
        

    

1. WTO பரிந்துரைத்தபடி, ‘National Time Release Studies 

(TRS)’ஐ வெளியிட்ட துரை எது? 

அ) DPIIT 

ஆ) CBIC  

இ) CBDT 

ஈ) GDFT 

✓ மத்திய மறைமுக வரிகள் மற்றும் சுங்க வாரியத்தின் 

(CBIC) தறைவர் விவவக் வ ாரி, துறையால் நடத்தப்படும் 

வநர வவளியீட்டு ஆய்வுகளின் வதாகுப்றப வவளியிட்டார்.  

✓ TRS என்பது வர்த்தக வசதி ஒப்பந்தம் மற்றும் உைக சுங்க 

அறமப்பு (WCO) ஆகியவற்றின்கீழ் WTO பரிந்துறரத்தபடி, 

பன்னாட்டு வாணிபத்தின் சரக்கு அனுமதி 

வசயல்முறைறய மதிப்பிடுவதற்கான ஒரு வசயல்திைன் 

அளவீட்டுக் கருவியாகும். 

 

2. ‘இரும்புக்கற்ரை (Iron Beam)’ என்ற பெயரிலான புதிய 

லேசர் ஏவுகரை-பாதுகாப்பு அரைப்ரப வெற்றிகைைாக 

லசாதித்துள்ள நாடு எது? 

அ) ரஷ்யா 

ஆ) வட வகாரியா 

இ) இஸ்வரல்  

ஈ) பிரான்ஸ் 

✓ எறிகறைகள், ஏவுகறைகள், பீரங்கி-எதிர்ப்பு 

எறிகறைகள் மற்றும் ஆளில்ைா வானூர்திகள்வபான்ை 

பை வான்வழி வபாருட்கறள இறடமறித்து தாக்கும் 

‘இரும்புக்கற்றை – Iron Beam’ என்ற பெயரிலான புதிய 

வைசர் ஏவுகறை-தற்காப்பு அறமப்றப இஸ்வரல் 

வவற்றிகரமாக வசாதித்துள்ளது. 

 

3. 2023-ஆடெருக்கான FIH ஹாக்கி உேகக்லகாப்ரபப் 

லபாட்டிகரள நடத்துகிை இந்திய ைாநிேம் எது? 

அ) தமிழ்நாடு 

ஆ) ஒடிஸா  

இ) புது தில்லி 

ஈ) ஹரியானா 

✓ 2023 - FIH ஆடவர் உைகக்வகாப்றப ஹாக்கிறய 

ஒடிஸா மாநிைம் நடத்துகிைது. நான்காண்டுகளுக்கு ஒரு 

முறை நறடவபறும் இப்வபாட்டி  ன.13 முதல் 29 வறர 

புவவனஸ்வர் மற்றும் ரூர்வகைாவில் நறடவபைவுள்ளது.  

✓ ஒடிஸாவின் முதல்வர் நவீன் பட்நாயக் அண்றமயில் FIH 

ஒடிஸா ஆண்கள் உைகக்வகாப்றப ஹாக்கி - 2023இன் 

அதிகாரப்பூர்வ இைச்சிறனறய வவளியிட்டார். நாட்டின் 

மிகப்வபரிய ஹாக்கி அரங்கம் ரூர்வகைாவில் கட்டப்பட்டு 

வருகிைது. 

 

4. ‘FYN’ என்ற தனது புதிய நிறுென இரையதளத்ரத 

அறிமுகப்படுத்திய இந்திய தனியார் துரை ெங்கி எது? 

அ) YES வங்கி   ஆ) வபடரல் வங்கி 

இ) வகாடக் மஹிந்திரா வங்கி  ஈ) ஆக்சிஸ் வங்கி 

✓ வகாடக் மஹிந்திரா வங்கியானது அண்றமயில் வணிக 

வங்கியியல் மற்றும் வபருநிறுவன வாடிக்றகயாளர்களு 

-க்காக பிரத்வயகமான அதன் புதிய நிறுவன இறைய 

தளமான ‘Kotak FYN’-ஐ அறிமுகப்படுத்தியது. 

