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1. டிஜிட்டல் வணிகத்திற்கான திறந்தவவளி வலையலைப்பின் (Open Network for Digital Commerce) ச ாதலன 

கட்டத்துடன் வதாடர்புலடய ைத்திய அலைச் கம் எது? 
அ. வணிகம் மற்றும் த ொழிற்துறற அறமச்சகம்  

ஆ. MSME அறமச்சகம் 

இ. உள்துறற அறமச்சகம் 

ஈ. மின்னணு மற்றும்  கவல் த ொழில்நுட்ப அறமச்சகம் 

✓ வணிகம் ைற்றும் வதாழிற்துலற அலைச் கைானது டிஜிட்டல் வணிகத்திற்கான திறந்தவவளி வலையலைப்பின் 

ச ாதலன கட்டத்லத அறிமுகப்படுத்தியது. நாட்டில் டிஜிட்டல் வணிகத்தின் பயன்பாட்லட சைம்படுத்துவதற்கு 

டிஜிட்டல் வணிகத்லத ைக்கள்ையப்படுத்துவதற்கு வழிவகுக்கும் முயற்சியாகும் இது. மின்னணு வலையலைப்புகள் 

மூைம் வபாருட்கள் ைற்றும் ச லவகலைப் பரிைாற்றஞ்வ ய்வதற்கான திறந்த தைத்லத சைம்படுத்துவலத இந்த 

முயற்சி தனது சநாக்கைாகக் வகாண்டுள்ைது. 

2. ‘நாணயம் ைற்றும் நிதி’ குறித்த அறிக்லகலய (Report on Currency and Finance) வவளியிடுகிற நிறுவனம் எது? 
அ. நி ி அறமச்சகம் 

ஆ. இந் ிய ொிசொ்வ் வங்கி  

இ. இந் ிய த சிய தகொடுப்பனவுக் கழகம் 

ஈ. NITI ஆதயொக் 

✓ இந்திய ரி ர்வ் வங்கியானது (RBI) 2021–22ஆம் ஆண்டிற்கான, ‘நாணயம் ைற்றும் நிதி’ குறித்த அறிக்லகலய 

வவளியிட்டது. வலுவான ைற்றும் நிலையான வைர்ச்சிக்கு விலை நிலைப்புத்தன்லை அவசியைான முன்நிபந்தலன 

ஆகும் என இந்த அறிக்லக கூறுகிறது. சீர்திருத்தங்களுக்கான ஏழு அம்  வலைபடத்லதயும் அது முன்வைாழிந்தது 

COVID–19 வதாற்றுசநாயால் ஏற்பட்ட சுைார் ̀ 52 இைட் ம் சகாடி இழப்லபச்  ைாளிக்க இந்தியப் வபாருைாதாைத்திற்கு 

12 ஆண்டுகள் ஆகைாம் எனவும் இந்த அறிக்லகயில் வதரிவிக்கப்பட்டுள்ைது. 

3. வபட்சைாலுடன் 15% வைத்தனால் கைந்து ‘M15 வபட்சைாலை’ அறிமுகப்படுத்திய நிறுவனம் எது? 
அ. இந் ிய எண்ணணய் நிறுவனம்  

ஆ. பொர ் தபட்தரொலியம் 

இ. எண்தணய் மற்றும் இயற்றக எொிவொயு கழகம் 

ஈ. GAIL லிட் 

✓ இந்திய எண்வணய் நிறுவனைானது (IOC) M15 வபட்சைாலை அஸ்ஸாமின் டின்சுகியா ைாவட்டத்தில் ச ாதலன 

அடிப்பலடயில் அறிமுகப்படுத்தியது. இதில் வபட்சைாலுடன் 15% வைத்தனால் கைக்கப்பட்டுள்ைது. திக்பாய் சுத்திகரிப்பு 

ஆலைக்கு அருகில் அஸ்ஸாம் வபட்சைா வகமிக்கல் லிமிவடட்மூைம் வைத்தனால் தயாரிக்கப்படுகிறது. எத்தனால் 

வதாடர்பான கடன்கலை வழங்குதற்கும், திட்டங்கலை நிலறசவற்றுதற்கும் அை ாங்கம் முன்னதாக காைக்வகடுலவ 

நீட்டித்திருந்தது. வட்டி ைானிய முலறயில் அைசு நிதியுதவியும் வழங்குகிறது. 

