வ. எண்

ப ொருளடக்கம்

01.

ஏற்றுமதியில் இந்தியாவின் சாதனை
(India’s Achievement in Export)

02.

‘ த்ம பூஷன்’ விருது ப ற்ற முதல் ொரொ – தடகள வீரர்
(First para–athlete to receive the Padma Bhushan in India)

03.

2022 மார்ச் – ஜிஎஸ்டி வசூல்
(2022 March – GST Collection)

04.

மியாமி ஓப்பன்
(Miami Open)

05.

2022 – புவி மணி நேரம்
(2022 – Earth Hour)

06.

MSME சர்வநதச உச்சிமாோடு
(MSME International Summit)

07.

ஆட்டிசம் விழிப்புணர்வு ோள்
(Autism Awareness Day)

08.

2022 – BIMSTEC உச்சிமொநொடு
(2022 – BIMSTEC Summit)

09.

IMEX – 2022

10.

நதசிய கடல்சார் ோள்
(National Maritime Day)

11.

நதசிய நீர் விருதுகள்
(Nationa Water Awards)

12.

உலக வானினல ோள்
(World Meteorological Day)

13.

2022 – ICC மகளிர் உலகக்ககொப்ப
(ICC Women’s World Cup 2022)

14.

TATA Neu

15.

She Auto

16.

அம்நபத்கர் பிறந்தோள் – சமத்துவ ோள்
(Ambedkar’s Birthday as Equality Day)

17.

COP 28 – காலநினல உச்சி மாோடு
(COP 28 – Climate Summit)

18.

CUET-க்கு எதிராை தீர்மாைம்
(Resolution against CUET)

19.

கதசிய ொதுகொப் ொன தொய்பம நொள்
(National Safe Motherhood Day)

20.

உலக மர ேகரம்
(World Tree City)

 













1. UNEP ‘வருடாந்திர பிராண்டியர் அறிக்கை, 2022’இன்

4. ‘இராஷ்ட்ரிய சமற்கிருதி மலைாத்சவம் – 2022’

படி, உலை அளவில் ஒலி மாசுபட்ட நைரங்ைளில் 2ஆவது
இடத்தில் உள்ள இந்திய நைரம் எது?

கதாடங்கியுள்ள மாநிலம் / UT எது?

அ) மும்பை

ஆ) ஆந்திர பிரததசம் 

ஆ) ம ொரொதொைொத் 

இ) குஜரொத்

இ) கொன்பூர்

ஈ) உத்தர பிரததசம்

ஈ) ைொட்னொ

அ) இரொஜஸ்தொன்

✓

✓

ஐநொ சுற்றுச்சூழல் திட்டத்தொல் மெளியிடப்ைட்ட சமீைத்திய
‘Annual Frontier’ அறிக்பக – 2022’இன்ைடி, உத்தர
பிரததச ொநிலத்தின் ம ொரொதொைொத், உலக அளவில் அதிக
ஒலி ொசுைட்ட நகரங்களில் 2ஆெது இடத்தில் உள்ளது.

✓

2021–இல் WHO நிர்ணயித்த 55 dB–க்கு எதிரொக, 114
மடசிைல் ஒலி ொசுைொட்பட அந்நகரம் ைதிவு மசய்தது. ஐந்து
இந்திய நகரங்கபள உள்ளடக்கிய உலமகங்குமுள்ள 61
நகரங்களின் ைட்டியலில் டொக்கொ முதலிடத்தில் உள்ளது.

2. சமீப அரசாங்ைத் தரவுைளின்படி, 2022ஆம் ஆண்டு

✓

✓



அமுதப்மைருவிழொவின் ஒருைகுதியொக, ‘இரொஷ்ட்ரிய ச ற்
கிருதி தகொத்செம்–2022’ ஆனது ஆந்திர பிரததசத்தில்,
ஆளுநர் விஸ்ெபூசன் ஹரிசந்தன் அெர்களொல் மதொடங்கி
பெக்கப்ைட்டது. ‘இரொஷ்ட்ரிய ச ற்கிருதி தகொத்செம்’
என்ைது கலொசொர அப ச்சகத்தின் முதன்ப திருவிழொ
ஆகும். இது இந்திய நொட்டின் ெளம்மிகுந்த கலொச்சொர
ைொரம்ைரியத்பத ைொதுகொக்கவும், த ம்ைடுத்தவும் ற்றும்
பிரைலப்ைடுத்தவும் தநொக்கம் எனக் மகொண்டுள்ளது. முதல்
‘இரொஷ்ட்ரிய ச ற்கிருதி
தகொத்செம்’ ஆனது கடந்த
2015ஆம் ஆண்டில் ஏற்ைொடு மசய்யப்ைட்டது.

நிலவரப்படி, நாட்டிலலலய அதிை ODF+ சிற்றூர்ைகளக்
கைாண்ட மாநிலம் எது?

5. 2022ஆம் ஆண்டில் சிைந்த திகரப்படத்திற்ைான ஆஸ்ைர்

அ) தமிழ்நொடு

அ) King Richard

ஆ) மதலுங்கொனொ 

ஆ) The Power of Dog

இ) குஜரொத்

இ) CODA 

ஈ) கொரொஷ்டிரொ

ஈ) West Side Story

நொட்டில் 50,000 ODF பிளஸ் கிரொ ங்கள் உள்ளன என்று
அரசொங்கம் சமீைத்தில் அறிவித்தது. ODF+ கிரொ ம் என்ைது
திறந்தமெளி லங்கழித்தலற்ற நிபலபயத் தக்கபெத்து,
திட
ற்றும் திரெக்கழிவு த லொண்ப பய உறுதி
மசய்து, ைொர்பெக்கு தூய்ப யொக இருக்கும் கிரொ ொகும்.

விருகத கவன்ை திகரப்படம் எது?

✓

94ஆம் அகொதமி விருதுகளில், சியொன் மஹடரின் ‘CODA’
‘சிறந்த ைடத்திற்கொன’ ஆஸ்கர் விருபத மென்றது.

✓

‘கிங் ரிச்சர்ட்’ ைடத்திற்கொக வில் ஸ்மித் சிறந்த நடிகரொகவும்,
சிறந்த நடிபகக்கொன விருபத மஜசிகொ சொஸ்மடய்னும்
மென்றனர். அரியொனொ டிதைொஸ், ‘மெஸ்ட் பசட் ஸ்தடொரி’
ைடத்திற்கொக சிறந்த குணச்சித்திர நடிபகக்கொன விருபத
மென்றொர்.

13,960 ODF+ கிரொ ங்களுடன் மதலுங்கொனொ ொநிலம்
முதலிடத்தில் உள்ளது. 11,477 ODF+ உடன் தமிழ்நாடு 2
ஆம் இடத்திலும்; 3,849 ODF+ உடன் த்திய பிரததசம்
மாநிலம் 3ஆம் இடத்திலும் உள்ளது.

6. 2021–2022 நிதியாண்டில், ஏற்றுமதியில் இந்தியா
எந்த கமல்ைல் சாதனைனை எட்டியது?
அ) $200 பில்லியன்

3. ைரடுமுரடான பற்ைள்கைாண்ட டால்பின்ைள் (Steno
bredanensis) முதன்முகையாை இந்தியாவின் எம்மாநிலம்
/யூடியில் லநரடியாைக் ைாணப்பட்டது?
அ) தகரளொ
ஆ) இலட்சத்தீவுகள் 

இ) $400 பில்லியன்  ஈ) $500 பில்லியன்
✓

இந்தியொ சமீைத்தில் முதன்முபறயொக ஒரு நிதியொண்டில்
$400 பில்லியன் டொலர் ஏற்று தி இலக்பக எட்டியுள்ளது.

✓

இந்தச் சொதபனயொனது திட்டமிட்டபதவிட 9 நொட்களுக்கு
முன்னதொகதெ எட்டப்ைட்டுள்ளது.

✓

2020–21 நிதியொண்டில் இந்தியொவின் சரக்கு ஏற்று தி
$298.1 பில்லியன் டொலர்களொக இருந்தது.

இ) தகொெொ
ஈ) கொரொஷ்டிரொ
✓

இலட்சத்தீவுகளில் உள்ள சுற்றுச்சூழல் ற்றும் ெனத்
துபறயின் கடல் ைொலூட்டிகள் ஆரொய்ச்சிக் குழு, இந்தியக்
கடற்ைகுதியில் முதன்முபறயொக கரடுமுரடொன ைற்கள்
மகொண்ட ஓங்கில்கபள (Steno bredanensis) தநரடியொகக்
கண்டதொகத் மதரிவித்துள்ளது.

7. எம்மாநிலம் / யூனியன் பிரலதசத்தின் முதலகமச்சராை
புஷ்ைர் சிங் தாமி பதவிலயற்ைார்?

✓









ஆ) $300 பில்லியன்

அ) ணிப்பூர்

ஆ) தகொெொ

இ) உத்தரகொண்ட் 

ஈ) ைஞ்சொப்

ைொஜக தபலெர் புஷ்கர் சிங் தொமி மதொடர்ந்து இரண்டொெது
முபறயொக உத்தரகொண்ட் முதல்ெரொக ைதவிதயற்றொர்.
அெருடன் 8 தகபினட் அப ச்சர்களும் ைதவிப்பிர ொணம்



 















மசய்து மகொண்டனர். பலயக ொநில ொன உத்தரகண்
–டின் 12ஆெது முதலப ச்சரொக தொமி ைதவிதயற்றொர்.

இந்திய
புவியியல்
ஆய்வுத்துபறயின்
தபலப
இயக்குநரொக தமிழ்நொட்படச்தசர்ந்த முபனெர் எஸ் ரொஜு,
மைொறுப்தைற்கிறொர்.

8. ‘அகனத்து மனித உரிகம மீைல்ைள் மற்றும் பாதிக்ைப்ப

இது மதொடர்ைொக மெளியிடப்ைட்ட மசய்திக்குறிப்பு:

–ட்டவர்ைளின் ைண்ணியம் கதாடர்பான உண்கமக்ைான
உரிகமக்ைான உலை நாள்’ அனுசரிக்ைப்படும் லததி எது?

இந்திய புவியில் ஆய்வுத்துபறயின் கூடுதல் தபலப
இயக்குநரொக 2018-ஆம் ஆண்டு முதல் ைணியொற்றிெரும்
இெர், தூத்துக்குடி ொெட்டத்தில் உள்ள ைசுெந்தபன
கிரொ த்பதப் பூர்வீக ொகக் மகொண்டெர்.

அ) ொர்ச்.22
ஆ) ொர்ச்.24 
இ) ொர்ச்.26
ஈ) ொர்ச்.28
✓

ொர்ச்.24 அன்று, ‘அபனத்து னித உரிப மீறல்கள்
ற்றும் ைொதிக்கப்ைட்டெர்களின் கண்ணியம் மதொடர்ைொன
உண்ப க்கொன உரிப க்கொன உலக நொள் –

International Day for the Right to the Truth Concerning
Gross Human Rights Violations and for the Dignity of
Victims’ அனுசரிக்கப்ைடுகிறது. ஐநொ மைொது அபெயொல்
கடந்த 2010ஆம் ஆண்டில் இந்த நொள் அறிவிக்கப்ைட்டது.

9. இந்தியாவில், ‘பத்ம பூஷன்’ விருது கபற்ை முதல் பாரா–
தடைள வீரர் யார்?
அ) தததெந்திர ஜஜொரியொ 
ஆ) ொரியப்ைன் தங்கதெலு
இ) அெனி மலகொரொ
ஈ) ைவீனொ ைதடல்
✓

✓

இந்தியொவில், ‘ைத் பூஷன்’ விருது மைற்ற முதல் ைொரொ–
தடகள வீரர் தததெந்திர ஜஜொரியொ ஆெொர். ‘ைத் பூஷன்’
என்ைது இந்தியொவில் குடி க்களுக்கு ெழங்கப்ைடும் 3ஆெது
உயரிய விருதொகும். தததெந்திர ஜஜொரியொ, கடந்த 2004
–இல் ஏமதன்ஸில் நடந்த ைொரொலிம்பிக்ஸில் முதல் தங்கம்,
2016 ரிதயொ விபளயொட்டுப் தைொட்டிகளில் 2ஆெது தங்கம்,
2020 தடொக்கிதயொ ஒலிம்பிக்கில் மெள்ளி உட்ைட ைல
ைொரொலிம்பிக் ைதக்கங்கபள மென்றுள்ளொர்.
ைொரொ–ஷூட்டர் வீரொங்கபனயொன அெனி மலகொரொவுக்கு
‘ைத் ஸ்ரீ’ விருது ெழங்கப்ைட்டுள்ளது.

10. 2025ஆம் ஆண்டுக்குள் எத்தகன புதிய வானூர்தி
நிகலயங்ைகள அகமப்பதற்கு இந்தியா இலக்கு நிர்ண
–யித்துள்ளது?

✓

அ) 110

ஆ) 220 

இ) 330

ஈ) 440

2025ஆம் ஆண்டுக்குள் 220 புதிய வானூர்தி நிபலயங்
–கபள அப க்க
த்திய அரசு திட்டமிட்டுள்ளதொக
த்திய உள்நொட்டு வி ொனப் தைொக்குெரத்துத் துபற
அப ச்சர் தஜொதிரொதித்ய சிந்தியொ அறிவித்தொர்.


1. இந்திய புவியியல் ஆய்வுத்துபற புதிய தபலப
இயக்குநர் இன்று மைொறுப்தைற்பு









2. ம ட்தரொ ரயில்கள் இனி கொபல 5 முதல் இரவு 11 ணி
ெபர இயக்கம்
மைொது க்களின் ெசதிக்கொக வியொழக்கிழப
முதல்
அபனத்து நொள்களிலும் கொபல 5 முதல் இரவு 11 ணி
ெபர ம ட்தரொ ரயில்கள் இயக்கப்ைடும் என மசன்பன
ம ட்தரொ ரயில் நிறுெனம் மதரிவித்துள்ளது.
அதன்ைடி திங்கள் முதல் சனிக்கிழப ெபர, மநரிசல்மிகு
தநர ொன கொபல 8 முதல் கொபல 11 ணி ெபரயிலும்,
ொபல 5 முதல் இரவு 8 ணி ெபரயிலும் 5 நிமிட இபட
மெளியிலும்,
ற்ற தநரங்களில் 10 நிமிட இபட
மெளியிலும், இரவு 10 முதல் 11 ணி ெபர 15 நிமிட
இபடமெளியிலும் ரயில்கள் இயக்கப்ைடுகின்றன.
ஞொயிற்றுக்கிழப
ற்றும் அரசு விடுமுபற நொள்களில்
கொபல 5 முதல் இரவு 10 ணி ெபர 10 நிமிட இபட
மெளியிலும், இரவு 10 முதல் 11 ணி ெபர 15 நிமிட
இபடமெளியிலும் ரயில்கள் இயக்கப்ைடும் என நிர்ெொகம்
மதரிவித்துள்ளது.
3. 100 நொள் தெபல திட்டத்திற்கொக `949 தகொடி
ஒதுக்கீடு - தமிழ்நொடு அரசு அரசொபண மெளியீடு
கொத் ொ கொந்தி ததசிய ஊரக தெபலெொய்ப்பு திட்டத்தின்
ைடி 100 நொள் தெபல திட்டத்திற்கொக `949 தகொடி
ஒதுக்கீடு மசய்து தமிழ்நொடு அரசு அரசொபண மெளியிட்டு
உள்ளது.
இதில் த்திய அரசு சொர்பில் 75% நிதியும், ொநில அரசு
சொர்பில் 25% நிதியும் ஒதுக்கப்ைட்டதற்கொன அரசொபண
மெளியிடப்ைட்டுள்ளது.
4. நீதி ன்ற உத்தரவுகள் விபரந்து கிபடக்க ‘ஃைொஸ்டர்’
புதிய ம ன்மைொருபள அறிமுகம் மசய்தொர் தபலப
நீதிைதி
நீதி ன்ற உத்தரவுகள் சம்ைந்தப்ைட்ட அதிகொரிகளுக்கு
விபரந்து
கிபடக்க,
‘ஃைொஸ்டர்’
என்ற
புதிய
ம ன்மைொருபள இந்திய உச்சநீதி ன்ற தபலப
நீதிைதி அறிமுகம் மசய்தொர். மின்னணு மதொழினுட்ைம்
மூலம் பிபண உட்ைட ைல்தெறு ெழக்குகளில்
நீதி ன்றங்கள் பிறப்பிக்கும் உத்தரவுகள் அதிகொரிகபள
விபரந்து மசன்று தசரும் ெபகயில் ‘ஃைொஸ்டர்’ (Faster)
என்ற ம ன்மைொருபள உச்ச நீதி ன்ற தபலப நீதிைதி
N V ர ணொ அறிமுகம் மசய்து பெத்தொரர்.



 











1. நடப்பு 2022இல் கத்தாரில் நடைபெறக்கூடிய FIFA


✓

பவளாண்பே ேற்றும் உழவர்கள் நலத்துபறொனது
2020–21ஆம் ஆண்டிற்கான இறுதி ேதிப்பீடுகபளயும்,
2021–22ஆம் ஆண்டுக்கான மு லாவது முன்கூட்டிெ
ேதிப்பீடுகபளயும் ேல்பவறு ப ாட்டக்கபலப் ேயிர்களின்
ேரப்ேளவு ேற்றும் உற்ேத்திபெயும் யவளியிட்டது.

✓

2020–21ஆம் ஆண்டில் யோத் ப ாட்டக்கபல உற்ேத்தி
334.60 மில்லிென் டன்னாக ேதிப்பிடப்ேட்டுள்ளது, இது
2019–20இல் எட்டப்ேட்டப விட சுோர் 4.4% அதிகோகும்.

✓

ேழங்கள் ேற்றும் காய்கறிகளின் உற்ேத்தி முபறபெ
102.48 மில்லிென் டன் ேற்றும் 200.45 மில்லிென் டன்
என ேதிப்பிடப்ேட்டுள்ளது. 2021–22இல் யோத் ப ாட்டக்
கபல உற்ேத்தி 2020–21–ஐவிட 333.3 மில்லிென் டன்
(0.4% குபறவு) என ேதிப்பிடப்ேட்டுள்ளது.

உலகக்ககாப்டெப் கொட்டிகளின் அதிகாரப்பூர்வ வழங்கு
–நராக அறிவிக்கப்ெட்டுள்ள இந்திய நிறுவனம் எது?
அ) டாடா
ஆ) பேடியெம்
இ) BYJU’ஸ் 
ஈ) ய ாபேபடா
✓

இந்திெ கல்வி ார் ய ாழில்நுட்ே நிறுவனோன BYJU’ஸ்.
2022இல் கத் ாரில் நடக்கும் FIFA உலகக்பகாப்பேப்
போட்டிகளின் அதிகாரப்பூர்வ வழங்குநராக அறிவிக்கப்
–ேட்டுள்ளது. 2022 FIFA உலகக்பகாப்பேொனது 2022
நவ.21 மு ல் டி .18 வபர கத் ாரில் நபடயேறவுள்ளது.

5. குடறகைத்தி சில்லுகள் உற்ெத்திக்கு $52 பில்லியன்

2. ‘சுரக்ஷா கவாச்–2’ என்ெது இந்திய இராணுவம் மற்றும்

✓



பின்வரும் எந்த மாநிலத்தால் ஏற்ொடு பெய்யப்ெட்ை கூட்டுப்
ொதுகாப்புப் ெயிற்சியாகும்?

ைாலர்கடள மானியமாக வழங்குவதற்கான மகொதாவுக்கு
அண்டமயில் ஒப்புதல் அளித்த நாடு எது?

அ) மிழ்நாடு

அ) ரஷ்ொ

ஆ) ய லுங்கானா

ஆ) அயேரிக்கா 

இ) குஜராத்

இ) இங்கிலாந்து

ஈ) ேகாராஷ்டிரா 

ஈ) யஜர்ேனி

‘சுரக்ஷா கவாச்–2’ என்ேது புபனவிலுள்ள லுல்லா நகரில்
இந்திெ இராணுவம் ேற்றும் ேகாராஷ்டிரா காவல்துபற
ஆகிெவற்றால் ஏற்ோடு ய ய்ெப்ேட்ட ஒரு கூட்டு ோதுகாப்பு
ேயிற்சிொகும். புபனவில் ேெங்கரவா நடவடிக்பககபள
எதிர்யகாள்ள ராணுவமும் காவல்துபறயும் பேற்யகாண்ட
நபடமுபறகபள ஒருங்கிபைப்ேப இந் ப் ேயிற்சியின்
பநாக்கோகும்.

✓

குபறகடத்தி சில்லுகள் உற்ேத்திக்கு $52 பில்லிென்
டாலர்கபள ோனிெோக வழங்குவ ற்கான ேப ா ா
ஒன்றுக்கு அயேரிக்க ய னட் ஒப்பு ல் அளித்துள்ளது.

✓

“ோநாடு” எனப்ேடும் ஒரு முபறொன ய ெல்முபறபெத்
ய ாடங்க, இச் ட்டம் பிரதிநிதிகள் பேக்கு அனுப்ேப்ேட்டது.

6. அண்டமச் பெய்திகளில் இைம்பெற்ற, ‘ஜிங்கிங் ஜ்ரி:
வாழும் கவர்ப்ொலங்கள்’ அடமந்துள்ள மாநிலம் எது?

3. பெர்தார் பெர்டிமுகபமகைாவ் என்பவர் கீழ்காணும் எந்த

அ) அஸ்ஸாம்

நாட்டின் அதிெர் கதர்தலில் பவற்றி பெற்றார்?

ஆ) சிக்கிம்

அ) துர்க்யேனிஸ் ான் 

இ) பேகாலொ 

ஆ) ஈரான்

ஈ) ஜம்மு–காஷ்மீர்

இ) ோகிஸ் ான்

✓

“ஜிங்கியெங் ஜ்ரி: வாழும் பவர்ப்ோலங்கள் – பேகாலொ
ோநிலத்தின் கலா ார நிலப்ேரப்புகள்” UNESCO உலக
ோரம்ேரிெ ள ற்காலிக ேட்டிெலில் ப ர்க்கப்ேட்டுள்ளது.

✓

இந்த வேர்ப்ோலங்கள் ேல அழிவின் விளிம்பிலிருக்கும்
ாவரங்கள் ேற்றும் விலங்கினங்களுக்கு வாழ்விடோக
உள்ளன. ஆற்றின் இருபுறமும் நடப்ேட்ட அத்திேரங்களின்
உயிருள்ள பவர்கபளப் ேென்ேடுத்தி, பேகாலொவின்
ேழங்குடியினரால் கட்டப்ேட்டபவொகும் இப்ோலங்கள்.

ஈ) ஆப்கானிஸ் ான்
✓

துர்க்யேனிஸ் ான் அதிேர் ப ர் லில் நாற்ேது வெ ான
ய ர் ார் யேர்டிமுகேபடாவ் யவற்றி யேற்றுள்ளார். அவர்
அந்நாட்டுத் பலவரின் ேகனாவார். மீேத்தில் நடந்
ப ர் லில், யேர்டிமுகேபடாவ் 72.97% வாக்குகபளப்
யேற்று அவரது ந்ப குர்ேங்குலிக்பக அடுத்து ே வி
ஏற்றார் என ேத்திெ ப ர்லாபைெம் ய ரிவித்துள்ளது.

4. கதாட்ைக்கடலப்ெயிர்களின் ெரப்ெளவு மற்றும் உற்ெத்தி

7. ‘2030ஆம் ஆண்டை கநாக்கி இந்திய கவளாண்டம’

குறித்த 2020–21–இன் இறுதி மதிப்பீடுகளின்ெடி, 2020–
21–இல் அவற்றின் பமாத்த உற்ெத்தி என்ன?

என்ற நூடல NITI ஆகயாக் ஆனது எந்த நிறுவனத்துைன்
இடைந்து பவளியிட்ைது?

அ) 134.60 மில்லிென் டன்

அ) UNEP

ஆ) 234.60 மில்லிென் டன்

ஆ) FAO 

இ) 334.60 மில்லிென் டன் 

இ) NABARD

ஈ) 434.60 மில்லிென் டன்

ஈ) ICAR











 
✓

✓









ேத்திெ உழவு ேற்றும் உழவர்கள் நலத்துபற அபேச் ர்
நபரந்திர சிங் ப ாேர், ‘2030ஆம் ஆண்டிற்கான இந்திெ
உழவு: உழவர்களின் வருோனம், ஊட்டச் த்து ோதுகாப்பு
& நிபலொன உைவு ேற்றும் ேண்பை அபேப்புகபள
பேம்ேடுத்துவ ற்கான ோப கள்’ என்ற பலப்பிலான
நூபல யவளியிட்டார்.





✓

ய ன்–ேசிபிக் ேகுதியிலுள்ள 100க்கைக்கான தீவுகபளக்
யகாண்ட
ாலேன் தீவுகள், சீனாவுடன் ோதுகாப்பு
ஒப்ேந் த்ப ஏற்ேடுத்துவப உறுதிப்ேடுத்தியுள்ளது.

✓

ஊடக அறிக்பககளின்ேடி, ஆஸ்திபரலிொவின் வடக்பக
உள்ள இத்தீவில் சீன இராணுவ ளம் அபேக்கப்ேடலாம்.
இந் நடவடிக்பக அண்பட நாடான ஆஸ்திபரலிொ &
இந்ப ா–ேசிபிக் ேகுதியில் உள்ள ேற்ற பேற்கத்திெ நட்பு
நாடுகளிபடபெ கவபலபெத் தூண்டியுள்ளது.

NITI ஆபொக் ேற்றும் விவ ாெம் ேற்றும் விவ ாயிகள் நல,
மீன்வளம், கால்நபட வளர்ப்பு ேற்றும் ோல்வள
அபேச் கங்களின் பேச்சுவார்த்ப யின் விபளவுகபள
இந் நூல் எடுத்துக்கூறுகிறது. ஐநாவின் உைவு ேற்றும்
உழவு அபேப்பின் (FAO) ஆ ரவின்கீழ் இந்நூல்
உருவாக்கப்யேற்ற ாகும்.



8. அழிவின் விளிம்பிலிருக்கும் ஆலிவ் ரிட்லி ஆடமகளின்

1. GST வசூல் இதுவபர இல்லா புதிெ உச் ம்: ோர்ச்சில்
`1.42 இலட் ம் பகாடி

கூடுகளுக்குப் பெயர் பெற்ற ருஷிகுல்யா கைற்கடர
அடமந்துள்ள மாநிலம் எது?

GST வசூல் இதுவபர இல்லா அளவு கடந்
ோ த்தில் புதிெ உச் த்ப அபடந்துள்ளது.

அ) மிழ்நாடு

ய ாடர்ந்து 8ஆவது ோ ோக GST வரி வருவாய் 1 லட் ம்
பகாடிக்கும் பேல் உெர்ந்துள்ளது. ய ாடர்ந்து 6ஆவது
ோ ோக `1.30 இலட் ம் பகாடிக்கும் அதிகோகச்
ய ன்றுள்ளது. இந் நிபலயில், இதுவபர இல்லா அளவு
GST வசூலில் இந் ோர்ச் ோ ம் புதிெ உச் த்ப
அபடந்துள்ளது. இந் ஆண்டு ோர்ச் ோ ம் `1,42,095
பகாடி GST வசூலாகியுள்ளது.

ஆ) ஒடிஸா 
இ) ேகாராஷ்டிரா
ஈ) ஆந்திர பிரப
✓



ம்

அண்பேயில், 1,14,305 ஆலிவ் ரிட்லி ஆபேகள் கூடு
கட்டுவ ற்காக ருஷிகுல்ொ ஆற்றின் முகத்துவாரத்திற்கு
வந்து ா பனேபடத் ன. ருசிகுல்ொ கடற்கபரொனது
ஒடிஸாவின் கஞ் ம் ோவட்டத்தில் அபேந்துள்ளது.

9. அரசு மின்–ெந்டத (GeM) தளத்தின் தடலடமச் பெயல்
அதிகாரி (CEO) யார்?
அ) நந் ன் நிபலகனி

ோர்ச்

அதிகேட் ோ ாந்திர GST வருவாொக கடந் ஜனவரி
ோ ம் `1,40,986 பகாடி வசூலானது. இந் ஆண்டு ோர்ச்
ோ ம் வசூலான GST, கடந் ஆண்டு ோர்ச் ோ GST
வசூபலவிட 15
வீ மும், கடந் 2020-ஆம் ஆண்டு
ோர்ச் ோ GST வசூபலவிட 46
வீ மும் அதிகம்
என்ேது குறிப்பிடத் க்கது.

ஆ) P K சிங் 
2. ய ாத்து வரி உெர்வு ஏன்? எத் பன
உெர்ந்துள்ளது? – மிழ்நாடு அரசு

இ) அமி ாப் காந்த்
ஈ) இரபேஷ் ந்த்
✓

அபனத்து ேத்திெ அரசு அபேச் கங்கள் & துபறகளின்
ரக்குகள் ேற்றும் ப பவகபள இபைவழியில்
யேறுவ ற்காக கடந் 2016ஆம் ஆண்டு அரசு மின்னணு
ந்ப (GeM) வபலத் ளம் ய ாடங்கப்ேட்டது.

✓

இந் த் ளம், இந் நிதிொண்டில் `1 இலட் ம் பகாடிபெத்
ாண்டியுள்ள ாக GeM–இன் பலபேச் ய ெல் அதிகாரி
அறிவித் ார். GeM, உலகளவில் மு ல் ஐந்து மின்–அரசு
யகாள்மு ல் அபேப்புகளுள் ஒன்றாகும்.

✓

இந் த் ளத்திலிருந்து வாங்கும் மு ல் 4 ோநிலங்கள் –
உத் ரபிரப ம், தில்லி, குஜராத் & ேத்திெபிரப ம் ஆகும்.

10. சீனாவுைன் ொதுகாப்பு ஒப்ெந்தத்டத ஏற்படுத்தியுள்ள
ொலமன் தீவுகள் அடமந்துள்ள பெருங்கைல்/கைல் எது?
அ) அட்லாண்டிக் யேருங்கடல்
ஆ) ேசிபிக் யேருங்கடல் 
இ) இந்திெ யேருங்கடல்
ஈ) அரபிக்கடல்









வீ ம்

கடந்
ஆண்டுகளில் ஏற்ேட்ட விபலவாசி உெர்வு,
ேணிொளர்களின் ஊதிெ உெர்வு, யோதுேக்களுக்கு
ய ய்ெ பவண்டிெ அடிப்ேபட ப பவ ேற்றும் ோநகராட்சி,
நகராட்சி, பேரூராட்சிகளில் ஏற்ேடுத் ப்ேட்டுள்ள அடிப்ேபட
கட்டபேப்புகபள
பேம்ேடுத்தி
ேராேரிப்பு
ய ய் ல்
போன்றவற்றிற்கு ப பவப்ேடும் கூடு ல் ய லவீனம்
ஆகிெவற்பற கருத்தில் யகாண்டும், அடித் ட்டு ேக்களின்
யோருளா ார நிபலபெ கருத்தில் யகாண்டும் ய ாத்து
வரி சீராய்வு ய ய்ெப்ேட்டுள்ள ாக
மிழக அரசு
ய ரிவித்துள்ளது.
இதுய ாடர்ோக மிழ்நாடு அரசு யவளியிட்டுள்ள ய ய்திக்
குறிப்பில், “ேத்திெ அர ால் அபேக்கப்ேட்ட 15ஆவது நிதி
ஆபைெோனது, ேது அறிக்பகயில் 2022-2023ஆம்
ஆண்டு மு ல், உள்ளாட்சி அபேப்புகள், ஆபைெத்தின்
ேரிந்துபரயின் அடிப்ேபடயில், ோனிெம் யேறுவ ற்கான
குதிபெப் யேறும்யோருட்டு, 2021 - 2022ஆம் ஆண்டில்,
ய ாத்துவரி ள வீ ங்கபள (Floor rates) அறிவிக்பக
ய ய்ெ பவண்டும் எனவும், ேற்றும், ோநில யோத்
உள்நாட்டு உற்ேத்தி வளர்ச்சிக்கு ஏற்றவாறு ஆண்டு
ப ாறும் ய ாத்து வரி வீ த்ப உெர்த்திட பவண்டும்
எனவும் நிேந் பனகள் விதித்துள்ளது.



 









> பேலும், ேத்திெ அரசின் தூய்பே இந்திொ திட்டம் 20
ேற்றும் அம்ரூத் 20 ஆகிெ திட்டங்களிலும் இப
நிேந் பனகள் விதிக்கப்ேட்டுள்ளது
> யேருநகர ய ன்பன ோநகராட்சியின் பிர ான ேகுதியில்
(Core city) 1998ஆம் ஆண்டிலும், யேருநகர ய ன்பன
ோநகராட்சியுடன் புதிெ ாக இபைக்கப்ேட்ட ேகுதிகள்
ேற்றும் இ ர நகர்ப்புர உள்ளாட்சிகளில் 2008ஆம்
ஆண்டிலும்,
ய ாத்து
வரி
யோது
சீராய்வு
பேற்யகாள்ளப்ேட்டது.
> கடந் ஜூபல 2013ஆம் ஆண்டு, ய ாத்து வரி யோது
சீராய்வு
பேற்யகாள்வது
ய ாடர்ோக,
அர ாபை
யவளியிடப்ேட்டு, பின்னர் நவம்ேர் 2019ஆம் ஆண்டில்
நிறுத்தி
பவக்கப்ேட்டு
ய ாத்து
வரி
சீராய்வு
பேற்யகாள்வ ற்கான
வழிகாட்டு ல்கபள
வழங்க
குழுவும் அபேக்கப்ேட்டது.
> இக்குழு, ற்போது அளித்துள்ள அறிக்பகயில், ய ாத்து
வரி சீராய்வு ய ய்வ ற்கான ேரிந்துபரகள் வழங்குவ ற்கு
முன்னர்,
ந்ப
ேதிப்பு குறியீடு (Market Rate),
ேைவீக்கம் (Inflation), ய லவு ேைவீக்க குறியீடு (Cost
Inflation Rate), யோத் உள்நாட்டு உற்ேத்தி (GSDP)
போன்ற காரணிகள் ேரிசீலிக்கப்ேட்டுள்ளது.
யோத் விற்ேபன விபல குறியீடானது (Wholesale Price
Index) நாட்டின் ேை வீக்கத்ப குறிப்பிடும் முக்கிெ
காரணிொக அபேந்துள்ளது. யோத் விற்ேபன விபல
குறியீடு உெர்பவ ேரிசீலிக்கும் போது 1998 மு ல் 2022
வபர ேை வீக்கம் 297 ேடங்காகவும், 2008 மு ல்
2022 வபர 1.79 ேடங்காகவும் உெர்ந்துள்ளது.
பேற்கண்டவாறு யோருளா ார குறியீடுகள் உெர்ந்துள்ள
நிபலயில் ய ாத்து வரியில் ேல ஆண்டுகளாக எந்
உெர்வும் இல்லா ால் உள்ளாட்சி அபேப்புகளின்
யோத் வருவாயில் ய ாந் வருவாயின் ேங்கு யேருேளவு
குபறந்து
நகர்ப்புற
உள்ளாட்சி
அபேப்புகளின்
ய லவீனம் ேலேடங்கு உெர்ந்துள்ளது.
>

பேற்குறிப்பிட்ட
காரைங்களின்
அடிப்ேபடயில்
மிழகத்திலுள்ள நகராட்சிகள் ேற்றும் பேரூராட்சிகளில்
கீழ்க்கண்டவாறு ய ாத்து வரி சீராய்வு ய ய்ெலாம் என
ேரிந்துபரக்கப்ேட்ட குழுவின் அறிக்பகொனது அர ால்
ஏற்றுக்யகாள்ளப்ேடுகிறது.
i. 600 துர அடிக்கும் குபறவான ேரப்ேளவு உள்ள
குடியிருப்பு கட்டடங்களுக்கு 25
வீ ம் ேட்டும் ய ாத்து
வரி உெர்த் ப்ேடுகிறது.
ii. 601 மு ல் 1200 துர அடி வபர ேரப்ேளவு உள்ள
குடியிருப்பு கட்டடங்களுக்கு 50
வீ ம் ேட்டும் ய ாத்து
வரி உெர்த் ப்ேடுகிறது.
iii. 1201 மு ல் 1800 துர அடி வபர ேரப்ேளவு உள்ள
குடியிருப்பு கட்டிடங்களுக்கு 75
வீ ம் ேட்டும் ய ாத்து
வரி உெர்த் ப்ேடுகிறது.
iv. 1800 துர அடிக்கு அதிகோக ேரப்ேளவு உள்ள
குடியிருப்பு கட்டடங்களுக்கு100
வீ ம் ய ாத்துவரி
உெர்வு ய ய்ெப்ேடவுள்ளது.
v. ற்போது உள்ள ய ாத்து வரியில், வணிக ேென்ோட்டு
கட்டடங்களுக்கு 100
வீ மும், ய ாழிற் ாபல ேற்றும்















கல்வி நிபலெ ேென்ோட்டு
வீ மும் உெர்த் ப்ேடுகிறது.

கட்டடங்களுக்கு

75

> (i) அப போன்று, யேருநகர ய ன்பன ோநகராட்சி
ேற்றும் இ ர 20 ோநகராட்சிகளில், ய ாத்து ேதிப்பு
உெர்வு 2022-23ஆம் நிதிொண்டில் உெர்த் ப்ேட
உள்ளது. ய ாத்து ேதிப்பு உெர்வு குறித்
குழுவின்
அறிக்பகயின்ேடி,
ய ன்பனயின்
பிர ான
நகரப்
ேகுதியில் 600 துர அடிக்கு குபறவாக உள்ள குடியிருப்பு
கட்டடங்களுக்கு 50
வீ மும், ய ன்பனபொடு 2011ல்
இபைக்கப்ேட்ட ேகுதிகள் ேற்றும் இ ர ோநகராட்சிகளில்
25
வீ ம் உெர்த்திடவும். பேலும், ய ன்பனயின்
பிர ான நகரப் ேகுதிகளில் உள்ள 600-1200 துர
அடிேரப்ேளவுள்ள குடியிருப்புகட்டடங்களுக்கு 75 வீ ம்,
1201-1800
துர
அடி
ேரப்ேளவுள்ள
குடியிருப்புகட்டடங்களுக்கு 100
வீ ம், 1801 துர
அடிக்கு
பேல்
ேரப்ேளவுள்ள
குடியிருப்பு
கட்டடங்களுக்கான
ய ாத்து
வரி
150
வீ ம்
உெர்த் வும், ய ன்பனபொடு 2011-ல் இபைக்கப்ேட்ட
ேகுதிகள் ேற்றும் இ ர ோநகராட்சிகளில், 600-1200 துர
அடிேரப்ேளவுள்ள குடியிருப்புகட்டடங்களுக்கு 50 வீ ம்,
1201-1800
துர
அடி
ேரப்ேளவுள்ள
குடியிருப்புகட்டடங்களுக்கு 75 வீ ம், 1801 துர அடிக்கு
பேல் ேரப்ேளவுள்ள குடியிருப்பு கட்டடங்களுக்கான
ய ாத்து வரி 100 வீ ம் உெர்த் வும்,
(ii) ய ன்பனயின் பிர ான நகரப் ேகுதிகளில் வணிக
ேென்ோட்டு
கட்டடங்களுக்கு
150
வீ மும்,
ய ாழிற் ாபல ேற்றும் கல்வி நிபலெ கட்டடங்களுக்கு
100
வீ மும்,
ய ன்பனபொடு
2011-ல்
இபைக்கப்ேட்ட ேகுதிகள் ேற்றும் இ ர ோநகராட்சிகளில்
உள்ள வணிக ேென்ோட்டு கட்டடங்களுக்கு 100 வீ ம்,
ய ாழில் ேற்றும் கல்வி நிபலெங்களுக்கு 75
வீ ம்,
ய ாத்து வரியிபன உெர்த் வும் குழு ேரிந்துபரத்துள்ளது.
பேற்ேடி ோநகராட்சிகளின் ய ாத்து வரி உெர்வு
ய ாடர்ோன
குழுவின்
ேரிந்துபரபெ
அரசு
ஏற்றுக்யகாண்டு, அ பன ய ெல்ேடுத்திட ம்ேந் ப்ேட்ட
ோநகராட்சியின் ோேன்றம் மூலம் நடவடிக்பக எடுக்க
அறிவுபர வழங்கப்ேட்டுள்ளது.
> இ ற்கு முந்ப ெ ய ாத்து வரி சீராய்வுகளின் போது,
குடியிருப்புகளின் ேரப்ேளவிற்கு ஏற்றவாறு னித் னிொக
பிரித்து
ய ாத்து
வரி
சீராய்வு
ய ய்வ ற்கான
நடவடிக்பககள்
எடுக்கப்ேடவில்பல.
ஆனால்
ற்போப ெ சீராய்வு அடித் ட்டு ேக்கள் அதிகம்
ோதிக்கப்ேடா வபகயில் குடியிருப்புகளின் ேரப்ேளபவ 4
வபககளாக பிரித்து நிர்ைெம் ய ய்ெப்ேட்டுள்ளது. 1200
துர அடிக்கும் குபறவான ேரப்ேளவு உள்ள கட்டடங்கள்,
யேருநகர ய ன்பன ோநகராட்சியின் பிர ான (Core city)
ேகுதியில் 6240 வீ மும் ஆகவும், யேருநகர ய ன்பன
ோநகராட்சியின் பிற ேகுதிகள், ோநிலத்தின் பிற 20
ோநகராட்சிகள், நகராட்சிகள் ேற்றும் பேரூராட்சிகளில் 88
வீ மும் அபேந்துள்ளது. ஆகபவ, யேரும்ோலான
ேக்கள் 1200 துர அடிக்கும் குபறவான ேரப்ேளவுள்ள
வீடுகளில் வசிப்ோ ல் இந் வரி உெர்வு யேருேளவு
ோதிப்பிபன ஏற்ேடுத் ாது.



 









> கடந் ஆண்டுகளில் ஏற்ேட்ட விபலவாசி உெர்வு,
ேணிொளர்களின் ஊதிெ உெர்வு, யோதுேக்களுக்கு
ய ய்ெ பவண்டிெ அடிப்ேபட ப பவ ேற்றும் ோநகராட்சி,
நகராட்சி, பேரூராட்சிகளில் ஏற்ேடுத் ப்ேட்டுள்ள அடிப்ேபட
கட்டபேப்புகபள
பேம்ேடுத்தி
ேராேரிப்பு
ய ய் ல்
போன்றவற்றிற்கு ப பவப்ேடும் கூடு ல் ய லவீனம்
ஆகிெவற்பற கருத்தில் யகாண்டும், அடித் ட்டு ேக்களின்
யோருளா ார நிபலபெ கருத்தில் யகாண்டும் ய ாத்து
வரி சீராய்வு ய ய்ெப்ேடுகிறது.
> ற்போது ய ாத்து வரி சீராய்வு, 2022-2023-ஆம்
ஆண்டிற்கான
மு லாம்
அபரொண்டு
மு ல்
பேற்யகாள்ள
உத்ப சிக்கப்ேட்டுள்ளது.
ற்போது,
மிழகத்தில் உள்ள ோநகராட்சிகள், நகராட்சிகள் ேற்றும்
பேரூராட்சிகளில் நபடமுபறயில் உள்ள ய ாத்து
வரிொனது, இந்திொவில் உள்ள ேல்பவறு ோநகரங்கள்
ேற்றும்
நகரங்களுடன்
ஒப்பிடுபகயில்
மிகவும்
குபறவாக உள்ளது.
ய ன்பன ோநகராட்சியில், 600 துர அடி ேரப்ேளவுள்ள
குடியிருப்பு கட்டடத்திற்கு
ற்போது விதிக்கப்ேடும்
குபறந் ேட் ய ாத்துவரி `810 ஆகும். சீராய்விற்குப் பிறகு,
இது, `1215 ஆக உெரும். ஆனால், இப ேரப்ேளவு
யகாண்ட குடியிருப்பு கட்டடத்திற்கு, மும்பேயில் `2,157
ஆகவும்,
யேங்களூருவில்
`3.464
ஆகவும்,
யகால்கத் ாவில் `3,510 ஆகவும் ேற்றும் புபனவில்
`3,924ஆகவும் உள்ளது.
ய ன்பன ோநகராட்சியில், 600 துர அடி ேரப்ேளவுள்ள
குடியிருப்பு கட்டடத்திற்கு
ற்போது விதிக்கப்ேடும்
அதிகேட் ய ாத்துவரி `3,240 ஆகும். சீராய்விற்குப் பிறகு.
இது, `4.860 ஆக உெரும். ஆனால், இப ேரப்ேளவு
யகாண்ட குடியிருப்பு கட்டடத்திற்கு, யேங்களூருவில்
`8.660 ஆகவும், யகால்கத் ாவில் `15,984 ஆகவும்,
புபனவில் `17,112 ஆகவும்ேற்றும் மும்பேயில் `84,583
ஆகவும் உள்ளது.







‘அல் ரிஹ்லா’ என்று யேெரிடப்ேட்டுள்ள இந் ப் ேந்ப ,
‘அடிடாஸ்’ நிறுவனம் ொரித்துள்ளது. உலகக்வகோப்பை
கோல்ைந்து வைோட்டிக்கோக சதோடர்ந்து 14-ஆேது முபையோக
அந்த நிறுேனம் தயோரித்துள்ள ைந்து இது. ‘அல் ரிஹ்லோ’
என்ை இந்த அரபு ச ோழிச் செோல்லின் சைோருள், ‘ையணம்’
என்ைதோகும்.
4. 6,000 இந்திெ யோருள்களுக்கு வரி ரத்து
இந்திொ-ஆஸ்திபரலிொ இபடபெொன யோருளா ார
ஒத்துபழப்பு ேற்றும் வர்த் க ஒப்ேந் ம் பகயொப்ேோனது.
இந்
ஒப்ேந் த்தின்மூலோக இந்திொவின் ஆெத்
ஆபடகள், ப ால் யோருள்கள், ஆேரைங்கள் உள்ளிட்ட
6,000 யோருள்கள் ஆஸ்திபரலிொவின் ந்ப களுக்கு
வரியின்றி ய ன்றபடெவுள்ளன.
5. ‘யந வு-2022’ பகத் றி கண்காட்சிபெ ேத்திெ
அபேச் ர் ய ன்பனயில் ய ாடங்கிபவத் ார்
இந்திெ பகத் றித் ொரிப்புகள் ேற்றும் பகவிபனத்
திறபன ஊக்குவிக்கும் முெற்சியில், யந வாளர்களின்
பகவிபனப் யோருட்கபளக்யகாண்ட, “யந வு-2022”
பகத் றி கண்காட்சிபெ ேத்திெ குடிப த் ய ாழில்
கழகம் நடத்துகிறது.
2022 ஏப்ரல் 2 மு ல் 12 வபர, ய ன்பனயில் இந் க்
கண்காட்சி நபடயேறுகிறது.

