
        

    

1. ‘முக்கியமந்திரி பார்க் ச ௌந்தர்யகரன்’ திட்டத்ததச் 

ச யல்படுத்துகிற இந்திய மாநிலம்/UT எது? 

அ) உத்தர பிரததசம் 

ஆ) புது தில்லி  

இ) மத்திய பிரததசம் 

ஈ) குஜராத் 

✓ ‘முக்கியமந்திரி பார்க் சசௌந்தர்யகரன்’ திட்டம் புது தில்லி 

அரசால் சசயல்படுத்தப்பட்டு வருகிறது. இந்தத் திட்டத்தின் 

ஒருபகுதியாக, தில்லி முதல்வர் அரவிந்த் சகஜ்ரிவால், 

ததசிய தலைநகரத்தில் சுமார் 3000 ஏக்கர் பரப்பளவில் 

உள்ள 17 நகர்ப்புறக் காடுகலள, ‘உைகத்தரம்வாய்ந்த’ 

காடுகளாக மாற்ற அதிகாரிகளுக்கு உத்தரவிட்டார். 

 

2. 2022 – ஏசபல் பரிசு யாருக்கு வழங்கப்பட்டுள்ளது? 

அ) சடன்னிஸ் பார்செல் சல்லிவன்  

ஆ) கர்டிஸ் டி. சமக்முல்ைன் 

இ) வில்லியம் பிரவுடர் 

ஈ) ஹால் அசபல்சன் 

✓ நடப்பு 2022ஆம் ஆண்டிற்காெ ‘ஏசபல்’ பரிசு தபராசிரியர் 

சடன்னிஸ் பார்செல் சல்லிவனுக்கு வழங்கப்பட்டுள்ளது. 

இது சிறந்த கணிதவியைாளர்களுக்கு ஆண்டுததாறும் 

வழங்கப்படுகிறது. இந்த விருது 2002–இல் நார்தவ 

அரசாங்கத்தால் நிறுவப்பட்டது. 

✓ தபராசிரியர் சல்லிவனுக்கு, “இயற்கணிதம், வடிவியல் 

மற்றும் இயக்கவியல் அம்சங்களில் இடவியலில் அவர் 

சசய்த பங்களிப்புகளுக்காக” அப்பரிசு வழங்கப்பட்டது. 

 

3. ‘AquaMAP’ தண்ணீர் மமலாண்தம மற்றும் சகாள்தக 

தமயத்ததத் சதாடங்கியுள்ள நிறுவனம் எது? 

அ) ஐஐடி சமட்ராஸ்  

ஆ) IISc சபங்களூரு 

இ) ஐஐடி காரக்பூர் 

ஈ) ஐஐடி தில்லி 

✓ சமட்ராஸ் – இந்திய சதாழில்நுட்பக் கழகம் (IIT) ‘AquaMAP’ 

என்ற நீர் தமைாண்லம மற்றும் சகாள்லக லமயத்லதத் 

திறந்து லவத்து அதன் வலைதளத்லதயும் சதாடங்கியது. 

‘AquaMAP’ என்பது ஒரு ததசிய நீர் லமயமாகும். தமலும், 

இத்திட்டம் ரீதியாக IIT சமட்ராஸ் IIT தார்வாட் உடன் 

இலைந்துள்ளது. 

✓ திறலமயாெ தண்ணீர் தமைாண்லம நலடமுலறகலள 

வடிவலமத்து தமம்படுத்துவதன்மூைம் தண்ணீர் சார்ந்த 

பிரச்சிலெகளுக்கு தீர்வுகலள வழங்குவலத இந்த 

லமயம் தெது தநாக்கமாகக் சகாண்டுள்ளது. 

 

4. ‘Lamitiye – 2022’ என்பது இந்தியாவிற்கும் பின்வரும் 

எந்த நாட்டிற்கும் இதடயிலான ஒரு கூட்டு இராணுவப் 

பயிற்சியாகும்? 