4. ‘RSF 2022 உைக பத்திரிலக சுதந்திைக் குறியீட்டில்’ இந்தியாவின் தைநிலை என்ன? 
அ. 87 

ஆ. 104 

இ. 150  

ஈ. 176 
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✓ RSF 2022 உைக பத்திரிலக சுதந்திைக் குறியீட்டின்படி, கடந்த ஆண்டு 142ஆவது இடத்திலிருந்த இந்தியா, இந்த 

ஆண்டு 150ஆவது இடத்திற்குச்  ரிந்துள்ைது. இந்த ஆண்டு, நார்சவ (1ஆவது) வடன்ைார்க் (2ஆவது) ைற்றும் சுவீடன் 

(3ஆவது) ஆகியலவ முதல் மூன்றிடங்கலைப் பிடித்தன. 180 நாடுகள் ைற்றும் பிைாந்தியங்கள் இடம்வபற்றுள்ை 

இப்பட்டியலில் வடவகாரியா கலடசி இடத்தில் உள்ைது. ரிப்சபார்ட்டர்ஸ்  ான்ஸ் பிைாண்டியர்ஸ் (RSF) அல்ைது 

ரிப்சபார்ட்டர்ஸ் வித் பார்டர்ஸ் என்ற உைகைாவிய ஊடக கண்காணிப்பு நிறுவனம் ஒவ்சவார் ஆண்டும் இந்த 

அறிக்லகலய வவளியிடுகிறது. 

5. ‘பசுலை லைட்ைஜன் பணிக்குழு’ என்ற ஒப்பந்தத்தில் லகவயழுத்திட்டசதாடு எந்த நாட்டுடனான AI–துளிர் 

நிறுவல்களில் பணியாற்ற இந்தியா ஒப்புக்வகாண்டுள்ைது? 

அ.  UK 

ஆ. அதமொிக்கொ 

இ. தெொ்மனி  

ஈ. பிரொன்ஸ் 

✓ இந்தியாவும் வஜர்ைனியும்  மீபத்தில் இந்சதா–வஜர்ைன் பசுலை லைட்ைஜன் பணிக்குழுவின் கூட்டுப்பிைகடனத்தில் 

லகவயழுத்திட்டன. இந்தியாவும் வஜர்ைனியும் வ யற்லக நுண்ணறிவு (AI) துளிர் நிறுவல்கள் ைற்றும் AI ஆைாய்ச்சி 

ைற்றும் நிலைத்தன்லை ைற்றும் சுகாதாைப்பாதுகாப்பில் அதன் பயன்பாடு ஆகியவற்றில் கவனஞ்வ லுத்தி இலணந்து 

வ யல்பட ஒப்புக்வகாண்டன. இந்தியாவின் அறிவியல் ைற்றும் வதாழில்நுட்பம் ைற்றும் புவி அறிவியல் அலைச் ர் 

ஜிசதந்திை சிங் தனது அதிகாைப்பூர்வ சுற்றுப்பயணத்தின் ஒரு பகுதியாக வஜர்ைனி வ ன்றார். 

6. இந்தியாவின் முதல் பசுலை வயல் தானிய அடிப்பலடயிைான எத்தனால் ஆலை வதாடங்கப்பட்டுள்ை ைாநிைம் / 

UT எது? 
அ. குெரொ ் 

ஆ. ஒடிசொ 

இ. பீகொொ்  

ஈ. த லுங்கொனொ 

✓ பீகார் ைாநிை முதைலைச் ர் நிதிஷ் குைார், நாட்டின் முதல் பசுலை வயல் தானிய அடிப்பலடயிைான எத்தனால் 

ஆலைலய பூர்னியாவில் திறந்து லவத்தார். பீகாரின் எத்தனால் உற்பத்தி & ஊக்குவிப்புக்வகாள்லக – 2021–க்கு 

நடுவணைசு ஒப்புதைளித்த பிறகு, `105 சகாடி வ ைவில் கிழக்கிந்தியா உயிரி–எரிவபாருள் நிறுவனத்தால் உருவா 

–க்கப்பட்ட முதல் ஆலை இதுவாகும். அடுத்த இைண்டு ஆண்டுகளில் குலறந்தது 17 எத்தனால் ஆலைகலை திறக்க 

பீகார் ைாநிை அைசு முன்வைாழிந்துள்ைது. 

