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1. NITI ஆய ோக்கின் 2021 – இந்தி  புதுமை கண்டுபிடிப்பு குறியீட்டில் முதலிடத்தில் உள்ள ைோநிலம் எது? 
அ. தமிழ்நாடு 

ஆ. கா்நாடகா  

இ. ககரளா 

ஈ. ததலுங்கானா 

✓ NITI ஆய ோக்கின் இந்தி  புதுமை கண்டுபிடிப்பு குறியீட்டில் (2021) கர்நோடகோ ததோடர்ந்து மூன்றோவது முமற ோக 

முதலிடத்மதப் பிடித்துள்ளது. இதன் முதல் பதிப்பு 2019 அக்யடோபரிலும் இரண்டோவது பதிப்பு 2021 ஜனவரியிலும் 

தவளியிடப்பட்டது. இந்தி ோ புதுமை கண்டுபிடிப்பு குறியீடோனது புத்தோக்க திறன்களின் அடிப்பமடயில் ைோநிலங்கள் 

ைற்றும் யூனி ன் பிரயதசங்கமள தரவரிமசப்படுத்துகிறது. ததலுங்கோனோ, ஹரி ோனோ ைற்றும் ைகோரோஷ்டிரோ 

ஆகி மவ சிறந்த ைோநிலங்களின் பட்டி லில் இரண்டோவது, மூன்றோவது ைற்றும் நோன்கோவது இடத்தில் உள்ளன. 

ைணிப்பூர், ‘வடகிழக்கு ைற்றும் ைமல க ைோநிலங்கள்’ பிரிவில் முதலிடத்மதயும், சண்டிகர், ‘யூனி ன் பிரயதசம் 

ைற்றும் நகரி  ைோநிலங்கள்’ பிரிவில் முதலிடத்மதயும் தவன்றன. 

2. அண்மைச் தசய்திகளில் இடம்பிடித்த, ‘போந்தி ோ ஆமை ’ அறிக்மகயுடன் ததோடர்புமட  துமற எது? 
அ. மக்களவை மற்றும் மாநிலங்களவையில் இட ஒதுக்கீடு 

ஆ. உள்ளாட்சி அவமப்புகளில் இட ஒதுக்கீடு  

இ. பதைி உயா்ைில் இட ஒதுக்கீடு 

ஈ. குவறந்தபட்ச ஆதரைு ைிவல 

✓ போந்தி ோ ஆமை த்தின் அறிக்மகம  ஏற்று, அந்த அறிக்மகயின்படி யதர்தமல நடத்துைோறு ைகோரோஷ்டிர ைோநில 

யதர்தல் ஆமை த்திற்கு உச்சநீதிைன்றம் உத்தரவிட்டுள்ளது. இது, ைோநிலத்தில் நடக்கும் உள்ளோட்சித்யதர்தலில் 

இதர பிற்படுத்தப்பட்ட வகுப்மபச்சோர்ந்த யவட்போளர்களுக்கு அரசி ல் ரீதி ோன இடஒதுக்கீட்டிற்கு வழிவகுக்கிறது. 

இதன்மூலம் அம்ைோநில உள்ளோட்சித்யதர்தலில் யவட்போளர்களுக்கு 27 சதவீத அரசி ல் இடஒதுக்கீடு கிமடக்கும். 

3. இந்தி ோவின் 15ஆவது குடி ரசுத்தமலவரோகத் யதர்ந்ததடுக்கப்பட்டவர்  ோர்? 
அ. யஷ்ைந்த் சின்ஹா 

ஆ. திதரௌபதி முா்மு  

இ. இராம்நாத் ககாைிந்த் 

ஈ. ஜகதீப் தங்கா் 

✓ நடந்து முடிந்த யதர்தலில் யதசி  ஜனநோ க கூட்டணியின் குடி ரசுத்தமலவர் யவட்போளர் திதரௌபதி முர்மு 64.03 

சதவீத வோக்குகள் தபற்று தவற்றிதபற்றோர். அவர் தனது யபோட்டி ோளரோன  ஷ்வந்த் சின்ஹோமவவிட 6,76,803 

வோக்குகள் தபற்று தவன்றுள்ளோர். திதரௌபதி முர்மு, இந்தி ோவின் குடி ரசுத்தமலவரோகத் யதர்ந்ததடுக்கப்பட்ட 

முதல் பழங்குடி சோர்ந்த அரசி ல் தமலவர் என்ற வரலோற்மறயும் உருவோக்கியுள்ளோர். 