அ) இைங்லக  ஆ) மாைத்தீவுகள் 

இ) சசஷல்ஸ்  ஈ) மடகாஸ்கர் 

✓ ‘Lamitiye – 2022’ என்பது இந்திய இராணுவம் மற்றும் 

சசஷல்ஸ் பாதுகாப்புப் பலடகளுக்கு இலடயிைாெ கூட்டு 

இராணுவப் பயிற்சியின் ஒன்பதாவது பதிப்பாகும். மார்ச் 

22 முதல் 31 வலர சசஷல்ஸ் பாதுகாப்பு அகாதமியில் 

நடத்தப்படும் இந்தப் பயிற்சிக்காக இந்திய இராணுவக்குழு 

சசஷல்ஸ் சசன்றலடந்தது. 

 

5. இந்திய தூர்வாரல் கழகமானது எந்த நிறுவனத்துடன் 

இதைந்து முதலாவது உள்நாட்டு தூர்வாரும் கப்பதல 

உருவாக்கியுள்ளது? 

அ) சகாச்சி கப்பல்கட்டும் நிறுவெம்  

ஆ) மசகான் கப்பல்கட்டும் நிறுவெம் 

இ) தகாவா கப்பல்கட்டுந்தளம் 

ஈ) கார்டன் ரீச் கப்பல் கட்டுநர்கள் & சபாறியாளர்கள் 

✓ இந்திய தூர்வாரல் கழகமமும் சகாச்சின் கப்பல்கட்டும் 

நிறுவெமும் முதைாவது உள்நாட்டு தூர்வாரும் கப்பலை 

உருவாக்குவதற்காெ ஒப்பந்தத்தில் லகசயழுத்திட்டெ. 

இந்தக் கப்பலின் விலை சுமார் `920 தகாடியாகும்.  

✓ இதுதவ இந்தியாவில் கட்டப்படுகிற மிகப்சபரிய மற்றும் 

சதாழில்நுட்ப ரீதியாக தமம்பட்ட தூர்வரும் கப்பல் ஆகும். 

 

6. கிமவாமலடிமயா மதசியப்பூங்கா அதமந்துள்ள இந்திய 

மாநிலம்/UT எது? 

அ) இராஜஸ்தான்  

ஆ) பஞ்சாப் 

இ) மத்திய பிரததசம் 

ஈ) மகாராஷ்டிரா 

✓ கிதவாைாடிதயா ததசியப் பூங்கா இராஜஸ்தானின் பரத்பூர் 

மாவட்டத்தில் அலமந்துள்ளது. சமீபத்தில், ஆபிரிக்காவின் 

‘தபாமா தகப்சரிங் சடக்னிக்’ சகாண்ட ஒரு பரிதசாதலெ 

இப்பூங்காவில் தமற்சகாள்ளப்பட்டது. 

✓ 450 கிமீ சதாலைவில் அலமந்துள்ள முகுந்தரா ஹில்ஸ் 

புலிகள் காப்பகத்தில், இலரயின் தளத்லத தமம்படுத்தவும் 

புள்ளிமான்கலளப் பிடிக்கவும் இடமாற்றம் சசய்யவும் 

இந்தத் சதாழில்நுட்பம் பயன்படுத்தப்படுகிறது. 

 

7.  மீபத்தில் புவி ார் குறியீடு சபற்ற, ‘நரசிங்கம்மபட்தட 

நாகஸ்வரம்’  ார்ந்த மாநிலம் எது? 

அ) தமிழ்நாடு  

ஆ) தகரளம் 

இ) கர்நாடகா 

ஈ) தமற்கு வங்காளம் 

✓ தமிழ்நாட்டின், ‘நரசிங்கப்தபட்லட நாகஸ்வரம்’ ஆனது 

‘பதிலெந்தாம் வகுப்பு இலசக்கருவி’ என்ற பிரிவின்கீழ் 

புவிசார் குறியீடு சபற்றுள்ளது. தஞ்சாவூரில் அலமந்துள்ள 

நரசிங்கம்தபட்லட கிராமத்தில் இந்தக் கருவி லகயால் 

தயாரிக்கப்படுகிறது. ஒரு வலக கருங்காலி மரம் ததர்வு 

சசய்யப்பட்டு இது உருவாக்கப்படுகிறது. 

✓ நாைல் எெப்படும் ஒரு வலக தாவரத்தின் இலைகளில் 

இருந்து இதன் பன்லெமூடி தயாரிக்கப்படுகிறது. 

