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1. எந்த வங்கியின் சேவவகவை விரிவுபடுத்துவதற்காக `820 சகாடி கூடுதல் நிதியுதவி அளிப்பதற்கு மத்திய 

அவமச்ேரவவ ஒப்புதல் அளித்துள்ைது? 
அ. இந்திய அஞ்சல் க ொடுப்பனவு வங் ி  

ஆ. யூனிட்டி சிறு நிதி வங் ி 

இ. NSDL க ொடுப்பனவு வங் ி 

ஈ. AU சிறு நிதி வங் ி 

✓ நாட்டிலுள்ை அவைத்து அஞ்ேல் நிவையங்களுக்கும் அதன் சேவவகவை விரிவுபடுத்துவதற்காக இந்திய அஞ்ேல் 

ககாடுப்பைவு வங்கிக்கு (IPPB) `820 சகாடி கூடுதல் நிதியுதவி அளிப்பதற்கு மத்திய அவமச்ேரவவ ஒப்புதல் 

அளித்துள்ைது. 1.56 இைட்ேம் அஞ்ேல் நிவையங்களுள், IPPB தற்சபாது 1.3 இைட்ேம் அஞ்ேல் நிவையங்களில் இருந்து 

கேயல்படுகிறது. கதாடங்கப்பட்டதிலிருந்து தற்சபாது வவர 5.25 சகாடி கணக்குகள் இவ்வங்கி ககாண்டுள்ைது. 

ஒழுங்குமுவற சதவவகள் மற்றும் கதாழில்நுட்ப சமம்பாட்டிற்காக `500 சகாடி மதிப்பிைாை எதிர்காை நிதிவய 

வழங்கவும் அவமச்ேரவவ ஒப்புதல் அளித்துள்ைது. 

2. தவரயிறங்கும்சபாது, ‘GAGAN’ கேயற்வகக்சகாள் அடிப்பவடயிைாை வழிகேலுத்தல் அவமப்வபப் பயன்படுத்திய 

ஆசியாவின் முதல் வானூர்தி நிறுவைம் எது? 
அ. ஏொ் இந்தியொ 

ஆ. இண்டிக ொ  

இ. ஏொ் ஆசியொ 

ஈ. ஸ்பபஸ்கெட் 

✓ தவரயிறங்கும்சபாது உள்நாட்டிசைசய உருவாக்கப்பட்ட கேயற்வகக்சகாள் அடிப்பவடயிைாை வழிகேலுத்தல் 

அவமப்பாை, ‘GAGAN’ஐப் பயன்படுத்திய ஆசியாவின் முதல் விமாை நிறுவைமாக ‘IndiGo’ ஆைது. இந்த அவமப்வப 

இந்திய வானூர்தி நிவைய ஆவணயமும் (AAI) இந்திய விண்கவளி ஆய்வுவமயமும் இவணந்து இதவை 

உருவாக்கியுள்ைை. இது விமாைப் சபாக்குவரத்து நிர்வாகத்வத சமம்படுத்த உைகைாவிய நிவையறியும் அவமப்பு 

(GPS) ேமிக்வைகளில் திருத்தங்கவை வழங்குகிறது. 

3. ‘காைாண்டு சவவைவாய்ப்பு ஆய்வறிக்வகவய’ கவளியிடுகிற நிறுவைம் எது? 
அ. NITI ஆகயொ ் 

ஆ. பணியொளொ் & கவபலவொய்ப்பு அபைச்ச ை்  

இ. NASSCOM 

ஈ. FICCI 

✓ மத்திய பணியாைர் மற்றும் சவவைவாய்ப்பு அவமச்ேகத்தின் மூன்றாவது காைாண்டு சவவைவாய்ப்பு ஆய்வு (QES) 

அறிக்வகயின்படி, 2021 அக்சடாபர்-டிேம்பரில், சதர்ந்கதடுக்கப்பட்ட 9 துவறகளில் 10 அல்ைது அதற்கு சமற்பட்ட 

பணியாைர்கவைக்ககாண்ட நிறுவைங்களில் 4 இைட்ேத்திற்கும் அதிகமாை சவவைகள் உருவாக்கப்பட்டை.  

