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1. இந்தியாவில் எத்தனை ஆண்டுகளுக்கு ஒருமுனை வேளாண் கணக்ககடுப்பு நடத்தப்படுகிைது? 
அ. 2 

ஆ. 3 

இ. 5  

ஈ. 10 

✓ பதிவைாராேது வேளாண் கணக்ககடுப்பு (2021–22) சமீபத்தில் நடுேண் உழவு மற்றும் உழேர்கள் நலத்துனை 

அனமச்சர் நவரந்திர சிங் வதாமர் அேர்களால் கதாடங்கப்பட்டது. இந்தியாவில் ஐந்து ஆண்டுகளுக்கு ஒருமுனை 

வேளாண் கணக்ககடுப்பு நடத்தப்படுகிைது. திைன்வபசிகள் மற்றும் னகயடக்க கணினிகள்ககாண்டு தரவுவசகரிப்பு 

நடத்தப்படுேது இதுவே முதல்முனையாகும். கமாத்த விேசாய பரப்பின் அளவு, ேகுப்பு ோரியாை பங்கீடு, நிலப் 

பயன்பாடு, குத்தனக, பயிரிடும் முனை என்பை உள்ளிட்ட பல்வேறு அளவீடுகளின்கீழ் தகேல்கள் வசகரிக்கப்பட்டு 

இந்தக் கணக்ககடுப்பு நடத்தப்படவுள்ளது. 

2. இந்தியாவின் முதல் உள்நாட்டு விமாைந்தாங்கிக்கப்பலாை ‘விக்ராந்த்’ஐ கட்டிய கப்பல்கட்டுந்தளம் எது? 
அ. க ொச்சி  ப்பல் ட்டுந்தளம்  

ஆ. மச ன்  ப்பல் ட்டுந்தளம் 

இ.  ொொ்டன் ொீச்  ப்பல்  ட்டுநொ் ள் & கபொறியொளொ் ள் 

ஈ. ஹிந்துஸ்தொன்  ப்பல் ட்டுந்தளம் 

✓ இந்தியாவின் முதலாேது உள்நாட்டு விமாைந்தாங்கிக்கப்பலாை, ‘விக்ராந்த்’ ககாச்சின் கப்பல்கட்டுந்தளத்தால் (CSL) 

கட்டப்பட்டு இந்திய கடற்பனடக்கு ேழங்கப்பட்டது. கப்பல் வபாக்குேரத்து அனமச்சகத்தின் கீழ் உள்ள கபாதுத்துனை 

கப்பல்கட்டுந்தளமாை CSL, 76% உள்நாட்டு பாகங்கனளக்ககாண்டு இந்தக்கப்பனல கட்டியுள்ளது. ‘விக்ராந்த்’, 

இந்திய கடற்பனடயில் இந்திய கடற்பனட கப்பலாக (INS) பணியமர்த்தப்படும். 

3. சர்ேவதச புலிகள் நாள் ககாண்டாட்டங்கனள நடத்திய தவடாபா புலிகள் காப்பகம் அனமந்துள்ள மாநிலம் எது? 
அ. சி ் ிம் 

ஆ. ம ொரொஷ்டிரொ  

இ. குஜரொத் 

ஈ. ஆந்திர பிரததசம் 

✓ மகாராஷ்டிர மாநிலத்தின் தவடாபா புலிகள் காப்பகம் இந்தியாவில் சர்ேவதச புலிகள் நாள் ககாண்டாட்டங்கனள 

நடத்தியது. மகாராஷ்டிராவின் சந்திராபூர் ேை அகாகதமியில் நனடகபற்ை 2022ஆம் ஆண்டு சர்ேவதச புலிகள் நாள் 

ககாண்டாட்டத்தில் நடுேண் சுற்றுச்சூழல், ேைம் மற்றும் காலநினல மாற்ைம் அனமச்சர் பூவபந்தர் யாதவ் கலந்து 

ககாண்டார். சர்ேவதச புலிகள் நானளக் ககாண்டாடுேதற்காை வபரறிவிப்பு கடந்த 2010 ஜூனல.29 அன்று புனித 

பீட்டர்ஸ்கபர்க்கில் கசய்யப்பட்டது. 

4. இந்தியாவில் முதன்முனையாக FIDE கசஸ் ஒலிம்பியாட் வபாட்டினய நடத்திய மாநிலம் எது? 
அ. தமிழ்நொடு  

ஆ. கதலுங் ொனொ 

இ. ம ொரொஷ்டிரொ 

ஈ. ஒடிஸொ 
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✓ 44ஆேது FIDE கசஸ் ஒலிம்பியாட் வபாட்டிகள் தமிழ்நாடு அரசால் நடத்தப்படுகிைது. இச்சர்ேவதச வபாட்டினய இந்தியா 

நடத்துேது இதுவே முதல்முனை. 187 நாடுகனளச் வசர்ந்த கசஸ் வீரர்கள் பங்வகற்கும் உலகின் மிகப்கபரிய கசஸ் 

சாம்பியன்ஷிப் வபாட்டியாை இது கசன்னைக்கு மிக அருகிலுள்ள மாமல்லபுரத்தில் ஏற்பாடு கசய்யப்பட்டுள்ளது. 

இந்தச் சர்ேவதச நிகழ்னே மாண்புமிகு தமிழ்நாட்டு முதலனமச்சர் மு க ஸ்டாலின் முன்னினலயில் பிரதமர் நவரந்திர 

வமாடி கதாடங்கி னேத்தார். 

5. இந்திய கடற்பனடயாைது அண்னமயில் கீழ்க்காணும் எந்த நாட்டிலிருந்து இரண்டு ‘MH–60 R’ என்ை பன்முக 

இயக்கங்ககாண்ட உலங்குோனூர்திகனளப் கபற்ைது? 

அ. ரஷ்யொ 

ஆ. அகமொி ் ொ  

இ. இஸ்தரல் 

ஈ. பிரொன்ஸ் 

✓ இந்திய கடற்பனடயாைது சமீபத்தில் அகமரிக்காவிடமிருந்து இரண்டு ‘MH–60 R’ என்ை பன்முக இயக்கங்ககாண்ட 

உலங்குோனூர்திகனளப் கபற்ைது. மூன்ைாேது உலங்குோனூர்தி இந்த ஆண்டு ஆகஸ்ட் மாதம் இந்தியாவுக்கு 

ேந்து வசரும். 2019ஆம் ஆண்டில், அகமரிக்கா தைது கேளிநாட்டு இராணுே விற்பனை (FMS) திட்டத்தின்கீழ் 24 

MH–60R பன்முக உலங்குோனூர்திகனள இந்தியாவிற்கு விற்பனை கசய்ய ஒப்புதல் அளித்தது. ‘MH–60R’ என்பது 

தற்வபாது பயன்பாட்டில் உள்ள மிகவும் அதிநவீை கடல்சார் பன்முகப்பணிகள் கசய்யும் உலங்குோனூர்தி ஆகும். 

6. கடந்த 2021ஆம் ஆண்டில், அதிகபட்ச சட்டமன்ை அமர்வுகனள நடத்திய மாநிலம் எது? 
அ. தமிழ்நொடு 

ஆ. த ரளொ  

இ. ஒடிஸொ 

ஈ.  ொ்நொட ொ 

✓ PRS, சட்டமன்ை ஆராய்ச்சி என்ை மதியுனரயகத்தின் அண்னமய ஆய்வின்படி, வகரளாவில் 2021ஆம் ஆண்டில் 61 

நாட்கள் என்ை அளவில் அதிகபட்ச சட்டமன்ை அமர்வுகள் நனடகபற்றுள்ளை. 2016 மற்றும் 2019–க்கு இனடயில், 

சராசரியாக 53 நாட்கள் சட்டமன்ை அமர்வுகள் நடத்தப்பட்டு வகரளா முதலிடத்தில் இருந்தது. வகரளானேத்கதாடர்ந்து 

ஒடிஸா (43 நாட்கள்), கர்நாடகா (40 நாட்கள்), தமிழ்நாடு (34 நாட்கள்) உள்ளை. 

7. அண்னமயில் கதாடங்கப்பட்ட, ‘புதுப்பிக்கப்பட்ட விநிவயாகப் பிரிவுத் திட்டத்னதச்’ கசயல்படுத்துகிை நடுேண் 

அனமச்சகம் எது? 
அ. எொிச ்தி அமமச்ச ம்  

ஆ. நு ொ்த ொொ் நலன், உண ு மற்றும் கபொது  ழங் ல் அமமச்ச ம் 

இ. புதிய மற்றும் புதுப்பி ் த்த ்  எொிச ்தி அமமச்ச ம் 

ஈ. உழ ு மற்றும் உழ ொ் ள் நல அமமச்ச ம் 

✓ நடுேண் எரிசக்தி அனமச்சகத்தின், ‘புதுப்பிக்கப்பட்ட விநிவயாகப் பிரிவுத் திட்டத்னதப்’ பிரதமர் கதாடங்கினேத்தார். 

எரிசக்தி விநிவயாக நிறுேைங்கள் அேற்றின் கசயல்பாட்டுத்திைன் மற்றும் நிதி நினலத்தன்னமனய வமம்படுத்த 

உதவுேனத இது வநாக்கமாகக் ககாண்டுள்ளது. `5200 வகாடி மதிப்பிலாை NTPCஇன் பல்வேறு பசுனம ஆற்ைல் 

திட்டங்களுக்கு பிரதமர் அடிக்கல் நாட்டிைார். வதசிய சூரியசக்தி தளத்னதயும் பிரதமர் அப்வபாது கதாடங்கி னேத்தார் 
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8. ஒரு புதிய ஊசித்தட்டான் இைம் (Protosticta anamalaica) கண்டுபிடிக்கப்பட்ட பீச்சி ேைவுயிரிகள் சரணாலயம் 

அனமந்துள்ள மாநிலம் எது? 
அ. தமிழ்நொடு 

ஆ. த ரளொ  

இ. ம ொரொஷ்டிரொ 

ஈ.  ொ்நொட ொ 

✓ திருச்சூரின் பீச்சி ேைவுயிரிகள் சரணாலயத்திலுள்ள வமற்குத்கதாடர்ச்சிமனலயில், ஆனைமனல நாணல்–ோலி 

(Protosticta anamalaica) என்ை ஒரு புதிய ஊசித்தட்டான் இைத்னத திருோங்கூர் இயற்னக ேரலாற்றுச்சங்கத்தின் 

பூச்சியியல் ேல்லுநர்கள் சமீபத்தில் கண்டறிந்துள்ளைர். இதன்மூலம், வகரள மாநிலத்தில் உள்ள தும்பி இைங்களின் 

எண்ணிக்னக 182–ஆக உயர்ந்துள்ளது. மூணாறு நிலப்பரப்பின் பீச்சி ேைவுயிரிகள் சரணாலயத்தில் உள்ள 

கபான்முடி மனலயில் இந்தப் பூச்சி முதலில் காணப்பட்டது. 

9. அண்னமச் கசய்திகளில் இடம்கபற்ை ‘Logistics Data Bank’ திட்டத்துடன் கதாடர்புனடய நடுேண் அனமச்சகம் எது? 
அ. சொமலப் தபொ ்கு ரத்து மற்றும் கநடுஞ்சொமல அமமச்ச ம் 

ஆ.  ணி ம் மற்றும் கதொழிற்துமற அமமச்ச ம்  

இ. MSME அமமச்ச ம் 

ஈ.  னர  கதொழிற்துமற அமமச்ச ம் 

✓ NLDSL–NICDC சரக்குப்வபாக்குேரத்து தரவு ேங்கி (LDB) திட்டமாைது 50 மில்லியன் EXIM ககாள்கலன்கனளக் 

னகயாண்டு சாதனை புரிந்துள்ளது. NICDC சரக்குப்வபாக்குேரத்து தரவு சேவைகளின் இச்சாதனைக்காக நடுேண் 

ேணிகம் மற்றும் கதாழிற்துனை அனமச்சர் பாராட்டுத் கதரிவித்தார். National Industrial Corridor Development 

Corporation என்பதன் சுருக்கந்தான் ‘NICDC’. இந்தியாவின் EXIM ககாள்கலன் அளவின் 100 சதவீத அளனே LDB 

னகயாளுகிைது. EXIM ககாள்கலன் இயக்கத்தின் நிகழ்வநர கண்காணிப்பிற்காக இது இனணய உலகம் (IoT), 

கபருந்தரவு மற்றும் வமகக்கணினி அடிப்பனடயிலாை தீர்வுமூலம் RFID கதாழில்நுட்பத்னதப் பயன்படுத்துகிைது. 

10. இந்தியாவின் மிகப்கபரிய நன்னீர் ஏரியாை வலாக்டாக் ஏரி அனமந்துள்ள மாநிலம் எது? 
அ. அஸ்ஸொம் 

ஆ. மணிப்பூொ்  

இ. ஹொியொனொ 

ஈ. கதலுங் ொனொ 

✓ மணிப்பூர் மாநிலத்தில் அனமந்துள்ள வலாக்டாக் ஏரி இந்தியாவின் மிகப்கபரிய நன்னீர் ஏரியாகும். இந்த ஏரி 

மணிப்பூரில் அனடயாளம் காணப்பட்ட கமாத்த ஈரநிலங்களில் 61 சதவீதத்னத உள்ளடக்கியுள்ளது. அண்னமயில், 

வலாக்டாக் ஏரியில் உள்ள அனைத்து மிதனே வீடுகள் மற்றும் மீன்பிடி கட்டனமப்புகனள அகற்றுேதற்காை 

அறிவிப்னப வலாக்டாக் ஏரி வமம்பாட்டு ஆனணயம் கேளியிட்டது. இது அங்குள்ள மீைே சமூகம் மற்றும் வீட்டுவிடுதி 

உரினமயாளர்களிடமிருந்து கடுனமயாை எதிர்வினைனய ஈட்டியுள்ளது. 
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செய்தித்தாள் நடப்பு நிகழ்வுகள்  

1. 11ஆேது வேளாண் கணக்ககடுப்பு கதாடக்கம்: அறிதிைன்வபசி, னகயடக்க கணினிமூலமாக விேரங்கள் வசகரிப்பு 

பதிவைாைாேது வேளாண் கணக்ககடுப்னப நடுேண் வேளாண்துனை அனமச்சர் நவரந்திர சிங் வதாமர் கதாடக்கி 

னேத்தார். பல்வேறு அளவீடுகளின் அடிப்பனடயில் வமற்ககாள்ளப்படும் இந்தக் கணக்ககடுப்பில் முதன்முனையாக 

அரிதிைன்வபசி, னகயடக்க கணினி ஆகியனே மூலமாக விேரங்கள் வசகரிக்கப்பட உள்ளை. 

இதுகுறித்து மத்திய வேளாண் அனமச்சகம் கேளியிட்ட கசய்திக்குறிப்பில் கூறியிருப்பதாேது: 

2021-22ஆம் ஆண்டுக்காை 11ஆேது வேளாண் கணக்ககடுப்னப நடுேண் அனமச்சர் கதாடக்கினேத்தார். 

இதற்காை களப்பணிகள் ேரும் ஆகஸ்ட் மாதத்தில் கதாடங்கப்படவுள்ளை. 

இந்தக் கணக்ககடுப்பு நனடமுனைனய கடந்த 1970-71ஆம் ஆண்டு முதல் நடுேண் வேளாண் அனமச்சகம் 

வமற்ககாண்டு ேருகிைது. பத்தாேது வேளாண் கணக்ககடுப்பு கடந்த 2015-16ஆம் ஆண்டில் வமற்ககாள்ளப்பட்டது. 