 

 

 

 

 

 

 



        

    

8. 2022 – உலக காடுகள் நாளுக்கானக் கருப்சபாருள் 

என்ன? 

அ) Forests & Sustainable Production and Consumption  

ஆ) World's Terrestrial Biodiversity 

இ) Role of Forest in Achieving SDGs 

ஈ) Trees – Pathway to Susutainability 

✓ புவியில் உயிர்கலள நிலைநிறுத்துவதில் காடுகளின் 

பங்கு குறித்த விழிப்புைர்லவ அதிகரிக்கும் தநாக்குடன் 

ஒவ்தவார் ஆண்டும் மார்ச்.21 அன்று உைக காடுகள் நாள் 

அனுசரிக்கப்படுகிறது. 

✓ “Forests & Sustainable Production and Consumption” 

என்பது 2022ஆம் ஆண்டிற்காெ கருப்சபாருள் ஆகும். 

ஐநா அலவயின் கூற்றுப்படி, 80% பல்லுயிர் சபருக்கத்தில் 

60,000–க்கும் தமற்பட்ட மர வலககளுடன் உைகின் 

காடுகள் பங்களித்து வருகின்றெ. 

 

9. ‘Hwasong–17’ எனப் சபயரிடப்பட்ட கண்டம் விட்டு 

கண்டம் பாயும் ஏவுகதைதய  மீபத்தில் பரிம ாததன 

ச ய்த நாடு எது? 

அ) சீொ 

ஆ) வட சகாரியா  

இ) ஐக்கிய அரபு அமீரகம் 

ஈ) இஸ்தரல் 

✓ கடந்த 2017ஆம் ஆண்டு முதல் கண்டம்விட்டு கண்டம் 

பாயும் ஏவுகலைலய, ‘Hwasong–17’ என்ற சபயரில் 

பரிதசாதலெ சசய்துள்ளதாக வடசகாரியா உறுதிசசய்து 

உள்ளது. ‘Hwasong–17’ ஆெது அதிகபட்சமாக 6,248.5 

கிமீ உயரத்தில் 1,090 கிமீட்டர் தூரம் பறந்து இைக்லகத் 

தாக்கியது. ‘Hwasong–17’ ஆெது உைகின் மிகப்சபரிய 

கண்டம்விட்டு கண்டம் பாயும் ஏவுகலை எெக் கூறப்படு 

–கிறது. கடந்த 2017 நவம்பரில் பரிதசாதலெ 

சசய்யப்பட்ட ‘Hwasong–15’, சுமார் 4,475 கிமீட்டர் 

உயரத்லத எட்டியது மற்றும் 950 கிமீகலளக் கடந்தது. 

 

10. 2022–இந்திய கா மநாய் அறிக்தகயின்படி, 2021ஆம் 

ஆண்டில் இந்தியாவில் கா மநாய் பாதிப்பு % என்ன? 

அ) 2% 

ஆ) 5% 

இ) 9% 

ஈ) 19%  

✓ ‘2022 – இந்திய காசதநாய் அறிக்லக’ சமீபத்தில் மத்திய 

சுகாதார அலமச்சரால் சவளியிடப்பட்டது.  

✓ இவ்வறிக்லகயின்படி, கடந்தாண்டுகலள ஒப்பிடும்தபாது 

2021ஆம் ஆண்டில் காசதநாயால் பாதிக்கப்பட்டவர்களின் 

எண்ணிக்லக 19 சதவீதம் அதிகரித்துள்ளது. 2021ஆம் 

ஆண்டில் அறிவிக்கப்பட்ட சமாத்த காசதநாயாளிகளின் 

எண்ணிக்லக 19 இைட்சமாகும். 

✓ 2020–இல் இந்த எண்ணிக்லக 16 இைட்சமாக இருந்தது. 

இந்தியாவில் 2019–2020–க்கு இலடயில் காசதநாயால் 

ஏற்படும் இறப்பு விகிதம் 11 சதவீதம் அதிகரித்துள்ளது. 

