
        

    

1. நான்காவது இந்தியா-அமெரிக்கா 2+2 அமெச்சர்கள் 

நிமையிைான பேச்சுவார்த்மைமய நடத்தும் நகரம் எது? 

அ) புது தில்லி 

ஆ) வாஷிங்டன்  

இ) காந்தி நகரம் 

ஈ) நியூயார்க் 

✓ பாதுகாப்பு அமைச்சர் இராஜ்நாத் சிங் தனது ஐந்து நாள் 

அமைரிக்க பயணத்தின் ஒருபகுதியாக வாஷிங்டன் DC 

சென்றமடந்தார். இதில் இந்தியா-அமைரிக்கா 2+2 

அமைச்சர்கள் நிமையிைான பபச்சுவார்த்மத அடங்கும்.  

✓ 2+2 உமரயாடலில் பாதுகாப்பு அமைச்சர் இராஜ்நாத் சிங், 

மவளியுறவு அமைச்சர் S மெய்சங்கர் ைற்றும் அமைரிக்க 

பாதுகாப்பு மற்றும் மவளியுறவு அமைச்சர் இமடபயயான 

சந்திப்புகள் அடங்கும். 

 

2. ‘ொைவ்பூர் பெளா’ மகாண்டாடப்ேடுகிற மாநிலம் எது? 

அ) கர்நாடகா 

ஆ) குெராத்  

இ) இராெஸ்தான் 

ஈ) பஞ்சாப் 

✓ குெராத் ைாநிைத்தின் கடற்கமர கிராைைான ைாதவ்பூரில் 

ஆண்டுபதாறும் ஐந்து நாள் நடக்கும் ‘ைாதவ்பூர் பைளா’ 

என்னும் கைாச்சார கண்காட்சிமய இந்தியக் குடியரசுத் 

தமைவர் இராம்நாத் பகாவிந்த் மதாடங்கி மவத்தார்.  

✓ இந்துக்கடவுளான கிருஷ்ணருக்கு ருக்மிணியுடன் நடந்த 

திருைணத்மத இது மகாண்டாடுகிறது. 

 

3. நம்பிக்மகயில்ைா தீர்ொனத்திற்குப்பின் ோகிஸ்ைானின் 

23ஆவது பிரைெராக பைர்ந்மைடுக்கப்ேட்டவர் யார்? 

அ) ஷாபாஸ் மஷரீப்  

ஆ) ஷா ைஹ்மூத் குபரஷி 

இ) நவாஸ் மஷரிப் 

ஈ) ஆசிப் அலி சர்தாரி 

✓ பாகிஸ்தான் முஸ்லீம் லீக் (N) தமைவர் ஷாபாஸ் மஷரீப் 

பாகிஸ்தானின் புதிய பிரதைராக பதவிபயற்றார். அவருக்கு 

முன் பிரதைராக இருந்த இம்ரான் கானுக்கு எதிராக 

நம்பிக்மகயில்ைா தீர்ைானம் மகாண்டுவரப்பட்டமத 

அடுத்து ஷாபாஸ் பிரதைரானார். 

✓ மூன்று முமற முன்னாள் பிரதைரான நவாஸ் மஷரீப்பின் 

இமளய சபகாதரர் ஷாபாஸ், பாகிஸ்தானின் 23ஆவது 

பிரதைராக பதர்ந்மதடுக்கப்பட்டுள்ளார். 

 

4. உைகில் ைங்கத்மை அதிகம் ேயன்ேடுத்தும் நாடு எது? 

அ) இந்தியா 

ஆ) சீனா  

இ) அமைரிக்கா 

ஈ) ஆஸ்திபரலியா 

✓ சீனாவுக்கு அடுத்தபடியாக, உைகின் இரண்டாவது மபரிய 

தங்க பயன்பாட்டை இந்தியா மகாண்டுள்ளது. 

✓ அதிக பதமவ காரணைாக 2021-22 நிதியாண்டில் 

இந்தியாவின் தங்கம் இறக்குைதி 33.34% அதிகரித்து 

`46.14 பில்லியனாக உள்ளது. முந்மதய நிதியாண்டில், 

தங்கம் இறக்குைதி ைதிப்பு ̀ 34.62 பில்லியனாக இருந்தது. 

 

5. காைநிமை ொற்றத்திற்கான அரசுகளுக்கிமடபயயான 

குழு அைன் சமீேத்திய ெதிப்பீட்டறிக்மகயில் நிமையான 

போக்குவரத்துக்கான இந்திய நகரொகக் குறிப்பிட்டுள்ள 

நகரம் எது? 

