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1. ‘நகராட்சி திட மற்றும் திரவக்கழிவுகள் மீதான சுற்றுப்ப ாருளாதாரம்’ என்ற அறிக்கககை பவளியிட்ட நடுவண் 

அகமச்சகம் எது? 
அ. வீட்டுவசதி & நகர்ப்புற விவகரரங்கள் அமைச்சகை்  

ஆ. உழவு ைற்றுை் உழவர்கள் நல அமைச்சகை் 

இ. உள்துமற அமைச்சகை் 

ஈ. ஊரக வளர்ச்சி அமைச்சகை் 

✓ மத்திை வீட்டுவசதி மற்றும் நகர்ப்புற விவகாரங்கள் அகமச்சகமானது நகராட்சி திட மற்றும் திரவக்கழிவுகள் மீதான 

சுற்றுப்ப ாருளாதாரம்’ என்ற அறிக்கககை பவளியிட்டுள்ளது. தற்ப ாது, இந்திைாவில் நாபடாறும் 1.4 இலட்சம் டன் 

திடக்கழிவுகள் உருவாகின்றன; அதில் 35 சதவீதம் உலர் கழிவுகளாம். ஈர, திட மற்றும் கட்டுமானக் கழிவுககள 

சுத்திகரிப் தன்மூலம் ஒரு நகராட்சி ஆண்டுக்கு `30,000 பகாடிகை வருவாைாக ஈட்டமுடியும் என இந்த அறிக்கக 

மதிப்பிட்டுள்ளது. 

2. 2022-இல் நடந்த ‘BRICS பவளியுறவு அகமச்சர்கள்’ கூட்டத்திற்கு தகலகமதாங்கிை நாடு எது? 
அ. இந்தியர 

ஆ. சீனர  

இ. ரஷ்யர 

ஈ. பிரரசில் 

✓ 2022-இல் BRICS பவளியுறவு அகமச்சர்கள் கூட்டத்கத சீனா நடத்திைது. இந்திைாவின் பவளியுறவு அகமச்சகம் 

சார் ாக S பெய்சங்கர் இக்கூட்டத்தில்  ங்பகற்றார்; அங்கு பவளியுறவு அகமச்சர்கள் உக்கரன் நிகலகம குறித்து 

விவாதித்தனர். பமலும் ரஷ்ைா மற்றும் உக்கரன் இகடபைைான ப ச்சுவார்த்கதககள ஆதரித்தனர். வளர்ந்து 

வரும் சந்கதகள் மற்றும் வளரும் நாடுகள் குறித்த BRICS பவளியுறவு அகமச்சர்களின் ப ச்சுவார்த்கதயிலும் 

இந்திை பவளியுறவு அகமச்சர்  ங்பகற்றார். 

3. உச்சநீதிமன்றத்தின் சமீ த்திை முக்கிை தீர்ப்பின் டி, கீழ்காணும் எந்த அகமப்பின்  ரிந்துகர மத்திை மற்றும் 

மாநில அரசுககளக் கட்டுப் டுத்தாது? 
அ. சரக்குகள் ைற்றுை் ரசமவகள் வரி (GST) கவுன்சில்  

ஆ. நிதி ஆமையை் 

இ. NITI ஆரயரக் 

ஈ. நிதி நிமலத்தன்மை ைற்றுை் ரைை்பரட்டு கவுன்சில் 

✓ சரக்குகள் மற்றும் பசகவகள் வரி (GST) கவுன்சிலின்  ரிந்துகரகள் மத்திை, மாநில அரசுககளக் கட்டுப் டுத்தாது 

என்று உச்சநீதிமன்றம் தனது தீர்ப்பில் பதரிவித்துள்ளது. கடல்வழிைாக ப ாருட்ககள இறக்குமதி பசய்யும்ப ாது 

ஒருங்கிகைந்த GST (IGST) விதிப்பது குறிப்பது வழக்ககொன்றில் உச்சநீதிமன்றம் இவ்வாறான தீர்ப்க  அளித்தது. 

