
        

    

1. கீழ்காணும் எந்த நகரத்தின் மூன்று மாநகராட்சிகளை 

ஒரர மாநகராட்சியாக இளைக்கும் மர ாதா மக்கைளை 

-யில் நிளைரைற்ைப்பட்டது? 

அ) மும்பை 

ஆ) தில்லி  

இ) ககொல்கத்தொ 

ஈ) கென்பை 

✓ சிறந்த திட்டமிடல் மற்றும் வளங்கபள உகந்த முபறயில் 

ையன்ைடுத்துவதற்கொக, தில்லியின் 3 மொநகரொட்சிகபள 

ஒருங்கிபைக்கும் நநொக்கில், தில்லி மொநகரொட்சிகள் 

(திருத்த) மநெொதொபவ மக்களபவ நிபறநவற்றியது.  

✓ இந்த மநெொதொவின்மூலம், புதிய மொநகரொட்சியின் கூட்டம் 

நபடகைறும் வபர நதர்ந்கதடுக்கப்ைட்ட கவுன்சிலர்களின் 

கெயல்ைொடுகபள நிபறநவற்றும் ஒரு ‘சிறப்பு அதிகொரி’ஐ 

நியமிக்க மத்திய அரசு முன்கமொழிந்தது. இந்த மநெொதொ 

ஒருங்கிபைந்த அம்மொநகரொட்சிக்கு கூடுதல் தன்ைொட்சி 

அளிக்கும் எை எதிர்ைொர்க்கப்ைடுகிறது. 

 

2. 2022இல், சுவிஸ் ஓப்பன் சூப்பர் 300 பாட்மிண்டன் 

ரபாட்டியில் வைன்ை இந்திய வீரர் / வீராங்களை யார்? 

அ) K ஸ்ரீகொந்த் 

ஆ) P V சிந்து  

இ) ெொய்ைொ நநவொல் 

ஈ) H S பிரைொய் 

✓ ைொெலில் நடந்த சுவிஸ் ஓப்ைன் சூப்ைர் 300 ைொட்மிண்டன் 

நைொட்டியில், இரட்பட ஒலிம்பிக் ைதக்கம் கவன்ற P V சிந்து, 

தொய்லொந்தின் புெொைன் ஓங்ைொம்ருங்ைொபைத் வீழ்த்தி 

கவற்றி கைற்றொர். P V சிந்து 21-16, 21-8 என்ற நநர் 

செட்களில் ைொெலில் தைது 2ஆவது ைட்டத்பத கவன்றொர்.  

✓ முன்ைதொக ஜைவரி மொதம் நடந்த பெயத் நமொடி இந்தியொ 

இன்டர்நநஷைல் நைொட்டியில் சிந்து கவற்றி கைற்றொர். 

ைொெலில் நடந்த ஆடவர் ஒற்பறயர் இறுதிப்நைொட்டியில் 

இந்தியொவின் H S பிரைொய், கஜொைொதன் கிரிட்டியிடம் 

நதொல்வியபடந்தொர். 

 

3. பிரதான் மந்திரி கரீப் கல்யாண் அன்ை ரயாஜைாவின் 

ஆைாைது கட்டம், எந்த மாதம் ைளர நீட்டிக்கப்பட்டுள்ைது? 

அ) ஜூன் 2022 

ஆ) நம 2022 

இ) ஆகஸ்ட் 2022 

ஈ) கெப்டம்ைர் 2022  

✓ மத்திய நுகர்நவொர் விவகொரங்கள், உைவு மற்றும் கைொது 

விநிநயொக அபமச்ெகம், PMGKAY-ஐ 2022 கெப்டம்ைர் 

வபர நீட்டிக்க முடிவுகெய்துள்ளது. பிரதொன் மந்திரி கரிப் 

கல்யொண் அன்ை நயொஜைொவின் (PMGKAY)கீழ், ஐந்து 

கிகி உைவு தொனியங்கள் (நகொதுபம, அரிசி, குருபை) 

மொதந்நதொறும் ஒவ்கவொரு ையைொளிக்கும் இலவெமொக 

வழங்கப்ைடுகிறது. திட்டத்தின் Vஆம் கட்டம் 2022 மொர்ச் 

மொதத்தில் முடிவபடய இருந்தது. 

