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1. “புதுமையான வேளாண்மை” என்ற வேசிய அளவிலான பயிலரங்மை ஏற்பாடு செய்ே நிறுேனம் எது? 
அ. உழவு மற்றும் உழவர்கள் நல அமமச்சகம் 

ஆ. NITI ஆய ரக்  

இ. NABARD 

ஈ. இந்தி  யவளரண் ஆரர ்ச்சிக் கழகம் 

✓ NITI ஆவயாக், அமுேப்சபருவிழா சைாண்டாட்டங்ைளின் ஒருபகுதியாை, புது தில்லி அறிவியல் பேனில், “புதுமையான 

வேளாண்மை” என்ற வேசிய அளவிலான பயிலரங்மை ஏற்பாடு செய்ேது. NITI ஆவயாக் ேமலமைச் செயல் அதிைாரி 

அமிோப் ைாந்த் கூறுமையில், “இயற்மை விேொயம் ைாலத்தின் வேமே ைற்றும் இயற்மை விேொயத்தின்மூலம் 

விேொயிைளுக்கு அதிை ேருைானத்மே உறுதிசெய்ேேற்ைான அறிவியல் ேழிைமளக் ைண்டறிேது முக்கியம்” 

என்றார். ைத்திய மீன்ேளம், ைால்நமட பராைரிப்பு ைற்றும் பால்ேளத்துமற அமைச்ெர் புருவ ாத்ேம் ரூபாலா 

விேொயம் & விேொயிைள் நலன் அமைச்ெர் நவரந்திர சிங் வோைர் ைற்றும் NITI ஆவயாகின் துமைத்ேமலேர் 

டாக்டர் இராஜீவ் குைார் ஆகிவயார் இப்பயிலரங்கில் ைலந்துசைாண்டனர். 

2. புதுப்பிக்ைத்ேக்ை ஆற்றமலப் பரிைாற்றஞ்செய்துசைாள்ேேற்ைாை, எந்ே நாட்டுடன், ‘Transmission Interconnection’ஐ 

அமைப்போை இந்தியா அறிவித்துள்ளது? 
அ. இலங்மக 

ஆ. யநபரளம் 

இ. மரலத்தீவுகள்  

ஈ. வங்கரளயதசம் 

✓ ைாலத்தீவின் ஆற்றல் ைாற்றத் திட்டத்மே எளிோக்கும் ேமையில், இரு நாடுைளுக்கு இமடவய புதுப்பிக்ைத்ேக்ை 

ஆற்றமல பரிமாறிக்க ாள்ேேற்ைான ‘பரிைாற்ற இமடத்சோடர்மப’ அமைக்ை இந்தியாவும் ைாலத்தீவுைளும் 

திட்டமிட்டுள்ளன. எரிெக்தி ைற்றும் புது ைற்றும் புதுப்பிக்ைத்ேக்ை எரிெக்தி அமைச்ெர் ஆர் வை சிங் ைற்றும் ைாலத்தீவு 

அமைச்ெர் ஆகிவயாருக்கு இமடவயயான ெந்திப்பின்வபாது “ஒரு சூரியன், ஓர் உலகு, ஒவர மின்ைட்டமைப்பின் 

(OSOWOG)” கீழ், ஆற்றல் ஒத்துமழப்பு ைற்றும் பரிைாற்றம் இமடத்சோடர்பு ஆகியேற்மற சைாண்டுேரும் இரண்டு 

புரிந்துைர்வு ஒப்பந்ேங்ைமள அேர்ைள் முன்சைாழிந்ேனர். 

