
        

    

1. அண்மையில் வெளியிடப்பட்ட ‘பாலி பிரகடனம்’ எதன் 

சட்டவிரராத ெர்த்தகத்மதத் தடுப்பமத ர ாக்கவைனக் 

வகாண்டுள்ளது? 

அ) தங்கம் 

ஆ) பாதரசம்  

இ) வனவுயிரிகள் 

ஈ) மனித உடலுறுப்புகள் 

✓ பாதரசம் குறித்த மினமாட்டா தீர்மானம் பற்றிய (COP-4) 

உறுப்புநாடுகளின் நான்காவது கூட்டம் அண்மமயில் 

இந்ததாதனசியாவின் பாலியில் நமடபபற்றது.  

✓ சுவிச்சர்லாந்தின் பெனிவாவில் நமடபபற்ற COP-5’இல் 

பாதரசத்துடன் கூடிய நான்கு வமகயான பபாருட்களின் 

பயன்பாட்மட மறு பரிசீலமன பசய்வது குறித்து முடிவு 

பசய்யப்பட்டது. சட்டவிதராத பாதரச வர்த்தகத்மதத் தடுக்க 

‘பாலி பிரகடனம்’ பவளியிடப்பட்டது. 

 

2. வென்ஸ் ஸ்ரடால்டன்வபர்க் என்பார் எந்த அமைப்பின் 

வபாதுச்வசயலாளராக உள்ளார்? 

அ) ஐதராப்பிய ஒன்றியம் 

ஆ) NATO  

இ) G20 

ஈ) G7 

✓ வட அட்லாண்டிக் ஒப்பந்த கூட்டமமப்பின் (NATO) பபாதுச் 

பசயலாளர் பென்ஸ் ஸ்தடால்டன்பபர்க்கின் பதவிக்காலம் 

2023 பசப்.30 வமர ஓராண்டுக்கு நீட்டிக்கப்பட்டுள்ளது.  

✓ பிரஸ்ஸல்ஸில் நடந்த NATO உச்சிமாநாட்டில், அபமரிக்க 

அதிபர் தொ மபடனும் மற்ற NATO தமலவர்களும் 

பென்ஸ் சுதடால்டன்பபர்க்கின் பதவிக்காலத்மத நீட்டிக்க 

ஒப்புக்பகாண்டனர். நார்தவயின் முன்னாள் பிரதமரான 

அவர், கடந்த 2014’இல் NATO பபாதுச்பசயலாளராக 

நியமிக்கப்பட்டார். அவரது பதவிக்காலம் கடந்த 2021 

பசப்டம்பரில் முடிவமடந்தது. 

 

3. இந்திய ொனூர்தி நிமலயங்கள் ஆமையைானது 

(AAI), உள் ாட்டு விைானப் ரபாக்குெரத்து ரைலாண்மை 

அமைப்புகமள உருொக்குெதற்காக எந்நிறுெனத்துடன் 

கூட்டு ரசர்ந்துள்ளது? 

அ) ISRO 

ஆ) DRDO 

இ) BEL  

ஈ) HAL 

✓ இந்திய வானூர்தி நிமலயங்கள் ஆமையம் அதன் R&D 

முன்பனடுப்பின்கீழ், உள்நாட்டு விமானப் தபாக்குவரத்து 

தமலாண்மம அமமப்புகமள கூட்டாக உருவாக்க பாரத் 

மின்னணு நிறுவனத்துடன் (BEL) ஒப்பந்தம் பசய்துள்ளது. 

மைதராபாத்தில், ‘WINGS இந்தியா-2022’ நிகழ்ச்சியின் 

தபாது இந்த ஒப்பந்தம் மகபயழுத்தானது. 

 

 

4. ‘பிரஸ்தான்’ என்பது எந்த இந்திய ஆயுதப்பமடயால் 

 டத்தப்படும் ஒரு கடல்சார் பாதுகாப்புப் பயிற்சியாகும்? 