7. உைகின் காடுகளின் நிலை (State of the World’s Forests) என்ற அறிக்லகலய வவளியிடுகிற அலைப்பு எது? 
அ. NABARD 

ஆ. சுற்றுச்சூழல், கொடு மற்றும் கொலநிறல மொற்ற அறமச்சகம் 

இ. உணவு மற்றும் உழவு அறமப்பு  

ஈ. இயற்றகக்கொன உலகளொவிய நி ியம் 

✓ ‘உைகின் காடுகளின் நிலை’ அறிக்லக என்பது உணவு ைற்றும் சவைாண்லை அலைப்பின் (FAO) முதன்லையான 

வவளியீடாகும். உைக வனவியல் ைாநாட்டின்சபாது வவளியிடப்பட்ட இவ்வறிக்லகயின் 2022 பதிப்பின்படி, உைகம் 

கடந்த 30 ஆண்டுகளில் 420 மில்லியன் வைக்சடர்கலை (mha) இழந்துள்ைது; அதன் வைாத்த காட்டுப்பகுதியில் 

சுைார் 10.34  தவீதைாகும். வைர்ந்து வரும் 250 வதாற்றுசநாய்களில் 15% காடுகளுடன் வதாடர்புலடயது என்றும் 

அந்த அறிக்லக எச் ரித்துள்ைது. 
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8. எம்ைாநிைத்தால் இந்தியாவின் முதல் ‘பழங்குடியினர் சுகாதாை கண்காணிப்பகம் (TriHOb)’ அறிவிக்கப்பட்டுள்ைது? 
அ. ம ் ிய பிரத சம் 

ஆ. ெொொ்கண்ட் 

இ. குெரொ ் 

ஈ. ஒடிஸொ  

✓ ஒடிஸா ைாநிை ST ைற்றும் SC சைம்பாட்டுத்துலறயானது புவசனசுவரில் உள்ை பிைாந்திய ைருத்துவ ஆைாய்ச்சி 

லையத்துடன் இலணந்து பழங்குடியினர் சுகாதாை கண்காணிப்பகத்லத (TriHOb) அலைப்பதற்கான புரிந்துணர்வு 

ஒப்பந்தத்தில் லகவயழுத்திட்டது. ஒடிஸாவில் பழங்குடியினரின் ஆசைாக்கியத்தில்  ைத்துவத்லத உறுதிவ ய்வதில் 

இது நாட்டிசைசய முதன்முலறயான வ தியாகும். ஒடி ாவின் பழங்குடியின ைக்களின் நைங்குறித்த கைஞ்சியத்லத 

‘TriHOb’ நிறுவும். ஒடிஸா பழங்குடியினர் குடும்ப நைக்கணக்வகடுப்பும் வதாடங்கப்பட்டுள்ைது. 

9. 2022 சை ைாத பணவியல் வகாள்லகக்குழுவின் கூட்டத்திற்குப் பிறகு, திருத்தப்பட்ட வைப்சபா விகிதம் என்ன? 
அ. 3.75% 

ஆ. 4.25% 

இ. 4.40%  

ஈ. 4.50% 

✓ 2022 சை ைாதத்தில் நடந்த பணவியல் வகாள்லகக் குழுவின் திட்டமிடப்படாத கூட்டத்திற்குப்பிறகு, ரி ர்வ் வங்கி 

வைப்சபா விகிதத்லத 40 அடிப்பலட புள்ளிகள் உயர்த்தி 4.40  தவீதைாக ைாற்றியது. அடுத்த கூட்டம் ஜூன் 6–8 

ஆகிய சததிகளில் திட்டமிடப்பட்டுள்ைது. 6 உறுப்பினர்களும் ஒருைனதாக இவ்விகித உயர்வுக்கு வாக்களித்தனர்; 

அசத சநைத்தில் இணக்கைான நிலைப்பாட்லட கலடபிடித்தனர். கடந்த மூன்று ைாதங்கைாக 6  தவீதத்திற்கு சைல் 

இருந்த பணவீக்கத்லத கட்டுப்படுத்துவசத இதன் சநாக்கைாகும். வைாக்க லகயிருப்பு விகிதைானது சை.21 முதல் 50 

அடிப்பலட புள்ளிகள் அதிகரித்து 4.5%ஆக உள்ைது. 

