
        

    

1. வெப்பமண்டலப் புயலான வமகி தாக்கிய நாடு எது? 

அ) ஜப்பான் 

ஆ) பிலிப்பபன்ஸ்  

இ) இந்த ாதேசியா 

ஈ) இலங்பை 

✓ அண்பையில் பிலிப்பபன்பை வெப்பைண்டலப் புயலாே 

‘வைகி’  ாக்கியது. இப்புயபலத் வ ாடர்ந்து ஏற்பட்ட நிலச் 

சரிவு ைற்றும் வெள்ளத்தில் சிக்கி ஐம்பத்வ ட்டுப் தபர் 

உயிரிழந்துள்ளேர். வ ற்கு ைற்றும் கிழக்கு பிலிப்பபன்ஸ் 

தீவுைளில் 1,00,000-க்கும் தைற்பட்ட ைக்ைள் இப்புயலால் 

பாதிக்ைப்பட்டுள்ளேர். 

 

2. ‘கூட்டுறவுக் வைாள்கைக்ைான ததசிய மாநாடு’ நடக்கும் 

இடம் எது? 

அ) ொரணாசி 

ஆ) ைாந்தி நைர் 

இ) புது தில்லி  

ஈ) புதே 

✓ ‘கூட்டுறவுக் வைாள்பைக்ைாே த சிய ைாநாடு’ சமீபத்தில் 

புது தில்லியில் ஏற்பாடு வசய்யப்பட்டது. ைாநாட்டில் ைத்திய 

உள்துபற ைற்றும் கூட்டுறவுத்துபற அபைச்சர் அமித் ஷா 

தபசிோர். நாட்டில் புதிய கூட்டுறவுக் வைாள்பையின் 

அெசியத்ப  அெர் அப்தபாது ெலியுறுத்திோர். 

✓ வ ாடக்ை தெளாண்பைக் ைடன் சங்ைம் ைற்றும் உயர் 

மட்ட கூட்டுறவுக் கூட்டபைப்புச் சிக்ைலுக்குத் தீர்வுைாணும் 

புதிய வைாள்பைபய ைத்திய அரசு அறிமுைப்படுத்தும் 

என்றும் அெர் அறிவித் ார். 

 

3. 2022ஆம் ஆண்டில், ‘உலை மர நைரங்ைளுள்’ ஒன்வறன 

அங்கீைரிக்ைப்பட்டுள்ள இந்திய நைரம் எது? 

அ) வசன்பே 

ஆ) பை ராபாத்  

இ) ைதுபர 

ஈ) திருெேந் புரம் 

✓ வ ாடர்ந்து இரண்டாெது ஆண்டாை, பை ராபாத் நகரம் 

‘உலை ைர நைரங்ைளுள் - Tree Cities of the World’ ஒன்று 

எே அங்கீைரிக்ைப்பட்டுள்ளது. இது அர்பர் தட 

அறக்ைட்டபள ைற்றும் ஐநா-இன் உணவு ைற்றும் உழவு 

அபைப்பால் ெழங்ைப்படும் ஓர் அங்கீைாரைாகும். ைடந்  2 

ஆண்டுைளில் 3.50 தைாடி ைரக்ைன்றுைள் நட்ட ற்ைாை, 

அந்நைரத்துக்கு இந்  அங்கீைாரம் அளிக்ைப்பட்டுள்ளது.  

 

4. எதன் நிகனொை ஆண்டுத ாறும் ஏப்ரல்.13 அன்று 

இந்திய ராணுெம் சியாச்சின் நாகள நிகனவுகூர்கிறது? 

அ) ஆபதரஷன் விஜய் 

ஆ) ஆபதரஷன் தைைதூ ம்  

இ) ஆபதரஷன் புளூ பநல் 

ஈ) ஆபதரஷன் ைார்கில் 

✓ ‘ஆபதரஷன் தைைதூ த்தின்’கீழ் இந்திய இராணுெத்தின் 

வீரதீரத்ப  நிபேவுகூரும் ெபையில், ஆண்டுத ாறும் 

ஏப்.13 அன்று சியாச்சின் நாபள இந்திய இராணுெம் 

வைாண்டாடுகிறது. 1984ஆம் ஆண்டு இந்திய இராணுெம் 

சால்தடாதரா முைடு, சியா லா ைற்றும் பிலாதபான்ட் லா 

ஆகிய முக்கிய ைணொய்ைளில் ஆதிக்ைம் வசலுத்தும் 

ைட்டுப்பாட்படப் வபற்றது. 

