 













1. இந்தியாவின் முதல் பெண் ரபெல் பொர் விமானி யார்?

4.‘மூலதனப்பொருட்கள் துமறயின் பொட்டித்தன்மமமய

அ) ஷிவாங்கி சிங் 

பமம்ெடுத்துவதற்கான திட்டத்துடன் பதாடர்புமடய மத்திய
அமமச்சகம் எது?

ஆ) பாவனா காந்த்

அ) எஃகு அட ச்சகம்

இ) ம ாகனா சிங்

ஆ) கனரக பதாழில்துடற அட ச்சகம்

ஈ) அவனி சதுர்மவதி
✓

✓

நாட்டின் முதல் பபண் ரமபல் மபார்வி ானி ஷிவாங்கி சிங்
குடியரசு தின அணிவகுப்பில் இந்திய வி ானப்படையின்
அலங்கார ஊர்தியில் பங்மகற்றார்.
கைந்த ஆண்டு பிடைட் பலப்டினன்ட் பாவனா காந்த், IAF
அலங்கார ஊர்தியின் ஒருபகுதியாக இருக்கும் முதல்
பபண் மபார் பெட் வி ானி ஆனார். ஷிவாங்கி சிங், IAF
அலங்கார ஊர்தியில் ஓர் அங்க ாக விைங்கும் 2ஆவது
பபண் மபார் பெட் வி ானி ஆனார்.

இ) ெவுளி அட ச்சகம்
ஈ) வணிகம் ற்றும் பதாழிற்துடற அட ச்சகம் 
✓

வணிகம் ற்றும் பதாழிற்துடற அட ச்சகம் மூலதனப்
பபாருட்கள் துடறயில் மபாட்டித்தன்ட டய ம ம்படுத்து
-வதற்கான திட்ைத்தின் 2ஆம் கட்ைத்டத அறிவித்தது. இத்
திட்ைம் `1,207 மகாடி நிதி ஒதுக்கீட்டில் அறிவிக்கப்பட்ைது.

✓

இதில் `975 மகாடிடய அரசாங்கத்தின் பட்பெட் மூலமும்
மீதமுள்ை `232 மகாடி பதாழில்துடற பங்களிப்பு மூலமும்
பபறப்படும்.

2. இந்தியாவின் முதல் ‘கிராபீன் புத்தாக்க மமயத்மத’
அமமப்ெதற்கான எந்த மாநில அரசின் திட்டத்திற்கு MeiTY
ஒப்புதல் அளித்துள்ளது?

5. ‘உலக புறக்கணிக்கப்ெட்ட பவப்ெமண்டல பநாய்கள்

அ) தமிழ்நாடு

அ) ெனவரி 25

ஆ) மகரைா 

ஆ) ெனவரி 30 

இ) ஒடிஸா

இ) பிப்ரவரி 1

ஈ) கர்நாைகா

ஈ) பிப்ரவரி 3

✓

இந்திய அரசின் மின்னணு ற்றும் தகவல் பதாழில்நுட்ப
அட ச்சகம், இந்தியாவின் முதலாவது ‘கிராபீன் புத்தாக்க
ட யத்டத’ அட ப்பதற்கு மகரை
ாநில அரசுக்கு
ஒப்புதலளித்துள்ைது.

✓

மகரை ாநில அரசு நைத்தும் மகரை டிஜிட்ைல் பல்கடல,
CMET-திருச்சூர் உைன் இடைந்து, ‘கிராபீன் இந்தியா
புத்தாக்க ட யம்’, R&D அடைவு ட யத்டத அட க்க
உள்ைது. மகரை அரசின் ஆதரவுைன் பசயல்படுத்தப்படும்
இதற்கு, TATA ஸ்டீல் லிட் பதாழிற்துடற பங்குதாரராக
இருக்கும். கிராபீன் என்பது உலகின் மிகப ல்லிய ற்றும்
வலிட யான பபாருைாகும்.

நாள்’ அனுசரிக்கப்ெடுகிற பததி எது?

