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1. அணுக்கரு இணைவு த ொழில்நுட்பத்தில் வரலொற்றுச்சிறப்புமிக்க மிகப்தபரிய திருப்புமுணைணய அறிவித்துள்ள 

நொடு எது? 
அ. சீனா 

ஆ. அமொிக்கா  

இ. ரஷ்யா 

ஈ. இந்தியா 

✓ அணுக்கரு இணைவு ஆற்றணலப் பயன்படுத்து ற்கொை ஆரொய்ச்சியில் பபரளவிளொை அறிவியல் முன்பைற்றத்ண  

அணைந்துள்ள ொக அதெரிக்க அறிவியலொளர்கள் அறிவித்துள்ளைர். கலிபபொர்னியொவில் உள்ள லொரன்ஸ் லிவர்பெொர் 

ப சிய ஆய்வகத்தின் ஆரொய்ச்சியொளர்கள் மு ன்முணறயொக இந்  முன்பைற்றத்ண  அணைந்துள்ளைர். இது நிகர 

ஆற்றல் ஆ ொயம் என்று அணைக்கப்படுகிறது. இந் ச் சொ ணை பொதுகொப்பிற்கும் எதிர்கொலத்தில் தூய்ணெயொை 

ஆற்றணல உற்பத்தி தசய்வ ற்கும் வழிவகுக்கும். 

2. சமீபத்தில் அதன் மு ல் த ொகுப்புப் பரிந்துணரகணள அனுப்பிய உச்சநீதிென்ற தகொலீஜியத்தின்  ணலவர் யொர்? 
அ. நரரந்திர ரொதி 

ஆ. D Y சந்திரசூட்  

இ. இராஜீவ் குொா் 

ஈ. அெிதாப் காந்த் 

✓ இந்திய உச்சநீதிென்ற தகொலீஜியம் ஐந்து உயர்நீதிென்ற நீதிபதிகணள உச்சநீதிென்ற நீதிபதிகளொக நியமிக்க 

பரிந்துணரத் து. தகொலீஜியத்தின் மு ல் த ொகுப்புப் பரிந்துணர இதுவொகும். அதில், நீதிபதி தீபங்கர்  த் ொணவ உச்ச 

நீதிென்ற நீதிபதியொக நியமிக்கும் பரிந்துணரயும் அைங்கும். ஜொர்கண்ட், ஜம்மு–கொஷ்மீர் ெற்றும் லைொக் ெற்றும் 

தகௌகொத்தி ஆகிய ெொநிலங்களின் உயர்நீதிென்ற நீதிபதிகணள உயர்நீதிென்றங்களின்  ணலணெ நீதிபதிகளொக 

ப வி உயர்த் வும் உச்சநீதிென்ற தகொலீஜியம் பரிந்துணரத் து. 

3. அணைத்து குடும்பங்களுக்கும்  னித்துவெொை எழுத்த ண்தகொண்ை (alpha–numeric) அணையொள எண்ணை  ர 

முன்தெொழிந்துள்ள ெொநிலம்/யூனியன் பிரப சம் எது? 
அ. ஜாா்கண்ட் 

ஆ. ஜெ்மு–காஷ்ெீா்  

இ. ரெகாலயா 

ஈ. மகால்கத்தா 

✓ ஜம்மு ெற்றும் கொஷ்மீரின் துணைநிணல ஆளுநர் ெபைொஜ் சின்ஹொ, ஜம்மு கொஷ்மீர் யூனியன் பிரப சத்தில் உள்ள 

குடும்பங்களுக்கு அ ன் நிர்வொகம் 8 இலக்கமுணைய  னித்துவெொை எழுத்த ண்தகொண்ை அணையொள எண்ணை 

அறிமுகப்படுத்தும் என்றொர். சமூக–பொதுகொப்புத் திட்ைங்கணள பவகெொகவும் தவளிப்பணையொகவும் தசயல்படுத்துவண  

இது பநொக்கெொகக்தகொண்டுள்ளது. பல்பவறு சமூக நலத் திட்ைங்களின் பயைொளிகளின்  குதிணயத் தீர்ெொனிக்க 

ஜம்மு கொஷ்மீர் நிர்வொகம் இந்  அணையொள எண்ணைப் பயன்படுத் ப்படும். 