GST மீது சட்டமிைற்ற நாடாளுமன்றம் மற்றும் மாநில சட்டமன்றங்களுக்கு சமமான அதிகாரங்கள் இருப் தாகவும், 

GST கவுன்சில் இைக்கமான முகறயில் பசைல் ட பவண்டும் என்றும் அதில் கூறப் ட்டுள்ளது. 

4. இராஜீவ்காந்தி பகாகலவழக்குக் குற்றவாளிைான A G ப ரறிவாளகன விடுதகல பசய்ை உச்சநீதிமன்றம் எந்த 

அரசிைல் சட்டத்தின்கீழ் ஆகையிட்டது? 
அ. பிரிவு 142   ஆ. பிரிவு 161 

இ. பிரிவு 123  ஈ. பிரிவு 260 
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✓ இராஜீவ்காந்தி பகாகலவழக்குக் குற்றவாளி A G ப ரறிவாளகன விடுதகல பசய்ை உத்தரவிட, அரசிைலகமப்புச் 

சட்டத்தின் 142ஆவது பிரிவின்கீழ் நீதிமன்றத்திற்கு வழங்கப் ட்டுள்ள அசாதாரை அதிகாரத்கத உச்சநீதிமன்ற 

நீதி திகள் அமர்வு  ைன் டுத்திைது. அரசிைல் சாசனத்தின் 161ஆவது பிரிவின்கீழ் ப ரறிவாளனுக்கு மன்னிப்பு 

வழங்குவதில் தமிழ்நாடு ஆளுநர் அதீத தாமதம் காட்டி முடிபவடுக்காதகதயும் உச்சநீதிமன்றம் அப்ப ாது பமற்பகாள் 

இட்டு காட்டிைது. 

5. ‘உலகளாவிை உைவுப் ாதுகாப்பு-விகனக்ககழப்பு’ என்ற உைர்மட்ட அகமச்சர்கள் கூட்டத்திற்குத் தகலகம 

வகித்த நாடு எது? 

அ. இந்தியர 

ஆ. சீனர 

இ. அமைரிக்கர  

ஈ. ஐக்கிய இரரச்சியை் (UK) 

✓ நியூைார்க்கில் நகடப ற்ற, ‘Global Food Security-Call to Action’ குறித்த உைர்மட்ட அகமச்சர்கள் கூட்டத்திற்கு 

அபமரிக்க பவளியுறவு அகமச்சர் ஆண்டனி பிளிங்கன் தகலகம தாங்கினார். இந்திைாவின் மத்திை பவளியுறவுத் 

துகற இகைைகமச்சர் வி முரளீதரன், இக்கூட்டத்தில் உலகளாவிை உைவுப் ாதுகாப்பின்கம குறித்து கவகல 

பதரிவித்தார். உைவு, எரிசக்தி மற்றும் நிதி பதாடர் ான உலகளாவிை பநருக்கடி  திலளிப்புக் குழுகவ நிறுவுதல் 

மற்றும் உைவு ஏற்றுமதி கட்டுப் ாடுகளிலிருந்து மனிதாபிமான உதவிக்காக WFPமூலம் உைவு பகாள்முதலுக்கு 

விலக்களிக்கும் ஐநா ப ாதுச்பசைலாளரின் முன்முைற்சிகை இந்திைா வரபவற்கிறது என்றும் அவர் கூறினார். 

6. ஐநாஇன் சமீ த்திை உலகப்ப ாருளாதார நிகல மற்றும் வாய்ப்புகள் அறிக்ககயின் டி, 2022-23 நிதிைாண்டில், 

இந்திைாவின் GDP வளர்ச்சி விகிதம் என்னவாக இருக்கும்? 
அ. 8.2% 

ஆ. 7.5% 

இ. 6.9% 

ஈ. 6.0%  

✓ ஐநா ப ாருளாதாரம் மற்றும் சமூக விவகாரங்கள் துகற அதன் ‘உலகப்ப ாருளாதார நிகல மற்றும் வாய்ப்புகள்’ 

அறிக்கககை பவளியிட்டது. நடப்பு 2022ஆம் ஆண்டில் இந்திைா 6.4 சதவீதமாக வளர்ச்சிைகடயும் எனக் 

