


        

    

1. UNEP ‘வருடாந்திர பிராண்டியர் அறிக்கை, 2022’இன் 

படி, உலை அளவில் ஒலி மாசுபட்ட நைரங்ைளில் 2ஆவது 

இடத்தில் உள்ள இந்திய நைரம் எது? 

அ) மும்பை 

ஆ) ம ொரொதொைொத்  

இ) கொன்பூர் 

ஈ) ைொட்னொ 

✓ ஐநொ சுற்றுச்சூழல் திட்டத்தொல் மெளியிடப்ைட்ட சமீைத்திய 

‘Annual Frontier’ அறிக்பக – 2022’இன்ைடி, உத்தர 

பிரததச  ொநிலத்தின் ம ொரொதொைொத், உலக அளவில் அதிக 

ஒலி  ொசுைட்ட நகரங்களில் 2ஆெது இடத்தில் உள்ளது.  

✓ 2021–இல் WHO நிர்ணயித்த 55 dB–க்கு எதிரொக, 114 

மடசிைல் ஒலி  ொசுைொட்பட அந்நகரம் ைதிவு மசய்தது. ஐந்து 

இந்திய நகரங்கபள உள்ளடக்கிய உலமகங்குமுள்ள 61 

நகரங்களின் ைட்டியலில் டொக்கொ முதலிடத்தில் உள்ளது. 

 

2. சமீப அரசாங்ைத் தரவுைளின்படி, 2022ஆம் ஆண்டு 

நிலவரப்படி, நாட்டிலலலய அதிை ODF+ சிற்றூர்ைகளக் 

கைாண்ட மாநிலம் எது? 

அ) தமிழ்நொடு 

ஆ) மதலுங்கொனொ  

இ) குஜரொத் 

ஈ)  கொரொஷ்டிரொ 

✓ நொட்டில் 50,000 ODF பிளஸ் கிரொ ங்கள் உள்ளன என்று 

அரசொங்கம் சமீைத்தில் அறிவித்தது. ODF+ கிரொ ம் என்ைது 

திறந்தமெளி  லங்கழித்தலற்ற நிபலபயத் தக்கபெத்து, 

திட  ற்றும் திரெக்கழிவு த லொண்ப பய உறுதி 

மசய்து, ைொர்பெக்கு தூய்ப யொக இருக்கும் கிரொ  ொகும்.  

✓ 13,960 ODF+ கிரொ ங்களுடன் மதலுங்கொனொ  ொநிலம் 

முதலிடத்தில் உள்ளது. 11,477 ODF+ உடன் தமிழ்நாடு 2 

ஆம் இடத்திலும்; 3,849 ODF+ உடன்  த்திய பிரததசம் 

மாநிலம் 3ஆம் இடத்திலும் உள்ளது. 

 

3. ைரடுமுரடான பற்ைள்கைாண்ட டால்பின்ைள் (Steno 

bredanensis) முதன்முகையாை இந்தியாவின் எம்மாநிலம் 

/யூடியில் லநரடியாைக் ைாணப்பட்டது? 

அ) தகரளொ 

ஆ) இலட்சத்தீவுகள்  

இ) தகொெொ 

ஈ)  கொரொஷ்டிரொ 

✓ இலட்சத்தீவுகளில் உள்ள சுற்றுச்சூழல்  ற்றும் ெனத் 

துபறயின் கடல் ைொலூட்டிகள் ஆரொய்ச்சிக் குழு, இந்தியக் 

கடற்ைகுதியில் முதன்முபறயொக கரடுமுரடொன ைற்கள் 

மகொண்ட ஓங்கில்கபள (Steno bredanensis) தநரடியொகக் 

கண்டதொகத் மதரிவித்துள்ளது. 

 

 

 

4. ‘இராஷ்ட்ரிய சமற்கிருதி மலைாத்சவம் – 2022’ 

கதாடங்கியுள்ள மாநிலம் / UT எது? 

அ) இரொஜஸ்தொன் 

ஆ) ஆந்திர பிரததசம்  

இ) குஜரொத் 

ஈ) உத்தர பிரததசம் 

✓ அமுதப்மைருவிழொவின் ஒருைகுதியொக, ‘இரொஷ்ட்ரிய ச ற் 

கிருதி  தகொத்செம்–2022’ ஆனது ஆந்திர பிரததசத்தில், 

ஆளுநர் விஸ்ெபூசன் ஹரிசந்தன் அெர்களொல் மதொடங்கி 

பெக்கப்ைட்டது. ‘இரொஷ்ட்ரிய ச ற்கிருதி  தகொத்செம்’ 

என்ைது கலொசொர அப ச்சகத்தின் முதன்ப  திருவிழொ 

ஆகும். இது இந்திய நொட்டின் ெளம்மிகுந்த கலொச்சொர 

ைொரம்ைரியத்பத ைொதுகொக்கவும், த ம்ைடுத்தவும்  ற்றும் 

பிரைலப்ைடுத்தவும் தநொக்கம் எனக் மகொண்டுள்ளது. முதல் 

‘இரொஷ்ட்ரிய ச ற்கிருதி  தகொத்செம்’ ஆனது கடந்த 

2015ஆம் ஆண்டில் ஏற்ைொடு மசய்யப்ைட்டது. 

 

5. 2022ஆம் ஆண்டில் சிைந்த திகரப்படத்திற்ைான ஆஸ்ைர் 

விருகத கவன்ை திகரப்படம் எது? 

அ) King Richard 

ஆ) The Power of Dog 

இ) CODA  

ஈ) West Side Story 

✓ 94ஆம் அகொதமி விருதுகளில், சியொன் மஹடரின் ‘CODA’ 

‘சிறந்த ைடத்திற்கொன’ ஆஸ்கர் விருபத மென்றது. 

✓ ‘கிங் ரிச்சர்ட்’ ைடத்திற்கொக வில் ஸ்மித் சிறந்த நடிகரொகவும், 

சிறந்த நடிபகக்கொன விருபத மஜசிகொ சொஸ்மடய்னும் 

மென்றனர். அரியொனொ டிதைொஸ், ‘மெஸ்ட் பசட் ஸ்தடொரி’ 

ைடத்திற்கொக சிறந்த குணச்சித்திர நடிபகக்கொன விருபத 

மென்றொர். 

 

6. 2021–2022 நிதியாண்டில், ஏற்றுமதியில் இந்தியா 

எந்த கமல்ைல் சாதனைனை எட்டியது? 

அ) $200 பில்லியன் ஆ) $300 பில்லியன் 

இ) $400 பில்லியன்  ஈ) $500 பில்லியன் 

✓ இந்தியொ சமீைத்தில் முதன்முபறயொக ஒரு நிதியொண்டில் 

$400 பில்லியன் டொலர் ஏற்று தி இலக்பக எட்டியுள்ளது.  

✓ இந்தச் சொதபனயொனது திட்டமிட்டபதவிட 9 நொட்களுக்கு 

முன்னதொகதெ எட்டப்ைட்டுள்ளது. 

✓ 2020–21 நிதியொண்டில் இந்தியொவின் சரக்கு ஏற்று தி 

$298.1 பில்லியன் டொலர்களொக இருந்தது. 

 

7. எம்மாநிலம் / யூனியன் பிரலதசத்தின் முதலகமச்சராை 

புஷ்ைர் சிங் தாமி பதவிலயற்ைார்? 

அ)  ணிப்பூர்  ஆ) தகொெொ 

இ) உத்தரகொண்ட்  ஈ) ைஞ்சொப் 

✓ ைொஜக தபலெர் புஷ்கர் சிங் தொமி மதொடர்ந்து இரண்டொெது 

முபறயொக உத்தரகொண்ட் முதல்ெரொக ைதவிதயற்றொர். 

அெருடன் 8 தகபினட் அப ச்சர்களும் ைதவிப்பிர ொணம் 

 
 

 

 

 

 

 



        

    

மசய்து மகொண்டனர்.  பலயக  ொநில ொன உத்தரகண் 

–டின் 12ஆெது முதலப ச்சரொக தொமி ைதவிதயற்றொர். 

 

8. ‘அகனத்து மனித உரிகம மீைல்ைள் மற்றும் பாதிக்ைப்ப 

–ட்டவர்ைளின் ைண்ணியம் கதாடர்பான உண்கமக்ைான 

உரிகமக்ைான உலை நாள்’ அனுசரிக்ைப்படும் லததி எது? 

அ)  ொர்ச்.22 

ஆ)  ொர்ச்.24  

இ)  ொர்ச்.26 

ஈ)  ொர்ச்.28 

✓  ொர்ச்.24 அன்று, ‘அபனத்து  னித உரிப  மீறல்கள் 

 ற்றும் ைொதிக்கப்ைட்டெர்களின் கண்ணியம் மதொடர்ைொன 

உண்ப க்கொன உரிப க்கொன உலக நொள் – 

International Day for the Right to the Truth Concerning 

Gross Human Rights Violations and for the Dignity of 

Victims’ அனுசரிக்கப்ைடுகிறது. ஐநொ மைொது அபெயொல் 

கடந்த 2010ஆம் ஆண்டில் இந்த நொள் அறிவிக்கப்ைட்டது. 

 

9. இந்தியாவில், ‘பத்ம பூஷன்’ விருது கபற்ை முதல் பாரா–

தடைள வீரர் யார்? 

அ) தததெந்திர ஜஜொரியொ  

ஆ)  ொரியப்ைன் தங்கதெலு 

இ) அெனி மலகொரொ 

ஈ) ைவீனொ ைதடல் 

✓ இந்தியொவில், ‘ைத்  பூஷன்’ விருது மைற்ற முதல் ைொரொ– 

தடகள வீரர் தததெந்திர ஜஜொரியொ ஆெொர். ‘ைத்  பூஷன்’ 

என்ைது இந்தியொவில் குடி க்களுக்கு ெழங்கப்ைடும் 3ஆெது 

உயரிய விருதொகும். தததெந்திர ஜஜொரியொ, கடந்த 2004 

–இல் ஏமதன்ஸில் நடந்த ைொரொலிம்பிக்ஸில் முதல் தங்கம், 

2016 ரிதயொ விபளயொட்டுப் தைொட்டிகளில் 2ஆெது தங்கம், 

2020 தடொக்கிதயொ ஒலிம்பிக்கில் மெள்ளி உட்ைட ைல 

ைொரொலிம்பிக் ைதக்கங்கபள மென்றுள்ளொர். 

✓ ைொரொ–ஷூட்டர் வீரொங்கபனயொன அெனி மலகொரொவுக்கு 

‘ைத் ஸ்ரீ’ விருது ெழங்கப்ைட்டுள்ளது. 

 

10. 2025ஆம் ஆண்டுக்குள் எத்தகன புதிய வானூர்தி 

நிகலயங்ைகள அகமப்பதற்கு இந்தியா இலக்கு நிர்ண 

–யித்துள்ளது? 

அ) 110 ஆ) 220  

இ) 330 ஈ) 440 

✓ 2025ஆம் ஆண்டுக்குள் 220 புதிய வானூர்தி நிபலயங் 

–கபள அப க்க  த்திய அரசு திட்டமிட்டுள்ளதொக 

 த்திய உள்நொட்டு வி ொனப் தைொக்குெரத்துத் துபற 

அப ச்சர் தஜொதிரொதித்ய சிந்தியொ அறிவித்தொர். 

 

 

1. இந்திய புவியியல் ஆய்வுத்துபற புதிய தபலப  

இயக்குநர் இன்று மைொறுப்தைற்பு 

இந்திய புவியியல் ஆய்வுத்துபறயின் தபலப  

இயக்குநரொக தமிழ்நொட்படச்தசர்ந்த முபனெர் எஸ் ரொஜு, 

மைொறுப்தைற்கிறொர். 

இது மதொடர்ைொக மெளியிடப்ைட்ட மசய்திக்குறிப்பு: 

இந்திய புவியில் ஆய்வுத்துபறயின் கூடுதல் தபலப  

இயக்குநரொக 2018-ஆம் ஆண்டு முதல் ைணியொற்றிெரும் 

இெர், தூத்துக்குடி  ொெட்டத்தில் உள்ள ைசுெந்தபன 

கிரொ த்பதப் பூர்வீக ொகக் மகொண்டெர். 

 

2. ம ட்தரொ ரயில்கள் இனி கொபல 5 முதல் இரவு 11  ணி 

ெபர இயக்கம் 

மைொது க்களின் ெசதிக்கொக வியொழக்கிழப  முதல் 

அபனத்து நொள்களிலும் கொபல 5 முதல் இரவு 11  ணி 

ெபர ம ட்தரொ ரயில்கள் இயக்கப்ைடும் என மசன்பன 

ம ட்தரொ ரயில் நிறுெனம் மதரிவித்துள்ளது. 

