
        

    

1. ‘ஹலாரி’ என்பது எந்த இந்திய மாநிலத்ததச் சார்ந்த 

கழுதத இனமாகும்? 

அ) குஜராத்  

ஆ) மகாராஷ்டிரா 

இ) பஞ்சாப் 

ஈ) பீகார் 

✓ ‘ஹலாரி’ என்பது குஜராத்தின் சசௌராஷ்டிரா பகுதியைச் 

சார்ந்த ஒரு கழுயத இனமாகும். நாட்டில் இவ்வினத்தின் 

எண்ணிக்யக வேகமாக குயைந்து ேருகிைது. 

✓ ‘ஹலாரி’ கழுயதகயைப் பாதுகாப்பதற்கான மால்தாரிகளி 

-ன் (அல்லது பாரம்பரிை கால்நயை வமய்ப்பர்கள்) சந்திப்புக் 

கூட்ைத்திற்கு நடுேண் அயமச்சர் பர்வசாத்தம் ரூபாலா 

தயலயம தாங்கினார். 

 

2. MSME அதமச்சகத்தால் ஏற்பாடு சசய்யப்பட்ட, ‘MSME 

கூட்டம் – 2022’ நதடசபறும் மாநிலம் எது? 

அ) குஜராத் 

ஆ) மகாராஷ்டிரா  

இ) பஞ்சாப் 

ஈ) பீகார் 

✓ சிந்துதுர்க்கில், ‘MSME கூட்ைத்யத’ மத்திை குறு, சிறு & 

நடுத்தர சதாழில்கள் (MSME) அயமச்சர் நாராைண் ராவன 

சதாைங்கியேத்தார். ̀ 200 வகாடி செலவில் சிந்துதுர்க்கில், 

MSME-சதாழில்நுட்ப யமைம் நிறுேப்படும் என்றும் அேர் 

அறிவித்தார். வதசிை SC/ST யமைத்திற்கான MSME 

கூட்ைம், இக்கூட்ைத்தின் ஒருபகுதிைாக சதாைக்கப்பட்ைது. 

 

3. இந்திய இரயில்வேயின் முதலாேது கதி சக்தி சரக்கு 

முதனயத்தத பின்ேரும் எந்தப் பிரிவு இயக்கியது? 

அ) சசன்யன 

ஆ) அசன்சால்  

இ) ஹூப்பள்ளி 

ஈ) நாக்பூர் 

✓ ரயில்வே அயமச்சகம், ‘வியரவு சக்தி பன்வனாக்கு சரக்கு 

முயனை’த்யத அசன்சால் பிரிவில் சேற்றிகரமாக உரு 

-ோக்கியுள்ைது. தாபர்நகர் எனுமிைத்தில் யமதான் பேர் 

லிட் என்னும் தனிைார் நிறுேனம் இம்முயனைத்யத 

இைக்கும். வியரவு சக்தியின் சரக்கு முயனைமாக இது 

அயமந்துள்ைது. 

✓ மின்திட்ைங்களுக்கு வதயேப்படும் நிலக்கரி இதுேயர 

சாயல ேழிைாகவே சகாண்டு சசல்லப்பட்டு ேந்தது. இச் 

சரக்கு முயனைத்தின்மூலம் இரயில்வேயின் ேருமானம் 

மாதத்திற்கு சுமார் `11 வகாடி அதிகரிக்கும் என்று 

எதிர்பார்க்கப்படுகிைது. 

 

4. ‘சர்ேவதச சபண் நீதிபதிகள் நாளானது’ முதன்முதலில் 

எந்த ஆண்டில் சகாண்டாடப்பட்டது? 

அ) 1992 ஆ) 2002 

இ) 2012 ஈ) 2022  

✓ 2021 ஏப்ரலில், ஒவ்வோர் ஆண்டும் மார்ச்.10 அன்று 

‘சர்ேவதச சபண் நீதிபதிகளின் நாள்’ சகாண்ைாைப்படும் 

என்று ஐநா சபாதுச்சயப தீர்மானித்தது. ஐநா சபாதுச் 

சயபயில் கத்தாரால் இத்தீர்மானம் நியைவேற்ைப்பட்ைது.  

