
        

    

1. ‘துலிப் திருவிழா’ என்பது இந்தியாவின் எந்த நகரத்தில் 

நடத்தப்படும் ஒரு விழாவாகும்? 

அ) சிம்லா 

ஆ) ஸ்ரீநகர்  

இ) சண்டிகர் 

ஈ) ககௌகாத்தி 

✓ ஜம்மு–காஷ்மீரின் ஸ்ரீநகரில் 10 லட்சத்துக்கும் அதிகமான 

துலிப் மலர்களைக் ககாண்ட ஆசியாவின் மிகப்கெரிய 

துலிப் த ாட்டம் கொதுமக்களின் ொர்ளைக்காகத் திறக்கப் 

–ெட்டுள்ைது. இந் த் துலிப் த ாட்டம் ைரவிருக்கும் துலிப் 

திருவிழாவிற்காக ெல மா ங்கைாக உருைாக்கப்ெட்டது.  

✓ ஆண்டுத ாறும் ைசந் த்தின் க ாடக்கத்தில் ஸ்ரீநகரில் 

நளடகெறும் துலிப் திருவிழா, உலகம் முழுைதிலுமிருந்து 

சுற்றுலாப்ெயணிகளை கைகுைாக ஈர்க்கிறது. 

 

2. அண்மைச் செய்திகளில் இடம்சபற்ற, ‘ெஞ்சி கமை’ 

நமடமுமறயில் உள்ள ைாநிைம் எது? 

அ) இராஜஸ் ான் 

ஆ) ஹிமாச்சல பிரத சம் 

இ) உத் ர பிரத சம்  

ஈ) குஜராத் 

✓ ‘சஞ்சி’ களலயில் ஈடுெடும் மதுரா–பிருந் ாைனஞ்சார் 

களலஞர்களை ஊக்குவிக்கும் திட்டம் ஏத னுமுள்ை ா? 

என்று மக்கைளை உறுப்பினரும் நடிகருமான தேமா 

மாலினி அரசிடம் தகள்விகயழுப்பினார். 

✓ சஞ்சி களல என்ெது ஒரு  னித்துைமான ளகவிளன 

ைடிைமாகும். இது, காகி த்தில் கைட்டப்ெட்ட தநர்த்தியான 

ைடிைளமப்புகள் மற்றும் ெடைடிைங்களைக் ககாண்டு 

உள்ைது. ைட இந்திய மாநிலமான உத் ர பிரத சத்தில் 

உள்ை மதுராவில் த ான்றிய ‘சஞ்சி’ ஓவியம் பிருந் ாைன 

–த்திலும் ைழக்கத்தில் உள்ைது. 

 

3. அடிமைத்தனத்தால் பாதிக்கப்பட்டடாமர நிமனவுறும் 

உைக நாள் அனுெரிக்கப்படுகிற டததி எது? 

அ) மார்ச்.23 

ஆ) மார்ச்.25  

இ) மார்ச்.27 

ஈ) மார்ச்.29 

✓ ‘அடிளமத் னத் ால் ொதிக்கப்ெட்தடாளர நிளனவுகூரும் 

உலக நாள்’ ஆனது ஆண்டுத ாறும் மார்ச்.25 அன்று 

அனுசரிக்கப்ெடுகிறது. “Stories of Courage: Resistance to 

Slavery and Unity against Racism” என்ெது நடப்பு 2022 

இல் ைரும் இந்நாளுக்கானக் கருப்கொருைாகும். 

 

4. ெமீபசெய்திகளில் இடம்சபற்ற PACER முன்சனடுப்மபச் 

செயல்படுத்துகிற ைத்திய அமைச்ெகம் எது? 