 

2. இந்தியா - ஓமான் கூட்டு இராணுேப்பயிற்சி இராஜஸ்தானில் இன்று கதாடக்கம் 

இந்தியா, ஓமான் கூட்டு இராணுேப் பயிற்சியாை ‘அல் நஜா’ நான்காேது பதிப்பு ஆக.1 அன்று இராஜஸ்தான் 

மாநிலத்தில் கதாடங்குகிைது. இந்தப் பயிற்சியில் பங்வகற்கும் ஓமான் நாட்டு பாராசூட் பனட வீரர்கள் இந்தியா 

ேந்தனடந்ததாக நடுேண் பாதுகாப்புத்துனை கதரிவித்தது. 

புவியியல் ரீதியாக அரபிக்கடலால் இந்தியாவுடன் இனணக்கப்பட்டிருக்கும் ஓமான் நாட்டுடன், ேனளகுடா 

ஒத்துனழப்புக் கவுன்சில், அரபு லீக் மற்றும் இந்தியப்கபருங்கடல் ரிம் கூட்டனமப்பு உள்ளிட்டேற்றில் இனணந்திருப்ப 

-வதாடு ேர்த்தகம் மற்றும் இராணுே ஒப்பந்தங்களில் இருநாடுகளும் னககயப்பமிட்டுள்ளை. சுமார் 4 பில்லியன் 

டாலர் அளவிற்கு இருதரப்பு ேர்த்தம் நனடகபற்ை ேருகிைது. 

கடந்த 2016ஆம் ஆண்டு வமற்ககாள்ளப்பட்ட இராணுே ஒப்பந்தங்கனளகயாட்டி, இந்தியா-ஓமான் நாடுகளுக்கினட 

-வய ‘அல் நஜா’ என்ை கூட்டு இராணுேப்பயிற்சி நனடகபற்று ேருகிைது. இந்த அல் நஜாவின் நான்காேது பதிப்பு 

ஆக.1-ஆம் வததி முதல் 13ஆம் வததி ேனர இராஜஸ்தான் மாநிலத்தில் கேளிநாட்டுப் பயிற்சி முனையாை மகாஜன் 

பீல்ட் பயர் வரஞ்ச்சில் நனடகபைவுள்ளது. 

இதில் கலந்து ககாள்ேதற்காக ராயல் ஓமான் இராணுேத்தின் பாராசூட் பனடனயச் வசர்ந்த 60 வீரர்கள் இந்தியா 

ேந்துள்ளைர். இந்திய ராணுேத்தின் சார்பாக 18ஆேது வபார் ோகை காலாட்பனடனயச் வசர்ந்த வீரர்கள் குழு 

இதில் கலந்துககாள்ளுகிைது. 

தீவிரோத எதிர்தாக்குதல் நடேடிக்னககள், பிராந்திய பாதுகாப்பு கசயல்பாடுகள் மற்றும் அனமதினய நினலநிறுத்தும் 

நடேடிக்னககளுடன் உடற்தகுதி பயிற்சி, கசயல்முனை மற்றும் நனடமுனைகளில் இந்தக் கூட்டுப் பயிற்சிகளில் 

கேைஞ்கசலுத்தப்படுகிைது. 
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1. தேசிய பங்குச்சந்தேயின் (NSE) புதிய MD மற்றும் CEO–ஆக நியமிக்கப்பட்டவர் யார்? 
அ. ஆஷிஷ் ச ௌகான்  

ஆ. K V காமத் 

இ. உா்ஜித் படேல் 

ஈ. அருந்ததி பே்ோ ் ாா்யா 

✓ தேசிய பங்குச்சந்தேயின் (NSE) புதிய MD மற்றும் CEO–ஆக ஆஷிஷ் சசௌஹாதை சந்தே ஒழுங்காற்றுநராை 

SEBI நியமித்துள்ளது. ஆஷிஷ் சசௌகான் ேற்தபாது மும்தப பங்குச்சந்தேயின் (BSE) MD மற்றும் CEOஆக உள்ளார். 

BSE மற்றும் அேன் துதை நிறுவைமாை Central Depository Services Ltd., (CDSL), அவரது ேதைதமயின்கீழ் 

சவற்றிகரமாை IPO–க்கதள அறிமுகப்படுத்தியது. 

2. தகவிதைக் கிராமத் திட்டம் என்பது எந்ே நடுவண் அதமச்சகத்தின் முதைவாகும்? 
அ. நடுவண் கலா ் ார அமம ் கம் 

ஆ. நடுவண் ஜவுளி அமம ் கம்  

இ. நடுவண் உள்துமை அமம ் கம் 

ஈ. நடுவண் MSME அமம ் கம் 

✓ தகவிதைஞர்களின் நிதைத்ே வாழ்வாோரமாக தகவிதைப் சபாருட்கதள தமம்படுத்துவதே, ‘தி கிராஃப்ட்ஸ் 

வில்தைஜ் திட்டம்’ தநாக்கமாகக் சகாண்டுள்ளது. இது ‘சுற்றுைாவுடன் ஜவுளிதய இதைப்பேற்காை’ நடுவண் 

ஜவுளி அதமச்சகத்தின் முதைவாகும். இது தகவிதைக் குழுக்களுக்கு உட்கட்டதமப்பு ஆேரதவ வழங்குவேன் 

மூைம் தகவிதை மற்றும் சுற்றுைாதவ தமம்படுத்துவதே தநாக்கமாகக் சகாண்டுள்ளது. இத்திட்டத்தின்கீழ் எட்டுக் 

தகவிதைக் கிராமங்கள் தேர்வு சசய்யப்பட்டுள்ளை. 

✓ அதவ திருப்பதி (ஆந்திர பிரதேசம்), வோஜ் (குஜராத்), தநனி (உத்ேர பிரதேசம்), இரகுராஜ்பூர் (ஒடிஸா), அதைகுண்டி 

(கர்நாடகா), மாமல்ைபுரம் (ேமிழ்நாடு), ோஜ் கஞ்ச் (உத்ேர பிரதேசம்) மற்றும் அமர் (இராஜஸ்ோன்) ஆகும். 

3. அண்தமச் சசய்திகளில் இடம்சபற்ற, ‘சபஹர் துதறமுகம்’ அதமந்துள்ள நாடு எது? 
அ. ஆப்கானிஸ்தான் 

ஆ. டநபாளம் 

இ. ஈரான்  

ஈ. கஜகஸ்தான் 

✓ சபஹர் துதறமுகம் ஈரானில் அதமந்துள்ள ஓர் உத்திசார் முக்கியத்துவம் வாய்ந்ே துதறமுகமாகும்; இது மத்திய 

ஆசிய பிராந்தியத்திற்காை வணிக தபாக்குவரத்து தமயமாகும். இந்தியாவிற்கும் மத்திய ஆசியாவிற்கும் இதடதய 

சரக்குப்தபாக்குவரத்தே சிக்கைமாக்குவேற்காை இந்திய சோதைதநாக்குத்திட்டமாை பன்ைாட்டு வடக்கு சேற்கு 

தபாக்குவரத்து வழித்ேடத்தின் (INSTC) சோடக்கத்தேக் குறிக்கும் வதகயில் ‘சபஹர் நாள்’ சகாண்டாடப்படுகிறது.  

✓ ‘சபஹர் நாதள’ முன்னிட்டு, நடுவண் துதறமுகங்கள், கப்பல் மற்றும் நீர்வழிப் தபாக்குவரத்துகள் அதமச்சகம், 

இந்திய தபார்ட்ஸ் குதளாபல் லிமிசடட் (IPGL) உடன் இதைந்து, சபஹர் தமம்பாட்டுத் திட்டத்தில் பங்தகற்பேற்காக 

மும்தபயில் ஒரு மாநாட்தட ஏற்பாடு சசய்ேது. 

4. இந்தியா–ஓமன் கூட்டு இராணுவப் பயிற்சியாை, ‘அல் நஜா’ நடத்ேப்படுகிற மாநிைம் எது? 
அ. மகாராஷ்டிரா  ஆ. இராஜஸ்தான்  

இ.  ிக்கிம்   ஈ. ஆந்திர பிரடத ம் 
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✓ இந்திய இராணுவமும் ஓமன் ராயல் ஆர்மியும் இதைந்து சமீபத்தில் இந்தியாவின் இராஜஸ்ோனில் 13 நாள் கூட்டு 

இராணுவப் பயிற்சிதய சோடங்கிை. இந்தியா–ஓமன் கூட்டு இராணுவப் பயிற்சியின் நான்காவது பதிப்பு, ‘அல் நஜா’ 

பயங்கரவாே எதிர்ப்பு, பிராந்திய பாதுகாப்பு மற்றும் அதமதி காக்கும் நடவடிக்தககளில் கவைஞ்சசலுத்துகிறது. 

5. இந்தியாவில் குரங்கம்மை தநாய் நிதைதமதய கண்காணிப்பேற்காக நடுவைரசால் சமீபத்தில் அதமக்கப்பட்ட 

பணிக்குழுவின் ேதைவர் யார்? 

அ. அமிதாப் காந்த் 

ஆ. V K பால்  

இ. மன்சுக் மாண்ேவியா 

ஈ. பாரதி பவாா் 

✓ இந்தியாவில் குரங்கம்மை தநாயின் ோக்கத்தேக் கண்காணிக்க நடுவைரசு ேனிப்பதட அதமத்துள்ளது. இது NITI 

ஆதயாக் உறுப்பிைர் (சுகாோரம்) டாக்டர் V K பால் ேதைதமயில் உள்ளது. இந்ேப்பணிக்குழுவில் நடுவண் சுகாோர 

அதமச்சகம், ைருந்து மற்றும் உயிரித் சோழில்நுட்ப சசயைாளரும் இடம்சபற்றுள்ளார். தநாய் கண்டறிேல் வசதிகதள 

விரிவுபடுத்துேல் மற்றும் தநாய்க்கு எதிராை ேடுப்பூசிதய ஆராய்வது குறித்து இது அரசுக்கு ஆதைாசதை வழங்கும். 

இந்தியாவில் இதுவதர நான்கு குரங்கம்தம பாதிப்பு (தகரளாவில் மூன்று, தில்லியில் ஒன்று) பதிவாகியுள்ளை. 

6. ஒவ்தவார் ஆண்டும், ‘சநல்சன் மண்தடைா நாள்’ அனுசரிக்கப்படுகிற தேதி எது? 
அ. ஜூமல.14 

ஆ. ஜூமல.18  

இ. ஜூமல.19 

ஈ. ஜூமல.25 

✓ ‘சநல்சன் மண்தடைா நாள்’ ஒவ்தவார் ஆண்டும் ஜூதை.18ஆம் தேதி அன்று அனுசரிக்கப்படுகிறது. ஐக்கிய நாடுகள் 

சதபயாைது கடந்ே 2009ஆம் ஆண்டில் ஜூதை.18ஆம் தேதிதய சநல்சன் மண்தடைா நாளாக அறிவித்ேது. சேன் 

ஆப்பிரிக்காவில் முழுதமயாை மக்களாட்சித் தேர்ேல் முதறயில் தேர்ந்சேடுக்கப்பட்ட முேல் ேதைவர் சநல்சன் 

மண்தடைா ஆவார். 

7. தேசிய மின்னாளுதக தசதவ வழங்கல் மதிப்பீட்டில் கீழ்க்காணும் எந்ே நடுவைதமச்சகத்தின் இதையேளம் 

முேலிடத்தேப் பிடித்துள்ளது? 
அ. உள்துமை அமம ் கம்  

ஆ. கலா ் ார அமம ் கம் 

இ. பாதுகாப்பு அமம ் கம் 

ஈ. நிதி அமம ் கம் 

✓ தேசிய மின்னாளுதக தசதவ வழங்கல் மதிப்பீட்டில் உள்துதற அதமச்சகத்தின் இதையேளம் முேல் இடத்தேப் 

பிடித்துள்ளது. 2021ஆம் ஆண்டில் அேன் அறிவுப்பங்காளர்களாை NASSCOM மற்றும் KPMG உடன் இதைந்து 

நிர்வாகச் சீர்திருத்ேங்கள் மற்றும் சபாதுமக்கள் குதறதீர்ப்புத்துதற ஆகியவற்றின்மூைம் நடத்ேப்பட்ட நடுவைரசின் 

அதமச்சகங்களின் இதையேளங்களின் தசதவ வழங்கல் மதிப்பீட்டில் ‘டிஜிட்டல் தபாலீஸ்’ இதையேளம் 

இரண்டாவது இடத்தேப் பிடித்ேது. 
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8. அண்தமயில் அதமக்கப்பட்ட குதறந்ேபட்ச ஆேரவு விதை (MSP) குறித்ே உயரதிகாரம்சகாண்ட குழுவின் 

ேதைவர் யார்? 
அ. இரடமஷ்  ந்த் 

ஆ. அமிதாப் காந்த் 

இ. M S சுவாமிநாதன் 

ஈ.  ஞ்ம  அகா்வால்  

✓ நடுவைரசு முன்ைாள் தவளாண்தம துதற சசயைாளர் சஞ்தச அகர்வால் ேதைதமயில் உயரதிகாரம்சகாண்ட 

குழுதவ அதமத்துள்ளது. அக்குழுவாைது குதறந்ேபட்ச ஆேரவு விதை (MSP) சபாறிமுதறதய மிகவும் பயனுள்ள 

மற்றும் சவளிப்பதடயாைோகக் கருதுகிறது. மூன்று சர்ச்தசக்குரிய தவளாண் சட்டங்கதள அரசாங்கம் ரத்து சசய்ே 

எட்டு மாேங்களுக்குப் பிறகு இது அதமக்கப்பட்டது. இக்குழுவில் NITI ஆதயாக் உறுப்பிைர் இரதமஷ் சந்த் மற்றும் 

IFFCO, ICAR–இன் பிரதிநிதிகள் மற்றும் கர்நாடகா, ஆந்திரா, சிக்கிம் மற்றும் ஒடிஸாவின் பிரதிநிதிகள் உள்ளைர். 

9. ‘J C தடனியல் விருது’ என்பது எந்ே சமாழியில் திதரத்துதறயில் வழங்கப்படும் உயரிய விருோகும்? 
அ. தமிழ் 

ஆ. மமலயாளம்  

இ. மராத்தி 

ஈ. கன்னேம் 

✓ பிரபை திதரப்பட இயக்குநர் K P குமரனுக்கு கடந்த 2021ஆம் ஆண்டுக்கான ‘J C தடனியல் விருது’ வழங்கப்பட்டது. 

இது மதையாள திதரத்துதறயின் மிகவுயரிய விருோகும். கைாசார விவகாரங்கள் துதறயின்கீழ் இயங்கும் இைாப 

தநாக்கற்ற நிறுவைமாை தகரள மாநிை சைசித்ரா அகாசேமியால் ஆண்டுதோறும் இவ்விருது வழங்கப்படுகிறது. 

