 













1. த ொழிற்துறையில் அன்னிய மு லீட்றை ஊக்குவிப்பது

4. ‘கூட்டுப்தபொருள் உற்பத்திக்ைொன த சிய உத்தி’றய

த ொைர்பொன தைொள்றைக்கு சமீபத்தில் ஒப்பு லளித்துள்ள
மொநிலம் / யூனியன் பிரத சம் எது?

அறிமுைப்படுத்திய மத்திய அறமச்சைம் எது?

அ) க ோவோ

ஆ) MSME அணமச்ச ம்

ஆ) அஸ்ஸோம்

இ) வர்த்த ம் & ததோழில் அணமச்ச ம்

இ) ஜம்மு- ோஷ்மீர் 

ஈ) அறிவியல் & ததோழில்நுட்ப அணமச்ச ம்

ஈ) லடோக்
✓



துணைநிணல
ஆளுநர்
மக ோஜ்
சின்ஹோ
தணலணமயிலோ
நிர்வோ
வுன்சில், ஜம்மு- ோஷ்மீரில்
ததோழிற்துணையில் அன்னிய முதலீட்ணட கமம்படுத்துவத
-ற் ோ
த ோள்ண க்கு ஒப்புதல் அளித்தது. இந்தப் புதிய
த ோள்ண யோ து குணைந்தபட்சம் 51 சதவீத தவளிநோட்டு
பங்கு ளுடன் `100 க ோடிக்கும் அதி மோ தவளிநோட்டு
முதலீடு ணைப் தபறுவணத கநோக் மோ க் த ோண்டுள்ைது.

அ) மின்

ணு & த வல் ததோழில்நுட்ப அணமச்ச ம் 

✓

மின் ணுவியல் & த வல் ததோழில்நுட்ப அணமச்ச ம்
ஆ து ‘கூட்டுப்தபோருள் உற்பத்திக் ோ கதசிய உத்தி’ஐ
தவளியிட்டது. இவ்வுத்தியின்படி, அடுத்த 3 ஆண்டு ட்குள்
உல ைோவிய கூட்டுப்தபோருள் உற்பத்தியில் பங்ண 5%
ஆ அதி ரிப்பணத இந்தியோ கநோக் மோ க்த ோண்டுள்ைது.

✓

முப்பரிமோை (3D) அச்சிடுதல் அல்லது கூட்டுப்சேொருள்
உற்பத்தியோ து தபோருள் ளின் முன்மோதிரி ள் அல்லது
கவணலதசய்யும் மோதிரி ணை உருவோக்
ணினி உதவி
வடிவணமப்ணபப் பயன்படுத்துகிைது.

2. இந்தியொவின் COVID-19

டுப்பூசி தமம்பொடு மற்றும்
நிர்வொைப் பயணத்ற ஆவணப்படுத்தும் அறிக்றைைறள
தவளியிட்ை நிறுவனம் எது?

5. அண்றமச் தசய்திைளில் இைம்தபற்ை Intracortical Visual

அ) கபோட்டித்தன்ணமக் ோ

அ) தசயற்ண போர்ணவத்திைன் 

நிறுவ

Prosthesis (ICVP) என்பதுைன் த ொைர்புறையது எது?

ம் 

ஆ) NITI ஆகயோக்

ஆ) தசயற்ண நுண்ைறிவு

இ) ஜோன் ஹோப்கின்ஸ் பல் ணல

இ) ஸ்ணபகவர்

ஈ) எய்ம்ஸ்

ஈ) வழிதசலுத்தல்

✓

மத்திய சு ோதோரத்துணை அணமச்சர் மன்சுக் மோண்டவியோ,
இந்தியோவின் COVID தடுப்பூசி கமம்போடு மற்றும் தடுப்பூசி
நிர்வோ ப் பயைத்ணத ஆவைப்படுத்தும் கபோட்டித்தன்
-ணமக் ோ
நிறுவ த்தின் (இந்திய அத்தியோயம்) இரு
அறிக்ண ணை தவளியிட்டுள்ைோர்.

✓

இந்தியோவின் தடுப்பூசி கமம்போடு குறித்த இவ்வறிக்ண ,
உள்நோட்டு தடுப்பூசிக் ோ
‘PM CARES’ நிதியின் `100
க ோடி நிதியுதவி மற்றும் மருத்துவ பரிகசோதண
ணை
நடத்துவதற் ோ
உல ைோவிய நிறுவ ங் ளுடன்
இந்திய மருந்து நிறுவ ங் ளின் ஒத்துணைப்பில் வ ம்
தசலுத்துகிைது. நிர்வோ ம் குறித்த அறிக்ண , ‘Co-WIN’
மற்றும் ‘ஆகரோக்கிய கசது’ கபோன்ை தசயலி ளில் வ ம்
தசலுத்துகிைது.

✓

ஆய்வின் முதல் பங்க ற்போைருக்கு Intracortical Visual
Prosthesis (ICVP) தவற்றி ரமோ அறுணவ சிகிச்ணசமூலம்
தபோருத்தப்பட்டது. இந்த அணமப்பு போர்ணவயிைந்கதோர்க்கு
ஓரைவு போர்ணவணய மீட்தடடுக்கும் திைன்த ோண்டதோ
கூைப்படுகிைது. ICVP என்பது விழித்திணர மற்றும் போர்ணவ
நரம்பு ணைத்தவிர்த்துவிட்டு மூணையின் போர்ணவப்புை
-ணியுடன் கநரடியோ இணைக்கும் ஓர் உள்ணவப்போகும்.

6. 2028 ஒலிம்பிக் தபொட்டிைள் நறைதபறும் இைம் எது?
அ) போரிஸ்
ஆ) கரோம்
இ) லோஸ் ஏஞ்சல்ஸ் 
ஈ) மோஸ்க ோ

3. ‘தெல்த் ஸ்ைொர் தரட்டிங்’ என்பது கீழ்ைொணும் எந்
அறமப்பின் முன்முயற்சியொகும்?
அ) இந்திய உைவு ை ம்
ஆ) FSSAI 
இ) நபோர்டு
ஈ) NITI ஆகயோக்
✓

இந்திய உைவுப்போது ோப்பு & தரநிர்ைய ஆணையத்தின்
(FSSAI) வழி ோட்டுதலின்படி, பேக்பேஜ் செய்யப்பட்ட
உைவுப் தபோருட் ளுக்கு ‘சு ோதோர நட்சத்திர மதிப்பீடு’
வைங் ப்படும். நட்சத்திரங் ளின் எண்ணிக்ண , தபோருள்
எவ்வைவு ஆகரோக்கியமோ து அல்லது ஆகரோக்கியமற்ைது
என்பணதக்குறிக்கும். உைவுப்தபோருளிலுள்ை த ோழுப்பு,
சர்க் ணர மற்றும் உப்பு ஆகியவற்றின் அடிப்பணடயில் இம்
மதிப்பீடு தசய்யப்படும்.









✓

2028 ஒலிம்பிக் கபோட்டி ள் அல்லது 2028 க ோணட ோல
ஒலிம்பிக் கபோட்டி ள் லோஸ் ஏஞ்சல்ஸில் நணடதபறும். இது
‘LA28’ எ க் குறிப்பிடப்படுகிைது. 2024 ஒலிம்பிக்
கபோட்டி ள் போரிஸில் நணடதபறும். அண்ணமயில், லோஸ்
ஏஞ்சல்ஸில் நணடதபைவுள்ை 2028 - க ோணட ோல
ஒலிம்பிக்கில் சர்பிங், ஸ்க ட்கபோர்டிங் மற்றும் ஸ்கபோர்ட்
கிணைம்பிங் ஆகியவற்ணைச் கசர்க்கும் திட்டத்திற்கு
பன் ோட்டு ஒலிம்பிக் குழுமம் ஒப்புதல் அளித்துள்ைது.

7. தசௌரி தசௌரொ கிரொமம் இன்றைய எந் மொநிலத்தில்
அறமந்துள்ளது?
அ) பீ ோர்

ஆ) உத்தர பிரகதசம் 

இ) ஒடிஸோ

ஈ) கமற்கு வங் ம்



 
✓

✓









ோலனித்துவ
நிர்வோ த்திற்கு
எதிரோ
‘ம ோத்மோ’
ோந்தியின் ‘ஒத்துணையோணம இயக் ம்’ ததோடங் ப்பட்ட
கபோது, இன்ணைய உத்தரபிரகதசத்தில் உள்ை தசௌரி
தசௌரோ கிரோமத்தில் 23 ோவலர் ணைக் த ோன்ை கும்பல்
ோவல் நிணலயத்திற்கு தீணவத்தது.
அன்னிய தபோருட் ளுக்கு எதிரோ ப் கபோரோடிய குழுணவச்
கசர்ந்த 3 கபர் ோவல்துணையி ரின் துப்போக்கிச் சூட்டில்
த ோல்லப்பட்டதற்குப் பதிலடியோ
இது தசய்யப்பட்டது.
‘தசௌரி தசௌரோ’ சம்பவத்திற்குப் பிைகு, ோந்தி, இயக் த்ணத
ண விட்டு அவ்வன்முணைசம்பவத்ணதக் ண்டித்தோர்.







த ோண்டோடப்படுகிைது.
பன் ோட்டு
துருவக் ரடி ள்
நிறுவ த்தோல் இந்நோள் ஏற்போடு தசய்யப்படுகிைது.
✓

புவி தவப்பமணடதல் மற்றும் உருகிவரும் டல்பனிக் ட்டி
- ள் ஆகியணவ துருவக் ரடி ளின் மீது ஏற்படுத்தும்
தோக் ம் குறித்த விழிப்புைர்ணவ ஏற்படுத்துவணத இந்த
நோள் த து கநோக் மோ க் த ோண்டுள்ைது.


1. தசபி தணலவரோ மோதவி புரி நியம

8. த ன் தைொல் பனிப்பொறையொனது எந் ச் சிைரத்தின் மிை
உயரமொன பனிப்பொறை ஆகும்?
அ) எவதரஸ்ட் சி ரம் 
ஆ) K2
இ) ஞ்சஞ்சங் ோ
ஈ) கிளிமஞ்சோகரோ
✓

✓

ஓர் அண்ணமய ஆய்வில், ோலநிணல ததோடர்போ
பனி
இைப்பின் அறிகுறி ளுக் ோ , எவதரஸ்ட் சி ரத்தின் மி
உயரமோ
பனிப்போணையோ
ததன் க ோல் பனிப்போணை
-ணய ண் ோணிக் அறிவியலோைர் ள் குழு எவதரஸ்ட்
சி ரத்ணத அைந்தது.
இது டல்மட்டத்திலிருந்து கிட்டத்தட்ட 26000 அடி (8000
மீ) உயரத்தில் உள்ைது. பனிப்போணையின் கமற்பரப்பில்
பனி குவிவதற்கு எடுத்தணதவிட 80 மடங்கு கவ த்தில்
அது த து பனிணய இைந்து வருகிைது என்று ஆய்வில்
ததரியவந்துள்ைது.

9. ஆண்டுத ொறும், ‘பொகுபொடுைள் ஒழிப்பு நொள் - Zero
Discrimination Day’ அனுசரிக்ைப்படும் த தி எது?
அ) மோர்ச் 01 
ஆ) மோர்ச் 02
இ) மோர்ச் 03
ஈ) மோர்ச் 04
✓

ஒவ்கவோர் ஆண்டும் மோர்ச் 1 அன்று UNAIDSஆல் உல ம்
முழுவதும் ‘போகுபோடு ள் ஒழிப்பு நோள்’ அனுசரிக் ப்படுகிை
-து. 2030ஆம் ஆண்டுக்குள் AIDS’ஐ ஒரு தபோதுநல
அச்சுறுத்தலோ எண்ணி அதண
முடிவுக்குக்த ோண்டு
வருவணத கநோக் தம க்த ோண்ட ஐக்கிய நோடு ளின்
அணமப்புதோன் இந்த UNAIDS.

10. பன்னொட்டு துருவக்ைரடிைள் நொள் அனுசரிக்ைப்படும்
த தி எது?
அ) பிப்ரவரி 27 
ஆ) பிப்ரவரி 28
இ) பிப்ரவரி 25
ஈ) பிப்ரவரி 26
✓

சர்வகதச துருவக் ரடி ள் நோைோ து ஒவ்கவோர் ஆண்டும்
பிப்.27 அன்று துருவக் ரடியின் போது ோப்பு நிணல குறித்த
விழிப்புைர்ணவ
ஏற்படுத்துவதற் ோ









ம்

இந்திய பங்கு பரிவர்த்தண
ஒழுங் ோற்று வோரியத்தின்
(SEBI) தணலவரோ மோதவி புரி புச் (57) நியமிக் ப்பட்டு
உள்ைோர். தசபி தணலவரோ தபண் ஒருவர் பதவிகயற்பது
இதுகவ முதல்முணையோகும்.
நிதி, வங்கித்துணையில் நீண்ட அனுபவமுள்ை மோதவி,
தனியோர் துணையில் பணியோற்றி தசபி தணலணமப்
தபோறுப்கபற்கும் முதல் நபர் என்ை தபருணமணயயும்
தபற்றுள்ைோர். அடுத்த மூன்று ஆண்டு ளுக்கு அவர் இப்
தபோறுப்பிலிருப்போர் எ நிதியணமச்ச ம் ததரிவித்துள்ைது.
இப்கபோது தசபி தணலவரோ உள்ை முன் ோள் ஐஏஎஸ்
அதி ோரி அஜை தியோகியின் பதவிக் ோலம் பிப்ரவரி.28
உடன் முடிவணடந்தது.
2. உலகின் கவ மோ தபோருைோதோர வைர்ச்சிதபறும் நோடு
என்ை நிணலணய தக் ணவத்துள்ை இந்தியோ
இந்தியோவின் தபோருைோதோர வைர்ச்சி 2021-22ஆம் நிதி
ஆண்டின் மூன்ைோவது
ோலோண்டில் 5.4 சதவீதமோ
குணைந்துள்ைது. இருந்தகபோதும், இகத
ோல ட்டத்தில்
சீ ோவின் 4 சதவீத ஒட்டுதமோத்த உள்நோட்டு உற்பத்தி (G
DP) வைர்ச்சிணயக் ோட்டிலும் இந்தியோ கூடுதல் வைர்ச்சி
தபற்றுள்ைகதோடு, உலகின் கவ மோ
தபோருைோதோர
வைர்ச்சிதபறும் மி ப்தபரிய நோடு என்ை நிணலணய ததோடர்
-ந்து தக் ணவத்துக் த ோண்டுள்ைது ததரியவந்துள்ைது.
நி ழ் நிதியோண்டில் ஜிடிபி வைர்ச்சி விகிதம் ஏப்ரல்-ஜூன்
ோலோண்டில் 20.3 சதவீதமோ வும், ஜூணல-தசப்டம்பர்
ோலோண்டில் 8.5 சதவீதமோ வும் மதிப்பிடப்பட்டுள்ைது.
கதசிய புள்ளியியல் அலுவல ம் (NSO) இரண்டோவது
கதசிய தபோருைோதோர வைர்ச்சிக் ோ
முன்கூட்டிய
மதிப்பீட்ணட தவளியிட்டது.
அதன்படி, 2021-22ஆம் ஆண்டுக் ோ நோட்டின் தபோருைோ
-தோர வைர்ச்சி 8.9 சதவீதமோ மதிப்பிடப்பட்டுள்ைது. இது,
டந்த ஜ வரியில் தவளியிடப்பட்ட முதல் முன்கூட்டிய
மதிப்பீட்ணடக் ோட்டிலும் வைர்ச்சி விகிதம் சற்று குணைவு
ஆகும். அப்கபோது, தபோருைோதோர வைர்ச்சி 9.2 சதவீதமோ
ணிக் ப்பட்டிருந்தது.
அதுகபோல, முந்ணதய 2020-21 ஆம் நிதியோண்டில், முதல்
முன்கூட்டிய மதிப்பீட்டில் தபோருைோதோர வைர்ச்சி 7.3
சதவீதமோ
ணிக் ப்பட்டது. பின், கரோ ோ போதிப்பின்
தோக் த்ணத ருத்தில்த ோண்டு NSO தவளியிட்ட திருத்திய
மதிப்பீட்டில் வைர்ச்சி விகிதம் 6.6 சதவீதமோ சரிந்தது.



 









அந்த வண யில், 2020ஆம் ஆண்டில் ஜிடிபி வைர்ச்சி
விகிதம் ஏப்ரல்-ஜூன் ோலோண்டில் 23.8 சதவீதமோ வும்,
ஜூணல-தசப்டம்பர்
ோலோண்டில் 6.6 சதவீதமோ வும்
பதிவோ து என்று NSO ததரிவித்துள்ைது.
கமலும், நிணலயோ விணல ளில் GDP 2020-21 3ஆம்
ோலோண்டில் `36.26 இலட்சம் க ோடியோ
மதிப்பீடு
தசய்யப்பட்ட நிணலயில், 2021-22ஆம் நிதியோண்டின்
மூன்ைோவது ோலோண்டில் `38.22 இலட்சம் க ோடியோ
மதிப்பீடு தசய்யப்பட்டது. இது 5.4 சதவீத வைர்ச்சிணயக்
ோட்டுகிைது என்றும் என்எஸ்ஓ ததரிவித்துள்ைது.
3. உல ‘போரோ’ வில்வித்ணதயில் இந்திய வீரோங் ண
பூஜோ தவள்ளிப்பதக் த்ணத ண ப்பற்றி ோர்.
4. கதசிய ஜூனியர் கபட்மின்ட்டன் தமிழ்நோட்டு அணி
சோம்பியன்
திண்டுக் ல் PSNA தபோறியியல்
ல்லுோரி மற்றும்
தமிழ்நோடு பூப்பந்தோட்டக் ை ம் சோர்பில் 66ஆவது கதசிய
ஜூனியர் கபட்மின்டன் சோம்பியன்ஷிப் கபோட்டி ள்
நணடதபற்ைது. இதில் 17 மோநிலங் ளில் இருந்து 800 வீரர்,
வீரோங் ண
ள் லந்து த ோண்ட ர். ஆண் ளுக் ோ
இறுதிப் கபோட்டியில் தமிழ்நோடு அணி 35 - 31, 35 - 28
என்ை புள்ளி ைக்கில் ஆந்திரோ அணிணய வீழ்த்தியது.
தபண் ளுக் ோ
இறுதிப் கபோட்டியில் தமிழ்நோடு அணி
35 - 24, 35 - 18 என்ை புள்ளி ைக்கில் ஆந்திரோ
அணிணய வீழ்த்தியது.
சோம்பியன் பட்டம் தவன்ை தமிழ்நோடு அணி ளுக்கு
கிரிஸ்டல் சுைற்க ோப்ணப மற்றும் 3 லட்சம் ரூபோய் தரோக் ப்
பரி வைங் ப்பட்டது.
5. உல தடன்னிஸ் தரவரிணசயில் நம்பர் ஒன் இடத்ணத
பிடித்தோர் தமட்விகடவ்
உல தடன்னிஸ் வீரர் ளின் புதிய தரவரிணசப்பட்டியல்
தவளியிடப்பட்டது. இதன்படி ஆண் ள் ஒற்ணையர் பிரிவில்
2ஆவது இடம் வகித்த 26 வயது ரஷிய வீரர் கடனில்
தமட்விகடவ்
முதல்முணையோ
‘நம்பர்
ஒன்’
அரியணைணய அலங் ரித்து இருக்கிைோர். டந்த வோரம்
நடந்த தமக்சிக ோ ஓபன் தடன்னிஸ் கபோட்டியில் அணர
இறுதிக்கு முன்க றியதன்மூலம் தமட்விகடவ் (8,615
புள்ளி ள்), முதலிடத்தில் இருந்த தசர்பியோவின் கநோவக்
கஜோக ோவிச்ணச (8,465 புள்ளி ள்) 2ஆவது இடத்துக்கு
தள்ளி முதலிடத்ணத தசோந்தமோக்கி ோர்.
தஜர்மனி வீரர் அதலக்சோண்டர் ஸ்தவகரவ் (7,515
புள்ளி ள்) 3ஆவது இடத்தில் நீடிக்கிைோர். தமக்சிக ோ
ஓபன் கபோட்டியில் பட்டம் தவன்ை ஸ்தபயினின் ரதபல்
நடோல் (6,515 புள்ளி ள்) ஒரு இடம் உயர்ந்து 4ஆவது
இடத்ணதயும், கிரீஸ் வீரர் சிட்சிபோஸ் (6,445 புள்ளி ள்) ஒரு
இடம் சரிந்து 5ஆவது இடத்ணதயும், ரஷிய வீரர் ஆந்த்கர
ரூப்தலவ் (5,000 புள்ளி ள்) ஒரு இடம் முன்க றி
6ஆவது இடத்ணதயும், இத்தோலி வீரர் தபகரட்டினி (4,928
புள்ளி ள்) ஒரு இடம் சறுக்கி 7ஆவது இடத்ணதயும்
பிடித்த ர். நோர்கவயின் க ஸ்பர் ரூட் (3,915 புள்ளி ள்)















8ஆவது இடத்திலும்,
டோவின் அலியோசிம் (3,883
புள்ளி ள்) 9ஆவது இடத்திலும் ததோடருகின்ை ர்.
கபோலந்தின் ஹூபர்ட் ஹூர் ோஸ் (3,496 புள்ளி ள்) ஒரு
இடம் உயர்ந்து 10ஆவது இடத்ணத தபற்றுள்ைோர்.
6. ‘ஆதிச்சநல்லூர் அ ைோய்வில் மூன்று ோல ட்டங் ணை
உள்ைடக்கிய 52 முதுமக் ள் தோழி ள்’
ஆதிச்சநல்லூர் அ ைோய்வில் மூன்று ோல ட்டங் ணை
உள்ைடக்கிய 52 முதுமக் ள் தோழி ள் ண்டறியப்பட்டு
உள்ைதோ , மத்திய ததோல்லியல் துணை ததரிவித்துள்ைது.
தூத்துக்குடி மோவட்டம், ஸ்ரீணவகுண்டம் அருக யுள்ை
ஆதிச்சநல்லூரில் உல த்தரம் வோய்ந்த அருங் ோட்சிய ம்
அணமக் ப்படும் எ
மத்திய நிதி அணமச்சர் நிர்மலோ
சீதோரோமன் 2020ஆம் ஆண்டு அறிவித்திருந்தோர்.
7. ‘நோன் முதல்வன்’: மோைவர் ளுக் ோ
கமம்போட்டுத் திட்டம் ததோடக் ம்

திைன்

மோைவர் ள், இணைஞர் ளுக் ோ
திைன் கமம்போடு
திட்டத்ணத த து பிைந்தநோணைதயோட்டி தசன்ண யில்
முதல்வர் மு. .ஸ்டோலின் ததோடங்கிணவத்துள்ைோர்.
‘நோன் முதல்வன்’ என்ை தணலப்பிலோ
திட்டம்மூலம்
மோைவர் ள், இணைஞர் ளின் திைண
கமம்படுத்த
திட்டமிடப்பட்டுள்ைது. இணைய சமுதோயத்ணத முழுணமயோ
திைணமயோ வர் ைோ மோற்ை ‘நோன் முதல்வன்’
திட்டத்தின்கீழ்
பயிற்சி ள்
வைங் ப்படும்
என்று
ததரிவிக் ப்பட்டுள்ைது.
‘நோன் முதல்வன்’ என்ை திைன் கமம்போட்டுத்திட்டத்தின்
ருப்தபோருள் ‘உலண தவல்லும் இணைய தமிை ம்’ எ
நிர்ையிக் ப்பட்டுள்ைது.
ல்வி, ஆரோய்ச்சி, சிந்தண , தசயலில் திைணமயோ வர்
-ைோ மோைவ ள், இணைஞர் ணை மோற்ைகவ இந்தத்
திட்டம் தமிை அரசு சோர்பில் ததோடக் ங் ப்பட்டுள்ைது.
8. பெதி செரியுமொ?
பிப்.20: சீ த்தணலந ர் தபய்ஜிங்கில் நணடதபற்ை குளிர்
ோல ஒலிம்பிக் கபோட்டி ள் நிணைவணடந்த . 16 தங் ம், 8
தவள்ளி, 13 தவண் லம் எ
37 பதக் ங் ளுடன்
நோர்கவ பதக் ப் பட்டியலில் முதலிடம் பிடித்தது.
பிப்.21: இணையம் வழியோ
நணடதபற்ை வரும்
ஏர்திங்க்ஸ் மோஸ்டர்ஸ் தசஸ் கபோட்டியில் தமிை த்ணதச்
கசர்ந்த 16 வயது வீரர் பிரக்ஞோ ந்தோ உல ப் பு ழ்தபற்ை
தசஸ் சோம்பிய ோ
நோர்கவணயச் கசர்ந்த கமக் ஸ்
ோர்ல்தசண த் கதோற் டித்து சோதண பணடத்தோர்.
பிப்.22: தமிை த்தில் நணடதபற்ை ந ர்ப்புை உள்ைோட்சித்
கதர்தலில் பதிவோ
வோக்கு ள் எண்ைப்பட்ட . இதில்
21 மோந ரோட்சி ணையும் திமு கூட்டணி தவன்ைது.
பிப்.23: உக்ணரன் மீது கபோர் நடவடிக்ண ணைத்
ததோடங்கும்படி ரோணுவத்துக்கு ரஷ்ய அதிபர் விைோடிமிர்
புதின் உத்தரவிட்டோர்.
பிப்.25: உக்ணரன்மீது கபோர் ததோடுத்த ரஷ்யோவுக்கு
எதிரோ ஐநோ சணபயின் போது ோப்பு வுன்சிலில் த ோண்டு



 















வரப்பட்ட
தீர்மோ த்ணத
வீட்கடோ
அதி ோரத்ணதப்
பயன்படுத்தி ரஷ்யோ கதோற் டித்தது. இந்தத் தீர்மோ த்தின்
மீது இந்தியோ வோக் ளிக் வில்ணல.

ஏஎன்-225 ‘மிரியோ’
என்று தபயரிடப்பட்ட அந்த
விமோ ம் ரஷ்யோவின் ஏவு ணை தோக்குதல் மூலம்
த ர்க் ப்பட்டு இருக்கிைது.

பிப்.26: பைங்குடியி த்ணதச் கசர்ந்த ஒடிஷோவின் முதல்
முதல்வர் கஹமோ ந்தோ பிஸ்வோல் (82) ோலமோ ோர்.
ோங்கிரஸ் ட்சிணயச் கசர்ந்த இவர், 1989 - 90, 1999 2000 ோல ட்டத்தில் ஒடிஷோ முதல்வரோ இருந்தோர்.

இதுததோடர்போ
உக்ணரனின் தவளியுைவு
டிமிட்கரோ குகலபோ ட்விட்டரில் கூறியதோவது:

பிப்.26: நோட்டின் மி ப்தபரிய ோப்பீட்டு நிறுவ மோ
எல்ஐசி’இன் பங்கு ணை விற்கும் கநோக்கில் தோனியங்கி
வழிமுணைமூலம் 20 சதவீத அந்நிய கநரடி முதலீட்டுக்கு
மத்திய அணமச்சரணவ அனுமதி வைங்கியது.
9. உக்ணரனிலிருந்து இந்தியர் ணை மீட் ‘ஆபகரஷன்
ங் ோ’ தசயல்படுவது எப்படி? - ஒரு போர்ணவ
கபோரி ோல் போதிக் ப்பட்டுள்ை உக்ணரன் நோட்டில் இருந்து
இந்தியர் ணை மீட்கும் பணிணய ஒருங்கிணைக் 4
மத்திய அணமச்சர், உக்ணரன் அண்ணட நோடு ளுக்கு
தசல்கின்ை ர்.
கபோர் நணடதபறும் பகுதியில் சிக்கித்தவிக்கும் இவர் ணை
மீட் , மத்திய அரசு ததோடர்நடவடிக்ண கமற்த ோண்டு
உள்ைது. இந்த மீட்புப்பணிக்கு ‘ஆபகரஷன் ங் ோ’ எ ப்
தபயரிடப்பட்டுள்ைது. உக்ணரனில் இருக்கும் இந்தியர் ள்
அதன் அண்ணட நோடு ளுக்கு சோணல மோர்க் மோ
அணைக் ப்பட்டு, பிைகு அங்கிருந்து விமோ ங் ள் மூலம்
தோய ம் அணைத்து வரப்படுகின்ை ர்.

அணமச்சர்

உலகின் மி ப்தபரிய சரக்கு விமோ மோ மிரியோ, ரஷ்ய
ஆக்கிரமிப்போைர் ைோல் அழிக் ப்பட்டது. நமது மிரியோணவ
ரஷ்யோ
அழித்திருக் லோம்.
ஆ ோல்
வலுவோ
சுதந்திரமோ
ஜ நோய ஐகரோப்பியநோடு என்ை நமது
ணவ அவர் ைோல் ஒருகபோதும் அழிக் முடியோது. நோம்
தவற்றி தபறுகவோம். இவ்வோறு அவர் கூறியுள்ைோர்.
உலகின் மி ப்தபரிய சரக்கு விமோ மோ
மிரியோ
விமோ ம் உக்ணரனின் அன்கடோக ோ நிறுவ த்தோல்
டந்த 1985-ம் ஆண்டுதயோரிக் ப்பட்டது. 30 சக் ரங் ள்,
6 இன்ஜின் ள், 290 அடி நீை இைக்ண ணைக் த ோண்ட
இதில் 4,500 கிகலோமீட்டர் வணர ததோடர்ந்து பைந்து
தசல்ல முடியும்.
கரோ ோ ோல
ட்டத்தில் உல ம்
முழுவதும் உயிர் ோக்கும் தடுப்பூசி மற்றும் மருந்து ணை
மிரியோ
விமோ ம்
எடுத்துச்தசன்ைது
என்பது
குறிப்பிடத்தக் து.

இந்நிணலயில், இந்திய மோைவர் ளுக்கு உதவிடவும்
அவர் ணை அங்கிருந்து தவளிகயற்றி அணைத்து வரும்
பணிணய ஒருங்கிணைக் வும் மத்திய அணமச்சர் ள்
ஹர்தீப் சிங் புரி, கஜோதிரோதித்ய சிந்தியோ, கிரண் ரஜிஜு, வி
க சிங் ஆகிகயோர் உக்ணரன் அண்ணட நோடு ளுக்கு
தசல்கின்ை ர்.
இதனிணடகய ‘ஆபகரஷன் ங் ோ' திட்டத்துக்கு உதவிட
'OpGanga'
என்ை
பிரத்கய
டுவிட்டர்
ைக்கு
ததோடங் ப்பட்டுள்ைது.
10. உக்ணரனுக்கு தசோந்தமோ
உலகின் தபரிய சரக்கு
விமோ த்ணத தோக்கி அழித்த ரஷ்யோ
உக்ணரனுக்குச் தசோந்தமோ
உலகின் மி ப்தபரிய
விமோ த்ணத ரஷ்ய ரோணுவம் தோக்கி அழித்து உள்ைது.
ததோடர்ந்து 5ஆவது நோைோ கநற்றும் உக்ணரன் மீதோ
ரஷ்யோவின் அதிரடி தோக்குதல் ததோடர்ந்துநணடதபற்று
வருகிைது. எல்ணலகயோர ந ரங் ள் மீது ரஷ்ய ரோணுவம்
ததோடர்ந்து குண்டு மணைதபோழிந்து வருகிைது. கநற்று
முன்தி ம் நள்ளிரவில் தணலந ர் கீவில் பல பகுதி ளில்
குண்டு ள் தவடித்ததோ த வல் தவளியோகியுள்ை .
இந்நிணலயில், கீவ் அருக
உள்ை கஹோஸ்கடோமல்
விமோ
நிணலயத்தில் ரஷ்ய பணடயி ரின் குண்டு
வீச்சோல் உலகின் மி ப்தபரிய சரக்கு விமோ ம்
அழிக் ப்பட்டதோ
உக்ணரனின்
தவளியுைவுத்துணை
அணமச்சர் டிமிட்கரோ குகலபோ ததரிவித்தோர். இந்த
விமோ ம்உக்ணரனுக்குச் தசோந்தமோ தோகும்.











 









1. முதன்முறையாக ‘ச ாலார் புச ாட்டான் நிகழ்வு’கறை




✓

அகில இந்திய சசஸ் கூட்டளமப்பு சசயலாைர் ொரத் சிங்
58ஆவது சீனியர் ரதசிய சசஸ் சாம்பியன்ஷிப்-2022’ஐ
கான்பூரில் நடத்தப்ெடும் என அறிவித்தார். இதில் 23
கிராண்ட்மாஸ்டர்கள் மற்றும் 30 சர்வரதச மாஸ்டர்கள்
உட்ெட 184 வீரர்கள் ெங்ரகற்கின்றனர்.

✓

சசஸ் ஒலிம்பியாட் & ஆசிய விளையாட்டுப்ரொட்டிகளுக்
-கான இந்திய அணிக்கான ரதர்வு ரமளடயாக இது
இருக்கும். 7ஆவது ரதசிய செண்கள் சசஸ் சாம்பியன்ஷிப்
- 2022 புவரனஸ்வரில் நளடசெறுகிறது.

கண்டறிந்த ISRO’இன் விண்வெளிப்பயணம்/வ யற்றகக்
சகாள் எது?
அ) சந்திரயான்-1
ஆ) சந்திரயான்-2 
இ) சசவ்வாய் சுற்றுக்கலன் திட்டம்
ஈ) மங்கள்யான்-2
✓

சந்திரயான்-2இன் சுற்றுக்கலனானது சூரிய புரராட்டான்
நிகழ்வுகளை அதன் எக்ஸ்ரர ஸ்செக்ட்ரராமீட்டர் (CLASS)
மூலம் கண்டறிந்தது. இந்தப் புரராட்டான் நிகழ்வுகள்
விண்சவளிக்குச் சசல்லும் மனிதர்களிளடரய கதிர்வீச்சு
தாக்கத்தளத அதிகரிக்கும் என்று கூறப்ெடுகிறது.

5. ‘சதெயாதனம் – இந்தியக் சகாவில் கட்டடக்கறலயின்
பயணம்’ என்ை மாநாடு நறடவபறும் இடம் எது?
அ) பூரி
ஆ) ஹம்பி 

2. சதசிய நகர்ப்புை விெகா ங்கள் நிறுெனமானது (NIUA)

இ) ளமசூரு

எந்நிறுெனத்துடனான, ‘நிறலயான நக ங்கள் இந்தியா’
திட்டத்திற்கான ஒப்பந்தத்தில் றகவயழுத்திட்டது?
அ) NITI ஆரயாக்

ஈ வாரைாசி
✓

இந்திய அரசின் மத்திய கலாசார அளமச்சகத்தின் இந்திய
சதால்சொருள் ஆய்வுளமயம் கர்நாடகாவின் ஹம்பியில்
‘இந்தியக் ரகாவில் கட்டடக்களலயின் ெயைம் –
ரதவயாதனம்’ என்ற சர்வரதச மாநாட்ளட ஏற்ொடு
சசய்துள்ைது. மத்திய கலாசாரத்துளற அளமச்சர் கிஷன்
சரட்டி மாநாட்ளட சதாடங்கிளவத்தார்.

✓

இது ரகாவிலின் தத்துவ, மத, சமூக, சொருைாதார,
சதாழில்நுட்ெ, அறிவியல், களல மற்றும் கட்டடக்களல
அம்சங்களை முன்னிளலப்ெடுத்துவளத ரநாக்கமாகக்
சகாண்டுள்ைது. ரகாவில் கட்டடக்களலயின் ெல்ரவறு
ொணிகளின் ெரிைாம வைர்ச்சிளயயும் இது எடுத்துக்
கூறுகிறது.

ஆ) உலகப் சொருைாதார மன்றம் 
இ) உலக வங்கி
ஈ) UNDP
✓

உலகப் சொருைாதார மன்றமும் ரதசிய நகர்ப்புற விவகார
நிறுவனமும் (NIUA) இளைந்து ‘நிளலயான நகரங்கள்
இந்தியா’ திட்டத்தில் ஒத்துளைப்ெதற்கான புரிந்துைர்வு
ஒப்ெந்தத்தில் ளகசயழுத்திட்டன. இது ஒரு கூட்டுத்திட்டம்
ஆகும். இது ஆற்றல், ரொக்குவரத்து மற்றும் கட்டளமக்கப்
-ெட்ட சுற்றுச்சூைல் துளறகளில் டிகார்ெளனரசஷன்
தீர்வுகளை உருவாக்க நகரங்களுக்கு உதவும் சூைளல
உருவாக்குவளத ரநாக்கமாகக் சகாண்டுள்ைது.



6. மீபத்தில் காலமான இப் ாகிம் சுதார் என்பெர் எந்த
மாநிலத்றதச் ச ர்ந்த ‘பத்மஸ்ரீ’ விருது வபற்ைெரும் மூக
ச ெகரும் ஆொர்?

3. எந்த நாட்டின் ஊர்தி, நிலவின் வதாறலவில் இ ண்டு
கண்ணாடிக்சகாைங்கறைக் கண்டறிந்துள்ைது?

அ) தமிழ்நாடு

அ) இந்தியா

ஆ) கர்நாடகா 

ஆ) சீனா 

இ) மத்திய பிரரதசம்

இ) ஐக்கிய அரபு அமீரகம்

ஈ) ரகரைா

ஈ) அசமரிக்கா
✓

சீனாவின் Yutu-2 ஊர்தியானது அண்ளமயில் நிலவின்
சதாளலவில் இரண்டு விசித்திரமான கண்ைாடிக்
ரகாைங்களைக் கண்டறிந்தது. நிலவின் ரமற்ெரப்பில்
முதன்முளறயாக இது ரொன்ற ரகாைங்கள் காைப்ெடுகி
-ன்றன. ஆராய்ச்சியாைர்களின் கூற்றுப்ெடி, அளவ மிகச்
சமீெத்தில் உருவானளவ.

4. நடப்பு 2022இல், சீனியர் சதசிய வ ஸ் ாம்பியன்ஷிப்
சபாட்டிகள் நடத்தப்படுகிை நக ம் எது?

‘ெத்மஸ்ரீ’ விருது செற்றவரும் சமூக ரசளவயாைருமான
இப்ராகிம் சுதார் கர்நாடகாவில் தனது 82ஆவது வயதில்
காலமானார். அவர் ‘கன்னடத்தின் கபீர்’ என்று அன்புடன்
அளைக்கப்ெடுகிறார். சமூக மற்றும் மத நல்லிைக்கத்ளத
ெரப்புவதற்கான அவரது அரும்ெணிக்காக அறியப்ெட்டவர்.
இவருக்கு கடந்த 2018ஆம் ஆண்டில் ‘ெத்மஸ்ரீ’ விருது
வைங்கப்ெட்டது.

7. இந்தியாவின் முதலாெது கடற்பசுப் பாதுகாப்பகத்றத
அறமக்கவுள்ை மாநிலம் எது?

அ) மும்ளெ

அ) தமிழ்நாடு 

ஆ) கான்பூர் 

ஆ) ரகரைா

இ) சசன்ளன

இ) ஒடிஸா

ஈ) ெனாஜி



✓

ஈ) மகாராஷ்டிரா









 
✓

✓









தமிைநாட்டின் சதன்கிைக்குக் கடற்களரயில் உள்ை ொக்
விரிகுடாவில் இந்தியாவின் முதல் கடற்ெசுப் ொதுகாப்ெகத்
-ளத அளமக்க தமிழ்நாடு அரசு திட்டமிட்டுள்ைது. கடற்ெசு
என்ெது அழிந்துவரும் ஒரு கடற்ொலூட்டியினமாகும். இது
வாழ்விட இைப்பு, கடல் மாசுொடு மற்றும் கடற்ொசி இைப்பு
காரைமாக அழிளவ எதிர்சகாள்கிறது.
தமிழ்நாட்டின் சதன்கிைக்கு முளனக்கும் இலங்ளகயின்
ரமற்குப்ெகுதிக்கும் இளடரய உள்ை ஆைமற்ற விரிகுடா
ெகுதியான
மன்னார்
வளைகுடாவிலும்,
ொக்
விரிகுடாவிலும் கடற்ெசுக்கள் காைப்ெடுகின்றன.

8. சதசிய ொன் விறையாட்டுக் வகாள்றக ெற றெ
வெளியிட்ட அறமச் கம் எது?





✓

காதுரகைாளம மற்றும் சசவித்திறன்குளற ஆகியவற்ளற
எப்ெடி தடுப்ெது என்ெது குறித்த விழிப்புைர்ளவ ஏற்ெடுத்த
ஒவ்ரவார் ஆண்டும் மார்ச்.3 அன்று உலக சசவிப்புலன்
நாள் அனுசரிக்கப்ெடுகிறது.

✓

உலக நலவாழ்வு அளமப்ொனது (WHO) செனீவாவில்
அளமந்துள்ை அதன் தளலளமயகத்தில் ஆண்டுரதாறும்
உலக சசவிப்புலன் நாள் கருத்தரங்ளக ஏற்ொடு சசய்கிறது.
“To hear for life, listen with care!” என்ெது இந்த ஆண்டில்
(2022) வரும் இந்நாளுக்கான கருப்சொருைாகும்.


1. தமிைகத்தின் 7 ரெர் உள்ெட 49 ஆசிரியர்களுக்கு
ரதசிய விருது: தில்லியில் மத்திய அளமச்சர் வைங்கினார்

அ) விளையாட்டு அளமச்சகம்
ஆ) உள்நாட்டு வான் ரொக்குவரத்து அளமச்சகம் 
இ) உள்துளற அளமச்சகம்
ஈ) வீட்டுவசதி & நகர்ப்புற விவகாரங்கள் அளமச்சகம்
✓

உள்நாட்டு வான் ரொக்குவரவு அளமச்சகமானது நாட்டில்
வான் விளையாட்டுகளை ரமம்ெடுத்துவதற்காக ரதசிய
வான் விளையாட்டுக் சகாள்ளக வளரளவ (NASP 2022) தயாரித்துள்ைது. ஏரராொட்டிக்ஸ், ஏரரா-மாடலிங்,
அசமச்சூர், டிரரான்கள், கிளைடிங், ரஹங்-கிளைடிங்
மற்றும் ொராகிளைடிங் ளமக்ரரா-ளலட்டிங் மற்றும் ொரா
-ரமாட்டரிங் ஸ்ளக-ளடவிங் மற்றும் விண்ரடஜ் வான்
விளையாட்டுகள் உள்ளிட்ட செரும்ொலான வான்
விளையாட்டுகளை இந்தக் சகாள்ளக உள்ைடக்கும்.

✓

ரமலும், வான் விளையாட்டுக்களுக்கான சாதனங்களின்
உள்நாட்டு வடிவளமப்பு, ரமம்ொடு மற்றும் தயாரிப்பு
ஊக்குவிக்கப்ெடும்.

9. உலக ெனவுயிரிகள் நாள் கறடப்பிடிக்கப்படும் சததி
எது?
அ) மார்ச் 01
ஆ) மார்ச் 02
இ) மார்ச் 03 
ஈ) மார்ச் 04
✓

ஒவ்ரவார் ஆண்டும் மார்ச்.3 அன்று உலக வனவுயிரிகள்
நாள் அனுசரிக்கப்ெடுகிறது. இது, புவியில் வாழும் விலங்கு
மற்றும் தாவரங்கள் எதிர்சகாள்ளும் ஆெத்துகள் குறித்த
விழிப்புைர்ளவ ஏற்ெடுத்துகிறது.

✓

“Recovering key species for ecosystem restoration”
என்ெது நடப்ொண்டு (2022) வரும் உலக வனவுயிரிகள்
நாளுக்கான கருப்சொருைாக சதரிவு சசய்யப்ெட்டுள்ைது.

10. உலக வ விப்புலன் நாள் கறடப்பிடிக்கப்படும் சததி
எது?



தமிைகத்ளதச் ரசர்ந்த ஏழு ஆசிரியர்கள் உள்ெட நாடு
முழுவதும் 49 ஆசிரியர்களுக்கு ரதசிய தகவல், சதாளலத்
சதாடர்பு சதாழில்நுட்ெ விருதுகளை மத்திய கல்வித் துளற
இளையளமச்சர் அன்னபூர்ைா ரதவி வைங்கினார்.
2020ஆம் ஆண்டு ரதசிய கல்விக்சகாள்ளக அடிப்ெளடயில்,
கற்பித்தல்,
கற்றல்
சசயல்முளறகளில்
தகவல்
சதாழில்நுட்ெத்தின் அடிப்ெளடயில் விரிவான ெயன்ொடு,
திட்டமிடளல உருவாக்கும் ஆசிரியர்களுக்கு இந்த
விருதுகளை மத்திய கல்வித் துளற வைங்குகிறது. கல்வி
கற்பிப்ெதில் திக்ஷா, இ-ொடசாளல திட்டங்களின் கீழ்
மின்னணு
முளறயில்
ொடங்களைத்
தயாரித்தல்,
காசைாலிகள் ரொன்றளவமூலம் மாைவர்களுக்கான
கற்றல் அணுகுதலுக்கு இந்த விருதுகள் வைங்கப்ெட்டன.
2. ரகாடீஸ்வரர்கள் ெட்டியல்: இந்தியாவுக்கு 3ஆவது
இடம்
அதிக
எண்ணிக்ளகயிலான
ரகாடீஸ்வரர்களைக்
சகாண்ட நாடுகள் ெட்டியலில் இந்தியா 3ஆவது இடத்தில்
உள்ைது.
உலக நாடுகளில் அதிக சசாத்து ளவத்துள்ைவர்களின்
விவரங்களை தனியார் ஆய்வுநிறுவனம் சவளியிட்டு
உள்ைது. அதன்ெடி, உலகில் கடந்த ஆண்டில் 30
மில்லியன் அசமரிக்க டாலர் (சுமார் `226 ரகாடி) சசாத்து
ளவத்திருந்த நெர்களின் எண்ணிக்ளக 9.3 சதவீதம்
அதிகரித்து 6,10,569ஆக இருந்தது. அவர்களில் 13,637
ரெர் இந்தியர்கள் ஆவர். இந்தியாவில் அதிக சசாத்து
ளவத்திருந்தவர்களின் எண்ணிக்ளக கடந்த 2020ஆம்
ஆண்டுடன் ஒப்பிடுளகயில் 11 சதவீதம் அதிகரித்துள்ைது.
அதிக ரகாடீஸ்வரர்ளரகளைக் சகாண்ட நாடுகளின்
ெட்டியலில் அசமரிக்கா முதலிடத்தில் உள்ைது. அந்நாட்டில்
748 ரகாடீஸ்வரர்கள் உள்ைனர். 554 ரகாடீஸ்வரர்களு
-டன் சீனா 2ஆவது இடத்தில் உள்ைது. அதற்கு அடுத்த
இடத்தில் 145 ரகாடீஸ்வரர்களுடன் இந்தியா உள்ைது.