4. சமீப தசய்திகளில் இடம்தபற்ற வோடமகத்தோய் (ஒழுங்குமுமற) சட்டம், 2021–உடன் ததோடர்புமட  நடுவண் 

அமைச்சகம் எது? 
அ. உள்துவற அவமச்சகம் 

ஆ. சுகாதாரம் மற்றும் குடும்ப நல அவமச்சகம்  

இ. தபண்கள் மற்றும் குழந்வதகள் கமம்பாட்டு அவமச்சகம் 

ஈ. தைளியுறைு அவமச்சகம் 
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✓ தச ற்மகக் கருத்தரிப்பு நுட்ப (ஒழுங்குமுமற) சட்டம், 2021 ைற்றும் வோடமகத்தோய் (ஒழுங்குமுமற) சட்டம், 2021 

ஆகி வற்றின்படி ைனித கருமுட்மடகமள இறக்குைதி தசய்வமத அரசோங்கம் தமடதசய்துள்ளது. இதமன அ ல் 

நோட்டு வர்த்தக இ க்குநரகம் அறிவித்துள்ளது. முன்னதோக, நலவோழ்வு ஆரோய்ச்சித்துமறயின் வழிகோட்டுதல்களின் 

அடிப்பமடயில் ஆரோய்ச்சி யநோக்கங்களுக்கோகத்தவிர யவறு எந்தக் கோரைங்களுக்கோகவும் ைனித கருமுட்மடகளின் 

இறக்குைதி தமடதசய் ப்பட்டது. 

5. சிறுத்மத ைற்றும் வனவுயிரிகள் போதுகோப்மப மீண்டும் ததோடங்குவதற்கோக கீழ்க்கோணும் எந்த நோட்டுடனோன 

புரிந்துைர்வு ஒப்பந்தத்தில் இந்தி ோ மகத ழுத்திட்டது? 

அ. ஆஸ்திகரலியா 

ஆ. நமீபியா  

இ. தகன்யா 

ஈ. கானா 

✓ புது தில்லியில் இந்தி  நடுவண் சுற்றுச்சூழல் அமைச்சரும் நமீபி  துமைப்பிரதைரும் புரிந்துைர்வு ஒப்பந்தத்தில் 

மகத ழுத்திட்டனர். இது ைத்தி  பிரயதசத்தில் உள்ள குயனோ யதசி  பூங்கோவில் எட்டுச் சிறுத்மதகமள மீண்டும் 

அறிமுகப்படுத்த வழிவகுக்கிறது. இப்புரிந்துைர்வு ஒப்பந்தம் வனவுயிரிகள் போதுகோப்பு ைற்றும் நிமல ோன பல்லுயிர் 

ப ன்போடு ஆகி வற்றில் ஒத்துமழப்மப உள்ளடக்கி து. இந்தி  வனவுயிரிகள் நிறுவனத்தில் வனவுயிரிகள் 

யைலோண்மை படிப்புகளில் நமீபி  ைோைவர்களுக்கு இந்தி ோ பயிற்சி ளிக்கும். 

6. நடுவண் சுற்றுச்சூழல் அமைச்சகைோனது கீழ்க்கோணும் எந்த ைோநிலம்/UT–இல் ‘ஹரி ோலி ையகோத்சவத்மத’ 

ஏற்போடு தசய்தது? 
அ. மகாராஷ்டிரா 

ஆ. புது தில்லி  

இ. உத்தர பிரகதசம் 

ஈ. பஞ்சாப் 

✓ சுற்றுச்சூழல், வனம் ைற்றும் கோலநிமல ைோற்ற அமைச்சகம் புது தில்லியில் ‘அமுதப் பெருவிழாவின்’ ஒருெகுதியாக 

‘ஹரி ோலி ையகோத்சவத்மத’ ஏற்போடு தசய்துள்ளது. ‘ஹரி ோலி ையகோத்சவம்’ என்பது ைரங்களின் முக்கி த்துவம் 

ைற்றும் வனப்போதுகோப்பு குறித்த விழிப்புைர்மவ ஏற்படுத்தும் ‘ைர விழோ’வோகும். ‘ஹரி ோலி ையகோத்சவம்’, ைோநில 

அரசுகள், கோவல்துமற அமைப்புகள் ைற்றும் தில்லியின் பள்ளிகளுடன் இமைந்து நடவுசோர் இ க்கங்கமள 

யைற்தகோள்வதற்கோக சுற்றுச்சூழல், வனம் ைற்றும் கோலநிமல ைோற்ற அமைச்சகத்தோல் ஏற்போடு தசய் ப்பட்டுள்ளது. 

