


        

    

1. இந்தியாவின் அயல்நாட்டு வர்த்தகக் ககாள்ககயுடன் 

கதாடர்புகடய மத்திய அகமச்சகம் எது? 

அ) வெளியுறவு அமைச்சகம் 

ஆ) MSME அமைச்சகம் 

இ) ெணிகம் & வ ொழிற்துமற அமைச்சகம்  

ஈ) உள்துமற அமைச்சகம் 

✓ ைத்திய ெணிகம் ைற்றும் வ ொழிற்துமற அமைச்சகத்தின் 

கீழ் உள்ள அயல்நொட்டு ெர்த் க இயக்குநரகம், இந்திய 

நொட்டின் அயல்நொட்டு ெர்த் கக் வகொள்மகக்கு வ ொறுப்பு 

ஆகும்.  ற்ப ொதுள்ள அயல்நொட்டு ெர்த் கக் வகொள்மக 

2015–20, ைொர்ச் 31, 2022 ெமர வசல்லு டியொகும் என 

அறிவிக்கப் ட்டிருந் து. அது  ற்ப ொது 2022 வசப்.30 

ெமர நீட்டிக்கப் டும் என DGFT அறிவித் து. 

 

2. குகைகடத்தி திட்டத்தின் வழிகாட்டும் ஆல ாசகைக் 

குழுவின் தக வர் யார்? 

அ) நந் ன் நிபேகனி 

ஆ) அஸ்வினி மெஷ்ணவ்  

இ) சுந் ர் பிச்மச 

ஈ) சத்யொ நொவ ல்ேொ 

✓ `76,000 பகொடி ைதிப்பிேொன குமறகடத்தி திட்டத்திற்கு 

ெழிகொட்ட ைத்திய மின்னணு ைற்றும்  கெல் வ ொழினுட்  

அமைச்சகம்  திபனழு உறுப்பினர்கமளக் வகொண்ட 

ஆபேொசமனக் குழுமெ அமைத் து. இந் க் குழுவின் 

 மேெரொக மின்னணு ைற்றும்  கெல் வ ொழில்நுட் த் 

துமற அமைச்சர் அஸ்வினி மெஷ்ணவ் இருப் ொர். 

✓ NITI ஆபயொக் உறுப்பினர் வி பக சரஸ்ெத், மு ன்மை 

அறிவியல் ஆபேொசகர் ைற்றும் வெளியுறவு அமைச்சகம், 

வசேவினம், வ ொருளொ ொர விெகொரங்கள் ைற்றும் வ ொழில் 

ைற்றும் உள்நொட்டு ெர்த் கத்ம  பைம் டுத்து ல் ஆகிய 

துமறகளின் வசயேொளர்கள் இந் க் குழுவில் 

உறுப்பினர்களொக இருப் ொர்கள். 

 

3. மின்சார வாகைக் ககாள்ககயில் இ–மிதிவண்டிககை 

லசர்க்கவுள்ை முதல் மாநி ம்/UT எது? 

அ) வ லுங்கொனொ 

ஆ) புது தில்லி  

இ) குஜரொத் 

ஈ) ஒடிஸொ 

✓ தில்லி அரசொங்கம் அ ன் மின்சொர ெொகனங்களுக்கொனக் 

வகொள்மகயின்கீழ் இ–மிதிெண்டிகமளச் பசர்த்துள்ளது. 

பைலும், இ–மிதிெண்டிகமள ெொங்கும் மு ல் 10,000 

ந ர்களுக்கு  ேொ `5,500 ைொனியம் ெழங்குெ ொகவும் 

தில்லி அரசு அறிவித்துள்ளது. 

 

4. சமீபத்தில் கண்டறியப்பட்ட, ‘K2–2016–BLG–0005Lb’ 

என்ை புைக்லகாள், எந்தக் லகாகைப் லபா லவ உள்ைது? 

அ) சனி ஆ) வியொழன்  

இ) வசவ்ெொய் ஈ) வநப்டியூன் 

✓ நைது வியொழன் பகொமளப் ப ொன்ற ஒரு புறக்பகொமள 

ெொனியேொளர்கள் சமீ த்தில் கண்டுபிடித்துள்ளனர். “K2–

2016–BLG–0005Lb” எனப் வ யரிடப் ட்ட இந் க் பகொள், 

பூமியிலிருந்து 17,000 ஒளியொண்டுகள் வ ொமேவில் 

அமைந்துள்ளது. NASAஇன் வகப்ளர் விண்வெளி வ ொமே 

பநொக்கிமூேம் வ றப் ட்ட  ரவுகளின் அடிப் மடயில் 

ெொனியற்பியேொளர்கள் குழு இ மனக்கண்டறிந்துள்ளது. 

 

5. CEEW–இன் அண்கமய ஆய்வின்படி, கடந்த இருபது 

ஆண்டுகளில் அதிக எண்ணிக்ககயி ாை காட்டுத்தீ 

நிகழ்வுககைக் கண்ட மாநி ம் எது? 

