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ரட்ட வலனரய்ப்பு ற்றும் தரழில்தறி ழிரட்டும் லம் ன்ணரர் 

தயிலும் ட்டம் வனி TNPSC GROUP II , IIA & IV வர்வுள் 

டப்பு நிழ்வுள் 

 

1. இந்திரவின் மிப்ததரி றுத் ர வரட்டம் அலந்துள்ப ரநினம் - 

உத்ரண்ட் 

2. இந்திரவின் முல் வசி ங்ளுக்கிலடவரண ரரடு லடததற்ந இடம் - ரக்பூர் 

3. தன்ணரட்டு ரிசக்தி முலயின் லனலம் - தரரீஸ் 

4. இந்திரவின் அதி லனரழ் க்ள் ரழும் ரநினம்  - உத்திபிவசம் 

5. 5து இந்தி ததருங்டல் ரரடு - அபுரபி 

6. இந்திரவில் முல்முலநர ரநின அபவினரண குந்லள் தரள்லல 

தளியிட்ட ரநினம்  - மிழ்ரடு 

7. ரற்றுத் திநணரளிளுக்கு அதிரம் அளிப்ததில் சிநந்து தசனரற்றும் ரநினம் - 

மிழ்ரடு 

8. 24து வரட்ட தயிர்ள் ருத்ங்ம் லடததற்ந இடம்  - தரச்சின் 

9. வசி ரபரன் ஆரய்ச்சி ற்றும் தயிற்சி நிலனம் அலந்துள்ப இடம் - வசரனன் 

10. ரற்றுத்திநணரளிளுக்கு றுரழ்வு வசலல ங்குதில் சிநந் ரட்டத்திற்ரண 

விருது ததற்ந ரட்டம் - வசனம் 

11. மி அசரல் அறிவிக்ப்தட்ட புதி தநலள் சரனம் - ழுவலி ஈநினம் 

ழுப்பும் ரட்டம் (16து தநலள் சரனம்) 

12. ற்வதரது உள்துலந அலச்சத்ரல் 8து சிநந் ரல் நிலனர அறிவிக்ப்தட்ட 

ரல் நிலனம் - தரட்டிம் – திருச்சி  (முலிடம் – தடல்லி - சர் தஜரர், 

இண்டரது – ங்ரபூர் – எடிர) 

13. இந்திரவின் மிப்ததரி விரண நிலனம் ன்ந ததல ததநவுள்ப விரண நிலனம் 

– உத்திபிவசம் (தௌம் புத்ர ரில்) 

14. 2021 ஆம் ஆண்டின் சிநந் ரர்த்ல – Preseverence விடரமுற்சி 

15. உனகின் முல் டிஜிட்டல் அசு – துதரய் அசு 

16. தர்ரவரலுக்கு ரற்நர ண்டுபிடிக்ப்தட்ட ததரருள் – தரப்ரர்ன் (க்ரச்வசரப 

ததரறி) 

17. விரல விட 1.4 டங்கு ததரி வரலப ண்டுபிடித் இந்தி விஞ்ஞரனிள் – 

அபிஜித் சக்ர்த்தி லனலயினரண இந்தி விஞ்ஞரனிள் (வரளின் ததர் - HD 

82139 ) 

18. IMF – சர்வச நிதித்தின் முன்ல துல நிர்ர இக்குர் – கீர வரபிணரத் 

19. இன்டர்வதரல் அலப்பின் புதி லனர் – அல்லசி (க்கி அபு மிவட்ஸ்) 

20.  எரு சூரின், ஏர் உனம், ஏரு கூட்டலப்பு ன்ந திட்டரணது ந் ரட்டுடன்  

இலந்து இந்திரவிணரல் தரடங்ப்தட்டது - பிரிட்டன் 

21. தடசர்ட் ரரிர் –  இந்திர ற்றும் கிப்திற்கு இலடவரண ரணு தணுற்சி 

22. ரடர் தங்குடியிணர் ததரும்தரலும்  சிக்கும் தகுதி ஆலணலன புலிள் ரப்தம் 



 

 

23. இந்திரவில் அதி ண்ணிக்லயில் ஊட்டச்சத்து குலநதரடுலட குந்லலப 

தரண்டுள்ப ரநினம் -   ரரஸ்டிர 

24.  2022 ஆம் ஆண்டில் COP 27 க்கி ரடுளில் தருநிலன ரற்ந ரரட்லட 

டத்வுள்ப ரடு - கிப்து 

25.   நிதி ஆவரக் தளியிட்ட ழ்ல நிலன அறிக்லயின்தடி மிழ்ரட்டின் பரண 5 

ரட்டங்ள்  - தசன்லண, ன்னிரகுரி, நீனகிரி, வரல ற்றும் திருள்ளூர் 

26.   ழ்லரண முல் 5 ரட்டங்ள் - விழுப்பும், விருதுர், புதுக்வரட்லட, 

அரிலூர் ற்றும் சிங்ல 

27.   இந்திரவின் முல் உவு அருங்ரட்சிம் (Food Museum) துங்ப்தட்ட இடம் - 

ஞ்சரவூர்‘ 

28.  82து ரக்கு சரடி அலுனர்ள் ரரடு All India Presiding Officers Conference (AIPOC) 

ந்   ரில் லடததற்நது - சிம்னர 

29. 5து வசி குடும்த ன (சர்வ) க்தடுப்பின்தடி National Family Health Survey – 

ஆண்ள் ததண்ள் விகிம் - 1020 ததண்ள் : 1000 ஆண்ள் 

30.  இந்தி சர்வச அறிவில் திருவிர India International Science Festival IISE 2021  

லடததறும் இடம்  - வரர 

31.  .ர.வின் உன சுற்றுனர அலப்தரல் (United Nations World Tourism Organisation) சிநந் 

சுற்றுனர கிரர வர்வு தசய்ப்தட்ட இந்தி கிரம் -வதரச்சம்தள்ளி -  தலுங்ரணர 

32. ந் ரட்டின் ரணு லனல பததி  “General Of Indian Army” ண இந்தி 

ஜணரதிததிரல் தௌ தடுத்ப்தட்டரர் - வதரபம் 

33. உனகின் முல் பிட்ரயின் ர உருரக் திட்டமிட்டுள்ப ரடு -ல் சரல்டர் 

34. ஏய்வூதிரர்ளுக்ர  வீடிவர ரழ்ரள் சரன்று “Video Life Certificate” சதில 

ற்தடுத்தியுள்ப ங்கி - தர ஸ்வடட் ங்கி 

35. இந்திரவின் ந் ங்கி றுசுற்சி PVC பிபரஸ்டிக் டன் அட்லடல 

அறிமுப்தடுத்தியுள்பது – HSBC ங்கி 

36. வரவிட்19 அறிகுறி உள்பர்ளுக்கு ரத்திலல அறிமுப்தடுத்தியுள்ப ரடு - 

பிரிட்டன் 

37. நிதி ஆவரக்கிணரல் மின்சர ரணங்ளுக்ர அறிமுப்தடுத்தியுள்ப தப் வதரர்ட்டல்  

- E-Amrit 

38. Project-75 ன்தடி இந்தி டற்தலட ததற்றுள்ப ரன்ரது ஸ்ரர்பீன் நீர்மூழ்கி ப்தல் 

ததர்  -    INS–Vela 

39. வற்கு ங்ரப ரநினம் த்லண அண்லட ரடுளுடன் ல்லனல தரண்டுள்பது 

– மூன்று 

40. Tribal Pride Day- ஜன்ஜரதி தௌவ் திணம்- தங்குடியிணர் தௌ திணம் - ம்தர் 

-15 

41. இந்தி டற்தலட பததி அட்மில் ம்பீர் சிங்குக்கு அடுத்ர தவிவற்கும் 

டற்தலட பததி-   R யரிகுரர் 

42. பிரிக்ஸ் திலப்தட திருவிர – 2021 ல் சிநந் டிருக்ரண விருதிலண ததற்நர்  - 

னுஷ் ( அசுன் ஹிந்தி) 



 

 

43. வசி வன்சர் விழிப்புர்வு திணம் - ம்தர் 7 

44. 2021 உன ய்ட்ஸ் திண    ருப்ததரருள் End Inequalities End AIDS and End Pandamics 

45. 2021-2022 லசது முஷ்டரக் அலி வரப்லதல தன்ந கிரிக்தட் அணி - 

மிழ்ரடு 

46. “The Sage with Two Horns” நூலின் ஆசிரிர் - சுர மூர்த்தி 

47. India Vs UK – புத்த்தின் ஆசிரிர்  - லசது அக்தருதீன் 

48. பிரன்ஸில் பிரிஜனில் லடததற்ந இந்திர பிரன்ஸ் வதரர் தயிற்சி-  சக்தி – 2021 

49. சிங்ப்பூர், இந்திர, ரய்னரந்து டற்தலடள் அந்ரன் டலில் டத்தி டற்தயிற்சி- 

SITMAX-21 

 இந்தி ப்தல் – INS ரர்முக் 

 சிங்ப்பூர்  - RSS தடணரசிஸ் 

 ரய்னரந்து  - ரன்வசரன்  

50. DOSTI-2021 டவனர ரல்தலட தயிற்சி - ரனத்தீவுள், இந்திர, ஶ்ரீனங்ர 

51. உனபரவி உவு தரதுரப்பு (GFS) அட்டல 2021 இல் இந்திரவின் நிலன 

ன்ண – 71து (Global Food Security) 

52. ரல் துலந நிலணவு திணம் – அக்வடரதர் 21 

53. இந்திரவின் மியூச்சுல் தண்ட் சங்த்தின் புதி லனர் - தரனசுப்பிணின் 

54. The Stars in My Sky ன் ரணத்தில் ட்சத்திங்ள் புத்ம் ழுதிது - திவ்ர த்ர 

(National award winning actress) 

55. டிஜிட்டல் தரழில் நுட்தங்ள் குறித் சர்வச ரரடு ற்றும் ண்ரட்சி ‚திர்ரன 

தரழில் நுட்தம்-2021‛ ந் அலப்தரல் ற்தரடு தசய்ப்தட்டது - CII (சி.. – இந்தி 

தரழில் கூட்டலப்பு) 

56. பூஜ்ஜி தரகுதரடு திணம் - ரர்ச் 1 

            (இந் திணரணது தரலிணம், இணம் து, ருரண பிரிவு, சமூம் ற்றும் ம் 

வதரன்ந ணநிலன ம்புலப எழிப்தல வரக்ர தரண்டுள்பது. இந் ஆண்டின் 

ருப்ததரருள் வரவிட்19 வரய் தரற்றிற்கு பின்பு ற்தட்டதரகுதரடு சத்துமின்ல 

ஆகிற்லந எழிப்தது.) 

57. உன உள்ரட்டு தரதுரப்பு திணம் – ரர்ச் -1 

58. இந்திரவின் முனரதுஎருங்கிலந் இந்தி ததரருள் பூங்ர - ர்ணரடர 

(ததங்ளூருக்கு அருகில் – சபும்) 

59. மூன்நரம் உன திருக்குநள் ரரடு - ஞ்சரவூர் 

60.  சர்வச சிறுரனிங்ள் ஆண்டு - 2023 

61.  தடசர்ட் ப்பரக் – இந்தி விரணப்தலடரணது UAE க்கி அசு மிவட்டில் 

லடததற்ந தன்ணரட்டு வதரர் தயிற்சியில் முன்முலநர னந்து தரண்டது. 

62. சிந்து வத்ர தசற்ல வரள் – PSLV- C5 ரக்தட் மூனம் விண்ணில் தசலுத்ப்தட்டது 

– இந்தி டற்தகுதியில் இரணு வதரர் ப்தல்ள், ணி ப்தல்ளின் 

டரட்டங்லப ண்ரனிக் 

63. புதி யில்வ உவில ண் – 139 

64. இந்திர உஸ்ததகிஸ்ரன் கூட்டு ரணு தயிற்சி டஸ்ட்லிக் II – உத்ரண்ட் 



 

 

65. தரலிண அடிப்தலடயினரண முனரது நிதிநிலன  அறிக்ல – ஆந்தி பிவசம் – 

ததண்ளுக்கு சிநந் முலநயில் வசல அளிப்தது 

66. இந்திரவின் மிப்ததரி மிக்கும் சூரி எளி மின் உற்தத்தி நிலனம் – தலுங்ரணர 

– ரகுண்டம் 

67. உனகின் முனரது திநன் லம் – புவணஸ்ர் 

68. PASSEY – இந்தி டற்தலட தஹ்லன் டற் தலடயுடன் இலந்து தரசீ 

லபகுடரவில் வற்வரண்ட தயிற்சி (Passage Ecercise) 

69. தர ஸ்வடட் ங்கி உர இன்டர்வணசணல் லிமிவடட் நிறுணத்துடன் இலந்து 

ததண் தரழில் முலணவரர்ளுக்கு நிதி உவி அளிக்வுள்பது – திட்டத்தின் ததர் 

வ்வசத்ணர 

70.  ரன்சந்த் விலபரட்டு தல்லனக் ம் அலவுள்ப இடம் – மீட் – 

உத்திபிவசம் 

71. வசி ரசவரய் ரரடு லடததற்ந இடம் – புதுதடல்லி 

72. ஏய்வூதிம் ததறுதர்ளுக்கு டிஜிட்டல் லனப் சரன்றிழ் முலநல அறிமுப்தடுத்தி 

ரட்டின் முல் ரநினம் – எடிசர 

73. யில்வ ரரித்தின் புதி லனர் ற்றும் நிர்ர அதிரரி – வி.வ.திரிதரதி 
(ஜணரி 1 2022) 

74. மிழ்ரட்டின் ற்வதரது லடததற்ந ர்புந உள்பரட்சி வர்லில் கீழ்க்ண்டரறு 

வர்ல் லட ததற்நது 21 ரரட்சிள் 138 ரட்சிள் 489  வதரூரட்சிள் 

75. தத்ஶ்ரீ   -    புழ்ததற்ந வசல புரிந்வரருக்கு ங்ப்தடும் விருது 

         தத்பூசன்  -   உர்ந் புழ்ததற்ந வசல புரிந்வரருக்கு ங்ப்தடும் விருது 

         தத் விபூன் -   அபூர்ரண ற்றும் புழ்ததற்ந வசல புரிந்வரருக்கு   

                                                       ங்ப்தடும் விருது 

         (1978, 1979, 1993 முல் 1997 ஆம் ஆண்டுளில் தரட்டு வதரர் சூலின்வதரது 

தத் விருதுள் ங்ப்தடவில்லன) 

