
        

    

1. கர்நாடக மாநிலத்தின் எத்தனை பல்கனலக்கழகங்கள் 

அண்னமயில், “உயர்புகழ்ககாண்ட பல்கனலக்கழகம்” 

என்னும் அங்கீகாரத்னதப் கபற்றை? 

அ) 2 

ஆ) 4 

இ) 6  

ஈ) 8 

✓ கர்நாடகா மாநில அரசால் நடத்தப்படும் ஆறு கல்லூரிகள் 

“உயர்புகழ்ககாண்ட (eminence) பல்கலலக்கழகம்” என்னும் 

அங்கீகாரத்திற்காக ததர்வு கசய்யப்பட்டுள்ளன. இந்தக் 

கல்லூரிகள் புதுப்பிக்கப்பட்டு, தரத்லத தமலும் தமம்படுத்து 

–வதற்காக ஊக்குவிக்கப்படும். 

 

2. ‘நூர்–2’ என்னும் இராணுவ கெயற்னகக்ககானை 

அதன் சுற்றுப்பானதயில் கவற்றிகரமாக நினலநிறுத்திய 

நாடு எது? 

அ) ஐக்கிய அரபு அமீரகம் 

ஆ) ஈரான்  

இ) இஸ்தரல் 

ஈ) ஓமான் 

✓ ஈரானின் இஸ்லாமிய புரட்சிகர காவலர் பலட தனது 

இரண்டாவது ராணுவ கசயற்லகக்தகாளான ‘நூர்–2’ஐ 

கவற்றிகரமாக விண்ணில் கசலுத்தியுள்ளது. இது 500 

கிமீ உயரத்தில் புவிலயச்சுற்றி வருகிறது. முதல் ராணுவ 

கசயற்லகக்தகாளான நூர் (பாரசீக கமாழியில் ‘ஒளி’), 

கடந்த 2020 ஏப்ரலில் ஏவப்பட்டது. 

 

3. ககரைா, ஹரியாைா, மத்திய பிரகதெம், ெத்தீஸ்கர் 

மற்றும் கர்நாடகா ஆகிய மாநிலங்கள் கீழ்காணும் எந்தத் 

கததியில் உருவாக்கப்பட்டை? 

அ) மார்ச் 25 

ஆ) ஏப்ரல் 01 

இ) தம 05 

ஈ) நவம்பர் 01  

✓ நவ.1 அன்று தமிழ்நாடு, தகரளா, ஹரியானா, மத்திய 

பிரததசம், சத்தீஸ்கர் மற்றும் கர்நாடகா தபான்ற பல்தவறு 

இந்திய மாநிலங்கள் உருவாக்கப்பட்டன. இந்த நாள் 

மாநில நாளாக அல்லது மாநில உருவாக்க நாளாக 

அங்கீகரிக்கப்பட்டுள்ளது. 

✓ தமிழ்நாடு, ஆந்திர பிரததசம், கர்நாடகா, மத்திய பிரததசம் 

மற்றும் தகரளா ஆகியலவ 1956இல் உருவாக்கப்பட்டன. 

பஞ்சாப் மற்றும் ஹரியானா 1966இல் உருவாக்கப்பட்டன. 

 

4. கரணுகாஜி அனை பல்கநாக்கு திட்டத்திற்காை 

ஒப்பந்தத்தின் ஒருபகுதியாக உள்ை மாநிலம் எது? 

அ) உத்தர பிரததசம்  

ஆ) ஆந்திர பிரதேசம் 

இ) குஜராத் 

ஈ) பஞ்சாப் 

✓ தரணுகாஜி அலை பல்தநாக்கு திட்டத்திற்கான ஒப்பந்தம் 

உத்தர பிரததசம், ஹரியானா, இமாச்சல பிரததசம், 

இராஜஸ்தான், உத்தரகண்ட் மற்றும் தில்லி ஆகிய ஆறு 

மாநிலங்களுக்கு இலடதய லககயழுத்தானது. இந்த 

ஒப்பந்தத்தின்படி யமுலன ஆறு மற்றும் அதன் இரண்டு 

கிலளயாறுகளில் 3 திட்டங்கள் கட்ட முன்கமாழியப்பட்டது. 

