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1. ‘பிலிபித் புலிகள் பாதுகாப்பு அறக்கட்டளை’யை அளைக்க ஒப்புதல் அளித்துள்ை ைாநிலம் எது? 
அ. உத்தரகாண்ட் 

ஆ. உத்தர பிரததசம்  

இ. ஆந்திர பிரததசம் 

ஈ. சிக்கிம் 

✓ வனவுயிரி (பாதுகாப்பு) சட்டம், 1972இன் விதிகளின்கீழ் பிலிபித் புலி பாதுகாப்பு அறக்கட்டளைளை அளைப்பதற்கான 

முன்மைாழிவுக்கு உத்தரபிரததச அளைச்சரளவ ஒப்புதலளித்தது. ைாநிலத்தின் முதல் முன்மைாழிைப்பட்ட ைருத்துவச் 

சாதனப் பூங்காவில் அலகுகளை அளைப்பதற்கு ஊக்கத்மதாளக வழங்க அளைச்சரளவ முடிவுமசய்தது. பண்டித தீன 

தைாள் உபாத்ைாை கிஸ்ஸான் சம்ருதி தைாஜனா திட்டத்ளத 2026–27 வளர ைாநிலத்தில் மசைல்படுத்தவும் முடிவு 

மசய்ைப்பட்டது. 

2. 2022 – உலகப் தபாட்டித்தன்ளைக் குறியீட்மடண்ணில் இந்திைாவின் தரநிளல என்ன? 
அ. 97 

ஆ. 68 

இ. 54 

ஈ. 37  

✓ தைலாண்ளை தைம்பாட்டுக்கான நிறுவனத்தால் மதாகுக்கப்பட்ட வருடாந்திர உலகப் தபாட்டித்தன்ளைக் குறியீடு 

அண்ளையில் மவளியிடப்பட்டது. ஆசிைப் மபாருைாதாரங்களில் இந்திைா மிகக்கூர்ளைைான உைர்ளவப் பதிவு 

மசய்துள்ைது; மபாருைாதாரச் மசைல்திறனில் ஏற்பட்ட ஆதாைங்கைால் குறியீட்டில் 6 இடங்கள் முன்தனறி 43ஆவது 

இடத்தில் இருந்த இந்திைா 37ஆவது இடத்திற்கு மசன்றுள்ைது. 

✓ சிங்கப்பூர், ஹாங்காங், ளதவான் ைற்றும் சீனா ஆகிைளவ ஆசிைப்மபாருைாதாரத்தில் சிறந்து விைங்கின. மடன்ைார்க் 

முதலிடத்திலும், சுவிச்சர்லாந்து முதலிடத்திலிருந்து இரண்டாவது இடத்துக்கும் தள்ைப்பட்டது. 

3. ‘அக்னிவீரர்களுக்கு’ திறனடிப்பளடயிலான இைங்களல பட்டப்படிப்ளப வழங்குகிற நிறுவனம் எது? 
அ. ஐஐடி மமட்ராஸ் 

ஆ. IGNOU  

இ. AICTE 

ஈ. ஜவஹா்லால் தநரு பல்கலலக்கழகம் 

✓ கல்வி அளைச்சகம், ‘அக்னிவீரர்களுக்கான’ சிறப்பு 3 ஆண்டு திறன் அடிப்பளடயிலான இைங்களல பட்டப்படிப்ளப 

மதாடங்குவதாக அறிவித்தது. இந்திரா காந்தி ததசிை திறந்தநிளல பல்களலக்கழகம் (IGNOU) வழங்கும் பட்டப்படிப்பு 

தவளலவாய்ப்பு ைற்றும் கல்விக்காக இந்திைாவிலும் மவளிநாட்டிலும் அங்கீகரிக்கப்படும். புதிதாகத் மதாடங்கப்பட்ட 

‘அக்னிபத்’ திட்டத்தின்கீழ் ஆட்தசர்ப்பு மசய்ைப்படும் பாதுகாப்புப் பணிைாைர்கள் ‘அக்னிவீரர்கள்’ ஆவர். 

4. அணுவாயுதம் தாங்கிச்மசல்லும் பிருத்வி–II ஏவுகளைளை உருவாக்கிை அளைப்பு எது? 
அ. தபாயிங் 

ஆ. DRDO  

இ. HAL  

ஈ. டஸ்ஸால்ட் ஏவிதயஷன் 
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✓ இந்திைா உள்நாட்டிதலதை உருவாக்கப்பட்ட, அணுவாயுதங்களை தாங்கிச் மசல்லும் திறன்மகாண்ட பிருத்வி–II 

ஏவுகளைளை ஒடிஸா கடற்களரயில் உள்ை தசாதளன வரம்பிலிருந்து மவற்றிகரைாக தசாதளனமசய்தது. இந்த 

ஏவுகளைளை இந்திை பாதுகாப்பு ஆராய்ச்சி ைற்றும் தைம்பாட்டு நிறுவனம் உருவாக்கியுள்ைது. இது சுைார் 250 கிமீ 

தூரம் மசல்லும் ைற்றும் ஒரு டன் தபதலாளட சுைந்து மசல்லக்கூடிைது. 

