 















1. ஆக்சிஸ் வங்கியின் உதவியுடன், ‘டிஜிட்டல் பள்ளி

4. ‘UPI யலட்’ கட்டணப் பரிவர்த்தயனயின் உச்சவரம்பு

நலவாழ்வு தளம்’ ததொடங்கப்பட்ட மொநிலம் / UT எது?

எவ்வளவு?

அ) புது தில்லி

அ) `100

ஆ) பீகார்

ஆ) `200 

இ) புதுச்சேரி 

இ) `500

ஈ) சகாவா

ஈ) `1000

✓

சுமார் 2. 4 லட்ேம் மாணவர்களின் உடல்நலம் குறித்த
தகவல்களை டிஜிட்டல்மயமாக்குவதற்காக புதுச்சேரி அரசு
அண்ளமயில், ‘டிஜிட்டல் பள்ளி நலவாழ்வு தைத்ளத’
அறிமுகப்படுத்தியது. ஆக்சிஸ் வங்கியின் உதவியுடன்
இந்த மமன்மபாருள் உருவாக்கப்பட்டுள்ைது.

✓

இதன்கீழ், மாணவர்களின் ஊட்டச்ேத்து மதிப்பீட்ளடக்
மகாண்டு அவர்கட்கு இரத்தசோளக உண்டா இல்ளலயா
என்பளதக் கண்டறியவியலும். சமலும் அதற்சகற்ப சிகிச்
-ளேகளையும் சமற்மகாள்ை முடியும்.

✓

இந்திய சதசிய மகாடுப்பேவு கழகமாேது (NPCI) ‘UPI
ளலட்’ளட அறிமுகப்படுத்தவுள்ைது. இது இளணயமற்ற
பயன்முளறயில் சிறிய மதிப்பிலாே பரிவர்த்தளேகளை
மேயல்படுத்தும்.

✓

‘UPI ளலட்’ கட்டணப்பரிவர்த்தளேயின் அதிகபட்ே வரம்பு
`200ஆக இருக்கும். ோதேத்தில் உள்ை ‘UPI Lite’ பணப்
ளபயின் மமாத்த வரம்பு `2,000ஆக இருக்கும்.

5. கொலமுயற ததொழிலொளர் பயட கணக்தகடுப்யப (PLFS)
தவளியிடுகிற நிறுவனம் எது?

2. நொட்டின் முதல் மருத்துவ நகரமொன, ‘இந்திரயொணி

அ) NITI ஆசயாக்

தமடிசிட்டி’யய நிறுவவுள்ள இந்திய மொநிலம் எது?

ஆ) சதசிய புள்ளியியல் அலுவலகம் 

அ) உத்தரகாண்ட்

இ) பணியாைர் மற்றும் சவளலவாய்ப்பு அளமச்ேகம்

ஆ) மகாராஷ்டிரா 

ஈ) இந்திய ரிேர்வ் வங்கி

இ) ராஜஸ்தான்

✓

ஈ) ஹிமாச்ேல பிரசதேம்
✓

நாட்டின் முதல் மருத்துவ நகரம் புசேவில் அளமக்கப்படும்
எே மகாராஷ்டிர மாநில அரசு பட்மஜட் தாக்கலின்சபாது
அறிவித்தது. ‘இந்திரயாணி மருத்துவ நகரம்’ எேப் மபயர்
சூட்டப்பட்டுள்ை இது, மருத்துவக் கல்வி மற்றும் ஆராய்ச்சி
வேதிகள் மற்றும் அளேத்து வளக சிறப்பு சிகிச்ளேகளை
-யும் ஒசர கூளரயின்கீழ் வழங்குவளத சநாக்கமாகக்
மகாண்டுள்ைது.

புள்ளியியல் மற்றும் திட்ட அமலாக்க அளமச்ேகத்தின்கீழ்
மேயல்படும் சதசிய புள்ளியியல் அலுவலகம் மவளியிட்ட
ேமீபத்திய காலமுளற மதாழிலாைர்பளட கணக்மகடுப்பின்
படி, இந்தியாவின் நகர்ப்புற சவளலயின்ளம விகிதம்
2021 ஏப்ரல்-ஜூன் காலாண்டில் 12.6%ஆக உயர்ந்து
உள்ைது. இந்த விகிதம் ஜேவரி-மார்ச் காலாண்டில் 9.3
ேதவீதமாக இருந்தது.

6. 2022 - இந்தியொ-ஜப்பொன் வருடொந்திர உச்சிமொநொடு
நயடதபற்ற இடம் எது?

3. ‘சர்வததச துணிச்சல்மிக்க தபண்மணி விருது – 2022’

அ) சடாக்கிசயா

தவன்ற பூமிகொ ஸ்தரஸ்தொ சொர்ந்த நொடு எது?

ஆ) புது தில்லி 

அ) இலங்ளக

இ) மேன்ளே

ஆ) சநபாைம் 

ஈ) ஒோகா

இ) இந்தியா

✓

இந்தியா-ஜப்பான் வருடாந்திர உச்சிமாநாடு 2022-இன்
சபாது புதுதில்லியில் பிரதமர் சமாடியும் ஜப்பானிய பிரதமர்
புமிசயா கிஷிடாவும் சபச்சுவார்த்ளத நடத்திேர். இந்தச்
ேந்திப்புக்குப் பிறகு, ஜப்பான் இந்தியாவில் 5 டிரில்லியன்
மயன் அல்லது `3.2 இலட்ேம் சகாடி முதலீடு மேய்ய
உள்ைதாக இந்தியப் பிரதமர் அறிவித்தார்.

✓

ஜப்பானிய அரோங்கத்தின் தளலவராக ஜப்பான் பிரதமர்
இந்தியா வருவது இது முதல் முளறயாகும்.

ஈ) மியான்மர்
✓

சநபாைத்தின் திருநங்ளககள் உரிளம ஆர்வலர் பூமிகா
ஸ்சரஸ்தா, ஐக்கிய அமமரிக்க மாகாணங்கள் துளறயின்
மதிப்புமிக்க ேர்வசதே துணிச்ேல்மிக்க மபண்மணி விருது,
2022-க்கு சதர்ந்மதடுக்கப்பட்டுள்ைார்.

✓

LGBTQI+ ேமூகத்தின் வாழ்ளவ சமம்படுத்துவதற்காே
அவரது அர்ப்பணிப்புக்காக இந்த விருது அறிவிக்கப்பட்டு
உள்ைது. கடந்த ஆண்டில், முஸ்கன் காதுன் என்னும்
மற்மறாரு சநபாை ஆர்வலர், அமிலத்தாக்குதல்களுக்கு
எதிராே தேது பணிக்காக இவ்விருளத மவன்றார்.









7. விண்தவளியில்

உள்ள தசயற்யகக்தகொள்கயள
அழிக்கக்கூடிய, ‘Relativistic Klystron Amplifier (RKA)’யய
உருவொக்கியுள்ள நொடு எது?
அ) இந்தியா

ஆ) ரஷ்யா

இ) சீோ 

ஈ) இஸ்சரல்



 
✓

✓











சீோ அண்ளமயில் “Relativistic Klystron Amplifier (RKA)”
என்ற ஒரு நுண்ணளல எந்திரத்ளத உருவாக்கியுள்ைது.
இது விண்மவளியில் உள்ை மேயற்ளகக்சகாள்களை
அழிக்கும் திறன்மகாண்டதாகும். இந்தச் ோதேத்தால் Kaகற்ளறயில் 5-மமகாவாட் அைவிலாே அளல மவடிப்ளப
உருவாக்க முடியும்.
இது உள்நாட்டு மற்றும் இராணுவ சநாக்கங்களுக்காக
பயன்படுத்தப்படும் மின்காந்த நிறமாளலயின் ஒருபகுதி
ஆகும். இயக்கப்பட்ட ஆற்றல் ஆயுதங்கள் (Directed Energy
Weapons) எதிரியின் உபகரணங்களை அழிப்பதற்கு மேறி
-வூட்டப்பட்ட மின்காந்த ஆற்றளலப் பயன்படுத்துகின்றே.






1. ஆல் இங்கிலாந்து சபட்மிண்டன்: இறுதிப்சபாட்டியில்
லக்ஷயா மேன் சதால்வி
ஆல் இங்கிலாந்து சபட்மிண்டன் சபாட்டி பர்மிங்காம்
நகரில் நடந்தது. இதில் ஆண்கள் ஒற்ளறயர் இறுதி
ஆட்டத்தில் தரவரிளேயில் 11ஆவது இடம் வகிக்கும்
இந்தியாவின் லக்ஷயா மேன், ‘நம்பர் ஒன்’ வீரரும்,
ஒலிம்பிக் ோம்பியனுமாே விக்டர் ஆக்ேல்மேன்னிடம்
(மடன்மார்க்) 21-10, 21-15 என்ற சநர் மேட்டில் வீழ்ந்து
வீழ்த்தி மவள்ளிப்பதக்கத்ளத வேப்படுத்திோர்.

8. உயிரியல் மற்றும் நச்சு ஆயுதங்கள் தீர்மொனம் குறித்து
எந்தச் சர்வததச அயமப்பில் இந்தியொ வொதிட்டது?

2. ஆஸ்திசரலியாவில் இருந்து மீட்கப்பட்ட 29 பழங்கால
மபாருட்களை பார்ளவயிட்டார் பிரதமர் சமாடி

அ) அகதிகளுக்காே ஐநா உயராளணயகம்
ஆ) ஐநா பாதுகாப்பு அளவ 

ஆஸ்திசரலியாவில் இருந்து மீட்கப்பட்ட 29 பழங்கால
அரிய களலப்மபாருட்களை பிரதமர் பார்ளவயிட்டார்.

இ) ஐநா சுற்றுச்சூழல் திட்டம்
ஈ) பன்ோட்டு நீதிமன்றம்
✓

ஐநா பாதுகாப்பு அளவயில் (UNSC) உயிரியல் மற்றும் நச்சு
ஆயுதங்கள் குறித்த தீர்மாேத்ளத இந்தியா ஆதரித்தது.
சபரழிவு தரும் இந்த வளக ஆயுதங்களின் அளேத்து
வடிவங்களையும் தளடமேய்யும் BTWC தீர்மாேத்திற்கு
அதிக முக்கியத்துவம் மகாடுப்பதாக இந்தியா அறிவித்தது.

9. ‘MV இரொம் பிரசொத் பிஸ்மில்’ என்பது அண்யமயில் எந்த
ஆற்றில் பயணித்த மிக நீளமொன கப்பலொகும்?
அ) கங்ளக
ஆ) பிரம்மபுத்திரா 
இ) நர்மளத
ஈ) கிருஷ்ணா
✓

‘MV இராம்பிரோத் பிஸ்மில்’ என்ற கலம் பிரம்மபுத்திராவில்
பயணஞ்மேய்தளத அடுத்து மிகநீைமாே கப்பளல
பயணிக்க ளவத்த ஒரு ளமல்கல்ளல ோதளேளய
துளறமுகங்கள், கப்பல் சபாக்குவரத்து மற்றும் நீர்வழிகள்
அளமச்ேகம் எட்டியது. 90 மீட்டர் நீைமுள்ை இந்தக் கப்பல்
26 மீட்டர் அகலம் மகாண்டதாக உள்ைது.

10. உலக வொய்நல நொள் தகொண்டொடப்படுகிற தததி எது?
அ) மார்ச்.20 
ஆ) மார்ச்.21
இ) மார்ச்.22
ஈ) மார்ச்.23
✓

வாய்நலம் குறித்த விழிப்புணர்ளவ ஏற்படுத்துவதற்காக
ஒவ்சவார் ஆண்டும் மார்ச்.20ஆம் சததி உலக வாய்நல
நாள் மகாண்டாடப்படுகிறது. “Be Proud of Your Mouth”
என்பது நடப்பாண்டில் (2022) வரும் உலக வாய்நல
நாளுக்காேக் கருப்மபாருைாகும்.