✓

புறக்கணிக்கப்பட்ை பவப்ப ண்ைல மநாய்கள் குறித்த
விழிப்புைர்டவ ஏற்படுத்த, ஒவ்மவார் ஆண்டும் ென.30
அன்று ‘உலக புறக்கணிக்கப்பட்ை பவப்ப ண்ைல
மநாய்கள் நாள்’ அனுசரிக்கப்படுகிறது. “Achieving health
equity to end the neglect of poverty-related diseases”
என்பது நைப்பு 2022ஆம் ஆண்டில்வரும் இந்நாளுக்கானக்
கருப்பபாருள் ஆகும்.

✓

சிக்குன்குனியா, பைங்கு, பதாழுமநாய் ற்றும் மரபிஸ்
மபான்றடவ புறக்கணிக்கப்பட்ை பவப்ப ண்ைல மநாய்க
-ளுக்கான சில எடுத்துக்காட்டுகள். இவ்வடக மநாய்கள்
உலகைவில் 1 பில்லியன் க்கடைப் பாதிக்கின்றன.

6. ‘ஆல்ெர்ட் ஏரி’, எந்த இருநாடுகளுக்கு இமடபயயான

3. உலகின் மிகப்பெரிய கடல் மமடயான இஜ்முய்தீன்

✓

✓



கடல் மமடமய திறந்த நாடு எது?

எல்மலயாக அமமந்துள்ளது?

அ) அப ரிக்கா

அ) உகாண்ைா-காங்மகா

ஆ) பநதர்லாந்து 

ஆ) அல்ஜீரியா-லிபியா

இ) ஆஸ்திமரலியா

இ) பதன்னாப்பிரிக்கா - தான்சானியா

ஈ) இந்தியா

ஈ) உகாண்ைா - எத்திமயாப்பியா

ைச்சு ன்னர் வில்பலம்-அபலக்சாண்ைர் அதிகாரப்பூர்வ ாக இஜ்முய்தீன் கைல் டைடயத் திறந்து டவத்தார்.
இது உலகின் மிகப்பபரிய கைல்
டை என்று
கூறப்படுகிறது. வைகைல் கால்வாடய ஆம்ஸ்ைர்ைாம்
துடறமுகத்துைன் இடைக்கும் துடறமுக நகர ான
இஜ்முய்தீனில் 500-மீட்ைர் நீைமும் 70-மீட்ைர் அகலமும்
பகாண்ை இந்த டை அட க்கப்பட்டுள்ைது.
இந்த டை ஆழ ாக இருப்பதால் கப்பல்கள் கால்வாயில்
நுடழவதற்கு சாதக ான நீர் ட்ைத்திற்காக காத்திருக்க
மவண்டியதில்டல.









க்கைாட்சிக் குடியரசு 

✓

2 மிகப்பபரும் எண்பைய் நிறுவனங்கைான பிரான்சின்
மைாட்ைல் எனர்ஜிஸ் ற்றும் சீனா மநஷனல் ஆஃப்மஷார்
ஆயில் கார்ப்பமரஷன் ஆகியன உகாண்ைாவின் எரிசக்தி
வைங்கடை ம ம்படுத்துவதற்கும் பிராந்திய எண்பைய்
குழாய் அட ப்பதற்கும் 10 மில்லியன் ைாலர் ஒப்பந்தத்தில்
டகபயழுத்திட்ைன.

✓

உகாண்ைாவிற்கும் காங்மகா க்கைாட்சிக் குடியரசிற்கும்
இடைமய 160 கிமீட்ைர் இயற்டக எல்டலயான ஆல்பர்ட்
ஏரியிலுள்ை கச்சா எண்பைய் இருப்புக்கடை எடுப்படத
இந்தத் திட்ைம் மநாக்க ாகக் பகாண்டுள்ைது.



 















7. ொஸ்சிம் பலகர் என்பது எந்த நாடு நடத்திய கூட்டு

10. முதல் இந்திய-மத்திய ஆசிய உச்சிமாநாட்மட

ொதுகாப்புப் ெயிற்சியாகும்?

நடத்திய நாடு எது?

அ) மநபாைம்

அ) இந்தியா 

ஆ) இந்தியா 

ஆ) கெகஸ்தான்

இ) பங்கைாமதஷ்

இ) தஜிகிஸ்தான்

ஈ) மியான் ர்

ஈ) உஸ்பபகிஸ்தான்

✓

‘பாஸ்சிம் பலகர்’ என்ற பபயரில் கைற்படையின் ம ற்கு
ண்ைலக்கட்டுப்பாட்டு ட யம் ம ற்பகாண்ை கூட்டுக்
கைல்சார்பயிற்சி 2022 ென.25 அன்று நிடறவடைந்தது.

