
        

    

1. ‘தர்மா கார்டியன்’ பயிற்சி என்பது இந்தியாவிற்கும் எந்த 

நாட்டிற்கும் இடையய நடைபபறும் இராணுவப் பயிற்சி 

ஆகும்? 

அ) இலங்கை 

ஆ) ஜப்பான்  

இ) ஆஸ்திரேலியா 

ஈ) ஐக்கிய அேபு அமீேைம் 

✓ இந்தியாவும் ஜப்பானும் ஆண்டுர ாறும் நடத் ப்படும் 

 ங்ைளது ‘ ர்மா ைார்டியன்’ பயிற்சிகய ைர்நாடைாவில் 

த ாடங்கியுள்ளன. இந் ப் பயிற்சி பிப்.27 மு ல் மார்ச்.10 

வகே த ாடங்கியது. ‘மோத் ா கலட்’ ைாலாட்பகடப் 

பிரிவின் 15ஆவது பட்டாலியன் இந்தியாவின் சார்பாை 

பங்ரைற்கிறது. இந் ப் பயிற்சியானது 2018ஆம் ஆண்டு 

மு ல் ஆண்டுர ாறும் நடத் ப்படுகிறது. 

 

2. அண்டமச் பெய்திகளில் இைம்பபற்ற, ‘IVFRT திட்ைம்’ 

எந்தத் துடறயுைன் பதாைர்புடையது? 

அ) குடிரயற்றம்  

ஆ) நீர்ப்பாசனம் 

இ)  ைவல் 

ஈ) த ாழிற்துகற 

✓ 2021 மு ல் 2026 வகேயிலான ஐந்து ஆண்டுைளுக்கு 

‘குடிரயற்ற விசா தவளிநாட்டினர் பதிவு ைண்ைாணிப்பு’ 

திட்டத்க த் த ாடே மத்திய அேசு ஒப்பு ல் அளித்துள்ளது. 

இத்திட்டம் ̀ 1,364.88 ரைாடி தசலவில் அங்கீைரிக்ைப்பட்டது.  

✓ விசா வழங்கு ற்ைான ைாலம் IVFRT திட்டம் அமல்படுத்தும் 

முன் வரை, 15 மு ல் 30 நாட்ைளாை இருந் து.  ற்ரபாது 

அதிைபட்சமாை 72 மரநேத்துக்குள் விசா வழங்ைப்படுகிறது. 

 

3. ‘எம்னாதி’ புயலால் பாதிக்கப்பட்ை நாடு எது? 

அ) இந்ர ாரனசியா 

ஆ) மடைாஸ்ைர்  

இ) பிலிப்கபன்ஸ் 

ஈ) ஜப்பான் 

✓ ‘எம்னாட்டி’ புயலின் வருகைகய அடுத்து 5 வாேங்ைளில் 

நான்ைாவது சூறாவளிகய மடைாஸ்ைர் ைாண்கிறது.  

✓ ஒவ்ரவார் ஆண்டும் நவம்பர் மற்றும் ஏப்ேல் மா ங்ைளில் 

மடைாஸ்ைர் பல சூறாவளிைளால்  ாக்ைப்படுகிறது. இந்  

மா  த ாடக்ைத்தில் 120’க்கும் ரமற்பட்டவர்ைளின் பலிக்கு 

ைாேணமான பட்சிோய் சூறாவளியின்  ாக்ைத்திலிருந்து 

அந் த் தீவு நாடு இன்னும் மீளவில்கல. 

 

4. ‘பமாழிச் ொன்றிதழ் தன்பை’ பிரச்ொரத்டத பதாைங்கிய 

மத்திய அடமச்ெகம் எது? 

அ) ைல்வி அகமச்சைம்  

ஆ) ைலாசாே அகமச்சைம் 

இ) சுற்றுலா அகமச்சைம் 

ஈ) தவளியுறவு அகமச்சைம் 

✓ நாட்டின் ைலாசாே பன்முைத் ன்கம மற்றும் பன்தமாழி 

பயன்பாட்கட ஊக்குவித்து, ‘ஒன்றுபட்ட பாே ம்–

வலிகமயான பாே ம்’ என்ற உணர்கவ ஏற்படுத்தும் 

வி மாை, மத்திய ைல்வித்துகற, தமாழிச்சான்றி ழ்  ன்பட 

இயக்ைத்க  த ாடங்கியுள்ளது. 

