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1. சில ப ொதுத்துறை வங்கிகள் அண்றையில் ‘AA’ சூழலறைப்புடன் இறைக்கப் ட்டன. ‘AA’இன் விரிவொக்கம் 

என்ன? 
அ. Amount Aggregator 

ஆ. Account Aggregator  

இ. Affiliate Aggregator 

ஈ. Account Administrator 

✓ ப ொதுத்துறை வங்கியொன  ஞ்சொப் தேசிய வங்கி (PNB) நிதிநிறலத் தகவல்  யனர் (FIU) ைற்றும் நிதிநிறலத் தகவல் 

வழங்குநர் (FIP) என கைக்கு திரட்டி சூழலறைப்பில் பசயல் ொட்டில் உள்ளது. யூனியன்  ொங்க் ஆப் இந்தியொ, கனரொ 

வங்கி ைற்றும் இந்தியன் வங்கி ஆகியறவ கைக்கு திரட்டி அறைப்புடன் இறைக்கப் ட்டுள்ளன. SBI, BOB ைற்றும் 

UCO வங்கி உள்ளிட்ட பிை வங்கிகள் சசொதறன கட்டத்தில் உள்ளன; சைலும் சில வளர்ச்சிக்கட்டத்தில் உள்ளன. 

2. 2022 குடியரசுத்தறலவர் சதர்தலொனது எத்தறனயொவது இந்தியக்குடியரசுத்தறலவறரத் சதர்ந்பதடுப் தற்கொக 

நடத்தப் டுகிைது? 
அ. 12ஆவது 

ஆ. 14ஆவது 

இ. 15ஆவது  

ஈ. 17ஆவது 

✓ இந்தியொவின் 15ஆவது குடியரசுத்தறலவறரத் சதர்ந்பதடுப் தற்கொக நடப்பு 2022ஆம் ஆண்டு குடியரசுத்தறலவர் 

சதர்தல் இந்தியொவில் நறடப றுகிைது. இத்சதர்தலில் சதசிய ஜனநொயக கூட்டணி சவட் ொளர் திபரௌ தி முர்முவும், 

எதிர்க்கட்சிகளின் சவட் ொளர் யஷ்வந்த் சின்ஹொவும் ச ொட்டியிடுகின்ைனர். நொடொளுைன்ைத்தின் இரு அறவகளின் 

சதர்ந்பதடுக்கப் ட்ட உறுப்பினர்கள் ைற்றும் அறனத்து ைொநிலங்களின் சட்டைன்ைங்கள் ைற்றும் தில்லி ைற்றும் 

புதுச்சசரி யூனியன் பிரசதசம் ஆகியவற்றின் சதர்ந்பதடுக்கப் ட்ட உறுப்பினர்கறள உள்ளடக்கிய வொக்கொளர் 

குழுைத்தொல் குடியரசுத்தறலவர் சதர்ந்பதடுக்கப் டுகிைொர். 

3. உட்கட்டறைப்பு ைற்றும் சைம் ொட்டுக்கு நிதியுதவிபுரியும் சதசிய வங்கியின் (NaBFID) நிர்வொக இயக்குநரொக (MD) 

 ரிந்துறரக்கப் ட்டுள்ளவர் யொர்? 
அ. G இராஜ்கிரண் இராய்  

ஆ. K V காமத் 

இ. உா்ஜித் படேல் 

ஈ. V K சிங் 

✓ நிதியியல் சசறவகள் நிறுவனப் ணியகைொனது (FSIB) G ரொஜ்கிரண் ரொறய உட்கட்டறைப்பு ைற்றும் சைம் ொட்டுக்கு 

நிதியுதவி அளிக்கும் சதசிய வங்கியின் (NaBFID) நிர்வொக இயக்குநரொகப்  ரிந்துறரத்துள்ளது. அண்றையில் 

நிறுவப் ட்ட பிைகு, FSIB வழங்கும் முதல்  ரிந்துறர இதுவொகும். 

