
        

    

1. UPSCஇன் புதிய தலைவராக நியமிக்கப்பட்டவர் யார்? 

அ) ர ொமிலொ தொப்பர் 

ஆ) அர்ஜுன் ததவ் 

இ) மத ொஜ் த ொனி  

ஈ) பிபின்  ந்தி ொ 

✓ அ சியல் அறிவியல் அறிஞர் மத ொஜ் த ொனி, மத்திய 

அரசுப் பணியாளர் தேர்வாணையத்தின் (UPSC) புதிய 

தலலவ ொக நியமிக்கப்பட்டுள்ளொர். மத ொஜ் த ொனி 

 ர்வதத  உறவுகளில் நிபுணத்துவம் ரபற்றவர் மற்றும் Dr 

பொபொ ொதகப் அம்தபத்கர் திறந்தநிலல பல்கலலக்கழகம் 

மற்றும் பத ொடொவின் MS பல்கலலக்கழகத்தின் துலண 

தவந்த ொக பணியொற்றி ொர். விடுதலல இந்தியொவின் 

இலளய துலணதவந்தரும் ஆவொர். 

 

2. 2022 - ஆஸ்திரரலிய கிராண்ட் பிரிக்ஸ் ரபாட்டியில் 

வவன்ற பந்தய ஓட்டுநர் யார்? 

அ) தமக்ஸ் ரவர்ஸ்டொப்பன் 

ஆ)  ொர்லஸ் ரலக்ரலர்க்  

இ) லூயிஸ் ஹொமில்டன் 

ஈ) ர ர்ஜிதயொ ரபர ஸ் 

✓ ரமொ ொகன் பந்ேய கொர் ஓட்டுநர்  ொர்லஸ் ரலக்ரலர்க் 

ஆஸ்தித லிய கி ொண்ட் பிரிக்ஸில் ரவற்றி ரபற்று உலக 

 ொம்பியன்ஷிப்பில் தலலலம நிலலக்கு முன்த றி ொர்.  

✓ ர ட்புல் அணியின் ர ர்ஜிதயொ ரபர ஸ், ரமர்சிடிஸ் 

அணியின் ஓட்டுநர்கள் ஜொர்ஜ்   ல் மற்றும் லூயிஸ் 

ஹொமில்டன் ஆகிதயொர் இ ண்டொமிடத்லதப் பிடித்த ர். 

 

3. சமீபத்திய வெய்திகளில் இடம்வபற்ற, ‘மாஸ்க்வா’ என்பது 

எந்த நாட்டின் புகழ்வபற்ற ரபார்க்கப்பைாகும்? 

அ) உக்ல ன் 

ஆ)  ஷ்யொ  

இ) சீ ொ 

ஈ) ரஜர்மனி 

✓  ஷ்யொவின்  ொணுவ ஆற்றலின் அலடயொளமொக இருந்த 

510 தபர்ரகொண்ட ஏவுகலணக் கப்பல், ‘மொஸ்க்வொ’ 

உக்ல ன் ஏவுகலணகளொல் தொக்கப்பட்டதொகக் கூறப்படு 

-கிறது.  ஷ்ய இ ொணுவ ஆதொ ங்களின்படி, உக்ல ன் 

மீதொ  கடற்பலடத் தொக்குதலல முன்ர டுத்துச் ர ன்ற 

தபொது அப்தபொர்க்கப்பல் ரவடித்துச் த தமலடந்தததொடு 

தீயில் மூழ்கியது. 12,490 டன் எலடயுள்ள இந்தக் கப்பல் 

2ஆம் உலகதபொருக்குப்பிறகு, ர யலிலிருந்ததபொது 

மூழ்கிய மிகப்ரபரிய  ஷ்ய தபொர்க்கப்பலொகும். 

 

4. இந்தியாவில், ‘ஹிமாச்ெல் திவாஸ்’ வகாண்டாடப்படுகிற 

ரததி எது? 

அ) ஏப் ல்.12 

ஆ) ஏப் ல்.14 

இ) ஏப் ல்.15  

ஈ) ஏப் ல்.16 

✓ ஹிமொச் ல் நொளொ து ஆண்டுததொறும் ஏப் ல்.15 அன்று 

ரகொண்டொடப்படுகிறது. கடந்த 1948ஆம் ஆண்டு இதத 

நொளில்தொன், 28 சிறிய  மஸ்தொ ங்களின் ஒருங்கிலண 

-ப்லப அடுத்து, ஹிமொச் லப்பி தத ம் இந்தியொவின் ஒரு 

மொநிலமொக உருவொக்கப்பட்டது. 

