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1. அண்மையில் ைாட்ரிட் ஓப்பன் பட்டத்மை வென்ற கார்ல ாஸ் அல்கராஸ் சார்ந்ை நாடு எது? 
அ. பிரான்ஸ் 

ஆ. ஸ்பபயின்  

இ. சுவிச்சா்லாந்து 

ஈ. ரஷ்யா 

✓ 19 ெயைான ஸ்வபயின் வீரர் கார்ல ாஸ் அல்கராஸ், ைாட்ரிட் ஓப்பன் உட்பட 2 ‘ைாஸ்டர்ஸ் 1000’ பட்டங்கமைப் 

வபற்றுள்ைார். முந்மைய சுற்றுகளில் ரஃலபல் நடால் ைற்றும் லநாெக் ல ாலகாவிச் ஆகிலயாமர வீழ்த்திய அல்கராஸ், 

ைாட்ரிட் ஓப்பன் இறுதிப்லபாட்டியில் நடப்புச் சாம்பியனான அவ க்சாண்டர் ஸ்வெலரமெ வீழ்த்தினார். ஏப்ரல் ைாைம் 

மியாமி ஓப்பனில் வென்றது உட்பட இந்ை ஆண்டில் இது அெரது நான்காெது பட்டைாகும். 

✓ 2007இல் லடவிட் நல்பாண்டியனுக்குப் பிறகு, ஒலர ‘ைாஸ்டர்ஸ் 1000’ நிகழ்வில் மூன்று முைல் நான்கு வீரர்கமைத் 

வீழ்த்திய முைல் வீரர் என்ற வபருமைக்குரியெராகவும் அெர் ஆனார். 

2. நாட்டில லய அரசுப்பள்ளிகளில் காம  உணவு ெழங்கும் முைல் ைாநி ம் எது? 
அ. தமிழ்நாடு  

ஆ. பஞ்சாப் 

இ. கேரளா 

ஈ. கமற்கு வங்ோளம் 

✓ அரசுப்பள்ளிகளில் ைதிய உணவுடன் காம ச் சிற்றுண்டியும் ெழங்கும் நாட்டின் முைல் ைாநி ைாக ைமிழ்நாடு 

திகழ்கிறது. ைாநி த்தில் 1-5ஆம் ெகுப்பு ெமர படிக்கும் ைாணெர்களுக்கு காம  உணவு ெழங்கும் திட்டத்மை 

முை மைச்சர் மு க ஸ்டாலின் அறிவித்ைார். ைாநி த்தில் உள்ை ஊட்டச்சத்துக் குமறபாடுள்ை குழந்மைகள் குறித்ை 

அரசின் வபாது சுகாைார ஆய்வின் அடிப்பமடயில் இச்சிறப்பு ஊட்டச்சத்துத் திட்டம் உள்ைது. ைதிய உணவுத்திட்டத்தில் 

ைமிழ்நாடு, இந்தியாவுக்லக முன்லனாடியாக இருந்ைது குறிப்பிடத்ைக்கது. 

3. $100 பில்லியன் டா ர் ஆண்டு ெருொமயத் ைாண்டிய முைல் இந்திய நிறுெனம் எது? 
அ. அதானி பதாழிற்சாலலேள் 

ஆ. ாிலலயன்ஸ் பதாழிற்சாலலேள்  

இ. TATA பதாழிற்சாலலேள் 

ஈ. பியூச்சா் நிறுவனங்ேள் 

✓ முலகஷ் அம்பானியின் ரிம யன்சு வைாழிற்சாம கள் நிறுெனம், $100 பில்லியன் டா ர் ெருடாந்திர ெருொமயத் 

ைாண்டிய முைல் இந்திய நிறுெனம் என்ற வபருமைமயப் வபற்றது. 2021-22 நிதியாண்டில், ரிம யன்ஸ் `7.92 

இ ட்சம் லகாடி ($102 பில்லியன்) ெருொயில் `60,705 லகாடி நிகர இ ாபம் ஈட்டியுள்ைது. அதிக எண்வணய் 

சுத்திகரிப்பு, வைாம த்வைாடர்பு ைற்றும் டிஜிட்டல் லசமெகளின் ெைர்ச்சி ைற்றும் ெலுொன சில் மற ெணிகம் 

ஆகியெற்றின் காரணைாக ெருொய் அதிகரித்ைது. அக க்கற்மற சந்ைாைாரர்களின் உயர்வு, ஆன்ம ன் சில் மற 

விற்பமன ைற்றும் புதிய எரிசக்தி முைலீடு ஆகியமெயும் இந்ை ெருொய் உயர்வுக்குக் காரணைாகும். 