அ) இரொஜஸ் ொன் 

ஆ) மிபசொரம்  

இ) பைற்கு ெங்கொளம் 

ஈ) அருணொச்சே பிரப சம் 

✓ எரிசக்தி, சுற்றுச்சூழல் ைற்றும் நீர் கவுன்சில் (CEEW) 

வெளியிட்ட ஆய்வின் டி, கடந்  இரு து ஆண்டுகளில் 

கொட்டுத்தீயின் நிகழ்வும் அ ன் தீவிரமும் அதிகரித்துள்ளது.  

✓ ‘ைொறும் கொேநிமேயில் கொட்டுத்தீமய நிர்ெகித் ல்’ என்ற 

ஆய்வில், கடந்  இரு  ொண்டுகளில் கொட்டுத்தீ 10 ைடங்கு 

அதிகரித்துள்ளது. இந்திய ைொநிேங்களில் 62 ச வீ த்திற் 

–கும் அதிகைொனமெ அதிதீவிரங்வகொண்ட கொட்டுத்தீக்கு 

ஆளொகியுள்ளன. கடந்  இரு து ஆண்டுகளில் மிபசொரம் 

ைொநிேத்தில் அதிக எண்ணிக்மகயிேொன கொட்டுத்தீ 

ஏற் ட்டுள்ளது. 

 

6. 2022 ஏப்ரலில் நகடகபற்ை பணவியல் ககாள்ககக் 

குழு கூட்டத்திற்குப் பிைகு, கரப்லபா விகிதம் என்ை? 

அ) 4.50% 

ஆ) 4.25% 

இ) 4.00%  

ஈ) 3.75% 

✓ இந்திய ரிசர்வ் ெங்கியின் (RBI)  ணவியல் வகொள்மகக் 

குழு வ ொடர்ந்து 11ஆெது முமறயொக வரப்ப ொ விகி த்ம  

4 ச வீ ைொக ைொற்றொைல் மெத்துள்ளது. ரிசர்வ் ெங்கியின் 

ஆளுநர் சக்திகொந்   ொஸ், இணக்கைொன நிமேப் ொட்மட 

 ரொைரிக்க, குழு ஒருைன ொக ெொக்களித்  ொக அறிவித் ொர். 

பைலும்  மேகீழ் வரப்ப ொ விகி மும் ைொறொைல் 3.35 

ச வீ ைொக இருக்கும் என்றும் கூறினொர். 

 

7. 2022 நி வரப்படி, கசாத்துக்களின் அடிப்பகடயில் 

இந்தியாவின் மிகப்கபரிய தனியார் துகை வங்கி எது? 

அ) ஐசிஐசிஐ ெங்கி 

ஆ) HDFC ெங்கி  

இ) ஆக்சிஸ் ெங்கி 

ஈ) பகொடக் ைஹிந்திரொ ெங்கி 

✓ HDFC ெங்கி ைற்றும் HDFC லிட் ஆகியன சமீ த்தில் அ ன் 

இமணமெ அறிவித் ன. இந்தியொவின் மிகப்வ ரிய 

 னியொர் துமற ெங்கியொன HDFC ெங்கியின் வசொத்து 

ைதிப்பு `8.35 டிரில்லியன் ஆகும். 

 

 

 

 

 

 

 



        

    

✓ `5.26 டிரில்லியன் ைதிப்புள்ள வசொத்துகள் பைேொண்மை 

ைற்றும் `4.44 டிரில்லியன் சந்ம  மூே னங்வகொண்ட 

இந்தியொவின் மிகப்வ ரிய வீட்டு நிதி நிறுெனைொன HDFC 

லிட், HDFC ெங்கியுடன் இமணயும். HDFC லிமிவடட்டின் 

துமண அல்ேது இமணகளும் ஒழுங்குமுமற 

ஒப்பு ல்களுக்குப் பிறகு HDFC ெங்கிக்கு ைொற்றப் டும். 

 

8. NASA’இன் SpaceX Crew–4 வானூர்தியின் புதிய 

கபயர் என்ை? 

அ) Inspire 

ஆ) Freedom  

இ) Aspiration 

ஈ) Triumph 

✓ NASAஇன் ெணிகக்குழு திட்டத்தின் ஒரு குதியொக NASA 

ைற்றும் SpaceX ஆகியமெ  ன்னொட்டு விண்வெளி 

நிமேயத்திற்கு விண்வெளி வீரர்கமள அனுப் வுள்ளன.  

✓ இந் ப்  ணி ஒரு புதிய டிரொகன் விண்கேத்ம  ஏவும். 

இந்  விண்கேத்திற்கு குழு–4 விண்வெளி வீரர்களொல் 

‘Freedom’ என்று வ யரிடப் ட்டுள்ளது. 

 

9. ‘Neu’ என்பது பின்வரும் எந்த இந்தியக் குழுமத்தின் 

சூப்பர் கசயலியின் கபயராகும்? 

