
        

    

1. காசந ாயை ஒழிப்பதற்கு தரவு சார்ந்த ஆராய்ச்சிைான, 

‘Dare2eraD TB’ஐத் ததாடங்கியுள்ள  ாடு எது? 

அ) வங்காளதேசம் 

ஆ) இந்தியா  

இ) தேபாளம் 

ஈ) சீனா 

✓ மத்திய அறிவியல் & தோழில்நுட்ப அமமச்சர் ஜிதேந்திர 

சிங், உலக காசதோய் ோளன்று, உயிரி தோழில்நுட்பத் 

துமையின், ‘Dare2eraD TB’ என்னும் காசதோமய 

ஒழிப்பேற்கான ேரவு அடிப்பமையிலான ஆராய்ச்சிமயத் 

தோைங்கினார். ‘Dare2eraD TB’ என்பது, இந்திய காச 

தோய் மரபணு கண்காணிப்பு கூட்ைமமப்பு, இந்திய காச 

தோய் அறிவுசார் மமயம் தபான்ை முன்முயற்சிகமள 

உள்ளைக்கிய ஒரு திட்ைமாகும். 

 

2. மத்திை சுற்றுச்சூழல் அயமச்சகம் எத்நததியை, ‘நதசிை 

டால்பின்  ாள்’ என அறிவித்துள்ளது? 

அ) ஏப்ரல்.5 

ஆ) தம.5 

இ) ஜூமல.5 

ஈ) அக்தைாபர்.5  

✓ மத்திய சுற்றுச்சூழல் அமமச்சகமானது அக்தைாபர்.5ஆம் 

தேதிமய தேசிய ைால்பின் ோள் என அறிவித்துள்ளது. 

இந்ே ஆண்டு (2022) முேல் ஆண்டுதோறும் இந்ே ோள் 

கமைப்பிடிக்கப்படும். தேசிய ைால்பின் ோமள அறிவிப்பேற் 

-கான முடிவு தேசிய வனவுயிரிகள் வாரியத்தின் நிமலக் 

குழுவால் எடுக்கப்பட்ைது. 

 

3. சமீபத்தில் கடற்பயடயின் எந்தக்கப்பலுக்கு மதிப்புமிக்க 

‘குடிைரசுத்தயைவரின் வண்ண விருது’ வழங்கப்பட்டது? 

அ) INS வல்சுரா  

ஆ) INS தகாமதி 

இ) INS பிரம்மபுத்திரா 

ஈ) INS தபட்வா 

✓ இந்தியக்குடியரசுத்ேமலவர் இராம்ோத் தகாவிந்த், ‘INS 

வல்சுரா’ கப்பலுக்கு மதிப்புமிக்க ‘குடியரசுத்ேமலவரின் 

வண்ண விருமே’ வழங்கினார். இரண்ைாம் உலகப் 

தபாரின்தபாது ராயல் இந்திய கைற்பமைக்காக 1942இல் 

இக்கப்பல் உருவாக்கப்பட்ைது. இந்தியா குடியரசாக ஆன 

பிைகு, 1950 ஜூமல 01-இல், இக்கப்பலுக்கு ‘INS வல்சுரா’ 

எனப் தபயர் சூட்ைப்பட்ைது. 

 

4. ‘தனியுரியம மற்றும் தனிப்பட்ட தரவுகளின் பாதுகாப்பு 

குறித்த நபரறிவிப்யப’ தவளியிட்ட சங்கம் எது? 

அ) G-20 

ஆ) ஐதராப்பிய ஒன்றியம்  

இ) G-7 

ஈ) NATO 

✓ ஐதராப்பிய ஒன்றியம் (EU), ஆஸ்திதரலியா, தகாதமாதராஸ், 

இந்தியா, ஜப்பான், தமாரிஷியஸ், நியூசிலாந்து, தேன் 

தகாரியா, சிங்கப்பூர் மற்றும் இலங்மக ஆகியவற்றின் 

கூட்டுப் பிரகைனத்மே ஐதராப்பிய தவளியக ேைவடிக்மக 

தசமவ அறிவித்ேது. 

