
        

    

1. 2022இல் 5ஆவது BIMSTEC உச்சிமாநாட்டை நைத்தும் 

நாடு எது? 

அ) இந்தியா 

ஆ) இலங்கை  

இ) மியான்மர் 

ஈ) பூடான் 

✓ ஐந்தாவது BIMSTEC (Bay of Bengal Initiative for Multi-

Sectoral Technical and Economic Cooperation) உச்சி 

மாநாடு இலங்கையால் நடத்தப்பட்டது. பிரதமர் நரரந்திர 

ரமாடி, இந்த மாநாட்டில் மமய்நிைராை ைலந்துமைாண்டார். 

ரமலும், BIMSTEC மெயலைத்தின் பட்மெட்கட ரமம்படுத்து 

-வதற்ைாை $1 மில்லியன் டாலர்கள் நிதியுதவிகயயும் 

அவர் அறிவித்தார். 

✓ “Bimstec-Towards a Resilient Region, Prosperous 

Economies, Healthy Peoples” என்பது மைாழும்புவில் 

நடந்த இந்த உச்சிமாநாட்டின் ைருப்மபாருளாகும். 

 

2. ‘ஹுருன் உலகளாவிய U-40 தானே உருவாே பில் 

-லியனர்கள்-2022’இல் இந்தியாவின் தரநிடல என்ன? 

அ) இரண்டாவது 

ஆ) மூன்றாவது 

இ) நான்ைாவது  

ஈ) ஆறாவது 

✓ ‘ஹுருன் உலைளாவிய U-40 தானே உருவாே பில்லிய 

-னர்ைள்-2022’ பட்டியலில், இந்தியா நான்ைாமிடத்தில் 

உள்ளது. 37 பில்லியனர்ைளுடன் அமமரிக்ைா முதலிடத்தி 

-லும், 25 ரபருடன் சீனா இரண்டாமிடத்திலும், எட்டு 

ரபருடன் இங்கிலாந்து மூன்றாவது இடத்திலும் உள்ளது. 

இந்தியாவில் 6 U-40 பில்லியனர்ைள் உள்ளனர்.  

✓ $76 பில்லியன் டாலர்ைளுடன் 40 வயதுக்குட்பட்ரடாருள் 

மார்க் ெூக்ைர்மபர்க் (37) உலகின் நம்பர்.1ஆை உள்ளார். 

டிக்டாக் நிறுவனர் ொங் யிமிங் (39), $54 பில்லியன் 

டாலர்ைளுடன் இரண்டாவது இடத்தில் உள்ளார். 

 

3. ‘ஹுரூன் தானன உருவான செல்வச் சீமாட்டிகள் – 

2022’ பட்டியலில், இந்திய அளவில் முதலிைம் பிடித்த 

இந்திய சீமாட்டி யார்? 

அ) கிரண் மெும்தார்-ஷா 

ஆ) பால்குனி நாயர்  

இ) இராதா ரவம்பு 

ஈ) மிருதுளா பரரக் 

✓ ‘ஹுரூன் தாரன உருவான மெல்வச் சீமாட்டிைள் – 2022’ 

பட்டியலின்படி, உலகில் தற்ரபாது 124 மெல்வச்சீமாட்டிைள் 

உள்ளனர். இந்த எண்ணிக்கை ைடந்த ஆண்கடவிட 6 

குகறவாகும். இந்தப் பட்டியலில், கநக்ைாகவச் ரெர்ந்த 

பால்குனி நாயர், பரயாைானின் கிரண் மெும்தார்-ஷா 

மற்றும் ரொரஹாவின் ராதா ரவம்பு ஆகிரயார் இடம் 

மபற்றுள்ளனர். 

✓ பால்குனி நாயர், நீண்டைாலமாை இந்தியாவின் நம்பர்.1 

மெல்வச்சீமாட்டியாை இருந்துவரும் கிரண் மெும்தார் 

ஷாகவ பின்னுக்குத் தள்ளி, இந்தியாவின் மெல்வச் 

சீமாட்டி ஆனார். 

