
        

    

1. ‘பாரத பாக்ய விதாதா’ விழா நடைபபறும் இைம் எது? 

அ) மும்பை 

ஆ) புது தில்லி  

இ) லக்ன ௌ 

ஈ) அகமதாைாத் 

✓ ‘ைாரத ைாக்ய விதாதா’ என்ற தபலப்பில் 10 நாள் நடக்கும் 

‘னெங்ககாட்பட திருவிழா’ புது தில்லியில் அபமந்துள்ள 

னெங்ககாட்படயில் அண்பமயில் னதாடங்கியது. மத்திய 

மகளிர் மற்றும் குழந்பதகள் கமம்ைாட்டுத்துபற அபமச்ெர் 

ஸ்மிருதி இரானி இவ்விழாபை னதாடங்கிபைத்தார்.  

✓ இந்தத் திருவிழா, ‘அமுதப்னைருவிழாவின்’ ஒருைகுதியாக 

கலாச்ொர அபமச்ெகத்தால் ஏற்ைாடு னெய்யப்ைட்டுள்ளது. 

னெங்ககாட்பட விழா இந்தியாவின் அப த்துப் ைகுதி 

கலாொரத்பதயும், ைாரம்ைரியத்பதயும் நிப வுப்ைடுத்தும் 

ஒரு விழாைாகும். 

 

2. ‘ஆண்டின் ஆளுநர்’ விருடத பென்ற மரியயா மார்பெல், 

எந்த நாட்டு மத்திய ெங்கியின் ஆளுநராக இருந்தார்? 

அ) சிலி  

ஆ) ஆஸ்திகரலியா 

இ) னெர்மனி 

ஈ) னைனிசுலா 

✓ மத்திய ைங்கிக்குழுவும் அதன் தபலயங்க ஆகலாெப க் 

குழுவும் அண்பமயில் மத்திய ைங்கி விருதுகளின் 9ஆம் 

ைதிப்பை (2022) னைளியிட்ட . சிலி நாட்டின் மரிகயா 

மார்னெல், ‘நடப்ைாண்டுக்கா  (2022) சிறந்த ஆளுநர்’ 

விருதுக்கு கதர்வுனெய்யப்ைட்டுள்ளார். ‘Banco Central de 

Chile’ என்ைது சிலியின் மத்திய ைங்கியின் னையர். 

 

3. ரிெர்வ் ெங்கியின் புத்தாக்க டமயத்தின் (RBIH) முதல் 

தடைெர் யார்? 

அ) கெ ாைதி கிரிஸ் ககாைாலகிருஷ்ணன்  

ஆ) உர்ஜித் ைகடல் 

இ) அபிஜீத் ைா ர்ஜி 

ஈ) விரல் ஆச்ொர்யா 

✓ இந்திய ரிெர்வ் ைங்கியின் (RBI) ஆளுநர் ெக்திகாந்த தாஸ் 

னைங்களூருவில் இந்திய ரிெர்வ் ைங்கியின் (RBI) புத்தாக்க 

பமயத்பத (RBIH) திறந்து பைத்தார். 100 ககாடி ஆரம்ை 

மூலத ப்ைங்களிப்புடன், நிதிசார் புத்தாக்கங்களை ஊக்கு 

–விக்கவும், ைளர்த்னதடுக்கவும் இது அபமக்கப்ைட்டுள்ளது.  

✓ கெ ாைதி கிரிஸ் ககாைாலகிருஷ்ணன் இதன் முதலாைது 

தபலைர் ஆைார். கமலும் னதாழிற்துபற மற்றும் கல்வித் 

துபறபயச்கெர்ந்கதாரும் இதில் உறுப்னை  உள்ள ர். 

 

4. கனிஜ் பியதஷ் இந்தியா லிட் (KABIL) என்பது எந்தப் 

பபாருளின் விநியயாகத்டத உறுதிபெய்ெதற்காக உரு 

–ொக்கப்பட்ை ஒரு கூட்டு நிறுெனமாகும்? 

அ) னைட்கராலியம்  ஆ) கச்ொ எண்னணய் 

இ) முதன்பம கனிமங்கள்  ஈ) மருத்துைப்னைாருள் 

✓ கனிஜ் பிகதஷ் இந்தியா லிட் (KABIL) என்ைது கதசிய 

அலுமினியம் நிறுை ம் (NALCO), ஹிந்துஸ்தான் காப்ைர் 

நிறுை ம் (HCL) மற்றும் மி ரல் எக்ஸ்ப்களாகரஷன் 

கம்னைனி லிமினடட் (MECL) ஆகிய மூன்று னைாதுத்துபற 

நிறுை ங்களின் கூட்டு நிறுை மாகும். 

