
        

    

1. 2022 – பிரிட்ஸ்கர் பரிசை வென்றெர் யார்? 

அ) டிபெட ோ பிரோன்சிஸ் பெடர  

ஆ) அன்டே லோெ ன் 

இ) ஜீன் பிலிப் வோசல் 

ஈ) அரத இடசோசோகி 

✓ பிரிட்ஸ்ெர் ெரிசச வழங்கும் ஹயோத் அறக்ெட் சை, 

ந ப்பு 2022ஆம் ஆண்டுக்ெோே ெரிசின் பவற்றியோைரோெ 

டிபெட ோ பிரோன்சிஸ் பெடரசவ அறிவித்துள்ைது. 

✓ இது ெட்  க்ெசலக்ெோே உலகின் மிெ முக்கியமோே 

விருதோெ ெோர்க்ெப்ெடுகிறது. புர்கிேோ ெோடசோவில் பிறந்த 

டிபெட ோ பிரோன்சிஸ் பெடர, ‘பிரிட்ஸ்ெர்’ ெரிசசப் பெற்ற 

முதல் ஆப்பிரிக்ெ ெட்  க் ெசலஞரோவோர். 

 

2. 2022 – உலக மகிழ்ச்சி அறிக்சகயில் இந்தியாவின் 

தரநிசல என்ன? 

அ) 123 

ஆ) 136  

இ) 141 

ஈ) 146 

✓ 2022 – ஐநோ உலெ மகிழ்ச்சி அறிக்செயில், இந்தியோ 

136ஆவது இ த்தில் உள்ைது. இது ெட்டியலின் இறுதியில் 

இருந்து ெத்தோவது இ மோகும். ஐக்கிய நோடுெள் சசெயின் 

ென்ேோட்டு மகிழ்ச்சி நோசை முன்னிட்டு இந்த அறிக்செ 

பவளியி ப்ெட்டுள்ைது. 146 நோடுெள்பெோண்  இப்ெட்டியலி 

–ல் பின்லோந்து பதோ ர்ந்து 5ஆம் ஆண் ோெ முதலி த்தில் 

உள்ைது. 

 

3. உலகளாவிய ககாதுசம உற்பத்தியில் இந்தியாவின் 

தரநிசல என்ன? 

அ) முதலோவது 

ஆ) இரண் ோவது  

இ) மூன்றோவது 

ஈ) நோன்ெோவது 

✓ டெோதுசம உற்ெத்தியில் சீேோவுக்கு அடுத்தெடியோெ 

உலகிடலடய இரண் ோவது மிெப்பெரிய நோ ோெ இந்தியோ 

உள்ைது. இந்த நிதியோண்டில் இந்தியோ 7 மில்லியன்  ன் 

டெோதுசமசய ஏற்றுமதி பசய்து சோதிக்ெவுள்ைது.  

✓ மத்திய நுெர்டவோர் விவெோரங்ெள், உணவு மற்றும் பெோது 

விநிடயோெ அசமச்செத்தின்ெடி, உலெைோவிய விசலெளி 

–ன் ஏற்றம் சந்சதப் ெங்செப் பெறுவதற்ெோே வோய்ப்செ 

வழங்குகிறது. பிப்ரவரி மோத இறுதிவசர, இந்தியோ 6.6 

மில்லியன்  ன் டெோதுசமசய ஏற்றுமதி பசய்துள்ைது. 

 

4. ‘கின்ைல் – Kinzhal’ என்னும் மீவுயர் அதிர்வெண் 

வகொண்ட எறிகணை சொர்ந்த நொடு எது? 

