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1. இந்திய அரசாங்கத்தின் முதன்மை அறிவியல் ஆல ாசகராக (2022-இல்) நியமிக்கப்பட்டவர் யார்? 
அ. அஜை குமாா் சூட்  

ஆ. K சிவன் 

இ. மயில்சாமி அண்ணாதுஜை 

ஈ. கிாிஸ் ககாபாலகிருஷ்ணன் 

✓ இந்திய அரசாங்கத்தின் முதன்மை அறிவியல் ஆல ாசகராக மூத்த இயற்பிய ாளர் அமை குைார் சூட் நியைனம் 

சசய்யப்பட்டுள்ளார். பணியாளர் அமைச்சகத்தின் ஆமையின்படி, பிரதைரின் அறிவியல், சதாழில்நுட்பம் ைற்றும் 

புத்தாக்க ஆல ாசமனக்குழுவின் உறுப்பினரான சூட், 3 ஆண்டுகா த்திற்கு அந்தப்பதவிக்கு நியமிக்கப்பட்டுள்ளார். 

அவர், தற்லபாமதய முதன்மை அறிவியல் ஆல ாசகராக இருந்து வரும் புகழ்சபற்ற உயிரிய ாளர் K விைய 

இராகவமனத் சதாடர்ந்து இந்தப் பதவிக்கு வரவுள்ளார். 

2. ‘சர்ைத்’ என்னும் கண்டம்விட்டு கண்டம் பாயும் ஏவுகமைமயப் பரிலசாதித்த நாடு எது? 
அ. அமமாிக்கா 

ஆ. சீனா 

இ. ைஷ்யா  

ஈ. பிைான்ஸ் 

✓ ரஷ்யா சமீபத்தில் தனது புதிய கண்டம்விட்டு கண்டம் பாயும் ஏவுகமையான ‘Sarmat’ஐ பரிலசாதமன சசய்தது. 

RS-28 சர்ைத் (சதன்-II என்றும் அமைக்கப்படுகிறது) 10 அல் து அதற்கு லைற்பட்ட வெடியுளைகளை சுைந்து சசல்லும் 

திறன் சகாண்டதாகக் கூறப்படுகிறது. இது 11,000 முதல் 18,000 கிமீ வரம்பில் பூமியின் இரு துருவங்களிலும் 

இயங்கும் திறன்சகாண்டது. தற்லபாமதய சதற்கு ரஷ்யா, உக்மரன் ைற்றும் கைகஸ்தானில் வாழ்ந்த நாலடாடிப் 

பைங்குடியினரின் நிமனவாக ‘சர்ைத்’ எனப் சபயரிடப்பட்டுள்ளது. 

3. விஸ்டனின் 2022ஆம் ஆண்டுக்கான, ‘ஆண்டின் சிறந்த ஐந்து கிரிக்சகட் வீரர்கள்’ பட்டியலில் எத்தமன 

இந்தியர்கள் இடம்சபற்றுள்ளனர்? 
அ. ஒன்று 

ஆ. இைண்டு  

இ. மூன்று 

ஈ. ஒருவருமில்ஜல 

✓ இந்திய அணியின் அணித்தம வர் லராகித சர்ைாவும் லவகப்பந்து வீச்சாளர் ைஸ்பிரித் பும்ராவும் விஸ்டனின் 2022 

ஆம் ஆண்டுக்கான ‘சிறந்த 5 கிரிக்சகட் வீரர்களுள் இருவராக’க் சகௌரவிக்கப்பட்டனர். நியூசி ாந்தின் சதாடக்க 

ஆட்டக்காரர் சடலவான் கான்லவ, இங்கி ாந்து லவகப்பந்து வீச்சாளர் ஆலி ராபின்சன் ைற்றும் சதன்னாப்பிரிக்க 

ைகளிர் அணியின் அணித்தம வி லடன் வான் நீசகர்க் ஆகிலயாரும் அந்தப்பட்டியிலில் இடம்சபற்றுள்ளனர். 

