
        

    

1. சமீபத்தில் எந்த இந்திய மாநிலத்தில், பெருங்கற்கால 

கல் ஜாடிகள் கண்டுபிடிக்கப்பட்டன? 

அ) தமிழ்நாடு 

ஆ) அஸ்ஸாம்  

இ) உத்தர பிரததசம் 

ஈ) தேற்கு வங்கம் 

✓ அஸ்ஸாம் ோநிலத்தில் இதுவரர அறியப்படாத நான்கு 

இடங்களில், டசன் கணக்கிலான பபருங்கற்கால கல் 

ஜாடிகள் அண்ரேயில் கண்டுபிடிக்கப்பட்டுள்ளன. 

✓ இந்தக் கண்டறிவானது இந்தியாவின் வடகிழக்கிற்கும் 

பதன்கிழக்கு ஆசியாவிற்கும் இரடயிலான சாத்தியோன 

சம்பந்தங்கரள எடுத்துக்கூறுகிறது. 

 

2. உலக வர்த்தக அமமப்பின் கூற்றுப்படி, 2022–23 நிதி 

ஆண்டில் உலகின் வர்த்தக வளர்ச்சி எவ்வளவு இருக்கும் 

என்று மதிப்பிடப்பட்டுள்ளது? 

அ) 2.5% 

ஆ) 3%  

இ) 4% 

ஈ) 5.5% 

✓ உலக வர்த்தக அரேப்பானது (WTO) 2022–23 நிதி 

ஆண்டில் உலகின் வர்த்தக வளர்ச்சி மூன்று சதவீதோக 

இருக்கும் எனத் பதரிவித்துள்ளது. இதற்கு முன் இந்தக் 

கணிப்பு 4.7% எனக் கணிக்கப்பட்டிருந்தது. 

✓ ரஷ்யா – உக்ரரன் தபாரின் தாக்கம் காரணோக இந்தக் 

குரறப்தபற்பட்டுள்ளது. விரலவாசி உயர்வால் உணவுப் 

பஞ்சம் ஏற்படக்கூடும் என்றும் WTO எச்சரித்துள்ளது. 

2023ஆம் ஆண்டில் உலகின் வர்த்தக வளர்ச்சி 3.4%ஆக 

உயரும் என்றும் அது கணித்துள்ளது. 

 

3. இந்தியாவில் 2021–22 நிதியாண்டில் சசாத்துக்கமளப் 

பணமாக்குதலிலிருந்து திரட்டப்பட்ட வருவாய்கள் மற்றும் 

முதலீடுகளின் சமாத்தத்சதாமக என்ன? 

அ) `36000 தகாடி 

ஆ) `45000 தகாடி 

இ) `75000 தகாடி 

ஈ) `96000 தகாடி  

✓ நிலக்கரி ேற்றும் கனிேத் பதாகுதிகள், பநடுஞ்சாரல 

நீட்சிகள் ேற்றும் மின் பரிோற்ற வடங்கள் ஆகியவற்றின் 

வலுவான பசயல்திறன் காரணோக, நடுவணரசின் 

பசாத்துக்கரளப் பணோக்குதல் இயக்கோனது 2021–22 

நிதியாண்டில் நிர்ணயிக்கப்பட்ட இலக்ரக விட 12% 

அதிகோக ஈட்டியுள்ளது. 

✓ போத்தத்தில், 2021–22இல் பசாத்ரதப் பணோக்குதலின் 

மூலம் திரட்டப்பட்ட வருவாய்கள் ேற்றும் முதலீடுகள் 

`96,000 தகாடியாக இருந்தது. 

 

 

4. எந்த நாட்டுடன் இமணந்து, ‘கல்வி மற்றும் திறன் 

மமம்பாட்டு பணிக்குழு’விமன அமமக்க இந்தியா முடிவு 

சசய்துள்ளது? 

அ) அபேரிக்கா  

ஆ) பிரான்ஸ் 

இ) பஜர்ேனி 

ஈ) பின்லாந்து 

✓ இந்தியாவும் அபேரிக்காவும் இரணந்து புதிய, ‘இந்தியா–

அபேரிக்கா கல்வி ேற்றும் திறன் தேம்பாட்டு பணிக்குழு’ 

ஒன்ரற நிறுவ முடிவுபசய்துள்ளன. இந்தக் கூட்டு முயற்சி 

மூலம் கல்வி ேற்றும் திறன் தேம்பாட்டுத் துரறயில் 

ஒத்துரழப்ரப தேலும் வலுப்படுத்தப்படும். 