இந்தியாவில் இருந்து கடத்தப்பட்ட சிளலகள் உட்பட 29
பழங்காலப்
மபாருட்களை
ஆஸ்திசரலியாவிலிருந்து
மத்திய அரசு மீட்டுள்ைது. இந்தப் பழங்காலப் மபாருட்கள்
இராஜஸ்தான், குஜராத், மத்திய பிரசதேம், உத்தரபிரசதேம்,
மதலங்காோ, தமிழ்நாடு, சமற்கு வங்கம் ஆகிய
மாநிலங்களை சேர்ந்தளவ.
ஆஸ்திசரலியாவிலிருந்து மீட்டு இந்தியா மகாண்டுவரப்ப
-ட்ட 29 மபாருட்களும் சிவன், ேக்தி, விஷ்ணு, மஜயின்
பாரம்பரியம்,
உருவப்படங்கள்
மற்றும்
அலங்கார
மபாருட்கள் எே ஆறு வளககைாக பிரிக்கப்பட்டுள்ைே.
சமலும் இந்த பழங்கால மபாருட்களும் மணற்கல், பளிங்கு,
மவண்கலம், பித்தளை, காகிதம் சபான்ற மபாருட்கைால்
மேய்யப்பட்டுள்ைே. இந்தப் மபாருட்களை தில்லியில்
பிரதமர் சமாடி பார்ளவயிட்டார்.
இதனிளடசய, இந்தியா-ஆஸ்திசரலியா இளடயிலாே
உச்சிமாநாடு காமணாலிக்காட்சிமூலம் நளடமபற்றது.
ஆஸ்திசரலிய பிரதமர் ஸ்காட் சமாரிேனுடன் பிரதமர்
சமாடி காமணாலிக்காட்சிமூலம் சபசிோர். அப்சபாது,
இந்தியாவிலிருந்து கடத்தப்பட்ட பழங்காலப் மபாருட்களை
திருப்பி
அனுப்பியதற்காக
ஸ்காட்
சமாரிேனுக்கு
இந்தியர்கள் அளேவரின் ோர்பிலும் பிரதமர் சமாடி நன்றி
மதரிவித்தார். இந்தியா-ஆஸ்திசரலியா இளடயிலாே
ஒத்துளழப்பு சவகமாக வைர்ந்து வருவதாகவும் சமாடி
கூறிோர். சமலும், இந்சதா - பசிபிக் பகுதியின்
வைர்ச்சியில் இருநாடுகளும் இளணந்து மதாடர்ந்து
கவேம் மேலுத்துவது, ஐசராப்பாவில் நிலவும் பதற்றமாே
சூழல் ஆகியளவ குறித்து இருநாட்டு தளலவர்களும்
விவாதித்தேர்.
3.
உலக
நாடுகளிளடசய
ஒத்துளழப்பு:
ஐநா
ஆசலாேளேக் குழுவில் இந்திய மபாருைாதார அறிஞர்
குளறந்தபட்ேம் மூன்று அல்லது அதற்கும் சமற்பட்ட
நாடுகளுக்கு இளடசய ஆக்கபூர்வ ஒத்துளழப்ளப
ஏற்படுத்துவதற்காே ஐநாஇன் புதிய உயர்நிளல
ஆசலாேளேக் குழு உறுப்பிேராக இந்திய மபாருைாதார
அறிஞர் ஜயதி சகாஷ் (66) நியமிக்கப்பட்டுள்ைார்.



 















4. உலக தண்ணீர் நாள்
ஒவ்சவார் ஆண்டும் மார்ச்.22 அன்று உலக தண்ணீர்
நாள் மகாண்டாடப்படுகிறது. நீர்வைங்களின் நிளலத்
தன்ளமமிக்க சமலாண்ளமளய வலியுறுத்துவதற்காக
இந்நாள் மகாண்டாடப்படுகிறது.
“நிலத்தடிநீர் - காணாதளத காண ளவத்தல்” என்னும்
கருப்மபாருளில் இந்த ஆண்டு (2022) உலக தண்ணீர்
நாள் மகாண்டாடப்படுகிறது.
5. சமசகதாட்டு அளணக்கு நிதி ஒதுக்கிய கர்நாடக
அரளே கண்டித்து தமிழக ேட்டப்சபரளவயில் தீர்மாேம்
ஒருமேதாக நிளறசவற்றம்
சமசகதாட்டுவில் புதிய அளண கட்ட நிதி ஒதுக்கியுள்ை
கர்நாடக அரளேக் கண்டித்து, தமிழக ேட்டப்சபரளவயில்
ஒருமேதாக தீர்மாேம் நிளறசவற்றப்பட்டது.
அதில் கூறியிருப்பதாவது:
காவிரி நடுவர் மன்றம் 2007ஆம் ஆண்டு பிப்.5ஆம் சததி
அளித்த இறுதித்தீர்ப்பு மற்றும் உச்ேநீதிமன்றம் 2018 பிப்
16ஆம் சததி அளித்த தீர்ப்ளப மதிக்காமலும் ேம்பந்தப்பட்ட
மாநிலங்களின் ஒப்புதளல மபறாமலும், மத்திய அரசின்
எந்தவித அனுமதிளய மபறாமலும் தன்னிச்ளேயாக
காவிரியின் குறுக்சக சமசகதாட்டுவில் அளண கட்ட நிதி
ஒதுக்குவளத எவ்வளகயிலும் ஏற்க முடியாது. எேசவ,
கர்நாடக
அரசின்
மேயலுக்கு
சபரளவ
கடும்
கண்டேத்ளத மதரிவித்துக் மகாள்கிறது.
கர்நாடகாவின் சமசகதாட்டு அளண திட்டத்துக்கு
மதாழில்நுட்பம், சுற்றுச்சூழல் உட்பட எந்த அனுமதியும்
அளிக்கக்கூடாது எே மத்திய அரசுக்கு வலியுறுத்தப்படுகிற
-து. காவிரி நதிநீர்ப் பிரச்சிளே ஒரு நீண்டகால
பிரச்சிளேயாகும். இதற்கு தீர்வாக கடந்த 2018 பிப்.16ஆம்
சததி உச்ேநீதிமன்றம் வழங்கிய தீர்ப்பு மேயலாக்கப்பட்டு
வருகிறது. இப்பிரச்சிளே இரு மாநிலங்களின் உணர்வு
பூர்வமாே பிரச்சிளேயாகும்.
எேசவ, கர்நாடக அரசு சமசகதாட்டுவிசலா, சவறு எந்த
இடத்திசலா அளண அல்லது எந்தவித புதிய நீர்த்சதக்க
திட்டத்ளதயும் மற்ற படுளக மாநிலங்கள், மத்திய அரசின்
ஒப்புதல் இல்லாமல் சமற்மகாள்ைக்கூடாது எே கர்நாடக
அரளே அறிவுறுத்தும்படி மத்திய அரளே சபரளவ சகட்டுக்
மகாள்கிறது.
உச்ேநீதிமன்றத்தின் தீர்ப்ளப மேயல்படுத்த காவிரி
சமலாண்ளம ஆளணயம் அளமக்கப்பட்டுள்ைது. எேசவ,
உச்ேநீதிமன்றத் தீர்ப்பில் குறிப்பிடப்படாத நிளலயில்,
சமசகதாட்டுவில் அளண கட்டுவதற்காே கர்நாடக
அரசின் விரிவாே திட்ட அறிக்ளகளய பரிசீலிக்கசவா,
அதற்கு அனுமதியளிக்கசவா கூடாமதே ஆளணயத்ளத
சபரளவ சகட்டுக் மகாள்கிறது.
கர்நாடக அரசின் இந்த முயற்சிளய முறியடித்து, தமிழக
விவோயிகளின் நலளேப் பாதுகாக்க அரசு எடுக்கும்
அளேத்து நடவடிக்ளககளுக்கும் சபரளவ தேது
ஆதரளவ ஒருமேதாக மதரிவித்துக் மகாள்கிறது.
இவ்வாறு தீர்மாேத்தில் கூறப்பட்டுள்ைது.











 











1. ‘G20 People’s Climate Vote 2021’ என்ற அறிக்கைகை


✓

சுற்றுலாவின் முக்கியத்துவம் ைற்றும் வபாருளாதாரத்தில்
அதன் தாக்கம்குறித்து விழிப்புணர்மவ ஏற்படுத்துதற்காக
ஒவ்தவார் ஆண்டும் ஜனவரி.25 அன்று நாடு முழுவதும்
ததசிய சுற்றுலா நாள் வகாண்டாடப்படுகிறது.

✓

இந்த ஆண்டு, சுற்றுலா அமைச்சகம் ‘அமுதப்வபருவிழா’
என்ற வபயரில் ததசிய சுற்றுலா நாமள அனுசரிக்கிறது.
“Rural and Community Centric Tourism” என்பது இந்த
ஆண்டு ததசிய சுற்றுலா நாளுக்கானக் கருப்வபாருளாகும்.

வெளியிட்ட நிறுெனம் எது?
அ) UNDP 
ஆ) UNESCO
இ) உலக வங்கி
ஈ) WHO
✓

✓

அண்மையில் ஐக்கிய நாடுகளின் வளர்ச்சித் திட்டத்தால்
(UNDP) வவளியிடப்பட்ட, ‘G20 People’s Climate Vote 2021’
அறிக்மகயின்படி, இந்தியாவிலுள்ள 67% இமளஞர்கள்
காலநிமல வநருக்கடிமய உலகளாவிய அவசரநிமல
என்று கருதுகின்றனர்.
அவசரக் வகாள்மக உருவாக்கம் ைற்றும் ைாற்றத்தின்
அவசியம் குறித்தும் இமளஞர்கள் குரல் வகாடுக்கின்றனர்.
அததசையம், பருவநிமல ைாற்றத்மத உலகளாவிய
அவசரநிமலயாகக் கருதும் வயதுவந்ததாருள் இந்திய
ததசத்தில் 58% தபர் ைட்டுதை உள்ளனர்.

5. எந்ே இந்திை ெங்கிக்கு, IFR ஆசிைாவின், ‘ஆசிை
ெங்கிக்ைான விருது’ ெழங்ைப்பட்டுள்ளது?
அ) ஐசிஐசிஐ வங்கி
ஆ) பாரத ஸ்தடட் வங்கி
இ) ஆக்சிஸ் வங்கி 
ஈ) HDFC வங்கி
✓

இந்தியாவின் மூன்றாவது மிகப்வபரிய தனியார் துமற
வங்கியான ஆக்சிஸ் வங்கி, ஈக்விட்டி ைற்றும் கடன்
வழங்குவதில் அதன் வசயல்திறனுக்காக, IFR ஆசியாவின்
ஆசிய வங்கிக்கான விருமதப்வபற்றுள்ளது. இந்த ஆண்டு,
மபனான்ஸ் ஆசியாவின் விருதுகளில், ‘இந்தியாவின்
சிறந்த DCM ஹ ௌஸ்’ விருமதயும் அது வவன்றுள்ளது.

✓

2021 டிச.31 நிலவரப்படி, அவ்வங்கிக்கு நாடு முழுவதும்
4,700 உள்நாட்டு கிமளகள் ைற்றும் 11,060 ATM-கள்
உள்ளன.

2. இந்திை ைடற்பகட நாள் வைாண்டாடப்படுகிற தேதி து?
அ) ைார்ச் 10
ஆ) டிசம்பர் 04 
இ) பிப்ரவரி 10
ஈ) ஆகஸ்ட் 04
✓

1971ஆம் ஆண்டு இந்தியா-பாகிஸ்தான் தபாரின்தபாது,
‘ஆபதரஷன் டிமரவடன்ட்’ நடவடிக்மகயில் இந்திய கடற்
பமடயின் எதிர்த்தாக்குதலுக்கு ைதிப்பளிக்கும் வமகயில்
ஆண்டுததாறும் டிச.4 அன்று இந்திய கடற்பமட நாளாகக்
வகாண்டாடப்படுகிறது. இந்த ஆண்டு (2021), “ஸ்வர்னிம்
விஜய் வர்ஷ்” என்ற கருப்வபாருளின்கீழ் கடற்பமட இந்த
நிகழ்மவக்வகாண்டாடியது.

6. சமீபத்தில் முேன்முகறைாை வைட்டாவெர்ஸில் நுகழந்ே
ெங்கி எது?
அ) உலக வங்கி
ஆ) இந்திய ரிசர்வ் வங்கி
இ) JP தைார்கன் 
ஈ) சிட்டி யூனியன் வங்கி

3. 2022 - உலை நுைர்தொர் உரிகைைள் நாளுக்ைானக்
✓

ைருப்வபாருள் என்ன?



அ) Consumer Rights First
ஆ) Leaving No one Behind
இ) Fair Digital Finance 

JP தைார்கன் வைட்டாவவர்ஸில் ஓர் அங்காடிமய அமைத்த
உலகின் முதல் வங்கியாக ைாறியுள்ளது. அவைரிக்காவின்
மிகப்வபரிய வங்கியான இவ்வங்கி, பிளாக்வசயின் அடிப்ப
-மடயில் இயங்கும் ஓர் உலகான டீவசன்ட்ராலாந்தில்
இதமனத் திறந்துள்ளது.