அதன்ைடி திங்கள் முதல் சனிக்கிழப  ெபர, மநரிசல்மிகு 

தநர ொன கொபல 8 முதல் கொபல 11  ணி ெபரயிலும், 

 ொபல 5 முதல் இரவு 8  ணி ெபரயிலும் 5 நிமிட இபட 

மெளியிலும்,  ற்ற தநரங்களில் 10 நிமிட இபட 

மெளியிலும், இரவு 10 முதல் 11  ணி ெபர 15 நிமிட 

இபடமெளியிலும் ரயில்கள் இயக்கப்ைடுகின்றன. 

ஞொயிற்றுக்கிழப   ற்றும் அரசு விடுமுபற நொள்களில் 

கொபல 5 முதல் இரவு 10  ணி ெபர 10 நிமிட இபட 

மெளியிலும், இரவு 10 முதல் 11  ணி ெபர 15 நிமிட 

இபடமெளியிலும் ரயில்கள் இயக்கப்ைடும் என நிர்ெொகம் 

மதரிவித்துள்ளது. 

 

3. 100 நொள் தெபல திட்டத்திற்கொக `949 தகொடி 

ஒதுக்கீடு - தமிழ்நொடு அரசு அரசொபண மெளியீடு 

 கொத் ொ கொந்தி ததசிய ஊரக தெபலெொய்ப்பு திட்டத்தின் 

ைடி 100 நொள் தெபல திட்டத்திற்கொக `949 தகொடி 

ஒதுக்கீடு மசய்து தமிழ்நொடு அரசு அரசொபண மெளியிட்டு 

உள்ளது. 

இதில்  த்திய அரசு சொர்பில் 75% நிதியும்,  ொநில அரசு 

சொர்பில் 25% நிதியும் ஒதுக்கப்ைட்டதற்கொன அரசொபண 

மெளியிடப்ைட்டுள்ளது. 

 

4. நீதி ன்ற உத்தரவுகள் விபரந்து கிபடக்க ‘ஃைொஸ்டர்’ 

புதிய ம ன்மைொருபள அறிமுகம் மசய்தொர் தபலப  

நீதிைதி 

நீதி ன்ற உத்தரவுகள் சம்ைந்தப்ைட்ட அதிகொரிகளுக்கு 

விபரந்து கிபடக்க, ‘ஃைொஸ்டர்’ என்ற புதிய 

ம ன்மைொருபள இந்திய உச்சநீதி ன்ற தபலப  

நீதிைதி அறிமுகம் மசய்தொர். மின்னணு மதொழினுட்ைம் 

மூலம் பிபண உட்ைட ைல்தெறு ெழக்குகளில் 

நீதி ன்றங்கள் பிறப்பிக்கும் உத்தரவுகள் அதிகொரிகபள 

விபரந்து மசன்று தசரும் ெபகயில் ‘ஃைொஸ்டர்’ (Faster) 

என்ற ம ன்மைொருபள உச்ச நீதி ன்ற தபலப  நீதிைதி 

N V ர ணொ அறிமுகம் மசய்து பெத்தொரர். 

 

 

 

 

 



        

    

1. நடப்பு 2022இல் கத்தாரில் நடைபெறக்கூடிய FIFA 

உலகக்ககாப்டெப் கொட்டிகளின் அதிகாரப்பூர்வ வழங்கு 

–நராக அறிவிக்கப்ெட்டுள்ள இந்திய நிறுவனம் எது? 

அ) டாடா 

ஆ) பேடியெம் 

இ) BYJU’ஸ்  

ஈ) ய ாபேபடா 

✓ இந்திெ கல்வி ார் ய ாழில்நுட்ே நிறுவனோன BYJU’ஸ்.  

2022இல் கத் ாரில் நடக்கும் FIFA உலகக்பகாப்பேப் 

போட்டிகளின் அதிகாரப்பூர்வ வழங்குநராக அறிவிக்கப் 

–ேட்டுள்ளது. 2022 FIFA உலகக்பகாப்பேொனது 2022 

நவ.21 மு ல் டி .18 வபர கத் ாரில் நபடயேறவுள்ளது. 

 

2. ‘சுரக்ஷா கவாச்–2’ என்ெது இந்திய இராணுவம் மற்றும் 

பின்வரும் எந்த மாநிலத்தால் ஏற்ொடு பெய்யப்ெட்ை கூட்டுப் 

ொதுகாப்புப் ெயிற்சியாகும்? 

அ)  மிழ்நாடு 

ஆ) ய லுங்கானா 

இ) குஜராத் 

ஈ) ேகாராஷ்டிரா  

✓ ‘சுரக்ஷா கவாச்–2’ என்ேது புபனவிலுள்ள லுல்லா நகரில் 

இந்திெ இராணுவம் ேற்றும் ேகாராஷ்டிரா காவல்துபற 

ஆகிெவற்றால் ஏற்ோடு ய ய்ெப்ேட்ட ஒரு கூட்டு ோதுகாப்பு 

ேயிற்சிொகும். புபனவில் ேெங்கரவா  நடவடிக்பககபள 

எதிர்யகாள்ள ராணுவமும் காவல்துபறயும் பேற்யகாண்ட 

நபடமுபறகபள ஒருங்கிபைப்ேப  இந் ப் ேயிற்சியின் 

பநாக்கோகும். 

 

3. பெர்தார் பெர்டிமுகபமகைாவ் என்பவர் கீழ்காணும் எந்த 

நாட்டின் அதிெர் கதர்தலில் பவற்றி பெற்றார்? 

அ) துர்க்யேனிஸ் ான்  

ஆ) ஈரான் 

இ) ோகிஸ் ான் 

ஈ) ஆப்கானிஸ் ான் 

✓ துர்க்யேனிஸ் ான் அதிேர் ப ர் லில் நாற்ேது வெ ான 

ய ர் ார் யேர்டிமுகேபடாவ் யவற்றி யேற்றுள்ளார். அவர் 

அந்நாட்டுத் பலவரின் ேகனாவார்.  மீேத்தில் நடந்  

ப ர் லில், யேர்டிமுகேபடாவ் 72.97% வாக்குகபளப் 

யேற்று அவரது  ந்ப  குர்ேங்குலிக்பக அடுத்து ே வி 

ஏற்றார் என ேத்திெ ப ர்லாபைெம் ய ரிவித்துள்ளது. 

 

4. கதாட்ைக்கடலப்ெயிர்களின் ெரப்ெளவு மற்றும் உற்ெத்தி 

குறித்த 2020–21–இன் இறுதி மதிப்பீடுகளின்ெடி, 2020–

21–இல் அவற்றின் பமாத்த உற்ெத்தி என்ன? 

அ) 134.60 மில்லிென் டன் 

ஆ) 234.60 மில்லிென் டன் 

இ) 334.60 மில்லிென் டன்  

ஈ) 434.60 மில்லிென் டன் 

✓ பவளாண்பே ேற்றும் உழவர்கள் நலத்துபறொனது 

2020–21ஆம் ஆண்டிற்கான இறுதி ேதிப்பீடுகபளயும், 

2021–22ஆம் ஆண்டுக்கான மு லாவது முன்கூட்டிெ 

ேதிப்பீடுகபளயும் ேல்பவறு ப ாட்டக்கபலப் ேயிர்களின் 

ேரப்ேளவு ேற்றும் உற்ேத்திபெயும் யவளியிட்டது. 

✓ 2020–21ஆம் ஆண்டில் யோத்  ப ாட்டக்கபல உற்ேத்தி 

334.60 மில்லிென் டன்னாக ேதிப்பிடப்ேட்டுள்ளது, இது 

2019–20இல் எட்டப்ேட்டப விட சுோர் 4.4% அதிகோகும்.  

✓ ேழங்கள் ேற்றும் காய்கறிகளின் உற்ேத்தி முபறபெ 

102.48 மில்லிென் டன் ேற்றும் 200.45 மில்லிென் டன் 

என ேதிப்பிடப்ேட்டுள்ளது. 2021–22இல் யோத்  ப ாட்டக் 

கபல உற்ேத்தி 2020–21–ஐவிட 333.3 மில்லிென் டன் 

(0.4% குபறவு) என ேதிப்பிடப்ேட்டுள்ளது. 

 

5. குடறகைத்தி சில்லுகள் உற்ெத்திக்கு $52 பில்லியன் 

ைாலர்கடள மானியமாக வழங்குவதற்கான மகொதாவுக்கு 

அண்டமயில் ஒப்புதல் அளித்த நாடு எது? 

அ) ரஷ்ொ 

ஆ) அயேரிக்கா  

இ) இங்கிலாந்து 

ஈ) யஜர்ேனி 

✓ குபறகடத்தி சில்லுகள் உற்ேத்திக்கு $52 பில்லிென் 

டாலர்கபள ோனிெோக வழங்குவ ற்கான ேப ா ா 

ஒன்றுக்கு அயேரிக்க ய னட் ஒப்பு ல் அளித்துள்ளது.  

✓ “ோநாடு” எனப்ேடும் ஒரு முபறொன ய ெல்முபறபெத் 

ய ாடங்க, இச் ட்டம் பிரதிநிதிகள்  பேக்கு அனுப்ேப்ேட்டது. 

 

6. அண்டமச் பெய்திகளில் இைம்பெற்ற, ‘ஜிங்கிங் ஜ்ரி: 

வாழும் கவர்ப்ொலங்கள்’ அடமந்துள்ள மாநிலம் எது? 

அ) அஸ்ஸாம் 

ஆ) சிக்கிம் 

இ) பேகாலொ  

ஈ) ஜம்மு–காஷ்மீர் 

✓ “ஜிங்கியெங் ஜ்ரி: வாழும் பவர்ப்ோலங்கள் – பேகாலொ 

ோநிலத்தின் கலா ார நிலப்ேரப்புகள்” UNESCO உலக 

ோரம்ேரிெ  ள  ற்காலிக ேட்டிெலில் ப ர்க்கப்ேட்டுள்ளது.  

✓ இந்த வேர்ப்ோலங்கள் ேல அழிவின் விளிம்பிலிருக்கும் 

 ாவரங்கள் ேற்றும் விலங்கினங்களுக்கு வாழ்விடோக 

உள்ளன. ஆற்றின் இருபுறமும் நடப்ேட்ட அத்திேரங்களின் 

உயிருள்ள பவர்கபளப் ேென்ேடுத்தி, பேகாலொவின் 

ேழங்குடியினரால் கட்டப்ேட்டபவொகும் இப்ோலங்கள். 

 

7. ‘2030ஆம் ஆண்டை கநாக்கி இந்திய கவளாண்டம’ 

என்ற நூடல NITI ஆகயாக் ஆனது எந்த நிறுவனத்துைன் 

இடைந்து பவளியிட்ைது? 

அ) UNEP 

ஆ) FAO  

இ) NABARD 

ஈ) ICAR 

  

 

 

 

 

 



        

    

✓ ேத்திெ உழவு ேற்றும் உழவர்கள் நலத்துபற அபேச் ர் 

நபரந்திர சிங் ப ாேர், ‘2030ஆம் ஆண்டிற்கான இந்திெ 

உழவு: உழவர்களின் வருோனம், ஊட்டச் த்து ோதுகாப்பு 

& நிபலொன உைவு ேற்றும் ேண்பை அபேப்புகபள 

பேம்ேடுத்துவ ற்கான ோப கள்’ என்ற  பலப்பிலான 

நூபல யவளியிட்டார். 

✓ NITI ஆபொக் ேற்றும் விவ ாெம் ேற்றும் விவ ாயிகள் நல, 

மீன்வளம், கால்நபட வளர்ப்பு ேற்றும் ோல்வள 

அபேச் கங்களின் பேச்சுவார்த்ப யின் விபளவுகபள 

இந்  நூல் எடுத்துக்கூறுகிறது. ஐநாவின் உைவு ேற்றும் 

உழவு அபேப்பின் (FAO) ஆ ரவின்கீழ் இந்நூல் 

உருவாக்கப்யேற்ற ாகும். 

 

8. அழிவின் விளிம்பிலிருக்கும் ஆலிவ் ரிட்லி ஆடமகளின் 

கூடுகளுக்குப் பெயர் பெற்ற ருஷிகுல்யா கைற்கடர 

அடமந்துள்ள மாநிலம் எது? 