76. இந்திரவின் முல் புவியில் பூங்ர அலவுள்ப இடம் -  ஜதல்பூர் – த்தி பிவசம் 

77.  EOS – 04 தசற்ல வரள், இன்ஸ்லதர் சரட் – 1  (INSPIREsat  - 1) ற்றும்  ன் ஸ் 

- 2 டி டி (INS-2TD) ரக்தட்டுள் ந் ரக்தட் மூனம் விண்ணில் ப்தட்டது  -   

பி ஸ் ல் வி – சி52 (PSLV-C52) 

78. 2022ம் ஆண்டு வசி இலபஞர் திண விரவிலண தரண்டரடுற்ர வர்வு 

தசய்ப்தட்டுள்ப ம் - புதுச்வசரி 

79. சர்வச வரர ம் அலவுள்ப இடம்  - லயரதரத் 

80.  எரங் வசி பூங்ர அலந்துள்ப இடம் – அசரம் 

81. உனத் த்துடன் கூடி எரு புதி ஜல்லிட்டு பரம் அலவுள்ப இடம்  - 

அனங்ரல்லூர் 

82. 20து டரக்ரசர்வச திலப்தட விரவில் ஆசி திலப்தட வதரட்டிப் பிரிவில் சிநந் 

திலப்தடத்திற்ரண விருது ததற்ந திலப்தடம் – கூரங்ள் 

83. இந்திரவின் லனல ததரருபரர ஆவனரசர் - ஆணந் ரவஸ்ன் 

84. வசி ளிர் திணம் - பிப்ரி 13 



 

 

85. ஆண்டு வரறும் உன ச ல்லிக் ரம் அனுசரிக்கும் ரம் - பிப்ரி 

86. இந்தி அருங்ரட்சிங்ள் உச்சி ரரடு லடததற்ந இடம் -  யரதரத் 

87. பிரின் 87 து ன் கீ தரத் நிழ்ச்சி - 27.03.2022 

88.  பிரின் தி சக்தி ன்தது  - சரலனள், ரியில்வ, விரண நிலனங்ள், 

துலந முங்ள், விலவு வதரக்குத்து,  நீர்ழிள்,  வதரக்குத்து உள்ட்டலப்புடன் 

தரடர்புலடது 

89. ததரருபரர ஆய்றிக்லயின்தடி 2022 – 2023 நிதிரண்டிற்ரண இந்திரவின் 

ததரருபரர பர்ச்சி  -  8 முல் 8.5 %  இருக்கும் 

90. இந்தி அசின் ற்வதர முன்ல ததரருபரர ஆவனரசர் – வி. ஆணந் 

ரவஸ்ன் (துலல வசர்ந்ர்) 

                       முந்ல ததரருபரர ஆவனரசர்  - வ.வி.சுப்பிணின் 

91. முல் ததரருபரர ஆய்றிக்ல - 1950 – 51 

          (1964 லயில் முந்தி தட்தஜட்டுடவணவ ததரருபரர ஆய்றிக்லயும் ரக்ல் 

தசய்ப்தட்டது) 

92. ணதல் அதிரிப்பின் அடிப்தலடயில் 3து இடத்தில் உள்ப ரடு - இந்திர 

93. மித்தின் ந் புலிள் ணக் ரப்தத்திற்கு திப்பு மிக் TX2 (Doubling Tiger 

Population) ன்ந விருது ங்ப்தட்டுள்பது - சத்திங்னம் 

94. திண்டுக்ல் 9 தரரட் மின்சரம் உற்தத்தி தசய்யும் லயில் சூரி சக்தி ஆலன 

அலத்துள்ப நிறுணம்  -  .டி.சி. 

95. 2021 ஆண்டிற்ரண யுபுஸ்ரர் விருது ததற்ந ழுத்ரபர்  -ரர்த்திக் 

தரனசுப்பிணின் (ரல் :  ட்சத்திரசிள்) 

96. இந்திரவின் முல் விரணம்ரங்கி ப்தல்  - INS விக்ரந்த் 

97. உன ரச வரய் திணம் - ரர்ச் 24 

98. யர்னரல் வரு வம்தடுத்ப்தட்ட ஆரய்ச்சி லத்ல வசர்ந் விஞ்ஞரனிள் 

ண்டுபிடித் வதி ததரருள் -  தள்ளி ஆண்டிணி தடல்லுலடு (AgSbTez) 

99. ஆசிரவின் மிப்ததரி ரல்லட ஆரய்ச்சி லம் லனரசல் - வசனம் 

100. இ – ரகில் இலபம் ன்தது - நுர்வரர் குலநதீர்க்கும் பம் – 15 

ரநினங்ள் ற்றும் என்றி பிவசங்ளில் தசல்தட்டு ருகிநது – முலில் 

தசற்தடுத்தி ரநினம் தில்லி – நுர்வரர் ஆலத்தில் புரர்லப மின்ணணு 

முலநயில் ரக்ல் தசய் ட்டங்லபயும் இல ழியில் தசலுத்னரம் 

101. தளிரடு ரழ் இந்திர்ளுக்கு அஞ்சல் ரக்குள் இல்லன - அஞ்சல் ரக்கு 

சதி   க்ள் பிதிநிதித்துச் சட்டம் 1951 ன்ந சட்டத்தில் பிரிவு 60ன் கீழ் அஞ்சல் 

ரக்கு சதி ங்ப்தடுகிநது. 

102.  பிவசிலின் அவசரனிர -1 ன்ந முன்ல தசற்ல வரலபயும் 18 இல 

தசற்ல வரலபயும் வியுள்ப ரக்தட் - பி ஸ் ல் வி – 51 

103.  ‚ம் தசன்லண ஸ்ரர்ட் அட்லட‛ ன்தது -   தசன்லண ததரு ரரட்சி 

லங்ளில் ரி ற்றும் தன்தரட்டுக் ட்டங்லப டிஜிட்டல் முலநயில் தசலுத் 

ழில தசய்கிநது 

104.   உன ணவினங்கு திணம் - ரர்ச் – 3 



 

 

           ருத்துரு- ணங்ள் ற்றும் ரழ்ரரங்ள் நிலனரண க்ள் ற்றும் வரள் 

            Forest and Livelihoods: Sustaining People and Planet 

 

 

105.  அசரமில் ரப்தட்ட இலலனலச் வசர்ந் லன ஆட்டின் ததர்- இரனர  

  தசவர (இந் ஆடு ழுல, தசு ற்றும் தன்றி ஆகிற்றின் னப்பு இணத்ல     

  எத்திருக்கிநது - இது ணவினங்கு தரதுரப்பு சட்டம் 1972 அட்டலண 1ல்     

  தட்டிலிடப்தட்டுள்பது) 

106.  இந்திரவின் முனரது லப்தடுத்ப்தட்ட குளிர்சரண யில்வ முலம்  -  

தங்ளூரு 

107. இந்திரவின் முனரது எருங்கிலந் இத்தி ததரருள் பூங்ர – தும்கூர் - 

ர்ரடர 

108.  தசன்லணயின் மிப்ததரி வட்வர யில் நிலனம் - ரம் 

109. உன ப்தல் வதரக்குத்து துலநயில் முழுதும் ததண் அதிரரிபரல் இக்ப்தடும் 

ப்தல் - ம்.டி.ஸ்ர் கிருஷ்ர - ரவிமும்லத 

110. சமூ நிலனயிலும் , ல்வி நிலனயிலும் பின்ங்கி ரர்ளுக்கு நீட் வர்வு 

ற்தடுத்தியுள்ப தரதிப்பு குறித்து ஆர அலக்ப்தட்ட குழு      -      நீதிசர் 

.வ.ரஜன் குழு 

111.  மிழ்ரட்டின் ஆளுணர இருமுலந தவி கித்ர்  - சுர்ஜித்சிங் தர்ணரனர   

(வ 24 1990 முல் பிப்ரி 15 1991 ற்றும் ம்தர் 3  2004 முல் ஆஸ்ட் 31  2011 

ல) 

112. ர்ப்பிணி ததண்ள், குந்லளுக்கு டுப்பூசி தசலுத்தும் திட்டம்  -

 இந்திர னுஷ் டுப்பூசி திட்டம் 

113.  சரர்ரம் திட்டம் : உத்ண்டில் தத்ரிரத் வரர்ரத் புனிஸ்னங்லப 

இலக்கும் திட்டம் 

114. சரர்ரம் திட்ட ண்ரணிப்புக் குழுவின் லனர்  - .வ.சிக்ரி 

115. வசி அபவில் நீர்வனரண்லயில் மிம் ததற்ந இடம்  - 3 து இடம் 

116. ர்புந உள்பரட்சி அலப்பு பிரிவில் துல ரரட்சிக்கு – 3 து இடம் 

117. ஞ்சர விற்தலண தசய்யும் தர்லப குண்டர் சட்டத்தில் லது தசய்யும் திட்டம் - 

ஆதவசன் ஞ்சர வட்லட 2.0 

118. னுஷ்தரடி லனன்ணரர் – தரக்ஜனசந்தில 19 ணி வத்தில் நீந்தி டந் 

சிறுன் ததர் – சிவணன் 

119. ந் ஊரில் டத்ப்தட்ட அரய்வில் தங்ரன தரசி ணிள் ண்தடடுக்ப்தட்டண 

– தம்தக்வரட்லட- சிரசி 

120.  இ-சஞ்சீனி - இது தரலன ருத்து வசல. வரளிள் ரவரளி 

முலநயில் தரலனதூத்தில் உள்ப ருத்து நிபுர்ளிடம் ஆவனரசலண ததந 

உவுகிநது.  தணரளிளின் வீடுளுக்கு ரண சுரர வசலலப தரண்டு 

தசல்ன் மூனம் கிரப்புந – ர்புந இலடதளியிலண குலநக் உவுகிநது. 



 

 

121.  மித்தின் ஆளுணர குலநந் ரட்ள் தவி கித்ர் - ம்.ஸ்.இஸ்ரயில் 

(9 ரட்ள்- அக்வடரதர் 27 1980 முல் ம்தர் 4 1980) 

122. முனரது டரடும் உர் சந்ல - வசனம் 

123. ஜி 7 கூட்டலப்பின் 47து உச்சி ரரடு லடததற்ந இடம் -  இங்கினரந்து 

124. இந்திரவில் சுரரம் ற்றும் ஆவரக்கி ன லங் நிறுவுதில் முலிடத்தில் 

உள்ப ரநினம்  - ர்ரடர 

125. உன சுரர அலப்பு முல் உயிரி ல சதில நிறு உள்ப ரடு - 

சுவிட்சர்னரந்து ஆய்ங்ளிடம் கிருமிலப தகிர்ந்து தரண்டு ஆரய்ந்து 

அற்ததிரண ரர்நிலனல உருரக்குல் 

126. லனஞர் நூனம் அலவுள்ப இடம்  - துல 

127. நிதி ஆவரக் தளியிட்டுள்ப 2020 – 21 ம் நிதி ஆண்டிற்ரண நிலனரண பர்ச்சி 

இனக்கு குயீட்டு ண் தட்டிலில் இண்டரம் இடம் ததற்ந ரநினம்- மிம்  74 

புள்ளிள் 

128. இந்திரவில் அதி வசி பூங்ரக்லப தரண்ட ம் - த்தி பிவசம் ற்றும் 

அந்ரன் நிவரதரர் தீவுள் (என்தது வசி பூங்ரக்ள்) (அசரம் 7து வசி 

பூங்ரக்ள் இண்டரது இடம் , ற்வதரது 7து வசி பூங்ர தஹிங் தட்ரய்) 

129. புல் ருல முன்கூட்டிவ ண்டறியும் தரழில் நுட்தம் உருரக்கி ..டி - 

ரக்பூர் 

130. இந்திரவின் முனரது டிஜிட்டல் சுரர லம் -  தரய்டர டிஜிட்டல் சுரர  

லம் 

131.  ற்வதரது (2021) இந்தி தலடயில் இலக்ப்தட்ட அதி வீண இனகு தயலிரப்டர் 

– ம்.வ.3 முற்றிலும் உள்ரட்டிவனவ உருரக்ப்தட்டது – HAL (Hindustan Aeronautics 

Ltd) உருரக்கிது 

132.  இந்தி டவனர ரல்தலடயில் ற்வதரது (சூலன 2021) வசர்க்ப்தட்ட புதி டல் 

வரந்து        ரணம்  -    சஜரக் 

133. குரர்க் – குளுரன் பிபரஸ்ர:  எளியின் வத்தினுலட வத்தில் துள்லப 

என்வநரடு என்று வரச் தசய்ரல் ததரு தடிப்பிற்கு பிநகு வரன்றி முல் 

ததரருள் இது மீண்டும் உருரக்ப்தட்டது. இந் ததரருள் எரு தரடி ட்டுவ நீடித்து. 