 

4. ‘பரைலாக்கப்பட்ட கழிவு ரமலாண்ளம வதாழில்நுட்ப 

பூங்கா’ திைக்கப்பட்டுள்ை மாநிலம்/UT எது? 

அ) தமிழ்நொடு 

ஆ) புது தில்லி  

இ) மத்திய பிரநதெம் 

ஈ) இரொஜஸ்தொன் 

✓ இந்திய அரசின் முதன்பம அறிவியல் ஆநலொெகரின் 

அலுவலகத்தின் ‘நவஸ்ட் டூ கவல்த்’ திட்டம், கிழக்கு 

தில்லியில் ‘ைரவலொக்கப்ைட்ட கழிவுநமலொண்பம கதொழில் 

நுட்ை பூங்கொபவத் திறந்துள்ளது. 

✓ கீபழ தில்லி மொநகரொட்சியுடன் இபைந்து புதிய மொநகரொ 

-ட்சி திடக்கழிவுகபள அங்நகநய கெயலொக்குவதற்கொக 

இது திறக்கப்ைட்டது. 

 

5. 2022 -  ன் த் இரத்ைா விருதுகளில் ைாழ்நாள்  ாத 

-ளையாைர் APJ அப்துல்கலாம் விருளதப் வபற்ைைர்கள் 

யார்? 

அ) Dr H V ஹண்நட & வீரப்ை கமொய்லி  

ஆ) H D நதவககௌவுடொ & வீரப்ை கமொய்லி 

இ) Dr H V ஹண்நட & S M கிருஷ்ைொ 

ஈ) H D நதவககௌவுடொ &S M கிருஷ்ைொ 

✓ ென்ெத் இரத்ைொ விருதுகள் குழுவின் 12ஆவது அமர்வின் 

நைொது, தமிழ்நொடு ெட்டமன்றத்தின் 95 வயதொை மூத்த ெ 

ம உ-உம், முன்ைொள் சுகொதொர அபமச்ெருமொை Dr H V 

ஹண்நடவுக்கு வொழ்நொள் ெொதபையொளர் APJ அப்துல் 

கலொம் விருது வழங்கப்ைட்டது. 

✓ கர்நொடக மானியல் முன்ைொள் முதல்வர் வீரப்ை கமொய்லி 

அவர்கட்கும் இவ்விருது வழங்கப்ைட்டது. பிபரம் ைொயின்ட் 

அறக்கட்டபளயொல் வழங்கப்ைட்ட 2022 - ென்ெத் ரத்ைொ 

விருதுகளில் ககௌரவிக்கப்ைட்ட 11 MP-களில் சுப்ரியொ 

சுநல மற்றும் அமர் ைட்நொயக் ஆகிநயொர் அடங்குவர். 

 

6. 2022ஆம் ஆண்டு புவி மணிரநரத்தின் கருப்வபாருள் 

என்ை? 

அ) Shape our Future  

ஆ) Stand for Environment 

இ) Save our Children 

ஈ) Decarbonise the Planet 

✓ புவி நநரம் மொர்ச் 26 அன்று இரவு 8:30 முதல் 9:30 மணி 

வபர அனுெரிக்கப்ைட்டது. உலககங்கிலும் உள்ள மக்கள் 

1 மநநரம் வபர நதபவயற்ற விளக்குகபள அபைத்து, 

கொலநிபல மொற்றத்திற்கு எதிரொக ஒரு நிபலப்ைொட்பட 

எடுக்கும், சுற்றுச்சூழலுக்கொை உலகின் ஒரு மிகப்கைரிய 

இயக்கம் இது. இது 2007-இல் சிட்னியில் ஒரு குறியீட்டு 

நிகழ்வொகத் கதொடங்கியது. பின்ைர் ஒவ்நவொர் ஆண்டும் 

மொர்ச் கபடசி ெனிக்கிழபமயன்று 180-க்கும் நமற்ைட்ட 

நொடுகளில் அனுெரிக்கப்ைட்டது. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



        

    

7. கில்பர்ட் F ஹூங்ரபா, எந்த உலகைாவிய அளமப்பின் 

தளலளம இயக்குநராகத் ரதர்ந்வதடுக்கப்பட்டார்? 

