
        

    

1. எந்த மாநிலத்தின் முதலமமச்சராக பகவந்த் மான் 

பதவியேற்றார்? 

அ) க ோவோ 

ஆ) பஞ்சோப்  

இ) மணிப்பூர் 

ஈ) இரோஜஸ்தோன் 

✓ பஞ்சோப் மோநிலத்தின் 18ஆம் முதலமமச்சரோ  ஆம் ஆத்மி 

 ட்சியின் தமலவர் ப வந்த் மோன் சமீபத்தில் சண்டி ரில் 

உள்ள மோநில சிவில் சசயல த்தில் பதவிகயற்றோர். அவர் 

பஞ்சோபின் 18ஆவது முதலமமச்சரோ , சுதந்திரப் கபோரோட்ட 

வீரர் ப த்சிங்கின் பூர்வீ  கிரோமமோன நவன்ஷஹரில் 

உள்ள  ஹ்தர்  லனில் பதவிகயற்றோர். 

 

2. 2022இல் 44ஆவது உலக சசஸ் ஒலிம்பிோட் யபாட்டிமே 

நடத்தும் இந்திே நகரம் எது? 

அ) மஹதரோபோத் 

ஆ) சசன்மன  

இ) புது தில்லி 

ஈ) ச ோல் த்தோ 

✓ 44ஆவது உல  சசஸ் ஒலிம்பியோட் இந்த ஆண்டு இறுதியில் 

சசன்மனயில் நடக் வுள்ளது. 190 நோடு மளச் கசர்ந்த 

அணி ள் கபோட்டியிடும் ஈரோண்டுக்ச ோருமுமற நடக்கும் 

ஒரு நி ழ்வோகும் இது.  டந்த 2013ஆம் ஆண்டு உல  

சோம்பியன்ஷிப் கபோட்டிக்குப்பிறகு இந்தியோவில் நடக்கும் 

இரண்டோவது மி ப்சபரிய உல ளோவிய விமளயோட்டுப் 

கபோட்டி இதுவோகும். இந்த நி ழ்வு, முன்னர் ரஷ்யோவில் 

நடத்த திட்டமிடப்பட்டது. உக்மரன் மீதோன ரஷ்யோவின் 

கபோமரத் சதோடர்ந்து அது சசன்மனக்கு மோற்றப்பட்டது. 

 

3. அண்மமச் சசய்திகளில் இடம்சபற்ற, ‘சக்ஷம்’ என்பது 

எந்த ஆயுதப்பமடயின் கடற்புற யராந்துக் கப்பலாகும்? 

அ) இந்திய  டற்பமட 

ஆ) இந்திய இரோணுவம் 

இ) இந்திய  டகலோரக்  ோவல்பமட  

ஈ) இந்திய வோன்பமட 

✓ இந்திய  டகலோர  ோவல்பமடயோனது 105 எம்-வகுப்பு 

 டற்புற கரோந்துக்  ப்பல் ளின் வரிமசயில் ஐந்தோவது 

 டகலோர  ோவல்பமட  ப்பலோன ICGS ‘சக்ஷம்’ஐ பணியில் 

இணைத்துக் க ொண்டுள்ளது. ஐந்தோவது மற்றும்  மடசி 

 டற்புற கரோந்துக்  ப்பலோ  ICGS ‘சக்ஷம்’ க ோவோ  ப்பல் 

 ட்டும் நிறுவனத்தோல் வடிவமமத்து உருவோக் ப்பட்டது. 

 

4. எந்த மாநிலத்தின் முதலமமச்சராக N மபரன் சிங் 

பதவியேற்றார்? 

அ) க ோவோ 

ஆ) மணிப்பூர்  

இ) பஞ்சோப் 

ஈ) சத்தீஸ் ர் 

✓ N மபரன் சிங் சதோடர்ந்து இரண்டோவது முமறயோ  

மணிப்பூர் முதலணைச்சரோ  பதவிகயற்றுள்ளோர். மணிப்பூர் 

மோநில ஆளுநர் இல  கேசன் பதவிப்பிரமோேம் சசய்து 

மவத்தோர். சமீபத்தில் நடந்த சட்டசமபத் கதர்தலில், 60 

உறுப்பினர் ளில், போரதிய ஜனதோ  ட்சி 32 இடங் ளில் 

சவற்றிசபற்று அறுதிப்சபரும்போன்மமமயப் சபற்றது. 

 

5. ‘உலக கவிமத நாள்’ அனுசரிக்கப்படுகிற யததி எது? 