7. அண்மைச் தசய்திகளில் இடம்பிடித்த, ‘வோரைோசி யபரறிவிப்பு’டன் ததோடர்புமட  துமற எது? 
அ. சுற்றுச்சூழல் 

ஆ. கல்ைி  

இ. ைிண்தைளி அறிைியல் 

ஈ. மருத்துை அறிைியல் 

✓ கல்வி அமைச்சகமும் பல்கமலக்கழக ைோனி க்குழுவும் இமைந்து வோரைோசியில் அகில போரதி  சிக்ஷோ சைகத்மத 

(ABSS) ஏற்போடு தசய்துள்ளன. உ ர்கல்வி குறித்த வோரைோசி யபரறிவிப்பு, ABSS–இன் எதிர்போர்க்கப்படும் விமளவு, 

இந்தி  உ ர்கல்வி ஆமை த்திற்கோன கோலவரிமசம  அறிவிக்கும். 

✓ இப்யபரறிவிப்பின் ைற்தறோரு கூறு ஆரோய்ச்சி, கண்டுபிடிப்பு ைற்றும் ததோழில்முமனவு (RIE) அமனத்து உ ர்கல்வி 

நிறுவனங்களுக்கும் அணுகக்கூடி தோக இருப்பமத உறுதிதசய்வதோகும். 
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8. ‘நியூஸ் இனிஷிய ட்டிவ் இந்தி ோ டிதரய்னிங் தநட்தவோர்க்’ என்பது எந்த நிறுவனத்தின் முமனவோகும்? 
அ. வமக்கராசாப்ட் 

ஆ. கூகுள்  

இ. அகமசான் 

ஈ. தமட்டா 

✓ 5 புதி  இந்தி  தைோழிகமள உள்ளடக்கும் வமகயில் கூகுள் தனது ‘கூகுள் தசய்திகள் முமனவு இந்தி ோ பயிற்சி 

வமல மைப்மப’ விரிவுபடுத்தியுள்ளது. கூகுளின் இம்முமனவோனது, இமை த்தில் பரவும் யபோலிச்தசய்திகமளக் 

மக ோளத் யதமவ ோன டிஜிட்டல் திறன்கமள பத்திரிக்மக ோளர்களுக்கும் தசய்தி நிறுவனங்களுக்கும் கற்பிக்க 

உதவுகிறது. இது இப்யபோது பஞ்சோபி, அஸ்ஸோமி, ஒடி ோ, குஜரோத்தி ைற்றும் ைமல ோளம் ஆகி  தைோழிகளில் 

கிமடக்கும். “Google News Initiative India Training Network” ஆனது நோன்கு ஆண்டுகளுக்கு முன்பு DataLeads உடன் 

இமைந்து ததோடங்கப்பட்டது. கூகுள் DataLeads உடன் இமைந்து Fact–Check அகோதமிம  ததோடங்கவுள்ளது. 

9. இந்தி ோவில், ‘முதலோவது இந்தி  கோல்நமடகள் நலவோழ்வு குறித்த உச்சிைோநோடு–2022’ நமடதபறும் இடம் 

எது? 
அ. புது தில்லி  

ஆ. சிக்கிம் 

இ. அருணாச்சல பிரகதசம் 

ஈ. கா்நாடகா 

✓ ைத்தி  மீன்வளம், கோல்நமட பரோைரிப்பு ைற்றும் போல்வளத்துமற அமைச்சர் புருய ோத்தம் ரூபோலோ, இந்தி ோவில், 

முதலோவது கோல்நமடகள் நலவோழ்வுகுறித்த உச்சிைோநோட்மடத் ததோடங்கிமவத்தோர். இந்த முதலோவது கோல்நமடகள் 

நலவோழ்வுகுறித்த உச்சிைோநோடு – 2022 ஆனது புது தில்லியில் நமடதபற்றது. இது இந்தி  உைவு ைற்றும் உழவு 

அமைப்பு (ICFA) ைற்றும் அக்ரிகல்ச்சர் டுயட குழுைத்தோல் ஏற்போடு தசய் ப்பட்டது. 