 

5. அண்கமச் வெய்திைளில் இடம்வபற்ற, ‘ஜீதரா தைாவிட் 

வைாள்கை’யுடன் வதாடர்புகடய நாடு எது? 

அ) இந்தியா 

ஆ) ரஷ்யா 

இ) சீோ  

ஈ) வஜர்ைனி 

✓ அ ன் ‘ஜீதரா-தைாவிட் வைாள்பை’யின் மீ ாே உலைளா 

-விய விைர்சேங்ைளுக்கு இபடதய, சீோ  ேது 

ைடுபையாே வைாதராோ பெரஸ் நடெடிக்பைைபள 

தைற்வைாண்டது. அது பல்தெறு சீேத்து நைரங்ைளில் 

வபரும் இன்ேல்ைபள ஏற்படுத்தியது. உலைளாவிய நிதி 

பையைாே ஷாங்ைாய் ைடுபையாே நடெடிக்பைைளால் 

மிைதைாசைாைப் பாதிக்ைப்பட்டுள்ள ாைக் கூறப்படுகிறது. 

 

6. அண்கமச் வெய்திைளில் இடம்வபற்ற ொமியா சுலுஹு 

ஹாென், எந்த நாட்டின் முதல் வபண் அதிபராொர்? 

அ) வ ன்ோப்பிரிக்ைா 

ஆ)  ான்சானியா  

இ) லிபியா 

ஈ) எகிப்து 

✓  ான்சானியாவின் மு ல் வபண் அதிபர் சாமியா சுலுைு 

ைாசன் ஆொர். கீபழ-ஆப்பிரிக்ை பிராந்தியத்தில் உள்ள 

மிைப்வபரிய நாடாே இது கிளிைஞ்சாதரா த சியப் 

பூங்ைாவிற்குப் வபயர்வபற்ற ாகும். 

✓ சமீபத்தில், அவைரிக்ைாவின் துபண அதிபராை ப விதயற்ற 

மு ல் வபண்ைணி ைைலா ைாரிபை  ான்சானிய அதிபர் 

சந்தித் ார். இந் ச் சந்திப்பு அதிை மு லீட்டாளர்ைபள 

 ான்சானியா தநாக்கி ஈர்க்கும் எே எதிர்பார்க்ைப்படுகிறது. 

 

7. உலை ெங்கி கூற்றுப்படி, ஒருெர் தீவிர ெறுகமயில் 

உள்ளதாை ெகைப்படுத்தப்பட்டால் அெரது தினெரி வெலவு 

ெரம்பு எவ்ெளவு? 

அ) $1.90  

ஆ) $2.50 

இ) $3.20 

ஈ) $5.00 

✓ உலை ெங்கியின் கூற்றுப்படி, நாள ான்றுக்கு $1.90 

டாலருக்கும் குபறொே (சுைார் `145) வசலவிேத்ப க் 

வைாண்டு ொழ்க்பை நடத்துதொரின் எண்ணிக்பையின் 

அடிப்பபடயில் தீவிர ெறுபை அளவிடப்படுகிறது. 

✓ உலை ெங்கியாேது சமீபத்தில் “Poverty in India Has 

Declined over the Last Decade But Not As Much As 

 

 

 

 

 

 

 



        

    

Previously Thought” என்ற  பலப்பிலாே ஒரு திட்டமிடும் 

ஆெணத்ப  வெளியிட்டது. இந்தியாவில், COVID-க்கு 

முந்ப ய ஆண்டில் (2019) 10.2%ஆை தீவிர ெறுபை 

இருந் து. 2011-இல் அந் ச் ச வீ ம் 22.5%ஆை இருந் து. 

 

8. எந்த மத்திய அகமச்ெைம், 1 இலட்ெத்திற்கும் அதிைமான 

ஆயுஷ்மான் பாரத்-சுைாதாரம் மற்றும் நல கமயங்ைளில் 

‘ெட்டார அளவிலான நல விழாக்ைகள’ நடத்தியது? 

