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1. 2022 – தேசிய கடல்சார் நாளுக்கானக் கருப்ப ாருள் என்ன? 
அ. Sustainable Maritime Activities 

ஆ. Sustainable Shipping beyond COVID–19  

இ. Climate Change and Shipping 

ஈ. Ship for Global Growth 

✓ ஒவ்த ார் ஆண்டும் ஏப்.5 அன்று இந்தியா ேனது தேசிய கடல்சார் நாளைக்பகாண்டாடுகிறது. இந்ே ஆண்டு (2022) 

இந்தியா ேனது 59ஆ து தேசிய கடல்சார் நாளைக் பகாண்டாடியது. “Sustainable Shipping beyond COVID–19” 

என் து நடப்பு 2022ஆம் ஆண்டில்  ந்ே தேசிய கடல்சார் நாளுக்கானக் கருப்ப ாருைாகும்.  ன்னாட்டு  ர்த்ேகம் 

மற்றும் ப ாருைாோரம்  ற்றிய விழிப்புணர்ள  ஏற் டுத்து ேற்காக கடந்ே 1964ஆம் ஆண்டில் இந்ே நாள் முேன் 

முேலாக களடப்பிடிக்கப் ட்டது. இந்திய கடல்சார் போழிற்துளறக்கு முக்கியப்  ங்காற்றிய ர்களைக் பகௌரவிக்கும் 

 ளகயில் விருது  ழங்கும் விழாவும் இந்நாளின்த ாது நடத்ேப் டுகிறது. 

2. தகால்டன் ப ன் ஆஃப் ஃப்ரீடம் விருது ப ற்ற பகபெட்டா ள த ார்சா என் து கீழ்க்காணும் எந்ே நாட்ளடச் 

சார்ந்ே நாதைடாகும்? 
அ. உக்ரைன் 

ஆ. ப ோலந்து  

இ. ஸ்வீடன் 

ஈ. ைஷ்யோ 

✓ த ாலந்து நாதைடான, ‘Gazeta Wyborcza’ ஆனது உலக பசய்தி ப ளியீட்டாைர்கள் சங்கத்ோல் ‘தகால்டன் ப ன் 

ஆஃப் ஃப்ரீடம்’ விருது  ழங்கி பகௌரவிக்கப் ட்டது. இந்ே விருது ேற்த ாது ஸ்ப யினின் சராதகாசாவில் நளடப ற்று 

 ரும் 2022 – உலக பசய்தி ஊடக மாநாட்டின்த ாது அறிவிக்கப் ட்டது. ‘தகால்டன் ப ன் ஆஃப் ஃப்ரீடம்’ என் து 

WAN–IFRAஆல் ஆண்டுதோறும்  ழங்கப் டும் ஒரு விருது ஆகும். இது  த்திரிளக சுேந்திரத்ளேப்  ாதுகாப் ேற்கும் 

தமம் டுத்து ேற்கும்  ங்களிக்கும் ேனிந ர்கள் அல்லது நிறு னங்களை அங்கீகரிக்கிறது. 

3. ‘இந்திய சுற்றுலா புள்ளிவி ரங்கள் – 2022’இன் டி, அயல்நாட்டுப்  யணிகைால் அதிகம்  ார்ள யிடப் ட்ட 

நிளனவுச்சின்னம் எது? 
அ. தோஜ்மஹோல் 

ஆ. செங்பகோட்ரட 

இ. மோமல்ல ுைத்தில் உள்ள நிரனவுெ்ெின்னங்களின் குழுமம்  

ஈ. குது ்மினோே்ா 

✓ நடு ண் சுற்றுலா அளமச்சகம், ‘இந்திய சுற்றுலா புள்ளிவி ரங்கள் – 2022’ என்ற ேளலப்பில் ஓர் அறிக்ளகளய 

ப ளியிட்டது. உலக சுற்றுலா நாளில் இந்தியக்குடியரசுத்துளணத்தலைவர் ஜக்தீப் ேங்கர் இேளன ப ளியிட்டார். 

