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1. ‘உலகளாவிய பாலின இடைவெளி’ அறிக்டகடய வெளியிடுகிற நிறுெனம் எது? 
அ. ஐநா பெண்கள் அமைெ்ெு 

ஆ. உலகெ் பொருளாதார ைன்றை்  

இ. ென்னாட்டுச் பசலவாணி நிதியை் 

ஈ. உலக வங்கி 

✓ 2022ஆம் ஆண்டிற்கான ‘உலகளாவிய பாலின இடைவெளி’ அறிக்டகயிடன உலகப் வபாருளாதார மன்றம் (WEF) 

சமீபத்தில் வெளியிட்ைது. ஐஸ்லாந்து (90.8%) உலக தரெரிடசயில் முதலிைத்தில் உள்ளது. இந்தியா 146 நாடுகளில் 

135ஆெது இைத்திலுள்ளது. கைந்த ஆண்டு, 156 நாடுகளில் இந்தியா 140ஆெது இைத்திலிருந்தது. அறிக்டகயின்படி, 

உலகளாவிய பாலின இடைவெளிடய சுழியத்திற்குக் வகாண்டு ொர இன்னும் 132 ஆண்டுகள் ஆகும். 

2. ‘I2U2’ குழுமத்துைன் வதாைர்புடைய நாடுகள் எடெ? 
அ. இந்தியா–இஸ்ரரல்–ஐக்கிய அரெு அைீரகை்–அபைாிக்கா  

ஆ. இந்தியா–இஸ்ரரல்–ஐக்கிய ரெரரசு–அபைாிக்கா 

இ. இந்தியா–ஈரான்–ஐக்கிய அரெு அைீரகை்–அபைாிக்கா 

ஈ. இந்தியா–ஈரான்– ஐக்கிய ரெரரசு–அபைாிக்கா 

✓ 2021 அக்டைாபரில், நான்கு நாடுகளின் வெளியுறவு அடமச்சர்களின் சந்திப்பின்டபாது ‘I2U2’ (இந்தியா–இஸ்டரல்–

ஐக்கிய அரபு அமீரகம்–அவமரிக்க ஐக்கிய நாடுகள்) குழுொனது கருத்தாக்கப்பட்ைது. பிரதமர் டமாடி தனக்கு நிகரான 

இஸ்டரலிய பிரதிநிதி யாயர் லாபிட், ஐக்கிய அரபு அமீரகத்தின் தடலெர் முகமது பின் சயீத் அல் நஹ்யான் மற்றும் 

அவமரிக்க அதிபர் ட ா பிைன் ஆகிடயாருைன் முதல் ‘I2U2’ தடலெர்களின் வமய்நிகர் உச்சிமாநாட்டில் பங்டகற்றார். 

3. நடுெண் கலாச்சார அடமச்சகமானது 2022 – ’தம்மசக்கா நாள்’ வகாண்ைாட்ைங்கடள கீழ்க்காணும் எந்த 

நகரத்தில் நைத்தியது? 
அ. வாரணாசி 

ஆ. சாரநாத்  

இ. ொட்னா 

ஈ. பெங்களூரு 

✓ உத்தரபிரடதச மாநிலம் சாரநாத்தில், 2022ஆம் ஆண்டு தம்மசக்கா நாள் வகாண்ைாட்ைத்தில் இந்தியக்குடியரசுத் 

தடலெர் இராம்நாத் டகாவிந்த் உடரயாற்றினார். பன்னாட்டு வபௌத்த கூட்ைடமப்புைன் இடைந்து இந்தியாவின் 

கலாசார அடமச்சகம், ‘அமுதப்வபருவிழாவின்’ ஒருபகுதியாக ‘ஆஷாத பூர்ணிமா’ நாடளக் வகாண்ைாடுகிறது. 