இங்கி ாந்து அணியின் அணித்தம வர் லைா ரூட், 2022ஆம் ஆண்டு விஸ்டன் கிரிக்சகட்டர்ஸ் அல்ைனாக் 

பதிப்பில் உ கின் முன்னணி கிரிக்சகட் வீரராக லதர்வுசசய்யப்பட்டார். 

4. ஆண்டுததோறும், ‘உ க பமடப்பாற்றல் ைற்றும் புத்தாக்க நாள்’ சகாண்டாடப்படுகிற லததி எது? 
அ. ஏப்ைல்.18  ஆ. ஏப்ைல்.21  

இ. ஏப்ைல்.23  ஈ. கம.05 

✓ உ க பமடப்பாற்றல் ைற்றும் புத்தாக்க நாளானது ஒவ்லவார் ஆண்டும் ஏப்.21 அன்று சகாண்டாடப்படுகிறது. ைனித 

வளர்ச்சியின் அமனத்து அம்சங்களிலும் பமடப்பாற்றல் ைற்றும் புத்தாக்கத்தின் பங்குபற்றிய விழிப்புைர்மவ 
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ஏற்படுத்துவதற்காக இந்நாள் சகாண்டாடப்படுகிறது. ஐநா சபாதுச்சமபயானது கடந்த 2017ஆம் ஆண்டில் இந்த 

நாமளக் சகாண்டாடுவாதற்கான ஒரு தீர்ைானத்மத ஏற்றுக்சகாண்டது. லைலும் 2018ஆம் ஆண்டில் முதல் உ க 

பமடப்பாற்றல் ைற்றும் புத்தாக்க நாள் சகாண்டாடப்பட்டது. ‘Collaboration’ என்பது இந்த ஆண்டு உ க பமடப்பாற்றல் 

ைற்றும் புத்தாக்க நாளுக்கானக் கருப்சபாருள் ஆகும். 

5. ‘லபாலபாஸ்’ என்பது கீழ்கோணும் எந்தக் லகாளின் இயற்மகயான துமைக்லகாள்/நி வு ஆகும்? 

அ. மவள்ளி 

ஆ. மசவ்வாய்  

இ. வியாழன் 

ஈ. சனி 

✓ NASAஇன் சசவ்வாய் ஆய்வூர்தியான, ‘சபர்ஸிசவரன்ஸ்’ சசவ்வாய்க்லகாள் சம்பந்தப்பட்ட கிரகைத்மத படம் 

பிடித்துள்ளது. இது சசவ்வாய்க்லகாளின் உருமளக்கிைங்கு வடிவ நி வு அல் து துமைக்லகாளான ‘லபாலபாஸ்’, 

சூரியனுக்கு லநசரதிராகக் கடந்தலபாது படம் பிடித்தது. இக்கிரகைம், ‘சபர்ஸிவரன்ஸி’ன் Mastcam-Z லகைராமூ ம் 

படம்பிடிக்கப்பட்டது. பூமியின் நி மவக் காட்டிலும் 157 ைடங்கு சிறியது ‘லபாலபாஸ்’ என்பதால், 40 வினாடி 

லநரத்திற்கு லைல் அக்கிரகைம் நீடித்தது. 

6. யாருக்கு, UNEP, ‘புவியின் சாம்பியன்’ வாழ்நாள் சாதமனயாளர் விருது வைங்கப்பட்டுள்ளது? 
அ. கடவிட் அட்டன்பகைா  

ஆ. வங்காாி மாத்தாய் 

இ. கிகைட்டா துன்மபா்க் 

ஈ. கைா பிடன் 

✓ ஐநா சுற்றுச்சூைல் திட்டைானது (UNEP) லடவிட் அட்டன்பலராவுக்கு, ‘புவியின் சாம்பியன்’ வாழ்நாள் சாதமனயாளர் 