அ) உக்சரன் 

ஆ) ரஷ்யோ  

இ) அபமரிக்ெோ 

ஈ) வ  பெோரியோ 

✓ டமற்கு உக்சரனில் உள்ை ஒரு பெரிய நிலத்தடி ஆயுதக் 

கி ங்செ ரஷ்ய ரோணுவம் மீவுயர் அதிர்பவண்பெோண்  

எறிெசணசய ஏவி அழித்ததோெ ரஷ்யோவின் ெோதுெோப்பு 

அசமச்செம் அறிவித்துள்ைது. ‘கின்சல்’ அல்லது ‘ட ெர்’ 

என்றசழக்ெப்ெடும் இந்த எறிெசண இப்டெோரில் முதல் 

முசறயோெ ரஷ்யோவோல் ெயன்ெடுத்தப்ெட் து. 

 

5. கார்பன்–நடுநிசல கெளாண் முசறகசள அறிமுகம் 

வைய்த முதல் இந்திய மாநிலம் எது? 

அ) தமிழ்நோடு 

ஆ) டெரைோ  

இ) ெஞ்சோப் 

ஈ) இரோஜஸ்தோன் 

✓ பதரிவுபசய்யப்ெட்  இ ங்ெளில் ெரிம–நடுநிசல உழவு 

முசறெசை அறிமுெப்ெடுத்திய நோட்டின் முதல் மோநிலமோெ 

டெரைோ மோறவுள்ைது. இந்தத் திட் த்திற்ெோெ மோநில அரசு 

2022–23 ெட்பஜட்டில் `6 டெோடி ஒதுக்கீடு பசய்துள்ைது. 

முதற்ெட் மோெ 13 ெண்சணெளில் இந்த ெரிம–நடுநிசல 

டவைோண் முசற பசயல்ெடுத்தப்ெடும். 

 

6. கதசிய இ–விதான் வையலிசய (NeVA) வையல்படுத்திய 

நாட்டின் முதல் மாநில ைட்டமன்றம் எது? 

அ) தமிழ்நோடு 

ஆ) நோெோலோந்து  

இ) டமற்கு வங்ெோைம் 

ஈ) பதலுங்ெோேோ 

✓ டதசிய இ–விதோன் பசயலி திட் த்சதச் பசயல்ெடுத்தும் 

நோட்டின் முதல் மோநில சட் மன்றம் நோெோலோந்து ஆகும்.  

✓ 60 உறுப்பிேர்ெள் பெோண்  இந்தச் சட் சசெயில் உள்ை 

ஒவ்பவோரு டமசசயிலும் ஒரு ட ப்பலட் அல்லது மின் 

நூல் இ ம்பெற்றிருக்கும். மத்திய நோ ோளுமன்ற விவெோர 

அசமச்செத்தின் டமற்ெோர்சவயில், ‘NeV’ பசயல்ெடுகிறது.  

 

7. வைாஜிலா கணொயானது, பின்ெரும் எந்த மாநிலம் / 

UT–ஐ நாட்டின் பிற பகுதிகளுடன் இசணக்கிறது? 

அ) ஹிமோச்சல பிரடதசம் 

ஆ) ல ோக்  

இ) சிக்கிம் 

ஈ) அஸ்ஸோம் 

✓ பசோஜிலோ ெணவோயோேது ஸ்ரீநெர்–ெோர்கில்–டல 

சோசலயி –ல் ெோஷ்மீர் ெள்ைத்தோக்கிற்கும் ல ோக்கிற்கும் 

இச டய இசணப்செ வழங்குகிறது. இது ல ோக்செ 

நோட்டின் பிற ெகுதிெளு ன் இசணக்கிறது. 

✓ எல்சலப்புற சோசலெள் அசமப்ெோல் (BRO) இக்ெணவோய் 

திறக்ெப்ெட்டுள்ைது. இக்ெணவோய் 11,650 அடி உயரத்தில் 

அசமந்துள்ைது. பெோதுவோெ ஒவ்டவோர் ஆண்டும் நவம்ெர் 

மோத இறுதியில் மூ ப்ெட்டு அடுத்த ஆண்டு ஏப்ரல் நடுப் 

ெகுதியில் இக்ெணவோய் திறக்ெப்ெடுகிறது. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



        

    

8. ‘சுஜலாம் 2.0’ பரப்புசரயின் முக்கிய கநாக்கம் என்ன? 