அ) இந்திய இராணுவம் 

ஆ) இந்திய கடற்பமட  

இ) இந்திய வான்பமட 

ஈ) இந்திய கடதலார காவல்பமட 

✓ ‘பிரஸ்தான்’ என்பது இந்திய கடற்பமடயால் ஆறு 

மாதங்களுக்கு ஒருமுமற நடத்தப்படும் ஒரு கடல்சார் 

பாதுகாப்புப் பயிற்சியாகும். இதில் இந்திய விமானப்பமட, 

கடதலார காவல்பமட, ONGC, மும்மப துமறமுக அறக் 

கட்டமள, சுங்கம், மாநில மீன்வளத்துமற, கடல்சார் 

காவல்படட உள்ளிட்ட பல்தவறு துமறகளின் பங்தகற்பு 

அடங்கும். இந்தப் பயிற்சியானது கடல்கடந்த பாதுகாப்மப 

உறுதிபசய்வமதயும், கடல்சார் பாதுகாப்பில் ஈடுபட்டுள்ள 

அமனத்து கடல்சார் பங்குதாரர்களின் முயற்சிகமளயும் 

ஒருங்கிமைப்பமதயும் தநாக்கமாகக் பகாண்டுள்ளது. 

 

5. இந்தியாவின் முதல் பாதுகாப்பு நிதியத்தைத் வதாடங்க 

முடிவு வசய்துள்ள பரஸ்பர நிதியம் எது? 

அ) ஐசிஐசிஐ புருபடன்ஷியல் பரஸ்பர நிதியம் 

ஆ) HDFC பரஸ்பர நிதியம்  

இ) SBI பரஸ்பர நிதியம் 

ஈ) கனரா தராபபதகா பரஸ்பர நிதியம் 

✓ HDFC பரஸ்பர நிதியம், இந்தியாவின் முதல் பாதுகாப்பு 

நிதியமான HDFC பாதுகாப்பு நிதிக்கான திட்டத் தகவல் 

ஆவைத்மத SEBI-யிடம் தாக்கல் பசய்தது. இது ஒரு 

திறந்தநிமல சரிஒப்பு திட்டமாகும். இது பாதுகாப்பு மற்றும் 

அதுசார்ந்த துமற நிறுவனங்களில் முதலீடு பசய்யும். 

 

6. 2021-22 நிதியாண்டில் தனி பர் ெருைானத்தின் 

அடிப்பமடயில் 3ஆமிடத்திலுள்ள இந்திய ைாநிலம் எது? 

அ) மும்மப 

ஆ) புது தில்லி  

இ) சண்டிகர் 

ஈ) புதுச்தசரி 

✓ 2021-22 பபாருளாதார ஆய்வின்படி, சிக்கிம் மற்றும் 

தகாவாவுக்கு அடுத்தபடியாக தனிநபர் வருமானத்தில் 

தில்லி மூன்றாவது இடத்தில் உள்ளது.  

✓ இந்த ஆய்வின்படி, தில்லியின் தனிநபர் வருமானம் 

ஆண்டுக்கு ஆண்டு 16.81 சதவீதம் அதிகரித்து 2021-22 

நிதியாண்டில் `4,01,982ஆக உள்ளது. தில்லியின் தனி 

நபர் வருமானம் 2021-22’இல் ததசிய சராசரிமயவிட 

மூன்று மடங்கு அதிகமாக இருந்தது. 

 

7. ‘MSME வசயல்திறமன உயர்த்துதல் ைற்றும் விதைவுப் 

-படுத்துதமல’ (RAMP) ஆதரிக்கின்ற நிறுெனம் எது? 

அ) பன்னாட்டுச் பசலவாணி நிதியம் 

ஆ) உலக வங்கி  

இ) UNICEF 

 
 

  

 

 

 

 



        

    

ஈ) உலக பபாருளாதார மன்றம் 

✓ உலக வங்கியின் உதவியுடன் ‘சிறு, குறு, நடுத்தர பதாழில் 

நிறுவனங்களின் பசயல்திறமன அதிகரித்தல் மற்றும் 

துரிதப்படுத்துதல்’ திட்டத்திற்கு 808 மில்லியன் அபமரிக்க 

டாலர்கள் அல்லது `6,062.45 தகாடி வழங்க மத்திய 

அமமச்சரமவ ஒப்புதலளித்தது. இப்புதிய திட்டம் 2022-

23ஆம் நிதியாண்டில் பதாடங்கும். 

✓ சந்மத மற்றும் கடனுக்கான அணுகமல தமம்படுத்துதல், 

மத்தியிலும் மாநிலத்திலும் அமமப்புகள் மற்றும் 

நிர்வாகத்மத வலுப்படுத்துதல், மத்திய-மாநில இமைப் 

-புகள் மற்றும் கூட்டுகமள தமம்படுத்துதல், தாமதமான 

பைஞ்பசலுத்துதல்குறித்த சிக்கல்கமள கமளதல் மற்றும் 

சிறு, குறு, நடுத்தர பதாழில்களின் பசுமமப்படுத்துதல் 

தபான்றவற்மற இத்திட்டம் தநாக்கமாகக்பகாண்டுள்ளது. 