4. LIC-இன் 3.5% பங்குகமை விற்பைன்மூ ம், அரசு திரட்டும் வைாத்ைத் வைாமகயின் அைவு எவ்ெைவு? 
அ. ரூ.64,000 கோடி  ஆ. ரூ.45,000 கோடி 

இ. ரூ.36,000 கோடி  ஈ. ரூ.21,000 கோடி  
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✓ ஆயுள் காப்பீட்டுக் கழகம் (LIC) ெழங்கும் இந்தியாவின் மிகப்வபரிய வபாதுப்பங்கீடு ெழங்கலின் (IPO) அமனத்து 

ெமககளின் கீழும் முழுமையாக முன்பதிவு வசய்யப்பட்டுள்ைது. காப்பீட்டுைாரர்களுக்கான பகுதி 6.11 ைடங்கும், 

ஊழியர்களுக்கான பகுதி 4.39 ைடங்கும், சில் மற முைலீட்டாைர்களுக்கான பகுதி 1.99 ைடங்கும், நிறுெனைற்ற 

முைலீட்டாைர்களுக்கான பகுதி 2.91 ைடங்கும், ைகுதிொய்ந்ை நிறுென ொங்குபெர்களுக்கான பகுதி (QIB) 2.83 

ைடங்கும் முன்பதிவு வசய்யப்பட்டுள்ைது. நாட்டின் முன்னணி காப்பீட்டு நிறுெனத்தில் 3.5 சைவீை பங்குகமை 

விற்பைன்மூ ம் அரசாங்கம் `21,000 லகாடிமய திரட்டும். இது அரசாங்கத்ைால் நிர்ணயிக்கப்பட்ட அசல் இ க்கில் 

மூன்றில் ஒருபங்கு ைட்டுலை. 

5. NATO மசபர் பாதுகாப்பு குழுவில் இமணந்ை முைல் ஆசிய நாடு எது? 

அ.  இந்தியா 

ஆ. பதன் போாியா  

இ. இலங்லே 

ஈ. வங்ோளகதசம் 

✓ வைன் வகாரியாவின் லைசிய பு னாய்வு லசமெ NATOஇன் இமணயவெளிப் பாதுகாப்பு குழுவில் இமணந்ை முைல் 

ஆசிய நாடாகும். வைன் வகாரியாொனது சீன ைற்றும் ெட வகாரியாவின் மசபர் அச்சுறுத்ைல்களுக்கு உட்பட்டுள்ைது. 

NATOஇன் Cooperative Cyber Defence Centre of Excellence (CCDCOE)-க்கு பங்களிக்கும் பங்லகற்பாைராக NIS 

ஏற்றுக்வகாள்ைப்பட்டுள்ைது. இது, கடந்ை 2008-இல் எஸ்லடானியாவில் நிறுெப்பட்ட இமணயவெளிப் பாதுகாப்பு 

மையைாக இருந்ைது. அது இமணயவெளிப்பாதுகாப்பு ஆராய்ச்சி ைற்றும் பயிற்சிகளில் கெனஞ்வசலுத்துகிறது. 

6. சமீப வசய்திகளில் இடம்வபற்ற பல்லுயிர் ஈரநி ைான சாொ ஏரி அமைந்துள்ை நாடு எது? 
அ. இந்தியா 

ஆ. இலங்லே 

இ. ஈராே்  

ஈ. ஆப்ோனிஸ்தான் 

✓ ஈராக்கின் சைாொ நகரத்துக்கு அருகில் அமைந்துள்ை சாொ ஏரி, ைனிை வசயல்பாடு ைற்றும் கா நிம  ைாற்றம் 

காரணைாக அழிந்துவிட்டது. ஐந்து சதுர கில ாமீட்டர் பரப்பைவுவகாண்ட இவ்லெரி 2014 முைல் ெறண்டு ெருகிறது. 

இைற்கு கா நிம  ைாற்றமும் வெப்பநிம  அதிகரிப்பும் காரணைாகும். இந்ைப் பகுதியில் லெைாண்மைக்காக சட்ட 

விலராைைாகத் லைாண்டப்பட்ட ஆயிரம் லகணிகளும் ஏரிக்கருலக கட்டப்பட்ட சிவைண்ட் & உப்பு வைாழிற்சாம களும் 

குறிப்பிடத்ைக்க அைவு ஏரி நீமர அங்கிருந்து வெளிலயற்றியுள்ைன. 

