
        

    

1. உலக வங்கியின் ஏப்ரல் அறிக்ககயின்படி, 2022-23 

நிதியாண்டிற்கான இந்தியாவின் GDP கணிப்பு என்ன? 

அ) 7.5% 

ஆ) 8.0%  

இ) 8.5% 

ஈ) 9.0% 

✓ 2022-23 நிதியாண்டிற்கான இந்தியாவின் ஜிடிபி (GDP) 

முன்கணிப்பை உலக வங்கி 8.7%இலிருந்து 8%ஆகக் 

குபைத்துள்ளது. இது உக்பைன் மீதான ைஷ்யாவின் 

ைபையயடுப்ைால் ஏற்ைடும் மமாசமான விநிமயாகத் 

தபைகள் மற்றும் அதிகரித்து வரும் ைணவீக்க இைர்கபள 

மமற்மகாளிட்டுள்ளது. உலக வங்கி, ஆப்கானிஸ்தாபனத் 

தவிர்த்து யதற்காசியாவிற்கான அதன் வளர்ச்சி 

மதிப்பீட்பை 6.6%ஆகக் குபைத்தது. 

✓ ஆசிய வளர்ச்சி வங்கி கண்மணாட்ைம் - 2022 ஆனது 

முன்னதாக, இந்தியா 2022-23 நிதியாண்டில் 7.5% 

வளர்ச்சிபயக்யகாண்டிருக்கும் என மதிப்பிட்ைது. 

 

2. 2023 - COP28 காலநிகல உச்சிமாநாடு நகைபபறும் 

நாடு எது? 

அ) இந்தியா 

ஆ) ஐக்கிய அைபு அமீைகம்  

இ) ஆஸ்திமைலியா 

ஈ) UK 

✓ 2023 - COP28 காலநிபல உச்சிமாநாட்பை நைத்தும் 

நாைாக ஐக்கிய அைபு அமீைகம் மதர்ந்யதடுக்கப்ைட்டுள்ளது. 

ஐநா காலநிபல உச்சிமாநாைானது அபுதாபியில் நபையைை 

உள்ளது. அபுதாபியில் வரும் ஜூன் மாதம் முதல் 1 முபை 

மட்டுமம ையன்ைடுத்தும் யநகிழிப் பைகளுக்கு தபை 

விதிக்கப்ைடும் என அறிவிக்கப்ைட்டுள்ளது. 

✓ 2050ஆம் ஆண்டுக்குள் கார்ைன் நடுநிபலபய 

அபைவபத UAE தனது மநாக்கமாகக் யகாண்டுள்ளது. 

 

3. ‘SMBHAV’ என்னும் தனது டிஜிட்ைல் மாற்ற திட்ைத்கத 

அறிமுகப்படுத்திய இந்திய பபாதுத்துகற வங்கி எது? 

அ) ைாைத வங்கி 

ஆ) கனைா வங்கி 

இ) யூனியன் மைங்க் ஆஃப் இந்தியா  

ஈ) ைஞ்சாப் மதசிய வங்கி 

✓ யூனியன் மைங்க் ஆஃப் இந்தியா ஆனது அண்மையில் 

‘UnionNXT’ மற்றும் டிஜிட்ைல் மாற்ை திட்ைமான, ‘SMBHAV’ 

என்ை அதன் சூப்ைர்-யசயலிபயயும் அறிமுகப்ைடுத்தியது. 

2022-23 நிதியாண்டில் சுமார் ̀ 1,000 மகாடி முதலீட்டில் 

இந்தத் திட்ைம் யதாைங்கப்ைட்டுள்ளது. 

 

4. ‘கஞ்சார்’ என்பது இந்தியாவிற்கும் எந்த நாட்டிற்கும் 

இகையய நைக்கும் கூட்டு சிறப்புப்பகைப்பயிற்சியாகும்? 

அ) ஓமான்  ஆ) சிங்கப்பூர் 

இ) கிர்கிஸ்தான்  ஈ) மநைாளம் 

✓ இந்தியா மற்றும் கிர்கிஸ்தானுக்கு இபைமய வளர்ந்து 

வரும் ைாதுகாப்பு உைவுகளின் பிைதிைலிப்ைாக 2 வாை கால 

கூட்டு சிைப்புப் ைபைப் ையிற்சிபய மமற்யகாண்ைன.  