தடன்ரர்க் – வரதன்வயன் தல்லன ஆரய்ச்சிரபர்பரல் உருரக்ப்தட்டது 

134. சர்வச ளிர் திணத்லதரட்டி ததண்ளுக்கு ங்ப்தடும் ரட்டின் லனசிநந் 

விருது - ரரி சக்தி புஸ்ரர் (ததண்ள் ற்றும் குந்லள் ன அலச்சத்ரல் 

ங்ப்தடுகிநது. தரழில் முலணவு, வபரண்ல, சமூப்தணி, ல்வி, இனக்கிம், 

தரழியில், லனள், அறிவில் தரழிந்நுட்தம் ,  ததரறியில், ணிம், 

ஊணமுற்வநரர் உரிலள், ணவினங்குள் தரதுரப்பு ஆகி துலநளின் கீழ் 

ங்ப்தடுகிநது) 

       3 மி ததண்ளுக்கு விருது :- நீனகிரி ரட்டம் வரடர் ம்பிரய்டரி 

லவிலணஞர்ள், தஜமுத்து ற்றும் வஜம்ர, ணன ருத்துர் ரர ங்சரமி 

135. இந்திரவின் .ர. எருங்கிலப்தரபர் – வயரம்பி ரர்ப் (தில்லியில் உள்ப க்கி 

ரடுள் சலதயின் .ர. எருங்கிலப்தரபர்) 



 

 

136. டில்லியில் உள்ப க்கி ரடுள் சலத அலுனம் ந் இரு ரடுளுக்குப் 

ததரதுரணது – இந்திர ற்றும் பூட்டரன் 

137. 2022 ஆண்டுக்ரண அவ்லரர் விருது – கிரிஜர குரர்தரபு 

138. MGR தரம்தரி தல் தரதுரனர் விருது – 2020-21  - ருப்பு வுனி ம் சரகுதடியில் 

அதி சூல் தசய் ரக்ல் தச.மூர்த்தி 

139. இந்திரவின் முனரது தர்னிச்சர் பூங்ர – தூத்துக்குடி 

140. என் ஸ்டரப் தசன்டர் – ததண்ளுக்ரண ற்ரப்பு தயிற்சி முரம் 

141. னடரக் ல்ரன் தள்பத்ரக்கில் வீம் அலடந் மி வீர் தபுனிக்கு 

அளிக்ப்தட்ட விருது  - வீர் சக்ர 

142. ர்ணல் சந்வரஷ் தரபு – ரவீர் சக்ர 

143. .ர. வின் நீடித் பர்ச்சிக்ரண இனக்குலப தசற் தடுத்துதில் முலிடம் ததற்ந 

இந்தி ம் – சிம்னர ( இண்டரமிடம் – வரல, ட்டரமிடம் – திருச்சி) 

144. நிதி ஆவரக் துல லனர் – ரஜிவ் குரர் 

145. விரணம் தலடயின் புதி லனல பததி - வி.ஆர். சவுத்திரி 

146. தரதரணர தரற்று தீவிர இருந் வதரது தரலன ருத்து வசல   

          ணிசர தங்ளித்து ருத்துலணளின் சுல குலநந்து 

 ஆந்திர ரநினம் -  முலிடம் 

 ர்ரடர  -   2ம் இடம் 

 வற்கு ங்ம் -   3ம் இடம் 

 மிழ்ரடு   -   4ம் இடம் 

 உத்திபிவசம் -   5ம் இடம் 

147. சந்திரன் 2 விண்னம் நினவில் வற்தநப்பில் ண்டுபிடித் ரயு- ஆர்ரன்-40 

148. 94து ஆஸ்ர் – சிநந் திலப்தடம் – வரடர 

                  சிநந் அந்நி தரழி திலப்தடம்- டிலவ் ல ரர் (ஜப்தரன்) 

             சிநந் இக்குர் - வஜன் வம்பின்( தி தர் ஆஃப் தி டரக்)            

     சிநந் டிர் – வில் ஸ்மித் 

    சிநந் டில – தஜசிர வசஸ்தடயின் 

149.  சிநந் எளிப்ததிவு சிநந் தடத்தரகுப்பு, சிநந் லனடிலப்பு, சிநந்           

விஷில் ததக்ட் சிநந் எலிதரகுப்பு, சிநச் பின்ணணி இலச - டியூன் 

150. 2022 ம் ருடம் ங்ப்தட்ட தரத் தத் விருதுள் - 128 

             குடிசு திணத்லதரட்டி ங்ப்தடுகிநது 3 பிரிவுள் – தத்பூசன், தத்ஶ்ரீ, தத்   

             விபூன் 

151. 2022 தத்ஶ்ரீ விருது ததற்ந தம்ததரும் டில - சவுரர் ஜரணகி 

152. வசி புள்ளியில் அலுனம் (ஸ் ஸ் எ) ஆய்றிக்லயின்தடி இந்தி 

விசரயிளின் சரசரி எரு ரள் ருரணம் - 27 ரூதரய் 

153. ரத்ர ரந்தி வசி ஊ வலன உறுதி திட்டத்தில் தணிரற்றும்        

எருருக்ரண எருரள் ஊதிம் - 245 ரூதரய் 

154. அசு இற்ல வபரண் லத்திற்கு ரருலட ததர் சூட்டப்தட்டுள்பது – 

ம்ரழ்ரர் 



 

 

155. கிரங்ளில் எருங்கிலந் பர்ச்சில உருரக் தசற்தடுத்ப்தடும் திட்டம் – 

லனஞர் வபரண் பர்ச்சித் திட்டம் 

156. க்ள் னனுக்ரண பிச்சலணலப விரதித்து முடிவு தசய்யும் உரி அலப்தரண 

ரடரளுன்நம் ‚ஜணரத்தின் ஆனம்‛ ணக் கூறிர் .  குடிசுத் லனர்  

ரம்ரத் வரவிந்த் 

157. 2021 தரரலிம்பிக்ஸ் எலிம்பிக் வதரட்டியில் துப்தரக்கி சுடுலில் ங்ம் தன்ந இந்திர் 

– அனி வனரர ( ரஜஸ்ரன்) 

158. குரய் ழி வஸ் விநிவரம் ந் இரு ங்ளிலடவ குங்ப்தட்டது - தரச்சி 

ற்றும் தங்ளுரு 

159. நிஷ்டர வதரன் ன்தது – அறிதின் வதசி 

160. வசி தசுல தீர்ப்தரத்தின் லனர் – ஆர்ஷ் குரர் வரல் 

161.  வசி தசுல தீர்ப்தர வின்தடி ரற்று க்குறியீடு  

50 புள்ளிள் ல - தரதுரப்தரணது 

51 - 100 - மிரணது 

101 - 150 - வரரளிளின் உடல் னனுக்கு தீங்ரணது 

151 - 200 - ஆவரக்கி ரணர்ளுக்கும் துங்கு விலபவிக்கும் 

201 - 300 - அதி தீங்கிலண ற்தடுத்தும் 

301 - 500 - அதரம் 

162.  பி.ஸ்.ல்.வி. C50 ரக்தட் மூனம் ப்தட்ட தரலன தரடர்பு தசற்ல வரள் – 

சி.ம்.ஸ். 01 (இல ழி – ல்வி, தரலன துத்தும். வதரிடர் வனரண்ல) 

163. 2020 .ர. சலதயின் சுற்றுச் சூல் பிரிவு – இபம் சரலரபர வர்வு தசய் 

தரின் ததர்  - வித்யுத் வரன் (விசர ழிவுளில் இருந்து திப்பு கூட்டு 

ததரருள்லப உருரக்கு திட்டம்) 

164. நினவில் ரதிரிலப பூமிக்கு திரும்பி சீண விண்னம்  - சரங்கி 5 

165. சர்வச சிறுரனிங்ள்ஆண்டு ண ந் ஆண்டிலண .ர அறிவித்து - 2023 

166. யில் தணிருக்ர தயல்ப் லனன் ண் – 139 

167. சல் ததன்ன் திட்டம்  - னிரர் ஊழிர்ளும் சு தரழில் புரிதர்ளும் 

ஏய்வூதிம் ததறும் திட்டம் 

168. இந்திர ங்வசம் இலடவ (திரிபுர) திநந்து லக்ப்தட்ட தரனம் – லத்ரி வசது 

தரனம் 

169. ண்ணீருக்ரண  சரப்ம் ண .ர. ரல் அறிவித் ருடம் - 2018 – 2028 

170. வஜஸ் இனகு வதரர் விரணத்தில் இலக்ப்தட்ட வுல – லதத்ரன் 5 

171. ஸ்.சி.ஏ ரடுளின் (ங்ரய் எத்துலப்பு ட்டலப்பு) கூட்டு ரணு தயிற்சி 

லடததற்ந ரடு - ஷ்ர 

172. ரங்ரய் எத்துலப்பு அலப்பின் ருடரந்தி உச்சி ரரடு லடததற்ந ரடு - 

ஜிகிஸ்ரன் 

173. ரவிரி வனரண்ல ஆலத்தின் முழு வ லனர நிமிக்ப்தட்டுள்பர்- 

ஸ்.வ.யல்ரர் 

174. மூத் குடிக்ள் தரதுரப்பிற்ரண உவி ண் 14567 



 

 

175. மிழ்ரட்டில் ருத்து உத பூங்ர அலவுள்ப இடம்-எடம்- ரஞ்சிபும் 

176. துலயில் அலரலடக்கு ரந்திஜி ரறி ரள் ருடம் – 1921 தசப்டம்தர் 22 

177. தள்ளிளுக்ரண புதி தரடத்திட்டத்ல அலக்ப்தட்ட குவின் லனர் -  திரு 

ஸ்தூரி ங்ன் 

178. வதரிடர் ண்தர்ள் திட்டம் ன்தது - தள்பம் புல் வதரன்ந வதரிடர் ரனங்ளில் 

ற்நர்ளுக்கு உவும் லயில் உள்ளுர்ரசிளுக்கு தயிற்சி அளிக்கும் திட்டம் 

179. வசி வதரிடர் நிர்ர ஆலத்தின் 17து நிறுண ரலபதரட்டி இத்திட்டம் 

துங்ப்தட்டது - வதரிடர் ண்தர்ள் திட்டம் 

180. 2020ம் ஆண்டுக்ரண தரனசரகித் புஸ்ரர் விருது ததற்நர் - ழுத்ரபர் ஸ். 

தரனதரதி புத்ம்: ப்தரசி தசரன்ண சிம் 

181. பிவசிலின் அவசரனிர -1 உட்தட 19 தசற்லக் வரள்லபத் ரங்கி விண்ணில் 

தநந் இந்தி ரக்தட் - பி ஸ் ல் வி – சி 51 

182. மிழ்ரடு ரல் அருங்ரட்சிம் அலந்துள்ப இடம் -  தசன்லண  ழும்பூர் 

183. 2009ம் ஆண்டுக்ரண லனஞர் மு.ருரநிதி தசம்தரழி மிரய்வு விருது (முல் 

விருது) ததற்ந அறிஞர் பின்னரந்து ரட்டு வதரசிரிர் அஸ்வர தர்ப்வதரனர 

184. ற்வதரது விருதுள் அறிவிக்ப்தட்ட ருடம் 2010 முல் 2019 ல 

185.  ததண் குந்லள் தரதுரப்புக்ரண மி அசு தசற்தடுத்தியுள்ப வசமிப்பு திட்டம் –    

 தசல்  ள் திட்டம் 

 அதிதட்சம் 2 ததண் குந்லள் 

 16 துக்கு உட்தட்ட ததண் குந்லயின் ததற்வநரர் அல்னது தரதுரனர் 

இத்திட்டத்தில் வசர்ந்து தன்ததநனரம் 

 இதில் க்ல தரடங் குலநந் தட்சம் ரூ 250 தசலுத் வண்டும் 

 ஆண்டுக்கு குலநந்தட்சம் ரூ 250 அதிதட்சம் ரூ 1.50 னட்சம் ல லப்புத் 

தரல தசலுத்னரம் 

 வசமிக்கும் தரலக்கு ஆண்டுக்கு 7.5%  ட்டி ததநனரம் 

 இத்திட்டத்தில் முதிர்வுத் தரலயில் 50% லப்புத் தரலல 

ததண்குந்லயின் வற்தடிப்புக்ர ததநனரம் 

186.  முதிர்வுத் தரல ததண்குந்லயின் திருத்தின் வதரவர அல்னது 21 து 

நிலநலடயும் வதரவர ததற்றுக் தரள்பனரம் 

187.  வசலள் உரிலச் சட்டம் அறிமுப்தடுத்ப்தடும் ண ஆளுணர் உலயில் (2021) 

குறிப்பிடப்ட்டது. வசலள் உரிலச் சட்டம் ன்தது அசு அலப்புபரல் 

ங்ப்தடும் ததரது வசலலப முலநப்தடுத்திட ற்தடுத்ப்தடும் சட்டம் 

188. .ர.ததரது வசலள் திணம்  - சூன் 23 ( சமூத்தின் ததரது வசலயின் 

ன்திப்லதயும் ல்தனரழுக்த்லயும் தரண்டரட ற்தடுத்ப்தட்டது) 

189. மிழ்ரட்டின் ததரருபரர பர்ச்சில வம்தடுத் ஆவனரசலணள் ங் 

முனலச்சருக்ரண ததரருபரர ஆவனரசலணக் குழு அலக் முடிவு 

தசய்ப்தட்டுள்பது 

 சரசூதசட்ஸ் தரழில் நுட்த த்தின் வதரசிரிரும் வரதல் தரிசு    

     ததற்நருரண – ஸ்ர் டஃப்வனர 



 

 

 இந்தி ரிசர்வ் ங்கி முன்ணரள் ஆளுர் -  குரம் ரஜன் 

 என்றி அசின் முன்ணரள் லனல ததரருபரர ஆவனரசர் -டரக்டர்   

     அவிந்த் சுப்பிணின் 

 ததரருபரர நிபுர் வதரசிரிர் - ஜரன் த்வ 

 முன்ணரள் என்றி நிதி தசனரபர் ஶ்ரீ ரரன் ஆகிவரர் இடம்  

ததற்றுள்பணர். 

190. மிழ் ரட்டின் ததரது சுரர துலநயின் தற்றி குறித்து விரிரவும் 

வர்லநரவும் விரதிக்ப்தட்டுள்ப புத்ம் – An Uncertain Glory; India and its 

Contradictions – ஜரன் த்வ ற்றும் அர்த்திர தசன் இலந்து ழுதி புத்ம் . 

ரத்ர ரந்தி ஊ வலன உறுதி திட்டம் இருது ஆவனரசலணரல் 

அலக்ப்தட்டது. 

