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1. 2022ஆம் ஆண்டில் G20 கூட்டமைப்பின் தமைமைப் பைொறுப்மை வகிக்கிற நொடு எது? 
அ. இந்தியா 

ஆ. சீனா 

இ. இந்ததாதனசியா  

ஈ. இலங்கை 

✓ G20 உறுப்புநொடுகளின் சுற்றுச்சூழல் அதிகொரிகள், கொைநிமை நடவடிக்மக ைற்றும் உக்மைனில் நமடபைற்று வரும் 

பைொரின் உைகளொவிய தொக்கம் குறித்து இந்பதொபேசியொவின் ைொலி தீவில் பைச்சுவொர்த்மத நடத்திேர். கொைநிமை 

ைொற்றத்மத எதிர்த்துப்பைொைொடுவதற்கும் வளரும் ைற்றும் வளர்ந்த நொடுகளிமடபய இைக்குகமள ஒத்திமைப்ைதற்கும் 

ஒவ்பவொரு G20 நொடுகளின் ைங்களிப்மை பையல்ைடுத்துவது ைற்றியும் அவர்கள் விவொதித்தேர். 

2. நொட்டில் ைொம்பு தீண்டுவதொல் ஏற்ைடும் ைொதிப்பு, இறப்பு, பநொயுற்ற தன்மை ைற்றும் ைமூகப்பைொருளொதொை சுமை 

ஆகியமவ குறித்த அறிக்மகமய பவளியிட்டுள்ள நிறுவேம் எது? 
அ. AIIMS 

ஆ. ICMR  

இ. NITI ஆதயாை் 

ஈ. IMA 

✓ இந்திய ைருத்துவ ஆைொய்ச்சிக் கவுன்சில் (ICMR) நொட்டில் ைொம்பு தீண்டுவதொல் ஏற்ைடும் ைொதிப்பு, இறப்பு, பநொயுற்ற 

தன்மை ைற்றும் ைமூகப்பைொருளொதொை சுமை குறித்த ஆய்வறிக்மகமய பவளியிட்டுள்ளது. ஆய்வின்ைடி, இந்தியொவில் 

ஒவ்பவொர் ஆண்டும் ைொம்பு தீண்டுவதொல் ைட்டும் 45,000–க்கும் பைற்ைட்ட ைக்கள் இறப்பைய்துகின்றேர். அதில் 

ைொதிக்கப்ைட்டவர்களுள் 30 ைதவீதம் பைர் ைட்டுபை ைருத்துவ சிகிச்மை பைற ைருத்துவைமேகமள அமடகின்றேர். 

இந்தியொவில் ஓைொண்டுக்கு 46,900 பைர் விஷப்ைொம்புக்கடியொல் உயிரிழக்கின்றேர். 

3. இந்தியொவில் ைமூகப் ைங்குச்ைந்மதமய (SSE) அறிமுகப்ைடுத்தும் கட்டமைப்மை அறிவித்துள்ள ஒழுங்குமுமற 

அமைப்பு எது? 
அ. இந்திய ாிசா்வ் வங்ைி 

ஆ. இந்திய பங்கு மற்றும் பாிவா்த்தகன வாாியம்  

இ. நிதியியல் தசகவைள் துகற 

ஈ. பபாருளாதார ஆதலாசகனை் குழு 

✓ இந்திய ைங்கு ைற்றும் ைரிவர்த்தமே வொரியம் (SEBI) இந்தியொவில் ைமூகப்ைங்குச்ைந்மதமய (SSE) அறிமுகப்ைடுத்தும் 

கட்டமைப்மை அறிவித்துள்ளது. இப்புதிய வமக ைரிைொற்றம் ைமூக நிறுவேங்களுக்கு நிதி திைட்ட கூடுதல் வழிமய 

ஏற்ைடுத்தும். ைங்குச்ைந்மதகளில் இைொை பநொக்கற்ற நிறுவேங்கமள இந்தக்கட்டமைப்பு ைட்டியலிடுகிறது ைற்றும் 

அமவகளுக்கு ைொற்று நிதி திைட்டும் வழிமயயும் வழங்குகிறது. 

4. அண்மையில், ைல்லுயிர் ைொதுகொப்பு பதொடர்ைொக கீழ்க்கொணும் எந்த நொட்டுடேொே புரிந்துணர்வு ஒப்ைந்தத்தில் 

இந்தியொ மகபயழுத்திட்டது? 
அ. ஜப்பான் 

ஆ. தநபாளம்  

இ. இலங்கை 

ஈ. ஆஸ்திதரலியா 
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✓ வேங்கள், வேவுயிரிகள், சுற்றுச்சூழல், ைல்லுயிர் ைொதுகொப்பு, வழித்தடங்கள் ைற்றும் ஒன்பறொபடொன்று இமணக்கும் 

ைகுதிகமள மீட்படடுப்ைது உள்ளிட்ட ைருவநிமை ைொற்றம் ஆகிய துமறகளில் ஒத்துமழப்மை வலுப்ைடுத்தி 

விரிவுைடுத்துவது, இருநொடுகளுக்கிமடபய அறிவு ைற்றும் சிறந்த நமடமுமறகமளப் ைகிர்ந்துபகொள்வது என்ற 

கண்பணொட்டத்துடன் பநைொள அைசுடன் ைல்லுயிர் ைொதுகொப்பு குறித்த புரிந்துணர்வு ஒப்ைந்தத்தில் 

மகபயழுத்திடுவதற்கொே சுற்றுச்சூழல், வேம் ைற்றும் ைருவநிமை ைொற்ற அமைச்ைகத்தின் முன்பைொழிவுக்குப் 

பிைதைர் தமைமையிைொே நடுவண் அமைச்ைைமவ ஒப்புதல் அளித்துள்ளது. 

5. ைமீைத்திய NSO தைவுகளின்ைடி, இந்த 2022–23 நிதியொண்டின் முதல் கொைொண்டில் (ஏப்ைல்–ஜூன்) இந்தியொவின் 

GDP வளர்ச்சி விகிதம் என்ே? 

அ. 12.3% 

ஆ. 13.5%  

இ. 14.7% 

ஈ. 15.2% 

✓ பதசிய புள்ளியியல் அலுவைகம் (NSO) பவளியிட்டுள்ள அண்மைய தைவுகளின்ைடி, இந்தியப் பைொருளொதொைம் ஓர் 

ஆண்டில் மிகவிமைவொே பவகத்தில் விரிவமடந்துள்ளது. இந்த நிதியொண்டின் முதல் கொைொண்டில் (ஏப்ைல்–ஜூன்) 

பைொத்த உள்நொட்டு உற்ைத்தி (GDP) 13.5 ைதவீதம் அதிகரித்துள்ளது. இது ரிைர்வ் வங்கி கணித்திருந்த 16.2% 

பைொருளொதொை வளர்ச்சிமய விடக்குமறவொகும். 2022–23இன் முதல் கொைொண்டில் (ஏப்ைல்–ஜூன்) பைொத்த ைதிப்புச் 

பைர்ப்பு (GVA) 12.7 ைதவீதைொக உள்ளது. 

6. உைக உடலுறுப்பு தொே நொள் கமடப்பிடிக்கப்ைடுகிற பததி எது? 
அ. ஆைஸ்ட்.11 

ஆ. ஆைஸ்ட்.13  

இ. பசப்டம்பா்.13 

ஈ. பசப்டம்பா்.11 

✓ உடலுறுப்பு தொேம் குறித்த விழிப்புணர்மவ ஏற்ைடுத்த ஒவ்பவொர் ஆண்டும் ஆக.13ஆம் பததி உைக உடலுறுப்புதொே 

நொளொகக் கமடப்பிடிக்கப்ைடுகிறது. உைபகங்கிலும் உள்ள ைக்கள் எதிர்பகொள்ளும் முக்கிய பிைச்சிமேகளில் உறுப்பு 

பையலிழப்பும் ஒன்றொகும் என்ைதொல் இந்த நொள் உறுப்புகமள தொேம் பைய்ய ைக்கமள ஊக்குவிக்கிறது. ஒருவர் 18 

வயமத அமடந்த பிறகு உறுப்புதொேம் பைய்ய ைதிவுபைய்யைொம். 

7. ‘சூப்ைர் கருடொ தற்கொப்புப் ையிற்சியை’ நடத்திய நொடு எது? 
அ. அபமாிை்ைா 

ஆ. இந்ததாதனசியா  

இ. ஆஸ்திதரலியா 

ஈ. ஜப்பான் 

✓ அபைரிக்கொ, இந்பதொபேசியொ, ஆஸ்திபைலியொ, ஜப்ைொன் ைற்றும் சிங்கப்பூர் ஆகிய நொடுகமளச் பைர்ந்த 5000–க்கும் 

பைற்ைட்ட வீைர்கள் இந்பதொபேசியொவின் சுைத்ைொ தீவில் நடந்த கூட்டுப் பைொர்ப்ையிற்சியில் ைங்பகற்றேர். இந்பதொ–

ைசிபிக் பிைொந்தியத்தில் அதிகரித்துவரும் சீே நடவடிக்மககளுக்கு இமடபய இந்தப்ையிற்சி நடத்தப்ைட்டது. கடந்த 

2009ஆம் ஆண்டில் இந்தப்ையிற்சி பதொடங்கப்ைட்டது. 
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8. இந்தியொவின் முதல் உவர்நீர் விளக்கின் பையர் என்ே? 
அ. வா்த்தினி 

ஆ. லாவண்யா 

இ. தராஷினி  

ஈ. ைீா்த்தி 

✓ LED விளக்குகமள இயக்குவதற்கொக பிைத்திபயகைொக வடிவமைக்கப்ைட்ட மின்முமேகளுக்கு இமடபய கடல்நீமை 

மின்ைகுபைொருளொகப் ையன்ைடுத்தும் இந்தியொவின் முதல் உவர்நீர் விளக்மக நடுவண் அறிவியல் & பதொழில்நுட்ைம், 

அமைச்ைர் Dr ஜித்பதந்திை சிங் பைன்மேயில் அறிமுகப்ைடுத்திேொர். 

✓ கடல்ைொர் ஆைொய்ச்சிக்கொக பைன்மேயில் அமைந்துள்ள பதசிய பைருங்கடல் பதொழில்நுட்ைக்கழகத்தொல் இயக்கப்ைட்டு, 

ையன்ைடுத்தப்ைடும் ைொகர் அன்பவஷிகொ என்ற கடல்ைொர் ஆைொய்ச்சிக்கப்ைமை பநரில் பைன்று ைொர்த்த அவர், ‘பைொஷினி’ 

என்று பையரிடப்ைட்ட இந்த உவர் நீர் விளக்மக அறிமுகப்ைடுத்திேொர். 

9. உைக நைவொழ்வு அமைப்ைொல் (WHO) குைங்கம்மை தீநுண்ைத்துக்கு வழங்கப்ைட்ட அதிகொைப்பூர்வ பையபைன்ே? 
அ. ைிதளட்  

ஆ. ஃப்ளீட்  

இ. ைிளிதயா 

ஈ. தேதலா 

✓ உைக நைவொழ்வு அமைப்பு (WHO) குைங்கு அம்மை தீநுண்ைத்தின் திரிபுகளுக்கு புதிய பையர்கமள அறிவித்துள்ளது; 

இது கைொச்ைொை அல்ைது ைமூக குற்றங்கள் ஏற்ைடுத்துவமதத் தவிர்க்கிறது. நிபுணர்கள், ைத்திய ஆப்பிரிக்கொவின் 

முன்ேொள் கொங்பகொ ைடுமக கிபளமட (திரிபுகளின் குழு) ‘கிபளட் I’ என்றும், முன்ேொள் பைற்கு ஆப்பிரிக்க கிபளமட 

‘கிபளட் II’ என்றும் குறிப்பிடுவொர்கள். இது, ‘கிபளட் IIa’ ைற்றும் ‘கிபளட் Iib’ ஆகிய இைண்டு துமணப்பிரிவுகமளக் 

பகொண்டுள்ளது. கடந்த 1958ஆம் ஆண்டு முதன்முதலில் இது கண்டுபிடிக்கப்ைட்டபைொது ‘குைங்கு அம்மை’ மவைஸ் 

என்று பையர்சூட்டப்ைட்டது. 

10. 2022 ஆகஸ்ட்.15 நிைவைப்ைடி, இந்தியொவில் எத்தமே இைொம்ைர் தளங்கள் உள்ளே? 
அ. 75  

ஆ. 57 

இ. 100 

ஈ. 250 

✓ விடுதமையின் 75ஆம் ஆண்டில் 13,26,677 பெக்படர் ைைப்ைளமவக்பகொண்ட 75 ைொம்ைர் தளங்கமள உருவொக்க 

இைொம்ைர் தளங்களின் ைட்டியலில் தமிழ்நொட்மடச் பைர்ந்த 4 இடங்கள் உள்ைட பைலும் 11 ஈைநிைங்கமள இந்தியொ 

பைர்த்துள்ளது. 11 புதிய தளங்கள்: தமிழ்நொட்டில் நொன்கு (4) தளங்கள், ஒடிஸொவில் மூன்று (3), ஜம்மு & கொஷ்மீரில் 

இைண்டு (2) ைற்றும் ைத்திய பிைபதைம் ைற்றும் ைகொைொஷ்டிைொவில் தைொ 1 அடங்கும். இந்தத் தளங்களின் பையர் ைதுப்பு 

நிைங்களின் ைொதுகொப்பு & பைைொண்மை ைற்றும் அவற்றின் வளங்கமள புத்திைொலித்தேைொக ையன்ைடுத்த உதவும். 
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செய்தித்தாள் நடப்பு நிகழ்வுகள்  

1. கர்ப்ைப்மைவொய் புற்றுபநொமயத் தடுப்ைதற்கொே ‘பைர்வொவொக்’ தடுப்பூசி இந்தியொவில் முதன்முமறயொக 

உருவொக்கப்ைட்டுள்ளதொக நடுவண் அமைச்ைர் Dr ஜிபதந்திை சிங் அறிவித்துள்ளொர். 

கர்ப்ைப்மைவொய் புற்றுபநொமயத் தடுப்ைதற்கொே, ‘பைர்வொவொக்’ தடுப்பூசி இந்தியொவில் முதன்முமறயொக உருவொக்கப் 

–ைட்டுள்ளதொக நடுவண் அறிவியல் ைற்றும் பதொழில்நுட்ைத்துமற இமணயமைச்ைர் (தனிப்பைொறுப்பு) Dr ஜிபதந்திை 

சிங் அறிவித்துள்ளொர். 

கர்ப்ைப்மைவொய் புற்றுபநொய் இந்தியொவில் அதிகம் ைொதிப்மை ஏற்ைடுத்துவதில், இைண்டொவது இடத்தில் உள்ளது 

என்ைமத சுட்டிக்கொட்டிய Dr ஜிபதந்திை சிங், இந்த பநொய் பைரிதும் தவிர்க்கக்கூடியதொக இருந்தபைொதும், இந்த 

புற்றுபநொயொல் உைகில் ஏற்ைடும் ைைணங்களில் சுைொர் நொன்கில் ஒரு ைங்கு இந்தியொவில் ஏற்ைடுவதொக கூறிேொர். 

இந்தியொவில் ஒவ்பவொர் ஆண்டும் சுைொர் 1.25 இைட்ைம் பைண்களுக்கு கர்ப்ைப்மைவொய் புற்றுபநொய் இருப்ைது 

கண்டறியப்ைடுவதொகவும், இவர்களில், 75,000 பைர் உயிரிழப்ைதொகவும் அவர் பதரிவித்தொர். ‘ைொபைரும் ைவொல்கள் 

இந்தியொ’ திட்டத்தில் ைங்பகற்றுள்ள சீைம் இந்தியொ நிறுவேத்தின் ஆதைவுடன் பில் ைற்றும் பைலிண்டொ பகட்ஸ் 

அறக்கட்டமளமூைம் உயிரி பதொழில்நுட்ைத்துமறயும் உயிரி பதொழில்நுட்ை பதொழில்துமற ஆைொய்ச்சி உதவி 

கவுன்சிலும் இமணந்ததன் விமளவொக, ‘பைர்வொவொக்’ தடுப்பூசி உள்நொட்டிபைபய உருவொக்கப்ைட்டுள்ளது என்று 

அமைச்ைர் கூறிேொர். 

 

2. முதல் கொைொண்டில் GDP 13.5% உயர்வு 

நிகழ் நிதியொண்டின் ஏப்ைல் முதல் ஜூன் வமையிைொே முதல் கொைொண்டில், நொட்டின் பைொத்த உள்நொட்டு உற்ைத்தி 

(GDP) 13.5 ைதவீதம் அதிகரித்துள்ளது. கடந்த 2021–22 நிதியொண்டின் கமடசி மூன்று கொைொண்டுகளில் ைதிவொே 

விகிதத்மதக் கொட்டிலும், நிகழொண்டின் முதல் கொைொண்டில் GDP 13.5 ைதவீதம் அதிகைொக ைதிவொகியுள்ளதொக பதசிய 

புள்ளியியல் அலுவைகம் (NSO) பதரிவித்துள்ளது. 

கபைொேொ கொைத்துக்கு முந்மதய நிமைமய ஒப்பிடும்பைொது, GDP சுைொர் 4 ைதவீதம் அதிகரித்துள்ளதொக நிதித் துமறச் 

பையைர் டி வி பைொைநொதன் பதரிவித்தொர். பைலும், 2023இல் நொட்டின் பைொருளொதொை வளர்ச்சி 7 முதல் 7.5 ைதவீதைொக 

அதிகரிக்கும் என்றும் அவர் பதரிவித்தொர். 

கடந்த ஆகஸ்டின் பதொடக்கத்தில், ரிைர்வ் வங்கியின் ைணக்பகொள்மக கூட்டத்தின்பைொது நிகழ் நிதியொண்டின் முதல் 

கொைொண்டில் GDP 16.2% வளர்ச்சியமடயும் எே ைதிப்பிடப்ைட்டிருந்தது. இபத கொைகட்டத்தில் சீேொவின் பைொருளொதொை 

வளர்ச்சி 0.4 ைதவீதம் அதிகரித்துள்ளது. 

நொட்டின் வருவொய்ப் ைற்றொக்குமற கடந்த ஏப்ைல்–ஜூன் வமையிைொே கொைகட்டத்தில், நிர்ணயிக்கப்ைட்ட இைக்கில் 

20.5 ைதவீதத்மத எட்டியதொக தமைமை கணக்கு அதிகொரி பவளியிட்ட அறிக்மகயில் பதரிவிக்கப்ைட்டுள்ளது. கடந்த 

ஆண்டில் இபத கொைகட்டத்தில், வருவொய்ப்ைற்றொக்குமற அதன் இைக்கில் 21.3 ைதவீதத்மத எட்டியது 

குறிப்பிடத்தக்கது. 

 

3. குத்துச்ைண்மடயில் ைதக்கங்கமள பவல்ை உதவும் ‘ஸ்ைொர்ட் ைொக்ஸர்’ பைன்பைொருள்: பைன்மே ஐஐடி தகவல் 

பைன்மே ஐஐடி ஆைொய்ச்சியொளர்கள் இன்ஸ்ையர் இன்ஸ்டிடியூட் ஆஃப் ஸ்பைொர்ட்ஸ் (ஐஐஎஸ்) உடன் இமணந்து, 

2024ஆம் ஆண்டு நமடபைறவுள்ள ஒலிம்பிக் பைொட்டியில் இந்தியொவின் ைதக்கங்கமள அதிகரிக்கச்பைய்ய பைம்ைட்ட 

குத்துச்ைண்மட ைகுப்ைொய்வு பைன்பைொருமள உருவொக்கி வருகின்றேர். 

பைன்மே IITஇன் விமளயொட்டு அறிவியல் ைற்றும் ைகுப்ைொய்வுக்கொே தனிச்சிறப்பு மையம் ‘ஸ்ைொர்ட் ைொக்ஸர்’ என்ற 

ைகுப்ைொய்வு பைன்பைொருமள உருவொக்கி வருகிறது. அணியக்கூடிய பைன்ைொர்கள் ைற்றும் விடிபயொ பகைைொக்கமளப் 

ையன்ைடுத்தி ‘இன்டர்பநட்-ஆஃப்-திங்ஸ்’மூைம் பின்னூட்டம் ைற்றும் பையல்திறன் ைதிப்பீடுகமள இப்ைகுப்ைொய்வுத் 

தளம் வழங்கும். இந்திய விமளயொட்டு வீைர்களின் பைொட்டித்திறமே பைம்ைடுத்த இது உதவும். 
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எவ்வொறு பையல்ைடுகிறது? ‘இன்டர்பநட்-ஆப்-திங்ஸ்’ அடிப்ைமடயில், ைஞ்ச்-இன் பவகத்மத ஆயும் வமகயில் 

பைன்ைொருடன் கூடிய மகயுமறகள், தமை விமே விமைமயப் ைதிவுபைய்வதற்கொக ‘வயர்பைஸ் ஃபுட் இன்பைொலுடன் 

கூடிய அழுத்தைொனி, விமளயொட்டு வீைர்கள் உடலின் கீழ்ைகுதியில் இயக்கத்மதப் ைதிவு பைய்வதற்கொக வயர்பைஸ் 

இ எம் ஜி பைன்ைொர்கள், விமளயொட்டு வீைர்கள் உடலின் பைல்ைகுதியில் இயக்கத்மதப் ைதிவுபைய்வதற்கொக 

இயக்கைக்தி அளவீட்டு அைகு ஆகியமவ ையன்ைடுத்தப்ைடுகிறது. 

குத்துச்ைண்மட வமளயத்தில் மவக்கப்ைடும் விடிபயொ பகைைொக்கள் வீைரின் இடது, வைது மககமள அமடயொளம் 

கொண்ைதுடன், தொக்குதல், தற்கொப்பு, ைொைொங்கு ஆகியவற்மற வமகப்ைடுத்தும். ஐஐஎஸ்-இல் ைரிைொர்க்கப்ைட்டபின், 

பைன்மே ஐஐடி ஆைொய்ச்சியொளர்கள் ஐஐஎஸ்-உடன் இமணந்து ‘ஸ்ைொர்ட் ைொக்ஸர்’ கொப்புரிமைக்கொக 

விண்ணப்பிக்கத் திட்டமிட்டுள்ளே. 

 

4. இந்தியொவில் இமணயவழி குற்றங்கள் 5% அதிகரிப்பு 

இந்தியொவில் இமணயவழியில் நமடபைறும் குற்றங்கள் கடந்த ஆண்டில் (2021) 5% அளவுக்கு அதிகரித்துள்ளது. 

முந்மதய ஆண்டில் இது 15% அளவுக்கு அதிகரித்தது குறிப்பிடத்தக்கது. 2020-ஆம் ஆண்டு 50,035-ஆக இருந்த 

இமணயவழிக் குற்றம் பதொடர்ைொே புகொர்கள், 2021-ஆம் ஆண்டில் 52,974-ஆக அதிகரித்துள்ளது. 2019-இல் 

44,735 இமணயவழிக்குற்றங்கள் நமடபைற்றுள்ளே. 

இதுபதொடர்ைொக பதசிய குற்ற ஆவணக்கொப்ைகம் பவளியிட்டுள்ள தகவலில் பைலும் கூறப்ைட்டுள்ளதொவது: 2021-ஆம் 

ஆண்டில் பதைங்கொேொ, உத்தை பிைபதைம், கர்நொடகம், ைகொைொஷ்டிைம், அஸ்ஸொம் ஆகிய ைொநிைங்களில்தொன் அதிக 

அளவில் இமணயவழி குற்றங்கள் ைதிவொகியுள்ளே. ைதிவொகும் குற்றங்களில் மூன்றில் ஒன்றுக்குதொன் கொவல் 

துமறயிேைொல் தீர்வுகொண முடிகிறது. 

இமணயவழிக் குற்றங்களில் 60.8% நிதி உள்ளிட்ட பைொைடிகள் ைற்றும் ஏைொற்று நடவடிக்மககளில் ஈடுைடுவதொக 

உள்ளது. இதற்கடுத்து 8.6 ைதவீதம் ைொலியல் ரீதியொே இமணயவழிக் குற்றங்கள் ஆகும். 5.4 ைதவீதம் மிைட்டுவது, 

அச்சுறுத்துவதுபைொன்ற குற்றங்கள் ஆகும். 

பதைங்கொேொவில் அதிகைட்ைைொக 10,303 இமணயவழிக்குற்றங்கள் ைதிவொகியுள்ளே. பைண்கள், குழந்மதகளுக்கு 

எதிைொகவும் இமணயவழியில் குற்றங்கள் அதிகம் நமடபைறுகின்றே. தகவல் திருட்டு, படபிட், கிபைடிட் கொர்டு 

பைொைடிகள் இமணயவழியில் நடப்ைது அதிகம் உள்ளது. இதுதவிை இமணயவழியில் ையங்கைவொதத்மதப் ைைப்புவது 

பதொடர்ைொகவும் வழக்குகள் ைதிவுபைய்யப்ைட்டுள்ளே என்று பதரிவிக்கப்ைட்டுள்ளது. 

 

5. இருவருக்கு ைகபைபை விருது 

“ஆசியொவின் பநொைல் ைரிசு” என்றமழக்கப்ைடும் பிலிப்பின்ஸின் ைகபைபை விருதுக்கொக, கம்பைொடியொவில் அைசின் 

அடக்குமுமறயொல் ைொதிக்கப்ைட்டவர்களுக்கு உதவிய ைேநை ைருத்துவர் பைொதியொைொ சிம் (54), 

வன்பகொடுமைக்குள்ளொே ஆயிைக்கணக்கொே சிறுவர்களுக்கு உதவிய பிலிப்பின்ஸ் ைருத்துவர் பைர்ேபடட் 

பைட்ரிட் (64) ஆகிபயொர் பதர்ந்பதடுக்கப்ைட்டுள்ளேர். 
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1. மெய்நிகராக இயங்கும் நாட்டின் முதல் பள்ளியயத் மதாடங்கியுள்ள இந்திய ொநிலம்/யூனியன் பிரததசம் எது? 
அ. கர்நரடகர 

ஆ. புது தில்லி  

இ. ததலுங்கரனர 

ஈ. ககரளர 

✓ தில்லி முதலமைச்சர் அரவிந்த் தகஜ்ரிவால், ‘தில்லி ொதிரி மெய்நிகர் பள்ளி’ என்று அயைக்கப்படும், ‘நாட்டின் முதல் 

மெய்நிகர் பள்ளி’யயத் மதாடங்கினார். இதில் இந்தியா முழுவதும் உள்ள ொணவர்கள் 9 முதல் 12 வயரயுள்ள 

வகுப்புகளில் தசர தகுதியுயடவர் ஆவர். DMVS ஆனது தில்லி பள்ளிக்கல்வி வாரியத்துடன் இயணக்கப்படும். இந்தப் 

பள்ளியில் தசருவதற்கு யாமதாரு கட்டணமும் ொணவர்களிடமிருந்து வசூலிக்கப்படாது. ‘ஸ்கூல்மநட்’ ெற்றும் 

கூகுள் உருவாக்கிய ஒரு சிறப்புறு தளத்தின்மூலம் வகுப்புகள் நடத்தப்படும். 

2. ‘சிமனர்ஜி – Synergy’ என்ற இயணயமவளிப் பாதுகாப்புப் பயிற்சியய நடத்திய நிறுவனம் எது? 
அ. CERT–In  

ஆ. இந்திய வரன்படட 

இ. பரதுகரப்பு ஆரரய்ச்சி மற்றும் கமம்பரட்டு நிறுவனம் 

ஈ. இந்திய விண்தவளி ஆய்வு டமயம் 

✓ சிங்கப்பூரின் இயணயமவளிப் பாதுகாப்பு முகயெயுடன் இயணந்து மின்னணு ெற்றும் தகவல் மதாழில்நுட்ப 

அயெச்சகத்தின் கீழுள்ள இந்திய கணினி அவசரநியலப் பதிலளிப்புக்குழு (CERT–In), 13 நாடுகளுக்கான ‘சிமனர்ஜி’ 

என்னும் இயணயமவளிப் பாதுகாப்புப் பயிற்சியய மவற்றிகரொக வடிவயெத்து நடத்தியது. ததசிய பாதுகாப்புக் 

கைக மசயலகத்தின் (NSCS) தயலயெயில் இந்தியா தயலயெயிலான சர்வததச முடக்கச்மசயலி (ransomware) 

எதிர்ப்பு முயனவு–மநகிழ்திறன் பணிக்குழுவின் ஒருபகுதியாக இது நடத்தப்பட்டது. “Building Network Resiliency to 

counter Ransomware Attacks” என்பது இந்தப் பயிற்சியின் கருப்மபாருளாகும். 

3. NCRBஇன் ஓர் அண்யெய அறிக்யகயின்படி, கீழ்க்காணும் எந்த ொநிலத்தில் அதிக எண்ணிக்யகயிலான ததசத் 

துதராக வைக்குகள் பதிவுமசய்யப்பட்டுள்ளன? 
அ. உத்தர பிரகதசம் 

ஆ. மத்திய பிரகதசம் 

இ. ஆந்திர பிரகதசம்  

ஈ. அருணரச்சல பிரகதசம் 

✓ NCRBஇன் (ததசிய குற்ற ஆவணக்காப்பகம்) ஓர் அண்யெய அறிக்யகயின்படி, ஆந்திர பிரததச ொநிலத்தில் (29) 

அதிக எண்ணிக்யகயிலான ததசத்துதராக வைக்குகள் பதிவுமசய்யப்பட்டுள்ளன. IPC பிரிவு 124Aஇன்கீழ் நாட்டில் 

2021ஆம் ஆண்டில் ததசத்துதராகத்திற்காக 76 வைக்குகள் பதிவுமசய்யப்பட்டுள்ளன. 2020ஆம் ஆண்டில், ஆந்திர 

பிரததச ொநிலத்தில் ததசத்துதராக வைக்கு எதுவும் பதிவு மசய்யப்படவில்யல. சட்டவிதராத நடவடிக்யககள் (தடுப்பு) 

சட்டத்தின் (UAPA)கீழ் 1,604 தபர் யகதுமசய்யப்பட்டுள்ளனர். 

4. அண்யெயில் காலஞ்மசன்ற மிக்தகல் தகார்பச்தசவ், கீழ்க்காணும் எந்த நாட்டின் முன்னாள் அதிபராவார்? 
அ. உக்டரன்  ஆ. ரஷ்யர  

இ. தபலரரஸ்  ஈ. பல்ககரியர 
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✓ 1985 முதல் 1991 வயர முன்னாள் தசாவியத் யூனியனின் கயடசித் தயலவராக இருந்த மிக்தகல் தகார்பச்தசவ், 

தனது 91ஆவது வயதில் காலொனார். கடந்த 1986ஆம் ஆண்டில், அமெரிக்கா ெற்றும் தசாவியத் யூனியனிடம் உள்ள 

அயனத்து மதாயலதூரம் மசன்று தாக்கும் ஏவுகயணகயளயும் ஒழிக்க தகார்பச்தசவ் முன்மொழிந்தார். அது பனிப் 

தபாரின் முடிவின் ஆரம்பொகும். அவருக்கு கடந்த 1990இல் அயெதிக்கான தநாபல் பரிசும் வைங்கப்பட்டது. 

5. நாட்டிதலதய முதன்முயறயாக தடயவியல் சான்றுகயளச் தசகரிப்பயதக் கட்டாயொக்கிய முதல் ொநிலம்/யூடி 

காவல்துயற எது? 

அ. தமிழ்நரடு 

ஆ. தில்லி  

இ. கர்நரடகர 

ஈ. ஒடிஸர 

✓ ஆறு ஆண்டுகளுக்கும் தெலான தண்டயனயுடன்கூடிய குற்றங்களில் தடயவியல் ஆதாரங்கயள தசகரிப்பயத 

கட்டாயொக்கிய நாட்டின் முதல் காவல்துயற என்ற மபருயெயய தில்லி காவல்துயற மபற்றுள்ளது. இந்த 

நடவடிக்யக தண்டயன விகிதத்யத அதிகரிக்கவும், குற்றவியல் நீதி அயெப்யப தடய அறிவியல் விசாரயணயுடன் 

ஒருங்கியணக்கவும் மசய்யப்பட்டுள்ளது. தில்லி காவல்துயறயானது குற்றவியல் நீதி அயெப்யப தடய அறிவியல் 

விசாரயணயுடன் ஒருங்கியணத்துள்ளது ெற்றும் அதன் அதிகாரிகளுக்கு பயிற்சியளிக்க காந்திநகர் ததசிய தடய 

அறிவியல் பல்கயலக்கைகத்துடன் கூட்டியனந்துள்ளது. 

6. 2022ஆம் ஆண்டு விடுதயல நாளன்று அதிக விருதுகயளப்மபற்ற ொநிலம்/யூடி காவல்துயற எது? 
அ. மகரரரஷ்டிரர 

ஆ. பஞ்சரப் 

இ. ஜம்மு கரஷ்மீர்  

ஈ. ககரளர 

✓ 2022ஆம் ஆண்டு விடுதயல நாயளமயாட்டி மொத்தம் 1,082 காவலர்களுக்கு காவல்துயற பதக்கங்கள் 

வைங்கப்பட்டன. 347 காவலர்களுக்கு வீரதீரத்திற்கான காவல் பதக்கம் வைங்கப்பட்டது. ஜம்மு–காஷ்மீர் காவல் 

துயறக்கு 108 பதக்கங்கள் வைங்கப்பட்டன; இதன்மூலம் விருதுகள் மபற்ற அயனத்து ொநிலங்கள் ெற்றும் யூனியன் 

பிரததசங்களிதலதய ஜம்மு காஷ்மீர் முதலிடத்தில் உள்ளது. ெகாராஷ்டிரா ெற்றும் சத்தீஸ்கர் ஆகிய ொநிலங்களும் 

2022ஆம் ஆண்டில் அதிக எண்ணிக்யகயிலான காவலர் பதக்கங்கயளப் மபற்றுள்ளன. 

7. பன்னாட்டு சூரிய ஆற்றல் கூட்டணியானது கீழ்க்காணும் எந்நாட்டில் சூரிய ஆற்றல் திட்டத்யத நிறுவவுள்ளது? 
அ. எகிப்து 

ஆ. தகன்யர 

இ. கியூபர  

ஈ. ததன்னரப்பிரிக்கர 

✓ கியூபாவில் 1150 MW உற்பத்தித் திறன் க ொண்ட சூரிய மின்னொற்றல் உற்பத்தித் திட்டத்யத அயெப்பதற்கான 

ஒப்பந்தப்புள்ளியய கியூப அரசாங்கத்துடன் இயணந்து பன்னாட்டு சூரிய ஆற்றல் கூட்டணி முன்யவத்துள்ளது. 

இத்திட்டத்யத அயெப்பதற்கான ISAஇன் திட்ட தெலாண்யெ ஆதலாசகராக அரசுக்குச்மசாந்தொன NTPC உள்ளது. 

கியூபாவின் 2100 MW தசாலார் திட்டங்கயள மசயல்படுத்தும் திட்டத்தின் ஒருபகுதியாக இந்தத்திட்டம் உள்ளது. இது 

ISA’இன் பரந்துபட்ட சூரிய மின்னாற்றல் உற்பத்திப் பூங்கா திட்டத்தில் முதன்யெயானதாக உள்ளது. 
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8. வில்லியம் சதொய் அராப் ரூதடா என்பவர் கீழ்க் ொணும் எந்த நாட்டின் அதிபராக பதவிதயற்றார்? 
அ. தகன்யர  

ஆ. எத்திகயரப்பியர 

இ. டநஜீரியர 

ஈ. ததன்னரப்பிரிக்கர 

✓ கடந்த 2013ஆம் ஆண்டு முதல் மகன்யாவின் துயண அதிபராக இருந்த வில்லியம் சதொய் அராப் ரூதடா, அதிபர் 

ததர்தலில் மவன்றதாக அறிவிக்கப்பட்டுள்ளார். ருதடா 50.49% வாக்குகயளப்மபற்று மவற்றி மபற்றார். கடும்தபாட்டி 

நிலவி வருவதால், சட்டப்தபாராட்டம் நடக்கும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. கடந்த 2017ஆம் ஆண்டில், முயறதகடுகள் 

நடந்ததாகக் கூறி, உச்சநீதிென்றத்தால் அதிபர் ததர்தல் இரத்து மசய்யப்பட்டது குறிப்பிடத்தக்கது. 

9. T20 கிரிக்மகட்டில் 600 தபாட்டிகளில் வியளயாடிய முதல் கிரிக்மகட் வீரர் யார்? 
அ. விரரட் ககரலி 

ஆ. கீரன் தபரல்லரர்ட்  

இ. கரரகித் சர்மர 

ஈ. ஆண்ட்கர இரஸ்ஸல் 

✓ T20 கிரிக்மகட்டில் 600 தபாட்டிகளில் வியளயாடிய முதல் வீரர் என்ற மபருயெயய தெற்கிந்திய தீவுகள் அணியின் 

அணித்தயலவர் கீரன் மபால்லார்ட் மபற்றார். அவர் 2022 ஏப்ரலில் சர்வததச கிரிக்மகட்டிலிருந்து ஓய்வுறுவதாக 

அறிவித்தார். அண்யெயில், ஆல்–ரவுண்டர் டுயவன் பிராதவா, T20 கிரிக்மகட்டில் 600 விக்மகட்டுகயள வீழ்த்திய 

முதல் கிரிக்மகட் வீரர் என்ற வரலாற்றுச் சாதயனயயப் பயடத்தார். 

10. துரந்த் தகாப்யபயுடன் மதாடர்புயடய வியளயாட்டு எது? 
அ. ஹரக்கி 

ஆ. கரல்பந்து  

இ. மட்டடப்பந்து 

ஈ. பூப்பந்து 

✓ ஆசியாவின் பையெயான கால்பந்து தபாட்டியான துரந்த் தகாப்யபப் தபாட்டிகள் 2022 ஆகஸ்ட்.16 முதல் மதாடங்க 

உள்ளன. இதன் மதாடக்க ஆட்டம் மகால்கத்தாவில் FC தகாவா ெற்றும் முகெதின் SC அணிகளுக்கு இயடதய 

நடக்கும். துரந்த் தகாப்யப வரலாற்றிதலதய முதன்முயறயாக தெற்கு வங்கம், அஸ்ஸாம் ெற்றும் ெணிப்பூர் ஆகிய 

ொநிலங்கள் இயணந்து 2022 துரந்த் தகாப்யபக்கான தபாட்டிகயள நடத்துவதால், இப்தபாட்டி பல நகரங்களில் 

நடத்தப்படுகிறது. இந்தியன் ஆயில் நிறுவனம் இப்தபாட்டியின் தயலப்பு புரவலராக உள்ளது. துரந்த் தகாப்யபயின் 

2021 பதிப்யப FC தகாவா அணி மவன்றது குறிப்பிடத்தக்கது. 

 

செய்தித்தாள் நடப்பு நிகழ்வுகள்  

1. ஆகஸ்ட் ொத ஜிஎஸ்டி வசூல் `1.43 இலட்சம் தகாடி! 

நடப்பாண்டு ஆகஸ்ட் ொதத்தில் சரக்கு ெற்றும் தசயவ வரி (GST) ̀ 1.43 லட்சம் தகாடியாக வசூலானது. நடப்பாண்டு 

தெ ொதத்தில் `1.41 லட்சம் தகாடி, ஜூன் ொதத்தில் `1.44 லட்சம் தகாடி வசூலான ஜிஎஸ்டி கடந்த ஜூயல ொதத்தில் 

`1.49 லட்சம் தகாடியாக அதிகரித்திருந்தது. 
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இந்நியலயில், ஆகஸ்ட் ொத ஜிஎஸ்டி `1.43 லட்சம் தகாடியாக குயறந்துள்ளது.  இது, கடந்த ஆண்டின் இதத கால 

கட்டத்தில் வசூலான `1,12,020 தகாடியுடன் ஒப்பிடுயகயில் 28 சதவீதம் அதிகொகும். தெலும், மதாடர்ந்து 6ஆவது 

ொதொக ஜிஎஸ்டி வசூல் `1.40 லட்சம் தகாடியயத் தாண்டியுள்ளது.  

நடப்பாண்டு ஆகஸ்ட் ொதத்தில் வசூலான `1,43,612 தகாடியில், ெத்திய ஜிஎஸ்டியாக `24,710 தகாடியும், ொநில 

ஜிஎஸ்டியாக `30,951 தகாடியும், ஒருங்கியணந்த ஜிஎஸ்டியாக `77,782 தகாடியும், மசஸ் `10,168 தகாடியும் 

வசூலாகியுள்ளதாக நடுவண் நிதித்துயற அயெச்சகம் மதரிவித்துள்ளது. 

 

2. சதுப்புநிலங்கயளக் காப்தபாம்! 

சதுப்புநிலம் என்பது, கடல் ெட்டத்யதவிட குயறவான ஆைம்மகாண்ட நீர்நியலயாகும். நிலத்தடி நீர்ெட்டத்யத 

உயர்த்தவும், ெண்ணரிப்யபத் தடுக்கவும், புயல், சூறாவளிதபான்ற இயற்யகச் சீற்றங்கயள ெட்டுப்படுத்தவும் 

சதுப்புநிலங்களின் பங்களிப்பு இன்றியயெயாதது. இயவ சுற்றுச்சூைல் பாதுகாப்புக்கு மபரிதும் துயண புரிகின்றன. 

பூமியின் மொத்தப்பரப்பளவில் 6% சதுப்புநிலங்களாக உள்ளன. இன்று உலகில் 2000-க்கும் தெற்பட்ட இடங்கள் 

சதுப்புநிலங்களாக அறிவிக்கப்பட்டுள்ளன. இவற்றின் மொத்த நிலப்பரப்பு சுொர் 20 தகாடி மெக்தடர் ஆகும். உலக 

அளவில் ஆப்பிரிக்காவிலும், ஆசியாவிலும், அதெசாயன ஒட்டிய பிதரசில் பகுதிகளிலும் 1,112 சதுப்புநிலப்பகுதிகள் 

காணப்படுகின்றன. அயவ மொத்தொக 89.37 மில்லியன் மெக்தடர் நிலப்பகுதியயக் மகாண்டிருக்கின்றன. 

இந்தியாவில் 27,403 சதுப்புநிலங்கள் உள்ளன. இந்நிலங்கள் பூமியில் வாழும் பல்தவறு உயிரினங்களின் 

பாதுகாப்யபத் தன்னகத்தத மகாண்டிருப்பதால், ‘நகரங்களின் நுயரயீரல்கள்’ என்று இயவ அயைக்கப்படுகின்றன. 

சதுப்புநிலங்களின் தெலாண்யெயய சிறப்பாக தபணும் பகுதிகளுக்கு ராம்சாா் சாா்வததச அங்கீகாரம் வைங்கப்பட்டு 

வருகிறது. சதுப்புநிலங்கயளப் பாதுகாத்து நிலங்களின் தரத்யத தெம்படுத்துவதற்கும், புவி மவப்பெயொகி அனல் 

கக்கிவரும் இன்யறய சூழ்நியலயில் உலக அளவில் சதுப்புநிலம் மதாடர்பான பிரச்யனகயள நாடுகள் பகிர்ந்து 

மகாள்வதற்கும், பிரச்யனகயள விவாதித்துத் தீர்வுகாண்பதற்கும் ததயவயான மகாள்யககயள இந்த “இராம்சர் 

பிரகடனம்” வைங்குகிறது. 

“இராம்சர் பிரகடனம்” அல்லது ஈரநிலங்களுக்கான உடன்படிக்யக என்பது, ஈரநிலங்களின் பயன்பாடு, அவற்றின் 

பாதுகாப்பிற்காக சர்வததச அளவில் ஏற்படுத்தப்பட்ட ஒரு உடன்படிக்யகயாகும். 1971-ஆம் ஆண்டில் ஈரானில் உள்ள 

ராம்சர் நகரத்தில் இதற்கான உடன்படிக்யக யகமயாப்பமிடப்பட்டது. அதனாதலதய, அந்நகரின் மபயயரத் தழுவிதய 

“இராம்சர் பிரகடனம்” என்ற மபயர் ஏற்படுத்தப்பட்டது. 

உலக நாடுகளியடதய இயற்யக வளங்கயளப் பாதுகாத்து, சதுப்புநிலங்களின் மசழுயெயயயும், வளயெயயயும் 

தபணுததல இந்த உடன்படிக்யகயின் குறிக்தகாளாகும். 

இந்தியாவில் தெலும் 11 சதுப்புநிலக்காடுகளுக்கு ராம்சர் சாசன அங்கீகாரம் கியடத்துள்ளது. நம் நாட்டின் 75-ஆவது 

சுதந்திர ஆண்டு நியறவுக்குப் மபாருத்தொக இந்தியாவில் இராம்சர் சாசன பட்டியலில் இயணக்கப்பட்டுள்ள சதுப்பு 

நிலக்காடுகளின் எண்ணிக்யகயும் 75ஆக உயர்ந்துள்ளது. இது மிகவும் மபருயெயளிப்பதாக ெத்திய சுற்றுச்சூைல், 

வனம், பருவநியல ொற்றத்துயற அயெச்சகம் மதரிவித்துள்ளது. 

சுொர் 76,316 மெக்தடரில் உள்ள 11 சதுப்புநிலக் காடுகளில் தமிழ்நாட்டில் உள்ள நான்கு சதுப்புநிலக் காடுகளும் 

இடம்மபற்றுள்ளன. அயவ, இராெநாதபுரம் ொவட்டத்தில் உள்ள இரு பறயவகள் சரணாலயங்களான, சித்தரங்குடி 

பறயவகள் சரணாலயம் (260.47 மெக்தடர்), கஞ்சிரங்குளம் பறயவகள் சரணாலயம் (96.89 மெக்தடர்), 

கன்னியாகுெரி ொவட்டம், சுசீந்திரம் ததரூர் பறயவகள் சரணாலயம் (94.23 மெக்தடர்), திருவாரூர் ொவட்டம் 

வடுவூர் பறயவகள் சரணாலயம் (112.64 மெக்தடர்) ஆகிய நான்கு சதுப்புநிலக் காடுகளுக்கு இராம்சர் சாசன 

அங்கீகாரம் கியடத்துள்ளது. 

ஏற்மகனதவ, திருமநல்தவலி ொவட்டம், கூந்தங்குளம் பறயவகள் காப்பகம், இராெநாதபுரம் ொவட்டம், ென்னார் 

வயளகுடா கடல்சார் உயிர்க்தகாளகக் காப்பகம், ஈதராடு ொவட்டம், மவள்தளாடு பறயவகள் காப்பகம், மசங்கல்பட்டு 

ொவட்டம், தவடந்தாங்கல் பறயவகள் காப்பகம், கரிக்கிளி பறயவகள் சரணாலயம், திருவாரூர் ொவட்டம், உதய 

ொர்த்தாண்டபுரம் பறயவகள் காப்பகம், மசன்யனயில் பள்ளிக்கரயண சதுப்புநிலம், கடலூர் ொவட்டத்தில் 
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சிதம்பரத்யத அடுத்த பிச்சாவரம் சதுப்புநிலம் ஆகியயவ இராம்சர் உடன்படிக்யகயின்கீழ் சர்வததச முக்கியத்துவம் 

வாய்ந்த சதுப்புநிலங்களாக அறிவிக்கப்பட்டுள்ளன. 

சிதம்பரம் அருதக வங்கக்கடயலமயாட்டி அயெந்துள்ள பிச்சாவரம் உலகின் இரண்டாவது மபரிய அயலயாத்தி 

காட்டுப்பகுதியாகும். இந்தக் காடு ஆண்டு முழுவதும் ஈரப்பதத்துடன் இருக்கும். இது 1357 மெக்தடர் நிலப்பரப்பு 

மகாண்டது. இப்பகுதியில் சிறு சிறு தீவுகள் உள்ளன. இக்காடுகளில் 177 வயகயான பறயவகள் வந்து மசல்வதாக 

சமீபத்திய ஆய்வு ஒன்று மதரிவிக்கிறது. 

இராெநாதபுரம் ொவட்டம் சித்திரங்குடி பறயவகள் சரணாலயம் 1989-ஆம் ஆண்டு முதல் பாதுகாக்கப்பட்ட 

பகுதியாகவும், பறயவகள் சரணாலயொகவும் அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. சித்திரங்குடி பறயவகள் சரணாலயம் 

குளிர்காலத்தில் புலம்மபயர்ந்து வரும் பறயவகளுக்கு ஏற்ற இடொகும். 

திருவாரூர் ொவட்டம் வடுவூர் பறயவகள் சரணாலயம் 112.64 மெக்தடர் பரப்பளவில் உள்ளது. இது ஒரு மபரிய 

நீர்ப்பாசன ஏரியாகும். புலம்மபயர்ந்த பறயவகளுக்கு இது சிறந்த வசிப்பிடொக உள்ளது. 

இயற்யக எழில்மகாஞ்சும் சுற்றுலா தலங்களுக்குப் மபயர்மபற்ற கன்னியாகுெரி ொவட்டத்தில் அயெந்துள்ள 

சுசீந்திரம், ததரூர் சதுப்புநில வளாகம் ஒரு முக்கியொன பறயவப்பகுதி என்று அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. இது ெத்திய 

ஆசியாவின் மதற்கு முயனயில் அயெந்துள்ளது. 

நம் தமிழ்நாட்டில் 20 ஆண்டுகளுக்கு முன்பு நாகப்பட்டினம் ொவட்டம், தகாடியக்கயர ெட்டுதெ இராம்சர் பட்டியலில் 

இடம்மபற்றிருந்தது நியனவுகூரத்தக்கது. தற்தபாது வைங்கப்பட்டுள்ள நான்கு பகுதிகதளாடு தமிைகத்தில் மொத்தம் 

14 சதுப்புநிலக் காடுகள் இராம்சர் அங்கீகாரம் அளிக்கப்பட்டு பட்டியலில் இடம்மபற்றிருப்பது, தமிழ்நாட்டிற்கு கியடத்தப் 

மபருயெயாகும். ஏமனனில், நாட்டிதலதய அதிக எண்ணிக்யகயில் தமிைகத்தில்தான் சதுப்புநிலக்காடுகள் 

உள்ளன. தமிைகத்திற்கு அடுத்து, உத்தர பிரததச ொநிலத்தில் 10 சதுப்புநிலக்காடுகள் உள்ளன. புதிதாக 

இயணக்கப்பட்டுள்ள 11 சதுப்புநிலக் காடுகளில் ஒடிஸாவில் மூன்றும், ஜம்மு-காஷ்மீரில் இரண்டும், ெத்திய 

பிரததசத்தில் ஒன்றும், ெகாராஷ்டிரத்தில் ஒன்றும் அடங்கும். 

இந்தியாவில் முன்பிருந்த சதுப்புநிலங்களில் 50% ெட்டுதெ தற்தபாதுள்ளது. இயவயும் ஒவ்தவார் ஆண்டும் சுொர் 

4,000 சகிமீ பரப்பளவு குயறந்து வருகின்றன. இதன்மூலம் மொத்த சதுப்புநிலங்களில் ஆண்டுக்கு 3% குயறந்து 

வருகிறது என ஆய்வறிக்யககள் மதரிவிக்கின்றன. 

இந்தியாவில் 1982 முதல் 2013 வயர 26 இடங்கள்தான் ராம்சர் பட்டியலில் இடம்மபற்றிருந்தன. 2014-ஆண்டு 

முதல் 2022 வயர 49 இடங்கள் கூடுதலாக தசர்க்கப்பட்டு தற்தபாது நாட்டில் 13,26,677 மெக்தடர் பரப்பில் 

சதுப்புநிலங்கள் இருப்பது இந்திய திருநாட்டு ெக்களுக்கு உலகளவில் கியடத்திருக்கும் ொமபரும் அங்கீகாரொகும். 

சதுப்புநிலங்கயளப் பாதுகாக்க தவண்டுமென்றால் அவற்யற பாதுகாப்பட்ட பிரததசொக அறிவிக்க தவண்டும்; 

அப்பகுதிகளில் நகரக் கழிவுகயளக் மகாட்டுவயத தயட மசய்ய தவண்டும்; சதுப்புநிலப்பகுதிகள் நிலத்தில் வாழும் 

அயனத்து உயிரினங்களுக்கும் மசாந்தொனதால் அங்கு மதாழிற்சாயலகயள அயெக்க அனுெதிக்கக் கூடாது; ஈர 

நிலப்பகுதிகளில் தற்தபாது உள்ள ஆக்கிரப்புகயள அகற்ற தவண்டும். 

சதுப்புநிலங்கள்தான் அப்பகுதியில் வாழும் ெக்களுக்கு குடிநீர் வைங்கும் ஊற்றுக்கண்களாகவும் உள்ளன. சதுப்பு 

நிலங்களில் காணப்படும் அயலயாத்திக்காடுகள் ெண்ணரிப்யபத் தடுப்பதுடன், சுனாமி, புயல், மவள்ளப்மபருக்கு 

தபான்றவற்யறயும் தடுக்கும் ஆற்றல் மகாண்டயவ. தெலும், நீயரத் தூய்யெயாக்கும்; பல்லுயிர்களின் புகலிடொக 

விளங்குகின்றன. சதுப்புநிலங்கள் குறித்து ெக்களியடதய விழிப்புணர்வு ஏற்பட தவண்டும் என்பதற்காக ஒவ்தவார் 

ஆண்டும் பிப்.2-ஆம் தததி சர்வததச சதுப்புநில நாள் மகாண்டாடப்பட்டு வருகிறது. ஈரநிலமும், நீரும் ஒன்றிலிருந்து 

ஒன்று பிரிக்கமவாண்ணாதயவ. உயிரினங்களின் வாழ்விற்கு இயவ இன்றியயெயாதயவ. 

உலகில் வாழும் அயனத்து உயிரினங்களுக்கும் புகலிடொகவும், நாட்டின் வளத்திற்கு ஆதாரொகவும், நீரிலுள்ள 

ொயச நீக்கி தூய்யெயான நீராக ொற்றவும், புவி மவப்பெயடயாெல் காக்கவும் உதவும் ஈரநிலங்களான சதுப்பு 

நிலங்கயளக் காப்தபாம்! 
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1. புதிய கடற்படடக் ககொடியில் தேசிய இலச்சிடையொைது எந்ே வடிவத்தினுள் உள்ளது? 
அ. பச்சச அறுங்க ோணம் 

ஆ. நீல எண்க ோணம்  

இ. ஆரஞ்சு அறுங்க ோணம் 

ஈ. வெள்சள எண்க ோணம் 

✓ ககொச்சியில் அடைந்துள்ள ககொச்சி கப்பல்கட்டும் ேளத்தில் புதிய கடற்படடக் ககொடிடய பிரேைர் தைொடி கவளியிட்டொர். 

இந்தியக்ககொடியொைது இக்ககொடியின் தைல் இடதுபுறத்தில் டவக்கப்பட்டுள்ளது; அதே தேரத்தில் தேசிய இலச்சிடை 

உள்ளடக்கிய நீல எண்தகொண வடிவம் வலதுபுறத்தில் ஒரு ேங்கூரத்தின் தைல் அைர்த்ேப்பட்டுள்ளது. இது 

வலிவுறுதிடய எடுத்துக்கூறும் விேைொக உள்ளது. எண்தகொண வடிவம் எட்டுத்திடைகடளக் குறிக்கும் வடகயில் 

வடிவடைக்கப்பட்டுள்ளது; அது பல திடைகள் ைற்றும் இந்திய கடற்படடயின் எல்டலடய எடுத்துக்கூறும் விேைொக 

உள்ளது. அடேச்சுற்றியுள்ள இரட்டட ேங்கநிற கடரதகொடுகள் ைத்ரபதி சிவொஜியின் கப்பற்படடடயக் குறிக்கிறது. 

2. பன்ைொட்டு கைலொவணி நிதியைொைது (IMF) எந்ே ேொட்டிற்கு அேன் கபொருளொேொர கேருக்கடிடயச் ைைொளிக்க $2.9 

பில்லியன் டொலர் அளவுக்குக் கடன் வழங்க ஒப்புேல் அளித்துள்ளது? 
அ. ஈரோன் 

ஆ. ஆப் ோனிஸ்தோன் 

இ. இலங்ச   

ஈ. வெனிசுலோ 

✓ பன்ைொட்டு கைலொவணி நிதியைொைது (IMF) இலங்டகத்தீவுக்கு $2.9 பில்லியன் டொலர் அளவுக்குக் கடனுேவி வழங்க 

ஒப்புேலளித்துள்ளது. கடந்ே 1948ஆம் ஆண்டில் அந்ேொடு விடுேடல அடடந்ேதிலிருந்து ேற்தபொதுேொன் மிகதைொைைொை 

கபொருளொேொர கேருக்கடிடய எதிர்ககொள்கிறது. ேொட்டின் நிதியடைச்ைரொகவும் இருக்கும் இலங்டக அதிபர் விக்ரை 

சிங்தக ேைது முேல் வரவுகைலவுத்திட்டத்டே ைைர்ப்பித்ேொர்; அது வருவொடய அதிகரிப்படேயும் பணவீக்கத்டே 

எதிர்த்துப் தபொரொடுவடேயும் தேொக்கைொகக்ககொண்டுள்ளது. 

3. ஸ்ைொர்ட் தீர்வுகள் ைவொல் ைற்றும் உள்ளடக்கிய ேகரங்கள் விருதுகடள வழங்கும் ேடுவண் அடைச்ைகம் எது? 
அ. MSME அசமச்ச ம் 

ஆ. ெீட்டுெசதி மற்றும் ந ோ்ப்புற ெிெ ோரங் ள் அசமச்ச ம்  

இ. ெணி ம் மற்றும் வதோழிற்துசற அசமச்ச ம் 

ஈ. அறிெியல் மற்றும் வதோழில்நுட்ப அசமச்ச ம் 

✓ வீட்டுவைதி ைற்றும் ேகர்ப்புற விவகொரங்களுக்கொை அடைச்ைர் ஹர்தீப் சிங் பூரி, 2022ஆம் ஆண்டுக்கொை, ‘Smart 

Solutions Challenge & Inclusive Cities’ விருதுகள் வழங்கிைொர். இந்ே விருதுகள் 2022 ஏப்ரலில் நிறுவப்பட்டை. இந்ே 

விருதுகள் என்பது ைொற்றுத்திறைொளிகள், கபண்கள் ைற்றும் முதியவர்கள் எதிர்ககொள்ளும் ேகர அளவிலொை 

அணுகல் ைற்றும் உள்ளடக்கிய ைவொல்கடள எதிர்ககொள்வேற்கொக தேசிய ேகர்ப்புற விவகொரங்கள் நிறுவைம் 

ைற்றும் இந்தியொவில் உள்ள ஐேொ அடவ ஆகியவற்றின் ஒரு கூட்டிடணந்ே முடைவொகும். 

4. தேஜொஸ் ைொர்க்–2 தபொர் விைொைங்கடள ேயொரிக்கின்ற நிறுவைம் எது? 
அ. DRDO ஆ. BEL 

இ. HAL  ஈ. BDL 

 

 

 

 

https://www.winmeen.com/tnpsc-tamil-current-affairs/


விண்மீன்.காம்                             2022 செப்டம்பர் 03 & 04 
  

 

நடப்பு நிகழ்வுகள்                                           2 

✓ பொதுகொப்புக்கொை அடைச்ைரடவக்குழு தேஜொஸ் ைொர்க்–2 திட்டத்திற்கு ஒப்புேல் அளித்துள்ளது. தேஜொஸ் ைொர்க்–2 

தபொர் விைொைத்டே வடிவடைத்து தைம்படுத்ே `6,500 தகொடி ஒதுக்கீடு கைய்யப்பட்டுள்ளது. இது ஹிந்துஸ்ேொன் 

ஏதரொேொட்டிக்ஸ் லிட் (HAL) நிறுவைத்ேொல் ேயொரிக்கப்படும். உள்ேொட்டு தேஜொஸ் இலகுரக தபொர் விைொைத்தின் அதி 

ேவீை பதிப்பு, கைன்தைலும் தைம்படுத்ேப்பட்டு புதிய வடிவம் கபறும். தேஜொஸ் 2.0 அதிக ஆற்றல்வொய்ந்ே எஞ்சின்கள் 

ைற்றும் உள்ேொட்டிதலதய உருவொக்கப்பட்ட ஆக்டிவ் எலக்ட்ரொனிக் ஸ்தகன்டு அதர (AESA) தரடொர் ஆகியவற்டறக் 

ேன்ைகத்தே ககொண்டிருக்கும். 

5. EV மின்கலப் பொதுகொப்புத் ேரநிடலகள் குறித்து ைொடலப் தபொக்குவரத்து ைற்றும் கேடுஞ்ைொடல அடைச்ைகத்ேொல் 

அடைக்கப்பட்ட வல்லுேர் குழுவின் ேடலவர் யொர்? 

அ. நந்தன் நிகல னி 

ஆ. இரகமஷ் சந்த் 

இ. பரகமஸ்ெரன் 

ஈ. டோடோ நரசிங்  இரோெ்  

✓ ைொடலப்தபொக்குவரத்து ைற்றும் கேடுஞ்ைொடல அடைச்ைகம் டொடொ ேரசிங்க ரொவ் ேடலடையில் ஒரு நிபுணர் குழுடவ 

அடைத்ேது. அவர் டஹேரொபொத்தில் உள்ள துகள் உதலொகவியல் ைற்றும் புதிய கபொருட்களுக்கொை பன்ைொட்டு 

தைம்பட்ட ஆய்வுடையத்தின் இயக்குேரொக உள்ளொர். வல்லுேர் குழு அறிக்டகயின் பரிந்துடரகளின் அடிப்படடயில், 

மின்கலங்கள் கேொடர்பொை கூடுேல் பொதுகொப்புத்தேடவகள், ஆன்–தபொர்டு ைொர்ஜர், தபட்டரி தபக்கின் வடிவடைப்பு, 

மின்கலத்தின் உள்தள குறுக்குச்சுற்று கொரணைொக கவப்பப்பரவலொல் ஏற்படும் தீக்குத் தீர்வுகொணுேல் உள்ளிட்ட 

திருத்ேங்கடள அவ்வடைச்ைகம் கவளியிட்டுள்ளது. 

6. ‘மிஷன் ஸ்வவலம்பன்’ என்பது கீழ்க்காணும் எந்ே நிறுவைத்தின் முேன்டை முடைவொகும்? 
அ. NITI ஆகயோ ் 

ஆ. நபோோ்டு 

இ. SIDBI  

ஈ. PFRDA 

✓ இந்திய சிறு கேொழில்கள் வளர்ச்சி வங்கி (SIDBI) 6 ைொநிலங்களின் 10 ைொவட்டங்களில் 300 ஸ்வவலம்பன் சிடல 

பள்ளிகடள அடைப்பேற்கொை ஐந்ேொம் கட்டப்பணிகடளத் கேொடங்கியுள்ளது. இது அேன் முேன்டை முயற்சியொை 

ஸ்வவலம்பன் திட்டத்தின்கீழ் கேொடங்கப்பட்டுள்ளது. இது ைத்தீஸ்கர், ஹரியொைொ, தகொவொ, புதுச்தைரி, ஜம்மு–கொஷ்மீர் 

ைற்றும் லடொக் ஆகியவற்டற உள்ளடக்கும். கேொழில்முடைதவொர் கலொச்ைொரத்டே (உத்யம் தை ஆைொதி) பின்பற்றி 

ைகளிடரச் ைொர்ந்திருப்பவர்களொக அல்லொைல் சுேந்திரைொைவர்களொக இது ைொற்றும். 

7. ‘2022 – பீைொ ைந்ேன்’ என்ற தஹக்கத்ேொன் தபொட்டிடயத் கேொடங்கியுள்ள நிறுவைம் எது? 
அ. PFRDA 

ஆ. IRDAI  

இ. GIC 

ஈ. NITI ஆகயோ ் 

✓ இந்தியக் கொப்பீட்டு ஒழுங்குமுடற ைற்றும் தைம்பொட்டு ஆடணயம் (IRDAI) ேனிேபர்கள் ைற்றும் நிறுவைங்கடளத் 

ேன்னியக்க இறப்புக் தகொரிக்டக (automated death claim) தீர்வுக்கொை புதுடையொை தீர்வுகடள உருவொக்குவேற்கு, 

கொப்பீடு கேொடர்பொை பல்வேறு பிற துடறகளுக்கு அடழப்பு விடுத்துள்ளது. ‘2022 – பீைொ ைந்ேன்’ என்ற அேன் முேல் 

தஹக்கத்ேொனின் ஒருபகுதியொக, ‘கொப்பீட்டில் புதுடை’ என்ற கருப்கபொருளுடன் இது கேொடங்கப்பட்டுள்ளது. 
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8. NaBFIDஇன் தைலொண்டை இயக்குேரொக நியமிக்கப்பட்டுள்ளவர் யொர்? 
அ. செரல் ஆச்சோோ்யோ 

ஆ. K V  ோமத் 

இ. உோ்ஜித் பகடல் 

ஈ. இரோஜ் ிரண் இரோய் ஜி  

✓ இரொஜ்கிரண் இரொய் ஜி என்பவர் நிதியுேவி உட்கட்டடைப்பு ைற்றும் தைம்பொட்டுக்கொை தேசிய வங்கியின் (NaBFID) 

தைலொண்டை இயக்குேரொக நியமிக்கப்பட்டொர்; அவர் 5 ஆண்டு கொலத்திற்கு அப்பேவியில் இருப்பொர். கடந்ே 2021ஆம் 

ஆண்டில், இந்திய அரசு K V கொைத்டே தைம்பொட்டு நிதி நிறுவைத்தின் ேடலவரொக நியமித்ேது. உட்கட்டடைப்புத் 

துடறயில் முேலீடுகடளத் திரட்டுவேற்கொை ேடவடிக்டககடளத் கேொடங்குவேற்கு அரைொங்கம் ̀ 20,000 தகொடிடய 

NaBFID–க்கு கைலுத்தியுள்ளது. 

9. உடொன் (உதே தேஷ் கொ ஆம் ேொக்ரிக்) என்பது எந்ே ேடுவண் அடைச்ைகத்தின் முேன்டைத் திட்டைொகும்? 
அ. வெளியுறெு அசமச்ச ம் 

ஆ. உள்நோட்டு ெோன் கபோ ்குெரத்து அசமச்ச ம்  

இ. மின்னணு மற்றும் த ெல் வதோழில்நுட்ப அசமச்ச ம் 

ஈ. உள்துசற அசமச்ச ம் 

✓ உள்ேொட்டு வொன் தபொக்குவரத்து அடைச்ைகத்தின் உடொன் திட்டம் கவற்றிகரைொக ஐந்து ஆண்டுகடள நிடறவு 

கைய்துள்ளது. இந்ேத் திட்டத்தின் முேல் விைொை தைடவடய கடந்ே 2017 ஏப்.27 அன்று பிரேைர் கேொடங்கி டவத்ேொர். 