✓ இமாச்சலப் பிைமதசத்தில் உள்ள ைக்மலாவில் நபையைற்ை 

இப்ையிற்சி சமீைத்தில் நிபைவபைந்தது. மைார் துப்ைாக்கிச் 

சூடு, துப்ைாக்கிச் சூடு, மபலகளில் பிபைத்திருப்ைது 

மற்றும் ைணயக்பகதிகள் மீட்புப்ையிற்சிகள் ஆகியபவ 

ையிற்சியின்மைாது ையிற்சி யசய்யப்ைட்ைன. 

 

5. உலக அளவில் அதிகளவு பகனபயண்பெகய 

உற்பத்தி பசய்து ஏற்றுமதி பசய்யும் நாடு எது? 

அ) இந்தியா 

ஆ) சீனா 

இ) இந்மதாமனசியா  

ஈ) ஐக்கிய அைபு அமீைகம் 

✓ இந்மதாமனசியா உலகில் அதிகளவு ைபனயயண்யணய் 

உற்ைத்தி மற்றும் ஏற்றுமதி யசய்யும் நாைாக உள்ளது. 

தற்மைாது, உக்பைன் மீதான ைஷ்யாவின் ைபையயடுப்ைால், 

ைபனயயண்யணய் யநருக்கடிபய இந்மதாமனசியா 

எதிர்யகாண்டு வருகிைது. 

✓ உக்பைன் மைாரினால் ஏற்ைட்ை உணவு & எரிசக்திக்கான 

விபலமயற்ைம் 40 மில்லியனுக்கும் அதிகமான மக்கபள 

தீவிை வறுபமயில் தள்ளும். உலகில் அதிகளவு சபமயல் 

எண்யணபய நுகரும் நாைான இந்தியா, அதன் ைாமாயில் 

இைக்குமதிக்கு சரிைாதிக்கும் மமல் இந்மதாமனசியாபவ 

சார்ந்துள்ளது. 

 

6. அண்கமச் பசய்திகளில் இைம்பபற்ற, ‘மிஷன் ரப்தார்’ 

என்பதுைன் பதாைர்புகைய நிறுவனம் எது? 

அ) NITI ஆமயாக் 

ஆ) இந்திய இையில்மவ  

இ) இந்திய மதர்தல் ஆபணயம் 

ஈ) இந்திய கைமலாை காவல்ைபை 

✓ 2016-17இல் இந்திய இையில்மவ அறிமுகப்ைடுத்திய ‘மிஷன் 

ைப்தார்’, 2021-22க்குள் அஞ்சல்/விபைவு இையில்களுக்கு 

சைாசரியாக 50 கிமீ மவகத்பதயும், சைக்கு இையில்களுக்கு 

மணிக்கு 75 கிமீ மவகத்பதயும் இலக்காகக் யகாண்ைது.  

✓ கம்ப்ட்மைாலர் மற்றும் ஆடிட்ைர் யஜனைல் (சிஏஜி) சமீைத்தில் 

நைத்திய தணிக்பகயில், கைந்த சில ஆண்டுகளாக 

இையில்களின் ையண மநைம் அதிகரித்துள்ளபதயும், ஒட்டு 

யமாத்த இையில்களின் வரும் மநைம் குபைந்துள்ளதும் 

கண்ைறியப்ைட்ைது. அஞ்சல்/விபைவு இையில்களின் மநைக் 

கட்டுப்ைாடு 79 சதவீதத்திலிருந்து (2012-13) 69.23%ஆக 

(2018-19) நிறுத்த நிபலயங்களில் குபைந்துள்ளது. 

 

7. விகையாட்டில் ஊக்கமருந்தின் பயன்பாட்கை ஒழிப்பத 

-ற்காக, $72,124-ஐ இகையயார் விவகாரங்கள் மற்றும் 

விகையாட்டு அகமச்சகம் கீழ்காணும் எந்நிறுவனத்திைம் 

வழங்கியது? 

