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1. அண்மையில் மைகாலயாவில் கண்டுபிடிக்கப்பட்ட, Glischropus meghalayanus சார்ந்த இனம் எது? 
அ. பாம்பு 

ஆ. ஆமம 

இ. வவௌவால்  

ஈ. சிலந்தி 

✓ மைகாலயாவில் உள்ள மூங்கில் காட்டில் இருந்து மூங்கிலில் வாழும் புதிய வவௌவால் இனத்மத அறிவியலாளர்கள் 

குழு கண்டுபிடித்துள்ளது. மைகாலயா அதன் 50ஆம் ஆண்டு ைாநில நாமளக்வகாண்டாடுவதன் நிமனவாக அந்தப் 

புதிய உயிரினத்திற்கு, ‘Glischropus meghalayanus’ எனப் வபயரிடப்பட்டுள்ளது. 

✓ இக்கண்டுபிடிப்பின்மூலம், இந்தியாவில் உள்ள வவௌவால் இனங்களின் வைாத்த எண்ணிக்மக 131 இனங்களாக 

ைாறியுள்ளது. அதில், 67 இனங்கள் மைகாலயாவில் காணப்படுகின்றன. 

2. SCO உறுப்புநாடுகளுக்கு, ‘Solidarity-2023’ என்ற கூட்டு எல்மலசார் நடவடிக்மகமய மைற்வகாள்ள முன்வந்த 

நாடு எது? 
அ. இந்தியா 

ஆ. சீனா  

இ. நநபாளம் 

ஈ. வங்காளநதசம் 

✓ இந்தியாவும் ஷாங்காய் ஒத்துமைப்பு அமைப்பின் (SCO) ைற்ற உறுப்புநாடுகளும் அடுத்த ஆண்டு கூட்டு எல்மலசார் 

நடவடிக்மகயான, ‘Solidarity-2023’ஐ ஏற்பாடு வசய்தற்கான சீனாவின் முன்வைாழிமவ ஆதரித்தன. இந்தியாவின் 

தமலமையில் தில்லியில் நடந்த SCO உறுப்புநாடுகளின் எல்மலசார் அதிகாரிகளின் தமலவர்களின் எட்டாவது 

கூட்டத்தின் முடிவில் இந்திய எல்மலப் பாதுகாப்புப் பமடயின் (BSF) இயக்குநர் இதமன அறிவித்தார். 

3. ‘மபவைண்ட் விஷன் 2025’ என்ற தமலப்பில் அறிக்மகமய வவளியிட்ட நிறுவனம் எது? 
அ. NPCI 

ஆ. இந்திய ாிசா்வ் வங்கி  

இ. NITI ஆநயாக் 

ஈ. உலக வங்கி 

✓ இந்திய ரிசர்வ் வங்கி (RBI) சமீபத்தில் பணஞ்வசலுத்துவதற்கான வழிகாட்டுதல்களுடன், ‘மபவைண்ட் விஷன் 2025’ 

என்ற ஆவணத்மத வவளியிட்டது. இந்த ஆவணம் டிஜிட்டல் நிதியின் கட்டமைப்பிலும் கவனஞ்வசலுத்துகிறது. 

இதில் வபரும் வதாழில்நுட்ப நிறுவனங்கள் ைற்றும் நிதிசார் வதாழில்நுட்ப நிறுவனங்கள் ஆகியவற்றுக்கான பணஞ் 

வசலுத்துவதற்கான விதிமுமறகள் உள்ளன; ‘இப்மபாது வாங்கு பிறகு பணஞ்வசலுத்து’ மசமவகமள உள்ளடக்கிய 

பணஞ்வசலுத்துவதற்கான வழிகாட்டுதல்கள்; ைத்திய வங்கி டிஜிட்டல் நாணயத்மத அறிமுகப்படுத்துதல்; ைற்றும் 

கடனட்மடகள் ைற்றும் வங்கி தயாரிப்புகளின் கடன்சார் கூறுகமள UPI உடன் இது இமணக்கிறது. 