 

5. ‘ஸ்வநிதி மச சம்ரிதி’ என்ற திட்டத்துடன் சதாடர்புமடய 

மத்திய அமமச்சகம் எது? 

அ) உள்துரற அரேச்சகம் 

ஆ) வீட்டுவசதி & நகர்ப்புற விவகார அரேச்சகம்  

இ) ஊரக வளர்ச்சி அரேச்சகம் 

ஈ) நிதி அரேச்சகம் 

✓ ேத்திய வீட்டுவசதி ேற்றும் நகர்ப்புற விவகார அரேச்சகம் 

14 ோநிலங்கள் ேற்றும் யூனியன் பிரததசங்களில் உள்ள 

126 நகரங்களில், ‘ஸ்வநிதி தச சம்ரிதி’ திட்டத்ரதத் 

பதாடங்கியுள்ளது. பிரதே அரேச்சர் ஸ்வநிதியின் கூடுதல் 

திட்டோன, ‘ஸ்வநிதி தச சம்ரிதி’ கடந்த ஆண்டு முதல் 

கட்டோக 125 நகரங்களில் சுோர் 35 லட்சம் பதருதவார 

வியாபாரிகள் ேற்றும் அவர்களது குடும்பங்கரள 

உள்ளடக்கியதாக பதாடங்கப்பட்டது. 

✓ பதரு வியாபாரிகளுக்கு ேலிவு விரலயில் பசயல்பாட்டு 

மூலதனக்கடரன வழங்குவரத பிரதேர் சுவநிதி திட்டம் 

தநாக்கோகக் பகாண்டுள்ளது. 

 

6. NSO சவளியிட்ட தரவுகளின்படி, கடந்த மார்ச் மாதத்தில் 

இந்தியாவின் சில்லமற பணவீக்க விகிதம் என்ன? 

அ) 5.20% 

ஆ) 5.85% 

இ) 6.95%  

ஈ) 7.20% 

✓ ததசிய புள்ளியியல் அலுவலகம் (NSO) பவளியிட்ட தரவு 

–களின்படி, இந்தியாவில் சில்லரற பணவீக்கம் கடந்த 

ஆண்டு ோர்ச் ோதத்தில் 6.95 சதவீதோக உயர்ந்துள்ளது.  

✓ பதாடர்ந்து மூன்றாவது ோதோக இந்திய ரிசர்வ் 

வங்கியின் ஏற்பரேவு வரம்ரபவிட இந்த விகிதம் 

அதிகோக உள்ளது. பதாழிற்துரற உற்பத்திக் குறியீடு 

(IIP) பிப்ரவரியில் ஆண்டளவில் 1.7% உயர்ந்தது; ஆனால் 

ோதத்தளவில் 4.7 சதவீதம் எனச் சுருங்கியது. 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 



        

    

7. ‘பிரதமர் சங்கராலயா’ அருங்காட்சியகம் அமமந்துள்ள 

நகரம் எது? 

அ) காந்தி நகர் 

ஆ) புது தில்லி  

இ) பசன்ரன 

ஈ) பகால்கத்தா 

✓ பிரதேர்களின் அருங்காட்சியகத்ரத (சங்கராலயா) பிரதேர் 

தோடி பதாடங்கிரவத்தார். இந்த அருங்காட்சியகம், 

இந்தியப் பிரதேர்களின் வாழ்க்ரக ேற்றும் பங்களிப்புகள் 

மூலம் விடுதரலக்கு பிந்ரதய இந்தியாவின் வரலாற்ரற 

எடுத்துரரக்கும். இவ்வருங்காட்சியகத்தில் போத்தம் 43 

காட்சியகங்கள் உள்ளன. ‘சங்கராலயா’, பிரதேர்களின் 

சாதரனகரள எடுத்துக்காட்டுகிறது. 

 

8. ராஷ்ட்ரிய கிராம சுவராஜ் அபியாமனச் சசயல்படுத்தும் 

மத்திய அமமச்சகம் எது? 