ைொேொரண ைக்களும் விைொைப்பயணத்டே தைற்ககொள்ள தவண்டும் என்ற தேொக்கில் இத்திட்டம் கடந்ே 2016 அக்.21 

அன்று இது கேொடங்கப்பட்டது. அேன்படி, இரண்டொவது ைற்றும் 3ஆவது ேர ேகரங்கள் விைொைப்தபொக்குவரத்துடன் 

இடணக்கப்பட்டை. கடந்ே 2014ஆம் ஆண்டு 74 விைொை நிடலயங்கள் கையல்பட்டு வந்ே நிடலயில், உடொன் 

திட்டத்தின்மூலம் ேற்தபொது 141ஆக அது அதிகரித்துள்ளது. உடொன் திட்டத்தின் கீழ் கையல்படொே 68 விைொை 

நிடலயங்கள் இடணக்கப்பட்டை. 425 புதிய வழித்ேடங்கள் ேொடு முழுவதும் கண்டறியப்பட்டை. 

10. 2022–இல் வடகிழக்கு ஒலிம்பிக்கின் 2ஆவது பதிப்டப ேடத்துகிற ைொநிலம் எது? 
அ. அஸ்ஸோம் 

ஆ. கம ோலயோ  

இ. அருணோச்சல பிரகதசம் 

ஈ. சி ் ிம் 

✓ தைகொலயொவில் இரண்டொவது வடகிழக்கு ஒலிம்பிக் தபொட்டிகள் அக்.3 முேல் ேவ.6 வடர ஷில்லொங்கில் ேடடகபற 

உள்ளது. கடந்ே 2018ஆம் ஆண்டின்தபொது ைணிப்பூரில் பன்னிரண்டு பிரிவுகளுடன் முேல் விடளயொட்டுப்தபொட்டி 

ேடடகபற்றது. தைகொலயொ ைொநிலம் ேைது ஐம்பேொம் ஆண்டு நிடறடவக் ககொண்டொடும் தவடளயில் இந்ே ஒலிம்பிக் 

விடளயொட்டுப்தபொட்டிகள் ேடடகபறுகின்றை. இந்ேப் பதிப்பில், எட்டு வடகிழக்கு ைொநிலங்கடளச் ைொர்ந்ே 4,000 

பங்தகற்பொளர்கள் 18 பிரிவுகளில் தபொட்டியிடுவொர்கள். 
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செய்தித்தாள் நடப்பு நிகழ்வுகள்  

1. இந்தியொவின் முேலொவது, ‘இரவு வொன் ைரணொலயம்’ லடொக்கில் அடைக்கப்படவுள்ளது 

ேடுவணரசின் அறிவியல் & கேொழில்நுட்பத்துடற, ஒரு ேனித்துவைொை ைற்றும் முேல்-வடகயொை முயற்சியொக, 

லடொக்கில் இந்தியொவின் முேல், ‘இரவு வொை ைரணொலயம்’ அடைக்க ேடவடிக்டக எடுத்துள்ளது; இது அடுத்ே மூன்று 

ைொேத்திற்குள் முடிக்கப்படும். உத்தேை இரவு வொன் ைரணொலயம், ைொங்ேொங் வைவுயிரிகள் ைரணொலயத்தின் ஒரு 

பகுதியொக லடொக்கிலுள்ள ஹொன்தலயில் அடைக்கப்படும். இது இந்தியொவில் வொனியல் சுற்றுலொடவ அதிகரிக்கும். 

தைலும் இது ஆப்டிகல், அகச்சிவப்புக்கதிர் ைற்றும் கொைொ-கதிர் கேொடலதேொக்கிகளுக்கொை உலகின் மிகவுயர்ந்ே 

ேளங்களில் ஒன்றொக இருக்கும். 

 

2. ‘INS விக்ரொந்த்’ சிறப்பம்ைங்கள் என்கைன்ை? 

இந்தியொவில் ேயொரிக்கப்பட்ட முேல் விைொைந்ேொங்கி தபொர்க்கப்பலொை INS விக்ரொந்த்தில் பல்தவறு சிறப்பம்ைங்கள் 

இடம்கபற்றுள்ளை. உள்ேொட்டிதலதய கட்டப்பட்ட முேல் விைொைந்ேொங்கிப் தபொர்க்கப்பலொை INS விக்ரொந்த் கைப்.2ஆம் 

தேதி இந்தியக் கடற்படடயில் இடணயும் எைத்ேகவல் கவளியொகியுள்ளது. 

INS விக்ரொந்த் விைொைந்ேொங்கிக் கப்பலொைது `20,000 தகொடி கைலவில் ககொச்சி கப்பல்கட்டும் ேளத்தில் கட்டப்பட்டது. 

இேன்மூலைொக விைொைந்ேொங்கிக்கப்படல கைொந்ேைொகக் கட்டும் திறன்ககொண்ட கவகுசில ேொடுகளுடன் இந்தியொவும் 

இடணந்ேது. 1,700 வீரர்கள் பயணிக்கும்படியொக உருவொகியுள்ள இக்கப்பலிலிருந்து மிக்-29தக தபொர் 

விைொைங்கள், கதைொவ் - 31 கஹலிகொப்டர்கள், MH-60R கஹலிகொப்டர்கள் ஆகியவற்டற இயக்கவும் 

ேடரயிறக்கவும் முடியும். அதிகபட்ைைொக சுைொர் 28 ேொட் தவகத்தில் கப்படல இயக்க முடியும். 

இந்ேக் கப்பலில், இரண்டு அறுடவ சிகிச்டை அடறகள், 16 படுக்டககள், பரிதைொேடை டையங்கள், சிடி ஸ்தகன் 

வைதி எை மினி ைருத்துவைடைதய இடம்கபற்றுள்ளது. ைருத்துவப்பணிக்கொக ைட்டும் 5 ைருத்துவ அதிகொரிகள் 

உள்பட 21 ைருத்துவப் பணியொளர்கள் பணியைர்த்ேப்பட்டுள்ளைர். 

 

3. உலகின் 5-ஆவது கபரிய கபொருளொேொர ேொடொைது இந்தியொ 

பிரிட்டடை பின்னுக்குத்ேள்ளி உலகின் 5-ஆவது மிகப்கபரும் கபொருளொேொர ேொடொக இந்தியொ உருகவடுத்துள்ளது. 

பன்ைொட்டு கைலொவணி நிதியத்தின் (IMF) ேரவுகளின் அடிப்படடயில் ‘புளூம்கபர்க்’ ஊடக நிறுவைம் இேடைக் 

கூறியுள்ளது. 

கதரொைொ கேொற்று பரவலொல் பொதிக்கப்பட்ட உலகப்கபொருளொேொரம் படிப்படியொக மீண்டு வந்ே நிடலயில், உக்டரன்-

ரஷியொ இடடதயயொை தபொர் மீண்டும் நிடலடைடய ைொற்றியது. உணவுப்பற்றொக்குடற, எரிகபொருள் விடல 

உயர்வு, பணவீக்கம் உள்ளிட்ட பல்தவறு பிரச்டைகடள உலக ேொடுகள் ைந்தித்து வருகின்றை. 

முக்கியைொக, பிரிட்டனில் அந்ேப் பிரச்டை அதிகரித்துள்ளது. பணவீக்கம் அந்ேொட்டில் வரலொறு கொணொே வடகயில் 

உயர்ந்துள்ளது. அடேக் கட்டுக்குள் ககொண்டுவரும் தேொக்கில் வட்டி விகிேங்களும் அதிகரிக்கப்பட்டுள்ளை. ஆைொல், 

பிரிட்டனில் வொழ்க்டக ேடத்துவேற்கொை கைலவு கேொடர்ந்து அதிகரித்து வருகிறது. இந்நிடலயில், உலக அளவில் 

கபரும் கபொருளொேொர ைதிப்டபக்ககொண்ட ேொடுகளின் பட்டியலில் பிரிட்டடைப் பின்னுக்குத்ேள்ளி இந்தியொ 5-ஆவது 

இடத்டேப் பிடித்துள்ளது. கடந்ே ைொர்ச் ைொேம் வடரயிலொை கணக்கீட்டின்படி, இந்தியொவின் கபொருளொேொர ைதிப்பு 

85,470 தகொடி அகைரிக்க டொலரொக இருந்ேது. அதே கொலகட்டத்தில் பிரிட்டனின் கபொருளொேொர ைதிப்பு 81,600 தகொடி 

அகைரிக்க டொலரொக இருந்ேது. 

2021-ஆம் ஆண்டின் கடடசி 3 ைொேங்களில் இந்தியொவின் கபொருளொேொரம் மிகப்கபரிய அளவில் வளர்ந்ேதே இேற்கு 

முக்கிய கொரணம் எை பன்ைொட்டு கைலொவணி நிதியம் (IMF) கேரிவித்துள்ளது. அகைரிக்க டொலருக்கு நிகரொை 

இந்திய ரூபொயின் ைதிப்பு ைரிடவச் ைந்தித்துள்ள தபொதிலும், பவுண்ட் ஸ்கடர்லிங் ைதிப்புடன் ஒப்பிடுடகயில் 

வலுவடடந்தே உள்ளது. 

  

https://www.winmeen.com/tnpsc-tamil-current-affairs/


விண்மீன்.காம்                             2022 செப்டம்பர் 03 & 04 
  

 

நடப்பு நிகழ்வுகள்                                           5 

ேடப்பு 2022-23ஆம் நிதியொண்டின் ஏப்ரல் - ஜூன் வடரயிலொை முேலொவது கொலொண்டில் இந்திய கபொருளொேொரம் 

13.5% வளர்ச்சி கண்டிருந்ேது. நிகழ் நிதியொண்டில் இந்தியப் கபொருளொேொரம் சுைொர் 7% வளர்ச்சி கொணும் எைக் 

கணிக்கப்பட்டுள்ளது. உலகின் முக்கிய ேொடுகளில் தவகைொக வளர்ந்துவரும் கபொருளொேொரைொக இந்தியொ கேொடர்ந்து 

திகழ்ந்து வருகிறது. 

உலக அளவில் மிகப்கபரும் கபொருளொேொர ைதிப்டபக் ககொண்ட ேொடொக அகைரிக்கொ விளங்கி வருகிறது. அேற்கடுத்ே 

இடங்களில் சீைொ, ஜப்பொன், கஜர்ைனி ஆகியடவ உள்ளை. 10 ஆண்டுகளுக்கு முன்ைர் இந்ேப்பட்டியலில் இந்தியொ 

11-ஆவது இடத்தில் இருந்ேது. ேற்தபொது 5-ஆவது இடத்துக்கு முன்தைறியுள்ளது. அடுத்ே சில ஆண்டுகளில் 6ஆவது 

இடத்தில் உள்ள பிரிட்டனுக்கும் இந்தியொவுக்கும் இடடதயயொை கபொருளொேொர ைதிப்பு இடடகவளி மிகப்கபரிய 

அளவில் அதிகரிக்கும் என்றும் கேரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. 

உலகின் கபரும் 10 கபொருளொேொர ேொடுகள் 

1. அகைரிக்கொ 

2. சீைொ 

3. ஜப்பொன் 

4. கஜர்ைனி 

5. இந்தியொ 

6. பிரிட்டன் 

7. பிரொன்ஸ் 

8. இத்ேொலி 

9. பிதரஸில் 

10. கைடொ

 

4. ஓய்வு கபற்றொர் கைரீைொ வில்லியம்ஸ் 

27 ஆண்டுக்கொல கடன்னிஸ் வொழ்க்டகயிலிருந்து ஓய்வுகபறுவேொக கண்ணீருடன் அறிவித்துள்ளொர் ஜொம்பவொன் 

கைரீைொ வில்லியம்ஸ். ைகளிர் ஒற்டறயர் பிரிவில் முடிசூடொ இரொணியொக திகழ்ந்ே அகைரிக்கொவின் கைரீைொ 

வில்லியம்ஸ் கைொத்ேம் 23 கிரொண்ட்ஸ்லொம் ைொம்பியன் பட்டங்கடள டகப்பற்றியுள்ளொர். உலகின் ேம்பர்.1 

வீரொங்கடையொகவும் நீண்டகொலம் இருந்ே கபருடையும் அவர் வைம் உள்ளது. 

இந்நிடலயில் நியூயொர்க்கில் கவள்ளிக்கிழடை இரவு ேடடகபற்ற யுஎஸ் ஓபன் தபொட்டி மூன்றொவது சுற்றில் ஆஸி. 

வீரொங்கடை அஜ்லொ டொம்ஜதைொவிக்கிடம் 1-2 என்ற கைட் கணக்கில் தேொல்வியடடந்ே கைரீைொ கடன்னிஸில் 

இருந்து ஓய்வுகபறுவேொக டைேொைத்தில் கண்ணீருடன் அறிவித்ேொர். 
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1. IMFஇன் அண்மைய புள்ளிவிவரங்களின்படி (2022 செப்டம்பர்), உலகின் ஐந்தாவது சபரிய சபாருளாதாரைாக 

உள்ள நாடு எது? 
அ. இங்கிலாந்து 

ஆ. இந்தியா  

இ. பிரான்ஸ் 

ஈ. ஆஸ்திரரலியா 

✓ பன்னாட்டு செலாவணி நிதியத்தின் (IMF) புள்ளிவிவரங்களின்படி, கடந்த 2021ஆம் ஆண்டின் இறுதிக்காலாண்டில், 

இங்கிலாந்மத (UK) விஞ்சி இந்தியா உலகின் ஐந்தாவது மிகப்சபரிய சபாருளாதாரைாக ைாறியது. அசைரிக்கா, சீனா, 

ஜப்பான் ைற்றும் சஜர்ைனி ஆகிய நாடுகள் முதல் 4 இடங்களில் உள்ளன. இருப்பினும், தனிநபர் வருைானத்தின் 

அடிப்பமடயில், ஒரு நாட்டில் ஒரு நபர் எவ்வளவு பணம் ெம்பாதிக்கிறார் என்பமதக் கணக்கிடும் வமகயில், இந்தியா 

190 நாடுகளில் 122ஆவது இடத்தில் உள்ளது. 

2. இந்தியாவின் முதல், ‘இரவு வான் ெரணாலயம்’ அமைக்கப்படவுள்ள ைாநிலம்/யூனியன் பிரததெம் எது? 
அ. ஹிமாச்சல பிரரதசம் 

ஆ. புது தில்லி 

இ. லடாக்  

ஈ. இராஜஸ்தான் 

✓ நடுவணரசின் அறிவியல் & சதாழில்நுட்பத்துமற, ஒரு தனித்துவைான ைற்றும் முதல்–வமகயான முமனவாக, 

லடாக்கில் இந்தியாவின் முதல், ‘இரவு வான் ெரணாலயம்’ அமைக்க நடவடிக்மக எடுத்துள்ளது; இது அடுத்த மூன்று 

ைாதத்திற்குள் முடிக்கப்படும். இவ்வுத்ததெ, ‘இரவு வான் ெரணாலயம்’, ொங்தாங் வனவுயிரிகள் ெரணாலயத்தின் ஒரு 

பகுதியாக லடாக்கில் உள்ள ஹான்தலயில் அமைக்கப்படும். இது இந்தியாவில் வானியல் சுற்றுலாமவ 

தைம்படுத்தும். இந்த ‘இரவு வான் ெரணாலயம்’ சதாடங்குவதற்கு யூனியன் பிரததெ நிர்வாகம், லடாக், தன்னாட்சி 

ைமலயக தைம்பாட்டு கவுன்சில், தல ைற்றும் இந்திய வானியற்பியல் நிறுவனம் இமடதய முத்தரப்பு புரிந்துணர்வு 

ஒப்பந்தம் அண்மையில் மகசயழுத்தானது. 

3. கழிவு தைலாண்மை விதிகமள மீறியதற்காக கீழ்க்காணும் எந்த ைாநில அரசுக்கு `3500 தகாடி அபராதத்மத 

ததசிய பசுமைத் தீர்ப்பாயம் விதித்தது? 
அ. புது தில்லி 

ஆ. ரமற்கு வங்காளம்  

இ. உத்தர பிரரதசம் 

ஈ. அஸ்ஸாம் 

✓ திடக்கழிவு ைற்றும் திரவக்கழிவுகமள தைலாண்மை செய்வதற்கான விதிமுமறகமள மீறியதற்காக, ‘இழப்பீடு’ 

சதாமகயாக `3,500 தகாடிமய வழங்குைாறு தைற்கு வங்க ைாநில அரமெ ததசிய பசுமைத் தீர்ப்பாயம் (NGT) 

தகட்டுக்சகாண்டுள்ளது. மேற்கு வங்க அரசுக்கு ததசிய பசுமைத் தீர்ப்பாயத்தின் தீர்ப்மப தைல்முமறயீடு செய்யவும் 

உச்ெநீதிைன்றத்மத நாடவும் வாய்ப்பு உள்ளது. ைாநிலத்தில் திடக்கழிவு தைலாண்மைக்சகன அர்ப்பணிக்கப்பட்ட 

சதாமகமய இரண்டு ைாதங்களுக்குள் மவப்பு மவக்குைாறும், தமலமைச் செயலாளரின் அறிவுறுத்தல்களின்படி 

அது செயல்பட தவண்டும் என்றும் தைற்கு வங்க ைாநில அவ்வைர்வு தகட்டுக்சகாண்டுள்ளது. 
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4. அண்மையில் நமடசபற்ற 30ஆவது சதன் ைண்டல கவுன்சில் கூட்டம் நமடசபற்ற இடம் எது? 
அ. திருவனந்தபுரம்  

ஆ. சசன்னன 

இ. சபங்களூரு 

ஈ. னஹதராபாத் 

✓ நடுவண் உள்துமற அமைச்ெர் அமித் ஷா தமலமையில் திருவனந்தபுரத்தில் 30ஆவது சதன் ைண்டல கவுன்சில் 

கூட்டம் நமடசபற்றது. இக்கூட்டத்தில் 26 பிரச்மனகள் விவாதிக்கப்பட்டு, 9 பிரச்மனகளுக்கு தீர்வுகாணப்பட்டது, 

17 பிரச்மனகள் கூடுதல் பரிசீலமனக்கு ஒதுக்கப்பட்டன. பரஸ்பர ஒப்பந்தத்தின்மூலம் ைத்திய, ைாநிலங்கள் ைற்றும் 

ைாநிலங்களுக்கு இமடதயயான தைாதல்கமள சுமுகைாகத் தீர்த்துமவப்பது, ைாநிலங்களுக்கிமடதய பிராந்திய 

ஒத்துமழப்மப தைம்படுத்துவது, அமனத்து ைாநிலங்களுக்கும் ஆதலாெமனக்காக ஒரு ைன்றத்மத உருவாக்குவது 

ஆகியமவ ைண்டல கவுன்சில் கூட்டத்தின் முதன்மை தநாக்கங்கள் ஆகும். 

5. ததசிய ெட்ட தெமவகள் ஆமணயத்தின் செயல் தமலவராக நியமிக்கப்பட்டவர் யார்? 

அ. நீதியரசா் இரஞ்சன் ரகாரகாய் 

ஆ. நீதியரசா் D Y சந்திரசூட்  

இ. நீதியரசா் N V இரமணா 

ஈ. நீதியரசா் U U லலித் 

✓ இந்திய உச்ெநீதிைன்றத்தின் இரண்டாவது மிகமூத்த நீதியரெரான நீதியரெர் DY ெந்திரசூட், ததசிய ெட்ட தெமவகள் 

ஆமணயத்தின் செயல்தமலவராக பரிந்துமரக்கப்பட்டுள்ளார். இந்தியக்குடியரசுத்தமலவர் திசரௌபதி முர்மு, 1987 

ெட்டதெமவகள் அதிகாரச்ெட்டம், 1987இன்கீழ் NALSAஇன் செயல் தமலவராக நீதியரெர் ெந்திரசூட்மட நியமித்தார். 

இந்தியத்தமலமை நீதியரெர் NALSAஇன் தமலமைக் காப்பாளர் ஆவார். 

6. FSIBஆல் NABARDஇன் தமலவராக பரிந்துமரக்கப்பட்டவர் யார்? 
அ. சாரதா குமாா் ரஹாதா 

ஆ. முகமது முஸ்தபா  

இ. K V காமத் 

ஈ. சிவசுப்ரமணியன் இராமன் 

✓ தவளாண்மை & கிராைப்புற தைம்பாட்டுக்கான ததசிய வங்கியின் (NABARD) தமலவராக முகைது முஸ்தபாமவ 

நிதிச்தெமவ நிறுவனங்கள் பணியகம் (FSIB) பரிந்துமரத்தது. இந்தப் பரிந்துமரயின் மீதான இறுதி முடிவு பிரதைர் 

தைாடி தமலமையிலான அமைச்ெரமவயின் நியைனக்குழுவால் எடுக்கப்படும். NABARD என்பது இந்தியாவில் 

உள்ள பிராந்திய கிராைப்புற வங்கிகள் ைற்றும் தமலமை கூட்டுறவு வங்கிகளின் ஒட்டுசைாத்த ஒழுங்குமுமறக்கான 

ஒரு தமலமை ஒழுங்குமுமற அமைப்பாகும். 

7. ைாதவிடாய் காலப் சபாருட்கமள அமனவருக்கும் இலவெைாக வழங்கிய உலகின் முதல் நாடு எது? 
அ. நியூசிலாந்து 

ஆ. ஸ்காட்லாந்து  

இ. சஜா்மனி 

ஈ. பின்லாந்து 
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✓ ைாதவிடாய் காலப் சபாருட்கமள அமனவருக்கும் இலவெைாக வழங்கும் உலகின் முதல் நாடாக ஸ்காட்லாந்து 

ைாறியுள்ளது. ைாதவிடாய் காலப் சபாருட்கள் ெட்டத்தின்படி, கல்வி நிறுவனங்கள்மூலம் அப்சபாருட்கள் தரப்படும். 

ததமவப்படுதவார்க்கு பஞ்சுத்தக்கக ைற்றும் அமணயாமடகள்தபான்ற இலவெப் சபாருட்கமள வழங்க தவண்டிய 

ெட்டப்பூர்வ கடமை தற்தபாது உள்ளூர் அதிகாரிகளின் வெமும் ஒப்பமடக்கப்பட்டுள்ளது. 

8. ‘நைஸ்தத’ என்ற நடுவண் துமற திட்டத்மதச் செயல்படுத்துகிற நடுவண் அமைச்ெகம் எது? 
அ. சவளியுறவு அனமச்சகம் 

ஆ. சமூக நீதி மற்றும் அதிகாரமளித்தல் அனமச்சகம்  

இ. ஊரக வளா்ச்சி அனமச்சகம் 

ஈ. உழவு மற்றும் உழவா்கள் நல அனமச்சகம் 

✓ ‘நைஸ்தத’ என்பது ெமூக நீதி ைற்றும் அதிகாரைளித்தல் அமைச்ெகத்தின் நடுவண் துமறத்திட்டைாகும்; இத்திட்டம், 

வீட்டுவெதி ைற்றும் நகர்ப்புற விவகாரங்கள் அமைச்ெகத்தின் கூட்டு முமனவாகும். இது, நகர்ப்புற இந்தியாவில் 

உள்ள தூய்மைத் சதாழிலாளர்களின் பாதுகாப்மபயும் கண்ணியத்மதயும் திறன் தைம்பாடு ைற்றும் பாதுகாப்பு 

உபகரணங்கள் கிமடப்பின்மூலம் உறுதிப்படுத்த எண்ணுகிறது. 

9. நாட்டின் முழு, ‘நமடமுமறக் கல்வியறிவு’ ைாவட்டைாக ைாறிய ைண்டலா அமைந்துள்ள ைாநிலம் எது? 
அ. ரகரளா 

ஆ. குஜராத் 

இ. மத்திய பிரரதசம்  

ஈ. சதலுங்கானா 

✓ ைத்திய பிரததெ ோநிலத்தில் பழங்குடியினர் அதிகம் வாழும் ைண்டலா பகுதி நாட்டிதலதய முதல் முழுமையான 

‘நமடமுமறக் கல்வியறிவு’ ைாவட்டைாக ைாறியுள்ளது. ஒரு நபர் தனது சொந்தப்சபயமர எழுதவும், ஹிந்தி சைாழியில் 

எண்ணவும் படிக்கவும் எழுதவும் முடியும்தபாது அவர், ‘நமடமுமறக் கல்வியறிவு’ சகாண்டவர் என்று அமழக்கப்படு 

–கிறார். கடந்த 2020ஆம் ஆண்டில் இந்தப் பகுதியில் உள்ள ைக்களிமடதய கல்வி கற்பதன் அவசியம் குறித்த 

தபரளவில் ஒரு பிரச்ொரம் தைற்சகாள்ளப்பட்டது. 

10. ‘சிப் 4’ கூட்டத்தில், அசைரிக்காவுடன் இகைந்து எந்சதந்த நாடுகள் பங்தகற்றன? 
அ. னதவான், சதன் சகாாியா மற்றும் ஜப்பான்  

ஆ. சீனா, னதவான் மற்றும் சதன் சகாாியா 

இ. தாய்லாந்து, னதவான் மற்றும் சதன் சகாாியா 

ஈ. ஆஸ்திரரலியா, சீனா மற்றும் னதவான் 

✓ ‘சிப் 4’ ெந்திப்பு என்பது அசைரிக்கா, மதவான், சதன் சகாரியா ைற்றும் ஜப்பான் உள்ளிட்ட நான்கு சில்லு உற்பத்தி 

நாடுகளின் கூட்டைாகும். இருப்பினும், ‘சிப் 4’ ெந்திப்பு குறித்து தைக்கு அறிவிக்கப்படவில்மல என்று மதவான் 

அறிவித்தது. மதவான் ஒரு மிகப்சபரிய குமறக்கடத்தி உற்பத்தியாளராகும். தைலும், உலகின் மிகப்சபரிய ஒப்பந்த 

சில்லு தயாரிப்பாளரின் தாயகைாகும் அது. இந்தக் குழுவானது அசைரிக்க தமலமையிலான முக்கிய நுண்சில்லு 

உற்பத்தியாளர்களின் குழுவாகக் கூடியதாக விவரிக்கப்படுகிறது. 
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செய்தித்தாள் நடப்பு நிகழ்வுகள்  

1. இந்தியாவின் சவளிநாட்டுக்கடன் 2021-22 குறித்த 28ஆவது நிமலமை அறிக்மக சவளியிடப்பட்டுள்ளது 

நடுவண் நிதியமைச்ெகத்தின் சபாருளாதார விவகாரங்களுக்கான துமறயின் சவளிநாட்டு கடன் நிர்வாகப்பிரிவு 

இந்தியாவின் சவளிநாட்டுக்கடன் 2021-22 குறித்த 28ஆவது நிமலமை அறிக்மகமய சவளியிட்டுள்ளது. 

2021 ைார்ச் இறுதியில், $573.7 பில்லியன் அசைரிக்க டாலராக இருந்த இந்தியாவின் சவளிநாட்டுக்கடன், 2022 

ைார்ச் இறுதியில் 8.2 ெதவீதம் அதிகரித்து $620.7 பில்லியன் அசைரிக்க டாலர் ஆகியுள்ளது. 

உள்நாட்டு சைாத்த உற்பத்தி விகிதத்தில் சவளிநாட்டுக்கடன் அளவு ஓராண்டுக்கு முன் 21.2% என்பதிலிருந்து 

கணிெைாக குமறந்து 2022 ைார்ச் இறுதியில், 19.9% ஆகியுள்ளது. அன்னிய செலாவணி மகயிருப்பு, விகிதத்தில் 

ஓராண்டுக்கு முன் 100.6% என்பமதவிட, 2022 ைார்ச் இறுதியில் 97.8 ெதவீதம் என சவளிநாட்டுக்கடன் தலொக 

குமறந்துள்ளது. நீண்டகால கடன் அளவு $499. 1 பில்லியன் அசைரிக்க டாலர் என்றும், குறுகிய காலக்கடன் அளவு 

$121.7 பில்லியன் அசைரிக்க டாலர் என்றும் ைதிப்பிடப்பட்டுள்ளது. சவளிநாட்டு சைாத்தக்கடனில் 90% வணிகக் 

கடன்கள், சவளிநாடுவாழ் இந்தியர்களின் மவப்புத்சதாமககள் குமறந்தகால வர்த்தகக்கடன், பலவமக கடன்கள் 

ஆகியமவயாகும். 

 

2. சைட்ராஸ் உயர்நீதிைன்ற தமலமை நீதியரெர் நியைனம் 

சைட்ராஸ் உயர்நீதிைன்றத்தின் தமலமை நீதியரெர் முனீஸ்வர் நாத் பண்டாரி வரும் செப்.13ஆம் தததியன்று பணி 

ஓய்வுசபறவுள்ளதால், இந்திய அரசியலமைப்புச் ெட்டத்தின் 223ஆவது பிரிவின்படி சைட்ராஸ் உயர்நீதிைன்றத்தின் 

தமலமை நீதிபதியாக, சைட்ராஸ் உயர்நீதிைன்ற மூத்த நீதிபதி எம் துமரொமிமய நியமித்து குடியரசுத்தமலவர் 

உத்தரவிட்டுள்ளார். 

 

3. ைாணவிகளுக்கு `1,000 உதவித்சதாமக: ‘புதுமைப்சபண்’ திட்டம் இன்று சதாடக்கம் 

தமிழ்நாட்டில் உள்ள அரசுப்பள்ளிகளில் படித்து உயர்கல்வி பயிலும் ைாணவிகளுக்கு ைாதந்ததாறும் `1,000 உதவித் 

சதாமக வழங்கும், ‘புதுமைப்சபண்’ திட்டத்மத ைாண்புமிகு தமிழ்நாடு முதலமைச்ெர் முக ஸ்டாலின் திங்கள்கிழமை 

சதாடக்கி மவக்கவுள்ளார். இதில் சிறப்பு அமழப்பாளராக தில்லி முதல்வர் அரவிந்த் தகஜரிவால் பங்தகற்கிறார். 

தமிழ்நாட்டில் ஏற்சகனதவ இருந்த மூவலூர் இராைாமிர்தம் அம்மையார் நிமனவு திருைண நிதியுதவி திட்டம் 

மூவலூர் இராைாமிர்தம் அம்மையார் உயர்கல்வி உறுதித் திட்டம் என ைாற்றியமைக்கப்பட்டது. இதுசதாடர்பான 

அறிவிப்மப, தமிழ்நாடு அரசின் 2022-2023ஆம் ஆண்டுக்கான நிதிநிமல அறிக்மகயில் முதல்வர் முக ஸ்டாலின் 

கடந்த பட்சஜட் கூட்டத்சதாடரில் அறிவித்தார். அதன்படி, அரசுப்பள்ளிகளில் 6 முதல் பிளஸ் 2 வகுப்பு வமர பயின்ற 

ைாணவிகளுக்கு, அவர்கள் உயர்கல்வி அல்லது பட்டயப்படிப்பு, சதாழிற்படிப்பு படித்து முடிக்கும் வமர ைாதம் `1,000 

தநரடியாக வங்கிக்கணக்கில் செலுத்தப்படும் என தமிழ்நாடு அரசு அறிவித்தது. இந்தத் திட்டத்திற்காக தமிழ்நாடு அரசு 

`698 தகாடி ஒதுக்கியுள்ளது. 

‘புதுமைப்சபண்’ திட்டம் எனப் சபயரிடப்பட்டுள்ள இந்தத் திட்டம் திங்கள்கிழமை முதல் பயன்பாட்டுக்கு வரவுள்ளது. 

ைாதந்ததாறும் `1,000 உதவித்சதாமக சபற இதுவமர சுைார் நான்கு இலட்ெம் ைாணவிகள் தமிழ்நாட்டில் 

விண்ணப்பித்துள்ளனர். இதில் முதற்கட்டைாக ஒரு இலட்ெம் ைாணவிகளின் வங்கிக்கணக்குக்கு `1,000 உதவித் 

சதாமக செலுத்தப்படவுள்ளது. 

 

4. 05-09-2022 – ‘கப்பமலாட்டிய தமிழன்’ வ. உ. சிதம்பரனாரின் 151ஆவது பிறந்தநாள். 
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1. லிஸ் டிரஸ் என்பவர் கீழ்க்காணும் எந்த நாட்டின் புதிய பிரதமராக நியமிக்கப்பட்டார்? 
அ. பிரான்ஸ் 

ஆ. ஆஸ்திரரலியா 

இ. ஐக்கிய இராச்சியம் (UK)  

ஈ. ஜொ்மனி 

✓ ஐக்கிய இராச்சியத்தின் புதிய பிரதமராக பழைழமவாத கட்சியின் தழைவர் லிஸ் டிரஸ் நியமிக்கப்பட்டார். ஐக்கிய 

இராச்சியத்தின் பிரதமராக இருந்த பபாரிஸ் ஜான்சன் கடந்த ஜூழை மாதம் பதவி விைகியழத அடுத்து, ஆளும் 

பழைழமவாத கட்சியின் உட்கட்சித் தழைழமப் பபாட்டியில், 47 வயதான லிஸ் டிரஸ் தனக்கு எதிராக பபாட்டியிட்ட 

ஐக்கிய இராச்சியத்தின் முன்னாள் நிதியழமச்சர் ரிஷி சுனக்ழக பதாற்கடித்தார். ததரசா பம மற்றும் மார்கதரட் 

தாட்சழரத் ததாடர்ந்து இங்கிைாந்தின் மூன்றாவது தபண் பிரதமராக லிஸ் டிரஸ் உள்ளார். 

2. ஆமதாபாத் 36ஆவது பதசிய விழளயாட்டுப் பபாட்டிக்கான சின்னத்தின் தபயர் என்ன? 
அ. ஜொ் 

ஆ. சவாெ்  

இ. விகாஸ் 

ஈ. லிரயா 

✓ ஆமதாபாத்தில் முப்பத்தாறாவது பதசிய விழளயாட்டுப்பபாட்டிக்கான சின்னம் மற்றும் கீதத்ழத நடுவண் உள்துழற 

அழமச்சர் அமித் ஷா தவளியிட்டார். இந்தச் சின்னத்திற்கு குஜராத்தியில் ‘குட்டி’ என்று தபாருள்படும், ‘சவாஜ்’ என்று 

தபயரிடப்பட்டுள்ளது. அதன் கீதத்தின் கருப்தபாருள், “ஒபர பாரதம் ஒப்பிைா பாரதம்” என்ற அடிப்பழடயில் அழமந்து 

உள்ளது. பதசிய விழளயாட்டுப்பபாட்டிகள், குஜராத் மாநிைத்தில் உள்ள ஆறு நகரங்களில் தசப்.29 முதல் அக்.12 

வழர நடத்தப்படும். 

3. ‘மாநிை அறிவியல் மற்றும் ததாழில்நுட்ப அழமச்சர்களின் மாநாட்ழட’ நடத்திய மாநிைம் எது? 
அ. மகாராெ்டிரா 

ஆ. குெராத்  

இ. பீகாா் 

ஈ. மத்திய பிரரதசம் 

✓ மாநிை அறிவியல் மற்றும் ததாழில்நுட்ப (S&T) அழமச்சர்களின் குஜராத் அறிவியல் மாநாட்ழட இந்தியப் பிரதமர் 

பமாடி ஆமதாபாத்தில் உள்ள அறிவியல் நகரத்தில் ததாடங்கிழவக்கவுள்ளார். இந்த மாநாட்டில், “2030–க்குள் 

R&D–இல் தனியார்துழற முதலீட்ழட இரட்டிப்பாக்குதல்” என்ற கருப்தபாருளில் விவாதங்கள் இடம்தபறும். 

அழனத்து மாநிைங்கள் மற்றும் யூனியன் பிரபதசங்களும் இந்தத் பதசிய STI தகாள்ழகயின்படி தனிப்பட்ட STI 

தகாள்ழகழய ழவத்திருக்கும்படி பகட்டுக்தகாள்ளப்படும். 

4. ஊசியில்ைாத, சுவாசிக்கும் வழகயிைான COVID–19 தடுப்பூசிழய அங்கீகரிக்கும் முதல் நாடு எது? 
அ. அஜமாிக்கா 

ஆ. சீனா  

இ. ரெ்யா 

ஈ. இஸ்ரரல் 
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✓ தியாஞ்சிழனச்சார்ந்த CanSino பபயாைாஜிக்ஸ் தயாரித்த COVID–19 தடுப்பூசியின் ஊசியில்ைாத, சுவாசிப்பதன்மூைம் 

தசலுத்தப்படும் பதிப்ழப அங்கீகரித்த முதல் நாடு சீனா ஆகும். பூஸ்டர் தடுப்பூசியாக அவசரகாை பயன்பாட்டிற்காக 

CanSino–இன் Ad5–nCoV–ஐ சீனா அங்கீகரித்துள்ளது. சுவாசிப்பதன்மூைம் தசலுத்தப்படும் இந்தத்தடுப்பு மருந்து 

தசல்லுைார் பநாதயதிர்ப்பாற்றழைத் தூண்டுகிறது மற்றும் மியூபகாசல் பநாதயதிர்ப்பாற்றழையும் இது தூண்டும். 

5. ஐநா தபாதுச்தசயைர் அன்படானிபயா குட்டதரசு, கீழ்க்காணும் எந்நாட்டின் முன்னாள் அதிபழர ஆப்கானிஸ்தான் 

நாட்டுக்கான தனது புதிய சிறப்புத்தூதராக நியமித்தார்? 

அ. கிா்கிஸ்தான்  

ஆ. பாகிஸ்தான் 

இ. கெகஸ்தான் 

ஈ. தாய்லாந்து 

✓ ஐக்கிய நாடுகள் அழவயின் தபாதுச்தசயைர் அன்படானிபயா குட்டதரஸ், கிர்கிஸ்தான் நாட்டின் முன்னாள் அதிபழர 

ஆப்கானிஸ்தானுக்கான தனது புதிய சிறப்புத்தூதராக நியமித்தார். கிர்கிஸ்தானின் தவளியுறவு அழமச்சராகவும் 

பணியாற்றிய பராசா ஒடுன்பபயவா, இந்த ஆண்டு ஜூன் மாதம் பதவி விைகிய தடபபாரா லிபயான்ஸுக்குப் பதிைாக 

நியமிக்கப்பட்டுள்ளார். 

6. ‘உறியடி’யய அதிகாரப்பூர்வ விழளயாட்டாக அறிவித்துள்ள மாநிைம் எது? 
அ. குெராத் 

ஆ. உத்தர பிரரதசம் 

இ. மத்திய பிரரதசம் 

ஈ. மகாராெ்டிரா  

✓ மகாராஷ்டிர மாநிைத்தில், ‘தாஹி–ஹண்டி’ எனப்படும் ‘உறியடி’ அதிகாரப்பூர்வ விழளயாட்டாக அங்கீகரிக்கப்படும் 

என்று அம்மாநிை முதைழமச்சர் ஏக்நாத் ஷிண்பட அறிவித்தார். இவ்விழளயாட்டில் பங்பகற்பபார், ‘பகாவிந்தாக்கள்’ 

என்னும் விழளயாட்டுப்பிரிவின்கீழ் பணிவாய்ப்புகழளப் தபறுவார்கள்; பமலும், பங்பகற்பாளர்கள் அழனவருக்கும் 

`10 இைட்சம் ஆயுள்காப்பீட்டுத்ததாழகயும் அவர்கள் பகுதியளவு ஊனமுற்றவர்களாக இருந்தால் ̀ 5 ைட்சம் காப்பீடும் 

அரசு வைங்கும். ‘பகாபாைகைா’ என்றும் அழைக்கப்படும் ‘தாஹி–ஹண்டி’ என்பது கிருஷ்ண தஜயந்தி விைாவின் 

பபாது நழடதபறும் ஒரு சடங்கு விைாவாகும். 

7. 4 இந்திய பாட்மிண்டன் நட்சத்திரங்கழள தனது தூதுவர்களாக நியமித்துள்ள நிதிச்பசழவ நிறுவனம் எது? 
அ. ரபபால் 

ஆ. மாஸ்டா்காா்டு  

இ. விசா 

ஈ. அஜமாிக்கன் எக்ஸ்பிரஸ் 

✓ இந்திய பாட்மிண்டன் நட்சத்திரங்களான இைக்ஷ்யா தசன், கிடாம்பி ஸ்ரீகாந்த், சாத்விக் சாய்ராஜ் இரங்கிதரட்டி மற்றும் 

சிராக் தஷட்டி ஆகிபயாழர இந்தியாவில் தனது விளம்பரத் தூதுவர்களாக நியமித்து மாஸ்டர்கார்டு அறிவித்துள்ளது. 

2022 – தாமஸ் பகாப்ழப மற்றும் 2022 – பர்மிங்காம் காமன்தவல்த் விழளயாட்டுகளில் தவற்றி தபற்ற இவர்கள் 

இந்தியாவில் டிஜிட்டல் தகாடுப்பனவுகளின் பாதுகாப்பு மற்றும் வசதி குறித்து விழிப்புணர்ழவப் பரப்புவார்கள். 

8. ‘பமடம் சார்’ என்ற சுயசரிழதழய எழுதியவர் யார்? 
அ. மஞ்சாி ெருஹா்   ஆ. கிரண் ரபடி 

இ. காஞ்சன் ஜசௌத்ாி  ஈ. R ஸ்ரீரலகா 
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✓ இந்தியாவின் முதல் ஐந்து தபண் காவல்துழற அதிகாரிகளுள் ஒருவரான மஞ்சரி ஜருஹரின் சுயசரிழத, “பமடம் 

சார்” ஆகும். சிறந்த பசழவக்காக இந்திய அரசின் காவல்துழற பதக்கத்ழதப் தபற்றவர் அவர். கடந்த 1976–இல் 

இகாப–உக்குத் பதர்ந்ததடுக்கப்பட்ட பீகார் மாநிைத்தின் முதல் தபண் காவல்துழற அதிகாரியும் ஆவார். அவர், CISF 

இன் சிறப்பு தழைழம இயக்குநராக இருந்து ஓய்வுதபற்றார். தற்பபாது டாடா கன்சல்டன்சி சர்வீசஸ் நிறுவனத்தின் 

(TCS) ஆபைாசகராக உள்ளார். 

9. 2023இல் வரும் 17ஆவது தவளிநாடுவாழ் இந்தியர் நாள் தகாண்டாட்டங்கள் நழடதபறும் இடம் எது? 
அ. மதுரர 

ஆ. ஜசன்ரன 

இ. மும்ரப 

ஈ. இந்துூா்  

✓ 2023இல் வரும் 17ஆவது, ‘தவளிநாடுவாழ் இந்தியர் நாள்’ அடுத்த ஆண்டு ஜனவரி மாதம் இந்தூரில் நழடதபறும் 

என்று இந்திய தவளியுறவு அழமச்சகம் அறிவித்துள்ளது. இந்தியாவின் வளர்ச்சியில் தவளிநாடுவாழ் இந்தியர்களின் 

பங்களிப்ழபக்குறிக்கும் வழகயில் ஒவ்பவார் ஆண்டும் ஜனவரி.9ஆம் பததி அன்று தவளிநாடுவாழ் இந்தியர் நாள் 

தகாண்டாடப்படுகிறது. கடந்த 1915ஆம் ஆண்டு இபத நாளில் ‘மகாத்மா’ காந்தியடிகள் ததன்னாப்பிரிக்காவிலிருந்து 

இந்தியாவுக்குத் திரும்பியழதயும் இந்நாள் நிழனவுபடுத்துகிறது. 

10. இந்தியாவில், ‘அக்ஷய் உர்ஜா திவாஸ்’ தகாண்டாடப்படுகிற தேதி எது? 
அ. ஆகஸ்ட்.15 

ஆ. ஆகஸ்ட்.20  

இ. ஜசப்டம்பா்.15 

ஈ. அக்ரடாபா்.15 

✓ இந்தியாவில் புதுப்பிக்கத்தக்க எரிசக்தியின் வளர்ச்சி மற்றும் அதன் திறன்மிகு பயன்பாடு குறித்த விழிப்புணர்ழவ 

ஏற்படுத்துவதற்காக ஒவ்பவார் ஆண்டும் ஆக.20ஆம் பததி, ‘அக்ஷய் உர்ஜா திவாஸாக’ அனுசரிக்கப்படுகிறது. இந்த 

நாள், இந்தியாவின் முன்னாள் பிரதமர் இராஜீவ் காந்தியின் பிறந்தநாழளயும் நிழனவுகூருகிறது. இந்த நாழள 

முதன்முதலில் இந்தியாவின் முன்னாள் பிரதமர் மன்பமாகன் சிங், கடந்த 2004இல் தகாண்டாடுவதாக அறிவித்தார். 

 

செய்தித்தாள் நடப்பு நிகழ்வுகள்  

1. தசன்ழன உயர்நீதிமன்ற தபாறுப்பு தழைழம நீதிபதியாக எம் துழரசாமி நியமனம் 

தசன்ழன உயர்நீதிமன்ற தபாறுப்பு தழைழம நீதிபதியாக எம் துழரசாமி நியமிக்கப்பட்டுள்ளதாக மத்திய சட்டத் 

துழற அழமச்சகம் ததரிவித்தது. கடந்த பிப்ரவரி.10-ஆம் பததி தசன்ழன உயர்நீதிமன்றத் தழைழம நீதிபதியாக 

முனீஸ்வர்நாத் பண்டாரி நியமிக்கப்பட்டார். அவர் தசப்.12 அன்று ஓய்வு தபறுகிறார். இழதயடுத்து உயர்நீதிமன்ற 

தபாறுப்பு தழைழம நீதிபதியாக எம் துழரசாமி நியமிக்கப்பட்டுள்ளதாக மத்திய சட்டத்துழற அழமச்சகம் 

ததரிவித்துள்ளது. அவர் தசப்.13-ஆம் பததி தபாறுப்பபற்பார். 

உச்சநீதிமன்ற நீதிபதிகள் ஓய்வுதபறும் வயது 65; உயர்நீதிமன்ற நீதிபதிகள் ஓய்வுதபறும் வயது 62 என்பது 

குறிப்பிடத்தக்கது. 
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2. பிரிட்டன் பிரதமராகிறார் லிஸ் டிரஸ் 

பிரிட்டழன ஆளும் கன்சர்பவடிவ் கட்சியின் அடுத்த தழைவராக தவளியுறவு அழமச்சர் லிஸ் டிரஸ் பதர்வு 

தசய்யப்பட்டுள்ளார். இந்திய வம்சாவளியும் முன்னாள் நிதியழமச்சருமான ரிஷி சுனக்ழகத் பதாற்கடித்து தவற்றி 

தபற்றுள்ள லிஸ் டிரஸ், அந்நாட்டின் அடுத்த பிரதமராகவும் தபாறுப்பபற்கவுள்ளார். 

பிரிட்டன் பிரதமராக இருந்த பபாரிஸ் ஜான்சனுக்கு உள்கட்சியிபைபய அதிக எதிர்ப்பு எழுந்தழதயடுத்து, அவர் அப் 

பதவிழய இராஜிநாமா தசய்தார். அழதத்ததாடர்ந்து, கன்சர்பவடிவ் கட்சியின் புதிய தழைவழரத் பதர்ந்ததடுக்க 

பல்பவறு கட்டங்களாகத் பதர்தல் நடத்தப்பட்டது. இறுதியில் லிஸ் டிரஸுக்கும் ரிஷி சுனக்குக்கும் இழடபய பநரடிப் 

பபாட்டி நிைவியது. இறுதிக்கட்டமாக கன்சர்பவடிவ் கட்சிழயச் பசர்ந்த 1,72,437 நிர்வாகிகள் இழணயவழியிலும் 

தபால் மூைமாகவும் வாக்களித்தனர். பதர்தல் முடிவுகள் திங்கள்கிைழம அறிவிக்கப்பட்டன. அதில், 81,326 

வாக்குகழளப் தபற்று லிஸ் டிரஸ் தவற்றிதபற்றார். ரிஷி சுனக்குக்கு 60,399 வாக்குகள் கிழடத்தன. 654 வாக்குகள் 

தசல்ைாததாக அறிவிக்கப்பட்டன. 

இதன்மூைமாக கன்சர்பவடிவ் கட்சியின் புதிய தழைவராக 47 வயதான லிஸ் டிரஸ் பதர்ந்ததடுக்கப்பட்டார். 

பிரிட்டனின் புதிய பிரதமராகவும் அவர் தபாறுப்பபற்கவுள்ளார். அப்பதவிழய வகிக்கவுள்ள 3-ஆவது தபண் என்ற 

தபருழமழயயும் லிஸ் டிரஸ் தபற்றுள்ளார். ஏற்தகனபவ மார்கதரட் தாட்சர், ததரசா பம ஆகிபயார் பிரிட்டன் 

பிரதமராகப் பதவி வகித்துள்ளனர். 

 

3. தில்லி இராஜபாழத, ‘கடழமப்பாழதயாக’ தபயர்மாற்றம் 

புது தில்லியில் உள்ள வரைாற்றுச்சிறப்புமிக்க இராஜபாழதயின் தபயழர ‘கர்த்தவ்ய பாழத’ (கடழமப்பாழத) எனப் 

தபயர்மாற்றம் தசய்ய முடிவுதசய்யப்பட்டுள்ளதாக திங்கள்கிைழம அரசு வட்டாரங்கள் ததரிவித்துள்ளன. 

புதிய நாடாளுமன்ற வளாகம், குடியரசுத்துழணத்தழைவர் மாளிழக உள்ளிட்ட தசன்ட்ரல் விஸ்டா திட்டத்தின்கீழ் 

கட்டடப்பணிகள் விழரவாக நழடதபற்று வருகின்றன. இதன்கீழ், இந்தியா பகட் அடங்கிய புதுப்பிக்கப்பட்ட 

இராஜபாழதழய தசப்.8-ஆம் பததி பிரதமர் பமாடி திறந்துழவக்கிறார். இப்பாழதயில் புதிய நாடாளுமன்ற கட்டடம், 

நடுவணரசின் தழைழமச்தசயைக அலுவைகங்கள், குடியரசு துழணத்தழைவரின் புதிய இல்ைம், பிரதமரின் புதிய 

இல்ைம் மற்றும் அலுவைகம் ஆகியழவ அழமந்துள்ளன. 

தற்பபாது இந்தியா பகட் அருபக அழமந்துள்ள பநதாஜி சுபாஷ்சந்திர பபாஸின் சிழையிலிருந்து குடியரசுத்தழைவர் 

மாளிழக வழர அழமந்துள்ள சாழை ஆங்கிபையர் ஆட்சிக் காைத்தில், ‘மன்னரின் பாழத’ என அழைக்கப்பட்டது. 

சுதந்திரத்துக்குப் பிறகு இது இராஜபாழதயாக தபயர்மாற்றம் தபற்றது. இப்பபாது இந்தச் சாழையின் தபயழர 

‘கர்த்தவ்ய பாழத’ (கடழமப்பாழத) எனப் தபயர்மாற்றம் தசய்ய புது தில்லி மாநகராட்சி முடிவு தசய்துள்ளது. 

முன்னதாக, கடந்த 2015-ஆம் ஆண்டில், பிரதமர் இல்ைம் அழமந்துள்ள பரஸ் பகார்ஸ் சாழை பைாக் கல்யாண் 

சாழை எனவும், ஔரங்கசீப் சாழை ஏ பி தஜ அப்துல் கைாம் சாழை எனவும், 2017-இல் டல்தஹளசி சாழை தாரா 

ஷிபகா சாழை எனவும் 2018-இல் தீன்மூர்த்தி தசௌக் என்பது தீன்மூர்த்தி ழஹஃபா தசளக் எனவும் தபயர்மாற்றம் 

தசய்யப்பட்டன என்பது குறிப்பிடத்தக்கது. 
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1. UNESCO உலகளாவிய கற்றல் நகரங்களில் இணைந்துள்ள நகரங்கள் யாணை? 
அ. வாரங்கல், திருச்சூா் மற்றும் நிலம்பூா்  

ஆ. மமசூரு, வாரணாசி மற்றும் ஜெய்ப்பூா் 

இ. ஜகாச்சி, மமசூரு மற்றும் வாரணாசி 

ஈ. காஞ்சிபுரம், ததாலவிரா மற்றும் மமசூரு 

✓ தெலுங்கானா மாநிலத்திலிருந்து ைாரங்கல் மற்றும் ககரள மாநிலத்திலிருந்து திருச்சூர் மற்றும் நிலம்பூர் UNESCO 

உலகளாவிய கற்றல் நகரங்களில் கேர்ந்துள்ளன. 44 நாடுகணளச் கேர்ந்ெ 77 நகரங்கள் ேமீபத்தில் இப்பட்டியலில் 

இணைந்ென; இதில் உலகம் முழுைதிலுமிருந்து 294 நகரங்கள் அடங்கும். கற்றணல கமம்படுத்துைெற்கான அந்ெ 

நகரங்களின் சிறந்ெ முயற்சிகணள அங்கீகரிப்பெற்காக அந்ெ நகரங்கள் இந்ெப் பட்டியலில் கேர்க்கப்பட்டுள்ளன. 

2. எந்ெ நகரத்தில் மின்னணுப் தபாருட்கள் உற்பத்தித் தொகுதிணய அணமக்க அரோங்கம் ஒப்புெல் அளித்துள்ளது? 
அ. ஜசன்மன 

ஆ. புதன  

இ. புது தில்லி 

ஈ. ஜபங்களூரு 

✓ புகனயில் `500 ககாடி மதிப்பீட்டில் மின்னணுப் தபாருட்கள் உற்பத்தித் தொகுதிணய அணமக்க அரோங்கம் ஒப்புெல் 

அளித்துள்ளது. மின்னணு மற்றும் ெகைல் தொழில்நுட்ப அணமச்ேகத்ொல் அங்கீகரிக்கப்பட்ட இந்ெத் திட்டம், `2000 

ககாடி ைணர முெலீடுகணள ஈர்க்கும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. இந்ெ மின்னணுப் தபாருட்கள் உற்பத்தித் தொகுதி 

ஆனது சுமார் 297 ஏக்கர் பரப்பளவில் அணமக்கப்படவுள்ளது.  

3. ‘இந்திராகாந்தி தெஹாரி கராஜ்கர் உத்ெரைாெ கயாஜனா’ என்பது கீழ்க்காணும் எந்ெ மாநிலம் அல்லது யூனியன் 

பிரகெேத்தின் முணனைாகும்? 
அ. சத்தீஸ்கா் 

ஆ. இராெஸ்தான்  

இ. பஞ்சாப் 

ஈ. புது தில்லி 

✓ ‘இந்திராகாந்தி தெஹாரி கராஜ்கர் உத்ெரைாெ கயாஜனா’ என்ற தபயரிடப்பட்ட நகர்ப்புற ஏணைகளுக்கான நாட்டின் 

முெல் கைணலைாய்ப்பு உத்ெரைாெத் திட்டத்ணெ இராஜஸ்ொன் மாநிலம் தொடங்கவுள்ளது. `800 ககாடி மதிப்பீட்டில் 

தேப்.9 அன்று இந்ெத் திட்டம் தொடங்கப்படவுள்ளது. இந்ெத் திட்டம் நகர்ப்புற ஏணைகளுக்கு, குறிப்பாக COVID–19 

தொற்றுகாலத்தின்கபாது கைணலயிைந்கொர்க்கு 100 நாட்கள் உத்ெரைாெமான கைணலைாய்ப்ணப ைைங்குைணெ 

கநாக்கமாகக் தகாண்டுள்ளது. 

4. தபங்களூரு விண்தைளிக்கண்காட்சியின்கபாது, விண்தைளி தொழில்நுட்பத்திற்காக கீழ்க்காணும் எந்ெ நாட்டின் 

விண்தைளி நிறுைனத்துடன் ISRO கூட்டிணைந்ெது? 
அ. அஜமாிக்கா 

ஆ. ெப்பான் 

இ. ஆஸ்திதரலியா  

ஈ. பிரான்ஸ் 
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✓ தபங்களூருவில் நணடதபற்ற விண்தைளிக் கண்காட்சியின்கபாது இந்திய மற்றும் ஆஸ்திகரலிய விண்தைளி துளிர் 

நிறுைனங்களுக்கு இணடகய 6 புரிந்துைர்வு ஒப்பந்ெங்கள் ணகதயழுத்ொகின. இந்திய விண்தைளி ஆய்வு ணமயம் 

(ISRO) மற்றும் ஆஸ்திகரலிய விண்தைளி முகணம (ASA) ஆகியணை இந்தியா மற்றும் ஆஸ்திகரலியா ஆகிய இரு 

நாடுகளுக்கும் இணடகய விண்தைளித் தொழில்நுட்பம் ோர்ந்ெ ேந்ணெகணள உருைாக்க முடிவுதேய்துள்ளன. ASA 

என்பது ஆஸியின் ைணிகரீதியிலான விண்தைளித் துணறயின் ைளர்ச்சிக்கு தபாறுப்பான ஒரு நிறுைனமாகும். 

5. அண்ணமயில் தொடங்கப்பட்ட, ‘PM SHRI’ கயாஜனா என்பதுடன் தொடர்புணடய துணற எது? 

அ. மின்னணுவியல் 

ஆ. ஏற்றுமதி 

இ. கல்வி  

ஈ. ஆராய்ச்சி மற்றும் தமம்பாடு 

✓ ணரசிங் இந்தியா (PM–SHRI) கயாஜனாவுக்கான பிரெம மந்திரி பள்ளிகணள பிரெமர் நகரந்திர கமாடி அறிவித்ொர். 

இந்ெத்திட்டத்தின்கீழ், நாடு முழுைதுமுள்ள 14,500 பள்ளிகள் PM–SHRI பள்ளிகளாக ெரமுயர்த்ெப்படும். அப்பள்ளிகள் 

கல்விணயப் கபாதிப்பெற்கான நவீன முணறகணளத் ென்னகத்கெ தகாண்டிருக்கும். ‘PM SHRI’ பள்ளிகள், கெசிய 

கல்விக்தகாள்ணக – 2020இன் அணனத்து கூறுகணளயும் தைளிப்படுத்தும். 

6. அண்ணமச் தேய்திகளில் இடம்தபற்ற குக்ணரல் ைனப்பகுதி அணமந்துள்ள மாநிலம் / யூனியன் பிரகெேம் எது? 
அ. தகரளா 

ஆ. உத்தர பிரததசம்  

இ. மத்திய பிரததசம் 

ஈ. மகாராஷ்டிரா 

✓ லக்தனௌ மாைட்டம் குக்ணரல் ைனப்பகுதியில் இரவுகநர ைனப்பயைத்ணெத் தொடங்க உத்ெர பிரகெே மாநில 

அணமச்ேரணை ஒப்புெல் அளித்துள்ளது. இத்திட்டத்தின்கீழ், ைனப்பகுதியில் உள்ள 2,027 தஹக்கடர் ைனப்பகுதியில் 

விலங்கியல் பூங்கா மற்றும் இரவுகநர ைனப்பயைத்ணெ அரசு அணமக்கும். சூைல் சுற்றுலாணை கமம்படுத்ெவும் 

கைணலைாய்ப்புகணள அதிகரிக்கவும் உத்ெர பிரகெே மாநில அரசு அென் ‘ஒரு மாைட்டம், ஒரு ெளம்’ திட்டத்தின்கீழ் 

மாநிலத்தின் 56 மாைட்டங்களில் 56 சூைல் சுற்றுலா ெளங்கணள அணடயாளம் கண்டுள்ளது. 

7. எல்ணலப்புறச்ோணலகள் அணமப்பானது (BRO) எஃகுக் கழிவுப்தபாருட்கணளக்தகாண்டு கோெணன முணறயிலான 

ோணலணய கீழ்க்காணும் எந்ெ மாநிலத்தில் அணமக்கவுள்ளது? 
அ. அஸ்ஸாம் 

ஆ. தமற்கு வங்கம் 

இ. பீகாா் 

ஈ. அருணாச்சல பிரததசம்  

✓ எல்ணலப்புறச்ோணலகள் அணமப்பானது (BRO) அருைாச்ேல பிரகெேத்தில் எஃகுக்கழிவுப்தபாருட்கணளக்தகாண்டு 

கோெணன முணறயிலான ோணலணய அணமக்க திட்டமிட்டுள்ளது. கனமணை மற்றும் கடினமான ைானிணல 

நிணலகணளத் ொங்கும் இந்ெ எஃகுக் கழிவு அடிப்பணடயிலான ோணல, BROஇன் முழுமுெல் திட்டமாகும். இந்ெச் 

ோணலத்திட்டம், ைடகிைக்கு இந்தியாவிலுள்ள உத்திோர் முக்கியத்துைம் ைாய்ந்ெ இடங்கணள இணைக்க உெவும். 

8. குஜராத் மாநிலத்தின் ஹசிராவில் புதிய பசுணம ணஹட்ரஜன் ஆணலணயத் தொடங்கியுள்ள நிறுைனம் எது? 
அ. ONGC  ஆ. BHEL 

இ. L&T   ஈ. BPCL 
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✓ தபாறியியல் நிறுைனமான லார்ேன்&டூப்கரா (L&T) குஜராத் மாநிலத்தின் ஹசிராவில் ஒரு புதிய பசுணம ணஹட்ரஜன் 

ஆணலணயத் தொடங்கியது. இந்நிறுைனம் பசுணம ணஹட்ரஜன் உற்பத்திக்காக இந்தியன் ஆயில் கார்ப்பகரென் 

(IOC) மற்றும் ‘தரனியூ பைர்’ உடனான கூட்டு முணனவில் ஒப்பமிட்டது. இந்ெ ஆணல தினேரி 45 கிகலா பசுணம 

ணஹட்ரஜணன உற்பத்தி தேய்யும்; அது நிறுைனத்தின் ஹசிரா உற்பத்தி ைளாகத்தில் நுகர்வுக்கு பயன்படுத்ெப்படும். 

9. ‘மகாத்மா’ காந்தியடிகளின் மார்பளவுச்சிணலணய கீழ்க்காணும் எந்ெ நாட்டில் இந்திய தைளியுறவு அணமச்ேர் 

தஜய்ேங்கர் திறந்து ணைத்ொர்? 
அ. பராகுதவ  

ஆ. ஈரான் 

இ. ஓமன் 

ஈ. கத்தாா் 

✓ இந்தியாவின் நடுைண் தைளியுறவுத்துணற அணமச்ேர் தஜய்ேங்கர், ‘மகாத்மா’ காந்தியடிகளின் மார்பளவுச்சிணலணய 

பராகுகையில் திறந்துணைத்ொர். இருநூற்றாண்டுகளுக்கு முன்னர் தென்னதமரிக்க நாட்டில் விடுெணல இயக்கம் 

தொடங்கப்பட்ட, ‘காோ டி லா இன்டிதபன்தடன்சியா’ என்ற இடத்ணெயும் அைர் பார்ணையிட்டார். 

10. ொஹீத் பகத் சிங்கின் தபயர்சூட்டப்படவுள்ள இந்திய ைானூர்தி நிணலயம் எது? 
அ. சண்டிகா் பன்னாட்டு வானூா்தி நிமலயம்  

ஆ. புது தில்லி பன்னாட்டு வானூா்தி நிமலயம் 

இ. ஜகாச்சி பன்னாட்டு வானூா்தி நிமலயம் 

ஈ. மும்மப பன்னாட்டு வானூா்தி நிமலயம் 

✓ ேண்டிகர் பன்னாட்டு ைானூர்தி நிணலயத்திற்கு ொஹீத்–இ–ஆேம் பகத் சிங்கின் தபயணரச் சூட்ட பஞ்ோப் மற்றும் 

ஹரியானா மாநிலங்கள் ஒப்புக்தகாண்டுள்ளன. பன்னாட்டு ைானூர்தி நிணலயத்தின் தபயணர மாற்றுைது 

தொடர்பாக இருமாநிலங்களுக்கும் பல ெோப்ெங்களாக கமாெல் இருந்து ைந்ெது. முன்னொக, பஞ்ோப் விொன் ேபா 

இந்ெ ைானூர்தி நிணலயத்திற்கு, ‘ொஹீத்–இ–ஆேம் ேர்ொர் பகத் சிங் பன்னாட்டு ைானூர்தி நிணலயம், தமாஹாலி’ 

எனப் தபயரிட தீர்மானம் நிணறகைற்றியது. ஹரியானா விொன் ேபாவில், ‘ேண்டிகர்’ என்ற தபயணரப் பயன்படுத்தி 

முணனயத்தின் தபயணர மாற்றுைெற்கான தீர்மானம் நிணறகைற்றப்பட்டது. 

 

செய்தித்தாள் நடப்பு நிகழ்வுகள்  

1. மீண்டும் ‘சிவிங்கிப்புலி’ திட்டம்: தேப்.17இல் பிரெமர் தொடக்கம் 

இந்திய காடுகளில் மீண்டும் ‘சிவிங்கிப்புலி’ணய (சீட்டா) அறிமுகப்படுத்தும் திட்டத்ணெ, மத்திய பிரகெேத்தின் குகனா 

கெசிய பூங்காவில் பிரெமர் நகரந்திர கமாடி தேப்.17இல் தொடக்கிணைக்கவுள்ளொக அம்மாநில முெல்ைர் சிைராஜ் 

சிங் தேளஹான் தெரிவித்ொர். 

உலகிகலகய மிககைகமாக ஓடக்கூடிய உயிரினமான சிவிங்கிப்புலிகள், ஒருகாலத்தில் இந்தியாவில் அதிக 

எண்ணிக்ணகயில் காைப்பட்டது. ஆனால், நாட்டின் பல்கைறு பகுதிகணள ஆண்ட அரேர்கள், ஆங்கிகலய 

ஆட்சியாளர்கள் உள்ளிட்கடார் தபாழுதுகபாக்குக்காக அைற்ணற தபருமளவில் கைட்ணடயாடியொல், சிவிங்கிப் 

புலிகளின் இனகம இந்தியாவில் அழிந்துகபானது. நாட்டில் கணடசியாகக் காைப்பட்ட சிவிங்கிப்புலி, இன்ணறய 

ேத்தீஸ்கர் பகுதியில் கடந்ெ 1947-இல் கண்டறியப்பட்டது. இந்தியாவில் இந்ெ இனம் முற்றிலும் அழிந்துவிட்டொக 

கடந்ெ 1952-இல் அறிவிக்கப்பட்டது. ெற்கபாது உலகம் முழுைதும் சுமார் 7,000 சிவிங்கிப்புலிககள உள்ளன. 

அைற்றில் தபரும்பாலானணை ஆப்பிரிக்க காடுகளில் உள்ளன. 
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2. ரஷியாவில் இந்தியா பங்ககற்கும் ‘ைாஸ்டாக்’ இராணுை கூட்டுப்பயிற்சி 

ரஷியாவில் இந்தியா பங்ககற்கும் ‘ைாஸ்டாக்’ இராணுை கூட்டுப்பயிற்சி தொடங்கியது. ரஷியாவின் தொணலதூர 

கிைக்குப் பகுதியிலும், ஜப்பான் கடற்பகுதியிலும் நணடதபறும் இந்ெப்பயிற்சி, தேப்.7 அன்று நிணறைணடகிறது. இதில் 

இந்தியா, சீனா, லாகைாஸ், மங்ககாலியா உள்ளிட்ட 13 நாடுகள் பங்ககற்றுள்ளன. 50,000-க்கும் கமற்பட்ட வீரர்கள் 

பயிற்சியில் ஈடுபட்டுள்ளனர். 140 கபார்விமானங்கள், 60 கபார்க்கப்பல்கள், ஆயிரக்கைக்கான ஆயுெங்கள் 

பயிற்சியில் பயன்படுத்ெப்பட்டுள்ளன. 

