
         

    

1. பின்வரும் எந்த நகரத்தில், இராஜ மககந்திர பிரதாப் சிங் 

பல்கலைக்கழகத்திற்கு பிரதமர் கமாடி அடிக்கல் நாட்டினார்? 

அ) அலிகார்  

ஆ) மீரட் 

இ) ஜெய்ப்பூர் 

ஈ) வாரணாசி 

✓ அலிகரில் ராொ மககந்திர பிரதாப் சிங் மாநிலப் பல்கலலக்கழகத்துக்கு 

பிரதமர் கமாடி அடிக்கல் நாட்டினார். தலலசிறந்த விடுதலலப் கபாராட்ட 

வீரர், கல்வியாளர் மற்றும் சமூக சீர்திருத்தவாதியான ராொ மககந்திர 

பிரதாப் சிங்கின் நிலனவாகவும், அவலர ஜகௌரவிக்கும் வலகயிலும், 

உபி மாநில அரசால் இப்பல்கலலக்கழகம் அலமக்கப்படுகிறது. அலிகார் 

பிரிவில் உள்ள 395 கல்லூரிகளுக்கு இப்பல்கலல அங்கீகாரமளிக்கும். 

 

2. பபாறியாளர்கள் நாள் கலைபிடிக்கப்படுகிற கததி எது? 

அ) ஜசப்டம்பர்.14 

ஆ) ஜசப்டம்பர்.10 

இ) ஜசப்டம்பர்.15  

ஈ) ஜசப்டம்பர்.11 

✓ சர் கமாக்ஷகுண்டம் விஸ்கவஸ்வரய்யாவின் பிறந்தநாலள முன்னிட்டு 

ஜசப்.15 அன்று ஜபாறியாளர்கள் நாள் அனுசரிக்கப்பட்டது. இந்த நாள் 

ஜபாறியியல் மற்றும் கல்வித்துலறயில் சர் கமாக்ஷகுண்டம் விஸ்கவஸ்வ 

-லரயாவின் பங்களிப்புகலளக் குறிக்கிறது. இந்தியா முழுவதும் 

அலணகள், நீர்த்கதக்கங்கள் மற்றும் நீர்மின்திட்டங்கலள அலமப்பதில் 

அவர் குறிப்பிடத்தக்க பங்லகக் ஜகாண்டிருந்தார். 

 

3. சமீபத்தில், மத்திய மலறமுக வரிகள் & சுங்கங்கள் வாரியத்தால் 

சுங்க விமான நிலையமாக அறிவிக்கப்பட்ை விமான நிலையம் எது? 

அ) காங்க்ரா விமான நிலலயம்  

ஆ) பாக்கிகயாங் விமான நிலலயம் 

இ) சுவாமி விகவகானந்தா விமான நிலலயம் 

ஈ) குஷிநகர் விமான நிலலயம்  

✓ மத்திய மலறமுக வரிகள் மற்றும் சுங்கநங்கள் வாரியமானது (CBIC), 

குஷிநகர் விமான நிலலயத்லத, சுங்க விமான நிலலயமாக அறிவித்து 

உள்ளது. இந்த அறிவிப்பு ஜபௌத்த யாத்திரீகர்கள் உட்பட பன்னாட்டுப் 

பயணிகளின் கபாக்குவரத்துக்கு உதவும். 

 

4. ஹிந்தி திவாஸின்கபாது “உதான் திட்ைத்லத” பதாைங்கிய 

அலமப்பு எது? 

அ) ஐஐடி ஜகௌகாத்தி 

ஆ) ஐஐடி பம்பாய்  

இ) ஐஐடி காந்திநகர் 

ஈ) ஐஐடி தில்லி 

✓ 2021 ஜசப்.14 அன்று ஹிந்தி திவாஸ் நாளன்று ஐஐடி-பாம்கப தனது 

“உதான் திட்டத்லத” அறிமுகப்படுத்தியது. உயர்கல்வி நிறுவனங்களில் 

கசரும்கபாது பல மாணவர்கள் எதிர்ஜகாள்ளும் ஜமாழி ரீதியிலான 

தலடலய உலடக்கும் கநாக்கில் இந்தத் திட்டம் ஜதாடங்கப்பட்டது.  