✓ இந்திை உச்சநீதிமன்ைம், தயலயம நீதிபதி NV இரமணா 

மற்றும் நான்கு சபண் உச்சநீதிமன்ை நீதிபதிகளுைன் 

தனது முதல் ‘சர்ேவதச சபண் நீதிபதிகள் நாயைக்’ 

சகாண்ைாடிைது. 

 

5. ஆண்டுவதாறும் எந்த மாதத்தில், ‘புதகத்தலற்ற நாள்’ 

அனுசரிக்கப்படுகிறது? 

அ) ஜனேரி 

ஆ) பிப்ரேரி 

இ) மார்ச்  

ஈ) ஏப்ரல் 

✓ ஒவ்வோர் ஆண்டும் மார்ச் மாதத்தின் இரண்ைாேது புதன் 

கிழயமைன்று, உலகம் முழுேதும் புயகத்தலற்ை நாள் 

அனுசரிக்கப்படுகிைது. இது இந்த ஆண்டு (2022) மார்ச்.9 

ஆம் வததி ேருகிைது. புயகபிடிப்பதால் ஏற்படும் தீயமகள் 

மற்றும் வியைவுகள் குறித்து சபாதுமக்களிைம் 

விழிப்புணர்யே ஏற்படுத்துேதும், புயகப்பிடிப்பேர்கள் 

புயகப்பிடிப்பயத நிறுத்த உதவுேதும் இந்த நாளின் 

வநாக்கமாகும். “Quitting smoking doesn't have to be 

stressful” என்பது இந்த ஆண்டுக்கான கருப்சபாருைாகும்.  

 

6. ஒவ்வோர் ஆண்டும், எந்தத் வததியில், உலக NGO நாள் 

அனுசரிக்கப்படுகிறது? 

அ) பிப்ரேரி.27  

ஆ) மார்ச்.01 

இ) மார்ச்.15 

ஈ) ஆகஸ்ட்.05 

✓ உலக NGO நாள் ஒவ்வோர் ஆண்டும் பிப்ரேரி.27 அன்று 

உலகம் முழுேதும் பல நாடுகளில் சகாண்ைாைப்படுகிைது.  

✓ அரசு சாரா நிறுேனங்கள் அல்லது தன்னார்ே சதாண்டு 

நிறுேனங்கள் சமூகத்தின் முன்வனற்ைத்திற்காக 

சசைல்படுகின்ைன. அரசு மற்றும் இலாப வநாக்கற்ை 

நிறுேனங்கயை அங்கீகரிப்பது, சகாண்ைாடுேது மற்றும் 

சகௌரவிப்பது இந்த நாளின் வநாக்கமாகும். 

 

7. 2022-மத்திய கலால் ேரி நாள் அனுசரிக்கப்பட்ட வததி 

எது? 

அ) பிப்ரேரி 24  

ஆ) பிப்ரேரி 25 

இ) பிப்ரேரி 26 

ஈ) பிப்ரேரி 27 

✓ இந்திைாவின் மத்திை கலால் நாள் ஒவ்வோர் ஆண்டும் 

பிப்ரேரி.24 அன்று சகாண்ைாைப்படுகிைது. மத்திை கலால் 

மற்றும் சுங்க ோரிைத்தின் வசயேயைக் சகௌரவிக்கும் 

ேயகயில் இந்த நாள் சகாண்ைாைப்படுகிைது. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



        

    

8. ேருடாந்திர மாநில பட்செட்டின் ஒருபகுதியாக, 

‘சிறார்கள் பட்செட்தட’ தாக்கல்சசய்த மாநிலம் எது? 