7. நடப்பு 2022ஆம் ஆண்டுக்கான ைதிப்புமிக்க இராயல் ைங்கப்பைக்கைானது கீழ்காணும் எந்ை இந்திய கட்டடக் 

கம ஞருக்கு ெழங்கப்பட்டுள்ைது? 
அ. பாலேிருஷ்ண கதாஷி  

ஆ. ஷீலா ஸ்ரீ பிரோஷ் 

இ. பிருந்தா கசாமயா 

ஈ. ஹபீஸ் ோண்ட்ராே்டா் 

✓ இராயல் இன்ஸ்டிடியூட் ஆஃப் பிரிட்டிஷ் ஆர்கிவடக்ட்ஸ் (RIBA) ெழங்கும் உ கின் மிகவுயரிய கட்டடக்கம  

விருதுகளுள் ஒன்றான ைதிப்புமிக்க இராயல் ைங்கப்பைக்கம், நடப்பு 2022ஆம் ஆண்டில் பழம்வபரும் கட்டடக் 

கம ஞர் பா கிருஷ்ணா லைாஷிக்கு ெழங்கப்பட்டுள்ைது. 94 ெயைான அெர், இவ்விருமைப் வபறும் ஒலர இந்தியர் 

ஆொர். “கட்டடக்கம க்கான லநாபல் பரிசு” என்று குறிப்பிடப்படும் ‘இராயல் ைங்கப்பைக்கம்’ ைற்றும் ‘பிரிட்ஸ்கர் 

கட்டடக்கம  பரிசு’ என இரண்மடயும் வபற்ற முைல் நபர் இெராொர். 
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8. யூன் சுக்-லயால் என்பெர் பின்ெரும் எந்ை நாட்டின் புதிய அதிபராொர்? 
அ. பதன் போாியா  

ஆ. பிலிப்லபன்ஸ் 

இ. வியட்நாம் 

ஈ. தாய்லாந்து 

✓ வைன் வகாரியாவின் புதிய அதிபரான யூன் சுக்-லயால் சமீபத்தில் நடந்ை அதிபர் லைர்ைலில் மிகக்குமறந்ை ொக்கு 

வித்தியாசத்தில் வெற்றிவபற்றுள்ைார். ெழக்கறிஞரான அெர், முன்னாள் அதிபர் பார்க் கியூன்-மை அதிகார 

துஷ்பிரலயாகம் வசய்ைைற்காக அெருக்கு ைண்டமன ொங்கித்ைருெதில் குறிப்பிடத்ைக்க பங்மகக் வகாண்டிருந்ைார். 

நாட்டின் சி  உயர்ைட்ட ஊழல்கள் மீைான விசாரமணமய அடுத்து அெர் ைக்களின் கெனத்மைப் வபற்றார். 

9. ‘டிலரான்கள் பற்றிய எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஸ்டுடிலயா’ கீழ்காணும் எந்ை நிறுெனத்தில் வைாடங்கப்பட்டுள்ைது? 
அ. DRDO 

ஆ. ISRO 

இ. NITI ஆகயாே்  

ஈ. நியூ ஸ்கபஸ் இந்தியா 

✓ வபாது லசமெகளில் ஒருங்கிமணந்ை சூழம  லைம்படுத்ை, டிலரான்கமை பயன்படுத்தும் NITI ஆலயாக்கின் 

பயன்பாடு ைற்றும் பயிற்சி ஸ்டுடிலயாமெ ைத்திய சிவில் விைானப்லபாக்குெரத்து துமற அமைச்சர் ல ாதிராதித்ய 

சிந்தியா வைாடங்கிமெத்ைார். அப்லபாது, NITI ஆலயாக் சிவில் விைானப் லபாக்குெரத்து அமைச்சகத்துடன் இமணந்து 

நடத்தும் ‘Drones for Social Impact Competition’ ைற்றும் ‘Robotics Workshop and Competition’ என்ற இரண்டு 

சொல்கமையும் ைத்திய அமைச்சர் அறிமுகப்படுத்தினார். 

