
        

    

1. 2022-23 பயிராண்டுக்கு அறிவிக்கப்பட்ட உணவு 

தானிய உற்பத்தி இலக்கு என்ன? 

அ) 278 மில்லியன் டன்கள் 

ஆ) 328 மில்லியன் டன்கள்  

இ) 378 மில்லியன் டன்கள் 

ஈ) 428 மில்லியன் டன்கள் 

✓ கரீப் இயக்கம் 2022-23-க்கான வேளாண்மை குறித்த 

வதசிய கருத்தரங்மக ைத்திய வேளாண் அமைச்சர் 

நவரந்திர சிங் வதாைர் புது தில்லியில் ததாடங்கி மேத்தார்.  

✓ 2022-23ஆம் ஆண்டுக்கான தைாத்த உணவு தானிய 

உற்பத்திக்கு 3,280 இலட்சம் டன் இலக்கிமனயும், 

பருப்புகள் ைற்றும் எண்தணய் வித்துக்களின் உற்பத்தி 

295.5 ைற்றும் 413.4 இலட்சம் டன்களாக இந்தக் 

கருத்தரங்கில் இலக்கு நிர்ணயிக்கப்பட்டுள்ளது. 

✓ இரண்டாேது ைதிப்பீட்டின்படி, (2021-22) தைாத்த உணவு 

தானியங்கள் உற்பத்தி 3,160 இலட்சம் டன் என ைதிப்பீடு 

தசய்யப்பட்டுள்ளது. 

 

2. பின்வரும் எந்தத் திட்டத்தின் கீழ், ‘ததசிய பயிற்சி தேளா’ 

ஏற்பாடு செய்யப்பட்டுள்ளது? 

அ) பிரதைர் வேமலோய்ப்பு திட்டம் 

ஆ) ஸ்கில் இந்தியா  

இ) இந்தியாவில் தயாரிப்வபாம் திட்டம் 

ஈ) ததாடங்கிடு இந்தியா திட்டம் 

✓ ஸ்கில் இந்தியா, பயிற்சிக்கான தமலமை இயக்குநரகத்து 

-டன் இமணந்து, நாடு முழுேதும் 700-க்கும் வைற்பட்ட 

இடங்களில் ஒரு நாள் முழுேதும், ‘ததாழில் பழகுநர் 

திருவிழா’மே நடத்துகிறது. இந்த முயற்சியானது ஒரு 

இலட்சத்திற்கும் வைற்பட்ட பயிற்சியாளர்கமள 

பணியைர்த்துேமத வநாக்கைாகக் தகாண்டுள்ளது. 

 

3. ‘NAPOLREX’ என்ற ததசிய அளவிலான ோசு மறுமமொழி 

பயிற்சியய ஏற்பாடு செய்கிற இந்திய ஆயுதப்பயட எது? 

அ) இந்திய இராணுேம் 

ஆ) இந்திய கடற்பமட 

இ) இந்திய ோன்பமட 

ஈ) இந்திய கடவலாரக் காேல்பமட  

✓ வகாோவில் உள்ள ைர்ைவகாோ துமறமுகத்தில் இந்திய 

கடவலாரக் காேல்பமடமூலம் வதசிய அளவிலான ைாசு 

ைறுதைாழி பயிற்சி – ‘NATPOLREX’ நடத்தப்படுகிறது.  

✓ ைத்திய பாதுகாப்புச்தசயலாளர் அஜய் குைார் இந்த இரண்டு 

நாள் பயிற்சிமயத் ததாடங்கி மேத்தார். 

 

4. ‘ததசிய உதலாகவியல் வல்லுநர் விருது – 2021’ 

நிகழ்யவ நடத்திய ேத்திய அயேச்ெகம் எது? 

அ) அறிவியல் & ததாழில்நுட்ப அமைச்சகம் 

ஆ) எஃகு அமைச்சகம்  

இ) MSME அமைச்சகம் 

ஈ) ேணிகம் & ததாழிற்துமற அமைச்சகம் 

✓ ைத்திய எஃகு அமைச்சகைானது புது தில்லியில், “வதசிய 

உவலாகவியல் விருது – 2021” நிகழ்மே நடத்தியது.  