10. 2021–இல் இந்தியாவுக்குப் பைமனுப்புவதில் முேலிடம் வகிக்கிற நாடு எது? 
அ. ஐக்கிய அரபு அமீரகம் 

ஆ. அசமாிக்கா  

இ.  ிங்கப்பூா் 

ஈ. கனோ 

✓ இந்திய ரிசர்வ் வங்கியின் அண்தமய ஆய்வின்படி, சமாத்ேப் பைப்பரிமாற்றத்தில் 23 சேவீே பங்தகக்சகாண்டு, 

இந்தியாவின் பைப்பரிவர்த்ேதையின் முேன்தமயாை நாடாக ஐக்கிய அரபு அமீரகத்தே ஐக்கிய அசமரிக்க 

நாடுகள் விஞ்சியுள்ளது. 2021ஆம் ஆண்டில் 4.6% வளர்ச்சியுடன் $87 பில்லியன் டாைர்கதளப் சபற்றோல், இந்தியா 

உைகின் மிகப்சபரிய சபறுநராக உள்ளது. 
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செய்தித்தாள் நடப்பு நிகழ்வுகள்  

1. காஞ்சிபுரம் அருதக பரந்தூரில் அதமகிறது சசன்தையின் 2ஆவது விமாை நிதையம் 

காஞ்சிபுரம் அருதக பரந்தூரில் சசன்தையின் இரண்டாவது விமாை நிதையம் அதமயவுள்ளது. உள்நாட்டு விமாை 

தபாக்குவரத்து அதமச்சகம் அனுமதி அளித்ேதும் அேற்காை பூர்வாங்கப் பணிகள் சோடங்கும் என்று மத்திய 

இதை அதமச்சர் வி தக சிங் சேரிவித்ோர். 

தமலும், உடான் திட்டத்தின்கீழ் மண்டைங்கதள இதைக்கும் வதகயில் ேமிழ்நாட்டில் சநய்தவலி, ேஞ்சாவூர், 

இராமநாேபுரம் மற்றும் தவலூர் ஆகிய 4 விமாை நிதையங்கதள புதுப்பித்து ேரமுயர்த்ே திட்டமிடப்பட்டுள்ளது. 

இவ்வாறு அவர் சேரிவித்ோர். 

பரந்தூரில் விமாை நிதையம் அதமக்க ஏற்சகைதவ 4,971 ஏக்கர் நிைம் அதடயாளம் காைப்பட்டுள்ளது. சுமார் ̀ 60 

ஆயிரம் தகாடியில் விமாை நிதையம் அதமக்க முடிவு சசய்யப்பட்டுள்ளது. சசன்தையில் இருந்து 73 கிமீ 

சோதைவில் அதமந்துள்ள பரந்தூருக்கு 2 மணி தநரத்தில் சசன்றுவிடைாம். காஞ்சிபுரத்தில் இருந்து 15 கிமீ 

சசன்தை - சபங்களூரு 6 வழிச்சாதையில் இருந்து 10 கி.மீ. சோதைவில் பரந்தூர் அதமந்துள்ளது. 

 

2. ஜூதை GST வருவாய் `1.49 ைட்சம் தகாடி: ேமிழ்நாட்டில் `8,449 தகாடி வசூல் 

நாட்டில் கடந்ே ஜூதை மாே சரக்கு மற்றும் தசதவ வரியாக (GST) `1,48,995 தகாடி வசூைாகியுள்ளது. இதில் 

ேமிழ்நாட்டில் `8,449 தகாடி GST வசூைாைது. 

இது சோடர்பாக நடுவண் நிதியதமச்சகம் சவளியிட்ட சசய்திக்குறிப்பு: கடந்ே 2017ஆம் ஆண்டு ஜூதை மாேம் GST 

அமல்படுத்ேப்பட்ட நிதையில், இந்ே ஆண்டு ஏப்ரல் மாேம் GST வசூல் புதிய உச்சத்தே சோட்டது. அந்ே மாேம் 

`1,67,540 தகாடி GST வசூைாைது. 

இந்நிதையில், கடந்ே ஜூதை மாேம் ̀ 1,48,995 தகாடி GST வசூைாைது. இது GST அறிமுகப்படுத்ேப்பட்டதில் இருந்து 

வசூைாை இரண்டாவது அதிகபட்ச வருவாய் ஆகும். கடந்ே ஆண்டு ஜூதை மாேத்துடன் ஒப்பிடுதகயில், இந்ே 

ஆண்டு ஜூதை மாேம் சரக்குகள் இறக்குமதிமூைம் கிதடத்ே வருவாய் 48 சேவீேம் அதிகமாகவும், உள்நாட்டு 

பரிவர்த்ேதை (தசதவகள் இறக்குமதி உள்பட) மூைம் கிதடத்ே வருவாய் 22 சேவீேம் அதிகமாகவும் இருந்ேை. 

GST வசூலில் நடுவண் GST, மாநிை GST, ஒருங்கிதைந்ே GST, சசஸ் வரி ஆகியதவ அடங்கும். அேன் விவரம் 

பட்டியலில் வருமாறு: ஜூதை GST `1,48,995 தகாடி; நடுவண் GST `25,751 தகாடி; மாநிை GST `32,807 தகாடி; 

ஒருங்கிதைந்ே GST `79,518 தகாடி (சரக்கு இறக்குமதி மூைம் வசூைாை `41,420 தகாடியும் அடங்கும்) 

சசஸ் `10,920 தகாடி (சரக்கு இறக்குமதிமூைம் வசூைாை `995 தகாடியும் அடங்கும்) 

ேமிழ்நாட்டில் 34% அதிகரிப்பு: கடந்ே ஆண்டு ஜூதை மாேம் ேமிழ்நாட்டில் `6,302 தகாடி GST வசூைாைது. இது 

நிகழாண்டு ஜூதை மாேம் 34% அதிகரித்து `8,449 தகாடி (சரக்குகள் இறக்குமதி மீோை GSTஐ தசர்க்காமல்) 

வசூைாகியுள்ளது. கடந்ே ஜூதை மாேம் அதிக GST வசூைாை மாநிைங்களில் மகாராட்டிரம், கர்நாடகம், குஜராத்தே 

சோடர்ந்து ேமிழ்நாடு 4ஆவது இடத்தில் உள்ளது. 
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1. சமீப சசய்திகளில் இடம்சபற்ற ராக்கிகர்கி என்பது எந்த மாநிலத்தில் அமமந்துள்ள ஒரு பமைமமயான தலமாகும்? 
அ. ஹரியரனர  

ஆ. குஜரரத் 

இ. ஒடிஸா 

ஈ. பஞ்சரப் 

✓ ஹரியானாவின் இராக்கிகர்கியில் அமமந்துள்ள பைங்கால மமடுகள் உட்பட இருபது பாரம்பரிய தலங்கள், ‘மதசிய 

முக்கியத்துவம்’ வாய்ந்தமவயாக அமடயாளங்காணப்பட்டுள்ளன. தில்லியில் உள்ள அனங்டல், ஆந்திர பிரமதச 

மாநிலத்தின் சிந்தகுந்தாவில் உள்ள பாமற ஓவியம்; மலவில் உள்ள பாமற ஓவிய தளம்; இமாச்சல பிரமதச மாநிலம் 

காமலஷ்வரம் மகாமதவர் மகாவில் உள்ளிட்டமவ இவ்வாறு அமடயாளங்காணப்பட்ட பிற இடங்களாகும். 

2. மபரழிமவ உண்டாக்கும் ஆயுதம் மற்றும் அவற்றின் விநிமயாக அமமப்பு (திருத்த) மமசாதா – 2022 உடன் 

சதாடர்புமடய அமமச்சகம் எது? 
அ. உள்துறை அறைச்சகை் 

ஆ. பரதுகரப்பு அறைச்சகை் 

இ. வெளியுைெு அறைச்சகை்  

ஈ. கப்பல் பபரக்குெரத்து, துறைமுகங்கள் & நீர்ெழிப் பபரக்குெரத்து அறைச்சகை் 

✓ மபரழிமவ உண்டாக்கும் ஆயுதம் மற்றும் அவற்றின் விநிமயாக முமறமமகள் (சட்டவிமராத நடவடிக்மககள் தமட) 

திருத்த மமசாதா – 2022’ஐ நாடாளுமன்றம் சமீபத்தில் நிமறமவற்றியது. சவளியுறவு அமமச்சகம் அம்மமசாதாமவ 

அறிமுகப்படுத்தியது. இது 2005ஆம் ஆண்டு சட்டத்மத திருத்த விமைகிறது. மமலும், மபரழிவு ஆயுதங்கள் மற்றும் 

அவற்றின் விநிமயாகம் சதாடர்பான எந்தசவாரு தமடசசய்யப்பட்ட நடவடிக்மககளுக்கும் நிதியுதவி சசய்வதில் 

இருந்து மனிதர்கமள அது தடுக்கிறது. 

3. 2022 – காமன்சவல்த் விமளயாட்டில் இந்தியாவிற்காக தங்கப்பதக்கம் சவன்ற அச்சிந்தா ஷூலியுடன் சார்ந்த 

விமளயாட்டு எது? 
அ. பளு துூக்குதல்  

ஆ. குத்துச்சண்றை 

இ. பைபிள் வைன்னிஸ் 

ஈ. ைை்றைப்பந்து 

✓ இருபது வயதான அச்சிந்தா ஷூலி 2022 – காமன்சவல்த் விமளயாட்டில் 73 கிமலாகிராம் எமட தூக்கும் பிரிவில் 

இந்தியாவுக்காக தங்கப்பதக்கத்மத சவன்றார். அவர் 313 கிமலாகிராம் (ஸ்னாட்ச்சில் 143 கிமலா மற்றும் கிளீன் & 

செர்க்கில் 170 கிமலா) கூட்டு முயற்சியில் முதலிடத்மதப் சபற்றார். முன்னதாக மீராபாய் சானு மற்றும் செர்மி 

லால்ரினுங்கா ஆகிமயார் தங்கப்பதக்கங்கமளயும், விந்தியாராணி மதவி மற்றும் சங்மகத் சர்கார் ஆகிமயார் 

சவள்ளிப்பதக்கங்கமளயும் சவன்றுள்ளனர். 

4. ‘இசுலாமிய சபண்கள் உரிமம நாள்’ அனுசரிக்கப்படுகிற மததி எது? 
அ. ஜூறல.31 

ஆ. ஆகஸ்ை்.1  

இ. ஆகஸ்ை்.3 

ஈ. ஆகஸ்ை்.5 
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✓ ‘முத்தலாக்’ விதிக்கு எதிரான சட்டத்மத அமல்படுத்தியமதக் சகாண்டாடும் வமகயில் ஒவ்மவார் ஆண்டும் ஆகஸ்ட் 

முதல் மததி, ‘இசுலாமிய சபண்கள் உரிமம நாள்’ கமடப்பிடிக்கப்படுகிறது. தலாக்–இ–பித்தாத் எனப்படும் முத்தலாக் 

சட்டவிமராதமானது ஆகும். இந்திய சட்டப்படி குற்றவாளிகளுக்கு மூன்று ஆண்டுகள் வமர சிமறத்தண்டமனயும் 

அபராதமும் விதிக்கப்படும். 

5. மாணவர்களின் கற்றல் விமளமவ மமம்படுத்துவதற்காக NITI ஆமயாக் உடனான புரிந்துணர்வு ஒப்பந்தத்தில் 

மகசயழுத்திட்ட மாநிலம் எது? 

அ. உத்தரகரண்ை் 

ஆ. அருணரச்சல பிரபதசை்  

இ. அஸ்ஸரை் 

ஈ. பைை்கு ெங்கரளை் 

✓ அருணாச்சல பிரமதச மாநில அரசு, மாநிலத்தில் உள்ள 3,000–க்கும் மமற்பட்ட அரசுப்பள்ளிகளில் மாணவர்களின் 

கற்றல் விமளமவ மமம்படுத்துவது சதாடர்பாக NITI ஆமயாக்குடனான ஒரு முத்தரப்பு புரிந்துணர்வு ஒப்பந்தத்தில் 

மகசயழுத்திட்டது. இந்தப்புரிந்துணர்வு ஒப்பந்தம் மூன்று ஆண்டு கூட்டாண்மமமயயும் (2022 – 25) இரண்டு 

இலட்சம் குைந்மதகமளச் சசன்றமடவமதயும் மநாக்கமாகக் சகாண்டது. பள்ளிக் கல்வி உருமாற்றத் திட்டமானது 

மாநிலங்களுக்கான NITI ஆமயாக்கின் மமம்பாட்டு ஆதரவு மசமவகள் முமனவின் கீழ் உள்ளது. 

6. BCCI சநறிமுமறகள் அதிகாரி மற்றும் குமறமகள் அதிகாரியாக நியமிக்கப்பட்டவர் யார்? 
அ. இரஞ்சன் பகரபகரய் 

ஆ. ெினீத் சரண்  

இ. A K சிக்ரி 

ஈ. V K சிங் 

✓ உச்சநீதிமன்ற முன்னாள் நீதிபதி வினீத் சரண், BCCIஇன் சநறிமுமறகள் அதிகாரியாகவும், குமறதீர்ப்பாளராகவும் 

ஓராண்டாக காலியாக இருந்த இவ்விரட்மடப் பணியிடங்கமள நிரப்பியுள்ளார். கடந்த ஆண்டு ெூன் மாதம் 

நிமறவமடந்த ஓய்வுற்ற நீதியரசர் D K மென் அவர்களைத் ததொடர்ந்த வினீத் சரண் இந்தப் பதவிக்கு வந்துள்ளார். 

ஒடிஸா மாநில உயர்நீதிமன்றத்தின் முன்னாள் தமலமம நீதியரசரான இவர், கர்நாடகா மற்றும் அலகாபாத் உயர் 

நீதிமன்றத்தில் நீதியரசராகப் பணியாற்றியுள்ளார். 

7. அண்மமயில் திருகுமான் குறித்த தனது முதல் கணக்சகடுப்மப நடத்திய இந்திய மாநிலம் எது? 
அ. பகரளர 

ஆ. கர்நரைகர 

இ. ஆந்திர பிரபதசை்  

ஈ. பகரெர 

✓ ஆந்திர பிரமதச மாநில வனவிலங்குத் துமற, சதௌமலசுவரம் மற்றும் யானம் இமடமயயான மகாதாவரியில் உள்ள 

தீவுகளில் முதன்முமறயாக திருகுமான்கமளக் கணக்சகடுக்கும் பணிமயத் சதாடங்கியுள்ளது. அழிந்துவரும் 

அவ்வுயிரினங்கமளக் காக்க ஒரு பாதுகாப்புத் திட்டத்மத உருவாக்குவது இந்தக் கணக்சகடுப்பின் மநாக்கமாகும். 

8. முழு நில உரிமமசகாண்ட முதன்மம துமறமுகமாக மாறிய இந்தியாவின் முதல் துமறமுகம் எது? 
அ. ஜெஹர்லரல் பநரு துறைமுகை், ைகரரரஷ்டிரர  ஆ. வகரச்சி துறைமுகை், பகரளர 

இ. ைர்ைபகரெர துறைமுகை், பகரெர   ஈ. கரண்ை்லர துறைமுகை், குஜரரத் 
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✓ மகாராஷ்டிர மாநிலத்தின் ெவகர்லால் மநரு துமறமுகம் இந்தியாவின் முதல் 100 சதவீத நில உரிமமசகாண்ட 

முதன்மம துமறமுகமாக மாறியுள்ளது. அதன் அமனத்து கப்பல்களும் PPP மாதிரியில் இயக்கப்படுகின்றன. JNP, 

நாட்டின் முன்னணி சகாள்கலன் துமறமுகங்களுள் ஒன்றாகும். மமலும் சிறந்த 100 சர்வமதச துமறமுகங்களில் 

அது 26ஆவது இடத்மதப் பிடித்துள்ளது. 

