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1. “Monitor on the World of Work” என்ற தலைப்பிைான ஓர் அறிக்கைகை வெளியிட்ட அகைப்பு எது? 
அ. UNESCO 

ஆ. உலகப் ப ொருளொதொர மன்றம் 

இ. UNICEF 

ஈ.  ன்னொட்டு பதொழிலொளொ் அமம ் ு  

✓ பன்னாட்டு வ ாழிலாளர் அகைப்பானது (ILO) Monitor on the World of Work” என்ற  கலப்பிலான ஓர் அறிக்கைகை 

வெளியிட்டது. இவ்ெறிக்கையின்படி, பல உலைளாவிை வெருக்ைடிைள் உலைளாவிை வ ாழிலாளர் சந்க  மீட்சியில் 

சரிகெ ஏற்படுத்துகிது; அது ொடுைளுக்குள்ளும் ொடுைளுக்கிகடயையும் ஏற்றத் ாழ்வுைகள அதிைரித்து ெருகிறது. 

2022ஆம் ஆண்டின் மு லாெது ைாலாண்டில் உலைளவில் யெகலவசய்யும் ைணியெரங்ைளின் எண்ணிக்கை, 

வெருக்ைடிக்கு முந்க ை ச வீ த்திலிருந்து 3.8 ச வீ ைாை குகறந்துள்ளது. 

2. ெங்கிைள், NBFC-ைள் ைற்றும் பிற ஒழுங்குபடுத் ப்பட்ட நிறுெனங்ைளில் ொடிக்கைைாளர் யசகெயின்  ரத்க  

ைதிப்பிடுெ ற்ைாை உருொக்ைப்பட்ட RBI குழுவின்  கலெர் ைார்? 
அ. M D  த்ரொ 

ஆ. B P கனுங்ககொ  

இ. M K பெயின் 

ஈ. உொ்ெித்  கடல் 

✓ இந்திை ரிசர்வ் ெங்கியானது ெங்கிைள், NBFC-ைள் ைற்றும் அ ன்மூலம் ைட்டுப்படுத் ப்படும் பிற நிறுெனங்ைளில் 

ொடிக்கைைாளர் யசகெயின் வசைல்திறன், யபாதுகை ைற்றும்  ரம் ஆகிைெற்கற ைதிப்பீடு வசய்ை குழுவொன்கற 

அகைத்துள்ளது. ரிசர்வ் ெங்கியின் முன்னாள் துகை ஆளுெர் BP ைனுங்யைா  கலகையில் 6 யபர் வைாண்ட குழு 

அகைக்ைப்பட்டுள்ளது. இந் க்குழு  னது மு ல் கூட்டம் ெகடவபற்ற ொளிலிருந்து மூன்று ைா ங்ைளுக்குள் அறிக்கை 

சைர்ப்பிக்குைாறு யைட்டுக்வைாள்ளப்பட்டுள்ளது. 

3. ‘MyGov வெல்ப் வடஸ்க்’ ஆனது கீழ்ைாணும் எந் ச் சமூை  ளத்தில் குடிைக்ைளுக்கு அணுைக்கூடிை ாை 

ைாற்றப்பட்டுள்ளது? 
அ. கீச்சகம் (Twitter) 

ஆ.  ுலனம் (WhatsApp)  

இ. தந்தி (Telegram) 

ஈ. முகநூல் (Facebook) 

✓ ைல்விச்சான்றி ழ், ஆ ார் அட்கட, ஓட்டுெர் உரிைம் உள்ளிட்ட முக்கிை ஆெைங்ைகள எண்ை ெடிவில் யசைரித்து 

கெப்ப ற்ைான ைத்திை, ைாநில அரசுைளின் யசகெைகள இனி ொட்ஸ்ஆப் ொயிலாைப் வபற முடியும் என்று 

அறிவிக்ைப்பட்டுள்ளது. பல்யெறு முக்கிை ஆெைங்ைகள எண்ைெடிவில் யசைரித்து கெப்ப ற்ைான ெசதிைகள 

‘டிஜிைாக்கர்’ வசைலி ெழங்கி ெருகிறது. ‘கைவைௌ வெல்ப்வடஸ்க்’ ொயிலாை அச்வசைலி ெழங்கும் யசகெைகள 

இனி ொட்ஸ்ஆப் மூலைாையெ ைக்ைள் வபற முடியும் என்று ைத்திை அரசு அறிவித்துள்ளது. 