அ) நிலத்தடி நீர் ெோதுெோப்பு 

ஆ) ெழிவுநீர் டமலோண்சம  

இ) மசழநீர் டமலோண்சம 

ஈ) பவள்ைநீர் டமலோண்சம 

✓ ெழிவுநீர் டமலோண்சமக்ெோே ‘சுஜலோம் 2.0’ ெரப்புசரசய 

மத்திய ஜல்சக்தி அசமச்சர் ெடஜந்திர சிங் பசெோவத் 

பதோ ங்கிசவத்தோர். இந்தோண்டு உலெ நீர் நோளுக்ெோேக் 

ெருப்பெோருள், “நிலத்தடிநீர்: ெண்ணுக்கு பதரியோதசத 

ெோணச்பசய்வது”. 

✓ மக்ெள் ெங்ெளிப்பின்மூலம் ெழிவுநீர் டமலோண்சமசய 

டமற்பெோள்வதுதோன் இப்பிரசோரத்தின் டநோக்ெம். இந்தப் 

பிரச்சோரம்மூலம் பெோதுமக்ெள், ெஞ்சோயத்துக்ெள், ெள்ளிெள் 

மற்றும் அங்ென்வோடிெசை ெழிவுநீர் டமலோண்சமக்கு 

ெயன்ெடுத்த திட் மி ப்ெட்டுள்ைது. 

 

9. ொனிலிருந்து ொன் இலக்சகத் தாக்கும் பிரம்கமாஸ் 

சூப்பர்ைானிக் ஏவுகசணசய வெற்றிகரமாக கைாதசன 

வைய்த அசமப்பு எது? 

அ) ISRO 

ஆ) DRDO  

இ) HAL 

ஈ) BHEL 

✓ அந்தமோன் & நிக்டெோெோர் தீவுெளில் ெோதுெோப்பு ஆரோய்ச்சி 

மற்றும் டமம்ெோட்டு அசமப்பு (DRDO) வோனில் இருந்து 

வோன் இலக்செத் தோக்கும் பிரம்டமோஸ் சூப்ெர்சோனிக் 

ஏவுெசணசய பவற்றிெரமோெ ெரிடசோதசே பசய்தது. 

நீட்டிக்ெப்ெட்  ஏவுெசண அதன் இலக்செ துல்லியமோெத் 

தோக்கியது. 

 

10. 2022இல், ‘BIMSTEC உச்சிமாநாட்சட’ நடத்தும் நாடு 

எது? 

அ) இந்தியோ 

ஆ) இலங்செ  

இ) ெோகிஸ்தோன் 

ஈ) வங்ெோைடதசம் 

✓ வங்ெோை விரிகு ோ ெல்துசற பதோழில்நுட்ெ பெோருைோதோர 

கூட்டுறவிற்ெோே முன்பேடுப்பு (BIMSTEC) உச்சிமோநோடு 

ந ப்ெோண்டில் இலங்செயோல் ந த்தப்ெடுகிறது. BIMSTEC 

சோசேம் & டெோக்குவரத்து இசணப்புக்ெோே BIMSTEC 

மோஸ் ர் திட் ம் ஆகியசவ இலங்செ உச்சிமோநோட்டின் 

டெோது செபயழுத்தி ப்ெ வுள்ைே. 

✓ BIMSTEC அசமப்பு 1997–இல் நிறுவப்ெட் து. டமலும் இது 

வோங்ெோைடதசம், பூ ோன், இந்தியோ, டநெோைம், இலங்செ, 

மியோன்மர் மற்றும் தோய்லோந்து ஆகிய ஏழு உறுப்பு 

நோடுெசை உள்ை க்கியதோகும். 