இந்ெப் பயிற்சியில் சீன முப்பணடகள் ோர்பில் 2,000-க்கும் கமற்பட்ட வீரர்கள் பங்ககற்றுள்ளனர். அந்நாட்டின் 300 

இராணுை ைாகனங்கள், 21 கபார்விமானங்கள், 3 கபார்க்கப்பல்கள் உள்ளிட்டணையும் பயிற்சிக்கு அனுப்பி 

ணைக்கப்பட்டுள்ளன. 

 

3. யுதனஸ்ககா கல்வி நகரங்கள் பட்டியலில் திருச்சூர்! 

பலெரப்பட்ட மக்களிணடகய கல்விணயக் தகாண்டுகேர்ப்பதில் சிறப்பாகச் தேயல்பட்டெற்காக ககரளத்தின் திருச்சூர், 

நிலம்பூர் ஆகிய நகரங்களும் தெலங்கானாவின் ைரங்கல் நகரமும் யுதனஸ்ககாவின், ‘கல்வி நகரங்கள்’ பட்டியலில் 

இணைக்கப்பட்டுள்ளன. 

ேர்ைகெே அளவில் மக்களுக்கு சிறப்பான கல்வி ைேதிகணள அளித்து ைரும் நகரங்கணள யுதனஸ்ககா தகௌரவித்து 

ைருகிறது. ேமூகத்தின் அணனத்து ெரப்பு மக்களுக்கும் கல்வி தேன்றணடய கைண்டும் என்ற கநாக்கில் யுதனஸ்ககா 

ேர்ைகெே கல்வி நகரங்கள் பட்டியணல ஏற்படுத்தியுள்ளது. அந்ெப் பட்டியலில் 44 நாடுகணளச் கேர்ந்ெ 77 நகரங்கள் 

புதிொக இணைக்கப்பட்டுள்ளன. இந்தியாவில் இருந்து 3 நகரங்கள் அப்பட்டியலில் கேர்க்கப்பட்டுள்ளன. 

பலெரப்பட்ட மக்களுக்கு சிறப்பான கல்வி கேணைகணள ைைங்கி ைருைெற்காக திருச்சூர், நிலம்பூர், ைரங்கல் ஆகிய 

நகரங்கள் யுதனஸ்ககாவின் பட்டியலில் இணைந்துள்ளன. மக்களுக்கு கல்வி கேணைகணளக் தகாண்டுதேல்லும் 

சிறப்பான நகரங்கணளக் கண்டு மற்ற நகரங்கள் ஊக்கம்தபற இந்நடைடிக்ணக உெவுைொக யுதனஸ்ககா 

தெரிவித்துள்ளது. ைரங்கலில் உள்ள இராமப்பா ககாயிணல உலக பாரம்பரிய சின்னங்களில் ஒன்றாக யுதனஸ்ககா 

கடந்ெ ஆண்டு அறிவித்ெது. ெற்கபாது ைரங்கல் நகரம் கல்வி நகரங்கள் பட்டியலில் இணைக்கப்பட்டுள்ளது. 

உக்ணரன் ெணலநகரம் கீவ், தென்னாப்பிரிக்காவின் டர்பன், ஐக்கிய அரபு அமீரகத்தின் ொர்ஜா ஆகிய நகரங்களும் 

யுதனஸ்ககா கல்வி நகரங்கள் பட்டியலில் கேர்க்கப்பட்டுள்ளன. அப்பட்டியலில் ெற்கபாது 76 நாடுகணளச் கேர்ந்ெ 

294 நகரங்கள் இடம்தபற்றுள்ளன. பட்டியலில் இணைக்கப்படும் நகரங்கள் ஐநாவின் நீடித்ெ ைளர்ச்சிக்கான கல்வி 

ோர்ந்ெ இலக்குகணள அணடைெற்கு யுதனஸ்ககா உெை உள்ளது குறிப்பிடத்ெக்கது. 
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1. எந்த மாநிலத்திற்கான புதிய கடற்கரை மண்டல மமலாண்ரம திட்டத்திற்கு நடுவண் சுற்றுச்சூழல் அரமச்சகம் 

ஒப்புதல் அளித்துள்ளது? 
அ. கேரளா 

ஆ. ோ்நாடோ  

இ. கோவா 

ஈ. மோராஷ்டிரா 

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

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

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

மண்டல அறிவிப்பின்படி இந்தத் திட்டத்ரதத் தயாரித்து ஒப்புதல் பபற்ற பதன்னிந்தியாவின் முதல் மாநிலம் மற்றும் 

நாட்டிமலமய இைண்டாவது மாநிலமாக கர்நாடகா உள்ளது. 

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

ஆ. $420 பில்லியன் அமமாிே்ே டாலா்ேள் 

இ. $620 பில்லியன் அமமாிே்ே டாலா்ேள்  

ஈ. $820 பில்லியன் அமமாிே்ே டாலா்ேள் 

✓ நடுவண் நிதியரமச்சகத்தின் பபாருளாதாை விவகாைங்களுக்கான துரறயின் பவளிநாட்டுக் கடன் நிர்வாகப்பிரிவு 

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

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

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

விகிதத்தில் பவளிநாட்டுக்கடன் அளவு ஓைாண்டுக்கு முன் 21.2 சதவீதம் என்பதிலிருந்து கணிசமாக குரறந்து 2022 

மார்ச் இறுதியில், 19.9 சதவீதம் ஆகியுள்ளது. 

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

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

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

3. இந்தியாவின் சலுரக நிதி திட்டத்தின்கீழ் கட்டப்பட்ட ரமத்ரீ சூப்பர் அனல்மின்திட்டத்தில் உற்பத்திரயத் 

பதாடக்கிய நாடு எது? 
அ. இலங்கே 

ஆ. வங்ோளகேசம்  

இ. கநபாளம் 

ஈ. மியான்மா் 

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

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

கட்டரமக்கப்படுகிறது. இது வங்காளமதசத்தின் மதசிய கட்டமைப்பிற்கு 1320 பமகாவாட்கரளக்பகாண்டுமசர்க்கும். 

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

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

எது? 
அ. பகயாோன் 

ஆ. Dr மரட்டி ஆய்வேம் 

இ. பாரே் பகயாமடே்  

ஈ. இந்ேிய சீரம் நிறுவனம் 

✓ பதிபனட்டு வயதுக்கு மமற்பட்டவர்களுக்கு அவசைகால பயன்பாட்டிற்கான நாட்டின் முதல் நாசியுள் பசலுத்தப்படும் 

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

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

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

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

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

எந்த நாட்டுடன் இரைந்து நடத்தியது? 

அ. ஜப்பான் 

ஆ. பிரான்ஸ் 

இ. இங்ேிலாந்து  

ஈ. ஆஸ்ேிகரலியா 

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

இரைந்து இருபத்தாறு நாடுகளுக்கு இரையபவளிப் பாதுகாப்புப் பயிற்சிரய பவற்றிகைமாக நடத்தின. மதசிய 

இரையபவளிப் பாதுகாப்பு ஒருங்கிரைப்பாளர் (NCSC) தரலரமயில் இந்தியாவால் நடத்தப்படும் முடக்கச் 

பசயலிக்கு எதிைான சர்வமதச பமன்பபாருள் முரனவு – பநகிழ்திறன்மிக்க பணிக்குழுவின் ஒருபகுதியாக இந்தப் 

பயிற்சி நடத்தப்பட்டுள்ளது. 

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

ஆ. லே்கனா  

இ. சிம்லா 

ஈ. கமசூரு 

✓ ஹிமாச்சல பிைமதச மாநில காவல்துரறயுடன் இரைந்து சிம்லாவில் உள்துரற அரமச்சகமும் காவல்துரற 

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

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

சவால்கள் குறித்து விவாதிக்கப்படும். வளர்ந்துவரும் பதாழில்நுட்பங்கள் மற்றும் குற்றங்களின் அடிப்பரடயில் பபண் 

காவலர்களின் புதிய பதவிகள் மற்றும் பபாறுப்புகள் குறித்தும் இதில் விவாதிக்கப்படும். 

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

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

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

இயங்குநிரலரய மறுவுறுதிப்படுத்தும் பயிற்சியில் HMAS அன்சாக்குடன் INS சுமமதா பங்மகற்றது. INS சுமமதா 

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

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

கடற்பரடயின் முரனவின் ஒருபகுதியாகும். 

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

ஆ. சீனா  

இ. இலங்கே 

ஈ. கநபாளம் 

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

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

ஆறுகளும் வறட்சியின் விரளவாக வற்றிப்மபாயுள்ளன. ஆற்றின் குரறந்த நீர்மட்டம் அப்பகுதியில் உள்ள நீர்மின் 

உற்பத்தி நிரலயங்களின் உற்பத்தி பசய்யும் திறரனயும் குரறத்துள்ளது. 

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

ஆ. ஜப்பான் 

இ. சீனா 

ஈ. ரஷ்யா 

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

மீண்டும் பதாடங்குவதன்மூலம் தங்களின் மிகப்பபரிய இைாணுவக் கூட்டணிரய மறுவுறுதி பசய்துள்ளன. இந்த 

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

என அரழக்கப்பட்டது. ஒருங்கிரைந்த பயிற்சிகரள இயல்பாக்குவமத இந்தப் பயிற்சியின் மநாக்கமாகும். 

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

ஆ. மசன்கன 

இ. முகசாாி 

ஈ. ோஞ்சிபுரம் 

✓ நடுவண் ஜவுளித்துரற இரையரமச்சர் தர்ேனா ஜர்மதாஷ் புது தில்லியில் சில்க் மார்க் கண்காட்சிரயத் 

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

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

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

1. உச்சநீதிமன்றத்தில் நடுவைைசின் வழக்குரைஞைாக இைாம்சங்கர் இைாஜா நியமனம் 

உச்சநீதிமன்றத்தில் நடுவைைசின் தைப்பில் வழக்குரைஞைாக ஆஜைாக இைாஜபாரளயத்ரத மசர்ந்த இைாம் சங்கர் 

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

உச்சநீதிமன்றத்தில் நடுவைைசின் வழக்குரைஞைாக இைாம்சங்கர் இைாஜாரவ நியமித்து அைசாரை பவளியிட்டது. 

இதில் அவைது பதவிக்காலம் 3 ஆண்டுகள் என்று குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது. 

 

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

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

உள்ள பள்ளிகளில் முதல்வர் மு க ஸ்டாலின் பதாடக்கிரவக்கிறார். 

தமிழகத்தில் மாநில அைசின் முழுரமயான நிதிரயக்பகாண்டு காரல உைவுத் திட்டம் பசயல்படுத்தப்படவுள்ளது. 

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

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

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

முன்பமாழியப்பட்டு மாநகைாட்சி நிர்வாகத்தால் நிரறமவற்றப்பட்டது. அப்மபாரதய மாமன்றத்தின் தரலவைாக 

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

அடிப்பரடயில், இந்தியாவிமலமய முதன்முரறயாக, பசன்ரன ஆயிைம் விளக்கு மாநகைாட்சிப் பள்ளியில் மதிய 

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

சிற்றுண்டி திட்டம், மதுரையில் பதாடங்கப்படவுள்ளது. 
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1. அண்மையில் த ொடங்கப்பட்ட, ‘நி–க்ஷய் 2.0’ என்ற இமைய ளத்துடன் த ொடர்புமடய ந ொய் எது? 
அ. புற்றுந ோய் 

ஆ. கோசந ோய்  

இ. COVID–19 

ஈ. இரத்த நசோகக 

✓ இந்தியக்குடியரசுத் மைவர் திதரௌபதி முர்மு பிர ைர் கொசந ொய் (TB) முக்த் பொரத் அபியொன், ‘நி–க்ஷய் 2.0’ என்ற 

இமைய ளத்ம  த ொடங்கவுள்ளொர்.  டுவண் சுகொ ொரம் ைற்றும் குடும்ப ை அமைச்சகம் 2025ஆம் ஆண்டுக்குள் 

கொசந ொமய ஒழிக்க இைக்கு நிர்ையித்துள்ளது. ‘நி–க்ஷய் 2.0’ என்பது கொசந ொயொல் பொதிக்கப்பட்டவர்களுக்கு 

சமூக அளவிைொன ஆ ரமவ வழங்கும் ஒரு டிஜிட்டல்  ளைொகும். இது கொசந ொயொளிகளின் சிகிச்மச விமளவுகமள 

நைம்படுத்துவ ற்கொன கூடு ல் ஆ ரமவ வழங்குகிறது. 

2. இளநிமை பட்டப்படிப்மப நிமறவு தசய்வ ற்கொக ைொைவிகளுக்கு ைொ ந்ந ொறும் நிதியு வி வழங்கும், ‘புதுமைப் 

தபண்’ என்ற திட்டத்ம த் த ொடங்கியுள்ள ைொநிைம் எது? 
அ. தமிழ் ோடு  

ஆ. ஒடிஸோ 

இ. கே்ா ோடகோ 

ஈ. ஆ ்திர பிரநதசம் 

✓  மிழ் ொடு அரசொனது மூவலூர் இரொைொமிர் ம் அம்மையொர் உயர்கல்வி உறுதித் திட்டத்ம , ‘புதுமைப்தபண் திட்டம்’ 

என ைொற்றியமைத்துள்ளது. இளங்கமைப்பட்டம், பட்டயப்படிப்பு, ஐடிஐ அல்ைது நவறு ஏந னும் அங்கீகரிக்கப்பட்ட 

படிப்மபத்த ொடருவ ற்கொக, ைொைவிகளுக்கு ைொ ந்ந ொறும் `1,000 உ வித்த ொமகமய இத்திட்டம் வழங்குகிறது. 

அரசுப்பள்ளிகளில் ஆறொம் வகுப்பு மு ல் பன்னிரண்டொம் வகுப்பு வமர படித்  ைொைவிகள் இந்  நிதியு வி தபறத் 

 குதியுமடயவர்கள் ஆவர். 

3. பிர ைர் கதி சக்தி திட்டத்திற்கு இரயில்நவ நிைத்ம  நீண்டகொை குத் மகக்கு விடுவ ற்கொன தகொள்மகயின்படி, 

நிை குத் மகயொனது எத் மன ஆண்டுகளுக்கு வழங்கப்படுகிறது? 
அ. 10 

ஆ. 15 

இ. 25 

ஈ. 35  

✓ பிர ைரின் கதிசக்தி கட்டமைப்பு அைைொக்கத்திற்கொக இரயில்நவக்கு தசொந் ைொன நிைத்ம  நீண்டகொை குத் மகக்கு 

அளிப்ப ற்கொன தகொள்மகக்கு பிர ைர்  மைமையிைொன  டுவண் அமைச்சரமவ ஒப்பு ல் அளித்துள்ளது.  

✓ இ ன்மூைம், இரயில்நவயின் சரக்குப் நபொக்குவரத்து அதிகரித்து அ ன்மூைம் த ொழிற்துமறயின் சரக்குப் 

நபொக்குவரத்திற்கொன தசைவும் குமறயும்; இரயில்நவக்கு அதிக வருவொய் கிமடக்கும். இக்தகொள்மகயின்மூைம் 1.2 

இைட்சம் நபருக்கு நவமைவொய்ப்பு கிமடக்கும். பிர ைரின் கதிசக்தி திட்டத்தின்கீழ் அடுத்  5 ஆண்டுகளில் 300 

சரக்குப் நபொக்குவரத்து முமனயங்கள் அமைக்கப்படும். நிைத்தின் சந்ம  ைதிப்பில், ஆண்டுக்கு 1.5 ச வீ  வட்டியில், 

35 ஆண்டுகள் வமர சரக்குப் நபொக்குவரத்து  டவடிக்மககளுக்கொக ரயில்நவ நிைங்கள் நீண்டகொை குத் மகக்கு 

அளிக்கப்படவுள்ளன. 
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4. தசப்.9ஆம் தேதியை, ‘இையைமை தவற்றி  ொள்’ என்று தகொண்டொடுகிற ைொநிைம் எது? 
அ. பீகோே்ா 

ஆ. அஸ்ஸோம் 

இ. உத்தரகோண்ட்  

ஈ. சிக்கிம் 

✓ இையைமையின் சுற்றுச்சூழமையும் பிரொந்தியத்ம யும் பொதுகொக்கும் ந ொக்கத்துடன் உத் ரகொண்ட் ைொநிைத்தில் 

ஒவ்நவொர் ஆண்டும் தசப்டம்பர்.9ஆம் ந தி, ‘இையைமை தவற்றி  ொள்’ தகொண்டொடப்படுகிறது. இது கடந் , 2015ஆம் 

ஆண்டில், உத் ரகொண்டின் அப்நபொம ய மு ல்வரொல் அதிகொரப்பூர்வைொக இையைமை  ொளொக அறிவிக்கப்பட்டது. 

கடந்  2014ஆம் ஆண்டில், அப்நபொம ய மு ைமைச்சர் ஹரிஷ் இரொவத், இையைமை சுற்றுச்சூழல் அமைப்புகமளப் 

பொதுகொப்ப ற்கொன தசய்திமயப்பரப்புவ ற்கொக ைொநிைம் முழுவதும் தசப்.9ஆம் ந திமய ‘இையைமை தவற்றி  ொள்’ 

என்று அதிகொரப்பூர்வைொக அறிவித் ொர். 

5. நைக்னஸ் கொர்ல்சனுக்கு எதிரொக  னது தேொழிற்முயை வொழ்வில் த ொடர்ச்சியொக மூன்றொவது தவற்றிமயப் பதிவு 

தசய்  இந்திய தசஸ் வீரர் யொர்? 

அ. குநகஷ் D 

ஆ. பிரக்ஞோன ்தோ R  

இ. விதித் குஜரோத்தி 

ஈ.  ிஹோல் சோின் 

✓ 17 வய ொன இந்திய சதுரங்க வீரர் R பிரக்ஞொனந் ொ  னது தேொழிற்முயை வொழ்வில்  ொர்நவ தசஸ் வீரர் நைக்னஸ் 

கொர்ல்சனுக்கு எதிரொக த ொடர்ந்து மூன்றொவது தவற்றிமயப் பதிவுதசய் ொர். FTX கிரிப்நடொ நகொப்மபயில்  னது 

இறுதிப்நபொட்டியில் ஐந்து முமற உைக தசஸ் சொம்பியனொன நைக்னஸ் கொர்ல்சமன பிரக்ஞொனந் ொ வீழ்த்தினொர். 

இருந் ொலும், 7 சுற்றுகள் முடிவில் நைக்னஸ் கொர்ல்சன் 16 புள்ளிகளுடன் மு லிடம் பிடித் ொர். பிரக்ஞொனந் ொ 15 

புள்ளிகளுடன் 2ஆவது இடத்ம ப் பிடித் ொர். 

6. புவிசொர் குறியீடு தபற்ற, ‘மிதிைொ ைக்கொனொ’ பயிரிடப்படுகிற ைொநிைம் எது? 
அ. ஆ ்திரப் பிரநதசம் 

ஆ. பீகோே்ா  

இ. கே்ா ோடகோ 

ஈ. நமற்கு வங்கம் 

✓ விவசொயிகள்  ங்கள் விமளதபொருட்களுக்கு அதிகபட்ச விமைமயப்தபற உ வும் வமகயில், அரசொங்கம் சமீபத்தில் 

‘மிதிைொ ைக்கொனொ’வுக்கு புவிசொர் குறியீட்யை வழங்கியுள்ளது. இ ன்  ொவரவியல் தபயர், ‘Euryale Ferox Salisb’ 

ஆகும். இது ஒரு சிறப்பு வமக நீர்வொழ்  ொைமரப்தபொரி ஆகும். ‘மிதிைொ ைக்கொனொ’ பீகொரின் மிதிைொ பகுதியிலும் 

ந பொளத்தின் சிை பகுதிகளிலும் பயிரிடப்படுகிறது. பொகல்பூரின் ஜர் ொலு ைொம்பழம், க ர்னி  ொன் (அரிசி),  வொடொவின் 

ைொகொய் பொன் ைற்றும் முசொபர்பூரின் ஷொஹி லிச்சிக்குப் பிறகு புவிசொர் குறியீடு தெறும் பீகொமரச் சொர்ந்  ஐந் ொவது 

தபொருள் இதுவொகும். 

7. UN இயைை ஆளுயை ைருத்துக்ைள  மைமைத்துவ அரங்கிற்கு நியமிக்கப்பட்டுள்ள இந்தியர் யொர்? 
அ. அல்நகஷ் குமோே்ா சே்ாமோ   ஆ.   ்தன்  ிநலகனி 

இ. K V கோமத்    ஈ. கிோிஸ் நகோபோலகிருஷ்ணன் 
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✓ ஐ ொ தபொதுச்தசயைர் அன்நடொனிநயொ குட்தடதரஸ், இந்திய மூத்  அதிகொரி அல்நகஷ் குைொர் சர்ைொமவ இமைய 

ஆளுமை ைருத்துக்ைளத்தின்  மைமைத்துவ குழுவில் நசர்த்துள்ளொர். உைதகங்கிலும் இருந்து ந ர்ந்த டுக்கப்பட்ட 

10 புகழ்தபற்ற டிஜிட்டல் ஆளுமை நிபுைர்களில் அவரும் ஒருவர். அவர் ரொஜஸ் ொமன நசர்ந்  1990 நபட்ச் ஐஏஎஸ் 

அதிகொரியும் அமைச்சரமவ தசயைகத்தில் முன்னொள் தசயைொளரொகவும் உள்ளொர். அவர் இ ற்கு முன்னர் UNDPஇல் 

 கர்ப்புற நைம்பொடு ைற்றும் வறுமை ஒழிப்புக்கொன ந சிய திட்ட இயக்கு ரொக பணியொற்றியுள்ளொர். 

8. ந சிய குடும்பநல கைக்தகடுப்பு 2019–21’இன்படி, இந்தியொவில் பிறப்பின் நபொ ொன பொலின விகி ம் என்ன? 
அ. 110 

ஆ. 108  

இ. 105 

ஈ. 101 

✓ பியூ ஆரொய்ச்சி மையத்தின் சமீபத்திய ஆய்வின்படி, இந்தியொவில் பிறக்கும்நபொது நிைவும் பொலின விகி ம், ஒவ்தவொரு 

100 ஆண் குழந்ம களுக்கும் பிறக்கும் தபண் குழந்ம களின் எண்ணிக்மக, சற்று சீரொக உள்ளது. 2015–16இல் 

100 தபண் குழந்ம களுக்கு 109 ஆண் குழந்ம களொக இருந்  பொலின விகி ம், 2019–21இல் 100 தபண் 

குழந்ம களுக்கு 108 ஆண் குழந்ம களொக குமறந்துள்ளது என்று ந சிய குடும்ப சுகொ ொர கைக்தகடுப்பு 2019–

21இன்  ரவு கொட்டுகிறது. இந்தியொவில், ‘கொைொைல் நபொகும்’ தபண் குழந்ம களின் சரொசரி ஆண்டு எண்ணிக்மக 

2010இல் இருந்  சுைொர் 4.8 இைட்சத்திலிருந்து 2019இல் 4.1 இைட்சைொகக் குமறந்துள்ளது. 

9. ஆசியொவின் மிகப்தபரிய அமுக்கப்பட்ட உயிரிவொயு ஆமை த ொடங்கப்பட்டுள்ள ைொநிைம்/UT எது? 
அ. பஞ்சோப்  

ஆ. நகரளோ 

இ. சத்தீஸ்கே்ா 

ஈ. ஆ ்திர பிரநதசம் 

✓ பஞ்சொபின் சங்ரூர் ைொவட்டத்தில் உள்ள ஆசியொவின் மிகப்தபரிய அமுக்கப்பட்ட உயிரிவொயு ஆமையொனது சமீபத்தில் 

அ ன் வணிக ரீதியிைொன உற்பத்திமயத் த ொடங்கியது. இந்திய எண்தைய் நிறுவன விற்பமன நிமையத்திற்கு 

இந்  உயிரி வொயு விநிநயொகம் தசய்யப்படுகிறது. எரித் மைத்  டுக்கும் ந ொக்நகொடு பஞ்சொப் ஆற்றல் நைம்பொட்டு 

நிறுவனைொனது 42 கூடு ல் அமுக்கப்பட்ட உயிரிவொயு திட்டங்கமள த ல் மவக்நகொல் ைற்றும் பிற விவசொய 

மீ ங்கமள அடிப்பமடயொகக் தகொண்டு  யொரிக்கவுள்ளது. 

10. உைகளொவிய AI உச்சிைொ ொட்மட  டத்தும்  ொடு எது? 
அ. ஆஸ்திநரலியோ 

ஆ. சவூதி அநரபியோ  

இ. பிரோன்ஸ் 

ஈ. ஸ்பபயின் 

✓ சவூதி அநரபியொவொனது இந்  ஆண்டு (2022) தசப்டம்பரில் உைகளொவிய AI உச்சிைொ ொட்டின் இரண்டொவது 

பதிப்மப, “ைனி குைத்தின்  ன்மைக்கொன தசயற்மக நுண்ைறிவு” என்ற கருப்தபொருளின்கீழ் ஏற்பொடு தசய்ய 

உள்ளது. நைக்ைவிருக்கும் இந்  நிகழ்வில் உைதகங்கிலும் உள்ள அரசு நிறுவனங்கள் ைற்றும் முக்கிய த ொழில்நுட்ப 

நிறுவனங்களின் வல்லு ர்கள் பங்நகற்பொர்கள் என எதிர்பொர்க்கப்படுகிறது.  ற்நபொது  ைக்கு முன்னிருக்கும் 

சவொல்களுக்குத் தீர்வு கொண்பது ைற்றும் AI த ொழில்நுட்பங்களின் பயன்பொட்மட அதிகப்படுத்துவதுநபொன்ற பல்நவறு 

 மைப்புகளில் இ ன் சையம் விவொ ம்  மடதபறும். 
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செய்தித்தாள் நடப்பு நிகழ்வுகள்  

1. நியூசிைொந்துக்கொன புதிய இந்தியத் தூ ர் நியைனம் 

நியூசிைொந்து  ொட்டுக்கொன புதிய இந்தியத்தூ ரொக, தவளியுறவுப்பணி மூத்  அதிகொரி நீத் ொ பூஷண் நியைனம் 

தசய்யப்பட்டொர். கடந்  1994-ஆம் ஆண்டு பிரிவு இந்திய தவளியுறவுப்பணி அதிகொரியொன இவர்,  ற்நபொது 

தவளியுறவு அமைச்கத்தின் ைத்திய ஐநரொப்பிய  ொடுகளுக்கொன கூடு ல் தசயைொளரொக உள்ளொர். 

நியூசிைொந்துக்கொன இந்தியத்தூ ரொக இருந்  முக்ந ஷ் பர்ந சிக்கு ப வி உயர்வு வழங்கப்பட்டு, G20 கூட்டமைப்புக் 

-கொன இந்திய தசயைகத்தின்  மைமைப் தபொறுப்பில் நியமிக்கப்பட்டொர். இம யடுத்து, நியூசிைொந்துக்கொன இந்தியத் 

தூ ரொக நீத் ொ பூஷண் நியமிக்கப்பட்டுள்ளொர். இவர், வங்கந ச  மை கர் டொக்கொவில் உள்ள இந்திய தூ ரகத்தின் 

பத்திரிமக, கைொசொரம்,  கவல் பிரிவு  மைவரொகப் பணியொற்றியவர். இந நபொல், தஜர்ைனியில் உள்ள இந்தியத் 

தூ ரகத்தின் தபொருளொ ொர ைற்றும் வர்த் கப் பிரிவுக்கும்  மைமை  ொங்கியவர் என்பது குறிப்பிடத் க்கது. 
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1. UNDPஇன் 2021ஆம் ஆண்டுக்கான மனித வளர்ச்சிக்குறியீட்டில் இந்தியா அடைந்துள்ள தரநிடை என்ன? 
அ. 121 

ஆ. 125 

இ. 129 

ஈ. 132  

✓ 2021ஆம் ஆண்டுக்கான மனித வளர்ச்சிக்குறியீட்டில் (HDI) 191 நாடுகள் மற்றும் பிராந்தியங்களில் இந்தியா 132ஆவது 

இைத்டதப்பிடித்துள்ளது. ஐக்கிய நாடுகளின் வளர்ச்சித் திட்ைத்தின் (UNDP) அறிக்டகயின்படி, ஆயுட்காைம் 

வீழ்ச்சியடைவதால், நாட்டின் செயல்திறன் அதன் முந்டதய நிடையிலிருந்து ெற்றற ெரிந்துள்ளது. கைந்த 2020ஆம் 

ஆண்டின் அறிக்டகயில், 189 நாடுகள் மற்றும் பிரறதெங்களில் இந்தியா 131ஆவது இைத்தில் இருந்தது. 

2. அண்டமயில், ‘டைமண்ட் லீக் ொம்பியன்’ ஆன இந்திய விடளயாட்டு வீரர்/வீராங்கடன யார்? 
அ. P V சிந்து  

ஆ. நீரஜ் சசோப்ரோ  

இ. H S பிரணோய் 

ஈ. ஹிமோ தோஸ் 

✓ நீரஜ் றொப்ரா 88.44 மீ தூரத்துக்கு ஈட்டியெறிந்து, இந்தியாவிலிருந்து ‘டைமண்ட் றகாப்டபடய’ சவல்லும் முதல் 

வீரர் என்ற வரைாற்றுச்ொதடனடயப் படைத்தார். நீரஜ் றொப்ரா இதற்கு முன், 89.08 மீட்ைர் தூரம் ஈட்டிசயறிந்து 

‘சைாறென் டைமண்ட்’ லீக்டக சவன்றிருந்தார். ஜூடை மாதம் நைந்த உைக ொம்பியன்ஷிப் றபாட்டியில், அவர், 

89.30 மீட்ைர் தூரம் ஈட்டிசயறிந்து வரைாற்றுச் சிறப்புமிக்க சவள்ளிப்பதக்கத்டத சவன்றார். 

3. 2022ஆம் ஆண்டிற்கான பார்ச்சூன் இந்தியாவின், ‘இந்தியாவின் செல்வந்தர்கள்’ பட்டியலில் முதல் இைத்டதப் 

பிடித்த வணிகர் யார்? 
அ. முசேஷ் அம்போனி 

ஆ. கேௌதம் அதோனி  

இ. சசரஸ் பூனோவோலோ 

ஈ. ஆதி சேோத்கரஜ் 

✓ பார்ச்சூன் இந்தியாவின் 2022ஆம் ஆண்டிற்கான, ‘இந்தியச் செல்வந்தர்கள்’ பட்டியலின்படி, சகௌதம் அதானி 

`10.29 டிரில்லியன் சொத்துக்களுைன் முதலிைத்தில் உள்ளார். இந்தியாவில் உள்ள 142 பில்லியனர்களின் சொத்து 

மதிப்பு $832 பில்லியன் அசமரிக்க ைாைர்கள் (`66.36 டிரில்லியன்) ஆகும். ஃறபார்ப்ஸ் பத்திரிக்டகயின் நிகழ்றநர 

பில்லியனர்கள் பட்டியலின்படி, ஆசியாவின் மிகப்சபரிய பணக்காரரான சகௌதம் அதானி அண்டமயில் அறமொன் 

நிறுவனர் சஜஃப் சபறொடை விஞ்சி உைகின் மூன்றாவது சபருஞ்செல்வந்தர் ஆனார். 

4. ‘குடியிருப்புப் பாதுகாப்பு மற்றும் பாதுகாப்புச் ெட்ைம்’ என்ற பல்றநாக்கு இடணயதளத்டதத் சதாைங்கியுள்ள 

மாநிைம் எது? 
அ. சமற்கு வங்ேோளம் 

ஆ. சமேோலயோ  

இ. சிே்ேிம் 

ஈ. ஒடிஸோ 
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✓ றமகாையா மாநிை அரசு, “றமகாையா குடியிருப்பாளர்கள் பாதுகாப்பு மற்றும் பாதுகாப்புச் ெட்ைம்” என்ற பல்றநாக்கு 

இடணயதளத்டத அறிமுகப்படுத்தியது. இந்த டிஜிட்ைல் மயமாக்கல் செயல்முடறயானது றமகாையா முழுவதும் 

ஆறாயிரத்துக்கும் றமற்பட்ை கிராமங்கள் மற்றும் உள்ளாட்சிகடள இந்த இடணயதள அடமப்புைன் இடணக்கும். 

இது குடியிருப்பாளர்களின் பாதுகாப்டப உறுதிசெய்வடத றநாக்கமாகக்சகாண்டுள்ளது. றமலும், பல்றவறு அரொங்க 

றெடவகடள சிறப்பாக வழங்குவதற்காக உளவுத்துடறயின் தகவல்கடளயும் இது பயன்படுத்துகிறது. 

5. நாட்டின் முதல், ‘கல்வி நகரத்டத’ உருவாக்கவுள்ள மாநிைம்/UT எது? 

அ. சேரளோ 

ஆ. ேோ்நோடேோ 

இ. பஞ்சோப் 

ஈ. உத்தர பிரசதசம்  

✓ உத்தரபிரறதெ மாநிைத்தில், ‘கல்வி நகரத்டத’ உருவாக்கவுள்ளதாக அம்மாநிை அரசு அறிவிப்பு செய்துள்ளது. இந்த 

நைவடிக்டக இடளறயார்க்கு உயர்தர கல்விடய வழங்குவறதாடு, ஒறர இைத்தில் பைவிதமான சதாழிற்முடற 

திறன்களுைன் அவர்கடள சித்தப்படுத்துகிறது. மாணவர்கள் மற்றும் ஆசிரியர்களுக்கு தங்குமிைம் மற்றும் இதர 

வெதிகடளயும் இந்தக் ‘கல்வி நகரம்’ வழங்கும். 

6. எந்த மாநிைம்/UTஇல், ஆசியாவின் மிகப்சபரிய தனியார் மருத்துவமடனடய பிரதமர் திறந்து டவத்தார்? 
அ. ஆந்திரப் பிரசதசம் 

ஆ. ஹோியோனோ  

இ. ேோ்நோடேோ 

ஈ. சமற்கு வங்ேம் 

✓ ஹரியானா மாநிைம் பரிதாபாத்தில் அடமந்துள்ள அமிர்தா மருத்துவமடனடய பிரதமர் நறரந்திர றமாடி திறந்து 

டவத்தார். இது மாதா அமிர்தானந்தமயி மைத்தின் நிதியுதவியுைன் ஆறாண்டு காைத்தில் கட்டி முடிக்கப்பட்டுள்ளது. 

81 சிறப்புத்துவங்கடளக் சகாண்ை இந்த மருத்துவமடன, இந்தியா மற்றும் ஆசியாவிறைறய மிகப்சபரிய தனியார் 

மருத்துவமடன என்ற சிறப்டப சகாண்டுள்ளது. இது ஒரு பிரத்றயக ஏழு–அடுக்கு ஆராய்ச்சித்சதாகுதி மற்றும் 

எட்டுச் சிறப்பு டமயங்கடளத் தன்னகத்றத சகாண்டுள்ளது. 

7. ‘டெலிட்ைால்’ என்ற ெர்க்கடர மாற்றீட்டை உற்பத்தி செய்வதற்கான சநாதித்தல் முடறடய உருவாக்கியுள்ள 

நிறுவனம் எது? 
அ. IISc கபங்ேளூரு 

ஆ. ஐஐடி கேௌேோத்தி  

இ. ஐஐடி கமட்ரோஸ் 

ஈ. NIT வரங்ேல் 

✓ ஐஐடி சகௌகாத்தியெச் சார்ந்த ஆராய்ச்சியாளர்கள் மீசயாலி உதவியுைனான சநாதித்தல் முடறடய உருவாக்கி 

‘டெலிட்ைால்’ என்ற ெர்க்கடர மாற்றீட்டை உருவாக்கியுள்ளனர். கரும்புகடள பிழிந்த பின் எஞ்சியிருக்கும் கரும்புச் 

ெக்டகயிலிருந்து இது உருவாக்கப்படுகிறது. இந்தத் தயாரிப்பு இரொயன சதாகுப்பு முடறகளின் வரம்புகள் மற்றும் 

பாரம்பரிய சநாதித்தல் முடறயுைன் சதாைர்புடைய றநர தாமதங்கடளயும் ெமாளிக்கிறது. இது நீரழிவு எதிர்ப்பு மற்றும் 

உைற்பருமன் எதிர்ப்பு விடளவுகடளயும் தன்னகத்றத சகாண்டுள்ளது. 
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8. தனது, ‘பாதணிகள் மற்றும் றதால் சபாருட்கள் சகாள்டக – 2022’ஐ சவளியிட்டுள்ள மாநிைம் எது? 
அ. தமிழ்நோடு  

ஆ. சமற்கு வங்ேோளம்  

இ. ஒடிஸோ 

ஈ. ேோ்நோடேோ 

✓ தமிழ்நாடு தனது, ‘பாதணிகள் மற்றும் றதால் தயாரிப்புக்சகாள்டக – 2022’ஐ பாதணி மற்றும் றதால் சதாழிற்துடற 

மாநாட்டில் அறிமுகப்படுத்தியுள்ளது. றதசிய றதால் சதாழிற்துடற உற்பத்தியில் 26 ெதவீதமும், ஏற்றுமதியில் 48 

ெதவீதமும் தமிழ்நாட்டின் பங்காகும். இக்சகாள்டகயானது பாதணி மற்றும் றதால் சபாருட்கள் (FLP) உற்பத்திக்கான 

சிறப்புப் சபாதிடயயும் FLP வடிவடமப்பு அரங்குகளுக்கான ஊக்கத்சதாடகடயயும் வழங்கும். மாண்புமிகு 

தமிழ்நாடு முதைடமச்ெர் மு க ஸ்ைாலின், இராணிப்றபட்டையில், `400 றகாடி மதிப்பிைான பிரம்மாண்ை பாதணி 

உற்பத்திப் பூங்காவிற்கு அடிக்கல் நாட்டினார். 

9. ெமீபத்தில் சவளியிைப்பட்ை, “New India: Selected Writings 2014–19” என்பது கீழ்க்காணும் எந்தத் தடைவருடைய 

கட்டுடரகளின் சதாகுப்பு நூைாகும்? 
அ. சுஷ்மோ சுவரோஜ் 

ஆ. அருண் கஜட்லி  

இ. மசனோேோ் போோிே்ேோ் 

ஈ. அடல் பிஹோோி வோஜ்போய் 

✓ இந்திொவின் முன்னாள் துடணக்குடியரசுத்தடைவர் சவங்டகயா, “New India: Selected Writings 2014–19” என்ற 

நூடை சவளியிட்ைார். 2014 முதல் 2019 வடர இந்திய அரசின் நிதி மற்றும் சபருநிறுவன விவகாரங்கள் 

அடமச்ெராக பணியாற்றிய அருண் சஜட்லி எழுதிய கட்டுடரகள் இந்நூலில் இைம்சபற்றுள்ளன. இந்த நூல், அருண் 

சஜட்லியின் மூன்றாவது நிடனவு நாளின்றபாது சவளியிைப்பட்ைது. 

10. அகதிகடள வரறவற்கும் முடனவுகடள அங்கீகரிக்கும் வடகயில், 2022ஆம் ஆண்டுக்கான UNESCOஇன் 

அடமதிப்பரிடெப் சபற்றவர் யார்? 
அ. சஜோ பிடன் 

ஆ. நசரந்திர சமோடி  

இ. ஏஞ்சலோ சமோ்ே்ேல்  

ஈ. சவோசலோடிமிோ் கஜகலன்ஸ்ேி 

✓ சஜர்மன் அதிபர் ஏஞ்ெைா றமர்க்சகல், நைப்பு 2022ஆம் ஆண்டுக்கான UNESCO அடமதிப்பரிடெப் சபற்றார். 

“அகதிகடள வரறவற்பதில் அவர் றமற்சகாண்ை முடனவுகடள அங்கீகரிக்கும் வடகயில்” அவருக்கு இந்தப் பரிசு 

வழங்கப்பட்டுள்ளது. கைந்த 2015ஆம் ஆண்டில், 1.2 மில்லியனுக்கும் அதிகமான புைம்சபயர்ந்றதாடர, குறிப்பாக 

சிரியா, ஈராக், ஆப்கானிஸ்தான் மற்றும் எரித்திரியாடவச் றெர்ந்றதாடர வரறவற்கும், ‘துணிச்ெைான’ முடிவிற்காக 

ஃசபலிக்ஸ் ஹூப்ஹவுட்–றபாய்க்னி–யுசனஸ்றகா அடமதிப்பரிடெ அவர் சபற்றார். 
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செய்தித்தாள் நடப்பு நிகழ்வுகள்  

1. டைமண்ட் லீக்: வரைாறு படைத்த நீரஜ் றொப்ரா 

டைமண்ட் லீக் றபாட்டியில் ஈட்டிசயறிதல் பிரிவில் இந்தியாவின் நீரஜ் றொப்ரா ொம்பியன் பட்ைம் சவன்றுள்ளார். 

றைாக்கிறயா ஒலிம்பிக் றபாட்டியில் தைகளப்பிரிவில் இந்திய ஈட்டிசயறிதல் வீரர் நீரஜ் றொப்ரா தங்கப்பதக்கம் 

சவன்றார். இறுதிச்சுற்றில் அவர் 87.58 மீ. தூரம் எறிந்து முதலிைம் பிடித்தார். அசமரிக்காவில் நடைசபற்ற உைக 

தைகள ொம்பியன்ஷிப் றபாட்டியில் ஆைவர் ஈட்டிசயறிதல் இறுதிச்சுற்றில் 88.13 மீ தூரத்துக்கு ஈட்டிடய எறிந்து 2ஆம் 

இைம்பிடித்து சவள்ளிப்பதக்கத்டத சவன்றார். உைக தைகள ொம்பியன்ஷிப் றபாட்டியில் பதக்கம் சவன்ற 2ஆவது 

இந்தியர் நீரஜ் றொப்ரா. 2003இல் பாரிஸில் அஞ்சு பாபி ஜார்ஜ் சவண்கைம் சவன்றார். பிறகு இங்கிைாந்தில் 

நடைசபற்ற காமன்சவல்த் றபாட்டிகளில் நீரஜ் றொப்ரா காயம் காரணமாகப் பங்றகற்கவில்டை.  

கைந்த மாத இறுதியில் ஸ்விட்ெர்ைாந்தின் லுொறனவில் நடைசபற்ற டைமண்ட் லீக் றபாட்டியில் பங்றகற்றார் நீரஜ் 

றொப்ரா. இந்தப் றபாட்டியில் 89.08 மீ. தூரத்துக்கு ஈட்டிடய எறிந்து முதலிைம் சபற்றார். இந்தப் றபாட்டியின் முடிவில் 

முதல் ஆறு இைங்கடளப் பிடித்த வீரர்கள், ஜூரிச்சில் நடைசபற்ற டைமண்ட் லீக் றபாட்டியின் இறுதிச்சுற்றில் 

பங்றகற்றார்கள். டைமண்ட் லீக் இறுதிச்சுற்றுக்குத் தகுதி சபற்றதுைன் 2023இல் ஹங்றகரியில் நடைசபறவுள்ள 

உைக தைகள ொம்பியன்ஷிப் றபாட்டிக்கும் தகுதியடைந்தார் நீரஜ் றொப்ரா.  

இந்நிடையில் ஜூரிச்சில் நடைசபற்ற டைமண்ட் லீக் றபாட்டியின் இறுதிச்சுற்றில் இந்திய ஈட்டிசயறிதல் வீரர் நீரஜ் 

றொப்ரா முதலிைம் சபற்று ொம்பியன் பட்ைம் சவன்றுள்ளார். இந்தப்றபாட்டியில் 88.44 மீ தூரத்துக்கு ஈட்டிடய எறிந்து 

முதலிைம் சபற்றார். டைமண்ட் லீக் றபாட்டியில் முதல்முடறயாக ொம்பியன் ஆகியுள்ளார் 24 வயது நீரஜ் றொப்ரா. 

2017இல் 7ஆவது இைமும் 2018இல் 4ஆவது இைமும் சபற்றார். முதலிைம் சபற்ற நீரஜ் றொப்ராவுக்கு `23.85 ைட்ெம் 

பரிசுத்சதாடக கிடைத்துள்ளது. உைக தைகள ொம்பியன்ஷிப் றபாட்டியில் தங்கப்பதக்கம் சவன்ற ஆண்ைர்ென் 

பீட்ைர்ஸ் காயம் காரணமாக இப்றபாட்டியில் கைந்துசகாள்ளவில்டை.  

டைமண்ட் லீக் றபாட்டியில் ொம்பியன் பட்ைம் சவன்ற முதல் இந்தியர் என்கிற சபருடமடயப் சபற்றுள்ளார் நீரஜ் 

றொப்ரா. ஒலிம்பிக்ஸ், உைக ொம்பியன்ஷிப் றபான்ற றபாட்டிகளுக்கு அடுத்ததாகப் சபரிய றபாட்டியாக டைமண்ட் 

லீக் கருதப்படுகிறது. கைந்த 13 மாதங்களில் ஒலிம்பிக்ஸில் தங்கம், உைக தைகள ொம்பியன்ஷிப் றபாட்டியில் சவள்ளி, 

டைமண்ட் லீக் ொம்பியன் என மூன்று ொதடனகடள நீரஜ் றொப்ரா படைத்துள்ளார். 
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1. ‘EU–இந்தியா பசுமை மைட்ர ாஜன் கருத்துக்களத்மை’ ஏற்பாடு செய்ை நடுவண் அமைச்ெகம் எது? 
அ. எரிசக்தி அமைச்சகை் 

ஆ. புதிய ைற்றுை் புதுப்பிக்கத்தக்க எரிசக்தி அமைச்சகை்  

இ. வெளியுறெு அமைச்சகை் 

ஈ. ெர்த்தகை் ைற்றுை் வதரழில்துமற அமைச்சகை்  

✓ முைலாவது EU–இந்தியா பசுமை மைட் ஜன் கருத்துக்களைானது ஐர ாப்பிய ஒன்றியத்தின் பி திநிதிகள் ைற்றும் 

புதிய ைற்றும் புதுப்பிக்கத்ைக்க எரிெக்தி அமைச்ெகத்ைால் கூட்டாக ஏற்பாடு செய்யப்பட்டது. இது இந்திய சைாழிற்துமை 

கூட்டமைப்பு (CII) ைற்றும் மைட் ஜன் ஐர ாப்பாவின் ஒத்துமைப்புடன் சைாடங்கப்பட்டது. மைட் ஜன் ைற்றும் 

பன்னாட்டு மைட் ஜன் வர்த்ைகம் சைாடர்பான கூட்டுத்திட்டங்கமளப்பற்றி விவாதிக்கும் ரநாக்கில் ஐர ாப்பிய 

ஒன்றிய–இந்திய வணிகங்கமள இந்ை நிகழ்வு ஒன்றிமைத்ைது. 

2. நீதிபதி இ ஞ்ெனா பி காஷ் ரைொய் ைமலமையில் சீ ான உரிமையியல் நமடமுமைத் சைாகுப்பு (Uniform Civil 

Code) குழுமவ அமைத்துள்ள ைாநிலம் எது? 
அ. குஜரரத் 

ஆ. உத்தர பிரததசை் 

இ. உத்தரகரண்ட்  

ஈ. கர்நரடகர 

✓ சீ ான உரிமையியல் நமடமுமைத் சைாகுப்மபத் ையாரிப்பைற்காக, ஓய்வுசபற்ை உச்ெநீதிைன்ை நீதிபதி இ ஞ்ெனா 

பி காஷ் ரைொய் ைமலமையில் குழுசவான்மை உத்ை காண்ட் ைாநில அ சு அமைத்துள்ளது. இந்ைக் குழு ெமீபத்தில் 

ைக்களிடமிருந்து கருத்துக்கமளயும் ஆரலாெமனகமளயும் சபை ஓர் இமையைளத்மை அறிமுகப்படுத்தியுள்ளது. 

உத்ை காண்ட் ைாநில ைக்கள், இந்ை இமையைளத்தில் உள்நுமைந்து ைங்கள் ஆரலாெமனகள், குமைகள் ைற்றும் 

புகார்கமளப் பகிர்ந்துசகாள்ளலாம். 

3. Qimingxing–50 என்பது கீழ்க்காணும் எந்ை நாட்டின் முைல் முழுவதும் சூரிய ஆற்ைலில் இயங்கும் ஆளில்லா 

வான்வழி வாகனத்தின் சபய ாகும்? 
அ. ஜப்பரன் 

ஆ. இஸ்தரல் 

இ. சீனர  

ஈ. வதன் வகரரியர 

✓ சீனா ைனது முைல் முழுவதும் சூரிய ஆற்ைலில் இயங்கும் ஆளில்லா வான்வழி வாகனத்மை (UAV) சவற்றிக ைாக 

பரிரொைமன செய்துள்ளது. ‘Qimingxing–50’ என்று சபயரிடப்பட்டுள்ள இந்ை UAV பல ைாைங்கள் பைக்கக்கூடியது 

ஆகும் ைற்றும் ரைமவப்பட்டால் செயற்மகக்ரகாளாக கூட செயல்படும். இது சூரிய ஆற்ைலால் ைட்டுரை இயக்கப்படும் 

முைல் ரப ளவிலான UAV ஆகும். இந்ைத் சைாழில்நுட்பம் சீனாவின் ைற்காப்புத் திைமைமய ஊக்குவிக்கும் விைத்தில் 

உள்ளது. இது புதுப்பிக்கத்ைக்க ஆற்ைல் ைற்றும் வானூர்தி சபாறியியல் துமையிலும் பயன்படுத்ைப்படலாம். 

4. இந்தியாவில் நிமலயான கடரலா  ரைலாண்மை குறித்ை முைல் ரைசிய ைாநாட்மட நடத்தும் ைாநிலம் எது? 
அ. தகரெர   ஆ. ைகரரரஷ்டிரர 

இ. ஒடிஸர    ஈ. தகரளர 

✓ நடுவண் சுற்றுச்சூைல், வனம் ைற்றும் காலநிமல ைாற்ை துமை அமைச்ெர் பூரபந்ைர் யாைவ், ஒடிஸா ைாநிலத்தின் 

புவரனசுவ த்தில் இந்தியாவில் நிமலயான கடரலா  ரைலாண்மை குறித்ை முைல் ரைசிய ைாநாட்மட சைாடங்கி 
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மவத்ைார். இந்ை ைாநாடு இந்தியாவின் கடரலா  ெமூகங்களின் காலநிமல சநகிழ்ைன்மைமய ரைம்படுத்துவதில் 

கவனஞ்செலுத்தியது. கடரலா  ைற்றும் கடல்ொர் பல்லுயிர், காலநிமல ைணிப்பு ைற்றும் ைழுவல் ைற்றும் கடரலா  

ைாசுபாடு ஆகிய மூன்று ஒன்ரைாசடான்று சைாடர்புமடய கருப்சபாருள்கமள மையைாகக்சகாண்டு இந்ை ைாநாடு 

நடத்ைப்பட்டது. இதில் இந்தியாவின் 13 கடரலா  ைாநிலங்களிலிருந்தும் அதிகாரிகள் கலந்துசகாண்டனர். 

5. இந்தியாவின் மிக நீளைான இ ப்பர் அமையான, ‘கயாஜி அமை’ திைக்கப்பட்ட ைாநிலம்/UT எது? 

அ. சிக்கிை் 

ஆ. ஒடிஸர 

இ. அருணரச்சல பிரததசை் 

ஈ. பீகரர்  

✓ ஃபல்கு ஆற்றின்மீது கட்டப்பட்டுள்ள இந்தியாவின் மிகநீளைான இ ப்பர் அமையான, ‘கயாஜி அமை’மய பீகார் 

ைாநில முைலமைச்ெர் நிதிஷ் குைார் திைந்து மவத்ைார். இது ஒரு ப ந்ை ைைல் திட்டு ஆகும். பித்ரிபக்ஷ ரைளாவின் 

ரபாது வருமகைரும் பார்மவயாளர்களின் வெதிக்காக ஸ்டீல் ஃபுட் ஓவர் பாலத்மையும் அவர் திைந்து மவத்ைார். 

ஐஐடியின் (ரூர்க்கி) வழிகாட்டுைலுடன் `324 ரகாடி ைதிப்பீட்டில் இந்ை அமை கட்டப்பட்டுள்ளது. 

6. உலகின் முைல் மைட் ஜனில் இயங்கும் பயணிகள் இ யில்கமள அறிமுகப்படுத்திய நாடு எது? 
அ. இந்தியர 

ஆ. அவைரிக்கர 

இ. சீனர 

ஈ. வஜர்ைனி  

✓ மின்ையைாக்கப்படாை ைடங்களில் இயக்கப்பட்ட 15 டீெல்சபாறி இ யில்களுக்குப் பதிலாக, சஜர்ைனி உலகின் முைல் 

மைட் ஜனில் இயங்கும் பயணிகள் இ யிமல அறிமுகப்படுத்தியது. $92 மில்லியன் அசைரிக்க டாலர் ைதிப்பிலான 

இந்ைத் திட்டத்தின்கீழ், 14 இ யில்கள் மைட் ஜன் எரிசபாருள் மின்கலங்கமளப் பயன்படுத்தி ைனக்கான எரிெக்தி 

முழுவமையும் ையாரிக்கின்ைன. பிச ஞ்சு நிறுவனைான அல்ஸ்டாைால் ையாரிக்கப்பட்ட இந்ை இ யில்கள் பி ாந்திய 

இ யில் நிறுவனத்ைால் இயக்கப்படுகின்ைன. 

7. இந்தியாவின் முைல் 3D முறையில் அச்சிடப்பட்ட அஞ்ெல் அலுவலகம் அமைக்கப்படவுள்ள நக ம் எது? 
அ. வசன்மன 

ஆ. வபங்களூரு  

இ. வகரச்சின் 

ஈ. மைதரரபரத் 

✓ இந்தியாவின் முைல் முப்பரிைாை (3D) முறையில் அச்சிடப்பட்ட அஞ்ெல் அலுவலகைானது ஒருைாை காலத்திற்குள் 

சபங்களூரு நக த்தில் அமையவுள்ளது. 3D முமையில் அச்சிடப்பட்ட இந்ை அஞ்ெல் அலுவலகம், கட்டுைானச்செலமவ 

¼ ஆகக் குமைக்கும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிைது. வீட்டுவெதி ைற்றும் நகர்ப்புை விவகா  அமைச்ெகைானது இந்ைத் 

திட்டத்திற்கு ஒப்புைல் அளித்துள்ளது. இைன் கட்டுைானத்மை லார்ென் & டூப்ர ா (L&T) நிறுவனம் ரைற்சகாள்ளும். 

8. இந்தியா தூய காற்று உச்சிைாநாட்டின் நான்காவது பதிப்பு நமடசபறும் இடம் எது? 
அ. புது தில்லி  ஆ. கரந்தி நகர் 

இ. வபங்களூரு  ஈ. வஜய்ப்பூர் 
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✓ இந்தியா தூய காற்று உச்சிைாநாட்டின் (India Clean Air Summit) நான்காவது பதிப்பு சபங்களூருவில் சைாடங்கியது. 

காற்று ைாசுபாடு குறித்ை ஆய்வுகளுக்கான ைதியும யக மையம் (CAPS) ைற்றும் அறிவியல், சைாழில்நுட்பம் ைற்றும் 

சகாள்மக ஆய்வுமையம் ஆகியவற்ைால் இந்ை உச்சிைாநாடு ஏற்பாடு செய்யப்பட்டுள்ளது. உலகின் பல்ரவறு 

பகுதிகமளச்ரெர்ந்ை பல்ரவறு வல்லுநர்கள் வளி ைாசுபாடு ைற்றும் காலநிமல ைாற்ைத்திற்குத் தீர்வுகாண்பைற்கான 

ஒருங்கிமைந்ை அணுகுமுமைமயப் பற்றி இைன்ெையம் விவாதிக்கவுள்ளனர். 

9. பா த் சபட்ர ாலியம் நிறுவனத்தின் (BPCL) எந்ைத் துமை நிறுவனம் BPCLஉடன் இமைக்கப்பட்டுள்ளது? 
அ. பரரத் எரிெரயு ெளங்கள் நிறுெனை்  

ஆ. பரரத் வபட்தரரலிய ெளங்கள் நிறுெனை் 

இ. வபட்தரரவநட் LNG நிறுெனை் 

ஈ. இந்திரபிரஸ்தர எரிெரயு நிறுெனை் 

✓ பா த் சபட்ர ாலியம் நிறுவனத்தின் (BPCL) 100 ெைவீை துமை நிறுவனைான பா த் எரிவாயு வளங்கள் நிறுவனம் 

(BGRL) அதன் ைாய் நிறுவனத்துடன் இமைக்கப்பட்டுள்ளது. ைத்திய சபருநிறுவன விவகா ங்கள் அமைச்ெகைானது 

இந்ை நிறுவன இமைப்புக்கு ஒப்புைலளித்து ஆமை பிைப்பித்துள்ளது. இவ்விமைப்புத்திட்டைானது கடந்ை ஆகஸ்ட் 

ைாைம் 16ஆம் ரைதி முைல் அைலுக்கு வந்துள்ளது. 

10. அண்றைச் செய்திகளில் இடம்சபற்ை, அர்ஜுன் எரிமகசி என்பவருடன் சைாடர்புமடய விமளயாட்டு எது? 
அ. கபடி 

ஆ. வடன்னிஸ் 

இ. சதுரங்கை்  

ஈ. கூமடப்பந்து 

✓ இந்தியாவின் கி ாண்ட் ைாஸ்டர் அர்ஜுன் எரிமகசி, அபுைாபி ைாஸ்டர்ஸ் செஸ் பட்டத்மை இ ண்டு சைாடர்ச்சியான 

சவற்றிகமளப் சபற்று சவன்றுள்ளார். நிகழ்ரந த் ை வரிமெயின்படி, அர்ஜுன் எரிமகசி அவர்கள் விஸ்வநாைன் 

ஆனந்த் (12ஆவது) ைற்றும் D குரகஷ் (20ஆவது) ஆகிரயாருக்கு அடுத்ைபடியாக 24ஆம் இடத்திலும், இந்தியர்களில் 

மூன்ைாவது இடத்திலும் உள்ளார். 

 

செய்தித்தாள் நடப்பு நிகழ்வுகள்  

1. IIT சைட் ாஸ் IBM IBM நிறுவனத்தின் குவாண்டம் சநட்சவார்க்கில் இமைந்து செயல்படுகிைது 

இந்தியாவில் குவாண்டம் கம்ப்யூட்டிங்கில் திைன்ரைம்பாடு ைற்றும் ஆ ாய்ச்சிமய ரைம்படுத்தும் ரநாக்கில், இந்திய 

சைாழில்நுட்பக் கைகம் சென்மன (IIT சைட் ாஸ்) முைலாவது இந்தியக் கல்வி நிறுவனைாக IBM குவாண்டம் 

சநட்சவார்க்கில் இமைந்திருப்பைாக IBM அறிவித்துள்ளது. 

IBM குவாண்டம் சநட்சவார்க்கில் அங்கம் வகிப்பவர் என்ை முமையில், IBM நிறுவனத்தின் அதிநவீன குவாண்டம் 

கம்ப்யூட்டிங் சிஸ்டம், IBM-ன் குவாண்டம் நிபுைத்துவம் ஆகியவற்றுக்கான கிளவுட் அடிப்பமடயிலான இமைப்பு 

IIT சைட் ாஸுக்கு கிமடக்கும். இைன்மூலம் நமடமுமைப் பயன்பாடுகமள ஆ ாயவும், வணிகம் & ெமுைாயத்திற்கு 

இந்ைத் சைாழில்நுட்பத்தின் ப ந்ை நன்மைகமள உை ச் செய்யவும் முடியும். 

குவாண்டம் இயந்தி க்கற்ைல், குவாண்டம் ரைம்பாடு, நிதி சைாடர்பான பயன்பாட்டு ஆ ாய்ச்சி உள்ளிட்ட ஆ ாய்ச்சிப் 

பணிகளில் முக்கிய வழிமுமைகமள முன்சனடுக்க IIT சைட் ாஸின் குவாண்டம், ைகவல், சைாடர்பு ைற்றும் 

கம்ப்யூட்டிங் மையம் (Centre for Quantum Information, Communication and Computing-CQuICC) கவனம் செலுத்தும். 
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குவாண்டம் வழிமுமைகள், குவாண்டம் இயந்தி க் கற்ைல், குவாண்டம் பிமை திருத்துைல் ைற்றும் பிமைகமளக் 

குமைத்ைல், குவாண்டம் ரடாரைாகி ாபி, குவாண்டம் ரவதியியல் ரபான்ை அம்ெங்களில் IBM குவாண்டம் 

ரெமவயுடன், ஓபன் ரொர்ஸ் முமையிலான கிஸ்கிட் (Qiskit) கட்டமைப்மபயும் ஐஐடி சைட் ாஸ் பயன்படுத்திக் 

சகாள்ளும். நாட்டில் குவாண்டம் கம்ப்யூட்டிங் சுற்றுச்சூைமல ரைம்படுத்தி வளர்க்கும் பணியில் ஈடுபடும். 

குவாண்டம் கம்ப்யூட்டிங் பயன்பாடு சைாடர்பான ஆ ாய்ச்சிமய இந்தியாவிற்கு சபாருத்ைைாக உள்ள களங்களில் IIT 

சைட் ாஸ் ஆ ாய்ச்சியாளர்கள் ரைற்சகாள்ளும் வமகயில் IBM ரிெர்ச் இந்தியா ைனது ஆை மவ வைங்கும். 

 

2. 11-09-2022 – ‘ைகாகவி’ பாரதியாரின் 101ஆவது நிறனவுநாள்.  

பா தியார் நிமனவு நாள் ைகாகவி நாள்: ைமிழ்நாடு அ சு 

ைகாகவி பா தியாரின் நிமனவு நாள் (செப்டம்பர்.11) ‘ைகாகவி’ நாளாக கமடப்பிடிக்கப்பட்டது. ‘ைகாகவி’ பா தியார் 

கடந்ை 1921-ஆம் ஆண்டு செப்டம்பர்.11-ஆம் ரைதி ைமைந்ைார். அவ து ைமைந்ை நூற்ைாண்டின் நிமனவாக 14 

முக்கிய அறிவிப்புகள் சவளியிடப்பட்டன. அவற்றில், பா தியாரின் நிமனவு நாளான செப்டம்பர்.11-ஆம் ரைதி, 

‘ைகாகவி’ நாளாகக் கமடப்பிடிக்கப்படும் என்பதும் ஒன்ைாகும். 

 

3. முதுசபரும் சைால்சபாருள் ஆய்வாளர் பி பி லால் காலைானார் 

இந்தியாவின் முதுசபரும் சைால்சபாருள் ஆய்வாளர் பி பி லால், 10-09-2022 அன்று காலைானார். அவருக்கு வயது 

101. கடந்ை 1921ஆம் ஆண்டு உத்ை பி ரைெ ைாநிலம், ஜான்சி பகுதியில் பிைந்ைவர் பிபி லால். 1968ஆம் ஆண்டு முைல் 

1972ஆம் ஆண்டு வம  இந்திய சைால்லியல் துமையின் ைமலமை இயக்குந ாகப் சபாறுப்பு வகித்ைார். அந்ைத் 

துமையின் இளவயது ைமலமை இயக்குநர்களில் ஒருவ ாக இருந்ைார். உத்ை  பி ரைெ ைாநிலம், அரயாத்தியில் 

ைற்ரபாது இ ாைர் ரகாயில் கட்டப்பட்டுவரும் இடத்தில், 1970ஆம் ஆண்டுகளில் அகழ்வா ாயச்சி ரைற்சகாண்டரபாது 

ரகாவில்ரபான்ை தூண்கமளக் கண்டறிந்ைார். ை ப்பா நாகரிகம் ைற்றும் ைகாபா ைத்துடன் சைாடர்புள்ள சைால் 

சபாருள் ைளங்களில் விரிவாகப் பணியாற்றினார். சைால்லியல் துமைக்கு அளித்ை பங்களிப்புக்காக அவருக்கு கடந்ை 

2000ஆம் ஆண்டு ‘பத்ை பூஷண்’ விருதும், கடந்ை ஆண்டு ‘பத்ை விபூஷண்’ விருதும் அளிக்கப்பட்டது. 

 

4. யுஎஸ் ஓபன் ொம்பியன் ஸ்வியாசடக் 

நியூயார்க்கில் நடந்ை US ஓபன் ைகளிர் ஒற்மையர் பிரிவு இறுதியாட்டத்தில் ொம்பியன் பட்டம் சவன்ை ரபாலந்தின் 

இகா ஸ்வியாசடக். உலகின் நம்பர் 1 வீ ாங்கமனயான ஸ்வியாசடக் 6-2, 7-6 என்ை ரநர்செட்களில் துனிசியாவின் 

ஆன்ஸ் ஜாபியும  வீழ்த்தினார். இது அவ து மூன்ைாவது கி ாண்ட்ஸ்லாம் பட்டைாகும். 

 

5. ஆசிய ொம்பியன் இலங்மக 

பாகிஸ்ைாமன 23 இ ன்கள் வித்தியாெத்தில் வீழ்த்தி T20 ஆசியக்ரகாப்மப ொம்பியன் பட்டத்மை ஆைாவது 

முமையாக மகப்பற்றியது இலங்மக. துமபயில் நமடசபற்ை T20 ஆசியக்ரகாப்மப இறுதி ஆட்டத்தில் முைலில் 

ஆடிய இலங்மக அணி 170/6 இ ன்கமளக் குவித்ைது. பானுகா  ாஜபட்ெ அபா ைாக ஆடி 71  ன்கமள விளாசினார். 

இ ண்டாவைாக ஆடிய பாகிஸ்ைான் அணி 147 இ ன்கமள ைட்டுரை எடுத்து ரைால்விமயத் ைழுவியது. பி ரைாத் 4, 

ைஸ ங்க 3 விக்சகட்டுகமள ொய்த்ைனர். 

