
        

    

1. இந்தியாவின் அயல்நாட்டு வர்த்தகக் ககாள்ககயுடன் 

கதாடர்புகடய மத்திய அகமச்சகம் எது? 

அ) வெளியுறவு அமைச்சகம் 

ஆ) MSME அமைச்சகம் 

இ) ெணிகம் & வ ொழிற்துமற அமைச்சகம்  

ஈ) உள்துமற அமைச்சகம் 

✓ ைத்திய ெணிகம் ைற்றும் வ ொழிற்துமற அமைச்சகத்தின் 

கீழ் உள்ள அயல்நொட்டு ெர்த் க இயக்குநரகம், இந்திய 

நொட்டின் அயல்நொட்டு ெர்த் கக் வகொள்மகக்கு வ ொறுப்பு 

ஆகும்.  ற்ப ொதுள்ள அயல்நொட்டு ெர்த் கக் வகொள்மக 

2015–20, ைொர்ச் 31, 2022 ெமர வசல்லு டியொகும் என 

அறிவிக்கப் ட்டிருந் து. அது  ற்ப ொது 2022 வசப்.30 

ெமர நீட்டிக்கப் டும் என DGFT அறிவித் து. 

 

2. குகைகடத்தி திட்டத்தின் வழிகாட்டும் ஆல ாசகைக் 

குழுவின் தக வர் யார்? 

அ) நந் ன் நிபேகனி 

ஆ) அஸ்வினி மெஷ்ணவ்  

இ) சுந் ர் பிச்மச 

ஈ) சத்யொ நொவ ல்ேொ 

✓ `76,000 பகொடி ைதிப்பிேொன குமறகடத்தி திட்டத்திற்கு 

ெழிகொட்ட ைத்திய மின்னணு ைற்றும்  கெல் வ ொழினுட்  

அமைச்சகம்  திபனழு உறுப்பினர்கமளக் வகொண்ட 

ஆபேொசமனக் குழுமெ அமைத் து. இந் க் குழுவின் 

 மேெரொக மின்னணு ைற்றும்  கெல் வ ொழில்நுட் த் 

துமற அமைச்சர் அஸ்வினி மெஷ்ணவ் இருப் ொர். 

✓ NITI ஆபயொக் உறுப்பினர் வி பக சரஸ்ெத், மு ன்மை 

அறிவியல் ஆபேொசகர் ைற்றும் வெளியுறவு அமைச்சகம், 

வசேவினம், வ ொருளொ ொர விெகொரங்கள் ைற்றும் வ ொழில் 

ைற்றும் உள்நொட்டு ெர்த் கத்ம  பைம் டுத்து ல் ஆகிய 

துமறகளின் வசயேொளர்கள் இந் க் குழுவில் 

உறுப்பினர்களொக இருப் ொர்கள். 

 

3. மின்சார வாகைக் ககாள்ககயில் இ–மிதிவண்டிககை 

லசர்க்கவுள்ை முதல் மாநி ம்/UT எது? 

அ) வ லுங்கொனொ 

ஆ) புது தில்லி  

இ) குஜரொத் 

ஈ) ஒடிஸொ 

✓ தில்லி அரசொங்கம் அ ன் மின்சொர ெொகனங்களுக்கொனக் 

வகொள்மகயின்கீழ் இ–மிதிெண்டிகமளச் பசர்த்துள்ளது. 

பைலும், இ–மிதிெண்டிகமள ெொங்கும் மு ல் 10,000 

ந ர்களுக்கு  ேொ `5,500 ைொனியம் ெழங்குெ ொகவும் 

தில்லி அரசு அறிவித்துள்ளது. 

 

4. சமீபத்தில் கண்டறியப்பட்ட, ‘K2–2016–BLG–0005Lb’ 

என்ை புைக்லகாள், எந்தக் லகாகைப் லபா லவ உள்ைது? 

அ) சனி ஆ) வியொழன்  

இ) வசவ்ெொய் ஈ) வநப்டியூன் 

✓ நைது வியொழன் பகொமளப் ப ொன்ற ஒரு புறக்பகொமள 

ெொனியேொளர்கள் சமீ த்தில் கண்டுபிடித்துள்ளனர். “K2–

2016–BLG–0005Lb” எனப் வ யரிடப் ட்ட இந் க் பகொள், 

பூமியிலிருந்து 17,000 ஒளியொண்டுகள் வ ொமேவில் 

அமைந்துள்ளது. NASAஇன் வகப்ளர் விண்வெளி வ ொமே 

பநொக்கிமூேம் வ றப் ட்ட  ரவுகளின் அடிப் மடயில் 

ெொனியற்பியேொளர்கள் குழு இ மனக்கண்டறிந்துள்ளது. 

