
        

    

1. ‘முக்கிய மந்திரி பக்வானி பீமா யயாஜனா’ திட்டத்தைச் 

செயல்படுத்துகிற மாநிலம் எது? 

அ) புது தில்லி 

ஆ) ஹரியானா  

இ) இராஜஸ்தான் 

ஈ) பஞ்சாப் 

✓ ஹரியானாவின் வேளாண் அமைச்சர், ‘முக்கிய ைந்திரி 

பக்ோனி பீைா வயாஜனா’ என்ற தளத்மதத்ததாடங்கினார். 

இத்திட்டத்தின்கீழ், இயற்மைப் வபரிடர்ைளால் உழேர்தம் 

பயிர்ைளுக்கு ஏற்படும் வசதங்ைளுக்கு இழப்பீடு 

ேழங்ைப்படும். அம்ைாநில உழவுத் துமறயின் கூற்றுப்படி, 

இந்தத் திட்டத்திற்ைான ததாடக்ை நிமல மூலதனைாை `10 

வைாடிமய அம்ைாநில அரசு தைாண்டிருக்கும். 

 

2. ஸ்யபஸ்எக்ஸின் பால்கன்-9 ஏவுகலம்மூலம் ைனது 

முைல் வணிக செயற்தகக்யகாதை ஏவிய இந்திய 

விண்சவளி சைாழில்நுட்ப துளிர் நிறுவனம் எது? 

அ) பிக்ஸ்ஸல் (Pixxel)  

ஆ) அக்னிகுல் 

இ) ஸ்மைரூட் ஏவராஸ்வபஸ் 

ஈ) துருவா ஸ்பேஸ் 

✓ இந்திய விண்தேளி ததாழில்நுட்ப துளிர் நிறுேனைான 

‘Pixxel’, ‘சகுந்தலா’ அல்லது ‘Pixxel TD-2’ என அமழக்ைப் 

படும் அதன் முதல் ேணிை தசயற்மைக்வைாமள 

தேற்றிைரைாை ஏவியது. 

✓ அதைரிக்ைாவின் வைப் ைனாேரலிலிருந்து ஸ்வபஸ்X’இன் 

டிரான்ஸ்வபார்ட்டர்-4 மிஷனில் எவலான் ைஸ்க் இயக்கும் 

ஸ்வபஸ்X’இன் பால்ைன்-9 ஏவுைலம்மூலம் இந்தச் 

தசயற்மைக்வைாள் ஏேப்பட்டது. 

 

3. ஐநா, ‘அரசுொரா நிறுவனங்களின் நிகர-சுழிய உமிழ்வு 

உறுதிகள்’ குறித்ை உயர்நிதல வல்லுநர் குழுவில் நியமி 

-க்கப்பட்டுள்ை இந்தியர் யார்? 

அ) இரவைஷ் சந்த் 

ஆ) இராஜீவ் குைார் 

இ) அருணாபா வைாஷ்  

ஈ) அரவிந்த் பனைாரியா 

✓ அருணாபா வைாஷ், ஐநா தபாதுச்தசயலர் அன்வடானிவயா 

குட்தடரஸால், ‘அரசுசாரா நிறுேனங்ைளின் நிைர-சுழிய 

உமிழ்வு உறுதிப்பாடுைள் குறித்த உயர்நிமல ேல்லுநர் 

குழு’வுக்கு நியமிக்ைப்பட்டார். 

✓ அருணாபா வைாஷ் ஆனேர் ைாலநிமல ைற்றும் ஆற்றல் 

ைதியுமரக்குழுோன ஆற்றல், சுற்றுச்சூழல் ைற்றும் நீர் 

ைவுன்சிலின் (CEEW) ததசஅ (CEO) ஆோர். இவ்ேல்லுநர் 

குழுவிற்கு ைனடா சுற்றுச்சூழல் ைற்றும் ைாலநிமல ைாற்ற 

முன்னாள் அமைச்சர் வைத்தரின் தைக்தைன்னா தமலமை 

தாங்குோர். 

 

 

4. ெமீபத்தில் 13 புதிய மாவட்டங்கதை உருவாக்கி, அதன் 

மாவட்டங்களின் சமாத்ை எண்ணிக்தகதய 26ஆக 

உயர்த்திய இந்திய மாநிலம் எது? 

அ) ததலுங்ைானா 

ஆ) ஆந்திர பிரவதசம்  

இ) ஒடிஸா 

ஈ) வைற்கு ேங்ைம் 

✓ ஆந்திர பிரவதச ைாநில முதலமைச்சர் YS தஜைன் வைாைன் 

தரட்டி, ைாநிலத்தில் 13 புதிய ைாேட்டங்ைமள உருவாக்கி 

அதன் தைாத்த எண்ணிக்மைமய 26ஆை உயர்த்தினார். 

