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மாதாந்திர நடப்பு நிகழ்வுகள் முக்கியமான ககள்வி மற்றும் பதில்கள் - ஏப்ரல் 2022 
 

நடப்பு விவகாரங்கள் TNPSC குரூப் 1, TNPSC குரூப் 2/2A, TNPSC குரூப் 4, TNUSRB, TNFUSRC, IBPS, SSC, IB 

அல்லது BIS தேர்வுகளுக்கான ேலைப்புச் செய்தி. 
 

Q1. ரேட்டிங் ஏஜென்சி, Ind-Ra, FY23 இல் 

இந்தியாவின் GDPயின் ஜ ாருளாதாே வளர்ச்சிக் 

கணிப்பு விகிதத்தத எந்த சதவீதமாகக் 

குதைத்துள்ளது? 

(a) 7-7.2% 
(b) 7.5% 
(c) 7.7-7.9% 
(d) 7.6% 
(e) 7.8% 
 

Q2. 5வது BIMSTEC உச்சி மாநாட்டில்  ிேதமர் 

ரமாடி கிட்டத்தட்ட கலந்து ஜகாண்டார். இந்த 

உச்சி மாநாட்டில் BIMSTEC இன் ததலவோக 

இருந்த நாடு எது? 

(a) மரலசியா 

(b) தாய்லாந்து 

(c) இலங்தக 

(d) ரந ாளம் 

(e) இந்தியா 

 

Q3. உலகம் முழுவதும் எந்த நாள் சர்வரதச 

திருநங்தகயர் தினமாக (TDOV) 

அனுசாிக்கப் டுகிைது? 

(a) மார்ச் மாதத்தின் கதடசி புதன்கிழதம 

(b) மார்ச் கதடசி வியாழன் 

(c) மார்ச் 30 

(d) மார்ச் 31 

(e) மார்ச் 29 

 

Q4. இந்தியப் ஜ ருங்கடல் கடற் தட 

சிம்ர ாசியம் (IONS) கடல்சார்  யிற்சி 2022 

(IMEX-22) இன் முதல்  திப்பு எந்த மாநிலத்தில் 

நதடஜ ற்ைது? 

(a) குெோத் 

(b) ரகாவா 

(c) ரகேளா 

(d) மகாோஷ்டிோ 

(e) உத்தேப் ிேரதசம் 

 

Q5. ஜ ல்ெியத்ததச் ரசர்ந்த விதளயாட்டு வீேர் 

மிகுவல் வான் டாம்ரம உயிாிழந்தார். அவர் எந்த 

விதளயாட்டுடன் ஜதாடர்புதடயவர்? 

(a) ஃ ார்முலா ஒன்  ந்தயம் 

(b) கால் ந்து 

(c) ரகால்ஃப் 

(d) ஹாக்கி 

(e) கிாிக்ஜகட் 

 

Q6. எந்த நாள் உலக காப்பு தினமாக 

அைிவிக்கப் ட்டுள்ளது? 

(a) மார்ச் 31 

(b) மார்ச் 28 

(c) மார்ச் 30 

(d) மார்ச் 29 

(e) மார்ச் 27 

 

Q7. சர்வரதச ர ாததப்ஜ ாருள் ரசாததன தினம் 

ஒவ்ஜவாரு ஆண்டும் எந்த நாளில் 

ஜகாண்டாடப் டுகிைது? 

(a) மார்ச் 30 

(b) மார்ச் 27 

(c) மார்ச் 31 

(d) மார்ச் 26 

(e) மார்ச் 28 
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Q8. யுஜனஸ்ரகாவின் உலக  ாேம் ாிய 

தளங்களின் தற்காலிக  ட்டியலில் எந்த 

மாநிலத்தின் ‘ெிங்கிங்ெிாி அல்லது லிவிங் ரூட் 

 ிாிட்ஜ்’ (‘JingkiengJri or Living Root Bridge’) 

ரசர்க்கப் ட்டுள்ளது? 

(a) ரமகாலயா 

(b) மிரசாேம் 

(c) திாிபுோ 

(d) அசாம் 

(e) சிக்கிம் 

 

Q9. "டிெிட்டல் ஆக்சிலரேஷன் 2.0" என்ை 

ததலப் ில் 7வது டஃப் &ஃஜ ல்ப்ஸின் 2021 (7th 

Duff & Phelps’ 2021) ஜசலி ிாிட்டி  ிோண்ட் 

மதிப்பீட்டு அைிக்தகயில்  ின்வருவனவற்ைில் 

யார் மிகவும் மதிப்புமிக்க  ிே லத்தத 

தேவாிதசப் டுத்தியுள்ளனர்? 

(a) ரோஹித் சர்மா 

(b) ேன்வீர் சிங் 

(c) ஆலியா  ட் 

(d) அக்ஷய் குமார் 

(e) விோட் ரகாலி 

 

Q10.  ின்வருவனவற்ைில் 2021 ஆம் ஆண்டின் 

BBC இந்திய விதளயாட்டு வீோங்கதன விருதத 

ஜவன்ைவர் யார்? 

(a) சாய்ரகாம்மீோ ாய் சானு 

(b) ஷஃ ாலி வர்மா 

(c) கர்ணம் மல்ரலஸ்வாி 

(d) ரலாவ்லினா ர ார்ரகாதஹன் 

(e) ஸ்மிருதி மந்தனா 

 

Q11. இந்தியாவில் ஸ்டார்ட்அப்கதள ரமம் டுத்த 

எந்த அதமப் ால் ஸ்டார்ட்அப் ஃ வுண்டர்ஸ் 

ஹப்  ிளாட் ார்ம் ஜதாடங்கப் ட்டுள்ளது? 

(a) Infosys 

(b) HCL 

(c) IBM 

(d) Google 

(e) Microsoft 

 

Q12. இந்திய கடற் தடக்கும்  ிஜேஞ்சு 

கடற் தடக்கும் இதடயிலான இருதேப்பு 

கடற் தட  யிற்சியின் ஜ யர். 

(a) நாரடாடி யாதன (Nomadic Elephant) 

(b) யுதாப்யாஸ் (YudhAbhyas) 

(c) விெய் 

(d) வருணா 

(e) கருட சக்தி 
 

Q13. தகதிகள் ரூ.50,000 வதே வங்கிகளில் 

தனிந ர் கடன் ஜ ை அனுமதிக்கும் திட்டத்தத 

எந்த மாநில அேசு அைிமுகப் டுத்தியுள்ளது? 

(a) உத்தே ிேரதசம் 

(b) குெோத் 

(c) இமாச்சல  ிேரதசம் 

(d) மத்திய  ிேரதசம் 

(e) மகாோஷ்டிோ 
 

Q14. எந்த ஜெனேல் இன்சூேன்ஸ் நிறுவனம் 

இந்தியாவின் முதல் ஜதாழில் சார்ந்த டிெிட்டல் 

வாடிக்தகயாளர் ஈடு ாடு மற்றும் ஜவகுமதி 

திட்டமான "VAULT" ஐ அைிமுகப் டுத்தியது? 
(a) TATA AIG 
(b) HDFC ERGO 
(c) ICICI Lombard 
(d) Bajaj Allianz 
(e) IFFCO Tokio 
 

Q15.  ின்வருவனவற்ைில் யார் இந்திய 

ஜகாடுப் னவு கவுன்சில் (Payments Council of 

India-PCI) ததலவோக இேண்டாவது முதையாக 

மீண்டும் ரதர்ந்ஜதடுக்கப் ட்டுள்ளார்? 

(a) எஸ் ரசாமநாத் 

(b) அதுல்ரகஷப் 

(c) ெிஏ ஸ்ரீநிவாச மூர்த்தி 

(d) அமீர் சு ானி 

(e) விஸ்வாஸ்  ரடல் 
 

Q16. ஒடிசா தினம் அல்லது உத்கல் திவாஸ் 

மாநிலம் உருவானதத நிதனவுகூரும் வதகயில் 

_________________ அன்று அனுசாிக்கப் டுகிைது. 
(a) 30 March  
(b) 28 March 
(c) 29 March  
(d) 1st April 
(e) 2nd April 
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Q17. ஸ்ர ார்ட்ஸ் டிெிட்டல் அனு வ 

தமயத்ததத் ஜதாடங்க சாம்சங் நிறுவனத்துடன் 

புாிந்துணர்வு ஒப் ந்தத்தில் தகஜயழுத்திட்ட 

மாநிலம் எது? 

(a) அசாம் 

(b) மணிப்பூர் 

(c) திாிபுோ 

(d) நாகாலாந்து 

(e) சிக்கிம் 

 

Q18. யூனிஃத ட் ர ஜமண்ட்ஸ் இன்டர்ஃர ஸ் 

(Unified Payments Interface-UPI) க்கு  ணம் 

ஜசலுத்துவதற்கான ததடயற்ை வசதிதயக் 

ஜகாண்டு வருவதற்கான புதிய ஜசயல் ாட்தட 

_________ அைிமுகப் டுத்தியுள்ளது. 

(a) Google Pay 

(b) Bharat Pay 

(c) PhonePe 

(d) JIO Money 

(e) Amazon Pay 

 

Q19. அகவிதலப் டி/அன்  நிவாேணத்தத 

(Dearness Allowance/Dearness Relief) 3% முதல் 

______ வதே அதிகாிக்க அதமச்சேதவ ஒப்புதல் 

அளித்துள்ளது. 

(a) 28% 

(b) 30% 

(c) 32% 

(d) 34% 

(e) 36% 

 

Q20.  ின்வரும் எந்த வடகிழக்கு மாநிலங்கள் 6 

ர ாட்டியிட்ட  குதிகளில் எல்தலப் 

 ிேச்சிதனதய முடிவுக்குக் 

ஜகாண்டுவருவதற்கான ஒப் ந்தத்தில் 

தகஜயழுத்திட்டுள்ளன? 

(a) அசாம் மற்றும் மிரசாேம் 

(b) அசாம் மற்றும் மணிப்பூர் 

(c) அசாம் மற்றும் ரமகாலயா 

(d) அசாம் மற்றும் நாகாலாந்து 

(e) அசாம் மற்றும் அருணாச்சல  ிேரதசம் 

 

Q21. இந்திய புவியியல் ஆய்வு தமயத்தின் 

(General of Geological Survey-GSI) புதிய 

தடேக்டர் ஜெனேலாக யார் 

நியமிக்கப் ட்டுள்ளார்? 

(a) கார்கி  ட்டாச்சார்யா 

(b)  ிேளாய் முகர்ெி 

(c) H ோொோம் 

(d) டாக்டர் S ோெு 

(e) விரனாத் சர்மா 

 

Q22. எந்த நாள் சர்வரதச குழந்ததகள் புத்தக 

தினமாக (International Children’s Book Day-ICBD) 

ஜகாண்டாடப் டுகிைது? 

(a) ஏப்ேல் முதல் சனிக்கிழதம 

(b) ஏப்ேல் 02 

(c) ஏப்ேல் முதல் ஜவள்ளி 

(d) ஏப்ேல் 01 

(e) ஏப்ேல் 03 

 

Q23. ஒவ்ஜவாரு ஆண்டும் உலக ஆட்டிசம் 

விழிப்புணர்வு தினமாக எந்த நாள் 

குைிக்கப் டுகிைது? 

(a) 02 ஏப்ேல் 

(b) 31 மார்ச் 

(c) 01 ஏப்ேல் 

(d) 30 மார்ச் 

(e) 31 மார்ச் 
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Q24. ரகரலா இந்தியா  ல்கதலக்கழக 

விதளயாட்டு 2021 இன் இேண்டாவது  திப்த  

எந்த மாநிலம் நடத்தவுள்ளது? 

(a) ஒடிசா 

(b) கர்நாடகா 

(c) உத்தேகாண்ட் 

(d) அசாம் 

(e) ரகேளா 

 

Q25. 2022 ஆம் ஆண்டு உலக ஆட்டிசம் 

விழிப்புணர்வு தினத்தின் கருப்ஜ ாருள் என்ன? 

(a) உதவி ஜதாழில்நுட் ங்கள், ஜசயலில் 

 ங்ரகற்பு (Assistive Technologies, Active 

Participation) 

(b)  ணியிடத்தில் ரசர்த்தல்: ஜதாற்றுரநாய்க்குப் 

 ிந்ததய உலகில் உள்ள சவால்கள் மற்றும் 

வாய்ப்புகள் (Inclusion in the Workplace: 

Challenges and Opportunities in a Post-Pandemic 
World) 

(c) அதனவருக்கும் உள்ளடக்கிய தேமான கல்வி 

(Inclusive Quality Education for All) 

(d) முதிர்வயது மாற்ைம் (The transition of 

adulthood) 

(e) சுயாட்சி மற்றும் சுயநிர்ணயத்தத ரநாக்கி 

(Toward Autonomy and Self-Determination) 
 

Q26. 2022 சர்வரதச குழந்ததகள் புத்தக 

தினத்திற்கான ஸ் ான்சோக எந்த நாடு ரதர்வு 

ஜசய்யப் ட்டுள்ளது? 

(a) சிங்கப்பூர் 

(b) ஜெர்மனி 

(c) அஜமாிக்கா 

(d) கனடா 

(e) இத்தாலி 

 

Q27. 2021-22  யிர் ஆண்டில் (CY) (ெூதல-

ெூன்) இந்தியாவில் காய்கைிகள் உற் த்தியில் 

முதலிடத்தில் உள்ள மாநிலம் எது? 

(a) மத்திய  ிேரதசம் 

(b) உத்தேப் ிேரதசம் 

(c) ரமற்கு வங்காளம் 

(d) ஆந்திேப்  ிேரதசம் 

(e) உத்தேகாண்ட் 

 

Q28. சிட்டி ர ங்கின் இந்திய நுகர்ரவார் 

வணிகத்தத 1.6  ில்லியன் அஜமாிக்க 

டாலர்களுக்கு (ரூ. 12,325 ரகாடி) எந்த வங்கி 

அதனத்து  ண ஒப் ந்தத்தில் வாங்கியது? 

(a) ஜ டேல் வங்கி 

(b) RBL வங்கி 

(c) ஜயஸ் வங்கி 

(d) ICICI வங்கி 

(e) ஆக்சிஸ் வங்கி 
 
Q29. மருத்துவமதனகள் மற்றும் சுகாதாேப் 

 ாதுகாப்பு வழங்குநர்களுக்கான ரதசிய 

அங்கீகாே வாாியத்தின் புதிய ததலவோக யார் 

நியமிக்கப் ட்டுள்ளார்? 

(a) மரகஷ் வர்மா 

(b) நவீன் அகர்வால் 

(c) வி ரக யாதவ் 

(d) சுனீத் சர்மா 

(e)  ிேஃபுல்  ரடல் 
 
Q30. 2021-22ல் இந்தியாவில்  ழ உற் த்தியில் 

முதலிடத்தில் உள்ள மாநிலம் எது? 

(a) மகாோஷ்டிோ 

(b) ஆந்திேப்  ிேரதசம் 

(c) ரகேளா 

(d) தமிழ்நாடு 

(e) உத்தேகாண்ட் 
 
Q31.சுேங்க விழிப்புணர்வு மற்றும் சுேங்க 

நடவடிக்தகக்கான உதவிக்கான ஐக்கிய 

நாடுகளின் சர்வரதச தினம் ஒவ்ஜவாரு ஆண்டும் 

________ அன்று ஜகாண்டாடப் டுகிைது. 

(a) ஏப்ேல் 1 

(b) ஏப்ேல் 2 

(c) ஏப்ேல் 3 

(d) ஏப்ேல் 4 

(e) ஏப்ேல் 5 
 
Q32. 2022 ஐசிசி மகளிர் கிாிக்ஜகட் உலகக் 

ரகாப்த தய  ின்வரும் அணிகளில் எது 

ஜவன்ைது? 

(a) ஆஸ்திரேலியா 

(b) நியூசிலாந்து 

(c) இங்கிலாந்து 

(d) இந்தியா 

(e) ஜவஸ்ட் இண்டீஸ் 
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Q33.  ின்வருவனவற்ைில் 2022 மியாமி ஓ ன் 

ஜடன்னிஸ்  ட்டத்தத ஜவன்ைவர் யார்? 

(a) ஸ்ஜடஃ ி கிோஃப் 

(b) மார்டினா ஹிங்கிஸ் 

(c) நரவாமி ஒசாகா 

(d) மார்டினா நவ்ேதிரலாவா 

(e) இகா ஸ்விஜடக் 

 

Q34. சமீ த்தில், விகாஸ் குமார் _____ இன் புதிய 

நிர்வாக இயக்குநோகப் ஜ ாறுப்ர ற்ைார். 

(a) டிெிட்டல் இந்தியா கார்ப் ரேஷன் 

(b) மகாோஷ்டிோ ஜமட்ரோ ேயில் கார்ப் ரேஷன் 

(c) ஜசன்தன ஜமட்ரோ ேயில் நிறுவனம் 

(d) ஜடல்லி ஜமட்ரோ ேயில் கார்ப் ரேஷன் 

(e) ஜகால்கத்தா ஜமட்ரோ ேயில் கார்ப் ரேஷன் 

 

Q35. 2022-23 நிதியாண்டில் இந்தியாவின் 

ஜமாத்த உள்நாட்டு உற் த்தி _______ ஆக உயரும் 

என இந்திய வர்த்தக மற்றும் ஜதாழில்துதை 

கூட்டதமப்பு (The Federation of Indian Chambers 

of Commerce & Industry-FICCI) மதிப் ிட்டுள்ளது. 

(a) 7.1 சதவீதம் 

(b) 7.2 சதவீதம் 

(c) 7.3 சதவீதம் 

(d) 7.4 சதவீதம் 

(e) 7.5 சதவீதம் 

 

Q36. சமீ த்தில், கலாசாேம் மற்றும் ஜவளிவிவகாே 

அதமச்சர், ‘ரகாவில் 360’ என்ை 

இதணயதளத்தத துவக்கி தவத்தார். இந்திய 

ஜவளியுைவுத்துதை அதமச்சர் யார்? 

(a) நரேந்திே சிங் ரதாமர் 

(b) டாக்டர் சுப்ேமணியம் ஜெய்சங்கர் 

(c) ஸ்மிருதி ெூ ின் இோனி 

(d)  ிேகலாத் ரொஷி 

(e) மீனாட்சி ரலகி. 

 

Q37. IAF இல் ரசடக் ஜஹலிகாப்டர் மூலம் ______ 

புகழ்ஜ ற்ை ரசதவதய நிதனவுகூரும் வதகயில் 

இந்திய விமானப் தட ஹக்கிம்ர ட்டில் உள்ள 

விமானப் தட நிதலயத்தில் ஒரு மாநாட்தட 

ஏற் ாடு ஜசய்தது. 

(a) 20 ஆண்டுகள் 

(b) 50 ஆண்டுகள் 

(c) 60 ஆண்டுகள் 

(d) 25 ஆண்டுகள் 

(e) 100 ஆண்டுகள் 

 

Q38. CMIE இன் தேவுகளின் டி, மார்ச் 2022 இல் 

இந்தியாவில் ரவதலயின்தம விகிதம்? 

(a) 8.4 சதவீதம் 

(b) 8.1 சதவீதம் 

(c) 7.6 சதவீதம் 

(d) 7.8 சதவீதம் 

(e) 9.0 சதவீதம் 

 

Q39. இத்திட்டத்திற்காக 10 ரகாடி ரூ ாய் ஆேம்  

நிதியுடன் ‘முக்யா மந்திாி  க்வானி பீமா 

ரயாெனா’ என்ை ர ார்ட்டதல எந்த மாநிலம் 

சமீ த்தில் ஜதாடங்கியுள்ளது? 

(a) மகாோஷ்டிோ 

(b) ரமற்கு வங்காளம் 

(c) குெோத் 

(d) மத்திய  ிேரதசம் 

(e) ஹாியானா 

 

Q40. கீழ்க்கண்டவர்களில் யார் அேசு சாோ 

நிறுவனங்களின் நிகே-பூஜ்ெிய உமிழ்வு உறுதிகள் 

குைித்த உயர்நிதல நிபுணர் குழுவிற்கு 

நியமிக்கப் ட்டுள்ளனர்? 

(a) அருணா ா ரகாஷ் 

(b) ோஜ் சுப்ேமணியம் 

(c) சிஎஸ் ோென் 

(d) ரேணு சிங் 

(e) விஸ்வாஸ்  ரடல் 
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Q41. "க்ேஞ்ச் தடம்: நரேந்திே ரமாடியின் ரதசிய 

 ாதுகாப்பு ஜநருக்கடிகள்" (“Crunch Time: 

Narendra Modi’s National Security Crises”) என்ை 

புதிய புத்தகத்தின் ஆசிாியர் யார்? 

(a) கீதா  ிேமல் 

(b) ஸ்ரீோம் ஜசௌலியா 

(c) ஆர் ஜகௌசிக் 

(d) ாிச்சா மிஸ்ோ 

(e) ஜடஜஹம்டன் எோச் உத்வாடியா 

 

Q42. எந்த மாநில காவல் துதை சமீ த்தில் 'ஷீ 

ஆட்ரடா' ('She Auto') ஜதாடங்கியுள்ளது? 

(a) மத்திய  ிேரதசம் 

(b) ஒடிசா 

(c) ரகேளா 

(d) ஆந்திேப்  ிேரதசம் 

(e) ரகாவா 

 

Q43. மார்ச் 2022 இல் எந்த மாநிலம் அதிக 

ரவதலயின்தம விகிதத்ததக் கண்டது? 

(a) பீகார் 

(b) ோெஸ்தான் 

(c) ஹாியானா 

(d) திாிபுோ 

(e) ரமற்கு வங்காளம் 

 

Q44. மார்ச் 2022 இல் எந்த மாநிலம் குதைந்த 

ரவதலயின்தம விகிதத்ததக் கண்டது? 

(a) கர்நாடகா 

(b) உத்தேப் ிேரதசம் 

(c) உத்தேகாண்ட் 

(d)  ஞ்சாப் 

(e) குெோத் 

 

Q45. இந்திய  டகு மற்றும் கடல்சார் 

கண்காட்சியின் (IBMS) 4வது  திப்பு _______ இல் 

ர ால்காட்டி அேண்மதனயில் நதடஜ ற்ைது. 

(a) கர்நாடகா 

(b) டாமன் மற்றும் தடயூ 

(c) ரகாவா 

(d) ரகேளா 

(e) மகாோஷ்டிோ 

 

Q46. ஆந்திேப்  ிேரதச முதலதமச்சர் 

ஒய்.எஸ்.ஜெகன் ரமாகன் ஜேட்டி மாநிலத்தில் ____ 

புதிய மாவட்டங்கதளத் திைந்து தவத்தார். 
(a) 11 
(b) 12 
(c) 13 
(d) 14 
(e) 15 
 
Q47. மனித உாிதமகள் மற்றும் காலநிதல 

மாற்ைத்திற்கான முதல் சிைப்பு அைிக்தகயாளோக 

ஐநாவால் நியமிக்கப் ட்டவர் யார்? 

