்தது. 

இலதத்கதாடர்ந்து தபாட்டிலய நடத்தும் உரிலமலய 

கபறுவதற்கான நடவடிக்லககளில் அகில இந்திய கசஸ் 

கூட்டலமப்பு, தமிழக அரசுடன் இலைந்து கசயல்பட்டது. 

இதற்கான ஏலத்தில் தபாட்டிலய நடத்துவதற்கான 

இடமாக கசன்லன நகலர சர்வததச கசஸ் கூட்டலமப்பு 

ததர்வு கசய்தது. இதன்படி மாமல்லபுரத்தில் வரும் ஜூலல 

இறுதியில் தபாட்டிலய நடத்த முடிவு கசய்யப்பட்டுள்ளது. 

 



        

    

1. ‘ஹலாரி’ என்பது எந்த இந்திய மாநிலத்ததச் சார்ந்த 

கழுதத இனமாகும்? 

அ) குஜராத்  

ஆ) மகாராஷ்டிரா 

இ) பஞ்சாப் 

ஈ) பீகார் 

✓ ‘ஹலாரி’ என்பது குஜராத்தின் சசௌராஷ்டிரா பகுதியைச் 

சார்ந்த ஒரு கழுயத இனமாகும். நாட்டில் இவ்வினத்தின் 

எண்ணிக்யக வேகமாக குயைந்து ேருகிைது. 

✓ ‘ஹலாரி’ கழுயதகயைப் பாதுகாப்பதற்கான மால்தாரிகளி 

-ன் (அல்லது பாரம்பரிை கால்நயை வமய்ப்பர்கள்) சந்திப்புக் 

கூட்ைத்திற்கு நடுேண் அயமச்சர் பர்வசாத்தம் ரூபாலா 

தயலயம தாங்கினார். 

 

2. MSME அதமச்சகத்தால் ஏற்பாடு சசய்யப்பட்ட, ‘MSME 

கூட்டம் – 2022’ நதடசபறும் மாநிலம் எது? 

அ) குஜராத் 

ஆ) மகாராஷ்டிரா  

இ) பஞ்சாப் 

ஈ) பீகார் 

✓ சிந்துதுர்க்கில், ‘MSME கூட்ைத்யத’ மத்திை குறு, சிறு & 

நடுத்தர சதாழில்கள் (MSME) அயமச்சர் நாராைண் ராவன 

சதாைங்கியேத்தார். ̀ 200 வகாடி செலவில் சிந்துதுர்க்கில், 

MSME-சதாழில்நுட்ப யமைம் நிறுேப்படும் என்றும் அேர் 

அறிவித்தார். வதசிை SC/ST யமைத்திற்கான MSME 

கூட்ைம், இக்கூட்ைத்தின் ஒருபகுதிைாக சதாைக்கப்பட்ைது. 

 

3. இந்திய இரயில்வேயின் முதலாேது கதி சக்தி சரக்கு 

முதனயத்தத பின்ேரும் எந்தப் பிரிவு இயக்கியது? 

அ) சசன்யன 

ஆ) அசன்சால்  

இ) ஹூப்பள்ளி 

ஈ) நாக்பூர் 

✓ ரயில்வே அயமச்சகம், ‘வியரவு சக்தி பன்வனாக்கு சரக்கு 

முயனை’த்யத அசன்சால் பிரிவில் சேற்றிகரமாக உரு 

-ோக்கியுள்ைது. தாபர்நகர் எனுமிைத்தில் யமதான் பேர் 

லிட் என்னும் தனிைார் நிறுேனம் இம்முயனைத்யத 

இைக்கும். வியரவு சக்தியின் சரக்கு முயனைமாக இது 

அயமந்துள்ைது. 

✓ மின்திட்ைங்களுக்கு வதயேப்படும் நிலக்கரி இதுேயர 

சாயல ேழிைாகவே சகாண்டு சசல்லப்பட்டு ேந்தது. இச் 

சரக்கு முயனைத்தின்மூலம் இரயில்வேயின் ேருமானம் 

மாதத்திற்கு சுமார் `11 வகாடி அதிகரிக்கும் என்று 

எதிர்பார்க்கப்படுகிைது. 

 

4. ‘சர்ேவதச சபண் நீதிபதிகள் நாளானது’ முதன்முதலில் 

எந்த ஆண்டில் சகாண்டாடப்பட்டது? 

அ) 1992 ஆ) 2002 

இ) 2012 ஈ) 2022  

✓ 2021 ஏப்ரலில், ஒவ்வோர் ஆண்டும் மார்ச்.10 அன்று 

‘சர்ேவதச சபண் நீதிபதிகளின் நாள்’ சகாண்ைாைப்படும் 

என்று ஐநா சபாதுச்சயப தீர்மானித்தது. ஐநா சபாதுச் 

சயபயில் கத்தாரால் இத்தீர்மானம் நியைவேற்ைப்பட்ைது.  

✓ இந்திை உச்சநீதிமன்ைம், தயலயம நீதிபதி NV இரமணா 

மற்றும் நான்கு சபண் உச்சநீதிமன்ை நீதிபதிகளுைன் 

தனது முதல் ‘சர்ேவதச சபண் நீதிபதிகள் நாயைக்’ 

சகாண்ைாடிைது. 

 

5. ஆண்டுவதாறும் எந்த மாதத்தில், ‘புதகத்தலற்ற நாள்’ 

அனுசரிக்கப்படுகிறது? 

அ) ஜனேரி 

ஆ) பிப்ரேரி 

இ) மார்ச்  

ஈ) ஏப்ரல் 

✓ ஒவ்வோர் ஆண்டும் மார்ச் மாதத்தின் இரண்ைாேது புதன் 

கிழயமைன்று, உலகம் முழுேதும் புயகத்தலற்ை நாள் 

அனுசரிக்கப்படுகிைது. இது இந்த ஆண்டு (2022) மார்ச்.9 

ஆம் வததி ேருகிைது. புயகபிடிப்பதால் ஏற்படும் தீயமகள் 

மற்றும் வியைவுகள் குறித்து சபாதுமக்களிைம் 

விழிப்புணர்யே ஏற்படுத்துேதும், புயகப்பிடிப்பேர்கள் 

புயகப்பிடிப்பயத நிறுத்த உதவுேதும் இந்த நாளின் 

வநாக்கமாகும். “Quitting smoking doesn't have to be 

stressful” என்பது இந்த ஆண்டுக்கான கருப்சபாருைாகும்.  

 

6. ஒவ்வோர் ஆண்டும், எந்தத் வததியில், உலக NGO நாள் 

அனுசரிக்கப்படுகிறது? 

அ) பிப்ரேரி.27  

ஆ) மார்ச்.01 

இ) மார்ச்.15 

ஈ) ஆகஸ்ட்.05 

✓ உலக NGO நாள் ஒவ்வோர் ஆண்டும் பிப்ரேரி.27 அன்று 

உலகம் முழுேதும் பல நாடுகளில் சகாண்ைாைப்படுகிைது.  

✓ அரசு சாரா நிறுேனங்கள் அல்லது தன்னார்ே சதாண்டு 

நிறுேனங்கள் சமூகத்தின் முன்வனற்ைத்திற்காக 

சசைல்படுகின்ைன. அரசு மற்றும் இலாப வநாக்கற்ை 

நிறுேனங்கயை அங்கீகரிப்பது, சகாண்ைாடுேது மற்றும் 

சகௌரவிப்பது இந்த நாளின் வநாக்கமாகும். 

 

7. 2022-மத்திய கலால் ேரி நாள் அனுசரிக்கப்பட்ட வததி 

எது? 

அ) பிப்ரேரி 24  

ஆ) பிப்ரேரி 25 

இ) பிப்ரேரி 26 

ஈ) பிப்ரேரி 27 

✓ இந்திைாவின் மத்திை கலால் நாள் ஒவ்வோர் ஆண்டும் 

பிப்ரேரி.24 அன்று சகாண்ைாைப்படுகிைது. மத்திை கலால் 

மற்றும் சுங்க ோரிைத்தின் வசயேயைக் சகௌரவிக்கும் 

ேயகயில் இந்த நாள் சகாண்ைாைப்படுகிைது. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



        

    

8. ேருடாந்திர மாநில பட்செட்டின் ஒருபகுதியாக, 

‘சிறார்கள் பட்செட்தட’ தாக்கல்சசய்த மாநிலம் எது? 

அ) குஜராத் 

ஆ) உத்தர பிரவதசம் 

இ) இராஜஸ்தான் 

ஈ) மத்திை பிரவதசம்  

✓ மத்திை பிரவதசம் மாநிலம் 2022-23ஆம் ஆண்டுக்கான 

`2.79 இலட்சம் வகாடி மதிப்பிலான பட்சஜட்யை சட்ைப் 

வபரயேயில் தாக்கல் சசய்தது. முதன்முயைைாக, ஆண்டு 

நிதித்திட்ைத்தின் ஒருபகுதிைாக, அம்மாநில அரசு 

‘சிைார்கள் பட்சஜட்யை’த் தாக்கல் சசய்தது. 

✓ 18 ேைதுக்குட்பட்வைாயர இலக்காகக்சகாண்டு கல்வி 

உட்பை 17 துயைகளின்கீழ் 220 திட்ைங்களுக்கு இந்தப் 

பட்சஜட்டில் `57,800 வகாடி ஒதுக்கப்பட்டுள்ைது. 

 

9. சமீப சசய்திகளில் இடம்சபற்ற, ‘ULPIN’ என்பது எந்தத் 

துதறயுடன் சதாடர்புதடய தனிப்பட்ட அதடயாள எண்? 

அ) ேரிவிதிப்பு 

ஆ) நில ேைங்கள்  

இ) MSME 

ஈ) டிவரான் பதிவு 

✓ சமீபத்தில் அஸ்ஸாம் மாநிலத்துக்சென ஒரு தனித்த நிலத் 

சதாைகுப்பு அயைைாை எண் (Unique Land Parcel 

Identification Number - ULPIN) அறிமுகப்படுத்தப்பட்ைது.  

✓ இது நிலேைத்துயையின் டிஜிட்ைல் இந்திைா நிலப் 

பதிவேடுகள் நவீனமைமாக்கல் திட்ைத்தின்கீழ் 

கருத்தாக்கப்பட்ைது. இம்முன்முைற்சியின்கீழ், 14 இலக்க 

எழுத்சதண்சகாண்ை புவி-இைஞ்சார்ந்த தனித்துேம்மிக்க 

அயைைாை எண் ேழங்கப்படுகிைது. 

 

10. காலநிதல மாற்றத்தின் சோல்கதளக் தகயாள, 

‘காலநிதல சசயல்திட்டத்தத’ சேளியிட்டு முப்பதாண்டு 

கால சசயல்திட்டத்தத ேகுத்த இந்திய நகரம் எது? 

அ) சசன்யன 

ஆ) மும்யப  

இ) புது தில்லி 

ஈ) சகால்கத்தா 

✓ அண்யமயில் சேளியிைப்பட்ை மும்யப காலநியல சசைல் 

திட்ைம் பருேநியல மாற்ைத்தின் சோல்கயைச் சமாளிக்க 

அந்நகரத்திற்கான முப்பதாண்டு கால சசைல்திட்ைத்யத 

ேகுத்துள்ைது. பிரகன்மும்யப முனிசிபல் கார்ப்பவரஷன் 

(BMC) ஆனது உலக ேைங்கள் நிறுேனம், இந்திைா 

மற்றும் C40 நகரங்கள் ேயலையமப்பின் சதாழில்நுட்ப 

ஆதரவுைன் இத்திட்ைத்யதத் தைாரித்தது. 

✓ யபங்குடில் ோயுக்களின் சுழிை உமிழ்வு அல்லது 2050 

-க்குள் நிகர சுழிை இலக்யக அயைேது உள்ளிட்ை 

குறுகிை, நடுத்தர மற்றும் நீண்ைகால காலநியல 

இலக்குகயை இச்சசைல்திட்ைம் நிர்ணயித்துள்ைது. 

 

 

1. இலங்யகக்கு இந்திைா வமலும் `7,500 வகாடி 

கைனுதவி 

நிதி சநருக்கடியில் தவிக்கும் இலங்யகக்கு உணவு, 

மருந்து உள்ளிட்ை அத்திைாேசிைப் சபாருள்கள் 

சகாள்முதல் சசய்ேதற்காக, பாரத ஸ்வைட் ேங்கிமூலமாக 

இந்திை அரசு `7,500 வகாடி (100 வகாடி ைாலர்) கைனுதவி 

ேழங்குகிைது. இதற்கான ஒப்பந்தம் தில்லியில் 

இந்திைாவின் பாரத ஸ்வைட் ேங்கிக்கும், இலங்யக 

அரசுக்கும் இயைவை யகசைாப்பமானது. 

முன்னதாக, எரிசபாருள்கள் ோங்குேதற்காக, இலங்யக 

அரசுக்கு இந்திைாவின் எக்ஸிம் ேங்கி கைந்த மாதம் 

`3,700 வகாடி (50 வகாடி ைாலர்) கைனுதவி ேழங்கிைது. 

 

2. சசன்யன சூப்பர் கிங்ஸ் சார்பில் சசன்யன, வசலத்தில் 

கிரிக்சகட் பயிற்சி அகாைமிகள் 

சசன்யன சூப்பர் கிங்ஸ் சார்பில் சசன்யன, வசலத்தில் 2 

கிரிக்சகட் பயிற்சி அகாைமிகள் சதாைங்கப்பைவுள்ைன. 

