
        

    

1. பார்முலா–1இன் அதிகாரப்பூர்வ ஒளிபரப்பாளராகவுள்ள 

இந்திய த ாலலத்த ாடர்பு நிறுவனம் எது? 

அ) ரிலையன்ஸ் கம்யூனிககஷன் 

ஆ) TATA கம்யூனிககஷன்  

இ) பார்தி ஏர்டெல் 

ஈ) BSNL 

✓ மும்லபலயச் சார்ந்த ொொ கம்யூனிககஷன்சும் பார்முைா 

–1உம் பல்ைாண்டுகாை உத்திசார் கூட்ொண்லைலய 

அறிவித்துள்ளன. இதன்மூைம், ொொ கம்யூனிககஷன்ஸ் 

பார்முைா–1இன் அதிகாரப்பூர்வ ஒளிபரப்பு இலைப்பு 

வழங்குநராகும். 

✓ இதன்மூைம் F1–ஐ உைக அளவில் 500 மில்லியனுக்கும் 

அதிகைான ரசிகர்களுக்கு ஒளிபரப்ப இயலும். 

 

2. எட்டிககாப்பகா தபாம்லைகளுடன், “ஒரு நிலலயம் ஒரு 

 யாரிப்பு” என்ற கருத்ல ச் தெயல்படுத்திய மு ல் இரயில் 

நிலலயம் எது? 

அ) லைசூரு 

ஆ) விசாகப்பட்டினம்  

இ) லைதராபாத் 

ஈ) டகாச்சின் 

✓ கீலழக்கெற்கலர இரயில்கவயில், விசாகப்பட்டினம் ரயில் 

நிலையம், “ஒரு நிலையம் ஒரு தயாரிப்பு” என்ற கருத்லத 

டசயல்படுத்தும் முதல் இரயில் நிலையம் ஆனது.  

✓ இதற்கான கருத்தாக்கம் சமீபத்திய பட்டெட்டில் அறிவிக்கப் 

–பட்டிருந்தது. எட்டிககாப்பகா டபாம்லைகள் ைற்றும் லக 

விலனப் டபாருட்கள் விசாகப்பட்டின ரயில் நிலையத்தில் 

15 நாட்களுக்கு கசாதலன அடிப்பலெயில் காட்சிப்படுத்தப் 

–பட்டு விற்பலன டசய்யப்படும். 

 

3. ‘கடால் உத்சவம்’ தகாண்டாடப்படுகிற ைாநிலம் எது? 

அ) ைத்திய பிரகதசம் 

ஆ) ைரியானா 

இ) கைற்கு வங்கம்  

ஈ) இராெஸ்தான் 

✓ கைற்கு வங்க ைக்கள் வண்ைங்களின் திருவிழாலவக் 

‘கொல் உத்சவம்’ என்ற டபயரில் டகாண்ொடுகிறார்கள். 

இக்கைாசார திருவிழா வசந்தகாைத்தின் டதாெக்கத்லத 

குறிக்கிறது. இந்தியாவின் கிழக்குப் பகுதிகளில், வசந்த 

விழா ‘கொல் உத்சவம்’, ‘கொல் யாத்ரா’, ‘கொல் பூர்ணிைா’ 

ைற்றும் ‘வசந்தா உத்சவம்’ என்று டகாண்ொெப்படுகிறது. 

 

4. ‘ஆர்தடமிஸ்–1’ என்பது எந்  விண்தவளி முகமையின் 

மு ன்லைத் திட்டைாகும்? 

அ) இஸ்கரா 

ஆ) NASA  

இ) ESA 

ஈ) JAXA 

✓ ‘ஆர்டெமிஸ்’ என்பது NASAஇன் முதன்லைத் திட்ெைாகும். 

இது 2020–களின் இறுதிக்குள் நிைவில் நீண்ெ காை, 

நிலையான ைனித இருப்லப நிறுவுவலத கநாக்கைாகக் 

டகாண்டுள்ளது. NASA சமீபத்தில் தனது ‘ஆர்ட்டெமிஸ்–1’ 

நிைவுப் பயைத்லத டகன்னடி விண்டவளி லையத்தில் 

இருந்து கசாதித்தது. 