 

6. ‘ைா ாகிரி’ ரபார்க்கப்பல் சவள்ரளாட்டம் 

இந்திய கடற்பமடயின், ‘பு ாசஜக்ட் 17ஏ’ திட்டத்தின்கீழ் கட்டப்பட்ட மூன்ைாவது ரபார்க்கப்பலான, ‘ைா ாகிரி’ 

மும்மபயில் முைல்முமையாக கடலில் இைக்கப்பட்டது. 

https://www.winmeen.com/tnpsc-tamil-current-affairs/


விண்மீன்.காம்                               2022 செப்டம்பர் 1 1 & 12 
   

 

நடப்பு நிகழ்வுகள்                                           5 

மும்மபயில் உள்ள ைஸகான் கப்பல் கட்டும் நிறுவனம் ொர்பில் ஒருங்கிமைந்ை கட்டுைான முமையின்கீழ் இந்ைக் 

கப்பல் கட்டப்பட்டுள்ளது. இைன் இ ண்டாம் கட்ட கட்டுைானப் பணிகள் நிமைவு செய்யப்பட்டு, வரும் 2025-ஆம் 

ஆண்டு ஆகஸ்டில் இந்திய கடற்பமடயிடம் ஒப்பமடக்கப்படும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிைது. இந்திய கடற்பமடயின் 

‘பு ாசஜக்ட் 17ஏ’ திட்டத்தின்கீழ் உள்நாட்டிரலரய 4 ரபார்க்கப்பல்கள் கட்டப்பட்டு வருகின்ைன. இைன் சைாத்ை திட்டச் 

செலவு `25,700 ரகாடியாகும். 

இந்ைத்திட்டத்தின்கீழ் கட்டப்பட்ட முைல் ரபார்க்கப்பலான, ‘நீலகிரி’ கடந்ை 2019-ஆம் ஆண்டு செப்டம்பர்.28-ஆம் 

ரைதி அறிமுகம் செய்யப்பட்டது. இந்ைக் கப்பலின் கடல் பயைச்ரொைமன வரும் 2024-ஆம் ஆண்டு முைல் பாதியில் 

ரைற்சகாள்ளப்படும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிைது. இந்ைத் திட்டத்தின் கீைான இ ண்டாவது ரபார்க்கப்பல், ‘உையகிரி’ 

கட்டி முடிக்கப்பட்டு, கடந்ை ரை 17-ஆம் ரைதி அறிமுகம் செய்யப்பட்டது. இந்ைக் கப்பலின் கடல் பயைச்ரொைமன 

2024-ஆம் ஆண்டின் இ ண்டாம் பாதியில் ரைற்சகாள்ளப்படவுள்ளது. 

மூன்ைாவைாக உருவாக்கப்பட்ட, ‘ைா ாகிரி’ ைற்ரபாது சவள்ரளாட்டம் விடப்பட்டுள்ளது. இந்ைத் திட்டத்தின் கீைான 

நான்காவது ைற்றும் கமடசி ரபார்க்கப்பலுக்கான அடித்ைளம் கடந்ை ஜூன் 28-ஆம் ரைதி அமைக்கப்பட்டு, கப்பல் 

கட்டும் பணி சைாடங்கப்பட்டுள்ளது என்றும் ைஸகான் கப்பல் கட்டும் நிறுவனம் சைரிவித்துள்ளது. 

 

7. SCO ைாநாடு: பி ைைர் ரைாடி உஸ்சபகிஸ்ைான் பயைம் 

ஷாங்காய் ஒத்துமைப்பு அமைப்பின் (SCO) ைாநாட்டில் பங்ரகற்க பி ைைர் ரைாடி உஸ்சபகிஸ்ைான் செல்லவுள்ளார். 

இதுசைாடர்பாக நடுவண் சவளியுைவு அமைச்ெகம் சவளியிட்டுள்ள செய்திக்குறிப்பு: 

உஸ்சபகிஸ்ைானில் உள்ள ெைர்கண்ட் நக த்தில் செப்.15, 16-ஆம் ரைதிகளில் SCO ைமலவர்களின் ைாநாடு 

நமடசபைவுள்ளது. இமைசயாட்டி பி ைைர் ரைாடி செப்.15-ஆம் ரைதி ெைர்கண்ட் செல்கிைார். இந்ை ைாநாட்டில் SCO 

உறுப்புநாடுகளின் ைமலவர்கள், சிைப்பு அமைப்பாளர்கள் உள்ளிட்ரடார் கலந்துசகாள்கின்ைனர். 

இந்ை ைாநாட்டின்ரபாது கடந்ை இருபது ஆண்டுகளாக SCO அமைப்பின் செயல்பாடு குறித்து ைமலவர்கள் ஆய்வு 

ரைற்சகாள்வர் எனவும், எதிர்காலத்தில் பலை ப்பு ஒத்துமைப்புக்கான வாய்ப்புகள் குறித்து ஆரலாசிப்பர் என்றும் 

எதிர்பார்க்கப்படுகிைது. பி ாந்திய ைற்றும் உலகளவில் முக்கியத்துவம் வாய்ந்ை விவகா ங்கள் குறித்தும் ைாநாட்டில் 

விவாதிக்கப்படும் என கருைப்படுகிைது என்று சைரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. 
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1. ‘தேசிய பாதுகாப்பு MSME மாநாடு மற்றும் கண்காட்சி’யை நடத்துகிற இந்திய நகரம் எது? 
அ. காந்தி நகா் 

ஆ. பெங்களூரு 

இ. ககாட்டா  

ஈ. விசாகெ்ெட்டினம் 

✓ இரண்டு நாள் நடடபபறும் தேசிய பாதுகாப்பு MSME மாநாடு மற்றும் கண்காட்சியானது சமீபத்தில் இராஜஸ்ோனின் 

தகாட்டாவில் போடங்கப்பட்டது. ராஜஸ்ோன் மாநிலத்தில் முேன்முடறயாக இம்மாநாடு ஏற்பாடு பசய்யப்பட்டுள்ளது. 

T–90 மற்றும் BMP–2 டாங்கிகள், பீரங்கி துப்பாக்கிகள், கனரக துப்பாக்கிகள் மற்றும் இயந்திர துப்பாக்கிகள் உட்பட 

பல்தேறு பாதுகாப்பு உபகரணங்கள் இந்ேக் கண்காட்சியில் காட்சிப்படுத்ேப்பட்டுள்ளன. பல்தேறு துளிர் நிறுேல்கள் 

மற்றும் MSMEகள் ேங்கள் ேயாரிப்புகடள இதில் காட்சிப்படுத்துகின்றன. 

2. 2022 – அபமரிக்க ஓபன் படன்னிஸ் தபாட்டியின் பேற்றியாளர் யார்? 
அ. காஸ்ொ் ரூட் 

ஆ. காா்க ாஸ் அ ்கராஸ்  

இ. கநாவக் க ாககாவிச் 

ஈ. ரஃகெ ் நடா ் 

✓ ஸ்பானிய படன்னிஸ் வீரர் கார்தலாஸ் அல்கராஸ் அபமரிக்க ஓபன் இறுதிப்தபாட்டியில் நார்தேயின் காஸ்பர் ரூட் 

என்பேடர வீழ்த்தி ேனது முேல் கிராண்ட்ஸ்லாம் பட்டத்டே பேன்றார். அபமரிக்க ஓபன் இறுதிப்தபாட்டியில் 

தோன்றிய முேன்முடறயிதலதய, உலக ேரேரிடசயில் முேலிடத்திற்கு அேர் உயர்ந்துள்ளார். 19 ேயோன 

கார்தலாஸ் அல்கராஸ், ஆறு ATP சுற்றுகள் ஒற்டறயர் பட்டங்கடளயும் இரண்டு மாஸ்டர்ஸ் 1000 பட்டங்கடளயும் 

பேன்றுள்ளார். 

3. ‘பர்ேத் பிரஹார்’ என்ற பயிற்சிடய நடத்திய இந்திய ஆயுேப்படட எது? 
அ. இந்திய விமானெ்ெடட 

ஆ. இந்திய இராணுவம்  

இ. இந்திய கடற்ெடட 

ஈ. இந்கதா–திபெத்திய எ ்ட க் காவ ்படை 

✓ இந்திய இராணுேம், ‘பர்ேத் பிரஹார்’ என்ற பபயரில் 20 நாள் பயிற்சிடய நடத்தி ேருகிறது. இது இந்தியாவிற்கும் 

சீனாவிற்கும் இடடதயயான ஒப்பந்ே விடுவிப்பு பசயல்முடறக்கு இடடதய, தகாக்ரா–ஹாட் ஸ்பிரிங்ஸ் பகுதியில் 

பமய்பயல்டலக் கட்டுப்பாட்டுக் தகாட்டில் (LAC) நடத்ேப்படுகிறது. இந்திய இராணுேத்ேளபதி மதனாஜ் பாண்தட, 

‘பர்ேத் பிரஹார்’ பயிற்சிடய ஆய்வுபசய்ோர். இந்தியா மற்றும் சீனாவின் கார்ப்ஸ் கமாண்டர்களுக்கு இடடதயயான 

தபச்சுோர்த்டேடயத் போடர்ந்து இந்ே ஒப்பந்ே விடுவிப்பு பசயல்முடற நடடபபறுகிறது. 

4. 2022 – சர்ேதேச பால்ேளக் கூட்டடமப்பின் உலக பால் உச்சிமாநாடு (IDF WDS) நடடபபற்ற இடம் எது? 
அ. வாரணாசி 

ஆ. பநாய்டா பெருநகரம்  

இ. அமிா்தசரஸ் 

ஈ. டநனிடா ் 
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✓ பிரேமர் தமாடி, பநாய்டா பபருநகரத்தில் நடப்பு 2022ஆம் ஆண்டுக்கான சர்ேதேச பால்ேளக் கூட்டடமப்பின் உலக 

பால் உச்சிமாநாட்டடத் போடங்கிடேத்ோர். உலகத்தின் பாலுற்பத்தியில் 23 சேவீேம் இந்தியாவின் பால் உற்பத்தித் 

போழிற்துடறயின்மூலம் பபறப்படுகிறது. இந்தியா, கடந்ே 2014ஆம் ஆண்டில் 146 மில்லியன் டன் பால் உற்பத்தி 

பசய்துள்ளது. இது ேற்தபாது 210 மில்லியன் டன்னாக அதிகரித்துள்ளது. அோேது சுமார் 44 சேவீேம் அதிகரிப்பாகும். 

5. இந்தோ–பசிபிக் பபாருளாோரக்கட்டடமப்பின் எந்ேப் பிரிவிலிருந்து இந்தியா அண்டமயில் பேளிதயறியது? 

அ. நியாயமான பொருளாதாரப் பிரிவு  

ஆ. வா்த்தகப் பிரிவு  

இ. தூய பொருளாதாரப் பிரிவு 

ஈ. விநிகயாகச் சங்கி ிெ் ெிாிவு 

✓ அபமரிக்கா ேடலடமயிலான இந்தோ–பசிபிக் பபாருளாோரக் கட்டடமப்பின் (IPEF) ேர்த்ேகம் போடர்பான தபச்சுோ 

–ர்த்டேகளிலிருந்து இந்தியா பேளிதயறியது. நடுேண் ேர்த்ேகம் மற்றும் போழிற்துடற அடமச்சர் பியூஷ் தகாயல், 

IPEF–இன் ேர்த்ேகப் பிரிவில் இடணயாே இந்தியாவின் முடிடே உறுதிப்படுத்தினார். IPEF அடமச்சர்கள் சந்திப்பு 

ஆனது அண்யையில் அபமரிக்காோல் நடத்ேப்பட்டது. 

6. அண்டமய ேரவுகளின்படி, உணவு ோனிய உற்பத்தியில் நாட்டில் முேலிடம் ேகிக்கின்ற மாநிலங்கள் எடே? 
அ. ெஞ்சாெ் மற்றும் உத்தரெிரகதசம் 

ஆ. ெஞ்சாெ் மற்றும் ஹாியானா  

இ. ஆந்திரா மற்றும் கமற்கு வங்கம் 

ஈ. ெஞ்சாெ் மற்றும் கமற்கு வங்காளம் 

✓ சமீபத்திய ேரவுகளின்படி, உணவு ோனிய உற்பத்தி மற்றும் விடளச்சலில் பஞ்சாப் மற்றும் ஹரியானா முேலிடத்தில் 

உள்ளன. உத்ேர பிரதேசம் மற்றும் சில தமற்கு மற்றும் பேன் மாநிலங்களில் உணவு அல்லாே ோனியங்கள் அதிக 

அளவில் உற்பத்தி பசய்யப்படுகின்றன். உணவு ோனியத்தில் அரிசி, தகாதுடம, பருப்பு ேடககள் மற்றும் பிற 

ோனியங்கள் அடங்கும்; அதே சமயம் உணவு அல்லாே ோனியங்களுள் எண்பணய் வித்துக்கள், பருத்தி, கரும்பு 

மற்றும் சணல் ஆகியடே அடங்கும். ஒடிஸா, மகாராஷ்டிரா, பீகார் ஆகிய மாநிலங்களில் நிகர விடேப்புப் பகுதி 

குடறந்துள்ள நிடலயில், இராஜஸ்ோன், குஜராத், உத்ேர பிரதேசம் ஆகிய மாநிலங்களில் அது அதிகரித்துள்ளது. 

7. இந்தியாவின் போட்டுணர முடியா கலாச்சார பாரம்பரியத்டே தமம்படுத்துேேற்காக UNESCOஉடன் கூட்டு 

தசர்ந்துள்ள இந்திய நிறுேனம் எது? 
அ. டாடா கன்ச ்டன்சி சா்வீசஸ் 

ஆ. இராய ் என்ஃெீ ்டு  

இ. ாிட யன்ஸ் இண்டஸ்ட்ாீஸ் 

ஈ. மஹிந்திரா மற்றும் மஹிந்திரா 

✓ ஐக்கிய நாடுகள் அயையின் கல்வி, அறிவியல் மற்றும் கலாச்சார அடமப்பும் (UNESCO) இந்தியாவின் முன்னணி 

தமாட்டார் டசக்கிள் நிறுைனமுைான இராயல் என்ஃபீல்டும் இடணந்து இமயமடலயில் போடங்கி இந்தியாவின் 

போட்டுணர முடியா கலாச்சார பாரம்பரியத்டே தமம்படுத்துேேற்கும் பாதுகாப்பேற்குமாக கூட்டிடணந்துள்ளன. 

கடந்ே 2003ஆம் ஆண்டில், போட்டுணர முடியா கலாச்சார பாரம்பரியத்டேப் பாதுகாப்பேற்கான UNESCOஇன் 

தீர்மானத்டே ஏற்றுக்பகாண்ட 178 நாடுகளுள் இந்தியாவும் ஒன்றாகும். 
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8. பிரேமர் நதரந்திர தமாடி, கீழ்க்காணும் எந்ே மாநிலத்தில், ‘தஹாமி பாபா புற்றுதநாய் மருத்துேமடன மற்றும் 

ஆராய்ச்சி டமயத்டே’த் திறந்து டேத்ோர்? 
அ. கு ராத் 

ஆ. ெஞ்சாெ்  

இ. மகாராஷ்டிரா 

ஈ. பதலுங்கானா 

✓ பஞ்சாபின் பமாகாலி மாேட்டத்தில், ‘தஹாமி பாபா புற்றுதநாய் மருத்துேமடன மற்றும் ஆராய்ச்சி டமயத்டே’ 

பிரேமர் நதரந்திர தமாடி திறந்து டேத்ோர். தஹாமி பாபா புற்றுதநாய் மருத்துேமடன மற்றும் ஆராய்ச்சி டமயம் 

அடனத்து ேடகயான புற்றுதநாய்களுக்கும் சிகிச்டசைளிக்கும் ேடகயில் அதிநவீன ேசதிகளுடன் நிறுேப்பட்டு 

உள்ளது. டாடா நிடனவு டமயத்ோல் `660 தகாடி பசலவில் இந்ே மருத்துேமடன கட்டப்பட்டுள்ளது. 

9. இந்தியாவின் முேல் உள்நாட்டு விமானந்ோங்கிக்கப்பலின் (IAC–1) பபயபரன்ன? 
அ. விக்ரம்  

ஆ. விக்ராந்த்  

இ. காிகா ன் 

ஈ. இராக ந்திரன் 

✓ இந்தியாவின் முேலாேது உள்நாட்டு விமானந்ோங்கிப் தபார்க்கப்பல் (IAC–1) பசப்டம்பர்.2ஆம் தேதியன்று பணியில் 

தசர்க்கப்பட்டோக இந்திய கடற்படட அறிவித்துள்ளது. கடற்படடயின் கூற்றுப்படி, இப்தபார்க்கப்பலுக்கு, ‘விக்ராந்த்’ 

என்று பபயர்சூட்டப்படும்; தமலும் இது, தேசத்தின் சுய உறுதிப்பாட்டின் சாேடனடயக் குறிக்கும். முேன்முேலில் 

கடந்ே 2013 ஆகஸ்டில் அறிவிக்கப்பட்ட இந்ேக் கப்பலின், கடல் தசாேடனகள் 2021 ஆகஸ்டில் போடங்கின. 

10. காசதநாடய ஒழிப்பேற்காக, எத்ேடன பழங்குடி மாேட்டங்கள், டமயப்படுத்ேப்பட்ட ேடலயீடுகளுக்காக 

(focused interventions) தேர்ந்பேடுக்கப்பட்டுள்ளன? 
அ. 25 

ஆ. 50 

இ. 75  

ஈ. 100 

✓ நடுேண் பழங்குடியினர் நலத்துடற அடமச்சகமும் நடுேண் சுகாோரம் மற்றும் குடும்பநல அடமச்சகத்தின் 

நடுேண் காசதநாய் பிரிவும் இடணந்து, காசதநாடய ஒழிப்பதில் முழு கேனம் பசலுத்தும் ேடலயீடுகளுக்காக, 75 

பழங்குடியின மாேட்டங்கடளத் பேரிவுபசய்துள்ளன. கடந்ே 6 மாேங்களாக பழங்குடியின மாேட்டங்களில் உள்ள 

68,000–க்கும் தமற்பட்ட கிராமங்களில் வீடுவீடாகச்பசன்று நடத்ேப்பட்ட காசதநாய் பரிதசாேடனக்குப் பிறகு இந்ே 

முடிவு எடுக்கப்பட்டுள்ளது. 

 

செய்தித்தாள் நடப்பு நிகழ்வுகள்  

1. ஜப்பான்-இந்தியா கடல்சார் இருேரப்பு பயிற்சி - ஜிபமக்ஸ் 2022 

ஜப்பான்-இந்தியா கடல்சார் பயிற்சி - ஜிபமக்ஸ் 2022-இன் 6ஆேது பயிற்சி பசப்டம்பர்.11ஆம் தேதி ேங்கக்கடலில் 

தமற்பகாள்ளப்பட்டது. இந்திய கடற்படட நடத்தும் இப்பயிற்சியில் ஜப்பானின் எஸ்கார்ட் புதளாடில்லா ஃதபார்-இன் 
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கமாண்டர் ரியர் அட்மிரல் ஹிராட்டா தடாஷியுக்கி ேடலடமயில் ஜப்பான் பாதுகாப்பு கப்பல்களும், இந்திய 

கடற்படடயின் கிழக்குப்பிராந்திய பகாடி அதிகாரி கமாண்டிங் ரியர் அட்மிரல் சஞ்சய் பல்லா ேடலடமயில் இந்திய 

கடற்படட கப்பல்களும் இந்ேப் பயிற்சியில் ஈடுபட்டன. 

இந்தியத்ேரப்பில் சகயாத்ரி, ரன்விஜய், தஜாதி ஆகிய உள்நாட்டிதலதய உருோக்கப்பட்ட கப்பல்கள் இடம்பபற்றன. 

கடதலார தராந்துக்கப்பல் சுகன்யா, நீர்மூழ்கிக்கப்பல்கள், எம்ஐஜி 29தக தபார் விமானம், மற்றும் பஹலிகாப்டர்கள் 

இந்ேப் பயிற்சியில் ஈடுபட்டன. ஜிபமக்ஸ்-22 கடலிலும், விசாகப்பட்டினம் துடறமுகத்திலும் இரண்டு கட்டங்களாக 

நடடபபறும். கடந்ே 2012ஆம் ஆண்டு ஜப்பானில் போடங்கப்பட்ட ஜிபமக்ஸ் பயிற்சியின் இந்ே அத்தியாயம் பத்து 

ஆண்டுகடள நிடறவு பசய்துள்ளது. 

 

2. அத்தியாேசிய மருந்துகளின் தேசிய பட்டியல்கடள டாக்டர் மன்சுக் மாண்டவியா பேளியிட்டார் 

அடனத்து மட்டங்களிலும் கட்டுப்படியான விடலயில் ேரமான மருந்துகள் கிடடப்படே உறுதிபசய்யும் ேடகயில், 

அத்தியாேசிய மருந்துகளின் தேசிய பட்டியல் முக்கிய பங்காற்றி ேருகிறது. இந்ேப் பட்டியலில் கூடுேலாக 34 

மருந்துகளுடன் 384 மருந்துகள் இடம்பபற்றுள்ளன. முந்டேய பட்டியலிலிருந்து 26 மருந்துகள் நீக்கப்பட்டுள்ளன. 

27 சிகிச்டசப்பிரிவுகளுக்பகன இந்ே மருந்துகள் ேடகப்படுத்ேப்பட்டுள்ளன. 

இப்பட்டியல் 1996ஆம் ஆண்டு முேன்முேலாக ேகுக்கப்பட்டது. அேன்பின்னர் 2003, 2011, 2015 ஆகிய ஆண்டுகளில் 

இேற்குமுன்பு மும்முடற திருத்ேப்பட்டது. 

 

3. ேரும் 15-இல் ‘காடல சிற்றுண்டித் திட்டம்’ போடக்கம்: முேல்ேர் மு க ஸ்டாலின் ேகேல் 

ேமிழ்நாட்டில் ேரும் 15-ஆம் தேதியன்று ‘காடல சிற்றுண்டித் திட்டம்’ போடங்கப்படவுள்ளோக முேல்ேர் மு க 

ஸ்டாலின் பேரிவித்துள்ளார். 

காடல உணவுத் திட்டம்: முன்னாள் முேல்ேர் அண்ணாவின் பிறந்ேநாள் பசப்டம்பர்.15-ஆம் தேதியன்று, அரசு 

போடக்கப்பள்ளிகளில் காடலச் சிற்றுண்டி ேழங்குகிற புதிய திட்டம் போடங்கப்படவுள்ளது. 
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1. அலுவல்பூர்வ தரவுகளின்படி, இந்தியாவில் ஆகஸ்ட் மாதத்தில் இருந்த சில்லறை பணவீக்க சதவீதம் என்ன? 
அ. 6.5% 

ஆ. 7.0%  

இ. 7.5% 

ஈ. 8.0% 

✓ இந்தியாவின் சில்லறை பணவீக்கம் கடந்த ஜூறல மாதத்தில் 6.71%ஆக இருந்து; அது ஆகஸ்ட் மாதத்தில் 7%ஆக 

உயர்ந்துள்ளது. நுகர்வவார் விறலக்குறியீட்டு அடிப்பறடயிலான பணவீக்கம் ததாடர்ச்சியாக எட்டாவது மாதமாக 

ரிசர்வ் வங்கியின் இலக்கு அளவான 6%ஐவிட அதிகமாக உயர்ந்துள்ளது. வதசிய புள்ளியியல் அலுவலகம் (NSO) 

தவளியிட்ட ததாழிற்துறை உற்பத்தி குறியீட்டு (IIP) தரவுகளின்படி, 2022 ஜூறலயில் இந்தியாவின் ததாழிற்துறை 

உற்பத்தி 2.4% உயர்ந்துள்ளது; அவத வவறளயில், IIP, 2021 ஜூறலயில் 11.5% வளர்ந்தது. உணவுப் பணவீக்கம் 

வபான்ை அத்தியாவசியப் பயிர்களின் விறலகள் உயர்ந்தன. வகாதுறம, அரிசி மற்றும் பருப்பு வறககள் அதிகமாக 

உபவயாகப்படுத்தப்பட்டன. 

2. FAO மற்றும் உலக உணவுத்திட்டமானது இந்தியாவின் எந்த அண்றட நாட்டில் கடுறமயான உணவுப் 

பாதுகாப்பின்றம ஏற்படும் என அதறன எச்சரித்தது? 
அ. மியான்மா் 

ஆ. இலங்கை  

இ. நேபாளம் 

ஈ. ஆப்ைானிஸ்தான் 

✓ உணவு மற்றும் உழவு அறமப்பும் (FAO) உலக உணவுத்திட்டமும் (WFP) தனது புதிய அறிக்றகயில் இலங்றகயில் 

சுமார் 6.3 மில்லியன் மக்கள் மிதம் முதல் கடுறமயான உணவுப்பாதுகாப்பின்றமறய எதிர்தகாள்ளப்ப ோவதாக 

எச்சரித்துள்ளன. பயிர் மற்றும் உணவுப் பாதுகாப்பு மதிப்பீட்டு பணி (CFSAM) அறிக்றக, வபாதுமான உயிர்காக்கும் 

உதவி & வாழ்வாதார ஆதரவு வழங்கப்படாவிட்டால், அவர்களின் நிறலறம வமாசமாகிவிடும் என எச்சரித்துள்ளது. 

3. நமீபியாவிலிருந்து தகாண்டுவரப்படும் சிவிங்கிப்புலிகறள, கீழ்க்காணும் எந்தத் வதசியப்பூங்காவில் விடுவதற்கு 

இந்திய அரசு திட்டமிட்டுள்ளது? 
அ. குநனா பால்பூா் நதசியப்பூங்ைா  

ஆ. ஜிம் ைாா்பபட் நதசியப்பூங்ைா 

இ. இராே்தம்பூா் நதசியப்பூங்ைா 

ஈ. ைசிரங்ைா நதசியப்பூங்ைா 

✓ மத்திய பிரவதசத்தின் குவனா பால்பூர் வதசியப்பூங்காவில் ததன்னாப்பிரிக்காவின் நமீபியாவிலிருந்து தகாண்டு 

வரப்படும் சிவிங்கிப்புலிகறள விடுவதற்கு இந்திய அரசு திட்டமிட்டுள்ளது. இந்தச் சிவிங்கிப்புலிகள் குவனா பால்பூர் 

வதசியப்பூங்காவிற்கு வருறகதந்த பிைகு, அறவ தனிறமப்படுத்தப்பட்ட அறடப்பு வறலக்குள் சிறுகாலம் தங்க 

றவக்கப்பட்டு, பின்னர் வழக்கமான வாழ்விடத்திற்கு மாற்ைப்படும். கடந்த 1952இல் இந்தியாவிலிருந்த கறடசி 

சிவிங்கிப்புலியும் இைந்தது. கடந்த 2009ஆம் ஆண்டில், ‘இந்தியாவில் ஆப்பிரிக்க சிவிங்கிப்புலி அறிமுகத் திட்டம்’ 

ததாடங்கப்பட்டது. 
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4. உலகளவில் 50 மில்லியன் மக்கள், ‘நவீன அடிறமத்தனத்தில்’ சிக்கித் தவிக்கின்ைனர் என்று எந்த அறமப்பு 

தனது அறிக்றகயில் கூறியுள்ளது? 
அ. FAO 

ஆ. IMF 

இ. ILO  

ஈ. WEF 

✓ ஐக்கிய நாடுகள் அறவயின் பன்னாட்டு ததாழிலாளர் அறமப்பு (ILO) அறிக்றகதயான்றை தவளியிட்டது. அதில், 

உலகம் முழுவதும் 50 மில்லியன் மக்கள், ‘நவீன அடிறமத்தனத்தில்’ சிக்கித் தவிக்கின்ைனர் எனக் கூைப்பட்டு 

உள்ளது. கட்டாய உறழப்பு அல்லது கட்டாயத்திருமணம் மற்றும் பிை தநருக்கடிகளில் சிக்கித்தவிக்கும் மக்களின் 

எண்ணிக்றக அண்றமய ஆண்டுகளில் ஐந்தில் ஒரு பங்காக உயர்ந்து ஒவர நாளில் சுமார் 50 மில்லியனாக 

அதிகரித்துள்ளது. வாக் ஃப்ரீ அைக்கட்டறளயுடன் இறணந்து இந்த ஆய்வு நடத்தப்பட்டுள்ளது. 

5. 2018–19இல் தமாத்த உள்நாட்டு உற்பத்தியில், அரசின் சுகாதார தசலவினத்தின் பங்கு எவ்வளவு? 

அ. 0.85% 

ஆ. 1.01% 

இ. 1.28%  

ஈ. 2.0% 

✓ 2018–19ஆம் ஆண்டிற்கான இந்தியாவின் வதசிய சுகாதார கணக்குகளின் மதிப்பீடுகளின்படி, நாட்டின் தமாத்த 

GDP–இல் அரசாங்க சுகாதார தசலவினங்களின் பங்கில் அதிகரிப்பு ஏற்பட்டுள்ளது. 2013–14இல் 1.15%ஆக இருந்த 

பங்கு 2018–19இல் 1.28%ஆக அதிகரித்துள்ளது. 2017–18இல் இது 1.35%ஆக இருந்தது. 2018–19ஆம் ஆண்டில் 

தமாத்த சுகாதார தசலவினத்தில் அரசின் சுகாதார தசலவினத்தின் பங்கு 40.6%ஆக அதிகரித்துள்ளது. 

6. குஷியாரா ஆற்றின் இறடநிறல நீர் ததாடர்பாக, கீழ்க்காணும் எந்த நாட்டுடனான புரிந்துணர்வு ஒப்பந்தத்தில் 

இந்தியா றகதயழுத்திட்டது? 
அ. வங்ைாளநதசம்  

ஆ. நேபாளம்  

இ. மியான்மா் 

ஈ. பாைிஸ்தான் 

✓ இந்தியாவும் வங்காளவதசமும் புது தில்லியில் றவத்து கூட்டாறுகள் ஆறணயத்தின் கூட்டத்றத நடத்தின; அதன் 

சமயம் குஷியாரா ஆற்றின் இறடநிறல நீர் ததாடர்பான புரிந்துணர்வு ஒப்பந்தத்றத இரு நாடுகளும் இறுதிதசய்தன. 

நடுவண் ஜல்சக்தி அறமச்சகம் தவளியிட்டுள்ள அறிக்றகயில், 12 ஆண்டு நீண்ட இறடதவளிக்குப் பிைகு இச்சந்திப்பு 

நறடதபற்ைது. திரிபுராவின் சப்ரூம் நகரத்தின் குடிநீர் வதறவறயப் பூர்த்தி தசய்வதற்காக ஃதபனி ஆற்றில் நீர் 

உட்தகாள்ளும் பரப்பின் வடிவறமப்பு மற்றும் இருப்பிடம் இறுதிதசய்யப்பட்டறத இருதரப்பினரும் வரவவற்ைனர். 

7. ஒரு புைக்வகாளின் வளிமண்டலத்தில் கரியமிலவாயுறவக் கண்டறிந்துள்ள நாடு எது? 
அ. சீனா 

ஆ. அபமாிை்ைா  

இ. ஆஸ்திநரலியா 

ஈ. இஸ்நரல் 
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✓ வஜம்ஸ் தவப் விண்தவளி ததாறலவநாக்கி மற்தைாரு சூரிய குடும்பத்தில் உள்ள ஒரு வகாளின் வளிமண்டலத்தில் 

கரியமில வாயுறவக் கண்டறிந்துள்ளது. இந்தக் கண்டுபிடிப்பு புதிய ததாறலவநாக்கியிலிருந்து தவளியிடப்பட்ட 

முதல் விரிவான அறிவியல் முடிறவ குறிக்கிைது. பூமிறயப்வபான்ை சிறிய, பாறைக்வகாள்களின் வளிமண்டலத்தில் 

ப ங்குடில் வாயுக்கறளக் கண்டுபிடிப்பதற்கான புதிய சாத்தியக்கூறுகறளயும் இது எடுத்துக்காட்டுகிைது. 

8. மதிப்புமிக்க றடமண்ட் லீக் மீட் பட்டத்றத தவன்ை முதல் இந்திய விறளயாட்டு வீரர் / வீரோங்கபை யார்? 
அ. P V சிே்து 

ஆ. தனலட்சுமி 

இ. ேீரஜ் நசாப்ரா  

ஈ. ஹிமா தாஸ் 

✓ வடாக்கிவயா ஒலிம்பிக்கில் தங்கப்பதக்கம் தவன்ை நீரஜ் வசாப்ரா, தலாவசன் றடமண்ட் லீக்கில் ஈட்டிதயறிதல் 

வபாட்டியில் தவற்றிதபற்ைார். 89.08 மீட்டர் தூரம் ஈட்டிதயறிந்து, மதிப்புமிக்க றடமண்ட் லீக் மீட் பட்டத்றத தவன்ை 

முதல் இந்தியர் என்ை தபருறமறய அவர் தபற்ைார். லீக் என்பது உயரடுக்கு தடகளப் வபாட்டிகளின் வருடாந்திர 

ததாடர் நிகழ்வு ஆகும். நீரஜ், சுவிச்சர்லாந்தில் நடக்கும் றடமண்ட் லீக் இறுதிப்வபாட்டிக்கு தகுதிதபற்ைவதாடு, 2023 

உலக சாம்பியன்ஷிப்பிற்கும் தகுதிதபற்றுள்ளார். 

9. வியாஸ் சம்மான் விருது தபற்ை Dr அஸ்கர் வஜாஹத் சோர்ந்த தமாழி எது? 
அ. உருது 

ஆ. ஹிே்தி  

இ. ைன்னடம் 

ஈ. குஜராத்தி 

✓ 31ஆவது வியாஸ் சம்மான் விருது ஹிந்தி எழுத்தாளர் டாக்டர் அஸ்கர் வஜாஹத்துக்கு புது தில்லியில் வழங்கப்பட்டது. 

முகலாயப்வபரரசர் அக்பர் மற்றும் கவிஞர் துளசிதாஸ் ஆகிவயாறர றமயமாகக்தகாண்ட, ‘மகாபலி’ நாடகத்திற்காக 

அவர் இம்மதிப்புமிக்க விருதுக்கு வதர்ந்ததடுக்கப்பட்டுள்ளார். வியாஸ் சம்மான் என்பது KK பிர்லா அைக்கட்டறளயால், 

கடந்த 10 ஆண்டுகளில் தவளியிடப்பட்ட, இந்தியக் குடிமகன் ஒருவரோல் ஹிந்தி தமாழியில் எழுதப்பட்ட சிைந்த 

இலக்கியப்பணிக்காக வழங்கப்படுகிை ஒரு விருதாகும். 

10. ‘வஜ்ர பிரஹார்’ என்பது இந்தியாவிற்கும் எந்நாட்டிற்கும் இறடவய நறடதபறும் ஒரு இராணுவப் பயிற்சியாகும்? 
அ. பிரான்ஸ் 

ஆ. ஜப்பான் 

இ. அபமாிை்ைா  

ஈ. ஆஸ்திநரலியா 

✓ இந்தியா–அதமரிக்காவின் சிைப்புப்பறடகள் பங்வகற்கும், ‘2022 – வஜ்ர பிரஹார்’ பயிற்சியின் பதிமூன்ைாவது பதிப்பு 

ஹிமாச்சலப்பிரவதசத்தில் உள்ள பக்வலாவில் நடத்தப்பட்டது. இந்தப் பயிற்சியில் வான்வழிப் பயிற்சி தசயல்பாடுகள், 

சிைப்பு நடவடிக்றககள் மற்றும் பயங்கரவாத எதிர்ப்பு நடவடிக்றககளில் பயிற்சிகள் நடத்தப்பட்டன. இந்த ஆண்டு 

(2022) பயிற்சி இந்தியா மற்றும் அதமரிக்காவோல் மாற்றி மாற்றி நடத்தப்படுகிைது. இதன் 12ஆவது பதிப்பு, கடந்த 2021 

இல் வாஷிங்டனில் (US) நடத்தப்பட்டது. 
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செய்தித்தாள் நடப்பு நிகழ்வுகள்  

1. முப்பறடத் தளபதிகளின் 36ஆவது மாநாடு - ததற்கு வபார்ட் பிவளரில் நறடதபற்ைது 

முப்பறடத் தளபதிகளின் 36ஆவது மாநாடு, 2022 தசப்டம்பர்.12,13 ஆகிய வததிகளில் அந்தமான் மற்றும் நிவகாபார் 

தீவுகளில் நடந்தது. இந்தியப்தபருங்கடல் பகுதியில் புவியியல் சார்ந்த சாத்தியக்கூறுகள் மற்றும் உட்கட்டறமப்பு, 

முப்பறடகளின் பிராந்திய நடவடிக்றககறள ஒருங்கிறணத்தல், முப்பறடகளின் வளர்ச்சிறய அதிகரிப்பதற்கான 

வழிகள் மற்றும் முப்பறடகளின் தயார் நிறல குறித்தும் ஆவலாசிக்கப்பட்டது.   

இந்த மாநாடு, இந்தியாவின் கடல்சார் வசறவ, ஒருங்கிறணந்த வசறவ, திைன்களின் கூட்டு வலிறமறய 

அதிகரித்தல் உள்ளிட்டவற்றை வநாக்கமாகக்தகாண்டது. வமலும், தற்கால பாதுகாப்பு முன்னுதாரணங்கறள 

நிவர்த்தி தசய்வதில் கவனம் தசலுத்தியது. வமலும், வபார்த்திைறன வமம்படுத்துவதற்கும், தசல்பாடுகறள மிகவும் 

பயனுள்ளதாக, திைறமயாக மாற்றுவதற்கான வழிகள் குறித்தும் ஆய்வுதசய்தது. 

 

2. ககன்யான் திட்டம்: நிகழாண்டில் முதலாவது வசாதறன விண்கலம் - ஜிவதந்திர சிங் 

விண்தவளிக்கு மனிதர்கறள அனுப்பும் ககன்யான் திட்டத்தின் ஒருபகுதியாக முதலாவது வசாதறன விண்கலம் 

நிகழாண்டு விண்தவளிக்கு தசலுத்தப்படும் என்ைார் நடுவண் அறமச்சர் ஜிவதந்திர சிங். 

இதுகுறித்து தில்லியில் தசய்தியாளர்களிடம் அவர் கூறியதாவது: ககன்யான் விண்கலத்றத நாட்டின் 75ஆவது 

விடுதறல நாள் விழா ஆண்டான 2022ஆம் ஆண்டிவலவய விண்தவளிக்கு தசலுத்த திட்டமிட்டிருந்வதாம். ஆனால், 

இந்தியாவிலும் ரஷியாவிலும் பயிற்சிதபற்றுவந்த விண்தவளி வீரர்கள் COVID ததாற்ைால் பாதிக்கப்பட வநர்ந்ததால், 

இந்தத்திட்டம் தாமதமாகிைது. வரும் 2024-இல் ககன்யான் விண்கலம் விண்தவளிக்கு தசலுத்தப்படும். 

இறததயாட்டி முதலாவது வசாதறன விண்கலம் நிகழாண்டு விண்தவளிக்குச் தசலுத்தப்படவுள்ளது. அதறன 

அடுத்தாண்டு விண்தவளிக்கு அனுப்பப்படவுள்ள, ‘விவயாம் மித்ரா’ என்ை தபண்ணுருவம்தகாண்ட வராவபா 

கண்காணிக்கும். ககன்யான் திட்டத்றதச் தசயல்படுத்துவதற்காக நான்கு விமானிகறள இந்திய விமானப்பறட 

அறடயாளம் கண்டுள்ளது. அவர்களுக்கு ரஷியாவில் அடிப்பறட பயிற்சியளிக்கப்பட்டது. விண்தவளியின் சுற்று 

வட்டப்பாறதயில் நிறலநிறுத்தப்படும் வசாதறன விண்கலத்தின் தசயல்பாடுகறளக் கருத்தில்தகாண்டு, 2024இல் 

புவியின் சுற்றுவட்டப்பாறதக்கு 2 விண்தவளி வீரர்கறள இஸ்வரா அனுப்பிறவக்கும் என்ைார் ஜிவதந்திர சிங். 

கடந்த 2018 சுதந்திர தின உறரயின்வபாது விண்தவளிக்கு மனிதர்கறள அனுப்பும் `10,000 வகாடி மதிப்பிலான 

ககன்யான் திட்டத்றத பிரதமர் வமாடி அறிவித்தார். நிலவுக்கு சந்திரயான்-3 விண்கலத்றத அடுத்த ஆண்டில் 

தசலுத்த இஸ்வரா திட்டமிட்டுள்ளது. 

 

3. தசன்றன உயர்நீதிமன்ை தபாறுப்பு தறலறம நீதிபதியாக எம் துறரசாமி தபாறுப்வபற்பு 

தசன்றன உயர்நீதிமன்ைத்தின் தபாறுப்பு தறலறம நீதிபதியாக எம் துறரசாமி தசப்.13 அன்று தபாறுப்வபற்றுக் 

தகாண்டார். தசன்றன உயர்நீதிமன்ை தறலறம நீதிபதியாக பதவிவகித்த வந்த முனீஸ்வர்நாத் பண்டாரி தசப்.12 

அன்று ஓய்வுதபற்ைார். இறதத்ததாடர்ந்து, உயர்நீதிமன்ைத்தின் மூத்த நீதிபதியான எம் துறரசாமிறய தபாறுப்பு 

தறலறம நீதிபதியாக நியமித்து நடுவணரசு உத்தரவிட்டிருந்தது. அதன்படி, உயர்நீதிமன்ைத்தின் தபாறுப்பு 

தறலறம நீதிபதியாக எம் துறரசாமி தசப்.13 அன்று தபாறுப்வபற்றுக் தகாண்டார். வரும் தசப்.21-ஆம் வததியுடன் 

நீதிபதி எம் துறரசாமி ஓய்வுதபை உள்ளது குறிப்பிடத்தக்கது. 
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1. துணிகர மூலதனம் மற்றும் தனிப்பட்ட சரிய ொப்பு (Private Equity) ஆகி வை எதிர்யகொள்ளும் சிக்கல்கவைத்தீர்க்க 

நடுைண் நிதியவமச்சகத்தொல் அவமக்கப்பட்ட குழுவின் தவலைர்  ொர்? 
அ. அஜை தியாகி 

ஆ. மகாலிங்கம் 

இ. M தாமமாதரன்  

ஈ. சுபாஷ் சந்திர காா்க் 

✓ துணிகர மூலதனம் மற்றும் தனிப்பட்ட சரிய ொப்பு ஆகி வைமூலம் முதலீடுகவை அதிகரிப்பதற்கொக ஒழுங்குமுவை 

சிக்கல்கவைத் தீர்ப்பதற்கொன நடைடிக்வககவை ஆய்வுயசய்து பரிந்துவரப்பதற்கொக SEBI–இன் முன்னொள் தவலைர் 

M தொமமொதரன் தவலவமயில் ஒரு நிபுணர் குழுவை நிதியவமச்சகம் அவமத்தது. குழுவின் பிை உறுப்பினர்களில் 

SEBIஇன் முன்னொள் முழுமநர உறுப்பினரும், ரிசர்வ் ைங்கியின் நிர்ைொக இ க்குநருமொன G மகொலிங்கம்; CBICஇன் 

பிரதிநிதிகள்; ைருமொன ைரித்துவையினர்; NCAER உறுப்பினர்கள் அடங்குைர். FY23 பட்யெட் அத்தவக  குழுவை 

அவமக்க முன்யமொழிந்தது. 

2. ‘மதசி  அத்தி ொைசி  மருந்துகளின் பட்டி லில்’ எத்தவன மருந்துகள் மசர்க்கப்பட்டுள்ைன? 
அ. 84 

ஆ. 184 

இ. 284 

ஈ. 384  

✓ நடுைண் சுகொதொரம் மற்றும் குடும்பநலத்துவை அவமச்சர் Dr மன்சுக் மொண்டவி ொ, அத்தி ொைசி  மருந்துகளின் 

மதசி  பட்டி ல்கள் – 2022ஐ அறிமுகப்படுத்தினொர். நொட்டு மக்களுக்கு குவைந்த விவலயில் தரமொன மருந்துகவை 

ைழங்க இந்தப் பட்டி ல்கள் ைவகயசய்கிைது. இந்தப் பட்டி லில் கூடுதலொக 34 மருந்துகளுடன் 384 மருந்துகள் 

இடம்யபற்றுள்ைன. முந்வத  பட்டி லிலிருந்து 26 மருந்துகள் நீக்கப்பட்டுள்ைன. 

3. 2022இல் நவடயபற்ை, ‘அவனத்திந்தி  அலுைல் யமொழி மொநொட்வட’ நடத்தும் நகரம் எது? 
அ. சூரத்  

ஆ. அகமதாபாத் 

இ. பபங்களூரு 

ஈ. புமன 

✓ குெரொத் மொநிலம் சூரத்தில் நவடயபற்ை, ‘அகில இந்தி  அலுைல் யமொழி’ மொநொட்டில் நடுைண் உள்துவை அவமச்சர் 

அமித் ஷொ பங்மகற்ைொர். நொடு முழுைதும் ஆண்டுமதொறும் யசப்டம்பர்.14ஆம் மததி யகொண்டொடப்படும் ஹிந்தி யமொழி 

நொவை முன்னிட்டு இந்த மொநொடு நடத்தப்படுகிைது. 

4. ‘சந்திர மவைவு’ என்ை நிகழ்ைொல் யசப்.14 அன்று கீழ்க்கொணும் எந்தக் க ோள் பொர்வைக்குத் யதன்படொமலிருந்தது? 
அ. புதன் 

ஆ. பெள்ளி 

இ. யுமரனஸ்  

ஈ. சனி 
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✓ சூரி னிலிருந்து ஆைொைது மகொைொன யுமரனஸ் புவியின் துவணக்மகொைொன நிலவுக்குப் பின்னொல் மநரடி ொகக் 

கடந்துயசன்ைது; இதன் கொரணமொக சுமொர் 3½ மணிமநரம் அது பொர்வைக்குத் யதன்படொமலிருந்தது. இம்மவைந்து 

மபொகும் யச ல், ‘யுமரனஸின் சந்திர மவைவு’ என்றும் அவழக்கப்படுகிைது. ஐமரொப்பொ, ைட ஆப்பிரிக்கொ மற்றும் மமற்கு 

ஆசி ொவில் உள்மைொரொல் மட்டுமம இந்த நிகழ்வைப் பொர்க்க முடிந்தது. 

5. அண்வமயில் யதொடங்கப்பட்ட, ‘ஸ்ைச் சொகர்’ இவண தைத்துடன் யதொடர்புவட  நடுைண் அவமச்சகம் எது? 

அ. நடுெண் புெி அறிெியல் அஜமச்சகம்  

ஆ. நடுெண் ெீட்டுெசதி மற்றும் நகா்ப்புற ெிெகார அஜமச்சகம் 

இ. நடுெண் ஊரக ெளா்ச்சி அஜமச்சகம் 

ஈ. நடுெண் உள்துஜற அஜமச்சகம் 

✓ நடுைண் புவி அறிவி ல் அவமச்சர் Dr ஜிமதந்திர சிங், தற்மபொது நடந்துைரும் கடற்கவரவ த் தூய்வமப்படுத்தும் 

இ க்கத்திற்கு மமலும் ஊக்கமளிக்கும் ைவகயில் பிரத்திம க இவண தைத்வத யைளியிட்டொர். ‘ஸ்ைச் சொகர், 

சுரக்ஷித் சொகர்’ என்ை விழிப்புணர்வு பரப்புவர ொனது ‘சர்ைமதச கடற்கவர தூய்வமப்படுத்தும் நொளில்’ முடிைவடயும். 

இந்தி ொ முழுைதும் நடந்து ைரும் கடற்கவர தூய்வம இ க்கத்தின் ஒருபகுதி ொக, ‘ைொசுகி’ என்ை பிரச்சொர 

இலச்சிவனவ யும் Dr ஜிமதந்திர சிங் யைளியிட்டொர். 

6. இந்தி  கடமலொரக் கொைல்பவட ொனது கீழ்க்கொணும் எந்நகரத்தில், ‘SAREX–22’ என்ற மதசி  கடல்சொர் மதடல் 

மற்றும் மீட்புப்பயிற்சிவ  நடத்தி து? 
அ. பசன்ஜன  

ஆ. மும்ஜப 

இ. ெிசாகப்பட்டினம் 

ஈ. துூத்துக்குடி 

✓ இந்தி  கடமலொரக்கொைல்பவட ொனது யசன்வனயில் பத்தொைது மதசி  கடல்சொர் மதடல் மற்றும் மீட்புப்பயிற்சி, 

‘SAREX–22’ஐ நடத்தி து. ICG மடொர்னி ர் விமொனங்கள், அைசரகொலங்களில் கப்பல்கள் மற்றும் விமொனங்களில் 

இருந்து ப ணிகவை மீட்பதற்கொன ைழிகவைச் யசய்துகொட்டின. ஈரொண்டுகளுக்கு ஒருமுவை நவடயபறும் இந்தப் 

பயிற்சியின் இந்த ஆண்டு (2022) பதிப்பின் கருப்யபொருள், “Capacity Building towards Marine Passenger Safety” 

என்பதொகும். 

7. உலகின் மிகநீைமொன கிவைக்கொல்ைொய் திைக்கப்பட்டுள்ை மொநிலம்/யூனி ன் பிரமதசம் எது? 
அ. ஹிமாச்சல பிரமதசம் 

ஆ. அஸ்ஸாம் 

இ. மகரளா 

ஈ. குைராத்  

✓ யதற்கு குெரொத்தில் உள்ை நர்மதொ சமரொைர் அவணயில் இருந்து கட்ச் பகுதிக்கு தண்ணீர் யகொண்டுைரும் நர்மதொ 

கொல்ைொவ  பிரதமர் நமரந்திர மமொடி திைந்து வைத்தொர். நர்மதொ மொைட்டத்தில் சர்தொர் சமரொைர் நர்மதொ அவணயில் 

இருந்து குெரொத்தின் மொண்ட்வி ைட்டத்தின் கவடசிகட்ட கிரொமங்கள் ைவர 357.18 கிமலொ மீட்டர் நீைத்திற்கு கட்ச் 

கிவைக்கொல்ைொய் நீண்டுள்ைது. ̀ 6493 மகொடி யசலவில் கட்டப்பட்ட இந்தக்கிவைக்கொல்ைொய், உலகின் மிகநீைமொன 

கிவைக்கொல்ைொய் என்று கூைப்படுகிைது. 
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8. மதசி  புற்றுமநொய் கட்டவமப்பு என்பது கீழ்க்கொணும் எந்தத் துவையின்மூலம் இ க்கப்படும் இந்தி  அரசின் ஒரு 

முவனைொகும்? 
அ. அணுொற்றல் துஜற  

ஆ. அறிெியல் மற்றும் பதாழில்நுட்பத் துஜற 

இ. சுகாதாரம் மற்றும் குடும்பநலத்துஜற 

ஈ. சுகாதாரம் மற்றும் ஆராய்ச்சித் துஜற 

✓ மதசி  புற்றுமநொய் கட்டவமப்பு (NCG) என்பது இந்தி  அரசின் அணுைொற்ைல் துவை மற்றும் டொடொ நிவனவு வம ம் 

ஆகி ைற்ைொல் மமற்யகொள்ைப்படும் ஒரு முவனைொகும். மதசி  புற்றுமநொய் கட்டவமப்பொனது அண்வமயில், இந்தி ொ 

முழுைதும், புற்றுமநொய் சிகிச்வசவ  மமம்படுத்துைதற்கொக, டிஜிட்டல் யதொழில்நுட்பங்கள் மற்றும் கருவிகவைப் 

ப ன்படுத்துைவத ஊக்குவிப்பதற்கொக, ‘டிஜிட்டல் புற்றுமநொயி லுக்கொன யகொய்டொ வம த்வத’ நிறுவியுள்ைது. NCG, 

தற்மபொது இந்தி ொ முழுைதும் அதன் ைவல வமப்பில் 270 மருத்துைமவனகவைக் யகொண்டுள்ைது. 

9. எந்த மொநிலத்தில் போயும் சுக்தொைொ ஆற்றின்மீது கட்டப்பட்டுள்ை 150 ஆண்டுகள் பழவம ொன யபய்லி பொலத்வத 

இந்தி  இரொணுைம் புனரவமக்கத் யதொடங்கி து? 
அ. மகாராஷ்டிரா 

ஆ. மத்திய பிரமதசம்  

இ. கா்நாடகா 

ஈ. அஸ்ஸாம் 

✓ இந்தி  இரொணுைமொனது சுக்தொைொ ஆற்றின்மீது கட்டப்பட்டுள்ை 150 ஆண்டுகள் பழவம ொன யபய்லி பொலத்வத 

புனரவமக்கத் யதொடங்கி து; அப்பொைம் கடந்த ஏப்ரலில் இடிந்து விழுந்தது. இது மபொபொல் – நொக்பூர் யநடுஞ்சொவலயில் 

உள்ைது. மவலப்பொங்கொன பகுதிகளில் பொலம் கட்டும் யதொழில்நுட்பத்வத இதில் இரொணுைம் ப ன்படுத்தவுள்ைது. 

இந்தப் பொலம் 93 அடி நீைமும், 10.50 அடி அகலமும் யகொண்டதொக அவமக்கப்படும். இது மிகவும் ைலிவம ொக 

இருக்கும் ைவகயிலும் 40 டன் எவடவ க்கூட தொங்கும் ைவகயிலும் கட்டப்படும். 

10. ‘மருத்துை உதவி ொைர்களுக்கொன மருத்துை திைன்களுக்கொன வம ம்’ யதொடங்கப்படவுள்ை மொநிலம்/UT எது? 
அ. அஸ்ஸாம் 

ஆ. சிக்கிம் 

இ. மமகாலயா  

ஈ. மமற்கு ெங்காளம் 

✓ மமகொல ொ மொநிலத்தின் மமற்குக் கமரொ மவலயில் அவமந்துள்ை பொபொதொமில், ‘மருத்துைப் பணியிவனச்சொர்ந்த 

பணியினர்களுக்கொன மருத்துைத் திைன்கவை ைைர்த்யதடுக்கும் வம ம்’ அவமக்கப்படவுள்ைது. `152 மகொடி 

யசலவில் கட்டப்படும் இந்த வம த்வதக் கட்ட மமகொல ொ அவமச்சரவை ஒப்புதல் அளித்துள்ைது. மருத்துைத் திைன் 

ைழங்கும் இந்த ஹுனொர் வம மொனது விடுதி, மருந்துக்கல்லூரி, பொரொயமடிக்கல் கல்லூரி மற்றும் திைன்மமம்பொட்டு 

வம ம் உள்ளிட்ட பல ைசதிகளுடன் 2500 மொணொக்கருக்கொன இடைசதிவ க் யகொண்டிருக்கும். 
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செய்தித்தாள் நடப்பு நிகழ்வுகள்  

1. 15-09-2022: ‘கபரறிஞர்’ அண்ணொதுவர அைர்களின் 114ஆைது பிைந்தநொள் 

 

2. ‘சிற்பி’ திட்டத்தின் சிைப்பம்சங்கள் 

பள்ளிக்குழந்வதகவை நல்ைழியில் யசல்ல ைவக யசய்யும் ‘சிற்பி’ திட்டத்தில் பங்மகற்கும் மொணைர்களுக்கு தனிச் 

சீருவட ைழங்கப்படவுள்ைது. இதுகுறித்து, தமிழ்நொடு அரசு யைளியிட்ட தகைல்: யசன்வன யபருநகர கொைல் 

துவையின் சொர்பில் பள்ளி மொணைர்களுக்யகன பிரத்ம கமொக ‘சிற்பி’ திட்டம் ைடிைவமக்கப்பட்டுள்ைது. இந்தத் 

திட்டமொனது `4.25 மகொடி மதிப்பில் யச ல்படுத்த முடிவுயசய் ப்பட்டுள்ைது. 

யசன்வனயில் நூறு பள்ளிகளிலிருந்து தலொ ஐம்பது மொணை-மொணவிகள் மதர்வுயசய் ப்பட்டு அைர்களுக்கு 

நல்யலொழுக்கம் குறித்த பயிற்சிகள் அளிக்கப்படவுள்ைன. இந்தப் பயிற்சி ைகுப்புகள் ஒவ்யைொரு புதன்கிழவமயும் 

மொணைர்களுக்கு அளிக்கப்படும். கொைல்துவை அதிகொரிகளும், துவைசொர் நிபுணத்துைம் யபற்ைைர்களும் பயிற்சி 

ைகுப்புகவை நடத்துைர். இதற்யகன பிரத்ம கமொக நூல் ைழங்கப்படும். 

சத்தொன உணவு: ‘சிற்பி’ திட்டத்தின்கீழ், ஆண்டுக்கு 5,000 மொணைர்களுக்கு பயிற்சி ளிக்கப்படும். அதில், 

மொணைர்கள் எண்ணிக்வக 2,764. மொணவிகள் 2,236. யமொத்தம் 5,000 மபர். இந்தத்திட்டத்தின் மநொக்கமொக சில 

பண்புநலன்கள் ைடித்யதடுக்கப்பட்டுள்ைன. அதன்படி, சமத்துை உணர்வு, மதச்சொர்பற்ை கண்மணொட்டம் மற்றும் 

விசொரவண மனப்பொன்வமயுடன் கூடி  தவலவமப் பண்புகவை ைைர்த்தல், கொைல்துவை எவ்ைொறு சமூகத்துடன் 

இவணந்து யச ல்படுகிைது என்பவத கைனிக்கச்யசய்தல், ைகுப்புைொதம், மபொவத பழக்கம் மற்றும் குடிப்பழக்கத்துக்கு 

எதிரொக மொணைர்கவை உருைொக்குதல் ஆகி ன திட்டத்தின் மநொக்கங்கைொகும். இந்தத்திட்டத்தில் இவணயும் 

மொணைர்களுக்கு தனிச் சீருவட ைழங்கப்படும். 

பொடமைவையின்மபொது, முவைகட்டி  ப று ைவககள், இனிப்பு யகொழுக்கட்வட, பழங்கள் ஆகி ன சிற்றுண்டிகைொக 

ைழங்கப்படும். கைொத்துப் பயிற்சி, மபொக்குைரத்து விதிகள், குழந்வதகளுக்கொன பொதுகொப்பு ைழிமுவைகள், மபரிடர் 

கொல முன்யனச்சரிக்வக குறித்தும் விைக்கப்படும். மமலும், மொணை, மொணவி ர்கள் யசன்வனயில் புகழ்யபற்ை எட்டு 

இடங்களுக்கு சுற்றுலொைொக அவழத்துச் யசல்லப்படுைர். 

 

3. ஆகஸ்டில் யமொத்த விவல பணவீக்கம் 12.41%ஆக குவைவு 

யமொத்த விவல அடிப்பவடயிலொன பணவீக்கம் யதொடர்ந்து 3ஆைது மொதமொகக் குவைந்து 12.41 சதவீதமொக ஆகஸ்டில் 

பதிைொகியுள்ைது. இதுமை கடந்த ெூவலயில் 13.93 சதவீதமொகவும், கடந்த ஆண்டு ஆகஸ்டில் 11.64 சதவீதமொகவும் 

பதிைொனது. மமலும் யதொடர்ந்து 17ஆைது மொதமொக நிகழொண்டு ஆகஸ்டில் யமொத்த விவல பணவீக்கம் இரட்வட 

இலக்கத்தில் பதிைொகியுள்ைது. கடந்த மம மொதம் அதிகபட்சமொக 15.88 சதவீதத்வத யமொத்த விவல பணவீக்கம் 

எட்டி து நிவனவுகூரத்தக்கது. 

உணவுப்யபொருள் மீதொன பணவீக்கம் கடந்த ெூவலயில் 10.77 சதவீதமொக பதிைொன நிவலயில், ஆகஸ்டில் 12.37 

சதவீதமொக உ ர்ந்தது. எரியபொருள், மின்சொரத்வத யபொறுத்தமட்டில் ெூவலயில் 43.75 சதவீதமொக பதிைொன 

பணவீக்கம், ஆகஸ்டில் 33.67 சதவீதமொக பதிைொனது. உற்பத்தி யசய் ப்பட்ட யபொருள்கள், எண்யணய் வித்துகவை 

யபொறுத்தைவர பணவீக்கம் முவைம  7.51 சதவீதமொகவும், -13.48 சதவீதமொகவும் பதிைொகி து. ரிசர்வ் ைங்கி 

சில்லவை விவல பணவீக்கத்தின் அடிப்பவடயில் பணக்யகொள்வகவ  ைகுப்பது குறிப்பிடத்தக்கது. 
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1. 2022 – ஷாங்காய் ஒத்துழைப்பு அழைப்பு (SCO) உச்சிைாநாட்ழை நைத்தும் நாடு எது? 
அ. இந்தியா 

ஆ. கஜகஸ்தான்  

இ. வங்காளததசம் 

ஈ. உஸ்பெகிஸ்தான் 

✓ ஷாங்காய் ஒத்துழைப்பு அழைப்பின் (SCO) உச்சிைாநாடு உஸ்பெகிஸ்தானின் சைர்கண்டில் நழைபெற்று வருகிறது. 

ஈராண்டுகளுக்குப்பிறகு நநரடியாக நழைபெறும் முதல் SCO உச்சிைாநாடு இதுவாகும். இம்ைாநாட்டில் ரஷ்ய அதிெர் 

விளாடிமிர் புதின், சீன அதிெர் ஜி ஜின்பிங், இந்தியப் பிரதைர் நநரந்திர நைாடி உள்ளிட்நைார் ெங்நகற்கின்றனர். இக் 

கூட்ைம் பிராந்திய ொதுகாப்பு சவால்கள், வர்த்தகம் ைற்றும் எரிசக்தி விநிநயாகத்ழத நைம்ெடுத்துதல் 

நொன்றவற்ழறப்ெற்றி விவாதிப்ெழத தனது நநாக்கைாகக் பகாண்டுள்ளது. 

2. சமீெ பசய்திகளில் இைம்பெற்ற, ‘ஷூன்யா ெரப்புழர’ என்ெது எந்தச் பசயல்முழறழய நநாக்கைாகக் பகாண்ைது? 
அ. ெட்டாசுகளளத் தளடபசய்வதன்மூலம் வளிமாளசக் குளைெ்ெது 

ஆ. EVக்களளெ் ெயன்ெடுத்தி வளிமாளசக் குளைெ்ெது  

இ. மளைநீா் தசகாிெ்ளெ ஊக்குவிெ்ெது 

ஈ. காடு வளா்ெ்ளெ ஊக்குவிெ்ெது 

✓ ‘ஷூன்யா’ என்ெது வளிைாழசக் குழறப்ெதற்கான விழிப்புணர்வு ெரப்புழரயாகும்; இது மின்சாரத்தில் இயங்கும் 

வாகனங்கழள (EV) ெயணம் ைற்றும் விநிநயாகச் பசயல்முழறகளுக்கு ெயன்ெடுத்துவழத ஊக்குவிப்ெதாகும். 

இந்தியாவின் சுழிய ைாசுொட்ழை வலியுறுத்தி பதாைங்கப்ெட்ை, ‘ஷூன்யா’வின் ஓராண்டு நிழறழவ நிழனவுகூரும் 

வழகயில் NITI ஆநயாக் ஒரு கூட்ைத்ழத நைத்தியது. இந்த நிகழ்வின்நொது, நைம்ெட்ை நவதியியல் மின்கல (ACC) 

ஆற்றல் நசமிப்பு அறிக்ழக ெற்றிய நதசிய திட்ைம் பதாைங்கப்ெட்ைது. 

3. நடுவண் உயிரியல் பூங்கா ஆழணயத்தின் சமீெத்திய தரவரிழசயில், முதலிைம் பிடித்துள்ள இந்திய விலங்கியல் 

பூங்கா எது? 
அ. அைிஞா் அண்ணா உயிாியல் பூங்கா, பசன்ளன 

ஆ. ெத்மஜா நாயுடு இமயமளல விலங்கியல் பூங்கா, டாா்ஜிலிங்  

இ. சாமராதஜந்திரா விலங்கியல் பூங்கா, ளமசூரு 

ஈ. திருவனந்தெுரம் உயிாியல் பூங்கா 

✓ நைலாண்ழை & பசயல்திறன் அடிப்ெழையில் நடுவண் உயிரியல் பூங்கா ஆழணயம் பவளியிட்ை ெட்டியலின்ெடி, 

ைார்ஜிலிங்கில் அழைந்துள்ள ெத்ைஜா நாயுடு இையைழல விலங்கியல் பூங்காவிற்கு அதிகெட்சைாக 83 சதவீத 

ைதிப்பெண் வைங்கப்ெட்ைது. இையைழல கருங்கரடி, ெனிச்சிறுத்ழத, நகாரல் ைற்றும் இையைழல வழரயாடு தவிர, 

இம்மிருகக்காட்சிசாழலயின் முதன்ழை ஈர்ப்புகளில் சிவப்புப்ொண்ைாவும் ஒன்றாக உள்ளது. பசன்ழனயில் உள்ள 

அறிஞர் அண்ணா உயிரியல் பூங்கா இரண்ைாவது இைத்ழதயும், ழைசூருவில் உள்ள ஸ்ரீ சாைராநஜந்திரா உயிரியல் 

பூங்கா மூன்றாவது இைத்ழதயும் பெற்றுள்ளது. 

4. 2022 – FIFA 17 வயதுக்குட்ெட்ை பெண்கள் உலகக்நகாப்ழெப் நொட்டிகழள நைத்துகிற நாடு எது? 
அ. இலங்ளக  ஆ. ஐக்கிய அரெு அமீரகம் 

இ. இந்தியா   ஈ. வங்காளததசம் 
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✓ இந்தியாவில் ெதிநனழு வயதுக்குட்ெட்ைவர்களுக்கான பெண்கள் உலகக்நகாப்ழெ கால்ெந்துப் நொட்டிழய (2022) 

நைத்துவதற்கான ஒப்ெந்தத்தில் ழகபயழுத்திட்ைதற்கு பிரதைர் தழலழையிலான நடுவண் அழைச்சரழவ ஒப்புதல் 

அளித்துள்ளது. 17 வயதுக்குட்ெட்ைவர்களுக்கான ைகளிர் உலகக்நகாப்ழெ கால்ெந்து நொட்டி (2022) இந்தியாவில் 

அக்.11–30ஆம் நததி வழர நழைபெறவுள்ளது. இரண்டு ஆண்டுகளுக்கு ஒருமுழற நைத்தப்ெடும் இழளநயார்கள் 

ெங்நகற்கும் இப்நொட்டியின் ஏைாவது ெகுதி முதன்முழறயாக இந்தியாவில் நழைபெறவுள்ளது. 

✓ இந்தியா, இதற்கு முன்பு 2017ஆம் ஆண்டில், FIFA 17 வயதுக்குட்ெட்ை ஆண்கள் உலகக்நகாப்ழெழய நைத்தியது. 

நகாவா, நவி மும்ழெ ைற்றும் புவநனசுவரத்தில் நழைபெறும் இந்தப் நொட்டியில், 16 நாடுகழளச் நசர்ந்த அணிகள் 

ெங்நகற்கின்றன. 

5. 2022 – உலக நீர் ைாநாடு ைற்றும் கண்காட்சிழய நைத்தும் நாடு எது? 