ஈ) Sustainable Consumerism
✓

✓

7. ஏர் இந்திைாவின் ேகலெராை நிைமிக்ைப்பட்டுள்ள

உலகளாவிய நுகர்தவார் உரிமைகள் நாளானது ைார்ச்
15 அன்று நுகர்தவாரின் உரிமைகமள அங்கீகரிக்கும்
வமகயில் வகாண்டாடப்படுகிறது. உலகம் முழுவதும்
நுகர்தவார் உரிமைகள் குறித்த விழிப்புணர்மவ
ஊக்குவிப்பதத இந்த நாளின் தநாக்கைாகும்.
ஒவ்தவார் ஆண்டும், உலகம் முழுவதும் இந்த நாமளக்
வகாண்டாட ஒரு குறிப்பிட்ட கருப்வபாருள் பின்பற்றப்படுகி
-றது. நடப்பு 2022ஆம் ஆண்டுக்கான உலக நுகர்தவார்
உரிமைகள் நாளின் கருப்வபாருள், “Fair Digital Finance”.

இந்திைர் ைார்?
அ) N சந்திரதசகரன் 
ஆ) நந்தன் நிதலகனி
இ) சஞ்சீவ் தைத்தா
ஈ) தீபக் பதரக்
✓

டாடா சன்ஸ் நிறுவனத்தின் தமலவர் N சந்திரதசகரன்,
இந்திய அரசாங்கத்திடமிருந்து அண்மையில் டாடா
குழுைத்தால் மகயகப்படுத்தப்பட்ட ஏர் இந்தியா என்ற
விைான நிறுவனத்தின் தமலவராக அதிகாரப்பூர்வைாக
நியமிக்கப்பட்டுள்ளார்.

✓

வஜனரல் இன்சூரன்சு கழகத்தின் முன்னாள் CMD ஆலிசு
ஜீ வர்கீசு மவத்யன் ைற்றும் ஹிந்துஸ்தான் யூனிலீவரின்

4. தேசிை சுற்றுலா நாள் வைாண்டாடப்படுகிற தேதி எது?
அ) ஜன.25  ஆ) பிப்.25
இ) ைார்ச்.25

ஈ) ஏப்.25











 











தமலவர் சஞ்சீவ் தைத்தா ஆகிதயார் இந்தக் குழுவில்
தன்னாட்சிமிக்க இயக்குநர்களாக தசர்க்கப்பட்டனர்.

8. 2022 - வெர்ைன் ஓபன் தபாட்டியில் வெள்ளிப்பேக்ைம்
வென்ற இந்திை வீரர் ைார்?

1. வீடுகளின் விமல அதிகரிப்பு: உலக பட்டியலில்
இந்தியாவுக்கு 51-ஆவது இடம்

ஈ) சாய்நா தநவால்

இதுகுறித்து அந்த நிறுவனம் தைலும் கூறியுள்ளதாவது:

2022 - வஜர்ைன் ஓபன் ஆடவர் ஒற்மறயர் பிரிவு இறுதிப்
தபாட்டியில் இந்திய பாட்மிண்டன் வீராங்கமன லக்ஷ்யா
வசன், தாய்லாந்தின் மூத்த வீரரும், உலகின் இருபாதாம்
நிமல வீரருைான குன்வலௌட் விடிட்சார்மனச் சந்தித்தார்.
இதில் லக்ஷ்யா வசன், விடிட்சார்னுக்கு எதிராக அபாரைாக
தபாராடி வவள்ளிப்பதக்கம் வபற்றார்.

உலக அளவில் மிக முக்கிய நகரங்களில் வீடுகளின்
விமல ஆண்டுக்கு ஆண்டு தவகைாக அதிகரித்து
வருகிறது. இந்தப் பட்டியலில் கடந்தாண்டு அக்-டிசம்பர்
காலாண்டு நிலவரப்படி 59.6% விமல அதிகரிப்புடன்
துருக்கி முதலிடத்தில் உள்ளது.

9. 2022 – வபய்ஜிங் குளிர்ைால ஒலிம்பிக்கின் பேக்ைப்
பட்டிைலில் முேலிடம் பிடித்ே நாடு எது?
அ) இந்தியா

அதற்கடுத்தபடியாக, நியூஸிலாந்து (22.6%), வசக் குடியரசு
(22.1%), ஸ்தலாதவக்கியா (22.1%), ஆஸ்திதரலியா (21.8%)
ஆகிய நாடுகள் உள்ளன. இந்தியா 2.1 சதவீத உயர்வுடன்
இப்பட்டியலில் 51-ஆவது இடத்மதப் பிடித்துள்ளது.
கடந்த 2021-இல், ைதலசியா, ைால்டா, வைாரக்தகா
நாடுகளின் சந்மதகளில் வீடுகளின் விமல முமறதய
0.7%, 3.1% ைற்றும் 6.3% குமறந்துள்ளதாக அந்த
நிறுவனம் வதரிவித்துள்ளது.

ஆ) சீனா
இ) நார்தவ 
ஈ) ஜப்பான்
✓

2022 - வபய்ஜிங் குளிர்கால ஒலிம்பிக்கில் பதினாறு
தங்கப்பதக்கங்களுடன் நார்தவ வதாடர்ந்து இரண்டாவது
முமறயாக முதலிடம் பிடித்தது.

✓

அமதத்வதாடர்ந்து வஜர்ைனி 12 தங்கங்கமளயும், சீனா 9
தங்கங்கமளயும் வபற்றன.

10. 2022 - ISSF உலைக்தைாப்கப பேக்ைப்பட்டிைலில்
முேலிடம் பிடித்ே நாடு எது?
அ) இந்தியா 
ஆ) சீனா
இ) பிரான்ஸ்
ஈ) ரஷ்யா

✓



இ) லக்ஷ்யா வசன் 

ஆ) கிடாம்பி ஸ்ரீகாந்த்

✓



உலக அளவில் வீடுகளின் விமல அதிகரிப்பு பட்டியலில்
இந்தியா 2.1 சதவீதத்துடன் 51ஆவது இடத்தில் இருப்பதாக
வசாத்து ஆதலாசமன நிறுவனைான மநட் ப்ராக்
வதரிவித்துள்ளது.

அ) P V சிந்து

✓



எகிப்தின் வகய்தராவில் நமடவபற்ற 2022 - ISSF உலகக்
தகாப்மபயில் இந்தியா நான்கு தங்கம், இரண்டு வவள்ளி
ைற்றும் 1 வவண்கலம் என வைாத்தம் 7 பதக்கங்களுடன்
முதலிடத்மதப் பிடித்தது. நார்தவ ஆறு பதக்கங்களுடன்
இரண்டாவது இடத்தில் உள்ளது.
இந்தியாவின் சார்பாக தங்கம் வவன்றவர்கள்: வபண்கள்
25 மீ பிஸ்டல் அணி - (ரகி சர்தனாபத், ஈஷா சிங் ைற்றும்
ரிதம் சங்வான்); ஆடவர்களுக்கான 10 மீ ஏர் பிஸ்டல் வசௌரப் வசௌத்ரி; ைகளிருக்கான 10 மீ ஏர் பிஸ்டல் அணி (ஈஷா சிங், நிதவதா பரைானந்தம், ருசிரா வினர்கர்) ைற்றும்
25 மீ தரபிட் மபயர் பிஸ்டல் கலப்பணி - (ரிதம் சங்வான்
ைற்றும் அனிஷ் பன்வாலா).

2. இந்தியாவின்
குமறத்தது பிட்ச்

வளர்ச்சி

ைதிப்பீட்மட

8.5%-ஆக

அடுத்த நிதியாண்டுக்கான இந்தியாவின் வபாருளாதார
வளர்ச்சி ைதிப்பீட்மட 8.5 சதவீதைாக குமறத்துள்ளதாக
தரைதிப்பீட்டு நிறுவனைான பிட்ச் வதரிவித்தது.
இதுகுறித்து அந்த நிறுவனம் தைலும் கூறியுள்ளதாவது:
ரஷியா ைற்றும் உக்கமரன் இமடதயயான தபார்
சர்வததச அளவில் பதற்ற நிமலமய உருவாக்கியுள்ளது.
ரஷியா மீது அவைரிக்கா உள்ளிட்ட பல உலக நாடுகள்
வதாடர்ச்சியாக வர்த்தக தமட அறிவிப்புகமள வவளியிட்டு
வருவது சர்வததச நிமலத்தன்மைமய தகள்விக்குறியாக்
-கியுள்ளது. இதனால் வரும் நாள்களில் எரிவபாருள்களின்
உயரும் என்பதுடன் பணவீக்கமும் அதிகரிக்கும் சூழல்
ஏற்பட்டுள்ளது.
இதுதபான்ற பல்தவறு பின்னமடவு சூழல்கமளக்
கருத்தில்வகாண்டு
அடுத்த
நிதியாண்டுக்கான
இந்தியாவின் வபாருளாதார வளர்ச்சிமய 10.3 சதவீதத்தி
-லிருந்து 8.5 சதவீதைாக குமறக்கப்பட்டுள்ளது.
அததசையம், நடப்பு நிதியாண்டுக்கான இந்தியாவின்
வபாருளாதார வளர்ச்சி குறித்த ைதிப்பீடு 0.6 சதவீதம்
உயர்த்தப்பட்டு 8.7 சதவீதைாக நிர்ணயிக்கப்பட்டுள்ளது.
2023-24-இல் இந்த வளர்ச்சி விகிதை 7 சதவீதைாக
இருக்கும் என பிட்ச் வதரிவித்துள்ளது.
3. மார்ச்.24 – உலக காசநநாய் நாள்




கருப்ஹ ாருள்: Invest to End TB. Save Lives









 











4. மார்ச்.23 – தியாகிகள் நாள்
5. ‘H2Ooooh!’ முன்வனடுப்பின் கீழ் இந்திய நதிகளின்
பாதுகாப்பு குறித்த 3 அனிதைஷன் படங்கள் வவளியீடு
உலக தண்ணீர் நாமளவயாட்டி, தூய்மை கங்மகக்கான
ததசிய இயக்கம், UNESCO ைற்றும் பிற பங்குதாரர்கள்
இமணந்து “H2Ooooh! – இந்தியாவின் குழந்மதகளுக்
-கான நீர் திட்டம்” முன்முயற்சியின்கீழ் 3 அனிதைஷன்
படங்கமள வவளியிட்டனர்.
இந்திய ஆறுகளின் பாதுகாப்மப மையைாகக்வகாண்டு
பள்ளி
ைாணவர்கள்
சைர்ப்பித்த
கமதகமள
அடிப்பமடயாகக் வகாண்ட திமரப்படங்கள் இமவ ஆகும்.
தூய்மையான கங்மகக்கான ததசிய இயக்கம் ைற்றும்
பிற அமைப்புகளுடன் இமணந்து 2021 ஜூமல ைாதம்
UNESCOஆல் இந்த முயற்சி வதாடங்கப்பட்டது.
இது வதாடங்கப்பட்டதில் இருந்து, 18 ைாநிலங்களில் உள்ள
53 பள்ளிகமளச் தசர்ந்த கிட்டத்தட்ட 31000 ைாணவர்கள்
ைற்றும் 400-க்கும் தைற்பட்ட ஆசிரியர்களின் வலுவான
ஆதரமவப் வபற்றது.
6. மூன்று நாள் சர்வததச புவியியல் ைாநாடு தில்லியில்
நிமறவமடந்தது
“அடுத்த தசாப்தத்திற்கான புவி அறிவியல்: சவால்கள்
ைற்றும் சமூகம்” என்ற கருப்வபாருளில் மூன்று நாள்
சர்வததச புவி அறிவியல் நிகழ்வான 36ஆவது சர்வததச
புவியியல் ைாநாடு தநற்று நிமறவுவபற்றது.
புவியியல் வசயல்முமறகள், ஓபிதயாமலட் அமடப்பு,
இையைமலயில் தைதலாடு தடித்தல் ைற்றும் உருைாற்றம்,
புவியியல் கரியமில தசமிப்பு உள்ளிட்டமவ குறித்து
ைாநாட்டின் மூன்றாவது நாளில் விவாதிக்கப்பட்டது.
7. தமிழ்நாட்டில் உள்ள ததசிய விமரவுச் சாமலகளின்
நீளம்
பாரத்ைாலா திட்டத்தின் முதல் கட்டத்திற்கு முன்னும்,
பாரத்ைாலா முதல் கட்டத்தின் தபாதும், 2014ஆம் ஆண்டு
முதல் கட்டமைக்கப்பட்ட ததசிய விமரவுச் சாமலகளின்
நீளம் (இந்த அமைச்சகத்தின் அதிகார வரம்பிற்கு
உட்பட்டது) தமிழ்நாட்டில் ைட்டும் 106 கிதலாமீட்டர் ஆகும்.
8. வளரிளம் வபண்களுக்கான திட்டம்
நாடு முழுவதும் 11 வயது முதல் 14 வயது உள்ள
பள்ளிக்குச்வசல்லாத வளரிளம் வபண்களுக்கு ஊட்டச்சத்து
வழங்குவதில் இத்திட்டம் கவனஞ்வசலுத்துகிறது. இந்தத்
திட்டத்தின் கீழ் வளரிளம் வபண்களுக்கு 600 கதலாரி
துமண ஊட்டச்சத்துக்கள், 18 முதல் 20 கிராம் புரதச்சத்து
ைற்றும் நுண்ணூட்ட சத்துக்கள் ஆண்டுக்கு 300 நாட்கள்
வழங்கப்படுகிறது.





