
        

    

1. அண்மைச் செய்திகளில் இடம்செற்ற கிழக்கு திம ோர், 

எந்த ஆண்டு ஐநோவோல் அங்கீகரிக்கப்ெட்டது? 

அ) 1982 

ஆ) 1992 

இ) 2002  

ஈ) 2012 

✓ கடந்த 2002ஆம் ஆண்டில் ஐக்கிய நாடுகள் அவையால் 

அதிகாரப்பூர்ைமாக அங்கீகரிக்கப்பட்ட, ‘திமமார் லெஸ்மட’ 

என்றும் அவைக்கப்படுகின்ற கிைக்கு திமமார் சமீபத்தில் 

அதன் அதிபர் மதர்தவெ நடத்தியது. 

 

2. ெமீெ செய்திகளில் இடம்செற்ற அல்-அக்ெோ ெள்ளிவோெல் 

அம ந்துள்ள நகரம் எது? 

அ) மராம் 

ஆ) லெருமசெம்  

இ) ரியாத் 

ஈ) மஸ்கட் 

✓ இசுொமியர்கள் இரம்ொன் லகாண்டாடும் மைவையில், 

யூதர்களின் ‘பாஸ்கா’ என்ற பண்டிவகயின்மபாது ஏற்பட்ட 

ைன்முவறயில் 17-க்கும் மமற்பட்ட பாெஸ்தீனியர்கள் 

படுகாயமவடந்தனர். லெருமசெமின் அல்-அக்ஸா மசூதி 

ைைாகத்தில் இந்தச் சம்பைம் நடந்துள்ைது. 

 

3. இந்தியோவின் புதிய இரோணுவத் தளெதி யோர்? 

அ) லெப்டினன்ட் லெனரல் பிபின் ராைத் 

ஆ) லெப்டினன்ட் லெனரல் எம் எம் நரைமன 

இ) லெப்டினன்ட் லெனரல் மமனாஜ் பாண்மட  

ஈ) லெப்டினன்ட் லெனரல் பிக்ரம் சிங் 

✓ Lt Gen மமனாஜ் பாண்மட புதிய இராணுைத் தைபதியாக 

நியமிக்கப்பட்டார். லெனரல் M M நரைமனவை அடுத்து 

அைர் பதவிமயற்பார். இராணுைப் லபாறியாைர் பதவியில் 

இருந்து இராணுைத் தைபதியான முதல் அதிகாரி இைர் 

ஆைார். ெம்மு-காஷ்மீரின் பல்ென்ைாொ பகுதியில், 

எல்வெக் கட்டுப்பாட்டுக் மகாட்டுப் பகுதியில், ‘ஆபமரஷன் 

பராக்ரமுக்கு’ அைர் தவெவம தாங்கினார். 

 

4. ெமீெ செய்திகளில் இடம்செற்ற, ‘ கர்’ ெோர்ந்த இனம்? 

அ) பாம்பு 

ஆ) முதவெ  

இ) ஆவம 

ஈ) மரப்பல்லி 

✓ ‘மகர்’ (அ) ‘சதுப்புநிெ முதவெகள்’ என்பன (Crocodylus 

palustris) நன்னீர் முதவெகைாகும். அவை லதற்காசியா & 

லதன்கிைக்கு ஈரான் முழுைதும் காணப்படுகின்றன. 

இந்தியாவில், மத்திய கங்வகப் படுவக மற்றும் சம்பல் 

படுவககளில் இவை அதிகம் காணப்படுகின்றன.  

✓ சமீபத்தில், இராெஸ்தானின் ெைாய் அவணயில் உள்ை 

350க்கும் மமற்பட்ட சதுப்புநிெ முதவெகள், மார்ச் மற்றும் 

ஏப்ரல் மாதங்களில் நிெவும் கடுவமயான லைப்பம் 

காரணமாக உயிர் பிவைக்க மபாராடி ைருகின்றன. பெ 

நீர்நிவெகள் ைறண்டு கிடப்பதால், இந்திய இரயில்மை 

மமற்கு ராெஸ்தானுக்கு நீர் விநிமயாகம் லசய்து ைருகிறது. 