அ) மார்ச் 02
ஆ) மார்ச் 03 
இ) மார்ச் 04
ஈ) மார்ச் 05











 





3. உலகக்ரகாப்ளெ துப்ொக்கி
சசௌதரிக்கு தங்கப்ெதக்கம்


சுடுதல்:


சசௌரவ்

எகிப்தில் நளடசெற்று வரும் ISSF உலகக்ரகாப்ளெ
துப்ொக்கி சுடுதல் ரொட்டியில் இந்தியாவின் சசௌரவ்
சசௌதரி தங்கப்ெதக்கம் சவன்று அசத்தியுள்ைார்.
ஆடவருக்கான 10 மீ ஏர் பிஸ்டல் இறுதிச்சுற்றில் சசௌரவ்
16-6 என்ற கைக்கில் செர்மனியின் ளமக்ரகல்
ஷ்வால்ளட ரதாற்கடித்து முதலிடம் பிடித்தார்.
ஈஷாவுக்கு சவள்ளி







`11.44 இலட்சம் ரகாடி இைப்ளெச் சந்திக்கும் அொயம்
உள்ைது என்று அந்த அறிக்ளகயில் குறிப்பிடப்ெட்டுள்ைது.
முக்கிய தகவல்கள்:
கரியமில வாயு சவளிரயற்றம் சதாடர்ந்து அதிகரித்தால்,
ஈரக்குமிழ் சவப்ெநிளல (சவப்ெம், ஈரப்ெதத்தின் அைவீடு)
35 டிகிரி சசல்சியளஸத் தாண்டும்.
லக்சனௌ, ொட்னா நகரங்களில் அந்த சவப்ெநிளல 35
டிகிரிளய விட அதிகமாக இருக்கும்.

இப்ரொட்டியின் மகளிருக்கான 10 மீ ஏர் பிஸ்டல் பிரிவில்
இந்தியாவின் ஈஷா சிங் சவள்ளிப்ெதக்கம் சவன்றார்.

புவரனசுவரம், சசன்ளன, மும்ளெ, இந்தூர், அகமதாொத்
ஆகிய நகரங்களில் ஈரக்குமிழ் சவப்ெநிளல 32 முதல் 34
டிகிரி சசல்சியஸ் அைவில் இருக்கும்.

4. ெருவநிளல மாற்றத்தால் உைவு உற்ெத்தி
ொதிக்கப்ெடும்: ஐநா அறிக்ளகயில் எச்சரிக்ளக

கடல்மட்ட உயர்வு, திடீர் சவள்ைம் உள்ளிட்டவற்றால்
சொருைாதார ரீதியில் அதிக ொதிப்ளெச் சந்திக்கும் நாடாக
இந்தியா இருக்கும்.

ெருவநிளல மாற்றத்தால் இந்தியாவில் உைவு உற்ெத்தி
ொதிக்கப்ெடும் என எச்சரித்துள்ை ஐநா அறிக்ளக,
கடரலாரப்ெகுதிகளிலுள்ை மக்கள் கடல்மட்ட உயர்வால்
ொதிக்கப்ெடுவர் என்றும் சதரிவித்துள்ைது.

ெருவநிளல மாற்றத்தால் 2050ஆம் ஆண்டில் 40 சதவீத
மக்கள் குடிநீர் தட்டுப்ொட்ளட எதிர்சகாள்வர். தற்ரொது
33 சதவீத மக்கள் குடிநீர் தட்டுப்ொட்ளட எதிர்சகாண்டு
வருகின்றனர்.

இது சதாடர்ொக ஐநாவின் ெருவநிளல மாற்றம் குறித்த
அரசுகளுக்கிளடரயயான குழு சவளியிட்ட அறிக்ளகயில்
கூறப்ெட்டுள்ைதாவது:

ெருவநிளல மாற்றத்தால் உலகின் சராசரி வருமானம் 23
சதவீதம் வளர குளறயும். இந்தியாவில் 2100ஆம்
ஆண்டுக்குள் 92 சதவீதம் வளர குளறயும்.

ெருவநிளல மாற்றத்தால் கடல்நீர்மட்டம் உயர்ந்து, சவப்ெ
நிளல அதிகரிக்கும். உலகம் முழுவதும் ெனிப்ொளறகள்
முன்பில்லாத அைவில் ரவகமாக உருகிவருகின்றன.
வறட்சி, அதிக மளைப்சொழிவு, சவள்ைம், அனல்காற்று
உள்ளிட்டவற்றின் காரைமாக நாட்டில் உைவு உற்ெத்தி
ொதிப்ளெச் சந்திக்கும். அரிசி, ரகாதுளம, ெருப்பு வளககள்
உள்ளிட்டவற்றின் உற்ெத்தி 2050ஆம் ஆண்டில் 9%
வளர குளறய வாய்ப்புள்ைது.

ெருவநிளல மாற்றத்தால் ஒட்டுசமாத்தமாக அஸ்ஸாம்,
ரமகாலயம், திரிபுரா, ரமற்கு வங்கம், பிகார், ொர்க்கண்ட்,
ஒடிஸா, சத்தீஸ்கர், உத்தர பிரரதசம், ஹரியாைா, ெஞ்சாப்
ஆகிய மாநிலங்கள் அதிகமாக ொதிக்கப்ெடும்.

கரியமில வாயு சவளிரயற்றம் சதாடர்ந்து அதிகமாக
இருந்தால், சதன்னிந்தியாவில் ரசாை உற்ெத்தி 17%
வளர குளறயும்.

உலகில் ொதிரெர் ொதிக்கப்ெடும் அொயம்

கடல்மட்ட உயர்வால் நிலப்ெயன்ொடு, கட்டளமப்பு
வசதிகள் உள்ளிட்டளவ ொதிக்கப்ெடும். கரியமில வாயு
சவளிரயற்ற அைவு தற்ரொளதய நிளலயில் சதாடர்ந்தால்,
நடப்பு நூற்றாண்டின் மத்தியில் சுமார் 3.5 ரகாடி ரெர்
கடல்மட்ட உயர்வு பிரச்ளனயால் ொதிக்கப்ெடுவர்.
அதுரவ அந்த எண்ணிக்ளக நூற்றாண்டின் இறுதியில் 5
ரகாடியாக அதிகரிக்க வாய்ப்புள்ைது. கரியமில வாயு
சவளிரயற்றம்
குளறவாக
இருந்தால்,
குளறந்த
எண்ணிக்ளகயிலான நெர்கரை ொதிக்கப்ெடுவர்.
இந்தியாவுக்கு அதிக ொதிப்பு:
கடல்மட்ட உயர்வு, திடீர் சவள்ைம் உள்ளிட்டவற்றால்
சொருைாதார ரீதியில் அதிக ொதிப்ளெச் சந்திக்கும் நாடாக
இந்தியா விைங்கும். கரியமில வாயு சவளிரயற்றத்ளதக்
குளறக்கவுள்ைதாக
இந்தியா
உறுதியளித்துள்ைது.
அவ்வாறு குளறக்கும் ெட்சத்தில், ெருவநிளல மாற்றத்தால்
ஏற்ெடும் சொருைாதார இைப்பு சுமார் `1.68 இலட்சம்
ரகாடியாக இருக்கும். இல்ளலசயனில் இைப்பு சுமார்
`2.52 இலட்சம் ரகாடியாக அதிகரிக்கும்.
கரியமில வாயு சவளிரயற்றம் சதாடர்ந்தால், மும்ளெ
மட்டும் 2050ஆம் ஆண்டு வாக்கில் ஆண்டுக்கு சுமார்









ெருவநிளல மாற்றத்தால் உலகின் ெல்ரவறு நாடுகள்
சொருைாதார ரீதியில் ொதிப்புகளை எதிர்சகாள்ளும்.
நடப்ொண்டு இறுதியில் இந்தியாவின் சொருைாதாரம் 92
சதவீதம் வளர வீழ்ச்சியளடயும்.
ெருவநிளல மாற்றம் காரைமாக உலக அைவில்
ொதிக்கும் ரமற்ெட்ட மக்கள் ொதிப்ளெ எதிர்சகாள்ளும்
அொயம் இருப்ெதாக ஐ.நா. அறிக்ளக எச்சரித்துள்ைது.
இதுசதாடர்ொக அவ்வறிக்ளகயில், “சதாழில்மயமாதலுக்கு
முந்ளதய காலகட்டத்ளதவிட சவப்ெநிளல 1.5 டிகிரி C
அதிகரித்தால், 14% உயிரினங்கள் அழிளவச் சந்திக்கும்
அொயம் உள்ைது. ரகாடிக்கைக்கான மக்கள் சடங்கு
உள்ளிட்ட ரநாய்கைால் ொதிக்கப்ெடுவர்; மக்களின்
உயிரிைப்பும் செருமைவில் அதிகரிக்கும்.
கடல்மட்ட உயர்வால் அளலகளின் ரவகம் அதிகரிக்க
வாய்ப்புள்ைது. அதன்காரைமாக ரகாடிக்கைக்கான
மக்கள் ொதிப்ளெ எதிர்சகாள்வர். தற்ரொளதய கடல்
மட்டத்தில் இருந்து 10 மீட்டருக்குள் 90 ரகாடி மக்கள்
வசித்து வருகின்றனர். கடல்மட்டம் 75 சசமீ வளர
உயர்ந்தால், தற்ரொது கணிக்கப்ெட்டுள்ைளதவிட இரு
மடங்கு
எண்ணிக்ளகயிலான
மக்கள்
2100ஆம்
ஆண்டுக்குள் ொதிக்கப்ெடுவர்.
ெருவநிளல மாற்றத்தின் காரைமாக சவப்ெநிளல
உயர்ளவ 1.5 டிகிரி சசல்சியஸுக்குள் கட்டுப்ெடுத்த
ரவண்டுசமன ொரீஸ் ெருவநிளல ஒப்ெந்தத்தில் இலக்கு
நிர்ையிக்கப்ெட்டுள்ைது. ஆனால், தற்ரொளதய நிளல



 















சதாடர்ந்தால் அடுத்த 10 ஆண்டுகளிரலரய உலகின்
சவப்ெநிளல உயர்வு 1.5°C நிளலளய எட்டிவிடும்.
அதற்கு அதிக சவப்ெநிளல உயர்ந்தால், சுற்றுச்சூைலில்
செரும் தாக்கங்களும் ொதிப்புகளும் ஏற்ெடும்; ெவைப்
ொளறகள் ொதிக்கப்ெடும். ெனிப்ொளறகள் உருகி கடல்
மட்டம் ரவகமாக உயரும். ெனிப்ொளறகள் உருகும்ரொது
கரியமில வாயு சவளிரயற்றம் ரமலும் அதிகரிக்கும்.
ெருவநிளல மாற்றத்ளதத் தடுத்து நிறுத்துவதற்கான
நடவடிக்ளககள் விளரந்து ரமற்சகாள்ைப்ெட ரவண்டும்”
என்று குறிப்பிடப்ெட்டுள்ைது.











 









1. ‘தர்மா கார்டியன்’ பயிற்சி என்பது இந்தியாவிற்கும் எந்த




✓

நாட்டின் ைலாசாே பன்முைத் ன்கம மற்றும் பன்தமாழி
பயன்பாட்கட
ஊக்குவித்து,
‘ஒன்றுபட்ட
பாே ம்–
வலிகமயான பாே ம்’ என்ற உணர்கவ ஏற்படுத்தும்
வி மாை, மத்திய ைல்வித்துகற, தமாழிச்சான்றி ழ் ன்பட
இயக்ைத்க த ாடங்கியுள்ளது.

✓

மத்திய ைல்வித்துகற மற்றும் MyGov இந்தியா ஆகியகவ
இ ற்தைன ‘பாஷா சங்ைம்’ என்ற தசல்ரபான் தசயலிகய
உருவாக்கியுள்ளன. இந் ச் தசயலிகயப் பயன்படுத்தி,
அட்டவகணயிடப்பட்ட 22 இந்திய தமாழிைளில் மக்ைள்
அன்றாடம் பயன்படுத்தும் 100+ வாக்கியங்ைகள ைற்றுக்
தைாள்ளலாம். இந் ச்சான்றி ழுடன் மக்ைள் தசல்பி எடுத்து
அ கன ங்ைளது சமூை ஊடை ைணக்கு வாயிலாை
‘தமாழிச்சான்று ன்படம்’ எனப் பதிரவற்றஞ்தசய்யலாம்.

நாட்டிற்கும் இடையய நடைபபறும் இராணுவப் பயிற்சி
ஆகும்?
அ) இலங்கை
ஆ) ஜப்பான் 
இ) ஆஸ்திரேலியா
ஈ) ஐக்கிய அேபு அமீேைம்
✓



இந்தியாவும் ஜப்பானும் ஆண்டுர ாறும் நடத் ப்படும்
ங்ைளது ‘ ர்மா ைார்டியன்’ பயிற்சிகய ைர்நாடைாவில்
த ாடங்கியுள்ளன. இந் ப் பயிற்சி பிப்.27 மு ல் மார்ச்.10
வகே த ாடங்கியது. ‘மோத் ா கலட்’ ைாலாட்பகடப்
பிரிவின் 15ஆவது பட்டாலியன் இந்தியாவின் சார்பாை
பங்ரைற்கிறது. இந் ப் பயிற்சியானது 2018ஆம் ஆண்டு
மு ல் ஆண்டுர ாறும் நடத் ப்படுகிறது.

5. ெமீப பெய்திகளில் இைம்பபற்ற ஸ்மீன்யீ தீவு (பாம்புத்
தீவு) அடமந்துள்ள கைல்/பபருங்கைல் எது?

2. அண்டமச் பெய்திகளில் இைம்பபற்ற, ‘IVFRT திட்ைம்’

அ) ைருங்ைடல் 

எந்தத் துடறயுைன் பதாைர்புடையது?

ஆ) பசிபிக் தபருங்ைடல்

அ) குடிரயற்றம் 

இ) மத்திய கேக்ைடல்

ஆ) நீர்ப்பாசனம்

ஈ அட்லாண்டிக் தபருங்ைடல்

இ) ைவல்

✓

ஸ்மீன்யீ தீவு (பாம்புத் தீவு) என்பது உக்கேனுக்குச்
தசாந் மான சுமார் 16 தெக்ரடர் பேப்பளவிலான பாகறத்
தீவாகும். இது ைருங்ைடலில் கிரிமியாவிற்கு ரமற்ரை 300
கிமீ த ாகலவில் உள்ளது.

✓

ேஷ்யப்பகடைளிடம் இருந்து இத்தீகவக்ைாத் பதிமூன்று
வீேர்ைளுக்கு உக்கேன் அேசு மரியாக தசலுத்தியுள்ளது.
உக்ரேனிய அதிபர் ரவாரலாடிமிர் தஜதலன்ஸ்கி,
மேணித் ஒவ்தவாரு ோணுவ வீேருக்கும் “உக்கேனின்
நாயைன்” என்ற பட்டத்க வழங்கினார்.

ஈ) த ாழிற்துகற
✓

✓

2021 மு ல் 2026 வகேயிலான ஐந்து ஆண்டுைளுக்கு
‘குடிரயற்ற விசா தவளிநாட்டினர் பதிவு ைண்ைாணிப்பு’
திட்டத்க த் த ாடே மத்திய அேசு ஒப்பு ல் அளித்துள்ளது.
இத்திட்டம் `1,364.88 ரைாடி தசலவில் அங்கீைரிக்ைப்பட்டது.
விசா வழங்கு ற்ைான ைாலம் IVFRT திட்டம் அமல்படுத்தும்
முன் வரை, 15 மு ல் 30 நாட்ைளாை இருந் து. ற்ரபாது
அதிைபட்சமாை 72 மரநேத்துக்குள் விசா வழங்ைப்படுகிறது.

6. அன்யைானியயா யகாஸ்ைா, கீழ்காணும் எந்த நாட்டின்

3. ‘எம்னாதி’ புயலால் பாதிக்கப்பட்ை நாடு எது?

பிரதமராக மீண்டும் யதர்ந்பதடுக்கப்பட்ைார்?

அ) இந்ர ாரனசியா

அ) இத் ாலி

ஆ) மடைாஸ்ைர் 

ஆ) ரபார்ச்சுைல் 

இ) பிலிப்கபன்ஸ்

இ) தஜர்மனி

ஈ) ஜப்பான்
✓

‘எம்னாட்டி’ புயலின் வருகைகய அடுத்து 5 வாேங்ைளில்
நான்ைாவது சூறாவளிகய மடைாஸ்ைர் ைாண்கிறது.

✓

ஒவ்ரவார் ஆண்டும் நவம்பர் மற்றும் ஏப்ேல் மா ங்ைளில்
மடைாஸ்ைர் பல சூறாவளிைளால் ாக்ைப்படுகிறது. இந்
மா த ாடக்ைத்தில் 120’க்கும் ரமற்பட்டவர்ைளின் பலிக்கு
ைாேணமான பட்சிோய் சூறாவளியின் ாக்ைத்திலிருந்து
அந் த் தீவு நாடு இன்னும் மீளவில்கல.

4. ‘பமாழிச் ொன்றிதழ் தன்பை’ பிரச்ொரத்டத பதாைங்கிய

ஈ) இஸ்ரேல்
✓

ைடந் 2015ஆம் ஆண்டு மு ல் ரபார்ச்சுைலின் பிே மோை
இருந்துவருகிறார்
அன்ரடானிரயா
ரைாஸ்டா.
சம ர்மவா ைட்சியின் கலவோன ரைாஸ்டா, சமீபத்தில்
நடந் தபாதுத்ர ர் லில் 2ஆவது முகறயாை மீண்டும்
ர ர்ந்த டுக்ைப்பட்டுள்ளார்.

7. ‘DESH–Stack’ என்பது எத்துடறயுைன் பதாைர்புடைய
இடையதளமாகும்?

மத்திய அடமச்ெகம் எது?

அ) மு லீடு

அ) ைல்வி அகமச்சைம் 

ஆ) திறன் ரமம்பாடு 

ஆ) ைலாசாே அகமச்சைம்

இ) ஜிஎஸ்டி

இ) சுற்றுலா அகமச்சைம்

ஈ) ஊட்டச்சத்து

ஈ) தவளியுறவு அகமச்சைம்











 









✓

மத்திய பட்தஜட்டில் ‘திறன் மற்றும் வாழ்வா ாேத்திற்ைான
டிஜிட்டல் சூழலகமப்பு’ அல்லது ‘DESH–Stack’ இகணய
ளம் அகமக்ைப்படும் என அறிவிக்ைப்பட்டுள்ளது.

✓

இகணயவழி பயிற்சிமூலம் நாட்டின் குடிைளுக்கு திறன்
அல்லது ரமம்பாட்கட வளர்த்த டுப்பக இது னது
ரநாக்ைமாைக்தைாண்டுள்ளது. தபாருத் மான ரவகலைள்
மற்றும் த ாழில்முகனவு வாய்ப்புைகள ைண்டறி ற்ைான
நம்பைமான வாய்ப்புைகள இது வழங்கும்.

8. ஒரு பன்னாட்டுக் குழு நைத்திய ஒரு புதிய ஆய்வின்படி,

✓

ஐந்து மா ங்ைளுக்குள் இந் ச் சா கன எட்டப்பட்டுள்ளது.
இந் ஜவுளி எக்ஸ்பிேஸ்மூலம் இதுவகே இேயில்ரவ
துகறக்கு `10.2 ரைாடி வருவாய் கிகடத்துள்ளது.


‘சீர்மிகு நைேம்’ திட்டத்தில் நகடதபற்ற முகறரைடு
த ாடர்பாை விசாேகண தசய்ய ஒரு நபர் விசாேகண
ஆகணயத்க
மிழ்நாடு அேசு அகமத்துள்ளது. ஓய்வு
தபற்ற இ ஆ ப அதிைாரி ர வி ார் கலகமயில் ஒரு நபர்
விசாேகண ஆகணயம் அகமக்ைப்பட்டுள்ளது.

உலைம் முழுகமக்கும் உள்ள 100 அறிவியலாளர்ைள்
இகணந்து நடத்திய ஆய்வில், பூமியில் உள்ள தமாத் மே
இனங்ைளின்
எண்ணிக்கை
73,000
என்று
ைண்டறியப்பட்டது. 9,200 மே இனங்ைள் மர்மமானகவ
மற்றும் ைண்டுபிடிக்ைப்படாமல் உள்ளன என்பக யும்
இந் ஆய்வறிக்கை எடுத்துக்ைாட்டுகிறது.
பிறவிடங்ைகளவிட த ன்னதமரிக்ைாவில் 40 ச வீ த்தி
–ற்கும் அதிைமான ைண்டுபிடிக்ைப்படா மே இனங்ைள்
உள்ளன. இம்மதிப்பீடுைளின்படி, பூமியின் அகனத்து மே
வகைைளிலும் 43% த ன்னதமரிக்ைாவில் உள்ளன.
அக த்த ாடர்ந்து யூரேசியா (22 ச வீ ம்), ஆப்பிரிக்ைா (16
ச வீ ம்) ஆகியன உள்ளன.

9. ‘யதசிய புரத நாள்’ பகாண்ைாைப்படுகிற யததி எது?
அ) மார்ச் 01
ஆ) மார்ச் 02
இ) பிப்ேவரி 27 
ஈ) பிப்ேவரி 28
ர சிய அளவிலான தபாதுநல முன்தனடுப்பான ‘Right to
Protein’ இந்தியாவின் மு ல் ‘புே நாகள’ 2020 பிப்.27
அன்று அறிமுைப்படுத்தியது. புே த்தின் ஊட்டச்சத்து
நன்கமைள் குறித்து விழிப்புணர்கவ ஏற்படுத்துவ ற்ைாை
இந்நாள் அனுசரிக்ைப்படுகிறது. “Food Futurism” என்பது
நடப்பாண்டு (2022) வரும் இந்நாளின் ைருப்தபாருளாகும்.

10. இந்திய ரயில்யவயின் எந்த பநட்பவார்க் 100ஆவது
ஜவுளி எக்ஸ்பிரடை இயக்கி ொதடன படைத்துள்ளது?
ஆ) மத்திய ேயில்ரவ
இ) வடக்கு ேயில்ரவ
ஈ) வட ரமற்கு ேயில்ரவ
ரமற்கு ேயில்ரவயின் மும்கப மத்திய ரைாட்டம், சல் ாைன்
பகுதியிலிருந்து (சூேத்) ஷாங்ேயிலுக்கு (ைாேக்பர் ரைாட்டம்,
த ன்கிழக்கு ேயில்ரவ) ஜவுளிப்தபாருட்ைள் ஏற்றிய



சீர்மிகு நைேம் திட்ட முகறரைடுைள் குறித்து விசாேகண
நடத்தி மூன்று மா ங்ைளுக்குள் அறிக்கை ாக்ைல் தசய்ய
உத் ேவிடப்பட்டுள்ளது.
தசன்கன, ரைாகவ, மதுகே, திருப்பூர் உள்பட் 11
நைேங்ைளில் ‘சீர்மிகு நைேம்’ திட்ட பணிைள் நகடதபற்று
வருகின்றன. ‘சீர்மிகு நைேம்’ திட்ட முகறரைடு குறித்து
விசாேகண நடத் விசாேகணக் குழு அகமக்ைப்படும்
என ஏற்ைனரவ மு லகமச்சர் மு ை ஸ்டாலின் அறிவித்து
இருந் நிகலயில், ஒருநபர் ஆகணயத்க
மிழை அேசு
அகமத்துள்ளது.
2. மு லீட்டு ைண்ைாட்சி: மு லகமச்சர் ஸ்டாலின் துகப
பயணம்
சர்வர ச அளவில் பிேமாண்ட முகறயில் நகடதபறும்
த ாழில் மு லீட்டு ைாட்சியில் பங்ரைற்ை மு லகமச்சர் மு
ை ஸ்டாலின், துகப தசல்லவுள்ளார். இ ற்ைான
அதிைாேப்பூர்வ அறிவிப்பு விகேவில் தவளியாைவுள்ளது.
துகபயில் நகடதபறும் த ாழில் ைண்ைாட்சி சர்வர ச
அளவில் புைழ்தபற்றது. இந் க் ைண்ைாட்சியில் 180க்கும்
ரமற்பட்ட நாடுைள் ங்ைளது அேங்குைகள அகமக்கும்.
இந் ஆண்டும் சர்வர ச ைண்ைாட்சி நகடதபறவுள்ளது.
மிழைத்தின் சார்பில் கைத் றி, ரவளாண்கம உள்ளிட்ட
ைாட்சி அேங்குைள் அகமக்ைப்படவுள்ளன.
3. அேசு குழந்க ைள் கமயங்ைளில்
ங்கியுள்ள
தபண்ைளுக்கு ற்ைாப்பு பயற்சி அளிக்ை மத்திய அேசு
திட்டம்
தபண்ைளின் பாதுைாப்புக்ைாை அேசு நடத்தும் குழந்க ைள்
கமயங்ைளில் ங்கியுள்ள தபண்ைளுக்கு ற்ைாப்பு பயிற்சி
அளிக்ை மத்திய அேசு திட்டமிட்டுள்ளது.

அ) ரமற்கு ேயில்ரவ 

✓

100ஆவது ேயிகல இயக்கி சா கன பகடத்துள்ளது.
மு லாவது ேயில் உத்னாவிலிருந்து 01.09.2021 அன்று
இயக்ைப்பட்டது.

அ) 92

ஈ) 19200

✓



1. சீர்மிகு நைேம் திட்டத்தில் முகறரைடு: ஒரு நபர்
ஆகணயத்க அகமத் து மிழை அேசு

இ) 9200 

✓



இன்னமும் கண்டுபிடிக்கப்பைாத பமாத்த மரங்களின்
எண்ணிக்டக என்ன?
ஆ) 920

✓









தபண்ைள் நாள் மார்ச்.8 அன்று தைாண்டாடப்படுகிறது.
இ ற்ைாை நாடு முழுவதும் மத்திய, மாநில அேசுைள்
பல்ரவறு நிைழ்ச்சிைளுக்கு ஏற்பாடு தசய்துள்ளன.
தபண்ைள் பாதுைாப்பின் முக்கிய அங்ைமாை இளம்
தபண்ைளுக்கு ற்ைாப்புப் பயிற்சி அளிக்ை மத்திய அேசு



 















முடிவுதசய்துள்ளது. மத்திய அேசால் நடத் ப்படும் குழந்க
போமரிப்பு நிறுவனங்ைள் & ைடினமான சூழ்நிகலைளில்
சிக்கித் விக்கும் தபண்ைளுக்ைான
ங்குமிடங்ைளிலும்
704 கமயங்ைளில் இளம்தபண்ைள், தபண் பணியாளர்ை
-ளுக்கு ற்ைாப்பு பயிற்சியளிக்ை மத்திய அேசு திட்டமிட்டு
உள்ளது.
அவசேைால உ வி எண்
ர சிய அவசேைால உ வி எண் 112 மற்றும்
தபண்ைளுக்ைான உ வி எண்ணான 181 ஆகியகவ
இகணக்ைப்படும். இந்
இேண்டு எண்ைளில் எக
அகழத் ாலும் ஆபத்தில் உள்ள தபண்ைள் உ விைகள
தபறமுடியும். ஆபத்தில் உள்ள தபண்ைள் 112 எண்கண
அகழத் ால் அது 181’க்கு அனுப்பப்படும். இது ஆபத்துக்
ைாலத்தில் தபண்ைளுக்ைான உ விகய ரமம்படுத்தும்.











 













1. 2022 - தேசிய அறிவியல் நாளுக்கானக் கருப்ப ாருள்

4. CPEC என் து சீனாவின் சிஞ்சியாங் குதிளயயும் எந்ே

என்ன?

நாட்டின் குவாடர் துளறமுகத்ளேயும் இளணக்கும் ஒரு
ப ாருைாோே வழித்ேடைாக உள்ைது?

அ) Integrated Approach in Science and Technology for
Sustainable Future 

✓

அ) ஈரான்

ஆ) Science and Technology for Atmanirbhar Bharat

ஆ) பாகிஸ்ைான் 

இ) Vigyan Sarvatra Pujyate

இ) ஆப்கானிஸ்ைான்

ஈ) Amrut Kaal Vigyan

ஈ) கெகஸ்ைான்

‘ராமன் விளைவு’ கண்டுபிடிக்கப்பட்டளை நிளைவுகூரும்
வளகயில் ஒவ்வவாராண்டும் பிப்.28 அன்று இந்தியாவில்
‘வைசிய அறிவியல் நாள்’ அனுசரிக்கப்படுகிறது. அவை
நாளில், சர் சி வி ராமன் ‘ராமன் விளைவு’ கண்டுபிடிப்ளப
அறிவித்ைார். வமலும் அவருக்கு 1930இல் ‘வநாபல் பரிசு’
வழங்கப்பட்டது. “Integrated Approach in Science and
Technology for Sustainable Future” என்பது 2022-வைசிய
அறிவியல் நாளுக்காைக் கருப்பபாருைாகும்.

✓

2. இந்தியாவில் விளையும் அளனத்து சுளை உணவு

சீைா-பாகிஸ்ைான் பபாருைாைார வழித்ைடம் (CPEC)
என்பது சீைாவின் வடவமற்கு சிஞ்சியாங் உய்குர் பகுதி
மற்றும் பாக்கின் வமற்கு மாகாணமாை பலுசிஸ்ைானில்
உள்ை குவாடர் துளறமுகத்ளை இளணக்கும் உட்கட்ட
-ளமப்புத் திட்டங்களுக்காை 3,000-கிமீ நீைமுளடய
பாளையாகும். $60 பில்லியன் டாைர் சீைா-பாகிஸ்ைான்
பபாருைாைார வழித்ைடத்தின் இரண்டாம் கட்டத்ளை
பைாடங்குவைற்கு பாகிஸ்ைான் சமீபத்தில் சீைாவுடன் ஒரு
புதிய ஒப்பந்ைத்தில் ளகபயழுத்திட்டது.

வளககளிலும் அதிகைாக ஏற்றுைதியான ப ாருள் எது?

5. ‘ ால சுவோஜ்’ ேைத்துடன் போடர்புளடயது எது?

அ) பசுந்திராட்ளச 

அ) பிரைம் அறக்கட்டளை

ஆ) பகாய்யா

ஆ) வைசிய சிறார் உரிளமகள் பாதுகாப்பு ஆளணயம் 

இ) பசுளமயாை மாம்பழங்கள்

இ) பன்ைாட்டு மன்னிப்பு அளவ

ஈ) பவற்றிளை & பாக்கு

ஈ) வைசிய மனிை உரிளமகள் ஆளணயம்

✓

இந்தியாவின்
பழங்கள்
ஏற்றுமதி
குறிப்பிடத்ைக்க
வைர்ச்சிளய கண்டுள்ைது. பழங்கள் பிரிவில் திராட்ளச
அதிகைவில் ஏற்றுமதி பசய்யப்படுகிறது. கடந்ை 202021ஆம் ஆண்டில் திராட்ளச ஏற்றுமதியின் மதிப்பு $314
மில்லியன் அபமரிக்க டாைர்.

✓

இைர பழங்களின் ஏற்றுமதி மதிப்பு $302 மில்லியன்
அபமரிக்க டாைராகவும், மாம்பழங்களின் ஏற்றுமதி $36
மில்லியன் டாைராகவும், பவற்றிளை மற்றும் பாக்குகளின்
ஏற்றுமதி $19 மில்லியன் டாைராகவும் உள்ைது.
இந்தியாவின் பமாத்ை பழங்கள் ஏற்றுமதியில், திராட்ளச
மற்றும் இைர பழங்கள் 92 சைவீைம் உள்ைை.

✓

சிறார் உரிளமகள் பாதுகாப்புக்காை வைசிய ஆளணயம்
(NCPCR) ஆைது அரசு சாரா அளமப்புகள் மற்றும் ஐநா
நிறுவைங்களுடன் இளணந்து வீதிகளில் வாழும்
குழந்ளைகளை அளடயாைம் காணுைல், அவர்களை
மீட்டல் மற்றும் அவர்களுக்கு மறுவாழ்வு அளித்ைல் பற்றிய
வைசிய அைவிைாை கூட்டத்ளை ஏற்பாடு பசய்ைது.

✓

NCPCR, ‘பாை ஸ்வராஜ் இளணயைைம் - Children in
Street Situations (CiSS)’ ஒன்ளறத் பைாடங்கியுள்ைது.
முன்ைைாக, COVID-19 காரணமாக பபற்வறாளர இழந்ை
குழந்ளைகளைக் கண்காணிக்க NCPCR, ‘பாை ஸ்வராஜ்
(வகாவிட்-வகர்)’ வபார்ட்டளை உருவாக்கியது.

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

3. 2022ஆம் ஆண்டு ப ய்ஜிங் குளிர்கால ஒலிம்பிக்கில்

✓



இந்தியாவிலிருந்து ங்தகற்ற ஒதே த ாட்டியாைர் யார்?

எளேக் குறிக்கிறது?

அ) ஆரிப் கான் 

அ) Secure

ஆ) நீரஜ் வசாப்ரா

ஆ) Society 

இ) சிவ வகசவன்

இ) Simple

ஈ) பெகதீஷ் சிங்

ஈ) Service

ஸ்ைாவைாம் மற்றும் பெயண்ட் ஸ்ைாவைாம் வபாட்டிகளில்
பங்வகற்கும் ஆரிப் கான், 2022ஆம் ஆண்டு பபய்ஜிங்
குளிர்காை ஒலிம்பிக்கில், இந்தியாவிலிருந்து பங்வகற்கும்
ஒவர வபாட்டியாைர் ஆவார். ஈராண்டுகளுக்கு முன்பு
கால்வன் வமாைலில் காயமளடந்ை சீை இராணுவ வீரர்
ஒலிம்பிக் வொதிளய ஏந்தியளை அடுத்து, 2022 பபய்ஜிங்
குளிர்காை ஒலிம்பிக்ளக அரசியல் ரீதியாக புறக்கணிப்ப
-ைாக இந்தியா அறிவித்ைது.









✓

SWIFT அளமப்பு என்பது Society for Worldwide Interbank
Financial Telecommunication என்பைன் சுருக்கமாகும். இது
பாதுகாப்பாை நிதிச்பசய்தியிடல் வசளவகளை வழங்கும்
உைகின் முன்ைணி வழங்குநராகும். அண்ளமயில்,
அபமரிக்காவும் ஐவராப்பிய ஒன்றியமும் பல்வவறு ரஷ்ய
வங்கிகளை SWIFT அளமப்பிலிருந்து நீக்க முடிவுபசய்ைை.

✓

ரஷ்ய மத்திய வங்கியின் பசாத்துக்கள் முடக்கப்படும் எை
எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. இது ரஷ்யாவின் பவளிநாட்டு
இருப்புக்களை அணுகும் திறளைக் கட்டுப்படுத்துகிறது.



 













7. ‘மில்லினியம் தெலஞ்ச் கார்ப் தேஷன்’ என் து எந்ே



ைளைவராகவும், ைற்வபாளைய பசயைாைர்
சாவ்னி இளணத் ைளைவராகவும் உள்ைார்.

நாட்டின் முன்முயற்சியாகும்?

அெய்

பி

அ) அபமரிக்கா 

10. இந்தியாவில் எந்ேத் தேதியில் தேசிய ாதுகாப்பு நாள்

ஆ) ரஷ்யா

அனுெரிக்கப் டுகிறது?

இ) சீைா

அ) மார்ச் 4 

ஈ) ெப்பான்
✓

✓

கடந்ை 2004இல் அபமரிக்கா உருவாக்கிய மில்லினியம்
வசைஞ்ச் கார்ப்பவரஷைாைது பபாருைாைார வைர்ச்சிளய
ஆைரிக்க பபரும் மானியங்களை வழங்குகிறது. சமீபத்தில்,
வநபாைத்தில் நடந்ை வபாராட்டங்கள் மற்றும் எதிர்ப்ளபயும்
மீறி, அந்ை நாட்டின் நாடாளுமன்றம், $500 மில்லியன்
மானியத்திற்கு ஒப்புைல் அளித்துள்ைது.

ஆ) மார்ச் 3
இ) மார்ச் 1
ஈ) மார்ச் 2
✓

பாதுகாப்பு நடவடிக்ளககள் குறித்து நாட்டு மக்களிளடவய
விழிப்புணர்ளவ ஏற்படுத்தும் வநாக்கத்துடன் ஒவ்வவார்
ஆண்டும் மார்ச்.4ஆம் வைதியன்று இந்தியாவில் வைசிய
பாதுகாப்பு நாள் அனுசரிக்கப்படுகிறது. நடப்பு 2022ஆம்
ஆண்டில் வரும் வைசிய பாதுகாப்பு நாளுக்காைக் கருப்
பபாருைாக, “Nurture young minds develop a Safety Culture”
வைர்வுபசய்யப்பட்டுள்ைது. வைசிய பாதுகாப்பு வாரம் மார்ச்
4 முைல் மார்ச் 10 வளர அனுசரிக்கப்படுகிறது.

✓

நடப்பு 2022ஆம் ஆண்டு 51ஆவது வைசிய பாதுகாப்பு நாள்
/ வைசிய பாதுகாப்பு வாரம் களடப்பிடிக்கப்படுகிறது.

உட்கட்டளமப்புத் திட்டங்களுக்கு நிதியளிப்பைற்காக
வநபாைம் அபமரிக்க அரசாங்கத்தின் MCC ஒப்பந்ைத்தில்
கடந்ை 2017இல் ளகபயழுத்திட்டது. ஆைால் அரசியல்
கட்சிகளுக்குள் ஏற்பட்டுள்ை பிைவுகள் காரணமாக
அைற்காை ஒப்புைல் இன்ைமும் பபறப்படவில்ளை.

8. ன்னாட்டு அணுெக்தி முகளையின் ேளலளையகம்
அளைந்துள்ை இடம் எது?
அ) பெனீவா



ஆ) வியன்ைா 
இ) நியூயார்க்
ஈ) மாஸ்வகா
✓

பன்ைாட்டு அணுசக்தி முகளம என்பது ஒரு பன்ைாட்டு
அளமப்பாகும். இது அணுவாற்றலின் அளமதியாை
பயன்பாட்ளட ஊக்குவிக்கவும், அணுவாயுைங்களுக்காை
அைன் பயன்பாட்ளடத் ைடுக்கவும் எண்ணுகிறது. இைன்
ைளைளமயகம் வியன்ைாவில் உள்ைது.

✓

IAEA’இன் 35 நாடுகளைக் பகாண்ட ஆளுநர்கள் குழு
உக்ளரன்குறித்ை
அவசரக்கூட்டத்திற்கு
அளழப்பு
விடுத்துள்ைது. வாரிய உறுப்பிைர்கைாை கைடா மற்றும்
வபாைந்து உக்ளரனின் வவண்டுவகாளின் வபரில் இக்
கூட்டத்திற்கு அளழப்பு விடுத்ைை. இவ்விரு நாடுகளுவம
அவ்வாரியத்தில் இடம்பபறாைளவயாகும்.

9. InDEA 2.0 ற்றிய வளேவு அறிக்ளகளய பவளியிட்ட
ைத்திய அளைச்ெகம் எது?
அ) மின்ைணு & ைகவல் பைாழில்நுட்ப அளமச்சகம் 
ஆ) அறிவியல் & பைாழில்நுட்ப அளமச்சகம்
இ) நிதி அளமச்சகம்
ஈ) கார்ப்பவரட் விவகார அளமச்சகம்
✓

மின்ைணு மற்றும் ைகவல் பைாழில்நுட்ப அளமச்சகமாைது
இந்திய டிஜிட்டல் சூழல் கட்டளமப்பு 2.0 அல்ைது InDEA
2.0 பற்றிய வளரவு அறிக்ளகளய பவளியிட்டுள்ைது.

✓

InDEA 2.0, ஒரு குடிமகன் ளவத்திருக்க வவண்டிய
டிஜிட்டல்
அளடயாைங்களின்
எண்ணிக்ளகளய
வமம்படுத்ை முற்படும் ‘Federated Digital Identities’இன்
மாதிரிளய முன்பமாழிகிறது. இந்ை வளரவு அறிக்ளகக்கு
முன்ைாள் MeitY பசயைாைர் J சத்யநாராயணா









1. 28 ஆண்டுக்கு பிறகு மார்ச் மாைத்தில் காற்றழுத்ை
ைாழ்வு; வானிளை ஆய்வு ளமய பைன்மண்டை ைளைவர்
எஸ் பாைச்சந்திரன் ைகவல்
வங்கக்கடலில் 28 ஆண்டுகளுக்கு பிறகு மார்ச் மாைத்தில்
காற்றழுத்ை ைாழ்வுமண்டைம் உருவாகி இருப்பைாக
இந்திய வானிளை ஆய்வு ளமயத்தின் பைன்மண்டை
ைளைவர் எஸ் பாைச்சந்திரன் பைரிவித்ைார்.
இவ்வாறு பருவம் ைவறி மளழ பபய்வது குறித்து இந்திய
வானிளை ஆய்வுளமயத்தின் பைன்மண்டை ைளைவர்
எஸ் பாைச்சந்திரன் கூறும்வபாது,
“மார்ச் மாைத்தில் காற்றழுத்ை ைாழ்வு மண்டைம்
உருவாவது அரிைாைது ைான். இதுவளர 1938, 1994
ஆகிய இரு ஆண்டுகளில் மார்ச் மாைத்தில் காற்றழுத்ை
ைாழ்வுமண்டைங்கள் ஏற்பட்டுள்ைை. இளவயிரண்டும்
ைமிழ்நாட்டின் களரளய வநாக்கி நகர்ந்து களரளய வந்து
அளடவைற்குள் வலுவிழந்துவிட்டை. 28 ஆண்டுகட்குப்
பிறகு மீண்டும் மார்ச் மாைத்தில் காற்றழுத்ை ைாழ்வு
மண்டைம் உருவாகியுள்ைது”. இவ்வாறு அவர் கூறிைார்.
2. 16 ஆண்டுகளுக்குப் பிறகு நகர்ப்புற உள்ைாட்சிகளில்
இன்று மளறமுகத் வைர்ைல்
ைமிழ்நாட்டில் 16 ஆண்டுகளுக்குப் பிறகு நகர்ப்புற
உள்ைாட்சிகளில்
ைளைவர்களைத்
வைர்ந்பைடுக்க
மளறமுக வைர்ைல் நளடபபறவுள்ைது. கடந்ை 2006இலும்
இதுவபான்வற மளறமுகத் வைர்ைல் நடந்ைது.