✓ ‘ேனியுரிமமபற்றிய பிரகைனம் மற்றும் ேனிப்பட்ை ேரவுக 

-ளின் பாதுகாப்பு’ - டிஜிட்ைல் சூழலில் ேம்பிக்மகமய 

வலுப்படுத்துவதோடு உயர்நிமல ேரவு பாதுகாப்பு மற்றும் 

ேனியுரிமமயின் ேரங்கமள தமம்படுத்துவதில் சர்வதேச 

ஒத்துமழப்மப தமம்படுத்துவமே இது ேனது தோக்கம் 

எனக் தகாண்டுள்ளது. 

 

5. மத்திை பட்தெட்டின்படி, அனல்மின் நியைைங்களில் 

எத்தயன % பநைாமாஸ் துகள்கள் பைன்படுத்தப்படும்? 

அ) 2-3% 

ஆ) 3-5% 

இ) 5-7%  

ஈ) 7-9% 

✓ 2022-23 மத்திய பட்தஜட்டில் கூறியபடி, அனல்மின் 

நிமலயங்களில் 5-7% பதயாமாஸ் துகள்கள் பயன்படுத்ே 

-ப்படும். இேன் விமளவாக ஆண்டுதோறும் 38 MMT 

CO2 வெளியயற்றம் மீதப்படும். 

✓ “நிலக்கரி அடிப்பமையிலான மின்னுற்பத்தி நிமலயங்க 

-ளில் இமண உமலயூட்டிமூலம் மின்னுற்பத்திக்கான 

உயிரிப்தபாருட்கமளப் பயன்படுத்துவேற்கான திருத்ேப்ப 

-ட்ை தகாள்மகயின்” கீழ், நிலக்கரியுைன் தவளாண் 

எச்சங்களால் தசய்யப்பட்ை உயிரித் துகள்கமள கலப்பமே 

எரிசக்தி அமமச்சகம் கட்ைாயமாக்கியுள்ளது. இவ்வாமண 

தவளியிைப்பட்ை ோளிலிருந்து ஈராண்டுகளுக்குப்பிைகு 

இது முழு சேவீேமான 7%-த்மே எட்டியிருக்கும். 

 

6. உைக காற்று தர அறிக்யக - 2022இன்படி, ததாடர்ந்து 

4ஆம் ஆண்டாக உைகின் மிகவும் மாசுபட்ட தயை கரம் 

என உள்ள  கரம் எது? 

அ) தைாக்கிதயா 

ஆ) புது தில்லி  

இ) தபய்ஜிங் 

ஈ) நியூயார்க் 

✓ சுவிஸ் நிறுவனமான ‘IQAir’ ேயாரித்ே உலக காற்று ேர 

அறிக்மகயின்படி, புது தில்லி தோைர்ந்து ோன்காவது 

ஆண்ைாக உலகின் மிகவும் மாசுபட்ை ேமலேகராக 

உள்ளது. இவ்வறிக்மகயின்படி, எந்ே ோட்ைாலும் 2021-

இல் WHOஆல் நிர்ணயிக்கப்பட்ை காற்றின் ேரத்மே தபை 

இயலவில்மல. 2021ஆம் ஆண்டிற்கான மிகதமாசமான 

காற்று ேரத்துைன் 35 இந்திய ேகரங்கள் இப்பட்டியலில் 

இைம்தபற்றுள்ளன. அதில், பிவாடி (ராஜஸ்ோன்) பட்டியலில் 

முேலிைத்திலும், அமேத்தோைர்ந்ே இைத்தில் காஜியாபாத் 

(உத்ேர பிரதேசம்) ேகரம் 2ஆம் இைத்திலும் உள்ளது. 

 

 

 

 

 

 

 

 



        

    

7. அண்யமயில், 53.2°C தவப்பநியையுடன் புவியின் மிக 

தவப்பமான இடமாக மாறிை  ாடு எது? 