 

5. இந்திய வானிலை ஆய்வுத்துலறயால் பருவமலைலய 

முன்னறிவிக்க பயன்படுத்தப்படும், ‘LPA’இன் விரிவாக்கம் 

என்ன? 

அ) Long Period Average  

ஆ) Least Period Average 

இ) Long Prime Average 

ஈ) Least Prime Average 

✓ இந்திய வொனிலல ஆய்வுத் துலறயானது (IMD) இந்த 

ஆண்டுக்கொ  அதன் முதல் நீள்ரநடுக்கக் கொலநிலல 

முன்கணிப்பில் (LRF) ரதொடர்ந்து நொன்கொவது ஆண்டொக 

நொட்டில்  ொதொ ண பருவமலழரபய்ய வொய்ப்புள்ளது எ த் 

ரதரிவித்துள்ளது. 

✓ 2019, 2020 மற்றும் 2021ஆம் ஆண்டுகளிலும் ஜூன்-

ர ப் வல யிலொ  ரதன்தமற்குப்பருவமலழப் பருவத்தில் 

இயல்பொ  அளவில் மலழ ரபய்தது. 

 

6. ெமீப வெய்திகளில் இடம்வபற்ற, ‘வநப்டியூன் ஏவுகலை 

அலமப்பு’டன் வதாடர்புலடய நாடு எது? 

அ) ஏமன் 

ஆ) ர ௌதி அத பியொ 

இ) உக்ல ன்  

ஈ) ஐக்கிய அ பு அமீ கம் 

✓ கப்பலின்மீது நிகழ்ந்த ஏவுகலணத் தொக்குதலுக்குப் பிறகு, 

 ஷ்ய கருங்கடல் கடற்பலடக் கப்பலொ  ‘மொஸ்க்வொ’ 

ஒரட ொ கடலில் மூழ்கியது. அக்கப்பலில் ரவடிகுண்டுகள் 

ரவடித்ததொக  ஷ்ய த ப்பும், ரநப்டியூன் கப்பல் எதிர்ப்பு 

ஏவுகலணகலளப்பயன்படுத்தி திட்டமிட்டு இதல  

தமற்ரகொண்டதொக உக்த னிய த ப்பும் கூறியுள்ளது. 

 

7. உற்பத்தியுடன் இலைக்கப்பட்ட ஊக்கத்வதாலக (PLI) 

திட்டத்தின்கீழ், எவ்வளவு ஆண்டுகளுக்கு உற்பத்திக்கா 

-ன நிதியுதவிலய மத்திய அரசு வைங்குகிறது? 

அ) 3 ஆண்டுகள் 

ஆ) 5 ஆண்டுகள்  

இ) 7 ஆண்டுகள் 

ஈ) 10 ஆண்டுகள் 

✓ ஜவுளித்துலறயில் உற்பத்தியுடன் இலணந்த ஊக்கத் 

ரதொலக ரபறுவதற்கொக ரபறப்பட்ட 67 விண்ணப்பங்களி 

-ல் 61 விண்ணப்பங்களுக்கு ஒப்புதல் அளிக்கப்பட்டுள்ளது.  

✓ ஊக்கத்ரதொலக ரபற ததர்ந்ரதடுக்கப்பட்ட 61 விண்ணப்ப 

-ங்கள்மூலம், ரமொத்த முதலீடு `19,077 தகொடியொகவும், 5 

ஆண்டுகளில் `184,917 தகொடி அளவிற்கு விற்றுவ வும் 

கிலடக்கப்ரபறும். 

 

 

 

 

 

 

 

 



        

    

8. CUET’க்கு (மத்திய பல்கலைக்கைகங்களுக்கான வபாது 

நுலைவுத் ரதர்வு) எதிராக தீர்மானம் நிலறரவற்றிய 

மாநிைம் எது? 

அ) தமிழ்நொடு  

ஆ) தக ளொ 

இ) ஆந்தி  பி தத ம் 

ஈ) மத்திய பி தத ம் 

✓ CUET (மத்திய பல்கலலக்கழக்கங்களுக்கான ரபொதுவொ  

நுலழவுத்ததர்வு) திட்டத்லத லகவிட தவண்டும் என்று 

மத்திய அ ல  வலியுறுத்தி தமிழ்நொடு  ட்டப்தப லவயில் 

தீர்மொ ம் நிலறதவற்றப்பட்டது. 