 









3. துப்பாக்கி சுடுைல்: இந்திய மகளிரணிக்கு ைங்கம்
எகிப்தில் நளடபபறும் ISSF உைகக்வகாப்ளப துப்பாக்கி
சுடுைல் வபாட்டியில் மகளிருக்காை 10 மீட்டர் ஏர் பிஸ்டல்
அணிகள் பிரிவில் இந்தியாவுக்கு ைங்கம் கிளடத்ைது.
இறுதிச்சுற்றில் இந்தியாவின் ஸ்ரீநிவவைா, ஈஷா சிங்,
ருசிைா விபைர்கர் ஆகிவயார் கூட்டணி 16-6 புள்ளிகள்
கணக்கில் பெர்மனியின் ஆண்ட்ரியா வகத்ரிைா எக்ைர்,
சாண்ட்ரா ரீட்ஸ், வகரிைா விம்மர் கூட்டணிளய வீழ்த்தி
முைலிடம் பிடித்ைது.
வியாழக்கிழளம நிைவரப்படி, இப்வபாட்டியில் இந்தியா 2
ைங்கம், 1 பவள்ளி எை 3 பைக்கங்களுடன் பட்டியலில்
முைலிடத்தில் இருக்கிறது.
3. இன்றுமுைல் மகளிர் உைகக்வகாப்ளப
ஐசிசியின் மகளிர் ஒன்வட கிரிக்பகட் உைகக்வகாப்ளப
வபாட்டி நியூஸிைாந்தில் பவள்ளிக்கிழளம பைாடங்குகிறது.
முைல் ஆட்டத்தில் நியூஸிைாந்து - வமற்கிந்தியத் தீவுகள்
வமாதுகின்றை. இந்தியா ைைது முைல் ஆட்டத்தில் 6ஆம்
வைதி பாகிஸ்ைாளைச் சந்திக்கிறது.
பின்ைர் நியூஸிைாந்ளை 10ஆம் வைதியும், வமற்கிந்தியத்
தீவுகளை 12ஆம் வைதியும், இங்கிைாந்ளை 16ஆம் வைதியும்
எதிர்பகாள்கிறது. அடுத்து ஆஸ்திவரலியாவுடன் 19ஆம்
வைதியும், வங்கவைசத்துடன் 22ஆம் வைதியும், பைன்ைாப்பி
-ரிக்காவுடன் 27ஆம் வைதியும் விளையாடுகிறது.
கவராைா சூழல்காரணமாக ஓராண்டு ைாமைமாக நடக்கும்
இப்வபாட்டியின் ஆட்டங்கள், நியூஸிைாந்தின் 6 நகரங்களி
-ல் நளடபபறவுள்ைை. 8 அணிகளும் இரு பிரிவுகைாக
பிரிக்கப்பட்டுள்ைை. ஒவ்வவார் அணியும், மற்பறாரு அணி
-யுடன் ைைா ஒருமுளற வமாதும். லீக் ஆட்டங்கள் முடிவில்
இருபிரிவுகளிலும் முைலிரு இடங்களில் இருக்கும்
அணிகள் அளரயிறுதி ஆட்டங்களுக்கு ைகுதிபபறும்.
4. நீர்மின்திட்டங்கள் பற்றிய கூடுைல்
பாகிஸ்ைானுக்கு அளிக்க இந்தியா ஒப்புைல்

விவரங்கள்:

சிந்து நதி மற்றும் அைன் கிளையாறுகளில் கட்டப்பட்டு
வரும் நீர்மின்திட்டங்கள் பற்றிய கூடுைல் விவரங்களை
பாகிஸ்ைானுடன் பகிர்ந்துபகாள்வைற்கு இந்தியா சம்மைம்
பைரிவித்துள்ைது.
சிந்து, ஜீைம், சீைாப் ஆகிய நதிகளின் நீளர பாகிஸ்ைானும்,
சட்பைஜ், பியாஸ், ரவி ஆகிய நதிகளின் நீளர இந்தியாவும்
ைளடயின்றி பயன்படுத்திக்பகாள்ை இருநாடுகளுக்கு
இளடவய 1960இல் ஒப்பந்ைம் வமற்பகாள்ைப்பட்டது.
இந்ை ஒப்பந்ைப்படி, சிந்து நதி நீர் நிரந்ைர ஆளணயத்தின்
கூட்டம், ஆண்டுக்கு ஒரு முளற பாகிஸ்ைானில் அல்ைது
இந்தியாவில் நளடபபற வவண்டும். கடந்ை ஆண்டு
இந்தியாவில் கூட்டம் நளடபபற்றைால், இந்ை ஆண்டு
பாகிஸ்ைான் ைளைநகர் இஸ்ைாமாபாதில் மார்ச்.1ஆம் வைதி
பைாடங்கி 3 நாட்கள் நளடபபற்றது.
அதில், பாகிஸ்ைான் ைரப்பில் அந்நாட்டு சிந்து நதி நீர்
ஆளணயர் பமஹர் அலி ஷா ைளைளமயிைாை குழுவும்
இந்தியத் ைரப்பில் சிந்து நதி நீர் ஆளணயர் பிரதீப் குமார்















சக்வசைா ைளைளமயிைாை குழுவும் கைந்துபகாண்டு
விவாதித்ைை.
கூட்டத்தில் விவாதிக்கப்பட்ட
கூறியிருப்பைாவது:

விஷயங்கள்

குறித்து

“சிந்து நதி நீர் ஆளணய ஒப்பந்ைப்படி, அந்ை நதிகளில்
இந்தியா நீர்மின் திட்டங்களைத் பைாடங்கைாம். அந்ைத்
திட்டத்ைால் ைங்களுக்கு பாதிப்பு இருப்பைாகக் கருதிைால்
பாகிஸ்ைான் அைற்கு எதிர்ப்பு பைரிவிக்கைாம்.
சிந்து மற்றும் அைன் கிளையாறுகளில் 10 நீர்மின்
திட்டங்களை இந்தியா வமற்பகாண்டுள்ைது. அவற்றில் 9
திட்டங்கள் 25 பமகாவாட் மற்றும் அைற்குக் குளறவாை
மின்னுற்பத்தித் திறன் பகாண்டளவ. இந்ை நீர்மின்
திட்டங்கள்பற்றிய விவரங்களை பாகிஸ்ைான் வகட்டுக்
பகாண்டைன் வபரில், அந்நாட்டு குழுவிடம் இந்தியத் ைரப்பு
அளித்ைது. ஆைால், அந்ை விவரங்கள் பைளிவின்றி
இருப்பைாக பாகிஸ்ைான் ைரப்பு கூறியுள்ைது.
அைற்கு, ‘சிறிய நீர்மின் திட்டங்களின் வளரபடங்கள்,
பைாழில்நுட்பங்கள்பற்றிய விவரங்கள் மாநிை அரசுகளிடம்
வபாதிய அைவில் இருக்காது. எைவவ, சம்பந்ைப்பட்ட
நிறுவைங்களைத்
பைாடர்புபகாண்டு
கூடுைல்
விவரங்களைப் பபற்றுத்ைரப்படும்’ எை இந்தியா ைரப்பில்
உறுதியளிக்கப்பட்டது. வமலும், பாகிஸ்ைான் ைரப்பில்
பைரிவிக்கப்படும் ஆட்வசபங்களை திறந்ை மைதுடன்
பரிசீலிக்கவும் இந்திய ைரப்பு ஒப்புக்பகாண்டது என்று அந்ை
பசய்தியில் பைரிவிக்கப்பட்டுள்ைது” எைக்கூறப்பட்டுள்ைது.
5. வைசிய பசஸ்: அர்ெூன் சாம்பியன்
உத்ைர பிரவைசத்தில் நளடபபற்ற 58ஆவது சீனியர்
வைசிய பசஸ் சாம்பியன்ஷிப்பில் பைைங்காைாவின்
அர்ெூன் எரிகாய்சி வாளக சூடிைார்.
11 சுற்றுகளின் முடிவில் அர்ெூன், ைமிழகத்ளைச் வசர்ந்ை டி
குவகஷ், பி இனியன் ஆகிய மூவருவம 8.5 புள்ளிகளுடன்
சமநிளையில் இருந்ைைர். இளையடுத்து பவற்றியாைளர
தீர்மானிக்க நடத்ைப்பட்ட ‘ளட-பிவரக்கரில்’ பவற்றி பபற்று
அர்ெூன் சாம்பியன் ஆைார். அவருக்கு `6 ைட்சம் பராக்கப்
பரிசு வழங்கப்பட்டது.
குவகஷ் 2ஆம் இடமும், இனியன் மூன்றாமிடமும் பிடிக்க,
நடப்பு சாம்பியைாக இருந்ை மற்பறாரு ைமிழராை அரவிந்த்
சிைம்பரம் 8 புள்ளிகளுடன் 4ஆம் இடம் பிடித்ைார்.
திவ்யா முைலிடம்: முன்ைைாக, இப்வபாட்டியன் மகளிர்
பிரிவில் மகாராஷ்டிரத்தின் திவ்யா வைஷ்முக் சாம்பியன்
ஆக, சாக்ஷி சித்ைாங்வக 2ஆம் இடமும், ஆந்திரத்தின்
பிரியங்கா நுடாகி 3ஆம் இடமும் பிடித்ைைர்.
6. இன்று வைசிய பாதுகாப்பு திைம்
“இைம்ைளைமுளறயிைருக்கு பாதுகாப்பு கைாசாரத்திளை
வமம்படுத்ை புகட்டுவவாம்” என்ற கருவுடன் இன்று
51ஆவது வைசிய பாதுகாப்பு திைம் பகாண்டாடப்படுகிறது.
வைசிய பாதுகாப்பு குழுமம் பைாடங்கப்பட்ட மார்ச்.4ஆம்
வைதி ஒவ்வவார் ஆண்டும் வைசிய பாதுகாப்பு திைமாக
பகாண்டாடப்பட்டு வருகிறது.



 

✓

✓

✓













1. எந்த ஒழுங்குமுறை அறைப்பின் முதல் பெண்

4. இந்திய கடற்ெறடயானது பின்வரும் எந்த நகரத்தில்

தறைவராக ைாதபி புரி புச் நியமிக்கப்ெட்டுள்ளார்?

‘பெய்முறை விளக்கத்றத’ நடத்தியது?

அ) SEBI 

அ) புதை

ஆ) NABARD

ஆ) சகாச்சி

இ) PFRDA

இ) விசாகப்பட்டிைம் 

ஈ) IRDAI

ஈ) எர்ணாகுைம்

இந்திய பங்கு மற்றும் பரிவர்த்தனை வாரியத்தின் (SEBI)
புதிய தனைவராக மாதபி புரி புச் அவர்கனை அரசாங்கம்
நியமித்துள்ைது. இவர் சசபியின் முதல் சபண் தனைவர்
ஆவார். அஜய் தியாகினய அடுத்து ICICI சசக்யூரிட்டிஸின்
முன்ைாள் தனைவராை திருமதி மாதபி புரி புச் நியமைம்
சசய்யப்பட்டுள்ைார்.

✓

கடற்பனடயின் மிைன்-22 கூட்டுப்பயிற்சினய முன்னிட்டு,
விசாகாப்பட்டிை கடற்கனரயில், ‘சசய்முனை விைக்க
நிகழ்வுகளும் பன்ைாட்டுக்கடற்பனடயிைரின் அணிவகுப்
-பும் நடத்தப்பட்டை.

✓

2. ததசிய வருைானத்தின் இரண்டாவது முன்கூட்டிய

இந்திய கடற்பனட கமாண்தடாக்கள் வானில் இருந்து
குதித்து சாகச நிகழச்சிகள் நடத்திைர். இந்த நிகழ்ச்சிக்கு
ஆந்திர பிரததச முதைரைச்சர் YS சஜகன் தமாகன் சரட்டி
தனைனம விருந்திைராகக் கைந்துசகாண்டார்.

ைதிப்பீடுகளின்ெடி, 2021-22இல் இந்தியாவின் பைய்யான
GDP வளர்ச்சி என்ன?

5. ‘ததசிய அளவிைான விழிப்புணர்வுத் திட்டம் – ெம்ெவ்’

அ) 5.6 சதவீதம்

என்ெது எந்த ைத்திய அறைச்ெகத்தின் முன்பனடுப்ொகும்?

ஆ) 7.1 சதவீதம்

அ) கல்வி அனமச்சு

இ) 8.9 சதவீதம் 

ஆ) MSME அனமச்சகம் 

ஈ) 10.5 சதவீதம்

இ) திைன் தமம்பாடு & சதாழில்முனைதவார் அனமச்சகம்

ததசிய புள்ளியியல் அலுவைகம், புள்ளியியல் மற்றும் திட்ட
அமைாக்க அனமச்சகம், 2021-22 ததசிய வருமாைத்தின்
இரண்டாவது முன்கூட்டிய மதிப்பீடுகள் மற்றும் 2021-22
ஆம் ஆண்டின் அக்தடாபர்-டிசம்பர் காைாண்டிற்காை
GDPஇன் காைாண்டு மதிப்பீடுகனை சவளியிட்டுள்ைது.

ஈ) பணியாைர் மற்றும் தவனைவாய்ப்பு அனமச்சகம்

2020-21இல் 6.6 சதவீதமாக இருந்த மதிப்பீட்டுடன்
ஒப்பிடுனகயில் 2021-22இல் GDP உற்பத்தியின் வைர்ச்சி
8.9 சதவீதமாக மதிப்பிடப்பட்டுள்ைது.

✓

குறு, சிறு மற்றும் நடுத்தர சதாழிற்துனை அனமச்சகம்
(MSME) 28.02.2022 முதல் 06.03.2022 வனர ‘அமுதப்
சபருவிழாவின்’கீழ் அதன், ‘தனித்துவம்மிக்க வாரத்னத’
சகாண்டாடுகிைது. MSME அனமச்சகம் அதன், ‘ததசிய
அைவிைாை விழிப்புணர்வுத் திட்டம் – சம்பவ்’இன் 2ஆம்
கட்டத்னதத் சதாடங்கவுள்ளது.

✓

இதன்மூைம் நாடு முழுவதும் உள்ை 1300 கல்லூரிகளில்
இருந்து ஒரு இைட்சத்துக்கும் தமற்பட்ட மாணவர்கள்
சதாழில்முனைதவார் முயற்சியில் ஈடுபட ஊக்கப்படுத்தப்
-படுவார்கள். இந்தத் திட்டத்தின் முதற்கட்டம் 2021’இல்
சதாடங்கப்பட்டது.

3. பூமியின் மிகப்பெரிய ெள்ளைான ‘யிைான்’ ெள்ளம்
கண்டுபிடிக்கப்ெட்டுள்ள நாடு எது?
அ) ரஷ்யா
ஆ) சீைா 

6. கீழ்காணும் எந்த இடத்தில், இந்திய இரயில்தவக்கான

இ) ஆஸ்திதரலியா

சூரிய
ஒளிமின்னழுத்த
உருவாக்கப்ெட்டுள்ளது?

ஈ) ஜப்பான்
✓

✓











நிறையம்

அ) மும்னப

வடகிழக்கு சீைாவில், ‘யிைான்’ எைப் சபயரிடப்பட்ட பினை
வடிவ பள்ைமாைது கடந்த நூைாயிரம் ஆண்டுகளில்
உருவாை பூமியின் மிகப்சபரிய சமாத்தல் நிைக்குழி என்ை
சாதனைனயப் பனடத்துள்ைது.
NASA புவி கண்காணிப்பு அறிக்னகயின்படி, 2020ஆம்
ஆண்டுக்கு முன்பு வரை, சீைாவில் கண்டுபிடிக்கப்பட்ட
ஒதரசயாரு சமாத்தல் நிைக்குழியாக லிதயானிங்கில்
கண்டறியப்பட்ட சியான் பள்ைம் இருந்தது. யிைான் பள்ைம்,
சுமார் 1.85 கிமீ விட்டத்துடன் உள்ைது. தரடிதயாகார்பன்
தடட்டிங் அடிப்பனடயில் சுமார் 46,000 முதல் 53,000
ஆண்டுகளுக்கு முன்பு இது உருவாகியிருக்கைாம்.

மின்னுற்ெத்தி

ஆ) சகால்கத்தா
இ) ஜான்சி
ஈ) பிைா 
✓

மத்திய பிரததச மாநிைத்திலுள்ை பிைாவில் பாரத் செவி
எைக்ட்ரிக்கல்ஸ் லிட் (BHEL)மூைம் 1.7 சமகாவாட் தசாைார்
ஒளிமின்ைழுத்த
மின்னுற்பத்தி
ஆனை
இந்திய
இரயில்தவக்காக சதாடங்கப்பட்டது. இந்திய ரயில்தவயின்
இழுனவ அனமப்புகளுக்காை மின்சாரம் இந்த ஆனை
மூைம் தநரடியாக வழங்கப்படும்.

✓

இதன் வனகயில் ரயில்தவ சநட்சவார்க்கில் இயக்கப்பட்ட
முதல் சூரிய மின்னுற்பத்தி நினையம் இதுவாகும்.



 











7. பெர்தனாபில் தெரழிவு நடந்த ஆண்டு எது?


✓

ஒடிஸா மாநிைத்தின் முதல் பழங்குடியிை முதல்வரும்,
மாநிைத்தின்
கனடசி
காங்கிரஸ்
முதல்வருமாை
தெமாைந்த பிஸ்வால் (82) அண்ரையில் காைமாைார்.

✓

ஜார்சுகுடா மாவட்டத்னதச்தசர்ந்த புயான் பழங்குடியிைத்
-னதச்சார்ந்தவராை தெமாைந்த பிஸ்வால், 1989-1990
வனரயிலும், 1999 - 2000 வனரயிலும் எை இரண்டு
முனை முதைனமச்சராகப் பதவி வகித்துள்ைார்.

அ) 1972
ஆ) 1986 
இ) 1997
ஈ) 2000
✓

1986 ஏப்ரலில் சசர்தைாபில் அணுமின் நினையத்தில்
உைகின் மிகக்சகாடிய அணு விபத்து ஏற்பட்டது. அதன்
பின்ைர், ஓர் அணு உனை சவடித்து ஐதராப்பா முழுவதும்
அதன் கதிரியக்கக் கதிர்வீச்சு பரவியது.

✓

இந்த ஆனை கிதயவிலிருந்து 130 சதானைவில் உள்ை
பிரிபியாட்டில் அனமந்துள்ைது. கதிர்வீச்சுக் கசினவத்
தடுப்பதற்காக இவ்வணுவுனை இப்தபாது ஒரு பாதுகாப்பு
சாதைத்தால் மூடப்பட்டுள்ைது. இந்த ஆனை முழுவதும்
முடக்கப்பட்டுள்ைது. அறிவியைாைர்களின் கூற்றுப்படி,
அடுத்த 24 ஆயிரம் ஆண்டுகளுக்கு இந்த இடத்தில் எந்த
மனிதனும் வாழவியைாது. இது அணுக்கழிவுகனை
தசமிக்கும் னமயமாக சசயல்பட்டுவருகிைது.

8. 2022 பைக்சிகன் ஓென் ெட்டத்றத பவன்ை படன்னிஸ்
வீரர் யார்?
அ) தநாவக் தஜாதகாவிச்
ஆ) ரதபல் நடால் 
இ) தராஜர் சபடரர்
ஈ) தடனியல் சமட்சவதடவ்
✓

சடன்னிஸில், ரதபல் நடால் (ஸ்சபயின்) பிரித்தானிய வீைர்
தகமரூன் தநாரினய 6-4 6-4 என்ை சசட் கணக்கில்
வீழ்த்தி நடப்பு 2022ஆம் ஆண்டின் சமக்சிகன் ஓபன்
(அகாபுல்தகா பட்டம் எைவும் அனழக்கப்படுகிைது)
ஒற்னையர் பட்டத்னத சவன்ைார். இது சடன்னிஸ்
வாழ்வில் அவரது 91ஆவது ATP பட்டைாகும். கடந்த 2005,
2013 மற்றும் 2020 ஆகிய ஆண்டுகளில் ரதபல் நடால்
சமக்சிகன் ஓபன் பட்டத்னத சவன்றுள்ைார்.

9. உைக உடல்ெருைன் நாள் அனுெரிக்கப்ெடும் தததி எது?
அ) மார்ச் 02
இ) மார்ச் 04 
ஈ) மார்ச் 05

✓

உைக உடல் பருமன் நாள் ஒவ்தவார் ஆண்டும் மார்ச்.04
அன்று அனுசரிக்கப்படுகிைது. இது உடல்பருமன் குறித்த
விழிப்புணர்னவ பரப்புவதற்கும் அனத ஒழிப்பதற்காை
நடவடிக்னககனை ஊக்குவிக்கவும் அனுசரிக்கப்படுகிைது.
“Everybody Needs to Act” என்பது 2022’இல் வரும்
உைக உடல் பருமன் நாளுக்காைக் கருப்சபாருைாகும்.

10. தேைானந்தா பிஸ்வால் என்பவர் எந்த ைாநிைத்தின்
முதல் ெழங்குடியின முதைறைச்ெராக இருந்தார்?
அ) ெரியாைா

ஆ) ஜார்கண்ட்

இ) மத்திய பிரததசம்

ஈ) ஒடிஸா 




1. தமிழ்நாட்டிலுள்ை அனைத்து கிராமப்புை வீடுகளுக்கும்
2024ஆம் ஆண்டுக்குள் குடிநீர் குழாய் இனணப்பு வசதி:
மத்திய அனமச்சர் கதஜந்திர சிங் சசகாவத்
தமிழ்நாடு, கர்நாடகா தகரைா மற்றும் ஆந்திர பிரததசம்
ஆகிய மாநிைங்களில் 2024ஆம் ஆண்டுக்குள் அனைத்து
கிராமப்புை வீடுகளுக்கும் குடிநீர் குழாய் இனணப்புகள்
வழங்கப்பட்டுவிடும் எை மத்திய அனமச்சர் கதஜந்திர சிங்
சசகாவத் சதரிவித்தார்.
தமிழ்நாட்னடப் சபாறுத்தவனர, ஜல் ஜீவன் திட்டம்
சதாடங்கப்பட்டதபாது, சமாத்தம் இருந்த 1 தகாடிதய 26
ைட்சத்து 89 ஆயிரம் கிராமப்புை வீடுகளில், 21.76 ைட்சம்
(17%) வீடுகளில் மட்டுதம குடிநீர் குழாய் இனணப்புகள்
இருந்ததாகவும், 30.21 ைட்சம் (20.4%) வீடுகளுக்கு திட்டம்
சதாடங்கப்பட்டதில் இருந்து குடிநீர் குழாய் இனணப்புகள்
வழங்கப்பட்டு, தற்தபாது 51.97 ைட்சம் (41%) வீடுகளுக்கு
குடிநீர் இனணப்புகள் வழங்கப்பட்டுள்ைதாகவும் புள்ளி
விவரங்கள் சதரிவிக்கின்ைை.
2. 2030க்குள் புனதபடிவ எரிமம் அற்ை 500 ஜிகாவாட்
எரிசக்தி பிரதமர் தமாடி உறுதி
2030ஆம் ஆண்டுக்குள் நிைக்கரிதபான்ை புனதபடிவ
எரிமம் அற்ை 50% எரிசக்தி நிறுவும் திைனை இந்தியா
அனடயும்; இதன்மூைம், 500 ஜிகாவாட் புனதபடிவ எரிமம்
அற்ை எரிசக்தித் திைன் இைக்னக அனடய முடியும் எை
பிரதமர் நதரந்திர தமாடி சதரிவித்தார்.
உஜாைா திட்டத்தின் கீழ் 37 தகாடி LED விளக்குகள்
விநிதயாகிக்கப்பட்டுள்ைை.
இதன்மூைம்
48,000
மில்லியன் கிதைா வாட் மின்சாரம் தசமிக்கப்பட்டுள்ைது.
இதன் காரணமாக வருடாந்திர கரியமிை மாசு 4 தகாடி
டன் அைவுக்கு குனைந்துள்ைது என்ைார் பிரதமர் தமாடி.

ஆ) மார்ச் 03

✓







3. இரயில்கள் தமாதி ஏற்படும் விபத்து.. தடுக்கும் ‘கவச்’
கருவி! இந்திய இரயில்தவ தசாதனை சவற்றி!
இரயில்கள் தநருக்கு தநர் தமாதி ஏற்படும் விபத்துகனை
தடுக்கும் கருவினய இந்திய இரயில்தவ சவற்றிகரமாக
தசாதித்துள்ைது.
தைசர் அடிப்பனடயிைாை ‘கவச்’ என்ை கருவி, ஒதர
தண்டவாைத்தில் 2 ரயில்கள் எதிசரதிதர வர தநர்ந்தால்
இன்ஜின் இயக்கத்னத நிறுத்தி விபத்னதத் தடுக்கிைது.
சதலுங்காைாவில் சசகந்திராபாத் அருதக இந்தக் கருவி
தசாதிக்கப்பட்டது.





 











‘கவச்’ கருவியின் அம்சங்கள்: ‘கவச்’ கருவி சபாருத்தப்பட்ட
இரயில் நினையங்களில் நுனழயும்தபாது ஒரு பானதயில்
இருந்து மற்ை பானதக்கு மாறும் முன்பு தாைாக தவகத்னத
30 கிமீ அைவிற்கு குனைத்து சமதுவாகப் பயணிக்கும்.
இரயில்தவ சைவல் கிராஸிங் தகட்டுகனை ‘கவச்’ கருவி
சபாருத்திய ரயில் சநருங்கும்தபாது தாைாக ஒலி எழுப்பி
சானை பயன்பாட்டாைர்கனை எச்சரிக்கும். விபத்தில்ைாத
ரயில் பயணமாக ‘கவச்’ கருவி முழு ரயினையும் கவசமாக
பாதுகாக்கும். சிவப்பு விைக்னகக் கண்டால் இரயினை
உடதை நிறுத்தும். ரயில்கள் தநருக்குதநர் வந்தாலும் இரு
ரயில்களும் தாைாக நின்றுவிடும். அததாடு பாரத கவசம் –
அவசர தநரத்தில் ரயில் இன்ஜின் டினரவர் பிதரக் பிடிக்க
தாமதமாகும் தபாது ‘கவச்’ தானியங்கி கருவி ரயினை
நிறுத்தும். 2 ரயில்கள் தநருக்குதநர் தமாதுவனத தடுக்கும்.





6. தமிழ்ப்பல்கனைக்கழகத்தில் மார்ச் 30, 31இல் மகாகவி
பாரதியார் நினைவுநூற்ைாண்டு பன்ைாட்டு ஆய்வரங்கம்
தஞ்சாவூர் தமிழ்ப்பல்கனைக்கழகத்தில் மகாகவி பாரதியார்
நினைவு நூற்ைாண்டு பன்ைாட்டு ஆய்வரங்கம் மார்ச் 30,
31ஆம் தததிகளில் நனடசபைவுள்ைது.
இதுகுறித்து
துனணதவந்தர்
சதரிவித்திருப்பது:

வி

திருவள்ளுவன்

மகாகவி
சுப்பிரமணிய
பாரதியாரின்
நினைவு
நூற்ைாண்னடசயாட்டி,
தமிழ்ப்பல்கனைக்கழகத்தின்
அயல்நாட்டுத்
தமிழ்க்கல்வித்துனை,
இைங்னகப்
தபராதனைப்
பல்கனைக்கழகத்தின்
தமிழ்த்துனை,
வாைவில் பண்பாட்டு னமயம் ஆகிய நிறுவைங்கள்
ஒன்றினணந்து ‘மகாகவி பாரதியாரின் உனரநனட
ஆக்கங்கள்’ என்ை பன்ைாட்டு ஆய்வரங்கத்னத மார்ச் 30,
31ஆம் தததிகளில் நடத்தவுள்ைை.

4. உைக தரஸ் வாக்கிங்: இந்திய மகளிர் சாதனை
உைக தடகை தரஸ் வாக்கிங் சாம்பியன்ஷிப்பில் 20 கிமீ
பந்தயத்தில் இந்திய மகளிரணி சவண்கைப்பதக்கம்
சவன்று சாதனை பனடத்துள்ைது.

7.
பிரம்தமாஸ்
ஏவுகனணயின்
நீட்டிக்கப்பட்ட
நிைத்தாக்குதல் இைக்னக துல்லியமாகத் தாக்கி இந்திய
கடற்பனட சவற்றிகர தசாதனை

இந்தப் தபாட்டியின் 61 ஆண்டுகாை வரைாற்றில் இந்திய
மகளிர் பதக்கம் சவன்றிருப்பது இதுதவ முதன்முனை
ஆகும். இப்தபாட்டியில் இந்திய ஆடவர் அணி கடந்த
2012இல் சவண்கைம் சவன்ைது நினைவுகூரத்தக்கது.

இந்திய
கடற்பனட
பிரம்தமாஸ்
சூப்பர்சானிக்
ஏவுகனணயின் நீட்டிக்கப்பட்ட நிைத்தாக்குதல் இைக்னக
துல்லியமாகத் தாக்கி சவற்றிகரமாை தசாதனைனய
தமற்சகாண்டது. நாசகார கப்பைாை INS சசன்னையில்
இருந்து இந்தச் தசாதனை தமற்சகாள்ைப்பட்டது. இந்தச்
தசாதனையில் ஏவுகனண மிகத்துல்லியமாக இைக்னக
தாக்கியது.

5. சுழல் சூைாவளி மனைவு!
சர்வததச கிரிக்சகட்டில் சிைந்த ஸ்பின்ைராக இருந்தவரும்,
ஆஸ்திதரலிய வீரருமாை தேன் வார்தை காைமாைார்.
அவருக்கு வயது 52.
‘பால் ஆப் தி சசஞ்சுரி’...
ஆஸ்திதரலிய அணிக்காக 1992 முதல் 2007 வனர 15
ஆண்டுகள் வினையாடியிருக்கிைார் வார்தை. அந்தக்காை
கட்டத்தில்
மிகச்சிைந்த
ஸ்பின்ைராக
அறியப்படும்
வார்தைவின் ‘பால் ஆப் தி சசஞ்சுரி’ என்று பாராட்டப்படும்
ஒரு பந்துவீச்சு மிகப்பிரபைமாைதாகும். 1993இல் ஆேஸ்
சதாடரின் முதல் சடஸ்டில் முதலில் இங்கிைாந்து தபட்
சசய்தது. 2-ஆவது நாளில் னமக் தகட்டிங்கிற்கு வார்தை
வீசிய ஒரு சைக் பிதரக் பந்து அவர் சற்றும் கணிக்க
முடியாத வனகயில் தினசதிரும்பி ஸ்டம்ப் சபய்ல்னஸ
தட்டியது. அத்தனகய ஓர் எதிர்பாராத சபௌலிங்னக கண்டு
தகட்டிங் மட்டுமல்ைாது சர்வததச கிரிக்சகட் சமூகதம
ஆச்சரியமனடந்தது.
சடஸ்ட் கிரிக்சகட் வரைாற்றில் அதிக விக்சகட்டுகள்
வீழ்த்தியவர்கள் வரினசயில், இைங்னகயின் முத்னதயா
முரளீதரனை (800) அடுத்து வார்தை 708 விக்சகட்டுகள்
உடன் 2ஆம் இடத்தில் உள்ைார். அவர்கள் இருவனரயும்
சகௌரவிக்கும் வனகயில் கடந்த 2007இல் ஆஸ்திதரலிய
- இைங்னக தமாதிய சடஸ்டுக்கு ‘வார்தை-முரளிதரன்
தகாப்னப’ சடஸ்ட் என்று சபயரிடப்பட்டது.

பிரம்தமாஸ் ஏவுகனணயும், அதனை ஏவிய ஐஎன்எஸ்
சசன்னை கப்பலும் உள்நாட்டிதைதய நவீை ஆற்ைலுடன்
தயாரிக்கப்பட்டனவ என்பது கூடுதல் சிைப்பாகும். தற்சார்பு
இந்தியா, இந்தியாவில் தயாரிப்தபாம் ஆகிய இந்தியாவின்
முன்முயற்சிகளில் இந்திய கடற்பனடயின் பங்களிப்பாக
இது அனமந்துள்ைது.
இச்தசாதனைமூைம், இந்திய கடற்பனட, கடலிலிருந்து
சவகு சதானைவில் உள்ை நிைப்பரப்னப ததனவப்படும்
இடத்திலும் தநரத்திலும் குறினவத்து துல்லியமாகத் தாக்
-கும் திைனைப்சபற்றிப்பது சாதனையாக கருதப்படுகிைது.
8. டிஜிட்டல் பல்கனைக்கழகம் - இந்திய கல்வித்
துனையில் புரட்சி: இந்தியாவில் முதன்முதைாக தகரை
மாநிைத்தில் உருவாக்கம்
இந்தியாவில் டிஜிட்டல் பல்கனைக் கழகம் சதாடங்கப்படும்
என்று கடந்த பட்சஜட்டில் நிதியனமச்சர் நிர்மைா
சீதாராமன் அறிவித்தார். டிஜிட்டல் பல்கனைக்கழகம்
என்ைால் என்ை, அது எப்படி சசயல்படும்? என்று
கல்வியாைர்களும் மாணவர் சமுதாயமும் குழம்பிவந்த
நினையில், பிரதமர் நதரந்திர தமாடி, கடந்த மாதம்
நடத்திய இனணய கருத்தரங்கு மூைம் இதற்காை
அடுத்தகட்ட நகர்வு ஏற்பட்டுள்ைது.
டிஜிட்டல் பல்கனைக்கழகம் குறித்த நடவடிக்னககனைத்
துரிதப்படுத்தும்படி கல்வித்துனை அறிஞர்கனையும், உயர்
அதிகாரிகனையும்
பிரதமர்
தகட்டுக்
சகாண்டார்.
அதுமட்டுமின்றி, ‘அனைத்து பல்கனைக்கழகங்களும்











 









தசர்ந்து உருவாக்குவதுதான் டிஜிட்டல் பல்கனைக்கழகம்.
இது சசயல்பாட்டுக்கு வந்தால் கல்லூரி மற்றும்
பல்கனைகளில் இடம் கினடக்கவில்னை என்ை தபச்சுக்தக
இடமில்னை. மாணவர் தசர்க்னகக்கு எந்த வரம்பும்
இல்னை’
என்று
குறிப்பிட்டு
டிஜிட்டல்
பல்கனைக்கழகத்தின் வடிவத்னத தகாடிட்டுக் காட்டிைார்.
பிரதமர் எடுத்த முயற்சியின் சதாடர்ச்சியாக உயர்கல்வித்
துனை சசயைர்கள், சதாண்டு நிறுவை பிரதிநிதிகள்
மற்றும் உயர்கல்வித் துனைனய நிர்வகிக்கும் சபாறுப்பில்
இருப்பவர்கள் கூடி, டிஜிட்டல் பல்கனைக்கழக திட்டத்னத
அடுத்த கட்டத்துக்கு சகாண்டு சசல்வது குறித்து
விவாதித்தைர்.
அதில்
சான்றிதழ்,
டிப்ைதமா,
பட்டப்படிப்புகனை டிஜிட்டல் பல்கனைக்கழகம் மூைம்
வழங்குவது குறித்து விவாதிக்கப்பட்டது.
பிைஸ் 2 ததர்ச்சிசபற்ை யார் தவண்டுமாைாலும் டிஜிட்டல்
பல்கனைக்கழகத்தில் தசர்ந்து பட்டம் சபை முடியும்.
மாணவர் தசர்க்னக இடங்களுக்கு எந்த வனரயனையும்
இல்னை.
எத்தனை
மாணவர்கள்
தசர்ந்தாலும்
அனைவருக்கும் டிஜிட்டல் பல்கனைக்கழகம் மூைம் பட்டம்
வழங்க
முடியும்.
தற்தபாதுள்ை
நனடமுனையில்
மாணவர்கனை கழித்து சவளிதயற்றும் தசர்க்னக
முனைதய பின்பற்ைப்படுகிைது. இதில் பை மாணவர்கள்
உயர்கல்வி
னமயங்களில்
இடம்
கினடக்காமல்
சவளிதயறும் நினை ஏற்படுகிைது. இப்பிரச்சினைக்கு
டிஜிட்டல் பல்கனைக்கழகம் தீர்வாக அனமயும் என்று
எதிர்பார்க்கப்படுகிைது.
‘ெப்-ஸ்தபாக் மாடல்’
புதிய
டிஜிட்டல்
பல்கனைக்கழகம்,
இனணயத்
சதாடர்புடன் கூடிய ‘ெப்-ஸ்தபாக் மாடல்’ மூைம்
இயங்கும். அதாவது, இந்தியாவில் உள்ை அனைத்து
பல்கனைக்கழகங்கள் மற்றும் கல்லூரிகள் டிஜிட்டல்
பல்கனைக்கழகத்தின் அங்கமாக இருக்கும். அனவ
அனைத்திடம்
இருந்தும்
பாடத்திட்டங்கள்
மற்றும்
கற்பித்தல் குறித்த வீடிதயா விவரங்கனைப் சபற்று
அவற்னை மாணவர்களுக்கு வழங்கும் னமயமாக
டிஜிட்டல் பல்கனைக்கழகம் சசயல்படும்.
இந்தியாவில்
உள்ை
அனைத்து
கல்வி
நிறுவைங்களுக்கும்
னமயமாக
டிஜிட்டல்
பல்கனைக்கழகம்
சசயல்பட்டு
ஒதர
இடத்தில்
மாணவர்கள் தசரும் வனகயில் உருவாகும். இந்த
புரட்சிகரமாை
முயற்சிக்கு
நினையாை
இனணயத்சதாடர்பு,
அவசியமாை
மின்ைணு
சாதைங்கள், மாணவர்கள் பாடங்கனை கவனிக்கும்
காைவனரயனை, ஆன்னைன் மூைம் பாடங்கனை
மாணவர்களுக்கு சகாண்டு தசர்க்கும் முனை ஆகியனவ
சவால்கைாக இருக்கும் என்று கூட்டத்தில் சுட்டிக்
காட்டப்பட்டுள்ைது.
அதததநரம், சவால்கனைக் கடந்து 6 மாதம் முதல்
ஓராண்டுக்குள் சசயல்பாட்டுக்குள் அடிசயடுத்து னவக்க
தவண்டும் என்று மத்திய அரசு காை நிர்ணயம்
வகுத்துள்ைது.
இந்த முயற்சியில் னபஜுஸ் தபான்ை கல்வி கற்பிக்கும்
பணியில் ஈடுபட்டுள்ை தனியார் அனமப்புகனையும்
பயன்படுத்திக்
சகாள்ை
முடிசவடுக்கப்பட்டுள்ைது.















அவர்களிடம் உள்ை சதாழில்நுட்ப உதவிகனை டிஜிட்டல்
பல்கனைக்கழகத்துக்குப்
பயன்படுத்த
திட்டம்
வகுக்கப்பட்டுள்ைது.
இதற்காக சட்டத்தில் உரிய திருத்தங்கனைக் சகாண்டு
வந்து
கல்விப்பணியில்
தனியாருக்கும்
முக்கியப்
பங்களிக்க
முடிசவடுக்கப்பட்டுள்ைது.
இதற்காை
விதிகனை 2 மாதங்களுக்குள் உருவாக்கி சவளியிடும்
சபாறுப்பு யுஜிசி-யிடம் ஒப்பனடக்கப்பட்டுள்ைது.
நாடு முழுவதும் 8-ம் வகுப்பில் படிக்கும் மாணவர்களின்
எண்ணிக்னக 2 தகாடிதய 15 ைட்சம் என்று
கணக்கிடப்பட்டுள்ைது. இதில் 84 ைட்சத்து 65 ஆயிரம்
தபர் மட்டுதம கல்லூரிகளில் தசருகின்ைைர். இன்னும் 15
ஆண்டுகளில் 18 முதல் 23 வயதுனடய இனைஞர்களில்
50 சதவீதம் தபனர உயர்கல்விக்குக் சகாண்டு வர
தவண்டும் என்ை இைக்தகாடு டிஜிட்டல் பல்கனைக்கழகம்
உருவாக்கப்படுகிைது.
மத்திய அரசின் இந்த முயற்சிக்கு உறுதுனணயாக,
படித்தவர்கள்
நினைந்த
மாநிைமாகக்
கருதப்படும்
தகரைாவில்
முதல்
டிஜிட்டல்
பல்கனைக்கழகம்
உருவாக்கப்பட்டுள்ைது. 20 ஆண்டுகளுக்கும் தமைாக
சிைப்பாகச் சசயல்பட்டு வரும் தகரை நிர்வாகவியல்
ஐஐஐடி-னய தரம் உயர்த்தி அம்மாநிை அரசு டிஜிட்டல்
பல்கனைக்கழகமாக மாற்றியுள்ைது. இது மத்திய அரசின்
டிஜிட்டல் பல்கனைக்கழக முயற்சிக்கு உறுதுனணயாக
இருக்கும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிைது.
9. இருசக்கர வாகை விபத்தில் இைப்பு 107 சதவீதம்
அதிகரிப்பு - 2021-ல் நடந்த சானை விபத்துகளில் 14,912
தபர் உயிரிழப்பு
தமிழகத்தில் 2021-ல் நடந்த 55,713 வாகைவிபத்துகளில்
14,912 தபர் இைந்துள்ைைர். இது முந்னதய ஆண்னட விட
6,852 தபர்அதிகமாகும். இருசக்கர வாகை விபத்து
உயிரிழப்பு 107 சதவீதம் அதிகரித்து உள்ைது,
தமிழகத்தில் சானை விபத்துகள், இைப்புகனைக் குனைக்க
தபாக்குவரத்து, காவல்துனை, சுகாதாரத் துனை உட்பட
பல்தவறு துனைகதைாடு இனணந்து தமிழக அரசு
பணியாற்றி வருகிைது. இதைால், கடந்த 5ஆண்டுகைாக
உயிரிழப்புகள் படிப்படியாக குனைந்து வந்தை.
குறிப்பாக, கடந்த 2016-ம் ஆண்டில் 17 ஆயிரத்து 218 ஆக
இருந்த உயிரிழப்பு எண்ணிக்னக 2020-ல் 8 ஆயிரத்து
60 ஆககுனைந்தது. அதாவது, இைக்கு நிர்ணயித்த 50
சதவீதத்னத விட 54 சதவீதமாக குனைந்தது, தமிழக
அரசின் சாதனையாக இருந்தது. இந்த நினை தற்தபாது
மாறியுள்ைது. கடந்த 5 ஆண்டுகளுக்கு பிைகு தமிழகத்தில்
மீண்டும் சானை விபத்தில் உயிரிழப்பு அதிகரித்துள்ைது.
2021-ல் 14,912 தபர் உயிரிழப்பு
இதுசதாடர்பாக
தமிழக
அரசின்
புள்ளிவிவரத்தில்,
“தமிழகத்தில் கடந்த ஆண்டில்நடந்த 55 ஆயிரத்து 713
சானை விபத்துகளில்சமாத்தம் 14 ஆயிரத்து 912 தபர்
இைந்துள்ைைர்.
இதற்கு
முந்னதய
ஆண்னட
ஒப்பிடுனகயில் இது 85 சதவீதம் அதிகமாகும்.



 















இருசக்கர வாகை விபத்துகளில் மட்டும் 6,223 தபர்
இைந்துள்ைைர். ைாரிகைால் ஏற்பட்ட விபத்துகளில் 2,467
தபரும், கார்கள், டாக்சி விபத்துகைால் 2,467 தபரும்,
தவன் மற்ைம் சிறிய வனக சரக்கு வாகைங்கைால் 1,140
தபரும் இைந்துள்ைைர். அதுதபால், ததசிய சநடுஞ்சானை
விபத்துகளில் 4,129 தபரும், மாநிை சநடுஞ்சானை
விபத்துகளில் 4,929 தபரும் இைந்துள்ைைர்” எை
சதரிவிக்கப்பட்டுள்ைது.











 











1. தேசிய சிறார்கள் உரிமைகள் பாதுகாப்பு ஆமையத்தி


✓

-ன் (NCPCR) புதிய குறிக்தகாள் வாசகம் என்ன?
அ) Support to Children
ஆ) Bhavishyo Rakshati Rakshit 
இ) All-round Protections of Child Rights
ஈ) Dharmo Rakshati Rakshit
✓

✓

மத்திய பெண்கள் மற்றும் குழந்தைகள் மமம்ொட்டுத்
துதை அதமச்சர் ஸ்மிருதி இரானி, மைசிய குழந்தைகள்
உரிதமகள் ொதுகாப்பு ஆதையத்தின் (NCPCR) புதிய
குறிக்மகாள் வாசகமான, “ெவிஷ்மயா ரக்ஷதி ரக்ஷித் எதிர்காலத்தை ொதுகாப்மொம்” என்ெதை அைன் 17ஆவது
நிறுவன நாளில் புதுதில்லியில் உள்ள பசங்மகாட்தையில்
பவளியிட்ைார்.
உயிர்த்தியாகஞ்பசய்ை BSF வீரர்களின் குழந்தைகளுக்கு
உளவியல் மற்றும் சமூக ொதுகாப்பு ஆமலாசதன வழங்க
‘ஷகாரா’ என்ை பெயரில் குழந்தை உரிதமகள் ொதுகாப்பு
மைசிய ஆதையத்துைன் இதைந்து எல்தல ொதுகாப்பு
ெதை ஏற்ொடு பசய்திருந்ை சிைப்பு நைவடிக்தகதயயும்
மத்திய அதமச்சர் ொராட்டினார்.

ரஷ்யாவின் அணுசக்தி நீர்மூழ்கிக் கப்ெல்கள் மெரன்ட்ஸ்
கைலில் ெயிற்சி மமற்பகாள்வைற்காக புைப்ெட்டுச் பசன்ைன.
தசபீரியாவிலுள்ள ெனிக்காடுகளுக்கிதையில் தகயில்
எடுத்துச்பசல்லக்கூடிய எறிகதை ஏவிகள் காைப்ெட்ை
-தை அடுத்து, ரஷ்யா அதிெர் விளாடிமிர் புடின் உக்தரன்
ெதைபயடுப்பு ெைட்ைங்கள்ெற்றி ைமது நாட்டின் அணுசக்தி
ெதைகதள அதிக எச்சரிக்தகயுைன் இருக்குமாறு
உத்ைரவிட்ைார்.

4. குமறந்ே கரிைத் சோழில்நுட்பங்கள் பற்றிய தேசிய
புத்ோக்க ைாநாட்மட ஏற்பாடு சசய்ே நிறுவனம் எது?
அ) NITI ஆமயாக்
ஆ) எரிசக்தி திைன் ெணியகம் 
இ) ASSOCHAM
ஈ) IIT பமட்ராஸ்
✓

எரிசக்தி திைன் ெணியகமானது (BEE) ‘குதைந்ை கரிமத்
பைாழில்நுட்ெங்கள்குறித்ை மைசிய புத்ைாக்க மாநாட்தை”
நைத்தி அைன் 20ஆம் நிறுவன நாதள நிதனவுகூர்ந்ைது.

✓

Facility for Low Carbon Technology Deployment (FLCTD)
என்ெது உலகளாவிய சுற்றுச்சூழல் வசதியால் நிதியுைவி
அளிக்கப்ெட்ை ஒரு திட்ைமாகும். இது ஐநா பைாழிற்துதை
மமம்ொட்டு அதமப்பு (UNIDO)மூலம் எரிசக்தி பசயல்திைன்
ெணியகத்துைன் இதைந்து பசயல்ெடுத்ைப்ெடுகிைது.

2. திட்டம் 15B’இன்கீழ் ேயாரிக்கப்படும் இந்தியாவின் 4
ைமறந்திருந்து ோக்கும் வழிசசலுத்துேல் இயக்கப்பட்ட
ஏவுகமை அழிகலனுள் முேல் அழிகலனின் சபயசென்ன?
அ) ஐஎன்எஸ் பகாச்சி

5. உக்மென், எத்ேமன ஐதொப்பிய ஒன்றிய உறுப்பு

ஆ) ஐஎன்எஸ் விசாகப்ெட்டினம் 

நாடுகளுடன் ேனது எல்மலமயப் பகிர்ந்துசகாள்கிறது?