 

1. தமிழகத்தில் 2 புதிய வணிக வளாகங்கள்: அரசு - அரபு 

நிறுவெம் `3,500 தகாடிக்கு ஒப்பந்தம் 

அரபு நாடுகளில் மிகப்சபரிய வணிக வளாகங்கலள 

நடத்தி வரும் லுலு நிறுவெம், தமிழகத்திலும் 2 புதிய 

வணிக வளாகங்கலள கட்டலமக்கவுள்ளது. இதற்காக 

`3,500 தகாடி மதிப்பிைாெ புரிந்துைர்வு ஒப்பந்தம் 

அபுதாபியில் முதல்வர் மு க ஸ்டாலின் முன்னிலையில் 

லகசயாப்பமாெது. 

 

2. 94-ஆவது ஆஸ்கர் விருதுப்பட்டியல்! 

சிறந்த திலரப்படம் - தகாடா 

சிறந்த அந்நியசமாழித் திலரப்படம் - டிலரவ் லம காாாா் 

(ஜப்பான்) 

சிறந்த இயக்குநர் - தஜன் தகம்பியன் (The Power of the 

Dog) 

சிறந்த நடிகர் - வில் ஸ்மித் (கிங் ரிச்சர்டு) 

சிறந்த நடிலக - சஜசிகா தசஸ்சடயின் (தி ஐஸ் ஆப் 

தடம்மி தபயி) 

சிறந்த குைச்சித்திர நடிகர் - ட்தராய் தகாட்சர் (தகாடா) 

சிறந்த குைச்சித்திர நடிலக - அரியாொ டிதபாஸ் 

(சவஸ்ட் லசடு ஸ்தடாரி) 

சிறந்த அனிதமஷன் திலரப்படம் - என்தகன்தடா (ஜரீத் 

புஷ், லபரன் தஹாவர்டு, கிளார்க் ஸ்சபன்சர்) 

சிறந்த அனிதமஷன் குறும்படம் - தி விண்ட்ஷீல்டு 

லவப்பர் (ஆல்பர்தடா மியால்தகா, லிதயா சான்சசஸ்) 

சிறந்த ஆவைப்படம் - சம்மர் ஆப் தசால் (அமீர் தாம்ப்சன், 

தஜாசப் பதடல்) 

சிறந்த ஆவைக்குறும்படம் - தி குயின் ஆப் தபஸ்கட்பால் 

(சபன் பிரவுட்புட்) 

சிறந்த அசல் திலரக்கலத - சபல்பாஸ்ட் (சகன்ெத் 

பிரொக்) 

சிறந்த தழுவல் திலரக்கலத - தகாடா (சியான் சஹடர்) 

சிறந்த பாடல் – “தநா லடம் டு லட” (பில்லி ஐலிஷ், 

பினியஸ் ஓ காெல்) 

சிறந்த ஒளிப்பதிவு - டியூன் (கிதரக் பிதரசர்) 

சிறந்த படத்சதாகுப்பு - டியூன் (தஜா வாக்கர்) 

சிறந்த கலை வடிவலமப்பு - டியூன் (பாட்ரிஸ் சவர்சமட்) 

சிறந்த விஷுவல் எசபக்ட் - டியூன் 

சிறந்த ஒலித்சதாகுப்பு - டியூன் (தமக் ரூத், மார்க் மங்கினி) 

சிறந்த பின்ெணி இலச - டியூன் (ஹான்ஸ் ஜிம்மர்) 

சிறந்த ஆலட வடிவலமப்பு - குரூசவல்ைா (சஜனி பீவன்) 

சிறந்த ஒப்பலெ, கூந்தல் அைங்காரம் - தி ஐஸ் ஆப் 

தடம்மி தபயி (லிண்டா தடாட்ஸ், ஸ்டீபனி இங்ரம், 

ஜஸ்டின் ராதை) 

 

 

 

 



        

    

3. தசதி சதரியுமா? 

மார்ச்.21: மணிப்பூர் முதல்வராக வீதரன்சிங் இரண்டாவது 

முலறயாகப் சபாறுப்தபற்றார். அவருக்கு ஆளுநர் இை. 

கதைசன் பதவி பிரமாைம் சசய்துலவத்தார். 

மார்ச்.22: தமதகதாட்டு அலை விவகாரத்தில் 

கர்நாடகாவுக்கு எதிராக தமிழக சட்டப் தபரலவயில் 

தீர்மாெம் நிலறதவற்றப்பட்டது. 

