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1. ரிசர்வ் வங்கியின் 2022 ஜூன் மாத நிதிக் கைொள்கைக் குழு கூட்டத்திற்குப் பிறகு கெப்ப ொ விகிதம் என்ன? 
அ. 4.2 % 

ஆ. 4.5 % 

இ. 4.9 %  

ஈ. 5.0 % 

✓ கெப்ப ொ விகிதத்கத 50 அடிப் கட புள்ளிைளொை 4.90% அளவிற்கு உயர்த்துவது என இந்திய ரிசர்வ் வங்கியின் 

நிதிக்கைொள்கை குழு முடிவுகசய்துள்ளது. க ொத்த உள்நொட்டு உற் த்தி வளர்ச்சி விகிதம் 7.2 சதவீதம் அளவுக்கு 

கதொடரும் என்று இக்குழு ைணித்துள்ளது. 2022–23ஆம் நிதியொண்டில்  ணவீக்ை விகிதம் 6.7 சதவீத ொை 

இருக்கும் என்றும் கூறியுள்ளது. 

2. ைொர்டுைள்  ற்றும் UPI (2022 ஜூனுக்குப்பிறகு) மூலம் கசய்யப் டும் ஆட்படொ கடபிட்  ரிவர்த்தகனைளுக்ைொன 

புதிய வெம்பு என்ன? 
அ. ரூ.5000 

ஆ. ரூ.10000 

இ. ரூ.15000  

ஈ. ரூ.20000 

✓ ைொர்டுைள்  ற்றும் ஒருங்கிகணந்த ைட்டண இகடமுைம் (UPI) மூலம் ப ற்கைொள்ளப் டும் ஆட்படொ கடபிட் 

 ரிவர்த்தகனைளுக்ைொன வெம்க  இந்திய ரிசர்வ் வங்கி முந்கதய `5,000இலிருந்து `15,000ஆை உயர்த்தியது. 

ஒவ்கவொரு முகறயும்  ணஞ்கசலுத்தும்ப ொது வொடிக்கையொளர்ைள் ஒருமுகற  யன் டுத்தக் கூடிய ைடவுச்கசொல் 

(OTP) கைொடுத்து  ணப் ரிவர்த்தகன ப ற்கைொண்டு வந்தனர். தற்ப ொது `15,000 மதிப்பு வகெயிலொன  ணப் 

 ரிவர்த்தகனைகள OTP இல்லாமல் மமற்க ாள்ளலாம் என ரிசர்வ் வங்கி கூறியுள்ளது. 

3.  ொதுைொப்புப்  ணியொளர்ைளின் தகலக ப்  தவிக்கு தகுதியுகடய அதிைொரிைளுக்ைொன வயது வெம்பு என்ன? 
அ. 60 

ஆ. 62  

இ. 65 

ஈ. 70 

✓ உலங்கூர்தி வி த்தில் இந்தியொவின் முதல்  ொதுைொப்புப்  கடத் தகலவர் கஜனெல் பிபின் ெொவத் உயிரிழந்த ஆறு 

 ொதங்ைளுக்குப் பிறகு, ஆயுதப் கடைளின் பசகவ விதிைளில்  த்திய அெசு திருத்தஞ்கசய்துள்ளது. அந்தப் புதிய 

விதிைளின் டி, 62 வயதுக்குட் ட்ட முப் கடச்பசகவைகளச்பசர்ந்த 3 நட்சத்திெங்ைள்  ற்றும் நொன்கு நட்சத்திெ 

அதிைொரிைள் அகனவரும் CDS  தவிக்கு தகுதியுகடயவர்ைள். இதில் ைடந்த ஈெொண்டுைளில் ஓய்வுக ற்றவர்ைளும் 

அடங்குவர். CDS என்பது தெவரிகசயில் மிைவும் உயர்ந்த அதிைொரி  தவியொகும்.  