(a) டாக் ஹம்மர்ஸ்க்ரொல்ட் 

(b) ட்தேக்ரவ தல 

(c) கர்ட் வால்ட்ஜஹய்ம் 

(d) U தாண்ட் 

(e) டாக்டர் இயன் ஃப்தே 
 
Q48. ஹங்ரகாிய  ிேதமர் _______ 2022 ஆம் 

ஆண்டுக்கான நாட்டின் ஜ ாதுத் ரதர்தலில் 

மகத்தான ஜவற்ைியின் மூலம் நான்காவது 

முதையாக  தவியில் இருந்தார். 

(a) கார்டன்  ெதன 

(b) விக்டர் ஓர் ன் 

(c) ஃஜ ஜேன்க்யுர்சனி 

(d) பீட்டர் ஜமட்ெிஸ்ஸி 

(e) கியுலா ஹார்ன் 
 
Q49. இந்தியாவில், ரதசிய கடல்சார் தினம் 

_________ அன்று அனுசாிக்கப் டுகிைது. 

(a) ஏப்ேல் 5 

(b) ஏப்ேல் 4 

(c) ஏப்ேல் 3 

(d) 2 ஏப்ேல் 

(e) ஏப்ேல் 1 
 
Q50. எந்த மாநில/யூனியன்  ிேரதச அேசு, அேசுப் 

 ள்ளிகளில்  ாடஜநைிக்கு அப் ாற் ட்ட 

ஜசயல் ாடுகதள ஊக்குவிக்கும் வதகயில் ‘ஹா ி 

ஹப்ஸ்’ (‘Hobby Hubs’) அதமக்கும் திட்டத்ததத் 

ஜதாடங்கியுள்ளது? 

(a) சண்டிகர் 

(b) லடாக் 

(c) ெம்மு மற்றும் காஷ்மீர் 

(d) புதுச்ரசாி 

(e) ஜடல்லி 
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Q51. தீன்தயாள் அந்த்ரயாதயா ரயாெனா - 

ரதசிய கிோமப்புை வாழ்வாதாே இயக்கம் (DAY-

NRLM) மூலம் சுய உதவிக் குழு (SHG) 

இதணப் ில் சிைப் ாக ஜசயல் டும் வங்கியாக 

எந்த வங்கி ரதர்வு ஜசய்யப் ட்டுள்ளது? 

(a) ICICI வங்கி 

(b) ஆக்சிஸ் வங்கி 

(c) HDFC வங்கி 

(d) RBL வங்கி 

(e) ஜயஸ் வங்கி 
 

Q52. 64வது கிோமி விருதுகள் 2022 இல் 

"ஆண்டின் ஆல் ம்" விருததப் ஜ ற்ை ஆல் ம் 

எது? 
(a) Leave the Door Open 
(b) We Are 
(c) Love for Sale 
(d) Mother Nature 
(e) Mohabbat 
 

Q53. மியாமி ஓ ன் ஜடன்னிஸ் 2022 ஆண்கள் 

ஒற்தையர்  ட்டத்தத ஜவன்ைவர் யார்? 

(a) டி மினார் 

(b) ரடவிரடாவிச் ஃர ாகினா 

(c) காஸ் ர் ரூட் 

(d) கார்ரலாஸ் அல்கோஸ் 

(e) வான் டி ொன்ட்சுல்ப் 
 

Q54. ொன்சி ோணி லட்சுமி ாயின் கதததய 

தமயமாக தவத்து "அக்கினி ோணி" என்ை புதிய 

நாவதல எழுதியவர் யார்? 

(a) ோெீவ்  ாட்டியா 

(b)  ிேகாஷ் குமார் சிங் 

(c) ரதவிகா ேங்காச்சாாி 

(d) சாகாிகா ரகாஸ் 

(e) ஆகாஷ்கன்சல் 
 

Q55. ாிச்சர்ட் ரஹாவர்ட் சமீ த்தில் காலமானார். 

அவர் ஒரு ______. 

(a) கவிஞர் 

(b) நடன இயக்குனர் 

(c) அேசியல்வாதி 

(d) இயக்குனர் 

(e) இதசக்கதலஞர் 
 

Q56. சுற்றுச்சூழல் அதமச்சகம் ஒரு சின்னம் 

மற்றும்  ிளாஸ்டிக் கழிவு ரமலாண்தமக்கான 

(PWM)  ல்ரவறு முயற்சிகதள ஜவளியிட்டுள்ளது. 

சின்னத்தின் ஜ யர் என்ன? 

(a)  ாிரவஷ் 

(b) விகல்ப் 

(c)  ிேகிருதி 

(d) கவாச் 

(e) நிரவஷ் 

 

Q57. HDFC வங்கியுடன் HDFC லிமிஜடட் 

இதணந்த  ிைகு, இதணக்கப் ட்ட நிறுவனத்தில் 

ஜ ாது  ங்குதாேர்களின்  ங்கு என்னவாக 

இருக்கும்? 

(a) 100% 
(b) 41% 
(c) 55% 
(d) 75% 
(e) 25% 
 

Q58. மத்திய ஆயுதப் ர ாலீஸ் சம் ளத் ஜதாகுப்பு 

(Central Armed Police Salary Package-CAPSP) 

திட்டத்தின் கீழ் எல்தலப்  ாதுகாப்புப் 

 தடயுடன் (Border Security Force-BSF) எந்த 

வங்கி புாிந்துணர்வு ஒப் ந்தத்தில் 

தகஜயழுத்திட்டுள்ளது? 

(a)  ஞ்சாப் ரநஷனல் வங்கி 

(b)ICICI வங்கி 

(c) HDFC வங்கி 

(d)  ாேத ஸ்ரடட் வங்கி 

(e) ஜயஸ் வங்கி 
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Q59. தற்ர ாததய ஹர்ஷ் வர்தன் 

ஷ்ாிங்லாவுக்குப்  ிைகு இந்தியாவின் புதிய 

ஜவளியுைவுச் ஜசயலாளோக யார் 

நியமிக்கப் ட்டுள்ளார்? 

(a) ோம் கேண் வர்மா 

(b) வினய் ரமாகன் குவாத்ோ 

(c) சஞ்சய் குமார்  ாண்டா 

(d) ரஹமந்த் எச். ரகாடல்வார் 

(e) ோெீவ் குமாாி சிங் 
 

Q60. ஐக்கிய நாடுகளின் மனசாட்சியின் சர்வரதச 

தினமாக எந்த நாள் குைிக்கப் டுகிைது? 

(a) ஏப்ேல் 05 

(b) ஏப்ேல் 06 

(c) ஏப்ேல் 04 

(d) ஏப்ேல் 03 

(e) ஏப்ேல் 02 
 

Q61. ‘ ிர்சாமுண்டா – ென்ொதிய நாயக்’ என்ை 

புத்தகத்தத எழுதியவர் யார்? 

(a) கருணா சங்கர் மிஸ்ோ 

(b) ஹிேன் ரதாஷி 

(c) ரதவிந்தர்  ன்ஜவட் 

(d) ேவி தாஸ் ஜெயின் 

(e) ர ோசிாியர் அரலாக் சக்ேவால் 
 

Q62. ோணி லக்ஷ்மி ாய்  ற்ைிய ‘குயின் ஆஃப் 

ஃ யர்’ என்ை புத்தகம் எந்த எழுத்தாளோல் 

எழுதப் ட்டுள்ளது? 

(a) ருத்ேன்ஷ் டீப் 

(b) ரதவிகா ேங்காச்சாாி 

(c) நடாஷா ஷர்மா 

(d) ஜசௌமியா ோரெந்திேன் 

(e) குமாாிஜகௌாிோனா 
 

Q63. வளர்ச்சி மற்றும் அதமதிக்கான சர்வரதச 

விதளயாட்டு தினமாக (IDSDP) எந்த நாதள 

அனுசாிக்க ரவண்டும் என்று ஐக்கிய நாடுகள் 

சத  அைிவித்துள்ளது? 

(a) ஏப்ேல் முதல் புதன்கிழதம 

(b) ஏப்ேல் 05 

(c) ஏப்ேல் 06 

(d) ஏப்ேல் 02 

(e) ஏப்ேல் முதல் ஜசவ்வாய் 
 

Q64. ஸ்டாண்ட்-அப் இந்தியா திட்டம் ______ 2022 

இல் அதன் ஆறு ஆண்டுகதள நிதைவு 

ஜசய்துள்ளது. 

(a) ஏப்ேல் 1 

(b) ஏப்ேல் 2 

(c) ஏப்ேல் 3 

(d) ஏப்ேல் 4 

(e) ஏப்ேல் 5 

 

Q65.  ின்வரும் எந்த மாநிலத்தில் கங்ஜகௌர் 

 ண்டிதக ஜகாண்டாடப் டுகிைது? 

(a) அசாம் 

(b) உத்தேகாண்ட் 

(c) ஆந்திேப்  ிேரதசம் 

(d) பீகார் 

(e) ோெஸ்தான் 

 

Q66. ருவாண்டாவில் துட்சிகளுக்கு எதிோன 1994 

இனப் டுஜகாதல குைித்த சர்வரதச  ிேதி லிப்பு 

தினம் ___________ அன்று யுஜனஸ்ரகாவால் 

நிதனவுகூேப் டுகிைது. 

(a) ஏப்ேல் 06 

(b) ஏப்ேல் 07 

(c) ஏப்ேல் 05 

(d) ஏப்ேல் 08 

(e) ஏப்ேல் 04 

 

Q67. யூனியன் ர ங்க் ஆஃப் இந்தியாவால் 

ஜதாடங்கப் ட்ட சூப் ர் ஆப்ஸின் ஜ யர். 

(a) UnionXT 
(b) UnionNX 
(c) UnionNXT 
(d) UnionX 
(e) UnionNT 
 

Q68. DCB வங்கியின் MD மற்றும் CEO ஆக 

நியமிக்கப் ட்டவர் யார்? 

(a) வி ின் ிஷ்ட் 

(b) ரசானல் திவாாி 

(c) விரவக் சர்மா 

(d) ரோஹன் குப்தா 

(e) முேளி எம் நடோென் 
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Q69. மணிலாதவ தளமாகக் ஜகாண்ட  லதேப்பு 

நிதி நிறுவனமான ஆசிய வளர்ச்சி வங்கி (ADB) 

FY23 இல் இந்தியப் ஜ ாருளாதாேத்தின் GDP 

வளர்ச்சி விகிதத்தத ______ என்று கணித்துள்ளது. 

(a) 3.5 சதவீதம் 

(b) 4.5 சதவீதம் 

(c) 5.5 சதவீதம் 

(d) 6.5 சதவீதம் 

(e) 7.5 சதவீதம் 
 
Q70. உலக சுகாதாே தினம் என் து ஒவ்ஜவாரு 

ஆண்டும் ________ அன்று ஜகாண்டாடப் டும் 

உலகளாவிய சுகாதாே விழிப்புணர்வு தினமாகும். 

(a) ஏப்ேல் 8 

(b) ஏப்ேல் 7 

(c) ஏப்ேல் 6 

(d) ஏப்ேல் 5 

(e) ஏப்ேல் 4 
 
Q71. 2022 உலக சுகாதாே தினத்தின் தீம் என்ன? 

(a) அதனவருக்கும் ஒரு நியாயமான, 

ஆரோக்கியமான உலகத்தத உருவாக்குதல் 

(b) உலகளாவிய சுகாதாே  ாதுகாப்பு 

(c) ஜசவிலியர்கள் மற்றும் மருத்துவச்சிகளுக்கு 

ஆதேவு 

(d) நமது கிேகம், நமது ஆரோக்கியம் 

(e) குழந்ததகளுக்கான ஆரோக்கியமான சூழல் 
 
Q72. எந்த ஒரு அவசே காலத்திலும் குடிமக்கள் 

காவல்துதை உதவிதயப் ஜ ை உதவும் 

‘காவல்உதவி’ ஜசயலிதய எந்த மாநில அேசு 

அைிமுகப் டுத்தியுள்ளது? 

(a) கர்நாடகா 

(b) ஜதலுங்கானா 

(c) ஒடிசா 

(d) தமிழ்நாடு 

(e) ரகேளா 
 
Q73.  ின்வரும் எந்த நாட்டின் அதி ோக 

AleksandarVučić மீண்டும் 

ரதர்ந்ஜதடுக்கப் ட்டுள்ளார்? 

(a) ஜசர் ியா 

(b) ஹங்ரகாி 

(c) அல்ர னியா 

(d) ர ாலந்து 

(e) கிாீஸ் 
 

Q74. 1970கள் மற்றும் 80களில் 'கனவு 

காண் வர்களின் குழு' எப் டி நாஸ்காதம 

உருவாக்கி, இந்தியாவில் தகவல் ஜதாழில்நுட் ப் 

புேட்சிக்கு வழி வகுக்க தகரகார்த்தது என்ை 

ஜசால்லப் டாத கதததய  ின்வரும் எந்த 

புத்தகம் தகயாள்கிைது? 

(a) கண்ணாடி கூண்டு 

(b) தகவல் ஜதாழில்நுட் ம் முக்கியமா? 

(c) உலகத்தேம் வாய்ந்த தகவல் ஜதாழில்நுட்  

உத்திதய ஜசயல் டுத்துதல் 

(d) ரமவாிக் விதளவு 

(e) டிெிட்டல் வாழ்க்தக 3. 0 

 

Q75. குழாய் இயற்தக எாிவாயு (PNG) 

ஜநட்ஜவார்க்கில்  ச்தச தஹட்ேெதன 

கலப் தற்காக  ின்வரும் எந்த எாிவாயு விநிரயாக 

நிறுவனத்துடன் NTPC ஒப் ந்தம் ஜசய்துள்ளது? 

(a) ஜ ட்ரோஜநட் எல்என்ெி 

(b) மகாநகர் எாிவாயு 

(c) குெோத் மாநில ஜ ட்ரோஜநட் 

(d) இந்திே ிேஸ்த வாயு 

(e) குெோத் எாிவாயு 

 

Q76. ஏப்ேல் 07, 2022 அன்று ெியுகுவான் 

ஜசயற்தகக்ரகாள் (Jiuquan Satellite Launch 

Centre) ஏவுதளத்தில் இருந்து புதிய புவி 

கண்காணிப்பு ஜசயற்தகக்ரகாளான Gaofen-3 03 

ஐ எந்த நாடு ஜவற்ைிகேமாக விண்ணில் 

ஜசலுத்தியது? 

(a) இந்தியா 

(b) அஜமாிக்கா 

(c) ெப் ான் 

(d) சீனா 

(e) ேஷ்யா 

 

Q77. FY22 இல் இந்தியாவின் வர்த்தகப் 

 ற்ைாக்குதையின் சதவீதம் என்ன? 

(a) 85.5 
(b) 86.5 
(c) 87.5 
(d) 88.5 
(e) 89.5 
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Q78. 2022 ஆம் ஆண்டில் விதளயாட்டில் 

ஊக்கமருந்து ஒழிப்புக்கான யுஜனஸ்ரகா நிதிக்கு 

இந்திய இதளஞர் விவகாேங்கள் மற்றும் 

விதளயாட்டு அதமச்சகம் எவ்வளவு ஜதாதகதய 

வழங்கியுள்ளது? 

(a) USD 62,124 

(b) USD 72,124 

(c) USD 82,124 

(d) USD 92,124 

(e) USD 102,124 

 

Q79. சுயஜதாழிலுக்காக மானிய வட்டி 

விகிதத்துடன் ரூ. 50 லட்சம் வதே கடன் வழங்க 

‘முக்யமந்திாி உத்யம் கிோந்தி ரயாெனா’ எந்த 

மாநில அேசு ஜதாடங்கியுள்ளது? 

(a) குெோத் 

(b) உத்தேப் ிேரதசம் 

(c) இமாச்சல  ிேரதசம் 

(d) மத்திய  ிேரதசம் 

(e) மகாோஷ்டிோ 

 

Q80. 2021 ஆம் ஆண்டிற்கான மதிப்புமிக்க 

சேஸ்வதி சம்மான் விருததப் ஜ றும் கவிஞர் 

மற்றும் இலக்கியவாதியின் ‘ஜமய் டு யஹான் 

ஹுன்’ (‘Mein to Yahan Hun’.) கவிததத் 

ஜதாகுப் ிற்காகப் ஜ யாிடுங்கள். 

(a) நாரகஷ்வர் ஜேட்டி 

(b) ோம்தோஷ் மிஸ்ோ 

(c) அனுக்ருதி உ ாத்யாய் 

(d) நமிதா ரகாகரல 

(e) ோெீவ் நிகாம் 

 

Q81. இந்தியாவில் ஒரு விாிவான ஜ ாது EV 

சார்ெிங் உள்கட்டதமப்த  நிறுவுவதற்கு Jio-bp 

எந்த நிறுவனத்துடன் ஒத்துதழத்துள்ளது? 

(a) மாருதி சுசுகி 

(b) டாடா ரமாட்டார்ஸ் 

(c) ரஹாண்டா ரமாட்டார்ஸ் 

(d) மஹிந்திோ 

(e) டிவிஎஸ் ரமாட்டார்ஸ் 

 

Q82. "தடகர் ஆஃப் டிோஸ்: ரகப்டன் அனுஜ் 

நய்யார், 23, கார்கில் ஹீரோ" (“Tiger of Drass: 

Capt. Anuj Nayyar, 23, Kargil Hero”) என்ை புதிய 

புத்தகத்தத எழுதியவர் யார்? 

(a) மீனா நய்யார் 

(b) ஹிம்மத் சிங் ஜஷகாவத் 

(c) ஜெயந்த ரகாசல் 

(d) திரேந்திே ொ 

(e) a & b இேண்டும் 

 

Q83. 2021-22 நிதியாண்டில் (FY22) முதல் 

முதையாக இந்தியாவில் இருந்து விவசாயப் 

ஜ ாருட்களின் ஏற்றுமதி _____ குைிதயத் 

தாண்டியது. 

(a) USD 50 billion 

(b) USD 60 billion 

(c) USD 40 billion 

(d) USD 100 billion 

(e) USD 30 billion 

 

Q84.  ால் உற் த்தியாளர்களுக்கு அதிக நிதி 

 லத்தத வழங்கும் ‘நந்தினி க்ஷீே சம்ாிதி 

கூட்டுைவு வங்கி’ (Nandini Ksheera Samridhi 

Cooperative Bank’) முன்முயற்சிதய  ின்வரும் 

எந்த மாநிலம் நிறுவியுள்ளது? 

(a) ரகேளா 

(b) தமிழ்நாடு 

(c) கர்நாடகா 

(d) ஆந்திேப்  ிேரதசம் 

(e) ஜதலுங்கானா 

 

Q85. இந்திய-அஜமாிக்க  ாடகர் _____ சிைந்த 

குழந்ததகள் ஆல் ம்  ிாிவில் ஒரு 

வண்ணமயமான உலகத்திற்கான கிோமி விருதத 

ஜவன்ைார். 

(a) ரநாோ ரொன்ஸ் 

(b) ஃ ால்குனி ஷா 

(c) திெிந்தர் சிங் 

(d) ேவீனா அரோோ 

(e) நரவாமி ஸ்காட் 
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Q86. மத்திய ாிசர்வ் ர ாலீஸ்  தட (CRPF) வீேம் 

தினம் (ஜசௌர்யதிவாஸ்) ஒவ்ஜவாரு ஆண்டும் 

_______ அன்று அனுசாிக்கப் டுகிைது. 

(a) ஏப்ேல் 8 

(b) ஏப்ேல் 9 

(c) ஏப்ேல் 10 

(d) 11 ஏப்ேல் 

(e) ஏப்ேல் 12 

 

Q87. "________" என்ை ததலப் ில் கனடிய 

புதகப் டக் கதலஞர் ஆம் ர்  ிோக்கனின் 

புதகப் டம் 2022 ஆம் ஆண்டின் உலக 

 த்திாிதக புதகப் ட விருதத ஜவன்றுள்ளது. 

(a) காபூல் சினிமா 

(b) ரமற்கு அர்ன்ஜஹம் ரலண்டின் நாவார்ரடகன் 

மக்கள் 

(c) லாரலா டி அல்ரமடா 

(d) கம்லூப்ஸ் குடியிருப்பு  ள்ளி 

(e) முடிவற்ை ர ார் 

 

Q88.  ின்வரும் எந்த நாவல் மதிப்புமிக்க சர்வரதச 

புக்கர்  ாிசுக்கு ரதர்ந்ஜதடுக்கப் ட்ட முதல் இந்தி 

ஜமாழி புதனகதத  தடப் ாக மாைியுள்ளது? 

(a) ஒரு புதிய ஜ யர்: ஜசப்டாலெி VI-VII (A New 

Name: Septology VI-VII) 

(b) ஜசார்க்கம் 

(c) மணல் கல்லதை 

(d) எஜலனா ஜதாியும் 

(e) ரெக்கப் புத்தகங்கள் 

 

 

Q89. இந்திய விமான நிதலய ஆதணயம் (AAI) 

ஜ ண்கள், தகவிதனஞர்கள் மற்றும் 

தகவிதனஞர்களின் திைதமதய ஊக்குவிக்கவும், 

அவர்களுக்கு சாியான வாய்ப்புகதள வழங்கவும் 

“AVSAR” என்ை முயற்சிதயத் ஜதாடங்கியுள்ளது. 

இந்திய விமான நிதலய ஆதணயத்தின் 

தற்ர ாததய ததலவர் யார்? 

(a) சஞ்சீவ் குமார் 

(b) விக்ேம் தத்தா 

(c) ரொதி ஷர்மா 

(d) அேவிந்த் சிங் 

(e) விெய் சிங் 

 
Q90. ‘Not Just ANnightwatchman: My Innings with 

BCCI’ என்ை புத்தகத்தின் ஆசிாியாின் ஜ யதேக் 

குைிப் ிடவும். 

(a) ஆஷிஷ் சிங் 

(b) சு ம் அரோோ 

(c) ரசானியா வர்மா 

(d) விரனாத்ோய் 

(e) ஷிகர் மிட்டல் 

 

Q91. RBI நாணயக் ஜகாள்தகயின் டி, 8 ஏப்ேல் 

2022, RBI FY23க்கான இந்தியாவின் GDP 

முன்னைிவிப்த  __________________ என்று 

கணித்துள்ளது. 

(a) 7.2% 

(b) 7.8% 

(c) 8.5% 

(d) 9.0% 

(e) 9.2% 

 

Q92. ஜ ங்களூாில் ரோல்ஸ் ோய்ஸ் எந்த 

நிறுவனத்துடன் இதணந்து ‘ஏரோஸ்ர ஸ் 

இன்ெினியாிங் மற்றும் டிெிட்டல் 

இன்ரனாரவஷன் ஜசன்டர்’ ஜதாடங்கியுள்ளது? 