✓ வங்கியின் வாடிக்றகயாளர்கள் அறனத்து வர்த்தக 

மற்றும் வசறவ பரிவர்த்தறனகறள வமற்வகாள்ள இந்த 

இறையதளத்றதப் பயன்படுத்தைாம். 

 

5. 2022 - ைால்கம் ஆதிலசரையா விருதுக்குத் வதரிவு 

வசய்யப்பட்டுள்ள இந்தியப் வபாருளாதாை ெல்லுநர் யார்? 

அ) வ யதி வகாஷ் 

ஆ) பிரபாத் பட்நாயக்  

இ) அபிஜீத் பானர்ஜி 

ஈ) ஜீன் டிவரஸ் 

✓ நடப்பு 2022ஆம் ஆண்டுக்கான மால்கம் ஆதிவசறையா 

விருதுக்கு மூத்த வபாருளாதார நிபுைர் பிரபாத் பட்நாயக் 

வதரிவு வசய்யப்பட்டுள்ளார். இந்த விருது மால்கம் மற்றும் 

எலிசவபத் ஆதிவசறையா அைக்கட்டறளயால் ஆண்டு 

வதாறும் வழங்கப்படுகிைது. 

✓ வகரள மாநிைத்தின் திட்ட வாரியத்தின் துறைத் 

தறைவராகவும் இவர் பணியாற்றியுள்ளார். 

 

6. MyGov நடத்தும், ‘சப்கா விகாஸ் ைகா வினாடி-வினா’ 

பொட்டியின் கருப்வபாருள் என்ன? 

அ) ஆத்மநிர்பார் பாரத்  

ஆ) அரசின் திட்டங்கறள அறியுங்கள் 

இ) குடிமக்கறள உைர்வூட்டல்  

ஈ) MyGov உங்கள் அரசு 

✓ மின்னணு & தகவல் வதாழில்நுட்ப அறமச்சகத்தின்கீழ் 

உள்ள ‘MyGov’, ‘சப்கா விகாஸ் மகா வினாடி-வினா’ 

வதாடறர ஏற்பாடு வசய்கிைது. இந்திய அரசாங்கத்தின் 

பல்வவறு வளர்ச்சி மற்றும் நைத்திட்டங்கள் மற்றும் 

நல்ைாட்சிபற்றிய விழிப்புைர்றவ குடிமக்களிறடவய 

உருவாக்குவறத வநாக்கமாகக் வகாண்ட நாட்டின் மிகப் 

வபரிய வினாடி-வினா வபாட்டி இதுவாகும். 

✓ PM கரீப் கல்யாண் அன்ன வயா னா குறித்த வதாடக்க 

வினாடி-வினாவுடன் இந்தப் வபாட்டி வதாடங்கப்பட்டது. 

‘ஆத்மநிர்பர் பாரத்’ என்ை கருப்வபாருளின்கீழ் இப்வபாட்டி 

வதாடங்கியது. 

 

7. அரேயன்ஸ் ஏரின் முதல் இந்தியாவில் தயாரிக்கப்ெட்ட 

ெணிக விைானைான, ‘டார்னியர் 228’ விைானத்ரதத் 

தயாரித்த அரைப்பு எது? 

அ) DRDO 

ஆ) HAL  

இ) BEL 

ஈ) BHEL 

✓ அறையன்ஸ் ஏரின் முதல் இந்தியாவில் தயாரிக்கப்பட்ட, 

‘டார்னியர் 228’ வானூர்தியானது திப்ரூகர்-பாசிகாட் 

 

 

  

 

 

 

 



        

    

வழித்தடத்தில் தனது முதல் வணிகப் பயைத்றத 

வமற்வகாண்டுள்ளது. 

✓ ‘டார்னியர் 228’ விமானமானது இந்திய வான்பறடயால் 

இயக்கப்படும் ‘Do-228’ஐ அடிப்பறடயாகக்வகாண்டது 

இது இந்தியாவில் HALஆல் தயாரிக்கப்பட்டது ஆகும். 

 

8. 2022 – உேக புவி நாளுக்கானக் கருப்வபாருள் யாது? 