4. 75 கிமீ நீளப்பாகதகய அக த்து கின்னஸ் சொதகன  கடத்துள்ள அக ப்பு எது? 
அ. BRO 

ஆ. NHAI  

இ. இந்திய இராணுவம் 

ஈ. L & T கட்டுமான நிறுவனம் 
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✓ அ ெொவதி  ொவட்டத்தில் இருந்து அக்பைொலொ  ொவட்டம் வகெ NH53இல் ஒற்கற வழித்தடத்தில் க ட்பெொலிய உ  

க ொருட்ைள்  ற்றும் செகள ைற்ைளுடனொன ைலகவமூலம் 105  ணி பநெம் 33 நிமிடங்ைளில் (5 நாட் ளுக்குள்) 

சொகல அக த்துள்ளதொை  த்திய சொகலப் ப ொக்குவெத்து & கநடுஞ்சொகலத் துகற அக ச்சைம் கதரிவித்துள்ளது. 

இது கின்னஸ் சொதகனயொைப்  ொர்க்ைப் டுகிறது. 

✓ முன்னதொை ைடந்த 2019இல் ைத்தொர் தகலநைெம் பதொைொவில் 25.275 கிமீ கதொகலவிற்கு இத்தகைய சொகல 

அக க்ைப் ட்டபத இதுநொள் வகெ கின்னஸ் உலை சொதகனயொை இருந்தது. 

5. ஆறு உலைக்பைொப்க ைளில்  ங்பைற்ற முதல் கிரிக்கைட் வீெொங்ைகன யொர்? 

அ. ஜூலன் ககாஸ்வாமி 

ஆ. மிதாலி ராஜ்  

இ. சாா்கலாட் எட்வா்ட்ஸ் 

ஈ. கிகோ் டடய்லா் 

✓ பிெ ல கிரிக்கைட் வீெொங்ைகன மிதொலி இெொஜ், அகனத்து வகையொன கிரிக்கைட்டிலிருந்தும் ஓய்வு க றுவதொை 

அண்க யில் அறிவித்தொர். 39 வயதொன இவர், இதுவகெ ஆறு உலைக்பைொப்க ைளில்  ங்பைற்ற உலகின் முதல் 

 ற்றும் ஒபெ கிரிக்கைட் வீெொங்ைகன ஆவொர். இந்தச் சொதகனக்ைொை அண்க யில் சச்சின் கடண்டுல்ைர்  ற்றும் 

 ொகிஸ்தொனின் ஜொபவத் மியொண்டட் முதலொபனொர் இடம்க ற்றுள்ள  ட்டியலில் இகணந்தொர். 232 ஒருநொள் 

ப ொட்டிைளில் 7,805 ென்ைள் குவித்தபத க ண்ைளுக்ைொன ஒருநொள் ப ொட்டியில் அதிை ட்ச ொை உள்ளது. க ொத்தம் 

10,868 ென்ைள் குவித்து, இந்திய க ண்ைள் கிரிக்கைட்டணியின் நீண்டைொல அணித்தகலவெொை இருந்தவர் மிதொலி. 

6. உலைப் க ொருளொதொெ  ன்றத்தின் அதிநவீன உற் த்தி க யங்ைளின் (AMHUB) உலைளொவிய வகலயக ப்பில் 

இகணந்துள்ள இந்திய  ொநிலம் எது? 
அ. டதலுங்கானா 

ஆ. ஆந்திர பிரகதசம்  

இ. ஒடிஸா 

ஈ. கா்நாடகா 

✓ உலைப்க ொருளொதொெ  ன்றத்தின் (WEF) அதிநவீன உற் த்தி க யங்ைளின் உலைளொவிய வகலயக ப்பில் 

(AMHUBs) ஆந்திெ பிெபதச  ொநிலம் இகணந்துள்ளது. டொபவொஸில் நடந்து வரும் WEF–இன் ஆண்டுக் கூட்டத்தின் 

ஒருபுறத்தில், ஆந்திெ பிெபதச  ொநிலமும் WEF–உம், “அதிநவீன உற் த்தி &  திப்பு சங்கிலிைளின் எதிர்ைொலத்கத 

வடிவக ப் தில்” தங்ைளது கூட்டொண்க கய  ரி ொறிக்கைொண்டன. “மூவிங் இந்தியொ” முயற்சிைளில் கதரிவொன 

முதல்  ொநில ொை ஆந்திெ பிெபதச  ொநிலம் உள்ளது. 