9. 2022 – சஹன்லி கடவுச்சீட்டு குறியீட்டில் இந்தியா அமடந்துள்ள தரநிமல என்ன? 
அ. 82 

ஆ. 85 

இ. 87  

ஈ. 84 

✓ 2022 – சஹன்லி கடவுச்சீட்டு குறியீட்டில், 57 நாடுகளுக்கு எளிதாக அணுகும் வமகயில் இந்திய கடவுச்சீட்டு 

87ஆவது இடத்தில் உள்ளது. ெப்பான் 193 நாடுகளுக்கு எளிதாக அணுகும் வமகயில் முதல் இடத்தில் உள்ளது. 

சிங்கப்பூர் மற்றும் சதன் சகாரியா 192 நாடுகளுக்கான எளிதான அணுகலுடன் உலகின் அடுத்த ஆற்றல்வாய்ந்த 

கடவுச்சீட்டுகமளக் சகாண்டுள்ளன. 2020ஆம் ஆண்டில் இந்திய கடவுச்சீட்டு சவறும் 23 இடங்களுக்கு மட்டுமம 

எளிதாக அணுகும் வமகயில் இருந்தது. 

10. சீர்மிகு நகரங்கள் – Smart City Mission திட்டத்தின்கீழ் நிதிமயப் பயன்படுத்துவதில் முதலிடம் பிடித்த மாநிலம் 

எது? 
அ. தைிழ்நரடு  

ஆ. கர்நரைகர 

இ. ைகரரரஷ்டிரர 

ஈ. குஜரரத் 

✓ அரசின் சமீபத்திய தரவுகளின்படி, சீர்மிகு நகரங்கள் திட்டத்தின்கீழ் நிதிமயப் பயன்படுத்திய மாநிலங்களின் 

பட்டியலில் தமிழ்நாடு முதலிடத்தில் உள்ளது. நடுவணரசால் சவளியிடப்பட்ட `4333 மகாடியில் தமிழ்நாடு `3932 

மகாடிக்கு மமல் சசலவழித்துள்ளது. உத்தர பிரமதச மாநிலம் `3142 மகாடியில் `2699 மகாடிமயப் பயன்படுத்தி 

இரண்டாம் இடத்தில் உள்ளது. சீர்மிகு நகரங்கள் திட்டமானது கடந்த 2015 ெூன்.25 அன்று சதாடங்கப்பட்டது. 

 

செய்தித்தாள் நடப்பு நிகழ்வுகள்  

1. தூய்மமக்கடல், பாதுகாப்பான கடல் இயக்கம். சசன்மன சமரினா உட்பட 75 கடற்கமரகள் தூய்மமப்படுத்தப்பட 

உள்ளன 

தூய்மமக்கடல், பாதுகாப்பான கடல் இயக்கம் என்பது கடற்கமரப் பகுதிமய தூய்மமயாக்கும் பணியில் குடிமக்கள் 

75 நாட்கள் பங்மகற்கும் இயக்கமாகும். இந்த இயக்கம் கடந்த ெூமல மாதம் 5ஆம் மததி சதாடங்கியது. 

நாடு முழுவதும் 75 கடற்கமரகளில் ஒவ்சவாரு கிமலாமீட்டர் பகுதியிலும் 75 தன்னார்வலர்கள் இந்தத் தூய்மமப் 

பணிகளில் ஈடுபடுகின்றனர். இந்த இயக்கப்பணிகள் சர்வமதச கடமலாரத் தூய்மம நாளான வரும் சசப்.17ஆம் 

மததி நிமறவமடயும்.  அப்மபாது இந்தியாவிமலமய 75 கடற்கமரயில் 7,500 கிமீட்டருக்கும் மமற்பட்ட கடற்கமர 

பகுதிகமள தூய்மமப்படுத்திய மிகப்சபரிய சாதமனயாக இது அமமயும். இதற்காக சுமார் `10 மகாடி சசலவாகும் 

எனக் கணக்கிடப்பட்டுள்ளது. 75 கடற்கமரகளில் தமிழ்நாட்டில் உள்ள 8 கடற்கமரகளும் இதில் அடங்கும். 

தமிழ்நாட்டில், சசன்மனயில் உள்ள சமரினா, சபசன்ட் நகர், திருவான்மியூர், இராமமஸ்வரம் அருமக மண்டபத்தில் 

ஆரியமான், பிறப்பன்வலமச, தூத்துக்குடியில் வஉசி, முத்துநகர், முல்லக்காடு, புதுச்மசரியில் காந்தி கடற்கமர 

ஆகிய கடற்கமரகள் தூய்மமப்படுத்தப்படுகின்றன. 
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1. ‘சக்ஷம் அங்கன்வாடி மற்றும் ப ாஷான் 2.0’ என்ற திட்டத்தைச் சசயல் டுத்துகிற நடுவண் அதமச்சகம் எது? 
அ. சுகாதார அமைச்சகை் 

ஆ. பெண்கள் ைற்றுை் குழந்மதகள் மைை்ொட்டு அமைச்சகை்  

இ. உழவு ைற்றுை் உழவா்கள் நல அமைச்சகை் 

ஈ. ெழங்குடியினா் நலத்துமற அமைச்சகை் 

✓ நடுவண் ச ண்கள் மற்றும் குழந்தைகள் பமம் ாட்டு அதமச்சகம், ‘சக்ஷம் அங்கன்வாடி மற்றும் ப ாஷான் 2.0’ 

என்ற திட்டத்தைச் சசயல் டுத்துவைற்கான சசயற் ாட்டு வழிகாட்டுைல்கதை சவளியிட்டுள்ைது. ஒருங்கிதைந்ை 

ஊட்டச்சத்து ஆைரவுத் திட்டமான இது, 15ஆவது நிதி ஆதைய காலமான 2021–22 முைல் 2025–26 வதர 

சசயல் டுத்துவைற்காக இந்திய அரசால் அங்கீகரிக்கப் ட்டுள்ைது. குழந்தைகள்,  ருவ மகளிர், கர்ப்பிணிப் ச ண்கள் 

மற்றும்  ாலூட்டும் ைாய்மார்கள் ஆகிபயாரிதடபய நிலவும் ஊட்டச்சத்துக் குதற ாடுகதை நிவர்த்தி சசய்வபை 

இந்ைத் திட்டத்தின் பநாக்கமாகும். 

2. சமீ  சசய்திகளில் இடம்ச ற்ற, ‘Nationally Determined Contribution’ என் துடன் சைாடர்புதடய துதற எது? 
அ. பொருளாதாரை் 

ஆ. ெருவநிமல ைாற்றை்  

இ. ொதுகாெ்ெு 

ஈ. பதாழிற்துமற 

✓  ாரிசு ஒப் ந்ைத்தின்கீழ் இந்தியாவின் புதுப்பிக்கப் ட்ட பைசிய அைவில் தீர்மானிக்கப் ட்ட  ங்களிப்புக்கு நடுவண் 

அதமச்சரதவ ஒப்புைல் அளித்துள்ைது.  ருவநிதல மாற்றம் சைாடர் ான ஐநா கட்டதமப்பு மாநாட்டிற்கு (UNFCCC) 

இந்ை NDC–கள் சைரிவிக்கப் டவுள்ைன. இந்தியா கதடசியாக 2015ஆம் ஆண்டு ைனது NDC–ஐ சமர்ப்பித்ைது. 2030 

ஆம் ஆண்டுக்குள் அைன் GDPஇல் 45% வதர CO2 உமிழ்வு தீவிரத்தை குதறக்கவும், 2030ஆம் ஆண்டுக்குள் 

புதை டிவமற்ற எரிச ாருள் அடிப் தடயிலான எரிசக்தி ஆைாரங்கதைக் சகாண்டு 50 சைவீைம் வதரயிலான 

ஒட்டுசமாத்ை நிறுவப் ட்ட மின்னாற்றல் திறதன அதடயவும் இந்தியா உறுதிபூண்டுள்ைது. 

3. ‘முைலதமச்சர் சம கல்வி நிவாரைம், உைவி மற்றும் மானியம் (சீராக்)’ என்ற திட்டத்தைத் சைாடங்கியுள்ை 

மாநிலம் எது? 
அ. பதலுங்கானா 

ஆ. ஆந்திர ெிரமதசை் 

இ. ஹாியானா  

ஈ. ஒடிஸா 

✓ ஹரியானா மாநில முைலதமச்சர் மபனாகர் லால் கட்டார் அண்தமயில், ‘முைலதமச்சர் சம கல்வி நிவாரைம், 

உைவி மற்றும் மானியம் (சீராக்)’ என்ற திட்டத்தைத்சைாடங்கினார்.  ட்செட் ைனியார்  ள்ளிகளில் அரசுப் ள்ளிகளின் 

ச ாருைாைாரத்தில் நலிவதடந்ை பிரிவு (EWS) மாைவர்களுக்கு, ‘இலவச கல்வி’ வழங்குவதை இது பநாக்கமாகக் 

சகாண்டுள்ைது. இத்திட்டத்தின்கீழ், ச ற்பறார் ஆண்டு வருமானம் `1.8 இலட்சத்துக்கும் குதறவாக உள்ை அரசுப் 

 ள்ளி மாைவர்கள் ைனியார்  ள்ளிகளில் பசரலாம். 

4. 2022 ஆகஸ்ட் மாை நிலவரப் டி, இந்தியாவில் எத்ைதன ஸ்டார்ட்–அப்கள்  திவு சசய்யப் ட்டுள்ைன? 
அ. 25000 ஆ. 50000 

இ. 75000  ஈ. 1,00,000 
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✓ 75000 ஸ்டார்ட்–அப் நிறுவனங்களுடன் இந்தியா சாைதன  தடத்துள்ைைாக நடுவண் வணிகம் & சைாழிற்துதற 

அதமச்சர் பியூஷ் பகாயல் அறிவித்துள்ைார். சைாழிற்துதற மற்றும் உள்நாட்டு வர்த்ைகத்தை பமம் டுத்துவைற்கான 

துதற (DPIIT) 75,000–க்கும் பமற் ட்ட ஸ்டார்ட்–அப்கதை அங்கீகரித்துள்ைது. 808 நாட்களில் முைல்  த்ைாயிரம் 

ஸ்டார்ட்–அப்களும், சமீ த்திய  த்ைாயிரம் ஸ்டார்ட்–அப்கள் 156 நாட்களிலும் அங்கீகரிக்கப் ட்டுள்ைன. 

5. இராம்சர் ைைங்கைாக அறிவிக்கப் ட்ட பவடந்ைாங்கல்  றதவகள் சரைாலயம் மற்றும் கூந்ைங்குைம்  றதவகள் 

சரைாலயம் அதமந்துள்ை மாநிலம் எது? 

அ. தைிழ்நாடு  

ஆ. ஒடிஸா 

இ. கா்நாடகா 

ஈ. உத்தரகாண்ட் 

✓ இந்தியாவிலிருந்து பமலும் 10 சதுப்பு நிலங்கள் இராம்சர் ைைங்கைாக அறிவிக்கப் ட்டுள்ைன. இவற்றின் சமாத்ை 

 ரப் ைவு 12,50,361 சஹக்படர் ஆகும். இைன்மூலம் நாட்டின் சமாத்ை இராம்சர் ைைங்கள் 64 ஆக மாறியுள்ைன. 10 

புதிய இராம்சர் ைைங்களில் பவடந்ைாங்கல்  றதவகள் சரைாலயம் மற்றும் கூந்ைங்குைம்  றதவகள் சரைாலயம் 

உட் ட ைமிழ்நாட்டில் உள்ை ஆறு ைைங்களும், பகாவா, கர்நாடகா, மத்திய பிரபைசம் மற்றும் ஒடிசாவில் ைலா ஒன்றும் 

அடங்கும். 

6. ஒவ்பவார் ஆண்டும், ‘உலக சசஸ் நாள்’ சகாண்டாடப் டுகிற பைதி எது? 
அ. ஜூமல.20  

ஆ. ஆகஸ்ட்.20 

இ. பசெ்டை்ொ்.20 

ஈ. அக்மடாொ்.20 

✓ உலக சதுரங்க நாைானது ஒவ்பவார் ஆண்டும் ெூதல.20 அன்று சகாண்டாடப் டுகிறது. இது சர்வபைச சதுரங்க 

நாள் என்றும் அதழக்கப் டுகிறது. 1924ஆம் ஆண்டு இபை நாளில், சர்வபைச சசஸ் கூட்டதமப்பு (FIDE)  ாரிஸில் 

நிறுவப் ட்டது. ஐநா கல்வி, அறிவியல் மற்றும் கலாச்சார அதமப் ானது (UNESCO) கடந்ை 1966ஆம் ஆண்டில் இந்ை 

நாதைக் சகாண்டாடுவைற்கான பயாசதனதய முன்சமாழிந்ைது. 

7. 2022 – உலக மூதை நாளுக்கானக் கருப்ச ாருள் என்ன? 
அ. Brain Health for all  

ஆ. Brain: The CPU 

இ. Brain for Knowledge 

ஈ. Knowledge is Brain 

✓ உலக மூதை நாைானது ஒவ்பவார் ஆண்டும் ெூதல.22 அன்று, ச ாது விழிப்புைர்தவ அதிகரிக்கவும், மூதை 

நலம் சைாடர் ான வாைங்கதை ஊக்குவிக்கவும் கதடப்பிடிக்கப் டுகிறது. “Brain Health for all” என் து நடப்பு 2022 

ஆம் ஆண்டில் வரும் உலக மூதை நாளுக்கானக் கருப்ச ாருைாகும். இந்ை நாள், உலகைவில் ஐந்து முக்கிய 

கருப்ச ாருள்களில் கவனஞ்சசலுத்தும். அதவ – விழிப்புைர்வு, ைடுப்பு, வாைம், கல்வி மற்றும் அணுகல். 

8. 2023 – ஆசிய விதையாட்டுப் ப ாட்டிகள் நதடச றும் இடம் எது? 
அ. இந்தியா   ஆ. சீனா  

இ. இந்மதாமனசியா  ஈ. மநொளை் 
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✓ ஒத்திதவக்கப் ட்ட ஆசிய விதையாட்டுப் ப ாட்டிகள் 2023ஆம் ஆண்டு சசப்டம் ர் 23 ஆம் பைதி முைல் அக்.8ஆம் 

பைதி வதர சீனாவின் ஹாங்பசாவில் நதடச றும் என்று ஆசிய ஒலிம்பிக் கவுன்சில் (OCA) உறுதிப் டுத்தியுள்ைது. 

ஆசிய விதையாட்டுப் ப ாட்டிகள் 2022ஆம் ஆண்டு சசப்டம் ரில் நடத்ை திட்டமிடப் ட்டது; ஆனால் இந்ை ஆண்டின் 

சைாடக்கத்தில் சீனாவில் COVID–19 வழக்குகளின் அதிகரிப்பு காரைமாக, 2023ஆம் ஆண்டு வதர ஒத்திதவப் ைாக 

OCA அறிவித்ைது. 