 

5. ‘ொகித்கயாத்ெவ்’ இலக்கிய விழானவ நடத்தும் நகரம் 

எது? 

அ) கஜய்ப்பூர் 

ஆ) புது தில்லி  

இ) புதன 

ஈ) ககால்கத்தா 

✓ சாகித்திய அகாகதமியின் இலக்கிய விழாவான 

‘சாகித்தயாத்சவ்’ சமீபத்தில் புது தில்லியில் கதாடங்கியது. 

இந்தியாவின் 75ஆம் விடுதலல ஆண்லட நிலனவுகூரும் 

வலகயில், ‘2022 அஞ்சல்களின் திருவிழா’ ககாண்டாடப் 

–படுகிறது. 

 

6. ‘அனைத்து மகளிர் இரயில் நினலயம்’ என்று 

அறிவிக்கப்பட்ட குண்ட்லா கபாச்ெம்பள்ளி ரயில் நினலயம், 

அனமந்துள்ை மாநிலம் எது? 

அ) தமிழ்நாடு 

ஆ) கதலுங்கானா  

இ) கர்நாடகா 

ஈ) ஒடிஸா 

✓ கதலுங்கானாவில் கசகந்திராபாத்–தமட்சல் பிரிவிலுள்ள 

புறநகர் நிலலயங்களுள் ஒன்றான குண்ட்லா தபாச்சம் 

பள்ளி இரயில் நிலலயம், ‘அலனத்து மகளிர் இரயில் 

நிலலயம்’ என அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. 

✓ இரயில் இயக்கிகள், கதாழில்நுட்ப வல்லுநர்கள், பயைச் 

சீட்டு, பாதுகாப்பு மற்றும் கதற்கு மத்திய ரயில்தவயின் பிற 

கதாடர்புலடய பணிகள் உட்பட அன்றாட நடவடிக்லகக 

–லளக் லகயாள அங்கு மகளிதர நியமிக்கப்பட்டுள்ளனர்.  

 

7. அண்னமச் கெய்திகளில் இடம்கபற்ற ராஷ்ட்ரிய இந்திய 

இராணுவக்கல்லூரி அனமந்துள்ை இந்திய மாநிலம் எது? 

அ) தகரளா 

ஆ) உத்தரகாண்ட்  

இ) இமாச்சல பிரததசம் 

ஈ) மகாராஷ்டிரா 

✓ இந்தியாவின் மிகப்பழலமயான இராணுவப் பள்ளியான 

ராஷ்ட்ரிய இந்திய ராணுவக் கல்லூரி (RIMC) சமீபத்தில் 

தனது நூறாண்லட நிலறவுகசய்தது. இது உத்தரகண்ட் 

மாநிலத்தில் உள்ள தடராடூனில் அலமந்துள்ளது.  

✓ இந்த இராணுவப் பயிற்சி நிறுவனம் 1922ஆம் ஆண்டு 

மார்ச் மாதம் அப்தபாலதய தவல்ஸ் இளவரசரால் திறந்து 

லவக்கப்பட்டது. RIMC என்பது எழிமலலயில் உள்ள 

ததசிய பாதுகாப்பு அகாகதமி மற்றும் கடற்பலட அகாகதமி 

ஆகியவற்றிற்கான முதன்லம நிறுவனம் ஆகும். 

 

 

 

 

 

 

 



        

    

8. ‘ககல் மகாகும்பம்’ என்பது எம்மாநிலத்தில் நனடகபறும் 

ஒரு வினையாட்டு நிகழ்வாகும்? 