 

5. ‘Ex–DUSTLIK’ என்பது இந்தியாவிற்கும் பின்வரும் எந்  

நாட்டிற்கும் இலடகய நலடதபறும் ஒரு கூட்டு பாதுகாப்புப் 

பயிற்சியாகும்? 

அ) இைங்லக 

ஆ) பிரான்ஸ் 

இ) உஸ்டபகிஸ்தான்  

ஈ) ஓைன் 

✓ ‘Ex–DUSTLIK’ எனப் டபயரிெப்பட்ெ இந்தியா ைற்றும் 

உஸ்டபகிஸ்தானின் பலெகளுக்கு இலெயிைான கூட்டுப் 

பயிற்சியின் மூன்றாவது பதிப்பு உஸ்டபகிஸ்தானின் 

யாங்கியாரிக்கில் டதாெங்கியது. 

✓ இந்தியாலவ அதன் கிடரகனடியர்ஸ் பலெயணிப்பிரிவும் 

உஸ்டபகிஸ்தாலன அதன் வெகைற்கு இராணுவ 

துருப்புகளும் பிரதிநிதித்துவப்படுத்தப்படுகிறது. 

✓ DUSTLIK–இன் இதற்கு முந்லதய பதிப்பு 

உத்தரகாண்டின் இராணிககட்டில் நலெடபற்றது. 

 

6. 2022 – ‘பீகார் திவாஸி’ன் கருப்தபாருள் என்ன? 

அ) ெல் ஜீவன் ைரியாலி  

ஆ) ஸ்வச் பீகார் 

இ) பீகார் கபட்டி பதாகவா 

ஈ) ெல் சக்தி 

✓ பீகார் அதன் 110ஆவது உதய நாலள ைார்ச்.22 அன்று 

டகாண்ொடியது. கெந்த 1912ஆம் ஆண்டு இகத நாளில் 

வங்காள ைாகாைத்திலிருந்து பீகார் பிரிக்கப்பட்ெது. இந்த 

ஆண்டு பீகார் திவாஸின் கருப்டபாருள், ‘ெல் ஜீவன் 

ைரியாலி’ என்பதாகும். 

 

7. பிப்கலாபி பாரத் காட்சியகம் ெமீபத்தில் எந்  நகரத்தில் 

திறக்கப்பட்டது? 

அ) புவகனஷ்வர் 

ஆ) டகால்கத்தா  

இ) டகௌகாத்தி 

ஈ) சிம்ைா 

✓ டகால்கத்தாவின் விக்கொரியா நிலனவரங்கில் உள்ள 

பிப்கைாபி பாரத் காட்சிக்கூெத்லத பிரதைர் நகரந்திர கைாடி 

காடைாலிக்காட்சிமூைம், ‘ஷாஹீத் திவாஸ்’ என்ற 

விழாவில் திறந்து லவத்தார். 

✓ விடுதலைப்கபாராட்ெத்தில் புரட்சியாளர்களின் பங்களிப் 

–லபயும் பிரிட்டிஷ் காைனித்துவ ஆட்சிக்கு அவர்களின் 

எதிர்ப்லபயும் இந்தக் காட்சிக்கூெம் காட்சிப்படுத்துகிறது. 

 

 

 

 

 

 

 

 



        

    

8. “Step–Up to End TB – உலக காெகநாய் நாள் உச்சி 

ைாநாடு – 2022” ஏற்பாடு தெய்யப்பட்ட நகரம் எது? 

அ) புது தில்லி  

ஆ) மும்லப 

இ) டகாச்சி 

ஈ) டசன்லன 

✓ ைத்திய சுகாதார அலைச்சர் Dr ைன்சுக் ைாண்ெவியா, புது 

தில்லியில் உைக காசகநாய் நாலளடயாட்டி, “Step–Up to 

End TB – உைக காசகநாய் நாள் உச்சிைாநாட்லெ” 

டதாெங்கி லவத்தார். கெந்த 2018ஆம் ஆண்டில், பிரதைர் 

கைாடி தில்லி காசகநாய் ஒழிப்பு உச்சிைாநாட்டிற்குத் 

தலைலை தாங்கினார் ைற்றும் 2030ஆம் ஆண்டின் 

காசகநாய் டதாெர்பான SDG இைக்கிற்கு 5 ஆண்டுகட்கு 

முன்னதாக, 2025ஆம் ஆண்ெளவில் இந்தியாவில் காச 

கநாலய முடிவுக்குக் டகாண்டுவர அவர் முன்டைாழிந்தார். 

