 













1. ஆப்பிரிக்க ஒன்றிய உச்சிமாநாடு - 2022 நடைபெறும்

4. சரிஸ்கா புலிகள் காப்ெகம் அடமந்துள்ள மாநிலம் எது?

நாடு எது?

அ) குஜராத்

அ) ஜிம்பாப்வே

ஆ) இராஜஸ்ொன் 

ஆ) மாலி

இ) பஞ்சாப்

இ) எத்திவயாப்பியா 

ஈ) உத்ெர பிரவெசம்

ஈ) தென்னாப்பிரிக்கா

✓

✓

2022ஆம் ஆண்டின் ஆப்பிரிக்க ஒன்றிய உச்சிமாநாடு
அண்மமயில் எத்திவயாப்பியாவில் அமமந்துள்ள AU
ெமைமமயகத்தில் அடிஸ் அபாபாவில் தொடங்கியது.

✓

பல்வேறு இராணுே சதிப்புரட்சிகள் மற்றும் தகாவரானா
மேரஸ் தொற்றுவநாய்க்கு மத்தியில் இந்ெ உச்சிமாநாடு
நமடதபற்றது. இரு நாள் நமடதபற்ற இவ்வுச்சிமாநாடு
கடந்ெ 18 மாெங்களில் நிகழ்ந்ெ 6 ஆட்சிக்கவிழ்ப்பு அல்ைது
சதித்திட்ட முயற்சிகள் மற்றும் குமறந்ெ ெடுப்பூசி விகிெங்
-கள்பற்றி விோதித்ெது.

பசர்ஜிமயா மமட்ைபரல்லா பதரிவு பசய்யப்ெட்டுள்ளார்?
அ) பிவரசில்
ஆ) இத்ொலி 
இ) பிரான்ஸ்

திட்ைத்தின்கீழ் ஒரு புதிய துடைத் திட்ைமாக உள்ளது?

ஈ) உக்மரன்

அ) இந்திய காைணி & வொல் வமம்பாட்டு திட்டம் 
✓

ஆ) ேடிேமமப்புடன் கூடிய ஊக்கத்தொமக திட்டம்
இ) PM YUVA திட்டம்
ஈ) PM KUSUM திட்டம்

✓

இந்திய காைணி & வொல் வமம்பாட்டுத் திட்டத்மெ (IFLDP)
2021-22 முெல் `1,700 வகாடி தசைவில் தொடர ஒப்புெல்
அளிக்கப்பட்டுள்ளொக நடுேண் ேர்த்ெக அமமச்சகம்
தெரிவித்துள்ளது. ‘ேடிேமமப்புக் கூடங்களின் வமம்பாடு’
(உத்வெச தசைவு `100 வகாடி) என்பது இந்ெத் திட்டத்தின்
கீழ் உள்ள ஒரு புதிய துமைத்திட்டமாகும்.

பதாைர்புடைய நாடு எது?
அ) அதமரிக்கா 
ஆ) ரஷ்யா
இ) சீனா
ஈ) ஐக்கிய அரபு அமீஇரகம்
✓

‘HERMES’ என்பது Heliophysics Environmental & Radiation
Measurement Experiment Suite என்பதைக் குறிக்கிறது.
இது நாசாவின் ஆர்தடமிஸ் திட்டத்தின் ஒரு முக்கியமான
பகுதியாகும். HERMES என்பது நாசாவின் நிைவுச்சுற்றுப்
பாெயின் நுமழோயிலுக்கு தேளிவய நிறுேப்படும் ஒரு
நான்கு-கருவி தொகுப்பாகும்.

✓

HERMES விண்தேளி ோனிமை மற்றும் சூரியனால்
விண்தேளியில் ஏற்படும் ஏற்றஇறக்கமான நிமைகமள
கண்காணிக்கும்.