 

5. CEEW–இன் அண்கமய ஆய்வின்படி, கடந்த இருபது 

ஆண்டுகளில் அதிக எண்ணிக்ககயி ாை காட்டுத்தீ 

நிகழ்வுககைக் கண்ட மாநி ம் எது? 

அ) இரொஜஸ் ொன் 

ஆ) மிபசொரம்  

இ) பைற்கு ெங்கொளம் 

ஈ) அருணொச்சே பிரப சம் 

✓ எரிசக்தி, சுற்றுச்சூழல் ைற்றும் நீர் கவுன்சில் (CEEW) 

வெளியிட்ட ஆய்வின் டி, கடந்  இரு து ஆண்டுகளில் 

கொட்டுத்தீயின் நிகழ்வும் அ ன் தீவிரமும் அதிகரித்துள்ளது.  

✓ ‘ைொறும் கொேநிமேயில் கொட்டுத்தீமய நிர்ெகித் ல்’ என்ற 

ஆய்வில், கடந்  இரு  ொண்டுகளில் கொட்டுத்தீ 10 ைடங்கு 

அதிகரித்துள்ளது. இந்திய ைொநிேங்களில் 62 ச வீ த்திற் 

–கும் அதிகைொனமெ அதிதீவிரங்வகொண்ட கொட்டுத்தீக்கு 

ஆளொகியுள்ளன. கடந்  இரு து ஆண்டுகளில் மிபசொரம் 

ைொநிேத்தில் அதிக எண்ணிக்மகயிேொன கொட்டுத்தீ 

ஏற் ட்டுள்ளது. 

 

6. 2022 ஏப்ரலில் நகடகபற்ை பணவியல் ககாள்ககக் 

குழு கூட்டத்திற்குப் பிைகு, கரப்லபா விகிதம் என்ை? 

அ) 4.50% 

ஆ) 4.25% 

இ) 4.00%  

ஈ) 3.75% 

✓ இந்திய ரிசர்வ் ெங்கியின் (RBI)  ணவியல் வகொள்மகக் 

குழு வ ொடர்ந்து 11ஆெது முமறயொக வரப்ப ொ விகி த்ம  

4 ச வீ ைொக ைொற்றொைல் மெத்துள்ளது. ரிசர்வ் ெங்கியின் 

ஆளுநர் சக்திகொந்   ொஸ், இணக்கைொன நிமேப் ொட்மட 

 ரொைரிக்க, குழு ஒருைன ொக ெொக்களித்  ொக அறிவித் ொர். 

பைலும்  மேகீழ் வரப்ப ொ விகி மும் ைொறொைல் 3.35 

ச வீ ைொக இருக்கும் என்றும் கூறினொர். 

 

7. 2022 நி வரப்படி, கசாத்துக்களின் அடிப்பகடயில் 

இந்தியாவின் மிகப்கபரிய தனியார் துகை வங்கி எது? 

அ) ஐசிஐசிஐ ெங்கி 

ஆ) HDFC ெங்கி  

இ) ஆக்சிஸ் ெங்கி 

ஈ) பகொடக் ைஹிந்திரொ ெங்கி 

✓ HDFC ெங்கி ைற்றும் HDFC லிட் ஆகியன சமீ த்தில் அ ன் 

இமணமெ அறிவித் ன. இந்தியொவின் மிகப்வ ரிய 

 னியொர் துமற ெங்கியொன HDFC ெங்கியின் வசொத்து 

ைதிப்பு `8.35 டிரில்லியன் ஆகும். 

 

 

 

 

 

 

 



        

    

✓ `5.26 டிரில்லியன் ைதிப்புள்ள வசொத்துகள் பைேொண்மை 

ைற்றும் `4.44 டிரில்லியன் சந்ம  மூே னங்வகொண்ட 

இந்தியொவின் மிகப்வ ரிய வீட்டு நிதி நிறுெனைொன HDFC 

லிட், HDFC ெங்கியுடன் இமணயும். HDFC லிமிவடட்டின் 

துமண அல்ேது இமணகளும் ஒழுங்குமுமற 

ஒப்பு ல்களுக்குப் பிறகு HDFC ெங்கிக்கு ைொற்றப் டும். 

 

8. NASA’இன் SpaceX Crew–4 வானூர்தியின் புதிய 

கபயர் என்ை? 

