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1. ‘ஷாங்க்ரி–லா பேச்சுவார்த்தைதை (ஆசிை ோதுகாப்பு உச்சிமாநாடு) நடத்தும் நாடு எது? 
அ. சீனா 

ஆ. சிங்கப்பூா்  

இ. மலேசியா 

ஈ. ஐக்கிய அரபு அமீரகம் 

✓ COVID–19 தைாற்றுபநாய்க்கு ஈராண்டுகளுக்குப் பிறகு, ேன்னாட்டு உத்திசார் ஆய்வுகளுக்கான நிறுவனம் (IISS) 

நடத்திை 19ஆவது ஷாங்க்ரி–லா பேச்சுவார்த்தை சிங்கப்பூரில் தைாடங்கிைது. ஆசிைாவின் முக்கிைமான ோதுகாப்பு 

உச்சிமாநாடுகளுள் ‘ஷாங்ரி–லா’ வருடாந்திர பேச்சுவார்த்தையும் ஒன்றாகும். பிராந்திைத்தின் மிக முக்கிைமான 

ோதுகாப்பு சவால்கள்குறித்து அதமச்சர்கள் விவாதிக்கும் ைனித்துவமான கூட்டம் இது. இது 2002–இல் சிங்கப்பூர் 

அரசாங்கத்தின் ஆைரவுடன் பிரிட்டிஷ் மதியுதரைகமான IISS–ஆல் தைாடங்கப்ேட்டது. ‘ஷாங்ரி–லா’ பேச்சுவார்த்தை 

ஆனது அதிகாரப்பூர்வமாக ஆசிை ோதுகாப்பு உச்சிமாநாடு என்று அதைக்கப்ேடுகிறது. 

2. ‘சுரக்ஷா–மித்ரா திட்டம்’ என்ற வாகன கண்காணிப்பு அதமப்தே அறிமுகப்ேடுத்திை இந்திை மாநிலம் எது? 
அ. தெலுங்கானா 

ஆ. லகரளா  

இ. ஒடிஸா 

ஈ. குஜராெ் 

✓ பகரள மாநில போக்குவரத்து அதமச்சகம், ‘சுரக்ஷா–மித்ரா திட்டம்’ என்ற தேைரில் வாகன கண்காணிப்பு அதமப்தே 

அறிமுகப்ேடுத்திைது. ஏபைனும் இடர் ஏற்ேட்டால், உரிதமைாளரின் தகபேசிக்கு அதுகுறித்து தசய்திதை இவ்வதமப்பு 

அனுப்புகிறது. நிர்ேைா திட்டத்தின்கீழ் தைாடங்கப்ேட்ட இந்ைத் திட்டம், சாதலப் ேைணத்தை ோதுகாப்ோனைாக்கும் 

பநாக்கில் அம்மாநிலத்தில் தசைல்ோட்டுக்கு வந்துள்ளது. 

3. இதுவதர தவளியிட்டதிபலபை நிலவின் மிக விரிவான நிலப்தோதியிைல் வதரேடத்தை தவளியிட்ட நாடு எது? 
அ. அதமாிக்கா 

ஆ. ரஷ்யா 

இ. சீனா  

ஈ. இஸ்லரே் 

✓ நிலவின் மிக விரிவான நிலப்தோதியிைல் வதரேடத்தை சீனா தவளியிட்டுள்ளது. அதில் நிலவின் ேள்ளங்கள் மற்றும் 

கட்டதமப்புகள் ேற்றிை விவரங்கள் இடம்தேற்றுள்ளன. அதமரிக்க நிலப்தோதியிைல் ஆய்வானது 2020இல் NASA 

உடன் இதணந்து முழு சந்திர பமற்ேரப்தேயும் வதரேடமாக்கி வதகப்ேடுத்திைது. இருப்பினும், இந்ை வதரேடம் 

அதமரிக்க வதரேடத்தைவிட சிறந்ை விவரங்கதள தகாண்டுள்ளது. நிலவின் புதிை விரிவான நிலப்தோதியிைல் 

வதரேடம் 1:2500000 என்ற அளதவக் தகாண்டுள்ளது. 

