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1. 2026ஆம் ஆண்டுக்குள் தேசிய மாசற்ற காற்றுத் திட்டத்தின்கீழ், நகரங்களில் துகள்மப்ப ாருள்களின் பசறிவைக் 

குவறப் ேற்கான புதிய இலக்கு சேவீேம் என்ன? 
அ. 25% 

ஆ. 30% 

இ. 40%  

ஈ. 50% 

✓ 2026ஆம் ஆண்டுக்குள் தேசிய மாசற்ற காற்றுத் திட்டத்தின் (NCAP) கீழுள்ள நகரங்களில் துகள்மப்ப ாருள்களின் 

பசறிவை 40 சேவீே அளவுக்குக் குவறக்க நடுைண் சுற்றுச்சூழல் அவமச்சகம் புதிய இலக்வக நிர்ணயித்துள்ளது. 

இேற்கு முன்னர் 2024ஆம் ஆண்டுக்குள் 20 – 30% அளவுக்குக் குவறக்கப் ட தைண்டும் என இலக்கு நிர்ணயம் 

பசய்யப் ட்டிருந்ேது. இரு து நகரங்கள் ஆண்டு சராசரி பசறிைான (ஒரு கன மீட்டருக்கு 60 வமக்தராகிராம்) PM10 

என்ற தேசிய ேரநிவலகவளச் சந்தித்துள்ளன. 

2. அண்வமச் பசய்திகளில் இடம்ப ற்ற, ‘IinvenTiv’ நிகழ்வு என்றால் என்ன? 
அ. வேலைோய்ப்பு முகாம் 

ஆ. ஆராய்ச்சி மற்றும் வமம்பாட்டு முகாம்  

இ. திறன் வமம்பாட்டு முகாம் 

ஈ. துளிா் நிறுேை்கள் முகாம் 

✓ இரு த்து மூன்று இந்திய போழில்நுட் க் கழகங்கள் (IITs) இவணந்து, “IinvenTiv” என்ற ஒரு பிரம்மாண்ட ஆராய்ச்சி 

மற்றும் தமம் ாட்டு முகாவம ஏற் ாடு பசய்யும். இந்ே நிகழ்வு அந்நிறுைனத்தில் தமற்பகாள்ளப் டும் ஆராய்ச்சி மற்றும் 

புதுவமத்திட்டங்கவளப் ற்றிய முழுவமயான விழிப்புணர்வை ஏற் டுத்துைவே தநாக்கமாகக் பகாண்டுள்ளது. 

புத்ோக்கங்களின் சிறந்ே தமம் ாட்டிற்காக  ல்கவலகள் மற்றும் நிறுைனங்கள், போழிற்துவற மற்றும் ஐஐடிகளுடன் 

அம்முகாம் ஒத்துவழக்கும். 

3. ‘தேசிய ஊழல் எதிர்ப்பு ஆவணய மதசாோ’வுடன் போடர்புவடய நாடு எது? 
அ. அமமாிக்கா 

ஆ. இந்தியா 

இ. ஆஸ்திவரைியா  

ஈ. பாகிஸ்தான் 

✓ ஆஸ்திதரலியாவின் ேவலவம ைழக்கறிஞர் அண்வமயில் தேசிய ஊழல் ேடுப்பு ஆவணய மதசாோவை ோக்கல் 

பசய்ோர். தேசிய ஊழல் ேடுப்பு ஆவணயம் என் து ப ாதுத்துவறயில் உள்ள தீவிரமான அல்லது முவறயான 

ஊழவல விசாரித்து அறிக்வகயளிக்கும் ஓர் அவமப் ாகும். இது ஒரு ஆவணயரால் ைழிநடத்ேப் டும்; அைர், ஐந்து 

ஆண்டுகளுக்கு ஒரு  ேவி ைகிப் ார். ப ாதுநலைாய அவமச்சர்கள், நாடாளுமன்ற உறுப்பினர்கள், ஊழியர்கள், 

ப ாதுநலைாய நிறுைனங்களின் ேவலைர்கள் மற்றும் ஊழியர்கள், அரசாங்க ஒப் ந்ேோரர்கள் மற்றும் அைர்களது 

ஊழியர்கள்,  ாதுகாப்புப் வட உறுப்பினர்கள், சட்டப்பூர்ை அலுைலகம் வைத்திருப் ைர்கள் உள்ளிட்தடாவர 

விசாரிப் ேற்கான  ரந்ே அதிகார ைரம்பு இந்ேத் தேசிய ஊழல் ேடுப்பு ஆவணயத்திற்கு உள்ளது. 