அ)  மிழ்நாடு 

ஆ) ஒடிஸா  

இ) ேகாராஷ்டிரா 

ஈ) ஆந்திர பிரப  ம் 

✓ அண்பேயில், 1,14,305 ஆலிவ் ரிட்லி ஆபேகள் கூடு 

கட்டுவ ற்காக ருஷிகுல்ொ ஆற்றின் முகத்துவாரத்திற்கு 

வந்து  ா பனேபடத் ன. ருசிகுல்ொ கடற்கபரொனது 

ஒடிஸாவின் கஞ் ம் ோவட்டத்தில் அபேந்துள்ளது. 

 

9. அரசு மின்–ெந்டத (GeM) தளத்தின் தடலடமச் பெயல் 

அதிகாரி (CEO) யார்? 

அ) நந் ன் நிபலகனி 

ஆ) P K சிங்  

இ) அமி ாப் காந்த் 

ஈ) இரபேஷ்  ந்த் 

✓ அபனத்து ேத்திெ அரசு அபேச் கங்கள் & துபறகளின் 

 ரக்குகள் ேற்றும் ப பவகபள இபைவழியில் 

யேறுவ ற்காக கடந்  2016ஆம் ஆண்டு அரசு மின்னணு 

 ந்ப  (GeM) வபலத் ளம் ய ாடங்கப்ேட்டது. 

✓ இந் த்  ளம், இந்  நிதிொண்டில் ̀ 1 இலட் ம் பகாடிபெத் 

 ாண்டியுள்ள ாக GeM–இன்  பலபேச் ய ெல் அதிகாரி 

அறிவித் ார். GeM, உலகளவில் மு ல் ஐந்து மின்–அரசு 

யகாள்மு ல் அபேப்புகளுள் ஒன்றாகும். 

✓ இந் த்  ளத்திலிருந்து வாங்கும் மு ல் 4 ோநிலங்கள் – 

உத் ரபிரப  ம், தில்லி, குஜராத் & ேத்திெபிரப  ம் ஆகும். 

 

10. சீனாவுைன் ொதுகாப்பு ஒப்ெந்தத்டத ஏற்படுத்தியுள்ள 

ொலமன் தீவுகள் அடமந்துள்ள பெருங்கைல்/கைல் எது? 

அ) அட்லாண்டிக் யேருங்கடல் 

ஆ) ேசிபிக் யேருங்கடல்  

இ) இந்திெ யேருங்கடல் 

ஈ) அரபிக்கடல் 

✓ ய ன்–ேசிபிக் ேகுதியிலுள்ள 100க்கைக்கான தீவுகபளக் 

யகாண்ட  ாலேன் தீவுகள், சீனாவுடன் ோதுகாப்பு 

ஒப்ேந் த்ப  ஏற்ேடுத்துவப  உறுதிப்ேடுத்தியுள்ளது. 

✓ ஊடக அறிக்பககளின்ேடி, ஆஸ்திபரலிொவின் வடக்பக 

உள்ள இத்தீவில் சீன இராணுவ  ளம் அபேக்கப்ேடலாம். 

இந்  நடவடிக்பக அண்பட நாடான ஆஸ்திபரலிொ & 

இந்ப ா–ேசிபிக் ேகுதியில் உள்ள ேற்ற பேற்கத்திெ நட்பு 

நாடுகளிபடபெ கவபலபெத் தூண்டியுள்ளது. 

 

 

1. GST வசூல் இதுவபர இல்லா  புதிெ உச் ம்: ோர்ச்சில் 

`1.42 இலட் ம் பகாடி 

GST வசூல் இதுவபர இல்லா  அளவு கடந்  ோர்ச் 

ோ த்தில் புதிெ உச் த்ப  அபடந்துள்ளது. 

ய ாடர்ந்து 8ஆவது ோ ோக GST வரி வருவாய் 1 லட் ம் 

பகாடிக்கும் பேல் உெர்ந்துள்ளது. ய ாடர்ந்து 6ஆவது 

ோ ோக `1.30 இலட் ம் பகாடிக்கும் அதிகோகச் 

ய ன்றுள்ளது. இந்  நிபலயில், இதுவபர இல்லா  அளவு 

GST வசூலில் இந்  ோர்ச் ோ ம் புதிெ உச் த்ப  

அபடந்துள்ளது. இந்  ஆண்டு ோர்ச் ோ ம் `1,42,095 

பகாடி GST வசூலாகியுள்ளது. 

அதிகேட்  ோ ாந்திர GST வருவாொக கடந்  ஜனவரி 

ோ ம் `1,40,986 பகாடி வசூலானது. இந்  ஆண்டு ோர்ச் 

ோ ம் வசூலான GST, கடந்  ஆண்டு ோர்ச் ோ  GST 

வசூபலவிட 15   வீ மும், கடந்  2020-ஆம் ஆண்டு 

ோர்ச் ோ  GST வசூபலவிட 46   வீ மும் அதிகம் 

என்ேது குறிப்பிடத் க்கது. 

 

2. ய ாத்து வரி உெர்வு ஏன்? எத் பன   வீ ம் 

உெர்ந்துள்ளது? –  மிழ்நாடு அரசு 

கடந்  ஆண்டுகளில் ஏற்ேட்ட விபலவாசி உெர்வு, 

ேணிொளர்களின் ஊதிெ உெர்வு, யோதுேக்களுக்கு 

ய ய்ெ பவண்டிெ அடிப்ேபட ப பவ ேற்றும் ோநகராட்சி, 

நகராட்சி, பேரூராட்சிகளில் ஏற்ேடுத் ப்ேட்டுள்ள அடிப்ேபட 

கட்டபேப்புகபள பேம்ேடுத்தி ேராேரிப்பு ய ய் ல் 

போன்றவற்றிற்கு ப பவப்ேடும் கூடு ல் ய லவீனம் 

ஆகிெவற்பற கருத்தில் யகாண்டும், அடித் ட்டு ேக்களின் 

யோருளா ார நிபலபெ கருத்தில் யகாண்டும் ய ாத்து 

வரி சீராய்வு ய ய்ெப்ேட்டுள்ள ாக  மிழக அரசு 

ய ரிவித்துள்ளது. 

இதுய ாடர்ோக  மிழ்நாடு அரசு யவளியிட்டுள்ள ய ய்திக் 

குறிப்பில், “ேத்திெ அர ால் அபேக்கப்ேட்ட 15ஆவது நிதி 

ஆபைெோனது,  ேது அறிக்பகயில் 2022-2023ஆம் 

ஆண்டு மு ல், உள்ளாட்சி அபேப்புகள், ஆபைெத்தின் 

ேரிந்துபரயின் அடிப்ேபடயில், ோனிெம் யேறுவ ற்கான 

 குதிபெப் யேறும்யோருட்டு, 2021 - 2022ஆம் ஆண்டில், 

ய ாத்துவரி  ள வீ ங்கபள (Floor rates) அறிவிக்பக 

ய ய்ெ பவண்டும் எனவும், ேற்றும், ோநில யோத்  

உள்நாட்டு உற்ேத்தி வளர்ச்சிக்கு ஏற்றவாறு ஆண்டு 

ப ாறும் ய ாத்து வரி வீ த்ப  உெர்த்திட பவண்டும் 

எனவும் நிேந் பனகள் விதித்துள்ளது. 

 

 

 



        

    

> பேலும், ேத்திெ அரசின் தூய்பே இந்திொ திட்டம் 20 

ேற்றும் அம்ரூத் 20 ஆகிெ திட்டங்களிலும் இப  

நிேந் பனகள் விதிக்கப்ேட்டுள்ளது 

> யேருநகர ய ன்பன ோநகராட்சியின் பிர ான ேகுதியில் 

(Core city) 1998ஆம் ஆண்டிலும், யேருநகர ய ன்பன 

ோநகராட்சியுடன் புதிெ ாக இபைக்கப்ேட்ட ேகுதிகள் 

ேற்றும் இ ர நகர்ப்புர உள்ளாட்சிகளில் 2008ஆம் 

ஆண்டிலும், ய ாத்து வரி யோது சீராய்வு 

பேற்யகாள்ளப்ேட்டது. 

> கடந்  ஜூபல 2013ஆம் ஆண்டு, ய ாத்து வரி யோது 

சீராய்வு பேற்யகாள்வது ய ாடர்ோக, அர ாபை 

யவளியிடப்ேட்டு, பின்னர் நவம்ேர் 2019ஆம் ஆண்டில் 

நிறுத்தி பவக்கப்ேட்டு ய ாத்து வரி சீராய்வு 

பேற்யகாள்வ ற்கான வழிகாட்டு ல்கபள வழங்க 

குழுவும் அபேக்கப்ேட்டது. 

> இக்குழு,  ற்போது அளித்துள்ள அறிக்பகயில், ய ாத்து 

வரி சீராய்வு ய ய்வ ற்கான ேரிந்துபரகள் வழங்குவ ற்கு 

முன்னர்,  ந்ப  ேதிப்பு குறியீடு (Market Rate), 

ேைவீக்கம் (Inflation), ய லவு ேைவீக்க குறியீடு (Cost 

Inflation Rate), யோத்  உள்நாட்டு உற்ேத்தி (GSDP) 

போன்ற காரணிகள் ேரிசீலிக்கப்ேட்டுள்ளது. 

யோத்  விற்ேபன விபல குறியீடானது (Wholesale Price 

Index) நாட்டின் ேை வீக்கத்ப  குறிப்பிடும் முக்கிெ 

காரணிொக அபேந்துள்ளது. யோத்  விற்ேபன விபல 

குறியீடு உெர்பவ ேரிசீலிக்கும் போது 1998 மு ல் 2022 

வபர ேை வீக்கம் 297 ேடங்காகவும், 2008 மு ல் 

2022 வபர 1.79 ேடங்காகவும் உெர்ந்துள்ளது. 

பேற்கண்டவாறு யோருளா ார குறியீடுகள் உெர்ந்துள்ள 

நிபலயில் ய ாத்து வரியில் ேல ஆண்டுகளாக எந்  

உெர்வும் இல்லா  ால் உள்ளாட்சி அபேப்புகளின் 

யோத்  வருவாயில் ய ாந்  வருவாயின் ேங்கு யேருேளவு 

குபறந்து நகர்ப்புற உள்ளாட்சி அபேப்புகளின் 

ய லவீனம் ேலேடங்கு உெர்ந்துள்ளது. 

> பேற்குறிப்பிட்ட காரைங்களின் அடிப்ேபடயில் 

 மிழகத்திலுள்ள நகராட்சிகள் ேற்றும் பேரூராட்சிகளில் 

கீழ்க்கண்டவாறு ய ாத்து வரி சீராய்வு ய ய்ெலாம் என 

ேரிந்துபரக்கப்ேட்ட குழுவின் அறிக்பகொனது அர ால் 

ஏற்றுக்யகாள்ளப்ேடுகிறது. 

i. 600  துர அடிக்கும் குபறவான ேரப்ேளவு உள்ள 

குடியிருப்பு கட்டடங்களுக்கு 25   வீ ம் ேட்டும் ய ாத்து 

வரி உெர்த் ப்ேடுகிறது. 

ii. 601 மு ல் 1200  துர அடி வபர ேரப்ேளவு உள்ள 

குடியிருப்பு கட்டடங்களுக்கு 50   வீ ம் ேட்டும் ய ாத்து 

வரி உெர்த் ப்ேடுகிறது. 

iii. 1201 மு ல் 1800  துர அடி வபர ேரப்ேளவு உள்ள 

குடியிருப்பு கட்டிடங்களுக்கு 75   வீ ம் ேட்டும் ய ாத்து 

வரி உெர்த் ப்ேடுகிறது. 

iv. 1800  துர அடிக்கு அதிகோக ேரப்ேளவு உள்ள 

குடியிருப்பு கட்டடங்களுக்கு100   வீ ம் ய ாத்துவரி 

உெர்வு ய ய்ெப்ேடவுள்ளது. 

v.  ற்போது உள்ள ய ாத்து வரியில், வணிக ேென்ோட்டு 

கட்டடங்களுக்கு 100   வீ மும், ய ாழிற் ாபல ேற்றும் 

கல்வி நிபலெ ேென்ோட்டு கட்டடங்களுக்கு 75 

  வீ மும் உெர்த் ப்ேடுகிறது. 