✓ ெமீைத்தில், சுரங்கத்துபற ஒத்துபழப்புக்கா  முதன்பம 

புரிந்துணர்வு ஒப்ைந்தம், கனிஜ் பிகதஷ் இந்தியா லிமினடட் 

(KABIL) மற்றும் ஆஸ்திகரலியாவின் முதன்பம கனிம 

ைெதி அலுைலகம் இபடகய பகனயழுத்தா து. 

 

5. ‘2022 - பஸ்ஸா ெர்ெயதெ ொம்பியன்ஷிப் உைக பாரா 

தைகள கிராண்ட்பிரிக்ஸ்’ நடைபபறும் இைம் எது? 

அ) புது தில்லி 

ஆ) துைாய்  

இ) னென்ப  

ஈ) னகாழும்பு 

✓ 13ஆைது ைாஸ்ஸா ெர்ைகதெ ொம்பியன்ஷிப் உலக ைாரா 

தடகள கிராண்ட் பிரிக்ஸ் – 2022 துைாயில் னதாடங்கியது. 

ைாராலிம்பியன் தரம்பிர் தபலபமயிலா  29 கைர் 

னகாண்ட இந்திய அணி, 43 நாடுகபளச் கெர்ந்த சுமார் 

500 ைாரா விபளயாட்டு வீரர்களுடன் இந்தப் கைாட்டியில் 

ைங்ககற்கிறது. 

 

6. 2022 – ஆல் இங்கிைாந்து ஓப்பன் பாட்மிண்ைன் 

ொம்பியன்ஷிப்பில் 2ஆமிைத்டத பென்ற இந்தியர் யார்? 

அ) K ஸ்ரீகாந்த் 

ஆ) P V சிந்து 

இ) லக்ஷ்யா னென்  

ஈ) ொய் ா கநைால் 

✓ ஆல் இங்கிலாந்து ஓப்ைன் ைாட்மிண்டன் ொம்பியன்ஷிப் – 

2022இல் இந்திய னடன்னிஸ் வீரர் லக்ஷ்யா னென் 2ஆம் 

இடத்பதப் னைற்றார். ைர்மிங்காமில் நபடனைற்ற ஆடைர் 

ஒற்பறயர் பிரிவு இறுதிப்கைாட்டியில், உலகின் நம்ைர்–1 

விக்டர் ஆக்ெல்னென் லக்ஷ்யா னென்ப  வீழ்த்தி ார்.  

✓ மகளிர் ஒற்பறயர் பிரிவில் ெப்ைானின் யமகுச்சி அகாக  

ொம்பியன் ைட்டம் னைன்றார். ஆடைர் இரட்படயர் பிரிவில் 

இந்கதாக ஷியா ொம்பியன் ைட்டம் னைன்றது. மகளிர் 

இரட்படயர் ைட்டம் மற்றும் கலப்பு இரட்படயர் ைட்டத்பத 

ெப்ைான் னைன்றது. 

 

7. மதிப்புமிக்க, ‘ஸ்யபார்ட்ஸ் ஐகான்’ விருடத பென்ற 

இந்திய கிரிக்பகட் வீரர் யார்? 

அ) சுகரஷ் னரய் ா  

ஆ) M S கதானி 

இ) ெச்சின் னடண்டுல்கர் 

ஈ) விராட் ககாலி 

✓ முன் ாள் இந்திய கிரிக்னகட் வீரர் சுகரஷ் னரய் ா, 

மாலத்தீவு விபளயாட்டு விருதுகள் 2022இல் மதிப்புமிக்க 

‘ஸ்கைார்ட்ஸ் ஐகான்’ விருபதப் னைற்றார். 

 

 

 

  

 

 

 

 



        

    

8. 2022 – ‘இந்தியாடெ மாற்றும் பபண்கள்’ விருதுகள், 

எத்தடன பபண் ொதடனயாளர்களுக்கு ெழங்கப்பட்ைது? 

அ) 10 

ஆ) 50 

இ) 75  

ஈ) 100 

✓ ‘Women Transforming India (WTI) – இந்தியாபை மாற்றும் 

னைண்கள்’ விருதுகளின் ஐந்தாைது ைதிப்பை NITI ஆகயாக் 

நடத்தியது. நாட்டின் 75ஆைது ஆண்டு விடுதபலபயக் 

னகாண்டாடும் விடுதபலயின் அமுதப்னைருவிழாவின் ஒரு 

ைகுதியாக, 75 னைண் ொதப யாளர்களுக்கு இந்த 

ஆண்டுக்கா  (2022) விருதுகள் ைழங்கப்ைட்ட . 