 

4. மாநில பல்லுயிர் உத்தி மற்றும் செயல்திட்ைத்டத 

(SBSAP) உருவாக்க, WWF இந்தியாவுைன் ஒப்பந்தத்தில் 

டகசயழுத்திட்ை இந்திய மாநிலம் எது? 

அ) ைர்நாடைா 

ஆ) அஸ்ஸாம் 

இ) அருணாச்ெல பிரரதெம்  

ஈ) ரைரளா 

✓ மாநில பல்லுயிர் உத்தி & மெயல்திட்டத்கத (SBSAP) 

உருவாக்ை அருணாச்ெல பிரரதெம் WWF இந்தியாவுடன் 

ஓர் ஒப்பந்தம் மெய்துள்ளது. SBSAP ஆனது 2020-க்குப் 

பிந்கதய உலைளாவிய பல்லுயிர் ைட்டகமப்பு மற்றும் 

பக்ரை பிரைடனம் ஆகியவற்றுக்கு இணக்ைமாை இருக்கும். 

 

5. இந்தியாவில் ஒளிபரப்பு சதாைர்பான னெடவகளுக்காக 

சதாைங்கப்பட்ை இடையதளத்தின் சபயர் என்ன? 

அ) பிராட்ைாஸ்ட் ரெவா ரபார்டல்  

ஆ) பாரத் பிராட்ைாஸ்ட் 

இ) ஆத்மநிர்பர் பிராட்ைாஸ்ட் 

ஈ) இ-பிராட்ைாஸ்ட் ரபார்டல் 

✓ ஒளிபரப்பு உரிமங்ைள், அனுமதிைள் & பதிவுைளுக்ைான 

விண்ணப்பங்ைகள விகரவாை தாக்ைல்மெய்வதற்கும் 

மெயலாக்குவதற்கும் அரொங்ைம் புதிய ஒளிபரப்பு ரெகவ 

இகணயதளத்கத அறிமுைப்படுத்தியுள்ளது. 

✓ ‘பிராட்ைாஸ்ட் ரெவா ரபார்டல்’ என்ற மபயரிலான இது 

மெயற்கைக்ரைாள் மதாகலக்ைாட்சி அகலவரிகெைள், 

மடலிரபார்ட் ஆபரரட்டர்ைள், MSO-கள், ெமூை வாமனாலி 

நிகலயங்ைள் மற்றும் தனியார் FM ரெனல்ைளுக்கு 

உதவும். பயன்பாடுைகளக் ைண்ைாணிப்பதற்கும், ைட்டண 

-ங்ைகளக் ைணக்கிடுவதற்கும், பணஞ்மெலுத்துவதற்கும் 

இது பயன்படுகிறது. 

 

6. விக்ைர் ஓர்பன் என்பவர் கீழ்காணும் எந்த நாட்டின் 

பிரதமராக னதர்ந்சதடுக்கப்பட்ைார்? 

அ) உக்கரன் 

ஆ) ஹங்ரைரி  

இ) மபலாரஸ் 

ஈ) ரபாலந்து 

✓ ஹங்ரைரியின் ரதசியவாத பிரதமரான விக்டர் ஓர்பன் 

மதாடர்ந்து நான்ைாவது முகறயாை மீண்டும் பிரதமராைத் 

ரதர்ந்மதடுக்ைப்பட்டுள்ளார். 1989இல் மபாதுவுகடகமத் 

தத்துவத்தின் வீழ்ச்சிக்குப் பின்னர் நாட்டின் மிைநீண்ட 

ைாலம் பணியாற்றிய தகலவர் ஆவார் அவர்.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



        

    

7. ொடலப் பாதுகாப்புத் திட்ைத்தின் ஒருபகுதியாக, 

செயற்டக நுண்ைறிவில் (AI) இயங்கும் னகமராக்களால் 

சூழப்பட்டிருக்கும் இந்திய நகரம் எது? 

அ) மென்கன 

ஆ) ரைாழிக்ரைாடு  

இ) மும்கப 

ஈ) புது தில்லி 

✓ மாநில அளவிலான ொகலப் பாதுைாப்புத் திட்டத்தின் ஒரு 

பகுதியாை, ரைரளாவின் ரைாழிக்ரைாடு நைகரச் சுற்றி 

சுமார் அறுபது மெயற்கை நுண்ணறிவு அடிப்பகடயிலான 

ரைமராக்ைள் நிறுவப்படவுள்ளன. 

