
        

    

1. ‘Gaofen-3 03’ என்ற புவி கண்காணிப்பு செயற்ககக் 

ககாகை ஏவிய நாடு எது? 

அ) ரஷ்யா 

ஆ) இஸ்ரரல் 

இ) சீனா  

ஈ) ஐக்கிய அரபு அமீரகம் 

✓ ‘Gaofen-3 3’ என்ற புதிய புவி கண்காணிப்பு செயற்ககக் 

ரகாகை லாங் மார்ச்-4C ஏவுகலம்மூலம் சீனா செற்றிகர 

-மாக விண்ணில் செலுத்தியது. இந்தச்செயற்ககக்ரகாள் 

அதன் தகர-கடல் ரரடார் செயற்ககக்ரகாள் சதாகுப்பின் 

ஒருபகுதியாக மாறும். 

✓ ரமலும் நாட்டின் கடல்ொர் நலன்ககைப் பாதுகாக்க 

உதவும் சிறந்த சதளிவுத்திறன் படங்ககை இது பிடிக்கும். 

இந்தச் செயற்ககக்ரகாள் ‘Gaofen-3’ மற்றும் ‘Gaofen-3 

02’ செயற்ககக்ரகாள்களுடன் இகைக்கப்பட்டு, தகர-

கடல் ரரடார் செயற்ககக்ரகாள் குழுமத்கத உருொக்கும். 

 

2. ‘Expanding Heat Resilience – விரிவு செப்ப நெகிழ்வு’ 

அறிக்கககய செளியிட்ட நிறுெனம் எது? 

அ) இந்திய ொனிகல ஆய்வு கமயம் 

ஆ) உைவு மற்றும் உழவு அகமப்பு 

இ) NITI ஆரயாக் 

ஈ) இயற்கக ெைங்கள் பாதுகாப்பு கவுன்சில்  

✓ ஒரு இலாபரநாக்கற்ற அகமப்பான இயற்கக ெைங்கள் 

பாதுகாப்பு கவுன்சில், ‘Expanding Heat Resilience’ என்ற 

அறிக்கககய எழுதியுள்ைது. இவ்ெறிக்ககயின்படி, செப்ப 

அகலகள் ெரலாறு காைாத மாநிலங்கைான இமாச்ெல 

பிரரதெம் மற்றும் ரகரைாவில் தீவிர செப்பநிகல பதிொகி 

ெருகிறது. 

✓ செப்ப அகலகைால் பாதிக்கப்பட்ட மாநிலங்களின் 

எண்ணிக்கக கடந்த 2019-இல் 28-ஆக இருந்தது. 

அதற்கு முந்கதய ஆண்டு இது 19-ஆக இருந்தது. 

 

3. ொலிட் பியூயல் டக்டட் ராம்செட் பூஸ்டகர விமானத்தில் 

கொதகன செய்த அகமப்பு எது? 

அ) HAL 

ஆ) DRDO  

இ) ISRO 

ஈ) BEL 

✓ பாதுகாப்பு ஆராய்ச்சி மற்றும் ெைர்ச்சி நிறுெனம் (DRDO) 

ஒடிஸாவின் கடற்ககரயில் உள்ை ெந்திப்பூரில் உள்ை 

ஒருங்கிகைந்த ரொதகனத் தைத்தில் ொலிட் பியூயல் 

டக்டட் ராம்செட் பூஸ்டகர (SFDR) விமானத்தில் ரொதகன 

செய்தது. SFDR-அடிப்பகடயிலான உந்துவிகெயானது 

சூப்பர்ொனிக் ரெகத்தில், மிகநீண்ட தூரத்தில் ொன்ெழி 

இடர்ககை இகடமறிக்க ஏவுககைக்கு உதவுகிறது. 

 

 

 

4. இந்தியாவிற்கு, ‘MH-60 கராமிகயா’ என்ற பல-பாத்திர 

உலங்கு ொனூர்திககை ெழங்கும் நாடு எது? 