ெைாய் ஆறானது லூனி ஆற்றின் துவண ஆறு ஆகும். 

 

5. இந்தியோவில், ‘WHOஇன் ெோரம்ெரிய  ருத்துவத்திற்கோன 

உலகளோவிய ம யம்’ அம யவுள்ள இடம் எது? 

அ) மும்வப 

ஆ) ைாரணாசி 

இ) ொம்நகர்  

ஈ) லகாச்சி 

✓ குெராத் மாநிெத்தின் ொம்நகரில் அவமயவுள்ை WHOஇன் 

பாரம்பரிய மருத்துைத்திற்கான உெகைாவிய 

வமயத்திற்கு பிரதமர் மமாடி அடிக்கல் நாட்டினார். இந்த 

நிகழ்ச்சியில், லமாரீஷியசு பிரதமர் பிரவிந்த் ெக்நாத், உெக 

சுகாதார அவமப்பின் (WHO) தலைலை இயக்குநர் டாக்டர் 

லடட்மராஸ் லகப்மரயஸ் ஆகிமயார் கெந்துலகாண்டனர். 

 

6. ஆண்டுமதோறும், ‘உலக கமல நோள்’ அனுெரிக்கப்ெடும் 

மததி எது? 

அ) ஏப்ரல் 15  

ஆ) ஏப்ரல் 16 

இ) ஏப்ரல் 17 

ஈ) ஏப்ரல் 18 

✓ ஆண்டுததோறும், ஏப்.15 அன்று, UNESCO பங்காைரான 

பன்னாட்டு கவெ சங்கத்தால் (IAA) ‘உெக கவெ நாள்’ 

உெகம் முழுைதும் லகாண்டாடப்படுகிறது. 

✓ கவெயின் ைைர்ச்சி, பரைல் மற்றும் அதன் இன்பத்வத 

மமம்படுத்துைதற்கான லகாண்டாட்டம், 2019ஆம் ஆண்டு 

UNESCO மாநாட்டின் 40ஆம் அமர்வில் அறிவிக்கப்பட்டது. 

 

7. ஆண்டுமதோறும், ‘உலக ெோகஸ் நோள்’ அனுெரிக்கப்ெடும் 

மததி எது? 

அ) ஏப்ரல் 14  

ஆ) ஏப்ரல் 20 

இ) ஏப்ரல் 24 

ஈ) ஏப்ரல் 28 

✓ ‘அலமரிக்க டிரிபமனாமசாமியாசிஸ்’ என்றுைவைக்கப்படும் 

உயிருக்கு ஆபத்தான மநாவயப்பற்றிய விழிப்புணர்வை 

ஏற்படுத்துைதற்காக, ஆண்டுமதாறும் ஏப்.14 அன்று உெக 

சாகஸ் நாைாக அனுசரிக்கப்படுகிறது. டிரிபமனாமசாமா 

கிரிசு என்ற ஒட்டுண்ணியால் இந்த மநாய் ஏற்படுகிறது. 

இந்த நாள் முதன்முதலில் கடந்த 2020 ஏப்ரல்.14 அன்று 

அனுசரிக்கப்பட்டது. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



        

    

8. ‘கிருெோன் ெக்தி’ ஒருங்கிமைந்த தீ ஆற்றல் ெயிற்சி 

நமடசெற்ற ைாநிலம் எது? 

அ) உத்தரகாண்ட் 

ஆ) மகாராஷ்டிரா 

இ) மமற்கு ைங்கம்  

ஈ) மகரைா 

✓ மமற்கு ைங்காைத்தில் சிலிகுரிக்கு அருகில் உள்ை டீஸ்டா 

பீல்ட் வபரிங் மரஞ்சில் (TFFR) ஒருங்கிவணந்த தீ ஆற்றல் 

பயிற்சியான கிருபான் சக்தி பயிற்சிவய திரிசக்தி கார்ப்ஸ் 

நடத்தியது. இந்தப் பயிற்சியானது இந்திய இராணுைம் 

மற்றும் மத்திய ஆயுதக் காைல் பவடகளின் திறன்கவை 

ஒன்றிவணத்து ஒருங்கிவணந்த மபாவர நடத்துைவத 

மநாக்கமாகக் லகாண்டது. 