அ) குஜராத் 

ஆ) உத்தர பிரவதசம் 

இ) இராஜஸ்தான் 

ஈ) மத்திை பிரவதசம்  

✓ மத்திை பிரவதசம் மாநிலம் 2022-23ஆம் ஆண்டுக்கான 

`2.79 இலட்சம் வகாடி மதிப்பிலான பட்சஜட்யை சட்ைப் 

வபரயேயில் தாக்கல் சசய்தது. முதன்முயைைாக, ஆண்டு 

நிதித்திட்ைத்தின் ஒருபகுதிைாக, அம்மாநில அரசு 

‘சிைார்கள் பட்சஜட்யை’த் தாக்கல் சசய்தது. 

✓ 18 ேைதுக்குட்பட்வைாயர இலக்காகக்சகாண்டு கல்வி 

உட்பை 17 துயைகளின்கீழ் 220 திட்ைங்களுக்கு இந்தப் 

பட்சஜட்டில் `57,800 வகாடி ஒதுக்கப்பட்டுள்ைது. 

 

9. சமீப சசய்திகளில் இடம்சபற்ற, ‘ULPIN’ என்பது எந்தத் 

துதறயுடன் சதாடர்புதடய தனிப்பட்ட அதடயாள எண்? 

அ) ேரிவிதிப்பு 

ஆ) நில ேைங்கள்  

இ) MSME 

ஈ) டிவரான் பதிவு 

✓ சமீபத்தில் அஸ்ஸாம் மாநிலத்துக்சென ஒரு தனித்த நிலத் 

சதாைகுப்பு அயைைாை எண் (Unique Land Parcel 

Identification Number - ULPIN) அறிமுகப்படுத்தப்பட்ைது.  

✓ இது நிலேைத்துயையின் டிஜிட்ைல் இந்திைா நிலப் 

பதிவேடுகள் நவீனமைமாக்கல் திட்ைத்தின்கீழ் 

கருத்தாக்கப்பட்ைது. இம்முன்முைற்சியின்கீழ், 14 இலக்க 

எழுத்சதண்சகாண்ை புவி-இைஞ்சார்ந்த தனித்துேம்மிக்க 

அயைைாை எண் ேழங்கப்படுகிைது. 

 

10. காலநிதல மாற்றத்தின் சோல்கதளக் தகயாள, 

‘காலநிதல சசயல்திட்டத்தத’ சேளியிட்டு முப்பதாண்டு 

கால சசயல்திட்டத்தத ேகுத்த இந்திய நகரம் எது? 

அ) சசன்யன 

ஆ) மும்யப  

இ) புது தில்லி 

ஈ) சகால்கத்தா 

✓ அண்யமயில் சேளியிைப்பட்ை மும்யப காலநியல சசைல் 

திட்ைம் பருேநியல மாற்ைத்தின் சோல்கயைச் சமாளிக்க 

அந்நகரத்திற்கான முப்பதாண்டு கால சசைல்திட்ைத்யத 

ேகுத்துள்ைது. பிரகன்மும்யப முனிசிபல் கார்ப்பவரஷன் 

(BMC) ஆனது உலக ேைங்கள் நிறுேனம், இந்திைா 

மற்றும் C40 நகரங்கள் ேயலையமப்பின் சதாழில்நுட்ப 

ஆதரவுைன் இத்திட்ைத்யதத் தைாரித்தது. 

✓ யபங்குடில் ோயுக்களின் சுழிை உமிழ்வு அல்லது 2050 

-க்குள் நிகர சுழிை இலக்யக அயைேது உள்ளிட்ை 

குறுகிை, நடுத்தர மற்றும் நீண்ைகால காலநியல 

இலக்குகயை இச்சசைல்திட்ைம் நிர்ணயித்துள்ைது. 

 

 

1. இலங்யகக்கு இந்திைா வமலும் `7,500 வகாடி 

கைனுதவி 

நிதி சநருக்கடியில் தவிக்கும் இலங்யகக்கு உணவு, 

மருந்து உள்ளிட்ை அத்திைாேசிைப் சபாருள்கள் 

சகாள்முதல் சசய்ேதற்காக, பாரத ஸ்வைட் ேங்கிமூலமாக 

இந்திை அரசு `7,500 வகாடி (100 வகாடி ைாலர்) கைனுதவி 

ேழங்குகிைது. இதற்கான ஒப்பந்தம் தில்லியில் 

இந்திைாவின் பாரத ஸ்வைட் ேங்கிக்கும், இலங்யக 

அரசுக்கும் இயைவை யகசைாப்பமானது. 