> (i) அப போன்று, யேருநகர ய ன்பன ோநகராட்சி 

ேற்றும் இ ர 20 ோநகராட்சிகளில், ய ாத்து ேதிப்பு 

உெர்வு 2022-23ஆம் நிதிொண்டில் உெர்த் ப்ேட 

உள்ளது. ய ாத்து ேதிப்பு உெர்வு குறித்  குழுவின் 

அறிக்பகயின்ேடி, ய ன்பனயின் பிர ான நகரப் 

ேகுதியில் 600  துர அடிக்கு குபறவாக உள்ள குடியிருப்பு 

கட்டடங்களுக்கு 50   வீ மும், ய ன்பனபொடு 2011ல் 

இபைக்கப்ேட்ட ேகுதிகள் ேற்றும் இ ர ோநகராட்சிகளில் 

25   வீ ம் உெர்த்திடவும். பேலும், ய ன்பனயின் 

பிர ான நகரப் ேகுதிகளில் உள்ள 600-1200  துர 

அடிேரப்ேளவுள்ள குடியிருப்புகட்டடங்களுக்கு 75   வீ ம், 

1201-1800  துர அடி ேரப்ேளவுள்ள 

குடியிருப்புகட்டடங்களுக்கு 100   வீ ம், 1801  துர 

அடிக்கு பேல் ேரப்ேளவுள்ள குடியிருப்பு 

கட்டடங்களுக்கான ய ாத்து வரி 150   வீ ம் 

உெர்த் வும், ய ன்பனபொடு 2011-ல் இபைக்கப்ேட்ட 

ேகுதிகள் ேற்றும் இ ர ோநகராட்சிகளில், 600-1200  துர 

அடிேரப்ேளவுள்ள குடியிருப்புகட்டடங்களுக்கு 50   வீ ம், 

1201-1800  துர அடி ேரப்ேளவுள்ள 

குடியிருப்புகட்டடங்களுக்கு 75   வீ ம், 1801  துர அடிக்கு 

பேல் ேரப்ேளவுள்ள குடியிருப்பு கட்டடங்களுக்கான 

ய ாத்து வரி 100   வீ ம் உெர்த் வும், 

(ii) ய ன்பனயின் பிர ான நகரப் ேகுதிகளில் வணிக 

ேென்ோட்டு கட்டடங்களுக்கு 150   வீ மும், 

ய ாழிற் ாபல ேற்றும் கல்வி நிபலெ கட்டடங்களுக்கு 

100   வீ மும், ய ன்பனபொடு 2011-ல் 

இபைக்கப்ேட்ட ேகுதிகள் ேற்றும் இ ர ோநகராட்சிகளில் 

உள்ள வணிக ேென்ோட்டு கட்டடங்களுக்கு 100   வீ ம், 

ய ாழில் ேற்றும் கல்வி நிபலெங்களுக்கு 75   வீ ம், 

ய ாத்து வரியிபன உெர்த் வும் குழு ேரிந்துபரத்துள்ளது. 

பேற்ேடி ோநகராட்சிகளின் ய ாத்து வரி உெர்வு 

ய ாடர்ோன குழுவின் ேரிந்துபரபெ அரசு 

ஏற்றுக்யகாண்டு, அ பன ய ெல்ேடுத்திட  ம்ேந் ப்ேட்ட 

ோநகராட்சியின் ோேன்றம் மூலம் நடவடிக்பக எடுக்க 

அறிவுபர வழங்கப்ேட்டுள்ளது. 

> இ ற்கு முந்ப ெ ய ாத்து வரி சீராய்வுகளின் போது, 

குடியிருப்புகளின் ேரப்ேளவிற்கு ஏற்றவாறு  னித் னிொக 

பிரித்து ய ாத்து வரி சீராய்வு ய ய்வ ற்கான 

நடவடிக்பககள் எடுக்கப்ேடவில்பல. ஆனால் 

 ற்போப ெ சீராய்வு அடித் ட்டு ேக்கள் அதிகம் 

ோதிக்கப்ேடா  வபகயில் குடியிருப்புகளின் ேரப்ேளபவ 4 

வபககளாக பிரித்து நிர்ைெம் ய ய்ெப்ேட்டுள்ளது. 1200 

 துர அடிக்கும் குபறவான ேரப்ேளவு உள்ள கட்டடங்கள், 

யேருநகர ய ன்பன ோநகராட்சியின் பிர ான (Core city) 

ேகுதியில் 6240   வீ மும் ஆகவும், யேருநகர ய ன்பன 

ோநகராட்சியின் பிற ேகுதிகள், ோநிலத்தின் பிற 20 

ோநகராட்சிகள், நகராட்சிகள் ேற்றும் பேரூராட்சிகளில் 88 

  வீ மும் அபேந்துள்ளது. ஆகபவ, யேரும்ோலான 

ேக்கள் 1200  துர அடிக்கும் குபறவான ேரப்ேளவுள்ள 

வீடுகளில் வசிப்ோ ல் இந்  வரி உெர்வு யேருேளவு 

ோதிப்பிபன ஏற்ேடுத் ாது. 



        

    

> கடந்  ஆண்டுகளில் ஏற்ேட்ட விபலவாசி உெர்வு, 

ேணிொளர்களின் ஊதிெ உெர்வு, யோதுேக்களுக்கு 

ய ய்ெ பவண்டிெ அடிப்ேபட ப பவ ேற்றும் ோநகராட்சி, 

நகராட்சி, பேரூராட்சிகளில் ஏற்ேடுத் ப்ேட்டுள்ள அடிப்ேபட 

கட்டபேப்புகபள பேம்ேடுத்தி ேராேரிப்பு ய ய் ல் 

போன்றவற்றிற்கு ப பவப்ேடும் கூடு ல் ய லவீனம் 

ஆகிெவற்பற கருத்தில் யகாண்டும், அடித் ட்டு ேக்களின் 

யோருளா ார நிபலபெ கருத்தில் யகாண்டும் ய ாத்து 

வரி சீராய்வு ய ய்ெப்ேடுகிறது. 

>  ற்போது ய ாத்து வரி சீராய்வு, 2022-2023-ஆம் 

ஆண்டிற்கான மு லாம் அபரொண்டு மு ல் 

பேற்யகாள்ள உத்ப சிக்கப்ேட்டுள்ளது.  ற்போது, 

 மிழகத்தில் உள்ள ோநகராட்சிகள், நகராட்சிகள் ேற்றும் 

பேரூராட்சிகளில் நபடமுபறயில் உள்ள ய ாத்து 

வரிொனது, இந்திொவில் உள்ள ேல்பவறு ோநகரங்கள் 

ேற்றும் நகரங்களுடன் ஒப்பிடுபகயில் மிகவும் 

குபறவாக உள்ளது. 

ய ன்பன ோநகராட்சியில், 600  துர அடி ேரப்ேளவுள்ள 

குடியிருப்பு கட்டடத்திற்கு  ற்போது விதிக்கப்ேடும் 

குபறந் ேட்  ய ாத்துவரி `810 ஆகும். சீராய்விற்குப் பிறகு, 

இது, `1215 ஆக உெரும். ஆனால், இப  ேரப்ேளவு 

யகாண்ட குடியிருப்பு கட்டடத்திற்கு, மும்பேயில் `2,157 

ஆகவும், யேங்களூருவில் `3.464 ஆகவும், 

யகால்கத் ாவில் `3,510 ஆகவும் ேற்றும் புபனவில் 

`3,924ஆகவும் உள்ளது. 

ய ன்பன ோநகராட்சியில், 600  துர அடி ேரப்ேளவுள்ள 

குடியிருப்பு கட்டடத்திற்கு  ற்போது விதிக்கப்ேடும் 

அதிகேட்  ய ாத்துவரி `3,240 ஆகும். சீராய்விற்குப் பிறகு. 

இது, `4.860 ஆக உெரும். ஆனால், இப  ேரப்ேளவு 

யகாண்ட குடியிருப்பு கட்டடத்திற்கு, யேங்களூருவில் 

`8.660 ஆகவும், யகால்கத் ாவில் `15,984 ஆகவும், 

புபனவில் `17,112 ஆகவும்ேற்றும் மும்பேயில் `84,583 

ஆகவும் உள்ளது. 

பகாெம்புத்தூர் ோநகராட்சியில், 600  துர அடி 

ேரப்ேளவுள்ள குடியிருப்பு கட்டடத்திற்கு  ற்போது 

விதிக்கப்ேடும் குபறந் ேட்  ய ாத்துவரி `204 ஆகும். 

சீராய்விற்குப் பிறகு, இது, `255 ஆக உெரும். ஆனால், 

இப  ேரப்ேளவு யகாண்ட குடியிருப்பு கட்டடத்திற்கு, 

லக்பனாவில் `648 ஆகவும், இந்தூரில் ` 1324 ஆகவும் 

ேற்றும் அகே ாோத்தில் `2.103 ஆகவும் உள்ளது. 

பகாெம்புத்தூர் ோநகராட்சியில், 600  துர அடி 

ேரப்ேளவுள்ள குடியிருப்பு கட்டடத்திற்கு  ற்போது 

விதிக்கப்ேடும் அதிகேட்  ய ாத்துவரி `972 ஆகும். 

சீராய்விற்குப் பிறகு, இது, `1215 ஆக உெரும். ஆனால், 

இப  ேரப்ேளவு யகாண்ட குடியிருப்பு கட்டடத்திற்கு, 

லக்பனாவில் `2,160 ஆகவும், இந்தூரில் `2,520 ஆகவும் 

ேற்றும் அகே ாோத்தில் `5,609ஆகவும் உள்ளது என்று 

ய ரிவிக்கப்ேட்டுள்ளது. 

 

3. அல் ரிஹ்லா 

உலகக்வகோப்பை கோல்ைந்து வைோட்டியின் ஆட்டங்களில் 

ையன்ைடுத்தப்ைடவிருக்கும் கோல்ைந்து வதோகோவில் 

அறிமுகம் செய்யப்ைட்டது. 

‘அல் ரிஹ்லா’ என்று யேெரிடப்ேட்டுள்ள இந் ப் ேந்ப , 

‘அடிடாஸ்’ நிறுவனம்  ொரித்துள்ளது. உலகக்வகோப்பை 

கோல்ைந்து வைோட்டிக்கோக சதோடர்ந்து 14-ஆேது முபையோக 

அந்த நிறுேனம் தயோரித்துள்ள ைந்து இது. ‘அல் ரிஹ்லோ’ 

என்ை இந்த அரபு ச ோழிச் செோல்லின் சைோருள், ‘ையணம்’ 

என்ைதோகும். 

 

4. 6,000 இந்திெ யோருள்களுக்கு வரி ரத்து 

இந்திொ-ஆஸ்திபரலிொ இபடபெொன யோருளா ார 

ஒத்துபழப்பு ேற்றும் வர்த் க ஒப்ேந் ம் பகயொப்ேோனது. 

இந்  ஒப்ேந் த்தின்மூலோக இந்திொவின் ஆெத்  

ஆபடகள், ப ால் யோருள்கள், ஆேரைங்கள் உள்ளிட்ட 

6,000 யோருள்கள் ஆஸ்திபரலிொவின்  ந்ப களுக்கு 

வரியின்றி ய ன்றபடெவுள்ளன. 

 

5. ‘யந வு-2022’ பகத் றி கண்காட்சிபெ ேத்திெ 

அபேச் ர் ய ன்பனயில் ய ாடங்கிபவத் ார் 

இந்திெ பகத் றித்  ொரிப்புகள் ேற்றும் பகவிபனத் 

திறபன ஊக்குவிக்கும் முெற்சியில், யந வாளர்களின் 

பகவிபனப் யோருட்கபளக்யகாண்ட, “யந வு-2022” 

பகத் றி கண்காட்சிபெ ேத்திெ குடிப த் ய ாழில் 

கழகம் நடத்துகிறது. 

2022 ஏப்ரல் 2 மு ல் 12 வபர, ய ன்பனயில் இந் க் 

கண்காட்சி நபடயேறுகிறது. 

 



        

    

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. 

 

 



        

    

1. அண்மையில் வெளியிடப்பட்ட ‘பாலி பிரகடனம்’ எதன் 

சட்டவிரராத ெர்த்தகத்மதத் தடுப்பமத ர ாக்கவைனக் 

வகாண்டுள்ளது? 

அ) தங்கம் 

ஆ) பாதரசம்  

இ) வனவுயிரிகள் 

ஈ) மனித உடலுறுப்புகள் 

✓ பாதரசம் குறித்த மினமாட்டா தீர்மானம் பற்றிய (COP-4) 

உறுப்புநாடுகளின் நான்காவது கூட்டம் அண்மமயில் 

இந்ததாதனசியாவின் பாலியில் நமடபபற்றது.  