4. 2022–இல் தசன்தனயில் நடத்ைப்ேடும் 44ஆவது தசஸ் ஒலிம்பிைாட் போட்டியின் சின்னத்தின் தேைர் என்ன? 
அ. வீரா 

ஆ. ெம்பி  

இ. அறிவு 

ஈ. லபாெி 
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✓ 44ஆவது FIDE தசஸ் ஒலிம்பிைாட் போட்டிக்கான இலச்சிதன மற்றும் ‘ைம்பி’ என்ற போட்டிச்சின்னத்தை மாண்புமிகு 

ைமிழ்நாட்டு முைலதமச்சர் மு க ஸ்டாலின் அவர்கள் தவளியிட்டார். ைமிழில் ‘ைம்பி’ என்றால் ‘இளவல்’ என்று தோருள். 

தசன்தனதை அடுத்துள்ள மாமல்லபுரத்தில் நடக்கும் இந்ைப் ேன்னாட்டுப் போட்டியில், 186 நாடுகதளச்பசர்ந்ை 

ஈராயிரத்துக்கும் பமற்ேட்ட வீரர்கள் ேங்பகற்கின்றனர். 

5. ‘பைசிை சுங்க மற்றும் GST அருங்காட்சிைகமானது’ அண்தமயில் எந்ை மாநிலம்/UTஇல் திறக்கப்ேட்டது? 

அ. ஹாியானா 

ஆ. லகாவா  

இ. புது ெிே்ேி 

ஈ. மகாராஷ்டிரா 

✓ மத்திை நிதிைதமச்சகத்தின் சார்பில் தகாண்டாடப்ேடும் விடுைதலயின் 75ஆவது ஆண்டுப் தேருவிைா சிறப்பு 

வாரத்தின் ஒருேகுதிைாக, பகாவாவில் ‘ைபராஹர்’ என்னும் பைசிை சுங்க மற்றும் GST அருங்காட்சிைகத்தை மத்திை 

நிதியதமச்சர் நிர்மலா சீைாராமன் நாட்டுக்கு அர்ப்ேணித்ைார். ேல நூற்றாண்டு ேைதமைான ோரம்ேரிை கட்டிடத்தில் 

நிறுவப்ேட்டுள்ள இந்ை அருங்காட்சிைகத்தில் அதமக்கப்ேட்டிருந்ை கதலநுட்ேம்தகாண்ட ஒற்தறப் ோதறயிலிருந்து 

ைங்க மணதல அகற்றி ைனித்துவமான முதறயில் அர்ப்ேணிப்பு விைா நதடதேற்றது. 

✓ பகாவாவில் போர்த்துகீசிை ஆட்சியின்போது ‘அல்ேண்படகா’ என்று அதைக்கப்ேட்ட இரண்டு மாடி ‘நீலக்கட்டிடம்’ 

ேனாஜியில் உள்ள மண்படாவி ஆற்றின் கதரயில் 400 ஆண்டுகளுக்கும் பமலாக உள்ளது. 

6. புது தில்லியில் தவத்து இந்திை வர்த்ைக வதலத்ைளத்தை அறிமுகப்ேடுத்திை ஒன்றிை அதமச்சகம் எது? 
அ. தபருநிறுவன விவகாரங்களுக்கான இணையணமச்சகம் 

ஆ. வைிகம் மற்றும் தொழிற்துணறக்கான இணையணமச்சகம்  

இ. நிெிக்கான இணையணமச்சகம் 

ஈ. MSME க்கான இணையணமச்சகம் 

✓ மத்திை வணிகம் மற்றும் தைாழிற்துதற இதணைதமச்சர் அனுப்ரிைா ேபடல், 2022 பம.27 அன்று புது தில்லியில் 

தவத்து இந்திை வர்த்ைக வதலத்ைளத்தை அறிமுகஞ்தசய்துதவத்ைார். இந்திை ஏற்றுமதிைாளர்கள் மற்றும் அைல் 

நாட்டு வாங்குபவார்க்கு ஒரு ேன்னாட்டு வணிக தமைமாக இந்ை வதலத்ைளம் தசைல்ேடும். 