அவ்ேமனத்து புதிய ைாேட்டங்ைளும் ஏப்ரல் 4 முதல் 

நமடமுமறக்கு ேந்தன. 

✓ ஆந்திர பிரவதச ைாேட்டங்ைள் உருோக்கும் சட்டத்தின் 

பிரிவு 3 (5)-இன் கீழ் பதிமூன்று புதிய ைாேட்டங்ைமள 

உருோக்குேதற்ைான அதிைாரப்பூர்ே அரசிதழ் 

அறிவிப்மப அம்ைாநில அரசு தேளியிட்டது. 

 

5. 2022ஆம் ஆண்டு நிலவரப்படி, உலகின் மிகப்சபரிய 

அபின் உற்பத்தி செய்யும் நாடு எது? 

அ) சீனா 

ஆ) இந்தியா 

இ) ஆப்ைானிஸ்தான்  

ஈ) வநபாளம் 

✓ ஆப்ைானிஸ்தான் தற்வபாது உலகின் மிைப்தபரிய அபின் 

உற்பத்தியாளராை உள்ளது. 

✓ அண்மையில், ஆப்ைானிஸ்தானில் ைசைசா பயிரிட தமட 

விதிப்பதாை தலிபான்ைள் அறிவித்தனர். ைற்ற வபாமதப் 

தபாருட்ைமள உற்பத்தி தசய்ேது, பயன்படுத்துேது 

அல்லது தைாண்டு தசல்ேதும் தமடதசய்யப்பட்டது. ஐநா 

ைதிப்பீட்டின்படி, 2017ஆம் ஆண்டில் ஆப்ைானிஸ்தானின் 

அபின் உற்பத்தி $1.4 பில்லியன் டாலர்ைளாை இருந்தது. 

 

6. இந்திய ரிெர்வ் வங்கியின் பணவியல் சகாள்தக 2022 

ஏப்ரலின்படி, 2022-23-க்கான உண்தமயான சமாத்ை 

உள்நாட்டு உற்பத்தியின் வைர்ச்சிக் கணிப்பு என்ன? 

அ) 9.5 சதவீதம் 

ஆ) 8.1 சதவீதம் 

இ) 7.2 சதவீதம்  

ஈ) 6.9 சதவீதம் 

✓ இந்திய ரிசர்வ் ேங்கி ஓர் இணக்ைைான நிமலப்பாட்மட 

பராைரித்து, 2022-23-க்ைான உண்மையான தைாத்த 

உள்நாட்டு உற்பத்தியின் ேளர்ச்சிக் ைணிப்மப முந்மதய 

ைணிப்பு 7.8 சதவீதத்திற்கு எதிராை 7.2%ஆைக்குமறத்தது.  

✓ 2022-23 நிதியாண்டின் பணவீக்ை முன்ைணிப்பு 4.5 

சதவீதத்திலிருந்து 5.7 சதவீதைாை உயர்த்தப்பட்டுள்ளது. 

உலைளாவிய ைச்சா எண்தணய் விமலயில் அதிை ஏற்ற 

இறக்ைம் ைற்றும் உருோகி ேரும் புவிசார் அரசியல் 

பதட்டங்ைள் மீதான தீவிர நிச்சயைற்ற தன்மை ஆகியமே 

இதற்ைான ைாரணங்ைளாம். 

 

 

 

 

 

 

 



        

    

7. ஆயுஷ்மான் பாரத் - பிரைான் மந்திரி ஜன் ஆயராக்கிய 

யயாஜனாதவச் (PMJAY) செயல்படுத்துவைற்கான தமய 

முகதம எது? 

அ) வதசிய ைருத்துே ஆமணயம் 

ஆ) இந்திய ைருத்துே ைவுன்சில் 

இ) வதசிய நலோழ்வு ஆமணயம்  

ஈ) எய்ம்ஸ் 

✓ வதசிய நலவாழ்வு ஆமணயைானது (NHA) வதசிய அளவில் 

PM-JAY-ஐ தசயல்படுத்துேதற்ைான மைய முைமையாை 

அமைக்ைப்பட்டது. வதசிய நலோழ்வு ஆமணயம், PM JAY 

இன்கீழ், தஹல்த் தபனிபிட் வபக்வைஜ், 2022-இன் புதிய 

பதிப்மபச் சமீபத்தில் அறிமுைப்படுத்தியுள்ளது. 

✓ இது 365 புதிய நமடமுமறைமளச் வசர்த்து தைாத்த 

எண்ணிக்மைமய 1,949 ஆை ைாற்றியது. 

 

8. அண்தமயில், ‘AVSAR’ திட்டத்தை அறிமுகப்படுத்திய 

நிறுவனம் எது? 