விருமத வைங்கியுள்ளது. மூத்த ஆங்கி  ஒலிபரப்பாளரும் உயிரிய ாளருைான லடவிட் அட்டன்பலரா, இயற்மகயின் 

பாதுகாப்பு ைற்றும் அதன் ைறுசீரமைப்புக்கான ஆராய்ச்சி, ஆவைங்கள் ைற்றும் வாதிடுவதற்கான அர்ப்பணிப்புக்காக 

சகௌரவிக்கப்பட்டார். BBC-இன் லநச்சுரல் ஹிஸ்டரி அ கில் பணியாற்றியதற்காக அவர் அறியப்படுகிறார். 

7. லநாபல் பரிசாளரான லைாஸ் ராலைாஸ்-ல ார்டா, கீழ்காணும் எந்த நாட்டின் அதிபர் லதர்தலில் சவற்றி சபற்றார்? 
அ. மங்ககாலியா 

ஆ. திகமாா்-மலஸ்கட  

இ. புருகன 

ஈ. பப்புவா நியூ கினி 

✓ திலைார்-ச ஸ்லட அல் து கிைக்கு திலைார் என்பது ஒரு சதன்கிைக்காசிய நாடாகும். அது திலைாரின் சரிபாதியாகும். 

திலி அதன் தம நகராகும். லநாபல் பரிசு சபற்ற லைாஸ் ராலைாஸ்-ல ார்டா அந்நாட்டின் அதிபர் லதர்தலில் அலைாக 

சவற்றிசபற்றுள்ளார். அந்நாட்டுச் சசய கத்தின் இமையதளத்தின்படி, எழுபத்திரு வயதான அவர் தற்லபாமதய 

அதிபர் பிரான்சிஸ்லகா குட்சடசரஸுக்கு எதிராக 62.09% வாக்குகமளப் சபற்றார். 

8. முத ாவது, ‘இன்க்சரடிபிள் இந்தியா இன்டர்லநஷனல் குரூஸ் கான்பரன்ஸ் – 2022’ நமடசபறும் நகரம் எது? 
அ. மசன்ஜன  ஆ. மதுஜை 

இ. விசாகப்பட்டினம் ஈ. மும்ஜப  
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✓ லை ைாதத்தில், ‘இன்க்சரடிபிள் இந்தியா இன்டர்லநசனல் குரூஸ் ைாநாடு-2022’ஐ இந்தியா நடத்தவுள்ளது. மும்மப 

துமறமுக ஆமையைானது லை 14-15 ஆகிய லததிகளில் இந்தியாவின் நிதித்தம நகரில் இந்நிகழ்மவ நடத்தும். 

இதன் வமகயில் முத ான தனித்துவம்மிக்க, ‘கடல் பயை முமனயம்’ 2024 ைூம  ைாதத்துக்குள் மும்மபயால் 

சதாடங்கப்படும். ைத்திய துமறமுகங்கள், கப்பல் லபாக்குவரத்து ைற்றும் நீர்வழிகள் அமைச்சர் சர்பானந்தா 

லசாலனாவால், நிகழ்வின் இமையதளத்மதயும் சதாடங்கி மவத்தார். லைலும் நிகழ்வின் இ ச்சிமன ைற்றும் 

‘லகப்டன் குரூலஸா’ என்ற சின்னத்மதயும் அவர் சவளியிட்டார். 