9. 2022இல் நடைபெறும் ‘13ஆவது பீட்டர்ஸ்ச ர்க் காலநிதல ப ச்சுவார்த்தை’ நதடச றும் இடம் எது? 
அ. சிகாமகா 

ஆ. பொ்லின்  

இ. பநதா்லாந்து 

ஈ. சுவிட்சா்லாந்து 

✓ 13ஆவது பீட்டர்ஸ்ச ர்க் காலநிதல ப ச்சுவார்த்தையானது சமீ த்தில் ச ர்லினில் சைாடங்கியது. இரண்டு நாள் 

நதடச றும் இவ்வருடாந்திர காலநிதல அதமச்சர்கள் சந்திப்பிற்கு (COP–27) செர்மனி மற்றும் எகிப்து ைதலதம 

ைாங்குகிறது. COP–27–இன் முக்கிய குறிக்பகாைான காலநிதல நடவடிக்தகதய பமம் டுத்துவதில் உள்ை பவறு 

 ாடுகதைத் கதைவைற்கு ஒருமித்ை கருத்தை உருவாக்கவும், அரசியல் வழிகாட்டுைதல வழங்கவும் இம்முதறசாரா 

அதமச்சர்கள் கூட்டம் எண்ணுகிறது. 

10. சமீ  சசய்திகளில் இடம்ச ற்ற இந்தியாவின் முைல்  யணிகள் சசல்லும் டிபரானின் ச யர் என்ன? 
அ. ஆகாஷ் 

ஆ. வருணா  

இ. ஜடாயு 

ஈ. கருடன் 

✓ இந்தியாவின் முைல்  யணிகள் சசல்லக்கூடிய டிபரானான ‘வருைா’, மனிைர்கதை ஏற்றிக்சகாண்டு 25 கிமீட்டர் 

வதர சசல்லும் திறன்சகாண்டது. அைால் 130 கிபலாகிராம் எதட வதர சுமந்துசசல்லவியலும். சைாடர்ச்சியாக 25–

33 நிமிடங்கள் வதர இைால்  றக்கவியலும். 

✓ இந்தியாவின் முைல்  யணிகள் சசல்லக்கூடிய டிபரானான ‘வருைா’வின் சசயல்விைக்கத்தை பிரைமர் பமாடி 

அண்தமயில்  ார்தவயிட்டார். ’வருைா’ என்ற இந்ை டிபராதன ‘சாகர் டிச ன்ஸ் எஞ்சினியரிங்’ என்ற ஸ்டார்ட்–

அப் நிறுவனம் வடிவதமத்து உருவாக்கியுள்ைது. 

 

செய்தித்தாள் நடப்பு நிகழ்வுகள்  

1. இந்தியா – சமாரீஷியஸ் ஒருங்கிதைந்ை ச ாருைாைார ஒத்துதழப்பு மற்றும்  ங்பகற்பு ஒப் ந்ைத்தின்கீழ், 

இந்தியா-சமாரீஷியஸ் உயர் அதிகார வர்த்ைகக் குழுவின் முைலாவது அமர்வு சவற்றிகரமாக நதடச ற்றது 

இந்தியா-சமாரீஷியஸ் உயரதிகார வர்த்ைகக் குழுவின் முைலாவது அமர்வு புது தில்லியில் 2022 ஆகஸ்ட்.1 முைல் 3 

வதர நதடச ற்றது. 

2021 ஏப்.1 முைல் அமலில் உள்ை இந்தியா-சமாரீஷியஸ் இதடபயயான ஒருங்கிதைந்ை ச ாருைாைார ஒத்துதழப்பு 

மற்றும்  ங்களிப்பு ஒப் ந்ைத்தின் ச ாதுவான சசயல் ாடு மற்றும் அமலாக்கம் குறித்து ஆய்வுசசய்வைற்காக உயர் 

நிதல கூட்டு வர்த்ைகக் குழு அதமக்கப் ட்டது.  இந்ை ஒப் ந்ைம் ஆப்பிரிக்க நாடு ஒன்றுடன் இந்தியா 

தகசயழுத்திட்டுள்ை முைலாவது ஒப் ந்ைமாகும். 
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இருநாடுகளுக்கும் இதடபய 2019-20இல் $690.02 மில்லியன் அசமரிக்க டாலராக இருந்ை இருைரப்பு வர்த்ைகம், 

2021-22இல் $786.72 மில்லியன் அசமரிக்க டாலராக அதிகரித்திருப் ைற்கு இந்ைக் கூட்டத்தில்  ாராட்டு 

சைரிவிக்கப் ட்டது. இந்ை ஒத்துதழப்த  பமலும் அதிகரிக்க இருைரப்பிலும் ஒப்புக்சகாள்ைப் ட்டது.  

 ரஸ் ர சுங்க நிர்வாக உைவி ஒப் ந்ைம் சசய்து சகாள்ை இருைரப்பிலும் விருப் ம் சைரிவிக்கப் ட்டது. இது சைாடர் ாக 

விதரவில் விவாைத்தை சைாடங்கவும் ஒப்புக்சகாள்ைப் ட்டது.  இந்ைக் கூட்டத்தில் அடுத்ை அமர்தவ 2023இல் 

நடத்துவைற்கு இருைரப்பும் முடிவு சசய்துள்ைது. 

 

2.  ருவநிதல மாற்றம்: பமம் டுத்ைப் ட்ட  ங்களிப்புக்கு மத்திய அதமச்சரதவ ஒப்புைல் 

 ருவநிதல மாற்ற இலக்தக அதடய பைசிய அைவிலான பமம் டுத்ைப் ட்ட  ங்களிப்புக்கு (NDC) நடுவண் 

அதமச்சரதவ ஒப்புைல் அளித்ைது. கடந்ை ஆண்டு நவம் ரில் ஸ்காட்லாந்தின் கிைாஸ்பகா நகரில் நதடச ற்ற ஐநா 

 ருவநிதல மாற்ற மாநாட்டில், பிரைமர் பமாடி அறிவித்ை 5 அம்சக்சகாள்தககளும் இதில் இடம்ச ற்றுள்ைன. 

பமம் டுத்ைப் ட்ட NDC-இன்கீழ், கரியமில வாயு சவளிபயற்றத்தை வரும் 2030-க்குள் சமாத்ை உள்நாட்டு 

உற் த்தியில் 45 சைவீைம் குதறக்க நடுவைரசு முடிவு சசய்துள்ைது. பமலும், புதை டிவமற்ற எரிசக்தி ஆைாரத்தின் 

வாயிலாக வரும் 2030-க்குள் 50 சைவீைம் கூட்டு மின்சக்திதயப் ச றவும் இலக்கு நிர்ையிக்கப் ட்டுள்ைது. 

சர்வபைச சவப் நிதல அதிகரிப்த  சைாழிற்புரட்சிக்கு முந்தைய அைவான 2 டிகிரி சசல்சியஸுக்கு குதறவாக 

சகாண்டு வருவதை இலக்காக சகாண்டு ஒரு நாடு வகுக்கும் திட்டம் அல்லது வியூகபம பைசிய அைவிலான 

பமம் டுத்ைப் ட்ட  ங்களிப்பு (NDC) ஆகும். இைற்கு நடுவண் அதமச்சரதவ ஒப்புைல் அளித்துள்ைது. 

ஸ்காட்லாந்தின் கிைாஸ்பகா நகரில் கடந்ை ஆண்டு நதடச ற்ற ஐநா  ருவநிதல மாற்ற மாநாட்டில், இந்தியாவின் 

புதை டிவமற்ற எரிசக்தி திறன் வரும் 2030க்குள் 500 GW திறதன எட்டும் என பிரைமர் பமாடி சைரிவித்திருந்ைார். 
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1. UNESCOஇன் முக்கியமான அழிந்துவரும் பாரம்பரியக் கூர்ந ாக்ககங்களின் பட்டியலில், கீழ்க்காணும் எந்த 

மாநிலத்தின் வானியல் ஆய்வுக்கூடம் நேர்க்கப்பட்டுள்ளது? 
அ. மகாராஷ்டிரா 

ஆ. பீகாா்  

இ. மமற்கு வங்கம் 

ஈ. மகரளா 

✓ முோபர்பூரில் உள்ள LS கல்லூரியில் உள்ள வானியல் ஆய்வுக்கூடம் UNESCO–இன் உலகின் முக்கியமான 

அழிந்துவரும் பாரம்பரியக் கூர்ந ாக்ககங்களின் பட்டியலில் நேர்க்கப்பட்டுள்ளது. கடந்த 1916ஆம் ஆண்டில் இந்த 

வானியல் ஆய்வகம் உருவாக்கப்பட்டது. பல பத்தாண்டுகளாக சேயல்பட்டு வந்த இந்த வானியல் ஆய்வகத்தில், 

கடந்த 1995இல் சில வானியல் உபகரணங்கள் காணாமல் நபானததத் சதாடர்ந்து அது மூடி முத்திதரயிடப்பட்டது. 

2. IT மற்றும் ITeS சதாழில்நுட்ப பூங்காதவ அதமப்பதற்கான புரிந்துணர்வு ஒப்பந்தத்தில் கீழ்க்காணும் எந்த 

மாநிலமும் லார்ேன் & டூப்நராவும் தகசயழுத்திட்டன? 
அ. தமிழ்நாடு 

ஆ. குஜராத்  

இ. கா்நாடகா 

ஈ. மகாராஷ்டிரா 

✓ வநதாதராவில் IT மற்றும் IT அடிப்பதடயிலான நேதவகளளிக்கும் (ITeS) சதாழில்நுட்ப பூங்காதவ அதமப்பதற்கான 

புரிந்துணர்வு ஒப்பந்தத்தில் லார்ேன் & டூப்நராவும் குஜராத் மாநில அரோங்கமும் தகசயழுத்திட்டன. `7,000 நகாடி 

முதலீட்டில் அடுத்த ஐந்து ஆண்டுகளில் L&T இந்த IT பூங்காதவ உருவாக்கும். இது ஓர் ஆண்டில் 2,000 

சபாறியாளர்களுக்கும் இதர பணியாளர்களுக்கும் பணி வழங்கும்; நமலும் அடுத்த ஐந்து ஆண்டுகளில் 10,000 

ந ரடி மற்றும் மதைமுக நவதலவாய்ப்புகதளயும் அது உருவாக்கும். 

3. உலகின் மிகப்சபரிய மிததவ சூரிய மின்னுற்பத்தி நிதலயம் கட்டப்படவுள்ள மாநிலம் எது? 
அ. இராஜஸ்தான் 

ஆ. மத்திய பிரமதசம்  

இ. குஜராத் 

ஈ. பீகாா் 

✓ புதுப்பிக்கத்தக்க எரிேக்தி அதமச்ேகத்தின் அண்தமய அறிவிப்பின்படி, உலகின் மிகப்சபரிய மிததவ சூரிய மின் 

உற்பத்தி நிதலயமானது மத்திய பிரநதே மாநிலத்தின் கந்துவாவில் கட்டப்படவுள்ளது. இந்த ஆதல 2022–23ஆம் 

ஆண்டிற்குள் 600 MW மின்ோரத்தத உற்பத்தி சேய்யும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிைது. இதன் மதிப்பீடு `3000 

நகாடிக்கும் நமல் இருக்கும் என மதிப்பிடப்பட்டுள்ளது. தற்நபாது, இந்தியாவின் மிகப்சபரிய மிததவ சூரிய மின் 

உற்பத்தித் திட்டம் சதலுங்கானாவில் உள்ள இராமகுண்டத்தில் NTPC–ஆல் இயக்கப்பட்டு வருகிைது. 

4. வருமான வரித்துதையின் TIN 2.0 தளத்தில், முதன்முறையாக எந்த வங்கியின் ககாடுப்பனவு நுறைவு வாயில் 

(payment gateway) இடம்சபற்றுள்ளது? 
அ. பாரத வங்கி    ஆ. பபடரல் வங்கி  

இ. பஞ்சாப் மதசிய வங்கி  ஈ. ஆக்சிஸ் வங்கி 

✓ சபடரல் வங்கியானது வருமான வரித்துதையின் TIN 2.0 தளத்தில் அதன் சகாடுப்பனவு நுதழவாயில் பட்டியலிட்ட 

இந்தியாவின் முதல் வங்கியாக மாறியுள்ளது. கடன்/பற்ைட்தட, UPI, NEFT/RTGS மற்றும் இதணயவழி வங்கிச் 
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நேதவ முதைதம நபான்ை முதைகதளப் பயன்படுத்தி வரி சேலுத்துநவார் பணஞ்சேலுத்துவதற்கு இந்தக் 

சகாடுப்பனவு நுதழவாயில் உதவுகிைது. 

5. 2022ஆம் ஆண்டிற்கான ஐ ா பாதுகாப்பு கவுன்சில் பயங்கரவாத எதிர்ப்புக் குழுவிற்கு ததலதம வகிக்கிை  ாடு 

எது? 

அ. சீனா 

ஆ. இரஷ்யா 

இ. இந்தியா  

ஈ. கஜகஸ்தான் 

✓ அசமரிக்கா, சீனா, ரஷ்யா உள்ளிட்ட 15  ாடுகதளக் சகாண்ட ஐ ா பாதுகாப்பு கவுன்சிலின் தூதரக அதிகாரிகள் 

பங்நகற்கும், தீவிரவாத எதிர்ப்பு சதாடர்பான சிைப்புக் கூட்டத்தத இந்தியா  டத்தவுள்ளது. இது அக்நடாபர் மாதம் 

 தடசபைவுள்ளது. ஐ ா பாதுகாப்பு கவுன்சிலின் நிரந்தரமற்ை உறுப்பினராக இந்தியா இரண்டாண்டு காலத்திற்கு 

நதர்ந்சதடுக்கப்பட்டுள்ளது. அக்கவுன்சிலில் இந்தியாவின் பதவிக்காலம் இந்த ஆண்டு டிேம்பரில் முடிவதடகிைது. 

2022ஆம் ஆண்டிற்கான பாதுகாப்பு கவுன்சில் பயங்கரவாத எதிர்ப்பு குழுவின் ததலவராக இந்தியா உள்ளது. 

6. இந்தியாவில், ‘நதசிய ஒலிபரப்பு  ாள்’ அனுேரிக்கப்படுகிை நததி எது? 
அ. ஜூலல.23  

ஆ. ஆகஸ்ட்.23 

இ. பசப்டம்பா்.23 

ஈ. அக்மடாபா்.23 

✓ நதசிய ஒலிபரப்பு  ாள் என்பது இந்தியாவில் ஜூதல.23 அன்று அனுேரிக்கப்படும் வருடாந்திர நிகழ்வாகும்; இது  ம் 

வாழ்வில் வாசனாலியின் தாக்கத்தத நிதனவூட்டுகிைது. இந்தியாவின் அதிகாரப்பூர்வ ஒலிபரப்பு நிறுவனமான 

‘பிரோர் பாரதி’யில் அகில இந்திய வாசனாலியும் (AIR) தூர்தர்ஷனும் அடங்கும். ஆங்கிநலயர்களால் தகயகப்படுத்தப் 

–பட்ட இந்தியன் பிராட்காஸ்டிங் கம்சபனி லிட் (IBC) கடந்த 1936ஆம் ஆண்டில் அகில இந்திய வாசனாலியாக (AIR) 

மாற்ைப்பட்டது. 

7. NITI ஆநயாக்கின் சமீபத்திய அறிக்தகயின்படி R&D (GERD)–க்கான இந்தியாவின் சமாத்தச் சேலவினம் என்ன? 
அ. $43/ நபா்  

ஆ. $83/ நபா் 

இ. $123/ நபா் 

ஈ. $183/ நபா் 

✓ NITI ஆநயாக்கின் இந்திய புத்தாக்க குறியீடு – 2021–இன்படி, ஆராய்ச்சி & நமம்பாட்டிற்கான (R&D) இந்தியாவின் 

சமாத்தச் சேலவினம் உலகிநலநய மிகக்குதைவானவற்றுள் ஒன்ைாகும். அது $43/ தனி பர் என்ைளவில் உள்ளது. 