அ. ஸ்பெயின் 

ஆ. பஜா்மனி 

இ. படன்மாா்க்  

ஈ. ஹங்தகாி 

✓ ென்னாட்டு நீர் சங்கைானது 2022 – உலக நீர் ைாநாடு ைற்றும் கண்காட்சிழய பைன்ைார்க்கின் நகாென்நேகனில் 

நைத்துகிறது. இந்தப் ென்னாட்டு கண்காட்சியில், ‘இந்தியாவில் நகர்ப்புற கழிவுநீர் சூைல்’ என்ற தழலப்பில் இந்தியப் 

பிரதிநிதிகள் ஒரு பவள்ழள அறிக்ழகழய பவளியிட்ைனர். அைல் புத்தாக்க இயக்கம் (AIM), NITI ஆநயாக், ஜல் சக்தி 

அழைச்சகம் ைற்றும் நதசிய தூய்ழை கங்ழக இயக்கம் (NMCG), பன்னாட்டு முகமையான பைன்ைார்க் புத்தாக்க 

ழையம் (ICDK) ைற்றும் கல்விச்சாழலயான ொம்நெ – இந்திய பதாழில்நுட்ெ நிறுவனம் (IIT–B) ஆகியழவ இந்த 

பவள்ழள அறிக்ழகழயத் தயாரித்தன. 

6. எந்த இந்திய ைாநிலம்/யூனியன் பிரநதசைானது பெண்களின் சமூக ைற்றும் பொருளாதார வளர்ச்சிக்கான கைன் 

திட்ைத்ழத, ‘ைகிளா நிதி’ என்ற பெயரில் அறிமுகப்ெடுத்தியுள்ளது? 
அ. உத்தர ெிரததசம் 

ஆ. இராஜஸ்தான்  

இ. தமை்கு வங்கம் 

ஈ. ஒடிஸா 

✓ இராஜஸ்தான் ைாநில முதலழைச்சர் அநசாக் பகலாட், பெண்களின் சமூக ைற்றும் பொருளாதார வளர்ச்சிக்கான கைன் 

திட்ைத்ழத, ‘ைகிளா நிதி’ என்ற பெயரில் பதாைங்கி ழவத்தார். பெண்கள் சைத்துவ நாழள முன்னிட்டு இந்தத் திட்ைம் 

பதாைங்கப்ெட்டுள்ளது. இந்தத் திட்ைத்தின்கீழ், புதிய பதாழில் பதாைங்குவதற்கும், பதாழிழல விரிவுெடுத்துவதற்கும் 

பெண்களுக்கு எளிதாக கைன் வைங்கப்ெடும். 2022–23 ைாநில ெட்பஜட்டில், இராஜஸ்தான் கிராைப்புற வாழ்வாதார 

நைம்ொட்டுக் கவுன்சில்மூலம், ‘ைகிளா நிதி’ அழைப்ெதாக அவ்வரசாங்கம் அறிவித்தது. 

7. கர்ப்ெப்ழெ வாய்ப்புற்றுநநாய்க்கு எதிராக இந்தியாவின் முதலாவது உள்நாட்டிநலநய உருவாக்கப்ெட்ை qHPVஐ 

அறிமுகப்ெடுத்திய ைருந்து நிறுவனம் எது? 
அ. Dr பரட்டி ஆய்வகம் 

ஆ. சீரம் இந்தியா நிறுவனம்  

இ. ெதயாகான் 

ஈ. ொரத் ெதயாபடக் 

✓ சீரம் இந்தியா நிறுவனத்துைன் இழணந்து உயிரித்பதாழில்நுட்ெத்துழற, கர்ப்ெப்ழெ வாய்ப்புற்றுநநாய்க்கு எதிராக 

இந்தியாவின் முதல் உள்நாட்டிநலநய உருவாக்கப்ெட்ை குவாட்ரிவலன்ட் ைனித ொப்பிநலாைா ழவரஸ் தடுப்பூசிழய 
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(qHPV) அறிமுகப்ெடுத்தவுள்ளது. உலக சுகாதார அழைப்பின் (WHO) கூற்றுப்ெடி, கர்ப்ெப்ழெ வாய்ப்புற்றுநநாய்க்கான 

உலகளாவிய ொதிப்புகளில் 1/5 ெங்ழக இந்தியா பகாண்டுள்ளது. ஒவ்நவார் ஆண்டும் 1.23 இலட்சம் ொதிப்புகளும் 

சுைார் 67,000 இறப்புகளும் இதன்மூலம் நிகழ்கிறது. 

8. ‘இராஷ்ட்ரிய நொஷன் ைா’ அனுசரிக்கப்ெடுகிற ைாதம் எது? 
அ. ஜூளல 

ஆ. ஆகஸ்ட் 

இ. பசெ்டம்ொ்  

ஈ. டிசம்ொ் 

✓ சத்தான உணழவ உட்பகாள்வதன் முக்கியத்துவம் குறித்த விழிப்புணர்ழவ ஏற்ெடுத்துவதற்காக ஒவ்நவார் 

ஆண்டும் பசப்.1 முதல் பசப்.7 வழர ‘நதசிய ஊட்ைச்சத்து வாரைாக’ இந்தியா கழைப்பிடிக்கிறது. பெண்கள் ைற்றும் 

குைந்ழதகள் நைம்ொட்டு அழைச்சகம் 5ஆவது ‘இராஷ்ட்ரிய நொஷன் ைா’ழவ நாடு முழுவதும் பசப்.1 முதல் 30 வழர 

பகாண்ைாடுகிறது. ‘ைகிளா ஔர் ஸ்வஸ்த்யா’ ைற்றும் ‘ெச்சா ஔர் ஷிக்ஷா’ ஆகிய கருப்பொருள்களில் முதன்ழை 

கவனம் பசலுத்தி, கிராைப் ெஞ்சாயத்துகள்மூலம் நொஷான் ெஞ்சாயத்துகளாக, ‘நொஷான் ைா’ பகாண்ைாடுவநத 

இந்த ஆண்டு (2020), ‘நொஷன் ைா’ நிகழ்ச்சியின் நநாக்கைாகும். 

9. “Indian Banking in Retrospect – 75 years of Independence” என்ற நூலின் ஆசிரியர் யார்? 
அ. K V காமத் 

ஆ. உா்ஜித் ெதடல் 

இ. அசுததாஷ் இராரவிகா்  

ஈ. அருந்ததி ெட்டாச்சாா்யா 

✓ இந்திய ரிசர்வ் வங்கியின் DEPRஇன் இயக்குநர் Dr அசுநதாஷ் இராரவிகர், “Indian Banking in Retrospect – 75 years 

of Independence” என்ற நூழல எழுதியுள்ளார். கைந்த 75 ஆண்டுகளில் இந்திய வங்கித்துழறயில் ஏற்ெட்டுள்ள 

முன்நனற்றங்கழள இந்நூல் ெட்டியலிடுகிறது. 1990–களின் பிற்ெகுதியில் ஏற்ெட்ை பதன்கிைக்காசிய பநருக்கடி, 

கைந்த 2008ஆம் ஆண்டின் உலகளாவிய சரிவு, 2013–14இன் பிற பநருக்கடிகள் ஆகியவற்றின்நொது வங்கித் 

துழற எவ்வாறு சிறந்த பநகிழ்திறழனக் காட்டியது என்ெழத இந்நூல் சிறப்புற விவரிக்கிறது. 

10. கல்வி வாரியங்களின் அழனத்து ைதிப்பீடு பதாைர்ொன தகவல்களுக்கான நதசிய ஒற்ழறச்சாளரமூலத்தின் 

பெயபரன்ன? 
அ. NIPUN 

ஆ. STARS 

இ. PARAKH  

ஈ. KALAM 

✓ PARAKH (Performance Assessment, Review and Analysis of Knowledge for Holistic Development) என்பது நதசிய 

கல்விக்பகாள்ழகயில் அறிவிக்கப்ெட்ை ஒன்றாகும். நதசிய கல்வி ஆராய்ச்சி ைற்றும் ெயிற்சிக் கைகம் (NCERT) ைற்றும் 

ைாநில கல்வி வாரியங்கள் இழணந்து ைாநில ைற்றும் நடுவண் வாரியங்களில் ஒநர சீரான தன்ழைழயக்பகாண்டு 

வருவதற்காக ஒரு ‘சிறந்த கட்ைழைப்ழெ’ உருவாக்குகின்றன. அழனத்து ைதிப்பீடு பதாைர்ொன தகவல்களுக்கும், 

‘PARAKH’ என்ற நதசிய ஒற்ழறச்சாளரம் மூலைாக விளங்கும். இது நதசிய சாதழன ஆய்வு (NAS) ைற்றும் ைாநில 

சாதழன ஆய்வு நொன்ற காலமுழற நசாதழனகழளயும் நைற்ொர்ழவயிடும். 
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செய்தித்தாள் நடப்பு நிகழ்வுகள்  

1. ‘தூய்ழைநய நசழவ’ இருவார இயக்கம் பதாைங்கியது 

ஊரக இந்தியாவில் முழுழையான தூய்ழைழய நநாக்கிய முழனவுகழள விழரவுப்ெடுத்துவதற்காக ‘தூய்ழைநய 

நசழவ’ என்ற இருவார இயக்கத்ழத ஜல்சக்தி அழைச்சகத்தின் குடிநீர் ைற்றும் துப்புரவுத்துழற பதாைங்கியுள்ளது. 

குவிந்துகிைக்கும் குப்ழெகழள அகற்றுவது, திைக்கழிவு நைலாண்ழைக்கான பசயல்ொடு ஆகியவற்றுக்கு இது 

ைாபெரும் சமூக திரட்சியான இயக்கைாகும். இதன் ஒருெகுதியாக (i) கிராைங்களில் திறந்தபவளியில் ைலம் கழிக்காத 

ைக்கள் இயக்கத்தில் சமூக திரட்சிழயயும் ெங்நகற்ழெயும் உறுதிபசய்தல், (ii) கிராைங்களில் முழுழையான 

துப்புரவுக்கு முக்கியத்துவைளித்தல், (iii) அழனவரின் ெணியாக தூய்ழை என்ற நகாட்ொட்ழை ைறுவலியுறுத்துதல், 

(iv) தூய்ழை இந்தியா நாழள (அக்.2) கிராை அளவில் பகாண்ைாடுதல் ஆகியவற்றுக்கு ஏற்ொடு பசய்யுைாறு ைாநில 

அரசுகள் நகட்டுக்பகாள்ளப்ெட்டுள்ளன. பசப்.15 அன்று பதாைங்கிய இந்த இயக்கம், அக்.2 அன்று நிழறவழையும். 

இந்த இயக்கத்தின்கீழ் கிராைப்புறங்களில் நைற்பகாள்ள நவண்டிய சில முக்கிய பசயல்கள்: 

• கழிவுப்பொருட்கள் நசகரிப்பு ைற்றும் பிரித்தலுக்கான கூைங்கள் / ழையங்கள் கட்டுதல். 

• நீர்நிழலகளுக்கு அருநகயுள்ள ெகுதிகளில் தூய்ழையாகப் ெராைரித்தல், அவற்ழறச்சுற்றி ைரக்கன்றுகள் 

நடுதல். 

• குப்ழெகழள நசகரிப்ெதற்கு அரசு இ-சந்ழதமூலம் மின்கலத்தால் இயக்கப்ெடுகின்ற மூன்று சக்கர 

வாகனங்கள் / மின்சார வாகனங்கள் வாங்குதல். 

• பநகிழிநொன்ற ைக்காத குப்ழெகழள வீடு வீைாக பசன்று நசகரித்தல். 

• ஒருமுழற ைட்டும் ெயன்ெடுத்தும் பநகிழிப்பொருட்களால் ஏற்ெடும் தீழைகள்குறித்து ைக்களிழைநய 

விழிப்புணர்ழவ ஏற்ெடுத்துதல். 

• குப்ழெகள் நொைாழைக்கான முைக்கம் எழுதுதல் / உறுதிபைாழி எடுத்தல். 

 

2. சிறந்த உயிரியல் பூங்காவாக ைார்ஜீலிங் உயிரியல் பூங்கா நதர்வு: வண்ைலூர் பூங்காவுக்கு 2ஆவது இைம் 

நைற்கு வங்க ைாநிலம், ைார்ஜீலிங் இையைழலப்ெகுதியில் அழைந்துள்ள ெத்ைஜா நாயுடு இைாலய உயிரியில் பூங்கா, 

நாட்டின் சிறந்த உயிரியல் பூங்காவாகத் நதர்வு பசய்யப்ெட்டுள்ளது. 

நாட்டில் 150க்கும் நைற்ெட்ை உயிரியல் பூங்காக்கள் உள்ளன. பூங்காக்களின் இயக்குநர்களுக்கான ைாநாடு ஒடிஸா 

ைாநிலம் புவநனசுவரத்தில் கைந்த பசப்.10 அன்று நழைபெற்றது. ைத்திய உயிரியல் பூங்காக்களுக்கான ஆழணயம் 

பூங்காக்களின் பசயல்ொடுகளின் அடிப்ெழையில் தரப்ெட்டியழல அம்ைாநாட்டில் பவளியிட்ைது. அந்தப்ெட்டியலில், 

நைற்கு வங்கத்தின் ைார்ஜீலிங் ெகுதியில் அழைந்துள்ள ெத்ைஜா நாயுடு இைாலய உயிரியல் பூங்கா முதலிைத்ழதப் 

பெற்றது. 

பசன்ழன வண்ைலூரில் உள்ள அண்ணா உயிரியல் பூங்கா 2ஆவது இைத்ழதயும், கர்நாைகத்தின் ழைசூருவில் 

அழைந்துள்ள ஸ்ரீ சாைாராநஜந்திரா உயிரியல் நதாட்ைம் 3ஆவது இைத்ழதயும் பெற்றன. பகால்காத்தாவில் அழைந்து 

உள்ள அலிப்பூர் உயிரியல் நதாட்ைம் ெட்டியலில் 4ஆவது இைத்தில் உள்ளது. 

சர்வநதச அங்கீகாரம்: நடுவண் உயிரியல் பூங்காவுக்கான ஆழணயம், உயிரியல் பூங்காக்களின் நிர்வாகம், 

பசயல்திறன் நொன்ற ெல்நவறு நிழலகளில் நைற்பகாண்ை ைதிப்பீட்டில் ைார்ஜீலிங் உயிரியல் பூங்கா 83 சதவீத 

ைதிப்பெண்கழளப் பெற்றிருந்தது. கைந்த 1958ஆம் ஆண்டு நிறுவப்ெட்ை ைார்ஜீலிங் உயிரியல் பூங்கா, கிைக்கு இைய 

ைழலயில் காணப்ெடும் ெனிச்சிறுத்ழத, சிவப்புப் ொண்ைா கரடி நொன்ற அழிவுநிழலழய எதிர்நநாக்கியுள்ள 

உயிரினங்கழளப் ொதுகாப்ெதற்கான திட்ைங்கழளச் பசயல்ெடுத்துவதில் சர்வநதச அங்கீகாரம் பெற்றுள்ளது என்ெது 

குறிப்பிைத்தக்கது. 
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1. முதல் உலகளாவிய கடல்சார் சுற்றுலாத்துறை தளமான, ‘The Green Fins Hub’ என்பதுடன் ததாடர்புறடய 

நிறுவனம் எது? 
அ. WEF 

ஆ. IMF 

இ. UNEP  

ஈ. UNICEF 

✓ ‘கிரீன் ஃபின்ஸ் ஹப்’ என்பது முதல் உலகளாவிய கடல்சார் சுற்றுலாத்துறை தளமாகும். ஐக்கிய நாடுகளின் (UN) 

சுற்றுச்சூழல் திட்டத்துடன் (UNEP) இறைந்து, ‘The Reef–World அைக்கட்டறள’ இக்கருவிறய உருவாக்கியுள்ளது. 

கடல்சார் பாதுகாப்புச் சுற்றுலாத்துறையில் நிறலத்தன்றம சவால்கறள றகயாலுவதற்கு இந்தக் கருவி உதவுகிைது. 

இயக்கிகள் (operators) தங்கள் அன்ைாட நறடமுறைகளில் எளிய மாற்ைங்கறளச் தசய்யவும், அவர்களின் 

வருடாந்திர மமம்பாடுகறளக் கண்காணிக்கவும், அவர்களின் சமூகங்கள் மற்றும் வாடிக்றகயாளர்களுடன் 

ததாடர்புதகாள்ளவும் இது உதவுகிைது. 

2. மூத்த தடன்னிஸ் வீரரான மராஜர் தபடரர், கீழ்க்காணும் எந்த நாட்றடப் பிரதிநிதித்துவப்படுத்துகிைார்? 
அ. பிரான்ஸ் 

ஆ. சுவிச்சா்லாந்து  

இ. சசா்பியா 

ஈ. இத்தாலி 

✓ உலகின் தறலசிைந்த தடன்னிஸ் விறளயாட்டு வீரர்களுள் ஒருவராகக் கருதப்படும் மராஜர் தபடரர், தனது 41ஆவது 

வயதில் ததாழிற்முறை தடன்னிஸில் இருந்து ஓய்வுதபறுவதாக அறிவித்தார். சுவிச்சர்லாந்றதச் மசர்ந்த முன்னாள் 

உலக தந.1 வீரரான அவர், வரவிருக்கும் மலவர் மகாப்றபக்கான மபாட்டி தனது இறுதி ATP மபாட்டியாக இருக்கும் 

என்று அறிவித்தார். ர ோஜர் தபடரர், 24 ஆண்டுகளில் 1500–க்கும் மமற்பட்ட மபாட்டிகளில் விறளயாடி இருபது 

கிராண்ட்ஸ்லாம் பட்டங்கறள தவன்றுள்ளார். அவர், 2018இல் 36 வயதில் உலகின் மிகவயதான தந.1 வீரரானார். 

3. ‘அரசுப்பள்ளி மாைாக்கருக்கான காறல உைவுத்திட்டத்றத’ அறிவித்துள்ள இந்தியாவின் முதல் மாநிலம் எது? 
அ. தமிழ்நாடு  

ஆ. கேரளா 

இ. ஆந்திர பிரகதசம் 

ஈ. சதலுங்ோனா 

✓ மதுறரயில் ஒன்று முதல் ஐந்தாம் வகுப்பு வறரயிலான அரசுப்பள்ளி மாைாக்கருக்கு காறல உைவு வழங்கும் 

திட்டத்றத மாண்புமிகு தமிழ்நாட்டு முதலறமச்சர் முக ஸ்டாலின் ததாடங்கி றவத்தார். காறல உைவுத் திட்டங்கள் 

கற்ைல்திைன் மற்றும் பள்ளி வருறகறய மமம்படுத்துவதற்கு வழிவகுத்தது என பல ஆய்வுகள் முடிவுதசய்துள்ளதாக 

முக ஸ்டாலின் ததரிவித்தார். திராவிட இயக்கத்தின் முன்மனாடியான நீதிக்கட்சியால் கடந்த 1922ஆம் ஆண்டில் 

தசன்றனயில் றவத்து தமிழ்நாட்டின் முதல், ‘மதிய உைவு திட்டம்’ ததாடங்கப்பட்டது. 

4. ‘ANGAN – 2022’ என்ை மாநாட்றட ஏற்பாடு தசய்த நிறுவனம் எது? 
அ. இந்திய ாிசா்வ் வங்ேி ஆ. ஆற்றல் திறன் பணியேம்  

இ. NITI ஆகயாே்  ஈ. நடுவண் மறறமுே வாிேள் வாாியம் 

 

 

 

 

https://www.winmeen.com/tnpsc-tamil-current-affairs/


விண்மீன்.காம்                              2022 செப்டம்பர் 17 & 18 
   

 

நடப்பு நிகழ்வுகள்                                           2 

✓ குறைந்த தசலவில் புதிய பசுறம குடியிருப்புகள்மூலம் இயற்றகறய விரிவுபடுத்துதல் என்ை தபாருளுறடய அங்கன் 

– 2022 என்னும் மூன்றுநாள் சர்வமதச மாநாடு 2022 தசப்.14 அன்று ததாடங்கியது. “கட்டடங்கறள கரியமில வாயு 

தவளிமயற்ைம் இல்லாமல் மாற்றுவது” என்று தறலப்பிடப்பட்டுள்ள இந்த மாநாட்றட நடுவண் எரிசக்தி அறமச்சகம் 

நடத்தியது. இந்தியா – சுவிச்சர்லாந்து கட்டுமான எரிசக்தித்திைன் திட்டத்தின்கீழ், வளர்ச்சி & ஒத்துறழப்புக்கான 

சுவிஸ் முகறமயுடன் ஒருங்கிறைந்து எரிசக்தி அறமச்சகத்தின் ஆற்ைல் திைன் பணியகம் இந்த மாநாட்டிற்கு 

ஏற்பாடு தசய்துள்ளது. 

✓ மமலும் 8 ததாடக்க அமர்வுகள், எட்டு றமயப்தபாருள் அமர்வுகளில் கரியமில வாயு தவளிமயற்ைத்றதக் குறைத்தல், 

கட்டடங்களில் எரிசக்தி திைன் ஆகியறவ ததாடர்பாக 15 நாடுகள் மற்றும் சர்வமதச அறமப்புகறளச் மசர்ந்தவர்கள், 

கலந்துதகாண்டு விவாதித்தனர். 

5. பிரதமர் பாரதிய ஜதனௌஷாதி பரிமயாஜனாவுடன் ததாடர்புறடய நடுவண் அறமச்சகம் எது? 

அ. நலவாழ்வு மற்றும் குடும்பநல அறமச்சேம் 

ஆ. இரசாயனங்ேள் மற்றும் உரங்ேள் அறமச்சேம்  

இ. சபண்ேள் மற்றும் குழந்றதேள் கமம்பாட்டறமச்சேம் 

ஈ. சட்டம் மற்றும் நீதித்துறற அறமச்சேம் 

✓ பிரதமர் பாரதிய மக்கள் மருந்தகம் திட்டத்தின்கீழ் நாடு முழுவதும் 8,700–க்கும் மமற்பட்ட மக்கள் மருந்தகங்கள் 

திைக்கப்பட்டுள்ளன. இந்த றமயங்களில் தரமான மரபுசார் மருந்துகளும், அறுறவ சிகிச்றச உபகரைங்களும் மற்ை 

தபாருட்களும் விற்பறன தசய்யப்படுகின்ைன. தற்மபாது இக்கறடகளில் 1600–க்கும் மமற்பட்ட மருந்துகளும், 250 

அறுறவ சிகிச்றச உபகரைங்களும் கிறடக்கின்ைன. 

✓ நீரிழிவு மநாய்க்கான, ‘சிட்டாகிளிப்டின்’ மருந்தின் பல்மவறு வறகயான கலறவயில் பிரதமரின் பாரதிய மக்கள் 

மருந்தக திட்டத்தின்கீழ் மலிவு விறலயில் விற்பறன தசய்யப்படுகிைது. ‘சிட்டாகிளிப்டின்’ அதன் தவவ்மவறு வறக 

கலறவயில் அறனத்து மக்கள் மருந்தகங்களிலும், குறைந்த விறலயில் கிறடக்கும். சிட்டாகிளிப்டின் பாஸ்மபட் 

ஐபி–50 மிகி 10 மாத்திறரகறளக்தகாண்ட அட்றட `60–க்கு கிறடக்கிைது. 

6. ‘முதலறமச்சர் உதிமான் கிலாடி உன்னயன் மயாஜனா’றவத் ததாடங்கிய மாநிலம் எது? 
அ. உத்தர பிரகதசம் 

ஆ. உத்தரகாண்ட்  

இ. கமற்கு வங்ேம் 

ஈ. ஒடிஸா 

✓ உத்தரகாண்ட் மாநில முதலறமச்சர் புஷ்கர் சிங் தாமி, மதசிய விறளயாட்டு நாறளதயாட்டி, ‘முதலறமச்சர் 

உதிமான் கிலாடி உன்னயன் மயாஜனாறவத்’ ததாடங்கினார். இத்திட்டத்தின்கீழ் 1950 சிறுவர்கள் மற்றும் 1950 

சிறுமிகளுக்கு விறளயாட்டுக்கான உதவித்ததாறக வழங்கப்படும். மல்சாங் விறளயாட்டும் விறளயாட்டுக்கான 

தகாள்றகயில் இறைக்கப்படும் அமதமவறளயில் நிதிப்பலன்கறள வழங்குவற்காக முதலறமச்சர் விறளயாட்டு 

மமம்பாட்டு நிதியம் நிறுவப்படும். 

7. உலகப்தபாருளாதார மன்ைம் வழிநடத்தும் நிறலயான முறனவில் இறைந்துள்ள இந்திய வான்மபாக்குவரத்து 

நிறுவனம் எது? 
அ. ஏா் இந்தியா 

ஆ. இண்டிகோ  

இ. ஸ்றபஸ்செட் 

ஈ. விஸ்தாரா 
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✓ இந்தியாவின் விமானப்மபாக்குவரத்து நிறுவனமான, ‘இண்டிமகா’ உலகப்தபாருளாதார மன்ைத்தின் தறலறமயில் 

ஒரு நிறலயான முறனவில் இறைந்துள்ளது. இந்த விமானப் ர ோக்குவ த்து நிறுவனம், ‘Clear Skies for 

Tomorrow’ என்ற இந்திய கூட்டு இயக்கத்தில் றகதயழுத்திட்டுள்ளது. கடந்த 2019ஆம் ஆண்டில் ததாடங்கப்பட்ட, 

‘Clean Skies for Tomorrow’ ஆனது உயரதிகாரிகள் மற்றும் தபாது வாழ்வில் ஈடுபட்டு வரும் தறலவர்களுக்கு 

நிறலயான விமான எரிதபாருளுக்கு மாறுவதற்கான வழிமுறைகறள வழங்குகிைது. 

8. அண்மைச் தசய்திகளில் இடம்தபற்ை துகர் நீர்மின்னுற்பத்தித்திட்டம் அறமந்துள்ள மாநிலம்/UT எது? 
அ. அஸ்ஸாம் 

ஆ. ஹிமாச்சல பிரகதசம்  

இ. கமற்கு வங்ேம் 

ஈ. சதலுங்ோனா 

✓ அரசுக்குச் தசாந்தமான நீர்மின்னுற்பத்தி நிறுவனமான ‘NHPC’, ஹிமாச்சல பிரமதச மாநில அரசுடன் 500 MW திைன் 

தகாண்ட துகர் நீர்மின்னுற்பத்தித் திட்டத்றத தசயல்படுத்துவதற்கான ஒப்பந்தத்தில் றகதயழுத்திட்டுள்ளது. 

முன்னதாக, 449 தமகாவாட் (MW) திைன்தகாண்ட துகர் நீர்மின்னுற்பத்தித் திட்டத்திற்கான புரிந்துைர்வு ஒப்பந்தம் 

NHPC மற்றும் ஹிமாச்சல பிரமதச மாநில அரசுக்கிறடமய றகதயழுத்தானது. துகர் நீர்மின்னுற்பத்தித் திட்டமானது 

ஓராண்டில் 1,759.85 மில்லியன் மின்சார அலகுகறள உற்பத்தி தசய்யும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிைது. 

9. ‘மதசிய சிறுததாழில் நாள்’ அனுசரிக்கப்படுகிை மததி எது? 
அ. ஆேஸ்ட்.27 

ஆ. ஆேஸ்ட்.30  

இ. சசப்டம்பா்.27 

ஈ. சசப்டம்பா்.30 

✓ ஒவ்மவார் ஆண்டும், இந்தியாவில், ஆக.30 அன்று மதசிய சிறுததாழில் நாள் அனுசரிக்கப்படுகிைது. கடந்த 2001ஆம் 

ஆண்டு சிறுததாழில் அறமச்சகம் இந்த நாறள மதசிய சிறுததாழில் நாளாக அறிவித்தது. நாட்டின் தபாருளாதார 

வளர்ச்சிக்காக சிறுததாழில்களின் வளர்ச்சிறய ஊக்குவிக்கும் வறகயில் இந்த நாள் தகாண்டாடப்படுகிைது. இது 

இந்திய அரசாங்கத்தின் முறனவாகும்; இது நாட்டில் சிறு–குறுந்ததாழில்களின் வளர்ச்சிறய ஏற்படுத்தியது. 

10. அண்றமயில் காலஞ்தசன்ை மிக்மகல் மகார்பச்மசவ், கீழ்க்காணும் எந்த நாட்டின் முன்னாள் அதிபராவார்? 
அ. உே்றரன் 

ஆ. ரஷ்யா  

இ. சபலாரசு 

ஈ. பல்கோியா 

✓ 1985 முதல் 1991 வறர முன்னாள் மசாவியத் யூனியனின் இறுதி அதிபராக இருந்த மிக்மகல் மகார்பச்மசவ், தனது 

91ஆவது வயதில் காலமானார். கடந்த 1986ஆம் ஆண்டில், அதமரிக்கா மற்றும் மசாவியத் யூனியனிடம் உள்ள 

அறனத்து ததாறலதூரம் தசன்று தாக்கும் ஏவுகறைகறளயும் ஒழிக்க மகார்பச்மசவ் முன்தமாழிந்தார். அது பனிப் 

மபாரின் முடிவின் ஆரம்பமாகும். அவருக்கு கடந்த 1990ஆம் ஆண்டில் அறமதிக்கான மநாபல் பரிசும் வழங்கப்பட்டது. 
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செய்தித்தாள் நடப்பு நிகழ்வுகள்  

1. CSIRஇன் பிரபல அறிவியல் இதழான, ‘விஞ்ஞான பிரகதி’ ‘இராஜ்பாஷா கீர்த்தி விருது’ தபற்ைது 

CSIRஇன் பிரபல அறிவியல் இதழான, ‘விஞ்ஞான பிரகதி’ புதிய வரலாற்றைப் பறடத்துள்ளது. இந்த இதழ் மதசிய 

இராஜ்பாஷா கீர்த்தி விருறத (முதல் நிறல) தபற்றுள்ளது. 

‘விஞ்ஞான பிரகதி’ இதழின் உள்ளடக்கங்கள் இறளஞர்களிறடமய அறிவியல்பற்றிய ஆர்வத்றதத் தூண்டுவறத 

மநாக்கமாகக் தகாண்டுள்ளன. இந்தியாவின் சிைந்த பிரபலமான அறிவியல் இதழ்களில் ஒன்ைான இது, இந்தியா 

மற்றும் உலகம் முழுவதும் உள்ள குழந்றதகள், ஆசிரியர்கள், ஆராய்ச்சியாளர்கள் மற்றும் தபாதுமக்கள் இறடயில் 

பிரபலமாக உள்ளது. அறிவியல் மற்றும் ததாழிற்துறை ஆராய்ச்சிக் கவுன்சில் (CSIR) இந்த இதறழ, கடந்த 1952இல் 

தவளியிடத்ததாடங்கியது. இது ஏழு தசாப்தங்களின் பாரம்பரியத்றதக் தகாண்டுள்ளது. 

 

2. 2022-23 நிதியாண்டிற்கான தமாத்த மநரடி வரிவசூல் 30% வளர்ச்சிறயப் பதிவுதசய்துள்ளது 

2022-23 நிதியாண்டுக்கான மநரடி வரிவசூல் புள்ளிவிவரங்கள், 17.09.2022 வறரயிலான நிலவரப்படி நிகர 

வசூல் `7,00,669 மகாடியாகும். முந்றதய நிதியாண்டின் இமத காலப்பகுதியில் அதாவது 2021-22 நிதியாண்டின் 

`5,68,147 மகாடியுடன் ஒப்பிடுறகயில், இது 23% அதிகரிப்றபக் குறிக்கிைது. நிகர மநரடி வரிவசூல் `7,00,669 

மகாடியில், தபருநிறுவனங்கள் வரி `3,68,484 மகாடி உள்ளடங்கியதாகும். தனிநபர் வருமான வரி பங்குப் 

பரிவர்த்தறன வரி உட்பட `3,30,490 மகாடி. 

2022-23 நிதியாண்டிற்கான மநரடி வரிகளின் தமாத்த வசூல் (திரும்பப்தபறுவதற்கு முன்) ̀ 8,36,225 மகாடியுடன், 

முந்றதய நிதியாண்டின் இமத காலப்பகுதியுடன் ஒப்பிடுறகயில் அதாவது 2021-22 நிதியாண்டில், `6,42,287 

மகாடியாக இருந்தது. இது 30% வளர்ச்சிறயப் பதிவுதசய்துள்ளது. 

 

3. திருச்சியில், ‘தபரியார் உலகம்’ - அடிக்கல் நாட்டினார் முதல்வர் ஸ்டாலின்! 

தபரியாரின் பிைந்தநாறளதயாட்டி திருச்சி மாவட்டம் சிறுகனூரில் அறமயவுள்ள, ‘தபரியார் உலகத்துக்கு’ அடிக்கல் 

நாட்டினார். தந்றதப் தபரியாரின் பிைந்தநாள் சமூக நீதி நாளாக 17-09-2022 அன்று தகாண்டாடப்படுகிைது. திருச்சி 

மாவட்டம் சிறுகனூரில் அறமயவுள்ள, ‘தபரியார் உலகத்தில்’ தபரியார் நூலகம், ஆய்வகம் உள்ளிட்டறவ 

அறமக்கப்படவுள்ளன. 

 

4. SCO தறலறமப் தபாறுப்றப ஏற்ைது இந்தியா 

ஷாங்காய் ஒத்துறழப்பு கூட்டறமப்பின் தறலறமப்தபாறுப்றப உறுப்புநாடுகள் சுழற்சிமுறையில் வகித்து 

வருகின்ைன. நடப்பாண்டுக்கான தறலறமப்தபாறுப்றப உஸ்தபகிஸ்தான் வகித்த நிறலயில், 2023-ஆம் 

ஆண்டுக்கான தறலறமப் தபாறுப்றப இந்தியா தவள்ளிக்கிழறம ஏற்ைது. அதன்படி, அடுத்த ஆண்டுக்கான SCO 

மாநாட்றட இந்தியா நடத்தவுள்ளது. கடந்த 2017-ஆம் ஆண்டில் SCO கூட்டறமப்பில் நிரந்தர உறுப்பினராக 

இறைந்த இந்தியா, முதன்முறையாக அக்கூட்டறமப்புக்குத் தறலறமமயற்கவுள்ளது குறிப்பிடத்தக்கது. 

 

5. டிசம்பரில் G20 தறலறமப்தபாறுப்றப ஏற்கிைது இந்தியா: 200-க்கும் மமற்பட்ட கூட்டங்கறள நடத்த முடிவு 

G20 அறமப்பின் தறலறமப்தபாறுப்றப இந்தியா வரும் டிசம்பரில் ஏற்கிைது. அடுத்த ஓராண்டுக்கு இந்தப்தபாறுப்பில் 

நீடிக்கும் இந்தியா, நாடு முழுவதும் 200-க்கும் அதிகமான G20 கூட்டங்கறள நடத்த முடிவுதசய்துள்ளது. 
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G20 அறமப்பில் ஆர்தஜன்டினா, பிமரஸில், கனடா, சீனா, பிரான்ஸ், தஜர்மனி, இந்தியா, இந்மதாமனசியா, இத்தாலி, 

ஜப்பான், ததன்தகாரியா, தமக்ஸிமகா, ரஷியா, சவூதி அமரபியா, ததன் ஆப்பிரிக்கா, துருக்கி, பிரிட்டன், ஐமராப்பிய 

யூனியன் ஆகிய நாடுகள் அங்கம் வகிக்கின்ைன. 

உலகளாவிய தமாத்த உள்நாட்டு உற்பத்தியில் (GDP) இறவ 85 சதவீதமும், சர்வமதச வர்த்தகத்தில் 75 சதவீதமும், 

உலக மக்கள்ததாறகயில் மூன்றில் இரண்டு பங்கும் தகாண்டறவ. இந்த G20 அறமப்பின் தறலறமப்தபாறுப்றப 

வரும் டிசம்பர்.1 முதல் 2023 நவம்பர்.30 வறர ஓராண்டுக்கு இந்தியா வகிக்கவுள்ளது. 

இதுகுறித்து மத்திய தவளியுைவு அறமச்சகம் விடுத்துள்ள தசய்திக் குறிப்பு விவரம்: இந்தியாவின் தறலறமயின் கீழ், 

நாடு முழுவதும் 200-க்கும் அதிகமான G20 கூட்டங்கள் நறடதபைவுள்ளன. தில்லியில் அரசுகளின் தறலவர்கள் 

அளவிலான G20 தறலவர்கள் மாநாடு தில்லியில் அடுத்த ஆண்டு தசப்.9, 10 ஆகிய மததிகளில் நறடதபைவுள்ளது. 

இந்தியாவின் தறலறமயின்கீழ் முதல்முறையாக, ‘ட்தராய்கா’ என்ை முக்கூட்டறமப்பு ஏற்படுத்தப்படவுள்ளது. இதில் 

இந்தியா, இந்மதாமனசியா, பிமரஸில் ஆகிய வளரும் நாடுகள் இடம்தபறுகின்ைன. இதன் வாயிலாக வளரும் 

தபாருளாதார நாடுகளுக்கு முதல்முறையாக அங்கீகாரம் அளிக்கப்படுகிைது. 

வழக்கமான சர்வமதச அறமப்புகளான ஐநா., சர்வமதச நிதியம், உலக வங்கி, உலக சுகாதார அறமப்பு, உலக 

வர்த்தக அறமப்பு, உலக ததாழிலாளர் அறமப்பு ஆகியவற்றைப்மபால G20 கூட்டங்களில் சிைப்பு விருந்தினராகப் 

பங்மகற்குமாறு வங்கமதசம், எகிப்து, மமாரீஷஸ், தநதர்லாந்து, றநஜீரியா, ஓமன், சிங்கப்பூர், ஸ்தபயின், ஐக்கிய அரபு 

அமீரகம் ஆகிய நாடுகளுக்கு இந்தியா அறழப்பு விடுக்கும். இதுமட்டுமன்றி சர்வமதச சூரிய சக்தி கூட்டறமப்பு, ஆசிய 

வளர்ச்சி வங்கி ஆகியவற்றுக்கும் அறழப்புவிடுக்கப்படும் என அதில் ததரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. 

 

6. பிரைவ் ஆனந்த் இந்தியாவின் 76-ஆவது கிராண்ட்மாஸ்டர் 

கர்நாடக மாநிலம், தபங்களூறரச்மசர்ந்த இளம் தசஸ் மபாட்டியாளர் பிரைவ் ஆனந்த் (15) இந்தியாவின் 76-ஆவது 

கிராண்ட்மாஸ்டர் ஆகினார். ருமமனியாவில் தற்மபாது நறடதபற்றுவரும் உலக யூத் தசஸ் சாம்பியன்ஷிப் 

மபாட்டியின்மூலம் 2,500 ELO மார்க்றக அவர் எட்டியறத அடுத்து, கிராண்ட்மாஸ்டராகும் தகுதிறயப் பூர்த்தி 

தசய்தார். ஒரு தசஸ் வீரர் கிராண்ட்மாஸ்டர் பட்டம் தபறுவதற்கு, 2,500 ELO புள்ளிகறள எட்டுவதுடன், தலா 9 

சுற்றுகள்தகாண்ட 3 மபாட்டிகளில், இருமுறை சாதகமான முடிவுகறளப் (நார்ம்) தபற்றிருக்க மவண்டும். இதில் 

மதறவயான ‘நார்ம்’கறள கடந்த ஜூறலயில் சுவிட்சர்லாந்தில் நறடதபற்ை பிதயல் தசஸ் மபாட்டியில் பூர்த்திதசய்த 

பிரைவ், ELO புள்ளிகள் கைக்றக இப்மபாட்டியில் எட்டியிருக்கிைார். 

 

7. பள்ளிப் புத்தாக்க மமம்பாட்டுத் திட்டம் முதல்வர் ஸ்டாலின் ததாடங்கி றவத்தார் 

பள்ளிப்பருவத்திமலமய மாைவர்கறள புத்தாக்க சிந்தறன உறடயவர்களாக உருவாக்கும், பள்ளிப்புத்தாக்க 

மமம்பாட்டுத் திட்டத்றத தமிழக முதல்வர் முக ஸ்டாலின் ததாடங்கி றவத்தார். 

மதுறரயில் குறு, சிறு, நடுத்தர நிறுவனங்கள் துறை சார்பில் நறடதபற்ை, ‘மதாள் தகாடுப்மபாம் ததாழில்களுக்கு’ 

என்ை ததன்மண்டல மாநாடு நறடதபற்ைது. இதில் பல்மவறு புதிய திட்டங்கறள முதல்வர் முக ஸ்டாலின் ததாடங்கி 

றவத்தார். 

பள்ளிப் புத்தாக்க மமம்பாட்டுத் திட்டம்: தமிழ்நாடு ததாழில்முறனமவார் மமம்பாடு மற்றும் புத்தாக்க நிறுவனமும், 

பள்ளிக்கல்வித் துறையும், UNICEF நிறுவனத்துடன் இறைந்து இந்தத் திட்டத்றத தசயல்படுத்தவுள்ளன. நிகழ் 

ஆண்டில் முதற்கட்டமாக அரசு மற்றும் அரசு உதவிதபறும் அறனத்து மமல்நிறலப்பள்ளிகளில் 9ஆம் வகுப்பு முதல் 

12ஆம் வகுப்பு வறரயில் பயிலும் 1.56 இலட்சம் மாைவர்களுக்கும், 3,120 ஆசிரியர்களுக்கும் ததாழில் முறனதல் 

பற்றிய விழிப்புைர்வு அளிக்கப்படும். 

மாைவர்களிறடமய புத்தாக்கச் சிந்தறனறய ஊக்குவிக்கும் வறகயில், சிைந்த 40 புத்தாக்கச் சிந்தறனகளுக்கு 

`25,000 முதல் `1 இலட்சம் வறர தராக்கப்பரிசு வழங்கப்படும். 
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ததாழில்முறனமவாருக்கு விருதுகள்: 2021-22ஆம் ஆண்டிற்கான மாநில அளவிலான சிைந்த ததாழில் 

முறனமவாருக்கான விருதுகறள முதல்வர் முக ஸ்டாலின் வழங்கினார். 

சிைந்த ததாழில்முறனமவார் விருது (தூத்துக்குடி கல்பகா தகமிக்கல்ஸ்), மவளாண் சார்ந்த ததாழில் விருது 

(திருப்பத்தூர் மாவட்டம் ப்தரஸ்ரா பிக்ல்ஸ்), தரம் மற்றும் ஏற்றுமதி விருது (தூத்துக்குடி இரமமஷ் பிளவர்ஸ்), சிைந்த 

மகளிர் ததாழில்முறனமவார் விருது (தசங்கல்பட்டு மாவட்டம் ஐசிஏ ஸ்தபசாலிட்டிஸ்) சிைப்புப் பிரிவினருக்கான 

விருது (புதுக்மகாட்றட மாவட்டம் பிரபு இண்டஸ்ட்ரியல்) ஆகிய விருதுகள் வழங்கப்பட்டன. குறு, சிறு மற்றும் நடுத்தர 

ததாழில் நிறுவனங்களுக்கு அதிக கடன் வழங்கிய முதல் மூன்று வங்கிகளான முறைமய, இந்தியன் வங்கி, 

இந்தியன் ஓவர்சீஸ் வங்கி, பமராடா வங்கி ஆகிய வங்கிகளுக்கு விருதுகள் வழங்கப்பட்டன. 
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1. 2022ஆம் ஆண்டு GDPஇன் விகிதத்தில் இந்தியாவின் சரக்குப் ப ாக்குவரத்துச் சசலவினம் எவ்வளவு? 
அ. 9–10 % 

ஆ. 13–14 %  

இ. 15–16 % 

ஈ. 19–20% 

✓ பிரதமர் நபரந்திர பமாடி பதசிய சரக்குப் ப ாக்குவரத்துக் சைாள்கைகய சவளியிட்டார். இந்தக் சைாள்கை நாடு 

முழுவதும் சரக்குைளின் தகடயற்ற ப ாக்குவரகவ பமம் டுத்துவகத பநாக்ைமாைக் சைாண்டுள்ளது; இது சரக்குப் 

ப ாக்குவரவிற்ைான சசலகவயும் ைணிசமாைக் குகறக்கிறது. உள்நாட்டு மற்றும் உலைளாவிய சந்கதைளில் 

இந்தியப் ச ாருட்ைளின் ப ாட்டித்தன்கமகய பமம் டுத்துவகதயும் இது பநாக்ைமாைக் சைாண்டுள்ளது. சமாத்த 

உள்நாட்டு உற் த்தியின் (GDP) விகிதத்தில் இந்தியாவின் சரக்குப் ப ோக்குவரவு செலவு சுமார் 13–14 சதவீதமாை 

இருக்கும் என மதிப்பிடப் ட்டுள்ளது. 

2. எதிர்வரும் 2023ஆம் ஆண்டில் ஷாங்ைாய் ஒத்துகைப்பு அகமப்பிற்குத் (SCO) தகலகம வகிக்ைவுள்ள நாடு எது? 
அ. இந்தியா  

ஆ. உஸ்பெகிஸ்தான் 

இ. ொகிஸ்தான் 

ஈ. சீனா 

✓ எட்டு உறுப்பினர்ைகளக்சைாண்ட ஷாங்ைாய் ஒத்துகைப்பு அகமப்பின் தகலகமப்  தவிகய சமர்ைண்டில் வவத்து 

இந்தியாவிடம் உஸ்ச கிஸ்தான் ஒப் கடத்தது. இந்தத் தகலகமப்  தவியானது சுைற்சிமுகறயில் SCO உறுப்பு 

நாடுைளுக்குத் தரப் டுகிறது. SCO அதன் ஆறு நிறுவன உறுப்பினர்ைளான சீனா, ைஜைஸ்தான், கிர்கிஸ்தான், ரஷ்யா, 

தஜிகிஸ்தான் மற்றும் உஸ்ச கிஸ்தான் உட் ட எட்டு முழுபேர உறுப்பினர்ைகளக் சைாண்டுள்ளது. இந்தியாவும் 

 ாகிஸ்தானும் ைடந்த 2017ஆம் ஆண்டில், முழுபநர உறுப்பினர்ைளாை SCOஇல் இகைந்தன. 

3. பதசிய இராஜ் ாஷா கீர்த்தி விருகதப்ச ற்ற ‘விஞ்ஞான் பிரைதி’, எந்த நிறுவனத்தால் சவளியிடப் டும் அறிவியல் 

இதைாகும்? 
அ. ISRO 

ஆ. BARC 

இ. CSIR  

ஈ. AIIMS 

✓ ‘விஞ்ஞான் பிரைதி’ என் து அறிவியல் மற்றும் சதாழிற்துகற ஆராய்ச்சிக்ைைைத்தால் (CSIR) சவளியிடப் டும் ஒரு 

புைழ்மிகு அறிவியல் இதைாகும். உள்துகற அகமச்சைத்தின் அலுவல் சமாழித்துகற சார் ாை சூரத்தில் நகடச ற்ற 

இரண்டாவது அகில இந்திய இராஜ் ாஷா சம்பமளனத்தில் இவ்விதழ் பதசிய இராஜ் ாஷா கீர்த்தி விருகதப்ச ற்றது. 

அறிவியல் மற்றும் சதாழில்நுட் த்கத எளிய சமாழியில் மக்ைளுக்கு எடுத்துகரப் பத, ‘விஞ்ஞான் பிரைதி’ இதழின் 

பநாக்ைமாகும். 

4. சீர்திருத்த தகலவர் ஈ சவ இராமசாமி (‘தந்கத’ ச ரியார்) பிறந்தநாகள ‘சமூை நீதி நாள்’ எனக் சைாண்டாடுகிற 

மாநிலம் எது? 
அ. தமிழ்நாடு    ஆ. ககரளா 

இ. ஆந்திரெ் ெிரகதசம்  ஈ. கா்நாடகா 
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✓ சீர்திருத்த தகலவர் ஈ சவ இராமசாமி (‘தந்கத’ ச ரியார்) அவர்ைளின் பிறந்தநாகள மாண்புமிகு தமிழ்நாடு அரசு 

‘சமூை நீதி நாள்’ எனக் சைாண்டாடுகிறது. அன்கறய நாள், ஆண்டுபதாறும், மாநிலச் சசயலைம் உட் ட அகனத்து 

அரசு அலுவலைங்ைளிலும்  ணியாளர்ைள், ‘சபைாதரத்துவம்’, ‘சமத்துவம்’, ‘சுயமரியாகத’, ‘ குத்தறிவு’ ப ான்ற 

‘தந்கத’ ச ரியாரின் சைாள்கைைளின் அடிப் கடயில் விழுமியங்ைகளப்பின் ற்ற உறுதிசமாழிசயடுப் ார்ைள். 

5. இந்தியாவில் ைடற்ைகர தூய்கம இயக்ை நாள் பிரச்சாரத்கத வழிநடத்துகிற நிறுவனம் எது? 

அ. NCC 

ஆ. இந்திய கடக ாரக் காவ ்ெடட  

இ. இந்திய கடற்ெடட 

ஈ. NSS 

✓  ன்னாட்டு ைடற்ைகர தூய்கம நாளானது சசப்டம் ர் மாதத்தில் வரும் மூன்றாவது சனிக்கிைகமயன்று உலைம் 

முழுவதும் அனுசரிக்ைப் டுகிறது. இந்திய ைடபலாரக் ைாவல் கடயானது 2006ஆம் ஆண்டு முதல் இந்தியாவில் 

இந்தப் பிரச்சாரத்கத முன்சனடுத்து வருகிறது. இந்த ஆண்டு,  ன்னாட்டு ைடற்ைகர தூய்கம நாள் மற்றும் ‘ஸ்வச் 

சாைர் அபியான்’ ஆகியவற்றின் ஒரு குதியாை, இந்திய ைடபலாரக் ைாவல் கட நாடு முழுவதும் 75 இடங்ைளில் 

ைடற்ைகரைகளத் தூய்கமப் டுத்தியுள்ளது. இந்திய ைடபலாரக் ைாவல் கடயின் முகனவுைள் அகனத்தும் 

நடுவண் புவி அறிவியல் அகமச்சைத்தின் திட்டமான, ‘ஸ்வச் சாைர்–சுரக்ஷித் சாைர்’ உடன் ஒத்துப்ப ாகின்றன. 

6.  ாதுைாப்பு அகமச்சைத்திடமிருந்து, ‘கிரீன் பசனல்’ சான்றிதகைப் ச ற்றுள்ள ைப் ல் ைட்டும் நிறுவனம் எது? 
அ. ககாவா கெ்ெ ் கட்டும் தளம் 

ஆ. பகாச்சி கெ்ெ ் கட்டும் தளம் 

இ. காா்டன் ாச்ீ கெ்ெ ் கட்டுநா்கள் மற்றும் பொறியாளா்கள்  

ஈ. மசகன் டாக் கெ்ெ ் கட்டுநா்கள் 

✓ ைார்டன் ரீச் ைப் ல் ைட்டுநர்ைள் மற்றும் ச ாறியாளர்ைள் நிறுவனமானது (GRSE), மத்திய  ாதுைாப்பு அகமச்சைத்திடம் 

இருந்து ‘கிரீன் பசனல்’ சான்றிதகைப் ச ற்றுள்ளது. இது, முன்னணி ச ாதுத்துகற நிறுவனங்ைளுள் ஒன்றாகும். 

பமலும், மினி–ரத்னா வகை–1 ைப் ல் ைட்டும் தளமாகும் இது. இந்திய இராணுவத்திற்கு  ல்பவறு ைட்டகமப்புைளாை 

மாற்றக்கூடிய எஃகுப் ாலங்ைகள (ச ய்லி வகை) வைங்கியதற்ைாை இந்தச் சான்றிதழ் வைங்ைப் ட்டது. 

7. இந்தியாவின் முதலாவது மற்றும் உலகின் மிைப்ச ரிய ைரிம இகை ஆகலைளுள் ஒன்கற குஜராத் மாநிலத்தின் 

ஹசிராவில் அகமக்ைப்ப ாவதாை அறிவித்துள்ள நிறுவனம் எது? 
அ. TATA ெவா் 

ஆ. ாிட யன்ஸ் இண்டஸ்ட்ாஸ்ீ  

இ. NTPC 

ஈ. GAIL 

✓ ரிகலயன்ஸ் இண்டஸ்ட்ரீஸ் தகலவர் முபைஷ் அம் ானி இந்தியாவின் முதல் மற்றும் உலகின் மிைப்ச ரிய ைரிம 

இகை ஆகலைளுள் ஒன்கற குஜராத் மாநிலத்தில் உள்ள ஹசிராவில் ைட்டவுள்ளதாை அறிவித்தார். இந்த ஆகல, 

அக்ரிபலானிட்கரல் மூலப்ச ாருட்ைளின் அடிப் கடயில் 20,000 MTPA திறன்சைாண்டதாை இருக்கும். 

✓  ாலியஸ்டர் மதிப்பு சங்கிலி, விகனல் சங்கிலி மற்றும் புதிய ச ாருட்ைள் உள்ளிட்ட தற்ப ாகதய மற்றும் புதிய 

மதிப்பு சங்கிலிைளில் திறகன விரிவு டுத்த அடுத்த 5 ஆண்டுைளில் `75,000 பைாடிகய முதலீடு சசய்யவுள்ளதாை 

அம் ானி அறிவித்தார். 
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8. 2021ஆம் ஆண்டில் அதிை இகையசவளிக் குற்றச்சம் வங்ைள்  திவாகியுள்ள மாநிலம்/யூனியன் பிரபதசம் எது? 
அ. மகாராஷ்டிரா 

ஆ. கா்நாடகா  

இ. குஜராத் 

ஈ. உத்தர ெிரகதசம் 

✓ பதசிய குற்ற ஆவைக்ைாப் ைம் சவளியிட்டுள்ள தரவுைளின் டி, ைடந்த 2019ஆம் ஆண்டிலிருந்து 2021ஆம் ஆண்டில் 

இகையசவளிக் குற்றச்சம் வங்ைளின் எண்ணிக்கை 18.4% சதவீதம் அதிைரித்துள்ளது. ச ண்ைளுக்கு எதிரான 

இதுப ான்ற வைக்குைளின் எண்ணிக்கை 28% அதிைரித்துள்ளது. ைடந்த 2021ஆம் ஆண்டில்  திவான 52,974 

சம் வங்ைளில் 20.2 சதவீதம் ச ண்ைளுக்கு எதிரான குற்ற வைக்குைளாை  திவாகியுள்ளன. அதிை ட்சமாை 2,243 

வைக்குைளுடன் ைர்நாடைாவும், அகதத்சதாடர்ந்து மைாராஷ்டிரா மற்றும் உத்தரபிரபதசமும் உள்ளன. 

9. ‘GENESIS’ என்ற முவைவவத் சதாடங்கிய நடுவண் அகமச்சைம் எது? 
அ. வா்த்தகம் மற்றும் பதாழி ்துடற அடமச்சகம் 

ஆ. மின்னணு மற்றும் தகவ ் பதாழி ்நுட்ெ அடமச்சகம்  

இ. MSME அடமச்சகம் 

ஈ. க ்வி அடமச்சகம் 

✓ நடுவண் மின்னணு மற்றும் தைவல் சதாழில்நுட்  அகமச்சைமானது ̀ 750 பைாடி ரூ ாய்க்கும் அதிைமான சசலவில், 

புதுகமயான சதாடக்ைங்ைளுக்ைான (GENESIS) முகனகவ 2022 ஜூகலயில் அறிமுைப் டுத்தியது. இத்திட்டத்தின் 

கீழ், அடுத்த ஐந்து முதல் ஆறு ஆண்டுைளில் 10,000 துளிர்நிறுவல்ைகள நடுவைரசு ஊக்குவிக்கும். ‘GENESIS’ 

என் து இந்தியாவின் அடுக்கு–II மற்றும் அடுக்கு–III நைரங்ைளில் சவற்றிைரமான துளிர்நிறுவல்ைகள 

ஆதரிப் தற்கும் உருவாக்குவதற்கும் ஒரு பதசிய அளவிலான சதாழில்நுட்  ரீதியான சதாடக்ைத் தளமாை விளங்கும். 

10. கைவிகனப்ச ாருட்ைள் சைாள்கை–2022–க்கு ஒப்புதலளித்துள்ள மாநிலம்/யூனியன் பிரபதசம் எது? 
அ. ஜம்மு–காஷ்மீா் 

ஆ. இராஜஸ்தான்  

இ. ஹிமாச்ச  ெிரகதசம் 

ஈ. கா்நாடகா 

✓ இராஜஸ்தான் மாநில அகமச்சரகவ அம்மாநில முதலகமச்சர் அபசாக் சைலாட் தகலகமயில் கைவிகனப் 

ச ாருட்ைள் சைாள்கை–2022–க்கு ஒப்புதலளித்தது. இராஜஸ்தான் கைவிகனக்சைாள்கை – 2022இன் பநாக்ைம் 

மாநிலம் முழுவதும் உள்ள ஆறு இலட்சம் கைவிகனஞர்ைளுக்கு அதிைாரமளிப் தாகும். இப்புதிய சைாள்கையின்கீழ், 

ஒவ்பவார் ஆண்டும் டிசம் ர் மாதத்தில் பதசிய அளவிலான கைவிகனப்ச ாருட்ைள் வாரம் ஏற் ாடு சசய்யப் ட்டு, 

கைவிகனஞர்ைளுக்கு  ாராட்டு சதரிவிக்ைப் டும். 
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செய்தித்தாள் நடப்பு நிகழ்வுகள்  

1. இந்திய – ைடபலாரக் ைாவல் கடயின் கூட்டுப் யிற்சி “அபியாஸ்-01/22” சசன்கனயில் நகடச ற்றது. 

இந்திய – ைடபலாரக் ைாவல்  கடயின் கூட்டுப் யிற்சி “அபியாஸ்-01/22” சசன்கனயில் நகடச ற்றது. இருநாட்டு 

ைடற் கடயின் திறன்ைகள சவளிப் டுத்தும் வகையிலும், கூட்டு நடவடிக்கைைகள வலுப் டுத்தும் வகையிலும் இப் 

 யிற்சி நகடச ற்றது. பமலும் ைடபலார பதடுதல் மற்றும் மீட்பு உள்ளிட்ட நடவடிக்கைைகள பமம் டுத்தும் 

வகையிலும், இந்தப் யிற்சி நடத்தப் ட்டது. ைடற் கடயின்  ல்பவறு உத்திைள், ைடத்தப் ட்ட ைப் லில் இருக்கும் 

ஊழியர்ைகள மீட் து, சைாள்களச் சம் வங்ைளுக்கு எதிரான நடவடிக்கை ஆகியகவ சதாடர் ாை இந்தப்  யிற்சி 

முக்கியமாை பமற்சைாள்ளப் ட்டது. 

4 நாள்  யைம் பமற்சைாள்ளும் அசமரிக்ைாவின் ைடபலாரக் ைாவல் கடயின் ைப் ல் ைட்டர் மிட்சைட், நல்சலண்ை 

அடிப் கடயில் சசன்கன வந்தகடந்தது. 

 

2. 200 ஆதிதிராவிட- ைங்குடியின விவசாயிைள் நிலம் வாங்ை `10 பைாடி மானியம். தமிழ்நாடு அரசு உத்தரவு 

தமிைநாட்டில் 200 ஆதிதிராவிட மற்றும்  ைங்குடியின சமுதாயத்கதச் பசர்ந்த விவசாயிைள் நிலம் வாங்ை `10 பைாடி 

மானியம் வைங்கி அரசு உத்தரவிட்டுள்ளது. பமலும், மானியம் ச றுவதற்ைான நி ந்தகனைளும் 

சவளியிடப் ட்டுள்ளன. இதுகுறித்து, ஆதிதிராவிடர் மற்றும்  ைங்குடியினர் நலத்துகற கூடுதல் தகலகமச் சசயலர் 

சவளியிட்ட உத்தரவு: 

நிலமற்ற ஆதிதிராவிட மற்றும்  ைங்குடியின மக்ைளின் சமூை, ச ாருளாதார நிகலயில் பமம் ாடு அகடயும் 

வகையில், அவர்ைள் வாங்கும் நிலத்தின் விகலயில் 50 சதவீதம் அல்லது அதிை ட்சம் `5 இலட்சம் வகர மானியம் 

வைங்ைப் டும் என்று சட்டப்ப ரகவயில் அறிவிக்ைப் ட்டது. இதன் டி, `10 பைாடி மானியத்தில் 200 நிலமற்ற 

விவசாயத்சதாழிலாளர்ைள்  யன்ச றுவர் எனத்சதரிவிக்ைப் ட்டது. 

இத்திட்டத்கதச் சசயல் டுத்துதற்ைான உத்தரவு சவளியிடப் ட்டுள்ளது. இதற்ைான  ரிந்துகரைள், தாட்பைா நிர்வாை 

இயக்குநர் தரப்பிலிருந்து அரசுக்கு அனுப்பி கவக்ைப் ட்டிருந்தது. அதன் டி, நிதிைள் ஒதுக்கீடு சசய்யப் டுகின்றன. 

என்சனன்ன தகுதிைள்? ஆதிதிராவிட இனத்கதச்பசர்ந்த மைளிருக்கு முன்னுரிகம அளிக்ைப் டும். மைளிர் அல்லாத 

குடும் ங்ைளில் ைைவர் அல்லது மைன்ைளுக்கு மானியம் வைங்ைப் டும். வயது வரம்பு 18 முதல் 65-க்குள் இருக்ை 

பவண்டும். விண்ைப் தாரர் விவசாயத்கதத் சதாழிலாைக் சைாண்டவராைவும், விவசாயக்கூலி சசய் வராைவும் 

இருக்ைபவண்டும். விண்ைப் தாரர் மற்றும் அவரது குடும் த்தினர் தாட்பைா திட்டத்தின்கீழ் இதுவகர மானியம் 

ஏதும் ச ற்றிருக்ைக்கூடாது. 

ஒருவர் ஒருமுகற மட்டுபம மானியம் ச றத் தகுதி கடத்தவர். ஒரு திட்டத்தின்கீழ் ஒருமுகற மானிய உதவி 

ச ற்றால் பின்னரவர் தாட்பைா சசயல் டுத்தும் ச ாருளாதார பமம் ாட்டுத் திட்டத்தின்கீழ்  யன்ச ற தகுதியற்றவர் 

ஆவார். விண்ைப் தாரர்ைள் வாங்ை உத்பதசித்துள்ள நிலத்கத விண்ைப் தாரபர சதரிவு சசய்யபவண்டும். நிலம் 

விற் கன சசய் வர் ஆதிதிராவிடர் அல்லது  ைங்குடியினர் அல்லாத பிற இனத்கதச் பசர்ந்தவராை இருக்ை 

பவண்டும். இந்தத் திட்டத்தின்கீழ், நிலமற்றவர்ைள் அதிை ட்சமாை 2.5 ஏக்ைர் நஞ்கச நிலம் அல்லது 5 ஏக்ைர் புஞ்கச 

நிலம் வாங்ைலாம். 

சார் திவாளர் அலுவலை இகையதளம் வாயிலாை அல்லது பநரில் நிலத்தின் வழிைாட்டி மதிப்பு மற்றும் சந்கத 

மதிப்பு ச றப் டபவண்டும். நிலத்தின் சந்கத மதிப்பீட்டின் டி, திட்டத்சதாகையில் 50% அல்லது அதிை ட்சமாை `5 

இலட்சம் வகர மானியம் விடுவிக்ைப் டும். 

விண்ைப் ம் சசய்த மைளிரின் ச யரில் அல்லது மைன்ைள் அல்லது ைைவர் ச யரில் மட்டுபம வாங்ைப் டும் நிலம் 

 திவு சசய்யப் டபவண்டும். மானியத்திட்டத்தின்கீழ் வாங்ைப் டும் நிலங்ைளுக்கு 100% முத்திகரத்தாள்,  திவுக் 

ைட்டைத்தில் விலக்ைளிக்ைப் டுகிறது. வாங்ைப் டும் நிலத்கத விண்ைப் தாரர் 10 ஆண்டுைளுக்கு விற் கன 

சசய்யக்கூடாது. எனபவ, நிலம் வாங்கியவுடன் தாட்பைா மாவட்ட பமலாளர்ைள் சார் திவாளர்ைளிடம் சதரிவித்து 

நிலத்கத 10 ஆண்டுைளுக்கு விற் கன சசய்ய முடியாத டி வில்லங்ைம் ஏற் டுத்த பவண்டும். 
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சசன்கனயில் பூஜ்ஜியம்: விண்ைப்பிக்கும்  யனாளிைகளத் பதர்வுசசய்ய மாவட்ட ஆட்சியர் தகலகமயில் குழு 

அகமக்ைப் ட பவண்டும். சமாத்தமாை ஆதிதிராவிடர் வகுப்க ச் பசர்ந்த 162  யனாளிைளுக்கும்,  ைங்குடியினர் 

வகுப்க ச் பசர்ந்த 38 ப ருக்கும் மானியம் வைங்ை திட்டம் வகுக்ைப் ட்டுள்ளது. இதில், அதிை ட்சமாை திருவாரூர் 

மாவட்டத்தில்  த்துப்  யனாளிைகளத் பதர்வுசசய்ய திட்டமிடப் ட்டுள்ளது. சசன்கனயில்  யனாளிைளின் 

எண்ணிக்கை பூஜ்ஜியம் ஆகும். 

 

3. கீைடி அைைாய்வு: தந்தத்தாலான மணி ைண்சடடுப்பு 

சிவைங்கை மாவட்டம் கீைடியில் நகடச ற்று வரும் எட்டாம் ைட்ட அைைாய்வில் தந்தத்தாலான ச ரிய மணி 

ைண்சடடுக்ைப் ட்டது. கீைடி, சைாந்தகை, அைரம் ஆகிய மூவிடங்ைளில் தமிைை சதால்லியல்துகற சார்பில் 8ஆம் ைட்ட 

அைைாய்வுப் ணி நடந்து வருகிறது. ஏற்சைனபவ கீைடியில் 10 குழிைள் பதாண்டப் ட்டு, சுடுமண்ைாலான 

மனிதத்தகல உருவம், தந்தத்தாலான  ைகட, ைாதணி, ைண்ைாடி மணிைள் உள்ளிட்ட ச ாருள்ைள் 

ைண்டறியப் ட்டன. தற்ப ாது தந்தத்தாலான ச ரிய மணி ைண்சடடுக்ைப் ட்டுள்ளது. உருகள வடிவில் உள்ள இந்த 

மணியில்  ல சுருள்ைள் ைாைப் டுகின்றன. இந்த மணியின் நீளம் 5.6 சசமீ, சமாத்த விட்டம் 4 சசமீ ஆை உள்ளது. 

அதில் இருந்த துகளயின் விட்டம் 1.3 சசமீ இதன் பமற் ரப்பு சமருபைற்றப் ட்டு சமன்கமயாை ைாைப் ட்டது. 

இருமுகனைளும் தட்கடயாை உள்ளன. 

 

4. சசன்கன ஓ ன்  ட்டம் சவன்ற லிண்டா 

சசன்கன ஓ ன் WTA 250 சடன்னிஸ் ப ாட்டி ஒற்கறயர் பிரிவில் சசக் குடியரகசச் பசர்ந்த  திபனழு வயது 

வீராங்ைகன லிண்டா ஃபுருவிர்படாவா சாம்பியன்  ட்டத்கத கைப் ற்றினார்.  