 

9. உள்ளூர் கண்டுபிடிப்ெோளர்களுக்கு $2.2 மில்லியன் 

டோலர்கமள கோலநிமல நடவடிக்மக  ோனிய ோக 

வழங்குவதோக அறிவித்துள்ள நிறுவனம் எது? 

அ) UNDP  

ஆ) UNEP 

இ) IMF 

ஈ) உெக ைங்கி 

✓ ஐநா ைைர்ச்சித் திட்டம் (UNDP) மற்றும் அடாப்மடஷன் 

இன்மனாமைசன் மார்க்லகட்பிமைசின் (AIM) பங்கோளர்கள் 

இந்தியா உட்பட 19 நாடுகளில் உள்ை 22 உள்ளூர் 

கண்டுபிடிப்பாைர்களுக்கு $2.2 மில்லியன் டாெர்கவை 

காெநிவெ நடைடிக்வக மானியமாக அறிவித்துள்ைனர்.  

✓ இந்நிதியானது உள்ளூர் காெநிவெ நடைடிக்வககவை 

மமம்படுத்துைமதாடு, பாரிஸ் ஒப்பந்தம் மற்றும் நீடித்த 

ைைர்ச்சி இெக்குகவை எட்டுைவத துரிதப்படுத்தும். 

 

10. ‘2022 - சரய்க்ஜோவிக் மெோட்டிமய’ சவன்ற இந்திய 

செஸ் வீரர் யோர்? 

அ) பரத் சுப்ரமணியம் 

ஆ) மித்ரபா குகா 

இ) பிரக்ஞானந்தா R  

ஈ) இராொ ரித்விக் 

✓ அண்வமயில் ஐஸ்ொந்தில் நவடலபற்ற, ‘2022 - விகா 

லரய்க்ொவிக் ஓபன் மபாட்டியில் இந்திய கிராண்ட்மாஸ்டர் 

பிரக்ஞானந்தா R லைற்றி லபற்றார். 16 ையதான இந்திய 

கிராண்ட்மாஸ்டர், இறுதிச்சுற்றில் தனது சகநாட்டைரான 

GM குமகஷ் D (15)-க்கு எதிரான முக்கியமான ஆட்டத்தில் 

லைன்றார். கடந்த 2018-இல் கிராண்ட்மாஸ்டர் பட்டத்வத 

அவடந்த உெகின் ஐந்தாைது மிக இவைய நபரானார் 

பிரக்ஞானந்தா R ஆைார். 

 




 

1. மாற்றுத்திறனாளிகள் துவறயில் இந்தியா - சிலி 

நாடுகளிவடமய ஒத்துவைப்பிற்கான புரிந்துணர்வு 

ஒப்பந்தத்தில் வகலயழுத்திட அவமச்சரவை ஒப்புதல் 

மாற்றுத்திறனாளிகள் துவறயில் இந்தியா - சிலி நாடுகளி 

-வடமய ஒத்துவைப்பிற்கான புரிந்துணர்வு ஒப்பந்தத்தில் 

வகலயழுத்திட மத்திய அவமச்சரவை ஒப்புதல் அளித்தது. 

மாற்றுத்திறனாளிகள் துவறயில் பரஸ்பரம் இருநாடுகள் 

இவடமயயான புரிந்துணர்வு ஒப்பந்தம், இந்தியா - சிலி 

இவடமய மமற்லகாள்ைப்படும் கூட்டு முயற்சிகள்மூெம் 

அைர்களுக்கு அதிகாரமளிக்கும் ைவகயிொன நடைடிக் 

-வககளுக்கு ஊக்கமளிக்கும். இது இந்தியா மற்றும் சிலி 

இவடமய இருதரப்பு உறவுகவை மமலும் ைலுப்படுத்தும். 