7. சர்க்ைகெ ஏற்று திக்ைொன புதிய ைட்டுப் ொடுைள் கீழ் ாணும் எந்தத் பததியிலிருந்து அ லுக்கு வருகின்றன? 
அ. 2022 கம.01 

ஆ. 2022 ஜூன்.01  

இ. 2022 ஆகஸ்ட்.01 

ஈ. 2023 ஜனவாி.01 

✓ பைொதுக  ஏற்று திகய ைட்டுப் டுத்திய பிறகு, சர்க்ைகெ ஏற்று திக்கு இந்தியொ ைட்டுப் ொடுைகள விதித்துள்ளது. 

புதிய ைட்டுப் ொடுைள் ஜூன்.1 முதல் அ லுக்கு வரும். உள்நொட்டு சந்கதயில் க ொருட்ைளின் கிகடக்கும் தன்க கய 

அதிைரிப் தற்கும், விகலவொசி உயர்கவக் ைட்டுப் டுத்துவதற்கும் இந்த நடவடிக்கை எடுக் ப்பட்டுள்ளது. புவிசொர் 

அெசியல்  தட்டங்ைளொல் தூண்டப் ட்ட  ணவீக்ைத்தின் ைொெண ொன விகல உயர்வுக்குப் பிறகு, உள்நொட்டுச் 

சந்கதைளில் க ொருட்ைளின் விகலைகளக் குகறப் தற்கு இந்தியொ  ல நடவடிக்கைைகள எடுத்து வருகிறது. 
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8. 2022 – ‘WEF  யண  ற்றும் சுற்றுலொ வளர்ச்சிக் குறியீட்டில்’ இந்தியொ அகடந்துள்ள தெநிகல என்ன? 
அ. 34 

ஆ. 45 

இ. 54  

ஈ. 43 

✓ உலைப் க ொருளொதொெ  ன்றத்தின் ஒரு சமீ த்திய ஆய்வு, 117 நொடுைகள  திப்பீடு கசய்து ‘ யண  ற்றும் சுற்றுலொ 

வளர்ச்சிக் குறியீட்கட’ கவளியிட்டது. இந்தியொ ஒட்டுக ொத்த தெவரிகசயில் 54ஆவது இடத்தில் உள்ளது. 2019–இல் 

46ஆவது இடத்தில் இந்தியொ இருந்தது. இவ்வொய்வின் டி, COVID–19 கதொற்றுபநொயொல் ஏற் ட்ட ஈெொண்டு  ந்த 

நிகலக்குப் பிறகு, இந்தியொவின்  யண  ற்றும் சுற்றுலொத்துகறயொனது மீட்சிக்ைொன அறிகுறிைகளக் ைொட்டியுள்ளது. 

9. இந்தியக் ைடற் கடயொனது எந்த நொட்டு ைடற் கடயுடன் இகணந்து ப ொங்பைொசொைர்  யிற்சியில்  ங்பைற்கிறது? 
அ. பிரான்ஸ் 

ஆ. வங்காேகதசம்  

இ. மியான்மா் 

ஈ. கநபாேம் 

✓ இந்தியக் ைடற் கட மற்றும் வங்ைொளபதச ைடற் கட  ங்பைற்கும் 3ஆவது இருதெப்பு  யிற்சியொன, ‘ப ொங்பைொசொைர்’ 

வங்ைொளபதசத்தின் ப ொங்லொ துகறமுைத்தில் கதொடங்கியது. துகறமுைக் ைட்டப்  யிற்சிகயத் கதொடர்ந்து வடக்கு 

வங்ைொள விரிகுடொவில் ைடல்சொர்  யிற்சிைள் நகடக றும். ப ொங்பைொசொைர்  யிற்சியொனது இரு ைடற் கடைளுக்கு 

இகடபய  ெந்த அளவிலொன ைடல்சொர்  யிற்சிைள்  ற்றும் கசயல் ொடுைகள நடத்துவதன்மூலம் கூட்டு கசயல் ொட்டு 

திறன்ைகள வளர்ப் கத பநொக்ை ொைக் கைொண்டுள்ளது. 