(a) ஐ ிஎம் 

(b) தமக்ரோசாப்ட் 

(c) கூகுள் 

(d) இன்ஜடல் 

(e) இன்ஃர ாசிஸ் 
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Q93. ஜகாரோனா தவேஸ் ரநாயின் (ரகாவிட்-19) 

XE மாறு ாட்டின் இந்தியாவின் முதல் வழக்கு 

மும்த யில்  திவாகியுள்ளது.  ின்வரும் எந்த 

SARS-CoV-2 மாறு ாடு 'XE' இல் துதண 

ரவாியண்டாக உருவாக்கப் ட்டுள்ளது? 

(a) ஆல் ா 

(b) பீட்டா 

(c) காமா 

(d) ஜடல்டா 

(e) ஓமிக்ோன் 

 

Q94.  ல்கதலக்கழக மானியக் குழு ஜடல்லி 

 ல்கதலக்கழகத்தில் பீமார ாய் இருக்தககதள 

நிறுவும்.  ின்வரும் எந்த தத்துவம் பீமார ாயுடன் 

ஜதாடர்புதடயது? 

(a) தவரசசிக தத்துவம் 

(b) நியாய தத்துவம் 

(c) சாம்க்கிய தத்துவம் 

(d) மஹிமா தத்துவம் 

(e) ரயாகா தத்துவம் 

 

Q95.  ிேதான் மந்திாி முத்ோ ரயாெனா (PMMY) 

அதன் ______ ஆண்டுகதள நிதைவு ஜசய்துள்ளது. 

(a) 7 

(b) 4 

(c) 3 

(d) 5 

(e) 2 

 

Q96. 2022 தாய்லாந்து ஓ ன் சர்வரதச 

குத்துச்சண்தட ர ாட்டியில் இந்தியா எத்ததன 

 தக்கங்கதள ஜவன்றுள்ளது? 

(a) 10 

(b) 15 

(c) 5 

(d) 7 

(e) 12 

 

Q97. கிளாஸ்க்ரலாவில் 2022 WSF உலக 

இேட்தடயர் ஸ்குவாஷ் சாம் ியன்ஷிப் ின் 

கலப்பு இேட்தடயர் ர ாட்டியில் தங்கப்  தக்கம் 

ஜவன்ை இந்திய ரொடியின் ஜ யதேக் 

குைிப் ிடவும்? 

(a) ரொஷ்னாசினப் ா மற்றும் ஹாிந்தர்  ால் 

சந்து 

(b) தீ ிகா ல்லிகல் மற்றும் சவுேவ் ரகாசல் 

(c) ரொஷ்னாசினப் ா மற்றும் ேமிட்டாண்டன் 

(d) தீ ிகா ல்லிகல் மற்றும் மரகஷ் மங்ரகான்கர் 

(e) ரொஷ்னாசினப் ா மற்றும் சவுேவ் ரகாசல் 

 

Q98. உலக ரஹாமிரயா தி தினமாக எந்த நாள் 

குைிக்கப் டுகிைது? 

(a) ஏப்ேல் 08 

(b) ஏப்ேல் 09 

(c) ஏப்ேல் 10 

(d) ஏப்ேல் 11 

(e) ஏப்ேல் 12 

 

Q99. 2022 உலக ரஹாமிரயா தி தினத்தின் 

கருப்ஜ ாருள் என்ன? 

(a) ஜ ாது சுகாதாேத்தில் ரஹாமிரயா தியின் 

ரநாக்கத்தத ரமம் டுத்துதல் 

(b) ரஹாமிரயா தி- ஒருங்கிதணந்த 

மருத்துவத்திற்கான சாதல வதே டம் 

(c) கல்விதய இதணத்தல் 

(d) ஆரோக்கியத்திற்கான மக்கள் ரதர்வு 

(e) கல்வி மற்றும் மருத்துவ நதடமுதையுடன் 

ஆோய்ச்சிதய இதணத்தல்: அைிவியல் 

ஒத்துதழப்த  ரமம் டுத்துதல் 

 

Q100. 2018 ஆம் ஆண்டிற்கான சங்கீத நாடக 

அகாடமி ஜ ல்ரலாஷிப் மற்றும் சங்கீதநாடக் 

விருதுகள் எத்ததன கதலஞர்களுக்கு 

வழங்கப் ட்டுள்ளன? 

(a) 55 

(b) 43 

(c) 37 

(d) 49 

(e) 20 
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Q101. 1064 ஊழல் எதிர்ப்பு ஜமாத ல் ஜசயலி 

என்ை ஊழல் எதிர்ப்பு ஜமாத ல் ஜசயலிதய எந்த 

மாநில முதல்வர் அைிமுகப் டுத்தியுள்ளார்? 

(a) அசாம் 

(b) பீகார் 

(c) ஆந்திேப்  ிேரதசம் 

(d) ோெஸ்தான் 

(e) உத்தேகாண்ட் 
 

Q102. எந்த மாநிலத்தின் காங்ோ ரதயிதல 

விதேவில் ஐரோப் ிய கமிஷன் புவியியல் 

குைிச்ஜசால்தல (Geographical Indication Tag-GI 

Tag) ஜ றும்? 

(a) அசாம் 

(b) சிக்கிம் 

(c) இமாச்சல  ிேரதசம் 

(d) மகாோஷ்டிோ 

(e) மத்திய  ிேரதசம் 
 

Q103. எந்த வங்கியின் ஆப்ஸ் 2022 டிெிட்டல் 

சிஎக்ஸ் விருதுகதள ‘சிைந்த டிெிட்டல் CX – SME 

ஜகாடுப் னவுகளுக்காக’ ஜவன்றுள்ளது? 

(a) IndusInd வங்கி 

(b) ஆக்சிஸ் வங்கி 

(c) ICICI வங்கி 

(d) HDFC வங்கி 

(e) ஐடிஎஃப்சி முதல் வங்கி 
 

Q104.  ின்வருவனவற்ைில் யார் ஏப்ேல் 2022 இல் 

UPSC ததலவோக நியமிக்கப் ட்டுள்ளார்? 

(a) அப்ேெிதா சர்மா 

(b) எம் நடோென் 

(c) விரனாத்ோய் 

(d) மரனாஜ்ரசானி 

(e) அருணா ரகாஷ் 
 

Q105.  ின்வரும் எந்தப்  தடப்புக்காக மூத்த 

ஜ ங்காலி எழுத்தாளர் அமர் மித்ோ ஓ.ஜஹன்ைி 

 ாிசு 2022 ஜவன்றுள்ளார்? 

(a) துர்ரகஷ்நந்தினி 

(b) கான்புரோ 

(c) எகுஷ்டிகல்ர ா 

(d) க ால்குண்டலா 

(e) ரகாோ 
 

Q106.  ாகிஸ்தானின் எதிர்க்கட்சித் ததலவர், 

_______ நாட்டின் 23வது  ிேதமோக ர ாட்டியின்ைி 

ரதர்ந்ஜதடுக்கப் ட்டுள்ளார். 

(a) தசயத் குர்ஷித் அகமது ஷா 

(b) நவாஸ் ஜஷாீப் 

(c) ஜஷஹ் ாஸ் ஜஷாீப் 

(d) நிசார் அலி கான் 

(e) ஜசௌத்ாி ஜ ர்தவஸ் இலாஹி 

 

Q107. ஒவ்ஜவாரு ஆண்டும், முற்ர ாக்கான நேம்பு 

மண்டலக் ரகாளாைான (progressive nervous 

system disorder)  ார்கின்சன் ரநாதயப்  ற்ைிய 

விழிப்புணர்தவ ஏற் டுத்த ______ உலக 

 ார்கின்சன் தினமாக அனுசாிக்கப் டுகிைது. 

(a) ஏப்ேல் 15 

(b) ஏப்ேல் 14 

(c) ஏப்ேல் 13 

(d) ஏப்ேல் 12 

(e) ஏப்ேல் 11 

 

Q108. ரதசிய  ாதுகாப் ான தாய்தம தினம் 

(National Safe Motherhood Day-NSMD) 

இந்தியாவில் ஆண்டுரதாறும் ____________ அன்று 

அனுசாிக்கப் டுகிைது. 

(a) ஏப்ேல் 8 

(b) ஏப்ேல் 9 

(c) ஏப்ேல் 10 

(d) 11 ஏப்ேல் 

(e) ஏப்ேல் 12 

 

Q109. சிவகுமார் சுப்ேமணியம் சமீ த்தில் 

காலமானார். அவர் ஒரு ____________. 

(a)  த்திாிதகயாளர் 

(b) நடிகர் 

(c) இயக்குனர் 

(d) ஜ ாருளாதாே நிபுணர் 

(e)  ாடகர் 
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Q110. எந்த வங்கி விகாஸ் சிாி சம் த்-1111 என்ை 

புதிய தவப்புத் திட்டத்தத 

அைிமுகப் டுத்தியுள்ளது? 

(a) கர்நாடக விகாஸ் கிோமீனா வங்கி 

(b)  ாேத ஸ்ரடட் வங்கி 

(c) கனோ வங்கி 

(d) ரகேளா கிோமின் வங்கி 

(e) மகாோஷ்டிோ வங்கி 
 
Q111. 56 வது ஞானபீட விருதத ஜவன்ை 

புகழ்ஜ ற்ை அசாமிய கவிஞாின் ஜ யதேக் 

குைிப் ிடவும். 

(a)  ால்சந்திே ஜநமரட 

(b) தாரமாதர் ஜமௌரசா 

(c) ேகுவீர் ஜசௌதாாி 

(d) ரகதார்நாத் சிங் 

(e) நீலமணி பூகன் 
 
Q112. இந்தியாவின் 1வது உள்நாட்டிரலரய 

உருவாக்கப் ட்ட  ாலிஜசன்ட்ாிக் ஜசயற்தக 

முழங்கால் (polycentric prosthetic knee) "கடம்" ஐ 

(“Kadam”) எந்த ஐஐடி அைிமுகப் டுத்தியுள்ளது? 
(a) IISc- Bengaluru 
(b) IIT- ம் ாய் 

(c) IIT- ஜடல்லி 

(d) IIT-ஜமட்ோஸ் 

(e) IIT-ஜகௌஹாத்தி 
 
Q113. மனித விண்ஜவளிப்  யணத்தின் சர்வரதச 

தினம் ஏப்ேல் 12, _____ அன்று யூாி ககாாின் முதல் 

மனித விண்ஜவளிப்  யணத்தின் ஆண்டு 

நிதைதவக் குைிக்கும் வதகயில் ஆண்டுரதாறும் 

ஏப்ேல் 12 அன்று ஜகாண்டாடப் டுகிைது. 
(a) 1958 
(b) 1959 
(c) 1960 
(d) 1961 
(e) 1962 
 
Q114. மாதவ்பூர் ரமளா எந்த மாநிலத்தில் 

ஆண்டுரதாறும் நடத்தப் டுகிைது? 

(a) மகாோஷ்டிோ 

(b) பீகார் 

(c) குெோத் 

(d) ஹாியானா 

(e) உத்தேப்  ிேரதசம் 
 

Q115. ஐ ிஎல் வேலாற்ைில் ஓய்வு ஜ ற்ை முதல் 
வீேர்/ர ட்டர் யார்? 

(a) அெிங்க்யா ேஹாரன 
(b) எஸ். ஸ்ரீசாந்த் 
(c) அெித் சண்டிலா 
(d) சஞ்சு சாம்சன் 
(e) ஆர். அஸ்வின் 
 
Q116. வர்த்தகம் மற்றும் ஜதாழில்துதை 

அதமச்சகத்தின் தேவுகளின் டி, 2021-22ல் 
தாக்கல் ஜசய்யப் ட்ட காப்புாிதமகளின் 

எண்ணிக்தக என்ன? 
(a) 42,763  
(b) 66,440 
(c) 19,796 
(d) 30,074 
(e) 50,990 
 
Q117. FAO ஆல் ‘2021 உலக மே நகேம்’ என 
அங்கீகாிக்கப் ட்ட இந்திய நகேங்களின் 

ஜ யதேக் குைிப் ிடவும்? 
(a) இந்தூர் மற்றும் தஹதோ ாத் 
(b) ஜகால்கத்தா மற்றும் மும்த  
(c) மும்த  மற்றும் தஹதோ ாத் 
(d) மும்த  மற்றும் இந்தூர் 
(e) இந்தூர் மற்றும் மும்த   
 
Q118. ஆசாதிகா அமிர்த மரஹாத்சவ் 

ஜகாண்டாட்டங்களின் ஒரு  குதியாக 

அமிர்தசமாகம் மாநாடு எந்த அதமச்சகத்தால் 

ஏற் ாடு ஜசய்யப் ட்டது? 
(a) சமூக நீதி மற்றும் அதிகாேமளித்தல் 

அதமச்சகம் 
(b) ஜவளியுைவு அதமச்சகம் 
(c) ஜ ண்கள் மற்றும் குழந்ததகள் ரமம் ாட்டு 

அதமச்சகம் 
(d) கலாச்சாே அதமச்சகம் 
(e) உள்துதை அதமச்சகம் 
 
Q119. 2022 இல் இந்தியாவிற்கும் 

அஜமாிக்காவிற்கும் இதடயிலான ‘2+2’ 
அதமச்சர்கள் ர ச்சுவார்த்தத, இருதேப்பு 

உதேயாடலின் எந்தப்  திப் ாகும்? 
(a) 4th 
(b) 3rd 
(c) 5th 
(d) 6th 
(e) 1st 
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Q120. ஏர்ர ார்ட்ஸ் கவுன்சில் இன்டர்ரநஷனல் 

(ஏசிஐ) உலகத்தின் கணக்ஜகடுப் ின் டி 2021 

ஆம் ஆண்டிற்கான உலகின்  ே ேப் ான விமான 

நிதலயமாக எந்த விமான நிதலயம் 

உருஜவடுத்துள்ளது? 

(a) ஹாங்காங் சர்வரதச விமான நிதலயம் 

(b) Guangzhou Bai Yun சர்வரதச விமான 

நிதலயம் 

(c) ஷாங்காய் புடாங் சர்வரதச விமான நிதலயம் 

(d) ஜடன்வர் சர்வரதச விமான நிதலயம் 

(e) ஹார்ட்ஸ்ஃபீல்ட்-ொக்சன் அட்லாண்டா 

சர்வரதச விமான நிதலயம் 

 

Q121. சமூகப் ஜ ாறுப்புப்  ிாிவில் 80வது 

ஸ்ரகாச் (SKOCH) விருதில் தங்கப்  தக்கத்தத 

ஜவன்ை இந்திய ஜ ாதுத்துதை நிறுவனம் எது? 

(a) NHPC லிமிஜடட் 

(b) இந்திய ஸ்டீல் ஆதணயம் 

(c) ONGC 

(d) ரதசிய கனிம வளர்ச்சிக் கழகம் 

(e) BPCL 

 

Q122. இந்தியாவில் ஒவ்ஜவாரு ஆண்டும் ஏப்ேல் 

13 அன்று சியாச்சின் தினம் 

ஜகாண்டாடப் டுகிைது. 2022 இல், எந்த நாளின் 

ஆண்டு விழா ஜகாண்டாடப் டுகிைது? 

(a) 41st 
(b) 31st 
(c) 38th 
(d) 27th 
(e) 29th 
 

 

Q123. எந்த நாள் சர்வரதச ததலப் ாதக 

தினமாக ஆண்டுரதாறும் ஜகாண்டாடப் டுகிைது? 

(a) 13 April 
(b) 12 April 
(c) 11 April 
(d) 10 April 
(e) 09 April 
 

Q124. வன விலங்குகளுக்கு சட்டப்பூர்வ உாிதம 

வழங்கிய உலகின் முதல் நாடு எது? 

(a) கானா 

(b) ஈக்வடார் 

(c) ரடாரகா 

(d) புர்கினா  ாரசா 

(e) ஜ னின் 

 

Q125. 2021-22 இல் அதிக ரததவ காேணமாக 

இந்தியாவில் தங்கத்தின் இைக்குமதி 33.34% 

அதிகாித்து ₹_____________ ஆக உள்ளது. 

(a) $29.12 billion 
(b) $37.29 billion 
(c) $46.14 billion 
(d) $74.24 billion 
(e) $85.75 billion 
 

Q126. சாகஸ் ரநாதயப்  ற்ைிய ஜ ாது 

விழிப்புணர்தவயும்  ார்தவதயயும் 

மக்களிதடரய ஏற் டுத்த ______ அன்று உலக 

சாகஸ் ரநாய் (Chagas Disease) தினம் 

அனுசாிக்கப் டுகிைது. 

(a) ஏப்ேல் 11 

(b) ஏப்ேல் 12 

(c) ஏப்ேல் 13 

(d) 14 ஏப்ேல் 

(e) ஏப்ேல் 15 

 

Q127. 2021 ஆம் ஆண்டின் EY 

ஜதாழில்முதனரவாோக யார் 

ஜ யாிடப் ட்டுள்ளனர்? 

(a) ஹர்ஷில் மாத்தூர் 

(b) கிாிஷ் மாத்ருபூதம் 

(c) விடித் ஆத்ரே 

(d) சாஹில்  ருவா 

(e) ஃ ால்குனி நாயர் 
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Q128. FY23 க்கு தமயம் நிர்ணயித்த ஜசாத்து 

 ணமாக்குதல் இலக்கு என்ன? 

(a) 88,000 crore 

(b) 96,000 crore 

(c) 80,000 crore 

(d) 75,000 crore 

(e) 65,000 crore 

 

Q129. WTO இன்  டி 2022 இல் உலகளாவிய 

வர்த்தக வளர்ச்சி மதிப்பீடு என்ன? 

(a) 1 சதவீதம் 

(b) 2 சதவீதம் 

(c) 3 சதவீதம் 

(d) 4 சதவீதம் 

(e) 5 சதவீதம் 

 

Q130. எந்த அதமச்சகம் 14 மாநிலங்கள் மற்றும் 

யூனியன்  ிேரதசங்களில் உள்ள 126 

நகேங்களுக்கு கூடுதலாக ‘SVANidhi se Samriddhi’ 

திட்டத்தத ஜதாடங்கியுள்ளது? 

(a) விவசாயம் மற்றும் விவசாயிகள் நல 

அதமச்சகம் 

(b) வீட்டுவசதி மற்றும் நகர்ப்புை விவகாேங்கள் 

அதமச்சகம் 

(c) நிதி அதமச்சகம் 

(d) ஊேக வளர்ச்சி அதமச்சகம் 

(e) குறு சிறு மற்றும் நடுத்தே நிறுவனங்களின் 

அதமச்சகம் 

 

Q131. எண்ஜணய் மற்றும் எாிவாயு துதையில் 

டிெிட்டல் மாற்ைத்தத விதேவு டுத்த 

தமக்ரோசாப்ட் உடன் எந்த நிறுவனம் 

ஒத்துதழத்துள்ளது? 

(a)  ாேத் ஜ ட்ரோலியம் கார்ப் ரேஷன் 

லிமிஜடட் 

(b) ஆயில் இந்தியா லிமிஜடட் 

(c) இந்தியன் ஆயில் கார்ப் ரேஷன் லிமிஜடட் 

(d) எண்ஜணய் மற்றும் இயற்தக எாிவாயு கழகம் 

(e) ஹிந்துஸ்தான் ஜ ட்ரோலியம் கார்ப் ரேஷன் 

லிமிஜடட் 

 

Q132. நுகர்ரவார் விதலக் குைியீட்டால் (CPI) 

அளவிடப் டும் இந்தியாவின் சில்லதை 

 ணவீக்கம் மார்ச் 2022 மாதத்தில் __________% ஆக 

உயர்ந்தது. 
(a) 5.51% 
(b) 5.79% 
(c) 5.99% 
(d) 6.07% 
(e) 6.95% 
 
Q133.  ின்வருவனவற்ைில் யார் ஐசிசி கிாிக்ஜகட் 

கமிட்டியில் உறுப் ினர் வாாியப்  ிேதிநிதியாக 
(Member Board Representative) 
நியமிக்கப் ட்டுள்ளார்? 

(a) ஜசௌேவ் கங்குலி 

(b) ஜெய் ஷா 

(c) மரஹல ெயவர்தன 

(d) ோகுல் டிோவிட் 

(e) ேரமஷ்  வார் 
 
Q134.  ின்வரும் நாடுகளில் 2026 காமன்ஜவல்த் 

விதளயாட்டுப் ர ாட்டிகதள நடத்தும் நாடு எது? 

(a) இத்தாலி 

(b) UK 

(c) ஸ்ஜ யின் 

(d) ஆஸ்திரேலியா 

(e) அஜமாிக்கா 
 
Q135. அம்ர த்கர் ஜெயந்தி (பீம் ஜெயந்தி 

என்றும் அதழக்கப் டுகிைது)  ா ாசாரகப் 

டாக்டர் பீம் ோவ் அம்ர த்காின்  ிைந்தநாதள 

நிதனவுகூரும் வதகயில் ______ அன்று 

ஜகாண்டாடப் டுகிைது. 

(a) ஏப்ேல் 12 

(b) 13 ஏப்ேல் 

(c) ஏப்ேல் 14 

(d) 15 ஏப்ேல் 

(e) ஏப்ேல் 16 
 
Q136. உலக கதல தினம் ஒவ்ஜவாரு ஆண்டும் 

உலகளவில் _____ அன்று அனுசாிக்கப் டுகிைது. 

(a) ஏப்ேல் 11 

(b) ஏப்ேல் 12 

(c) ஏப்ேல் 13 

(d) 14 ஏப்ேல் 

(e) ஏப்ேல் 15 
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Q137. இமாச்சலப்  ிேரதசத்தில் ஏப்ேல் 15ஆம் 

ரததி ஹிமாச்சல் தினம் அனுசாிக்கப் டுகிைது. 

இமாச்சலப்  ிேரதசம் இந்தியாவின் ____ 

மாநிலமாக மாைியது. 
(a) 16th 
(b) 17th 
(c) 18th 
(d) 19th 
(e) 20th 
 
Q138.  ின்வருவனவற்ைில் ஜதாழுரநாய்க்கான 

சர்வரதச காந்தி விருதுகள், 2021 வழங்கியவர் 

யார்? 

(a) சப்னாதிாி ாதி 

(b) ோதிகா சிங்கால் 

(c) ர ோசிாியர் விரனாத் சர்மா 

(d) டாக்டர். பூஷன் குமார் 

(e) ரொதி ாசு 
 
Q139. நியூசிலாந்து கிாிக்ஜகட் (NZC) விருதுகளில் 

நியூசிலாந்து ரவகப் ந்து வீச்சாளர் _________க்கு சர் 

ாிச்சர்ட் ஹாட்லீ  தக்கம் வழங்கப் ட்டது. 