✓ அவமச்ேகத்தின் இந்த ஆய்வு, 2013-14-க்கு முன் நிறுவப்பட்ட 10,834 அைகுகவை உள்ைடக்கியதாகும். மூன்றாம் 

சுற்றில், 2021 ஜூவை-கேப்டம்பரில் 3.10 சகாடியாக இருந்த சவவைவாய்ப்பு அடுத்த காைாண்டில் 3.145 சகாடியாக 

அதிகரித்துள்ைது. 
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4. முதன்முதலாக மரபணு வங்கித் திட்டத்வத நிறுவிய இந்திய மாநிைம் எது? 
அ. க ரளொ 

ஆ. கதலுங் ொனொ 

இ. ை ொரொஷ்டிரொ  

ஈ. கைற்கு வங் ை் 

✓ பூர்வீக மற்றும் அழிந்துவரும் விைங்குகள், பயிர்கள் மற்றும் கடல்ோர் உயிரிைங்கவை பாதுகாக்க, ‘மரபணு வங்கித் 

திட்டத்வத’ அவமப்பதாக மகாராஷ்டிரா அறிவித்துள்ைது. இது மகாராஷ்டிர மாநிை பல்லுயிர் வாரியத்தால் (MSBB) 

கேயல்படுத்தப்படும். இந்தத் திட்டத்திற்காக அடுத்த 5 ஆண்டுகளுக்கு `172.39 சகாடி ஒதுக்கீடு கேய்யப்பட்டுள்ைது.  

✓ கடல்ோர், பயிர், கால்நவட மருத்துவம், நன்னீர், புல்கவளி பல்லுயிர், வை உரிவமப் பகுதிகளின் பாதுகாப்பு மற்றும் 

சமைாண்வம மற்றும் காடுகளின் மீட்டுருவாக்கம் ஆகிய ஏழு கருப்கபாருள்களின்கீழ் இந்தத் திட்டம் கேயல்படும். 

பருவநிவை மாற்றத்தால் உணவுச் ேங்கிலியில் ஏற்படும் பாதிப்வபக் குவறப்பதில் இந்தத் திட்டம் கவைஞ்கேலுத்தும். 

5. MSME-களுக்காக, ‘Open for All’ என்ற டிஜிட்டல் சூழைவமப்வப அறிமுகப்படுத்திய இந்திய வங்கி எது? 
அ. பொரத ஸ்கடட் வங் ி 

ஆ. ஐசிஐசிஐ வங் ி  

இ. HDFC வங் ி 

ஈ.  னரொ வங் ி 

✓ ஐசிஐசிஐ வங்கியாைது MSME-களுக்காக, ‘Open for All’ என்ற டிஜிட்டல் சூழைவமப்வப அறிமுகப்படுத்தியுள்ைது. 

குறு, சிறு மற்றும் நடுத்தர நிறுவைங்களுக்காை (MSMEs) இந்த டிஜிட்டல் சேவவவய மற்ற வங்கிகளின் 

வாடிக்வகயாைர்களும் பயன்படுத்தைாம். இது வழங்கும் புதிய சேவவகளுள் ஒன்றாை, ‘InstaOD Plus’மூைம் `25 

இைட்ேம் வவர உடைடி மற்றும் காகிதமில்ைா மிவகப்பற்று வேதிவய அனுமதிப்பதாகும். எந்தகவாரு வங்கியின் 

வாடிக்வகயாைர்களும் உடைடியாக மிவகப்பற்வறப்கபற இந்த அம்ேம் உதவுகிறது. 