அ) உலக வங்கி ஆ) சர்வமதச ஒலிம்பிக் சங்கம் 

இ) UNESCO   ஈ) UNICEF 

 

 

 

 

 

 

 



        

    

✓ மத்திய இபளமயார் விவகாைங்கள் மற்றும் விபளயாட்டு 

அபமச்சகம், விபளயாட்டில் ஊக்கமருந்துப்ையன்ைாட்பை 

ஒழிப்ைதற்காக UNESCO நிதியத்திற்கு $72,124 அயமரிக்க 

ைாலர்கபள வைங்கியது. 

✓ கைந்த 2021ஆம் ஆண்டில் முதன்முபையாக இபளமயார் 

விவகாைங்கள் மற்றும் விபளயாட்ைபமச்சகம் UNESCO 

நிதியத்திற்கு $28172 ைாலர்கபள வைங்கியது.  

✓ விபளயாட்டில் ஊக்கமருந்தின் ையன்ைாட்பை எதிர்ப்ைது 

யதாைர்ைான ‘மகாைன்மககன் மைைறிவிப்பை’ கைந்த 2003 

இல் இந்திய அைசாங்கம் ஏற்றுக்யகாண்ைது. 

 

8. ‘1994ஆம் ஆண்டு துட்ஸி இனப்படுபகாகல குறித்த 

பன்னாட்டு பிரதிபலிப்பு நாைானது’ எந்நாட்டில், ஐநா’ஆல் 

ஏப்.7 அன்று அனுசரிக்கப்படுகிறது? 

அ) ருவாண்ைா  

ஆ) யதன்னாப்பிரிக்கா 

இ) எத்திமயாப்பியா 

ஈ) எகிப்து 

✓ கடந்த 1994ஆம் ஆண்டு ருவாண்ைாவில் நிகழ்ந்த துட்ஸி 

இனப்ைடுயகாபலயின் குறித்த ைன்னாட்டு நாபள ஏப்.7 

அன்று UNESCO நிபனவுகூருகிைது. 2003’இல் ஐநா 

யைாதுச்சபையால் இந்நாள் நிறுவப்ைட்ைது. 

✓ ஹுட்டு தீவிைவாத தபலபமயிலான அைசாங்கத்தால் 

சிறுைான்பமயினைான துட்சி உறுப்பினர்களுக்கு எதிைாக 

நிகழ்த்தப்ைட்ை இனப்ைடுயகாபலபய இந்நாள் குறிக்கிைது. 

 

9. விநியயாகச் சங்கிலி நிதியளிப்கப ஆதரிப்பதற்காக 

ஆசிய வைர்ச்சி வங்கியுைனான (ADB) பகுதி உத்தரவாத 

ஒப்பந்தத்தில் ககபயழுத்திட்ை வங்கி எது? 

அ) YES வங்கி 

ஆ) ஆக்சிஸ் வங்கி  

இ) HDFC வங்கி 

ஈ) ைாைத ஸ்மைட் வங்கி 

✓ ஆக்சிஸ் வங்கியானது ஆசிய வளர்ச்சி வங்கியுைன் (ADB) 

இபணந்து $150 மில்லியன் ைாலர்கள் மதிப்பிலான ஒரு 

ைகுதி உத்தைவாத ஒப்ைந்தத்பத மமற்யகாண்டுள்ளது. 

இவ்யவாப்ைந்தத்தின்கீழ் சுற்றுச்சூைல், சமூக & நிர்வாகம் 

மற்றும் பிை முன்னுரிபமத் துபைகளில் சிைப்பு கவனம் 

யசலுத்தப்ைடும். 

 

10. ஒரு புதிய நூலான, “The Maverick Effect”, எந்த 

இந்திய நிறுவனத்தின் உருவாக்கத்கத விவரிக்கிறது? 

அ) NITI ஆமயாக்  

ஆ) NASSCOM  

இ) ISRO 

ஈ) FICCI 

✓ “The Maverick Effect” என்ை தபலப்பிலான ஒரு நூல் 

யமன்யைாருள் மற்றும் IT மசபவ நிறுவனங்களின் உச்ச 

அபமப்ைான யமன்யைாருள் & மசபவ நிறுவனங்களின் 

மதசிய சங்கம் (NASSCOM) உருவானபத விவரிக்கிைது.  