தமிழ்நாடு அரசு, டிஎன்டிஏ, WTA இகைந்து நடத்திய இந்தப் ப ாட்டியின் இறுதிச்சுற்று நுங்ைம் ாக்ைம் எஸ்டிஏடி 

சடன்னிஸ் கமதானத்தில் நகடச ற்றது.  ர ரப் ாை நகடச ற்ற இறுதிச்சுற்றில் 4-6, 6-3, 6-4 என சவற்றி 

ச ற்றார் லிண்டா. லிண்டா ஃபுருவிர்படாவா சவன்ற முதல் WTA சாம்பியன்  ட்டம் சசன்கன ஓ ன் ஆகும். 

சாம்பியன்  ட்டம் சவன்ற லிண்டாவுக்கு `26 இலட்சமும், 2ஆவது இடம் ச ற்ற மைதா லிபனட்டுக்கு `15.7 லட்சமும் 

 ரிசுத்சதாகையாை வைங்ைப் ட்டன. சாம்பியன்  ட்டம் சவன்ற லிண்டா, தரவரிகசயில் 74ஆவது இடத்துக்கு 

முன்பனறினார். இதன்மூலம் தரவரிகசயில் இடம்ச ற்றுள்ள முதல் 100 வீராங்ைகனைளில் குகறந்த வயது 

சைாண்ட வீராங்ைகன என்கிற ச ருகமகய லிண்டா அகடந்துள்ளார். 
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1. ‘மாவட்ட மாற்றுத்திறனாளிகள் மறுவாழ்வு மமயம்’ என்பது எந்த நடுவண் அமமச்சகத்தின் முமனவாகும்? 
அ. சமூக நீதி மற்றும் அதிகாரமளித்தல் அமமச்சகம்  

ஆ. சட்டம் மற்றும் நீதித்துறை அமமச்சகம் 

இ. அறிவியல் மற்றும் ததாழில்நுட்ப அமமச்சகம் 

ஈ. சுகாதாரம் மற்றும் குடும்பநல அமமச்சகம் 

✓ நடுவண் சமூக நீதி மற்றும் அதிகாரமளித்தல் அமமச்சர் Dr வீரரந்திர குமார், ஒன்பது மாதிரி மாவட்ட மாற்றுத் 

திறனாளிகள் மறுவாழ்வு மமயங்கமைத் ததாடங்கிமவத்தார். அமவ மாதிரி மாவட்ட மாற்றுத்திறனாளிகள் 

மறுவாழ்வு மமயங்கைாக அண்மமயில் ரமம்படுத்தப்பட்டன. கடந்த 20 ஆண்டுகைாக மாற்றுத்திறனாளிகளுக்கு 

பயனுள்ை மறுவாழ்வுச் ரசமவகமை வழங்குவதற்காக இம்மாவட்ட மாற்றுத்திறனாளிகள் மறுவாழ்வு மமயங்கள் 

நிறுவப்பட்டன. 

2. ‘உலகைாவிய தூய ஆற்றல் நடவடிக்மகக்கான கருத்துக்கைத்மத’ நடத்தும் நகரம் எது? 
அ. புது தில்லி 

ஆ. பிட்ஸ்பா்க்  

இ. பாாிசு 

ஈ. ரராம் 

✓ நடுவண் அறிவியல் மற்றும் ததாழில்நுட்ப அமமச்சர் ஜிரதந்திர சிங், அதமரிக்காவின் பிட்ஸ்பர்க்கில் நமடதபறும் 

உலகைாவிய தூய ஆற்றல் நடவடிக்மகக்கான கருத்துக்கைத்தில் பங்ரகற்கும் இந்தியக்குழுமவ வழிநடத்த 

உள்ைார். தூய ஆற்றமலக் கண்டுபிடித்தல் மற்றும் அதமன பயன்பாட்டுக்குக் தகாண்டுவருதமல விமரவுபடுத்து 

–வதற்கான வழிகமைப்பற்றி விவாதிக்க 30 நாடுகமைச்ரசர்ந்த அமமச்சர்கள் இந்த நிகழ்வில் பங்ரகற்பார்கள். 

3. NITI ஆரயாக் ரபான்று மாநில அைவிலான அமமப்மப அமமக்கவுள்ைதாக அறிவித்துள்ை மாநிலம் எது? 
அ. ரகரளா 

ஆ. மகாராஷ்டிரா  

இ. ததலுங்கானா 

ஈ. ரமற்கு வங்காளம் 

✓ மகாராஷ்டிர மாநில அரசு NITI ஆரயாக் ரபான்று ஓர் அமமப்மப அமமக்க திட்டமிட்டுள்ைதாக அறிவித்துள்ைது. 

மாநிலத்தின் பல்ரவறு துமறகளில் விரிவான தரவுப் பகுப்பாய்வு மற்றும் முடிவுகமை எடுப்பதற்கு இந்த அமமப்பு 

தபாறுப்பாகும். NITI ஆரயாக் இரதரபான்ற சிக்கல்களில் ஒரு விரிவான ஆய்மவ ரமற்தகாண்டு ஒரு கருவிமய 

உருவாக்கியது. பல்ரவறு துமறகளின் ஒன்ரறாதடான்று ததாடர்புமடய தரவுகள் சிறந்த முமறயில் முடிதவடுக்கும் 

தசயல்முமறக்காக பகுப்பாய்வு தசய்யப்படுகின்றன. 

4. 2022ஆம் ஆண்டு நிலவரப்படி, இலங்மகக்கு அதிக அைவில் இருதரப்பு கடன் வழங்கும் நாடு எது? 
அ. சீனா 

ஆ. இந்தியா  

இ. ஆஸ்திரரலியா 

ஈ. அதமாிக்கா 
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✓ 2022இன் 4 மாதங்களுக்குள் தமாத்தமாக $968 மில்லியன் அதமரிக்க டாலர்கமை கடனாக வழங்கியதன்மூலம், 

சீனாமவ விஞ்சி இலங்மகக்கு மிகப்தபரிய இருதரப்பு கடன் வழங்கும் நாடாக இந்தியா மாறியுள்ைது. 2017 முதல் 

2021 வமரயிலான ஐந்து ஆண்டுகளில் இலங்மகக்கு மிகப்தபரிய இருதரப்பு கடன் வழங்குபவராக சீனா தனது 

நிமலமயத் தக்கமவத்துக்தகாண்டுள்ைது. ஆசிய வைர்ச்சி வங்கியானது 2021இல் $610 மில்லியன் அதமரிக்க 

டாலர்கமை வழங்கியதன்மூலம் கடந்த ஐந்து ஆண்டுகளில் மிகப்தபரிய பலதரப்பு கடன் வழங்குநராக மாறியது. 

5. உலக மல்யுத்த சாம்பியன்ஷிப்பில் நான்கு பதக்கங்கமை தவன்ற முதல் இந்தியர் யார்? 

அ. விரனஷ் ரபாகத் 

ஆ. பஜ்ரங் புனியா  

இ. பபிதா குமாாி 

ஈ. கீதா ரபாகத் 

✓ அண்மமயில் தபல்கிரரடில் நடந்த உலக மல்யுத்த சாம்பியன்ஷிப் ரபாட்டியில் ஆடவர் 65 கிகி பிரிவில் இந்தியாவின் 

பஜ்ரங் புனியா தவண்கலம் தவன்றார். இந்தப் பதக்கத்தின்மூலம், உலக மல்யுத்த சாம்பியன்ஷிப்பில் நான்கு 

பதக்கங்கமை தவன்ற முதல் இந்தியர் என்ற தபருமமமய பஜ்ரங் புனியா தபற்றார். அவர், 2013இல் தவண்கலம், 

2018இல் தவள்ளி மற்றும் 2019இல் தவண்கலம் தவன்றார். மற்தறாரு இந்திய மல்யுத்த வீராங்கமனயான 

விரனஷ் ரபாகத் தபண்களுக்கான 53 கிகி பிரிவில் தவண்கலப் பதக்கத்மத மகப்பற்றினார். 

6. நடப்பாண்டின் (2022) உலக ரதங்காய் நாளுக்கானக் கருப்தபாருள் என்ன? 
அ. Growing coconut for a better future and life  

ஆ. Nutritional benefits of Coconut 

இ. Sustainable Nature of Coconut  

ஈ. Consuming Coconut and Eradicating Malnutrition 

✓ உலகம் முழுவதும் தசப்.2ஆம் ரததியன்று உலக ரதங்காய் நாைாக அனுசரிக்கப்படுகிறது. “Growing coconut for a 

better future and life” என்பது நடப்பாண்டு (2022) உலக ரதங்காய் நாளுக்கானக் கருப்தபாருைாகும். ரதங்காய்கள் 

எல்ரலாராலும் விரும்பப்படும் மிகவும் பிரபலமான உணவுப்தபாருைாகும். இந்த நாள், நம் அன்றாட வாழ்வில் 

ரதங்காய்களின் முக்கியத்துவத்மதயும் நலத்திற்கு அமவ பயக்கும் நன்மமகமையும் எடுத்துக்காட்டுகிறது. 

7. இராமன் மகரசரச விருதுகளுடன் ததாடர்புமடயது எது? 
அ. இதழியல் 

ஆ. சமூக ரசமவ  

இ. விமளயாட்டு 

ஈ. நாடகக்கமல 

✓ ‘இராமன் மகரசரச விருது’ ஆசியாவின் ரநாபல் பரிசாகக் கருதப்படுகிறது. காலஞ்தசன்ற பிலிப்மபன்ஸ் அதிபரின் 

தபயரால் இந்த விருது வழங்கப்படுகிறது. இது தன்னலமற்ற ரசமவகமை ரமற்தகாள்ளும் ஆசியாவில் உள்ை 

தனிநபர்கள் அல்லது நிறுவனங்களுக்கு ஆண்டுரதாறும் வழங்கப்படுகிறது. ஆசிய மக்களுக்காக தன்னலமற்ற 

ரசமவ புரிந்த உலகத்தின் ரவரவறு பகுதியில் வாழ்ந்து வரும் நால்வருக்கு இந்த ஆண்டுக்கான (2022) விருது 

வழங்கப்பட்டுள்ைது. 
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8. அண்மமயில், முழுமமயாக டிஜிட்டல் வங்கி அம்சம் நிமறந்த மாவட்டமாக மாறிய ஆலப்புமழ அமமந்துள்ை 

மாநிலம் எது? 
அ. தமிழ்நாடு 

ஆ. ரகரளம்  

இ. குஜராத் 

ஈ. உத்தர பிரரதசம் 

✓ ரகரை மாநிலத்தின் ஐந்தாவது முழுமமயாக டிஜிட்டல் வங்கி அம்சம் நிமறந்த மாவட்டமாக ஆலப்புமழ மாறியுள்ைது. 

இதமன இந்திய ரிசர்வ் வங்கி (RBI) அறிவித்துள்ைது. இந்த முமனவின் ஒருபகுதியாக, மாவட்டத்தில் உள்ை 29 

வங்கிகளின் 26 இலட்சம் வங்கிக்கணக்குள் கடன்–பற்றட்மட, இமணயவழி வங்கிச்ரசமவ, திறன்ரபசிவழி 

வங்கிச்ரசமவ, யுபிஐரபான்ற ஏரதனும் ஓர் எண்ம ரசமவயுடன் இமணக்கப்பட்டுள்ைது. திருச்சூர், ரகாட்டயம், 

பாலக்காடு மற்றும் காசர்ரகாடு ஆகிய இடங்களில் வங்கிச்ரசமவகள் ஏற்கனரவ எண்மமயமாக்கப்பட்டுள்ைன. 

9. SEBI–இன் மறுசீரமமக்கப்பட்ட இமணயவெளிப்பாதுகாப்பு ததாடர்பான உயர்மட்டக்குழுவின் தமலவர் (2022 

தசப்டம்பர்) யார்? 
அ. நவீன் குமாா் சிங்  

ஆ. அமஜ தியாகி 

இ. நந்தன் நிரலகனி 

ஈ. சுபாஷ் சந்திர கா்க் 

✓ இந்திய பங்கு மற்றும் பரிவர்த்தமன வாரியம் (SEBI) இமணயவெளிப்பாதுகாப்பு ததாடர்பான உயர்மட்டக்குழுமவ 

மறுசீரமமத்துள்ைது; தற்ரபாது 6 உறுப்பினர்கமைக்தகாண்ட இக்குழு, ரதசிய முதன்மம தகவல் உட்கட்டமமப்பு 

பாதுகாப்பு மமயத்தின் (NCIIPC) தமலமம இயக்குநர், நவீன் குமார் சிங் தமலமமயில் இருக்கும். SEBI மற்றும் 

மூலதனச்சந்மதக்கான இமணயதவளிப் பாதுகாப்பு முமனவுகமை ரமற்பார்மவயிடுதல் மற்றும் வழிகாட்டுதல் 

ஆகிய பணிகள் இந்தக் குழுவிற்கு வழங்கப்பட்டுள்ைது. 

10. 2022ஆம் ஆண்டின் சூப்பர் புயல் என்றமழக்கப்படும் வலுவான தவப்பமண்டலப் புயலான, ‘ஹின்னம்ரநார்’ 

தாக்கிய நாடு எது? 
அ. சீனா 

ஆ. பிலிப்மபன்ஸ் 

இ. ஜப்பான்  

ஈ. நியூசிலாந்து 

✓ 2022ஆம் ஆண்டின் வலுவான தவப்பமண்டலப் புயலான சூப்பர் புயல், ‘ஹின்னம்ரநார்’ என்று தபயரிடப்பட்டது. 

இந்தப் புயலின் காரணமாக ரமமல பசிபிக் தபருங்கடலில் மணிக்கு 241 கிமீட்டர் ரவகத்தில் காற்று வீசுகிறது. இது 

வமக–5 புயலாக வமகப்படுத்தப்பட்டது; இது அைவில் மிகவுரிய வமகப்பாடாகும். இச்சூறாவளி ஜப்பான் தீவுகமை 

ரநாக்கி நகர்வதால் ரமலும் வலுவாகும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. ஜப்பானின் வானிமல ஆய்வு நிறுவனம் 

தவள்ைம், கனமமழ, நிலச்சரிவு மற்றும் இடியுடன் கூடிய மமழ உள்ளிட்ட எச்சரிக்மககமை விடுத்துள்ைது. 
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செய்தித்தாள் நடப்பு நிகழ்வுகள்  

1. தசன்மனயில் உள்ை நடுவண் ரதால் ஆராய்ச்சி நிறுவனத்தில் ரதால்துமறயின் திறன்ரமம்பாட்டுக்கான ஸ்ரகல் 

தசயலிமய தர்ரமந்திர பிரதான் தவளியிட்டார் 

ரதால் ததாழிற் துமறயின் ரவமலவாய்ப்புத் ரதமவகள், திறன்ரமம்பாடு, கற்றல், மதிப்பீடு ஆகியவற்றுக்கு ஓரிடத் 

ரதர்வு வழங்கும் ரதால்துமற ஊழியர்களுக்கான திறன் மதிப்பீட்டுச் சான்றிதழ் (ஸ்ரகல்) ஸ்டுடிரயா தசயலிமய 

தசன்மனயில் உள்ை CSIR–CLRI நிகழ்ச்சியில், மத்திய கல்வி, திறன் ரமம்பாடு மற்றும் ததாழில்முமனரவார் துமற 

அமமச்சர் தர்ரமந்திர பிரதான் தவளியிட்டார். 

ரதால் ததாழிற்துமறயில் பயிற்சி தபறுரவாருக்கு வடிவமமத்தல் மற்றும் தயாரித்தளிப்பதற்காக ரதால் திறன் துமற 

கவுன்சில் இச்தசயலிமய உருவாக்கியுள்ைது. இவ்வமமப்பின் அலுவலகத்திலிருந்து நவீன ததாழில்நுட்பத்துடன் 

கூடிய ஸ்டுடிரயாமூலம் இமணயதைம் வழியாக வகுப்புகள் நடத்தப்படும். ரதால் ததாழிற்துமறயில் ஆர்வமுள்ை 

அமனத்து வயதினரும், இந்த ஸ்ரகல் தசயலிமய பயன்படுத்திக்தகாள்ைலாம். 

 

2. புவிசார் குறியீடுதபற்ற மதுமர மல்லி மற்றும் பாரம்பரிய மலர்கள் மஸ்கட் நகருக்கு ஏற்றுமதி தசய்யப்பட்டன 

புவிசார் குறியீடுதபற்ற தபாருட்களின் ஏற்றுமதிமய அதிகரிக்கும் முயற்சியாக மதுமர மல்லி மற்றும் நிலக்ரகாட்மட, 

திண்டுக்கல், மதுமரக்கருரக உள்ை பகுதிகமைச்ரசர்ந்த பாரம்பரிய மலர்கைான முல்மல, பிச்சிப்பூ, பட்டன் ரராஜா, 

சாமந்தி, மரிக்தகாழுந்து, துைசி, தாமமர, பன்னீர் ரராஜா, அல்லி ஆகியமவ இன்று மஸ்கட் நகருக்கு ஏற்றுமதி 

தசய்யப்பட்டன. நடுவணரசின் ரவைாண் & பதப்படுத்தப்பட்ட உணவுப்தபாருட்களுக்கான ஏற்றுமதி ரமம்பாட்டு 

ஆமணயம் இதமன ரமற்தகாண்டது. 

 

3. மருத்துவ சிகிச்மச முமறகள் பரிமாற்றம்: தமிழ்நாடு-ரமகாலயா இமடரய ஒப்பந்தம் 

மருத்துவ சிகிச்மச முமறகமை பரஸ்பரம் பரிமாறிக்தகாள்வதற்கான புரிந்துணர்வு ஒப்பந்தம் தமிழ்நாடு, ரமகாலயா 

இமடரய தசன்மனயில் மகதயாப்பமானது. 

ரமகாலய மாநில சுகாதாரக் குழுவினர் தமிழ்நாட்டிலுள்ை சிறப்பு மருத்துவ கட்டமமப்புகள், தசயல்பாடுகமை கண்டு 

அறிந்து, சிறப்பான மருத்துவத் திட்டங்களின் தசயல்பாடுகமை பார்மவயிட்டு, அதமன அவர்கைது மாநிலத்தில் 

தசயல்படுத்தவுள்ைனர். குறிப்பாக, தமிழ்நாடு மருத்துவ ரசமவகள் கழகம்மூலம் வழங்கப்படும் ரசமவகள், அதன் 

பல்ரவறு கட்டமமப்புகள், மருந்துக்கிடங்குகள் ஆகியவற்றின் தசயல்பாடுகமை அறிந்து அமத ரமகாலயா 

மாநிலத்தில் தசயல்படுத்தத் திட்டமிட்டுள்ைனர். 

‘மக்கமைத்ரதடி மருத்துவம்’ திட்டம், ‘இன்னுயிர் காப்ரபாம் - நம்மமக்காக்கும் 48’ ஆகிய திட்டங்களின் 

தசயல்பாட்மடயும், தமிழ்நாட்டிலுள்ை நகர்ப்புற ஆரம்ப சுகாதார நிமலயங்கள், ஆரம்ப சுகாதார நிமலயங்கள், 

துமண சுகாதார நிமலயங்களின் தசயல்பாடுகமையும் பார்மவயிடவுள்ைனர். 

ரமகாலய மாநிலத்தில் மமலவாழ் மக்கள் அதிகமுள்ைனர். அந்த மாநிலத்தில் இயற்மக வைங்கள் நிமறந்துள்ைன. 

தமிழ்நாடு, ரமகாலய மாநிலங்களிமடரய மருத்துவ முமறகமை பரிமாறிக்தகாள்வதற்கும், மமலவாழ் மக்களுக்கு 

தரமான மருத்துவ ரசமவகமை வழங்குவதற்கும் புரிந்துணர்வு ஒப்பந்தம் மகதயழுத்தாகியுள்ைது. 

 

4. பள்ளிக்குழந்மதகளுக்கு காமல உணவு: தசயலிமூலம் கண்காணிப்பு 

பள்ளிக்குழந்மதகளுக்கு காமல உணவு முமறயாக விநிரயாகிக்கப்படுகிறதா? என்பது குறித்து தசயலிமூலம் 

அதிகாரிகள் கண்காணித்து வருகின்றனர். 1 முதல் 5ஆம் வகுப்பு வமரயுள்ை அரசுப் பள்ளிக்குழந்மதகளுக்கு 

காமல சிற்றுண்டி திட்டத்மத முதலமமச்சர் மு க ஸ்டாலின் கடந்த 15-ஆம் ரததி ததாடங்கி மவத்தார். ‘சிஎம்.13 எப் 

எஸ்’ என்ற தசயலிமூலம் அதிகாரிகள் கண்காணிக்கிறார்கள். 
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5. நிமறவு தபறுகிறது ததன்ரமற்குப் பருவமமழ: வானிமல ஆய்வு மமயம் 

இரண்டு நாள்களில் ததன்ரமற்குப் பருவமமழ விமடதபறுவது ததாடங்கும் என்று இந்திய வானிமல ஆய்வு 

மமயம் ததரிவித்துள்ளது. 

ஜூன் 1 முதல் தசப்டம்பர் 30 வமர ததன்ரமற்குப்பருவமமழ காலமாக உள்ைது. இந்த ஆண்டு ஜூன் 1 முதல் தசப்.19 

வமர இந்தியாவில் 872.7 மிமீ மமழ தபய்துள்ைது. இது வழக்கத்மதவிட 7% அதிகம். எனினும் அதிகைவில் தநல் 

உற்பத்தி தசய்யப்படும் உத்தர பிரரதசம், பிகார் உட்பட 8 மாநிலங்களில் ரபாதிய அைவு மமழதபய்யவில்மல. 

இந்நிமலயில், வடரமற்கு இந்தியா மற்றும் குஜராத் மாநிலம் கட்ச் பகுதிகளில் இருந்து இரண்டு நாள்களில் 

ததன்ரமற்குப்பருவமமழ நிமறவு தபறுவதற்கு சாதகமான சூழல் உருவாகி வருகிறது என்று இந்திய வானிமல 

ஆய்வு மமயம் ததரிவித்துள்ைது. 
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1. அண்மைச் செய்திகளில் இடம்செற்ற, ‘மாயா’ என்ெது கீழ்க்காணும் எந்த விலங்கின் முதல் குள ானிங் ஆகும்? 
அ. காட்டு ஆா்க்டிக் ஓநாய்  

ஆ. ஒற்றறக்ககாம்பு காண்டாமிருகம் 

இ. ச ாறைமந்தி 

ஈ. கானமயிை் 

✓ சீனாவைச் ளெர்ந்த சிளனாஜீன் என்ற உயிரித்சதாழில்நுட்ெ நிறுைனம், ஆர்க்டிக் ஓநாய் ஒன்வற குள ானிங்மூலம் 

சைற்றிகரமாக உருைாக்கி ொதவன ெவடத்துள் து. இந்த ஆர்க்டிக் ஓநாய்க்கு, ‘மாயா’ என்று செயரிடப்ெட்டுள் து. 

உலகில் குள ானிங் முவறயில் பிறந்த முதல் ஆர்க்டிக் ஓநாய் இதுைாகும். அரிதான மற்றும் அழிந்துைரும் உயிர் 

இனங்கவ ப் ொதுகாப்ெதில், ‘குள ானிங்’ முவற ஒரு ொதவனயாக கருதப்ெடுகிறது. 

✓ ‘மாயா’வை உருைாக்க ெயன்ெடுத்தப்ெட்ட அடிப்ெவட செல் ஒரு செண் ஆர்க்டிக் ஓநாயின் ளதால் மாதிரியிலிருந்து 

எடுக்கப்ெட்டது. அது ை ரத் ளதவையான முட்வட ஒரு செண் நாயிடமிருந்து செறப்ெட்டது. அதன் ைாடவகத்தாயாக 

ஒரு பீகிள் இன நாய் வி ங்கியது. 

2. ‘CM தா வைசி’ (முதலவமச்ெருக்குத் சதரிவிக்கவும்) என்ற இவையத த்வதத் சதாடங்கியுள்  மாநிலம் எது? 
அ. குஜராத் 

ஆ. அஸ்ஸாம் 

இ. மணிப்பூா்  

ஈ. ஒடிஸா 

✓ மணிப்பூர் மாநில முதலவமச்ெர் N பிளரன் சிங் ெமீெத்தில், ‘CM Da Haisi’ (முதலவமச்ெருக்குத் சதரிவிக்கவும்) என்ற 

இவையத த்வதத் சதாடங்கி வைத்தார். சொதுமக்களிடமிருந்து புகார்கள் மற்றும் குவறகவ ப் செறுைதற்கு இது 

எண்ணுகிறது. புகார்தாரர்கள் தங்கள் புகார்களின் நிவலவயச் ெரிொர்க்கலாம். முதலவமச்ெர் செயலகத்தில் உள்  

சொதுமக்கள் குவறதீர் மற்றும் ஊழல் தடுப்புப்பிரிவும் ெம்ெந்தப்ெட்ட துவறகளுடன் கூட்டிவைந்து ெணியாற்ற இந்த 

இவையத த்வதப் ெயன்ெடுத்தும். 

3. ‘அஸ்தானா’ என்ெது எந்த நாட்டின் புதிய தவலநகரமாகும்? 
அ. துா்க்கமனிஸ்தான் 

ஆ. கஜகஸ்தான்  

இ. ஆப்கானிஸ்தான் 

ஈ. உஸ்கபகிஸ்தான் 

✓ கஜகஸ்தானின் அதிெர் காசிம்–ளஜாமார்ட் ளடாகாளயவ், அதிெரின் ெதவிக்காலத்வதக் கட்டுப்ெடுத்தும் ஒரு ெட்டத்தில் 

வகசயழுத்திட்டார்; அளதாடு நாட்டின் தவலநகரத்திற்கு அதன் ெவழய செயரான, ‘அஸ்தானா’வைச் சூட்டினார். 

இம்மளொதா அதிெரின் அதிகாரத்வத ஐந்திலிருந்து 7 ஆண்டுக ாக நீட்டிக்கிறது. எந்தசைாரு அதிெரும் இரண்டாம் 

முவறயாக ெதவிக்குப் ளொட்டியிடுைவதயும் இது தடுக்கிறது. இம்மளொதா தவலநகரத்தின் செயவர, ‘அஸ்தானா’ 

என்று மீண்டும் நிறுவியுள் து. அஸ்தானாவின் செயர் கடந்த 2019ஆம் ஆண்டில் நூர்–சுல்தான் என மாற்றப்ெட்டது; 

அது, அப்ளொவதய அதிெர் நர்சுல்தான் நெர்ொளயவின் நிவனைாக மாற்றம் செய்யப்ெட்டது. 
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4. இந்தியா, ஐக்கிய அரபு அமீரகம் (UAE) மற்றும் பிரான்ஸ் ஆகிய நாடுகள் தங்களின் முதல் முத்தரப்பு சைளியுறவு 

அவமச்ெர்களின் கூட்டத்வத கீழ்க்காணும் எந்த நகரத்தில் நடத்தின? 
அ. புது திை்ைி 

ஆ. துபாய் 

இ. நியூயாா்க்  

ஈ. பாாிஸ் 

✓ இந்தியா, ஐக்கிய அரபு அமீரகம் (UAE) மற்றும் பிரான்ஸ் ஆகிய நாடுகள் தங்க து முதல் முத்தரப்பு சைளியுறவு 

அவமச்ெர்கள் கூட்டத்வத நியூயார்க்கில் ஐக்கிய நாடுகள் சொதுச்ெவெ கூட்டத்சதாடரில் நடத்தின. உத்திொர் 

ெங்கா ர்கள் மற்றும் UNSC உறுப்பினர்களுக்கு இவடளய செயலில் கருத்துப்ெரிமாற்றத்வத வமயமாகக்சகாண்டு, 

அரசியல் புரிைதற்கான ெமகால ைழிகள்குறித்து அவமச்ெர்கள் விைாதித்தனர். இந்திய சைளியுறவுத்துவற அவமச்ெர் 

சஜய்ெங்கர் ஐக்கிய நாடுகள் சொதுச்ெவெத்தவலைவரச் ெந்தித்து, உலகம் முழுைதும் உள்  சைளியுறவுத்துவற 

அவமச்ெர்களுடன் இருதரப்புச் ெந்திப்புகவ  நடத்தினார். 

5. 2022ஆம் ஆண்டில், ‘குள ாெல் ஃபின்சடக் மாநாட்வட’ நடத்தும் இந்திய நகரம் எது? 

அ. புது திை்ைி 

ஆ. அகமதாபாத் 

இ. மும்றப  

ஈ. கபங்களூரு 

✓ இந்திய ளதசிய சகாடுப்ெனவுக் கழகம் (NPCI), இந்திய ளதசிய சகாடுப்ெனவுக் கவுன்சில் (PCI) மற்றும் ஃபின்சடக் 

கன்ைர்சஜன்ஸ் கவுன்சில் ஆகியைற்றால் குள ாெல் ஃபின்சடக் ஃசெஸ்ட் ஏற்ொடு செய்யப்ெட்டுள் து. இதில் மத்திய 

நிதியவமச்ெர் நிர்மலா சீதாராமன், இந்திய ரிெர்வ் ைங்கி ஆளுநர் ெக்திகாந்த தாஸ் ஆகிளயார் கலந்துசகாண்டனர். 

நிவலயான நிதிச்சூழவலக் கட்டிசயழுப்புைதற்கு ெசுவம நிதியத்தில் உள்  ைாய்ப்புகவ ப் ெயன்ெடுத்திக் 

சகாள்ளுமாறு நடுைண் நிதியவமச்ெர் நிதியியல் சதாழில்நுட்ெத் துவறக்கு அவழப்புவிடுத்தார். 

6. 2022ஆம் ஆண்டில், இந்தியாவில், ‘தாய் ைர்த்தக கண்காட்சி’ நவடசெற்ற இடம் எது? 
அ. மும்றப 

ஆ. றைதராபாத்  

இ. றமசூா் 

ஈ. வாரணா ி 

✓ சதலுங்கானா மற்றும் தாய்லாந்து இவடளய ைலுைான உறவுகவ  உருைாக்கும் ளநாக்கத்துடன், சென்வனயில் 

உள்  தாய்லாந்து ைர்த்தக வமயம் ஐதராொத்தில் தனது முதல் ைர்த்தக கண்காட்சிவயத் சதாடங்கியது. ைர்த்தக 

கண்காட்சி, தாய்லாந்து நிறுைனங்களுக்கும் வைதராொத் ைணிக ெமூகத்திற்கும் இவடளய ைணிக உறவுகவ  

ை ர்ப்ெதில் கைனம் செலுத்தும். இருதரப்பு ைர்த்தகத்வத அதிகரிக்கும் விதமாக சதலுங்கானா மாநில அரசுக்கும் 

தாய்லாந்தின் ைர்த்தக அவமச்ெகத்துக்கும் இவடளய ஏற்சகனளை புரிந்துைர்வு ஒப்ெந்தம் செய்யப்ெட்டுள் து. 

7. அண்மைச் செய்திகளில் இடம்செற்ற, பிதர்கனிகா ளதசியப்பூங்கா அவமந்துள்  மாநிலம் எது? 
அ. சமற்கு வங்கம்  ஆ. ஒடிஸா  

இ. பீகாா்   ஈ. ஆந்திர பிரசத ம் 
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✓ பிதர்கனிகா ளதசியப்பூங்காைானது ஒடிஸா மாநிலத்தில் அவமந்துள் து. இது ெல்ளைறு அரிய மற்றும் அழிந்துைரும் 

ைனவுயிரிகவ த் தன்னகத்ளத சகாண்டுள் து. ெமீெத்தில் பிதர்கனிகா ளதசியப்பூங்காவில், 122 கூடுகளில் இருந்து 

3,700 உைர்நீர் முதவலகள் பிறந்தன. அறிக்வகயின்ெடி, கடந்த 2021ஆம் ஆண்டில் மட்டும், 84 கூடுகளில் இருந்து 

சுமார் 2,500 முதவலகள் பிறந்தன. 

8. ளைாஸ்டாக் – 2022 என்ற ெலதரப்புப் பயிற்சிமய நடத்தும் நாடு எது? 
அ.  ீனா 

ஆ. ரஷ்யா  

இ. அகமாிக்கா 

ஈ. ஆஸ்திசரைியா 

✓ ெலதரப்பு உத்திொர் முக்கியத்துைம் ைாய்ந்த இராணுைப் ெயிற்சி, ‘ளைாஸ்டாக் – 2022’ ரஷ்யாவில் சதாடங்கியுள் து. 

இப்ெயிற்சியானது ெங்ளகற்கும் அவனத்து இராணுைக்குழுக்கள் மற்றும் ொர்வையா ர்கவ  ஒருங்கிவைப்ெவத 

ளநாக்கமாகக் சகாண்டுள் து. 7/8 ளகார்க்கா வரபிள்ஸ் துருப்புகவ  உள் டக்கிய இந்திய இராணுைக்குழு, 

கூட்டு க ப்ெயிற்சிகள் மற்றும் ளொர்ப் ெயிற்சிகள் உள்ளிட்ட கூட்டுப்ெயிற்சிகவ  ளமற்சகாள்கிறது. 

9. திசெத்திய மக்க ாட்சி நாள் சகாண்டாடப்ெடும் தர்மஷாலா அவமந்துள்  இந்திய மாநிலம்/UT எது? 
அ. அருணா ் ை பிரசத ம் 

ஆ. ைிமா ் ை பிரசத ம்  

இ.  ிக்கிம் 

ஈ. மணிப்பூா் 

✓ திசெத்திய மக்க ாட்சி நா ானது செப்டம்ெர்.2 அன்று தர்மொலாவில், புறநிவல அரொங்கமாக திசெத்திய அரொங்கம் 

ஆனதின் சதாடக்கத்வதக் குறிக்கும் ைவகயில் சகாண்டாடப்ெடுகிறது. தர்மொலாவில் உள்  புறநிவல திசெத்திய 

அரசின் நடுைண் திசெத்திய நிர்ைாகம், உலகம் முழுைதும் உள்  ஒரு இலட்ெத்திற்கும் ளமற்ெட்ட அகதிகவ  

நிர்ைகித்து ைருகிறது. இது தலாய் லாமா மற்றும் நாடுகடத்தப்ெட்ட அவனத்து திசெத்தியர்களின் இல்லமாக 

வி ங்குகிறது. இந்த ஆண்டு, திசெத்திய மக்க ாட்சி நாளின் 62ஆைது ஆண்டு விழா சகாண்டாடப்ெட்டது. 

10. கரிமமற்ற அணுைாற்றலிலிருந்து தயாரிக்கப்ெடும் வைட்ரஜனுக்குப் செயர் என்ன? 
அ. ப ்ற  றைட்ரஜன் 

ஆ. கவள்றள றைட்ரஜன் 

இ. இளஞ் ிவப்பு றைட்ரஜன்  

ஈ. ஆரஞ்சு றைட்ரஜன் 

✓ கரிமமற்ற அணுைாற்றலிலிருந்து உற்ெத்தி செய்யப்ெடும் கரிமமற்ற வைட்ரஜன் இளஞ்சிவப்பு (பிங்க்) வைட்ரஜன் 

என்று அவழக்கப்ெடுகிறது. இ ஞ்சிைப்பு வைட்ரஜவன மின்னாற்ெகுப்பு மூலமாகவும் தயாரிக்கலாம்; அவ்ைாறு 

தயாரிப்ெதற்கு அணுமின் நிவலயங்கள்மூலம் மின்ொரம் ைழங்கப்ெட ளைண்டும். ெச்வெ வைட்ரஜவன உற்ெத்தி 

செய்ய, மின்ெகுப்பிகள் ைழங்கப்ெட்டு, காற்றாவல அல்லது சூரிய ஆற்றல்மூலம் மின்ொரம் ைழங்கப்ெடுகிறது. 
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செய்தித்தாள் நடப்பு நிகழ்வுகள்  

1. ெரக்குப் ளொக்குைரத்து ளெவைகளில் அதிக செயல்திறவன ஊக்குவிக்கும் நடுைண் ெரக்குப் ளொக்குைரத்து 

சகாள்வகக்கு நடுைண் அவமச்ெரவை ஒப்புதல் 

பிரதமர் தவலவமயிலான மத்திய அவமச்ெரவை ளதசிய ெரக்குப்ளொக்குைரத்து சகாள்வகக்கு ஒப்புதலளித்துள் து. 

இந்தக் சகாள்வகயானது ெரக்குப் ளொக்குைரத்துத் துவறக்கான கட்டவமப்வெ ைகுத்துள் து.  இந்தக் சகாள்வக, 

பிரதமரின் விவரவு ெக்தி ளதசிய செருந்திட்டத்வத செயல்ெடுத்துைவத இலக்காகக் சகாண்டுள் து.   

இக்சகாள்வகயின்மூலம் ெரக்குப் ளொக்குைரத்து மற்றும் மனித ை ங்கவ  ஒழுங்குெடுத்தும் செயல்முவறகள், 

ஒழுங்குமுவற கட்டவமப்பு, திறன்ளமம்ொடு ஆகியைற்றின்மூலம் செயல்திறவனக் சகாண்டுைருைதற்கு 

திட்டமிடப்ெட்டுள் து. விவரவுெடுத்தப்ெட்ட அவனைவரயும் உள் டக்கிய ை ர்ச்சிக்காக சதாழில்நுட்ெ ரீதியாக 

செயல்ெடுத்தப்ெட்ட, ஒருங்கிவைந்த, செலவு-திறனுள் , சநகிழ்ச்சியான, நிவலயான மற்றும் நம்ெகமான ெரக்குப் 

ளொக்குைரத்து சுற்றுச்சூழல் அவமப்வெ உருைாக்குைளத இதன் ளநாக்கமாகும். 

2030ஆம் ஆண்டுக்குள் உலக ாவிய அ வுளகால்களுடன் ஒப்பிடக்கூடிய ைவகயில் இந்தியாவில் ெரக்குப் 

ளொக்குைரத்தில் கட்டைத்வத குவறப்ெது, செயல்திறன் குறியீட்டு தரைரிவெவய ளமம்ெடுத்தி, 2030-க்குள் முதல் 

25 நாடுகளில் ஒன்றாக சகாண்டுைருைது, திறவமயான ெரக்குப்ளொக்குைரத்து சுற்றுச்சூழல் அவமப்புக்கான தரவு 

ொர்ந்த சொறிமுவறவய உருைாக்குைது ஆகியவை இதன் ளநாக்கமாகும். 

ளதசிய ெரக்குப்ளொக்குைரத்து சகாள்வக, இந்திய அரசின் ெல்ளைறு அவமச்ெகங்கள்/துவறகள், சதாழிற்துவற 

ெங்குதாரர்கள் மற்றும் கல்வியா ர்களுடன் ெலசுற்று ஆளலாெவனகள் நடத்தப்ெட்டு, உலக ாவிய சிறந்த 

நவடமுவறகவ  அறிந்துசகாள்ளும் ஓர் ஆளலாெவன செயல்முவறயின்மூலம் உருைாக்கப்ெட்டுள் து. இந்தக் 

சகாள்வக செயல்ொட்டுக்கு ைரும்ளொது, குறு, சிறு, நடுத்தர சதாழில் நிறுைனங்கள், விைொயிகள் ஆகிளயாருக்கு 

ெயனளிக்கும். 

 

2. இந்திய சொரு ாதார ை ர்ச்சி 7%-க்கும் அதிகமாக இருக்கும்: தவலவமப் சொரு ாதார ஆளலாெகர் 

நடப்பு நிதியாண்டில் இந்திய சொரு ாதார ை ர்ச்சி 7 ெதவீதத்துக்கும் அதிகமாக இருக்கும் என்று நடுைைரசின் 

தவலவமப் சொரு ாதார ஆளலாெகர் அனந்த நாளகஸ்ைரன் சதரிவித்துள் ார். 

இதுசதாடர்ொக அைர் ளமலும் கூறியதாைது: COVID ெரைல், ரஷ்யா-உக்வரன் இவடயிலான ளொர் ஆகியைற்றால் 

ஏற்ெட்டுள்  பின்விவ வுகவ  உலகம் எதிர்சகாண்டு ைருகிறது. இவை ை ர்ச்சிவயப் ொதிக்கின்றன. இந்த 

ஆண்டு ஜனைரி மாதம் சைளியிடப்ெட்ட சொரு ாதார ஆய்ைறிக்வகயில், நடப்பு நிதியாண்டில் இந்திய சொரு ாதார 

ை ர்ச்சி 8 முதல் 8.5 ெதவீதமாக இருக்கும் என்று மதிப்பிடப்ெட்டது. சமாத்த உள்நாட்டு உற்ெத்தி 7.2 ெதவீதமாக 

இருக்கும் என்று ரிெர்வ் ைங்கி மதிப்பிட்டுள் து. விவரவில் இதன் மறுமதிப்பீடு இறங்குமுகமாக இருக்கும் என்று 

சில ஆய்ைா ர்கள் சதரிவிக்கின்றனர். 

கடந்த ஜனைரி மாதம் சொரு ாதார ை ர்ச்சிகுறித்து ளமற்சகாள் ப்ெட்ட மதிப்பீடு தற்ளொது ெரிந்துள் து. அதன்ெடி, 

இந்த நிதியாண்டில் சொரு ாதார ை ர்ச்சி 7 ெதவீதத்துக்கும் அதிகமாக இருக்கும். இத்தொப்தத்தின் (10 ஆண்டுகள்) 

எஞ்சிய ஆண்டுகளில் சொரு ாதார ை ர்ச்சிவய 7 ெதவீதமாக தக்கவைக்கும் ைவகயில், இந்தியா நல்ல நிவலயில் 

உள் து என்றார் அைர். 

 

3. ஆஸ்கருக்கான இந்தியாவின் அதிகாரபூர்ை ெரிந்துவர, ‘செல்ளலா ளஷா’ 

ஆஸ்கர் விருதுக்கான இந்தியாவின் அதிகாரபூர்ை ெரிந்துவரயாக குஜராத்தி சமாழியின், ‘செல்ளலா ளஷா’ என்ற 

திவரப்ெடம் ளதர்ந்சதடுக்கப்ெட்டுள் து. 

95ஆைது ஆஸ்கர் விழா 2023 மார்ச்.12-ஆம் ளததி அசமரிக்காவின் லாஸ் ஏஞ்ெலீஸ் நகரத்தில் நவடசெறவுள் து. 

அந்த விழாவுக்காக இந்தியா ொர்பில் அனுப்ெப்ெடும் திவரப்ெடத்வதத் ளதர்ந்சதடுக்கும் நடைடிக்வககவ  இந்திய 
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திவரப்ெடக் கூட்டவமப்பு ளமற்சகாண்டு ைந்தது. அக்கூட்டவமப்பின் ெதிளனழு உறுப்பினர்கவ க்சகாண்ட குழு 

இந்த நடைடிக்வகயில் ஈடுெட்டது. இந்நிவலயில், ஆஸ்கர் விழாவுக்கான இந்தியாவின் அதிகாரபூர்ை ெரிந்துவரயாக 

‘செல்ளலா ளஷா’ திவரப்ெடம் ளதர்ந்சதடுக்கப்ெட்டுள் தாக FFI தவலைர் சதரிவித்தார். அைர் ளமலும் கூறுவகயில், 

“ெல்ளைறு சமாழிகவ ச் ளெர்ந்த 13 திவரப்ெடங்கள் ஆய்வுசெய்யப்ெட்டன. பிரம்மாஸ்த்ரா, தி காஷ்மீர் ஃவெல்ஸ், 

அளனக், ஜுண்ட், ெதாய் ளைா, ராக்சகட்ரி ஆகிய ஹிந்தி திவரப்ெடங்களும், இரவின் நிழல் (தமிழ்), RRR (சதலுங்கு), 

அெராஜிளதா (ைங்கசமாழி), செல்ளலா ளஷா (குஜராத்தி) உள்ளிட்டவையும் ஆய்வுசெய்யப்ெட்டன. இறுதியில் 

‘செல்ளலா ளஷா’ திவரப்ெடத்வத அதிகாரபூர்ைமாகப் ெரிந்துவரக்க குழுவின் அவனத்து உறுப்பினர்களும் 

ஒருமனதாக ஒப்புதல் சதரிவித்தனர்” என்றார். 

ெடத்தின் கவதக்க ம்: 

குஜராத்தின் கிராமப்புறத்தில் ைசிக்கும் 9 ையது சிறுைன், திவரப்ெடங்கள் மீது ஆர்ைம்சகாண்டு திவரயரங்கில் 

உள்  ஊழியர்களுக்குக் குவறந்த ெைத்வதக் சகாடுத்து புசராஜக்ஷன் அவறயில் இருந்து திவரப்ெடங்கவ க் 

கண்டு ளகாவடக்காலத்வதக் கழிப்ெவத அடிப்ெவடயாகக்சகாண்டு, ‘செல்ளலா ளஷா’ ெடம் எடுக்கப்ெட்டுள் து. ொன் 

நளின் இப்ெடத்வத இயக்கியுள் ார். சித்தார்த் ராய் கபூர் தயாரித்துள் ார். அப்ெடம் அக்.14ஆம் ளததியன்று திவரக்கு 

ைரவுள் து. 

 

https://www.winmeen.com/tnpsc-tamil-current-affairs/


விண்மீன்.காம்                                      2022 செப்டம்பர் 22 
   

 

நடப்பு நிகழ்வுகள்                                           1 

1. IHCI என்ற உயர் இரத்தவழுத்தக் கட்டுப்பாட்டு முனைவு ததாடங்கப்பட்ட நாடு எது? 
அ. அமெரிக்கர 

ஆ. இந்தியர  

இ. இந்ததரதேசியர 

ஈ. வங்கரளததசெ் 

✓ ததசிய சுகாதார இயக்கத்தின்கீழ் இந்திய உயர் இரத்தவழுத்தக் கட்டுப்பாட்டு முனைவுமூலம் தேற்தகாள்ளப்படும் 

தபரளவிலாை திட்டத்திற்காக இந்தியாவிற்கு ஐக்கிய நாடுகள் விருது கினடத்துள்ளது. ‘இந்திய உயர் இரத்தவழுத்த 

கட்டுப்பாட்டு முனைவு’ என்பது இந்தியாவின் ததசிய சுகாதாரத் திட்டத்தின்கீழ் தெயலில் இருக்கும் ஒரு முனைவு 

ஆகும். இது நடுவண் சுகாதார அனேச்ெகம், இந்திய ேருத்துவ ஆராய்ச்சிக் கழகம் (ICMR), ோநில அரசுகள் ேற்றும் 

உலக சுகாதார நிறுவைம்–இந்தியா ஆகியவற்றுக்கு இனடதயயாை கூட்டு முயற்சியாகும். 

2. ‘குற்றவியல் நனடமுனற (அனடயாளம்)’ ேதொதாவுடன் ததாடர்புனடய நடுவண் அனேச்ெகம் எது? 
அ. சட்டெ் ெற்றுெ் நீதித்துறற அறெச்சகெ் 

ஆ. உள்துறற அறெச்சகெ்  

இ. மெண்கள் ெற்றுெ் குழந்றதகள் தெெ்ெரட்டு அறெச்சகெ் 

ஈ. சமூக நீதி ெற்றுெ் அதிகரரெளித்தல் அறெச்சகெ் 

✓ விொரனைக் காவலர்கள் னகதிகளின் பதயாதேட்ரிக் விவரங்கனளச் தெகரிக்க உதவும் குற்றவியல் நனடமுனற 

(அனடயாளம்) ேதொதா, 2022–ஐ நடுவைரசு அறிவித்துள்ளது. இந்தச் ெட்டம், 2022 ஏப்ரலில் நாடாளுேன்றத்தால் 

நினறதவற்றப்பட்டது. ஒரு குற்றத்தின் விொரனையின்தபாது ஒரு நபரின் அளவீடுகள் அல்லது நிழற்படங்கனள 

ஆவைப்படுத்த உத்தரவிட இந்தச் ெட்டம் ஒரு நீதியரெருக்கு அதிகாரேளிக்கிறது. 

3. ெமூக பங்குச் ெந்னதக்காை விரிவாை கட்டனேப்னப தவளியிட்டுள்ள நிறுவைம் எது? 
அ. RBI 

ஆ. SEBI  

இ. NITI ஆதயரக் 

ஈ. நடுவண் நிதியறெச்சகெ் 

✓ இந்திய பங்குகள் ேற்றும் பரிவர்த்தனை வாரியோைது (SEBI) ெமூக பங்குச்ெந்னதக்காை விரிவாை கட்டனேப்னப 

தவளியிட்டுள்ளது. இது ஒரு இலாபதநாக்கற்ற நிறுவைத்திற்காை பதிவு ேற்றும் ஆவைங்கனள தவளிப்படுத்தல் 

ததனவகளுக்காை குனறந்தபட்ெத் ததனவகனளக் குறிப்பிடுகிறது. மூலதைச் ெந்னத ஒழுங்குமுனற அனேப்பாை 

SEBI, ெமூக பங்குச்ெந்னதக்காை விதிகனள ெமூக நிறுவைங்களுக்கு நிதி திரட்ட கூடுதல் வழினய வழங்குவதற்கு 

முன்ைதர அறிவித்திருந்தது. 

4. அண்னேயில் தவளியிடப்பட்ட SCALE தெயலி, கீழ்க்காணும் எந்தத் துனறயில் உள்ள ஊழியர்களுக்கு திறன் 

தேம்பாட்டுக்காை தீர்வுகனள வழங்குகிறது? 
அ. ஜவுளி 

ஆ. தரேியங்கி 

இ. ததரல்  

ஈ. ெிே்ேணுவியல் 
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✓ ததால் ததாழிற்துனறயின் தவனலவாய்ப்புத் ததனவகள், திறன்தேம்பாடு, கற்றல், ேதிப்பீடு ஆகியவற்றுக்கு ஓரிடத் 

ததர்வு வழங்கும் ததால் துனற ஊழியர்களுக்காை திறன் ேதிப்பீட்டு ொன்றிதழ் (SCALE (Skill Certification 

Assessment for Leather Employees)) தெயலினய தென்னையில் உள்ள CSIR– CLRI நிகழ்வில், நடுவண் கல்வி, 

திறன் தேம்பாடு ேற்றும் ததாழில்முனைதவார் துனற அனேச்ெர் தர்தேந்திர பிரதான் தவளியிட்டார். ததால் ததாழில் 

துனறயில் பயிற்சி தபறுதவாருக்கு வடிவனேத்தல் ேற்றும் தயாரித்தளிப்பதற்காக ததால் திறன் துனற கவுன்சில், 

இந்தச் தெயலினய உருவாக்கியுள்ளது. 

5. அண்னேய ஆசிய வளர்ச்சிக்கண்தைாட்டத்தின் புதுப்பிப்பின்படி, 2022–23–க்காை இந்தியாவின் தபாருளாதார 

வளர்ச்சிக் கணிப்பு என்ை? 

அ. 8.2% 

ஆ. 7.6% 

இ. 7.0%  

ஈ. 6.8% 

✓ ஆசிய வளர்ச்சி வங்கி (ADB) அண்னேயில் அதன் ஆசிய வளர்ச்சிக் கண்தைாட்டத்தின் தேம்பட்ட பதிப்னப 

தவளியிட்டது. அந்த அறிக்னகயின்படி, 2022–23–க்காை இந்தியாவின் தபாருளாதார வளர்ச்சிக் கணிப்பு ஏப்ரல் 

ோதத்தில் ேதிப்பிடப்பட்ட 7.5%இலிருந்து 7%ஆக குனறக்கப்பட்டுள்ளது. இந்தியாவின் பைவீக்கம் எதிர்பார்த்தனத 

விட நினலயாைதாக ோறியுள்ளது; தேலும், நாையக் தகாள்னகயாைது நுகர்தவாரின் வாங்கும் ஆற்றனல 

சினதக்கும் விதோக உள்ளது என்று அவ்வறிக்னக கூறுகிறது. 

6. எந்த நாட்டில் நடந்ததாகக் கூறப்படும் ேனித உரினேமீறல்கள் குறித்த அறிக்னகனய ஐக்கிய நாடுகள் (UN) அனவ 

தவளியிட்டுள்ளது? 
அ. இந்தியர 

ஆ. சீேர  

இ. அமெரிக்கர 

ஈ. ஆஸ்திதரலியர 

✓ சீைா தைது வடதேற்கு ஜின்ஜியாங் பிராந்தியத்தில் உய்குர் ேற்றும் பிற இசுலாமிய இை சிறுபான்னேயிைனர 

குறினவத்து ேனித உரினே மீறல்களில் ஈடுபட்டதாக ததரிவித்த ஐக்கிய நாடுகள் (UN) அனவயின் அறிக்னகக்கு 

பதிலளித்துள்ளது. பல்லாண்டுகளாக தெயல்பாட்டில் உள்ள இந்த அறிக்னக அண்னேயில்தான் தவளியிடப்பட்டது. 1 

மில்லியனுக்கும் அதிகோை சிறுபான்னே இை உறுப்பிைர்கள் ோற்று கல்வி நினலயங்களுக்கு வலுக்கட்டாயோக 

அனுப்பப்பட்டதாக அவ்வறிக்னக கூறுகிறது. 

7. அண்னேச் தெய்திகளில் இடம்தபற்ற, ‘ஜிக்யாொ 2.0’ என்ற நிகழ்வுடன் ததாடர்புனடய துனற எது? 
அ. நிதியியல் 

ஆ. அறிவியல் ெற்றுெ் மதரழில்நுட்ெெ்  

இ. விறளயரட்டு 

ஈ. இறச 

✓ ஜிக்யாொ 2.0 திட்டத்தின்கீழ், ‘புதுப்பிக்கத்தக்க எரிதபாருளுக்காை ஜிக்யாொ திட்டம்’ குவாலியரில் உள்ள சிந்தியா 

கன்யா வித்யாலயா பள்ளி ோைாக்கருக்காக தடராடூனில் அனேந்துள்ள CSIR–இந்திய தபட்தராலிய நிறுவைத்தில் 

தவற்றிகரோக ஏற்பாடு தெய்யப்பட்டது. உைவுக்குப் பயன்படாத தாவர எண்தைய்கள், பயன்படுத்தப்பட்ட ெனேயல் 

எண்தைய் & தநகிழிக்கழிவுகனள பல்தவறு வனகயாை எரிதபாருட்களாக பயன்படுத்துவதற்காக உருவாக்கப்பட்ட 

பல்தவறு ததாழில்நுட்பங்கனள தவளிக்தகாைர்வதத இந்தத் திட்டத்தின் முதன்னே தநாக்கோகும். 
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8. அண்னேயில், உள்நாட்டில் தயாரிக்கப்பட்ட ேதுவின் விற்பனைக்கு அனுேதி தந்த இந்திய ோநிலம் எது? 
அ. குஜரரத் 

ஆ. ெிதசரரெ்  

இ. ெஞ்சரெ் 

ஈ. சிக்கிெ் 

✓ மிதொரம் மாநில அனேச்ெரனவ உள்நாட்டில் வினளயும் திராட்னெனய ததறலாக பதப்படுத்தி ெந்னதயில் கட்டற்ற 

முனறயில் விற்க அனுேதி தந்துள்ளது. இயற்னக திராட்னெ முக்கியோக கிழக்கு மிதொரமில் உள்ள ொம்னப ேற்றும் 

ஹைாஹலான் பகுதிகளில் வளர்க்கப்படுகிறது. மிதொரம் ேது (தனட) வனரவு விதிகள், 2022 ஆைது ோநிலத்தில் 

கண்டிப்பாை முனறயில் அேல்படுத்தப்பட தவண்டும் என்று அம்ோநில முதலனேச்ெர் அறிவித்தார். 

9. கிொன் கடைட்னடனய (KCC) எண்ேேயோக்குவதற்காை தொதனைத் திட்டங்கனள, இந்திய ரிெர்வ் வங்கி, 

கீழ்க்காணும் எந்ததந்த ோநிலங்களில் தெயல்படுத்தவுள்ளது? 
அ. தெிழ்நரடு ெற்றுெ் தகரளர 

ஆ. ெத்திய ெிரததசெ் ெற்றுெ் உத்தர ெிரததசெ் 

இ. தெிழ்நரடு ெற்றுெ் ெத்திய ெிரததசெ்  

ஈ. ெத்திய ெிரததசெ் ெற்றுெ் தகரளர 

✓ கிொன் கடைட்னடகனள (KCC) எண்ேேயோக்குவதற்காை தொதனைத் திட்டங்கனள இந்திய ரிெர்வ் வங்கி (RBI) 

இம்ோதம் முதல் தமிழ்நாடு ேற்றும் ேத்தியபிரததெத்தின் ததர்ந்ததடுக்கப்பட்ட ோவட்டங்களில் தெயல்படுத்தும். இந்தத் 

திட்டத்னத ரிெர்வ் வங்கி புத்தாக்க னேயம் (RBIH) உருவாக்குகிறது. இது KCC அடிப்பனடயிலாை கடைளிப்னப 

மிகவும் திறனேயாைதாக்குவனத தநாக்கோகக் தகாண்டுள்ளது. தேலும் தெலவுகனளக் குனறப்பதன்மூலம் ஊர்ப் 

புற ேக்களினடதய கடதைாட்டத்னத இது தேம்படுத்துகிறது. 

10. இந்தியாவில் ததசிய ஆசிரியர் நாள் தகாண்டாடப்படுகிற தததி எது? 
அ. மசெ்டெ்ெர்.05  

ஆ. மசெ்டெ்ெர்.10 

இ. மசெ்டெ்ெர்.15 

ஈ. மசெ்டெ்ெர்.20 

✓ ஒவ்தவார் ஆண்டும் தெப்.5ஆம் தததி இந்தியா முழுவதும் ஆசிரியர் நாள் தகாண்டாடப்படுகிறது. இது, இந்தியாவின் 

முதல் குடியரசுத்துனைத்தனலவரும், இந்தியாவின் இரண்டாவது குடியரசுத்தனலவருோை டாக்டர் ெர்வபள்ளி 

இராதாகிருஷ்ைனின் பிறந்தநானளக் தகாண்டாடுகிறது. அவர், 1888ஆம் ஆண்டு தெப்டம்பர்.5ஆம் தததி பிறந்தார். 

ஆசிரியர் நாள் முதன்முதலில் 1962ஆம் ஆண்டு அனுெரிக்கப்பட்டது. உலக ஆசிரியர் நாள், ெர்வததெ ஆசிரியர் நாள் 

என்றும் அனழக்கப்படுகிறது; அது ஆண்டுததாறும் அக்.5 அன்று தகாண்டாடப்படுகிறது. 
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செய்தித்தாள் நடப்பு நிகழ்வுகள்  

1. தெப்.28 முதல் கம்தபாடியாவில் உலகத் திருக்குறள் ோநாடு 

கம்தபாடியா நாட்டில் தெப்.28 முதல் அக்.3ஆம் தததி வனர உலகத் திருக்குறள் ோநாடு நடக்கவிருக்கிறது. இந்த 

ோநாட்னடதயாட்டி, தெப்.29ஆம் தததி அங்தகார் நகரத்தில் திருவள்ளுவர் சினல திறக்கப்படுகிறது. கம்தபாடியா 

நாட்டின் தகேர் தோழியில் திருக்கு தவளியிடப்படுகிறது. 

 

2. இந்தியாவின் முதல் கடற்பசு பாதுகாப்பகம்: தமிழ்நாடு அரசு அறிவிக்னக 

இந்தியாவிதலதய முதல் கடற்பசு பாதுகாப்பகம், தமிழக கடற்கனரப் பகுதியில் (பாக் விரிகுடா) 448 ெதுர கிமீட்டரில் 

அனேயவுள்ளது. 

இதுததாடர்பாக தமிழ்நாடு அரசு தவளியிட்ட உத்தரவு: தமிழக கடதலாரப் பகுதிகளில் அழிந்துவரும் நினலயிலுள்ள, 

மிக அரிதாை கடற்பசு இைத்னதயும், அதன் கடல் வாழ்விடங்கனளயும் பாதுகாக்கும் தபாருட்டு, ேன்ைார் வனளகுடா, 

பாக் விரிகுடா பகுதியில் கடற்பசு பாதுகாப்பகம் அனேக்கப்படும் எை ெட்டப் தபரனவயில் அறிவிக்கப்பட்டது. இந்த 

அறிவிப்னபச் தெயல்படுத்தும் வனகயில், 448 ெதுர கிமீ பரப்பில் தஞ்ொவூர், புதுக்தகாட்னட ோவட்டங்களின் 

கடதலாரப் பகுதிகனள உள்ளடக்கிய பாக் விரிகுடாவில் கடற்பசு பாதுகாப்பகம் அறிவித்து தமிழ்நாடு அரசு 

அறிவிக்னக தெய்துள்ளது. 

கடற்பசுவின் சிறப்பு: உலகின் மிகப்தபரிய தாவர வனக கடல் பாலூட்டிகளாை கடற்பசுக்கள், கடற்புற்கனள உண்டு 

வளர்ந்து வருகின்றை. கடற்பசு, இைங்கனள பாதுகாப்பதைால், கடல் பகுதிகளுக்கு அடியில் உள்ள கடற்புற்கனள 

பாதுகாக்கவும், தேம்படுத்தவும், வளிேண்டல கார்பனை அதிகளவில் நினலப்படுத்தவும் உதவி தெய்கிறது. கடற்புல் 

படுனககள் வணிகரீதியாக ேதிப்புமிக்க பல மீன்கள் ேற்றும் கடல்வாழ் உயிரிைங்களுக்கு இைப்தபருக்கம் தெய்ய 

ஏதுவாகவும், உைவளிக்கும் இடோகவும் உள்ளது. 

பாக் விரிகுடானவதயாட்டிய கனரதயார ேக்கள் கடற்பசுக்கனள பாதுகாப்பதன் அவசியத்னதப் புரிந்துதகாண்டு, பல 

முனற மீன்பிடி வனலயில் சிக்கிய கடற்பசுக்கனள மீைவர்கள் தவற்றிகரோக கடலில் விட்டுள்ளைர். இனதப் 

பாராட்டி, தஞ்ொவூர், புதுக்தகாட்னட, இராேநாதபுரம் ோவட்டங்களில் அவர்களுக்கு அரசு ொர்பில் பாராட்டுச்ொன்றிதழ் 

அளிக்கப்பட்டுள்ளது. 

கடற்பசுக்கள் எண்ணிக்னக மிகவும் குனறந்துவருகின்றை. இப்தபாது சுோர் 240 கடற்பசுக்கள் ேட்டுதே இருப்பதாக 

ேதிப்பிடப்பட்டுள்ளது. அவற்றில் தபரும்பான்னேயாைனவ தமிழ்நாட்டின் கடற்கனரயில் காைப்படுகின்றை. 

எைதவ, கடற்பசுக்கள், அவற்றின் வாழ்விடத்னத அழிவிலிருந்து பாதுகாக்க உடைடித் ததனவ ஏற்பட்டுள்ளது. இந்த 

தநாக்கங்கனள நினறதவற்ற, பாக் விரிகுடாவில் கடற்பசு பாதுகாப்பகம் அனேத்து அறிவிக்னக தவளியிடப்பட்டுள்ளது. 

கட்டுப்பாடுகள் இல்னல: தமிழக அரசின் அறிவிக்னக மூலோக எந்ததவாரு புதிய கட்டுப்பாடுகள், நிபந்தனைகள் 

விதிக்கப்படப் தபாவதில்னல. கடற்பசு பாதுகாப்பகம் என்பது இந்தியாவிதலதய முதன்முதலாக அனேக்கப்படும் 

பாதுகாப்பகோகும். இதைால், தமிழ்நாட்டில் ேட்டுேல்லாேல், உலதகங்கிலும் உள்ள வை உயிரிை பாதுகாவலர்கள் 

அனைவரும் தபருனேதகாள்வர் என்று அரசின் உத்தரவில் ததரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. 
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1. ‘UPI லைட்’ க ொடுப்பனவு பரிவர்த்தலனயின் உச்சவரம்பு என்ன? 
அ. ரூ.1000 

ஆ. ரூ.500 

இ. ரூ.200  

ஈ. ரூ.100 

✓ இந்திய ரிசர்வ் வங்கி (RBI) ஆளுநர், சக்தி ொந்த தொஸ் சமீபத்தில் குள ொபல் ஃபின்கெக் ஃகபஸ்ட்-2022இல் மூன்று 

முக்கிய டிஜிட்ெல் க ொடுப்பனவு முலனவு ல த் கதொெங்கினொர். இந்த முலனவு ளில் UPIஇல் ரூளப  ெனட்லெ 

பயன்பொடு, UPI LITE, பொரத் பில்ளப - எல்லைதொண்டிய இரசீது க ொடுப்பனவு ள் ஆகியலவ அெங்கும். BHIM 

கசயலியில் UPI லைட்மூைம், பயனர் ள் இலையமற்ற பயன்முலறயில் சிறுமதிப்புள்  பரிவர்த்தலன ல  

கசய்யவியலும். UPI லைட்டின் க ொடுப்பனவு பரிவர்த்தலனயின் அதி பட்ச வரம்பு `200 ஆகும். 

2. ‘சர்வளதச லசல  கமொழி ள் நொள்’ அனுசரிக் ப்படுகிற ளததி எது? 
அ. செப்டம்பர்.20 

ஆ. செப்டம்பர்.23  

இ. செப்டம்பர்.25 

ஈ. செப்டம்பர்.27 

✓  ொதுள  ொளதொரின் மனித உரிலம ல  உைர்ந்துக ொள்வதில் லசல  கமொழி ளின் முக்கியத்துவம் குறித்த 

விழிப்புைர்லவ ஏற்படுத்துவதற் ொ  ஐக்கிய நொடு ளின் கபொதுச்சலப கசப்.23ஆம் ளததிலய சர்வளதச லசல  

கமொழி ள் நொ ொ  அறிவித்தது.  ெந்த 1951ஆம் ஆண்டு ளரொமில் உை   ொது ள  ொளதொர் கூட்ெலமப்பு நிறுவப்பட்ெ 

நொல  இந்த நொள் நிலனவுகூருகிறது. சர்வளதச  ொது ள  ொளதொர் வொரத்தின் ஒருபகுதியொ ,  ெந்த 2018ஆம் 

ஆண்டில் லசல  கமொழி ளின் சர்வளதச நொள் முதன்முதலில் க ொண்ெொெப்பட்ெது. 

3. அண்மைச் கசய்தி ளில் இெம்கபற்ற கி ொலி திருத்தத்துென் கதொெர்புலெய நெவடிக்ல  எது? 
அ. மின்ெரர வரகனங்களின் பயன்பரட்டட அதிகரிப்பது 

ஆ. டைட்ரரரஃப்ளூரரரகரர்பன்கடளக் குடைத்தல்  

இ. புதுப்பிக்கத்தக்க ஆை்ைல் நுகர்டவ அதிகரித்தல் 

ஈ. நிலக்கரி ஆடலகடளப் படிப்படியரக ஒழித்தல் 

✓ குளிர்பதன சொதனங் ளின் பயன்பொட்லெக்  ட்டுப்படுத்தும் விதமொ , அகமரிக்  கசனட், அண்லமயில் ஓளசொன் 

மொசுபொடு கதொெர்பொன  ெந்த 1987 மொண்ட்ரீல் கநறிமுலறக் ொன கி ொலி திருத்தத்திற்கு ஒப்புதைளித்தது. அடுத்த 

பதினொன்கு ஆண்டு ளில் HFC- ள் எனப்படும் லைட்ளரொபுள ொளரொ ொர்பன் ளின் உற்பத்தி மற்றும் பயன்பொட்லெ 

85% குலறக்  அந்தச் சர்வளதச ஒப்பந்தம் ளநொக் ம் க ொண்டுள் து. சீனொ, இந்தியொ, ரஷ்யொ உள்ளிட்ெ 130-க்கும் 

ளமற்பட்ெ நொடு ள் இந்த ஒப்பந்தத்லத முலறயொ  அங்கீ ரித்துள் ன. 