4. சமீபத்தில் அதன் ‘புஜியன்’ என்ற வபயரிலான அதிநவீன விைானந்தாங்கிக்கப்பமல அறிமுகப்படுத்திய நாடு எது? 
அ. சீனா   ஆ. இந்தியா 

இ. பிரான்ஸ்  ஈ. அவமாிக்கா 

✓ சீனா தனது மூன்றாவது விைானந்தாங்கிக்கப்பமல, ‘புஜியான்’ என்ற வபயரில் சமீபத்தில் அறிமுகப்படுத்தியது. இது 

சீனத்தின் மிகவும் மைம்பட்ட ைற்றும் முழுமையாக உள்நாட்டில் கட்டப்பட்ட முதல் கடற்பமடக் கப்பலாகும். ‘புஜியன்’ 
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என்பது சீனாவின் கீமைக்கடற்கமை ைாகாணைான புஜியானின் வபயைாகும். லிமயானிங் ைற்றும் ஷான்டாங் 

ஆகியமவ சீனாவின் முந்மதய இைண்டு விைானந்தாங்கிக்கப்பல்களின் வபயர்களாகும்.  

5. அண்மைச் வசய்திகளில் இடம்வபற்ற, ‘காயா மிஷன்’ என்பதுடன் வதாடர்புமடய விண்வவளி நிறுவனம் எது? 

அ. NASA 

ஆ. CNA 

இ. ESA  

ஈ. ஸ்நபஸ்X 

✓ ஐமைாப்பிய விண்வவளி முகமையின் ‘காயா திட்டைானது’ புதிய தைவுகளின் வதாகுப்மப வவளியிட்டுள்ளது; அது 

‘ஸ்டார்குவாக்கு’களின் நிகழ்வுகமள வவளிப்படுத்தியுள்ளது. விண்மீன் நிலநடுக்கம் என்பது பூகம்பத்மதப் மபான்ற 

நட்சத்திைங்களின் மைற்பைப்பில் ஏற்படும் மபைமசவுகள் ஆகும். விண்மீன் வமைபடமிடல் பணிமய மைற்வகாள்ளும் 

காயா ஆய்வூர்தி பால்வவளி விண்மீன் ைண்டலத்தில் கிட்டத்தட்ட 1.8 பில்லியன் விண்மீன்கமள வமைபடைாக்கி 

உள்ளது. 

6. வெனிவாமவச் சார்ந்த ைார்ட்டின் என்னல்ஸ் அறக்கட்டமளயால் வகௌைவிக்கப்பட்ட இந்தியர் யார்? 
அ. பாதிாியாா் ஸ்டான் சுவாமி  

ஆ. வரவர இராவ் 

இ. சுதா பரத்வாஜ் 

ஈ. ஆனந்த் வடல்டும்நட 

✓ ைார்ட்டின் என்னல்ஸ் அறக்கட்டமள பாதிரியார் ஸ்டான் சுவாமிக்கு அவைது ைமறவிற்குப்பின் அஞ்சலி வசலுத்த 

முடிவு வசய்துள்ளது. அவர் பீைா மகாமைகான் வைக்கில் மகது வசய்யப்பட்ட ொர்கண்ட் ைாநிலத்மதச் மசர்ந்த மெசுட் 

பாதிரியார் ைற்றும் பைங்குடியினர் உரிமை ஆர்வலர் ஆவார். அவர் ஆதிவாசி சமூகங்களின் நிலம், காடு ைற்றும் 

வதாழிலாளர் உரிமைகமளப் பாதுகாக்க அவர்களுடன் வநருக்கைாகப் பணியாற்றினார். 

✓ ைனித உரிமைப் பாதுகாவலர்களுக்கான மநாபல் பரிசாகக் கருதப்படும் இவ்விருமத வெனிவாமவச் சார்ந்த 

ைார்ட்டின் என்னல்ஸ் அறக்கட்டமள ஒவ்மவார் ஆண்டும் வைங்கி வருகிறது. இந்த ஆண்டுக்கான விருதுகமளப் 

வபற்றவர்களில் புர்கினா பாமசாமவச் மசர்ந்த Daouda Diallo, வியட்நாமைச் மசர்ந்த Pham Doan Trang ைற்றும் 

பஹ்மைனின் அப்துல்-ஹாடி அல்-கவாொ ஆகிமயார் அடங்குவர். 