அ) புவி அறிவியல்  ஆ) உள்துளற 

இ) ொதுகாப்பு  ஈ) அறிவியல் & க ாழில்நுட்ெம் 

✓ துருை அறிவியல் மற்றும்  ாழ் கைப்ெ மண்டல ஆராய்ச்சி 

(PACER) திட்டமானது புவி அறிவியல் அளமச்சகத்தின்கீழ் 

உள்ை  ன்னாட்சி நிறுைனமான துருை மற்றும் கடல்சார் 

ஆராய்ச்சிக்கான த சிய ளமயத்தினால் (NCPOR) 

கசயல்ெடுத் ப்ெடுகிறது. இது அண்டார்டிக் திட்டம், இந்திய 

ஆர்க்டிக் திட்டம், க ன்கெருங்கடல் திட்டம் மற்றும்  ாழ் 

கைப்ெ மண்டலம் & காலநிளல திட்டம் ஆகியைற்ளற 

உள்ைடக்கியது. இந் த்திட்டம் அண்டார்டிகாவிற்கு 41ைது 

இந்திய அறிவியல் ெயணத்ள  ஏற்ொடு கசய்கிறது.  

✓ PACER திட்டத்ள  2021–2026இலும் க ாடர சமீெத்தில் 

ஒப்பு ல் ைழங்கப்ெட்டது. 

 

5. 2021 – ஏற்றுைதி தயார்நிமைக் குறியீட்டில் முதலிடம் 

பிடித்த இந்திய ைாநிைம்/UT எது? 

அ)  மிழ்நாடு 

ஆ) மகாராஷ்டிரா 

இ) குஜராத்  

ஈ) க லுங்கானா 

✓ NITI ஆதயாக், தொட்டித்திறன் ளமயத்துடன் இளணந்து 

ஏற்றுமதி  யார்நிளலப் ெட்டியல் – 2021’ஐ கைளியிட்டது. 

இதில் கெரும்ொலான கடதலார மாைட்டங்கள், 

ஏற்றுமதியில் சிறப்ொகச் கசயல்ெடுகின்றன. குஜராத் 

மாநிலம் 2ஆம் முளறயாக மு லிடத்ள ப் பிடித்துள்ைது.  

✓ ஏற்றுமதி  யார்நிளலப் ெட்டியல் ககாள்ளக, ைர்த் கச் 

சூழல், ஏற்றுமதிச் சூழல், ஏற்றுமதி கசயல்ொடு என்ற 4 

முக்கிய அம்சங்களின்ெடி, மாநிலங்கள் மற்றும் யூனியன் 

பிரத சங்களை இது  ரைரிளசெடுத்துகிறது. இதில் 11 

துளண அம்சங்களும் உள்ைன. 

 

6. அண்மைச் செய்திகளில் இடம்சபற்ற, ‘Le Corbusier’s 

Edict’ என்பதுடன் சதாடர்புமடய இந்திய நகரம் எது? 

அ) மும்ளெ 

ஆ) புது தில்லி 

இ) சண்டிகர்  

ஈ) புதுச்தசரி 

✓ சண்டிகரில் உள்ை தகபிடல் ைைாகத்தில் 3 சிளலகளை 

நிறுை ெஞ்சாப் அரசு தீர்மானம் எடுத்துள்ைது. இ ற்கு 

அந்நகரின் ொரம்ெரிய நிபுணர்கள் எதிர்ப்பு க ரிவித் னர்.  

✓ ‘சண்டிகரின் ஆளண’ என்ெது சண்டிகரின் திட்டமிடுெைர் 

லீ கார்பூசியரால் ெரிந்துளரக்கப்ெட்ட ஒரு விதி நூலாகும். 

சிளலகள் நிறுைளலத்  விர, சுக்னா ஏரியில் ைணிகக் 

கட்டளமப்புகள் ஏற்ெடுத்  முழுளமயான  ளட 

விதிக்கவும் இந்  ஆளண குறிப்பிடுகிறது. 

 

7. ெரிஸ்கா புலிகள் காப்பகம் அமைந்துள்ள ைாநிைம் எது? 

அ) பீகார் 

ஆ) இராஜஸ் ான்  

இ) மத்திய பிரத சம் 

ஈ) தகரைா 

 

 

  

 

 

 

 



        

    

✓ இராஜஸ் ான் மாநிலம் அல்ைார் மாைட்டத்தில் உள்ை 

சரிஸ்கா புலிகள் காப்ெகத்தில் சமீெத்தில் ெயங்கர 

தீவிெத்து ஏற்ெட்டது. அக்ெர்பூர் மளலத்க ாடரில் 8–10 

சதுர கிமீ ெரப்ெைவு ொதிக்கப்ெட்டுள்ை ால், நீர்த்க ளிக்கும் 

கருவிகள் கொருத் ப்ெட்ட ைான்ெளட கேலிகாப்டர்கள் 

தீளய அளணக்கும் ெணியில் ஈடுெட்டுள்ைன. சரிஸ்கா 

புலிகள் காப்ெகத்தில் கமாத் ம் 27 புலிகள் உள்ைன. 