✓ சுவிச்சர்லாந்தின் பெனிவாவில் நமடபபற்ற COP-5’இல் 

பாதரசத்துடன் கூடிய நான்கு வமகயான பபாருட்களின் 

பயன்பாட்மட மறு பரிசீலமன பசய்வது குறித்து முடிவு 

பசய்யப்பட்டது. சட்டவிதராத பாதரச வர்த்தகத்மதத் தடுக்க 

‘பாலி பிரகடனம்’ பவளியிடப்பட்டது. 

 

2. வென்ஸ் ஸ்ரடால்டன்வபர்க் என்பார் எந்த அமைப்பின் 

வபாதுச்வசயலாளராக உள்ளார்? 

அ) ஐதராப்பிய ஒன்றியம் 

ஆ) NATO  

இ) G20 

ஈ) G7 

✓ வட அட்லாண்டிக் ஒப்பந்த கூட்டமமப்பின் (NATO) பபாதுச் 

பசயலாளர் பென்ஸ் ஸ்தடால்டன்பபர்க்கின் பதவிக்காலம் 

2023 பசப்.30 வமர ஓராண்டுக்கு நீட்டிக்கப்பட்டுள்ளது.  

✓ பிரஸ்ஸல்ஸில் நடந்த NATO உச்சிமாநாட்டில், அபமரிக்க 

அதிபர் தொ மபடனும் மற்ற NATO தமலவர்களும் 

பென்ஸ் சுதடால்டன்பபர்க்கின் பதவிக்காலத்மத நீட்டிக்க 

ஒப்புக்பகாண்டனர். நார்தவயின் முன்னாள் பிரதமரான 

அவர், கடந்த 2014’இல் NATO பபாதுச்பசயலாளராக 

நியமிக்கப்பட்டார். அவரது பதவிக்காலம் கடந்த 2021 

பசப்டம்பரில் முடிவமடந்தது. 

 

3. இந்திய ொனூர்தி நிமலயங்கள் ஆமையைானது 

(AAI), உள் ாட்டு விைானப் ரபாக்குெரத்து ரைலாண்மை 

அமைப்புகமள உருொக்குெதற்காக எந்நிறுெனத்துடன் 

கூட்டு ரசர்ந்துள்ளது? 

அ) ISRO 

ஆ) DRDO 

இ) BEL  

ஈ) HAL 

✓ இந்திய வானூர்தி நிமலயங்கள் ஆமையம் அதன் R&D 

முன்பனடுப்பின்கீழ், உள்நாட்டு விமானப் தபாக்குவரத்து 

தமலாண்மம அமமப்புகமள கூட்டாக உருவாக்க பாரத் 

மின்னணு நிறுவனத்துடன் (BEL) ஒப்பந்தம் பசய்துள்ளது. 

மைதராபாத்தில், ‘WINGS இந்தியா-2022’ நிகழ்ச்சியின் 

தபாது இந்த ஒப்பந்தம் மகபயழுத்தானது. 

 

 

4. ‘பிரஸ்தான்’ என்பது எந்த இந்திய ஆயுதப்பமடயால் 

 டத்தப்படும் ஒரு கடல்சார் பாதுகாப்புப் பயிற்சியாகும்? 

அ) இந்திய இராணுவம் 

ஆ) இந்திய கடற்பமட  

இ) இந்திய வான்பமட 

ஈ) இந்திய கடதலார காவல்பமட 

✓ ‘பிரஸ்தான்’ என்பது இந்திய கடற்பமடயால் ஆறு 

மாதங்களுக்கு ஒருமுமற நடத்தப்படும் ஒரு கடல்சார் 

பாதுகாப்புப் பயிற்சியாகும். இதில் இந்திய விமானப்பமட, 

கடதலார காவல்பமட, ONGC, மும்மப துமறமுக அறக் 

கட்டமள, சுங்கம், மாநில மீன்வளத்துமற, கடல்சார் 

காவல்படட உள்ளிட்ட பல்தவறு துமறகளின் பங்தகற்பு 

அடங்கும். இந்தப் பயிற்சியானது கடல்கடந்த பாதுகாப்மப 

உறுதிபசய்வமதயும், கடல்சார் பாதுகாப்பில் ஈடுபட்டுள்ள 

அமனத்து கடல்சார் பங்குதாரர்களின் முயற்சிகமளயும் 

ஒருங்கிமைப்பமதயும் தநாக்கமாகக் பகாண்டுள்ளது. 

 

5. இந்தியாவின் முதல் பாதுகாப்பு நிதியத்தைத் வதாடங்க 

முடிவு வசய்துள்ள பரஸ்பர நிதியம் எது? 

அ) ஐசிஐசிஐ புருபடன்ஷியல் பரஸ்பர நிதியம் 

ஆ) HDFC பரஸ்பர நிதியம்  

இ) SBI பரஸ்பர நிதியம் 

ஈ) கனரா தராபபதகா பரஸ்பர நிதியம் 

✓ HDFC பரஸ்பர நிதியம், இந்தியாவின் முதல் பாதுகாப்பு 

நிதியமான HDFC பாதுகாப்பு நிதிக்கான திட்டத் தகவல் 

ஆவைத்மத SEBI-யிடம் தாக்கல் பசய்தது. இது ஒரு 

திறந்தநிமல சரிஒப்பு திட்டமாகும். இது பாதுகாப்பு மற்றும் 

அதுசார்ந்த துமற நிறுவனங்களில் முதலீடு பசய்யும். 

 

6. 2021-22 நிதியாண்டில் தனி பர் ெருைானத்தின் 

அடிப்பமடயில் 3ஆமிடத்திலுள்ள இந்திய ைாநிலம் எது? 

அ) மும்மப 

ஆ) புது தில்லி  

இ) சண்டிகர் 

ஈ) புதுச்தசரி 

✓ 2021-22 பபாருளாதார ஆய்வின்படி, சிக்கிம் மற்றும் 

தகாவாவுக்கு அடுத்தபடியாக தனிநபர் வருமானத்தில் 

தில்லி மூன்றாவது இடத்தில் உள்ளது.  

✓ இந்த ஆய்வின்படி, தில்லியின் தனிநபர் வருமானம் 

ஆண்டுக்கு ஆண்டு 16.81 சதவீதம் அதிகரித்து 2021-22 

நிதியாண்டில் `4,01,982ஆக உள்ளது. தில்லியின் தனி 

நபர் வருமானம் 2021-22’இல் ததசிய சராசரிமயவிட 

மூன்று மடங்கு அதிகமாக இருந்தது. 

 

7. ‘MSME வசயல்திறமன உயர்த்துதல் ைற்றும் விதைவுப் 

-படுத்துதமல’ (RAMP) ஆதரிக்கின்ற நிறுெனம் எது? 

அ) பன்னாட்டுச் பசலவாணி நிதியம் 

ஆ) உலக வங்கி  

இ) UNICEF 

 
 

  

 

 

 

 



        

    

ஈ) உலக பபாருளாதார மன்றம் 

✓ உலக வங்கியின் உதவியுடன் ‘சிறு, குறு, நடுத்தர பதாழில் 

நிறுவனங்களின் பசயல்திறமன அதிகரித்தல் மற்றும் 

துரிதப்படுத்துதல்’ திட்டத்திற்கு 808 மில்லியன் அபமரிக்க 

டாலர்கள் அல்லது `6,062.45 தகாடி வழங்க மத்திய 

அமமச்சரமவ ஒப்புதலளித்தது. இப்புதிய திட்டம் 2022-

23ஆம் நிதியாண்டில் பதாடங்கும். 

✓ சந்மத மற்றும் கடனுக்கான அணுகமல தமம்படுத்துதல், 

மத்தியிலும் மாநிலத்திலும் அமமப்புகள் மற்றும் 

நிர்வாகத்மத வலுப்படுத்துதல், மத்திய-மாநில இமைப் 

-புகள் மற்றும் கூட்டுகமள தமம்படுத்துதல், தாமதமான 

பைஞ்பசலுத்துதல்குறித்த சிக்கல்கமள கமளதல் மற்றும் 

சிறு, குறு, நடுத்தர பதாழில்களின் பசுமமப்படுத்துதல் 

தபான்றவற்மற இத்திட்டம் தநாக்கமாகக்பகாண்டுள்ளது. 

 

8. ைண்டலம் முழுெதும் 100 சதவீத மின்ையைாக்கமல 

நிமறவுவசய்துள்ள இரயில்ரெ பிரிவு எது? 

அ) பகாங்கன் இரயில்தவ  

ஆ) வடகிழக்கு எல்மலப்புற இரயில்தவ 

இ) கிழக்குக் கடற்கமர இரயில்தவ 

ஈ) பதற்கு மத்திய இரயில்தவ 

✓ பகாங்கன் இரயில்தவ சமீபத்தில் மண்டலம் முழுவதும் 

100% மின்மயமாக்கமல நிமறவு பசய்துள்ளது மற்றும் 

அது நிமலயான வளர்ச்சிக்கான புதிய வமரயமறகமள 

அமமத்துள்ளது. மகாராஷ்டிர மாநிலத்தின் தராகா மற்றும் 

கர்நாடக மாநிலத்தின் ததாக்கூர் இமடதயயான 741 

கிதலாமீட்டர் நீளமுள்ள பாமதயில், பகாங்கன் இரயில்தவ 

மின்மயமாக்கும் பணிமய நிமறவு பசய்துள்ளது. இந்த 

மின்மயமாக்கல் திட்டத்திற்கான பசலவு `1287 தகாடி. 

 

9. இந்தியாவின் எந்த ஆற்றின் கமரயில் காசிரங்கா 

ரதசியப் பூங்கா எந்த அமைந்துள்ளது? 

அ) கங்மக 

ஆ) யமுனா 

இ) பிரம்மபுத்திரா  

ஈ) சட்பலஜ் 

✓ காசிரங்கா ததசியப் பூங்காவானது அஸ்ஸாமில் உள்ள 

ஒரு பாதுகாக்கப்பட்ட பகுதியாகும். இது பிரம்மபுத்திரா 

ஆற்றின் குறுக்தக பரவியுள்ளது. இந்தத் ததசியப் பூங்கா 

2022-இல் 14ஆவது காண்டாமிருகக் கைக்பகடுப்மப 

பவற்றிகரமாக முடித்துள்ளது. 2018 புள்ளிவிவரங்கமள 

ஒப்பிடும்தபாது 200 ஒற்மறக்பகாம்பு காண்டாமிருகங்க 

-ள் அப்பூங்காவில் அதிகரித்துள்ளன. 

 

10. சிட்டி ெங்கியின் இந்திய ொடிக்மகயாளர் ெங்கிசார் 

ெணிகங்கமள மகயகப்படுத்திய ெங்கி எது? 

அ) HDFC வங்கி 

ஆ) ஆக்சிஸ் வங்கி  

இ) ஐசிஐசிஐ வங்கி 

ஈ) YES வங்கி 

✓ இந்திய தனியார் துமற வங்கியான ஆக்சிஸ் வங்கி, 

அபமரிக்க நாட்டு வங்கியான சிட்டி குழுமத்தின் இந்திய 

நுகர்தவார் வங்கிசார் வணிகங்கமள மகயகப்படுத்தி 

உள்ளது. 13 சந்மதகளில் அதன் சில்லமற வர்த்தக 

நடவடிக்மககளிலிருந்து அவ்வங்கி பவளிதயறுகிறது. 

இதன் மதிப்பு `12,325 தகாடியாகும். 

 

 

1. பபண்கள், பபாதுமக்களுக்கான ‘காவல் உதவி’ பசயலி 

அறிமுகம் 

காவல்துமற கட்டுப்பாட்டு அமறயிலிருந்து தநரடியாக 

பபண்கள், பபாதுமக்களுக்கான தசமவ, ‘காவல் உதவி’ 

பசயலிமய முதல்வர் ஸ்டாலின் பதாடங்கி மவத்தார் 

இதுகுறித்து தமிழ்நாடு அரசு பவளியிட்டுள்ள பசய்திக் 

குறிப்பில், பபாதுமக்கள் குறிப்பாக பபண்கள், அவசர 

காலங்களில் காவல்துமறயின் உதவிமய உடனடியாக 

பபறும் பபாருட்டு, 60-க்கும் தமற்பட்ட சிறப்பம்சங்களுடன் 

‘காவல் உதவி’ பசயலி உருவாக்கப்பட்டுள்ளது. இந்தச் 

பசயலியானது இந்திய மாநில காவல்துமறயில் உருவாக் 

-கப்பட்டுள்ள பசயலிகளில் முதன்மமயாக விளங்கும். 