7. உத்தைகாண்ட் முதல்வர் புஷ்கர் சிங் தாமி, எந்தத் வதாகுதியில் நடந்த இமடத்மதர்தலில் வவற்றி வபற்றார்? 
அ. சம்பாவத்  

ஆ. காதிமா 

இ. கங்நகாத்ாி 

ஈ. யமுநனாத்ாி 

✓ உத்தைகாண்ட் முதல்வர் புஷ்கர் சிங் தாமி, சம்பாவத் இமடத்மதர்தலில் 55,000 வாக்குகள் வித்தியாசத்தில் வவற்றி 

வபற்றார். உத்தைகாண்ட் ைாநில சட்டைன்றத் மதர்தல் 2022-இல் அவர் காதிைா சட்டைன்றத் வதாகுதியில் மதால்வி 

அமடந்திருந்தார். உத்தைகாண்ட் ைாநிலத்தில் பாெக வபரும்பான்மைமயப் வபற்றிருந்தாலும்கூட முதல்வர் பதவிக்கு 

உரியவர் மதாற்றிருந்தார். அவரின் இந்த வவற்றி வபற மிகமுக்கியைானதாகப் பார்க்கப்படுகிறது. 
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8. ‘சாதி ஆதார் கணனா’ என்ற சாதி அடிப்பமடயிலான ைக்கள்வதாமக கணக்வகடுப்மப நடத்த முடிவு வசய்துள்ள 

ைாநிலம் எது? 
அ. பீகாா்  

ஆ. உத்தரப்பிரநதசம் 

இ. மத்திய பிரநதசம் 

ஈ. ஜாா்கண்ட் 

✓ பீகார் ைாநிலத்தில் சாதி அடிப்பமடயிலான ைக்கள்வதாமக கணக்வகடுப்மப நடத்த ைாநில அைசு முடிவுவசய்துள்ளது. 

முதல்வர் நிதிஷ்குைார் தமலமையில் நமடவபற்ற அமனத்துக் கட்சி கூட்டத்தில் இதற்கான முடிவு எடுக்கப்பட்டது. 

இது, ‘சாதி ஆதார் கணனா’ என்று அமைக்கப்படும் ைற்றும் ைக்கள்வதாமக கணக்வகடுப்பு வதாடர்பான தைவுகமள 

வசய்தித்தாள்களில் விளம்பைங்கள்மூலம் ைாநில அைசு வவளியிடும். தாழ்த்தப்பட்ட ைக்களுக்கான வளர்ச்சிப் 

பணிகமள மைற்வகாள்வமத இதன் மநாக்கைாகும். 

9. 2021 பார்ச்சூன் 500 பட்டியலில் அதிக இைப்பீடுவபற்ற CEO-களின் பட்டியலில் முதலிடம் பிடித்துள்ளவர் யார்? 
அ. ஜாக் மா 

ஆ. எநலான் மஸ்க்  

இ. டிம் குக் 

ஈ. வஜன்சன் ஹுவாங் 

✓ ஸ்மபஸ்X ைற்றும் வடஸ்லாவின் தமலமைச்சசயலதிகாரியான எமலான் ைஸ்க், 2021ஆம் ஆண்டுக்கான பார்ச்சூன் 

500 பட்டியலில் அதிக இைப்பீடு வபற்ற தமலமைச் வசயல் அதிகாரிகளின் பட்டியலில் முதலிடம் பிடித்துள்ளார். 

2021ஆம் ஆண்டில், ைஸ்க் கிட்டத்தட்ட 23.5 பில்லியன் டாலர் ைதிப்பிலான இைப்பீட்மடப்வபற்றார். அமத மநைத்தில் 

வடஸ்லா இந்த ஆண்டின் பார்ச்சூன் 500 பட்டியலில் 65ஆவது இடத்மதப்பிடித்தது. ஆப்பிள் Inc. CEO டிம் குக் 

2021இல் $770.5 மில்லியமனயும், NVIDIA தமலவைான வென்சன் ஹுவாங் 2021இல் $561 மில்லியமனயும் 

வபற்றனர். 

10. 2022ஆம் ஆண்டு எந்த ைாதத்தில், GST வருவாய் வதாடங்கப்பட்டதிலிருந்து முதன்முமறயாக `1.40 இலட்சம் 

மகாடிமயத் தாண்டியது? 
அ. பிப்ரவாி 2022 

ஆ. மாா்ச் 2022  

இ. ஏப்ரல் 2022 

ஈ. நம 2022 

✓ மை ைாதத்திற்கான GST வருவாய் கிட்டத்தட்ட `1.41 இலட்சம் மகாடியாக பதிவாகியுள்ளது. இது கடந்த ஆண்டு இமத 

ைாதத்தில் வபற்றமதவிட 44% அதிகைாகும் என்று நிதியமைச்சகம் வதரிவித்துள்ளது. GST வதாடங்கப்பட்டதிலிருந்து 

இது நான்காவது முமறயாக ைாதாந்திை GST வசூல் ̀ 1.40 இலட்சம் மகாடிமயத்தாண்டியுள்ளது ைற்றும் 2022 ைார்ச் 