கணிக்கப் ட்டுள்ளது; இது கடந்த ஆண்டின் 8.8 சதவீதத்கதவிட குகறவாகும். இருந்தப ாதிலும் வளர்ந்துவரும் 

ப ரிை ப ாருளாதாரமாகத்தான் இந்திைா உள்ளது. 2023ஆம் நிதிைாண்டில் இந்திைாவின் வளர்ச்சி 6 சதவீதமாக 

இருக்கும் எனக் கணிக்கப் ட்டுள்ளது. உக்கரன் ப ார் உலகப்ப ாருளாதார வளர்ச்சிகை 4 சதவீதத்திலிருந்து 3.1 

சதவீதமாகக் குகறத்துள்ளதாகவும் இவ்வறிக்கக பதரிவித்துள்ளது. 

7. ‘பதசிை அழிந்துவரும் உயிரினங்கள் நாளானது’ பம மாதத்தில் வரும் எந்த நாளில் ககடப்பிடிக்கப் டுகிறது? 
அ. ரை ைரதத்தில் வருை் முதல் ஞரயிற்றுக்கிழமை 

ஆ. ரை ைரதத்தில் வருை் கமடசி சனிக்கிழமை 

இ. ரை ைரதத்தில் வருை் கமடசி ஞரயிற்றுக்கிழமை 

ஈ. ரை ைரதத்தில் வருை் மூன்றரவது மவள்ளிக்கிழமை  

✓ ‘பதசிை அழிந்துவரும் உயிரினங்கள் நாளானது’ ஒவ்பவார் ஆண்டும் பம மாதத்தில் வரும் மூன்றாவது பவள்ளிக் 

கிழகமைன்று பகாண்டாடப் டுகிறது. இந்த ஆண்டு பம.20 அன்று இந்த நாள் பகாண்டாடப் ட்டது. அழிந்துவரும் 

உயிரினங்கள் மற்றும் அவற்கறப்  ாதுகாக்க நாம் எடுக்கக்கூடிை  ல்பவறு நடவடிக்கககள் குறித்து மக்களிகடபை 

விழிப்புைர்கவ ஏற் டுத்துவபத இந்த நாளின் பநாக்கமாகும். 
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✓ 1973ஆம் ஆண்டின் அழிந்துவரும் உயிரினங்கள் சட்டம் டிசம் ர்.28 அன்று நகடமுகறக்கு வந்தது. வனவுயிரிகள் 

 ாதுகாப்பு மற்றும் அழிந்துவரும் உயிரினங்களின் மறுவாழ்வு ஆகிைவற்றின் பதகவகை உைர்த்துவகத இந்தச் 

சட்டம் பநாக்கமாகக் பகாண்டுள்ளது. 

8. இந்திை ரிசர்வ் வங்கிைானது 2021-22ஆம் ஆண்டில் அரசாங்கத்திற்கு எவ்வளவு உ ரி நிதிகைப்  ரிமாற்றஞ் 

பசய்ைவுள்ளது? 
அ. ரூ.20201 ரகரடி 

ஆ. ரூ.30307 ரகரடி  

இ. ரூ.78784 ரகரடி 

ஈ. ரூ.99500 ரகரடி 

✓ இந்திை ரிசர்வ் வங்கிைானது 2021-22ஆம் ஆண்டிற்கான உ ரி நிதிைாக `30,307 பகாடிகை அரசாங்கத்திற்கு 

 ரிமாற்றஞ்பசய்ைவுள்ளது. எதிர் ாராச் பசலவு நிதிைத்கத அதன் இருப்பு நிகலக்குறிப்பில் 5.50 சதவீதமாக 

 ராமரிக்க இந்திை ரிசர்வ் வங்கியின் வாரிைம் முடிவு பசய்துள்ளது. 2021 மார்ச்சுடன் முடிவகடந்த ஒன் து மாத 

காலத்திற்கு முந்கதை நிதிைாண்டில்  ரிமாற்றப் ட்ட உ ரிைான `99,126 பகாடிகைவிடவும் இந்த ஆண்டின் நிதிப் 

 ரிமாற்றம் குகறவாக உள்ளது. 

