
        

    

1. “Salesforce Global Digital Skills” குறியீட்டில், அதிக 

டிஜிட்டல் தயார்நிலை மதிப்பெண்லைப்பெற்ற நாடு எது? 

அ) இந்தியா  

ஆ) ஜெர்மனி 

இ) ஆஸ்திரேலியா 

ஈ) பின்லாந்து 

✓ ‘Salesforce Global Digital Skills’ குறியீட்டின்படி, 19 

நாடுகளில், இந்தியா 100க்கு 63 என்ற அதிகபட்ச டிஜிட்டல் 

தயார்நிலல மதிப்ஜபண்லைப் ஜபற்றுள்ளது. 66% ரபர் 

டிஜிட்டல் திறன்கலளக் கற்றுக்ஜகாள்வதற்கான 

மூலங்களுடன் இருப்பதாகக்கூறியுள்ளனர். 19 நாடுகளில் 

23,500க்கும் அதிகமான ஜதாழிலாளர்களிடம் ரமற்ஜகாள் 

-ளப்பட்ட ஆய்வின் அடிப்பலடயில், சோசரி உலகளாவிய 

மதிப்ஜபண் 33 ஆகும். 

 

2. எந்த இந்திய மாநிைம் கல்வி நிறுவனங்களுக்கு ‘சீர்-

உலடகலை’ கட்டாயமாக்க உத்தரவு பிறப்பித்துள்ைது? 

அ) பீகார் 

ஆ) உத்தே பிேரதசம் 

இ) கர்நாடகா  

ஈ) ரகாவா 

✓ கர்நாடக கல்விச்சட்டம்-1983இன் 133(2) இன்படி, கல்வித் 

துலற ஓர் உத்தேலவப் பிறப்பித்தது. அந்த உத்தேவு ‘ஒரே 

மாதிரியான சீருலடகலள’ மாைவர்கள் கட்டாயமாக 

அணிதல்ரவண்டும் என்று கூறுகிறது. தனியார்பள்ளி 

நிர்வாகம் தங்களுக்கு விருப்பமான சீருலடலயத் ரதர்வு 

ஜசய்துஜகாள்ளலாம். அந்த உத்தேவின்படி, நிர்வாகக்குழு 

சீருலடலயத்ரதர்ந்ஜதடுக்கவில்லல என்றால், சமத்துவம், 

ஒருலமப்பாடு மற்றும் ஜபாதுச்சட்டம் மற்றும் ஒழுங்லகக் 

ஜகடுக்கும் ஆலடகலள மாைாக்கர் அணியக்கூடாது. 

 

3. சமீெத்தில் காைமான ொடகி ைதா மங்ககஷ்கருக்கு எந்த 

ஆண்டு ‘இந்திய மாமணி’ விருது வழங்கப்ெட்டது? 

அ) 2001  

ஆ) 2002 

இ) 2003 

ஈ) 2004 

✓ அண்லமயில் காலஞ்ஜசன்ற பழம்ஜபரும் பாடகி இலதா 

மங்ரகஷ்கரின் உடல் முழு அேசு மரியாலதயுடன் நல் 

அடக்கஞ்ஜசய்யப்பட்டது. 36 ஜமாழிகளில் ஆயிேத்துக்கும் 

ரமற்பட்ட பாடல்கலள அவர் பாடியுள்ளார். 

✓ கடந்த 1999ஆம் ஆண்டு இந்திய நாடாளுமன்றத்தின் 

ரமலலவக்கு அவர் பரிந்துலேக்கப்பட்டார். கடந்த 2001ஆம் 

ஆண்டு இந்தியாவின் மிகவுயரிய குடிமக்கள் விருதான 

‘இந்திய மாமணி’லய அவர் ஜபற்றார். 

 

 

 

4. ஜஸ்டின் டுரூகடா பிரதமராக இருந்துவரும் எந்த நாடு, 

மிகப்பெரிய தடுப்பூசி-எதிர்ப்புப் கொராட்டங்கலைக்கண்டு 

வருகின்றது? 

அ) இத்தாலி 

ஆ) கனடா  

இ) சுவிச்சர்லாந்து 

ஈ) பிோன்ஸ் 

✓ ெஸ்டின் டுரூரடா பிேதமோக இருந்து வரும் கனடாவில் 

தடுப்பூசிக்ஜகதிோன ரபாோட்டங்கள் வலுத்துவருகின்றன. 

இப்ரபாோட்டங்களுக்கு மத்தியில் தலலநகேமான 

ஒட்டாவாவில் அவசேநிலல பிேகடனம் அறிவிக்கப்பட்டது.  