அ) மசன்மன 

ஆ) புது தில்லி 

இ) மகால்கத்தா  

ஈ) மும்மப 

✓ காைநிமை ைாற்றத்திற்கான அரசுகளுக்கிமடபயயான 

குழுவானது (IPCC) சமீபத்தில் தனது ஆறாவது ைதிப்பீட்டு 

அறிக்மகயின் பகுதி C-ஐ மவளியிட்டது. 

✓ சமீபத்திய IPCC அறிக்மகயின் முக்கிய கண்டறிவு என்ன 

-மவனில், புமதபடிவ எரிமபாருமளச் சார்ந்திருப்பமதக் 

குமறத்துக்மகாள்வதில் உைகம் தனது கவனத்மதச் 

மசலுத்த பவண்டும். மகால்கத்தாவின் பபாக்குவரமவ 

முற்றிலுைாக மபாதுப் பபாக்குவரத்திற்கு ைாற்றுவது 

குறித்து இந்த அறிக்மக குறிப்பிடுகிறது. 

 

6. “ஒருங்கிமைந்ை உயிரி-சுத்திகரிப்பு நிமையங்கள்" 

திட்டம் என்ேது பின்வரும் எந்ை ெத்திய அமெச்சகத்தின் 

முன்முயற்சியாகும்? 

அ) அறிவியல் & மதாழில்நுட்ப அமைச்சகம்  

ஆ) புதிய & புதுப்பிக்கத்தக்க எரிசக்தி அமைச்சகம் 

இ) MSME அமைச்சகம் 

ஈ) எரிசக்தி அமைச்சகம் 

✓ ைத்திய அறிவியல் ைற்றும் மதாழில்நுட்ப அமைச்சர் டாக்டர் 

ஜிபதந்திர சிங், ‘ஒருங்கிமணந்த உயிரி-சுத்திகரிப்பு 

நிமையங்கமள’த் மதாடங்கினார். 

✓ இது புதுப்பிக்கத்தக்க எரிமபாருள்கள் ைற்றும் குமறந்த 

அளவிைான கரிைத்மத மவளியிடும் எதிர்காைத்திற்கான 

இரசாயனங்களின் கண்டுபிடிப்புகமள ஊக்கப்படுத்தும். 

இது, ‘தூய ஆற்றல்’ என்ற அடிப்பமடயில், ஒரு PPP (மபாது 

தனியார் பங்பகற்பு) ைாதிரி முன்முயற்சியாக உள்ளது. 

 

7. ேங்குச்சந்மைகளில் நிருவாக விதிமுமறகமள 

வலுப்ேடுத்துவைற்கான SEBI குழுவின் ைமைவர் யார்? 

அ) UK சின்ஹா 

ஆ) அெய் தியாகி 

இ) G ைகாலிங்கம்  

ஈ) உர்ஜித் பபடல் 

✓ பங்குச்சந்மதகள் ைற்றும் பிற சந்மத உட்கட்டமைப்பு 

நிறுவனங்களில் (MIIs) நிருவாக விதிமுமறகமள பைலும் 

வலுப்படுத்துவதற்கான பரிந்துமரகமள ைதிப்பாய்வு 

 

 

 

 

 

 

 



        

    

மசய்வதற்கும் பரிந்துமர மசய்வதற்கும் ஒரு குழுமவ 

மூைதனச் சந்மதக் கட்டுப்பாட்டாளரான SEBI அமைத்தது.  

✓ அறுவர்மகாண்ட இக்குழுவிற்கு SEBIஇன் முன்னாள் முழு 

பநர உறுப்பினரான G ைகாலிங்கம் தமைமைதாங்குவார். 

 

8. கனடாவின் மேரும் கட்டை அமெப்ோன ‘Payments 

Canada’ உடன் கூட்டிமைந்துள்ள இந்திய நிறுவனம் 

எது? 

அ) இன்பபாசிஸ் 

ஆ) TATA கன்சல்டன்சி சர்வீசஸ் (TCS)  

இ) விப்பரா 

ஈ) NPCl 

✓ TATA கன்சல்டன்சி சர்வீசஸ் (TCS) ஆனது கனடாவின் 

மிகப்மபரிய கட்டண அமைப்பான, ‘Payments Canada’ 

உடன் கூட்டிமணந்துள்ளது. 

✓ இக்கூட்டாண்மை அதன் கட்டண முமறச்மசயல்பாடுக 

-மள அடுத்த கட்டத்திற்கு மகாண்டுமசல்வமதயும், Real-

Time Rail (RTR)-ஐச் மசயல்படுத்துவதில் உதவுவமதயும் 

பநாக்கமைனக் மகாண்டுள்ளது. RTR என்பது ஒரு புதிய 

நிகழ்பநர கட்டண முமறமையாகும். 

 

9. அரசாங்கப்ேள்ளிகளில், ‘ஹாபி ஹப்ஸ்’ அமெக்கும் 

திட்டத்மைத் மைாடங்கியுள்ள ொநிைம்/UT எது? 