9. இந்திைாவில், ‘தீவிரவாத எதிர்ப்பு நாள்’ அனுசரிக்கப் டுகிற பததி எது? 
அ. ஜனவரி.31 

ஆ. பிப்ரவரி.28 

இ. ைரர்ச்.31 

ஈ. ரை.21  

✓ இந்திைாவில் ஒவ்பவார் ஆண்டும் பம.21 அன்று ‘தீவிரவாத எதிர்ப்பு நாள்’ அனுசரிக்கப் டுகிறது. 1991ஆம் ஆண்டு 

இபதநாளில்தான் முன்னாள் இந்திைப்பிரதமர் ராஜீவ்காந்தி  டுபகாகல பசய்ைப் ட்டார். ப ாதுமக்களின் துைர்ககள 

எடுத்துகரத்து,  ைங்கரவாதம் மற்றும் வன்முகற குறித்து இகளபைாரிகடபை விழிப்புைர்வு ஏற் டுத்துவது இந்த 

நாளின் பநாக்கமாகும். இந்த ஆண்டு (2022) இராஜீவ் காந்தியின் 30ஆவது நிகனவு நாளாகும். இந்த ஆண்டு, 

உள்துகற அகமச்சகம் ‘ ைங்கரவாத எதிர்ப்பு உறுதிபமாழிகை’ முன்பமாழிந்தது. 

10. 2021-22 நிதிைாண்டில் இந்திைாவில் அதிக முதலீடு பசய்த நொடு எது? 
அ. அமைரிக்கர 

ஆ. சிங்கப்பூர்  

இ. ஐக்கிய அரபு அைீரகை் 

ஈ. மநதர்லரந்து 

✓ 2021-22 நிதிைாண்டில் $83.57 பில்லிைன் டாலர் என்ற அளவுக்கு மிக அதிகமான வருடாந்தர பவளிநாட்டு பநரடி 

முதலீட்கட இந்திைா ப ற்றுள்ளது. ப ாருள் உற் த்தித் துகறயில் பவளிநாட்டு முதலீடுகளுக்கு உகந்த நாடாக 

இந்திைா பவகமாக வளர்ந்து வருகிறது. இந்தத் துகறயில் 2020-21 நிதிைாண்டுடன் ($12.09 பில்லிைன் டாலர்) 

ஒப்பிடுககயில், 2021-22 நிதிைாண்டில் 76% உைர்வு ($21.34 பில்லிைன் டாலர்) இருந்தது. 

✓ பவளிநாட்டு பநரடி முதலீட்டு வரவில் 2021-22 நிதிைாண்டில் முதன்கம நாடாக 27 சதவீதத்துடன் சிங்கப்பூரும், 

18 சதவீதத்துடன் அபமரிக்கா இரண்டாமிடத்திலும், 16 சதவீதத்துடன் பமாரீஷிைஸ் மூன்றாமிடத்திலும் உள்ளன. 
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செய்தித்தாள் நடப்பு நிகழ்வுகள்  

1. WHO தகலகம இைக்குநரின் ‘குபளா ல் பெல்த் லீடர்ஸ்’ விருதகதப் ப ற்ற ஆஷா  ணிைாளர்கள் 

‘ஆஷா’ எனப் டும் அங்கீகாரம் ப ற்ற சமூகநல ஆர்வலர்களுக்கு உலக சுகாதார அகமப்பின் (WHO), தகலகம 

இைக்குநரின், ‘குபளா ல் பெல்த் லீடர்ஸ்’ விருது வழங்கப் ட்டுள்ளது. 

 

2. ஒருங்கிகைந்த பவளாண் வளர்ச்சித் திட்டம் பதாடக்கம் 

`227 பகாடி மதிப்பிலான ககலஞரின் அகனத்துக் கிராம ஒருங்கிகைந்த பவளாண் வளர்ச்சித் திட்டத்கத 

தமிழ்நாடு முதலகமச்சர் மு க ஸ்டாலின் பதாடங்கி கவத்தார். இந்தத்திட்டத்தின்கீழ், அகனத்து கிராமங்களும் 

ஒட்டுபமாத்த வளர்ச்சிைகடந்து தன்னிகறவு ப ற்ற கிராமங்களாக மாற பவண்டும் என் பத பநாக்கமாகும். 