✓ அஜமரிக்க-கனடிய எல்லலலயக் கடக்கும்ரபாது தடுப்பூசி 

கட்டாயம் ஜசலுத்தப்பட்டிருக்க ரவண்டும் என்ற 

அறிவிப்லபத் ஜதாடர்ந்து ரகாபமலடந்த சேக்குந்து 

ஓட்டுநர்கள், “Freedom Convoy” என்ற ஜபயரில் மிகப் 

ஜபரிய ஆர்ப்பாட்டங்கலள ரம. கனடாவில் ஜதாடங்கினர். 

 

5. 2022இல் ICC U19 உைகக்ககாப்லெலய பவன்ற 

இந்திய அணியின் ககப்டன் யார்? 

அ) யாஷ் துல்  

ஆ) இோஜ் பாோ 

இ) நிஷாந்த் சிந்து 

ஈ) ரஷக் ேஷீத் 

✓ நடப்பு 2022ஆம் ஆண்டு ICC U19 உலகக்ரகாப்லபலய 

ஜவன்ற இந்திய அணிக்கு யாஷ் துல் அணித் தலலவோக 

இருந்தார். ஆன்டிகுவாவில் நடந்த இறுதிப்ரபாட்டியில் 

இந்தியா நான்கு விக்ஜகட் வித்தியாசத்தில் இங்கிலாந்லத 

வீழ்த்தி ஜவற்றிஜபற்றது. இது இந்தியாவுக்கான ஐந்தாவது 

U19 பட்டமாகும். ஜவற்றிக்கு பங்களித்த மற்ற வீேர்கள் - 

நிஷாந்த் சிந்து, ரஷக் ேஷீத், ோஜ் பாோ மற்றும் ேவி குமார் 

உட்பட பலர். இங்கிலாந்து அணி 44.5 ஓவரில் 189 

இேன்களுக்கு ஆட்டமிழந்தது. 

 

6. ‘மும்லெ-அகமதாொத் அதிகவக இரயில் திட்டத்திற்கு’ 

‘அதிகாரப்பூர்வ கமம்ொட்டு உதவிக்’கடலன வழங்குகிற 

நாடு எது? 

அ) அஜமரிக்கா 

ஆ) ெப்பான்  

இ) ேஷ்யா 

ஈ) ஜெர்மனி 

✓ ெப்பான் சர்வரதச ஒத்துலழப்பு நிறுவனம் (JICA) மும்லப-

அகமதாபாத் அதிரவக இேயில் (MAHSR) திட்டத்திற்கான 

‘அதிகாேப்பூர்வ ரமம்பாட்டு உதவிக்’கடலன வழங்குகிறது.  

✓ இந்தத் திட்டத்திற்கான முதல் நிலலயமாக சூேத் 

அலமக்கப்பட்டுள்ளது. MAHSR வழித்தடமானது ஜமாத்தம் 

12 நிலலயங்கலள உள்ளடக்கும். அலவ சூேத், வரதாதோ, 

ஆனந்த், அகமதாபாத், சபர்மதி, பிலிரமாோ, பரூச், மும்லப, 

தாரன, விோர், ரபாயிசர், வாபி ஆகும். 

 

 

 

 

 

  

 

 

 



        

    

7. ‘JIVA’ என்ற கவைாண் சூழலியல் அடிப்ெலடயிைான 

திட்டத்லத அறிமுகப்ெடுத்திய நிறுவனம் எது? 

அ) NITI ஆரயாக் 

ஆ) நபார்டு  

இ) ஐசிஏஆர் 

ஈ) சிஎஸ்ஐஆர் 

✓ ரவளாண்லம மற்றும் ஊேக வளர்ச்சிக்கான ரதசிய 

வங்கி (நபார்டு) சமீபத்தில் ரவளாண் சூழலியல்சார்ந்த 

‘JIVA’ திட்டத்லத அறிமுகப்படுத்தியது. 11 மாநிலங்களில் 5 

ரவளாண்-சுற்றுச்சூழல் மண்டலங்கலள உள்ளடக்கிய 

நபார்டின் நீர்வடிகால் மற்றும் வறண்ட ஆற்றுப்படுலக 

திட்டங்களின்கீழ் இயற்லக ரவளாண்லமலய 

ஊக்குவிப்பலத இது ரநாக்கமாகக் ஜகாண்டுள்ளது. இது 

இயற்லக விவசாயத்லத ரநாக்கி விவசாய சமூகத்லத 

ஜகாண்டு ஜசல்வலத ரநாக்கமாகக் ஜகாண்டுள்ளது. 

 

8. இந்தியாவில் ெங்குச்சந்லதகலை ஒழுங்காற்றுகிற 

அலமப்பு எது? 