 

9. BRICS  டுப்பூசி R ைற்றும் D லையம் ைற்றும்  டுப்பூசி 

கூட்டாண்லை குறித்  பயிலரங்லகத் த ாடங்கியுள்ள 

நாடு எது? 

அ) இந்தியா  

ஆ) பிகரசில் 

இ) சீனா 

ஈ) ரஷ்யா 

✓ ைத்திய சுகாதாரம் ைற்றும் குடும்ப நைத்துலற அலைச்சர் 

Dr ைன்சுக் ைாண்ெவியா, BRICS தடுப்பூசி R&D லையம் 

ைற்றும் பிற BRICS (பிகரசில், ரஷ்யா, இந்தியா, சீனா 

ைற்றும் டதன்னாப்பிரிக்கா) தலைவர்களுென் இலைந்து 

தடுப்பூசி கூட்ொண்லை குறித்த பயிைரங்லகத் டதாெங்கி 

லவத்தார். இந்த லையம், கெந்த 2018 கொகன்னஸ்பர்க் 

கபரறிவிப்பின் ஒருபகுதியாக அலைக்க திட்ெமிெப்பட்ெது. 

 

10. 2022 – இந்தியா–ஜப்பான் வருடாந்திர உச்சி ைாநாடு 

நலடதபற்ற இடம் எது? 

அ) கொக்கிகயா 

ஆ) புது தில்லி  

இ) டசன்லன 

ஈ) ஒசாகா 

✓ இந்தியா–ெப்பான் வருொந்திர உச்சிைாநாடு 2022–இன் 

கபாது புதுதில்லியில் பிரதைர் கைாடியும் ெப்பானிய பிரதைர் 

புமிகயா கிஷிொவும் கபச்சுவார்த்லத நெத்தினர். இந்தச் 

சந்திப்புக்குப் பிறகு, ெப்பான் இந்தியாவில் 5 டிரில்லியன் 

டயன் அல்ைது `3.2 இைட்சம் ககாடி முதலீடு டசய்ய 

உள்ளதாக இந்தியப் பிரதைர் அறிவித்தார். 

✓ ெப்பானிய அரசாங்கத்தின் தலைவராக ெப்பான் பிரதைர் 

இந்தியா வருவது இது முதல் முலறயாகும். 

 



 

1. பிரதைரின் ஏலழகள் நைன் உைவுத் திட்ெத்லத (PM-

GKAY) கைலும் ஆறு ைாதங்களுக்கு (ஏப்ரல்-டசப்ெம்பர், 

2022) நீட்டிக்க ைத்திய அலைச்சரலவ ஒப்புதல் 

பிரதைர் கைாடி தலைலையிைான ைத்திய அலைச்சரலவ, 

பிரதைரின் கரிப் கல்யாண் அன்ன கயாெனா (PM-GKAY) 

திட்ெத்லத கைலும் ஆறு ைாதங்களுக்கு நீட்டித்துள்ளது. 

டசப்ெம்பர் 2022 (கட்ெம் VI). 

உைகின் மிகப்டபரிய உைவுப்பாதுகாப்புத் திட்ெைாக 

பிரதைரின் ஏலழகள் நைன் உைவுத்   (PM-GKAY) 

திட்ெம்  கெந்த   2020ஆம் ஆண்டு  ஏப்ரல் ைாதம் முதல் 

டசயல்படுத்தப்பட்டு வருகிறது. 

இத்திட்ெத்தின்கீழ் டைாத்தம் `3.40 ைட்சம் ககாடி டசைவா 

-கும் என ைதிப்பிெப்பட்டுள்ளது. நாடு முழுவதும் இந்தத் 

திட்ெத்தின்கீழ் 80 ககாடி கபர் பயன்டபறுவர். இதற்கான 

முழு நிதிலயயும் ைத்திய அரகச வழங்கும். 