அ) வபண்ைள் & குழந்ப ைள் தைம்பாட்டு அபைச்சைம் 

ஆ) சுைா ார அபைச்சைம்  

இ) உள்துபற அபைச்சைம் 

ஈ) ைல்வி அபைச்சைம் 

✓ ைத்திய சுைா ார அபைச்சைம் நாடு முழுெதும் உள்ள ஒரு 

இலட்சத்திற்கும் தைற்பட்ட ஆயுஷ்ைான் பாரத்-சுைா ாரம் 

ைற்றும் ஆதராக்கிய பையங்ைளில் ெட்டார அளவிலாே 

நல விழாக்ைபள ஏற்பாடு வசய்து ெருகிறது. 

✓ இது அபேத்து ைாநிலங்ைள், யூனியன் பிரத சங்ைள் 

ைற்றும் வபண்ைள் ைற்றும் குழந்ப ைள் தைம்பாடு,  ைெல் 

ைற்றும் ஒலிபரப்பு, பஞ்சாயத்து ராஜ், ஆயுஷ் ைற்றும் ைல்வி 

தபான்ற வ ாடர்புபடய அபைச்சைங்ைளின் 

ஒத்துபழப்புடன் ஏற்பாடு வசய்யப்பட்டுள்ளது. 

✓ இவ்விழாக்ைள் ஆயுஷ்ைான் பாரத்-உடல்நலம் ைற்றும் நல 

பையங்ைள் ைற்றும் வ ாபலைருத்துெ & வ ாபலநிபல 

ஆதலாசபேைள்பற்றிய விழிப்புணர்பெ ஏற்படுத்தும் 

அமு ப் வபருவிழாவின் ஒருபகுதியாை உள்ளது. 

 

9. 2022 – பன்னாட்டு நீர் ொரம் - நீர் மாநாட்கட 

நடத்தும் நாடு எது? 

அ) இந்தியா 

ஆ) சிங்ைப்பூர்  

இ) தநபாளம்  

ஈ) ெங்ைாளத சம் 

✓ இந்தியாவின் த சிய தூய்பை ைங்பை திட்டத்தின் 

 பலபை இயக்குநர், சிங்ைப்பூரில் நடந்த றிய 2022 – 

பன்ோட்டு நீர் ொரம், நீர் ைாநாட்டில் வைய்நிைராைப் 

பங்தைற்று, “இந்தியாவில் ைழிவுநீர் உற்பத்தி, சுத்திைரிப்பு 

& தைலாண்பையின் நிபல” குறித்து விளக்ைைளித் ார். 

 

10. அண்கமச் வெய்திைளில் இடம்வபற்ற பிரவிந்த் குமார் 

ஜக்நாத் என்பெர் எந்த நாட்டின் பிரதமராொர்? 

அ) இலங்பை 

ஆ) வைாரிஷியஸ்  

இ) ைாலத்தீவுைள் 

ஈ) ைதலசியா 

✓ இந்தியப் பிர ைர் நதரந்திர தைாடியின் அபழப்பின் தபரில் 

வைாரீஷியசு பிர ைர் பிரவிந்த் குைார் ஜக்நாத், உயர்ைட்டக் 

குழுவுடன் இந்தியா ெந் படந் ார். ஜாம்நைரில் அபைய 

உள்ள WHO - உலைளாவிய பாரம்பரிய பையத்திற்ைாே 

அடிக்ைல் நாட்டு விழாவிலும், ைாந்திநைரில் அபையவுள்ள 

உலைளாவிய ஆயுஷ் மு லீடு ைற்றும் புத் ாக்ை ைாநாடு 

ஆகியெற்றிலும் ஜைநாத் பங்தைற்ைவுள்ளார். 

 

 

1. த சிய அளவிலாே  ளொடப் தபாக்குெரத்து 

வ ாடர்பாே ைருத் ரங்கு ‘தலாஜிவசம் ொயு – 2022’ 

தில்லியில் நபடவபறுகிறது 

ஏப்ரல் 28ஆம் த தி புது தில்லியில் உள்ள விைாேப்பபட 

அரங்ைத்தில் த சிய அளவிலாே ஆயு   ளொடப் தபாக்கு 

ெரத்து வ ாடர்பாே ைருத் ரங்கிற்கு இந்திய விைாேப் 

பபட ஏற்பாடு வசய்துள்ளது. இந் க் ைருத் ரங்கின் ைருப் 

வபாருள், “விைாேப்தபார் நடெடிக்பைைளுக்ைாே 

லாஜிஸ்டிக்ஸ் ஆ ரபெ ஒழுங்ைபைத் ல்” என்ப ாகும்.  