10. ‘ஊெைச் சொகலைளில் புதிய கதொழில்நுட் ங்ைள்  ற்றும் ைண்டுபிடிப்புைள் குறித்த சர்வபதச  ொநொடு’ ஏற் ொடு 

கசய்யப் ட்ட நைெம் எது? 
அ. கான்பூா் 

ஆ. புது தில்லி  

இ. வாரணாசி 

ஈ. டசன்னன 

✓ “ஊெைச்சொகலைளில் புதிய கதொழில்நுட் ங்ைள்  ற்றும் ைண்டுபிடிப்புைள்” குறித்த மூன்று நொள் சர்வபதச  ொநொட்கட 

 த்திய ஊெை வளர்ச்சி  ற்றும்  ஞ்சொயத்து ெொஜ் அக ச்சர் கிரிெொஜ் சிங் கதொடங்கி கவத்தொர். கதொடக்ை அ ர்வின் 

ப ொது, புதிய “கதொழில்நுட் ப்  ொர்கவ, 2022” உள்ளிட்ட ஆவணங்ைள் கவளியிடப் ட்டன. இத்கதொகலபநொக்கு 

ஆவணத்தின்கீழ், புதிய கதொழில்நுட் ங்ைள்  ற்றும்  ொற்றுப்க ொருட்ைகளப்  யன் டுத்தி குகறந்த ட்சம் சரி ொதி 

ஊெைச்சொகலைள் அக க்ைப் ட பவண்டும் என்று ஊெை ப ம் ொட்டு அக ச்சைம் பைொருகிறது. 
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செய்தித்தாள் நடப்பு நிகழ்வுகள்  

1. கைவிடப் டும் ஜயங்கைொண்டம்  ழுப்பு நிலக்ைரி திட்டம்: நிலங்ைள் திரும்  ஒப் கடப்பு 

ஜயங்கைொண்டம்  ழுப்பு நிலக்ைரி திட்டத்துக்ைொை கையைப் டுத்தப் ட்ட நிலங்ைள் உரிக யொளர்ைளிடம் வழங்ை 

தமிழ்நொடு அெசு முடிவு கசய்துள்ளது. 

அரியலூர்  ொவட்டம், ஜயங்கைொண்டம்  குதியில்  ழுப்பு நிலக்ைரி திட்டத்துக்ைொை ைடந்த 1992ஆம் ஆண்டில் நிலங்ைள் 

கையைப் டுத்தப் ட்டு 24 ஆண்டுைளொகியும் திட்டம் கதொடங்ைப் டொததொல், நிலத்கத உரிக யொளர்ைளிடம் திருப்பித் 

தெ தமிழ்நொடு அெசு உத்தெவிட்டது. இதனொல் அந்தத் திட்டம் கைவிடப் ட்டுள்ளது. 

 

2. அெசுப் ள்ளிைளில் LKG; UKG வகுப்புைள் மூடல் ஏன்? கதொடக்ைக்ைல்வித்துகற விளக்ைம் 

அெசுப்  ள்ளிைளில் கசயல் ட்டு வந்த LKG; UKG வகுப்புைள் மூடப் ட்டது குறித்து கதொடக்ைக் ைல்வி இயக்ைைம் 

விளக்ை ளித்துள்ளது. 

இதுகுறித்து கதொடக்ைக் ைல்வி இயக்குநெைம் சொர்பில் கவளியிடப் ட்டுள்ள கசய்தி: 

அெசு நடுநிகலப் ள்ளிைளில் உள்ள 2,381 அங்ைன்வொடிைளில்  ழகலயர் வகுப்புைள் 2019-ஆம் ஆண்டு பசொதகன 

முகறயில் கதொடங்ைப் ட்டன. இந்த  ழகலயர் வகுப்புைகளக் கையொள கதொடக்ைப் ள்ளி இகடநிகல ஆசிரியர்ைள் 

 ணியிட  ொற்றப் ட்டனர். 

