
        

    

1. எஃகு கழிவுகளால் ஆன முதல் சாலைலைப் பெறவுள்ள 

இந்திை நகரம் எது? 

அ) மும்பை 

ஆ) சூரத்  

இ) ஜெய்ப்பூர் 

ஈ) சண்டிகர் 

✓ எஃகுக்கழிவுகளாலான சாபல வாய்க்கப்ஜைற்ற இந்தியா 

-வின் முதல் நகரமாக சூரத் ஆனது. இது நிபலயான 

வளர்ச்சிக்கு எடுத்துக்காட்டாகக் கருதப்ைடுகிறது. CSIR 

இந்தியா (அறிவியல் & ஜதாழிற்துபற ஆராய்ச்சிக் கழகம்) 

மற்றும் CRRI (மத்திய சாபல ஆராய்ச்சி நிறுவனம்) 

உடன் ஆர்ஜசலர் மிட்டல் நிப்ைான் ஸ்டீல் இந்தியாவால் 

இபைந்து இந்தச் சாபல அபமக்கப்ைட்டது. 

✓ இது எஃகு அபமச்சகம் மற்றும் இந்திய அரசாங்க மதியு 

-பரயகமான NITI ஆயயாக்கின் ஆதரவின்கீழ் உள்ளது. 

 

2. ொரதிை ரிசர்வ் வங்கி நநாட் முத்ரன் தனியார் லிட்’இன் 

‘வர்னிகா’ லை உற்ெத்திப் பிரிவானது கீழ்காணும் எந்த 

நகரத்தில் திறக்கப்ெட்டுள்ளது? 

அ) ஜசன்பன 

ஆ) பமசூரு  

இ) புது தில்லி 

ஈ) ஜகால்கத்தா 

✓ இந்திய ரிசர்வ் வங்கியின் (RBI) ஆளுநர் சக்திகாந்த தாஸ், 

பமசூரில் உள்ள ைாரதிய ரிசர்வ் வங்கி யநாட் முத்ரன் 

தனியார் நிறுவனத்தின் (BRBNMPL) பம உற்ைத்திப் 

பிரிவான ‘வர்னிகா’பவ நாட்டுக்கு அர்ப்ைணித்தார். இது 

இந்திய ரிசர்வ் வங்கியின் (RBI) முழு-உரிபமயுபடய 

துபை நிறுவனமாகும். 

 

3. ‘ொலிகாத்தான்’ என்ெது அபைரிக்கப் ெலைகளுக்கும் 

கீழ்காணும் எந்நாட்டிற்கும் இலைநை நலைபெறும் கூட்டு 

இராணுவப் ெயிற்சிைாகும்? 

அ) இத்தாலி 

ஆ) பிலிப்பைன்ஸ்  

இ) ெப்ைான் 

ஈ) இலங்பக 

✓ அஜமரிக்கா மற்றும் பிலிப்பைன்ஸின் தற்காப்புப் ைபடகள் 

பிலிப்பைன்ஸில், ‘ைாலிகாத்தான் – 2022’ என்ற ஜையரில் 

மிகப்ஜைரிய கூட்டு இராணுவப் ையிற்சிபய ஜதாடங்கின.  

✓ 12 நாள் நடக்கும் இந்தப் ையிற்சியில் கிட்டத்தட்ட 9,000 

பிலிப்பைன்ஸ் மற்றும் அஜமரிக்க வீரர்கள் ஈடுைடுத்தப்ைட் 

-டுள்ளனர். 

 

4. இந்திைா சமீெத்தில் எந்த நாட்டுைனான பொருளாதார 

ஒத்துலைப்பு & வர்த்தக ஒப்ெந்தத்தில் லகபைழுத்திட்ைது? 

அ) ெப்ைான்  ஆ) ஜெர்மனி 

இ) ஆஸ்தியரலியா  ஈ) பிரான்ஸ் 

✓ இந்தியாவும் ஆஸி’உம் ஜைாருளாதார ஒத்துபழப்பு மற்றும் 

வர்த்தக ஒப்ைந்தத்தில் (IndAus ECTA) பகஜயழுத்திட்டன. 

