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1. எந்த மாநிலத்திற்கான புதிய கடற்கரை மண்டல மமலாண்ரம திட்டத்திற்கு நடுவண் சுற்றுச்சூழல் அரமச்சகம் 

ஒப்புதல் அளித்துள்ளது? 
அ. கேரளா 

ஆ. ோ்நாடோ  

இ. கோவா 

ஈ. மோராஷ்டிரா 

✓ வனம், சுற்றுச்சூழல் மற்றும் காலநிரல மாற்ற அரமச்சகம் சமீபத்தில் கர்நாடகாவுக்கான புதிய கடமலாை மண்டல 

மமலாண்ரம திட்டத்திற்கு ஒப்புதல் அளித்துள்ளது. கர்நாடகாவில் உள்ள மகால்ட்ஃபிஞ்ச் நகைத்தில் `3,800 மகாடி 

மதிப்பிலான பல்மவறு பணிகளுக்கு பிைதமர் நமைந்திை மமாடி அடிக்கல் நாட்டினார். புதிய கடமலாை ஒழுங்குமுரற 

மண்டல அறிவிப்பின்படி இந்தத் திட்டத்ரதத் தயாரித்து ஒப்புதல் பபற்ற பதன்னிந்தியாவின் முதல் மாநிலம் மற்றும் 

நாட்டிமலமய இைண்டாவது மாநிலமாக கர்நாடகா உள்ளது. 

2. 2022 மார்ச் நிலவைப்படி, நிதியரமச்சகத்தின் தைவுகளின்படி, இந்தியாவின் அயல்நாட்டுக்கடன் எவ்வளவு? 
அ. $220 பில்லியன் அமமாிே்ே டாலா்ேள் 

ஆ. $420 பில்லியன் அமமாிே்ே டாலா்ேள் 

இ. $620 பில்லியன் அமமாிே்ே டாலா்ேள்  

ஈ. $820 பில்லியன் அமமாிே்ே டாலா்ேள் 

✓ நடுவண் நிதியரமச்சகத்தின் பபாருளாதாை விவகாைங்களுக்கான துரறயின் பவளிநாட்டுக் கடன் நிர்வாகப்பிரிவு 

இந்தியாவின் பவளிநாட்டுக் கடன் 2021–22 குறித்த 28ஆவது நிரலரம அறிக்ரகரய பவளியிட்டுள்ளது. 2021 

மார்ச் இறுதியில், $573.7 பில்லியன் அபமரிக்க டாலைாக இருந்த இந்தியாவின் பவளிநாட்டுக்கடன், 2022 மார்ச் 

இறுதியில் 8.2 சதவீதம் அதிகரித்து $620.7 பில்லியன் அபமரிக்கன் டாலர் ஆகியுள்ளது. உள்நாட்டு பமாத்த உற்பத்தி 

விகிதத்தில் பவளிநாட்டுக்கடன் அளவு ஓைாண்டுக்கு முன் 21.2 சதவீதம் என்பதிலிருந்து கணிசமாக குரறந்து 2022 

மார்ச் இறுதியில், 19.9 சதவீதம் ஆகியுள்ளது. 

✓ அந்நிய பசலாவணி ரகயிருப்பு, விகிதத்தில் ஓைாண்டுக்கு முன் 100.6% என்பரதவிட, 2022 மார்ச் இறுதியில் 97.8 

சதவீதம் என பவளிநாட்டுக்கடன் மலசாக குரறந்துள்ளது. நீண்டகால கடன் அளவு $499. 1 பில்லியன் அபமரிக்க 

டாலர் என்றும், குறுகிய காலக்கடன் அளவு $121.7 பில்லியன் அபமரிக்க டாலர் என்றும் மதிப்பிடப்பட்டுள்ளது. 

3. இந்தியாவின் சலுரக நிதி திட்டத்தின்கீழ் கட்டப்பட்ட ரமத்ரீ சூப்பர் அனல்மின்திட்டத்தில் உற்பத்திரயத் 

பதாடக்கிய நாடு எது? 
அ. இலங்கே 

ஆ. வங்ோளகேசம்  

இ. கநபாளம் 

ஈ. மியான்மா் 

✓ இந்தியப் பிைதமர் நமைந்திை மமாடி மற்றும் வங்கமதச பிைதமர் மேக் ஹசீனா ஆகிமயார் இரைந்து ரமத்ரீ சூப்பர் 

அனல்மின் திட்டத்தின் அலகு–1–ஐ பதாடக்கி ரவத்தனர். இந்தத் திட்டம் இந்தியாவின் சலுரக நிதி திட்டத்தின்கீழ் 

கட்டரமக்கப்படுகிறது. இது வங்காளமதசத்தின் மதசிய கட்டமைப்பிற்கு 1320 பமகாவாட்கரளக்பகாண்டுமசர்க்கும். 