✓ ரபாக்குவரத்து விதிமீறல்ைகள மவளிப்படுத்தவும், உறுதி 

-யான டிஜிட்டல் ஆதாரங்ைளுடன் பதிவு மெய்யவும் இந்த 

நடவடிக்கை மெயல்படுத்தப்படவுள்ளது. இத்திட்டத்திற்ைாை 

ரைரள மாநில அரசு `225 ரைாடி மெலவிடும். 

 

8. அஸ்ஸாம் மாநிலமாேது ெமீபத்தில், மாநில எல்டலயில் 

உள்ள னவறுபாடுகளுக்குத் தீர்வுகாண்பதற்காக, எந்த 

மாநிலத்துைனான ஒப்பந்தத்தில் டகசயழுத்திட்ைது? 

அ) சிக்கிம் 

ஆ) ரமைாலயா  

இ) மணிப்பூர் 

ஈ) அருணாச்ெல பிரரதெம் 

✓ ரமைாலயா மற்றும் அஸ்ஸாம் இகடரய கைமயழுத்தான 

புரிந்துணர்வு ஒப்பந்தத்தின்படி, 18.33 ெதுர கிரலாமீட்டர் 

ரமைாலயாவுடனும், 18.46 ெதுர கிரலா மீட்டர் அஸ்ஸாம் 

மாநிலத்துடனும் இருக்கும். 

 

9. இந்தியப் சபருங்கைல் கைற்படை கருத்தரங்கின் (IONS) 

முதல் கைல்ொர் பயிற்சி - 2022 (IMEX-22) நடைசபற்ற 

இைம் எது? 

அ) விொைப்பட்டினம் 

ஆ) ரைாவா  

இ) புரன 

ஈ) ரடராடூன் 

✓ இந்தியப் மபருங்ைடல் ைடற்பகட ைருத்தரங்ைம் (IONS) 

அதன் முதலாவது ைடல்ொர் பயிற்சி - 2022 (IMEX-22)’ஐ 

ரைாவாவிலும் அரபிக்ைடலிலும் நடத்தியது.  

✓ ஆஸ்திரரலியா, வங்ைாளரதெம், பிரான்ஸ், இந்தியா, 

இலங்கை, ஐக்கிய அரபு அமீரைம் மற்றும் இங்கிலாந்து 

உட்பட 15 IONS உறுப்பினர் ைடற்பகடைகளச் ரெர்ந்த 22 

பார்கவயாளர்ைளும் பயிற்சியில் பங்ரைற்றனர். IMEX - 

22 ஆேது 2 ைட்டங்ைளாை ரைாவாவின் மர்மரைாவா 

துகறமுைத்திலும் அரபிக்ைடலிலும் நடத்தப்பட்டது. 

 

10. அண்மமயில் புவிசார் குறியீடு பெற்ற ஷாஹி லிச்சி 

ொர்ந்த இந்திய மாநிலம் எது? 

அ) பீைார்  ஆ) உத்தர பிரரதெம் 

இ) மத்திய பிரரதெம் ஈ) உத்தரைாண்ட் 

✓ ரவளாண்கம மற்றும் பதப்படுத்தப்பட்ட உணவு ஏற்றுமதி 

ரமம்பாட்டு ஆகணயம் (APEDA)மூலம் நடுவண் அரசு, 

இந்தியாவின் முதன்கமயான புவிொர் குறியீடு மபறப்பட்ட 

உழவுப்மபாருட்ைகள புதிய உலைளாவிய ெந்கதைளில் 

ரொதகன முகறயில் ஏற்றுமதி மெய்கிறது. 