 

2. வசன்பேக்கு ெந்  ெங்ைத ச ைடதலார ைாெல்பபட 

தராந்துக் ைப்பல் பாரம்பரிய முபறப்படி ெரதெற்பு 

ெங்ைத ச நாட்டின் ைடதலார ைாெல்பபட ைப்பல் ‘ைைர் 

உஸ்ைான்’ வசன்பே துபறமுைத்திற்கு நல்வலண்ணப் 

பயணைாை ெந் படந் து. இக்ைப்பலுக்கு இந்திய 

ைடதலாரக் ைாெல் பபட சார்பில் பாரம்பரிய முபறப்படி 

ெரதெற்பு அளிக்ைப்பட்டது. 

இதுகுறித்து பாதுைாப்பு அபைச்சைம் சார்பில் 

வெளியிடப்பட்ட வசய்திக்குறிப்பு: 

எட்டாெது த சிய அளவிலாே ைாசு ைட்டுப்பாடு குறித்  

பயிற்சி முைாம் ைடந்  ஏப்.18 மு ல் 20-ஆம் த தி ெபர 

தைாொவில் நபடவபற்றது. இதில் பங்தைற்ற ெங்ைத ச 

ைடதலார ைாெல் பபட தராந்துக் ைப்பல் ‘ைைர் உஸ்ைான்’ 

பயிற்சி முைாபை முடித்துவிட்டு நாடு திரும்பும் ெழியில் 

வசன்பே துபறமுைத்திற்கு ெந் படந் து எே வசய்திக் 

குறிப்பில் கூறப்பட்டுள்ளது. 

 

3. வசன்பேயில் `2 தைாடியில் குத்துச்சண்பட 

அைாவ மி: அபைச்சர் சிெ வீ வைய்யநா ன் 

வசன்பேயில் `2 தைாடி வசலவில் குத்துச்சண்பட 

அைாவ மி அபைக்ைப்படும் என்று சுற்றுச்சூழல் துபற 

ைற்றும் விபளயாட்டு தைம்பாட்டுத்துபற அபைச்சர் சிெ வீ 

வைய்யநா ன் அறிவித் ார். 

 

4. ைதலரியா  டுப்பு நடெடிக்பைைள்:  மிழ்நாட்டுக்கு 

த சிய விருது 

ைதலரியா  டுப்பு நடெடிக்பைைபள சிறப்புற 

தைற்வைாண்ட ற்ைாை  மிழ்நாட்டுக்கு த சிய விருது 

ெழங்ைப்பட்டுள்ளது. தில்லியில் நபடவபற்ற உலை 

ைதலரியா நாள் விழாவில், ைத்திய சுைா ாரத் துபற 

அபைச்சர் ைன்சுக் ைாண்டவியா இவ்விருப   மிழ்நாட்டு 

வபாது சுைா ாரத்துபற இயக்குநர் Dr வசல்ெவிநாயைம் 

அவர்கட்கு ெழங்கிோர். 

இதுகுறித்து வெளியிடப்பட்ட வசய்திக் குறிப்பு: 

2024ஆம் ஆண்டுக்குள்  மிழைத்தில் ைதலரியா தநாபய 

முழுபையாை ஒழித்திட ைாநில அரசு தைற்வைாண்ட 

 

 

 



        

    

வ ாடர் நடெடிக்பைைளால் ைதலரியா தநாய் பாதிப்பு 

வெகுொை குபறக்ைப்பட்டு ைட்டுக்குள்ளது. வைாசுக்ைளால் 

பரவும் தநாய்ைளாே ைதலரியா, வடங்கு, சிக்குன் குனியா, 

மூபளக்ைாய்ச்சல் ைற்றும் யாபேக்ைால் தநாய் உட்பட 

அபேத்து தநாய்ைளும்  மிழை அரசின் தீவிர வ ாடர் 

 டுப்பு நடெடிக்பைைளால் குபறக்ைப்பட்டு,  ற்தபாது 

ைதலரியா தநாய் ஒழிக்ைப்படும்  ருொயில் உள்ளது. 