4. அண்றைச் பசய்திகளில் இடம்ப ற்ை றைரொஜ் அகைத் கொனுடன் பதொடர்புறடய விறளயொட்டு எது? 
அ. பளு துூக்குதல் 

ஆ. துப்பாக்கி சுடுதல்  

இ. மல்யுத்தம் 

ஈ. டேன்னிஸ் 
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✓ பகொரியொவின் சொங்சவொனில் நடந்த ISSF உலகக்சகொப்ற யில் இரண்டு முறை ஒலிம்பிக் பேக்கம் வவன்றவரும் 

இந்தியொவின் முன்னணி துப் ொக்கி சுடும் வீரருைொன றைரொஜ் அகைது கொன் நொட்டின் முதல் தனிந ர் தங்கத்றத 

பவன்ைொர். இன்னும் இரண்டு நொள் ச ொட்டிகள் எஞ்சியுள்ள நிறலயில், ஐந்து தங்கம், ஐந்து பவள்ளி ைற்றும் மூன்று 

பவண்கலப் தக்கங்களுடன் இந்தியொ  தக்கப் ட்டியலில் முதலிடத்தில் உள்ளது. அஞ்சும் பைௌத்கில், சிப்ட் பகௌர் 

சொம்ரொ ைற்றும் ஆஷி பசௌக்சச ஆகிசயொரின் 50 மீ றரபிள் ைகளிர் அணியுடன் இந்தியொ பவண்கலம் பவன்ைது. 

5. முதல் AI அடிப் றடயிலொன டிஜிட்டல் ைக்கள் ைன்ைத்றதத் பதொடங்கியுள்ள இந்திய ைொநிலம்/UT எது? 

அ. டகரளா 

ஆ. டதலுங்கானா 

இ. இராஜஸ்தான்  

ஈ. ஒடிஸா 

✓ சதசிய சட்டசசறவகள் ஆறையத்தின் தறலவர் உறத உசைஷ் லலித், இரொஜஸ்தொனில் நடந்த 18ஆவது அகில 

இந்திய சட்டசசறவகள் அதிகொரிகளின் கூட்டத்தில் நொட்டின் முதல் AI அடிப் றடயில் இயங்கும் டிஜிட்டல் ைக்கள் 

ைன்ைத்றதத் (சலொக் அதொலத்) பதொடங்கிறவத்தொர். இரொஜஸ்தொன் ைொநில சட்டசசறவகள் ஆறையத்தின் டிஜிட்டல் 

சலொக் அதொலத் இந்தியொவின் ப ருகிவரும் நிலுறவ வழக்குகளுக்கு இறடயில் பதொடங்கப் ட்டுள்ளது. 

6. கீழ்க்காணும் எந்ே ைொநிலத்தின் 17ஆவது  ைறவகள் சரைொலயைொக, ‘நஞ்சரொயன் குளம்’ அறிவிக்கப் ட்டுள்ளது? 
அ. தமிழ்நாடு  

ஆ. டகரளா 

இ. ஆந்திரப் பிரடதசம் 

ஈ. கா்நாேகா 

✓ தமிழ்நொட்டின்  திசனழொவது  ைறவகள் சரைொலயைொக, ‘நஞ்சரொயன் குளம்’ அறிவிக்கப் ட்டுள்ளது. இது, திருப்பூர் 

ைொவட்டத்தில் உள்ள  ொதுகொக்கப் ட்ட  ைறவகள்சூழ் இடைொகும். சர்க்கொர் ப ரிய ொறளயம் நீர்த்சதக்கம் என்று 

அறழக்கப் டும் நஞ்சரொயன் குளத்தில் 220 நீர்க்கொக்றககளும் 165 கூறழக்ககடொக்களும் உள்ளன. 

✓ அங்கு நூற்றுக்கைக்கொன வர்ை நொறரகளும் நொைக்சகொழிகளும் கூட உள்ளன. 800 ஆண்டுகள்  ழறையொன 

இக்குளத்திற்கு,  ல நூற்ைொண்டுகளொக  ைறவகள் வந்து பசல்கின்ைன. 181 வறகயொன  ைறவகள், 16 வறகயொன 

ஊர்வன, 40 வறகயொன  ட்டொம்பூச்சிகள், 11 வறகயொன  ொலூட்டிகள் ைற்றும் 76 வறகயொன தொவரங்கள் அங்கு 

 திவுபசய்யப் ட்டுள்ளன. 

