


        

    

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. 

 

 

 

 



        

    

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. 

 

 



        

    

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. 

 

 

 

 



        

    

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. 

 



        

    

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. 

 



        

    

1. 2022-23 பயிராண்டுக்கு அறிவிக்கப்பட்ட உணவு 

தானிய உற்பத்தி இலக்கு என்ன? 

அ) 278 மில்லியன் டன்கள் 

ஆ) 328 மில்லியன் டன்கள்  

இ) 378 மில்லியன் டன்கள் 

ஈ) 428 மில்லியன் டன்கள் 

✓ கரீப் இயக்கம் 2022-23-க்கான வேளாண்மை குறித்த 

வதசிய கருத்தரங்மக ைத்திய வேளாண் அமைச்சர் 

நவரந்திர சிங் வதாைர் புது தில்லியில் ததாடங்கி மேத்தார்.  

✓ 2022-23ஆம் ஆண்டுக்கான தைாத்த உணவு தானிய 

உற்பத்திக்கு 3,280 இலட்சம் டன் இலக்கிமனயும், 

பருப்புகள் ைற்றும் எண்தணய் வித்துக்களின் உற்பத்தி 

295.5 ைற்றும் 413.4 இலட்சம் டன்களாக இந்தக் 

கருத்தரங்கில் இலக்கு நிர்ணயிக்கப்பட்டுள்ளது. 

✓ இரண்டாேது ைதிப்பீட்டின்படி, (2021-22) தைாத்த உணவு 

தானியங்கள் உற்பத்தி 3,160 இலட்சம் டன் என ைதிப்பீடு 

தசய்யப்பட்டுள்ளது. 

 

2. பின்வரும் எந்தத் திட்டத்தின் கீழ், ‘ததசிய பயிற்சி தேளா’ 

ஏற்பாடு செய்யப்பட்டுள்ளது? 

அ) பிரதைர் வேமலோய்ப்பு திட்டம் 

ஆ) ஸ்கில் இந்தியா  

இ) இந்தியாவில் தயாரிப்வபாம் திட்டம் 

ஈ) ததாடங்கிடு இந்தியா திட்டம் 

✓ ஸ்கில் இந்தியா, பயிற்சிக்கான தமலமை இயக்குநரகத்து 

-டன் இமணந்து, நாடு முழுேதும் 700-க்கும் வைற்பட்ட 

இடங்களில் ஒரு நாள் முழுேதும், ‘ததாழில் பழகுநர் 

திருவிழா’மே நடத்துகிறது. இந்த முயற்சியானது ஒரு 

இலட்சத்திற்கும் வைற்பட்ட பயிற்சியாளர்கமள 

பணியைர்த்துேமத வநாக்கைாகக் தகாண்டுள்ளது. 

 

3. ‘NAPOLREX’ என்ற ததசிய அளவிலான ோசு மறுமமொழி 

பயிற்சியய ஏற்பாடு செய்கிற இந்திய ஆயுதப்பயட எது? 

அ) இந்திய இராணுேம் 

ஆ) இந்திய கடற்பமட 

இ) இந்திய ோன்பமட 

ஈ) இந்திய கடவலாரக் காேல்பமட  

✓ வகாோவில் உள்ள ைர்ைவகாோ துமறமுகத்தில் இந்திய 

கடவலாரக் காேல்பமடமூலம் வதசிய அளவிலான ைாசு 

ைறுதைாழி பயிற்சி – ‘NATPOLREX’ நடத்தப்படுகிறது.  

✓ ைத்திய பாதுகாப்புச்தசயலாளர் அஜய் குைார் இந்த இரண்டு 

நாள் பயிற்சிமயத் ததாடங்கி மேத்தார். 

 

4. ‘ததசிய உதலாகவியல் வல்லுநர் விருது – 2021’ 

நிகழ்யவ நடத்திய ேத்திய அயேச்ெகம் எது? 

அ) அறிவியல் & ததாழில்நுட்ப அமைச்சகம் 

ஆ) எஃகு அமைச்சகம்  

இ) MSME அமைச்சகம் 

ஈ) ேணிகம் & ததாழிற்துமற அமைச்சகம் 

✓ ைத்திய எஃகு அமைச்சகைானது புது தில்லியில், “வதசிய 

உவலாகவியல் விருது – 2021” நிகழ்மே நடத்தியது.  

✓ இந்த நிகழ்ச்சிக்கு ைத்திய உருக்குத்துமற அமைச்சர் ராம் 

சந்திர பிரசாத் சிங் தமலமைதாங்கினார். இரும்பு ைற்றும் 

எஃகு துமறயில் பணிபுரியும் உவலாகவியலாளர்கள் 

ைற்றும் தபாறியியலாளர்களின் சிறந்த பங்களிப்மப 

அங்கீகரிப்பமத இது வநாக்கைாகக் தகாண்டுள்ளது. 

 

5. ஆடவருக்கான T20 கிரிக்சகட்டில் 10,000 இரன்கயள 

கடந்த முதல் இந்திய கிரிக்சகட் வீரர் யார்? 

அ) ைவகந்திர சிங் வதானி 

ஆ) விராத் வகாலி 

இ) வராகித் சர்ைா  

ஈ) இரவீந்திர ஜவடஜா 

✓ ஆடேருக்கான T20 கிரிக்தகட்டில் 10,000 இரன்கமள 

கடந்த இரண்டாேது இந்திய வீரர் என்ற தபருமைமய 

டீம் இந்தியா ைற்றும் மும்மப இந்தியன்ஸின் வகப்டன் 

வராகித் சர்ைா தபற்றுள்ளார். விராத் வகாலி கடந்த ஆண்டு 

10,000 T20 ரன்கமள கடந்த முதல் இந்திய வீரர் ஆனார்.  