அ) Covid and Planet 

ஆ) Invest on our Planet  

இ) Sustainable Living 

ஈ) No to Pollution 

✓ சுற்றுச்சூழறைக் காக்கவும், வசதமறடந்த சுற்றுச்சூழல் 

அறமப்புகறள மீட்வடடுக்கவும், வமலும் நிறையான 

வாழ்க்றகறய வாழவும் மக்கறள உைர்த்துவதற்காக 

ஆண்டுவதாறும் ஏப்ரல்.22ஆம் வததி அன்று உைக புவி 

நாள் வகாண்டாடப்படுகிைது. புவி நாள், கடந்த 1970 முதல் 

வகாண்டாடப்பட்டு வருகிைது. இந்த நாள் முதன்முதலில் 

அவமரிக்காவில் அனுசரிக்கப்பட்டது. 

✓ 2009ஆம் ஆண்டில், ஐநா அறவ ஏப்ரல்.22-ஐ, ‘சர்வவதச 

தாய்பூமி நாள்’ என அறிவித்தது. “Invest on our Planet” 

என்பது இந்த ஆண்டில் வந்த உைக புவி நாளுக்கானக் 

கருப்வபாருளாகும். 

 

9. மின்சாைத்தில் இயங்கும் ொகனங்களுக்கான மின்கே 

ைாற்ை ெரைவுக் வகாள்ரகரய வெளியிட்ட நிறுெனம் 

எது? 

அ) எரிசக்தி அறமச்சகம் 

ஆ) புது & புதுப்பிக்கத்தக்க எரிசக்தி அறமச்சகம் 

இ) NITI ஆவயாக்  

ஈ) ஆற்ைல் திைன் பணியகம் 

✓ முக்கியமாக மின்சார ஈருருளிகள் மற்றும் மூன்று சக்கர 

வண்டிகள் மின்சார தானிகளில் மின்கைங்கறள 

மாற்றுவறத ஆதரிப்பதற்காக, இந்திய அரசாங்கத்தின் 

மதியுறரயகமான NITI ஆவயாக், மின்கை மாற்ை வறரவுக் 

வகாள்றகறயத் தயாரித்துள்ளது. 

 

10. ‘வபாது நிர்ொகத்தில் சிைந்து விளங்கியரைக்கான 

பிைதைரின் விருதுகள்’ எந்வதந்தப் பிரிவுகள் / நபர்களுக்கு 

ெழங்கப்படுகின்ைன? 

அ) முதைறமச்சர்கள் 

ஆ) மாவட்டங்கள் / வசயல்படுத்தும் அைகுகள் மற்றும் 

மத்திய / மாநிைஞ்சார் அறமப்புகள்  

இ) முதைறமச்சர்கள் / ஆளுநர்கள் 

ஈ) தறைறமப் வபாறுப்புகளில் உள்ள வவளிநாடு வாழ் 

இந்தியர்கள் 

✓ குடிறமப்பணிகள் நாறளவயாட்டி, ‘வபாது நிர்வாகத்தில் 

சிைந்து விளங்கியறமக்கான பிரதமரின் விருதுகறள’ப் 

பிரதமர் வமாடி வழங்கினார். சாதாரை குடிமக்களின் 

நைனுக்காக மாவட்டங்கள் / வசயல்படுத்தும் அைகுகள் 

மற்றும் மத்திய / மாநிை அறமப்புகளால் வசய்யப்பட்ட 

அசாதாரைமான பணிகறள அங்கீகரிக்கும் வநாக்கில் 

இவ்விருதுகள் நிறுவப்பட்டன. இந்த ஆண்டு வமாத்தம் 16 

விருதுகள் வழங்கப்பட்டன. 

