
        

    

1. க ோல்டன் குக ோப்ஸ் - 2022இல் ‘சிறந்த பட (நோட ம்)’ 

விருதத வென்ற திரைப்படம் எது? 

அ) தி பவர் ஆஃப் எ டாக்  

ஆ) கிங் ரிச்சர்ட்  

இ) பபல்ஃபாஸ்ட் 

ஈ) க ாடா 

✓ க ால்டன் குக ாப்ஸ் 2022’இல் ‘தி பவர் ஆஃப் எ டாக்’ 

‘சிறந்த படம் (நாட ம்)’ என அறிவிக் ப்பட்டது. பபனடிக்ட் 

 ம்பபர்பாட்ச் நடித்த இந்தப்படம் கேன் க ம்பியனுக்கு 

சிறந்த இயக்குநர் விருததயும், க ாடி ஸ்மிட்-பெக்ஃபீக்கு 

சிறந்த துதை நடி ர் விருததயும் பபற்றுத்தந்தது.  

✓ ஸ்டீவன் ஸ்பீல்பபர்க்கின் ‘பவஸ்ட் தசட் ஸ்கடாரி’ சிறந்த 

திதைப்படம் (இதச அல்லது நத ச்சுதவ), சிறந்த திதைப் 

பட நடித  (இதச அல்லது நத ச்சுதவ) ெற்றும் சிறந்த 

துதை நடித க் ான திதைப்பட விருது த  பவன்றது. 

வில் ஸ்மித் (கிங் ரிச்சர்ட்) திதைப்படம், நாட ம் ஆகியவற் 

-றில் சிறந்த நடி ருக் ான விருதத பவன்றார். 

 

2. மரபணு மோற்றப்பட்ட பன்றியின் இதய மோற்று அறுதெ 

சிகிச்தைதய முதன்முதலில் வெற்றி ரமோ  நடத்திய நோடு 

எது? 

அ) சீனா 

ஆ) ைஷ்யா 

இ) அபெரிக் ா  

ஈ) இந்தியா 

✓ அபெரிக் ாவின் கெரிலாந்து பல் தலக் ழ  ெருத்துவ 

தெயத்ததச் கசர்ந்த ெருத்துவர் ள் ெைபணு ொற்றப்பட்ட 

பன்றியின் இதயத்தத ெனிதருக்கு பபாருத்தும் அறுதவ 

சிகிச்தசதய பவற்றி ைொ  கெற்ப ாண்டுள் னர். 

✓ 57 வயதான கடவிட் பபன்னட், இதுகபான்ற இதய ொற்று 

அறுதவ சிகிச்தசதய பசய்துப ாண்ட உலகின் முதல் 

நபர் என்ற பபருதெதயப் பபற்றார். 

 

3. ‘கரோஜ் ர் மிஷன்’ என்பது எந்த மோநிலத்தின் ைமீபத்திய 

முன்வெடுப்போகும்? 

அ) உத்தை பிைகதசம் 

ஆ) சத்தீஸ் ர்  

இ) பஞ்சாப் 

ஈ) அஸ்ஸாம் 

✓ சத்தீஸ் ர் அைசு முதல்வர் பூகபஷ் பாக ல் ததலதெயில் 

கவதலவாய்ப்பு திட்டத்தத அதெக்  முடிவு பசய்துள் து. 

சத்தீஸ் ர் கைாஜ் ர் மிஷன் ததலதெச் பசயலா ரும், 

முதன்தெச் பசயலா ரும் முதறகய துதைத் 

ததலவைா வும், CEO ஆ வும் இருப்பார் ள். 

✓ IIT ெற்றும் IIM கபான்ற முதன்தெயான நிறுவனங் ளின் 

நிபுைத்துவத்ததப் பயன்படுத்தி, அடுத்த 5 ஆண்டு ளில் 

ொநிலத்தில் சுொர் 15 இலட்சம் கவதலவாய்ப்பு த  

உருவாக்குவதத இது கநாக் ொ க் ப ாண்டுள் து. 

 

4. அண்தமயில்  ோலமோெ பண்டித பிர்ஜு ம ோரோஜுடன் 

வதோடர்புதடய நடெம் எது? 