 

8. ைண்டலம் முழுெதும் 100 சதவீத மின்ையைாக்கமல 

நிமறவுவசய்துள்ள இரயில்ரெ பிரிவு எது? 

அ) பகாங்கன் இரயில்தவ  

ஆ) வடகிழக்கு எல்மலப்புற இரயில்தவ 

இ) கிழக்குக் கடற்கமர இரயில்தவ 

ஈ) பதற்கு மத்திய இரயில்தவ 

✓ பகாங்கன் இரயில்தவ சமீபத்தில் மண்டலம் முழுவதும் 

100% மின்மயமாக்கமல நிமறவு பசய்துள்ளது மற்றும் 

அது நிமலயான வளர்ச்சிக்கான புதிய வமரயமறகமள 

அமமத்துள்ளது. மகாராஷ்டிர மாநிலத்தின் தராகா மற்றும் 

கர்நாடக மாநிலத்தின் ததாக்கூர் இமடதயயான 741 

கிதலாமீட்டர் நீளமுள்ள பாமதயில், பகாங்கன் இரயில்தவ 

மின்மயமாக்கும் பணிமய நிமறவு பசய்துள்ளது. இந்த 

மின்மயமாக்கல் திட்டத்திற்கான பசலவு `1287 தகாடி. 

 

9. இந்தியாவின் எந்த ஆற்றின் கமரயில் காசிரங்கா 

ரதசியப் பூங்கா எந்த அமைந்துள்ளது? 

அ) கங்மக 

ஆ) யமுனா 

இ) பிரம்மபுத்திரா  

ஈ) சட்பலஜ் 

✓ காசிரங்கா ததசியப் பூங்காவானது அஸ்ஸாமில் உள்ள 

ஒரு பாதுகாக்கப்பட்ட பகுதியாகும். இது பிரம்மபுத்திரா 

ஆற்றின் குறுக்தக பரவியுள்ளது. இந்தத் ததசியப் பூங்கா 

2022-இல் 14ஆவது காண்டாமிருகக் கைக்பகடுப்மப 

பவற்றிகரமாக முடித்துள்ளது. 2018 புள்ளிவிவரங்கமள 

ஒப்பிடும்தபாது 200 ஒற்மறக்பகாம்பு காண்டாமிருகங்க 

-ள் அப்பூங்காவில் அதிகரித்துள்ளன. 

 

10. சிட்டி ெங்கியின் இந்திய ொடிக்மகயாளர் ெங்கிசார் 

ெணிகங்கமள மகயகப்படுத்திய ெங்கி எது? 

அ) HDFC வங்கி 

ஆ) ஆக்சிஸ் வங்கி  

இ) ஐசிஐசிஐ வங்கி 

ஈ) YES வங்கி 

✓ இந்திய தனியார் துமற வங்கியான ஆக்சிஸ் வங்கி, 

அபமரிக்க நாட்டு வங்கியான சிட்டி குழுமத்தின் இந்திய 

நுகர்தவார் வங்கிசார் வணிகங்கமள மகயகப்படுத்தி 

உள்ளது. 13 சந்மதகளில் அதன் சில்லமற வர்த்தக 

நடவடிக்மககளிலிருந்து அவ்வங்கி பவளிதயறுகிறது. 

இதன் மதிப்பு `12,325 தகாடியாகும். 

 

 

1. பபண்கள், பபாதுமக்களுக்கான ‘காவல் உதவி’ பசயலி 

அறிமுகம் 

காவல்துமற கட்டுப்பாட்டு அமறயிலிருந்து தநரடியாக 

பபண்கள், பபாதுமக்களுக்கான தசமவ, ‘காவல் உதவி’ 

பசயலிமய முதல்வர் ஸ்டாலின் பதாடங்கி மவத்தார் 

இதுகுறித்து தமிழ்நாடு அரசு பவளியிட்டுள்ள பசய்திக் 

குறிப்பில், பபாதுமக்கள் குறிப்பாக பபண்கள், அவசர 

காலங்களில் காவல்துமறயின் உதவிமய உடனடியாக 

பபறும் பபாருட்டு, 60-க்கும் தமற்பட்ட சிறப்பம்சங்களுடன் 

‘காவல் உதவி’ பசயலி உருவாக்கப்பட்டுள்ளது. இந்தச் 

பசயலியானது இந்திய மாநில காவல்துமறயில் உருவாக் 

-கப்பட்டுள்ள பசயலிகளில் முதன்மமயாக விளங்கும். 

