
        

    

1. 2022 - ‘ப ோர்ப்ஸின் முப் த்தோறோம் ஆண்டு உலக 

செல்வந்தர்கள்  ட்டியலில் முதலிடம் பிடித்தவர் யோர்? 

அ) ஜெப் ஜெச ோஸ் 

ஆ) எச ோன் மஸ்க்  

இ) வோரன் ெஜெட் 

ஈ) பில் சேட்ஸ் 

✓ 2022இல் தனது 36ஆம் ஆண்டு உ ே ஜ ல்வந்தர்ேள் 

ெட்டியல  செோர்ப்ஸ் ஜவளியிட்டது. இது 236 புதியவர்ேள் 

உட்ெட உ கின் 2,668 ஜ ல்வந்தோர்ேலை ெட்டியல் 

இட்டுள்ைது. ேடந்த ஆண்டு ெட்டியலில், புதியவர்ேளின் 

எண்ணிக்லே 493ஆே இருந்தது. 

✓ எச ோன் மஸ்க், உ ே ஜ ல்வந்தர்ேள் தரவரில யில் 

முதன்முலையோே $219 பில்லியன் மதிப்புடன் முதல் 

இடத்தில் உள்ைோர். ஜெப் ஜெச ோஸ் மற்றும் ஜெர்னோர்ட் 

அர்னோல்ட் ஆகிசயோர் மஸ்க்குக்குப் பின்னுள்ைனர். 

 

2. இந்த ஆண்டுக்கோன ஓ சென்றி  ரிசு ச ற்ற அமர் 

மித்ரோ சார்ந்த சமோழி எது? 

அ) ஹிந்தி 

ஆ) உருது 

இ) ஜெங்ேோலி  

ஈ) மரோத்தி 

✓ ஜெங்ேோலி எழுத்தோைர் அமர் மித்ரோவின், ‘ேோன்புசரோ’ என்ை 

சிறுேலதக்கு இவ்வோண்டுக்ேோன மதிப்புமிக்ே ஓ ஜென்றி 

ெரிசு வழங்ேப்ெட்டது. இது 1977-இல் அமர் மித்ரோ எழுதிய 

வங்ேோை சிறுேலதயோகும். ஆதிவோசி ே ோச் ோரம் மற்றும் 

அவர்ேளின் செோரோட்டசம அமர் மித்ரோவின் விருதுஜெற்ை 

இக்ேலதயின் பின்னணி. அமர் மித்ரோவுக்கு ேடந்த 2006 

ஆம் ஆண்டில்  ோகித்திய அேோதமி விருது வழங்ேப்ெட்டது. 

 

3. இந்தியோ, கீழ்காணும் எந்த நோட்டுடனோன புதிய 

‘விண்சவளி சூழ்நிலல விழிப்புணர்வு ஏற் ோட்டில்-Space 

Situational Awareness Arrangement’ லகசயழுத்திட்டது? 

அ) ஆஸ்திசரலியோ 

ஆ) அஜமரிக்ேோ  

இ) பிரோன்ஸ் 

ஈ) ெப்ெோன் 

✓ வோஷிங்டனில் நலடஜெற்று வரும் 2+2 அலமச் ர்ேள் 

செச்சுவோர்த்லதயின்செோது, இந்தியோவும் அஜமரிக்ேோவும் 

புதிய ‘விண்ஜவளி சூழ்நில  விழிப்புணர்வு ஏற்ெோட்டில்’ 

லேஜயழுத்திட்டன. அஜமரிக்ேோவும் இந்தியோவும் தேவல் 

ெகிர்வு, ஜதோடர்புப் ெரிமோற்ைங்ேள் மற்றும் கூட்டுச்ச லவ 

ஈடுெோடுேளில் உயர்நில , ஒருங்கிலணந்த ஜ யல்ெோடு 

-ேலை ஆதரிக்கும் முக்கிய இருதரப்பு முன்னெடுப்புேலை 

இறுதிஜ ய்துள்ைன. 

 

 

 

4. 2026 - கோமன்சவல்த் விலையோட்டுப் ப ோட்டிகலை 

நடத்தும் நோடு எது? 

அ) பிரோன்ஸ் 

ஆ) ஆஸ்திசரலியோ  

இ) சீனோ 

ஈ) ரஷ்யோ 

✓ ஆஸ்திசரலியோவின் விக்சடோரியோ மோேோணமோனது 2026 

ேோமன்ஜவல்த் விலையோட்டுப் செோட்டிேலை நடத்தும். 