✓ 4,000 கிமீ தூரம் வளர மசல்லக்கூடிை இளடநிளல ஏவுகளைைான அக்னி–IV–ஐ இந்திைா பரிதசாதித்த பத்து 

நாட்களுக்குப் பிறகு இந்தச் தசாதளன தைற்மகாள்ைப்பட்டுள்ைது. 

5. 2021–22ஆம் ஆண்டில் நாட்டின் ஜவுளி ைற்றும் ஆளட ஏற்றுைதிக்கு சிறந்த ஏற்றுைதி இடைாக இருந்த நாடு எது? 

அ. ஐக்கிய அரபு அமீரகம் 

ஆ. அமமாிக்கா  

இ. சீனா 

ஈ. சிங்கப்பூா் 

✓ 2021–22 நிதிைாண்டில் $44.4 பில்லிைன் டாலர்கைாக இந்திைா இதுவளர இல்லாத அைவுக்கு ஜவுளி ைற்றும் 

ஆளட ஏற்றுைதிளை பதிவுமசய்துள்ைது. ளகவிளனப்மபாருட்கள் உள்ளிட்ட ஏற்றுைதிகள் 2020–21 நிதிைாண்டு 

மதாடர்புளடை புள்ளிவிவரங்களைவிட 41 சதவீதம் அதிகரித்துள்ைது. நாட்டின் ஜவுளி ைற்றும் ஆளட ஏற்றுைதியில் 

27 சதவீத பங்குகளுடன் அமைரிக்கா முதலிடத்தில் உள்ைது. அளதத் மதாடர்ந்து ஐதராப்பிை ஒன்றிைம் (18%), 

வங்காைததசம் (12%) ைற்றும் ஐக்கிை அரபு அமீரகம் (6%) ஆகிைளவ உள்ைன. 

6. 2022–இல் தகவல் சமூக ைன்றம் குறித்த உலக உச்சிைாநாடு நளடமபறும் இடம் எது? 
அ. நியூயாா்க் 

ஆ. மஜனிவா  

இ. பாாிஸ் 

ஈ. டாதவாஸ் 

✓ 2022 – தகவல் சமூக (WSIS) ைன்றம் குறித்த உலக உச்சிைாநாடானது 2022 ைார்ச்.15 முதல் மைய்நிகர் வடிவத்தில் 

மதாடங்கி நடந்து வருகிறது. இறுதி வார நிகழ்வு 2022 தை.30 முதல் ஜூன்.3 வளர சுவிச்சர்லாந்தின் மஜனீவாவில் 

உள்ை ITU தளலளைைகத்தில் நளடமபற்றது. ‘ICTs for Well–Being, Inclusion and Resilience: WSIS Cooperation for 

Accelerating Progress on the SDGs’ என்ற கருப்மபாருளின் கீழ் இந்த ைன்றம் நளடமபற்றது. WSIS ைன்றம் குறித்த 

ைாநாடு ITU, UNESCO, UNDP ைற்றும் UNCTAD ஆகிைவற்றால் இளைந்து ஏற்பாடு மசய்ைப்பட்டுள்ைது. 

7. அண்ளையில் இந்திைத் துளைக் குடிைரசுத் தளலவர் விஜைம் மசய்த லிப்தரவில் என்பது கீழ்க்காணும் எந்த 

நாட்டின் தளலநகரைாகும்? 
அ. மசனகல் 

ஆ. காதபான்  

இ. கினியா 

ஈ. தகமரூன் 

✓ இந்திைத்துளைக்குடிைரசுத்தயைவர் M மவங்ளகைா காதபான், மசனகல் ைற்றும் கத்தார் ஆகிை நாடுகளுக்கு 

சுற்றுப்பைைம் தைற்மகாண்டுள்ைார்.  இந்திைத் துளைக்குடிைரசுத் தயைவர் அைவில் இந்திைாவிலிருந்து இந்த 3 

நாடுகளுக்கு தைற்மகாள்ைப்படும் முதல் பைைம் இதுவாகும். லிப்தரவில் என்பது ைத்திை–ஆப்பிரிக்க நாடான 

காதபானின் தளலநகரைாகும். காதபானின் நம்பகைான கூட்டாைராக இருப்பதற்கான இந்திை அரசின் உறுதி 