✓ இந்த நிகழ்ச்சிக்கு ைத்திய உருக்குத்துமற அமைச்சர் ராம் 

சந்திர பிரசாத் சிங் தமலமைதாங்கினார். இரும்பு ைற்றும் 

எஃகு துமறயில் பணிபுரியும் உவலாகவியலாளர்கள் 

ைற்றும் தபாறியியலாளர்களின் சிறந்த பங்களிப்மப 

அங்கீகரிப்பமத இது வநாக்கைாகக் தகாண்டுள்ளது. 

 

5. ஆடவருக்கான T20 கிரிக்சகட்டில் 10,000 இரன்கயள 

கடந்த முதல் இந்திய கிரிக்சகட் வீரர் யார்? 

அ) ைவகந்திர சிங் வதானி 

ஆ) விராத் வகாலி 

இ) வராகித் சர்ைா  

ஈ) இரவீந்திர ஜவடஜா 

✓ ஆடேருக்கான T20 கிரிக்தகட்டில் 10,000 இரன்கமள 

கடந்த இரண்டாேது இந்திய வீரர் என்ற தபருமைமய 

டீம் இந்தியா ைற்றும் மும்மப இந்தியன்ஸின் வகப்டன் 

வராகித் சர்ைா தபற்றுள்ளார். விராத் வகாலி கடந்த ஆண்டு 

10,000 T20 ரன்கமள கடந்த முதல் இந்திய வீரர் ஆனார்.  

✓ அவதவேமளயில் வைற்கிந்திய தீவுகளின் கிறிஸ் தகய்ல் 

T20 கிரிக்தகட்டில் 5 இலக்க ரன்கமள எட்டிய உலகின் 

முதல் கிரிக்தகட் வீரர் ஆோர். பஞ்சாப் கிங்ஸ் அணிக்கு 

எதிரான ஆட்டத்தில் வராகித் சர்ைா இந்த ேரலாற்றுச் 

சாதமனமய எட்டினார். 

 

6. ‘உலகளாவிய ஆயுஷ் முதலீடு ேற்றும் கண்டுபிடிப்பு 

உச்சிோநாடு – 2022’ நடத்தப்படுகிற நகரம் எது? 

அ) ோரணாசி 

ஆ) தகாச்சி 

இ) காந்திநகர்  

ஈ) சிம்லா 

✓ ‘உலகளாவிய ஆயுஷ் முதலீடு ைற்றும் கண்டுபிடிப்பு உச்சி 

ைாநாடு – 2022’ என்பது ஆயுஷ் அமைச்சகத்தால் இந்தத் 

துமறயில் முதலீடுகமளத் வதடுேதற்கும் பாரம்பரிய 

ைருத்துே நமடமுமறகளுக்கான மையைாக 

இந்தியாமே வைம்படுத்துேதற்கும் ஏற்பாடு தசய்யப்பட்டது. 

இது குஜராத்தின் காந்திநகரில் ஏற்பாடு தசய்யப்பட்டுள்ளது. 

 

7. இந்தியாவின் முதல் தூய பசுயே யைட்ரஜன் ஆயல 

திறக்கப்பட்டுள்ள ோநிலம் எது? 

அ) குஜராத் 

ஆ) அஸ்ஸாம்  

இ) வைற்கு ேங்கம் 

ஈ) ஒடிஸா 

✓ இந்திய எண்தணய் நிறுேனம் (OIL) இந்தியாவின் முதல் 

99.999% தூய பசுமை மகட்ரஜன் ஆமலமய அஸ்ஸாம் 

ைாநிலத்தில் நிறுவியது. 