3. ஏழு ையிற்றுப்பாமே திட்டங்ைமள வைம்படுத்துேேற்ைான புரிந்துைர்வு ஒப்பந்ேங்ைளில் அண்மையில் 

மைசயழுத்திட்ட இந்திய ைாநிலம் எது? 
அ. மகரரரஷ்டிரர 

ஆ. ஹிமரச்சல பிரயதசம்  

இ. குஜரரத் 

ஈ. அஸ்ஸரம் 

✓ ஹிைாச்ெல பிரவேெ அரசு ைாநிலத்தின் ைாங்க்ரா, குலு, ெம்பா, சிர்மூர் ைற்றும் பிலாஸ்பூர் ைாேட்டங்ைளில் ஏழு ையிற்றுப் 

பாமே திட்டங்ைமள வைம்படுத்துேேற்ைான புரிந்துைர்வு ஒப்பந்ேத்தில் மைசயழுத்திட்டுள்ளது. ஹிைாச்ெல பிரவேெ 

ைாநிலத்தில் புதுமையான வபாக்குேரத்து தீர்ோை ையிற்றுப் பாமே திட்டங்ைமள வைம்படுத்துேேற்ைாை வராப்வேஸ் 

ைற்றும் வரபிட் டிரான்ஸ்வபார்ட் சிஸ்டம் சடேலப்சைன்ட் ைார்ப்பவர ன் (ஆர்டிடிசி) செச்பி லிமிசடட் ைற்றும் வேசிய 

சநடுஞ்ொமலைள் லாஜிஸ்டிக் வைவனஜ்சைன்ட் லிமிசடட் இமடவய புரிந்துைர்வு ஒப்பந்ேம் மைசயழுத்ோனது. 
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4. ‘ைருந்து ைற்றும் ைருத்துே ொேனங்ைள் துமறயின் 2022-க்ைான ெர்ேவேெ ைாநாடு’ நமடசபறும் இடம் எது? 
அ. வரரணரசி 

ஆ. புது தில்லி  

இ. கரந்தி நகர் 

ஈ. புயே 

✓ வேதி & உரங்ைள் ைற்றும் சுைாோரம் & குடும்ப நலத்துமறக்ைான ைத்திய அமைச்ெர் டாக்டர் ைன்சுக் ைாண்டவியா, 

2022ஆம் ஆண்டுக்ைான ைருந்து & ைருத்துே ொேனங்ைள் துமறக்ைான ெர்ேவேெ ைாநாட்டின் 7ஆேது பதிப்மப 

சோடக்கி மேத்ோர். இம்ைாநாடு புது தில்லியில் உள்ள டாக்டர் அம்வபத்ைர் ெர்ேவேெ மையத்தில் நமடசபறுகிறது. 

பிரேைர் வைாடியின் அயராே முயற்சிைள் ைற்றும் ேமலமையின் ைாரைைாை இந்திய சுைாோரத்துமற அமனேரும் 

அணுைக்கூடியோை ைாறிேருகிறது என டாக்டர் ைன்சுக் ைாண்டவியா கூறினார். ைருந்து உற்பத்திமயப் 

சபாறுத்ேேமர உலகில் ஐந்ோேது இடத்தில் இந்தியா உள்ளது. 

5. 2021-22 நிதியாண்டில் இந்தியாவிலிருந்து ஏற்றுைதி செய்யப்பட்ட சைாத்ே ஆக்ைப்சபற்ற எஃகின் அளவு என்ன? 
அ. ரூ.10 மில்லி ே் டே் 

ஆ. ரூ.13.5 மில்லி ே் டே்  

இ. ரூ.15 மில்லி ே் டே் 

ஈ. ரூ.20.5 மில்லி ே் டே் 

✓ இந்தியா `1 டிரில்லியன் ைதிப்புமடய 13.5 மில்லியன் டன்ைள் ஆக்ைப்சபற்ற எஃகு ைற்றும் `46000 வைாடி 

ைதிப்புமடய எஃமை இறக்குைதியும் செய்துள்ளோை ைத்திய எஃகு அமைச்ெைம் ெமீபத்தில் அறிவித்ேது. வைலும், 106 

மில்லியன் டன்ைள் எஃமை இந்தியாவும் பயன்படுத்தியுள்ளது. நம் நாட்டில் சிறப்பு எஃகு ேயாரிக்ை இந்திய அரசு 

உற்பத்தியுடன் இமைக்ைப்பட்ட திட்டத்மே அறிமுைப்படுத்தியது. 