✓ அவதவேமளயில் வைற்கிந்திய தீவுகளின் கிறிஸ் தகய்ல் 

T20 கிரிக்தகட்டில் 5 இலக்க ரன்கமள எட்டிய உலகின் 

முதல் கிரிக்தகட் வீரர் ஆோர். பஞ்சாப் கிங்ஸ் அணிக்கு 

எதிரான ஆட்டத்தில் வராகித் சர்ைா இந்த ேரலாற்றுச் 

சாதமனமய எட்டினார். 

 

6. ‘உலகளாவிய ஆயுஷ் முதலீடு ேற்றும் கண்டுபிடிப்பு 

உச்சிோநாடு – 2022’ நடத்தப்படுகிற நகரம் எது? 

அ) ோரணாசி 

ஆ) தகாச்சி 

இ) காந்திநகர்  

ஈ) சிம்லா 

✓ ‘உலகளாவிய ஆயுஷ் முதலீடு ைற்றும் கண்டுபிடிப்பு உச்சி 

ைாநாடு – 2022’ என்பது ஆயுஷ் அமைச்சகத்தால் இந்தத் 

துமறயில் முதலீடுகமளத் வதடுேதற்கும் பாரம்பரிய 

ைருத்துே நமடமுமறகளுக்கான மையைாக 

இந்தியாமே வைம்படுத்துேதற்கும் ஏற்பாடு தசய்யப்பட்டது. 

இது குஜராத்தின் காந்திநகரில் ஏற்பாடு தசய்யப்பட்டுள்ளது. 

 

7. இந்தியாவின் முதல் தூய பசுயே யைட்ரஜன் ஆயல 

திறக்கப்பட்டுள்ள ோநிலம் எது? 

அ) குஜராத் 

ஆ) அஸ்ஸாம்  

இ) வைற்கு ேங்கம் 

ஈ) ஒடிஸா 

✓ இந்திய எண்தணய் நிறுேனம் (OIL) இந்தியாவின் முதல் 

99.999% தூய பசுமை மகட்ரஜன் ஆமலமய அஸ்ஸாம் 

ைாநிலத்தில் நிறுவியது. 

✓ இரண்டாேது தபரிய வதசிய உற்பத்தி ைற்றும் ஆய்வு 

நிறுேனைான OIL, அதன் வஜார்ஹட் பம்ப் நிமலயத்தில் 

 

 

 

 

 

 

 

 



        

    

பசுமை மஹட்ரஜன் ஆமலமய ததாடங்கியது. இந்த 

ஆமல நாதளான்றுக்கு 10 கிகி மஹட்ரஜமன உற்பத்தி 

தசய்யும் திறன் தகாண்டது. AEM (அயனி பரிைாற்ற சவ்வு) 

பயன்படுத்தும் இந்தியாவின் முதல் ஆமல இதுோகும். 

 

8. அண்யேச் செய்திகளில் இடம்சபற்ற, Ariosoma indicum 

ொர்ந்த இனம் எது? 

அ) ஆமை 

ஆ) தேமள 

இ) விலாங்கு மீன்  

ஈ) ைரப்பல்லி 

✓ வகரளா ைற்றும் வைற்கு ேங்கத்தில் உள்ள மீன்பிடித் 

துமறமுகங்களில் இருந்து வசகரிக்கப்பட்ட ைாதிரிகளில் 

இருந்து, ‘Ariosoma indicum’ என்ற புதிய விலாங்கு மீன் 

இனத்மத இந்திய அறிவியலாளர்கள் குழு 

கண்டுபிடித்துள்ளது. 

✓ புதிதாக கண்டுபிடிக்கப்பட்ட இந்த விலாங்கு மீன் இனம், 

காங்கிரிட் ஈல்ஸ் குழுமேச் வசர்ந்தது. இண்டிகம் என்ற 

தசால்லுக்கு இந்தியாவில் காணப்பட்டது என்று தபாருள். 

 

9. சதாயலமருத்துவ சேவவவை உறுதிசெய்வதற்காக 

கீழ்காணும் எந்சதந்த நிறுவனங்களில், ‘இ-ெஞ்சீவனி’ 

வெதி சதாடங்கப்படவுள்ளது? 

அ) ஆயுஷ்ைான் பாரத்–சுகாதார & நலோழ் மையங்கள்  

ஆ) நகர்ப்புற ஆரம்ப சுகாதார நிமலயங்கள் 

இ) ைாேட்ட ைருத்துேைமனகள் 

ஈ) AIIMS ைருத்துேைமனகள் 

✓ ததாமலதூரப் பகுதிகமளச் வசர்ந்த ைக்கமளப் பாதுகாக்க, 

1 லட்சம் ஆயுஷ்ைான் பாரத்-சுகாதாரம் ைற்றும் நலோழ்வு 

மையங்களில் ததாமலைருத்துே ஆவலாசமன ேசதி 

ஆன, ‘இ-சஞ்சீேனி’ஐத் ததாடங்க அரசு திட்டமிட்டுள்ளது.  

✓ ஆயுஷ்ைான் பாரத் உடல்நலம் & நலோழ் மையங்களின் 

4ஆேது ஆண்டு விழாவில், 1 இலட்சம் மையங்களில் ‘இ-

சஞ்சீேனி தடலி-கன்சல்வடஷன்’ ேசதி ததாடங்கப்படும். 

