
        

    

1. 2022-FIFA உலகக்ககோப்பைபை நடத்தும் நோடு எது? 

அ) நியூசிலாந்து 

ஆ) UK 

இ) கத்தார்  

ஈ) ததன்னாப்பிரிக்கா 

✓ ‘2022 - FIFA உலகக்ககாப்பை’ ப ோட்டிகள் கத்தாரில் 

நபைதைறவுள்ளது. 32 நாடுகள் ைங்ககற்கும் இப்கைாட்டி 

2022 நவம்ைர் மாதம் முதல் அல் கைட் பமதானத்தில் 

ததாைங்கும். ததன் தகாரியா மற்றும் ஜப்ைான் இபைந்து 

நைத்திய 2022ஆம் ஆண்டு உலகக்ககாப்பை கைாட்டிக்குப் 

பிறகு தற்கைாது இரண்ைாவது முபறயாக ஆசியாவில் 

இப்கைாட்டி நபைதைறுகிறது. 

 

2. ைைனுள்ள ைன்முகத்தன்பைக்கோன ஐக்கிை நோடுகளின் 

ஆகலோசபனக்குழுவில் நிைமிக்கப்ைட்டுள்ள இந்திைர் 

ைோர்? 

அ) இரகுராம் இராஜன் 

ஆ) ஜயதி ககாஷ்  

இ) அபிஜித் ைானர்ஜி 

ஈ) அமர்த்தியா தென் 

✓ ஜயதி ககாஷ் ஐநா தைாதுச்தெயலாளர் அன்கைானிகயா 

குட்தைரஸால் ையனுள்ள ைன்முகத்தன்பமக்கான ஐநா 

ஆகலாெபனக்குழுவில் நியமிக்கப்ைட்டுள்ளார். முன்னாள் 

பலபீரிய அதிைரும் கநாைல் ைரிசு தைற்றவருமான எலன் 

ஜான்ென் ெர்லீப் மற்றும் முன்னாள் சுவீை பிரதம மந்திரி 

ஸ்டீைன் கலாப்தவன் ஆகிகயார் இபைந்து இப்புதிய 

குழுபவ நிறுவியதாக குதைதரஸ் அறிவித்தார். 

 

3. 2008ஆம் ஆண்டுக்கோன ‘Limited Liability Partnership’ 

-க்கோன திருத்தங்கள் எந்தத் கததியிலிருந்து அைலுக்கு 

வரவுள்ளது? 

அ) மார்ச்.1 

ஆ) ஏப்ரல்.1  

இ) கம.1 

ஈ) ஜூன்.1 

✓ ‘Limited Liability Partnership’ – 2008-க்கான திருத்தங்கள் 

ஏப்ரல்.1 முதல் அமலுக்கு வரவுள்ளது. இத்திருத்தம், ‘Small 

Limited Liability Partnership’ என்ற கருத்தாக்கத்பத 

அறிமுகப்ைடுத்தியுள்ளது. LLP-கள் என்ைது `40 இலட்ெம் 

வபரயிலான விற்றுமுதபலகயா அல்லது `50 ககாடிக்கு 

மிகாத நிர்ையிக்கப்ைட்ை ததாபகபயக் தகாண்டிருப்ை 

-பதகயா குறிக்கின்றது. 

✓ சில LLP-கபள ‘ஸ்ைார்ட்-அப் LLP’-களாக நியமிப்ைதற்கு 

அரொங்கத்திற்கு அதிகாரம் உள்ளது. 

 

 

 

 

4. ரஷ்ைோபவச் சோர்ந்திருத்தபலக் குபைத்துக்ககோள்வத 

-ற்கோக, கெர்ைனி, பின்வரும் எந்த வடகிழக்கு நோட்டுடன் 

எரிசக்தி ஒப்ைந்தத்தில் பககைழுத்திட்டுள்ளது? 

அ) குபவத் 

ஆ) கத்தார்  

இ) ஓமான் 

ஈ) ஐக்கிய அரபு அமீரகம் 

✓ தஜர்மனி கத்தாருைன் நீண்ைகால ஆற்றல் கூட்ைாண்பம 

-யாக ஓர் எரிெக்தி ஒப்ைந்தத்தில் பகதயழுத்திட்டுள்ளது. 

தஜர்மனிக்கு எரிவாயு விநிகயாகிக்கும் மிகப்தைரிய நாைாக 

ரஷ்யா இருந்துவருகிறது. 