இதுகுறித்து சசன்யன சூப்பர் கிங்ஸ் அணி சேளியிட்டு 

உள்ை சசய்திக்குறிப்பு: 

ேரும் ஏப்ரல் மாதத்தில் இந்த அகாைமிகள் சதாைங்கப்படும். 

இங்கு இருபாலருக்கும் பயிற்சிகள் ேழங்கப்படும். முதலில் 

சசன்யன, வசலத்தில் அகாைமிகள் சதாைங்கப்படும். 

பின்னர் தமிழகம் மட்டுமின்றி, பிை மாநிலங்கள், சேளி 

நாடுகளிலும் அகாைமி சதாைங்கும் திட்ைம் உள்ைது. 

சசன்யனயில் துயரப்பாக்கத்திலும், வசலத்தில் வசலம் 

கிரிக்சகட் அைக்கட்ையையிலும் அகாைமி சசைல்படும். 

இவ்ோறு சசய்திக்குறிப்பில் சதரிவிக்கப்பட்டுள்ைது. 

 

3. “ஒவர நாடு; ஒவர குடும்ப அட்யை” திட்ைத்தில் 77 வகாடி 

பைனாளிகள்: மத்திை அரசு தகேல் 

“ஒவர நாடு; ஒவர குடும்ப அட்யை” திட்ைத்தில் 77 வகாடி 

வபர் இயணக்கப்பட்டுள்ைதாக மத்திை உணவு, சபாது 

விநிவைாகத்துயை அயமச்சர் பியூஷ் வகாைல் சதரிவித்தார். 

புலம்சபைர்ந்த சதாழிலாைர்கள், அரசின் நலத்திட்ை 

உதவிகயைப் சபறுேதில் சந்திக்கும் சிக்கல்கயைக் 

கருத்தில் சகாண்டு, “ஒவர நாடு; ஒவர குடும்ப அட்யை” 

திட்ைத்யத பிரதமர் நவரந்திர வமாடி அறிமுகம் சசய்தார். 

இந்தத் திட்ைம் தற்வபாது 35 மாநிலங்களில் 

நயைமுயைப்படுத்தப்பட்டு 77 வகாடி மக்கள் பைனயைந்து 

ேருகின்ைனர். 

 

4. தில்லி-காஜிைாபாத் இயைவை சசல்லும் பிராந்திை 

வியரவுப் வபாக்குேரத்து புதிை ரயில் மாதிரி அறிமுகம் 

சசய்ைப்பட்ைது. மணிக்கு 100 முதல் 160 கிமீ வேகத்தில் 

சசல்லக்கூடிை இந்தப் புதிை இரயில் நாட்டின் முதல் 

அதிவேக சமட்வரா இரயிலாகும். 

 

 

 

 



        

    

5. இந்திைாவின் கச்சா எண்சணய் வதயே 8 சதவீதம் 

அதிகரிக்கும் 

இந்திைாவின் கச்சா எண்சணய் வதயே நைப்பாண்டில் 8 

சதவீதம் அதிகரிக்கும் என மதிப்பிைப்பட்டுள்ைது. 

இதுகுறித்து சபட்வராலிைம் ஏற்றுமதி நாடுகளின் 

கூட்ையமப்பின் (OPEC) ஓர் அண்யமை அறிக்யகயில் 

சதரிவிக்கப்பட்டுள்ைதாேது: 

கவரானா வபரிைரால் ஏற்பட்ை சபரும் சீர்குயலவிலிருந்து 

இந்திைப் சபாருைாதாரம் வேகமாக மீண்டு ேருேதன் 

காரணமாக நைப்பு 2022ஆம் ஆண்டில் அதன் கச்சா 

எண்சணயின் வதயே 8% அதிகரித்து நாசைான்றுக்கு 

51.5 இலட்சம் பீப்பாய்கைாக இருக்கும் என மதிப்பிைப்பட்டு 

உள்ைது. கைந்த 2020ஆம் ஆண்டில் இந்திைாவின் கச்சா 

எண்சணயின் வதயே நாசைான்றுக்கு 45.1 இலட்சம் 

பீப்பாய்கைாக இருந்தநியலயில் 2021இல் 47.60 இலட்சம் 

பீப்பாய்கைாக அதிகரித்தது. இது, 5.61% ேைர்ச்சிைாகும் 

என OPEC சதரிவித்துள்ைது. 

 

6. ‘உலக அழகி’ப் பட்ைத்யத சேன்ைார் வபாலந்து இைம் 

சபண் கவராலினா 

2021-ஆம் ஆண்டுக்கான ‘உலக அழகி’ப் பட்ைத்யத 

வபாலந்யதச் வசர்ந்த கவராலினா யபலாவ்ஸ்கா தட்டிச் 

சசன்றுள்ைார். 

70-ஆேது உலக அழகிப் வபாட்டி, கரீபிைன் தீவுகளில் 

ஒன்ைான வபார்வைாரிகாவில் உள்ை சான் ஜுோன் நகரில் 

நைத்தப்பட்ைது. அதில், 2020-இல் மிஸ் இந்திைா பட்ைம் 

சேன்ை மானசா ோராணசி உள்பை 97 வபர் கலந்து 

சகாண்ைனர். 

இறுதியில், வபாலந்தின் கவராலினா யபலாவ்ஸ்கா உலக 

அழகிப் பட்ைத்யத சேன்ைார். அேருக்கு 2020-இல் உலக 

அழகிப் பட்ைம் சேன்ை ஜயமக்கா அழகி வைானி ஆன் சிங் 

கிரீைம் அணிவித்து சகௌரவித்தார். 

இந்திை அசமரிக்க அழகிைான ஸ்ரீ சாயினி இரண்ைாேது 

இைத்யதயும், ஐேரி வகாஸ்ட்யைச்வசர்ந்த ஒலிவிைா வைஸ் 

மூன்ைாேது இைத்யதயும் பிடித்தனர். 

 

7. உலகின் மகிழ்ச்சிகரமான நாடு இதுதாங்க... 

உலகின் மகிழ்ச்சிகரமான நாைாக பின்லாந்து ஐந்தாேது 

முயைைாக வதர்வு சசய்ைப்பட்டுள்ைது. ஐநா சேளியிட்ை 

குறியீட்டு பட்டிைலில் குயைோன மதிப்சபண்கயை 

சபற்று மகிழ்ச்சிைற்ை நாைாக ஆப்கானிஸ்தான் 

விைங்குகிைது. மகிழ்ச்சிைற்ை நாடுகளின் பட்டிைலில் 

இரண்ைாேது நாைாக சலபனான் உள்ைது. 

சசர்பிைா, பல்வகரிைா மற்றும் ருவமனிைா ஆகிை நாடுகள் 

நல்ோழ்வு குறியீட்டு மதிப்சபண்களில் நல்ல ஏற்ைத்யத 

கண்டுள்ைது. பட்டிைலில், சலபனான், சேனிசுலா மற்றும் 

ஆப்கானிஸ்தான் நாடுகள் மிகப்சபரிை சரியேச் சந்தித்து 

உள்ைன.  

சபாருைாதார சரியே சந்தித்துேரும் சலபனான், 

பட்டிைலில் கயைசிக்கு முந்யதை இைத்யதப் பிடித்துள்ைது. 

146 நாடுகள்சகாண்ை பட்டிைலில் ஜிம்பாப்வேக்கு அடுத்த 

இைத்தில் சலபனான் உள்ைது. 

வபாரால் மிகப்சபரிை தாக்கத்யதச் சந்தித்துேரும் 

ஆப்கானிஸ்தாயன கைந்த ஆகஸ்ட் மாதம் தலிபான்கள் 

யகப்பற்றினர். தற்வபாது பட்டிைலில், இந்த நாடு கயைசி 

இைத்தில் உள்ைது. தகுந்த உதவி கியைக்காவிட்ைால் 

இந்த குளிர்காலத்தில், ஐந்து ேைதுக்கு குயைோக உள்ை 

10 லட்சம் குழந்யதகள் பசிைால் உயிரிழக்கலாம் என்றும் 

UNICEF எச்சரித்துள்ைது.  

சபாருைாதார மற்றும் சமூக ரீதிைான மக்கள் மகிழ்ச்சிைாக 

உள்ைார்கைா என்பது ஆராைப்பட்டு கைந்த 10 

ஆண்டுகைாக உலக மகிழ்ச்சிகர குறியீடு சேளியிைப்பட்டு 

ேருகிைது. மூன்ைாண்டு காலத்தில், அதன் சராசரி 

கணக்கிைப்பட்டு சுழிைத்திலிருந்து 10 மதிப்சபண்கள் 

ேயர அளிக்கப்படுகிைது. உக்யரன் மீதான ரஷிை வபார் 

சதாைங்குேதற்கு முன்வப இறுதிப்பட்டிைல் தைாரிக்கப்பட்டு 

-விட்ைது. 

வமற்கத்திை ஐவராப்பிை நாடுகவை பட்டிைலில் ஆதிக்கம் 

சசலுத்திேருகிைது. முதலிைத்தில் பின்லாந்தும் 2ஆேது 

இைத்தில் சைன்மார்க்கும் 3ஆேது இைத்தில் ஐஸ்லாந்தும் 

உள்ைது. சுவிச்சர்லாந்து, சநதர்லாந்து ஆகிை நாடுகள் 

அடுத்தடுத்த இைத்தில் உள்ைன. 

3 இைங்கள் முன்வனறி அசமரிக்கா 16ஆேது இைத்தில் 

உள்ைது. 17ஆேது இைத்தில் பிரிட்ைனும் 20ஆேது 

இைத்தில் பிரான்ஸ் நாடும் இைம்சபற்றுள்ைது. 

 

8. ராணுே ஆராய்ச்சிக்காக 45 நாட்களில் 7 மாடி கட்டிைம் 

கட்டி டிஆர்டிஓ சாதயன: சபங்களூருவில் ராஜ்நாத் சிங் 

திைந்து யேத்தார் 

ராணுே ஆராய்ச்சி & வமம்பாட்டு கழக (DRDO) அதிகாரிகள் 

கூறிைதாேது: DRDO உள்நாட்டில் உருோக்கப்பட்ை 

ஐபிரிட் சதாழில்நுட்பத்யதப் பைன்படுத்தி சபங்களூருவில் 

7 மாடி கட்டிைத்யத 45 நாட்களில் கட்டி முடித்துள்ைது. இக் 

கட்டிைம் 5ஜி வமம்பட்ை உள்நாட்டு வபார் விமானங்களின் 

தைாரிப்புக்காக ஆராய்ச்சி மற்றும் வமம்பாட்டுக்காக 

பைன்படுத்தப்படும். இவ்ோறு அதிகாரிகள் சதரிவித்தனர். 

 

 



        

    

1. சமீப சசய்திகளில் இடம்சபற்ற, ‘செனீவா ஒப்பந்தங்கள்’ 

என்பதுடன் சதாடர்புடடயது எது? 

அ) டிஜிட்டல் நாணயம் 

ஆ) ப ாரின்ப ாது ப ார் நடத்தைக்கான விதிகள்  

இ)  ருவநிதை மாற்றம் 

ஈ) ஏற்றுமதி-இறக்குமதி ககாள்தக 

✓ ‘கெனீவா ஒப் ந்ைங்கள்’ என் து ப ார் நடத்தைக்கான 

விதிமுதறகதை முன்னிதைப் டுத்தும் ககாள்தககளின் 

கைாகுப் ாகும். உக்தைன் மீைான ைஷ்யாவின் ஆயுைம் 

ஏந்திய  தடகயடுப்பின்ப ாது, குடிமக்களின்  ல்பவறு 

உட்கட்டதமப்புகளும் இைாணுவத்தைச் சாைாை  ைரும் 

 ாதிக்கப் ட்டனர். மனிை உரிதம மீறல்கள் அதிகரித்து 

வருவைாக கூறப் டுகிறது. 

 

2. ‘நுண்ணிதி கடன்களுக்கான ஒழுங்குமுடற கட்டடை 

-ப்பின்’ வழிமுடறகடை சவளியிட்ட நிறுவனம் எது? 

அ) NABARD 

ஆ) இந்திய ரிசர்வ் வங்கி  

இ) நிதி அதமச்சகம் 

ஈ) கூட்டுறவு அதமச்சகம் 

✓ இந்திய ரிசர்வ் வங்கி RBI (நுண்நிதி கடன்களுக்கான 

ஒழுங்குமுதற கட்டதமப்பு) விதிகள், 2022-ஐ கவளியிட் 

-டுள்ைது, இது 2022 ஏப்.1 முைல் நதடமுதறக்கு வரும்.  

✓ வழிகாட்டுைலின்கீழ், கடன்கள் பிதணயமாக இருப் தை 

உறுதிகசய்யுமாறு, சிறு நிதிப் பிரிவுக்கு கடன் வழங்கும் 

ஒழுங்கு டுத்ைப் ட்ட நிறுவனங்கதை இந்திய ரிசர்வ் 

வங்கி பகட்டுக்ககாண்டுள்ைது. 

 

3. ‘பயிர் பல்வடகப்படுத்தல் குறியீட்டட’ப் பயன்படுத்திய 

முதல் ைாநிலம் எது? 