6. சதசிய பாடத்திட்ட கட்டவமப்பிற்காக, ‘கட்டாய ஆவணத்வத’ அறிமுகப்படுத்திய நிறுவைம் எது? 
அ. பல் பல ் ழ  ைொனிய ் குழு 

ஆ. AICTE 

இ. ைத்திய  ல்வி அபைச்ச ை்  

ஈ. கதசியத் ததர்வு முகமை 

✓ சதசிய பாடத்திட்ட கட்டவமப்புக்காை ‘கட்டாய ஆவணத்திட்டத்வத’ மத்திய கல்வித்துவற அவமச்ேர் தர்சமந்திர 

பிரதான் கதாடக்கிவவத்தார். சதசிய கல்விக்ககாள்வக - 2020, சதசிய பாடத்திட்ட கட்டவமப்பு வைர்ச்சிக்காக 

பள்ளிக்கல்வி, முன்கூட்டிய குழந்வதப் பருவ கவனிப்பு மற்றும் கல்வி, ஆசிரியர் கல்வி மற்றும் வயதுவந்சதார் கல்வி 

ஆகிய நான்கு பிரிவுகவை பரிந்துவரத்துள்ைது. 

✓ சதசிய பாடத்திட்ட கட்டவமப்பின் வைர்ச்சியாைது Dr K கஸ்தூரிரங்கன் தவைவமயிைாை சதசிய வழிகாட்டுதல் 

குழுவால் வழிநடத்தப்படுகிறது; சமலும், NCERT உடன் இவணந்து ஆவணக்குழுவால் இது ஆதரிக்கப்படுகிறது. 

7. ‘2022 - கேமிகான் இந்தியா மாநாடு’ நவடகபறும் இடம் எது? 
அ. முை்பப  ஆ. புது தில்லி 

இ. கபங் ளூரு  ஈ. கசன்பன 
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✓ பிரதமர் சமாடி கபங்களூருவில், ‘கேமிகான் இந்தியா மாநாடு-2022’ஐ கதாடங்கிவவத்தார். குவறகடத்திகளின் 

நுகர்வு 2030ஆம் ஆண்டைவில் 110 பில்லியன் டாைர்கவைத் தாண்டும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. சமலும் 

இந்தியா உைகின் மிகசவகமாக வைர்ந்துவரும் துளிர் நிறுவைச்சூழைவமப்வபக் ககாண்டுள்ைது. இந்திய அரசு 

அண்வமயில் 14 முக்கிய துவறகளில் $26 பில்லியன் டாைர்களுக்கு சமல் ேலுவககவை வழங்கும், ‘உற்பத்தியுடன் 

இவணக்கப்பட்ட ஊக்கத்கதாவக’த் திட்டங்கவை அறிமுகப்படுத்தியது. 

8. குப்வபயில்ைா நகரங்களுக்காை சதசிய நடத்வத மாற்ற தகவல் கதாடர்பு கட்டவமப்பாைது கீழ்காணும் எந்தத் 

திட்டத்தின்கீழ் கதாடங்கப்பட்டது? 
அ. துூய்பை இந்தியொ இய ் ை் –  ிரொைப்புறை் 2.0 

ஆ. துூய்பை இந்தியொ இய ் ை் – ந ொ்ப்புறை் 2.0  

இ. அை்ருத் 2.0 

ஈ. HRIDAY 2.0 

✓ தூய்வம இந்தியா இயக்கம் – நகர்ப்புறம் 2.0, வீட்டுவேதி மற்றும் நகர்ப்புற விவகாரங்கள் அவமச்ேகத்தின்கீழ், 

‘குப்வபயில்ைா நகரங்களுக்காை சதசிய நடத்வத மாற்ற தகவல்கதாடர்பு கட்டவமப்வப’ அறிமுகப்படுத்தியுள்ைது.  

✓ தனிநபர்களுக்கிவடசயயாை தகவல்கதாடர்பு பிரச்ோரங்களுடன் கபரிய அைவிைாை பல்லூடக பிரச்ோரங்கவை 

சமற்ககாள்ை மாநிைங்கள் மற்றும் நகரங்களுக்கு வழிகாட்டு ஆவணமாகவும் கேயல்திட்டமாகவும் கேயல்படுவவத 

இது சநாக்கமாகக் ககாண்டுள்ைது. SBM-நகர்ப்புறம் 2.0 ஆைது வீட்டுவேதி & நகர்ப்புற விவகார அவமச்ேகத்தால் 

கேயல்படுத்தப்படுகிறது. 