 

 

1. நீைப்புரட்சியின் திட்டத்தின்மூைம் நடப்பு நிதியாண்டில் 

15 மில்லியன் டன் என்ை இைக்றக அறடய மத்திய அரசு 

அறனத்து முயற்சிகறளயும் வமற்வகாண்டு வருகிைது: 

மத்திய இறையறமச்சர் டாக்டர் எல் முருகன் 

நீைப்புரட்சியின் திட்டத்தின்மூைம் நடப்பு நிதியாண்டில் 15 

மில்லியன் டன் என்ை இைக்றக அறடய மத்திய அரசு 

அறனத்து முயற்சிகறளயும் வமற்வகாண்டு வருவதாக 

மத்திய இறையறமச்சர் Dr L முருகன் வதரிவித்துள்ளார். 

மீனுற்பத்திறய அதிகரிக்கவும், கடல் & நிைப்பகுதிகளில் 

மீன்வளத்திற்கான அடிப்பறட உட்கட்டறமப்றப 

உருவாக்கவும், மீன்வளம் & மீன்வளர்ப்பு உட்கட்டறமப்பு 

நிதி (FIDF) திட்டமிட்டுள்ளது எனவும் அவர் வதரிவித்தார். 

 

2. வதனி, இராமநாதபுரம் மாவட்டங்களில் கட்டாய 

ஹால்மார்க் திட்டம் வசயல்படுத்தப்படவுள்ளது: இந்திய தர 

நிர்ைய அறமவனம் 

இந்திய தர நிர்ைய அறமவனத்தால், ‘ஹால்மார்க்’ 

வசய்வது கட்டாயமாக்கப்பட்ட பிைகு நாட்டின் 256 

மாவட்டங்களில், தினமும் 3 இைட்சத்துக்கும் அதிகமான 

தங்கத்தைான வபாருட்கள் HUID முத்திறரயுடன் 

ஹால்மார்க் வசய்யப்படுகின்ைன. தற்வபாது 2022,  ூன்.1 

முதல் கட்டாய ஹால்மார்க் வசய்வதன் 2ஆம் கட்டத்றத 

அமல்படுத்துவதாக மத்திய அரசு அறிவித்துள்ளது. 

இதனால் வமலும் 32 புதிய மாவட்டங்களில் ஹால்மார்க் 

வசய்யும் திட்டம் கட்டாயமாக்கப்பட்டுள்ளது. இதன்படி 

தமிழ்நாட்டில் வதனி, ராமநாதபுரம் ஆகிய மாவட்டங்களில் 

கட்டாய ஹால்மார்க் வசயல்படுத்தப்படவுள்ளது 

நுகர்வவார் வாங்கும் HUID எண்ணுடன் கூடிய 

ஹால்மார்க் வசய்யப்பட்ட தங்கநறககளின் நம்பகத் 

தன்றம மற்றும் தூய்றமறய, பிவள ஸ்வடாரிலிருந்து 

பதிவிைக்கம் வசய்யக்கூடிய ‘BIS CARE’ வசயலிறயப் 

பயன்படுத்தி நுகர்வவாவர சரிபார்க்கைாம் என இந்திய தர 

நிர்ைய அறமவனம் வவளியிட்டுள்ள வசய்திக்குறிப்பில் 

வதரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. 

 

3. சித்த மருத்துவப் பல்கறை-க்கு முதல்வவர வவந்தர்: 

வபரறவயில் மவசாதா நிறைவவற்ைம் 

தமிழகத்தில் சித்த மருத்துவப் பல்கறைக்கழகம் 

அறமக்கப்படுவதற்கான சட்ட மவசாதா வபரறவயில் 

நிறைவவற்ைப்பட்டது. பல்கறைக்கழகத்தின் வவந்தராக 

மாநிைத்தின் முதல்வர் வசயல்படும் வறகயில் இந்த 

மவசாதாவில் வழிவறக வசய்யப்பட்டுள்ளது. 

தமிழ்நாட்டில் உள்ள பல்கறைக்கழகங்களில் துறை 

வவந்தர்கறள நியமிக்கும் அதிகாரத்றத மாநிை அரசுக்கு 

அளிக்க வறக வசய்யும் சட்டத்திருத்த மவசாதா சட்டப் 

 

 

 



        

    

வபரறவயயில் நிறைவவற்ைப்பட்டது. இந்த நிறையில், 

புதிதாக அறமக்கப்படவிருக்கும் சித்த மருத்துவப் 

பல்கறைக்கழகத்தின் வவந்தராக மாநிைத்தின் 

முதல்வவர வசயல்படும் வறகயில் சட்ட மவசாதா இப்வபாது 

நிறைவவற்ைப்பட்டுள்ளது. 