4. ‘சர்வப ச கொலநிணல சங்கத்ண ’ த ொைங்கிய நிறுவைம் எது? 
அ. ஜி20  ஆ. ஜி7  

 

இ. ஆசியான்  ஈ. சாா்க் 
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✓ புவி தவப்பெணை லுக்கு எதிரொை பபொரொட்ைத்தில் உலக நொடுகள் ஒத்துணைப்ப ற்கொக, ஜி7 கூட்ைணெப்பு ஒரு திறந் , 

சர்வப ச கொலநிணல சங்கத்ண  உருவொக்கியுள்ளது. இந்  ஆண்டு இறுதிவணர ஜி7 கூட்ைணெப்பின்  ணலணெப் 

தபொறுப்பில் இருக்கும் தஜர்ெொனிய அதிபர் ஓலொஃப் ஸ்பகொல்ஸ், இந்  முடிணவ அறிவித் ொர். தஜர்ெனிக்குப் பிறகு 

ஜப்பொன்  ணலணெப் தபொறுப்ணப வகிக்கும். தூய்ணெயொை ஆற்றல் வடிவங்களுக்கு த ொழிற்துணறகள் ெொறுவண  

விணரவுபடுத் வும், உமிழ்வு–குணறப்பு நைவடிக்ணககணள பெலும் பெம்படுத் வும் இந் ச் சங்கம் தசயல்படும். 

5. ெொநில பல்கணலக்கைகங்களின் பவந் ரொக ஆளுநணர நீக்கும் ெபசொ ொணவ சமீபத்தில் நிணறபவற்றிய ெொநிலம் 

எது? 

அ. தெிழ்நாடு 

ஆ. ரகரளா  

இ. கா்நாடகா 

ஈ. குஜராத் 

✓ பகரள ெொநிலத்தில் உள்ள 14 பல்கணலகைகங்களின் ப விவழி பவந் ர் ப வியிலிருந்து ெொநில ஆளுநணர நீக்கும் 

ெபசொ ொணவ பகரள ெொநில சட்ைப்பபரணவ சமீபத்தில் நிணறபவற்றியது. இந் ப் பல்கணலக்கைகங்களில் நிர்வொகம் 

ெற்றும் நியெைங்கள்குறித்து ஆளுநர் ஆரிப் முகெது கொனுக்கும் ெொநில அரசுக்கும் இணைபய பலமுணற சிக்கல்கள் 

எழுந் ண யடுத்து, சிபிஐ (எம்)  ணலணெயிலொை பகரள ெொநில அரசு, பல்கணலக்கைக சட்ைங்கள் (திருத் ங்கள்) 

ெபசொ ொணவ சட்ைசணபயில் அறிமுகப்படுத்தியது. இம்ெபசொ ொ சட்ைெொகும்முன் ஆளுநரின் ஒப்பு லுக்கு அனுப்பப்படும். 

6. 2022ஆம் ஆண்டில், ‘பைவிஸ் பகொப்ணப’ பட்ைத்ண  தவன்ற நொடு எது? 
அ. கனடா  

ஆ. ஆஸ்திரரலியா 

இ. பிரான்ஸ் 

ஈ. ஐக்கிய இராச்சியெ் 

✓ பைவிஸ் பகொப்ணபக்கான இறுதிப்பபொட்டியில் ஆஸ்திபரலியொணவ 2–0 என்ற புள்ளிக்கைக்கில் வீழ்த்தி கைைொ 

சொம்பியன் பட்ைத்ண  தவன்றது. தபலிக்ஸ் ஆகர்–அலியொசிம் 6–3, 6–4 என்ற கைக்கில் அதலக்ஸ் டி மிைொணர 

வீழ்த்தி ஆஸ்திபரலியொவுக்கு எதிரொக கைைொ 2–0 எை முன்னிணல தபற உ விைொர். உலகின் ஆறொம்நிணல 

வீரரொை இவர் ஒற்ணறயர் ெற்றும் இரட்ணையர் ஆட்ைங்களில் தவன்றொர். கைந்  2019ஆம் ஆண்டில் பைவிஸ் 

பகொப்ணப பட்ைத்திற்கொை ஆட்ைத்தில் கைைொ மு ன் மு லொக விணளயொடியது. 