✓ மத்திய ைல்வித்துகற மற்றும் MyGov இந்தியா ஆகியகவ 

இ ற்தைன ‘பாஷா சங்ைம்’ என்ற தசல்ரபான் தசயலிகய 

உருவாக்கியுள்ளன.  இந் ச் தசயலிகயப் பயன்படுத்தி, 

அட்டவகணயிடப்பட்ட 22 இந்திய தமாழிைளில் மக்ைள் 

அன்றாடம் பயன்படுத்தும் 100+ வாக்கியங்ைகள ைற்றுக் 

தைாள்ளலாம். இந் ச்சான்றி ழுடன் மக்ைள் தசல்பி எடுத்து 

அ கன  ங்ைளது சமூை ஊடை ைணக்கு வாயிலாை 

‘தமாழிச்சான்று  ன்படம்’ எனப் பதிரவற்றஞ்தசய்யலாம். 

 

5. ெமீப பெய்திகளில் இைம்பபற்ற ஸ்மீன்யீ தீவு (பாம்புத் 

தீவு) அடமந்துள்ள கைல்/பபருங்கைல் எது? 

அ) ைருங்ைடல்  

ஆ) பசிபிக் தபருங்ைடல் 

இ) மத்திய கேக்ைடல் 

ஈ அட்லாண்டிக் தபருங்ைடல் 

✓ ஸ்மீன்யீ தீவு (பாம்புத் தீவு) என்பது உக்கேனுக்குச் 

தசாந் மான சுமார் 16 தெக்ரடர் பேப்பளவிலான பாகறத் 

தீவாகும். இது ைருங்ைடலில் கிரிமியாவிற்கு ரமற்ரை 300 

கிமீ த ாகலவில் உள்ளது. 

✓ ேஷ்யப்பகடைளிடம் இருந்து இத்தீகவக்ைாத்  பதிமூன்று 

வீேர்ைளுக்கு உக்கேன் அேசு மரியாக  தசலுத்தியுள்ளது. 

உக்ரேனிய அதிபர் ரவாரலாடிமிர் தஜதலன்ஸ்கி, 

மேணித்  ஒவ்தவாரு ோணுவ வீேருக்கும் “உக்கேனின் 

நாயைன்” என்ற பட்டத்க  வழங்கினார். 

 

6. அன்யைானியயா யகாஸ்ைா, கீழ்காணும் எந்த நாட்டின் 

பிரதமராக மீண்டும் யதர்ந்பதடுக்கப்பட்ைார்? 

அ) இத் ாலி 

ஆ) ரபார்ச்சுைல்  

இ) தஜர்மனி 

ஈ) இஸ்ரேல் 

✓ ைடந்  2015ஆம் ஆண்டு மு ல் ரபார்ச்சுைலின் பிே மோை 

இருந்துவருகிறார் அன்ரடானிரயா ரைாஸ்டா. 

சம ர்மவா  ைட்சியின்  கலவோன ரைாஸ்டா, சமீபத்தில் 

நடந்  தபாதுத்ர ர் லில் 2ஆவது முகறயாை மீண்டும் 

ர ர்ந்த டுக்ைப்பட்டுள்ளார். 

 

7. ‘DESH–Stack’ என்பது எத்துடறயுைன் பதாைர்புடைய 

இடையதளமாகும்? 

அ) மு லீடு 

ஆ) திறன் ரமம்பாடு  

இ) ஜிஎஸ்டி 

ஈ) ஊட்டச்சத்து 

 

 

 

 

 

 

 



        

    

✓ மத்திய பட்தஜட்டில் ‘திறன் மற்றும் வாழ்வா ாேத்திற்ைான 

டிஜிட்டல் சூழலகமப்பு’ அல்லது ‘DESH–Stack’ இகணய 

 ளம் அகமக்ைப்படும் என அறிவிக்ைப்பட்டுள்ளது. 

✓ இகணயவழி பயிற்சிமூலம் நாட்டின் குடிைளுக்கு திறன் 

அல்லது ரமம்பாட்கட வளர்த்த டுப்பக  இது  னது 

ரநாக்ைமாைக்தைாண்டுள்ளது. தபாருத் மான ரவகலைள் 

மற்றும் த ாழில்முகனவு வாய்ப்புைகள ைண்டறி ற்ைான 

நம்பைமான வாய்ப்புைகள இது வழங்கும். 

 

8. ஒரு பன்னாட்டுக் குழு நைத்திய ஒரு புதிய ஆய்வின்படி, 

இன்னமும் கண்டுபிடிக்கப்பைாத பமாத்த மரங்களின் 

எண்ணிக்டக என்ன? 