பகாெம்புத்தூர் ோநகராட்சியில், 600
துர அடி
ேரப்ேளவுள்ள
குடியிருப்பு
கட்டடத்திற்கு
ற்போது
விதிக்கப்ேடும் குபறந் ேட் ய ாத்துவரி `204 ஆகும்.
சீராய்விற்குப் பிறகு, இது, `255 ஆக உெரும். ஆனால்,
இப
ேரப்ேளவு யகாண்ட குடியிருப்பு கட்டடத்திற்கு,
லக்பனாவில் `648 ஆகவும், இந்தூரில் ` 1324 ஆகவும்
ேற்றும் அகே ாோத்தில் `2.103 ஆகவும் உள்ளது.
பகாெம்புத்தூர் ோநகராட்சியில், 600
துர அடி
ேரப்ேளவுள்ள
குடியிருப்பு
கட்டடத்திற்கு
ற்போது
விதிக்கப்ேடும் அதிகேட்
ய ாத்துவரி `972 ஆகும்.
சீராய்விற்குப் பிறகு, இது, `1215 ஆக உெரும். ஆனால்,
இப
ேரப்ேளவு யகாண்ட குடியிருப்பு கட்டடத்திற்கு,
லக்பனாவில் `2,160 ஆகவும், இந்தூரில் `2,520 ஆகவும்
ேற்றும் அகே ாோத்தில் `5,609ஆகவும் உள்ளது என்று
ய ரிவிக்கப்ேட்டுள்ளது.
3. அல் ரிஹ்லா
உலகக்வகோப்பை கோல்ைந்து வைோட்டியின் ஆட்டங்களில்
ையன்ைடுத்தப்ைடவிருக்கும்
கோல்ைந்து
வதோகோவில்
அறிமுகம் செய்யப்ைட்டது.











 











1. ‘துலிப் திருவிழா’ என்பது இந்தியாவின் எந்த நகரத்தில்


✓

துருை அறிவியல் மற்றும் ாழ் கைப்ெ மண்டல ஆராய்ச்சி
(PACER) திட்டமானது புவி அறிவியல் அளமச்சகத்தின்கீழ்
உள்ை ன்னாட்சி நிறுைனமான துருை மற்றும் கடல்சார்
ஆராய்ச்சிக்கான த சிய ளமயத்தினால் (NCPOR)
கசயல்ெடுத் ப்ெடுகிறது. இது அண்டார்டிக் திட்டம், இந்திய
ஆர்க்டிக் திட்டம், க ன்கெருங்கடல் திட்டம் மற்றும் ாழ்
கைப்ெ மண்டலம் & காலநிளல திட்டம் ஆகியைற்ளற
உள்ைடக்கியது. இந் த்திட்டம் அண்டார்டிகாவிற்கு 41ைது
இந்திய அறிவியல் ெயணத்ள ஏற்ொடு கசய்கிறது.

✓

PACER திட்டத்ள 2021–2026இலும் க ாடர சமீெத்தில்
ஒப்பு ல் ைழங்கப்ெட்டது.

நடத்தப்படும் ஒரு விழாவாகும்?
அ) சிம்லா
ஆ) ஸ்ரீநகர் 
இ) சண்டிகர்
ஈ) ககௌகாத்தி
✓

✓

ஜம்மு–காஷ்மீரின் ஸ்ரீநகரில் 10 லட்சத்துக்கும் அதிகமான
துலிப் மலர்களைக் ககாண்ட ஆசியாவின் மிகப்கெரிய
துலிப் த ாட்டம் கொதுமக்களின் ொர்ளைக்காகத் திறக்கப்
–ெட்டுள்ைது. இந் த் துலிப் த ாட்டம் ைரவிருக்கும் துலிப்
திருவிழாவிற்காக ெல மா ங்கைாக உருைாக்கப்ெட்டது.



5. 2021 – ஏற்றுைதி தயார்நிமைக் குறியீட்டில் முதலிடம்

ஆண்டுத ாறும் ைசந் த்தின் க ாடக்கத்தில் ஸ்ரீநகரில்
நளடகெறும் துலிப் திருவிழா, உலகம் முழுைதிலுமிருந்து
சுற்றுலாப்ெயணிகளை கைகுைாக ஈர்க்கிறது.

பிடித்த இந்திய ைாநிைம்/UT எது?
அ) மிழ்நாடு
ஆ) மகாராஷ்டிரா

2. அண்மைச் செய்திகளில் இடம்சபற்ற, ‘ெஞ்சி கமை’

இ) குஜராத் 

நமடமுமறயில் உள்ள ைாநிைம் எது?

ஈ) க லுங்கானா

அ) இராஜஸ் ான்
ஆ) ஹிமாச்சல பிரத சம்

✓

NITI ஆதயாக், தொட்டித்திறன் ளமயத்துடன் இளணந்து
ஏற்றுமதி யார்நிளலப் ெட்டியல் – 2021’ஐ கைளியிட்டது.
இதில்
கெரும்ொலான
கடதலார
மாைட்டங்கள்,
ஏற்றுமதியில் சிறப்ொகச் கசயல்ெடுகின்றன. குஜராத்
மாநிலம் 2ஆம் முளறயாக மு லிடத்ள ப் பிடித்துள்ைது.

✓

ஏற்றுமதி யார்நிளலப் ெட்டியல் ககாள்ளக, ைர்த் கச்
சூழல், ஏற்றுமதிச் சூழல், ஏற்றுமதி கசயல்ொடு என்ற 4
முக்கிய அம்சங்களின்ெடி, மாநிலங்கள் மற்றும் யூனியன்
பிரத சங்களை இது ரைரிளசெடுத்துகிறது. இதில் 11
துளண அம்சங்களும் உள்ைன.

இ) உத் ர பிரத சம் 
ஈ) குஜராத்
✓

‘சஞ்சி’ களலயில் ஈடுெடும் மதுரா–பிருந் ாைனஞ்சார்
களலஞர்களை ஊக்குவிக்கும் திட்டம் ஏத னுமுள்ை ா?
என்று மக்கைளை உறுப்பினரும் நடிகருமான தேமா
மாலினி அரசிடம் தகள்விகயழுப்பினார்.

✓

சஞ்சி களல என்ெது ஒரு னித்துைமான ளகவிளன
ைடிைமாகும். இது, காகி த்தில் கைட்டப்ெட்ட தநர்த்தியான
ைடிைளமப்புகள் மற்றும் ெடைடிைங்களைக் ககாண்டு
உள்ைது. ைட இந்திய மாநிலமான உத் ர பிரத சத்தில்
உள்ை மதுராவில் த ான்றிய ‘சஞ்சி’ ஓவியம் பிருந் ாைன
–த்திலும் ைழக்கத்தில் உள்ைது.

6. அண்மைச் செய்திகளில் இடம்சபற்ற, ‘Le Corbusier’s
Edict’ என்பதுடன் சதாடர்புமடய இந்திய நகரம் எது?
அ) மும்ளெ
ஆ) புது தில்லி

3. அடிமைத்தனத்தால் பாதிக்கப்பட்டடாமர நிமனவுறும்

இ) சண்டிகர் 

உைக நாள் அனுெரிக்கப்படுகிற டததி எது?

ஈ) புதுச்தசரி

அ) மார்ச்.23
ஆ) மார்ச்.25 

✓

சண்டிகரில் உள்ை தகபிடல் ைைாகத்தில் 3 சிளலகளை
நிறுை ெஞ்சாப் அரசு தீர்மானம் எடுத்துள்ைது. இ ற்கு
அந்நகரின் ொரம்ெரிய நிபுணர்கள் எதிர்ப்பு க ரிவித் னர்.

✓

‘சண்டிகரின் ஆளண’ என்ெது சண்டிகரின் திட்டமிடுெைர்
லீ கார்பூசியரால் ெரிந்துளரக்கப்ெட்ட ஒரு விதி நூலாகும்.
சிளலகள் நிறுைளலத் விர, சுக்னா ஏரியில் ைணிகக்
கட்டளமப்புகள்
ஏற்ெடுத்
முழுளமயான
ளட
விதிக்கவும் இந் ஆளண குறிப்பிடுகிறது.

இ) மார்ச்.27
ஈ) மார்ச்.29
✓

‘அடிளமத் னத் ால் ொதிக்கப்ெட்தடாளர நிளனவுகூரும்
உலக நாள்’ ஆனது ஆண்டுத ாறும் மார்ச்.25 அன்று
அனுசரிக்கப்ெடுகிறது. “Stories of Courage: Resistance to
Slavery and Unity against Racism” என்ெது நடப்பு 2022
இல் ைரும் இந்நாளுக்கானக் கருப்கொருைாகும்.

7. ெரிஸ்கா புலிகள் காப்பகம் அமைந்துள்ள ைாநிைம் எது?

4. ெமீபசெய்திகளில் இடம்சபற்ற PACER முன்சனடுப்மபச்

அ) பீகார்

செயல்படுத்துகிற ைத்திய அமைச்ெகம் எது?

ஆ) இராஜஸ் ான் 

அ) புவி அறிவியல் 

ஆ) உள்துளற

இ) மத்திய பிரத சம்

இ) ொதுகாப்பு

ஈ) அறிவியல் & க ாழில்நுட்ெம்

ஈ) தகரைா











 
✓











இராஜஸ் ான் மாநிலம் அல்ைார் மாைட்டத்தில் உள்ை
சரிஸ்கா புலிகள் காப்ெகத்தில் சமீெத்தில் ெயங்கர
தீவிெத்து ஏற்ெட்டது. அக்ெர்பூர் மளலத்க ாடரில் 8–10
சதுர கிமீ ெரப்ெைவு ொதிக்கப்ெட்டுள்ை ால், நீர்த்க ளிக்கும்
கருவிகள் கொருத் ப்ெட்ட ைான்ெளட கேலிகாப்டர்கள்
தீளய அளணக்கும் ெணியில் ஈடுெட்டுள்ைன. சரிஸ்கா
புலிகள் காப்ெகத்தில் கமாத் ம் 27 புலிகள் உள்ைன.

8. ‘Jal Shakti Abhiyan: Catch the Rain’ பிரச்ொரைானது
பின்வரும் எந்த ஆண்டில் முதலில் சதாடங்கப்பட்டது?
அ) 2015
ஆ) 2017
இ) 2021 
ஈ) 2022
✓

✓

புது தில்லியில் நடந் மளழநீர் தசகரிப்பு இயக்கத்தின்கீழ்
3ஆைது த சிய நீர் தமலாண்ளம விருதுகளை ைழங்கி
ஜல்சக்தி திட்டத்ள இந்தியக்குடியரசுத் ளலைர் ராம்நத்
தகாவிந்த் க ாடங்கிளைத் ார்.
இந்திய அரசானது 2019இல், ‘ஜல் சக்தி அபியான்’ என்ற
திட்டத்ள அறிமுகப்ெடுத்தியது. அத ஆண்டில், ‘ஜல்
ஜீைன் இயக்கம்’ க ாடங்கப்ெட்டது. 2021ஆம் ஆண்டு
மார்ச்.22 அன்று, ‘உலக நீர் நாைன்று, குடிமக்களை
நீளரச்தசமிக்க ைலியுறுத்துை ற்காக, ‘ஜல்சக்தி அபியான்:
மளழளயச்தசகரிக்கவும்’ என்ெது க ாடக்கப்ெட்டது.

9. ‘இந்தியப் சபருஞ்சுவரும்’ உைகின் இரண்டாவது மிக
நீளச் சுவருைானது அமைந்துள்ள ைாநிைம்/UT எது?
அ) தமற்கு ைங்கம்
ஆ) இராஜஸ் ான் 
இ) மகாராஷ்டிரா
ஈ) குஜராத்


✓



DBT ொரத் தொர்ட்டலில் 313 நடுைண் துளற மற்றும் 53
அளமச்சகங்களின்
மத்திய
நிதியு வி
திட்டங்கள்
இளணக்கப்ெட்டுள்ைன. ெயனாளிகளுக்கு அைர்களின்
ைங்கிக்கணக்குகளில் மானியங்களை ைரவு ளைப்ெ ன்
மூலம் கைளிப்ெளடத் ன்ளமளயக் ககாண்டுைர தநரடிப்
ெயன்கள் ெரிமாற்றம் திட்டம் க ாடங்கப்ெட்டது.


1. இந்திய ஏற்றுமதி `32 லட்சம் தகாடி: மத்திய அளமச்சர்
பியூஷ் தகாயல்
நாட்டின் சரக்கு ஏற்றுமதி கடந் 2021-22 நிதியாண்டில்
சுமார் `32 லட்சம் தகாடிளய (418 பில்லியன் டாலர்)
ாண்டி சா ளன ெளடத்துள்ை ாக மத்திய ைர்த் க,
க ாழிற்துளற அளமச்சர் பியூஷ் தகாயல் கூறியுள்ைார்.
இதுகுறித்து கசய்தியாைர்களிடம் அைர் கூறியது: நாட்டின்
சரக்கு ஏற்றுமதி 2021-22 நிதியாண்டில் சுமார் `32
லட்சம் தகாடிளய (418 பில்லியன் டாலர்) கடந்து சா ளன
ெளடத்துள்ைது.
கடந் மார்ச்.21-ஆம் த திதய நமது இலக்கான 400
பில்லியன் டாலளர (`30.4 லட்சம் தகாடி) சரக்கு ஏற்றுமதி
கடந் து. இதுைளர எந் கைாரு மா த்திலும் இல்லா
ைளகயில், கடந் மார்ச் மா ம் மட்டுதம `3.06 இலட்சம்
தகாடி (40.38 பில்லியன்) மதிப்பில் ஏற்றுமதி நடந் து.
அதிகரிப்பு: கடந்
2019-20 நிதியாண்டில் கைறும்
இரண்டு லட்சம் டன்னாக (`500 தகாடி) இருந்
தகாதுளம ஏற்றுமதி, 2020-21-இல் 21.55 லட்சம்
டன்னாகவும் (`4,000 தகாடி), 2021-22 நிதியாண்டில்
70 லட்சம் டன்னாகவும் (`15,000 தகாடி) அதிகரித் து.
இந்தியாவில் விளையும்
தகாதுளம கெரும்ொலும்
அண்ளட நாடுகளுக்தக ஏற்றுமதி கசய்யப்ெடுகிறது.
குறிப்ொக ைங்கத சத்துக்கு மட்டுதம கடந் நிதியாண்டில்
30.50 லட்சம் டன் தகாதுளம (54 ச வீ ம்) ஏற்றுமதி
கசய்யப்ெட்டது.

✓

இராஜஸ் ான் மாநிலத்தின் உ ய்பூருக்கு அருகில் உள்ை
ஆரைல்லி மளலத்க ாடரில் உள்ை, ‘கும்ெல்கர்’ தகாட்ளட
‘இந்தியாவின் கெருஞ்சுைர்’ என்றும் அளழக்கப்ெடுகிறது.

✓

சீனப்கெருஞ்சுைருக்கு அடுத் ெடியாக உலகின் 2ஆைது
நீைமான சுைர் இதுைாகும். மார்ச்.30 அன்று ராஜஸ் ான்
உருைான நாள், ‘இராஜஸ் ான் திைாஸ்’ என்று
ககாண்டாடப்ெடுகிறது.

சர்ைத ச அைவில் தகாதுளம உற்ெத்தியில் இந்தியா 14.14
ச வீ த்துடன் 2-ஆம் இடம் ைகித் ாலும் ஏற்றுமதியில்
ஒரு ச வீ த்துக்கும் குளறைாகதை உள்ைது. நாட்டில்
ஆண்டுக்கு 10.76 தகாடி டன் தகாதுளம உற்ெத்தி
கசய்யப்ெடுகிறது.

✓

1949 மார்ச்.30 அன்று தஜாத்பூர், கஜய்ப்பூர், கஜய்சால்மர்
மற்றும் பிதகனர் ஆகிய சமஸ் ானங்கள் ஒன்றிளணந்து
‘மாகெரும் இராஜஸ் ான் யூனியன்’ என்றானது. ‘2022’,
இராஜஸ் ான் திைாஸின் 73 ஆண்டுகளைக் குறிக்கிறது.

2. மியாமி ஓென்: சாம்பியன் ஸ்வியாகடக்

10. டநரடிப் பயன் பரிைாற்றத்மத உறுதிசெய்வதற்காக
நடுவண் துமற ைற்றும் ைத்திய நிதியுதவித் திட்டங்கள்
இமைக்கப்பட்டுள்ள தளத்தின் சபயர் என்ன?
அ) DPT ொரத் இளணய ைம் 

மியாமி ஓென் டபிள்யுடிஏ கடன்னிஸ் தொட்டி இறுதி
ஆட்டத்தில் தொலந்தின் இைம் வீராங்களன ஐகா
ஸ்வியாகடக் சாம்பியன் ெட்டத்ள க் ளகப்ெற்றினார்.
ஆடைர் இரட்ளடயர் பிரிவில் ஜான் ஐஷ்நர்-ேர்காஸ்
இளண கூல்தோப்-ஸ்கூப்ஸ்கி இளணளய கைன்று
ெட்டத்ள க் ளகப்ெற்றினர்.

ஆ) ஆத்மநிர்ொர் DPT இளணய ைம்
இ) பிர ான் மந்திரி DBT இளணய ைம்
ஈ) அம்ருத் கால் DBT இளணய ைம்











 















3. 7-ஆைது முளறயாக ஆஸ்திதரலியா உலக சாம்பியன்
ICC மகளிர் ஒருநாள் உலகக்தகாப்ளெ தொட்டியில் நடப்பு
சாம்பியன் இங்கிலாந்ள 71 ரன்கள் வித்தியாசத்தில்
வீழ்த்தி 7-ஆைது முளறயாக சாம்பியன் ெட்டத்ள க்
ளகப்ெற்றியது ஆஸ்திதரலியா. இதுைளர நடந்
12
உலகக்தகாப்ளெகளில் ற்தொது ஆஸ்திதரலிய மகளிர்
அணி 7-ஆைது முளறயாக உலக சாம்பியன் ெட்டத்ள க்
ளகப்ெற்றியுள்ைது.
அலிஸா ஹீலி சா ளன:
இதுைளர நடந்துள்ை ஆடைர் மற்றும் மகளிர் ஒருநாள்
உலகக்தகாப்ளெ இறுதி ஆட்டங்களில் அலிஸா ஹீலி
அடித் 170 ரன்கதை அதிகெட்ச ரன்கைாகும்.
4. ைருணா ெயிற்சி 2022 நிளறவு
இந்தியா - பிரான்ஸ் கடற்ெளடகளுக்கு இளடயிலான
20ஆைது இரு ரப்பு ெயிற்சியான, ‘ைருணா 2022’
நிளறைளடந் து. இந் ாண்டு நளடகெற்ற ெயிற்சி
ஆழ்கடல் கசயல்ொடுகளில் விரிைான ைாய்ப்புகளை
உருைாக்கியுள்ைது. இந் ஆழ்கடல் ந்திரப் ெயிற்சியில்,
அதிநவீன நீர்மூழ்கி எதிர்ப்பு தொர் ந்திரம், துப்ொக்கி
சுடு ல், கடல் ெயண ெரிணாமங்கள், சூழ்ச்சித் ந்திரங்கள்
மற்றும் விரிைான ைான் கசயல்ொடுகள் இடம் கெற்றன.
எதிர் எதிர் ைங்களில் கேலிகாப்டர்களை இறக்கு ல்
தொன்ற ெயிற்சிகளும் தமற்ககாள்ைப்ெட்டன.
இந்தியாவின் அதிநவீன நீர்மூழ்கி எதிர்ப்பு சா னங்களும்
இந்
ெயிற்சி நிளறவு நிகழ்ச்சியில் இடம் கெற்றன.
ஐஎன்எஸ் கசன்ளன தொர்க் கப்ெலில் சீ கிங் எம் தக 42பி,
கடதலார தராந்து விமானமான பி-8ஐ பிகரஞ்ச்
கடற்ெளடயின் FS கூர்கெட் கப்ெலும் இந் ப் ெயிற்சியில்
ெங்தகற்று தொர் ஒத்திளககளில் ஈடுெட்டன.
5. த சிய தூயகாற்று திட்டத்தின்கீழ் தமிழ்நாட்டிற்கு
கமாத் ம் `233 தகாடி ஒதுக்கீடு
த சிய தூயகாற்று திட்டத்தின்கீழ்
மிழ்நாட்டிலுள்ை
தூத்துக்குடிக்கு 2021 மார்ச் 31 ைளர `3.06 தகாடி
ஒதுக்கப்ெட்டுள்ைது. 15ஆைது நிதி ஆளணயத்தின் (2020
-21) ெரிந்துளரயின்ெடி கசன்ளனக்கு `181 தகாடி,
மதுளரக்கு `31 தகாடி மற்றும் திருச்சிராப்ெள்ளிக்கு `21
தகாடி என
மிழ்நாட்டிற்கு கமாத் ம் `233 தகாடி
ஒதுக்கீடு கசய்யப்ெட்டுள்ைது.
காற்றுத் ர நிதியின் கீழ் கசன்ளனக்கு `91 தகாடி,
மதுளரக்கு `15 தகாடி மற்றும் திருச்சிராப்ெள்ளிக்கு `11
தகாடி என மிழ்நாட்டிற்கு கமாத் ம் `117 தகாடி ஒதுக்கீடு
கசய்யப்ெட்டுள்ைது.











 













1. அண்மையில் வெளியிடப்பட்ட ‘பாலி பிரகடனம்’ எதன்



4. ‘பிரஸ்தான்’ என்பது எந்த இந்திய ஆயுதப்பமடயால்

சட்டவிரராத ெர்த்தகத்மதத் தடுப்பமத ர ாக்கவைனக்
வகாண்டுள்ளது?

அ) இந்திய இராணுவம்

அ) தங்கம்

ஆ) இந்திய கடற்பமட 

ஆ) பாதரசம் 

இ) இந்திய வான்பமட

இ) வனவுயிரிகள்

ஈ) இந்திய கடதலார காவல்பமட

ஈ) மனித உடலுறுப்புகள்

டத்தப்படும் ஒரு கடல்சார் பாதுகாப்புப் பயிற்சியாகும்?

✓

✓

பாதரசம் குறித்த மினமாட்டா தீர்மானம் பற்றிய (COP-4)
உறுப்புநாடுகளின் நான்காவது கூட்டம் அண்மமயில்
இந்ததாதனசியாவின் பாலியில் நமடபபற்றது.

✓

சுவிச்சர்லாந்தின் பெனிவாவில் நமடபபற்ற COP-5’இல்
பாதரசத்துடன் கூடிய நான்கு வமகயான பபாருட்களின்
பயன்பாட்மட மறு பரிசீலமன பசய்வது குறித்து முடிவு
பசய்யப்பட்டது. சட்டவிதராத பாதரச வர்த்தகத்மதத் தடுக்க
‘பாலி பிரகடனம்’ பவளியிடப்பட்டது.

2. வென்ஸ் ஸ்ரடால்டன்வபர்க் என்பார் எந்த அமைப்பின்

‘பிரஸ்தான்’ என்பது இந்திய கடற்பமடயால் ஆறு
மாதங்களுக்கு ஒருமுமற நடத்தப்படும் ஒரு கடல்சார்
பாதுகாப்புப் பயிற்சியாகும். இதில் இந்திய விமானப்பமட,
கடதலார காவல்பமட, ONGC, மும்மப துமறமுக அறக்
கட்டமள, சுங்கம், மாநில மீன்வளத்துமற, கடல்சார்
காவல்படட உள்ளிட்ட பல்தவறு துமறகளின் பங்தகற்பு
அடங்கும். இந்தப் பயிற்சியானது கடல்கடந்த பாதுகாப்மப
உறுதிபசய்வமதயும், கடல்சார் பாதுகாப்பில் ஈடுபட்டுள்ள
அமனத்து கடல்சார் பங்குதாரர்களின் முயற்சிகமளயும்
ஒருங்கிமைப்பமதயும் தநாக்கமாகக் பகாண்டுள்ளது.

5. இந்தியாவின் முதல் பாதுகாப்பு நிதியத்தைத் வதாடங்க

வபாதுச்வசயலாளராக உள்ளார்?

முடிவு வசய்துள்ள பரஸ்பர நிதியம் எது?

அ) ஐதராப்பிய ஒன்றியம்

அ) ஐசிஐசிஐ புருபடன்ஷியல் பரஸ்பர நிதியம்

ஆ) NATO 

ஆ) HDFC பரஸ்பர நிதியம் 

இ) G20

இ) SBI பரஸ்பர நிதியம்

ஈ) G7
✓

வட அட்லாண்டிக் ஒப்பந்த கூட்டமமப்பின் (NATO) பபாதுச்
பசயலாளர் பென்ஸ் ஸ்தடால்டன்பபர்க்கின் பதவிக்காலம்
2023 பசப்.30 வமர ஓராண்டுக்கு நீட்டிக்கப்பட்டுள்ளது.

✓

பிரஸ்ஸல்ஸில் நடந்த NATO உச்சிமாநாட்டில், அபமரிக்க
அதிபர் தொ மபடனும் மற்ற NATO தமலவர்களும்
பென்ஸ் சுதடால்டன்பபர்க்கின் பதவிக்காலத்மத நீட்டிக்க
ஒப்புக்பகாண்டனர். நார்தவயின் முன்னாள் பிரதமரான
அவர், கடந்த 2014’இல் NATO பபாதுச்பசயலாளராக
நியமிக்கப்பட்டார். அவரது பதவிக்காலம் கடந்த 2021
பசப்டம்பரில் முடிவமடந்தது.

ஈ) கனரா தராபபதகா பரஸ்பர நிதியம்
✓

HDFC பரஸ்பர நிதியம், இந்தியாவின் முதல் பாதுகாப்பு
நிதியமான HDFC பாதுகாப்பு நிதிக்கான திட்டத் தகவல்
ஆவைத்மத SEBI-யிடம் தாக்கல் பசய்தது. இது ஒரு
திறந்தநிமல சரிஒப்பு திட்டமாகும். இது பாதுகாப்பு மற்றும்
அதுசார்ந்த துமற நிறுவனங்களில் முதலீடு பசய்யும்.

6. 2021-22 நிதியாண்டில் தனி பர் ெருைானத்தின்
அடிப்பமடயில் 3ஆமிடத்திலுள்ள இந்திய ைாநிலம் எது?
அ) மும்மப
ஆ) புது தில்லி 

3. இந்திய ொனூர்தி நிமலயங்கள் ஆமையைானது
(AAI), உள் ாட்டு விைானப் ரபாக்குெரத்து ரைலாண்மை
அமைப்புகமள உருொக்குெதற்காக எந்நிறுெனத்துடன்
கூட்டு ரசர்ந்துள்ளது?

இ) சண்டிகர்
ஈ) புதுச்தசரி
✓

2021-22 பபாருளாதார ஆய்வின்படி, சிக்கிம் மற்றும்
தகாவாவுக்கு அடுத்தபடியாக தனிநபர் வருமானத்தில்
தில்லி மூன்றாவது இடத்தில் உள்ளது.

✓

இந்த ஆய்வின்படி, தில்லியின் தனிநபர் வருமானம்
ஆண்டுக்கு ஆண்டு 16.81 சதவீதம் அதிகரித்து 2021-22
நிதியாண்டில் `4,01,982ஆக உள்ளது. தில்லியின் தனி
நபர் வருமானம் 2021-22’இல் ததசிய சராசரிமயவிட
மூன்று மடங்கு அதிகமாக இருந்தது.

அ) ISRO
ஆ) DRDO
இ) BEL 
ஈ) HAL
✓

இந்திய வானூர்தி நிமலயங்கள் ஆமையம் அதன் R&D
முன்பனடுப்பின்கீழ், உள்நாட்டு விமானப் தபாக்குவரத்து
தமலாண்மம அமமப்புகமள கூட்டாக உருவாக்க பாரத்
மின்னணு நிறுவனத்துடன் (BEL) ஒப்பந்தம் பசய்துள்ளது.
மைதராபாத்தில், ‘WINGS இந்தியா-2022’ நிகழ்ச்சியின்
தபாது இந்த ஒப்பந்தம் மகபயழுத்தானது.

7. ‘MSME வசயல்திறமன உயர்த்துதல் ைற்றும் விதைவுப்
-படுத்துதமல’ (RAMP) ஆதரிக்கின்ற நிறுெனம் எது?
அ) பன்னாட்டுச் பசலவாணி நிதியம்
ஆ) உலக வங்கி 
இ) UNICEF











 











ஈ) உலக பபாருளாதார மன்றம்


✓



இந்திய தனியார் துமற வங்கியான ஆக்சிஸ் வங்கி,
அபமரிக்க நாட்டு வங்கியான சிட்டி குழுமத்தின் இந்திய
நுகர்தவார் வங்கிசார் வணிகங்கமள மகயகப்படுத்தி
உள்ளது. 13 சந்மதகளில் அதன் சில்லமற வர்த்தக
நடவடிக்மககளிலிருந்து அவ்வங்கி பவளிதயறுகிறது.
இதன் மதிப்பு `12,325 தகாடியாகும்.

✓

உலக வங்கியின் உதவியுடன் ‘சிறு, குறு, நடுத்தர பதாழில்
நிறுவனங்களின் பசயல்திறமன அதிகரித்தல் மற்றும்
துரிதப்படுத்துதல்’ திட்டத்திற்கு 808 மில்லியன் அபமரிக்க
டாலர்கள் அல்லது `6,062.45 தகாடி வழங்க மத்திய
அமமச்சரமவ ஒப்புதலளித்தது. இப்புதிய திட்டம் 202223ஆம் நிதியாண்டில் பதாடங்கும்.

✓

சந்மத மற்றும் கடனுக்கான அணுகமல தமம்படுத்துதல்,
மத்தியிலும்
மாநிலத்திலும்
அமமப்புகள்
மற்றும்
நிர்வாகத்மத வலுப்படுத்துதல், மத்திய-மாநில இமைப்
-புகள் மற்றும் கூட்டுகமள தமம்படுத்துதல், தாமதமான
பைஞ்பசலுத்துதல்குறித்த சிக்கல்கமள கமளதல் மற்றும்
சிறு, குறு, நடுத்தர பதாழில்களின் பசுமமப்படுத்துதல்
தபான்றவற்மற இத்திட்டம் தநாக்கமாகக்பகாண்டுள்ளது.



8. ைண்டலம் முழுெதும் 100 சதவீத மின்ையைாக்கமல

இதுகுறித்து தமிழ்நாடு அரசு பவளியிட்டுள்ள பசய்திக்
குறிப்பில், பபாதுமக்கள் குறிப்பாக பபண்கள், அவசர
காலங்களில் காவல்துமறயின் உதவிமய உடனடியாக
பபறும் பபாருட்டு, 60-க்கும் தமற்பட்ட சிறப்பம்சங்களுடன்
‘காவல் உதவி’ பசயலி உருவாக்கப்பட்டுள்ளது. இந்தச்
பசயலியானது இந்திய மாநில காவல்துமறயில் உருவாக்
-கப்பட்டுள்ள பசயலிகளில் முதன்மமயாக விளங்கும்.

நிமறவுவசய்துள்ள இரயில்ரெ பிரிவு எது?
அ) பகாங்கன் இரயில்தவ 
ஆ) வடகிழக்கு எல்மலப்புற இரயில்தவ
இ) கிழக்குக் கடற்கமர இரயில்தவ
ஈ) பதற்கு மத்திய இரயில்தவ
✓

பகாங்கன் இரயில்தவ சமீபத்தில் மண்டலம் முழுவதும்
100% மின்மயமாக்கமல நிமறவு பசய்துள்ளது மற்றும்
அது நிமலயான வளர்ச்சிக்கான புதிய வமரயமறகமள
அமமத்துள்ளது. மகாராஷ்டிர மாநிலத்தின் தராகா மற்றும்
கர்நாடக மாநிலத்தின் ததாக்கூர் இமடதயயான 741
கிதலாமீட்டர் நீளமுள்ள பாமதயில், பகாங்கன் இரயில்தவ
மின்மயமாக்கும் பணிமய நிமறவு பசய்துள்ளது. இந்த
மின்மயமாக்கல் திட்டத்திற்கான பசலவு `1287 தகாடி.

9. இந்தியாவின் எந்த ஆற்றின் கமரயில் காசிரங்கா
ரதசியப் பூங்கா எந்த அமைந்துள்ளது?
அ) கங்மக
ஆ) யமுனா
இ) பிரம்மபுத்திரா 
ஈ) சட்பலஜ்
✓

காசிரங்கா ததசியப் பூங்காவானது அஸ்ஸாமில் உள்ள
ஒரு பாதுகாக்கப்பட்ட பகுதியாகும். இது பிரம்மபுத்திரா
ஆற்றின் குறுக்தக பரவியுள்ளது. இந்தத் ததசியப் பூங்கா
2022-இல் 14ஆவது காண்டாமிருகக் கைக்பகடுப்மப
பவற்றிகரமாக முடித்துள்ளது. 2018 புள்ளிவிவரங்கமள
ஒப்பிடும்தபாது 200 ஒற்மறக்பகாம்பு காண்டாமிருகங்க
-ள் அப்பூங்காவில் அதிகரித்துள்ளன.

10. சிட்டி ெங்கியின் இந்திய ொடிக்மகயாளர் ெங்கிசார்
ெணிகங்கமள மகயகப்படுத்திய ெங்கி எது?
அ) HDFC வங்கி
ஆ) ஆக்சிஸ் வங்கி 
இ) ஐசிஐசிஐ வங்கி
ஈ) YES வங்கி









1. பபண்கள், பபாதுமக்களுக்கான ‘காவல் உதவி’ பசயலி
அறிமுகம்
காவல்துமற கட்டுப்பாட்டு அமறயிலிருந்து தநரடியாக
பபண்கள், பபாதுமக்களுக்கான தசமவ, ‘காவல் உதவி’
பசயலிமய முதல்வர் ஸ்டாலின் பதாடங்கி மவத்தார்

‘காவல் உதவி’ பசயலியின் சிறப்பம்சங்கள்: ‘அவசரம்’
உதவி பபாத்தான் – பபாது மக்கள் குறிப்பாக பபண்கள்
அவசர காலங்களில் சிவப்பு நிற 'அவசரம்' என்ற
பபாத்தாமன அழுத்துவதன் மூலமாக, பயனாளர் விவரம்,
தற்தபாமதய இருப்பிட விவரம் மற்றும் வீடிதயா,
கட்டுப்பாட்டு அமறயில் பபறப்பட்டு காவல் துமறயின்
அவசர தசமவ வழங்கப்படும். அவசரகால அமலதபசி
அமழப்பு வசதி (Dial-112/100/101) – பயனாளர்கள்
அமலதபசியில் தநரடி புகார்கமள பதரிவிக்க 'Dial-100'
என்ற பசயலி 'காவல் உதவி' பசயலி மூலம்
ஒருங்கிமைக்கப்பட்டுள்ளது.
பதிவு
பசய்யப்பட்ட
அமலதபசி எண்ணிலிருந்து அமழப்பதால், பயனாளர்
விவரம் மற்றும் தற்தபாமதய இருப்பிட விவரம்
அறியப்பட்டு துரித தசமவ வழங்கப்படும்.
அமலதபசி வழி / புகாரளித்தல் (Mobile Based Complaint)
– பயனாளர்கள், குறிப்பாக மகளிர், சிறார், முதிதயார்
ஆகிதயார் அவசர கால புகார்கமள, படங்கள் / குறுகிய
அளவிலான வீடிதயாமவ பதிதவற்றம் பசய்து, புகாமர
பதிவு பசய்யலாம். இருப்பிட விவர பரிமாற்ற தசமவவசதி
(Location sharing) – பயைங்கள் தமற்பகாள்ளும் தபாது,
அவசர காலத்தில் பயனாளர்கள், Whatsapp / Google Map
வாயிலாக, தநரடி இருப்பிட விவரங்கமள நண்பர்
அல்லது உறவினருடன் பரிமாறும் வசதி பசய்யப்பட்டு
உள்ளது. இதன்மூலம் பயனாளர்களின் உறவினர் /
நண்பர் வாயிலாக பசல்லும் இருப்பிடம் அறியப்பட்டு,
காவலர் விமரந்து பசல்ல வழிவமக பசய்யப்பட்டுள்ளது.
தமலும், காவல் நிமலய இருப்பிடம் மற்றும் தநரடி
அமழப்பு வசதி (Police Station Locator), காவல்
கட்டுப்பாட்டு அமறயின் பதாமலதபசி விவரம் அறிதல்
(Control Room Directory), இமைய வழி பபாருளாதார
குற்றம் பதாடர்பான புகார்கள் (Cyber Financial Related
Complaint), இதர அவசர / புகார் உதவி எண் அமழக்கும்



 











வசதி (Other Emergency Helplines), அவசர கால
அறிவிப்புகள் / இதர தகவல்கள் அறியும் வசதி (Alert /
Notification messages), வாகன விவரம் அறிதல் (Vehicle
Verification), தபாக்குவரத்து விதிமீறல் அபராதம் பசலுத்தும்
வசதி (e-Payment), தனிநபர் குறித்த சரிபார்ப்பு தசமவ
(Police Verification Services), பதாமலந்த ஆவைங்கள்
குறித்த புகார் (Lost Document Report), CSR / FIR –குறித்த
விவரம், காவல்துமறயின் சமூக ஊடக தசமவகள் (Social
Media Connect), காவல்துமறயின் குடிமக்கள் தசமவ
பசயலி (TN Police Citizen App) / 112 இந்தியா (112-India
App)
ஆகிய
வசதிகமளயும்
இச்பசயலி
மூலம்
பபாதுமக்கள் பபற்று பயன்பபறலாம்.





பபங்களூமரச் தசர்ந்த ரிக்கி பகஜ், ‘சிறந்த புதிய ஆல்பம்’
என்ற பிரிவில் கிராமி விருமத பவன்றார்.
ரிக்கி பகஜ் பபறும் இரண்டாவது கிராமி விருது இதுவாகும்.
அவர் ஏற்பகனதவ ‘விண்ட்ஸ் ஆஃப் சம்சாரா’ என்ற
பாடலுக்காக 2015-இல் கிராமி விருமதப் பபற்றுள்ளார்.
மும்மபயில்
பிறந்த
பாடகியான
பால்குனி
ஷா,
‘சிறார்களுக்கான சிறந்த ஆல்பம்’ என்ற பிரிவில், ‘எ கலர்
புல் தவர்ல்டு’ பாடலுக்காக கிராமி விருமதப் பபற்றார்.
அவர் பவல்லும் முதல் கிராமி விருது இதுவாகும்.

2. பவளியுறவுச் பசயலராக வினய் தமாகன் குவாத்ரா
நியமனம்
மத்திய பவளியுறவு பசயலராக வினய் தமாகன் குவாத்ரா
நியமிக்கப்படுவதாக மத்திய பணியாளர் அமமச்சகம்
பதரிவித்தது.
தற்தபாது மத்திய பவளியுறவுச் பசயலராக பதவி வகிக்கும்
ைர்ஷ்வர்தன் ஷ்ரிங்லா ஏப்.30-ஆம் தததி பணி ஓய்வு
பபறும் நிமலயில், வினய் தமாகன் குவாத்ரா அந்தப்
பதவிக்கு நியமிக்கப்படுகிறார்.
3. ஏப்.11-இல் இந்தியா-அபமரிக்கா 2+2 தபச்சுவார்த்மத
இந்தியா, அபமரிக்கா இமடதய ஏப்ரல் 11-ஆம் தததி 2+2
தபச்சுவார்த்மத நமடபபறவுள்ளது.
இதுபதாடர்பாக தகவலறிந்த வட்டாரங்கள் கூறுமகயில்,
“பாதுகாப்பு அமமச்சாா் ராஜ்நாத்சிங், பவளியுறவு அமமச்சர்
பெய்சங்கர் ஆகிதயார் அபமரிக்கா பசல்லவுள்ளனர்.
அந்நாட்டுத் தமலநகர் வாஷிங்டனில் ஏப்ரல் 11-ஆம் தததி
அபமரிக்க பாதுகாப்பு அமமச்சர் லாயிட் ஆஸ்டின்,
அந்நாட்டு பவளியுறவு அமமச்சர் ஆன்டனி பிளிங்கன்
ஆகிதயாருடன் இருவரும் 2+2 தபச்சுவார்த்மதயில்
ஈடுபடவுள்ளனர்.
அப்தபாது
இந்தியா-அபமரிக்கா
இமடயிலான பவளியுறவு, பாதுகாப்பு உள்பட பல்தவறு
விவகாரங்கள் குறித்து ஆதலாசிக்கவுள்ளனர்.
அதமனத்பதாடர்ந்து இம்மாத மத்தியில் இந்தியா-ெப்பான்
இமடதய 2+2 தபச்சுவார்த்மத நமடபபறவுள்ளது.
இந்தப் தபச்சுவார்த்மதயில் இந்தியா, ெப்பான் இமடதய
பாதுகாப்பு
விவகாரங்களில்
ஒத்துமழப்மப
விரிவுபடுத்துவது,
இந்ததா-பசிபிக்
பிராந்தியத்தின்
தற்தபாமதய
நிலவரம்
உள்ளிட்டமவ
குறித்து
ஆதலாசிக்கப்படவுள்ளது. QUAD கூட்டமமப்பில் இந்தியா,
ெப்பான், அபமரிக்கா, ஆஸ்திதரலியா இடம்பபற்றுள்ளது
குறிப்பிடத்தக்கது.
4. இந்தியர்கள் இருவருக்கு ‘கிராமி’ விருது!
பிரபல இமச விருதுகளில் ஒன்றான ‘கிராமி’ விருது
இந்தியாமவச் தசர்ந்த இருவருக்கு வழங்கப்பட்டுள்ளது.
64-ஆவது
கிராமி
விருதுகள்
வழங்கும்
விழா
அபமரிக்காவின் லாஸ் தவகஸ் நகரத்தில் நமடபபற்றது.
அதில், ‘டிமவன் மடட்ஸ்’ என்ற பாடல் பதாகுப்புக்காக











 















1. கீழ்காணும் எந்த நகரத்தின் மூன்று மாநகராட்சிகளை

4. ‘பரைலாக்கப்பட்ட கழிவு ரமலாண்ளம வதாழில்நுட்ப

ஒரர மாநகராட்சியாக இளைக்கும் மர ாதா மக்கைளை
-யில் நிளைரைற்ைப்பட்டது?

பூங்கா’ திைக்கப்பட்டுள்ை மாநிலம்/UT எது?

அ) மும்பை

ஆ) புது தில்லி 

ஆ) தில்லி 

இ) மத்திய பிரநதெம்

இ) ககொல்கத்தொ

ஈ) இரொஜஸ்தொன்

அ) தமிழ்நொடு

ஈ) கென்பை

✓

✓

சிறந்த திட்டமிடல் மற்றும் வளங்கபள உகந்த முபறயில்
ையன்ைடுத்துவதற்கொக, தில்லியின் 3 மொநகரொட்சிகபள
ஒருங்கிபைக்கும் நநொக்கில், தில்லி மொநகரொட்சிகள்
(திருத்த) மநெொதொபவ மக்களபவ நிபறநவற்றியது.

இந்திய அரசின் முதன்பம அறிவியல் ஆநலொெகரின்
அலுவலகத்தின் ‘நவஸ்ட் டூ கவல்த்’ திட்டம், கிழக்கு
தில்லியில் ‘ைரவலொக்கப்ைட்ட கழிவுநமலொண்பம கதொழில்
நுட்ை பூங்கொபவத் திறந்துள்ளது.

✓

✓

இந்த மநெொதொவின்மூலம், புதிய மொநகரொட்சியின் கூட்டம்
நபடகைறும் வபர நதர்ந்கதடுக்கப்ைட்ட கவுன்சிலர்களின்
கெயல்ைொடுகபள நிபறநவற்றும் ஒரு ‘சிறப்பு அதிகொரி’ஐ
நியமிக்க மத்திய அரசு முன்கமொழிந்தது. இந்த மநெொதொ
ஒருங்கிபைந்த அம்மொநகரொட்சிக்கு கூடுதல் தன்ைொட்சி
அளிக்கும் எை எதிர்ைொர்க்கப்ைடுகிறது.

கீபழ தில்லி மொநகரொட்சியுடன் இபைந்து புதிய மொநகரொ
-ட்சி திடக்கழிவுகபள அங்நகநய கெயலொக்குவதற்கொக
இது திறக்கப்ைட்டது.

5. 2022 - ன் த் இரத்ைா விருதுகளில் ைாழ்நாள் ாத
-ளையாைர் APJ அப்துல்கலாம் விருளதப் வபற்ைைர்கள்
யார்?
அ) Dr H V ஹண்நட & வீரப்ை கமொய்லி 

2. 2022இல், சுவிஸ் ஓப்பன் சூப்பர் 300 பாட்மிண்டன்

ஆ) H D நதவககௌவுடொ & வீரப்ை கமொய்லி

ரபாட்டியில் வைன்ை இந்திய வீரர் / வீராங்களை யார்?

இ) Dr H V ஹண்நட & S M கிருஷ்ைொ

அ) K ஸ்ரீகொந்த்

ஈ) H D நதவககௌவுடொ &S M கிருஷ்ைொ

ஆ) P V சிந்து 
இ) ெொய்ைொ நநவொல்

✓

ென்ெத் இரத்ைொ விருதுகள் குழுவின் 12ஆவது அமர்வின்
நைொது, தமிழ்நொடு ெட்டமன்றத்தின் 95 வயதொை மூத்த ெ
ம உ-உம், முன்ைொள் சுகொதொர அபமச்ெருமொை Dr H V
ஹண்நடவுக்கு வொழ்நொள் ெொதபையொளர் APJ அப்துல்
கலொம் விருது வழங்கப்ைட்டது.

✓

கர்நொடக மானியல் முன்ைொள் முதல்வர் வீரப்ை கமொய்லி
அவர்கட்கும் இவ்விருது வழங்கப்ைட்டது. பிபரம் ைொயின்ட்
அறக்கட்டபளயொல் வழங்கப்ைட்ட 2022 - ென்ெத் ரத்ைொ
விருதுகளில் ககௌரவிக்கப்ைட்ட 11 MP-களில் சுப்ரியொ
சுநல மற்றும் அமர் ைட்நொயக் ஆகிநயொர் அடங்குவர்.

ஈ) H S பிரைொய்
✓

✓

ைொெலில் நடந்த சுவிஸ் ஓப்ைன் சூப்ைர் 300 ைொட்மிண்டன்
நைொட்டியில், இரட்பட ஒலிம்பிக் ைதக்கம் கவன்ற P V சிந்து,
தொய்லொந்தின் புெொைன் ஓங்ைொம்ருங்ைொபைத் வீழ்த்தி
கவற்றி கைற்றொர். P V சிந்து 21-16, 21-8 என்ற நநர்
செட்களில் ைொெலில் தைது 2ஆவது ைட்டத்பத கவன்றொர்.
முன்ைதொக ஜைவரி மொதம் நடந்த பெயத் நமொடி இந்தியொ
இன்டர்நநஷைல் நைொட்டியில் சிந்து கவற்றி கைற்றொர்.
ைொெலில் நடந்த ஆடவர் ஒற்பறயர் இறுதிப்நைொட்டியில்
இந்தியொவின் H S பிரைொய், கஜொைொதன் கிரிட்டியிடம்
நதொல்வியபடந்தொர்.

6. 2022ஆம் ஆண்டு புவி மணிரநரத்தின் கருப்வபாருள்
என்ை?
அ) Shape our Future 

3. பிரதான் மந்திரி கரீப் கல்யாண் அன்ை ரயாஜைாவின்

ஆ) Stand for Environment

ஆைாைது கட்டம், எந்த மாதம் ைளர நீட்டிக்கப்பட்டுள்ைது?

இ) Save our Children

அ) ஜூன் 2022

ஈ) Decarbonise the Planet

ஆ) நம 2022

✓

இ) ஆகஸ்ட் 2022
ஈ) கெப்டம்ைர் 2022 
✓

மத்திய நுகர்நவொர் விவகொரங்கள், உைவு மற்றும் கைொது
விநிநயொக அபமச்ெகம், PMGKAY-ஐ 2022 கெப்டம்ைர்
வபர நீட்டிக்க முடிவுகெய்துள்ளது. பிரதொன் மந்திரி கரிப்
கல்யொண் அன்ை நயொஜைொவின் (PMGKAY)கீழ், ஐந்து
கிகி உைவு தொனியங்கள் (நகொதுபம, அரிசி, குருபை)
மொதந்நதொறும் ஒவ்கவொரு ையைொளிக்கும் இலவெமொக
வழங்கப்ைடுகிறது. திட்டத்தின் Vஆம் கட்டம் 2022 மொர்ச்
மொதத்தில் முடிவபடய இருந்தது.