இந்த ஆசிரியர்ைள் அனு வம் வொய்ந்தவர்ைளொை இருந்தொலும், அவர்ைள்  ழகலயர் வகுப்பு குழந்கதைகள 

கையொள்வதில் சிக்ைல்ைளும், புரிதல் இன்க யும் நீடித்தது.  றுபுறம் கதொடக்ைக்ைல்வி இயக்குநெைத்தில் 2013-14ம் 

ைல்வியொண்டு முதல் ஆசிரியர்  ணிநிய னம் கசய்யப் டவில்கல. 

ஆசிரியர்ைள்  ற்றொக்குகற: இதனொல் ைடந்த ைல்வியொண்டின் இறுதியில் இகடநிகல ஆசிரியர்ைள் 

 ணியிடங்ைளில் 4,863 ைொலிப் ணியிடங்ைள் ஏற் ட்டது. இதனொல் 3,800 கதொடக்ைப் ள்ளிைளில் 1 முதல் 5 

வகெயிலொன வகுப்புைகள ஒபெ ஒரு ஆசிரியர்தொன் ைவனித்துள்ளொர். 

ஆசிரியர்  ற்றொக்குகறயொல்  ொணவர்ைளுக்கு சரியொன முகறயில்ைல்வி ப ொதிக்ை இயலொத சூழல் ஏற் ட்டு அதன் 

விகளவொை  ொணவர்ைளின் ைல்வித்தெம் கவகுவொை குகறந்தது. இதற்கிகடபய ைபெொனொ  ெவலுக்கு பின்னர், 

அெசுப் ள்ளிைளில் 5 லட்சத்துக்கு ப ல் புதிதொை  ொணவர்ைள் பசர்ந்தனர். அதில் 1 முதல் 5ஆம் வகுப்பு வகெ  ட்டும் 

2.80 இலட்சம் ப ர்ைள் அெசுப் ள்ளிைளின் ப ல் நம்பிக்கை கவத்து கூடுதலொை பசர்ந்துள்ளனர். 

இதன்ைொெண ைை  ொணவர் ஆசிரியர் விகிதப் டி 4,500-க்கும் ப ற் ட்ட இகடநிகல ஆசிரியர்ைள் கூடுதலொை 

பதகவப் டுகிறது. ஏற்ைனபவ உள்ள ைொலிப் ணியிடங்ைபளொடு பசர்த்தொல் க ொத்தம் 9,000-க்கும் ப ற் ட்ட 

ஆசிரியர்ைள் பதகவப் டும் நிகல ஏற் ட்டு ைல்வித்தெம் குகறய வொய்ப்பு அதிை ொனது. இதுகுறித்து அகனத்து 

உயர் ட்ட அலுவலர்ைள் கூட்டத்தில் விவொதித்து எடுக்ைப் ட்ட முடிவுைளின் டி,  ழகலயர் வகுப்புைகளக் கையொள 

நியமிக்ைப் ட்ட இகடநிகல ஆசிரியர்ைள் மீண்டும் கதொடக்ைப் ள்ளிைளில்  ணிய ர்த்தப் ட்டனர். 

எண்ணும்-எழுத்தும் திட்டத்துக்கு... இதுதவிெ ைபெொனொவொல் அெசுப் ள்ளி  ொணவர்ைளிடம் ஏற் ட்டுள்ள ைற்றல் 

இகடகவளிகய சரிகசய்ய ‘எண்ணும் எழுத்தும்’ என்னும் திட்டம் வரும் ைல்வியொண்டு முதல் கசயல் டுத்தப் ட 

உள்ளது. இதற்ைொை அகனத்து  ொவட்டங்ைளிலும் சு ொர் 30,000 ஆசிரியர்ைளுக்கு  யிற்சியளிக்ைப் ட்டுள்ளது. இந்த 

திட்டத்கத முழுக யொைச் கசயல் டுத்தவும், சரியொன  ொகதயில்  ொணவர்ைளிடத்தில் கைொண்டு பசர்க்ைவும் 

கதொடக்ைக்ைல்வி இயக்ைை நிர்வொைத்துக்கு ப ொது ொன எண்ணிக்கையில் இன்னும் அதிை ொன இகடநிகல 

ஆசிரியர்ைள் பதகவப் டுகின்றனர். 