✓ இந்த “உதான் திட்டம்” பாடப்புத்தகங்கள் & பிற ஆய்வுப்ஜபாருட்கலள 

ஆங்கில ஜமாழியிலிருந்து ஹிந்தி மற்றும் பிற இந்திய ஜமாழிகளுக்கு 

ஜமாழிஜபயர்க்க உதவுகிறது. 

 

5. 2021 - சுவாமி பிரம்மானந்த் விருது யாருக்கு வழங்கப்பட்ைது? 

அ) H C வர்மா 

ஆ) அரவிந்த் ஜகஜ்ரிவால் 

இ) ஆனந்த் மஹிந்திரா 

ஈ) ஆனந்த் குமார்  

✓ ஐஐடி நுலழவுத் கதர்வுக்கு ஆதரவற்ற மாணவர்கலளத் தயார்படுத்தும் 

“சூப்பர் 30” முயற்சியின்மூலம் கல்வித்துலறக்கு அவர் ஆற்றிவரும் 

பங்களிப்பிற்காக கணிதவியலாளர் ஆனந்த் குமாருக்கு 2021 - சுவாமி 

பிரம்மானந்த் விருது வழங்கப்பட்டது. 

 

6. US ஓபன் பபண்கள் இரட்லையர் பட்ைத்லத பவன்றவர் யார்? 

அ) ககாககா காஃப் மற்றும் ககட்டி ஜமக்னலி 

ஆ) சமந்தா ஸ்கடாசூர் மற்றும் ொங் ஷுவாய்  

இ) சமந்தா ஸ்கடாசூர் மற்றும் எம்மா ரடுகானு 

ஈ) ஜபங் சுவாய் மற்றும் வாங் கியாங் 

✓ ஆஸ்திகரலியாவின் சமந்தா ஸ்கடாசர் மற்றும் சீனாவின் ொங் ஷுவாய் 

ஆகிகயார் ஜதாடர்ச்சியாக 11ஆவது ஆட்டத்தில் ஜவற்றிஜபற்று அஜமரிக்க 

ஓபன் மகளிர் இரட்லடயர் இறுதிப்கபாட்டியில் அஜமரிக்க இளம்ஜபண்க 

-ளான ககாககா காப் மற்றும் ககட்டி ஜமக்னலி ஆகிகயாலர வீழ்த்தி 

ஜவற்றிஜபற்றனர். 

 

7.எந்நாட்டின் கைற்பலையுைன் இணைந்து, INS தபார், பசங்கைலில் 

இராணுவப்பயிற்சிலய நைத்தியது? 

அ) சூடான்  

ஆ) எகிப்து 

இ) எத்திகயாப்பியா 

ஈ) ஓமன் 

✓ இந்திய கடற்பலடயும் சூடான் கடற்பலடயும் சூடான் கடலுக்கு அப்பால் 

ஜசங்கடலில் இருதரப்பு கடற்பயிற்சிலய கமற்ஜகாண்டன. INS தபார் 

மற்றும் அல்மாஸ் & நிமர் ஆகிய இரண்டு சூடான் கடற்பலட கப்பல்கள் 

இந்திய கடற்பலடயுடன் இலணந்து இந்தப் பயிற்சியில் பங்ககற்றன. 

 

8. 2022 பபய்ஜிங் குளிர்காை ஒலிம்பிக் கபாட்டியிலிருந்து சர்வகதச 

ஒலிம்பிக் குழுமத்தால் இலைநீக்கம் பசய்யப்பட்ை நாடு எது? 