அ) தமிழ்நாடு 

ஆ) பகரளா 

இ) புது தில்லி  

ஈ) பஞ்சாப் 

✓ தில்லி அரசுப்பள்ளிகளில், ‘ஹாபி ஹப்ஸ்’ அமைக்கும் 

திட்டம் உள்ளது. இது பள்ளிவவடைக்குப் பிறகு நடனம், 

இமச, கமை ைற்றும் மகவிமன பயிற்சிகமளக் கற்றுத் 

தரும். 2022-2023 கல்வியாண்டில் அரசுப்பள்ளிகளில் 

இந்தத்திட்டம் மசயல்படுத்தப்படும். 

 

10. ‘மடம்பிள் 360’ இணையதளத்ணத அறிமுகப்ேடுத்திய 

ெத்திய அமெச்சகம் எது? 

அ) MSME அமைச்சகம் 

ஆ) கைாச்சார அமைச்சகம்  

இ) ெவுளி அமைச்சகம் 

ஈ) உள்துமற அமைச்சகம் 

✓ ைத்திய கைாச்சார அமைச்சகைானது ‘மடம்பிள் 360’ என்ற 

புதிய இமணயதளத்மத அறிமுகப்படுத்தியுள்ளது. இதன் 

மூைம் பக்தர்கள் முதன்மையான யாத்திமர தைங்களின் 

பூமசகமள இமணயவழியில் பைற்மகாள்ளைாம்.  

✓ இந்தியாவில் உள்ள அமனத்துக் பகாவில்களின் முழு 

பநரமையும் இந்த இமணயதளத்தில் கிமடக்கப்மபறும். 

தற்பபாது, பசாைநாத் (குெராத்), காசி விஸ்வநாதர் (உபி), 

திரிம்பபகஷ்வர் ைற்றும் கிரிஷ்பனஷ்வர் (இரண்டும் 

ைகாராஷ்டிரா) ஆகிய 4 பகாவில்களின் பூமசகளின் 

பநரடி ஒளிபரப்மப இதில் காணைாம்.

 

 

1. ொம்நகரில் பாரம்பரிய ைருந்துகளுக்கான உைக 

சுகாதார அமைப்பின் உைகளாவிய மையத்மதப் பிரதைர் 

நாமள மதாடங்கி மவப்பார் 

குெராத் ைாநிைம் ொம்நகரில் உைகிபைபய இந்த 

வமகயில் முதைாவதாக பாரம்பரிய ைருந்துகளுக்கான 

உைக சுகாதார அமைப்பின் உைகளாவிய மையம் 2022 

ஏப்.19 அன்று மதாடங்கப்படவுள்ளது. இந்த மையத்தின் 

மதாடக்க விழா நிகழ்வுடன் உைகளாவிய ஆயுஷ் முதலீடு 

ைற்றும் புதிய கண்டுபிடிப்பு உச்சிைாநாடும் நடக்கவுள்ளது. 

 

2. இந்திய இராணுவத்தின் தமைமைத் தளபதியாக 

மைப்டினண்ட் மெனரல் ைபனாஜ் பாண்பட நியைனம் 

இந்திய இராணுவத்தின் புதிய தமைமைத் தளபதியாக, 

இராணுவத்தின் துமணத் தளபதி மைப்டினண்ட் 

மெனரல் ைபனாஜ் சி பாண்பட நியமிக்கப்பட்டுள்ளார்.  

ைபனாஜ் சி பாண்பட 1982 டிசம்பர் 24ஆம் பததி 

இராணுவத்தின் மபாறியாளர் பிரிவில் இமணந்தார். 

தனது 39 வருட பணி அனுபவத்தில், பல்பவறு முக்கியப் 

மபாறுப்புகளில் பணியாற்றியுள்ளார். பைலும், அந்தைான் 

நிபகாபார் தீவுகள் ராணுவக் கைாண்டர் ஆகவும், 

மகால்கத்தாமவ தமைமையிடைாகக் மகாண்ட கிழக்கு 

பிராந்திய ராணுவத் தமைமையகத்தின் தமைமைக் 

கைாண்டர் ஆகவும் பணியாற்றியுள்ளார். 

 

3. தமிழ்நாட்டில் பைலும் ஐந்து இடங்களில் அகழ்வாராய்ச்சி 

நடத்தப்படவுள்ளன: மதால்லியல் கண்காணிப்பாளர் 

அைர்நாத் இராைகிருஷ்ணா தகவல் 

தமிழ்நாட்டில் சிவகமள, மவம்பக்பகாட்மட, மவமக 

ஆற்றங்கமர உட்பட 5 இடங்களில் அகழ்வாராய்ச்சிகள் 

நடத்தப்படவுள்ளன என்று மதன்னிந்திய பகாயில் ஆய்வுத் 

துமறயின் மதால்லியல் கண்காணிப்பாளர் அைர்நாத் 

இராைகிருஷ்ணா மதரிவித்தார். 