6. “எண்டர்பிமரஸ் இந்தியா” என்ற நிமனவுகூர் நிைழ்மேத் சோடங்கியுள்ள ைத்திய அமைச்ெைம் எது? 
அ. வணிகம் மற்றும் ததரழிற்துமற அமமச்சகம் 

ஆ. MSME அமமச்சகம்  

இ. தவளி ுறவு அமமச்சகம் 

ஈ. அறிவி ல் மற்றும் ததரழில்நுட்ப அமமச்சகம் 

✓ அமுேப்சபருவிழாவின்கீழ், MSME அமைச்ெைத்தின் மிைப்சபரும் நிைழ்ோன, “எண்டர்பிமரஸ் இந்தியா” நிைழ்ச்சிமய 

ைத்திய குறு, சிறு ைற்றும் நடுத்ேர சோழிற்துமற அமைச்ெர் ஸ்ரீ நாராயண் ராவன சோடங்கி மேத்ோர். இது 

சோழில்முமனவோர் ைலாச்ொரத்மே வைம்படுத்துேேற்கும் நாடு முழுேதும் MSME அமைச்ெைத்தின் திட்டங்ைள் 

ைற்றும் முன்சனடுப்புைள்பற்றிய விழிப்புைர்மே ஏற்படுத்துேேற்கும் ஏற்பாடு செய்யப்படும் ஒரு நிைழ்வு ஆகும். 

7. ‘டிஜிட்டல் இந்தியா RISC-V நுண்செயலி (DIR-V) திட்டைானது’ எவ்ோண்டுக்குள் நுண்செயலிைமள உருோக்கி 

சிலிக்ைான் ைற்றும் ேடிேமைப்பில் சேற்றிைாண்பமே வநாக்ைைாைக் சைாண்டுள்ளது? 
அ. 2023  

ஆ. 2025 

இ. 2026 

ஈ. 2030 
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✓ மின்னணு ைற்றும் ேைேல் சோழில்நுட்ப அமைச்ெைம், ‘டிஜிட்டல் இந்தியா RISC-V நுண்செயலி (DIR-V)’ திட்டத்மே 

அறிமுைப்படுத்தியது. இது நுண்செயலிைமள உருோக்குேமேயும், சோழிற்முமற ேரத்தில் சிலிக்ைான் ைற்றும் 

ேடிேமைப்பில் சேற்றிைாண்பமே 2023 டிெம்பருக்குள் அமடேமேயும் வநாக்ைைாைக் சைாண்டுள்ளது. இது  க்தி 

& வேைாவின் ேணிை சிலிக்ைானுக்ைான மைல்ைற்ைமள அமைக்கிறது. 

8. ‘PM SVANIdhi’ திட்டத்தின் பயனாளிைள் யார்? 
அ. SHG உறுப்பிேர்கள் 

ஆ. வீதிய ரர வி ரபரரிகள்  

இ. பரலூட்டும் தர ்மரர்கள் மற்றும் புதிதரகப் பிறந்த குழந்மதகள் 

ஈ. வளரிளம்பருவத்திேர் 

✓ சபாருளாோர விேைாரங்ைளுக்ைான அமைச்ெரமேக் குழு, ‘PM SVANIdhi’ என்ற திட்டத்மே 2024 டிெம்பர் ேமர 

சோடர்ேேற்கு ஒப்புேலளித்துள்ளது. இந்ேத் திட்டத்தின்மூலம், வீதிவயார வியாபாரிைளுக்கு ைட்டுப்படியாைக்கூடிய 

அடைானம் இல்லாே ைடன்ைள் ேழங்ைப்படுகின்றன. 5,000 வைாடிக்கு ைடன் ேழங்குேமே வநாக்ைைாைக்சைாண்ட 

இந்ேத்திட்டம், ெமீபத்திய ஒப்புேமல அடுத்து அேன் ைடன்சோமை `8,100 வைாடியாை அதிைரித்துள்ளது. 