அ) குஜராத்  

ஆ) உத்தர பிரததசம் 

இ) இராஜஸ்தான் 

ஈ) மத்திய பிரததசம் 

✓ குஜராத்தின் ஆமதாபாத்தில் 11ஆவது தகல் மகாகும்பத்லத 

பிரதமர் தமாடி கதாடங்கி லவத்தார். இந்த நிகழ்வு 2010 

இல் பதினாறு விலளயாட்டுகள் மற்றும் பதிமூன்று லட்சம் 

பங்தகற்பாளர்களுடன் கதாடங்கியது; பின்னர் 2019ஆம் 

ஆண்டில் 36 கபாது விலளயாட்டுகளாகவும் 26 பாரா 

விலளயாட்டுகளாகவும் உயர்த்தப்பட்டது. 

✓ COVID–19 காரைமாக, 2020இல் ‘தகல் மகாகும்பம்’ 

ஏற்பாடு கசய்யப்படவில்லல. 

 

9. ‘கதசிய மருத்துவ ொதைங்கள் ககாள்னக – 2022’ 

வனரனவ கவளியிட்ட மத்திய அனமச்ெகம் எது? 

அ) சுகாதாரம் & குடும்ப நல அலமச்சகம் 

ஆ) தவதிகள் & உரங்கள் அலமச்சகம்  

இ) வர்த்தகம் & கதாழிற்துலற அலமச்சகம் 

ஈ) கவளியுறவு அலமச்சகம் 

✓ தவதிகள் மற்றும் உரங்கள் அலமச்சகத்தின் மருந்துகள் 

துலற, ‘ததசிய மருத்துவ சாதனங்கள் ககாள்லக–2022’ 

என்ற வலரலவ கவளியிட்டது. தற்தபாது, நாட்டில் 

பயன்படுத்தப்படும் மருத்துவ சாதனங்களில் கிட்டத்தட்ட 

80% இறக்குமதி கசய்யப்படுகின்றன. 

✓ மருத்துவ சாதனங்களுக்கான மதிப்பு மற்றும் கதாழில்நுட் 

–பத்தின் அடிப்பலடயில், ஐந்து உலகளாவிய உற்பத்தி 

லமயங்களில் ஒன்றாக இந்தியாலவ லவப்பலத இந்தக் 

ககாள்லக தநாக்கமாகக் ககாண்டுள்ளது. 

 

10. அண்னமச் கெய்திகளில் இடம்கபற்ற, ‘எதிர்கால 

அருங்காட்சியகம்’ அனமந்துள்ை நாடு எது? 

அ) ஐக்கிய அரபு அமீரகம்  

ஆ) கசௌதி அதரபியா 

இ) குலவத் 

ஈ) ஓமன் 

✓ துலபயில் உள்ள ‘எதிர்கால அருங்காட்சியகம் – Museum 

of the Future’ கபாதுமக்களின் பார்லவக்காக சமீபத்தில் 

திறக்கப்பட்டது. இலத ஐக்கிய அரபு அமீரகத்தின் துலை 

அதிபர் மற்றும் பிரதமர் திறந்து லவத்தனர். 

✓ ஐக்கிய அரபு அமீரகத்தின் நூற்றாண்டு விழாலவகயாட்டி, 

பார்லவயாளர்கலள 2071ஆம் ஆண்டுக்கு அலழத்துச் 

கசல்வதாக இந்த அருங்காட்சியகம் கூறுகிறது. இது 30 

ஆயிரம் சதுர மீட்டர் பரப்பளலவக் ககாண்ட ஏழு மாடிகள் 

ககாண்ட தூண்கள் இல்லாத அலமப்பாகும். 

 



 

1. 2,900 கமகாவாட் மின்சாரம் ககாள்முதல்: முதல்வர் 

முன்னிலலயில் ஒப்பந்தம் 

தமிழ்நாட்டில் 2,900 MW மின்சாரத்லத ககாள்முதல் 

கசய்வதற்கான புரிந்துைர்வு ஒப்பந்தம் கசய்யப்பட்டது. 