அ) Inspire 

ஆ) Freedom  

இ) Aspiration 

ஈ) Triumph 

✓ NASAஇன் ெணிகக்குழு திட்டத்தின் ஒரு குதியொக NASA 

ைற்றும் SpaceX ஆகியமெ  ன்னொட்டு விண்வெளி 

நிமேயத்திற்கு விண்வெளி வீரர்கமள அனுப் வுள்ளன.  

✓ இந் ப்  ணி ஒரு புதிய டிரொகன் விண்கேத்ம  ஏவும். 

இந்  விண்கேத்திற்கு குழு–4 விண்வெளி வீரர்களொல் 

‘Freedom’ என்று வ யரிடப் ட்டுள்ளது. 

 

9. ‘Neu’ என்பது பின்வரும் எந்த இந்தியக் குழுமத்தின் 

சூப்பர் கசயலியின் கபயராகும்? 

அ) ரிமேயன்ஸ் ஜிபயொ 

ஆ) அபைசொன் 

இ) ITC லிட் 

ஈ) TATA குழுைம்  

✓ ‘TATA Neu’ என் து இந்தியொவின் முன்னணி 

நிறுெனைொன TATA குழுைத்தின் சூப் ர் வசயலியொகும். 

இது TATA’இன் அமனத்து டிஜிட்டல் பசமெகள் ைற்றும் 

 யன் ொடுகமள ஒபர இடத்தில் வகொண்டுெருகிறது.  

✓ AirAsia India, Air India, Taj Group, BigBasket, 1mg, Croma 

ைற்றும் Westside ப ொன்ற TATA குழுைத்தின்  ல்பெறு 

டிஜிட்டல் பசமெகள் ‘Tata Neu’ வசயலியில் இடம்பெறும். 

 

10. கபண்கள் மற்றும் மாணவிகளுக்கு பாதுகாப்பாை 

லபாக்குவரத்துச் சேவவவை வழங்குவதற்காக, ‘She Auto’ 

நிக யங்ககை அறிமுகப்படுத்திய இந்திய மாநி ம் எது? 

அ) பகரளொ 

ஆ) ஆந்திர பிரப சம்  

இ) புது தில்லி 

ஈ) ஒடிஸொ 

✓ ஆந்திர பிரப ச ைொநிேம் சித்தூரின் கொெல்துமறயொனது 

ைொநிேத்திபேபய மு ன்முமறயொக ‘She Auto’ நிலையங் 

–கலை அமைத்துள்ளது. இது வ ண்கள் ைற்றும் 

ைொணவிகளுக்கு  ொதுகொப் ொன ப ொக்குெரத்துச் 

பசமெமய ெழங்குெம  பநொக்கைொகக் வகொண்டுள்ளது.  

✓ ைொநிேத்திபேபய வ ண்களுக்வகன பிரத்பயக ஆட்படொ 

நிமேயங்கள் அமைக்கப் ட்ட மு லிடம் திருப் தியொகும். 

 

 

1. ப சிய கொசபநொய் ஒழிப்புத் திட்டம்: வ ொது சுகொ ொரத் 

துமறமூேம் வசயல் டுத்  முடிவு 

ப சிய கொசபநொய் ஒழிப்புத் திட்டத்ம  இனி  மிழ்நொட்டில் 

வ ொது சுகொ ொரத் துமற வசயல் டுத் வுள்ளது. இ ற்கொன 

அரசொமணமய ைொநிே ைக்கள் நல்ெொழ்வுத் துமற 

பிறப்பித்துள்ளது. 

இதுெமர கொசபநொய் ஒழிப்புத் திட்டைொனது ைொநிே 

ைருத்துெம் ைற்றும் ஊரக பசமெகள் இயக்ககத்தின் 

கட்டுப் ொட்டின்கீழ் இருந்து ெந்  நிமேயில், ப சிய 

நல்ெொழ்வுக் குழுைத் திட்ட இயக்குநர் அளித்   ரிந்துமர 

ைற்றும் நிர்ெொகக் கொரணங்களுக்கொக இந்  ைொறு ல்கள் 

வசய்யப் ட்டுள்ளன. 

கொசபநொமய முழுமையொக ஒழிக்கும் பநொக்கில் ைத்திய, 

ைொநிே அரசுகள்  ல்பெறு முயற்சிகமள முன்வனடுத்து 

ெருகின்றன. அதுைட்டுைன்றி, 2025-க்குள் அந்பநொமய 

முற்றிலும் ஒழிக்க பெண்டும் என்ற இேக்குடன் ப சிய 

கொசபநொய் ஒழிப்புத் திட்டம் அமனத்து ைொநிேங்களிலும் 

வசயல் டுத் ப் ட்டு ெருகிறது. 

 

 

 

 