அ) ைமிழ்நாடு 

ஆ) கைலுங்கானா  

இ) ஆந்திை பிைபைசம் 

ஈ)  ஞ்சாப் 

✓ நாட்டிபைபய முைன்முதறயாக, கைலுங்கானா மாநிைம் 

‘ யிர்  ல்வதகப் டுத்ைல் முதற’கதை குறியீட்டு வடிவில் 

 திவுகசய்யத்கைாடங்கியுள்ைது.  யிர்  ல்வதகப் டுத்ைல் 

குறியீட்டின் டி, அம்மாநிைம் 77 வதககதை  யிரிடுகிறது. 

எதிர்காைத்தில், மாநிைத்தில்  யிர்  ல்வதகப் டுத்ைலுக்கு 

இந்ைக் குறியீடு ஓர் அடிப் தடயாக இருக்கும். 

 

4. பன்னாட்டைவில் ஆயுதப்பரிைாற்றங்களின் பபாக்குகள் 

குறித்த SIPRI’இன் 2021 அறிக்டகயின்படி, உலகைவில் 

ஆயுதங்கடை அதிகைவில் இறக்குைதி சசய்யும் நாடு எது? 

அ) அகமரிக்கா 

ஆ) இந்தியா  

இ) சீனா 

ஈ) இஸ்பைல் 

✓ ஸ்டாக்ப ாம்  ன்னாட்டு அதமதி ஆைாய்ச்சி நிறுவனம் 

(SIPRI)  ன்னாட்டு ஆயுைப்  ரிமாற்றங்களின் ப ாக்குகள், 

2021 அறிக்தகதய கவளியிட்டது. இவ்வறிக்தகயின் டி, 

உைக அைவில் ஆயுைங்கதை அதிக அைவில் இறக்குமதி 

கசய்யும் நாடாக இந்தியா உள்ைது. 

✓ இந்தியாவின் க ரும் ாைான  ாதுகாப்புப் க ாருட்கள் 

ைஷ்யாவிலிருந்து வருகிறது.  ாதுகாப்பு உ கைணங்களில் 

உள்நாட்டு வைர்ச்சிக்கு இந்தியா அழுத்ைம் ைந்துவருகிறது. 

பமலும் 2022-23ஆம் ஆண்டிற்கான மூைைன வரவு 

செலவுத்திட்டத்தில் 68 சைவீைத்தை உள்நாட்டு உற் த்தித் 

கைாழில்களுக்கு இந்தியா ஒதுக்கியுள்ைது. 

 

5. ‘இஸ்லாமிய சவறுப்டப எதிர்த்துப் பபாராடுவதற்கான 

சர்வபதச தினம்’ என ஐநா அறிவித்துள்ை நாள் எது? 

அ) மார்ச்.12 

ஆ) மார்ச்.14 

இ) மார்ச்.15  

ஈ) மார்ச்.18 

✓ ஐநா க ாதுச்சத  மார்ச்.15-ஐ இஸ்ைாமிய கவறுப்த  

எதிர்த்துப் ப ாைாடுவைற்கான சர்வபைச தினமாக நிறுவும் 

தீர்மானத்திற்கு ஒப்புைல் அளித்ைது. தீர்மானம் ஐநா’ஆல் 

ஒருமித்ை கருத்துடன் ஏற்றுக்ககாள்ைப் ட்டது. 

✓ இது மை விடுைதைக்கான உரிதமதய வலியுறுத்துகிறது. 

பமலும், கடந்ை 1981ஆம் ஆண்டின் தீர்மானத்தையும் இது 

நிதனவு டுத்துகிறது.  

 

6. “யுவ விஞ்ஞானி கார்யக்ரம்” (YUVIKA) திட்டத்டத 

நடத்துகிற அடைப்பு எது? 

அ) ஆர்பிஐ 

ஆ) இஸ்பைா  

இ) டிஆர்டிஓ 

ஈ)  ார்க் 

✓ இந்திய விண்கவளி ஆய்வு தமயமானது (ISRO)  ள்ளி 

மாணவர்களுக்காக “யுவ விஞ்ஞானி கார்யக்ைம்” (YUVIKA) 

என்ற சிறப்புத் திட்டத்தை ஏற் ாடு கசய்து வருகிறது. இது 

“இைம் விஞ்ஞானி திட்டம்” என்றும் அதழக்கப் டுகிறது.  

✓ இது விண்கவளி கைாழில்நுட் ம், விண்கவளி அறிவியல் 

மற்றும் விண்கவளிப்  யன் ாடுகள் ற்றிய அடிப் தட 

அறிதவ இைம் மாணவர்களுக்கு, குறிப் ாக கிைாமப் 

புறங்கதைச் பசர்ந்ைவர்களுக்கு வழங்குவதை பநாக்கமா 

-கக் ககாண்டுள்ைது. 

 

7. ‘PM KUSUM’ திட்டத்தின் பநாக்கம் என்ன? 

அ) உழவர்களுக்கு நிதி மானியம் 

ஆ) உழவர்களின் ஆற்றல்  ாதுகாப்பு  

இ) உழவர்களுக்கு  யிர்க்காப்பீடு 

ஈ) உழவர்களுக்கு உை மானியம் 

✓ உழவர்களின் ஆற்றல்  ாதுகாப்த  உறுதிகசய்வைற்காக 

பிைைமர் கிசான் உர்ொ சுைக்ஷா ஏவம் உத்ைான் மகாபியன் 

(PM KUSUM) திட்டம் 2019-இல் கைாடங்கப் ட்டது. 

 

 

 

 

 

 

 



        

    

✓ கூறு-A ஆனது மின் கட்டதமப்புடன் இதணக்கப் ட்ட 

புதுப்பிக்கத்ைக்க ஆற்றல் மின்னுற் த்தி நிதையங்கதை 

அதமப் தை உள்ைடக்கியது. ‘B’ விவசாய  ம்புகள் / நீர்ப் 

 ாசன அதமப்புகதை நிறுவுைதையும் ‘C’  ம்புகதை 

சூரியமயமாக்கதையும் உள்ைடக்கியுள்ைது. 

✓ அண்தமயில், கர்நாடக அதமச்சைதவ PM KUSUM-B 

திட்டத்தைச் கசயல் டுத்ை ஒப்புைல் அளித்ைது. 

 

8. ைகளிர் உலகக்பகாப்டப வரலாற்றில் சமீபத்தில் அதிக 

விக்சகட்டுகடை வீழ்த்திய இந்திய வீராங்கடன யார்? 

அ) மிைாலி ைாஜ் 

ஆ) ெூைன் பகாஸ்வாமி  

இ)  ர்மன்ப்ரீத் கவுர் 

ஈ) ஸ்மிருதி மந்ைனா 

✓ க ண்கள் உைகக்பகாப்த  வைைாற்றில் அதிக விக்ககட் 

வீழ்த்திய வீைாங்கதன என்ற சாைதனதய இந்திய 

அணியின் மூத்ை பவகப் ந்து வீச்சாைர் ெூைன் 

பகாஸ்வாமி  தடத்துள்ைார். 

✓ 2022 ஐசிசி மகளிர் ஒருநாள் உைகக்பகாப்த யில் 

பமற்கிந்தியத் தீவுகளுக்கு எதிைான ப ாட்டியின்ப ாது 

அவர் இச்சாைதனதய நிகழ்த்தினார். இைன்மூைம் மகளிர் 

உைகக்பகாப்த யில் 31 ப ாட்டிகளில் 40 விக்ககட்டுக 

-தை வீழ்த்திய ஆஸ்திபைலியாவின் லின் புல்ஸ்டனின் 

(39) சாைதனதய அவர் முறியடித்துள்ைார். 

 

9. உலக வனவுயிரிகள் நாள் கடடப்பிடிக்கப்படுகிற பததி 

எது? 

அ) மார்ச்.03  

ஆ) மார்ச்.02 

இ) மார்ச்.01 

ஈ) மார்ச்.05 

✓ ஆண்டுத ோறும் மார்ச்.3ஆம் பைதி ஐநா சத யால் உைக 

வனவுயிரிகள் நாைாகக் ககாண்டாடப் டுகிறது. பமலும் 

இந்ை ஆண்டு (2022), “Recovering key species for 

ecosystem restoration” என்ற கருப்க ாருளின் கீழ் இந்ை 

நாள் ககாண்டாடப் டுகிறது. 

✓ இது அழிவின் விளிம்பிலிருக்கும் வனவுயிரிகதைப் 

 ாதுகாப் தை ைனது பநாக்கமாகக் ககாண்டுள்ைது. 

 

10. உலக சிட்டுக்குருவிகள் நாள் சகாண்டாடப்படுகிற 

பததி எது? 

அ) மார்ச்.20  

ஆ) மார்ச்.21 

இ) மார்ச்.22 

ஈ) மார்ச்.23 

✓ உைக சிட்டுக்குருவிகள் நாைானது ஒவ்பவார் ஆண்டும் 

மார்ச்.20 அன்று ககாண்டாடப் டுகிறது. 

✓ ஊர்க்குருவிகள் உட் ட  ல்பவறு வதகயான சிட்டுக் 

குருவி இனங்களுக்கு மனிைனால் ஏற் டும் அச்சுறுத்ைல் 

-கள் ற்றிய விழிப்புணர்தவ ஏற் டுத்துவைற்காக இந்ை 

நாள் ககாண்டாடப் டுகிறது. இது பநச்சர் ஃ ாகைவர் 

கசாதசட்டி ஆஃப் இந்தியா மற்றும் பிைான்சின் Eco-Sys 

Action Foundation ஆகியவற்றால் ககாண்டாடப் டுகிறது. 

‘LOVE Sparrows’ என்பது நடப்பு (2022) ஆண்டில் வரும் 

இந்நோளுக்கோனக் கருப்சபோருளோகும். 

 

 

1. ைமிழ்நாடு நிதிநிதை அறிக்தக 2022-23: முக்கிய 

அம்சங்கள்...! 

ைமிழக அைசின் 2022-23ஆம் ஆண்டிற்கான நிதிநிதை 

அறிக்தகதய நிதியதமச்சர்  ழனிபவல் தியாகைாென் 

ைாக்கல் கசய்ைார். 

அைன் முக்கிய அம்சங்கள் பின்வருமாறு:  

* புதிைாகத் பைாற்றுவிக்கப் ட்ட 6 மாவட்டங்கள் உள்ளிட்ட 

19 மாவட்டங்களிலுள்ை அைசு மருத்துவமதனகள் `1,019 

பகாடி கசைவில் மாவட்டத் ைதைதம 

மருத்துவமதனகைாக ைைம் உயர்த்ைப் டும்.  

*  உயர்ைை மனநைச் பசதவகதை வழங்குவைற்காக, 

கீழ்ப் ாக்கத்திலுள்ை மனநை மருத்துவமதனதய 

‘ைமிழ்நாடு மனநைம் மற்றும் நைம்பியல் நிறுவனம்’ என்ற 

உயர்நிதை அதமப் ாக பமம் டுத்திட அைசு திட்டமிட்டு 

உள்ைது. இைற்கு முைற்கட்டமாக ̀ 40 பகாடி வழங்கப் டும். 

* காஞ்சிபுைம் அைசு அறிஞர் அண்ணா நிதனவு புற்றுபநாய் 

மருத்துவமதன மற்றும் ஆைாய்ச்சி நிதையம் 750 

 டுக்தக வசதிகளுதடய, ைன்னாட்சி அதிகாைம் க ற்ற 

உயர்ைை மருத்துவமதனயாக பமலும் ைைமுயர்த்ைப் டும். 

இைற்காக `100 பகாடி மதிப்பீட்டில், உைக வங்கி மற்றும் 

பைசிய சுகாைாை இயக்க நிதி உைவியுடன் 

கசயல் டுத்ைப் டும். 

* பைசிய ஊைக சுகாைாை இயக்கத் திட்டத்திற்கு `1,906 

பகாடி ஒதுக்கீடு. 

*  அவசை ஊர்தி பசதவகளுக்கு `304 பகாடி ஒதுக்கீடு. 

*  டாக்டர் முத்துகைட்சுமி கைட்டி மகப்ப று நிதியுைவித் 

திட்டத்திற்கு `817 பகாடி ஒதுக்கீடு. 

*  மருத்துவம் மற்றும் மக்கள் நல்வாழ்வுத் துதறக்கு 

`17,901.73 பகாடி ஒதுக்கீடு. 

* அைசுத்துதறகளில் அதசயும் மற்றும் அதசயா கசாத்து 

விவைங்கதை பசகரித்து கண்காணிக்க கசாத்து 

பமைாண்தம கமன்க ாருள் உருவாக்கப் டும்.  

* மின்சாைத்தில் இயங்கும் 500 ப ருந்துகளும், டீசலில் 

இயங்கும் 2213 ப ருந்துகளும் வாங்கப் டும்.  

* ைமிழகத்தில் திறன்மிக்க மனிை வைத்தை பமலும் 

பமம் டுத்தி அறிவுசார் க ாருைாைாைத்தை உருவாக்குவது 

அைசின் கைாதைபநாக்கு திட்டமாகும்.  

* உைகைாவிய  ங்களிப்புடன் ஒரு அறிவுசார் நகைம் 

உருவாக்கப் டும். இது உைகில் புகழ்க ற்ற 

 ல்கதைக்கழங்களின் கிதைகதைக் ககாண்டிருக்கும்.  