புவி நநரம் மொர்ச் 26 அன்று இரவு 8:30 முதல் 9:30 மணி
வபர அனுெரிக்கப்ைட்டது. உலககங்கிலும் உள்ள மக்கள்
1 மநநரம் வபர நதபவயற்ற விளக்குகபள அபைத்து,
கொலநிபல மொற்றத்திற்கு எதிரொக ஒரு நிபலப்ைொட்பட
எடுக்கும், சுற்றுச்சூழலுக்கொை உலகின் ஒரு மிகப்கைரிய
இயக்கம் இது. இது 2007-இல் சிட்னியில் ஒரு குறியீட்டு
நிகழ்வொகத் கதொடங்கியது. பின்ைர் ஒவ்நவொர் ஆண்டும்
மொர்ச் கபடசி ெனிக்கிழபமயன்று 180-க்கும் நமற்ைட்ட
நொடுகளில் அனுெரிக்கப்ைட்டது.



 













7. கில்பர்ட் F ஹூங்ரபா, எந்த உலகைாவிய அளமப்பின்

10. ‘நலகர் மருத்துை ாதை பூங்கா’ என்பது எந்த இந்திய

தளலளம இயக்குநராகத் ரதர்ந்வதடுக்கப்பட்டார்?

மாநிலம்/யூனியன் பிரரத த்தின் திட்டமாகும்?

அ) UNEP

அ) சிக்கிம்

ஆ) ILO 

ஆ) ஹிமொச்ெல பிரநதெம் 

இ) IMF

இ) ஜம்மு-கொஷ்மீர்

ஈ) WEF

ஈ) பீகொர்

✓

ILO ஆளும் குழு கில்ைர்ட் F ஹூங்நைொபவ அபமப்பின்
11ஆவது தபலபம இயக்குநரொகத் நதர்ந்கதடுத்துள்ளது.
தற்நைொது, உழவு நமம்ைொட்டுக்கொை ெர்வநதெ நிதியத்தின்
தபலவரொக இருக்கும் ஹூங்நைொ, 2022 அக்நடொைரில்
ைதவிநயற்கவுள்ளொர்.

✓

ILOஇன் தபலபம இயக்குநர் ைதவிபய வகிக்கும் முதல்
ஆப்பிரிக்கரொவொர் இவர். ஐக்கிய இரொஜ்ஜியத்பதச் நெர்ந்த
தற்நைொபதய தபலபம இயக்குநர் பக பரடர், 2012
முதல் ைதவி வகித்து வருகிறொர்.

✓

நெொலன் மொவட்டத்தில் உள்ள நலகர் என்ற இடத்தில்
அபமயவிருக்கும் மருத்துவ ெொதை பூங்கொவின் அறிவுெொர்
ைங்கொளரொக இருப்ைதற்கொக ஹிமொச்ெல பிரநதெ அரசு,
கமொகொலியின் நதசிய மருந்துக் கல்வி மற்றும் ஆரொய்ச்சி
நிறுவைத்துடன் (NIPER) ஒரு புரிந்துைர்வு ஒப்ைந்தத்தில்
பககயழுத்திட்டது.



8. 2022 - WINGS இந்தியா நிகழ்வில், ‘COVID ாம்பியன்’

1. மின்ைல் ைற்றி எச்ெரிக்பக கெய்ய டொமினி கெயலி

விருளத வைன்ை ைானூர்தி நிளலயம் எது?

2020இல் டொமினி மின்ைல் கெயலிகபள புநை ஐஐடிஎம்
உருவொக்கியது. இந்தச் கெயலி இந்தியொ முழுவதுமொை
மின்ைல்ைற்றிய தகவல்கபள கண்கொணித்து 20 கிமீ
மற்றும் 40 கிமீ சுற்றுவட்டொரத்தில் ஜிபிஎஸ் அறிவிப்புடன்
மின்ைல் ைற்றிய எச்ெரிக்பகபய கவளியிடுகிறது.

அ) ெத்ரைதி சிவொஜி ைன்ைொட்டு வொனூர்தி நிபலயம்
ஆ) ககொச்சி ைன்ைொட்டு வொனூர்தி நிபலயம் 
இ) இந்திரொ கொந்தி ைன்ைொட்டு வொனூர்தி நிபலயம்
ஈ) ககம்நைகவுடொ ைன்ைொட்டு வொனூர்தி நிபலயம்
✓



2022 - WINGS இந்தியொ நிகழ்வில், ககொச்சின் ைன்ைொட்டு
வொனூர்தி நிபலயமொைது ‘COVID ெொம்பியன்’ விருபத
சென்றது. இது சிவில் வொன்நைொக்குவரத்து அபமச்ெகம்
மற்றும் FICCI இபைந்து நடத்தும் உள்நொட்டு விமொைப்
நைொக்குவரத்து கதொடர்ைொை ஆசியொவின் மிகப்கைரிய
நிகழ்வொகும். ககொச்சி விமொை நிபலயத்தில் ைொதுகொப்ைொை
ையைத்பத உறுதிகெய்வதற்கொக COVID கதொற்றுநைொது
‘Mission Safeguarding’ என்ற திட்டத்பத கெயல்ைடுத்தியத
-ற்கொக ககொச்சி விமொை நிபலயம் நதர்ந்கதடுக்கப்ைட்டது.

9. 2022 - SAFF U-18 மகளிர் ாம்பியன்ஷிப்ளப வைன்ை
நாடு எது?

அடுத்த 40 நிமிடங்களில் மின்ைல் உருவொகும் இடம்
ைற்றிய எச்ெரிக்பகபயயும் அது அளிக்கிறது. இந்தச்
கெயலிபய இந்தியொ முழுவதும் ஐந்து இலட்ெத்திற்கும்
அதிகமொநைொர் ைதிவிறக்கம் கெய்துள்ளைர்.
2. ைொர்ெபல வீடு வீடொக அனுப்ைவிருக்கும் இரயில்நவ
இந்தியொ நைொஸ்ட் மற்றும் இந்திய ரயில்நவ இபைந்த
ைொர்ெல் நெபவ உருவொக்கப்ைட்டுள்ளது. ைொர்ெபல
வொங்கும் இடத்திலும், ைொர்ெபல ககொடுக்கும் இடத்திலும்
அஞ்ெல் துபற நெபவ கெய்யும். இந்தப் ைொர்ெபல இரயில்
நிபலயங்களுக்கிபடநய ககொண்டுகெல்லும் நெபவபய
இரயில்நவ கெய்யும்.
இந்தத் திட்டத்தின் நநொக்கம் வணிகர்களிடமிருந்து
வணிகர்களுக்கு
மற்றும்
வணிகர்களிடமிருந்து
வொடிக்பகயொளர்களுக்கு
என்ைதொகும்.
அதொவது
அனுப்புகின்றவரின் இடத்திலிருந்து ககொண்டுகென்று
கைறுகின்றவரின் இடத்தில் அளிப்ைதொகும்.

அ) வங்கொளநதெம்
ஆ) இந்தியொ 
இ) இலங்பக
ஈ) ஜப்ைொன்
✓

வங்கொளநதெத்திடம் 0-1 என்ற கைக்கில் வீழ்ந்தொலும்,
2022 - SAFF U-18 மகளிர் ெொம்பியைொக இந்திய அணி
அறிவிக்கப்ைட்டது. சிறப்ைொை நகொல் வித்தியொெம் கொரை
-மொக இம்முடிவு அறிவிக்கப்ைட்டது.

✓

வங்கொளநதெத்தின் +3 உடன் ஒப்பிடுபகயில் இந்தியொ
+11 என்ற சிறந்த நகொல் வித்தியொெத்பத ககொண்டிருந்தது.
நைொட்டியின் மதிப்புமிக்க வீரொங்கபை மற்றும் அதிக
நகொல் அடித்தவரொக லிண்டொ நகொம் இருந்தொர். அவர் 5
நகொல்கபள அடித்திருந்தொர்.

முன்நைொட்ட அடிப்ைபடயில் இந்தத்திட்டம் கதொடங்கப்ைட்டு
உள்ளது. இதன் முதல் நெபவ 2022 மொர்ச் 31இல் சூரத்வொரைொசி இபடநய நபடகைற்றது.
3. தமிழ்நொட்டுக்கு எை தனித்த கல்விக்ககொள்பகபய
வடிவபமக்க குழு: முதல்வர் மு க ஸ்டொலின் அறிவிப்பு
தமிழ்நொட்டு அரசுக்ககை தனித்த கல்விக் ககொள்பகபய
வடிவபமக்க குழு அபமக்கப்ைட்டுள்ளதொக முதல்வர் மு க
ஸ்டொலின் கதரிவித்தொர். அவரது அறிவிப்பு விவரம்:
இந்தக்குழுவின் தபலவரொக தில்லி உயர்நீதிமன்ற
முன்ைொள் தபலபம நீதிைதி த முருநகென் கெயல்ைடுவொர்.











 















4. பிரதமரின் கிரொம ெொபலகள் நமம்ைொட்டுத் திட்டம்
தமிழ்நொட்டுக்கு `440 நகொடி
பிரதமரின் கிரொம ெொபலகள் நமம்ைொட்டுத் திட்டத்தின்கீழ்,
2021-22-ஆம் ஆண்டில் தமிழ்நொட்டுக்கு `440 நகொடி
வழங்கப்ைட்டுள்ளது.
பிரதமரின் கிரொம ெொபலகள் நமம்ைொட்டுத் திட்டத்தின் கீழ்,
நிகழொண்டு மொர்ச்.31 வபர நொடு முழுவதும் 7,88,185 கிமீ
ெொபலகள் மற்றும் 9,509 ைொலங்களுக்கு ஒப்புதல்
அளிக்கப்ைட்டு 7,01,205 கிமீ ெொபலகள் மற்றும் 6,852
ைொலங்கபள
அபமக்கும்
ைணிகள்
நிபறவு
கெய்யப்ைட்டுள்ளை.
இந்தத் திட்டத்தின்கீழ், தமிழ்நொட்டுக்கு 2018-19 ஆண்டில்
`619.14 நகொடி, 2019-20 ஆண்டில் `308.46 நகொடி,
2020-21 ஆண்டில் `265.38 நகொடி, 2021-22-இல்
`440 நகொடி வழங்கப்ைட்டுள்ளது.
5. ஆதிச்ெநல்லூர் அகழொய்வுப் ைணியில் ெங்க கொலத்பதச்
நெர்ந்த கநல் உமிகள் கண்கடடுப்பு: மத்திய கதொல்லியல்
துபறயிைர் ஆய்வு
தூத்துக்குடி மொவட்டம் ஆதிச்ெநல்லூரில் கிபடத்த முது
மக்கள்தொழியில் இருந்து அதிகளவில் கநல் உமிகள்
கண்கடடுக்கப்ைட்டுள்ளை.
மத்திய கதொல்லியல் துபற ெொர்பில், ஆதிச்ெநல்லூரில்
அகழொய்வுப் ைணி கடந்த 2021 அக்நடொைரில் கதொடங்கி
நபடகைற்று வருகிறது. மூன்று இடங்களில் 32 குழிகள்
நதொண்டப்ைட்டுள்ளை. 62-க்கும் நமற்ைட்ட முதுமக்கள்
தொழிகள் எடுக்கப்ைட்டுள்ளை. குடுபவகள், ைொபைகள்,
இரும்புப்கைொருட்கள்,
மணிகள்
எை
ஏரொளமொை
கதொல்லியல் கைொருட்கள் கிபடத்துள்ளை.
கடந்த இரு திைங்களுக்கு முன்ைர் அகழொய்வுப் ைணியில்
ைொண்டியர் கொலத்பதச் நெர்ந்த இரண்டு நொையங்கள்
கண்கடடுக்கப்ைட்டுள்ளை.
அகழொய்வு நபடகைறும் மூன்று ைகுதிகளில் ஓர் இடம்
தொமிரைரணி ஆற்றின் கபரநயொரம் அபமந்துள்ளது.
கடந்த 1902ஆம் ஆண்டு அகலக்ெொண்டர் ரியொ என்ற
ஆங்கிநலயர் அகழொய்வு கெய்த இடத்தின் அருநக, இந்த
அகழொய்வுப் ைணி நடந்து வருகிறது. இந்த இடத்தில் கடந்த
ஒரு மொதத்துக்கு முன்ைர் கைரிய முதுமக்கள் தொழி
கண்கடடுக்கப்ைட்டது.
இந்தத் தொழியிலிருந்து, கநல் உமிகள் கண்கடடுக்கப்ைட்டு
உள்ளை. தொழிபயச் சுற்றி 100-க்கும் நமற்ைட்ட மண்
கலயங்கள், சிறுைொபைகள், இரும்பு வொள் ஆகியபவ
கிபடத்தை. எைநவ, ைழங்கொலத்தில் வொழ்ந்த தபலவன்
அல்லது நைொர்வீரனின் தொழியொக இது இருக்கலொம் என்று
நம்ைப்ைடுகிறது. இந்தப் ைணி விபரவில் நிபறவுற்று,
அருங்கொட்சியகம் அபமக்கும் ைணி கதொடங்கும் எை
எதிர்ைொர்க்கப்ைடுகிறது.











 













1. ‘உலக மக்கள்த ொகக நிலை’ குறித்த அறிக்கககை

4. ‘பிர ொன் மந்திரி சங்கரொலைொ’ அகமந்துள்ள மொநிலம் /

தெளியிடுகிற நிறுெனம் எது?

UT எது?

அ) UNICEF

அ) புது தில்லி 

ஆ) UNFPA 

ஆ) உத் ர பிரத சம்

இ) IMF

இ) உத் ரகாண்ட்

ஈ) உலக வங்கி

ஈ) குஜராத்

✓

ஐநா மக்கள்த ாகக நிதியம் (UNFPA) சமீபத்தில், ‘State of
World Population: Seeing the Unseen: The case for action
in the neglected crisis of unintended pregnancy’ என்ற
அறிக்கககய தவளியிட்டது.

✓

இந் அறிக்ககயின்படி, உலதகங்கும் ஆண்டுத ாறும்
உண்டாகும் தமாத் ம் 121 மில்லியன் கருவுறு லில்
கிட்டத் ட்ட சரிபாதி, திட்டமிடப்படா கவ ஆகும். உலக
அளவில், கருவுறு கலத்
விர்க்க விரும்பும் 257
மில்லியன் தபண்கள், பாதுகாப்பான மற்றும் நவீன கருத்
கட முகைககளப் பயன்படுத்துவதில்கல.

✓

இந்தியப் பிர மர்களுக்காக அர்ப்பணிக்கப்பட்ட ‘பிர ான்
மந்திரி சங்கராலயா அருங்காட்சியகம், B R அம்தபத்கரின்
பிைந் நாகளசயாட்டி ஏப்.14 அன்று திைக்கப்படவுள்ளது.

✓

தில்லியில் உள்ள தநரு நிகனவு அருங்காட்சியகத்க
ஒட்டி 10,000 ச மீட்டர் நிலப்பரப்பில் கட்டப்பட்டுள்ள இந்
அருங்காட்சியகம் இதுவகர 14 இந்தியப் பிர மர்களின்
வாழ்க்கககய உள்ளடக்கியது.

5. 2022 – ‘MSMEகள் குறித்த பிரம்மொண்ட சர்ெத ச
உச்சிமொநொட்கட’ நடத்துகிற நகரம் எது?
அ) மும்கப

2. ‘Fast and Secured Transmission of Electronic Records’
(FASTER)’ என்ற டிஜிட்டல்
அகமப்பு எது?

ளத்க

ஆ) தசன்கன

அறிமுகப்படுத்திை

இ) புது தில்லி 
ஈ) தடராடூன்

அ) இந்திய ரிசர்வ் வங்கி
ஆ) இந்திய உச்சநீதிமன்ைம் 

✓

MSME அகமச்சகம், இந்திய அரசு மற்றும் அகம ாபாத்தில்
உள்ள இந்திய த ாழில்முகனதவார் வளர்ச்சி நிறுவனம்
(EDII), ஆகியகவ புது தில்லியில் அகமந்துள்ள இந்திய
பன்னாட்டு கமயத்தில், ‘MSMEகள் குறித் பிரம்மாண்ட
சர்வத ச உச்சிமாநாட்கட’ ஏற்பாடு தசய் ன.

✓

இரண்டு நாள் உச்சிமாநாட்டில் இந்தியா மற்றும் உலகம்
முழுவதும் உள்ள த ாழில்முகனதவார், கல்வியாளர்கள்,
தகாள்கக வகுப்பாளர்கள், த ாழில்துகை கலவர்கள்,
த ாழிற்சங்கங்கள், துளிர் நிறுவனங்கள், சமூக ாக்க
நிறுவனங்கள், MSMEகள் மற்றும் சுயஉ வி குழுக்கள்
பங்தகற்ைன.

இ) இந்திய த ர் ல் ஆகையம்
ஈ) மத்திய புலனாய்வுப் பணியகம்
✓

✓



இந்திய கலகம நீதிபதி NV ரமைா, டிஜிட்டல் ளமான
‘Fast and Secured Transmission of Electronic Records’
(FASTER)’ஐ அறிமுகஞ்செய்துவைத்தார்.
இந் த் ளம் நீதிமன்ை அதிகாரிகளால் பாதுகாக்கப்பட்ட
மின்னணு கவல்த ாடர்பு அகலவரிகசமூலம் வழக்கு
சம்பந் ப்பட்டவர்களுக்கு உடனடியாக ஆகைகளின்
மின் நகல்ககள அனுப்ப பயன்படும். இது நீதிமன்ைத்தின்
அகனத்து வககயான ஆகைககளயும் உள்ளடக்கியது.

6. கடதலொரங்களில் ட்பதெப்ப நிகலகை தமம்படுத்தும்
3. ‘மந் ன்’ என்ற ஐடிைொ ொகன த ொடங்கிை ஒழுங்கொற்று

புதிை திட்டம் த ொடங்கப்பட்டுள்ள மொநிலங்கள் எகெ?

அகமப்பு எது?

அ) மிழ்நாடு, மகாராஷ்டிரா & ஒடிஸா

அ) RBI

ஆ) ஆந்திரா, மகாராஷ்டிரா & ஒடிஸா 

ஆ) NABARD

இ) ஆந்திரா, மகாராஷ்டிரா & தகரளா

இ) SEBI 

ஈ) கர்நாடகா, மகாராஷ்டிரா & ஒடிஸா

ஈ) IRDAI
✓

SEBI கலவர் மா பி பூரி புச் BSE, NSE, NSDL, CDSL,
KFintech, CAMS, LinkInTime மற்றும் MCX உள்ளிட்ட
பல்தவறு நிறுவனங்களுடன் இகைந்து ஆறு வார கால
‘மந் ன்’ என்னும் ஐடியாதாவை அறிமுகப்படுத்தினார்.
இந்தியாவில் பத்திரச்சந்க த ாடர்பான தயாசகனகள்
மற்றும் புதுகமயான தீர்வுககள உருவாக்க இது உ வும்.









✓

ஆந்திர பிரத சம், மகாராஷ்டிரா மற்றும் ஒடிஸா ஆகிய
மாநிலங்களின் கடதலாரப் பகுதிகளின் காலநிகலத்
ன்கமகய தமம்படுத்தும் திட்டத்க நடுவண் அரசு
த ாடங்கியுள்ளது.

✓

இத்திட்டம் தமாத் ம் $130.269 மில்லியன் டாலர் (சுமார்
`1,000 தகாடி) தசலவில் தமற்தகாள்ளப்படுகிைது. இதில்
43.419 மில்லியன் டாலர் மானியமும் அடங்கும்.



 











7. உலக ஆட்டிசம் விழிப்புணர்வு நொள் அனுசரிக்கப்படுகிற
த தி எது?
அ) ஏப்ரல்.01
ஆ) ஏப்ரல்.02 
இ) ஏப்ரல்.03
ஈ) ஏப்ரல்.04
✓

✓

உலக ஆட்டிசம் விழிப்புைர்வு நாளானது ஆட்டிசம்
உள்ளவர்கள் அன்ைாடம் சந்திக்கும் சவால்கள் குறித்
விழிப்புைர்கவ ஏற்படுத்துவக தநாக்கமாகக்தகாண்டு
உள்ளது. ஆட்டிசம் ஸ்தபக்ட்ரம் தகாளாறு (ASD) பற்றிய
விழிப்புைர்கவ பரப்புவ ற்காக ஒவ்தவார் ஆண்டும்
ஏப்ரல்.2ஆம் த தி உலக ஆட்டிசம் விழிப்புைர்வு நாள்
தகாண்டாடப்படுகிைது.
‘Inclusion in the Workplace’ என்பது நடப்பு 2022ஆம்
ஆண்டில் வரும் உலக ஆட்டிசம் விழிப்புைர்வு நாளுக்கா
-னக் கருப்தபாருளாகும்.


✓



இந்திய நடிகக தீபிகா படுதகான், ‘Live Love Laugh’
அைக்கட்டகளமூலம் ாம் தமற்தகாண்ட மனநலந்த ாடர்
-பான னது பணிக்காக, ‘TIME 100 – இம்பாக்ட் விருது’
வழங்கி தகௌரவிக்கப்பட்டார். இது, தீபிகா படுதகான்,
கடம் இ ழிடமிருந்து தபறும் இரண்டாவது விருது ஆகும்.


1. ஒகமக்ரானின் புதிய வகக: மும்கபயில் மு ல் பாதிப்பு
ஒகமக்ரானின் புதிய உருமாற்ை வககயான எக்ஸ்இ
கதரானா தீநுண்மியால் பாதிக்கப்பட்டுள்ள மு ல் நபர்
மும்கபயில் கண்டறியப்பட்டுள்ளார்.
ஒகமக்ரான் வககயான பிஏ.2 தீநுண்மிகயவிட எக்ஸ்இ
வகக தீநுண்மி 10 ச வீ ம் தவகமாகப் பரவக்கூடியது.
இந் ப் புதிய வகக தீநுண்மி முந்க ய கதரானா
வககககளவிட தவகமாகப் பரவக்கூடியது என்று உலக
சுகா ார அகமப்பும் த ரிவித்துள்ளது.

8. ‘த சிை கடல்சொர் நொள்’ அனுசரிக்கப்படுகிற த தி எது?
அ) ஏப்ரல்.01

2. மூன்று மா ங்களில் கடலில் விடப்பட்ட21,000 ஆலிவ்
ரிட்லி ஆகமக் குஞ்சுகள்

ஆ) ஏப்ரல்.03
இ) ஏப்ரல்.05 
ஈ) ஏப்ரல்.07
✓

ஒவ்தவார் ஆண்டும் ஏப்ரல்.5 அன்று த சிய கடல்சார்
நாகள இந்தியா தகாண்டாடுகிைது. இந் ஆண்டு இ ன்
59ஆவது நாகளக் குறிக்கிைது. “Sustainable Shipping
beyond Covid-19” என்பது இந் ஆண்டில் (2022) ைரும்
இந்நாளுக்காைக் கருப்தபாருளாகும். சர்வத ச வர்த் கம்
மற்றும் தபாருளா ாரம்பற்றிய விழிப்புைர்கவ ஏற்படுத்
1964ஆம் ஆண்டில் இந்நாள் மு லில் அனுசரிக்கப்பட்டது.

9. உலக சுகொ ொர நொள் தகொண்டொடப்படுகிற த தி எது?
அ) ஏப்ரல்.01
ஆ) ஏப்ரல்.03
இ) ஏப்ரல்.05
ஈ) ஏப்ரல்.07 
✓

உலக சுகா ார அகமப்பு மற்றும் இன்னபிை த ாடர்புகடய
அகமப்புகளின் அனுசரகையின்கீழ் உலகம் முழுவதும்
சுகா ாரம் குறித் விழிப்புைர்கவ ஏற்படுத்துவ ற்காக
ஏப்.7 உலக சுகா ார நாளாகக் தகாண்டாடப்படுகிைது.
“Our Planet, Our Health” என்பது நடப்பு 2022ஆம் ஆண்டில்
வரும் இந்நாளுக்கானக் கருப்தபாருளாகும்.

10. ‘கடம்100 - இம்பொக்ட் விருதுகளில்’ இடம்தபற்றுள்ள
இந்திை ஆளுகம யார்?
அ) விராட் தகாலி
ஆ) சிவகார்த்திதகயன்
இ) தீபிகா படுதகான் 
ஈ) PV சிந்து



தசன்கனயில் வனத்துகை சார்பில் அகமக்கப்பட்ட
தபாறிப்பகம்மூலம் கடந் மூன்று மா ங்களில் 21,338
ஆலிவ் ரிட்லி ஆகமக் குஞ்சுகள் கடலில் விடப்பட்டுள்ளன.
உலகில் உள்ள 7 வககயான கடல் ஆகமகளில் மிகவும்
சிறிய உடல் அகமப்கபக் தகாண்டுள்ளது ஆலிவ் ரிட்லி
ஆகமகள். பங்குனி மா த்தில் இகவ முட்கட இடுவ ால்
‘பங்குனி
ஆகமகள்’
என்றும்
மிழில்
இகவ
அகழக்கப்படுகின்ைன.
அழியும் நிகலயில் உள்ள உயிரினமாக சர்வத ச
இயற்கக பாதுகாப்புச் சங்கத் ால் பட்டியலிடப்பட்டுள்ள
இகவ, 2 ½ அடி நீளமும், அகலமும் தகாண்டகவயாகும்.
12 மு ல் 15 ஆண்டுகளில் பருவத்க அகடயும் இந்
ஆகமகள், ான் பிைந் கடற்ககரக்கு வந்து முட்கடயிட்டு
குஞ்சு தபாறிக்கும் ன்கம தகாண்ட ாகும். மிழகத்தின்
கடற்ககரகளில் ஜனவரி மா ம் மு ல் ஏப்ரல் மா ம் வகர
முட்கடயிடும். ஒரு தபண் ஆகம 50 மு ல் 190 வகர
முட்கடயிட்டு 45 நாள் மு ல் 60 நாள்களுக்குள் குஞ்சு
தபாறிக்கும்.
அச்சுறுத் ல்: 1,000 ஆலிவ் ரிட்லி ஆகமக்குஞ்சுகள்
பிைந் ால் அதில் 1 மட்டுதம உயிர்வாழ்வ ாக ஆய்வுகள்
கூறுகின்ைன.
மீன்பிடிக்கப்
பயன்படும்
இழுகவ
வகலயில் சிக்கி உயிரிழப்பது, தவளிச்சத்க தநாக்கி
நகருந் ன்கமதகாண்ட ஆகமக்குஞ்சுகள் கடதலாரத்தில்
தபாருத் ப்பட்டுள்ள அதிக திைனுள்ள மின்விளக்குககள
தநாக்கிச்தசல்வ ால் பிை இகர உன்னிகள், நீர்ச்சத்து
குகைபாட்டால் உயிரிழக்கின்ைன. கடற்ககரயில் இடும்
முட்கடககள நாய், நரி உண்பது, தபாதுமக்கள் சிலர்
எடுத்துச்தசல்வதுதபான்ை காரைங்களாலும், சுற்றுச்
சூழல் பாதிப்பாலும் இவற்றின் இனப்தபருக்கம் குகைந்து
வருகிைது.
21,000 ஆகமக் குஞ்சுகள்: ற்தபாது வகர 21,338
ஆகமக் குஞ்சுகள் கடலில் விடப்பட்டுள்ளன.









 















3. 2023ஆம் ஆண்டு இறுதியில் உலக மு லீட்டாளர்கள்
மாநாடு: மு ல்வர் மு க ஸ்டாலின் அறிவிப்பு

6. தவளாண் ஏற்றுமதி `3.79 லட்சம் தகாடிகய எட்டி
சா கன

2023-ஆம் ஆண்டு இறுதியில் உலக மு லீட்டாளர்கள்
மாநாடு மிழ்நாட்டில் நடத் ப்படும் எனப் தபரகவயில்
மு ல்வர் மு க ஸ்டாலின் கூறினார்.

இந்தியாவின் தவளாண் தபாருள்களின் ஏற்றுமதி `3.79
லட்சம் தகாடிகய (5,000 தகாடி டாலர்) எட்டி வரலாற்று
உச்சத்க த் த ாட்டுள்ளது.

மிழ்நாடு சட்டப்தபரகவயில் 110-ஆவது விதியின் கீழ்
மு ல்வர் மு க ஸ்டாலின் தவளியிட்ட அறிவிப்பு:

அரிசி, தகாதுகம, சர்க்ககர, இ ர ானியங்கள் மற்றும்
இகைச்சிதபான்ை முக்கிய தபாருள்கள் இதுவகர இல்லா
அளவுக்கு அதிகமாக ஏற்றுமதி தசய்யப்பட்டுள்ளது.

உலக மு லீட்டாளர்கள் மாநாடு: வரும் தம மா த்தில்
சுவிட்சர்லாந்து நாட்டில் நடக்கவுள்ள உலகப்தபாருளா ார
அகமப்பின் வருடாந்திர கூட்டத்திலும், தஜர்மனி நாட்டில்
ஹாதனாவர் நிகழ்விலும், ஜூன் மா த்தில் இங்கிலாந்தில்
நகடதபைவுள்ள ‘Global of Shore Wind’ நிகழ்விலும்,
ஜூகல மா த்தில் அதமரிக்கா நாட்டிலும், முன்னணி
மு லீட்டாளர்ககளச் சந்தித்து,
மிழ்நாட்டின் த ாழில்
வளர்ச்சிக்குத் த கவயான மு லீடுககள ஈர்ப்ப ற்கான
முயற்சிகள் ஏற்தகனதவ த ாடங்கியுள்ளன.
எல்லாவற்றுக்கும் முத் ாய்ப்பாக 2023-ஆம் ஆண்டு
இறுதியில் உலக மு லீட்டாளர்கள் மாநாடு மிழகத்தில்
சிைப்பாக நடத் ப்படும் என்ைார் மு ல்வர் மு க ஸ்டாலின்.
4. மிழகத்தில் புக சாக்ககடகள் தூய்கமப்படுத்தும்
பணியில் 214 தபர் பலி: நாட்டில் அதிகபட்சம்
கடந் 1993-ஆம் ஆண்டு மு ல் இதுவகர, நாட்டில்
அதிகபட்சமாக மிழ்நாட்டில் 214 தபர் புக சாக்ககடகய
தூய்கமப்படுத்தும்
பணியின்தபாது
உயிரிழந் ாக
மத்திய அரசு த ரிவித்துள்ளது.
கடந் 1993-ஆம் ஆண்டு மு ல் இதுவகர, நாட்டில் 971
தபர் புக சாக்ககடககளத் தூய்கமப்படுத்தும் பணியின்
தபாது இைந்துள்ளனர். அதிகபட்சமாக மிழ்நாட்டில் 214
தபர் உயிரிழந் னர். அ கனத்த ாடர்ந்து குஜராத்தில் 156
தபர், உத் ர பிரத சத்தில் 106 தபர் பலியாகியுள்ளனர்.
5. இந்தியாவில் ான் சாகல
உயிரிழப்பு: நிதின் கட்கரி

விபத்துகளால்

அதிக

பன்னாட்டளவில் இந்தியாவில் ான் சாகல விபத்துகளால்
அதிக உயிரிழப்புகள் ஏற்படுவ ாக நாடாளுமன்ைத்தில்
மத்திய சாகலப் தபாக்குவரத்து, தநடுஞ்சாகலகள் துகை
அகமச்சர் நிதின்கட்கரி கவகல த ரிவித் ார்.
தஜனீவாவில் உள்ள சர்வத ச சாகலக்கூட்டகமப்பு
தவளியிட்ட உலக சாகல விபத்துகள் புள்ளிவிவரங்கள் 2018-இன்படி, சாகல விபத்துகளின் எண்ணிக்ககயில்
இந்தியா மூன்ைாமிடம் வகிக்கிைது. சாகல விபத்தில்
பலியாதனார்களின் எண்ணிக்ககயில் இந்தியா மு ல்
இடமும், காயமகடந் வர்களின் எண்ணிக்ககயில் 3ஆம்
இடமும் வகிக்கிைது.
தமலும் கடந் 2020-இல் சாகல விபத்தில் பலியானவர்
-களில் 69.8 ச வீ த்தினர் 18-45 வயதுக்குட்பட்தடார்
ஆவர். நாட்டில் 22 பசுகமவழி தநடுஞ்சாகலககள
(`1,63,350 தகாடி மதிப்பில் 2,485 கிமீ தூர 5 விகரவுச்
சாகலகள், `1,92,876 தகாடி மதிப்பில் 5,816 கிமீ அணுகு
தநடுஞ்சாகலகள்) தமம்படுத் உத்த சிக்கப்பட்டுள்ளது.









கடந்
நிதியாண்டில் (2021-22)-இல் தவளாண்
தபாருள்களின் ஏற்றுமதி (கடல் & த ாட்டப்தபாருட்கள்
உட்பட) 5,000 தகாடி டாலர்ககள (சுமார் `3.79 லட்சம்
தகாடி) கடந்துள்ளது. இது தவளாண் ஏற்றுமதியில்
இதுவகர எட்டப்படா அதிகபட்ச அளவாகும்.
வணிக நுண்ைறிவு மற்றும் புள்ளியியல் துகை
கலகம இயக்குநர் தவளியிட்ட புள்ளிவிவரங்களின்படி,
2021-22 ஆண்டில் தவளாண் ஏற்றுமதி 19.92%
அதிகரித்து 5,021 தகாடி டாலர்ககளத் த ாட்டுள்ள ாகத்
த ரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
விவசாயிகளின் வருவாகய தமம்படுத்தும் பிர மரின்
த ாகலதநாக்குப் பார்கவகய நனவாக்க கடந் இரு
ஆண்டுகளில் இந் ச் சா கன தபரிதும் உ விடும். அரிசி
`73,321 தகாடி (965 தகாடி டாலர்), தகாதுகம `16,639
தகாடி (219 தகாடி டாலர்), சர்க்ககர `34,951 தகாடி (460
தகாடி டாலர்) மற்றும் பிை ானியங்கள் `8,205 தகாடி
(108 தகாடி டாலர்) தபான்ை முக்கிய தபாருள்கள் இதுவகர
இல்லா வககயில் அதிக ஏற்றுமதி எட்டப்பட்டுள்ளன.
அரிசிக்கு உலகச் சந்க யில் கிட்டத் ட்ட 50 ச வீ
பங்களிப்கப இந்தியா ககப்பற்றியுள்ளது.
கடல்சார் தபாருள்களின் ஏற்றுமதி `58,581 தகாடியாக
(771 தகாடி டாலர்) உள்ளது. இ ன்மூலம் தமற்கு வங்கம்,
ஆந்திர
பிரத சம்,
ஒடிஸா,
மிழ்நாடு,
தகரளம்,
மகாராஷ்டிரம், குஜராத் ஆகிய கடதலார மாநிலங்களில்
உள்ள விவசாயிகள் பயனகடகின்ைனர்.
மசாலா தபாருள்களின் ஏற்றுமதி த ாடர்ந்து இரண்டாவது
ஆண்டாக (`30,392 தகாடி) 400 தகாடி டாலர்ககள
எட்டியுள்ளது.
மிகப்தபரிய
அளவில்
விநிதயாகப்
பிரச்கனககள எதிர்தகாண்டதபாதிலும், காபி ஏற்றுமதி
மு ல் முகையாக `7,598 தகாடிகய (100 தகாடி டாலர்)
கடந்துள்ளது. இ ன்மூலம் கர்நாடகம், தகரளம் மற்றும்
மிழ்நாடு ஆகிய மாநிலங்களில் உள்ள காபி விவசாயிகள்
பயனகடந்துள்ளனர்.
மத்திய தசய்தி கவல் பிரிவு தவளியிட்ட தசய்திக்குறிப்பில்
இது த ரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
7. முதகஷ் அம்பானி மு லிடம், அ ானி இரண்டாம் இடம்:
இந்தியாவின் டாப் 10 தகாடீஸ்வரர்கள் யார் யார்? தபார்ப்ஸ் பட்டியல்
2022-க்கான இந்தியாவின் டாப் 10 தகாடீஸ்வரர்கள்
பட்டியகல தவளியிட்டுள்ளது தபார்ப்ஸ். இதில் முதகஷ்
அம்பானி மு லிடத்திலும், அ ானி இரண்டாம் இடத்திலும்
உள்ளனர்.



 















அதமரிக்காவின் பிரபல வணிக பத்திரிகக நிறுவனமான
‘தபார்ப்ஸ்’ ஆண்டுத ாறும் உலகின் மு ல்நிகல
தகாடீஸ்வரர்கள் பட்டியகல தவளியிடுவது வழக்கம்.
அந்
வககயில் நடப்பாண்டுக்கான பட்டியகலயும்
தபார்ப்ஸ் தவளியிட்டுள்ளது. இந் ப் பட்டியலில் தமாத் ம்
2,668 தகாடீஸ்வரர்கள் இடம்தபற்றுள்ளனர். அவர்களின்
தமாத் தசாத்து மதிப்பு 12.7 டிரில்லியன் அதமரிக்க
டாலர்கள் என த ரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
சுமார் $219 பில்லியன் டாலர்ககள
னது தசாத்து
மதிப்பாக தகாண்டுள்ள தடஸ்லா நிறுவனர் எலான் மஸ்க்
உலக தகாடீஸ்வரர்களில் மு லிடத்தில் உள்ளார்.
அதமசான் நிறுவனர் தஜப் தபதசாஸ் $171 பில்லியன்
டாலர்கள் தசாத்து மதிப்புடன் 2ஆவது இடத்தில் உள்ளார்.
உலக அளவில் தகாடீஸ்வரர்ககள அதிகம் தகாண்டுள்ள
நாடுகளில் இந்தியா மூன்ைாவது இடத்தில் உள்ளது.
தபார்ப்ஸ் பட்டியலில் இடம்தபற்றுள்ள இந்தியாவின் மு ல்
10 தகாடீஸ்வரர்கள் யார் யார்?
10ஆம் இடத்தில் தகாட்டக் மகிந்திரா வங்கியின் நிர்வாக
இயக்குநர் உ ய் தகாட்டக், 9ஆமிடத்தில் மருந்துககளத்
யாரித்து வரும் சன் பார்மா நிறுவனர் திலீப் சாங்க்வி,
8ஆம் இடத்தில் ஆதித்யா பிர்லா, 7ஆவது இடத்தில் ஓ பி
ஜிண்டால், 6ஆவது இடத்தில் ஆர்சிலர் மிட்டல் நிறுவனத்
கலவராக உள்ள லட்சுமி மிட்டல், 5ஆவது இடத்தில் டிமார்ட் நிறுவனர் ரா ாகிஷன் மானி, 4ஆவது இடத்தில்
சீரம் இன்ஸ்டிடியூட் நிர்வாக இயக்குநர் கசரஸ்
பூனவல்லா, 3ஆவது இடத்தில் மிழகத்தில் பிைந் வரான
HCL நிறுவனத்தின் நிறுவனர் ஷிவ் நாடார், 2ஆவது
இடத்தில் துகைமுகங்கள், விமான நிகலயங்கள்,
நிலக்கரி, மின் உற்பத்தி மற்றும் ரியல் எஸ்தடட் மு லான
த ாழில்களில் ஈடுபட்டு வரும் அ ானி குழும நிறுவனர்
தகௌ ம் அ ானி, மு ல் இடத்தில் தபட்தரா தகமிக்கல்,
எண்தைய் மற்றும் எரிவாயு, தடலிகாம் மற்றும் ரீதடயில்
மாதிரியான த ாழில்களில் ஈடுபட்டு வரும் ரிகலயன்ஸ்
குழுமத் கலவர் முதகஷ் அம்பானி உள்ளனர்.
டாப் 10 உலக தகாடீஸ்வரர்களில் பத் ாவது இடத்தில்
உள்ளார் அம்பானி.
8. கல்கி வாழ்க்கக வரலாறு ஆங்கிலத்தில் தவளியீடு
புகழ்தபற்ை ‘தபான்னியின் தசல்வன்’ நாவகலப் பகடத்
எழுத் ாளர் கல்கி கிருஷ்ைமூர்த்தியின் வாழ்க்கக
வரலாறு ஆங்கிலத்தில் பகடக்கப்பட்டுள்ளது.
‘Kalki Krishnamurthy: His Life on Times’ என்னும் தபயரில்
அந்நூல் பகடக்கப்பட்டுள்ளது. மு ல் நூகல தபற்றுக்
தகாண்டார் தசன்கன உயர்நீதிமன்ைத்தின் முன்னாள்
நீதிபதி தக சந்துரு.
கல்கியின் வாழ்க்கக வரலாறு கடந் 1973இல் மிழில்
தவளியீடு கண்டது. அந்நூகல ஆங்கிலத்தில் தமாழி
தபயர்த்துள்ளார்
கல்கியின்
தபத்தியான
தகௌரி
இராமநாராயைன்.











 











1. எஃகு கழிவுகளால் ஆன முதல் சாலைலைப் பெறவுள்ள


✓

இந்தியாவும் ஆஸி’உம் ஜைாருளாதார ஒத்துபழப்பு மற்றும்
வர்த்தக ஒப்ைந்தத்தில் (IndAus ECTA) பகஜயழுத்திட்டன.
இது ஆஸ்தியரலியாவிற்கு ஏற்றுமதி ஜசய்யப்ைடும்
இந்தியப் ஜைாருட்களுக்கு 96% வரி அணுகபல வழங்க
எண்ணுகிறது. ஏற்றுமதியில் ஜைாறியியல் ஜைாருட்கள்,
இரத்தினங்கள் மற்றும் நபககள், ெவுளி, ஆபட மற்றும்
யதால் ஜைாருட்கள் ஆகியபவ அடங்கும்.

✓

இந்த ஒப்ைந்தம் ஐந்து ஆண்டுகளில் $45-50 பில்லியன்
டாலர்கள் வபர ஜைாருட்கள் மற்றும் யசபவகளில் இரு
தரப்பு வர்த்தகத்பத அதிகரிக்கும். யமலும், இந்தியாவில் 1
மில்லியனுக்கும்
அதிகமான
யவபலவாய்ப்புகபள
உருவாக்கும் என எதிர்ைார்க்கப்ைடுகிறது.

இந்திை நகரம் எது?
அ) மும்பை
ஆ) சூரத் 
இ) ஜெய்ப்பூர்
ஈ) சண்டிகர்
✓

✓

எஃகுக்கழிவுகளாலான சாபல வாய்க்கப்ஜைற்ற இந்தியா
-வின் முதல் நகரமாக சூரத் ஆனது. இது நிபலயான
வளர்ச்சிக்கு எடுத்துக்காட்டாகக் கருதப்ைடுகிறது. CSIR
இந்தியா (அறிவியல் & ஜதாழிற்துபற ஆராய்ச்சிக் கழகம்)
மற்றும் CRRI (மத்திய சாபல ஆராய்ச்சி நிறுவனம்)
உடன் ஆர்ஜசலர் மிட்டல் நிப்ைான் ஸ்டீல் இந்தியாவால்
இபைந்து இந்தச் சாபல அபமக்கப்ைட்டது.



5. பொருளாதார பநருக்கடி பதாைர்ொன எதிர்ப்புகளுக்கு
இலைநை நாடு தழுவிை அவசரநிலைலை அறிவித்துள்ள
ஆசிை நாடு எது?

இது எஃகு அபமச்சகம் மற்றும் இந்திய அரசாங்க மதியு
-பரயகமான NITI ஆயயாக்கின் ஆதரவின்கீழ் உள்ளது.

அ) மியான்மர்

2. ொரதிை ரிசர்வ் வங்கி நநாட் முத்ரன் தனியார் லிட்’இன்

ஆ) ஆப்கானிஸ்தான்

‘வர்னிகா’ லை உற்ெத்திப் பிரிவானது கீழ்காணும் எந்த
நகரத்தில் திறக்கப்ெட்டுள்ளது?

இ) இலங்பக 

அ) ஜசன்பன

ஈ) ைாகிஸ்தான்
✓

ஆ) பமசூரு 
இ) புது தில்லி
ஈ) ஜகால்கத்தா
✓

இந்திய ரிசர்வ் வங்கியின் (RBI) ஆளுநர் சக்திகாந்த தாஸ்,
பமசூரில் உள்ள ைாரதிய ரிசர்வ் வங்கி யநாட் முத்ரன்
தனியார் நிறுவனத்தின் (BRBNMPL) பம உற்ைத்திப்
பிரிவான ‘வர்னிகா’பவ நாட்டுக்கு அர்ப்ைணித்தார். இது
இந்திய ரிசர்வ் வங்கியின் (RBI) முழு-உரிபமயுபடய
துபை நிறுவனமாகும்.

6. ‘சாஜிபு நநாங்ைா ெண்ொ’ என்ெது எந்த ைாநிைத்தின்
ொரம்ெரிை விைாவாகும்?
அ) யமற்கு வங்காளம்
ஆ) ஒடிஸா
இ) மணிப்பூர் 

3. ‘ொலிகாத்தான்’ என்ெது அபைரிக்கப் ெலைகளுக்கும்
கீழ்காணும் எந்நாட்டிற்கும் இலைநை நலைபெறும் கூட்டு
இராணுவப் ெயிற்சிைாகும்?

ஈ) அஸ்ஸாம்
✓

‘சாஜிபு யநாங்மா ைண்ைா’ என்ைது நிலவுப் புத்தாண்டாக
மணிப்பூரில் உள்ள சனாமாஹிசம் மதத்பதப் பின்ைற்று
-யவாரால் ஜகாண்டாடப்ைடும் ஒரு ைாரம்ைரிய ைண்டிபக
ஆகும். இந்நாள் ஜைரும்ைாலும் சந்திர மாதமான சாஜிபுவின்
முதல் நாளில் அனுசரிக்கப்ைடுகிறது.

✓

‘மீயதய் ஜசய்ரவ்ைா’ அல்லது ‘சாஜிபு ஜசய்ரவ்ைா’ என்றும்
அபழக்கப்ைடும் இவ்விழா, மணிப்பூரின் மிகப்ஜைரிய இன
சமூகங்களில் ஒன்றான ஜமய்யட இன மக்களால்
ஜகாண்டாடப்ைடுகிறது.

அ) இத்தாலி
ஆ) பிலிப்பைன்ஸ் 
இ) ெப்ைான்
ஈ) இலங்பக
✓

அஜமரிக்கா மற்றும் பிலிப்பைன்ஸின் தற்காப்புப் ைபடகள்
பிலிப்பைன்ஸில், ‘ைாலிகாத்தான் – 2022’ என்ற ஜையரில்
மிகப்ஜைரிய கூட்டு இராணுவப் ையிற்சிபய ஜதாடங்கின.

✓

12 நாள் நடக்கும் இந்தப் ையிற்சியில் கிட்டத்தட்ட 9,000
பிலிப்பைன்ஸ் மற்றும் அஜமரிக்க வீரர்கள் ஈடுைடுத்தப்ைட்
-டுள்ளனர்.

இலங்பகயில் ஏற்ைட்டுள்ள யமாசமான ஜைாருளாதார
ஜநருக்கடிக்கு இபடயய இலங்பக அதிைர் யகாத்தைய
இராெைக்ச நாடு தழுவிய அவசரநிபலபய அறிவித்து
உள்ளார். இந்த அறிவிப்பு ஏப்ரல்.1 முதல் உடனடியாக
அமலுக்கு வரும்.