9. ைரபணு ைாற்றப்பட்ட சகாசுக்களின் முதல் திறந்தசவளி லசாதமனமய நடத்திய நாடு எது? 
அ. சீனா 

ஆ. அமமாிக்கா  

இ. மைா்மனி 

ஈ. இத்தாலி 

✓ சதாடக்கத்தில் ஆக்ஸ்லபார்டு பல்கம க்கைகத்தில் நிறுவப்பட்ட UK-ஐச் சார்ந்த உயிரித்சதாழில்நுட்ப நிறுவனைான, 

‘ஆக்ஸிசடக்’, காட்டுக்சகாசுக்களின் எண்ணிக்மகமயக் கட்டுப்படுத்தும் முயற்சியின் ஒருபகுதியாக ைரபணு 

ைாற்றம் சசய்யப்பட்ட சகாசுக்கமள திறந்த சவளியில் பறக்கவிட்டது. ‘Oxitec’ ஏற்கனலவ பிலரசில், பனாைா, லகைன் 

தீவுகள் ைற்றும் ைல சியாவில் உள்ள வயலில் ைரபணு ைாற்றப்பட்ட சகாசுக்கமளப் பரிலசாதித்துள்ளது. இது, 

அசைரிக்காவில் ைரபணு ைாற்றப்பட்ட சகாசுக்களின் முதல் திறந்தசவளி பரிலசாதமனயாகும். 

10. அதிகாரப்பூர்வ தரவுகளின்படி, 2020-இல் ஒரு நாளளவில் அதிக உயிரி ைருத்துவக்கழிவுகமள உருவாக்கிய 

ைாநி ம் எது? 
அ. உத்தை பிைகதசம் 

ஆ. ககைளா  

இ. மத்திய பிைகதசம் 

ஈ. கா்நாடகா 

✓ 2020ஆம் ஆண்டில் நாடு நாசளான்றுக்கு 651.23 டன் உயிரி ைருத்துவக்கழிவுகமள (BMW) உற்பத்தி சசய்ததாக 

சுற்றுச்சூைல் அமைச்சகத் தரவு காட்டுகிறது. COVID-19 சதாற்றுலநாய்க்குப் பிறகு, தினசரி BMW உற்பத்தி இரண்டு 

ஆண்டுகளில் சுைார் 962.31 டன்கள் உயர்ந்துள்ளது. இக்கா கட்டத்தில் தினசரி உற்பத்தி சசய்யப்படும் BMW-இல் 

60% COVID சதாடர்பானதாகும். லகரளாவில், 2020ஆம் ஆண்டில் நாசளான்றுக்கு சுைார் 40.41 டன் BMW ைற்றும் 

2020-2022 வமர 178.37 டன் COVID சதாடர்பான BMW உற்பத்தி சசய்யப்பட்டது. 

✓ ைகாராஷ்டிரா, கர்நாடகா, தமிழ்நாடு, குைராத் ைற்றும் உத்தரபிரலதசம் ஆகியமவ BMW உற்பத்தியில் முன்னணியில் 

உள்ளன. ைகாராஷ்டிராவில் அதிக எண்ணிக்மகயி ான சபாது உயிரி ைருத்துவக்கழிவு சுத்திகரிப்பு வசதிகள் (30) 

உள்ளன. லகரள ைாநி த்தின் ஒன்லற ஒன்றுதான் (1) உள்ளது. 

 

செய்தித்தாள் நடப்பு நிகழ்வுகள்  

1. சிறந்த லசமவக்காக அஸ்ஸாம் காவல்துமறக்கு குடியரசுத் தம வரின் க ர்ஸ் சகாடி விருமத உள்துமற 

அமைச்சர் அமித்ஷா வைங்கினார் 

சிறந்த லசமவக்காக அஸ்ஸாம் காவல்துமறக்கு குடியரசுத்தம வரின் க ர்ஸ் சகாடி விருமத ைத்திய உள்துமற, 

கூட்டுறவுத்துமற அமைச்சர் அமித்ஷா வைங்கினார். 
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நாட்டின் உயரிய காவல்துமற விருமதப்சபறும் பத்தாவது காவல்பமடயாக அஸ்ஸாம் காவல்துமற திகழ்வது 

குறித்து சபருமிதைமடவதாக உள்துமற அமைச்சர் தைது உமரயில் குறிப்பிட்டார். கடந்த 1826ஆம் ஆண்டில் 

பிரிட்டிஷ் ஆட்சியால் இந்த காவல்துமற ஏற்படுத்தப்பட்டமத அவர் சுட்டிக்காட்டினார். 

