
        

    

1. அண்மையில் த ொடங்கப்பட்ட, ‘அன்பொக்ஸ் மீ பிரச்சொரம்’ 

என்பதுடன் த ொடர்புமடய நொள் எது? 

அ) திருநங்கையகை இனங்ைாணும் உலை நாள்  

ஆ) பாகுபாடுகள் ஒழிப்பு நாள் 

இ) உலை மனிதாபிமான நாள் 

ஈ) ஆப்பிரிக்ை வம்சாவளி மக்ைளுக்ைான உலை நாள் 

✓ திருநங்கையகை இனங்ைாணும் உலை நாளானது மார்ச் 

31 அன்று அனுசரிக்ைப்படுகிறது. USAID ஆனது திருநங் 

-கையரின் உரிகமைளுக்ைாை வாதிடும், ‘அன்பாக்ஸ் மீ 

பிைச்சாைம்’ என்ற முன்னனடுப்கபத் னதாடங்கியது. 

✓ இது குழந்கதப் பருவத்தில் பாலின அகடயாளங்குறித்த 

விழிப்புணர்கவ னபற்றறார்ைள், ஆசிரியர்ைள் மற்றும் 

சமுதாயத்தினரிகடறய ஏற்படுத்துவகத றநாக்ைமாைக் 

னைாண்டுள்ளது. னதாண்ணூறு சதவீதத்திற்கும் றமலான 

திருநங்கையர் தங்ைள் வீட்கடவிட்டு னவளிறயறும் 

இந்தியாவில்தான் இந்தப் பிைச்சாைம் உருவானது. 

 

2. இந்திய ரிசர்வ் வங்கியின்  ரவுகளின்படி, 2021 ஏப்ரல்-

டிசம்பர் ைொ ங்களில், அதிக மைொசடிகமை எதிர்தகொண்ட 

வங்கி எது? 

அ) பாைத வங்கி 

ஆ) பஞ்சாப் றதசிய வங்கி  

இ) பாங்க் ஆப் இந்தியா 

ஈ) மைாைாஷ்டிைா வங்கி 

✓ இந்திய ரிசர்வ் வங்கியின் தைவுைளின்படி, னமாத்தம் 27 

அட்டவகணப்படுத்தப்பட்ட வணிை வங்கிைள் மற்றும் நிதி 

நிறுவனங்ைளில் 96 றமாசடி வழக்குைள் பதிவாகியுள்ளன. 

இதில் 2021 ஏப்ைல்-டிசம்பரில் மட்டும் னமாத்தம் `34,097 

றைாடி நிதி றமாசடி னசய்யப்பட்டது. பஞ்சாப் றதசிய வங்கி 

அதிைபட்ச மதிப்கபப் பதிவு னசய்துள்ளது.  

 

3. 2022 – தசௌதி அமரபிய கிரொண்ட் பிரிக்ஸ் மபொட்டியில் 

தவன்ற பந் ய ஓட்டுநர் யொர்? 

அ) றமக்ஸ் னவர்ஸ்டாப்பன்  

ஆ) சார்லஸ் னலக்னலர்க் 

இ) லூயிஸ் ஹாமில்டன் 

ஈ) னசபாஸ்டியன் னவட்டல் 

✓ னபல்ஜிய-டச்சு பந்தய ஓட்டுநைான றமக்ஸ் னவர்ஸ்டாப்பன் 

2022 - னசௌதி அறைபிய கிைாண்ட் பிரிக்கை னவன்றார். 

னபைாரியின் ைார்றலாஸ் கசன்ஸ் மற்றும் னைட் புல்லின்  

✓ னசர்ஜிறயா னபனைஸ் மூன்றாவது மற்றும் நான்ைாவது 

இடத்கதப் பிடித்தனர். னமர்சிடஸ் அணியின் ஜார்ஜ் 

ைஸ்ைல் ஐந்தாமிடத்கதப் பிடித்தார். றமலும், லூயிஸ் 

ஹாமில்டன் 10ஆமிடத்கதப் பிடித்தார். 

 

4. புதுப்பிக்கத் க்க எரிசக்திக் தகொள்மகமய (2022-27) 

அங்கீகரித்துள்ை ைொநிலம் எது? 

அ) ைர்நாடைா   ஆ) அஸ்ைாம் 

இ) குஜைாத்  ஈ) ஒடிைா 

✓ ைர்நாடை மாநில அகமச்சைகவ புதுப்பிக்ைத்தக்ை எரிசக்திக் 

னைாள்கைக்கு (2022-27) ஒப்புதல் அளித்துள்ளது.  

✓ புதுப்பிக்ைத்தக்ை ஆற்றல் உற்பத்தி மற்றும் புதுப்பிக்ைத்தக்ை 

ஆற்றல் னதாடர்பான உபைைணங்ைகள உற்பத்தி னசய்யும் 

கமயமாை ைர்நாடை மாநிலத்கத றமம்படுத்துவகத இது 

றநாக்ைமாைக் னைாண்டுள்ளது. அடுத்த ஐந்தாண்டுைளில் 

மாநிலத்தின் புதுப்பிக்ைத்தக்ை எரிசக்தி உற்பத்தித் 

திறகன 10 ஜிைாவாட்டாை உயர்த்தவும் இந்தக் னைாள்கை 

எண்ணுகிறது. 