அ)  தக்  

ஆ) பைதநாட்டியம் 

இ) குச்சிப்புடி 

ஈ) கொகினியாட்டம் 

✓ பழம்பபரும்  தக் நடனக் தலஞர் பண்டித பிர்ேு ெ ைாஜ் 

அண்தெயில் தனது 83ஆம் வயதில்  ாலொனார். அவர் 

தனது சீடர்  ால் பண்டிதஜி ெற்றும் ெ ைாஜ்-ஜி என்றும் 

அதழக் ப்படுகிறார். இந்தியாவின் சிறந்த  தலஞர் ளில் 

ஒருவைா க் ருதப்படும் அவருக்கு  டந்த 1964இல் ‘சங்கீத 

நாட  அ ாதமி விருது’ம் 1986இல் ‘பத்ெ விபூஷன்’ விருது 

வழங் ப்பட்டது. சிறந்த நடன அதெப்பிற் ான கதசிய 

திதைப்பட விருதும் அவருக்கு வழங் ப்பட்டுள் து. 

 

5. மின்ைோர ெோ ெங் ளுக் ோெ மின்கெற்ற உட் ட்ட 

-தமப்பிற் ோெ தரநிதல ளின்படி, வபோது மின்கெற்ற 

நிதலயத்தத யோர் அதமக்  முடியும்? 

அ) டிஸ் ாம் ள் 

ஆ) தனிநபர் ள்  

இ) எரிசக்தி அதெச்ச ம் 

ஈ) ொநில அைசு ள் 

✓ மின்சாை வா னங் ளுக் ான மின்கனற்ற உட் ட்டதெப் 

-பிற் ான திருத்தப்பட்ட வழி ாட்டுதல் ள் ெற்றும் தை 

நிதல த  ெத்திய எரிசக்தி அதெச்ச ம் பவளியிட்டது.  

✓ இந்த வழி ாட்டுதல் ளின்படி, எந்தபவாரு தனிநபரும் / 

நிறுவனமும் உரிெம் ஏதுமில்லாெல் பபாது மின்கனற்ற 

நிதலயங் த  அதெக் லாம். அத்தத ய நிதலயங் ள் 

பதாழில்நுட்ப ரீதியா  பாது ாப்பு தைநிதல ள் ெற்றும் 

பநறிமுதற த  பூர்த்தி பசய்திருத்தல் அவசியொகும். 

 

6. COVID-19 தடுப்பூசி பற்றிய இந்தியோவின் நிதெவு 

அஞ்ைல்ததலயில் இடம்வபற்றுள்  தடுப்பூசி எது? 

அ) க ாவிஷீல்டு 

ஆ) க ாவாக்சின்  

இ) COVOVAX 

ஈ) ZyCoV-D 

✓ இந்தியாவின் கதசிய COVID-19 தடுப்பூசி திட்டத்தின் 

ஓைாண்டு நிதறதவக் குறிக்கும் வத யில் நிதனவு 

அஞ்சல்ததலதய ெத்திய சு ாதாைம் & குடும்பநலத்துதற 

அதெச்ச ம் பவளியிட்டுள் து. க ாவாக்சின் ஊசியுடன், 

சு ாதாைப் பணியா ர் மூத்த குடிெக் ளுக்கு தடுப்பூசி 

பசலுத்துவததப்கபான்று இந்த நிதனவு அஞ்சல் ததல 

வடிவதெக் ப்பட்டுள் து. 

✓ ஓைாண்டு  ாலத்திற்குள், இந்தியா 156 க ாடிக்கும் அதி  

-ொன தடுப்பூசி த  பசலுத்தியுள் து. இந்திய ெருத்துவ 

ஆைாய்ச்சி  வுன்சிலுடன் இதைந்து தைதைாபாத்ததச் 

சார்ந்த பாைத் பகயாபடக் நிறுவனத்தால் க ாவாக்ஸின் 

தடுப்பூசி உருவாக் ப்பட்டது. 

 

 

 

 

 

 

 



        

    

7. அவமரிக்  நோணயத்தில் இடம்வபற்ற முதல்  றுப்பிெப் 

வபண்மணி யோர்? 

அ) ொயா ஏஞ்சகலா  

ஆ) பிலிஸ் வீட்லி 

இ) வாண்டா க ால்ென் 

ஈ) க்பவன்கடாலின் ப்ரூக்ஸ் 

✓  விஞரும் ஆர்வலருொன ொயா ஏஞ்சகலா அபெரிக்  

நாையத்தில் இடம்பபற்ற முதல்  றுப்பினப் பபண்ெணி 

ஆனார். இந்நாையம் ஆப்பிரிக்  பபண் ள் குவார்டர்ஸ் 

திட்டத்தின் ஒருபகுதியாகும். 

