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1.கீழ்க்காணும் எந்த இந்திய ஆயுதப்படை அதன் முதல், ‘மனித 

உரிடமகள் பிரிடை’ உருைாக்கியுள்ளது? 

அ) இந்திய கடற்படட 
ஆ) இந்திய இராணுவம்  
இ) இந்திய கடல ார காவல்படட 
ஈ) இந்திய வான்படட 

❖ இந்திய இராணுவம் அதன் வர ாற்றில் முதல் முடையாக ஒரு புதிய ‘மனித 
உரிடமகள் பிரிடவ’ உருவாக்கியுள்ளது. ஜம்மு-காஷ்மீர் & வடகிழக்கு 
லபான்ை பதற்ைம் நிடைந்த பகுதிகளில் அதன் செயல்பாட்டில் அதிக 
சவளிப்படடத்தன்டமடய வழங்குவலத இதன் ல ாக்கமாகும். 

❖ லமஜர் சஜனரல் சகளதம் ெவுகான் முதல் கூடுதல் இயக்கு ர் சஜனர ாக 
(மனித உரிடமகள்) சபாறுப்லபற்றுள்ளார். அவர் இராணுவ துடைத் 
தட வருக்கு ல ரடியாக அறிக்டக அளிப்பார். 

 

2.இந்தியப்பிரதமர் அைர்கள், IIM’க்கு அடிக்கல் நாட்டிய சம்பல்பூர் 

அடமந்துள்ள மாநிலம் எது? 

அ) லமற்கு வங்கம் 
ஆ) ஒடிொ  
இ) பீகார் 
ஈ) உத்தரகண்ட் 

❖ ஒடிொ மாநிலத்தின் ெம்பல்பூரில் உள்ள உள்ள இந்திய லம ாண்டம 
நிறுவனத்தின் (IIM) நிரந்தர வளாகத்திற்கு பிரதமர் லமாடி அடிக்கல் 
 ாட்டினார். 2015-16ஆம் ஆண்டில், இந்நிறுவனம் மூன்ைாம் தட முடை 
IIM ஆக சதாடங்கப்பட்டதிலிருந்து, ஐந்து ஆண்டுகளுக்கும் லம ாக ஒரு 
தற்காலிக வளாகத்தில் செயல்பட்டு வருகிைது. 

 

3.அண்டமச் சசய்திகளில் இைம்சபற்ற, ‘ஆசிய நீர்ப்பறடைகள் 

கணக்சகடுப்பு 2021’ நைத்தப்பைவுள்ள மாநிலம் எது? 

அ) தமிழ் ாடு 
ஆ) லகரளா 
இ) ஆந்திர பிரலதெம்  

ஈ) குஜராத் 
❖ ஆந்திர பிரலதெ மாநி  மாநி  வனத்துடையால் ஆண்டுலதாறும் 

‘நீர்ப்பறவைகள் கைக்சகடுப்பு’  டத்தப்படுகிைது. லகாரிங்கா 
வனவுயிரி ெரைா யம், லகாதாவரி கடரலயாரத்திற்கு அருகிலுள்ள 
பகுதிகள், சகால்ல ரு ஏரி, அட்டபகா பைடவகள் ெரைா யம் மற்றும் 
கிருஷ்ைா ஆற்ைங்கடரலயாரத்தில் உள்ள கிருஷ்ைா வனவுயிரி 
ெரைா யம் ஆகியடவ இதில் அடங்கும். 

❖ பாம்லப இயற்டக வர ாற்றுச் ெங்கம் மற்றும் சவட்ல ண்ட் 
இன்டர்ல ஷனல் ஆகியடவ இதற்கான தங்களது சதாழில்நுட்ப 
ஆதரடவ வழங்கும். 

 

 

 

 

4.அண்டமச் சசய்திகளில் இைம்சபற்ற, தீப்பர் பீல் ஆனது எந்த 

மாநிலத்தின் ஒரர ராம்சார் தளமாகும்? 