✓

இந்திய கைற்படை, வான்படை, இராணுவம் & கைமலாரப்
பாதுகாப்புப்படைகள் இடைமய ஒத்துடழப்டப அதிகரிப்ப
-தற்காகவும், தனது பசயல்பாட்டுத் திட்ைங்கடை திப்பிடு
-வதற்காக இந்திய கைற்படையின் ம ற்கு ண்ைலக்
கட்டுப்பாட்டு ட யம் இக்கூட்டுப்பயிற்சிடய 20 நாட்கள்
நைத்தியது.

✓

இந்திய-மத்திய ஆசிய உச்சிமாநாட்மட இந்தியா பமய்
நிகர் வடிவத்தில் நடத்தியது. இந்தியாவுக்கும் மத்திய
ஆசிய நாடுகளுக்கும் இமடயிலான உறவுகள் முப்ெது
ஆண்டுகமளக் கடந்துள்ள நிமலயில், இந்தியாவும்
மத்திய ஆசிய நாடுகளும் ஒரு இலட்சிய ொர்மவமய
வமரயறுக்க பவண்டியதன் அவசியத்மத பிரதமர் பமாடி
வலியுறுத்தினார்.

✓

கஜகஸ்தான், கிர்கிஸ்தான் குடியரசு, தஜிகிஸ்தான்,
துர்க்பமனிஸ்தான், உஸ்பெகிஸ்தான் உள்ளிட்ட ஐந்து
நாடுகளின் அதிெர்கள் இந்நிகழ்ச்சியில் ெங்பகற்றனர்.

8. ‘டிபரான் சான்றளிப்புத் திட்டத்மத’ பவளியிட்ட மத்திய
அமமச்சகம் எது?



அ) அறிவியல் & பதாழில்நுட்ப அட ச்சகம்
ஆ) சிவில் வான்மபாக்குவரத்து அட ச்சகம் 

1. வங்கிக் கைக்கில் ம ாசடி; வாடிக்டகயாைர் பைத்டத
மீட்க ‘155260’ பெல்ப் டலன் அறிமுகம்: டசபர் கிடரம்
மபாலீஸார் நைவடிக்டக

இ) மின்னணு & தகவல் பதாழில்நுட்ப அட ச்சகம்
ஈ) தகவல் & ஒலிபரப்பு அட ச்சகம்
✓

✓

✓

த்திய உள்நாட்டு வான்மபாக்குவரத்து அட ச்சக ானது
குடறந்தபட்ச பாதுகாப்பு ற்றும் தரத்மதடவகடை உறுதி
பசய்வதற்கும் உள்நாட்டு உற்பத்திடய ம ம்படுத்துவதற்
-கு ாக ‘டிமரான் சான்றளிப்புத் திட்ைத்டத’ அறிவித்தது.
தாராை ய ாக்கப்பட்ை டிமரான் விதிகள், 2021’இன்கீழ்
பவளியிைப்பட்ை இதன் மநாக்கம், டிமரான்களுக்கான
பாதுகாப்புத் மதடவகளுக்கான குடறந்தபட்சத் மதடவக
-டை வழங்குவதும், சான்றிதழுக்கான
திப்பீட்டை
பசயல்படுத்துவதும் ஆகும்.
தாராை ய ாக்கப்பட்ை டிமரான் விதிகள், 2021, ஆகஸ்ட்
2021’இல் MoCA’ஆல் பவளியிைப்பட்ைது.