✓ ரஷ்யா உக்பரபன ஆக்கிரமிக்கத் ததாைங்கிய பிறகு, 

ஐகராப்ைாவின் மிகப்தைரிய தைாருளாதாரமான தஜர்மனி, 

ரஷ்ய எரிெக்தி ஆதாரங்கபளச் ொர்ந்திருக்க விரும்ைவில் 

-பல. கத்தார் அமீரும் தஜர்மனியின் அபமச்ெரும் எரிெக் 

-தி துபறயில் இருதரப்பு உறவுகபள கமம்ைடுத்துவதற் 

-கான வழிகள் குறித்தும் விவாதித்தனர். 

 

5. இந்திைோவின் எந்த ைத்திை அபைச்சகம், “இந்திைோ & 

ஆர்க்டிக்: நிபலைோன வளர்ச்சிக்கோன கூட்டோண்பைபை 

உருவோக்கல்” என்ை ககோள்பகபை அறிமுகப்ைடுத்திைது? 

அ) புவி அறிவியல் அபமச்ெகம்  

ஆ) சுற்றுச்சூழல், வனம் & காலநிபல மாற்ற அபமச்ெகம் 

இ) ைாதுகாப்பு அபமச்ெகம் 

ஈ) தவளியுறவு அபமச்ெகம் 

✓ “இந்தியா மற்றும் ஆர்க்டிக்: நிபலயான வளர்ச்சிக்கான 

கூட்ைாண்பமபய உருவாக்குதல்” என்ற தகாள்பகபய 

மத்திய புவி அறிவியல் அபமச்ெர் ஜிகதந்திர சிங் 

தவளியிட்ைார். இந்தக் தகாள்பக, வளங்கள் நிபறந்த 

ஆர்க்டிக் பிராந்தியத்துைன் நாட்டின் கூட்ைாண்பமபய 

ஆழப்ைடுத்த எண்ணுகிறது. 

✓ ஆர்க்டிக் கவுன்சிலில் ைார்பவயாளர் அந்தஸ்தில் உள்ள 

13 நாடுகளில் இந்தியாவும் ஒன்று. துருவப்ைகுதிகளுக்கும் 

இமயமபலக்கும் இபைகயயுள்ள ததாைர்பை ஆராயுவும் 

இந்தக் தகாள்பக எண்ணுகிறது. 

 

6. அழிந்துவரும், ‘கைோன்னிை ைந்தி’ இனத்தின் பூர்வீக 

நோடுகள் எபவ? 

அ) இந்தியா மற்றும் பூைான்  

ஆ) இந்தியா மற்றும் இலங்பக 

இ) இந்தியா மற்றும் வங்காளகதெம் 

ஈ) லாகவாஸ் மற்றும் கம்கைாடியா 

✓ தைான்னிற மந்தி (Trachypithecus geei) என்ைது பூைான் 

மற்றும் இந்தியாவின் எல்பலயில் ைரவியிருக்கும் ஓர் 

அழிந்துவரும் உயர்விலங்கினமாகும். 

✓ ெமீைத்திய ஆய்வின்ைடி, தைான்னிற மந்தியின் வாழ்விைங் 

-கள் குறிப்பிைத்தக்க அளவில் குபறந்து வருகின்றன. 

இவ்வுயிரினங்களின் வாழ்விைங்களில் அதிகரிக்கும் 

மனித நைமாட்ைங்கள் காரைமாக மனித-தைான்னிற 

மந்தி கமாதலின் தீவிரம் அதிகரித்து வருகிறது. 

 

 

 

 

 

 

 



        

    

7. அண்பைச் கசய்திகளில் இடம்கைற்ை, ‘MH17 கிரோஷ்’ 

நிகழ்ந்த நாடு எது? 

அ) ஆஸ்திகரலியா 

ஆ) மகலசியா 

இ) உக்பரன்  

ஈ) சீனா 

✓ 2014ஆம் ஆண்டில் கீபழ உக்பரனின் தைாதனட்ஸ்க் 

ைகுதியில், கிரிமியாபவ உருஷியப்ைபைகள் இபைத்த 

கைாது, மகலசிய ஏர்பலன்ஸ் வானூர்தியான, ‘MH17’ 

வீழ்த்தப்ைட்ைதில் ரஷ்யாவின் ைங்கு இருப்ைதாகக் குற்றம் 

ொட்ைப்ைட்ைது. ெமீைத்தில், உக்பரன் மீதான ரஷ்ய 

ைபைதயடுப்பிற்கு மத்தியில், ஆஸி., மற்றும் தநதர்லாந்து 

ஆகியபவ, ‘MH17’ விைத்து வழக்கு ததாைர்ைாக ரஷ்யாவிற் 

-கு எதிராக ஒரு புதிய ெட்ை வழக்பகத்ததாைங்கவுள்ளன. 