 

 

 



        

    

* ஆைாய்ச்சி மற்றும் பமம் ாட்டு தமயங்கை, திறன்  யிற்சி 

தமயங்கள், அறிவுசார் கைாழில் நிறுவனங்கள் உள்ளிட்ட 

பிரிவுகதை இந்ை அறிவுசார் நகைம் ககாண்டிருக்கும்.  

* ைமிழத்தில் டிட்பகா, சிப்காட், டான்கெட்பகா ப ான்ற 

அைசு க ாது நிறுவனங்களுடன் இதணந்து மாநிை 

 ல்கதைக்கழங்கள் ைங்கள் வைாகங்களில் ஆைாய்ச்சி 

பூங்காக்கள் அதமக்க ஊக்குவிக்கப் டும். 

* ைமிழகத்தில் உயர்கல்வி பசர்க்தக விகிைம் உயர்ந்து 

வருகிறது. அைசு கல்லூரி,  ல்கைாழில்நுட்  கல்லூரிகளில் 

கட்டதமப்பு பமம் டுத்துவது அவசியம். 

* அடுத்ை 5 ஆண்டில் `1000 பகாடியில் சிறப்பு திட்டம் 

உருவாக்கி புதிய வகுப் தற, விடுதி, ஆய்வகம், 

திறன்மிகு வகுப் தற உருவாக்கப் டும். இைற்காக இந்ை 

ஆண்டில் `250 பகாடி வழங்கப் ட்டுள்ைது. 

* முன்னுரிதம அடிப் தடயில் 7.5 சைவீைம் ஒதுக்கீட்டில் 

கல்லூரிகளில் பசரும் அைசுப்  ள்ளி மாணவர்களின் 

 ல்பவறு கட்டணத்துக்காக `201 பகாடி ஒதுக்கீடு 

கசய்யப் ட்டுள்ைது.  

* ைமிழகத்தில் ஏற்றுமதிதய பமம் டுத்ை `100 பகாடி 

சிறப்பு நிதி ஒதுக்கீடு.  

* இல்ைம் பைடி கல்வித் திட்டம் இந்ை ஆண்டு 

கசயல் டுத்ைப் டும். இைற்காக `200 பகாடி நிதி ஒதுக்கீடு.  

* கசன்தன நந்ைம் ாக்கத்தில் `75 பகாடியில் புத்கைாழில் 

உருவாக்க தமயம் அதமக்கப் டும்.  

* பகதவயில் தகத்கைாழில் பமம் ாட்டு குழுவம் 

அதமக்க `5 பகாடி நிதி ஒதுக்கீடு.  

* பகாதவ, பவலூர், க ைம் லூரில் புதிய கைாழில் 

பூங்காக்கக்கள் அதமக்கப் டும்.  

* சிதிைமதடந்ை 1000 ஆண்டுகள்  ழதமயான 

பகாயில்கதை புணைதமக்க `100 பகாடி ஒதுக்கீடு. 

*  இந்து சமய அறநிதைத்துதறக்கு ̀ 387 பகாடி ஒதுக்கீடு. 

* ைமிழகத்தில் அதிக ப ாக்குவைத்து கநரிசல் ககாண்ட 

கீதழக் கடற்கதைச் சாதை ஆறு வழிச் சாதையாக 

மாற்றப் டும் 

* மாநகை ப ருந்துகளில் மகளிர் இைவச ப ருந்து  யணம் 

கசய்யும் திட்டத்திற்கு `1520 பகாடி மானியம்.  

* துதறமுகம் - மதுைவாயல் உயர்மட்ட சாதை 

திட்டத்திற்கு `5770 பகாடி ஒதுக்கீடு. 

* நகர்ப்புற உள்ைாட்சி அதமப்புகளின் அடிப் தட 

பைதவகைா நிதறவு கசய்ய `1,000 பகாடி நிதி ஒதுக்கீடு.  

 * நகர்ப்புற வைர்ச்சித்துதறக்கு `8737 பகாடி ஒதுக்கீடு. 

*  பிைைமரின் வீடு வசதித்திட்டத்திற்கு `7,300 பகாடி 

ஒதுக்கீடு.  

* ஏதழ மக்களுக்கு அம்ருத் திட்டத்தின் கீழ் வீடு கட்ட 

`2030 பகாடி ஒதுக்கீடு. 

* 100 நாள்கள் பவதைவாய்ப்பு திட்டத்திற்கு `2800 

பகாடி ஒதுக்கீடு.  

* கசன்தனதய பமம் டுத்தும் சிங்காைச் கசன்தன 2.0 

திட்டத்திற்கு `500 பகாடி ஒதுக்கீடு. 

* 149 சமத்துவபுைங்கதை சீைதமக்க ̀ 190 பகாடி ஒதுக்கீடு.  

* ஒருங்கிதணந்ை குழந்ை வைர்ப்பு திட்டத்திற்கு `2,542 

பகாடி ஒதுக்கீடு. 

* அைசுப்  ள்ளியில்  யின்று உயர்கல்வி கசல்லும் 

மாணவிகளுக்கு மாைம் `1000 உைவித்கைாதக 

வழங்கப் டும். க ண்கள் உயர்க்கல்வி இதடநிற்றதை 

ைடுக்க கல்லூரியில் பசர்ந்து அவர்கள்  டிப்பு முடியும் 

வதை மாைம் `1000 வங்கிக் கணக்கில் கசலுத்ைப் டும். 

அம்மாணவிகள் பிற திட்டங்களில் உைவித்கைாதக 

க ற்றிருந்ைாலும் வழங்கப் டும்.  

* சட்டப்ப ைதவயின் பகள்வி பநைத்தை பநைடி ஒளி ைப்புச் 

கசய்வைற்கு நடவடிக்தக எடுக்கப் ட்டுள்ைது. 

* அைசு சாைா ைனியார்  ள்ளிகளில் ைமிழ் வழியில்  யிலும் 

மாணவர்களுக்கு 1 முைல் 10 ஆம் வகுப்பு வதை இைவச 

 ாடப் புத்ைகங்கள் வழங்கப் டும். இைற்காக ̀ 15 பகாடி நிதி 

ஒதுக்கீடு. 

* புதிைாக 18 ஆயிைம் வகுப் தறகள் கட்ட `13,000 பகாடி 

நிதி ஒதுக்கீடு. 

* அைசுப்  ள்ளிகதை ைைம் உயர்த்தும் வதகயில், 

அன் ழகன் க யரில் திட்டம்.  

*அைசுக் கல்லூரிகளின் கட்டதமப்த  பமம் டுத்ை `250 

பகாடி ஒதுக்கீடு. 

* ைமிழக அைசின்  ள்ளிக்கல்வித்துதறக்கு `36,895.89 

பகாடி ஒதுக்கீடு. 

* சுய உைவிக்குழுக்களுக்கான கடன், உழவர்களுக்கான 

 யிர்கடன் வழங்க `4,130 பகாடி ஒதுக்கீடு 

* சமூக ஊடகங்களில் ைவறான பிைசாைத்தை ைடுக்க சமூக 

ஊடக சிறப்பு தமயம் அதமக்கப் டும். 

* முதிபயார் ஓய்வூதியம், மாற்றுத்திறனாளிகள் 

ஓய்வூதியம் உள்ளிட்ட சமூக  ாதுகாப்பு ஓய்வூதியத் 

திட்டங்களுக்கு `4,816 பகாடி நிதி ஒதுக்கீடு. 

* விழுப்புைம், இைாமநாைபுைத்தில் `10 பகாடியில் கைால் 

க ாருள்கதை தவக்க அருங்காட்சியகம் அதமக்கப் டும் 

* கசன்தன அருபக ைாவைவயில் பூங்கா `300 பகாடியில் 

அதமக்கப் டும். 

* கிண்டி சிறுவர் பூங்கா பமம் டுத்ைப் டும்.  

* ைந்தை க ரியாரின் எழுத்துகதை எட்டுத்திக்கும் எடுத்து 

கசல்ை க ரியாரின் சிந்ைதன அடங்கிய கைாகுப்பு 21 

இந்திய உைக கமாழிகளில் அச்சு மற்றும் டிஜிட்டல் 

வழியில் கவளியிடப் டும். இைற்காக 5 பகாடி ஒதுக்கீடு 

கசய்யப் ட்டுள்ைது. 

* ைமிழ்கமாழிக்கும் பிற சர்வபைச கமாழிகளுக்கும் 

இதடபயயுள்ை கைாடர்த  ஆைாய குழு அதமக்கப் டும். 

அகை முைலி உருவாக்கும் திட்டத்திற்கு ̀ 2 பகாடி ஒதுக்கீடு. 

* ைமிழ் கமாழியின் கைான்தம, கசம்தமதய 

நிதைநாட்டிட நடவடிக்தக பமற்ககாள்ைப் டும்! 

* ைமிழ் வைர்ச்சித் துதறக்கு  ட்கெட்டில் `82.86 பகாடி 

நிதி ஒதுக்கீடு 

* நீர்நிதை  ாதுகாப்பு மற்றும் அைசு நிைங்கதை மீட்கும் 

 ணிகளுக்காக `50 பகாடி ஒதுக்கீடு. 



        

    

* வருவாய்  ற்றாக்குதற கடந்ை ஓைாண்டில் `7ஆயிைம் 

பகாடியாக குதறக்கப் ட்டுள்ைது. 

* கவள்ைத்ைடுப்பு  ணிகளுக்காக முைற்கட்டமாக `500 

பகாடி ஒதுக்கீடு.  

* ைமிழகத்திலுள்ை 64 அதணகதை புனைதமக்க `1,064 

பகாடி ஒதுக்கீடு. 

* ைமிழக அைசின் நீர்வைத்துதறக்கு `7,338.36 பகாடி 

ஒதுக்கீடு. 

* வட்டியில்ைா  யிர்க்கடன் திட்டத்திற்கு `200 பகாடி நிதி 

ஒதுக்கீடு. 

* வரும் நிதியாண்டில் மாநிை கமாத்ை உற் த்தியில் நிதிப் 

 ற்றாக்குதற 4.61%லிருந்து 3.80 ஆக குதறயும். 

* வருவாய்  ற்றாக்குதற வரும் ஆண்டில் 7 ஆயிைம் 

பகாடிக்கு பமல் குதறய வாய்ப்புள்ைது. 

* ககாற்தகயில் `5 பகாடியில் ஆழ்கடல் ஆய்வு 

பமற்ககாள்ைப் டும் 

* தீயதணப்பு மற்றும் மீட்புப்  ணிகள் துதறக்காக `496 

பகாடி ஒதுக்கீடு. 

* வானிதை முன்னறிவிப்பு கட்டதமப்த  உருவாக்க ̀ 10 

பகாடி ரூ ாய் ஒதுக்கீடு. 

* இைண்டு பைடார்கள், 100 ைானியங்கி வானிதை 

தமயங்கள், 400 ைானியங்கி மதழ மானிகள் 

அதமக்கப் டும். 

*  `20 பகாடியில் வள்ைைார் கால்நதட  ாதுகாப் கங்கள் 

அதமக்கப் டும். 

* ஆைைவில்ைாை, தகவிடப் ட்ட விைங்குகதை  ைாமரிக்க 

வள்ைைார்  ல்லுயிர் காப் கங்கள் `20பகாடி. 

* ைமிழக அைசின் சுற்றுச்சூழல் துதறக்கு ̀ 849 பகாடி நிதி 

ஒதுக்கீடு. 

* ஆண்டுபைாறும் 4 இைக்கிய திருவிழாக்கள் நடத்ை `5.6 

பகாடி ஒதுக்கீடு.  

* மாணவர்களுக்கு இைவச தசக்கிள் திட்டத்திறிகு ̀ 1062 

பகாடி ஒதுக்கீடு. 

* எம்ஜிஆர் சத்துணவு திட்டத்திற்கு `1949 பகாடி 

ஒதுக்கீடு. 

* சமூக நைத்துதறக்கு `5922.40 பகாடி ஒதுக்கீடு. 

* முைல்வரின் விரிவான மருத்துவக் காப்பீடு திட்டத்திற்கு 

`1540 பகாடி ஒதுக்கீடு.    

* வதையாடு  ாதுகாப்பு திட்டத்திற்கு `10 பகாடி ஒதுக்கீடு. 

*  ைமிழக அைசின் ஒலிம்பிக் ைங்கப் ைக்கம் பைடல் 

திட்டத்திற்கு `25 பகாடி ஒதுக்கீடு.  

*  கசன்தனயில் சதுைங்க ஒலிம்பியாட் நதடக றுகிறது. 

இதில், 150 நாடுகதைச் பசர்ந்ை வீைர், வீைாங்கதனகள் 

 ங்பகற்கின்றனர்.  

* விதையாட்டுத்துதறக்கு `293 பகாடி ஒதுக்கீடு. 

 

 

 

2. இைாமாமிர்ைம் நிதனவு நிதி 

மூவலூர் இைாமாமிர்ைம் அம்தமயார் நிதனவு திருமண 

நிதியுைவித் திட்டம் ைமிழகத்தில் கசயல் டுத்ைப் ட்டு 

வருகிறது. இந்ைத் திட்டத்தை “மூவலூர் இைாமாமிர்ைம் 

அம்தமயார் உயர்கல்வி உறுதித்திட்டம்” எனப் க யர் 

மாற்றம் கசய்யப் டுவைாக நிதிநிதை அறிக்தகயில் 

கைரிவிக்கப் ட்டுள்ைது. இைன்மூைம், அைசுப் ள்ளிகளில் 

6-ஆம் வகுப்பு முைல் பிைஸ் 2 வதை  யிலும் மாணவிகள் 

கல்லூரியில் பசர்ந்ைவுடன் மாைந்பைாறும் ைைா ஆயிைம் 

ரூ ாய் வங்கிக்கணக்கில் வைவு தவக்கப் டும். 