10. கூடங்குளத்தில் உள்ள அணுமின்னுற்ெத்தி நிமல த்திற்கு ததோழில்நுட்பம் வழங்குவதற்கோன ஒப்பந்தத்தில் 

மகத ழுத்திட்ட நோடு எது? 
அ. அதமாிக்கா 

ஆ. ரஷ்யா  

இ. பிரான்ஸ் 

ஈ. இஸ்கரல் 

✓ கூடங்குளம் அணுமின்னுற்ெத்தி நிமல த்தின் (KNPP) நோன்கு மின்னுற்பத்தி அலகுகளுக்கு ததர்யைோகப்பிள்கமள 

வழங்குவதற்கு உருசி  அணுவோற்றல் நிறுவனைோன Rosatom State Corporation–இன் ஒரு பிரிவு ஒப்பந்தத்தில் 

மகத ழுத்திட்டுள்ளது. LUCH அறிவி ல் த ோரிப்பு சங்கம், Rosatom–இன் ஆரோய்ச்சி ைற்றும் வளர்ச்சி பிரிவின் ஒரு 

பகுதி ோன NPP, தச ற்முமற உபகரைங்களின் தவப்பக்கட்டுப்போட்டிற்கோக வடிவமைக்கப்பட்ட புதி  உைரிகமள 

வழங்கும். 
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செய்தித்தாள் நடப்பு நிகழ்வுகள்  

1. உழவர் இரயில் திட்டம் 

2020 ஆக.7ஆம் யததி ததோடங்கப்பட்ட உழவர் இரயில் யசமவ, கடந்த ஜூன்.30ஆம் யததி வமர 2,359 உழவர் 

இரயில் யசமவகமள இரயில்யவ இ க்கியுள்ளது. தவங்கோ ம், வோமழப்பழம், உருமளக்கிழங்கு, இஞ்சி, பூண்டு, 

ைோம்பழம், திரோட்மச, ைோதுமள, ஆரஞ்சு, சப்யபோட்டோ, எலுமிச்மச, குமடமிளகோய், முட்மடக்யகோஸ், கோலிபிளவர் 

உள்ளிட்ட அழுகும் தபோருட்கமள சுைோர் 7.9 இலட்சம் டன்கள் வமர ஏற்றிச்தசன்றுள்ளது. 

 

2. இந்தி  வம்சோவளி யபரோசிரி ருக்கு சர்வயதச எரிசக்தி விருது 

இந்தி  வம்சோவளிம ச் யசர்ந்த யபரோசிரி ர் தகௌசிக் இரோஜயசகரோவுக்கு ைதிப்புமிக்க சர்வயதச எரிசக்தி விருது 

கிமடத்துள்ளது. 

தகௌசிக் இரோஜயசகரோ, ஹூஸ்டன் பல்கமலக்கழகத்தில் தபோறியி ல் யபரோசிரி ரோகப் பணி ோற்றி வருகிறோர். 

இவருக்கு மிகவும் ைதிப்புமிக்கதோக கருதப்படும் சர்வயதச எரிசக்தி விருது வழங்கப்பட்டுள்ளது. யபோக்குவரத்து மின் 

ை ைோக்கம், எரிசக்தி தச ல்திறன் ததோழில்நுட்பம், மின்னுற்பத்தியின்யபோது கரி மில வோயு தவளிய ற்றத்மதக் 

குமறப்பதில் மிகச்சிறந்த பங்களிப்மப வழங்கி தற்கோக இரோஜயசகரோவுக்கு இந்த விருது வழங்கப்பட்டுள்ளது. 

 

3. முதல் ையலரி ோ தடுப்பூசி: ஆப்பிரிக்கோவில் அறிமுகம் 

தபோதுைக்களுக்குச் தசலுத்துவதற்கோக அங்கீகரிக்கப்பட்டுள்ள உலகின் முதல் ையலரி ோ தடுப்பூசிம  உலக சுகோதோர 

அமைப்பு (WHO) ைோலோவி, கோனோ, தகன் ோ ஆகி  3 ஆப்பிரிக்க நோடுகளில் அறிமுகப்படுத்தியுள்ளது. 

கிளோக்யஸோஸ்மித்கிமளன் நிறுவனத்தோல் த ோரிக்கப்படும், ‘ைஸ்கிரிக்ஸ் - Mosquirix’ என்ற அந்தத்தடுப்பூசி 30% 

ைட்டும் ையலரி ோமவக் கட்டுப்படுத்தும் திறன்தகோண்டது. யைலும், அத்தடுப்பூசிம  நோன்கு தவமைகள் தசலுத்திக் 

தகோள்ளயவண்டும். எதிர்போர்த்தமதவிட அதிக விமலயும் மிகவும் குமறவோன தச ல்திறமனக் தகோண்டுள்ளதோல் 

இந்தத்தடுப்பூசிக்கு அளித்து வந்த நிதி ஆதரமவ விலக்கிக்தகோள்வதோக பில் & தைலிண்டோ யகட்ஸ் அறக்கட்டமள 

அறிவித்துள்ளது. 
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