 கழய நகடமுகறயில்... இகதக்ைருத்தில்கைொண்டு அங்ைன்வொடி க யங்ைளில் ஏற்ைனபவ இருந்த சிறொர்ைளுக்கு 

முந்கதய நகடமுகறகய பின் ற்றி இந்தொண்டு முதல் அங்ைன்வொடி உதவியொளர்மூலம் தற்ைொலிை ொை ைற்றல் 

கசயல் ொட்கட ப ற்கைொள்ளலொம் என முடிகவடுக்ைப் ட்டது. ப லும், ‘எண்ணும் எழுத்தும்’ திட்டத்கத அடுத்த 

மூன்று ஆண்டுைளுக்கு கவற்றிைெ ொைச் கசயல் டுத்தும் ப ொது தமிழ்நொட்டில் கதொடக்ைப் ள்ளி  ொணவர்ைள் ைற்றல் 
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நிகலைளில் ப ம் டுவொர்ைள். இதுதவிெ மூன்றொண்டுைளுக்கு பின்பு பதசிய அளவிலொன ைற்றல் அகடவு பசொதகன 

முடிவுைளில் (நொஸ்) 27-ஆவது இடத்தில் இருக்கும் தமிழ்நொடு, முதல் 10 இடத்துக்குள் வந்துவிடும். 

 

3. வட்டி விகிதம் 4.9%-ஆை அதிைரிப்பு: ரிசர்வ் வங்கி அறிவிப்பு 

வங்கிைளுக்கு வழங்ைப் டும் குறுகிய ைொலக்ைடன்ைளுக்ைொன வட்டி விகிதத்கத (கெப்ப ொ) 4.9 சதவீத ொை ரிசர்வ் 

வங்கி உயர்த்தியுள்ளது. ரிசர்வ் வங்கி வட்டிகய உயர்த்துவது ைடந்த ஐந்து வொெங்ைளில் இது இெண்டொவது 

முகறயொகும். இதனொல், தனிந ர் ைடன், வீடு, வொைனக்ைடன் ஆகியவற்றுக்ைொன வட்டி அதிைரித்து  ொதத்தவகணத் 

கதொகைகய கூடுதலொை கசலுத்த பவண்டியிருக்கும். 

ரிசர்வ் வங்கியின் நிதிக்கைொள்கைக்குழுக் கூட்டம் புதன்கிழக  நகடக ற்றது. அதில், கெப்ப ொ விகிதத்கத 4.4 

சதவீதத்தில் இருந்து 0.5 சதவீதம் அதிைரித்து 4.9 சதவீத ொை நிர்ணயிப் து என ஒரு னத ொை முடிகவடுக்ைப் ட்டது. 

ைடந்த ப   ொதம் வட்டி விகிதம் 0.4 சதவீதம் உயர்த்தப் ட்ட நிகலயில், தற்ப ொது மீண்டும் உயர்ந்துள்ளது. 4 

சதவீத ொை இருந்த வட்டி விகிதம், ைடந்த 2  ொதங்ைளில்  ட்டும் 0.9 சதவீதம் உயர்ந்துள்ளது. 

இதுகுறித்து ரிசர்வ் வங்கி ஆளுநர் சக்திைொந்த தொஸ் கூறியதொவது: உக்கெனில் நகடக றும் ப ொெொல் உலை 

அளவில்  ணவீக்ைம் அதிைரித்துள்ளது. ப லும், அதிை ட்ச அளகவவிட அதிை ொை  ணவீக்ைம் அதிைரித்துள்ளது. 

அகதக் ைட்டுப் டுத்தும் பநொக்ைத்தில் வட்டி விகிதம் உயர்த்தப் ட்டுள்ளது. வட்டி விகிதத்கத ரிசர்வ் வங்கி 

உயர்த்தியப ொதிலும், ைபெொனொவுக்கு முந்கதய நிகலயொன 5.15 சதவீதத்துக்கும் குகறவொைபவ வட்டி விகிதம் 

உள்ளது. 