3. ‘இராட்சச மாபகல்லன் பதாடலமநாக்கி’த் திட்ைத்டத
முன்பெடுத்துச் பசல்கின்ற நாடு எது?
அ) அதமரிக்கா 
ஆ) பிரான்ஸ்
ஈ) சீனா
✓

✓

பிரம்மாண்ட
மாதகல்ைன்
தொமைவநாக்கிமய
உள்ளடக்கிய US பிரம்மாண்ட தொமைவநாக்கி திட்டம்
ஆனது ஆஸி, பிவரஸில் மற்றும் தென்தகாரியாவுடன்
இமைந்து அதமரிக்காோல் ேழிநடத்ெப்படுகிறது.
சிலி இத்திட்டத்மெ நடத்துகிறது. $1 பில்லியன் அதமரிக்க
டாைர் மதிப்புமடய இத்திட்டம், ‘ோனியல் மற்றும் ோன்
இயற்பியல்பற்றிய 2020 ெசாப்ெ ஆய்வினால்’ ‘மிஷன்
கிரிட்டிகல்’ எனத் ெரப்படுத்ெப்பட்டுள்ளது.

இத்ொலியின் அதிபர் தசர்ஜிவயா வமட்டதரல்ைா சமீபத்தில்
நடந்ெ வெர்ெலில் இரண்டாேது முமறயாக அதிபராகத்
வெர்ந்தெடுக்கப்பட்டார். சட்டமியற்றுபேர்கள் & பிராந்திய
பிரதிநிதிகளால்
வமற்தகாள்ளப்பட்ட
ோக்தகடுப்பில்,
தமட்டதரல்ைா அறுதிப்தபரும்பான்மமயுடன் மீண்டும்
அதிபரானார். 80 ேயொன தமட்டதரல்ைா 2015ஆம் ஆண்டு
முெல் இத்ொலியின் அதிபராக பணியாற்றி ேருகிறார்.

6. சமீப பசய்திகளில் இைம்பெற்ற, ‘HERMES’ திட்ைத்துைன்

வொல் தொழிற்துமறக்கான உட்கட்டமமப்மப வமம்படுத்
-துெல், சுற்றுச்சூழல் சிக்கல்கமள நிேர்த்தி தசய்ெல்,
முெலீடுகமள எளிொக்குெல், வேமைோய்ப்பு உருோக்க
-ம் மற்றும் உற்பத்திமய அதிகரிப்பமெ IFLDP ெனது
வநாக்கமாகக் தகாண்டுள்ளது.

இ) ரஷ்யா

சரிஸ்கா புலிகள் காப்பகம் இராஜஸ்ொன் மாநிைத்தின்
அல்ோர் மாேட்டத்தில் உள்ளது. புலிகளின் ோழ்விட
வமைாண்மமக்கான பல்வேறு நடேடிக்மககள் கடந்ெ 6
மாெங்களுக்கு முன்பு அக்காப்பகத்தில் தொடங்கப்பட்டன.
இென்
விமளோக,
அக்காப்பாகத்தில்
புலிகளின்
எண்ணிக்மக 25ஆக உயர்ந்துள்ளது.

5. கீழ்காணும் எந்நாட்டின் அதிெராக 2ஆவது முடறயாக

2. ‘வடிவடமப்புக் கூைங்களின் மமம்ொடு’ என்ெது எந்த

✓



7. “United for Dignity” என்ற பிரச்சாரம், எந்த மநாயால்
ொதிக்கப்ெட்ை மக்களின் கண்ணியத்டத மதிக்கின்றது?
அ) COVID
ஆ) தொழுவநாய் 
இ) புற்றுவநாய்
ஈ) காசவநாய்











 









✓

உைக தொழுவநாய் நாளானது ஜனேரி கமடசி ஞாயிறு
அன்று அனுசரிக்கப்படுகிறது. நடப்பு 2022ஆம் ஆண்டில்,
உைக தொழுவநாய் நாள் ஜனேரி.30 அன்று அனுசரிக்கப்
-பட்டது. “United for Dignity” பிரச்சாரம் தொழுவநாமய
அனுபவித்ெ மக்களின் கண்ணியத்மெ மதிப்பெற்காக
அமழப்புவிடுக்கிறது.