2021-22ஆம் ஆண்டில் 1,997 கிராமப்  ஞ்சாைத்துக்களில் பசைல் டுத்தப் டவுள்ள இத்திட்டத்தின்கீழ், பதன்னங் 

கன்றுகள்,  ைறுவகக விகதகள், பதளிப் ான்கள், வீட்டுத்பதாட்டம் அகமக்க காய்கறி பதாகுப்புகள், பதாட்டக்ககல 

 யிர்சாகு டிக்கு ஊக்கத்பதாகக வழங்கப் டும். 

 

3.  ாம்பின் நஞ்சுமூலம் கிகடக்கும் வருவாயில் 5% இருளர் மக்கள் நலனுக்காக பசலவிடப் டும் 

 ாம்பின் நஞ்கச ஐபசரா  ல்லுயிர் தனிைார் நிறுவனம் அணுகும் வககயில், பதசிை  ல்லுயிர் ஆகைைமும் 

தமிழ்நாடு  ல்லுயிர் வாரிைமும், இருளர்  ாம்பு பிடிப்ப ார் பதாழில் கூட்டுறவு சங்கத்துடன் இகைந்து ஓர் 

ஒப் ந்தத்தில் ககபைழுத்திட்டுள்ளதாக மத்திை அகமச்சர் பூப ந்தர் ைாதவ் பதரிவித்தார். இந்த ஒப் ந்தத்தின் டி, 

ஆண்டுபதாறும்  ாம்பு நஞ்சிலிருந்து கிகடக்கும் பமாத்த வருமானத்தில் 5%, இருளர் மக்களின் நலனுக்காக இருளர் 

 ாம்பு பிடிப்ப ார் பதாழில் கூட்டுறவு சங்கத்தில் பசலுத்தப் டும். 

 

4. மியூசிக் அகாபதமி விருதுகள் அறிவிப்பு 

‘சங்கீத கலாநிதி’, ‘சங்கீத கலா ஆச்சார்ைா’ உள்ளிட்ட விருதுகளுக்குத் பதர்வுபசய்ைப் ட்ட ககலஞர்களின் 

விவரங்ககள பசன்கன மியூசிக் அகாபதமி பவளியிட்டது. 

சங்கீத கலாநிதி விருது: கர்நாடக இகசக்ககலஞர் பநய்பவலி ஆர் சந்தானபகா ாலன் (2020); மிருதங்க இகசக் 

ககலஞர் திருவாரூர்  க்தவத்சலம் (2021); வைலின் இகசக்ககலஞர்கள் லால்குடி ஜி பெ ஆர் கிருஷ்ைன், ஜி பெ 

ஆர் விெைலட்சுமி (2022). 

சங்கீத கலா ஆச்சார்ைா விருது: நாகஸ்வர இகசக்ககலஞர் கீவளூர் என் ஜி கபைசன் (2020); கர்நாடக இகசக் 

ககலஞர் ரிதா ராென் (2021); வீகை இகசக்ககலஞர் ஆர் எஸ் பெைலட்சுமி (2022). 

டி டி பக விருது: கர்நாடக இகசக்ககலஞர் தாமரக்காடு பகாவிந்தன் நம்பூதிரி (2020); மிருதங்க-ெலதரங்க இகசக் 

ககலஞர் பநமனி பசாமைாெுலு (2021), கஞ்சிரா இகசக்ககலஞர் ஏ வி ஆனந்த் (2022). 

இகசப்ப ரறிஞர் விருது: வி பிபரமலதா (2022). 

நாட்டிை விருது (நிருத்ை கலாநிதி):  ரதநாட்டிைக் ககலஞர்கள் ரமா கவத்திைநாதன் (2020); நர்த்தகி நடராஜ் 

(2021); பிரகா ப சல் (2022). 
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