(a) டிம் சவுத்தி 

(b) டிஜேன்ட் ர ால்ட் 

(c) ரடாில் மிட்ஜசல் 

(d) தமக்ரகல்  ிரேஸ்ஜவல் 

(e)  ிரளர் டிக்னர் 
 
Q140. எந்த மாநில அேசு முன்னாள் ோணுவ 

வீேர்கள் மற்றும் இதளஞர்களுக்காக ‘ஹிம் 

 ிேஹாி’ திட்டத்தத ஜசயல் டுத்தவுள்ளது? 

(a) நாகாலாந்து 

(b) சிக்கிம் 

(c) உத்தேகாண்ட் 

(d) மணிப்பூர் 

(e) இமாச்சல  ிேரதசம் 
 

Q141.  ிோன்சின் ஆர்லியன்ஸ் நகாில் 

நதடஜ ற்ை ஆர்லியன்ஸ் மாஸ்டர்ஸ் 

ர ட்மிண்டன் ர ாட்டி 2022ல் ஆண்கள் 

ஒற்தையர்  ிாிவில் ஜவள்ளி ஜவன்ைவர் யார்? 

(a)  ிாியன்ஷு ோொவத் 

(b) சிோஜக்ஷட்டி 

(c) சு ங்கர்ரட 

(d) சு ங்கர்ரட 

(e) மிதுன் மஞ்சுநாத் 
 

Q142.  ிேதமர் நரேந்திே ரமாடி சமீ த்தில் 

 ிேதான் மந்திாி சங்கேஹாலயாதவ திைந்து 

தவத்தார். சங்க்ேஹாலயாவின் ரலாரகா 

______________ ஐக் குைிக்கிைது. 

(a) தர்ம சக்கேத்தத தவத்திருக்கும் இந்திய 

மக்களின் தககள் 

(b) ரதசியக் ஜகாடிதய ஏந்தியிருக்கும் இந்திய 

மக்களின் தககள் 

(c) சன்சாத்தத தவத்திருக்கும் இந்திய மக்களின் 

தககள் 

(d) இந்திய வதே டத்தத தவத்திருக்கும் இந்திய 

மக்களின் தககள் 

(e) ரமரல எதுவும் இல்தல 
 

Q143.  ின்வரும் எந்த IIT ஆனது IAF உடன் 

ஜதாழில்நுட்  ரமம் ாடு மற்றும்  ல்ரவறு ஆயுத 

அதமப்புகளின் வாழ்வாதாேத்திற்கான 

உள்நாட்டு தீர்வுகதளக் கண்டைிவதற்காக 

புாிந்துணர்வு ஒப் ந்தத்தில் 

தகஜயழுத்திட்டுள்ளது? 

(a) இந்திய ஜதாழில்நுட்  நிறுவனம் ஜடல்லி 

(b) இந்திய ஜதாழில்நுட்  நிறுவனம்  ம் ாய் 

(c) இந்திய ஜதாழில்நுட்  நிறுவனம் கான்பூர் 

(d) இந்திய ஜதாழில்நுட்  நிறுவனம்  ாலக்காடு 

(e) இந்திய ஜதாழில்நுட்  நிறுவனம் ஜமட்ோஸ் 
 

Q144. டி20யில் 10 ஆயிேம் ேன்கதள கடந்த 

ஏழாவது வீேர் யார்? 

(a) விோட் ரகாலி 

(b) கிைிஸ் ஜகய்ல் 

(c) ரடவிட் வார்னர் 

(d) ரோஹித் சர்மா 

(e) கீேன் ஜ ால்லார்ட் 
 

Q145. உலக வங்கி அதன் இரு வருட “ஜதற்காசிய 

ஜ ாருளாதாே கவனம்” அைிக்தகயில் 2022/23 

நிதியாண்டில் இந்தியாவின் GDP வளர்ச்சிக் 

கணிப்த  _______ ஆகக் குதைத்துள்ளது. 

(a) 8 சதவீதம் 

(b) 9 சதவீதம் 

(c) 10 சதவீதம் 

(d) 11 சதவீதம் 

(e) 12 சதவீதம் 
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Q146. யாதனகதள காப் ாற்றும் நாள் என்று 

எந்த நாள் ஜகாண்டாடப் டுகிைது? 

(a) ஏப்ேல் 15 

(b) ஏப்ேல் 16 

(c) ஏப்ேல் 14 

(d) ஏப்ேல் 13 

(e) ஏப்ேல் 17 
 

Q147. 'இரும்பு கற்தை' ரலசர் ஏவுகதண-

தற்காப்பு அதமப்பு என் து உலகின் முதல் 

ஆற்ைல் அடிப் தடயிலான ஆயுத அதமப் ாகும், 

இது வான்வழிப் ஜ ாருதள அழிக்க ரலசர் 

கற்தைதயப்  யன் டுத்துகிைது. எந்த நாடு இந்த 

அதமப்த  உருவாக்கியுள்ளது? 

(a) இஸ்ரேல் 

(b) ேஷ்யா 

(c)  ிோன்ஸ் 

(d) அஜமாிக்கா 

(e) சீனா 
 

Q148. எந்த இடத்தில் ரக ரக  ரடல் சூப் ர் 

ஸ்ஜ ஷாலிட்டி மருத்துவமதனதய  ிேதமர் 

ரமாடி சமீ த்தில் திைந்து தவத்தார்? 

(a) மால்டா 

(b)  ாலி 

(c) த சா ாத் 

(d) புஜ் 

(e) இந்தூர் 
 

Q149. உலக குேல் தினம் ஆண்டுரதாறும்________ 

அன்று அனுசாிக்கப் டுகிைது. 

(a) ஏப்ேல் 15 

(b) ஏப்ேல் 16 

(c) ஏப்ேல் 14 

(d) ஏப்ேல் 13 

(e) ஏப்ேல் 17 
 

Q150. 2022 உலக குேல் தினத்தின் தீம் என்ன? 

(a) ஒரு உலகம்  ல குேல்கள் 

(b) மனித குேல் 

(c) உங்கள் குேதல உயர்த்தவும் 

(d) உங்கள் குேலில் கனிவாக இருங்கள் 

(e) அருதமயான குேல் 
 

Q151. மால்கம் ஆதிரசஷியா விருது 2022க்கு 

ரதர்ந்ஜதடுக்கப் ட்ட இந்தியப் ஜ ாருளாதாே 

நிபுணர் மற்றும் அேசியல் விமர்சகாின் ஜ யதேக் 

குைிப் ிடவும். 

(a) நாரகஷ்வர் ஜேட்டி 

(b) நாிந்தர் சிங் க ானி 

(c) அனுக்ருதி உ ாத்யாய் 

(d) நமிதா ரகாகரல 

(e)  ிே ாத்  ட்நாயக் 
 
Q152. இந்தியாவின் இேண்டாவது ஜ ாிய 

வங்கியான  ஞ்சாப் ரநஷனல் வங்கி அதன் _____ 

நிறுவன தினத்தத ஏப்ேல் 12, 2022 அன்று 

ஜகாண்டாடியது 
(a) 125th 
(b) 126th 
(c) 127th 
(d) 128th 
(e) 129th 
 
Q153. 71வது சீனியர் ரநஷனல் கூதடப் ந்து 

சாம் ியன்ஷிப் ஆண்கள்  ிாிவில் எந்த அணி 

ஜவன்ைது? 

(a) கர்நாடகா 

(b) ஹாியானா 

(c) உத்தேப் ிேரதசம் 

(d)  ஞ்சாப் 

(e) தமிழ்நாடு 
 
Q154. 2023 எஃப்ஐஎச் ஆண்கள் ஹாக்கி உலகக் 

ரகாப்த யின் ரலாரகாதவ  ின்வரும் எந்த 

இந்தியாவின் மாநிலத்தில் ஜவளியிட்டது? 

(a) உத்தே ிேரதசம் 

(b) ோெஸ்தான் 

(c)  ஞ்சாப் 

(d) ஒடிசா 

(e) இமாச்சல  ிேரதசம் 
 
Q155. 71வது சீனியர் ரநஷனல் கூதடப் ந்து 

சாம் ியன்ஷிப் ஜ ண்கள்  ிாிவில் எந்த அணி 

ஜவன்ைது? 

(a) ஜதலுங்கானா 

(b) இந்திய இேயில்ரவ 

(c)  ஞ்சாப் 

(d) தமிழ்நாடு 

(e) குெோத் 
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Q156. ‘ஹனுமன்ெி சார் தாம்’ திட்டத்தின் கீழ், 

நாட்டின் ரமற்கு திதசயில் உள்ள ஹனுமான் 

ெியின் 108 அடி உயே சிதலதய  ிேதமர் ரமாடி 

எந்த நகேத்தில் திைந்து தவத்தார்? 

(a)  டன் 

(b)  ாவ்நகர் 

(c) ரமார் ி 

(d) புஜ் 

(e) சிம்லா 
 
Q157. உலக ஹீரமா ிலியா தினம் ஒவ்ஜவாரு 

ஆண்டும் __________ அன்று அனுசாிக்கப் டுகிைது. 

(a) 19 ஏப்ேல் 

(b) 16 ஏப்ேல் 

(c) ஏப்ேல் 18 

(d) 17 ஏப்ேல் 

(e) 20 ஏப்ேல் 
 
Q158. மஞ்சு சிங் சமீ த்தில் காலமானார். அவள் 

ஒரு _________. 

(a) நடிகர் 

(b)  ாடலாசிாியர் 

(c) எழுத்தாளர் 

(d)  த்திாிதகயாளர் 

(e) கிளாசிக்கல்  ாடகர் 
 
Q159. ‘ஸ்வாநிதி ரச சம்ாித்தி’யின் இேண்டாம் 

கட்டம் எத்ததன நகேங்களில் 

ஜதாடங்கப் ட்டுள்ளது? 
(a) 129 
(b) 122 
(c) 126 
(d) 121 
(e) 120 
 

 

Q160. புதுதம (ஜ ாது) - மத்திய  ிாிவின் கீழ் 

2020 ஜ ாது நிர்வாகத்தில் சிைந்து 

விளங்குவதற்கான  ிேதம மந்திாி விருதுக்கு 

எந்தத் திட்டம் ரதர்ந்ஜதடுக்கப் ட்டுள்ளது? 

(a) PM முத்ோ ரயாஜ்னா 

(b)  ிேதமர் ெீவன் ரொதி பீமா ரயாெனா 

(c) ஸ்மார்ட் சிட்டிஸ் மிஷன் 

(d) ஸ்டாண்ட் அப் இந்தியா 

(e) உடான் திட்டம் (UDAN scheme) 

 

Q161.  ிேதம மந்திாிகளின் அருங்காட்சியகத்தின் 

அதிகாேப்பூர்வ டிெிட்டல் ர ஜமண்ட் 

 ார்ட்னோக மாைியுள்ள நிறுவனம் எது? 

(a) PhonePe 

(b) Google Pay 

(c) Amazon Pay 

(d) Paytm 

(e) BharatPe 

 

Q162. ஐக்கிய நாடுகளின் ஜ ாருளாதாே மற்றும் 

சமூக கவுன்சிலின் (ECOSOC) எந்த ஜ ாிய 

அதமப் ிற்கு இந்தியா 

ரதர்ந்ஜதடுக்கப் ட்டுள்ளது? 

(a) ஜ ாருளாதாே, சமூக மற்றும் கலாச்சாே 

உாிதமகளுக்கான குழு 

(b) சமூக ரமம் ாட்டுக்கான ஆதணயம் 

(c) வளர்ச்சிக்கான அைிவியல் மற்றும் 

ஜதாழில்நுட்  ஆதணயம் 

(d) அேசு சாோ நிறுவனங்களுக்கான குழு 

(e) ரமரல உள்ள அதனத்தும் 

 

Q163. ரதசிய தேவு மற்றும்  குப் ாய்வு தளத்தத 

(NDAP) ஜதாடங்கப்ர ாவதாக எந்த அதமப்பு 

அைிவித்துள்ளது? 

(a) ரதசிய வளர்ச்சி கவுன்சில் 

(b) NITI ஆரயாக் 

(c) இந்தியாவில் முதலீடு ஜசய்யுங்கள் 

(d) இந்திய சிறு ஜதாழில்கள் ரமம் ாட்டு வங்கி 

(e) மத்திய விெிஜலன்ஸ் கமிஷன் 
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Q164. இந்தியாவின் முன்னணி நீச்சல் வீேர் 

சென் ிேகாஷ், ரடனிஷ் ஓ னில் ஆண்களுக்கான 

200மீ தங்கப்  தக்கத்தத  ின்வரும் எந்தப் 

 ிாிவில் ஜவன்ைார்? 

(a)  ட்டாம்பூச்சி 

(b) ஃப்ாீஸ்தடல் 

(c) ர க் ஸ்ட்ரோக் 

(d) மார் கப்  க்கவாதம் 

(e) இதவ எதுவும் இல்தல 
 
Q165.  ார்தவயற்ரைாருக்கான இந்தியாவின் 

முதல் வாஜனாலி ரசனல், _________ என 

ஜ யாிடப் ட்டது, மகாோஷ்டிோவின் நாக்பூாில் 

ஜதாடங்கப் ட்டது. 

(a) ரேடிரயா அரனாகி 

(b) ரேடிரயா  ேம் 

(c) ரேடிரயா ருத்ோ 

(d) ரேடிரயா அக்ஷ் 

(e) ரேடிரயா சக்ஷம் 
 
Q166. உலக வங்கி அைிக்தகயின் டி, 

இந்தியாவில் தீவிே வறுதம 2011 உடன் 

ஒப் ிடும்ர ாது 2019 இல் ____________ 

குதைந்துள்ளது. 
(a) 9.1% 
(b) 10.2% 
(c) 11.5% 
(d) 12.3% 
(e) 13.6% 
 
Q167. மார்ச் 2022 இல் ஜமாத்த விதலக் குைியீடு 

(WPI) அடிப் தடயிலான  ணவீக்கம் ____ ஆக 

உயர்ந்துள்ளது. 
(a) 10.21% 
(b) 11.49% 
(c) 12.74% 
(d) 13.96% 
(e) 14.55% 
 
Q168. கர்நாடகாவின் மூதள சுகாதாே 

முன்முயற்சியின் தூதோக நியமிக்கப் ட்டவர் 

யார்? 

(a)  ங்கஜ் திாி ாதி 

(b) ெஸ் ிாித் பும்ோ 

(c) மரனாஜ்  ாஜ் ாய் 

(d) ோ ின் உத்தப் ா 

(e) ோஜ்குமார் ோவ் 
 

Q169. இந்திய இோணுவத்தின் திாிசக்தி கார்ப்ஸ் 

_________ இல் உள்ள டீஸ்டா ஃபீல்ட் ஃ யர் 

ரேஞ்சில் (TFFR) ஒருங்கிதணந்த தீ சக்தி  யிற்சி 

EX KRIPAN SHAKTI ஐ ஏற் ாடு ஜசய்துள்ளது. 

(a) குெோத் 

(b) கர்நாடகா 

(c) ஒடிசா 

(d) ரகேளா 

(e) ரமற்கு வங்காளம் 
 
Q170. “The Boy Who Wrowte a Constitution: A 

play for Children on Human Rights” என்ை புதிய 

புத்தகத்தின் ஆசிாியர் யார்? 

(a) நவ்தீப் சிங் கில் 

(b) மிதிரலஷ் திவாாி 

(c) ோரெஷ் தல்வார் 

(d) ோெீவ்  ாட்டியா 

(e) அனிருத் சூாி 
 

Q171.  ிேபுல்லா கர் சமீ த்தில் காலமானார். 

அவர் ஒரு/ஒரு ________. 

(a) இதசக்கதலஞன் 

(b) கவிஞர் 

(c) கதக் நடனக் கதலஞர் 

(d) நடிகர் 

(e)  ாேம் ாிய  ாடகர் 
 

Q172. கல்லீேல் ரநாய்க்கான காேணங்கள்  ற்ைிய 

விழிப்புணர்தவ  ேப்புவதற்காக ஆண்டுரதாறும் 

______ அன்று உலக கல்லீேல் தினம் 

அனுசாிக்கப் டுகிைது. 

(a) ஏப்ேல் 18 

(b) 19 ஏப்ேல் 

(c) 20 ஏப்ேல் 

(d) 21 ஏப்ேல் 

(e) 22 ஏப்ேல் 
 

Q173. 12வது சீனியர் ஆடவர் ரதசிய ஹாக்கி 

சாம் ியன்ஷிப் ின் சாம் ியனாக  ின்வரும் அணி 

எது? 

(a) மகாோஷ்டிோ 

(b) கர்நாடகா 

(c) தமிழ்நாடு 

(d) ஹாியானா 

(e)  ஞ்சாப் 
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Q174. அடுத்த ோணுவ தள தியாக 

நியமிக்கப் ட்டவர் யார்? 

(a) நவ் குமார் கந்தூாி 

(b) ோணா  ிேதாப் கலிதா 

(c) மரனாஜ்  ாண்ரட 

(d) அெய் சிங் 

(e) உர ந்திே திரவதி 

 

Q175.  ின்வரும் எந்த உச்ச அதமப்பு அதன் 

புதிய ததலவோக  ிமல் ரகாத்தாாிதய 

நியமித்துள்ளது? 

(a) அகில இந்திய ஜதாழில்நுட் க் கல்வி 

கவுன்சில் 

(b) இந்திய உணவு மற்றும் விவசாய சத  

(c) ரவளாண்தம மற்றும்  தப் டுத்தப் ட்ட 

உணவுப் ஜ ாருட்கள் ஏற்றுமதி ரமம் ாட்டு 

ஆதணயம் 

(d) இந்திய உணவு  ாதுகாப்பு மற்றும் தே 

நிர்ணய ஆதணயம் 

(e) இந்திய  ருப்பு மற்றும் தானியங்கள் சங்கம் 

 

Q176. முதல் ஆயுஷ்மான்  ாேத்-உடல்நலம் 

மற்றும் ஆரோக்கிய தமயம் ____________ அன்று 

ஜதாடங்கப் ட்டது. 

(a) ஏப்ேல் 2018 

(b)  ிப்ேவாி 2019 

(c) மார்ச் 2019 

(d)  ிப்ேவாி 2020 

(e) ெனவாி 2021 

 

Q177. உக்தேன் மீதான ேஷ்யாவின் 

 தடஜயடுப் ின் தாக்கங்கள் காேணமாக உலக 

வங்கி 2022 ஆம் ஆண்டிற்கான உலகளாவிய 

வளர்ச்சி கணிப்த  _______% ஆக குதைத்துள்ளது. 

(a) 1.5% 

(b) 2.7% 

(c) 3.2% 

(d) 4.4% 

(e) 5.8% 

 

Q178. எஸ் ிஐ அதன் IFSC கிஃப்ட் சிட்டி கிதள 

மூலம் "மிக சிைந்த விதலயில்" 

ஒருங்கிதணக்கப் ட்ட கடன் வசதி மூலம் 

_______________ 3 ஆண்டு நிதிதய திேட்டியுள்ளது. 

(a) $100 மில்லியன் 

(b) $150 மில்லியன் 

(c) $250 மில்லியன் 

(d) $300 மில்லியன் 

(e) $500 மில்லியன் 

 

Q179. Mastercard&DiPocket உடன் உலகின் 

1வது கிாிப்ரடா-ர க்ட் ர ஜமண்ட் கார்தட 

அைிமுகப் டுத்திய நிறுவனம் எது? 

(a) Torque 

(b) Aave 

(c) Nuo 

(d) Nexo 

(e) Celcius 

 

Q180. சிைந்த-இன்-கிளாஸ் எண்டர் ிதேஸ் 

ர ஜமண்ட்ஸ் ஹப்த  (EPH) கட்டதமத்ததற்காக, 

‘ர ஜமண்ட் சிஸ்டம் டிோன்ஸ்ஃ ர்ரமஷன்’ 

 ிாிவின் கீழ், எந்த வங்கி உலகளாவிய ‘ஜசலண்ட் 

மாடல் ர ங்க்’ விருதத ஜவன்றுள்ளது? 

(a) ர ங்க் ஆஃப்  ரோடா 

(b)  ாேத ஸ்ரடட் வங்கி 

(c) IndusInd வங்கி 

(d) HDFC வங்கி 

(e) ஆர் ிஎல் வங்கி 

 

Q181. ஸ்ஜ யினின் காஸ்டில்-லா மஞ்சாவில் 

நதடஜ ற்ை 48-வது லா ரோடா சர்வரதச ஓ ன் 

ஜசஸ் ர ாட்டியில்  ட்டத்தத ஜவன்ை இந்திய 

கிோண்ட்மாஸ்டர் யார்? 

(a) ஆர்  ிேக்ஞானந்தா 

(b) ஜதாம்மோெுகுரகஷ் 

(c) ஹர்ஷித் ோொ 

(d) சங்கல்ப் குப்தா 

(e) மித்ே ாகுஹா 
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Q182. ஐநா சீன ஜமாழி தினம் ஆண்டுரதாறும் 

_____ அன்று அனுசாிக்கப் டுகிைது. காங்ெிக்கு 

அஞ்சலி ஜசலுத்த நாள் ரதர்வு 

ஜசய்யப் ட்டுள்ளது. 

(a) ஏப்ேல் 16 

(b) ஏப்ேல் 17 

(c) ஏப்ேல் 18 

(d) ஏப்ேல் 19 

(e) ஏப்ேல் 20 
 

Q183. இந்தியாவின் முதல் தகயடக்க சூாிய 

கூதே அதமப்பு எங்கு திைக்கப் ட்டது? 

(a) ோெஸ்தான் 

(b) குெோத் 

(c) மத்திய  ிேரதசம் 

(d) மகாோஷ்டிோ 

(e) ரகேளா 
 

Q184. சர்வரதச நாணய நிதியம் (IMF) FY23 இல் 

இந்தியாவின் ஜமாத்த உள்நாட்டு உற் த்தியின் 

(GDP) வளர்ச்சிக் கணிப்த  _____ ஆகக் 

குதைத்துள்ளது. 

(a) 10.2 சதவீதம் 

(b) 9.2 சதவீதம் 

(c) 8.2 சதவீதம் 

(d) 7.2 சதவீதம் 

(e) 6.2 சதவீதம் 
 

Q185.  ின்வருவனவற்ைில் விப்ரோ இந்தியா 

நாட்டின் ததலவோக நியமிக்கப் ட்டவர் யார்? 

(a) சஞ்சீவ்தாம் 

(b) சுமித் சிங்கால் 

(c) விெய் திாி ாதி 

(d) ரோஷன் ஷர்மா 

(e) சத்யஈஸ்வேன் 
 

Q186. உலக  தடப் ாற்ைல் மற்றும் புதுதம 

தினம் ஆண்டுரதாறும் எந்த நாளில் 

ஜகாண்டாடப் டுகிைது? 

(a) 21 ஏப்ேல் 

(b) 19 ஏப்ேல் 

(c) 20 ஏப்ேல் 

(d) 18 ஏப்ேல் 

(e) 22 ஏப்ேல் 
 

Q187. இந்தியாவில் முதல் சுத்தமான  சுதம 

தஹட்ேென் ஆதல எந்த மாநிலத்தில் 

திைக்கப் ட்டுள்ளது? 