 

10. அண்வமச் செய்திகளில் இடம்சபற்ற சென்னதகெவர் 

தகாவில் அயேந்துள்ள ோநிலம் எது? 

அ) தமிழ்நாடு 

ஆ) வகரளா 

இ) கர்நாடகா  

ஈ) ஒடிஸா 

✓ வபளூரில் அமைந்துள்ள தசன்னவகசேர் வகாவிலின் 

வதர்த்திருவிழா அதன் பாரம்பரியைான தைௌலவி ஒருேர் 

குர்ஆன் பத்திகமள ஓதியமதத் ததாடர்ந்து நிகழ்ந்தது. 

கர்நாடக ைாநில அறநிமலயத்துமற அதிகாரிகளும் இந்த 

நமடமுமறக்கு அனுைதியளித்தனர். 

 



 

1. முன்வனற்றத்மத விரும்பும் ைாேட்டங்களின் திட்டம் 

குறித்த ைாநாட்டிற்கு NITI ஆவயாக் ஏற்பாடு 

விடுதமலப்தபருவிழாவின் ஒருபகுதியாக, முன்வனற்றத் 

-மத விரும்பும் ைாேட்டங்களின் திட்டம் குறித்த ஒரு நாள் 

ைாநாட்டிற்கு NITI ஆவயாக் ஏற்பாடு தசய்திருந்தது. 

‘பங்வகற்பின்மூலம் தசழுமை’ என்ற தமலப்பிலான இந்த 

ைாநாட்டில், முன்வனற்றத்மத விரும்பும் ைாேட்டங்களின் 

ஆட்சியர்கள் ைற்றும் ைத்திய அரசின் தபாறுப்பு அதிகாரிகள், 

ைத்திய அமைச்சகங்கள் ைற்றும் NITI ஆவயாக்கின் 

அதிகாரிகள் உள்ளிட்வடார் கலந்துதகாண்டனர். 

‘ைாற்றத்தின் கமதகள்’ என்ற தமலப்பில் முன்வனற்றத் 

-மதவிரும்பும் ைாேட்டங்களின் 30 புதுமை முயற்சிகளும் 

இந்த ைாநாட்டில் தேளியிடப்பட்டது.  பழக்கேழக்க 

தகாள்மககள் பயன்பாடு, புதுமை கண்டுபிடிப்புகள், 

பிரதிபலிப்பு உள்ளிட்ட அம்சங்களின் அடிப்பமடயில் இப் 

புதுமை முயற்சிகள் வதர்ந்ததடுக்கப்பட்டுள்ளன. 

 

2. திமரத்துமறயினருக்கு கருணாநிதி தபயரில் விருது: 

அமைச்சர் மு தப சாமிநாதன் அறிவிப்பு 

திமரத்துமறயில் சிறந்து விளங்குவோருக்கு கருணாநிதி 

தபயரில் ‘கமலத்துமற வித்தகர்’ விருது ேழங்கப்படும் 

என்று தசய்தி ைற்றும் விளம்பரத்துமற அமைச்சர் மு தப 

சாமிநாதன் அறிவித்தார். 

தமிழ்நாடு திமரப்படப் பிரிவின் ஊடக மையத்துக்கு புதிய 

நவீன ததாழில்நுட்பக் கருவிகள், தற்வபாது ேளர்ந்துேரும் 

நவீன அறிவியல் ததாழில்நுட்பத்துக்கு ஏற்றோறு `14 

லட்சம் ைதிப்பீட்டில் தகாள்முதல் தசய்து வைம்படுத்தப்படும். 

தமிழ்நாடு அரசு MGR திமரப்படம் ைற்றும் ததாமலக்காட்சி 

பயிற்சி நிறுேனத்தில் அமைந்துள்ள குளிர்சாதன 

ேசதியுடன் கூடிய படப்பிடிப்புத்தளத்மத முழு அளவில் 

புனரமைக்கும் பணிகள், பமழய ைாணேர் விடுதி, நீதி 

ைன்றம், சிமறச்சாமல, காேல் நிமலயம் ஆகிய படப் 

பிடிப்புக்கட்டடங்கமளச்சீரமைக்கும் பணிகள், படப்பிடிப்புத் 

தளத்தில் மையப்படுத்தப்பட்ட குளிர்சாதனக் கருவிகள் 

புதிதாக அமைக்கும் பணிகள், இரண்டு புதிய மின் 

ைாற்றிகள் நிறுவும் பணிகள், இதர மின்சீரமைப்புப் 

பணிகள் ஆகியமே `5.10 இலட்சம் ைதிப்பீட்டில் 

வைற்தகாள்ளப்படும். 

திமரப்படத்துமறயில் மிகச்சிறப்பாகப் பணியாற்றி ேருபே 

-ர்களுக்கு ‘கமலத்துமற வித்தகர்’ விருதுகள் 

ேழங்கப்பட்டு ேருகின்றன. தமிழ்த்திமரயுலகில் சிறந்து 

விளங்கிய ோழ்நாள் சாதமனயாளருக்கு கருணாநிதி 

தபயரில் கமலஞர் கமலத்துமற வித்தகர் விருது தமிழக 

அரசின் சார்பில் ஒவ்தோரு ஆண்டும் ஜூன்.3-இல் 

ேழங்கப்படும். இந்த விருதுக்குத் வதர்ந்ததடுக்கப்படும் 

விருதாளருக்கு `10 இலட்சம் ைற்றும் நிமனவுப்பரிசு 

ேழங்கப்படும். 