✓ சிறு–நடுத்ைர நிறுவன ஏற்றுமதிைாளர்கள், தகவிதனஞர்கள் மற்றும் உைவர்கள் ைங்கள் ைைாரிப்புகளுக்கான 

புதிை சந்தைகதள அதடைாளங்கண்டு, உலகளவில் ைங்கள் விற்ேதனதை அதிகரிக்க, வணிகத்திலிருந்பை 

வணிகத்திற்கான ஓர் எண்ம சந்தைைாக இந்ை வதலத்ைளம் அதமந்துள்ளது. 

7. R பிரக்ஞானந்ைா என்பவருடன் தைாடர்புதடை விதளைாட்டு எது? 
அ. மட்ணடப்பந்து 

ஆ. பிே்ேியா்ட்ஸ் 

இ. தசஸ்  

ஈ. தடன்னிஸ் 

✓ 16 வைைான இந்திை தசஸ் கிராண்ட்மாஸ்டர் R பிரக்ஞானந்ைா, 2022 பம.27 அன்று தமல்ட்வாட்டர் சாம்பிைன்ஸ் 

தசஸ் டூர் தசசபிள் மாஸ்டர்ஸ் போட்டியின் இறுதிப்போட்டியில் சீனாவின் டிங் லிரனிடம் வீழ்ந்து தவளிபைறினார். 

அவர் அதரயிறுதி ஆட்டத்தில் அனிஷ் கிரிதை வீழ்த்தி இறுதிப்போட்டிக்குள் நுதைந்ைார். 
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8. உலக ோல் நாள் தகாண்டாடப்ேடுகிற பைதி எது? 
அ. ஜூன்.01  

ஆ. ஜூன்.05 

இ. ஜூன்.10 

ஈ. ஜூன்.15 

✓ உலக ோல் நாளானது கடந்ை 2001ஆம் ஆண்டில் ஐநா அதவயின் (FAO) உணவு மற்றும் பவளாண் அதமப்ோல் 

நிறுவப்ேட்டது. இது உலகின் உணவாக ோலின் முக்கிைத்துவத்தை அங்கீகரிப்ேைற்காகவும் ோல்வளத்துதறதை 

தகாண்டாடுவைற்காகவும் கதடப்பிடிக்கப்ேடுகிறது. உலக ோல் நாதளக் தகாண்டாடும் வதகயில் FAO ஆனது ‘ோல் 

பேரணிதைக் தகாண்டாடவும் – Enjoy Dairy Rally’ஐ ஏற்ோடு தசய்ைது. ‘Dairy Net Zero’ என்பது நடப்பு (2022) 

ஆண்டில் வரும் உலக ோல் நாளுக்கானக் கருப்தோருளாகும். 

9. உலக ேசி நாள் அனுசரிக்கப்ேடுகிற பைதி எது? 
அ. லம.28  

ஆ. லம.30 

இ. ஜூன்.10 

ஈ. ஜூன்.15 

✓ உலக ேசி நாள் என்ேது ‘தி ஹங்கர்’ திட்டத்தின் ஒரு முன்தனடுப்ோகும். இது நியூைார்க்தகச் சார்ந்ை ஓர் அதமப்பு 

ஆகும். இது உலகின் ேல்பவறு ேகுதிகளில் நடத்ைப்ேடும் நிகழ்வுகளின்மூலம் உலகம் முழுவதும் ேசிதை முடிவுக்குக் 