இந்ை மாணவிகள் ஏற்ககனபவ பிற கல்வி உைவித் 

கைாதககதை க ற்று வந்ைாலும் இந்ைத் திட்டத்தில் 

கூடுைைாக உைவிதயப் க றைாம் எனவும், இத்திட்டத்தின் 

மூைம் சுமார் 6 இைட்சம் மாணவிகள் ஒவ்பவார் ஆண்டும் 

 யன்க ற வாய்ப்புள்ைைாகவும் நிதிநிதை அறிக்தகயில் 

குறிப்பிடப் ட்டுள்ைது. 

 

3. கசன்தன அருபக `300 பகாடியில் ைாவைவியல் 

பூங்கா -  ட்கெட்டில் அறிவிப்பு 

ைாவைவியல் பூங்காக்கள்,  ல்லுயிரினங்களின் இருப்பிடங் 

-கைாகவும், க ாதுமக்களுக்கான க ாழுதுப ாக்கு 

தமயங்கைாகவும் திகழ்கின்றன. இைதனக் கருத்தில் 

ககாண்டு, ைண்டன் க்யூபூங்கா அதமப்புடன் இதணந்து 

கசன்தனக்கு அருகில் ைாவைவியல் பூங்கா 300 பகாடி 

ரூ ாய் மதிப்பீட்டில் அதமக்கப் டும். இைற்கான விரிவான 

திட்ட அறிக்தக இவ்வாண்டு ையாரிக்கப் டும். 

காைநிதை மாற்றத்தை எதிர்ககாள்ைவும் இடர் ைணிக்கும் 

திட்டங்கள் மற்றும்  சுதமயாக்கும் திட்டங்களுக்கு 

ப ாதிய நிதியிதன அளித்திடவும், “ைமிழ்நாடு  சுதமக் 

காைநிதை மாற்ற நிதியத்தை” அைசு உருவாக்கும். 

ைமிழ்நாட்டின் மாநிை விைங்கான வதையாடுகதைப் 

 ாதுகாத்ைல், அவற்றின் வாழ்விடத்தை விரிவு டுத்துைல், 

மக்களிதடபய விழிப்புணர்தவ ஏற் டுத்துைல் ப ான்ற 

பநாக்கங்களுடன் “வதையாடு  ாதுகாப்புத் திட்டத்தை” 

அைசு கசயல் டுத்தும். இத்திட்டத்திற்கு, முைற்கட்டமாக 10 

பகாடி ரூ ாய் ஒதுக்கீடு கசய்யப் ட்டுள்ைது. 

இைம்வயதிலிருந்பை வனம் மற்றும் வனவிைங்குகதைப் 

 ற்றிய விழிப்புணர்தவ குழந்தைகளுக்கு ஏற் டுத்ை, 

கிண்டி குழந்தைகள் பூங்காதவ மறுவடிவதமத்து, 

 றதவகள், வண்ணத்துப்பூச்சிகள், விைங்குகள் 

உள்ைடங்கிய இயற்தகப் பூங்காவாக 20 பகாடி ரூ ாய் 

மதிப்பீட்டில் அதமத்திட அைசு முடிவு கசய்துள்ைது. 

இைற்கான விரிவான திட்ட அறிக்தக இந்ை ஆண்டில் 

ையாரிக்கப் டும். 

பசத்துமதட (பகாயம்புத்தூர் மாவட்டம்), மணவணூர் 

மற்றும் ைடியன் குடிதச (திண்டுக்கல் மாவட்டம்), ஏைகிரி 

(திருப் த்தூர் மாவட்டம்) ஆகிய  குதிகள் சூழல் சுற்றுைாத் 

ைைங்கைாக ைனியார்  ங்களிப்புடன் பமம் டுத்ைப் டும். 

இம்மதிப்பீடுகளில் சுற்றுச்சூழல், காைநிதை மாற்றம் 

மற்றும் வனத்துதறக்கு 849.21 பகாடி ரூ ாய் நிதி 

ஒதுக்கீடு கசய்யப் ட்டுள்ைது. 

 



        

    

4. இயற்தக பவைாண்தம முைல் டிஜிட்டல் விவசாயம் 

வதை: ைமிழக பவைாண்  ட்கெட் 2022-23 சிறப்பு 

அம்சங்கள் 

2022-23-ஆம் ஆண்டுக்கான ைமிழக பவைாண்  ட்கெட் 

சட்டப்ப ைதவயில் ைாக்கல் கசய்யப் ட்டது. கர்நாடகா, 

ஆந்திைாவுக்குப் பின் இந்தியாவிபைபய ைமிழகத்தில் ைான் 

பவைாண் துதறக்ககன ைனியாக  ட்கெட் ைாக்கல் 

கசய்யப் டுகிறது. 

இந்ை பவைாண்  ட்கெட்டில் கமாத்ை நிதி ஒதுக்கீடு - 

`33,007.68 பகாடி. இந்ை  ட்கெட்டின் சிறப்பு அம்சங்கள்: 

* கதைஞரின் அதனத்து கிைாம ஒருங்கிதணந்ை 

பவைாண் வைர்ச்சித் திட்டத்தை 3,204 கிைாம 

ஊைாட்சிகளில் கசயல் டுத்துவைற்கு `300 பகாடி நிதி 

ஒதுக்கீடு. அதனத்துத் துதற திட்டங்கதையும் 

ஒருங்கிதணத்து. (1997 கிைாம  ஞ்சாயத்துகள் 2021-22) 

* முைல்வரின் மானாவாரி நிை பமம் ாட்டுத் திட்டத்தில் 

3,000 மானாவாரி நிைத் கைாகுப்புகளில் 7.5 ைட்சம் ஏக்கர் 

மானாவாரி நிைங்கள்  யன்க றுவைற்கு `132 பகாடி. 

* இயற்தக பவைாண்தம, இடுக ாருட்கள் விநிபயாகம் 

உள்ளிட்ட  ல்பவறு திட்டங்கதை கசயல் டுத்துவைற்கு 

`71 பகாடி மதிப்பில் மாநிை பவைாண்தம பமம் ாட்டுத் 

திட்டம் என்ற புதிய திட்டம் அறிமுகம். 

*  யிர்க் காப்பீட்டுத் திட்டத்தைத் கைாடர்ந்து 

கசயல் டுத்திட `2,546 பகாடி நிதி ஒதுக்கீடு. 

* சிறுைானியங்கள் மற்றும்  யறுவதககள் இயக்கம் 

* இைண்டு சிறுைானிய சிறப்பு மண்டைங்கள், 

* திருவண்ணாமதை, பசைம், கள்ைக்குறிச்சி, விழுப்புைம், 

கடலூர், ைருமபுரி, கிருஷ்ணகிரி, பவலூர் ஆகிய 

மாவட்டங்கதைக் ககாண்டு முைல் மண்டைம், 

* தூத்துக்குடி, விருதுநகர், மதுதை, கைன்காசி, 

இைாமநாைபுைம், சிவகங்தக, பைனி, திருச்சி, கரூர், 

திண்டுக்கல், அரியலூர், க ைம் லூர் ஆகிய 

மாவட்டங்கதைக் ககாண்டு இைண்டாவது மண்டைம், 

* துவதைப்  யிருக்ககன சிறப்பு மண்டைம் (கிருஷ்ணகிரி, 

ைருமபுரி, திருவண்ணாமதை, பசைம் மாவட்டங்கதைக் 

ககாண்டது) 

* சிறுைானியங்களின் ஊட்டச்சத்து  ற்றி விழிப்புணர்வு 

ஏற் டுத்ை சிறுைானிய திருவிழாக்கள், 

* சிறுைானியங்கள் மற்றும்  யறு வதககளுக்கு விதை 

முைல் விற் தனக்கு `152 பகாடியில் உைவி. 

சூரியகாந்தி மற்றும் பசாயாபீன்ஸ் ஆகியவற்றிற்கு சிறப்பு 

கவனம் கசலுத்தி எண்கணய் வித்துக்கதை `29.7 

பகாடிக்கு ஊக்குவித்ைல். 

* `8 பகாடியில் டிஜிட்டல் விவசாயம் அறிமுகம் 

* அதனத்து கிைாம நிைங்களுக்கும் புவியிடக்குறியீடு, 

புதிய  யிர்த் திட்டத்திற்கான  ரிந்துதை, 

* பூச்சி மற்றும் பநாய்களுக்கான கசயற்தக நுண்ணறிவு, 

ட்பைான்கதைப்  யன் டுத்துவைற்கான  யிற்சி, 

* நீர்ப் ாசனத்தில் ைானியங்குமயமாக்கலுக்கு நவீன 

இதணயைை கைாழில்நுட் ம் (Internet of Things) 

* மண் வை அட்தடகளுக்கான ‘ைமிழ் மண் வைம்’ 

இதணயமுகப்பு 

*  யிர் சாகு டிப்  ைப்பிதன கணிக்க கைாதை உணர் 

கைாழில்நுட் த்தைப்  யன் டுத்துைல், 

* இடுக ாருட்கள், விதைகள் மற்றும் கன்றுகதை 

ஆன்தைனில்  திவு கசய்து விநிபயாகம், 

* பவைாண் விரிவாக்க தமயங்ளில்  ணமில்ைா 

 ரிவர்த்ைதன. 

* மயிைாடுதுதறயில் புதிய மண்  ரிபசாைதன கூடம் 

* உயர்மதிப்பு பவைாண் திட்டங்களில், ஆதி திைாவிடர், 

 ழங்குடியின சிறு, குறு விவசாயிகளுக்கு கூடுைைாக 20 

சைவிகிை மானியம் வழங்க `5 பகாடி 

* பூச்சி மற்றும் பநாய் பமைாண்தமக்கான சிறப்பு நிதியாக 

`5 பகாடி 

* கரும்பு விவசாயிகளுக்கு உைவி 

* கமட்ரிக் டன்னுக்கு `195/- சிறப்பு ஊக்கத்கைாதக - 

கரும்பு விதை ஒரு கமட்ரிக் டன்னுக்கு `2,950/- 

* கரும்பு சாகு டிக்கு உைவி - `10 பகாடி 

* சர்க்கதை ஆதைகளில் ஆய்வகத்தின் நவீனமயமாக்கல் 

& ைானியங்கி எதடகள் – `4.5 பகாடி 

* மின் இதணப்பு வழங்கப் ட்ட ைாட்பகா 

 யனாளிகளுக்கு நுண்ணீர்ப்  ாசனம் அதமப் ைற்கு நிதி 

உைவி `20 பகாடி ஒதுக்கீடு 

* பைாட்டக்கதை  யிர்களில் இயற்தக விவசாயத்தை 

ஊக்குவிக்க - `30 பகாடி 

* கைன்தன, மா, ககாய்யா மற்றும் வாதழ பைாட்டங்களில் 

ஊடு யிருக்காக `27.51 பகாடி. 

*  சுதமக்குடில், நிழல்வதைக்கூடம், நிைப்ப ார்தவ, 

த ட்பைாப ானிக்ஸ், கசங்குத்து பைாட்டம் (Vertical 

Garden) ப ான்ற உயர் கைாழில்நுட் ங்களுக்கு `25.9 

பகாடி 

* பைனீ வைர்ப்பு கைாகுப்புகளுக்கு `10.25 பகாடி 

* உழவர் சந்தைகளின் காய்கனிகளின் வைத்தை 

அதிகரிக்க சிறப்புத் திட்டத்திற்கு `5 பகாடி 

* காய்கறிகளில்  ாைம் ரிய ைகங்கதை மீட்கடடுக்க `2 

பகாடி 

*  ருவம் இல்ைாை ைக்காளி சாகு டிதய ஊக்குவிக்க `4 

பகாடி 

*  தன பமம் ாட்டிற்காக `2.65 பகாடி 

*  ண்தண இயந்திைமயமாக்கதை ஊக்குவிக்க `150 

பகாடி 

* முைைதமச்சரின் சூரியசக்தி  ம்பு கசட் திட்டத்திற்காக 

3,000  ம்பு கசட்டுகள் - `65.34 பகாடி மற்றும் 145 

சூரியசக்தி உைர்த்திகள் `3 பகாடி 

* 50 உழவர் சந்தைகதை சீைதமக்க `15 பகாடி மற்றும் 

10 உழவர் சந்தைகதை அதமக்க `10 பகாடி 

* ஒவ்கவாரு மாவட்டத்திலும் ஒரு உழவர் சந்தையில் 

மாதையில் சிறுைானியங்கள்,  யறுவதககதை 

விற் தன கசய்ய அனுமதி. 



        

    

* 2022-23 ைமிழக பவைாண்  ட்கெட்தட ைாக்கல் 

கசய்யும் முன் முைல்வர் மு.க.ஸ்டாலினிடம் வாழ்த்துப் 

க ற்ற பவைாண்தம மற்றும் உழவர் நைன் துதற 

அதமச்சர் எம்.ஆர்.பக. ன்னீர்கசல்வம் 

* மதிப்பு கூட்டல் மற்றும் உணவு  ைப் டுத்துைலுக்கு 

முன்னுரிதம. 