இது ஆஸ்தியரலியாவிற்கு ஏற்றுமதி ஜசய்யப்ைடும் 

இந்தியப் ஜைாருட்களுக்கு 96% வரி அணுகபல வழங்க 

எண்ணுகிறது. ஏற்றுமதியில் ஜைாறியியல் ஜைாருட்கள், 

இரத்தினங்கள் மற்றும் நபககள், ெவுளி, ஆபட மற்றும் 

யதால் ஜைாருட்கள் ஆகியபவ அடங்கும். 

✓ இந்த ஒப்ைந்தம் ஐந்து ஆண்டுகளில் $45-50 பில்லியன் 

டாலர்கள் வபர ஜைாருட்கள் மற்றும் யசபவகளில் இரு 

தரப்பு வர்த்தகத்பத அதிகரிக்கும். யமலும், இந்தியாவில் 1 

மில்லியனுக்கும் அதிகமான யவபலவாய்ப்புகபள 

உருவாக்கும் என எதிர்ைார்க்கப்ைடுகிறது. 

 

5. பொருளாதார பநருக்கடி பதாைர்ொன எதிர்ப்புகளுக்கு 

இலைநை நாடு தழுவிை அவசரநிலைலை அறிவித்துள்ள 

ஆசிை நாடு எது? 

அ) மியான்மர் 

ஆ) ஆப்கானிஸ்தான் 

இ) இலங்பக  

ஈ) ைாகிஸ்தான் 

✓ இலங்பகயில் ஏற்ைட்டுள்ள யமாசமான ஜைாருளாதார 

ஜநருக்கடிக்கு இபடயய இலங்பக அதிைர் யகாத்தைய 

இராெைக்ச நாடு தழுவிய அவசரநிபலபய அறிவித்து 

உள்ளார். இந்த அறிவிப்பு ஏப்ரல்.1 முதல் உடனடியாக 

அமலுக்கு வரும். 

 

6. ‘சாஜிபு நநாங்ைா ெண்ொ’ என்ெது எந்த ைாநிைத்தின் 

ொரம்ெரிை விைாவாகும்? 

அ) யமற்கு வங்காளம் 

ஆ) ஒடிஸா 

இ) மணிப்பூர்  

ஈ) அஸ்ஸாம் 

✓ ‘சாஜிபு யநாங்மா ைண்ைா’ என்ைது நிலவுப் புத்தாண்டாக 

மணிப்பூரில் உள்ள சனாமாஹிசம் மதத்பதப் பின்ைற்று 

-யவாரால் ஜகாண்டாடப்ைடும் ஒரு ைாரம்ைரிய ைண்டிபக 

ஆகும். இந்நாள் ஜைரும்ைாலும் சந்திர மாதமான சாஜிபுவின் 

முதல் நாளில் அனுசரிக்கப்ைடுகிறது. 

✓ ‘மீயதய் ஜசய்ரவ்ைா’ அல்லது ‘சாஜிபு ஜசய்ரவ்ைா’ என்றும் 

அபழக்கப்ைடும் இவ்விழா, மணிப்பூரின் மிகப்ஜைரிய இன 

சமூகங்களில் ஒன்றான ஜமய்யட இன மக்களால் 

ஜகாண்டாடப்ைடுகிறது. 

 

7. ‘நவீன தடுப்ொற்றலிைல் ெயிற்சி பதாைர்ொன உைகளா 

-விை ஒத்துலைப்பு’க் கூட்ைத்லத நைத்திை நகரம் எது? 

அ) நியூயார்க் 

ஆ) ஜெனிவா  

இ) ஜைர்லின் 

ஈ) ைாரிஸ் 

✓ ‘நவீன தடுப்ைாற்றலியல் ையிற்சி ஜதாடர்ைான உலகளா -

விய ஒத்துபழப்பு’க்கூட்டமானது சமீைத்தில் ஜெனிவாவில் 

 

 

 

 

 

 

 



        

    

நபடஜைற்றது. இக்கூட்டத்தில், உலகம் முழுவதும் உள்ள 

சுகாதாரப்ைணியாளர்களுக்கான அடிப்ைபட தடுப்ைாற்றலி 

-யல் ையிற்சியின் அவசியம் குறித்து விவாதிக்கப்ைட்டது.  