இ) ஐஎன்எஸ் வீரா

அ) ஒன்று

ஈ) ஐஎன்எஸ் கட்ைபொம்மன்
✓



ஆ) இரண்டு

‘INS விசாகப்ெட்டினம்’ என்னும் நாசகார கப்ெதல ஆந்திர
பிரதேச மாநில முைலதமச்சர் பெகன் மமாகன் பரட்டி
நாட்டுக்கு அர்ப்ெணித்ைார்.

இ) மூன்று
ஈ) நான்கு 

✓

திட்ைம் 15B’இன்கீழ் இந்தியாவிற்காக ையாரிக்கப்ெடும் 4
மதைந்திருந்து ைாக்கும் வழிபசலுத்துைல் இயக்கப்ெட்ை
ஏவுகதை அழிகலனுள் இது முைல் அழிகலனாகும். இது
இந்திய கைற்ெதையின் கைற்ெதை வடிவதமப்பு இயக்குந
-ரகத்ைால் உள்நாட்டிமலமய வடிவதமக்கப்ெட்ைைாகும்.

✓

உக்தரன் 4 ஐமராப்பிய ஒன்றிய உறுப்புநாடுகளான
ஹங்மகரி, மொலந்து, ஸ்மலாவாக்கியா (மமற்கு) மற்றும்
ருமமனியா (பைற்கு) ஆகியவற்றுைன் ைனது எல்தலதய
ெகிர்ந்துபகாள்கிைது. இது கிழக்கு மற்றும் வைகிழக்கில்
ரஷ்யாவுைன் ைனது எல்தலதயப் ெகிர்ந்துபகாள்கிைது.

✓

இது 75% உள்நாட்டு உள்ளைக்கத்தைக் பகாண்டுள்ளது.
மும்தெயின் மசகான் கப்ெல்கட்டும் நிறுவனத்தின்மூலம்
இந்ைக் கப்ெல் கட்ைப்ெட்ைது.

✓

உக்தரன் வைக்மக பெலாரஸுைனும் பைற்கில் மால்மைா
-வாவுைனும் ைனது எல்தலகதளப் ெகிர்ந்து பகாள்கிைது.
உக்தரன் அதிெர் உதரயாற்றி தகைட்ைல்கதளப்பெற்ை
விவாைத்திற்குப்பிைகு, உக்தரதன ஐமராப்பிய ஒன்றிய
உறுப்புரிதமக்கான அதிகாரப்பூர்வ மவட்ொளராக மாற்ை
ஐமராப்பிய நாைாளுமன்ைம் ெரிந்துதரத்ைது.

3. அண்மைச் சசய்திகளில் இடம்சபற்ற தபென்ட்ஸ் கடல்,
எந்ே 2 நாடுகளின் கடற்கமெதயாெத்தில் அமைந்துள்ளது?
அ) ரஷ்யா-உக்தரன்

6. ‘உலகளாவிய

சநகிழி ஒப்பந்ே’ வமெவுக்கான
ஆமைமய அங்கீகரித்துள்ள சர்வதேச நிறுவனம் எது?

ஆ) ரஷ்யா-நார்மவ 

✓

இ) ரஷ்யா-மொலந்து

அ) UNFCCC

ஈ) ரஷ்யா-பெலாரஸ்

ஆ) ஐநா சுற்றுச்சூழல் அதவ 

‘மெரன்ட்ஸ் கைல்’ என்ெது ஆர்க்டிக் பெருங்கைலின்
விளிம்பில் உள்ள ஒரு கைல் ஆகும். இது நார்மவ மற்றும்
ரஷ்யாவின் வைக்குக் கைற்கதரயில் அதமந்துள்ளது. இது
ரஷ்யாவில் ‘மர்மன் கைல்’ என்றும் அதழக்கப்ெடுகிைது.

இ) IPCC









ஈ) WWF
✓

பநகிழி மாசுொட்தை முடிவுக்குக் பகாண்டுவருவைற்காக
175 உறுப்பு நாடுகளுைன் ஐநா சுற்றுச்சூழல் மெரதவ,



 











நாடுகள் சட்ைப்பூர்வமாகக் கட்டுப்ெடும் ஓர் ஆதையில்
தகபயழுத்திட்ைது. அடுத்ை 2 ஆண்டுகளில் உலகளாவிய
பநகிழி ஒப்ெந்ைம் வதரவு பசய்யப்ெட்டு அங்கீகரிக்கப்ெடும்.
பநகிழி உற்ெத்திதயக் தகயாள்வைற்கும் பநகிழியின்
நச்சுச்சுதமதய நிவர்த்திபசய்வைற்கும் இந்ை ஆதை
ெரிந்துதரக்கிைது.

✓


✓



11 பைாழிலாளர்களின் பகாடூரமான இைப்புக்கு வழிவகுத்ை
பகாலம்பிய ெடுபகாதலதயக் குறிக்கும் வதகயில்
மார்ச்.1ஆம் மைதி ென்னாட்டு கழிவு எடுப்ெவர்கள் நாள்
அனுசரிக்கப்ெடுகிைது. இந்ை நாள் உலபகங்கிலும் உள்ள
கழிபவடுப்ெவர்கள் அல்லது மறுசுழற்சி பசய்ெவர்களுக்கு
ஆைரவாக குரல் பகாடுக்க முற்ெடுகிைது.

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

10. அெசின் அதிகாெப்பூர்வ ேெவுகளின்படி, இந்தியாவில்

என்ற அறிக்மகமய சவளியிட்ட நிறுவனம் எது?
அ) NITI ஆமயாக்

COVID-19 காெைைாக பாதிக்கப்பட்ட குழந்மேகளின்
எண்ணிக்மக என்ன?

ஆ) UNICEF

அ) 0.74 இலட்சம்

இ) பிரைம் அைக்கட்ைதள

ஆ) 1.54 இலட்சம் 

ஈ) பியூ ஆராய்ச்சி தமயம் 

இ) 5.54 இலட்சம்

29,999 வயதுவந்ே இந்தியர்களிைம் நைத்ைப்ெட்ை
ஆய்வின் அடிப்ெதையில், வாஷிங்ைன் DC’ஐச் சார்ந்ை ஒரு
இலாெ மநாக்கற்ை நிறுவனமான பியூ ஆராய்ச்சி தமயம்,
‘How Indians View Gender Roles in Families and Society’
என்ை ைதலப்பில் ஓர் அறிக்தகதய பவளியிட்ைது.

ஈ) 15.54 இலட்சம்

✓

இவ்வறிக்தகயின்ெடி, பெண்கள் அரசியல் ைதலவர்கள்
ஆகி நாட்தை ஆள்வதை இந்திய ஆண்கள் வரமவற்கின்
-ைனர். ஆண்கதளப்மொலமவ பெண்களும் அரசியலில்
திைதமயாக பசயல்ெை முடியும் என்ை கருத்தை 55 சைவீை
ஆண்கள் ஒப்புக்பகாள்கின்ைனர்.

✓

ெத்தில் ஒன்ெது இந்தியர்கள் மதனவி எப்மொதும் ைனது
கைவருக்குக் கீழ்ப்ெடிய மவண்டும் என்ை கருத்தை
ஒப்புக்பகாள்கிைார்கள். 34% மெர் குழந்தை ெராமரிப்பு
முைன்தமயாக பெண்களால் தகயாளப்ெை மவண்டும்
என்று கூறியுள்ளனர். 43% மெர் வருமானம் ஈட்டுவது
ஆண்களின் கைதம என்று கூறியுள்ளனர்.

8. ‘சகாத்துக்குண்டுகள் மீோன தீர்ைானம்’ மகசயழுத்ோ
-ன ஆண்டு எது?
அ) 1972
ஆ) 2008 
இ) 2020
ஈ) 2021
✓

2008 மமயில், 107 நாடுகள் பகாத்துக்குண்டுகதளத்
ைதைபசய்யும் ஒரு ென்னாட்டு தீர்மானத்தைக் பகாண்டு
வந்ைன. அைற்கு, ‘பகாத்துக்குண்டுகள் மீைான தீர்மானம்’
என்று பெயரிைப்ெட்ைது. சமீெத்தில், ரஷ்யா உக்தரனுக்கு
எதிரான மொரில் பகாத்துக்குண்டுகள் மற்றும் பவற்றிை
குண்டுகதள ெயன்ெடுத்தியைாக குற்ைஞ்சாட்ைப்ெட்ைது.

✓

தீர்மானத்தின்ெடி, பகாத்துக் குண்டுகள் ஒவ்பவான்றும்
20 கிகிராம்களுக்கு குதைவான எதையுள்ள பவடிக்கும்
துதைக்குண்டுகதள பவளியிடுகின்ைன.

9. பன்னாட்டு கழிசவடுப்பவர்கள் (Waste Pickers’) நாள்
கமடப்பிடிக்கப்படுகிற தேதி எது?
அ) மார்ச் 01  ஆ) மார்ச் 02
இ) மார்ச் 03



அதிகாரப்பூர்வ ைரவுகளின்ெடி, இந்தியாவில் COVID-19
காரைமாக ொதிக்கப்ெட்ை குழந்தைகளின் எண்ணிக்தக
1,53,827 ஆகும்.

✓

பெற்மைாதர அல்லது ெராமரிப்ொளர்கதள இழந்ை
குழந்தைகளின்
எண்ணிக்தகதய
மட்டும்
இது
பகாண்டிருக்கவில்தல. லான்பசட்டின் ஓர் அண்தமய
ஆய்வில், இந்தியாவில் 19 லட்சம் குழந்தைகள் COVID-19
காரணமாக ேங்களது பெற்மைார் அல்லது ெராமரிப்ொளதர
இழந்துள்ளனர் என்று கூறியிருந்ைைற்கு ெதிலளித்ை
பெண்கள் மற்றும் குழந்தைகள் மமம்ொட்டு அதமச்சகம்,
இந்ை எண்ணிக்தகக்கும் கள நிலவரத்துக்கும் யாபைாரு
பைாைர்பும் இல்தல என்று கூறியது.


1. ெந்ைல்குடியில் ெல்லுயிர் பெருக்க சுற்றுச்சூழல் பூங்கா
அருப்புக்மகாட்தை அருமகயுள்ள ெந்ைல்குடியில் சுண்ைா
-ம்புக்கல் சுரங்கத்தில் சுமார் 72 ஏக்கரில் `5.20 மகாடியில்
புதிைாக உருவாக்கப்ெட்டுள்ள ெல்லுயிர் பெருக்க சுற்றுச்
சூழல் பூங்காதவ ைமிழக முைல்வர் மு க ஸ்ைாலின்
திைந்து தவத்ைார்.
விருதுநகர் மாவட்ைம் அருப்புக்மகாட்தை - தூத்துக்குடி
பசல்லும் சாதலயில் உள்ள ெந்ைல்குடியில், ராம்மகா
நிறுவனத்துக்குச் பசாந்ைமான 800 ஏக்கர் ெரப்ெளவில்
சுண்ைாம்புக்கல் சுரங்கம் உள்ளது. சுற்றுப்புைச்சூழதலக்
கருத்தில்பகாண்டு அச்சுரங்க ெகுதியில் உள்ள பசயல்ெைா
72 ஏக்கர் ெரப்ெளவில் `5.20 மகாடி மதிப்பில் மறுசீரதமப்பு
பசய்து
ெல்லுயிர்
பெருக்க
சுற்றுச்சூழல்
பூங்கா
அதமக்கப்ெட்டுள்ளது.
மதழநீதர
முழுதமயாக
சுரங்கத்தில் மசகரிப்ெது, அைனால் ஏற்ெடும் ெயன்கள்
குறித்து இளந்ைதலமுதையினர்க்கு எடுத்துதரப்ெைற்காக
இப்பூங்கா அதமக்கப்ெட்டுள்ளது.
2. குதைந்ைெட்ச ஜிஎஸ்டி 5%-லிருந்து 8%-ஆக உயர்த்ை
ெரிசீலதன
வரவிருக்கும் ஜிஎஸ்டி கவுன்சில் கூட்ைத்தில் குதைந்ைெட்ச
ஜிஎஸ்டி விகிைம் 5%-லிருந்து 8%-ஆக உயர்த்துவது

ஈ) மார்ச் 05



✓







 







குறித்து கலந்ைாமலாசிக்கப்ெடும்
பைரிவிக்கின்ைன.

என்று





ைகவல்கள்

ைற்மொது ஜிஎஸ்டி 5%, 12%, 18%, 28% என நான்கு
அடுக்குகளில் உள்ளன. இந்நிதலயில் குதைந்ைெட்ச
விகிைத்தை 5%லிருந்து 8%ஆக உயர்த்துவது பைாைர்ொக
அதமச்சர்கள் குழு இம்மாை இறுதியில் அல்லது அடுத்ை
மாை பைாைக்கத்தில் நைக்கவிருக்கும் ஜிஎஸ்டி கவுன்சில்
கூட்ைத்தில் அறிக்தக ைாக்கல் பசய்ய இருப்ெைாகவும், அது
பைாைர்ொன கலந்ைாமலாசதன அக்கூட்ைத்தில் நதைபெை
இருப்ெைாகவும் கூைப்ெடுகிைது.
இவ்வாறு குதைந்ைெட்ச விகிைம் 8%ஆக உயர்த்ைெடுவை
-ன்மூலம் அரசுக்கு `1.50 லட்சம் மகாடி கூடுைல் வரி
வருவாய் கிதைக்கும் என்று கைக்கிைப்ெட்டுள்ளது.
இதுைவிர, ஜிஎஸ்டி 5%, 12%, 18%, 28% என்ை நான்கு
அடுக்குகளிலிருந்து 8%, 18%, 28% என்ை மூன்று
அடுக்குகளாக குதைப்ெது குறித்தும் கலந்ைாமலாசிக்கப்ெை
இருப்ெைாகவும் கூைப்ெடுகிைது. அவ்வாறு ஜிஎஸ்டி மூன்று
அடுக்குகளாக குதைக்கப்ெடும்ெட்சத்தில் 12% அடுக்கில்
வருெதவ 18% அடுக்கின்கீழ் மசர்க்கப்ெடும் என்று
எதிர்ொர்க்கப்ெடுகிைது.
3. மைசிய
சாம்பியன்

அளவிலான

சிலம்ெம்:

ைமிழ்நாடு

அணி

கன்னியாகுமரியில் நதைபெற்ை மைசிய அளவிலான
சிலம்ெம் மொட்டியில் ைமிழ்நாடு அணி சாம்பியன் ெட்ைம்
பவன்ைது.
அகில இந்திய சிலம்ெம் சம்மமளனம் சார்பில், மைசிய
அளவிலான 18ஆவது மினி சப் ெூனியர், சப் ெூனியர்,
ெூனியர், சீனியர் பிரிவில் ஆண், பெண் ெங்மகற்ை
சிலம்ெப்மொட்டி கன்னியாகுமரியில் இருநாட்கள் நைந்ைது.
இப்மொட்டியில் ைமிழகம், புதுச்மசரி, மகரளம், கர்நாைகம்,
ஆந்திரம், பைலுங்கானா, மகாராஷ்டிராம், தில்லி, மத்திய
பிரமைசம், உத்ைர பிரமைசம், ஹரியானா, இராெஸ்ைான்,
நாகலாந்து, மிமசாரம், ெம்மு-காஷ்மீர், பீகார், ஒடிஸா,
சத்திஸ்கர் உள்ளிட்ை 22 மாநிலங்கதளச் மசர்ந்ை
அணிகள் ெங்மகற்ைன. 1200’க்கும் மமற்ெட்ை வீரர்கள்
மற்றும் வீராங்கதனகள் கலந்துபகாண்ைனர்.
இதில், ைமிழகம் அணி சாம்பியன் ெட்ைம் பவன்ைது.
இரண்ைாவது இைத்தை புதுச்மசரி அணியும், மூன்ைாவது
இைத்தை மகாராஷ்டிராம் அணியும் பிடித்ைது.
4. நாட்டிமலமய முைலாவைாக தூத்துக்குடியில் `1,000
மகாடியில் சர்வமைச அதைகலன் பூங்கா: முைல்வர் மு க
ஸ்ைாலின் இன்று அடிக்கல்
இந்தியாவிமலமய முைலாவைாக தூத்துக்குடியில் `1,000
மகாடி மதிப்பீட்டில் 1,150 ஏக்கர் ெரப்ெளவில் அதமக்கப்ெை
உள்ள சர்வமைச அதைகலன் பூங்காவுக்கு முைல்வர் மு க
ஸ்ைாலின் இன்று அடிக்கல் நாட்டுகிைார்.
துதைமுக
நகரமான
தூத்துக்குடியில்
பைாழில்
வளர்ச்சிதய பெருக்கவும், புதிய மவதலவாய்ப்புகதள
உருவாக்கவும் `1,000 மகாடியில் 1,150 ஏக்கர்ெரப்ெளவில்
‘சர்வமைச அதைகலன் (Furniture) பூங்கா’ அதமக்கப்ெடும்













என கைந்ை ஆண்டு சட்ைப்மெரதவயில் முைல்வர் மு க
ஸ்ைாலின் அறிவித்ைார். அதைகலன் பூங்கா அதமக்க
சிப்காட் நிறுவனம் சார்பில் தூத்துக்குடி சிப்காட்
வளாகத்தில் 1,150 ஏக்கர் நிலம் சீரதமக்கப்ெட்டு ையார்
நிதலயில் தவக்கப்ெட்டுள்ளது.
அதைகலன் பைாழிலுக்பகன ைனியாக நாட்டிமலமய
முைல் சிைப்பு பொருளாைார மண்ைலமாக அதமக்கப்ெடும்
இந்ைப் பூங்காவில் மர அறுதவ ஆதல, அதைகலன்
பொருட்கள் ையாரிப்பு நிறுவனங்கள், ஏற்றுமதி, இைக்குமதி
நிறுவனங்கள் உள்ளிட்ை சுமார் 100 நிறுவனங்கள் இைம்
பெறுகின்ைன. அதைகலன் பைாழில்சார்ந்ை உதிரி
ொகங்கதள ையார் பசய்யும் சிறு, குறு பைாழில்
நிறுவனங்களும் இந்ைப் பூங்காவில் இைம்பெறும் என
அறிவிக்கப்ெட்டுள்ளது.
3.5 இலட்சம் மெருக்கு மவதல
அதைகலன் பைாழில் பைாைர்ொக ஆண்டுமைாறும் சுமார் 5
ஆயிரம்மெருக்கு திைன் ெயிற்சி அளிக்கும் வதகயில்
ெயிற்சிக்கூைம், அதைகலன் பொருட்களின் ைரத்தை
ெரிமசாதிக்கும் ஆய்வுக்கூைம், கூட்ை அரங்கம், ைங்கும் விடு
-திகள், உைவகங்கள்மொன்ை அதனத்து வசதிகளும்
அங்கு இைம்பெறும்.
இந்ைப் பூங்காமூலம் சுமார் `4,500 மகாடிக்கு பைாழில்
முைலீடுகதள ஈர்க்கவும், மநரடியாகவும், மதைமுகமாகவு
-ம் சுமார் 3.5 லட்சம் மெருக்கு மவதலவாய்ப்பு அளிக்கவும்
திட்ைமிைப்ெட்டுள்ளது.
முன்னைாக, தூத்துக்குடி ஸ்பிக் நிறுவன வளாகத்தில்
அதமக்கப்ெட்டுள்ள 22 பமகாவாட் திைன் பகாண்ை நீரில்
மிைக்கும் சூரிய மின்சக்தி நிதலயத்தை முைல்வர் திைந்து
தவக்கிைார்.
5. இலங்தக – இந்தியா கூட்டுகைற்ெதை ெயிற்சி –
ஸ்தலபநக்ஸ், 07-10 மார்ச் 2022
இந்தியா- இலங்தக இதைமய 9ஆவது கூட்டு கைற்ெதை
ெயிற்சி இன்று பைாைங்கி வரும் 10ஆம் மைதி வதர
நதைபெை உள்ளது. இரண்டு கட்ைங்களாக இந்ைப் ெயிற்சி
நைத்ைப்ெை உள்ளது. முைல்கட்ைப் ெயிற்சி விசாகப்ெட்டினம்
துதைமுகத்தில் இன்றும் நாதளயும் நதைபெைவுள்ளது.
அைன்பின் இரண்ைாம் கட்ை ெயிற்சி வங்காள விரிகுைாவில்
9 மற்றும் 10ஆம் மைதிகளில் நதைபெைவுள்ளது.
இலங்தக கைற்ெதையின், மராந்துக்கப்ெலான LLNS
சயூரலா, இந்திய கைற்ெதையின் INS கிர்ச் கப்ெல்
ஆகியதவ ெயிற்சியில் இைம்பெற்றுள்ளன. முன்னைாக
கைந்ை 2020ஆம் ஆண்டு அக்மைாெர் மாைத்தில் இரு
நாடுகளுக்கு இதைமயயான கூட்டு கைற்ெதை ெயிற்சி
திரிமகாைமதலயில் நதைபெற்ைது.
இருநாட்டு கைற்ெதைகளுக்கு இதைமய புரிந்துைர்வு,
அனுெவ ெகிர்வு, கைல்சார் நைவடிக்தககள், ஆகியவற்தை
மமம்ெடுத்தும் மநாக்கில் இக்கூட்டு கைற்ெதை ெயிற்சி
நதைபெறுகிைது.



 

✓













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.



 

✓















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.











 













1. அண்மைச் செய்திகளில் இடம்செற்ற சியாைாசெய்

4. ெமீெ செய்திகளில் இடம்செற்ற, ‘Xenotransplantation’

என்ற ச ால்லியல் ளம் அமைந்துள்ள நாடு எது?

என்ெதுடன் ச ாடர்புமடய துமற எது?

அ) ஜப்பான்

அ) கிரிப்சடா-நாணயம்

ஆ) வியட்நாம்

ஆ) உறுப்பு மாற்று அறுவை சிகிச்வே 

இ) சீனா 

இ) குவைகடத்தி உற்பத்தி

ஈ) சுமத்ரா

ஈ) பருைநிவை மாற்ைம்

✓

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.

✓

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.

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

5. உைகளாவிய ெர்த் கத்தில் ரஷ்யாவின் மிகப்செரிய

செளியிட்ட நிறுெனம் எது?

ெங்களிப்பு எது?

அ) பன்னாட்டு ததாழிைாளர் அவமப்பு

அ) பாதுகாப்பு உபகரணங்கள்

ஆ) NITI ஆசயாக்

ஆ) கச்ோ தபட்சராலியம் 

இ) பணியாளர் & சைவைைாய்ப்பு அவமச்ேகம் 

இ) சுத்திகரிக்கப்பட்ட தபட்சராலியம்

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.

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 200க்கும் சமற்பட்ட தயாரிப்புகளுக்கு ஏற்றுமதி தவடவய
அறிவித்தது. ஐசராப்பிய ஒன்றிய நாடுகளுக்கு எரிேக்தி
விநிசயாகம் தேய்யும் முதன்வமயாளராக ரஷ்யா உள்ளது.

வி வி கிரி சதசிய ததாழிைாளர் கல்விக் கழகம் இந்த
நூலிவன தைளியிட்டுள்ளது.

3. MSME அமடெகம், ெடிெமைப்பு & IPR திட்டங்களின்
ஒருங்கிமைப்ொக ச ாடங்கப்ெட்ட ஒரு புதிய திட்டத்தின்
செயர் என்ன?

6. எந் ைத்திய அமைச்ெகத் ால், டிரரான் ைற்றும் டிரரான்
கூறுகளுக்கான PLI திட்டம் அறிவிக்கப்ெட்டது?

அ) MSME ோம்பியன்ஸ் திட்டம்

அ) பாதுகாப்பு அவமச்ேகம்

ஆ) MSME புத்தாக்க திட்டம் 

ஆ) சிவில் ைான்சபாக்குைரத்து அவமச்ேகம் 

இ) MSME பிளஸ் திட்டம்

இ) ைணிகம் மற்றும் ததாழிற்துவை அவமச்ேகம்

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.









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




✓

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.

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




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.

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
ர

ைாநிைத்தின் சுற்றுைாத் துமறயால், “பிராஜ்
ாலி ைரகாத்ெெம்” நடத் ப்ெடுகிறது?

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.

அ) உத்தர பிரசதேம்
3. ஏர் இந்தியாவின் புதிய தவைைராக டாடா ேன்ஸ்
ேந்திரசேகரன் நியமனம்

ஆ) மத்திய பிரசதேம்
இ)

ரியானா

ஏர் இந்தியாவின் புதிய தவைைராக ேந்திரசேகரவன
நியமித்து டாடா குழுமம் அறிவிப்பு தைளியிட்டுள்ளது.

ஈ) இராஜஸ்தான் 











 









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.







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

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











 















1. ‘விஸ்வகர்மா ராஷ்ட்ரிய புரஸ்கர்’ விருதை வழங்குகிற

4. உர உற்ெத்தியாளர் ‘SPIC’, சமீெத்தில் எம்மாநிலத்தில்

மத்திய அதமச்சகம் எது?

மிைவி சூரிய மின்னுற்ெத்தி நிதலயத்தை அதமத்ைது?

அ) கல்வி அமைச்சகம்

அ) தமிழ்ோடு 

ஆ) பணியாளர் ைற்றும் வேமைோய்ப்பு அமைச்சகம் 

ஆ) இராஜஸ்தான்

இ) MSME அமைச்சகம்

இ) குஜராத்

ஈ) உள்துமை அமைச்சகம்

ஈ) பஞ்சாப்

✓

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.

✓

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?

2. கல்லாலான மிகப்பெரிய புத்ைர் சிதல கண்டறியப்ெட்டு

அ) சுகாதாரம் & குடும்ப ேை அமைச்சகம்

உள்ள நாடு எது?

ஆ) வேதிகள் & உரங்கள் அமைச்சகம் 

அ) இந்தியா

இ) உள்துமை அமைச்சகம்

ஆ) சீனா 

ஈ) கனரக ததாழிற்துமை அமைச்சகம்

இ) வேபாளம்

✓

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.

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.

6. சமீெ பசய்திகளில் இடம்பெற்ற ொண்ட்ரரைன் ரகாவில்
அதமந்துள்ள மாநிலம் / UT எது?
அ) வைற்கு ேங்காளம்

3. முழுவதும் பெண்களால் நிர்வகிக்கப்ெடும் இந்தியாவி

ஆ) ஜம்மு-காஷ்மீர் 

-ன் முைல், ‘பைாழிற்பூங்கா’ அதமந்துள்ள நகரம் எது?

இ) ஹிைாச்சை பிரவதசம்

அ) மும்மப

ஈ) குஜராத்

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.









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.



 









✓

மற்றும் அதுபைாடர்ொன துதறகளுக்கான, ‘பகாள்தக
வாதிடும் பிரிவின்’ பெயர் என்ன?

அதமச்சகம்/முகதமயின் பசாந்ை பமன்பொருளாகும்?

அ) எரிசக்தி அைக்கட்டமள 

ஆ) உள்துமை அமைச்சகம்

ஆ) ஆற்ைல் அைக்கட்டமள

இ) MSME அமைச்சகம்

இ) பசுமை எரிசக்தி அைக்கட்டமள

ஈ) AIIMS

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.

✓

‘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.



ைதலவராக நியமிக்கப்ெட்டுள்ளவர் யார்?
அ) அஜய் பூஷன் பாண்வட 

யார்- யாருக்கு விருது?

ஆ) ேந்தன் நிவைகனி

முதல்ேர் கணினித் தமிழ் விருது (2020) - முமனேர் ே
தனைட்சுமி

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

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
அரவசந்திரன்

ஆ) ஐந்தாேது 
இ) ஆைாேது
ஈ) ஏழாேது

✓

அ) இரயில்வே அமைச்சகம் 

1. தமிழ்ோடு அரசு சார்பில் தமிழ்தைாழி ைற்றும் இைக்கிய
ேளர்ச்சிக்கும், தமிழ்ச்சமுதாய உயர்வுக்கும், ததாண்டாற்றி
தபருமைவசர்த்த
தமிழறிஞர்கள்,
தமிழமைப்புக்கு
விருதுகள் ேழங்கப்பட்டது

இ) அஸிம் பிவரம்ஜி

✓



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

8. ரைசிய நிதி அறிக்தகயிடல் ஆதையத்தின் (NFRA)

✓



7. எரிசக்தி அதமச்சகத்தின்கீழ் உருவாக்கப்ெட்ட எரிசக்தி

ஈ) ைத்திய எரிசக்தி சங்கம்
✓



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.

விருது

–

முமனேர்

கு

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











 















அவயாத்திதாசப் பண்டிதர் விருது – ஞான அைாய்சியஸ்

உஸ்தபகிஸ்தானில் ஜாவோகிர்
வதாற்கடித்து தங்கம் தேன்ைார்.

சி பா ஆதித்தனார் திங்களிதழ் விருது - உயிர்மை
திங்களிதழ்

92 கிவைா எமடப் பிரிவில் இந்தியாவின் அைன் சிங் பிஷ்த்
தேள்ளிப் பதக்கம் தபற்ைார்.

தமிழ்த்தாய் விருது - ைவைசியத் தமிழ் எழுத்தாளர் சங்கம்

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.

ேள்ளைார் விருது - முமனேர் இரா சஞ்சீவிராயர்

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

உம்ைாத

லீவ்மே

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.

‘தி காஷ்மீர் ஃமபல்ஸ்ர் திமரப்படத்துக்கு பிரதைர் வைாடி
பாராட்டு ததரிவித்துள்ளார்.

4. ஸ்ரீதபரும்புதூரில் `1,588 வகாடியில் சாம்சங் கம்ப்ரசர்
ஆமை

ேரி விைக்கு: ‘தி காஷ்மீர் ஃமபல்ஸ்’ திமரப்படத்துக்கு
ைத்திய பிரவதசம், குஜராத், கர்ோடகம், ஹரியானா, உத்தர
பிரவதச ைாநிை அரசுகள் வகளிக்மக ேரியில் விைக்கு
அளித்துள்ளன.

திருப்தபரும்புதூரில்
`1,588
வகாடியில்
சாம்சங்
நிறுேனத்தின் கம்ப்ரசர் ததாழிற்சாமை அமைப்பதற்கான
ஒப்பந்தம் முதைமைச்சர் மு க ஸ்டாலின் முன்னிமையில்
மகதயழுத்தானது.

3. ஆசிய இமளவயார், ஜூனியர் குத்துச்சண்மடயில்
தசன்மன வீரருக்கு தங்கம்: 39 பதக்கங்கமள அள்ளியது
இந்தியா

5. காவிரி, யமுமன, பிரம்ைபுத்திரா உள்ளிட்ட 13 ேதிக்
கமரகளில் `19,000 வகாடியில் காடு ேளர்ப்புத் திட்டம்:
ைத்திய அரசு ததாடங்கியது

ஆசிய இமளவயார் ைற்றும் ஜூனியர் குத்துச்சண்மட
சாம்பியன்ஷிப்பில் இந்தியா 39 பதக்கங்கமள தேன்ைது.
கமடசி ோளில் தசன்மனமயச் வசர்ந்த விஷ்ேோத்
சுவரஷ் தங்கப்பதக்கம் தேன்ைார்.

காவிரி, யமுமன, பிரம்ைபுத்திரா உள்ளிட்ட 13 ஆற்ைங்
கமரகளில் `19 ஆயிரம் வகாடி தசைவில் ஆற்வைார காடு
ேளர்ப்புத் திட்டத்மத ைத்திய அரசு ததாடங்கியுள்ளது.

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









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 
✓



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.

ஈ) 8

5. ‘ொகித்கயாத்ெவ்’ இலக்கிய விழானவ நடத்தும் நகரம்

கர்நாடகா மாநில அரசால் நடத்தப்படும் ஆறு கல்லூரிகள்
“உயர்புகழ்ககாண்ட (eminence) பல்கலலக்கழகம்” என்னும்
அங்கீகாரத்திற்காக ததர்வு கசய்யப்பட்டுள்ளன. இந்தக்
கல்லூரிகள் புதுப்பிக்கப்பட்டு, தரத்லத தமலும் தமம்படுத்து
–வதற்காக ஊக்குவிக்கப்படும்.

எது?
அ) கஜய்ப்பூர்
ஆ) புது தில்லி 
இ) புதன
ஈ) ககால்கத்தா

2. ‘நூர்–2’ என்னும் இராணுவ கெயற்னகக்ககானை

✓

அதன் சுற்றுப்பானதயில் கவற்றிகரமாக நினலநிறுத்திய
நாடு எது?
அ) ஐக்கிய அரபு அமீரகம்
ஆ) ஈரான் 
இ) இஸ்தரல்

6. ‘அனைத்து

மகளிர் இரயில் நினலயம்’ என்று
அறிவிக்கப்பட்ட குண்ட்லா கபாச்ெம்பள்ளி ரயில் நினலயம்,
அனமந்துள்ை மாநிலம் எது?

ஈ) ஓமான்
✓

சாகித்திய
அகாகதமியின்
இலக்கிய
விழாவான
‘சாகித்தயாத்சவ்’ சமீபத்தில் புது தில்லியில் கதாடங்கியது.
இந்தியாவின் 75ஆம் விடுதலல ஆண்லட நிலனவுகூரும்
வலகயில், ‘2022 அஞ்சல்களின் திருவிழா’ ககாண்டாடப்
–படுகிறது.

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.

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.

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 
✓

✓

7. அண்னமச் கெய்திகளில் இடம்கபற்ற ராஷ்ட்ரிய இந்திய

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.

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.

4. கரணுகாஜி அனை பல்கநாக்கு திட்டத்திற்காை
ஒப்பந்தத்தின் ஒருபகுதியாக உள்ை மாநிலம் எது?
அ) உத்தர பிரததசம் 
ஆ) ஆந்திர பிரதேசம்
இ) குஜராத்
ஈ) பஞ்சாப்











 









8. ‘ககல் மகாகும்பம்’ என்பது எம்மாநிலத்தில் நனடகபறும்
ஒரு வினையாட்டு நிகழ்வாகும்?
அ) குஜராத் 
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?
ஆ) தவதிகள் & உரங்கள் அலமச்சகம் 
இ) வர்த்தகம் & கதாழிற்துலற 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.










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 202627ஆம் ஆண்டில் கதாடங்கப்பட உள்ளது. இதற்கான மின்
கட்டைம் யூனிட் ஒன்றுக்கு `3.06 ஆகும்.

2022-2023ஆம் நிதியாண்டின் இறுதியிலிருந்து மின்சாரம்

ஈ) கவளியுறவு அலமச்சகம்

✓



1,000 கமகாவாட்: 1000 MW மின்சாரத்லத ககாள்முதல்
கசய்ய தசாலார் எனர்ஜி கார்ப்பதரஷன் நிறுவனத்துடன்
ஒப்பந்தம் கசய்யப்பட்டுள்ளது. இதற்கான மின்சார யூனிட்
ஒன்றின் விலல `2.61 ஆகும்.

அ) சுகாதாரம் & குடும்ப நல அலமச்சகம்

✓



1. 2,900 கமகாவாட் மின்சாரம் ககாள்முதல்: முதல்வர்
முன்னிலலயில் ஒப்பந்தம்

ஆ) உத்தர பிரததசம்

✓





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.







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.

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.











 











1. ‘ஹலாரி’ என்பது எந்த இந்திய மாநிலத்ததச் சார்ந்த


✓

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.

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.

5. ஆண்டுவதாறும் எந்த மாதத்தில், ‘புதகத்தலற்ற நாள்’
அனுசரிக்கப்படுகிறது?

‘ஹலாரி’ கழுயதகயைப் பாதுகாப்பதற்கான மால்தாரிகளி
-ன் (அல்லது பாரம்பரிை கால்நயை வமய்ப்பர்கள்) சந்திப்புக்
கூட்ைத்திற்கு நடுேண் அயமச்சர் பர்வசாத்தம் ரூபாலா
தயலயம தாங்கினார்.

அ) ஜனேரி
ஆ) பிப்ரேரி
இ) மார்ச் 
ஈ) ஏப்ரல்

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.

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 

3. இந்திய இரயில்வேயின் முதலாேது கதி சக்தி சரக்கு

ஆ) மார்ச்.01

முதனயத்தத பின்ேரும் எந்தப் பிரிவு இயக்கியது?

இ) மார்ச்.15

அ) சசன்யன

ஈ) ஆகஸ்ட்.05

ஆ) அசன்சால் 

✓

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.

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.

7. 2022-மத்திய கலால் ேரி நாள் அனுசரிக்கப்பட்ட வததி
எது?

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 









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








1. இலங்யகக்கு
கைனுதவி

ஆ) உத்தர பிரவதசம்
இ) இராஜஸ்தான்

இந்திைா

வமலும்

`7,500

வகாடி

✓

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.

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.

✓

18 ேைதுக்குட்பட்வைாயர இலக்காகக்சகாண்டு கல்வி
உட்பை 17 துயைகளின்கீழ் 220 திட்ைங்களுக்கு இந்தப்
பட்சஜட்டில் `57,800 வகாடி ஒதுக்கப்பட்டுள்ைது.

முன்னதாக, எரிசபாருள்கள் ோங்குேதற்காக, இலங்யக
அரசுக்கு இந்திைாவின் எக்ஸிம் ேங்கி கைந்த மாதம்
`3,700 வகாடி (50 வகாடி ைாலர்) கைனுதவி ேழங்கிைது.

9. சமீப சசய்திகளில் இடம்சபற்ற, ‘ULPIN’ என்பது எந்தத்

2. சசன்யன சூப்பர் கிங்ஸ் சார்பில் சசன்யன, வசலத்தில்
கிரிக்சகட் பயிற்சி அகாைமிகள்

ஈ) மத்திை பிரவதசம் 

துதறயுடன் சதாடர்புதடய தனிப்பட்ட அதடயாள எண்?
அ) ேரிவிதிப்பு

சசன்யன சூப்பர் கிங்ஸ் சார்பில் சசன்யன, வசலத்தில் 2
கிரிக்சகட் பயிற்சி அகாைமிகள் சதாைங்கப்பைவுள்ைன.

ஆ) நில ேைங்கள் 

இதுகுறித்து சசன்யன சூப்பர் கிங்ஸ் அணி சேளியிட்டு
உள்ை சசய்திக்குறிப்பு:

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.









ே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.







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.

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.











 











1. சமீப சசய்திகளில் இடம்சபற்ற, ‘செனீவா ஒப்பந்தங்கள்’


✓

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.

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.

5. ‘இஸ்லாமிய சவறுப்டப எதிர்த்துப் பபாராடுவதற்கான
சர்வபதச தினம்’ என ஐநா அறிவித்துள்ை நாள் எது?
அ) மார்ச்.12

2. ‘நுண்ணிதி கடன்களுக்கான ஒழுங்குமுடற கட்டடை

ஆ) மார்ச்.14

-ப்பின்’ வழிமுடறகடை சவளியிட்ட நிறுவனம் எது?

இ) மார்ச்.15 

அ) NABARD

ஈ) மார்ச்.18

ஆ) இந்திய ரிசர்வ் வங்கி 
இ) நிதி அதமச்சகம்

✓

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.

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.

6. “யுவ விஞ்ஞானி கார்யக்ரம்” (YUVIKA) திட்டத்டத
நடத்துகிற அடைப்பு எது?
அ) ஆர்பிஐ

3. ‘பயிர் பல்வடகப்படுத்தல் குறியீட்டட’ப் பயன்படுத்திய

ஆ) இஸ்பைா 

முதல் ைாநிலம் எது?

இ) டிஆர்டிஓ

அ) ைமிழ்நாடு

ஈ) ார்க்

ஆ) கைலுங்கானா 

✓

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.

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.

7. ‘PM KUSUM’ திட்டத்தின் பநாக்கம் என்ன?

4. பன்னாட்டைவில் ஆயுதப்பரிைாற்றங்களின் பபாக்குகள்
குறித்த SIPRI’இன் 2021 அறிக்டகயின்படி, உலகைவில்
ஆயுதங்கடை அதிகைவில் இறக்குைதி சசய்யும் நாடு எது?

அ) உழவர்களுக்கு நிதி மானியம்

அ) அகமரிக்கா

இ) உழவர்களுக்கு யிர்க்காப்பீடு

ஆ) இந்தியா 

ஈ) உழவர்களுக்கு உை மானியம்

இ) சீனா

✓

ஈ) இஸ்பைல்



ஆ) உழவர்களின் ஆற்றல் ாதுகாப்பு 







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





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.

ஆ) ெூைன் பகாஸ்வாமி 
இ)



ர்மன்ப்ரீத் கவுர்

ஈ) ஸ்மிருதி மந்ைனா

அைன் முக்கிய அம்சங்கள் பின்வருமாறு:

✓

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.

* புதிைாகத் பைாற்றுவிக்கப் ட்ட 6 மாவட்டங்கள் உள்ளிட்ட
19 மாவட்டங்களிலுள்ை அைசு மருத்துவமதனகள் `1,019
பகாடி
கசைவில்
மாவட்டத்
ைதைதம
மருத்துவமதனகைாக ைைம் உயர்த்ைப் டும்.

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?

* 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.

அ) மார்ச்.20 

* ைமிழகத்தில் திறன்மிக்க மனிை வைத்தை பமலும்
பமம் டுத்தி அறிவுசார் க ாருைாைாைத்தை உருவாக்குவது
அைசின் கைாதைபநாக்கு திட்டமாகும்.

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



* 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.







* 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.

* 149 சமத்துவபுைங்கதை சீைதமக்க `190 பகாடி ஒதுக்கீடு.

* ைமிழத்தில் டிட்பகா, சிப்காட், டான்கெட்பகா ப ான்ற
அைசு க ாது நிறுவனங்களுடன் இதணந்து மாநிை
ல்கதைக்கழங்கள் ைங்கள் வைாகங்களில் ஆைாய்ச்சி
பூங்காக்கள் அதமக்க ஊக்குவிக்கப் டும்.

* 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.

* ை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.

* ஒருங்கிதணந்ை குழந்ை வைர்ப்பு திட்டத்திற்கு `2,542
பகாடி ஒதுக்கீடு.

* 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.

* ைமிழகத்தில் ஏற்றுமதிதய பமம் டுத்ை `100 பகாடி
சிறப்பு நிதி ஒதுக்கீடு.

* அைசுப்
ள்ளிகதை ைைம்
அன் ழகன் க யரில் திட்டம்.

* இல்ைம் பைடி கல்வித் திட்டம் இந்ை ஆண்டு
கசயல் டுத்ைப் டும். இைற்காக `200 பகாடி நிதி ஒதுக்கீடு.

*அைசுக் கல்லூரிகளின் கட்டதமப்த
பகாடி ஒதுக்கீடு.

* கசன்தன நந்ைம் ாக்கத்தில் `75 பகாடியில் புத்கைாழில்
உருவாக்க தமயம் அதமக்கப் டும்.

* ைமிழக அைசின்
பகாடி ஒதுக்கீடு.

* பகதவயில் தகத்கைாழில் பமம் ாட்டு
அதமக்க `5 பகாடி நிதி ஒதுக்கீடு.

குழுவம்

* சுய உைவிக்குழுக்களுக்கான கடன், உழவர்களுக்கான
யிர்கடன் வழங்க `4,130 பகாடி ஒதுக்கீடு

* பகாதவ, பவலூர், க ைம் லூரில் புதிய கைாழில்
பூங்காக்கக்கள் அதமக்கப் டும்.

* சமூக ஊடகங்களில் ைவறான பிைசாைத்தை ைடுக்க சமூக
ஊடக சிறப்பு தமயம் அதமக்கப் டும்.

* சிதிைமதடந்ை 1000 ஆண்டுகள்
ழதமயான
பகாயில்கதை புணைதமக்க `100 பகாடி ஒதுக்கீடு.

*
முதிபயார்
ஓய்வூதியம்,
மாற்றுத்திறனாளிகள்
ஓய்வூதியம் உள்ளிட்ட சமூக ாதுகாப்பு ஓய்வூதியத்
திட்டங்களுக்கு `4,816 பகாடி நிதி 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
திட்டத்திற்கு `5770 பகாடி ஒதுக்கீடு.

சாதை

* 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.









உயர்த்தும்

வதகயில்,

பமம் டுத்ை `250

ள்ளிக்கல்வித்துதறக்கு `36,895.89

* 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
நிதி ஒதுக்கீடு

ட்கெட்டில் `82.86 பகாடி

* நீர்நிதை ாதுகாப்பு மற்றும் அைசு நிைங்கதை மீட்கும்
ணிகளுக்காக `50 பகாடி ஒதுக்கீடு.



 









* வருவாய் ற்றாக்குதற கடந்ை ஓைாண்டில் `7ஆயிைம்
பகாடியாக குதறக்கப் ட்டுள்ைது.
* கவள்ைத்ைடுப்பு
பகாடி ஒதுக்கீடு.

ணிகளுக்காக முைற்கட்டமாக `500

* ை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
பமற்ககாள்ைப் டும்

பகாடியில்

ஆழ்கடல்

ஆய்வு







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.

* தீயதணப்பு மற்றும் மீட்புப் ணிகள் துதறக்காக `496
பகாடி ஒதுக்கீடு.

3. கசன்தன அருபக `300 பகாடியில் ைாவைவியல்
பூங்கா - ட்கெட்டில் அறிவிப்பு

* வானிதை முன்னறிவிப்பு கட்டதமப்த உருவாக்க `10
பகாடி ரூ ாய் ஒதுக்கீடு.

ைா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.

* 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
ஒதுக்கீடு.

சத்துணவு திட்டத்திற்கு

`1949

பகாடி

* 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.