இந்தியா-சிலி நாடுகளிவடமயயான உறவுகள் பல்மைறு 

விைகாரங்களில் லபாதுைான பார்வையின் அடிப்பவடயில் 

நட்புரீதியில் அவமந்துள்ைது.  2019-20ஆம் ஆண்டு இரு 

நாடுகளுக்கும் இவடமய தூதரக ரீதியிொன உறவுகள் 

ஏற்பட்டு 70 ஆண்டுகள் நிவறைவடந்தவதக் குறிக்கிறது. 

 

2. 540 MW உற்பத்தித் திறனுள்ை குைார் புனல்மின் 

திட்டத்திற்கு அவமச்சரவை ஒப்புதல் அளித்துள்ைது 

ெம்மு காஷ்மீர் யூனியன் பிரமதசத்தின் கிஷ்த்ைார் 

மாைட்டத்தில் லசனாப் ஆற்றின் குறுக்மக ̀ 4526.12 மகாடி 

முதலீட்டில் 540 லமகாைாட் உற்பத்தி திறனுள்ை குைார் 

புனல்மின் திட்டத்திற்கு லபாருைாதார விைகாரங்களுக்கா 

-ன அவமச்சரவை குழு ஒப்புதல் அளித்துள்ைது. 

மதசிய புனல்மின் கைகம், ெம்மு-காஷ்மீர் மாநிெ மின் 

உற்பத்தி மமம்பாட்டு கைகமும், லசனாப் பள்ைத்தாக்கு மின் 

உற்பத்தி திட்டத்திற்கான தனியார் நிறுைனமும் 

இவணந்து இதவன அமொக்கும். இதில் 51% தனியார் 

பங்களிப்பாகவும், 49% அரசு கைகங்களின் பங்காகவும் 

இருக்கும். இந்த மின்திட்டம் ஆண்டுக்கு 1975.54 

மில்லியன் யூனிட் மின்சாரம் உற்பத்தி லசய்யும். 

இந்தத் திட்டத்திற்கு அடிப்பவட கட்டவமப்பு லசெவுக்காக 

மத்திய அரசு `69.80 மகாடி மானியமாக ைைங்குகிறது. 

மமலும் ெம்மு-காஷ்மீர் யூனியன் பிரமதசத்திற்கு 

உதவியாக `655.08 மகாடி மானியமாக ைைங்கப்படும். 

இம்மின்திட்டம் 54 மாத காெத்தில் லசயல்படத்லதாடங்கும். 

 

3. 5-12 ையது சிறார்களுக்கு கமரானா தடுப்பூசி - 

மருந்துக் கட்டுப்பாட்டு அவமப்பு ஒப்புதல் 

சிறார்களிவடமய கமரானா லதாற்று பரைவெத் தடுக்கும் 

மத்திய அரசின் முயற்சிக்கு ஊக்கம் தரும் ைவகயில், 5 

ையது முதல் 12 ையது ைவரயிொன சிறார்களுக்கு அைசர 

காெத்தில் பயன்படுத்த 2 தடுப்பூசிகளுக்கு இந்திய 

தவெவம மருந்துக் கட்டுப்பாட்டு அவமப்பு (டிசிஜிஐ) 

ஒப்புதல் அளித்துள்ைது. 

6-12 ையது ைவரயிொன சிறார்களுக்கு பாரத் பமயாலடக் 

நிறுைனத்தின் மகாமைக்ஸின் தடுப்பூசிவயயும், 5-12 

ையது ைவரயிொன சிறார்களுக்கு பயாெஜிகல்-இ 

 

 

 



        

    

நிறுைனத்தின் மகார்பிமைக்ஸ் தடுப்பூசிவயயும் அைசர 

காெத்தில் நிபந்தவனகளுக்கு உள்பட்டு 

பயன்படுத்துைதற்கு ஒப்புதல் அளிக்கப்பட்டுள்ைது. 