அ) மோர்ச்.18 

ஆ) மோர்ச்.21  

இ) மோர்ச்.23 

ஈ) மோர்ச்.25 

✓ உல   விமத நோளோனது ஒவ்கவோர் ஆண்டும் மோர்ச்.21 

அன்று அனுசரிக் ப்படுகிறது. 1999ஆம் ஆண்டு போரிஸில் 

நமடசபற்ற UNESCOஇன் (ஐநோ  ல்வி அறிவியல் மற்றும் 

 லோச்சோர அமமப்பு) 30ஆவது மோநோட்டில் முதன்முதலோ  

இந்த நோள் ச ோண்டோடப்பட்டது. 

✓ உல   விமத நோளோனது சமோழியியமல ஆதரிப்பமத 

கநோக் மோ க் ச ோண்டுள்ளது.  விமத சவளிப்போடுமூலம் 

பன்மு த்தன்மம மற்றும் அழிந்துவரும் சமோழி மளக் 

 ோக்  வோய்ப்பு அதி ரிக்கும். 

 

6. ‘யதசிே AIDS மற்றும் STD கட்டுப்பாடுத் திட்டமானது’ 

எவ்வமக திட்டத்தின்கீழ் வருகிறது? 

அ) முதன்மம திட்டம் 

ஆ) மத்திய துமற திட்டம்  

இ) மத்திய அரசு ஆதரவு திட்டம் 

ஈ) முதன்மம திட்டத்தின் மமயக் ரு 

✓ ஏப்.1 முதல் மோர்ச்.31, 2026 வமர கதசிய AIDS மற்றும் 

STD  ட்டுப்போட்டுத் திட்டத்மதத் சதோடருவதற்கு மத்திய 

அமமச்சரமவ ஒப்புதல் அளித்துள்ளது. இது இந்திய 

அரசோங் த்தோல் முழுமமயோ  நிதியளிக் ப்பட்ட மத்திய 

துமறத் திட்டமோகும். இத்திட்டத்தின்  ட்டம் V, `15471.94 

க ோடி சசலவில் நீட்டிக் ப்பட்டுள்ளது. கதசிய AIDS மீட்புக் 

குழு, 1992இல் இந்திய அரசோங் த்தோல் சதோடங் ப்பட்டது. 

 

7. 2030’க்குள் அமனவருக்கும் பாதுகாப்பான நீர் மற்றும் 

சுகாதாரத்மத உறுதிசசய்வதற்கு எண்ணும் நிமலோன 

வளர்ச்சி இலக்கு (SDG) எது? 

அ) முதலோவது 

ஆ) மூன்றோவது 

இ) ஆறோவது  

ஈ) எட்டோவது 

✓ நீரின் முக்கியத்துவத்மதப் பற்றிய விழிப்புேர்மவ 

ஏற்படுத்தவும், தண்ணீமரப் போது ோக்  மக் ளுக்கு 

விழிப்புேர்வு ஏற்படுத்தவுமோ  மோர்ச்.22 அன்று உல  நீர் 

நோள்  மடப்பிடிக் ப்படுகிறது. 2030ஆம் ஆண்டிற்குள் 

அமனவருக்கும் போது ோப்போன நீர் மற்றும் சு ோதோரத்மத 

உறுதிசசய்யும் ஐநோஇன் நிமலயோன வளர்ச்சி இலக்கு -

6ஐ அமடய உதவுவகத உல  நீர் நோளின் கநோக் மோகும்.  

 

 

 

 

 

 

 



        

    

✓ “Groundwater, Making the Invisible Visible - நிலத்தடி நீர், 

சதரியோதமத சதரிய மவத்தல்” என்பது இந்த ஆண்டு 

(2022) உல  நீர் நோளுக் ோனக்  ருப்சபோருளோகும். 

 

8. ‘ய ாதி சஞ்சீவினி’ என்ற திட்டத்மதச் சசேல்படுத்துகிற 

இந்திே மாநிலம் எது? 

அ) க ரளோ 

ஆ)  ர்நோட ோ  

இ) சதலுங் ோனோ 

ஈ) ஒடிஸோ 

✓  ர்நோட  மோநில அரசு ‘கஜோதி சஞ்சீவினி’ திட்டத்மதச் 

சசயல்படுத்துகிறது. இது விமலயில்லோ திட்டமோகும்; இது 

தீவிர கநோய் ளுக் ோன கசமவசசய்யும் அரசு ஊழியர் ள் 

மற்றும் அவர் ளது குடும்ப உறுப்பினர் ளுக்கு நீட்டிப்பு 

சசய்யப்பட்டுள்ளது. 