✓

தொழுவநாய் ஒழிப்புக்கான WHO’இன் நல்தைண்ைத்
தூெர் “Don’t forget leprosy” என்ற பிரச்சாரத்மெத் தொட
-ங்கினார். இந்தியாவில், மகாத்மா காந்தியின் நிமனவு
நாளான ஜனேரி.30 அன்று தொழுவநாய் ஒழிப்பு நாள்
அனுசரிக்கப்படுகிறது.

8. எரிசக்தி அடமச்சகத்தால் பதாைங்கப்ெட்ை ெவர்தான் 2022 என்ற மேக்கத்தானின் டமய முகடம எது?
அ) PFC
ஆ) REC 
இ) NITI ஆவயாக்
ஈ) ONGC
✓

✓

மத்திய எரிசக்தி அமமச்சர் R K சிங், ெரமான எரிசக்தி
ேழங்குேெற்கான தொழில்நுட்பத்ொல் இயக்கப்படும்
தீர்வுகமளக் கண்டறிேெற்காக ‘பேர்ொன்-2022’ என்ற
வேக்கத்ொமனத் தொடங்கினார். REC லிட், IIT பாம்வப
இன் Society for Innovation and Entrepreneurship (SINE)
உடன் இமைந்து மமய முகமமயாக தசயல்படுகிறது.
RDSS’இன் (Revamped Distribution Sector Scheme) கீழ்
இது தொடங்கப்பட்டது. புதிய எண்ைங்கள் மற்றும்
கருத்துகளுக்கு உரிமத்துடன் தேகுமதி அளிக்கப்படும்.

9. ‘மத்திய ஊைக அங்கீகார வழிகாட்டுதல்கள்-2022’ஐ
பவளியிட்ை மத்திய அடமச்சகம் எது?
அ) மின்னணு & ெகேல் தொழில்நுட்ப அமமச்சகம் 
ஆ) ெகேல் & ஒலிபரப்பு அமமச்சகம்
இ) ெகேல்தொடர்பு அமமச்சகம்
ஈ) உள்துமற அமமச்சகம்
✓

மத்திய ெகேல் & ஒலிபரப்பு அமமச்சகமானது ‘மத்திய
ஊடக அங்கீகார ேழிகாட்டுெல்கள்–2022’ஐ தேளியிட்டது.

✓

இந்தியாவின் இமறயாண்மம & ஒருமமப்பாட்டுக்கு
ஊறுவிமளவிக்கும் ேமகயில் பத்திரிமகயாளர் ஒருேர்
தசயல்பட்டால், அேரது அங்கீகாரம் இமடநிறுத்ெப்படும்
அல்ைது ரத்து தசய்யப்படும் என்ற கடுமமயான விதிமய
இது உள்ளடக்கியுள்ளது.

10. ‘கஞ்மசாத் திருவிழா’ பகாண்ைாைப்ெடுகிற மாநிலம் /
யூனியன் பிரமதசம் எது?
அ) பீகார்
ஆ) ஜம்மு-காஷ்மீர் 
இ) வமற்கு ேங்கம்
ஈ) அஸ்ஸாம்
✓

‘கஞ்மசாத் விழா’ என்ெது நாக கலாச்சாரத்டதப்பின்ெற்றும்
மக்களின் ஒரு மதஞ்சார் நிகழ்வு ஆகும். இது சமீெத்தில்















ஜம்மு-காஷ்மீரின் மதாைா மாவட்ைத்தில் பகாண்ைாைப்ெட்
-ைது. இந்தத்திருவிழாவின்மொது ொர்வதிமதவியுைொெ
சிவபெருமானின் திருமைத்டத மக்கள் பகாண்ைாடுகிறா
-ர்கள். இது பகௌரி-திருதிடய என்றுமடழக்கப்ெடுகிறது.