4. தரங்கா மடலயில் அடமந்துள்ள புனித சமைத் தீர்த்தங்கரர்களுள் ஒருெரான சமைர் அஜித்நாத்தின் டகாவில், 

கீழ்க்காணும் எந்த மாநிலம்/யூனியன் பிரடதசத்தில் அடமந்துள்ளது? 
அ. ைகாராஷ்டிரா 

ஆ. குஜராத்  

இ. ெீகாா் 

ஈ. உத்தரெ்ெிரரதசை் 

✓ புனித சமைத் தீர்த்தங்கரர்களுள் ஒருெரான சமைர் அஜித்நாத்தின் டகாவில், கு ராத் மாநிலத்தில் உள்ள தரங்கா 

மடலயில் அடமந்துள்ளது. வபாருளாதார விெகாரங்களுக்கான நடுெண் அடமச்சரடெக்குழு கூட்ைத்தில், ரயில்டெ 
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அடமச்சகத்தால் `2798.16 டகாடி வசலவில் டமற்வகாள்ளப்பைவுள்ள தரங்கா மாடல–அம்பாஜி–அபுசாடல புதிய 

இரயில்பாடத திட்ைத்திற்கு ஒப்புதலளிக்கப்பட்ைது. 116.65 கிமீட்ைர் வதாடலவிற்கு அடமக்கப்பைவுள்ள இந்தப் புதிய 

இரயில்பாடத பணிகள் 2026–27–க்குள் நிடறடெற்றி முடிக்கப்படும். 

5. ‘பாதுகாப்பான புகலிை மறுப்பு மீதான முடனவு’ மற்றும் ‘ஊழல் எதிர்ப்பு மற்றும் வபாருளாதார டமம்பாடு குறித்த 

பயிலரங்கம்’ முதலியெற்றுைன் வதாைர்புடைய கூட்ைடமப்பு எது? 

அ. G20 

ஆ. ஐரராெ்ெிய ஒன்றியை் 

இ. BRICS  

ஈ. ASEAN 

✓ நடுெண் அடமச்சர் Dr ஜிடதந்திர சிங் சமீபத்தில் BRICS ஊழல் எதிர்ப்பு அடமச்சர்கள் கூட்ைத்தில் உடரயாற்றினார். 

அப்டபாது FATFஇன் பைடமாசடிக்கு எதிரான மற்றும் பயங்கரொதத்திற்கு எதிரான நிதியியல் தரங்கடள அமல்படு 

–த்துெதற்கான இந்தியாவின் உறுதிப்பாட்டை மீண்டும் ெலியுறுத்தினார். ைாக்ைர் ஜிடதந்திர சிங், ‘பாதுகாப்பான 

புகலிை மறுப்பு மீதான முடனவின்’ இறுதி ெடிெங்குறித்து திருப்தி வதரிவித்தடதாடு, ‘ஊழல் எதிர்ப்பு மற்றும் 

வபாருளாதார டமம்பாடு குறித்த BRICS பயிலரங்கில் தனது அனுபெங்கடளப் பகிர்ந்துவகாண்ைார். 

6. DRDOஆல் சமீபத்தில் டசாதடன வசய்யப்பட்ை High–speed Expendable Aerial Target (HEAT)இன் வபயர் என்ன? 
அ. ஆகாஷ் 

ஆ. அெ்யாஸ்  

இ. அக்ஷரா 

ஈ. அெ்சரா 

✓ இந்தியா, உள்நாட்டிடலடய ெடிெடமக்கப்பட்ை ‘அப்யாஸ்’ என்னும் High–speed Expendable Aerial Target (HEAT)ஐ 

வெற்றிகரமாக பரிடசாதித்தது. ஒடிஸாவின் சந்திப்பூரில் உள்ள ஒருங்கிடைந்த டசாதடன ெரம்பில் இராணுெ 

ஆய்வு மற்றும் ெளர்ச்சி அடமப்பு (DRDO) இந்தச் டசாதடனடய நைத்தியது. முன்னதாக, மகாராஷ்டிர மாநிலத்தில் 

உள்நாட்டிடலடய உருொக்கப்பட்ை பீரங்கி எதிர்ப்பு ஏவுகடைடய DRDOஉம் இராணுெமும் வெற்றிகரமாக 

பரிடசாதித்தன. 