4. ‘உலைளாவிை ஒத்துகழப்பு கிராைம்’ என்பது எந்  அகைப்பின் புதிை முன்வனடுப்பாகும்? 
அ. ஆசிய வளொ்ச்சி வங்கி  ஆ. உலக ் ப ொருளொதொர மன்றம்  

இ.  ன்னொட்டுச் பசலவொணி நிதியம் ஈ. NITI ஆகயொக் 

✓ உலைப்வபாருளா ார ைன்றம் அ ன்  ாயொஸ் கூட்டத்தில் வபாது- னிைார் ஒத்துகழப்பின் வைய்நிைர் எதிர்ைாலைாை 

‘உலைளாவிை ஒத்துகழப்பு கிராைத்க ’ உருொக்குெ ாை அறிவித்துள்ளது. அக்வசஞ்சர் ைற்றும் கைக்யராசாப்ட் 
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நிறுெனத்துடன் இகைந்து இம்முன்வனடுப்பு வ ாடங்ைப்படுகிறது. உலைப்வபாருளா ார ைன்றைானது வைடாவெர்கச 

ெகரைறுத்து உருொக்குெ ற்ைான முைற்சிகைத்வ ாடங்கியுள்ளது. 

5. ‘ஸ்ெச் சர்யெக்ஷன் – எஸ்எஸ்-2023’இன் ைருப்வபாருள் என்ன? 

அ. ென்  ொகிதொொி 

ஆ. ென் அந்கதொலன் 

இ. வீணிலிருந்து பசல்வம் (Waste to Wealth)  

ஈ. சொம் ல் நீொ் கமலொண்மம 

✓ தூய்கை இந்திைா இைக்ைம் – ெைர்ப்புறம் 2.0-இன்கீழ் ‘ஸ்ெச் சர்யெக்ஷன் - எஸ்எஸ்-2023’இன் 8ஆெது பதிப்கப 

ைத்திை அரசு வெளியிட்டுள்ளது. ஸ்ெச் சர்யெக்ஷன்- 2023 ஆனது ‘Waste to Wealth’ என்ற ைருப்வபாருகளக் 

வைாண்டு ெடிெகைக்ைப்பட்டுள்ளது. மூன்று Rகள் குகறத் ல் (Reduce), ைறுசுழற்சி வசய் ல் (Recycle) ைற்றும் 

ைறுபைன்பாடு (Reuse) என்ற வைாள்கைக்கும் இந்  ஆய்வு முன்னுரிகை அளிக்கும். 

6. 2022-இல் BRICS ைலாச்சார அகைச்சர்ைள் கூட்டத்க  ெடத்திை ொடு எது? 
அ. இந்தியொ 

ஆ. ரஷ்யொ 

இ. சீனொ  

ஈ. பதன்னொ ் ிொிக்கொ 

✓ 7ஆெது BRICS ைலாச்சார அகைச்சர்ைள் கூட்டத்தில் ைலாச்சாரம் ைற்றும் வெளியுறவுத்துகற இகை அகைச்சர் 

மீனாட்சி யலகி பங்யைற்றார். அகனத்து BRICS உறுப்புொடுைளின் பங்யைற்புடன் ைாவைாளிக்ைாட்சிமூலம் சீன 

ைக்ைள் குடிைரசால் இது ெடத் ப்பட்டது. “Establishing a Cultural Partnership Featuring Inclusiveness and Mutual 

Learning among BRICS” என்ற ைருப்வபாருளின்கீழ் இது ெகடவபற்றது. ைலாச்சார ஒத்துகழப்கப ெலுப்படுத்தும் 

யொக்கில் அகைச்சர்ைள் 2022-2026 BRICS வசைல்திட்டத்க  ஏற்றுக்வைாண்டனர். 