அ) ரிமேயன்ஸ் ஜிபயொ 

ஆ) அபைசொன் 

இ) ITC லிட் 

ஈ) TATA குழுைம்  

✓ ‘TATA Neu’ என் து இந்தியொவின் முன்னணி 

நிறுெனைொன TATA குழுைத்தின் சூப் ர் வசயலியொகும். 

இது TATA’இன் அமனத்து டிஜிட்டல் பசமெகள் ைற்றும் 

 யன் ொடுகமள ஒபர இடத்தில் வகொண்டுெருகிறது.  

✓ AirAsia India, Air India, Taj Group, BigBasket, 1mg, Croma 

ைற்றும் Westside ப ொன்ற TATA குழுைத்தின்  ல்பெறு 

டிஜிட்டல் பசமெகள் ‘Tata Neu’ வசயலியில் இடம்பெறும். 

 

10. கபண்கள் மற்றும் மாணவிகளுக்கு பாதுகாப்பாை 

லபாக்குவரத்துச் சேவவவை வழங்குவதற்காக, ‘She Auto’ 

நிக யங்ககை அறிமுகப்படுத்திய இந்திய மாநி ம் எது? 

அ) பகரளொ 

ஆ) ஆந்திர பிரப சம்  

இ) புது தில்லி 

ஈ) ஒடிஸொ 

✓ ஆந்திர பிரப ச ைொநிேம் சித்தூரின் கொெல்துமறயொனது 

ைொநிேத்திபேபய மு ன்முமறயொக ‘She Auto’ நிலையங் 

–கலை அமைத்துள்ளது. இது வ ண்கள் ைற்றும் 

ைொணவிகளுக்கு  ொதுகொப் ொன ப ொக்குெரத்துச் 

பசமெமய ெழங்குெம  பநொக்கைொகக் வகொண்டுள்ளது.  

✓ ைொநிேத்திபேபய வ ண்களுக்வகன பிரத்பயக ஆட்படொ 

நிமேயங்கள் அமைக்கப் ட்ட மு லிடம் திருப் தியொகும். 

 

 

1. ப சிய கொசபநொய் ஒழிப்புத் திட்டம்: வ ொது சுகொ ொரத் 

துமறமூேம் வசயல் டுத்  முடிவு 

ப சிய கொசபநொய் ஒழிப்புத் திட்டத்ம  இனி  மிழ்நொட்டில் 

வ ொது சுகொ ொரத் துமற வசயல் டுத் வுள்ளது. இ ற்கொன 

அரசொமணமய ைொநிே ைக்கள் நல்ெொழ்வுத் துமற 

பிறப்பித்துள்ளது. 

இதுெமர கொசபநொய் ஒழிப்புத் திட்டைொனது ைொநிே 

ைருத்துெம் ைற்றும் ஊரக பசமெகள் இயக்ககத்தின் 

கட்டுப் ொட்டின்கீழ் இருந்து ெந்  நிமேயில், ப சிய 

நல்ெொழ்வுக் குழுைத் திட்ட இயக்குநர் அளித்   ரிந்துமர 

ைற்றும் நிர்ெொகக் கொரணங்களுக்கொக இந்  ைொறு ல்கள் 

வசய்யப் ட்டுள்ளன. 

கொசபநொமய முழுமையொக ஒழிக்கும் பநொக்கில் ைத்திய, 

ைொநிே அரசுகள்  ல்பெறு முயற்சிகமள முன்வனடுத்து 

ெருகின்றன. அதுைட்டுைன்றி, 2025-க்குள் அந்பநொமய 

முற்றிலும் ஒழிக்க பெண்டும் என்ற இேக்குடன் ப சிய 

கொசபநொய் ஒழிப்புத் திட்டம் அமனத்து ைொநிேங்களிலும் 

வசயல் டுத் ப் ட்டு ெருகிறது. 

 

 

 

 



        

    

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. 

 



        

    

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. 

 



        

    

1. சட்லஜ்–யமுனா இணைப்புக்கால்வாணய நிறைவேற் 

–ைக்ககாரி தீர்மானம் நிணைகவற்றியுள்ள மாநிலம் எது? 

அ) உத்தர பிரததசம் 

ஆ) ஹரியானா  

இ) குஜராத் 

ஈ) இராஜஸ்தான் 

✓ சட்லஜ்–யமுனா இணைப்புக் கால்வாணய கட்டி முடிக்கக் 

தகாரி ஹரியானாவின் விதான் சணை தீர்மானம் நிணை 

–தவற்றியுள்ளது. ஹரியானா மற்றும் ைஞ்சாப் இணைதய 

நதிநீர் ைங்கீடு ததாைர்ைாக நீண்ைகாலமாக நிலுணவயில் 

உள்ளது. சண்டிகரில் உரிணமதகாரும் வணகயில் ைஞ்சாப் 

விதான் சணை நிணைதவற்றிய தீர்மானத்ணத எதிர்த்து, 

ஹரியானா சட்ைப்தைரணவ ஒருமனதாக தீர்மானம் 

நிணைதவற்றியது. 