7. ‘ஹுருன் இந்தியொ பியூச்சர் யூனிகொர்ன் இன்படக்ஸ் – 2022’இன் டி, இந்தியொவின் துளிர் நிறுவனங்களின் 

தறலநகரம் எது? 
அ. டசன்னன 

ஆ. டபங்களூரு  

இ. னைதராபாத் 

ஈ. மும்னப 

✓ ‘ஹுருன் இந்தியொ பியூச்சர் யூனிகொர்ன் குறியீடு – 2022’இன் டி, ப ங்களூரு இந்தியொவின் துளிர் நிறுவல்களின் 

தறலநகரைொகத் பதொடர்கிைது. அந்த நகரத்தில் குறைந்தது 46 துளிர் நிறுவல்கள் இருக்கலொம். அறதத்பதொடர்ந்து 

தில்லி NCR (25), மும்ற  (16) ஆகிய நகரங்கள் உள்ளன. இந்தக் குறியீட்டின் டி, அடுத்த இரண்டு அல்லது நொன்கு 

ஆண்டுகளில் இந்தியொவில் 122 புதிய துளிர் நிறுவல்கள் பதொடங்கப் டும். 
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8. அண்மைச் பசய்திகளில் இடம்ப ற்ை, யொயர் லொபிட் என் வர் கீழ்க்கொணும் எந்த நொட்டின் புதிய பிரதைரொவொர்? 
அ. ஆப்கானிஸ்தான் 

ஆ. பாகிஸ்தான் 

இ. இஸ்டரல்  

ஈ. ஈரான் 

✓ 58 வயதொன யொயர் லொபிட், இஸ்சரலின் நொடொளுைன்ைம் கறலக்கப் ட்டறத அடுத்து, இஸ்சரலின் 14ஆம் பிரதைரொக 

அண்றையில்  தவிசயற்ைொர்.  த்திரிறகயொளரொக இருந்து அரசியல்வொதியொக ைொறிய யொயர் லொபிட், இஸ்சரலின் 

தற்கொலிகப் பிரதைரொகப் ப ொறுப்ச ற்றுக் பகொண்டுள்ளொர், ஏபனனில் வரும் நவம் ர் ைொதத்தில் அந்நொடு பிரதைர் 

சதர்தறலச் சந்திக்கவுள்ளது. இது நொன்கு ஆண்டுகளில் அந்நொடு சந்திக்கும் ஐந்தொவது பிரதைர் சதர்தலொகும். 

ப ஞ்சமின் பநதன்யொகுவின்  ன்னிரண்டு ஆண்டுகொல ஆட்சிபுரி சொதறனறய முடிவுக்குக் பகொண்டுவரும் 

சநொக்சகொடு அவர் ஒரு கூட்டணிறய உருவொக்கினொர். 

9. நீலொச்சல் இஸ் ொட் நிகொம் லிட் (NINL) ஆனது கீழ்க்காணும் எந்த இந்திய கூட்டுக்குழுைத்திடம் ஒப் றடக்கப் ட்டது? 
அ. ாினலயன்ஸ் குழுமம் 

ஆ. TATA குழுமம்  

இ. அதானி டதாழிற்துனறகள் 

ஈ. டவதாந்தம் 

✓ டொடொ ஸ்டீல் லொங் புரொடக்ட்ஸ் (TSLP) நிறுவனத்திடம் ஒப் றடக்கப் ட்டறத அடுத்து நீலொச்சல் இஸ் ொட் நிகொம் லிட் 

இன் (NINL) தனியொர்ையைொக்கல் பசயல்முறை நிறைவறடந்தது. TATA குழுைத்தொல் வொங்கப் ட்ட ஏர் இந்தியொ 

நிறுவனத்மே அடுத்து, இந்திய அரசொங்கத்தொல் சைற்பகொள்ளப் டும் 2ஆவது பவற்றிகரைொன தனியொர்ையைொக்கல் 

ஆகும் இது. NINL, இது MMTC, NMDC, BHEL, MECON ஆகிய நொன்கு ஒன்றிய ப ொதுத்துறை நிறுவனங்கள் ைற்றும் 

ஒடிஸொ ைொநில அரசொங்கத்தின் இரண்டு ப ொதுத்துறை நிறுவனங்களொன OMC ைற்றும் IPICOL ஆகியவற்றின் கூட்டு 

நிறுவனைொகும். 