✓  டந்த 90 ஆண்டு  ா , அபெரிக் ாவின் நாையத்தில் 

ஒருபுறத்தில் அதன் முதல் அதிபர் ோர்ஜ் வாஷிங்டனும் 

ெறுபுறத்தில்  ழுகும் இடம்பபற்று வந்தது. 

 

8. வதோடர்ந்து 4ஆம் முதறயோ  எந்த நோட்டின் அதிபரோ  

‘கடனியல் ஒர்கட ோ’ பதவிகயற்றுள் ோர்? 

அ) நி ைகுவா  

ஆ) எல் சல்வகடார் 

இ) பபரு 

ஈ) அர்பேன்டினா 

✓ ெத்திய அபெரிக்  நாடான ‘நி ைகுவா’வின் அதிபைா  

4ஆவது முதறயா  கடனியல் ஒர்கட ா பதவிகயற்றார். 

கதர்தலுக்குப் பிறகு அவைது அைசாங் த்தில் உள்  பல 

நபர் ள்மீது அபெரிக் ாவும் ஐகைாப்பிய ஒன்றியமும் 

பபாரு ாதாைத் ததட த  விதித்தன. 

✓ ஒர்கட ாவின் அைசாங் ம்  டந்த 2007ஆம் ஆண்டு 

முதல் அதி ாைத்தில் இருந்து வருகிறது. 

 

9. ஒரோங் கதசியப்பூங் ோ அதமந்துள்  மோநிலம் எது? 

அ) உத்தை பிைகதசம் 

ஆ) அஸ்ஸாம்  

இ) பீ ார் 

ஈ) ஹிொச்சல பிைகதசம் 

✓ ஒைாங் கதசியப்பூங் ா அசாம் ொநிலத்தில் பிைம்ெபுத்திைா 

நதியின் வட தையில் அதெந்துள் து. இது முன்பு ‘ைாஜீவ் 

 ாந்தி ஒைாங் கதசியப்பூங் ா’ என்று அதழக் ப்பட்டது. 

ஒைாங் கதசியப்பூங் ாதவ தற்கபாதுள்  அதன் அ தவ 

விட மூன்று ெடங்குக்கும் அதி ொ  ொற்றுவதற் ான 

அறிவிப்தப அைசாங் ம் அண்தெயில் பவளியிட்டுள் து. 

 

10. ‘ஸ்மோர்ட் டவுன்ஷிப்’ திட்டத்ததத் வதோடங்கியுள்  

மோநிலம் எது? 

அ) ஆந்திை பிைகதசம்  

ஆ) ஒடிஸா 

இ) குேைாத் 

ஈ) க ை ா 

✓ ஆந்திை பிைகதச முதல்வர் ஒய் எஸ் பே ன் கொ ன் பைட்டி, 

ே னண்ைா ஸ்ொர்ட் டவுன்ஷிப் திட்டத்திற் ான 

இதையத த்தத அண்தெயில் பதாடங்கி தவத்தார்.  

✓ வில்லங் ெற்ற அைசு நிலங் த  நியாயொன விதலயில் 

வழங்குவதத இத்திட்டம் கநாக் ொ க் ப ாண்டுள் து. 

அம்ொநில அைசு ஏற் னகவ நடுத்தை குடும்பங் ளுக்கு 31 

லட்சம் வீட்டு பட்டாக் த  வழங்கியுள் து. கெலும் முதல் 

 ட்டொ  15.6 இலட்சம் வீடு த க்  ட்டும் பணிதயயும் 

அது பதாடங்கியுள் து. 

 

1. பதால்லியல் அறிஞர் இைா நா சாமி ெதறவு 

‘பத்ெ பூஷண்’ விருது பபற்ற பதால்லியல் அறிஞர் இைா 

நா சாமி (91)  ாலொனார். இந்திய வைலாறு, பதால்லியல் 

ெற்றும்  ல்பவட்டு எழுத்துக் குறிப்பு அறிஞர் இைா நா சாமி 

சம்ஸ்கிருத வித்துவானான ைாெச்சந்திைனுக்கு ெ னா  

1930ஆம் ஆண்டு ஆ ஸ்ட் 10ஆம் கததி பிறந்தார். இவர் 

பசன்தனப் பல் தலக் ழ த்தில் சம்ஸ்கிருத பொழியில் 

முதுநிதலப் பட்டபடிப்பு முடித்தார். பின்னர், படக் ான் 

 ல்லூரியில் பதால்லியல் பதாடர்பான ஆய்வில் 

முதனவர் பட்டம் பபற்றார். 