‘காவல் உதவி’ பசயலியின் சிறப்பம்சங்கள்: ‘அவசரம்’ 

உதவி பபாத்தான் – பபாது மக்கள் குறிப்பாக பபண்கள் 

அவசர காலங்களில் சிவப்பு நிற 'அவசரம்' என்ற 

பபாத்தாமன அழுத்துவதன் மூலமாக, பயனாளர் விவரம், 

தற்தபாமதய இருப்பிட விவரம் மற்றும் வீடிதயா, 

கட்டுப்பாட்டு அமறயில் பபறப்பட்டு காவல் துமறயின் 

அவசர தசமவ வழங்கப்படும். அவசரகால அமலதபசி 

அமழப்பு வசதி (Dial-112/100/101) – பயனாளர்கள் 

அமலதபசியில் தநரடி புகார்கமள பதரிவிக்க 'Dial-100' 

என்ற பசயலி 'காவல் உதவி' பசயலி மூலம் 

ஒருங்கிமைக்கப்பட்டுள்ளது. பதிவு பசய்யப்பட்ட 

அமலதபசி எண்ணிலிருந்து அமழப்பதால், பயனாளர் 

விவரம் மற்றும் தற்தபாமதய இருப்பிட விவரம் 

அறியப்பட்டு துரித தசமவ வழங்கப்படும். 

அமலதபசி வழி / புகாரளித்தல் (Mobile Based Complaint) 

– பயனாளர்கள், குறிப்பாக மகளிர், சிறார், முதிதயார் 

ஆகிதயார் அவசர கால புகார்கமள, படங்கள் / குறுகிய 

அளவிலான வீடிதயாமவ பதிதவற்றம் பசய்து, புகாமர 

பதிவு பசய்யலாம். இருப்பிட விவர பரிமாற்ற தசமவவசதி 

(Location sharing) – பயைங்கள் தமற்பகாள்ளும் தபாது, 

அவசர காலத்தில் பயனாளர்கள், Whatsapp / Google Map 

வாயிலாக, தநரடி இருப்பிட விவரங்கமள நண்பர் 

அல்லது உறவினருடன் பரிமாறும் வசதி பசய்யப்பட்டு 

உள்ளது. இதன்மூலம் பயனாளர்களின் உறவினர் / 

நண்பர் வாயிலாக பசல்லும் இருப்பிடம் அறியப்பட்டு, 

காவலர் விமரந்து பசல்ல வழிவமக பசய்யப்பட்டுள்ளது. 

தமலும், காவல் நிமலய இருப்பிடம் மற்றும் தநரடி 

அமழப்பு வசதி (Police Station Locator), காவல் 

கட்டுப்பாட்டு அமறயின் பதாமலதபசி விவரம் அறிதல் 

(Control Room Directory), இமைய வழி பபாருளாதார 

குற்றம் பதாடர்பான புகார்கள் (Cyber Financial Related 

Complaint), இதர அவசர / புகார் உதவி எண் அமழக்கும் 

 

 

 



        

    

வசதி (Other Emergency Helplines), அவசர கால 

அறிவிப்புகள் / இதர தகவல்கள் அறியும் வசதி (Alert / 

Notification messages), வாகன விவரம் அறிதல் (Vehicle 

Verification), தபாக்குவரத்து விதிமீறல் அபராதம் பசலுத்தும் 

வசதி (e-Payment), தனிநபர் குறித்த சரிபார்ப்பு தசமவ 

(Police Verification Services), பதாமலந்த ஆவைங்கள் 

குறித்த புகார் (Lost Document Report), CSR / FIR –குறித்த 

விவரம், காவல்துமறயின் சமூக ஊடக தசமவகள் (Social 

Media Connect), காவல்துமறயின் குடிமக்கள் தசமவ 

பசயலி (TN Police Citizen App) / 112 இந்தியா (112-India 

App) ஆகிய வசதிகமளயும் இச்பசயலி மூலம் 

பபாதுமக்கள் பபற்று பயன்பபறலாம். 

 

2. பவளியுறவுச் பசயலராக வினய் தமாகன் குவாத்ரா 

நியமனம் 

மத்திய பவளியுறவு பசயலராக வினய் தமாகன் குவாத்ரா 

நியமிக்கப்படுவதாக மத்திய பணியாளர் அமமச்சகம் 

பதரிவித்தது. 