4. அண்லமச் கசய்தி ளில் இெம்கபற்ற, ‘நிைவு கவளிச்சம் (Moonlighting)’ என்பதுென் கதொெர்புலெய துலற எது? 
அ. விண்சவளி அைிவியல் 

ஆ. ரவடலவரய்ப்பு  

இ. உளவியல் 

ஈ. நிதியியல் 
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✓ இந்திய த வல் கதொழில்நுட்ப நிறுவனமொன விப்ளரொ தனது ளபொட்டி நிறுவனங் ளுக் ொ  ஒளர ளநரத்தில் பணி 

புரிவதொ க்  ண்ெறியப்பட்ெ 300 ஊழியர் ளின் ளவலைலயப் பறித்துள் து. இச்கசயல், ‘மூன்லைட்டிங்’ என்றும் 

அலைக் ப்படுகிறது. இந்த நலெமுலறயொனது ஆர்வத்தில் முரண்பொடு, தரவு ளின் மீறல் ள் மற்றும் நிறுவனத்தின் 

அறிவுசொர் கசொத்து மற்றும் கசொத்துக் ளின் தவறொன பயன்பொடு ஆகியவற்லற உருவொக் ைொம் என்று நிறுவனங் ள் 

அச்சங்க ொள்கின்றன. 

5. ‘ஸ்வளதஷ் தர்ஷன்’ திட்ெத்துென் கதொெர்புலெய நடுவண் அலமச்ச ம் எது? 

அ. கலரெ்ெரர அடமெ்ெகம் 

ஆ. சுை்றுலர அடமெ்ெகம்  

இ. சவளியுைவு அடமெ்ெகம் 

ஈ. தகவல் சதரடர்பு அடமெ்ெகம் 

✓ சுற்றுைொ அலமச்ச ம் இரொமொயை சுற்று, கபௌத்த சுற்று,  ெற் லரளயொர சுற்று மற்றும் பொலைவன சுற்று உள்ளிட்ெ 

15 சுற்றுைொ சுற்று ல  அதன் ‘ஸ்வளதஷ் தர்ஷன்’ திட்ெத்தின்கீழ் அலெயொ ம்  ண்டுள் து. 

✓ நடுவண் சுற்றுைொ மற்றும்  ைொச்சொரத்துலற அலமச்சர் ஜி கிஷன் கரட்டி, ‘அம்ளபத் ர் சுற்லற’ பயணித்து 

 ொண்பதற் ொன சிறப்பு சுற்றுைொ இரயிலை அறிவித்தொர். இந்த இரயில் ெொக்ெர் பி ஆர் அம்ளபத் ருென் கதொெர்புலெய 

முக்கிய இெங்  ொன ளமொவ் (அவர் பிறந்த இெமொன இந்தூரில் உள்  Dr அம்ளபத் ர் ந ர்), இைண்ென் (அவர் 

தங்கியிருந்து படித்த இெம்), நொக்பூர் (படித்த இெம்), தில்லி ( ொைமொன இெம்) மற்றும் இறுதியொ  மும்லப (அவர் 

த னம் கசய்யப்பட்ெ இெம்) இெங் ல  உள் ெக்கி பயணிக்கும். 

6. ஆசிய பசிபிக் பிரொந்தியத்தில், சிறந்த கதொழில்நுட்ப லமயங் ளின் பட்டியலில் இரண்ெொவது இெத்தில் உள்  

இந்திய ந ரம் எது? 
அ. சபங்களூரு  

ஆ. மும்டப 

இ. சென்டன 

ஈ. டைதரரபரத் 

✓ குஷ்ளமன் மற்றும் ளவக்ஃபீல்டின் அறிக்ல யின்படி, சிறந்த கதொழில்நுட்ப லமயங் ளின் பட்டியலில் ஆசிய பசிபிக் 

பிரொந்தியத்தில் கபங் ளூரு இரண்ெொவது இெத்லதப் பிடித்துள் து. சீனொவின் கபய்ஜிங் முதலிடத்தில் உள் து. 

“Tech Cities: The Global Intersection of Talent and Real Estate” என்ற தலைப்பிைொன அறிக்ல , உை ம் முழுவதும் 

உள்  115 கவவ்ளவறு, ‘கதொழில்நுட்ப ந ரங் ல ’ ஆய்வு கசய்தது. மற்ற மூன்று இந்திய ந ரங்  ொன கசன்லன, 

தில்லி மற்றும் லைதரொபொத் அடுத்த மூன்று இெங் ளில் உள் ன. APAC-இன் 14 ந ரங் ளின் பட்டியலில் மும்லப 

மற்றும் புளன எட்டு மற்றும் ஒன்பதொவது இெங் ளில் உள் ன. 

7. லிஸ் டிரஸ் என்பார் கீழ்க்காணும் எந்த நொட்டின் புதிய பிரதமரொ  நியமிக் ப்பட்ெொர்? 
அ. பிரரன்ஸ் 

ஆ. ஐக்கிய இரரெ்ெியம் (UK)  

இ. ஆஸ்திரரலியர 

ஈ. செர்மனி 

✓ ஐக்கிய இரொச்சியத்தின் புதிய பிரதமரொ  பலைலமவொத  ட்சியின் தலைவர் லிஸ் ட்ரஸ் நியமிக் ப்பட்ெொர். ஜூலை 

மொதம் ளபொரிஸ் ஜொன்சன் பதவி விைகிய பின்னர், ஆளும் பலைலமவொத  ட்சியின் உட் ட்சி தலைலமப்ளபொட்டியில் 

47 வயதொன லிஸ் ட்ரஸ் தனது ளபொட்டியொ ரொன முன்னொள் நிதியலமச்சர் ரிஷி சுனக்ல  ளதொற் டித்தொர். கதரசொ 

ளம மற்றும் மொர் கரட் தொட்சலரத் கதொெர்ந்து இங்கிைொந்தின் மூன்றொவது கபண் பிரதமரொ  லிஸ் ட்ரஸ் ஆனொர். 
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8. அ மதொபொத்தில் நலெகபறவுள்  36ஆவது ளதசிய வில யொட்டுப் ளபொட்டிக் ொன சின்னத்தின் கபயர் என்ன? 
அ. செர் 

ஆ. ெவரெ்  

இ. விகரஸ் 

ஈ. லிரயர 

✓ அ மதொபொத்தில் நலெகபறவுள்  36ஆவது ளதசிய வில யொட்டுப்ளபொட்டிக் ொன சின்னம் மற்றும் கீதத்லத நடுவண் 

உள்துலற அலமச்சர் அமித் ஷொ கவளியிட்ெொர். இந்தச் சின்னத்திற்கு குஜரொத்தியில், ‘குட்டி’ என்று கபொருள்படும் 

‘சவொஜ்’ என்று கபயரிெப்பட்டுள் து. கீதத்தின்  ருப்கபொருள், ‘ஒளர பொரதம் ஒப்பிைொ பொரதம்’ என்ற அடிப்பலெயில் 

உள் து. ளதசிய வில யொட்டுப் ளபொட்டி ள், குஜரொத் மொநிைத்தில் உள்  ஆறு ந ரங் ளில் கசப்ெம்பர்.29 முதல் 

அக்ளெொபர்.12 வலர நெத்தப்படும். 

9. தில்லியிலுள்  பள்ளி ல  அடிப்பலெயொ க் க ொண்டு, சிறந்த பள்ளி ள் மற்றும் மொதிரிப்பள்ளி ள் திட்ெத்லதத் 

கதொெக்கிய மொநிைம் எது? 
அ. தமிழ்நரடு  

ஆ. ரகரளர 

இ. கர்நரடகர 

ஈ. குெரரத் 

✓ தமிழ்நொடு அரசொனது தில்லியில் உள்  பள்ளி ல  அடிப்பலெயொ க் க ொண்டு, சிறந்த பள்ளி ள் மற்றும் மொதிரிப் 

பள்ளி ள் திட்ெத்லதத் கதொெக்கியது. தில்லி முதைலமச்சர் அரவிந்த் க ஜ்ரிவொல், மொண்புமிகு தமிழ்நொட்டு முதல்வர் 

மு   ஸ்ெொலின் முன்னிலையில் இத்திட்ெத்லதத் கதொெங்கிலவத்தொர். கதொெக்  நிலையில், 26 சிறந்த பள்ளி ள் 

மற்றும் 15 மொதிரிப்பள்ளி ள் இத்திட்ெத்தின்கீழ் கதொெக் ப்பட்டுள் ன. ‘தல சல் பள்ளி ள்’ மற்றும் ‘மொதிரிப்பள்ளி ள்’ 

ஆகியலவ சிறந்த பள்ளி ள் மற்றும் மொதிரிப்பள்ளி ளுக் ொன அதி ொரப்பூர்வ தமிழ்ப்கபயர்  ொகும். 

10. ’Our Great National Parks’ என்ற ஆவைத்கதொெருக் ொ  ‘சிறந்த  லதகசொல்லி’க்கான எம்மி விருலத கவன்ற 

முன்னொள் அதிபர் / குடியரசுத்தலைவர் யொர்? 
அ. பரரக் ஒபரமர  

ஆ. இம்மரனுரவல் மக்ரரரன் 

இ. இரரம்நரத் ரகரவிந்த் 

ஈ. ெின்ரெர அரப 

✓ அகமரிக் ொவின் முன்னொள் அதிபர் பரொக் ஒபொமொ தனது கநட்ஃபிளிக்ஸ் ஆவைப்பெத் கதொெரொன, ‘Our Great National 

Parks’-க் ொ  ‘சிறந்த வசன ர்த்தொ’வுக் ொன எம்மி விருலத கவன்றொர். பரொக் ஒபொமொவின் தயொரிப்பு நிறுவனமொன 

லையர் கிரவுண்ட், உைக ங்கிலும் உள்  ளதசியப்பூங் ொக் ல ப் பற்றிய இந்தத் கதொெலரத் தயொரித்துள் து. 

முன்னொள் அதிபர் பரொக் ஒபொமொ, ஏற் னளவ இரண்டு கிரொமி விருது ல ப் கபற்றுள் ொர். இதன்மூைம் வரைொற்றில் 

எம்மி விருலத கவன்ற இரண்ெொவது அகமரிக்  அதிபர் என்ற கபருலமலயயும் அவர் கபற்றுள் ொர். 
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செய்தித்தாள் நடப்பு நிகழ்வுகள்  

1. ‘நிஸ்தொர்’, ‘நிபுண்’ ஆழ் ெல் பயிற்சிக்  ப்பல் ள்  ெற்பலெயில் இலைப்பு 

ஆழ் ெல் பயிற்சி மற்றும் நீர்மூழ்கிக் ப்பல் ல  மீட்கும் பணியில் ஈடுபடுத்தும் வல யில், இந்தியொவிளைளய 

தயொரிக் ப்பட்ெ ‘நிஸ்தொர்’, ‘நிபுண்’ ஆகிய  ப்பல் ள் விசொ ப்பட்டினத்தில் லவத்து  ெற்பலெயில் இலைக் ப்பட்ெது. 

உள்நொட்டிளைளய வடிவலமக் ப்பட்ெ இவ்விரண்டு  ப்பல் ளும் விசொ ப்பட்டினத்தில் அலமந்துள்  ஹிந்துஸ்தொன் 

 ப்பல்  ட்டுமொன நிறுவனத்தில் தயொரிக் ப்பட்ென. 

இந்திய கதொழிற்நிறுவனங் ள் குறிப்பொ  சிறு, குறு, நடுத்தர நிறுவனங் ளின் பங் ளிப்புென் இவ்விரு பயிற்சிக் 

 ப்பல் ளும் தயொரிக் ப்பட்ென. இந்தியொ முழுவதும் உள்  120-க்கும் ளமற்பட்ெ இத்தல ய நிறுவனங் ள் இந்தத் 

திட்ெத்தில் பங் ொற்றியுள் தொ   ெற்பலெ கதரிவித்துள் து. இக் ப்பல் ள் நீர்முழ்கிக்  ப்பல் ல  மீட்பது மற்றும் 

ஆழ் ெல் பயிற்சிக்குப் பயன்படுத்தப்படும்.  ெற்பகுதியில் கைலி ொப்ெர் ல  இயக்கும் நெவடிக்ல யிலும் ளதடுதல் 

மற்றும் மீட்பு நெவடிக்ல யிலும் இலவ ஈடுபடுத்தப்படும் எனக்  ெற்பலெ அதி ொரி ள் கதரிவித்தனர். 
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1. இந்தியாவில் சூரிய ஆற்றல் உற்பத்திப் பண்ணைகணை அணைத்த முதல் மின்னணு வணிக நிறுவனம் எது? 
அ. வால்மாா்ட் 

ஆ. அமமசான்  

இ. பிளிப்காா்ட் 

ஈ. ஈமப 

✓ அமைசான் நிறுவனம் தனது முதல் சூரிய ஆற்றல் உற்பத்தித் திட்டத்ணத இந்தியாவில் இராஜஸ்தான் ைாநிலத்தில் 

மூன்று புதிய சூரிய ஆற்றல் உற்பத்திப் பண்ணைகணை அணைப்பதன்மூலம் ததாடங்கியுள்ைது. இப்பண்ணையின் 

ஒருங்கிணைந்த ஆற்றல் திறன் 420 MW ஆகும். 2025ஆம் ஆண்டுக்குள் அமைசான் தனது வணிகத்தில் 100% 

புதுப்பிக்கத்தக்க ஆற்றணலப் பயன்படுத்துவணத ம ாக்கைாகக் தகாண்டுள்ைது. இந்தியத் திட்டத்தில் 210–தைகாவாட் 

திட்டம் ‘ReNew Power’மூலம் உருவாக்கப்படும். 100–தைகாவாட் திட்டம் Amp எனர்ஜி இந்தியாவால் உருவாக்கப்பட 

உள்ைது. புரூக்ஃபீல்டின் 110–MW திட்டமும் இதிலடங்கும். 

2. ஓரிடத்திலிருந்து ைற்மறார் இடத்தில் உள்ை இலக்ணகத் தாக்கவல்ல இரட்ணட தசயல்பாட்டு திறனுடன்கூடிய 

பிரம்மைாஸ் ஏவுகணைணய தகாள்முதல் தசய்வதற்காக கீழ்க்காணும் எந்த நிறுவனத்துடன் பாதுகாப்பு அணைச்சகம் 

ஒப்பந்தம் தசய்துள்ைது? 
அ. டசால்ட் ஏவிமேஷன் 

ஆ. துருவ் ஏம ாஸ்மபஸ் 

இ. DRDO 

ஈ. BAPL  

✓ `1700 மகாடி ைதிப்பில் ஓரிடத்திலிருந்து ைற்மறார் இடத்தில் உள்ை இலக்ணகத் தாக்கவல்ல இரட்ணட தசயல்பாட்டு 

திறனுடன்கூடிய பிரம்மைாஸ் ஏவுகணைணய தகாள்முதல் தசய்வதற்காக பிரம்மைாஸ் ஏமராஸ்மபஸ் தனியார் 

நிறுவனத்துடன் (BAPL) பாதுகாப்பு அணைச்சகம் ணகதயழுத்திட்டுள்ைது. இரட்ணட தசயல்பாட்டு திறன்தகாண்ட இந்த 

ஏவுகணைகள், இந்திய கடற்பணடயின் திறணன மைம்படுத்தும். பிரம்மைா ஏமராஸ்மபஸ் தனியார் நிறுவனம் என்பது 

இந்தியா–ரஷ்ய கூட்டுநிறுவனைாகும். நிலத்தில் தசயல்படக்கூடியதாகவும், கப்பல்மீதான தாக்குதணல முறியடிக்கும் 

வணகயிலும், இந்தப் புதிய வணக ஏவுகணை உருவாக்கப்பட்டுள்ைது. 

3. மதசிய சுற்றுச்சூழல் அணைச்சர்கள் ைா ாட்ணட  டத்தும் ைாநிலம் எது? 
அ. மகா ாஷ்டி ா 

ஆ. மகாவா 

இ. குஜ ாத்  

ஈ. மக ளா 

✓ பிரதைர்  மரந்திர மைாதி, குஜராத் ைாநிலத்தின் ஏக்தா  கரத்தில் தசப்.23 அன்று காதைாளிமூலம் சுற்றுச்சூழல் 

அணைச்சர்களின் மதசிய ைா ாட்ணடத் ததாடங்கிணவத்தார். தசப்.23 ைற்றும் 24 ஆகிய மததிகளில்  ணடதபறவுள்ை 

இந்த இரண்டு  ாள் ைா ாட்டில், வாழ்க்ணக, காலநிணல ைாற்றத்ணத எதிர்த்துப் மபாராடுதல் (ைாசுகணைத் தணித்தல் 

ைற்றும் காலநிணல தாக்கங்களுக்கு ஏற்ப பருவநிணல ைாற்றம் குறித்த ைாநில தசயல்திட்டங்கணை மைம்படுத்துதல்), 

பரிமவஷ் (ஒருங்கிணைந்த பசுணை அனுைதிகளுக்கான ஒற்ணற சாைர அணைப்பு) ; வனமைலாண்ணை; ைாசு தடுப்பு 

ைற்றும் கட்டுப்பாடு; வனவுயிரிகள் மைலாண்ணை; த கிழி ைற்றும் கழிவு மைலாண்ணைணய கணடப்பிடித்தல் ஆகிய 

தணலப்புகளுடன் ஆறு கருப்தபாருள் அைர்வுகள்  ணடதபறும். 
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4. ரூபாய் வர்த்தகத்திற்காக இந்திய ரிசர்வ் வங்கியின் (RBI) அனுைதிணயப் தபற்ற முதல் இந்திய வங்கி எது? 
அ. பா த வங்கி 

ஆ. HDFC வங்கி 

இ. UCO வங்கி  

ஈ. பபட ல் வங்கி 

✓ இந்தியப் தபாதுத்துணற வங்கியான UCO வங்கி ரூபாய் வர்த்தகத்திற்கான இந்திய ரிசர்வ் வங்கியின் ஒப்புதணலப் 

தபற்ற முதல் வங்கியாக உள்ைது. தகால்கத்தாணவச் சார்ந்த இவ்வங்கி, இந்திய ரூபாயில் வர்த்தக தீர்ணவக் 

காண்பதற்காக ரஷ்யாவின் காஸ்ப்மராம்மபங்கில் சிறப்பு மவாஸ்ட்மரா கைக்ணகத் திறக்கவுள்ைது. கடந்த ஜூணல 

ைாதம், இந்திய வங்கிகள் இந்திய  ாையத்தில் வர்த்தகம் தசய்ய அனுைதிக்கும் முடிணவ ரிசர்வ் வங்கி அறிவித்தது. 

இந்திய ரிசர்வ் வங்கியானது இந்தியாவிற்கும் இலங்ணக ைற்றும் ரஷ்யா உள்ளிட்ட பிற  ாடுகளுக்கும் இணடமய 

வர்த்தக தீர்வுகணை அனுைதித்துள்ைது. 

5. “The India Way: Strategies for an Uncertain World” என்ற நூலின் ஆசிரியர் யார்? 

அ. நம ந்தி  மமாடி 

ஆ. S பஜே்சங்கா்  

இ. அருண் பஜட்லி 

ஈ. இ கு ாம் இ ாஜன் 

✓ தவளியுறவுத்துணற அணைச்சர் S தஜய்சங்கர் அண்ணையில் குஜராத்தில் தனது, “The India Way: Strategies for an 

Uncertain World” என்ற நூலின் குஜராத்தி தைாழி பதிப்ணப தவளியிட்டார். ஆங்கிலத்தில் எழுதப்பட்ட இந்த நூலின் 

அசல் பதிப்பு, கடந்த 2020ஆம் ஆண்டில் தவளியிடப்பட்டது. இந்திய தவளியுறவுத்துணற அணைச்சர் S தஜய்சங்கர், 

இந்த நூலில், ‘உலகைாவிய ஒழுங்கு ைாறும்மபாது இந்தியாவின் தவளியுறவுக்தகாள்ணக எணத ம ாக்கி என்னவாக 

இருக்க மவண்டும்?’ என்ற மகள்விக்கு பதிலளிக்க முயற்சி தசய்கிறார். 

6. கீழ்க்காணும் எந்த  கரத்தில் `3,800 மகாடி ைதிப்பிலான இயந்திரையைாக்கல் ைற்றும் ததாழில்ையைாக்கல் 

திட்டங்கணை பிரதைர்  மரந்திர மைாதி ததாடங்கி ணவத்தார்? 
அ. மமசூரு 

ஆ. மங்களூரு  

இ. புமன 

ஈ. பகாச்சின் 

✓ `3,800 மகாடி ைதிப்பிலான இயந்திரையைாக்கல் ைற்றும் ததாழில்ையைாக்கல் திட்டங்களுக்கு பிரதைர்  மரந்திர 

மைாடி ைங்களூருவில் அடிக்கல்  ாட்டினார். புதிய ைங்களூரு துணறமுக ஆணையத்தால் மைற்தகாள்ைப்பட்ட தகாள் 

கலன்கள் ைற்றும் பிற சரக்குப் தபட்டகங்கணை இயந்திரையைாக்கும் திட்டத்ணத அவர் ததாடங்கி ணவத்தார். மைலும், 

துணறமுகத்தால் மைற்தகாள்ைப்பட்ட சுைார் `1,000 மகாடி ைதிப்பிலான திட்டங்களுக்கு அவர் அடிக்கல்  ாட்டினார். 

ைங்களூரு சுத்திகரிப்பு ைற்றும் தபட்மரா தகமிக்கல்ஸ் லிமிதடட்மூலம் மைற்தகாள்ைப்பட்ட இரண்டு திட்டங்கணையும் 

அவர் ததாடங்கி ணவத்தார். 

7. ம ாமிமயாபதியின் தபருணைக்கான உலக  ல உச்சிைா ாட்ணட  டத்தும்  ாடு எது? 
அ. இந்திோ  ஆ. ஐக்கிே அ பு அமீ கம்  

இ. சிங்கப்பூா்  ஈ. சீனா 
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✓ ‘ம ாமிமயாபதியின் தபருணைக்கான உலக  ல உச்சிைா ாட்டின்’ முதலாவது பதிப்பு துபாயில், “காலநிணல ைாற்றம் 

ைற்றும் புவி தவப்பைணடதலால் ஏற்படும் ம ாய்கள்” என்ற தணலப்பில்  டந்தது. இந்த உச்சிைா ாடு, ம ாமிமயாபதி 

ைருத்துவமுணற, ைருந்துகள் ைற்றும்  ணடமுணறகணை மைம்படுத்துவணத ம ாக்கைாகக்தகாண்டது. இந்த உச்சி 

ைா ாட்டில்,  டுவண் சுற்றுச்சூழல் வனம் ைற்றும் காலநிணல ைாற்றத்துணற இணையணைச்சர் அஸ்வினி குைார் 

தசௌமப உணரயாற்றினார். 

8. ‘உயிரி–கிராைங்கணை’ தவற்றிகரைாக அணைத்துள்ை இந்திய ைாநிலம்/யூனியன் பிரமதசம் எது? 
அ. ஹிமாச்சல பி மதசம் 

ஆ. அஸ்ஸாம் 

இ. திாிபு ா  

ஈ. மமற்கு வங்காளம் 

✓ திரிபுரா ைாநில அரசு, நிணலயான வைர்ச்சி, காலநிணல ைாற்றம் தணிப்பு ைற்றும் காலநிணல தழுவல் ஆகியவற்ணற 

மைம்படுத்துவதற்காக ஐந்து ‘உயிரி கிராைங்கணை’ தவற்றிகரைாக அணைத்துள்ைது. இந்திய ைாநிலங்களில் 

பின்பற்றப்பட்டு வரும் காலநிணல  டவடிக்ணககள் குறித்த சிறந்த  ணடமுணறகளின் ததாகுப்பின்படி, திரிபுராவில், 

தவற்றிகரைாக தசயல்படுத்தப்பட்ட ஐந்து ‘உயிரி–கிராைங்களின்’மூலம் ஐந்நூற்றுக்கும் மைற்பட்ட குடும்பங்கள் 

பயனணடந்துள்ைன. இயற்ணக மவைாண்ணைணய ஊக்குவிப்பதற்காக கடந்த 2018ஆம் ஆண்டில் திரிபுராவின் 

உயிரித்ததாழில்நுட்ப இயக்கு ரகத்தால், ‘Bio–Village’ என்ற கருத்தாக்கம் அறிமுகப்படுத்தப்பட்டது. 

9. அண்மைச் தசய்திகளில் இடம்தபற்ற அரவிந்த் சிதம்பரம் சார்ந்த விணையாட்டு எது? 
அ. ஸ்குவாஷ் 

ஆ. பூப்பந்து 

இ. சது ங்கம்  

ஈ. மடபிள் படன்னிஸ் 

✓ கிராண்ட்ைாஸ்டர் அரவிந்த் சிதம்பரம் அண்ணையில் 22ஆவது துபாய் ஓபன் தசஸ் மபாட்டியில் சாம்பியன் ஆனார். 

ஏழு இந்தியர்கள் முதல் பத்து இடங்கணைப் பிடித்தனர்; மைலும் R பிரக்னா ந்தா இரண்டாவது இடத்ணத அபிஜீத் 

குப்தா, தஜய்குைார் சம்மைட் மேட் ைற்றும் S P மசதுராைன் உள்ளிட்ட ஐந்து மபருடன் பகிர்ந்துதகாண்டார். 

10. NITI ஆமயாகின் ஓர் அண்ணைய அறிக்ணகயின்படி, மபாோன் அபியான் திட்டத்ணதச் தசயல்படுத்துவதில் முதல் 

இடத்ணதப் பிடித்த ைாநிலம் எது? 
அ. தமிழ்நாடு 

ஆ. மகா ாஷ்டி ா  

இ. இ ாஜஸ்தான் 

ஈ. பஞ்சாப் 

✓ “Preserving Progress on Nutrition in India: Poshan Abhiyan in Pandemic Times” என்ற தணலப்பில் NITI ஆமயாக் ஓர் 

அறிக்ணகணய தவளியிட்டது. இவ்வறிக்ணகயின்படி, மபாோன் அபியான் திட்டத்ணதச் தசயல்படுத்துவதில் 

ைகாராஷ்டிர ைாநிலம் ைாநிலங்களுள் முதலிடத்ணதப் பிடித்தது. ஆந்திர பிரமதசம் இரண்டாவது இடத்திலும், குஜராத் 

மூன்றாவது இடத்திலும் உள்ைன. COVID காலத்தில் மபாோணனச் தசயல்படுத்த மதணவயான 100% ைனிதவை 

ஆட்மசர்ப்பில் ஆந்திர பிரமதசம் முதலிடத்தில் உள்ைது. அங்கன்வாடி பணியாைர்களுக்கு தைாணபல் மபான்கள் 

விநிமயாகம் தசய்வதிலும் ஆந்திர பிரமதசம் முதலிடம் வகிக்கிறது. 
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செய்தித்தாள் நடப்பு நிகழ்வுகள்  

1.  ாட்டு லப்பணி திட்ட விருதுகணை வழங்கினார் குடியரசுத்தணலவர் 

இந்தியக் குடியரசுத்தணலவர் திதரௌபதி முர்மு, 2020-21ஆம் ஆண்டுக்கான  ாட்டு லப்பணி திட்ட விருதுகணை 

வழங்கினார். 5 பிரிவுகளில் இந்த விருதுகள் வழங்கப்பட்டன. தசன்ணன அண்ைா பல்கணலக்கழகத்ணதச் மசர்ந்த 

Dr R ரமைசுக்கு, பல்கணலக்கழகம்/பிைஸ்டூ கவுன்சில் பிரிவில் விருது வழங்கப்பட்டுள்ைது. யூனிட் திட்ட அலுவலர்கள் 

பிரிவில் ைதுணர ஶ்ரீமீனாட்சி கணலக்கல்லூரிக்கு விருது அளிக்கப்பட்டுள்ைது. தன்னார்வலர்கள் பிரிவில் 

தமிழ்நாட்மைச் மசர்ந்த தஜயசீலன், ைதுணர தைப்மகா சிலீக் தபாறியியல் கல்லூரியின் வரதராஜன் ஆகிமயார் விருது 

தபற்றுள்ைனர். 

 

2. இணையவழியில் பட்டா ைாறுதல்: முதல்வர் ததாடக்கம் 

பட்டா ைாறுதலுக்கு இணையவழியில் விண்ைப்பிக்கும் வசதிணய முதல்வர் முக ஸ்டாலின் ததாடக்கிணவத்தார். 

இதுகுறித்து தமிழ் ாடு அரசு தவளியிட்ட தசய்திக்குறிப்பு: நில உரிணையாைர்கள் பட்டாைாறுதலுக்கான 

விண்ைப்பங்கணை தபாதுச்மசணவ ணையங்கள், சார்பதிவாைர் அலுவலகங்கள் வாயிலாக விண்ைப்பித்து, அணவ 

இணையவழியில் பரிசீலிக்கப்படுகின்றன. பின்னர், பட்டா ைாறுதலுக்கான உத்தரவுகள் வழங்கப்பட்டு வருகின்றன. 

இப்மபாது, தபாதுைக்களின் வசதிக்காக எந்த ம ரத்திலும், எந்த இடத்திலும் பட்டா ைாறுதல் மகாரி இணையவழியில் 

(www.tamilnilam.tn.gov.in/citizen) விண்ைப்பிக்கும் புதிய வசதி ததாடக்கி ணவக்கப்பட்டுள்ைது. இப்புதிய மசணவயின் 

மூலம் தபாதுைக்கள் பட்டா ைாற்றத்துக்கு விண்ைப்பிக்க வட்டாட்சியர் அலுவலகங்கள், தபாதுச்மசணவ 

ணையங்களுக்குச் தசல்லமவண்டிய அவசியமிருக்காது. மைலும், நில உட்பிரிவுக்கான கட்டைம், தசயலாக்கக் 

கட்டைங்கணைச் தசலுத்த வங்கிகளுக்கு ம ரில் தசல்லாைல், இணையவழியிமலமய தசலுத்த வழிவணக 

தசய்யப்பட்டுள்ைது. பட்டா ைாறுதல் அங்கீகரிக்கப்பட்ட பிறகு, தபாதுைக்கள் பட்டா உத்தரவின்  கல், பட்டா, புலப்படச் 

சுவடி ஆகியவற்ணற எங்கிருந்தும் எந்த ம ரத்திலும் இணையவழிச் மசணவமூலம் கட்டைம் ஏதுமின்றி 

பதிவிறக்கம் தசய்துதகாள்ைலாம். இதனால், தபாதுச்மசணவ ணையங்களுக்குச் தசல்வதும், வட்ட அலுவலகங்களில் 

இணடத்தரகர்கைால் தபாதுைக்கள் அவதிப்படுவதும் தவிர்க்கப்படும். 

இணையவழியில் வணரபடங்கள்:  கரப்புலங்களுக்கான வணரபடங்கள் www.eservices.tn.gov.in என்ற இணைய 

தைத்தில் பதிமவற்றம் தசய்யப்பட்டுள்ைன. இணதயும் இணையதைத்திலிருந்து கட்டைம் இல்லாைல் பதிவிறக்கம் 

தசய்யலாம். ைணன அங்கீகாரம், வங்கிக்கடன் தபறுதல் மபான்ற இதர மசணவகளுக்கு வணரபடங்கள் மிகுந்த 

மதணவயாக உள்ைன. இணையதைத்தில் பதிமவற்றம் தசய்யப்பட்டதால், இதற்காக தபாதுைக்கள் வட்டாட்சியர் 

அலுவலகம் வருவது தவிர்க்கப்படும் என்று அந்த தசய்திக் குறிப்பில் ததரிவிக்கப்பட்டுள்ைது. 

 

3. ஊரகத் திறன் பயிற்சி: பிரிட்டிஷ் கவுன்சிலுடன் தமிழக அரசு ஒப்பந்தம் 

ஊரகத் திறன் பயிற்சி அளிக்கும் திட்டத்ணத தரப்படுத்த, பிரிட்டிஷ் கவுன்சில் நிறுவனத்துடன் தமிழ் ாடு ைகளிர் 

மைம்பாட்டு நிறுவனம் ஒப்பந்தம் தசய்துள்ைது. இதுகுறித்து, தமிழ் ாடு அரசு தவளியிட்ட தசய்திக்குறிப்பு: 

தீனதயாள் உபாத்தியாய ஊரகத்திறன் பயிற்சித்திட்டைானது, 18 முதல் 35 வயதுக்கு உட்பட்ட கிராைப்புற ஏணழ, 

எளிய இணைஞர்களுக்கு திறன் பயிற்சியளித்து, அவர்களுக்கு நிரந்தர வருைானத்துடன் கூடிய மவணலவாய்ப்பு 

தபற்றுத்தருவணத ம ாக்கைாகக்தகாண்டுள்ைது. அவர்களுக்கு தைன்திறன் பயிற்சியளிப்பது மிகவும் முக்கியைாகும். 

இந்தத் திட்டத்ணத தவற்றிகரைாகச் தசயல்படுத்தும் ம ாக்கத்துடன் உலகில் முன்னணி நிறுவனங்களில் ஒன்றான 

பிரிட்டிஷ் கவுன்சில் நிறுவனத்ணத ததாழில்நுட்ப உதவி நிறுவனைாகக்தகாண்டு தசயல்படுத்த மதர்வு 

தசய்யப்பட்டுள்ைது. 
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1. மாதிரி பதிவு அமமப்பு அறிக்மை – 2020இன்படி, ைடந்த 2020ஆம் ஆண்டில் இந்தியாவில் ஐந்து வயதிற்குட்பட்ட 

குழந்மதைளின் இறப்பு விகிதம் என்னவாை இருந்தது? 
அ. 25 

ஆ. 32  

இ. 37 

ஈ. 40 

✓ 2022 செப்.22 அன்று சவளியான இந்திய மாதிரி பதிவு அமமப்பு சவளியிட்ட புள்ளிவிவர அறிக்மை–2020இன்படி, 

2030ஆம் ஆண்டுக்குள் நிமையான வளர்ச்சி இைக்குைமள எட்டுவதற்ைாை, ைடந்த 2014ஆம் ஆண்டு முதல் 

குழந்மதைள் இறப்பு விகிதம், ஐந்து வயதுக்குட்பட்ட குழந்மதைளின் இறப்பு விகிதம் ஆகியவற்றில் குறிப்பிடத்தக்ை 

முன்னனற்றத்மதப் பதிவுசெய்துவருகிறது. 

✓ 5 வயதுக்குட்பட்ட குழந்மதைளின் இறப்பு விகிதம் ைடந்த 2020ஆம் ஆண்டில் 1000 பிறப்புைளுக்கு 32ஆை இருந்தது. 

ைடந்த 2019ஆம் ஆண்டில் 1000 பிறப்புைளுக்கு 35ஆை இருந்தது. சிறுகுழந்மத இறப்பு விகிதமானது (IMR) ைடந்த 

2020ஆம் ஆண்டில் 1000 உயிர்ப்பிறப்புக்கு 28ஆைவும் கடந்த 2019ஆம் ஆண்டில் 1000 உயிர்ப்பிறப்புக்கு முப்பது 

ஆைவும் இருந்தது. 

2. இந்தியா எந்த மாநிைத்திலிருந்து தாவர அடிப்பமடயிைான இமறச்சிப்சபாருட்ைளின் முதல் ெரக்குைமள ஏற்றுமதி 

செய்தது? 
அ. பீகாா் 

ஆ. குஜராத்  

இ. ஆந்திர பிரததசம் 

ஈ. கா்நாடகா 

✓ குஜராத் மாநிலத்தின் னைதா மாவட்டத்திலிருந்து அசமரிக்ைாவின் ைலினபார்னியாவுக்கு தாவர அடிப்பமடயிைான 

இமறச்சிப்சபாருட்ைளின் முதல் ெரக்குைமள இந்தியா ஏற்றுமதி செய்தது. னவளாண்மம மற்றும் பதப்படுத்தப்பட்ட 

உணவுப்சபாருட்ைளுக்ைான ஏற்றுமதி ஆமணயம் (APEDA) மெவ உணவு வமையின்கீழ் தாவர அடிப்பமடயிைான 

இமறச்சிப்சபாருட்ைளின் முதல் ெரக்கு ஏற்றுமதிமய எளிதாக்கியது. APEDA ஆனது ஆஸ்தினரலியா, இஸ்னரல், 

நியூசிைாந்து மற்றும் பிற நாடுைளில் மெவ உணவு வமைைமள விளம்பரப்படுத்த திட்டமிட்டுள்ளது. 

3. அண்மமயில் அறிமுைப்படுத்தப்பட்ட, ‘இந்திய மெமை சமாழி அைராதி’ திறன்னபசி செயலியின் சபயர் என்ன? 
அ. ISL Seekho சசயலி 

ஆ. Sign Learn சசயலி  

இ. Bharat Sign சசயலி 

ஈ. India Sign Language சசயலி 

✓ ெமூை நீதி மற்றும் அதிைாரமளித்தல் அமமச்ெைம், ‘இந்திய மெமை சமாழி அைராதி’ என்ற திறன்னபசி செயலிமய 

‘Sign Learn’ என்ற சபயரில் அறிமுைப்படுத்தியது. இது 10,000 சொற்ைமளக்சைாண்ட இந்திய மெமை சமாழி 

ஆராய்ச்சி மற்றும் பயிற்சி மமயத்தின் இந்திய மெமை சமாழி அைராதிமய அடிப்பமடயாைக் சைாண்டதாகும். செவித் 

திறன் குமறபாடுள்ள குழந்மதைள் பாடநூல்ைமள அணுகும் வமையில் 1 முதல் 12ஆம் வகுப்பு வமரயிைான NCERT 

பாடநூல்ைமள இந்திய மெமை சமாழியில் மாற்றுவதற்ைாை NCERT உடனான புரிந்துணர்வு ஒப்பந்தத்தில் இந்திய 

மெமை சமாழி ஆராய்ச்சி மற்றும் பயிற்சி மமயம் (ISLRTC) மைசயழுத்திட்டது. 
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4. ெந்திரனில், ‘Changesite–(Y)’ எனப் சபயரிடப்பட்ட ெந்திர படிைத்மதக் ைண்டுபிடித்த நாடு எது? 
அ. இஸ்தரல் 

ஆ. சீனா  

இ. அசமாிக்கா 

ஈ. ஐக்கிய அரபு அமீரகம் 

✓ நிைவினருகிலுள்ள எரிமமைக்குப்மபைளில் புதிய வமை படிைத்மத சீன ஆராய்ச்சியாளர்ைள் ைண்டுபிடித்துள்ளனர். 

பூமியில் தூய மற்றும் திறன்மிக்ை ஆற்றமை உற்பத்தி செய்வதற்ைான ொத்தியம் மிகுந்த ஆற்றல்மூைத்மதயும் 

அவர்ைள் ைண்டுபிடித்துள்ளனர். சிறிய, ஒளிபுகு அப்படிைமானது, சீன நிைவு சதய்வமான ொங்னையின் நிமனவாை, 

Changesite–(Y) எனப் சபயரிடப்பட்டுள்ளது. 

5. ‘ஸ்வச் வாயு ெர்னவக்ஷன்’ திட்டத்மதச் செயல்படுத்துகிற நடுவண் அமமச்ெைம் எது? 

அ. ஊரக வளா்ச்சி அமமச்சகம் 

ஆ. சுற்றுச்சூழல், வனம் மற்றும் காலநிமல மாற்ற அமமச்சகம்  

இ. தவளாண்மம மற்றும் விவசாயிகள் நல அமமச்சகம் 

ஈ. புதுப்பிக்கத்தக்க எாிசக்தி அமமச்சகம் 

✓ நடுவண் சுற்றுச்சூழல், வனம் மற்றும் ைாைநிமை மாற்ற அமமச்ெைம் னதசிய மாெற்ற ைாற்றுத் திட்டம் – 2019 (NCAP) 

கீழ், ‘ஸ்வச் வாயு ெர்னவக்ஷன்’ திட்டத்மதத் சதாடங்கும். 2025–26–க்குள் ைாற்று மாசுபாட்மட 40 ெதவீதம் வமர 

குமறப்பதற்ைாை, NCAPஇன் ஒருபகுதியாை தயாரிக்ைப்பட்ட நைர்ப்புற செயல்திட்டங்ைமளச் செயல்படுத்துவதற்ைாை 

‘ஸ்வச் வாயு ெர்னவக்ஷன்’ நாட்டில் உள்ள 131 நைரங்ைமளத் தரவரிமெப்படுத்தும். 

6. இந்திய இராணுவத்தளபதி சஜனரல் மனனாஜ் பாண்னட, கீழ்க்காணும் எந்நாட்டின் சைளரவ சஜனரல் பதவிமய 

சபற்றார்? 
அ. தநபாளம்  

ஆ. வங்காளததசம் 

இ. மியான்மா் 

ஈ. இலங்மக 

✓ இந்திய இராணுவத்தின் தமைமமத்தளபதி மனனாஜ் பாண்னடவுக்கு, னநபாள அதிபர் வித்யா னதவி பண்டாரி, 

னநபாள இராணுவத்தின் சஜனரல் பதவிமய வழங்கினார். இவ்விழா இருநாட்டு இராணுவங்ைளுக்கிமடனயயான 

தனித்துவமான பாரம்பரியத்தின் ஒருபகுதியாை உள்ளது. சஜனரல் மனனாஜ் பாண்னட, நான்கு நாள் அலுவல்பூர்வ 

பயணமாை னநபாளத்திற்குச் சென்றுள்ளார். பீரங்கி உபைரணங்ைள், சுரங்ைப்பாதுைாப்பு வாைனங்ைள், மருத்துவக் 

ைமடைள் மற்றும் குதிமரைள் உள்ளிட்ட இராணுவ உதவிைமளயும் அவர் னநபாள இராணுவத்துக்கு வழங்கினார். 

7. னதசிய கூட்டுறவுக் சைாள்மை ஆவணத்மத வமரவதற்ைான குழுவின் தமைவர் யார்? 
அ. அமித் ஷா 

ஆ. சுதரஷ் பிரபு  

இ. L K அத்வானி 

ஈ. முரளி மதனாகா் தஜாஷி 
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✓ நடுவண் கூட்டுறவு அமமச்ெைமானது னதசிய கூட்டுறவுக் சைாள்மை ஆவணத்மத உருவாக்குவதற்ைான குழுமவ 

உருவாக்கியுள்ளது. முன்னாள் நடுவணமமச்ெர் சுனரஷ் பிரபு தமைமமயில் நாற்பத்சதழுவர் (47) சைாண்ட குழு 

அமமக்ைப்பட்டுள்ளது. தற்னபாதுள்ள னதசிய கூட்டுறவுக் சைாள்மையானது ைடந்த 2002இல் உருவாக்ைப்பட்டது. 

தற்னபாது, இந்தியாவில் சுமார் 8.5 இைட்ெம் கூட்டுறவுச் ெங்ைங்ைள் 29 னைாடி உறுப்பினர்ைமளக்சைாண்டுள்ளன. 

8. ‘Transforming Literacy Learning Spaces’ என்பது செப்டம்பர்.8 அன்று சைாண்டாடப்படும் எந்தச் சிறப்புநாளின் 

ைருப்சபாருளாகும்? 
அ. உலக கல்வி நாள் 

ஆ. உலக எழுத்தறிவு நாள்  

இ. உலக கலாச்சார நாள் 

ஈ. உலக சமூக கற்றல் நாள் 

✓ எழுத்தறிவின் முக்கியத்துவத்மத எடுத்துமரக்ைவும், நம்மமச் சுற்றியுள்ள உள்ளூர் ெமூைங்ைமளப் பாதிக்கும் 

பிரச்சிமனைளில் ைவனம் செலுத்தவுமாை ஒவ்னவார் ஆண்டும் செப்.8 அன்று உைை எழுத்தறிவு நாள் அனுெரிக்ைப்படு 

–கிறது. ைடந்த 1966ஆம் ஆண்டில் ஐக்கிய நாடுைளின் ைல்வி, அறிவியல் மற்றும் ைைாச்ொர அமமப்பினால் 

(UNESCO) செப்.8 உைை எழுத்தறிவு நாளாை பிரைடனப்படுத்தப்பட்டது. “Transforming Literacy Learning Spaces” 

என்பது இந்த ஆண்டு (2022) உைை எழுத்தறிவு நாளுக்ைானக் ைருப்சபாருளாகும். 

9. தற்னபாமதய எரிவாயு விமை சூத்திரத்மத மதிப்பாய்வு செய்வதற்ைாை அண்மமயில் அமமக்ைப்பட்ட குழுவின் 

தமைவர் யார்? 
அ. சுதரஷ் பிரபு 

ஆ. கிாிட் பாிக்  

இ. ஜிததந்திர சிங் 

ஈ. ஹா்தீப் சிங் பூாி 

✓ சபட்னராலியம் மற்றும் இயற்மை எரிவாயு அமமச்ெைம், தற்னபாமதய எரிவாயு விமை சூத்திரத்மத மறுபரிசீைமன 

செய்வதற்ைாை புைழ்சபற்ற எரிெக்தி நிபுணர் கிரிட் பரிக் தமைமமயில் ஒரு குழுமவ அமமத்துள்ளது. உைைளாவிய 

இயற்மை எரிவாயு விமைைள் அதிைரித்து வருவதால் எரிெக்தி மற்றும் சதாழிற்துமற செைவுைள் அதிைரிப்பது குறித்து 

ைவமைைள் அதிைரித்துள்ளன. இம்மாத இறுதிக்குள் அறிக்மைமய ெமர்ப்பிக்குமாறு குழுவிடம் னைாரப்பட்டுள்ளது. 

10. UNESCO பாரம்பரியக் கள இணைப்பிற்ைாை முன்சமாழியப்பட்ட நீைவூரல்லு மற்றும் ொயா னொனமஸ்வராையம் 

அமமந்துள்ள மாநிைம் எது? 
அ. கா்நாடகா 

ஆ. பஞ்சாப் 

இ. குஜராத் 

ஈ. சதலுங்கானா  

✓ சதலுங்ைானா மாநிலமானது UNESCOஇன் உைை பாரம்பரியக் ைளப் பட்டியலில் இமணப்பதற்ைாை ைட்டடக்ைமை 

சிறப்புடன் கூடிய இரண்டு நிமனவுச்சின்னங்ைமள முன்சமாழிந்துள்ளது. நீைவூரல்லு சபருங்ைற்ைாை புமதகுழி 

மற்றும் ொயா னொனமசுவராையம் ஆகியமவ அங்கீைாரத்திற்ைாை முன்சமாழியப்பட்டுள்ளன. ைாைத்திய ருத்னரஸ்வரா 

னைாவிைானது (இராமப்பா னைாவில்) ஏற்ைனனவ உைை பாரம்பரியக் ைளப் பட்டியலில் உள்ளது. 
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செய்தித்தாள் நடப்பு நிகழ்வுகள்  

1. கிராமத்திலுள்ள னதர்ந்சதடுக்ைப்பட்ட கிணறுைளின் நீர்மட்டத்மத ைண்டுபிடிக்ை, நாடு முழுவதும் 

பயன்படுத்துவதற்ைாை ஊரை வளர்ச்சி அமமச்ெைம், ‘ஜல்தூத் செயலி’மய உருவாக்கியுள்ளது. 

ஊரை வளர்ச்சி அமமச்ெைம், ‘ஜல்தூத் செயலி’மய உருவாக்கியுள்ளது. இது கிராமத்திலுள்ள னதர்ந்சதடுக்ைப்பட்ட 

கிணறுைளின் நீர்மட்டத்மத ைண்டுபிடிக்ை நாடு முழுவதும் பயன்படுத்தப்படும். னதர்ந்சதடுக்ைப்பட்ட கிணறுைளின் 

நீர்மட்டத்மத ஆண்டுக்கு இருமுமற (பருவமமழக்கு முந்மதய மற்றும் பிந்மதய) ைாைங்ைளில் அளவிடுவதற்ைான 

னவமைவாய்ப்புக்கு ‘ஜல்தூத்’ செயலி உதவும். ஒவ்சவாரு கிராமத்திலும் னபாதிய இடங்ைள் (2-3) னதர்ந்சதடுக்ைப்பட 

னவண்டும். இமவ அந்தக் கிராமத்தின் நிைத்தடி நீர்மட்டத்மத அறிய உதவும். 

இந்தச் செயலியானது, ெரியான தரவுைளுடன் பஞ்ொயத்துைளின் பணிைமள எளிதாக்குவதற்கு பயன்படுத்தப்படும். 

நிைத்தடிநீர் தரவுைள், கிராமப்பஞ்ொயத்து வளர்ச்சித்திட்டம், மைாத்மா ைாந்தி னதசிய ஊரை னவமைவாய்ப்பு 

உத்தரவாத திட்டங்ைளின் ஒருபகுதியாை செயல்படுத்தப்படும். நீர்நிமைைமள னமம்படுத்தல் மற்றும் புதுப்பித்தல், 

ைாடுைள் வளர்ப்பு, மமழநீர் னெைரிப்பு னபான்ற திட்டங்ைளின்மூைம், கிராமம் மற்றும் நைர்ப்புறங்ைளில் நீர் 

னமைாண்மமமய செயல்படுத்துவதற்கு அரசு பல்னவறு முயற்சிைமள எடுத்து வருகிறது. 

 

2. 5ஜி னெமவைள்: அக்.1இல் பிரதமர் சதாடக்ைம் 

இந்தியாவில் அதினவை இமணய வெதிமய அளிக்கும் 5ஜி னெமவமய அக்.1-ஆம் னததி பிரதமர் நனரந்திர னமாதி 

சதாடக்கிமவக்ைவிருப்பதாை நடுவண் தைவல் சதாடர்புத்துமற அமமச்ெைம் சதரிவித்துள்ளது. 

தில்லியில் அக்.1 முதல் 4 வமர இந்திய மைப்னபசி மாநாடு நமடசபறவுள்ளது. முதல்நாளில் 5ஜி னெமவமய பிரதமர் 

னமாதி சதாடக்கிமவக்ைவுள்ளதாை, நடுவண் தைவல் சதாடர்புத்துமறயின் னதசிய அைண்ட அமைவரிமெ இயக்ைம் 

டுவிட்டரில் சவளியிட்ட பதிவில் சதரிவித்துள்ளது. 

 

3. ‘பசுமமத்தமிழ்நாடு’ இயக்ைத்துக்கு தனி இமணயதளம் 

‘பசுமமத்தமிழ்நாடு’ இயக்ைத்துக்கு தனி இமணயதளம் சதாடங்ைப்பட்டுள்ளது. இவ்வியக்ைத்மத முதைமமச்ெர் மு 

ை ஸ்டாலின் வண்டலூரில் சதாடக்கிமவத்தார். இந்த இயக்ைத்தின் சதாடக்ை ைட்டமாை, நிைழாண்டில் 2.80 னைாடி 

மரக்ைன்றுைள் நடப்படும். தமிழ்நாட்டின் ைாடு மற்றும் மரங்ைளின் அடர்த்திமய மாநிைத்தின் நிைப்பரப்பில் 33%ஆை 

உயர்த்த பசுமமத்தமிழ்நாடு இயக்ைத்மத ஏற்படுத்துவதற்ைான அறிவிப்பு ெட்டப்னபரமவயில் சவளியிடப்பட்டது. 

திட்டத்தின் னநாக்ைம்: ‘பசுமமத்தமிழ்நாடு’ இயக்ைத்தின்கீழ், அடுத்த பத்தாண்டு ைாைத்தில் நைர்ப்புற பகுதிைள், 

விவொயப்பண்மணைள், ைல்வி நிறுவனங்ைள், னைாயில் நிைங்ைள், சதாழிற்ொமைைள், சதாழிற்ொமைைளுக்குச் 

சொந்தமான நிைங்ைள், ஏரிக்ைமரைள், நீர்ப்பிடிப்புப் பகுதிைள், ஆற்றுப்படுமைைள், பிற சபாது நிைங்ைளில் உள்ளூர் 

மரவமைைள் நடப்படும். னமலும், சபாருளாதார முக்கியத்துவம் வாய்ந்த மற்றும் உயர்ரை மரங்ைளான ெந்தனம், 

செம்மரம் மற்றும் ஈட்டிமரம் னபான்ற மரங்ைமள வளர்க்ை, ‘பசுமமத்தமிழ்நாடு’ இயக்ைத்தின்கீழ் விவொயிைள் 

ஊக்குவிக்ைப்படுவர். 

‘பசுமமத்தமிழ்நாடு’ இயக்ைத்துக்ைாை பல்னவறு மாவட்டங்ைளில் அரசு மற்றும் தனியார் நிறுவனங்ைளின் 

ஒத்துமழப்புடன் நாற்றங்ைால்ைள் மூைமாை, 2.80 னைாடி மரக்ைன்றுைள் வளர்க்ைப்பட்டுள்ளன. நாற்றுைளின் னதமவ 

மற்றும் நாற்றங்ைால்ைமளக் ைண்ைாணிக்ை, பசுமமத்தமிழ்நாடு இயக்ைத்துக்ைாை www.greentnmission.com என்ற 

தனி இமணயதளம் உருவாக்ைப்பட்டுள்ளது. 

மரக்ைன்றுைளின் நடவு, பிமழப்புத் திறன் னபான்றவற்மறக் ைண்ைாணிப்பதற்கு அமனத்து நடவு இடங்ைளின் 

விவரங்ைள் புவிக்குறியீடு தரவுைளுடன் னெைரிக்ைப்படுகின்றன. 
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4. ‘இந்தியாவில் தயாரிப்னபாம்’ திட்டம் 8 ஆண்டுைாைம் நிமறவு: அந்நிய னநரடி முதலீடு `6.27 இைட்ெம் னைாடியாை 

இரட்டிப்பு 

பிரதமர் நனரந்திர னமாதியின் முதல் முன்முயற்சியான, ‘இந்தியாவில் தயாரிப்னபாம்’ (னமக் இன் இந்தியா) திட்டம் 

சதாடங்ைப்பட்டு செப்.25ஆம் னததியுடன் எட்டு ஆண்டுைள் நிமறவுற்ற நிமையில் இந்தத் திட்டத்தில் 2021-22 நிதி 

ஆண்டில் `6,27,000 னைாடி ($83 பில்லியன் டாைர்) அந்நிய னநரடி முதலீடு கிமடத்துள்ளதாை நடுவண் வர்த்தைம் 

மற்றும் சதாழிற்துமற அமமச்ெைம் சதரிவித்துள்ளது. ைடந்த 8 ஆண்டுைாை சீர்திருத்த நடவடிக்மைைளில் இது 

இரட்டிப்பு வளர்ச்சி எனவும் சதரிவிக்ைப்பட்டுள்ளது. 

முதலீட்மட எளிதாக்குவதற்ைான வெதிைள், புத்தாக்ை ஊக்குவிப்பு, திறன் னமம்பாடு, சிறந்த உற்பத்தி உள்ைட்டமமப்பு 

னபான்ற னநாக்ைங்ைளுடன், ‘இந்தியாவில் தயாரிப்னபாம்’ திட்டம் உருவானது. பிரதமர் நனரந்திர னமாதியின் 

தமைமமயின்கீழ் ஆட்சியமமயப்பட்டு 2014ஆம் ஆண்டு இந்த, ‘னமக் இன் இந்தியா’ திட்டம் அறிவிக்ைப்பட்டது. புதிய 

இந்தியாவின் வளர்ச்சிப்பாமதயில் நாட்மட உைைளாவிய அளவில் ஒரு முன்னணி உற்பத்தி, முதலீட்டு இடமாை 

உருவாக்கும் னநாக்ைத்துடன் உைசைங்கும் உள்ள முதலீட்டாளர்ைள் இந்தியாவுடன் இமணந்து செயல்பட அமழப்பு 

விடுக்ைப்பட்டது. தற்னபாது இதில் நிைழ்ந்துள்ள ொதமனைமள நடுவண் வர்த்தைம், சதாழிற்துமற அமமச்ெைம் 

ொர்பில் மவக்ைப்பட்டுள்ளது. அமவ பின்வருமாறு: நடுவணரசின் முதன்மமத் திட்டமான, ‘னமக் இன் இந்தியா’ 

நாட்மட ஒரு முன்னணி உற்பத்தி முதலீட்டு இடமாை உருவாக்கி இருக்கின்றது. உற்பத்தி, னெமவத்துமற 

உள்ளிட்ட 27 துமறைளில் இந்தத் திட்டம் குறிப்பிடத்தக்ை அளவில் ொதமனைமள புரிந்துள்ளது. சவளிநாட்டு 

முதலீடுைமள ஈர்ப்பதற்ைாை, இந்திய அரசு ஒரு தாராளமயமான, சவளிப்பமடயான சைாள்மைமய வகுத்தது. இதன் 

விமளவு இந்தத் துமறைளில் அந்நிய னநரடி முதலீட்மட தங்குதமடயின்றி சபறமுடிந்தது. 

எட்டு ஆண்டுைளுக்கு முன்பு நாட்டின் அந்நிய னநரடி முதலீடுைள் 2014-15 நிதியாண்டில் `2,75,415 னைாடியாை 

($45.15 பில்லியன் அசமரிக்ை டாைர்) இருந்தது. இக்சைாள்மை அறிவிப்புக்குப் பின்னர் சதாடர்ந்து அதிைரித்து 2021-

22ஆம் நிதியாண்டில் நாட்டில் இதுவமர இல்ைாத அளவுக்கு அதிைமான அந்நிய னநரடி முதலீடாை `6,27,000 

னைாடியாை ($83.6 பில்லியன் டாைர்ைள்) கிமடத்துள்ளது. இந்த FDI சுமார் 101 நாடுைளில் இருந்து வந்துள்ளன. இது 

31 மாநிைங்ைள், யூனியன் பிரனதெங்ைள் மற்றும் 57 துமறைளில் முதலீடு செய்யப்பட்டுள்ளன. 

னமலும் நாட்மட விருப்பத்தக்ை முதலீட்டிடமாை மாற்ற ெமீபத்தில் அரசு சபாருளாதார சீர்திருத்தங்ைள், வணிைத்மத 

எளிதாக்குதல் னபான்ற நடவடிக்மைைள்மூைம், நிைழ் நிதியாண்டில் `7,50,000 னைாடி ($100 பில்லியன் அசமரிக்ை 

டாைர்) மதிப்புள்ள அந்நிய னநரடி முதலீட்மட ஈர்க்கும் பாமதயிலும் நாடு உள்ளது. 

நாட்டின் 14 முக்கிய உற்பத்தி துமறைளில் உற்பத்தியுடன் கூடிய ஊக்குவிப்புத் திட்டம் (பிஎல்ஐ) அறிவிக்ைப்பட்டு 

இதன்மூைம் ‘னமக் இன் இந்தியா’ ஊக்ைம் சபற்றுள்ளது. முதலீட்டாளர்ைளுக்கு பல்னவறு ஒப்புதல்ைள், 

அனுமதிைளுக்கு ஒற்மறொளர முமறயில் வணிைத்மத எளிதாக்குவமத னமம்படுத்த, ‘னதசிய ஒற்மறச்ொளர 

அமமப்பு’ ைடந்தாண்டு இனத மாதம் சதாடங்ைப்பட்டது. இந்த வமைத்தளத்தில் ஒன்றிய-மாநிை அரசுைளின் பல்னவறு 

அமமச்ெைங்ைள், துமறொர்ந்த அமமப்புைமள ஒருங்கிமணக்ைப்பட்டு முதலீட்டாளர்ைள் பயன்பட்டுள்ளனர் 

‘னமக் இன் இந்தியா’ பார்மவயின் மற்சறாரு சவளிப்பாடாை, ‘ஒரு மாவட்டம்-ஒரு தயாரிப்பு’ என்ற முன்முயற்சி 

உற்பத்தியாளர்ைளுக்கு உைைளாவிய தளத்மத வழங்கி வருகின்றது. இதன்மூைம் நாட்டின் பல்னவறு பகுதிைளின் 

ெமூை-சபாருளாதார வளர்ச்சி னமன்மமயமடந்து வருகின்றது. இந்தியாவில் வணிைம் செய்யும் முதலீட்டாளர்ைளுக் 

-கு, னதெத்தின் வளர்ச்சி மற்றும் னமம்பாட்டிற்கு பங்ைளிக்கும் வமையில், இந்தத்திட்டத்தின்மூைம் அரசு முயற்சி 

செய்து வருகிறது. இதன் விமளவாை நாட்டில் சபாம்மமைள் இறக்குமதி சபருவாரியாை குமறந்தது. ைடந்த 2013 

ஆண்மடவிட நிைழ் நிதியாண்டில் 636 ெதவீதம் சபாம்மமைள் ஏற்றுமதி அதிைரித்துள்ளது. ைடந்த 2018-19ஆம் 

நிதியாண்டில் சமாம்மம ஏற்றமதி `1612 னைாடியாை இருக்ை 2021-22 நிதியாண்டில் `2,601.5 னைாடியாை 

அதிைரித்துள்ளது. இது பைவிதமான சீர்திருத்தங்ைள் முதலீடு அதிைரிப்பு னபான்றமவைள்மூைம் வளர்ச்சிக்கு 

வழிவகுத்தது எனத் சதரிவிக்ைப்பட்டுள்ளது. 

 

5. ெப்தனைாசி அமண திட்டத்மத முன்சனடுக்ை இந்தியா-னநபாளம் முடிவு 

சவள்ளத்தடுப்பு, நீர்மின்னுற்பத்தி உள்ளிட்டவற்றுக்கு வழிவகுக்கும் ெப்தனைாசி அமண திட்டப்பணிைமள 

முன்சனடுப்பதற்கு இந்தியாவும் னநபாளமும் முடிசவடுத்துள்ளன. 
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இந்தியா-னநபாளம் இமடனயயான நீர்வளங்ைள் கூட்டுக்குழுவின் ஒன்பதாவது கூட்டம் னநபாளத்தின் தமைநைரம் 

ைாத்மாண்டு நைரத்தில் நமடசபற்றது. அக்கூட்டத்தில் ஜல் ெக்தி அமமச்ெைத்தின் நீர்வளத்துமறச்செயைர் பங்ைஜ் 

குமார் தமைமமயிைான இந்தியக்குழு பங்னைற்றது. னநபாள நீர்வளத்துமற அதிைாரிைளும் இதில் பங்னைற்றனர். 

இரு நாடுைளுக்கிமடனயயான நீர்ப்பகிர்வு குறித்து இந்தக் கூட்டத்தில் விரிவாை விவாதிக்ைப்பட்டது. முக்கியமாை, 

மைாைாளி ஆற்றுநீர் ஒப்பந்தத்மத நமடமுமறப்படுத்துவது சதாடர்பாைவும், ெப்தனைாசி அமண திட்டத்மத விமரந்து 

முன்சனடுப்பது சதாடர்பாைவும் விவாதிக்ைப்பட்டதாை இந்திய சவளியுறவு அமமச்ெைம் சவளியிட்ட அறிக்மையில் 

குறிப்பிடப்பட்டிருந்தது. 

னநபாளத்தில் உற்பத்தியாகி பிைார் வழினய இந்தியாவுக்குள் நுமழயும் ெப்தனைாசி ஆற்றில் அமண ைட்டுவது 

சதாடர்பான பணிைமள முன்சனடுக்ை கூட்டத்தின்னபாது முடிசவடுக்ைப்பட்டது. அமண ைட்டுமானம் ொர்ந்த 

பணிைள், நீர்த்னதக்ைப்பகுதிைள், ெமூை, சுற்றுச்சூழல் தாக்ைங்ைள் உள்ளிட்டமவ குறித்தும் விவாதிக்ைப்பட்டது. 

திட்டத்மத நிமறனவற்றுவது சதாடர்பாை இருநாடுைளின் நிபுணர்ைள் குழுவும் விமரவில் ெந்திக்ைவுள்ளதாைத் 

சதரிவிக்ைப்பட்டுள்ளது. 

மைாைாளி ஆற்றுநீர் ஒப்பந்தம் இந்தியா-னநபாளம் இமடனய ைடந்த 1996-ஆம் ஆண்டில் மைசயாப்பமானது. அந்த 

ஒப்பந்தத்தின்கீழ் மைாைாளி ஆறு, அதன் கிமளநதிைள் உள்ளிட்டவற்மற னமம்படுத்துவதற்கு ஒப்புக்சைாள்ளப்பட்டது. 

சவள்ளத்தடுப்பு மற்றும் னமைாண்மமக்ைான கூட்டுக்குழு, னைாசி-ைண்டக் திட்டத்துக்ைான கூட்டுக்குழு 

ஆகியவற்றின் செயல்பாடுைள் குறித்தும் கூட்டத்தின்னபாது விவாதிக்ைப்பட்டது. 

 

6. நாட்டில் அதிைரிக்கும் னவமையின்மம பிரச்மன... 