 

8. உலகிகலகை முதன்முபைைோக கோர்ைன் கட்டண 

வீதத்பத முன்கைோழிந்த உலகளோவிை சங்கம் எது? 

அ) ஐகராப்பிய ஒன்றியம்  

ஆ) NATO 

இ) G20 

ஈ) G7 

✓ ஐகராப்பிய ததாழிற்துபறபயப் ைாதுகாக்கும் ப ோக்கில், 

எஃகு, சிதமன்ட், உரங்கள், அலுமினியம் மற்றும் 

மின்ொரம் ஆகியவற்றின் இறக்குமதிக்கு கார்ைன் கட்ைை 

வீதத்பத உலகிகலகய முதன்முபறயாக ஐகராப்பிய 

ஒன்றியம் முன்தமாழிந்தது. ஐகராப்பிய ஒன்றிய நாடுகள் 

ெமீைத்தில் மாசுைடுத்தும் தைாருட்களின் இறக்குமதிமீது 

உலகின் முதல் கரியமில வாயு உமிழ்வு கட்ைைத்பத 

விதிக்கும் ெங்கத்தின் திட்ைத்பத ஆதரித்தன. 

 

9. ‘நகரத்தில் உள்ள அபனத்து கைட்கரோ நிபலைங்களு 

-க்கும் அதிகவகைோக ைைணம் கசய்ததற்கோன’ கின்னஸ் 

உலகசோதபனயை பயைத்த கைட்கரோ கநட்கவோர்க் எது? 

அ) தென்பன தமட்கரா 

ஆ) தில்லி தமட்கரா  

இ) தகாச்சி தமட்கரா 

ஈ) மும்பை தமட்கரா 

✓ தில்லி தமட்கரா இரயில் கழக ஊழியர் பிரபுல் சிங், நகரில் 

உள்ள அபனத்து தமட்கரா இரயில் நிபலயங்களுக்கும் 

கவகமாகப் ையைம் தெய்து கின்னஸ் உலக ொதபன 

ைபைத்துள்ளார். இதன்மூலம், நகரின் அபனத்து 254 

நிபலயங்களுக்கும் 348 கிமீ தூரத்பத தவறும் 16 மணி 

2 நிமிைங்களில் ையணித்த உலகின் முதல் நைர் என்ற 

தைருபமபய அவர் தைற்றுள்ளார். 

 

10. SKOCH ைோநில நிர்வோக தரவரிபசயில் முதலிடம் 

பிடித்துள்ள ைோநிலம் எது? 

அ) தமிழ்நாடு ஆ) ககரளா 

இ) ஆந்திர பிரகதெம்  ஈ) ததலுங்கானா 

✓ SKOCH மாநிலத்தின் நிர்வாக தரவரிபெயில், ஆந்திர 

பிரகதெம் ததாைர்ந்து இரண்ைாம் ஆண்ைாக முதலிைத்தில் 

உள்ளது. SKOCH மாநில நிர்வாக தரவரிபெ - 2021 

ஆவைத்தின்ைடி, ஆந்திர பிரகதெ மாநிலம் ததாைர்ந்து 

நான்காவது ஆண்ைாக ஒரு நட்ெத்திரம் (தரநிபல 1 முதல் 

5 வபர) தகாண்டுள்ளது மாநிலம் என்ைபதக் கூறுகிறது. 

2021-இல் ததன்னிந்தியாவிலிருந்து ‘ஸ்ைார்’ மதிப்பீடு 

தைற்ற ஒகர மாநிலம் இதுவாகும். 

 

 

1. இந்தியாவில் மார்ச் 31இல் முடிவுக்கு வரும் ககரானா 

கட்டுப்ைாடுகள்; முகக்கவெம் அணிதல், தனிமனித 

இபைதவளி மட்டும் அவசியம் 

நாட்டில் நீடித்துவரும் ககரானா கட்டுப்ைாடுகள் மார்ச்.31 

ஆம் கததியுைன் முடிவுக்கு வருகிறது என்றும், இருப்பினும் 

மக்கள் ததாைர்ந்து முகக்கவெம் அணிந்து, தனிமனித 

இபைதவளிபயக் கபைபிடிக்க கவண்டும் என்றும் 

மத்திய அரசு ததரிவித்துள்ளது. 