✓ இருமாநிலங்களுக்கு இணைதய நிலவும் சமநிணலணய சீர் 

குணலக்கும் வணகயில் மத்திய அரசு எந்த நைவடிக்ணகயும் 

எடுக்கக்கூைாது என அதில் தகாரப்ைட்டுள்ளது. 

 

2. அண்றைச்சசய்திகளில் இடம்செற்ை புச்சா நகரம் உள்ள 

நாடு எது? 

அ) ரஷ்யா 

ஆ) உக்ணரன்  

இ) இலங்ணக 

ஈ) ஆப்கானிஸ்தான் 

✓ உக்ணரனின் புச்சா நகரின் ததருக்களில் தைாதுமக்களின் 

உைல்களின் ைைங்கள் கண்தைடுக்கப்ைட்ைணத அடுத்து, 

உலகம் முழுவதும் பெருஞ்சீற்ைம் ஏற்ைட்டுள்ளது.  

✓ உக்ணரன் அதிைர் தவாதலாடிமிர் தஜதலன்ஸ்கி, ஐநாவில் 

உள்ள இந்தியாவின் நிரந்தரப் பிரதிநிதி T S திருமூர்த்தி 

ஆகிய ோர் உணரயாற்றிய உக்ணரன் குறித்த UNSC கூட்ை 

–த்தில், புச்சா தைாதுமக்கள் ைடுதகாணலகணளக் 

கண்டித்து தன்னிச்ணசயான விசாரணைக்கு அணைப்பு 

விடுத்தனர். 

 

3. ‘மாநிலக்கல்விக்சகாள்ணக’ணய உருவாக்குவதற்காக 

குழுசவான்ணை அணமத்த மாநில அரசு எது? 

அ) தமிழ்நாடு  

ஆ) தகரளம் 

இ) ஒடிஸா 

ஈ) தமற்கு வங்கம் 

✓ தமிழ்நாடு அரசு சமீைத்தில் மாநிலக்கல்விக்தகாள்ணகணய 

வகுக்க 13 தைர்தகாண்ை ஒரு குழுணவ அணமத்தது. தில்லி 

உயர்நீதிமன்ைத்தில் ைணிதசய்து ஓய்வுதைற்ை தணலணம 

நீதிைதி டி முருதகசன் தணலணமயிலான குழுவில் கல்வி 

நிபுைர்கள், எழுத்தாளர் எஸ் ராமகிருஷ்ைன், முன்னாள் 

தசஸ் உலக சாம்பியன் விஸ்வநாதன் ஆனந்த், கர்நாைக 

இணசக்கணலஞர் டி எம் கிருஷ்ைா உள்ளிட்தைார் இைம் 

தைற்றுள்ளனர். 

 

 

4. ‘ணைப்ெர்சானிக் ஏவுகணைத் தாக்குதல் மற்றும் 

ொதுகாப்புத் திைன்’ சதாடர்ொன ஒத்துணைப்ணெ அறிவித்த 

உலகளாவிய கூட்டணி எது? 

அ) கரீபியன் சமூகம் (CARICOM) 

ஆ) AUKUS ைாதுகாப்பு கூட்ைணி  

இ) ஷாங்காய் ஒத்துணைப்பு அணமப்பு (SCO) 

ஈ) வை அட்லாண்டிக் ஒப்ைந்த அணமப்பு (NATO) 

✓ அதமரிக்கா, பிரிட்ைன் மற்றும் ஆஸ்திதரலியா ஆகியணவ 

ஐப்ைர்சானிக் ஏவுகணைத் தாக்குதல் மற்றும் ைாதுகாப்புத் 

திைன் ஆகியவற்றில் இணைந்து தசயல்ைைத் ததாைங்குவ 

–தாக அறிவித்தன. இது அவர்களின் தைாட்டியாளர்களான 

ரஷ்யாவும் சீனாவும் ணஹப்ைர்சானிக் ததாழில்நுட்ைத்தில் 

தவகமாக முன்தனறி வருவதற்கான ைதிலடியாகும். 

 

5. 2022 – கொர்ப்ஸ் பில்லியனர்கள் ெட்டியலில் இடம் 

செற்றுள்ள இந்தியர்களின் எண்ணிக்ணக எவ்வளவு? 

அ) 28 

ஆ) 75 

இ) 166  

ஈ) 321 

✓ 2022 – தைார்ப்ஸ் பில்லியனர்கள் ைட்டியலின்ைடி, கைந்த 

ஆண்டு 140ஆக இருந்த இந்திய பில்லியனர்களின் 

எண்ணிக்ணக இந்த ஆண்டில் 166ஆக உயர்ந்துள்ளது. 

அவர்களின் தமாத்த தசாத்து மதிப்பு $760 பில்லியன் 

ைாலர்கள் ஆகும். 