7. இந்திய ஒலிம்பிக் சங்கத்தின் (IOA) மு ல் தபண்  ணலவரொக ப ர்ந்த டுக்கப்பட்ைவர் யொர்? 
அ. ரொி ரகாெ் 

ஆ. P T உஷா  

இ. கா்ணெ் ெல்ரலஸ்வாி 

ஈ. அஞ்சு ஜாா்ஜ் 

✓ இந்திய ஒலிம்பிக் சங்கத்தின் மு ல் தபண்  ணலவரொக மூத்   ைகள வீரொங்கணை PT உஷொ ப ர்ந்த டுக்கப்பட்ைொர். 

ஆசிய விணளயொட்டுப் பபொட்டிகளில் பலமுணற  ங்கம் தவன்ற அவர் ெற்றும் 1984 லொஸ் ஏஞ்சல்ஸ் ஒலிம்பிக்ஸ் 400 

மீ  ணைபயொட்ைம் இறுதிப்பபொட்டியில் நொன்கொவது இைத்ண ப் பிடித் ொர். 58 வய ொை அவர் வொக்தகடுப்பில் பபொட்டி 

இன்றி ப ர்ந்த டுக்கப்பட்ை ொக அறிவிக்கப்பட்ைொர். உச்சநீதிென்றத் ொல் நியமிக்கப்பட்ை ஓய்வுதபற்ற நீதிபதி L 

நொபகஸ்வர இரொவ் பெற்பொர்ணவயில் ப ர் ல் நணைதபற்றது. 95 ஆண்டுகொல வரலொற்றில் இந்திய ஒலிம்பிக் 

சங்கத்திற்கு  ணலணெ ொங்கிய மு ல் ஒலிம்பியன் ெற்றும் மு ல் சர்வப ச ப க்கம் தவன்றவர் இவரொவொர். 
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8. உலக பவங்ணககள் (jaguar) நொள் தகொண்ைொைப்படுகிற ப தி எது? 
அ. நவெ்பா்.29  

ஆ. டிசெ்பா்.01 

இ. டிசெ்பா்.05 

ஈ. டிசெ்பா்.09 

✓ உலக பவங்ணககள் நொளொைது ஒவ்பவொர் ஆண்டும் நவம்பர்.29 அன்று தகொண்ைொைப்படுகிறது. பவங்ணகப்புலிகள் 

உலகின் மூன்றொவது மிகப்தபரிய பூணையிைெொகும். பவட்ணையொடிகளொை இணவ அபெசொன் ெணைக்கொடுகளில் 

மு ன்ணெயொக கொைப்படுகிறை. பவங்ணககள் எதிர்தகொள்ளும் அச்சுறுத் ல்கள் ெற்றும் அ ன் உயிர்வொழ்விற்கொை 

மு ன்ணெயொை பொதுகொப்பு முணைவுகள்பற்றிய விழிப்புைர்ணவ ஏற்படுத்தும் பநொக்பகொடு உலக பவங்ணகப்புலிகள் 

உருவொக்கப்பட்ைது. 

9. ஐக்கிய நொடுகளின் குழுெமானது கீழ்க்காணும் எந் த்  ளத்ண , ‘ஆபத்தில் உள்ள உலக பொரம்பரிய  ளெொக’ 

பட்டியலிை பரிந்துணரத்துள்ளது? 

அ. ஆஸ்திரரலியாவின் மபருந்தடுப்புப் பவளத்திட்டு  

ஆ. ரலடி எலியட் தீவு 

இ. மெரான் தீவு 

ஈ. அந்தொன் நிக்ரகாபாா் தீவுகள் 

✓ ஆஸ்திபரலியொவில் உள்ள தபருந் டுப்புப் பவளத்திட்டு, ‘ஆபத்திலுள்ள உலக பொரம்பரிய  ளெொக’ பட்டியலிைப்பை 

பவண்டும் என்று ஐக்கிய நொடுகளின் குழு பரிந்துணரத் து. கொலநிணல ெொற்றம் ெற்றும் கைல்களின் தவப்பெயெொ ல் 

ஆகியவற்றொல் உலகின் தபரும் பவளப்பொணற குறிப்பிைத் க்க அளவில் பொதிக்கப்பட்டுள்ள ொக ஐக்கிய நொடுகளின் 

குழு த ரிவித்துள்ளது. கைந்  ஏழு ஆண்டுகளில் நொன்கு முணற நிகழ்ந்  தவளிர்த் ல் நிகழ்வுகள் அப்பொணறகணள 

அச்சுறுத் லுக்கு உள்ளொக்குகின்றை. மு ல் தவளிர்த் ல் நிகழ்வொைது லொ நிைொ நிகழ்வின் பபொது நைந் து. 