11 முதல் 14 வயதுமடய வபண்கள், கல்வி உரிமைச் சட்டம்
2009இன்கீழ் வகாண்டுவரப்பட்டனர். இந்த ைாற்றியமைக்
-கப்பட்ட திட்டத்தின் பயனாளிகளாக முன்தனற விரும்பும்
ைாவட்டங்கள் ைற்றும் வடகிழக்கு ைாவட்டங்கள் உள்ள 14
வயது முதல் 18 வயதுள்ள வபண்களும் அடங்குவர்.
தமிழ்நாட்டில் 299 பயனாளிகள் உள்ளனர். இவர்களுக்
-கான கடந்த 2020-21ஆம் ஆண்டில் `1.23 இலட்சம்
வழங்கப்பட்டுள்ளது.
9. ஊட்டச்சத்து திட்டத்தின்கீழ் தமிழ்நாட்டுக்கு `250
தகாடி ஒதுக்கீடு
நாட்டில் ஊட்டச்சத்து குமறபாட்மட தபாக்க, ஊட்டச்சத்து
திட்டம் கடந்த 2018 ைார்ச்.8ஆம் தததி வதாடங்கப்பட்டது. 6
வயது வமர உள்ள குழந்மதகள், வளரிளம் வபண்கள்,
கர்ப்பினிப் வபண்கள் ைற்றும் பாலூட்டும் தாய்ைார்கள்
ஆகிதயாரின் ஊட்டச்சத்து நிலவரத்மத தைம்படுத்துவமத
இத்திட்டம் தநாக்கைாகக் வகாண்டுள்ளது.
தமிழ்நாட்டுக்கு `250 தகாடிதய 60 இலட்சத்து 44 ஆயிரம்
வழங்கப்பட்டுள்ளது. இதில் `218 தகாடிதய 79 இலட்சத்து
36 ஆயிரத்மத தமிழ்நாடு பயன்படுத்தியுள்ளது.
10. தமிழ்நாட்மடச் தசர்ந்த ஊக்கம்மிக்க மூன்று வபண்கள்
NITI ஆதயாக்-இன், “இந்தியாவின் ைாற்றத்திற்கான
வபண்கள்” விருதுகமளப் வபற்றுள்ளனர்.
“வலிமையும், திறமையும் மிக்க இந்தியா” என ைாற்றத்மத
ஏற்படுத்துவதில் வபண்கள் வதாடர்ந்து முக்கியப்பங்களிப்பு
வசய்து வருகின்றனர். பல்தவறு துமறகளில் இத்தமகய
வபண்களின் குறிப்பிடத்தக்க சாதமனகளுக்கு அங்கீகாரம்
அளிக்கும் வமகயில், NITI ஆதயாக் இந்தியாவின்
ைாற்றத்திற்கான வபண்கள் விருதுகமள நிறுவியுள்ளது.
இந்த ஆண்டு இந்திய விடுதமலயின் 75ஆவது ஆண்டுப்
வபருவிழாவின் பகுதியாக 75 வபண் சாதமனயாளர்களு
-க்கு இந்த விருதுகள் வழங்கப்பட்டன.
இவற்றுள் தமிழ்நாட்மடச் தசர்ந்த மூன்று வபண்கள்
அவ்விருமதப் வபற்றுள்ளனர். அவர்கள்.,
1.
வித்யா
சுப்பிரைணியன்,
வசன்மன,
சுப்பிரைணியன் கல்வி நிறுவனம்.

வித்யா

2. டாக்டர் இரம்யா S மூர்த்தி, வசன்மன, நிர்ையா
இன்தனாதவஷன்ஸ் பிமரதவட் லிட்.
3. ததவிபாலா உைாைதகஸ்வரன், வசன்மன, பிக்பிக்ஸ்
தகட்வஜட் தகர் எல்எல்பி.

சமீபத்தில், வளரிளம் வபண்களுக்கான திட்டம், சக்ஷம்
அங்கன்வாடி
ைற்றும்
ஊட்டச்சத்து
திட்டத்தின்கீழ்
இமணக்கப்பட்டது.











 













1. 2022-FIFA உலகக்ககோப்பைபை நடத்தும் நோடு எது?

4. ரஷ்ைோபவச் சோர்ந்திருத்தபலக் குபைத்துக்ககோள்வத

அ) நியூசிலாந்து

-ற்கோக, கெர்ைனி, பின்வரும் எந்த வடகிழக்கு நோட்டுடன்
எரிசக்தி ஒப்ைந்தத்தில் பககைழுத்திட்டுள்ளது?

ஆ) UK

அ) குபவத்

இ) கத்தார் 

ஆ) கத்தார் 

ஈ) ததன்னாப்பிரிக்கா
✓

‘2022 - FIFA உலகக்ககாப்பை’ ப ோட்டிகள் கத்தாரில்
நபைதைறவுள்ளது. 32 நாடுகள் ைங்ககற்கும் இப்கைாட்டி
2022 நவம்ைர் மாதம் முதல் அல் கைட் பமதானத்தில்
ததாைங்கும். ததன் தகாரியா மற்றும் ஜப்ைான் இபைந்து
நைத்திய 2022ஆம் ஆண்டு உலகக்ககாப்பை கைாட்டிக்குப்
பிறகு தற்கைாது இரண்ைாவது முபறயாக ஆசியாவில்
இப்கைாட்டி நபைதைறுகிறது.

இ) ஓமான்
ஈ) ஐக்கிய அரபு அமீரகம்
✓

தஜர்மனி கத்தாருைன் நீண்ைகால ஆற்றல் கூட்ைாண்பம
-யாக ஓர் எரிெக்தி ஒப்ைந்தத்தில் பகதயழுத்திட்டுள்ளது.
தஜர்மனிக்கு எரிவாயு விநிகயாகிக்கும் மிகப்தைரிய நாைாக
ரஷ்யா இருந்துவருகிறது.

✓

ரஷ்யா உக்பரபன ஆக்கிரமிக்கத் ததாைங்கிய பிறகு,
ஐகராப்ைாவின் மிகப்தைரிய தைாருளாதாரமான தஜர்மனி,
ரஷ்ய எரிெக்தி ஆதாரங்கபளச் ொர்ந்திருக்க விரும்ைவில்
-பல. கத்தார் அமீரும் தஜர்மனியின் அபமச்ெரும் எரிெக்
-தி துபறயில் இருதரப்பு உறவுகபள கமம்ைடுத்துவதற்
-கான வழிகள் குறித்தும் விவாதித்தனர்.

2. ைைனுள்ள ைன்முகத்தன்பைக்கோன ஐக்கிை நோடுகளின்
ஆகலோசபனக்குழுவில்
ைோர்?

நிைமிக்கப்ைட்டுள்ள

இந்திைர்

அ) இரகுராம் இராஜன்
ஆ) ஜயதி ககாஷ் 

5. இந்திைோவின் எந்த ைத்திை அபைச்சகம், “இந்திைோ &

இ) அபிஜித் ைானர்ஜி

ஆர்க்டிக்: நிபலைோன வளர்ச்சிக்கோன கூட்டோண்பைபை
உருவோக்கல்” என்ை ககோள்பகபை அறிமுகப்ைடுத்திைது?

ஈ) அமர்த்தியா தென்
✓

ஜயதி ககாஷ் ஐநா தைாதுச்தெயலாளர் அன்கைானிகயா
குட்தைரஸால் ையனுள்ள ைன்முகத்தன்பமக்கான ஐநா
ஆகலாெபனக்குழுவில் நியமிக்கப்ைட்டுள்ளார். முன்னாள்
பலபீரிய அதிைரும் கநாைல் ைரிசு தைற்றவருமான எலன்
ஜான்ென் ெர்லீப் மற்றும் முன்னாள் சுவீை பிரதம மந்திரி
ஸ்டீைன் கலாப்தவன் ஆகிகயார் இபைந்து இப்புதிய
குழுபவ நிறுவியதாக குதைதரஸ் அறிவித்தார்.

அ) புவி அறிவியல் அபமச்ெகம் 
ஆ) சுற்றுச்சூழல், வனம் & காலநிபல மாற்ற அபமச்ெகம்
இ) ைாதுகாப்பு அபமச்ெகம்
ஈ) தவளியுறவு அபமச்ெகம்
✓

“இந்தியா மற்றும் ஆர்க்டிக்: நிபலயான வளர்ச்சிக்கான
கூட்ைாண்பமபய உருவாக்குதல்” என்ற தகாள்பகபய
மத்திய புவி அறிவியல் அபமச்ெர் ஜிகதந்திர சிங்
தவளியிட்ைார். இந்தக் தகாள்பக, வளங்கள் நிபறந்த
ஆர்க்டிக் பிராந்தியத்துைன் நாட்டின் கூட்ைாண்பமபய
ஆழப்ைடுத்த எண்ணுகிறது.

✓

ஆர்க்டிக் கவுன்சிலில் ைார்பவயாளர் அந்தஸ்தில் உள்ள
13 நாடுகளில் இந்தியாவும் ஒன்று. துருவப்ைகுதிகளுக்கும்
இமயமபலக்கும் இபைகயயுள்ள ததாைர்பை ஆராயுவும்
இந்தக் தகாள்பக எண்ணுகிறது.

3. 2008ஆம் ஆண்டுக்கோன ‘Limited Liability Partnership’
-க்கோன திருத்தங்கள் எந்தத் கததியிலிருந்து அைலுக்கு
வரவுள்ளது?
அ) மார்ச்.1
ஆ) ஏப்ரல்.1 
இ) கம.1
ஈ) ஜூன்.1
✓

✓



6. அழிந்துவரும், ‘கைோன்னிை ைந்தி’ இனத்தின் பூர்வீக

‘Limited Liability Partnership’ – 2008-க்கான திருத்தங்கள்
ஏப்ரல்.1 முதல் அமலுக்கு வரவுள்ளது. இத்திருத்தம், ‘Small
Limited Liability Partnership’ என்ற கருத்தாக்கத்பத
அறிமுகப்ைடுத்தியுள்ளது. LLP-கள் என்ைது `40 இலட்ெம்
வபரயிலான விற்றுமுதபலகயா அல்லது `50 ககாடிக்கு
மிகாத நிர்ையிக்கப்ைட்ை ததாபகபயக் தகாண்டிருப்ை
-பதகயா குறிக்கின்றது.
சில LLP-கபள ‘ஸ்ைார்ட்-அப் LLP’-களாக நியமிப்ைதற்கு
அரொங்கத்திற்கு அதிகாரம் உள்ளது.









நோடுகள் எபவ?
அ) இந்தியா மற்றும் பூைான் 
ஆ) இந்தியா மற்றும் இலங்பக
இ) இந்தியா மற்றும் வங்காளகதெம்
ஈ) லாகவாஸ் மற்றும் கம்கைாடியா
✓

தைான்னிற மந்தி (Trachypithecus geei) என்ைது பூைான்
மற்றும் இந்தியாவின் எல்பலயில் ைரவியிருக்கும் ஓர்
அழிந்துவரும் உயர்விலங்கினமாகும்.