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)







* மண் வை அட்தடகளுக்கான ‘ைமிழ் மண் வைம்’
இதணயமுகப்பு
* யிர் சாகு டிப் ைப்பிதன கணிக்க கைாதை உணர்
கைாழில்நுட் த்தைப் யன் டுத்துைல்,
* இடுக ாருட்கள், விதைகள் மற்றும்
ஆன்தைனில் திவு கசய்து விநிபயாகம்,
*

பவைாண் விரிவாக்க
ரிவர்த்ைதன.

தமயங்ளில்

* 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

* இயற்தக பவைாண்தம, இடுக ாருட்கள் விநிபயாகம்
உள்ளிட்ட ல்பவறு திட்டங்கதை கசயல் டுத்துவைற்கு
`71 பகாடி மதிப்பில் மாநிை பவைாண்தம பமம் ாட்டுத்
திட்டம் என்ற புதிய திட்டம் அறிமுகம்.

* கரும்பு சாகு டிக்கு உைவி - `10 பகாடி

* சிறுைானியங்கள் மற்றும் யறுவதககள் இயக்கம்

ணமில்ைா

* மயிைாடுதுதறயில் புதிய மண் ரிபசாைதன கூடம்

* முைல்வரின் மானாவாரி நிை பமம் ாட்டுத் திட்டத்தில்
3,000 மானாவாரி நிைத் கைாகுப்புகளில் 7.5 ைட்சம் ஏக்கர்
மானாவாரி நிைங்கள் யன்க றுவைற்கு `132 பகாடி.

*
யிர்க்
காப்பீட்டுத்
திட்டத்தைத்
கைாடர்ந்து
கசயல் டுத்திட `2,546 பகாடி நிதி ஒதுக்கீடு.

கன்றுகதை

* கமட்ரிக் டன்னுக்கு `195/- சிறப்பு ஊக்கத்கைாதக கரும்பு விதை ஒரு கமட்ரிக் டன்னுக்கு `2,950/* சர்க்கதை ஆதைகளில் ஆய்வகத்தின் நவீனமயமாக்கல்
& ைானியங்கி எதடகள் – `4.5 பகாடி
*

மின்
இதணப்பு
வழங்கப் ட்ட
ைாட்பகா
யனாளிகளுக்கு நுண்ணீர்ப் ாசனம் அதமப் ைற்கு நிதி
உைவி `20 பகாடி ஒதுக்கீடு

* இைண்டு சிறுைானிய சிறப்பு மண்டைங்கள்,

* பைாட்டக்கதை யிர்களில் இயற்தக விவசாயத்தை
ஊக்குவிக்க - `30 பகாடி

* திருவண்ணாமதை, பசைம், கள்ைக்குறிச்சி, விழுப்புைம்,
கடலூர், ைருமபுரி, கிருஷ்ணகிரி, பவலூர் ஆகிய
மாவட்டங்கதைக் ககாண்டு முைல் மண்டைம்,

* கைன்தன, மா, ககாய்யா மற்றும் வாதழ பைாட்டங்களில்
ஊடு யிருக்காக `27.51 பகாடி.

*
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
இதணயைை கைாழில்நுட் ம் (Internet of Things)









நவீன

* 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
அதிகரிக்க சிறப்புத் திட்டத்திற்கு `5 பகாடி
* காய்கறிகளில்
பகாடி

வைத்தை

ாைம் ரிய ைகங்கதை மீட்கடடுக்க `2

* 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

* ைமிழ்நாடு மாநிை ஊைக வாழ்வாைாை இயக்கம், பைசிய
ஊைக க ாருைாைாை மாற்றத் திட்டத்தின் மூைம் மூன்று
இைட்சம் பவைாண் சார்ந்ை வாழ்வாைாைப் ணிகளுக்கு
`42.07 பகாடி,

* மதிப்பு கூட்டல் மற்றும் உணவு
முன்னுரிதம.

* வாழ்ந்து காட்டுபவாம் திட்டத்தின் கீழ் உற் த்தியாைர்
குழுக்கள், உற் த்தியாைர்கள் குழுக்கள் மற்றும் சமுைாய
ண்தண
ள்ளிகதை உருவாக்க `30.56 பகாடி
ஒதுக்கீடு,

ைப் டுத்துைலுக்கு

* 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
கசயல்விைக்கத்திற்கு `10.32 பகாடி

யிற்சி மற்றும்

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
TANGEDCO விற்கு `5,157.56 பகாடி.

வழங்க

* 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,.









* 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
உயர்த்ைப் ட்ட உணவுப் பூங்காக்கள்

ைைம்

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
தககயாப் ம்

இதடபய

6





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 136ஆவது 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.

ஒப் ந்ைங்கள்

வடகிழக்கு பிைாந்தியத்தின் வைர்ச்சிதய உறுதிகசய்வது,
சுதம
திட்டங்களில்
ஒத்துதழப்பு
உள்ளிட்ட
விவகாைங்கள் கைாடர் ாக 6 ஒப் ந்ைங்கள் இந்தியாெப் ான் இதடபய தககயாப் மாகின.
இந்தியா-ெப் ான் இதடபய நதடக ற்ற 14ஆவது
மாநாட்டில் பிைைமர் பமாடி, ெப் ான் பிைைமர் புமிபயா











 











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.



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

2. இந்தியாவின் முதலாவது எரிபபாருள் மின்கல மின்சார

ஆ) அனைரிக்கா 

வாகனத்ணத அறிமுகப்படுத்திய நிறுவனம் எது?

இ) பிரைசில்

அ) ஓலா

ஈ) கனடா

ஆ) னடாரயாட்டா 
இ) ர

✓

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.

ா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?

6. ‘பாகினி’ என்பது பின்வரும் எந்த இந்திய மாநிலத்தால்
அறிவிக்கப்பட்ட ஒரு புதிய திட்டமாகும்?
அ) குஜைாத்
ஆ) சிக்கிம் 
இ) ைகாைாஷ்டிைா
ஈ) கர்நாடகா
✓

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.

7. V-Dem ஜனநாயக அறிக்ணக-2022’இன், ‘தாராளவாத
ஜனநாயகக்குறியீட்டில்’ இந்தியாவின் தரநிணல என்ன?

4. ‘திஷாங்க்’ என்பது எந்த இந்திய மாநிலத்தின் நில

அ) 75

டிஜிட்டல் மயமாக்கல் பசயலியாகும்?

ஆ) 83

அ) கர்நாடகா 

இ) 93 

ஆ) ரகைளா

ஈ) 99

இ) ஆந்திை பிைரதசம்
✓

ஈ) குஜைாத்



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.







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
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,
ஆகிய இடங்களில் உள்ளன.

ஈைான்-70

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

ஆ) 25

✓









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.







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.

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.











 















1. ஆக்சிஸ் வங்கியின் உதவியுடன், ‘டிஜிட்டல் பள்ளி

4. ‘UPI யலட்’ கட்டணப் பரிவர்த்தயனயின் உச்சவரம்பு

நலவாழ்வு தளம்’ ததொடங்கப்பட்ட மொநிலம் / UT எது?

எவ்வளவு?

அ) புது தில்லி

அ) `100

ஆ) பீகார்

ஆ) `200 

இ) புதுச்சேரி 

இ) `500

ஈ) சகாவா

ஈ) `1000

✓

சுமார் 2. 4 லட்ேம் மாணவர்களின் உடல்நலம் குறித்த
தகவல்களை டிஜிட்டல்மயமாக்குவதற்காக புதுச்சேரி அரசு
அண்ளமயில், ‘டிஜிட்டல் பள்ளி நலவாழ்வு தைத்ளத’
அறிமுகப்படுத்தியது. ஆக்சிஸ் வங்கியின் உதவியுடன்
இந்த மமன்மபாருள் உருவாக்கப்பட்டுள்ைது.

✓

இதன்கீழ், மாணவர்களின் ஊட்டச்ேத்து மதிப்பீட்ளடக்
மகாண்டு அவர்கட்கு இரத்தசோளக உண்டா இல்ளலயா
என்பளதக் கண்டறியவியலும். சமலும் அதற்சகற்ப சிகிச்
-ளேகளையும் சமற்மகாள்ை முடியும்.

✓

இந்திய சதசிய மகாடுப்பேவு கழகமாேது (NPCI) ‘UPI
ளலட்’ளட அறிமுகப்படுத்தவுள்ைது. இது இளணயமற்ற
பயன்முளறயில் சிறிய மதிப்பிலாே பரிவர்த்தளேகளை
மேயல்படுத்தும்.

✓

‘UPI ளலட்’ கட்டணப்பரிவர்த்தளேயின் அதிகபட்ே வரம்பு
`200ஆக இருக்கும். ோதேத்தில் உள்ை ‘UPI Lite’ பணப்
ளபயின் மமாத்த வரம்பு `2,000ஆக இருக்கும்.

5. கொலமுயற ததொழிலொளர் பயட கணக்தகடுப்யப (PLFS)
தவளியிடுகிற நிறுவனம் எது?

2. நொட்டின் முதல் மருத்துவ நகரமொன, ‘இந்திரயொணி

அ) NITI ஆசயாக்

தமடிசிட்டி’யய நிறுவவுள்ள இந்திய மொநிலம் எது?

ஆ) சதசிய புள்ளியியல் அலுவலகம் 

அ) உத்தரகாண்ட்

இ) பணியாைர் மற்றும் சவளலவாய்ப்பு அளமச்ேகம்

ஆ) மகாராஷ்டிரா 

ஈ) இந்திய ரிேர்வ் வங்கி

இ) ராஜஸ்தான்

✓

ஈ) ஹிமாச்ேல பிரசதேம்
✓

நாட்டின் முதல் மருத்துவ நகரம் புசேவில் அளமக்கப்படும்
எே மகாராஷ்டிர மாநில அரசு பட்மஜட் தாக்கலின்சபாது
அறிவித்தது. ‘இந்திரயாணி மருத்துவ நகரம்’ எேப் மபயர்
சூட்டப்பட்டுள்ை இது, மருத்துவக் கல்வி மற்றும் ஆராய்ச்சி
வேதிகள் மற்றும் அளேத்து வளக சிறப்பு சிகிச்ளேகளை
-யும் ஒசர கூளரயின்கீழ் வழங்குவளத சநாக்கமாகக்
மகாண்டுள்ைது.

புள்ளியியல் மற்றும் திட்ட அமலாக்க அளமச்ேகத்தின்கீழ்
மேயல்படும் சதசிய புள்ளியியல் அலுவலகம் மவளியிட்ட
ேமீபத்திய காலமுளற மதாழிலாைர்பளட கணக்மகடுப்பின்
படி, இந்தியாவின் நகர்ப்புற சவளலயின்ளம விகிதம்
2021 ஏப்ரல்-ஜூன் காலாண்டில் 12.6%ஆக உயர்ந்து
உள்ைது. இந்த விகிதம் ஜேவரி-மார்ச் காலாண்டில் 9.3
ேதவீதமாக இருந்தது.

6. 2022 - இந்தியொ-ஜப்பொன் வருடொந்திர உச்சிமொநொடு
நயடதபற்ற இடம் எது?

3. ‘சர்வததச துணிச்சல்மிக்க தபண்மணி விருது – 2022’

அ) சடாக்கிசயா

தவன்ற பூமிகொ ஸ்தரஸ்தொ சொர்ந்த நொடு எது?

ஆ) புது தில்லி 

அ) இலங்ளக

இ) மேன்ளே

ஆ) சநபாைம் 

ஈ) ஒோகா

இ) இந்தியா

✓

இந்தியா-ஜப்பான் வருடாந்திர உச்சிமாநாடு 2022-இன்
சபாது புதுதில்லியில் பிரதமர் சமாடியும் ஜப்பானிய பிரதமர்
புமிசயா கிஷிடாவும் சபச்சுவார்த்ளத நடத்திேர். இந்தச்
ேந்திப்புக்குப் பிறகு, ஜப்பான் இந்தியாவில் 5 டிரில்லியன்
மயன் அல்லது `3.2 இலட்ேம் சகாடி முதலீடு மேய்ய
உள்ைதாக இந்தியப் பிரதமர் அறிவித்தார்.

✓

ஜப்பானிய அரோங்கத்தின் தளலவராக ஜப்பான் பிரதமர்
இந்தியா வருவது இது முதல் முளறயாகும்.

ஈ) மியான்மர்
✓

சநபாைத்தின் திருநங்ளககள் உரிளம ஆர்வலர் பூமிகா
ஸ்சரஸ்தா, ஐக்கிய அமமரிக்க மாகாணங்கள் துளறயின்
மதிப்புமிக்க ேர்வசதே துணிச்ேல்மிக்க மபண்மணி விருது,
2022-க்கு சதர்ந்மதடுக்கப்பட்டுள்ைார்.

✓

LGBTQI+ ேமூகத்தின் வாழ்ளவ சமம்படுத்துவதற்காே
அவரது அர்ப்பணிப்புக்காக இந்த விருது அறிவிக்கப்பட்டு
உள்ைது. கடந்த ஆண்டில், முஸ்கன் காதுன் என்னும்
மற்மறாரு சநபாை ஆர்வலர், அமிலத்தாக்குதல்களுக்கு
எதிராே தேது பணிக்காக இவ்விருளத மவன்றார்.









7. விண்தவளியில்

உள்ள தசயற்யகக்தகொள்கயள
அழிக்கக்கூடிய, ‘Relativistic Klystron Amplifier (RKA)’யய
உருவொக்கியுள்ள நொடு எது?
அ) இந்தியா

ஆ) ரஷ்யா

இ) சீோ 

ஈ) இஸ்சரல்



 
✓

✓











சீோ அண்ளமயில் “Relativistic Klystron Amplifier (RKA)”
என்ற ஒரு நுண்ணளல எந்திரத்ளத உருவாக்கியுள்ைது.
இது விண்மவளியில் உள்ை மேயற்ளகக்சகாள்களை
அழிக்கும் திறன்மகாண்டதாகும். இந்தச் ோதேத்தால் Kaகற்ளறயில் 5-மமகாவாட் அைவிலாே அளல மவடிப்ளப
உருவாக்க முடியும்.
இது உள்நாட்டு மற்றும் இராணுவ சநாக்கங்களுக்காக
பயன்படுத்தப்படும் மின்காந்த நிறமாளலயின் ஒருபகுதி
ஆகும். இயக்கப்பட்ட ஆற்றல் ஆயுதங்கள் (Directed Energy
Weapons) எதிரியின் உபகரணங்களை அழிப்பதற்கு மேறி
-வூட்டப்பட்ட மின்காந்த ஆற்றளலப் பயன்படுத்துகின்றே.






1. ஆல் இங்கிலாந்து சபட்மிண்டன்: இறுதிப்சபாட்டியில்
லக்ஷயா மேன் சதால்வி
ஆல் இங்கிலாந்து சபட்மிண்டன் சபாட்டி பர்மிங்காம்
நகரில் நடந்தது. இதில் ஆண்கள் ஒற்ளறயர் இறுதி
ஆட்டத்தில் தரவரிளேயில் 11ஆவது இடம் வகிக்கும்
இந்தியாவின் லக்ஷயா மேன், ‘நம்பர் ஒன்’ வீரரும்,
ஒலிம்பிக் ோம்பியனுமாே விக்டர் ஆக்ேல்மேன்னிடம்
(மடன்மார்க்) 21-10, 21-15 என்ற சநர் மேட்டில் வீழ்ந்து
வீழ்த்தி மவள்ளிப்பதக்கத்ளத வேப்படுத்திோர்.

8. உயிரியல் மற்றும் நச்சு ஆயுதங்கள் தீர்மொனம் குறித்து
எந்தச் சர்வததச அயமப்பில் இந்தியொ வொதிட்டது?

2. ஆஸ்திசரலியாவில் இருந்து மீட்கப்பட்ட 29 பழங்கால
மபாருட்களை பார்ளவயிட்டார் பிரதமர் சமாடி

அ) அகதிகளுக்காே ஐநா உயராளணயகம்
ஆ) ஐநா பாதுகாப்பு அளவ 

ஆஸ்திசரலியாவில் இருந்து மீட்கப்பட்ட 29 பழங்கால
அரிய களலப்மபாருட்களை பிரதமர் பார்ளவயிட்டார்.

இ) ஐநா சுற்றுச்சூழல் திட்டம்
ஈ) பன்ோட்டு நீதிமன்றம்
✓

ஐநா பாதுகாப்பு அளவயில் (UNSC) உயிரியல் மற்றும் நச்சு
ஆயுதங்கள் குறித்த தீர்மாேத்ளத இந்தியா ஆதரித்தது.
சபரழிவு தரும் இந்த வளக ஆயுதங்களின் அளேத்து
வடிவங்களையும் தளடமேய்யும் BTWC தீர்மாேத்திற்கு
அதிக முக்கியத்துவம் மகாடுப்பதாக இந்தியா அறிவித்தது.

9. ‘MV இரொம் பிரசொத் பிஸ்மில்’ என்பது அண்யமயில் எந்த
ஆற்றில் பயணித்த மிக நீளமொன கப்பலொகும்?
அ) கங்ளக
ஆ) பிரம்மபுத்திரா 
இ) நர்மளத
ஈ) கிருஷ்ணா
✓

‘MV இராம்பிரோத் பிஸ்மில்’ என்ற கலம் பிரம்மபுத்திராவில்
பயணஞ்மேய்தளத அடுத்து மிகநீைமாே கப்பளல
பயணிக்க ளவத்த ஒரு ளமல்கல்ளல ோதளேளய
துளறமுகங்கள், கப்பல் சபாக்குவரத்து மற்றும் நீர்வழிகள்
அளமச்ேகம் எட்டியது. 90 மீட்டர் நீைமுள்ை இந்தக் கப்பல்
26 மீட்டர் அகலம் மகாண்டதாக உள்ைது.

10. உலக வொய்நல நொள் தகொண்டொடப்படுகிற தததி எது?
அ) மார்ச்.20 
ஆ) மார்ச்.21
இ) மார்ச்.22
ஈ) மார்ச்.23
✓

வாய்நலம் குறித்த விழிப்புணர்ளவ ஏற்படுத்துவதற்காக
ஒவ்சவார் ஆண்டும் மார்ச்.20ஆம் சததி உலக வாய்நல
நாள் மகாண்டாடப்படுகிறது. “Be Proud of Your Mouth”
என்பது நடப்பாண்டில் (2022) வரும் உலக வாய்நல
நாளுக்காேக் கருப்மபாருைாகும்.









இந்தியாவில் இருந்து கடத்தப்பட்ட சிளலகள் உட்பட 29
பழங்காலப்
மபாருட்களை
ஆஸ்திசரலியாவிலிருந்து
மத்திய அரசு மீட்டுள்ைது. இந்தப் பழங்காலப் மபாருட்கள்
இராஜஸ்தான், குஜராத், மத்திய பிரசதேம், உத்தரபிரசதேம்,
மதலங்காோ, தமிழ்நாடு, சமற்கு வங்கம் ஆகிய
மாநிலங்களை சேர்ந்தளவ.
ஆஸ்திசரலியாவிலிருந்து மீட்டு இந்தியா மகாண்டுவரப்ப
-ட்ட 29 மபாருட்களும் சிவன், ேக்தி, விஷ்ணு, மஜயின்
பாரம்பரியம்,
உருவப்படங்கள்
மற்றும்
அலங்கார
மபாருட்கள் எே ஆறு வளககைாக பிரிக்கப்பட்டுள்ைே.
சமலும் இந்த பழங்கால மபாருட்களும் மணற்கல், பளிங்கு,
மவண்கலம், பித்தளை, காகிதம் சபான்ற மபாருட்கைால்
மேய்யப்பட்டுள்ைே. இந்தப் மபாருட்களை தில்லியில்
பிரதமர் சமாடி பார்ளவயிட்டார்.
இதனிளடசய, இந்தியா-ஆஸ்திசரலியா இளடயிலாே
உச்சிமாநாடு காமணாலிக்காட்சிமூலம் நளடமபற்றது.
ஆஸ்திசரலிய பிரதமர் ஸ்காட் சமாரிேனுடன் பிரதமர்
சமாடி காமணாலிக்காட்சிமூலம் சபசிோர். அப்சபாது,
இந்தியாவிலிருந்து கடத்தப்பட்ட பழங்காலப் மபாருட்களை
திருப்பி
அனுப்பியதற்காக
ஸ்காட்
சமாரிேனுக்கு
இந்தியர்கள் அளேவரின் ோர்பிலும் பிரதமர் சமாடி நன்றி
மதரிவித்தார். இந்தியா-ஆஸ்திசரலியா இளடயிலாே
ஒத்துளழப்பு சவகமாக வைர்ந்து வருவதாகவும் சமாடி
கூறிோர். சமலும், இந்சதா - பசிபிக் பகுதியின்
வைர்ச்சியில் இருநாடுகளும் இளணந்து மதாடர்ந்து
கவேம் மேலுத்துவது, ஐசராப்பாவில் நிலவும் பதற்றமாே
சூழல் ஆகியளவ குறித்து இருநாட்டு தளலவர்களும்
விவாதித்தேர்.
3.
உலக
நாடுகளிளடசய
ஒத்துளழப்பு:
ஐநா
ஆசலாேளேக் குழுவில் இந்திய மபாருைாதார அறிஞர்
குளறந்தபட்ேம் மூன்று அல்லது அதற்கும் சமற்பட்ட
நாடுகளுக்கு இளடசய ஆக்கபூர்வ ஒத்துளழப்ளப
ஏற்படுத்துவதற்காே ஐநாஇன் புதிய உயர்நிளல
ஆசலாேளேக் குழு உறுப்பிேராக இந்திய மபாருைாதார
அறிஞர் ஜயதி சகாஷ் (66) நியமிக்கப்பட்டுள்ைார்.



 















4. உலக தண்ணீர் நாள்
ஒவ்சவார் ஆண்டும் மார்ச்.22 அன்று உலக தண்ணீர்
நாள் மகாண்டாடப்படுகிறது. நீர்வைங்களின் நிளலத்
தன்ளமமிக்க சமலாண்ளமளய வலியுறுத்துவதற்காக
இந்நாள் மகாண்டாடப்படுகிறது.
“நிலத்தடிநீர் - காணாதளத காண ளவத்தல்” என்னும்
கருப்மபாருளில் இந்த ஆண்டு (2022) உலக தண்ணீர்
நாள் மகாண்டாடப்படுகிறது.
5. சமசகதாட்டு அளணக்கு நிதி ஒதுக்கிய கர்நாடக
அரளே கண்டித்து தமிழக ேட்டப்சபரளவயில் தீர்மாேம்
ஒருமேதாக நிளறசவற்றம்
சமசகதாட்டுவில் புதிய அளண கட்ட நிதி ஒதுக்கியுள்ை
கர்நாடக அரளேக் கண்டித்து, தமிழக ேட்டப்சபரளவயில்
ஒருமேதாக தீர்மாேம் நிளறசவற்றப்பட்டது.
அதில் கூறியிருப்பதாவது:
காவிரி நடுவர் மன்றம் 2007ஆம் ஆண்டு பிப்.5ஆம் சததி
அளித்த இறுதித்தீர்ப்பு மற்றும் உச்ேநீதிமன்றம் 2018 பிப்
16ஆம் சததி அளித்த தீர்ப்ளப மதிக்காமலும் ேம்பந்தப்பட்ட
மாநிலங்களின் ஒப்புதளல மபறாமலும், மத்திய அரசின்
எந்தவித அனுமதிளய மபறாமலும் தன்னிச்ளேயாக
காவிரியின் குறுக்சக சமசகதாட்டுவில் அளண கட்ட நிதி
ஒதுக்குவளத எவ்வளகயிலும் ஏற்க முடியாது. எேசவ,
கர்நாடக
அரசின்
மேயலுக்கு
சபரளவ
கடும்
கண்டேத்ளத மதரிவித்துக் மகாள்கிறது.
கர்நாடகாவின் சமசகதாட்டு அளண திட்டத்துக்கு
மதாழில்நுட்பம், சுற்றுச்சூழல் உட்பட எந்த அனுமதியும்
அளிக்கக்கூடாது எே மத்திய அரசுக்கு வலியுறுத்தப்படுகிற
-து. காவிரி நதிநீர்ப் பிரச்சிளே ஒரு நீண்டகால
பிரச்சிளேயாகும். இதற்கு தீர்வாக கடந்த 2018 பிப்.16ஆம்
சததி உச்ேநீதிமன்றம் வழங்கிய தீர்ப்பு மேயலாக்கப்பட்டு
வருகிறது. இப்பிரச்சிளே இரு மாநிலங்களின் உணர்வு
பூர்வமாே பிரச்சிளேயாகும்.
எேசவ, கர்நாடக அரசு சமசகதாட்டுவிசலா, சவறு எந்த
இடத்திசலா அளண அல்லது எந்தவித புதிய நீர்த்சதக்க
திட்டத்ளதயும் மற்ற படுளக மாநிலங்கள், மத்திய அரசின்
ஒப்புதல் இல்லாமல் சமற்மகாள்ைக்கூடாது எே கர்நாடக
அரளே அறிவுறுத்தும்படி மத்திய அரளே சபரளவ சகட்டுக்
மகாள்கிறது.
உச்ேநீதிமன்றத்தின் தீர்ப்ளப மேயல்படுத்த காவிரி
சமலாண்ளம ஆளணயம் அளமக்கப்பட்டுள்ைது. எேசவ,
உச்ேநீதிமன்றத் தீர்ப்பில் குறிப்பிடப்படாத நிளலயில்,
சமசகதாட்டுவில் அளண கட்டுவதற்காே கர்நாடக
அரசின் விரிவாே திட்ட அறிக்ளகளய பரிசீலிக்கசவா,
அதற்கு அனுமதியளிக்கசவா கூடாமதே ஆளணயத்ளத
சபரளவ சகட்டுக் மகாள்கிறது.
கர்நாடக அரசின் இந்த முயற்சிளய முறியடித்து, தமிழக
விவோயிகளின் நலளேப் பாதுகாக்க அரசு எடுக்கும்
அளேத்து நடவடிக்ளககளுக்கும் சபரளவ தேது
ஆதரளவ ஒருமேதாக மதரிவித்துக் மகாள்கிறது.
இவ்வாறு தீர்மாேத்தில் கூறப்பட்டுள்ைது.











 











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


✓

சுற்றுலாவின் முக்கியத்துவம் ைற்றும் வபாருளாதாரத்தில்
அதன் தாக்கம்குறித்து விழிப்புணர்மவ ஏற்படுத்துதற்காக
ஒவ்தவார் ஆண்டும் ஜனவரி.25 அன்று நாடு முழுவதும்
ததசிய சுற்றுலா நாள் வகாண்டாடப்படுகிறது.

✓

இந்த ஆண்டு, சுற்றுலா அமைச்சகம் ‘அமுதப்வபருவிழா’
என்ற வபயரில் ததசிய சுற்றுலா நாமள அனுசரிக்கிறது.
“Rural and Community Centric Tourism” என்பது இந்த
ஆண்டு ததசிய சுற்றுலா நாளுக்கானக் கருப்வபாருளாகும்.

வெளியிட்ட நிறுெனம் எது?
அ) UNDP 
ஆ) UNESCO
இ) உலக வங்கி
ஈ) WHO
✓

✓

அண்மையில் ஐக்கிய நாடுகளின் வளர்ச்சித் திட்டத்தால்
(UNDP) வவளியிடப்பட்ட, ‘G20 People’s Climate Vote 2021’
அறிக்மகயின்படி, இந்தியாவிலுள்ள 67% இமளஞர்கள்
காலநிமல வநருக்கடிமய உலகளாவிய அவசரநிமல
என்று கருதுகின்றனர்.
அவசரக் வகாள்மக உருவாக்கம் ைற்றும் ைாற்றத்தின்
அவசியம் குறித்தும் இமளஞர்கள் குரல் வகாடுக்கின்றனர்.
அததசையம், பருவநிமல ைாற்றத்மத உலகளாவிய
அவசரநிமலயாகக் கருதும் வயதுவந்ததாருள் இந்திய
ததசத்தில் 58% தபர் ைட்டுதை உள்ளனர்.

5. எந்ே இந்திை ெங்கிக்கு, IFR ஆசிைாவின், ‘ஆசிை
ெங்கிக்ைான விருது’ ெழங்ைப்பட்டுள்ளது?
அ) ஐசிஐசிஐ வங்கி
ஆ) பாரத ஸ்தடட் வங்கி
இ) ஆக்சிஸ் வங்கி 
ஈ) HDFC வங்கி
✓

இந்தியாவின் மூன்றாவது மிகப்வபரிய தனியார் துமற
வங்கியான ஆக்சிஸ் வங்கி, ஈக்விட்டி ைற்றும் கடன்
வழங்குவதில் அதன் வசயல்திறனுக்காக, IFR ஆசியாவின்
ஆசிய வங்கிக்கான விருமதப்வபற்றுள்ளது. இந்த ஆண்டு,
மபனான்ஸ் ஆசியாவின் விருதுகளில், ‘இந்தியாவின்
சிறந்த DCM ஹ ௌஸ்’ விருமதயும் அது வவன்றுள்ளது.

✓

2021 டிச.31 நிலவரப்படி, அவ்வங்கிக்கு நாடு முழுவதும்
4,700 உள்நாட்டு கிமளகள் ைற்றும் 11,060 ATM-கள்
உள்ளன.

2. இந்திை ைடற்பகட நாள் வைாண்டாடப்படுகிற தேதி து?
அ) ைார்ச் 10
ஆ) டிசம்பர் 04 
இ) பிப்ரவரி 10
ஈ) ஆகஸ்ட் 04
✓

1971ஆம் ஆண்டு இந்தியா-பாகிஸ்தான் தபாரின்தபாது,
‘ஆபதரஷன் டிமரவடன்ட்’ நடவடிக்மகயில் இந்திய கடற்
பமடயின் எதிர்த்தாக்குதலுக்கு ைதிப்பளிக்கும் வமகயில்
ஆண்டுததாறும் டிச.4 அன்று இந்திய கடற்பமட நாளாகக்
வகாண்டாடப்படுகிறது. இந்த ஆண்டு (2021), “ஸ்வர்னிம்
விஜய் வர்ஷ்” என்ற கருப்வபாருளின்கீழ் கடற்பமட இந்த
நிகழ்மவக்வகாண்டாடியது.

6. சமீபத்தில் முேன்முகறைாை வைட்டாவெர்ஸில் நுகழந்ே
ெங்கி எது?
அ) உலக வங்கி
ஆ) இந்திய ரிசர்வ் வங்கி
இ) JP தைார்கன் 
ஈ) சிட்டி யூனியன் வங்கி

3. 2022 - உலை நுைர்தொர் உரிகைைள் நாளுக்ைானக்
✓

ைருப்வபாருள் என்ன?



அ) Consumer Rights First
ஆ) Leaving No one Behind
இ) Fair Digital Finance 

JP தைார்கன் வைட்டாவவர்ஸில் ஓர் அங்காடிமய அமைத்த
உலகின் முதல் வங்கியாக ைாறியுள்ளது. அவைரிக்காவின்
மிகப்வபரிய வங்கியான இவ்வங்கி, பிளாக்வசயின் அடிப்ப
-மடயில் இயங்கும் ஓர் உலகான டீவசன்ட்ராலாந்தில்
இதமனத் திறந்துள்ளது.

ஈ) Sustainable Consumerism
✓

✓

7. ஏர் இந்திைாவின் ேகலெராை நிைமிக்ைப்பட்டுள்ள

உலகளாவிய நுகர்தவார் உரிமைகள் நாளானது ைார்ச்
15 அன்று நுகர்தவாரின் உரிமைகமள அங்கீகரிக்கும்
வமகயில் வகாண்டாடப்படுகிறது. உலகம் முழுவதும்
நுகர்தவார் உரிமைகள் குறித்த விழிப்புணர்மவ
ஊக்குவிப்பதத இந்த நாளின் தநாக்கைாகும்.
ஒவ்தவார் ஆண்டும், உலகம் முழுவதும் இந்த நாமளக்
வகாண்டாட ஒரு குறிப்பிட்ட கருப்வபாருள் பின்பற்றப்படுகி
-றது. நடப்பு 2022ஆம் ஆண்டுக்கான உலக நுகர்தவார்
உரிமைகள் நாளின் கருப்வபாருள், “Fair Digital Finance”.

இந்திைர் ைார்?
அ) N சந்திரதசகரன் 
ஆ) நந்தன் நிதலகனி
இ) சஞ்சீவ் தைத்தா
ஈ) தீபக் பதரக்
✓

டாடா சன்ஸ் நிறுவனத்தின் தமலவர் N சந்திரதசகரன்,
இந்திய அரசாங்கத்திடமிருந்து அண்மையில் டாடா
குழுைத்தால் மகயகப்படுத்தப்பட்ட ஏர் இந்தியா என்ற
விைான நிறுவனத்தின் தமலவராக அதிகாரப்பூர்வைாக
நியமிக்கப்பட்டுள்ளார்.

✓

வஜனரல் இன்சூரன்சு கழகத்தின் முன்னாள் CMD ஆலிசு
ஜீ வர்கீசு மவத்யன் ைற்றும் ஹிந்துஸ்தான் யூனிலீவரின்

4. தேசிை சுற்றுலா நாள் வைாண்டாடப்படுகிற தேதி எது?
அ) ஜன.25  ஆ) பிப்.25
இ) ைார்ச்.25

ஈ) ஏப்.25











 











தமலவர் சஞ்சீவ் தைத்தா ஆகிதயார் இந்தக் குழுவில்
தன்னாட்சிமிக்க இயக்குநர்களாக தசர்க்கப்பட்டனர்.

8. 2022 - வெர்ைன் ஓபன் தபாட்டியில் வெள்ளிப்பேக்ைம்
வென்ற இந்திை வீரர் ைார்?

1. வீடுகளின் விமல அதிகரிப்பு: உலக பட்டியலில்
இந்தியாவுக்கு 51-ஆவது இடம்

ஈ) சாய்நா தநவால்

இதுகுறித்து அந்த நிறுவனம் தைலும் கூறியுள்ளதாவது:

2022 - வஜர்ைன் ஓபன் ஆடவர் ஒற்மறயர் பிரிவு இறுதிப்
தபாட்டியில் இந்திய பாட்மிண்டன் வீராங்கமன லக்ஷ்யா
வசன், தாய்லாந்தின் மூத்த வீரரும், உலகின் இருபாதாம்
நிமல வீரருைான குன்வலௌட் விடிட்சார்மனச் சந்தித்தார்.
இதில் லக்ஷ்யா வசன், விடிட்சார்னுக்கு எதிராக அபாரைாக
தபாராடி வவள்ளிப்பதக்கம் வபற்றார்.

உலக அளவில் மிக முக்கிய நகரங்களில் வீடுகளின்
விமல ஆண்டுக்கு ஆண்டு தவகைாக அதிகரித்து
வருகிறது. இந்தப் பட்டியலில் கடந்தாண்டு அக்-டிசம்பர்
காலாண்டு நிலவரப்படி 59.6% விமல அதிகரிப்புடன்
துருக்கி முதலிடத்தில் உள்ளது.

9. 2022 – வபய்ஜிங் குளிர்ைால ஒலிம்பிக்கின் பேக்ைப்
பட்டிைலில் முேலிடம் பிடித்ே நாடு எது?
அ) இந்தியா

அதற்கடுத்தபடியாக, நியூஸிலாந்து (22.6%), வசக் குடியரசு
(22.1%), ஸ்தலாதவக்கியா (22.1%), ஆஸ்திதரலியா (21.8%)
ஆகிய நாடுகள் உள்ளன. இந்தியா 2.1 சதவீத உயர்வுடன்
இப்பட்டியலில் 51-ஆவது இடத்மதப் பிடித்துள்ளது.
கடந்த 2021-இல், ைதலசியா, ைால்டா, வைாரக்தகா
நாடுகளின் சந்மதகளில் வீடுகளின் விமல முமறதய
0.7%, 3.1% ைற்றும் 6.3% குமறந்துள்ளதாக அந்த
நிறுவனம் வதரிவித்துள்ளது.

ஆ) சீனா
இ) நார்தவ 
ஈ) ஜப்பான்
✓

2022 - வபய்ஜிங் குளிர்கால ஒலிம்பிக்கில் பதினாறு
தங்கப்பதக்கங்களுடன் நார்தவ வதாடர்ந்து இரண்டாவது
முமறயாக முதலிடம் பிடித்தது.

✓

அமதத்வதாடர்ந்து வஜர்ைனி 12 தங்கங்கமளயும், சீனா 9
தங்கங்கமளயும் வபற்றன.

10. 2022 - ISSF உலைக்தைாப்கப பேக்ைப்பட்டிைலில்
முேலிடம் பிடித்ே நாடு எது?
அ) இந்தியா 
ஆ) சீனா
இ) பிரான்ஸ்
ஈ) ரஷ்யா

✓



இ) லக்ஷ்யா வசன் 

ஆ) கிடாம்பி ஸ்ரீகாந்த்

✓



உலக அளவில் வீடுகளின் விமல அதிகரிப்பு பட்டியலில்
இந்தியா 2.1 சதவீதத்துடன் 51ஆவது இடத்தில் இருப்பதாக
வசாத்து ஆதலாசமன நிறுவனைான மநட் ப்ராக்
வதரிவித்துள்ளது.

அ) P V சிந்து

✓



எகிப்தின் வகய்தராவில் நமடவபற்ற 2022 - ISSF உலகக்
தகாப்மபயில் இந்தியா நான்கு தங்கம், இரண்டு வவள்ளி
ைற்றும் 1 வவண்கலம் என வைாத்தம் 7 பதக்கங்களுடன்
முதலிடத்மதப் பிடித்தது. நார்தவ ஆறு பதக்கங்களுடன்
இரண்டாவது இடத்தில் உள்ளது.
இந்தியாவின் சார்பாக தங்கம் வவன்றவர்கள்: வபண்கள்
25 மீ பிஸ்டல் அணி - (ரகி சர்தனாபத், ஈஷா சிங் ைற்றும்
ரிதம் சங்வான்); ஆடவர்களுக்கான 10 மீ ஏர் பிஸ்டல் வசௌரப் வசௌத்ரி; ைகளிருக்கான 10 மீ ஏர் பிஸ்டல் அணி (ஈஷா சிங், நிதவதா பரைானந்தம், ருசிரா வினர்கர்) ைற்றும்
25 மீ தரபிட் மபயர் பிஸ்டல் கலப்பணி - (ரிதம் சங்வான்
ைற்றும் அனிஷ் பன்வாலா).

2. இந்தியாவின்
குமறத்தது பிட்ச்

வளர்ச்சி

ைதிப்பீட்மட

8.5%-ஆக

அடுத்த நிதியாண்டுக்கான இந்தியாவின் வபாருளாதார
வளர்ச்சி ைதிப்பீட்மட 8.5 சதவீதைாக குமறத்துள்ளதாக
தரைதிப்பீட்டு நிறுவனைான பிட்ச் வதரிவித்தது.
இதுகுறித்து அந்த நிறுவனம் தைலும் கூறியுள்ளதாவது:
ரஷியா ைற்றும் உக்கமரன் இமடதயயான தபார்
சர்வததச அளவில் பதற்ற நிமலமய உருவாக்கியுள்ளது.
ரஷியா மீது அவைரிக்கா உள்ளிட்ட பல உலக நாடுகள்
வதாடர்ச்சியாக வர்த்தக தமட அறிவிப்புகமள வவளியிட்டு
வருவது சர்வததச நிமலத்தன்மைமய தகள்விக்குறியாக்
-கியுள்ளது. இதனால் வரும் நாள்களில் எரிவபாருள்களின்
உயரும் என்பதுடன் பணவீக்கமும் அதிகரிக்கும் சூழல்
ஏற்பட்டுள்ளது.
இதுதபான்ற பல்தவறு பின்னமடவு சூழல்கமளக்
கருத்தில்வகாண்டு
அடுத்த
நிதியாண்டுக்கான
இந்தியாவின் வபாருளாதார வளர்ச்சிமய 10.3 சதவீதத்தி
-லிருந்து 8.5 சதவீதைாக குமறக்கப்பட்டுள்ளது.
அததசையம், நடப்பு நிதியாண்டுக்கான இந்தியாவின்
வபாருளாதார வளர்ச்சி குறித்த ைதிப்பீடு 0.6 சதவீதம்
உயர்த்தப்பட்டு 8.7 சதவீதைாக நிர்ணயிக்கப்பட்டுள்ளது.
2023-24-இல் இந்த வளர்ச்சி விகிதை 7 சதவீதைாக
இருக்கும் என பிட்ச் வதரிவித்துள்ளது.
3. மார்ச்.24 – உலக காசநநாய் நாள்




கருப்ஹ ாருள்: Invest to End TB. Save Lives









 











4. மார்ச்.23 – தியாகிகள் நாள்
5. ‘H2Ooooh!’ முன்வனடுப்பின் கீழ் இந்திய நதிகளின்
பாதுகாப்பு குறித்த 3 அனிதைஷன் படங்கள் வவளியீடு
உலக தண்ணீர் நாமளவயாட்டி, தூய்மை கங்மகக்கான
ததசிய இயக்கம், UNESCO ைற்றும் பிற பங்குதாரர்கள்
இமணந்து “H2Ooooh! – இந்தியாவின் குழந்மதகளுக்
-கான நீர் திட்டம்” முன்முயற்சியின்கீழ் 3 அனிதைஷன்
படங்கமள வவளியிட்டனர்.
இந்திய ஆறுகளின் பாதுகாப்மப மையைாகக்வகாண்டு
பள்ளி
ைாணவர்கள்
சைர்ப்பித்த
கமதகமள
அடிப்பமடயாகக் வகாண்ட திமரப்படங்கள் இமவ ஆகும்.
தூய்மையான கங்மகக்கான ததசிய இயக்கம் ைற்றும்
பிற அமைப்புகளுடன் இமணந்து 2021 ஜூமல ைாதம்
UNESCOஆல் இந்த முயற்சி வதாடங்கப்பட்டது.
இது வதாடங்கப்பட்டதில் இருந்து, 18 ைாநிலங்களில் உள்ள
53 பள்ளிகமளச் தசர்ந்த கிட்டத்தட்ட 31000 ைாணவர்கள்
ைற்றும் 400-க்கும் தைற்பட்ட ஆசிரியர்களின் வலுவான
ஆதரமவப் வபற்றது.
6. மூன்று நாள் சர்வததச புவியியல் ைாநாடு தில்லியில்
நிமறவமடந்தது
“அடுத்த தசாப்தத்திற்கான புவி அறிவியல்: சவால்கள்
ைற்றும் சமூகம்” என்ற கருப்வபாருளில் மூன்று நாள்
சர்வததச புவி அறிவியல் நிகழ்வான 36ஆவது சர்வததச
புவியியல் ைாநாடு தநற்று நிமறவுவபற்றது.
புவியியல் வசயல்முமறகள், ஓபிதயாமலட் அமடப்பு,
இையைமலயில் தைதலாடு தடித்தல் ைற்றும் உருைாற்றம்,
புவியியல் கரியமில தசமிப்பு உள்ளிட்டமவ குறித்து
ைாநாட்டின் மூன்றாவது நாளில் விவாதிக்கப்பட்டது.
7. தமிழ்நாட்டில் உள்ள ததசிய விமரவுச் சாமலகளின்
நீளம்
பாரத்ைாலா திட்டத்தின் முதல் கட்டத்திற்கு முன்னும்,
பாரத்ைாலா முதல் கட்டத்தின் தபாதும், 2014ஆம் ஆண்டு
முதல் கட்டமைக்கப்பட்ட ததசிய விமரவுச் சாமலகளின்
நீளம் (இந்த அமைச்சகத்தின் அதிகார வரம்பிற்கு
உட்பட்டது) தமிழ்நாட்டில் ைட்டும் 106 கிதலாமீட்டர் ஆகும்.
8. வளரிளம் வபண்களுக்கான திட்டம்
நாடு முழுவதும் 11 வயது முதல் 14 வயது உள்ள
பள்ளிக்குச்வசல்லாத வளரிளம் வபண்களுக்கு ஊட்டச்சத்து
வழங்குவதில் இத்திட்டம் கவனஞ்வசலுத்துகிறது. இந்தத்
திட்டத்தின் கீழ் வளரிளம் வபண்களுக்கு 600 கதலாரி
துமண ஊட்டச்சத்துக்கள், 18 முதல் 20 கிராம் புரதச்சத்து
ைற்றும் நுண்ணூட்ட சத்துக்கள் ஆண்டுக்கு 300 நாட்கள்
வழங்கப்படுகிறது.