(a) மகாோஷ்டிோ 

(b) அசாம் 

(c) ஜதலுங்கானா 

(d) சிக்கிம் 

(e) திாிபுோ 

 

Q188. சமீ த்தில் இந்திய கடற் தடயால் 

ஜதாடங்கப் ட்ட திட்டம் 75 இன் கீழ் ஸ்கார்பீன் 

வகுப் ில் ஆைாவது மற்றும் இறுதி நீர்மூழ்கிக் 

கப் லின் ஜ யர் என்ன? 

(a) கேஞ்ச் 

(b) வர்ஷா 

(c) வாகீர் 

(d) ரவலா 

(e) வாக்ஷீர் 

 

Q189. இந்தியாவில் சிவில் சர்வீசஸ் தினம் எந்த 

நாளில் அனுசாிக்கப் டுகிைது? 

(a) 19 ஏப்ேல் 

(b) 21 ஏப்ேல் 

(c) 20 ஏப்ேல் 

(d) 18 ஏப்ேல் 

(e) 22 ஏப்ேல் 

 

Q190. உலக  தடப் ாற்ைல் மற்றும் புதுதம நாள் 

2022 இன் தீம் என்ன? 

(a)  தடப் ாற்ைல் மற்றும் புதுதமகதளக் 

ஜகாண்டு வாருங்கள் 

(b) சிக்கதலத் தீர்ப் தில்  தடப் ாற்ைல் மற்றும் 

புதுதம 

(c) நிதலயான வளர்ச்சிக்கான ஆக்கப்பூர்வமான 

ஜ ாருளாதாேத்ததக் ஜகாண்டாடுதல் 

(d) ஒத்துதழப்பு 

(e) கதல அழகு 
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Q191. எந்த மாநிலம்/யூனியன்  ிேரதசத்தில் 

 ல்ரவறு திட்டங்கள் ஜதாடர் ான மக்கள் தங்கள் 

புகார்கதள ஆன்தலனில்  திவு ஜசய்ய உதவும் 

ரநாக்கில் ‘ென் நிக்ோனி’ (‘Jan Nigrani’) என்ை 

ஜசயலிதய அைிமுகப் டுத்தியுள்ளது? 

(a) லடாக் 

(b) மணிப்பூர் 

(c) டாமன் &தடயூ 

(d) அருணாச்சல  ிேரதசம் 

(e) ெம்மு &காஷ்மீர் 

 

Q192. ஒரு நிறுவனத்தத ரநாக்கி ரமல் அடுக்கில் 

உள்ள NBFCகளின் ஜமாத்த ஜவளிப் ாட்தட 

மூலதனத் தளத்தில் _____% என RBI மூடியுள்ளது. 

(a) 5% 

(b) 10% 

(c) 15% 

(d) 20% 

(e) 25% 

 

Q193. இந்திய ாிசர்வ் வங்கி (ஆர் ிஐ) மணப்புேம் 

ஃத னான்ஸ் லிமிஜடட் மீது உங்கள் 

வாடிக்தகயாளதே அைிந்து ஜகாள்ளாததற்காக ரூ 

______  ண அ ோதம் விதித்துள்ளது. 

(a) ரூ 10.50 லட்சம் 

(b) ரூ 17.63 லட்சம் 

(c) ரூ 52.56 லட்சம் 

(d) ரூ 90 லட்சம் 

(e) ரூ 93 லட்சம் 

 

 

Q194. அஜமாிக்க துதண ெனாதி தி கமலா 

ஹாாிஸின்  ாதுகாப்பு ஆரலாசகோக 

நியமிக்கப் ட்டவர் யார்? 

(a)  ிே ாத்  ட்நாயக் 

(b) ரகதன்ெி  ிேவுன் ொக்சன் 

(c) ஆம் ர்  ிோக்கன் 

(d) பூஷன் குமார் 

(e) சாந்தி ரசதி 

 

Q195. டிெிட்டல் இன்சூேன்ஸ் நிறுவனத்தின் 

புதிய நிர்வாக இயக்குநர் (MD) மற்றும் ததலதம 

நிர்வாக அதிகாாி (CEO) ஆகியவர்களில் யார் 

நியமிக்கப் ட்டுள்ளனர்? 

(a) மரகஷ் வர்மா 

(b) அந்ரதானி ஜஹரேடியா 

(c) அருணா ரகாஷ் 

(d) ெஸ்லீன் ரகாலி 

(e) அப்ேெிதா ஷர்மா 

 

Q196. ‘Fincluvation’ என் து எந்த வங்கியால் 

ஜதாடங்கப் ட்ட நிதி உள்ளடக்கிய 

முயற்சியாகும்? 

(a) Paytm ர ஜமண்ட் வங்கி 

(b) என்எஸ்டிஎல் ர ஜமன்ட் ர ங்க் 

(c) ெிரயா ர ஜமண்ட் வங்கி 

(d) ஏர்ஜடல் ர ஜமண்ட் வங்கி 

(e) இந்தியா ர ாஸ்ட் ர ஜமண்ட்ஸ் வங்கி 

 

Q197.  ிேதமர் நரேந்திே ரமாடி சமீ த்தில் 

குெோத்தில் உள்ள தாரஹாடில் ஏற் ாடு 

ஜசய்யப் ட்ட விழாவில் _______ ரூ ாய் 

மதிப் ிலான  ல்ரவறு திட்டங்களுக்கு அடிக்கல் 

நாட்டினார். 

(a) ரூ 13,200 ரகாடி 

(b) ரூ 22,000 ரகாடி 

(c) ரூ 37,500 ரகாடி 

(d) ரூ 48,000 ரகாடி 

(e) ரூ 58,500 ரகாடி 
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Q198.  ிலிட்டி எலக்ட்ாிக் இன்க்  ின்வரும் எந்த 

மாநிலத்தில் உலகின் மிகப்ஜ ாிய மின்சாே 

மூன்று சக்கே வாகன உற் த்தி நிதலயத்தத 

நிறுவவுள்ளது? 

(a) கர்நாடகா 

(b) ஒடிசா 

(c) ஜதலுங்கானா 

(d) தமிழ்நாடு 

(e) ரகேளா 

 

Q199. ரகாட் டி ஐவாியின் (Côte d’Ivoire) (ஐவாி 

ரகாஸ்ட்)  ிேதமோக மீண்டும் நியமிக்கப் ட்டவர் 

யார்? 

(a) ர ட்ாிக் ஆச்சி 

(b) அலசாரன ஔட்டாோ 

(c) Gilbert Houngbo 

(d) எம்மா ஜடர்ரஹா 

(e) ஜென்ஸ் ஸ்ரடால்டன்ஜ ர்க் 

 

Q200. ரகரலா இந்தியா யுனி ரகம்ஸ் 2021 என்ை 

ஜமாத ல் ஆப் ரகரலா இந்தியா யுனிவர்சிட்டி 

ரகம்ஸின் 2வது  திப் ிற்காக 

அைிமுகப் டுத்தப் ட்டுள்ளது. ரகரலா இந்தியா 

 ல்கதலக்கழக விதளயாட்டுகளின் 2வது  திப்பு 

_____________________ இல் நதடஜ றுகிைது. 

(a) ஜெய்ப்பூர், ோெஸ்தான் 

(b) மும்த , மகாோஷ்டிோ 

(c) ஜசன்தன, தமிழ்நாடு 

(d) ஜ ங்களூரு, கர்நாடகா 

(e) குருகிோம், ஹாியானா 

 

Q201. உலக பூமி தினம், சர்வரதச தாய் பூமி தினம் 

என்றும் அதழக்கப் டுகிைது, இது ஒவ்ஜவாரு 

ஆண்டும் _______ அன்று ஜகாண்டாடப் டுகிைது. 

(a) ஏப்ேல் 21 

(b) ஏப்ேல் 22 

(c) ஏப்ேல் 23 

(d) ஏப்ேல் 24 

(e) ஏப்ேல் 25 

 

Q202. பூமி தினம் அல்லது சர்வரதச அன்தன பூமி 

தினம் 2022 இன் தீம் என்ன? 

(a) நமது கிேகத்தில் முதலீடு ஜசய்யுங்கள் 

(b) நமது பூமிதய மீட்ஜடடுக்கவும் 

(c) காலநிதல நடவடிக்தக 

(d) எங்கள் இனங்கதளப்  ாதுகாக்கவும் 

(e)  ிளாஸ்டிக் மாசு ாட்தட முடிவுக்குக் 

ஜகாண்டுவேவும் 
 
Q203. சமீ த்தில், முன்னணி இயற் ியலாளர் 

_______ இந்திய அேசின் முதன்தம அைிவியல் 

ஆரலாசகோக நியமிக்கப் ட்டார். 

(a) ோொ ோமண்ணா 

(b) ேஞ்சித் குமார் 

(c) ரஹாமி ரசத்னா 

(d) ரக விெய் ோகவன் 

(e) அெய் குமார் சூட் 
 
Q204. சமீ த்தில் சர்வரதச கிாிக்ஜகட்டில் இருந்து 

ஓய்வு ஜ றுவதாக கீேன் ஜ ால்லார்ட் 

அைிவித்தார். அவர்  ின்வரும் எந்த நாட்டின் 

ஆல்ேவுண்டர்? 

(a) ஜவஸ்ட் இண்டீஸ் 

(b) இங்கிலாந்து 

(c) ஆஸ்திரேலியா 

(d) ஜதன்னாப் ிாிக்கா 

(e) ெிம் ாப்ரவ 
 
Q205. 3 நாள் "ஸ்மார்ட் சிட்டிஸ், ஸ்மார்ட் 

நகேமயமாக்கல்" மாநாடு எங்கு நதடஜ றுகிைது? 

(a) புரன 

(b) சூேத் 

(c) அகமதா ாத் 

(d) மும்த  

(e) தஹதோ ாத் 
 
Q206. எந்த மாநில அேசு சர்வரதச தேநிதல தேவு 

தமயத்தத நிறுவ NIXI-CSC தேவு ரசதவ 

தமயத்துடன் புாிந்துணர்வு ஒப் ந்தத்தில் 

தகஜயழுத்திட்டுள்ளது? 

(a) நாகாலாந்து 

(b) அசாம் 

(c) மணிப்பூர் 

(d) திாிபுோ 

(e) சிக்கிம் 
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Q207. இலங்தகயானது மிக ரமாசமான நிதி 

ஜநருக்கடிதய எதிர்ஜகாண்டுள்ளதால், 

எாிஜ ாருள் ஜகாள்வனவு ஜசய்வதற்கு இந்தியா 

ரமலதிகமாக _________________ நிதி உதவிதய 

இலங்தகக்கு வழங்கும். 

(a) $100 மில்லியன் 

(b) $150 மில்லியன் 

(c) $250 மில்லியன் 

(d) $300 மில்லியன் 

(e) $500 மில்லியன் 
 

Q208. ரநேடி வாிகள் மற்றும் மதைமுக வாிகதள 

வசூலிப் தற்காக CBDT மற்றும் CBIC உடன் எந்த 

வங்கி புாிந்துணர்வு ஒப் ந்தத்தில் 

தகஜயழுத்திட்டுள்ளது? 

(a) ஜயஸ் வங்கி 

(b) IDBI வங்கி 

(c) ஆக்சிஸ் வங்கி 

(d) தனலக்ஷ்மி வங்கி 

(e) IDFC முதல் வங்கி 
 

Q209. 6வது ஜதாழில்முதனரவார் ததலதமத்துவ 

விருதுகள் 2022ன் ‘ ாதுகாப்பு மற்றும் விமானப் 

ர ாக்குவேத்துத் துதையில் உலகளாவிய 

ததலவர்’  ிாிவில் ரதர்ந்ஜதடுக்கப் ட்ட இந்திய-

அஜமாிக்க  ாதுகாப்பு நிபுணாின் ஜ யதேக் 

குைிப் ிடவும். 

(a) ெகதீஷ்  கவதி 

(b)  சந்த்மிஸ்ோ 

(c) அல்தாப் ஹுதசன்  ட் 

(d)  ாபுலால் 

(e) விரவக்லால் 
 

Q210. கல்வி, விதளயாட்டு, கதல, கலாச்சாேம் 

மற்றும் இோெதந்திேம் மூலம் அதமதிதய 

ரமம் டுத்துவதற்காக, இந்தியா இன்டர்ரநஷனல் 

கான்க்ரளவ் 2022 இல் ஆசிய ஆப் ிாிக்கா 

கூட்டதமப்பு (AAC) - உலகளாவிய அதமதி 

தூதுவர் 2022 என ஜ யாிடப் ட்டவர் யார்? 

(a) அதுல்ரகஷப் 

(b) விெய் ரசகர் சர்மா 

(c) வந்தனா கடாாியா 

(d)   ிதா சிங் 

(e)  ிேதீப் குமார் ோவத் 
 

Q211. உலகின் ‘மிகவும் சக்தி வாய்ந்த’ அணுசக்தி 

திைன் ஜகாண்ட கண்டம் விட்டு கண்டம்  ாயும் 

ஏவுகதணயான “RS-28 SARMAT” ஐ  ின்வரும் 

எந்த நாடு ரசாதித்தது? 

(a) ேஷ்யா 

(b) யுரக 

(c) அஜமாிக்கா 

(d) ஜதன் ஜகாாியா 

(e) சீனா 

 

Q212. எஸ்ரடானியாவின் தாலினில் லாக்ட் 

ஷீல்ட்ஸ்  யிற்சி எனப் டும் மல்டிரட தச ர் 

டிஃஜ ன்ஸ்  யிற்சிதய  ின்வரும் எந்த அதமப்பு 

நடத்தியது? 

(a) ஜதன்கிழக்கு ஆசிய நாடுகளின் சங்கம் 

(b)  ிோந்திய ஒத்துதழப்புக்கான ஜதற்காசிய 

சங்கம் 

(c) ஷாங்காய் ஒத்துதழப்பு அதமப்பு 

(d) வடக்கு அட்லாண்டிக் ஒப் ந்த அதமப்பு 

(e) ஐரோப் ிய ஒன்ைியம் 

 

Q213. விஸ்டன் கிாிக்ஜகட்டர்ஸ் அல்மனாக் 

2022ன் "ஆண்டின் ஐந்து கிாிக்ஜகட் வீேர்கள்" 

 ட்டியலில்  ின்வரும் இந்திய கிாிக்ஜகட் வீேர் 

யார்? 

(a) விோட் ரகாலி 

(b) ெஸ் ிாித் பும்ோ 

(c) ஸ்ரேயாசி ஐயர் 

(d) புவரனஷ்வர் குமார் 

(e) சுரேஷ் ஜேய்னா 

 

Q214. யுனிஜசப் ின் யுவாஹ்' (UNICEF's 

YuWaah') - ஜெனரேஷன் அன்லிமிஜடட்டின் 

இந்திய அத்தியாயம் - அஷ்வின்யார்டிதய அதன் 

இதணத் ததலவோக அைிவித்தது. 

அஸ்வின்யார்டி_______ இன் ததலதம நிர்வாக 

அதிகாாி ஆவார். 

(a) ரகப்ஜெமினி இந்தியா 

(b) TCS 

(c) அக்ஜசன்ச்சர் 

(d) ஜடலாய்ட் இந்தியா 

(e) டசால்ட் இந்தியா 

 

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.adda247.app&hl=en
https://t.me/Adda247tamil
https://www.youtube.com/channel/UCmJXBP6ccOwCodih8RZDGkQ
http://www.adda247.com/ta/


             MONTHLY CURRENT AFFAIRS IMPORTANT QUESTION AND ANSWERS IN TAMIL-APRIL 2022 

27 Adda247App   |   Adda247 Tamil telegram group   |   Adda247TamilYoutube  |  Adda247 tamil website 
 

Q215. ‘ரடப் இன், ரடப் அவுட்’ அல்லது முழு 

டிெிட்டல் டிக்ஜகட் வசதியுடன் கூடிய 

இந்தியாவின் முதல் ர ருந்துச் ரசதவ சமீ த்தில் 

எங்கு ஜதாடங்கப் ட்டது? 

(a) குெோத் 

(b) தமிழ்நாடு 

(c) ரகேளா 

(d) புது தில்லி 

(e) மகாோஷ்டிோ 

 

Q216. எந்த மாநிலத்தின் சுகாதாேம் மற்றும் 

மருத்துவக் கல்வி அதமச்சர், ரக. சுதாகர் 

சமீ த்தில் ‘நிரமானியாதவ ஜவற்ைிகேமாக 

நடுநிதலயாக்குவதற்கான சமூக விழிப்புணர்வு 

மற்றும் நடவடிக்தக’ (Social Awareness and 

Action to Neutralise Pneumonia Successfully-

SAANS)  ிேச்சாேத்ததத் ஜதாடங்கினார்? 

(a) கர்நாடகா 

(b) குெோத் 

(c) ஒடிசா 

(d) ரகேளா 

(e) ரமற்கு வங்காளம் 

 

Q217. எந்த நிறுவனம் வதேவு ர ட்டாி மாற்றும் 

ஜகாள்தகதய ஜவளியிட்டுள்ளது? 

(a) ரதசிய வளர்ச்சி கவுன்சில் 

(b) இந்தியாவில் முதலீடு ஜசய்யுங்கள் 

(c) NITI ஆரயாக் 

(d) மத்திய விெிஜலன்ஸ் கமிஷன் 

(e) இந்திய சிறு ஜதாழில்கள் ரமம் ாட்டு வங்கி 

 

Q218.  ிேசார் ாேதி எந்த நாட்டின் ஜ ாது 

ஒளி ேப்பு நிறுவனமான ‘RTA’ உடன் ஒளி ேப்புத் 

துதையில் ஒத்துதழப் தற்காக புாிந்துணர்வு 

ஒப் ந்தத்தில் தகஜயழுத்திட்டுள்ளது? 

(a)  ிரேசில் 

(b) ஜ ல்ெியம் 

(c) ஜமக்சிரகா 

(d) அர்ஜென்டினா 

(e) ஸ்ஜ யின் 

 

Q219. எந்த நாட்டின் குவாடலொோ நகேம் 2022 

ஆம் ஆண்டிற்கான உலக புத்தக ததலநகேமாக 

யுஜனஸ்ரகாவால் அைிவிக்கப் ட்டது? 

(a) குவாத்தமாலா 

(b) எல் சால்வடார் 

(c) ஸ்ஜ யின் 

(d) அர்ஜென்டினா 

(e) ஜமக்சிரகா 
 

Q220. NITI ஆரயாக்கின் துதணத் ததலவோக 

நியமிக்கப் ட்டவர் யார்? 

(a) அமிதாப் காந்த் 

(b) கமரலஷ் நீலகாந்த் வியாஸ் 

(c) அேவிந்த்  னகாாியா 

(d) சுமன்ஜ ாி 

(e) ோெீவ் குமார் 
 

Q221.  ின்வரும் எந்த நாட்டின் ெனாதி தி 

சமீ த்தில் ொன் எஃப். ஜகன்னடியின் ததாியம் 

விருது 2022 இல் சுயவிவேத்ததப் ஜ ற்றுள்ளார்? 

(a) ஹங்ரகாி 

(b) ஸ்ரலாவாக்கியா 

(c) உக்தேன் 

(d) ர ாலந்து 

(e) ருரமனியா 
 

Q222. ஒடிசா முதல்வர் நவீன்  ட்நாயக் 

ஜவளியிட்ட "தி ரமெிக் ஆஃப் மங்களரொடி" 

என்ை கா ி ரட ிள் புத்தகத்தத எழுதியவர் யார்? 

(a)  ிரேம் ோவத் 

(b) அவினாஷ் ஜகம்கா 

(c) ோரெஷ் தல்வார் 

(d) ஹாிஷ் ரமத்தா 

(e) அ ினாஷ் ரமாஹ த்ோ 
 

Q223. அைிவுசார் ஜசாத்துாிதம (IP) உாிதமகளின் 

 ங்தகப்  ற்ைி அைிய உலக அைிவுசார் ஜசாத்து 

தினம் _______ அன்று ஜகாண்டாடப் டுகிைது. 

(a) ஏப்ேல் 22 

(b) ஏப்ேல் 23 

(c) ஏப்ேல் 24 

(d) ஏப்ேல் 25 

(e) ஏப்ேல் 26 
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Q224. இத்தாலியில் நடந்த ஃ ார்முலா ஒன் 

எமிலியா ரோமக்னா கிோண்ட்  ிாிக்ஸ் 2022-ஐ 

ஜவன்ை F1  ந்தய ஓட்டுநாின் ஜ யதேக் 

குைிப் ிடவும். 

(a) ஜச ாஸ்டியன் ஜவட்டல் 

(b) சார்லஸ் ஜலக்ஜலர்க் 

(c) ரமக்ஸ் ஜவர்ஸ்டாப் ன் 

(d) வால்ரடாி ர ாட்டாஸ் 

(e) லூயிஸ் ஹாமில்டன் 
 

Q225.  ின்வருவனவற்ைில் 2022 இல் ஜசர் ியா 

ஓ னில் மூன்ைாவது  ட்டத்தத ஜவன்ைவர் யார்? 

(a) அஜலக்சாண்டர் ஸ்ஜவரேவ் 

(b) ரடனியல் ஜமட்ஜவரடவ் 

(c) ரநாவக் ரொரகாவிச் 
(d) AndreyRublev 

(e) ேஃர ல் நடால் 
 

Q226. இந்திய ஹஜ் கமிட்டியின் ததலவோக 

ரதர்ந்ஜதடுக்கப் ட்டவர் யார்? 

(a) ஏ. ி.அப்துல்லாகுட்டி 

(b) ரஷக் ெினாந ி 

(c) சி முஹம்மது ஃத சி 

(d) மஃபுொகாதுன் 

(e) முன்னவாாி ர கம் 
 

Q227. வாழ்நாள் சாததனயாளர்  ிாிவின் கீழ் 

2021 ஆம் ஆண்டுக்கான சாம் ியன்ஸ் ஆஃப் தி 

எர்த் விருததப் ஜ று வோக  ின்வருவனவற்ைில் 

யாதே UNEP ஜ யாிட்டுள்ளது? 

(a) VolodymyrZelenskyy 

(b) கிளாடிஸ் கரலமா-ெிகுரசாகா 

(c) ரடவிட் அட்டன் ரோ 

(d) மியா ரமாட்லி 

(e) மாியா ரகால்ஸ்னிரகாவா 
 

Q228. ஒவ்ஜவாரு ஆண்டும் சிறு ான்தமயினர் 

உாிதம தினம் _______ அன்று மாநில அளவில் 

கதடப் ிடிக்கப் டும் என தமிழக அேசு 

அைிவித்துள்ளது. 

(a) 18 டிசம் ர் 

(b) 19 டிசம் ர் 

(c) 20 டிசம் ர் 

(d) 21 டிசம் ர் 

(e) 22 டிசம் ர் 
 

Q229. 21வது உலக கணக்காளர் மாநாட்தட 

(World Congress of Accountants-WCOA) 2022 

நடத்தும் நாடு எது? 