அ) 92 

ஆ) 920 

இ) 9200  

ஈ) 19200 

✓ உலைம் முழுகமக்கும் உள்ள 100 அறிவியலாளர்ைள் 

இகணந்து நடத்திய ஆய்வில், பூமியில் உள்ள தமாத்  மே 

இனங்ைளின் எண்ணிக்கை 73,000 என்று 

ைண்டறியப்பட்டது. 9,200 மே இனங்ைள் மர்மமானகவ 

மற்றும் ைண்டுபிடிக்ைப்படாமல் உள்ளன என்பக யும் 

இந்  ஆய்வறிக்கை எடுத்துக்ைாட்டுகிறது. 

✓ பிறவிடங்ைகளவிட த ன்னதமரிக்ைாவில் 40 ச வீ த்தி 

–ற்கும் அதிைமான ைண்டுபிடிக்ைப்படா  மே இனங்ைள் 

உள்ளன. இம்மதிப்பீடுைளின்படி, பூமியின் அகனத்து மே 

வகைைளிலும் 43% த ன்னதமரிக்ைாவில் உள்ளன. 

அக த்த ாடர்ந்து யூரேசியா (22 ச வீ ம்), ஆப்பிரிக்ைா (16 

ச வீ ம்) ஆகியன உள்ளன. 

 

9. ‘யதசிய புரத நாள்’ பகாண்ைாைப்படுகிற யததி எது? 

அ) மார்ச் 01 

ஆ) மார்ச் 02 

இ) பிப்ேவரி 27  

ஈ) பிப்ேவரி 28 

✓ ர சிய அளவிலான தபாதுநல முன்தனடுப்பான ‘Right to 

Protein’ இந்தியாவின் மு ல் ‘புே  நாகள’ 2020 பிப்.27 

அன்று அறிமுைப்படுத்தியது. புே த்தின் ஊட்டச்சத்து 

நன்கமைள் குறித்து விழிப்புணர்கவ ஏற்படுத்துவ ற்ைாை 

இந்நாள் அனுசரிக்ைப்படுகிறது. “Food Futurism” என்பது 

நடப்பாண்டு (2022) வரும் இந்நாளின் ைருப்தபாருளாகும். 

 

10. இந்திய ரயில்யவயின் எந்த பநட்பவார்க் 100ஆவது 

ஜவுளி எக்ஸ்பிரடை இயக்கி ொதடன படைத்துள்ளது? 

அ) ரமற்கு ேயில்ரவ  

ஆ) மத்திய ேயில்ரவ 

இ) வடக்கு ேயில்ரவ 

ஈ) வட ரமற்கு ேயில்ரவ 

✓ ரமற்கு ேயில்ரவயின் மும்கப மத்திய ரைாட்டம், சல் ாைன் 

பகுதியிலிருந்து (சூேத்) ஷாங்ேயிலுக்கு (ைாேக்பர் ரைாட்டம், 

த ன்கிழக்கு ேயில்ரவ) ஜவுளிப்தபாருட்ைள் ஏற்றிய 

100ஆவது ேயிகல இயக்கி சா கன பகடத்துள்ளது. 

மு லாவது ேயில் உத்னாவிலிருந்து 01.09.2021 அன்று 

இயக்ைப்பட்டது. 

✓ ஐந்து மா ங்ைளுக்குள் இந் ச் சா கன எட்டப்பட்டுள்ளது. 

இந்  ஜவுளி எக்ஸ்பிேஸ்மூலம் இதுவகே இேயில்ரவ 

துகறக்கு `10.2 ரைாடி வருவாய் கிகடத்துள்ளது. 

 

 

1. சீர்மிகு நைேம் திட்டத்தில் முகறரைடு: ஒரு நபர் 

ஆகணயத்க  அகமத் து  மிழை அேசு 

‘சீர்மிகு நைேம்’ திட்டத்தில் நகடதபற்ற முகறரைடு 

த ாடர்பாை விசாேகண தசய்ய ஒரு நபர் விசாேகண 

ஆகணயத்க   மிழ்நாடு அேசு அகமத்துள்ளது. ஓய்வு 

தபற்ற இ ஆ ப அதிைாரி ர வி ார்  கலகமயில் ஒரு நபர் 

விசாேகண ஆகணயம் அகமக்ைப்பட்டுள்ளது. 