 

9. ‘WINGS INDIA–2022’ மாநாட்டை நைத்தும் நகரம் எது? 

அ) புது தில்லி 

ஆ) மும்பை 

இ) பைதராைாத்  

ஈ) புக  

✓ சிவில் ைான் கைாக்குைரத்து அபமச்ெகம் மற்றும் இந்திய 

னதாழில் மற்றும் ைர்த்தக ெங்கங்களின் கூட்டபமப்பு 

(FICCI) ஆகியபை இபணந்து ‘WINGS INDIA – 2022’ 

என்னும் ஆசியாவின் மிகப்னைரிய ைான் கைாக்குைரத்து 

னதாடர்ைா  நிகழ்ச்சிபய பைதராைாத்தில் நடத்தி . 

✓ புதிய ைணிகங்கபள பகயகப்ைடுத்தல், முதலீடுகள், 

னகாள்பக உருைாக்கம் மற்றும் பிராந்திய இபணப்பு 

ஆகியைற்றில் இது கை ஞ்னெலுத்தியது. 

✓ ைான்கைாக்குைரத்து பமயமாக ஐதராைாத் இருப்ைதால் 

அங்கு இந்த நிகழ்ச்சி நடத்தப்ைட்டது. நாட்டின் 75ஆைது 

ஆண்டின் சுதந்திரத்பதக் னகாண்டாடும் விடுதபலயின் 

அமுதப் னைருவிழாவின் ஒருைகுதியாக, “இந்தியா@75: 

விமா த் னதாழிலுக்கா  புதிய னதாடுைா ம்” என்ைது 

இந்த நிகழ்வின் கருப்னைாருளாக இருந்தது. 

 

10. உைகின் முதல் ெனவுயிரி பாதுகாப்புப் பத்திரத்டத 

பெளியிட்ை நிறுெனம் எது? 

அ) உலக ைங்கி  

ஆ) ஐநா சுற்றுச்சூழல் திட்டம் 

இ) உலக னைாருளாதார மன்றம் 

ஈ) ைன் ாட்டுச் னெலைாணி நிதியம் 

✓ ை வுயிரிகள் ைாதுகாப்புப் ைத்திரம் எ ப் னையரிடப்ைட்ட 

உலகின் முதல் ை வுயிரிகள் ைத்திரத்பத உலக ைங்கி 

னைளியிட்டுள்ளது. இரண்டு னதன் ாப்பிரிக்க காப்புப் 

ைகுதிகளா  அட்கடா யாப கள் கதசியப்பூங்கா மற்றும் 

கிகரட் ஃபிஷ் ரிைர் கநச்ெர் ரிெர்வ் ஆகியைற்றிற்காக $150 

மில்லியன் டாலர்கள் னெலவிடப்ைடும். 

 



 

1. 5ஆைது BIMSTEC உச்சிமாநாடு 

BIMSTEC (Bay of Bengal Initiative for Multi-Sectoral 

Technical and Economic Cooperation) அபமப்பின் 5ஆைது 

உச்சிமாநாடு அந்த அபமப்புக்கு தற்கைாது தபலபமப் 

னைாறுப்புைகிக்கும் இலங்பக தபலபமயில் நடந்தது. 

பிரதமர் உள்ளிட்ட உறுப்பு நாடுகளின் தபலைர்கள் 

முன்னிபலயில், மூன்று BIMSTEC ஒப்ைந்தங்களும் 

பகனயழுத்தாகி . (i) குற்ற விைகாரங்களில் ைரஸ்ைர ெட்ட 

உதவிக்கா  BIMSTEC உடன்ைடிக்பக: (ii) இராஜ்ஜிய 

ையிற்சித்துபறயில் ைரஸ்ைர ஒத்துபழப்புக்கா  புரிந்துண 

-ர்வு ஒப்ைந்தம் மற்றும் (iii) BIMSTEC னதாழில்நுட்ை மாற்ற 

ைெதிக்கா  அபமப்பு. 

உறுப்பு நாடுகளின் தற்கைாபதய முன்னுரிபமகபள 

பிரதிைலிக்கும் விதமாக, “மறுமலர்ச்சி அபடயக்கூடிய 

பிராந்தியம், ைளமா  னைாருளாதாரம், ஆகராக்கியமா  

மக்கள்” என்ைகத இந்த மாநாட்டின் பமயக்கருத்தாகும். 