191. ‚The Dravidian Years‛ – ன்ந புத்த்ல ழுதிர் டரக்டர் . ஸ்.ரரன் 

(ன்வரன்சிங் ஆவனரசர்) 

192. 2021 ஆம் ஆண்டுக்கு புலிட்சர் விருதுக்கு வர்வு தசய்ப்தட்ட இந்தி ம்சரளில 

வசர்ந் தத்திரிக்லரபர் – வர ரஜவரதரனன் (சீணரவின் ஜின்ஜிரங் ரரத்தில் 

உர்குடி தங்டியிணரின் அனங்ள் குறித்து தரடர் ட்டுல ழுதியுள்பரர்) 

193. .ர ததரது சலதயின் (2021 – 22) லனர வர்வு தசய்ப்தட்டுள்பர் – ரனத்தீவு 

தளியுநவுத்துலந அலச்சர் அப்துல்னர சரஹித் (இத்வர்ல் எவ்தரரு ஆண்டும் 

டத்ப்தடும்) 

194.  DG அல்னது 2டி ஆக்ஸி-டி குளுக்வரஸ் ன்னும் ருந்திலண உருரக்கி அலப்பு 

– D R D O  தரதுரப்பு ற்றும் ஆரய்ச்சி வம்தரட்டு லம் (லயரதரத் டரக்டர் 

தட்டீஸ் நிறுணத்துடன் இலந்து DRDO உருரக்கிது. இது தரதரணரவிற்ரண 

ருந்து) 

195. தஸ்ட் சித்தில் 25து முலநர றி சரலண தசய்ர் – சுமி ரீட்டர தர்தர 

– வதரபம் 

196. உனகிவனவ அதி அபவு தசுல இல்ன ரயுக்லப உமிழும் ரடு – லசணர 

197. ந் ரநினத்தில் அதி ண்ணிக்லயில் ரலணள் யிலின் மீது வரதி 

உயிரிந்துள்பண – அசரம் 

198.  இந்திரவின் முனரது வபரண் ததரருள் ற்றுதி ஊக்குவிப்பு லம் – 

ரரஷ்டிர 

199.  A -76 ன்னும் தனிப்தரலந உள்ப இடம் – அண்டரர்டிர (A 76  Ice berg. The World’s 

largest floating Ice berg. Around 4320 Sqkm Around 170 km Length and 25 km wide) 

200. லடட்டரனிக் ப்தலன மூழ்டித் தனிப்தரலந டக்கு அட்னரண்டிக் தணிப்தரலந – 

14.04.1912 

201. உனகின் மிப்ததரி அணுசக்தி நிலனத்திலண ந்தந் ரடுள் இலந்து 

ட்டலக்கின்நண – சீணர ற்றும் ஷ்ர 

202. சுரரம் ற்றும் ஆவரக்கி னலங்லப நிறுவுதில் முலிடத்தில் உள்ப 

ரநினம் – ர்ரடர 

203. சர்வச வநீர் திணம்  - முன்தரழிந் ரடு இந்திர 



 

 

204. 2020 ம் ஆண்டிற்ரண உன டணக்லன விருதிலண தன்ந முல் இந்திர் – 

சுவஷ் முகுந்த் 

205. ரஸ் புல் ததர் லத் ரடு – ஏன் 

206. த்தி புனணரய்வு அலப்பின் ற்வதரல லனர் – சுவதரத் குரர் தஜய்ஷ்ரல் 

207. உன அபவில் அதி ண்ணிக்லயில் புலபிடிப்தரபர்ள் தரண்டுள்ப ரடு -  

சீணர 

208. இந்திரவில் கிங்கு தயிர்ளின் ரன் ண அலக்ப்தடுதர் – N.M.சரஜி – வபர 

209. இந்திரவில் அதி அபவில் அந்நி வடி முலீட்லட ததற்ந ரநினம் – குஜரத் 

 

 

210. YUVA திட்டம் ந் அலச்சத்ரல் தரடங்ப்தட்டுள்பது – ல்வி 

 Young, Upcoming, Versatile, Authours, Prathan mantra Yuva Yojana launched by PM on  

30.03.2022 

 இந்தி னரச்சரம் இனக்கிம் தண்தரட்லட உன அபவில் டுத்து தசல்ற்று 

இபம் ழுத்ரபர்லப ஊக்குவிப்தது 

 ஆறு ரங்ளுக்கு ரூ.50000 ன்ந எட்டுதரத் உவித்தரல கிலடக்கும் 

211.  லனஞர் நிலணவு நூனம் அலவுள்ப இடம் – துல 

212. 2020 – 21 ஆம் ஆண்டிற்ரண நிலனரண வம்தரட்டு இனக்குள் குறியீட்டில் 

முலிடத்தில் உள்ப ரநினம் – வபர (Sustainable Development Goals) 

213. ஃலதசர் தவரதடக் வரவிட் 19 டுப்பூசில ண்டுபிடித் நிறுணங்ளில் என்நரண 

Bio NTech ந் ரட்லட வசர்ந் – தஜர்ணி 

214. .ர. ததரது சலதரல் அலக்ப்தட்ட 17 SDG ள் (Sustainable Development Goals) 

1. றுல இன்ல 

2. தசி இன்ல 

3. ல்ன ஆவரக்கிம் ற்றும் ல்ரழ்வு 

4. ரண ல்வி  

5. தரலிண சத்தும் 

6. சுத்ரண நீர் ற்றும் சுரரம் 

7. ளிவு ற்றும் தூய்லரண ஆற்நல் 

8. எழுக்ரண வலன ற்றும் ததரருபரர பர்ச்சி 

9. தரழில் புத்ரக்ம் ற்றும் உட்ட்டலப்பு 

10. குலநக்ப்தட்ட சத்துமின்ல 

11. நிலனரண ங்ள் ற்றும் சமுங்ள் 

12. ததரறுப்தரண நுர்வு ற்றும் உற்தத்தி 

13. ரனநிலன டடிக்ல 

14. ண்ணீருக்கு அடியில் ரழ்க்ல 

15. நினத்தில் ரழ்க்ல 

16. அலதி நீதி ற்றும் லுரண நிறுணங்ள் 

17. இனக்குளுக்ரணண கூட்டரண்லள் 



 

 

215. மிழ்ரடு ரநின லனல வர்ல் ஆலர் – வி. தனிக்குரர் 

216. உன தரல் திணம் - சூன் 1 (  ர FAO ஆல் Food Agriculture Organisation of UN ஆல் 

ற்தடுத்ப்தட்டது) 

217. வசி தரல் திணம் - ம்தர் 26 

218. இந்திரவின் தண்ல புட்சியின் ந்ல ர்கீஸ் குரினின் பிநந் திண 

நிலணர தரண்டரடப்தடுகிநது 

219. சூன் 1  சர்வச ததற்வநரர்ள் திணம் 

220. உன சுற்று சூல் திணம் - சூன் 5 

221. குந்ல தரழினரபர்ளுக்ரண உன திணம் -  சூன் 12 

222. உன அதிள் திணம் - சூன் 20 

223. உன இத்ரண திணம்-  சூன் 14 

224. சர்வச வரர திணம் – சூன் 21 

225. வசி சச தீர்வு திணம் 09.04.2022 

             வரட்டில் நிலுலயில் உள்ப  க்குளுக்கு தீர்வு ரணுல் 

226. சச தீர்வு ரம் 6.04.2022 to 13.04.2022 

227. வசி னி உரில ஆலத்தின் புதி லனர் – அருண் மிஸ்ர 

228. இந்திரவில் ண்டுபிடிக்ப்தட்ட புதி ல தரதரணர லஸ் – தடல்டர – 

B.1.617.2 

229. இந்திரவில் 100% தரதரணர டுப்பூசி தசலுத்திக் தரண்ட முல் கிரம் – வரன் 

– ம்மு ரஷ்மீர் 

230. சூன் 2021 வுளின் தடி அந்நி தசனரணி லயிருப்பில் உன அபவில் 

இந்திரவின் இடம் – 4 து 

231. New Big 5 திட்டம் ன்தது – ண உயிரிலப நிற்தடம் டுக்கும் திட்டம் 

232. உன சுரர ன்நத்தின் லனல ததரறுப்லத ற்றுள்ப ரடு –பூடரன் 

233. முனரது டரடும் உர்சந்ல திட்டம் தரடங்ப்தட்ட இடம் – வசனம் 

234. முனரம் ந்ரண்டு திட்டம் - 1951 – 1956 (முக்கித்தும் – விசம் ரவரர், 

ஹிரகுட், தக்ரங்ள், வரசி, சரம்தல், ரர்ஜீர, யூரக்ஸி அல வதரன்ந 

அலள் ட்டப்தட்டண) 

235.  2து ந்ரண்டு திட்டம் – 1956 – 1961 (தரழில்ளுக்கு முக்கித்தும்) 

 பினரய் – ஷ்ர உவி 

 துர்ரபூர் – பிரிட்டன் உவி 

 ரூர்வனர – தஜர்ன் உவி 

 அணுசக்கி ஆலம், ச முலந ரம் அறிமும் 

236. 3து ந்ரண்டு திட்டம் - ற்சரர்பு வரக்ம் 

 ததிப்பு 36% உர்ல் 

 சீண தலடதடுப்பு, தரகிஸ்ரன் வதரர், தஞ்சம் வதரன்ந ரங்னரல் வரல்வி 

237. ஆண்டுத் திட்டம் – 1966- 1969 – திட்ட விடுமுலந ரனம். தசுல புட்சி அறிமும் 

238. 4ன்ரம் ந்ரண்டுத் திட்டம் 

 நிலனரண பர்ச்சி ற்றும் ன்னிலநவு 



 

 

 திட்டம் வரல்வி (தரகிஸ்ரன் வதரருக்கு பின் ங்வசம் அதிள் ருல 

தவீக்ம் ரம்) 

239. 5ம் ந்ரண்டுத் திட்டம் றுவதர் – குலநந் தட்ச வல திட்டம்  

 முக்கி குறிக்வரள் - றுலல எழித்ல் 

 20 அம்ச திட்டம் அறிமும் 

240. சுற்சி திட்டம் – 1978 - 1980 

241. 6ம் ந்ரண்டுத் திட்டம்-ருரண ற்நத்ரழ்வு குலநத்ல், றுலல அற்றுல் 

242. 7து ந்ரண்டுத் திட்டம் – உவு, வலனரய்ப்பு, உற்தத்திதிநன், ற்சரர்பு 

 ஜயர் வரஜ்ரர் வரஜணர திட்டம் அறிமும் 

 வலனக்கு உவு திட்டம் அறிமும் 

243. ஆண்டுத் திட்டம் – 1990-1942 

244. 8து ந்ரண்டுத் திட்டம் – 1992 – 1997 

 வலனரய்ப்பு , ல்வி, னிப வம்தரடு, க்ள் தரல ட்டுப்தரடு, வரண 

ததரருபரர பர்ச்சி 

 புதி ததரருபரரக் தரண்ல அறிமும்  

 பி ந்திரி வரஜ்ரர் வதரஜணர திட்டம் அறிமும் 

245.  9ம் ந்ரண்டுத் திட்டம் – 1997 – 2002 

 வபரண்ல, கிர பர்ச்சி, றுல எழிப்பு, சர் சிக்ர அபிரன் திட்டம் 

அறிமும் 

246. 10ம் ந்ரண்டுத் திட்டம் – 2002 -2007 

 வடி அந்நி முலீடு, தரழினரபர் முன்வணற்நம் 

247. 11து ந்ரண்டு திட்டம் 2007 – 2012 

 தரத் உள்ரட்டு உற்தத்தி 8 முல் 10% அதிரித்து 70 மில்லின் புதி 

வலனரய்ப்பு உருரக்குல் 

248. 12 து ந்ரண்டுத் திட்டம் - 2012 – 2017 

 சரசரி பர்ச்சி விகித்தின் இனக்கு 8.2 சவிகிம் ஆகும். 

 இது முன்ணர 9 சவிகிர இனக்கு நிர்யிக்ப்தட்டது. ஆணரல் உள்ரட்டு  

ற்றும் உன சூழ்நிலனரல் 8.2 சவிகிர குலநக்ப்தட்டது. 

 உள்ட்டலப்பு, சுரரம் ற்றும் ல்வி ஆகிற்றிற்கு அதி முக்கித்தும் 

ங் வண்டும். 

 இந் 5-ஆண்டு ரனத்தில் விசரத்துலந பர்ச்சி 4 சவிகித்ல அலட 

வண்டும். 

 றுல எழிப்பில், திட்டக்குழு றுல விகித்ல 10 சவிகிர குலநக் 

வண்டும்.  

 ற்ததரழுது 30 சவிகி க்ள் றுலயில் ரழ்கின்நணர். 

249. ஆர்தடமிஸ் 2 திட்டம் – நினவுக்கு னிர்லப அனுப்பும் ரசரவின் திட்டம். இன் 

முக்கி ததரறுப்பிற்கு வரலல பூர்வீர தரண்ட சுதரஷினி அய்ர் நிணம் 

250. சமீதத்தில் வரல ரட்டம் ஆலட்டி லனளில் ண்டறிப்தட்ட அரில 

உயிரிம் – ஆசி அல – சப்வடரலூதசப்ஸ் நீல்கிரிதன்சிஸ் 



 

 

251. வதரிடர் ரனங்ளில் ஆதத்துள் குறித்து ல் தரிவிக்கும் ரட்ஸ்ஆப் ண் – 

9445869848 

252. லன அறிவில் ல்லூரிளில் , ல்வியில் ல்லூரிளில் ஆன்லனன் குப்புள் 

தரடர்தர புதி விதிமுலநலப குக் அலக்ப்தட்ட குழுவின் லனர் – 

பூசந்தின் 

253. எடிரவில் ரப்தடும் ஏலிவ் ரிட்வன ஆலலப தரகுரப்தற்ர இந்தி  

டவனர ரல்தலட வற்தரண்டுள்ப டடிக்ல – ஆதவசன் ஏவிர 

254. மிக்கும் வசி பூங்ர உள்ப ரநினம் – ணிப்பூர் 

255. உனகில் முன்முலில் ந் வரய்க்கு தசற்ல டுப்பூசி ண்டறிப்தட்டது  - 

தயப்தலடப்பிஸ் B 

256. மிழ்ரட்டில் சட்டன்ந உறுப்பிணர் தரகுதி வம்தரட்டுநிதி – 3 வரடி 

257. 108 இனச ஆம்புனன்ஸ் திட்டம் தரடங்ப்தட்ட ரள் – 15.9.2008 

258. லனஞர் ரப்பீட்டுத்திட்டம் தரடங்ப்தட்ட ரள் – 23.7.2009 

259. மிழ்ரடு வபரண் நிதிநிலன அறிக்லயில் தரிவிக்ப்தட்டுள்ப முருங்லக்ரண 

ற்றுதி ண்டனத்தில் உள்படக்கி ங்ள் – வனி, திண்டுக்ல், ரூர், 

தூத்துக்குடி, அரிலூர், திருப்பூர், துல 

260. தசஸ் எலிம்பிரட் லடததநவுள்ப இடம் – தசன்லணயில் ரல்னபும் 

261. தசஸ் எலிம்பிரட்டிற்ர நிமிக்ப்தட்டுள்ப சிநப்பு அலுனர் – வஸ் அது 

262. தசன்லண – ரல்னபுத்தில் லடததநவுள்ப தசஸ் எலிம்பிரட் த்லணரது 

விலபரட்டு – 44து July 28 முல் ஆஸ்ட் 10 ல 

263. Mecca of Chess – தசன்லண 

264. Chess Capital of India – தசன்லண 

265. ன் கி தரத் முலில் துங்ப்தட்ட ரள் – 3rd October 2014  

266.விசரயிள் ங்ளுக்கு விருப்தரண தரழியில் சரிரண வத்தில் சரிரண 

லனப் ததந தரடங்ப்தட்டுள்ப இல பம் – கிசரன் சரதி 

267. ரட்டிவனவ புதி வசி ல்விக் தரள்லல முல் முலில் அல்தடுத்தி 

ரநினம் – ர்ரடர 

268. க்லப வடி ருத்தும் தரடங்ப்தட்ட ரட்டம் – கிருஷ்கிரி சூபகிரி ஊரட்சி 

என்றிம் – சதள்ளி கிரம் 

269.அன்லண மிழில் அர்ச்சலணதிட்டம் தரடங்ப்தட்ட இடம் (வரயில்)- தசன்லண 

யினரப்பூர் தரலீஸ்ர் வரயில் 

270.  இந்திரவில் முதிர்ள் அதிம் உள்ப ரநினங்ளில் மித்தின் இடம் – 

இண்டரது 

271. ர்ப்பிணிளுக்கு டுப்பூசி வதரடுதில் முலிடம் – மிழ்ரடு 

272. உள்ரட்டிவனவ ரரிக்ப்தட்ட இந்திரவின் முனரது விரணம் ரங்கி ப்தல் –  

ன் ஸ் விக்ரந்த் 

273. வடரக்கிவர எலிம்பிக்கில்  ந் ரட்டு அணில வீழ்த்தி இந்திர தண்னம் 

தன்நது – தஜர்ணி 

274. வசி ளிர் ஆலத் லனர் – வர சர்ர 



 