(a)  ிரேசில் 

(b) ேஷ்யா 

(c) இந்தியா 

(d) சீனா 

(e) ஜதன்னாப் ிாிக்கா 
 
Q230. ோ ர்ட் ரகாரலாப் எந்த நாட்டின் 

 ிேதமோக ரதர்ந்ஜதடுக்கப் ட்டார்? 

(a) ரசாமாலியா 

(b) ஜடன்மார்க் 

(c) ஸ்வீடன் 

(d) ஜதற்கு சூடான் 

(e) ஸ்ரலாரவனியா 
 
Q231. காமன்ஜவல்த்  ாயின்ட்ஸ் ஆஃப் தலட் 

விருதுக்கு கீழ்க்கண்டவர்களில் யார் 

ரதர்ந்ஜதடுக்கப் ட்டுள்ளனர்? 

(a) கமரலஷ் நீலகாந்த் வியாஸ் 

(b)   ிதா சிங் 

(c) மரனாஜ் ாண்ரட 

(d) விரவக்லால் 

(e) கிரஷார் குமார் தாஸ் 
 
Q232. எந்த கிோமம் நாட்டின் முதல் கார் ன் 

நியூட்ேல்  ஞ்சாயத்து ஆனது, முழுவதுமாக சூாிய 

சக்தியால் இயங்குகிைது? 

(a) ஜெர்ாி குக்கிோமம், ாியாசி மாவட்டம், ெம்மு 

&காஷ்மீர் 

(b) கும் லங்கி கிோமம், எர்ணாகுளம் மாவட்டம், 

ரகேளா 

(c) கச்சாய் கிோமம், உக்ருல் மாவட்டம், மணிப்பூர் 

(d) சிரோோ கிோமம், காசியா ாத், உத்தேப் 

 ிேரதசம் 

(e)  ள்ளி கிோமம், சம் ா மாவட்டம், ெம்மு 
 
Q233. ‘காஸ்ரமாஸ் மல ாாிகஸ் திட்டத்திற்காக’ 

ரகேள அேசு எந்த நாட்டுடன் புாிந்துணர்வு 

ஒப் ந்தத்தில் (MoU) தகஜயழுத்திட்டுள்ளது? 

(a) ஆஸ்திரேலியா 

(b) அஜமாிக்கா 

(c) கனடா 

(d) இங்கிலாந்து 

(e) ஜநதர்லாந்து 
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Q234.  ின்வருவனவற்ைில் யார் 2022 ஆம் 

ஆண்டின் லாேஸ் விதளயாட்டு வீேோக ரதர்வு 

ஜசய்யப் ட்டுள்ளார்? 

(a) மார்ஜசல் கட்டிப் ிடி 

(b) ரமக்ஸ் ஜவர்ஸ்டாப் ன் 

(c) ேஃர ல் நடால் 

(d) ோ ர்ட் ஜலவன்ரடாவ்ஸ்கி 

(e) ரெமி வார்டி 
 

Q235. உலக ரநாய்த்தடுப்பு வாேம் ஒவ்ஜவாரு 

ஆண்டும் _______________ இல் 

ஜகாண்டாடப் டுகிைது. 

(a) ஏப்ேல் முதல் வாேம் 

(b) ஏப்ேல் இேண்டாவது வாேம் 

(c) ஏப்ேல் மூன்ைாவது வாேம் 

(d) ஏப்ேல் கதடசி வாேம் 

(e) ரமரல எதுவும் இல்தல 
 

Q236. ICT தினம் 2022 இன் சர்வரதச ஜ ண்கள் 

 ின்வரும் எந்த ரததியில் அனுசாிக்கப் ட்டது? 

(a) ஏப்ேல் 25 

(b) ஏப்ேல் 26 

(c) ஏப்ேல் 27 

(d) ஏப்ேல் 28 

(e) ஏப்ேல் 29 
 

Q237.  ின்வருவனவற்ைில் எது I&B 

அதமச்சகத்துடன் கூட்டு ரசர்ந்து ஜ ண்கதள 

மாற்று வர்களின்  ங்தக சிைப் ித்துக் காட்டும் 

குறுகிய வீடிரயாக்கதள உருவாக்கியது? 

(a) SonyLIV 

(b) டிஸ்னி+ ஹாட்ஸ்டார் 

(c) ஜநட்ஃ ிக்ஸ் 

(d) அரமசான்  ிதேம் வீடிரயா 

(e) ெிரயாசினிமா 
 

Q238. _______ இல்  ாதுகாப்பு மற்றும் 

ஆரோக்கியத்திற்கான வருடாந்திே உலக தினம் 

உலகளவில் ஜதாழில் வி த்துக்கள் மற்றும் 

ரநாய்கதளத் தடுப் தத ஊக்குவிக்கிைது. 

(a) 28 ஏப்ேல் 

(b) ஏப்ேல் 27 

(c) ஏப்ேல் 26 

(d) 25 ஏப்ேல் 

(e) 24 ஏப்ேல் 
 

Q239. SBI கார்டின் டிெிட்டல் மாற்ைத்தத 

ரமம் டுத்துவதற்கு SBI கார்டுகள் மற்றும் 

ர ஜமண்ட்ஸ் சர்வீசஸ் லிமிஜடட் உடனான 

தனது உத்திசார் கூட்டாண்தமதய எந்த 

நிறுவனம் விாிவு டுத்தியுள்ளது? 

(a) இன்ஃர ாசிஸ் 

(b) அைிவாற்ைல் 

(c) அக்ஜசன்ச்சர் 

(d) Instagram 

(e) டாடா கன்சல்டன்சி சர்வீசஸ் 

 

Q240. ரதசிய ஜமன்ஜ ாருள் மற்றும் ரசதவ 

நிறுவனங்களின் (Nasscom) புதிய ததலவோக 

யார் நியமிக்கப் ட்டுள்ளார்? 

(a) ரேகா எம்.ரமனன் 

(b) ரதப்ொனி ரகாஷ் 

(c) திவ்யசூாியரதவோ 

(d) கிருஷ்ணன் ோமானுெம் 

(e) அஞ்சலி சுட் 

 

Q241. ஒவ்ஜவாரு கிோமத்திலும் நூலகத்துடன் 

நாட்டின் முதல் மாவட்டமாக மாைிய மாவட்டம் 

எது? 

(a) ாியாசி மாவட்டம், ெம்மு &காஷ்மீர் 

(b) ெம்தாோ மாவட்டம், ொர்கண்ட் 

(c) உக்ருல் மாவட்டம், மணிப்பூர் 

(d) எர்ணாகுளம் மாவட்டம், ரகேளா 

(e) சம் ா மாவட்டம், ெம்மு 
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Q242. ஸ்டாக்ரஹாம் இன்டர்ரநஷனல் பீஸ் 

ாிசர்ச் இன்ஸ்டிடியூட் (SIPRI) அைிக்தகயின் டி, 

‘உலக ோணுவ ஜசலவினங்களின் ர ாக்குகள், 

2021’ என்ை ததலப் ில், இந்தியாவின் 

இோணுவச் ஜசலவு உலகிரலரய ____________ 

ஆகும். 

(a) 1வது 

(b) 2வது 

(c) 3வது 

(d) 4வது 

(e) 5வது 

 

Q243. எந்த ர ஜமண்ட்ஸ் வங்கி தனது 

வாடிக்தகயாளர்களுக்கு நிதலயான தவப்பு (FD) 

வசதிகதள வழங்க IndusInd வங்கியுடன் கூட்டு 

ரசர்ந்துள்ளது? 

(a) ஏர்ஜடல் ர ஜமண்ட்ஸ் வங்கி 

(b) Paytm Payments Bank 

(c) இந்தியா ர ாஸ்ட் ர ஜமண்ட்ஸ் வங்கி 

(d) ஃ ிரனா ர ஜமண்ட்ஸ் வங்கி 

(e) ெிரயா ர ஜமண்ட்ஸ் வங்கி 

 

Q244. டிெிட்டல் மற்றும் தகவல் ஜதாழில்நுட்  

மாற்ைத்திற்காக 5 வருட காலத்திற்கு IT 

உள்கட்டதமப்பு ரசதவ வழங்குநோன Kyndryl 

உடன் எந்த சிறு நிதி வங்கி கூட்டு ரசர்ந்துள்ளது? 

(a) ென சிறு நிதி வங்கி 

(b) ESAF சிறு நிதி வங்கி 

(c) உட்கர்ஷ் சிறு நிதி வங்கி 

(d) ஈக்விடாஸ் சிறு நிதி வங்கி 

(e) சூர்ரயாதாய் சிறு நிதி வங்கி 

 

Q245. மங்ரகாலியாவின் உலான் ாதாில் 

நதடஜ ற்ை 35வது ஆசிய மல்யுத்த 

சாம் ியன்ஷிப் 2022ல் இந்திய மல்யுத்த வீேர்கள் 

எத்ததன  தக்கங்கதள ஜவன்றுள்ளனர்? 

(a) 12 

(b) 14 

(c) 17 

(d) 19 

(e) 21 

 

Q246. இந்தியாவில் ஜவற்ைிட அடிப் தடயிலான 

சாக்கதடகதளக் (vacuum-based sewers) 

ஜகாண்ட முதல் நகேம் எது? 

(a) கான்பூர் 

(b) தன் ாத் 

(c) காசியா ாத் 

(d) ஆக்ோ 

(e) ஜநாய்டா 

 

Q247. ஆயுஷ்மான்  ாேத்  ிேதான் மந்திாி ென் 

ஆரோக்கிய ரயாெனா (ABPMJAY)- SEHAT 

திட்டத்தின் கீழ் 100% குடும் ங்கதள 

உள்ளடக்கிய இந்தியாவின் முதல் மாவட்டம் எது? 

(a) ாியாசி மாவட்டம், ெம்மு &காஷ்மீர் 

(b) ெம்தாோ மாவட்டம், ொர்கண்ட் 

(c) உக்ருல் மாவட்டம், மணிப்பூர் 

(d) எர்ணாகுளம் மாவட்டம், ரகேளா 

(e) சம் ா மாவட்டம், ெம்மு 

 

Q248. புரூஸ் டி ப்ோய்ஸ் (Bruce de Broize) 

 ின்வரும் எந்த நிறுவனத்தின் MD மற்றும் CEO 

ஆக நியமிக்கப் ட்டுள்ளார்? 

(a) SBI ஆயுள் காப்பீட்டு நிறுவனம் 

(b) எதிர்கால ஜெனேலி இந்தியா ஆயுள் காப்பீடு 

(c) ஜேலிரகர் ஜஹல்த் இன்சூேன்ஸ் நிறுவனம் 

(d)  ார்தி AXA ஆயுள் காப்பீடு 

(e) ஏகான் ஆயுள் காப்பீடு 

 

Q249. லார்சன் &டூப்ரோ (எல்&டி) எந்த 

ஐஐடியுடன் இதணந்து ஆோய்ச்சி ஜசய்து  சுதம 

தஹட்ேென் ஜதாழில்நுட் த்தத உருவாக்க ஒரு 

ஒப் ந்தத்தில் தகஜயழுத்திட்டுள்ளது? 

(a) IIT  ம் ாய் 

(b) IIT கான்பூர் 

(c) IIT குவஹாத்தி 

(d) IIT காேக்பூர் 

(e) IIT ரூர்க்கி 
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Q250.  ின்வரும் எந்த அேசியலதமப்பு அதமப்பு 

அதன் ததலவோக விெய் சாம்ப்லா 

நியமிக்கப் ட்டுள்ளார்? 

(a) நிதி ஆதணயம் 

(b) சேக்கு மற்றும் ரசதவ வாி கவுன்சில் 

(c)  ட்டியல் சாதிகளுக்கான ரதசிய ஆதணயம் 

(d) இந்திய ரதர்தல் ஆதணயம் 

(e) இந்தியாவின் ததலதம கணக்குத் 

தணிக்தகயாளர் 

 

Q251. சமீ த்தில்,  ின்வரும் எந்த நாடு உலகின் 

மிகப்ஜ ாிய தச ர்  யிற்சியான லாக்ட் ஷீல்ட்ஸ் 

2022 ஐ (Locked Shields 2022) நடத்தியது? 

(a) மால்ரடாவியா 

(b) குரோஷியா 

(c) உக்தேன் 

(d) ொர்ெியா 

(e) எஸ்ரடானியா 

 

Q252. இந்த ஆண்டு ெூாி உறுப் ினோக ரகன்ஸ் 

திதேப் ட விழாவில் கலந்துஜகாள்ளும் இந்திய 

நடிதக யார்? 

(a) ஐஸ்வர்யா ோய்  ச்சன் 

(b) தீ ிகா  டுரகான் 

(c) ஷர்மிளா தாகூர் 

(d) வித்யா ாலன் 

(e) ோணி முகர்ெி 
 

Q253. _____ உள்நாட்டு வழிஜசலுத்தல் அதமப்பு 

GAGAN ஐப்  யன் டுத்தி தனது விமானத்தத 

ததேயிைக்கிய ஆசியாவின் முதல் விமான 

நிறுவனம் ஆகும். 

(a) இண்டிரகா 

(b) ஏர் இந்தியா 

(c) விஸ்தாோ 

(d) ஸ்த ஸ்ஜெட் 

(e) ஏர் ஏசியா இந்தியா 

 

Q254. லாெிஸ்டிக்ஸ் ரமலாண்தம குைித்த ரதசிய 

கருத்தேங்கு ‘LOGISEM VAYU – 2022’ 

விமானப் தட ஆடிட்ரடாாியத்தில், _______ 

நதடஜ ற்ைது. 

(a)  தான்ரகாட் 

(b) புது ஜடல்லி 

(c) தஞ்சாவூர் 

(d) சூேத்கர் 

(e)  ாலம் (Palam) 

 

Q255. டிெிட்டல் இந்தியா RISC-V நுண்ஜசயலி 

(DIR-V) திட்டம் ________ ஆல் ஜதாடங்கப் ட்டது. 

(a) தர்ஷன விக்ேம் ெர்ரதாஷ் 

(b) சுஸ்ரீ ரஷா ா கேந்த்லாரெ 

(c) ோெீவ் சந்திேரசகர் 

(d) வி. முேளீதேன் 

(e) மீனகாசிரலகி 
 
 

Solutions 
 

S1. Ans.(a) 
Sol. India Ratings and Research (Ind-Ra) has 
revised downwards the GDP growth forecast for 
India in FY23 to 7-7.2 per cent. 
 
S2. Ans.(c) 
Sol. Prime Minister ShriNarendraModi 
participated in the 5th Bay of Bengal Initiative for 
Multi-Sectoral Technical and Economic 
Cooperation (BIMSTEC) Summit on March 30, 
2022 through virtual mode.The Summit was 
hosted by the Government of Sri Lanka, which was 
the chair nation of BIMSTEC. 
 

S3. Ans.(d) 

Sol. The International Transgender Day of 

Visibility (TDOV) occurs annually on March 31 to 

raise awareness of discrimination faced by 

transgender people worldwide, while also 

celebrating their contributions to society. 

 

S4. Ans.(b) 

Sol. The first edition of Indian Ocean Naval 

Symposium (IONS) Maritime Exercise 2022 

(IMEX-22) was held from March 26 to 30, 2022, in 

Goa and in Arabian Sea. 
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S5. Ans.(b) 
Sol. Veteran Belgian footballer Miguel Van Damme 
has passed away aged 28 after long battle with 
leukemia. 
 
S6. Ans.(a) 
Sol. World Backup Day is marked every year on 
March 31. The day reminds us to protect our 
precious digital documents as we’ve become more 
reliant on technology. 
 
S7. Ans.(c) 
Sol. The International Day of Drug Checking takes 
place on March 31 every year since 2017 to ensure 
people are educated on drugs and aware of their 
effects. 
 
S8. Ans.(a) 
Sol. ‘JingkiengJri or Living Root Bridge’, found in 
over 70 villages in Meghalaya highlighting the 
socio-cultural, social and botanical links among 
people and nature, have been included in the 
tentative list of World Heritage Sites of the United 
Nations Educational, Scientific and Cultural 
Organisation (UNESCO). 
 
S9. Ans.(e) 
Sol. According to the Celebrity Brand Valuation 
Report 2021 (7th Edition) titled “Digital 
Acceleration 2.0.” released by Duff & Phelps (Now 
Kroll), Indian Cricketer ViratKohli was ranked as 
the most valued celebrity for the 5th consecutive 
time in 2021. 
 
S10. Ans.(a) 
Sol. Olympic silver medallist weightlifter 
MirabaiChanu won the 3rd edition of BBC Indian 
Sportswoman of The Year award 2021. Chanu 
created history last year when she became the first 
Indian weightlifter to clinch a silver medal at the 
Summer Olympics. 
 
S11. Ans.(e) 
Sol. The platform called as ‘Microsoft for Startups 
Founders Hub’ in India, will support startup 
founders in India at every stage of their startup 
journey. 
 

S12. Ans.(d) 
Sol. The 20th edition of the Bilateral Naval 
Exercise between Indian Navy and French Navy 
named ‘VARUNA’ is being conducted in the 
Arabian Sea. 
 
S13. Ans.(e) 
Sol. The Maharashtra government has introduced 
a scheme that allows prisoners to obtain personal 
loans from banks of up to Rs. 50,000 to help their 
families improve their living conditions and meet 
expenses related to their legal matters. 
 
S14. Ans.(b) 
Sol. HDFC ERGO General Insurance Company 
launched its VAULT program. It is India’s first 
industry based digital customer engagement and 
rewards program. 
 
S15. Ans.(e) 
Sol. Vishwas Patel has been re-elected as the 
Chairman of Payments Council of India (PCI) for 
the second time in 2022, previously he was elected 
as a Chairman of PCI in the year 2018. 
 
S16. Ans.(d) 
Sol. Utkal Divas or UtakalaDibasha or Odisha Day 
is celebrated on April 1st every year to remember 
the formation of the Odisha state after a struggle 
to be recognised as an independent state. 
 
S17. Ans.(b) 
Sol. Manipur government has signed a 
Memorandum of Understanding (MoU) with 
Samsung Data System India Pvt. Ltd. and Abhitech 
IT Solutions Pvt. Ltd. for setting up a world class 
"Sports Digital Experience Centre" as a part of 
Manipur. 
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S18. Ans.(a) 
Sol. Google Pay has launched ‘Tap to Pay for UPI’, 
new functionality to bring the seamless 
convenience of Tap to Pay to Unified Payments 
Interface (UPI). 
 
S19. Ans.(d) 
Sol. The Union Cabinet chaired by the Prime 
Minister, ShriNarendraModi, has approved a hike 
in Dearness Allowance (DA) to Central 
Government employees and Dearness Relief (DR) 
to pensioners by 3 percent to 34%, over the 
existing rate of 31% of the Basic Pay/Pension. 
 
S20. Ans.(c) 
Sol. Assam and Meghalaya decided to end their 
five-decade-old border dispute in six of the 12 
contested locations that often raised tensions 
between the two states.  
 
S21. Ans.(d) 
Sol. Dr. S Raju has taken over as the Director 
General of Geological Survey of India (GSI) with 
effect from April 01, 2022. 
 
S22. Ans.(b) 
Sol. The International Children’s Book Day (ICBD) 
is organised annually on 2nd April since 1967, by 
the International Board on Books for Young People 
(IBBY). 
 
S23. Ans.(a) 
Sol. The World Autism Awareness Day is observed 
on 02 April every year, to raise awareness about 
people with Autism Spectrum Disorder (ASD) 
throughout the world. 
 
S24. Ans.(b) 
Sol. The KIUG 2021 will be held in Karnataka 
between April 24 and May 3, 2022. This will be the 
second edition of KIUG. 
 
S25. Ans.(c) 
Sol. The theme for ‘World Autism Awareness Day 
2022’ is "Inclusive Quality Education for All". 
Access to education that was made easy for years, 
especially for autistic persons was disrupted after 
2020 with the spread of the Covid-19 pandemic. 
 

S26. Ans.(d) 
Sol. International Board on Books for Young 
People Canada is the sponsor for International 
Children’s Book Day 2022. Theme 2022: Stories 
are wings that help you soar every day.  
 
S27. Ans.(b) 
Sol. Uttar Pradesh has become the top producer of 
vegetables, getting back its first position by 
demoting West Bengal to the second position, with 
a difference of a million tonnes in production in 
2021–22 Crop Year (CY) (July–June), after two 
years since 2020. 
 
S28. Ans.(e) 
Sol. Citigroup has announced that Axis Bank will 
be acquiring Citibank’s India consumer business 
for an amount of USD 1.6 billion in an all-cash deal. 
 
S29. Ans.(a) 
Sol. Vice-Chancellor of Indraprastha University 
Mahesh Verma has been appointed as a new 
chairperson of the National Accreditation Board 
for Hospitals and Healthcare Providers (NABH). 
 
S30. Ans.(b) 
Sol. Andhra Pradesh remains the top fruit 
producer. India’s horticulture output is likely to 
drop marginally by 0.4% to 333.25 mt in 2021–22 
from the previous year (2020–21) as production of 
vegetables, spices, and plantation crops is set to 
decline. 
 
S31. Ans.(d) 
Sol. The United Nations’ International Day for 
Mine Awareness and Assistance in Mine Action is 
celebrated every year on 4th of April. 
 
S32. Ans.(a) 
Sol. In cricket, Australia beat England by 71 runs 
in finals to claim their seventh Women’s World 
Cup on April 03, 2022, at Hagley Oval in 
Christchurch, New Zealand. 
 
S33. Ans.(e) 
Sol. Polish tennis star Iga Swiatek defeated Naomi 
Osaka of Japan, 6-4, 6-0. in the final match to claim 
2022 Miami Open tennis tournament. 
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S34. Ans.(d) 
Sol. Vikas Kumar is the new Managing Director of 
Delhi Metro Rail Corporation (DMRC) from April 1, 
2022.  
 
S35. Ans.(d) 
Sol. The Federation of Indian Chambers of 
Commerce & Industry (FICCI) has estimated 
India’s GDP to grow at 7.4 percent in the financial 
year 2022-23 (FY23). 
 
S36. Ans.(e) 
Sol. Minister of State for Culture & External Affairs, 
Smt. Meenakshi Lekhi launched the website 
'Temple 360' in an event organized by Ministry of 
Culture at IGNCA Ampitheatre, Indira Gandhi 
National Centre of Arts, New Delhi under the aegis 
of Azadi Ka Amrit Mahotsav. 
 
S37. Ans.(c) 
Sol. The Indian Air Force organised a conclave at 
Air Force Station, Hakimpet on 02 April 2022, to 
commemorate 60 years of glorious service by 
Chetak Helicopter in IAF. 
 