நீர்வளம், இையில்மவ, அறிவியல் மற்றும் பதாழில்நுட்பம், விண்பவளி பதாழில்நுட்பம் உள்ளிட்ட 7 ஒப்பந்தங்கள் 

இவ்விரு நாட்டு பிைதமர்களிரடமய பரிமாறிக்பகாள்ளப்பட்டன. 
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4. இந்தியாவின் முதல் நாசியுள் பசலுத்தப்படும் பகாமைானா தடுப்பூசியான iNCOVACC–ஐ உருவாக்கிய நிறுவனம் 

எது? 
அ. பகயாோன் 

ஆ. Dr மரட்டி ஆய்வேம் 

இ. பாரே் பகயாமடே்  

ஈ. இந்ேிய சீரம் நிறுவனம் 

✓ பதிபனட்டு வயதுக்கு மமற்பட்டவர்களுக்கு அவசைகால பயன்பாட்டிற்கான நாட்டின் முதல் நாசியுள் பசலுத்தப்படும் 

COVID–19 தடுப்பூசிக்கு இந்திய தரலரம மருந்துக்கட்டுப்பாட்டு இயக்குநைகம் ஒப்புதல் அளித்துள்ளது. ‘iNCOVACC’ 

என்று பபயரிடப்பட்ட இத்தடுப்பூசி பாைத் பமயாபடக் நிறுவனத்தால் உருவாக்கப்பட்டது. இது, சீனாவின், ‘CanSino 

Biologics’ தடுப்பூசிக்குப் பிறகு, ஓர் ஒழுங்குமுரற அனுமதிரயப் பபற்ற உலகின் இைண்டாவது தடுப்பூசி ஆகும். 

‘iNCOVACC’ என்பது சிம்பன்சி அடிமனாரவைஸ் பவக்டார்டு மறுசீைரமப்பு நாசியுள் பசலுத்தக்கூடிய தடுப்பூசி ஆகும். 

5. முடக்கச் செயலிக்கு எதிரான சர்வமதச முரனவின் ஒருபகுதியான ரசபர் பாதுகாப்புப் பயிற்சிரய, இந்தியா, 

எந்த நாட்டுடன் இரைந்து நடத்தியது? 

அ. ஜப்பான் 

ஆ. பிரான்ஸ் 

இ. இங்ேிலாந்து  

ஈ. ஆஸ்ேிகரலியா 

✓ இந்தியாவின் மதசிய பாதுகாப்பு கவுன்சில் பசயலகமும் (NSCS) இங்கிலாந்து (UK) அைசும் BAE அரமப்புகளுடன் 

இரைந்து இருபத்தாறு நாடுகளுக்கு இரையபவளிப் பாதுகாப்புப் பயிற்சிரய பவற்றிகைமாக நடத்தின. மதசிய 

இரையபவளிப் பாதுகாப்பு ஒருங்கிரைப்பாளர் (NCSC) தரலரமயில் இந்தியாவால் நடத்தப்படும் முடக்கச் 

பசயலிக்கு எதிைான சர்வமதச பமன்பபாருள் முரனவு – பநகிழ்திறன்மிக்க பணிக்குழுவின் ஒருபகுதியாக இந்தப் 

பயிற்சி நடத்தப்பட்டுள்ளது. 