7. இந்தியாவில், ‘பண்ைங்கள் மற்றும் டசடெகள் ெரி (GST) நாள்’ வகாண்ைாைப்படுகிற டததி எது? 
அ. ெிெ்ரவாி.01 

ஆ. ஜூன்.01 

இ. ஜூமல.01  

ஈ. ஆகஸ்ட்.01 

✓ பண்ைங்கள் மற்றும் டசடெகள் ெரி விதித்து ஐந்தாண்டுகள் நிடறெடைந்தடதக் குறிக்கும் ெடகயில்  ூடல.1 

அன்று GST நாள் வகாண்ைாைப்படுகிறது. இது 2017–இல் “ஒரு நாடு– ஒரு சந்டத– ஒரு ெரி” என்ற கருத்துருவுைன் 

அறிமுகப்படுத்தப்பட்ைது. GST என்பது பலகட்ை, மடறமுக நுகர்வு அடிப்படையிலான ெரி அடமப்பாகும். இது டசடெ 

ெரி, மதிப்பு கூட்ைப்பட்ை உள்நாட்டு மடறமுக ெரிகளின் வதாகுப்டப உள்ளைக்கியது. 

8. U23 ஆசிய மல்யுத்த சாம்பியன்ஷிப் 2022–இல் வெண்கலப்பதக்கம் வென்ற இந்திய மல்யுத்த வீரர் யார்? 
அ. தீெக் ெுனியா  ஆ. இரவி குைாா் தஹியா 

இ. ெஜ்ரங் ெுனியா ஈ. அன்ஷு ைாலிக் 
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✓ கிர்கிஸ்தானின் பிஷ்வகக்கில் நடைவபற்ற U23 ஆசிய மல்யுத்த சாம்பியன்ஷிப்–2022–இல் 86 கிடலா ‘பிரீஸ்டைல்’ 

எடைப்பிரிவில் தீபக் புனியா வெண்கலம் வென்றார். 23 ெயதான தீபக் புனியா, உஸ்வபகிஸ்தானின் அசிஸ்வபக் 

டபசுல்லடயவ் மற்றும் கிர்கிஸ்தானின் நூர்திவலக் கரிப்டபவ் ஆகிடயாரிைம் வீழ்ந்து வெண்கலப்பதக்கத்டத தட்டிச் 

வசன்றார். 23 ெயதுக்குட்பட்டைாருக்கான இந்தப் டபாட்டியில் இந்தியா 10 தங்கப்பதக்கங்கள் உட்பை வமாத்தம் 25 

பதக்கங்கடள வென்றது. 

9. ஆசிய பசிபிக் நிடலத்தன்டம குறியீடு–2021–இல் ‘தங்கம்’ தரநிடலப்பிரிடெ எட்டிய ஒடர இந்திய நகரம் எது? 
அ. பசன்மன 

ஆ. பெங்களூரு  

இ. முை்மெ 

ஈ. மஹதராொத் 

✓ ஆசிய பசிபிக் நிடலத்தன்டம குறியீடு–2021இன்படி, வபங்களூரு, தில்லி, டைதராபாத் மற்றும் மும்டப ஆகிய 4 

இந்திய நகரங்கள் முதல் இருபது நிடலயான நகரங்களின் பட்டியலில் இைம்வபற்றுள்ளன. டநட் பிராங்கின் APAC 

நிடலயான நகரங்களின் குறியீடு நகரமயமாக்கல் அழுத்தம், காலநிடல இைர், CO2 உமிழ்வு ஆகியெற்றின் 

அடிப்படையில் முப்பத்தாறு நகரங்கடள மதிப்பிட்டுள்ளது. சிங்கப்பூர், சிட்னி, வெலிங்ைன், வபர்த் மற்றும் வமல்டபார்ன் 

ஆகியடெ பசுடமத் தரப்படுத்தப்பட்ை முதல் ஐந்து நகரங்கள் ஆகும். பிராந்தியத்தில் 14ஆம் இைத்தில் உள்ள 

வபங்களூரு, ‘தங்கம்’ என்ற தரநிடலடய எட்டிய ஒடர இந்திய நகரமாகும். 