தகாண்டுவர உறுதிபூண்டுள்ளது. உலகம் முழுவதும் ஒவ்பவார் ஆண்டும் பம.28 அன்று உலக ேசி நாள் 

கதடப்பிடிக்கப்ேடுகிறது. ஐநா அதவயின் சமீேத்திை ைரவுகளின்ேடி, 2015–க்குப்பிறகு ேசிைால் 

அவதிப்ேடுேவர்களின் எண்ணிக்தக தைாடர்ந்து அதிகரித்து வருகிறது. “#YouthEndingHunger” என்பது நடப்பு 

(2022) ஆண்டில் வரும் உலக ேசி நாளுக்கானக் கருப்தோருளாகும். 

10. உலக புதகயிதல ஒழிப்பு நாள் விருது–2022–க்கு WHOஆல் பைர்ந்தைடுக்கப்ேட்ட இந்திை மாநிலம் எது? 
அ. ெமிழ்நாடு 

ஆ. லகரளா 

இ. ஜாா்கை்ட்  

ஈ. பீகாா் 

✓ புதகயிதல நுகர்தவக் கட்டுப்ேடுத்துவைற்கான அைன் முைற்சிகதள அங்கீகரித்து, உலக சுகாைார அதமப்பு (WHO) 

உலக புதகயிதல ஒழிப்பு நாள் (WNTD) விருது–2022–க்கு ஜார்க்கண்தடத் பைர்ந்தைடுத்துள்ளது. ஜார்கண்டின் 

பைசிை புதகயிதல கட்டுப்ோட்டு திட்டத்தின் (NTCP) தமை முகதம அதிகாரி லலித் இரஞ்சன் ேைக், புது தில்லியில் 

உலக புதகயிதல ஒழிப்பு நாதள முன்னிட்டு சுகாைாரத்துதறயின் மாநில புதகயிதல கட்டுப்ோட்டுப் பிரிவு இந்ை 

விருதைப் தேறும் என்று தைரிவித்ைார். 
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செய்தித்தாள் நடப்பு நிகழ்வுகள்  

1. பைசிை அரசு இதணை பசதவ மதிப்பீடு: ைமிழ்நாடு முன்பனற்றம் 

மத்திை அரசின் பைசிை அரசு இதணை பசதவ மதிப்பீட்டில் ைமிழ்நாடு முன்பனற்றம் அதடந்துள்ளது. 

இதுதைாடர்ோக ஒன்றிை அரசு தவளியிட்ட தசய்திக்குறிப்பு: 

பைசிை அரசு இதணை பசதவ மதிப்பீட்டில் 2019-ஆம் ஆண்டுடன் ஒப்பிடுதகயில் 2021-ஆம் ஆண்டு ைமிழ்நாடு 

மிகச்சிறப்ோக முன்பனற்றமதடந்துள்ளது. ைமிழ்நாடு அரசின் பசதவ வதலைளங்கள் அதனத்து அம்சங்களிலும் 75 

சைவீைத்துக்கும் அதிகமாக ைரநிதலதைப் பூர்த்தி தசய்துள்ளன. அந்ை வரிதசயில் ேஞ்சாப், இராஜஸ்ைானும் இடம் 

தேற்றுள்ளன. இதுைவிர, ஆந்திர பிரபைசம், பகரளம், ேஞ்சாப், பகாவா, ஒடிசா அரசுகளின் பசதவ வதலைளங்கள் 

100 சைவீைம் ைரநிதலதை பமம்ேடுத்தியுள்ளன. 

இந்ை மதிப்பீட்டில் யூனிைன் பிரபைசங்கள் வரிதசயில் ஜம்மு-காஷ்மீர் முைலிடத்தில் உள்ளது. வடகிைக்கு 

மாநிலங்கள் வரிதசயில் பமகாலைம், நாகாலாந்து முன்னணியில் உள்ளன. 
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