அ) இந்திய ரிசர்வ் வங்கி 

ஆ) இந்திய பங்கு & பரிவர்த்தலன வாரியம்  

இ) நிதி அலமச்சகம் 

ஈ) பங்குகள் மற்றும் பரிவர்த்தலன ஆலையம் 

✓ இந்திய பங்கு மற்றும் பரிவர்த்தலன வாரியம் (SEBI) 

என்பது SEBI சட்டம், 1992இன்கீழ் நிறுவப்பட்ட ஓர் 

ஒழுங்குமுலற ஆலையமாகும். இது இந்தியாவிலுள்ள 

பங்குச்சந்லதகளுக்கான முதன்லமக் கட்டுப்பாட்டாளர் 

ஆகும். SEBI சமீபத்தில் ரதசிய பங்குச்சந்லதக்கு (NSE) 

அதன் முன்னாள் தலலலம நிர்வாக அதிகாரிகளான 

சித்ோ ோமகிருஷ்ைா மற்றும் ேவி நரேன் ஆகிரயாருக்கு 

அதன் தலலலம இயக்க அதிகாரி ஆனந்த் 

சுப்ேமணியலன பணியமர்த்துவதில் ஏற்பட்ட நிர்வாகக் 

குலறபாடுகளுக்காக அபோதம் விதித்தது. 

 

9. இந்திய ொதுகாப்பு அச்சகம் & நாையம் உற்ெத்திக் 

கழகமானது எதன்கீழ் பசயல்ெடுகிறது? 

அ) இந்திய ரிசர்வ் வங்கி 

ஆ) நிதியலமச்சகம்  

இ) ஜவளியுறவு அலமச்சகம் 

ஈ) வர்த்தக அலமச்சகம் 

✓ இந்திய பாதுகாப்பு அச்சகம் & நாையம் உற்பத்திக் கழகம் 

(SPMCIL) என்பது ஓர் அேசு அச்சிடுதல் மற்றும் நாைய 

விநிரயாக நிறுவனமாகும். இது நிதியலமச்சகத்தின்கீழ் 

ஜசயல்படுகிறது. SPMCIL’இன் பதிரனழாவது நிறுவன 

நாலளஜயாட்டி, மத்திய நிதியலமச்சர் நிர்மலா சீதாோமன் 

‘பஞ்சதந்திேம்’ குறித்த முதல் வண்ைமயமான நிலனவு 

நாையத்லத ஜவளியிட்டார். 

 

 

10.NCRB’இன்ெடி, ‘ெலிகவட்லட’யின் ஒருெகுதியாக அதிக 

எண்ணிக்லகயிைான பகாலைகள் நலடபெறும் இந்திய 

மாநிைம் எது? 

அ) ொர்கண்ட்  

ஆ) ஒடிஸா 

இ) குெோத் 

ஈ) உத்தே பிேரதசம் 

✓ கதசிய குற்ற ஆவைக்காப்ெகத்தின் கூற்றுப்ெடி (NCRB), 

‘ெலிகவட்லட’யின் ஒருெகுதியாக அதிக எண்ணிக்லக 

-யிைான பகாலைகள் நலடபெறும் மாநிைங்களுள் 

ஜார்கண்டிற்கு அடுத்தெடியாக ஒடிஸா உள்ைது. 

✓ ஒடிஸா மாநிை பெண்கள் ஆலையம் சமீெத்தில் ஒடிஸா 

ெலிகவட்லடத்தடுப்புச்சட்டம், 2013இல் கடும் விதிகலைக் 

ககாரியுள்ைது. கமலும் இதலன பகாடூரமான குற்றமாகக் 

கருதி மாநிைத்தில் தண்டிக்கப்ெட கவண்டும் என்றும் 

அது ககாரியுள்ைது. 

 

 

1. இரு சக்கே ரமாட்டார் வாகனத்தில் நான்கு வயதுக்கும் 

கீழ் உள்ள குழந்லதகள் பயணித்தல் அல்லது அமர்ந்து 

ஜசல்லும்ரபாது பாதுகாப்பு நடவடிக்லககள் குறித்த 

அறிவிக்லக ஜவளியிடப்பட்டுள்ளது 

இருசக்கே ரமாட்டார் வாகனத்தில் நான்கு வயதுக்கும்கீழ் 

உள்ள குழந்லதகள் பயணித்தல் அல்லது அமர்ந்து 

ஜசல்லும்ரபாது பாதுகாப்பு நடவடிக்லககள் குறித்து 

அறிவிக்லக ஜவளியிடப்பட்டுள்ளது. 1989ஆம் ஆண்டின் 

மத்திய ரமாட்டார் வாகன விதி 138 பிப்ேவரி 15, 2022 

அன்று திருத்தப்பட்டதன் அடிப்பலடயில் சாலலப் 

ரபாக்குவேத்து மற்றும் ஜநடுஞ்சாலல அலமச்சகம் இந்த 

அறிவிக்லகலய ஜவளியிட்டுள்ளது. 