 

 

 

 



        

    

3. ைாயூரம் வேதநாயகத்துக்கு அரங்கம், சிமல: அமைச்சர் 

மு தப சாமிநாதன் 

தமிழில் முதல் நாேல் (பிரதாப முதலியார் சரித்திரம்) 

எழுதிய ைாயூரம் முன்சீப் வேதநாயகத்துக்கு சிமல, 

அரங்கம் ையிலாடுதுமறயில் அமைக்கப்படும் எனச் தசய்தி 

ைற்றும் விளம்பரத்துமற அமைச்சர் மு தப சாமிநாதன் 

அறிவித்தார். 

தமிழில் முதல் நாேல் (பிரதாப முதலியார் சரித்திரம் -

எழுதப்பட்டது 1857; தேளியிடப்பட்டது 1879) எழுதிய 

ைாயூரம் முன்சீப் வேதநாயகத்துக்கு ையிலாடுதுமறயில் 

`3 வகாடியில் அரங்கம், சிமல அமைக்கப்படும். 

வேலூரில் உள்ள அண்ணா கமலயரங்கம், அண்ணா 

பல்வநாக்கு கமலயரங்கைாக `10 வகாடி தசலவில் ைாற்றி 

புதிதாகக்கட்டப்படும். தருைபுரியில் அமைந்துள்ள அதிய 

-ைான் வகாட்டம் `1 வகாடி தசலவில் புனரமைக்கப்படும். 

 

4. 2023-க்குள் ‘எண்ைச் தசலாேணி’ அறிமுகம்: ைத்திய 

நிதியமைச்சர் 

இந்தியாவில் 2023-க்குள் ‘எண்ைச்தசலாேணி’ 

(டிஜிட்டல் கரன்சி) அறிமுகப்படுத்தப்படவுள்ளதாக ைத்திய 

நிதியமைச்சர் நிர்ைலா சீதாராைன் ததரிவித்துள்ளார். 

இதுததாடர்பாக ைத்திய நிதியமைச்சகம் டுவிட்டரில் 

தேளியிட்ட பதிவுகளில் ததரிவிக்கப்பட்டுள்ளதாேது: 

அதைரிக்கா தசன்றுள்ள ைத்திய நிதியமைச்சர் நிர்ைலா 

சீதாராைன், அங்குள்ள சான் பிரான்சிஸ்வகா நகரத்தில் 

‘இந்தியாவின் எண்ை (டிஜிட்டல்) புரட்சியில் முதலீடு’ என்ற 

மையக்கருத்தில் நமடதபற்ற ேட்டவைமச கூட்டத்தில் 

பங்வகற்றார். அப்வபாது அேர் வபசுமகயில், இந்தியாவில் 

முதலீடு தசய்ய முதலீட்டாளர்களின் ததாழிற்சார்ந்த 

வயாசமனகள் ேரவேற்கப்படுகின்றன. 

இந்தியாவில் அதிக அளவில் புதிய ததாழில் (ஸ்டார்ட்-அப்) 

ததாடங்கும் சூழமல உருோக்க இந்திய அரசின் ததாழில் 

ைற்றும் உள்நாட்டு ேர்த்தக துமற சார்பில் ஸ்டார்ட்-அப் 

பிரிவு ததாடங்கப்பட்டுள்ளது. இந்தியாவில் புதிய ததாழில் 

ததாடங்க விரும்புவோர் டிபிஐஐடிமய அணுகலாம். 

எண்ைையைாக்கல் முயற்சியில், இந்தியாவில் 2023-ஆம் 

ஆண்டுக்குள் எண்ைச் தசலாேணி அறிமுகப்படுத்தப்படும் 

என்று அரசு அறிவித்துள்ளது’ என்றார் அேர். 

 

 

 

 



        

    

1. WTO பரிந்துரைத்தபடி, ‘National Time Release Studies 

(TRS)’ஐ வெளியிட்ட துரை எது? 

அ) DPIIT 

ஆ) CBIC  

இ) CBDT 

ஈ) GDFT 

✓ மத்திய மறைமுக வரிகள் மற்றும் சுங்க வாரியத்தின் 

(CBIC) தறைவர் விவவக் வ ாரி, துறையால் நடத்தப்படும் 

வநர வவளியீட்டு ஆய்வுகளின் வதாகுப்றப வவளியிட்டார்.  

✓ TRS என்பது வர்த்தக வசதி ஒப்பந்தம் மற்றும் உைக சுங்க 

அறமப்பு (WCO) ஆகியவற்றின்கீழ் WTO பரிந்துறரத்தபடி, 

பன்னாட்டு வாணிபத்தின் சரக்கு அனுமதி 

வசயல்முறைறய மதிப்பிடுவதற்கான ஒரு வசயல்திைன் 

அளவீட்டுக் கருவியாகும். 

 

2. ‘இரும்புக்கற்ரை (Iron Beam)’ என்ற பெயரிலான புதிய 

லேசர் ஏவுகரை-பாதுகாப்பு அரைப்ரப வெற்றிகைைாக 

லசாதித்துள்ள நாடு எது? 

அ) ரஷ்யா 

ஆ) வட வகாரியா 

இ) இஸ்வரல்  

ஈ) பிரான்ஸ் 

✓ எறிகறைகள், ஏவுகறைகள், பீரங்கி-எதிர்ப்பு 

எறிகறைகள் மற்றும் ஆளில்ைா வானூர்திகள்வபான்ை 

பை வான்வழி வபாருட்கறள இறடமறித்து தாக்கும் 

‘இரும்புக்கற்றை – Iron Beam’ என்ற பெயரிலான புதிய 

வைசர் ஏவுகறை-தற்காப்பு அறமப்றப இஸ்வரல் 

வவற்றிகரமாக வசாதித்துள்ளது. 