9. அண்மைச் செய்திைளில் இடம்சபற்ற குோர் நீர் மின் திட்டம் அமைந்துள்ள ைாநிலம் / UT எது? 
அ. அருணரச்சல பிரயதசம் 

ஆ. ஜம்மு மற்றும் கரஷ்மீர்  

இ. சிக்கிம் 

ஈ. குஜரரத் 

✓ 540 MW உற்பத்தித் திறன்சைாண்ட குோர் நீர்மின் திட்டத்திற்கு `4,526.12 வைாடி முேலீடு செய்ய சபாருளாோர 

விேைாரங்ைளுக்ைான அமைச்ெரமேக்குழு ஒப்புேலளித்துள்ளது. இது ஜம்மு & ைாஷ்மீரின் கிஷ்த்ோர் ைாேட்டத்தில் 

செனாப் ஆற்றின்மீது அமைந்துள்ளது. குோர் நீர்மின் திட்டம், NHPC லிமிசடட் ைற்றும் ஜம்மு & ைாஷ்மீர் ைாநில பேர் 

சடேலப்சைன்ட் ைார்ப்பவர ன் ஆகியேற்றின் கூட்டு நிறுேனைான செனாப் வேலி பேர் புராசஜக்ட்ஸ் பிமரவேட் 

லிட் (CVPPL) மூலம் செயல்படுத்ேப்படும். 

10. 2022 - உயர்நீதிைன்ற ேமலமை நீதிபதிைள் ைாநாடு நமடசபற்ற இடம் எது? 
அ. தசே்மே 

ஆ. தகரல்கத்தர 

இ. புது தில்லி  

ஈ. மும்மப 

✓ புது தில்லியில் உள்ள உச்ெநீதிைன்ற ேளாைத்தில் நமடசபற்ற இந்தியாவின் பல்வேறு உயர்நீதிைன்றங்ைளின் 

ேமலமை நீதிபதிைள் பங்வைற்ற 39ஆேது ைாநாட்டுக்கு, இந்திய ேமலமை நீதிபதி என் வி ரைைா ேமலமை 

ோங்கினார். முேலாேது ேமலமை நீதிபதிைள் ைாநாடு 1953இல் நேம்பரில் நமடசபற்றது. இதுேமர 38 ைாநாடுைள் 

நடத்ேப்பட்டுள்ளன. ைடந்ே 2016ஆம் ஆண்டு இம்ைாநாடு நமடசபற்றது. நீதித்துமற சோடர்பான பிரச்மனைளுக்கு 

தீர்வுைாைவும், நீதி ேழங்ைல் முமறமய வைம்படுத்ே எடுக்ை வேண்டிய நடேடிக்மைைள் குறித்து விோதிக்ைவும் 

இம்ைாநாடு நடத்ேப்படுகிறது. 
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செய்தித்தாள் நடப்பு நிகழ்வுகள்  

1. ேங்கிைளுக்ைான ேட்டி விகிேம் உயர்வு 

ேங்கிைளுக்கு ேழங்ைப்படும் குறுகிய ைால ைடன்ைளுக்ைான ேட்டி விகிேத்மே (சரப்வபா) 4.40 ெேவீேைாை ரிெர்வ் 

ேங்கி உயர்த்தியுள்ளது. இேனால், ேனிநபர்ைடன், வீடு, ோைனக்ைடன் ஆகியேற்றுக்ைான ேட்டி அதிைரிக்ைவுள்ளது. 

2018ஆம் ஆண்டு ஆைஸ்ட் ைாேத்துக்குப் பிறகு முேன்முமறயாை சரப்வபா விகிேம் உயர்த்ேப்பட்டுள்ளது. ரிெர்வ் 

ேங்கியின் நிதிக்சைாள்மைக்குழு 2 ைாேங்ைளுக்கு ஒருமுமற கூடி, ேட்டி விகிே ைாற்றம் குறித்ே அறிவிப்புைமள 

சேளியிட்டு ேருகிறது. ைடந்ே ஏப்ரலில் நடந்ே கூட்டத்தில் சரப்வபா ேட்டி விகிேத்தில் ைாற்றமில்மல என்று அந்ேக் 

குழு அறிவித்ேது. 