முன்னதாக, எரிசபாருள்கள் ோங்குேதற்காக, இலங்யக 

அரசுக்கு இந்திைாவின் எக்ஸிம் ேங்கி கைந்த மாதம் 

`3,700 வகாடி (50 வகாடி ைாலர்) கைனுதவி ேழங்கிைது. 

 

2. சசன்யன சூப்பர் கிங்ஸ் சார்பில் சசன்யன, வசலத்தில் 

கிரிக்சகட் பயிற்சி அகாைமிகள் 

சசன்யன சூப்பர் கிங்ஸ் சார்பில் சசன்யன, வசலத்தில் 2 

கிரிக்சகட் பயிற்சி அகாைமிகள் சதாைங்கப்பைவுள்ைன. 

இதுகுறித்து சசன்யன சூப்பர் கிங்ஸ் அணி சேளியிட்டு 

உள்ை சசய்திக்குறிப்பு: 

ேரும் ஏப்ரல் மாதத்தில் இந்த அகாைமிகள் சதாைங்கப்படும். 

இங்கு இருபாலருக்கும் பயிற்சிகள் ேழங்கப்படும். முதலில் 

சசன்யன, வசலத்தில் அகாைமிகள் சதாைங்கப்படும். 

பின்னர் தமிழகம் மட்டுமின்றி, பிை மாநிலங்கள், சேளி 

நாடுகளிலும் அகாைமி சதாைங்கும் திட்ைம் உள்ைது. 

சசன்யனயில் துயரப்பாக்கத்திலும், வசலத்தில் வசலம் 

கிரிக்சகட் அைக்கட்ையையிலும் அகாைமி சசைல்படும். 

இவ்ோறு சசய்திக்குறிப்பில் சதரிவிக்கப்பட்டுள்ைது. 

 

3. “ஒவர நாடு; ஒவர குடும்ப அட்யை” திட்ைத்தில் 77 வகாடி 

பைனாளிகள்: மத்திை அரசு தகேல் 

“ஒவர நாடு; ஒவர குடும்ப அட்யை” திட்ைத்தில் 77 வகாடி 

வபர் இயணக்கப்பட்டுள்ைதாக மத்திை உணவு, சபாது 

விநிவைாகத்துயை அயமச்சர் பியூஷ் வகாைல் சதரிவித்தார். 

புலம்சபைர்ந்த சதாழிலாைர்கள், அரசின் நலத்திட்ை 

உதவிகயைப் சபறுேதில் சந்திக்கும் சிக்கல்கயைக் 

கருத்தில் சகாண்டு, “ஒவர நாடு; ஒவர குடும்ப அட்யை” 

திட்ைத்யத பிரதமர் நவரந்திர வமாடி அறிமுகம் சசய்தார். 

இந்தத் திட்ைம் தற்வபாது 35 மாநிலங்களில் 

நயைமுயைப்படுத்தப்பட்டு 77 வகாடி மக்கள் பைனயைந்து 

ேருகின்ைனர். 

 

4. தில்லி-காஜிைாபாத் இயைவை சசல்லும் பிராந்திை 

வியரவுப் வபாக்குேரத்து புதிை ரயில் மாதிரி அறிமுகம் 

சசய்ைப்பட்ைது. மணிக்கு 100 முதல் 160 கிமீ வேகத்தில் 

சசல்லக்கூடிை இந்தப் புதிை இரயில் நாட்டின் முதல் 

அதிவேக சமட்வரா இரயிலாகும். 

 

 

 

 



        

    

5. இந்திைாவின் கச்சா எண்சணய் வதயே 8 சதவீதம் 

அதிகரிக்கும் 

இந்திைாவின் கச்சா எண்சணய் வதயே நைப்பாண்டில் 8 

சதவீதம் அதிகரிக்கும் என மதிப்பிைப்பட்டுள்ைது. 