7. ‘நவீன தடுப்ொற்றலிைல் ெயிற்சி பதாைர்ொன உைகளா
-விை ஒத்துலைப்பு’க் கூட்ைத்லத நைத்திை நகரம் எது?
அ) நியூயார்க்

4. இந்திைா சமீெத்தில் எந்த நாட்டுைனான பொருளாதார

ஆ) ஜெனிவா 

ஒத்துலைப்பு & வர்த்தக ஒப்ெந்தத்தில் லகபைழுத்திட்ைது?

இ) ஜைர்லின்

அ) ெப்ைான்

ஆ) ஜெர்மனி

ஈ) ைாரிஸ்

இ) ஆஸ்தியரலியா 

ஈ) பிரான்ஸ்







✓



‘நவீன தடுப்ைாற்றலியல் ையிற்சி ஜதாடர்ைான உலகளா விய ஒத்துபழப்பு’க்கூட்டமானது சமீைத்தில் ஜெனிவாவில்



 











நபடஜைற்றது. இக்கூட்டத்தில், உலகம் முழுவதும் உள்ள
சுகாதாரப்ைணியாளர்களுக்கான அடிப்ைபட தடுப்ைாற்றலி
-யல் ையிற்சியின் அவசியம் குறித்து விவாதிக்கப்ைட்டது.
✓

யதசிய யநாய்த்தடுப்பு ஜதாழினுட்ை ஆயலாசபன குழுவில்
(NTAGEI) COVID-19 ைணிக்குழுவின் தபலவரான Dr NK
அயராரா இந்தியாபவப் பிரதிநிதித்துவப்ைடுத்தினார்.

8. உட்கட்ைலைப்பு குத்தலக ைற்றும் நிதி நசலவகளின்
(IL&FS) தலைவர் ைற்றும் நிர்வாக இைக்குநராக நிைைனம்
பசய்ைப்ெட்டுள்ளவர் ைார்?
அ) உர்ஜித் ையடல்
ஆ) C S இராென் 
இ) இரகுராம் இராென்
ஈ) விரால் ஆச்சார்யா
✓

மத்திய அரசானது C S இராெபன ஆறு மாத காலத்திற்கு
உட்கட்டபமப்பு குத்தபக மற்றும் நிதி யசபவகள் (IL&FS)
தபலவர் மற்றும் நிர்வாக இயக்குநராக நியமித்துள்ளது.

✓

மார்ச் இறுதி வபர, இந்நிறுவனம் 55,000 யகாடி ரூைாய்
கடனுக்குத் தீர்வுகண்டுள்ளது. இதில், ஜசாத்துக்கபளப்
ைைமாக்குதல் மற்றும் கடபனத் திருப்பிச் ஜசலுத்துதல்
ஆகியவற்றின்மூலம் `21,000 யகாடி விடுவிக்கப்ைட்டு
உள்ளது. தீர்க்கப்ைட்ட கடனானது தீர்க்கப்ைடும் என்று
எதிர்ைார்க்கப்ைட்ட ஜமாத்த கடனில் 90% ஆகும்.

9. ‘வினை சைரசிை நைாஜனா’வை அறிவித்துள்ள இந்திை
ைாநிைம் / UT எது?






1. தூய்பமயான உைவுவளாகம் திட்டத்தின்கீழ் ICF-க்கு
ஐந்து நட்சத்திர தரச்சான்றிதழ்
ஜசன்பன இபைப்பு ஜைட்டி ஜதாழிற்சாபலக்கு (ICF)
இந்திய உைவு ைாதுகாப்பு மற்றும் தரக்கட்டுப்ைாட்டு
நிறுவனத்தின் ‘தூய்பமயான உைவு வளாகத்துக்கான’
5 நட்சத்திர தரச்சான்றிதழ் வழங்கப்ைட்டுள்ளது.
இந்திய அரசின் உடல்நலம் மற்றும் குடும்ைநல
அபமச்சகத்தின் கட்டுப்ைாட்டின் கீழ், இந்திய உைவு
ைாதுகாப்பு மற்றும் தரக்கட்டுப்ைாட்டு நிறுவனம் (ஊநநஅஐ)
ஜசயல்ைடுகிறது. இந்த நிறுவனம், ஜைாதுமக்கள் உடல்நல
ைாதுகாப்பை உறுதி ஜசய்யும் வபகயில், நாடு முழுவதும்
ைல்யவறு நடவடிக்பககபள எடுத்து வருகிறது.
‘தூய்பமயான உைவு வளாகம்’ என்னும் திட்டத்தின்
கீழ், இந்நிறுவனம் சார்பில், ைல்யவறு ைள்ளிகள், ைல்கபலக்
கழகங்கள்,
கல்லூரிகள்,
மருத்துவமபனகள்,
ைணியிடங்கள் உள்ளிட்ட ைல்யவறு அபமப்புகளுக்கு
தரச்சான்றிதழ் வழங்கப்ைடுகிறது.
2. நடமாடும் மருத்துவ வாகன யசபவ
‘மக்கபளத் யதடி மருத்துவம்’ திட்டத்தின்கீழ் `70 யகாடி
ஜசலவில் ஜசன்பன ஜமரினாவில் நடமாடும் மருத்துவ
வாகன யசபவ திட்டத்பத முதல்வர் மு க ஸ்டாலின்
ஜகாடியபசத்து ஜதாடக்கி பவத்தார்.
`70 யகாடி ஜசலவில் 389 மருத்துவ வாகனங்கபள
முதல்வர் ஜசன்பனயில் ஜகாடியபசத்து ஜதாடக்கினார்.

அ) ஆந்திர பிரயதசம்
ஆ) கர்நாடகா 
இ) யகரளா

3. காலணி
வடிவபமப்பு, உற்ைத்தி: பதவான்
நிறுவனத்துடன் `1,000 யகாடியில் அரசு ஒப்ைந்தம்

ஈ) குெராத்
✓

கர்நாடக மாநில அரசு, மாநிலம் முழுவதும் உள்ள கிராமப்
ைஞ்சாயத்துகளில்
தீண்டாபமபய
ஒழிப்ைதற்கான
விழிப்புைர்வு திட்டமான, ‘வினய சமரஸ்ய யயாெனா’
என்ற திட்டத்பத அறிவித்துள்ளது. இந்தத் திட்டத்திற்கு 3
வயது தலித் சிறுவன் வினயின் ஜையர் இடப்ைட்டுள்ளது.

பதவானின் புகழ்ஜைற்ற காலணி வடிவபமப்பு, உற்ைத்தி
நிறுவனமான ஹாங்பூ தமிழ்நாட்டில் தனது ஆபலபய
அபமக்கவுள்ளது. இதற்கான ஒப்ைந்தம் முதலபமச்சர்
முன்னிபலயில் தமிழ்நாடு அரசுடன் ஜசய்யப்ைட்டது.
`1,000 யகாடி முதலீட்டில் 20,000 யைருக்கு யவபல
வாய்ப்பு அளிக்க ஒப்ைந்தத்தில் வபக ஜசய்யப்ைட்டுள்ளது.

10. பெண்களுக்கு இைவச சட்ை உதவி வைங்குவதற்காக,
‘DSLSA சட்ை உதவிைகத்லத’த்பதாைங்கிை அலைப்பு எது?
அ) ஐநா ஜைண்கள்
ஆ) யதசிய ஜைண்கள் ஆபையம் 
இ) UNICEF
ஈ) NITI ஆயயாக்
✓

✓

யதசிய ஜைண்கள் ஆபையமானது (NCW) தில்லி மாநில
சட்ட யசபவகள் ஆபையத்துடன் (DSLSA) இபைந்து
‘சட்ட உதவியகம்’ என்றஜவான்பறத் ஜதாடங்கியுள்ளது.
ஜைண்களுக்கு இலவச சட்ட உதவிகபள வழங்கி
அவர்தம் குபறகபளத் தீர்க்க ஒற்பறச்சாளர வசதியாக
இது ஜசயல்ைடும்.









4. அஜமரிக்க உச்சநீதிமன்றத்துக்கு முதல் கருப்பின
ஜைண் நீதிைதி நியமனம்
அஜமரிக்க உச்சநீதிமன்றத்தின் நீதிைதியாக கருப்பினத்
-பதச் யசர்ந்த யகதன்ஜி பிஜரளன் ொக்சபன நியமிக்க
அந்நாட்டு நாடாளுமன்ற யமலபவ ஒப்புதல் அளித்தது.
அஜமரிக்க உச்சநீதிமன்றத்தின் முதல் கருப்பின ஜைண்
நீதிைதி என்ற ஜைருபமபய இவர் ஜைறுகிறார்.
தற்யைாது தபலநகர் வாஷிங்டனில் உள்ள ஜகாலம்பியா
மாவட்ட யமல்முபறயீட்டு நீதிமன்ற நீதிைதியாக உள்ள
யகதன்ஜி பிஜரளன் ொக்சன் (51) அஜமரிக்க உச்சநீதி
மன்றத்தின் மூன்றாவது ஜைண் நீதிைதியாக இருப்ைார்.



 













1. 2022இல் 5ஆவது BIMSTEC உச்சிமாநாட்டை நைத்தும்



ஷாகவ பின்னுக்குத் தள்ளி, இந்தியாவின் மெல்வச்
சீமாட்டி ஆனார்.

நாடு எது?
அ) இந்தியா

4. மாநில பல்லுயிர் உத்தி மற்றும் செயல்திட்ைத்டத

ஆ) இலங்கை 

(SBSAP) உருவாக்க, WWF இந்தியாவுைன் ஒப்பந்தத்தில்
டகசயழுத்திட்ை இந்திய மாநிலம் எது?

இ) மியான்மர்
ஈ) பூடான்
✓

✓

ஐந்தாவது BIMSTEC (Bay of Bengal Initiative for MultiSectoral Technical and Economic Cooperation) உச்சி
மாநாடு இலங்கையால் நடத்தப்பட்டது. பிரதமர் நரரந்திர
ரமாடி, இந்த மாநாட்டில் மமய்நிைராை ைலந்துமைாண்டார்.
ரமலும், BIMSTEC மெயலைத்தின் பட்மெட்கட ரமம்படுத்து
-வதற்ைாை $1 மில்லியன் டாலர்கள் நிதியுதவிகயயும்
அவர் அறிவித்தார்.
“Bimstec-Towards

அ) ைர்நாடைா
ஆ) அஸ்ஸாம்
இ) அருணாச்ெல பிரரதெம் 
ஈ) ரைரளா
✓

a

Resilient Region, Prosperous
Economies, Healthy Peoples” என்பது மைாழும்புவில்
நடந்த இந்த உச்சிமாநாட்டின் ைருப்மபாருளாகும்.

மாநில பல்லுயிர் உத்தி & மெயல்திட்டத்கத (SBSAP)
உருவாக்ை அருணாச்ெல பிரரதெம் WWF இந்தியாவுடன்
ஓர் ஒப்பந்தம் மெய்துள்ளது. SBSAP ஆனது 2020-க்குப்
பிந்கதய உலைளாவிய பல்லுயிர் ைட்டகமப்பு மற்றும்
பக்ரை பிரைடனம் ஆகியவற்றுக்கு இணக்ைமாை இருக்கும்.

5. இந்தியாவில் ஒளிபரப்பு சதாைர்பான னெடவகளுக்காக
2. ‘ஹுருன் உலகளாவிய U-40 தானே உருவாே பில்

சதாைங்கப்பட்ை இடையதளத்தின் சபயர் என்ன?

-லியனர்கள்-2022’இல் இந்தியாவின் தரநிடல என்ன?

அ) பிராட்ைாஸ்ட் ரெவா ரபார்டல் 

அ) இரண்டாவது

ஆ) பாரத் பிராட்ைாஸ்ட்

ஆ) மூன்றாவது

இ) ஆத்மநிர்பர் பிராட்ைாஸ்ட்

இ) நான்ைாவது 

ஈ) இ-பிராட்ைாஸ்ட் ரபார்டல்

ஈ) ஆறாவது
✓

✓

✓

ஒளிபரப்பு உரிமங்ைள், அனுமதிைள் & பதிவுைளுக்ைான
விண்ணப்பங்ைகள விகரவாை தாக்ைல்மெய்வதற்கும்
மெயலாக்குவதற்கும் அரொங்ைம் புதிய ஒளிபரப்பு ரெகவ
இகணயதளத்கத அறிமுைப்படுத்தியுள்ளது.

✓

$76 பில்லியன் டாலர்ைளுடன் 40 வயதுக்குட்பட்ரடாருள்
மார்க் ெூக்ைர்மபர்க் (37) உலகின் நம்பர்.1ஆை உள்ளார்.
டிக்டாக் நிறுவனர் ொங் யிமிங் (39), $54 பில்லியன்
டாலர்ைளுடன் இரண்டாவது இடத்தில் உள்ளார்.

‘பிராட்ைாஸ்ட் ரெவா ரபார்டல்’ என்ற மபயரிலான இது
மெயற்கைக்ரைாள் மதாகலக்ைாட்சி அகலவரிகெைள்,
மடலிரபார்ட் ஆபரரட்டர்ைள், MSO-கள், ெமூை வாமனாலி
நிகலயங்ைள் மற்றும் தனியார் FM ரெனல்ைளுக்கு
உதவும். பயன்பாடுைகளக் ைண்ைாணிப்பதற்கும், ைட்டண
-ங்ைகளக் ைணக்கிடுவதற்கும், பணஞ்மெலுத்துவதற்கும்
இது பயன்படுகிறது.

3. ‘ஹுரூன் தானன உருவான செல்வச் சீமாட்டிகள் –

6. விக்ைர் ஓர்பன் என்பவர் கீழ்காணும் எந்த நாட்டின்

2022’ பட்டியலில், இந்திய அளவில் முதலிைம் பிடித்த
இந்திய சீமாட்டி யார்?

பிரதமராக னதர்ந்சதடுக்கப்பட்ைார்?
அ) உக்கரன்

அ) கிரண் மெும்தார்-ஷா

ஆ) ஹங்ரைரி 

ஆ) பால்குனி நாயர் 

இ) மபலாரஸ்

இ) இராதா ரவம்பு

ஈ) ரபாலந்து

‘ஹுருன் உலைளாவிய U-40 தானே உருவாே பில்லிய
-னர்ைள்-2022’ பட்டியலில், இந்தியா நான்ைாமிடத்தில்
உள்ளது. 37 பில்லியனர்ைளுடன் அமமரிக்ைா முதலிடத்தி
-லும், 25 ரபருடன் சீனா இரண்டாமிடத்திலும், எட்டு
ரபருடன் இங்கிலாந்து மூன்றாவது இடத்திலும் உள்ளது.
இந்தியாவில் 6 U-40 பில்லியனர்ைள் உள்ளனர்.

ஈ) மிருதுளா பரரக்

✓

✓

‘ஹுரூன் தாரன உருவான மெல்வச் சீமாட்டிைள் – 2022’
பட்டியலின்படி, உலகில் தற்ரபாது 124 மெல்வச்சீமாட்டிைள்
உள்ளனர். இந்த எண்ணிக்கை ைடந்த ஆண்கடவிட 6
குகறவாகும். இந்தப் பட்டியலில், கநக்ைாகவச் ரெர்ந்த
பால்குனி நாயர், பரயாைானின் கிரண் மெும்தார்-ஷா
மற்றும் ரொரஹாவின் ராதா ரவம்பு ஆகிரயார் இடம்
மபற்றுள்ளனர்.

✓

பால்குனி நாயர், நீண்டைாலமாை இந்தியாவின் நம்பர்.1
மெல்வச்சீமாட்டியாை இருந்துவரும் கிரண் மெும்தார்









ஹங்ரைரியின் ரதசியவாத பிரதமரான விக்டர் ஓர்பன்
மதாடர்ந்து நான்ைாவது முகறயாை மீண்டும் பிரதமராைத்
ரதர்ந்மதடுக்ைப்பட்டுள்ளார். 1989இல் மபாதுவுகடகமத்
தத்துவத்தின் வீழ்ச்சிக்குப் பின்னர் நாட்டின் மிைநீண்ட
ைாலம் பணியாற்றிய தகலவர் ஆவார் அவர்.



 











7. ொடலப் பாதுகாப்புத்

திட்ைத்தின் ஒருபகுதியாக,
செயற்டக நுண்ைறிவில் (AI) இயங்கும் னகமராக்களால்
சூழப்பட்டிருக்கும் இந்திய நகரம் எது?


✓

ரவளாண்கம மற்றும் பதப்படுத்தப்பட்ட உணவு ஏற்றுமதி
ரமம்பாட்டு ஆகணயம் (APEDA)மூலம் நடுவண் அரசு,
இந்தியாவின் முதன்கமயான புவிொர் குறியீடு மபறப்பட்ட
உழவுப்மபாருட்ைகள புதிய உலைளாவிய ெந்கதைளில்
ரொதகன முகறயில் ஏற்றுமதி மெய்கிறது.

✓

பீைாரின் GI குறியிடப்பட்ட ஷாஹி லிச்சி ைடந்த ஆண்டு
பீைாரின் முொபர்பூர் மாவட்டத்திலிருந்து இலண்டனுக்கு
ஏற்றுமதி மெய்யப்பட்டது. இன்றுவகர, 417 பதிவுமெய்யப்ப
-ட்ட GI தயாரிப்புைள் உள்ளன. அவற்றுள் சுமார் 150 GI
குறியிடப்பட்ட தயாரிப்புைள் விவொயம் மற்றும் உணவுப்
மபாருட்ைள் ஆகும்.

அ) மென்கன
ஆ) ரைாழிக்ரைாடு 
இ) மும்கப
ஈ) புது தில்லி



✓

மாநில அளவிலான ொகலப் பாதுைாப்புத் திட்டத்தின் ஒரு
பகுதியாை, ரைரளாவின் ரைாழிக்ரைாடு நைகரச் சுற்றி
சுமார் அறுபது மெயற்கை நுண்ணறிவு அடிப்பகடயிலான
ரைமராக்ைள் நிறுவப்படவுள்ளன.

✓

ரபாக்குவரத்து விதிமீறல்ைகள மவளிப்படுத்தவும், உறுதி
-யான டிஜிட்டல் ஆதாரங்ைளுடன் பதிவு மெய்யவும் இந்த
நடவடிக்கை மெயல்படுத்தப்படவுள்ளது. இத்திட்டத்திற்ைாை
ரைரள மாநில அரசு `225 ரைாடி மெலவிடும்.



8. அஸ்ஸாம் மாநிலமாேது ெமீபத்தில், மாநில எல்டலயில்

மாற்றுத்திறனாளிைளின் பயன்பாட்டுக்ைாை, உள்நாட்டில்
தயாரிக்ைப்பட்ட
முதலாவது
பன்கமய
மெயற்கை
முழங்ைாகல, மென்கன ஐ.ஐ.டி., அறிமுைம் மெய்துள்ளது.

உள்ள னவறுபாடுகளுக்குத் தீர்வுகாண்பதற்காக, எந்த
மாநிலத்துைனான ஒப்பந்தத்தில் டகசயழுத்திட்ைது?

1. மாற்றுத்திறனாளிைளுக்ைான மெயற்கை முழங்ைால்:
மென்கன ஐ.ஐ.டி., ைண்டுபிடிப்பு

‘ைதம்’ எனப் மபயரிடப்பட்ட இந்தச் மெயற்கை முழங்ைாகல,
மொகெட்டி பார் பரயாமமடிக்ைல் மடக்னாலஜி, மமாபிலிட்டி
இந்தியா நிறுவனங்ைளுடன் இகணந்து மென்கன ஐஐடி
உருவாக்கியுள்ளது.

அ) சிக்கிம்
ஆ) ரமைாலயா 
இ) மணிப்பூர்
ஈ) அருணாச்ெல பிரரதெம்
✓

ரமைாலயா மற்றும் அஸ்ஸாம் இகடரய கைமயழுத்தான
புரிந்துணர்வு ஒப்பந்தத்தின்படி, 18.33 ெதுர கிரலாமீட்டர்
ரமைாலயாவுடனும், 18.46 ெதுர கிரலா மீட்டர் அஸ்ஸாம்
மாநிலத்துடனும் இருக்கும்.

9. இந்தியப் சபருங்கைல் கைற்படை கருத்தரங்கின் (IONS)
முதல் கைல்ொர் பயிற்சி - 2022 (IMEX-22) நடைசபற்ற
இைம் எது?
அ) விொைப்பட்டினம்
ஆ) ரைாவா 
இ) புரன
ஈ) ரடராடூன்
✓

இந்தியப் மபருங்ைடல் ைடற்பகட ைருத்தரங்ைம் (IONS)
அதன் முதலாவது ைடல்ொர் பயிற்சி - 2022 (IMEX-22)’ஐ
ரைாவாவிலும் அரபிக்ைடலிலும் நடத்தியது.

✓

ஆஸ்திரரலியா, வங்ைாளரதெம், பிரான்ஸ், இந்தியா,
இலங்கை, ஐக்கிய அரபு அமீரைம் மற்றும் இங்கிலாந்து
உட்பட 15 IONS உறுப்பினர் ைடற்பகடைகளச் ரெர்ந்த 22
பார்கவயாளர்ைளும் பயிற்சியில் பங்ரைற்றனர். IMEX 22 ஆேது 2 ைட்டங்ைளாை ரைாவாவின் மர்மரைாவா
துகறமுைத்திலும் அரபிக்ைடலிலும் நடத்தப்பட்டது.

10. அண்மமயில் புவிசார் குறியீடு பெற்ற ஷாஹி லிச்சி
ொர்ந்த இந்திய மாநிலம் எது?
அ) பீைார் 

ஆ) உத்தர பிரரதெம்

இ) மத்திய பிரரதெம்

ஈ) உத்தரைாண்ட்









2. வங்கி ைடன்ைளுக்ைான வட்டி விகிதங்ைளில் மாற்றம்
இல்கல: ரிெர்வ் வங்கி
ரிெர்வ் வங்கி மதாடர்ந்து 11ஆவது முகறயாை வங்கி
ைடன்ைளுக்ைான வட்டி விகிதங்ைளில் மாற்றம் மெய்யாமல்
பகழய நிகலயிரலரய மதாடரும் எனத் மதரிவித்துள்ளது.
நிதிக்மைாள்கை மதாடர்பான முடிவுைகள இந்திய ரிெர்வ்
வங்கியின் ஆளுநர் ெக்திைாந்த தாஸ் மவளியிட்டு
ரபசியதாவது:
மரப்ரபா 4 ெதவீதம்: ரிெர்வ் வங்கி நிதிக் மைாள்கைக் குழு
எடுத்த முடிவுைளின்படி, இம்முகறயும் வங்கிக் ைடன்ைளு
-க்ைான வட்டி விகிதங்ைளில் மாற்றமில்கல. இகத
அடுத்து, ரிெர்வ் வங்கி வணிை வங்கிைளுக்கு வழங்கும்
குறுகியைால ைடனுக்ைான வட்டி விகிதமான ‘மரப்ரபா
ரரட்’ முன்மனப்ரபாதும் இல்லாத குகறந்தபட்ெ அளவான
4 ெதவீதம் என்ற அளவிரலரய மதாடர்ந்து நீடிக்கும்.
அரதரபான்று, வங்கிைளிடமிருந்து ரிெர்வ் வங்கி மபறும்
ைடனுக்ைான ‘ரிவர்ஸ் மரப்ரபா ரரட்’ விகிதமும் முந்கதய
அளவான 3.35 ெதவீதமாைரவ இருக்கும்.
இலக்கை விட அதிைம்: பன்னாட்டு அளவில் அதிைரித்து
வரும் பதற்றங்ைளால் நடப்பு நிதியாண்டில் பணவீக்ை
விகிதம் ரிெர்வ் வங்கியின் இலக்கைக் ைாட்டிலும் (4.5
ெதவீதம்), 5.7% என்ற அளவில் ைணிெமாை அதிைரிக்கும்
என மதிப்பிடப்பட்டுள்ளது.
மபாருளாதார வளர்ச்சி: தற்ரபாது நிலவும் ைடினமான
சூழகலயடுத்து, நடப்பு 2022-23ஆம் நிதியாண்டுக்ைான
மபாருளாதார வளர்ச்சி மதிப்பீடு 7.8 ெதவீதத்திலிருந்து 7.2
ெதவீதமாைக் குகறக்ைப்பட்டுள்ளது. ஒரு பீப்பாய் ைச்ொ



 















எண்மணய் விகல $100 டாலர் என்பதன் அடிப்பகடயில்
இந்த மதிப்பீடு மெய்யப்பட்டுள்ளது என்றார் அவர்.
3. 2022 நிதியாண்டில் வரி வசூல் 34% அதிைரிப்பு
நிறுவன வரி, சுங்ைவரி, ஜிஎஸ்டி வரி வசூல் அதிைரிப்பு
ைாரணமாை ைடந்த மார்ச்.31 வகரயிலான நிதியாண்டு
முடிவின்படி, நாட்டின் மமாத்த வரி வசூல் `27.07 லட்ெம்
ரைாடிகய எட்டி 34% உயர்ந்திருப்பதாை மத்திய அரசு
ததரிவித்துள்ளது.
ைடந்த 1999-க்குப் பின்னர் தற்ரபாது மமாத்த உள்நாட்டு
உற்பத்தி மீதான வரி வீதம் 11.7 ெதவீதம் அதிைரித்துள்ளது.
இதுரவ ைடந்த 2020-21 நிதியாண்டில் 10.3 ெதவீதமாை
இருந்தது.
4. 2021-22-இல் `3.72 இலட்ெம் ரைாடிக்கு ரவளாண்
மபாருள்ைள் ஏற்றுமதி; ெவால்ைளுக்கிகடரய 19.92%
உயர்வு
நாட்டில் ஒட்டு மமாத்தமாை ரவளாண் மபாருள்ைள், `3.72
லட்ெம் ரைாடிக்கு ($50 பில்லியன் அமரிக்ை டாலர்)
ஏற்றுமதி
மெய்யப்பட்டு
இந்தியா
குறிப்பிடத்தக்ை
ொதகனகயப் புரிந்துள்ளது.
ரநாய்த்மதாற்றுக் ைாலக்ைட்டத்தில் ஏற்பட்ட பல்ரவறு
தளவாட வெதி ெவால்ைளுக்கிகடரயயும் சுமார் 19.92%
ஏற்றுமதி உயர்ந்துள்ளாை மத்திய வர்த்தைம் மதாழில்
துகற அகமச்ெைம் மதரிவித்துள்ளது.
5. உலை ஸ்குவாஷ் இரட்கடயர் ொம்பியன்ஷிப்: இந்தியா
ொம்பியன்
உலை ஸ்குவாஷ் இரட்கடயர் ொம்பியன்ஷிப் ரபாட்டி
மைளிர், ைலப்பு இரட்கடயர் பிரிவில் முதன்முகறயாை
இந்தியா ொம்பியன் பட்டம் மவன்றது. இதில் தீபிைா
பல்லிக்ைல் இரட்கட ொம்பியன் பட்டம் மவன்றுள்ளார்.
இந்தியா உலை ொம்பியன்:
ைலப்பு இரட்கடர் பிரிவு இறுதிச்சுற்றில் தீபிைா-மெௌரவ்
ரைாஷல் இகண 11-6, 11-8 என்ற புள்ளிக்ைணக்கில்
இங்கிலாந்தின் அட்ரியன் வாலர்-அலிஸன் வாட்டர்ஸ்
இகணகய வீழ்த்தி முதன்முகறயாை ொம்பியன்
பட்டத்கதக் கைப்பற்றியது.
அரதரபால் மைளிர் இரட்கடயர் பிரிவு இறுதிச்சுற்றில்
தீபிைா-ரொஷ்னா இகண 11-9, 4-11, 11-8 என்ற புள்ளிக்
ைணக்கில் இங்கிலாந்தின் ொரா ரென்-அலிஸன்
வாட்டர்ஸ் இகணகய வீழ்த்தி ொம்பியன் பட்டத்கதக்
கைப்பற்றியது.
உலை
ொம்பியன்
பட்டத்கதக்
கைப்பற்றியது இந்தியாவுக்கு இதுரவ முதன்முகறயாகும்.











 











1. அண்மையில் த ொடங்கப்பட்ட, ‘அன்பொக்ஸ் மீ பிரச்சொரம்’


✓

ைர்நாடை மாநில அகமச்சைகவ புதுப்பிக்ைத்தக்ை எரிசக்திக்
னைாள்கைக்கு (2022-27) ஒப்புதல் அளித்துள்ளது.

✓

புதுப்பிக்ைத்தக்ை ஆற்றல் உற்பத்தி மற்றும் புதுப்பிக்ைத்தக்ை
ஆற்றல் னதாடர்பான உபைைணங்ைகள உற்பத்தி னசய்யும்
கமயமாை ைர்நாடை மாநிலத்கத றமம்படுத்துவகத இது
றநாக்ைமாைக் னைாண்டுள்ளது. அடுத்த ஐந்தாண்டுைளில்
மாநிலத்தின் புதுப்பிக்ைத்தக்ை எரிசக்தி உற்பத்தித்
திறகன 10 ஜிைாவாட்டாை உயர்த்தவும் இந்தக் னைாள்கை
எண்ணுகிறது.

என்பதுடன் த ொடர்புமடய நொள் எது?
அ) திருநங்கையகை இனங்ைாணும் உலை நாள் 
ஆ) பாகுபாடுகள் ஒழிப்பு நாள்
இ) உலை மனிதாபிமான நாள்
ஈ) ஆப்பிரிக்ை வம்சாவளி மக்ைளுக்ைான உலை நாள்
✓

✓



திருநங்கையகை இனங்ைாணும் உலை நாளானது மார்ச்
31 அன்று அனுசரிக்ைப்படுகிறது. USAID ஆனது திருநங்
-கையரின் உரிகமைளுக்ைாை வாதிடும், ‘அன்பாக்ஸ் மீ
பிைச்சாைம்’ என்ற முன்னனடுப்கபத் னதாடங்கியது.

5. ‘MyGov’ இணைய ைத்ம

அறிமுகப்படுத்திய மு ல்

யூனியன் பிரம சம் எது?

இது குழந்கதப் பருவத்தில் பாலின அகடயாளங்குறித்த
விழிப்புணர்கவ னபற்றறார்ைள், ஆசிரியர்ைள் மற்றும்
சமுதாயத்தினரிகடறய ஏற்படுத்துவகத றநாக்ைமாைக்
னைாண்டுள்ளது. னதாண்ணூறு சதவீதத்திற்கும் றமலான
திருநங்கையர் தங்ைள் வீட்கடவிட்டு னவளிறயறும்
இந்தியாவில்தான் இந்தப் பிைச்சாைம் உருவானது.

அ) புதுச்றசரி
ஆ) இலட்சத்தீவுைள்
இ) ஜம்மு-ைாஷ்மீர் 
ஈ) சண்டிைர்
✓

2. இந்திய ரிசர்வ் வங்கியின் ரவுகளின்படி, 2021 ஏப்ரல்டிசம்பர் ைொ ங்களில், அதிக மைொசடிகமை எதிர்தகொண்ட
வங்கி எது?
அ) பாைத வங்கி
ஆ) பஞ்சாப் றதசிய வங்கி 

ஜம்மு மற்றும் ைாஷ்மீர் அதன் ‘MyGov’ இகணயதளத்கத
அறிமுைப்படுத்திய இந்தியாவின் முதல் யூனியன் பிைறதசம்
ஆகும். இகத துகணநிகல ஆளுநர் மறனாஜ் சின்ஹா
னதாடங்கிகவத்தார். இத்தளம் குடிமக்ைளின் ஈடுபாட்கட
றநாக்ைமாைக் னைாண்டது மற்றும் ‘நல்லாட்சி’ என்ற
இலக்கை அகடகிறது. இது, 2014’இல் பிைதமர் றமாடியால்
னதாடங்ைப்பட்டது.

இ) பாங்க் ஆப் இந்தியா
✓

ஈ) மைாைாஷ்டிைா வங்கி

6. 2022 – ம சிய கடல்சொர் நொளுக்கொனக் கருப்தபொருள்

இந்திய ரிசர்வ் வங்கியின் தைவுைளின்படி, னமாத்தம் 27
அட்டவகணப்படுத்தப்பட்ட வணிை வங்கிைள் மற்றும் நிதி
நிறுவனங்ைளில் 96 றமாசடி வழக்குைள் பதிவாகியுள்ளன.
இதில் 2021 ஏப்ைல்-டிசம்பரில் மட்டும் னமாத்தம் `34,097
றைாடி நிதி றமாசடி னசய்யப்பட்டது. பஞ்சாப் றதசிய வங்கி
அதிைபட்ச மதிப்கபப் பதிவு னசய்துள்ளது.

என்ன?
அ) International trade and Economy
ஆ) Sustainable Shipping beyond COVID-19 
இ) Gratitude towards Navy
ஈ) Atmanirbhar Maritime Force
✓

3. 2022 – தசௌதி அமரபிய கிரொண்ட் பிரிக்ஸ் மபொட்டியில்
தவன்ற பந் ய ஓட்டுநர் யொர்?
அ) றமக்ஸ் னவர்ஸ்டாப்பன் 
ஆ) சார்லஸ் னலக்னலர்க்

இந்தியா சமீபத்தில் ஏப்.5 அன்று 59ஆம் றதசிய ைடல்சார்
நாகளக் னைாண்டாடியது. “Sustainable Shipping beyond
COVID-19” என்பது நடப்பு ஆண்டில் (2022) வரும் இந்த
நாளுக்ைானக் ைருப்னபாருளாகும். பன்னாட்டு வர்த்தைம்
மற்றும் னபாருளாதாைம்பற்றிய விழிப்புணர்கவ ஏற்படுத்த
1964இல் இந்நாள் முதன்முதலில் னைாண்டாடப்பட்டது.

இ) லூயிஸ் ஹாமில்டன்
ஈ) னசபாஸ்டியன் னவட்டல்

7. ‘எழுந்து நில் இந்தியொ’ திட்டத்ம மைற்பொர்மவயிடுகிற

✓

னபல்ஜிய-டச்சு பந்தய ஓட்டுநைான றமக்ஸ் னவர்ஸ்டாப்பன்
2022 - னசௌதி அறைபிய கிைாண்ட் பிரிக்கை னவன்றார்.
னபைாரியின் ைார்றலாஸ் கசன்ஸ் மற்றும் னைட் புல்லின்

அ) MSME அகமச்சைம்

✓

னசர்ஜிறயா னபனைஸ் மூன்றாவது மற்றும் நான்ைாவது
இடத்கதப் பிடித்தனர். னமர்சிடஸ் அணியின் ஜார்ஜ்
ைஸ்ைல் ஐந்தாமிடத்கதப் பிடித்தார். றமலும், லூயிஸ்
ஹாமில்டன் 10ஆமிடத்கதப் பிடித்தார்.

4. புதுப்பிக்கத் க்க எரிசக்திக் தகொள்மகமய (2022-27)
அங்கீகரித்துள்ை ைொநிலம் எது?
அ) ைர்நாடைா 

ஆ) அஸ்ைாம்

இ) குஜைாத்

ஈ) ஒடிைா









ைத்திய அமைச்சகம் எது?
ஆ) நிதி அகமச்சைம் 
இ) வணிைம் & னதாழிற்துகற அகமச்சைம்
ஈ) அறிவியல் & னதாழில்நுட்ப அகமச்சைம்
✓

கிரீன்பீல்ட் நிறுவனத்கதத் னதாடங்குதற்கு உதவுதற்ைாை,
னபண்ைள், பட்டியலிடப்பட்ட சாதிைள் (SC) மற்றும் பழங்குடி
(ST) பிரிவினர் மத்தியில் னதாழில்முகனறவாகை
றமம்படுத்துவகத றநாக்ைமாைக்னைாண்ட, ‘ஸ்டாண்ட் அப்
இந்தியா’ திட்டத்கத நடுவண் அரசின் நிதி அகமச்சைம்
றமற்பார்கவயிடுகிறது. இந்தத் திட்டம் 6 ஆண்டுைகள
நிகறவு னசய்துள்ளது.



 









8. கங்தகௌர் திருவிழொ தகொண்டொடப்படுகிற ைொநிலம் எது?
அ) சிக்கிம்
ஆ) இைாஜஸ்தான் 
இ) மணிப்பூர்
ஈ) அருணாச்சல பிைறதசம்
✓

ைங்னைௌர் திருவிழாவானது இைாஜஸ்தான் மாநிலத்தில்
னைாண்டாடப்படுகிறது. COVID னதாற்றுறநாய் ைாைணமாை
ஈைாண்டு இகடனவளிக்குப் பிறகு ைாஜஸ்தான் சுற்றுலாத்
துகற இவ்விழாகவ ஏற்பாடு னசய்தது.

✓

ஏப்ைல்.3ஆம் றததி னதாடங்கிய இந்த விழா னதாடர்ந்து 18
நாட்ைள் நகடனபறுகிறது.

9. இந்தியொவின் புதிய தவளியுறவுச் தசயலரொக நியைனம்
தசய்யப்பட்டவர் யொர்?







ைல்வி, சுைாதாைம், தனிநபர் வருமானம் உள்ளிட்ட
ைாைணிைகள உள்ளடக்கிய மனித வளர்ச்சிக் குறியீட்டில்,
னமாத்தமுள்ள 180 நாடுைளின் பட்டியலில் இந்தியா 130
ஆவது இடத்திறலறய உள்ளது. தனி நபர் வருமானத்தில்
12 ஆண்டுைளில் மட்டும் இந்தியாகவவிட சீனா 8 மடங்கு
முன்றனற்றம் அகடந்துள்ளது.
நறவாதயா பள்ளிைள் அகமயும் பட்சத்தில், அைசுப் பள்ளி
மாணவர்ைளுக்கு 7.5% சிறப்பு ஒதுக்கீடு என்ற றதகவ
இருக்ைாது. தமிழைத்தில் ைல்விைற்றபாரின் எண்ணிக்கை
அதிைமாை இருந்தாலும் கூட, தைத்தின் அடிப்பகடயில்
இந்திய அளவில் 22ஆவது இடத்திறலறய தமிழ்நாடு
உள்ளது என்றார்.
2. குஜைாத்தில் எல்கலச்சுற்றுலா: அமித்ஷா னதாடக்கி
கவத்தார்
குஜைாத் மாநிலத்தில் ‘சீமாதர்ஷன்’ என்ற எல்கல
சுற்றுலாத் திட்டத்கத மத்திய உள்துகற அகமச்சர் அமித்
ஷா னதாடக்கிகவத்தார்.

அ) வினய் றமாைன் குவாத்ைா 
ஆ) ருத்றைந்திை டாண்டன்
இ) திறனஷ் பாட்டியா
ஈ) சந்றதாஷ் ஜா
✓

இந்திய னவளியுறவுத்துகறயின் மூத்த அதிைாரி வினய்
றமாைன் குவாத்ைாகவ புதிய னவளியுறவுச் னசயலாளைாை
இந்திய அைசு நியமித்தது. 1988ஆம் ஆண்டுத் னதாகுதி IFS
அதிைாரியான இவர், தற்றபாது 2020 ஜனவரி முதல்
ைாத்மாண்டுவில் தூதைாைப் பணியாற்றி வருகிறார்.

✓

தற்றபாகதய னவளியுறவுச் னசயலாளர் ஹர்ஷ் வர்தன்
ஷிரிங்லாவுக்குப் பதிலாை வினய் நியமிக்ைப்படுகிறார்.

10. ரிக்கி மகஜ் ைற்றும் பல்குனி ஷொ ஆகிமயொர் சமீபத்தில்
கீழ்கொணும் எந் விரும தவன்றனர்?
அ) அைாதமி விருதுைள்

நாட்டின்
எல்கலகயப்
பாதுைாக்கும்
பணியில்
ஈடுபடுத்தப்பட்டுள்ள எல்கலப் பாதுைாப்புப் பகடயினரின்
வாழ்க்கைமுகறபற்றி சாமானிய மக்ைள் னதரிந்து
னைாள்ளும் றநாக்கில் `125 றைாடியில் இந்தச் சுற்றுலாத்
திட்டம் னதாடங்ைப்பட்டுள்ளது.
3. றதசிய கூகடப்பந்து றபாட்டி: தமிழை அணி சாம்பியன்
71ஆவது றதசிய சீனியர் கூகடப்பந்து சாம்பியன்ஷிப்
றபாட்டி ைடந்த ஒரு வாைமாை னசன்கனயில் நடந்தது.
இதில் ஆண்ைள் பிரிவில் தமிழ்நாட்டு அணி 87-69 என்ற
புள்ளிக்ைணக்கில் நடப்பு சாம்பியன் பஞ்சாப்கவ வீழ்த்தி
றைாப்கபகய தட்டிச் னசன்றது.

ஆ) கிைாமி விருதுைள் 
இ) பிரிட்ஸ்ைர் ைட்டடக்ைகல பரிசு
ஈ) ஆனபல் பரிசு
✓

64ஆவது ஆண்டு கிைாமி விருதுைளில் இைண்டு இந்திய
இகசக்ைகலஞர்ைள் விருது னவன்றனர்.

✓

அதில், ‘டிகவன் கடட்ஸ்’ என்ற பாடல் னதாகுப்புக்ைாை
னபங்ைளூகைச் றசர்ந்த ரிக்கி னைஜ், ‘சிறந்த புதிய ஆல்பம்’
என்ற பிரிவில் கிைாமி விருகத னவன்றார். ரிக்கி னைஜ்
னபறும் இைண்டாவது கிைாமி விருது இதுவாகும். பல்குனி
ஷா, ‘சிறார்ைளுக்ைான சிறந்த ஆல்பம்’ என்ற பிரிவில், ‘எ
ைலர்புல் றவர்ல்டு’ பாடலுக்ைாை கிைாமி விருகதப்னபற்றார்.


1. ைல்வித்தைத்தில் தமிழைத்துக்கு 22ஆவது இடம்
றதசிய அளவில் ைல்வித்தைத்தில் தமிழ்நாடு 22ஆவது
இடத்திலிருப்பதாை அண்ணா பல்ைகலக்ைழை முன்னாள்
துகணறவந்தர் இ பாலகுருசாமி னதரிவித்தார்.











 













1. சமீப செய்திகளில் இடம்செற்ற, ‘செஸ் ஐனாக் தளம்’

4. 2022 - பதசிய நீர் விருதுகளில், ‘சிறந்த ொநிலம்’

ெற்றும் ‘ொமியானின் புத்தர்கள்’ ஆகியவை அவெந்துள்ள
நாடு எது?

விருவத சைன்ற ொநிலம் எது?

அ) நேபாளம்

ஆ) அஸ்ஸாம்

ஆ) சீனா

இ) குஜராத்

இ) ஆப்கானிஸ்தான் 

ஈ) ஒடிஸா

ஈ) இந்தியா
✓

‘மெஸ ஐனாக் தளம்’ ெற்றும் ‘பாமியானின் புத்தர்கள்’
ஆகியன ஆப்கானிஸ்தானில் அமெந்துள்ளன.

✓

ஆப்கானிஸ்தானின் மெஸ் ஐனாக்கில் உள்ள புராதன
மபௌத்த சிமைகமள பாதுகாப்பதாக தலிபான் அரசு
அறிவித்துள்ளது. தலிபான்கள் ஆப்கானிஸ்தானில் ஆட்சி
மெய்தநபாது, பீரங்கி, மெடிமபாருட்கள் ெற்றும் ஏவுகமை
-கமளப் பயன்படுத்தி பை நூற்றாண்டுகள் பழமெயான
மபௌத்த சிமைகமள பாமியானில் தகர்த்தனர். UNESCO,
2003-இல் உைக பாரம்பரிய தளங்களின் பட்டியலில்
பாமியன் மபௌத்த சிமைகளின் எச்ெங்கமளச் நெர்த்தது.

அ) உத்தர பிரநதெம் 

✓

குடியரசுத்தமைெர் ராம்ோத் நகாவிந்த் ெமீபத்தில் 2022
- நதசிய நீர் விருதுகமள ெழங்கினார். ‘சிறந்த ொநிைம்’
விருது உத்தர பிரநதெ ொநிைத்துக்கு ெழங்கப்பட்டது.

✓

நீர்நெமிப்பில் அமனத்து இந்திய ொநிைங்களிலும் உத்தர
பிரநதெம் முதலிடத்திலும், ராஜஸ்தான் ெற்றும் தமிழ்ோடு
முமறநய இரண்டாெது ெற்றும் மூன்றாெது இடத்திலும்
உள்ளன. ெடக்கு ெண்டைம், மதற்கு ெண்டைம், கிழக்கு
ெண்டைம் ெற்றும் நெற்கு ெண்டைத்திற்கான சிறந்த
ொெட்டப் பிரிவில் உத்தர பிரநதெ ொநிைத்தின் முொபர்
ேகர், நகரளத்தின் திருெனந்தபுரம், பீகாரின் கிழக்கு
ொம்ப்ரான் ொெட்டம் ெற்றும் ெத்திய பிரநதெத்தின்
இந்தூர் ஆகியமெ முமறநய முதலிடம் பிடித்துள்ளன.

2. ‘அம்பெத்கர் இளம் சதாழில்முவனபைார் - ைழிகாட்டி
திட்டம்’ என்ெது கீழ்காணும் எந்த ெத்திய அவெச்ெகத்தின்
புதிய திட்டொகும்?

5. ‘ைருைா’ என்ெது இந்தியாவிற்கும் எந்த நாட்டிற்கும்

அ) ெமூக நீதி & அதிகாரெளித்தல் அமெச்ெகம் 

அ) பிரான்ஸ் 

ஆ) நிதி அமெச்ெகம்

ஆ) ஜப்பான்

இ) மபண்கள் & குழந்மதகள் நெம்பாட்டு அமெச்ெகம்

இ) ஓொன்

ஈ) கல்வி அமெச்ெகம்

ஈ) ஐக்கிய அரபு அமீரகம்

✓

கூட்டு மூைதன நிதிய (VCF) திட்டொன அம்நபத்கர் இளம்
மதாழில்முமனநொர் திட்டொனது ெமூக நீதி ெற்றும்
அதிகாரெளித்தல் அமெச்ெகத்தின் திட்டொகும். இது SC
ெற்றும் OBC-கமளச்நெர்ந்த ஆர்ெமுள்ள மதாழில்முமன
-நொருக்கு உதவுெதற்காக உருொக்கப்பட்டது.

✓

இத்திட்டத்தின் மெயல்திறன் திருப்திகரொக இல்ைாததால்,
அமெச்ெகம் ‘ெழிகாட்டி’ திட்டத்மதத் மதாடங்கவுள்ளது.

இவடயிலான இருதரப்பு கடற்ெவட ெயிற்சியாகும்?

✓

இந்தியாவும் பிரான்சும் அரபிக்கடலில், ‘ெருைா’ என்ற
இருதரப்பு கடற்பமட பயிற்சியின் 20ஆெது பதிப்மப
ெமீபத்தில் மதாடங்கின. இரு கடற்பமடகளின் கடற்பமட
கப்பல்கள், நீர்மூழ்கிக் கப்பல்கள், கடற்புற நராந்து
ொனூர்திகள், நபார் ொனூர்திகள் ெற்றும் உைங்கு
ொனூர்திகள் இந்தப் பயிற்சியில் பங்நகற்கின்றன.

✓

இரண்டு கடற்பமடகளுக்கும் இமடயிைான இருதரப்பு
கடற்பமடப்பயிற்சிகள் கடந்த 1993இல் மதாடங்கப்பட்டன.
இந்தப் பயிற்சிக்கு 2001ஆம் ஆண்டு, ‘ெருைா’ என்று
மபயர்சூட்டப்பட்டது.