✓

ெமீைத்திய ஆய்வின்ைடி, தைான்னிற மந்தியின் வாழ்விைங்
-கள் குறிப்பிைத்தக்க அளவில் குபறந்து வருகின்றன.
இவ்வுயிரினங்களின் வாழ்விைங்களில் அதிகரிக்கும்
மனித நைமாட்ைங்கள் காரைமாக மனித-தைான்னிற
மந்தி கமாதலின் தீவிரம் அதிகரித்து வருகிறது.



 









7. அண்பைச் கசய்திகளில் இடம்கைற்ை, ‘MH17 கிரோஷ்’
நிகழ்ந்த நாடு எது?
அ) ஆஸ்திகரலியா
ஆ) மகலசியா
இ) உக்பரன் 
ஈ) சீனா
✓

2014ஆம் ஆண்டில் கீபழ உக்பரனின் தைாதனட்ஸ்க்
ைகுதியில், கிரிமியாபவ உருஷியப்ைபைகள் இபைத்த
கைாது, மகலசிய ஏர்பலன்ஸ் வானூர்தியான, ‘MH17’
வீழ்த்தப்ைட்ைதில் ரஷ்யாவின் ைங்கு இருப்ைதாகக் குற்றம்
ொட்ைப்ைட்ைது. ெமீைத்தில், உக்பரன் மீதான ரஷ்ய
ைபைதயடுப்பிற்கு மத்தியில், ஆஸி., மற்றும் தநதர்லாந்து
ஆகியபவ, ‘MH17’ விைத்து வழக்கு ததாைர்ைாக ரஷ்யாவிற்
-கு எதிராக ஒரு புதிய ெட்ை வழக்பகத்ததாைங்கவுள்ளன.

8. உலகிகலகை முதன்முபைைோக கோர்ைன் கட்டண
வீதத்பத முன்கைோழிந்த உலகளோவிை சங்கம் எது?
அ) ஐகராப்பிய ஒன்றியம் 
ஆ) NATO
இ) G20
ஈ) G7
✓

ஐகராப்பிய ததாழிற்துபறபயப் ைாதுகாக்கும் ப ோக்கில்,
எஃகு, சிதமன்ட், உரங்கள், அலுமினியம் மற்றும்
மின்ொரம் ஆகியவற்றின் இறக்குமதிக்கு கார்ைன் கட்ைை
வீதத்பத உலகிகலகய முதன்முபறயாக ஐகராப்பிய
ஒன்றியம் முன்தமாழிந்தது. ஐகராப்பிய ஒன்றிய நாடுகள்
ெமீைத்தில் மாசுைடுத்தும் தைாருட்களின் இறக்குமதிமீது
உலகின் முதல் கரியமில வாயு உமிழ்வு கட்ைைத்பத
விதிக்கும் ெங்கத்தின் திட்ைத்பத ஆதரித்தன.

9. ‘நகரத்தில் உள்ள அபனத்து கைட்கரோ நிபலைங்களு
-க்கும் அதிகவகைோக ைைணம் கசய்ததற்கோன’ கின்னஸ்
உலகசோதபனயை பயைத்த கைட்கரோ கநட்கவோர்க் எது?
அ) தென்பன தமட்கரா
ஆ) தில்லி தமட்கரா 
இ) தகாச்சி தமட்கரா
ஈ) மும்பை தமட்கரா
✓

தில்லி தமட்கரா இரயில் கழக ஊழியர் பிரபுல் சிங், நகரில்
உள்ள அபனத்து தமட்கரா இரயில் நிபலயங்களுக்கும்
கவகமாகப் ையைம் தெய்து கின்னஸ் உலக ொதபன
ைபைத்துள்ளார். இதன்மூலம், நகரின் அபனத்து 254
நிபலயங்களுக்கும் 348 கிமீ தூரத்பத தவறும் 16 மணி
2 நிமிைங்களில் ையணித்த உலகின் முதல் நைர் என்ற
தைருபமபய அவர் தைற்றுள்ளார்.

10. SKOCH ைோநில நிர்வோக தரவரிபசயில் முதலிடம்
பிடித்துள்ள ைோநிலம் எது?
அ) தமிழ்நாடு

ஆ) ககரளா

இ) ஆந்திர பிரகதெம்  ஈ) ததலுங்கானா












✓



SKOCH மாநிலத்தின் நிர்வாக தரவரிபெயில், ஆந்திர
பிரகதெம் ததாைர்ந்து இரண்ைாம் ஆண்ைாக முதலிைத்தில்
உள்ளது. SKOCH மாநில நிர்வாக தரவரிபெ - 2021
ஆவைத்தின்ைடி, ஆந்திர பிரகதெ மாநிலம் ததாைர்ந்து
நான்காவது ஆண்ைாக ஒரு நட்ெத்திரம் (தரநிபல 1 முதல்
5 வபர) தகாண்டுள்ளது மாநிலம் என்ைபதக் கூறுகிறது.
2021-இல் ததன்னிந்தியாவிலிருந்து ‘ஸ்ைார்’ மதிப்பீடு
தைற்ற ஒகர மாநிலம் இதுவாகும்.


1. இந்தியாவில் மார்ச் 31இல் முடிவுக்கு வரும் ககரானா
கட்டுப்ைாடுகள்; முகக்கவெம் அணிதல், தனிமனித
இபைதவளி மட்டும் அவசியம்
நாட்டில் நீடித்துவரும் ககரானா கட்டுப்ைாடுகள் மார்ச்.31
ஆம் கததியுைன் முடிவுக்கு வருகிறது என்றும், இருப்பினும்
மக்கள் ததாைர்ந்து முகக்கவெம் அணிந்து, தனிமனித
இபைதவளிபயக் கபைபிடிக்க கவண்டும் என்றும்
மத்திய அரசு ததரிவித்துள்ளது.
இந்தியாவில் ககரானா பவரஸ் தைருந்ததாற்றுப் ைரவல்
காரைமாக கைந்த 2020ஆம் ஆண்டு மார்ச்.22ஆம் கததி
முதல் தைாதுமுைக்கம் அறிவிக்கப்ைட்ைது. ககரானாவின்
முதல் அபலயில் ததாைர்ந்து எட்டு மாதங்கள் நீடித்த தைாது
முைக்கம் பின்பு ைடிப்ைடியாக விலக்கிக்தகாள்ளப்ைட்ைது.
அதபனத்ததாைர்ந்து இரண்ைாம் அபலயின்கைாது தைாது
முைக்கம் அறிவிக்கப்ைட்டு விலக்கிக் தகாள்ளப்ைட்ைது.
இந்தியாவில் மூன்றாவது அபல ககரானா ைரவல்
பிப்ரவரியில் முடிவபைந்து விட்ைதாக மத்திய அரசு
ததரிவித்துள்ளது.
நாட்டில் ைடிப்ைடியாக தைாது முைக்கம் தளர்த்தப்ைட்டு
தைாதுப்கைாக்குவரத்து
அனுமதிக்கப்ைட்ைாலும்
சில
ககரானா கட்டுப்ைாடுகள் நபைமுபறயில் இருந்து வந்தன.
இந்த நிபலயில், நாடு முழுவதும் ககரானா ைாதிப்புகளின்
எண்ணிக்பக குபறந்து வருவபதத் ததாைர்ந்து, COVID
-19 கட்டுப்ைாடு நைவடிக்பககளுக்காக அமல்ைடுத்தைட்ை
கைரிைர் கமலாண்பம ெட்ைம் 2005-ன் விதிகபள ரத்து
தெய்ய உள்துபற அபமச்ெகம் முடிவு தெய்துள்ளது.
இருந்தகைாதிலும் முகக்கவெம்
இபைதவளிபயத் ததாைர்ந்து
வலியுறுத்தப்ைட்டுள்ளனர்.

அணிய, தனிமனித
கபைபிடிக்க மக்கள்

2. ஆஷ்லி ைர்ட்டி ஓய்வு
உலகின் நம்ைர் 1 தைன்னிஸ் வீராங்கபனயாக இருக்கும்
ஆஸ்திகரலியாவின் ஆஷ்லி ைர்ட்டி (25), விபளயாட்டில்
இருந்து ஓய்வுதைறுவதாக அறிவித்தார்.
27 ைட்ைங்கள்...
கைந்த 2010-இல் ததாழில்முபற தைன்னிஸ் ஆைத்
ததாைங்கியது முதல் ‘டூர்’ நிபலயிலான கைாட்டிகளில்
இதுவபர ஒற்பறயர் பிரிவில் 15, இரட்பையர் பிரிவில் 12
என 27 ைட்ைங்கள் தவற்றிருக்கிறார் ைர்ட்டி.



 















3 கிராண்ட்ஸ்லாம்...
தைன்னிஸ் விபளயாட்டில் இருக்கும் 4 கிராண்ட்ஸ்லாம்
கைாட்டிகளில், 3-இல் ைட்ைம் தவன்றிருக்கிறார் ைர்ட்டி.
பிதரஞ்சு ஓைன் (2019), விம்பிள்ைன் (2021), ஆஸ்திகரலிய
ஓைன் (2022) ஆகியவற்றில் ககாப்பை தவன்றிருக்கும்
அவர், அதமரிக்க ஓைனில் அதிகைட்ெமாக 4-ஆவது சுற்று
வபர (2018, 19) வந்திருக்கிறார்.
3. ைாரா தைகளம்: கதொய்க்கு தங்கம்
துபையில் நபைதைறும் ைாரா தைகள கிராண்ட் ப்ரீ
கைாட்டியில் ஓட்ைப்ைந்தய வீரர் பிரைவ் பிரொந்த் கதொய்
தங்கப்ைதக்கம் தவன்றார். இப்கைாட்டியில் இந்தியாவுக்குக்
கிபைத்த முதல் தங்கம் இதுவாகும்.
ைதக்கப்ைட்டியலில் தற்கைாபதய நிபலயில் இந்தியா 1
தங்கம், 2 தவள்ளி, 1 தவண்கலம் என 4 ைதக்கங்களுைன்
15-ஆவது இைத்தில் உள்ளது.











 











1. எந்த மாநிலத்தின் முதலமமச்சராக பகவந்த் மான்


✓

பதவியேற்றார்?
அ) க ோவோ
ஆ) பஞ்சோப் 
இ) மணிப்பூர்



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.

ஈ) இரோஜஸ்தோன்
✓

5. ‘உலக கவிமத நாள்’ அனுசரிக்கப்படுகிற யததி எது?

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.

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.

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.

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
✓

3. அண்மமச் சசய்திகளில் இடம்சபற்ற, ‘சக்ஷம்’ என்பது
எந்த ஆயுதப்பமடயின் கடற்புற யராந்துக் கப்பலாகும்?
அ) இந்திய டற்பமட
ஆ) இந்திய இரோணுவம்
இ) இந்திய டகலோரக் ோவல்பமட 

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.

ஈ) இந்திய வோன்பமட
✓

7. 2030’க்குள் அமனவருக்கும் பாதுகாப்பான நீர் மற்றும்

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.

சுகாதாரத்மத உறுதிசசய்வதற்கு எண்ணும் நிமலோன
வளர்ச்சி இலக்கு (SDG) எது?
அ) முதலோவது
ஆ) மூன்றோவது
இ) ஆறோவது 
ஈ) எட்டோவது

4. எந்த மாநிலத்தின் முதலமமச்சராக N மபரன் சிங்
✓

பதவியேற்றார்?
அ) க ோவோ
ஆ) மணிப்பூர் 
இ) பஞ்சோப்
ஈ) சத்தீஸ் ர்









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.

10இல் இடம்சபற்ற ஒகர இந்தியரோ வும் அவர் ஆனோர்.
அவர், ‘க ோடீசுவர சதோமலத்சதோடர்பு சதோழிலதிபர்’ என்ற
பட்டத்மதயும் சவன்றோர்.

8. ‘ய ாதி சஞ்சீவினி’ என்ற திட்டத்மதச் சசேல்படுத்துகிற



இந்திே மாநிலம் எது?
அ) க ரளோ

1. உடனடி வனம் கதமவ! |
தமலயங் ம்

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

ோற்றின் தரம் குறித்த

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.

✓

பு ழ்சபற்ற ஆரோய்ச்சி மற்றும் சசல்வந்த நிணை பதிப்ப க்
குழுமமமோன ஹூரூன் இந்தியோ, 2022ஆம் ஆண்டுக் ோன
உல ளோவிய சசல்வந்தர் ள் பட்டியமல, M3M நிறுவனத்
-துடன் இமேந்து சவளியிட்டது.

ோ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.

✓

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

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

ஆ) முக ஷ் அம்போனி 
இ) மசரஸ் பூனவல்லோ
ஈ) ரத்தன் டோடோ











 









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.