✓ ரிணலயன்ஸ் ததாழிற்துணையின் தணலவரும் நிர்வாக 

இயக்குநருமான முதகஷ் அம்ைானி $90.7 பில்லியன் 

ைாலர் நிகர மதிப்புைன் இந்திய அளவில் ததாைர்ந்து முதல் 

இைத்தில் நீடிக்கிைார். உலக அளவில் 10ஆவது இைத்ணதப் 

பிடித்துள்ளார் அவர். தைஸ்லா & ஸ்தைஸ் எக்ஸ் தணலவர் 

எதலான் மஸ்க் உலகின் தைருஞ்தசல்வந்தராக உள்ளார். 

 

6. ககன்யான் வன்சொருளின் முதல் சதாகுப்ணெ இந்திய 

விண்சவளி & ஆய்வு ணமயத்திடம் (ISRO) ஒப்ெணடத்த 

நிறுவனம் எது? 

அ) DRDO 

ஆ) HAL  

இ) ஸ்தைஸ் X 

ஈ) பிக்சல் ஸ்தைஸ் 

✓ ஹிந்துஸ்தான் ஏதராநாட்டிக்ஸ் லிட் (HAL) ககன்யான் 

வன்தைாருளின் முதல் ததாகுப்ணை இந்திய விண்தவளி 

மற்றும் ஆய்வு ணமயத்திைம் (ISRO) ஒப்ைணைத்தது. PS–2 

நிணல என்ைது PSLV ஏவுகணையின் 2ஆம் கட்ைமாகும். 

இதில் பூமியில் வைக்கப்ெட்டிருக்கும் உந்து அவைப்பு 

உந்துவிணசக்கு ையன்ைடுத்தப்ைடுகின்ைன. 

✓ 2021 அக்தைாைரில், HALஆல் இதுவணர தயாரிக்கப்ைட்ை 

மிகக்கனமான தசமி–கிணரதயாதஜனிக் புதராப்ைல்லன்ட் 

தைங்க் (SC120–LOX) இஸ்தராவிைம் வைங்கப்ைட்ைது. 

 

 

 

 

 

 

 



        

    

7. செண்கள் சடன்னிஸ் சங்கத்தின் உலகின் நம்ெர்.1 

வீராங்கணனயான இகா ஸ்வியாசடக் சார்ந்த நாடு எது? 

அ) ஆஸ்திதரலியா 

ஆ) தைாலந்து  

இ) தஜர்மனி 

ஈ) பிரான்ஸ் 

✓ 20 வயதான இகா ஸ்வியாதைக் அண்ணமயில் தைண்கள் 

தைன்னிஸ் சங்கத்தின் உலகின் நம்ைர்.1 வீராங்கணன 

ஆன முதல் தைாலந்து வீராங்கணன ஆனார். அவர் 

சமீைத்தில் மியாமி ஓப்ைணன தவன்ைார். ஒரு ைருவத்தில் 

முதல் மூன்று ‘WTA 1000’ நிகழ்வுகணள தவன்ை முதல் 

வீராங்கணன ஆனார். 2020–இல், 28 ஆண்டுகளில் 

தராலண்ட் கதராணஸ தவன்ை முதல் இளம்தைண் என்ை 

தைருணமணயயும் இகா ஸ்விதைக் தைற்ைார். 

 

8. NITI ஆகயாக்கின் மாநில எரிசக்தி மற்றும் ெருவநிணல 

குறியீடு – சுற்று 1இல் முதலிடம் பிடித்த மாநிலம் எது? 

அ) தகரளா 

ஆ) ைஞ்சாப் 

இ) குஜராத்  

ஈ) ஒடிஸா 

✓ NITI ஆதயாக்மூலம் மாநில எரிசக்தி மற்றும் ைருவநிணல 

குறியீடு சுற்று–1 தவளியிைப்ைட்ைது.  

✓ இதில் மாநிலங்களின் தசயல்ைாடு 6 அளவுதகால்கணள 

தகாண்டு தரவரிணச தசய்யப்ைட்டுள்ளது. 1) டிஸ்காம் 

தசயல்ைாடு 2) எரிசக்தி எளிதில், குணைந்த தசலவில் 

நம்ைகத்தன்ணமதயாடு கிணைத்தது 3) தூய்ணம 

எரிசக்திக்கான நைவடிக்ணககள் 4) எரிசக்திக்தகன 5) 

சுற்றுச்சூைல் நீடித்திருத்தல் 6) புதிய முன்முயற்சிகள். 

✓ குஜராத், தகரளா, ைஞ்சாப் ஆகியணவ தரவரிணசயில் முதல் 

3 தைரிய மாநிலங்களாக உள்ளன. தமிழ்நாடு இந்தத் தர 

வரிணசயில் 43.4 சராசரி புள்ளிகளுைன் 9ஆமிைத்ணதப் 

தைற்றுள்ளது. நன்ைாக தசயல்ைட்ை சிறிய மாநிலங்களின் 

தரவரிணசயில் தகாவா முதலிைத்ணதப் பிடித்துள்ளது. 

 

9. ‘PM–DAKSH கயாஜனா’ணவச் சசயல்ெடுத்துகிை மத்திய 

அணமச்சகம் எது? 