11 முதல் 14 வயதுமடய வபண்கள், கல்வி உரிமைச் சட்டம்
2009இன்கீழ் வகாண்டுவரப்பட்டனர். இந்த ைாற்றியமைக்
-கப்பட்ட திட்டத்தின் பயனாளிகளாக முன்தனற விரும்பும்
ைாவட்டங்கள் ைற்றும் வடகிழக்கு ைாவட்டங்கள் உள்ள 14
வயது முதல் 18 வயதுள்ள வபண்களும் அடங்குவர்.
தமிழ்நாட்டில் 299 பயனாளிகள் உள்ளனர். இவர்களுக்
-கான கடந்த 2020-21ஆம் ஆண்டில் `1.23 இலட்சம்
வழங்கப்பட்டுள்ளது.
9. ஊட்டச்சத்து திட்டத்தின்கீழ் தமிழ்நாட்டுக்கு `250
தகாடி ஒதுக்கீடு
நாட்டில் ஊட்டச்சத்து குமறபாட்மட தபாக்க, ஊட்டச்சத்து
திட்டம் கடந்த 2018 ைார்ச்.8ஆம் தததி வதாடங்கப்பட்டது. 6
வயது வமர உள்ள குழந்மதகள், வளரிளம் வபண்கள்,
கர்ப்பினிப் வபண்கள் ைற்றும் பாலூட்டும் தாய்ைார்கள்
ஆகிதயாரின் ஊட்டச்சத்து நிலவரத்மத தைம்படுத்துவமத
இத்திட்டம் தநாக்கைாகக் வகாண்டுள்ளது.
தமிழ்நாட்டுக்கு `250 தகாடிதய 60 இலட்சத்து 44 ஆயிரம்
வழங்கப்பட்டுள்ளது. இதில் `218 தகாடிதய 79 இலட்சத்து
36 ஆயிரத்மத தமிழ்நாடு பயன்படுத்தியுள்ளது.
10. தமிழ்நாட்மடச் தசர்ந்த ஊக்கம்மிக்க மூன்று வபண்கள்
NITI ஆதயாக்-இன், “இந்தியாவின் ைாற்றத்திற்கான
வபண்கள்” விருதுகமளப் வபற்றுள்ளனர்.
“வலிமையும், திறமையும் மிக்க இந்தியா” என ைாற்றத்மத
ஏற்படுத்துவதில் வபண்கள் வதாடர்ந்து முக்கியப்பங்களிப்பு
வசய்து வருகின்றனர். பல்தவறு துமறகளில் இத்தமகய
வபண்களின் குறிப்பிடத்தக்க சாதமனகளுக்கு அங்கீகாரம்
அளிக்கும் வமகயில், NITI ஆதயாக் இந்தியாவின்
ைாற்றத்திற்கான வபண்கள் விருதுகமள நிறுவியுள்ளது.
இந்த ஆண்டு இந்திய விடுதமலயின் 75ஆவது ஆண்டுப்
வபருவிழாவின் பகுதியாக 75 வபண் சாதமனயாளர்களு
-க்கு இந்த விருதுகள் வழங்கப்பட்டன.
இவற்றுள் தமிழ்நாட்மடச் தசர்ந்த மூன்று வபண்கள்
அவ்விருமதப் வபற்றுள்ளனர். அவர்கள்.,
1.
வித்யா
சுப்பிரைணியன்,
வசன்மன,
சுப்பிரைணியன் கல்வி நிறுவனம்.

வித்யா

2. டாக்டர் இரம்யா S மூர்த்தி, வசன்மன, நிர்ையா
இன்தனாதவஷன்ஸ் பிமரதவட் லிட்.
3. ததவிபாலா உைாைதகஸ்வரன், வசன்மன, பிக்பிக்ஸ்
தகட்வஜட் தகர் எல்எல்பி.

சமீபத்தில், வளரிளம் வபண்களுக்கான திட்டம், சக்ஷம்
அங்கன்வாடி
ைற்றும்
ஊட்டச்சத்து
திட்டத்தின்கீழ்
இமணக்கப்பட்டது.











 













1. 2022-FIFA உலகக்ககோப்பைபை நடத்தும் நோடு எது?

4. ரஷ்ைோபவச் சோர்ந்திருத்தபலக் குபைத்துக்ககோள்வத

அ) நியூசிலாந்து

-ற்கோக, கெர்ைனி, பின்வரும் எந்த வடகிழக்கு நோட்டுடன்
எரிசக்தி ஒப்ைந்தத்தில் பககைழுத்திட்டுள்ளது?

ஆ) UK

அ) குபவத்

இ) கத்தார் 

ஆ) கத்தார் 

ஈ) ததன்னாப்பிரிக்கா
✓

‘2022 - FIFA உலகக்ககாப்பை’ ப ோட்டிகள் கத்தாரில்
நபைதைறவுள்ளது. 32 நாடுகள் ைங்ககற்கும் இப்கைாட்டி
2022 நவம்ைர் மாதம் முதல் அல் கைட் பமதானத்தில்
ததாைங்கும். ததன் தகாரியா மற்றும் ஜப்ைான் இபைந்து
நைத்திய 2022ஆம் ஆண்டு உலகக்ககாப்பை கைாட்டிக்குப்
பிறகு தற்கைாது இரண்ைாவது முபறயாக ஆசியாவில்
இப்கைாட்டி நபைதைறுகிறது.

இ) ஓமான்
ஈ) ஐக்கிய அரபு அமீரகம்
✓

தஜர்மனி கத்தாருைன் நீண்ைகால ஆற்றல் கூட்ைாண்பம
-யாக ஓர் எரிெக்தி ஒப்ைந்தத்தில் பகதயழுத்திட்டுள்ளது.
தஜர்மனிக்கு எரிவாயு விநிகயாகிக்கும் மிகப்தைரிய நாைாக
ரஷ்யா இருந்துவருகிறது.

✓

ரஷ்யா உக்பரபன ஆக்கிரமிக்கத் ததாைங்கிய பிறகு,
ஐகராப்ைாவின் மிகப்தைரிய தைாருளாதாரமான தஜர்மனி,
ரஷ்ய எரிெக்தி ஆதாரங்கபளச் ொர்ந்திருக்க விரும்ைவில்
-பல. கத்தார் அமீரும் தஜர்மனியின் அபமச்ெரும் எரிெக்
-தி துபறயில் இருதரப்பு உறவுகபள கமம்ைடுத்துவதற்
-கான வழிகள் குறித்தும் விவாதித்தனர்.

2. ைைனுள்ள ைன்முகத்தன்பைக்கோன ஐக்கிை நோடுகளின்
ஆகலோசபனக்குழுவில்
ைோர்?

நிைமிக்கப்ைட்டுள்ள

இந்திைர்

அ) இரகுராம் இராஜன்
ஆ) ஜயதி ககாஷ் 

5. இந்திைோவின் எந்த ைத்திை அபைச்சகம், “இந்திைோ &

இ) அபிஜித் ைானர்ஜி

ஆர்க்டிக்: நிபலைோன வளர்ச்சிக்கோன கூட்டோண்பைபை
உருவோக்கல்” என்ை ககோள்பகபை அறிமுகப்ைடுத்திைது?

ஈ) அமர்த்தியா தென்
✓

ஜயதி ககாஷ் ஐநா தைாதுச்தெயலாளர் அன்கைானிகயா
குட்தைரஸால் ையனுள்ள ைன்முகத்தன்பமக்கான ஐநா
ஆகலாெபனக்குழுவில் நியமிக்கப்ைட்டுள்ளார். முன்னாள்
பலபீரிய அதிைரும் கநாைல் ைரிசு தைற்றவருமான எலன்
ஜான்ென் ெர்லீப் மற்றும் முன்னாள் சுவீை பிரதம மந்திரி
ஸ்டீைன் கலாப்தவன் ஆகிகயார் இபைந்து இப்புதிய
குழுபவ நிறுவியதாக குதைதரஸ் அறிவித்தார்.

அ) புவி அறிவியல் அபமச்ெகம் 
ஆ) சுற்றுச்சூழல், வனம் & காலநிபல மாற்ற அபமச்ெகம்
இ) ைாதுகாப்பு அபமச்ெகம்
ஈ) தவளியுறவு அபமச்ெகம்
✓

“இந்தியா மற்றும் ஆர்க்டிக்: நிபலயான வளர்ச்சிக்கான
கூட்ைாண்பமபய உருவாக்குதல்” என்ற தகாள்பகபய
மத்திய புவி அறிவியல் அபமச்ெர் ஜிகதந்திர சிங்
தவளியிட்ைார். இந்தக் தகாள்பக, வளங்கள் நிபறந்த
ஆர்க்டிக் பிராந்தியத்துைன் நாட்டின் கூட்ைாண்பமபய
ஆழப்ைடுத்த எண்ணுகிறது.

✓

ஆர்க்டிக் கவுன்சிலில் ைார்பவயாளர் அந்தஸ்தில் உள்ள
13 நாடுகளில் இந்தியாவும் ஒன்று. துருவப்ைகுதிகளுக்கும்
இமயமபலக்கும் இபைகயயுள்ள ததாைர்பை ஆராயுவும்
இந்தக் தகாள்பக எண்ணுகிறது.

3. 2008ஆம் ஆண்டுக்கோன ‘Limited Liability Partnership’
-க்கோன திருத்தங்கள் எந்தத் கததியிலிருந்து அைலுக்கு
வரவுள்ளது?
அ) மார்ச்.1
ஆ) ஏப்ரல்.1 
இ) கம.1
ஈ) ஜூன்.1
✓

✓



6. அழிந்துவரும், ‘கைோன்னிை ைந்தி’ இனத்தின் பூர்வீக

‘Limited Liability Partnership’ – 2008-க்கான திருத்தங்கள்
ஏப்ரல்.1 முதல் அமலுக்கு வரவுள்ளது. இத்திருத்தம், ‘Small
Limited Liability Partnership’ என்ற கருத்தாக்கத்பத
அறிமுகப்ைடுத்தியுள்ளது. LLP-கள் என்ைது `40 இலட்ெம்
வபரயிலான விற்றுமுதபலகயா அல்லது `50 ககாடிக்கு
மிகாத நிர்ையிக்கப்ைட்ை ததாபகபயக் தகாண்டிருப்ை
-பதகயா குறிக்கின்றது.
சில LLP-கபள ‘ஸ்ைார்ட்-அப் LLP’-களாக நியமிப்ைதற்கு
அரொங்கத்திற்கு அதிகாரம் உள்ளது.









நோடுகள் எபவ?
அ) இந்தியா மற்றும் பூைான் 
ஆ) இந்தியா மற்றும் இலங்பக
இ) இந்தியா மற்றும் வங்காளகதெம்
ஈ) லாகவாஸ் மற்றும் கம்கைாடியா
✓

தைான்னிற மந்தி (Trachypithecus geei) என்ைது பூைான்
மற்றும் இந்தியாவின் எல்பலயில் ைரவியிருக்கும் ஓர்
அழிந்துவரும் உயர்விலங்கினமாகும்.

✓

ெமீைத்திய ஆய்வின்ைடி, தைான்னிற மந்தியின் வாழ்விைங்
-கள் குறிப்பிைத்தக்க அளவில் குபறந்து வருகின்றன.
இவ்வுயிரினங்களின் வாழ்விைங்களில் அதிகரிக்கும்
மனித நைமாட்ைங்கள் காரைமாக மனித-தைான்னிற
மந்தி கமாதலின் தீவிரம் அதிகரித்து வருகிறது.



 









7. அண்பைச் கசய்திகளில் இடம்கைற்ை, ‘MH17 கிரோஷ்’
நிகழ்ந்த நாடு எது?
அ) ஆஸ்திகரலியா
ஆ) மகலசியா
இ) உக்பரன் 
ஈ) சீனா
✓

2014ஆம் ஆண்டில் கீபழ உக்பரனின் தைாதனட்ஸ்க்
ைகுதியில், கிரிமியாபவ உருஷியப்ைபைகள் இபைத்த
கைாது, மகலசிய ஏர்பலன்ஸ் வானூர்தியான, ‘MH17’
வீழ்த்தப்ைட்ைதில் ரஷ்யாவின் ைங்கு இருப்ைதாகக் குற்றம்
ொட்ைப்ைட்ைது. ெமீைத்தில், உக்பரன் மீதான ரஷ்ய
ைபைதயடுப்பிற்கு மத்தியில், ஆஸி., மற்றும் தநதர்லாந்து
ஆகியபவ, ‘MH17’ விைத்து வழக்கு ததாைர்ைாக ரஷ்யாவிற்
-கு எதிராக ஒரு புதிய ெட்ை வழக்பகத்ததாைங்கவுள்ளன.

8. உலகிகலகை முதன்முபைைோக கோர்ைன் கட்டண
வீதத்பத முன்கைோழிந்த உலகளோவிை சங்கம் எது?
அ) ஐகராப்பிய ஒன்றியம் 
ஆ) NATO
இ) G20
ஈ) G7
✓

ஐகராப்பிய ததாழிற்துபறபயப் ைாதுகாக்கும் ப ோக்கில்,
எஃகு, சிதமன்ட், உரங்கள், அலுமினியம் மற்றும்
மின்ொரம் ஆகியவற்றின் இறக்குமதிக்கு கார்ைன் கட்ைை
வீதத்பத உலகிகலகய முதன்முபறயாக ஐகராப்பிய
ஒன்றியம் முன்தமாழிந்தது. ஐகராப்பிய ஒன்றிய நாடுகள்
ெமீைத்தில் மாசுைடுத்தும் தைாருட்களின் இறக்குமதிமீது
உலகின் முதல் கரியமில வாயு உமிழ்வு கட்ைைத்பத
விதிக்கும் ெங்கத்தின் திட்ைத்பத ஆதரித்தன.

9. ‘நகரத்தில் உள்ள அபனத்து கைட்கரோ நிபலைங்களு
-க்கும் அதிகவகைோக ைைணம் கசய்ததற்கோன’ கின்னஸ்
உலகசோதபனயை பயைத்த கைட்கரோ கநட்கவோர்க் எது?
அ) தென்பன தமட்கரா
ஆ) தில்லி தமட்கரா 
இ) தகாச்சி தமட்கரா
ஈ) மும்பை தமட்கரா
✓

தில்லி தமட்கரா இரயில் கழக ஊழியர் பிரபுல் சிங், நகரில்
உள்ள அபனத்து தமட்கரா இரயில் நிபலயங்களுக்கும்
கவகமாகப் ையைம் தெய்து கின்னஸ் உலக ொதபன
ைபைத்துள்ளார். இதன்மூலம், நகரின் அபனத்து 254
நிபலயங்களுக்கும் 348 கிமீ தூரத்பத தவறும் 16 மணி
2 நிமிைங்களில் ையணித்த உலகின் முதல் நைர் என்ற
தைருபமபய அவர் தைற்றுள்ளார்.

10. SKOCH ைோநில நிர்வோக தரவரிபசயில் முதலிடம்
பிடித்துள்ள ைோநிலம் எது?
அ) தமிழ்நாடு

ஆ) ககரளா

இ) ஆந்திர பிரகதெம்  ஈ) ததலுங்கானா












✓



SKOCH மாநிலத்தின் நிர்வாக தரவரிபெயில், ஆந்திர
பிரகதெம் ததாைர்ந்து இரண்ைாம் ஆண்ைாக முதலிைத்தில்
உள்ளது. SKOCH மாநில நிர்வாக தரவரிபெ - 2021
ஆவைத்தின்ைடி, ஆந்திர பிரகதெ மாநிலம் ததாைர்ந்து
நான்காவது ஆண்ைாக ஒரு நட்ெத்திரம் (தரநிபல 1 முதல்
5 வபர) தகாண்டுள்ளது மாநிலம் என்ைபதக் கூறுகிறது.
2021-இல் ததன்னிந்தியாவிலிருந்து ‘ஸ்ைார்’ மதிப்பீடு
தைற்ற ஒகர மாநிலம் இதுவாகும்.


1. இந்தியாவில் மார்ச் 31இல் முடிவுக்கு வரும் ககரானா
கட்டுப்ைாடுகள்; முகக்கவெம் அணிதல், தனிமனித
இபைதவளி மட்டும் அவசியம்
நாட்டில் நீடித்துவரும் ககரானா கட்டுப்ைாடுகள் மார்ச்.31
ஆம் கததியுைன் முடிவுக்கு வருகிறது என்றும், இருப்பினும்
மக்கள் ததாைர்ந்து முகக்கவெம் அணிந்து, தனிமனித
இபைதவளிபயக் கபைபிடிக்க கவண்டும் என்றும்
மத்திய அரசு ததரிவித்துள்ளது.
இந்தியாவில் ககரானா பவரஸ் தைருந்ததாற்றுப் ைரவல்
காரைமாக கைந்த 2020ஆம் ஆண்டு மார்ச்.22ஆம் கததி
முதல் தைாதுமுைக்கம் அறிவிக்கப்ைட்ைது. ககரானாவின்
முதல் அபலயில் ததாைர்ந்து எட்டு மாதங்கள் நீடித்த தைாது
முைக்கம் பின்பு ைடிப்ைடியாக விலக்கிக்தகாள்ளப்ைட்ைது.
அதபனத்ததாைர்ந்து இரண்ைாம் அபலயின்கைாது தைாது
முைக்கம் அறிவிக்கப்ைட்டு விலக்கிக் தகாள்ளப்ைட்ைது.
இந்தியாவில் மூன்றாவது அபல ககரானா ைரவல்
பிப்ரவரியில் முடிவபைந்து விட்ைதாக மத்திய அரசு
ததரிவித்துள்ளது.
நாட்டில் ைடிப்ைடியாக தைாது முைக்கம் தளர்த்தப்ைட்டு
தைாதுப்கைாக்குவரத்து
அனுமதிக்கப்ைட்ைாலும்
சில
ககரானா கட்டுப்ைாடுகள் நபைமுபறயில் இருந்து வந்தன.
இந்த நிபலயில், நாடு முழுவதும் ககரானா ைாதிப்புகளின்
எண்ணிக்பக குபறந்து வருவபதத் ததாைர்ந்து, COVID
-19 கட்டுப்ைாடு நைவடிக்பககளுக்காக அமல்ைடுத்தைட்ை
கைரிைர் கமலாண்பம ெட்ைம் 2005-ன் விதிகபள ரத்து
தெய்ய உள்துபற அபமச்ெகம் முடிவு தெய்துள்ளது.
இருந்தகைாதிலும் முகக்கவெம்
இபைதவளிபயத் ததாைர்ந்து
வலியுறுத்தப்ைட்டுள்ளனர்.

அணிய, தனிமனித
கபைபிடிக்க மக்கள்

2. ஆஷ்லி ைர்ட்டி ஓய்வு
உலகின் நம்ைர் 1 தைன்னிஸ் வீராங்கபனயாக இருக்கும்
ஆஸ்திகரலியாவின் ஆஷ்லி ைர்ட்டி (25), விபளயாட்டில்
இருந்து ஓய்வுதைறுவதாக அறிவித்தார்.
27 ைட்ைங்கள்...
கைந்த 2010-இல் ததாழில்முபற தைன்னிஸ் ஆைத்
ததாைங்கியது முதல் ‘டூர்’ நிபலயிலான கைாட்டிகளில்
இதுவபர ஒற்பறயர் பிரிவில் 15, இரட்பையர் பிரிவில் 12
என 27 ைட்ைங்கள் தவற்றிருக்கிறார் ைர்ட்டி.



 















3 கிராண்ட்ஸ்லாம்...
தைன்னிஸ் விபளயாட்டில் இருக்கும் 4 கிராண்ட்ஸ்லாம்
கைாட்டிகளில், 3-இல் ைட்ைம் தவன்றிருக்கிறார் ைர்ட்டி.
பிதரஞ்சு ஓைன் (2019), விம்பிள்ைன் (2021), ஆஸ்திகரலிய
ஓைன் (2022) ஆகியவற்றில் ககாப்பை தவன்றிருக்கும்
அவர், அதமரிக்க ஓைனில் அதிகைட்ெமாக 4-ஆவது சுற்று
வபர (2018, 19) வந்திருக்கிறார்.
3. ைாரா தைகளம்: கதொய்க்கு தங்கம்
துபையில் நபைதைறும் ைாரா தைகள கிராண்ட் ப்ரீ
கைாட்டியில் ஓட்ைப்ைந்தய வீரர் பிரைவ் பிரொந்த் கதொய்
தங்கப்ைதக்கம் தவன்றார். இப்கைாட்டியில் இந்தியாவுக்குக்
கிபைத்த முதல் தங்கம் இதுவாகும்.
ைதக்கப்ைட்டியலில் தற்கைாபதய நிபலயில் இந்தியா 1
தங்கம், 2 தவள்ளி, 1 தவண்கலம் என 4 ைதக்கங்களுைன்
15-ஆவது இைத்தில் உள்ளது.











 











1. எந்த மாநிலத்தின் முதலமமச்சராக பகவந்த் மான்


✓

பதவியேற்றார்?
அ) க ோவோ
ஆ) பஞ்சோப் 
இ) மணிப்பூர்



N மபரன் சிங் சதோடர்ந்து இரண்டோவது முமறயோ
மணிப்பூர் முதலணைச்சரோ பதவிகயற்றுள்ளோர். மணிப்பூர்
மோநில ஆளுநர் இல கேசன் பதவிப்பிரமோேம் சசய்து
மவத்தோர். சமீபத்தில் நடந்த சட்டசமபத் கதர்தலில், 60
உறுப்பினர் ளில், போரதிய ஜனதோ ட்சி 32 இடங் ளில்
சவற்றிசபற்று அறுதிப்சபரும்போன்மமமயப் சபற்றது.

ஈ) இரோஜஸ்தோன்
✓

5. ‘உலக கவிமத நாள்’ அனுசரிக்கப்படுகிற யததி எது?

பஞ்சோப் மோநிலத்தின் 18ஆம் முதலமமச்சரோ ஆம் ஆத்மி
ட்சியின் தமலவர் ப வந்த் மோன் சமீபத்தில் சண்டி ரில்
உள்ள மோநில சிவில் சசயல த்தில் பதவிகயற்றோர். அவர்
பஞ்சோபின் 18ஆவது முதலமமச்சரோ , சுதந்திரப் கபோரோட்ட
வீரர் ப த்சிங்கின் பூர்வீ கிரோமமோன நவன்ஷஹரில்
உள்ள ஹ்தர் லனில் பதவிகயற்றோர்.

அ) மோர்ச்.18
ஆ) மோர்ச்.21 
இ) மோர்ச்.23
ஈ) மோர்ச்.25
✓

உல
விமத நோளோனது ஒவ்கவோர் ஆண்டும் மோர்ச்.21
அன்று அனுசரிக் ப்படுகிறது. 1999ஆம் ஆண்டு போரிஸில்
நமடசபற்ற UNESCOஇன் (ஐநோ ல்வி அறிவியல் மற்றும்
லோச்சோர அமமப்பு) 30ஆவது மோநோட்டில் முதன்முதலோ
இந்த நோள் ச ோண்டோடப்பட்டது.

✓

உல
விமத நோளோனது சமோழியியமல ஆதரிப்பமத
கநோக் மோ க் ச ோண்டுள்ளது. விமத சவளிப்போடுமூலம்
பன்மு த்தன்மம மற்றும் அழிந்துவரும் சமோழி மளக்
ோக் வோய்ப்பு அதி ரிக்கும்.

2. 2022இல் 44ஆவது உலக சசஸ் ஒலிம்பிோட் யபாட்டிமே
நடத்தும் இந்திே நகரம் எது?
அ) மஹதரோபோத்
ஆ) சசன்மன 
இ) புது தில்லி
ஈ) ச ோல் த்தோ
✓

44ஆவது உல சசஸ் ஒலிம்பியோட் இந்த ஆண்டு இறுதியில்
சசன்மனயில் நடக் வுள்ளது. 190 நோடு மளச் கசர்ந்த
அணி ள் கபோட்டியிடும் ஈரோண்டுக்ச ோருமுமற நடக்கும்
ஒரு நி ழ்வோகும் இது. டந்த 2013ஆம் ஆண்டு உல
சோம்பியன்ஷிப் கபோட்டிக்குப்பிறகு இந்தியோவில் நடக்கும்
இரண்டோவது மி ப்சபரிய உல ளோவிய விமளயோட்டுப்
கபோட்டி இதுவோகும். இந்த நி ழ்வு, முன்னர் ரஷ்யோவில்
நடத்த திட்டமிடப்பட்டது. உக்மரன் மீதோன ரஷ்யோவின்
கபோமரத் சதோடர்ந்து அது சசன்மனக்கு மோற்றப்பட்டது.

6. ‘யதசிே AIDS மற்றும் STD கட்டுப்பாடுத் திட்டமானது’
எவ்வமக திட்டத்தின்கீழ் வருகிறது?
அ) முதன்மம திட்டம்
ஆ) மத்திய துமற திட்டம் 
இ) மத்திய அரசு ஆதரவு திட்டம்
ஈ) முதன்மம திட்டத்தின் மமயக் ரு
✓

3. அண்மமச் சசய்திகளில் இடம்சபற்ற, ‘சக்ஷம்’ என்பது
எந்த ஆயுதப்பமடயின் கடற்புற யராந்துக் கப்பலாகும்?
அ) இந்திய டற்பமட
ஆ) இந்திய இரோணுவம்
இ) இந்திய டகலோரக் ோவல்பமட 

ஏப்.1 முதல் மோர்ச்.31, 2026 வமர கதசிய AIDS மற்றும்
STD ட்டுப்போட்டுத் திட்டத்மதத் சதோடருவதற்கு மத்திய
அமமச்சரமவ ஒப்புதல் அளித்துள்ளது. இது இந்திய
அரசோங் த்தோல் முழுமமயோ நிதியளிக் ப்பட்ட மத்திய
துமறத் திட்டமோகும். இத்திட்டத்தின் ட்டம் V, `15471.94
க ோடி சசலவில் நீட்டிக் ப்பட்டுள்ளது. கதசிய AIDS மீட்புக்
குழு, 1992இல் இந்திய அரசோங் த்தோல் சதோடங் ப்பட்டது.

ஈ) இந்திய வோன்பமட
✓

7. 2030’க்குள் அமனவருக்கும் பாதுகாப்பான நீர் மற்றும்

இந்திய டகலோர ோவல்பமடயோனது 105 எம்-வகுப்பு
டற்புற கரோந்துக் ப்பல் ளின் வரிமசயில் ஐந்தோவது
டகலோர ோவல்பமட ப்பலோன ICGS ‘சக்ஷம்’ஐ பணியில்
இணைத்துக் க ொண்டுள்ளது. ஐந்தோவது மற்றும் மடசி
டற்புற கரோந்துக் ப்பலோ ICGS ‘சக்ஷம்’ க ோவோ ப்பல்
ட்டும் நிறுவனத்தோல் வடிவமமத்து உருவோக் ப்பட்டது.

சுகாதாரத்மத உறுதிசசய்வதற்கு எண்ணும் நிமலோன
வளர்ச்சி இலக்கு (SDG) எது?
அ) முதலோவது
ஆ) மூன்றோவது
இ) ஆறோவது 
ஈ) எட்டோவது

4. எந்த மாநிலத்தின் முதலமமச்சராக N மபரன் சிங்
✓

பதவியேற்றார்?
அ) க ோவோ
ஆ) மணிப்பூர் 
இ) பஞ்சோப்
ஈ) சத்தீஸ் ர்









நீரின் முக்கியத்துவத்மதப் பற்றிய விழிப்புேர்மவ
ஏற்படுத்தவும், தண்ணீமரப் போது ோக்
மக் ளுக்கு
விழிப்புேர்வு ஏற்படுத்தவுமோ மோர்ச்.22 அன்று உல நீர்
நோள் மடப்பிடிக் ப்படுகிறது. 2030ஆம் ஆண்டிற்குள்
அமனவருக்கும் போது ோப்போன நீர் மற்றும் சு ோதோரத்மத
உறுதிசசய்யும் ஐநோஇன் நிமலயோன வளர்ச்சி இலக்கு 6ஐ அமடய உதவுவகத உல நீர் நோளின் கநோக் மோகும்.



 
✓















“Groundwater, Making the Invisible Visible - நிலத்தடி நீர்,
சதரியோதமத சதரிய மவத்தல்” என்பது இந்த ஆண்டு
(2022) உல நீர் நோளுக் ோனக் ருப்சபோருளோகும்.

10இல் இடம்சபற்ற ஒகர இந்தியரோ வும் அவர் ஆனோர்.
அவர், ‘க ோடீசுவர சதோமலத்சதோடர்பு சதோழிலதிபர்’ என்ற
பட்டத்மதயும் சவன்றோர்.

8. ‘ய ாதி சஞ்சீவினி’ என்ற திட்டத்மதச் சசேல்படுத்துகிற



இந்திே மாநிலம் எது?
அ) க ரளோ

1. உடனடி வனம் கதமவ! |
தமலயங் ம்

ஆ) ர்நோட ோ 
இ) சதலுங் ோனோ
ஈ) ஒடிஸோ
✓

ர்நோட மோநில அரசு ‘கஜோதி சஞ்சீவினி’ திட்டத்மதச்
சசயல்படுத்துகிறது. இது விமலயில்லோ திட்டமோகும்; இது
தீவிர கநோய் ளுக் ோன கசமவசசய்யும் அரசு ஊழியர் ள்
மற்றும் அவர் ளது குடும்ப உறுப்பினர் ளுக்கு நீட்டிப்பு
சசய்யப்பட்டுள்ளது.

✓

ர்நோட மோநில அரசு ஓய்வூதியர் மள, கசோதி சஞ்சீவினி
திட்டத்தின்கீழ் ச ோண்டு வர முடியுமோ என்பமத அரசு
பரிசீலமன சசய்யும் என்று முதல்வர் பசவரோஜ் சபோம்மம
அண்மமயில் சட்டப்கபரமவயில் உறுதியளித்தோர்.

9. ‘உலக தூக்க நாள்’ அனுசரிக்கப்படுகிற யததி எது?
அ) மோர்ச்.12
ஆ) மோர்ச்.14
இ) மோர்ச்.16
ஈ) மோர்ச்.18 
✓

உடல் மற்றும் மனதுக்கு தரமோன உறக் த்தின் முக்கியத்
-துவத்மத எடுத்துமரப்பதற் ோ ஒவ்கவோர் ஆண்டும்
மோர்ச் மோத சம இரவு ப ல் நோளுக்கு முந்மதய சவள்ளிக்
கிழமமயில், ‘உல உறக் நோள்’ அனுசரிக் ப்படுகிறது.

✓

இந்த ஆண்டு (2022) உல தூக் நோள், மோர்ச்.18 அன்று
வருகிறது. “Quality Sleep, Sound Mind, Happy World”
என்பது நடப்பு 2022ஆம் ஆண்டில் வரும் இந்த நோளுக் ோ
-னக் ருப்சபோருளோகும். இந்நோள் உல உறக் சங் த்
-தோல் ஏற்போடு சசய்யப்பட்டு, முதன்முதலோ
டந்த 2008
ஆம் ஆண்டில் அனுசரிக் ப்பட்டது.

10. 2022 - M3M ஹூரூன் உலகளாவிே சசல்வந்தர்கள்
பட்டிேலில், முதல் 10இல் இடம்சபற்ற ஒயர இந்திேர் ோர்?
அ) ச ௌதம் அதோனி

ோற்றின் தரம் குறித்த

மனித இனம் உயிர் வோழ்வதற்குத் கதமவயோனவற்றில்
மி
முக்கியமோனதோ க்
ருதப்படும்
ோற்றின் தரம்
சதோடர்ந்து மோசமடந்து வருவமத ஆண்டுகதோறும்
சவளியிடப்படும் ஆய்வறிக்ம
சவளிச்சம் கபோட்டுக்
ோட்டுகிறது.
2021-ஆம்
ஆண்டுக் ோன
சர்வகதச
ஆய்வறிக்ம யில்,
ோற்று மி வும் மோசமடந்த 100
நோடு ளின் பட்டியலில் இந்தியோமவச் கசர்ந்த 63
ந ரங் ள் இடம் சபற்றுள்ளது அதிர்ச்சியளிக்கிறது. உல
நோடு ளில்
மி வும்
மோசுபட்ட
தமலந ரங் ளின்
வரிமசயில் புதுதில்லி சதோடர்ந்து நோன் ோவது ஆண்டோ
முதலிடத்திகலகய
உள்ளது
என்பமதயும்
அந்த
ஆய்வறிக்ம சுட்டிக் ோட்டுகிறது.
சுவிட்ஸர்லோந்து நோட்மடச் கசர்ந்த “ஐக்யூ ஏர்” என்ற
அமமப்பு உல ளோவிய
ோற்றின் தரம் குறித்த இந்த
ஆய்வறிக்ம மய சவளியிட்டது. 117 நோடு ளில் உள்ள
61,475 ந ரங் ளில் ோற்றின் தரம் குறித்து மி விரிவோ
ஆய்வு கமற்ச ோள்ளப்பட்டது.
உல ம் முழுவதும் ோற்றின் தரத்மத ஆய்வு சசய்யும் அரசு
அமமப்பு ள், அரசு சோரோ நிறுவனங் ள், ஆரோய்ச்சி
நிமலயங் ள், ல்விக்கூடங் ள், தனிநபர் ள் திரட்டிய
த வல் ள் மூலம் இந்த அறிக்ம
தயோரிக் ப்பட்டு
ஆண்டுகதோறும் சவளியிடப்படுகிறது.
உலகில் மி வும் மோசமடந்த ந ரங் ளின் பட்டியலில்
ரோஜஸ்தோனின்
பிவோடி
முதலிடத்திலும்,
உத்தர
பிரகதசத்தின்
ோஜியோபோத் இரண்டோவது இடத்திலும்
உள்ளன. உத்தர பிரகதசத் தமலந ர் லக்சனௌ, அந்த
மோநிலத்தின் ோன்பூர், மீரட், ஆக்ரோ, வரோேசி, சநோய்டோ
உள்ளிட்ட 14 ந ரங் ள் மி வும் மோசமடந்த 100
ந ரங் ளின் பட்டியலில் இடம் சபற்றுள்ளன. இதன்மூலம்,
உத்தர பிரகதச மோநிலத்தில் உள்ள ந ரங் ளில் ோற்றின்
தரம் எந்த அளவுக்கு கமோசமோ உள்ளது என்பமதயும்,
இதுவிஷயத்தில் மோநில அரசு தீவிரமோ க்
வனம்
சசலுத்தவில்மல என்பமதயும் அறிந்துச ோள்ள முடிகிறது.

✓

பு ழ்சபற்ற ஆரோய்ச்சி மற்றும் சசல்வந்த நிணை பதிப்ப க்
குழுமமமோன ஹூரூன் இந்தியோ, 2022ஆம் ஆண்டுக் ோன
உல ளோவிய சசல்வந்தர் ள் பட்டியமல, M3M நிறுவனத்
-துடன் இமேந்து சவளியிட்டது.

ோற்றின் தரம் பிஎம் 2.5 என்ற அளவுக்குள் இருக்
கவண்டும் என உல சு ோதோர அமமப்பு நிர்ேயித்து
உள்ளது. ஆனோல், இந்த 14 ந ரங் ளில் நிர்ேய
அளமவவிட 10-15 மடங்கு அதி மோ
ோற்று மோசமடந்து
உள்ளது. எனினும், உல சு ோதோர அமமப்பு நிர்ேயித்து
உள்ள இந்த அளவீட்டுக்குள் உலகின் எவ்சவோரு ந ரமும்
இல்மல என்று அறிக்ம யில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளதோல்
நோம் ஓரளவு திருப்திபட்டுக் ச ோள்ளலோம்.

✓

ரிமலயன்ஸ் இண்டஸ்ட்ரீஸ் தமலவர் முக ஷ் அம்போனி
‘இந்தியோ மற்றும் ஆசியோவின் சசல்வந்தர்’ பட்டத்மதப்
சபற்றோர். $103 பில்லியன் நி ர மதிப்புடன் 2022 - M3M
ஹூரூன் உல ளோவிய சசல்வந்தர் ள் பட்டியலின் முதல்

டந்த 2020-ஆம் ஆண்டில் கரோனோ தீநுண்மிப் பரவல்
ோரேமோ
சபோதுமுடக் ம்
அமல்படுத்தப்பட்டதோல்,
உலகின் பல ந ரங் ளில் ோற்றின் தரம் சற்று கமம்பட்ட
கபோதிலும் அது சதோடர்ந்து நீடிக் வில்மல. உல அளவில்

ஆ) முக ஷ் அம்போனி 
இ) மசரஸ் பூனவல்லோ
ஈ) ரத்தன் டோடோ











 









தற்கபோது சு ோதோரத்துக்கு சபரும் அச்சுறுத்தலோ த்
தி ழ்வது ோற்று மோசுதோன். ோற்று மோசோல் நுமரயீரல்
க ோளோறு ள், ோசகநோய், புற்றுகநோய் உள்ளிட்டவற்றோல்
போதிக் ப்பட்டு, உல ம் முழுவதும் ஆண்டுகதோறும் சுமோர்
70 லட்சம் கபர் மரேமமடகின்றனர்.







இது விஷயத்தில் நமது மத்திய - மோநில அரசு ளும்
உடனடியோ
வனஞ்சசலுத்தி உரிய நடவடிக்ம மள
எடுத்தோல்தோன் தூய ோற்மற நம்மோல் சுவோசிக் முடியும்!

அவ்வப்கபோது
எழுந்து
அடங்கும்
தீநுண்மி ளோல்
ஏற்படக்கூடிய உயிரிழப்பு மளவிட,
ோற்று மோசோல்
இறப்பவர் ளின் எண்ணிக்ம மி அதி ம் என்பமத
நோம் வனத்தில் ச ோண்டோ கவண்டும். கமலும், ோற்று
மோசு, உலகின் ஒட்டுசமோத்த உற்பத்தி வளர்ச்சி
விகிதத்தில் `60,000 க ோடி அளவுக்கு சபோருளோதோரப்
போதிப்மபயும் ஏற்படுத்துகிறது.
இந்தியோமவப் சபோறுத்தவமரயில், வோ னங் ள், மின்சோர
சஜனகரட்டர் ள்,
சதோழிற்சோமல ளிலிருந்து
சவளிகயறும் பும , சமமயலுக் ோ விறகு மள எரிப்பது,
புதிய ட்டுமோனப் பகுதி ளிலிருந்து கிளம்பும் தூசு, பயிர்
ழிவு மள எரித்தல் கபோன்றவற்றோல் ோற்று சபரிதும்
மோசமடகிறது.
சுற்றுச்சூழலுக்கும் மக் ளின் உடல்நலத்துக்கும் சபரும்
அச்சுறுத்தலோ உள்ள ோற்று மோமசக் குமறக் மத்திய மோநில
அரசு ள்
உடனடியோ
உறுதியோன
நடவடிக்ம மள எடுக்
கவண்டியது அவசியம்.
சதோழிற்சோமல ளிலிருந்து
சவளிகயறும்
பும ,
ட்டுமோனத் தூசு ஆகியவற்மறக் ட்டுப்படுத்துவதற்கு
உரிய திட்டங் மள வகுத்து, அவற்மற முமறயோ ச்
சசயல்படுத்துவதில் அரசு தீவிர
வனம் சசலுத்த
கவண்டும்.
அகதோடு, கபட்டரியோல் இயங்கும் மின் வோ னங் மள
மக் ள்
அதி ளவில்
பயன்படுத்துவதற்கு
அரசு
ஊக் மளிக் கவண்டும். இத்தம ய வோ னங் ளின்
பயன்போட்மட அதி ரிக்
அரசு மோனிய உதவியும்
அளிக் லோம். மி முக்கியமோ , சபோதுப் கபோக்குவரத்மத
மக் ள் அதி ளவில் பயன்படுத்தும் விதத்தில் அமத
கமம்படுத்தவும் நடவடிக்ம எடுக் ப்பட கவண்டும்.
இகதகபோல, அடர்ந்த வனப்பகுதி ளில் ஏற்படும் திடீர்
தீமயக் ட்டுப்படுத்த நவீன உத்தி மளக் ண்டறிந்து,
அவற்மற உல
நோடு ள் சசயல்படுத்த முன்வர
கவண்டும். கவளோண்மமக்
ழிவு ள், குப்மப ள்
எரிக் ப்படுவமதக்
ட்டுப்படுத்தவும்
உறுதியோன
நடவடிக்ம ள் எடுக் ப்பட கவண்டும்.
உல ம் முழுவதும் ோற்றின் தரத்மதக் ண் ோணிக்கும்
ஆய்வு நிமலயங் ளின் எண்ணிக்ம மய அதி ப்படுத்த
கவண்டும். திடீசரன தமலதூக்கும் பல்கவறு வம யோன
தீநுண்மி மளக் ட்டுப்படுத்த முடியோமல் உல நோடு ள்
ஏற்ச னகவ தத்தளித்து வருகின்றன.
ஆனோல், ண்ணுக்குப் புலப்படோத இத்தம ய தீநுண்மி
-ளோல் ஏற்படக்கூடிய ஆபத்மதவிட,
ோற்று மோசோல்
மனிதகுலம் கபரோபத்மத எதிர்ச ோண்டு வருகிறது
என்பமத
உேர்ந்து
அரசு ள்
ஒருங்கிமேந்த
நடவடிக்ம மள எடுக் கவண்டும்.
ோற்று மோமசக் ட்டுப்படுத்த உல நோடு ள் ஆக் பூர்வ
நடவடிக்ம மள எடுத்தோல் மட்டுகம, நமது வருங் ோல
சந்ததியினர் கநோய் ளின்றி நிம்மதியோ வோழ முடியும்.











 











1. பார்முலா–1இன் அதிகாரப்பூர்வ ஒளிபரப்பாளராகவுள்ள


✓

இந்திய த ாலலத்த ாடர்பு நிறுவனம் எது?
அ) ரிலையன்ஸ் கம்யூனிககஷன்
ஆ) TATA கம்யூனிககஷன் 
இ) பார்தி ஏர்டெல்



‘ஆர்டெமிஸ்’ என்பது NASAஇன் முதன்லைத் திட்ெைாகும்.
இது 2020–களின் இறுதிக்குள் நிைவில் நீண்ெ காை,
நிலையான ைனித இருப்லப நிறுவுவலத கநாக்கைாகக்
டகாண்டுள்ளது. NASA சமீபத்தில் தனது ‘ஆர்ட்டெமிஸ்–1’
நிைவுப் பயைத்லத டகன்னடி விண்டவளி லையத்தில்
இருந்து கசாதித்தது.

ஈ) BSNL
✓

✓

5. ‘Ex–DUSTLIK’ என்பது இந்தியாவிற்கும் பின்வரும் எந்

மும்லபலயச் சார்ந்த ொொ கம்யூனிககஷன்சும் பார்முைா
–1உம் பல்ைாண்டுகாை உத்திசார் கூட்ொண்லைலய
அறிவித்துள்ளன. இதன்மூைம், ொொ கம்யூனிககஷன்ஸ்
பார்முைா–1இன் அதிகாரப்பூர்வ ஒளிபரப்பு இலைப்பு
வழங்குநராகும்.

நாட்டிற்கும் இலடகய நலடதபறும் ஒரு கூட்டு பாதுகாப்புப்
பயிற்சியாகும்?
அ) இைங்லக
ஆ) பிரான்ஸ்

இதன்மூைம் F1–ஐ உைக அளவில் 500 மில்லியனுக்கும்
அதிகைான ரசிகர்களுக்கு ஒளிபரப்ப இயலும்.

2. எட்டிககாப்பகா தபாம்லைகளுடன், “ஒரு நிலலயம் ஒரு

இ) உஸ்டபகிஸ்தான் 
ஈ) ஓைன்
✓

‘Ex–DUSTLIK’ எனப் டபயரிெப்பட்ெ இந்தியா ைற்றும்
உஸ்டபகிஸ்தானின் பலெகளுக்கு இலெயிைான கூட்டுப்
பயிற்சியின் மூன்றாவது பதிப்பு உஸ்டபகிஸ்தானின்
யாங்கியாரிக்கில் டதாெங்கியது.

✓

இந்தியாலவ அதன் கிடரகனடியர்ஸ் பலெயணிப்பிரிவும்
உஸ்டபகிஸ்தாலன அதன் வெகைற்கு இராணுவ
துருப்புகளும் பிரதிநிதித்துவப்படுத்தப்படுகிறது.

✓

DUSTLIK–இன்
இதற்கு
முந்லதய
பதிப்பு
உத்தரகாண்டின் இராணிககட்டில் நலெடபற்றது.

யாரிப்பு” என்ற கருத்ல ச் தெயல்படுத்திய மு ல் இரயில்
நிலலயம் எது?
அ) லைசூரு
ஆ) விசாகப்பட்டினம் 
இ) லைதராபாத்
ஈ) டகாச்சின்
✓

✓

கீலழக்கெற்கலர இரயில்கவயில், விசாகப்பட்டினம் ரயில்
நிலையம், “ஒரு நிலையம் ஒரு தயாரிப்பு” என்ற கருத்லத
டசயல்படுத்தும் முதல் இரயில் நிலையம் ஆனது.

6. 2022 – ‘பீகார் திவாஸி’ன் கருப்தபாருள் என்ன?
அ) ெல் ஜீவன் ைரியாலி 

இதற்கான கருத்தாக்கம் சமீபத்திய பட்டெட்டில் அறிவிக்கப்
–பட்டிருந்தது. எட்டிககாப்பகா டபாம்லைகள் ைற்றும் லக
விலனப் டபாருட்கள் விசாகப்பட்டின ரயில் நிலையத்தில்
15 நாட்களுக்கு கசாதலன அடிப்பலெயில் காட்சிப்படுத்தப்
–பட்டு விற்பலன டசய்யப்படும்.

ஆ) ஸ்வச் பீகார்
இ) பீகார் கபட்டி பதாகவா
ஈ) ெல் சக்தி
✓

3. ‘கடால் உத்சவம்’ தகாண்டாடப்படுகிற ைாநிலம் எது?
அ) ைத்திய பிரகதசம்
ஆ) ைரியானா

பீகார் அதன் 110ஆவது உதய நாலள ைார்ச்.22 அன்று
டகாண்ொடியது. கெந்த 1912ஆம் ஆண்டு இகத நாளில்
வங்காள ைாகாைத்திலிருந்து பீகார் பிரிக்கப்பட்ெது. இந்த
ஆண்டு பீகார் திவாஸின் கருப்டபாருள், ‘ெல் ஜீவன்
ைரியாலி’ என்பதாகும்.

இ) கைற்கு வங்கம் 

7. பிப்கலாபி பாரத் காட்சியகம் ெமீபத்தில் எந் நகரத்தில்

ஈ) இராெஸ்தான்
✓

திறக்கப்பட்டது?