 

2. நீர் கமலாண்பம: தமிழ்நாட்டுக்கு 6 கதசிய விருதுகள் 

மத்திய அரசின் நீர் கமலாண்பமத் திட்டத்தில் சிறப்ைாக 

னெயல்ைட்டதற்காக தமிழ்நாட்டுக்கு 6 கதசிய விருதுகள் 

கிபடத்துள்ள . குடியரசுத் தபலைர் ராம்நாத் ககாவிந்த் 

தபலபமயில் தில்லியில் நபடனைற்ற விழாவில் இந்த 

விருதுகபள மத்திய ெல் ெக்தித் துபற அபமச்ெர் 

ககெந்திர சிங் னஷகாைத் ைழங்கி ார். 

நீர் கமலாண்பமயில் மக்கபளயும் ைல்கைறு 

தரப்பி பரயும் முழுபமயாக ஈடுைடுத்துைபத 

ஊக்குவிக்கும் ைபகயில், கதசிய நீர் விருதுகபள மத்திய 

அரசு கடந்த 2018-ஆம் ஆண்டு அறிவித்தது. தண்ணீரின் 

முக்கியத்துைம் குறித்து மக்களிபடகய விழிப்புணர்பை 

ஏற்ைடுத்தவும், ையனுள்ள நீர் கமலாண்பம நபடமுபறக 

-பளப் பின்ைற்றுைைர்கபள ஊக்குவிக்கவும் இந்த விருது 

ைழங்கப்ைடுகிறது. 

இதில் சிறந்த மாநிலம், மாைட்டம், ஊராட்சி, ைள்ளிகள், 

தனியார் நிறுை ம், னதாழிற்ொபலகள், 

தன் ார்ைலர்கள் உள்ளிட்ட 11 பிரிவுகளில் மத்திய ெல் 

ெக்தித் துபற அபமச்ெகம் ொர்பில் ஆண்டுகதாறும் 57 

கதசிய நீர் விருதுகள் ைழங்கப்ைடுகின்ற . 

நீர்கமலாண்பமயில் சிறப்ைாக னெயல்ைடும் மாநிலங்கபள 

ெல் ெக்தித் துபறயின் சிறப்புக் குழு, மாநில ைாரியாக 

கநரில் கள ஆய்வு னெய்து விருதுகபள ைழங்கி ைருகிறது. 

தமிழ்நாடு 3-ஆம் இடம்: நிகழாண்டு மூன்றாைது கதசிய 

நீர் விருதுகள் ைழங்கும் விழா தில்லி விஞ்ஞான் ைைனில் 

குடியரசுத் தபலைர் ராம்நாத் ககாவிந்த் தபலபமயில் 

நபடனைற்றது. ஒட்டுனமாத்தமாக நீர் கமலாண்பமயில் 

சிறந்து விளங்கிய மாநிலங்களின் ைட்டியலில் உத்தர 

பிரகதெ மாநிலம் முதலிடம் பிடித்தது. 

இரண்டாம் இடத்பத இராெஸ்தான் மாநிலம் னைற்றது. 

மூன்றாமிடத்பத தமிழ்நாடு பிடித்தது. 2020-ஆம் ஆண்டு 

 

 

 



        

    

ைழங்கப்ைட்ட இரண்டாைது கதசிய நீர் விருதில், தமிழகம் 

முதலாைது இடத்பதப் பிடித்திருந்தது. 

காகைரிப்ைட்டி ம் ைள்ளிக்கு முதல் ைரிசு: 

நீர் கமலாண்பமயில் சிறந்த ைள்ளிகள் பிரிவில் 

கிருஷ்ணகிரி மாைட்டம், காகைரிப்ைட்டி ம் னைண்கள் 

கமல்நிபலப் ைள்ளிக்கு முதல் ைரிசு ைழங்கப்ைட்டது. 

புதுச்கெரி மணப்ைட்டு அரசுப் ைள்ளி மூன்றாமிடம் னைற்றது. 

னெங்கல்ைட்டு, மதுபரக்கு ைரிசு: சிறந்த ஊராட்சி பிரிவில் 

(னதன்மண்டல அளவில்) னெங்கல்ைட்டு மாைட்டம் னைள்ளப் 

புதூர் ஊராட்சி இரண்டாம் ைரிசு னைற்றது. சிறந்த நகர்ப்புற 

உள்ளாட்சி அபமப்புப் பிரிவில் மதுபர மாநகராட்சிக்கு 3-

ஆைது ைரிசு கிபடத்தது. 