10. ஆண்டுலைாறும், ‘சர்ெலைச ைாெர ந  நாள்’ அனுசரிக்கப்படுகிற லைதி எது? 
அ. கம.10 

ஆ. கம.12  

இ. கம.14 

ஈ. கம.15 

✓ ைாெர ந த்மைப் பாதுகாப்பதில் உ கைாவிய விழிப்புணர்மெ ஏற்படுத்துெைற்காக ஐநா அமெ லை.12-ஐ சர்ெலைச 

ைாெர ந  நாைாக நியமித்ைது. ஐநா அமெயின் கூற்றுப்படி, ைாெர ந த்மைப் பாதுகாப்பது பசிமய ஒழிக்கவும், 

ெறுமைமயக்குமறக்கவும், பல்லுயிர் ைற்றும் சூழம ப் பாதுகாக்கவும், வபாருைாைார ெைர்ச்சிமய அதிகரிக்கவும் 

உைவும். நாம் உண்ணும் உணவில் 80% ைற்றும் நாம் சுொசிக்கும் ஆக்ஸி னில் 98% ைாெரங்களிடமிருந்து 

வபறப்படுகிறது. ஆண்டுலைாறும் ைாெர பூச்சிகள் ைற்றும் லநாய்கைால் 40% உணவுப்பயிர்கள் இழக்கப்படுகின்றன. 

 

செய்தித்தாள் நடப்பு நிகழ்வுகள்  

1. ைம மைத் லைர்ை ாமணயராக இராஜீவ் குைார் நியைனம் 

நாட்டின் புதிய ைம மைத் லைர்ை ாமணயராக இராஜீவ் குைார் நியமிக்கப்பட்டுள்ைார். இெர் ெரும் 15ஆம் லைதி 

ைம மைத் லைர்ை ாமணயராக பைவிலயற்கவுள்ைார். 
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இந்திய ைம மைத் லைர்ைல் ஆமணயராக ைற்லபாது இருந்து ெரும் சுஷில் சந்திராவின் பைவிக்கா ம் ெரும் 14ஆம் 

லைதியுடன் முடிெமடகிறது. இந்ை நிம யில், புதிய ைம மைத் லைர்ைல் ஆமணயராக ைற்லபாது மூத்ை லைர்ைல் 

ஆமணயராக இருக்கும் இராஜீவ் குைார் நியமிக்கப்பட்டுள்ைார். இைற்கான உத்ைரமெ குடியரசுத்ைம ெர் ராம்நாத் 

லகாவிந்த் பிறப்பித்துள்ைார். இமை சட்ட அமைச்சகம் வெளியிட்ட அறிக்மகயில் வைரிவித்துள்ைது. 

 

2. ைாவபரும் கருந்துமையின் முைல் புமகப்படம் வெளியீடு 

நைது பால்வெளி ைண்ட த்தில் காணப்படும் ைாவபரும் கருந்துமையின் (பிைாக் லைால்) முைல் புமகப்படத்மை 

ொனிய ாைர்கள் வெளியிட்டுள்ைனர். சூரியமனவிட 40  ட்சம் ைடங்கு வபரிைாக இந்ைக் கருந்துமை உள்ைைாகத் 

வைரிவிக்கப்பட்டுள்ைது. 

இதுவைாடர்பாக, ‘தி அஸ்ட்லராபிசிக்கல்  ர்னல் வ ட்டர்ஸ்’ என்ற அறிவியல் இைழில் வெளியான ஆய்ெறிக்மகயில், 

நைது பால்வெளி ைண்ட த்தின் மையப் பகுதியில் என்ன நடக்கிறது என்பது பற்றிய நைது புரிைம  லைம்படுத்ைவும், 

கருந்துமைகள் எவ்ொறு அெற்றின் சுற்றுப்புறத்துடன் வைாடர்புவகாள்கின்றன என்பது பற்றிய புதிய நுண் 

அறிமெயும் இந்ைக் கண்டுபிடிப்பு ெழங்குகிறது எனத் வைரிவிக்கப்பட்டுள்ைது. 

இந்ைக் கருந்துமைக்கு ‘ஸாஜிட்லடரியஸ்-ஏ’ (SGR-A) எனப்வபயரிடப்பட்டுள்ைது. உ கைாவிய ஆராய்ச்சிக் குழு 

இமணந்து, உ கம் முழுெதுமுள்ை ொவனாலி வைாம லநாக்கிகளின் ைரவுகளின் அடிப்பமடயில் இந்ைக் கருந் 

துமையின் புமகப்படத்மை உருொக்கியுள்ைன. ஓர் இருண்ட மையத்மைச் சுற்றி சிெப்பு, ைஞ்சள், வெள்மை 

நிறங்களின் வைளிெற்ற ஒளிரும் ெடிெத்மை இந்ைப் புமகப்படம் காட்டுகிறது. நட்சத்திரங்கள் வசயலிழக்கும்லபாது 

கருந்துமைகைாக உருைாறுகின்றன. இைன் ஈர்ப்புவிமச மிகெதிகைாகும். ஒளி உட்பட எதுவும் 

கருந்துமையிலிருந்து ைப்பமுடியாது. 
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