9. உைகம் முழுவதும், ‘உைக இரத்தம் உவறயா நாள்’ அனுேரிக்கப்படுகிற சததி எது? 
அ. ஏப்ரல் 15 

ஆ. ஏப்ரல் 17  

இ. ஏப்ரல் 19 

ஈ. ஏப்ரல் 25 

✓ உைக இரத்தம் உவறயா நாள், ஆண்டுசதாறும் ஏப்ரல்.17 அன்று ககாண்டாடப்படுகிறது. இந்த நாள் இரத்தம் 

உவறயா தன்வம மற்றும் பிற பரம்பவர இரத்தக்கசிவு சகாைாறுகள்பற்றிய விழிப்புணர்வவ ஏற்படுத்துவதற்காக 

அர்ப்பணிக்கப்பட்டுள்ைது. இரத்தம் உவறயா தன்வம என்பது பரம்பவரக்சகாைாறு ஆகும். இதில் இரத்தம் உவறயும் 

திறன் கணிேமாகக் குவறந்து காணப்படும்; இதன் காரணமாக சிறிய காயங்கள் ஏற்பட்டாலும் அதிக இரத்தப்சபாக்கு 

ஏற்படுகிறது. உைக இரத்தம் உவறயா கூட்டவமப்பு, 1989ஆம் ஆண்டு முதல் அதன் நிறுவைர் பிராங்க் ஷ்ைாகபல் 

அவர்களின் பிறந்தநாவைக்ககாண்டாடும் வவகயில் உைக ரத்தமுவறயா நாவைக் கவடப்பிடிக்கத் கதாடங்கியது. 

10. 2022 - 'உைக பாரம்பரிய நாளுக்காைக்’ கருப்கபாருள் என்ை? 
அ. Heritage and Climate  

ஆ. Rural Landscapes 

இ. Heritage for Generations 

ஈ. Complex Pasts: Diverse Futures 

✓ உைக பாரம்பரிய நாைாைது ஆண்டுசதாறும் ஏப்ரல்.18 அன்று விழிப்புணர்வவ ஏற்படுத்தவும் கைாச்ோர 

பாரம்பரியத்வதப் பாதுகாப்பதற்குமாை வழிகவை சமற்ககாள்ைவுமாகக் ககாண்டாடப்படுகிறது. இது நிவைவுச் 

சின்ைங்கள் மற்றும் தைங்களுக்காை பன்ைாட்டு நாள் என்றும் அவழக்கப்படுகிறது. “மரபு மற்றும் காைநிவை - 

Heritage and Climate” என்பது நடப்பு 2022இல் வரும் இந்த நாளுக்காைக் கருப்கபாருைாகும். 
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✓ இந்தியாவில், UENSCOஆல் அங்கீகரிக்கப்பட்ட 40 உைக பாரம்பரிய கைங்கள் உள்ைை. அண்வமயில் அவற்றுள் 

இந்தியாவின் இராஜஸ்தான் மாநிைத்தின் கஜய்ப்பூர் நகரமும் குஜராத் மாநிைத்தில் உள்ை ஹரப்பா தைமாை 

சதாைாவிராவும் கூடுதைாகச் சேர்க்கப்பட்டை. 

 

செய்தித்தாள் நடப்பு நிகழ்வுகள்  

1. ஆட்கடத்தவை தடுக்கும் விதமாக தன்ைார்வ அவமப்புடன் இரயில்சவ பாதுகாப்புப் பவட புரிந்துணர்வு ஒப்பந்தம் 

ஆட்கடத்தவைத் தடுக்கும் விதமாக ரயில்சவ பாதுகாப்புப் பவட தன்ைார்வ கதாண்டு நிறுவைத்துடன் புரிந்துணர்வு 

ஒப்பந்தம் சமற்ககாண்டுள்ைது. ஆட்கடத்தவைத் தடுக்கும் வவகயில் இருநிறுவைங்களிவடசய தகவல் பரிமாற்றம், 

RPF வீரர்கள் மற்றும் இரயில்சவ பணியாைர்களுக்கு பயிற்சி அளித்தல், விழிப்புணர்வு மற்றும் குற்றத்தடுப்பு 

கேயல்களில் ஒத்துவழப்பு ஆகியவற்வற இந்த ஒப்பந்தம் முன்கைடுத்து கேல்லும். குழந்வதகள் மீட்பு இயக்கம் எைப் 

கபாருள்படும் ‘பச்பன் பச்ோசவா அந்சதாைன்’, வகைாஷ் ேத்யார்த்தி குழந்வதகளுக்காை அறக்கட்டவையுடன் 

இவணந்து கடந்த 1979ஆம் ஆண்டு முதல் குழந்வதகளுக்கு எதிராை குற்றத்தடுப்பு மற்றும் விழிப்புணர்வு 

நடவடிக்வககவை சமற்ககாண்டு வருவது குறிப்பிடத்தக்கது.  