அ) உள்துணை அணமச்சகம் 

ஆ) திைன் தமம்ைாடு & ததாழில்முணனதவார் அணமச்சகம் 

இ) சமூக நீதி & அதிகாரமளித்தல் அணமச்சகம்  

ஈ) மகளிர் & குைந்ணதகள் தமம்ைாட்டு அணமச்சகம் 

✓ மத்திய சமூக நீதி & அதிகாரமளித்தல் அணமச்சகத்தால் 

தசயல்ைடுத்தப்ைடும் PM–DAKSH (Pradhan Mantri Dakshta 

Aur Kushalta Sampann Hitgrahi) தயாஜனா, விளிம்புநிணல 

ஆட்களின் திைணமக்கான ததசியத்திட்ைமாகும்.  

✓ இத்திட்ைத்தின் முக்கிய தநாக்கம், நீண்ைகால மற்றும் 

குறுகிய கால திைன்கணள வைங்குவதன்மூலம் இலக்கு 

இணளஞர்களின் திைனளணவ அதிகரிப்ைதாகும். அணதத் 

ததாைர்ந்து ஒரு தவணலவாய்ப்பு/சுய தவணலவாய்ப்பும் 

அளிக்கப்ைடும். ஐந்து ஆண்டுகளில் சுமார் 2.71 லட்சம் தைர் 

ையிற்சிதைறுவார்கள். 2021–22 நிதியாண்டுக்கு `79.48 

தகாடி நிதி ஒதுக்கப்ைட்டுள்ளது. 

 

10. ‘மனிதனின் விண்சவளிப் ெயைங்குறித்த உலக 

நாள்’ நிணனவுகூரப்ெடுகிை கததி எது? 

அ) ஏப்ரல்.10 

ஆ) ஏப்ரல்.12  

இ) ஏப்ரல்.14 

ஈ) ஏப்ரல்.15 

✓ ஐக்கிய நாடுகளின் தைாதுச்சணை ஏப்ரல்.12 ஆம் தததிணய 

‘மனிதனின் விண்தவளிப் ையைங்குறித்த உலக நாள்’ 

என நிறுவியது. ஏப்ரல் 12, 1961–இல், ரஷ்ய விண்தவளி 

வீரர் யூரி ககாரின் தவாஸ்ைாக் 1 விண்கலத்தில் பூமிணயச் 

சுற்றிவந்தார். மனிதகுலத்தின் நலனுக்காக விண்தவளி 

ஆய்வுக்கு வழிவகுத்த இந்த நிகழ்ணவ நிணனவுகூரும் 

வணகயில், ‘மனிதனின் விண்தவளிப் ையைங்குறித்த 

உலக நாள்’ தகாண்ைாைப்ைடுகிைது.

 

 

1. வருவாய்த்துணை தசயலி மூலம் வைட்சி நிணல 

கண்காணிப்பு: ஜூன் முதல் புதிய திட்ைம் துவக்கம் 

வைட்சி நிணலணயயும் தசயலி வழியாகக் கண்காணிக்கும் 

புதிய திட்ைம் ஜூன் மாதம் முதல் நணைமுணைக்கு வரும் 

என்று வருவாய்த் துணை ததரிவித்துள்ளது. இதுகுறித்து, 

தைரணவயில் தாக்கல் தசய்யப்ைட்ை அந்தத் துணையின் 

தகாள்ணக விளக்கக்குறிப்பில் கூைப்ைட்டிருப்ைதாவது: 

கைந்த 2021-22-ஆம் ஆண்டில் தசயலிமூலம் மின்னல் 

ததாைர்ைான எச்சரிக்ணக தசய்திகணள அனுப்ை வழிவணக 

தசய்யப்ைட்டுள்ளது. வைட்சி நிணலயிணன கண்காணித்து 

தகவல் அளிக்ணக வசதிணயயும் அந்தச் தசயலியில் 

ஏற்ைடுத்த நைவடிக்ணககள் தமற்தகாள்ளப்ைட்டு வருகிைது. 

இது ஜூன் முதல் தசயல்ைடுத்தத் திட்ைமிைப்ைட்டுள்ளது. 

 

2. கைந்த 15 மாதங்களில் தமிைகத்தில் 131 யாணனகள் 

உயிரிைப்பு 

தமிைகத்தில் கைந்த 15 மாதங்களில் 131 யாணனகள் உயிர் 

இைந்துள்ளதாக யாணனகள் இைப்பு ததாைர்ைாக அணமக்கப் 

ைட்ை குழு அறிக்ணக சமர்ப்பித்துள்ளது. 

தமிழ்நாடு முழுவதும் 2021 ஜன.1 முதல் டிச.31 வணர 101 

யாணனகளும், 2022 ஜன.1 முதல் மார்ச் 15 வணர 30 

யாணனகளும் உயிரிைந்துள்ளன. இதில், அதிகைட்சமாக 

சத்தியமங்கலம் வனக்தகாட்ைத்தில் இருைது யாணனகள், 

தகாயம்புத்தூர் வனக்தகாட்ைத்தில் 18 யாணனகள் 

உயிரிைந்துள்ளன. 