10. இந்தியாவின் முதல், ‘Flow Chemistry Technology Hub (FCT Hub)’ அலைக்கப்பட்டுள்ை நகரம் எது? 
அ. மும்றப 

ஆ. றை ரொபொ ்  

இ. தபங்களூரு 

ஈ. புது  ில்லி 

✓ இந்தியாவின் முதைாவது ‘Flow Chemistry Technology Hub (FCT Hub)’ லைதைாபாத்தில் உள்ை டாக்டர் வைட்டிஸ் 

இன்ஸ்டிடியூட் ஆப் லைப் ல ன்ஸில் அலைக்கப்பட்டுள்ைது. வதலுங்கானா அைசு டாக்டர் வைட்டிஸ் சைபசைட்டரீஸ் 

ைற்றும் ைாைஸ் சைப்ஸுடன் இலணந்து இந்தச் சிறப்பு லையத்லத நிறுவுவதற்கு ஆதைவளித்தது. R&D–இன்சபாது 

புசைா சவதியியல் நுட்பங்கலை அதிக அைவில் பயன்படுத்தப்படுவலத உறுதிவ ய்யும் வலகயிைான பயிற்சிலய 

வழங்குவதற்கு அதிநவீன புசைா சவதியியல் உபகைணங்கலை இந்த லையம் வகாண்டுள்ைது. 

 

செய்தித்தாள் நடப்பு நிகழ்வுகள்  

1. மே.11 – மதசிய ததாழில்நுட்ப நாள் 

கருப்தபாருள்: “Integrated Approach in Science and Technology for a Sustainable Future”. 
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2. 13 சபருக்கு, ‘வ ௌர்ய  க்ை’ விருதுககள்: குடியைசுத்தலைவர் வழங்கினார் 

பாதுகாப்பு பலடயினருக்கு விருது வழங்கும் விழாவில், 13 சபருக்கு ‘வ ௌர்ய  க்ை’ விருதுகலை குடியைசுத்தலைவர் 

இைாம்நாத் சகாவிந்த் வழங்கினார். 

தில்லியில் உள்ை குடியைசுத்தலைவர் ைாளிலகயில் பாதுகாப்புப் பலடயினருக்கு முதைாம் கட்ட விருது வழங்கும் 

விழா நலடவபற்றது. விழாவில் 13 சபருக்கு (6 சபருக்கு ைைணத்துக்குப் பிறகு) ‘வ ௌர்ய ச்கை’ விருதுகலை பாதுகாப்புப் 

பலடகளின் தலைலைத்தைபதியான குடியைசுத்தலைவர் இைாம்நாத் சகாவிந்த் வழங்கினார். இதில் பணியின்சபாது 

ைைணம் எய்திய 6 சபருக்கு விருது வழங்கப்படுகிறது. பணிக்காைத்தில் அதிகபட்  அர்ப்பணிப்புடன் வீைதீைத்துடன் 

சிறப்பாக பணியாற்றியலத அங்கீகரித்து இந்த விருதுகள் வழங்கப்பட்டுள்ைன. 

இதுதவிை, தற்சபாலதய இைாணுவத்தலைலைத்தைபதி ைசனாஜ் பாண்சட உள்பட 14 சபருக்கு ‘பைம் விசிஷ்ட ச வா’ 

பதக்கங்கலையும், 4 சபருக்கு ‘உத்தம் யுத் ச வா’ பதக்கங்கலையும், 24 சபருக்கு ‘அதிவிசிஷ்ட ச வா’ 

பதக்கங்கலையும் குடியைசுத்தலைவர் வழங்கினார். 

 

3. சைாடி எழுதிய புத்தகம் கீலத சபான்றது 

புது தில்லியில் பிைதைர் சைாடி எழுதிய ‘சைாடி@20 டிரீம்ஸ் மீட் வடலிவரி’ என்ற புத்தகத்லத துலணக்குடியைசுத் 

தலைவர் வவங்லகயா வவளியிட்டார். 

 

4. 4 இந்திய புலகப்படக் கலைஞர்களுக்கு ‘புலிட்ஸர்’ விருது 

ஆப்கானிஸ்தானில் வகால்ைப்பட்ட தனிஷ் சித்திக்கி உள்பட இந்தியாலவச் ச ர்ந்த 4 புலகப்படக் கலைஞர்களுக்கு 

‘புலிட்ஸர்’ விருது அறிவிக்கப்பட்டுள்ைது. 