‘காவல் உதவி’ பசயலியின் சிறப்பம்சங்கள்: ‘அவசரம்’ 

உதவி பபாத்தான் – பபாது மக்கள் குறிப்பாக பபண்கள் 

அவசர காலங்களில் சிவப்பு நிற 'அவசரம்' என்ற 

பபாத்தாமன அழுத்துவதன் மூலமாக, பயனாளர் விவரம், 

தற்தபாமதய இருப்பிட விவரம் மற்றும் வீடிதயா, 

கட்டுப்பாட்டு அமறயில் பபறப்பட்டு காவல் துமறயின் 

அவசர தசமவ வழங்கப்படும். அவசரகால அமலதபசி 

அமழப்பு வசதி (Dial-112/100/101) – பயனாளர்கள் 

அமலதபசியில் தநரடி புகார்கமள பதரிவிக்க 'Dial-100' 

என்ற பசயலி 'காவல் உதவி' பசயலி மூலம் 

ஒருங்கிமைக்கப்பட்டுள்ளது. பதிவு பசய்யப்பட்ட 

அமலதபசி எண்ணிலிருந்து அமழப்பதால், பயனாளர் 

விவரம் மற்றும் தற்தபாமதய இருப்பிட விவரம் 

அறியப்பட்டு துரித தசமவ வழங்கப்படும். 

அமலதபசி வழி / புகாரளித்தல் (Mobile Based Complaint) 

– பயனாளர்கள், குறிப்பாக மகளிர், சிறார், முதிதயார் 

ஆகிதயார் அவசர கால புகார்கமள, படங்கள் / குறுகிய 

அளவிலான வீடிதயாமவ பதிதவற்றம் பசய்து, புகாமர 

பதிவு பசய்யலாம். இருப்பிட விவர பரிமாற்ற தசமவவசதி 

(Location sharing) – பயைங்கள் தமற்பகாள்ளும் தபாது, 

அவசர காலத்தில் பயனாளர்கள், Whatsapp / Google Map 

வாயிலாக, தநரடி இருப்பிட விவரங்கமள நண்பர் 

அல்லது உறவினருடன் பரிமாறும் வசதி பசய்யப்பட்டு 

உள்ளது. இதன்மூலம் பயனாளர்களின் உறவினர் / 

நண்பர் வாயிலாக பசல்லும் இருப்பிடம் அறியப்பட்டு, 

காவலர் விமரந்து பசல்ல வழிவமக பசய்யப்பட்டுள்ளது. 

தமலும், காவல் நிமலய இருப்பிடம் மற்றும் தநரடி 

அமழப்பு வசதி (Police Station Locator), காவல் 

கட்டுப்பாட்டு அமறயின் பதாமலதபசி விவரம் அறிதல் 

(Control Room Directory), இமைய வழி பபாருளாதார 

குற்றம் பதாடர்பான புகார்கள் (Cyber Financial Related 

Complaint), இதர அவசர / புகார் உதவி எண் அமழக்கும் 

 

 

 



        

    

வசதி (Other Emergency Helplines), அவசர கால 

அறிவிப்புகள் / இதர தகவல்கள் அறியும் வசதி (Alert / 

Notification messages), வாகன விவரம் அறிதல் (Vehicle 

Verification), தபாக்குவரத்து விதிமீறல் அபராதம் பசலுத்தும் 

வசதி (e-Payment), தனிநபர் குறித்த சரிபார்ப்பு தசமவ 

(Police Verification Services), பதாமலந்த ஆவைங்கள் 

குறித்த புகார் (Lost Document Report), CSR / FIR –குறித்த 

விவரம், காவல்துமறயின் சமூக ஊடக தசமவகள் (Social 

Media Connect), காவல்துமறயின் குடிமக்கள் தசமவ 

பசயலி (TN Police Citizen App) / 112 இந்தியா (112-India 

App) ஆகிய வசதிகமளயும் இச்பசயலி மூலம் 

பபாதுமக்கள் பபற்று பயன்பபறலாம். 

 

2. பவளியுறவுச் பசயலராக வினய் தமாகன் குவாத்ரா 

நியமனம் 

மத்திய பவளியுறவு பசயலராக வினய் தமாகன் குவாத்ரா 

நியமிக்கப்படுவதாக மத்திய பணியாளர் அமமச்சகம் 

பதரிவித்தது. 

தற்தபாது மத்திய பவளியுறவுச் பசயலராக பதவி வகிக்கும் 

ைர்ஷ்வர்தன் ஷ்ரிங்லா ஏப்.30-ஆம் தததி பணி ஓய்வு 

பபறும் நிமலயில், வினய் தமாகன் குவாத்ரா அந்தப் 

பதவிக்கு நியமிக்கப்படுகிறார். 

 

3. ஏப்.11-இல் இந்தியா-அபமரிக்கா 2+2 தபச்சுவார்த்மத 

இந்தியா, அபமரிக்கா இமடதய ஏப்ரல் 11-ஆம் தததி 2+2 

தபச்சுவார்த்மத நமடபபறவுள்ளது. 

இதுபதாடர்பாக தகவலறிந்த வட்டாரங்கள் கூறுமகயில், 

“பாதுகாப்பு அமமச்சாா் ராஜ்நாத்சிங், பவளியுறவு அமமச்சர் 

பெய்சங்கர் ஆகிதயார் அபமரிக்கா பசல்லவுள்ளனர். 

அந்நாட்டுத் தமலநகர் வாஷிங்டனில் ஏப்ரல் 11-ஆம் தததி 

அபமரிக்க பாதுகாப்பு அமமச்சர் லாயிட் ஆஸ்டின், 

அந்நாட்டு பவளியுறவு அமமச்சர் ஆன்டனி பிளிங்கன் 

ஆகிதயாருடன் இருவரும் 2+2 தபச்சுவார்த்மதயில் 

ஈடுபடவுள்ளனர். அப்தபாது இந்தியா-அபமரிக்கா 

இமடயிலான பவளியுறவு, பாதுகாப்பு உள்பட பல்தவறு 

விவகாரங்கள் குறித்து ஆதலாசிக்கவுள்ளனர். 

அதமனத்பதாடர்ந்து இம்மாத மத்தியில் இந்தியா-ெப்பான் 

இமடதய 2+2 தபச்சுவார்த்மத நமடபபறவுள்ளது.  

இந்தப் தபச்சுவார்த்மதயில் இந்தியா, ெப்பான் இமடதய 

பாதுகாப்பு விவகாரங்களில் ஒத்துமழப்மப 

விரிவுபடுத்துவது, இந்ததா-பசிபிக் பிராந்தியத்தின் 

தற்தபாமதய நிலவரம் உள்ளிட்டமவ குறித்து 

ஆதலாசிக்கப்படவுள்ளது. QUAD கூட்டமமப்பில் இந்தியா, 

ெப்பான், அபமரிக்கா, ஆஸ்திதரலியா இடம்பபற்றுள்ளது 

குறிப்பிடத்தக்கது. 

 

4. இந்தியர்கள் இருவருக்கு ‘கிராமி’ விருது! 

பிரபல இமச விருதுகளில் ஒன்றான ‘கிராமி’ விருது 

இந்தியாமவச் தசர்ந்த இருவருக்கு வழங்கப்பட்டுள்ளது. 

64-ஆவது கிராமி விருதுகள் வழங்கும் விழா 

அபமரிக்காவின் லாஸ் தவகஸ் நகரத்தில் நமடபபற்றது. 

அதில், ‘டிமவன் மடட்ஸ்’ என்ற பாடல் பதாகுப்புக்காக 

பபங்களூமரச் தசர்ந்த ரிக்கி பகஜ், ‘சிறந்த புதிய ஆல்பம்’ 

என்ற பிரிவில் கிராமி விருமத பவன்றார். 

ரிக்கி பகஜ் பபறும் இரண்டாவது கிராமி விருது இதுவாகும். 

அவர் ஏற்பகனதவ ‘விண்ட்ஸ் ஆஃப் சம்சாரா’ என்ற 

பாடலுக்காக 2015-இல் கிராமி விருமதப் பபற்றுள்ளார். 

மும்மபயில் பிறந்த பாடகியான பால்குனி ஷா, 

‘சிறார்களுக்கான சிறந்த ஆல்பம்’ என்ற பிரிவில், ‘எ கலர் 

புல் தவர்ல்டு’ பாடலுக்காக கிராமி விருமதப் பபற்றார். 

அவர் பவல்லும் முதல் கிராமி விருது இதுவாகும்.  

 



        

    

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. 

 



        

    

1. ‘உலக மக்கள்த ொகக நிலை’ குறித்த அறிக்கககை 

தெளியிடுகிற நிறுெனம் எது? 

அ) UNICEF 

ஆ) UNFPA  

இ) IMF 

ஈ) உலக வங்கி 

✓ ஐநா மக்கள்த ாகக நிதியம் (UNFPA) சமீபத்தில், ‘State of 

World Population: Seeing the Unseen: The case for action 

in the neglected crisis of unintended pregnancy’ என்ற 

அறிக்கககய தவளியிட்டது. 

✓ இந்  அறிக்ககயின்படி, உலதகங்கும் ஆண்டுத ாறும் 

உண்டாகும் தமாத் ம் 121 மில்லியன் கருவுறு லில் 

கிட்டத் ட்ட சரிபாதி, திட்டமிடப்படா கவ ஆகும். உலக 

அளவில், கருவுறு கலத்  விர்க்க விரும்பும் 257 

மில்லியன் தபண்கள், பாதுகாப்பான மற்றும் நவீன கருத் 

 கட முகைககளப் பயன்படுத்துவதில்கல. 

 

2. ‘Fast and Secured Transmission of Electronic Records’ 

(FASTER)’ என்ற டிஜிட்டல்  ளத்க  அறிமுகப்படுத்திை 

அகமப்பு எது? 

அ) இந்திய ரிசர்வ் வங்கி 

ஆ) இந்திய உச்சநீதிமன்ைம்  

இ) இந்திய த ர் ல் ஆகையம் 

ஈ) மத்திய புலனாய்வுப் பணியகம் 

✓ இந்திய  கலகம நீதிபதி NV ரமைா, டிஜிட்டல்  ளமான 

‘Fast and Secured Transmission of Electronic Records’ 

(FASTER)’ஐ அறிமுகஞ்செய்துவைத்தார். 

✓ இந் த்  ளம் நீதிமன்ை அதிகாரிகளால் பாதுகாக்கப்பட்ட 

மின்னணு  கவல்த ாடர்பு அகலவரிகசமூலம் வழக்கு 

சம்பந் ப்பட்டவர்களுக்கு உடனடியாக ஆகைகளின் 

மின் நகல்ககள அனுப்ப பயன்படும். இது நீதிமன்ைத்தின் 

அகனத்து வககயான ஆகைககளயும் உள்ளடக்கியது. 

 

3. ‘மந் ன்’ என்ற ஐடிைொ ொகன த ொடங்கிை ஒழுங்கொற்று 

அகமப்பு எது? 

அ) RBI 

ஆ) NABARD 

இ) SEBI  

ஈ) IRDAI 

✓ SEBI  கலவர் மா பி பூரி புச் BSE, NSE, NSDL, CDSL, 

KFintech, CAMS, LinkInTime மற்றும் MCX உள்ளிட்ட 

பல்தவறு நிறுவனங்களுடன் இகைந்து ஆறு வார கால 

‘மந் ன்’ என்னும் ஐடியாதாவை அறிமுகப்படுத்தினார். 

இந்தியாவில் பத்திரச்சந்க  த ாடர்பான தயாசகனகள் 

மற்றும் புதுகமயான தீர்வுககள உருவாக்க இது உ வும். 

 

 

 

4. ‘பிர ொன் மந்திரி சங்கரொலைொ’ அகமந்துள்ள மொநிலம் / 

UT எது? 

அ) புது தில்லி  

ஆ) உத் ர பிரத சம் 

இ) உத் ரகாண்ட் 

ஈ) குஜராத் 

✓ இந்தியப் பிர மர்களுக்காக அர்ப்பணிக்கப்பட்ட ‘பிர ான் 

மந்திரி சங்கராலயா அருங்காட்சியகம், B R அம்தபத்கரின் 

பிைந் நாகளசயாட்டி ஏப்.14 அன்று திைக்கப்படவுள்ளது.  

✓ தில்லியில் உள்ள தநரு நிகனவு அருங்காட்சியகத்க  

ஒட்டி 10,000 ச மீட்டர் நிலப்பரப்பில் கட்டப்பட்டுள்ள இந்  

அருங்காட்சியகம் இதுவகர 14 இந்தியப் பிர மர்களின் 

வாழ்க்கககய உள்ளடக்கியது. 