அ) கியூபா 

ஆ) வட ஜகாரியா  

இ) ஜவனிசுலா 

ஈ) ஜபரு 

✓ COVID ஜதாற்றுகநாலயக்காரணங்காட்டி கடாக்கிகயா விலளயாட்டுக்கு 

ஓர் அணிலய அனுப்ப மறுத்ததற்காக, 2022ஆம் ஆண்டு ஜபய்ஜிங் 

குளிர்கால ஒலிம்பிக்கிலிருந்து, வட ஜகாரியாலவ பன்னாட்டு ஒலிம்பிக் 

குழுமம் முலறயாக இலடநீக்கம் ஜசய்துள்ளது. 

 

9. மருத்துவ படிப்புகளின் கசர்க்லகக்கு NEET விைக்கு ககாரும் 

மகசாதாலவ நிலறகவற்றிய மாநிைம் எது? 

அ) தமிழ்நாடு  

ஆ) ககரளா 

இ) மகாராஷ்டிரா 

ஈ) ஒடிஸா 

✓ NEET (கதசிய தகுதி மற்றும் நுலழவுத்கதர்வு)’இலிருந்து மாநிலத்திற்கு 

நிரந்தர விலக்கு ககாரும் மகசாதாலவ தமிழ்நாட்டின் சட்டசலப 

நிலறகவற்றியது. இம்மகசாதா நிலறகவறியவுடன், மாணவர்கள் NEET 

அமல்படுத்தப்படுவதற்கு முன்பு இருந்ததுகபால், பன்னிரண்டாம் வகுப்பு 

மதிப்ஜபண்களின் அடிப்பலடயில் மருத்துவ இலங்கலல பட்டப்படிப்புக-

ளில் கசர்க்கப்படுவார்கள். 

 

10. பின்வரும் எந்த நாட்டிைம், இந்தியா, ைார்னியர் விமானத்லத 

ஒப்பலைத்துள்ளது? 

அ) சிங்கப்பூர் 

ஆ) வியட்நாம் 

இ) ஜமாரிஷியஸ்  

ஈ) இலங்லக 

 

  

 

 

 

 

 

 

 



         

    

✓ இந்தியப் ஜபருங்கடல் பிராந்தியத்தில் கடல்சார் ஒத்துலழப்லப 

கமம்படுத்துவதற்காக விஷன் சாகர் திட்டத்தின் ஒருபகுதியாக, இந்தியா, 

ஜமாரிஷியஸிடம் டார்னியர் இரக விமானத்லத ஒப்பலடத்துள்ளது.  

✓ “Security and Growth for All in the Region” என்பதன் சுருக்கந்தான் 

SAGAR. இதன்மூலம் இந்தியா தனது கடல்சார் அண்லட நாடுகளுடன் 

பாதுகாப்பு & ஜபாருளாதார ஒத்துலழப்லப கமம்படுத்த எண்ணுகிறது. 

 


1. NEET கதர்வு நீடித்தால் தமிழகம் 75 ஆண்டுகாலம் பின்கனாக்கி 

ஜசன்றுவிடும் 

நீட் கதாோ்வு குறித்து ஆய்வு ஜசய்ய அலமக்கப்பட்ட ஓய்வு ஜபற்ற நீதிபதி 

ஏ.கக.ராென் தலலலமயிலான குழுவின் ஆய்வறிக்லக மக்கள் 

நல்வாழ்வுத் துலற இலணயப் பக்கத்தில் ஜவளியிடப்பட்டுள்ளது. நீட் 

கதாோ்வு இன்னும் சில ஆண்டுகள் ஜதாடாோ்ந்தால் சுதந்திரத்துக்கு முன்பு 

இருந்த பின்னடலவ தமிழகம் மீண்டும் சந்திக்கும் என்று அதில் 

குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது. மாநிலத்தின் மருத்துவத் துலற மிகப் ஜபரிய 

அளவில் பாதிக்கப்படக் கூடும் என்றும், நகாோ்ப்புறங்கள், 

கிராமப்புறங்களில் வசிக்கும் ஏலழகளுக்கு மருத்துவக் கல்வி 

எட்டாக்கனியாகிவிடும் என்றும் அதில் ஜதரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. 