✓ இரண்டாேது தபரிய வதசிய உற்பத்தி ைற்றும் ஆய்வு 

நிறுேனைான OIL, அதன் வஜார்ஹட் பம்ப் நிமலயத்தில் 

 

 

 

 

 

 

 

 



        

    

பசுமை மஹட்ரஜன் ஆமலமய ததாடங்கியது. இந்த 

ஆமல நாதளான்றுக்கு 10 கிகி மஹட்ரஜமன உற்பத்தி 

தசய்யும் திறன் தகாண்டது. AEM (அயனி பரிைாற்ற சவ்வு) 

பயன்படுத்தும் இந்தியாவின் முதல் ஆமல இதுோகும். 

 

8. அண்யேச் செய்திகளில் இடம்சபற்ற, Ariosoma indicum 

ொர்ந்த இனம் எது? 

அ) ஆமை 

ஆ) தேமள 

இ) விலாங்கு மீன்  

ஈ) ைரப்பல்லி 

✓ வகரளா ைற்றும் வைற்கு ேங்கத்தில் உள்ள மீன்பிடித் 

துமறமுகங்களில் இருந்து வசகரிக்கப்பட்ட ைாதிரிகளில் 

இருந்து, ‘Ariosoma indicum’ என்ற புதிய விலாங்கு மீன் 

இனத்மத இந்திய அறிவியலாளர்கள் குழு 

கண்டுபிடித்துள்ளது. 

✓ புதிதாக கண்டுபிடிக்கப்பட்ட இந்த விலாங்கு மீன் இனம், 

காங்கிரிட் ஈல்ஸ் குழுமேச் வசர்ந்தது. இண்டிகம் என்ற 

தசால்லுக்கு இந்தியாவில் காணப்பட்டது என்று தபாருள். 

 

9. சதாயலமருத்துவ சேவவவை உறுதிசெய்வதற்காக 

கீழ்காணும் எந்சதந்த நிறுவனங்களில், ‘இ-ெஞ்சீவனி’ 

வெதி சதாடங்கப்படவுள்ளது? 

அ) ஆயுஷ்ைான் பாரத்–சுகாதார & நலோழ் மையங்கள்  

ஆ) நகர்ப்புற ஆரம்ப சுகாதார நிமலயங்கள் 

இ) ைாேட்ட ைருத்துேைமனகள் 

ஈ) AIIMS ைருத்துேைமனகள் 

✓ ததாமலதூரப் பகுதிகமளச் வசர்ந்த ைக்கமளப் பாதுகாக்க, 

1 லட்சம் ஆயுஷ்ைான் பாரத்-சுகாதாரம் ைற்றும் நலோழ்வு 

மையங்களில் ததாமலைருத்துே ஆவலாசமன ேசதி 

ஆன, ‘இ-சஞ்சீேனி’ஐத் ததாடங்க அரசு திட்டமிட்டுள்ளது.  

✓ ஆயுஷ்ைான் பாரத் உடல்நலம் & நலோழ் மையங்களின் 

4ஆேது ஆண்டு விழாவில், 1 இலட்சம் மையங்களில் ‘இ-

சஞ்சீேனி தடலி-கன்சல்வடஷன்’ ேசதி ததாடங்கப்படும். 

 

10. அண்வமச் செய்திகளில் இடம்சபற்ற சென்னதகெவர் 

தகாவில் அயேந்துள்ள ோநிலம் எது? 

அ) தமிழ்நாடு 

ஆ) வகரளா 

இ) கர்நாடகா  

ஈ) ஒடிஸா 

✓ வபளூரில் அமைந்துள்ள தசன்னவகசேர் வகாவிலின் 

வதர்த்திருவிழா அதன் பாரம்பரியைான தைௌலவி ஒருேர் 

குர்ஆன் பத்திகமள ஓதியமதத் ததாடர்ந்து நிகழ்ந்தது. 

கர்நாடக ைாநில அறநிமலயத்துமற அதிகாரிகளும் இந்த 

நமடமுமறக்கு அனுைதியளித்தனர். 

 



 

1. முன்வனற்றத்மத விரும்பும் ைாேட்டங்களின் திட்டம் 

குறித்த ைாநாட்டிற்கு NITI ஆவயாக் ஏற்பாடு 

விடுதமலப்தபருவிழாவின் ஒருபகுதியாக, முன்வனற்றத் 

-மத விரும்பும் ைாேட்டங்களின் திட்டம் குறித்த ஒரு நாள் 

ைாநாட்டிற்கு NITI ஆவயாக் ஏற்பாடு தசய்திருந்தது. 