 

5. 2022 – ‘MSMEகள் குறித்த பிரம்மொண்ட சர்ெத ச 

உச்சிமொநொட்கட’ நடத்துகிற நகரம் எது? 

அ) மும்கப 

ஆ) தசன்கன 

இ) புது தில்லி  

ஈ) தடராடூன் 

✓ MSME அகமச்சகம், இந்திய அரசு மற்றும் அகம ாபாத்தில் 

உள்ள இந்திய த ாழில்முகனதவார் வளர்ச்சி நிறுவனம் 

(EDII), ஆகியகவ புது தில்லியில் அகமந்துள்ள இந்திய 

பன்னாட்டு கமயத்தில், ‘MSMEகள் குறித்  பிரம்மாண்ட 

சர்வத ச உச்சிமாநாட்கட’ ஏற்பாடு தசய் ன. 

✓ இரண்டு நாள் உச்சிமாநாட்டில் இந்தியா மற்றும் உலகம் 

முழுவதும் உள்ள த ாழில்முகனதவார், கல்வியாளர்கள், 

தகாள்கக வகுப்பாளர்கள், த ாழில்துகை  கலவர்கள், 

த ாழிற்சங்கங்கள், துளிர் நிறுவனங்கள், சமூக  ாக்க 

நிறுவனங்கள், MSMEகள் மற்றும் சுயஉ வி குழுக்கள் 

பங்தகற்ைன. 

 

6. கடதலொரங்களில்  ட்பதெப்ப நிகலகை தமம்படுத்தும் 

புதிை திட்டம் த ொடங்கப்பட்டுள்ள மொநிலங்கள் எகெ? 

அ)  மிழ்நாடு, மகாராஷ்டிரா & ஒடிஸா 

ஆ) ஆந்திரா, மகாராஷ்டிரா & ஒடிஸா  

இ) ஆந்திரா, மகாராஷ்டிரா & தகரளா 

ஈ) கர்நாடகா, மகாராஷ்டிரா & ஒடிஸா 

✓ ஆந்திர பிரத சம், மகாராஷ்டிரா மற்றும் ஒடிஸா ஆகிய 

மாநிலங்களின் கடதலாரப் பகுதிகளின் காலநிகலத் 

 ன்கமகய தமம்படுத்தும் திட்டத்க  நடுவண் அரசு 

த ாடங்கியுள்ளது. 

✓ இத்திட்டம் தமாத் ம் $130.269 மில்லியன் டாலர் (சுமார் 

`1,000 தகாடி) தசலவில் தமற்தகாள்ளப்படுகிைது. இதில் 

43.419 மில்லியன் டாலர் மானியமும் அடங்கும். 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



        

    

7. உலக ஆட்டிசம் விழிப்புணர்வு நொள் அனுசரிக்கப்படுகிற 

த தி எது? 

அ) ஏப்ரல்.01 

ஆ) ஏப்ரல்.02  

இ) ஏப்ரல்.03 

ஈ) ஏப்ரல்.04 

✓ உலக ஆட்டிசம் விழிப்புைர்வு நாளானது ஆட்டிசம் 

உள்ளவர்கள் அன்ைாடம் சந்திக்கும் சவால்கள் குறித்  

விழிப்புைர்கவ ஏற்படுத்துவக  தநாக்கமாகக்தகாண்டு 

உள்ளது. ஆட்டிசம் ஸ்தபக்ட்ரம் தகாளாறு (ASD) பற்றிய 

விழிப்புைர்கவ பரப்புவ ற்காக ஒவ்தவார் ஆண்டும் 

ஏப்ரல்.2ஆம் த தி உலக ஆட்டிசம் விழிப்புைர்வு நாள் 

தகாண்டாடப்படுகிைது. 

✓ ‘Inclusion in the Workplace’ என்பது நடப்பு 2022ஆம் 

ஆண்டில் வரும் உலக ஆட்டிசம் விழிப்புைர்வு நாளுக்கா 

-னக் கருப்தபாருளாகும். 

 

8. ‘த சிை கடல்சொர் நொள்’ அனுசரிக்கப்படுகிற த தி எது? 

அ) ஏப்ரல்.01 

ஆ) ஏப்ரல்.03 

இ) ஏப்ரல்.05  

ஈ) ஏப்ரல்.07 

✓ ஒவ்தவார் ஆண்டும் ஏப்ரல்.5 அன்று த சிய கடல்சார் 

நாகள இந்தியா தகாண்டாடுகிைது. இந்  ஆண்டு இ ன் 

59ஆவது நாகளக் குறிக்கிைது. “Sustainable Shipping 

beyond Covid-19” என்பது இந்  ஆண்டில் (2022) ைரும் 

இந்நாளுக்காைக் கருப்தபாருளாகும். சர்வத ச வர்த் கம் 

மற்றும் தபாருளா ாரம்பற்றிய விழிப்புைர்கவ ஏற்படுத்  

1964ஆம் ஆண்டில் இந்நாள் மு லில் அனுசரிக்கப்பட்டது. 

 

9. உலக சுகொ ொர நொள் தகொண்டொடப்படுகிற த தி எது? 

அ) ஏப்ரல்.01 

ஆ) ஏப்ரல்.03 

இ) ஏப்ரல்.05 

ஈ) ஏப்ரல்.07  

✓ உலக சுகா ார அகமப்பு மற்றும் இன்னபிை த ாடர்புகடய 

அகமப்புகளின் அனுசரகையின்கீழ் உலகம் முழுவதும் 

சுகா ாரம் குறித்  விழிப்புைர்கவ ஏற்படுத்துவ ற்காக 

ஏப்.7 உலக சுகா ார நாளாகக் தகாண்டாடப்படுகிைது. 

“Our Planet, Our Health” என்பது நடப்பு 2022ஆம் ஆண்டில் 

வரும் இந்நாளுக்கானக் கருப்தபாருளாகும். 

 

10. ‘கடம்100 - இம்பொக்ட் விருதுகளில்’ இடம்தபற்றுள்ள 

இந்திை ஆளுகம யார்? 

அ) விராட் தகாலி 

ஆ) சிவகார்த்திதகயன் 

இ) தீபிகா படுதகான்  

ஈ) PV சிந்து 

✓ இந்திய நடிகக தீபிகா படுதகான், ‘Live Love Laugh’ 

அைக்கட்டகளமூலம்  ாம் தமற்தகாண்ட மனநலந்த ாடர் 

-பான  னது பணிக்காக, ‘TIME 100 – இம்பாக்ட் விருது’ 

வழங்கி தகௌரவிக்கப்பட்டார். இது, தீபிகா படுதகான், 

கடம் இ ழிடமிருந்து தபறும் இரண்டாவது விருது ஆகும். 

 

 

1. ஒகமக்ரானின் புதிய வகக: மும்கபயில் மு ல் பாதிப்பு 

ஒகமக்ரானின் புதிய உருமாற்ை வககயான எக்ஸ்இ 

கதரானா தீநுண்மியால் பாதிக்கப்பட்டுள்ள மு ல் நபர் 

மும்கபயில் கண்டறியப்பட்டுள்ளார். 

ஒகமக்ரான் வககயான பிஏ.2 தீநுண்மிகயவிட எக்ஸ்இ 

வகக தீநுண்மி 10 ச வீ ம் தவகமாகப் பரவக்கூடியது. 

இந் ப் புதிய வகக தீநுண்மி முந்க ய கதரானா 

வககககளவிட தவகமாகப் பரவக்கூடியது என்று உலக 

சுகா ார அகமப்பும் த ரிவித்துள்ளது. 

 

2. மூன்று மா ங்களில் கடலில் விடப்பட்ட21,000 ஆலிவ் 

ரிட்லி ஆகமக் குஞ்சுகள் 

தசன்கனயில் வனத்துகை சார்பில் அகமக்கப்பட்ட 

தபாறிப்பகம்மூலம் கடந்  மூன்று மா ங்களில் 21,338 

ஆலிவ் ரிட்லி ஆகமக் குஞ்சுகள் கடலில் விடப்பட்டுள்ளன. 

உலகில் உள்ள 7 வககயான கடல் ஆகமகளில் மிகவும் 

சிறிய உடல் அகமப்கபக் தகாண்டுள்ளது ஆலிவ் ரிட்லி 

ஆகமகள். பங்குனி மா த்தில் இகவ முட்கட இடுவ ால் 

‘பங்குனி ஆகமகள்’ என்றும்  மிழில் இகவ 

அகழக்கப்படுகின்ைன. 

அழியும் நிகலயில் உள்ள உயிரினமாக சர்வத ச 

இயற்கக பாதுகாப்புச் சங்கத் ால் பட்டியலிடப்பட்டுள்ள 

இகவ, 2 ½ அடி நீளமும், அகலமும் தகாண்டகவயாகும். 

12 மு ல் 15 ஆண்டுகளில் பருவத்க  அகடயும் இந்  

ஆகமகள்,  ான் பிைந்  கடற்ககரக்கு வந்து முட்கடயிட்டு 

குஞ்சு தபாறிக்கும்  ன்கம தகாண்ட ாகும்.  மிழகத்தின் 

கடற்ககரகளில் ஜனவரி மா ம் மு ல் ஏப்ரல் மா ம் வகர 

முட்கடயிடும். ஒரு தபண் ஆகம 50 மு ல் 190 வகர 

முட்கடயிட்டு 45 நாள் மு ல் 60 நாள்களுக்குள் குஞ்சு 

தபாறிக்கும். 

அச்சுறுத் ல்: 1,000 ஆலிவ் ரிட்லி ஆகமக்குஞ்சுகள் 

பிைந் ால் அதில் 1 மட்டுதம உயிர்வாழ்வ ாக ஆய்வுகள் 

கூறுகின்ைன. மீன்பிடிக்கப் பயன்படும் இழுகவ 

வகலயில் சிக்கி உயிரிழப்பது, தவளிச்சத்க  தநாக்கி 

நகருந் ன்கமதகாண்ட ஆகமக்குஞ்சுகள் கடதலாரத்தில் 

தபாருத் ப்பட்டுள்ள அதிக திைனுள்ள மின்விளக்குககள 

தநாக்கிச்தசல்வ ால் பிை இகர உன்னிகள், நீர்ச்சத்து 

குகைபாட்டால் உயிரிழக்கின்ைன. கடற்ககரயில் இடும் 

முட்கடககள நாய், நரி உண்பது, தபாதுமக்கள் சிலர் 

எடுத்துச்தசல்வதுதபான்ை காரைங்களாலும், சுற்றுச் 

சூழல் பாதிப்பாலும் இவற்றின் இனப்தபருக்கம் குகைந்து 

வருகிைது. 

21,000 ஆகமக் குஞ்சுகள்:  ற்தபாது வகர 21,338 

ஆகமக் குஞ்சுகள் கடலில் விடப்பட்டுள்ளன. 

 

 

 

 



        

    

3. 2023ஆம் ஆண்டு இறுதியில் உலக மு லீட்டாளர்கள் 

மாநாடு: மு ல்வர் மு க ஸ்டாலின் அறிவிப்பு 

2023-ஆம் ஆண்டு இறுதியில் உலக மு லீட்டாளர்கள் 

மாநாடு  மிழ்நாட்டில் நடத் ப்படும் எனப் தபரகவயில் 

மு ல்வர் மு க ஸ்டாலின் கூறினார். 

 மிழ்நாடு சட்டப்தபரகவயில் 110-ஆவது விதியின் கீழ் 

மு ல்வர் மு க ஸ்டாலின் தவளியிட்ட அறிவிப்பு: 

உலக மு லீட்டாளர்கள் மாநாடு: வரும் தம மா த்தில் 

சுவிட்சர்லாந்து நாட்டில் நடக்கவுள்ள உலகப்தபாருளா ார 

அகமப்பின் வருடாந்திர கூட்டத்திலும், தஜர்மனி நாட்டில் 

ஹாதனாவர் நிகழ்விலும், ஜூன் மா த்தில் இங்கிலாந்தில் 

நகடதபைவுள்ள ‘Global of Shore Wind’ நிகழ்விலும், 

ஜூகல மா த்தில் அதமரிக்கா நாட்டிலும், முன்னணி 

மு லீட்டாளர்ககளச் சந்தித்து,  மிழ்நாட்டின் த ாழில் 

வளர்ச்சிக்குத் த கவயான மு லீடுககள ஈர்ப்ப ற்கான 

முயற்சிகள் ஏற்தகனதவ த ாடங்கியுள்ளன. 