இது விஷயத்தில் நமது மத்திய - மோநில அரசு ளும்
உடனடியோ
வனஞ்சசலுத்தி உரிய நடவடிக்ம மள
எடுத்தோல்தோன் தூய ோற்மற நம்மோல் சுவோசிக் முடியும்!

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.











 











1. பார்முலா–1இன் அதிகாரப்பூர்வ ஒளிபரப்பாளராகவுள்ள


✓

இந்திய த ாலலத்த ாடர்பு நிறுவனம் எது?
அ) ரிலையன்ஸ் கம்யூனிககஷன்
ஆ) TATA கம்யூனிககஷன் 
இ) பார்தி ஏர்டெல்



‘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.

ஈ) BSNL
✓

✓

5. ‘Ex–DUSTLIK’ என்பது இந்தியாவிற்கும் பின்வரும் எந்

மும்லபலயச் சார்ந்த ொொ கம்யூனிககஷன்சும் பார்முைா
–1உம் பல்ைாண்டுகாை உத்திசார் கூட்ொண்லைலய
அறிவித்துள்ளன. இதன்மூைம், ொொ கம்யூனிககஷன்ஸ்
பார்முைா–1இன் அதிகாரப்பூர்வ ஒளிபரப்பு இலைப்பு
வழங்குநராகும்.

நாட்டிற்கும் இலடகய நலடதபறும் ஒரு கூட்டு பாதுகாப்புப்
பயிற்சியாகும்?
அ) இைங்லக
ஆ) பிரான்ஸ்

இதன்மூைம் F1–ஐ உைக அளவில் 500 மில்லியனுக்கும்
அதிகைான ரசிகர்களுக்கு ஒளிபரப்ப இயலும்.

2. எட்டிககாப்பகா தபாம்லைகளுடன், “ஒரு நிலலயம் ஒரு

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.

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.

6. 2022 – ‘பீகார் திவாஸி’ன் கருப்தபாருள் என்ன?
அ) ெல் ஜீவன் ைரியாலி 

இதற்கான கருத்தாக்கம் சமீபத்திய பட்டெட்டில் அறிவிக்கப்
–பட்டிருந்தது. எட்டிககாப்பகா டபாம்லைகள் ைற்றும் லக
விலனப் டபாருட்கள் விசாகப்பட்டின ரயில் நிலையத்தில்
15 நாட்களுக்கு கசாதலன அடிப்பலெயில் காட்சிப்படுத்தப்
–பட்டு விற்பலன டசய்யப்படும்.

ஆ) ஸ்வச் பீகார்
இ) பீகார் கபட்டி பதாகவா
ஈ) ெல் சக்தி
✓

3. ‘கடால் உத்சவம்’ தகாண்டாடப்படுகிற ைாநிலம் எது?
அ) ைத்திய பிரகதசம்
ஆ) ைரியானா

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.

இ) கைற்கு வங்கம் 

7. பிப்கலாபி பாரத் காட்சியகம் ெமீபத்தில் எந் நகரத்தில்

ஈ) இராெஸ்தான்
✓

திறக்கப்பட்டது?

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.

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.

4. ‘ஆர்தடமிஸ்–1’ என்பது எந் விண்தவளி முகமையின்
மு ன்லைத் திட்டைாகும்?
அ) இஸ்கரா
ஆ) NASA 
இ) ESA
ஈ) JAXA











 











8. “Step–Up to End TB – உலக காெகநாய் நாள் உச்சி
ைாநாடு – 2022” ஏற்பாடு தெய்யப்பட்ட நகரம் எது?
அ) புது தில்லி 
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
நாடு எது?

பயிலரங்லகத் த ாடங்கியுள்ள

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
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.





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.

ஆ) புது தில்லி 

✓



1. பிரதைரின் ஏலழகள் நைன் உைவுத் திட்ெத்லத (PMGKAY) கைலும் ஆறு ைாதங்களுக்கு (ஏப்ரல்-டசப்ெம்பர்,
2022) நீட்டிக்க ைத்திய அலைச்சரலவ ஒப்புதல்

ஆ) மும்லப

✓



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 2021இல் 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 பட்டியல்2021-இல் கலெசி நிலைகளில் இெம்டபற்றுள்ளன.
டைாத்த ஏற்றுைதியில் 70% பங்களிப்பில் ைகாராஷ்டிரம்,
குெராத், கர்நாெகம், தமிழகம் ைற்றும் டதைங்கானா ஆகிய
5
ைாநிைங்கள்
ஆதிக்கம்
டசலுத்தி
வருவதாக
டதரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.











 











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.

வைய்த முதல் இந்திய மாநிலம் எது?
அ) தமிழ்நோடு
ஆ) டெரைோ 
இ) ெஞ்சோப்
ஈ) இரோஜஸ்தோன்
✓

தரநிசல என்ன?
அ) 123
ஆ) 136 
இ) 141
ஈ) 146
✓

தரநிசல என்ன?

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

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

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

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



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.

அ) முதலோவது
ஆ) இரண் ோவது 
இ) மூன்றோவது

7. வைாஜிலா கணொயானது, பின்ெரும் எந்த மாநிலம் /

ஈ) நோன்ெோவது
✓

✓

UT–ஐ நாட்டின் பிற பகுதிகளுடன் இசணக்கிறது?

டெோதுசம உற்ெத்தியில் சீேோவுக்கு அடுத்தெடியோெ
உலகிடலடய இரண் ோவது மிெப்பெரிய நோ ோெ இந்தியோ
உள்ைது. இந்த நிதியோண்டில் இந்தியோ 7 மில்லியன் ன்
டெோதுசமசய ஏற்றுமதி பசய்து சோதிக்ெவுள்ைது.

அ) ஹிமோச்சல பிரடதசம்
ஆ) ல ோக் 
இ) சிக்கிம்

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.

✓

பசோஜிலோ
ெணவோயோேது
ஸ்ரீநெர்–ெோர்கில்–டல
சோசலயி –ல் ெோஷ்மீர் ெள்ைத்தோக்கிற்கும் ல ோக்கிற்கும்
இச டய இசணப்செ வழங்குகிறது. இது ல ோக்செ
நோட்டின் பிற ெகுதிெளு ன் இசணக்கிறது.

4. ‘கின்ைல் – Kinzhal’ என்னும் மீவுயர் அதிர்வெண்

✓

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.

வகொண்ட எறிகணை சொர்ந்த நொடு எது?
அ) உக்சரன்
ஆ) ரஷ்யோ 

ஈ) அஸ்ஸோம்

இ) அபமரிக்ெோ
ஈ) வ பெோரியோ











 











8. ‘சுஜலாம் 2.0’ பரப்புசரயின் முக்கிய கநாக்கம் என்ன?
அ) நிலத்தடி நீர் ெோதுெோப்பு
ஆ) ெழிவுநீர் 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
✓




1. இந்தியோ-ஐக்கிய அரபு அமீரெம் தச யற்ற வர்த்தெ
ஒப்ெந்தம்: டம 1-இல் அமலோெ வோய்ப்பு

இ) மசழநீர் டமலோண்சம
✓



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?

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.

அ) இந்தியோ
ஆ) இலங்செ 

2. சுவிஸ் ஓென் ெோட்மின் ன்: சிந்து ‘சோம்பியன்’

இ) ெோகிஸ்தோன்
ஈ) வங்ெோைடதசம்

சுவிஸ்
ஓென் ெோட்மின் ன் ஒற்சறயர்
பிரிவில்
இந்தியோவின் சிந்து சோம்பியன் ெட் ம் பவன்றோர்.

✓

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.

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.

✓

BIMSTEC அசமப்பு 1997–இல் நிறுவப்ெட் து. டமலும் இது
வோங்ெோைடதசம், பூ ோன், இந்தியோ, டநெோைம், இலங்செ,
மியோன்மர் மற்றும் தோய்லோந்து ஆகிய ஏழு உறுப்பு
நோடுெசை உள்ை க்கியதோகும்.

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.





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.

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











 











1. ‘முக்கியமந்திரி பார்க் ச ௌந்தர்யகரன்’ திட்டத்ததச்


✓

ச யல்படுத்துகிற இந்திய மாநிலம்/UT எது?
அ) உத்தர பிரததசம்
ஆ) புது தில்லி 
இ) மத்திய பிரததசம்



‘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.

ஈ) குஜராத்
✓

5. இந்திய தூர்வாரல் கழகமானது எந்த நிறுவனத்துடன்

‘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.

இதைந்து முதலாவது உள்நாட்டு தூர்வாரும் கப்பதல
உருவாக்கியுள்ளது?
அ) சகாச்சி கப்பல்கட்டும் நிறுவெம் 
ஆ) மசகான் கப்பல்கட்டும் நிறுவெம்
இ) தகாவா கப்பல்கட்டுந்தளம்
ஈ) கார்டன் ரீச் கப்பல் கட்டுநர்கள் & சபாறியாளர்கள்

2. 2022 – ஏசபல் பரிசு யாருக்கு வழங்கப்பட்டுள்ளது?
அ) சடன்னிஸ் பார்செல் சல்லிவன் 

✓

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.

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.

6. கிமவாமலடிமயா மதசியப்பூங்கா அதமந்துள்ள இந்திய
மாநிலம்/UT எது?
அ) இராஜஸ்தான் 

தபராசிரியர் சல்லிவனுக்கு, “இயற்கணிதம், வடிவியல்
மற்றும் இயக்கவியல் அம்சங்களில் இடவியலில் அவர்
சசய்த பங்களிப்புகளுக்காக” அப்பரிசு வழங்கப்பட்டது.

3. ‘AquaMAP’ தண்ணீர் மமலாண்தம மற்றும் சகாள்தக

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.

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.

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.

4. ‘Lamitiye – 2022’ என்பது இந்தியாவிற்கும் பின்வரும்
எந்த நாட்டிற்கும் இதடயிலான ஒரு கூட்டு இராணுவப்
பயிற்சியாகும்?
அ) இைங்லக

ஆ) மாைத்தீவுகள்

இ) சசஷல்ஸ் 

ஈ) மடகாஸ்கர்











 











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

✓

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)

இ) ஐக்கிய அரபு அமீரகம்

சிறந்த குைச்சித்திர நடிகர் - ட்தராய் தகாட்சர் (தகாடா)

ஈ) இஸ்தரல்

சிறந்த குைச்சித்திர நடிலக - அரியாொ டிதபாஸ்
(சவஸ்ட் லசடு ஸ்தடாரி)

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.

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)

ஆண்டில் இந்தியாவில் கா மநாய் பாதிப்பு % என்ன?

சிறந்த தழுவல் திலரக்கலத - தகாடா (சியான் சஹடர்)

அ) 2%

சிறந்த பாடல் – “தநா லடம் டு லட” (பில்லி ஐலிஷ்,
பினியஸ் ஓ காெல்)
சிறந்த ஒளிப்பதிவு - டியூன் (கிதரக் பிதரசர்)

இ) 9%

✓



ஆ) வட சகாரியா 

ஆ) 5%

✓



சிறந்த நடிலக - சஜசிகா தசஸ்சடயின் (தி ஐஸ் ஆப்
தடம்மி தபயி)

10. 2022–இந்திய கா மநாய் அறிக்தகயின்படி, 2021ஆம்

✓



ஈ) 19% 

சிறந்த படத்சதாகுப்பு - டியூன் (தஜா வாக்கர்)

‘2022 – இந்திய காசதநாய் அறிக்லக’ சமீபத்தில் மத்திய
சுகாதார அலமச்சரால் சவளியிடப்பட்டது.

சிறந்த கலை வடிவலமப்பு - டியூன் (பாட்ரிஸ் சவர்சமட்)
சிறந்த விஷுவல் எசபக்ட் - டியூன்

இவ்வறிக்லகயின்படி, கடந்தாண்டுகலள ஒப்பிடும்தபாது
2021ஆம் ஆண்டில் காசதநாயால் பாதிக்கப்பட்டவர்களின்
எண்ணிக்லக 19 சதவீதம் அதிகரித்துள்ளது. 2021ஆம்
ஆண்டில் அறிவிக்கப்பட்ட சமாத்த காசதநாயாளிகளின்
எண்ணிக்லக 19 இைட்சமாகும்.

சிறந்த ஒலித்சதாகுப்பு - டியூன் (தமக் ரூத், மார்க் மங்கினி)

2020–இல் இந்த எண்ணிக்லக 16 இைட்சமாக இருந்தது.
இந்தியாவில் 2019–2020–க்கு இலடயில் காசதநாயால்
ஏற்படும் இறப்பு விகிதம் 11 சதவீதம் அதிகரித்துள்ளது.