* திண்டிவனம், பைனி மற்றும் மணப் ாதறயில் `381 

பகாடியில் மூன்று மிகப்க ரிய அைவிைான உணவுப் 

பூங்காக்கள், 

* கிைாம அைவிைான மதிப்பு கூட்டல் மற்றும் 

சந்தைப் டுத்ைல் தமயங்கள் 38 கிைாமங்களில் அதமக்க 

`95 பகாடி 

* 3 பகாடியில் 5 கைாழில் கற்கும் சிறுதமயங்கள். 

* 295 மதிப்பு கூட்டும் தமயங்கள் அதமப் ைற்கு `5 

பகாடி. 

* கசன்தன மற்றும் திருச்சியில் எஞ்சிய நச்சு  குப் ாய்வு 

ஆய்வகங்கள் அதமக்க `15 பகாடி 

* க ாது, ைனியார்  ங்பகற்பு முதறயில் பைனி, 

பகாயம்புத்தூர் மற்றும் கன்னியாகுமரி மாவட்டங்களில் " 

கமாத்ை காய்கறி விற் தன வைாகங்கள் அதமத்து, 

அருகாதமயில் உள்ை மாநிை வியா ாரிகள் ைமிழக 

விவசாயிகளிடமிருந்து பநைடியாக ககாள்முைல் கசய்ய 

வசதி. 

* மாநிை அைவிைான "உழவர் உற் த்தியாைர் 

நிறுவனங்கள் பமைாண்தம தமயம்" அதமத்து வணிக 

நடவடிக்தககளுக்கு வழிகாட்டுைல் 

* ஆறு ஒழுங்குமுதற விற் தனக்கூடங்களுக்கு 

கட்டதமப்பு வசதிகளுக்கு `36 பகாடி. 

* க ைம் லூர், தூத்துக்குடி, திண்டுக்கல், கிருஷ்ணகிரி, 

இைாமநாைபுைம், ைருமபுரி, விருதுநகர் ஆகிய ஏழு 

மாவட்டங்களில் இைண்டாம் கட்ட நீர்வடிப் குதி 

பமம் ாட்டு  ணிகளுக்கு `125.44 பகாடி 

* 60 ட்பைான்கதை வாங்குவைற்கும்  யிற்சி மற்றும் 

கசயல்விைக்கத்திற்கு `10.32 பகாடி 

பவைாண் சார்ந்ை துதறகளின் கசயல் ாடுகள் 

* காவிரி கடல்டா மாவட்டங்களில் 4964 கிமீ நீைமுள்ை 

கால்வாய்கள் மற்றும் வாய்க்கால்களில் தூர்வாரும் 

 ணிகளுக்கு `80 பகாடி. 

* அயிதை, கசல் ககண்தட மற்றும் கல் ாசு ப ான்ற 

உள்நாட்டு மீன் வைர்ப்பு மற்றும்  ாதுகாப்புக்கு `5 பகாடி. 

* விவசாயிகளுக்கு இைவச மின்சாைம் வழங்க 

TANGEDCO விற்கு `5,157.56 பகாடி. 

* ஊைக வைர்ச்சித் துதற மூைம் `1245.65 பகாடியில் 

 ண்தணக்குட்தடகள், ைடுப் தணகள் மற்றும் 

தூர்வாரும்  ணிகள். 

* விவசாயிகள் இடுக ாருட்கதை எடுத்துச்கசல்ைவும், 

விதைக ாருட்கதை சந்தைக்கு எடுத்ை கசல்ைவும் கிைாம 

 ஞ்சாயத்துகளில் `604.73 பகாடி கசைவில் 2,750 கிமீ 

நீைத்தில் சாதைகள்,. 

* ைமிழ்நாடு மாநிை ஊைக வாழ்வாைாை இயக்கம், பைசிய 

ஊைக க ாருைாைாை மாற்றத் திட்டத்தின் மூைம் மூன்று 

இைட்சம் பவைாண் சார்ந்ை வாழ்வாைாைப்  ணிகளுக்கு 

`42.07 பகாடி, 

* வாழ்ந்து காட்டுபவாம் திட்டத்தின் கீழ் உற் த்தியாைர் 

குழுக்கள், உற் த்தியாைர்கள் குழுக்கள் மற்றும் சமுைாய 

 ண்தண  ள்ளிகதை உருவாக்க `30.56 பகாடி 

ஒதுக்கீடு, 

* சிறு, குறு, நடுத்ைை கைாழில்கள் (MSME) மூைம் சிறிய 

விவசாயம் சார்ந்ை கைாழில்கதை கைாடங்க `1.5 பகாடி 

வதை மூைைன மானியம். 

* திருவாரூர் மாவட்டத்தில் ைமிழ்நாடு சிறுகைாழில் 

வைர்ச்சிக் கழகம் (டான்சிட்பகா) மூைம் விவசாயிகள் 

ைங்கள் விதைக ாருட்களுக்கு ஏற்ற விதைதயப் 

க றுவதை உறுதிகசய்யும் வதகயில் விவசாயப் 

க ாருட்களுக்கான கைாழிற்ப ட்தட, 

* பவைாண் புத்கைாழில் நிறுவனங்களின் பவைாண் 

வணிக ரீதியான முயற்சிகளுக்கு 10 ைட்சம் ரூ ாய் வதை 

நிதியுைவி 

* வணிக வங்கிகள், கூட்டுறவு வங்கிகள் மற்றும் கிைாம 

வங்கிகள் மூைம் ைமிழ்நாட்டு விவசாயிகளுக்கு `1,83,425 

பகாடி பவைாண் கடன் வழங்கப் டுவதைக் 

கண்காணித்ைல். 

 

5. கசன்தன ஐஐடியில் புதிய முயற்சி! மனிை மூதை 

கசல்கதை வதை டமாக்கும் தமயம் கைாடக்கம் 

மனிை மூதைகதை, ‘கசல்’களின் நிதையில் வதை டமா 

-க்கும் வதகயில் ‘சுைா பகா ாைகிருஷ்ணன் பிகைய்ன் 

கசன்டர்’ என்ற க யரிைான ஆைாய்ச்சி தமயம் கசன்தன 

ஐஐடியில் கைாடங்கப் ட்டுள்ைது. 

 

6. மிைகு, சாதிக்காய், கிைாம்பு ஆகியவற்றுக்கான மை ணு 

வங்கி உருவாக்கப் டும் 

மிைகு, சாதிக்காய், கிைாம்பு ஆகியவற்றுக்கான மை ணு 

வங்கி நீைகிரி, ககாதடக்கானல், ககால்லிமதை, 

குற்றாைம், ஏற்காடு, ெவ்வாது மதைகளில் உள்ை அைசு 

பைாட்டப் ண்தணகளில் உருவாக்கப் டும். 

பவைாண் நிதிநிதை அறிக்தகயில் கூறியிருப் து: 

உழவர்கள், உழவர் ஆர்வைர் குழு, உழவர் உற் த்தியா 

-ைர் குழு ஆகிபயாைாலும் அைசு பைாட்டக்கதைப் 

 ண்தணகளிலும் உற் த்தி கசய்யப் டும் கசடிகள், 

விதைகள், இடுக ாருள்கள், வாசதனப் க ாருள்கைான 

ஏைக்காய், மிைகு,  ட்தட, கிைாம்பு ப ான்றதவயும் மதிப்புக் 

கூட்டப் ட்ட க ாருள்கைான ொம், கெல்லி, ஊறுகாய், 

உைர் ழங்கள், யூகலிப்டஸ் தைைம், ப ான்றதவயும் 

இதணயம் வாயிைாக விற்க ஏற் ாடு கசய்யப் டும். 

க ாருள்கதைத் ைைம் பிரித்து, சிப் ம் கட்டி விநிபயாகம் 

கசய்ய மூன்று பசமிப்பு கிடங்குகள் கசன்தன, மதுதை, 

பகாதவயில் `1.50 பகாடி நிதியில் ஏற் டுத்ைப் டும். 

இதணயவழி விநிபயாக நிறுவனங்கள்மூைம் வாடிக் 

-தகயாைர்களுக்குப் க ாருள்கள் விநிபயாகம் கசய்யப்  

-டும். இத்திட்டம் `2 பகாடி நிதியில் கசயல் டுத்ைப் டும். 



        

    

மை ணு வங்கி: விவசாயிகளின் விருப் த்திற்பகற்ற 

ைகங்கதை உற் த்தி கசய்து வழங்கும் வதகயில் 

இந்தியாவின்  ல்பவறு  குதிகளிலிருந்து சுதவகூட்டும் 

 யிர்களின் வதககளும் ைகங்களும் பசகரிக்கப் ட்டு அைசு 

பைாட்டக்கதை  ண்தணகளில் நடவு கசய்து 

 ைாமரிக்கப் டும். முைல்கட்டமாக இந்ை ஆண்டு மிைகு, 

சாதிக்காய், கிைாம்பு ஆகியவற்றிற்கான மை ணு வங்கி, 

நீைகிரி, ககாதடக்கானல், ககால்லிமதை, குற்றாைம், 

ஏற்காடு, ெவ்வாது மதைகளில் உள்ை அைசு பைாட்டக் 

கதை  ண்தணகளில் கைாடக்கப் ட்டு, உள்ளூர் 

வதககள் அறிமுகப் டுத்ைப் டும். 

இைற்கான உழவு, நடவு, இடுக ாருட்கள், அறுவதட 

ப ான்ற  ணிகளுக்காக `1 பகாடி நிதி ஒதுக்கீடு 

கசய்யப் டும். 

மூலிதக பைாட்டங்கள்: 2022-23ஆம் ஆண்டில் ̀ 1 பகாடி 

நிதி ஒதுக்கீட்டில் மூலிதக பைாட்டங்கள் நான்கு ஆயிைம் 

வீடுகளில் அதமக்கப் டும். இைற்கு பைதவயான 

மூலிதகச்கசடிகள், அைசு பைாட்டக்கதை  ண்தணகள் 

மூைம் உற் த்தி கசய்து வழங்கப் டும். ஊைக பவதை 

வாய்ப்பு உறுதித்திட்டம், மாநிை ஊைக வாழ்வாைாை 

இயக்கத்தின்கீழ் முருங்தக நாற்றங்கால்கள் 

அதமக்கப் ட்டு முருங்தக சாகு டி ஊக்குவிக்கப் டும் 

என்று கூறப் ட்டுள்ைது. 

 

7. பைனி, திண்டிவனம், மணப் ாதறயில் ைைம் 

உயர்த்ைப் ட்ட உணவுப் பூங்காக்கள் 

பைனி, திண்டிவனம், மணப் ாதறயில் ைைம் 

உயர்த்ைப் ட்ட உணவுப் பூங்காக்கள் அதமக்கப் டும். 

நிதிநிதை அறிக்தகயில் கூறியிருப் து: 

பைனி, திண்டிவனம் (விழுப்புைம்), மணப் ாதற (திருச்சி) 

ஆகிய வட்டங்களில் 451 ஏக்கர் நிைப் ைப்பில் சிப்காட் 

நிறுவனத்தினால் உணவுப் பூங்காக்கள் ஏற் டுத்ைப் ட 

உள்ைன. 

மாநிை அைசு எடுத்ை முயற்சியினால் ைற்ப ாது இந்ை 

மூன்று உணவுப் பூங்காக்களும் ைைம் உயர்த்ைப் ட்ட 

க ரிய அைவிைான உணவுப்பூங்காக்கள் என மத்திய 

அைசின் அங்கீகாைம் க ற்றுள்ைன. இந்ை மூன்று உணவுப் 

பூங்காக்களுக்கு அருகில் அதமந்துள்ை பிற மாவட்ட 

விவசாயிகளும்  யன்க றும் வதகயில் இந்ை உணவுப் 

பூங்காக்களுக்குத் பைதவயான அதனத்து கட்டதமப்பு 

வசதிகளும் `381.38 பகாடி மதிப்பீட்டில் சிப்காட் 

நிறுவனத்தினால் ந ார்டு வங்கியின் கடன் உைவியுடன் 

உருவாக்கப் டும். 

 

8. இந்தியா-ெப் ான் இதடபய 6 ஒப் ந்ைங்கள் 

தககயாப் ம் 

வடகிழக்கு பிைாந்தியத்தின் வைர்ச்சிதய உறுதிகசய்வது, 

 சுதம திட்டங்களில் ஒத்துதழப்பு உள்ளிட்ட 

விவகாைங்கள் கைாடர் ாக 6 ஒப் ந்ைங்கள் இந்தியா-

ெப் ான் இதடபய தககயாப் மாகின. 

இந்தியா-ெப் ான் இதடபய நதடக ற்ற 14ஆவது 

மாநாட்டில் பிைைமர் பமாடி, ெப் ான் பிைைமர் புமிபயா 

கிஷிடா ஆகிபயார் கைந்துககாண்டனர். மாநாட்டின்ப ாது 

இருநாடுகளுக்கும் இதடபய 6 ஒப் ந்ைங்கள் 

தககயாப் மாகின. 

நாட்டின் வடகிழக்கு மாநிைங்களில் நீடித்ை வைர்ச்சிதய 

ஏற் டுத்துவைற்கான நடவடிக்தககதை 

பமற்ககாள்வைற்கான ஒப் ந்ைம் தககயாப் மானது. 