6. ‘மதசிய பபண் காவலர்கள் மாநாடு’ நரடபபறும் இடம் எது? 
அ. புது ேில்லி 

ஆ. லே்கனா  

இ. சிம்லா 

ஈ. கமசூரு 

✓ ஹிமாச்சல பிைமதச மாநில காவல்துரறயுடன் இரைந்து சிம்லாவில் உள்துரற அரமச்சகமும் காவல்துரற 

ஆைாய்ச்சி மற்றும் வளர்ச்சிப் பணியகமும் (BPRD) இரைந்து இைண்டு நாள் நரடபபறும், ‘மதசிய பபண் காவலர்கள் 

மாநாட்ரட’ ஏற்பாடு பசய்தது. இம்மாநாட்டில் பபண் காவலர்களின் சாதரனகள் மற்றும் அவர்கள் எதிர்பகாள்ளும் 

சவால்கள் குறித்து விவாதிக்கப்படும். வளர்ந்துவரும் பதாழில்நுட்பங்கள் மற்றும் குற்றங்களின் அடிப்பரடயில் பபண் 

காவலர்களின் புதிய பதவிகள் மற்றும் பபாறுப்புகள் குறித்தும் இதில் விவாதிக்கப்படும். 

7. INS சுமமதாவின் பங்மகற்புடன் இந்தியா சமீபத்தில் எந்த நாட்டுடனான, ‘கடல்சார் கூட்டாண்ரம பயிற்சிரய 

(MPX)’ நிரறவு பசய்தது? 
அ. அமமாிே்ோ  ஆ. ஆஸ்ேிகரலியா  

இ. பிரான்ஸ்  ஈ. ஜப்பான் 
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✓ இந்திய கடற்பரடக்கும் இைாயல் ஆஸ்திமைலிய கடற்பரடக்கும் இரடயிலான வலுவான பதாடர்புகள் மற்றும் 

இயங்குநிரலரய மறுவுறுதிப்படுத்தும் பயிற்சியில் HMAS அன்சாக்குடன் INS சுமமதா பங்மகற்றது. INS சுமமதா 

என்பது உள்நாட்டிமலமய தயாரிக்கப்பட்ட கடற்பரட கடல் மைாந்துக்கப்பல் ஆகும். ‘விடுதரல அமுதப்பபருவிழா’ 

பகாண்டாட்டங்களின் ஒருபகுதியாக அரனத்து கண்டங்களிலும், ‘மூவர்ைக்பகாடி’ரய ஏற்றி ரவப்பது இந்திய 

கடற்பரடயின் முரனவின் ஒருபகுதியாகும். 

8. மிகநீண்ட வறட்சிரய எதிர்பகாண்டு வரும் இந்தியாவின் அண்ரட நாடு எது? 
அ. மியான்மா் 

ஆ. சீனா  

இ. இலங்கே 

ஈ. கநபாளம் 

✓ ஒரு மாதத்திறக்கும் மமல் வீசிவரும் பவப்ப அரல மற்றும் குரறந்த மரழப்பபாழிவு ஆகியரவ சீனாவில் நீண்ட 

வறட்சிரய அந்த நாட்டின் மிகநீளமான ஆறான யாங்சியில் ஏற்படுத்தியுள்ளது. மடாங்டிங் மபான்ற ஏரிகளும் கிரள 

ஆறுகளும் வறட்சியின் விரளவாக வற்றிப்மபாயுள்ளன. ஆற்றின் குரறந்த நீர்மட்டம் அப்பகுதியில் உள்ள நீர்மின் 

உற்பத்தி நிரலயங்களின் உற்பத்தி பசய்யும் திறரனயும் குரறத்துள்ளது. 

9. ‘உல்ச்சி ஃப்ரீடம் ஷீல்டு’ என்ற செயரில் இைாணுவப் பயிற்சிரய நடத்தும் நாடு எது? 
அ. மேன் மோாியா  

ஆ. ஜப்பான் 

இ. சீனா 

ஈ. ரஷ்யா 

✓ பதன்பகாரியாவும் அபமரிக்காவும் இமைந்து பதன்பகாரியாவில், ‘உல்ச்சி ஃப்ரீடம் ஷீல்ட்’ என்ற களப்பயிற்சிரய 

மீண்டும் பதாடங்குவதன்மூலம் தங்களின் மிகப்பபரிய இைாணுவக் கூட்டணிரய மறுவுறுதி பசய்துள்ளன. இந்த 

ஆண்டு மகாரடக்கால பயிற்சியானது பதன் பகாரிய அதிபர் யூன் சுக்–மயால் அவர்களால், ‘Ulchi Freedom Shield’ 

என அரழக்கப்பட்டது. ஒருங்கிரைந்த பயிற்சிகரள இயல்பாக்குவமத இந்தப் பயிற்சியின் மநாக்கமாகும். 

