
        

    

1. ஆக்சிஸ் வங்கியின் உதவியுடன், ‘டிஜிட்டல் பள்ளி 

நலவாழ்வு தளம்’ ததொடங்கப்பட்ட மொநிலம் / UT எது? 

அ) புது தில்லி 

ஆ) பீகார் 

இ) புதுச்சேரி  

ஈ) சகாவா 

✓ சுமார் 2. 4 லட்ேம் மாணவர்களின் உடல்நலம் குறித்த 

தகவல்களை டிஜிட்டல்மயமாக்குவதற்காக புதுச்சேரி அரசு 

அண்ளமயில், ‘டிஜிட்டல் பள்ளி நலவாழ்வு தைத்ளத’ 

அறிமுகப்படுத்தியது. ஆக்சிஸ் வங்கியின் உதவியுடன் 

இந்த மமன்மபாருள் உருவாக்கப்பட்டுள்ைது.  

✓ இதன்கீழ், மாணவர்களின் ஊட்டச்ேத்து மதிப்பீட்ளடக் 

மகாண்டு அவர்கட்கு இரத்தசோளக உண்டா இல்ளலயா 

என்பளதக் கண்டறியவியலும். சமலும் அதற்சகற்ப சிகிச் 

-ளேகளையும் சமற்மகாள்ை முடியும். 

 

2. நொட்டின் முதல் மருத்துவ நகரமொன, ‘இந்திரயொணி 

தமடிசிட்டி’யய நிறுவவுள்ள இந்திய மொநிலம் எது? 

அ) உத்தரகாண்ட் 

ஆ) மகாராஷ்டிரா  

இ) ராஜஸ்தான் 

ஈ) ஹிமாச்ேல பிரசதேம் 

✓ நாட்டின் முதல் மருத்துவ நகரம் புசேவில் அளமக்கப்படும் 

எே மகாராஷ்டிர மாநில அரசு பட்மஜட் தாக்கலின்சபாது 

அறிவித்தது. ‘இந்திரயாணி மருத்துவ நகரம்’ எேப் மபயர் 

சூட்டப்பட்டுள்ை இது, மருத்துவக் கல்வி மற்றும் ஆராய்ச்சி 

வேதிகள் மற்றும் அளேத்து வளக சிறப்பு சிகிச்ளேகளை 

-யும் ஒசர கூளரயின்கீழ் வழங்குவளத சநாக்கமாகக் 

மகாண்டுள்ைது. 

 

3. ‘சர்வததச துணிச்சல்மிக்க தபண்மணி விருது – 2022’ 

தவன்ற பூமிகொ ஸ்தரஸ்தொ சொர்ந்த நொடு எது? 

அ) இலங்ளக 

ஆ) சநபாைம்  

இ) இந்தியா 

ஈ) மியான்மர் 

✓ சநபாைத்தின் திருநங்ளககள் உரிளம ஆர்வலர் பூமிகா 

ஸ்சரஸ்தா, ஐக்கிய அமமரிக்க மாகாணங்கள் துளறயின் 

மதிப்புமிக்க ேர்வசதே துணிச்ேல்மிக்க மபண்மணி விருது, 

2022-க்கு சதர்ந்மதடுக்கப்பட்டுள்ைார். 

✓ LGBTQI+ ேமூகத்தின் வாழ்ளவ சமம்படுத்துவதற்காே 

அவரது அர்ப்பணிப்புக்காக இந்த விருது அறிவிக்கப்பட்டு 

உள்ைது. கடந்த ஆண்டில், முஸ்கன் காதுன் என்னும் 

மற்மறாரு சநபாை ஆர்வலர், அமிலத்தாக்குதல்களுக்கு 

எதிராே தேது பணிக்காக இவ்விருளத மவன்றார். 

 

 

 

4. ‘UPI யலட்’ கட்டணப் பரிவர்த்தயனயின் உச்சவரம்பு 

எவ்வளவு? 

அ) `100 

ஆ) `200  

இ) `500 

ஈ) `1000 

✓ இந்திய சதசிய மகாடுப்பேவு கழகமாேது (NPCI) ‘UPI 

ளலட்’ளட அறிமுகப்படுத்தவுள்ைது. இது இளணயமற்ற 

பயன்முளறயில் சிறிய மதிப்பிலாே பரிவர்த்தளேகளை 

மேயல்படுத்தும். 