7. ஆயுஷ்ைான் பாரத் சுகாதார கணக்கானது (ABHA) எத் கன இலக்ைங்ைகளக் வைாண்டுள்ளது? 
அ. 10 

ஆ. 12 

இ. 14  

ஈ. 16 

✓ ய சிை சுைா ார ஆகைைம் அ ன் ஆயுஷ்ைான் பாரத் டிஜிட்டல் மிஷன் திட்டத்தின்கீழ் புதுப்பிக்ைப்பட்ட ஆயுஷ்ைான் 

பாரத் சுைா ாரஅ ைைக்கிற்ைான (ABHA) திறன்யபசி வசைலிகை அறிமுைப்படுத்துெ ாை அறிவித்துள்ளது. ABHA 

வசைலியின் புதுப்பிக்ைப்பட்ட பதிப்பில் புதிை பைனர் இகடமுைம் இடம்வபற்றுள்ளது. 14 இலக்ை ABHA எண்ணுடன் 

இகைக்ைக்கூடிை ஒரு பைனர்வபைரான ABHA முைெரிகை உருொக்ைவும் இச்வசைலி ஒருெருக்கு உ வுகிறது. 

இந் ப்புதிை வசைலியில்,  னிெபர்ைள்  ங்ைள் உடல்ெலப்பதிவுைகள எப்யபாது யெண்டுைானாலும் எங்கிருந்து 

யெண்டுைானாலும் அணுைலாம். 

8. வடட்யராஸ் அ ாயனாம் வைப்யரைஸ், எந்  நிறுெனத்தின்  கலெராை மீண்டும் ய ர்ந்வ டுக்ைப்பட்டார்? 
அ. ILO  ஆ. WHO  

இ. UNICEF ஈ. உலக வங்கி 
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✓ உலை சுைா ார அகைப்பின் (WHO) உறுப்புொடுைள் வடட்யராஸ் அ ாயனாம் வைப்யரைகை 2ஆெது ஐந் ாண்டு 

ைாலத்திற்கு அவ்ெகைப்பின் வபாது இைக்குெராை மீண்டும் ய ர்ந்வ டுத் து. வெனிொவில் ெடந்  75ஆெது உலை 

சுைா ார சகபயின்யபாது அெர் மீண்டும் ய ர்ந்வ டுக்ைப்பட்டார். உலை சுைா ார சகபயின் விதிைள் ைற்றும் 

ெகடமுகறைளின்படி, ஒரு வபாது இைக்குெகர ஒருமுகற ைட்டும் மீண்டும் நிைமிக்ைலாம். 

9. ய சிை சா கன ைைக்வைடுப்பு (NAS) 2021-இன்படி, இந்திைாவில் உள்ள பள்ளி ைாைெர்ைளில் எத் கன 

ச வீ ம் யபர் பள்ளிைளுக்கு ைால்ெகடைாைப் பைைஞ்வசய்கிறார்ைள்? 
அ. 45% 

ஆ. 48%  

இ. 50% 

ஈ. 52% 

✓ NAS-2021இன்படி, ொடு முழுெதுமுள்ள ைாைெர்ைளில் குகறந் து 48% யபர் பள்ளிக்கு ெடந்து வசல்கிறார்ைள்; 

அெர்ைளுள் 9 ச வீ ம் யபர் பள்ளிப் யபாக்குெரத்க ப் பைன்படுத்துகின்றனர். இந் க் ைைக்வைடுப்பின்படி, 

குகறந் பட்சம் 25% பள்ளிைள், ைாைெர்ைளின் ைற்றலில் வபற்யறாரின் ஆ ரவின்கைகை எதிர்வைாள்கின்றன. 

10. ஆஸ்தியரலிைாவின் புதிை பிர ைர் அந்ய ானி ொர்ைன் அல்பானீஸ் சார்ந்  அரசிைல் ைட்சி எது? 
அ. ஆஸ்திகரலிய கதசிய கட்சி 

ஆ. ஆஸ்திகரலிய லி ரல் கட்சி 

இ. ஆஸ்திகரலிய பதொழிலொளொ் கட்சி  

ஈ. ஆஸ்திகரலிய கிொன்ீஸ் 

✓ 9 ஆண்டுைள் எதிர்க்ைட்சிைாை இருந் பிறகு, அந்ய ானி அல்பானீஸ்  கலகையிலான ஆஸ்தியரலிை வ ாழிலாளர் 

ைட்சி மீண்டும் ஆட்சிக்கு ெந்துள்ளது. ொட்டில் 74.6% ொக்குைள் பதிொகியுள்ளன; 151 உறுப்பினர்ைகளக்வைாண்ட 