 ொநில அெசுைள் வரிகயக் குகறக்ை பவண்டும்: விகலவொசி உயர்கவக் ைட்டுப் டுத்த க ட்பெொல், டீசல் மீதொன 

ைலொல் வரி ைடந்த ப   ொதம் 21-ஆம் பததி குகறக்ைப் ட்டது. எரிக ொருள்ைள் மீதொன  திப்புக் கூட்டு வரிகய (வொட்) 

 ொநிலங்ைள் குகறத்தொல் விகலவொசிகயக் குகறக்ை முடியும். முகறப் டி  திவு கசய்யொ ல் கசயலிைள்மூலம் ைடன் 

வழங்கும் நிறுவனங்ைள் மீது ைொவல்துகறயில் க ொது க்ைள் புைொெளிக்ைலொம் என்றொர் அவர். 

கூட்டுறவு வங்கிைளுக்கு அனு தி: வீட்டுவசதித்திட்டங்ைளுக்கு ஊெை  ற்றும் நைர்ப்புற கூட்டுறவு வங்கிைள் ைடன் 

வழங்குவதற்கு அனு தி அளிக்ைப் ட்டுள்ளது. சந்தொ கதொகை, ைொப்பீட்டுத்கதொகை, ைல்விக்ைட்டணம் ஆகியவற்றுக்கு 

ஒருமுகற கசலுத்தும் கதொகைகய ̀ 5,000-இலிருந்து ̀ 15,000-ஆை உயர்த்தி அனு தி அளிக்ைப் ட்டுள்ளது. ரூப  

ைடன் அட்கடைகளப்  யன் டுத்தியும் யுபிஐ முகறயில்  ணம் கசலுத்தும் வசதி அறிமுைம் கசய்யப் டவுள்ளது. இது 

 டிப் டியொை பிற வகை ைடன் அட்கடைளுக்கும் விரிவு டுத்தப் டும். 

 ணவீக்ைம் 6.7%: உக்கென்-ெஷியொ ப ொர்ைொெண ொை சர்வபதச அளவில்  ணவீக்ைம் அதிைரித்துள்து. எனபவ 

நடப்பு நிதியொண்டில் (2022-23)  ணவீக்ைம் விகிதம் 6.7 சதவீத ொை இருக்கும் என ரிசர்வ் வங்கி ைணித்துள்ளது. 

நடப்பு நிதியொண்டின்  ணவீக்ை விகிதம் 5.7 சதவீத ொை இருக்கும் என ரிசர்வ் வங்கி ஏப்ெலில் ைணித்திருந்தது. 

க ொருளொதொெ வளர்ச்சி 7.2% 

நடப்பு நிதியொண்டில் நொட்டின் க ொருளொதொெ வளர்ச்சி 7.2 சதவீத ொை இருக்கும் என ரிசர்வ் வங்கி கதரிவித்துள்ளது. 

இதுகுறித்து RBI ஆளுநர் சக்திைொந்த தொஸ் கூறுகையில், ‘ைடந்த ஏப்ெல், ப   ொதங்ைளின் தைவல் டி, உள்ளூர் 

க ொருளொதொெச் கசயல் ொடுைள் மீண்டு வருகின்றன. இது, க ொருளொதொெம் வளர்ச்சியகடந்து வருவகதக் ைொட்டுகிறது. 

நடப்பு நிதியொண்டில் க ொருளொதொெ வளர்ச்சி 7.2 சதவீத ொை இருக்கும். 

கதன்ப ற்குப்  ருவ கழயொல் ைொரீப்  ருவ சொகு டியும் திருப்திைெ ொை இருக்கும். இருப்பினும் சர்வபதச அளவிலொன 

 தற்றம், க ொருள்ைளின் விகல உயர்வு, சர்வபதச அளவிலொன நிதிக் ைட்டுப் ொடுைள் ப ொன்றகவ வளர்ச்சிக்கு 

 ொதை ொை இருக்கும் என்றொர் அவர். நடப்பு நிதியொண்டில் இந்தியொவின் க ொருளொதொெ வளர்ச்சி 7.5 சதவீத ொை 

இருக்கும் என்று உலை வங்கி ைணிப்பு கவளியிட்டிருந்தது. 
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4. NSIL-உக்கு 10 கதொகலத்கதொடர்பு கசயற்கைக்பைொள்ைள்:  த்திய அக ச்செகவ ஒப்புதல் 

க ொதுத்துகற நிறுவன ொன நியூ ஸ்ப ஸ் இந்தியொ நிறுவனத்துக்கு (NSIL) 10 கதொகலத்கதொடர்பு கசயற்கைக் 

பைொள்ைகள வழங்ை  த்திய அக ச்செகவ ஒப்புதலளித்தது. 