இந்தியா இந்தச் சேலவினத்தத அதிகரிக்க நவண்டும் என்றும் குதைந்தபட்ேம் ரஷ்யா ($285) மற்றும் பிநரசில் 

($173) நபான்ை BRICS அல்லது ஆசியான்  ாடுகளுக்கு இதணயாக இருக்க நவண்டும் என்று இந்தக் குறியீட்டில் 

கூைப்பட்டுள்ளது. இந்திய அரசு R&D–க்கு 55%–க்கும் நமல் சேலவு சேய்கிைது. 

8. ேமீபத்தில் சவளியிடப்பட்ட, ‘E–AMRIT சேயலியுடன் சதாடர்புதடய துதை எது? 
அ. மின்–வாகனப் பபாக்குவரவு  ஆ. விலளயாட்டு 

இ. திலன சாகுபடி   ஈ. பபண்கள் அதிகாரமளித்தல் 
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✓ NITI ஆநயாக் ஆனது ஐக்கிய இராஜ்ஜியத்துடன் இதணந்து மின்–வாகனப் நபாக்குவரவு குறித்த விழிப்புணர்தவ 

ஏற்படுத்த e–AMRIT (Accelerated e–Mobility Revolution for India's Transportation) சேயலிதய அறிமுகப்படுத்தியது. 

இந்தியாவில் அதி வீன நவதியியல் மின்கல மறுபயன்பாடு மற்றும் மறுசுழற்சி ேந்தத பற்றிய அறிக்தகதயயும் இது 

சவளியிட்டது. மின்–வாகனங்கள், மின்நனற்ை உட்கட்டதமப்பு மற்றும் மின்கல நேமிப்பு ஆகிய துதைகளில் NITI 

ஆநயாக் இங்கிலாந்து அரோங்கத்துடன் கூட்டிதணந்து சேயல்பட்டு வருகிைது. 

9. இந்தியா, எந்த உலகளாவிய குழுவுடன் இறைந்து, ‘ ாடுகடந்த குற்ைங்கள் குறித்த கூட்டத்தத’  டத்தியது? 
அ. பிம்ஸ்படக் 

ஆ. பிாிக்ஸ் 

இ. ஆசியான்  

ஈ. ஜி–20 

✓  ாடுகடந்த குற்ைங்கள் சதாடர்பான 9ஆவது ஆசியான்–இந்திய மூத்த அதிகாரிகள் கூட்டம் அதமயில் சமய்நிகர் 

முதையில்  தடசபற்ைது.  ாடுகடந்த குற்ைங்கதள எதிர்த்துப் நபாராடுவதற்கான ஆசியான்–இந்தியா நவதலத் 

திட்டத்தின் கட்டதமப்பின்கீழ் ஒத்துதழப்தப நமம்படுத்துதற்கான வழிகள் குறித்து இருதரப்பினரும் விவாதித்தனர். 

 ாடுகடந்த குற்ைங்கள் குறித்த 10ஆவது ஆசியான்–இந்தியா SOMTC ஆநலாேதனக் கூட்டம் இந்நதாநனசியாவில் 

2023–இல்  தடசபறும். 

10. ேமீப சேய்திகளில் இடம்சபற்ை Monitoring App for Seamless Inspection (MASI) உடன் சதாடர்புதடயது எது? 
அ. நலப்பராமாிப்பு நிறுவனங்கலளக் கண்காணித்தல் 

ஆ. குழந்லத பராமாிப்பு நிறுவனங்கலளக் கண்காணித்தல்  

இ. விலளயாட்டு நிறுவனங்களில் ஆய்வு 

ஈ. கல்வி நிறுவனங்களில் ஆய்வு 

✓ கடந்த 2014ஆம் ஆண்டு முதல் 2,000 குழந்ததகள் சிைப்பு தத்சதடுப்பு/காப்பு நிறுவனங்களில் இைந்துள்ளனர் என்று 

மக்களதவயில் சபண்கள் மற்றும் குழந்ததகள் நமம்பாட்டு அதமச்ேர் ஸ்மிருதி இரானி பதிலளித்தார். கடந்த 2014 

ஆம் ஆண்டு முதல் 27,085 குழந்ததகள் தத்சதடுக்கப்பட்டுள்ளனர். நதசிய குழந்ததகள் உரிதமகள் பாதுகாப்பு 

ஆதணயமானது (NCPCR) ஒரு சேயலிதய உருவாக்கியுள்ளது. அது குழந்தத பராமரிப்பு நிறுவனங்கதளக் 

கண்காணிக்கும் ‘Monitoring App for Seamless Inspection (MASI)’ என்ை சேயலியாகும். 

 

செய்தித்தாள் நடப்பு நிகழ்வுகள்  

1. ஐ ா பாதுகாப்பு கவுன்சிலின் பயங்கரவாத எதிர்ப்பு கூட்டம் 

ஐ ா பாதுகாப்பு கவுன்சிலின் உறுப்பு ாடுகள் பங்நகற்கும் பயங்கரவாதத்துக்கு எதிரான கூட்டத்தத அக்.29ஆம் 

நததி இந்தியா  டத்தவுள்ளது. அந்தக் கூட்டத்தில் அசமரிக்கா, ரஷியா, சீனா உள்ளிட்ட  ாடுகளின் பிரதிநிதிகள் 

பங்நகற்பார்கள் என எதிர்பார்க்கப்படுகிைது. 

ஐ ா பாதுகாப்பு கவுன்சிலில் 5 நிரந்தர உறுப்பு ாடுகளும், 10 நிரந்தரமற்ை உறுப்பு ாடுகளும் உள்ளன. நிரந்தரமற்ை 

உறுப்பு ாடாகக் கடந்த ஆண்டு சதாடக்கத்தில் இந்தியா சபாறுப்நபற்றுக் சகாண்டது. இந்தியாவின் பதவிக்காலம் 

டிேம்பர் மாதத்துடன் நிதைவதடய உள்ள நிதலயில், பயங்கரவாதத்துக்கு எதிரான ஐ ா பாதுகாப்பு கவுன்சிலின் 

சிைப்பு கூட்டத்தத  டத்தவுள்ளது. 

ஐ ா பாதுகாப்பு கவுன்சிலின் பயங்கரவாத எதிர்ப்புக் குழுவுதடய  டப்பாண்டுக்கான ததலதமப் சபாறுப்தப 

இந்தியா வகித்து வருகிைது. அக்குழுவின் ோர்பிநலநய சிைப்பு கூட்டம்  டத்தப்படவுள்ளது. அக்நடாபர்.29-ஆம் நததி 
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 டக்கவுள்ள அக்கூட்டத்தில் ஐ ா பாதுகாப்பு கவுன்சிலின் நிரந்தர உறுப்பு ாடுகளான அசமரிக்கா, ரஷியா, சீனா, 

பிரான்ஸ், பிரிட்டன் ஆகியவற்றின் பிரதிநிதிகளும், அல்நபனியா, பிநரஸில், நகபன், கானா, ஐயர்லாந்து, சகன்யா, 

சமக்ஸிநகா,  ார்நவ, ஐக்கிய அரபு அமீரகம் ஆகிய நிரந்தரமற்ை உறுப்பு  ாடுகளின் பிரதிநிதிகளும் கலந்துசகாள்ள 

உள்ளனர். 

 வீன சதாழில்நுட்பங்கள் அதீத வளர்ச்சிகண்டு வரும் நிதலயில், அவற்தை பயங்கரவாத குழுக்கள் தவைாகப் 

பயன்படுத்துவததத் தடுப்பது சதாடர்பாகக் கூட்டத்தில் விவாதிக்கப்படவுள்ளதாக அதிகாரபூர்வ அறிக்தகயில் 

சதரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. பயங்கரவாதத்தத எதிர்ப்பதற்கு  வீன சதாழில்நுட்பங்கதள எவ்வாறு பயன்படுத்துவது 

என்பது சதாடர்பாகவும் விவாதிக்கப்படவுள்ளதாகத் சதரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. 

ஐ ாவுக்கான இந்தியத்தூதர் ருசிரா கம்நபாஜ், சிைப்பு கூட்டத்துக்குத் ததலதமநயற்பார் என எதிர்பார்க்கப்படுகிைது. 

ஐ ா பாதுகாப்பு கவுன்சிலின் பயங்கரவாத எதிர்ப்புக் குழு  டத்தும் சிைப்புக் கூட்டம் சபரும்பாலும் அசமரிக்காவின் 

நியூயார்க்கிநலநய  தடசபறும். ஆனால்,  டப்பாண்டில் அக்கூட்டம் இந்தியாவில்  தடசபைவுள்ளது. 

அசமரிக்காவுக்கு சவளிநய சிைப்புக் கூட்டம்  தடசபறுவது இது 7-ஆவது முதையாகும். 

ஐ ா பாதுகாப்பு கவுன்சிலின் ததலதமப் சபாறுப்தபக் கடந்த ஆண்டு ஆகஸ்டில் இந்தியா ஏற்றிருந்தது.  டப்பாண்டு 

டிேம்பரிலும் அப்சபாறுப்தப இந்தியா மீண்டும் ஏற்கவுள்ளது குறிப்பிடத்தக்கது. 

 

2. குரங்கு அம்தம தடுக்க வழிகாட்டு ச றிமுதைகள் 

 ாட்டில் குரங்கு அம்தம பாதிப்பு அதிகரித்து வரும் நிதலயில், இந்ந ாய் வராமல் தடுக்க என்ன சேய்ய நவண்டும்? 

என்ன சேய்யக் கூடாது? என்ை வழிகாட்டு ச றிமுதைகள் அடங்கிய பட்டியதல  டுவண் சுகாதார அதமச்ேகம் 

சவளியிட்டது. 

குரங்கு அம்தமயால் பாதிக்கப்பட்ட  பருடன் அடிக்கடி அல்லது நீண்ட சதாடர்பில் இருந்தால் யாருக்கும் 

நவண்டுமானாலும் இந்ந ாய் சதாற்ைக்கூடும்; ந ாயாளியின் சுவாே துளிகள், சகாப்பளங்களில் இருந்து வடியும் நீர் 

என ந ரடியாகநவா அல்லது அவர்களது துணிகள்மூலம் மதைமுகமாகநவா இந்ந ாய் பரவும் என்று சுகாதார 

அதமச்ேகம் சதரிவித்துள்ளது. 

சேய்ய நவண்டியதவ என்ன? 

குரங்கு அம்தம பரவாமல் தடுக்க, பாதிக்கப்பட்ட  பதர மற்ைவர்களிடமிருந்து முதலில் தனிதமப்படுத்த நவண்டும். 

சுத்திகரிப்பான் அல்லது நோப்புகள்மூலம் தககதள கழுவுவதுடன், ந ாயாளிக்கு அருகில் சேல்லும்நபாது முகக் 

கவேமும் தகயுதையும் அணிவது அவசியம். கிருமிக்சகால்லிகதள பயன்படுத்தி சுற்றுப்புைத்தத தூய்தமப்படுத்த 

நவண்டும். 

சேய்யக்கூடாததவ என்ன? 

குரங்கு அம்தம ந ாயாளிகளின் உதடகள், படுக்தக விரிப்புகள், துண்டுகள் உள்ளிட்டவற்தை நவறு யாருடனும் 

பகிரக்கூடாது. ந ாயாளிகளின் துணிகதள ந ாய் பாதிப்பு இல்லாத  பர்களின் துணிகளுடன் நேர்த்து துதவக்கக் 

கூடாது. குரங்கம்தம அறிகுறிகள் இருப்பதாக நதான்றினால், சபாது நிகழ்ச்சிகளுக்கு சேல்வதத தவிர்க்கநவண்டும். 

குரங்கு அம்தமயால் பாதிக்கப்பட்டவர்கள் அல்லது அறிகுறிகள் உள்ளவர்கதள புைக்கணித்து, களங்கப்படுத்தக் 

கூடாது. 

21  ாள்கள் கண்காணிப்பு: 

குரங்கம்தமயால் பாதிக்கப்பட்ட அல்லது ந ாய் பாதிப்பு ோத்தியமுள்ள  பருடன் ச ருங்கிய, உடல்ரீதியான 

சதாடர்பிலிருந்தவர்கள் 21  ாள்களுக்கு கண்காணிக்கப்படநவண்டும். அவர்களுக்கு அறிகுறிகள் இல்லாவிட்டாலும் 

இரத்த தானநமா, சேல், திசு, உடல் உறுப்பு, உயிரணு தானநமா சேய்யக்கூடாது. 
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அறிகுறிகள் என்சனன்ன? 

காய்ச்ேல், அரிப்பு, நிணநீர் முடிச்சுகள் வீக்கம்நபான்ை அறிகுறிகளுடன் குரங்கு அம்தம பாதிப்பு சதாடங்கும். காய்ச்ேல் 

ஆரம்பித்ததில் இருந்து 3  ாள்களுக்குள் வலியுடன் கூடிய சகாப்பளங்கள் ஏற்படும். 2 முதல் 4 வாரங்களுக்கு பின் 

குணமாகும் காலம் சதாடங்கும். 4 வாரங்களுக்குள் தானாகநவா ேரியாகும் ந ாயாக இது பார்க்கப்படுகிைது. 

தற்நபாததய நிதலயில், குரங்கு அம்தமயால் ஏற்படும் இைப்பு விகிதம் 3 முதல் 6 ேதவீதமாக உள்ளது என்று மத்திய 

சுகாதார அதமச்ேகம் சதரிவித்துள்ளது. 

கநரானாதவத் சதாடர்ந்து, உலக  ாடுகதள அச்சுறுத்தும் ந ாயாக குரங்கு அம்தம மாறியுள்ளது. விலங்குகளிடம் 

இருந்து மனிதனுக்கு பரவிய குரங்கு அம்தம பாதிப்தப, ேர்வநதே சுகாதார ச ருக்கடியாக உலக சுகாதார 

நிறுவனம் அண்தமயில் அறிவித்தது. 
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1. ‘யுத் அபியாஸ்’ என்பது இந்தியாவிற்கும் எந்த நாட்டிற்கும் இடையய நடைபபறும் இராணுவப்பயிற்சியாகும்? 
அ. ஜப்பான் 

ஆ. அமொிக்கா  

இ. ஆஸ்திரேலியா 

ஈ. பிோன்ஸ் 

✓ இந்தியாவும் அபெரிக்காவும் வரும் அக்யைாபர் ொதத்தில் உத்தரகாண்டின் ஔலியில், ‘யுத் அபியாஸ்’ என்ற பபயரில் 

15 நாட்கள் நீடிக்கும் பிரம்ொண்ை இராணுவப் பயிற்சிடய நைத்தும். அப்பயிற்சியின் 18ஆவது பதிப்பு பல சிக்கலான 

பயிற்சிகடை உள்ைைக்கியதாக திட்ைமிைப்பட்டுள்ைது. இந்தப் பயிற்சியின் கடைசிப்பதிப்பு கைந்த 2021 அக்யைாபரில் 

அபெரிக்காவின் அலாஸ்காவில் நடைபபற்றது. கைந்த 2016 ஜூனில், அபெரிக்கா இந்தியாடவ, ‘முதன்டெ பாதுகாப்பு 

பங்காைர்’ என்று அறிவித்தது குறிப்பிைத்தக்கது. 