S38. Ans.(c) 
Sol. As per the data from Centre for Monitoring 
Indian Economy (CMIE), the overall 
unemployment rate in India fell to 7.6 percent in 
March 2022. This rate was 8.10 percent in 
February 2022. 
 
S39. Ans.(e) 
Sol. The Haryana Agriculture Minister J P Dalal 
launched the portal of ‘Mukhya Mantri Bagwani 
Bima Yojana’ with an initial corpus of Rs 10 crore 
for the scheme. 
 
S40. Ans.(a) 
Sol. United Nations Secretary-General, Antonio 
Guterres appointed Arunabha Ghosh (India) to a 
High-Level Expert Group on the Net-Zero 
Emissions Commitments of Non-State Entities. 
 
S41. Ans.(b)  
Sol. Dr Sreeram Chaulia has authored a new book 
titled “Crunch Time: Narendra Modi’s National 
Security Crises”. 
 

S42. Ans.(d) 
Sol. In a move to provide safe transport to women 
and girl students, the police in Andhra Pradesh's 
Chittoor have set up three 'She Auto' stands, the 
first of its kind in the state. 
 
S43. Ans.(c) 
Sol. Haryana recorded the highest unemployment 
rate in March 2022, at 26.7 percent. It was 
followed by Rajasthan (25%) and Jammu and 
Kashmir (25 %), Bihar (14.4%), Tripura (14.1%) 
and West Bengal (5.6%). 
 
S44. Ans.(a) 
Sol. Karnataka and Gujarat registered the least 
unemployment rate at 1.8.percent each in March, 
2022. 
 
S45. Ans.(d) 
Sol. The 4th edition of India Boat & Marine Show 
(IBMS) was held at Bolgatty Palace in Kochi in 
Kerala.  
 
S46. Ans.(c) 
Sol. The Chief Minister of Andhra Pradesh, YS 
Jagan Mohan Reddy inaugurated 13 new districts 
in the state. With this, the total number of districts 
in the state have increased to 26 district. 
 
S47. Ans.(e) 
Sol. The United Nations Human Rights Council 
(UNHRC) has appointed Dr Ian Fry as the world’s 
first independent expert for human rights and 
climate change. 
 
S48. Ans.(b) 
Sol. Hungarian Prime Minister Viktor Orban won a 
fourth successive term in office by a landslide 
victory in the country’s general elections for 2022. 
 
S49. Ans.(a) 
Sol. In India, the National Maritime Day is 
observed on 5 April, since 1964. The 2022 marks 
59th edition of the annual celebrations. 
 
S50. Ans.(e) 
Sol. The Delhi government has set up Hobby Hubs 
for government schools in Delhi after school hours 
to promote extra-curricular activities. This project 
will implement in the single shift government 
school. 
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S51. Ans.(c) 

Sol. HDFC Bank Limited has been adjudged Best 

Performing Bank in Self Help Group (SHG) Linkage 

by DeendayalAntyodayaYojana – National Rural 
Livelihood Mission (DAY-NRLM), Ministry of Rural 

Development, Government of India at the event 
organised at the VigyanBhavan, New Delhi, Delhi. 

 
S52. Ans.(b) 

Sol. ‘We Are’ received “Album of the Year” award 

at 64th Grammy Awards 2022. The ceremony of 
the 64th Grammy Awards 2022 was held in Las 

Vegas. 
 

S53. Ans.(d) 
Sol. 18-year-old Spanish Carlos Alcaraz has 

created history to become the youngest champion 
to win the prestigious title of Men’s Single Miami 

Open after defeating World No. 8 Casper Ruud. 
 

S54. Ans.(c) 

Sol. Award winning children’s writer and historian 
DevikaRangachari has authored a new novel titled 

“Queen of Fire”, which explores the story of Rani 
Lakshmibai of Jhansi. 

 

S55. Ans.(a) 

Sol. Pulitzer Prize awardee American poet Richard 
Howard passed away at age of 92 in Mount Sinai 

Beth Israel in New York, the United States of 
America. 

 
S56. Ans.(c) 

Sol. The mascot named ‘Prakriti’, will spread 

awareness among people about small changes that 
can be sustainably adopt in our lifestyle for a 

better environment. 

 

S57. Ans.(a) 
Sol. The market-cap of the merged entity will be 

approxRs 14 lakh crore (twice the size of ICICI 
Bank), making it India’s second-biggest entity in 

terms of market capitalisation, after Reliance 
Industries Ltd (Rs 18.01 lakh crore). Post merger, 

HDFC Bank will be 100 percent owned by public 

shareholders. 
 

S58. Ans.(d) 
Sol. The State Bank of India (SBI) has signed a 
Memorandum of Understanding (MoU) with the 
Border Security Force (BSF) to provide solutions 
for financial security to BSF personnel through the 
Central Armed Police Salary Package (CAPSP) 
Scheme. 
 
S59. Ans.(b) 
Sol. The Government of India has appointed IFS 
Vinay Mohan Kwatra as the new Foreign Secretary 
of India. 
 
S60. Ans.(a) 
Sol. The United Nations General Assembly has 
designated 5 April to be observed as an 
International Day of Conscience every year. 
 
S61. Ans.(e) 
Sol. The book has been written by Prof. 
AlokChakrawal, Vice Chancellor, Guru 
GhasidasVishwavidyalaya, Bilaspur, Chhattisgarh. 
 
S62. Ans.(b) 
Sol. A book titled ‘Queen of Fire’ has been 
authored by award-winning children’s writer and 
historian DevikaRangachari. 
 
S63. Ans.(c) 
Sol. The International Day of Sport for 
Development and Peace (IDSDP) is observed 
annually on April 6. The day is a means to 
celebrate the power of sport which can drive social 
change, community development and foster peace 
and understanding. 
 
S64. Ans.(e) 
Sol. Stand-Up India scheme has completed its six 
years on 5th April 2022. Under the Stand-Up India 
Scheme, over 30,160 crore rupees have been 
sanctioned to more than 1 lakh 33 thousand 995 
accounts since the launch of the Scheme. 
 
S65. Ans.(e) 
Sol. The Gangaur festival is celebrated in 
Rajasthan and some parts of Madhya Pradesh, 
Gujarat, and West Bengal. 
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S66. Ans.(b) 

Sol. The International Day of Reflection on the 

1994 Genocide against the Tutsi in Rwanda is 

commemorated by UNESCO on April 07. 

 

S67. Ans.(c) 

Sol. Union Bank of India has launched its super-

app named UnionNXT.A banking super-app 

essentially combines a number of services, such as 

payments, online shopping, bill payments, 

recharges, investment, loans, and fund transfer, on 

a single platform. 

 

S68. Ans.(e) 

Sol. The Reserve Bank of India (RBI) has approved 

an extension in the tenure of Murli M Natarajan as 

the managing director and chief executive officer 

(MD & CEO) of DCB Bank for a period of two years. 

 

S69. Ans.(e) 

Sol. India growing by 7.5 per cent in the current 

fiscal year before picking up to eight per cent the 

next year. 

 

S70. Ans.(b) 

Sol. World Health Day is a global health awareness 

day celebrated on the 7th April every year. 

 

S71. Ans.(d) 

Sol. The theme for World Health Day 2022 is ‘Our 

Planet, Our Health’. This year’s theme aims to 

direct global attention toward the well-being of 

our planet and the humans living in it. 

 

 

S72. Ans.(d) 
Sol. Tamil Nadu Chief Minister M K Stalin has 
launched the ‘KaavalUthavi’ app which helps 
citizens to seek police assistance during any 
emergency. 
 
S73. Ans.(a) 
Sol. AleksandarVučić has been re-elected as the 
President of Serbia. The pro-European and centrist 
Alliance for Victory coalition was represented by 
ZdravkoPonos, a retired army general. 
 
S74. Ans.(d) 
Sol. "The Maverick Effect", tells the untold story of 
how in the 1970s and 80s a ‘band of dreamers’ 
joined hands to create NASSCOM and pave the way 
for the IT revolution in India. 
 
S75. Ans.(e) 
Sol. NTPC has signed an agreement with Gujarat 
Gas (GGL) for blending green hydrogen in Piped 
Natural Gas (PNG) network of the State 
government utility at the power producer’s Kawas 
facility.  
 
S76. Ans.(d) 
Sol. China successfully launched a new Earth 
observation satellite Gaofen-3 03 on April 07, 
2022 from Jiuquan Satellite Launch Centre 
onboard a Long March-4C rocket. 
 
S77. Ans.(c) 
Sol. According to government data released, 
India’s trade imbalance increased by 87.5 percent 
to $192.41 billion in 2021-22, up from $102.63 
billion the previous year. 
 
S78. Ans.(b) 
Sol. The Ministry of Youth Affairs and Sports, 
Government of India, has contributed an amount 
of USD 72,124 towards UNESCO Fund for 
Elimination of Doping in Sport in 2022. 
 
S79. Ans.(d) 
Sol. Madhya Pradesh government launched 
‘Mukhyamantri Udyam Kranti Yojana’ to give loan 
up to Rs 50 lakh with subsidized interest rate for 
self-employment. 
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S80. Ans.(b) 

Sol. Noted poet and litterateur Prof Ramdarash 

Mishra will be awarded the prestigious Saraswati 

Samman, 2021, for his collection of poems ‘Mein to 

Yahan Hun’, the KK Birla Foundation announced. 

 

S81. Ans.(e) 

Sol. Jio-bp and TVS Motor Company announced 

that they had agreed to explore the establishment 

of a comprehensive public EV charging 

infrastructure in India for electric two-wheelers 

and three-wheelers, building on Jio-developing 

bp’s network in this field. 

 

S82. Ans.(e) 

Sol. Meena Nayyar, Mother of Captain Anuj Nayyar 

and Himmat Singh Shekhawat, a part of Rashtriya 

Riders, a biking group that pays homage to 

martyrs and their families has authored a new 

book titled “Tiger of Drass: Capt. Anuj Nayyar, 23, 

Kargil Hero”, published by HarperCollins 

Publishers India. 

 

S83. Ans.(a) 

Sol. Exports of agricultural products from India 

surpassed the USD 50 billion mark for the first 

time during the financial year 2021-22 (FY22). 

 

S84. Ans.(c) 

Sol. Karnataka Chief Minister, Basavaraj Bommai 

Establishing the ‘Nandini Ksheera Samridhi 

Cooperative Bank’ is a revolutionary initiative, 

which will provide greater financial strength for 

the milk producers. 

 

S85. Ans.(b) 

Sol. Indian-American singer Falguni Shah won a 

Grammy Award for A Colorful World in the Best 

Children's Album category. 

 

S86. Ans.(b) 

Sol. The Central Reserve Police Force (CRPF) 

Valour Day (ShauryaDiwas) is observed on 9 April 

every year, as a tribute to the brave men of the 

Force. 

 

S87. Ans.(d) 
Sol. A photograph by Canadian photographer 
Amber Bracken titled “Kamloops Residential 
School” has won the 2022 World Press Photo of 
the Year award. 
 
S88. Ans.(c) 
Sol. In the history of the International Booker 
Prize, the novel ‘Tomb of Sand’, authored by 
Geetanjali Shree, has become the first Hindi 
language work of fiction to be shortlisted for the 
prestigious literary prize. 
 
S89. Ans.(a) 
Sol. Sanjeev Kumar, an IAS officer of 1993 batch, 
Maharashtra Cadre has assumed charge of 
Chairman, Airports Authority of India on 07.04. 
2021. 
 
S90. Ans.(d) 
Sol. 'Not Just A Nightwatchman: My Innings with 
BCCI', book by Former CAG (11th )VinodRai In his 
recently published book 'Not Just A 
Nightwatchman: My Innings with BCCI'. 
 
S91. Ans.(a) 
Sol. RBI also lowered the GDP Forecast for FY23 
from 7.8% to 7.2%. RBI also extended the 
Rationalisation of risk weights for individual 
housing loans till March 31, 2023. 
 
S92. Ans.(e) 
Sol. IT major Infosys and leading industrial tech 
company Rolls-Royce opened their joint 
“aerospace engineering and digital innovation 
centre’ in Bengaluru. 
 
S93. Ans.(e) 
Sol. New subvariant - ‘XE’ - a hybrid strain of two 
Omicron sub variants, could be the most 
transmissible coronavirus strain so far. 
 
S94. Ans.(d) 
Sol. BhimaBhoi :- The 19th century Saint-Poet of 
Odisha, popularly referred to as SanthaKabi, was 
an ardent proponent of Mahima Dharma and 
played a stellar role in rekindling the cultural and 
literary consciousness in the state.  
 

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.adda247.app&hl=en
https://t.me/Adda247tamil
https://www.youtube.com/channel/UCmJXBP6ccOwCodih8RZDGkQ
http://www.adda247.com/ta/


             MONTHLY CURRENT AFFAIRS IMPORTANT QUESTION AND ANSWERS IN TAMIL-APRIL 2022 

38 Adda247App   |   Adda247 Tamil telegram group   |   Adda247TamilYoutube  |  Adda247 tamil website 
 

S95. Ans.(a) 

Sol. PradhanMantri Mudra Yojana (PMMY) has 

completed its seven years on 8th April 2022. 

 

S96. Ans.(a) 

Sol. The 15-member Indian boxing contingents 

ended their campaign at the Thailand Open 

International Boxing Tournament 2022 in Phuket 

with 10 medals, including three golds, four silvers, 

and three bronze.  

 

S97. Ans.(b) 

Sol. The second seeded Indian duo 

DipikaPallikalKarthik and SauravGhosal won the 

mixed double title at 2022 WSF World Doubles 

Squash championship at Glasglow. 

 

S98. Ans.(c) 

Sol. The World Homeopathy Day is celebrated 

every year on April 10 to spread awareness about 

homoeopathy and its contribution to the world of 

medicine. 

 

S99. Ans.(d) 

Sol. This year, the theme for World Homeopathy 

Day 2022 in India is ‘People’s Choice For 

Wellness.’ The theme, like every year, is decided 

by the Ministry of AYUSH. 

 

S100. Ans.(b) 

Sol. The Vice President, Shri M. Venkaiah Naidu 

presented the SangeetNatakAkademi Fellowship 

and SangeetNatak Awards for the year 2018 to 43 

eminent artists (4 Fellows and 40 awardees). 

 

S101. Ans.(e) 

Sol. Uttarakhand Chief Minister Pushkar Singh 

Dhami has launched an anti-corruption mobile app 

named 1064 Anti-Corruption Mobile App. 

 

S102. Ans.(c) 

Sol. Himachal Pradesh’s Kangra Tea will soon get a 

European Commission Geographical Indication 

Tag (GI Tag); this tag helps Kangra tea to get an 

opportunity to enter the European market. 

 

S103. Ans.(a) 
Sol. ‘Indus Merchant Solutions’, a mobile app for 
merchants of IndusInd Bank, got the Digital CX 
Awards 2022 for ‘Outstanding Digital CX – SME 
Payments’. 
 
S104. Ans.(d) 
Sol. Currently a Member of the Union Public 
Service Commission (UPSC), DrManojSoni has 
been appointed the chairman of the country's 
premier government recruiting agency.  
 
S105. Ans.(b) 
Sol. Famous Bengali author Amar Mitra has won 
this year's O.Henry prize for a short story he wrote 
in 1977. He bagged the award for his short story 
titled 'Gaonburo'- a Bengali short fiction, which 
was translated into English (The Old Man 
OfKusumpur) earlier. 
 
S106. Ans.(c) 
Sol. Pakistan’s opposition leader, Shehbaz Sharif 
has been elected unopposed as the 23rd Prime 
Minister of the country through voting in the 
National Assembly. 
 
S107. Ans.(e) 
Sol. Every year, April 11 is observed as World 
Parkinson’s Day to raise awareness of Parkinson’s 
disease, which is a progressive nervous system 
disorder. 
 
S108. Ans.(d) 
Sol. National Safe Motherhood Day is observed on 
11 April every year to create awareness about 
maternity facilities, lactating women, and also for 
proper health care given to women. 
 
S109. Ans.(b) 
Sol. Actor-screenwriter Shiv Kumar Subramaniam 
has passed away, he was known for his roles in 
serial Mukti Bandhan and Meenakshi 
Sundareshwar. 
 
S110. Ans.(a) 
Sol. P Gopi Krishna, Chairman of Karnataka Vikas 
Grameena Bank has launched a new deposit 
scheme of the bank named Vikas Siri Sampat-
1111. 
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S111. Ans.(e) 
Sol. Renowned Assamese poet Nilamani Phookan 
will be Conferred with the country’s highest 
literary award, 56th Jnanpith award at Guwahati. 
 
S112. Ans.(d) 
Sol. India’s first indigenously developed 
polycentric prosthetic knee – Kadam was launched 
by the Indian Institute of Technology, Madras (IIT-
M), the Above Knee Prosthesis was developed in 
association with Society for Biomedical 
Technology (SBMT) and Mobility India. 
 
S113. Ans.(d) 
Sol. The International Day of Human Space Flight 
is celebrated annually on April 12 to mark the 
anniversary of the first human space flight by Yuri 
Gagarin on April 12, 1961. 
 
S114. Ans.(c) 
Sol. The President of India, Ram Nath Kovind 
inaugurated five-day long Madhavpur Ghed Fair at 
Madhavpur Ghed, Porbandar in Gujarat.  
 
S115. Ans.(e) 
Sol. The IPL 2022 match between Rajasthan 
Royals and Lucknow Super Giants at the 
Wankhede Stadium saw R. Ashwin become the 1st 
batter in IPL history to be Retired Out. 
 
S116. Ans.(b) 
Sol. The number of patent filings increased from 
42,763 in 2014-15 to 66,440 in 2021-22, more 
than a 50% increase in a span of 7 years. 
 
S117. Ans.(c) 
Sol. The United Nations Food and Agriculture 
Organisation (FAO) and Arbor Day Foundation 
have jointly recognised Mumbai and Hyderabad as 
‘2021 Tree City of the World’. 
 
S118. Ans.(d) 
Sol. The Union Minister of Home Affairs and 
Minister of Cooperation, ShriAmit Shah, 
inaugurated the “AmritSamagam”, a conference of 
tourism and culture ministers of the country, in 
New Delhi. 
 

S119. Ans.(a) 
Sol. The fourth edition of the ‘2+2’ Ministerial 
dialogue between India and the United States was 
held on April 11, 2022 in Washington DC. 
 
S120. Ans.(e) 
Sol. Hartsfield-Jackson Atlanta International 
Airport (ATL) has topped the list with 75.7 million 
passengers. 
 
S121. Ans.(d) 
Sol. The National Mineral Development 
Corporation (NMDC), under Ministry of Steel has 
won one gold and one silver award at the 80th 
SKOCH Summit and SKOCH Awards. 
 
S122. Ans.(c) 
Sol. The 38th Siachen Day was celebrated by 
Siachen Warriors Brigade of Fire & Fury Corps on 
April 13, 2022 with tremendous zeal and 
enthusiasm. 
 
S123. Ans.(a) 
Sol. The International Turban Day is celebrated 
every year on April 13 since 2004 to bring 
awareness of the strict requirement on Sikhs to 
put the turban as a mandatory part of their 
religion.  
 
S124. Ans.(b) 
Sol. Ecuador, a South American Country, became 
the first country in the world to give legal rights to 
wild animals. 
 
S125. Ans.(c) 
Sol. According to the official data, the import of 
gold in India has been rose by 33.34% to ₹46.14 
billion on account of higher demand in 2021-22. 
 
S126. Ans.(d) 
Sol. World Chagas Disease Day is observed on 14 
April to raise public awareness and visibility 
among people about Chagas Disease. 
 
S127. Ans.(e) 
Sol. Falguni Nayar has been named as the EY 
Entrepreneur of the Year 2021, at the 23rd edition 
of the EY Entrepreneur of The Year India awards. 
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S128. Ans.(b) 
Sol. As per the assessment, Centre has completed 

asset monetisation worth Rs 96,000 crore during 
FY22. 
 
S129. Ans.(c) 
Sol. The World Trade Organisation (WTO) has 

revised down its projection for global trade 
growth (in volume) for 2022 to 3 percent. 
 
S130. Ans.(b) 
Sol. Ministry of Housing and Urban Affairs has 
launched the ‘SVANidhi se Samriddhi’ program in 
addition to 126 cities across 14 States and UT. 

 
S131. Ans.(a) 
Sol. Bharat Petroleum Corporation Ltd (BPCL) and 
Microsoft have come into a strategic cloud 
partnership to speed up the digital transformation 
in the oil and gas industry. 
 
S132. Ans.(e) 
Sol. India’s retail inflation surged to a 17-month 
high of 6.95% in March from 6.07% in the 
previous month due to a sharp increase in food 
prices, the National Statistical Office (NSO) data 

showed. 
 
S133. Ans.(b) 
Sol. Jay Shah, the BCCI secretary, has been 
appointed to the ICC Cricket Committee as a 
Member Board Representative, while Mahela 
Jayawardene has been reappointed as the Past 
Player Representative. 
 

 

S134. Ans.(d) 

Sol. The Victoria state of Australia will be hosting 

the 2026 Commonwealth Games. During the 

games focus will also be given to boosting the 
economy of the region. 

 
S135. Ans.(c) 

Sol. Ambedkar Jayanti ( also known as Bhim 
Jayanti) is celebrated on 14 April to commemorate 

the birth anniversary of Babasaheb Dr Bhim Rao 

Ambedkar. 
 

S136. Ans.(e) 
Sol. World Art Day is observed every year on 15 

April globally. This day is being celebrated all over 
the world to emphasize the importance of art that 

nurtures creativity, innovation and cultural 
diversity for all peoples across the globe. 

 
S137. Ans.(c) 

Sol. Decades later, in 1971, Himachal Pradesh 

became the 18th state in India with Shimla as its 
capital. 

 
S138. Ans.(d) 

Sol. Vice President of India Shri M. Venkaiah Naidu 

presented the International Gandhi Awards for 

Leprosy, 2021 to Dr. Bhushan Kumar of 
Chandigarh under the Indian nomination 

(individual) category. 
 

S139. Ans.(a) 
Sol. New Zealand pace bowler Tim Southee has 

been awarded the Sir Richard Hadlee Medal at the 

New Zealand Cricket (NZC) Awards. 
 

S140. Ans.(c) 

Sol. The Government of Uttarakhand is set to 

implement the ‘Him Prahari’ Scheme which is 
meant for ex-servicemen and youngsters. 

 
S141. Ans.(e) 

Sol. Indian shuttlerMithunManjunath has won 
silver in Men’s Singles at the Orléans Masters 

2022, a badminton tournament held from 29th 

March to 3rd April 2022 in Orleans, France. 
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S142. Ans.(a) 
Sol. The logo of the Sangrahalaya represents the 
hands of the people of India holding the Dharma 
Chakra symbolizing the nation and democracy.  
 
S143. Ans.(e) 
Sol. The Indian Air Force (IAF) and Indian 
Institute of Technology (IIT) Madras has signed a 
memorandum of understanding (MoU) for 
technology development and finding indigenous 
solutions towards the sustenance of various 
weapon systems.  
 