4. அண்வமச் பசய்திகளில் இடம்ப ற்ற ோமிர ரணி ஆறு முேன்வமயாகப்  ாயும் மாைட்டங்கள் எவை? 
அ. திருமநை்வேைி மற்றும் துூத்துக்குடி  ஆ. மதுலர மற்றும் சிேகங்லக 

இ. திருமநை்வேைி மற்றும் கன்னியாகுமாி ஈ. வசைம் மற்றும் ஈவராடு 
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✓ ோமிர ரணி ஆறு ேமிழ்நாட்டின் திருபநல்தைலி மாைட்டத்தில் உள்ள தமற்குத்போடர்ச்சிமவலயின்கண் ப ாதிவக 

மவலயிலிருந்து உற் த்தியாகிறது. ப ங்களூருவைச் தசர்ந்ே அதசாகா ஆராய்ச்சி மற்றும் சுற்றுச்சூழலுக்கான 

அறக்கட்டவளயின் (ATREE) ஆராய்ச்சியாளர்கள் ோமிர ரணி ஆற்றின் மறுசீரவமப்புப்  ணிவய, ‘ோமிரபசஸ்’ என்ற 

திட்டத்தின்கீழ் போடங்கினர். பூர்வீக  ல்லுயிர் ப ருக்கம் மற்றும் சுற்றுச்சூழவல தமம் டுத்துேற்கான தசவைகவள 

பசயல் டுத்துைவே இந்ேத் திட்டம் ேனது தநாக்கமாகக் பகாண்டுள்ளது. 

5. ‘ஜல்தூத்’ என்ற பசயலிவய உருைாக்கியுள்ள நடுைண் அவமச்சகம் அல்லது அவமச்சகங்கள் எது / எவை? 

அ. ஊரக ேளா்ச்சி அலமச்சகம் 

ஆ. ஊரக ேளா்ச்சி அலமச்சகம் மற்றும் பஞ்சாயத்து இராஜ் அலமச்சகம்  

இ. ஜை்சக்தி அலமச்சகம் 

ஈ. வேளாண்லம மற்றும் ேிேசாயிகள் நை அலமச்சகம் 

✓ ‘ஜல்தூத்’ என்ற பசயலிவய நடுைண் ஊரக ைளர்ச்சி அவமச்சகமும் நடுைண்  ஞ்சாயத்து இராஜ் அவமச்சகமும் 

இவணந்து உருைாக்கியுள்ளது. ஒரு கிராமத்தில் தேர்ந்பேடுக்கப் ட்ட கிணறுகளின் நீர்மட்டத்வேக் கண்டுபிடிக்க 

இந்ேச் பசயலி நாடு முழுைதும்  யன் டுத்ேப் டும். தேர்ந்பேடுக்கப் ட்ட கிணறுகளின் நீர்மட்டத்வே ஆண்டுக்கு 

இருமுவற ( ருைமவழக்கு முந்வேயது மற்றும் பிந்வேயது) காலங்களில் அளவிடுைேற்கான தைவலைாய்ப்புக்கு 

‘ஜல்தூத்’ பசயலி உேவும். நீர்மட்டத்வே அளவிட நியமிக்கப் ட்டுள்ள அதிகாரிகள், நிலக்குறியீடிடப் ட்ட (geo–tagged) 

நிழற் டங்கவள இந்ேச் பசயலியின்மூலம்  திதைற்றுைார்கள். 