10. உலகின் மிக ஆற்ைல்வொய்ந்த துகள் சைொதியொன, ‘லொர்ஜ் ஹொட்ரொன் பகொறலடர்’ அறைந்துள்ள இடம் எது? 
அ. நியூயாா்க் 

ஆ. டஜனீவா  

இ. னசபீாியா 

ஈ. பாாிஸ் 

✓ உலகின் மிக ஆற்றல்வொய்ந்த துகள் சைொதியொன, ‘லொர்ஜ் ஹொட்ரொன் சைொதி’, இந்த ஆண்டு ஜூறல முதல் பசயல் ட 

உள்ளது. இது பஜனீவொவில் அறைந்துள்ள அணுவொரொய்ச்சிக்கொன ஐசரொப்பிய அறைப் ொல் உருவொக்கப் ட்டது.  

✓ ‘லொர்ஜ் ஹொட்ரொன் சைொதி’ என் து துகள்கறள ஆய்வதற்கொகக் கட்டப் ட்ட ஒரு ைொப ரும், சிக்கலொன எந்திரைொகும். 

இது இதுவறர அறியப் ட்டதிசலசய மிகச்சிறிய கட்டுைொனத்பதொகுதிகறள ஆயும்.  ரொைரிப்பு ைற்றும் சைம் டுத்தல் 

 ணிகளுக்கொக மூடப் ட்டு மூன்ைொண்டுகளுக்குப் பிைகு, சமீ த்தில் அது மீண்டும் பசயல் ொட்டுக்கு வந்தது. 
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செய்தித்தாள் நடப்பு நிகழ்வுகள்  

1. நூலகம் எனும் அறிவுக்கிடங்கு! 

“நொன் ைறைந்தபிைகு என் உடல்மீது ைலர் ைொறலகறள றவக்க சவண்டொம்; என் ைடிமீது புத்தகங்கறளப் 

 ரப்புங்கள்'” என்று புத்தகங்கள் மீதொன தன் தீரொசவட்றகறய பவளிப் டுத்தியவர் நொட்டின் முதல் பிரதைரொன 

ஜவொஹர்லொல் சநரு. புத்தகங்களொல் உயர்ந்தவர்கள் உலகில்  லர் உள்ளனர். 

அதுதொன் புத்தகங்களுக்கு உண்டொன சிைப்பு. உலகில் புத்தகங்களுக்கு எத்துறை சிைப்பு இருக்கிைசதொ அத்துறை 

ப ருறைபகொண்டறவயொக விளங்குகின்ைன நூலகங்கள். அறிவுக்கிடங்கொக, அறிவின் புறதயலொக அறவ 

பதொடர்ந்து இயங்கிவருகின்ைன. கடந்த கொலத்றதயும் நிகழ்கொலத்றதயும் இறைத்து எதிர்கொலத்றத உருவொக்கும் 

ஆற்ைல் றையங்களொக நூலகங்கள் திகழ்கின்ைன. 

உலகில் உள்ள நூலகங்களின் எண்ணிக்றக 26 லட்சம் 

ஆசியொவில் உள்ள நூலகங்களின் எண்ணிக்றக 19 லட்சம் 

இந்தியொவில் உள்ள நூலகங்களின் எண்ணிக்றக 15 லட்சம் 

அத்தறகய நூலகங்கள் குறித்து ஒரு  ொர்றவ... 

உலகின் முதல் நூலகம் 

* நிறுவப் ட்டது: கி.மு. 7-ஆம் நூற்ைொண்டு 

* ைத்திய கிழக்கின் நிசனவொ  குதியில் (தற்ச ொறதய இரொக்) அசிரிய ஆட்சியொளர் அசுர் னி ொல் என் வரொல் 

அறைக்கப் ட்டது. 

*  ண்றடய ைத்திய கிழக்கின் எழுத்துகளொல் ஆன சுைொர் 30,000 கல்பவட்டுகறளயும்  திவுகறளயும் 

பகொண்டிருந்தது. 

* அப்ச ொறதய அறிஞர்களின் கட்டுறரகளும் இடம்ப ற்றிருந்தன. 