அ) சிக்கிம் 
ஆ) அஸ்ஸாம்  
இ) அருைாச்ெ  பிரலதெம் 
ஈ) மணிப்பூர் 

❖ தீப்பர் பீல் ஆனது அஸ்ஸாம் மாநி த்தின் ஒலர ராம்ொர் தளமாகும். 
இது, சகளகாத்தியின் சதன்லமற்கு விளிம்பில் அடமந்துள்ளது. 219 
வடகயான பைடவகளுடன் பல்லவறு வடகயான நீர்வாழ் 
உயிரினங்கடளக் சகாண்ட இத்தளம், கடந்த 2002ஆம் ஆண்டில் 
ராம்ொர் தளமாக அறிவிக்கப்பட்டது. ெமீபத்தில் மாவட்ட அதிகாரிகள், 
அந்த இடத்தில் குழுமி மீன்பிடிக்க தடட விதித்துள்ளனர். 

 

5.கங்டக பள்ளத்தாக்கின், முதல் மடலயுச்சியில் அடமந்துள்ள 

சபளத்த மைாலயம் கண்டுபிடிக்கப்பட்ை லால் பஹாரி 

அடமந்துள்ள மாநிலம் எது? 

அ) சிக்கிம் 
ஆ) பீகார்  
இ) ஹிமாச்ெ  பிரலதெம் 
ஈ) மணிப்பூர் 

❖ கங்டக பள்ளத்தாக்கின் முதல் மட யுச்சி பபளத்த மடா யம் பீகார் 
மாநி த்தின்  க்கிெராய் மாவட்டத்தில் உள்ள  ால் பஹாரி என்ை 
இடத்தில் கண்டுபிடிக்கப்பட்டுள்ளது. இது மட யுச்சியில் உள்ள 
முதல் மடா யம் ஆகும். இது பீகார் பாரம்பரிய லமம்பாட்டு ெங்கம் 
மற்றும் லமற்கு வங்காளத்தின் விஸ்வ-பாரதி பல்கட க்கழகத்தின் 
கூட்டுப்பயைத்தின்லபாது கண்டுபிடிக்கப்பட்டது. இது ஸ்ரீமதர்மவி 
-ஹாரிக் ஆரியபிக்சுெங்கஸ்யா என சபயரிடப்பட்ட ஒரு விகாரமாகும். 

 
6.அண்டமச் சசய்திகளில் இைம்சபற்ற, ‘சாகர்மாலா ரமம்பாட்டு 

நிறுைனம்’ ஆனது பின்ைரும் எந்த மத்திய அடமச்சகத்தின்கீழ் 

சசயல்படுகிறது? 

அ) ொட ப் லபாக்குவரத்து & ச டுஞ்ொட கள் அடமச்ெகம் 

ஆ) கப்பல் லபாக்குவரத்து அடமச்ெகம்  
இ) தகவல் சதாடர்பு அடமச்ெகம் 
ஈ) பாதுகாப்பு அடமச்ெகம் 

❖ ொத்தியமுள்ள வானூர்தி நிறுவனங்களின்மூ ம் சிைப்பு ல ாக்க 
முகடமயின்கீழ் லதர்ந்சதடுக்கப்பட்ட வழித்தடங்களில் கடல் விமான 
லெடவடய சதாடங்குவதற்கான பணிகடள மத்திய துடைமுகம், 
கப்பல் மற்றும் நீர்வழிகள் அடமச்ெகம் சதாடங்கியுள்ளது.  

❖ அடமச்ெகத்தின் நிர்வாக கட்டுப்பாட்டில் இருக்கும் ொகர்மா ா 
லமம்பாட்டு நிறுவனத்தின்மூ ம் இத்திட்டம் செயல்படுத்தப்படும். இச் 
சிைப்பு ல ாக்க முகடமயுள் வானூர்தி நிறுவனங்களும் அடங்கும். 
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7.சமீபத்தில் சதற்காசிய ஜர்னலில் சைளியான அறிக்டகயின்படி, 

எந்த இந்திய நகரத்தில் அதிகபட்ச CCTV கைரரஜ் உள்ளது? 

அ) மும்டப 
ஆ) சென்டன  
இ) தில்லி 
ஈ) டஹதராபாத் 

❖ அண்டமயில் சதற்காசிய ஜர்னலில் சவளியிடப்பட்ட ஓர் அறிக்டகயின் 
படி, சென்டன சபரு கரம், ஒரு ெ.கி.மீட்டருக்கும் 1,000 மக்களுக்கும் 
என அதிகபட்ெ CCTV எண்ணிக்டகடய சகாண்டுள்ளது. உ கின் 
அதிக மக்கள்சதாடக சகாண்ட 130  கரங்களில் CCTV லகமராக்கள் 
எண்ணிக்வகவை இவ்ைறிக்டக பதிவுசெய்கிைது. சீன மற்றும் இந்திய 
 கர்ப்புைங்களில் CCTV கண்காணிப்பு லகமராக்களின் எண்ணிக்டக 
அதிகம் என்படதயும் இவ்வறிக்டக எடுத்துக்காட்டுகிைது. 