ரமாட்டார் வாகன சட்டம் பிரிவு 129இன் கீழ் இந்த 

அறிவிக்லக ஜவளியிடப்பட்டுள்ளது. ரமலும் பாதுகாப்பு 

ரசைம் (அ) தலலக்கவசம் பயன்படுத்தப்பட ரவண்டும். 

இத்தலகய ரமாட்டார் வாகனங்களின் ரவகம் மணிக்கு 

40 கிரலாமீட்டோக மட்டுரம இருக்க ரவண்டுஜமன்றும் 

இந்த அறிவிக்லக கட்டுப்பாடு விதித்துள்ளது. 

மத்திய ரமாட்டார் வாகனங்கள் (இேண்டாவது திருத்த) 

விதிகள், 2022 ஜவளியிடப்பட்ட ரததியிலிருந்து 

ஓோண்டுக்குப்பின் இந்த விதிகள் அமலுக்கு வரும். 

 

2. ஒலிம்பிக்ஸ்: ஆரிப் முகமது கான் ஏமாற்றம் 

ஜபய்ஜிங் குளிர்கால ஒலிம்பிக்கில் ஆடவருக்கான 

ஸ்லாலம் பிரிவில் இந்திய வீேர் ஆரிப் முகமது கான் 

பந்தயத்லத நிலறவு ஜசய்யாமல் ஏமாற்றமளித்தார். 

இத்துடன் ஜபய்ஜிங் ஒலிம்பிக்கில் இந்தியாவின் ஆட்டம் 

முடிவுக்கு வந்தது. 

சீனாவின் ஜபய்ஜிங் நகரில் 24ஆவது குளிர்கால ஒலிம்பிக் 

ரபாட்டிகள் நலடஜபற்றுவருகின்றன. இதில் புதன்கிழலம 

நலடஜபற்ற ஆல்லபன் ஸ்கீயிங் விலளயாட்டில் 

ஆடவருக்கான ஸ்லாலம் பிரிவில் களம் கண்டார் ஆரிப்.  

 

 

 

 

 



        

    

இருபந்தயங்கள் நடத்தப்பட்டு, அவற்றில் ரபாட்டியாளர்கள் 

இலக்லக அலடய எடுத்துக்ஜகாண்ட ரநேத்தின் ஜமாத்த 

கைக்கீட்டின் அடிப்பலடயில் ஜவற்றியாளர்கள் இந்த 

விலளயாட்டில் அறிவிக்கப்படுகின்றனர். 

எனினும் இதில் முதல் பந்தயத்லதரய ஆரிப் நிலறவு 

ஜசய்யாமல் தவறவிட்டார். இதனால் அவர் ஜதாடர்ந்து களம் 

காணும் தகுதிலய இழந்தார். இப்பிரிவில் பிோன்ஸ் வீேர் 

கிளஜமன்ட் ரநாயல் ஜமாத்தமாக 1 நிமிஷம் 44.09 

விநாடிகளில் இலக்லக அலடந்து தங்கம் ஜவன்றார். 

ஆஸ்திரியாவின் ரொகன்னஸ் ஸ்ட்ரோல்ஸ் அவலேவிட 

0.61 விநாடிகள் கூடுதலாக எடுத்துக்ஜகாண்டு ஜவள்ளியும், 

நார்ரவ வீேர் ஜசபாஸ்டியன் ரபாஸ் ரசால்வாக் 0.70 

விநாடிகள் அதிகமாக எடுத்து ஜவண்கலமும் ஜபற்றனர். 

தங்கம்ஜவன்ற கிளஜமன்ட் ரநாயல் கடந்த குளிர்கால 

ஒலிம்பிக் ரபாட்டியில் இரத பிரிவில் 0.04 விநாடிகள் 

வித்தியாசத்தில் ஜவண்கலத்லத இழந்து 4ஆம் இடம் 

பிடித்தவர் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது. 

பதக்கப்பட்டியல்: ரபாட்டியின் 13ஆம் நாளான புதன் 

கிழலம நிலறவில், நார்ரவ 28 பதக்கங்களுடன் (13 

தங்கம், 7 ஜவள்ளி, 3 ஜவண்கலம்) முதலிடத்திலும், 

ஜெர்மனி 20 பதக்கங்களுடன் (10 தங்கம், 6 ஜவள்ளி, 4 

ஜவண்கலம்) 2ஆவது இடத்திலும், அஜமரிக்கா 19 

பதக்கங்களுடன் (8 தங்கம், 7 ஜவள்ளி, 4 ஜவண்கலம்) 

3ஆவது இடத்திலும் உள்ளன. 

 