நாட்டில் ஆண்டுனதாறும் இைட்ெக்ைணக்ைான இமளனயார் பட்டப்படிப்மப முடித்து ைல்லூரிமயவிட்டு சவளினயறுகி 

-ன்றனர். ஆனால், அதற்னைற்ப சபாருளாதாரத்தில் னவமைவாய்ப்புைள் உருவாகுவதில்மை. புதிய முதலீடுைமள 

ஈர்த்து, அதிை எண்ணிக்மையிைான னவமைவாய்ப்புைமள உருவாக்குவது ஒன்றிய, மாநிை அரசுைளுக்குப் சபரும் 

ெவாைாைனவ உள்ளது. நாட்டில் நிைவும் னவமையின்மம விகிதம் குறித்து இந்தியப் சபாருளாதார ைண்ைாணிப்பு 

மமயம் (CMIE) அறிக்மை சவளியிட்டுள்ளது. அதில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ள முக்கிய விவரங்ைள் (அமனத்துத் தரவுைளும் 

ெதவீதத்தில்) 

ைடந்த ஓராண்டில் னவமையின்மம விகிதம் 

மாதம் இந்தியா நைர்ப்புறம் கிராமப்பகுதிைள் 

ஆைஸ்ட்-2022 8.28% 9.57% 7.68% 

ஜூமை-2022 6.83% 8.22% 6.17% 

ஜூன்-2022 7.83% 7.32% 8.07% 

னம-2022 7.14% 8.24% 6.63% 

ஏப்ரல்-2022 7.83% 9.22% 7.18% 

மார்ச்-2022 7.57% 8.28% 7.24% 

பிப்ரவரி-2022 8.11% 7.57% 8.37% 

ஜனவரி-2022 6.56% 8.14% 5.83% 

டிெம்பர்-2021 7.91% 9.30% 7.28% 

நவம்பர்-2021 6.97% 8.20% 6.41% 

அக்னடாபர்-2021 7.74% 7.37% 7.91% 

செப்டம்பர்-2021 6.86% 8.64% 6.04% 

 

ஆைஸ்டில் மாநிை வாரியாை னவமையின்மம விகிதம் 

ஆந்திரம் - 6% 

பிைார் - 12.8% 

ெத்தீஸ்ைர் - 0.4% 

தில்லி - 8.2% 

னைாவா - 13.7% 

குஜராத் - 2.6% 

ஹரியானா - 37.3% 

ஹிமாச்ெை பிரனதெம் - 7.3% 

ஜார்க்ைண்ட் - 17.3% 
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ஜம்மு-ைாஷ்மீர் - 32.8% 

ைர்நாடைம் - 3.5% 

னைரளம் - 6.1% 

மத்திய பிரனதெம் - 2.6% 

மைாராஷ்டிரம் - 2.2% 

னமைாையம் – 2% 

ஒடிஸா - 2.6% 

பஞ்ொப் - 7.4% 

இராஜஸ்தான் - 31.4% 

தமிழ்நாடு - 7.2% 

சதைங்ைானா - 6.9% 

திரிபுரா - 16.3% 

உத்தர பிரனதெம் - 3.9% 

னமற்கு வங்ைம் - 7.4% 

 

ைடந்த னம முதல் ஆைஸ்ட் வமரயிைான னவமையின்மம விகிதம் 

இந்தியா   7.43% 

நைர்ப்புறம்   7.8% 

கிராமப்பகுதிைள்   7.2% 

ஆண்ைள்   6.6% 

சபண்ைள்   15.2% 

நைர்ப்புற ஆண்ைள்   6.7% 

நைர்ப்புற சபண்ைள்   21.6% 

கிராமப்புற ஆண்ைள்   6.5% 

கிராமப்புற சபண்ைள்  13% 

வயதுவாரியான னவமையின்மம விகிதம் 

15-19 – 58% 

20-24 – 44% 

25-29 - 12.5% 

30-34 - 2.5% 

35-39 – 1% 

40-44 - 0.5% 

45-49 - 0.5% 

50-54 - 0.5% 

55-59 - 0.5% 

60-64 - 0.5% 

 

 

ைல்வித் தகுதியின் அடிப்பமடயில் னவமையின்மம விகிதம் 

5-ஆம் வகுப்பு வமர – 1% 

6-9-ஆம் வகுப்பு - 1.8% 

10-12-ஆம் வகுப்பு - 10.7% 

பட்டப்படிப்பு - 17.4% 
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1. மாதிரிப் பதிவு அமமப்பு அறிக்மை – 2020இன்படி, 2018–20இல் இந்தியாவில் குமைவான பாலின விகிதத்மத 

கைாண்டிருந்த மாநிலம் எது? 
அ. பீகாா் 

ஆ. உத்தர பிரததசம் 

இ. ஹாியானா 

ஈ. உத்தரகாண்ட்  

✓ இந்தியத் தமலமமப் பதிவாளர் கவளியிட்ட மாதிரிப் பதிவு அமமப்பின் புள்ளிவிவர அறிக்மை–2020இன்படி, 

உத்தரைாண்டின் பிைப்பு பாலின விகிதம் நாட்டிலலலய மிைலமாசமாை 844ஆைக் ைண்டறியப்பட்டது. பாலின விகிதம் 

என்பது 1,000 ஆண் குழந்மதைளுக்கு இருக்கும் கபண் குழந்மதைளின் விகிதமாகும். லைரளத்தின் விகிதம் 974 

ஆை சிைப்பாை உள்ளது. இந்தியாவின் ஒட்டுகமாத்த பிைப்பு பாலின விகிதம் 2017–19இல் 904ஆை இருந்து 2018–20 

இல் மூன்று புள்ளிைள் அதிைரித்து 907ஆை உள்ளது என்று அவ்வறிக்மை கூறியது. இது கிராமப்புைங்ைளில் 907 

ஆைவும், நைர்ப்புைங்ைளில் 910 ஆைவும் உள்ளது. 

2. ‘ஸ்வச் டாய்லைத்தான்’ என்ை திட்டத்மத அறிமுைப்படுத்திய நடுவண் அமமச்சைம் எது? 
அ. வீட்டுவசதி மற்றும் நகா்ப்புற விவகாரங்கள் அமமச்சகம்  

ஆ. கல்வி அமமச்சகம் 

இ. திறன் தமம்பாடு மற்றும் ததாழில்முமனதவாா் அமமச்சகம் 

ஈ. ததாழிலாளா் மற்றும் தவமலவாய்ப்பு அமமச்சகம் 

✓ வீட்டுவசதி மற்றும் நைர்ப்புை விவைாரங்கள் அமமச்சைமானது சமீபத்தில் ஸ்வச் அம்ருத் மலைாத்சவத்தின்கீழ், ‘ஸ்வச் 

டாய்லைத்தமன’ அறிமுைப்படுத்தியது. இப்லபாட்டியானது கபாம்மமைளுக்ைான லதசிய கசயல் திட்டம் மற்றும் ஸ்வச் 

பாரத் இயக்ைத்தின் இரண்டாம் ைட்டம் (SBM 2.0) ஆகியவற்றுக்கு இமடலயயான ஓர் ஒருங்கிமைப்பாை உள்ளது. 

கபாம்மமைமளத் தயாரிப்பதில் ைழிவுைமளப் பயன்படுத்துவதற்ைான தீர்வுைமள ஆராய்வமத இது லநாக்ைமாைக் 

கைாண்டுள்ளது. ஐஐடி ைாந்திநைரில் உள்ள பமடப்பாக்ை ைற்ைல் மமயம், இத்திட்டத்திற்ைான அறிவுப்பங்ைாளராை 

உள்ளது. 

3. அண்மைச் கசய்திைளில் இடம்கபற்ை, ஆபலரஷன் ‘லமைா சக்ரா’ என்பதுடன் கதாடர்புமடய நிறுவனம் எது? 
அ. இந்திய இராணுவம் 

ஆ. நடுவண் புலனாய்வுப் பணியகம்  

இ. இந்திய கடதலார காவல்பமட 

ஈ. மத்திய விஜிதலன்ஸ் ஆமணயம் 

✓ ‘லமைா சக்ரா’ நடவடிக்மையின் ஒருபகுதியாை, நடுவண் புலனாய்வுப்பிரிவு (CBI) 19 மாநிலங்ைளில் 56 இடங்ைளிலும், 

ஒரு யூனியன் பிரலதசத்திலும் சிறுவர் பாலியல் வன்கைாடுமம சம்பந்தப்பட்ட காணைாளிகமை இமையதைத்தில் 

தரவேற்றம் ைற்றும் தரவிறக்கம் ணசய்தது ணதாடர்பான இரண்டு வழக்குைள் கதாடர்பாை லசாதமன நடத்தியது. 

சிங்ைப்பூர் இன்டர்லபாலின் தரவுைள் மற்றும் இமையதளத்தில் சிறுவர் பாலியல் வன்கைாடுமம சம்பந்தப்பட்ட 

காணைாளிகமை விற்பமன கசய்லதாருக்கு எதிராை ைடந்த ஆண்டு நடத்தப்பட்ட, ‘ஆபலரஷன் ைார்பன்’லபாது 

கபைப்பட்ட உளவுத்துமையின் தைவல்ைள் அடிப்பமடயில் இந்த சமீபத்திய லசாதமனைள் நடத்தப்பட்டன. 
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4. சாம்பமலப் பயன்படுத்தி ைாண்டாமிருைங்ைளுக்ைாை உருவாக்ைப்பட்ட, ‘ஒற்மைக்கைாம்பிைளின் உமைவிடம்’ 

என்ை நிமனவிடத்மத உருவாக்கியுள்ள மாநிலம் எது? 
அ. தமற்கு வங்கம் 

ஆ. அஸ்ஸாம்  

இ. ஒடிஸா 

ஈ. அருணாச்சல பிரததசம் 

✓ அஸ்ஸாம் மாநிலத்தில் உள்ள ைாசிரங்ைா லதசியப்பூங்ைாவில் அஸ்ஸாம் மாநில அரசால் எரிக்ைப்பட்ட ைாண்டாமிருை 

கைாம்புைளிலிருந்து லசைரிக்ைப்பட்ட சாம்பமலப்பயன்படுத்தி உருவாக்ைப்பட்ட மூன்று ைாண்டாமிருைங்ைளின் 

சிமலைள் திைந்து மவக்ைப்பட்டன. ஓராண்டுக்கு முன், உலை ைாண்டாமிருை நாளன்று, லவட்மடக்ைாரர்ைள் மற்றும் 

சட்டவிலராத வியாபாரிைளிடமிருந்து பாதுைாப்பு அதிைாரிைளால் லசைரிக்ைப்பட்ட சுமார் 2500 ைாண்டாமிருை 

கைாம்புைமள அஸ்ஸாம் மாநில அரசு எரித்துச்சாம்பலாக்கியது. மூன்று ைாண்டாமிருை சிற்பங்ைமளக்கைாண்ட இந்த 

நிமனவுச்சின்னத்திற்கு, ‘ஒற்மைக்கைாம்பிைளின் உமைவிடம்’ என்று கபயரிடப்பட்டுள்ளது. 

5. சமீபத்திய ஆய்வின்படி, கூட்டாை 12 மில்லியன் டன் உலர் ைார்பமனக் கைாண்டிருக்கின்ை உயிரினம் எது? 

அ. தகாசுக்கள் 

ஆ. எறும்புகள்  

இ. ததனீக்கள் 

ஈ. பட்டாம்பூச்சிகள் 

✓ ஓர் அண்மைய ஆய்வின்படி, உலைம் முழுவதும் உள்ள எறும்புைள் கமாத்தமாை சுமார் பன்னிரண்டு மில்லியன் டன் 

உலர் ைரிமத்மதக் கைாண்டிருக்கின்ைன. உலைம் முழுவதும் உள்ள எறும்புைளின் எண்ணிக்மை சுமார் இருபது 

குவாட்ரில்லியன் அல்லது இருபதாயிரம் மில்லியன் மில்லியன்ைள் இருக்கும் என மதிப்பிடப்பட்டுள்ளது. அமவ 

கூட்டாை ைாட்டுப்பைமவைள் மற்றும் பாலூட்டிைமளவிட அதிை எமட கைாண்டமவயாை இருக்கும். 

6. அண்மைச் கசய்திைளில் இடம்கபற்ை சுப்லராலதா லைாப்மபயுடன் கதாடர்புமடய விமளயாட்டு எது? 
அ. ஹாக்கி 

ஆ. கால்பந்து  

இ. மட்மடப்பந்து 

ஈ. பூப்பந்து 

✓ சுப்லராலதா லைாப்மபக்ைான சர்வலதச ைால்பந்து லபாட்டியின் 61ஆவது பதிப்பு ஈராண்டு இமடகவளிக்குப்பிைகு 

கதாடங்கியது. நாடு முழுவதுமுள்ள பள்ளிைளுக்கு இது மிைவும் மதிப்புமிக்ை ைால்பந்துப் லபாட்டியாை ைருதப்படுகிைது. 

இந்தப் லபாட்டிமய இந்திய வான்பமடயுடன் இமைந்து சுப்லராலதா முைர்ஜி விமளயாட்டுக் ைல்விச்சங்ைம் ஏற்பாடு 

கசய்துள்ளது. இந்தியாவின் 25 மாநிலங்ைள் மற்றும் யூனியன் பிரலதசங்ைமள பிரதிநிதித்துவப்படுத்தும் கமாத்தம் 

92 பள்ளிைள் மற்றும் வங்ைாளலதசத்தின் வான்பமட பள்ளி ஆகியமவ இப்லபாட்டியில் லபாட்டியிடுகின்ைன. 

7. 2023 ஜன.1 வமர அமனத்து வமையான பட்டாசுைளின் உற்பத்தி, விற்பமன மற்றும் பயன்பாடு ஆகியவற்றுக்கு 

தமடவிதிப்பதாை அறிவித்த மாநிலம்/யூடி எது? 
அ. மகாராஷ்டிரா  ஆ. புது தில்லி  

இ. சிக்கிம்   ஈ. ஹிமாச்சல பிரததசம் 

✓ அமனத்து வமையான பட்டாசுைளின் உற்பத்தி, விற்பமன மற்றும் பயன்பாட்டுக்ைான தமட 2023 ஜனவரி.1 வமர 

நீட்டிக்ைப்படும் என தில்லி சுற்றுச்சூழலமமச்சர் லைாபால் ராய் அறிவித்தார். பண்டிமை ைாலங்ைளில் மாசுபாட்மடக் 
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ைட்டுப்படுத்த முடிகவடுக்ைப்பட்டுள்ளது. இமையதளத்தில் பட்டாசு விற்பமனக்கும் தமடநீட்டிக்ைப்பட்டுள்ளது. இத் 

தமடமய ைடுமமயாை அமல்படுத்துவமத உறுதிகசய்வதற்ைான கசயல்திட்டம் வமரயப்படவுள்ளது. ‘ஆம் ஆத்மி’ 

ைட்சி பட்டாசு கவடிப்பதற்கு எதிரான விழிப்புைர்மவ ஏற்படுத்துவதற்ைாை, ‘படலை நகி திலய ஜலாவ்’ என்ை 

பிரச்சாரத்மதயும் கதாடங்கியது. 

8. ‘ைலாச்சாரத்திற்ைான சிைந்த இடத்திற்ைான’ சர்வலதச சுற்றுலா விருமத கபற்ை மாநிலம் எது? 
அ. தமிழ்நாடு 

ஆ. தகரளா 

இ. தமற்கு வங்கம்  

ஈ. ஜம்மு காஷ்மீா் 

✓ ஐநா உலை சுற்றுலா அமமப்பின் துமை அமமப்பான பசிபிக் ஏரியா டிராவல் மரட்டர்ஸ் அலசாசிலயஷன், லமற்கு 

வங்ைாளத்திற்கு 2023ஆம் ஆண்டுக்ைான சர்வலதச பயை விருமத, ‘ைலாச்சாரத்திற்ைான சிைந்த இடம்’ என்ற 

தமைப்பில் வழங்ைவுள்ளது. கபர்லினில் நமடகபறும் உலை சுற்றுலா மற்றும் வான்லபாக்குவரத்து தமலமமைளின் 

உச்சிமாநாட்டில் இவ்விருது வழங்ைப்படும். UNESCO பாரம்பரிய தகுதி லமற்கு வங்ைத்தின் துர்ைா பூமஜக்கு இதற்கு 

முன்னர் வழங்ைப்பட்டுள்ளது. 

9. திருநங்மையருக்ைாை பிரத்லயைமாை, ‘கரயின்லபா லசமிப்புக்ைைக்மை’ அறிமுைப்படுத்திய இந்திய வங்கி எது? 
அ. ESAF சிறு நிதி வங்கி  

ஆ. AU சிறு நிதி வங்கி 

இ. YES வங்கி 

ஈ. தகாடக் மஹிந்திரா வங்கி 

✓ ESAF சிறு நிதி வங்கி திருநங்மைைளுக்ைாை பிரத்லயைமாை, ‘கரயின்லபா லசமிப்புக்ைைக்மை’ அறிமுைப்படுத்தியது. 

அதிை லசமிப்பு விகிதம் மற்றும் லமம்பட்ட கடனட்மட வசதிைள் உள்ளிட்ட பல்லவறு சிைப்பம்சங்ைமள இந்தக் ைைக்கு 

வழங்குகிைது. லைரளாமவச் சார்ந்த இந்த நிறுவனம், ைடந்த 2017இல் ஒரு சிறு நிதிய வங்கியாை நிறுவப்பட்டது. 

10. UNESCOஇன் உலை பாரம்பரிய தளமான கமாைஞ்சதாலரா அமமந்துள்ள நாடு எது? 
அ. இந்தியா 

ஆ. ஆப்கானிஸ்தான் 

இ. பாகிஸ்தான்  

ஈ. கஜகஸ்தான் 

✓ UNESCOஇன் உலை பாரம்பரிய தளமாை விளங்கும் கமாைஞ்சதாலராவின் இடிபாடுைள் பாகிஸ்தானின் கதற்கு சிந்து 

மாைாைத்தில் சிந்து ஆற்றுக்ைருகில் அமமந்துள்ளது. முன்கனப்லபாதும் இல்லாத பருவமமழக்ைாலம் ைாரைமாை 

பாகிஸ்தானில் நூற்றுக்ைைக்ைான மக்ைள் மாண்டனர். இந்தச் சூழ்நிமல, 1922இல் ைண்டுபிடிக்ைப்பட்ட 4,500 

ஆண்டுைளுக்கு முந்மதய கமாைஞ்சதாலரா கதால்கபாருள் தளத்திற்கு அச்சுறுத்தமல ஏற்படுத்தியுள்ளது. 
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செய்தித்தாள் நடப்பு நிகழ்வுகள்  

1. 2020 - தாதா சாலேப் பால்லை விருது வழங்கி ஆஷா பலரக் கைௌரவிக்ைப்படவுள்ளார். 

202ஆம் ஆண்டுக்ைான தாதா சாலேப் பால்லை விருது பிரபல திமரப்பட நடிமை ஆஷா பலரக் கபறுவதாை நடுவண் 

தைவல் ஒலிபரப்பு அமமச்சைம் அறிவித்துள்ளது. புது தில்லியில் நமடகபறும் லதசிய திமரப்பட விருது வழங்கும் 

விழாவில் இந்த விருது வழங்ைப்படும். 

ஆஷா பலரக் புைழ்கபற்ை திமரப்பட நடிமை, இயக்குனர், தயாரிப்பாளர் இவற்றுடன் இந்திய கசவ்வியல் நடனக் 

ைமலஞருமாவார். 1992இல் பலரக், ‘பத்மஸ்ரீ’ விருது வழங்கி கைௌரவிக்ைப்பட்டார். 1998 முதல் 2001 வமர நடுவண் 

திமரப்பட சான்றிதழ் வாரியத்தின் தமலவராை அவர் பணியாற்றியுள்ளார். 

 

2. ைாலாண்டு லவமலவாய்ப்பு ைைக்கைடுப்பின் நான்ைாவது சுற்று (ஜனவரி-மார்ச், 2022) தைவல் அறிக்மை 

கவளியிடப்பட்டது. 

நிறுவனம்சார்ந்த லவமலவாய்ப்புகுறித்த அகில இந்திய ைாலாண்டு ஆய்வின் ஒருபகுதியாை ைாலாண்டு லவமல 

வாய்ப்பின் நான்ைாவது சுற்றுபற்றிய ஆய்வறிக்மைமய நடுவண் கதாழிலாளர் மற்றும் லவமலவாய்ப்பு அமமச்சர் 

பூலபந்தர் யாதவ் கவளியிட்டார். 

உழவுசாராத துமைைளில் உள்ள கமாத்த லவமலவாய்ப்பில் கபரும்பங்ைாற்றும் லதர்ந்கதடுக்ைப்பட்ட 9 துமைைளில் 

முமைப்படுத்தப்பட்ட மற்றும் முமைசாரா லவமலவாய்ப்புகுறித்த தைவல்ைமளக் ைாலாண்டு லவமலவாய்ப்பு ஆய்வு 

அக்மைைள் கதாடர்ந்து வழங்குகின்ைன. உற்பத்தி, ைட்டுமானம், வர்த்தைம், லபாக்குவரத்து, ைல்வி, சுைாதாரம், 

உைவைம் மற்றும் தங்குமிடங்ைள், தைவல் கதாழில்நுட்பம் / பிபிஓ மற்றும் நிதி லசமவைள் ஆகியமவ இந்த ஒன்பது 

துமைைளாகும். 

நிறுவனம் சார்ந்த லவமலவாய்ப்புகுறித்த அகில இந்திய ைாலாண்டு ஆய்வு, இரண்டு பகுதிைமளக் கைாண்டுள்ளது. 

முதலாவதாை, “ைாலாண்டு லவமலவாய்ப்பு ஆய்வு”, இரண்டாவதாை, “பகுதி திட்ட அமமப்பு ஆய்வு”. ைாலாண்டு 

லவமலவாய்ப்பு ஆய்வு என்பது பத்து அல்லது அதற்கு லமற்பட்ட கதாழிலாளர்ைமளப் பணியில் அமர்த்தியுள்ள 

நிறுவனங்ைள் சம்பந்தப்பட்டதும், இரண்டாவது ஆய்வு, ஒன்பது அல்லது அதற்கும் குமைவான பணியாளர்ைள் 

பணிபுரியும் நிறுவனங்ைள் பற்றியதுமாகும். 

கபாருளாதாரத்தின் முமைப்படுத்தப்பட்ட துமைைளில் லவமலவாய்ப்பு மற்றும் அதுசம்பந்தமான முக்கிய 

தைவல்ைமள திரட்டுவதற்ைாை அகில இந்திய ைாலாண்டு ஆய்வின் ஒருபகுதியாை ைாலாண்டு லவமலவாய்ப்பு 

ஆய்வு ஏப்ரல், 2021இல் அறிமுைப்படுத்தப்பட்டது. ஒவ்கவாரு ைாலண்டிலும் சுமார் 12000 அமமப்புைள் கதாடர்பான 

தைவல்ைள் திரட்டப்படுகின்ைன. இவ்வாறு, முதன்முதலில் 2021 ஏப்ரல்-ஜூன் ைாலத்திற்ைான அறிக்மை, 2021 

கசப்டம்பர் மாதத்தில் கவளியிடப்பட்டது. 

கபாருளாதாரத்தின் லதர்ந்கதடுக்ைப்பட்ட துமைைளில் லவமலவாய்ப்பு நிலவரம் அதிைரித்து வருவதாை நான்ைாவது 

ைாலாண்டு அறிக்மைமய கவளியிடுமையில், நடுவண் அமமச்சர் கதரிவித்தார். மூன்ைாம் ைாலாண்டில் (கசப்டம்பர்-

டிசம்பர் 2021) 3.14 லைாடியாை இருந்த மதிப்பிடப்பட்ட லவமலவாய்ப்பு, நான்ைாவது ைாலாண்டில் (ஜனவரி-மார்ச், 

2022) 3.18 லைாடியாை உயர்ந்தது. ஆைாவது கபாருளாதாரக்ைைக்கைடுப்பில் (2013-2014) இத்லதர்ந்கதடுக்ைப்பட்ட 

9 துமைைளில் கமாத்த லவமலவாய்ப்பின் அளவு 2.37 லைாடியாை பதிவானது என்பது குறிப்பிடத்தக்ைதாகும். 

ைாலாண்டு லவமலவாய்ப்பு ஆய்வறிக்மை என்பது, விநிலயாைம் மற்றும் லதமவ குறித்த ஆய்வாகும். அதாவது 

குறிப்பிட்ட ைால அளவிற்ைான கதாழிலாளர் ஆய்வு என்பதால் நாட்டில் லவமலவாய்ப்புகுறித்த தரவு 

இமடகவளிைமள இது குமைக்கும். 
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நான்ைாவது ைாலாண்டு லவமலவாய்ப்பு ஆய்வறிக்மையின் முக்கிய அம்சங்ைள்: 

• 3ஆவது ைாலாண்டில் 3.14 லைாடி பணியாளர்ைள் பணியாற்றியதுடன் ஒப்பிடுமையில், நான்ைாவது ைாலாண்டில் 

5.31 இலட்சம் நிறுவனங்ைளில் கமாத்தம் 3.18 லைாடி கதாழிலாளர்ைள் பணிபுரிந்ததாை மதிப்பிடப்பட்டுள்ளது. 

• பணியாளர்ைளின் கமாத்த எண்ணிக்மையில் உற்பத்தித்துமை முதலிடமும் (38.5%), அமதத்கதாடர்ந்து 21.7% 

உடன் ைல்வித்துமையும், 12% உடன் தைவல் கதாழில்நுட்பம் / பிபிஓ துமையும், 10.6% உடன் சுைாதாரத் துமையும் 

உள்ளன. 

• 1.4% நிறுவனங்ைளில் மட்டுலம குமைந்தபட்சம் 500 லபர் பணியாற்றினார்ைள். இதுலபான்ை மிைப்கபரிய 

அமமப்புைள் கபரும்பாலும் தைவல் கதாழில்நுட்பம் / பிபிஓ மற்றும் சுைாதாரத் துமையில் இயங்குகின்ைன. 

• மூன்ைாவது ைாலாண்டில் 31.6%ஆை இருந்த கபண் கதாழிலாளர்ைளின் எண்ணிக்மை, நான்ைாவது ைாலாண்டு 

அறிக்மையில் 31.8%ஆை, சற்று உயர்ந்தது. இருப்பினும், சுைாதாரத்துமையில் கபண் கதாழிலாளர்ைளின் 

எண்ணிக்மை 52%ஆை இருந்தது. அமதத்கதாடர்ந்து ைல்வி, நிதி லசமவ மற்றும் தைவல் கதாழில்நுட்பம்/பிபிஓ 

துமைைளில் முமைலய 44%, 41% மற்றும் 36%ஆை பதிவானது. சுயகதாழில் புரியும் ஆண்ைமளவிட நிதி லசமவ 

துமையில் பணிபுரியும் கபண்ைளின் எண்ணிக்மை அதிைம் என்பது சுட்டிக்ைாட்டப்பட லவண்டிய விஷயம். 
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1. 2026ஆம் ஆண்டுக்குள் தேசிய மாசற்ற காற்றுத் திட்டத்தின்கீழ், நகரங்களில் துகள்மப்ப ாருள்களின் பசறிவைக் 

குவறப் ேற்கான புதிய இலக்கு சேவீேம் என்ன? 
அ. 25% 

ஆ. 30% 

இ. 40%  

ஈ. 50% 

✓ 2026ஆம் ஆண்டுக்குள் தேசிய மாசற்ற காற்றுத் திட்டத்தின் (NCAP) கீழுள்ள நகரங்களில் துகள்மப்ப ாருள்களின் 

பசறிவை 40 சேவீே அளவுக்குக் குவறக்க நடுைண் சுற்றுச்சூழல் அவமச்சகம் புதிய இலக்வக நிர்ணயித்துள்ளது. 

இேற்கு முன்னர் 2024ஆம் ஆண்டுக்குள் 20 – 30% அளவுக்குக் குவறக்கப் ட தைண்டும் என இலக்கு நிர்ணயம் 

பசய்யப் ட்டிருந்ேது. இரு து நகரங்கள் ஆண்டு சராசரி பசறிைான (ஒரு கன மீட்டருக்கு 60 வமக்தராகிராம்) PM10 

என்ற தேசிய ேரநிவலகவளச் சந்தித்துள்ளன. 

2. அண்வமச் பசய்திகளில் இடம்ப ற்ற, ‘IinvenTiv’ நிகழ்வு என்றால் என்ன? 
அ. வேலைோய்ப்பு முகாம் 

ஆ. ஆராய்ச்சி மற்றும் வமம்பாட்டு முகாம்  

இ. திறன் வமம்பாட்டு முகாம் 

ஈ. துளிா் நிறுேை்கள் முகாம் 

✓ இரு த்து மூன்று இந்திய போழில்நுட் க் கழகங்கள் (IITs) இவணந்து, “IinvenTiv” என்ற ஒரு பிரம்மாண்ட ஆராய்ச்சி 

மற்றும் தமம் ாட்டு முகாவம ஏற் ாடு பசய்யும். இந்ே நிகழ்வு அந்நிறுைனத்தில் தமற்பகாள்ளப் டும் ஆராய்ச்சி மற்றும் 

புதுவமத்திட்டங்கவளப் ற்றிய முழுவமயான விழிப்புணர்வை ஏற் டுத்துைவே தநாக்கமாகக் பகாண்டுள்ளது. 

புத்ோக்கங்களின் சிறந்ே தமம் ாட்டிற்காக  ல்கவலகள் மற்றும் நிறுைனங்கள், போழிற்துவற மற்றும் ஐஐடிகளுடன் 

அம்முகாம் ஒத்துவழக்கும். 

3. ‘தேசிய ஊழல் எதிர்ப்பு ஆவணய மதசாோ’வுடன் போடர்புவடய நாடு எது? 
அ. அமமாிக்கா 

ஆ. இந்தியா 

இ. ஆஸ்திவரைியா  

ஈ. பாகிஸ்தான் 

✓ ஆஸ்திதரலியாவின் ேவலவம ைழக்கறிஞர் அண்வமயில் தேசிய ஊழல் ேடுப்பு ஆவணய மதசாோவை ோக்கல் 

பசய்ோர். தேசிய ஊழல் ேடுப்பு ஆவணயம் என் து ப ாதுத்துவறயில் உள்ள தீவிரமான அல்லது முவறயான 

ஊழவல விசாரித்து அறிக்வகயளிக்கும் ஓர் அவமப் ாகும். இது ஒரு ஆவணயரால் ைழிநடத்ேப் டும்; அைர், ஐந்து 

ஆண்டுகளுக்கு ஒரு  ேவி ைகிப் ார். ப ாதுநலைாய அவமச்சர்கள், நாடாளுமன்ற உறுப்பினர்கள், ஊழியர்கள், 

ப ாதுநலைாய நிறுைனங்களின் ேவலைர்கள் மற்றும் ஊழியர்கள், அரசாங்க ஒப் ந்ேோரர்கள் மற்றும் அைர்களது 

ஊழியர்கள்,  ாதுகாப்புப் வட உறுப்பினர்கள், சட்டப்பூர்ை அலுைலகம் வைத்திருப் ைர்கள் உள்ளிட்தடாவர 

விசாரிப் ேற்கான  ரந்ே அதிகார ைரம்பு இந்ேத் தேசிய ஊழல் ேடுப்பு ஆவணயத்திற்கு உள்ளது. 

4. அண்வமச் பசய்திகளில் இடம்ப ற்ற ோமிர ரணி ஆறு முேன்வமயாகப்  ாயும் மாைட்டங்கள் எவை? 
அ. திருமநை்வேைி மற்றும் துூத்துக்குடி  ஆ. மதுலர மற்றும் சிேகங்லக 

இ. திருமநை்வேைி மற்றும் கன்னியாகுமாி ஈ. வசைம் மற்றும் ஈவராடு 
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✓ ோமிர ரணி ஆறு ேமிழ்நாட்டின் திருபநல்தைலி மாைட்டத்தில் உள்ள தமற்குத்போடர்ச்சிமவலயின்கண் ப ாதிவக 

மவலயிலிருந்து உற் த்தியாகிறது. ப ங்களூருவைச் தசர்ந்ே அதசாகா ஆராய்ச்சி மற்றும் சுற்றுச்சூழலுக்கான 

அறக்கட்டவளயின் (ATREE) ஆராய்ச்சியாளர்கள் ோமிர ரணி ஆற்றின் மறுசீரவமப்புப்  ணிவய, ‘ோமிரபசஸ்’ என்ற 

திட்டத்தின்கீழ் போடங்கினர். பூர்வீக  ல்லுயிர் ப ருக்கம் மற்றும் சுற்றுச்சூழவல தமம் டுத்துேற்கான தசவைகவள 

பசயல் டுத்துைவே இந்ேத் திட்டம் ேனது தநாக்கமாகக் பகாண்டுள்ளது. 

5. ‘ஜல்தூத்’ என்ற பசயலிவய உருைாக்கியுள்ள நடுைண் அவமச்சகம் அல்லது அவமச்சகங்கள் எது / எவை? 

அ. ஊரக ேளா்ச்சி அலமச்சகம் 

ஆ. ஊரக ேளா்ச்சி அலமச்சகம் மற்றும் பஞ்சாயத்து இராஜ் அலமச்சகம்  

இ. ஜை்சக்தி அலமச்சகம் 

ஈ. வேளாண்லம மற்றும் ேிேசாயிகள் நை அலமச்சகம் 

✓ ‘ஜல்தூத்’ என்ற பசயலிவய நடுைண் ஊரக ைளர்ச்சி அவமச்சகமும் நடுைண்  ஞ்சாயத்து இராஜ் அவமச்சகமும் 

இவணந்து உருைாக்கியுள்ளது. ஒரு கிராமத்தில் தேர்ந்பேடுக்கப் ட்ட கிணறுகளின் நீர்மட்டத்வேக் கண்டுபிடிக்க 

இந்ேச் பசயலி நாடு முழுைதும்  யன் டுத்ேப் டும். தேர்ந்பேடுக்கப் ட்ட கிணறுகளின் நீர்மட்டத்வே ஆண்டுக்கு 

இருமுவற ( ருைமவழக்கு முந்வேயது மற்றும் பிந்வேயது) காலங்களில் அளவிடுைேற்கான தைவலைாய்ப்புக்கு 

‘ஜல்தூத்’ பசயலி உேவும். நீர்மட்டத்வே அளவிட நியமிக்கப் ட்டுள்ள அதிகாரிகள், நிலக்குறியீடிடப் ட்ட (geo–tagged) 

நிழற் டங்கவள இந்ேச் பசயலியின்மூலம்  திதைற்றுைார்கள். 

6. NTPCஆல் சமீ த்தில் வகயகப் டுத்ேப் ட்ட ஜபுைா மின்னுற் த்தி நிவலயம் அவமந்துள்ள மாநிலம் எது? 
அ. இராஜஸ்தான் 

ஆ. மத்திய பிரவதசம்  

இ. பஞ்சாப் 

ஈ. சத்தீஸ்கா் 

✓ இந்தியாவின் மிகப்ப ரிய ஒருங்கிவணந்ே மின்னுற் த்தியாளரான NTPC, ப ருநிறுைன பநாடிப்புநிவல தீர்மானச் 

பசயல்முவறமூலம் `925 தகாடிக்கு ஜபுைா  ைர் லிட் (JPL) நிறுைனத்வே பைற்றிகரமாக வகயகப் டுத்தியுள்ளது. 

பகால்கத்ோவில் உள்ள தேசிய நிறுைனச்சட்டத் தீர்ப் ாயம்மூலம் (NCLT) இந்ேச் பசயல்முவறகள் போடங்கப் ட்டன. 

இது NCLT ைழிமூலம் NTPC வகயகப் டுத்தும் முேல் பசாத்ோகும். JPL என் து மத்திய பிரதேச மாநிலத்தில் உள்ள 

600 பமகாைாட் திறன்பகாண்ட பசயல் ாட்டில் உள்ள ஓர் அனல்மின்னுற் த்தி நிறுைனமாகும். 

7. ‘ஷிக்ஷாக்  ர்வ் கூட்டத்தின்’ போடக்க விழாவை நடத்திய நகரம் எது? 
அ. மபங்களூரு 

ஆ. புது திை்ைி  

இ. ோரணாசி 

ஈ. காந்தி நகா் 

✓ ‘ஷிக்ஷாக்  ர்வ்’ என் து ஆசிரியர்கவளப்  ாராட்டவும் தேசியக் கல்விக் பகாள்வக–2020ஐ முன்பனடுத்துச் 

பசல்ைேற்காகவும் நடத்ேப் ட்ட ஒரு கூட்டமாகும். கல்வி அவமச்சகம், CBSE, AICTE மற்றும் திறன் தமம் ாடு மற்றும் 

போழில்முவனதைார் அவமச்சகம் ஆகியவை புது தில்லியில் ஏற் ாடு பசய்திருந்ே போடக்க மாநாட்டுடன் ‘ஷிக்ஷாக் 

 ர்வ்’ ஆரம் மானது. இந்நிகழ்ச்சியில், ‘தேசிய மனநல ஆய்ைறிக்வக’, ‘தேசிய அறக்கட்டவள எழுத்ேறிவு மற்றும் 

எண்ணியல் ஆய்ைறிக்வக’ மற்றும் ‘குறிப்பிட்ட கற்றல் குவற ாடுகளுக்கான ஸ்கிரீனிங் டூல்ஸ் பமாவ ல் ஆப்– 

பிரஷாஸ்ட்’ ஆகியவை அறிமுகப் டுத்ேப் ட்டன. 
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8. அண்வமயில் காலமான இரண்டாம் எலிசப த் இராணி, பிரிட்டனின் அரசியாக எத்ேவன ஆண்டுகள் இருந்ோர்? 
அ. 30 

ஆ. 45 

இ. 60 

ஈ. 70  

✓ அண்வமயில் ேனது 96ஆைது ையதில் காலமான இரண்டாம் எலிசப த் மகாராணி, 1952ஆம் ஆண்டு பிரிட்டன் 

அரச அரியவண ஏறினார். 70 ஆண்டுகள் ஆட்சிபசய்ே மிகநீண்ட கால அரசியாக அைர் திகழ்ந்ோர். 1837 முேல் 1901 

ைவர ஆட்சிபசய்ே விக்தடாரியா மகாராணியின் சாேவனவய முறியடித்து, 2015ஆம் ஆண்டில் இங்கிலாந்தின் மிக 

நீண்டகால அரசியாக அைர் ஆனார். அைரது மூத்ே மகன் சார்லஸ், அைருக்குப் பிறகு மூன்றாம் சார்லஸ் மன்னராக 

அரியவண ஏறுகிறார். 

9. 2023 – ஆடைர் உலகக்தகாப்வ  ஹாக்கிவய நடத்துகிற இந்திய மாநிலம்/யூனியன் பிரதேசம் எது? 
அ. தமிழ்நாடு 

ஆ. புது திை்ைி 

இ. ஒடிஸா  

ஈ. மகாராஷ்டிரா 

✓ 2023 – ஹாக்கி ஆடைர் உலகக்தகாப்வ ப் த ாட்டிகவள புைதனசுைரத்தில் உள்ள கலிங்கா வமோனத்திலும், 

ரூர்தகலாவில் உள்ள பிர்சா முண்டா அரங்கத்திலும் நவடப றும். 2023 ஜனைரியில் இந்ேப்த ாட்டிகள் போடங்கும். 

த ாட்டியின் டிரா சமீ த்தில் புைதனசுைரத்தில் நவடப ற்றது. கடந்ே 2018இல் பநேர்லாந்வேத் தோற்கடித்து முேல் 

 ட்டத்வே பைன்றோல், ப ல்ஜியம் இவ்வுலகக்தகாப்வ யின் நடப்புச்சாம்பியனாக உள்ளது. இதில்  ங்தகற்கும் 

இந்தியா, ஜப் ான், இங்கிலாந்து, ஆஸ்திதரலியா உள்ளிட்ட 16 அணிகள் நான்கு பிரிவுகளாகப் பிரிக்கப் டும். 

10. கீழ்க்காணும் எந்நகரத்தில், ‘கலாம் தநா கார்னிைல்’ என்ற புத்ேகக்கண்காட்சிவய பிரேமர் போடக்கி வைத்ோர்? 
அ. மும்லப 

ஆ. அகமதாபாத்  

இ. ோரணாசி 

ஈ. இராவமசுேரம் 

✓ அகமோ ாத்தில் நை ாரத் சாகித்திய மந்திர் ஏற் ாடு பசய்திருந்ே, ‘கலாம் தநா கார்னிைல்’ புத்ேகக் கண்காட்சியின் 

போடக்க விழாவில் பிரேமர் நதரந்திர தமாதி உவரயாற்றினார்.  ாரம் ரியமாக நவடப ற்று ைரும் இக்கண்காட்சி 

குஜராத் மாநிலத்தின் இலக்கியம் மற்றும் அறிவை விரிவு டுத்ே த ருேவி புரிகிறது. 
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செய்தித்தாள் நடப்பு நிகழ்வுகள்  

1. பிரேமரின் ஏவழகள் நல உணவுத்திட்டத்வே தமலும் 3 மாேங்களுக்கு (அக்தடா ர் 2022-டிசம் ர்2022) மத்திய 

அரசு நீடித்துள்ளது. 

கடந்ே 2021இல் பிரேமரால் அறிவிக்கப் ட்ட மக்கள் நலத்திட்டமான பிரேமரின் ஏவழகள் நல உணவுத்திட்டத்தின் 

கீழ், கூடுேல் உணவுப் ாதுகாப்பு பைற்றிகரமாக அமலாைவே அடுத்து இந்ே திட்டத்தின் 7ஆைது கட்டத்வே தமலும் 

மூன்று மாேங்களுக்கு அோைது அக்தடா ர் 2022 முேல் டிசம் ர் 2022 ைவர நீட்டிக்க நடுைண் அவமச்சரவை 

ஒப்புேல் அளித்துள்ளது. 

இந்ே நலத்திட்டத்தின்மூலம் தேசிய உணவுப் ாதுகாப்பு சட்டத்தின்கீழ்  யனவடயும்  யனாளிகள் அவனைருக்கும் 

விவலயில்லாமல் ஒவ்பைாரு ந ருக்கும் மாேம் ஒன்றுக்கு 5 கிதலா உணவு ோனியம் ைழங்கப் டுகிறது. ேற்த ாது 

தமலும் 3 மாேங்களுக்கு இந்ேத் திட்டம் நீடிக்கப் ட்டிருப் ோல் அரசுக்கு `44,762 தகாடி கூடுேலாக பசலைாகும். 

7ஆம் கட்டத்திற்கு உணவு ோனிய ஒதுக்கீடு 122 இலட்சம் பமட்ரிக் டன்னாக இருக்கக்கூடும். 

 

2. தமாேலில் இருந்து பூமிவயப்  ாதுகாக்கும் திட்டம்: விண்கல்லில் பசயற்வகக்தகாவள தமாதி நாசா தசாேவன 

எதிர்காலத்தில் பூமியின்மீது விண்கற்கள் தமாதி த ரழிவை ஏற் டுைவேத் ேவிர்ப் ேற்காக, அைற்றின்  ாவேவய 

மாற்றியவமக்க முடியுமா? என் வே பேரிந்துபகாள்ைேற்காக அத்ேவகய விண்கல் ஒன்றின்மீது பசயற்வகக்தகாள் 

ஒன்வற அபமரிக்க விண்பைளி ஆய்வு வமயமான NASA தமாேச்பசய்ேது. 

பூமியில் மிகப்ப ரிய விண்கற்கள் தமாதி மிகப்ப ரிய அழிவை ஏற் டுைத்துைேற்கான அ ாயத்வே ேவிர்ப் ேற்காக 

NASA விஞ்ஞானிகள் நீண்டகாலமாக ஆய்வுகவள தமற்பகாண்டு ைருகின்றனர். அேன் ஒரு குதியாக, பூமிவய 

தநாக்கி ைரக்கூடிய விண்கற்கவள திவசமாற்றுேற்கான ைழிமுவறகவளயும் விஞ்ஞானிகள் தேடிைருகின்றனர். 

இந்நிவலயில், ஒரு ப ாருவள விண்கல்லின்மீது  லமாக தமாேச்பசய்ைேன்மூலம் அேன் சுற்றுைட்டப் ாவேவய 

மாற்றியவமக்க முடியுமா? என் வேத் பேரிந்துபகாள்ைேற்காக, ‘தி டபுள் ஆஸ்டிராய்ட் ரிவடரக்ஷன் படஸ்ட்’ (டார்ட்) 

என்ற தசாேவனவய NASA தமற்பகாண்டது. அந்ேச் தசாேவனத் திட்டத்தின்கீழ், 160 மீட்டர் விட்டம்பகாண்ட 

டிமார்ஃத ாஸ் என்ற விண்கல்மீது பசயற்வகக்தகாவள தமாேச் பசய்ய முடிவுபசய்யப் ட்டது. அந்ே விண்கல், 

டிடிதமாஸ் என்ற 780 மீ விட்டம் பகாண்ட மிகப்ப ரிய விண்கல்லுக்கு நிலைாகச் சுற்றிைருகிறது. 

இந்ே நிவலயில், டிமார்ஃத ாஸ் மீது தமாதுைேற்காக NASA அனுப்பிய பசயற்வகக்தகாள் 10 மாேங்களுக்குப்பிறகு 

அந்ே விண்கல் மீது தமாதிச்சிேறியது. 

இந்ே தமாேவலயும் அேவனத்போடர்ந்து ஏற் ட்ட மாற்றத்வேயும் ஆய்வுபசய்ேற்காக, இத்ோலிய விண்பைளி ஆய்வு 

நிறுைனம் ேயாரித்ே LICIA கியூப் பசயற்வகக்தகாள், டார்ட் பசயற்வகக்தகாளுடன் இவணக்கப் ட்டிருந்ேது. அது, 

டார்ட்டிலிருந்து கடந்ே 11-ஆம் தேதி ேனியாகப் பிரிந்து அேவன பின்போடர்ந்ேது. 

டிமார்ஃத ாஸ் விண்கலம்மீது டார்ட் பசயற்வகக்தகாள் தமாதுைவேயும் அேனால் எழுந்ே தூசிமண்டலத்தின் 

ேன்வமவயயும் LICIA கியூப் பசயற்தகாள்  திவுபசய்து பூமிக்கு தநரடியாக அனுப்பி ைருகிறது. 

இந்ேச்தசாேவன பைற்றிகரமாக தமற்பகாள்ளப் ட்டவேத் போடர்ந்து, குறிப்பிட்ட விண்கல்வலக் குறிவைத்து, அேன் 

மீது தைண்டுபமன்தற தமாேச்பசய்து, அேன்  ாவேவய மாற்றியவமக்கும் திறன் NASAஉக்கு உள்ளது என் து 

நிரூபிக்கப் ட்டுள்ளது. 
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1. எந்த மாநிலத்திற்கு, 2022ஆம் ஆண்டுக்கான, ‘ஆயுஷ்மான் உத்கிரிஷ்டா விருது’ வழங்கப்பட்டுள்ளது? 
அ. ஆந்திர பிரததசம் 

ஆ. உத்தர பிரததசம்  

இ. கர்நரடகர 

ஈ. ஹிமரச்சல பிரததசம் 

✓ சுகாதார வசதி பதிவவட்டில் பல்வவறு சுகாதார வசதிகளள வசர்த்ததற்காக உத்தர பிரவதச மாநிலத்திற்கு 2022ஆம் 

ஆண்டுக்கான, ‘ஆயுஷ்மான் உத்கிரிஷ்டா விருது’ வழங்கப்பட்டுள்ளது. வதசிய சுகாதார வசதி பதிவவட்டில் 28,728 

சுகாதார வசதிகள் வசர்க்கப்பட்டு நாட்டிவலவய சிறப்பாக சசயல்படும் மாநிலமாக அது திகழ்கிறது. கிட்டத்தட்ட 2 வகாடி 

ஆயுஷ்மான் பாரத் சுகாதார கணக்குகளுடன் ஆயுஷ்மான் பாரத் சுகாதார கணக்ளக (ABHA) உருவாக்குவதில் இது 

இரண்டாவது சிறந்த மாநிலமாக விளங்குகிறது. 

2. ஹிந்துஸ்தான் ஏவராநாட்டிக்ஸ் நிறுவனத்தின் (HAL) ஒருங்கிளணந்த கிளரவயாசெனிக் எஞ்சின் உற்பத்தி 

வசதி திறக்கப்பட்ட நகரம் எது? 
அ. திருவனந்தபுரம் 

ஆ. பபங்களூரு  

இ. சிம்லர 

ஈ. ஹஹதரரபரத் 

✓ சபங்களூருவில் ஹிந்துஸ்தான் ஏவராநாட்டிக்ஸ் நிறுவனத்தின் (HAL) ஒருங்கிளணந்த கிளரவயாசெனிக் எஞ்சின் 

உற்பத்தி வசதிளய இந்தியக்குடியரசுத்தளலவர் திசரௌபதி முர்மு திறந்து ளவத்தார். இந்திய ஏவுகலங்களுக்கான 

கிளரவயாசெனிக் (CE20) மற்றும் சசமி கிளரவயாசெனிக் (SE2000) எஞ்சின்களள தயாரிப்பதற்கான எழுபதுக்கும் 

வமற்பட்ட உயர்சதாழில்நுட்ப உபகரணங்கள் மற்றும் வசாதளன வசதிகள் இந்த வசதியில் இடம்சபற்றுள்ளன. 

கடந்த 2013ஆம் ஆண்டில், HALஇல் கிளரவயாசெனிக் எஞ்சின் சதாகுதிகளள உற்பத்தி சசய்வதற்கான வசதிளய 

அளமப்பதற்காக ISROஉடன் HAL ஒரு புரிந்துணர்வு ஒப்பந்தத்தில் ளகசயழுத்திட்டது. 

3. மாநிலத்தின், ‘பழங்குடியினரின் களலக்களஞ்சியத்ளத’ சவளியிட்டுள்ள மாநிலம் எது? 
அ. மத்திய பிரததசம் 

ஆ. ஜரர்கண்ட் 

இ. ஒடிஸர  

ஈ. தமற்கு வங்கம் 

✓ ஒடிஸா மாநிலத்தில், ‘பழங்குடியினரின் களலக்களஞ்சியத்ளத’ ஒடிஸா மாநில முதலளமச்சர் நவீன் பட்நாயக் 

சவளியிட்டார். இந்தக் களலக்களஞ்சியத்தின் ஐந்து சதாகுதிகள், பட்டியலினத்த ோர் (SC) மற்றும் பழங்குடியினர் 

ஆராய்ச்சி மற்றும் பயிற்சி நிறுவனம் (SCSTRTI) மற்றும் ஒடிஸா மாநில பழங்குடி அருங்காட்சியகம் ஆகியவற்றால் 

சவளியிடப்பட்டது. 3800 பக்கங்கள் மற்றும் 418 ஆய்வுக்கட்டுளரகளளக் சகாண்ட இத்திருத்தப்பட்ட சதாகுதிகளில், 

அளனத்து 62 பழங்குடி சமூகங்கள் மற்றும் 13 குறிப்பாக பாதிக்கப்படக்கூடிய பழங்குடி குழுக்களளப்பற்றி உள்ளது. 

இந்த நூல் கல்வியாளர்கள், ஆராய்ச்சியாளர்கள் மற்றும் சகாள்ளக வகுப்பாளர்களுக்கு ஒரு களஞ்சியமாக இருக்கும். 

4. அண்ளமயில், 2022 டிசம்பர் மாதம் வளர நீட்டிக்கப்பட்ட, ‘PMGKAY’ என்றால் என்ன? 
அ. உடல்நலக் கரப்பீட்டுத் திட்டம் ஆ. இலவச உணவு தரனியங்கள் திட்டம்  

இ. MSME மரனியத் திட்டம்  ஈ. இலவச LPG எரிவரயு உருளை திட்டம் 
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✓ வறுளமக்வகாட்டிற்குக் கீழுள்ள மக்களுக்கான (BPL) இலவச உணவு–தானியத் திட்டத்ளத 2022 டிசம்பர்.31 வளர 

வமலும் மூன்று மாதங்களுக்கு நீட்டிக்க நடுவணரசு முடிவுசசய்துள்ளது. இது பிரதம மந்திரி கரீப் கல்யாண் அன்ன 

வயாெனாவின் (PMGKAY) ஏழாம் கட்டமாகும். இதனால் நடுவணரசுக்கு கூடுதலாக `44,762 வகாடி சசலவாகும். 

5. இந்தியாவின் முதல் எண்ம கல்வியறிவுசபற்ற பஞ்சாயத்தான, ‘புல்லம்பாளற’ அளமந்துள்ள மாநிலம் எது? 

அ. தமிழ்நரடு 

ஆ. தகரளம்  

இ. பதலுங்கரனர 

ஈ. பஞ்சரப் 

✓ திருவனந்தபுரத்தில் உள்ள ‘புல்லம்பாளற’ என்னும் சிற்றூர் வகரளாவின் முதல் டிஜிட்டல் கல்வியறிவுசபற்ற கிராமப் 

பஞ்சாயத்தாக ஆனது. புல்லம்பாளறயில் உள்வளார் அளனவரும் முழு டிஜிட்டல் கல்வியறிளவப்சபற்றளத அடுத்து 

டிஜிட்டல் கல்வியறிவுசபற்ற நாட்டின் முதல் கிராமப்பஞ்சாயத்தாக அது ஆனது. அப்பஞ்சாயத்தில் உள்ள சமூகத்தின் 

மிகவும் பின்தங்கிய பிரிவினருக்கு டிஜிட்டல் கல்விளய வழங்குவதற்காக, ‘டிஜி புல்லம்பாளற’ திட்டம் 2021 ஆக.15 

அன்று சதாடங்கப்பட்டது. கல்லூரிகள், குடும்பஸ்ரீ பிரிவுகள் மற்றும் பிற சுயவுதவி குழுக்களின் தன்னார்வலர்களின் 

உதவியுடன் இது நடத்தப்பட்டது. 

6. 2022இல் வரும், உலக தற்சகாளலத் தடுப்பு நாளுக்கானக் கருப்சபாருள் என்ன? 
அ. பசப்டம்பர்.05 

ஆ. பசப்டம்பர்.10  

இ. பசப்டம்பர்.15 

ஈ. பசப்டம்பர்.20 

✓ உலக தற்சகாளல தடுப்பு நாள் சசப்.10 அன்று அனுசரிக்கப்படுகிறது. உலக நலவாழ்வு அளமப்பின் கூற்றுப்படி, ஓர் 

ஆண்டுக்கு 703,000 வபர் உலகம் முழுவதும் தங்கள் இன்னுயிளர மாய்த்துக்சகாள்வதாக மதிப்பிடப்பட்டுள்ளது. 

2021ஆம் ஆண்டு முதல் 2023ஆம் ஆண்டு வளரயிலான உலக தற்சகாளலத் தடுப்பு நாளுக்கான முப்சபரும் 

கருப்சபாருளாக, “Creating Hope through Action” என்பது வதர்ந்சதடுக்கப்பட்டுள்ளது. நிறுவனங்கள், அரசு மற்றும் 

சபாதுமக்களிளடவய தற்சகாளலகளளத் தடுப்பது குறித்த விழிப்புணர்ளவ ஏற்படுத்துவது இதன் வநாக்கமாகும். 

7. 2022ஆம் ஆண்டில் இரண்டாவது இந்தியா–ெப்பான் 2+2 வபச்சுவார்த்ளதளய நடத்தும் நகரம் எது? 
அ. புது தில்லி 

ஆ. தடரக்கிதயர  

இ. கரந்தி நகர் 

ஈ. ஒசரகர 

✓ இரண்டாவது இந்தியா–ெப்பான் 2+2 வபச்சுவார்த்ளதயானது அண்ளமயில் வடாக்கிவயாவில் நளடசபற்றது. இதில், 

பாதுகாப்புத்துளற அளமச்சர் இராஜ்நாத் சிங், சவளியுறவுத்துளற அளமச்சர் Dr செய்சங்கர் உள்ளிட்வடார் கலந்து 

சகாண்டனர். இரு நாடுகளின் இளறயாண்ளம மற்றும் பிராந்திய ஒருளமப்பாட்ளட மதிக்கும் அவதவவளளயில், 

இந்தியா–ெப்பான் உறவுகளள மிகவும் வலுவானதாக மாற்றுவதற்கான தங்கள் தீர்மானத்ளத இருதரப்பும் மீண்டும் 

உறுதிப்படுத்திக்சகாண்டன. 
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8. ‘Prevention and Management of Osteoarthritis’ என்பது சசப்.8 அன்று களடப்பிடிக்கப்பட்ட எந்த நாளின் கருப் 

சபாருளாகும்? 
அ. உலக ஆயுஷ் நரள் 

ஆ. உலக பிசிதயரபதரபி நரள்  

இ. உலக எலும்புநல நரள் 

ஈ. உலக எலும்பியல் நரள் 

✓ 1996ஆம் ஆண்டு சசப்.8ஆம் வததி முதன்முதலாக உலக பிசிவயாசதரபி நாள் அனுசரிக்கப்படுகிறது. கடந்த 1951ஆம் 

ஆண்டு இந்நாளில் உலக பிசிவயாசதரபி நிறுவப்பட்டது. இந்த நாள் பிசிவயாசதரபி சமூகங்களின் ஒற்றுளம மற்றும் 

கூட்டாண்ளமளய மதிக்கிறது. “Prevention & Management of Osteoarthritis” என்ற கருப்சபாருளின் அடிப்பளடயில் 

இந்த நாள் களடப்பிடிக்கப்பட்டது. 

9. மனித உரிளமகளுக்கான ஐநா உயரோளணயராக நியமிக்கப்பட்ட வவால்கர் டர்க் சார்ந்த நாடு எது? 
அ. துருக்கி 

ஆ. ஆஸ்திரியர 

இ. அபமரிக்கர  

ஈ. ஐக்கிய இரரச்சியம் 

✓ ஐக்கிய நாடுகள் அளவயின் மனித உரிளமகளுக்கான புதிய உயராளணயராக ஆஸ்திரிய தூதர் வவால்கர் டர்க் 

நியமிக்கப்படுவதற்கு ஐக்கிய நாடுகள் சபாதுச்சளப ஒப்புதல் அளித்துள்ளது. அவர் முன்னாள் உயர் ஆளணயர் 

ளமக்வகல் பச்சலட்டுக்குப் பதிலாக இப்பதவிக்கு வந்துள்ளார். வவால்கர் டர்க், மவலசியா, காங்வகா மக்களாட்சிக் 

குடியரசு, குளவத் உள்ளிட்ட பல்வவறு நாடுகளில் ஐநா அகதிகள் அளமப்பில் பணியாற்றியுள்ளார். 

10. மினிட்வமன் III என்ற கண்டம்விட்டு கண்டம் பாயும் ஏவுகளணளய பரிவசாதித்த நாடு எது? 
அ. ஜப்பரன் 

ஆ. அபமரிக்கர  

இ. இஸ்தரல் 

ஈ. பிரரன்ஸ் 

✓ கலிவபார்னியாவில் அமைந்துள்ள வாண்டன்சபர்க் விண்சவளிப்பளடத்தளத்திலிருந்து அசமரிக்க வான்பளடயின் 

ஆயுதவமந்தாத, ‘மினிட்வமன் III’ என்ற கண்டம் விட்டு கண்டம் பாயும் ஏவுகளணளயப் பரிவசாதளன சசய்தது. ICBM 

வசாதளன ஏவுதல் திட்டத்தின் வநாக்கம் அசமரிக்க அணுவாற்றல் பளடகளின் தயார்நிளலளய நிரூபிப்பதாகும். 
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செய்தித்தாள் நடப்பு நிகழ்வுகள்  

1. முப்பளடகளின் தளலளமத் தளபதியாக அனில் சசளஹான் நியமனம் 

முப்பளடகளின் தளலளமத்தளபதியாக சலப்டிசனன்ட் செனரல் அனில் சசௌஹான் நியமிக்கப்பட்டுள்ளார். வமலும், 

நாட்டின் இராணுவ விவகாரத்துளற சசயலாளராகவும் அனில் சசௌஹான் சபாறுப்பு வகிப்பார் எனவும் நடுவணரசு 

குறிப்பிட்டுள்ளது. 

இந்திய இராணுவத்தின் கிழக்குப் பிரிவுக்கு தளபதியாக இருந்த அனுபவம்சகாண்ட அனில் சசௌஹான், ெம்மு -

காஷ்மீர், வடகிழக்கு மாநிலங்களில் பதற்றமான சூழல்களில் திறம்பட பணியாற்றிய அனுபவம் சகாண்டவர். சுமார் 

40 ஆண்டுகள் வளர இராணுவத்தில் பணியாற்றி சலப்டிசனன்ட் செனரலாக அனில் சசௌஹான் ஓய்வுசபற்றவர். 

முப்பளடகளின் தளலளமத் தளபதியாக இருந்த பிபின் இராவத் நீலகிரியில் நடந்த சஹலிகாப்டர் விபத்தில் 

உயிரிழந்தளதத் சதாடர்ந்து தற்வபாது புதிய தளலளமத்தளபதி நியமிக்கப்பட்டுள்ளார். 

 

2. புதிய அட்டர்னி செனரல் ஆர் சவங்கடரமணி 

இந்தியாவின் புதிய அட்டர்னி செனரலாக மூத்த வழக்குளரஞர் ஆர் சவங்கடரமணி நியமிக்கப்பட்டுள்ளார். 

தற்வபாளதய அட்டர்னி செனரல் வக வக வவணுவகாபாலின் பதவிக்காலம் வரும் 30 அன்று நிளறவளடயவுள்ள 

நிளலயில், புதிய அட்டர்னி செனரலாக ஆர் சவங்கடரமணிளய நியமித்து குடியரசுத்தளலவர் திசரளபதி முர்மு 

உத்தரவிட்டார். இவர் பதவிவயற்கும் நாளிலிருந்து 3 ஆண்டுகளுக்கு நடுவணரசின் அட்டர்னி செனரலாக பதவி 

வகிப்பார். 

 

3. இளம் வல்லுநர்களுக்கான புத்தாய்வுத் திட்டம்: முதல்வர் சதாடக்கிளவத்தார் 

இளம் வல்லுநர்களுக்கான ஈராண்டு புத்தாய்வுத்திட்டத்திளன முதல்வர் முக ஸ்டாலின் இன்று சதாடக்கிளவத்தார். 

இதுகுறித்து தமிழ்நாடு அரசு சவளியிட்டுள்ள சசய்திக்குறிப்பு:  

தமிழ்நாடு அரசு தனது அளனத்துத் துளறகளிலும் சிறந்த நல்லாட்சிளய வழங்கிட பல்வவறு முன்முயற்சிகளள 

வமற்சகாண்டு வருகிறது. இந்த முயற்சியின் ஒருபகுதியாக, தமிழ்நாடு அரசு ஈராண்டுகால, “தமிழ்நாடு 

முதலளமச்சரின் புத்தாய்வுத்திட்டத்ளத (2022-2024)” அறிமுகப்படுத்தியுள்ளது. திறன்மிகு இளளஞர்களின் 

ஆற்றளலயும், திறளமளயயும் பயன்படுத்தி, நிர்வாகச்சசயல்முளறகளின் சசயல்திறளன வமம்படுத்தி, 

தமிழ்நாட்டில் உள்ள பல்வவறு திட்டங்கள் மற்றும் சகாள்ளககளின் வசளவ வழங்களல வமம்படுத்துவவத இந்தத் 

திட்டத்தின் வநாக்கமாகும். 

இப்புத்தாய்வுத் திட்டத்தின்கீழ், வதர்வு சசய்யப்பட்டு பயிற்சியில் கலந்துசகாள்ளும் இளம் வல்லுநர்களுக்கு இரண்டு 

ஆண்டுகளுக்கு மாதாந்திர உதவித்சதாளகயாக `65,000/- மற்றும் ஒதுக்கீடு சசய்யப்பட்ட பணிகளள 

வமற்சகாள்வதற்கான பயணச்சசலவு, ளகப்வபசி மற்றும் தரவு பயன்பாடுவபான்ற சசலவினத்திற்காக மாதம் 

`10,000/- கூடுதல் சதாளகயாக வழங்கப்படும். 

ஈராண்டு புத்தாய்வுத் திட்டத்ளத திருப்திகரமாக நிளறவுசசய்யும் வல்லுநர்களுக்கு, பாரதிதாசன் வமலாண்ளம 

கல்வி நிறுவனம் சபாதுக்சகாள்ளக மற்றும் வமலாண்ளமயில் முதுகளல சான்றிதழ் (Post Graduate Certificate in 

Public Policy and Management) வழங்கும். இதுதவிர, ஏற்கனவவ முதுகளல பட்டம் சபற்றவர்களுக்கு குளறந்தபட்ச 

தகுதித்வதளவகளள பூர்த்தி சசய்யும் வளகயில் பாரதிதாசன் வமலாண்ளம கல்வி நிறுவனத்தின்மூலம் முளனவர் 

பட்டப்படிப்பு வமற்சகாள்வதற்கு வாய்ப்பும் வழங்கப்படும். 
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4. சிறுவசமிப்புத் திட்டங்களுக்கான வட்டி விகிதம் அதிகரிப்பு 

நடப்பு 2022-23ஆம் நிதியாண்டின் மூன்றாவது காலாண்டில் மூத்த குடிமக்களுக்கான வசமிப்புத்திட்டம் உள்ளிட்ட 

சில சிறுவசமிப்புத்திட்டங்களுக்கான வட்டி விகிதத்ளத நடுவணரசு உயர்த்தியுள்ளது. நடப்பு நிதியாண்டுக்கான 

அக்வடாபர் முதல் டிசம்பர் வளரயிலான மூன்றாவது காலாண்டில் சிறுவசமிப்புத் திட்டங்களுக்கான வட்டி விகிதம் 

சதாடர்பான விவரங்களள நடுவண் நிதியளமச்சகம் சவளியிட்டது. 

அதன்படி, சில சிறுவசமிப்புத்திட்டங்களுக்கான வட்டி விகிதங்கள் அதிகரிக்கப்பட்டுள்ளன. மூத்த குடிமக்களுக்கான 

வசமிப்புத்திட்டத்துக்குரிய வட்டி விகிதம் 7.4 சதவீதத்தில் இருந்து 7.6 சதவீதமாக அதிகரிக்கப்பட்டுள்ளது. அஞ்சல் 

நிளலய 3 ஆண்டுகால ளவப்புத்சதாளகக்கான வட்டி விகிதம் 5.5 சதவீதத்திலிருந்து 5.8 சதவீதமாகவும், ஈராண்டு 

கால ளவப்புத்சதாளகக்கான வட்டி விகிதம் 5.5 சதவீதத்திலிருந்து 5.7 சதவீதமாகவும் உயர்த்தப்பட்டுள்ளது. 

வருங்கால ளவப்புநிதித்திட்டம் (7.1%), வதசிய வசமிப்புத்திட்டம் (6.8%), ஓராண்டு கால ளவப்புத்சதாளகத்திட்டம் (5.5 

சதவீதம்), சபண் குழந்ளதகளுக்கான வசமிப்புத்திட்டம் (7.6 சதவீதம்) ஆகியவற்றுக்கான வட்டி விகிதத்தில் எந்தவித 

மாற்றமும் சசய்யப்படவில்ளல. 

கடன் இலக்கு குளறப்பு: நடுவணரசின் வரி வருவாய் அதிகரித்துள்ள நிளலயில், நடப்பு நிதியாண்டில் கடன் 

வாங்குவதற்கான இலக்ளகச் சுமார் `10,000 வகாடி வளர அரசு குளறத்துள்ளது. அக்வடாபர் மாதம் முதல் மார்ச் 

வளரயிலான 2ஆவது அளரயாண்டில் சந்ளதயில் இருந்து `5.92 லட்சம் வகாடி கடன்சபறவுள்ளதாக நடுவணரசு 

அறிவித்துள்ளது. நடப்பு நிதியாண்டில் ஒட்டுசமாத்தமாக `14.31 இலட்சம் வகாடி கடன்சபறவுள்ளதாக பட்செட்டில் 

நடுவணரசு அறிவித்திருந்தது. அளத தற்வபாது `14.21 இலட்சம் வகாடியாக நடுவணரசு குளறத்துள்ளது. 

கடந்த 17ஆம் வததி வளர நடுவணரசின் வநரடி வரி வருவாய் 30 சதவீதம் அதிகரித்து `8.36 இலட்சம் வகாடியாக 

இருந்தது குறிப்பிடத்தக்கது. 
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