✓ பீைாரின் GI குறியிடப்பட்ட ஷாஹி லிச்சி ைடந்த ஆண்டு 

பீைாரின் முொபர்பூர் மாவட்டத்திலிருந்து இலண்டனுக்கு 

ஏற்றுமதி மெய்யப்பட்டது. இன்றுவகர, 417 பதிவுமெய்யப்ப 

-ட்ட GI தயாரிப்புைள் உள்ளன. அவற்றுள் சுமார் 150 GI 

குறியிடப்பட்ட தயாரிப்புைள் விவொயம் மற்றும் உணவுப் 

மபாருட்ைள் ஆகும். 

 

 

1. மாற்றுத்திறனாளிைளுக்ைான மெயற்கை முழங்ைால்: 

மென்கன ஐ.ஐ.டி., ைண்டுபிடிப்பு 

மாற்றுத்திறனாளிைளின் பயன்பாட்டுக்ைாை, உள்நாட்டில் 

தயாரிக்ைப்பட்ட முதலாவது பன்கமய மெயற்கை 

முழங்ைாகல, மென்கன ஐ.ஐ.டி., அறிமுைம் மெய்துள்ளது. 

‘ைதம்’ எனப் மபயரிடப்பட்ட இந்தச் மெயற்கை முழங்ைாகல, 

மொகெட்டி பார் பரயாமமடிக்ைல் மடக்னாலஜி, மமாபிலிட்டி 

இந்தியா நிறுவனங்ைளுடன் இகணந்து மென்கன ஐஐடி 

உருவாக்கியுள்ளது. 

 

2. வங்கி ைடன்ைளுக்ைான வட்டி விகிதங்ைளில் மாற்றம் 

இல்கல: ரிெர்வ் வங்கி 

ரிெர்வ் வங்கி மதாடர்ந்து 11ஆவது முகறயாை வங்கி 

ைடன்ைளுக்ைான வட்டி விகிதங்ைளில் மாற்றம் மெய்யாமல் 

பகழய நிகலயிரலரய மதாடரும் எனத் மதரிவித்துள்ளது. 

நிதிக்மைாள்கை மதாடர்பான முடிவுைகள இந்திய ரிெர்வ் 

வங்கியின் ஆளுநர் ெக்திைாந்த தாஸ் மவளியிட்டு 

ரபசியதாவது: 

மரப்ரபா 4 ெதவீதம்: ரிெர்வ் வங்கி நிதிக் மைாள்கைக் குழு 

எடுத்த முடிவுைளின்படி, இம்முகறயும் வங்கிக் ைடன்ைளு 

-க்ைான வட்டி விகிதங்ைளில் மாற்றமில்கல. இகத 

அடுத்து, ரிெர்வ் வங்கி வணிை வங்கிைளுக்கு வழங்கும் 

குறுகியைால ைடனுக்ைான வட்டி விகிதமான ‘மரப்ரபா 

ரரட்’ முன்மனப்ரபாதும் இல்லாத குகறந்தபட்ெ அளவான 

4 ெதவீதம் என்ற அளவிரலரய மதாடர்ந்து நீடிக்கும். 

அரதரபான்று, வங்கிைளிடமிருந்து ரிெர்வ் வங்கி மபறும் 

ைடனுக்ைான ‘ரிவர்ஸ் மரப்ரபா ரரட்’ விகிதமும் முந்கதய 

அளவான 3.35 ெதவீதமாைரவ இருக்கும். 

இலக்கை விட அதிைம்: பன்னாட்டு அளவில் அதிைரித்து 

வரும் பதற்றங்ைளால் நடப்பு நிதியாண்டில் பணவீக்ை 

விகிதம் ரிெர்வ் வங்கியின் இலக்கைக் ைாட்டிலும் (4.5 

ெதவீதம்), 5.7% என்ற அளவில் ைணிெமாை அதிைரிக்கும் 

என மதிப்பிடப்பட்டுள்ளது. 

மபாருளாதார வளர்ச்சி: தற்ரபாது நிலவும் ைடினமான 

சூழகலயடுத்து, நடப்பு 2022-23ஆம் நிதியாண்டுக்ைான 

மபாருளாதார வளர்ச்சி மதிப்பீடு 7.8 ெதவீதத்திலிருந்து 7.2 

ெதவீதமாைக் குகறக்ைப்பட்டுள்ளது. ஒரு பீப்பாய் ைச்ொ 

 

 

 

 



        

    

எண்மணய் விகல $100 டாலர் என்பதன் அடிப்பகடயில் 

இந்த மதிப்பீடு மெய்யப்பட்டுள்ளது என்றார் அவர். 