 

3. 2023-ஆடெருக்கான FIH ஹாக்கி உேகக்லகாப்ரபப் 

லபாட்டிகரள நடத்துகிை இந்திய ைாநிேம் எது? 

அ) தமிழ்நாடு 

ஆ) ஒடிஸா  

இ) புது தில்லி 

ஈ) ஹரியானா 

✓ 2023 - FIH ஆடவர் உைகக்வகாப்றப ஹாக்கிறய 

ஒடிஸா மாநிைம் நடத்துகிைது. நான்காண்டுகளுக்கு ஒரு 

முறை நறடவபறும் இப்வபாட்டி  ன.13 முதல் 29 வறர 

புவவனஸ்வர் மற்றும் ரூர்வகைாவில் நறடவபைவுள்ளது.  

✓ ஒடிஸாவின் முதல்வர் நவீன் பட்நாயக் அண்றமயில் FIH 

ஒடிஸா ஆண்கள் உைகக்வகாப்றப ஹாக்கி - 2023இன் 

அதிகாரப்பூர்வ இைச்சிறனறய வவளியிட்டார். நாட்டின் 

மிகப்வபரிய ஹாக்கி அரங்கம் ரூர்வகைாவில் கட்டப்பட்டு 

வருகிைது. 

 

4. ‘FYN’ என்ற தனது புதிய நிறுென இரையதளத்ரத 

அறிமுகப்படுத்திய இந்திய தனியார் துரை ெங்கி எது? 

அ) YES வங்கி   ஆ) வபடரல் வங்கி 

இ) வகாடக் மஹிந்திரா வங்கி  ஈ) ஆக்சிஸ் வங்கி 

✓ வகாடக் மஹிந்திரா வங்கியானது அண்றமயில் வணிக 

வங்கியியல் மற்றும் வபருநிறுவன வாடிக்றகயாளர்களு 

-க்காக பிரத்வயகமான அதன் புதிய நிறுவன இறைய 

தளமான ‘Kotak FYN’-ஐ அறிமுகப்படுத்தியது. 

✓ வங்கியின் வாடிக்றகயாளர்கள் அறனத்து வர்த்தக 

மற்றும் வசறவ பரிவர்த்தறனகறள வமற்வகாள்ள இந்த 

இறையதளத்றதப் பயன்படுத்தைாம். 

 

5. 2022 - ைால்கம் ஆதிலசரையா விருதுக்குத் வதரிவு 

வசய்யப்பட்டுள்ள இந்தியப் வபாருளாதாை ெல்லுநர் யார்? 

அ) வ யதி வகாஷ் 

ஆ) பிரபாத் பட்நாயக்  

இ) அபிஜீத் பானர்ஜி 

ஈ) ஜீன் டிவரஸ் 

✓ நடப்பு 2022ஆம் ஆண்டுக்கான மால்கம் ஆதிவசறையா 

விருதுக்கு மூத்த வபாருளாதார நிபுைர் பிரபாத் பட்நாயக் 

வதரிவு வசய்யப்பட்டுள்ளார். இந்த விருது மால்கம் மற்றும் 

எலிசவபத் ஆதிவசறையா அைக்கட்டறளயால் ஆண்டு 

வதாறும் வழங்கப்படுகிைது. 

✓ வகரள மாநிைத்தின் திட்ட வாரியத்தின் துறைத் 

தறைவராகவும் இவர் பணியாற்றியுள்ளார். 

 

6. MyGov நடத்தும், ‘சப்கா விகாஸ் ைகா வினாடி-வினா’ 

பொட்டியின் கருப்வபாருள் என்ன? 

அ) ஆத்மநிர்பார் பாரத்  

ஆ) அரசின் திட்டங்கறள அறியுங்கள் 

இ) குடிமக்கறள உைர்வூட்டல்  

ஈ) MyGov உங்கள் அரசு 

✓ மின்னணு & தகவல் வதாழில்நுட்ப அறமச்சகத்தின்கீழ் 

உள்ள ‘MyGov’, ‘சப்கா விகாஸ் மகா வினாடி-வினா’ 

வதாடறர ஏற்பாடு வசய்கிைது. இந்திய அரசாங்கத்தின் 

பல்வவறு வளர்ச்சி மற்றும் நைத்திட்டங்கள் மற்றும் 

நல்ைாட்சிபற்றிய விழிப்புைர்றவ குடிமக்களிறடவய 

உருவாக்குவறத வநாக்கமாகக் வகாண்ட நாட்டின் மிகப் 

வபரிய வினாடி-வினா வபாட்டி இதுவாகும். 

✓ PM கரீப் கல்யாண் அன்ன வயா னா குறித்த வதாடக்க 

வினாடி-வினாவுடன் இந்தப் வபாட்டி வதாடங்கப்பட்டது. 

‘ஆத்மநிர்பர் பாரத்’ என்ை கருப்வபாருளின்கீழ் இப்வபாட்டி 

வதாடங்கியது. 

 

7. அரேயன்ஸ் ஏரின் முதல் இந்தியாவில் தயாரிக்கப்ெட்ட 

ெணிக விைானைான, ‘டார்னியர் 228’ விைானத்ரதத் 

தயாரித்த அரைப்பு எது? 

அ) DRDO 

ஆ) HAL  

இ) BEL 

ஈ) BHEL 

✓ அறையன்ஸ் ஏரின் முதல் இந்தியாவில் தயாரிக்கப்பட்ட, 

‘டார்னியர் 228’ வானூர்தியானது திப்ரூகர்-பாசிகாட் 

 

 

  

 

 

 

 



        

    

வழித்தடத்தில் தனது முதல் வணிகப் பயைத்றத 

வமற்வகாண்டுள்ளது. 