சீர்மிகு நைேம் திட்ட முகறரைடுைள் குறித்து விசாேகண 

நடத்தி மூன்று மா ங்ைளுக்குள் அறிக்கை  ாக்ைல் தசய்ய 

உத் ேவிடப்பட்டுள்ளது. 

தசன்கன, ரைாகவ, மதுகே, திருப்பூர் உள்பட் 11 

நைேங்ைளில் ‘சீர்மிகு நைேம்’ திட்ட பணிைள் நகடதபற்று 

வருகின்றன.  ‘சீர்மிகு நைேம்’ திட்ட முகறரைடு குறித்து 

விசாேகண நடத்  விசாேகணக் குழு அகமக்ைப்படும் 

என ஏற்ைனரவ மு லகமச்சர் மு ை ஸ்டாலின் அறிவித்து 

இருந்  நிகலயில், ஒருநபர் ஆகணயத்க   மிழை அேசு 

அகமத்துள்ளது. 

 

2. மு லீட்டு ைண்ைாட்சி: மு லகமச்சர் ஸ்டாலின் துகப 

பயணம் 

சர்வர ச அளவில் பிேமாண்ட முகறயில் நகடதபறும் 

த ாழில் மு லீட்டு ைாட்சியில் பங்ரைற்ை மு லகமச்சர் மு 

ை ஸ்டாலின், துகப தசல்லவுள்ளார். இ ற்ைான 

அதிைாேப்பூர்வ அறிவிப்பு விகேவில் தவளியாைவுள்ளது. 

துகபயில் நகடதபறும் த ாழில் ைண்ைாட்சி சர்வர ச 

அளவில் புைழ்தபற்றது. இந் க் ைண்ைாட்சியில் 180க்கும் 

ரமற்பட்ட நாடுைள்  ங்ைளது அேங்குைகள அகமக்கும். 

இந்  ஆண்டும் சர்வர ச ைண்ைாட்சி நகடதபறவுள்ளது. 

 மிழைத்தின் சார்பில் கைத் றி, ரவளாண்கம உள்ளிட்ட 

ைாட்சி அேங்குைள் அகமக்ைப்படவுள்ளன. 

 

3. அேசு குழந்க ைள் கமயங்ைளில்  ங்கியுள்ள 

தபண்ைளுக்கு  ற்ைாப்பு பயற்சி அளிக்ை மத்திய அேசு 

திட்டம் 

தபண்ைளின் பாதுைாப்புக்ைாை அேசு நடத்தும் குழந்க ைள் 

கமயங்ைளில்  ங்கியுள்ள தபண்ைளுக்கு  ற்ைாப்பு பயிற்சி 

அளிக்ை மத்திய அேசு திட்டமிட்டுள்ளது. 

தபண்ைள் நாள் மார்ச்.8 அன்று தைாண்டாடப்படுகிறது. 

இ ற்ைாை நாடு முழுவதும் மத்திய, மாநில அேசுைள் 

பல்ரவறு நிைழ்ச்சிைளுக்கு ஏற்பாடு தசய்துள்ளன.  

தபண்ைள் பாதுைாப்பின் முக்கிய அங்ைமாை இளம் 

தபண்ைளுக்கு  ற்ைாப்புப் பயிற்சி அளிக்ை மத்திய அேசு 

 

 

 



        

    

முடிவுதசய்துள்ளது. மத்திய அேசால் நடத் ப்படும் குழந்க  

போமரிப்பு நிறுவனங்ைள் & ைடினமான சூழ்நிகலைளில் 

சிக்கித் விக்கும் தபண்ைளுக்ைான  ங்குமிடங்ைளிலும் 

704 கமயங்ைளில் இளம்தபண்ைள், தபண் பணியாளர்ை 

-ளுக்கு  ற்ைாப்பு பயிற்சியளிக்ை மத்திய அேசு திட்டமிட்டு 

உள்ளது. 

அவசேைால உ வி எண் 

ர சிய அவசேைால உ வி எண் 112 மற்றும் 

தபண்ைளுக்ைான உ வி எண்ணான 181 ஆகியகவ 

இகணக்ைப்படும். இந்  இேண்டு எண்ைளில் எக  

அகழத் ாலும் ஆபத்தில் உள்ள தபண்ைள் உ விைகள 

தபறமுடியும். ஆபத்தில் உள்ள தபண்ைள் 112 எண்கண 

அகழத் ால் அது 181’க்கு அனுப்பப்படும். இது ஆபத்துக் 

ைாலத்தில் தபண்ைளுக்ைான உ விகய ரமம்படுத்தும். 

 