சட்ட வாய்ப்புகலளப் பயன்படுத்தியும், புதிய சட்ட முன்வடிலவக் 

ஜகாண்டு வந்தும் நீட் கதாோ்வு முலறலய தமிழகத்தில் ரத்து ஜசய்ய 

நடவடிக்லக கவண்டும் என்று நீதிபதி ராென் குழு பரிந்துலரத்துள்ளது. 

நாடு முழுதும், மருத்துவப் படிப்புகளுக்கான மாணவாோ் கசாோ்க்லகக்கு நீட் 

நுலழவுத் கதாோ்வு நடத்தப்படுகிறது. தமிழகத்லதப் ஜபாருத்தவலர மாநில 

அரசு அத்கதாோ்லவ ரத்து ஜசய்ய கவண்டும் என்ற நிலலப்பாட்டில் 

இருந்து வருகிறது. 

அதன் ஜதாடாோ்ச்சியாக நீட் கதாோ்வில் உள்ள பாதகங்கலள ஆராய நீதிபதி 

ஏ.கக.ராென் தலலலமயில் மக்கள் நல்வாழ்வுத்துலற முதன்லமச் 

ஜசயலாளாோ், மருத்துவக் கல்வி இயக்குநாோ் உள்பட 9 கபாோ் அடங்கிய 

உயாோ்நிலலக் குழு ஒன்லற அரசு அலமத்தது. இக்குழுவானது 

அதுஜதாடாோ்பான ஆகலாசலனக் கூட்டங்கலள நடத்தியதுடன், 

ஜபாதுமக்களிடம் இருந்தும் கருத்துகலளக் ககட்டிருந்தது. அதன்படி, 

சுமாாோ் 85 ஆயிரத்துக்கும் கமற்பட்கடாாோ் தங்களுலடய கருத்துகலள 

ஜதரிவித்து இருந்தனாோ். 

அதன் அடிப்பலடயில் தயாரிக்கப்பட்ட ஆய்வறிக்லகலய முதல்வாோ் 

மு.க.ஸ்டாலினிடம் கடந்த சில வாரங்களுக்கு முன்பு நீதிபதி ராென் குழு 

சமாோ்ப்பித்தது. இதற்கிலடகய, சட்டப் கபரலவயில் நீட் கதாோ்வுக்கு விலக்கு 

அளிக்கும் மகசாதாலவ நிலறகவற்றி, அதலன ஆளுநாோ் மற்றும் 

குடியரசுத் தலலவரின் ஒப்புதலுக்கு தமிழக அரசு அனுப்பியுள்ளது. 

இந்நிலலயில், ராென் குழுவின் ஆய்வறிக்லக மக்கள் நலத் துலற 

இலணயப் பக்கத்தில் திங்கள்கிழலம ஜவளியிடப்பட்டது. அதில் 

குறிப்பிடப்பட்டிருப்பதாவது: 