அ) ஊரக வளர்ச்சி அரேச்சகம் 

ஆ) பஞ்சாயத்து இராஜ் அரேச்சகம்  

இ) உள்துரற அரேச்சகம் 

ஈ) ேகளிர் & குழந்ரதகள் தேம்பாட்டு அரேச்சகம் 

✓ இந்தியப் பிரதேர் தோடி பஞ்சாயத்து ராஜ் அரேச்சகத்தின் 

கீழ், ‘ராஷ்ட்ரிய கிராே சுவராஜ் அபியான்’, ‘முன்தனற 

விரழயும் ோவட்டங்களின் ோற்றம்’ என்ற திட்டத்ரதத் 

பதாடங்கினார். 2018ஆம் ஆண்டில் அங்கீகரிக்கப்பட்ட இது, 

ததர்ந்பதடுக்கப்பட்ட ோவட்டங்கரள முன்தனற்றவும், 

2.78 இலட்சம் கிராேப்புற உள்ளாட்சி அரேப்புகள் நீடித்த 

வளர்ச்சி இலக்குகரள அரடய உதவுவரதயும் 

தநாக்கோகக் பகாண்டுள்ளது. 

✓ இராஷ்ட்ரிய கிராே சுவராஜ் அபியானுக்கு (RGSA) `5,911 

தகாடி நிதி ஒதுக்கீட்டிற்கு ேத்திய அரேச்சரரவ ஒப்புதல் 

அளித்துள்ளது. 2022 ஏப்ரல்.1 முதல் 2026 ோர்ச்.31 வரர 

இந்தத் திட்டத்ரதத் பதாடர நடுவணரசு ஒப்புதலளித்தது. 

 

9. யாருக்கு, ‘2021 – சதாழுமநாய்க்கான சர்வமதச காந்தி 

விருது’ வழங்கப்பட்டுள்ளது? 

அ) Dr பூஷன் குோர்  

ஆ) Dr G P தல்வார் 

இ) Dr M D குப்தத 

ஈ) Dr அதுல் ஷா 

✓ சண்டிகரரச் தசர்ந்த Dr பூஷன் குோருக்கும், குஜராத்தின் 

சகதயாக் குஷ்தா யக்னா அறக்கட்டரளக்கும், 2021ஆம் 

ஆண்டுக்கான பதாழுதநாய்க்கான சர்வததச காந்தி 

விருரத குடியரசுத்துரணத்தரலவர் பவங்ரகயா 

வழங்கினார். 

✓ காந்தி நிரனவு பதாழுதநாய் அறக்கட்டரளயால் ஆண்டு 

ததாறும் இந்த விருது வழங்கப்படுகிறது. ததசிய பதாழு 

தநாய் ஒழிப்புத்திட்டோனது இந்தியாவில் பதாழுதநாரய 

முற்றாக ஒழிக்க முயற்சி பசய்து வருகிறது. 

 

10. Dr B R அம்மபத்கரின் பிறந்தநாளான ஏப்ரல்.14 அன்று 

‘சமத்துவ நாள்’ எனக் சகாண்டாடப்படும் என அறிவித்த 

மாநிலம் எது? 

அ) தமிழ்நாடு  

ஆ) ேகாராஷ்டிரா 

இ) புது தில்லி 

ஈ) ஒடிஸா 

✓ Dr B R அம்தபத்கரின் பிறந்தநாளான ஏப்ரல்.14ஆம் தததி 

இந்த ஆண்டு முதல் சேத்துவ நாளாகக் பகாண்டாடப்படும் 

என்று மாண்புமிகு தமிழ்நாட்டு முதல்வர் மு க ஸ்டாலின் 

சட்டப்தபரரவயில் அறிவித்தார். அன்ரறய நாள் ோநிலம் 

முழுவதும் உறுதிபோழி எடுக்கப்படும் என்றும் முதல்வர் 

கூறினார். Dr B R அம்தபத்கரின் ததர்ந்பதடுக்கப்பட்ட சில 

நூல்கரள தமிழில் போழிபபயர்த்து பவளியிடவும் 

தமிழ்நாடு அரசு திட்டமிட்டுள்ளது.

 

 

1. பபாது நிர்வாகத்தில் சிறந்து விளங்குவதற்கான 

பிரதேரின் விருது விோன தபாக்குவரத்து 

அரேச்சகத்தின் உடான் திட்டத்திற்கு வழங்கப்பட்டுள்ளது 

பபாது நிர்வாகத்தில் சிறந்துவிளங்குவதற்கான பிரதேரின் 

விருது விோன தபாக்குவரத்து அரேச்சகத்தின் உடான் 

திட்டத்திற்கு வழங்கப்பட்டுள்ளது. புதுரேகள் (பபாது) 

ேத்திய பிரிவில் இந்த விருதிற்கு உடான் திட்டம் 

ததர்ந்பதடுக்கப்பட்டுள்ளது. 