 

275. மிழ்ரடு ளிர் ஆலத் லனர் - ஸ்.குரரி 

276. சர்வச ரலணள் தரதுரப்பு திணம் – ஆஸ்ட் 12 

277. 100% வரவிட் டுப்பூசி தசலுத்ப்தட்ட இந்திரவின் முல் ம் – புவணஸ்ர் 

278. இந்திர டற்தலட 21 கூட்டு தயிற்சியில் இந்திரவுடன் இலந்து தங்வற்ந ரடு – 

ஷ்ர 

279. இந்திரவின் முனரது ரனிங்கி .டி.ம்  - குருகிரம் 

280. இந்தி வினங்கில் க்தடுப்பு அலப்பின் முல் ததண் இக்குர் – திரிதி 

தரணர்ஜி 

281. 2021 ம் ஆண்டின் மித்தின் சிநந் ரரட்சி – ஞ்சரவூர் 

282. இந்திரவின் முல் தி இற்ல ரிரயு உற்தத்தி லம் அலந்துள்ப இடம் – 

ரக்பூர் 

283. 2021 ம் ஆண்டு சர்வச ரணு வதரட்டிள் லடததநவுள்ப இடம் – ஷ்ர 

284. வதரலிஸ் துலநயில்  மிவும் சிநப்தர வீதீ தசல்ள் புரிதர்ளுக்ர ங்ப்தடும் 

விருது – PMG Police Medal for Gallantry 

285. இருமுலந PMG விருது ததற்ந IPS அதிரரி – டரக்டர் யரிதரனரஜி 

286. தற்கு யில்வயில் முல்முலநர தசுல யில் நிலனத்திற்கு ங்ப்தடும் 

பிபரட்டிணம் விருது ததற்ந மி யில் நிலனம் – வரல யில் நிலனம் 

287. உனகிவனவ மிவும் உரண சரலனல தரண்ட ரடு – இந்திர 

288. கிக்கு னடரக்கில் உம்லிங் னர தரஸ் தகுதியில் 19300 அடி உத்தில் 52 கி.மீ சரலன 

அலக்ப்தட்டது 

289. உனகின் மிப்ததரி மிக்கும் சூரி சக்தி தண்ல இந்வரதணசிர – தரம் ரில் 

அலக்ப்தடவுள்பது 

290. 1 ணி வத்தில் எருமில்லின் க்ன்றுள் ட்டு சரலண புரிந் ரநினம் – 

தலுங்ரணர 

291. தணு ரற்நம் தசய்ப்தட்ட (வரல்டன் லஸ்) லல ணி ரீதியினரண  

உற்தத்திக்கு அங்கீரித் முல் ரடு – பிலிப்லதன்ஸ் (லட்டமின்  அதிம்) 

292. உனகின் மிவும் சதி தலடத் கிரம் – குஜரத் ட்ச் ரட்டம் – ரதர் னிதர் 

வசமிப்பு 15 னட்சம் 

293. பின்னரந்து அசரல் ங்ப்தடும் 2020 மில்லினிம் தரழில்நுட்த விருது ததற்நர் – 

வதரசிரிர் சங்ர் தரனசுப்பிணிம் (தசன்லண) ற்றும் வதரசிரிர் வடவிட் 

க்தபணர்வன் 

294. வரவிட் 19 ததருந்தரற்றின் வதரது சிநப்தர தணிரற்றிலக்ர 2021க்ரண 

வனரரல தினக் விருது ததற்நர் – லசஸ் பூணரரனர 

295. ருஞ்சிறுத்லள் அதிம் ரப்தடும் இந்தி ரநினம் – ர்ரடர 

296. அருண் நீர்மின் நிலனம் அலந்துள்ப இடம் – வதரபம் 

297. இந்திர டற்தலட 21 கூட்டு தயிற்சி ந் ரட்டுடன் இலந்து தங்வற்நது – ஷ்ர 

298. தயதரலடடிஸ் – சி வரய்க்ரண உனகின் லிவுவிலன ருந்து ரரித்துள்ப ரடு – 

வனசிர 

299.  இந்திரவின் முல் தசுல சிநப்பு ததரருபரர ண்டனம் – குஜரத் ரண்ட்னர 



 

 

300. இந்திரவின் மிக்ததரி சூரிசக்கி பூங்ர அலக்ப்தடவுள்ப இடம் – குஜரத் 

301. த்தி சமூ நீதி அலச்சம் தரண்டு ந்துள்ப ஸ்லல் திட்டம் னுடன் 

தரடர்புலடது – பிச்லசரர்ள் றுரழ்வு 

302. ததரற்தலணக் வரட்லட அரய்வு டத்ப்தட்ட இடம் – புதுக்வரட்லட 

303. ATM வசலல முலில் இந்திரலி அறிமும் தசய் ங்கி – HSBC 1987 

304. கிர ங்கிளின் ரய் ங்கி -  இந்தின் ங்கி 

305. EXIM ங்கி 100% RBI தங்கு தரண்டு 1982ல் தரடங்ப்தட்டது 

306. NHB ங்கி 100% RBI தங்கு தரண்டு 1988ல் தரடங்ப்தட்டது 

307. ரடிக்லரபர்ளின் தசமிப்பு க்கிற்ரண ட்டில தீர்ரனிப்தது – அந்ந் 

ங்கிவப – RBI இல்லன 

308.  எரு ரவசரலனயின் தசல்லுதடி ரனம் – 3 ரம் அல்னது 90 ரட்ள் 

309. முழுலர இந்திர்பரல் ஆம்பிக்ப்தட்ட ங்கி – தஞ்சரப் வசணல் ங்கி 1984 

310. SBI ங்கியின் முந்ல ததர் இம்பீரில் வதங்க் ஆப் இந்திர – வரர்ரனர மிட்டி 

தரிந்துல 

311. தப்வதர வட் – இந்தி ரிசர்வ் ங்கி ணி ங்கிளுக்கு குறுகி ரன டன் 

ங்கும் வதரது அக்டன் மீது விதிக்கும் ட்டி 

312. ரிர்ஸ் தப்வதர வட்  - ணி ங்கிளிடமிருந்து RBI குறுகி ரன டன் 

ததறும்வதரது ங்கும் ட்டி விகிம் 

313. ததண்ளுக்ர ததண்வப டத்தும் ணி ங்கி தரதீ கிபர தரங்க் 

314. டவ்வ புல் ததர் – அபிக்டல் – மிரன்ர் (டவ்வ அர்த்ம் வத்திற்கும் 

இடத்திற்கும் க்ரறு நிநத்ல ரற்றிக் தரள்ளும் தச்வசரந்தி) 

315. யினரடும்தரலந அரய் னம்  அலந்துள்ப ரட்டம் – கிருஷ்கிரி 

316. ரட்டிவனவ தங்குடியிணர் அலணருக்கும் டுப்பூசி தசலுத்தி முல் ரட்டம் – 

நீனகிரி 

317. மிரட்டில் எலிம்பிக் அரதடமி அலக்ப்தடவுள்ப இடம் – திருச்சி 

318. வசி திருங்லள் திணம் – ப்ல் 15 

319. சர்வச திருங்லள் திணம் – ரர்ச் 31 

320. மிழ்ரட்டில் அக்ப்தட்டுள்ப மிக்கும் சூரிசக்தி நிலனம் – தூத்துக்குடி 

321. வசி னி உரிலள் ஆத்தின் லனர் நிதிசர் பிவுல்னர சந்திர தரண்ட் – 

P.C.தண்ட் 

322. Poverty and Famines நூலின் ஆசிரிர் – அதத்திர தசன் (இற்ர ஸ்ததயின் 

ரட்டின் திப்புமிக் விருரண Princess of Asturias) 

323. மிழ் ரட்டின் வபரண் நிதிநிலன அறிக்லல சரர  தல்லுக்ரண 

குவிண்டரலுக்ரண தரள்முல் விலன வ்பர உர்த்தி நிர்யிக்ப்தட்டுள்பது 

– ரூ 2015 

324. அவ சன்ணத்திற்ர நிர்யிக்ப்தட்ட விலன – ரூ 2060 

325. மிழ் ரட்டின் வபரண் நிதிநிலன அறிக்லயில் குறிப்பிடப்தட்டுள்ப முருங்ல 

ற்றுதி ண்டனங்ள் – வனி, திண்டுக்ல், ரூர், தூத்துக்குடி, அரிலூர், 

திருப்பூர்,துல. 



 

 

326. மிழ் ரட்டின் வபரண் நிதிநிலன  அறிக்லயிள்தடி புதிர வரட்டக்லப ல்லூரி 

துக் உத்வசிக்ப்தட்ட இடம் – கிருஷ்கிரி 

327. ரவிரி தடல்டர தகுதியில் வபரண் பர்ச்சில ஊக்குவிக் வபரண் 

தரழிற்சரலனளுக்ரண ததருந்டர அறிவிக்ப்தட்டுள்ப தகுதி (Agro Industrial 

Corridor) திருச்சி – ரப்தட்டிணம் ரட்டங்ளுக்கு இலடவரண தகுதி 

328. இந்தி புவியில் ஆய்வு லத்தின் லனலம் அலந்துள்ப ம் – 

தரல்த்ர 

329. வசி திததத்தி ரட்தடருல லம் அலந்துள்ப ரநினம் – அருரச்சன 

பிவசம் 

330. தர ஸ்வடட் ங்கி மிக்கும் .டி.ம் லத்ல அலத்துள்ப இடம் - ஶ்ரீர் 

331. பிட்ரயிலண அதிரப்பூர் தரக்கி முல் ரடு – ல்சரல்டரர் 

332. இந்திர ப்தரன் கூட்டு தயிற்சி – JIMEX 

333. மித்தில் கிரம்பு உற்தத்தி அதிம் தசய்ப்தடும் ரட்டம் – குரி ரட்டம் 

334. சமீதத்தில் சரலன விதத்தில் தலிரண விஷ்ர தீணரபன் ந் விலபரட்டுடன் 

தரடர்புலடல் – வடபிள் தடன்னிஸ் 

335. தடித்ர்ள் நிலநந் யூனிய் பிவசம் – னட்சத்தீவுள் 

336. மிக் குலநந் நீர் வலப்தடும் ம் – தபூல் 

337. இந்தி அசிலனப்பு சட்டத்தில் இடம் ததற்றுள்ப அலுன தரழிள் – 22 

338. உன தரழுவரய் திணம் ன்தது – ஜணரி ரத்தின் லடசி ஞரயிற்று கில 

339. இந்திரவின் முன்ல ததரருபரர ஆவனரசர் Chief Economic Adviser of India  - 

தங்ட்ரன் அணந் ரவஸ்ன் 

340. டரக்ரவில் லடததற்ந 20து சர்வச திலப்தட விரலில் சிநந் தடர வர்வு 

தசய்ப்தட்ட திலடப்தடம் – கூரங்ல் 

341. இந்திரவின் மிப்ததரி மின்சர ரண மின் ஆற்நல் தசலுத்து நிலனம் உள்ப 

ம் – குருகிரம் 

342. 2022 ம் ஆண்டில் குடிசுத் லனரல் ங்ப்தட்ட வீர்சக்ர விருதுள் – 384 

343. சமீதத்தில் ரரனுஜரின் 216 அடி உ சிலன இந்திரவின் ந் த்தில் தரப் 

பிரல் திநந்துலக்ப்தட்டது – லயரதரத் 

344. 2021ம் ஆண்டிற்ரண சிநந் பிதர ரல்தந்து வீர் – ரதர்ட் வனண்வடரஸ்வ்கி 

345. டிஜிட்டல்  முலநயில் வற்தரள்பப்தடும் முனரது க்ள் தரல க்தடுப்பு – 

2021 

346. ஜணஐதி வந்திர ன்தது – க்ள் ருந்ம்  

347. மித்தின் ற்வதரல லனல நீதிததி – முனீஸ்ர் ரத் தண்டரரி 

348. னிலண விண்ணுக்கு அனுப்பும் ன்ரன் திட்டத்தில் இஸ்வரவுடன் இலந்து 

தசல்தட எப்தந்ம் தசய்துள்ப ரடு – பிரன்ஸ் 

349. குடிலப் தணி திணம் – ப்ல் 21 

350. தரரிஸ் தருநிலன எப்தந்ம் லதழுத்ரண ஆண்டு – 2015 

351. உனகில் முன்முலில் 1893 ஆண்டு ததண்ளுக்கு ரக்ளிக்கும் உரிலல 

ங்கி ரடு – நியூஸினரந்து 



 

 