9. UNESCO ொரம்ெரிய ெட்டியலில் பசர்க்கப்ெட்ட ‘கிளிங்கர்
ெடகுகள்’ சார்ந்த பகுதி எது?
அ) மநார்டிக் நாடுகள் 

இடதத் தடுக்க டசபர் கிடரம் மபாலீஸார் நைவடிக்டக
ம ற்பகாண்டுள்ைனர். அதன்படி, ‘155260’ என்ற உதவி
எண் டசபர் கிடரம் சார்பில் அறிமுகம் பசய்யப்பட்டுள்ைது.
2. ஆசிய பைக்காரர் பட்டியலில் கவுதம் அதானி முதலிைம்:
பின்தங்கினார் ரிடலயன்ஸ் தடலவர் முமகஷ் அம்பானி
ஆசிய பைக்காரர்கள் வரிடசயில் முதலிைத்துக்கு
முன்மனறியுள்ைார்
பதாழிலதிபர்
கவுதம்
அதானி.
பதாைர்ந்து முதலிைத்தில் இருந்துவந்த ரிடலயன்ஸ்
இண்ைஸ்ட்ரீஸ்
தடலவர்
முமகஷ்
அம்பானி
இரண்ைாமிைத்துக்கு தள்ைப்பட்ைார்.
59 வயதாகும் கவுதம் அதானின் பசாத்து திப்பு 8,850
மகாடி ைாலராக உயர்ந்துள்ைது. முமகஷ் அம்பானியின்
பசாத்து திப்பு 8,790 மகாடி ைாலராக உள்ைது.

ஆ) பால்டிக் நாடுகள்
இ) பால்கன் பகுதிகள்
ஈ) கீடழ ஆப்பிரிக்க நாடுகள்
✓

னிதகுலத்தின் பதாட்டுைர முடியா கலாச்சார பாரம்பரி
-யத்டத பிரதிநிதித்துவப்படுத்தும் பாரம்பரியங்களின்
பட்டியலில் UNESCO ‘கிளிங்கர் பைகுகடை’ மசர்த்துள்ைது.

✓

பைன் ார்க், பின்லாந்து, ஐஸ்லாந்து, நார்மவ
ற்றும்
ஸ்வீைன் ஆகிய நாடுகள் கூட்ைாக UNESCO’இடம்
இதற்காக நாடின. இது ஒரு மநார்டிக் பாரம்பரியம் ஆகும்.
ஆயிரக்கைக்கான ஆண்டுகைாக, பாய் ரப்பைகுகள் வை
ஐமராப்பாவின் வர்த்தகத்திற்கு உதவியுள்ைன.



வங்கிக்கைக்கிலிருந்து
வாடிக்டகயாைர்களின்
பைத்டத நூதனமுடறயில் பகாள்டையடிக்கும் சம்பவம்
பதாைர்ந்து நடைபபற்று வருகிறது.







கவுதம் அதானியின் பசாத்து திப்பு 1,200 மகாடி ைாலர்
அதிகரித்ததில் முதலிைத்துக்கு முன்மனறியுள்ைார். இந்த
ஆண்டில் உலகிமலமய அதிகபட்ச வரு ானத்டத ஈட்டிய
பதாழிலதிபர் என்ற பபருட யும் இவடரச் சாரும்.
நிலக்கரி சுரங்கத் பதாழிலில் ஈடுபட்ை அதானி நிறுவனம்
ஆஸ்திமரலியாவில் நிலக்கரி சுரங்கத்துக்கு பபற்ற
அனு தி பபரும் சர்ச்டசக்குள்ைானது.
பருவநிடல
ாறுபாடு விழிப்புைர்வு ஆதரவாைர்கள்
பலரும் நிலக்கரி சுரங்கத் பதாழில் குறித்து கடும் எதிர்ப்பு
பதரிவித்து வருகின்றனர். இதனால் ரபுசாரா எரிசக்தித்
பதாழிலில் அதிக கவனம் பசலுத்தி வருகிறது அதானி



 















குழு ம். இது தவிர வி ான நிடலய பரா ரிப்பு, ராணுவ
தைவாை ஒப்பந்த பணி உள்ளிட்ை பதாழில்களில் கவனம்
பசலுத்தத் பதாைங்கியுள்ைது. கைந்த 2 ஆண்டில் அதானி
குழு பங்குகள் விடல 600% அைவுக்கு அதிகரித்துள்ைன.
ரிடலயன்ஸ் இண்ைஸ்ட்ரீஸ் தடலவர் முமகஷ் அம்பானி
அடுத்த 3 ஆண்டுகளில் பசுட சார்ந்த எரிசக்திக்பகன
1,000 மகாடி ைாலர் முதலீடு பசய்யத் திட்ைமிட்டுள்ைார்.
அதானி அடுத்த 8 ஆண்டுகளில் 7,000 மகாடி ைாலர்
முதலீடு பசய்யப்மபாவதாக அறிவித்துள்ைார்.