நீட்டிக்கப்பட்ெ பிரதைரின் ஏலழகள் நைன் உைவுத் 

திட்ெத்தின் கீழ், ஒவ்டவாரு பயனாளியும் கதசிய உைவுப் 

பாதுகாப்புச் சட்ெத்தின் கீழ் வழங்கப்படும் உைவு 

தானியங்களுென் கூடுதைாக நபர் ஒருவருக்கு ைாதம் 5 

கிகைா இைவச உைவு தானியம் வழங்கப்படும். 

 

2. உைக பாரம்பரிய ைருத்துவ லையம் அலைப்பதற்கான 

உென்படிக்லகயில் ைத்திய ஆயுஷ் அலைச்சகம் ைற்றும் 

உைக சுகாதார அலைப்பு லகடயழுத்து 

குெராத்தின் ொம்நகரில் உைக சுகாதார அலைப்பின் 

உைக பாரம்பரிய ைருத்துவ லையம் அலைப்பதற்கான 

ஒப்பந்தத்தில் உைக சுகாதார அலைப்புென் லையத்தின் 

தாயகைான இந்தியாவின் ஆயுஷ் அலைச்சகம் 

லகடயழுத்திட்டுள்ளது. இதன் இலெக்காை அலுவைகம் 

குெராத்தின் ஆயுர்கவத ஆராய்ச்சி ைற்றும் பயிற்சி 

நிறுவனத்தில் இயங்கும். ைத்திய அரசின் 250 மில்லியன் 

அடைரிக்க ொைர் முதலீட்டுென் இந்த லையம் டசயல்படும்.  

உைக ைக்களின் ஒட்டுடைாத்த நைலன முன்கனற்றுவதற் 

-கான, உைகம் முழுவதும் உள்ள பாரம்பரிய ைருத்துவ 

வளத்லத நவீன அறிவியல் ைற்றும் டதாழில்நுட்பம் 

மூைைாக கைம்படுத்துவகத இதன் கநாக்கைாகும். 

 

3. கதசிய ஓட்ெப்பந்தய சாம்பியன்ஷிப் கபாட்டியில் இந்திய 

ரயில்கவயின் ைகளிர் அணி தங்கம் டவன்றது 

நாகாைாந்து தலைநகர் ககாகிைாவில் நலெடபற்ற 

56ஆவது கதசிய ஓட்ெப்பந்தய சாம்பியன்ஷிப் கபாட்டியில் 

ைகளிர் பிரிவில் இந்திய ரயில்கவ அணி தங்கம் டவன்றது.  

இரயில்கவ விலளயாட்டு கைம்பாட்டு ஆலையத்லதச் 

கசர்ந்த வர்ஷா கதவி, ைஞ்சு யாதவ், பிரினு யாதவ், ைன்னி 

கதவி ஆகிகயாலரக் டகாண்ெ குழு கபாட்டியில் இந்தப் 

பதக்கத்லத டவன்றது, 

ஆெவர் பிரிவில் இந்திய இரயில்கவ அணியின் நகரந்திர 

பிரதாப், திகனஷ், வீகரந்திர குைார் பால், ைர்ஷத் ைாத்கர 

ஆகிகயாலரக் டகாண்ெ குழு டவள்ளி டவன்றது.  

 

 

 



        

    

நாட்டில் மிகப்டபரிய விலளயாட்டுப் பணியாளர்கலள 

டகாண்ெ துலறயாக இந்திய இரயில்கவ உள்ளது.   

நாட்டின் விலளயாட்டுப் பிரிவில் அளவில்ைா பங்களிப்லப 

அது வழங்கியுள்ளது.  கொக்கிகயா ஒலிம்பிக் கபாட்டியில் 

இந்தியா டவன்ற 7 பதக்கங்களில் 4 பதக்கங்கலள 

டவன்றவர்கள் இந்திய இரயில்கவலயச் கசர்ந்தவர்கள். 