காமன்னெல்த் என்பது ஜெரும்ெோலும் முந்லதய பிரிட்டிஷ் 

ேோ னிேளின் விலையோட்டுக் கூட்டமோகும். ேடந்த ஐந்து 

ெதிப்புேளுள் நோன்கு, ஆஸ்திசரலியோ அல் து பிரிட்டனில் 

நடந்தன. ஆங்கி  நேரமோன ெர்மிங்ேோம் ெூல .28 

முதல் 2022 ெதிப்லெ நடத்துகிைது. 

 

5. புலம்ச யர்தல் கண்கோணிப்பு அலமப்பு  யன் ோட்லட 

உருவோக்கிய முதல் மோநிலம் எது? 

அ) பீேோர் 

ஆ) குெரோத் 

இ) மேோரோஷ்டிரோ  

ஈ) உத்தர பிரசத ம் 

✓ ெோதிக்ேப்ெடக்கூடிய ெருவேோ  பு ம்ஜெயர்ந்த ஜதோழி ோை 

-ர்ேளின் இயக்ேத்லத வலரெடமோக்குவதற்காக, 

மேோரோஷ்டிர மோநி  அர ோங்ேம் இலணயதை 

அடிப்ெலடயி ோன பு ம்ஜெயர்வு ேண்ேோணிப்பு அலமப்பு 

ஜ யலிலய உருவோக்கியுள்ைது. 

✓ மோநி  ஜெண்ேள் மற்றும் குழந்லதேள் சமம்ெோட்டுத்துலை, 

ெழங்குடியினர் அதிேம் உள்ை ஆறு மோவட்டங்ேளில் 

ேடந்த ஆண்டு நவம்ெரில் முன்சனோடித்திட்டமோே இலத 

அறிமுேப்ெடுத்தியது. 

 

6. ‘ஏற்றுமதி ஊக்குவிப்பு மூலதனப் ச ோருட்கள் திட்டம்’ 

என் துடன் சதோடர்புலடய மத்திய அலமச்ெகம் எது? 

அ) MSME அலமச் ேம் 

ஆ) வணிே அலமச் ேம்  

இ) ஜவளியுைவு அலமச் ேம் 

ஈ) நிதி அலமச் ேம் 

✓ ஏற்றுமதி ஊக்குவிப்பு மூ தனப் ஜெோருட்ேள் திட்டத்தின் 

கீழ் வணிே அலமச் ேம் ெல்சவறு நலடமுலைேலை 

தைர்த்தியுள்ைது. இந்தத் திட்டத்தின் கீழ், மூ தனப் 

ஜெோருட்ேளின் இைக்குமதிேள் ஏற்றுமதித் தீர்லவக்கு 

உட்ெட்டு, வரியின்றி அனுமதிக்ேப்ெடுகின்ைன. இணக்ேத் 

சதலவேலைக் குலைப்ெதற்கும் வணிேம் ஜ ய்வலத 

எளிதோக்குவதற்குமோேத் தைர்வுேள் அறிவிக்ேப்ெட்டுள்ைன. 

 

7. ெமீ  செய்திகளில் இடம்ச ற்ற, ‘Poison Pill’ என் துடன் 

சதோடர்புலடய துலற எது? 

அ) மருத்துவ ஜதோழிற் ோல  

ஆ) உணவு ெோதுேோப்பு 

இ) நிறுவனத்லதக் லேயேப்ெடுத்துதல்  

 

 

  

 

 

 

 



        

    

ஈ) தீநுண்மவியல் 

✓ இலணப்பு மற்றும் லேயேப்ெடுத்தல் ஜதோடர்ெோன நிதித் 

துலையில், வலரயறுக்ேப்ெட்ட ேோ  ெங்குதோரர் உரிலமத் 

திட்டம், “விஷ மோத்திலர” என்றும் அலழக்ேப்ெடுகிைது.  

✓  மீெத்தில், எச ோன் மஸ்க்கின் லேயேப்ெடுத்தும் முயற்சி 

-க்கு ெதி ளிக்கும் விதமோே, டுவிட்டர் “வி  மோத்திலரலய” 

ஏற்றுக்ஜேோண்டது. இது ஏற்ேனசவ உள்ை ெங்குதோரர்ேள் 

ஒரு நிறுவனத்தில் புதிதோே வழங்ேப்ெட்ட ெங்குேலை 

வர்த்தே வில யில் தள்ளுெடியில் வோங்ே அனுமதிக்கிைது. 