 

2. தமிழ்நாட்டில் 4,200 ஆண்டுகளுக்கு முன்லப இரும்பின் பயன்பாடு: ையி ாடும்பாமற ஆய்வு முடிமவ 

சவளியிட்டு முதல்வர் லபச்சு 

தமிழ்நாட்டில் 4,200 ஆண்டுகளுக்கு முன்லப, இரும்பின் பயன்பாடு இருந்து வந்துள்ளமத கிருஷ்ைகிரி ைாவட்டம் 

ையி ாடும்பாமற ஆய்வு முடிவுகள் சதரிவிப்பதாக முதல்வர் மு க ஸ்டாலின் லபசினார். 

தமிைக சட்டப்லபரமவயில் விதி 110இன்கீழ் அவர் படித்தளித்த அறிக்மக: 

அகைாய்வுகளில் கிமடக்கக்கூடிய சதால்சபாருள்கமள ஆய்வுசசய்திட சதால் தாவரவியல், சதால் வி ங்கியல், 

சதால் ைரபணு ஆய்வு, சுற்றுச்சூைல் சதால்லியல், ைண் பகுப்பாய்வு, உல ாகவியல், கடல்சார் ஆய்வுலபான்ற 

பல்துமற வல்லுநர்களுடன் இமைந்து பணியாற்றிட புகழ்சபற்ற நிறுவனங்களுடன் புரிந்துைர்வு ஒப்பந்தங்கள் 

சசய்யப்பட்டுள்ளன. அறிவியல்வழி ஆய்வுகள் லைற்சகாள்ளப்பட்டதில் கிமடத்த ஆய்வு முடிவுகள் 

சவளியிடப்படுகின்றன. 

அதன்படி, கீைடிக்கு அருலகயுள்ள அகைாய்வுத் தளத்தில் லசகரிக்கப்பட்ட ைண்ைாதிரிகமள பகுப்பாய்வு சசய்ததில் 

அங்லக சநற்பயிர்கள் பயிரிடப்பட்டதற்கான சான்றுகள் கிமடத்துள்ளன. சிவகமள வாழ்விடப்பகுதியில் 

லசகரிக்கப்பட்ட ைண் ைாதிரிகமள ஆய்வு சசய்ததில், அங்லக நீர்சசல்லும் சசங்கல் வடிகாலில் நன்னீர் 

சசன்றுள்ளதும், லதக்கிமவக்கப்பட்ட நீர்நிம யிலிருந்து இந்த நீர் சகாண்டுவரப்பட்டதும் ஆய்வில் சதரிய வருகிறது. 

ையி ாடும்பாமற ஆய்வு: 

தமிழ்நாடு சதால்லியல் துமறயால் கிருஷ்ைகிரி ைாவட்டம் ையி ாடும்பாமற என்ற இடத்தில் ஈைச்சின்னங்கள், 

வாழ்விடப்பகுதிகளில் ஆய்வுகள் சசய்யப்பட்டன. பாமற ஓவியங்கள், புதிய கற்கா க்கருவிகள் என அரியவமக 

சதால்லியல் அமடயாளங்கமளக் சகாண்ட ையி ாடும்பாமறயின் வாழ்விடப் பகுதியில் லசகரிக்கப்பட்ட ைாதிரிகள் 

ஆய்வுக்கு அனுப்பப்பட்டன. 

இந்த ஆய்வின் மூ ம், தமிழ்நாட்டில் இரும்பின் பயன்பாடு 4,200 ஆண்டுகளுக்கு முன்னலர இருந்து வந்தது 

உறுதியாகியுள்ளது. இரும்பின் பயமன உைரத்சதாடங்கிய பிறலக, அடர்ந்த வனங்கமள அழித்து லவளாண்மை 

சசய்திடும் லபாக்கு உருவாகியுள்ளது. அந்த வமகயில், லவளாண்மைச் சமூகம் சதாடங்கிய கா ம் குறித்தான 

லகள்விகளுக்கு விமட கிமடத்துள்ளது. 