‘பங்வகற்பின்மூலம் தசழுமை’ என்ற தமலப்பிலான இந்த 

ைாநாட்டில், முன்வனற்றத்மத விரும்பும் ைாேட்டங்களின் 

ஆட்சியர்கள் ைற்றும் ைத்திய அரசின் தபாறுப்பு அதிகாரிகள், 

ைத்திய அமைச்சகங்கள் ைற்றும் NITI ஆவயாக்கின் 

அதிகாரிகள் உள்ளிட்வடார் கலந்துதகாண்டனர். 

‘ைாற்றத்தின் கமதகள்’ என்ற தமலப்பில் முன்வனற்றத் 

-மதவிரும்பும் ைாேட்டங்களின் 30 புதுமை முயற்சிகளும் 

இந்த ைாநாட்டில் தேளியிடப்பட்டது.  பழக்கேழக்க 

தகாள்மககள் பயன்பாடு, புதுமை கண்டுபிடிப்புகள், 

பிரதிபலிப்பு உள்ளிட்ட அம்சங்களின் அடிப்பமடயில் இப் 

புதுமை முயற்சிகள் வதர்ந்ததடுக்கப்பட்டுள்ளன. 

 

2. திமரத்துமறயினருக்கு கருணாநிதி தபயரில் விருது: 

அமைச்சர் மு தப சாமிநாதன் அறிவிப்பு 

திமரத்துமறயில் சிறந்து விளங்குவோருக்கு கருணாநிதி 

தபயரில் ‘கமலத்துமற வித்தகர்’ விருது ேழங்கப்படும் 

என்று தசய்தி ைற்றும் விளம்பரத்துமற அமைச்சர் மு தப 

சாமிநாதன் அறிவித்தார். 

தமிழ்நாடு திமரப்படப் பிரிவின் ஊடக மையத்துக்கு புதிய 

நவீன ததாழில்நுட்பக் கருவிகள், தற்வபாது ேளர்ந்துேரும் 

நவீன அறிவியல் ததாழில்நுட்பத்துக்கு ஏற்றோறு `14 

லட்சம் ைதிப்பீட்டில் தகாள்முதல் தசய்து வைம்படுத்தப்படும். 

தமிழ்நாடு அரசு MGR திமரப்படம் ைற்றும் ததாமலக்காட்சி 

பயிற்சி நிறுேனத்தில் அமைந்துள்ள குளிர்சாதன 

ேசதியுடன் கூடிய படப்பிடிப்புத்தளத்மத முழு அளவில் 

புனரமைக்கும் பணிகள், பமழய ைாணேர் விடுதி, நீதி 

ைன்றம், சிமறச்சாமல, காேல் நிமலயம் ஆகிய படப் 

பிடிப்புக்கட்டடங்கமளச்சீரமைக்கும் பணிகள், படப்பிடிப்புத் 

தளத்தில் மையப்படுத்தப்பட்ட குளிர்சாதனக் கருவிகள் 

புதிதாக அமைக்கும் பணிகள், இரண்டு புதிய மின் 

ைாற்றிகள் நிறுவும் பணிகள், இதர மின்சீரமைப்புப் 

பணிகள் ஆகியமே `5.10 இலட்சம் ைதிப்பீட்டில் 

வைற்தகாள்ளப்படும். 

திமரப்படத்துமறயில் மிகச்சிறப்பாகப் பணியாற்றி ேருபே 

-ர்களுக்கு ‘கமலத்துமற வித்தகர்’ விருதுகள் 

ேழங்கப்பட்டு ேருகின்றன. தமிழ்த்திமரயுலகில் சிறந்து 

விளங்கிய ோழ்நாள் சாதமனயாளருக்கு கருணாநிதி 

தபயரில் கமலஞர் கமலத்துமற வித்தகர் விருது தமிழக 

அரசின் சார்பில் ஒவ்தோரு ஆண்டும் ஜூன்.3-இல் 

ேழங்கப்படும். இந்த விருதுக்குத் வதர்ந்ததடுக்கப்படும் 

விருதாளருக்கு `10 இலட்சம் ைற்றும் நிமனவுப்பரிசு 

ேழங்கப்படும். 