1990-ைளில் 1.20 லட்சைாை இருந்  ைதலரியா தநாய் 

பாதிப்புைள் 2011-ஆம் ஆண்டில் 22,171-ஆை குபறந்து 

 ற்தபாது 772-ஆை உள்ளது. 

வைாசுவிலிருந்து பரவும் ைதலரியா பிளாஸ்தைாடியம் 

எனும் ஒட்டுண்ணியால் இந்தநாய் உண்டாகின்றது. 

இந்  வ ாற்று அோபிலிஸ் வபண் வைாசுக்ைள்மூலம் 

ஒருெரிடமிருந்து ைற்வறாருெருக்கு பரவுகிறது. 

இந்தியாவில் இரண்டு ெபை ைதலரியா 

ஒட்டுண்ணிைளாே பிளாஸ்தைாடியம் பெொக்ஸ் 

ைற்றும் பிளாஸ்தைாடியம் பால்சிபாரம் ைட்டுதை உள்ளது. 

இந்தியாவில் ைதலரியாபெ 2030-ஆம் ஆண்டுக்குள் 

ஒழிக்ை இலக்கு நிர்ணயிக்ைப்பட்டுள்ளது. ஆோல் 

 மிழநாட்டில் ெரும் 2024-ஆம் ஆண்டுக்குள் ைதலரியா 

தநாபய ஒழிக்ை இலக்குடன் அ பே அபடெ ற்கு 

பல்தெறு நடெடிக்பைைளும் முபேப்புடன் 

தைற்வைாள்ளப்பட்டு ெருகின்றே. 

 

5. ராணுெ வசலவிேத்ப  0.9% அதிைரித்துள்ள இந்தியா: 

சீோ 4.7% அதிைரிப்பு: சர்ெத ச ஆய்ெறிக்பையில்  ைெல் 

ராணுெத்துக்ைாே வசலவிேத்ப  2021-ஆம் ஆண்டில் 

`5.86 லட்சம் தைாடியாை இந்தியா அதிைரித்துள்ளது. இது 

முந்ப ய ஆண்படக்ைாட்டிலும் 0.9% கூடு லாகும். 

தபார் ைற்றும் ஆயு  ைட்டுப்பாடு வ ாடர்பாை சர்ெத ச 

அளவில் ஆய்வுைபள தைற்வைாள்ளும் அபைப்பாே 

‘ஸ்டாக்தைாம் சர்ெத ச அபைதிக்ைாே ஆராய்ச்சி 

நிறுெேம் (SIPRI)’ வெளியிட்ட ஆய்ெறிக்பைமூலம் இந் த் 

 ைெல் வ ரியெந்துள்ளது. அந்  ஆய்ெறிக்பையில் 

தைலும் கூறியிருப்ப ாெது: 

ராணுெத்துக்கு அதிை நிதி ஒதுக்குெதில் உலகிதலதய 

இரண்டாெது நாடாே சீோ, 2021-ஆம் ஆண்டில் அந் 

நாட்டு பாதுைாப்புத் துபறக்கு `22.43 லட்சம் தைாடி 

நிதிபய ஒதுக்கியுள்ளது. இது முந்ப ய ஆண்படக் 

ைாட்டிலும் 4.7% கூடு லாகும். 2012-ஆம் ஆண்டுடன் 

ஒப்பிடும்தபாது 72 ச வீ ம் கூடு லாகும். 

அதுதபால, இந்தியாவும் ராணுெத்துக்ைாே வசலவிேத் 

-ப  2021-ஆம் ஆண்டில் `5.86 லட்சம் தைாடியாை 

இந்தியா அதிைரித்துள்ளது. இது முந்ப ய ஆண்படக் 

ைாட்டிலும் 0.9% கூடு லாகும். 2012-ஆம் ஆண்டுடன் 

ஒப்பிடும்தபாது இது 33% கூடு லாகும். 

ராணுெத்துக்கு அதிை நிதி ஒதுக்கும் உலை நாடுைளில் 

இந்தியா மூன்றாமிடத்தில் உள்ளது. இந் ப் பட்டியலில் 

அவைரிக்ைா மு லிடத்திலும், பிரிட்டன் நான்ைாமிடத்திலும், 

ஐந் ாெது இடத்தில் ரஷியாவும் உள்ளே. 