✓ யதசிய யநாய்த்தடுப்பு ஜதாழினுட்ை ஆயலாசபன குழுவில் 

(NTAGEI) COVID-19 ைணிக்குழுவின் தபலவரான Dr NK 

அயராரா இந்தியாபவப் பிரதிநிதித்துவப்ைடுத்தினார். 

 

8. உட்கட்ைலைப்பு குத்தலக ைற்றும் நிதி நசலவகளின் 

(IL&FS) தலைவர் ைற்றும் நிர்வாக இைக்குநராக நிைைனம் 

பசய்ைப்ெட்டுள்ளவர் ைார்? 

அ) உர்ஜித் ையடல் 

ஆ) C S இராென்  

இ) இரகுராம் இராென் 

ஈ) விரால் ஆச்சார்யா 

✓ மத்திய அரசானது C S இராெபன ஆறு மாத காலத்திற்கு 

உட்கட்டபமப்பு குத்தபக மற்றும் நிதி யசபவகள் (IL&FS) 

தபலவர் மற்றும் நிர்வாக இயக்குநராக நியமித்துள்ளது.  

✓ மார்ச் இறுதி வபர, இந்நிறுவனம் 55,000 யகாடி ரூைாய் 

கடனுக்குத் தீர்வுகண்டுள்ளது. இதில், ஜசாத்துக்கபளப் 

ைைமாக்குதல் மற்றும் கடபனத் திருப்பிச் ஜசலுத்துதல் 

ஆகியவற்றின்மூலம் `21,000 யகாடி விடுவிக்கப்ைட்டு 

உள்ளது. தீர்க்கப்ைட்ட கடனானது தீர்க்கப்ைடும் என்று 

எதிர்ைார்க்கப்ைட்ட ஜமாத்த கடனில் 90% ஆகும். 

 

9. ‘வினை சைரசிை நைாஜனா’வை அறிவித்துள்ள இந்திை 

ைாநிைம் / UT எது? 

அ) ஆந்திர பிரயதசம் 

ஆ) கர்நாடகா  

இ) யகரளா 

ஈ) குெராத் 

✓ கர்நாடக மாநில அரசு, மாநிலம் முழுவதும் உள்ள கிராமப் 

ைஞ்சாயத்துகளில் தீண்டாபமபய ஒழிப்ைதற்கான 

விழிப்புைர்வு திட்டமான, ‘வினய சமரஸ்ய யயாெனா’ 

என்ற திட்டத்பத அறிவித்துள்ளது. இந்தத் திட்டத்திற்கு 3 

வயது தலித் சிறுவன் வினயின் ஜையர் இடப்ைட்டுள்ளது. 

 

10. பெண்களுக்கு இைவச சட்ை உதவி வைங்குவதற்காக, 

‘DSLSA சட்ை உதவிைகத்லத’த்பதாைங்கிை அலைப்பு எது? 

அ) ஐநா ஜைண்கள் 

ஆ) யதசிய ஜைண்கள் ஆபையம்  

இ) UNICEF 

ஈ) NITI ஆயயாக் 

✓ யதசிய ஜைண்கள் ஆபையமானது (NCW) தில்லி மாநில 

சட்ட யசபவகள் ஆபையத்துடன் (DSLSA) இபைந்து 

‘சட்ட உதவியகம்’ என்றஜவான்பறத் ஜதாடங்கியுள்ளது.  

✓ ஜைண்களுக்கு இலவச சட்ட உதவிகபள வழங்கி 

அவர்தம் குபறகபளத் தீர்க்க ஒற்பறச்சாளர வசதியாக 

இது ஜசயல்ைடும். 

 

 

1. தூய்பமயான உைவுவளாகம் திட்டத்தின்கீழ் ICF-க்கு 

ஐந்து நட்சத்திர தரச்சான்றிதழ் 

ஜசன்பன இபைப்பு ஜைட்டி ஜதாழிற்சாபலக்கு (ICF) 

இந்திய உைவு ைாதுகாப்பு மற்றும் தரக்கட்டுப்ைாட்டு 

நிறுவனத்தின் ‘தூய்பமயான உைவு வளாகத்துக்கான’ 

5 நட்சத்திர தரச்சான்றிதழ் வழங்கப்ைட்டுள்ளது. 