அ) ரஷ்யா 

ஆ) அசமரிக்கா  

இ) இஸ்ரரல் 

ஈ) பிரான்ஸ் 

✓ ஐக்கிய அசமரிக்க அரொங்கத்துடனான `15,000 ரகாடி 

மதிப்பிலான ஒப்பந்தத்தின் ஒருபகுதியாக, இந்தியா, 24 

MH-60 ரராமிரயா பல பாத்திர செலிகாப்டர்ககை 

ொங்குகிறது. ‘MH-60 ரராமிரயா’ செலிகாப்டர்ககை 

இயக்குெதற்கான பயிற்சிகய இந்திய கடற்பகடயின் 

முதல் சதாகுதி ொன்பகடயினர் ஐக்கிய அசமரிக்காவில் 

முடித்துள்ைனர். 

 

5. ‘Corruption-Free App - 1064’ஐ அறிமுகப்படுத்திய 

மாநில அரசு எது? 

அ) கர்நாடகா 

ஆ) சதலுங்கானா 

இ) உத்தரகண்ட்  

ஈ) ெம்மு-காஷ்மீர் 

✓ உத்தரகண்ட் முதல்ெர் புஷ்கர் சிங் தாமி, ‘Corruption-Free 

App-1064’ஐ அறிமுகப்படுத்தினார். இந்தச் செயலியானது 

மாநிலத்கத ஊழலற்ற மாநிலமாக மாற்றுெகதயும், 

மாநிலத்தில் நிர்ொகம் செளிப்பகடத் தன்கமயுடன் 

நகடசபறுெகத உறுதி செய்ெகதயும் ரநாக்கமாகக் 

சகாண்டுள்ைது. இந்தச் செயலி ஆங்கிலம் மற்றும் இந்தி 

ஆகிய இருசமாழிகளிலும் கிகடக்கும். 

 

6. பன்னாட்டு புக்கர் பரிசுக்கு கதர்வு செய்யப்பட்ட முதல் 

ஹிந்தி நாெல் எது? 

அ) ரடாம்ப் ஆஃப் ொண்ட்  

ஆ) ொம்ராட் அரொக் 

இ) சீரலட்டி ஹியூ அப்ரன ரகா 

ஈ) பாரிொதம் 

✓ எழுத்தாைர் கீதாஞ்ெலி ஸ்ரீயின் ‘ரடாம்ப் ஆஃப் ொண்ட்’ 

என்ற நாெல் ெர்ெரதெ புக்கர் பரிசுக்கு ரதர்வு செய்யப்பட்ட 

முதல் ஹிந்தி சமாழி புகனககத பகடப்பாகும். 

✓ சடய்சி இராக்செல் என்பெரால் ஆங்கிலத்தில் சமாழி 

சபயர்க்கப்பட்ட இந்நூல், எழுத்தாைர் மற்றும் சமாழிசபயர் 

-ப்பாைருக்கிகடரய பகிர்ந்துசகாள்ைப்படும் மதிப்புமிக்க 

50,000 பவுண்டுகள் இலக்கியப்பரிசுக்காக உலசகங்கும் 

உள்ை மற்ற ஐந்து தகலப்புகளுடன் ரபாட்டியிடும். 

 

7. ெதின் ககாஸ்ொமி, கொனல் மான்சிங் மற்றும் 

கல்யாணசுந்தரம் ஆகிகயார் கீழ்காணும் எந்த விருது / 

சபல்கலாஷிப்கபப் சபற்றுள்ைனர்? 

அ) ெங்கீத நாடக அகாடமி சபல்ரலாஷிப்  

ஆ) கிராமி விருதுகள் 

இ) ொகித்ய அகாடமி 

 

 

 

 

 

 

 



        

    

ஈ) பத்மஸ்ரீ 

✓ கடந்த 2018ஆம் ஆண்டிற்கான ெங்கீத நாடக அகாடமி 

சபல்ரலாஷிப் மற்றும் ெங்கீத நாடக விருதுககை, சிறந்த 

ககலஞர்களுக்கு இந்தியக்குடியரசுத்துகைத்தகலெர் 

செங்ககயா ெழங்கினார். 

✓ ெங்கீத நாடக அகாடமி சபல்ரலாஷிப் 4 ககலஞர்களுக்கு 

ெழங்கப்பட்டது: தரபலா ரமகத ொகிர் உரென், நடன 

இயக்குநர் ெதின் ரகாஸ்ொமி, நடனக்ககலஞர் ரொனல் 

மான்சிங் மற்றும் நடன ஆசிரியர் திருவிகடமருதூர் 

குப்கபயா கல்யாைசுந்தரம். ரமலும் 40 ரபருக்கு ெங்கீத 

நாடக அகாடமி விருதுகள் மற்றும் லலித் கலா அகாடமி 

விருதுகளும் ெழங்கப்பட்டன. 