 

3. 2022 நிதியாண்டில் வரி வசூல் 34% அதிைரிப்பு 

நிறுவன வரி, சுங்ைவரி, ஜிஎஸ்டி வரி வசூல் அதிைரிப்பு 

ைாரணமாை ைடந்த மார்ச்.31 வகரயிலான நிதியாண்டு 

முடிவின்படி, நாட்டின் மமாத்த வரி வசூல் `27.07 லட்ெம் 

ரைாடிகய எட்டி 34% உயர்ந்திருப்பதாை மத்திய அரசு 

ததரிவித்துள்ளது. 

ைடந்த 1999-க்குப் பின்னர் தற்ரபாது மமாத்த உள்நாட்டு 

உற்பத்தி மீதான வரி வீதம் 11.7 ெதவீதம் அதிைரித்துள்ளது. 

இதுரவ ைடந்த 2020-21 நிதியாண்டில் 10.3 ெதவீதமாை 

இருந்தது. 

 

4. 2021-22-இல் `3.72 இலட்ெம் ரைாடிக்கு ரவளாண் 

மபாருள்ைள் ஏற்றுமதி; ெவால்ைளுக்கிகடரய 19.92% 

உயர்வு 

நாட்டில் ஒட்டு மமாத்தமாை ரவளாண் மபாருள்ைள், `3.72 

லட்ெம் ரைாடிக்கு ($50 பில்லியன் அமரிக்ை டாலர்) 

ஏற்றுமதி மெய்யப்பட்டு இந்தியா குறிப்பிடத்தக்ை 

ொதகனகயப் புரிந்துள்ளது. 

ரநாய்த்மதாற்றுக் ைாலக்ைட்டத்தில் ஏற்பட்ட பல்ரவறு 

தளவாட வெதி ெவால்ைளுக்கிகடரயயும் சுமார் 19.92% 

ஏற்றுமதி உயர்ந்துள்ளாை மத்திய வர்த்தைம் மதாழில் 

துகற அகமச்ெைம் மதரிவித்துள்ளது. 

 

5. உலை ஸ்குவாஷ் இரட்கடயர் ொம்பியன்ஷிப்: இந்தியா 

ொம்பியன் 

உலை ஸ்குவாஷ் இரட்கடயர் ொம்பியன்ஷிப் ரபாட்டி 

மைளிர், ைலப்பு இரட்கடயர் பிரிவில் முதன்முகறயாை 

இந்தியா ொம்பியன் பட்டம் மவன்றது. இதில் தீபிைா 

பல்லிக்ைல் இரட்கட ொம்பியன் பட்டம் மவன்றுள்ளார். 

இந்தியா உலை ொம்பியன்: 

ைலப்பு இரட்கடர் பிரிவு இறுதிச்சுற்றில் தீபிைா-மெௌரவ் 

ரைாஷல் இகண 11-6, 11-8 என்ற புள்ளிக்ைணக்கில் 

இங்கிலாந்தின் அட்ரியன் வாலர்-அலிஸன் வாட்டர்ஸ் 

இகணகய வீழ்த்தி முதன்முகறயாை ொம்பியன் 

பட்டத்கதக் கைப்பற்றியது. 

அரதரபால் மைளிர் இரட்கடயர் பிரிவு இறுதிச்சுற்றில் 

தீபிைா-ரொஷ்னா இகண 11-9, 4-11, 11-8 என்ற புள்ளிக் 

ைணக்கில் இங்கிலாந்தின் ொரா ரென்-அலிஸன் 

வாட்டர்ஸ் இகணகய வீழ்த்தி ொம்பியன் பட்டத்கதக் 

கைப்பற்றியது. உலை ொம்பியன் பட்டத்கதக் 

கைப்பற்றியது இந்தியாவுக்கு இதுரவ முதன்முகறயாகும்.  

 