எல்லாவற்றுக்கும் முத் ாய்ப்பாக 2023-ஆம் ஆண்டு 

இறுதியில் உலக மு லீட்டாளர்கள் மாநாடு  மிழகத்தில் 

சிைப்பாக நடத் ப்படும் என்ைார் மு ல்வர் மு க ஸ்டாலின். 

 

4.  மிழகத்தில் புக சாக்ககடகள் தூய்கமப்படுத்தும் 

பணியில் 214 தபர் பலி: நாட்டில் அதிகபட்சம் 

கடந்  1993-ஆம் ஆண்டு மு ல் இதுவகர, நாட்டில் 

அதிகபட்சமாக  மிழ்நாட்டில் 214 தபர் புக சாக்ககடகய 

தூய்கமப்படுத்தும் பணியின்தபாது உயிரிழந்  ாக 

மத்திய அரசு த ரிவித்துள்ளது. 

கடந்  1993-ஆம் ஆண்டு மு ல் இதுவகர, நாட்டில் 971 

தபர் புக சாக்ககடககளத் தூய்கமப்படுத்தும் பணியின் 

தபாது இைந்துள்ளனர். அதிகபட்சமாக  மிழ்நாட்டில் 214 

தபர் உயிரிழந் னர். அ கனத்த ாடர்ந்து குஜராத்தில் 156 

தபர், உத் ர பிரத சத்தில் 106 தபர் பலியாகியுள்ளனர். 

 

5. இந்தியாவில் ான் சாகல விபத்துகளால் அதிக 

உயிரிழப்பு: நிதின் கட்கரி 

பன்னாட்டளவில் இந்தியாவில் ான் சாகல விபத்துகளால் 

அதிக உயிரிழப்புகள் ஏற்படுவ ாக நாடாளுமன்ைத்தில் 

மத்திய சாகலப் தபாக்குவரத்து, தநடுஞ்சாகலகள் துகை 

அகமச்சர் நிதின்கட்கரி கவகல த ரிவித் ார். 

தஜனீவாவில் உள்ள சர்வத ச சாகலக்கூட்டகமப்பு 

தவளியிட்ட உலக சாகல விபத்துகள் புள்ளிவிவரங்கள் - 

2018-இன்படி, சாகல விபத்துகளின் எண்ணிக்ககயில் 

இந்தியா மூன்ைாமிடம் வகிக்கிைது. சாகல விபத்தில் 

பலியாதனார்களின் எண்ணிக்ககயில் இந்தியா மு ல் 

இடமும், காயமகடந் வர்களின் எண்ணிக்ககயில் 3ஆம் 

இடமும் வகிக்கிைது. 

தமலும் கடந்  2020-இல் சாகல விபத்தில் பலியானவர் 

-களில் 69.8 ச வீ த்தினர் 18-45 வயதுக்குட்பட்தடார் 

ஆவர். நாட்டில் 22 பசுகமவழி தநடுஞ்சாகலககள 

(`1,63,350 தகாடி மதிப்பில் 2,485 கிமீ தூர 5 விகரவுச் 

சாகலகள், `1,92,876 தகாடி மதிப்பில் 5,816 கிமீ அணுகு 

தநடுஞ்சாகலகள்) தமம்படுத்  உத்த சிக்கப்பட்டுள்ளது. 

 

6. தவளாண் ஏற்றுமதி `3.79 லட்சம் தகாடிகய எட்டி 

சா கன 

இந்தியாவின் தவளாண் தபாருள்களின் ஏற்றுமதி `3.79 

லட்சம் தகாடிகய (5,000 தகாடி டாலர்) எட்டி வரலாற்று 

உச்சத்க த் த ாட்டுள்ளது. 

அரிசி, தகாதுகம, சர்க்ககர, இ ர  ானியங்கள் மற்றும் 

இகைச்சிதபான்ை முக்கிய தபாருள்கள் இதுவகர இல்லா  

அளவுக்கு அதிகமாக ஏற்றுமதி தசய்யப்பட்டுள்ளது. 

கடந்  நிதியாண்டில் (2021-22)-இல் தவளாண் 

தபாருள்களின் ஏற்றுமதி (கடல் & த ாட்டப்தபாருட்கள் 

உட்பட) 5,000 தகாடி டாலர்ககள (சுமார் `3.79 லட்சம் 

தகாடி) கடந்துள்ளது. இது தவளாண் ஏற்றுமதியில் 

இதுவகர எட்டப்படா  அதிகபட்ச அளவாகும். 

வணிக நுண்ைறிவு மற்றும் புள்ளியியல் துகை 

 கலகம இயக்குநர் தவளியிட்ட புள்ளிவிவரங்களின்படி, 

2021-22 ஆண்டில் தவளாண் ஏற்றுமதி 19.92% 

அதிகரித்து 5,021 தகாடி டாலர்ககளத் த ாட்டுள்ள ாகத் 

த ரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. 

விவசாயிகளின் வருவாகய தமம்படுத்தும் பிர மரின் 

த ாகலதநாக்குப் பார்கவகய நனவாக்க கடந்  இரு 

ஆண்டுகளில் இந் ச் சா கன தபரிதும் உ விடும். அரிசி 

`73,321 தகாடி (965 தகாடி டாலர்), தகாதுகம `16,639 

தகாடி (219 தகாடி டாலர்), சர்க்ககர `34,951 தகாடி (460 

தகாடி டாலர்) மற்றும் பிை  ானியங்கள் `8,205 தகாடி 

(108 தகாடி டாலர்) தபான்ை முக்கிய தபாருள்கள் இதுவகர 

இல்லா  வககயில் அதிக ஏற்றுமதி எட்டப்பட்டுள்ளன. 

அரிசிக்கு உலகச் சந்க யில் கிட்டத் ட்ட 50 ச வீ  

பங்களிப்கப இந்தியா ககப்பற்றியுள்ளது. 

கடல்சார் தபாருள்களின் ஏற்றுமதி `58,581 தகாடியாக 

(771 தகாடி டாலர்) உள்ளது. இ ன்மூலம் தமற்கு வங்கம், 

ஆந்திர பிரத சம், ஒடிஸா,  மிழ்நாடு, தகரளம், 

மகாராஷ்டிரம், குஜராத் ஆகிய கடதலார மாநிலங்களில் 

உள்ள விவசாயிகள் பயனகடகின்ைனர். 

மசாலா தபாருள்களின் ஏற்றுமதி த ாடர்ந்து இரண்டாவது 

ஆண்டாக (`30,392 தகாடி) 400 தகாடி டாலர்ககள 

எட்டியுள்ளது. மிகப்தபரிய அளவில் விநிதயாகப் 

பிரச்கனககள எதிர்தகாண்டதபாதிலும், காபி ஏற்றுமதி 

மு ல் முகையாக `7,598 தகாடிகய (100 தகாடி டாலர்) 

கடந்துள்ளது. இ ன்மூலம் கர்நாடகம், தகரளம் மற்றும் 

 மிழ்நாடு ஆகிய மாநிலங்களில் உள்ள காபி விவசாயிகள் 

பயனகடந்துள்ளனர். 

மத்திய தசய்தி  கவல் பிரிவு தவளியிட்ட தசய்திக்குறிப்பில் 

இது த ரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. 

 

7. முதகஷ் அம்பானி மு லிடம், அ ானி இரண்டாம் இடம்: 

இந்தியாவின் டாப் 10 தகாடீஸ்வரர்கள் யார் யார்? - 

தபார்ப்ஸ் பட்டியல் 

2022-க்கான இந்தியாவின் டாப் 10 தகாடீஸ்வரர்கள் 

பட்டியகல தவளியிட்டுள்ளது தபார்ப்ஸ். இதில் முதகஷ் 

அம்பானி மு லிடத்திலும், அ ானி இரண்டாம் இடத்திலும் 

உள்ளனர். 



        

    

அதமரிக்காவின் பிரபல வணிக பத்திரிகக நிறுவனமான 

‘தபார்ப்ஸ்’ ஆண்டுத ாறும் உலகின் மு ல்நிகல 

தகாடீஸ்வரர்கள் பட்டியகல தவளியிடுவது வழக்கம். 

அந்  வககயில் நடப்பாண்டுக்கான பட்டியகலயும் 

தபார்ப்ஸ் தவளியிட்டுள்ளது. இந் ப் பட்டியலில் தமாத் ம் 

2,668 தகாடீஸ்வரர்கள் இடம்தபற்றுள்ளனர். அவர்களின் 

தமாத்  தசாத்து மதிப்பு 12.7 டிரில்லியன் அதமரிக்க 

டாலர்கள் என த ரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. 

சுமார் $219 பில்லியன் டாலர்ககள  னது தசாத்து 

மதிப்பாக தகாண்டுள்ள தடஸ்லா நிறுவனர் எலான் மஸ்க் 

உலக தகாடீஸ்வரர்களில் மு லிடத்தில் உள்ளார். 

அதமசான் நிறுவனர் தஜப் தபதசாஸ் $171 பில்லியன் 

டாலர்கள் தசாத்து மதிப்புடன் 2ஆவது இடத்தில் உள்ளார். 

உலக அளவில் தகாடீஸ்வரர்ககள அதிகம் தகாண்டுள்ள 

நாடுகளில் இந்தியா மூன்ைாவது இடத்தில் உள்ளது. 

தபார்ப்ஸ் பட்டியலில் இடம்தபற்றுள்ள இந்தியாவின் மு ல் 

10 தகாடீஸ்வரர்கள் யார் யார்? 

10ஆம் இடத்தில் தகாட்டக் மகிந்திரா வங்கியின் நிர்வாக 

இயக்குநர் உ ய் தகாட்டக், 9ஆமிடத்தில் மருந்துககளத் 

 யாரித்து வரும் சன் பார்மா நிறுவனர் திலீப் சாங்க்வி, 

8ஆம் இடத்தில் ஆதித்யா பிர்லா, 7ஆவது இடத்தில் ஓ பி 

ஜிண்டால், 6ஆவது இடத்தில் ஆர்சிலர் மிட்டல் நிறுவனத் 

 கலவராக உள்ள லட்சுமி மிட்டல், 5ஆவது இடத்தில் டி-

மார்ட் நிறுவனர் ரா ாகிஷன்  மானி, 4ஆவது இடத்தில் 

சீரம் இன்ஸ்டிடியூட் நிர்வாக இயக்குநர் கசரஸ் 

பூனவல்லா, 3ஆவது இடத்தில்  மிழகத்தில் பிைந் வரான 

HCL நிறுவனத்தின் நிறுவனர் ஷிவ் நாடார், 2ஆவது 

இடத்தில் துகைமுகங்கள், விமான நிகலயங்கள், 

நிலக்கரி, மின் உற்பத்தி மற்றும் ரியல் எஸ்தடட் மு லான 

த ாழில்களில் ஈடுபட்டு வரும் அ ானி குழும நிறுவனர் 

தகௌ ம் அ ானி, மு ல் இடத்தில் தபட்தரா தகமிக்கல், 

எண்தைய் மற்றும் எரிவாயு, தடலிகாம் மற்றும் ரீதடயில் 

மாதிரியான த ாழில்களில் ஈடுபட்டு வரும் ரிகலயன்ஸ் 

குழுமத்  கலவர் முதகஷ் அம்பானி உள்ளனர். 

டாப் 10 உலக தகாடீஸ்வரர்களில் பத் ாவது இடத்தில் 

உள்ளார் அம்பானி. 

 

8. கல்கி வாழ்க்கக வரலாறு ஆங்கிலத்தில் தவளியீடு 

புகழ்தபற்ை ‘தபான்னியின் தசல்வன்’ நாவகலப் பகடத்  

எழுத் ாளர் கல்கி கிருஷ்ைமூர்த்தியின் வாழ்க்கக 

வரலாறு ஆங்கிலத்தில் பகடக்கப்பட்டுள்ளது. 

‘Kalki Krishnamurthy: His Life on Times’ என்னும் தபயரில் 

அந்நூல் பகடக்கப்பட்டுள்ளது. மு ல் நூகல தபற்றுக் 

தகாண்டார் தசன்கன உயர்நீதிமன்ைத்தின் முன்னாள் 

நீதிபதி தக சந்துரு. 

கல்கியின் வாழ்க்கக வரலாறு கடந்  1973இல்  மிழில் 

தவளியீடு கண்டது. அந்நூகல ஆங்கிலத்தில் தமாழி 

தபயர்த்துள்ளார் கல்கியின் தபத்தியான தகௌரி 

இராமநாராயைன். 

 