ேமிழ்நாட்டின் பசங்கல் ட்டு மா ட்டத்தில் அளமந்துள்ை மாமல்லபுரத்தில் உள்ை நிளனவுச்சின்னங்களின் குழுமம் 

2021–22 இளடப் ட்ட காலத்தில் அயல்நாட்டுப்  ார்ள யாைர்கைால் அதிகமுளற கண்டு களிக்கப் ட்ட நிளனவுச் 

சின்னமாகும். ோஜ்மஹால் உள்நாட்டுப்  ார்ள யாைர்களுக்கு அதிகமுளற கண்டுகளிக்கப் ட்ட நிளனவுச்சின்னம் 

ஆகும். பசங்தகாட்ளட மற்றும் குதுப் மினார் முளறதய இரண்டா து மற்றும் மூன்றா து இடத்தில் உள்ைன. 
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4. கீழ்க்காணும் எந்ே மூன்று இரயில் நிளலயங்களை நவீனமயமாக்கும் திட்டத்திற்கு நடு ணளமச்சரள  

ஒப்புேல் அளித்துள்ைது? 
அ.  ுது தில்லி, அகமதோ ோத் மற்றும் CSMT மும்ர   

ஆ.  ுது தில்லி, சென்ரன மற்றும் CSMT மும்ர  

இ.  ுது தில்லி, அகமதோ ோத் மற்றும் வோைணோெி 

ஈ.  ுது தில்லி, சகோெ்ெி மற்றும் சென்ரன 

✓ பிரேமர் நதரந்திர தமாதி ேளலளமயிலான நடு ணளமச்சரள , புது தில்லி, அகமோ ாத் மற்றும் CSMT மும்ள  

ஆகிய மூன்று முேன்ளம இரயில் நிளலயங்களை மறு டி ளமப்பு பசய் ேற்கான முன்பமாழிவுக்கு ஒப்புேல் 

அளித்துள்ைது. ஏறக்குளறய `10,000 தகாடி முேலீட்டில், சூரிய ஆற்றல், நீர்ப் ாதுகாப்பு மற்றும் மறுசுழற்சி மற்றும் 

தமம் டுத்ேப் ட்ட  சுளமக்கட்டட நுட் ங்களைப் யன் டுத்தி அம்மூன்று நிளலயங்கள் மறு டி ளமக்கப் டும். 

அள  பமட்தரா மற்றும் த ருந்துத ான்ற பிற ப ாதுப்த ாக்கு ரத்து முளறகளுடன் ஒருங்கிளணக்கப் டும். இந்ே 

மூன்று முேன்ளம இரயில் நிளலயங்களையும் தசர்த்து 199 இரயில் நிளலயங்களின் மறுசீரளமப்புக்கான பமாத்ே 

பசலவு `60,000 தகாடியாக உள்ைது. 

5. ேனது முேல் கிைவுட் பிராந்தியத்ளே கிதரக்கத்தில் அளமப் ோக அறிவித்துள்ை நிறு னம் எது? 

அ. அபமெோன்  ஆ. ரமக்பைோெோ ்ட் 

இ. கூகிள்   ஈ. சமட்டோ 

✓ உலக கிைவுட் கம்ப்யூட்டிங் ளமயமாக தன்லை மாற்றிக்ககாள் ேற்கான முயற்சிகளை கிதரக்கம் தமற்பகாண்டு 

 ரும் இந்நிளலயில், ஆல் ாப ட் நிறு னத்தின் கூகுள் ேனது முேல் கிைவுட்  குதிளய கிதரக்கத்தில் அளமப் ோக 

அறிவித்துள்ைது. இந்ே ஒப் ந்ேம் கிதரக்கத்தின் பமாத்ே உள்நாட்டு உற் த்தியில் சுமார் $2.13 பில்லியன் அபமரிக்க 

டாலர்களைப்  ங்களிக்கும் என்றும் 2030ஆம் ஆண்டுக்குள் சுமார் 20,000  ணி ாய்ப்புகளை உரு ாக்கும் 

என்றும் மதிப்பிடப் ட்டுள்ைது. ஒரு கிைவுட் பிராந்தியமானது ேரவு ளமயங்களின் போகுப்ள ச்சுற்றி அளமந்துள்ைது. 