அ) இந்திய ோனூர்தி நிமலயங்ைள் ஆமணயம்  

ஆ) இந்திய ரிசர்வ் ேங்கி 

இ) இந்திய உச்சநீதிைன்றம் 

ஈ) இந்திய வதர்தலாமணயம் 

✓ இந்திய ோனூர்தி நிமலயங்ைள் ஆமணயைானது (AAI) 

அண்மையில் விைான நிமலயத்மத பிராந்தியத்தின் 

திறமையான மைவிமனஞர்ைளுக்ைான இடைாை (Airport 

as Venue for Skilled Artisans of the Region - AVSAR) ஐ 

அறிமுைப்படுத்தியுள்ளது. 

✓ இது விைான நிமலயங்ைளில், சுய உதவி குழுக்ைள் 

தாங்ைள் தயாரித்த தபாருட்ைமள விற்பமன தசய்ேதற்கு 

(அ) ைாட்சிப்படுத்துேதற்கு இடம் ஒதுக்குேமத வநாக்ைம் 

எனக்தைாண்டுள்ளது. இந்தத் திட்டத்தின்கீழ், AAIஆல் 

இயக்ைப்படும் ஒவ்தோரு விைான நிமலயத்திலும், 100-

200 சதுர அடி பரப்பளவு ஒதுக்ைப்பட்டுள்ளது. 

 

9. அனியமஷன், விஷுவல் எசபக்ட்ஸ், யகமிங் மற்றும் 

காமிக்ஸ் துதறயின் ஊக்குவிப்புக்கான பணிக்குழுவின் 

ைதலவர் யார்? 

அ) தைேல் & ஒலிபரப்பு அமைச்சை தசயலர்  

ஆ) மின்னணு & IT அமைச்சர் 

இ) ேணிைம் & ததாழிற்துமற அமைச்சர் 

ஈ) மின்னணு ைற்றும் IT தசயலர் 

✓ அனிவைஷன், விஷுேல் எதபக்ட்ஸ், வைமிங் ைற்றும் 

ைாமிக்ஸ் துமறயின் ஊக்குவிப்புக்ைான பணிக்குழுமே 

தைேல் ைற்றும் ஒலிபரப்பு அமைச்சைம் அமைத்துள்ளது. 

✓ தைேல் ைற்றும் ஒலிபரப்பு அமைச்சைத்தின் தசயலாளரால் 

ேழிநடத்தப்படும் ஊக்குவிப்பு பணிக்குழு, திறன் வைம்பாடு 

ைற்றும் ததாழில்முமனவோர் அமைச்சைம்; ைல்வி 

அமைச்சைத்தின் உயர்ைல்வித்துமற; மின்னணு ைற்றும் 

தைேல் ததாழில்நுட்ப அமைச்சைம் ைற்றும் ததாழில் ைற்றும் 

உள்நாட்டு ேர்த்தை வைம்பாட்டுத் துமற ஆகியேற்றின் 

தசயலாளர்ைமளக் தைாண்டிருக்கும். 

10. ரிெர்வ் வங்கியின் ெமீபத்திய அறிவிப்பின்படி, அட்தட 

இல்லாமல் பணம் எடுக்கும் முதற எைன் ஊடாக முன் 

சமாழியப்படுகிறது? 

அ) USSD 

ஆ) ஒருங்கிமணந்த ைட்டண இமடமுைம் (UPI)  

இ) ஆதார் அடிப்பமடயிலான ைட்டண முமற (AePS) 

ஈ) உடனடி ைட்டண வசமே (IMPS) 

✓ ரிசர்வ் ேங்கியின் (RBI) கூற்றுப்படி, ஒரு சில ேங்கிைளால் 

ைட்டுவை ேழங்ைப்பட்ட அட்டையில்லா தராக்ைம் தபறுதல் 

பேடவ தற்வபாது அமனத்து ேங்கிைளிலும் ATM’ைளிலும் 

யூனிஃமபட் வபதைண்ட்ஸ் இன்டர்ஃவபஸ் (யுபிஐ)மூலம் 

கிமடக்ைப்பேறும். 

✓ ோடிக்மையாளர் அங்கீைாரத்திற்ைாை UPI பயன்படுத்தப்ப 

-டும், வைலும் இந்நடேடிக்மை பணப்பரிேர்த்தமனைமள 

எளிதாக்கும் ைற்றும் நிதி வைாசடிைமள ஒழிக்கும் என 

எதிர்பார்க்ைப்படுகிறது. 