 

8. ‘Jal Shakti Abhiyan: Catch the Rain’ பிரச்ொரைானது 

பின்வரும் எந்த ஆண்டில் முதலில் சதாடங்கப்பட்டது? 

அ) 2015 

ஆ) 2017 

இ) 2021  

ஈ) 2022 

✓ புது தில்லியில் நடந்  மளழநீர் தசகரிப்பு இயக்கத்தின்கீழ் 

3ஆைது த சிய நீர் தமலாண்ளம விருதுகளை ைழங்கி 

ஜல்சக்தி திட்டத்ள  இந்தியக்குடியரசுத் ளலைர் ராம்நத் 

தகாவிந்த் க ாடங்கிளைத் ார். 

✓ இந்திய அரசானது 2019இல், ‘ஜல் சக்தி அபியான்’ என்ற 

திட்டத்ள  அறிமுகப்ெடுத்தியது. அத  ஆண்டில், ‘ஜல் 

ஜீைன் இயக்கம்’ க ாடங்கப்ெட்டது. 2021ஆம் ஆண்டு 

மார்ச்.22 அன்று, ‘உலக நீர் நாைன்று, குடிமக்களை 

நீளரச்தசமிக்க ைலியுறுத்துை ற்காக, ‘ஜல்சக்தி அபியான்: 

மளழளயச்தசகரிக்கவும்’ என்ெது க ாடக்கப்ெட்டது. 

 

9. ‘இந்தியப் சபருஞ்சுவரும்’ உைகின் இரண்டாவது மிக 

நீளச் சுவருைானது அமைந்துள்ள ைாநிைம்/UT எது? 

அ) தமற்கு ைங்கம் 

ஆ) இராஜஸ் ான்  

இ) மகாராஷ்டிரா 

ஈ) குஜராத் 

✓ இராஜஸ் ான் மாநிலத்தின் உ ய்பூருக்கு அருகில் உள்ை 

ஆரைல்லி மளலத்க ாடரில் உள்ை, ‘கும்ெல்கர்’ தகாட்ளட 

‘இந்தியாவின் கெருஞ்சுைர்’ என்றும் அளழக்கப்ெடுகிறது.  

✓ சீனப்கெருஞ்சுைருக்கு அடுத் ெடியாக உலகின் 2ஆைது 

நீைமான சுைர் இதுைாகும். மார்ச்.30 அன்று ராஜஸ் ான் 

உருைான நாள், ‘இராஜஸ் ான் திைாஸ்’ என்று 

ககாண்டாடப்ெடுகிறது. 

✓ 1949 மார்ச்.30 அன்று தஜாத்பூர், கஜய்ப்பூர், கஜய்சால்மர் 

மற்றும் பிதகனர் ஆகிய சமஸ் ானங்கள் ஒன்றிளணந்து 

‘மாகெரும் இராஜஸ் ான் யூனியன்’ என்றானது. ‘2022’, 

இராஜஸ் ான் திைாஸின் 73 ஆண்டுகளைக் குறிக்கிறது. 

 

10. டநரடிப் பயன் பரிைாற்றத்மத உறுதிசெய்வதற்காக 

நடுவண் துமற ைற்றும் ைத்திய நிதியுதவித் திட்டங்கள் 

இமைக்கப்பட்டுள்ள தளத்தின் சபயர் என்ன? 

அ) DPT ொரத் இளணய ைம்  

ஆ) ஆத்மநிர்ொர் DPT இளணய ைம் 

இ) பிர ான் மந்திரி DBT இளணய ைம்  

ஈ) அம்ருத் கால் DBT இளணய ைம்  

✓ DBT ொரத் தொர்ட்டலில் 313 நடுைண் துளற மற்றும் 53 

அளமச்சகங்களின் மத்திய நிதியு வி திட்டங்கள் 

இளணக்கப்ெட்டுள்ைன. ெயனாளிகளுக்கு அைர்களின் 

ைங்கிக்கணக்குகளில் மானியங்களை ைரவு ளைப்ெ ன் 

மூலம் கைளிப்ெளடத் ன்ளமளயக் ககாண்டுைர தநரடிப் 

ெயன்கள் ெரிமாற்றம் திட்டம் க ாடங்கப்ெட்டது. 