அ) UNEP 

ஆ) ILO  

இ) IMF 

ஈ) WEF 

✓ ILO ஆளும் குழு கில்ைர்ட் F ஹூங்நைொபவ அபமப்பின் 

11ஆவது தபலபம இயக்குநரொகத் நதர்ந்கதடுத்துள்ளது. 

தற்நைொது, உழவு நமம்ைொட்டுக்கொை ெர்வநதெ நிதியத்தின் 

தபலவரொக இருக்கும் ஹூங்நைொ, 2022 அக்நடொைரில் 

ைதவிநயற்கவுள்ளொர். 

✓ ILOஇன் தபலபம இயக்குநர் ைதவிபய வகிக்கும் முதல் 

ஆப்பிரிக்கரொவொர் இவர். ஐக்கிய இரொஜ்ஜியத்பதச் நெர்ந்த 

தற்நைொபதய தபலபம இயக்குநர் பக பரடர், 2012 

முதல் ைதவி வகித்து வருகிறொர். 

 

8. 2022 - WINGS இந்தியா நிகழ்வில், ‘COVID  ாம்பியன்’ 

விருளத வைன்ை ைானூர்தி நிளலயம் எது? 

அ) ெத்ரைதி சிவொஜி ைன்ைொட்டு வொனூர்தி நிபலயம் 

ஆ) ககொச்சி ைன்ைொட்டு வொனூர்தி நிபலயம்  

இ) இந்திரொ கொந்தி ைன்ைொட்டு வொனூர்தி நிபலயம் 

ஈ) ககம்நைகவுடொ ைன்ைொட்டு வொனூர்தி நிபலயம் 

✓ 2022 - WINGS இந்தியொ நிகழ்வில், ககொச்சின் ைன்ைொட்டு 

வொனூர்தி நிபலயமொைது ‘COVID ெொம்பியன்’ விருபத 

சென்றது. இது சிவில் வொன்நைொக்குவரத்து அபமச்ெகம் 

மற்றும் FICCI இபைந்து நடத்தும் உள்நொட்டு விமொைப் 

நைொக்குவரத்து கதொடர்ைொை ஆசியொவின் மிகப்கைரிய 

நிகழ்வொகும். ககொச்சி விமொை நிபலயத்தில் ைொதுகொப்ைொை 

ையைத்பத உறுதிகெய்வதற்கொக COVID கதொற்றுநைொது 

‘Mission Safeguarding’ என்ற திட்டத்பத கெயல்ைடுத்தியத 

-ற்கொக ககொச்சி விமொை நிபலயம் நதர்ந்கதடுக்கப்ைட்டது. 

 

9. 2022 - SAFF U-18 மகளிர்  ாம்பியன்ஷிப்ளப வைன்ை 

நாடு எது? 

அ) வங்கொளநதெம் 

ஆ) இந்தியொ  

இ) இலங்பக 

ஈ) ஜப்ைொன் 

✓ வங்கொளநதெத்திடம் 0-1 என்ற கைக்கில் வீழ்ந்தொலும், 

2022 - SAFF U-18 மகளிர் ெொம்பியைொக இந்திய அணி 

அறிவிக்கப்ைட்டது. சிறப்ைொை நகொல் வித்தியொெம் கொரை 

-மொக இம்முடிவு அறிவிக்கப்ைட்டது. 

✓ வங்கொளநதெத்தின் +3 உடன் ஒப்பிடுபகயில் இந்தியொ 

+11 என்ற சிறந்த நகொல் வித்தியொெத்பத ககொண்டிருந்தது. 

நைொட்டியின் மதிப்புமிக்க வீரொங்கபை மற்றும் அதிக 

நகொல் அடித்தவரொக லிண்டொ நகொம் இருந்தொர். அவர் 5 

நகொல்கபள அடித்திருந்தொர். 

 

 

 

10. ‘நலகர் மருத்துை  ாதை பூங்கா’ என்பது எந்த இந்திய 

மாநிலம்/யூனியன் பிரரத த்தின் திட்டமாகும்? 