ளமக்தராசாப்ட் நிறு னம் கிதரக்கத்தில் ேரவு ளமய ளமயத்ளே உரு ாக்க முடிவு பசய்துள்ைது. 

6. 2022 – சர் தேச பமாழிப யர்ப்பு நாளுக்கானக் கருப்ப ாருள் என்ன? 
அ. A world without barriers  

ஆ. Accessibility and Translation 

இ. Translation includes All 

ஈ. Strengthening Peace 

✓ உலபகங்கும் உள்ை பமாழிப யர்ப் ாைர்கள் மற்றும் பமாழியியல்  ல்லுநர்களின்  ணிளயப்த ாற்றும்  ளகயில் 

ஒவ்த ார் ஆண்டும் பசப்.30 அன்று சர் தேச பமாழிப யர்ப்பு நாள் களடப்பிடிக்கப் டுகிறது. இந்ே ஆண்டு (2022) 

சர் தேச பமாழிப யர்ப்பு நாளுக்கானக் கருப்ப ாருள், “A world without barriers – ேளடகள் இல்லாே உலகம்” 

என் ோகும். பசப்.30 ள பிள் பமாழிப யர்ப் ாைர் புனிே பஜதராமின் விழாவுடன் ஒத்திளசந்துத ாகிறது. 

7. UN SDG அதிரடி விருதுகளுள், ‘தசஞ்ச்தமக்கர்’ விருளே ப ன்ற இந்தியர் யார்? 
அ. ெிருஷ்டி  க்ஷி  

ஆ. க ில் மண்டசவவல 

இ. அமித் ெபைோகி 

ஈ. ரகஃ ் அலி 
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✓ இந்தியாள ச் தசர்ந்ே ப ண்ணுரிளம ஆர் லரான சிருஷ்டி  க்ஷி, UN SDG அதிரடி விருதுகளுள், ‘தசஞ்ச்தமக்கர்’ 

விருளே ப ன்றுள்ைார்.  ாலின அடிப் ளடயிலான  ன்முளற மற்றும் சமத்து மின்ளம குறித்ே விழிப்புணர்ள  

ஏற் டுத்து ேற்காக ஓராண்டுக்குள் நாடு முழு தும் 3800 கிதலா மீட்டர் அ ர்  யணம் பசய்துள்ைார். “ ாலின 

அடிப் ளடயிலான  ன்முளறளய எதிர்பகாண்டேற்காகவும், ப ாது இடங்களுக்குப்  ாதுகாப் ான அணுகளல 

 ழங்க  ாதிட்டேற்காகவும்” அ ருக்கு இவ்விருது  ழங்கப் ட்டது. 

8. சிறந்ே சாகச சுற்றுலாத்ேலமாகவும், முழுளமயான சுற்றுலா  ைர்ச்சிக்காகவும் முேற் ரிளச ப ன்றுள்ை மாநிலம் 

எது? 
அ. தமிழ்நோடு 

ஆ. பகைளோ 

இ. பகோவோ 

ஈ. உத்தைகோண்ட்  

✓ நடுவண் சுற்றுலா அளமச்சகத்திடமிருந்து சிறந்ே சாகச சுற்றுலாத்ேலம் என் ேற்காகவும், முழுளமயான சுற்றுலா 

 ைர்ச்சிக்காகவும் உத்ேரகாண்ட் இரு பிரிவுகளில் முேல்  ரிளசப்ப ற்றது. உலக சுற்றுலா நாளைபயாட்டி, இந்தியக் 

குடியரசுத்துளணத்ேளல ர் ஜக்தீப் ேங்கர் 2018–19க்கான தேசிய சுற்றுலா விருதுகளை  ழங்கினார். இந்ே 

நிகழ்வின்த ாது நிழற் டம் மற்றும் காபணாளிப் த ாட்டி ஒன்ளறயும் அ ர் போடங்கி ள த்ோர். 