10. அண்மமச் தசய்திகளில் இைம்தபற்ற ஸ்தைஃபனி ஃப்ரொபொர்ட் என்பவருைன் த ொைர்புணைய விணளயொட்டு எது? 
அ. ெட்டடப்பந்து 

ஆ. கால்பந்து  

இ. ொக்கி 

ஈ. ஸ்குவாஷ் 

✓ தஜர்ெனி ெற்றும் பகொஸ்ைொரிகொ அணிகளுக்கு இணையிலொை குரூப் ஈ பபொட்டிக்கு நடுவரொக ஸ்தைபொனி ஃப்ரொபொர்ட் 

தபொறுப்பபற்ப ொக FIFA அறிவித் ண யடுத்து, ஆைவர் உலகக்பகொப்ணப பபொட்டி ஒன்றுக்கு நடுவரொகப் தபொறுப்பபற்ற 

மு ல் தபண்ெணி என்ற தபருணெணய அவர் தபற்றுள்ளொர். ருவொண்ைொவின் சலிெொ முகன்சங்கொ ெற்றும் ஜப்பொனின் 

பயொஷிமி யெொஷி ொ ஆகிபயொருைன் கத் ொரில் நணைதபறும் பபொட்டிக்கு ப ர்ந்த டுக்கப்பட்ை 36 பபரில் மூன்று 

தபண் நடுவர்கள் இைம்தபற்றுள்ளைர். அதில் 38 வய ொை இவரும் ஒருவரொவொர். 
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சசய்தித்தாள் நடப்பு நிகழ்வுகள்  

1. திருெதிகொர்ட் தசயலிமூலம் தபண்கள் தபொருளொ ொர பெம்பொட்டிற்கு ஒப்பு ல் அளித் ல். 

திருெதிகொர்ட், திருெதிகொர்ட் விற்பணையொளர், திருெதிகொர்ட் வொங்குபவர் ெற்றும் திருெதிகொர்ட் லொஜிஸ்டிக்ஸ் 

பபொன்ற மின்ைணு வணிக ணகப்பபசி தசயலிகளின் பெம்படுத் ப்பட்ை பதிப்புகணள NIT திருச்சிரொப்பள்ளி 

உருவொக்கியுள்ளது. இ ன் முக்கிய பநொக்கம் வொடிக்ணகயொளணர சுய உ விக்குழுக்கள் (SHG’s) ெற்றும் தபண் 

த ொழில்முணைபவொர்களுைன் இணைப்ப ொகும்.  னிப்பயைொக்கப்பட்ை ணகப்பபசி தசயலி, ணகவிணைப்தபொருட்கள், 

ஆணைகள் ெற்றும் அைகுசொ ைப்தபொருட்கள் பபொன்ற  யொரிப்புகணள வொடிக்ணகயொளருக்கு எளி ொக வைங்குகிறது. 

பெலும், திருெதிகொர்ட் தைலிவரி தசயலிமூலம், சுய உ விக்குழுப் தபண்கள் ெற்றும் தபண் த ொழில்முணைபவொர், 

வொடிக்ணகயொளர்களுக்கு  யொரிப்புகணள வைங்குவ ற்கொை பவணலவொய்ப்ணப தபறுகின்றைர். 

 

2. இந்தியொ-பநபொளம் இணைபயயொை கூட்டு இரொணுவப் பயிற்சியொை, “சூர்ய கிரண்-XVI” பநபொளத்தில் உள்ள 

சல்ஜொண்டியில் நணைதபறுகிறது. 