 

 

1. இந்திய ஏற்றுமதி `32 லட்சம் தகாடி: மத்திய அளமச்சர் 

பியூஷ் தகாயல் 

நாட்டின் சரக்கு ஏற்றுமதி கடந்  2021-22 நிதியாண்டில் 

சுமார் `32 லட்சம் தகாடிளய (418 பில்லியன் டாலர்) 

 ாண்டி சா ளன ெளடத்துள்ை ாக மத்திய ைர்த் க, 

க ாழிற்துளற அளமச்சர் பியூஷ் தகாயல் கூறியுள்ைார். 

இதுகுறித்து கசய்தியாைர்களிடம் அைர் கூறியது: நாட்டின் 

சரக்கு ஏற்றுமதி 2021-22 நிதியாண்டில் சுமார் `32 

லட்சம் தகாடிளய (418 பில்லியன் டாலர்) கடந்து சா ளன 

ெளடத்துள்ைது. 

கடந்  மார்ச்.21-ஆம் த திதய நமது இலக்கான 400 

பில்லியன் டாலளர (`30.4 லட்சம் தகாடி) சரக்கு ஏற்றுமதி 

கடந் து. இதுைளர எந் கைாரு மா த்திலும் இல்லா  

ைளகயில், கடந்  மார்ச் மா ம் மட்டுதம `3.06 இலட்சம் 

தகாடி (40.38 பில்லியன்) மதிப்பில் ஏற்றுமதி நடந் து. 

அதிகரிப்பு: கடந்  2019-20 நிதியாண்டில் கைறும் 

இரண்டு லட்சம் டன்னாக (`500 தகாடி) இருந்  

தகாதுளம ஏற்றுமதி, 2020-21-இல் 21.55 லட்சம் 

டன்னாகவும் (`4,000 தகாடி), 2021-22 நிதியாண்டில் 

70 லட்சம் டன்னாகவும் (`15,000 தகாடி) அதிகரித் து. 

இந்தியாவில் விளையும் தகாதுளம கெரும்ொலும் 

அண்ளட நாடுகளுக்தக ஏற்றுமதி கசய்யப்ெடுகிறது. 

குறிப்ொக ைங்கத சத்துக்கு மட்டுதம கடந்  நிதியாண்டில் 

30.50 லட்சம் டன் தகாதுளம (54 ச வீ ம்) ஏற்றுமதி 

கசய்யப்ெட்டது. 

சர்ைத ச அைவில் தகாதுளம உற்ெத்தியில் இந்தியா 14.14 

ச வீ த்துடன் 2-ஆம் இடம் ைகித் ாலும் ஏற்றுமதியில் 

ஒரு ச வீ த்துக்கும் குளறைாகதை உள்ைது. நாட்டில் 

ஆண்டுக்கு 10.76 தகாடி டன் தகாதுளம உற்ெத்தி 

கசய்யப்ெடுகிறது. 

 

2. மியாமி ஓென்: சாம்பியன் ஸ்வியாகடக் 

மியாமி ஓென் டபிள்யுடிஏ கடன்னிஸ் தொட்டி இறுதி 

ஆட்டத்தில் தொலந்தின் இைம் வீராங்களன ஐகா 

ஸ்வியாகடக் சாம்பியன் ெட்டத்ள க் ளகப்ெற்றினார். 

ஆடைர் இரட்ளடயர் பிரிவில் ஜான் ஐஷ்நர்-ேர்காஸ் 

இளண கூல்தோப்-ஸ்கூப்ஸ்கி இளணளய கைன்று 

ெட்டத்ள க் ளகப்ெற்றினர். 