 

3. யேதி பெரியுைோ? 

மார்ச் 26: தைஸ்ட் கிரிக்தகட்டில் 8 ஆயிரம் ரன்கணள (151 

இன்னிங்ஸ்கள்) விணரவாகக் கைந்த வீரர் என்கிை 

 

 

 

 



        

    

சாதணனணய ஆஸ்திதரலியாவின் ஸ்டீவ் ஸ்மித் 

ைணைத்தார். 

மார்ச் 27: சுவிஸ் சூப்ைர் ஓைன் ைாட்மிண்ைன் ததாைர் 

ஒற்ணையர் பிரிவில் இந்தியாவின் பி.வி. சிந்து ைட்ைம் 

தவன்ைார். 

மார்ச் 28: தகாவா மாநில முதல்வராக பிரதமாத் சாவந்த் 

இரண்ைாவது முணையாகப் தைாறுப்தைற்ைார். அவருக்கு 

ஆளுநர் தரன் பிள்ணள ைதவி பிரமாைம் தசய்து 

ணவத்தார். 

மார்ச் 28: அதமரிக்காவில் நணைதைற்ை 94-வது ஆஸ்கர் 

விைாவில் 2022-ஆம் ஆண்டுக்கான சிைந்த ைைத்துக்கான 

விருது ‘CODA’ ைைத்துக்கு வைங்கப் ைட்ைது. சிைந்த 

நடிகராக ‘கிங் ரிச்சர்டு’  ைைத்துக்காக வில் ஸ்மித்தும் 

சிைந்த நடிணகயாக ‘தி ஐஸ் ஆஃப் ைாமி ஃதை’ 

ைைத்துக்காக தஜசிகா சாஸ்தைய்னும் 

ததர்ந்ததடுக்கப்ைட்ைனர். 

மார்ச் 29: தகாணவ தமிழ்நாடு தவளாண் ைல்கணலக்கைக 

முதல் தைண் துணைதவந்தராக வி. கீதா லட்சுமிணயத் 

தமிைக ஆளுநர் ஆர்.என்.ரவி நியமித்தார். 

மார்ச் 29: ததசிய நீர் விருதுகள் வைங்கும் விைாவில் நீர் 

தசமிப்பில் இந்தியாவில் முதலிைம் பிடித்த உத்தரப் 

பிரததசத்துக்குக் குடியரசுத் தணலவர் ராம்நாத் தகாவிந்த் 

சிைந்த மாநிலத்துக்கான விருது வைங்கினார். 

மார்ச் 29: தமிைகத்தில் தைாக்குவரத்துத் துணை 

அணமச்சராக இருந்த ராஜ கண்ைப்ைன் 

பிற்ைடுத்தப்ைட்தைார் நலத் துணை அணமச்சராகவும், 

பிற்ைடுத்தப் ைட்தைார் நலத்துணை அணமச்சராக இருந்த 

சிவசங்கர் தைாக்குவரத்துத் துணை அணமச்சராகவும் 

நியமிக்கப் ைட்ைனர். 

மார்ச் 30: கத்தாரில் நணைதைை உள்ள உலகக் தகாப்ணை 

கால்ைந்துப் தைாட்டிக்கு 36 ஆண்டுகளுக்குப் பிைகு கனைா 

அணி தகுதி தைற்ைது. 

மார்ச் 31: தமிைகத்தில் வன்னியர் களுக்கான 10.5 சதவீத 

இை ஒதுக்கீட்ணை ரத்துதசய்த தசன்ணன உயர்நீதிமன்ை 

மதுணர கிணளயின் தீர்ப்ணை உச்ச நீதிமன்ைம் 

உறுதிதசய்தது. 

மார்ச் 31: நாகாலாந்து, அசாம், மணிப்பூர் ஆகிய 

மாநிலங்களில் ஆயுதப்ைணை சிைப்பு அதிகாரச் சட்ைத்தின் 

(AFSPA) கீழ் உள்ள ைகுதிகணளக் குணைக்க மத்திய அரசு 

முடிவு தசய்தது. 

ஏப்.1: இந்தியப் புவியியல் ஆய்வு ணமயத்தின் (ஜிஎஸ்ஐ) 

இயக்குநர் தஜனரலாக ைாக்ைர் எஸ். ராஜு 

தைாறுப்தைற்ைார். 

ஏப்.2: ஆந்திரப் பிரததசத்தின் தலைக் ஷியில் உள்ள ஸ்ரீ 

வீரைத்ர சுவாமி தகாவில் மற்றும் ஒற்ணைக்கல் நந்தி 

யுதனஸ்தகாவின் உலக ைாரம்ைரிய தற்காலிகப் 

ைட்டியலில் தசர்க்கப்ைட்ைது. 