சிறந்த னதாழில் பிரிவில் ைுண்டாய் கமாட்டார் இந்தியா 

நிறுை த்துக்கு இரண்டாைது ைரிசும், சிறந்த தன் ார்ை 

னதாண்டு நிறுை ப் பிரிவில் கன்னியாகுமரி 

விகைகா ந்த ககந்திரத்துக்கு 2-ஆைது இடத்துக்கா  

ைரிசும் ைழங்கப்ைட்டது. 

 

3. 3 மின் திட்டப் ைணிகளில் இந்தியாவுடன் இலங்பக 

அரசு ஒப்ைந்தம்: சீ  நிறுை த்துக்கு ைழங்கிய ைணிகள் 

ரத்து 

இலங்பக யாழ்ப்ைாணத்தில் உள்ள 3 தீவுகளில் மரபுொரா 

மின்னுற்ைத்தி திட்டங்கள் கமற்னகாள்ள சீ  

நிறுை த்துடன் ஒப்ைந்தம் கைாடப்ைட்ட நிபலயில் 

அதப  ரத்து னெய்த இலங்பக அரசு, அப்ைணிகபள 

இந்திய நிறுை த்துக்கு ைழங்கியுள்ளது. 

கடந்த ஆண்டு ெ ைரி மாதம் யாழ்ப்ைாணத்தில் உள்ள 

பந ா தீவு, னநடுந்தீவு மற்றும் அ பலத் தீவு உள்ளிட்ட 

ைகுதிகளில் புதுப்பிக்கத்தக்க எரிெக்தி திட்டங்கபள 

நிபறகைற்ற சீ ாபைச் கெர்ந்த சிக ாகொர்-

எனடக்வின் என்ற நிறுை த்துக்கு இலங்பக 

அபமச்ெரபை ஒப்புதல் அளித்திருந்தது. 

இது ஆசிய ைளர்ச்சி ைங்கி ஆதரவுடன் இலங்பகயின் 

ைடக்கு மற்றும் கிழக்குப் ைகுதியில் நடக்கும் மிகப்னைரிய 

மின்னுற்ைத்தி திட்டமாகும். 

 

4. கைாபதப் னைாருள் விற்ைப பய முற்றிலும் தடுக்கும் 

‘ஆைகரஷன் கஞ்ொ கைட்பட 2.0’ 

தமிழகத்தில் கைாபதப் னைாருள் நடமாட்டத்பத முற்றிலும் 

தடுக்க ‘ஆைகரஷன் கஞ்ொ கைட்பட 2.0’ என்ற சிறப்பு 

நடைடிக்பக ஒரு மாதத்துக்கு னதாடங்கப்ைட்டுள்ளது. 

மார்ச் 28 முதல் ஏப்.27 ைபர 

கடந்த 2021 டிெம்ைர் முதல் கடந்த ெ ைரி ைபர 

நடத்தப்ைட்ட கஞ்ொ கைட்படயின் னதாடர்ச்சியாக, இந்த 

மாதம் 28ஆம் கததி முதல் ஏப்ரல்.27 ைபர ஒரு மாதம் 

‘ஆைகரஷன் கஞ்ொ கைட்பட 2.0’ நடத்தப்ைடவுள்ளது. 

இதன்மூலம் ைள்ளிகள் மற்றும் கல்லூரிகளுக்கு அருகக 

கஞ்ொ, குட்காகைான்ற கைாபதப்னைாருட்கள் விற்கப்ைடுை 

-பதத் தடுக்க உட டி நடைடிக்பக எடுக்கப்ைடும். 

 

5. `400 ககாடியில் உருைாக்கப்ைட்டுள்ள ‘னென்ட்ரல் 

ஸ்னகாயர்’ 

னென்ப  மத்திய ரயில் நிபலயம் எதிகர கைாக்குைரத்து 

னநரிெபலக் குபறக்கும் ைபகயில் ̀ 400 ககாடி னெலவில் 

‘னென்ட்ரல் ஸ்னகாயர்’ என்ற திட்டம் னெயல்ைடுத்தப்ைட்டு 

உள்ளது. 

இந்தத் திட்டத்தின்கீழ் னென்ப  னென்ட்ரல், னமட்கரா 

இரயில் நிபலயம், ரிப்ைன் பில்டிங், இராஜீவ்காந்தி அரசு 

னைாது மருத்துைமப , பூங்கா நகர் இரயில் நிபலயம் 

ஆகியைற்பற இபணத்து ஒகர சுரங்கப்ைாபத 

அபமக்கப்ைட்டுள்ளது. 

 