3. கடல்ொர் மீட்பு ஒருங்கிவைப்பு வெயத்வத அவெக்க,
இந்தியா, எந்த நாட்டுடனான புரிந்துைர்வு ஒப்ெந்தத்தில்
வகசயழுத்திட்டது?

6. ‘பிராகிருதி’ என்ெது எந்தத் துவறயில் விழிப்புைர்வை

அ) ஜப்பான்

ஏற்ெடுத்துைதற்காக அண்வெயில் சைளியிடப்ெட்டது?

ஆ) நேபாளம்

அ) மேகிழி ொசுபாடு 

இ) இைங்மக 

ஆ) ஆண், மபண் ெெத்துெம்

ஈ) ெங்காளநதெம்
✓



மகாழும்புவில் ேவீன கடல்ொர் மீட்பு ஒருங்கிமைப்பு
மெயத்மத அமெப்பதற்காக இந்திய மபாதுத்துமற
நிறுெனொன பாரத் மின்னணு லிட் நிறுெனத்துடனான
புரிந்துைர்வு ஒப்பந்தத்தில் இந்தியாவும் இைங்மகயும்
மகமயழுத்திட்டுள்ளன. இந்த ஒப்பந்தம் இந்தியாவின்
ொகர் முயற்சியின் ஒருபகுதியாக உள்ளது.









இ) LGBTQ உரிமெகள்
ஈ) திறன் நெம்பாடு
✓

ெத்திய சுற்றுச்சூழல் அமெச்ெர் பூநபந்தர் யாதவ்
‘பிராகிருதி’ என்ற சின்னத்மத அறிமுகப்படுத்தினார். இது,
மேகிழி ொமெக்கட்டுப்படுத்தக்கூடிய சிறிய ொற்றங்கள்
குறித்த விழிப்புைர்மெப் பரப்புகிறது. ோட்டில் பயனுள்ள
மேகிழிக் கழிவு நெைாண்மெமய உறுதிமெய்ெதற்காக
சுற்றுச்சூழல், ெனம் ெற்றும் காைநிமை ொற்றம் ெற்றும்
ெத்திய ொசுக் கட்டுப்பாட்டு ொரியம் (CPCB) அமெச்ெகம்



 













எடுத்த பல்நெறு பசுமெ முயற்சிகமளயும் இது எடுத்துக்
காட்டுகிறது.



10. ‘ைாக்னர் குரூப்’ என்ெது எந்த நாட்டின் தனியார்
இராணுை நிறுைனொகும்?
அ) அமெரிக்கா

7. உலக நலைாழ்வு அவெப்பின் ைளி தர தரவுத்தளத்தின்

ஆ) ரஷ்யா 

புதுப்பிப்பின்ெடி, உலகில் எத்தவன ெதவீதத்தினர் நலம்
அற்ற காற்வறச் சுைாசிக்கின்றனர்?

இ) மஜர்ெனி
ஈ) சீனா

அ) 25
ஆ) 49

✓

‘ொக்னர் குரூப்’ என்பது ரஷ்யாவின் தனியார் இராணுெ
நிறுெனொகும். பிரிட்டிஷ் இராணுெ உளவுத்துமறயின்
கூற்றுப்படி, ‘ொக்னர் குழு’மெச் நெர்ந்த 1,000 கூலிப்
பமடயினர் கிழக்கு உக்மரனுக்கு அனுப்பப்பட்டுள்ளனர்.

✓

இக்குழு உக்மரன், சிரியா ெற்றும் ஆப்பிரிக்க ோடுகளில்
கடந்த எட்டு ஆண்டுகளாக மெயல்பட்டு ெருகிறது. இதன்
நெல் நபார்க்குற்றங்கள் ெற்றும் ெனித உரிமெ மீறல்கள்
எனப் பைமுமற குற்றஞ்ொட்டப்பட்டுள்ளது. 2014இல்
கிரிமியாமெ ரஷ்யா இமைத்தநபாது ொக்னர் குழுெம்
முதன்முதலில் மெயல்பாட்டிற்கு ெந்தது.

இ) 75
ஈ) 99 
✓

உைக ேைொழ்வு அமெப்பின் ெளி தர தரவுத்தளத்தின்
2022 புதுப்பிப்பின்படி, உைக ெக்கள்மதாமகயில் 99%
நபர் WHOஇன் காற்றின் தர ெரம்புகமள மீறும் காற்மறச்
சுொசிக்கிறார்கள் என்பமத எடுத்துக்காட்டுகிறது.

✓

தற்நபாமதய நிைெரப்படி, 117 ோடுகளில் உள்ள 6,000
ேகரங்களில் காற்றின் தரம் கண்காணிக்கப்படுகிறது.

8. வைட்ரஜவன எரித்து ‘ெசுவெ’ எஃகு தயாரிக்கும்
முன்பனாடித் திட்டத்வதத் சதாடங்கியுள்ள நாடு எது?
அ) ஆஸ்திநரலியா

1. எரிெக்தி, பருெநிமை தரெரிமெயில் குஜராத், நகரளம்,
தில்லி முன்னிமை: எரிெக்தி நெமிப்பில் தமிழகம் முதலிடம்

ஆ) சுவீடன் 
இ) நபாைந்து
ஈ) இத்தாலி
✓

✓

கற்கரியாக்க
நிைக்கரிமய
எரிப்பதற்குப்பதிலாக
மைட்ரஜமன எரித்து அதன்மூைம் எஃகு உற்பத்தியில்
ஏற்படும் கார்பன் உமிழ்மெக் குமறக்க சுவீடன் ஒரு
நொதமனத் திட்டத்மதத் மதாடங்கியுள்ளது.
HYBRIT அல்ைது Hydrogen Breakthrough Iron-making
Technology - இது எஃகு நிறுெனொன SSAB, சுரங்க
நிறுெனொன LKAB ெற்றும் சுவீட அரசுக்குச் மொந்தொன
மின் நிறுெனொன Vattenfall ஆகியெற்றின் கூட்டு
முயற்சியாகும். உைக எஃகு ெங்கத்தின் கூற்றுப்படி,
உற்பத்தி மெய்யப்படும் ஒவ்மொரு மெட்ரிக் டன் எஃகும்
இரண்டு ெடங்கு கரியமிை ொயுமெ மெளியிடுகிறது.

9. அண்மைச் செய்திகளில் இடம்செற்ற நீல வநல் நதி
உருைாகின்ற நாடு எது?
அ) எத்திநயாப்பியா 
ஆ) சிலி
இ) மெக்சிநகா
ஈ) மதன்னாப்பிரிக்கா
✓

மேல் ேதியின் துமையாறான நீை மேல் ேதி
எத்திநயாப்பியாவில் உள்ள டானா ஏரியில் உருொகி
எத்திநயாப்பியா ெற்றும் சூடான் ெழியாக பயணிக்கிறது.

✓

சூடானின் மென்னார் ொகாைத்தில், நீை மேல் ேதியில்
கப்பல் விபத்துக்குள்ளானதில் 23 நபர் இறந்தனர்.
அெர்கள் அமனெரும் மபண்களாெர். நீை மேல் என்பது
ஆப்பிரிக்க ோடுகளில் ொழும் ெக்களுக்கும் அெர்தம்
ெரக்குகளுக்குொன ஒரு முதன்மெயான நபாக்குெரத்து
பாமதயாக திகழ்கிறது.











எரிெக்தி, பருெநிமை குறியீடுகளில் ொநிைங்களின்
மெயல்பாடுகளில் ஒட்டுமொத்த தரெரிமெயில் குஜராத்,
நகரளம், பஞ்ொப் ஆகிய ொநிைங்கள் முன்னிமையில்
உள்ளதாக NITI ஆநயாக் அறிவித்துள்ளது. இதில் எரிெக்தி
நெமிப்பு பிரிவில் தமிழ்ோடு முதலிடம் மபற்றுள்ளது.
NITI ஆநயாக்கின் ொநிை எரிெக்தி ஆற்றல் ெற்றும்
பருெநிமை குறியீடு தரெரிமெ பட்டியல் மெளியிடப்பட்டது.
இமத இந்த அமெப்பின் துமைத் தமைெர் Dr. இராஜீவ்
குொர் மெளியிட்டார். இந்தத் தரெரிமெப் பட்டியல் குறித்து
NITI ஆநயாக்கின் கூடுதல் மெயைாளர் டாக்டர் இராநகஷ்
ெர்ொல் விளக்கினார். அது ெருொறு: இது, ொநிை எரிெக்தி
ெற்றும் பருெநிமை குறியீடுகளின் முதல் சுற்று. இதில்
ொநிைங்களின் மெயல்பாடுகள் ஆறு அளவுநகால்கள்,
குறிகாட்டிகமளக் மகாண்டு தரெரிமெ மெய்யப்பட்டுள்ளது.
இமெ மபரிய ொநிைங்கள், சிறிய ொநிைங்கள் ெற்றும்
யூனியன் பிரநதெங்கள் என மூன்றாக பிரிக்கப்பட்டு
தரெரிமெ ெழங்கப்பட்டுள்ளது.
1. மின்பகிர்ொன நிறுென மெயல்பாடு (டிஸ்காம்). 2.
ெக்களுக்கு எரிெக்தி எளிதில் கிமடத்தல், குமறந்த
மெைவில் ேம்பகத்தன்மெநயாடு கிமடப்பது. 3. தூய்மெ
எரிெக்திக்கான ேடெடிக்மககள். 4. எரிெக்தி நெமிப்பு. 5.
மின்னுற்பத்தியில் நீடித்த சுற்றுச்சூழல். 6. மின் அளவீடு,
ொற்று எரிெக்தி, மின்ொர ொர்ஜிங் ஆகியெற்றில் புதிய
முன்முயற்சிகள் நபான்றமெ இந்த அளவுநகால்களாகும்.
இதில் இந்த ஆறு அளவுநகால்களிலும் ஒட்டு மொத்தொக
அதிகப் புள்ளிகள் மபற்று தரெரிமெயில் முதலிடத்தில்
இருக்கும் மபரிய ொநிைங்களில் குஜராத் (50.1 புள்ளிகள்)
முதலிடத்தில் உள்ளது. இரண்டாெது இடத்தில் நகரளம்
(49.1 புள்ளிகள்), மூன்றாெதாக பஞ்ொப் (48.6 புள்ளிகள்)
இடம் மபற்றுள்ளன. சிறிய ொநிைங்கள் ெரிமெயில்



 











நகாொ (51.4 புள்ளிகள்), திரிபுரா (45 புள்ளிகள்) ஆகிய
ொநிைங்களும் யூனியன் பிரநதெங்களில் ெண்டீகர் (55.7
புள்ளிகள்), தில்லி (55.6 புள்ளிகள்), டாென் - மடயூ (53.2
புள்ளிகள்), புதுச்நெரி (48.5 புள்ளிகள்) ஆகியமெயும்
முன்னிமையில்
உள்ளன.
இந்த
ஒட்டுமொத்த
தரெரிமெயில் தமிழ்ோடு 43.4 புள்ளிகளுடன் 9-ஆெது
இடத்மதப் மபற்றுள்ளது.
அநத ெெயத்தில் எரிெக்தி
ஆற்றல் நெமிப்புப் பிரிவில் தமிழகம் 85.4 புள்ளிகள் மபற்று
முதல் இடம்மபற்றுள்ளது என்றார் அெர்.
2. 6,029 அரசுப்பள்ளிகளில் ஆங்கிை மொழி ஆய்ெகங்கள்,
7,500 ஸ்ொர்ட் ெகுப்பமறகள் - பள்ளிக் கல்வித்
துமறயின் 34 அறிவிப்புகள்
ரூ.150 நகாடியில் 7,500 திறன் ெகுப்பமறகள் (Smart
Class Room), உயர்மதாழில்நுட்ப கணினி ஆய்ெகங்கள்,
ஆங்கிை மொழி ஆய்ெகங்கள், மெம்மெப் பள்ளிகள்
உள்ளிட்ட அம்ெங்களுடன் தமிழக ெட்டப்நபரமெயில்
பள்ளிக் கல்வித் துமற ொனியக் நகாரிக்மக மீது
விொதத்தின்நபாது அறிவிப்புகள் மெளியிடப்பட்டுள்ளன.
தமிழக ெட்டப்நபரமெயில் இன்று ேடந்த பள்ளிக்
கல்வித்துமற
ொனியக்
நகாரிக்மக
மீதான
விொதத்தின்நபாது,
பாரம்பரிய
கட்டடங்கமளப்
புதுப்பித்தல்,
ேடொடும்
அறிவியல்
ஆய்ெகங்கள்,
பள்ளிகளில் காய்கறித் நதாட்டம், பள்ளி ெதுரங்க
ஒலிம்பியாட்,
கணினித்
நதர்வு
மெயங்கள்,
நூைகங்களில் Wi-fi ெெதி, ெயது ெந்நதாருக்கான புதிய
எழுத்தறிவுத் திட்டம் உள்ளிட்ட பல்நெறு முக்கிய
அறிவிப்புகமளயும், அதற்காக ஒதுக்கீடு மெய்யப்பட்டுள்ள
நிதி விெரங்கமளயும் பள்ளிக் கல்வித் துமற அமெச்ெர்
அன்பில் ெநகஸ் மபாய்யாமொழி அறிவித்தார். அதில்
இடம்மபற்ற 34 முக்கிய அறிவிப்புகள்:
> திறன் ெகுப்பமறகள்: 2022-23ஆம் கல்வியாண்டு
மதாடங்கி ோன்கு ஆண்டுகளில் தமிழகத்திலுள்ள
அமனத்து அரசு மதாடக்கப் பள்ளிகளிலும் திறன்
ெகுப்பமறகள் (Smart Class Room) ஏற்படுத்தும்
முயற்சியின்
முதற்கட்டொக
ேடப்பாண்டில்
ைட்ெக்கைக்கான ொைெர்கள் பயன்மபறும் ெமகயில்
ரூ.150 நகாடி ெதிப்பீட்டில் 7,500 திறன் ெகுப்பமறகள்
உருொக்கப்படும்.
> உயர் மதாழில் நுட்ப கணினி ஆய்ெகங்கள் அமெத்தல்:
2713 ேடுநிமைப் பள்ளிகளில் உயர் மதாழில் நுட்ப
கணினி ஆய்ெகங்கள் ரூ.210 நகாடி ெதிப்பீட்டில்
அமெக்கப்படும். இதனால் 10 ைட்ெத்திற்கும் அதிகொன
ொைெர்களும் ஆசிரியர்களும் பயன்மபறுெர்.
> பள்ளிப் பராெரிப்புக்மகன தனி நிதி: பள்ளி ெளாகங்கள்,
ெகுப்பமறகள், கழிெமறகமளத் தூய்மெ மெய்தல்,
இரவுக்காெல் பணியிமன நெற்மகாள்ளல் நபான்ற
நெமெகள்
மெளிப்பணியெர்த்துதல்
(Outsourcing)
ொயிைாக
மெயல்படுத்தப்படும்.
அமனத்து
அரசு
உயர்நிமை ெற்றும் நெல்நிமைப் பள்ளிகளில் பயிலும் 15
ைட்ெம்
ொைெர்கள்
பயன்மபறும்
ெமகயில்
முதற்கட்டொக இத்திட்டம் 2022-23ஆம் கல்வியாண்டு
முதல் ரூ.100 நகாடி ெதிப்பீட்டில் மெயல்படுத்தப்படும்.













> ஆங்கிை மொழி ஆய்ெகங்கள்: அரசுப் பள்ளிகளில்
பயிலும் ொைெர்கள் ஆங்கிைத்தில் ெரளொக நபெ, படிக்க,
எழுத ெற்றும் புரிந்துமகாள்ளும் திறமன நெம்படுத்த
6,029 அரசு உயர்நிமை ெற்றும் நெல்நிமைப்
பள்ளிகளில் ஆங்கிை மொழி ஆய்ெகங்கள் ரூ.30 நகாடி
ெதிப்பீட்டில் அமெக்கப்படும்.
> விரிொன பள்ளிக் கட்டமெப்புத் திட்டம்: 1000
ொைெர்களுக்கு நெல் உள்ள அரசு மதாடக்க ெற்றும்
ேடுநிமைப் பள்ளிகளின் அமனத்துத் நதமெகமளயும்
ெெதிகமளயும் உள்ளடக்கிய முழுமெயான கட்டமெப்பு
ஏற்படுத்தப்படும். முதல் கட்டொக ேடப்பாண்டில் ரூ.90
நகாடி ெதிப்பீட்டில் இத்திட்டம் நிமறநெற்றப்படும்.
> மெம்மெப் பள்ளி (School of Excellence): அரசுப் பள்ளி
ொைெர்களிலிருந்து
அடுத்த
தமைமுமற
தமைெர்கமள உருொக்குெமத இைக்காகக் மகாண்டு
கல்வி, கவின்கமை, அறிவியல், இைக்கியம், விமளயாட்டு
என கல்வி ெற்றும் இமைச் மெயல்பாடுகளுக்கு உரிய
முக்கியத்துெம் அளிக்கும் ெமகயில் உைகத் தரத்திைான
பள்ளி மென்மனயில் அமெக்கப்படும். சுொர் ரூ.7 நகாடி
ெதிப்பீட்டில் இத்திட்டம் மெயல்படுத்தப்படும்.
> பாரம்பரிய பள்ளிக் கட்டடங்கள் புதுப்பித்தல்: தமிழ்
அறிஞர்கள், தமைெர்கள், விமளயாட்டு வீரர்கள்,
பல்துமற ொதமனயாளர்கள், அறிவியல் அறிஞர்கள்
படித்த பள்ளிகளும், 100 ஆண்டுகளுக்கு முன்பு
கட்டப்பட்டு பயன்பாட்டில் உள்ள பாரம்பரிய பள்ளிக்
கட்டடங்களும்
அெற்றின்
தனிச்சிறப்பு
ொறாெல்
புதுப்பிக்கப்படும்.
நூற்றாண்டு
காணும்
பள்ளிகமளச்
சிறப்பிக்கும்
ெமகயில் நூற்றாண்டு விழாக்கள் மகாண்டாடப்படும்.
இப்பள்ளி நூைகங்களிலுள்ள அரிய நூல்கள் ெற்றும்
முக்கிய
தமைெர்கள்
குறித்த
ஆெைங்கள்
மின்னுருொக்கம்
மெய்யப்பட்டு
பாதுகாக்கப்படும்.
இத்திட்டம் ரூ.25 நகாடி ெதிப்பீட்டில் மெயல்படுத்தப்படும்
> பள்ளிக் கல்வி அலுெைர்களுக்கான திறன் நெம்பாட்டுப்
பயிற்சி அளித்தல்
> சிறந்த பள்ளித் தமைமெ ஆசிரியருக்கான அறிஞர்
அண்ைா தமைமெத்துெ விருது
> ஆசிரியர்களுக்கு மதால்லியல் பயிற்சி: தமிழர் ோகரிகம்,
பண்பாடு, கைாச்ொரம், மதான்மெயின் சிறப்பு, குடிநயற்றப்
பகுதிகளின் காைக்கண்ைாடிமயன கீழடி, சிெகமள
உள்ளிட்ட தமிழகமெங்கும் விரவியிருக்கும் மதால்லியல்
தைங்கள் குறித்த தகெல்கமள அடுத்த தமைமுமறக்கு
சிறப்பாகக் மகாண்டு நெர்க்கும் ெண்ைம் மதால்லியல்
துமற ொயிைாக ஆர்ெமுமடய 1000 அரசுப்பள்ளி
ஆசிரியர்களுக்கு ரூ.3 நகாடி ெதிப்பீட்டில் பயிற்சி
அளிக்கப்படும்.
> ேடொடும் அறிவியல் ஆய்ெகங்கள்: அரசுப் பள்ளிகளில்
பயிலும்
ொைெர்களின்
அறிவியல்
ஆர்ெத்மதத்
தூண்டும் ெமகயில் ேடொடும் அறிவியல் ஆய்ெகங்கள்
மூைம் ொதந்நதாறும் அறிவியல் பரிநொதமனகள் உரிய
ெழிகாட்டுதலுடன்
ொைெர்களுக்குக்
கற்பிக்கப்படுெதுடன்
ொைெர்கநள
உருொக்கிய
அறிவியல் கருவிகளும் காட்சிப்படுத்தப்படும். 25 ைட்ெம்



 











ொைெர்கள் பயன்மபறும் ெமகயில் இத்திட்டம் ரூ.25
நகாடி ெதிப்பீட்டில் மெயல்படுத்தப்படும்.
> ொைெர்களுக்கு கல்விச் சுற்றுைா
> நகாமடக் மகாண்டாட்டம் - சிறப்புப் பயிற்சி முகாம்
> ொரை ொரணியர் முகாம்களுக்கு (Jamboree) நிதி
ஒதுக்கீடு
> ொைெர் ென்றங்கமளப் புதுப்பித்தல்
> கமைத் திருவிழா
> கணினி நிரல், எந்திரனியல் ென்றங்கள் ெற்றும்
நைக்கத்தான்: ொறிெரும் மதாழில்நுட்ப ொற்றங்களுக்கு
ஏற்ப அரசுப் பள்ளி ொைெர்களுக்குத் மதாழில் நுட்ப
அறிவு ெற்றும் கணினி மொழி மீதான ஆர்ெத்மத
ஏற்படுத்த கணினி நிரல் ென்றங்கள் (Computer Coding
Club)
ெற்றும்
எதிர்காைத்
மதாழில்நுட்பொன
எந்திரனியமைக் (Robotics) கற்றுக்மகாள்ள எந்திரனியல்
ென்றங்கள் (Robotics Club) பள்ளிகளில் ஏற்படுத்தப்படும்.
நெலும் இமையப் பாதுகாப்பு ெற்றும் Ethical Hacking
மதாடர்பான பயிற்சி அளிக்கப்பட்டு ஆண்டுநதாறும் ொநிை
அளவிைான நைக்கத்தான் நபாட்டிகள் ேடத்தப்படும்.
> பள்ளிகளில் விழிப்புைர்வு ொரம்
> ொைெர்களின் உடல்ேைன் காக்க சிறப்புப் பயிற்சிகள்
> பள்ளிகளில் காய்கறித் நதாட்டம்: அரசுப் பள்ளிகளில்
பயிலும் ொைெர்களுக்கு மெயல்ெழிக் கற்றமை
ஊக்குவிக்கும் ெமகயில் அமனத்து அரசுப் பள்ளிகளிலும்
காய்கறித் நதாட்டம் ொைெர்களால் ஏற்படுத்தப்படும்.
அெற்றில் விமளயும் காய்கறிகள், பழங்கள், கீமரகள்
அப்பள்ளிகளின்
ெத்துைவில்
பயன்படுத்தப்படும்.
இத்திட்டம் ரூ.25 ைட்ெம் ெதிப்பீட்டில் மெயல்படுத்தப்படும்
> பள்ளி ெதுரங்க ஒலிம்பியாட்: ஜூமை, ஆகஸ்ட்
ொதங்களில் மென்மனயில் ேமடமபறும் ெர்ெநதெ
ெதுரங்க ஒலிம்பியாட் நபாட்டிகமளத் மதாடர்ந்து அரசுப்
பள்ளிகளில் பயிலும் ொைெர்களிமடநய ெதுரங்கம்
குறித்து ஆர்ெத்மத ஏற்படுத்தும் ெண்ைம் பள்ளி,
ெட்டாரம், ொெட்டம் ெற்றும் ொநிை அளவில் ெதுரங்கப்
நபாட்டிகள் ேடத்தப்பட்டு மெற்றிமபறும் ொைெர்கள்
ெர்ெநதெ விமளயாட்டு வீரர்களுடன் கைந்துமரயாட
ஏற்பாடு மெய்யப்படும். இத்திட்டம் ரூ.1 நகாடி ெதிப்பீட்டில்
மெயல்படுத்தப்படும்.
> சிறார் பருெ இதழ் ெற்றும் ஆசிரியர் ொத இதழ்:
ொைெர்களின் ொசிப்புத் திறமன ஊக்குவிக்கவும்
அெர்களின்
உள்ளார்ந்த
பமடப்புத்
திறன்கமள
மெளிப்படுத்தும் ெமகயிலும் தமிழ் ெற்றும் ஆங்கிை
மொழிகளில் மதாடக்க ெகுப்பு ொைெர்களுக்கு ஊஞ்ெல்
இதழும், உயர்ெகுப்பு ொைெர்களுக்கு நதன்சிட்டு
இதழும்
ொதமிருமுமற
மெளியிடப்படும்.
நெலும்,
ஆசிரியர்களுக்கான பமடப்புத் தளத்மத உருொக்கவும்
சிறந்த கற்றல் கற்பித்தல் முமறகமளப் பரிொறிக்
மகாள்ளவும் கனவு ஆசிரியர் என்ற ொத இதழ்
மெளியிடப்படும். சுொர் ரூ.7 நகாடி ெதிப்பீட்டில் இத்திட்டம்
மெயல்படுத்தப்படும்.
> நெல்நிமை கணினிப் பிரிவு ொைெர்களுக்கு கட்டை
விைக்கு: அரசு நெல்நிமை ெகுப்புகளில் கணினி













அறிவியல் பாடத்மத விருப்பப் பாடொக பயிலும்
ொைெர்களிடம் 2022-23ஆம் கல்வி ஆண்டிலிருந்து,
ரூ.200
தனிக்
கட்டைொக
ெசூலிக்கப்படுெது
முழுமெயாக
ரத்து
மெய்யப்படும்.
இதனால்
ஆண்டுநதாறும் 3 ைட்ெம் ொைெர்கள் பயனமடெர்.
இதற்மகன ஆகும் மெைவினம் ரூ.6 நகாடிமய அரநெ
ஏற்கும்.
>
ொற்றுத்திறனாளி
ொைெர்களுக்கு
இருப்பிடத்திநைநய கல்வி: பல்ெமகக் குமறபாடுகள்
காரைொக (Children with multiple disabilities voitorflebo)
ெர இயைாத 10,146 ொற்றுத்திறனாளி ொைெர்களுக்கு
கல்வி ெற்றும் இயன்முமற ெருத்துெம் உள்ளிட்ட
சிகிச்மெகமள அெர்களின் வீடுகளுக்நக மென்று
ெழங்கி அெர்களின் கற்றல் சூழமை நெம்படுத்த ரூ.8.11
நகாடி ெதிப்பீட்டில் திட்டம் மெயல்படுத்தப்படும்
> அரசு ெற்றும் அரசு உதவிமபறும் பள்ளிகளில் ொதாந்திர
மபற்நறார் கூட்டம்
> கணினித் நதர்வு மெயங்கள் அமெத்தல்: ஆசிரியர்
நதர்வு ொரிய நபாட்டித் நதர்வுகமளத் திட்டமிட்ட காை
அட்டெமைப்படி விமரந்து ேடத்திடவும், நபாட்டித்நதர்வு
ேமடமபறாத காைங்களில் அரசுப்பள்ளி ொைெர்கள்
பயன்படுத்தும் ெமகயிலும் அரசுப் பள்ளிகளில் கணினி
ஆய்ெகங்கள் ரூ.30 நகாடி ெதிப்பீட்டில் அமெக்கப்படும்.
> நூைக ேண்பர்கள் திட்டம்
தமிழகத்தில் உள்ள கிராெங்கள் ெற்றும் ேகரப் பகுதிகளில்
நூைக நெமெ கிமடக்கப்மபறாத இடங்களில் நூைக
ேண்பர்கள் என்ற புதிய திட்டம் அறிமுகப்படுத்தப்பட்டு
தன்னார்ெைர்கள்
ொயிைாக
நூைக
நெமெ
ெழங்கப்படும். இத்திட்டம் 15 ைட்ெம் ொெகர்கள்
பயன்மபறும் ெமகயில் ரூ.56.25 ைட்ெம் ெதிப்பீட்டில்
மெயல்படுத்தப்படும்.
> மெய்நிகர் நூைகம் (Virtual Reality Library):
நூைகங்கமளப் பயன்படுத்தும் குழந்மதகள் ெற்றும்
ொைெர்கள்
பயன்மபறும்
ெமகயில்
ேவீன
மதாழில்நுட்பத்மத உள்ளடக்கிய மெய்நிகர் மதாழில்நுட்ப
நூைகம் (Virtual Reality Library) 76 நூைகங்க ளில்
ஏற்படுத்தப்படும். இத்திட்டம் ஆண்டுக்கு ஒரு ைட்ெம்
ொைெர்கள் பயன்மபறும் ெமகயில் ரூ.57.20 ைட்ெம்
ெதிப்பீட்டில் மெயல்படுத்தப்படும்.
> நூைகங்களில் wi-fi ெெதி: தமிழக அரசு மபாது
நூைகங்கமள ோடிெரும் ொெகர்கள் ெற்றும் நபாட்டித்
நதர்வு ொைெர்கள் பயன்மபறும் ெமகயில் 352
நூைகங்களில்
இைெெ
wi-fi
இமைய
ெெதி
ஏற்படுத்தப்படும்.
இத்திட்டம்
75,000
ொெகர்கள்
பயன்மபறும் ெமகயில் ரூ.23.40 ைட்ெம் ெதிப்பீட்டில்
நெற்மகாள்ளப்படும்.
> TN talk: அண்ைா நூற்றாண்டு நூைகத்தின்
ஒருங்கிமைப்பில்
ெர்ெநதெ
அளவில்
பல்துமற
நிபுைர்கள், அறிவியல் ஆய்ொளர்கள் ெற்றும் புகழ்மபற்ற
அறிஞர்களின் உமரகள் மிகச்சிறந்த மதாழில்நுட்பம்
ெற்றும் அரங்க அமெப்புடன் TN talk என்ற மபயரில்
நிகழ்த்தப்படும். இமையம் ொயிைாக உைமகங்கும்



 















உள்ள தமிழர்கமளச் மென்றமடயும் ெமகயில் இத்திட்டம்
ரூ.37.50 ைட்ெம் ெதிப்பீட்டில் மெயல்படுத்தப்படும்.
> ோமளய தமைமுமறக்கு ோட்டுமடமெ நூல்கள்:
பள்ளி,
கல்லூரி
ொைெர்கள்,
கல்வியாளர்கள்,
இதழாளர்கள் ெற்றும் மபாது ொெகர்களிமடநய தமிழ்,
கமை ெற்றும் பண்பாட்டு ஆர்ெத்மத ெளர்க்கும்
ெமகயில், தமிழக அரொல் ோட்டுமடயாக்கப்பட்ட
பல்நெறு
அறிஞர்களின்
பமடப்புகளிலிருந்து
மதரிவுமெய்யப்பட்ட 20 நூல்கள் ரூ.30 ைட்ெம் ெதிப்பீட்டில்
மெளியிடப்படும்.
> கமைக்களஞ்சியங்கள் ஆெைப்பதிப்பு: ெரைாறு
ெற்றும்
பண்பாட்டு
ஆர்ெைர்கள்,
ொைெர்கள்,
ஆய்ொளர்கள் ெற்றும் அறிவியல் தமிழ் ஆர்ெைர்கள்
பயன்மபறும் ெமகயில், அறிஞர் மபரியொமி தூரன்
அெர்கள்
மதாகுத்த
கமைக்களஞ்சியங்கள்
10
மதாகுதிகளும் சிறார் களஞ்சியங்கள் 10 மதாகுதிகளும்
ஆெைப்பதிப்பாக
ரூ.10
ைட்ெம்
ெதிப்பீட்டில்
மெளியிடப்படும்.
> நூற்றாண்டு காணும் பமடப்பாளிகளின் நூல்
மெளியீடு: நூற்றாண்டு காணும் பமடப்பாளிகளின்
பிறந்த ோள் ெற்றும் நிமனவு ோமளப் நபாற்றும்
ெமகயில் அெர்தம் எழுத்துத்திறன் ெற்றும் ெமூகப்
பங்களிப்பு நபான்றெற்மற இமளய தமைமுமறயினர்
உைர்ந்துமகாள்ளும் ெமகயில் அெர்களது தமைசிறந்த
பமடப்புகள் மதரிவுமெய்யப்பட்டு ரூ.20 ைட்ெம் ெதிப்பீட்டில்
மெளியிடப்படும். இத்திட்டத்தின் ொயிைாக குழந்மதகள்,
இைக்கிய ெற்றும் ோடக ஆர்ெைர்கள் பயன்மபறுெர்.
> ெயது ெந்நதாருக்கான புதிய எழுத்தறிவுத் திட்டம்:
தமிழகத்தில் 15 ெயதுக்கு நெற்பட்ட முற்றிலும் எழுதப்
படிக்கத் மதரியாத 4.80 ைட்ெம் ேபர்களுக்கு அடிப்பமட
எழுத்தறிவுக் கல்வி ெழங்கிடும் ெமகயில் ரூ.9.83 நகாடி
ெதிப்பீட்டில் புதிய எழுத்தறிவுத் திட்டம் மெயல்படுத்தப்படும்.
3. தமிழ்ோடு ொநிை காட்டுயிர் ொரியத்துக்கு புதிய
உறுப்பினர்கள் நியெனம்
தமிழ்ோடு ொநிை காட்டுயிர் ொரியத்துக்கு
உறுப்பினர்கள் நியெனம் மெய்யப்பட்டுள்ளனர்.

புதிய

முதைமெச்ெர் தமைமெயிைான காட்டுயிர் ொரிய
உறுப்பினர்களாக, ெெஉ கம்பம் இராெகிருஷ்ைன், உதய
சூரியன், ஐ பி மெந்தில்குொர் ஆகிய மூெர் நியமிக்கப்பட்ட
-னர். அரசுொரா உறுப்பினர்களாக சுற்றுச்சூழல் ஆர்ெைர்
-கள் பிரதிம் ராய், ஓமெ காளிதாென், இராஜ்குொர்
நியமிக்கப்பட்டுள்ளனர்.











 













1. ஆசிய வளர்ச்சிக் கண்ண

✓

ோட்டம் – 2022’இன்படி,
2023-24’இல் இந்தியோவின் மதிப்பிடப்பட்ட வளர்ச்சி
விகிதம் என்ன?

4. 2021-22ஆம் ஆண்டில் இந்தியோவின் ணவளோண்லமப்

அ) 10.5%

ஆ) $20 பில்லியன்

ஆ) 9%

இ) $50 பில்லியன் 

இ) 8% 

ஈ) $100 பில்லியன்

பபோருட்கள் ஏற்றுமதி, எந்தச் சோதலனலய எட்டியுள்ளது?
அ) $10 பில்லியன்

ஈ) 6.5%

✓

மணிலாவைச் சார்ந்த ஆசிய ைளர்ச்சி ைங்கி சமீபத்தில்
அதன் ஆசிய ைளர்ச்சிக் கண்ண ாட்டம் – 2022’ஐ
வைளியிட்டது. வதற்காசியாவின் மிகப்வபரிய வபாருளாதார
-மான இந்தியா, நடப்பு நிதியாண்டில் (2022-23) 7.5
சதவீதமும், அடுத்த ஆண்டு (2023-24) எட்டு சதவீதமும்
ைளரும் என்று அது கணித்துள்ளது.

2021-22ஆம் ஆண்டில் $50 பில்லியன் டாலர்கவளக்
கடந்து இந்தியாவின் விைசாயப் வபாருட்களின் ஏற்றுமதி
புதிய வமல்கல்வல எட்டியது. இதுணை இந்தியாவிலிருந்து
விைசாய ஏற்றுமதியில் இதுைவர எட்டப்பட்ட அதிகபட்ச
அளைாகும். ணைளாண் ஏற்றுமதி 2021-22இல் 19.92%
அதிகரித்து $50.21 பில்லியன் டாலர்கவளத் வதாட்டுள்ளது.

✓

தரவுகளின்படி, அரிசி ($9.65 பில்லியன்), ணகாதுவம
($2.19 பில்லியன்), சர்க்கவர ($4.6 பில்லியன்) ணபான்ற
முக்கியப் வபாருட்கள் இதுைவர இல்லாத அளவுக்கு அதிக
அளவில் ஏற்றுமதி வசய்யப்பட்டுள்ளன.

2. 2022 - உலக சுகோதோர நோளுக்கோனக் கருப்பபோருள்
என்ன?
அ) Our Planet, Our Health 

5. ‘ஒன் பெல்த்’ கட்டலமப்போனது எந்த மோநிலத்தில் ஒரு

ஆ) Climate Change Matters

ணசோதலனத்திட்டமோக பதோடங்கப்பட்டுள்ளது?

இ) Personal Hygiene and Public Hygiene

அ) உத்தரகாண்ட் 

ஈ) Take Care of You and Earth
✓

✓



1948இல் முதலாைது சுகாதார சவபயில் உலக சுகாதார
நிறுைனம் (WHO) உருைாக்கப்பட்டவதக் வகாண்டாடும்
விதமாக ஒவ்ணைார் ஆண்டும் ஏப்ரல்.7 அன்று உலக
சுகாதார நாள் அனுசரிக்கப்படுகிறது.

ஆ) குஜராத்
இ) ணகாைா
ஈ) ஹரியானா
✓

உடல்நலன் வதாடர்பான சிக்கல்கவளப்பற்றி விைாதிக்க
-வும், குறிப்பிட்ட உடல்நலச் சிக்கல்கள் குறித்து சிறப்பு
கைனத்வத ஈர்க்கவுமாக WHO இதவன ைழிநடத்துகிறது.
“நமது ணகாள், நமது நலன்” என்பது இந்த ஆண்டு (2022)
உலக சுகாதார நாளுக்கானக் கருப்வபாருள் ஆகும்.

3. “Braving the Storms: East Asia and Pacific Economic

கால்நவட பராமரிப்பு மற்றும் பால்ைளத்துவறயானது
உத்தரகாண்ட் மாநிலத்தில் ஒரு சுகாதாரக் கட்டவமப்வப
ஒரு சுகாதார ஆதரவு அலகுமூலம் வசயல்படுத்துதற்கான
ஒரு ணசாதவனத் திட்டத்வதத் வதாடங்கியுள்ளது. இந்தப்
பிரிவின் முக்கிய ணநாக்கம், கற்றல்களின் அடிப்பவடயில்
ணதசிய அளவிலான ஒரு சுகாதார வசயல்திட்டத்வத
உருைாக்குைதாகும்.

Update” என்ற தலலப்பிலோன அறிக்லகலய பவளியிட்ட
நிறுவனம் எது?

6. 2022 - உலக ஆட்டிசம் விழிப்பு

அ) பன்னாட்டு ப

அ) Inclusion in the Workplace 

கருப்பபோருள் என்ன?

நிதியம்

ஆ) உலக ைங்கி 

ஆ) Quality Education for All

இ) ஆசிய ைளர்ச்சி ைங்கி

இ) Leaving No one Behind

ஈ) BRICS ைங்கி

ஈ) Disorder, Not a disease

✓

உலக ைங்கியானது “Braving the Storms: East Asia and
Pacific Economic Update” என்ற தவலப்பிலான ஓர்
அறிக்வகவய வைளியிட்டது.

✓

இந்த அறிக்வகயின்படி, அவமரிக்காவில் நிதி இறுக்கம்,
சீனாவில் கட்டவமப்பு மந்தநிவல மற்றும் உக்வரனில்
ணபார் ஆகிய மூன்று இடர்கள் கிழக்காசியா மற்றும் பசிபிக்
பிராந்தியத்திற்கு முன்னுள்ளன. இவ்ைறிக்வகயின் ஏப்ரல்
2022 இதழ், அபாயங்கவளத் தவிர்க்கவும் ைாய்ப்புகவளப்
புரிந்துவகாள்ளவும் துணிச்சல் மிகுந்த சீர்திருத்தங்கவளப்
பரிந்துவரக்கிறது.









ர்வு நோளுக்கோனக்

✓

உலக ஆட்டிசம் விழிப்பு ர்வு நாளானது ஆட்டிசம்
உள்ளைர்கள் நாணடாறும் எதிர்வகாள்ளும் சிக்கல்கள்
குறித்த விழிப்பு ர்வை ஏற்படுத்துைவத ணநாக்கமாகக்
வகாண்டுள்ளது.

✓

ஆட்டிசம் ஸ்வபக்ட்ரம் ணகாளாறுபற்றிய விழிப்பு ர்வை
பரப்புைதற்காக ஆண்டுணதாறும் ஏப்ரல்.2 அன்று உலக
ஆட்டிசம் விழிப்பு ர்வு நாள் கவடப்பிடிக்கப்படுகிறது.
“Inclusion in the Workplace” என்பது இந்த ஆண்டு (2022)
ைரும் உலக ஆட்டிசம் விழிப்பு ர்வு நாளுக்கானக் கருப்
வபாருள் ஆகும்.



 









என்ன?

நோடு எது?

அ) Early Warning and Early Action 

அ) இங்கிலாந்து

ஆ) Climate and Water

ஆ) ஆஸ்திணரலியா 

இ) The Sun, the Earth and the Weather

இ) வதன்னாப்பிரிக்கா

ஈ) The Ocean, Our climate and Weather

ஈ) இந்தியா

✓

WMO ஆனது 1961ஆம் ஆண்டு முதல், மார்ச்.23ஆம் ணததி
அன்று உலக ைானிவல நாவளக்கவடபிடித்து ைருகிறது.
“Early Warning and Early Action” என்பது இந்த ஆண்டு
(2022) உலக ைானிவல நாளுக்கானக் கருப்வபாருள்
ஆகும்.

8. ஒரு சமீப அறிக்லகயின்படி, ஆசியோ முழுவதும் கோப்பீட்டு
ஊடுருவல் விகிதம் குலறவோகவுள்ள நோடு எது?
அ) இலங்வக
இ) இந்தியா 
ஈ) ணநபாளம்
சுற்றுச்சூழல் தளமான கிவளணமட் டிவரண்ட்ஸ் தயாரித்த
ஒரு சமீபத்திய அறிக்வகயின்படி, வமாத்த ஆசியாவிலும்
காப்பீட்டு
ஊடுருைலில்
இந்தியா
மிகக்குவறந்த
விகிதத்வதக் வகாண்டுள்ளது என்று சுட்டிக்காட்டியுள்ளது.
2021 ணமயில் ணமற்கு ைங்காளத்வதத் தாக்கிய ஆம்பன்
சூறாைளிக்குப் பின், இந்தியக் காப்பீட்டு நிறுைனங்கள்
காப்பீட்டுத் வதாவகயில் ¾ பகுதிவயச் வசலுத்தத் தைறின.
இதுவே இம்மிகக்குளைந்த விகிதத்திற்குக் காரணமாகும்.

9. ணகணலோ இந்தியோ – பல்கலலக்கழக விலளயோட்டுக்கள்
– 2021’ஐ (KIUG 2021) நடத்துகிற நகரம் எது?
அ) வசன்வன
ஆ) வபங்களூரு 
இ) வஹதராபாத்
ஈ) ணடராடூன்

✓

ணகணலா இந்தியா பல்கவலக்கழக விவளயாட்டுக்கள் –
2021’க்கான (KIUG 2021) இலச்சிவன, வஜர்சி, சின்னம்
மற்றும் கீதம் ஆகியைற்வற மத்திய இவளணயார்
விைகாரங்கள் மற்றும் விவளயாட்டுத்துவற அவமச்சர்
அனுராக் தாக்கூர் வைளியிட்டார்.
சின்னமானது ‘வீரா’ என்ற யாவனவயக் வகாண்டுள்ளது.
வபங்களூரில் நவடவபறவிருந்த இந்நிகழ்வு, கடந்தாண்டு
COVID வநருக்கடி கார மாக ஒத்திவைக்கப்பட்டது. இது
KIUG-இன் 2ஆைது பதிப்பாகும். இதில் முதன்முவறயாக
ணயாகாசனம் மற்றும் மற்கம்பம் ஆகியவை இடம்வபறும்.



✓

ஆஸ்திணரலிய அணி இறுதிப்ணபாட்டியில் இங்கிலாந்வத
71 ரன்கள் வித்தியாசத்தில் வீழ்த்தி ஏழாைது ICC மகளிர்
கிரிக்வகட் உலகக்ணகாப்வபவய வைன்றது.

✓

ஆஸ்திணரலியாவின் அலிசா ஹீலி 170 ரன்கவள விளாச,
இறுதிப்ணபாட்டியில் இங்கிலாந்துக்கு எதிராக ஆஸி., ஐந்து
விக்வகட் இழப்புக்கு 356 ரன்கள் எடுத்தது. மற்வறாரு வீரர்
நாட் ஸ்கிைர் 148 ரன்களுடன் ஆட்டமிழக்காமலிருந்தார்.
இங்கிலாந்து அணியால் 43.4 ஓைரில் 285 ரன் மட்டுணம
எடுக்க முடிந்தது.


1. விக்ணடாரியாவில் 2026 காமன்வைல்த் ணபாட்டிகள்:
முதன்முவறயாக பல நகரங்களில் நவடவபறுகிறது

ஆ) ஆப்கானிஸ்தான்

✓



10. 2022 – ICC மகளிர் உலகக்ணகோப்லபலய பவன்ற

‘உலக ைானிவல அவமப்பு (WMO)’ நிறுைப்பட்ட நாளை
நிவனவுகூரும் ைவகயில் உலக ைானிவல நாள்
அனுசரிக்கப்படுகிறது. WMO, தற்ணபாது 193 உறுப்பு
நாடுகவளயும் பிரணதசங்கவளயும் வகாண்டுள்ளது.