6. NTPCஆல் சமீ த்தில் வகயகப் டுத்ேப் ட்ட ஜபுைா மின்னுற் த்தி நிவலயம் அவமந்துள்ள மாநிலம் எது? 
அ. இராஜஸ்தான் 

ஆ. மத்திய பிரவதசம்  

இ. பஞ்சாப் 

ஈ. சத்தீஸ்கா் 

✓ இந்தியாவின் மிகப்ப ரிய ஒருங்கிவணந்ே மின்னுற் த்தியாளரான NTPC, ப ருநிறுைன பநாடிப்புநிவல தீர்மானச் 

பசயல்முவறமூலம் `925 தகாடிக்கு ஜபுைா  ைர் லிட் (JPL) நிறுைனத்வே பைற்றிகரமாக வகயகப் டுத்தியுள்ளது. 

பகால்கத்ோவில் உள்ள தேசிய நிறுைனச்சட்டத் தீர்ப் ாயம்மூலம் (NCLT) இந்ேச் பசயல்முவறகள் போடங்கப் ட்டன. 

இது NCLT ைழிமூலம் NTPC வகயகப் டுத்தும் முேல் பசாத்ோகும். JPL என் து மத்திய பிரதேச மாநிலத்தில் உள்ள 

600 பமகாைாட் திறன்பகாண்ட பசயல் ாட்டில் உள்ள ஓர் அனல்மின்னுற் த்தி நிறுைனமாகும். 

7. ‘ஷிக்ஷாக்  ர்வ் கூட்டத்தின்’ போடக்க விழாவை நடத்திய நகரம் எது? 
அ. மபங்களூரு 

ஆ. புது திை்ைி  

இ. ோரணாசி 

ஈ. காந்தி நகா் 

✓ ‘ஷிக்ஷாக்  ர்வ்’ என் து ஆசிரியர்கவளப்  ாராட்டவும் தேசியக் கல்விக் பகாள்வக–2020ஐ முன்பனடுத்துச் 

பசல்ைேற்காகவும் நடத்ேப் ட்ட ஒரு கூட்டமாகும். கல்வி அவமச்சகம், CBSE, AICTE மற்றும் திறன் தமம் ாடு மற்றும் 

போழில்முவனதைார் அவமச்சகம் ஆகியவை புது தில்லியில் ஏற் ாடு பசய்திருந்ே போடக்க மாநாட்டுடன் ‘ஷிக்ஷாக் 

 ர்வ்’ ஆரம் மானது. இந்நிகழ்ச்சியில், ‘தேசிய மனநல ஆய்ைறிக்வக’, ‘தேசிய அறக்கட்டவள எழுத்ேறிவு மற்றும் 

எண்ணியல் ஆய்ைறிக்வக’ மற்றும் ‘குறிப்பிட்ட கற்றல் குவற ாடுகளுக்கான ஸ்கிரீனிங் டூல்ஸ் பமாவ ல் ஆப்– 

பிரஷாஸ்ட்’ ஆகியவை அறிமுகப் டுத்ேப் ட்டன. 
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8. அண்வமயில் காலமான இரண்டாம் எலிசப த் இராணி, பிரிட்டனின் அரசியாக எத்ேவன ஆண்டுகள் இருந்ோர்? 
அ. 30 

ஆ. 45 

இ. 60 

ஈ. 70  

✓ அண்வமயில் ேனது 96ஆைது ையதில் காலமான இரண்டாம் எலிசப த் மகாராணி, 1952ஆம் ஆண்டு பிரிட்டன் 

அரச அரியவண ஏறினார். 70 ஆண்டுகள் ஆட்சிபசய்ே மிகநீண்ட கால அரசியாக அைர் திகழ்ந்ோர். 1837 முேல் 1901 

ைவர ஆட்சிபசய்ே விக்தடாரியா மகாராணியின் சாேவனவய முறியடித்து, 2015ஆம் ஆண்டில் இங்கிலாந்தின் மிக 

நீண்டகால அரசியாக அைர் ஆனார். அைரது மூத்ே மகன் சார்லஸ், அைருக்குப் பிறகு மூன்றாம் சார்லஸ் மன்னராக 

அரியவண ஏறுகிறார். 