352. 2015ம் ஆண்டில் ததண்ளுக்கு ரக்ளிக்கும் உரிலல ங்கி ரடு – தசௌதி 

அவபிர 

353. மிழ்ரட்டின் தசன்லண ரரத்தின 1921ம் ஆண்டில் தசரத்துள்ப ததண்ளுக்கு 

ரக்ளிக்கும் உரில ங்ப்தட்டது 

354. அலணத்து ததண்ளுக்கும் ரக்ளிக்கும் உரில அசில் சரசணத்தில் 326து 

பிரிவில் உறுதி தசய்ப்தட்டுள்பது 

355. த்தி தட்தஜட்டில் 75 துக்கு வற்தட்ட முதிர்ளுக்கு ருரண ரி க்கு 

ரக்ல் தசய்தில் இருந்து வினக்கு அளிக்ப்தட்டுள்பது 

356. ரக்குரில 21 தில் இருந்து 18 ஆ குலநக்ப்தட்ட ருடம் – 1988 

357. Email ல் ரப்தடும் CC குறியீட்டிற்ரண விரிரக்ம் – Carbon Copy 

358. மிழ் ரடு விலபரட்டு வம்தரட்டு ஆலம் சரர்பில் மித்தில் லடததறும் 

விலபரட்டுலப தரிந்து தரள்ப உவும் தசலி – ஆடுபம் 

359. ரட்டில் 2011 – 19 ரன ட்டத்தில் தீவி றுலயின் அபவு த்லண சவீம் 

குலநந்துள்பர உன ங்கி கூறி உள்பது – 12.3 % 

360. இந்திரவின் 2011ல் தீவி றுலயின் அபவு 22.5 சவீர இருந்து இது 2019ல் 

10.2 சவீர குலநந்துள்பது 

361. 2011 - 19 ரனட்டத்தில் கிரப் புநங்ள் ற்றும் ங்ளில் றுல நிலன 

த்லண சவீம் குலநந்துள்பது – 14.7 %  ற்றும் 7.9 % 

362. கிரப்புநங்ளில் றுல சவீம் 2011 ல் இருந்து 2019ல் த்லண சவீம் 

குலநந்துள்பது – 26.3% சவீத்திலிருந்து 11.6% சவீர குலநந்துள்பது 

363. ரட்டின் சிறு குறு விசரயிளின் ஆண்டு ருரணம் 2013 – 19 ரனட்டத்தில் 

ரட்டின் ஆண்டு அடிப்தலடயினரண எட்டுதரத் 2 சவீ பர்ச்சியுடன் எப்பிடும் 

நிலனயில் த்லண சவீம் அதிரித்துள்பது – 10% 

364. மி முனலச்சர் அர்பரல் சமூ னன் ற்றும் ளிர் உரிலத்துலநயின் 

சரர்பில் திருங்லள் னனுக்ர சிநப்தர வசல புரிந்து முன்ரதிரிர திழும் 

திருங்ல  எருல சிநப்பிக்கும் லயில் 2022 ம் ஆண்டிற்ரண சிநந் 

திருங்ல விருது ரருக்கு ங்ப்தட்டது – விழுப்பு ரட்டத்லச் வசர்ந் 

அ.ர்லிர  

365. த்தி தளியுநவுத் துலந தசனர இருந் யர்ஷ் ர்ன் ஷ்ரிங்னர ஏய்வு 

ததறுல தரடர்ந்து இப்தவிக்கு நிமிக்ப்தடவுள்ப தர் – விணய் வரன் 

குரட்ர 

366. த்தி தளியுநவுத் துலந தசனர நிமிக்ப்தடவுள்ப விணய் வரன் குரட்ர 

முன்பு கித் தவிள் – ற்வதரது வதரப ரட்டுத் தூர தவி கிக்கிநரர் 

 இர் டந் 1988ல் இந்தி தளியுநவு தணியில் வசர்ந்து 2017- 2020 ல 

பிரன்சு ரட்டின் இந்யி தூர தவி கித்ரர் 

 இர் 2015- 2017 ல பிர் அலுன இலச் தசனரவும் தணி 

புரிந்துள்பரர் 

367. முற்றிலும் உள்ரட்டில் ரரிக்ப்தட்ட பீங்கி திர்ப்பு வுல வசரலணயில் 

தற்றிததற்றுள்ப வுலண – தயலிணர வுல  



 

 

368. தயலிணர வுலல ரரித் நிறுணம்  - இந்தி தரதுரப்பு ஆரய்ச்சி ற்றும் 

வம்தரட்டு நிறுணம் (டி.ஆர்.டி.ஏ) 

369. தயலிணர வுலயின் சிநப்பு ன்ண? - தயலிணர வுல தயலிரப்டரில் 

இருந்து திரிளின் பீங்கிலப ரக்கி அழிக்கும் ல்னல தலடத்ரகும். இந் 

வுல உனகின் மிவும் வம்தட்ட பீங்கி திர்ப்பு ஆயுங்ளில் என்நரகும் 

370. ஜி.ஸ்.டி உள்ளிட்ட ருரய் ற்றும் ரி விதிப்பு குறித்து ஆர சட்ட 

ஆவனரசலணக்குழு ரர் லனலயில் மி அசு அலக்ப்தடவுள்பது – உச்ச 

நீதின்ந மூத் க்குலஞர் அவிந்த் பி. டட்டரர் லனலயில் குழு 

அலக்ப்தட்டுள்பது 

371. மித்தில் உள்ப உயிரிணங்லப தரதுரக்கும் லயில் முல்ர் ஸ்டரலின் 

லனலயில் ண உயிரிண ரரிம் அலக்ப்தட்டுள்பது இதில்  த்லண 

உறுப்பிணர்ள் நிணம் தசய்ப்தட்டுள்பண – 28 உறுப்பிணர்ள் நிணம் 

372. மி அசின் ண உயிரிண ரரித்தின் தணிள் – இந் ரரி உறுப்பிணர்ள் 

அசுக்கு ண உயிரிண தரதுரப்பு தரடர்தர தரள்லள் குக் ஆவனரசலண 

ங்குவரடு, ணப் தகுதிளில் ரழும் வதரது க்ள், தங்குடியிணருடன் 

இலந்து ண உயிரிணங்லப தரதுரத்ல் உள்ளிட்ட தணிலப 

வற்தரள்ரர்ள் 

373. எலக்ரன் லசின் பிரிவுபரண பி..,1 ற்றும் பி.., 2 ல லஸ்ள் வசர்ந்து 

தணு ரறி புதி ல லஸ் - க்ஸ்.இ., 

374. ந் தகுதியில் டந் அழ்ரய்வில் முன்வணரர் தசவுத்தரழிலில் ஈடுதட்ட 

அலடரபத்திற்ரண அதில் தன்தடுத்தி க்ளி ன்ந ததரருள் கிலடத்துள்பது – 

சிரசி ரட்டம் தம்தக்வரட்லட விஜரிசல்குபம் 

375. டல்சரர் தரதுரப்பு எத்துலப்லத ஊக்குவிக்கு விர இந்திர – பிரன்ஸ் 

இலடயினரண 5 ரள் டற்தலட தயிற்சியின் ததர் – ருர -2022 

376. ருர 2022 டற்தலட தயிற்சி டததற்ந இடம் – மும்லலதரட்டி அபிக் டல் 

தகுதி 

377. ரணு பததி ம்.ம்.ரரவண ஏய்வு ததநப்வதரகும் நிலனயில் புதி ரணு 

பததிர நிமிக்ப்தட உள்பர் – வணரஜ் தரண்வட 

378. புதி ரணு பததிர நிமிக்ப்தட உள்ப– வணரஜ் தரண்வட அர்ள் ததற்ந 

விருதுள் – தம் விசிஷ்ட் வசர தக்ம், அடி விசிஷ்ட் வசர தக்ம் ற்றும் 

விசிஷ்ட் வசர தக்ம் 

379. இந்திரவின் முல் னி விண்தளி தம் திட்டம் – ன்ரன் 

380. ன்ரன்திட்டத்திற்கு தன்தடுத்ப்தடும் ரக்தட் – ஜி.ஸ்.ல்.வி ரர்க் 3 ரக்தட் 

381. ன்ரன் திட்டத்தின் மூனம் னிர்லப விண்ணுக்கு அனுப்பி ரடுளின் 

தட்டிலில் இந்திர  த்லணரது இடம் – 4து இடம் (ஷ்ர, 

அதரிக்ர,சீணரவுக்கு பிநகு) 

382. புவி ண்ரணிப்பிற்ர ஆஸ்டு-தசப்டம்தர் ரங்ளில் பி.ஸ்.ல்-வி ரக்தட் 

மூனம் வின்னுக்கு அனுப்தப்டவுள்ப  தசற்லக்வரள் – இ.ஏ.ஸ் -6 அல்னது 

ஏவசரன்சரட் – 3 தசற்லக்வரள் 



 

 

383. சூரிலண ஆய்வு தசய்யும் திட்டத்திற்ர ரரிக்ப்தடும் விண்னம் – ஆதித்ர – 

ல்1  

384. பீயரர் ரநினத்தில், 2500 ஆண்டுளுக்கு முந்ல, 40 கி.மீ நீபமுள்ப ற்சுல, 

யுதணஸ்வரவின் உன தரம்தரிச் சின்ணங்ள் தட்டிலில் வசர்க்,  ரநின அசு 

டடிக்ல வற்தரண்டு ருகிநது. இது ந் ரட்டத்தில் அலந்துள்பது? -  

ரனந்ர 

385. யரரஷ்டி ரநினம், மும்லதயில், இந்திக் டற்தலடக்குச் தசரந்ரண 

உள்ரட்டிவனவ ரரிக்ப்தட்டுள்ப ஆறு வீண நீர்மூழ்கிக் ப்தல்ள், ந் ரட்டின் 

தரழில்நுட்த உவியுடன் ட்டப்தட்டுள்பண? – பிரன்ஸ் 

386. சீணரவில் ‘திரன்யரங்’ ன்ந புதி விண்தளி நிலனத்தில் , ஆறு ரங்ள் ங்கி 

ஆய்வு தசய்து, சீண விண்தளி வீர்ள் சரலண தலடத்துள்பணர். த்லண வீர்ள் 

இந் ஆய்வில் இடம் ததற்றிருந்ணர்- மூன்று 

387. தஞ்சரப் ரநினத்தில், ஜீலன 1ஆம் வதி முல், எரு குடும்தத்திற்கு ரம், த்லண 

யூனிட் மின்சரம் இனசர ங்ப்தடும் ண ரநின அசு அறிவித்துள்பது – 300 

388. ஆம் ஆத்மி ட்சியின் ரஜ்சதர ம்.பி. எருர் விசரயி ள்ளின் ல்விக்ர ன் 

சம்தபத்லப் தன்தடுத் முடிவு தசய்துள்பரர். அர் ரர் – யர்தஜன் சிங் 

389. வசி ரழ்த்ப்தட்வடரர் ஆலத்தின் (ன்சிஸ்சி) லனர நிமிக்ப்தட்டர் - 

தரஜ மூத் லனரும் முன்ணரள் த்தி அலச்சருரண விஜய் சம்ப்னர மீண்டும் 

நிமிக்ப்தட்டுள்பரர் 

390. தரம்தரி ருந்துளுக்கு விலவில் ஆயுஷ் முத்தில அறிமுப்தடுத்ப்தடும் ன்று 

குஜரத்தில் லடததற்ந உனபரவி ஆயுஷ் முலீடு ற்றும் புத்ரக் உச்சி 

ரரட்டில் பிர் வரடி அறிவித்துள்பரர் 

391. இந்திரவில் தரம்தரி சிகிச்லச ததந விரும்புகிந தளிரட்டிணருக்கு விலவில் 

ஆயுஷ் விசர அறிமும் தசய்ப்தடும் ண பிர் வரடி அறிவிப்பு 

392. இந்திரவில் 2022 யூனி ரர்ன் சரப்ம் ஆகும். யூனிரர்ன் ன்தது – ரூ7,500 வரடி 

திப்புள்ப ‘ஸ்டரர்ட் அப்’ நிறுணம் ஆகும் 

393. இந்திரவில் யூனிரர்ன் கிபப்பில் த்லண „ஸ்டரர்ட் அப்‟ நிறுணங்ள் வசர்ந்துள்பண 

– 14  

394. சமீதத்தில் அலக்ப்தட்டுள்ப ஆயுஷ் ற்றுதி ஊக்குவிப்புரரிம் – ற்றுதி ற்றும் 

தளிரட்டு சந்லலப ண்டறி உவும் 

395. ஆயுஷ் ரரிப்புலப ரரிக்கும் நிறுணங்ளுடன் விசரயிலப இலப்தற்கு 

ந் பத்ல வீணரக் அசு டடிக்ல – ஆயுஷ் இ  ரர்க்தட்டிங் பத்ல  

396. ரூ 20,000 வரடி முலீட்டில் குஜரத்தில் மின்சர தயில் ன்ஜின் ரரிக்கும் 

தரழிற்சரலன அலவுள்பஇடம் – வரட் ரட்டம் குஜரத் 

397. நிறுணங்ள் சட்டம் 1956 இன் கீழ் நிதி அல்னது தஸ்த னச்சங்ம் ன்தது த்தி 

அசரல் அதிரப்பூர் அசிழில் அறிவிக்ப்தட்ட எரு நிறுணத்லக் குறிக்கிநது. 

398. நிறுணங்ள் சட்டம் 2013 இன் கீழ் நிதி நிறுணர தசல்தடுற்கு த்தி அசிட 

இருந்து எரு நிறுணம் தரடக்த்தில் அறிவிப்பு ததந வண்டி அசிம் இல்லன. 