 

4. நம்மாழ்வார் இயற்றக வவளாண் ஆராய்ச்சி றமயம்: 

முதல்வர் மு க ஸ்டாலின் வதாடக்கி றவத்தார் 

வகாறவ வவளாண் பல்கறைக்கழகத்தில் நம்மாழ்வார் 

இயற்றக வவளாண் ஆராய்ச்சி றமயத்றத முதல்வர் மு 

க ஸ்டாலின் திைந்து றவத்தார். தறைறமச் வசயைகத்தில் 

காவைாலி காட்சி வழியாக நறடவபற்ை நிகழ்ச்சி குறித்து, 

தமிழக அரசு வவளியிட்ட வசய்தி: 

தமிழ்நாடு வவளாண்றமப் பல்கறைக்கழகத்தின் கீழ் 

கிருஷ்ைகிரி மாவட்டம் ஜீனூரில் புதிய வதாட்டக்கறை 

கல்லூரி மற்றும் ஆராய்ச்சி நிறையம், ஈவராடு மாவட்டம் 

பவானிசாகரில் புதிய மஞ்சள் ஆராய்ச்சி றமயம், 

வகாயம்புத்தூர் வவளாண்றமப் பல்கறைக்கழகத்தில் 

நம்மாழ்வார் இயற்றக வவளாண்றம ஆராய்ச்சி றமயம் 

ஆகியன அறமக்கப்பட்டுள்ளன. இவற்றை முதல்வர் மு க 

ஸ்டாலின் வதாடக்கி றவத்தார். 

வமலும், கரூர், நாகப்பட்டினம் மாவட்டம் கீழ்வவளூர், 

சிவகங்றக மாவட்டம் வசட்டிநாடு ஆகிய மூன்று 

இடங்களில் புதிய வவளாண்றமக் கல்லூரி மற்றும் 

ஆராய்ச்சி நிறையங்கறள முதல்வர் வதாடக்கி றவத்தார். 

 

5. வசன்றனயில் `10 வகாடியில் சர்வவதச தரத்தில் 

வடிவறமப்பு நிறையம்: அறமச்சர் ஆர் காந்தி 

வசன்றனயில் `10 வகாடியில் சர்வவதச தரத்தில் 

வடிவறமப்பு நிறையம் உருவாக்கப்படும் என்று 

றகத்தறித்துறை அறமச்சர் ஆர் காந்தி அறிவித்தார். 

இந்த வடிவறமப்பு நிறையம் இந்திய அரசு, தனியார் 

பங்குதாரர்கள் மற்றும் மாநிை அரசிடமிருந்து நிதிறயப் 

வபற்று வகா-ஆப்வடக்ஸ் வளாகத்தில் வதாராயமாக `10 

வகாடி வசைவில் வபாது-தனியார் கூட்டாண்றம 

நிறுவனமாக உருவாக்கப்படும். 

வசன்றனயில்  வுளி நகரம் அறமப்பதற்கான சாத்தியக் 

கூறு ஆய்வு மற்றும் விரிவான வசயல்திட்டம் `1 வகாடியில் 

தயாரிக்கப்படும் என்ைார். 

 

6. ராணுவ துறை தறைறமத்தளபதியாக பி எஸ் ரா ு 

நியமனம் 

இந்திய இராணுவப் பறடயின் துறை தறைறமத் 

தளபதியாக Lt Gen பி எஸ் ரா ு நியமிக்கப்பட்டுள்ளார். 

இராணுவ தறைறமத் தளபதி எம் எம் நரவவைவின் 

பதவிக்காைம் ஏப்.30 அன்று நிறைவறடகிைது. 