ையி ாடும்பாமறயில் ஆய்வு முடிவுகள் 4,200 ஆண்டுகளுக்கு முந்மதயது என்பது சபருமைதரத்தக்க சசய்தியாகும். 

இலதலபான்று, கருப்பு-சிவப்புப் பாமன வமககளும் 4,200 ஆண்டுகளுக்கு முன்புமடயது. 

புதிய இடங்களில் ஆய்வு: தமிழ்நாட்டின் சதால்லியல் அகைாய்வுப் பணிகள் இத்துடன் நின்றுவிடாது. லகரளத்தின் 

பட்டைம், கர்நாடக ைாநி ம் தம க்காடு, ஆந்திரத்தின் லவங்கி, ஒடிஸாவின் பாலூர் பகுதிகளிலும் ஆய்வுகள் 

லைற்சகாள்ளப்படும் என்றார் முதல்வர் மு க ஸ்டாலின். 

 

3. லசதி சதரியுைா? 

ஏப்.29: தமிைகத்தில் சித்த ைருத்துவப் பல்கம க்கைக லவந்தராகத் தமிைக முதல்வர் இருப்பதற்கான சட்ட ைலசாதா 

தமிைகச் சட்டப்லபரமவயில் நிமறலவறியது. 

ஏப்.29: சபாருளாதார சநருக்கடியில் சிக்கித் தவிக்கும் இ ங்மக ைக்களுக்கு உதவ அனுைதி வைங்க ைத்திய அரமச 

வலியுறுத்தி சட்டப் லபரமவயில் தனித் தீர்ைானம் நிமறலவற்றப்பட்டது. 
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லை.2: சசன்மன ஸ்டான்லி அரசு ைருத்துவக் கல்லூரி ைருத்துவைமனயில், இறந்த உடலிலிருந்து கல்லீரல் 

எடுக்கப்பட்டு உறுப்பு ைாற்று அறுமவச்சிகிச்மச இரண்டாவது முமறயாக லைற்சகாள்ளப்பட்டது. 

லை.2: ைணி ாவில் நமடசபற்ற ஆசிய பாட்மிண்டன் சாம்பியன்ஷிப் லபாட்டியில் இந்தியாவின் பி.வி. சிந்து 

சவண்க ப் பதக்கம் சவன்றார். ஆசிய சாம்பியன்ஷிப்பில் சிந்து சவல்லும் இரண்டாவது பதக்கம் இது. 

லை.3: சசன்மனயில் உள்ள கிைக்குக் கடற்கமர சாம  இனி ‘முத்தமிைறிஞர் கம ஞர் கருைாநிதி சாம ’ என்று 

அமைக்கப்படும் என்று முதல்வர் மு க ஸ்டாலின் அறிவித்தார். 

லை.4: லபரறிவாளன் வைக்கில், ‘20 ஆண்டுகளுக்கும் லை ாகச் சிமறயில் உள்ளவர்களின் வைக்கில் நகர்வுகள் 

இல் ாதபட்சத்தில் நீதிைன்றலை அந்த நபர்களின் விடுதம  விவகாரத்தில் முடிசவடுக்க அதிகாரம் உள்ளது’ என்று 

உச்ச நீதிைன்றம் சதரிவித்தது. 

லை.5: தமிைக சட்டப்லபரமவயில் இரண்டாம் முமறயாக நிமறலவற்றப்பட்ட நீட் ைலசாதாமவ நிலுமவயில் 

மவத்திருந்த ஆளுநர் ஆர் என் ரவி அமதக் குடியரசுத்தம வருக்கு அனுப்பினார். 
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