 

4. டசன்ட்ரல் இரயில் நிலையத்தில் காஞ்சிபுரம் பட்டுப் 

புெலவ அரங்கு 

டதற்கு ரயில்கவயின் டசன்லன ககாட்ெம் சார்பில், ‘ஒரு 

நிலையம் ஒரு தயாரிப்பு திட்ெத்தின்’கீழ், டசன்ட்ரல் ரயில் 

நிலையத்தில் காஞ்சிபுரம் பட்டுப்புெலவகளின் விற்பலன 

அரங்கு திறக்கப்பட்ெது. 

 

5. இதயகநாயால் 28% உயிரிழப்பு 

நாட்டில் கெந்த 2016-இல் பதிவான டைாத்த உயிரிழப்புக 

-ளில் 28 சதவீதம் இதயம் டதாெர்புலெய கநாய்களால் 

ஏற்பட்ெலவ என ைக்களலவயில் சுகாதாரத்துலற 

இலையலைச்சர் பாரதி பிரவீண் பவார் டதரிவித்தார். 

இந்திய ைருத்துவ ஆராய்ச்சி கவுன்சில் டவளியிட்ெ ஆய்வு 

முடிவின்படி, கெந்த 2016-இல் பதிவான உயிரிழப்புகளில் 

28.1% இதயகநாயால் பதிவானலவ என்பது டதரியவந்து 

உள்ளது. இதுகவ கெந்த 1990-இல் 15.2 சதவீதைாக 

இருந்தது. இகதகபாை, நாட்டில் பதிவான உயிரிழப்புகளில் 

63% டதாற்றாகநாய்களின் காரைைாக ஏற்பட்ெலவ என 

அதில் இலையலைச்சர் பாரதி பவார் டதரிவித்துள்ளார். 

 

6. NITI ஆகயாக்கின் ஏற்றுைதி தயார்நிலைக்குறியீடு: 

குெராத் 2ஆம் ஆண்ொக முதலிெம்; தமிழகம் 4ஆம் இெம் 

NITI ஆகயாக்கின் ஏற்றுைதி தயார்நிலை குறியீடு 2021-

இல் குெராத் டதாெர்ந்து 2ஆவது ஆண்ொக முதலிெத்லத 

தக்கலவத்துக் டகாண்டுள்ளது. 

இதுகுறித்து கைலும் டதரிவிக்கப்பட்டுள்ளதாவது: 

ைாநிைங்களின் ஏற்றுைதிக்கான திறன் ைற்றும் 

டசயல்பாடுகள் எந்த அளவுக்கு தயார்நிலையில் உள்ளது 

என்பலத சுட்டிக்காட்டுவலத அடிப்பலெயாகக் டகாண்டு 

NITI ஆகயாக் ஏற்றுைதி தயார்நிலைப்பட்டியல் 

டவளியிெப்படுகிறது. 

2021-க்கான இப்பட்டியலில் குெராத் டதாெர்ந்து 2ஆவது 

ஆண்ொக முதலிெத்லத தக்கலவத்துக் டகாண்டுள்ளது. 

இதலனத் டதாெர்ந்து, ைகாராஷ்டிரம், கர்நாெகம், தமிழகம், 

ைரியானா, உத்தர பிரகதசம், ைத்திய பிரகதசம், பஞ்சாப், 

ஆந்திரபிரகதசம் ைற்றும் டதைங்கானா ஆகிய ைாநிைங்கள் 

உள்ளன. 

ைட்சத்தீவு, அருைாசை பிரகதசம், மிகசாரம், ைொக் ைற்றும் 

கைகாையா ஆகியலவ ஏற்றுைதி தயார்நிலை பட்டியல்-

2021-இல் கலெசி நிலைகளில் இெம்டபற்றுள்ளன. 

டைாத்த ஏற்றுைதியில் 70% பங்களிப்பில் ைகாராஷ்டிரம், 

குெராத், கர்நாெகம், தமிழகம் ைற்றும் டதைங்கானா ஆகிய 

5 ைாநிைங்கள் ஆதிக்கம் டசலுத்தி வருவதாக 

டதரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. 