 ருவநிதை மாற்றத்தை எதிர்ககாள்வைற்காக கரியமிை 

வாயு கவளிபயற்றத்தைக் குதறக்க ஒத்துதழப்புடன் 

கசயல் டுவது கைாடாா் ான ஒப் ந்ைமும் 

தககயாப் மானது.  ல்பவறு துதறகளில் 

ஒத்துதழப்புடன் கசயல் டுவைற்கான ஒப் ந்ைங்களும் 

மாநாட்டின்ப ாது தககயாப் மாகின. 

 

9. உைகின் மகிழ்ச்சியான நாடு ஃபின்ைாந்து 

உைகின் மகிழ்ச்சியான நாடு என்ற க ருதமதயத் 

கைாடர்ந்து 5-ஆவது ஆண்டாக பின்ைாந்து க ற்றுள்ைது. 

இந்ைப்  ட்டியலில் இந்தியா 3 இடங்கள் முன்பனறி 136-

ஆவது இடத்தைப் பிடித்துள்ைது. 

சர்வபைச மகிழ்ச்சி நாள் ஆண்டுபைாறும் மார்ச் 20-ஆம் 

பைதி ககாண்டாடப் டுகிறது. அதைகயாட்டி உைகின் 

மகிழ்ச்சியான நாடுகள்  ட்டியதை ஐநா நீடித்ை 

வைர்ச்சிக்கான தீர்வுகள் அதமப்பு கவளியிட்டது. 

கைாடர்ந்து 10ஆம் ஆண்டாக இப் ட்டியல் கவளியிடப் ட்டது. 

மக்களிடம் கணக்ககடுப்பு நடத்தி இந்ை அறிக்தக 

ையாரிக்கப் ட்டது. கணக்ககடுப்பின்ப ாது மக்களின் 

வாழ்க்தகத் ைைத்தை நிர்ணயிக்கும் கமாத்ை உள்நாட்டு 

உற் த்தி, ஆயுட்காைம், வாழ்வில் முடிகவடுப் ைற்கான 

சுைந்திைம், சமூக ஆைைவு, மக்களின் க ருந்ைன்தம, ஊழல் 

உள்ளிட்டதவ கைாடர் ாக ஆைாயப் ட்டது. 

கமாத்ைம் 146 நாடுகளில் பமற்ககாள்ைப் ட்ட ஆய்வில் 

பின்ைாந்து கைாடர்ந்து 5-ஆவது முதறயாக உைகின் 

மகிழ்ச்சியான நாடு என்ற க ருதமதயப் க ற்றுள்ைது. 

கடன்மார்க், ஐஸ்ைாந்து, ஸ்விட்சர்ைாந்து, கநைர்ைாந்து 

ஆகிய நாடுகள் அடுத்ைடுத்ை இடங்களில் உள்ைன. 

இந்தியா 136ஆவது இடத்தில் உள்ைது. 

கடந்ை ஆண்டுக்கான அறிக்தகயில் 139ஆவது இடத்தில் 

இருந்ை இந்தியா ைற்ப ாது மூவிடங்கள் முன்பனறியுள்ைது. 

 

 



        

    

1. Continental Europe Synchronous Area (CESA) உடன் 

இணைக்கப்பட்டுள்ள நாடு எது? 

அ) சீனா 

ஆ) உக்ரைன்  

இ) கஜகஸ்தான் 

ஈ) ஆப்கானிஸ்தான் 

✓ உக்ரைன் அண்ரையில், ‘கான்டினனன்டல் ஐரைாப்பா 

சிங்க்ரைானஸ் ஏரியா’ உடன் இரைக்கப்பட்டுள்ளது. இது 

ஐரைாப்பா கண்டத்தின் னபரும்பகுதியில் பைவியிருக்கும் 

மின்சாை விநிரயாகக் கட்டரைப்பாகும். இந்த நடவடிக்ரக 

உக்ரைரன ைஷ்யாவிலிருந்து னவளிரயற அனுைதிக்கும்.  

 

2. இந்தியாவின் முதலாவது எரிபபாருள் மின்கல மின்சார 

வாகனத்ணத அறிமுகப்படுத்திய நிறுவனம் எது? 

அ) ஓலா 

ஆ) னடாரயாட்டா  

இ) ர ாண்டா 

ஈ) டாடா 

✓ உலகின் அதிநவீன னதாழினுட்பத்துடன் உருவாக்கப்பட்ட 

பசுரை ரகட்ைஜன் எரினபாருள் மின்கல மின்வாகனைான 

னடாரயாட்டா மிைாய்-ஐ ைத்திய சாரலப் ரபாக்குவைத்து 

ைற்றும் னநடுஞ்சாரலத்துரற அரைச்சர் நிதின் கட்கரி 

னதாடங்கி ரவத்தார். 

✓ இந்த வாகனம் ரகட்ைஜனால் இயங்கக்கூடியது 

ைட்டுைல்லாைல் இந்திய சாரலகள் & பருவநிரலக்கு 

ஏற்றதாகும். இந்தியாவில் இவ்வரகயில் இது முதலாவது 

முன்ரனாடி திட்டைாகும். பசுரை ரகட்ைஜன் அடிப்பரடயி 

-லான சுற்றுச்சூழரல நாட்டில் உருவாக்குவரத இது 

ரநாக்கைாகக் னகாண்டுள்ளது. 

 

3. மகாத்மா காந்தியின் பபயரால் அணைக்கப்படும், ‘பசுணம 

முக்ககாைம்’ திறக்கப்பட்டுள்ள நாடு எது? 

அ) இலங்ரக 

ஆ) ரநபாளம் 

இ) ைடகாஸ்கர்  

ஈ) மியான்ைர் 

✓ இந்தியாவின் 75ஆவது ஆண்டு விடுதரலரய நிரனவு 

கூரும் வரகயில், ைடகாஸ்கரின் தரலநகைைான 

அண்டனானரிரவாவில் ‘ைகாத்ைா’ காந்தியின் னபயரில் 

அரைந்த, ‘பசுரை முக்ரகாைம்’ திறக்கப்பட்டது. 

 

4. ‘திஷாங்க்’ என்பது எந்த இந்திய மாநிலத்தின் நில 

டிஜிட்டல் மயமாக்கல் பசயலியாகும்? 

அ) கர்நாடகா  

ஆ) ரகைளா 

இ) ஆந்திை பிைரதசம் 

ஈ) குஜைாத் 

✓ அரனத்து நிலப் பதிவுகரளயும் (பூமி திட்டத்தின்கீழ்) 

டிஜிட்டல் ையைாக்குவதற்காக ‘திஷாங்க்’ னசயலி கர்நாடக 

அைசால் னசயல்படுத்தப்படுகிறது. கர்நாடக ைாநில னதாரல 

உைர்வு பயன்பாட்டு ரையத்தின் (KSRSAC) கர்நாடக 

புவியியல் தகவல் அரைப்பு திட்டத்தின்கீழ் இந்தச்னசயலி 

உருவாக்கப்பட்டுள்ளது. இது னவளிப்பரடத்தன்ரைரயக் 

னகாண்டுவருவரதாடு நிலம் னதாடர்பான சர்ச்ரசகரளக் 

குரறக்கும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. 

 

5. பகபலாளி கசமிப்பு கநரத்ணத (DST) நிரந்தரமாக்கும், 

‘சன்ணஷன் பாதுகாப்புச் சட்டத்ணத’ சமீபத்தில் நிணறகவற் 

-றிய நாடு எது? 

அ) ைஷ்யா 

ஆ) அனைரிக்கா  

இ) பிரைசில் 

ஈ) கனடா 

✓ பகனலாளி ரசமிப்பு ரநைத்ரத நிைந்தைைாக்கும் சட்டத்ரத 

அனைரிக்க னசனட் ஒருைனதாக நிரறரவற்றியது. குளிர் 

காலத்தின் வருரக ைற்றும் புறப்பாடுடன் ஒத்துப்ரபாகும் 

வரகயில், ரநைத்ரத 1 ை ரந முன்னும் பின்னும் ைாற்றி 

ரவக்கும் நரடமுரறரய இது இைத்து னசய்துள்ளது. 

✓ இது ஒரு சட்டைாக ரகனயாப்பமிடப்பட்ட பிறகு, ஒவ்னவாரு 

நவம்பரிலும் ரநைத்ரத 1 ைணி ரநைம் முன்ரன ைாற்றும் 

நரடமுரற நிறுத்தப்படும். 

 

6. ‘பாகினி’ என்பது பின்வரும் எந்த இந்திய மாநிலத்தால் 

அறிவிக்கப்பட்ட ஒரு புதிய திட்டமாகும்? 

அ) குஜைாத் 

ஆ) சிக்கிம்  

இ) ைகாைாஷ்டிைா 

ஈ) கர்நாடகா 

✓ சிக்கிம் மாநில அைசு தனது ஆண்டு பட்னஜட்டில், ‘பாகினி’ 

திட்டத்ரத அறிவிக்கவுள்ளது. அதன் அரனத்து 210 ரைல் 

நிரல ைற்றும் உயர்நிரல அைசுப் பள்ளிகளிலும் இலவச 

சானிட்டரி நாப்கின்கரள வழங்குவதற்காக, விற்பரன 

எந்திைங்கரள நிறுவுவரத இது ரநாக்கைாகக் னகாண்டு 

உள்ளது. பள்ளிகளிலிருந்து ைாைவிகள் இரடவிலகுவ 

-ரதத்தடுப்பதும், சிறார்களிரடரய ைாதவிடாய் சுகாதாைம் 

குறித்த விழிப்புைர்ரவ ஏற்படுத்துவதும் இதன் முக்கிய 

ரநாக்கைாகும். 

 

7. V-Dem ஜனநாயக அறிக்ணக-2022’இன், ‘தாராளவாத 

ஜனநாயகக்குறியீட்டில்’ இந்தியாவின் தரநிணல என்ன? 

அ) 75 

ஆ) 83 

இ) 93  

ஈ) 99 

✓ சுவீடரனச் சார்ந்த வி-னடம் நிறுவனம் (ஜனநாயகத்தின் 

வரககள் ஆைாய்ச்சித் திட்டம்) “ஜனநாயக அறிக்ரக 

 

 

 

 

 

 

 



        

    

2022: தன்னியக்கையைாக்கல் இயல்ரப ைாற்றுகிறதா?” 

என்ற தரலப்பிலான ஓர் அறிக்ரகரய னவளியிட்டது.  

✓ தாைாளவாத ஜனநாயகக் குறியீட்டில் இந்தியா 93ஆவது 

இடத்ரதயும், ரதர்தல் ஜனநாயகக் குறியீட்டில் 100ஆவது 

இடத்ரதயும் னபற்றுள்ளது. எல் சால்வடார், துருக்கி ைற்றும் 

 ங்ரகரி ஆகியவற்றுடன் உலகின் முதல் 10 தன்னாட்சி 

நாடுகளின் பட்டியலில் இந்தியா இடம்னபற்றுள்ளது. 

 

8. 2022 - பென்லி கடவுச்சீட்டுக் குறியீட்டில் இந்தியா 

அணடந்துள்ள தரநிணல என்ன? 

அ) 01 

ஆ) 25 

இ) 56 

ஈ) 83  

✓ 2022 - ன ன்லி கடவுச்சீட்டுக் குறியீட்டில் இந்தியாவின் 

கடவுச்சீட்டு 83ஆவது இடத்தில் உள்ளது. 2021இல் 

90ஆவது இடத்திலிருந்த இது ஏழு இடங்கள் முன்ரனறி 

உள்ளது. இந்தக் குறியீடு உலகின் அரனத்து கடவுச் 

சீட்டுகரளயும் நுரழவு இரசவில்லாைல் அணுகக்கூடிய 

இடங்களின் எண்ணிக்ரகயின் அடிப்பரடயில் தைவரி 

-ரசப்படுத்துகிறது. 

✓ இது பன்னாட்டு வான்ரபாக்குவைத்து சங்கத்தின் (IATA) 

பிைத்திரயக தைவுகளின் அடிப்பரடயில் அரைந்துள்ளது. 

2022 தைவரிரசயின்படி, ஜப்பான் ைற்றும் சிங்கப்பூர் 

ஆகியரவ உலகின் மிகவும் ஆற்றல்மிகு கடவுச்சீட்டுக 

-ரளக்னகாண்டுள்ளன. 

 

9. உலக ஊக்கமருந்து எதிர்ப்பு முகணம பவளியிட்டுள்ள 

சமீபத்திய அறிக்ணகயின்படி, ஊக்கமருந்து எதிர்ப்பு விதி 

மீறல்களில், இந்தியாவின் தரநிணல என்ன? 

அ) முதலாவது 

ஆ) இைண்டாவது 

இ) மூன்றாவது  

ஈ) நான்காவது 

✓ உலக ஊக்கைருந்து எதிர்ப்பு முகரை னவளியிட்டுள்ள ஓர் 

அண்ரைய அறிக்ரகயின்படி, கடந்த 2019ஆம் ஆண்டில் 

இந்தியாவில் 152 ஊக்கைருந்து எதிர்ப்பு விதி மீறல்கள் 

நிகழ்ந்துள்ளன. ரைலும் இப்பட்டியலின் மூன்றாமிடத்தில் 

(152 மீறல்கள்) இந்தியா உள்ளது. இது உலகில் நிகழ்ந்த 

விதிமீறல்களில் 17%-க்னகாண்டுள்ளது. 