✓ இந்தத் தீர்மொ த்தின்படி, NEETஐப்தபொன்று CUETஉம் 

விளிம்புநிலல மொணொக்கல  ஓ ங்கட்டுகிறது. 2022-

2023ஆம் கல்வியொண்டு முதல் அல த்து மத்திய 

பல்கலலக்கழகங்களிலும் பல்தவறு படிப்புகளுக்கொ  

மொணொக்கர் த ர்க்லக CUET மூலம் மட்டுதம நடத்தப்படும் 

என்று பல்கலலக்கழக மொனியக் குழு அறிவித்துள்ளது. 

 

9. அண்லமயில் பாதுகாப்பு ஆராய்ச்சி மற்றும் ரமம்பாட்டு 

அலமப்பால் (DRDO) ரொதலன வெய்யப்பட்ட, ‘வெலினா’ 

என்பது எந்த வலக ஏவுகலையாகும்? 

அ) பீ ங்கி எதிர்ப்பு வழிகொட்டு ஏவுகலண  

ஆ) நீர்மூழ்கிக் கப்பலிலிருந்து ஏவப்படும் எறிகலண 

இ) தல ப்ப ப்பிலிருந்து வொனிலக்லகத்தொக்கும் ஏவுகலண 

ஈ) இலடமறிக்கும் ஏவுகலண 

✓ பீ ங்கி எதிர்ப்பு வழிகொட்டு ஏவுகலணயான ‘ரஹலி ொ’, 

உள்நொட்டிதலதய தயொரிக்கப்பட்ட ரஹலிகொப்டரிலிருந்து 

மிகவுய த்தில் ரவற்றிக மொக பரித ொதிக்கப்பட்டது. இந்தச் 

த ொதல லய பொதுகொப்பு ஆ ொய்ச்சி மற்றும் தமம்பொட்டு 

நிறுவ ம் (DRDO), இந்திய இ ொணுவம் மற்றும் இந்திய 

வொன்பலட ஆகியலவ கூட்டொக தமற்ரகொண்ட . இந்த 

ஏவுகலண உலகிதலதய மிக நவீ மொ  பீ ங்கி எதிர்ப்பு 

 ொத ங்களில் ஒன்று என்பது குறிப்பிடத்தக்கது. 

 

10. யாரின் பிறந்தநாளான ஏப்ரல்.11 அன்று இந்தியாவில், 

‘ரதசிய பாதுகாப்பான தாய்லம நாள்’ 

வகாண்டாடப்படுகிறது? 

அ) அன்ல  ரத  ொ 

ஆ) கஸ்தூரிபொய் கொந்தி  

இ) இந்தி ொ கொந்தி 

ஈ அன்னி ரப ன்ட் 

✓ இந்திய அ சு கடந்த 2003ஆம் ஆண்டு ஏப்.11 அன்று ததசிய 

பொதுகொப்பொ  தொய்லம நொளொக அறிவித்தது. இந்த நொள் 

கஸ்தூரிபொய் கொந்தியின் பிறந்தநொலளயும் குறிக்கிறது.  

✓ இந்தியொவில் ஆண்டுததொறும் இந்நொள் ரகொண்டொடப்படுகி 

-றது. பி  வத்திற்கு முன்பும், பி  வத்திற்குப் பின்பும், 

கர்ப்பிணிப் ரபண்ணுக்குத் ததலவயொ  கவனிப்பு 

பற்றிய விழிப்புணர்லவ ஏற்படுத்துவலத இந்த நொள் 

தநொக்கமொகக் ரகொண்டுள்ளது.

 

 

1. பொதுகொப்புத் துலறயில் தற் ொர்பு: இந்தியொவுக்கு ஆத வு 

பொதுகொப்புத்துலறயில் தற் ொர்பு அலடவதற்கொ  இலக்லக 

இந்தியொ அலடவதற்கு பிரிட்டன் தபொதுமொ  ஆத லவ 

வழங்கும் என்று பிரிட்டன் பி தமர் தபொரிஸ் ஜொன் ன் 

உறுதியளித்தொர். 

நவீ  தபொர்விமொ ங்கலளத் தயொரிப்பதற்கொ  ரதொழில் 

நுட்பத்லத உருவொக்குவதில் இந்தியொவும் பிரிட்டனும் 

இலணந்து ர யல்படவுள்ளதொகவும் அவர் ரதரிவித்தொர். 