✓ ‘டார்னியர் 228’ விமானமானது இந்திய வான்பறடயால் 

இயக்கப்படும் ‘Do-228’ஐ அடிப்பறடயாகக்வகாண்டது 

இது இந்தியாவில் HALஆல் தயாரிக்கப்பட்டது ஆகும். 

 

8. 2022 – உேக புவி நாளுக்கானக் கருப்வபாருள் யாது? 

அ) Covid and Planet 

ஆ) Invest on our Planet  

இ) Sustainable Living 

ஈ) No to Pollution 

✓ சுற்றுச்சூழறைக் காக்கவும், வசதமறடந்த சுற்றுச்சூழல் 

அறமப்புகறள மீட்வடடுக்கவும், வமலும் நிறையான 

வாழ்க்றகறய வாழவும் மக்கறள உைர்த்துவதற்காக 

ஆண்டுவதாறும் ஏப்ரல்.22ஆம் வததி அன்று உைக புவி 

நாள் வகாண்டாடப்படுகிைது. புவி நாள், கடந்த 1970 முதல் 

வகாண்டாடப்பட்டு வருகிைது. இந்த நாள் முதன்முதலில் 

அவமரிக்காவில் அனுசரிக்கப்பட்டது. 

✓ 2009ஆம் ஆண்டில், ஐநா அறவ ஏப்ரல்.22-ஐ, ‘சர்வவதச 

தாய்பூமி நாள்’ என அறிவித்தது. “Invest on our Planet” 

என்பது இந்த ஆண்டில் வந்த உைக புவி நாளுக்கானக் 

கருப்வபாருளாகும். 

 

9. மின்சாைத்தில் இயங்கும் ொகனங்களுக்கான மின்கே 

ைாற்ை ெரைவுக் வகாள்ரகரய வெளியிட்ட நிறுெனம் 

எது? 

அ) எரிசக்தி அறமச்சகம் 

ஆ) புது & புதுப்பிக்கத்தக்க எரிசக்தி அறமச்சகம் 

இ) NITI ஆவயாக்  

ஈ) ஆற்ைல் திைன் பணியகம் 

✓ முக்கியமாக மின்சார ஈருருளிகள் மற்றும் மூன்று சக்கர 

வண்டிகள் மின்சார தானிகளில் மின்கைங்கறள 

மாற்றுவறத ஆதரிப்பதற்காக, இந்திய அரசாங்கத்தின் 

மதியுறரயகமான NITI ஆவயாக், மின்கை மாற்ை வறரவுக் 

வகாள்றகறயத் தயாரித்துள்ளது. 

 

10. ‘வபாது நிர்ொகத்தில் சிைந்து விளங்கியரைக்கான 

பிைதைரின் விருதுகள்’ எந்வதந்தப் பிரிவுகள் / நபர்களுக்கு 

ெழங்கப்படுகின்ைன? 

அ) முதைறமச்சர்கள் 

ஆ) மாவட்டங்கள் / வசயல்படுத்தும் அைகுகள் மற்றும் 

மத்திய / மாநிைஞ்சார் அறமப்புகள்  

இ) முதைறமச்சர்கள் / ஆளுநர்கள் 

ஈ) தறைறமப் வபாறுப்புகளில் உள்ள வவளிநாடு வாழ் 

இந்தியர்கள் 

✓ குடிறமப்பணிகள் நாறளவயாட்டி, ‘வபாது நிர்வாகத்தில் 

சிைந்து விளங்கியறமக்கான பிரதமரின் விருதுகறள’ப் 

பிரதமர் வமாடி வழங்கினார். சாதாரை குடிமக்களின் 

நைனுக்காக மாவட்டங்கள் / வசயல்படுத்தும் அைகுகள் 

மற்றும் மத்திய / மாநிை அறமப்புகளால் வசய்யப்பட்ட 

அசாதாரைமான பணிகறள அங்கீகரிக்கும் வநாக்கில் 

இவ்விருதுகள் நிறுவப்பட்டன. இந்த ஆண்டு வமாத்தம் 16 

விருதுகள் வழங்கப்பட்டன. 

 

 

1. நீைப்புரட்சியின் திட்டத்தின்மூைம் நடப்பு நிதியாண்டில் 

15 மில்லியன் டன் என்ை இைக்றக அறடய மத்திய அரசு 

அறனத்து முயற்சிகறளயும் வமற்வகாண்டு வருகிைது: 

மத்திய இறையறமச்சர் டாக்டர் எல் முருகன் 

நீைப்புரட்சியின் திட்டத்தின்மூைம் நடப்பு நிதியாண்டில் 15 

மில்லியன் டன் என்ை இைக்றக அறடய மத்திய அரசு 

அறனத்து முயற்சிகறளயும் வமற்வகாண்டு வருவதாக 

மத்திய இறையறமச்சர் Dr L முருகன் வதரிவித்துள்ளார். 

மீனுற்பத்திறய அதிகரிக்கவும், கடல் & நிைப்பகுதிகளில் 

மீன்வளத்திற்கான அடிப்பறட உட்கட்டறமப்றப 

உருவாக்கவும், மீன்வளம் & மீன்வளர்ப்பு உட்கட்டறமப்பு 

நிதி (FIDF) திட்டமிட்டுள்ளது எனவும் அவர் வதரிவித்தார். 