✓  ர்நோட  மோநில அரசு ஓய்வூதியர் மள, கசோதி சஞ்சீவினி 

திட்டத்தின்கீழ் ச ோண்டு வர முடியுமோ என்பமத அரசு 

பரிசீலமன சசய்யும் என்று முதல்வர் பசவரோஜ் சபோம்மம 

அண்மமயில் சட்டப்கபரமவயில் உறுதியளித்தோர். 

 

9. ‘உலக தூக்க நாள்’ அனுசரிக்கப்படுகிற யததி எது? 

அ) மோர்ச்.12 

ஆ) மோர்ச்.14 

இ) மோர்ச்.16 

ஈ) மோர்ச்.18  

✓ உடல் மற்றும் மனதுக்கு தரமோன உறக் த்தின் முக்கியத் 

-துவத்மத எடுத்துமரப்பதற் ோ  ஒவ்கவோர் ஆண்டும் 

மோர்ச் மோத சம இரவு ப ல் நோளுக்கு முந்மதய சவள்ளிக் 

கிழமமயில், ‘உல  உறக்  நோள்’ அனுசரிக் ப்படுகிறது.  

✓ இந்த ஆண்டு (2022) உல  தூக்  நோள், மோர்ச்.18 அன்று 

வருகிறது. “Quality Sleep, Sound Mind, Happy World” 

என்பது நடப்பு 2022ஆம் ஆண்டில் வரும் இந்த நோளுக் ோ 

-னக்  ருப்சபோருளோகும். இந்நோள் உல  உறக்  சங் த் 

-தோல் ஏற்போடு சசய்யப்பட்டு, முதன்முதலோ   டந்த 2008 

ஆம் ஆண்டில் அனுசரிக் ப்பட்டது. 

 

10. 2022 - M3M ஹூரூன் உலகளாவிே சசல்வந்தர்கள் 

பட்டிேலில், முதல் 10இல் இடம்சபற்ற ஒயர இந்திேர் ோர்? 

அ) ச ௌதம் அதோனி 

ஆ) முக ஷ் அம்போனி  

இ) மசரஸ் பூனவல்லோ 

ஈ) ரத்தன் டோடோ 

✓ பு ழ்சபற்ற ஆரோய்ச்சி மற்றும் சசல்வந்த நிணை பதிப்ப க் 

குழுமமமோன ஹூரூன் இந்தியோ, 2022ஆம் ஆண்டுக் ோன 

உல ளோவிய சசல்வந்தர் ள் பட்டியமல, M3M நிறுவனத் 

-துடன் இமேந்து சவளியிட்டது. 

✓ ரிமலயன்ஸ் இண்டஸ்ட்ரீஸ் தமலவர் முக ஷ் அம்போனி 

‘இந்தியோ மற்றும் ஆசியோவின் சசல்வந்தர்’ பட்டத்மதப் 

சபற்றோர். $103 பில்லியன் நி ர மதிப்புடன் 2022 - M3M 

ஹூரூன் உல ளோவிய சசல்வந்தர் ள் பட்டியலின் முதல் 

10இல் இடம்சபற்ற ஒகர இந்தியரோ வும் அவர் ஆனோர். 

அவர், ‘க ோடீசுவர சதோமலத்சதோடர்பு சதோழிலதிபர்’ என்ற 

பட்டத்மதயும் சவன்றோர். 

 

 

1. உடனடி  வனம் கதமவ! |  ோற்றின் தரம் குறித்த 

தமலயங் ம் 

மனித இனம் உயிர் வோழ்வதற்குத் கதமவயோனவற்றில் 

மி  முக்கியமோனதோ க்  ருதப்படும்  ோற்றின் தரம் 

சதோடர்ந்து மோசமடந்து வருவமத ஆண்டுகதோறும் 

சவளியிடப்படும் ஆய்வறிக்ம  சவளிச்சம் கபோட்டுக் 

 ோட்டுகிறது. 2021-ஆம் ஆண்டுக் ோன சர்வகதச 

ஆய்வறிக்ம யில்,  ோற்று மி வும் மோசமடந்த 100 

நோடு ளின் பட்டியலில் இந்தியோமவச் கசர்ந்த 63 

ந ரங் ள் இடம் சபற்றுள்ளது அதிர்ச்சியளிக்கிறது. உல  

நோடு ளில் மி வும் மோசுபட்ட தமலந ரங் ளின் 

வரிமசயில் புதுதில்லி சதோடர்ந்து நோன் ோவது ஆண்டோ  

முதலிடத்திகலகய உள்ளது என்பமதயும் அந்த 

ஆய்வறிக்ம  சுட்டிக்  ோட்டுகிறது.  