 

 

1. ‘உடான்’ ைண்டல இமணப்புத் திட்டத்தின் கீழ் 

வைவஷாத் - மும்மப ேழித்தடத்தில் விைான வசமே 

ததாடங்ைப்பட்டது 

ைத்திய அரசின் ைண்டல இமணப்புத் திட்டைான ‘உடான்’ 

திட்டத்தின்கீழ் வைவஷாத்-மும்மப ேழித்தடத்தில் விைான 

வசமேைமள சிவில் விைான வபாக்குேரத்து அமைச்சைம் 

ததாடங்கியது. இந்தத் திட்டத்தின் 4.1 ஏல முமறயின்கீழ் 

அமலயன்ஸ் விைான நிறுேனத்திற்கு இந்த ோன் ேழித் 

தடம் ேழங்ைப்பட்டுள்ளது. இதமனயடுத்து, உடான் – 

ைண்டல இமணப்புத்திட்டத்தின்கீழ் 417 ேழித்தடங்ைளில் 

விைான வசமேைள் இயக்ைப்படும். 

 

2. புதுச்வசரி பல்ைமலக்கு பசுமை சாம்பியன் விருது 

ைத்திய அரசின் உயர்ைல்வித் துமற அமைச்சைம், 2021-

22ஆம் ஆண்டுக்ைான ‘ைாேட்ட பசுமை சாம்பியன்’ என்ற 

விருமத புதுச்வசரி பல்ைமலக்கு ேழங்கி அங்கீைரித்தது. 

இந்தப் பல்ைமலக்ைழைைானது ைடந்த 4 ஆண்டுைளாை 

பசுமை ேளாைம், (கிரீன் வைம்பஸ்) என்ற திட்டத்தின் கீழ், 

பல நிமலயான ேளர்ச்சி, பருேநிமலைாற்ற ததாடர்பான 

முயற்சிைமளச் தசயல்படுத்தி ேருகிறது. 

 

3. ஏப்.20-இல் ‘ோக்ஷீர்’ அறிமுைம்: ஸ்ைார்பீன் திட்டத்தின் 

கீழ் 6ஆேது நீர்மூழ்கிக்ைப்பல் 

பி75 ஸ்ைார்பீன் திட்டத்தின்கீழ் 6ஆேது நீர்மூழ்கிக் 

ைப்பலான ‘ோக்ஷீர்’ ஏப்.20ஆம் வததி அறிமுைப்படுத்தப்பட 

உள்ளது. 

ைடந்த 2005-ஆம் ஆண்டு இந்தியா-பிரான்ஸ் இமடவய 

3.75 பில்லியன் டாலர்ைள் (சுைார் `28,600 வைாடி) 

ைதிப்பில் ஏற்பட்ட ஒப்பந்தத்தின்கீழ், இந்திய 

ைடற்பமடக்ைாை 6 ஸ்ைார்பீன் ரை தாக்குதல் நீர்மூழ்கிக் 

ைப்பல்ைமளக் ைட்ட திட்டமிடப்பட்டது. அந்தக் ைப்பல்ைள் 

 

 

 

 



        

    

டீசல் ைற்றும் மின்சார உதவியுடன் இயங்குபமே. 

பிரான்ஸில் உள்ள வநேல் குரூப் நிறுேனத்தின் 

உதவியுடன் மும்மபயில் உள்ள ைஸைான் டாக் ைப்பல் 

ைட்டுைான தபாதுத்துமற நிறுேனத்தால் அந்தக் ைப்பல்ைள் 

ைட்டப்பட்டன. அேற்றில் ஐஎன்எஸ் ைல்ேரி, ஐஎன்எஸ் 

ைன்வடரி, ஐஎன்எஸ் ைரஞ், ஐஎன்எஸ் வேலா ஆகிய 4 

ஸ்ைார்பீன் ைப்பல்ைள் ஏற்தைனவே பயன்பாட்டுக்கு 

ேந்துள்ளன. ‘ோகீர்’ என்ற தபயர்தைாண்ட ஐந்தாேது 

ஸ்ைார்பீன் ைப்பல் தற்வபாது வசாதமன ஓட்டத்திலுள்ளது. 

 

4. 144 ததால்ைாப்பியம் ததாடர்பான நூல்ைள் பதிவேற்றம் 

ததால்ைாப்பியம் குறித்த 144 நூல்ைள் இமணயதளத்தில் 

பதிவேற்றம் தசய்யப்பட்டுள்ளதாை தமிழநாட்டின் தைேல் 

ததாழில்நுட்பத் துமற அமைச்சர் ைவனா தங்ைராஜ் 

ததரிவித்தார். 

இதுகுறித்து, அேர் சனிக்கிழமை டுவிட்டர் பதிவில் 

கூறியிருப்பதாேது: ததால்ைாப்பியரின் 2,733ஆேது பிறந்த 

தினம் சனிக்கிழமை தைாண்டாடப்படுகிறது. 

 