மத்திய மருந்து தரக் கட்டுப்பாட்டு அவமப்பின் (சிடிஎஸ்சிஓ) 

நிபுணர் குழு அளித்த பரிந்துவரகளின் அடிப்பவடயில் 

டிசிஜிஐ ஒப்புதல் அளித்துள்ைது. 

தற்சமயம், மத்திய அரசின் மதசிய தடுப்பூசித் திட்டத்தின் 

கீழ் 15-18 ையதுக்கு உட்பட்டைர்களுக்கு பாரத் பமயாலடக் 

நிறுைனத்தின் தடுப்பூசியும், 12-15 ையதுக்கு 

உள்பட்டைர்களுக்கு பயாெஜிகல்-இ நிறுைனத்தின் 

தடுப்பூசியும் பயன்படுத்தப்பட்டு ைருகிறது. 

மகாமைக்ஸின் தடுப்பூசிவய சிறார்களுக்குப் 

பயன்படுத்துைது லதாடர்பாக நடத்தப்பட்ட 

பரிமசாதவனகவை ஆய்வுலசய்த மத்திய மருந்து தரக் 

கட்டுப்பாட்டு அவமப்பு, மகாமைக்ஸின் தடுப்பூசிவய 2-18 

ையதுக்கு உட்பட்டைர்களுக்கு பயன்படுத்த கடந்தாண்டு 

அக்மடாபர் மாதம் பரிந்துவர லசய்தது. இருப்பினும், 12-18 

ையதுக்கு உட்பட்டைர்களுக்கு மட்டுமம அந்தத் 

தடுப்பூசிவயப் பயன்படுத்த டிஜிசிஐ ஒப்புதல் அளித்தது. 

இந்நிவெயில், மகார்பிமைக்ஸ் தடுப்பூசிவய 5-12 

ையதுக்கு உள்பட்டைர்களுக்குப் பயன்படுத்த டிசிஜிஐயின் 

மருத்துை நிபுணர் குழு கடந்த ஏப்ரல் 21-ஆம் மததி 

பரிந்துவர லசய்தது. 12-15 ையதுக்கு உள்பட்டைர்களுக்கு 

அந்தத் தடுப்பூசி தற்மபாது பயன்பாட்டில் உள்ைது. 

தற்சமயம், வபசர் நிறுைனத்தின் தடுப்பூசியும் 12 ையதுக்கு 

மமற்பட்டைர்களுக்கு லசலுத்தப்பட்டு ைருகிறது. 

வசடஸ் நிறுைனத்தின் வசமகாவ்-டி தடுப்பூசிவய 12 

ையதுக்கு மமற்பட்டைர்களுக்குப் பயன்படுத்த டிசிஜிஐ 

கடந்த ஆண்டு ஆகஸ்ட் மாதம் ஒப்புதல் அளித்துவிட்டது. 

ஆனால், அந்தத் தடுப்பூசி இன்னும் மதசிய தடுப்பூசித் 

திட்டத்தில் மசர்க்கப்படவில்வெ. 

 

4. இந்தியா-அலமரிக்கா நட்புறவின் 75-ஆைது ஆண்டு 

விடிமயா லைளியீடு 

இந்தியா-அலமரிக்கா நட்புறவின் 75 ஆண்டுகள் 

லகாண்டாட்டத்வதலயாட்டி, அலமரிக்காவில் உள்ை 

இந்தியர்களின் குறிப்பிடத்தக்க பங்களிப்புகவை 

பிரதிபலிக்கும் ைவகயில் விடிமயா பதிவு லைளியிடப்பட்டு 

உள்ைது. 

 

5. 27-04-2022 – ‘வெள்ளுலை தெந்தர்’ சர். பிட்டி. 

தியோகரோயர் அெர்களின் 171-ஆெது பிறந்தநோள். 

 