அ) சிக்கிம் 

ஆ) ஹிமொச்ெல பிரநதெம்  

இ) ஜம்மு-கொஷ்மீர் 

ஈ) பீகொர் 

✓ நெொலன் மொவட்டத்தில் உள்ள நலகர் என்ற இடத்தில் 

அபமயவிருக்கும் மருத்துவ ெொதை பூங்கொவின் அறிவுெொர் 

ைங்கொளரொக இருப்ைதற்கொக ஹிமொச்ெல பிரநதெ அரசு, 

கமொகொலியின் நதசிய மருந்துக் கல்வி மற்றும் ஆரொய்ச்சி 

நிறுவைத்துடன் (NIPER) ஒரு புரிந்துைர்வு ஒப்ைந்தத்தில் 

பககயழுத்திட்டது. 

 

 

1. மின்ைல் ைற்றி எச்ெரிக்பக கெய்ய டொமினி கெயலி 

2020இல் டொமினி மின்ைல் கெயலிகபள புநை ஐஐடிஎம் 

உருவொக்கியது. இந்தச் கெயலி இந்தியொ முழுவதுமொை 

மின்ைல்ைற்றிய தகவல்கபள கண்கொணித்து 20 கிமீ 

மற்றும் 40 கிமீ சுற்றுவட்டொரத்தில் ஜிபிஎஸ் அறிவிப்புடன் 

மின்ைல் ைற்றிய எச்ெரிக்பகபய கவளியிடுகிறது.  

அடுத்த 40 நிமிடங்களில் மின்ைல் உருவொகும் இடம் 

ைற்றிய எச்ெரிக்பகபயயும் அது அளிக்கிறது. இந்தச் 

கெயலிபய இந்தியொ முழுவதும் ஐந்து இலட்ெத்திற்கும் 

அதிகமொநைொர் ைதிவிறக்கம் கெய்துள்ளைர். 

 

2. ைொர்ெபல வீடு வீடொக அனுப்ைவிருக்கும் இரயில்நவ 

இந்தியொ நைொஸ்ட் மற்றும் இந்திய ரயில்நவ இபைந்த 

ைொர்ெல் நெபவ உருவொக்கப்ைட்டுள்ளது. ைொர்ெபல 

வொங்கும் இடத்திலும், ைொர்ெபல ககொடுக்கும் இடத்திலும் 

அஞ்ெல் துபற நெபவ கெய்யும். இந்தப் ைொர்ெபல இரயில் 

நிபலயங்களுக்கிபடநய ககொண்டுகெல்லும் நெபவபய 

இரயில்நவ கெய்யும். 

இந்தத் திட்டத்தின் நநொக்கம் வணிகர்களிடமிருந்து 

வணிகர்களுக்கு மற்றும் வணிகர்களிடமிருந்து 

வொடிக்பகயொளர்களுக்கு என்ைதொகும்.  அதொவது 

அனுப்புகின்றவரின் இடத்திலிருந்து ககொண்டுகென்று 

கைறுகின்றவரின் இடத்தில் அளிப்ைதொகும். 

முன்நைொட்ட அடிப்ைபடயில் இந்தத்திட்டம் கதொடங்கப்ைட்டு 

உள்ளது. இதன் முதல் நெபவ 2022 மொர்ச் 31இல் சூரத்- 

வொரைொசி இபடநய நபடகைற்றது. 

 

3. தமிழ்நொட்டுக்கு எை தனித்த கல்விக்ககொள்பகபய 

வடிவபமக்க குழு: முதல்வர் மு க ஸ்டொலின் அறிவிப்பு 

தமிழ்நொட்டு அரசுக்ககை தனித்த கல்விக் ககொள்பகபய 

வடிவபமக்க குழு அபமக்கப்ைட்டுள்ளதொக முதல்வர் மு க 

ஸ்டொலின் கதரிவித்தொர். அவரது அறிவிப்பு விவரம்: 

இந்தக்குழுவின் தபலவரொக தில்லி உயர்நீதிமன்ற 

முன்ைொள் தபலபம நீதிைதி த முருநகென் கெயல்ைடுவொர். 

 

 

 

 



        

    

4. பிரதமரின் கிரொம ெொபலகள் நமம்ைொட்டுத் திட்டம் 

தமிழ்நொட்டுக்கு `440 நகொடி 

பிரதமரின் கிரொம ெொபலகள் நமம்ைொட்டுத் திட்டத்தின்கீழ், 

2021-22-ஆம் ஆண்டில் தமிழ்நொட்டுக்கு `440 நகொடி 

வழங்கப்ைட்டுள்ளது. 