தலலலமச் கசயலகத்தில் முதல்வர் மு க ஸ்டாலின் 

முன்னிலலயில் இந்த ஒப்பந்தம் கசய்துககாள்ளப்பட்டது. 

இதுகுறித்து, தமிழக அரசு கவளியிட்ட கசய்தி: 

கநய்தவலி பழுப்பு நிலக்கரி (NLC) நிறுவனமானது 800 

MW மின்சாரம் உற்பத்தி கசய்யக் கூடிய மூன்று அலகுகள் 

ஒடிஸா மாநிலம் தலபிரா என்ற இடத்தில் அலமக்கப்பட 

உள்ளது. அதில், 1,500 MW மின்சாரம் தமிழ்நாட்டுக்கு 

ஒதுக்கீடு கசய்யப்பட்டுள்ளது. இந்தத் திட்டமானது 2026-

27ஆம் ஆண்டில் கதாடங்கப்பட உள்ளது. இதற்கான மின் 

கட்டைம் யூனிட் ஒன்றுக்கு `3.06 ஆகும். 

1,000 கமகாவாட்: 1000 MW மின்சாரத்லத ககாள்முதல் 

கசய்ய தசாலார் எனர்ஜி கார்ப்பதரஷன் நிறுவனத்துடன் 

ஒப்பந்தம் கசய்யப்பட்டுள்ளது. இதற்கான மின்சார யூனிட் 

ஒன்றின் விலல `2.61 ஆகும். 

2022-2023ஆம் நிதியாண்டின் இறுதியிலிருந்து மின்சாரம் 

கிலடத்திடும். இதததபான்று, பவர் டிதரடிங் கார்ப்பதரசன் 

நிறுவனத்துடன் 400 MW மின்சாரத்துக்கான ககாள்முதல் 

கசய்யப்பட்டது. இதனுலடய யூனிட் ஒன்றின் விலல 

`3.26 ஆகும். 

மின்சார ககாள்முதலுக்கான நான்கு நடுத்தர கால 

ஒப்பந்தங்கள் முதல்வ மு க ஸ்டாலின் முன்னிலலயில் 

லககயாப்பமானது. 

 

2. சிறு-குறு நிறுவனங்களுக்கு கடன்கபற தனி இலைய 

தளம்: தமிழ்நாடு அரசு புரிந்துைர்வு ஒப்பந்தம் 

சிறு, குறு நிறுவனங்களுக்கு கடன் உத்தரவாதத் 

திட்டத்லதச் கசயல்படுத்துவதற்கான தனி இலையதளம் 

அலமக்கப்படுகிறது. இதற்கான புரிந்துைர்வு ஒப்பந்தம் 

கசய்யப்பட்டது. தலலலமச்கசயலகத்தில் முதல்வர் மு க 

ஸ்டாலின் முன்னிலலயில் கசய்யப்பட்ட புரிந்துைர்வு 

ஒப்பந்தம் குறித்து, தமிழக அரசு கவளியிட்ட கசய்தி: 

தமிழ்நாட்டில் உள்ள குறு, சிறு மற்றும் நடுத்தரத் 

கதாழில்கள் உற்பத்தி அலகுகளுக்காக தமிழ்நாடு கடன் 

உத்தரவாதத்திட்டம் பிரத்தயகமாக வடிவலமக்கப்பட்டு 

உள்ளது. `40 லட்சத்துக்கு குலறவான வங்கி கடன்களு 

-க்கு 90 சதவீத உத்தரவாதமும், அதற்கு தமல் `2 தகாடி 

வலரயிலான கடன்களுக்கு 80 சதவீத உத்தரவாதமும் 

மத்திய அரசின் கடன் உத்தரவாத நிதியத்துடன் 

இலைந்து தமிழ்நாடு அரசு வழங்கும். 