முதல் வதாடர்ந்து மூன்றாவது ைாதைாக இவ்வாறாக உள்ளது. ைார்ச் ைாதத்தில் GST வருவாய் `1.42 இலட்சம் 

மகாடியாகவும், பிப்ைவரியில் `1.33 லட்சம் மகாடியாகவும் இருந்தது.  
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செய்தித்தாள் நடப்பு நிகழ்வுகள்  

1. உள்நாட்டு நிலக்கரி உற்பத்தி 28% அதிகரிப்பு 

நடப்பு நிதியாண்டில் இதுவமை உள்நாட்டு நிலக்கரி உற்பத்தி 28 சதவீதம் அதிகரித்திருப்பதாக ைத்திய மின்சாை 

அமைச்சகம் வதரிவித்துள்ளது. 

இதுகுறித்து மின்சாை அமைச்சகம் வவளியிட்ட வசய்திக்குறிப்பு விவைம்: 

கடந்த 2021-22 நிதியாண்டில் 777 மில்லியன் டன்னாக இருந்த உள்நாட்டு நிலக்கரி உற்பத்தி, நடப்பு நிதி 

ஆண்டிலும் வதாடர்ந்து அதிகரித்து வருகிறது. 2022-23ஆம் ஆண்டில் வைாத்த உள்நாட்டு நிலக்கரி உற்பத்தி மை 

31 நிலவைப்படி, 137.85 மில்லியன் டன் ஆகும். இது கடந்த ஆண்டின் இமத காலகட்டத்தில் இருந்த 104.83 

மில்லியன் டன் உற்பத்தியுடன் ஒப்பிடுமகயில் 28.6% அதிகைாகும். இந்த நிமலமை ெூன் ைாதத்திலும் நீடிக்கும். 

மகால் இந்தியா நிறுவனத்தின் நிலக்கரி உற்பத்தி, முந்மதய ஆண்டின் இமத காலகட்டத்தில் (ெூன் 16, 2022) 

உற்பத்திமய விட 28% அதிகைாகும். நடப்பு நிதியாண்டில் உள்நாட்டில் நிலக்கரி உற்பத்தி இலக்கு 911 மில்லியன் 

டன் ஆகும். இது முந்மதய ஆண்மடவிட 17.2% அதிகைாகும். 

உள்நாட்டு நிலக்கரி அடிப்பமடயிலான மின் உற்பத்தி நிமலயங்களுக்கான நிலக்கரி இறக்குைதி 2021-22ஆம் 

ஆண்டில் 8.11 மில்லியன் டன்னாக குமறந்துள்ளது. இது கடந்த எட்டு ஆண்டுகளில் மிகக்குமறந்த நிலக்கரி 

இறக்குைதியாகும். உள்நாட்டு மூலங்களிலிருந்து வலுவான நிலக்கரி வைங்கல் ைற்றும் உள்நாட்டு நிலக்கரி 

உற்பத்தி அதிகரித்ததன் காைணைாக ைட்டுமை இது சாத்தியைானது. கடந்த ஐந்து ஆண்டுகளில், நிலக்கரி 

அடிப்பமடயிலான மின்னுற்பத்தி அதிகரித்துள்ளது. 

 

2. பள்ளிக்கல்வியில் தகவல் வதாடர்பு வதாழில்நுட்பம்: UNESCO விருது 

கமைானா பைவல் தீவிைைாக இருந்த காலத்தில், ‘பிைதைரின் இ-வித்யா’ திட்டத்தின்கீழ் பள்ளிக்கல்வியில் தகவல் 

வதாடர்பு வதாழில்நுட்பத்மதப் பயன்படுத்தியதற்காக UNESCO விருது கிமடத்துள்ளது. 

கடந்த 2020-ஆம் ஆண்டு ைத்திய கல்வி அமைச்சகத்தால் தற்சார்பு இந்தியா திட்டத்தின் பகுதியாக ‘பிைதைரின் இ-

வித்யா திட்டம்’ வதாடங்கப்பட்டது, இது தகவல் வதாழில்நுட்பத்மதப் பயன்படுத்தி கல்வி புகட்ட டிஜிட்டல், இமணய 

வழிமுமறசார்ந்த அமனத்து முயற்சிகமளயும் ஒருங்கிமணக்கிறது. இதன்மூலம் கற்றல் இைப்மப குமறப்பமத 

மநாக்கமாகும். 
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