S144. Ans.(d) 
Sol. Rohit Sharma has became only the second 
Indian after ViratKohli to score 10 thousand runs 
in the T20 cricket. India and Mumbai Indians 
skipper achieved this milestone during the IPL 
2022 match of Mumbai Indians against Punjab 
Kings in Pune.  
 
S145. Ans.(b) 
Sol. The World Bank has slashed the GDP growth 
forecast for India in FY2022/23 to 8 per cent in its 
bi-annual “South Asia Economic Focus” report, due 
to the negative impact of the war in Ukraine on 
FY23 growth 
 
S146. Ans.(b) 
Sol. Save the Elephant Day is celebrated on April 
16 every year to raise awareness about the 
dangers elephants face and various difficulties 
they have to overcome to live. 
 
S147. Ans.(a) 
Sol. Israel successfully tested a new laser missile-
defence system ‘Iron Beam‘ which can destroy any 
airborne object including drones.  
 
S148. Ans.(d) 
Sol. Prime Minister Narendra Modi dedicated to 
the nation, a 200-bed K K Patel Super Speciality 
Hospital in Bhuj in Kutch district of Gujarat. 
 
S149. Ans.(b) 
Sol. The World Voice Day (WVD) is celebrated 
globally on April 16 every year to demonstrate the 
enormous importance of the voice in the daily 
lives of all people.  
 

S150. Ans.(c) 

Sol. This year, the theme of the World Voice Day 

campaign is ‘Lift your voice’. 

 
S151. Ans.(e) 

Sol. Well-known Indian economist and political 
commentator Prabhat Patnaik has been selected 

for the Malcom Adiseshiah Award 2022. 
 

S152. Ans.(d) 

Sol. Punjab National Bank, India’s second-largest 
bank has celebrated its 128th Foundation Day on 

April 12, 2022. 
 

S153. Ans.(e) 
Sol. Tamil Nadu defeated defending champion 

Punjab 87-69 in the final to win the men's title in 
the 71st Senior National Basketball Championship. 

 
S154. Ans.(d) 

Sol. Odisha Chief Minister Naveen Patnaik has 

unveiled the logo of the 2023 FIH Men’s Hockey 
World Cup at the Kalinga stadium in the capital 

Bhubaneswar. 
 

S155. Ans.(b) 

Sol. The formidable Indian Railways team won the 

women's title, beating Telangana 131-82 in 
convincing fashion, riding on Poonam Chaturvedi's 

26 points. 
 

S156. Ans.(c) 
Sol. The Prime Minister of India, 

ShriNarendraModi unveiled a 108 ft statue of Lord 

Hanuman ji in Morbi, Gujarat, at the Ashram of 
BapuKeshvanandji. 

 

S157. Ans.(d) 

Sol. World Hemophilia Day is observed on 17 April 
annually to raise awareness about hemophilia and 

other inherited bleeding disorders. 
 

S158. Ans.(a) 
Sol. Veteran Hindi television presenter and actor 

Manju Singh has passed away due to cardiac 

arrest. 
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S159. Ans.(c) 
Sol. Now MoHUA has launched Phase II of the 
program in additional 126 cities to cover 28 lakh 
street vendors and their families. 
 
S160. Ans.(e) 
Sol. Civil Aviation Ministry Flagship Regional 
Connectivity Scheme ‘UdeDeshKaAamNagrik’ 
(UDAN) has been selected for Prime Minister’s 
Award for Excellence in Public Administration 
2020 under the Innovation (General) – Central 
category. 
 
S161. Ans.(d) 
Sol. Prime Minister NarendraModi inaugurated the 
PradhanmantriSangrahalaya, or Prime Ministers’ 
Museum, in New Delhi, to honour the efforts of all 
14 Indian Prime Ministers since independence, 
regardless of ideology or duration in office. 
 
S162. Ans.(e) 
Sol. The 4 bodies to which India has been elected: 
The Committee on Economic, Social, and Cultural 
Rights, The Commission for Social Development, 
The Committee on Non-Governmental 
Organisations, The Commission on Science and 
Technology for Development. 
 
S163. Ans.(b) 
Sol. NITI Aayog is about to launch National Data 
and Analytics Platform (NDAP) in May to provide 
government data in a user-friendly format, 
promoting data-driven decision making and 
research. 
 
S164. Ans.(a) 
Sol. Top Indian swimmer SajanPrakash won the 
men's 200m butterfly gold at the Danish Open 
swimming meet in Copenhagen, Denmark.  
 
S165. Ans.(d) 
Sol. Radio Aksh: India’s 1st Internet Radio For 
Visually Challenged Launched In Nagpur Nagpur’s 
96-year-old institution, The Blind Relief 
Association Nagpur (TBRAN) and Samdrushti 
Kshamata Vikas Avam Anusandhan Mandal 
(Saksham) are the organisations behind this idea. 
 

S166. Ans.(d) 
Sol. According to the World Bank report, poverty 
in India is 12.3% lower in 2019 as compared to 
2011. The poverty headcount rate has declined 
from 22.5% in 2011 to 10.2% in 2019. 
 
S167. Ans.(e) 
Sol. The wholesale price index (WPI) based 
inflation in India in the month of March rose to 
14.55% due to an increase in power prices and 
rising edible oil prices. 
 
S168. Ans.(d) 
Sol. The Karnataka government has appointed 
Indian Cricket Player Robin Uthappa as the 
ambassador for Brain Health Initiative which was 
started by the Karnataka Health Department. 
 
S169. Ans.(e) 
Sol. Indian Army’s Trishakti Corps has organized 
an Integrated Fire Power exercise EX KRIPAN 
SHAKTI at Teesta Field Firing Ranges (TFFR) near 
Siliguri in West Bengal. 
 
S170. Ans.(c) 
Sol. A new book titled “The Boy Who Wrote a 
Constitution: A play for Children on Human 
Rights” authored by Rajesh Talwar. 
 
S171. Ans.(a) 
Sol. Legendary Odia singer and music director 
Prafulla Kar has passed away due to age-related 
ailments. 
 
S172. Ans.(b) 
Sol. The World Liver Day is observed on 19 April 
annually to spread awareness about causes of liver 
disease and tips for its prevention so as to take 
holistic care of liver. 
 
S173. Ans.(d) 
Sol. Haryana has emerged as the champions of the 
12th Senior Men’s National Hockey Championship 
by defeating Tamil Nadu. 
 
S174. Ans.(c) 
Sol. Lieutenant General Manoj Pande has been 
appointed as the next Chief of Army Staff. Lt Gen 
Pande is the incumbent Vice-Chief of the Army. 
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S175. Ans.(e) 

Sol. India Pulses and Grains Association (IPGA), 

the apex body for India’s pulses trade and 

industry, has appointed Bimal Kothari as the new 

Chairman with immediate effect.  

 

S176. Ans.(a) 

Sol. The inauguration of the first AB-HWC was on 

14th April 2018, at Jangla, a serene village in 

Bijapur District of Chhattisgarh. 

 

S177. Ans.(c) 

Sol. The World Bank has cut the global growth 

forecast for 2022 to 3.2% from 4.1% due to the 

impacts of Russia’s invasion of Ukraine. 

 

S178. Ans.(e) 

Sol. State Bank of India (SBI) has raised 3-year 

funds of $500 million (over Rs 3,800 crore) 

through a syndicated loan facility at “very fine 

pricing” through its IFSC Gift City branch. 

 

S179. Ans.(d) 

Sol. Nexo has joined hands with global payments 

company Mastercard to launch the world’s first 

“crypto-backed” payment card. Electronic money 

firm DiPocket is Nexo’s card issuer. 

 

S180. Ans.(c) 

Sol. IndusInd Bank has been awarded the global 

‘Celent Model Bank’ award under the category of 

‘Payments System Transformation’ for building a 

best-in-class Enterprise Payments Hub (EPH). 

 

S181. Ans.(b) 

Sol. Indian Grandmaster DommarajuGukesh has 

clinched the 48th La Roda International Open 

chess tournament title in Castile-La Mancha, Spain. 

 

S182. Ans.(e) 

Sol. The UN Chinese Language Day is observed on 

April 20 annually. The day has been chosen to pay 

tribute to Cangjie, who is a mythical figure who is 

presumed to have invented Chinese characters 

about 5,000 years ago. 

 

S183. Ans.(a) 
Sol. The first portable solar rooftop system in 
India has been inaugurated at 
SwaminarayanAkshardham temple complex in 
Gandhinagar, Gujarat. 
 
S184. Ans.(c) 
Sol. International Monetary Fund (IMF) has 
slashed the gross domestic product (GDP) growth 
forecast for India in FY23 to 8.2 per cent. 
 
S185. Ans.(e) 
Sol. IT major Wipro has announced the 
appointment of SatyaEaswaran as the Country 
Head for India. 
 
S186. Ans.(a) 
Sol. The World Creativity and Innovation Day 
(#WCID) is celebrated on April 21 every year.  
 
S187. Ans.(b) 
Sol. India’s first 99.999% pure Green Hydrogen 
pilot plant has been commissioned by the Oil India 
Limited (OIL) at its Jorhat Pump Station in Assam. 
 
S188. Ans.(e) 
Sol. The Indian Navy launched the sixth and last 
submarine, Yard 11880, of the French Scorpene-
class under Project 75, on April 20, 2022 at the 
KanhojiAngre Wet Basin of Mazagon Dock Limited 
(MDL) in Mumbai. The submarine has been named 
as ‘Vagsheer’. 
 
S189. Ans.(b) 
Sol. In India, the ‘Civil Services Day’ is celebrated 
on April 21 every year as a thanks giving day to all 
the Civil Servants for their service to the society 
and also for Civil Servants to ‘rededicate 
themselves to the cause of citizen and renew their 
commitments to public service’. 
 
S190. Ans.(d) 
Sol. The theme of World Creativity and Innovation 
Day 2022: Collaboration. 
 
S191. Ans.(e) 
Sol. The Department of Rural Development and 
Panchayati raj, Jammu and Kashmir, under the e-
governance initiative has launched an app ‘Jan 
Nigrani’, intended to help people lodge their 
complaints related to various schemes online. 
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S192. Ans.(d) 
Sol. RBI capped aggregate exposure of NBFCs 

which are in the upper layer toward one entity at 
20% of capital base. The limit can only be 
extended by another 5% with board’s approval. 
 
S193. Ans.(b) 

Sol. RBI imposed Rs 17.63 lakh monetary penalty 
on Manappuram Finance for non-compliance of 
KYC, PPI norms. 
 
S194. Ans.(e) 
Sol. Indian-American Navy veteran Shanti Sethi 
has been appointed as USA Vice President Kamala 

Harris’s Defence Adviser. 
 
S195. Ans.(d) 
Sol. Digit Insurance has appointed JasleenKohli as 
the company’s new managing director (MD) and 
chief executive officer (CEO) with effect from April 
20, 2022. 
 
S196. Ans.(e) 
Sol. The India Post Payments Bank (IPPB) has 
launched an initiative called Fincluvation, as a part 
of the occasion of the Azadi ka Amrit Mahotasav to 

celebrate 75th anniversary of Indian 
Independence. 
 
S197. Ans.(b) 
Sol. Prime Minister Narendra Modi laid the 
foundation stone and inaugurated the various 
projects worth 22,000 crore rupees at a function 
organized at Dahod in Gujarat. 
 

 

S198. Ans.(c) 

Sol. Biliti Electric Inc (Biliti), based in California, 

United States of America, has announced its 

intention to establish the world’s largest electric 
three-wheeler manufacturing facility in Telangana. 

 
S199. Ans.(a) 

Sol. Patrick Achi has been re-appointed as Prime 
Minister of Ivory Coast by President Alassane 

Ouattara. 

 
S200. Ans.(d) 

Sol. In a First of its kind initiative, a mobile app 
‘Khelo India Uni Games 2021’ was launched for the 

2nd edition of Khelo India University Games, 
which was organised by the Department of Youth 

Empowerment and Sports along with the Jain 
Deemed to be University, Bangalore, Karnataka. 

 
S201. Ans.(b) 

Sol. World Earth Day, also known as International 

Mother Earth Day, is celebrated every year on 
April 22. 

 
S202. Ans.(a) 

Sol. The theme of Earth Day 2022 is to ‘Invest in 

our planet’. In 2021, the theme was to ‘Restore our 

Earth’. 
 

S203. Ans.(e) 
Sol. Recently,leading Physicist Ajay Kumar Sood 

was appointed as the Principal Scientific Advisor 
to the Government Of India. 

 

S204. Ans.(a) 
Sol. West Indies all-rounder Kieron Pollard has 

announced his retirement from international 

cricket. 

 
S205. Ans.(b) 

Sol. The 3-day "Smart Cities, Smart Urbanization" 
conference had a grand opening in Surat. The 

event is being organised by the Ministry of 
Housing and Urban Affairs (MoHUA), Government 

of India with Surat Smart City Corporation 

Development Ltd. 
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S206. Ans.(d) 
Sol. The Tripura government has signed anMoU 
with NIXI-CSC Data Services Centre, a joint venture 
of the National Internet Exchange of India NIXI and 
CSE e-governance services Ltd, to establish an 
international standard Data Centre at Indranagar, 
headquarters of IT Bhavan, Tripura. 
 
S207. Ans.(e) 
Sol. India will provide an additional $500 million 
financial assistance to Sri Lanka to buy fuel as the 
latter is facing worst financial crisis. 
 
S208. Ans.(d) 
Sol. Dhanlaxmi Bank has signed anMoU with the 
Central Board of Direct Taxes (CBDT) and Central 
Board of Indirect Taxes and Customs (CBIC) for 
collection of Direct Taxes and Indirect Taxes. 
 
S209. Ans.(e) 
Sol. Indian-American Defence Expert, VivekLall, 
Chief executive of General Atomics Global 
Corporation, has been selected for the ‘Global 
Leader in Defence and Aviation Sector’ category of 
the 6th Entrepreneur Leadership Awards 2022 by 
the Indo-American Chamber of Commerce (IACC). 
 
S210. Ans.(d) 
Sol. Serial Entrepreneur Babita Singh has been 
named as the Asia Africa Consortium (AAC) – 
Global Peace Ambassador 2022 for promoting 
Peace through Education, Sports, Art, Culture& 
Diplomacy at the India International Conclave 
2022. 
 
S211. Ans.(a) 
Sol. Russia test-fired world’s ‘most powerful’ 
nuclear-capable Intercontinental Ballistic Missile 
“RS-28 SARMAT”. 
 
S212. Ans.(d) 
Sol. NATO’s large, multiday cyber defense exercise 
brought together technical experts from alliance 
countries and Ukraine nearly two months after 
Russia’s invasion. 
 
S213. Ans.(b) 
Sol. JaspritBumrah named among Wisden’s “Five 
Cricketers of the Year”. 
 

S214. Ans.(a) 
Sol. UNICEF's YuWaah' - the Indian chapter of 
Generation Unlimited - has announced 
AshwinYardi, the CEO of Capgemini in India, to be 
its co-chair. 
 
S215. Ans.(e) 
Sol. Maharashtra’s Tourism Minister Aditya 
Thackeray inaugurated India’s first bus service 
with ‘Tap In, Tap Out’ or the fully digital ticketing 
facility.  
 
S216. Ans.(a) 
Sol. Health and Medical Education Minister of 
Karnataka, K. Sudhakar launched the ‘Social 
Awareness and Action to Neutralise Pneumonia 
Successfully’ (SAANS). 
 
S217. Ans.(c) 
Sol. NITI Aayog has released a draft battery 
swapping policy under which all metropolitan 
cities with a population above 40 lakh will be 
prioritized for the development of battery 
swapping network under the first phase. 
 
S218. Ans.(d) 
Sol. PrasarBharati has signed anMoU with the 
Public Broadcaster of Argentina Radio Television 
Argentina (RTA) for collaboration in the field of 
broadcasting. 
 
S219. Ans.(e) 
Sol. Guadalajara, Mexico was named World Book 
Capital for the year 2022 by the Director-General 
of UNESCO, Audrey Azoulay, on the 
recommendation of the World Book Capital 
Advisory Committee 
 
S220. Ans.(d) 
Sol. Noted economist SumanBery has been 
appointed as NITI Aayog Vice-Chairman with 
effect from May 1, 2022. 
 
S221. Ans.(c) 
Sol. Ukrainian President VolodymyrZelenskyy 
received John F. Kennedy Profile in Courage Award 
2022. 
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S222. Ans.(b) 
Sol. AvinashKhemka is the author of the coffee 
table book titled “The Magic of Mangalajodi”, 
released by Chief Minister of Odisha, Naveen 
Patnaik. 
 
S223. Ans.(e) 
Sol. World Intellectual Property Day is celebrated 
on the 26th of April to learn about the role that 
intellectual property (IP) rights play in 
encouraging innovation and creativity.  
 
S224. Ans.(c) 
Sol. Formula One champion Max Verstappen (Red 
Bull-Netherlands) won the Emilia-Romagna Grand 
Prix. 
 
S225. Ans.(d) 
Sol. AndreyRublev (Russian) has defeated world 
No. 1 Novak Djokovic (Serbia) to win his third title 
in the Serbia Open. 
 
S226. Ans.(a) 
Sol. AP Abdullahkutty has been elected as the 
chairperson of the Haj Committee of India, while 
for the first time, two women have been chosen as 
its vice chairpersons- Munnawari Begum and 
MafujaKhatun. 
 
S227. Ans.(d) 
Sol. Sir David Attenborough named recipient of 
Champions of the Earth Lifetime Achievement 
Award 2021 by UNEP. 
 
S228. Ans.(a) 
Sol. The Tamil Nadu government has announced 
that December 18, every year will be observed as 
Minorities Rights Day at the state level. 
 
S229. Ans.(c) 
Sol. Institute of Chartered Accountants of India 
(ICAI) will host 21st World Congress of 
Accountants (WCOA) for the first time in 118 
years. 
 
S230. Ans.(e) 
Sol. Robert Golob has defeated three-time prime 
ministerJanezJanša in the Slovenia Prime Minister 
election. 
 

S231. Ans.(a) 
Sol. The founder of educational charity 
‘Bidyanando’ Kishore Kumar Das from Bangladesh 
has been chosen for the Commonwealth Points of 
Light Award for his exceptional work in improving 
access to education for children from marginalised 
backgrounds. 
 
S232. Ans.(e) 
Sol. Palli village in Samba district of Jammu has 
become the nation’s first carbon neutral 
panchayat, fully powered by solar energy. 
 
S233. Ans.(e) 
Sol. The Kerala government has signed a 
Memorandum of Understanding (MoU) with the 
Netherlands for the ‘Cosmos Malabaricus Project’, 
which aims to illustrate the historical significance 
of Kerala using the 18th century documents. 
 
S234. Ans.(b) 
Sol. Max Verstappen, Elaine Thompson-Herah 
named Laureus Sportsman & Sportswoman of the 
Year 2022. 
 
S235. Ans.(d) 
Sol. World Immunization Week is celebrated 
worldwide in the last week of April, to highlight 
the collective action required and to promote the 
use of vaccines to protect people of all age groups 
against disease. 
 
S236. Ans.(d) 
Sol. International Girls in ICT Day is marked 
annually on the fourth Thursday in April. This year 
International Girls in ICT Day is observed on 28th 
April 2022. 
 
S237. Ans.(c) 
Sol. Netflix India, in collaboration with the 
Information & Broadcasting Ministry, has released 
a series of short video series under a initiative 
called ‘Azadi Ki AmritKahaniya’, highlighting the 
role of women achievers.  
 
S238. Ans.(a) 
Sol. The annual World Day for Safety and Health at 
Work on 28 April promotes the prevention of 
occupational accidents and diseases globally. 
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S239. Ans.(e) 

Sol. Tata Consultancy Services (TCS) announced 

the expansion of its decade-long partnership with 

SBI Cards and Payments Services to power the 

latter’s next leg of digital transformation. 

 

S240. Ans.(d) 

Sol. The National Association of Software and 

Services Companies (Nasscom) announced that 

Krishnan Ramanujam, President, Enterprise 

Growth Group at Tata Consultancy Services, has 

been appointed as its Chairperson for 2022-23. 

 

S241. Ans.(b) 

Sol. Jamtara in Jharkhand has become the only 

district in the country where all gram panchayats 

have community libraries. 

 

S242. Ans.(c) 

Sol. According to the Sweden based think-tank 

Stockholm International Peace Research Institute 

(SIPRI) report, titled ‘Trends in World Military 

Expenditure, 2021‘, India’s military expenditure is 

the third highest in the world behind the US and 

China. 

 

S243. Ans.(a) 

Sol. Airtel Payments Bank has partnered with 

IndusInd Bank to offer fixed deposit (FD) facilities 

to its customers. 

 

S244. Ans.(e) 

Sol. Suryoday Small Finance Bank partnered with 

New York, US-based Kyndryl, an IT infrastructure 

services provider for a period of 5 years. 

 

S245. Ans.(c) 

Sol. Indian wrestlers secured a total of 17 medals, 

that includes (1-Gold, 5-Silver, 11-Bronze medals). 

 

S246. Ans.(d) 

Sol. Agra, Uttar Pradesh has become the first city 

in India to have vacuum-based sewers. These 

vacuums will be used in public places. 
 

S247. Ans.(e) 
Sol. Samba became 1st district in India to cover 
100% households under ABPMJAY- SEHAT 
scheme. 
 
S248. Ans.(b) 
Sol. Generali Asia has appointed Bruce de Broize 
as MD and CEO of Future Generali India Life 
Insurance (FGILI). 
 
S249. Ans.(a) 
Sol. Larsen & Toubro (L&T) signed a pact with 
Indian Institute of Technology (IIT) Bombay, 
Maharashtra to co-research and develop green 
hydrogen technology. 
 
S250. Ans.(c) 
Sol. BJP leader and former Union minister Vijay 
Sampla has been appointed as the chairperson of 
the National Commission for Scheduled Castes 
(NCSC) for a second time.  
 
S251. Ans.(e) 
Sol. The Tallinn, Estonia NATO Cooperative Cyber 
Defence Centre of Excellence, abbreviated as 
CCDCOE, is organising the Locked Shields 2022. 
 
S252. Ans.(b) 
Sol. DeepikaPadukone will grace the Cannes Film 
Festival as a member of the jury, this year. 
 
S253. Ans.(a) 
Sol. IndiGo becomes the first airline in Asia to land 
its aircraft using the indigenous navigation system 
GAGAN. 
 
S254. Ans.(b) 
Sol. A national seminar on Logistics Management 
‘LOGISEM VAYU – 2022’ was held on 28 April 2022 
at Air Force Auditorium, New Delhi. 
 
S255. Ans.(c) 
Sol. The Digital India RISC-V Microprocessor (DIR-
V) Program was launched by Rajeev 
Chandrasekhar, Minister of State, Ministry of 
Electronics and Information Technology (MeitY) in 
New Delhi, Delhi. 
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