அரசின் ோவட்டங்கள் ேற்றும் அரேப்புகளால் 

பசய்யப்படும் அசாதாரணோன ேற்றும் புதுரேயான 

பணிகரள அங்கீகரித்து, பவகுேதி அளிக்க இந்திய அரசு 

இந்த விருரதத் பதாடங்கியுள்ளது. நல்ல நிர்வாகம், 

சிறப்பான சாதரனகள் ேற்றும் கரடசி ரேல் இரணப்பு 

ஆகியவற்ரற இந்தத் திட்டம் வலியுறுத்துகிறது. தகாப்ரப, 

பாராட்டு பத்திரம் ேற்றும் ஊக்கத்பதாரகயாக `10 லட்சம் 

ஆகியவற்ரற தாங்கி இந்த விருது வருகிறது. 

 

2. இந்தியாவின் பாஸ்ேதி அல்லாத அரிசி ஏற்றுேதி 2013-

14இலிருந்து 109% அதிகரித்து 6115 மில்லியன் அபேரிக்க 

டாலர்களாக உள்ளது 

இந்தியாவின் பாஸ்ேதி அல்லாத அரிசி ஏற்றுேதி 2013-14 

நிதியாண்டில் 2925 மில்லியன் அபேரிக்க டாலர்களாக 

இருந்த நிரலயில் 2021-22 நிதியாண்டில் 6115 

மில்லியன் அபேரிக்க டாலர்களாக 109% அசுர 

வளர்ச்சிரயக் கண்டுள்ளது. 

வணிக நுண்ணறிவு ேற்றும் புள்ளியியல் தரலரே 

இயக்குநரக தரவுகளின்படி, 2021-22-ல் உலகம் 

முழுவதும் 150 நாடுகளுக்கு இந்தியா அரிசிரய ஏற்றுேதி 

பசய்துள்ளது. 2021-22-ல் 150 நாடுகளில் 76 

நாடுகளுக்கு ஒரு மில்லியன் அபேரிக்க டாலர்களுக்கு 

தேல் இந்தியா ஏற்றுேதி பசய்துள்ளது, இந்தியாவின் அரிசி 

ஏற்றுேதியின் பன்முகத்தன்ரேரய இது குறிக்கிறது. 

 

 

 

 

 



        

    

3. முதல் பசமிகான் இந்தியா 2022 ோநாடு ஏப்ரல் 29 

முதல் தே 1 வரர பபங்களூருவில் நரடபபறுகிறது 

முதல் பசமிகான் இந்தியா 2022 ோநாட்ரட ஏப்.29 முதல் 

1 தே 2022 வரர பபங்களூருவில் மின்னணு ேற்றும் 

தகவல் பதாழில்நுட்ப அரேச்சகம் நடத்தவுள்ளது.  

“உலகத்திற்காக இந்தியாவில் வடிவரேப்பு ேற்றும் 

உற்பத்தி: இந்தியாரவ பசமிகண்டக்டர் ததசோக 

ோற்றுதல்” என்பது இதன் ரேயக்கருவாகும். 

 

4. பால் உற்பத்தியில் இந்தியா முதலிடம்: பிரதேர் தோடி 

ஆண்டுக்கு ̀ 8.5 இலட்சம் தகாடி ேதிப்புக்கு பால் உற்பத்தி 

பசய்து, உலகிதலதய இந்தியா முதலிடத்தில் உள்ளதாகப் 

பிரதேர் தோடி பபருமிதம் பதரிவித்துள்ளார். 

 

5. பதாழிற்துரறயின் பபயர் ோற்றம்; கிருஷ்ணகிரியில் 

`1800 தகாடியில் புதிய SIPCOT பதாழிற்பூங்கா; சட்டப் 

தபரரவயில் அரேச்சர் தங்கம் பதன்னரசு அறிவிப்பு 

தபரரவயில் தநற்று பதாழில்துரற ோனியக் 

தகாரிக்ரகயின்தபாது பதாழில்துரற அரேச்சர் தங்கம் 

பதன்னரசு பவளியிட்ட அறிவிப்பு: 

* தமிழகத்தில் பதாழில்துரற இனி, ‘பதாழில், முதலீட்டு 

ஊக்குவிப்பு ேற்றும் வர்த்தகத்துரற’ எனப் பபயர்ோற்றம் 

பசய்யப்படும். 