இந்தக் கடன் உத்தரவாத திட்டத்துடன் குறு, சிறு மற்றும் 

நடுத்தரத் கதாழில் நிறுவனங்களுக்கு விரிவான 

மதிப்பீட்டு திட்டமும் ஒருங்கிலைந்து வழங்கப்படும். 

இந்தத் திட்டத்துக்கு தமிழ்நாடு அரசு `100 தகாடி நிதி 

ஒதுக்கீடு கசய்துள்ளது. 

 

 

 



        

    

ஆறுமாதங்களில் கதாடங்கப்படும் வலகயில் முழுவதுமாக 

கணினிமயமாக்கப்பட்ட இலையதளம் தயாரிக்கப்பட 

உள்ளது. இதற்கான புரிந்துைர்வு ஒப்பந்தம் முதல்வர் மு 

க ஸ்டாலின் முன்னிலலயில், தமிழ்நாடு குறு, சிறு, 

நடுத்தரத் கதாழில்கள் துலற மற்றும் கடன் உத்தரவாத 

நிதியம் ஆகியவற்றுக்கு இலடதய கசய்து ககாள்ளப்பட்டது. 

புதிய வசதிகள் கதாடக்கம்: புரிந்துைர்வு ஒப்பந்த 

நிகழ்விலனத் கதாடர்ந்து, புதிய வசதிகலள முதல்வர் 

கதாடக்கி லவத்தார். தஞ்சாவூர் மாவட்டம் பூதலூர் 

கசங்கிப்பட்டி கிராமத்தில் கதன்லனநார் உற்பத்திக்கூடம் 

அலமக்கப்பட்டுள்ளது. இலத காகைாலிக் காட்சி வழியாக 

முதல்வர் கதாடக்கி லவத்தார். 

 

3. இல்லம் ததடி வரும் தமிழரசு இதழ்: இ-தசலவ 

லமயத்தில் பதிவு கசய்யலாம் 

அரசு இலைய தசலவ லமயங்களில் பதிவுகசய்தால் 

தமிழ்நாடு அரசின் மாதாந்திர இதழான ‘தமிழரசு’, இல்லம் 

ததடி வரும். இதற்கான அறிவிப்லப மாநில அரசு 

சமீபத்தில் கவளியிட்டது. 

அந்த அறிவிப்பு விவரம்: ‘தமிழரசு’ இதழானது தமிழ், 

ஆங்கிலத்தில் அச்சிடப்பட்டு மாதந்ததாறும் கவளியிடப்பட்டு 

வருகிறது. இதன் ஒரு மாத இதழ் விலல `20. ஆண்டுச் 

சந்தா `240-ஆக கட்டைம் நிர்ையிக்கப்பட்டுள்ளது. 10 

ஆண்டுகளுக்கான ஆயுள் சந்தா `2 ஆயிரமாக உள்ளது. 

 

4. முதலலமச்சரின் பாதுகாப்பு பிரிவு காவல் 

கண்காணிப்பாளர் R திருநாவுக்கரசு, இகாப., அவர்களின் 

மகள் தி தஹம மீனாட்சி எழுதிய, “The Secret of Smile” 

நூலல முதலலமச்சர் மு க ஸ்டாலின் கவளியிட்டார். 

 

5. 12-14 வயது சிறார்களுக்கு தடுப்பூசி தபாடும் பணி 

கதாடக்கம்; கதரானா தடுப்பூசி பணியில் முக்கியமான 

நாள்: தமாடி கபருமிதம் 

நாட்டில் 12 முதல் 14 வயதுலடய சிறார்களுக்கு கதரானா 

தடுப்பூசி கசலுத்தும் பணி 2022 மார்ச்.16 கதாடங்கியது. 

இலதகயாட்டி பிரதமர் நதரந்திர தமாடி தனது டுவிட்டர் 

பதிவில், “நாட்டின் குடிகளுக்கு தடுப்பூசி தபாடுவதற்கான 

இந்தியாவின் முயற்சிகளில் இது முக்கிய நாள்” என்று 

வாழ்த்து கதரிவித்துள்ளார். 