நிளலப்பாட்ளட இந்திைத் துளைக்குடிைரசுத் தயைவர் அப்தபாது வலியுறுத்தினார். இவ்விருநாடுகளுக்கு 

இளடதைைான இருதரப்பு வர்த்தகம் 2021–22–இல் $1.12 பில்லிைன் அமைரிக்க டாலர்களை எட்டிைது. 
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8. இந்திைாவின் முதல் லாமவண்டர் திருவிழாளவ நடத்திை ைாநிலம்/UT எது? 
அ. சிக்கிம் 

ஆ. நாகாலாந்து 

இ. ஜம்மு காஷ்மீா்  

ஈ. அருணாச்சல பிரததசம் 

✓ ைத்திை அளைச்சர் ஜிததந்திர சிங், ஜம்மு–காஷ்மீர் ைாநிலம் பததர்வாவில் ளவத்து இந்திைாவின் முதல் லாமவண்டர் 

திருவிழாளவ மதாடங்கி ளவத்தார். ததாடா ைாவட்டத்தில் உள்ை பததர்வா ‘ஊதா புரட்சி’யின் பிறப்பிடைாகும்; தைலும் 

அது நிலம் ைற்றும் காலநிளல அடிப்பளடயில் லாமவண்டர் சாகுபடிக்கு மபைர்மபற்றதாகும். CSIR–Aroma Mission, 

அறிவிைல் ைற்றும் மதாழில்நுட்ப அளைச்சகத்தின் கீழ், நறுைைம் மதாடர்பான அறிவிைல் ைற்றும் மதாழில்நுட்பம் 

உழவர்கள், மதாழிற்துளற ைற்றும் சமூகத்ளத மசன்றளடவளத தநாக்கைாகக் மகாண்டுள்ைது. 

9. பசிபிக் பருவத்தின் முதல் புைலான, ‘அகதா’ சமீபத்தில் எந்த நாட்ளடத் தாக்கிைது? 
அ. கனடா 

ஆ. மமக்ஸிக்தகா  

இ. மடன்மாா்க் 

ஈ. ஜப்பான் 

✓ பசிபிக் பருவத்தின் முதல் புைைான, ‘அகதா’ மைக்ஸிக்தகாளவத் தாக்கிைது. இதன்காரைைாக மதற்கு மைக்சிதகாவில் 

குளறந்தது 10 தபராவது இறந்திருப்பர். தைலும் மபாழிந்த கனைளழைால் அந்த நாட்டில் நிலச்சரிவு ைற்றும் மவள்ைம் 

ஏற்பட்டது. 1949இல் பதிவு மசய்தல் மதாடங்கிைதிலிருந்து தை ைாதத்தில் மைக்ஸிக்தகாவின் பசிபிக் களரதைாரத்தில் 

நிலச்சரிளவ ஏற்படுத்திை மிகவும் வலிளைைான புைல் இதுவாகும். மைக்ஸிக்தகா அதன் பசிபிக் ைற்றும் அட்லாண்டிக் 

கடற்களரகளின் காரைைாக தை ைற்றும் நவம்பர் ைாதங்களுக்கு இளடயில் மவப்பைண்டலப் புைல்கைால் மதாடர்ந்து 

தாக்கப்படுகிறது. 

10. உலகின் அதிதவக சூப்பர் கம்ப்யூட்டரான ‘பிரான்டிைர் – Frontier’ஐ உருவாக்கிை நாடு எது? 
அ. அமமாிக்கா  

ஆ. ரஷ்யா 

இ. சீனா 

ஈ. இஸ்தரல் 

✓ லின்ைார்க் மபஞ்ச்ைார்க் ஸ்தகாரான 1.1 எக்ஸாபிைாப்ஸ்மகாண்ட உலகின் சக்திவாய்ந்த சூப்பர் கம்ப்யூட்டர்களின் 

டாப் 500 பட்டிைலின்படி, ‘பிரான்டிைர்’ உலகின் அதிதவக சூப்பர் கம்ப்யூட்டராக ைாறியுள்ைது. இது Hewlett Packard 

Enterprise (HPE) கட்டளைப்ளபப் பைன்படுத்தி உருவாக்கப்பட்ட ஒரு சூப்பர் கம்ப்யூட்டர் ஆகும். அட்வான்ஸ்டு 

ளைக்தரா டிளவஸஸின் (AMD) மசைலிகளை இது மகாண்டுள்ைது. இது RIKEN ைற்றும் Fujitsu லிட் இளைந்து 

உருவாக்கிை ஜப்பானின் சூப்பர் கம்ப்யூட்டரான ‘Fugaku’ஐ விட திறன் மிகுந்ததாகும். இந்தக் கணினி 2020–இல் 