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
இயங்குவது எப்படி? - ஒரு சதளிவுப்பார்லவ

‘181’

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.











 











1. ‘பாரத பாக்ய விதாதா’ விழா நடைபபறும் இைம் எது?


✓

கனிஜ் பிகதஷ் இந்தியா லிட் (KABIL) என்ைது கதசிய
அலுமினியம் நிறுை ம் (NALCO), ஹிந்துஸ்தான் காப்ைர்
நிறுை ம் (HCL) மற்றும் மி ரல் எக்ஸ்ப்களாகரஷன்
கம்னைனி லிமினடட் (MECL) ஆகிய மூன்று னைாதுத்துபற
நிறுை ங்களின் கூட்டு நிறுை மாகும்.

✓

ெமீைத்தில், சுரங்கத்துபற ஒத்துபழப்புக்கா
முதன்பம
புரிந்துணர்வு ஒப்ைந்தம், கனிஜ் பிகதஷ் இந்தியா லிமினடட்
(KABIL) மற்றும் ஆஸ்திகரலியாவின் முதன்பம கனிம
ைெதி அலுைலகம் இபடகய பகனயழுத்தா து.

அ) மும்பை
ஆ) புது தில்லி 
இ) லக்ன

ௌ

ஈ) அகமதாைாத்
✓

✓



‘ைாரத ைாக்ய விதாதா’ என்ற தபலப்பில் 10 நாள் நடக்கும்
‘னெங்ககாட்பட திருவிழா’ புது தில்லியில் அபமந்துள்ள
னெங்ககாட்படயில் அண்பமயில் னதாடங்கியது. மத்திய
மகளிர் மற்றும் குழந்பதகள் கமம்ைாட்டுத்துபற அபமச்ெர்
ஸ்மிருதி இரானி இவ்விழாபை னதாடங்கிபைத்தார்.

5. ‘2022 - பஸ்ஸா ெர்ெயதெ ொம்பியன்ஷிப் உைக பாரா
தைகள கிராண்ட்பிரிக்ஸ்’ நடைபபறும் இைம் எது?

இந்தத் திருவிழா, ‘அமுதப்னைருவிழாவின்’ ஒருைகுதியாக
கலாச்ொர அபமச்ெகத்தால் ஏற்ைாடு னெய்யப்ைட்டுள்ளது.
னெங்ககாட்பட விழா இந்தியாவின் அப த்துப் ைகுதி
கலாொரத்பதயும், ைாரம்ைரியத்பதயும் நிப வுப்ைடுத்தும்
ஒரு விழாைாகும்.

அ) புது தில்லி
ஆ) துைாய் 
இ) னென்ப
ஈ) னகாழும்பு

2. ‘ஆண்டின் ஆளுநர்’ விருடத பென்ற மரியயா மார்பெல்,

✓

எந்த நாட்டு மத்திய ெங்கியின் ஆளுநராக இருந்தார்?
அ) சிலி 
ஆ) ஆஸ்திகரலியா
இ) னெர்மனி

13ஆைது ைாஸ்ஸா ெர்ைகதெ ொம்பியன்ஷிப் உலக ைாரா
தடகள கிராண்ட் பிரிக்ஸ் – 2022 துைாயில் னதாடங்கியது.
ைாராலிம்பியன் தரம்பிர் தபலபமயிலா
29 கைர்
னகாண்ட இந்திய அணி, 43 நாடுகபளச் கெர்ந்த சுமார்
500 ைாரா விபளயாட்டு வீரர்களுடன் இந்தப் கைாட்டியில்
ைங்ககற்கிறது.

ஈ) னைனிசுலா
✓

6. 2022 – ஆல் இங்கிைாந்து ஓப்பன் பாட்மிண்ைன்

மத்திய ைங்கிக்குழுவும் அதன் தபலயங்க ஆகலாெப க்
குழுவும் அண்பமயில் மத்திய ைங்கி விருதுகளின் 9ஆம்
ைதிப்பை (2022) னைளியிட்ட . சிலி நாட்டின் மரிகயா
மார்னெல், ‘நடப்ைாண்டுக்கா
(2022) சிறந்த ஆளுநர்’
விருதுக்கு கதர்வுனெய்யப்ைட்டுள்ளார். ‘Banco Central de
Chile’ என்ைது சிலியின் மத்திய ைங்கியின் னையர்.

3. ரிெர்வ் ெங்கியின் புத்தாக்க டமயத்தின் (RBIH) முதல்

ொம்பியன்ஷிப்பில் 2ஆமிைத்டத பென்ற இந்தியர் யார்?
அ) K ஸ்ரீகாந்த்
ஆ) P V சிந்து
இ) லக்ஷ்யா னென் 
ஈ) ொய்
✓

ஆல் இங்கிலாந்து ஓப்ைன் ைாட்மிண்டன் ொம்பியன்ஷிப் –
2022இல் இந்திய னடன்னிஸ் வீரர் லக்ஷ்யா னென் 2ஆம்
இடத்பதப் னைற்றார். ைர்மிங்காமில் நபடனைற்ற ஆடைர்
ஒற்பறயர் பிரிவு இறுதிப்கைாட்டியில், உலகின் நம்ைர்–1
விக்டர் ஆக்ெல்னென் லக்ஷ்யா னென்ப வீழ்த்தி ார்.

✓

மகளிர் ஒற்பறயர் பிரிவில் ெப்ைானின் யமகுச்சி அகாக
ொம்பியன் ைட்டம் னைன்றார். ஆடைர் இரட்படயர் பிரிவில்
இந்கதாக ஷியா ொம்பியன் ைட்டம் னைன்றது. மகளிர்
இரட்படயர் ைட்டம் மற்றும் கலப்பு இரட்படயர் ைட்டத்பத
ெப்ைான் னைன்றது.

தடைெர் யார்?
அ) கெ

ாைதி கிரிஸ் ககாைாலகிருஷ்ணன் 

ஆ) உர்ஜித் ைகடல்
இ) அபிஜீத் ைா

ர்ஜி

ஈ) விரல் ஆச்ொர்யா
✓

✓

இந்திய ரிெர்வ் ைங்கியின் (RBI) ஆளுநர் ெக்திகாந்த தாஸ்
னைங்களூருவில் இந்திய ரிெர்வ் ைங்கியின் (RBI) புத்தாக்க
பமயத்பத (RBIH) திறந்து பைத்தார். 100 ககாடி ஆரம்ை
மூலத ப்ைங்களிப்புடன், நிதிசார் புத்தாக்கங்களை ஊக்கு
–விக்கவும், ைளர்த்னதடுக்கவும் இது அபமக்கப்ைட்டுள்ளது.

7. மதிப்புமிக்க, ‘ஸ்யபார்ட்ஸ் ஐகான்’ விருடத பென்ற
இந்திய கிரிக்பகட் வீரர் யார்?

கெ ாைதி கிரிஸ் ககாைாலகிருஷ்ணன் இதன் முதலாைது
தபலைர் ஆைார். கமலும் னதாழிற்துபற மற்றும் கல்வித்
துபறபயச்கெர்ந்கதாரும் இதில் உறுப்னை உள்ள ர்.

அ) சுகரஷ் னரய்

அ) னைட்கராலியம்

ஆ) கச்ொ எண்னணய்

இ) முதன்பம கனிமங்கள் 

ஈ) மருத்துைப்னைாருள்









ா

ஆ) M S கதானி
இ) ெச்சின் னடண்டுல்கர்

4. கனிஜ் பியதஷ் இந்தியா லிட் (KABIL) என்பது எந்தப்
பபாருளின் விநியயாகத்டத உறுதிபெய்ெதற்காக உரு
–ொக்கப்பட்ை ஒரு கூட்டு நிறுெனமாகும்?

ா கநைால்

ஈ) விராட் ககாலி
✓

முன் ாள் இந்திய கிரிக்னகட் வீரர் சுகரஷ் னரய் ா,
மாலத்தீவு விபளயாட்டு விருதுகள் 2022இல் மதிப்புமிக்க
‘ஸ்கைார்ட்ஸ் ஐகான்’ விருபதப் னைற்றார்.



 











8. 2022 – ‘இந்தியாடெ மாற்றும் பபண்கள்’ விருதுகள்,
எத்தடன பபண் ொதடனயாளர்களுக்கு ெழங்கப்பட்ைது?
அ) 10




1. 5ஆைது BIMSTEC உச்சிமாநாடு

ஆ) 50
இ) 75 
ஈ) 100
✓



‘Women Transforming India (WTI) – இந்தியாபை மாற்றும்
னைண்கள்’ விருதுகளின் ஐந்தாைது ைதிப்பை NITI ஆகயாக்
நடத்தியது. நாட்டின் 75ஆைது ஆண்டு விடுதபலபயக்
னகாண்டாடும் விடுதபலயின் அமுதப்னைருவிழாவின் ஒரு
ைகுதியாக, 75 னைண் ொதப யாளர்களுக்கு இந்த
ஆண்டுக்கா (2022) விருதுகள் ைழங்கப்ைட்ட .

9. ‘WINGS INDIA–2022’ மாநாட்டை நைத்தும் நகரம் எது?

BIMSTEC (Bay of Bengal Initiative for Multi-Sectoral
Technical and Economic Cooperation) அபமப்பின் 5ஆைது
உச்சிமாநாடு அந்த அபமப்புக்கு தற்கைாது தபலபமப்
னைாறுப்புைகிக்கும் இலங்பக தபலபமயில் நடந்தது.
பிரதமர் உள்ளிட்ட உறுப்பு நாடுகளின் தபலைர்கள்
முன்னிபலயில், மூன்று BIMSTEC ஒப்ைந்தங்களும்
பகனயழுத்தாகி . (i) குற்ற விைகாரங்களில் ைரஸ்ைர ெட்ட
உதவிக்கா
BIMSTEC உடன்ைடிக்பக: (ii) இராஜ்ஜிய
ையிற்சித்துபறயில் ைரஸ்ைர ஒத்துபழப்புக்கா புரிந்துண
-ர்வு ஒப்ைந்தம் மற்றும் (iii) BIMSTEC னதாழில்நுட்ை மாற்ற
ைெதிக்கா அபமப்பு.
உறுப்பு நாடுகளின் தற்கைாபதய முன்னுரிபமகபள
பிரதிைலிக்கும் விதமாக, “மறுமலர்ச்சி அபடயக்கூடிய
பிராந்தியம், ைளமா
னைாருளாதாரம், ஆகராக்கியமா
மக்கள்” என்ைகத இந்த மாநாட்டின் பமயக்கருத்தாகும்.

அ) புது தில்லி
ஆ) மும்பை
இ) பைதராைாத் 
ஈ) புக
✓

சிவில் ைான் கைாக்குைரத்து அபமச்ெகம் மற்றும் இந்திய
னதாழில் மற்றும் ைர்த்தக ெங்கங்களின் கூட்டபமப்பு
(FICCI) ஆகியபை இபணந்து ‘WINGS INDIA – 2022’
என்னும் ஆசியாவின் மிகப்னைரிய ைான் கைாக்குைரத்து
னதாடர்ைா நிகழ்ச்சிபய பைதராைாத்தில் நடத்தி .

✓

புதிய ைணிகங்கபள பகயகப்ைடுத்தல், முதலீடுகள்,
னகாள்பக உருைாக்கம் மற்றும் பிராந்திய இபணப்பு
ஆகியைற்றில் இது கை ஞ்னெலுத்தியது.

✓

ைான்கைாக்குைரத்து பமயமாக ஐதராைாத் இருப்ைதால்
அங்கு இந்த நிகழ்ச்சி நடத்தப்ைட்டது. நாட்டின் 75ஆைது
ஆண்டின் சுதந்திரத்பதக் னகாண்டாடும் விடுதபலயின்
அமுதப் னைருவிழாவின் ஒருைகுதியாக, “இந்தியா@75:
விமா த் னதாழிலுக்கா
புதிய னதாடுைா ம்” என்ைது
இந்த நிகழ்வின் கருப்னைாருளாக இருந்தது.