9. 2023 – ஆடைர் உலகக்தகாப்வ  ஹாக்கிவய நடத்துகிற இந்திய மாநிலம்/யூனியன் பிரதேசம் எது? 
அ. தமிழ்நாடு 

ஆ. புது திை்ைி 

இ. ஒடிஸா  

ஈ. மகாராஷ்டிரா 

✓ 2023 – ஹாக்கி ஆடைர் உலகக்தகாப்வ ப் த ாட்டிகவள புைதனசுைரத்தில் உள்ள கலிங்கா வமோனத்திலும், 

ரூர்தகலாவில் உள்ள பிர்சா முண்டா அரங்கத்திலும் நவடப றும். 2023 ஜனைரியில் இந்ேப்த ாட்டிகள் போடங்கும். 

த ாட்டியின் டிரா சமீ த்தில் புைதனசுைரத்தில் நவடப ற்றது. கடந்ே 2018இல் பநேர்லாந்வேத் தோற்கடித்து முேல் 

 ட்டத்வே பைன்றோல், ப ல்ஜியம் இவ்வுலகக்தகாப்வ யின் நடப்புச்சாம்பியனாக உள்ளது. இதில்  ங்தகற்கும் 

இந்தியா, ஜப் ான், இங்கிலாந்து, ஆஸ்திதரலியா உள்ளிட்ட 16 அணிகள் நான்கு பிரிவுகளாகப் பிரிக்கப் டும். 

10. கீழ்க்காணும் எந்நகரத்தில், ‘கலாம் தநா கார்னிைல்’ என்ற புத்ேகக்கண்காட்சிவய பிரேமர் போடக்கி வைத்ோர்? 
அ. மும்லப 

ஆ. அகமதாபாத்  

இ. ோரணாசி 

ஈ. இராவமசுேரம் 

✓ அகமோ ாத்தில் நை ாரத் சாகித்திய மந்திர் ஏற் ாடு பசய்திருந்ே, ‘கலாம் தநா கார்னிைல்’ புத்ேகக் கண்காட்சியின் 

போடக்க விழாவில் பிரேமர் நதரந்திர தமாதி உவரயாற்றினார்.  ாரம் ரியமாக நவடப ற்று ைரும் இக்கண்காட்சி 

குஜராத் மாநிலத்தின் இலக்கியம் மற்றும் அறிவை விரிவு டுத்ே த ருேவி புரிகிறது. 
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செய்தித்தாள் நடப்பு நிகழ்வுகள்  

1. பிரேமரின் ஏவழகள் நல உணவுத்திட்டத்வே தமலும் 3 மாேங்களுக்கு (அக்தடா ர் 2022-டிசம் ர்2022) மத்திய 

அரசு நீடித்துள்ளது. 

கடந்ே 2021இல் பிரேமரால் அறிவிக்கப் ட்ட மக்கள் நலத்திட்டமான பிரேமரின் ஏவழகள் நல உணவுத்திட்டத்தின் 

கீழ், கூடுேல் உணவுப் ாதுகாப்பு பைற்றிகரமாக அமலாைவே அடுத்து இந்ே திட்டத்தின் 7ஆைது கட்டத்வே தமலும் 

மூன்று மாேங்களுக்கு அோைது அக்தடா ர் 2022 முேல் டிசம் ர் 2022 ைவர நீட்டிக்க நடுைண் அவமச்சரவை 

ஒப்புேல் அளித்துள்ளது. 

இந்ே நலத்திட்டத்தின்மூலம் தேசிய உணவுப் ாதுகாப்பு சட்டத்தின்கீழ்  யனவடயும்  யனாளிகள் அவனைருக்கும் 

விவலயில்லாமல் ஒவ்பைாரு ந ருக்கும் மாேம் ஒன்றுக்கு 5 கிதலா உணவு ோனியம் ைழங்கப் டுகிறது. ேற்த ாது 

தமலும் 3 மாேங்களுக்கு இந்ேத் திட்டம் நீடிக்கப் ட்டிருப் ோல் அரசுக்கு `44,762 தகாடி கூடுேலாக பசலைாகும். 

7ஆம் கட்டத்திற்கு உணவு ோனிய ஒதுக்கீடு 122 இலட்சம் பமட்ரிக் டன்னாக இருக்கக்கூடும். 