இந்தியாவில் ககரானா பவரஸ் தைருந்ததாற்றுப் ைரவல் 

காரைமாக கைந்த 2020ஆம் ஆண்டு மார்ச்.22ஆம் கததி 

முதல் தைாதுமுைக்கம் அறிவிக்கப்ைட்ைது. ககரானாவின் 

முதல் அபலயில் ததாைர்ந்து எட்டு மாதங்கள் நீடித்த தைாது 

முைக்கம் பின்பு ைடிப்ைடியாக விலக்கிக்தகாள்ளப்ைட்ைது. 

அதபனத்ததாைர்ந்து இரண்ைாம் அபலயின்கைாது தைாது 

முைக்கம் அறிவிக்கப்ைட்டு விலக்கிக் தகாள்ளப்ைட்ைது.  

இந்தியாவில் மூன்றாவது அபல ககரானா ைரவல் 

பிப்ரவரியில் முடிவபைந்து விட்ைதாக மத்திய அரசு 

ததரிவித்துள்ளது. 

நாட்டில் ைடிப்ைடியாக தைாது முைக்கம் தளர்த்தப்ைட்டு 

தைாதுப்கைாக்குவரத்து அனுமதிக்கப்ைட்ைாலும் சில 

ககரானா கட்டுப்ைாடுகள் நபைமுபறயில் இருந்து வந்தன. 

இந்த நிபலயில், நாடு முழுவதும் ககரானா ைாதிப்புகளின் 

எண்ணிக்பக குபறந்து வருவபதத் ததாைர்ந்து, COVID 

-19 கட்டுப்ைாடு நைவடிக்பககளுக்காக அமல்ைடுத்தைட்ை 

கைரிைர் கமலாண்பம ெட்ைம் 2005-ன் விதிகபள ரத்து 

தெய்ய உள்துபற அபமச்ெகம் முடிவு தெய்துள்ளது.  

இருந்தகைாதிலும் முகக்கவெம் அணிய, தனிமனித 

இபைதவளிபயத் ததாைர்ந்து கபைபிடிக்க மக்கள் 

வலியுறுத்தப்ைட்டுள்ளனர். 

 

2. ஆஷ்லி ைர்ட்டி ஓய்வு 

உலகின் நம்ைர் 1 தைன்னிஸ் வீராங்கபனயாக இருக்கும் 

ஆஸ்திகரலியாவின் ஆஷ்லி ைர்ட்டி (25), விபளயாட்டில் 

இருந்து ஓய்வுதைறுவதாக அறிவித்தார். 

27 ைட்ைங்கள்... 

கைந்த 2010-இல் ததாழில்முபற தைன்னிஸ் ஆைத் 

ததாைங்கியது முதல் ‘டூர்’ நிபலயிலான கைாட்டிகளில் 

இதுவபர ஒற்பறயர் பிரிவில் 15, இரட்பையர் பிரிவில் 12 

என 27 ைட்ைங்கள் தவற்றிருக்கிறார் ைர்ட்டி. 

 

 

 

 

 



        

    

3 கிராண்ட்ஸ்லாம்... 

தைன்னிஸ் விபளயாட்டில் இருக்கும் 4 கிராண்ட்ஸ்லாம் 

கைாட்டிகளில், 3-இல் ைட்ைம் தவன்றிருக்கிறார் ைர்ட்டி. 

பிதரஞ்சு ஓைன் (2019), விம்பிள்ைன் (2021), ஆஸ்திகரலிய 

ஓைன் (2022) ஆகியவற்றில் ககாப்பை தவன்றிருக்கும் 

அவர், அதமரிக்க ஓைனில் அதிகைட்ெமாக 4-ஆவது சுற்று 

வபர (2018, 19) வந்திருக்கிறார். 

 

3. ைாரா தைகளம்: கதொய்க்கு தங்கம் 

துபையில் நபைதைறும் ைாரா தைகள கிராண்ட் ப்ரீ 

கைாட்டியில் ஓட்ைப்ைந்தய வீரர் பிரைவ் பிரொந்த் கதொய் 

தங்கப்ைதக்கம் தவன்றார். இப்கைாட்டியில் இந்தியாவுக்குக் 

கிபைத்த முதல் தங்கம் இதுவாகும். 

ைதக்கப்ைட்டியலில் தற்கைாபதய நிபலயில் இந்தியா 1 

தங்கம், 2 தவள்ளி, 1 தவண்கலம் என 4 ைதக்கங்களுைன் 

15-ஆவது இைத்தில் உள்ளது. 

 