2. உள்நாட்டியலயய உருவாக்கப்பட்ை யலசர்–வழிகாட்ைப்பட்ை ATGM–கடை யசாதடன பசய்த அடெப்பு எது? 
அ. HAL 

ஆ. DRDO  

இ. BEL 

ஈ. BHEL 

✓ இராணுவ ஆராய்ச்சி ெற்றும் யெம்பாட்டு அடெப்பும் (DRDO) இந்திய ராணுவமும் உள்நாட்டியலயய உருவாக்கப்பட்ை 

யலசர்–வழிகாட்ைப்பட்ை பீரங்கி எதிர்ப்பு வழிகாட்டும் ஏவுகடைகடை (ATGM) சமீபத்தில் யசாதடன பசய்தன. இது 

ெகாராஷ்டிராவில் உள்ை கவசப்படை டெயம் ெற்றும் பள்ளியின் ஆதரவுைன் KK தைத்தில் உள்ை முதன்டெ யபார் 

பீரங்கியான அர்ஜுனிலிருந்து யசாதடன பசய்யப்பட்ைது. 

3. 75 கிராெப்புறப் பள்ளிகடைச் யசர்ந்த 750 ொைவிகைால் உருவாக்கப்பட்ை, இஸ்யராவால் ஏவப்பைவுள்ை 

பசயற்டகக்யகாளின் பபயர் என்ன? 
அ. பாேத்சாட் 

ஆ. ஆசாதிசாட்  

இ. கிோெ்சாட் 

ஈ. கெ்யூனிசாட் 

✓ இந்திய விண்பவளி ஆய்வு டெயொனது (ISRO) ஸ்ரீஹரியகாட்ைாவில் உள்ை சதீஷ் தவான் விண்பவளி டெயத்தில் 

இருந்து சிறு பசயற்டகக்யகாள் ஏவுகலத்டத விண்ணில் பசலுத்தவுள்ைது. இது இஸ்யராவால் தயாரிக்கப்பட்ை சிறு 

ெற்றும் எடைகுடறந்த வணிக ஏவுகலம் ஆகும். 

✓ 75ஆவது விடுதடல ஆண்டைக்குறிக்கும் வடகயில் விண்பவளியில் பறக்கவிைப்படும் இந்திய நாட்டின் மூவர்ைக் 

பகாடிடயயும் அந்த ஏவுகலம் சுெந்துபசல்லும். இந்த ஏவுகலம் EOS–02 என்ற உள்நாட்டியலயய உருவாக்கப்பட்ை 

புவி கண்காணிப்பு பசயற்டகக்யகாள் ெற்றும் கியூப்சாட் ஆசாதிசாட் ஆகியவற்டறக் பகாண்டுபசல்லும்; இது, 

இந்தியாவின் கிராெப்புறங்களில் உள்ை 75 பள்ளிகடைச் யசர்ந்த 750 பள்ளி ொைவிகைால் உருவாக்கப்பட்ைது. 

இந்தச் பசயற்டகக்யகாளில் யதசிய கீதத்துைன் ஒரு சிறப்புப் பாைலும் இைம்பபற்றிருக்கும். 

4. 2022 – ஆகஸ்ட் பைவியல் பகாள்டகக்குழு கூட்ைத்திற்குப் பிறகு பரப்யபா விகிதம் என்ன? 
அ. 5.0 %  ஆ. 5.2 % 

இ. 5.4 %   ஈ. 5.75 % 
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✓ இந்திய ரிசர்வ் வங்கி (RBI) ஆளுநர் சக்திகாந்த தாஸ் தடலடெயிலான பைவியல் பகாள்டகக்குழு பரப்யபா 

விகிதத்டத 50 அடிப்படை புள்ளிகள் உயர்த்தி 5.40 சதவீதொக உயர்த்தியது. பதாைர்ந்து அதிகரித்து வரும் பை 

வீக்கத்டத கட்டுப்படுத்த இம்முடிவு எடுக்கப்பட்டுள்ைது. இம்முடிவிற்குப்பிறகு, பரப்யபா விகிதம் பதாற்றுயநாய்க்கு 

முந்டதய காலகட்ைத்தில் இருந்த 5.15 சதவீதத்திற்கு யெல் உள்ைது. மூன்று பதாைர்ச்சியான பைவியல் பகாள்டக 

கூட்ைங்களில் பரப்யபாவின் ஒட்டுபொத்த உயர்வு 140 அடிப்படை புள்ளிகளுக்குச் பசன்றுள்ைது. 

5. டதவாடனச் சுற்றி மிகப்பபரிய இராணுவப் பயிற்சிகடை நைத்திய நாடு எது? 

அ. சீனா  

ஆ. இேஷ்யா 

இ. இந்தியா 

ஈ. கஜகஸ்தான் 

✓ டதவாடனச்சுற்றி சீனா மிகப்பபரிய ராணுவப்பயிற்சிடயத் பதாைங்கியுள்ைது. அப்யபாது சீனாவால் எறிகடைகள் 

ஏவப்பட்ைது ெற்றும் யபார் விொனங்கள் ெற்றும் யபார்க்கப்பல்கள் நிடலநிறுத்தப்பட்ைன. அபெரிக்க நாைாளுென்ற 

சபாநாயகர் நான்சி பபயலாசியின் டதவான் பயைத்திற்குப் பதிலடியாக இது நைத்தப்பட்ைது. டதவானுக்குச் பசன்ற 

முதல் அபெரிக்க உயரதிகாரி பபயலாசி ஆவார். இந்தப் பயிற்சிகள் அதன் விொன தகவல் பகுதி வழியாகச் பசல்லும் 

18 பன்னாட்டு வழித்தைங்கடை சீர்குடலக்கும் என்று டதவான் அடெச்சரடவ கூறியது. 

6. IUCN ஆனது எவ்வடக பட்ைாம்பூச்சிகடை, ‘அழிந்துவரும் உயிரினங்கள் பட்டியலில்’ யசர்த்துள்ைது? 
அ. அேச வண்ணத்துப்பூச்சி  

ஆ. ெயில் வண்ணத்துப்பூச்சி 

இ. சிவப்பு அதிகாாி வண்ணத்துப்பூச்சி 

ஈ. நீலன்கள் வண்ணத்துப்பூச்சி 

✓ நாயைாடி இனொன ‘அரச வண்ைத்துப்பூச்சி’டய, இயற்டகப் பாதுகாப்புக்கான பன்னாட்டு ஒன்றியம் ‘அழிந்துவரும் 

உயிரினங்கள்’ பிரிவில் பட்டியலிட்டுள்ைது. IUCN ஆனது அரச வண்ைத்துப்பூச்சியின் கிடையினத்டத (Danaus 

plexippus) அழிந்துவரும் நிடலயில் யசர்த்துள்ைது; அது அக்கிடையினங்கள் காடுகளில் அழிந்துயபாகும் அபாயத்டத 

எதிர்பகாள்வடதக் குறிக்கிறது. வாழ்விை இழப்பு, பூச்சிக்பகால்லி ெற்றும் கடைக்பகால்லி பயன்பாடு ெற்றும் கால 

நிடலொற்றம் ஆகியடவ அவ்வண்ைத்துப்பூச்சியின் அழிவுக்கு முதன்டெ அச்சுறுத்தல்கைாக உள்ைன. 

7. இந்தியாவில் வருொன வரி நாள் பகாண்ைாைப்படுகிற யததி எது? 
அ. ஜூலல.24  

ஆ. ஆகஸ்ட்.24 

இ. மசப்டெ்பா்.24 

ஈ. ஜனவாி.24 

✓ நாட்டில் வருொன வரி அறிமுகப்படுத்தப்பட்ைடத நிடனவுகூரும் வடகயில், வருொன வரித்துடற ஒவ்யவார் 

ஆண்டும் ஜூடல.24ஆம் யததிடய வருொன வரி நாடை அனுசரிக்கிறது. 1857ஆம் ஆண்டு விடுதடலப் யபாரின் 

யபாது ஆங்கியலய ஆட்சியால் ஏற்பட்ை இழப்புகடை ஈடுகட்ை, 1860ஆம் ஆண்டு இயத நாளில், சர் யஜம்ஸ் வில்சன் 

இந்தியாவில் முதன்முடறயாக வருொன வரிடய அறிமுகப்படுத்தினார். இந்தியாவில் வருொன வரி விதித்து 150 

ஆண்டுகள் ஆனடதக் குறிக்கும் வடகயில் கைந்த 2010ஆம் ஆண்டு முதன்முடறயாக வருொன வரி நாள் 

பகாண்ைாைப்பட்ைது. 
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8. ‘முதலாவது யகயலா இந்திய பபண்கள் வாள்சண்டை லீக்’ நடைபபறும் இைம் எது? 
அ. மசன்லன  ஆ. புது தில்லி  

இ. குவாலியா்  ஈ. பாட்னா 

✓ முதலாவது யகயலா இந்திய பபண்கள் வாள்சண்டை லீக் சமீபத்தில் புது தில்லியின் தல்கயைாரா உள்விடையாட்டு 

அரங்கில் பதாைங்கியது. பபண்களுக்கான யதசிய அைவிலான வாள்வீச்சுப் யபாட்டி இதுயவ முதல்முடறயாகும். 20 

ொநிலங்களின் 300–க்கும் யெற்பட்ை பபண்கள் இந்நிகழ்வில் பங்யகற்கின்றனர். யைாக்கியயா ஒலிம்பியன் ெற்றும் 

இலக்கு ஒலிம்பிக் யபாடியம் திட்ைம் (TOPS) தைகை வீராங்கடன பவானி யதவியும் இதில் பங்யகற்கிறார். 

9. அண்டெயில், பிரத்யயக, ‘சுற்றுலாக் பகாள்டக – 2021’ஐ அறிமுகப்படுத்திய இந்திய ொநிலம் எது? 
அ. தெிழ்நாடு 

ஆ. ஜாா்கண்ட்  

இ. சிக்கிெ் 

ஈ. அஸ்ஸாெ் 

✓ ஜார்க்கண்ட் ொநில முதலடெச்சர் யஹெந்த் யசாரன், ‘ஜார்கண்ட் சுற்றுலாக்பகாள்டக–2021’ஐ பவளியிட்ைார். 

இக்பகாள்டகயானது ொநிலத்தின் சுற்றுலாத்துடறடய புத்துயிர் ெற்றும் ெறுசீரடெப்பு பசய்வடத யநாக்கொகக் 

பகாண்டுள்ைது. ‘ஜார்கண்ட் சுற்றுலாக்பகாள்டக 2021’ ஆனது ஜார்க்கண்ட் அரசாங்கத்துைன் கூட்ைாக இடைந்து 

FICCIஆல் ஏற்பாடு பசய்யப்பட்ைது. இது, 2025ஆம் ஆண்டுக்குள் மிகவும் விரும்பப்படும் சுற்றுலாத் தலங்களில் 

ஒன்றாக ஜார்கண்ட் ொநிலத்டத யெம்படுத்துவடத யநாக்கொகக் பகாண்டுள்ைது. 

10. காென்பவல்த் விடையாட்டுப் யபாட்டியின் இந்தியக் குழுடவ உற்சாகப்படுத்த, ‘கிரியயட் ஃபார் இந்தியா’ என்ற 

பிரச்சாரத்டதத் பதாைங்கியுள்ை நிறுவனம் எது? 
அ. இந்திய விலையாட்டு ஆலணயெ்  

ஆ. ரதசிய விலையாட்டு பல்கலலக்கழகெ்  

இ. இந்திய இோணுவ விலையாட்டு நிறுவனெ்  

ஈ. இந்திய கிாிக்மகட் கட்டுப்பாட்டு வாாியெ் 

✓ காென்பவல்த் விடையாட்டுப் யபாட்டியின் இந்தியக் குழுடவ உற்சாகப்படுத்த, ‘இந்தியாவுக்காக உருவாக்கு’ என்ற 

பிரச்சாரத்துைன் இந்திய விடையாட்டு ஆடையம் புதிய முயற்சிடயத் பதாைங்கியுள்ைது. பர்மிங்காமில் நடைபபறும் 

காென்பவல்த் விடையாட்டுப் யபாட்டியில் 16 பிரிவுகளில் 215 யபர்பகாண்ை இந்திய தைகைப் பிரிவு பங்யகற்க 

உள்ைது. அந்தப் பங்யகற்பாைர்கள் #create4India ெற்றும் #cheer4India என்ற யஹஷ்யைக்குகடைப் பயன்படுத்தி 

உள்ளீடுகடைச் செர்ப்பிக்குொறு யகட்டுக்பகாள்ைப்பட்ைனர். 

 

செய்தித்தாள் நடப்பு நிகழ்வுகள்  

1. வட்டி விகிதத்டத 0.5% உயர்த்தியது ஆர்பிஐ 

பைவீக்கத்டதக் கட்டுப்படுத்தும் யநாக்கில் வங்கிகளுக்கு வழங்கும் குறுகிய கால கைன்களுக்கான வட்டி 

விகிதத்டத (பரப்யபா விகிதம்) இந்திய ரிசர்வ் வங்கி (RBI) 0.5% உயர்த்தியுள்ைது. அதன்காரைொக, வீட்டுக்கைன், 

வாகனக்கைன், ொதாந்திர தவடைத் பதாடக உள்ளிட்ைவற்றுக்கான வட்டிடய வங்கிகள் உயர்த்தவுள்ைன. 
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நாட்டில் பைவீக்கம் 2 முதல் 6 சதவீதத்துக்குள் இருக்க யவண்டுபென RBI இலக்கு நிர்ையித்துள்ைது. ஆனால், 

கைந்த ஜனவரி ொதம் முதயல பைவீக்கம் 6 சதவீதத்துக்கு அதிகொக உள்ைது. அடதக் கட்டுக்குள் பகாண்டுவரும் 

யநாக்கில் பரப்யபா வட்டி விகிதம் ஏற்பகனயவ கைந்த யெ ொதம் முதல் 0.9 சதவீதம் அதிகரிக்கப்பட்டுள்ைது. 

1.4 சதவீதம் உயர்வு: 

வட்டி விகிதத்டத உயர்த்துவதற்கு நிதிக் பகாள்டக குழுவின் ஆறு உறுப்பினர்களும் ஒருெனதாக ஆதரவு 

பதரிவித்தனர். பைவீக்கத்டதக் கட்டுப்படுத்துவதற்காகக் கைந்த யெ ொதத்தில் இருந்து பரப்யபா வட்டி விகிதம் 1.4 

சதவீதம் உயர்த்தப்பட்டுள்ைது. 

பைவீக்கம்: 

பைவீக்கொனது நைப்பு 2022-23-ஆம் நிதியாண்டில் 6.7 சதவீதொக இருக்கும் என RBI கணித்துள்ைது. 

நிதியாண்டின் இரண்ைாவது காலாண்டில் பைவீக்கம் 7.1 சதவீதொகவும், மூன்றாவது காலாண்டில் 6.4 

சதவீதொகவும் இருக்கும் எனத்பதரிவிக்கப்பட்டுள்ைது. 