பத்திரிலகத் துலறயில் சிறப்பாகச் வ யல்படுசவாருக்கும், எழுத்து, இல , நாடக உைகில் முக்கியப் 

பங்காற்றுசவாருக்கும் ‘புலிட்ஸர்’ விருதுகள் வழங்கப்பட்டு வருகின்றன. நடப்பாண்டுக்கான விருதுப்பட்டியல் 

திங்கள்கிழலை அறிவிக்கப்பட்டது. 

அதில், ைாய்ட்டர்ஸ் வ ய்தி நிறுவன புலகப்படக்கலைஞர்கைான 4 இந்தியர்களுக்கு ‘பீச் ர் சபாட்சடாகிைாபி’ பிரிவின் 

கீழ் விருது அறிவிக்கப்பட்டுள்ைது. கசைானா பைவல் காைத்தில் இந்தியாவின் நிலைலைலயப் புலகப்படங்கள் 

வாயிைாக வவளிக்வகாணர்ந்ததற்காக அவர்களுக்கு விருது அறிவிக்கப்பட்டுள்ைது. 

தானிஷ் சித்திக்கி, அத்னான் அபிதி,  ன்னா இர்ஷாத் ைட்டூ, அமித் தசவ ஆகிசயார் ‘புலிட்ஸர்’ விருலதப் 

வபறுகின்றனர். கடந்த ஆண்டு ஆப்கானிஸ்தானில் தலிபான்களுக்கும் அந்நாட்டு ைாணுவத்தினருக்கும் இலடசய 

நிகழ்ந்த சபாலைப் பதிவுவ ய்வதற்காக அங்கு வ ன்றிருந்த தானிஷ் சித்திக்கி, தலிபான்கைால் வகால்ைப்பட்டார். அவர் 

‘புலிட்ஸர்’ விருலதப் வபறுவது இது இைண்டாவது முலறயாகும். ஏற்கனசவ சைாஹிங்கியா அகதிகள் நிலை குறித்து 

பதிவு வ ய்ததற்காகக் கடந்த 2018-ஆம் ஆண்டில் அவர் ‘புலிட்ஸர்’ விருலதப் வபற்றிருந்தார். ைாங்காங் சபாைாட்டம் 

உள்ளிட்ட ஆசியா, ஐசைாப்பிய நாடுகள், ைத்திய கிழக்கு நாடுகளில் நிகழ்ந்த பல்சவறு விவகாைங்கலைத் தனது 

புலகப்படங்கள் வாயிைாக சித்திக்கி பதிவு வ ய்துள்ைார். 

சிறப்பு விருது: 

அவைரிக்க நாடாளுைன்றத்தில் கடந்த ஆண்டு ஜனவரி 6-ஆம் சததி நிகழ்த்தப்பட்ட வன்முலறலய சிறப்பாகப் பதிவு 

வ ய்ததற்காக ‘தி வாஷிங்டன் சபாஸ்ட்’ இதழுக்கு ‘வபாது ச லவ’ பிரிவின்கீழ் ‘புலிட் ர்’ விருது அறிவிக்கப்பட்டுள்ைது. 

சபார்ச்சூழலிலும் ைனந்தைைாைல் வ யல்பட்டுவரும் உக்லைன் புலகப்படக்கலைஞர்களுக்கு சிறப்பு விருது 

அறிவிக்கப்பட்டுள்ைது. 1917-ஆம் ஆண்டு முதல் ‘புலிட்ஸர்’ விருதுகள் வழங்கப்பட்டு வருவது குறிப்பிடத்தக்கது. 

பத்திரிலகயுைகின் புகழ்வபற்ற விருதான ‘புலிட்ஸர்’ விருதுகலை சஜா ப் புலிட்ஸர் என்னும் பத்திரிலக 

வவளியீட்டாைர் உருவாக்கினார். நியூயார்க்கில் உள்ை வகாைம்பியா பல்கலைக்கழகம் சுதந்திைைான குழு அலைத்து 

பரிசுக்குரியவர்கலைத் சதர்ந்வதடுத்து வருகிறது. 
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