 
8. 2021ஆம் ஆண்டில், எண்சணய்கள் மற்றும் சகாழுப்புகளில் 

அனுமதிக்கப்பட்ை டிரான்ஸ் சகாழுப்பு அமிலங்களுக்கான (TFA) 

ைரம்பு என்ன? 

அ) 10% 
ஆ) 5% 
இ) 3%  
ஈ) 1% 

❖ இந்திய உணவுப்பாதுகாப்பு மற்றும் தர ஆடையமானது (FSSAI) 
எண்சைய்கள் மற்றும் சகாழுப்புகளில் உள்ள டிரான்ஸ் சகாழுப்பு 
அமி ங்களின் அளடவ 2021’க்கு 3% ஆகக்குடைத்துள்ளது. இந்த 
வரம்பு, 2022’க்கு 2% ஆகக் குடைக்கப்படவுள்ளது. டிரான்ஸ் சகாழுப்பு 
மாரடடப்பு & கலரானரி இருதய ல ாய்களின் அபாயத்டத அதிகரிக்கும் 
எனக்கண்டறியப்பட்டுள்ளது. 2023’க்குள் டிரான்ஸ் சகாழுப்டப 
ஒழிக்க WHO ல ாக்கம் சகாண்டுள்ளது. 

 
9. பிரயாஸ் என்பது இந்தியாவின் எந்த சபாதுத்துடற நிறுைனம் 

ஏற்றுக்சகாண்ை புதிய முன்சனடுப்பாகும்? 

அ) NTPC 

ஆ) IOCL  
இ) ONGC 
ஈ) HAL 

❖ 'பிரயாஸ்' என்பது இந்தியன் எண்சைய் நிறுவனம் (IOCL) ஏற்றுக் 
சகாண்ட ஒரு புதிய ெமூக உதவி முயற்சியாகும். இந்தத்திட்டத்தின்கீழ், 
IOCL தில்லி அலுவ க ஊழியர்கள், IOCL’இன் எரிசபாருள் வங்கிகளுக்கு 
அருகில் அடமந்துள்ள இரவுல ர முகாம்களுக்கு லபார்டவகள் மற்றும் 
அத்தியாவசிய சபாருட்கடள விநிலயாகிப்பார்கள். 

❖ இந்த இரவுல ர தங்குமிடங்கடள தில்லி அரசு மற்றும் சி  தன்னார்வ 
சதாண்டு நிறுவனங்கள் ெமூகத்தின்  லிந்த பிரிவினருக்கு 
உதவுவதற்காக நடத்தி ைருகின்றன. 

 
 

10.பிரிட்ைன் ஆனது அண்டமயில் கீழ்க்கண்ை எந்தத் 

தயாரிப்புக்கான ைரிவிதிப்டப முற்றிலுமாக நீக்கியது? 

அ) அட லபசிகள் 
ஆ) அடையாடட தயாரிப்புகள்  
இ) மடிக்கணினிகள் 
ஈ) பாரசிட்டமால் மாத்திடரகள் 

❖ சபண்களின் அடையாடட தயாரிப்புகளுக்கான வரிவிதிப்டப 
பிரிட்டன் நீக்கியுள்ளது. “tampon tax” என்று அடழக்கப்பட்ட இவ்வரி, 
தற்லபாது முற்றிலுமாக ஒழிக்கப்பட்டுள்ளது. இந்த முடிவு, முன்னதாக 
அந் ாட்டின் வருடாந்த வரவுசெ வுத் திட்டத்தில் அதன் கருவூ த் 
தட வரால் அறிவிக்கப்பட்டது. ஆனால் தற்லபாது ஐலராப்பிய 
ஒன்றியத்திலிருந்து பிரிட்டன் சவளிலயறியலபாதுதான் 
செயல்படுத்தப்பட்டுள்ளது. 
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