 

5. ‘MyGov’ இணைய ைத்ம  அறிமுகப்படுத்திய மு ல் 

யூனியன் பிரம சம் எது? 

அ) புதுச்றசரி 

ஆ) இலட்சத்தீவுைள் 

இ) ஜம்மு-ைாஷ்மீர்  

ஈ) சண்டிைர் 

✓ ஜம்மு மற்றும் ைாஷ்மீர் அதன் ‘MyGov’ இகணயதளத்கத 

அறிமுைப்படுத்திய இந்தியாவின் முதல் யூனியன் பிைறதசம் 

ஆகும். இகத துகணநிகல ஆளுநர் மறனாஜ் சின்ஹா 

னதாடங்கிகவத்தார். இத்தளம் குடிமக்ைளின் ஈடுபாட்கட 

றநாக்ைமாைக் னைாண்டது மற்றும் ‘நல்லாட்சி’ என்ற 

இலக்கை அகடகிறது. இது, 2014’இல் பிைதமர் றமாடியால் 

னதாடங்ைப்பட்டது. 

 

6. 2022 – ம சிய கடல்சொர் நொளுக்கொனக் கருப்தபொருள் 

என்ன? 

அ) International trade and Economy 

ஆ) Sustainable Shipping beyond COVID-19  

இ) Gratitude towards Navy 

ஈ) Atmanirbhar Maritime Force 

✓ இந்தியா சமீபத்தில் ஏப்.5 அன்று 59ஆம் றதசிய ைடல்சார் 

நாகளக் னைாண்டாடியது. “Sustainable Shipping beyond 

COVID-19” என்பது நடப்பு ஆண்டில் (2022) வரும் இந்த 

நாளுக்ைானக் ைருப்னபாருளாகும். பன்னாட்டு வர்த்தைம் 

மற்றும் னபாருளாதாைம்பற்றிய விழிப்புணர்கவ ஏற்படுத்த 

1964இல் இந்நாள் முதன்முதலில் னைாண்டாடப்பட்டது. 

 

7. ‘எழுந்து நில் இந்தியொ’ திட்டத்ம  மைற்பொர்மவயிடுகிற 

ைத்திய அமைச்சகம் எது? 

அ) MSME அகமச்சைம் 

ஆ) நிதி அகமச்சைம்  

இ) வணிைம் & னதாழிற்துகற அகமச்சைம் 

ஈ) அறிவியல் & னதாழில்நுட்ப அகமச்சைம் 

✓ கிரீன்பீல்ட் நிறுவனத்கதத் னதாடங்குதற்கு உதவுதற்ைாை, 

னபண்ைள், பட்டியலிடப்பட்ட சாதிைள் (SC) மற்றும் பழங்குடி 

(ST) பிரிவினர் மத்தியில் னதாழில்முகனறவாகை 

றமம்படுத்துவகத றநாக்ைமாைக்னைாண்ட, ‘ஸ்டாண்ட் அப் 

இந்தியா’ திட்டத்கத நடுவண் அரசின் நிதி அகமச்சைம் 

றமற்பார்கவயிடுகிறது. இந்தத் திட்டம் 6 ஆண்டுைகள 

நிகறவு னசய்துள்ளது. 

 

 

 

 

 

 

 



        

    

8. கங்தகௌர் திருவிழொ தகொண்டொடப்படுகிற ைொநிலம் எது? 

அ) சிக்கிம் 

ஆ) இைாஜஸ்தான்  

இ) மணிப்பூர் 

ஈ) அருணாச்சல பிைறதசம் 

✓ ைங்னைௌர் திருவிழாவானது இைாஜஸ்தான் மாநிலத்தில் 

னைாண்டாடப்படுகிறது. COVID னதாற்றுறநாய் ைாைணமாை 

ஈைாண்டு இகடனவளிக்குப் பிறகு ைாஜஸ்தான் சுற்றுலாத் 

துகற இவ்விழாகவ ஏற்பாடு னசய்தது. 

✓ ஏப்ைல்.3ஆம் றததி னதாடங்கிய இந்த விழா னதாடர்ந்து 18 

நாட்ைள் நகடனபறுகிறது. 

 

9. இந்தியொவின் புதிய தவளியுறவுச் தசயலரொக நியைனம் 

தசய்யப்பட்டவர் யொர்? 

அ) வினய் றமாைன் குவாத்ைா  

ஆ) ருத்றைந்திை டாண்டன் 

இ) திறனஷ் பாட்டியா 

ஈ) சந்றதாஷ் ஜா 

✓ இந்திய னவளியுறவுத்துகறயின் மூத்த அதிைாரி வினய் 

றமாைன் குவாத்ைாகவ புதிய னவளியுறவுச் னசயலாளைாை 

இந்திய அைசு நியமித்தது. 1988ஆம் ஆண்டுத் னதாகுதி IFS 

அதிைாரியான இவர், தற்றபாது 2020 ஜனவரி முதல் 

ைாத்மாண்டுவில் தூதைாைப் பணியாற்றி வருகிறார்.  