 



 

1. இந்தியோ-ஐக்கிய அரபு அமீரெம் தச யற்ற வர்த்தெ 

ஒப்ெந்தம்: டம 1-இல் அமலோெ வோய்ப்பு 

இந்தியோ-ஐக்கிய அரபு அமீரெம் இச யிலோே தச யற்ற 

வர்த்தெ ஒப்ெந்தம் நிெழோண்டு டம 1 முதல் அமலுக்கு வர 

வோய்ப்புள்ைதோெ மத்திய வர்த்தெம் மற்றும் பதோழில்துசற 

அசமச்சர் பியூஷ் டெோயல் பதரிவித்துள்ைோர். 

ஐக்கிய அரபு அமீரெத்தில் துசெ எக்ஸ்டெோ ெண்ெோட்சி 

நச பெற்று வருகிறது. இந்தக் ெண்ெோட்சியில் மத்திய 

அசமச்சோா் பியூஷ் டெோயல் ெலந்துபெோண்டு டெசியதோவது: 

தற்டெோது இந்தியோ-யுஏஇ இச யிலோே வர்த்தெத்தின் 

மதிப்பு 60 பில்லியன்  ோலர் (சுமோர் `4.50 லட்சம் டெோடி). 

இதசே அடுத்த 5 ஆண்டுெளில் 100 பில்லியன்  ோலரோெ 

(சுமோர் 7.60 லட்சம் டெோடி) அதிெரிக்கும் டநோக்கில், ெ ந்த 

பிப்ரவரி மோதம் இந்தியோ, யுஏஇ இச டய விரிவோே 

பெோருைோதோர ஒத்துசழப்பு ஒப்ெந்தம் செபயோப்ெோேது. 

இந்த ஒப்ெந்தம் பதோ ர்ெோே விரிவோே தெவல்ெள் பெோது 

பவளியில் பவளியி ப்ெட்டுள்ைது. அந்த ஒப்ெந்தம் 

பதோ ர்ெோே ஆவணப் ெணிெள், சுங்ெ அறிவிக்செெசை 

விசரந்து முடிக்ெ முயற்சிக்ெப்ெட்டு வருகிறது. 

இந்த ஒப்ெந்தத்சத நிெழோண்டு டம 1 முதல் அமல்ெடுத்த 

முடியும் என்று நம்புகிடறோம். இதன்மூலம் யுஏஇ சந்சதக்கு 

ஜவுளி, டவைோண்சம, ரத்திேம் மற்றும் ஆெரணங்ெள் 

டெோன்ற துசறெளின் 6,090 சரக்குப் பெோருள்ெசை 

வரிெளின்றி இந்திய வர்த்தெர் ஏற்றுமதி பசய்யமுடியும். 

தற்டெோது இந்தியோவிலிருந்து 26 பில்லியன்  ோலர் (சுமோர் 

`2 லட்சம் டெோடி) மதிப்பிலோே சரக்குெள் யுஏஇக்கு 

ஏற்றுமதி பசய்யப்ெடுகின்றே. இந்நிசலயில், சிஇபிஏ 

ஒப்ெந்தம் அமலுக்கு வரும் நோளிலிருந்து யுஏஇக்கு 

ஏற்றுமதி பசய்யப்ெடும் 90% சரக்குெளுக்கு முழுசமயோே 

வரிவிலக்குக் கிச க்கும். எஞ்சிய 9.5% சரக்குெளுக்கு 

அடுத்த 5-10 ஆண்டுெளில் வரிவிலக்குக் கிச க்கும். 

 

2. சுவிஸ் ஓென் ெோட்மின் ன்: சிந்து ‘சோம்பியன்’ 

சுவிஸ் ஓென் ெோட்மின் ன் ஒற்சறயர் பிரிவில் 

இந்தியோவின் சிந்து சோம்பியன் ெட் ம் பவன்றோர். 