நொகரிகங்களின் நூலகங்கள் 

உலகின்  ல்சவறு  குதிகளில் நொகரிகங்கள் சதொன்றி வளர்ந்தச ொது நூலகங்களும் வளர்ந்தன. 

அபலக்ஸொண்ட்ரியொ நூலகம், எகிப்து 

*கிரீஸ்,  ொரசீகம் (இன்றைய ஈரொன்), எகிப்து, இந்தியொ உள்ளிட்ட  குதிகறளச் சசர்ந்த சுைொர் 7,00,000 

ஆவைங்கள் இருந்தன. 

கலீஃப் அல்-அகம் நூலகம் 

* இடம்: சகொர்சடொவொ, ஸ்ப யின் 

* நிறுவப் ட்டது: 10-ஆம் நூற்ைொண்டு 

* 4,00,000-க்கும் அதிகைொன புத்தகங்கள் 

உலகின் மிகப்ப ரும் நூலகங்கள் 

பிரிட்டிஷ் நூலகம், லண்டன் 

* நிறுவப் ட்டது: 1973 

* புத்தகங்கள், இதழ்கள், நொளிதழ்கள் உள்ளிட்டவற்றின் எண்ணிக்றக: 17 சகொடி முதல் 20 சகொடி வறர 
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றலப்ரரி ஆஃப் கொங்கிரஸ், வொஷிங்டன், அபைரிக்கொ 

* நிறுவப் ட்டது: 1800 

* அபைரிக்கொவின் சதசிய நூலகைொக உள்ள நொடொளுைன்ை நூலகம் 

* புத்தகங்கள் உள்ளிட்டவற்றின் எண்ணிக்றக: 17 சகொடி 

ஷொங்கொய் நூலகம், சீனொ 

* நிறுவப் ட்டது: 1847 

* புத்தகங்கள் உள்ளிட்டவற்றின் எண்ணிக்றக: 5.6 சகொடி  

இந்தியொவின் முக்கிய,  றழறையொன நூலகங்கள் 

திருவனந்தபுரம் நூலகம், சகரளம் 

* நிறுவப் ட்டது: 1829 

* நிறுவியவர்: அரசர் ஸ்வொதி திருநொள் 

சரஸ்வதி ைகொல் நூலகம், தஞ்சொவூர் 

* நிறுவப் ட்டது: நொயக்க ைன்னர்கள் கொலம் 

நொட்டின்  ல்சவறு பைொழிகளில் எழுதப் ட்ட அரிய ஓறலச்சுவடிகள் இங்கு  ொதுகொக்கப் ட்டு வருகின்ைன. 

கன்னிைொரொ நூலகம், பசன்றன 

* நிறுவப் ட்டது: 1896 

* சதசிய புத்தக களஞ்சியங்களுள் ஒன்று. நொட்டில் பவளியொகும் அறனத்து நூல்கள், இதழ்கள், நொளிதழ்களின் ஒரு 

பிரதி இங்கு  ொதுகொக்கப் ட்டு வருகிைது. 

இந்திய சதசிய நூலகம், பகொல்கத்தொ 

* நிறுவப் ட்டது: 1836 

* புத்தகங்களின் எண்ணிக்றக: 26.41 லட்சம் 

* நொட்டுக்கு அர்ப் ணிப்பு: பிப்ரவரி 1, 1953 

* சதசிய புத்தக களஞ்சியங்களுள் ஒன்று. 

தில்லி ப ொது நூலகம் 

* நிறுவப் ட்டது: 1951 

* புத்தகங்களின் எண்ணிக்றக: 18 லட்சம். 

* ஹிந்தி, ஆங்கிலம், உருது,  ஞ்சொபி உள்ளிட்ட  ல்சவறு பைொழி நூல்கள் உள்ளன. 