✓ ைஷ்யா-167, இத்தாலி-157, பிரைசில்-78, ஈைான்-70 

ஆகிய இடங்களில் உள்ளன. 

 

10. ‘உலக நீர் நாள்’ அனுசரிக்கப்படுகிற தேதி எது? 

அ) ைார்ச்.20 

ஆ) ைார்ச்.21 

இ) ைார்ச்.22  

ஈ) ைார்ச்.23 

✓ ஒவ்வவார் ஆண்டும் ைார்ச்.22 உலக தண்ணீர் நாளாகக் 

னகாண்டாடப்படுகிறது. நன்னீர் வளங்களின் நிரலயான 

ரைலாண்ரைக்கு ஆதைவாக இது னகாண்டாடப்படுகிறது.  

✓ ஐநா அரைப்புகளால் ஒவ்ரவாைாண்டும் இதுகுறித்து ஒரு 

கருப்னபாருள் ரதர்ந்னதடுக்கப்படுகிறது. “Groundwater: 

Making the Invisible Visible” என்பது நடப்பு 2022ஆம் 

ஆண்டில் வரும் இந்நாளுக்கானக் கருப்னபாருளாகும். 

 

 

1. னகால்லிைரலயில் இருபது வரக அரிய ைருத்துவத் 

தாவைங்கள்: ைாநிலங்களரவயில் அரைச்சர் தகவல் 

நாைக்கல் ைாவட்டத்தில் உள்ள னகால்லிைரலயில் 

ரைற்னகாள்ளப்பட்ட ஆய்வுகள்மூலம் இருபது வரகயான 

அரிய ைருத்துவ தாவைங்கள் கண்டறியப்பட்டுள்ளதாக 

ைத்திய ஆயுஷ் துரற அரைச்சர் சர்பானந்தா 

ரசாரனாவால் ைாநிலங்களரவயில் னதரிவித்தார். 

மூலிரக வளம் நிரறந்த னகால்லிைரலயில் சித்த 

ைருத்துவ ஆைாய்ச்சி ரையம் அரைப்பது னதாடர்பாக 

ைாநிலங்களரவ திமுக உறுப்பினர் இைாரஜஷ்குைார் 

எழுப்பிய ரகள்விக்கு ைாநிலங்களரவயில் எழுத்து 

பூர்வைாக ைத்திய அரைச்சர் சர்பானந்தா ரசாரனாவால் 

அளித்த பதில் வருைாறு: 

தமிழ்நாட்டின் னகால்லிைரலயில் நாட்டின் பல 

பகுதிகரளச் ரசர்ந்த ைருத்துவ தாவைங்கள் 

காைப்படுகின்றன. சுற்றுச்சூழல், வனம், பருவநிரல 

ைாற்றம் அரைச்சகத்தின் கீழ் இயங்கும் இந்திய 

தாவைவியல் ஆய்வு (BSI) தகவலின்படி, னகால்லிைரல 

ைரலயில் 100-க்கும் ரைற்பட்ட ைருத்துவ தாவை 

இனங்கள் கண்டறியப்பட்டு பதிவு னசய்யப்பட்டுள்ளன. 

அரிய வரக ைருத்துவத் தாவைங்கள்: ரைலும், ரைட்டூர் 

அரை, சித்த ைருத்துவ தாவை ரதாட்டமும், ைத்திய சித்த 

ஆைாய்ச்சிக்கான கவுன்சிலின் தமிழகப் பிரிவும் 

இரைந்து னகால்லிைரலக் குன்றில் உள்ள ைருத்துவத 

தாவைங்கரள ஆய்வு னசய்தது. இந்த ஆய்வில் னகால்லி 

ைரலக் குன்றில் இருபது அரிய வரக ைருத்துவத் 

தாவைங்கள் கண்னடடுக்கப்பட்டு ரசகரிக்கப்பட்டுள்ளன. 

அரத சையம், னகால்லிைரல குன்றுகளில் புதிதாக சித்த 

ைருத்துவ ஆைாய்ச்சி ரையம் அரைப்பது குறித்து ஆயுஷ் 

அரைச்சகத்தின் பரிசீலரனயில் இல்ரல. 

சித்த ஆைாய்ச்சி நிறுவனங்கள்: தமிழகத்தில் ஏற்னகனரவ 

சித்த ஆைாய்ச்சிக்கான ைத்திய கவுன்சிலின் மூன்று புற 

நிறுவனங்கள் னசயல்படுகின்றன. னசன்ரனயிலுள்ள 

ைத்திய சித்த ஆைாய்ச்சி நிறுவனம், பாரளயங்ரகாட்ரட 

அைசு சித்த ைருத்துவக் கல்லூரியில் உள்ள சித்த ைருத்துவ 

ஆைாய்ச்சிப் பிரிவு ைற்றும் ரைட்டூர் அரைப்பகுதியில் 

உள்ள சித்த ைருத்துவ தாவைங்கள் ரதாட்டம் ஆகியரவ 

னசயல்பட்டு வருகின்றன. ரைலும், ஆயுஷ் அரைச்சகத்தின் 

கீழ் உள்ள ஒரு ரதசிய சித்தா நிறுவனமும் னசன்ரனயில் 

உள்ளது என்று அரைச்சர் னதரிவித்துள்ளார். 

 

 

 

 

 



        

    

2. ‘ஆசனி’ புயல்: அந்தைானில் பலத்த ைரழ 

‘ஆசனி’ புயல் காைைைாக அந்தைான் நிரகாபார் தீவுகளில் 

பலத்தைரழ னபய்து வருகிறது. 

இது னதாடர்பாக இந்திய வானிரல ஆய்வு ரையம் 

னவளியிட்ட பதிவு: 

நிரகாபார் தீவுகளில் உள்ள கார் நிரகாபாரின் வடக்கு – 

வட ரைற்ரக சுைார் 110 கிமீ னதாரலவில் னதன்கிழக்கு 

வங்கக்கடல் ைற்றும் அரதனயாட்டிய னதற்கு அந்தைான் 

கடற்பகுதியில் காற்றழுத்தத் தாழ்வு ைண்டலம் நிரல 

னகாண்டிருக்கிறது. இது ஆழ்ந்த காற்றழுத்தத் தாழ்வு 

ைண்டலைாகவும், புயலாகவும் ைாறும் எனத் 

னதரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. இந்தப் புயலுக்கு ‘ஆசனி’ எனத் 

தீவு நாடான இலங்கை பெயர் சூட்டியுள்ளது. 

 

3. 2020-ல் இந்திய ைருத்துவ ஆைாய்ச்சிக் கழகம் 

னவளியிட்டுள்ள புள்ளிவிவைப்படி, இந்தியாவில் ஆண்டு 

ரதாறும் ஏற்படும் புற்றுரநாய்களில் 27% புரகயிரலப் 

பழக்கத்தால் ஏற்படும் புற்று வரகயாகரவ இருக்கிறது. 

இதரன ஏற்படுத்துவது ‘பியூரசாபாக்டீரியம் 

நியூக்ளிரயட்டம்’ (Fusobacterium nucleatum) என்ற 

பாக்டீரியா. 

 

4. நைசிங்கம்ரபட்ரட நாதஸ்வைத்துக்கு புவிசார் குறியீடு 

புகழ்னபற்ற நைசிங்கம்ரபட்ரட நாதஸ்வைத்துக்கு புவிசார் 

குறியீடுக்கான அங்கீகாை சான்று கிரடத்துள்ளது. 

னதன்னிந்தியாவின் கலாச்சாை தரலநகைைாக திகழும் 

தஞ்சாவூர் ைாவட்டத்தில் 17ஆம் நூற்றாண்டு முதல், 

நாதஸ்வைம் என்ற இரசக்கருவி பயன்படுத்தப்பட்டு 

வருகிறது. 1955ஆம் ஆண்டுக்கு முன்பு “பிைதி ைத்தியைம் 

ஸ்வைம்” னகாண்டுதான் நாதஸ்வைத்தில் தாய் ைாகங்கள் 

வாசிக்கப்பட்டன. பின்னர், 1955ஆம் ஆண்டு தஞ்சாவூர் 

ைாவட்டம் நைசிங்கம்ரபட்ரட கிைாைத்ரதச் ரசர்ந்த இைங்க 

நாத ஆச்சாரி என்ற ரகவிரனக் கரலஞர் என்பவைால், 

நாதஸ்வைத்தில் ‘சுத்த ைத்தியைம் ஸ்வை’த்ரத கண்டுபிடி 

-த்து அரத நாதஸ்வை கருவியில் உருவாக்கினர். இந்த 

இரசக்கருவி எளிதாக இரசக்க முடிந்தது. இதனால் தான் 

நைசிங்கம்ரபட்ரட நாதஸ்வைம் எனப் னபயர் வந்தது.  

நாதஸ்வை இரச வளர்ச்சிக்கு இந்த கருவி னபரிதும் 

உதவியது. தற்ரபாது இந்த நாதஸ்வைம் கருவி 158 

நாடுகளில் அங்கீகாைம் னபறப்பட்டுள்ளது. 

இந்த இரசக்கருவிரய னகாண்டு வாசித்த ைாஜைத்தினம் 

பிள்ரள, காருக்குறிச்சி அருைாச்சலம் உள்பட புகழ்னபற்ற 

நாதஸ்வை வித்வான்களும் நைசிங்கம்ரபட்ரட 

நாதஸ்வைத்ரத வாசித்து னபரும் புகழ் னபற்றனர். எனரவ 

இந்த நாதஸ்வைத்ரத திைாவிடர்களின் இரசக்கருவி என 

அரழக்கப்படுகிறது. 

நைசிங்கம்ரபட்ரடயில் ஆச்சா ைைங்கரள னகாண்டு 

நாதஸ்வைத்ரத சுைார் 15 குடும்பத்தினர் தற்ரபாது 

வடிவரைத்து வருகின்றனர். இந்த நாதஸ்வைம் 2 ½ அடி 

நீளத்தில் னவட்டி அதரன கரடந்து, உள்துவாைம் இட்டு, 

12 துரளகரள மிகவும் கவனைாகயிட்டு உருவாக்கப்படு 

-கிறது. 

இரதயடுத்து தமிழ்நாட்டில் இதுவரை 46 னபாருட்கள் 

புவிசார் குறியீடு னபறப்பட்டதில் தஞ்சாவூர் ைாவட்டத்தில் 

ைட்டும் நைசிங்கம்ரபட்ரட நாதஸ்வைத்ரத ரசர்த்து 10 

னபாருட்களுக்கு வழங்கப்பட்டுள்ளது. 

 

5. ஆட்டிசம் விழிப்புைர்வு ஏற்படுத்த பாக் ஜலசந்தி கடரல 

13.05 ைணி ரநைத்தில் நீந்தி கடந்து சாதரன பரடத்த 

சிறுமி 

ஆட்டிசம் குறித்த விழிப்புைர்வு ஏற்படுத்த இலங்ரக 

தரலைன்னாரில் இருந்து தனுஷ்ரகாடி வரையிலான 

பாக் ஜலசந்தி கடரல 13.05 ைணி ரநைத்தில் ஆட்டிசம் 

பாதித்த மும்ரப சிறுமி ஜியாைாய் நீந்தி கடந்து சாதரன 

பரடத்தார். 

மும்ரபரயச் ரசர்ந்த கடற்பரட வீைர் ைதன்ைாய் 

என்பவரின் ைகள் ஜியாைாய் (13). ஆட்டிசத்தால் 

பாதிக்கப்பட்ட இச்சிறுமி நீச்சல் பயிற்சியில் ரகரதர்ந்தவர். 

ஏற்னகனரவ பல சாதரனகரள பரடத்துள்ளார். 

இந்நிரலயில், ஆட்டிசம் குறித்த விழிப்புைர்ரவ 

ஏற்படுத்த தரலைன்னாரில் இருந்து தனுஷ்ரகாடி வரை 

பாக் ஜலசந்தி கடரல நீந்தி சாதரன புரிவதற்காக 

ைாரைசுவைம் மீன்பிடித் துரறமுகத்தில் இருந்து 

விரசப்படகு ைற்றும் ரபபர் படகில் ஜியாைாய், அவைது 

தந்ரத ைதன்ைாய், பயிற்சியாளர் ைற்றும் மீனவர்கள் 

உள்ளிட்ட 10 ரபர் தரலைன்னாருக்கு ரநற்று முன்தினம் 

னசன்றனர். ரநற்று அதிகாரல 4.15 ைணிக்கு நீந்தத் 

னதாடங்கிய ஜியாைாய் ரநற்று ைாரல 5.20 ைணிக்கு 

தனுஷ்ரகாடி அரிச்சல் முரன பகுதிரய வந்தரடந்தார். 

இவர் தரலைன்னார் - தனுஷ்ரகாடி இரடயிலான 29 

கி.மீ. தூைத்ரத 13 ைணி 5 நிமிடத்தில் நீந்தி கடந்துள்ளார். 

அரிச்சல் முரனயில் தமிழக டிஜிபி ரசரலந்திை பாபு, சிறுமி 

ஜியா ைாய்க்கு சால்ரவ அணிவித்தும், பூங்னகாத்து 

னகாடுத்தும் வாழ்த்து னதரிவித்தார். 

 