உலகின் வைாத்  ராணுெ வசலவிேத்தில் இந்  ஐந்து 

நாடுைளின் பங்ைளிப்பு 62 ச வீ ைாகும். அதில் அவைரிக்ைா, 

சீோ இரு நாடுைள் ைட்டுதை 52% அளவு பங்ைளிப்பபக் 

வைாண்டுள்ளே என்று அதில் வ ரிவிக்ைப்பட்டுள்ளது. 

ஆசியா - ஓசியாோ ராணுெ வசலவிேமும் அதிைரிப்பு: 

ஆசியா ைற்றும் ஆஸ்திதரலியா உள்பட 4 நாடுைபள 

உள்ளடக்கிய ஓசியாோ பிராந்தியத்தின் ஒட்டுவைாத்  

ராணுெ வசலவிேமும் 2021-இல் கூடு லாகியிருப்பது 

இந்  ஆய்ெறிக்பைமூலம் வ ரியெந்துள்ளது. இந் ப் 

பிராந்தியத்தின் 2021-ஆம் ஆண்டு ராணுெ வசலவிேம் 

`44.87 லட்சம் தைாடியாகும். இது முந்ப ய ஆண்படக் 

ைாட்டிலும் 3.5% கூடு லாகும். இதில் இந்தியா, சீோ இரு 

நாடுைளின் பங்கு ைட்டும் 63 ச வீ ைாகும். 

இந் ப் பிராந்தியத்தில் ராணுெ வசலவிேம் ைடந்  1989-

ஆம் ஆண்டு மு ல் வ ாடர்ச்சியாை அதிைரிக்ைப்பட்டு 

ெந்துள்ளது எே ஆய்ெறிக்பையில் வ ரிவிக்ைப்பட்டுள்ளது. 

 

6. டுவிட்டர் நிறுெேத்ப  பையைப்படுத்திோர் எலான் 

ைஸ்க் 

டுவிட்டர் நிறுெேத்ப  வடஸ்லா  பலபைச் வசயல் 

அதிைாரி எலான் ைஸ்க் 44 பில்லியன் டாலர் அளித்து 

பையைப்படுத்  முடிொேது. 

இது வ ாடர்பாை டுவிட்டர் - எலான் ைஸ்க் இபடதய 

தபச்சுொர்த்ப  நபடவபற்றது. 

டுவிட்டர் நிறுெேத்ப  பையைப்படுத்துெ ற்கு வடஸ்லா 

 பலபைச் வசயல் அதிைாரி எலான் ைஸ்க் அண்பையில் 

விருப்பம் வ ரிவித்திருந் ார். இ ற்ைாை 43 பில்லியன் 

டாலர் (சுைார் `3.10 லட்சம் தைாடி) வராக்ைம் அளிக்ைத் 

 யார் என்றும் அெர் கூறியிருந் ாாாா். இப யடுத்து 

நிறுெேத்ப  அெர் பையைப்படுத்  இயலா  ெபையில் 

பங்கு ஒழுங்ைாற்று விதிமுபறைளின் கீழ் டுவிட்டர் 

நிர்ொைம்  படைபள ஏற்படுத்தியது. எனினும், எலான் 

ைஸ்க் அல்லது இத  தபான்ற பையைப்படுத்தும் 

தநாக்ைத்துடன் முன்ெரும் தெறு ஏத னும் 

மு லீட்டாளபர நிரந் ரைாைத்  டுத்துவிட முடியாது என்ற 

நிபலயில், டுவிட்டர் நிறுெேம் ைேம் ைாறியது. 

தபச்சுொர்த்ப யின் இறுதியில் 44 பில்லியன் டாலர் 

(சுைார் `3.36 லட்சம் தைாடி) அளித்து டுவிட்டரின் முழுப் 

பங்குைபள எலான் ைஸ்க் வபற முடிொே ாைத்  ைெல் 

வெளியாகியுள்ளது. இந் ப் தபச்சுொர்த்ப  விெரம் 

வெளியாேதும் அவைரிக்ைப் பங்குச் சந்ப ைளில் டுவிட்டர் 

பங்கு விபல 3 ச வீ ம் அதிைரித் து. 

 