* பதாழில்துரறயின்கீழ் ோநில அளவில் ஒரு முதலீட்டு 

ஊக்குவிப்பு ேற்றும் எளிதாக்கல் ஆரணயரகம் புதிதாக 

உருவாக்கப்படும். சுற்றுச்சூழலின் தரத்ரத தேம்படுத்த 

‘எத்தனால் பகாள்ரக 2022’ பவளியிடப்படும்.  தமிழ்நாடு 

பதாழிற்பகாள்ரக 2021’ன்கீழ் வழங்கப்படும் நிரலயான 

ஊக்க சலுரககளுடன் கூடுதலாக பதாழில்நுட்ப 

ஜவுளிகள் ேற்றும் ஆரடகள் உற்பத்தி துரறக்கான 

சிறப்பு திட்டம் ஒன்று பவளியிடப்படும். 

* கிருஷ்ணகிரி ோவட்டத்தில் புதிய SIPCOT பதாழிற்பூங்கா 

ஒன்று `1800 தகாடி திட்ட ேதிப்பீட்டில் 3000 ஏக்கர் 

பரப்பளவில் உருவாக்கப்படும். இதன்மூலம் `21 ஆயிரம் 

தகாடி முதலீடு ஈர்க்கப்படுவதுடன் 16,800 நபர்களுக்கு 

தநரடி ேற்றும் ேரறமுக தவரலவாய்ப்பு உருவாக்கும். 

* திருப்பபரும்புதூர் சிப்காட் பதாழிற்பூங்காவில் `7 தகாடி 

ேதிப்பீட்டில் வணிகவளாகம் ேற்றும் உணவகம் தனியார் 

பங்களிப்புடன் அரேக்கப்படும். காஞ்சிபுரம் ோவட்டம் 

ஸ்ரீபபரும்புதூர் அருதக சுோர் 250 ஏக்கர் பரப்பில் பல் 

துரற பதாழிற்பூங்கா அரேக்கப்படும்.  தமிழ்நாட்டில் 

அதிதவக இரயில் வழித்தடத்ரத அரடயாளம் 

காண்பதற்கான சாத்தியக்கூறு ஆய்வு `3 தகாடி பசலவில் 

தேற்பகாள்ளப்படும். வான்பவளி ேற்றும் பாதுகாப்பு 

பதாழில்கள் பதாடர்பாக ஒரு பபாது வசதி ரேயம் சுோர் 

`500 தகாடி ேதிப்பீட்டில் தகாரவயில் அரேக்கப்படும். 

ோநிலத்தில் பல விோனங்கரள இயக்க பயிற்சி தரும் 

நிறுவனங்கரள அரேக்க டிட்தகா துரண புரியும். 

* புதிய ஏர்தபார்ட் 

பசன்ரன அருதக புதிய பன்னாட்டு விோன நிரலயம் 

அரேக்க திட்டமிடப்பட்டுள்ளதாக பதாழில் துரற 

பகாள்ரக விளக்க குறிப்பில் பதரிவிக்கப்பட்டுள்ளதாக 

பதாழில்துரற அரேச்சர் தங்கம் பதன்னரசு 

பதரிவித்துள்ளார். 

தமிழ் உச்சரிப்புக்கு விருது 

* ோணவர்களின் தமிழ் ஆர்வத்ரத அதிகரிக்க, அரசு 

கரல ேற்றும் அறிவியல் கல்லூரி, பபாறியியல் கல்லூரி, 

ேருத்துவக் கல்லூரி ஆகியவற்றில் ோணவர் தமிழ் 

ேன்றங்கள் அரேத்து ோணவர்களிரடதய தமிழ் சார்ந்த 

தபாட்டிகள் ஆண்டுததாறும் நடத்தப்படும். 

இதற்பகன ஒவ்பவாரு கல்லூரிக்கும் `5 இலட்சம் வீதம் 

100 கல்லூரிகளுக்கு `5 தகாடியும், இவ்வாண்டு 

தபாட்டிகள் நடத்திட `36 லட்சமும் என போத்தம் `5.36 

தகாடி வழங்கப்படும். 

* தமிரழச் சிறப்பாக உச்சரிக்கும் பசய்தி ஊடகங்களுக்கு 

ோநில அளவில் சிறந்த தமிழ் உச்சரிப்பு விருது 

வழங்கப்படும். இதற்பகன `5 லட்சம் வழங்கப்படும். 

 