பிரதிநிதிைள் சகபயில் அந்ய ானி அல்பானீஸ் ைட்சி 75 இடங்ைகள வென்றது; அய  சைைம் பழகைொ  லிபரல் 

ய சிை கூட்டணி 57 இடங்ைளில் வெற்றிவபற்றது. அந்ய ானி ொர்ைன் அல்பானீஸ் ஓர் ஆஸ்தியரலிை அரசிைல்ொதி 

ஆொர். இெர், ஆஸ்தியரலிைாவின் 31ஆெது ைற்றும்  ற்யபாக ை பிர ைராொர். அெர் 2019 மு ல் ஆஸ்தியரலிை 

வ ாழிலாளர் ைட்சியின்  கலெராைவும், 1996ஆம் ஆண்டு மு ல் கிவரண்ட்லரின் ொடாளுைன்ற உறுப்பினராைவும் 

இருந்துெருகிறார். 

 

செய்தித்தாள் நடப்பு நிகழ்வுகள்  

1. `31,500 யைாடி ைதிப்பில் புதிை திட்டங்ைள்: பிர ைர் யைாடி வ ாடக்கி கெத் ார் 

உட்ைட்டகைப்கப ெலுப்படுத்தும் ெகையில் `31,500 யைாடி ைதிப்பிலான புதிை திட்டங்ைகள பிர ைர் ெயரந்திர 

யைாடி, வசன்கனயில் வ ாடங்கி கெத் ார். 

பிர ைர் வ ாடக்கி கெத்  நிகறெகடந்  திட்டங்ைள்: 

`500 யைாடியில் ைதுகர-ய னி இகடயை அைல இரயில்பாக , ̀ 590 யைாடியில் வசன்கன  ாம்பரம்-வசங்ைல்பட்டு 

இகடயைைான 3ஆெது இரயில்பாக , `116 யைாடியில் பிர ைரின் ெைர்ப்புற வீட்டுெசதித்திட்டத்தின்கீழ், குகறந்  

வசலவில் வசன்கனயில் ைட்டப்பட்ட 1,152 வீடுைகளத் வ ாடக்கிகெக்ைப்பட்டுள்ளன. 

எண்ணூர்-வசங்ைல்பட்டு பிரிவு ைற்றும் திருெள்ளூர்-வபங்ைளூரு இகடயை இைற்கை எரிொயு குழாய் திட்டங்ைள் 

நிகறயெற்றப்பட்டுள்ளன. இந் த் திட்டங்ைகளயும் பிர ைாா் ெயரந்திர யைாடி வ ாடக்கி கெத் ார். 
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அடிக்ைல் ொட்டு ல்: 

`14,870 யைாடியில் 262 கியலாமீட்டர் தூர வபங்ைளூரு-வசன்கன விகரவுச்சாகல திட்டம் ைர்ொடைம்-ஆந்திரம்-

 மிழ்ொடு ெழிைாைச்வசல்கிறது. 

வசன்கன துகறமுைம் – ைதுரொயிகலயும் இகைக்கும் 21 கியலாமீட்டர் தூர ஈரடுக்கு, ொன்குெழி உைர்நிகலச் 

சாகல, `5,850 யைாடி வசலவில் அகைக்ைப்படவுள்ளது. 

வெரலூரு- ருைபுரி பிரிவில் 94 கிமீ வ ாகலவுக்கு ொன்கு ெழிச்சாகல, மீன்சுருட்டி-சி ம்பரம் பிரிவில் 31 கிமீ இரு 

ெழிச்சாகல ஆகிைகெ `3,870 யைாடி ைற்றும் `720 யைாடியில் அகைக்ைப்படவுள்ளது. இந் த் திட்டங்ைளுக்கு 

பிர ைர் அடிக்ைல் ொட்டினார். 

வசன்கன எழும்பூர், இராயைசுெரம், ைதுகர, ைாட்பாடி ைற்றும் ைன்னிைாகுைரி ஆகிை ஐந்து இரயில் நிகலைங்ைளின் 

ைறுசீரகைப்பு பணிைளுக்ைான அடிக்ைல் ொட்டப்பட்டது. `1,800 யைாடியில் இரயில் நிகலைங்ைள் ைறுசீரகைப்பு 

வசய்ைப்படும். வசன்கனயில் ̀ 1,400 யைாடியில் பன்ைாதிரி சரக்கு யபாக்குெரத்துப் பூங்ைா உள்ளிட்ட ̀ 28,500 யைாடி 

வசலவிலான திட்டங்ைளுக்கு பிர ைர் அடிக்ைல் ொட்டினார். 