தற்தபாது மத்திய பவளியுறவுச் பசயலராக பதவி வகிக்கும் 

ைர்ஷ்வர்தன் ஷ்ரிங்லா ஏப்.30-ஆம் தததி பணி ஓய்வு 

பபறும் நிமலயில், வினய் தமாகன் குவாத்ரா அந்தப் 

பதவிக்கு நியமிக்கப்படுகிறார். 

 

3. ஏப்.11-இல் இந்தியா-அபமரிக்கா 2+2 தபச்சுவார்த்மத 

இந்தியா, அபமரிக்கா இமடதய ஏப்ரல் 11-ஆம் தததி 2+2 

தபச்சுவார்த்மத நமடபபறவுள்ளது. 

இதுபதாடர்பாக தகவலறிந்த வட்டாரங்கள் கூறுமகயில், 

“பாதுகாப்பு அமமச்சாா் ராஜ்நாத்சிங், பவளியுறவு அமமச்சர் 

பெய்சங்கர் ஆகிதயார் அபமரிக்கா பசல்லவுள்ளனர். 

அந்நாட்டுத் தமலநகர் வாஷிங்டனில் ஏப்ரல் 11-ஆம் தததி 

அபமரிக்க பாதுகாப்பு அமமச்சர் லாயிட் ஆஸ்டின், 

அந்நாட்டு பவளியுறவு அமமச்சர் ஆன்டனி பிளிங்கன் 

ஆகிதயாருடன் இருவரும் 2+2 தபச்சுவார்த்மதயில் 

ஈடுபடவுள்ளனர். அப்தபாது இந்தியா-அபமரிக்கா 

இமடயிலான பவளியுறவு, பாதுகாப்பு உள்பட பல்தவறு 

விவகாரங்கள் குறித்து ஆதலாசிக்கவுள்ளனர். 

அதமனத்பதாடர்ந்து இம்மாத மத்தியில் இந்தியா-ெப்பான் 

இமடதய 2+2 தபச்சுவார்த்மத நமடபபறவுள்ளது.  

இந்தப் தபச்சுவார்த்மதயில் இந்தியா, ெப்பான் இமடதய 

பாதுகாப்பு விவகாரங்களில் ஒத்துமழப்மப 

விரிவுபடுத்துவது, இந்ததா-பசிபிக் பிராந்தியத்தின் 

தற்தபாமதய நிலவரம் உள்ளிட்டமவ குறித்து 

ஆதலாசிக்கப்படவுள்ளது. QUAD கூட்டமமப்பில் இந்தியா, 

ெப்பான், அபமரிக்கா, ஆஸ்திதரலியா இடம்பபற்றுள்ளது 

குறிப்பிடத்தக்கது. 

 

4. இந்தியர்கள் இருவருக்கு ‘கிராமி’ விருது! 

பிரபல இமச விருதுகளில் ஒன்றான ‘கிராமி’ விருது 

இந்தியாமவச் தசர்ந்த இருவருக்கு வழங்கப்பட்டுள்ளது. 

64-ஆவது கிராமி விருதுகள் வழங்கும் விழா 

அபமரிக்காவின் லாஸ் தவகஸ் நகரத்தில் நமடபபற்றது. 

அதில், ‘டிமவன் மடட்ஸ்’ என்ற பாடல் பதாகுப்புக்காக 

பபங்களூமரச் தசர்ந்த ரிக்கி பகஜ், ‘சிறந்த புதிய ஆல்பம்’ 

என்ற பிரிவில் கிராமி விருமத பவன்றார். 

ரிக்கி பகஜ் பபறும் இரண்டாவது கிராமி விருது இதுவாகும். 

அவர் ஏற்பகனதவ ‘விண்ட்ஸ் ஆஃப் சம்சாரா’ என்ற 

பாடலுக்காக 2015-இல் கிராமி விருமதப் பபற்றுள்ளார். 

மும்மபயில் பிறந்த பாடகியான பால்குனி ஷா, 

‘சிறார்களுக்கான சிறந்த ஆல்பம்’ என்ற பிரிவில், ‘எ கலர் 

புல் தவர்ல்டு’ பாடலுக்காக கிராமி விருமதப் பபற்றார். 

அவர் பவல்லும் முதல் கிராமி விருது இதுவாகும்.  

 