✓ இது NASSCOM-இன் இபண நிறுவனரும் முதல் 

மதர்ந்யதடுக்கப்ைட்ை தபலவருமான ஹரிஷ் மமத்தாவால் 

எழுதப்ைட்ைது. தற்மைாது, இந்திய தகவல் யதாழில்நுட்ைத் 

துபையின் மதிப்பு $200 பில்லியன் ைாலர்களாகும்.

 

 

1. சுமார்ட் சிட்டி 2020: யசன்பன மாநகைாட்சிக்கு 2 விருது 

நீர்நிபலகள் சீைபமப்பு, கமைானா தடுப்புக்கான உட் 

கட்ைபமப்பு உள்ளிட்ைவற்றில் சிைந்து விளங்கியதற்காக 

மத்திய அைசின் ஸ்மார்ட் சிட்டி 2020 என்ை தபலப்பில் 

இைண்டு விருதுகபள யைருநகை யசன்பன மாநகைாட்சி 

யைற்றுள்ளது. 

மத்திய வீட்டுவசதி மற்றும் நகர்ப்புை வளர்ச்சித்துபை 

சார்பில் நாடு முழுவதும் சிைந்து விளங்கும் நகைங்களுக்கு 

ஸ்மார்ட் சிட்டி விருது வைங்கப்ைடுகிைது. 

 

2. அயமரிக்க துபண அதிைர் கமலா ஹாரீஸின் ைாதுகாப்பு 

ஆமலாசகைாகிைார் இந்திய வம்சாவளி யைண் 

அயமரிக்க துபண அதிைர் கமலா ஹாரீஸின் ைாதுகாப்பு 

ஆமலாசகைாக, அயமரிக்க மைார் கப்ைலின் கமாண்ைைாக 

ைணியாற்றிய இந்திய வம்சாவளி யைண் சாந்தி மசதி 

நியமிக்கப்ைட்டுள்ளார். 

அயமரிக்காவின் யநவைா மாகாணத்தில் உள்ள யைமனா 

நகரில் பிைந்தவர் சாந்தி மசதி. இவைது தாய் கனைாபவச் 

மசர்ந்தவர். தந்பத இந்தியாவிலிருந்து கைந்த 1960களில் 

அயமரிக்காவுக்கு குடியையர்ந்தவர். 

சாந்தி மசதி கைந்த 1993-ம் ஆண்டில், அயமரிக்க 

கைற்ைபையில் மசர்ந்தார். கைந்த 2010 முதல் 2012-ம் 

ஆண்டு வபை யுஎஸ்எஸ் யைகாைர் என்ை அயமரிக்க மைார் 

கப்ைலின் கமாண்ைைாக ைணியாற்றினார். இந்தியா வந்த, 

அயமரிக்க மைார் கப்ைலின் முதல் யைண் கமாண்ைரும் 

இவர்தான். தற்மைாது அயமரிக்க துபண அதிைர் கமலா 

ஹாரீஸின் யசயலாளைாகவும், ைாதுகாப்பு 

ஆமலாசகைாகவும் நியமிக்கப்ைட்டுள்ளார். 

 

3. புதுபவப் ைல்கபலக்கைகத்தின் மைைாசிரியர் அ. தினகை 

ைாவ், மதசிய அளவிலான ‘புகழ்யைற்ை விஞ்ஞானி’ விருது 

யைற்ைார் 

வி எச் என் யசந்திகுமாை நாைார் தன்னாட்சி கல்லூரியில் 

“தாவைத்தின் சமீைத்திய மைாக்குகள் மற்றும் சவால்கள்” 

என்ை தபலப்பில் நபையைற்ை மதசிய மாநாட்டில், 

புதுபவப் ைல்கபலக்கைகத்தின் உயிரி தகவலியல் துபை 

மைைாசிரியர் அ தினகைைாவுக்கு தாவை அறிவியலில் அவைது 

ைங்களிப்பிற்காக தாவை ஆைாய்ச்சிக்கான சங்கத்தின் 

மதிப்புமிக்க ‘புகழ்யைற்ை விஞ்ஞானி’ விருது வைங்கப்ைட்ைது. 

 

 

 

 

 