✓



7. 2022 - உலக வோனிலல நோளுக்கோனக் கருப்பபோருள்

✓

✓









23ஆைது காமன்வைல்த் விவளயாட்டுப் ணபாட்டிகள்,
ஆஸ்திணரலியாவின்
விக்ணடாரியா
மாகா த்தில்
2026ஆம் ஆண்டு நவடவபறவுள்ளது.
ைழக்கமாக ஒணர நகரத்தில் நவடவபறும் இந்த
விவளயாட்டுப் ணபாட்டிகள், அந்த ஆண்டு விக்ணடாரியா
மாகா த்தின் ஒன்றுக்கும் ணமற்பட்ட நகரங்களில்
நவடவபறவுள்ளது. இதற்காக வமல்ணபார்ன், கீலாங்,
வபண்டிணகா, பலாரத், கிப்ஸ்ணலண்ட் ஆகிய நகரங்கள்
ணதர்வு வசய்யப்பட்டுள்ளன.
அந்தந்த நகரங்களில் இருக்கும் பிரத்ணயக விவளயாட்டு
கிராமங்களில் ணபாட்டிகள் நவடவபறும். வதாடக்க நிகழ்ச்சி
மார்ச் மாதத்தில் வமல்ணபார்ன் கிரிக்வகட் வமதானத்தில்
நிகழவுள்ளது. அப்ணபாட்டிக்காக 16 விவளயாட்டுகவளக்
வகாண்ட முதல் பட்டியல் வைளியிடப்பட்டுள்ளது.
அதில் டி20 கிரிக்வகட் இடம்வபற்றுள்ள நிவலயில்,
துப்பாக்கி சுடுதல், மல்யுத்தம், வில்வித்வத ணபான்ற
விவளயாட்டுகள் இடம்வபறவில்வல. இந்தியா இைற்றில்
சிறந்து விளங்குைது நிவனவுகூரத்தக்கது. எனினும்,
ைரும் நாள்களில் ணபாட்டிவய நடத்தும் நகரங்களின்
விருப்பத்தின்
அடிப்பவடயில்
இன்னும்
சில
விவளயாட்டுகள் பட்டியலில் ணசர்க்கப்படும்.
காமன்வைல்த்
விவளயாட்டுப்
ணபாட்டிகள்
ஆஸ்திணரலியாவில் நவடவபற இருப்பது, இது 6ஆைது
முவறயாகும். இதற்குமுன் 2018 (ணகால்டு ணகாஸ்ட், 2006
(வமல்ணபார்ன்), 1982 (பிரிஸ்ணபன்), 1962 (வபர்த்), 1938
(சிட்னி) ஆகிய இடங்களில் நடத்தப்பட்டுள்ளன.
2. புதுப்பிக்கப்பட்ட ணதசிய கிராம சுயராஜ்ய திட்டத்வத
01.04.2022 முதல்
31.03.2026 ைவர வதாடர
அவமச்சரவை ஒப்புதல்



 









ணதசிய கிராம சுயராஜ்யம் என்னும் புதுப்பிக்கப்பட்ட மத்திய
நிதியுதவித் திட்டத்வத 01.04.2022 முதல் 31.03.2026
ைவர (பதிவனந்தாைது நிதி ஆவ யக் காலத்தில்)
வதாடர்ைதற்கு பிரதமர் தவலவமயிலான வபாருளாதார
விைகாரங்களுக்கான
அவமச்சரவைக்குழு
ஒப்புதல்
அளித்துள்ளது. பஞ்சாயத்து ராஜ் அவமப்புகளின் நிர்ைாக
திறன்கவள ணமம்படுத்தும் ணநாக்கத்தில் இந்த முடிவு
எடுக்கப்பட்டுள்ளது.
நிதி தாக்கங்கள்:
இத்திட்டத்தின் வமாத்த நிதிச் வசலவு `5911 ணகாடி, இதில்
மத்தியப் பங்கு `3700 ணகாடி மற்றும் மாநிலப் பங்கு `2211
ணகாடி.
ணைவலைாய்ப்பு உருைாக்கம் உட்பட முக்கிய தாக்கம்:
நாடு முழுைதும் உள்ள பாரம்பரிய அவமப்புகள் உட்பட
2.78 லட்சத்திற்கும் அதிகமான கிராமப்புற உள்ளாட்சி
அவமப்புகளுக்கு, உள்ளாட்சி நிர்ைாகத்தின் மூலம் நீடித்த
ைளர்ச்சி
இலக்குகவள
அவடைதற்கான
நிர்ைாக
திறன்கவள ணமம்படுத்துைதற்கு இத்திட்டம் உதவும்.
கிராமங்களில் ைறுவம இல்லாத மற்றும் ணமம்பட்ட
ைாழ்ைாதாரம், நலமான கிராமம், குழந்வதகளுக்கு
நட்பான கிராமம், ணபாதுமான தண்ணீர் ைசதி வகாண்ட
கிராமம், சுத்தமான மற்றும் பசுவம கிராமம், கிராமத்தில்
தன்னிவறைான உள்கட்டவமப்பு, சமூக பாதுகாப்பு
கிராமம், நல்லாட்சியுடன் கூடிய கிராமம், மற்றும்
கிராமத்தில் உருைாக்கப்படும் ைளர்ச்சி உள்ளிட்ட
இலக்குகவள எட்ட இது உதவும்.
பட்டியல் பிரிவுகள், பழங்குடியினர் மற்றும் வபண்களின்
பிரதிநிதித்துைத்வத பஞ்சாயத்துகள் வகாண்டிருப்பதாலும்,
அடித்தட்டு மக்களுக்கு வநருக்கமான அவமப்புகளாக
இருப்பதாலும், பஞ்சாயத்துகவள ைலுப்படுத்துைது சமூக
நீதி மற்றும் சமூகத்தின் வபாருளாதார ைளர்ச்சியுடன்
சமத்துைத்வதயும்
உள்ளடக்கிய
தன்வமவயயும்
ஊக்குவிக்கும்.
பஞ்சாயத்து ராஜ் அவமப்புகளின் மின்-ஆளுவமயின்
அதிகரித்த பயன்பாடு ணமம்பட்ட ணசவை ைழங்கல் மற்றும்
வைளிப்பவடத்தன்வமவய அவடய உதவும். கிராம
சவபகவள இத்திட்டம் ைலுப்படுத்தும். திட்டத்வத
வசயல்படுத்துைவத ணமற்பார்வையிடவும், திட்டத்தின் கீழ்
இலக்குகவள அவடைதற்காக மாநிலங்கள் / யூனியன்
பிரணதசங்களுக்கு வதாழில்நுட்ப ஆதரவை ைழங்கவும்
ணதவை அடிப்பவடயிலான ஒப்பந்தப் பணியாளர்கள்
ைழங்கப்படலாம்.
பயனாளிகளின் எண்ணிக்வக:
நாடு முழுைதும் உள்ள பாரம்பரிய அவமப்புகள் உள்ளிட்ட
கிராமப்புற உள்ளாட்சி அவமப்புகளின் ணதர்ந்வதடுக்கப்பட்ட
60 லட்சம் பிரதிநிதிகள், வசயல்பாட்டாளர்கள் மற்றும் இதர
பங்குதாரர்கள் இத்திட்டத்தின் ணநரடிப் பயனாளிகளாக
இருப்பார்கள்.







3.
அம்ணபத்கர்
பிறந்தநாள்
சமத்துை
நாளாகக்
வகாண்டாட்டம்: முதல்ைர் மு க ஸ்டாலின் அறிவிப்பு
அம்ணபத்கர் பிறந்தநாள் சமத்துை நாளாகக் வகாண்டாடப்ப
-டும் என முதல்ைர் மு க ஸ்டாலின் அறிவித்தார். ணமலும்,
அைரது எழுத்துகள் தமிழில் வமாழிவபயர்க்கப்படும்
என்றும் அைர் அறிவித்தார்.
4. ஐ.நா. வபாருளாதாரம்-சமூக கவுன்சிலின் 4 முக்கிய
அவமப்புகளுக்கு இந்தியா ணதர்வு
ஐநா வபாருளாதாரம் மற்றும் சமூக கவுன்சிலின் 4 முக்கிய
அவமப்புகளுக்கு இந்தியா ணதர்வு வசய்யப்பட்டுள்ளது.
கடந்த 1945-ஆம் ஆண்டு ஐநா வபாருளாதாரம் மற்றும்
சமூக கவுன்சில் நிறுைப்பட்டது. இது ஐநா அவமப்பின் 6
முக்கிய உறுப்புகளில் ஒன்றாகும். ஐநாவின் 54 உறுப்பு
நாடுகவள இந்தக் கவுன்சில் உள்ளடக்கியுள்ளது.
இந்நிவலயில், ஐநாவுக்கான இந்திய தூதரகம் டுவிட்டரில்
வைளியிட்ட பதிவில், ‘ஐநா வபாருளாதாரம் மற்றும் சமூக
கவுன்சிலின் சமூக ணமம்பாட்டு ஆவ யம், தன்னார்ை
அவமப்புகளுக்கான குழு, அறிவியல் மற்றும் வதாழில்நுட்ப
ைளர்ச்சி ஆவ யம் ஆகியைற்றுக்கு இந்தியா ணதர்ைாகி
உள்ளது. இதுதவிர, வபாருளாதாரம்-சமூகம்-பண்பாட்டு
உரிவமகள் குழுவில் இடம்வபற இந்திய தூதர் பிரீத்தி
சரண் மீண்டும் ணதர்வுவசய்யப்பட்டுள்ளார்” என்று
வதரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
இதற்காக ஐநா உறுப்புநாடுகளுக்கு இந்திய தூதரகம்
நன்றி வதரிவித்துள்ளது.
5. வரய்க்யாவிக் ஓபன் வசஸ்: பிரக்ஞானந்தா சாம்பியன்
ஐஸ்லாந்தில் நவடவபற்ற வரய்க்யாவிக் ஓபன் வசஸ்
ணபாட்டியில் இந்திய வீரரும், வசன்வனவயச் ணசர்ந்தைரு
-மான ஆர் பிரக்ஞானந்தா சாம்பியன் பட்டம் வைன்றார்.
9 சுற்றுகள் வகாண்ட இந்தப் ணபாட்டியில் பிரக்ஞானந்தா
7.5 புள்ளிகள் வபற்று வைற்றியாளரானார். இறுதிச்சுற்றில்
அைர் சக இந்திய கிராண்ட்மாஸ்டரான டி குணகவை
வீழ்த்தினார்.
6. நாட்டின் ஏற்றுமதி 42,000 ணகாடி டாலவர எட்டியது
நாட்டின் ஏற்றுமதி கடந்த நிதியாண்டில் 42,000 ணகாடி
டாலவர எட்டியுள்ளதாக மத்தி அரசு வதரிவித்துள்ளது.
இதுகுறித்து ைர்த்தக அவமச்சகம் வைளியிட்ட புள்ளி
விைரத்தில் வதரிவித்துள்ளதாைது:
வபட்ணராலிய தயாரிப்புகள், வபாறியியல், ணதால் உள்ளிட்ட
துவறகளின் வசயல்பாடுகள் ஆணராக்கியமான நிவலயில்
இருந்தவதயடுத்து நாட்டின் ஏற்றுமதி கடந்த மார்ச்
மாதத்தில் 4,222 ணகாடி டாலர் அளவிற்கு அதிகரித்தது.
இது, முந்வதய 2021ஆம் ஆண்டின் மார்ச் மாத
ஏற்றுமதியான 3,526 ணகாடி டாலருடன் ஒப்பிடுவகயில்
19.76 சதவீதம் அதிகமாகும்.
அணதணபான்று, இறக்குமதியும் கடந்த மார்ச்சில் 24.21%
உயர்ந்து 6,074 ணகாடி டாலராக கா ப்பட்டது.











 









இவதயடுத்து, ைர்த்தக பற்றாக்குவற 1,851 ணகாடி டாலராக
அதிகரித்தது. 2021 மார்ச் மாதத்தில் ைர்த்தக பற்றாக்குவற
1,364 ணகாடி டாலராக கா ப்பட்டது.
ஒட்டுவமாத்த அளவில் கடந்த நிதியாண்டில் (2021-22)
நாட்டின் ஏற்றுமதி ைரலாற்று உச்சமாக 41,965 ணகாடி
டாலவரத் வதாட்டுள்ளது. இது இந்திய மதிப்பில் `31.50
லட்சம் ணகாடியாகும்.
ணமலும், கடந்த நிதியாண்டில் இறக்குமதியும் 61,189 ணகாடி
டாலராக
அதிகரித்தது.
இவதயடுத்து
ைர்த்தக
பற்றாக்குவற அந்த நிதியாண்டில் 19,224 ணகாடி டாலர்
(`15 லட்சம் ணகாடி) என்ற அளவில் இருந்தது.
2020-21இல் ைர்த்தக பற்றாக்குவற (இறக்குமதி மற்றும்
ஏற்றுமதிக்கு இவடயிலான வித்தியாசம்) 10,263 ணகாடி
டாலர் என்ற அளவில் கா ப்பட்டது.







ைவரயிலான பகுதியில் சாவல அவமக்கும் பணிகள்
கடந்த 2019ஆம் ஆண்டு நிவறைவடந்ததாக கட்கரி
வதரிவித்துள்ளார். இது வதாடர்பாக அைர் விடுத்துள்ள
வசய்தி: இந்த 26 கிமீ நீளமுள்ள சாவல அந்தமான் நிக்ணகாபார் தீவு இவ ப்பு திட்டத்தின்கீழ் `170 ணகாடி
வசலவில் அவமக்கப்பட்டுள்ளது.
பயன்பாட்வட ணமம்படுத்துைதன்மூலம், ணபார்ட் பிணளயரில்
இருந்து அந்தமான் மாைட்டத்தின் பிற நகரங்களுக்கு
தவடயற்ற ணபாக்குைரத்து உறுதிவசய்யப்பட்டுள்தாக அைர்
கூறினார். ணதசிய வநடுஞ்சாவல-4 எனப்படும் ‘அந்தமான்
ட்ரங்க் சாவல’ தீவுகளின் உயிர்நாடி என்றும், அந்தமான்
- நிக்ணகாபார் தீவுகளின் சமூக-வபாருளாதார ைளர்ச்சியில்
முக்கிய பங்கு ைகிக்கிறது என்றும் அைர் குறிப்பிட்டுள்ளார்.

இந்தியாவின் மாதாந்திர ஏற்றுமதி முதல்முவறயாக
நடப்பாண்டு மார்ச் மாதத்தில்தான் 4,000 ணகாடி டாலர்
என்ற வமல்கல்வல கடந்து 4,200 ணகாடி டாலவர
வதாட்டதாக ைர்த்தக அவமச்சகம் புள்ளிவிைரத்தில்
வதரிவித்துள்ளது.
7. 20 சிறந்த வகவிவனஞர்களுக்கு மாநில அரசு
விருதுகள்: முதல்ைர் மு க ஸ்டாலின் ைழங்கினார்
வகவிவனத் வதாழில்களுக்காகணை தங்களது ைாழ்வை
அர்ப்பணித்துக்வகாண்ட 10 சிறந்த வகவிவனஞர்களுக்கு
‘ைாழும் வகவிவனப் வபாக்கிைம்’ விருது ைழங்கப்பட்டு
ைருகிறது. இந்த விருதானது 8 கிராம் தங்கப்பதக்கம்,
தாமிர பத்திரம், சான்றிதழ், `1 லட்சம் காணசாவல
அடங்கியது.
இணதணபான்று, சிறந்த வகவிவனஞர்களின் பங்களிப்வப
ஊக்குவிக்கும் ைவகயில், ‘பூம்புகார் மாநில விருது’
அளிக்கப்பட்டு ைருகிறது. இந்த விருதானது `50,000
பரிசுத்வதாவக, 4 கிராம் தங்கப்பதக்கம், தாமிர பதக்கம்,
தகுதிச்சான்று வகாண்டது.
8. ஒணர ணநரத்தில் சூரிய அஸ்தமனம், சந்திணராதயம்:
கன்னியாகுமரியில் அபூர்ை காட்சிவய 16இல் பார்க்கலாம்
கன்னியாகுமரி முக்கடல் சங்கமத்தில் நின்றைாறு, ஒணர
ணநரத்தில் சூரியன் மவறயும், சந்திரன் உதயமாகும்
அபூர்ை காட்சிவய சனிக்கிழவம (ஏப்.16) பார்க்கலாம்.
ஆண்டுணதாறும் சித்திவர மாத வபௌர் மி நாளில்
கன்னியாகுமரி கடலில் சூரியன் மவறைதும், சந்திரன்
உதயமாைதும் ஒணரணநரத்தில் நிகழுகிறது. நிகழாண்டு
அத்தவகய அபூர்ை காட்சி சனியன்று (ஏப்.16) நிகழவுள்ள
-து. இந்தக் காட்சிவய இந்தியாவில் கன்னியாகுமரியில்
மட்டுணம பார்க்கலாம் என்பதால் ஆயிரக்க க்கான
சுற்றுலாப்பயணிகள் முக்கடல் சங்கமத்தில் திரளுைது
ைழக்கம்.
9. அந்தமான் - நிக்ணகாபர் தீவு இவ

ப்புத் திட்டம்.

அந்தமான்-நிக்ணகாபார் தீவுகளில் ணதசிய வநடுஞசாவல 4இல் உள்ள பிணயாட்னாபாத் முதல் வபரார்கஞ்ச்











 











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.

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.

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.

6. 2022 ஏப்ரலில் நகடகபற்ை பணவியல் ககாள்ககக்
குழு கூட்டத்திற்குப் பிைகு, கரப்லபா விகிதம் என்ை?

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.

அ) 4.50%
ஆ) 4.25%
இ) 4.00% 
ஈ) 3.75%
✓

3. மின்சார வாகைக் ககாள்ககயில் இ–மிதிவண்டிககை
லசர்க்கவுள்ை முதல் மாநி ம்/UT எது?
அ) வ லுங்கொனொ
ஆ) புது தில்லி 
இ) குஜரொத்
ஈ) ஒடிஸொ
✓

என்ை புைக்லகாள், எந்தக் லகாகைப் லபா லவ உள்ைது?
அ) சனி

ஆ) வியொழன் 

இ) வசவ்ெொய்

ஈ) வநப்டியூன்









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

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’

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

2. குகைகடத்தி திட்டத்தின் வழிகாட்டும் ஆல ாசகைக்
குழுவின் தக வர் யார்?



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.






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.

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. ‘முக்கிய மந்திரி பக்வானி பீமா யயாஜனா’ திட்டத்தைச்

4. ெமீபத்தில் 13 புதிய மாவட்டங்கதை உருவாக்கி, அதன்

செயல்படுத்துகிற மாநிலம் எது?
அ) புது தில்லி

மாவட்டங்களின் சமாத்ை எண்ணிக்தகதய
உயர்த்திய இந்திய மாநிலம் எது?

ஆ) ஹரியானா 

அ) ததலுங்ைானா

இ) இராஜஸ்தான்

ஆ) ஆந்திர பிரவதசம் 

ஈ) பஞ்சாப்

இ) ஒடிஸா

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.

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.

முைல் வணிக செயற்தகக்யகாதை ஏவிய இந்திய
விண்சவளி சைாழில்நுட்ப துளிர் நிறுவனம் எது?

5. 2022ஆம் ஆண்டு நிலவரப்படி, உலகின் மிகப்சபரிய

அ) பிக்ஸ்ஸல் (Pixxel) 

அபின் உற்பத்தி செய்யும் நாடு எது?

ஆ) அக்னிகுல்

அ) சீனா

இ) ஸ்மைரூட் ஏவராஸ்வபஸ்

ஆ) இந்தியா

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.

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.

3. ஐநா, ‘அரசுொரா நிறுவனங்களின் நிகர-சுழிய உமிழ்வு
உறுதிகள்’ குறித்ை உயர்நிதல வல்லுநர் குழுவில் நியமி
-க்கப்பட்டுள்ை இந்தியர் யார்?

6. இந்திய ரிெர்வ் வங்கியின் பணவியல் சகாள்தக 2022
ஏப்ரலின்படி, 2022-23-க்கான உண்தமயான சமாத்ை
உள்நாட்டு உற்பத்தியின் வைர்ச்சிக் கணிப்பு என்ன?

அ) இரவைஷ் சந்த்
ஆ) இராஜீவ் குைார்

அ) 9.5 சதவீதம்

இ) அருணாபா வைாஷ் 

ஆ) 8.1 சதவீதம்

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.



26ஆக

✓

2. ஸ்யபஸ்எக்ஸின் பால்கன்-9 ஏவுகலம்மூலம் ைனது

✓









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

10. ரிெர்வ் வங்கியின் ெமீபத்திய அறிவிப்பின்படி, அட்தட

யயாஜனாதவச் (PMJAY) செயல்படுத்துவைற்கான தமய
முகதம எது?

இல்லாமல் பணம் எடுக்கும் முதற எைன் ஊடாக முன்
சமாழியப்படுகிறது?

அ) வதசிய ைருத்துே ஆமணயம்

அ) USSD

ஆ) இந்திய ைருத்துே ைவுன்சில்

ஆ) ஒருங்கிமணந்த ைட்டண இமடமுைம் (UPI) 

இ) வதசிய நலோழ்வு ஆமணயம் 

இ) ஆதார் அடிப்பமடயிலான ைட்டண முமற (AePS)

ஈ) எய்ம்ஸ்

ஈ) உடனடி ைட்டண வசமே (IMPS)

✓

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.

✓

ரிசர்வ் ேங்கியின் (RBI) கூற்றுப்படி, ஒரு சில ேங்கிைளால்
ைட்டுவை ேழங்ைப்பட்ட அட்டையில்லா தராக்ைம் தபறுதல்
பேடவ தற்வபாது அமனத்து ேங்கிைளிலும் ATM’ைளிலும்
யூனிஃமபட் வபதைண்ட்ஸ் இன்டர்ஃவபஸ் (யுபிஐ)மூலம்
கிமடக்ைப்பேறும்.

✓

இது 365 புதிய நமடமுமறைமளச் வசர்த்து தைாத்த
எண்ணிக்மைமய 1,949 ஆை ைாற்றியது.

✓

ோடிக்மையாளர் அங்கீைாரத்திற்ைாை UPI பயன்படுத்தப்ப
-டும், வைலும் இந்நடேடிக்மை பணப்பரிேர்த்தமனைமள
எளிதாக்கும் ைற்றும் நிதி வைாசடிைமள ஒழிக்கும் என
எதிர்பார்க்ைப்படுகிறது.

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, 100200 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.









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, 202122ஆம் 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


✓

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.

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.

5. காைநிமை ொற்றத்திற்கான அரசுகளுக்கிமடபயயான

2+2 உமரயாடலில் பாதுகாப்பு அமைச்சர் இராஜ்நாத் சிங்,
மவளியுறவு அமைச்சர் S மெய்சங்கர் ைற்றும் அமைரிக்க
பாதுகாப்பு மற்றும் மவளியுறவு அமைச்சர் இமடபயயான
சந்திப்புகள் அடங்கும்.

அ) மசன்மன

குழு அைன் சமீேத்திய ெதிப்பீட்டறிக்மகயில் நிமையான
போக்குவரத்துக்கான இந்திய நகரொகக் குறிப்பிட்டுள்ள
நகரம் எது?
ஆ) புது தில்லி
இ) மகால்கத்தா 
ஈ) மும்மப

2. ‘ொைவ்பூர் பெளா’ மகாண்டாடப்ேடுகிற மாநிலம் எது?

✓

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.

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.

6. “ஒருங்கிமைந்ை உயிரி-சுத்திகரிப்பு நிமையங்கள்"
திட்டம் என்ேது பின்வரும் எந்ை ெத்திய அமெச்சகத்தின்
முன்முயற்சியாகும்?
அ) அறிவியல் & மதாழில்நுட்ப அமைச்சகம் 

3. நம்பிக்மகயில்ைா தீர்ொனத்திற்குப்பின் ோகிஸ்ைானின்
23ஆவது பிரைெராக பைர்ந்மைடுக்கப்ேட்டவர் யார்?

ஆ) புதிய & புதுப்பிக்கத்தக்க எரிசக்தி அமைச்சகம்

அ) ஷாபாஸ் மஷரீப் 

இ) MSME அமைச்சகம்

ஆ) ஷா ைஹ்மூத் குபரஷி

ஈ) எரிசக்தி அமைச்சகம்

இ) நவாஸ் மஷரிப்

✓

ை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.

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.

ேங்குச்சந்மைகளில் நிருவாக விதிமுமறகமள
வலுப்ேடுத்துவைற்கான SEBI குழுவின் ைமைவர் யார்?

7.

அ) UK சின்ஹா

4. உைகில் ைங்கத்மை அதிகம் ேயன்ேடுத்தும் நாடு எது?

ஆ) அெய் தியாகி

அ) இந்தியா

இ) G ைகாலிங்கம் 

ஆ) சீனா 

ஈ) உர்ஜித் பபடல்

இ) அமைரிக்கா
✓

ஈ) ஆஸ்திபரலியா









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






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.

ஈ) NPCl
✓

✓

TATA கன்சல்டன்சி சர்வீசஸ் (TCS) ஆனது கனடாவின்
மிகப்மபரிய கட்டண அமைப்பான, ‘Payments Canada’
உடன் கூட்டிமணந்துள்ளது.
இக்கூட்டாண்மை அதன் கட்டண முமறச்மசயல்பாடுக
-மள அடுத்த கட்டத்திற்கு மகாண்டுமசல்வமதயும், RealTime 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.

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.

10. ‘மடம்பிள் 360’ இணையதளத்ணத அறிமுகப்ேடுத்திய
ெத்திய அமெச்சகம் எது?

4. பூந்தைல்லி-கைங்கமர விளக்கம் இமடபய மைட்பரா
இஇரயில் திட்டம்: 78 மபட்டிகள் தயாரிக்க அல்ஸ்ட்ராம்
நிறுவனத்துக்கு ஒப்பந்தம்

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.









இரண்டாம் கட்ட மைட்பரா இரயில் திட்டத்தில், பூந்தைல்லிகைங்கமர 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 கைங்கமரவிளக்கம்பூந்தைல்லி வமர 26.1 கிமீ மதாமைவுக்கும், ைாதவரம்பசாழிங்கநல்லூர் 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’
266ஆவது பிறந்தநாள்.





சின்னமடை



அவர்களின்





 

✓

✓













1. சட்லஜ்–யமுனா இணைப்புக்கால்வாணய நிறைவேற்

4. ‘ணைப்ெர்சானிக் ஏவுகணைத் தாக்குதல் மற்றும்

–ைக்ககாரி தீர்மானம் நிணைகவற்றியுள்ள மாநிலம் எது?
அ) உத்தர பிரததசம்

ொதுகாப்புத் திைன்’ சதாடர்ொன ஒத்துணைப்ணெ அறிவித்த
உலகளாவிய கூட்டணி எது?

ஆ) ஹரியானா 

அ) கரீபியன் சமூகம் (CARICOM)

இ) குஜராத்

ஆ) AUKUS ைாதுகாப்பு கூட்ைணி 

ஈ) இராஜஸ்தான்

இ) ஷாங்காய் ஒத்துணைப்பு அணமப்பு (SCO)

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.

ஈ) வை அட்லாண்டிக் ஒப்ைந்த அணமப்பு (NATO)
✓

இருமாநிலங்களுக்கு இணைதய நிலவும் சமநிணலணய சீர்
குணலக்கும் வணகயில் மத்திய அரசு எந்த நைவடிக்ணகயும்
எடுக்கக்கூைாது என அதில் தகாரப்ைட்டுள்ளது.

செற்றுள்ள இந்தியர்களின் எண்ணிக்ணக எவ்வளவு?
அ) 28
ஆ) 75
இ) 166 

நாடு எது?

ஈ) 321

அ) ரஷ்யா
ஆ) உக்ணரன் 

✓

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.

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.

6. ககன்யான் வன்சொருளின் முதல் சதாகுப்ணெ இந்திய
விண்சவளி & ஆய்வு ணமயத்திடம் (ISRO) ஒப்ெணடத்த
நிறுவனம் எது?

3. ‘மாநிலக்கல்விக்சகாள்ணக’ணய உருவாக்குவதற்காக
குழுசவான்ணை அணமத்த மாநில அரசு எது?

அ) DRDO

அ) தமிழ்நாடு 

ஆ) HAL 

ஆ) தகரளம்

இ) ஸ்தைஸ் X

இ) ஒடிஸா

ஈ) பிக்சல் ஸ்தைஸ்

ஈ) தமற்கு வங்கம்
✓

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

2. அண்றைச்சசய்திகளில் இடம்செற்ை புச்சா நகரம் உள்ள

✓



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.









✓

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



ையிற்சிதைறுவார்கள். 2021–22 நிதியாண்டுக்கு `79.48
தகாடி நிதி ஒதுக்கப்ைட்டுள்ளது.

வீராங்கணனயான இகா ஸ்வியாசடக் சார்ந்த நாடு எது?
அ) ஆஸ்திதரலியா

10. ‘மனிதனின் விண்சவளிப் ெயைங்குறித்த உலக

ஆ) தைாலந்து 

நாள்’ நிணனவுகூரப்ெடுகிை கததி எது?

இ) தஜர்மனி

அ) ஏப்ரல்.10

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?

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.

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









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
ைணைத்தார்.







ஆஸ்திதரலியாவின்



ஸ்டீவ்



ஸ்மித்

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.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.

ஏப்.3: நியூசிலாந்தில் நணைதைற்ை 50 ஓவர் மகளிர் உலகக்
தகாப்ணை இறுதிப் தைாட்டியில் இங்கிலாந்ணத வீழ்த்தி
ஆஸ்திதரலியா
தகாப்ணைணய
தவன்ைது.
இது
ஆஸ்திதரலியா தவல்லும் ஏைாவது தகாப்ணை.











 

✓

✓













1. சமீபத்தில் எந்த இந்திய மாநிலத்தில், பெருங்கற்கால

4. எந்த நாட்டுடன் இமணந்து, ‘கல்வி மற்றும் திறன்

கல் ஜாடிகள் கண்டுபிடிக்கப்பட்டன?
அ) தமிழ்நாடு

மமம்பாட்டு பணிக்குழு’விமன அமமக்க இந்தியா முடிவு
சசய்துள்ளது?

ஆ) அஸ்ஸாம் 

அ) அபேரிக்கா 

இ) உத்தர பிரததசம்

ஆ) பிரான்ஸ்

ஈ) தேற்கு வங்கம்

இ) பஜர்ேனி

அஸ்ஸாம் ோநிலத்தில் இதுவரர அறியப்படாத நான்கு
இடங்களில், டசன் கணக்கிலான பபருங்கற்கால கல்
ஜாடிகள் அண்ரேயில் கண்டுபிடிக்கப்பட்டுள்ளன.

ஈ) பின்லாந்து

இந்தக் கண்டறிவானது இந்தியாவின் வடகிழக்கிற்கும்
பதன்கிழக்கு ஆசியாவிற்கும் இரடயிலான சாத்தியோன
சம்பந்தங்கரள எடுத்துக்கூறுகிறது.

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.

2. உலக வர்த்தக அமமப்பின் கூற்றுப்படி, 2022–23 நிதி

5. ‘ஸ்வநிதி மச சம்ரிதி’ என்ற திட்டத்துடன் சதாடர்புமடய

ஆண்டில் உலகின் வர்த்தக வளர்ச்சி எவ்வளவு இருக்கும்
என்று மதிப்பிடப்பட்டுள்ளது?

மத்திய அமமச்சகம் எது?
அ) உள்துரற அரேச்சகம்

அ) 2.5%

ஆ) வீட்டுவசதி & நகர்ப்புற விவகார அரேச்சகம் 

ஆ) 3% 

இ) ஊரக வளர்ச்சி அரேச்சகம்

இ) 4%

ஈ) நிதி அரேச்சகம்

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.

✓

✓

ே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.

3. இந்தியாவில் 2021–22 நிதியாண்டில் சசாத்துக்கமளப்

6. NSO சவளியிட்ட தரவுகளின்படி, கடந்த மார்ச் மாதத்தில்

பணமாக்குதலிலிருந்து திரட்டப்பட்ட வருவாய்கள் மற்றும்
முதலீடுகளின் சமாத்தத்சதாமக என்ன?

இந்தியாவின் சில்லமற பணவீக்க விகிதம் என்ன?
அ) 5.20%

அ) `36000 தகாடி

ஆ) 5.85%

ஆ) `45000 தகாடி

இ) 6.95% 

இ) `75000 தகாடி

ஈ) 7.20%

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.









✓

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

10. Dr B R அம்மபத்கரின் பிறந்தநாளான ஏப்ரல்.14 அன்று

நகரம் எது?
அ) காந்தி நகர்

‘சமத்துவ நாள்’ எனக் சகாண்டாடப்படும் என அறிவித்த
மாநிலம் எது?

ஆ) புது தில்லி 

அ) தமிழ்நாடு 

இ) பசன்ரன

ஆ) ேகாராஷ்டிரா

ஈ) பகால்கத்தா

இ) புது தில்லி

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.

ஈ) ஒடிஸா

8. ராஷ்ட்ரிய கிராம சுவராஜ் அபியாமனச் சசயல்படுத்தும்

✓

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.

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?
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.





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 201314இலிருந்து 109% அதிகரித்து 6115 மில்லியன் அபேரிக்க
டாலர்களாக உள்ளது

அ) Dr பூஷன் குோர் 

✓

1. பபாது நிர்வாகத்தில் சிறந்து விளங்குவதற்கான
பிரதேரின்
விருது
விோன
தபாக்குவரத்து
அரேச்சகத்தின் உடான் திட்டத்திற்கு வழங்கப்பட்டுள்ளது





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

பதாழில்துரற
அரேச்சர்
பதரிவித்துள்ளார்.

முதல் பசமிகான் இந்தியா 2022 ோநாட்ரட ஏப்.29 முதல்
1 தே 2022 வரர பபங்களூருவில் மின்னணு ேற்றும்
தகவல் பதாழில்நுட்ப அரேச்சகம் நடத்தவுள்ளது.

தமிழ் உச்சரிப்புக்கு விருது

“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

தங்கம்

பதன்னரசு

* ோ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.

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











 











1. உலக வங்கியின் ஏப்ரல் அறிக்ககயின்படி, 2022-23


✓

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.

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.

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.

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.

6. அண்கமச் பசய்திகளில் இைம்பபற்ற, ‘மிஷன் ரப்தார்’
என்பதுைன் பதாைர்புகைய நிறுவனம் எது?
அ) NITI ஆமயாக்
ஆ) இந்திய இையில்மவ 

2050ஆம்
ஆண்டுக்குள்
கார்ைன்
நடுநிபலபய
அபைவபத UAE தனது மநாக்கமாகக் யகாண்டுள்ளது.

3. ‘SMBHAV’ என்னும் தனது டிஜிட்ைல் மாற்ற திட்ைத்கத

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.

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











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?
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
✓


✓



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.

அ) ருவாண்ைா 

✓



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

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.

ஈ) FICCI
✓

“The Maverick Effect” என்ை தபலப்பிலான ஒரு நூல்
யமன்யைாருள் மற்றும் IT மசபவ நிறுவனங்களின் உச்ச
அபமப்ைான யமன்யைாருள் & மசபவ நிறுவனங்களின்
மதசிய சங்கம் (NASSCOM) உருவானபத விவரிக்கிைது.











 















1. ‘Gaofen-3 03’ என்ற புவி கண்காணிப்பு செயற்ககக்

4. இந்தியாவிற்கு, ‘MH-60 கராமிகயா’ என்ற பல-பாத்திர

ககாகை ஏவிய நாடு எது?

உலங்கு ொனூர்திககை ெழங்கும் நாடு எது?

அ) ரஷ்யா

அ) ரஷ்யா

ஆ) இஸ்ரரல்

ஆ) அசமரிக்கா 

இ) சீனா 

இ) இஸ்ரரல்

ஈ) ஐக்கிய அரபு அமீரகம்

ஈ) பிரான்ஸ்

✓

‘Gaofen-3 3’ என்ற புதிய புவி கண்காணிப்பு செயற்ககக்
ரகாகை லாங் மார்ச்-4C ஏவுகலம்மூலம் சீனா செற்றிகர
-மாக விண்ணில் செலுத்தியது. இந்தச்செயற்ககக்ரகாள்
அதன் தகர-கடல் ரரடார் செயற்ககக்ரகாள் சதாகுப்பின்
ஒருபகுதியாக மாறும்.

✓

ரமலும் நாட்டின் கடல்ொர் நலன்ககைப் பாதுகாக்க
உதவும் சிறந்த சதளிவுத்திறன் படங்ககை இது பிடிக்கும்.
இந்தச் செயற்ககக்ரகாள் ‘Gaofen-3’ மற்றும் ‘Gaofen-3
02’ செயற்ககக்ரகாள்களுடன் இகைக்கப்பட்டு, தகரகடல் ரரடார் செயற்ககக்ரகாள் குழுமத்கத உருொக்கும்.

✓

ஐக்கிய அசமரிக்க அரொங்கத்துடனான `15,000 ரகாடி
மதிப்பிலான ஒப்பந்தத்தின் ஒருபகுதியாக, இந்தியா, 24
MH-60 ரராமிரயா பல பாத்திர செலிகாப்டர்ககை
ொங்குகிறது. ‘MH-60 ரராமிரயா’ செலிகாப்டர்ககை
இயக்குெதற்கான பயிற்சிகய இந்திய கடற்பகடயின்
முதல் சதாகுதி ொன்பகடயினர் ஐக்கிய அசமரிக்காவில்
முடித்துள்ைனர்.

5. ‘Corruption-Free App - 1064’ஐ அறிமுகப்படுத்திய
மாநில அரசு எது?
அ) கர்நாடகா

2. ‘Expanding Heat Resilience – விரிவு செப்ப நெகிழ்வு’

ஆ) சதலுங்கானா

அறிக்கககய செளியிட்ட நிறுெனம் எது?

இ) உத்தரகண்ட் 

அ) இந்திய ொனிகல ஆய்வு கமயம்

ஈ) ெம்மு-காஷ்மீர்

ஆ) உைவு மற்றும் உழவு அகமப்பு

✓

இ) NITI ஆரயாக்
ஈ) இயற்கக ெைங்கள் பாதுகாப்பு கவுன்சில் 
✓

✓

ஒரு இலாபரநாக்கற்ற அகமப்பான இயற்கக ெைங்கள்
பாதுகாப்பு கவுன்சில், ‘Expanding Heat Resilience’ என்ற
அறிக்கககய எழுதியுள்ைது. இவ்ெறிக்ககயின்படி, செப்ப
அகலகள் ெரலாறு காைாத மாநிலங்கைான இமாச்ெல
பிரரதெம் மற்றும் ரகரைாவில் தீவிர செப்பநிகல பதிொகி
ெருகிறது.

6. பன்னாட்டு புக்கர் பரிசுக்கு கதர்வு செய்யப்பட்ட முதல்
ஹிந்தி நாெல் எது?

செப்ப அகலகைால் பாதிக்கப்பட்ட மாநிலங்களின்
எண்ணிக்கக கடந்த 2019-இல் 28-ஆக இருந்தது.
அதற்கு முந்கதய ஆண்டு இது 19-ஆக இருந்தது.

அ) ரடாம்ப் ஆஃப் ொண்ட் 
ஆ) ொம்ராட் அரொக்
இ) சீரலட்டி ஹியூ அப்ரன ரகா

3. ொலிட் பியூயல் டக்டட் ராம்செட் பூஸ்டகர விமானத்தில்

ஈ) பாரிொதம்

கொதகன செய்த அகமப்பு எது?
அ) HAL

✓

எழுத்தாைர் கீதாஞ்ெலி ஸ்ரீயின் ‘ரடாம்ப் ஆஃப் ொண்ட்’
என்ற நாெல் ெர்ெரதெ புக்கர் பரிசுக்கு ரதர்வு செய்யப்பட்ட
முதல் ஹிந்தி சமாழி புகனககத பகடப்பாகும்.

✓

சடய்சி இராக்செல் என்பெரால் ஆங்கிலத்தில் சமாழி
சபயர்க்கப்பட்ட இந்நூல், எழுத்தாைர் மற்றும் சமாழிசபயர்
-ப்பாைருக்கிகடரய பகிர்ந்துசகாள்ைப்படும் மதிப்புமிக்க
50,000 பவுண்டுகள் இலக்கியப்பரிசுக்காக உலசகங்கும்
உள்ை மற்ற ஐந்து தகலப்புகளுடன் ரபாட்டியிடும்.

ஆ) DRDO 
இ) ISRO
ஈ) BEL
✓

பாதுகாப்பு ஆராய்ச்சி மற்றும் ெைர்ச்சி நிறுெனம் (DRDO)
ஒடிஸாவின் கடற்ககரயில் உள்ை ெந்திப்பூரில் உள்ை
ஒருங்கிகைந்த ரொதகனத் தைத்தில் ொலிட் பியூயல்
டக்டட் ராம்செட் பூஸ்டகர (SFDR) விமானத்தில் ரொதகன
செய்தது. SFDR-அடிப்பகடயிலான உந்துவிகெயானது
சூப்பர்ொனிக் ரெகத்தில், மிகநீண்ட தூரத்தில் ொன்ெழி
இடர்ககை இகடமறிக்க ஏவுககைக்கு உதவுகிறது.

உத்தரகண்ட் முதல்ெர் புஷ்கர் சிங் தாமி, ‘Corruption-Free
App-1064’ஐ அறிமுகப்படுத்தினார். இந்தச் செயலியானது
மாநிலத்கத ஊழலற்ற மாநிலமாக மாற்றுெகதயும்,
மாநிலத்தில் நிர்ொகம் செளிப்பகடத் தன்கமயுடன்
நகடசபறுெகத உறுதி செய்ெகதயும் ரநாக்கமாகக்
சகாண்டுள்ைது. இந்தச் செயலி ஆங்கிலம் மற்றும் இந்தி
ஆகிய இருசமாழிகளிலும் கிகடக்கும்.

7. ெதின் ககாஸ்ொமி, கொனல் மான்சிங் மற்றும்
கல்யாணசுந்தரம் ஆகிகயார் கீழ்காணும் எந்த விருது /
சபல்கலாஷிப்கபப் சபற்றுள்ைனர்?
அ) ெங்கீத நாடக அகாடமி சபல்ரலாஷிப் 
ஆ) கிராமி விருதுகள்
இ) ொகித்ய அகாடமி











 











ஈ) பத்மஸ்ரீ


✓

✓

கடந்த 2018ஆம் ஆண்டிற்கான ெங்கீத நாடக அகாடமி
சபல்ரலாஷிப் மற்றும் ெங்கீத நாடக விருதுககை, சிறந்த
ககலஞர்களுக்கு இந்தியக்குடியரசுத்துகைத்தகலெர்
செங்ககயா ெழங்கினார்.

✓

ெங்கீத நாடக அகாடமி சபல்ரலாஷிப் 4 ககலஞர்களுக்கு
ெழங்கப்பட்டது: தரபலா ரமகத ொகிர் உரென், நடன
இயக்குநர் ெதின் ரகாஸ்ொமி, நடனக்ககலஞர் ரொனல்
மான்சிங் மற்றும் நடன ஆசிரியர் திருவிகடமருதூர்
குப்கபயா கல்யாைசுந்தரம். ரமலும் 40 ரபருக்கு ெங்கீத
நாடக அகாடமி விருதுகள் மற்றும் லலித் கலா அகாடமி
விருதுகளும் ெழங்கப்பட்டன.

8. அண்கமயில் கலப்பு இரட்கடயர் மற்றும் சபண்கள்
இரட்கடயர் பட்டத்கத சென்ற தீபிகா பல்லிகல் ொர்ந்த
விகையாட்டு எது?



சதன்னசமரிக்காவில் அகமந்துள்ை ஈக்ெடார், ஒற்கற
ெனவிலங்குகளின் ெட்டபூர்ெ உரிகமககை அங்கீகரித்த
முதல் நாடாக ெரலாறு பகடத்துள்ைது. எஸ்ட்சரல்லிட்டா
என்ற சபயர்சகாண்ட கம்பளி குரங்குக்கு இயற்ககயின்
அகனத்து உரிகமகளும் உள்ைசதன அந்நாட்டின் உச்ெ
நீதிமன்றம் தீர்ப்பு ெழங்கியுள்ைது.


1. ொடககத்தாய்மூலம் குழந்கத சபறும் அரசு சபண்
ஊழியர்களுக்கு 270 நாள்கள் விடுப்பு
ொடககத்தாய்மூலம் குழந்கத சபறும் அரசு சபண்
ஊழியர்கள் மற்றும் ஆசிரியர்களுக்கு 270 நாள்களுக்கு
விடுப்பு ெழங்கப்படும் என்று ெமூக நலத்துகற அகமச்ெர்
கீதா ஜீென் அறிவித்தார்.

அ) ரடபிள் சடன்னிஸ்
ஆ) ஸ்குொஷ் 
இ) பாட்மிண்டன்
ஈ) சடன்னிஸ்
✓

தீபிகா பல்லிகல், 2018 அக்ரடாபருக்குப் பிறகு தனது முதல்
ரபாட்டி நிகழ்வில் செௌரவ் ரகாஷலுடன் இகைந்தார்.
ரமலும், இங்கிலாந்தின் அட்ரியன் ொலர் மற்றும் அலிென்
ொட்டர்கஸ சென்றதன்மூலம் கலப்பு இரட்கடயர்
பட்டத்கதயும் அெர் சென்றார்.

✓

மகளிர் இரட்கடயர் பிரிவு இறுதிப் ரபாட்டியில் தீபிகா
மற்றும் ரொஷ்னா சின்னப்பா ரொடி, இங்கிலாந்தின்
ொரா ரென் சபர்ரி மற்றும் ொட்டர்ஸ் ரொடிக்கு எதிராக
சென்றது. இரட்கடக் குழந்கதககைப் சபற்சறடுத்த ஆறு
மாதங்களுக்குள் தீபிகா இச்ொதகனகய நிகழ்த்தினார்.

9. 2022-இல் கதசிய புலிகள் பாதுகாப்பு ஆகணயத்தின்
கூட்டத்கத நடத்துகிற மாநிலம் எது?
அ) இராெஸ்தான்
ஆ) அருைாச்ெல பிரரதெம் 
இ) குெராத்
ஈ) அஸ்ஸாம்
✓

ரதசிய புலிகள் பாதுகாப்பு ஆகையத்தின் இருபதாெது
கூட்டம் அருைாச்ெல பிரரதெ மாநிலத்தில் உள்ை பக்ரக
புலிகள் காப்பகத்தில் மத்திய சுற்றுச்சூழல், ெனம் மற்றும்
காலநிகல மாற்ற அகமச்ெர் பூரபந்தர் தகலகமயில்
நகடசபற்றது. ெரலாற்றில் முதன்முகறயாக NTCA
கூட்டம் ரதசிய தகலநகரத்துக்கு செளிரய நகடசபற்றது.

10. ஒற்கற ெனவிலங்குகளின் ெட்டபூர்ெ உரிகமககை
அங்கீகரித்த முதல் நாடு எது?
அ) சதன்னாப்பிரிக்கா
ஆ) ஈக்ெடார் 
இ) சிலி
ஈ) ஆஸ்திரரலியா











 











1. UPSCஇன் புதிய தலைவராக நியமிக்கப்பட்டவர் யார்?


✓

அ) ர ொமிலொ தொப்பர்
ஆ) அர்ஜுன் ததவ்
இ) மத

ொஜ் த ொனி 



ஹிமொச் ல் நொளொ து ஆண்டுததொறும் ஏப் ல்.15 அன்று
ரகொண்டொடப்படுகிறது. கடந்த 1948ஆம் ஆண்டு இதத
நொளில்தொன், 28 சிறிய மஸ்தொ ங்களின் ஒருங்கிலண
-ப்லப அடுத்து, ஹிமொச் லப்பி தத ம் இந்தியொவின் ஒரு
மொநிலமொக உருவொக்கப்பட்டது.

ஈ) பிபின் ந்தி ொ
✓

5. இந்திய வானிலை ஆய்வுத்துலறயால் பருவமலைலய

அ சியல் அறிவியல் அறிஞர் மத ொஜ் த ொனி, மத்திய
அரசுப் பணியாளர் தேர்வாணையத்தின் (UPSC) புதிய
தலலவ ொக நியமிக்கப்பட்டுள்ளொர். மத ொஜ் த ொனி
ர்வதத உறவுகளில் நிபுணத்துவம் ரபற்றவர் மற்றும் Dr
பொபொ ொதகப் அம்தபத்கர் திறந்தநிலல பல்கலலக்கழகம்
மற்றும் பத ொடொவின் MS பல்கலலக்கழகத்தின் துலண
தவந்த ொக பணியொற்றி ொர். விடுதலல இந்தியொவின்
இலளய துலணதவந்தரும் ஆவொர்.

முன்னறிவிக்க பயன்படுத்தப்படும், ‘LPA’இன் விரிவாக்கம்
என்ன?
அ) Long Period Average 
ஆ) Least Period Average
இ) Long Prime Average
ஈ) Least Prime Average
✓

இந்திய வொனிலல ஆய்வுத் துலறயானது (IMD) இந்த
ஆண்டுக்கொ
அதன் முதல் நீள்ரநடுக்கக் கொலநிலல
முன்கணிப்பில் (LRF) ரதொடர்ந்து நொன்கொவது ஆண்டொக
நொட்டில் ொதொ ண பருவமலழரபய்ய வொய்ப்புள்ளது எ த்
ரதரிவித்துள்ளது.

✓

2019, 2020 மற்றும் 2021ஆம் ஆண்டுகளிலும் ஜூன்ர ப் வல யிலொ ரதன்தமற்குப்பருவமலழப் பருவத்தில்
இயல்பொ அளவில் மலழ ரபய்தது.