கடந்த 2019ஆம் ஆண்டு டிசம்பரில் சீனாவில் ததான்றி 

உலகம் முழுவதும் பரவிய கதரானா லவரஸ் கதாற்றுக்கு 

தடுப்பூசி கசலுத்தும் பணி நம் நாட்டில் கடந்த ஆண்டு 

ஜன.16ஆம் தததி கதாடங்கியது. கதாடக்கத்தில் சுகாதாரப் 

பணியாளர்கள் மற்றும் முன்களப் பணியாளர்களுக்கு 

தடுப்பூசி கசலுத்தப்பட்டது. பிறகு வயது அடிப்பலடயில் 

படிப்படியாக தடுப்பூசி கசலுத்தும் பணி கதாடங்கியது. 

இந்நிலலயில் 12 முதல் 14 வயது சிறார்களுக்கு தடுப்பூசி 

கசலுத்தும் பணி தநற்று கதாடங்கியது. தகார்பிதவக்ஸ் 

என்ற இந்தத் தடுப்பூசிலய லஹதராபாத்லதச் தசர்ந்த 

‘பயலாஜிகல்-இ’ நிறுவனம் தயாரித்துள்ளது. இந்தத் 

தடுப்பூசிலய 28 நாள் இலடகவளியில் இரு தடாஸ்கள் 

கசலுத்திக்ககாள்ளதவண்டும். 

கதாடக்கத்தில் அரசு மருத்துவமலனகள் மற்றும் அரசு 

தடுப்பூசி முகாம்களில் மட்டும் இத்தடுப்பூசி கசலுத்தப்படுகி 

-றது. தனியார் மருத்துவமலனகளுக்கான விலல 

இன்னும் நிர்ையிக்கப்படவில்லல. விலல நிர்ையிக்கப் 

-பட்ட பிறகு தனியார் மருத்துவமலனகளிலும் இதலன 

கசலுத்திக்ககாள்ளலாம் எனத் கதரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. 

 

6. `100 தகாடி கசலவில் மாமல்லபுரத்தில் உலக கசஸ் 

ஒலிம்பியாட் தபாட்டி 

கசன்லனலய அடுத்த மாமல்லபுரத்தில் `100 தகாடி 

கசலவில் உலக கசஸ் ஒலிம்பியாட் தபாட்டி வரும் ஜூலல 

மாதம் நலடகபறவுள்ளது. 

சர்வததச கசஸ் கூட்டலமப்பின் 44ஆவது உலக கசஸ் 

ஒலிம்பியாட் 2022 தபாட்டி ரஷ்யாவின் மாஸ்தகா நகரில் 

வரும் ஜுலல இறுதியில் நடத்த திட்டமிடப்பட்டிருந்தது. 

ஆனால் ரஷ்யா, உக்லரன் தபார் சூழ்நிலல காரைமாக 

கசஸ் ஒலிம்பியாட் தபாட்டி மாஸ்தகாவில் நலடகபறாது 

எனச் சர்வததச கசஸ் கூட்டலமப்பு சமீபத்தில் அறிவித்தது. 

இலதத்கதாடர்ந்து தபாட்டிலய நடத்தும் உரிலமலய 

கபறுவதற்கான நடவடிக்லககளில் அகில இந்திய கசஸ் 

கூட்டலமப்பு, தமிழக அரசுடன் இலைந்து கசயல்பட்டது. 

இதற்கான ஏலத்தில் தபாட்டிலய நடத்துவதற்கான 

இடமாக கசன்லன நகலர சர்வததச கசஸ் கூட்டலமப்பு 

ததர்வு கசய்தது. இதன்படி மாமல்லபுரத்தில் வரும் ஜூலல 

இறுதியில் தபாட்டிலய நடத்த முடிவு கசய்யப்பட்டுள்ளது. 

 