10. இந்தியாவின் நல்ொழ்வுத்துடறக்கு உதவும் டநாக்கில் தலா $500 மில்லியன் ைாலர்கள் மதிப்பிலான இரண்டு 

கைன்கடள அறிவித்துள்ள நிறுெனம் எது? 
அ. ஆசிய வளா்ச்சி வங்கி 

ஆ. ஆசிய உட்கட்டமைெ்ெு & முதலீட்டு வங்கி 

இ. உலக வங்கி  

ஈ. HDFC வங்கி 

✓ இந்தியாவின் நலொழ்வுத்துடறக்கு உதவும் டநாக்கில் தலா $500 மில்லியன் ைாலர்கள் மதிப்புடைய இரண்டு 

கூடுதல் கைன்கடள ெழங்கவுள்ளதாக உலக ெங்கி அறிவித்துள்ளது. இந்த $1 பில்லியன் ைாலர் நிதியுதவியின் 

மூலம், இந்தியாவின் முதன்டமயான பிரதம மந்திரி–ஆயுஷ்மான் பாரத் சுகாதார உட்கட்ைடமப்பு இயக்கத்திற்கு 

(PM–ABHIM) உதெ இயலும். இவ்விரு கைன்களுள் ஒன்று தமிழ்நாடு, ஆந்திர பிரடதசம், டகரளா, டமகாலயா, ஒடிஸா, 

பஞ்சாப் மற்றும் உத்தரபிரடதசம் உள்ளிட்ை ஏழு மாநிலங்களுக்கு அளிக்கப்படும். 

 

செய்தித்தாள் நடப்பு நிகழ்வுகள்  

1. டெதி உரங்களுக்குப் பதிலாக ‘நாடனா உரங்கள்’ பயன்பாடு: மன்சுக் மாண்ைவியா ெலியுறுத்தல் 

‘டெதி உரங்களுக்குப் பதிலாக முழுெதும் உள்நாட்டில் உருொக்கப்பட்ை ‘நாடனா உரங்கள்’ பயன்பாட்டை 

விெசாயிகளிடைடய பிரபலப்படுத்த டெண்டும்’ என்று மத்திய டெதி மற்றும் உரத்துடற அடமச்சர் மன்சுக் 

மாண்ைவியா டகட்டுக்வகாண்ைார். 

மாநில டெளாண் மற்றும் டதாட்ைக்கடலத்துடற அடமச்சர்களின் டதசிய மாநாடு வபங்களூருவில் நடைவபற்றது. 

மாநாட்டின் வதாைக்க விழாவில் பங்டகற்ற மத்திய அடமச்சாா் மன்சுக் மாண்ைவியா டபசியதாெது: 

உலக அளவிலான உரப்பயன்பாட்டில் இந்தியாவின் பங்கு மட்டும் 35 சதவீதமாகும். ஒவ்டொர் ஆண்டும் 70 லட்சம் 

முதல் 100 லட்சம் வமட்ரிக் ைன் உரங்கடள இந்தியா இறக்குமதி வசய்கிறது. 
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`350 டகாடி நாடனா உர ஆடலக்கு அடிக்கல்: வபங்களூரில் இந்திய விெசாயிகள் உர கூட்டுறவு நிறுெனம் 

சார்பில் `350 டகாடி முதலீட்டில் அடமக்கப்படும் நாடனா உர (திரெம்) ஆடலக்கு கர்நாைக முதல்ெர் பசெராஜ் 

வபாம்டம அடிக்கல் நாட்டினார். வதன்னிந்தியாவில் அடமக்கப்படும் முதல் நாடனா உர ஆடல இதுொகும். 