இந்திய அரசின் உடல்நலம் மற்றும் குடும்ைநல 

அபமச்சகத்தின் கட்டுப்ைாட்டின் கீழ், இந்திய உைவு 

ைாதுகாப்பு மற்றும் தரக்கட்டுப்ைாட்டு நிறுவனம் (ஊநநஅஐ) 

ஜசயல்ைடுகிறது. இந்த நிறுவனம், ஜைாதுமக்கள் உடல்நல 

ைாதுகாப்பை உறுதி ஜசய்யும் வபகயில், நாடு முழுவதும் 

ைல்யவறு நடவடிக்பககபள எடுத்து வருகிறது. 

‘தூய்பமயான உைவு வளாகம்’ என்னும் திட்டத்தின் 

கீழ், இந்நிறுவனம் சார்பில், ைல்யவறு ைள்ளிகள், ைல்கபலக் 

கழகங்கள், கல்லூரிகள், மருத்துவமபனகள், 

ைணியிடங்கள் உள்ளிட்ட ைல்யவறு அபமப்புகளுக்கு 

தரச்சான்றிதழ் வழங்கப்ைடுகிறது. 

 

2. நடமாடும் மருத்துவ வாகன யசபவ 

‘மக்கபளத் யதடி மருத்துவம்’ திட்டத்தின்கீழ் `70 யகாடி 

ஜசலவில் ஜசன்பன ஜமரினாவில் நடமாடும் மருத்துவ 

வாகன யசபவ திட்டத்பத முதல்வர் மு க ஸ்டாலின் 

ஜகாடியபசத்து ஜதாடக்கி பவத்தார்.  

`70 யகாடி ஜசலவில் 389 மருத்துவ வாகனங்கபள 

முதல்வர் ஜசன்பனயில் ஜகாடியபசத்து ஜதாடக்கினார். 

 

3. காலணி வடிவபமப்பு, உற்ைத்தி: பதவான் 

நிறுவனத்துடன் `1,000 யகாடியில் அரசு ஒப்ைந்தம் 

பதவானின் புகழ்ஜைற்ற காலணி வடிவபமப்பு, உற்ைத்தி 

நிறுவனமான ஹாங்பூ தமிழ்நாட்டில் தனது ஆபலபய 

அபமக்கவுள்ளது. இதற்கான ஒப்ைந்தம் முதலபமச்சர் 

முன்னிபலயில் தமிழ்நாடு அரசுடன் ஜசய்யப்ைட்டது. 

`1,000 யகாடி முதலீட்டில் 20,000 யைருக்கு யவபல 

வாய்ப்பு அளிக்க ஒப்ைந்தத்தில் வபக ஜசய்யப்ைட்டுள்ளது. 

 

4. அஜமரிக்க உச்சநீதிமன்றத்துக்கு முதல் கருப்பின 

ஜைண் நீதிைதி நியமனம் 

அஜமரிக்க உச்சநீதிமன்றத்தின் நீதிைதியாக கருப்பினத் 

-பதச் யசர்ந்த யகதன்ஜி பிஜரளன் ொக்சபன நியமிக்க 

அந்நாட்டு நாடாளுமன்ற யமலபவ ஒப்புதல் அளித்தது. 

அஜமரிக்க உச்சநீதிமன்றத்தின் முதல் கருப்பின ஜைண் 

நீதிைதி என்ற ஜைருபமபய இவர் ஜைறுகிறார்.  

தற்யைாது தபலநகர் வாஷிங்டனில் உள்ள ஜகாலம்பியா 

மாவட்ட யமல்முபறயீட்டு நீதிமன்ற நீதிைதியாக உள்ள 

யகதன்ஜி பிஜரளன் ொக்சன் (51) அஜமரிக்க உச்சநீதி 

மன்றத்தின் மூன்றாவது ஜைண் நீதிைதியாக இருப்ைார். 

 

 

 

 