✓ ‘UPI ளலட்’ கட்டணப்பரிவர்த்தளேயின் அதிகபட்ே வரம்பு 

`200ஆக இருக்கும். ோதேத்தில் உள்ை ‘UPI Lite’ பணப் 

ளபயின் மமாத்த வரம்பு `2,000ஆக இருக்கும். 

 

5. கொலமுயற ததொழிலொளர் பயட கணக்தகடுப்யப (PLFS) 

தவளியிடுகிற நிறுவனம் எது? 

அ) NITI ஆசயாக் 

ஆ) சதசிய புள்ளியியல் அலுவலகம்  

இ) பணியாைர் மற்றும் சவளலவாய்ப்பு அளமச்ேகம் 

ஈ) இந்திய ரிேர்வ் வங்கி 

✓ புள்ளியியல் மற்றும் திட்ட அமலாக்க அளமச்ேகத்தின்கீழ் 

மேயல்படும் சதசிய புள்ளியியல் அலுவலகம் மவளியிட்ட 

ேமீபத்திய காலமுளற மதாழிலாைர்பளட கணக்மகடுப்பின் 

படி, இந்தியாவின் நகர்ப்புற சவளலயின்ளம விகிதம் 

2021 ஏப்ரல்-ஜூன் காலாண்டில் 12.6%ஆக உயர்ந்து 

உள்ைது. இந்த விகிதம் ஜேவரி-மார்ச் காலாண்டில் 9.3 

ேதவீதமாக இருந்தது. 

 

6. 2022 - இந்தியொ-ஜப்பொன் வருடொந்திர உச்சிமொநொடு 

நயடதபற்ற இடம் எது? 

அ) சடாக்கிசயா 

ஆ) புது தில்லி  

இ) மேன்ளே 

ஈ) ஒோகா 

✓ இந்தியா-ஜப்பான் வருடாந்திர உச்சிமாநாடு 2022-இன் 

சபாது புதுதில்லியில் பிரதமர் சமாடியும் ஜப்பானிய பிரதமர் 

புமிசயா கிஷிடாவும் சபச்சுவார்த்ளத நடத்திேர். இந்தச் 

ேந்திப்புக்குப் பிறகு, ஜப்பான் இந்தியாவில் 5 டிரில்லியன் 

மயன் அல்லது `3.2 இலட்ேம் சகாடி முதலீடு மேய்ய 

உள்ைதாக இந்தியப் பிரதமர் அறிவித்தார். 

✓ ஜப்பானிய அரோங்கத்தின் தளலவராக ஜப்பான் பிரதமர் 

இந்தியா வருவது இது முதல் முளறயாகும். 

 

7. விண்தவளியில் உள்ள தசயற்யகக்தகொள்கயள 

அழிக்கக்கூடிய, ‘Relativistic Klystron Amplifier (RKA)’யய 

உருவொக்கியுள்ள நொடு எது? 

அ) இந்தியா ஆ) ரஷ்யா 

இ) சீோ  ஈ) இஸ்சரல் 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



        

    

✓ சீோ அண்ளமயில் “Relativistic Klystron Amplifier (RKA)” 

என்ற ஒரு நுண்ணளல எந்திரத்ளத உருவாக்கியுள்ைது. 

இது விண்மவளியில் உள்ை மேயற்ளகக்சகாள்களை 

அழிக்கும் திறன்மகாண்டதாகும். இந்தச் ோதேத்தால் Ka-

கற்ளறயில் 5-மமகாவாட் அைவிலாே அளல மவடிப்ளப 

உருவாக்க முடியும். 

✓ இது உள்நாட்டு மற்றும் இராணுவ சநாக்கங்களுக்காக 

பயன்படுத்தப்படும் மின்காந்த நிறமாளலயின் ஒருபகுதி 

ஆகும். இயக்கப்பட்ட ஆற்றல் ஆயுதங்கள் (Directed Energy 

Weapons) எதிரியின் உபகரணங்களை அழிப்பதற்கு மேறி 

-வூட்டப்பட்ட மின்காந்த ஆற்றளலப் பயன்படுத்துகின்றே. 