 

 

399. நிதி நிறுண விதிள் 2014 (திருத்ப்தட்ட) விதிளில் அசு திருத்ம் தசய் முடிவு 

தசய்தின் ரம் – ன்டிச் 4 தடித்ல ஆய்வு தசய்தில் சட்டம் ற்றும் நிதி 

விதிளுக்கு நிறுணங்ள் உடன்தட வில்லன ன்தற்ர 

400. மும்லதயில் உள்ப மரன் ப்தல் ட்டும் நிறுணத்தில் அறிமும் தசய்ப்தட்ட ‘பி-

75’ திட்டத்தின் கீழ் ரரிக்ப்தட்டுள்ப 6 ஆது ற்றும் லடசி நீர்மூல்கி ப்தலின் 

ததர் – ரக்ஷீர் 

401. முல் ரக்ஷீர் நீர்மூழ்கி ப்தல் அறிமும் தசய்ப்தட்ட ஆண்டு – 1974 

402. டற்தலட துலத் பததி - அவஜந்திர ததூர் சிங்  

403. ‘பி 75’ திட்டத்தின் கீழ்  ரரிக்ப்தட்ட நீர்மூல்கி ப்தல்ள் 

1. ன்ஸ் ல்ரரி 

2. ன்ஸ் ன்வடரி 

3. ன்ஸ் ங் 

4. ன்ஸ் வனர 

5. ரகீர் (ற்வதரது வசரலண ஏட்டத்தில் உள்பது) 

6. ரக்ஷீர் 

404. கூட்டுநவு ங்கிளில் ளிர் சுஉவிக் குழுக்ளுக்கு ங்ப்தடும் டன் 

தரலல ரூ12 னட்சத்திலிருந்து வ்பவு ரூதரர அதிரித்து மி அசு 

உத்விட்டுள்பது? – ரூ 20 னட்சம் 

405. டலில் ரற்நரலன மின் நிலனம் அலக்கும் தரழில்நுட்தம் குறித்து ஆர, 

மித்தின் ந்ப் தகுதியில் ரூ350 வரடியில் ஆரய்ச்சி லம் அல உள்பது – 

இரரபும் 

406. தசன்லண தல்லனக்த்தின் பர குப்புளில், முல்முலநர ரும் 

ல்விரண்டு முல்,  ந் ல தட்டப்தடிப்பு அறிமுக் தசய்ப்தட உள்பது – 

இபநிலன 

407. தரகிஸ்ரனின் புதி பிரப் தவிவற்றுள்ப ததரஸ் தரீப் ந் முன்ணரள் 

பிரின் சவரர் – ரரஸ் தரீப் 

408. புதிர ரற்நம் தசய்ப்தட்ட தஜன்வரன் தட்டி லனலயினரண ஆந்தி 

அலச்சலயில் டில வரஜரவுக்கு ந்த்துலந எதுக்ப்தட்டுள்பது – சுற்றுனர 

ற்றும் னரச்சரம் 

409. ரர்ள் எவ வத்தில் த்லண தட்டப்தடிப்லத தயின இந்திரவின் 

தல்லனக் ரனிக்குழு அனுதி ங்கியுள்பது – இண்டு 

410. தசன்லண ழும்பூரில் சமீதத்தில் மி முல்ர் ஸ்டரலின் திநந்து லத் வீ 

க் நிலணவுச் சின்ணம் ரர் நிலணர அலக்தட்டுள்பது – தீலப்பு வீர்ள் 

411. புரங்ளில் ‚விருந் ஷீ தி‛ ன்று அலக்ப்தடும் ற்றும் ர்ரடத்தில் 

ந்திதுர்ம் லனயில் பிநக்கும் ஆறு – தரனரறு 

412. இனக்கித்தில் ‚வசரர் குனக்தரடி‛ ன்று வதரற்நப்தடும் ற்றும் ர்ரடத்தின் குடகு 

லனயில் வரன்றி எவணக்ல் ழிரத் மித்திற்குள் தரயும் ஆறு – ரவிரிரறு 

413. ‚உகு நீர்‛ ன்நரல் ‚தரட்டும் நீர்‛ ன்று ததரருள், ‚உகுநீர் ல்‛ ன்தற்கு ‚தரட்டும் 

நீர்க் ல்‛ ன்று ததரருள், இந் அருவி சூழ்ந்திருந் நினப்தகுதி ‚உகுநீர் ரடு‛ ன்று 



 

 

அலக்ப்தட்டது. இந் ரட்டின் லனம் ‛டூர்‛.  ‚உகுநீர்‛  ற்ரனத்தில் ன்ண 

ததரில் அலக்ப்தடுகிநது – எவணக்ல் 

414. ட தரண்டி ரட்டில் தரயும் ஆறு இது. தண்லடக்ரனத்தில் தசல்ந்ர் 

புதுதள்பத்தின்வதரது, ததரன்ணரல் தசய் மீன், ண்டு, இநரல்லப இந் ஆற்றில் 

வதரட்டு கிழ்ந்ணர், திருஞரணசம்தந்ர், சர்ளுக்கு திர ழுதி ஏலன, இந் 

ஆற்றில் நீருக்கு திர்ப்புநத்தில் தரய்ந்வரடிது ன்தர் – லலரறு 

415. தன் தரண்டி ரட்டில் ஏடும் ஆறு இது, இனக்கித்தில் இன் ததர்ளுள் என்று 

‚ததரருந்ம்‛, ‚ண் ததரருந்ம் புனன்ரடு‛ ன்று இந் ஆற்றின் ததரல், அந் 

நினப்தகுதி அலக்ப்தட்டது. ததரன்லணப்வதரல் நிநமுலட ஆறு ன்றுமி 

ததரற்நப்தடுகிநது. குளிச்சியுலட நீர் தரயும் ஆறு ன்னும் ததரருளில்‛ண் ததரருல‛ 

ன்றும் இது அலக்ப்தடுகிநது – ரமிதணி ஆறு 

416. உத்திபிவசத்தில் பிர் அர்பரல் துக்கி லக்ப்தட்ட 5 திலப 

இலக்கும் திட்டம் – சயு ரல்ரய் திட்டம் 

417. அதரிக் தள்லப ரளிலயில் நிர்ர அதிரரிலபத் வர்ந்தடுப்தற்ரண 

லனலப் ததரறுப்புக்கு நிணம் தசய்ப்தட்ட இந்தி அதரிக்ர் – தௌம் ரன் 

418. மிழ் தல்லனக் துல வந்ர நிமிக்ப்தட்டர் – வி.திருள்ளுன் 

419. ரஜஸ்ரனின் ததரக்லன் தரலனணத்தில் தற்றிர வசரதிக்ப்தட்ட அதிவீண 

வம்தடுத்ப்தட்ட ரக்தட் – பிணரர இ.ஆர் 

420. த்தி தசம்தரழி மிரய்வு நிறுணம் சரர்பில் சங் இனக்கி நூல்ள் முன் 

முனர தரழிததர்க்ப்தட்ட தரழி – ன்ணடம் 

421. இந்தி அபவில் தரற்நர வரய்ளுக்ரண தரிவசரலண அதி அபவில் 

வற்தரண்ட ரநினங்ளில்  முல் இடம் பிடித் ரநினம் – மிம் 

422. அவரக்கி ரழ்ல வம்தடுத்துற்ரண அர்வுலப டத்திதில் மிம் ந் 

இடத்ல பிடித்துள்பது – மூன்நரம் இடம் 

423. 20 ஆண்டுளுக்குப் பிநகு பிதஞ்ச அகிர வர்ந்தடுக்ப்தட்ட இந்திர் – 

யர்ணரஸ் வுர் சரந்து (தஞ்சரப் ரநினம்) 

424. மி அசு ருரய் நிர்ர ஆலர நிணம் தசய்ப்தட்டர் – ம்..சித்திக் 

425. த்திஅசு ஊழிர்ள் மீரண ஊல் புரர்லப தரிவிப்தற்ர துங்ப்தட்டுள்ப 

புதி இலம் – வனரக்தரல் ஆன்லனன் ( http://lokpalonline.gov.in) 

426. ங்ல விலவுப் தரல திட்டம் ந் ரநினத்தின் இரு தகுதிலப இலப்தற்ர  

துங்ப்தட்டுள்பது – உத்திபிவச ரநினத்தின் கிக்கு ற்றும் வற்குப் தகுதிள் 

427. டபிள்யுபி உன தரட்மிண்டன் சரம்பின் ஷிப்பில் தள்ளிப் தக்ம் தன்ந முல் 

இந்தி வீர் – கிடரம்பி ஶ்ரீரந்த் 

428. தசன்லணயில் ந்ணத்தில் உள்ப எருங்கிலந் நிதித் துலந பரத்திற்கு 

ரருலட ததர் சூட்டப்தட்டுள்பது – .அன்தன் 

429. சமீதத்தில் வசரலணயில் தற்றி ததற்ந அணு ஆயுங்லப சுந்து தசன்று ரக்கும் 

திநன் தரண்ட புதி லனமுலந ல வுல – அக்னி-பி 



 

 

430. 2300 ஆடுள் முந்ல ததௌத்ர் ரனத்து வரயில் ங்கு ண்டுபிடிக்ப்தட்டுள்பது 

– தரகிஸ்ரனின் ஸ்ரட் ரட்டம்,  தரஸிர ர் ( தரகிஸ்ரன் ற்றும் இத்ரலி 

ஆய்ரபர்பரல் ண்டறிப்தட்டது) 

431. 100 வரடி டரனர் திப்லதக் தரண்ட  யுனிரர்ன் நிறுணங்ளின் தட்டிலில் 

இந்திரவின் இடம் -  3 து இடம் 

432. சமீதத்தில் வசலண தற்றி ததற்ந உள்ரட்டிவனவ ரரிக்ப்தட்ட லயிலிருந்து 

தசலுத்க்கூடி வுல- ப்வன 

433. மி சுற்றுச்சூல் ற்றும் ணத்துலந சரர்பில் ந் விழிப்புர்வு இக்த்ல 

முல்ர் துக்கிலத்துள்பரர் – மீண்டும் ஞ்சப் லத 

434. ஆயுள் ண்டலணக் லதிலப ல்தனண் அடிப்தலடயில் முன்விடுலன தசய்து 

குறித்து தரிந்துலக் மி அசு ரர் லனலயில் குழு அலத்துள்பது – ஏய்வு 

ததற்ந உர்நீதின்ந நீதிததி ன். ஆதிரன்லனலயில் 

435. த்தி நிர்ர சீர்திருத்ம், க்ள் குலந தீர்ப்புத் துலந ரரித் ல்னரட்சி குறியீடு 

2021  ல் மித்தின் இடம் – 7து இடம் (குஜரத் முலிடம்) 

436. நீதித்துலந ததரது தரதுரப்பில் – மித்திற்கு முலிடம் 

437. அதரிக் விண்தளி ஆரய்ச்சி நிலனரண ரசர, விண்ணில் தசலுத்தி உனகின் 

மிப்ததரி விண்தளி தரலனவரக்கி – வஜம்ஸ் தப் 

 

 

 

 

438. புதி ண்டுபிடிப்புளில் வசி அபவில் லனசிநந்து விபங்கும் உர்ல்வி 

நிறுணங்ளுக்ரண ‚அடல்‛ ரிலச தட்டிலில்  

 தசன்லண டி - முதுலிடம் 

 மும்லத டி - இண்டரது இடம் 

 தில்லி டி  - மூன்நரது இடம் 

439. மிழில்  மு.முருவஷ் ழுதி ந் சிறுலக்கு ‚தரல் சரகித் புஸ்ரர்‛ விருது 

ங்ப்தட்டுள்பது – ‚அம்ரவுக்கு ள் தசன்ண உனகின் முல் ல‛ 

440. 2021 ஆம் ஆண்டுக்ரண சரகித் அரமி விருது ததற்ந ‚சிப்பு ழுத்துடன் எரு 

தச்லசப் தநல‛ ன்னும் சிறுலயின் ஆசிரிர் – அம்லத சி.ஸ்.னட்சுமி 

441. ஹிந்தியில் திருக்குநலப தரழிததர்த்லக்ர சிநந் தரழிப்ததர்ப்தரபருக்ரண 

விருது ததற்நர் -  டி.இ.ஸ். ரன் 

442. சர்வச விண்தளி நிலனத்திற்குப் தணிக் உள்ப முல் னிரர் விண்தளி 

தசல்திட்டம் – ஆக்ஸிம்-1 

443. உன ததன்குயின் திணம் – ப்ல் 25 (புவியில் 17 ததன்குயின் இணங்ள்  உள்பண) 

444. 2022 ஆசி ல்யுத் சரம்பின்சிப் வதரட்டியில் ங்ப் தக்ம் தன்ந இந்திர் – 

விக்குரர் ரஹிர 

445. உன வரதுல உற்தத்தியில் இந்திரவின் இடம் – இண்டரது இடம் 



 

 

446. இந்திரவின் முன்முலநர தரர்லக் குலநதரடு உலடர்ளுக்ர 

ரடிலக்ப்தட்ட வடிவர அலனரிலச – வடிவர அக்ஸ் (இடம் ரக்பூர் 

ரரஸ்ட்ர) 

447. சிங்கு னர ரய் ங்கு அலந்துள்பது – இரச்சல் பிவசம் 

448. தசவ்ரய் கித்தின் இண்டு தசற்லக்வரள்ளில் என்று – வதரவதரஸ் 

449. இந்திக் டவனர ரல் தலடரணது ந் புதி ப்தல் தலடயில் இலந்துள்பது –  

உர்ஜர பிரயர 

450. மி அசு ந் திணத்ல  சிறுதரன்லயிணர் உரில திணர ரநின அபவில் 

லடபிடிக் முடிவு தசய்துள்பது – டிசம்தர் 18 

451. மி அசு டரக்டர் அம்வதத்ரர் பிநந் திணத்ல (ப்ல் 14) ன்ண திணர 

அனுசரிக்வுள்பது – சத்து ரள் 

452. மி அசு ததரிரர் பிநந் திணத்ல (தசப்டம்தர் 17) ன்ண திணர 

அனுசரிக்வுள்பது – சமூ நீதி  ரள் 

453. மி அசு ர.உ. சிம்தணரர் இநந் திணத்ல (ம்தர் 18) ன்ண திணர 

அனுசரிக்வுள்பது – திரகிள் திணம் 

454. அலணத்திந்தி குடும்த நுர்வு தசனவிணக் க்தடுப்பு, வசி புள்ளியில் 

அலுனத்ரல்(NSO) த்லண ஆண்டுளுக்கு எருமுலந டத்ப்தடுகிநது – 

ந்ரண்டுளுக்கு எருமுலந 

455. ‚கிசரன் தகிரரி , பித்மிக்ர யரரி‛ ன்தது – வபரன் ற்றும் விசரயிள் ன 

அலச்சம் ற்தரடு தசய்துள்ப பிச்சரம் 

456. திப்பு மிக் 2022 ம் ஆண்டின் தய்க்ஜரவிக் ஏதன் சதுங்ப் வதரட்டியில் தற்றி 

ததற்நர் – பிக்ஞரணந்ர  

457. சர்வச தசர்வணரபில் வதரிடர் திணம் – ப்ல் 26 

458. நிதி ஆவரக்கின் புதி துலத் லனர நிமிக்ப்தட்டர் – ததரருபரர நிபுணர் 

சுன் ததரி 

459. சர்வச அலதிக்ரண தனப்பு ற்றும் இரஜந்தி திணரணது க்கி ரடுள் 

சலதரல் ன்று முல் அனுசரிக்ப்தடுகிநது – 2019 ஆம் ஆண்டு ப்ல் 24 

460. வஜர் ரன்சந்த் வல்த்ணர விருது ததற்ந விலபரட்டு வீர்ள்  

 நீஜ் வசரப்ர  -  டபம் 

 வி குரர்  - ல்யுத்ம் 

 னவ்லிணர வதரர் வர தயப்தரன் - குத்துச்சண்லட 

 மிரலி ரஜ்  - கிரிக்தட் 

461. இந்திரவின் முனரது தூப் தசுல லயட்ஜன் ஆலனரணது ங்கு 

திநக்ப்தட்டுள்பது – அசமில் உள்ப வஜரர்யட்  

462. உன தலடப்தரற்நல் ற்றும் புத்ரக் திணம் – ப்ல் 21 

463. இந்திரவின் முல் டரடும் சூரிசக்கி வற்கூல அலப்பு ங்கு 

நிறுப்தட்டுள்பது – குஜரத்தின் ரந்தி ரில் உள்ப சுரமிரரண் அக்சர்ரம் 

வரவில் பரத்தில் 



 