அ) ஐக்கிய அரபு அமீரகம் 

ஆ) குமவத்  

இ) ஓமன் 

ஈ) மாலத்தீவுகள் 

✓ சமீபத்தில் 53.2°C (127.7°F) தவப்பநிமலயுைன் பூமியின் 

மிகதவப்பமான இைமாக குமவத் மாறியது. சமீபத்திய 

ஆய்வின்படி, அேன் ேமலேகரத்தில் நிகழ்ந்ே தவப்பம் 

தோைர்பான இைப்புகளில் 67% காலநிமல மாற்ைத்ோல் 

ஏற்பட்ைோகும். உலக வளக் கழகத்தின் கூற்றுப்படி, அந்ே 

ோடு மின்சாரத்திற்காக தோைர்ந்து எண்தணமய எரித்து 

வருகிைது. தமலும் ேனிேபர் CO2 உமிழ்வு பட்டியலிலும் 

முேலிைத்தில் உள்ளது. 

 

8. சமீபத்தில் தனது தடன்னிஸ் வாழ்விலிருந்து ஓய்வுற்ற 

ஆஷ்லி பார்டி சார்ந்த  ாடு எது? 

அ) ஆஸ்திதரலியா  

ஆ) அதமரிக்கா 

இ) இத்ோலி 

ஈ) சுவிச்சர்லாந்து 

✓ உலகின் தேம்பர்.1 வென்னிஸ் வீராங்கனையாை ஆஷ்லி 

பார்டி ேனது 25ஆம் வயதில் தோழிற்முமை தைன்னிஸில் 

இருந்து ஓய்வுறுவோக அறிவித்ோர். ஆஷ்லி பார்டி இந்ே 

ஆண்டு ஜனவரியில் ேைந்ே ஆஸ்திதரலிய ஓப்பன் உட்பை 

3 கிராண்ட்ஸ்லாம் ஒற்மையர் தபாட்டிகளில் தவன்ைார். 

 

9. “The Little Book of Joy” என்ற நூலின் ஆசிரிைர்கள் 

ைார்? 

அ) ேலாய் லாமா & தைஸ்மண்ட் டுட்டு  

ஆ) சச்சின் தைண்டுல்கர் & பிமரயன் லாரா 

இ) பராக் ஒபாமா & மிச்தசல் ஒபாமா 

ஈ) சுோ மூர்த்தி & ோராயண மூர்த்தி 

✓ 2016ஆம் ஆண்டில், தபராயர் தைஸ்மண்ட் டுட்டு மற்றும் 

ேலாய் லாமா ஆகிதயார் இமணந்து, “The Book of Joy: 

Lasting Happiness in a Changing World” என்ை ேமலப்பில் 

ஒரு நூனை எழுதினர். இந்ே நூல் ஒரு மில்லியனுக்கும் 

அதிகமான பிரதிகள் விற்றுள்ளதோடு 40-க்கும் தமற்பட்ை 

தமாழிகளில் தமாழிதபயர்க்கப்பட்டுள்ளது. 

 

10. ‘இராஜீவ் காந்தி பூமிஹீன் கிரிஷி மஸ்தூர் நிைாய் 

நைாெனா’ சார்ந்த மாநிைம் எது? 

அ) பஞ்சாப் 

ஆ) இராஜஸ்ோன் 

இ) சத்தீஸ்கர்  

ஈ) மணிப்பூர் 

✓ சத்தீஸ்கர் மாநில முேலமமச்சர் பூதபஷ் பாதகல், 2022-

23ஆம் ஆண்டிற்கான `1,04,000 தகாடி மதிப்பிலான 

பட்தஜட்மை ோக்கல் தசய்ோர். இது, முந்மேய ஆண்மை 

விை 7% அதிகமாகும். 