இது வோங்குதல் திட்டத்லத மிேவும் 

வில யுயர்ந்ததோேவும் சிக்ே ோனதோேவும் மோற்றும். 

 

8. சித்தலிங்க சுவோமிகளின் பிறந்தநோலை ‘ஒருங்கிலண 

-ப்பு நோள்’ எனக் சகோண்டோடவுள்ை மோநிலம் எது? 

அ) தமிழ்நோடு 

ஆ) சேரைோ 

இ) ஆந்திர பிரசத ம் 

ஈ) ேர்நோடேோ  

✓ ேர்நோடே மாநில முதல்வர் ெ வரோஜ் ஜெோம்லம, சித்தலிங்ே 

சுவோமியின் பிைந்தநோலை, ‘ஒருங்கிலணப்பு நோள்’ எனக் 

ஜேோண்டோடப்ெடும் என்று அறிவித்தோர். ேடக்கில் உள்ை 

ஜதோண்டதர்ய மடத்தின் சித்தலிங்ே சுவோமிேள் ஒரு 

சிந்தலனயோைரும் தத்துவவோதியுமோவோர். 

 

9. பின்வரும் எவ்வலமப்பின்கீழ், ஆரோய்ச்சி வடிவலமப்பு 

-கள் மற்றும் தரநிலலகள் அலமப்பு செயல் டுகிறது? 

அ) ISRO  

ஆ) DRDO 

இ) இந்திய இரயில்சவ  

ஈ) இந்திய விமோனப்ெலட 

✓ ஆரோய்ச்சி வடிவலமப்புேள் மற்றும் தரநில ேள் அலமப்பு 

(RDSO) என்ெது இந்திய இரயில்சவயின்கீழ் ஜ யல்ெடும் 

ஓர் ஆரோய்ச்சி அலமப்ெோகும். B-5 ெசயோ-டீ ல் ஜேோண்ட 

டீ ல் எஞ்சின்ேளின் இயக்ேம் ஆரோய்ச்சி வடிவலமப்புேள் 

மற்றும் தரநில ேள் அலமப்ெோல் ச ோதிக்ேப்ெட்டதோே 

இந்திய இரயில்சவ அறிவித்துள்ைது. 

 

10. இந்திய மோநிலங்களிலிருந்து ‘ ச்ெரிசி’யைக் ககாள்மு 

-தல் கசய்யும் அலமப்பு எது? 

அ) NABARD 

ஆ) FCI  

இ) ICAR 

ஈ) IARI 

✓ இந்திய உணவுப்ஜெோருள் ேழேமோனது (FCI) இந்தியோவின் 

ஒவ்ஜவோரு மோநி த்துடனும் ‘ெச் ரிசி’ ஜேோள்முதல் ஜ ய்ய 

ஒப்ெந்தம் ஜ ய்துள்ைது. அண்லமயில், உழவர்ேளுக்கு 

உதவும் வலேயில், குலைந்தெட்  ஆதரவு வில யில் 

அரிசிலய ஜதலுங்ேோனோ மோநி த்திலிருந்து FCI 

ஜேோள்முதல் ஜ ய்தது. 

 

 

1. ேடற்ெலடத்தைெதிேள் 4 நோள் மோநோடு 

ரோணுவத் தைெதிேள் மோநோட்லடத் ஜதோடர்ந்து, இந்திய 

ேடற்ெலடயின் உயர்நில த் தைெதிேளின் நோன்கு நோள் 

மோநோடு தில்லியில் ஏப்.25 அன்று ஜதோடங்குகிைது. நோட்டின் 

ஒட்டுஜமோத்த ேடல் ோர் ெோதுேோப்பு, ரஷியோ - உக்லரன் 

சமோத ோல் இந்தியப் ஜெருங்ேடல் ெகுதியின் தோக்ேங்ேள், 

சீன ஊடுவல் உள்ளிட்டலவ குறித்து இந்த மோநோட்டில் 

விரிவோன ஆய்வு சமற்ஜேோள்ைப்ெடும். 

 

2. 25-04-2022 - உலக மலலரியா நாள் 

கருப்னபாருள்: “Harness innovation to reduce the malaria 

disease burden and save lives” - உ ே அைவில் 

மச ரியோ சநோய் ெோதிப்பு சுலமலய குலைப்ெதற்ேோன 

புதுலம ேண்டுபிடிப்புேலை சமற்ஜேோள்ளுதல் மற்றும் 

உயிர்ேலை ேோப்ெோற்றுதல். 

 

 

 

 