இந்நிமலயில், அந்ேக் குழுவின் கூட்டம், ரிெர்வ் ேங்கி ஆளுநர் ெக்திைாந்ே ோஸ் ேமலமையில் நமடசபற்றது. முன் 

திட்டமிடலின்றி நமடசபற்ற இக்கூட்டத்தில், ைடந்ே 3 ைாேங்ைளாை அதிைரித்துள்ள பைவீக்ைத்மேக் ைட்டுப்படுத்ே 

சரப்வபா ேட்டி விகிேத்மே 4 ெேவீேத்தில் இருந்து 40 அடிப்பமட புள்ளிைள் உயர்த்தி, 4.40 ெேவீேைாை உயர்த்ே 

முடிவுசெய்யப்பட்டது. இந்ே ேட்டி உயர்வு உடனடியாை அைலுக்கு ேருகிறது. 

இதுேவிர, ரிெர்வ் ேங்கியில் பிற ேங்கிைள் இருப்பு மேக்ை வேண்டிய விகிேம் (CRR) 4 ெேவீேத்தில் இருந்து 4.5 

ெேவீேைாை உயர்த்ேப்பட்டுள்ளது. இேனால், ேங்கிைளிடம் இருக்கும் `87,000 வைாடி ரிெர்வ் ேங்கியின் 

ைட்டுப்பாட்டுக்குள் ேரும். இந்ே நமடமுமற, ேரும் வை ைாேம் 21-ஆம் வேதியில் இருந்து அைலுக்கு ேருகிறது. 

 

2. ைாநைரப் வபருந்துைள் ேருமைமய அறிய செயலி: அறிமுைம் செய்ோர் அமைச்ெர் 

ைாநைரப் வபாக்குேரத்துக் ைழைப் வபருந்துைள் இயங்கும் இடத்மே சபாதுைக்ைள் அறிந்திட ஏதுோை உருோக்ைப்பட்ட 

‘சென்மன பஸ்’ செயலிமய சென்மன, ேமலமைச் செயலைத்தில் வபாக்குேரத்துத் துமற அமைச்ெர் எஸ் எஸ் 

சிேெங்ைர் அறிமுைம் செய்ோர். 

 

3. வேோரண்யத்தில் ஒளமேயாருக்கு `1 வைாடியில் ைணிைண்டபம் 

வேோரண்யத்தில் ஔமேயாருக்கு `1 வைாடியில் ைணிைண்டபம் அமைக்ைப்படும் என்று இந்து ெைய அறநிமலயத் 

துமற அமைச்ெர் பி வை வெைர்பாபு அறிவித்ோர். ேமிழை ெட்டப் வபரமேயில், இந்து ெையம் ைற்றும் அறநிமலயத் துமற 

ைானியக்வைாரிக்மை மீோன விோேத்துக்குப் பதில் அளித்து அமைச்ெர் பி வை வெைர்பாபு அறிவிப்புைமள சேளியிட்டு 

வபசியோேது: 

ஔமேயாருக்கு ைணிைண்டபம்: நாைப்பட்டினம் ைாேட்டம், வேோரண்யம் துளசியாப்பட்டினம் கிராைத்தில் உள்ள 

ஔமேயார் விஸ்ேநாே சுோமி வைாயிலில், ேமிழ் மூோட்டி ஔமேயாருக்கு `1 வைாடியில் ைணிைண்டபம் 

அமைத்து, அேரது பாடல்ைள் ைல்சேட்டாைப் பதிக்ைப்படும். ேற்வபாது ஔமேயாருக்கு பங்குனி ைாேம் ெேய 

நட்ெத்திரத்ேன்று 2 நாள்ைள் அரசு விழாோை சைாண்டாடப்படுகிறது. இனி ஆண்டுவோறும் இந்ே விழா மூன்று 

நாள்ைளுக்கு சேகு சிறப்பாை நடத்ேப்படும். 