நீட் கதாோ்வின் சாதக, பாதகங்கலள ஆய்வு ஜசய்ததுடன் அதுஜதாடாோ்பாக 

ஜபாது மக்களிடம் கருத்தறியப்பட்டது. அதற்காக விளம்பரம் 

ஜவளியிடப்பட்டு, முலறயாகக் கருத்துகள் ஜபறப்பட்டன. ஜமாத்தம் 

86,342 கபரிடமிருந்து கருத்துகள் ஜபறப்பட்டன. அவற்றில், 85,953 

கருத்துகள் மின்னஞ்சல் மூலமாகவும், 332 அஞ்சல் மூலமாகவும், 57 

டிராப்-பாக்ஸ் மூலமாகவும் ஜபறப்பட்டன. அவற்லறப் பரிசீலித்தகபாது 

அதில் 65,007 கபாோ் நீட் கதாோ்வுக்கு எதிராகவும், 18,966 கபாோ் 

ஆதரவாகவும் கருத்து ஜதரிவித்திருந்தனாோ். 1,453 கபாோ் கருத்து 

ஜதரிவிக்க விரும்பவில்லல என்று குறிப்பிட்டிருந்தனாோ். அவாோ்கள் 

அளித்த ஆகலாசலனகள் மற்றும் கருத்துகலள ஆய்வு ஜசய்ததில் நீட் 

கதாோ்வு தமிழகத்துக்கு ஜபரும் பாதிப்லப ஏற்படுத்தும் என்பலத உணர 

முடிகிறது. 

இந்தத் கதாோ்வு முலற ஜதாடாோ்ந்தால், மாநிலத்தின் சுகாதாரக் கட்டலமப்பு 

சீாோ்குலலயும். சுதந்திரத்துக்கு முன்பு கிராமங்களிலும், சிறுநகரங்களிலும், 

அடிப்பலட மருத்துவப் பயிற்சிகலள மட்டுகம கற்ற சுகாதார ஊழியாோ்கள் 

மருத்துவம் பாாோ்த்து வந்தனாோ். அந்த நிலலக்குத்தான் தமிழகம் 

தள்ளப்படும். இலதத் தவிாோ்க்க கதலவயான சட்ட நடவடிக்லககலள 

கமற்ஜகாண்டு மருத்துவ இடங்கலள மாநில அரகச நிரப்பலாம். அல்லது 

சட்ட மகசாதாலவ நிலறகவற்றி குடியரசுத் தலலவரின் ஒப்புதலுக்கு 

அனுப்பலாம். அலதத் ஜதாடாோ்ந்து பிளஸ் 2 மதிப்ஜபண் அடிப்பலடயில் 

மாணவாோ் கசாோ்க்க நடத்த கவண்டும் என்று அந்த ஆய்வறிக்லகயில் 

குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது. 

2. உத்தரகாண்ட் மாநிலத்தில் இந்தியா-கநபாளம் கூட்டு ராணுவ 

பயிற்சி 

இந்தியா மற்றும் கநபாள நாட்டின் ராணுவம் கூட்டாக 15 நாட்கள் கபார்ப் 

பயிற்சி ஜபறுகின்றன. இந்த பயிற்சி உத்தரகாண்ட் மாநிலம் 

பித்கதாராகரில் கநற்று ஜதாடங்கி உள்ளது. இலதஜயாட்டி கலாசார 

நிகழ்வுகள் இடம் ஜபற்றன. அக்கடாபர் 3-ந்கததி வலர பயிற்சி நடக்கிறது. 

இந்த கபார்ப்பயிற்சிக்கு சூர்யகிரண் என்று ஜபயரிடப்பட்டு உள்ளது. 

முன்னதாக கடந்த சனிக்கிழலம இந்த கபார் பயிற்சிக்காக 

உத்தரகாண்ட் வந்திறங்கிய கநபாள ராணுவ குழுவினருக்கு இந்திய 

ராணுவ அணிவகுப்பு நடத்தி வரகவற்பு ஜகாடுக்கப்பட்டது. 

இதுகுறித்து இந்திய ராணுவம் ஜவளியிட்டுள்ள அறிக்லகயில், “இது 

இந்தியாவும், கநபாளமும் இலணந்து பங்குஜபறும் 15-வது பயிற்சியாகும். 

இரு நாட்டு ராணுவ தலடப்பலட குழுக்கள், தங்கள் பயங்கரவாத தடுப்பு 

யுத்திகள் மற்றும் கபரிடர் மீட்பு உத்திகள் பற்றிய பயிற்சிகலள பங்கிட்டு 

ஜகாள்வதுடன், தங்கள் அனுபவங்கலள பகிர்ந்து ஜகாள்கின்றன” 

என்று கூறப்பட்டு உள்ளது. 