 

  

 

 

 



        

    

3. 7-ஆைது முளறயாக ஆஸ்திதரலியா உலக சாம்பியன் 

ICC மகளிர் ஒருநாள் உலகக்தகாப்ளெ தொட்டியில் நடப்பு 

சாம்பியன் இங்கிலாந்ள  71 ரன்கள் வித்தியாசத்தில் 

வீழ்த்தி 7-ஆைது முளறயாக சாம்பியன் ெட்டத்ள க் 

ளகப்ெற்றியது ஆஸ்திதரலியா. இதுைளர நடந்  12 

உலகக்தகாப்ளெகளில்  ற்தொது ஆஸ்திதரலிய மகளிர் 

அணி 7-ஆைது முளறயாக உலக சாம்பியன் ெட்டத்ள க் 

ளகப்ெற்றியுள்ைது. 

அலிஸா ஹீலி சா ளன: 

இதுைளர நடந்துள்ை ஆடைர் மற்றும் மகளிர் ஒருநாள் 

உலகக்தகாப்ளெ இறுதி ஆட்டங்களில் அலிஸா ஹீலி 

அடித்  170 ரன்கதை அதிகெட்ச ரன்கைாகும். 

 

4. ைருணா ெயிற்சி 2022 நிளறவு 

இந்தியா - பிரான்ஸ் கடற்ெளடகளுக்கு இளடயிலான 

20ஆைது இரு ரப்பு ெயிற்சியான, ‘ைருணா 2022’ 

நிளறைளடந் து. இந் ாண்டு நளடகெற்ற ெயிற்சி 

ஆழ்கடல் கசயல்ொடுகளில் விரிைான ைாய்ப்புகளை 

உருைாக்கியுள்ைது. இந்  ஆழ்கடல்  ந்திரப் ெயிற்சியில், 

அதிநவீன நீர்மூழ்கி எதிர்ப்பு தொர்  ந்திரம், துப்ொக்கி 

சுடு ல், கடல் ெயண ெரிணாமங்கள், சூழ்ச்சித்  ந்திரங்கள் 

மற்றும் விரிைான ைான் கசயல்ொடுகள் இடம் கெற்றன. 

எதிர் எதிர்  ைங்களில் கேலிகாப்டர்களை இறக்கு ல் 

தொன்ற ெயிற்சிகளும் தமற்ககாள்ைப்ெட்டன. 

இந்தியாவின் அதிநவீன நீர்மூழ்கி எதிர்ப்பு சா னங்களும் 

இந்  ெயிற்சி நிளறவு நிகழ்ச்சியில் இடம் கெற்றன. 

ஐஎன்எஸ் கசன்ளன தொர்க் கப்ெலில் சீ கிங் எம் தக 42பி, 

கடதலார தராந்து விமானமான பி-8ஐ பிகரஞ்ச் 

கடற்ெளடயின் FS கூர்கெட் கப்ெலும் இந் ப் ெயிற்சியில் 

ெங்தகற்று தொர் ஒத்திளககளில் ஈடுெட்டன. 

 

5. த சிய தூயகாற்று திட்டத்தின்கீழ் தமிழ்நாட்டிற்கு 

கமாத் ம் `233 தகாடி ஒதுக்கீடு 

த சிய தூயகாற்று திட்டத்தின்கீழ்  மிழ்நாட்டிலுள்ை 

தூத்துக்குடிக்கு 2021 மார்ச் 31 ைளர `3.06 தகாடி 

ஒதுக்கப்ெட்டுள்ைது. 15ஆைது நிதி ஆளணயத்தின் (2020 

-21) ெரிந்துளரயின்ெடி கசன்ளனக்கு `181 தகாடி, 

மதுளரக்கு `31 தகாடி மற்றும் திருச்சிராப்ெள்ளிக்கு `21 

தகாடி என  மிழ்நாட்டிற்கு கமாத் ம் `233 தகாடி 

ஒதுக்கீடு கசய்யப்ெட்டுள்ைது.  

காற்றுத்  ர நிதியின் கீழ் கசன்ளனக்கு `91 தகாடி, 

மதுளரக்கு `15 தகாடி மற்றும் திருச்சிராப்ெள்ளிக்கு `11 

தகாடி என  மிழ்நாட்டிற்கு கமாத் ம் `117 தகாடி ஒதுக்கீடு 

கசய்யப்ெட்டுள்ைது. 

 

 