ேள்ளலாருக்கு முப்சபரும் விழா: உயிர்த்திரள் ஒன்சறனக் கூறி ேனிப்சபரும் ைருமை ஆட்சி நடத்திய ேள்ளலார் 

ேருைொமல சோடங்கிய 156-ஆேது ஆண்டு சோடக்ைமும், ேள்ளலார் இந்ே உலகுக்கு ேருவிக்ை உற்ற 200ஆேது 

ஆண்டு சோடக்ைமும், வஜாதி ேரிெனம் ைாட்டுவித்ே 152ஆேது ஆண்டும் ேரவிருப்போல் இந்ே மூன்று 

நிைழ்வுைமளயும் இமைத்து அேரது 200-ஆேது ஆண்டான அக்வடாபர் 2022 முேல் அக்வடாபர் 2023 ேமர 52 

ோரங்ைளுக்கு முக்கிய நைரங்ைளில் முப்சபரும் விழா எடுக்ைப்படும். இேற்ைாை சிறப்புக் குழு அமைக்ைப்படும் என்றார். 
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4.  பத்திரிமை சுேந்திரம்: 150-ஆேது இடத்தில் இந்தியா 

பத்திரிமை சுேந்திரத்துக்ைான் ெர்ேவேெ ேரேரிமெப் பட்டியலில் இந்தியா 150-ஆேது இடத்துக்கு இறங்கியுள்ளது. 

இதுகுறித்து இந்ேப் பட்டியமல சேளியிட்டுள்ள, ‘எல்மலைளற்ற செய்தியாளர்ைள்’ அமைப்பு சேரிவித்துள்ளோேது: 

2022-ஆம் ஆண்டுக்ைான பத்திரிமை சுேந்திர ேரேரிமெப் பட்டியலில் இந்தியா 150-ஆேது இடத்மே ேகிக்கிறது. 

ைடந்ே ஆண்டு இந்ேப் பட்டியலில் இந்தியா 142-ஆேது இடத்மே ேகித்ேது. 

இந்தியா ைட்டுைன்றி, வநபாளத்மேத் ேவிர அேன் அமனத்து அண்மட நாடுைளும் பத்திரிமை சுேந்திரத்துக்ைான 

ேரேரிமெயில் ெரிவு ைண்டுள்ளன. அந்ேப் பட்டியலில் பாகிஸ்ோன் 157-ஆேது இடத்திலும் இலங்மை 146-ஆேது 

இடத்திலும் உள்ளன. ேங்ைவேெம் ைற்றும் மியான்ைர் முமறவய 162 ைற்றும் 176-ஆேது இடங்ைளில் உள்ளன. 

பத்திரிமை சுேந்திரத்துக்ைான ேரேரிமெயில் இந்ே ஆண்டு முேலிடத்தில் நார்வேயும் இரண்டாேது இடத்தில் 

சடன்ைார்க்கும் உள்ளன. ஸ்வீடன், எஸ்வடானியா, பின்லாந்து ஆகியமே அடுத்ேடுத்ே இடங்ைளில் உள்ளன. 

சைாத்ேம் 180 நாடுைள் இடம்சபற்றுள்ள இந்ேத் ேரேரிமெப் பட்டியலில் ேட சைாரியா ைமடசி இடத்தில் உள்ளது. 

ைடந்ே ஆண்டு இந்ேப் பட்டியலில் 150-ஆேது இடத்மே ேகித்ே ரஷியா, இந்ே ஆண்டு 155-ஆேது இடத்துக்குக் 

கீழிறங்கியுள்ளது; சீனா 175-ஆேது இடத்திலிருந்து 177-ஆேது இடத்துக்கு ெரிந்துள்ளது. 
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