 

2. வதனி, இராமநாதபுரம் மாவட்டங்களில் கட்டாய 

ஹால்மார்க் திட்டம் வசயல்படுத்தப்படவுள்ளது: இந்திய தர 

நிர்ைய அறமவனம் 

இந்திய தர நிர்ைய அறமவனத்தால், ‘ஹால்மார்க்’ 

வசய்வது கட்டாயமாக்கப்பட்ட பிைகு நாட்டின் 256 

மாவட்டங்களில், தினமும் 3 இைட்சத்துக்கும் அதிகமான 

தங்கத்தைான வபாருட்கள் HUID முத்திறரயுடன் 

ஹால்மார்க் வசய்யப்படுகின்ைன. தற்வபாது 2022,  ூன்.1 

முதல் கட்டாய ஹால்மார்க் வசய்வதன் 2ஆம் கட்டத்றத 

அமல்படுத்துவதாக மத்திய அரசு அறிவித்துள்ளது. 

இதனால் வமலும் 32 புதிய மாவட்டங்களில் ஹால்மார்க் 

வசய்யும் திட்டம் கட்டாயமாக்கப்பட்டுள்ளது. இதன்படி 

தமிழ்நாட்டில் வதனி, ராமநாதபுரம் ஆகிய மாவட்டங்களில் 

கட்டாய ஹால்மார்க் வசயல்படுத்தப்படவுள்ளது 

நுகர்வவார் வாங்கும் HUID எண்ணுடன் கூடிய 

ஹால்மார்க் வசய்யப்பட்ட தங்கநறககளின் நம்பகத் 

தன்றம மற்றும் தூய்றமறய, பிவள ஸ்வடாரிலிருந்து 

பதிவிைக்கம் வசய்யக்கூடிய ‘BIS CARE’ வசயலிறயப் 

பயன்படுத்தி நுகர்வவாவர சரிபார்க்கைாம் என இந்திய தர 

நிர்ைய அறமவனம் வவளியிட்டுள்ள வசய்திக்குறிப்பில் 

வதரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. 

 

3. சித்த மருத்துவப் பல்கறை-க்கு முதல்வவர வவந்தர்: 

வபரறவயில் மவசாதா நிறைவவற்ைம் 

தமிழகத்தில் சித்த மருத்துவப் பல்கறைக்கழகம் 

அறமக்கப்படுவதற்கான சட்ட மவசாதா வபரறவயில் 

நிறைவவற்ைப்பட்டது. பல்கறைக்கழகத்தின் வவந்தராக 

மாநிைத்தின் முதல்வர் வசயல்படும் வறகயில் இந்த 

மவசாதாவில் வழிவறக வசய்யப்பட்டுள்ளது. 

தமிழ்நாட்டில் உள்ள பல்கறைக்கழகங்களில் துறை 

வவந்தர்கறள நியமிக்கும் அதிகாரத்றத மாநிை அரசுக்கு 

அளிக்க வறக வசய்யும் சட்டத்திருத்த மவசாதா சட்டப் 

 

 

 



        

    

வபரறவயயில் நிறைவவற்ைப்பட்டது. இந்த நிறையில், 

புதிதாக அறமக்கப்படவிருக்கும் சித்த மருத்துவப் 

பல்கறைக்கழகத்தின் வவந்தராக மாநிைத்தின் 

முதல்வவர வசயல்படும் வறகயில் சட்ட மவசாதா இப்வபாது 

நிறைவவற்ைப்பட்டுள்ளது. 

 

4. நம்மாழ்வார் இயற்றக வவளாண் ஆராய்ச்சி றமயம்: 

முதல்வர் மு க ஸ்டாலின் வதாடக்கி றவத்தார் 

வகாறவ வவளாண் பல்கறைக்கழகத்தில் நம்மாழ்வார் 

இயற்றக வவளாண் ஆராய்ச்சி றமயத்றத முதல்வர் மு 

க ஸ்டாலின் திைந்து றவத்தார். தறைறமச் வசயைகத்தில் 

காவைாலி காட்சி வழியாக நறடவபற்ை நிகழ்ச்சி குறித்து, 

தமிழக அரசு வவளியிட்ட வசய்தி: 

தமிழ்நாடு வவளாண்றமப் பல்கறைக்கழகத்தின் கீழ் 

கிருஷ்ைகிரி மாவட்டம் ஜீனூரில் புதிய வதாட்டக்கறை 

கல்லூரி மற்றும் ஆராய்ச்சி நிறையம், ஈவராடு மாவட்டம் 

பவானிசாகரில் புதிய மஞ்சள் ஆராய்ச்சி றமயம், 

வகாயம்புத்தூர் வவளாண்றமப் பல்கறைக்கழகத்தில் 

நம்மாழ்வார் இயற்றக வவளாண்றம ஆராய்ச்சி றமயம் 

ஆகியன அறமக்கப்பட்டுள்ளன. இவற்றை முதல்வர் மு க 

ஸ்டாலின் வதாடக்கி றவத்தார். 

வமலும், கரூர், நாகப்பட்டினம் மாவட்டம் கீழ்வவளூர், 

சிவகங்றக மாவட்டம் வசட்டிநாடு ஆகிய மூன்று 

இடங்களில் புதிய வவளாண்றமக் கல்லூரி மற்றும் 

ஆராய்ச்சி நிறையங்கறள முதல்வர் வதாடக்கி றவத்தார். 

 

5. வசன்றனயில் `10 வகாடியில் சர்வவதச தரத்தில் 

வடிவறமப்பு நிறையம்: அறமச்சர் ஆர் காந்தி 

வசன்றனயில் `10 வகாடியில் சர்வவதச தரத்தில் 

வடிவறமப்பு நிறையம் உருவாக்கப்படும் என்று 

றகத்தறித்துறை அறமச்சர் ஆர் காந்தி அறிவித்தார். 