இதுகுறித்து சபட்வராலிைம் ஏற்றுமதி நாடுகளின் 

கூட்ையமப்பின் (OPEC) ஓர் அண்யமை அறிக்யகயில் 

சதரிவிக்கப்பட்டுள்ைதாேது: 

கவரானா வபரிைரால் ஏற்பட்ை சபரும் சீர்குயலவிலிருந்து 

இந்திைப் சபாருைாதாரம் வேகமாக மீண்டு ேருேதன் 

காரணமாக நைப்பு 2022ஆம் ஆண்டில் அதன் கச்சா 

எண்சணயின் வதயே 8% அதிகரித்து நாசைான்றுக்கு 

51.5 இலட்சம் பீப்பாய்கைாக இருக்கும் என மதிப்பிைப்பட்டு 

உள்ைது. கைந்த 2020ஆம் ஆண்டில் இந்திைாவின் கச்சா 

எண்சணயின் வதயே நாசைான்றுக்கு 45.1 இலட்சம் 

பீப்பாய்கைாக இருந்தநியலயில் 2021இல் 47.60 இலட்சம் 

பீப்பாய்கைாக அதிகரித்தது. இது, 5.61% ேைர்ச்சிைாகும் 

என OPEC சதரிவித்துள்ைது. 

 

6. ‘உலக அழகி’ப் பட்ைத்யத சேன்ைார் வபாலந்து இைம் 

சபண் கவராலினா 

2021-ஆம் ஆண்டுக்கான ‘உலக அழகி’ப் பட்ைத்யத 

வபாலந்யதச் வசர்ந்த கவராலினா யபலாவ்ஸ்கா தட்டிச் 

சசன்றுள்ைார். 

70-ஆேது உலக அழகிப் வபாட்டி, கரீபிைன் தீவுகளில் 

ஒன்ைான வபார்வைாரிகாவில் உள்ை சான் ஜுோன் நகரில் 

நைத்தப்பட்ைது. அதில், 2020-இல் மிஸ் இந்திைா பட்ைம் 

சேன்ை மானசா ோராணசி உள்பை 97 வபர் கலந்து 

சகாண்ைனர். 

இறுதியில், வபாலந்தின் கவராலினா யபலாவ்ஸ்கா உலக 

அழகிப் பட்ைத்யத சேன்ைார். அேருக்கு 2020-இல் உலக 

அழகிப் பட்ைம் சேன்ை ஜயமக்கா அழகி வைானி ஆன் சிங் 

கிரீைம் அணிவித்து சகௌரவித்தார். 

இந்திை அசமரிக்க அழகிைான ஸ்ரீ சாயினி இரண்ைாேது 

இைத்யதயும், ஐேரி வகாஸ்ட்யைச்வசர்ந்த ஒலிவிைா வைஸ் 

மூன்ைாேது இைத்யதயும் பிடித்தனர். 

 

7. உலகின் மகிழ்ச்சிகரமான நாடு இதுதாங்க... 

உலகின் மகிழ்ச்சிகரமான நாைாக பின்லாந்து ஐந்தாேது 

முயைைாக வதர்வு சசய்ைப்பட்டுள்ைது. ஐநா சேளியிட்ை 

குறியீட்டு பட்டிைலில் குயைோன மதிப்சபண்கயை 

சபற்று மகிழ்ச்சிைற்ை நாைாக ஆப்கானிஸ்தான் 

விைங்குகிைது. மகிழ்ச்சிைற்ை நாடுகளின் பட்டிைலில் 

இரண்ைாேது நாைாக சலபனான் உள்ைது. 

சசர்பிைா, பல்வகரிைா மற்றும் ருவமனிைா ஆகிை நாடுகள் 

நல்ோழ்வு குறியீட்டு மதிப்சபண்களில் நல்ல ஏற்ைத்யத 

கண்டுள்ைது. பட்டிைலில், சலபனான், சேனிசுலா மற்றும் 

ஆப்கானிஸ்தான் நாடுகள் மிகப்சபரிை சரியேச் சந்தித்து 

உள்ைன.  