சுவிட்சர்லோந்தின் ெசல் நெரில், சுவிஸ் ஓென் ‘சூப்ெர் 300’ 

ெோட்மின் ன் பதோ ர் ந ந்தது. இதன் பெண்ெள் ஒற்சறயர் 

பிரிவு செேலில் இந்தியோவின் சிந்து, தோய்லோந்தின் 

புசோேன் டமோதிேர். முதல் பசட்ச  21-16 எேக் 

செப்ெற்றிய சிந்து, இரண் ோவது பசட்ச  21-8 எே 

பவன்றோர். 

பமோத்தம் 49 நிமி ம் நீடித்த டெோட்டியில் அசத்திய சிந்து 

21-16, 21-8 என்ற டநர் பசட் ெணக்கில் பவற்றி பெற்று, 

இத்பதோ ரில் முதன்முசறயோெ டெோப்செ பவன்றோர். 

 

  

 

 

 



        

    

3. மோற்றுத் திறேோளிெளுக்ெோே உெெரண மோதிரிெசை 

டதர்வு பசய்ய புதிய திட் ம்: ந ப்ெோண்டில் `9.50 டெோடி 

நிதி ஒதுக்கீடு 

மோற்றுத் திறேோளிெளுக்ெோே உதவி உெெரணங்ெளின் 

மோதிரிெசை டதர்வு பசய்ய புதிய திட் ம் அறிமுெம் 

பசய்யப்ெட்டுள்ைது. டமலும், இத்திட் த்சதச் பசயல்ெடுத்த 

ந ப்ெோண்டில் `9.50 டெோடி நிதி ஒதுக்கீடு பசய்யப்ெட்டு 

உள்ைது. தமிழெம் முழுவதும் 13 லட்சத்துக்கும் டமற்ெட்  

மோற்றுத்திறேோளிெள் வசித்து வருகின்றேர். இவர்ெளில் 

உதவி உெெரணங்ெள் டதசவப்ெடும் மோற்றுத் 

திறேோளிெளுக்கு ஆண்டுடதோறும் சக்ெர நோற்ெோலி, 

டமோட் ோர் பெோருத்திய சதயல் இயந்திரம் உள்ளிட்  24 

வசெயோே உெெரணங்ெள் வழங்ெப்ெட்டு வருகின்றே. 

இவ்வோறு வழங்ெப்ெடும் உதவி உெெரணங்ெள் 

குறிப்பிட்  மோதிரிெளில் மட்டுடம வடிவசமக்ெப்ெட்டிருக்கு 

-ம். இதேோல், மோற்றுத்திறேோளிெள் குறிப்பிட்  மோதிரிசய 

-த்தோன் பெறடவண்டிய நிசல உள்ைது. இவற்றுக்கு 

மோற்றோெ, மோற்றுத்திறேோளிெள் மோதிரிெசை டதர்வு 

பசய்ய புதிய திட் த்சத பசயல்ெடுத்த தமிழெ அரசு முடிவு 

பசய்துள்ைது. இதேடிப்ெச யில், தமிழெத்தில் மோற்றுத் 

திறேோளிெள் டதர்வு பசய்யும் உெெரணங்ெளின் 

மோதிரிெளுக்கும் மோனியம் வழங்கும் திட் ம் 

அறிமுெப்ெடுத்தப்ெட்டுள்ைது. 

இந்தத் திட் த்தின்கீழ் முதல்ெட் மோெ மூன்று சக்ெர 

சசக்கிள், சக்ெர நோற்ெோலி, டமோட் ோர் பெோருத்திய சதயல் 

இயந்திரங்ெள், ெோதுக்குப் பின்ேோல் அணியும் ெோபதோலிக் 

ெருவிெள் மற்றும் டமோட் ோர் பெோருத்தப்ெட்  நெரும் 

வண்டிெள் ஆகிய ஐந்து வசெயோே உெெரணங்ெசை 

மோற்றுத்திறேோளிெள் டதர்வு பசய்ய அனுமதியளிக்ெப்ெட் 

-டுள்ைது. இதன்மூலம், தோங்ெள் விரும்பிய 

உெெரணங்ெசை டதர்வு பசய்வதற்ெோே வோய்ப்பு 

மோற்றுத் திறேோளிெளுக்கு ஏற்ெட்டுள்ைது. ந ப்ெோண்டில் 

இந்த திட் த்சத பசயல்ெடுத்த `9.50 டெோடி நிதி ஒதுக்கீடு 

பசய்யப்ெட்டுள்ைது. 