 

8. அண்கமயில் கலப்பு இரட்கடயர் மற்றும் சபண்கள் 

இரட்கடயர் பட்டத்கத சென்ற தீபிகா பல்லிகல் ொர்ந்த 

விகையாட்டு எது? 

அ) ரடபிள் சடன்னிஸ் 

ஆ) ஸ்குொஷ்  

இ) பாட்மிண்டன் 

ஈ) சடன்னிஸ் 

✓ தீபிகா பல்லிகல், 2018 அக்ரடாபருக்குப் பிறகு தனது முதல் 

ரபாட்டி நிகழ்வில் செௌரவ் ரகாஷலுடன் இகைந்தார். 

ரமலும், இங்கிலாந்தின் அட்ரியன் ொலர் மற்றும் அலிென் 

ொட்டர்கஸ சென்றதன்மூலம் கலப்பு இரட்கடயர் 

பட்டத்கதயும் அெர் சென்றார். 

✓ மகளிர் இரட்கடயர் பிரிவு இறுதிப் ரபாட்டியில் தீபிகா 

மற்றும் ரொஷ்னா சின்னப்பா ரொடி, இங்கிலாந்தின் 

ொரா ரென் சபர்ரி மற்றும் ொட்டர்ஸ் ரொடிக்கு எதிராக 

சென்றது. இரட்கடக் குழந்கதககைப் சபற்சறடுத்த ஆறு 

மாதங்களுக்குள் தீபிகா இச்ொதகனகய நிகழ்த்தினார். 

 

9. 2022-இல் கதசிய புலிகள் பாதுகாப்பு ஆகணயத்தின் 

கூட்டத்கத நடத்துகிற மாநிலம் எது? 

அ) இராெஸ்தான் 

ஆ) அருைாச்ெல பிரரதெம்  

இ) குெராத் 

ஈ) அஸ்ஸாம் 

✓ ரதசிய புலிகள் பாதுகாப்பு ஆகையத்தின் இருபதாெது 

கூட்டம் அருைாச்ெல பிரரதெ மாநிலத்தில் உள்ை பக்ரக 

புலிகள் காப்பகத்தில் மத்திய சுற்றுச்சூழல், ெனம் மற்றும் 

காலநிகல மாற்ற அகமச்ெர் பூரபந்தர் தகலகமயில் 

நகடசபற்றது. ெரலாற்றில் முதன்முகறயாக NTCA 

கூட்டம் ரதசிய தகலநகரத்துக்கு செளிரய நகடசபற்றது. 

 

10. ஒற்கற ெனவிலங்குகளின் ெட்டபூர்ெ உரிகமககை 

அங்கீகரித்த முதல் நாடு எது? 

அ) சதன்னாப்பிரிக்கா 

ஆ) ஈக்ெடார்  

இ) சிலி 

ஈ) ஆஸ்திரரலியா 

✓ சதன்னசமரிக்காவில் அகமந்துள்ை ஈக்ெடார், ஒற்கற 

ெனவிலங்குகளின் ெட்டபூர்ெ உரிகமககை அங்கீகரித்த 

முதல் நாடாக ெரலாறு பகடத்துள்ைது. எஸ்ட்சரல்லிட்டா 

என்ற சபயர்சகாண்ட கம்பளி குரங்குக்கு இயற்ககயின் 

அகனத்து உரிகமகளும் உள்ைசதன அந்நாட்டின் உச்ெ 

நீதிமன்றம் தீர்ப்பு ெழங்கியுள்ைது.

 

 

1. ொடககத்தாய்மூலம் குழந்கத சபறும் அரசு சபண் 

ஊழியர்களுக்கு 270 நாள்கள் விடுப்பு 

ொடககத்தாய்மூலம் குழந்கத சபறும் அரசு சபண் 

ஊழியர்கள் மற்றும் ஆசிரியர்களுக்கு 270 நாள்களுக்கு 

விடுப்பு ெழங்கப்படும் என்று ெமூக நலத்துகற அகமச்ெர் 

கீதா ஜீென் அறிவித்தார். 

 

 

 

 