 

4. பூந்தைல்லி-கைங்கமர விளக்கம் இமடபய மைட்பரா 

இஇரயில் திட்டம்: 78 மபட்டிகள் தயாரிக்க அல்ஸ்ட்ராம் 

நிறுவனத்துக்கு ஒப்பந்தம் 

இரண்டாம் கட்ட மைட்பரா இரயில் திட்டத்தில், பூந்தைல்லி-

கைங்கமர விளக்கம் இமடபயயான மைட்பரா இரயில் 

பசமவக்கு 78 இரயில் மபட்டிகள் தயாரிக்க அல்ஸ்ட்ராம் 

நிறுவனத்துக்கு ஒப்பந்தம் வழங்க முடிவு 

மசய்யப்பட்டுள்ளது. 

இரண்டாம் கட்ட மைட்பரா இரயில் திட்டம்: 

மசன்மனயில், இரண்டாம் கட்ட மைட்பரா இரயில் திட்டப் 

பணி `63,246 பகாடியில் 118.9 கிமீ தூரத்துக்கு 

நமடமபறுகிறது. இந்தத் திட்டத்தில் கைங்கமரவிளக்கம்-

பூந்தைல்லி வமர 26.1 கிமீ மதாமைவுக்கும், ைாதவரம்-

பசாழிங்கநல்லூர் வமர 47 கிமீ மதாமைவுக்கும், 

ைாதவரம்-சிறுபசரி சிப்காட் வமர 45.8 கிமீ 

 

 

 



        

    

மதாமைவுக்கும் 3 வழித்தடங்களில் மைட்பரா இரயில் 

திட்டப்பணிகள் மசயல்படுத்தப்படுகின்றன. 

78 மபட்டிகள் தயாரிக்க ஒப்பந்தம்: 

இந்த நிமையில், பூந்தைல்லி-கைங்கமர விளக்கம் 

இமடபயயான மைட்பரா இரயில் திட்டப்பணி முடிந்து, 

இங்கு மைட்பரா இரயில் பசமவக்கு 78 மபட்டிகள் 

அல்ஸ்ட்ராம் நிறுவனத்துக்கு ஒப்பந்தம் வழங்க முடிவு 

மசய்யப்பட்டுள்ளது. 

 

5. இராணுவத் தளபதிகளின் ஐந்துநாள் ைாநாடு இன்று 

மதாடக்கம் 

இராணுவத் தளபதிகள் பங்பகற்கும் ஐந்து நாள் ைாநாடு 

ஏப்ரல்.18 தில்லியில் மதாடங்குகிறது. ரஷியா - உக்மரன் 

பபாருக்கிமடபய நமடமபறும் இந்த ைாநாட்டில் இந்திய 

எல்மைகளின் சவால்கள் குறித்தும் விவாதித்து 

ைதிப்பிடப்படும் என்று பாதுகாப்புத் துமற வட்டாரங்களில் 

மதரிவிக்கப்பட்டன. 

இந்த ைாநாடு ராணுவத் தமைமைத் தளபதி எம் எம் 

நரவபண தமைமையில் தில்லியில் ஏப்ரல் 18 முதல் 22 

ஆம் பததி வமர நமடமபறவுள்ளது. ஆண்டுபதாறும் 

ஏப்ரல், அக்படாபர் ைாதங்களில் நடத்தப்படும் இராணுவத் 

தளபதிகள் ைாநாடு என்பது பாதுகாப்புத் துமறயின் உயர் 

நிமை ைாநாடாகும். 

 

6. பதசிய ஹாக்கி: தமிழ்நாட்டுக்கு மவள்ளி 

12-ஆவது சீனியர் ஆடவர் பதசிய ஹாக்கி சாம்பியன்ஷிப் 

-பில் தமிழக அணி மவள்ளிப்பதக்கம் மபற்றது. 

ைத்திய பிரபதச ைாநிைம், பபாபாலில் கடந்த 6-ஆம் பததி 

மதாடங்கி நமடமபற்று வந்த இப்பபாட்டியில் தமிழக அணி 

இறுதி ஆட்டத்துக்கு முன்பனறியிருந்தது. 

அதில் ஹரியானா அணியிடம் வீழ்ந்து இரண்டாமிடம் 

பிடித்தது. கர்நாடக அணி மவண்கைம் மவன்றது. 

 

7. 17-04-2022: ‘தீரன்’ சின்னமடை அவர்களின் 

266ஆவது பிறந்தநாள். 

 