✓ தற்றபாகதய னவளியுறவுச் னசயலாளர் ஹர்ஷ் வர்தன் 

ஷிரிங்லாவுக்குப் பதிலாை வினய் நியமிக்ைப்படுகிறார். 

 

10. ரிக்கி மகஜ் ைற்றும் பல்குனி ஷொ ஆகிமயொர் சமீபத்தில் 

கீழ்கொணும் எந்  விரும  தவன்றனர்? 

அ) அைாதமி விருதுைள் 

ஆ) கிைாமி விருதுைள்  

இ) பிரிட்ஸ்ைர் ைட்டடக்ைகல பரிசு 

ஈ) ஆனபல் பரிசு 

✓ 64ஆவது ஆண்டு கிைாமி விருதுைளில் இைண்டு இந்திய 

இகசக்ைகலஞர்ைள் விருது னவன்றனர்.  

✓ அதில், ‘டிகவன் கடட்ஸ்’ என்ற பாடல் னதாகுப்புக்ைாை 

னபங்ைளூகைச் றசர்ந்த ரிக்கி னைஜ், ‘சிறந்த புதிய ஆல்பம்’ 

என்ற பிரிவில் கிைாமி விருகத னவன்றார். ரிக்கி னைஜ் 

னபறும் இைண்டாவது கிைாமி விருது இதுவாகும். பல்குனி 

ஷா, ‘சிறார்ைளுக்ைான சிறந்த ஆல்பம்’ என்ற பிரிவில், ‘எ 

ைலர்புல் றவர்ல்டு’ பாடலுக்ைாை கிைாமி விருகதப்னபற்றார். 

 

 

1. ைல்வித்தைத்தில் தமிழைத்துக்கு 22ஆவது இடம் 

றதசிய அளவில் ைல்வித்தைத்தில் தமிழ்நாடு 22ஆவது 

இடத்திலிருப்பதாை அண்ணா பல்ைகலக்ைழை முன்னாள் 

துகணறவந்தர் இ பாலகுருசாமி னதரிவித்தார். 

ைல்வி, சுைாதாைம், தனிநபர் வருமானம் உள்ளிட்ட 

ைாைணிைகள உள்ளடக்கிய மனித வளர்ச்சிக் குறியீட்டில், 

னமாத்தமுள்ள 180 நாடுைளின் பட்டியலில் இந்தியா 130 

ஆவது இடத்திறலறய உள்ளது. தனி நபர் வருமானத்தில் 

12 ஆண்டுைளில் மட்டும் இந்தியாகவவிட சீனா 8 மடங்கு 

முன்றனற்றம் அகடந்துள்ளது. 

நறவாதயா பள்ளிைள் அகமயும் பட்சத்தில், அைசுப் பள்ளி 

மாணவர்ைளுக்கு 7.5% சிறப்பு ஒதுக்கீடு என்ற றதகவ 

இருக்ைாது. தமிழைத்தில் ைல்விைற்றபாரின் எண்ணிக்கை 

அதிைமாை இருந்தாலும் கூட, தைத்தின் அடிப்பகடயில் 

இந்திய அளவில் 22ஆவது இடத்திறலறய தமிழ்நாடு 

உள்ளது என்றார். 

 

2. குஜைாத்தில் எல்கலச்சுற்றுலா: அமித்ஷா னதாடக்கி 

கவத்தார் 

குஜைாத் மாநிலத்தில் ‘சீமாதர்ஷன்’ என்ற எல்கல 

சுற்றுலாத் திட்டத்கத மத்திய உள்துகற அகமச்சர் அமித் 

ஷா னதாடக்கிகவத்தார். 

நாட்டின் எல்கலகயப் பாதுைாக்கும் பணியில் 

ஈடுபடுத்தப்பட்டுள்ள எல்கலப் பாதுைாப்புப் பகடயினரின் 

வாழ்க்கைமுகறபற்றி சாமானிய மக்ைள் னதரிந்து 

னைாள்ளும் றநாக்கில் `125 றைாடியில் இந்தச் சுற்றுலாத் 

திட்டம் னதாடங்ைப்பட்டுள்ளது. 

 

3. றதசிய கூகடப்பந்து றபாட்டி: தமிழை அணி சாம்பியன் 

71ஆவது றதசிய சீனியர் கூகடப்பந்து சாம்பியன்ஷிப் 

றபாட்டி ைடந்த ஒரு வாைமாை னசன்கனயில் நடந்தது. 

இதில் ஆண்ைள் பிரிவில் தமிழ்நாட்டு அணி 87-69 என்ற 

புள்ளிக்ைணக்கில் நடப்பு சாம்பியன் பஞ்சாப்கவ வீழ்த்தி 

றைாப்கபகய தட்டிச் னசன்றது.  

 

 

 

 

 