 

2. ஓராண்டுக்கு ஆறு கி ொம  லப கூட்டம் நடத்தப்படும்: 

தப லவயில் முதல்வர் மு க ஸ்டொலின் அறிவிப்பு 

அ சின் பல்தவறு திட்டங்கலள கி ொம அளவில் ஒருங்தக 

இலணத்து ர யல்படுத்த முதற்கட்டமொக இந்த ஆண்டு 

600 ஊ ொட்சிகளில், ‘கி ொம ர யலகங்கள்’ கட்டப்படும் 

என்று முதல்வர் ஸ்டொலின் அறிவித்துள்ளொர். ஆண்டுக்கு 

6 கி ொம லப கூட்டங்கள் நடத்தப்படும், நவ.1ஆம் தததி 

‘உள்ளொட்சி நொள்’ ரகொண்டொடப்படும் என்றும் முதல்வர் 

அறிவித்தொர். 

இந்த ஆண்டு முதல் ஆண்டுக்கு 6 கி ொம லப கூட்டங்கள் 

நடத்தப்படும். அந்த வலகயில் ஜ .26 குடிய சு நொள், தம.1 

ரதொழிலொளர் நொள், ஆகஸ்ட்.15 சுதந்தி  நொள், அக்.2 கொந்தி 

பிறந்தநொள் ஆகிய நொட்களுடன் இனி வரும் கொலங்களில் 

கூடுதலொக மொர்ச்.22 - உலக தண்ணீர் நொள், நவம்பர்.1 

உள்ளொட்சி நொள் ஆகிய நொட்களிலும் கி ொம  லப 

கூட்டங்கள் நடத்தப்படும். 

இந்த ஆண்டு முதல் ‘உத்தமர் கொந்தி கி ொம ஊ ொட்சி’ 

விருது வழங்கப்படும். மொவட்டத்துக்கு ஒன்றுவீதம் சிறந்த 

37 கி ொம ஊ ொட்சிகளுக்கு ̀ 10 லட் ம் வீதம் வழங்கப்படும். 

இவ்வொறு முதல்வர் ரதரிவித்தொர். 

 

3. கத ொ ொவுக்கு எதி ொக ர யல்படும் புதிய மருந்து: 

ர ன்ல  ஐஐடி ஆய்வில் தகவல் 

மருத்துவமல களில் அனுமதிக்கப்பட்ட தல ொ  மற்றும் 

மிதமொ  கத ொ ொ ரதொற்று ஏற்பட்ட தநொயொளிகளுக்கு 

சிகிச்ல  அளிப்பதில் ‘இன்தடொரமதசின்’ மருந்துக்கு 

ர யல்திறன் இருப்பலத ர ன்ல  ஐஐடி வடிவலமத்த 

த ொதல  ரவளிப்படுத்துகிறது. 

கத ொ ொ ரதொற்றொல் பொதிக்கப்பட்தடொருக்கு அளிக்கப்படும் 

அழற்சி எதிர்ப்பு மருந்தொ  ‘இன்தடொரமதசின்’ மிகச்சிறந்த 

ர யல்திறல க் கொட்டுகிறது எ , அண்லமயில் 

ரவளியொ  தநச் ர்  யின்டிபிக் ரிப்தபொர்ட்ஸ் இதழில் 

மதிப்பொய்வு ர ய்யப்பட்டுள்ளது. 

 

4. 22-04-2022: உலக புவி நாள் 

கருப்பபாருள்: Invest In Our Planet. 

 

 

 

 



        

    

5. உலக பொ ம்பரிய நீர்ப்பொ   கட்டலமப்பின் மூன்று 

விருதுகளுக்கு தமிழ்நொடு அ சு ததர்வு: நீர்வளத் துலறச் 

ர யலர்  ந்தீப்  க்த  ொ தகவல் 

நீர்வளத்துலறச் ர யலர்  ந்தீப்  க்த  ொ ரவளியிட்ட 

ர ய்திக்குறிப்பில் கூறியிருப்பதொவது: 

 ர்வதத  நீர்ப்பொ  ம் மற்றும் வடிகொல் ஆலணயம் 

ஒவ்தவொர் ஆண்டும் உலக பொ ம்பரிய நீர்ப்பொ  க் 

கட்டலமப்புகள் & நீர் த மிப்பு விருதுகலள அறிவிக்கிறது. 

இந்திய ததசிய நீர்ப்பொ  ம் மற்றும் வடிகொல் குழுமம், 

ஒவ்தவொர் ஆண்டும் இந்திய மொநிலங்களில் இருந்து, 

தகுதியொ  முன்ரமொழிவுகலள ஐசிஐடி அலமப்புக்கு 

பரிந்துல க்கிறது. 