சுவிட்ஸர்லோந்து நோட்மடச் கசர்ந்த “ஐக்யூ ஏர்” என்ற 

அமமப்பு உல ளோவிய  ோற்றின் தரம் குறித்த இந்த 

ஆய்வறிக்ம மய சவளியிட்டது. 117 நோடு ளில் உள்ள 

61,475 ந ரங் ளில்  ோற்றின் தரம் குறித்து மி  விரிவோ  

ஆய்வு கமற்ச ோள்ளப்பட்டது. 

உல ம் முழுவதும்  ோற்றின் தரத்மத ஆய்வு சசய்யும் அரசு 

அமமப்பு ள், அரசு சோரோ நிறுவனங் ள், ஆரோய்ச்சி 

நிமலயங் ள்,  ல்விக்கூடங் ள், தனிநபர் ள் திரட்டிய 

த வல் ள் மூலம் இந்த அறிக்ம  தயோரிக் ப்பட்டு 

ஆண்டுகதோறும் சவளியிடப்படுகிறது. 

உலகில் மி வும் மோசமடந்த ந ரங் ளின் பட்டியலில் 

ரோஜஸ்தோனின் பிவோடி முதலிடத்திலும், உத்தர 

பிரகதசத்தின்  ோஜியோபோத் இரண்டோவது இடத்திலும் 

உள்ளன. உத்தர பிரகதசத் தமலந ர் லக்சனௌ, அந்த 

மோநிலத்தின்  ோன்பூர், மீரட், ஆக்ரோ, வரோேசி, சநோய்டோ 

உள்ளிட்ட 14 ந ரங் ள் மி வும் மோசமடந்த 100 

ந ரங் ளின் பட்டியலில் இடம் சபற்றுள்ளன. இதன்மூலம், 

உத்தர பிரகதச மோநிலத்தில் உள்ள ந ரங் ளில்  ோற்றின் 

தரம் எந்த அளவுக்கு கமோசமோ  உள்ளது என்பமதயும், 

இதுவிஷயத்தில் மோநில அரசு தீவிரமோ க்  வனம் 

சசலுத்தவில்மல என்பமதயும் அறிந்துச ோள்ள முடிகிறது. 

 ோற்றின் தரம் பிஎம் 2.5 என்ற அளவுக்குள் இருக்  

கவண்டும் என உல  சு ோதோர அமமப்பு நிர்ேயித்து 

உள்ளது. ஆனோல், இந்த 14 ந ரங் ளில் நிர்ேய 

அளமவவிட 10-15 மடங்கு அதி மோ   ோற்று மோசமடந்து 

உள்ளது. எனினும், உல  சு ோதோர அமமப்பு நிர்ேயித்து 

உள்ள இந்த அளவீட்டுக்குள் உலகின் எவ்சவோரு ந ரமும் 

இல்மல என்று அறிக்ம யில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளதோல் 

நோம் ஓரளவு திருப்திபட்டுக் ச ோள்ளலோம். 

 டந்த 2020-ஆம் ஆண்டில்  கரோனோ தீநுண்மிப் பரவல் 

 ோரேமோ  சபோதுமுடக் ம் அமல்படுத்தப்பட்டதோல், 

உலகின் பல ந ரங் ளில்  ோற்றின் தரம் சற்று கமம்பட்ட 

கபோதிலும் அது சதோடர்ந்து நீடிக் வில்மல. உல  அளவில் 

 

 

 



        

    

தற்கபோது சு ோதோரத்துக்கு சபரும் அச்சுறுத்தலோ த் 

தி ழ்வது  ோற்று மோசுதோன்.  ோற்று மோசோல் நுமரயீரல் 

க ோளோறு ள்,  ோசகநோய், புற்றுகநோய் உள்ளிட்டவற்றோல் 

போதிக் ப்பட்டு, உல ம் முழுவதும் ஆண்டுகதோறும் சுமோர் 

70 லட்சம் கபர் மரேமமடகின்றனர்.  

அவ்வப்கபோது எழுந்து அடங்கும் தீநுண்மி ளோல் 

ஏற்படக்கூடிய உயிரிழப்பு மளவிட,  ோற்று மோசோல் 

இறப்பவர் ளின் எண்ணிக்ம  மி  அதி ம் என்பமத 

நோம்  வனத்தில் ச ோண்டோ  கவண்டும். கமலும்,  ோற்று 

மோசு, உலகின் ஒட்டுசமோத்த உற்பத்தி வளர்ச்சி 

விகிதத்தில் `60,000 க ோடி அளவுக்கு சபோருளோதோரப் 

போதிப்மபயும் ஏற்படுத்துகிறது. 