10. அண்ரமயில் பதாடங்கப்பட்ட, ‘சில்க் மார்க் கண்காட்சி’ நரடபபற்று வரும் இடம் எது? 
அ. புது ேில்லி  

ஆ. மசன்கன 

இ. முகசாாி 

ஈ. ோஞ்சிபுரம் 

✓ நடுவண் ஜவுளித்துரற இரையரமச்சர் தர்ேனா ஜர்மதாஷ் புது தில்லியில் சில்க் மார்க் கண்காட்சிரயத் 

பதாடங்கி ரவத்தார். ஜவுளி அரமச்சகத்தின் நடுவண் பட்டு வாரியத்தின்கீழ் உள்ள இந்திய சில்க் மார்க் அரமப்பு 

இந்தக் கண்காட்சிரய ஏற்பாடு பசய்துள்ளது. சில்க் மார்க் என்பது தைம் உறுதி பசய்யும் மலபிள் ஆகும்; இது தயாரிப்பு 

ஆனது தூய இயற்ரகப் பட்டால் ஆனது என்பரத தீர்மானிக்க அைசாங்கத்தால் பதாடங்கப்பட்டது ஆகும். 
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செய்தித்தாள் நடப்பு நிகழ்வுகள்  

1. உச்சநீதிமன்றத்தில் நடுவைைசின் வழக்குரைஞைாக இைாம்சங்கர் இைாஜா நியமனம் 

உச்சநீதிமன்றத்தில் நடுவைைசின் தைப்பில் வழக்குரைஞைாக ஆஜைாக இைாஜபாரளயத்ரத மசர்ந்த இைாம் சங்கர் 

இைாஜா நியமிக்கப்பட்டுள்ளார். நடுவைைசின் சட்டம், நீதித்துரற மற்றும் சட்ட விவகாைங்கள் துரற அரமச்சகம் 

உச்சநீதிமன்றத்தில் நடுவைைசின் வழக்குரைஞைாக இைாம்சங்கர் இைாஜாரவ நியமித்து அைசாரை பவளியிட்டது. 

இதில் அவைது பதவிக்காலம் 3 ஆண்டுகள் என்று குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது. 

 

2. காரல சிற்றுண்டி திட்டம்: பசப். 15-இல் மதுரையில் பதாடக்கம் 

காரல சிற்றுண்டி திட்டம் மதுரையில் வரும் 15-ஆம் மததி பதாடங்கப்படவுள்ளது. இந்தத் திட்டத்ரத மதுரையில் 

உள்ள பள்ளிகளில் முதல்வர் மு க ஸ்டாலின் பதாடக்கிரவக்கிறார். 

தமிழகத்தில் மாநில அைசின் முழுரமயான நிதிரயக்பகாண்டு காரல உைவுத் திட்டம் பசயல்படுத்தப்படவுள்ளது. 

1,545 அைசு பதாடக்கப் பள்ளிகரளச் மசர்ந்த ஒரு இலட்சத்து 14 ஆயிைத்து 95 மாைவ, மாைவிகளுக்கு காரல 

சிற்றுண்டி வழங்கப்படவுள்ளது. இந்தத் திட்டத்துக்காக `33.56 மகாடி ஏற்பகனமவ ஒதுக்கீடு பசய்யப்பட்டுள்ளது. 

அன்று பசன்ரன- இன்று மதுரை: பள்ளியில் உைவளிக்கும் திட்டம் பசன்ரனயில் ஒரு நூற்றாண்டுக்கு முன்மப, 

முன்பமாழியப்பட்டு மாநகைாட்சி நிர்வாகத்தால் நிரறமவற்றப்பட்டது. அப்மபாரதய மாமன்றத்தின் தரலவைாக 

இருந்த சர் பிட்டி தியாகைாயர் தரலரமயில் 1920-ஆம் ஆண்டு பசப்.16-இல் நிரறமவற்றப்பட்ட தீர்மானத்தின் 

அடிப்பரடயில், இந்தியாவிமலமய முதன்முரறயாக, பசன்ரன ஆயிைம் விளக்கு மாநகைாட்சிப் பள்ளியில் மதிய 

உைவுத்திட்டம் அறிமுகப்படுத்தப்பட்டது. இப்மபாது, நூறு ஆண்டுகளுக்குப் பிறகு அமத பசப்டம்பர் மாதத்தில் காரல 

சிற்றுண்டி திட்டம், மதுரையில் பதாடங்கப்படவுள்ளது. 
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