மார்ச்.23: சசன்லெ உயர்நீதிமன்றத்துக்கு 

வழக்கறிஞர்கள் N மாைா, S சசளந்தர் ஆகிதயாலரப் புதிய 

நீதிபதிகளாக நியமித்துக் குடியரசுத் தலைவர் ராம்நாத் 

தகாவிந்த் உத்தரவு பிறப்பித்தார். 

மார்ச்.23: உத்தரகண்ட் முதல்வராக புஷ்கர் சிங் தாமி 

இரண்டாவது முலறயாகப் சபாறுப்தபற்றார். அவருக்கு 

ஆளுநர் குர்மிட் சிங் பதவி பிரமாைம் சசய்துலவத்தார். 

மார்ச்.24: தமிழ்நாட்டின் முதைலமச்சராக மு க ஸ்டாலின் 

பதவிதயற்றுக் சகாண்ட பிறகு துபாயில் நலடசபறும் 

சர்வததச சதாழில் கண்காட்சியில் பங்தகற்க முதன் 

முலறயாக சவளிநாடு சசன்றார். 

மார்ச்.25: உத்தர பிரததச முதல்வராக தயாகி ஆதித்யநாத் 

இரண்டாவது முலறயாக மீண்டும் சபாறுப்தபற்றார். 

அவருக்கு ஆளுநர் ஆெந்திசபன் பட்தடல் பதவி 

பிரமாைம் சசய்துலவத்தார். 

மார்ச்.25: தமதகதாட்டு அலை விவகாரத்தில் தமிழ்நாடு 

சட்டப்தபரலவயில் கண்டெ தீர்மாெம் நிலறதவற்றப்பட் 

-டதற்குப் தபாட்டியாக கர்நாடக சட்டப்தபரலவயில் 

ஆதரவு தீர்மாெம் நிலறதவற்றப்பட்டது. 

மார்ச்.27: நியூசிைாந்தில் நலடசபற்றுவரும் 50 ஓவர் 

மகளிர் உைகக்தகாப்லப கிரிக்சகட் தபாட்டியில் 3 சவற்றி, 

4 ததால்விகளுடன் இந்திய அணி சவளிதயறியது. 

 

4. தமிழ்நாட்டில் சபண்களின் பாதுகாப்புக்கு ‘181’ 

இயங்குவது எப்படி? - ஒரு சதளிவுப்பார்லவ 

எதற்காக, எப்தபாது அறிமுகமாெது? – ‘181’ என்பது 

மகளிருக்காெ உதவி எண். இது கட்டைமில்ைா சதாலை 

தபசி எண். இது முதன்முதலில் தலைநகர் தில்லியில்தான் 

சதாடங்கப்பட்டது. 

மத்திய அரசு ‘நிர்பயா நிதி’ என்ற நிதிலய ஏற்படுத்தியது. 

இந்த நிதி ஒதுக்கீட்டின்கீழ்தான் மகளிருக்காெ உதவி 

எண் ‘181’ சதாடங்கப்பட்டது. இந்தச்தசலவ அந்தந்த மாநிை 

தபாலீஸாரின் உதவியுடன் ‘Safe City’ திட்டத்தின்கீழ் 

சசயல்படுத்தப்படுகிறது. தமிழகத்தில் கடந்த 2018 டிசம்பர் 

10 முதல் இச்தசலவ சசயல்படுகிறது.  

இலையதளத்திலும் புகார்… 

‘181’ என்ற எண்லை அலழத்துப் புகார் சசால்ை இயைாத 

தநரத்தில் https://tn181whl.org/tamil/ என்ற இலையதளத் 

-திற்குச் சசன்று அங்குள்ள அரட்லட தசலவலயப் 

பயன்படுத்திதயா இ-பார்ம் பயன்படுத்திதயா புகார் 

அளிக்கைாம். 24 மணி தநரமும் இயங்கக் கூடிய தடால் 

பிரீ எண்லைப் பற்றி அறிந்துசகாள்வததாடு 

அலெவருடனும் பகிர்ந்து சகாள்தவாம். 

 