10. உைகின் முதல் ெனவுயிரி பாதுகாப்புப் பத்திரத்டத
பெளியிட்ை நிறுெனம் எது?
அ) உலக ைங்கி 
ஆ) ஐநா சுற்றுச்சூழல் திட்டம்
இ) உலக னைாருளாதார மன்றம்
ஈ) ைன்
✓

ாட்டுச் னெலைாணி நிதியம்

ை வுயிரிகள் ைாதுகாப்புப் ைத்திரம் எ ப் னையரிடப்ைட்ட
உலகின் முதல் ை வுயிரிகள் ைத்திரத்பத உலக ைங்கி
னைளியிட்டுள்ளது. இரண்டு னதன் ாப்பிரிக்க காப்புப்
ைகுதிகளா அட்கடா யாப கள் கதசியப்பூங்கா மற்றும்
கிகரட் ஃபிஷ் ரிைர் கநச்ெர் ரிெர்வ் ஆகியைற்றிற்காக $150
மில்லியன் டாலர்கள் னெலவிடப்ைடும்.




2. நீர் கமலாண்பம: தமிழ்நாட்டுக்கு 6 கதசிய விருதுகள்
மத்திய அரசின் நீர் கமலாண்பமத் திட்டத்தில் சிறப்ைாக
னெயல்ைட்டதற்காக தமிழ்நாட்டுக்கு 6 கதசிய விருதுகள்
கிபடத்துள்ள . குடியரசுத் தபலைர் ராம்நாத் ககாவிந்த்
தபலபமயில் தில்லியில் நபடனைற்ற விழாவில் இந்த
விருதுகபள மத்திய ெல் ெக்தித் துபற அபமச்ெர்
ககெந்திர சிங் னஷகாைத் ைழங்கி ார்.
நீர்
கமலாண்பமயில்
மக்கபளயும்
ைல்கைறு
தரப்பி பரயும்
முழுபமயாக
ஈடுைடுத்துைபத
ஊக்குவிக்கும் ைபகயில், கதசிய நீர் விருதுகபள மத்திய
அரசு கடந்த 2018-ஆம் ஆண்டு அறிவித்தது. தண்ணீரின்
முக்கியத்துைம் குறித்து மக்களிபடகய விழிப்புணர்பை
ஏற்ைடுத்தவும், ையனுள்ள நீர் கமலாண்பம நபடமுபறக
-பளப் பின்ைற்றுைைர்கபள ஊக்குவிக்கவும் இந்த விருது
ைழங்கப்ைடுகிறது.
இதில் சிறந்த மாநிலம், மாைட்டம், ஊராட்சி, ைள்ளிகள்,
தனியார்
நிறுை ம்,
னதாழிற்ொபலகள்,
தன் ார்ைலர்கள் உள்ளிட்ட 11 பிரிவுகளில் மத்திய ெல்
ெக்தித் துபற அபமச்ெகம் ொர்பில் ஆண்டுகதாறும் 57
கதசிய நீர் விருதுகள் ைழங்கப்ைடுகின்ற .
நீர்கமலாண்பமயில் சிறப்ைாக னெயல்ைடும் மாநிலங்கபள
ெல் ெக்தித் துபறயின் சிறப்புக் குழு, மாநில ைாரியாக
கநரில் கள ஆய்வு னெய்து விருதுகபள ைழங்கி ைருகிறது.
தமிழ்நாடு 3-ஆம் இடம்: நிகழாண்டு மூன்றாைது கதசிய
நீர் விருதுகள் ைழங்கும் விழா தில்லி விஞ்ஞான் ைைனில்
குடியரசுத் தபலைர் ராம்நாத் ககாவிந்த் தபலபமயில்
நபடனைற்றது. ஒட்டுனமாத்தமாக நீர் கமலாண்பமயில்
சிறந்து விளங்கிய மாநிலங்களின் ைட்டியலில் உத்தர
பிரகதெ மாநிலம் முதலிடம் பிடித்தது.
இரண்டாம் இடத்பத இராெஸ்தான் மாநிலம் னைற்றது.
மூன்றாமிடத்பத தமிழ்நாடு பிடித்தது. 2020-ஆம் ஆண்டு









 















ைழங்கப்ைட்ட இரண்டாைது கதசிய நீர் விருதில், தமிழகம்
முதலாைது இடத்பதப் பிடித்திருந்தது.

5. `400 ககாடியில் உருைாக்கப்ைட்டுள்ள ‘னென்ட்ரல்
ஸ்னகாயர்’

காகைரிப்ைட்டி

னென்ப மத்திய ரயில் நிபலயம் எதிகர கைாக்குைரத்து
னநரிெபலக் குபறக்கும் ைபகயில் `400 ககாடி னெலவில்
‘னென்ட்ரல் ஸ்னகாயர்’ என்ற திட்டம் னெயல்ைடுத்தப்ைட்டு
உள்ளது.

ம் ைள்ளிக்கு முதல் ைரிசு:

நீர் கமலாண்பமயில் சிறந்த ைள்ளிகள் பிரிவில்
கிருஷ்ணகிரி மாைட்டம், காகைரிப்ைட்டி ம் னைண்கள்
கமல்நிபலப் ைள்ளிக்கு முதல் ைரிசு ைழங்கப்ைட்டது.
புதுச்கெரி மணப்ைட்டு அரசுப் ைள்ளி மூன்றாமிடம் னைற்றது.
னெங்கல்ைட்டு, மதுபரக்கு ைரிசு: சிறந்த ஊராட்சி பிரிவில்
(னதன்மண்டல அளவில்) னெங்கல்ைட்டு மாைட்டம் னைள்ளப்
புதூர் ஊராட்சி இரண்டாம் ைரிசு னைற்றது. சிறந்த நகர்ப்புற
உள்ளாட்சி அபமப்புப் பிரிவில் மதுபர மாநகராட்சிக்கு 3ஆைது ைரிசு கிபடத்தது.

இந்தத் திட்டத்தின்கீழ் னென்ப
னென்ட்ரல், னமட்கரா
இரயில் நிபலயம், ரிப்ைன் பில்டிங், இராஜீவ்காந்தி அரசு
னைாது மருத்துைமப , பூங்கா நகர் இரயில் நிபலயம்
ஆகியைற்பற
இபணத்து
ஒகர
சுரங்கப்ைாபத
அபமக்கப்ைட்டுள்ளது.

சிறந்த னதாழில் பிரிவில் ைுண்டாய் கமாட்டார் இந்தியா
நிறுை த்துக்கு இரண்டாைது ைரிசும், சிறந்த தன் ார்ை
னதாண்டு
நிறுை ப்
பிரிவில்
கன்னியாகுமரி
விகைகா ந்த ககந்திரத்துக்கு 2-ஆைது இடத்துக்கா
ைரிசும் ைழங்கப்ைட்டது.
3. 3 மின் திட்டப் ைணிகளில் இந்தியாவுடன் இலங்பக
அரசு ஒப்ைந்தம்: சீ நிறுை த்துக்கு ைழங்கிய ைணிகள்
ரத்து
இலங்பக யாழ்ப்ைாணத்தில் உள்ள 3 தீவுகளில் மரபுொரா
மின்னுற்ைத்தி
திட்டங்கள்
கமற்னகாள்ள
சீ
நிறுை த்துடன் ஒப்ைந்தம் கைாடப்ைட்ட நிபலயில்
அதப
ரத்து னெய்த இலங்பக அரசு, அப்ைணிகபள
இந்திய நிறுை த்துக்கு ைழங்கியுள்ளது.
கடந்த ஆண்டு ெ ைரி மாதம் யாழ்ப்ைாணத்தில் உள்ள
பந ா தீவு, னநடுந்தீவு மற்றும் அ பலத் தீவு உள்ளிட்ட
ைகுதிகளில் புதுப்பிக்கத்தக்க எரிெக்தி திட்டங்கபள
நிபறகைற்ற
சீ ாபைச்
கெர்ந்த
சிக ாகொர்எனடக்வின்
என்ற
நிறுை த்துக்கு
இலங்பக
அபமச்ெரபை ஒப்புதல் அளித்திருந்தது.
இது ஆசிய ைளர்ச்சி ைங்கி ஆதரவுடன் இலங்பகயின்
ைடக்கு மற்றும் கிழக்குப் ைகுதியில் நடக்கும் மிகப்னைரிய
மின்னுற்ைத்தி திட்டமாகும்.
4. கைாபதப் னைாருள் விற்ைப பய முற்றிலும் தடுக்கும்
‘ஆைகரஷன் கஞ்ொ கைட்பட 2.0’
தமிழகத்தில் கைாபதப் னைாருள் நடமாட்டத்பத முற்றிலும்
தடுக்க ‘ஆைகரஷன் கஞ்ொ கைட்பட 2.0’ என்ற சிறப்பு
நடைடிக்பக ஒரு மாதத்துக்கு னதாடங்கப்ைட்டுள்ளது.
மார்ச் 28 முதல் ஏப்.27 ைபர
கடந்த 2021 டிெம்ைர் முதல் கடந்த ெ ைரி ைபர
நடத்தப்ைட்ட கஞ்ொ கைட்படயின் னதாடர்ச்சியாக, இந்த
மாதம் 28ஆம் கததி முதல் ஏப்ரல்.27 ைபர ஒரு மாதம்
‘ஆைகரஷன் கஞ்ொ கைட்பட 2.0’ நடத்தப்ைடவுள்ளது.
இதன்மூலம் ைள்ளிகள் மற்றும் கல்லூரிகளுக்கு அருகக
கஞ்ொ, குட்காகைான்ற கைாபதப்னைாருட்கள் விற்கப்ைடுை
-பதத் தடுக்க உட டி நடைடிக்பக எடுக்கப்ைடும்.











 











1. காசந ாயை ஒழிப்பதற்கு தரவு சார்ந்த ஆராய்ச்சிைான,


✓

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.

‘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.

5. மத்திை பட்தெட்டின்படி, அனல்மின் நியைைங்களில்
எத்தயன % பநைாமாஸ் துகள்கள் பைன்படுத்தப்படும்?
அ) 2-3%
ஆ) 3-5%

2. மத்திை சுற்றுச்சூழல் அயமச்சகம் எத்நததியை, ‘நதசிை

இ) 5-7% 

டால்பின் ாள்’ என அறிவித்துள்ளது?

ஈ) 7-9%

அ) ஏப்ரல்.5
ஆ) தம.5

✓

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.

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?

6. உைக காற்று தர அறிக்யக - 2022இன்படி, ததாடர்ந்து

அ) INS வல்சுரா 

✓



ஆ) INS தகாமதி

4ஆம் ஆண்டாக உைகின் மிகவும் மாசுபட்ட தயை கரம்
என உள்ள கரம் எது?

இ) INS பிரம்மபுத்திரா

அ) தைாக்கிதயா

ஈ) INS தபட்வா

ஆ) புது தில்லி 

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.

இ) தபய்ஜிங்

4. ‘தனியுரியம மற்றும் தனிப்பட்ட தரவுகளின் பாதுகாப்பு
குறித்த நபரறிவிப்யப’ தவளியிட்ட சங்கம் எது?
அ) G-20
ஆ) ஐதராப்பிய ஒன்றியம் 

ஈ) நியூயார்க்
✓

சுவிஸ் நிறுவனமான ‘IQAir’ ேயாரித்ே உலக காற்று ேர
அறிக்மகயின்படி, புது தில்லி தோைர்ந்து ோன்காவது
ஆண்ைாக உலகின் மிகவும் மாசுபட்ை ேமலேகராக
உள்ளது. இவ்வறிக்மகயின்படி, எந்ே ோட்ைாலும் 2021இல் 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.

இ) G-7
ஈ) NATO











 













7. அண்யமயில், 53.2°C தவப்பநியையுடன் புவியின் மிக

பட்தஜட்மை ோக்கல் தசய்ோர். இது, முந்மேய ஆண்மை
விை 7% அதிகமாகும்.

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



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.14இல் 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.

ைார்?
அ) ேலாய் லாமா & தைஸ்மண்ட் டுட்டு 

2. மூத்ே எழுத்ோளர் இந்திரா பார்த்ேசாரதிக்கு சாகித்திய
அகாதேமியின் உயரிய அங்கீகாரம்

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

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.

இ) சத்தீஸ்கர் 
ஈ) மணிப்பூர்
✓

மூத்ே ேமிழ் எழுத்ோளர் இந்திரா பார்த்ேசாரதி, சாகித்திய
அகாதேமியின் உயரிய தபல்தலாஷிப் அங்கீகாரம் வழங்கி
தகளரவிக்கப்பட்ைார்.

சத்தீஸ்கர் மாநில முேலமமச்சர் பூதபஷ் பாதகல், 202223ஆம் ஆண்டிற்கான `1,04,000 தகாடி மதிப்பிலான