இந்தியோமவப் சபோறுத்தவமரயில், வோ னங் ள், மின்சோர 

சஜனகரட்டர் ள், சதோழிற்சோமல ளிலிருந்து 

சவளிகயறும் பும , சமமயலுக் ோ  விறகு மள எரிப்பது, 

புதிய  ட்டுமோனப் பகுதி ளிலிருந்து கிளம்பும் தூசு, பயிர் 

 ழிவு மள எரித்தல் கபோன்றவற்றோல்  ோற்று சபரிதும் 

மோசமடகிறது. 

சுற்றுச்சூழலுக்கும் மக் ளின் உடல்நலத்துக்கும் சபரும் 

அச்சுறுத்தலோ  உள்ள  ோற்று மோமசக் குமறக்  மத்திய - 

மோநில அரசு ள் உடனடியோ  உறுதியோன 

நடவடிக்ம  மள எடுக்  கவண்டியது அவசியம். 

சதோழிற்சோமல ளிலிருந்து சவளிகயறும் பும , 

 ட்டுமோனத் தூசு ஆகியவற்மறக்  ட்டுப்படுத்துவதற்கு 

உரிய திட்டங் மள வகுத்து, அவற்மற முமறயோ ச் 

சசயல்படுத்துவதில் அரசு தீவிர  வனம் சசலுத்த 

கவண்டும்.  

அகதோடு, கபட்டரியோல் இயங்கும் மின் வோ னங் மள 

மக் ள் அதி ளவில் பயன்படுத்துவதற்கு அரசு 

ஊக் மளிக்  கவண்டும். இத்தம ய வோ னங் ளின் 

பயன்போட்மட அதி ரிக்  அரசு மோனிய உதவியும் 

அளிக் லோம். மி  முக்கியமோ , சபோதுப் கபோக்குவரத்மத 

மக் ள் அதி ளவில் பயன்படுத்தும் விதத்தில் அமத 

கமம்படுத்தவும் நடவடிக்ம  எடுக் ப்பட கவண்டும். 

இகதகபோல, அடர்ந்த வனப்பகுதி ளில் ஏற்படும் திடீர் 

தீமயக்  ட்டுப்படுத்த நவீன உத்தி மளக்  ண்டறிந்து, 

அவற்மற உல  நோடு ள் சசயல்படுத்த முன்வர 

கவண்டும். கவளோண்மமக்  ழிவு ள், குப்மப ள் 

எரிக் ப்படுவமதக்  ட்டுப்படுத்தவும் உறுதியோன 

நடவடிக்ம  ள் எடுக் ப்பட கவண்டும். 

உல ம் முழுவதும்  ோற்றின் தரத்மதக்  ண் ோணிக்கும் 

ஆய்வு நிமலயங் ளின் எண்ணிக்ம மய அதி ப்படுத்த 

கவண்டும். திடீசரன தமலதூக்கும் பல்கவறு வம யோன 

தீநுண்மி மளக்  ட்டுப்படுத்த முடியோமல் உல  நோடு ள் 

ஏற்ச னகவ தத்தளித்து வருகின்றன. 

ஆனோல்,  ண்ணுக்குப் புலப்படோத இத்தம ய தீநுண்மி  

-ளோல் ஏற்படக்கூடிய ஆபத்மதவிட,  ோற்று மோசோல் 

மனிதகுலம் கபரோபத்மத எதிர்ச ோண்டு வருகிறது 

என்பமத உேர்ந்து அரசு ள் ஒருங்கிமேந்த 

நடவடிக்ம மள எடுக்  கவண்டும்.  

 ோற்று மோமசக்  ட்டுப்படுத்த உல  நோடு ள் ஆக் பூர்வ 

நடவடிக்ம மள எடுத்தோல் மட்டுகம, நமது வருங் ோல 

சந்ததியினர் கநோய் ளின்றி நிம்மதியோ  வோழ முடியும். 

இது விஷயத்தில் நமது மத்திய - மோநில அரசு ளும் 

உடனடியோ   வனஞ்சசலுத்தி உரிய நடவடிக்ம  மள 

எடுத்தோல்தோன் தூய  ோற்மற நம்மோல் சுவோசிக்  முடியும்! 

 