 

2. இந்திை ொன்பகடயின் மு ல் வபண் யபார்விைானி அபிலாஷா பாரக் 

இந்திை ொன்பகடயின் மு ல் வபண் யபார்விைானிைாை அபிலாஷா பாரக் நிைமிக்ைப்பட்டுள்ளார். ொசிக்கில் உள்ள 

ொன்பகட பயிற்சி கைைத்தில் ெகடவபற்ற நிைழ்ச்சியில் 36 ொன்பகட விைானிைளுடன் அபிலாஷா பாரக்கிற்கு 

விைானி பட்டம் ெழங்ைப்பட்டது. இ ன்மூலம் இந்திைாவின் யபார்விைானத்தின் வபண் விைானி என்ற வபருகைகை 

அபிலாஷா பாரக் வபற்றுள்ளார். ெரிைாைா ைாநிலத்க ச் யசர்ந்  அபிலாஷா பாரக், ைடந்  2018, வசப்டம்பர் ைா ம் 

ொன்பகடயில் யசர்ந் ார். இெர், ஓய்வுற்ற ொன்பகட அதிைாரி ைர்னல் எஸ் ஓம் சிங்கின் ைைள் ஆொர். 

 

3. ஓய்வூதிை ாரருக்ைான புதிை ைருத்துெ ைாப்பீட்டுத் திட்டம்: 4 ஆண்டுைளுக்கு நீட்டிப்பு 

ஓய்வூதிை ாரருக்ைான புதிை ைருத்துெ ைாப்பீட்டுத் திட்டத்க  ொன்கு ஆண்டுைளுக்கு நீட்டித்து  மிழ்ொடு அரசு 

உத் ரவிட்டுள்ளது. இதுவ ாடர்பாை நிதித்துகற வெளியிட்டுள்ள உத் ரவு விெரம்: 

அரசுப்பணிைளிலிருந்து ஓய்வுவபற்ற ஓய்வூதிை ாரர்ைள், குடும்ப ஓய்வூதிை ாரர்ைள் ஆகியைாருக்ைான புதிை 

ைாப்பீட்டுத்திட்டம் ெரும் ெூன் 30-ஆம் ய தியுடன் நிகறெகடை இருந் து. இந் த் திட்டத்க  யைலும் ொன்கு 

ஆண்டுைளுக்கு அ ாெது 2026ஆம் ஆண்டு ெூன் 30ஆம் ய தி ெகர நீட்டித்து உத் ரவிடப்படுகிறது. இ ற்ைான 

 குந்  வபாதுத்துகற நிறுெனைானது ஒப்பந் ப்புள்ளிைள் யைாரல் அடிப்பகடயில் இறுதி வசய்ைப்படும். 

ொன்கு ஆண்டுைளில் ைருத்துெக் ைாப்பீட்டுத் திட்டத்தின்கீழ் பைன்வபறும் பைனாளிைளுக்கு நிதியு வியின் அளவு 

`4 லட்சத்தில் இருந்து `5 லட்சைாை உைர்த் ப்படுகிறது. புற்றுயொய், ைகைைம் உள்ளிட்ட இ ர உறுப்பு ைாற்று 

அறுகெ சிகிச்கச வசய்யொருக்கு ைருத்துெ உ வித் வ ாகையின் அளவு `10 லட்சைாை அதிைரிக்ைப்படுகிறது. 

ையரானா யொய்த் வ ாற்றால் பாதிக்ைப்படும் யொைாளிைளுக்கு `10 லட்சம் ெகரயில் ைருத்துெ உ வித் வ ாகை 

கிகடக்கும். ஓய்வூதிை ாரர்ைகளச் சார்ந்து இருக்கும் ெபர்ைளும் புதிை ைருத்துெ ைாப்பீட்டுத் திட்டத்துக்குள் ெருெர். 

ைாப்பீட்டு நிறுெனம் இறுதி வசய்யும் ைா ாந்திரத் வ ாகைைானது ஓய்வூதிை ாரர்ைள், குடும்ப ஓய்வூதிை ாரர்ைளிடம் 

இருந்து வபறப்படும். 
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