9. உலக தரபிஸ் நாைானது கீழ்க்காணும் எந்ே அறிவியலாைரின் நிளனவு நாளை அனுசரிக்கிறது? 
அ. லூயிஸ்  ோஸ்டே்ா  

ஆ. ெே்ா ஐெக் நியூட்டன் 

இ. ஆண்டன் வோன் லீவன்ஹூக் 

ஈ. வில்சஹம் இைோன்ட்சஜன் 

✓ தரபிஸ் ேடுப்புகுறித்ே விழிப்புணர்ள  ஏற் டுத்ேவும், அந்தநாளய ஒழித்துக்கட்டு தில் முன்தனற்றம் காணவுமாக 

ஒவ்த ார் ஆண்டும் பசப்.28 அன்று ‘உலக தரபிஸ் நாள்’ அனுசரிக்கப் டுகிறது. இந்ே நாைானது முேல் தரபிஸ் 

ேடுப்பூசிளய உரு ாக்கிய பிபரஞ்சு த தியியலாைரும் நுண்ணுயிரியலாைருமான லூயிஸ்  ாஸ்டரின் நிளனவு 

நாளைக் குறிக்கின்றது. 

10. அண்லமச் பசய்திகளில் இடம்ப ற்ற சுகள கா ஆறு  ாயும் மாநிலம் எது? 
அ. ஒடிஸோ  

ஆ. பமற்கு வங்கோளம் 

இ.  ீகோே்ா 

ஈ. உத்தைகோண்ட் 

✓ சுகள கா  டிகால் கால் ாய் திட்டத்திற்குப் புத்துயிரூட்டு ேற்காக 2023 மார்ச் மாேத்திற்குள் `49.67 தகாடி 

நிதிளய ஒதுக்கீடு பசய்யுமாறு தேசிய  சுளமத் தீர்ப் ாயம் ஒடிொ மாநில அரசுக்கு அறிவுறுத்தியுள்ைது. குளறந்ே 

 ட்சம் கட்டாக் மா ட்டத்தின் மூன்று  ைர்ச்சித் போகுதிகளின் குடிநீர்த் ேட்டுப் ாட்ளட குளறக்க த ண்டியா து, 

இறந்ே இவ் ாற்றுக்கு புத்துயிரளிக்க தேசிய  சுளமத் தீர்ப் ாயம் ஆளணயிட்டுள்ைது. 
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செய்தித்தாள் ந ப்பு நிகழ்வுகள்  

1.  ங்கதேசத்தில் ‘சித்ரகாங் புயல்’ களரளயக் கடந்ேது 

 ங்கதேசத்தில் டிங்தகானா மற்றும் சாண்ட்விப் இளடதய  ரிசால்  குதிக்கு அருகில் சித்ரகாங் புயல் களரளயக் 

கடந்ேது.  ங்கக்கடலில் நிளலபகாண்டிருந்ே தீவிர காற்றழுத்ே ோழ்வுமண்டலம், சித்ரகாங் புயலாக  லு ளடந்ேது. 

சித்ரகாங் புயல்  ங்கதேசத்தில் களரளயக் கடந்துள்ைது. இப்புயல் தமலும்  லுவிழந்து  டகிழக்கு மாநிலங்களில் 

காற்றழுத்ே ோழ்வு மண்டலமாக மாறியுள்ைது. 
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