இதன்படி, கடந்த ஆண்டு ஜூலல மொதம் தமிழக நீர்வளத் 

துலற  ொர்பில்கல்லலண, கொளிங்க ொயன் அலணக்கட்டு, 

வீ ொணம் நீர்த்ததக்கம், தபச்சிப்பொலற அலண, மது ொந்தக 

ஆம் ஏரி, ர ம்ப ம்பொக்கம் ஏரி ஆகிய ஆறு நீர்த்ததக்கக் 

கட்டலமப்புகலள உலக பொ ம்பரிய கட்டலமப்புகளொக 

அறிவிக்கக் தகொரி விண்ணப்பிக்கப்பட்டது. 

கடந்த ஆண்டு டி ம்பரில்  ர்வதத  நீர்ப்பொ   மற்றும் 

வடிகொல் ஆலணய ஆய்வுக்குழு, தமிழக நீர்வளத் துலற 

விண்ணப்பித்த கட்டலமப்புகலள தநரில் ஆய்வு ர ய்தது. 

இதன் ரதொடர்ச்சியொக, உலக பொ ம்பரிய நீர்ப்பொ  க் 

கட்டலமப்புகளுக்கொ  விருதுகளுக்கு கல்லலண, 

வீ ொணம் ஏரி, கொளிங்க ொயன் அலணக்கட்டு ஆகிய 3 

கட்டலமப்புகள் ததர்வு ர ய்யப்பட்டுள்ள . 

ஒவ்ரவொரு நொட்டுக்கும் 4 விருதுகள்  ர்வதத  அலமப்பொல் 

ஆண்டுததொறும் வழங்கப்படுகிறது. கடந்த ஆண்டு 

இந்தியொவுக்கு 4 விருதுகள் ததர்வு ர ய்யப்பட்டுள்ள . 

இதில், தமிழகம் 3 விருதுகள் ரபறுவது குறிப்பிடத்தக்கது. 

கல்லலண: வ லொற்றுச் சிறப்பு மிக்க கல்லலண கிபி 2ம் 

நூற்றொண்டில் த ொழ மன் ன் கரிகொல ொல் கொவிரி 

ஆற்றின் குறுக்தக கட்டப்பட்ட பழலமயொ  அலணயொகும். 

இது உலகின் 4ஆவது பழலமயொ  நீர்மொற்று அலமப்பு 

அல்லது நீர் ஒழுங்குபடுத்தும் கட்டலமப்பொகும். இன்னும் 

பயன்பொட்டில் உள்ள பழலமயொ  கட்டலமப்பொகும். 

வீ ொணம் நீர்த்ததக்கம்: கடலூர் மொவட்டத்தில் உள்ள 

வீ ொணம் நீர்த்ததக்கம் 9ஆம் நூற்றொண்டில் முதலொம் 

ப ொந்தக த ொழன் கொலத்தில் உருவொக்கப்பட்டது. 

கொளிங்க ொயன் அலணக்கட்டு: ஈத ொடு மொவட்டத்தில் 

உள்ள பவொனி ஆற்றின் குறுக்தக கொளிங்க ொயன் 

அலணக்கட்டு 740 ஆண்டுகளுக்கு முன்பு ரகொங்கு பகுதி 

மன்  ொ  கொளிங்க ொயக் கவுண்ட ொல் கட்டப்பட்ட 

பழலமயொ  அலணயொகும். இந்தியொவில் இன்னும் 

பயன்பொட்டில் உள்ள பழலமயொ  கட்டலமப்பொகும். 

தமிழகத்துக்கொ  3 விருதுகளும் வரும் நவம்பர் 7ஆம் 

தததி வழங்கப்பட உள்ளது. 

நீர்ப்பொ  க் கட்டலமப்புகலளப் ப ொமரித்தல் மற்றும் 

நீர்த மிப்லப ஊக்குவிக்கும் வலகயில்,  ர்வதத  

அலமப்பொல் இத்தகு விருது வழங்கப்படுவது 

மொநிலங்கலள ஊக்குவிக்கும் வலகயில் அலமந்துள்ளது. 

இதததபொல, 2022ஆம் ஆண்டுக்கொ  விருதுக்கு தமிழகம் 

 ொர்பில் தமலும் 10-க்கும் தமற்பட்ட பொ ம்பரிய நீர்ப்பொ  க் 

கட்டலமப்புகளுக்கொ  முன்ரமொழிவு அனுப்பப்பட 

உள்ளது. 

 

 