இதுகதொடர் ொை  த்திய அெசு கவளியிட்டுள்ள அறிக்கை: புவிவட்டப்  ொகதயில் வலம்வரும் 10 கதொகலத்கதொடர்பு 

கசயற்கைக்பைொள்ைகள NSIL நிறுவனத்துக்கு வழங்ை  த்திய அக ச்செகவ ஒப்புதல் அளித்துள்ளது. இது தீவிெ 

மூலதன திட்டங்ைகளச் கசயல் டுத்துவதற்கு நிதி விவைொெங்ைளில் அந்த நிறுவனம் சுதந்திெ ொை முடிகவடுக்ை 

வழிவகுக்கும். அதன்மூலம் இதெ துகறைளுக்கு மிைப்க ரிய அளவில் பவகலவொய்ப் ளிக்கும் திறனும், கதொழில்நுட்  

உ ைெணங்ைளும் கிகடக்கும். இதுதவிெ, NSIL நிறுவனத்தின்  ங்கு மூலதனத்கத `1,000 பைொடியில் இருந்து 

`7,500 பைொடியொை அதிைரிக்ைவும் ஒப்புதல் அளிக்ைப் ட்டுள்ளது. 

இந்த ஒப்புதல் விண்கவளித் துகறயில் உள்நொட்டு க ொருளொதொெச் கசயல் ொடுைகள ஊக்குவித்து, உலை அளவிலொன 

விண்கவளி சந்கதயில் இந்தியொவின்  ங்கை அதிைரிக்கும் என்று எதிர் ொர்க்ைப் டுகிறது. NSIL என் து இந்திய 

விண்கவளி ஆய்வு நிறுவனத்தின் (ISRO) வர்த்தைப் பிரிவொகும். 

UAE ஒப் ந்தப்  ரிந்துகெக்கு ஒப்புதல்: இந்தியொ-ஐக்கிய அெபு அமீெைம் இகடபய கதொழிற்துகற  ற்றும் அதிநவீன 

கதொழில்நுட் த் துகறயில் ஒத்துகழப்க  ஏற் டுத்தும் ஒப் ந்தத்தில் கைகயொப் மிடும்  ரிந்துகெக்கு  த்திய 

அக ச்செகவ ஒப்புதல் அளித்துள்ளது. 

ைொற்றின் தெம்  ற்றும்  ருவநிகல  ொற்றம் கதொடர் ொை இந்தியொவின் ஆர்ய ட்டொ அறிவியல் ஆெொய்ச்சி நிறுவனம், 

ஜப் ொனின் பதசிய சுற்றுச்சூழல் ஆெொய்ச்சி நிறுவனம் ஆகியகவ இகணந்து ப ற்கைொள்ளும் கூட்டு ஆெொய்ச்சி 

ஒப் ந்தத்துக்கு ஒப்புதல் அளிக்ைப் ட்டுள்ளது. 

 

5. ஹர் ன்ப்ரீத் கைௌர் புதிய பைப்டன் 

இந்திய  ைளிர் ஒருநொள் அணியின் புதிய பைப்டனொை இளம் வீெொங்ைகன ஹர் ன்ப்ரீத் கைௌர் நியமிக்ைப் ட்டு 

உள்ளொர். ஏற்கைனபவ பைப்டனொை இருந்த மூத்த வீெொங்ைகன மிதொலி ெொஜ் ஓய்வுக ற்ற நிகலயில் இந்நிய னம் 

கசய்யப் ட்டுள்ளது. ஏற்கைனபவ ஹர் ன்ப்ரீத் கைௌர் T20 அணியின் பைப்டனொை உள்ளொர். இந்நிகலயில் தற்ப ொது 

ஒருநொள் அணிக்கும் பைப்டனொை நியமிக்ைப் ட்டுள்ளொர். 
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