2. 2022 - ஆஸ்திரரலிய கிராண்ட் பிரிக்ஸ் ரபாட்டியில்
வவன்ற பந்தய ஓட்டுநர் யார்?
அ) தமக்ஸ் ரவர்ஸ்டொப்பன்
ஆ) ொர்லஸ் ரலக்ரலர்க் 
இ) லூயிஸ் ஹொமில்டன்
ஈ) ர ர்ஜிதயொ ரபர ஸ்
✓

✓

ரமொ ொகன் பந்ேய கொர் ஓட்டுநர் ொர்லஸ் ரலக்ரலர்க்
ஆஸ்தித லிய கி ொண்ட் பிரிக்ஸில் ரவற்றி ரபற்று உலக
ொம்பியன்ஷிப்பில் தலலலம நிலலக்கு முன்த றி ொர்.

6. ெமீப வெய்திகளில் இடம்வபற்ற, ‘வநப்டியூன் ஏவுகலை
அலமப்பு’டன் வதாடர்புலடய நாடு எது?
அ) ஏமன்

ர ட்புல் அணியின் ர ர்ஜிதயொ ரபர ஸ், ரமர்சிடிஸ்
அணியின் ஓட்டுநர்கள் ஜொர்ஜ்
ல் மற்றும் லூயிஸ்
ஹொமில்டன் ஆகிதயொர் இ ண்டொமிடத்லதப் பிடித்த ர்.

3. சமீபத்திய வெய்திகளில் இடம்வபற்ற, ‘மாஸ்க்வா’ என்பது
எந்த நாட்டின் புகழ்வபற்ற ரபார்க்கப்பைாகும்?

ஆ) ர ௌதி அத பியொ
இ) உக்ல ன் 
ஈ) ஐக்கிய அ பு அமீ கம்
✓

அ) உக்ல ன்
ஆ) ஷ்யொ 
இ) சீ

ொ

ஈ) ரஜர்மனி
✓

ஷ்யொவின் ொணுவ ஆற்றலின் அலடயொளமொக இருந்த
510 தபர்ரகொண்ட ஏவுகலணக் கப்பல், ‘மொஸ்க்வொ’
உக்ல ன் ஏவுகலணகளொல் தொக்கப்பட்டதொகக் கூறப்படு
-கிறது. ஷ்ய இ ொணுவ ஆதொ ங்களின்படி, உக்ல ன்
மீதொ கடற்பலடத் தொக்குதலல முன்ர டுத்துச் ர ன்ற
தபொது அப்தபொர்க்கப்பல் ரவடித்துச் த தமலடந்தததொடு
தீயில் மூழ்கியது. 12,490 டன் எலடயுள்ள இந்தக் கப்பல்
2ஆம்
உலகதபொருக்குப்பிறகு,
ர யலிலிருந்ததபொது
மூழ்கிய மிகப்ரபரிய ஷ்ய தபொர்க்கப்பலொகும்.

7. உற்பத்தியுடன் இலைக்கப்பட்ட ஊக்கத்வதாலக (PLI)
திட்டத்தின்கீழ், எவ்வளவு ஆண்டுகளுக்கு உற்பத்திக்கா
-ன நிதியுதவிலய மத்திய அரசு வைங்குகிறது?
அ) 3 ஆண்டுகள்
ஆ) 5 ஆண்டுகள் 
இ) 7 ஆண்டுகள்
ஈ) 10 ஆண்டுகள்
✓

ஜவுளித்துலறயில் உற்பத்தியுடன் இலணந்த ஊக்கத்
ரதொலக ரபறுவதற்கொக ரபறப்பட்ட 67 விண்ணப்பங்களி
-ல் 61 விண்ணப்பங்களுக்கு ஒப்புதல் அளிக்கப்பட்டுள்ளது.

✓

ஊக்கத்ரதொலக ரபற ததர்ந்ரதடுக்கப்பட்ட 61 விண்ணப்ப
-ங்கள்மூலம், ரமொத்த முதலீடு `19,077 தகொடியொகவும், 5
ஆண்டுகளில் `184,917 தகொடி அளவிற்கு விற்றுவ வும்
கிலடக்கப்ரபறும்.

4. இந்தியாவில், ‘ஹிமாச்ெல் திவாஸ்’ வகாண்டாடப்படுகிற
ரததி எது?
அ) ஏப் ல்.12
ஆ) ஏப் ல்.14
இ) ஏப் ல்.15 

கப்பலின்மீது நிகழ்ந்த ஏவுகலணத் தொக்குதலுக்குப் பிறகு,
ஷ்ய கருங்கடல் கடற்பலடக் கப்பலொ
‘மொஸ்க்வொ’
ஒரட ொ கடலில் மூழ்கியது. அக்கப்பலில் ரவடிகுண்டுகள்
ரவடித்ததொக ஷ்ய த ப்பும், ரநப்டியூன் கப்பல் எதிர்ப்பு
ஏவுகலணகலளப்பயன்படுத்தி திட்டமிட்டு இதல
தமற்ரகொண்டதொக உக்த னிய த ப்பும் கூறியுள்ளது.

ஈ) ஏப் ல்.16











 











8. CUET’க்கு (மத்திய பல்கலைக்கைகங்களுக்கான வபாது
நுலைவுத் ரதர்வு) எதிராக தீர்மானம் நிலறரவற்றிய
மாநிைம் எது?
அ) தமிழ்நொடு 






1. பொதுகொப்புத் துலறயில் தற் ொர்பு: இந்தியொவுக்கு ஆத வு
பொதுகொப்புத்துலறயில் தற் ொர்பு அலடவதற்கொ இலக்லக
இந்தியொ அலடவதற்கு பிரிட்டன் தபொதுமொ
ஆத லவ
வழங்கும் என்று பிரிட்டன் பி தமர் தபொரிஸ் ஜொன் ன்
உறுதியளித்தொர்.

ஆ) தக ளொ
இ) ஆந்தி பி தத ம்
ஈ) மத்திய பி தத ம்
✓

CUET (மத்திய பல்கலலக்கழக்கங்களுக்கான ரபொதுவொ
நுலழவுத்ததர்வு) திட்டத்லத லகவிட தவண்டும் என்று
மத்திய அ ல வலியுறுத்தி தமிழ்நொடு ட்டப்தப லவயில்
தீர்மொ ம் நிலறதவற்றப்பட்டது.

நவீ தபொர்விமொ ங்கலளத் தயொரிப்பதற்கொ ரதொழில்
நுட்பத்லத உருவொக்குவதில் இந்தியொவும் பிரிட்டனும்
இலணந்து ர யல்படவுள்ளதொகவும் அவர் ரதரிவித்தொர்.

✓

இந்தத் தீர்மொ த்தின்படி, NEETஐப்தபொன்று CUETஉம்
விளிம்புநிலல மொணொக்கல ஓ ங்கட்டுகிறது. 20222023ஆம் கல்வியொண்டு முதல் அல த்து மத்திய
பல்கலலக்கழகங்களிலும் பல்தவறு படிப்புகளுக்கொ
மொணொக்கர் த ர்க்லக CUET மூலம் மட்டுதம நடத்தப்படும்
என்று பல்கலலக்கழக மொனியக் குழு அறிவித்துள்ளது.

2. ஓராண்டுக்கு ஆறு கி ொம லப கூட்டம் நடத்தப்படும்:
தப லவயில் முதல்வர் மு க ஸ்டொலின் அறிவிப்பு

9. அண்லமயில் பாதுகாப்பு ஆராய்ச்சி மற்றும் ரமம்பாட்டு
அலமப்பால் (DRDO) ரொதலன வெய்யப்பட்ட, ‘வெலினா’
என்பது எந்த வலக ஏவுகலையாகும்?
அ) பீ ங்கி எதிர்ப்பு வழிகொட்டு ஏவுகலண 
ஆ) நீர்மூழ்கிக் கப்பலிலிருந்து ஏவப்படும் எறிகலண
இ) தல ப்ப ப்பிலிருந்து வொனிலக்லகத்தொக்கும் ஏவுகலண
ஈ) இலடமறிக்கும் ஏவுகலண
✓

பீ ங்கி எதிர்ப்பு வழிகொட்டு ஏவுகலணயான ‘ரஹலி ொ’,
உள்நொட்டிதலதய தயொரிக்கப்பட்ட ரஹலிகொப்டரிலிருந்து
மிகவுய த்தில் ரவற்றிக மொக பரித ொதிக்கப்பட்டது. இந்தச்
த ொதல லய பொதுகொப்பு ஆ ொய்ச்சி மற்றும் தமம்பொட்டு
நிறுவ ம் (DRDO), இந்திய இ ொணுவம் மற்றும் இந்திய
வொன்பலட ஆகியலவ கூட்டொக தமற்ரகொண்ட . இந்த
ஏவுகலண உலகிதலதய மிக நவீ மொ பீ ங்கி எதிர்ப்பு
ொத ங்களில் ஒன்று என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.

10. யாரின் பிறந்தநாளான ஏப்ரல்.11 அன்று இந்தியாவில்,
‘ரதசிய
பாதுகாப்பான
வகாண்டாடப்படுகிறது?
அ) அன்ல

ரத

தாய்லம

நாள்’

ொ

ஆ) கஸ்தூரிபொய் கொந்தி 
இ) இந்தி ொ கொந்தி
ஈ அன்னி ரப ன்ட்
✓

இந்திய அ சு கடந்த 2003ஆம் ஆண்டு ஏப்.11 அன்று ததசிய
பொதுகொப்பொ
தொய்லம நொளொக அறிவித்தது. இந்த நொள்
கஸ்தூரிபொய் கொந்தியின் பிறந்தநொலளயும் குறிக்கிறது.

✓

இந்தியொவில் ஆண்டுததொறும் இந்நொள் ரகொண்டொடப்படுகி
-றது. பி வத்திற்கு முன்பும், பி வத்திற்குப் பின்பும்,
கர்ப்பிணிப் ரபண்ணுக்குத் ததலவயொ
கவனிப்பு
பற்றிய விழிப்புணர்லவ ஏற்படுத்துவலத இந்த நொள்
தநொக்கமொகக் ரகொண்டுள்ளது.









அ சின் பல்தவறு திட்டங்கலள கி ொம அளவில் ஒருங்தக
இலணத்து ர யல்படுத்த முதற்கட்டமொக இந்த ஆண்டு
600 ஊ ொட்சிகளில், ‘கி ொம ர யலகங்கள்’ கட்டப்படும்
என்று முதல்வர் ஸ்டொலின் அறிவித்துள்ளொர். ஆண்டுக்கு
6 கி ொம லப கூட்டங்கள் நடத்தப்படும், நவ.1ஆம் தததி
‘உள்ளொட்சி நொள்’ ரகொண்டொடப்படும் என்றும் முதல்வர்
அறிவித்தொர்.
இந்த ஆண்டு முதல் ஆண்டுக்கு 6 கி ொம லப கூட்டங்கள்
நடத்தப்படும். அந்த வலகயில் ஜ .26 குடிய சு நொள், தம.1
ரதொழிலொளர் நொள், ஆகஸ்ட்.15 சுதந்தி நொள், அக்.2 கொந்தி
பிறந்தநொள் ஆகிய நொட்களுடன் இனி வரும் கொலங்களில்
கூடுதலொக மொர்ச்.22 - உலக தண்ணீர் நொள், நவம்பர்.1
உள்ளொட்சி நொள் ஆகிய நொட்களிலும் கி ொம
லப
கூட்டங்கள் நடத்தப்படும்.
இந்த ஆண்டு முதல் ‘உத்தமர் கொந்தி கி ொம ஊ ொட்சி’
விருது வழங்கப்படும். மொவட்டத்துக்கு ஒன்றுவீதம் சிறந்த
37 கி ொம ஊ ொட்சிகளுக்கு `10 லட் ம் வீதம் வழங்கப்படும்.
இவ்வொறு முதல்வர் ரதரிவித்தொர்.
3. கத ொ ொவுக்கு எதி ொக ர யல்படும் புதிய மருந்து:
ர ன்ல ஐஐடி ஆய்வில் தகவல்
மருத்துவமல களில் அனுமதிக்கப்பட்ட தல ொ மற்றும்
மிதமொ
கத ொ ொ ரதொற்று ஏற்பட்ட தநொயொளிகளுக்கு
சிகிச்ல
அளிப்பதில் ‘இன்தடொரமதசின்’ மருந்துக்கு
ர யல்திறன் இருப்பலத ர ன்ல
ஐஐடி வடிவலமத்த
த ொதல ரவளிப்படுத்துகிறது.
கத ொ ொ ரதொற்றொல் பொதிக்கப்பட்தடொருக்கு அளிக்கப்படும்
அழற்சி எதிர்ப்பு மருந்தொ ‘இன்தடொரமதசின்’ மிகச்சிறந்த
ர யல்திறல க்
கொட்டுகிறது
எ ,
அண்லமயில்
ரவளியொ
தநச் ர் யின்டிபிக் ரிப்தபொர்ட்ஸ் இதழில்
மதிப்பொய்வு ர ய்யப்பட்டுள்ளது.
4. 22-04-2022: உலக புவி நாள்
கருப்பபாருள்: Invest In Our Planet.



 











5. உலக பொ ம்பரிய நீர்ப்பொ
கட்டலமப்பின் மூன்று
விருதுகளுக்கு தமிழ்நொடு அ சு ததர்வு: நீர்வளத் துலறச்
ர யலர் ந்தீப் க்த
ொ தகவல்
நீர்வளத்துலறச் ர யலர் ந்தீப் க்த
ர ய்திக்குறிப்பில் கூறியிருப்பதொவது:





கட்டலமப்புகளுக்கொ
உள்ளது.

முன்ரமொழிவு

அனுப்பப்பட

ொ ரவளியிட்ட

ர்வதத நீர்ப்பொ
ம் மற்றும் வடிகொல் ஆலணயம்
ஒவ்தவொர் ஆண்டும் உலக பொ ம்பரிய நீர்ப்பொ
க்
கட்டலமப்புகள் & நீர் த மிப்பு விருதுகலள அறிவிக்கிறது.
இந்திய ததசிய நீர்ப்பொ
ம் மற்றும் வடிகொல் குழுமம்,
ஒவ்தவொர் ஆண்டும் இந்திய மொநிலங்களில் இருந்து,
தகுதியொ
முன்ரமொழிவுகலள ஐசிஐடி அலமப்புக்கு
பரிந்துல க்கிறது.
இதன்படி, கடந்த ஆண்டு ஜூலல மொதம் தமிழக நீர்வளத்
துலற ொர்பில்கல்லலண, கொளிங்க ொயன் அலணக்கட்டு,
வீ ொணம் நீர்த்ததக்கம், தபச்சிப்பொலற அலண, மது ொந்தக
ஆம் ஏரி, ர ம்ப ம்பொக்கம் ஏரி ஆகிய ஆறு நீர்த்ததக்கக்
கட்டலமப்புகலள உலக பொ ம்பரிய கட்டலமப்புகளொக
அறிவிக்கக் தகொரி விண்ணப்பிக்கப்பட்டது.
கடந்த ஆண்டு டி ம்பரில் ர்வதத நீர்ப்பொ
மற்றும்
வடிகொல் ஆலணய ஆய்வுக்குழு, தமிழக நீர்வளத் துலற
விண்ணப்பித்த கட்டலமப்புகலள தநரில் ஆய்வு ர ய்தது.
இதன் ரதொடர்ச்சியொக, உலக பொ ம்பரிய நீர்ப்பொ
க்
கட்டலமப்புகளுக்கொ
விருதுகளுக்கு
கல்லலண,
வீ ொணம் ஏரி, கொளிங்க ொயன் அலணக்கட்டு ஆகிய 3
கட்டலமப்புகள் ததர்வு ர ய்யப்பட்டுள்ள .
ஒவ்ரவொரு நொட்டுக்கும் 4 விருதுகள் ர்வதத அலமப்பொல்
ஆண்டுததொறும் வழங்கப்படுகிறது. கடந்த ஆண்டு
இந்தியொவுக்கு 4 விருதுகள் ததர்வு ர ய்யப்பட்டுள்ள .
இதில், தமிழகம் 3 விருதுகள் ரபறுவது குறிப்பிடத்தக்கது.
கல்லலண: வ லொற்றுச் சிறப்பு மிக்க கல்லலண கிபி 2ம்
நூற்றொண்டில் த ொழ மன் ன் கரிகொல ொல் கொவிரி
ஆற்றின் குறுக்தக கட்டப்பட்ட பழலமயொ அலணயொகும்.
இது உலகின் 4ஆவது பழலமயொ
நீர்மொற்று அலமப்பு
அல்லது நீர் ஒழுங்குபடுத்தும் கட்டலமப்பொகும். இன்னும்
பயன்பொட்டில் உள்ள பழலமயொ கட்டலமப்பொகும்.
வீ ொணம் நீர்த்ததக்கம்: கடலூர் மொவட்டத்தில் உள்ள
வீ ொணம் நீர்த்ததக்கம் 9ஆம் நூற்றொண்டில் முதலொம்
ப ொந்தக த ொழன் கொலத்தில் உருவொக்கப்பட்டது.
கொளிங்க ொயன் அலணக்கட்டு: ஈத ொடு மொவட்டத்தில்
உள்ள பவொனி ஆற்றின் குறுக்தக கொளிங்க ொயன்
அலணக்கட்டு 740 ஆண்டுகளுக்கு முன்பு ரகொங்கு பகுதி
மன்
ொ
கொளிங்க ொயக் கவுண்ட ொல் கட்டப்பட்ட
பழலமயொ
அலணயொகும். இந்தியொவில் இன்னும்
பயன்பொட்டில் உள்ள பழலமயொ
கட்டலமப்பொகும்.
தமிழகத்துக்கொ
3 விருதுகளும் வரும் நவம்பர் 7ஆம்
தததி வழங்கப்பட உள்ளது.
நீர்ப்பொ
க் கட்டலமப்புகலளப் ப ொமரித்தல் மற்றும்
நீர்த மிப்லப ஊக்குவிக்கும் வலகயில்,
ர்வதத
அலமப்பொல்
இத்தகு
விருது
வழங்கப்படுவது
மொநிலங்கலள ஊக்குவிக்கும் வலகயில் அலமந்துள்ளது.
இதததபொல, 2022ஆம் ஆண்டுக்கொ விருதுக்கு தமிழகம்
ொர்பில் தமலும் 10-க்கும் தமற்பட்ட பொ ம்பரிய நீர்ப்பொ
க்











 















1. 2022 - ‘ப ோர்ப்ஸின் முப் த்தோறோம் ஆண்டு உலக

4. 2026 - கோமன்சவல்த் விலையோட்டுப் ப ோட்டிகலை

செல்வந்தர்கள் ட்டியலில் முதலிடம் பிடித்தவர் யோர்?

நடத்தும் நோடு எது?

அ) ஜெப் ஜெச ோஸ்

அ) பிரோன்ஸ்

ஆ) எச ோன் மஸ்க் 

ஆ) ஆஸ்திசரலியோ 

இ) வோரன் ெஜெட்

இ) சீனோ

ஈ) பில் சேட்ஸ்

ஈ) ரஷ்யோ

✓

2022இல் தனது 36ஆம் ஆண்டு உ ே ஜ ல்வந்தர்ேள்
ெட்டியல செோர்ப்ஸ் ஜவளியிட்டது. இது 236 புதியவர்ேள்
உட்ெட உ கின் 2,668 ஜ ல்வந்தோர்ேலை ெட்டியல்
இட்டுள்ைது. ேடந்த ஆண்டு ெட்டியலில், புதியவர்ேளின்
எண்ணிக்லே 493ஆே இருந்தது.

✓

எச ோன் மஸ்க், உ ே ஜ ல்வந்தர்ேள் தரவரில யில்
முதன்முலையோே $219 பில்லியன் மதிப்புடன் முதல்
இடத்தில் உள்ைோர். ஜெப் ஜெச ோஸ் மற்றும் ஜெர்னோர்ட்
அர்னோல்ட் ஆகிசயோர் மஸ்க்குக்குப் பின்னுள்ைனர்.

✓

ஆஸ்திசரலியோவின் விக்சடோரியோ மோேோணமோனது 2026
ேோமன்ஜவல்த் விலையோட்டுப் செோட்டிேலை நடத்தும்.
காமன்னெல்த் என்பது ஜெரும்ெோலும் முந்லதய பிரிட்டிஷ்
ேோ னிேளின் விலையோட்டுக் கூட்டமோகும். ேடந்த ஐந்து
ெதிப்புேளுள் நோன்கு, ஆஸ்திசரலியோ அல் து பிரிட்டனில்
நடந்தன. ஆங்கி
நேரமோன ெர்மிங்ேோம் ெூல .28
முதல் 2022 ெதிப்லெ நடத்துகிைது.

5. புலம்ச யர்தல் கண்கோணிப்பு அலமப்பு யன் ோட்லட
உருவோக்கிய முதல் மோநிலம் எது?

2. இந்த ஆண்டுக்கோன ஓ சென்றி ரிசு ச ற்ற அமர்

அ) பீேோர்

மித்ரோ சார்ந்த சமோழி எது?

ஆ) குெரோத்

அ) ஹிந்தி

இ) மேோரோஷ்டிரோ 

ஆ) உருது

ஈ) உத்தர பிரசத ம்

இ) ஜெங்ேோலி 

✓

ெோதிக்ேப்ெடக்கூடிய ெருவேோ பு ம்ஜெயர்ந்த ஜதோழி ோை
-ர்ேளின்
இயக்ேத்லத
வலரெடமோக்குவதற்காக,
மேோரோஷ்டிர
மோநி
அர ோங்ேம்
இலணயதை
அடிப்ெலடயி ோன பு ம்ஜெயர்வு ேண்ேோணிப்பு அலமப்பு
ஜ யலிலய உருவோக்கியுள்ைது.

✓

மோநி ஜெண்ேள் மற்றும் குழந்லதேள் சமம்ெோட்டுத்துலை,
ெழங்குடியினர் அதிேம் உள்ை ஆறு மோவட்டங்ேளில்
ேடந்த ஆண்டு நவம்ெரில் முன்சனோடித்திட்டமோே இலத
அறிமுேப்ெடுத்தியது.

ஈ) மரோத்தி
✓

ஜெங்ேோலி எழுத்தோைர் அமர் மித்ரோவின், ‘ேோன்புசரோ’ என்ை
சிறுேலதக்கு இவ்வோண்டுக்ேோன மதிப்புமிக்ே ஓ ஜென்றி
ெரிசு வழங்ேப்ெட்டது. இது 1977-இல் அமர் மித்ரோ எழுதிய
வங்ேோை சிறுேலதயோகும். ஆதிவோசி ே ோச் ோரம் மற்றும்
அவர்ேளின் செோரோட்டசம அமர் மித்ரோவின் விருதுஜெற்ை
இக்ேலதயின் பின்னணி. அமர் மித்ரோவுக்கு ேடந்த 2006
ஆம் ஆண்டில் ோகித்திய அேோதமி விருது வழங்ேப்ெட்டது.

3. இந்தியோ, கீழ்காணும் எந்த நோட்டுடனோன புதிய
‘விண்சவளி சூழ்நிலல விழிப்புணர்வு ஏற் ோட்டில்-Space
Situational Awareness Arrangement’ லகசயழுத்திட்டது?

6. ‘ஏற்றுமதி ஊக்குவிப்பு மூலதனப் ச ோருட்கள் திட்டம்’

அ) ஆஸ்திசரலியோ

ஆ) வணிே அலமச் ேம் 

ஆ) அஜமரிக்ேோ 

இ) ஜவளியுைவு அலமச் ேம்

இ) பிரோன்ஸ்

ஈ) நிதி அலமச் ேம்

ஈ) ெப்ெோன்
✓

என் துடன் சதோடர்புலடய மத்திய அலமச்ெகம் எது?
அ) MSME அலமச் ேம்

✓

வோஷிங்டனில் நலடஜெற்று வரும் 2+2 அலமச் ர்ேள்
செச்சுவோர்த்லதயின்செோது, இந்தியோவும் அஜமரிக்ேோவும்
புதிய ‘விண்ஜவளி சூழ்நில விழிப்புணர்வு ஏற்ெோட்டில்’
லேஜயழுத்திட்டன. அஜமரிக்ேோவும் இந்தியோவும் தேவல்
ெகிர்வு, ஜதோடர்புப் ெரிமோற்ைங்ேள் மற்றும் கூட்டுச்ச லவ
ஈடுெோடுேளில் உயர்நில , ஒருங்கிலணந்த ஜ யல்ெோடு
-ேலை ஆதரிக்கும் முக்கிய இருதரப்பு முன்னெடுப்புேலை
இறுதிஜ ய்துள்ைன.

ஏற்றுமதி ஊக்குவிப்பு மூ தனப் ஜெோருட்ேள் திட்டத்தின்
கீழ் வணிே அலமச் ேம் ெல்சவறு நலடமுலைேலை
தைர்த்தியுள்ைது. இந்தத் திட்டத்தின் கீழ், மூ தனப்
ஜெோருட்ேளின் இைக்குமதிேள் ஏற்றுமதித் தீர்லவக்கு
உட்ெட்டு, வரியின்றி அனுமதிக்ேப்ெடுகின்ைன. இணக்ேத்
சதலவேலைக் குலைப்ெதற்கும் வணிேம் ஜ ய்வலத
எளிதோக்குவதற்குமோேத் தைர்வுேள் அறிவிக்ேப்ெட்டுள்ைன.

7. ெமீ செய்திகளில் இடம்ச ற்ற, ‘Poison Pill’ என் துடன்
சதோடர்புலடய துலற எது?
அ) மருத்துவ ஜதோழிற் ோல
ஆ) உணவு ெோதுேோப்பு
இ) நிறுவனத்லதக் லேயேப்ெடுத்துதல் 











 











ஈ) தீநுண்மவியல்
✓

✓

இலணப்பு மற்றும் லேயேப்ெடுத்தல் ஜதோடர்ெோன நிதித்
துலையில், வலரயறுக்ேப்ெட்ட ேோ ெங்குதோரர் உரிலமத்
திட்டம், “விஷ மோத்திலர” என்றும் அலழக்ேப்ெடுகிைது.




1. ேடற்ெலடத்தைெதிேள் 4 நோள் மோநோடு

மீெத்தில், எச ோன் மஸ்க்கின் லேயேப்ெடுத்தும் முயற்சி
-க்கு ெதி ளிக்கும் விதமோே, டுவிட்டர் “வி மோத்திலரலய”
ஏற்றுக்ஜேோண்டது. இது ஏற்ேனசவ உள்ை ெங்குதோரர்ேள்
ஒரு நிறுவனத்தில் புதிதோே வழங்ேப்ெட்ட ெங்குேலை
வர்த்தே வில யில் தள்ளுெடியில் வோங்ே அனுமதிக்கிைது.
இது
வோங்குதல்
திட்டத்லத
மிேவும்
வில யுயர்ந்ததோேவும் சிக்ே ோனதோேவும் மோற்றும்.

ரோணுவத் தைெதிேள் மோநோட்லடத் ஜதோடர்ந்து, இந்திய
ேடற்ெலடயின் உயர்நில த் தைெதிேளின் நோன்கு நோள்
மோநோடு தில்லியில் ஏப்.25 அன்று ஜதோடங்குகிைது. நோட்டின்
ஒட்டுஜமோத்த ேடல் ோர் ெோதுேோப்பு, ரஷியோ - உக்லரன்
சமோத ோல் இந்தியப் ஜெருங்ேடல் ெகுதியின் தோக்ேங்ேள்,
சீன ஊடுவல் உள்ளிட்டலவ குறித்து இந்த மோநோட்டில்
விரிவோன ஆய்வு சமற்ஜேோள்ைப்ெடும்.

8. சித்தலிங்க சுவோமிகளின் பிறந்தநோலை ‘ஒருங்கிலண

2. 25-04-2022 - உலக மலலரியா நாள்

-ப்பு நோள்’ எனக் சகோண்டோடவுள்ை மோநிலம் எது?

கருப்னபாருள்: “Harness innovation to reduce the malaria
disease burden and save lives” - உ ே அைவில்
மச ரியோ சநோய் ெோதிப்பு சுலமலய குலைப்ெதற்ேோன
புதுலம ேண்டுபிடிப்புேலை சமற்ஜேோள்ளுதல் மற்றும்
உயிர்ேலை ேோப்ெோற்றுதல்.

அ) தமிழ்நோடு
ஆ) சேரைோ
இ) ஆந்திர பிரசத ம்
ஈ) ேர்நோடேோ 
✓



ேர்நோடே மாநில முதல்வர் ெ வரோஜ் ஜெோம்லம, சித்தலிங்ே
சுவோமியின் பிைந்தநோலை, ‘ஒருங்கிலணப்பு நோள்’ எனக்
ஜேோண்டோடப்ெடும் என்று அறிவித்தோர். ேடக்கில் உள்ை
ஜதோண்டதர்ய மடத்தின் சித்தலிங்ே சுவோமிேள் ஒரு
சிந்தலனயோைரும் தத்துவவோதியுமோவோர்.

9. பின்வரும் எவ்வலமப்பின்கீழ், ஆரோய்ச்சி வடிவலமப்பு
-கள் மற்றும் தரநிலலகள் அலமப்பு செயல் டுகிறது?
அ) ISRO
ஆ) DRDO
இ) இந்திய இரயில்சவ 
ஈ) இந்திய விமோனப்ெலட
✓

ஆரோய்ச்சி வடிவலமப்புேள் மற்றும் தரநில ேள் அலமப்பு
(RDSO) என்ெது இந்திய இரயில்சவயின்கீழ் ஜ யல்ெடும்
ஓர் ஆரோய்ச்சி அலமப்ெோகும். B-5 ெசயோ-டீ ல் ஜேோண்ட
டீ ல் எஞ்சின்ேளின் இயக்ேம் ஆரோய்ச்சி வடிவலமப்புேள்
மற்றும் தரநில ேள் அலமப்ெோல் ச ோதிக்ேப்ெட்டதோே
இந்திய இரயில்சவ அறிவித்துள்ைது.

10. இந்திய மோநிலங்களிலிருந்து ‘ ச்ெரிசி’யைக் ககாள்மு
-தல் கசய்யும் அலமப்பு எது?
அ) NABARD
ஆ) FCI 
இ) ICAR
ஈ) IARI
✓

இந்திய உணவுப்ஜெோருள் ேழேமோனது (FCI) இந்தியோவின்
ஒவ்ஜவோரு மோநி த்துடனும் ‘ெச் ரிசி’ ஜேோள்முதல் ஜ ய்ய
ஒப்ெந்தம் ஜ ய்துள்ைது. அண்லமயில், உழவர்ேளுக்கு
உதவும் வலேயில், குலைந்தெட் ஆதரவு வில யில்
அரிசிலய
ஜதலுங்ேோனோ
மோநி த்திலிருந்து
FCI
ஜேோள்முதல் ஜ ய்தது.











 











1. வெப்பமண்டலப் புயலான வமகி தாக்கிய நாடு எது?


✓

அ) ஜப்பான்
ஆ) பிலிப்பபன்ஸ் 
இ) இந்த ாதேசியா
ஈ) இலங்பை
✓

அண்பையில் பிலிப்பபன்பை வெப்பைண்டலப் புயலாே
‘வைகி’ ாக்கியது. இப்புயபலத் வ ாடர்ந்து ஏற்பட்ட நிலச்
சரிவு ைற்றும் வெள்ளத்தில் சிக்கி ஐம்பத்வ ட்டுப் தபர்
உயிரிழந்துள்ளேர். வ ற்கு ைற்றும் கிழக்கு பிலிப்பபன்ஸ்
தீவுைளில் 1,00,000-க்கும் தைற்பட்ட ைக்ைள் இப்புயலால்
பாதிக்ைப்பட்டுள்ளேர்.

வைாள்கை’யுடன் வதாடர்புகடய நாடு எது?
அ) இந்தியா
ஆ) ரஷ்யா
இ) சீோ 
ஈ) வஜர்ைனி

இடம் எது?
✓

ஆ) ைாந்தி நைர்
இ) புது தில்லி 
ஈ) புதே
✓

✓

‘கூட்டுறவுக் வைாள்பைக்ைாே த சிய ைாநாடு’ சமீபத்தில்
புது தில்லியில் ஏற்பாடு வசய்யப்பட்டது. ைாநாட்டில் ைத்திய
உள்துபற ைற்றும் கூட்டுறவுத்துபற அபைச்சர் அமித் ஷா
தபசிோர். நாட்டில் புதிய கூட்டுறவுக் வைாள்பையின்
அெசியத்ப அெர் அப்தபாது ெலியுறுத்திோர்.

ஹாென், எந்த நாட்டின் முதல் வபண் அதிபராொர்?
அ) வ ன்ோப்பிரிக்ைா
ஆ) ான்சானியா 
இ) லிபியா
ஈ) எகிப்து
✓

ான்சானியாவின் மு ல் வபண் அதிபர் சாமியா சுலுைு
ைாசன் ஆொர். கீபழ-ஆப்பிரிக்ை பிராந்தியத்தில் உள்ள
மிைப்வபரிய நாடாே இது கிளிைஞ்சாதரா த சியப்
பூங்ைாவிற்குப் வபயர்வபற்ற ாகும்.

✓

சமீபத்தில், அவைரிக்ைாவின் துபண அதிபராை ப விதயற்ற
மு ல் வபண்ைணி ைைலா ைாரிபை ான்சானிய அதிபர்
சந்தித் ார். இந் ச் சந்திப்பு அதிை மு லீட்டாளர்ைபள
ான்சானியா தநாக்கி ஈர்க்கும் எே எதிர்பார்க்ைப்படுகிறது.

அங்கீைரிக்ைப்பட்டுள்ள இந்திய நைரம் எது?
அ) வசன்பே
ஆ) பை ராபாத் 
இ) ைதுபர
ஈ) திருெேந் புரம்
✓

வ ாடர்ந்து இரண்டாெது ஆண்டாை, பை ராபாத் நகரம்
‘உலை ைர நைரங்ைளுள் - Tree Cities of the World’ ஒன்று
எே
அங்கீைரிக்ைப்பட்டுள்ளது.
இது
அர்பர்
தட
அறக்ைட்டபள ைற்றும் ஐநா-இன் உணவு ைற்றும் உழவு
அபைப்பால் ெழங்ைப்படும் ஓர் அங்கீைாரைாகும். ைடந் 2
ஆண்டுைளில் 3.50 தைாடி ைரக்ைன்றுைள் நட்ட ற்ைாை,
அந்நைரத்துக்கு இந் அங்கீைாரம் அளிக்ைப்பட்டுள்ளது.

7. உலை ெங்கி கூற்றுப்படி, ஒருெர் தீவிர ெறுகமயில்
உள்ளதாை ெகைப்படுத்தப்பட்டால் அெரது தினெரி வெலவு
ெரம்பு எவ்ெளவு?
அ) $1.90 
ஆ) $2.50
இ) $3.20

4. எதன் நிகனொை ஆண்டுத ாறும் ஏப்ரல்.13 அன்று
இந்திய ராணுெம் சியாச்சின் நாகள நிகனவுகூர்கிறது?
அ) ஆபதரஷன் விஜய்

ஈ) $5.00
✓

உலை ெங்கியின் கூற்றுப்படி, நாள ான்றுக்கு $1.90
டாலருக்கும் குபறொே (சுைார் `145) வசலவிேத்ப க்
வைாண்டு ொழ்க்பை நடத்துதொரின் எண்ணிக்பையின்
அடிப்பபடயில் தீவிர ெறுபை அளவிடப்படுகிறது.

✓

உலை ெங்கியாேது சமீபத்தில் “Poverty in India Has
Declined over the Last Decade But Not As Much As

ஆ) ஆபதரஷன் தைைதூ ம் 
இ) ஆபதரஷன் புளூ பநல்
ஈ) ஆபதரஷன் ைார்கில்









அ ன் ‘ஜீதரா-தைாவிட் வைாள்பை’யின் மீ ாே உலைளா
-விய விைர்சேங்ைளுக்கு இபடதய, சீோ
ேது
ைடுபையாே வைாதராோ பெரஸ் நடெடிக்பைைபள
தைற்வைாண்டது. அது பல்தெறு சீேத்து நைரங்ைளில்
வபரும் இன்ேல்ைபள ஏற்படுத்தியது. உலைளாவிய நிதி
பையைாே ஷாங்ைாய் ைடுபையாே நடெடிக்பைைளால்
மிைதைாசைாைப் பாதிக்ைப்பட்டுள்ள ாைக் கூறப்படுகிறது.

6. அண்கமச் வெய்திைளில் இடம்வபற்ற ொமியா சுலுஹு

வ ாடக்ை தெளாண்பைக் ைடன் சங்ைம் ைற்றும் உயர்
மட்ட கூட்டுறவுக் கூட்டபைப்புச் சிக்ைலுக்குத் தீர்வுைாணும்
புதிய வைாள்பைபய ைத்திய அரசு அறிமுைப்படுத்தும்
என்றும் அெர் அறிவித் ார்.

3. 2022ஆம் ஆண்டில், ‘உலை மர நைரங்ைளுள்’ ஒன்வறன

‘ஆபதரஷன் தைைதூ த்தின்’கீழ் இந்திய இராணுெத்தின்
வீரதீரத்ப நிபேவுகூரும் ெபையில், ஆண்டுத ாறும்
ஏப்.13 அன்று சியாச்சின் நாபள இந்திய இராணுெம்
வைாண்டாடுகிறது. 1984ஆம் ஆண்டு இந்திய இராணுெம்
சால்தடாதரா முைடு, சியா லா ைற்றும் பிலாதபான்ட் லா
ஆகிய முக்கிய ைணொய்ைளில் ஆதிக்ைம் வசலுத்தும்
ைட்டுப்பாட்படப் வபற்றது.

5. அண்கமச் வெய்திைளில் இடம்வபற்ற, ‘ஜீதரா தைாவிட்

2. ‘கூட்டுறவுக் வைாள்கைக்ைான ததசிய மாநாடு’ நடக்கும்
அ) ொரணாசி





 











Previously Thought” என்ற பலப்பிலாே ஒரு திட்டமிடும்
ஆெணத்ப வெளியிட்டது. இந்தியாவில், COVID-க்கு
முந்ப ய ஆண்டில் (2019) 10.2%ஆை தீவிர ெறுபை
இருந் து. 2011-இல் அந் ச் ச வீ ம் 22.5%ஆை இருந் து.

8. எந்த மத்திய அகமச்ெைம், 1 இலட்ெத்திற்கும் அதிைமான
ஆயுஷ்மான் பாரத்-சுைாதாரம் மற்றும் நல கமயங்ைளில்
‘ெட்டார அளவிலான நல விழாக்ைகள’ நடத்தியது?
அ) வபண்ைள் & குழந்ப ைள் தைம்பாட்டு அபைச்சைம்
ஆ) சுைா ார அபைச்சைம் 
இ) உள்துபற அபைச்சைம்
ஈ) ைல்வி அபைச்சைம்
✓

ைத்திய சுைா ார அபைச்சைம் நாடு முழுெதும் உள்ள ஒரு
இலட்சத்திற்கும் தைற்பட்ட ஆயுஷ்ைான் பாரத்-சுைா ாரம்
ைற்றும் ஆதராக்கிய பையங்ைளில் ெட்டார அளவிலாே
நல விழாக்ைபள ஏற்பாடு வசய்து ெருகிறது.





ஆகியெற்றிலும் ஜைநாத் பங்தைற்ைவுள்ளார்.


1. த சிய அளவிலாே
ளொடப் தபாக்குெரத்து
வ ாடர்பாே ைருத் ரங்கு ‘தலாஜிவசம் ொயு – 2022’
தில்லியில் நபடவபறுகிறது
ஏப்ரல் 28ஆம் த தி புது தில்லியில் உள்ள விைாேப்பபட
அரங்ைத்தில் த சிய அளவிலாே ஆயு
ளொடப் தபாக்கு
ெரத்து வ ாடர்பாே ைருத் ரங்கிற்கு இந்திய விைாேப்
பபட ஏற்பாடு வசய்துள்ளது. இந் க் ைருத் ரங்கின் ைருப்
வபாருள்,
“விைாேப்தபார்
நடெடிக்பைைளுக்ைாே
லாஜிஸ்டிக்ஸ் ஆ ரபெ ஒழுங்ைபைத் ல்” என்ப ாகும்.
2. வசன்பேக்கு ெந் ெங்ைத ச ைடதலார ைாெல்பபட
தராந்துக் ைப்பல் பாரம்பரிய முபறப்படி ெரதெற்பு

✓

இது அபேத்து ைாநிலங்ைள், யூனியன் பிரத சங்ைள்
ைற்றும் வபண்ைள் ைற்றும் குழந்ப ைள் தைம்பாடு, ைெல்
ைற்றும் ஒலிபரப்பு, பஞ்சாயத்து ராஜ், ஆயுஷ் ைற்றும் ைல்வி
தபான்ற
வ ாடர்புபடய
அபைச்சைங்ைளின்
ஒத்துபழப்புடன் ஏற்பாடு வசய்யப்பட்டுள்ளது.

ெங்ைத ச நாட்டின் ைடதலார ைாெல்பபட ைப்பல் ‘ைைர்
உஸ்ைான்’ வசன்பே துபறமுைத்திற்கு நல்வலண்ணப்
பயணைாை ெந் படந் து. இக்ைப்பலுக்கு இந்திய
ைடதலாரக் ைாெல் பபட சார்பில் பாரம்பரிய முபறப்படி
ெரதெற்பு அளிக்ைப்பட்டது.

✓

இவ்விழாக்ைள் ஆயுஷ்ைான் பாரத்-உடல்நலம் ைற்றும் நல
பையங்ைள் ைற்றும் வ ாபலைருத்துெ & வ ாபலநிபல
ஆதலாசபேைள்பற்றிய விழிப்புணர்பெ ஏற்படுத்தும்
அமு ப் வபருவிழாவின் ஒருபகுதியாை உள்ளது.

இதுகுறித்து
பாதுைாப்பு
அபைச்சைம்
வெளியிடப்பட்ட வசய்திக்குறிப்பு:

9. 2022 – பன்னாட்டு நீர் ொரம் - நீர் மாநாட்கட
நடத்தும் நாடு எது?
அ) இந்தியா
ஆ) சிங்ைப்பூர் 
இ) தநபாளம்
ஈ) ெங்ைாளத சம்
✓

இந்தியாவின் த சிய தூய்பை ைங்பை திட்டத்தின்
பலபை இயக்குநர், சிங்ைப்பூரில் நடந்த றிய 2022 –
பன்ோட்டு நீர் ொரம், நீர் ைாநாட்டில் வைய்நிைராைப்
பங்தைற்று, “இந்தியாவில் ைழிவுநீர் உற்பத்தி, சுத்திைரிப்பு
& தைலாண்பையின் நிபல” குறித்து விளக்ைைளித் ார்.

10. அண்கமச் வெய்திைளில் இடம்வபற்ற பிரவிந்த் குமார்
ஜக்நாத் என்பெர் எந்த நாட்டின் பிரதமராொர்?
அ) இலங்பை
ஆ) வைாரிஷியஸ் 
இ) ைாலத்தீவுைள்
ஈ) ைதலசியா
✓

இந்தியப் பிர ைர் நதரந்திர தைாடியின் அபழப்பின் தபரில்
வைாரீஷியசு பிர ைர் பிரவிந்த் குைார் ஜக்நாத், உயர்ைட்டக்
குழுவுடன் இந்தியா ெந் படந் ார். ஜாம்நைரில் அபைய
உள்ள WHO - உலைளாவிய பாரம்பரிய பையத்திற்ைாே
அடிக்ைல் நாட்டு விழாவிலும், ைாந்திநைரில் அபையவுள்ள
உலைளாவிய ஆயுஷ் மு லீடு ைற்றும் புத் ாக்ை ைாநாடு









சார்பில்

எட்டாெது த சிய அளவிலாே ைாசு ைட்டுப்பாடு குறித்
பயிற்சி முைாம் ைடந் ஏப்.18 மு ல் 20-ஆம் த தி ெபர
தைாொவில் நபடவபற்றது. இதில் பங்தைற்ற ெங்ைத ச
ைடதலார ைாெல் பபட தராந்துக் ைப்பல் ‘ைைர் உஸ்ைான்’
பயிற்சி முைாபை முடித்துவிட்டு நாடு திரும்பும் ெழியில்
வசன்பே துபறமுைத்திற்கு ெந் படந் து எே வசய்திக்
குறிப்பில் கூறப்பட்டுள்ளது.
3. வசன்பேயில் `2 தைாடியில் குத்துச்சண்பட
அைாவ மி: அபைச்சர் சிெ வீ வைய்யநா ன்
வசன்பேயில் `2 தைாடி வசலவில் குத்துச்சண்பட
அைாவ மி அபைக்ைப்படும் என்று சுற்றுச்சூழல் துபற
ைற்றும் விபளயாட்டு தைம்பாட்டுத்துபற அபைச்சர் சிெ வீ
வைய்யநா ன் அறிவித் ார்.
4. ைதலரியா
த சிய விருது

டுப்பு நடெடிக்பைைள்:

மிழ்நாட்டுக்கு

ைதலரியா
டுப்பு
நடெடிக்பைைபள
சிறப்புற
தைற்வைாண்ட ற்ைாை
மிழ்நாட்டுக்கு த சிய விருது
ெழங்ைப்பட்டுள்ளது. தில்லியில் நபடவபற்ற உலை
ைதலரியா நாள் விழாவில், ைத்திய சுைா ாரத் துபற
அபைச்சர் ைன்சுக் ைாண்டவியா இவ்விருப
மிழ்நாட்டு
வபாது சுைா ாரத்துபற இயக்குநர் Dr வசல்ெவிநாயைம்
அவர்கட்கு ெழங்கிோர்.
இதுகுறித்து வெளியிடப்பட்ட வசய்திக் குறிப்பு:
2024ஆம் ஆண்டுக்குள் மிழைத்தில் ைதலரியா தநாபய
முழுபையாை ஒழித்திட ைாநில அரசு தைற்வைாண்ட



 











வ ாடர் நடெடிக்பைைளால் ைதலரியா தநாய் பாதிப்பு
வெகுொை குபறக்ைப்பட்டு ைட்டுக்குள்ளது. வைாசுக்ைளால்
பரவும் தநாய்ைளாே ைதலரியா, வடங்கு, சிக்குன் குனியா,
மூபளக்ைாய்ச்சல் ைற்றும் யாபேக்ைால் தநாய் உட்பட
அபேத்து தநாய்ைளும் மிழை அரசின் தீவிர வ ாடர்
டுப்பு நடெடிக்பைைளால் குபறக்ைப்பட்டு,
ற்தபாது
ைதலரியா தநாய் ஒழிக்ைப்படும் ருொயில் உள்ளது.
1990-ைளில் 1.20 லட்சைாை இருந் ைதலரியா தநாய்
பாதிப்புைள் 2011-ஆம் ஆண்டில் 22,171-ஆை குபறந்து
ற்தபாது 772-ஆை உள்ளது.
வைாசுவிலிருந்து பரவும் ைதலரியா பிளாஸ்தைாடியம்
எனும் ஒட்டுண்ணியால் இந்தநாய் உண்டாகின்றது.
இந்
வ ாற்று அோபிலிஸ் வபண் வைாசுக்ைள்மூலம்
ஒருெரிடமிருந்து
ைற்வறாருெருக்கு
பரவுகிறது.
இந்தியாவில்
இரண்டு
ெபை
ைதலரியா
ஒட்டுண்ணிைளாே
பிளாஸ்தைாடியம்
பெொக்ஸ்
ைற்றும் பிளாஸ்தைாடியம் பால்சிபாரம் ைட்டுதை உள்ளது.
இந்தியாவில் ைதலரியாபெ 2030-ஆம் ஆண்டுக்குள்
ஒழிக்ை இலக்கு நிர்ணயிக்ைப்பட்டுள்ளது. ஆோல்
மிழநாட்டில் ெரும் 2024-ஆம் ஆண்டுக்குள் ைதலரியா
தநாபய ஒழிக்ை இலக்குடன் அ பே அபடெ ற்கு
பல்தெறு
நடெடிக்பைைளும்
முபேப்புடன்
தைற்வைாள்ளப்பட்டு ெருகின்றே.
5. ராணுெ வசலவிேத்ப 0.9% அதிைரித்துள்ள இந்தியா:
சீோ 4.7% அதிைரிப்பு: சர்ெத ச ஆய்ெறிக்பையில் ைெல்
ராணுெத்துக்ைாே வசலவிேத்ப 2021-ஆம் ஆண்டில்
`5.86 லட்சம் தைாடியாை இந்தியா அதிைரித்துள்ளது. இது
முந்ப ய ஆண்படக்ைாட்டிலும் 0.9% கூடு லாகும்.
தபார் ைற்றும் ஆயு ைட்டுப்பாடு வ ாடர்பாை சர்ெத ச
அளவில் ஆய்வுைபள தைற்வைாள்ளும் அபைப்பாே
‘ஸ்டாக்தைாம் சர்ெத ச அபைதிக்ைாே ஆராய்ச்சி
நிறுெேம் (SIPRI)’ வெளியிட்ட ஆய்ெறிக்பைமூலம் இந் த்
ைெல் வ ரியெந்துள்ளது. அந்
ஆய்ெறிக்பையில்
தைலும் கூறியிருப்ப ாெது:
ராணுெத்துக்கு அதிை நிதி ஒதுக்குெதில் உலகிதலதய
இரண்டாெது நாடாே சீோ, 2021-ஆம் ஆண்டில் அந்
நாட்டு பாதுைாப்புத் துபறக்கு `22.43 லட்சம் தைாடி
நிதிபய ஒதுக்கியுள்ளது. இது முந்ப ய ஆண்படக்
ைாட்டிலும் 4.7% கூடு லாகும். 2012-ஆம் ஆண்டுடன்
ஒப்பிடும்தபாது 72 ச வீ ம் கூடு லாகும்.