ஆண்டுக்கு தலா 500 மில்லி லிட்ைர் அளவுவகாண்ை 34 டகாடி நாடனா உர பாட்டில்கடள தயாரிக்கும் திறனுைன் 

அடமக்கப்படும் இந்த ஆடல அடமக்கும் திட்ைம் 15 மாதங்களில் நிடறெடையும் என இஃப்டகா வதரிவித்துள்ளது. 

நாடு முழுெதும் இதுடபான்ற டமலும் 8 ஆடலகடள அடமக்கவும் இஃப்டகா திட்ைமிட்டுள்ளது. 

 

2. துப்பாக்கி சுடுதல்: இந்தியா முதலிைம் 

வதன் வகாரியாவில் நடைவபற்ற ஐஎஸ்எஸ்எஃப் உலகக்டகாப்டப துப்பாக்கி சுடுதல் டபாட்டியில் இந்தியா 3 தங்கம், 

4 வெள்ளி, 1 வெண்கலம் என 8 பதக்கங்களுைன் முதலிைம் பிடித்து நிடறவு வசய்துள்ளது. 

வதன்வகாரியா, வசர்பியா அணிகள் முடறடய அடுத்த இரு இைங்கடளப்பிடித்தன. முன்னதாக புதன்கிழடம முடிவில் 

இந்தியா, 2 தங்கம், 1 வெண்கலத்துைன் 2-ஆெது இைத்தில் இருந்தது. 

இந்நிடலயில், கடைசி நாளான வியாழக்கிழடம ஆைெருக்கான 10 மீ ஏர் டரபிள் அணிகள் பிரிவு இறுதிச்சுற்றில் 

அர் ுன் பபுதா/சாைு துஷார் மடன/பார்த் மகி ா அைங்கிய இந்திய அணி 17-15 என்ற புள்ளிகள் கைக்கில் வதன் 

வகாரியாவின் சியுங்டகா பாங்/சங்டைா கிம்/ைா ுன் பார்க் கூட்ைணிடய வீழ்த்தி தங்கம்வென்றது. இதில் அர் ுன், 

சாைுவுக்கு இப்டபாட்டியில் இது 2-ஆெது தங்கப்பதக்கமாகும். 

அடுத்ததாக, மகளிருக்கான 10 மீ ஏர் டரபிள் அணிகள் இறுதிச்சுற்றில் இந்தியாவின் இளடெனில் ொலரிென் / 

வமைுலி டகாஷ்/ரமிதா கூட்ைணி 10-16 என்ற கைக்கில் வதன்வகாரியாவின் ஜிஹிடயான் கியும்/யுன்சிடயா லீ / 

டைடயாஹ் குடொனிைம் தங்கத்டத இழந்து வெள்ளி வபற்றனர். 

10 மீ ஏர் பிஸ்ைல் அணிகளில், ஆைெர் பிரிவில் இந்தியாவின் ஷிொ நர்ொல்/நவீன்/சாகர் தாங்கி ஆகிடயார் 15-17 

என்ற கைக்கில் இத்தாலியின் பாவ்டலா டமானா/அவலசிடயா வைாராச்சி/லுகா வைஸ்டகானியிைம் வெற்றிடய 

இழந்து வெள்ளிப்பதக்கம் வபற்றனர். மகளிர் பிரிவிலும் ரிதம் சங்ொன்/யுவிகா டதாமர்/பாலக் ஆகிடயார் கூட்ைணி 

2-10 என வதன்வகாரிய அணியிைம் டதாற்று வெள்ளிவபற்றனர். 

இதுதவிர, ஆைெருக்கான டிராப் அணிகள் பிரிவில் இந்தியாவின் பிருத்விராஜ் வதாண்டைமான்/விொன் கபூர்/ 

டபாவ்னீஷ் வமந்திராட்ைா கூட்ைணியும் வெள்ளிப்பதக்கம் வபற்றது. 
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