 

8. உயிரியல் மற்றும் நச்சு ஆயுதங்கள் தீர்மொனம் குறித்து 

எந்தச் சர்வததச அயமப்பில் இந்தியொ வொதிட்டது? 

அ) அகதிகளுக்காே ஐநா உயராளணயகம் 

ஆ) ஐநா பாதுகாப்பு அளவ  

இ) ஐநா சுற்றுச்சூழல் திட்டம் 

ஈ) பன்ோட்டு நீதிமன்றம் 

✓ ஐநா பாதுகாப்பு அளவயில் (UNSC) உயிரியல் மற்றும் நச்சு 

ஆயுதங்கள் குறித்த தீர்மாேத்ளத இந்தியா ஆதரித்தது. 

சபரழிவு தரும் இந்த வளக ஆயுதங்களின் அளேத்து 

வடிவங்களையும் தளடமேய்யும் BTWC தீர்மாேத்திற்கு 

அதிக முக்கியத்துவம் மகாடுப்பதாக இந்தியா அறிவித்தது. 

 

9. ‘MV இரொம் பிரசொத் பிஸ்மில்’ என்பது அண்யமயில் எந்த 

ஆற்றில் பயணித்த மிக நீளமொன கப்பலொகும்? 

அ) கங்ளக 

ஆ) பிரம்மபுத்திரா  

இ) நர்மளத 

ஈ) கிருஷ்ணா 

✓ ‘MV இராம்பிரோத் பிஸ்மில்’ என்ற கலம் பிரம்மபுத்திராவில் 

பயணஞ்மேய்தளத அடுத்து மிகநீைமாே கப்பளல 

பயணிக்க ளவத்த ஒரு ளமல்கல்ளல ோதளேளய 

துளறமுகங்கள், கப்பல் சபாக்குவரத்து மற்றும் நீர்வழிகள் 

அளமச்ேகம் எட்டியது. 90 மீட்டர் நீைமுள்ை இந்தக் கப்பல் 

26 மீட்டர் அகலம் மகாண்டதாக உள்ைது. 

 

10. உலக வொய்நல நொள் தகொண்டொடப்படுகிற தததி எது? 

அ) மார்ச்.20  

ஆ) மார்ச்.21 

இ) மார்ச்.22 

ஈ) மார்ச்.23 

✓ வாய்நலம் குறித்த விழிப்புணர்ளவ ஏற்படுத்துவதற்காக 

ஒவ்சவார் ஆண்டும் மார்ச்.20ஆம் சததி உலக வாய்நல 

நாள் மகாண்டாடப்படுகிறது. “Be Proud of Your Mouth” 

என்பது நடப்பாண்டில் (2022) வரும் உலக வாய்நல 

நாளுக்காேக் கருப்மபாருைாகும். 

 

 

1. ஆல் இங்கிலாந்து சபட்மிண்டன்: இறுதிப்சபாட்டியில் 

லக்ஷயா மேன் சதால்வி 

ஆல் இங்கிலாந்து சபட்மிண்டன் சபாட்டி பர்மிங்காம் 

நகரில் நடந்தது. இதில் ஆண்கள் ஒற்ளறயர் இறுதி 

ஆட்டத்தில் தரவரிளேயில் 11ஆவது இடம் வகிக்கும் 

இந்தியாவின் லக்ஷயா மேன், ‘நம்பர் ஒன்’ வீரரும், 

ஒலிம்பிக் ோம்பியனுமாே விக்டர் ஆக்ேல்மேன்னிடம் 

(மடன்மார்க்) 21-10, 21-15 என்ற சநர் மேட்டில் வீழ்ந்து 

வீழ்த்தி மவள்ளிப்பதக்கத்ளத வேப்படுத்திோர். 

 

2. ஆஸ்திசரலியாவில் இருந்து மீட்கப்பட்ட 29 பழங்கால 

மபாருட்களை பார்ளவயிட்டார் பிரதமர் சமாடி 

ஆஸ்திசரலியாவில் இருந்து மீட்கப்பட்ட 29 பழங்கால 

அரிய களலப்மபாருட்களை பிரதமர் பார்ளவயிட்டார்.  