✓ மாநில அரசு ஊழியர்களுக்கான பமழய ஓய்வூதியத் 

திட்ைத்மே மீட்தைடுப்போகவும், சமஉ-க்களுக்கு வழங்கப் 

-படும் உள்ளூர் பகுதி தமம்பாட்டு நிதிமய இரட்டிப்பாக்கு 

-வோகவும் அவர் அறிவித்ோர். இராஜீவ் காந்தி கிசான் 

நியாய் திட்ைத்திற்கு `6,000 தகாடி நிதி ஒதுக்கீடு மற்றும் 

இராஜீவ்காந்தி பூமிகீன் கிரிஷி மஸ்தூர் நியாய் தயாஜனா 

திட்ைத்தின்கீழ் ஆண்டுக்கு `6,000 முேல் `7,000 வமர 

ஊதியம் உயர்த்ேப்படும் என்றும் அறிவிக்கப்பட்ைது. 

 

 

1. நிகழாண்டில் ஏழு தசயற்மகக்தகாள்கள் விண்ணில் 

தசலுத்ேப்படும்: மத்திய அமமச்சர் ஜிதேந்திர சிங் 

நிகழாண்டில் இஸ்தரா ஏழு தசயற்மகக்தகாள்கமள 

விண்ணில் தசலுத்ே திட்ைமிட்டிருப்போக மத்திய 

அறிவியல் & தோழில்நுட்பத் துமை இமணயமமச்சர் 

ஜிதேந்திர சிங் கூறியுள்ளார். 

இதுகுறித்து மக்களமவயில் தகள்வி ஒன்றுக்கு எழுத்து 

மூலம் அளித்ே பதிலில், “PSLV C-52 ஏவுகலம்மூலம் புவி 

கண்காணிப்பு தசயற்மகக்தகாள் EOS-4 கைந்ே பிப்.14-

இல் ஸ்ரீஹரிதகாட்ைாவிலிருந்து விண்ணில் ஏவப்பட்ைது. 

விண்தவளியின் சுற்று வட்ைப்பாமேயில் 

தசயல்படுவேற்காக உள்ோட்டிதலதய உருவாக்கப்பட்ை 

2ஆம் ேமலமுமை ோதனா தசயற்மகக்தகாள்களில் 

முேலாவோன INS-2டிடி-உம் இேனுைன் அனுப்பப்பட்ைது. 

இதேதபால, நிகழாண்டில் இஸ்தரா ஏழு தசயற்மகக் 

தகாள்கமள விண்ணில் தசலுத்ே திட்ைமிட்டுள்ளது. 

 

2. மூத்ே எழுத்ோளர் இந்திரா பார்த்ேசாரதிக்கு சாகித்திய 

அகாதேமியின் உயரிய அங்கீகாரம் 

மூத்ே ேமிழ் எழுத்ோளர் இந்திரா பார்த்ேசாரதி, சாகித்திய 

அகாதேமியின் உயரிய தபல்தலாஷிப் அங்கீகாரம் வழங்கி 

தகளரவிக்கப்பட்ைார். 

மூத்ே ேமிழ் எழுத்ோளர்களில் ஒருவரும் ேமிழ்ப் 

தபராசிரியருமான இந்திரா பார்த்ேசாரதி, சாகித்திய 

அகாதேமியின் மதிப்புக்குரிய 21 உறுப்பினர்களில் 

ஒருவராக கைந்ே ஆண்டு தசப்ைம்பர் மாேம் தோோ்ந்தேடுக்க 

-ப்பட்ைார். 91 வயோன இவர் சாகித்திய அகாதேமி விருது 

உள்ளிட்ை பல விருதுகமளப் தபற்றுள்ளார். 

இலக்கியத்துக்கு நீண்ைகாலமாகத் தோண்ைாற்றிய எழுத் 

-ோளர்களுக்கு வழங்கப்படும் சாகித்திய தபல்தலாஷிப் 

அங்கீகாரம் ேமிழ்ோட்மைச் தசர்ந்ே இராஜாஜி, தே தபா 

மீனாட்சி சுந்ேரனார், தக ஆர் சீனிவாசன், தஜயகாந்ேன் 

ஆகிதயாருக்கு வழங்கப்பட்டுள்ளது. 

ேற்தபாது மூத்ே ேமிழ் எழுத்ோளர் இந்திரா 

பார்த்ேசாரதிக்கு இவ்விருது வழங்கப்பட்டுள்ளது. 

 

 

 

 

 

 