பிரதமரின் கிரொம ெொபலகள் நமம்ைொட்டுத் திட்டத்தின் கீழ், 

நிகழொண்டு மொர்ச்.31 வபர நொடு முழுவதும் 7,88,185 கிமீ 

ெொபலகள் மற்றும் 9,509 ைொலங்களுக்கு ஒப்புதல் 

அளிக்கப்ைட்டு 7,01,205 கிமீ ெொபலகள் மற்றும் 6,852 

ைொலங்கபள அபமக்கும் ைணிகள் நிபறவு 

கெய்யப்ைட்டுள்ளை. 

இந்தத் திட்டத்தின்கீழ், தமிழ்நொட்டுக்கு 2018-19 ஆண்டில் 

`619.14 நகொடி, 2019-20 ஆண்டில் `308.46 நகொடி, 

2020-21 ஆண்டில் `265.38 நகொடி, 2021-22-இல் 

`440 நகொடி வழங்கப்ைட்டுள்ளது. 

 

5. ஆதிச்ெநல்லூர் அகழொய்வுப் ைணியில் ெங்க கொலத்பதச் 

நெர்ந்த கநல் உமிகள் கண்கடடுப்பு: மத்திய கதொல்லியல் 

துபறயிைர் ஆய்வு 

தூத்துக்குடி மொவட்டம் ஆதிச்ெநல்லூரில் கிபடத்த முது 

மக்கள்தொழியில் இருந்து அதிகளவில் கநல் உமிகள் 

கண்கடடுக்கப்ைட்டுள்ளை. 

மத்திய கதொல்லியல் துபற ெொர்பில், ஆதிச்ெநல்லூரில் 

அகழொய்வுப் ைணி கடந்த 2021 அக்நடொைரில் கதொடங்கி 

நபடகைற்று வருகிறது. மூன்று இடங்களில் 32 குழிகள் 

நதொண்டப்ைட்டுள்ளை. 62-க்கும் நமற்ைட்ட முதுமக்கள் 

தொழிகள் எடுக்கப்ைட்டுள்ளை. குடுபவகள், ைொபைகள், 

இரும்புப்கைொருட்கள், மணிகள் எை ஏரொளமொை 

கதொல்லியல் கைொருட்கள் கிபடத்துள்ளை. 

கடந்த இரு திைங்களுக்கு முன்ைர் அகழொய்வுப் ைணியில் 

ைொண்டியர் கொலத்பதச் நெர்ந்த இரண்டு நொையங்கள் 

கண்கடடுக்கப்ைட்டுள்ளை. 

அகழொய்வு நபடகைறும் மூன்று ைகுதிகளில் ஓர் இடம் 

தொமிரைரணி ஆற்றின் கபரநயொரம் அபமந்துள்ளது. 

கடந்த 1902ஆம் ஆண்டு அகலக்ெொண்டர் ரியொ என்ற 

ஆங்கிநலயர் அகழொய்வு கெய்த இடத்தின் அருநக, இந்த 

அகழொய்வுப் ைணி நடந்து வருகிறது. இந்த இடத்தில் கடந்த 

ஒரு மொதத்துக்கு முன்ைர் கைரிய முதுமக்கள் தொழி 

கண்கடடுக்கப்ைட்டது. 

இந்தத் தொழியிலிருந்து, கநல் உமிகள் கண்கடடுக்கப்ைட்டு 

உள்ளை. தொழிபயச் சுற்றி 100-க்கும் நமற்ைட்ட மண் 

கலயங்கள், சிறுைொபைகள், இரும்பு வொள் ஆகியபவ 

கிபடத்தை. எைநவ, ைழங்கொலத்தில் வொழ்ந்த தபலவன் 

அல்லது நைொர்வீரனின் தொழியொக இது இருக்கலொம் என்று 

நம்ைப்ைடுகிறது. இந்தப் ைணி விபரவில் நிபறவுற்று, 

அருங்கொட்சியகம் அபமக்கும் ைணி கதொடங்கும் எை 

எதிர்ைொர்க்கப்ைடுகிறது. 

 