 

2. தமாேலில் இருந்து பூமிவயப்  ாதுகாக்கும் திட்டம்: விண்கல்லில் பசயற்வகக்தகாவள தமாதி நாசா தசாேவன 

எதிர்காலத்தில் பூமியின்மீது விண்கற்கள் தமாதி த ரழிவை ஏற் டுைவேத் ேவிர்ப் ேற்காக, அைற்றின்  ாவேவய 

மாற்றியவமக்க முடியுமா? என் வே பேரிந்துபகாள்ைேற்காக அத்ேவகய விண்கல் ஒன்றின்மீது பசயற்வகக்தகாள் 

ஒன்வற அபமரிக்க விண்பைளி ஆய்வு வமயமான NASA தமாேச்பசய்ேது. 

பூமியில் மிகப்ப ரிய விண்கற்கள் தமாதி மிகப்ப ரிய அழிவை ஏற் டுைத்துைேற்கான அ ாயத்வே ேவிர்ப் ேற்காக 

NASA விஞ்ஞானிகள் நீண்டகாலமாக ஆய்வுகவள தமற்பகாண்டு ைருகின்றனர். அேன் ஒரு குதியாக, பூமிவய 

தநாக்கி ைரக்கூடிய விண்கற்கவள திவசமாற்றுேற்கான ைழிமுவறகவளயும் விஞ்ஞானிகள் தேடிைருகின்றனர். 

இந்நிவலயில், ஒரு ப ாருவள விண்கல்லின்மீது  லமாக தமாேச்பசய்ைேன்மூலம் அேன் சுற்றுைட்டப் ாவேவய 

மாற்றியவமக்க முடியுமா? என் வேத் பேரிந்துபகாள்ைேற்காக, ‘தி டபுள் ஆஸ்டிராய்ட் ரிவடரக்ஷன் படஸ்ட்’ (டார்ட்) 

என்ற தசாேவனவய NASA தமற்பகாண்டது. அந்ேச் தசாேவனத் திட்டத்தின்கீழ், 160 மீட்டர் விட்டம்பகாண்ட 

டிமார்ஃத ாஸ் என்ற விண்கல்மீது பசயற்வகக்தகாவள தமாேச் பசய்ய முடிவுபசய்யப் ட்டது. அந்ே விண்கல், 

டிடிதமாஸ் என்ற 780 மீ விட்டம் பகாண்ட மிகப்ப ரிய விண்கல்லுக்கு நிலைாகச் சுற்றிைருகிறது. 

இந்ே நிவலயில், டிமார்ஃத ாஸ் மீது தமாதுைேற்காக NASA அனுப்பிய பசயற்வகக்தகாள் 10 மாேங்களுக்குப்பிறகு 

அந்ே விண்கல் மீது தமாதிச்சிேறியது. 

இந்ே தமாேவலயும் அேவனத்போடர்ந்து ஏற் ட்ட மாற்றத்வேயும் ஆய்வுபசய்ேற்காக, இத்ோலிய விண்பைளி ஆய்வு 

நிறுைனம் ேயாரித்ே LICIA கியூப் பசயற்வகக்தகாள், டார்ட் பசயற்வகக்தகாளுடன் இவணக்கப் ட்டிருந்ேது. அது, 

டார்ட்டிலிருந்து கடந்ே 11-ஆம் தேதி ேனியாகப் பிரிந்து அேவன பின்போடர்ந்ேது. 

டிமார்ஃத ாஸ் விண்கலம்மீது டார்ட் பசயற்வகக்தகாள் தமாதுைவேயும் அேனால் எழுந்ே தூசிமண்டலத்தின் 

ேன்வமவயயும் LICIA கியூப் பசயற்தகாள்  திவுபசய்து பூமிக்கு தநரடியாக அனுப்பி ைருகிறது. 

இந்ேச்தசாேவன பைற்றிகரமாக தமற்பகாள்ளப் ட்டவேத் போடர்ந்து, குறிப்பிட்ட விண்கல்வலக் குறிவைத்து, அேன் 

மீது தைண்டுபமன்தற தமாேச்பசய்து, அேன்  ாவேவய மாற்றியவமக்கும் திறன் NASAஉக்கு உள்ளது என் து 

நிரூபிக்கப் ட்டுள்ளது. 
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