இரயில்சவ பாதுகாப்பு பவட, ரயில்சவ கோத்துக்கள், பயணிகள் பகுதிகள் மற்றும் பயணிகவையும் பாதுகாக்கும் 

பணிவய ஏற்றுள்ைது. கடந்த 2018ஆம் ஆண்டு இரயில்சவ அவமச்ேகத்தால் கவளியிடப்பட்ட குழந்வதகள் மீட்பு 

வழிகாட்டு கநறிமுவறகள்படி உருவாை, ‘சிறிய சதவவதகள்’ எைப் கபாருள்படும் ‘ஆபசரஷன் நன்சை பரிஷ்சட’ 

மூைம் 50,000 குழந்வதகவை இரயில்சவ பாதுகாப்பு பவட மீட்டுள்ைது. சமலும், ரயில்களில் நவடகபறும் குழந்வதக் 

கடத்தவை தடுக்கும் வவகயில், “ஆப்சரஷன் ஆஹட்” திட்டத்வத கேயல்படுத்தி வருகிறது. இந்தத் திட்டத்தின்மூைம் 

298 குழந்வதகள் உள்பட 1400 குழந்வதகள் மீட்கப்பட்டுள்ைைர். இதுசபான்ற ஆட்கடத்தவைத் தடுக்கும் விதமாக 

740-க்கும் சமற்பட்ட இடங்களில் இரயில்சவ பாதுகாப்புப் பவட, ஆட்கடத்தல் தடுப்புப் பிரிவவ அவமத்துள்ைது. 

 

2. கடஃப்லிம்பிக்ஸ்: இந்தியாவுக்கு இரு தங்கம் 

பிசரஸிலில் நவடகபறும் காதுசகைாசதாருக்காை ஒலிம்பிக் சபாட்டியில் இந்தியாவுக்கு துப்பாக்கிச் சுடுதல், 

பாட்மின்டனில் தங்கப்பதக்கம் கிவடத்துள்ைது. துப்பாக்கிச் சுடுதலில் ஆடவருக்காை 10 மீட்டர் ஏர் வரபிள் பிரிவில் 

இந்தியாவின் தனுஷ் ஸ்ரீகாந்த் 247.5 புள்ளிகளுடன் தங்கம் கவல்ை, கதன்ககாரியாவின் கிம் வூ ரிம் (246.6), 

மற்கறாரு இந்தியராை கேௌரியா வேனி (224.3) ஆகிசயார் முவறசய கவள்ளி, கவண்கைம் கபற்றைர். ஸ்ரீகாந்த் 

எட்டியிருக்கும் புள்ளி, இறுதிச்சுற்றில் உைக ோதவையாகும். 

அசதசபால், பாட்மின்டன் அணிகள் பிரிவின் இறுதிச்சுற்றிலும் இந்தியா 3-1 என்ற கணக்கில் ஜப்பாவை வீழ்த்தி 

ோம்பியன் ஆைது. சபாட்டியின் 4-ஆம் நாள் நிவறவில், இந்தியா 2 தங்கம், 1 கவண்கைம் எை 3 பதக்கங்களுடன் 

8-ஆவது இடத்தில் இருந்தது. இந்த ஆண்டு ஒலிம்பிக்கில் 65 சபர்ககாண்ட இந்திய அணி கைந்துககாண்டுள்ைது. 

கடந்த 2017-ஆம் ஆண்டு இப்சபாட்டியில் இந்தியா தைா 1 தங்கம், கவள்ளி, கவண்கைம் மட்டும் கவன்றிருந்தது. 
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