1. கீழடி உள்பட நான்கு இடங்களில் தொடர் அகழாய்வுப்
பணிகள்: 3 இடங்களில் புதிொக ஆய்வு
கீழடி உள்பட நான்கு இடங்களில் தொடர் அகழாய்வுப்
பணிகமள முெல்ேர் மு க ஸ்டாலின் தொடக்கிமேத்ொர்.
தேம்பக்வகாட்மட, துலுக்கர்பட்டி உள்பட 3 இடங்களில்
முெல் கட்ட ஆய்வுப்பணிகமளயும் அேர் தொடக்கினார்.
நான்கு இடங்கள்: ெமிழகத்தில் 4 இடங்களில் தேவ்வேறு
கட்டங்களாக ஏற்தகனவே அகழாய்வுப் பணிகள் நடந்து
ேருகின்றன. சிேகங்மக மாேட்டம் கீழடியில் ஏழு
கட்டங்களும், தூத்துக்குடி மாேட்டம் சிேகமளயில் 2
கட்டங்களும், அரியலூர் மாேட்டம் கங்மகதகாண்ட
வசாழபுரம், கிருஷ்ைகிரி மாேட்டம் மயிைாடும்பாமற
ஆகிய இடங்களில் முெல் கட்டமாகவும் அகழாய்வுப்
பணிகள் நிமறேமடந்துள்ளன. இந்நிமையில், கீழடியில்
எட்டாம்
கட்டமாகவும்,
சிேகமளயில்
மூன்றாம்
கட்டமாகவும் அகழாய்வுப் பணிகள் தொடங்கப்பட்டுள்ளன.
மயிைாடும்பாமற, கங்மகதகாண்டவசாழபுரத்தில் 2ஆம்
கட்ட ஆய்வுப்பணிகளும் தொடக்கப்படவுள்ளன. தேம்பக்
வகாட்மட, துலுக்கர்பட்டி, தபரும்பாமை ஆகிய இடங்களில்
ஆய்வுப்பணிகள் முெல் கட்டமாகத் தொடங்கப்படவுள்ளன.
புதிொக
ஆய்வு:
விருதுநகர்
மாேட்டம்
தேம்பக்
வகாட்மடயில் 25 ஏக்கர் பரப்பிைான தொல்லியல் வமட்டில்
நுண்கற்காைம் முெல் இமடக்காைம் ேமரயிைான
ோழ்வுக்குரிய அமடயாளங்கள்
தேளிப்படுகின்றன.
இப்வபாது
வமற்தகாள்ளப்படவுள்ள
அகழாய்வின்
வநாக்கமானது காைோரியாக தொடர்ச்சியாக நிைவிய
நிைவியல் உருோக்கத்தின் பின்னணியில் அதிக
எண்ணிக்மகயிைான
நுண்கற்கருவிகமளச்
வசகரிப்பொகும்.
துலுக்கர்பட்டி-தபரும்பாமை: திருதநல்வேலி மாேட்டம்
நம்பியாற்றின் இடக்கமரயில் துலுக்கர்பட்டி அமமந்து
உள்ளது. இந்ெ ஊரிலிருந்து கண்ைநல்லூர் தசல்லும்
சாமையில் 2.5 கிமீட்டர் தொமைவில் ோழ்வியல் வமடு
காைப்படுகிறது. இங்கு வமற்தகாள்ளப்பட உள்ள அகழ்வு
ஆய்வின் குறிக்வகாள், தசறிவுமிக்க தொல்லியல் ெளத்தின்
உருோக்கம், குடிவயற்ற முமற, தொல்தபாருள்களின்
ென்மம ஆகியேற்மறக் கண்டறிேொகும். நம்பியாற்றின்
கமரயில் இரும்புக்காைப் பண்பாட்டின் வேர்கமளத்
வெடுேதும் அகழாய்வின் வநாக்கம்.
ெருமபுரி மாேட்டம் தபன்னாகரத்தில் இருந்து 25 கிமீட்டர்
தொமைவில் பாைாற்றின் இடதுகமரயில் தபரும்பாமை
அமமந்துள்ளது.
இங்குள்ள
ோழ்விட
வமடானது
இப்வபாமெய நிைவியல் அமமப்பில் இருந்து 3 முெல் 4 மீ
உயரத்தில்
அமமந்துள்ளது.
பாைாற்றின்
ஆற்றங்
கமரகளில் இரும்புக்காைப் பண்பாட்டின் வேர்கமளத்
வெடுேது அகழாய்வின் வநாக்கமாகும்.