கைற்கு வங்க ைக்கள் வண்ைங்களின் திருவிழாலவக்
‘கொல் உத்சவம்’ என்ற டபயரில் டகாண்ொடுகிறார்கள்.
இக்கைாசார திருவிழா வசந்தகாைத்தின் டதாெக்கத்லத
குறிக்கிறது. இந்தியாவின் கிழக்குப் பகுதிகளில், வசந்த
விழா ‘கொல் உத்சவம்’, ‘கொல் யாத்ரா’, ‘கொல் பூர்ணிைா’
ைற்றும் ‘வசந்தா உத்சவம்’ என்று டகாண்ொெப்படுகிறது.

அ) புவகனஷ்வர்
ஆ) டகால்கத்தா 
இ) டகௌகாத்தி
ஈ) சிம்ைா
✓

டகால்கத்தாவின் விக்கொரியா நிலனவரங்கில் உள்ள
பிப்கைாபி பாரத் காட்சிக்கூெத்லத பிரதைர் நகரந்திர கைாடி
காடைாலிக்காட்சிமூைம், ‘ஷாஹீத் திவாஸ்’ என்ற
விழாவில் திறந்து லவத்தார்.

✓

விடுதலைப்கபாராட்ெத்தில் புரட்சியாளர்களின் பங்களிப்
–லபயும் பிரிட்டிஷ் காைனித்துவ ஆட்சிக்கு அவர்களின்
எதிர்ப்லபயும் இந்தக் காட்சிக்கூெம் காட்சிப்படுத்துகிறது.

4. ‘ஆர்தடமிஸ்–1’ என்பது எந் விண்தவளி முகமையின்
மு ன்லைத் திட்டைாகும்?
அ) இஸ்கரா
ஆ) NASA 
இ) ESA
ஈ) JAXA











 











8. “Step–Up to End TB – உலக காெகநாய் நாள் உச்சி
ைாநாடு – 2022” ஏற்பாடு தெய்யப்பட்ட நகரம் எது?
அ) புது தில்லி 
இ) டகாச்சி
ஈ) டசன்லன
ைத்திய சுகாதார அலைச்சர் Dr ைன்சுக் ைாண்ெவியா, புது
தில்லியில் உைக காசகநாய் நாலளடயாட்டி, “Step–Up to
End TB – உைக காசகநாய் நாள் உச்சிைாநாட்லெ”
டதாெங்கி லவத்தார். கெந்த 2018ஆம் ஆண்டில், பிரதைர்
கைாடி தில்லி காசகநாய் ஒழிப்பு உச்சிைாநாட்டிற்குத்
தலைலை தாங்கினார் ைற்றும் 2030ஆம் ஆண்டின்
காசகநாய் டதாெர்பான SDG இைக்கிற்கு 5 ஆண்டுகட்கு
முன்னதாக, 2025ஆம் ஆண்ெளவில் இந்தியாவில் காச
கநாலய முடிவுக்குக் டகாண்டுவர அவர் முன்டைாழிந்தார்.

9. BRICS டுப்பூசி R ைற்றும் D லையம் ைற்றும் டுப்பூசி
கூட்டாண்லை குறித்
நாடு எது?

பயிலரங்லகத் த ாடங்கியுள்ள

அ) இந்தியா 
ஆ) பிகரசில்
இ) சீனா
ஈ) ரஷ்யா
✓

ைத்திய சுகாதாரம் ைற்றும் குடும்ப நைத்துலற அலைச்சர்
Dr ைன்சுக் ைாண்ெவியா, BRICS தடுப்பூசி R&D லையம்
ைற்றும் பிற BRICS (பிகரசில், ரஷ்யா, இந்தியா, சீனா
ைற்றும் டதன்னாப்பிரிக்கா) தலைவர்களுென் இலைந்து
தடுப்பூசி கூட்ொண்லை குறித்த பயிைரங்லகத் டதாெங்கி
லவத்தார். இந்த லையம், கெந்த 2018 கொகன்னஸ்பர்க்
கபரறிவிப்பின் ஒருபகுதியாக அலைக்க திட்ெமிெப்பட்ெது.

10. 2022 – இந்தியா–ஜப்பான் வருடாந்திர உச்சி ைாநாடு
நலடதபற்ற இடம் எது?
அ) கொக்கிகயா
இ) டசன்லன
ஈ) ஒசாகா

✓

இந்தியா–ெப்பான் வருொந்திர உச்சிைாநாடு 2022–இன்
கபாது புதுதில்லியில் பிரதைர் கைாடியும் ெப்பானிய பிரதைர்
புமிகயா கிஷிொவும் கபச்சுவார்த்லத நெத்தினர். இந்தச்
சந்திப்புக்குப் பிறகு, ெப்பான் இந்தியாவில் 5 டிரில்லியன்
டயன் அல்ைது `3.2 இைட்சம் ககாடி முதலீடு டசய்ய
உள்ளதாக இந்தியப் பிரதைர் அறிவித்தார்.
ெப்பானிய அரசாங்கத்தின் தலைவராக ெப்பான் பிரதைர்
இந்தியா வருவது இது முதல் முலறயாகும்.





பிரதைர் கைாடி தலைலையிைான ைத்திய அலைச்சரலவ,
பிரதைரின் கரிப் கல்யாண் அன்ன கயாெனா (PM-GKAY)
திட்ெத்லத கைலும் ஆறு ைாதங்களுக்கு நீட்டித்துள்ளது.
டசப்ெம்பர் 2022 (கட்ெம் VI).
உைகின் மிகப்டபரிய உைவுப்பாதுகாப்புத் திட்ெைாக
பிரதைரின் ஏலழகள் நைன் உைவுத்
(PM-GKAY)
திட்ெம் கெந்த 2020ஆம் ஆண்டு ஏப்ரல் ைாதம் முதல்
டசயல்படுத்தப்பட்டு வருகிறது.
இத்திட்ெத்தின்கீழ் டைாத்தம் `3.40 ைட்சம் ககாடி டசைவா
-கும் என ைதிப்பிெப்பட்டுள்ளது. நாடு முழுவதும் இந்தத்
திட்ெத்தின்கீழ் 80 ககாடி கபர் பயன்டபறுவர். இதற்கான
முழு நிதிலயயும் ைத்திய அரகச வழங்கும்.
நீட்டிக்கப்பட்ெ பிரதைரின் ஏலழகள் நைன் உைவுத்
திட்ெத்தின் கீழ், ஒவ்டவாரு பயனாளியும் கதசிய உைவுப்
பாதுகாப்புச் சட்ெத்தின் கீழ் வழங்கப்படும் உைவு
தானியங்களுென் கூடுதைாக நபர் ஒருவருக்கு ைாதம் 5
கிகைா இைவச உைவு தானியம் வழங்கப்படும்.
2. உைக பாரம்பரிய ைருத்துவ லையம் அலைப்பதற்கான
உென்படிக்லகயில் ைத்திய ஆயுஷ் அலைச்சகம் ைற்றும்
உைக சுகாதார அலைப்பு லகடயழுத்து
குெராத்தின் ொம்நகரில் உைக சுகாதார அலைப்பின்
உைக பாரம்பரிய ைருத்துவ லையம் அலைப்பதற்கான
ஒப்பந்தத்தில் உைக சுகாதார அலைப்புென் லையத்தின்
தாயகைான
இந்தியாவின்
ஆயுஷ்
அலைச்சகம்
லகடயழுத்திட்டுள்ளது. இதன் இலெக்காை அலுவைகம்
குெராத்தின் ஆயுர்கவத ஆராய்ச்சி ைற்றும் பயிற்சி
நிறுவனத்தில் இயங்கும். ைத்திய அரசின் 250 மில்லியன்
அடைரிக்க ொைர் முதலீட்டுென் இந்த லையம் டசயல்படும்.
உைக ைக்களின் ஒட்டுடைாத்த நைலன முன்கனற்றுவதற்
-கான, உைகம் முழுவதும் உள்ள பாரம்பரிய ைருத்துவ
வளத்லத நவீன அறிவியல் ைற்றும் டதாழில்நுட்பம்
மூைைாக கைம்படுத்துவகத இதன் கநாக்கைாகும்.

ஆ) புது தில்லி 

✓



1. பிரதைரின் ஏலழகள் நைன் உைவுத் திட்ெத்லத (PMGKAY) கைலும் ஆறு ைாதங்களுக்கு (ஏப்ரல்-டசப்ெம்பர்,
2022) நீட்டிக்க ைத்திய அலைச்சரலவ ஒப்புதல்

ஆ) மும்லப

✓



3. கதசிய ஓட்ெப்பந்தய சாம்பியன்ஷிப் கபாட்டியில் இந்திய
ரயில்கவயின் ைகளிர் அணி தங்கம் டவன்றது
நாகாைாந்து தலைநகர் ககாகிைாவில் நலெடபற்ற
56ஆவது கதசிய ஓட்ெப்பந்தய சாம்பியன்ஷிப் கபாட்டியில்
ைகளிர் பிரிவில் இந்திய ரயில்கவ அணி தங்கம் டவன்றது.
இரயில்கவ விலளயாட்டு கைம்பாட்டு ஆலையத்லதச்
கசர்ந்த வர்ஷா கதவி, ைஞ்சு யாதவ், பிரினு யாதவ், ைன்னி
கதவி ஆகிகயாலரக் டகாண்ெ குழு கபாட்டியில் இந்தப்
பதக்கத்லத டவன்றது,
ஆெவர் பிரிவில் இந்திய இரயில்கவ அணியின் நகரந்திர
பிரதாப், திகனஷ், வீகரந்திர குைார் பால், ைர்ஷத் ைாத்கர
ஆகிகயாலரக் டகாண்ெ குழு டவள்ளி டவன்றது.









 















நாட்டில் மிகப்டபரிய விலளயாட்டுப் பணியாளர்கலள
டகாண்ெ துலறயாக இந்திய இரயில்கவ உள்ளது.
நாட்டின் விலளயாட்டுப் பிரிவில் அளவில்ைா பங்களிப்லப
அது வழங்கியுள்ளது. கொக்கிகயா ஒலிம்பிக் கபாட்டியில்
இந்தியா டவன்ற 7 பதக்கங்களில் 4 பதக்கங்கலள
டவன்றவர்கள் இந்திய இரயில்கவலயச் கசர்ந்தவர்கள்.
4. டசன்ட்ரல் இரயில் நிலையத்தில் காஞ்சிபுரம் பட்டுப்
புெலவ அரங்கு
டதற்கு ரயில்கவயின் டசன்லன ககாட்ெம் சார்பில், ‘ஒரு
நிலையம் ஒரு தயாரிப்பு திட்ெத்தின்’கீழ், டசன்ட்ரல் ரயில்
நிலையத்தில் காஞ்சிபுரம் பட்டுப்புெலவகளின் விற்பலன
அரங்கு திறக்கப்பட்ெது.
5. இதயகநாயால் 28% உயிரிழப்பு
நாட்டில் கெந்த 2016-இல் பதிவான டைாத்த உயிரிழப்புக
-ளில் 28 சதவீதம் இதயம் டதாெர்புலெய கநாய்களால்
ஏற்பட்ெலவ என ைக்களலவயில் சுகாதாரத்துலற
இலையலைச்சர் பாரதி பிரவீண் பவார் டதரிவித்தார்.
இந்திய ைருத்துவ ஆராய்ச்சி கவுன்சில் டவளியிட்ெ ஆய்வு
முடிவின்படி, கெந்த 2016-இல் பதிவான உயிரிழப்புகளில்
28.1% இதயகநாயால் பதிவானலவ என்பது டதரியவந்து
உள்ளது. இதுகவ கெந்த 1990-இல் 15.2 சதவீதைாக
இருந்தது. இகதகபாை, நாட்டில் பதிவான உயிரிழப்புகளில்
63% டதாற்றாகநாய்களின் காரைைாக ஏற்பட்ெலவ என
அதில் இலையலைச்சர் பாரதி பவார் டதரிவித்துள்ளார்.
6. NITI ஆகயாக்கின் ஏற்றுைதி தயார்நிலைக்குறியீடு:
குெராத் 2ஆம் ஆண்ொக முதலிெம்; தமிழகம் 4ஆம் இெம்
NITI ஆகயாக்கின் ஏற்றுைதி தயார்நிலை குறியீடு 2021இல் குெராத் டதாெர்ந்து 2ஆவது ஆண்ொக முதலிெத்லத
தக்கலவத்துக் டகாண்டுள்ளது.
இதுகுறித்து கைலும் டதரிவிக்கப்பட்டுள்ளதாவது:
ைாநிைங்களின்
ஏற்றுைதிக்கான
திறன்
ைற்றும்
டசயல்பாடுகள் எந்த அளவுக்கு தயார்நிலையில் உள்ளது
என்பலத சுட்டிக்காட்டுவலத அடிப்பலெயாகக் டகாண்டு
NITI
ஆகயாக்
ஏற்றுைதி
தயார்நிலைப்பட்டியல்
டவளியிெப்படுகிறது.
2021-க்கான இப்பட்டியலில் குெராத் டதாெர்ந்து 2ஆவது
ஆண்ொக முதலிெத்லத தக்கலவத்துக் டகாண்டுள்ளது.
இதலனத் டதாெர்ந்து, ைகாராஷ்டிரம், கர்நாெகம், தமிழகம்,
ைரியானா, உத்தர பிரகதசம், ைத்திய பிரகதசம், பஞ்சாப்,
ஆந்திரபிரகதசம் ைற்றும் டதைங்கானா ஆகிய ைாநிைங்கள்
உள்ளன.
ைட்சத்தீவு, அருைாசை பிரகதசம், மிகசாரம், ைொக் ைற்றும்
கைகாையா ஆகியலவ ஏற்றுைதி தயார்நிலை பட்டியல்2021-இல் கலெசி நிலைகளில் இெம்டபற்றுள்ளன.
டைாத்த ஏற்றுைதியில் 70% பங்களிப்பில் ைகாராஷ்டிரம்,
குெராத், கர்நாெகம், தமிழகம் ைற்றும் டதைங்கானா ஆகிய
5
ைாநிைங்கள்
ஆதிக்கம்
டசலுத்தி
வருவதாக
டதரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.











 











1. 2022 – பிரிட்ஸ்கர் பரிசை வென்றெர் யார்?


✓

அ) டிபெட ோ பிரோன்சிஸ் பெடர 
ஆ) அன்டே லோெ ன்
இ) ஜீன் பிலிப் வோசல்
ஈ) அரத இடசோசோகி
✓

✓

பிரிட்ஸ்ெர் ெரிசச வழங்கும் ஹயோத் அறக்ெட் சை,
ந ப்பு 2022ஆம் ஆண்டுக்ெோே ெரிசின் பவற்றியோைரோெ
டிபெட ோ பிரோன்சிஸ் பெடரசவ அறிவித்துள்ைது.

வைய்த முதல் இந்திய மாநிலம் எது?
அ) தமிழ்நோடு
ஆ) டெரைோ 
இ) ெஞ்சோப்
ஈ) இரோஜஸ்தோன்
✓

தரநிசல என்ன?
அ) 123
ஆ) 136 
இ) 141
ஈ) 146
✓

தரநிசல என்ன?

பதரிவுபசய்யப்ெட் இ ங்ெளில் ெரிம–நடுநிசல உழவு
முசறெசை அறிமுெப்ெடுத்திய நோட்டின் முதல் மோநிலமோெ
டெரைோ மோறவுள்ைது. இந்தத் திட் த்திற்ெோெ மோநில அரசு
2022–23 ெட்பஜட்டில் `6 டெோடி ஒதுக்கீடு பசய்துள்ைது.
முதற்ெட் மோெ 13 ெண்சணெளில் இந்த ெரிம–நடுநிசல
டவைோண் முசற பசயல்ெடுத்தப்ெடும்.

6. கதசிய இ–விதான் வையலிசய (NeVA) வையல்படுத்திய

2022 – ஐநோ உலெ மகிழ்ச்சி அறிக்செயில், இந்தியோ
136ஆவது இ த்தில் உள்ைது. இது ெட்டியலின் இறுதியில்
இருந்து ெத்தோவது இ மோகும். ஐக்கிய நோடுெள் சசெயின்
ென்ேோட்டு மகிழ்ச்சி நோசை முன்னிட்டு இந்த அறிக்செ
பவளியி ப்ெட்டுள்ைது. 146 நோடுெள்பெோண் இப்ெட்டியலி
–ல் பின்லோந்து பதோ ர்ந்து 5ஆம் ஆண் ோெ முதலி த்தில்
உள்ைது.

3. உலகளாவிய ககாதுசம உற்பத்தியில் இந்தியாவின்

டமற்கு உக்சரனில் உள்ை ஒரு பெரிய நிலத்தடி ஆயுதக்
கி ங்செ ரஷ்ய ரோணுவம் மீவுயர் அதிர்பவண்பெோண்
எறிெசணசய ஏவி அழித்ததோெ ரஷ்யோவின் ெோதுெோப்பு
அசமச்செம் அறிவித்துள்ைது. ‘கின்சல்’ அல்லது ‘ட ெர்’
என்றசழக்ெப்ெடும் இந்த எறிெசண இப்டெோரில் முதல்
முசறயோெ ரஷ்யோவோல் ெயன்ெடுத்தப்ெட் து.

5. கார்பன்–நடுநிசல கெளாண் முசறகசள அறிமுகம்

இது ெட் க்ெசலக்ெோே உலகின் மிெ முக்கியமோே
விருதோெ ெோர்க்ெப்ெடுகிறது. புர்கிேோ ெோடசோவில் பிறந்த
டிபெட ோ பிரோன்சிஸ் பெடர, ‘பிரிட்ஸ்ெர்’ ெரிசசப் பெற்ற
முதல் ஆப்பிரிக்ெ ெட் க் ெசலஞரோவோர்.

2. 2022 – உலக மகிழ்ச்சி அறிக்சகயில் இந்தியாவின்



நாட்டின் முதல் மாநில ைட்டமன்றம் எது?
அ) தமிழ்நோடு
ஆ) நோெோலோந்து 
இ) டமற்கு வங்ெோைம்
ஈ) பதலுங்ெோேோ
✓

டதசிய இ–விதோன் பசயலி திட் த்சதச் பசயல்ெடுத்தும்
நோட்டின் முதல் மோநில சட் மன்றம் நோெோலோந்து ஆகும்.

✓

60 உறுப்பிேர்ெள் பெோண் இந்தச் சட் சசெயில் உள்ை
ஒவ்பவோரு டமசசயிலும் ஒரு ட ப்பலட் அல்லது மின்
நூல் இ ம்பெற்றிருக்கும். மத்திய நோ ோளுமன்ற விவெோர
அசமச்செத்தின் டமற்ெோர்சவயில், ‘NeV’ பசயல்ெடுகிறது.

அ) முதலோவது
ஆ) இரண் ோவது 
இ) மூன்றோவது

7. வைாஜிலா கணொயானது, பின்ெரும் எந்த மாநிலம் /

ஈ) நோன்ெோவது
✓

✓

UT–ஐ நாட்டின் பிற பகுதிகளுடன் இசணக்கிறது?

டெோதுசம உற்ெத்தியில் சீேோவுக்கு அடுத்தெடியோெ
உலகிடலடய இரண் ோவது மிெப்பெரிய நோ ோெ இந்தியோ
உள்ைது. இந்த நிதியோண்டில் இந்தியோ 7 மில்லியன் ன்
டெோதுசமசய ஏற்றுமதி பசய்து சோதிக்ெவுள்ைது.

அ) ஹிமோச்சல பிரடதசம்
ஆ) ல ோக் 
இ) சிக்கிம்

மத்திய நுெர்டவோர் விவெோரங்ெள், உணவு மற்றும் பெோது
விநிடயோெ அசமச்செத்தின்ெடி, உலெைோவிய விசலெளி
–ன் ஏற்றம் சந்சதப் ெங்செப் பெறுவதற்ெோே வோய்ப்செ
வழங்குகிறது. பிப்ரவரி மோத இறுதிவசர, இந்தியோ 6.6
மில்லியன் ன் டெோதுசமசய ஏற்றுமதி பசய்துள்ைது.

✓

பசோஜிலோ
ெணவோயோேது
ஸ்ரீநெர்–ெோர்கில்–டல
சோசலயி –ல் ெோஷ்மீர் ெள்ைத்தோக்கிற்கும் ல ோக்கிற்கும்
இச டய இசணப்செ வழங்குகிறது. இது ல ோக்செ
நோட்டின் பிற ெகுதிெளு ன் இசணக்கிறது.

4. ‘கின்ைல் – Kinzhal’ என்னும் மீவுயர் அதிர்வெண்

✓

எல்சலப்புற சோசலெள் அசமப்ெோல் (BRO) இக்ெணவோய்
திறக்ெப்ெட்டுள்ைது. இக்ெணவோய் 11,650 அடி உயரத்தில்
அசமந்துள்ைது. பெோதுவோெ ஒவ்டவோர் ஆண்டும் நவம்ெர்
மோத இறுதியில் மூ ப்ெட்டு அடுத்த ஆண்டு ஏப்ரல் நடுப்
ெகுதியில் இக்ெணவோய் திறக்ெப்ெடுகிறது.

வகொண்ட எறிகணை சொர்ந்த நொடு எது?
அ) உக்சரன்
ஆ) ரஷ்யோ 

ஈ) அஸ்ஸோம்

இ) அபமரிக்ெோ
ஈ) வ பெோரியோ











 











8. ‘சுஜலாம் 2.0’ பரப்புசரயின் முக்கிய கநாக்கம் என்ன?
அ) நிலத்தடி நீர் ெோதுெோப்பு
ஆ) ெழிவுநீர் டமலோண்சம 
ஈ) பவள்ைநீர் டமலோண்சம

✓

ெழிவுநீர் டமலோண்சமக்ெோே ‘சுஜலோம் 2.0’ ெரப்புசரசய
மத்திய ஜல்சக்தி அசமச்சர் ெடஜந்திர சிங் பசெோவத்
பதோ ங்கிசவத்தோர். இந்தோண்டு உலெ நீர் நோளுக்ெோேக்
ெருப்பெோருள், “நிலத்தடிநீர்: ெண்ணுக்கு பதரியோதசத
ெோணச்பசய்வது”.
மக்ெள் ெங்ெளிப்பின்மூலம் ெழிவுநீர் டமலோண்சமசய
டமற்பெோள்வதுதோன் இப்பிரசோரத்தின் டநோக்ெம். இந்தப்
பிரச்சோரம்மூலம் பெோதுமக்ெள், ெஞ்சோயத்துக்ெள், ெள்ளிெள்
மற்றும் அங்ென்வோடிெசை ெழிவுநீர் டமலோண்சமக்கு
ெயன்ெடுத்த திட் மி ப்ெட்டுள்ைது.

9. ொனிலிருந்து ொன் இலக்சகத் தாக்கும் பிரம்கமாஸ்
சூப்பர்ைானிக் ஏவுகசணசய வெற்றிகரமாக கைாதசன
வைய்த அசமப்பு எது?
அ) ISRO
ஆ) DRDO 
இ) HAL
ஈ) BHEL
✓




1. இந்தியோ-ஐக்கிய அரபு அமீரெம் தச யற்ற வர்த்தெ
ஒப்ெந்தம்: டம 1-இல் அமலோெ வோய்ப்பு

இ) மசழநீர் டமலோண்சம
✓



அந்தமோன் & நிக்டெோெோர் தீவுெளில் ெோதுெோப்பு ஆரோய்ச்சி
மற்றும் டமம்ெோட்டு அசமப்பு (DRDO) வோனில் இருந்து
வோன் இலக்செத் தோக்கும் பிரம்டமோஸ் சூப்ெர்சோனிக்
ஏவுெசணசய பவற்றிெரமோெ ெரிடசோதசே பசய்தது.
நீட்டிக்ெப்ெட் ஏவுெசண அதன் இலக்செ துல்லியமோெத்
தோக்கியது.

10. 2022இல், ‘BIMSTEC உச்சிமாநாட்சட’ நடத்தும் நாடு
எது?

இந்தியோ-ஐக்கிய அரபு அமீரெம் இச யிலோே தச யற்ற
வர்த்தெ ஒப்ெந்தம் நிெழோண்டு டம 1 முதல் அமலுக்கு வர
வோய்ப்புள்ைதோெ மத்திய வர்த்தெம் மற்றும் பதோழில்துசற
அசமச்சர் பியூஷ் டெோயல் பதரிவித்துள்ைோர்.
ஐக்கிய அரபு அமீரெத்தில் துசெ எக்ஸ்டெோ ெண்ெோட்சி
நச பெற்று வருகிறது. இந்தக் ெண்ெோட்சியில் மத்திய
அசமச்சோா் பியூஷ் டெோயல் ெலந்துபெோண்டு டெசியதோவது:
தற்டெோது இந்தியோ-யுஏஇ இச யிலோே வர்த்தெத்தின்
மதிப்பு 60 பில்லியன் ோலர் (சுமோர் `4.50 லட்சம் டெோடி).
இதசே அடுத்த 5 ஆண்டுெளில் 100 பில்லியன் ோலரோெ
(சுமோர் 7.60 லட்சம் டெோடி) அதிெரிக்கும் டநோக்கில், ெ ந்த
பிப்ரவரி மோதம் இந்தியோ, யுஏஇ இச டய விரிவோே
பெோருைோதோர ஒத்துசழப்பு ஒப்ெந்தம் செபயோப்ெோேது.
இந்த ஒப்ெந்தம் பதோ ர்ெோே விரிவோே தெவல்ெள் பெோது
பவளியில்
பவளியி ப்ெட்டுள்ைது.
அந்த
ஒப்ெந்தம்
பதோ ர்ெோே ஆவணப் ெணிெள், சுங்ெ அறிவிக்செெசை
விசரந்து முடிக்ெ முயற்சிக்ெப்ெட்டு வருகிறது.
இந்த ஒப்ெந்தத்சத நிெழோண்டு டம 1 முதல் அமல்ெடுத்த
முடியும் என்று நம்புகிடறோம். இதன்மூலம் யுஏஇ சந்சதக்கு
ஜவுளி, டவைோண்சம, ரத்திேம் மற்றும் ஆெரணங்ெள்
டெோன்ற துசறெளின் 6,090 சரக்குப் பெோருள்ெசை
வரிெளின்றி இந்திய வர்த்தெர் ஏற்றுமதி பசய்யமுடியும்.
தற்டெோது இந்தியோவிலிருந்து 26 பில்லியன் ோலர் (சுமோர்
`2 லட்சம் டெோடி) மதிப்பிலோே சரக்குெள் யுஏஇக்கு
ஏற்றுமதி பசய்யப்ெடுகின்றே. இந்நிசலயில், சிஇபிஏ
ஒப்ெந்தம் அமலுக்கு வரும் நோளிலிருந்து யுஏஇக்கு
ஏற்றுமதி பசய்யப்ெடும் 90% சரக்குெளுக்கு முழுசமயோே
வரிவிலக்குக் கிச க்கும். எஞ்சிய 9.5% சரக்குெளுக்கு
அடுத்த 5-10 ஆண்டுெளில் வரிவிலக்குக் கிச க்கும்.

அ) இந்தியோ
ஆ) இலங்செ 

2. சுவிஸ் ஓென் ெோட்மின் ன்: சிந்து ‘சோம்பியன்’

இ) ெோகிஸ்தோன்
ஈ) வங்ெோைடதசம்

சுவிஸ்
ஓென் ெோட்மின் ன் ஒற்சறயர்
பிரிவில்
இந்தியோவின் சிந்து சோம்பியன் ெட் ம் பவன்றோர்.

✓

வங்ெோை விரிகு ோ ெல்துசற பதோழில்நுட்ெ பெோருைோதோர
கூட்டுறவிற்ெோே முன்பேடுப்பு (BIMSTEC) உச்சிமோநோடு
ந ப்ெோண்டில் இலங்செயோல் ந த்தப்ெடுகிறது. BIMSTEC
சோசேம் & டெோக்குவரத்து இசணப்புக்ெோே BIMSTEC
மோஸ் ர் திட் ம் ஆகியசவ இலங்செ உச்சிமோநோட்டின்
டெோது செபயழுத்தி ப்ெ வுள்ைே.

சுவிட்சர்லோந்தின் ெசல் நெரில், சுவிஸ் ஓென் ‘சூப்ெர் 300’
ெோட்மின் ன் பதோ ர் ந ந்தது. இதன் பெண்ெள் ஒற்சறயர்
பிரிவு செேலில் இந்தியோவின் சிந்து, தோய்லோந்தின்
புசோேன் டமோதிேர். முதல் பசட்ச
21-16 எேக்
செப்ெற்றிய சிந்து, இரண் ோவது பசட்ச 21-8 எே
பவன்றோர்.

✓

BIMSTEC அசமப்பு 1997–இல் நிறுவப்ெட் து. டமலும் இது
வோங்ெோைடதசம், பூ ோன், இந்தியோ, டநெோைம், இலங்செ,
மியோன்மர் மற்றும் தோய்லோந்து ஆகிய ஏழு உறுப்பு
நோடுெசை உள்ை க்கியதோகும்.

பமோத்தம் 49 நிமி ம் நீடித்த டெோட்டியில் அசத்திய சிந்து
21-16, 21-8 என்ற டநர் பசட் ெணக்கில் பவற்றி பெற்று,
இத்பதோ ரில் முதன்முசறயோெ டெோப்செ பவன்றோர்.












 











3. மோற்றுத் திறேோளிெளுக்ெோே உெெரண மோதிரிெசை
டதர்வு பசய்ய புதிய திட் ம்: ந ப்ெோண்டில் `9.50 டெோடி
நிதி ஒதுக்கீடு
மோற்றுத் திறேோளிெளுக்ெோே உதவி உெெரணங்ெளின்
மோதிரிெசை டதர்வு பசய்ய புதிய திட் ம் அறிமுெம்
பசய்யப்ெட்டுள்ைது. டமலும், இத்திட் த்சதச் பசயல்ெடுத்த
ந ப்ெோண்டில் `9.50 டெோடி நிதி ஒதுக்கீடு பசய்யப்ெட்டு
உள்ைது. தமிழெம் முழுவதும் 13 லட்சத்துக்கும் டமற்ெட்
மோற்றுத்திறேோளிெள் வசித்து வருகின்றேர். இவர்ெளில்
உதவி
உெெரணங்ெள்
டதசவப்ெடும்
மோற்றுத்
திறேோளிெளுக்கு ஆண்டுடதோறும் சக்ெர நோற்ெோலி,
டமோட் ோர் பெோருத்திய சதயல் இயந்திரம் உள்ளிட் 24
வசெயோே உெெரணங்ெள் வழங்ெப்ெட்டு வருகின்றே.
இவ்வோறு
வழங்ெப்ெடும்
உதவி
உெெரணங்ெள்
குறிப்பிட் மோதிரிெளில் மட்டுடம வடிவசமக்ெப்ெட்டிருக்கு
-ம். இதேோல், மோற்றுத்திறேோளிெள் குறிப்பிட் மோதிரிசய
-த்தோன் பெறடவண்டிய நிசல உள்ைது. இவற்றுக்கு
மோற்றோெ, மோற்றுத்திறேோளிெள் மோதிரிெசை டதர்வு
பசய்ய புதிய திட் த்சத பசயல்ெடுத்த தமிழெ அரசு முடிவு
பசய்துள்ைது. இதேடிப்ெச யில், தமிழெத்தில் மோற்றுத்
திறேோளிெள்
டதர்வு
பசய்யும்
உெெரணங்ெளின்
மோதிரிெளுக்கும்
மோனியம்
வழங்கும்
திட் ம்
அறிமுெப்ெடுத்தப்ெட்டுள்ைது.





குற்ற ஆவணக் ெோப்ெெம் பதரிவித்துள்ைது. எேடவ,சசெர்
குற்றங்ெசைத்
தடுக்ெவும்,ந ந்த
குற்றங்ெளில்
குற்றவோளிெசை அச யோைம் ெண்டு செது பசய்யவும்
ெோவல் துசறயிேர் ெல்டவறு பதோ ர் ந வடிக்செெசை
டமற்பெோண்டுள்ைேர்.
அதன் ஒருெகுதியோெ, இசணய குற்ற வழக்குெளில்
விசரவோெ துப்புதுலக்கும் வசெயில் தமிழெத்தில்
முதல்முசறயோெ பசன்சே டவப்டெரியில் அதிநவீே
சசெர் த ய ஆய்வெம் உருவோக்ெப்ெட்டுள்ைது. இது
விசரவில் ெயன்ெோட்டுக்கு வர உள்ைது.
அடதடெோல, வோட்ஸ்-அப், முெநூல், இன்ஸ் ோகிரோம்
உள்ளிட்
சமூெ வசலதைங்ெசைக் ெண்ெோணிக்ெ
இஸ்டரல் பதோழில்நுட்ெம் டெோலீஸோரின் ெயன்ெோட்டுக்கு
பெோண்டு வரப்ெட்டுள்ைது. முதற்ெட் மோெ பசன்சே
ெோவைதுறக்கு இத்பதோழில்நுட்ெம் அறிமுெப்ெடுத்தப்ெட்டு
உள்ைது.

இந்தத் திட் த்தின்கீழ் முதல்ெட் மோெ மூன்று சக்ெர
சசக்கிள், சக்ெர நோற்ெோலி, டமோட் ோர் பெோருத்திய சதயல்
இயந்திரங்ெள், ெோதுக்குப் பின்ேோல் அணியும் ெோபதோலிக்
ெருவிெள் மற்றும் டமோட் ோர் பெோருத்தப்ெட்
நெரும்
வண்டிெள் ஆகிய ஐந்து வசெயோே உெெரணங்ெசை
மோற்றுத்திறேோளிெள் டதர்வு பசய்ய அனுமதியளிக்ெப்ெட்
-டுள்ைது.
இதன்மூலம்,
தோங்ெள்
விரும்பிய
உெெரணங்ெசை டதர்வு பசய்வதற்ெோே வோய்ப்பு
மோற்றுத் திறேோளிெளுக்கு ஏற்ெட்டுள்ைது. ந ப்ெோண்டில்
இந்த திட் த்சத பசயல்ெடுத்த `9.50 டெோடி நிதி ஒதுக்கீடு
பசய்யப்ெட்டுள்ைது.
4. சமூெ வசலதைங்ெசை ெண்ெோணிக்ெ இஸ்டரல்
பதோழில்நுட்ெம்: தமிழெ ெோவல் துசறயின் சசெர் க்சரம்
பிரிவில் அறிமுெம்
தமிழெ ெோவல் துசறயின் சசெர் கிசரம் பிரிவில், சமூெ
வசலதைங்ெசைக்
ெண்ெோணிக்ெ
இஸ்டரல்
பதோழில்நுட்ெம் அறிமுெம் பசய்யப்ெட்டுள்ைது.
பெோசல, பெோள்சை, ெ த்தல் உள்ளிட்
குற்றச்
பசயல்ெளின் எண்ணிக்செ குசறந்து வந்தோலும், வங்கி
டமோசடி, கிபரடிட் ெோர்டு, ப பிட் ெோர்டு டமோசடிெள், டெோலி
ெணக்கு மூலம் டமோசடி பசய்தல், சமூெ வசலதைங்ெளில்
டெோலி பசய்திெசைப் ெரவவிடுதல், அவதூறு ெரப்புதல்,
இசணயதைம்மூலம் பெண்ெள், குழந்சதெசை மே
ரீதியில்
துன்புறுத்துதல்,
ஆன்சலன்
டமோசடி,
வன்முசறசயத் தூண்டும் வசெயில் ெருத்துெசைப்
ெதிவிடுதல்
உள்ளிட்
சசெர்
குற்றங்ெளின்
எண்ணிக்செ அதிெரித்து வருகிறது.
குறிப்ெோெ, 2020-ம் ஆண்டில்தமிழெத்தில் சசெர்
குற்றங்ெள்இரண்டு ம ங்கு அதிெரித்திருப்ெதோெ டதசிய











 











1. ‘முக்கியமந்திரி பார்க் ச ௌந்தர்யகரன்’ திட்டத்ததச்


✓

ச யல்படுத்துகிற இந்திய மாநிலம்/UT எது?
அ) உத்தர பிரததசம்
ஆ) புது தில்லி 
இ) மத்திய பிரததசம்



‘Lamitiye – 2022’ என்பது இந்திய இராணுவம் மற்றும்
சசஷல்ஸ் பாதுகாப்புப் பலடகளுக்கு இலடயிைாெ கூட்டு
இராணுவப் பயிற்சியின் ஒன்பதாவது பதிப்பாகும். மார்ச்
22 முதல் 31 வலர சசஷல்ஸ் பாதுகாப்பு அகாதமியில்
நடத்தப்படும் இந்தப் பயிற்சிக்காக இந்திய இராணுவக்குழு
சசஷல்ஸ் சசன்றலடந்தது.

ஈ) குஜராத்
✓

5. இந்திய தூர்வாரல் கழகமானது எந்த நிறுவனத்துடன்

‘முக்கியமந்திரி பார்க் சசௌந்தர்யகரன்’ திட்டம் புது தில்லி
அரசால் சசயல்படுத்தப்பட்டு வருகிறது. இந்தத் திட்டத்தின்
ஒருபகுதியாக, தில்லி முதல்வர் அரவிந்த் சகஜ்ரிவால்,
ததசிய தலைநகரத்தில் சுமார் 3000 ஏக்கர் பரப்பளவில்
உள்ள 17 நகர்ப்புறக் காடுகலள, ‘உைகத்தரம்வாய்ந்த’
காடுகளாக மாற்ற அதிகாரிகளுக்கு உத்தரவிட்டார்.

இதைந்து முதலாவது உள்நாட்டு தூர்வாரும் கப்பதல
உருவாக்கியுள்ளது?
அ) சகாச்சி கப்பல்கட்டும் நிறுவெம் 
ஆ) மசகான் கப்பல்கட்டும் நிறுவெம்
இ) தகாவா கப்பல்கட்டுந்தளம்
ஈ) கார்டன் ரீச் கப்பல் கட்டுநர்கள் & சபாறியாளர்கள்

2. 2022 – ஏசபல் பரிசு யாருக்கு வழங்கப்பட்டுள்ளது?
அ) சடன்னிஸ் பார்செல் சல்லிவன் 

✓

இந்திய தூர்வாரல் கழகமமும் சகாச்சின் கப்பல்கட்டும்
நிறுவெமும் முதைாவது உள்நாட்டு தூர்வாரும் கப்பலை
உருவாக்குவதற்காெ ஒப்பந்தத்தில் லகசயழுத்திட்டெ.
இந்தக் கப்பலின் விலை சுமார் `920 தகாடியாகும்.

✓

இதுதவ இந்தியாவில் கட்டப்படுகிற மிகப்சபரிய மற்றும்
சதாழில்நுட்ப ரீதியாக தமம்பட்ட தூர்வரும் கப்பல் ஆகும்.

ஆ) கர்டிஸ் டி. சமக்முல்ைன்
இ) வில்லியம் பிரவுடர்
ஈ) ஹால் அசபல்சன்
✓

✓

நடப்பு 2022ஆம் ஆண்டிற்காெ ‘ஏசபல்’ பரிசு தபராசிரியர்
சடன்னிஸ் பார்செல் சல்லிவனுக்கு வழங்கப்பட்டுள்ளது.
இது சிறந்த கணிதவியைாளர்களுக்கு ஆண்டுததாறும்
வழங்கப்படுகிறது. இந்த விருது 2002–இல் நார்தவ
அரசாங்கத்தால் நிறுவப்பட்டது.

6. கிமவாமலடிமயா மதசியப்பூங்கா அதமந்துள்ள இந்திய
மாநிலம்/UT எது?
அ) இராஜஸ்தான் 

தபராசிரியர் சல்லிவனுக்கு, “இயற்கணிதம், வடிவியல்
மற்றும் இயக்கவியல் அம்சங்களில் இடவியலில் அவர்
சசய்த பங்களிப்புகளுக்காக” அப்பரிசு வழங்கப்பட்டது.

3. ‘AquaMAP’ தண்ணீர் மமலாண்தம மற்றும் சகாள்தக

ஆ) பஞ்சாப்
இ) மத்திய பிரததசம்
ஈ) மகாராஷ்டிரா
✓

கிதவாைாடிதயா ததசியப் பூங்கா இராஜஸ்தானின் பரத்பூர்
மாவட்டத்தில் அலமந்துள்ளது. சமீபத்தில், ஆபிரிக்காவின்
‘தபாமா தகப்சரிங் சடக்னிக்’ சகாண்ட ஒரு பரிதசாதலெ
இப்பூங்காவில் தமற்சகாள்ளப்பட்டது.

✓

450 கிமீ சதாலைவில் அலமந்துள்ள முகுந்தரா ஹில்ஸ்
புலிகள் காப்பகத்தில், இலரயின் தளத்லத தமம்படுத்தவும்
புள்ளிமான்கலளப் பிடிக்கவும் இடமாற்றம் சசய்யவும்
இந்தத் சதாழில்நுட்பம் பயன்படுத்தப்படுகிறது.

தமயத்ததத் சதாடங்கியுள்ள நிறுவனம் எது?
அ) ஐஐடி சமட்ராஸ் 
ஆ) IISc சபங்களூரு
இ) ஐஐடி காரக்பூர்
ஈ) ஐஐடி தில்லி
✓

✓

சமட்ராஸ் – இந்திய சதாழில்நுட்பக் கழகம் (IIT) ‘AquaMAP’
என்ற நீர் தமைாண்லம மற்றும் சகாள்லக லமயத்லதத்
திறந்து லவத்து அதன் வலைதளத்லதயும் சதாடங்கியது.
‘AquaMAP’ என்பது ஒரு ததசிய நீர் லமயமாகும். தமலும்,
இத்திட்டம் ரீதியாக IIT சமட்ராஸ் IIT தார்வாட் உடன்
இலைந்துள்ளது.
திறலமயாெ தண்ணீர் தமைாண்லம நலடமுலறகலள
வடிவலமத்து தமம்படுத்துவதன்மூைம் தண்ணீர் சார்ந்த
பிரச்சிலெகளுக்கு தீர்வுகலள வழங்குவலத இந்த
லமயம் தெது தநாக்கமாகக் சகாண்டுள்ளது.

7. மீபத்தில் புவி ார் குறியீடு சபற்ற, ‘நரசிங்கம்மபட்தட
நாகஸ்வரம்’ ார்ந்த மாநிலம் எது?
அ) தமிழ்நாடு 
ஆ) தகரளம்
இ) கர்நாடகா
ஈ) தமற்கு வங்காளம்
✓

தமிழ்நாட்டின், ‘நரசிங்கப்தபட்லட நாகஸ்வரம்’ ஆனது
‘பதிலெந்தாம் வகுப்பு இலசக்கருவி’ என்ற பிரிவின்கீழ்
புவிசார் குறியீடு சபற்றுள்ளது. தஞ்சாவூரில் அலமந்துள்ள
நரசிங்கம்தபட்லட கிராமத்தில் இந்தக் கருவி லகயால்
தயாரிக்கப்படுகிறது. ஒரு வலக கருங்காலி மரம் ததர்வு
சசய்யப்பட்டு இது உருவாக்கப்படுகிறது.

✓

நாைல் எெப்படும் ஒரு வலக தாவரத்தின் இலைகளில்
இருந்து இதன் பன்லெமூடி தயாரிக்கப்படுகிறது.

4. ‘Lamitiye – 2022’ என்பது இந்தியாவிற்கும் பின்வரும்
எந்த நாட்டிற்கும் இதடயிலான ஒரு கூட்டு இராணுவப்
பயிற்சியாகும்?
அ) இைங்லக

ஆ) மாைத்தீவுகள்

இ) சசஷல்ஸ் 

ஈ) மடகாஸ்கர்











 











8. 2022 – உலக காடுகள் நாளுக்கானக் கருப்சபாருள்
என்ன?
அ) Forests & Sustainable Production and Consumption 
ஆ) World's Terrestrial Biodiversity
இ) Role of Forest in Achieving SDGs
ஈ) Trees – Pathway to Susutainability
✓

புவியில் உயிர்கலள நிலைநிறுத்துவதில் காடுகளின்
பங்கு குறித்த விழிப்புைர்லவ அதிகரிக்கும் தநாக்குடன்
ஒவ்தவார் ஆண்டும் மார்ச்.21 அன்று உைக காடுகள் நாள்
அனுசரிக்கப்படுகிறது.

✓

“Forests & Sustainable Production and Consumption ”
என்பது 2022ஆம் ஆண்டிற்காெ கருப்சபாருள் ஆகும்.
ஐநா அலவயின் கூற்றுப்படி, 80% பல்லுயிர் சபருக்கத்தில்
60,000–க்கும் தமற்பட்ட மர வலககளுடன் உைகின்
காடுகள் பங்களித்து வருகின்றெ.