இராணுவத்தின் அடுத்த தறைறமத்தளபதியாக Lt Gen 

மவனாஜ் பாண்வட வம.1 வபாறுப்வபற்கவுள்ளார். இந்த 

நிறையில், இராணுவத்தின் துறை தறைறமத் 

தளபதியாக பி எஸ் ரா ு நியமிக்கப்பட்டுள்ளார். வம 1-ஆம் 

வததி அவர் வபாறுப்றப ஏற்பார் என அதிகாரிகள் 

வதரிவித்துள்ளனர். 

பயிற்சி வபற்ை வஹலிகாப்டர் விமானியான பி எஸ் ரா ு, 

தற்வபாது ராணுவ வசயல்பாடுகள் பிரிவின் இயக்குநராகப் 

பணியாற்றி வருகிைார். சீனாவுடன் பதற்ை சூழல் நிைவும் 

கிழக்கு ைடாக் எல்றைப் பகுதியில் ராணுவப் பறடகளின் 

ஒட்டுவமாத்த தயார்நிறைறய அவவர 

வமற்பார்றவயிட்டார். 

பிரிட்டனில் உள்ள ராயல் பாதுகாப்புக் கல்லூரியில் பட்டம் 

வபற்றுள்ளார். பயங்கரவாதத் தடுப்பு நடவடிக்றககள் 

வதாடர்பான வமற்படிப்றப அவமரிக்காவின் மான்வடரி 

நகரில் உள்ள கடற்பறடக் கல்லூரியில் பயின்ைார். சிைந்த 

வசறவகளுக்காக உத்தம் யுத் வசவா பதக்கம், அதி 

விசிஷ்ட வசவா பதக்கம், யுத் வசவா பதக்கம் 

ஆகியவற்றையும் அவர் வபற்றுள்ளார். 

 

7. 29-04-2022 – ‘ொவேந்தர்’ பாரதிதாசன் அவர்களின் 

132-ஆவது பிைந்தநாள். 

 

8. ‘வதனீக்கள் ரீங்காரம்’ திட்டம் இருந்தும் – 2019ஆம் 

ஆண்டில் இருந்து இதுவறர இரயிலில் அடிபட்டு 48 

யாறனகள் இைப்பு 

வனப்பகுதிகளில் யாறனகள் வசல்லும் பாறதகளில் 

இரயில் தண்டவாளங்கள் அறமக்கப்பட்டுள்ளன. 

இதனால் இரயில்களில் அடிபட்டு யாறனகள் வதாடர்ந்து 

இைக்கின்ைன. இறத தடுக்க, யாறனகள் உள்ள 

பகுதிகளில் தண்டவாளங்கள் அருவக வதனீக்கள் 

ரீங்காரமிடும் ஒலிறய வவளியிடும் கருவிகறள 

இரயில்வவ வபாருத்தியது. வதனீக்கள் ஒலி 

யாறனகளுக்கு பிடிக்காது என்பதால் நாட்டின் பை 

பகுதிகளில் ‘பிளான் பீ’ என்ை வபயரில் இத்திட்டம் கடந்த 

2017ஆம் ஆண்டு அமல்படுத்தப்பட்டது. 

இதன்மூைம் அந்தக் கருவிகள் 600 மீட்டர் தூரம் வறர 

வகட்கும் அளவில் வதனீக்களின் ரீங்கார ஒலிறய 

வதாடர்ந்து எழுப்பும். அறத வகட்கும் யாறனகள் 

தண்டவாளப் பகுதிக்கு வராமல் விைகிச் வசல்லும் என்று 

எதிர் பார்க்கப்பட்டது. ஆனால், இத்திட் டத்றத 

வசயல்படுத்தியும் கடந்த 2019ஆம் ஆண்டில் இருந்து 

இதுவறர 48 யாறனகள் இரயில்களில் அடிபட்டு 

இைந்துள்ளன. 

கடந்த 2019ஆம் ஆண்டில் இருந்து இதுவறர இரயில்கள் 

வமாதி 48 யாறனகள், 188 மற்ை விைங்குகள் 

இைந்துள்ளன. அதிகபட்சமாக வதன்கிழக்கு மத்திய 

மண்டைத்தில் 72 விைங்குகள் இைந்துள்ளன. 

 

 