சபாருைாதார சரியே சந்தித்துேரும் சலபனான், 

பட்டிைலில் கயைசிக்கு முந்யதை இைத்யதப் பிடித்துள்ைது. 

146 நாடுகள்சகாண்ை பட்டிைலில் ஜிம்பாப்வேக்கு அடுத்த 

இைத்தில் சலபனான் உள்ைது. 

வபாரால் மிகப்சபரிை தாக்கத்யதச் சந்தித்துேரும் 

ஆப்கானிஸ்தாயன கைந்த ஆகஸ்ட் மாதம் தலிபான்கள் 

யகப்பற்றினர். தற்வபாது பட்டிைலில், இந்த நாடு கயைசி 

இைத்தில் உள்ைது. தகுந்த உதவி கியைக்காவிட்ைால் 

இந்த குளிர்காலத்தில், ஐந்து ேைதுக்கு குயைோக உள்ை 

10 லட்சம் குழந்யதகள் பசிைால் உயிரிழக்கலாம் என்றும் 

UNICEF எச்சரித்துள்ைது.  

சபாருைாதார மற்றும் சமூக ரீதிைான மக்கள் மகிழ்ச்சிைாக 

உள்ைார்கைா என்பது ஆராைப்பட்டு கைந்த 10 

ஆண்டுகைாக உலக மகிழ்ச்சிகர குறியீடு சேளியிைப்பட்டு 

ேருகிைது. மூன்ைாண்டு காலத்தில், அதன் சராசரி 

கணக்கிைப்பட்டு சுழிைத்திலிருந்து 10 மதிப்சபண்கள் 

ேயர அளிக்கப்படுகிைது. உக்யரன் மீதான ரஷிை வபார் 

சதாைங்குேதற்கு முன்வப இறுதிப்பட்டிைல் தைாரிக்கப்பட்டு 

-விட்ைது. 

வமற்கத்திை ஐவராப்பிை நாடுகவை பட்டிைலில் ஆதிக்கம் 

சசலுத்திேருகிைது. முதலிைத்தில் பின்லாந்தும் 2ஆேது 

இைத்தில் சைன்மார்க்கும் 3ஆேது இைத்தில் ஐஸ்லாந்தும் 

உள்ைது. சுவிச்சர்லாந்து, சநதர்லாந்து ஆகிை நாடுகள் 

அடுத்தடுத்த இைத்தில் உள்ைன. 

3 இைங்கள் முன்வனறி அசமரிக்கா 16ஆேது இைத்தில் 

உள்ைது. 17ஆேது இைத்தில் பிரிட்ைனும் 20ஆேது 

இைத்தில் பிரான்ஸ் நாடும் இைம்சபற்றுள்ைது. 

 

8. ராணுே ஆராய்ச்சிக்காக 45 நாட்களில் 7 மாடி கட்டிைம் 

கட்டி டிஆர்டிஓ சாதயன: சபங்களூருவில் ராஜ்நாத் சிங் 

திைந்து யேத்தார் 

ராணுே ஆராய்ச்சி & வமம்பாட்டு கழக (DRDO) அதிகாரிகள் 

கூறிைதாேது: DRDO உள்நாட்டில் உருோக்கப்பட்ை 

ஐபிரிட் சதாழில்நுட்பத்யதப் பைன்படுத்தி சபங்களூருவில் 

7 மாடி கட்டிைத்யத 45 நாட்களில் கட்டி முடித்துள்ைது. இக் 

கட்டிைம் 5ஜி வமம்பட்ை உள்நாட்டு வபார் விமானங்களின் 

தைாரிப்புக்காக ஆராய்ச்சி மற்றும் வமம்பாட்டுக்காக 

பைன்படுத்தப்படும். இவ்ோறு அதிகாரிகள் சதரிவித்தனர். 

 

 