ஏப்.3: நியூசிலாந்தில் நணைதைற்ை 50 ஓவர் மகளிர் உலகக் 

தகாப்ணை இறுதிப் தைாட்டியில் இங்கிலாந்ணத வீழ்த்தி 

ஆஸ்திதரலியா தகாப்ணைணய தவன்ைது. இது 

ஆஸ்திதரலியா தவல்லும் ஏைாவது தகாப்ணை. 

ஏப்.4: பிஹாரில் உள்ள தஜய்நகணரயும் தநைாளத்தின் 

குர்தாணவயும் இணைக்கும் 35 கி.மீ. குறுக்கு ரயில் 

ைாணதயில் ததாைக்க ஓட்ைம் நணைதைற்ைது. 

ஏப்.4: 2022 மியாமி ஓைன் தைன்னிஸ் ததாைரின் இறுதிப் 

தைாட்டியில் ஜப்ைானின் நதவாமி ஒசாகாணவ வீழ்த்தி 

தைாலந்து வீராங்கணன இகா ஷ்வாதைக் ைட்ைம் தவன்ைார். 

ஏப்.5: ஹிமாச்சல பிரததசத்தில் 9ஆம் வகுப்பு முதல் 

அணனத்துப் ைள்ளி மாைவர்களுக்கும் ைகவத் கீணத 

கற்பிக்கப்ைடும் என்று அம்மாநில கல்வி அணமச்சர் 

தகாவிந்த் சிங் தாக்கூர் ததரிவித்தார். 

ஏப்.7: தமிைகத்தில் மருத்துவக் கல்லூரிகளில் அரசுப் ைள்ளி 

மாைவர்களுக்கு வைங்கப்ைடும் 7.5 சதவீத இை ஒதுக்கீடு 

தசல்லும் என்று தசன்ணன உயர் நீதிமன்ைம் 

தீர்ப்ைளித்தது. 

ஏப்.7: தமிைகத்தில் புதிய கல்விக் தகாள்ணகணய 

வடிவணமப்ைது குறித்து ஆய்வு தசய்ய தைல்லி உயர் 

நீதிமன்ை முன்னாள் தணலணம நீதிைதி த.முருதகசன் 

தணலணமயில் குழு அணமக்கப்ைட்ைது. 

ஏப்.8: ஐ.நா. மனித உரிணம ஆணையத்தில் இருந்து 

ரஷ்யாணவ இணைநீக்கம் தசய்யும் தீர்மானத்துக்கு ஐ.நா. 

தைாதுச் சணை ஒப்புதல் அளித்தது. தீர்மானத்துக்கு 

ஆதரவாக 93 வாக்குகளும் எதிராக 24 வாக்குகளும் 

கிணைத்தன. இந்தியா உட்ைை 58 நாடுகள் 

வாக்களிக்கவில்ணல. 

ஏப்.8: அதமரிக்க உச்ச நீதிமன்ைத்தின் முதல் கறுப்பினப் 

தைண் நீதிைதியாக தகதன்ஜி பிரவுன் ஜாக்சணன நியமிக்க 

அந்நாட்டு நாைாளுமன்ை தமலணவ ஒப்புதல் அளித்தது. 

ஏப்.9: தாய்லாந்தின் புக்தகட் நகரில் நணைதைற்ை சர்வததச 

குத்துச்சண்ணை ஓைன் ததாைரில் இந்திய அணி 3 தங்கம், 

4 தவள்ளி, 3 தவண்கலம் என 10 ைதக்கங்கணள 

தவன்ைது. 

ஏப்.10: கிளாஸ்தகா நகரில் நணைதைற்ை உலக இரட்ணையர் 

ஸ்குவாஷ் சாம்பியன்ஷிப் தைாட்டியில் இந்தியாவின் 

தீபிகா ைள்ளிக்கல் மகளிர் இரட்ணையர் பிரிவில் தஜாஸ்னா 

சின்னப்ைாவுைனும் கலப்பு இரட்ணையர் பிரிவில் சவுரவ் 

தகாஷலுைனும் இணைந்து ைட்ைம் தவன்ைார். உலக 

இரட்ணையர் ஸ்குவாஷ் சாம்பியன்ஷிப் ததாைணர இந்தியா 

முதன் முணையாக தவன்ைது குறிப்பிைத்தக்கது. 

ஏப்.11: இந்தியாவில் காய்கறி உற்ைத்தியில் உத்தரப் 

பிரததச மாநிலம் மீண்டும் முதலிைத்ணதப் பிடித்தது. 

இதததைாலப் ைைங்கள் உற்ைத்தியில் ஆந்திரப் பிரததசம் 

முதலிைத்ணதப் பிடித்துள்ளது. 

ஏப்.12: மருத்துவமணனகள் மற்றும் சுகாதார தசணவ 

வைங்குநர்களுக்கான ததசிய அங்கீகார வாரியத்தின் 

(NABH) புதிய தணலவராக ைாக்ைர் மதகஷ் வர்மா 

நியமிக்கப்ைட்ைார். 

 

 



        

    

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. 

 



        

    

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. 

 

 

 

 

 