 

464. ஞ்சயரர் 2022 ன்தது – இந்திரவிற்கும் கிர்கிஸ்ரன் ரட்டிற்கும் இலடவ 

வற்தரள்பப்தட்ட எரு கூட்டுப் தயிற்சிரகும் 

465. 5து க்கி ரடுள் சுற்றுச்சூல் சலதரணது ங்கு டத்ப்தட்டது – லவரபி, 

தன்ர 

466. 2022 ஆம் ஆண்டிற்ரண ‚ரல்ம் ஆதிவசய்ர‛ விருதுக்குத்வர்ந் 

தடுக்ப்ட்டுள்பர் – பிதரத் தட்ரக் (பிதன இந்திப் ததரருபரர நிபுர் ற்றும் 

அசில் விர்சர்) 

467. 2021 – 2022 ஆம்  ஆண்டில் 8.9% ன்று திப்பிடப்தட்ட இந்திரவின் தரத் 

உள்ரட்டு உற்தத்தியின் பர்ச்சிரணது 2022-23 ஆம் ஆண்டில் 7.5% இருக்கும்  -

 ஆசி வம்தரட்டு ங்கி ணிப்பு 

468. ததங்ளுர் லத் லனலயிடரக் தரண்ட ந் எரு விண்தளித் 

தரழில்நுட்தப் புத்ரக் நிறுணம் ணது முனரது முழு அபவினரண ணிச் 

தசற்லக் வரலப தற்றிர விண்ணில் தசலுத்தியுள்பது  - பிக்ஸ்தசல் 

நிறுணம் 

469. மித்தில் ரநின ல்விக் தரள்ல குப்தற்ர ரர் லனலயில் குழு 

அலக்ப்தட்டுள்பது – நீதிததி டி.முருவசன்  

470. 2022ம் ஆண்டு தரல் உற்தத்தியில் இந்திரவின் இடம் – முனரது இடம் 

471. தல் உற்தத்தியில் 2ம் இடம் பிடித்துள்ப ரட்டம் – இரரபும் 

472. ரர்தன்-லட-ஆக்லசடு ரயுல விட ஆதத்ரண மீத்வன் ரயு தளிவற்ந 

ரடுளில் உன அபவில் – இந்திர 3து இடத்தில் உள்பது 

473. யனுரன் தஜந்தில முன்னிட்டு ந் ரநினத்தில் 108 அடி உ யனுரன் 

சிலனலப் பிர் வந்தி வரடி திநந்து லத்ரர் – குஜரத்தின் வரர்பி ரில் 

474. டரடர ஆற்நல் நிறுணரண டரடர தர் ரினீபிள்ஸ் நிறுணரணது 300 தரரட் 

வசரனரர் ஆலனல ங்கு தரடங்கியுள்பது – குஜரத் 

475. பிர் வரடி ‚பிரன் ந்திரி சங்க்யரனர ‛ னும் அருங்ரட்சித்திலண ங்கு 

திநந்து லத்ரர் – தடல்லி 

476. அம்வதத்ர் தஜந்தி ப்ல் 14 – பீம் தஜந்தி ன்றும் அலக்ப்தடுகிநது 

477. 2022 ஆம் ஆண்டு FIH இலபவரர் ளிர் யரக்கி உனக் வரப்லதப் வதரட்டிளில் 

ரன்ரது முலநர தன்றுள்ப அணி– தர்னரந்து அணி 

478. முனரது னர தீணரரத் ங்வஷ்ர் புஸ்ரர் விருரணது ரருக்கு 

ங்ப்தட்டுள்பது – பிர் வந்தி வரடி 

479. 56து ஞரணபீட விருது (2021) ரருக்கு ங்ப்தட்டுள்பது – அசரமின் நீனணி பூன்  

480. ச ஊதி திணம் – ப்ல் 12 ( தரலிண ஊதி இலடதளி குறித் எரு  

விழிப்புர்ல ற்தடுத்துற்ர அனுசரிக்ப்தடுகிநது) 

481. லூலூ குழும் ணது அடுத் ணி பரத்திலண ங்கு நிறு உள்பது – தசன்லண 

482. மிழ்ரட்டில் ஞ்சல் ஆரய்ச்சி லம் ங்கு திநக்ப்தட்டுள்பது – ஈவரடு ரட்டம் 

தரனி சரர் 

483. 2022 ம் ஆண்டு டற்தலட பததிள் ரரடு ங்கு லடததற்நது – புது தடல்லி 



 

 

484. இந்திரவில் முல் முலநர எரு முழுலரண அலணத்து 

ரடிக்லரபர்ளுக்கும் ற்ந டிஜிட்டல் பத்ல சிறுகுறு டுத் தரழில் 

முலணவரர்ளுக்ர அறிமும் தசய்துள்ப ங்கி – சிசி ங்கி 

485. உன மிழ்ப் தண்தரட்டுச் சங்ம் சரர்பில் லடததற்ந விரவில் சிநந் சமூப் தணிச் 

தசம்ல் விருது ரருக்கு ங்ப்தட்டது – கி.வரபிரத் (ரற்றுத் திநணரளிள் 

னனுக்ர சிநப்தர வசலரற்றிலக்ர) 

486. தடன்ரர்க்கில் லடததறும் நீச்சல் சரம்பின்ஷிப் வதரட்டியில் 800 மீட்டர் ஃப்ரீ ஸ்லடல் 

பிரிவில் ங்ம் தன்ந இந்திர் – வரந்த் ரன் 

487. ரிசக்தி ஆற்நல் வசமிப்புப் பிரிவில் மித்தின் இடம் – 85.4 புள்ளிள் ததற்று முல் 

இடம் பிடித்துள்பது 

488. அசரன தன்தரட்டுக்கு இந்தி ருந்துள் க் ட்டுப்தரட்டு அலப்பு அனுதி 

ங்கியுள்ப 12 முல் 15 துக்குட்தட்ட சிநரர்ளுக்ரண தரவரணர டுப்பூசி – 

வரர்வதவக்ஸின் 

489. Multi-Terabit India-Asia-Xpress (IAX) ன்று தசரல்னப்தடும் JIO நிறுணத்தின் அடுத் 

லனமுலநக்ரண டல்ழி வபிள் தரடர்பு வசல ந் இரு ரடுலப 

இலக்கிநது - மும்லதயிலிருந்து தரடங்கி சிங்ப்பூருடன் இலக்ப்தடுகிநது. 

490. IAX டல்ழி வபிள் திட்டத்தின் மூனம், த்லலண கிவனரமீட்டர் நீபத்துக்கு ற்வதரது 

இருப்தல விட நூறு டங்கு அபவிற்கு (200 TBPS capacity, 100 GB) அதிவ 

இல சதியிருக்கும்  ன்று கூநப்தடுகிநது - 16,000 கிவனரமீட்டர் நீபத்துக்கு 

491. India-Europe-Xpress (IEX) ன்நலக்ப்தடும் ற்வநரரு வசல மும்லதயிலிருந்து 

தரடங்கி ந் ருடன் இலக்ப்தடுகிநது -  தற்கு இத்ரலியில் உள்ப மினன் 

ருடன் இலக்ப்தடுகிநது. 

492. சமீதத்தில் ரனரண 2022 ம் ஆண்டு தத்ஶ்ரீ விருது ததற்நரும் சுந்தி வதரரட்ட 

வீரும் , சமூ வசகியும் , பிதன ரந்திரதியுரண சகுந்னர தசௌத்திரி 

ம்ரநினத்ல சரர்ந்ர் – அஸ்மரமின் ம்ரூப்லதச் வசர்ந்ர் 

493. ‚EX DHARMA GUARDIAN-2022‛ ணப்தடுது -  இந்திர ற்றும் ஜப்தரன் 

ரட்டிற்கிலடவரண இரணு கூட்டுப் தயிற்சி (ததனலி ர்ரடரவில் 

லடததற்நது) 

494.  2022 ஆண்டு வசி அறிவில் திணத்தின் (பிப்ரி 28)  ருப்ததரருள் – ‚நிலனரண 

திர்ரனத்திற்ரணS&T இல் எருங்கிலந் அணுகுமுலந‛ 

495. உக்லன்ரட்டில் ல்வி ற்கும் இந்தி ரர்லப வதரரின் வதரது மீட்தற்ர  

ற்தடுத்ப்தட்ட திட்டம் – ‚ஆதவசன் ங்ர‛ 

496. ‚கீவ்‛  ந் ரட்டின் லனம் – உக்லன் 

497. 57 து வசி ண்ணீர் விருது ரிலசயில் சிநந் ரநினங்ளுக்ரண பிரிவில் 

மிழ்ரட்டிற்கு -  மூன்நரம் தரிசு கிலடத்துள்பது (உத்திபிவசம்  ற்றும்  

ரஜஸ்ரலண தரடர்ந்து) 

498.  மிழ் பர்ச்சித் துலந ரயினர ங்ப்தடும் 2022ஆம் ஆண்டிற்ரண விருதுள் 

ரர் ரருக்கு?  

 



 

 

1. திருள்ளுர் விருது, லநந் திரு. மு. மீணரட்சிசுந்ம் அர்ளுக்குரில 

அது லணவி திருதி சந்ர அர்ளுக்கும், 

 

2. 2021 ஆம் ஆண்டிற்ரண வதறிஞர் அண்ர விருது, திரு. ரஞ்சில் சம்தத், 

 

3.ததருந்லனர் ரரசர் விருது முலணர் குரிஅணந்ன், 

 

4. ரவி தரதிரர் விருது, தரதி கிருஷ்குரர், 

 

5.தரவந்ர் தரதிரசன் விருது, புனர் தசந்லன வுன், 

 

6. முத்மிழ்க் ரனர் கி.ஆ.தத. விசுரம் விருது, முலணர் . இரவசந்தின், 

 

7.ம்தர் விருது திருதி தரதி தரஸ்ர், 

 

8. தசரல்லின் தசல்ர் விருது, சூர்ர வசவிர், 

 

9. ஜி.யு.வதரப் விருது, திரு. அ.சு. தன்னீர் தசல்ன், 

 

10. உறுப்புனர் விருது, திரு ர. ம்து, 

 

11.இபங்வரடிள் விருது, திரு. தல்லன ண்ன், 

 

12.சிங்ரவனர் விருது, விஞர் துக்கூர் இரலிங்ம், 

 

13.லநலனடிபரர் விருது, திரு. சுகி. சிம், 

 

14.அருட்ததருஞ்வசரதி ள்பனரர் விருது, முலணர் இர.சஞ்சீவிரர், 

 

15.அவரத்திரசப் தண்டிர் விருது, திரு. ஞரண. அனரய்சிஸ், 

 

16. 2020 ஆம் ஆண்டிற்ரண முனலச்சர் ணினித் மிழ் விருது, முலணர் 

.ணனட்சுமி, 

 

17.பிற்தடுத்ப்தட்வடரர், மிவும் பிற்தடுத்ப்தட்வடரர் ற்றும் சிறுதரன்லயிணர் 

னத்துலந ரயினர 2021ஆம் ஆண்டிற்ரண ந்ல ததரிரர் விருது, திரு. . 

திருரவுக்சு, 

 

18.ஆதிதிரவிடர் ற்றும் தங்குடியிணர் னத்துலநரல் ங்ப்தடும் 2021ஆம் 

ஆண்டிற்ரண டரக்டர் அம்வதத்ர் விருது, நீதிசர் சந்துரு, 

 

19. தசந்மிழ் தசரற்பிநப்பில் அமுலித் திட்ட இக்த்தின் ரயினர 

ங்ப்தடும் வவப்தரரர் விருது, முலணர் கு.அவசந்தினுக்கும் 

ங்ப்தடுகிநது. 

 



 

 

499.  மிழ்ரட்டில் லடசிர ற்தடுத்ப்தட்ட ரட்டம் –  யினரடுதுல (24.03.2020)  
(யினரடுதுல, சீர்ரழி, ங்ப்தரடி ற்றும் குத்ரனம் ஆகி ட்டரங்லப 
தரண்டு , ரதட்டிண ரட்டத்திலிருந்து பிரிக்ப்தப்ட்டது) 

 
500. மிழ்ரடு அசு அச ரன தரலனவதசி ண்ள் 
 

 WOMEN HELP LINE   - 1091,181 

 CHILD HELP LINE   - 1098 

 DISASTER HELP LINE  - 1070 / 1077 

 BLOOD BANK    - 1910 

 NATIONAL EMERGENCY  -  1078 

 STATE EMERGENCY  - 1070 

 DISTRICT EMERGENCY  - 1077 

 FIRE SERVICE CONTROL ROOM - 101 

 MEDICAL HELPLINE   - 104 

 AMBULANCE SERVICES  - 108 

 EMERGENCY IN NATIONAL HIGHWAY – 1033 

 TNEB     - 1912 

 

 

 