 

 

 

 



        

    

3. ைாயூரம் வேதநாயகத்துக்கு அரங்கம், சிமல: அமைச்சர் 

மு தப சாமிநாதன் 

தமிழில் முதல் நாேல் (பிரதாப முதலியார் சரித்திரம்) 

எழுதிய ைாயூரம் முன்சீப் வேதநாயகத்துக்கு சிமல, 

அரங்கம் ையிலாடுதுமறயில் அமைக்கப்படும் எனச் தசய்தி 

ைற்றும் விளம்பரத்துமற அமைச்சர் மு தப சாமிநாதன் 

அறிவித்தார். 

தமிழில் முதல் நாேல் (பிரதாப முதலியார் சரித்திரம் -

எழுதப்பட்டது 1857; தேளியிடப்பட்டது 1879) எழுதிய 

ைாயூரம் முன்சீப் வேதநாயகத்துக்கு ையிலாடுதுமறயில் 

`3 வகாடியில் அரங்கம், சிமல அமைக்கப்படும். 

வேலூரில் உள்ள அண்ணா கமலயரங்கம், அண்ணா 

பல்வநாக்கு கமலயரங்கைாக `10 வகாடி தசலவில் ைாற்றி 

புதிதாகக்கட்டப்படும். தருைபுரியில் அமைந்துள்ள அதிய 

-ைான் வகாட்டம் `1 வகாடி தசலவில் புனரமைக்கப்படும். 

 

4. 2023-க்குள் ‘எண்ைச் தசலாேணி’ அறிமுகம்: ைத்திய 

நிதியமைச்சர் 

இந்தியாவில் 2023-க்குள் ‘எண்ைச்தசலாேணி’ 

(டிஜிட்டல் கரன்சி) அறிமுகப்படுத்தப்படவுள்ளதாக ைத்திய 

நிதியமைச்சர் நிர்ைலா சீதாராைன் ததரிவித்துள்ளார். 

இதுததாடர்பாக ைத்திய நிதியமைச்சகம் டுவிட்டரில் 

தேளியிட்ட பதிவுகளில் ததரிவிக்கப்பட்டுள்ளதாேது: 

அதைரிக்கா தசன்றுள்ள ைத்திய நிதியமைச்சர் நிர்ைலா 

சீதாராைன், அங்குள்ள சான் பிரான்சிஸ்வகா நகரத்தில் 

‘இந்தியாவின் எண்ை (டிஜிட்டல்) புரட்சியில் முதலீடு’ என்ற 

மையக்கருத்தில் நமடதபற்ற ேட்டவைமச கூட்டத்தில் 

பங்வகற்றார். அப்வபாது அேர் வபசுமகயில், இந்தியாவில் 

முதலீடு தசய்ய முதலீட்டாளர்களின் ததாழிற்சார்ந்த 

வயாசமனகள் ேரவேற்கப்படுகின்றன. 

இந்தியாவில் அதிக அளவில் புதிய ததாழில் (ஸ்டார்ட்-அப்) 

ததாடங்கும் சூழமல உருோக்க இந்திய அரசின் ததாழில் 

ைற்றும் உள்நாட்டு ேர்த்தக துமற சார்பில் ஸ்டார்ட்-அப் 

பிரிவு ததாடங்கப்பட்டுள்ளது. இந்தியாவில் புதிய ததாழில் 

ததாடங்க விரும்புவோர் டிபிஐஐடிமய அணுகலாம். 

எண்ைையைாக்கல் முயற்சியில், இந்தியாவில் 2023-ஆம் 

ஆண்டுக்குள் எண்ைச் தசலாேணி அறிமுகப்படுத்தப்படும் 

என்று அரசு அறிவித்துள்ளது’ என்றார் அேர். 

 

 

 

 