பபாருைாதார வைர்ச்சி: 

நாட்டின் பொத்த உள்நாட்டு உற்பத்தி (GDP) நைப்பு நிதியாண்டில் 7.2 சதவீதொக இருக்கும் என்று RBI 

பதரிவித்துள்ைது. நைப்பு நிதியாண்டின் முதல் காலாண்டில் GDP வைர்ச்சி 16.2 சதவீதொகவும், இரண்ைாவது 

காலாண்டில் 6.2 சதவீதொக இருக்கும் என்றும் கணிக்கப்பட்டுள்ைது. RBI நிதிக் பகாள்டக குழுவின் அடுத்த கூட்ைம் 

பசப்.28 முதல் 30-ஆம் யததி வடர நடைபபறும் என்று அறிவிக்கப்பட்டுள்ைது. 

 

2. குடியரசுத்துடைத்தடலவராக ஜகதீப் தன்கர் யதர்வு 

குடியரசுத்துடைத்தடலவர் யதர்தலில் பாஜக தடலடெயிலான யதசிய ஜனநாயக கூட்ைணி யவட்பாைர் ஜகதீப் 

தன்கர் (71) பவற்றி பபற்றார். அவர் நாட்டின் 14-ஆவது குடியரசு துடைத்தடலவராக ஆக.11 அன்று பதவியயற்பார். 

இந்தத்யதர்தலில் ெக்கைடவ ெற்றும் ொநிலங்கைடவயில் பொத்தமுள்ை 780 எம்.பி.க்களில் 725 எம்.பி.க்கள் 

வாக்களித்தனர். இடதத் பதாைர்ந்து வாக்கு எண்ணிக்டக ொடல 6 ெணிக்கு பதாைங்கியது. ெக்கைடவயில் 

பாஜகவுக்கு பபரும்பான்டெ உள்ை நிடலயில், ொநிலங்கைடவயில் அக்கட்சி சார்பில் 91 எம்.பி.க்கள் உள்ைனர். 

இதன் காரைொக ஏற்பகனயவ எதிர்பார்த்தபடி, யதர்தலில் ஜகதீப் தன்கர் பவற்றி பபற்றார். யதர்தலில் வாக்களித்த 

725 எம்.பி.க்களில் 528 யபர் (74.36%) ஜகதீப் தன்கருக்கும், 182 யபர் ொர்கபரட் ஆல்வாவுக்கும் வாக்களித்தனர். 15 

எம்.பி.க்களின் வாக்குகள் பசல்லாது என அறிவிக்கப்பட்ைது. 

கைந்த 1997-ஆம் ஆண்டுக்குப் பிறகு நடைபபற்ற குடியரசுத் துடைத் தடலவர் யதர்தல்களில் அதிக வாக்குகள் 

வித்தியாசத்தில் பவற்றி பபற்றவர் ஜகதீப் தன்கர்தான். யெலும், டபயரான் சிங் பெகாவத்துக்குப்பிறகு ராஜஸ்தானில் 

இருந்து குடியரசுத்துடைத்தடலவராக யதர்ந்பதடுக்கப்பட்ை இரண்ைாவது நபர் என்ற பபருடெடயயும் ஜகதீப் 

தன்கர் பபற்றார். 

 

3. தடகசால் தமிழர் விருது: ஆர் நல்லகண்ணு யதர்வு! 

தமிழ்நாடு அரசின் தடகசால் தமிழர் விருதுக்கு இந்திய கம்யூனிஸ்ட் கட்சியின் மூத்த தடலவரும், விடுதடலப் 

யபாராட்ை வீரருொன ஆர் நல்லகண்ணு யதர்வு பசய்யப்பட்டுள்ைார்.  

தமிழ்நாட்டிற்கும், தமிழினத்தின் வைர்ச்சிக்கும் ொபபரும் பங்காற்றியவர்டைப் பபருடெப்படுத்தும் வடகயில், 

2021ஆம் ஆண்டு முதல் “தடகசால் தமிழர்” என்ற பபயரில் புதிய விருது தமிழ்நாடு அரசு வழங்கிவருகிறது. 

இைம் வயதியலயய பபாதுவாழ்க்டகயில் ஈடுபட்டு, விடுதடலப் யபாராட்ை வீரராகத் தன் இைம் வயடதச் சிடறச் 

சாடலயிலும், தடலெடறவு வாழ்க்டகயிலும் கழித்தவரும் ஏடழ எளிய ெக்களுக்காகக் குரல் பகாடுத்து, சமூக 

நல்லிைக்கத்திடனயும், சுற்றுச்சூழடலயும் காத்திைத் பதாைர்ந்து பாடுபட்டு வருவதுைன், சிறந்த தன்னலெற்ற 
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அரசியல்வாதியாகவும் பணியாற்றி, தமிழ்நாட்டிற்கும் தமிழினத்தின் வைர்ச்சிக்கும் பபரும்பங்களிப்டப அளித்த 

தமிழருொன இந்திய கம்யூனிஸ்ட் கட்சியின் மூத்த தடலவர் ஆர் நல்லகண்ணுவுக்கு 2022ஆம் ஆண்டிற்கான 

“தடகசால் தமிழர் விருது” வழங்க யதர்வுக் குழுவினரால் ஒருெனதாக முடிவு பசய்யப்பட்ைது.  

“தடகசால் தமிழர்” விருதிற்குத் யதர்ந்பதடுக்கப்பட்ை ஆர் நல்லகண்ணுவுக்கு, `10 இலட்சத்துக்கான காயசாடலயும், 

பாராட்டுச்சான்றிதழும், வரும் சுதந்திர நாள் விழாவில் முதல்வர் மு க ஸ்ைாலின் வழங்குவார். 2021ஆம் 

ஆண்டுக்கான “தடகசால் தமிழர்” விருது ொர்க்சிய கம்யூனிஸ்ட் கட்சியின் மூத்த தடலவரான N சங்கடரயாவுக்கு 

வழங்கப்பட்ைது குறிப்பிைத்தக்கது. 

 

4. புவி கண்காணிப்பு பசயற்டகக்யகாளுைன் இன்று விண்ணில் பாய்கிறது எஸ்எஸ்எல்வி ராக்பகட் 

புவிக் கண்காணிப்பு பசயற்டகக்யகாைான இஓஎஸ்-02 உைன் எஸ்எஸ்எல்வி ராக்பகட் ஸ்ரீஹரியகாட்ைாவிலிருந்து 

ஞாயிற்றுக்கிழடெ (ஆக.7) விண்ணில் ஏவப்படுகிறது. சிறிய ரக பசயற்டகக்யகாளுக்காக வடிவடெக்கப்பட்ை, எடை 

குடறந்த முதலாவது ராக்பகட் திட்ைம் இது என்பது குறிப்பிைத்தக்கது. 

தகவல்பதாைர்பு, பதாடலயுைர்வு ெற்றும் வழிகாட்டி பசயற்டகக்யகாள் திட்ைங்கடை இந்திய விண்பவளி ஆராய்ச்சி 

நிறுவனம் (இஸ்யரா) பசயல்படுத்தி வருகிறது. அதற்காக, பிஎஸ்எல்வி, ஜிஎஸ்எல்வி வடக ராக்பகட்டுகள் மூலம் 

பசயற்டகக்யகாள்கள் விண்ணில் நிடலநிறுத்தப்பட்டு வருகின்றன. இதில் பிஎஸ்எல்வி ராக்பகட் மூலம் 1,750 

கியலா வடரயும், ஜிஎஸ்எல்வி ராக்பகட் மூலம் 4,000 கியலா வடர எடைபகாண்ை பசயற்டகக்யகாள்கடை 

விண்ணில் பசலுத்த முடியும். 

இந்த நிடலயில், சர்வயதச விண்பவளித் துடறயில் சிறிய பசயற்டகக்யகாள்கடை ஏவுவதற்கான யதடவ 

அதிகரித்துள்ைது. இடத கருத்தில்பகாண்டு 500 கியலா வடரயிலான எடை குடறந்த பசயற்டகக்யகாள்கடை 

புவியின் தாழ்வட்ை சுற்றுப்பாடதக்கு பகாண்டுபசல்ல சிறியரக எஸ்எஸ்எல்வி ராக்பகட்டுகடை இஸ்யரா புதிதாக 

வடிவடெத்துள்ைது. இதன் எடை அதிகபட்சம் 120 ைன். 

இம்முடற அந்த வடக ராக்பகட், இஓஎஸ்-02 (டெக்யராசாட்-2ஏ) பசயற்டகக்யகாளுைன் ஸ்ரீஹரியகாட்ைாவில் 

உள்ை முதலாவது ஏவுதைத்தில் இருந்து ஞாயிற்றுக்கிழடெ காடல 9.18 ெணிக்கு விண்ணில் ஏவப்பைவுள்ைது. 

அதற்கான 5 ெணியநர கவுன்ட்ைவுன் ஞாயிற்றுக்கிழடெ அதிகாடல 4 ெணிக்கு பதாைங்கியது. இஓஎஸ்-02 

பசயற்டகக்யகாைானது 145 கியலா எடைபகாண்ைது. இது கையலார நிலப்பயன்பாடு, ஒழுங்குமுடற, நகர்ப்புற, 

கிராெப்புற யெலாண்டெ, பயன்பாைற்ற நிலங்களுக்கான எல்டல வடரபைம் தயாரிப்பு உள்ளிட்ை பணிகளுக்கு 

உதவியாக இருக்கும். இதில் உள்ை 2 நவீன யகெராக்கள் மூலம் 6 மீ அைவுக்கு துல்லியொகப் பைம்பிடிக்க முடியும். 

கல்விசார் பசயற்டகக்யகாள்: இதனுைன் ஸ்யபஸ் கிட்ஸ் இந்தியா அடெப்பின்மூலம் ‘ஆசாதிசாட்’ (8 கியலா) எனும் 

கல்விசார் பசயற்டகக்யகாளும் விண்ணில் பசலுத்தப்படுகிறது. இச்பசயற்டகக்யகாள் நாடு முழுதும் கிராெங்களில் 

உள்ை 75 பள்ளிகடைச் யசர்ந்த ொைவிகள் கூட்டு இடைப்பில் உருவாக்கப்பட்ைது என்பது குறிப்பிைத்தக்கது. 

 

5. யவைாண் ஏற்றுெதி 31% அதிகரிப்பு: ெத்திய அரசு 

இந்தியாவின் யவைாண் ெற்றும் பதப்படுத்தப்பட்ை உைவுப்பபாருள்களின் ஏற்றுெதி, நைப்பு நிதியாண்டின் முதல் 

மூன்று ொதங்களில் 31 சதவீதம் (7408 மில்லியன் ைாலர்) அதிகரித்துள்ைது என்று ெத்திய அரசு வணிக 

நுண்ைறிவு, புள்ளியியல் தடலடெ இயக்ககம் பவளியிட்ை தரவுகளின்படி, யவைாண் ெற்றும் பதப்படுத்தப்பட்ை 

உைவுப் பபாருள்களின் ஏற்றுெதி யெம்பாட்டு ஆடையத்தின் ஒட்டுபொத்த ஏற்றுெதி ஏப்ரல்-ஜூன் 2022இல் 

7408 மில்லியன் ைாலராக அதிகரித்துள்ைது. கைந்த நிதியாண்டின் இயத காலப்பகுதியில் இது 5663 மில்லியன் 

ைாலர்கைாக இருந்தது. ஏப்ரல்-ஜூன் 2022-23-க்கான ஏற்றுெதி இலக்கு 5890 மில்லியன் அபெரிக்க ைாலர்கைாக 

நிர்ையிக்கப்பட்டுள்ைது. 
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வர்த்தகம் ெற்றும் பதாழிற்துடற அடெச்சகத்தின்கீழ் பசயல்படும் யவைாண்டெ ெற்றும் பதப்படுத்தப்பட்ை உைவுப் 

பபாருள்கள் ஏற்றுெதி யெம்பாட்டு ஆடையம் எடுத்த முயற்சிகள் நைப்பு நிதியாண்டின் முதல் காலாண்டில் பொத்த 

ஏற்றுெதி இலக்கில் 31 சதவீதத்டத எட்டுவதற்கு உதவியுள்ைன. 

வணிக நுண்ைறிவு ெற்றும் புள்ளியியல் தடலடெ இயக்குநரகதின் தரவுகளின்படி, புதிய பழங்கள் ெற்றும் 

காய்கறிகள் ஏற்றுெதி 4 சதவீத வைர்ச்சிடயப் பதிவுபசய்துள்ைது. அயதசெயம் பதப்படுத்தப்பட்ை பழங்கள் ெற்றும் 

காய்கறிகள் ஏற்றுெதியும் 59.71 சதவீதம் வைர்ச்சியடைந்துள்ைது. 

நைப்பு நிதியாண்டின் முதல் காலாண்டில் இடறச்சி, பால் ெற்றும் யகாழிப் பபாருள்களின் ஏற்றுெதி 9.5 சதவிகிதம் 

அதிகரித்துள்ைது. பிற தானியங்களின் ஏற்றுெதி 29 சதவீத வைர்ச்சிடயப் பதிவுபசய்துள்ைது. பிற தானியங்களின் 

ஏற்றுெதி ஏப்ரல்-ஜூன் 2021-இல் 237 மில்லியன் ைாலரில் இருந்து ஏப்ரல்-ஜூன் 2022-இல் 306 மில்லியன் 

ைாலராக அதிகரித்ததாக புள்ளிவிவரங்களில் பதரிவிக்கப்பட்டுள்ைது. 

 

6. 150 பாரம்பரிய இைங்களில் யதசியக் பகாடி பதால்லியல் துடற ஏற்பாடு 

சுதந்திர தின விழாடவபயாட்டி ஆக.15-ஆம் யததி 150 பாரம்பரிய சின்னங்கள், இைங்களில் யதசியக் பகாடியயற்ற 

இந்திய பதால்லியல் துடற முடிவு பசய்துள்ைது. 

இதுகுறித்து பதால்லியல் துடற அதிகாரிகள் கூறியதாவது: 

சுதந்திர தின அம்ருத பபருவிழாடவ முன்னிட்டு இந்திய பதால்லியல் துடறயின் கட்டுப்பாட்டில் உள்ை 150 

பாரம்பரிய சின்னங்கள், இைங்களில் யதசியக்பகாடி ஏற்றப்படும். பயதபூர் சிக்ரி, யபார்பந்தரில் உள்ை ெகாத்ொ காந்தி 

பிறந்த இைம், லக்பனைவில் உள்ை பிரிட்டிொர் காலத்திய குடியிருப்பு, டபஸாபாதின் குலாப்பரி, யவலூர் யகாட்டை, 

வாரங்கல் யகாட்டை, சித்ரதுர்கா, அஜந்தா எல்யலாரா குடககள் உள்ளிட்ை இைங்களில் யதசியக்பகாடி 

ஏற்றுவதற்கான ஏற்பாடுகடை பதால்லியல் துடற யெற்பகாண்டு வருகிறது. இந்த இைங்கடை மூவண்ைத்தில் 

ஒளிரச்பசய்யவும் நைவடிக்டககள் பசய்யப்பட்டு வருகின்றன. 

இந்தியாவில் பதால்லியல் துடறயின் கட்டுப்பாட்டில் 3,693 பாரம்பரிய சின்னங்கள், இைங்கள் உள்ைன. சுதந்திர 

தின அம்ருத பபருவிழாடவபயாட்டி இந்த இைங்களில் ஆக.5 முதல் 15-ஆம் யததி வடர பார்டவயாைர்கள் 

இலவசொகப் பார்டவயிை ெத்திய கலாசார அடெச்சகம் அனுெதி அளித்துள்ைது. 
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