இந்தியொ ெற்றும் பநபொளம் இணையிலொை கூட்டு இரொணுவப்பயிற்சியொை, “சூர்ய கிரண்” 16ஆம் முணறயொக பநபொள 

இரொணுவப் பபொர்ப்பள்ளி அணெந்துள்ள சல்ஜொண்டியில் நணைதபறவுள்ளது. “சூர்ய கிரண்” பயிற்சி ஆண்டுப ொறும் 

நைத் ப்படுகிறது. இந்தியொவும் பநபொளமும் கொடு ெற்றும் ெணலப்பொங்கொை நிலப்பரப்புகளில் இணைந்து பயிற்சிணய 

பெற்தகொள்கின்றை. பநபொளத்தின் ஸ்ரீ பவொனி பக்ஷ் பணைப்பிரிணவச் பசர்ந்  வீரர்களும், இந்தியொவின் 5ஆவது 

பகொர்க்கொ ணரபிள் பணைப்பிரிவிைரும் இந் க் கூட்டுப்பபொர் பயிற்சியில் பங்பகற்கின்றைர். 

இரண்டு இரொணுவங்களும்  ங்களது அனுபவங்கணள இந் ப் பயிற்சியின்பபொது பகிர்ந்துதகொள்ளும். தீவிரவொ த் 

 டுப்பு, பபரிைர் நிவொரைப் பணிகளின்பபொது ெனி ொபிெொை நைவடிவக்ணககள் பபொன்றவற்றில் இருநொடுகளும் 

அனுபவங்கணளப் பகிர்ந்துதகொள்வதுைன், இணைந்து தசயல்படும் பநொக்கில் இந் ப் பயிற்சி பெற்தகொள்ளப்படுகிறது. 

 

3. ணசபர் கிணரம் கொவல் நிணலயங்கள்:  மிழ்நொடு மு லிைம். 

நொட்டில் அதிக ணசபர் கிணரம் கொவல் நிணலயங்கள் தகொண்ை ெொநிலங்களில்  மிழ்நொடு மு லிைத்தில் உள்ள ொக 

ெத்திய அரசு த ரிவித்துள்ளது. அதிகபட்செொக  மிழ்நொட்டில் 46, ெகொரொஷ்டிர ெொநிலத்தில் 43 ணசபர் கிணரம் கொவல் 

நிணலயங்கள் உள்ள ொக நடுவைரசு த ரிவித்துள்ளது. ணசபர் குற்றங்கள் த ொைர்பொக புகொரளிக்க cybercrime.gov.in 

இணைய ளம்மூலம் பதிவுதசய்யலொம் எைவும் நடுவைரசு த ரிவித்துள்ளது. பெலும், 2022 ஜைவரி மு ல் டிச.07 

வணர இணைய ளத்தில் பதிைொறு இலட்சத்திற்கும் அதிகெொை புகொர்கள் பதிவுதசய்யப்பட்டுள்ள ொக நடுவைரசு 

த ரிவித்துள்ளது. 

 

4.  மிழ்நொட்டில் கிரொெ, வட்ைொர, ெொவட்ை ஊரொட்சிகளுக்கு முணறபய `5 இலட்சம், `25 இலட்சம், `50 இலட்செொக 

நிதி அதிகொரம் உயர்வு. 

உள்ளொட்சிகளுக்கு நிதி அதிகொரத்ண  உயர்த்தி வைங்கி  மிழ்நொடு அரசு அரசொணை தவளியிட்டுள்ளது. இது 

த ொைர்பொக  மிைக அரசு தவளியிட்டுள்ள அறிக்ணக: 

கிரொெ ஊரொட்சிகளுக்கு `5 இலட்சம் வணரயிலும், வட்ைொர ஊரொட்சிகளுக்கு `25 இலட்சம் வணரயிலும், ெொவட்ை 

ஊரொட்சிகளுக்கு `50 இலட்சம் வணரயிலும் பணிகணள  ொெொகபவ உரிய தீர்ெொைம் நிணறபவற்றி பெற்தகொள்ள 

அதிகொரம் அளிக்கப்பட்டு, ஊரக உள்ளொட்சி அணெப்புகளின் அதிகொரப் பரவலொக்கத்திற்கு தசய்யப்பட்டுள்ளது. இந்  

வழிவணக நைவடிக்ணகயொைது, ஊரக உள்ளொட்சி அணெப்புகளின் நிர்வொகத்தில் சிறந் த ொரு ெொற்றத்ண  

ஏற்படுத்தி உள்ளொட்சியில் நல்லொட்சிணய கிரொெப்புற ெக்களுக்கு வைங்க வழிவணக ஏற்படுத்தும். 

 

  

https://www.winmeen.com/tnpsc-tamil-current-affairs/