இந்தியாவில் இருந்து கடத்தப்பட்ட சிளலகள் உட்பட 29 

பழங்காலப் மபாருட்களை ஆஸ்திசரலியாவிலிருந்து 

மத்திய அரசு மீட்டுள்ைது. இந்தப் பழங்காலப் மபாருட்கள் 

இராஜஸ்தான், குஜராத், மத்திய பிரசதேம், உத்தரபிரசதேம், 

மதலங்காோ, தமிழ்நாடு, சமற்கு வங்கம் ஆகிய 

மாநிலங்களை சேர்ந்தளவ. 

ஆஸ்திசரலியாவிலிருந்து மீட்டு இந்தியா மகாண்டுவரப்ப 

-ட்ட 29 மபாருட்களும் சிவன், ேக்தி, விஷ்ணு, மஜயின் 

பாரம்பரியம், உருவப்படங்கள் மற்றும் அலங்கார 

மபாருட்கள் எே ஆறு வளககைாக பிரிக்கப்பட்டுள்ைே. 

சமலும் இந்த பழங்கால மபாருட்களும் மணற்கல், பளிங்கு, 

மவண்கலம், பித்தளை, காகிதம் சபான்ற மபாருட்கைால் 

மேய்யப்பட்டுள்ைே. இந்தப் மபாருட்களை தில்லியில் 

பிரதமர் சமாடி பார்ளவயிட்டார். 

இதனிளடசய, இந்தியா-ஆஸ்திசரலியா இளடயிலாே 

உச்சிமாநாடு காமணாலிக்காட்சிமூலம் நளடமபற்றது. 

ஆஸ்திசரலிய பிரதமர் ஸ்காட் சமாரிேனுடன் பிரதமர் 

சமாடி காமணாலிக்காட்சிமூலம் சபசிோர். அப்சபாது, 

இந்தியாவிலிருந்து கடத்தப்பட்ட பழங்காலப் மபாருட்களை 

திருப்பி அனுப்பியதற்காக ஸ்காட் சமாரிேனுக்கு 

இந்தியர்கள் அளேவரின் ோர்பிலும் பிரதமர் சமாடி நன்றி 

மதரிவித்தார். இந்தியா-ஆஸ்திசரலியா இளடயிலாே 

ஒத்துளழப்பு சவகமாக வைர்ந்து வருவதாகவும் சமாடி 

கூறிோர். சமலும், இந்சதா - பசிபிக் பகுதியின் 

வைர்ச்சியில் இருநாடுகளும் இளணந்து மதாடர்ந்து 

கவேம் மேலுத்துவது, ஐசராப்பாவில் நிலவும் பதற்றமாே 

சூழல் ஆகியளவ குறித்து இருநாட்டு தளலவர்களும் 

விவாதித்தேர். 

 

3. உலக நாடுகளிளடசய ஒத்துளழப்பு: ஐநா 

ஆசலாேளேக் குழுவில் இந்திய மபாருைாதார அறிஞர் 

குளறந்தபட்ேம் மூன்று அல்லது அதற்கும் சமற்பட்ட 

நாடுகளுக்கு இளடசய ஆக்கபூர்வ ஒத்துளழப்ளப 

ஏற்படுத்துவதற்காே ஐநாஇன் புதிய உயர்நிளல 

ஆசலாேளேக் குழு உறுப்பிேராக இந்திய மபாருைாதார 

அறிஞர் ஜயதி சகாஷ் (66) நியமிக்கப்பட்டுள்ைார். 

 

 

 



        

    

4. உலக தண்ணீர் நாள் 

ஒவ்சவார் ஆண்டும் மார்ச்.22 அன்று உலக தண்ணீர் 

நாள் மகாண்டாடப்படுகிறது. நீர்வைங்களின் நிளலத் 

தன்ளமமிக்க சமலாண்ளமளய வலியுறுத்துவதற்காக 

இந்நாள் மகாண்டாடப்படுகிறது. 

“நிலத்தடிநீர் - காணாதளத காண ளவத்தல்” என்னும் 

கருப்மபாருளில் இந்த ஆண்டு (2022) உலக தண்ணீர் 

நாள் மகாண்டாடப்படுகிறது. 