9. ‘Hwasong–17’ எனப் சபயரிடப்பட்ட கண்டம் விட்டு
கண்டம் பாயும் ஏவுகதைதய மீபத்தில் பரிம ாததன
ச ய்த நாடு எது?
அ) சீொ

✓

1. தமிழகத்தில் 2 புதிய வணிக வளாகங்கள்: அரசு - அரபு
நிறுவெம் `3,500 தகாடிக்கு ஒப்பந்தம்
அரபு நாடுகளில் மிகப்சபரிய வணிக வளாகங்கலள
நடத்தி வரும் லுலு நிறுவெம், தமிழகத்திலும் 2 புதிய
வணிக வளாகங்கலள கட்டலமக்கவுள்ளது. இதற்காக
`3,500 தகாடி மதிப்பிைாெ புரிந்துைர்வு ஒப்பந்தம்
அபுதாபியில் முதல்வர் மு க ஸ்டாலின் முன்னிலையில்
லகசயாப்பமாெது.
2. 94-ஆவது ஆஸ்கர் விருதுப்பட்டியல்!
சிறந்த திலரப்படம் - தகாடா
சிறந்த அந்நியசமாழித் திலரப்படம் - டிலரவ் லம காாாா்
(ஜப்பான்)
சிறந்த இயக்குநர் - தஜன் தகம்பியன் (The Power of the
Dog)
சிறந்த நடிகர் - வில் ஸ்மித் (கிங் ரிச்சர்டு)

இ) ஐக்கிய அரபு அமீரகம்

சிறந்த குைச்சித்திர நடிகர் - ட்தராய் தகாட்சர் (தகாடா)

ஈ) இஸ்தரல்

சிறந்த குைச்சித்திர நடிலக - அரியாொ டிதபாஸ்
(சவஸ்ட் லசடு ஸ்தடாரி)

கடந்த 2017ஆம் ஆண்டு முதல் கண்டம்விட்டு கண்டம்
பாயும் ஏவுகலைலய, ‘Hwasong–17’ என்ற சபயரில்
பரிதசாதலெ சசய்துள்ளதாக வடசகாரியா உறுதிசசய்து
உள்ளது. ‘Hwasong–17’ ஆெது அதிகபட்சமாக 6,248.5
கிமீ உயரத்தில் 1,090 கிமீட்டர் தூரம் பறந்து இைக்லகத்
தாக்கியது. ‘Hwasong–17’ ஆெது உைகின் மிகப்சபரிய
கண்டம்விட்டு கண்டம் பாயும் ஏவுகலை எெக் கூறப்படு
–கிறது.
கடந்த
2017
நவம்பரில்
பரிதசாதலெ
சசய்யப்பட்ட ‘Hwasong–15’, சுமார் 4,475 கிமீட்டர்
உயரத்லத எட்டியது மற்றும் 950 கிமீகலளக் கடந்தது.

சிறந்த அனிதமஷன் திலரப்படம் - என்தகன்தடா (ஜரீத்
புஷ், லபரன் தஹாவர்டு, கிளார்க் ஸ்சபன்சர்)
சிறந்த அனிதமஷன் குறும்படம் - தி விண்ட்ஷீல்டு
லவப்பர் (ஆல்பர்தடா மியால்தகா, லிதயா சான்சசஸ்)
சிறந்த ஆவைப்படம் - சம்மர் ஆப் தசால் (அமீர் தாம்ப்சன்,
தஜாசப் பதடல்)
சிறந்த ஆவைக்குறும்படம் - தி குயின் ஆப் தபஸ்கட்பால்
(சபன் பிரவுட்புட்)
சிறந்த அசல் திலரக்கலத - சபல்பாஸ்ட் (சகன்ெத்
பிரொக்)

ஆண்டில் இந்தியாவில் கா மநாய் பாதிப்பு % என்ன?

சிறந்த தழுவல் திலரக்கலத - தகாடா (சியான் சஹடர்)

அ) 2%

சிறந்த பாடல் – “தநா லடம் டு லட” (பில்லி ஐலிஷ்,
பினியஸ் ஓ காெல்)
சிறந்த ஒளிப்பதிவு - டியூன் (கிதரக் பிதரசர்)

இ) 9%

✓



ஆ) வட சகாரியா 

ஆ) 5%

✓



சிறந்த நடிலக - சஜசிகா தசஸ்சடயின் (தி ஐஸ் ஆப்
தடம்மி தபயி)

10. 2022–இந்திய கா மநாய் அறிக்தகயின்படி, 2021ஆம்

✓



ஈ) 19% 

சிறந்த படத்சதாகுப்பு - டியூன் (தஜா வாக்கர்)

‘2022 – இந்திய காசதநாய் அறிக்லக’ சமீபத்தில் மத்திய
சுகாதார அலமச்சரால் சவளியிடப்பட்டது.

சிறந்த கலை வடிவலமப்பு - டியூன் (பாட்ரிஸ் சவர்சமட்)
சிறந்த விஷுவல் எசபக்ட் - டியூன்

இவ்வறிக்லகயின்படி, கடந்தாண்டுகலள ஒப்பிடும்தபாது
2021ஆம் ஆண்டில் காசதநாயால் பாதிக்கப்பட்டவர்களின்
எண்ணிக்லக 19 சதவீதம் அதிகரித்துள்ளது. 2021ஆம்
ஆண்டில் அறிவிக்கப்பட்ட சமாத்த காசதநாயாளிகளின்
எண்ணிக்லக 19 இைட்சமாகும்.

சிறந்த ஒலித்சதாகுப்பு - டியூன் (தமக் ரூத், மார்க் மங்கினி)

2020–இல் இந்த எண்ணிக்லக 16 இைட்சமாக இருந்தது.
இந்தியாவில் 2019–2020–க்கு இலடயில் காசதநாயால்
ஏற்படும் இறப்பு விகிதம் 11 சதவீதம் அதிகரித்துள்ளது.









சிறந்த பின்ெணி இலச - டியூன் (ஹான்ஸ் ஜிம்மர்)
சிறந்த ஆலட வடிவலமப்பு - குரூசவல்ைா (சஜனி பீவன்)
சிறந்த ஒப்பலெ, கூந்தல் அைங்காரம் - தி ஐஸ் ஆப்
தடம்மி தபயி (லிண்டா தடாட்ஸ், ஸ்டீபனி இங்ரம்,
ஜஸ்டின் ராதை)



 















3. தசதி சதரியுமா?
மார்ச்.21: மணிப்பூர் முதல்வராக வீதரன்சிங் இரண்டாவது
முலறயாகப் சபாறுப்தபற்றார். அவருக்கு ஆளுநர் இை.
கதைசன் பதவி பிரமாைம் சசய்துலவத்தார்.
மார்ச்.22:
தமதகதாட்டு
அலை
விவகாரத்தில்
கர்நாடகாவுக்கு எதிராக தமிழக சட்டப் தபரலவயில்
தீர்மாெம் நிலறதவற்றப்பட்டது.
மார்ச்.23:
சசன்லெ
உயர்நீதிமன்றத்துக்கு
வழக்கறிஞர்கள் N மாைா, S சசளந்தர் ஆகிதயாலரப் புதிய
நீதிபதிகளாக நியமித்துக் குடியரசுத் தலைவர் ராம்நாத்
தகாவிந்த் உத்தரவு பிறப்பித்தார்.
மார்ச்.23: உத்தரகண்ட் முதல்வராக புஷ்கர் சிங் தாமி
இரண்டாவது முலறயாகப் சபாறுப்தபற்றார். அவருக்கு
ஆளுநர் குர்மிட் சிங் பதவி பிரமாைம் சசய்துலவத்தார்.
மார்ச்.24: தமிழ்நாட்டின் முதைலமச்சராக மு க ஸ்டாலின்
பதவிதயற்றுக் சகாண்ட பிறகு துபாயில் நலடசபறும்
சர்வததச சதாழில் கண்காட்சியில் பங்தகற்க முதன்
முலறயாக சவளிநாடு சசன்றார்.
மார்ச்.25: உத்தர பிரததச முதல்வராக தயாகி ஆதித்யநாத்
இரண்டாவது முலறயாக மீண்டும் சபாறுப்தபற்றார்.
அவருக்கு ஆளுநர் ஆெந்திசபன் பட்தடல் பதவி
பிரமாைம் சசய்துலவத்தார்.
மார்ச்.25: தமதகதாட்டு அலை விவகாரத்தில் தமிழ்நாடு
சட்டப்தபரலவயில் கண்டெ தீர்மாெம் நிலறதவற்றப்பட்
-டதற்குப் தபாட்டியாக கர்நாடக சட்டப்தபரலவயில்
ஆதரவு தீர்மாெம் நிலறதவற்றப்பட்டது.
மார்ச்.27: நியூசிைாந்தில் நலடசபற்றுவரும் 50 ஓவர்
மகளிர் உைகக்தகாப்லப கிரிக்சகட் தபாட்டியில் 3 சவற்றி,
4 ததால்விகளுடன் இந்திய அணி சவளிதயறியது.
4. தமிழ்நாட்டில் சபண்களின் பாதுகாப்புக்கு
இயங்குவது எப்படி? - ஒரு சதளிவுப்பார்லவ

‘181’

எதற்காக, எப்தபாது அறிமுகமாெது? – ‘181’ என்பது
மகளிருக்காெ உதவி எண். இது கட்டைமில்ைா சதாலை
தபசி எண். இது முதன்முதலில் தலைநகர் தில்லியில்தான்
சதாடங்கப்பட்டது.
மத்திய அரசு ‘நிர்பயா நிதி’ என்ற நிதிலய ஏற்படுத்தியது.
இந்த நிதி ஒதுக்கீட்டின்கீழ்தான் மகளிருக்காெ உதவி
எண் ‘181’ சதாடங்கப்பட்டது. இந்தச்தசலவ அந்தந்த மாநிை
தபாலீஸாரின் உதவியுடன் ‘Safe City’ திட்டத்தின்கீழ்
சசயல்படுத்தப்படுகிறது. தமிழகத்தில் கடந்த 2018 டிசம்பர்
10 முதல் இச்தசலவ சசயல்படுகிறது.
இலையதளத்திலும் புகார்…
‘181’ என்ற எண்லை அலழத்துப் புகார் சசால்ை இயைாத
தநரத்தில் https://tn181whl.org/tamil/ என்ற இலையதளத்
-திற்குச் சசன்று அங்குள்ள அரட்லட தசலவலயப்
பயன்படுத்திதயா இ-பார்ம் பயன்படுத்திதயா புகார்
அளிக்கைாம். 24 மணி தநரமும் இயங்கக் கூடிய தடால்
பிரீ
எண்லைப்
பற்றி
அறிந்துசகாள்வததாடு
அலெவருடனும் பகிர்ந்து சகாள்தவாம்.











 











1. ‘பாரத பாக்ய விதாதா’ விழா நடைபபறும் இைம் எது?


✓

கனிஜ் பிகதஷ் இந்தியா லிட் (KABIL) என்ைது கதசிய
அலுமினியம் நிறுை ம் (NALCO), ஹிந்துஸ்தான் காப்ைர்
நிறுை ம் (HCL) மற்றும் மி ரல் எக்ஸ்ப்களாகரஷன்
கம்னைனி லிமினடட் (MECL) ஆகிய மூன்று னைாதுத்துபற
நிறுை ங்களின் கூட்டு நிறுை மாகும்.

✓

ெமீைத்தில், சுரங்கத்துபற ஒத்துபழப்புக்கா
முதன்பம
புரிந்துணர்வு ஒப்ைந்தம், கனிஜ் பிகதஷ் இந்தியா லிமினடட்
(KABIL) மற்றும் ஆஸ்திகரலியாவின் முதன்பம கனிம
ைெதி அலுைலகம் இபடகய பகனயழுத்தா து.

அ) மும்பை
ஆ) புது தில்லி 
இ) லக்ன

ௌ

ஈ) அகமதாைாத்
✓

✓



‘ைாரத ைாக்ய விதாதா’ என்ற தபலப்பில் 10 நாள் நடக்கும்
‘னெங்ககாட்பட திருவிழா’ புது தில்லியில் அபமந்துள்ள
னெங்ககாட்படயில் அண்பமயில் னதாடங்கியது. மத்திய
மகளிர் மற்றும் குழந்பதகள் கமம்ைாட்டுத்துபற அபமச்ெர்
ஸ்மிருதி இரானி இவ்விழாபை னதாடங்கிபைத்தார்.

5. ‘2022 - பஸ்ஸா ெர்ெயதெ ொம்பியன்ஷிப் உைக பாரா
தைகள கிராண்ட்பிரிக்ஸ்’ நடைபபறும் இைம் எது?

இந்தத் திருவிழா, ‘அமுதப்னைருவிழாவின்’ ஒருைகுதியாக
கலாச்ொர அபமச்ெகத்தால் ஏற்ைாடு னெய்யப்ைட்டுள்ளது.
னெங்ககாட்பட விழா இந்தியாவின் அப த்துப் ைகுதி
கலாொரத்பதயும், ைாரம்ைரியத்பதயும் நிப வுப்ைடுத்தும்
ஒரு விழாைாகும்.

அ) புது தில்லி
ஆ) துைாய் 
இ) னென்ப
ஈ) னகாழும்பு

2. ‘ஆண்டின் ஆளுநர்’ விருடத பென்ற மரியயா மார்பெல்,

✓

எந்த நாட்டு மத்திய ெங்கியின் ஆளுநராக இருந்தார்?
அ) சிலி 
ஆ) ஆஸ்திகரலியா
இ) னெர்மனி

13ஆைது ைாஸ்ஸா ெர்ைகதெ ொம்பியன்ஷிப் உலக ைாரா
தடகள கிராண்ட் பிரிக்ஸ் – 2022 துைாயில் னதாடங்கியது.
ைாராலிம்பியன் தரம்பிர் தபலபமயிலா
29 கைர்
னகாண்ட இந்திய அணி, 43 நாடுகபளச் கெர்ந்த சுமார்
500 ைாரா விபளயாட்டு வீரர்களுடன் இந்தப் கைாட்டியில்
ைங்ககற்கிறது.

ஈ) னைனிசுலா
✓

6. 2022 – ஆல் இங்கிைாந்து ஓப்பன் பாட்மிண்ைன்

மத்திய ைங்கிக்குழுவும் அதன் தபலயங்க ஆகலாெப க்
குழுவும் அண்பமயில் மத்திய ைங்கி விருதுகளின் 9ஆம்
ைதிப்பை (2022) னைளியிட்ட . சிலி நாட்டின் மரிகயா
மார்னெல், ‘நடப்ைாண்டுக்கா
(2022) சிறந்த ஆளுநர்’
விருதுக்கு கதர்வுனெய்யப்ைட்டுள்ளார். ‘Banco Central de
Chile’ என்ைது சிலியின் மத்திய ைங்கியின் னையர்.

3. ரிெர்வ் ெங்கியின் புத்தாக்க டமயத்தின் (RBIH) முதல்

ொம்பியன்ஷிப்பில் 2ஆமிைத்டத பென்ற இந்தியர் யார்?
அ) K ஸ்ரீகாந்த்
ஆ) P V சிந்து
இ) லக்ஷ்யா னென் 
ஈ) ொய்
✓

ஆல் இங்கிலாந்து ஓப்ைன் ைாட்மிண்டன் ொம்பியன்ஷிப் –
2022இல் இந்திய னடன்னிஸ் வீரர் லக்ஷ்யா னென் 2ஆம்
இடத்பதப் னைற்றார். ைர்மிங்காமில் நபடனைற்ற ஆடைர்
ஒற்பறயர் பிரிவு இறுதிப்கைாட்டியில், உலகின் நம்ைர்–1
விக்டர் ஆக்ெல்னென் லக்ஷ்யா னென்ப வீழ்த்தி ார்.

✓

மகளிர் ஒற்பறயர் பிரிவில் ெப்ைானின் யமகுச்சி அகாக
ொம்பியன் ைட்டம் னைன்றார். ஆடைர் இரட்படயர் பிரிவில்
இந்கதாக ஷியா ொம்பியன் ைட்டம் னைன்றது. மகளிர்
இரட்படயர் ைட்டம் மற்றும் கலப்பு இரட்படயர் ைட்டத்பத
ெப்ைான் னைன்றது.

தடைெர் யார்?
அ) கெ

ாைதி கிரிஸ் ககாைாலகிருஷ்ணன் 

ஆ) உர்ஜித் ைகடல்
இ) அபிஜீத் ைா

ர்ஜி

ஈ) விரல் ஆச்ொர்யா
✓

✓

இந்திய ரிெர்வ் ைங்கியின் (RBI) ஆளுநர் ெக்திகாந்த தாஸ்
னைங்களூருவில் இந்திய ரிெர்வ் ைங்கியின் (RBI) புத்தாக்க
பமயத்பத (RBIH) திறந்து பைத்தார். 100 ககாடி ஆரம்ை
மூலத ப்ைங்களிப்புடன், நிதிசார் புத்தாக்கங்களை ஊக்கு
–விக்கவும், ைளர்த்னதடுக்கவும் இது அபமக்கப்ைட்டுள்ளது.

7. மதிப்புமிக்க, ‘ஸ்யபார்ட்ஸ் ஐகான்’ விருடத பென்ற
இந்திய கிரிக்பகட் வீரர் யார்?

கெ ாைதி கிரிஸ் ககாைாலகிருஷ்ணன் இதன் முதலாைது
தபலைர் ஆைார். கமலும் னதாழிற்துபற மற்றும் கல்வித்
துபறபயச்கெர்ந்கதாரும் இதில் உறுப்னை உள்ள ர்.

அ) சுகரஷ் னரய்

அ) னைட்கராலியம்

ஆ) கச்ொ எண்னணய்

இ) முதன்பம கனிமங்கள் 

ஈ) மருத்துைப்னைாருள்









ா

ஆ) M S கதானி
இ) ெச்சின் னடண்டுல்கர்

4. கனிஜ் பியதஷ் இந்தியா லிட் (KABIL) என்பது எந்தப்
பபாருளின் விநியயாகத்டத உறுதிபெய்ெதற்காக உரு
–ொக்கப்பட்ை ஒரு கூட்டு நிறுெனமாகும்?

ா கநைால்

ஈ) விராட் ககாலி
✓

முன் ாள் இந்திய கிரிக்னகட் வீரர் சுகரஷ் னரய் ா,
மாலத்தீவு விபளயாட்டு விருதுகள் 2022இல் மதிப்புமிக்க
‘ஸ்கைார்ட்ஸ் ஐகான்’ விருபதப் னைற்றார்.



 











8. 2022 – ‘இந்தியாடெ மாற்றும் பபண்கள்’ விருதுகள்,
எத்தடன பபண் ொதடனயாளர்களுக்கு ெழங்கப்பட்ைது?
அ) 10




1. 5ஆைது BIMSTEC உச்சிமாநாடு

ஆ) 50
இ) 75 
ஈ) 100
✓



‘Women Transforming India (WTI) – இந்தியாபை மாற்றும்
னைண்கள்’ விருதுகளின் ஐந்தாைது ைதிப்பை NITI ஆகயாக்
நடத்தியது. நாட்டின் 75ஆைது ஆண்டு விடுதபலபயக்
னகாண்டாடும் விடுதபலயின் அமுதப்னைருவிழாவின் ஒரு
ைகுதியாக, 75 னைண் ொதப யாளர்களுக்கு இந்த
ஆண்டுக்கா (2022) விருதுகள் ைழங்கப்ைட்ட .

9. ‘WINGS INDIA–2022’ மாநாட்டை நைத்தும் நகரம் எது?

BIMSTEC (Bay of Bengal Initiative for Multi-Sectoral
Technical and Economic Cooperation) அபமப்பின் 5ஆைது
உச்சிமாநாடு அந்த அபமப்புக்கு தற்கைாது தபலபமப்
னைாறுப்புைகிக்கும் இலங்பக தபலபமயில் நடந்தது.
பிரதமர் உள்ளிட்ட உறுப்பு நாடுகளின் தபலைர்கள்
முன்னிபலயில், மூன்று BIMSTEC ஒப்ைந்தங்களும்
பகனயழுத்தாகி . (i) குற்ற விைகாரங்களில் ைரஸ்ைர ெட்ட
உதவிக்கா
BIMSTEC உடன்ைடிக்பக: (ii) இராஜ்ஜிய
ையிற்சித்துபறயில் ைரஸ்ைர ஒத்துபழப்புக்கா புரிந்துண
-ர்வு ஒப்ைந்தம் மற்றும் (iii) BIMSTEC னதாழில்நுட்ை மாற்ற
ைெதிக்கா அபமப்பு.
உறுப்பு நாடுகளின் தற்கைாபதய முன்னுரிபமகபள
பிரதிைலிக்கும் விதமாக, “மறுமலர்ச்சி அபடயக்கூடிய
பிராந்தியம், ைளமா
னைாருளாதாரம், ஆகராக்கியமா
மக்கள்” என்ைகத இந்த மாநாட்டின் பமயக்கருத்தாகும்.

அ) புது தில்லி
ஆ) மும்பை
இ) பைதராைாத் 
ஈ) புக
✓

சிவில் ைான் கைாக்குைரத்து அபமச்ெகம் மற்றும் இந்திய
னதாழில் மற்றும் ைர்த்தக ெங்கங்களின் கூட்டபமப்பு
(FICCI) ஆகியபை இபணந்து ‘WINGS INDIA – 2022’
என்னும் ஆசியாவின் மிகப்னைரிய ைான் கைாக்குைரத்து
னதாடர்ைா நிகழ்ச்சிபய பைதராைாத்தில் நடத்தி .

✓

புதிய ைணிகங்கபள பகயகப்ைடுத்தல், முதலீடுகள்,
னகாள்பக உருைாக்கம் மற்றும் பிராந்திய இபணப்பு
ஆகியைற்றில் இது கை ஞ்னெலுத்தியது.

✓

ைான்கைாக்குைரத்து பமயமாக ஐதராைாத் இருப்ைதால்
அங்கு இந்த நிகழ்ச்சி நடத்தப்ைட்டது. நாட்டின் 75ஆைது
ஆண்டின் சுதந்திரத்பதக் னகாண்டாடும் விடுதபலயின்
அமுதப் னைருவிழாவின் ஒருைகுதியாக, “இந்தியா@75:
விமா த் னதாழிலுக்கா
புதிய னதாடுைா ம்” என்ைது
இந்த நிகழ்வின் கருப்னைாருளாக இருந்தது.

10. உைகின் முதல் ெனவுயிரி பாதுகாப்புப் பத்திரத்டத
பெளியிட்ை நிறுெனம் எது?
அ) உலக ைங்கி 
ஆ) ஐநா சுற்றுச்சூழல் திட்டம்
இ) உலக னைாருளாதார மன்றம்
ஈ) ைன்
✓

ாட்டுச் னெலைாணி நிதியம்

ை வுயிரிகள் ைாதுகாப்புப் ைத்திரம் எ ப் னையரிடப்ைட்ட
உலகின் முதல் ை வுயிரிகள் ைத்திரத்பத உலக ைங்கி
னைளியிட்டுள்ளது. இரண்டு னதன் ாப்பிரிக்க காப்புப்
ைகுதிகளா அட்கடா யாப கள் கதசியப்பூங்கா மற்றும்
கிகரட் ஃபிஷ் ரிைர் கநச்ெர் ரிெர்வ் ஆகியைற்றிற்காக $150
மில்லியன் டாலர்கள் னெலவிடப்ைடும்.




2. நீர் கமலாண்பம: தமிழ்நாட்டுக்கு 6 கதசிய விருதுகள்
மத்திய அரசின் நீர் கமலாண்பமத் திட்டத்தில் சிறப்ைாக
னெயல்ைட்டதற்காக தமிழ்நாட்டுக்கு 6 கதசிய விருதுகள்
கிபடத்துள்ள . குடியரசுத் தபலைர் ராம்நாத் ககாவிந்த்
தபலபமயில் தில்லியில் நபடனைற்ற விழாவில் இந்த
விருதுகபள மத்திய ெல் ெக்தித் துபற அபமச்ெர்
ககெந்திர சிங் னஷகாைத் ைழங்கி ார்.
நீர்
கமலாண்பமயில்
மக்கபளயும்
ைல்கைறு
தரப்பி பரயும்
முழுபமயாக
ஈடுைடுத்துைபத
ஊக்குவிக்கும் ைபகயில், கதசிய நீர் விருதுகபள மத்திய
அரசு கடந்த 2018-ஆம் ஆண்டு அறிவித்தது. தண்ணீரின்
முக்கியத்துைம் குறித்து மக்களிபடகய விழிப்புணர்பை
ஏற்ைடுத்தவும், ையனுள்ள நீர் கமலாண்பம நபடமுபறக
-பளப் பின்ைற்றுைைர்கபள ஊக்குவிக்கவும் இந்த விருது
ைழங்கப்ைடுகிறது.
இதில் சிறந்த மாநிலம், மாைட்டம், ஊராட்சி, ைள்ளிகள்,
தனியார்
நிறுை ம்,
னதாழிற்ொபலகள்,
தன் ார்ைலர்கள் உள்ளிட்ட 11 பிரிவுகளில் மத்திய ெல்
ெக்தித் துபற அபமச்ெகம் ொர்பில் ஆண்டுகதாறும் 57
கதசிய நீர் விருதுகள் ைழங்கப்ைடுகின்ற .
நீர்கமலாண்பமயில் சிறப்ைாக னெயல்ைடும் மாநிலங்கபள
ெல் ெக்தித் துபறயின் சிறப்புக் குழு, மாநில ைாரியாக
கநரில் கள ஆய்வு னெய்து விருதுகபள ைழங்கி ைருகிறது.
தமிழ்நாடு 3-ஆம் இடம்: நிகழாண்டு மூன்றாைது கதசிய
நீர் விருதுகள் ைழங்கும் விழா தில்லி விஞ்ஞான் ைைனில்
குடியரசுத் தபலைர் ராம்நாத் ககாவிந்த் தபலபமயில்
நபடனைற்றது. ஒட்டுனமாத்தமாக நீர் கமலாண்பமயில்
சிறந்து விளங்கிய மாநிலங்களின் ைட்டியலில் உத்தர
பிரகதெ மாநிலம் முதலிடம் பிடித்தது.
இரண்டாம் இடத்பத இராெஸ்தான் மாநிலம் னைற்றது.
மூன்றாமிடத்பத தமிழ்நாடு பிடித்தது. 2020-ஆம் ஆண்டு









 















ைழங்கப்ைட்ட இரண்டாைது கதசிய நீர் விருதில், தமிழகம்
முதலாைது இடத்பதப் பிடித்திருந்தது.

5. `400 ககாடியில் உருைாக்கப்ைட்டுள்ள ‘னென்ட்ரல்
ஸ்னகாயர்’

காகைரிப்ைட்டி

னென்ப மத்திய ரயில் நிபலயம் எதிகர கைாக்குைரத்து
னநரிெபலக் குபறக்கும் ைபகயில் `400 ககாடி னெலவில்
‘னென்ட்ரல் ஸ்னகாயர்’ என்ற திட்டம் னெயல்ைடுத்தப்ைட்டு
உள்ளது.

ம் ைள்ளிக்கு முதல் ைரிசு:

நீர் கமலாண்பமயில் சிறந்த ைள்ளிகள் பிரிவில்
கிருஷ்ணகிரி மாைட்டம், காகைரிப்ைட்டி ம் னைண்கள்
கமல்நிபலப் ைள்ளிக்கு முதல் ைரிசு ைழங்கப்ைட்டது.
புதுச்கெரி மணப்ைட்டு அரசுப் ைள்ளி மூன்றாமிடம் னைற்றது.
னெங்கல்ைட்டு, மதுபரக்கு ைரிசு: சிறந்த ஊராட்சி பிரிவில்
(னதன்மண்டல அளவில்) னெங்கல்ைட்டு மாைட்டம் னைள்ளப்
புதூர் ஊராட்சி இரண்டாம் ைரிசு னைற்றது. சிறந்த நகர்ப்புற
உள்ளாட்சி அபமப்புப் பிரிவில் மதுபர மாநகராட்சிக்கு 3ஆைது ைரிசு கிபடத்தது.

இந்தத் திட்டத்தின்கீழ் னென்ப
னென்ட்ரல், னமட்கரா
இரயில் நிபலயம், ரிப்ைன் பில்டிங், இராஜீவ்காந்தி அரசு
னைாது மருத்துைமப , பூங்கா நகர் இரயில் நிபலயம்
ஆகியைற்பற
இபணத்து
ஒகர
சுரங்கப்ைாபத
அபமக்கப்ைட்டுள்ளது.

சிறந்த னதாழில் பிரிவில் ைுண்டாய் கமாட்டார் இந்தியா
நிறுை த்துக்கு இரண்டாைது ைரிசும், சிறந்த தன் ார்ை
னதாண்டு
நிறுை ப்
பிரிவில்
கன்னியாகுமரி
விகைகா ந்த ககந்திரத்துக்கு 2-ஆைது இடத்துக்கா
ைரிசும் ைழங்கப்ைட்டது.
3. 3 மின் திட்டப் ைணிகளில் இந்தியாவுடன் இலங்பக
அரசு ஒப்ைந்தம்: சீ நிறுை த்துக்கு ைழங்கிய ைணிகள்
ரத்து
இலங்பக யாழ்ப்ைாணத்தில் உள்ள 3 தீவுகளில் மரபுொரா
மின்னுற்ைத்தி
திட்டங்கள்
கமற்னகாள்ள
சீ
நிறுை த்துடன் ஒப்ைந்தம் கைாடப்ைட்ட நிபலயில்
அதப
ரத்து னெய்த இலங்பக அரசு, அப்ைணிகபள
இந்திய நிறுை த்துக்கு ைழங்கியுள்ளது.
கடந்த ஆண்டு ெ ைரி மாதம் யாழ்ப்ைாணத்தில் உள்ள
பந ா தீவு, னநடுந்தீவு மற்றும் அ பலத் தீவு உள்ளிட்ட
ைகுதிகளில் புதுப்பிக்கத்தக்க எரிெக்தி திட்டங்கபள
நிபறகைற்ற
சீ ாபைச்
கெர்ந்த
சிக ாகொர்எனடக்வின்
என்ற
நிறுை த்துக்கு
இலங்பக
அபமச்ெரபை ஒப்புதல் அளித்திருந்தது.
இது ஆசிய ைளர்ச்சி ைங்கி ஆதரவுடன் இலங்பகயின்
ைடக்கு மற்றும் கிழக்குப் ைகுதியில் நடக்கும் மிகப்னைரிய
மின்னுற்ைத்தி திட்டமாகும்.
4. கைாபதப் னைாருள் விற்ைப பய முற்றிலும் தடுக்கும்
‘ஆைகரஷன் கஞ்ொ கைட்பட 2.0’
தமிழகத்தில் கைாபதப் னைாருள் நடமாட்டத்பத முற்றிலும்
தடுக்க ‘ஆைகரஷன் கஞ்ொ கைட்பட 2.0’ என்ற சிறப்பு
நடைடிக்பக ஒரு மாதத்துக்கு னதாடங்கப்ைட்டுள்ளது.
மார்ச் 28 முதல் ஏப்.27 ைபர
கடந்த 2021 டிெம்ைர் முதல் கடந்த ெ ைரி ைபர
நடத்தப்ைட்ட கஞ்ொ கைட்படயின் னதாடர்ச்சியாக, இந்த
மாதம் 28ஆம் கததி முதல் ஏப்ரல்.27 ைபர ஒரு மாதம்
‘ஆைகரஷன் கஞ்ொ கைட்பட 2.0’ நடத்தப்ைடவுள்ளது.
இதன்மூலம் ைள்ளிகள் மற்றும் கல்லூரிகளுக்கு அருகக
கஞ்ொ, குட்காகைான்ற கைாபதப்னைாருட்கள் விற்கப்ைடுை
-பதத் தடுக்க உட டி நடைடிக்பக எடுக்கப்ைடும்.











 











1. காசந ாயை ஒழிப்பதற்கு தரவு சார்ந்த ஆராய்ச்சிைான,


✓

ஐதராப்பிய ஒன்றியம் (EU), ஆஸ்திதரலியா, தகாதமாதராஸ்,
இந்தியா, ஜப்பான், தமாரிஷியஸ், நியூசிலாந்து, தேன்
தகாரியா, சிங்கப்பூர் மற்றும் இலங்மக ஆகியவற்றின்
கூட்டுப் பிரகைனத்மே ஐதராப்பிய தவளியக ேைவடிக்மக
தசமவ அறிவித்ேது.

✓

‘ேனியுரிமமபற்றிய பிரகைனம் மற்றும் ேனிப்பட்ை ேரவுக
-ளின் பாதுகாப்பு’ - டிஜிட்ைல் சூழலில் ேம்பிக்மகமய
வலுப்படுத்துவதோடு உயர்நிமல ேரவு பாதுகாப்பு மற்றும்
ேனியுரிமமயின் ேரங்கமள தமம்படுத்துவதில் சர்வதேச
ஒத்துமழப்மப தமம்படுத்துவமே இது ேனது தோக்கம்
எனக் தகாண்டுள்ளது.

‘Dare2eraD TB’ஐத் ததாடங்கியுள்ள ாடு எது?
அ) வங்காளதேசம்
ஆ) இந்தியா 
இ) தேபாளம்
ஈ) சீனா
✓

மத்திய அறிவியல் & தோழில்நுட்ப அமமச்சர் ஜிதேந்திர
சிங், உலக காசதோய் ோளன்று, உயிரி தோழில்நுட்பத்
துமையின், ‘Dare2eraD TB’ என்னும் காசதோமய
ஒழிப்பேற்கான ேரவு அடிப்பமையிலான ஆராய்ச்சிமயத்
தோைங்கினார். ‘Dare2eraD TB’ என்பது, இந்திய காச
தோய் மரபணு கண்காணிப்பு கூட்ைமமப்பு, இந்திய காச
தோய் அறிவுசார் மமயம் தபான்ை முன்முயற்சிகமள
உள்ளைக்கிய ஒரு திட்ைமாகும்.

5. மத்திை பட்தெட்டின்படி, அனல்மின் நியைைங்களில்
எத்தயன % பநைாமாஸ் துகள்கள் பைன்படுத்தப்படும்?
அ) 2-3%
ஆ) 3-5%

2. மத்திை சுற்றுச்சூழல் அயமச்சகம் எத்நததியை, ‘நதசிை

இ) 5-7% 

டால்பின் ாள்’ என அறிவித்துள்ளது?

ஈ) 7-9%

அ) ஏப்ரல்.5
ஆ) தம.5

✓

2022-23 மத்திய பட்தஜட்டில் கூறியபடி, அனல்மின்
நிமலயங்களில் 5-7% பதயாமாஸ் துகள்கள் பயன்படுத்ே
-ப்படும். இேன் விமளவாக ஆண்டுதோறும் 38 MMT
CO2 வெளியயற்றம் மீதப்படும்.

✓

“நிலக்கரி அடிப்பமையிலான மின்னுற்பத்தி நிமலயங்க
-ளில் இமண உமலயூட்டிமூலம் மின்னுற்பத்திக்கான
உயிரிப்தபாருட்கமளப் பயன்படுத்துவேற்கான திருத்ேப்ப
-ட்ை தகாள்மகயின்” கீழ், நிலக்கரியுைன் தவளாண்
எச்சங்களால் தசய்யப்பட்ை உயிரித் துகள்கமள கலப்பமே
எரிசக்தி அமமச்சகம் கட்ைாயமாக்கியுள்ளது. இவ்வாமண
தவளியிைப்பட்ை ோளிலிருந்து ஈராண்டுகளுக்குப்பிைகு
இது முழு சேவீேமான 7%-த்மே எட்டியிருக்கும்.

இ) ஜூமல.5
ஈ) அக்தைாபர்.5 
✓

மத்திய சுற்றுச்சூழல் அமமச்சகமானது அக்தைாபர்.5ஆம்
தேதிமய தேசிய ைால்பின் ோள் என அறிவித்துள்ளது.
இந்ே ஆண்டு (2022) முேல் ஆண்டுதோறும் இந்ே ோள்
கமைப்பிடிக்கப்படும். தேசிய ைால்பின் ோமள அறிவிப்பேற்
-கான முடிவு தேசிய வனவுயிரிகள் வாரியத்தின் நிமலக்
குழுவால் எடுக்கப்பட்ைது.

3. சமீபத்தில் கடற்பயடயின் எந்தக்கப்பலுக்கு மதிப்புமிக்க
‘குடிைரசுத்தயைவரின் வண்ண விருது’ வழங்கப்பட்டது?

6. உைக காற்று தர அறிக்யக - 2022இன்படி, ததாடர்ந்து

அ) INS வல்சுரா 

✓



ஆ) INS தகாமதி

4ஆம் ஆண்டாக உைகின் மிகவும் மாசுபட்ட தயை கரம்
என உள்ள கரம் எது?

இ) INS பிரம்மபுத்திரா

அ) தைாக்கிதயா

ஈ) INS தபட்வா

ஆ) புது தில்லி 

இந்தியக்குடியரசுத்ேமலவர் இராம்ோத் தகாவிந்த், ‘INS
வல்சுரா’ கப்பலுக்கு மதிப்புமிக்க ‘குடியரசுத்ேமலவரின்
வண்ண விருமே’ வழங்கினார். இரண்ைாம் உலகப்
தபாரின்தபாது ராயல் இந்திய கைற்பமைக்காக 1942இல்
இக்கப்பல் உருவாக்கப்பட்ைது. இந்தியா குடியரசாக ஆன
பிைகு, 1950 ஜூமல 01-இல், இக்கப்பலுக்கு ‘INS வல்சுரா’
எனப் தபயர் சூட்ைப்பட்ைது.

இ) தபய்ஜிங்

4. ‘தனியுரியம மற்றும் தனிப்பட்ட தரவுகளின் பாதுகாப்பு
குறித்த நபரறிவிப்யப’ தவளியிட்ட சங்கம் எது?
அ) G-20
ஆ) ஐதராப்பிய ஒன்றியம் 

ஈ) நியூயார்க்
✓

சுவிஸ் நிறுவனமான ‘IQAir’ ேயாரித்ே உலக காற்று ேர
அறிக்மகயின்படி, புது தில்லி தோைர்ந்து ோன்காவது
ஆண்ைாக உலகின் மிகவும் மாசுபட்ை ேமலேகராக
உள்ளது. இவ்வறிக்மகயின்படி, எந்ே ோட்ைாலும் 2021இல் WHOஆல் நிர்ணயிக்கப்பட்ை காற்றின் ேரத்மே தபை
இயலவில்மல. 2021ஆம் ஆண்டிற்கான மிகதமாசமான
காற்று ேரத்துைன் 35 இந்திய ேகரங்கள் இப்பட்டியலில்
இைம்தபற்றுள்ளன. அதில், பிவாடி (ராஜஸ்ோன்) பட்டியலில்
முேலிைத்திலும், அமேத்தோைர்ந்ே இைத்தில் காஜியாபாத்
(உத்ேர பிரதேசம்) ேகரம் 2ஆம் இைத்திலும் உள்ளது.

இ) G-7
ஈ) NATO











 













7. அண்யமயில், 53.2°C தவப்பநியையுடன் புவியின் மிக

பட்தஜட்மை ோக்கல் தசய்ோர். இது, முந்மேய ஆண்மை
விை 7% அதிகமாகும்.

தவப்பமான இடமாக மாறிை ாடு எது?
✓

அ) ஐக்கிய அரபு அமீரகம்
ஆ) குமவத் 
இ) ஓமன்
ஈ) மாலத்தீவுகள்
✓

சமீபத்தில் 53.2°C (127.7°F) தவப்பநிமலயுைன் பூமியின்
மிகதவப்பமான இைமாக குமவத் மாறியது. சமீபத்திய
ஆய்வின்படி, அேன் ேமலேகரத்தில் நிகழ்ந்ே தவப்பம்
தோைர்பான இைப்புகளில் 67% காலநிமல மாற்ைத்ோல்
ஏற்பட்ைோகும். உலக வளக் கழகத்தின் கூற்றுப்படி, அந்ே
ோடு மின்சாரத்திற்காக தோைர்ந்து எண்தணமய எரித்து
வருகிைது. தமலும் ேனிேபர் CO2 உமிழ்வு பட்டியலிலும்
முேலிைத்தில் உள்ளது.

8. சமீபத்தில் தனது தடன்னிஸ் வாழ்விலிருந்து ஓய்வுற்ற
ஆஷ்லி பார்டி சார்ந்த ாடு எது?
அ) ஆஸ்திதரலியா 
ஆ) அதமரிக்கா
இ) இத்ோலி
ஈ) சுவிச்சர்லாந்து
✓

உலகின் தேம்பர்.1 வென்னிஸ் வீராங்கனையாை ஆஷ்லி
பார்டி ேனது 25ஆம் வயதில் தோழிற்முமை தைன்னிஸில்
இருந்து ஓய்வுறுவோக அறிவித்ோர். ஆஷ்லி பார்டி இந்ே
ஆண்டு ஜனவரியில் ேைந்ே ஆஸ்திதரலிய ஓப்பன் உட்பை
3 கிராண்ட்ஸ்லாம் ஒற்மையர் தபாட்டிகளில் தவன்ைார்.

9. “The Little Book of Joy” என்ற நூலின் ஆசிரிைர்கள்



மாநில அரசு ஊழியர்களுக்கான பமழய ஓய்வூதியத்
திட்ைத்மே மீட்தைடுப்போகவும், சமஉ-க்களுக்கு வழங்கப்
-படும் உள்ளூர் பகுதி தமம்பாட்டு நிதிமய இரட்டிப்பாக்கு
-வோகவும் அவர் அறிவித்ோர். இராஜீவ் காந்தி கிசான்
நியாய் திட்ைத்திற்கு `6,000 தகாடி நிதி ஒதுக்கீடு மற்றும்
இராஜீவ்காந்தி பூமிகீன் கிரிஷி மஸ்தூர் நியாய் தயாஜனா
திட்ைத்தின்கீழ் ஆண்டுக்கு `6,000 முேல் `7,000 வமர
ஊதியம் உயர்த்ேப்படும் என்றும் அறிவிக்கப்பட்ைது.


1. நிகழாண்டில் ஏழு தசயற்மகக்தகாள்கள் விண்ணில்
தசலுத்ேப்படும்: மத்திய அமமச்சர் ஜிதேந்திர சிங்
நிகழாண்டில் இஸ்தரா ஏழு தசயற்மகக்தகாள்கமள
விண்ணில்
தசலுத்ே
திட்ைமிட்டிருப்போக
மத்திய
அறிவியல் & தோழில்நுட்பத் துமை இமணயமமச்சர்
ஜிதேந்திர சிங் கூறியுள்ளார்.
இதுகுறித்து மக்களமவயில் தகள்வி ஒன்றுக்கு எழுத்து
மூலம் அளித்ே பதிலில், “PSLV C-52 ஏவுகலம்மூலம் புவி
கண்காணிப்பு தசயற்மகக்தகாள் EOS-4 கைந்ே பிப்.14இல் ஸ்ரீஹரிதகாட்ைாவிலிருந்து விண்ணில் ஏவப்பட்ைது.
விண்தவளியின்
சுற்று
வட்ைப்பாமேயில்
தசயல்படுவேற்காக உள்ோட்டிதலதய உருவாக்கப்பட்ை
2ஆம் ேமலமுமை ோதனா தசயற்மகக்தகாள்களில்
முேலாவோன INS-2டிடி-உம் இேனுைன் அனுப்பப்பட்ைது.
இதேதபால, நிகழாண்டில் இஸ்தரா ஏழு தசயற்மகக்
தகாள்கமள விண்ணில் தசலுத்ே திட்ைமிட்டுள்ளது.

ைார்?
அ) ேலாய் லாமா & தைஸ்மண்ட் டுட்டு 

2. மூத்ே எழுத்ோளர் இந்திரா பார்த்ேசாரதிக்கு சாகித்திய
அகாதேமியின் உயரிய அங்கீகாரம்

ஆ) சச்சின் தைண்டுல்கர் & பிமரயன் லாரா
இ) பராக் ஒபாமா & மிச்தசல் ஒபாமா
ஈ) சுோ மூர்த்தி & ோராயண மூர்த்தி
✓

2016ஆம் ஆண்டில், தபராயர் தைஸ்மண்ட் டுட்டு மற்றும்
ேலாய் லாமா ஆகிதயார் இமணந்து, “The Book of Joy:
Lasting Happiness in a Changing World” என்ை ேமலப்பில்
ஒரு நூனை எழுதினர். இந்ே நூல் ஒரு மில்லியனுக்கும்
அதிகமான பிரதிகள் விற்றுள்ளதோடு 40-க்கும் தமற்பட்ை
தமாழிகளில் தமாழிதபயர்க்கப்பட்டுள்ளது.

10. ‘இராஜீவ் காந்தி பூமிஹீன் கிரிஷி மஸ்தூர் நிைாய்
நைாெனா’ சார்ந்த மாநிைம் எது?
அ) பஞ்சாப்
ஆ) இராஜஸ்ோன்

மூத்ே ேமிழ் எழுத்ோளர்களில் ஒருவரும் ேமிழ்ப்
தபராசிரியருமான இந்திரா பார்த்ேசாரதி, சாகித்திய
அகாதேமியின் மதிப்புக்குரிய 21 உறுப்பினர்களில்
ஒருவராக கைந்ே ஆண்டு தசப்ைம்பர் மாேம் தோோ்ந்தேடுக்க
-ப்பட்ைார். 91 வயோன இவர் சாகித்திய அகாதேமி விருது
உள்ளிட்ை பல விருதுகமளப் தபற்றுள்ளார்.
இலக்கியத்துக்கு நீண்ைகாலமாகத் தோண்ைாற்றிய எழுத்
-ோளர்களுக்கு வழங்கப்படும் சாகித்திய தபல்தலாஷிப்
அங்கீகாரம் ேமிழ்ோட்மைச் தசர்ந்ே இராஜாஜி, தே தபா
மீனாட்சி சுந்ேரனார், தக ஆர் சீனிவாசன், தஜயகாந்ேன்
ஆகிதயாருக்கு வழங்கப்பட்டுள்ளது.
ேற்தபாது
மூத்ே
ேமிழ்
எழுத்ோளர்
இந்திரா
பார்த்ேசாரதிக்கு இவ்விருது வழங்கப்பட்டுள்ளது.

இ) சத்தீஸ்கர் 
ஈ) மணிப்பூர்
✓

மூத்ே ேமிழ் எழுத்ோளர் இந்திரா பார்த்ேசாரதி, சாகித்திய
அகாதேமியின் உயரிய தபல்தலாஷிப் அங்கீகாரம் வழங்கி
தகளரவிக்கப்பட்ைார்.

சத்தீஸ்கர் மாநில முேலமமச்சர் பூதபஷ் பாதகல், 202223ஆம் ஆண்டிற்கான `1,04,000 தகாடி மதிப்பிலான