சூப்பர் கம்ப்யூட்டர் தரப்படுத்தல் குறியீட்டில் முதலிடத்ளதப் பிடித்துள்ைது. 
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செய்தித்தாள் நடப்பு நிகழ்வுகள்  

1. ‘அக்னிபத்’ திட்டம்: நுளழவு வைது நீட்டிப்பு 

‘அக்னிபத்’ திட்டம் மதாடங்கப்பட்டுள்ைளதைடுத்து, ஆயுதப்பளடகளில் புதிதாகப் பணிைைர்த்தப்படுதவாருக்கான 

நுளழவு வைது 17½ - 21 ஆக நிர்ையிக்கப்பட்டுள்ைது. கடந்த ஈராண்டுகளில் பணிைைர்த்தளல தைற்மகாள்ை 

இைலாத காரைத்தால், 2022ஆம் ஆண்டு திட்டமிடப்பட்டுள்ை பணிைைர்த்தல் சுழற்சிக்கு ஒருமுளற விலக்கு 

அளிக்கப்படும் என்று அரசு முடிவு மசய்துள்ைது. எனதவ, 2022-ஆம் ஆண்டிற்கான ‘அக்னிபத்’ திட்டத்தின் கீழ் 

பணிைைர்த்தல் நளடமுளறக்கான அதிகபட்ச வைது வரம்பு 23-ஆக உைர்த்தப்பட்டுள்ைது. 

 

2. தமிழ்நாட்டில் புதிதாக 20 அளனத்து ைகளிர் காவல் நிளலைங்கள்: முதல்வர் ஸ்டாலின் திறந்து ளவத்தார் 

காவல்துளற சார்பில் மபண்களின் பாதுகாப்ளப உறுதி மசய்யும் வளகயில், அளனத்து உட்தகாட்டங்களிலும் ஒரு 

அளனத்து ைகளிர் காவல் நிளலைம் என்ற வளகயில் புதிதாக அளைக்கப்பட்டுள்ை 20 அளனத்து ைகளிர் காவல் 

நிளலைங்களை தமிழ்நாட்டு முதல்வர் மு க ஸ்டாலின் திறந்து ளவத்தார். 

கடந்த 1973-ஆம் ஆண்டு தமிழ்நாடு காவல்துளறயில் முதன்முதலில் ைகளிர் காவல் பணியில் நிைமிக்கப்பட்டனர். 

சட்டம் - ஒழுங்ளகப் பராைரித்தல், குற்றங்களைத் தடுத்தல் ைற்றும் கண்டறிதல், தபாக்குவரத்ளத ஒழுங்குபடுத்துதல் 

உள்ளிட்ட பல்தவறு முக்கிை பணிகளில் ைகளிர் காவல் துளறயினர் திறம்பட மசைலாற்றி வருகின்றனர். தற்தபாது 

ைாநிலத்தில் 202 அளனத்து ைகளிர் காவல் நிளலைங்கள் மசைல்படுகின்றன. 

புதிதாக திறக்கப்பட்ட ைகளிர் காவல் நிளலைங்கள்: 

மசன்ளன மபருநகர காவல் ஆளைைரகத்திற்குட்பட்ட வைசரவாக்கம். 

தாம்பரம் ைாநகரம் – தசளலயூர், ஆவடி ைாநகரம் – எஸ்ஆர்எம்சி. 

தாம்பரம் ைாநகரம் – வண்டலூர். 

தவலூர் ைாவட்டம் – காட்பாடி; திருவண்ைாைளல ைாவட்டம் – திருவண்ைாைளல ஊரகம். 

கடலூர் ைாவட்டம் – திட்டக்குடி; கரூர் ைாவட்டம் – கரூர் ஊரகம்; புதுக்தகாட்ளட ைாவட்டம் – தகாட்ளடப்பட்டினம். 

தஞ்சாவூர் ைாவட்டம் – ஒரத்தநாடு; திருவாரூர் ைாவட்டம் – முத்துப்தபட்ளட. 

தகாைம்புத்தூர் ைாவட்டம் – தைட்டுப்பாளைைம்; ஈதராடு ைாவட்டம் – மபருந்துளற. 

கிருஷ்ைகிரி ைாவட்டம் – ஊத்தங்களர; ைதுளர ைாவட்டம் – ஊைச்சிக்குைம்; திண்டுக்கல் ைாவட்டம் – திண்டுக்கல் 

ஊரகம்; ததனி ைாவட்டம் – மபரிைகுைம்; இராைநாதபுரம் ைாவட்டம் – முதுகுைத்தூர்; திருமநல்தவலி ைாவட்டம் – 

தசரன்ைாததவி; மதன்காசி ைாவட்டம் – புளிைங்குடி. 
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