 

3. இந்திய, இந்கதாகனசிய கடற்பலட கூட்டுப் பயிற்சி ஜதாடக்கம் 

இந்திய, இந்கதாகனசிய கடற்பலடகள் இலணந்து கமற்ஜகாள்ளும் 

கூட்டுப் பயிற்சி திங்கள்கிழலம ஜதாடங்கியது. கடந்த 2018-ஆம் ஆண்டு 

முதல் இந்தியா, இந்கதாகனசியா கடற்பலடகள் இலணந்து ‘சமுத்திர 

சக்தி’  என்ற ஜபயரில் கூட்டுப் பயிற்சி கமற்ஜகாண்டு வருகின்றன. 

இந்தப் பயிற்சி 3-ஆவது முலறயாக இந்கதாகனசியாவின் ொவா, 

சுமத்ரா தீவுகளுக்கு இலடகய உள்ள சுன்டா நீரிலணப் பகுதியில் 

திங்கள்கிழலம ஜதாடங்கியது. இந்தப் பயிற்சியில் இந்திய கடற்பலடயின் 

ஷிவாலிக், கட்மத் கபாாோ்க்கப்பல்களும், கடற்பகுதியில் நீண்ட தூரம் 

உளவு பாாோ்க்கும் பி81 விமானமும் பங்ககற்கின்றன. 

இதுஜதாடாோ்பாக இந்திய கடற்பலட ஜசய்தித்ஜதாடாோ்பாளரும் 

கமாண்டருமான விகவக் மத்வால் கூறுலகயில், ‘‘கடல்சாாோ் 

நடவடிக்லககளில் இந்தியா, இந்கதாகனசியா கடற்பலடகளுக்கு 

இலடயிலான உறலவ வலுப்படுத்துவலதயும், பரஸ்பர புரிதல் மற்றும் 

கூட்டாக ஜசயல்படுவலத கமம்படுத்துவலதயும் ‘சமுத்திர சக்தி’ பயிற்சி 

கநாக்கமாகக் ஜகாண்டுள்ளது. கடல்சாாோ் பாதுகாப்பு நடவடிக்லககள் 

சாாோ்ந்த ஜபாதுவான புரிதலல வளாோ்த்துக் ஜகாள்ளவும், 

இருதரப்பிலுமுள்ள சிறந்த நலடமுலறகலள பகிாோ்ந்துஜகாள்ளவும் இந்தப் 

பயிற்சி உதவும்’’ என்று ஜதரிவித்தாாோ். 

 

4. புகளாரன்ஸ் லநட்டிங்ககல் விருது: எஸ்.வி. சரஸ்வதிக்கு குடியரசுத் 

தலலவாோ் வழங்கினாாோ் 

ராணுவ ஜசவிலியாோ் கசலவ (எம்என்எஸ்) துலணத் தலலலம 

இயக்குநாோ் பிரிககடியாோ் எஸ்.வி.சரஸ்வதிக்கு 2020-ஆம் ஆண்டுக்கான 

கதசிய புகளாரன்ஸ் லநட்டிங்ககல் விருலத குடியரசுத் தலலவாோ் 

ராம்நாத் ககாவிந்த் வழங்கி ஜகளரவித்தாாோ். ராணுவ ஜசவிலியாோ் 

கசலவயில் மகத்தான பங்களிப்புக்காக அவருக்கு 

ஜசவிலியாோ்களுக்கான மிக உயாோ்ந்த விருது வழங்கப்பட்டுள்ளது. 

காஜணாலி வாயிலாக திங்கள்கிழலம நலடஜபற்ற இந்த விழாவில் 

குடியரசுத் தலலவாோ், பிரிககடியாோ் எஸ்.வி.சரஸ்வதிக்கு இந்த விருலத 

வழங்கினாாோ். 

 

 