 

4. சமூெ வசலதைங்ெசை ெண்ெோணிக்ெ இஸ்டரல் 

பதோழில்நுட்ெம்: தமிழெ ெோவல் துசறயின் சசெர் க்சரம் 

பிரிவில் அறிமுெம் 

தமிழெ ெோவல் துசறயின் சசெர் கிசரம் பிரிவில், சமூெ 

வசலதைங்ெசைக் ெண்ெோணிக்ெ இஸ்டரல் 

பதோழில்நுட்ெம் அறிமுெம் பசய்யப்ெட்டுள்ைது. 

பெோசல, பெோள்சை, ெ த்தல் உள்ளிட்  குற்றச் 

பசயல்ெளின் எண்ணிக்செ குசறந்து வந்தோலும், வங்கி 

டமோசடி, கிபரடிட் ெோர்டு, ப பிட் ெோர்டு டமோசடிெள், டெோலி 

ெணக்கு மூலம் டமோசடி பசய்தல், சமூெ வசலதைங்ெளில் 

டெோலி பசய்திெசைப் ெரவவிடுதல், அவதூறு ெரப்புதல், 

இசணயதைம்மூலம் பெண்ெள், குழந்சதெசை மே 

ரீதியில் துன்புறுத்துதல், ஆன்சலன் டமோசடி, 

வன்முசறசயத் தூண்டும் வசெயில் ெருத்துெசைப் 

ெதிவிடுதல் உள்ளிட்  சசெர் குற்றங்ெளின் 

எண்ணிக்செ அதிெரித்து வருகிறது. 

குறிப்ெோெ, 2020-ம் ஆண்டில்தமிழெத்தில் சசெர் 

குற்றங்ெள்இரண்டு ம ங்கு அதிெரித்திருப்ெதோெ டதசிய 

குற்ற ஆவணக் ெோப்ெெம் பதரிவித்துள்ைது. எேடவ,சசெர் 

குற்றங்ெசைத் தடுக்ெவும்,ந ந்த குற்றங்ெளில் 

குற்றவோளிெசை அச யோைம் ெண்டு செது பசய்யவும் 

ெோவல் துசறயிேர் ெல்டவறு பதோ ர் ந வடிக்செெசை 

டமற்பெோண்டுள்ைேர். 

அதன் ஒருெகுதியோெ, இசணய குற்ற வழக்குெளில் 

விசரவோெ துப்புதுலக்கும் வசெயில் தமிழெத்தில் 

முதல்முசறயோெ பசன்சே டவப்டெரியில் அதிநவீே 

சசெர் த ய ஆய்வெம் உருவோக்ெப்ெட்டுள்ைது. இது 

விசரவில் ெயன்ெோட்டுக்கு வர உள்ைது. 

அடதடெோல, வோட்ஸ்-அப், முெநூல், இன்ஸ் ோகிரோம் 

உள்ளிட்  சமூெ வசலதைங்ெசைக் ெண்ெோணிக்ெ 

இஸ்டரல் பதோழில்நுட்ெம் டெோலீஸோரின் ெயன்ெோட்டுக்கு 

பெோண்டு வரப்ெட்டுள்ைது. முதற்ெட் மோெ பசன்சே 

ெோவைதுறக்கு இத்பதோழில்நுட்ெம் அறிமுெப்ெடுத்தப்ெட்டு 

உள்ைது. 

 