சீோ இரு நாடுைள் ைட்டுதை 52% அளவு பங்ைளிப்பபக்
வைாண்டுள்ளே என்று அதில் வ ரிவிக்ைப்பட்டுள்ளது.
ஆசியா - ஓசியாோ ராணுெ வசலவிேமும் அதிைரிப்பு:
ஆசியா ைற்றும் ஆஸ்திதரலியா உள்பட 4 நாடுைபள
உள்ளடக்கிய ஓசியாோ பிராந்தியத்தின் ஒட்டுவைாத்
ராணுெ வசலவிேமும் 2021-இல் கூடு லாகியிருப்பது
இந்
ஆய்ெறிக்பைமூலம் வ ரியெந்துள்ளது. இந் ப்
பிராந்தியத்தின் 2021-ஆம் ஆண்டு ராணுெ வசலவிேம்
`44.87 லட்சம் தைாடியாகும். இது முந்ப ய ஆண்படக்
ைாட்டிலும் 3.5% கூடு லாகும். இதில் இந்தியா, சீோ இரு
நாடுைளின் பங்கு ைட்டும் 63 ச வீ ைாகும்.
இந் ப் பிராந்தியத்தில் ராணுெ வசலவிேம் ைடந் 1989ஆம் ஆண்டு மு ல் வ ாடர்ச்சியாை அதிைரிக்ைப்பட்டு
ெந்துள்ளது எே ஆய்ெறிக்பையில் வ ரிவிக்ைப்பட்டுள்ளது.
6. டுவிட்டர் நிறுெேத்ப
ைஸ்க்

பையைப்படுத்திோர் எலான்

டுவிட்டர் நிறுெேத்ப வடஸ்லா பலபைச் வசயல்
அதிைாரி எலான் ைஸ்க் 44 பில்லியன் டாலர் அளித்து
பையைப்படுத் முடிொேது.
இது வ ாடர்பாை டுவிட்டர் - எலான் ைஸ்க் இபடதய
தபச்சுொர்த்ப நபடவபற்றது.
டுவிட்டர் நிறுெேத்ப பையைப்படுத்துெ ற்கு வடஸ்லா
பலபைச் வசயல் அதிைாரி எலான் ைஸ்க் அண்பையில்
விருப்பம் வ ரிவித்திருந் ார். இ ற்ைாை 43 பில்லியன்
டாலர் (சுைார் `3.10 லட்சம் தைாடி) வராக்ைம் அளிக்ைத்
யார் என்றும் அெர் கூறியிருந் ாாாா். இப யடுத்து
நிறுெேத்ப அெர் பையைப்படுத் இயலா ெபையில்
பங்கு ஒழுங்ைாற்று விதிமுபறைளின் கீழ் டுவிட்டர்
நிர்ொைம் படைபள ஏற்படுத்தியது. எனினும், எலான்
ைஸ்க் அல்லது இத
தபான்ற பையைப்படுத்தும்
தநாக்ைத்துடன்
முன்ெரும்
தெறு
ஏத னும்
மு லீட்டாளபர நிரந் ரைாைத் டுத்துவிட முடியாது என்ற
நிபலயில், டுவிட்டர் நிறுெேம் ைேம் ைாறியது.
தபச்சுொர்த்ப யின் இறுதியில் 44 பில்லியன் டாலர்
(சுைார் `3.36 லட்சம் தைாடி) அளித்து டுவிட்டரின் முழுப்
பங்குைபள எலான் ைஸ்க் வபற முடிொே ாைத் ைெல்
வெளியாகியுள்ளது. இந் ப் தபச்சுொர்த்ப
விெரம்
வெளியாேதும் அவைரிக்ைப் பங்குச் சந்ப ைளில் டுவிட்டர்
பங்கு விபல 3 ச வீ ம் அதிைரித் து.

அதுதபால, இந்தியாவும் ராணுெத்துக்ைாே வசலவிேத்
-ப 2021-ஆம் ஆண்டில் `5.86 லட்சம் தைாடியாை
இந்தியா அதிைரித்துள்ளது. இது முந்ப ய ஆண்படக்
ைாட்டிலும் 0.9% கூடு லாகும். 2012-ஆம் ஆண்டுடன்
ஒப்பிடும்தபாது இது 33% கூடு லாகும்.
ராணுெத்துக்கு அதிை நிதி ஒதுக்கும் உலை நாடுைளில்
இந்தியா மூன்றாமிடத்தில் உள்ளது. இந் ப் பட்டியலில்
அவைரிக்ைா மு லிடத்திலும், பிரிட்டன் நான்ைாமிடத்திலும்,
ஐந் ாெது இடத்தில் ரஷியாவும் உள்ளே.
உலகின் வைாத் ராணுெ வசலவிேத்தில் இந் ஐந்து
நாடுைளின் பங்ைளிப்பு 62 ச வீ ைாகும். அதில் அவைரிக்ைா,











 













1. அண்மைச் செய்திகளில் இடம்செற்ற கிழக்கு திம ோர்,

ஏப்ரல் மாதங்களில் நிெவும் கடுவமயான லைப்பம்
காரணமாக உயிர் பிவைக்க மபாராடி ைருகின்றன. பெ
நீர்நிவெகள் ைறண்டு கிடப்பதால், இந்திய இரயில்மை
மமற்கு ராெஸ்தானுக்கு நீர் விநிமயாகம் லசய்து ைருகிறது.
ெைாய் ஆறானது லூனி ஆற்றின் துவண ஆறு ஆகும்.

எந்த ஆண்டு ஐநோவோல் அங்கீகரிக்கப்ெட்டது?
அ) 1982
ஆ) 1992
இ) 2002 
✓

ஈ) 2012

5. இந்தியோவில், ‘WHOஇன் ெோரம்ெரிய ருத்துவத்திற்கோன

கடந்த 2002ஆம் ஆண்டில் ஐக்கிய நாடுகள் அவையால்
அதிகாரப்பூர்ைமாக அங்கீகரிக்கப்பட்ட, ‘திமமார் லெஸ்மட’
என்றும் அவைக்கப்படுகின்ற கிைக்கு திமமார் சமீபத்தில்
அதன் அதிபர் மதர்தவெ நடத்தியது.

உலகளோவிய ம யம்’ அம யவுள்ள இடம் எது?
அ) மும்வப
ஆ) ைாரணாசி
இ) ொம்நகர் 
ஈ) லகாச்சி

2. ெமீெ செய்திகளில் இடம்செற்ற அல்-அக்ெோ ெள்ளிவோெல்
✓

அம ந்துள்ள நகரம் எது?
அ) மராம்
ஆ) லெருமசெம் 
இ) ரியாத்
ஈ) மஸ்கட்
✓

இசுொமியர்கள் இரம்ொன் லகாண்டாடும் மைவையில்,
யூதர்களின் ‘பாஸ்கா’ என்ற பண்டிவகயின்மபாது ஏற்பட்ட
ைன்முவறயில் 17-க்கும் மமற்பட்ட பாெஸ்தீனியர்கள்
படுகாயமவடந்தனர். லெருமசெமின் அல்-அக்ஸா மசூதி
ைைாகத்தில் இந்தச் சம்பைம் நடந்துள்ைது.

மததி எது?
அ) ஏப்ரல் 15 
ஆ) ஏப்ரல் 16
இ) ஏப்ரல் 17
ஈ) ஏப்ரல் 18

அ) லெப்டினன்ட் லெனரல் பிபின் ராைத்
ஆ) லெப்டினன்ட் லெனரல் எம் எம் நரைமன

✓

ஆண்டுததோறும், ஏப்.15 அன்று, UNESCO பங்காைரான
பன்னாட்டு கவெ சங்கத்தால் (IAA) ‘உெக கவெ நாள்’
உெகம் முழுைதும் லகாண்டாடப்படுகிறது.

✓

கவெயின் ைைர்ச்சி, பரைல் மற்றும் அதன் இன்பத்வத
மமம்படுத்துைதற்கான லகாண்டாட்டம், 2019ஆம் ஆண்டு
UNESCO மாநாட்டின் 40ஆம் அமர்வில் அறிவிக்கப்பட்டது.

இ) லெப்டினன்ட் லெனரல் மமனாஜ் பாண்மட 
ஈ) லெப்டினன்ட் லெனரல் பிக்ரம் சிங்
Lt Gen மமனாஜ் பாண்மட புதிய இராணுைத் தைபதியாக
நியமிக்கப்பட்டார். லெனரல் M M நரைமனவை அடுத்து
அைர் பதவிமயற்பார். இராணுைப் லபாறியாைர் பதவியில்
இருந்து இராணுைத் தைபதியான முதல் அதிகாரி இைர்
ஆைார். ெம்மு-காஷ்மீரின் பல்ென்ைாொ பகுதியில்,
எல்வெக் கட்டுப்பாட்டுக் மகாட்டுப் பகுதியில், ‘ஆபமரஷன்
பராக்ரமுக்கு’ அைர் தவெவம தாங்கினார்.

7. ஆண்டுமதோறும், ‘உலக ெோகஸ் நோள்’ அனுெரிக்கப்ெடும்
மததி எது?
அ) ஏப்ரல் 14 
ஆ) ஏப்ரல் 20
இ) ஏப்ரல் 24

4. ெமீெ செய்திகளில் இடம்செற்ற, ‘ கர்’ ெோர்ந்த இனம்?
அ) பாம்பு

ஈ) ஏப்ரல் 28
✓

ஆ) முதவெ 
இ) ஆவம
ஈ) மரப்பல்லி
✓

‘மகர்’ (அ) ‘சதுப்புநிெ முதவெகள்’ என்பன (Crocodylus
palustris) நன்னீர் முதவெகைாகும். அவை லதற்காசியா &
லதன்கிைக்கு ஈரான் முழுைதும் காணப்படுகின்றன.
இந்தியாவில், மத்திய கங்வகப் படுவக மற்றும் சம்பல்
படுவககளில் இவை அதிகம் காணப்படுகின்றன.

✓

சமீபத்தில், இராெஸ்தானின் ெைாய் அவணயில் உள்ை
350க்கும் மமற்பட்ட சதுப்புநிெ முதவெகள், மார்ச் மற்றும்









குெராத் மாநிெத்தின் ொம்நகரில் அவமயவுள்ை WHOஇன்
பாரம்பரிய
மருத்துைத்திற்கான
உெகைாவிய
வமயத்திற்கு பிரதமர் மமாடி அடிக்கல் நாட்டினார். இந்த
நிகழ்ச்சியில், லமாரீஷியசு பிரதமர் பிரவிந்த் ெக்நாத், உெக
சுகாதார அவமப்பின் (WHO) தலைலை இயக்குநர் டாக்டர்
லடட்மராஸ் லகப்மரயஸ் ஆகிமயார் கெந்துலகாண்டனர்.

6. ஆண்டுமதோறும், ‘உலக கமல நோள்’ அனுெரிக்கப்ெடும்

3. இந்தியோவின் புதிய இரோணுவத் தளெதி யோர்?

✓



‘அலமரிக்க டிரிபமனாமசாமியாசிஸ்’ என்றுைவைக்கப்படும்
உயிருக்கு ஆபத்தான மநாவயப்பற்றிய விழிப்புணர்வை
ஏற்படுத்துைதற்காக, ஆண்டுமதாறும் ஏப்.14 அன்று உெக
சாகஸ் நாைாக அனுசரிக்கப்படுகிறது. டிரிபமனாமசாமா
கிரிசு என்ற ஒட்டுண்ணியால் இந்த மநாய் ஏற்படுகிறது.
இந்த நாள் முதன்முதலில் கடந்த 2020 ஏப்ரல்.14 அன்று
அனுசரிக்கப்பட்டது.



 











8. ‘கிருெோன் ெக்தி’ ஒருங்கிமைந்த தீ ஆற்றல் ெயிற்சி
நமடசெற்ற ைாநிலம் எது?
அ) உத்தரகாண்ட்




1. மாற்றுத்திறனாளிகள் துவறயில் இந்தியா - சிலி
நாடுகளிவடமய
ஒத்துவைப்பிற்கான
புரிந்துணர்வு
ஒப்பந்தத்தில் வகலயழுத்திட அவமச்சரவை ஒப்புதல்

ஆ) மகாராஷ்டிரா
இ) மமற்கு ைங்கம் 
ஈ) மகரைா
✓



மமற்கு ைங்காைத்தில் சிலிகுரிக்கு அருகில் உள்ை டீஸ்டா
பீல்ட் வபரிங் மரஞ்சில் (TFFR) ஒருங்கிவணந்த தீ ஆற்றல்
பயிற்சியான கிருபான் சக்தி பயிற்சிவய திரிசக்தி கார்ப்ஸ்
நடத்தியது. இந்தப் பயிற்சியானது இந்திய இராணுைம்
மற்றும் மத்திய ஆயுதக் காைல் பவடகளின் திறன்கவை
ஒன்றிவணத்து ஒருங்கிவணந்த மபாவர நடத்துைவத
மநாக்கமாகக் லகாண்டது.

9. உள்ளூர் கண்டுபிடிப்ெோளர்களுக்கு $2.2 மில்லியன்
டோலர்கமள கோலநிமல நடவடிக்மக
ோனிய ோக
வழங்குவதோக அறிவித்துள்ள நிறுவனம் எது?
அ) UNDP 
ஆ) UNEP
இ) IMF

மாற்றுத்திறனாளிகள் துவறயில் இந்தியா - சிலி நாடுகளி
-வடமய ஒத்துவைப்பிற்கான புரிந்துணர்வு ஒப்பந்தத்தில்
வகலயழுத்திட மத்திய அவமச்சரவை ஒப்புதல் அளித்தது.
மாற்றுத்திறனாளிகள் துவறயில் பரஸ்பரம் இருநாடுகள்
இவடமயயான புரிந்துணர்வு ஒப்பந்தம், இந்தியா - சிலி
இவடமய மமற்லகாள்ைப்படும் கூட்டு முயற்சிகள்மூெம்
அைர்களுக்கு அதிகாரமளிக்கும் ைவகயிொன நடைடிக்
-வககளுக்கு ஊக்கமளிக்கும். இது இந்தியா மற்றும் சிலி
இவடமய இருதரப்பு உறவுகவை மமலும் ைலுப்படுத்தும்.
இந்தியா-சிலி நாடுகளிவடமயயான உறவுகள் பல்மைறு
விைகாரங்களில் லபாதுைான பார்வையின் அடிப்பவடயில்
நட்புரீதியில் அவமந்துள்ைது. 2019-20ஆம் ஆண்டு இரு
நாடுகளுக்கும் இவடமய தூதரக ரீதியிொன உறவுகள்
ஏற்பட்டு 70 ஆண்டுகள் நிவறைவடந்தவதக் குறிக்கிறது.

ஈ) உெக ைங்கி

2. 540 MW உற்பத்தித் திறனுள்ை குைார் புனல்மின்
திட்டத்திற்கு அவமச்சரவை ஒப்புதல் அளித்துள்ைது

✓

ஐநா ைைர்ச்சித் திட்டம் (UNDP) மற்றும் அடாப்மடஷன்
இன்மனாமைசன் மார்க்லகட்பிமைசின் (AIM) பங்கோளர்கள்
இந்தியா உட்பட 19 நாடுகளில் உள்ை 22 உள்ளூர்
கண்டுபிடிப்பாைர்களுக்கு $2.2 மில்லியன் டாெர்கவை
காெநிவெ நடைடிக்வக மானியமாக அறிவித்துள்ைனர்.

✓

இந்நிதியானது உள்ளூர் காெநிவெ நடைடிக்வககவை
மமம்படுத்துைமதாடு, பாரிஸ் ஒப்பந்தம் மற்றும் நீடித்த
ைைர்ச்சி இெக்குகவை எட்டுைவத துரிதப்படுத்தும்.

ெம்மு காஷ்மீர் யூனியன் பிரமதசத்தின் கிஷ்த்ைார்
மாைட்டத்தில் லசனாப் ஆற்றின் குறுக்மக `4526.12 மகாடி
முதலீட்டில் 540 லமகாைாட் உற்பத்தி திறனுள்ை குைார்
புனல்மின் திட்டத்திற்கு லபாருைாதார விைகாரங்களுக்கா
-ன அவமச்சரவை குழு ஒப்புதல் அளித்துள்ைது.

10. ‘2022 - சரய்க்ஜோவிக் மெோட்டிமய’ சவன்ற இந்திய
செஸ் வீரர் யோர்?
அ) பரத் சுப்ரமணியம்
ஆ) மித்ரபா குகா
இ) பிரக்ஞானந்தா R 
ஈ) இராொ ரித்விக்
✓

அண்வமயில் ஐஸ்ொந்தில் நவடலபற்ற, ‘2022 - விகா
லரய்க்ொவிக் ஓபன் மபாட்டியில் இந்திய கிராண்ட்மாஸ்டர்
பிரக்ஞானந்தா R லைற்றி லபற்றார். 16 ையதான இந்திய
கிராண்ட்மாஸ்டர், இறுதிச்சுற்றில் தனது சகநாட்டைரான
GM குமகஷ் D (15)-க்கு எதிரான முக்கியமான ஆட்டத்தில்
லைன்றார். கடந்த 2018-இல் கிராண்ட்மாஸ்டர் பட்டத்வத
அவடந்த உெகின் ஐந்தாைது மிக இவைய நபரானார்
பிரக்ஞானந்தா R ஆைார்.





மதசிய புனல்மின் கைகம், ெம்மு-காஷ்மீர் மாநிெ மின்
உற்பத்தி மமம்பாட்டு கைகமும், லசனாப் பள்ைத்தாக்கு மின்
உற்பத்தி
திட்டத்திற்கான
தனியார்
நிறுைனமும்
இவணந்து இதவன அமொக்கும். இதில் 51% தனியார்
பங்களிப்பாகவும், 49% அரசு கைகங்களின் பங்காகவும்
இருக்கும். இந்த மின்திட்டம் ஆண்டுக்கு 1975.54
மில்லியன் யூனிட் மின்சாரம் உற்பத்தி லசய்யும்.
இந்தத் திட்டத்திற்கு அடிப்பவட கட்டவமப்பு லசெவுக்காக
மத்திய அரசு `69.80 மகாடி மானியமாக ைைங்குகிறது.
மமலும்
ெம்மு-காஷ்மீர்
யூனியன்
பிரமதசத்திற்கு
உதவியாக `655.08 மகாடி மானியமாக ைைங்கப்படும்.
இம்மின்திட்டம் 54 மாத காெத்தில் லசயல்படத்லதாடங்கும்.
3. 5-12 ையது சிறார்களுக்கு கமரானா தடுப்பூசி மருந்துக் கட்டுப்பாட்டு அவமப்பு ஒப்புதல்
சிறார்களிவடமய கமரானா லதாற்று பரைவெத் தடுக்கும்
மத்திய அரசின் முயற்சிக்கு ஊக்கம் தரும் ைவகயில், 5
ையது முதல் 12 ையது ைவரயிொன சிறார்களுக்கு அைசர
காெத்தில் பயன்படுத்த 2 தடுப்பூசிகளுக்கு இந்திய
தவெவம மருந்துக் கட்டுப்பாட்டு அவமப்பு (டிசிஜிஐ)
ஒப்புதல் அளித்துள்ைது.
6-12 ையது ைவரயிொன சிறார்களுக்கு பாரத் பமயாலடக்
நிறுைனத்தின் மகாமைக்ஸின் தடுப்பூசிவயயும், 5-12
ையது ைவரயிொன சிறார்களுக்கு பயாெஜிகல்-இ









 















நிறுைனத்தின் மகார்பிமைக்ஸ் தடுப்பூசிவயயும் அைசர
காெத்தில்
நிபந்தவனகளுக்கு
உள்பட்டு
பயன்படுத்துைதற்கு ஒப்புதல் அளிக்கப்பட்டுள்ைது.
மத்திய மருந்து தரக் கட்டுப்பாட்டு அவமப்பின் (சிடிஎஸ்சிஓ)
நிபுணர் குழு அளித்த பரிந்துவரகளின் அடிப்பவடயில்
டிசிஜிஐ ஒப்புதல் அளித்துள்ைது.
தற்சமயம், மத்திய அரசின் மதசிய தடுப்பூசித் திட்டத்தின்
கீழ் 15-18 ையதுக்கு உட்பட்டைர்களுக்கு பாரத் பமயாலடக்
நிறுைனத்தின்
தடுப்பூசியும்,
12-15
ையதுக்கு
உள்பட்டைர்களுக்கு பயாெஜிகல்-இ நிறுைனத்தின்
தடுப்பூசியும் பயன்படுத்தப்பட்டு ைருகிறது.
மகாமைக்ஸின்
தடுப்பூசிவய
சிறார்களுக்குப்
பயன்படுத்துைது
லதாடர்பாக
நடத்தப்பட்ட
பரிமசாதவனகவை ஆய்வுலசய்த மத்திய மருந்து தரக்
கட்டுப்பாட்டு அவமப்பு, மகாமைக்ஸின் தடுப்பூசிவய 2-18
ையதுக்கு உட்பட்டைர்களுக்கு பயன்படுத்த கடந்தாண்டு
அக்மடாபர் மாதம் பரிந்துவர லசய்தது. இருப்பினும், 12-18
ையதுக்கு
உட்பட்டைர்களுக்கு
மட்டுமம
அந்தத்
தடுப்பூசிவயப் பயன்படுத்த டிஜிசிஐ ஒப்புதல் அளித்தது.
இந்நிவெயில், மகார்பிமைக்ஸ் தடுப்பூசிவய 5-12
ையதுக்கு உள்பட்டைர்களுக்குப் பயன்படுத்த டிசிஜிஐயின்
மருத்துை நிபுணர் குழு கடந்த ஏப்ரல் 21-ஆம் மததி
பரிந்துவர லசய்தது. 12-15 ையதுக்கு உள்பட்டைர்களுக்கு
அந்தத் தடுப்பூசி தற்மபாது பயன்பாட்டில் உள்ைது.
தற்சமயம், வபசர் நிறுைனத்தின் தடுப்பூசியும் 12 ையதுக்கு
மமற்பட்டைர்களுக்கு லசலுத்தப்பட்டு ைருகிறது.
வசடஸ் நிறுைனத்தின் வசமகாவ்-டி தடுப்பூசிவய 12
ையதுக்கு மமற்பட்டைர்களுக்குப் பயன்படுத்த டிசிஜிஐ
கடந்த ஆண்டு ஆகஸ்ட் மாதம் ஒப்புதல் அளித்துவிட்டது.
ஆனால், அந்தத் தடுப்பூசி இன்னும் மதசிய தடுப்பூசித்
திட்டத்தில் மசர்க்கப்படவில்வெ.
4. இந்தியா-அலமரிக்கா நட்புறவின் 75-ஆைது ஆண்டு
விடிமயா லைளியீடு
இந்தியா-அலமரிக்கா
நட்புறவின்
75
ஆண்டுகள்
லகாண்டாட்டத்வதலயாட்டி,
அலமரிக்காவில்
உள்ை
இந்தியர்களின்
குறிப்பிடத்தக்க
பங்களிப்புகவை
பிரதிபலிக்கும் ைவகயில் விடிமயா பதிவு லைளியிடப்பட்டு
உள்ைது.
5. 27-04-2022 – ‘வெள்ளுலை தெந்தர்’ சர். பிட்டி.
தியோகரோயர் அெர்களின் 171-ஆெது பிறந்தநோள்.











 













1. 2022-23 பயிராண்டுக்கு அறிவிக்கப்பட்ட உணவு
தானிய உற்பத்தி இலக்கு என்ன?

ஈ) ேணிகம் & ததாழிற்துமற அமைச்சகம்
✓

ைத்திய எஃகு அமைச்சகைானது புது தில்லியில், “வதசிய
உவலாகவியல் விருது – 2021” நிகழ்மே நடத்தியது.

✓

இந்த நிகழ்ச்சிக்கு ைத்திய உருக்குத்துமற அமைச்சர் ராம்
சந்திர பிரசாத் சிங் தமலமைதாங்கினார். இரும்பு ைற்றும்
எஃகு துமறயில் பணிபுரியும் உவலாகவியலாளர்கள்
ைற்றும் தபாறியியலாளர்களின் சிறந்த பங்களிப்மப
அங்கீகரிப்பமத இது வநாக்கைாகக் தகாண்டுள்ளது.

அ) 278 மில்லியன் டன்கள்
ஆ) 328 மில்லியன் டன்கள் 
இ) 378 மில்லியன் டன்கள்
ஈ) 428 மில்லியன் டன்கள்
✓

கரீப் இயக்கம் 2022-23-க்கான வேளாண்மை குறித்த
வதசிய கருத்தரங்மக ைத்திய வேளாண் அமைச்சர்
நவரந்திர சிங் வதாைர் புது தில்லியில் ததாடங்கி மேத்தார்.

✓

2022-23ஆம் ஆண்டுக்கான தைாத்த உணவு தானிய
உற்பத்திக்கு 3,280 இலட்சம் டன் இலக்கிமனயும்,
பருப்புகள் ைற்றும் எண்தணய் வித்துக்களின் உற்பத்தி
295.5 ைற்றும் 413.4 இலட்சம் டன்களாக இந்தக்
கருத்தரங்கில் இலக்கு நிர்ணயிக்கப்பட்டுள்ளது.

✓

இரண்டாேது ைதிப்பீட்டின்படி, (2021-22) தைாத்த உணவு
தானியங்கள் உற்பத்தி 3,160 இலட்சம் டன் என ைதிப்பீடு
தசய்யப்பட்டுள்ளது.

5. ஆடவருக்கான T20 கிரிக்சகட்டில் 10,000 இரன்கயள
கடந்த முதல் இந்திய கிரிக்சகட் வீரர் யார்?
அ) ைவகந்திர சிங் வதானி
ஆ) விராத் வகாலி
இ) வராகித் சர்ைா 
ஈ) இரவீந்திர ஜவடஜா
✓

ஆடேருக்கான T20 கிரிக்தகட்டில் 10,000 இரன்கமள
கடந்த இரண்டாேது இந்திய வீரர் என்ற தபருமைமய
டீம் இந்தியா ைற்றும் மும்மப இந்தியன்ஸின் வகப்டன்
வராகித் சர்ைா தபற்றுள்ளார். விராத் வகாலி கடந்த ஆண்டு
10,000 T20 ரன்கமள கடந்த முதல் இந்திய வீரர் ஆனார்.

✓

அவதவேமளயில் வைற்கிந்திய தீவுகளின் கிறிஸ் தகய்ல்
T20 கிரிக்தகட்டில் 5 இலக்க ரன்கமள எட்டிய உலகின்
முதல் கிரிக்தகட் வீரர் ஆோர். பஞ்சாப் கிங்ஸ் அணிக்கு
எதிரான ஆட்டத்தில் வராகித் சர்ைா இந்த ேரலாற்றுச்
சாதமனமய எட்டினார்.

2. பின்வரும் எந்தத் திட்டத்தின் கீழ், ‘ததசிய பயிற்சி தேளா’
ஏற்பாடு செய்யப்பட்டுள்ளது?
அ) பிரதைர் வேமலோய்ப்பு திட்டம்
ஆ) ஸ்கில் இந்தியா 
இ) இந்தியாவில் தயாரிப்வபாம் திட்டம்
ஈ) ததாடங்கிடு இந்தியா திட்டம்
✓

ஸ்கில் இந்தியா, பயிற்சிக்கான தமலமை இயக்குநரகத்து
-டன் இமணந்து, நாடு முழுேதும் 700-க்கும் வைற்பட்ட
இடங்களில் ஒரு நாள் முழுேதும், ‘ததாழில் பழகுநர்
திருவிழா’மே நடத்துகிறது. இந்த முயற்சியானது ஒரு
இலட்சத்திற்கும்
வைற்பட்ட
பயிற்சியாளர்கமள
பணியைர்த்துேமத வநாக்கைாகக் தகாண்டுள்ளது.

6. ‘உலகளாவிய ஆயுஷ் முதலீடு ேற்றும் கண்டுபிடிப்பு
உச்சிோநாடு – 2022’ நடத்தப்படுகிற நகரம் எது?
அ) ோரணாசி
ஆ) தகாச்சி
இ) காந்திநகர் 
ஈ) சிம்லா

3. ‘NAPOLREX’ என்ற ததசிய அளவிலான ோசு மறுமமொழி
பயிற்சியய ஏற்பாடு செய்கிற இந்திய ஆயுதப்பயட எது?

✓

அ) இந்திய இராணுேம்
ஆ) இந்திய கடற்பமட
இ) இந்திய ோன்பமட
ஈ) இந்திய கடவலாரக் காேல்பமட 
✓

✓

வகாோவில் உள்ள ைர்ைவகாோ துமறமுகத்தில் இந்திய
கடவலாரக் காேல்பமடமூலம் வதசிய அளவிலான ைாசு
ைறுதைாழி பயிற்சி – ‘NATPOLREX’ நடத்தப்படுகிறது.

திறக்கப்பட்டுள்ள ோநிலம் எது?
அ) குஜராத்
ஆ) அஸ்ஸாம் 
இ) வைற்கு ேங்கம்

4. ‘ததசிய உதலாகவியல் வல்லுநர் விருது – 2021’

ஈ) ஒடிஸா

நிகழ்யவ நடத்திய ேத்திய அயேச்ெகம் எது?
✓

இந்திய எண்தணய் நிறுேனம் (OIL) இந்தியாவின் முதல்
99.999% தூய பசுமை மகட்ரஜன் ஆமலமய அஸ்ஸாம்
ைாநிலத்தில் நிறுவியது.

✓

இரண்டாேது தபரிய வதசிய உற்பத்தி ைற்றும் ஆய்வு
நிறுேனைான OIL, அதன் வஜார்ஹட் பம்ப் நிமலயத்தில்

ஆ) எஃகு அமைச்சகம் 
இ) MSME அமைச்சகம்









‘உலகளாவிய ஆயுஷ் முதலீடு ைற்றும் கண்டுபிடிப்பு உச்சி
ைாநாடு – 2022’ என்பது ஆயுஷ் அமைச்சகத்தால் இந்தத்
துமறயில் முதலீடுகமளத் வதடுேதற்கும் பாரம்பரிய
ைருத்துே
நமடமுமறகளுக்கான
மையைாக
இந்தியாமே வைம்படுத்துேதற்கும் ஏற்பாடு தசய்யப்பட்டது.
இது குஜராத்தின் காந்திநகரில் ஏற்பாடு தசய்யப்பட்டுள்ளது.

7. இந்தியாவின் முதல் தூய பசுயே யைட்ரஜன் ஆயல

ைத்திய பாதுகாப்புச்தசயலாளர் அஜய் குைார் இந்த இரண்டு
நாள் பயிற்சிமயத் ததாடங்கி மேத்தார்.

அ) அறிவியல் & ததாழில்நுட்ப அமைச்சகம்





 













8. அண்யேச் செய்திகளில் இடம்சபற்ற, Ariosoma indicum

விடுதமலப்தபருவிழாவின் ஒருபகுதியாக, முன்வனற்றத்
-மத விரும்பும் ைாேட்டங்களின் திட்டம் குறித்த ஒரு நாள்
ைாநாட்டிற்கு NITI ஆவயாக் ஏற்பாடு தசய்திருந்தது.

அ) ஆமை
ஆ) தேமள
இ) விலாங்கு மீன் 
ஈ) ைரப்பல்லி

✓

வகரளா ைற்றும் வைற்கு ேங்கத்தில் உள்ள மீன்பிடித்
துமறமுகங்களில் இருந்து வசகரிக்கப்பட்ட ைாதிரிகளில்
இருந்து, ‘Ariosoma indicum’ என்ற புதிய விலாங்கு மீன்
இனத்மத
இந்திய
அறிவியலாளர்கள்
குழு
கண்டுபிடித்துள்ளது.
புதிதாக கண்டுபிடிக்கப்பட்ட இந்த விலாங்கு மீன் இனம்,
காங்கிரிட் ஈல்ஸ் குழுமேச் வசர்ந்தது. இண்டிகம் என்ற
தசால்லுக்கு இந்தியாவில் காணப்பட்டது என்று தபாருள்.

9. சதாயலமருத்துவ சேவவவை உறுதிசெய்வதற்காக
கீழ்காணும் எந்சதந்த நிறுவனங்களில், ‘இ-ெஞ்சீவனி’
வெதி சதாடங்கப்படவுள்ளது?
அ) ஆயுஷ்ைான் பாரத்–சுகாதார & நலோழ் மையங்கள் 
ஆ) நகர்ப்புற ஆரம்ப சுகாதார நிமலயங்கள்
இ) ைாேட்ட ைருத்துேைமனகள்
ஈ) AIIMS ைருத்துேைமனகள்
✓

✓

ததாமலதூரப் பகுதிகமளச் வசர்ந்த ைக்கமளப் பாதுகாக்க,
1 லட்சம் ஆயுஷ்ைான் பாரத்-சுகாதாரம் ைற்றும் நலோழ்வு
மையங்களில் ததாமலைருத்துே ஆவலாசமன ேசதி
ஆன, ‘இ-சஞ்சீேனி’ஐத் ததாடங்க அரசு திட்டமிட்டுள்ளது.
ஆயுஷ்ைான் பாரத் உடல்நலம் & நலோழ் மையங்களின்
4ஆேது ஆண்டு விழாவில், 1 இலட்சம் மையங்களில் ‘இசஞ்சீேனி தடலி-கன்சல்வடஷன்’ ேசதி ததாடங்கப்படும்.

10. அண்வமச் செய்திகளில் இடம்சபற்ற சென்னதகெவர்
தகாவில் அயேந்துள்ள ோநிலம் எது?
அ) தமிழ்நாடு
ஆ) வகரளா
இ) கர்நாடகா 
ஈ) ஒடிஸா
✓



பசுமை மஹட்ரஜன் ஆமலமய ததாடங்கியது. இந்த
ஆமல நாதளான்றுக்கு 10 கிகி மஹட்ரஜமன உற்பத்தி
தசய்யும் திறன் தகாண்டது. AEM (அயனி பரிைாற்ற சவ்வு)
பயன்படுத்தும் இந்தியாவின் முதல் ஆமல இதுோகும்.

ொர்ந்த இனம் எது?

✓



வபளூரில் அமைந்துள்ள தசன்னவகசேர் வகாவிலின்
வதர்த்திருவிழா அதன் பாரம்பரியைான தைௌலவி ஒருேர்
குர்ஆன் பத்திகமள ஓதியமதத் ததாடர்ந்து நிகழ்ந்தது.
கர்நாடக ைாநில அறநிமலயத்துமற அதிகாரிகளும் இந்த
நமடமுமறக்கு அனுைதியளித்தனர்.

1. முன்வனற்றத்மத விரும்பும் ைாேட்டங்களின் திட்டம்
குறித்த ைாநாட்டிற்கு NITI ஆவயாக் ஏற்பாடு

‘பங்வகற்பின்மூலம் தசழுமை’ என்ற தமலப்பிலான இந்த
ைாநாட்டில், முன்வனற்றத்மத விரும்பும் ைாேட்டங்களின்
ஆட்சியர்கள் ைற்றும் ைத்திய அரசின் தபாறுப்பு அதிகாரிகள்,
ைத்திய அமைச்சகங்கள் ைற்றும் NITI ஆவயாக்கின்
அதிகாரிகள் உள்ளிட்வடார் கலந்துதகாண்டனர்.
‘ைாற்றத்தின் கமதகள்’ என்ற தமலப்பில் முன்வனற்றத்
-மதவிரும்பும் ைாேட்டங்களின் 30 புதுமை முயற்சிகளும்
இந்த ைாநாட்டில் தேளியிடப்பட்டது.
பழக்கேழக்க
தகாள்மககள் பயன்பாடு, புதுமை கண்டுபிடிப்புகள்,
பிரதிபலிப்பு உள்ளிட்ட அம்சங்களின் அடிப்பமடயில் இப்
புதுமை முயற்சிகள் வதர்ந்ததடுக்கப்பட்டுள்ளன.
2. திமரத்துமறயினருக்கு கருணாநிதி தபயரில் விருது:
அமைச்சர் மு தப சாமிநாதன் அறிவிப்பு
திமரத்துமறயில் சிறந்து விளங்குவோருக்கு கருணாநிதி
தபயரில் ‘கமலத்துமற வித்தகர்’ விருது ேழங்கப்படும்
என்று தசய்தி ைற்றும் விளம்பரத்துமற அமைச்சர் மு தப
சாமிநாதன் அறிவித்தார்.
தமிழ்நாடு திமரப்படப் பிரிவின் ஊடக மையத்துக்கு புதிய
நவீன ததாழில்நுட்பக் கருவிகள், தற்வபாது ேளர்ந்துேரும்
நவீன அறிவியல் ததாழில்நுட்பத்துக்கு ஏற்றோறு `14
லட்சம் ைதிப்பீட்டில் தகாள்முதல் தசய்து வைம்படுத்தப்படும்.
தமிழ்நாடு அரசு MGR திமரப்படம் ைற்றும் ததாமலக்காட்சி
பயிற்சி
நிறுேனத்தில்
அமைந்துள்ள
குளிர்சாதன
ேசதியுடன் கூடிய படப்பிடிப்புத்தளத்மத முழு அளவில்
புனரமைக்கும் பணிகள், பமழய ைாணேர் விடுதி, நீதி
ைன்றம், சிமறச்சாமல, காேல் நிமலயம் ஆகிய படப்
பிடிப்புக்கட்டடங்கமளச்சீரமைக்கும் பணிகள், படப்பிடிப்புத்
தளத்தில் மையப்படுத்தப்பட்ட குளிர்சாதனக் கருவிகள்
புதிதாக அமைக்கும் பணிகள், இரண்டு புதிய மின்
ைாற்றிகள் நிறுவும் பணிகள், இதர மின்சீரமைப்புப்
பணிகள் ஆகியமே `5.10 இலட்சம் ைதிப்பீட்டில்
வைற்தகாள்ளப்படும்.
திமரப்படத்துமறயில் மிகச்சிறப்பாகப் பணியாற்றி ேருபே
-ர்களுக்கு
‘கமலத்துமற
வித்தகர்’
விருதுகள்
ேழங்கப்பட்டு ேருகின்றன. தமிழ்த்திமரயுலகில் சிறந்து
விளங்கிய ோழ்நாள் சாதமனயாளருக்கு கருணாநிதி
தபயரில் கமலஞர் கமலத்துமற வித்தகர் விருது தமிழக
அரசின் சார்பில் ஒவ்தோரு ஆண்டும் ஜூன்.3-இல்
ேழங்கப்படும். இந்த விருதுக்குத் வதர்ந்ததடுக்கப்படும்
விருதாளருக்கு `10 இலட்சம் ைற்றும் நிமனவுப்பரிசு
ேழங்கப்படும்.












 















3. ைாயூரம் வேதநாயகத்துக்கு அரங்கம், சிமல: அமைச்சர்
மு தப சாமிநாதன்
தமிழில் முதல் நாேல் (பிரதாப முதலியார் சரித்திரம்)
எழுதிய ைாயூரம் முன்சீப் வேதநாயகத்துக்கு சிமல,
அரங்கம் ையிலாடுதுமறயில் அமைக்கப்படும் எனச் தசய்தி
ைற்றும் விளம்பரத்துமற அமைச்சர் மு தப சாமிநாதன்
அறிவித்தார்.
தமிழில் முதல் நாேல் (பிரதாப முதலியார் சரித்திரம் எழுதப்பட்டது 1857; தேளியிடப்பட்டது 1879) எழுதிய
ைாயூரம் முன்சீப் வேதநாயகத்துக்கு ையிலாடுதுமறயில்
`3 வகாடியில் அரங்கம், சிமல அமைக்கப்படும்.
வேலூரில் உள்ள அண்ணா கமலயரங்கம், அண்ணா
பல்வநாக்கு கமலயரங்கைாக `10 வகாடி தசலவில் ைாற்றி
புதிதாகக்கட்டப்படும். தருைபுரியில் அமைந்துள்ள அதிய
-ைான் வகாட்டம் `1 வகாடி தசலவில் புனரமைக்கப்படும்.
4. 2023-க்குள் ‘எண்ைச் தசலாேணி’ அறிமுகம்: ைத்திய
நிதியமைச்சர்
இந்தியாவில்
2023-க்குள்
‘எண்ைச்தசலாேணி’
(டிஜிட்டல் கரன்சி) அறிமுகப்படுத்தப்படவுள்ளதாக ைத்திய
நிதியமைச்சர் நிர்ைலா சீதாராைன் ததரிவித்துள்ளார்.
இதுததாடர்பாக ைத்திய நிதியமைச்சகம் டுவிட்டரில்
தேளியிட்ட பதிவுகளில் ததரிவிக்கப்பட்டுள்ளதாேது:
அதைரிக்கா தசன்றுள்ள ைத்திய நிதியமைச்சர் நிர்ைலா
சீதாராைன், அங்குள்ள சான் பிரான்சிஸ்வகா நகரத்தில்
‘இந்தியாவின் எண்ை (டிஜிட்டல்) புரட்சியில் முதலீடு’ என்ற
மையக்கருத்தில் நமடதபற்ற ேட்டவைமச கூட்டத்தில்
பங்வகற்றார். அப்வபாது அேர் வபசுமகயில், இந்தியாவில்
முதலீடு தசய்ய முதலீட்டாளர்களின் ததாழிற்சார்ந்த
வயாசமனகள் ேரவேற்கப்படுகின்றன.
இந்தியாவில் அதிக அளவில் புதிய ததாழில் (ஸ்டார்ட்-அப்)
ததாடங்கும் சூழமல உருோக்க இந்திய அரசின் ததாழில்
ைற்றும் உள்நாட்டு ேர்த்தக துமற சார்பில் ஸ்டார்ட்-அப்
பிரிவு ததாடங்கப்பட்டுள்ளது. இந்தியாவில் புதிய ததாழில்
ததாடங்க விரும்புவோர் டிபிஐஐடிமய அணுகலாம்.
எண்ைையைாக்கல் முயற்சியில், இந்தியாவில் 2023-ஆம்
ஆண்டுக்குள் எண்ைச் தசலாேணி அறிமுகப்படுத்தப்படும்
என்று அரசு அறிவித்துள்ளது’ என்றார் அேர்.











 











1. WTO பரிந்துரைத்தபடி, ‘National Time Release Studies


✓

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.

(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.

5. 2022 - ைால்கம் ஆதிலசரையா விருதுக்குத் வதரிவு
வசய்யப்பட்டுள்ள இந்தியப் வபாருளாதாை ெல்லுநர் யார்?

TRS என்பது வர்த்தக வசதி ஒப்பந்தம் மற்றும் உைக சுங்க
அறமப்பு (WCO) ஆகியவற்றின்கீழ் WTO பரிந்துறரத்தபடி,
பன்னாட்டு
வாணிபத்தின்
சரக்கு
அனுமதி
வசயல்முறைறய மதிப்பிடுவதற்கான ஒரு வசயல்திைன்
அளவீட்டுக் கருவியாகும்.

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
தறைவராகவும் இவர் பணியாற்றியுள்ளார்.

2. ‘இரும்புக்கற்ரை (Iron Beam)’ என்ற பெயரிலான புதிய
லேசர் ஏவுகரை-பாதுகாப்பு அரைப்ரப வெற்றிகைைாக
லசாதித்துள்ள நாடு எது?
அ) ரஷ்யா
ஆ) வட வகாரியா
இ) இஸ்வரல் 
✓



துறைத்

ஈ) பிரான்ஸ்

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

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.

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.

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.

7. அரேயன்ஸ் ஏரின் முதல் இந்தியாவில் தயாரிக்கப்ெட்ட
ெணிக விைானைான, ‘டார்னியர் 228’ விைானத்ரதத்
தயாரித்த அரைப்பு எது?
அ) DRDO
ஆ) HAL 
இ) BEL

4. ‘FYN’ என்ற தனது புதிய நிறுென இரையதளத்ரத

ஈ) BHEL

அறிமுகப்படுத்திய இந்திய தனியார் துரை ெங்கி எது?
அ) YES வங்கி

ஆ) வபடரல் வங்கி

இ) வகாடக் மஹிந்திரா வங்கி  ஈ) ஆக்சிஸ் வங்கி









✓

அறையன்ஸ் ஏரின் முதல் இந்தியாவில் தயாரிக்கப்பட்ட,
‘டார்னியர் 228’ வானூர்தியானது திப்ரூகர்-பாசிகாட்



 
வழித்தடத்தில் தனது
வமற்வகாண்டுள்ளது.
✓





முதல்

வணிகப்




பயைத்றத

‘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?







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.

அ) முதைறமச்சர்கள்
ஆ) மாவட்டங்கள் / வசயல்படுத்தும் அைகுகள் மற்றும்
மத்திய / மாநிைஞ்சார் அறமப்புகள் 

3. சித்த மருத்துவப் பல்கறை-க்கு முதல்வவர வவந்தர்:
வபரறவயில் மவசாதா நிறைவவற்ைம்

இ) முதைறமச்சர்கள் / ஆளுநர்கள்

தமிழகத்தில்
சித்த
மருத்துவப்
பல்கறைக்கழகம்
அறமக்கப்படுவதற்கான சட்ட மவசாதா வபரறவயில்
நிறைவவற்ைப்பட்டது. பல்கறைக்கழகத்தின் வவந்தராக
மாநிைத்தின் முதல்வர் வசயல்படும் வறகயில் இந்த
மவசாதாவில் வழிவறக வசய்யப்பட்டுள்ளது.

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









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.

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.

4. நம்மாழ்வார் இயற்றக வவளாண் ஆராய்ச்சி றமயம்:
முதல்வர் மு க ஸ்டாலின் வதாடக்கி றவத்தார்

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.

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

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.

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.