இந்த வடிவறமப்பு நிறையம் இந்திய அரசு, தனியார் 

பங்குதாரர்கள் மற்றும் மாநிை அரசிடமிருந்து நிதிறயப் 

வபற்று வகா-ஆப்வடக்ஸ் வளாகத்தில் வதாராயமாக `10 

வகாடி வசைவில் வபாது-தனியார் கூட்டாண்றம 

நிறுவனமாக உருவாக்கப்படும். 

வசன்றனயில்  வுளி நகரம் அறமப்பதற்கான சாத்தியக் 

கூறு ஆய்வு மற்றும் விரிவான வசயல்திட்டம் `1 வகாடியில் 

தயாரிக்கப்படும் என்ைார். 

 

6. ராணுவ துறை தறைறமத்தளபதியாக பி எஸ் ரா ு 

நியமனம் 

இந்திய இராணுவப் பறடயின் துறை தறைறமத் 

தளபதியாக Lt Gen பி எஸ் ரா ு நியமிக்கப்பட்டுள்ளார். 

இராணுவ தறைறமத் தளபதி எம் எம் நரவவைவின் 

பதவிக்காைம் ஏப்.30 அன்று நிறைவறடகிைது. 

இராணுவத்தின் அடுத்த தறைறமத்தளபதியாக Lt Gen 

மவனாஜ் பாண்வட வம.1 வபாறுப்வபற்கவுள்ளார். இந்த 

நிறையில், இராணுவத்தின் துறை தறைறமத் 

தளபதியாக பி எஸ் ரா ு நியமிக்கப்பட்டுள்ளார். வம 1-ஆம் 

வததி அவர் வபாறுப்றப ஏற்பார் என அதிகாரிகள் 

வதரிவித்துள்ளனர். 

பயிற்சி வபற்ை வஹலிகாப்டர் விமானியான பி எஸ் ரா ு, 

தற்வபாது ராணுவ வசயல்பாடுகள் பிரிவின் இயக்குநராகப் 

பணியாற்றி வருகிைார். சீனாவுடன் பதற்ை சூழல் நிைவும் 

கிழக்கு ைடாக் எல்றைப் பகுதியில் ராணுவப் பறடகளின் 

ஒட்டுவமாத்த தயார்நிறைறய அவவர 

வமற்பார்றவயிட்டார். 

பிரிட்டனில் உள்ள ராயல் பாதுகாப்புக் கல்லூரியில் பட்டம் 

வபற்றுள்ளார். பயங்கரவாதத் தடுப்பு நடவடிக்றககள் 

வதாடர்பான வமற்படிப்றப அவமரிக்காவின் மான்வடரி 

நகரில் உள்ள கடற்பறடக் கல்லூரியில் பயின்ைார். சிைந்த 

வசறவகளுக்காக உத்தம் யுத் வசவா பதக்கம், அதி 

விசிஷ்ட வசவா பதக்கம், யுத் வசவா பதக்கம் 

ஆகியவற்றையும் அவர் வபற்றுள்ளார். 

 

7. 29-04-2022 – ‘ொவேந்தர்’ பாரதிதாசன் அவர்களின் 

132-ஆவது பிைந்தநாள். 

 

8. ‘வதனீக்கள் ரீங்காரம்’ திட்டம் இருந்தும் – 2019ஆம் 

ஆண்டில் இருந்து இதுவறர இரயிலில் அடிபட்டு 48 

யாறனகள் இைப்பு 

வனப்பகுதிகளில் யாறனகள் வசல்லும் பாறதகளில் 

இரயில் தண்டவாளங்கள் அறமக்கப்பட்டுள்ளன. 

இதனால் இரயில்களில் அடிபட்டு யாறனகள் வதாடர்ந்து 

இைக்கின்ைன. இறத தடுக்க, யாறனகள் உள்ள 

பகுதிகளில் தண்டவாளங்கள் அருவக வதனீக்கள் 

ரீங்காரமிடும் ஒலிறய வவளியிடும் கருவிகறள 

இரயில்வவ வபாருத்தியது. வதனீக்கள் ஒலி 

யாறனகளுக்கு பிடிக்காது என்பதால் நாட்டின் பை 

பகுதிகளில் ‘பிளான் பீ’ என்ை வபயரில் இத்திட்டம் கடந்த 

2017ஆம் ஆண்டு அமல்படுத்தப்பட்டது. 

இதன்மூைம் அந்தக் கருவிகள் 600 மீட்டர் தூரம் வறர 

வகட்கும் அளவில் வதனீக்களின் ரீங்கார ஒலிறய 

வதாடர்ந்து எழுப்பும். அறத வகட்கும் யாறனகள் 

தண்டவாளப் பகுதிக்கு வராமல் விைகிச் வசல்லும் என்று 

எதிர் பார்க்கப்பட்டது. ஆனால், இத்திட் டத்றத 

வசயல்படுத்தியும் கடந்த 2019ஆம் ஆண்டில் இருந்து 

இதுவறர 48 யாறனகள் இரயில்களில் அடிபட்டு 

இைந்துள்ளன. 

கடந்த 2019ஆம் ஆண்டில் இருந்து இதுவறர இரயில்கள் 

வமாதி 48 யாறனகள், 188 மற்ை விைங்குகள் 

இைந்துள்ளன. அதிகபட்சமாக வதன்கிழக்கு மத்திய 

மண்டைத்தில் 72 விைங்குகள் இைந்துள்ளன. 

 

 