 















பதிமனந்து ைட்சம் ஆண்டுகள் தகாண்ட நிைப்பகுதியின்
தொன்மம ேரைாற்மறத் தொகுத்து எழுதுேெற்கு
அதிகளவிைான சான்றுகள் வெமே. இெமனப் பூர்த்தி
தசய்ய அகழாய்வுப் பணி வமற்தகாள்ளப்படும்.
2. இந்தியாவில் ெயாரிக்கப்பட்ட வெஜஸ் விமானம்:
சிங்கப்பூர் விமான கண்காட்சியில் பங்வகற்கிறது
சிங்கப்பூரில் விமான கண்காட்சி – 2022இல் இைகு
இஇரக வெஜஸ் வபார்விமானம் பங்வகற்கிறது.
ோன்பமடமய வமலும் பைப்படுத்தும் ேமகயில் நவீன
வெஜஸ் மார்க் 1 இஇரக வபார் விமானம் கடந்ெ ஆண்டு
விமானப்பமடயில் இமைக்கப்பட்டது. வெஜஸ் இரக
விமானங்கள் இந்தியாவில் ெயாரிக்கப்பட்டமே. கூடுெல்
சிறப்பு அம்சங்கள், ொக்குெல், கண்காணிப்பு திறன்
தகாண்டமே.
இந்ெ
இைகு
இரக
விமானங்கள்
இந்தியாவில்
ெயாரிக்கப்படுகிறது. இந்துஸ்ொன் ஏவராநாட்டிக்கல் லிட்
நிறுேனத்திடம் இருந்து இந்ெ விமானங்கள் இந்திய
விமானப்பமடக்கு ோங்கப்படுகிறது. இந்ெநிமையில்
சிங்கப்பூரில் விமான கண்காட்சி – 2022இல் இைகு இரக
வெஜஸ் வபார் விமானம் பங்வகற்கிறது.
சிங்கப்பூரில் நமடதபறும் விமான கண்காட்சி – 2022இல்
பங்வகற்க 44 வபமரக்தகாண்ட இந்திய விமானப்
பமடயினர் சிங்கப்பூரில் உள்ள சாங்கி சர்ேவெச விமான
நிமையம் தசன்றமடந்ெனர். இந்ெ விமான கண்காட்சி
ேரும் 15 முெல் 18 ேமர நமடதபறவுள்ளது. சர்ேவெச
விமான தொழில்துமற இரண்டாண்டுக்கு ஒருமுமற
ெங்களது ெயாரிப்புகமள காட்சிப்படுத்ெ சிங்கப்பூர்
விமானக் கண்காட்சி ேழிேகுத்துள்ளது.
பல்வேறு நாடுகள் பங்வகற்கும் இந்ெக் கண்காட்சியில்
உள்நாட்டிவைவய ெயாரிக்கப்பட்ட இைகு இரக வெஜஸ்
எம்வக-I வபார் விமானத்மெ இந்திய விமானப்பமட
காட்சிப்படுத்ெவுள்ளது.