இந்தியத் பதால்லியல் ஆய்வ த்தில் பதால்லியல் 

துதறயில் பயிற்சி எடுத்த நா சாமி, 1959ஆம் ஆண்டு 

முதல் பசன்தன அைசு அருங் ாட்சிய த்தின் பாது ாவலர், 

தமிழ  அைசின் பதால்லியல் துதறயின் உதவி சிறப்பு 

அதி ாரி, பதால்லியல் துதறயின் முதலாவது இயக்குநர் 

கபான்ற பதவி த  வகித்துள் ார். 

ெத்திய அைசின் பத்ெ பூஷண், தமிழ  அைசின் 

 தலொெணி விருது த  அவர் பபற்றுள் ார். 

 

2. தசயது கொடி சர்வகதச கபட்மிண்டன் கபாட்டி: பி.வி. 

சிந்து சாம்பியன் பட்டம் பவன்றார் 

உத்தை பிைகதச ொநிலம் லக்கனாவில் நதடபபற்ற 

சர்வகதச தசயது கொடி 2022 கபட்மிண்டன் இறுதி 

கபாட்டியில் பவற்றி பபற்று பி வி சிந்து சாம்பியன் 

பட்டத்தத தட்டிச் பசன்றுள் ார் 

உத்தை பிைகதச ொநிலம் லக்கனாவில் சர்வகதச தசயது 

கொடி 2022 கபட்மிண்டன் கபாட்டி ள் நதடபபற்றது. 

தகுதிச்சுற்று,  ாலிறுதி ெற்றும் அதையிறுதிப் கபாட்டி ளி 

-ல் பவற்றி பபற்ற இருவருக்கு இன்று இறுதி கபாட்டி 

நதடபபற்றது. 

இதில் ெ ளிர் பிரிவில் ஒலிம்பிக் கபாட்டியில் இைண்டு 

முதற பதக் ம் பவன்ற பி வி சிந்து ெற்றும் எஸ்ஆர்எம் 

பல் தலக் ழ த்தில் 2ஆம் ஆண்டு பி படக் படித்து வரும் 

நாக்பூதைச் கசர்ந்த 20 வயதான ொ வி ா பன்கசாட் 

என்ற ொைவி கநருக்கு கநர் கொதினர். 

இதில் பதாடக் ம் முதகல ஆதிக் ம் பசலுத்தியதால் 21-13, 

21-16 என்ற கநர் பசட்  ைக்கில் ொ வி ா பன்கசாட்தட 

வீழ்த்தி பி வி சிந்து பவற்றி பபற்று சாம்பியன் பட்டத்தத 

தட்டிச் பசன்றார். 

 

 

 

 



        

    

முன்னதா  நதடபபற்ற அதையிறுதிப் கபாட்டியில் பி வி 

சிந்து, ைஷ்யாவின் ஈவ்ஜீனியா ப ாபசட்ஸ் யாதவ முதல் 

பசட்டில் 21-11 என்ற புள்ளி  ைக்கில் வீழ்த்தினார். 

பி வி சிந்து பவற்றி பபற ஒரு பசட் மீதம் இருந்த நிதலயில், 

ைஷ்ய வீைாங் தன பாதியிகலகய விலகிக் ப ாள்வதா  

அறிவித்ததால் பிவி சிந்து இறுதிப்கபாட்டிக்குள் நுதழந்தார். 

 

3. கதசிய பூப்பந்தாட்ட கபாட்டியில் தமிழ  ெ ளிர் அணி 

சாம்பியன் 

கதசிய சப்-ேூனியர் பூப்பந்து கபாட்டியில் தமிழ  ெ ளிர் 

அணி தங் ப் பதக் ம் பவன்றது. 

40ஆவது கதசிய சப்-ேூனியர் பூப்பந்து சாம்பியன்ஷிப் 

கபாட்டி ஆந்திைாவில்  டந்த 8ஆம் கததி முதல் 12ஆம் 

கததி வதை நதடபபற்றது. 18 ொநிலங் த ச் கசர்ந்த 

அணி ள்  லந்துப ாண்ட இந்தத் பதாடரில் தமிழ்நாடு 

ெ ளிர் அணி தங் ப்பதக் ம் பவன்றது. தமிழ  அணி 

அதை இறுதியில் 35-24 ெற்றும் 35-26 என்ற  ைக்கில் 

 ர்நாட ாதவ வீழ்த்தியது. 

பதாடர்ந்து நதடபபற்ற இறுதிச் சுற்றில் தமிழ  ெ ளிர் 

அணி 35-28, 28-35, 35-28 என்ற  ைக்கில் 

ஆந்திைாதவ விழ்த்தியது. 

 