சசஷொத்ரி நிறனவு நூலகம், ப ங்களூரு 

* நிறுவப் ட்டது: 1915 

* புத்தகங்களின் எண்ணிக்றக: 3 லட்சம் 

* விருது: ரொஜொ ரொம்சைொகன் ரொய் நூலக அைக்கட்டறள விருது (1999-2000) 
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2. ஆசிய  ளுதூக்குதல்: ஹர்ஷதொவுக்கு தங்கம் 

உஸ்ப கிஸ்தொனில் நறடப றும் ஆசிய யூத் ைற்றும் ஜூனியர்  ளுதூக்குதல் சொம்பியன்ஷிப்பில் இந்தியொவுக்கு 3 

 தக்கம் கிறடத்தது. இதில் ைகளிருக்கொன 45 கிசலொ பிரிவில் இந்தியொவின் அசத்தல் இளம் வீரொங்கறன ஹர்ஷதொ 

பகௌட் பைொத்தைொக 157 கிசலொ எறடறயத்தூக்கி முதலிடம் பிடித்து தங்கம் பவன்ைொர். அவர் ‘ஸ்னொட்ச்’ பிரிவில் 69 

கிசலொ, ‘கிளீன் & பஜர்க்’ பிரிவில் 88 கிசலொ எறடறயத் தூக்கினொர். இசத பிரிவில் களம்கண்ட ைற்பைொரு 

இந்தியரொன பசௌம்யொ சதவி 145 கிசலொ (63+82) எறடறயத் தூக்கி பவண்கலப்  தக்கம் ப ற்ைொர். 

இதில் ஹர்ஷதொ பகௌட் தூக்கிய எறடயொனது, கடந்த சை ைொதம் ஜூனியர் உலக சொம்பியன்ஷிப்பில் தங்கம் 

பவல்லும் முயற்சியின்ச ொது அவர் தூக்கிய எறடறயவிட 4 கிசலொ அதிகம் ஆகும். 

இதனிறடசய, ஆடவருக்கொன 49 கிசலொ எறடப்பிரிவில் இந்தியொவின் L தனுஷ், 185 கிசலொ (85+100) எறடறயத் 

தூக்கி 4-ஆவது இடம்பிடித்தொர். என்ைொலும், ‘ஸ்னொட்ச்’ பிரிவில் அவர் தூக்கிய 85 கிசலொ எறடக்கொக அவருக்கு 

அந்தப்பிரிவுக்கொன பவண்கலப் தக்கம் கிறடத்தது. ஆசிய ைற்றும் உலக  ளுதூக்குதல் சொம்பியன்ஷிப்பில் ஸ்னொட்ச், 

கிளீன் & பஜர்க், இரண்டும் சசர்த்து என மூன்று பிரிவுகளுக்கும் தனித்தனிசய  தக்கங்கள் வழங்கப் டுகின்ைன. 

ஒலிம்பிக்கில் ஒட்டுபைொத்தைொக ஒசர  தக்கம் ைட்டும் வழங்கப் டுகிைது. 

 

3.  ொரத் பகௌரவ் இரயில்கள் 

இந்தியொவின் வளைொன கலொச்சொர  ொரம் ரியம் ைற்றும் வரலொற்று சிைப்புமிக்க இடங்கறள இந்திய ைற்றும் உலக 

ைக்களுக்கு பவளிப் டுத்தும் சநொக்கத்துடன், ‘ ொரத் பகௌரவ் இரயில்கள்’ (சுற்றுலொ) பகொள்றகறய இந்திய ரயில்சவ 

அறைச்சகம் பவளியிட்டுள்ளது. 

இதுவறர இரண்டு  ொரத் பகௌரவ் இரயில்கள் பின்வரும்  குதிகளுக்கு இறடசய இயக்கப் டுகின்ைன. 

1) சகொயம்புத்தூர்-ைந்த்ரொலயம்-ஷீரடி-சகொயம்புத்தூர். 

2) தில்லி சப்தர்சங்-அசயொத்யொ- ொக்சர்-சனக்பூர் (சந ொளம்)-வொரைொசி-நொசிக்-ஓஸ்ப ட்-ரொசைசுவரம்-கொஞ்சிபுரம் 

- த்ரொசலம் சொறல-தில்லி சப்தர்சங். 

இந்தத்தகவறல, ைத்திய ரயில்சவத்துறை, தகவல் பதொடர்பு ைற்றும் மின்னணு ைற்றும் தகவல் பதொழில்நுட் த்துறை 

அறைச்சர் அஸ்வினி றவஷ்ைவ், இன்று ைக்களறவயில் சகள்வி ஒன்றுக்கு எழுத்துப்பூர்வைொக அளித்த  திலில் 

குறிப்பிட்டுள்ளொர். 
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