 

5. சமசகதாட்டு அளணக்கு நிதி ஒதுக்கிய கர்நாடக 

அரளே கண்டித்து தமிழக ேட்டப்சபரளவயில் தீர்மாேம் 

ஒருமேதாக நிளறசவற்றம் 

சமசகதாட்டுவில் புதிய அளண கட்ட நிதி ஒதுக்கியுள்ை 

கர்நாடக அரளேக் கண்டித்து, தமிழக ேட்டப்சபரளவயில் 

ஒருமேதாக தீர்மாேம் நிளறசவற்றப்பட்டது. 

அதில் கூறியிருப்பதாவது: 

காவிரி நடுவர் மன்றம் 2007ஆம் ஆண்டு பிப்.5ஆம் சததி 

அளித்த இறுதித்தீர்ப்பு மற்றும் உச்ேநீதிமன்றம் 2018 பிப் 

16ஆம் சததி அளித்த தீர்ப்ளப மதிக்காமலும் ேம்பந்தப்பட்ட 

மாநிலங்களின் ஒப்புதளல மபறாமலும், மத்திய அரசின் 

எந்தவித அனுமதிளய மபறாமலும் தன்னிச்ளேயாக 

காவிரியின் குறுக்சக சமசகதாட்டுவில் அளண கட்ட நிதி 

ஒதுக்குவளத எவ்வளகயிலும் ஏற்க முடியாது. எேசவ, 

கர்நாடக அரசின் மேயலுக்கு சபரளவ கடும் 

கண்டேத்ளத மதரிவித்துக் மகாள்கிறது. 

கர்நாடகாவின் சமசகதாட்டு அளண திட்டத்துக்கு 

மதாழில்நுட்பம், சுற்றுச்சூழல் உட்பட எந்த அனுமதியும் 

அளிக்கக்கூடாது எே மத்திய அரசுக்கு வலியுறுத்தப்படுகிற 

-து. காவிரி நதிநீர்ப் பிரச்சிளே ஒரு நீண்டகால 

பிரச்சிளேயாகும். இதற்கு தீர்வாக கடந்த 2018 பிப்.16ஆம் 

சததி உச்ேநீதிமன்றம் வழங்கிய தீர்ப்பு மேயலாக்கப்பட்டு 

வருகிறது. இப்பிரச்சிளே இரு மாநிலங்களின் உணர்வு 

பூர்வமாே பிரச்சிளேயாகும். 

எேசவ, கர்நாடக அரசு சமசகதாட்டுவிசலா, சவறு எந்த 

இடத்திசலா அளண அல்லது எந்தவித புதிய நீர்த்சதக்க 

திட்டத்ளதயும் மற்ற படுளக மாநிலங்கள், மத்திய அரசின் 

ஒப்புதல் இல்லாமல் சமற்மகாள்ைக்கூடாது எே கர்நாடக 

அரளே அறிவுறுத்தும்படி மத்திய அரளே சபரளவ சகட்டுக் 

மகாள்கிறது. 

உச்ேநீதிமன்றத்தின் தீர்ப்ளப மேயல்படுத்த காவிரி 

சமலாண்ளம ஆளணயம் அளமக்கப்பட்டுள்ைது. எேசவ, 

உச்ேநீதிமன்றத் தீர்ப்பில் குறிப்பிடப்படாத நிளலயில், 

சமசகதாட்டுவில் அளண கட்டுவதற்காே கர்நாடக 

அரசின் விரிவாே திட்ட அறிக்ளகளய பரிசீலிக்கசவா, 

அதற்கு அனுமதியளிக்கசவா கூடாமதே ஆளணயத்ளத 

சபரளவ சகட்டுக் மகாள்கிறது. 

கர்நாடக அரசின் இந்த முயற்சிளய முறியடித்து, தமிழக 

விவோயிகளின் நலளேப் பாதுகாக்க அரசு எடுக்கும் 

அளேத்து நடவடிக்ளககளுக்கும் சபரளவ தேது 

ஆதரளவ ஒருமேதாக மதரிவித்துக் மகாள்கிறது. 

இவ்வாறு தீர்மாேத்தில் கூறப்பட்டுள்ைது. 

 


