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1. அனைத்து மகளிர் கூட்டுறவு வங்கினை அனமப்பதற்காக ததலுங்காைாவுடைாை புரிந்துணர்வு ஒப்பந்தத்தில் 

னகதைழுத்திட்டுள்ள மாநிலம் எது? 
அ. ஆந்திர பிரததசம் 

ஆ. இராஜஸ்தான்  

இ. கா்நாடகா 

ஈ. பஞ்சாப் 

✓ ததலுங்காைா மாநில அரசாங்கத்தின் ஸ்திரீ நிதி கடன் கூட்டுறவு கூட்டனமப்புடைாை இராஜஸ்தான் புரிந்துணர்வு 

ஒப்பந்தத்தில் னகதைழுத்திட்டது. ததலுங்காைா மாநிலத்தின் ஸ்திரீ நிதி மாதிரியில், ராஜஸ்தானில் முதல் அனைத்து 

மகளிர் கூட்டுறவு வங்கினை அனமப்பதத இதன் த ாக்கம். ‘இராஜஸ்தான் மகிளா நிதி’ நிதிைமாைது சுை-உதவிக் 

குழுக்களில் உள்ள தபண்களுக்காக மட்டும் மகளிர் சுை உதவிக்குழுக்களால் இைக்கப்படுகிறது. 

2. குஜராத் மாநிலத்தில்  னடதபறும் 36ஆவது ததசிை வினளைாட்டு – 2022இல் இடம்தபறுகிற விலங்கு எது? 
அ. காண்டாமிருகம் 

ஆ. சிங்கம்  

இ. புலி 

ஈ. யானன 

✓ 2022ஆம் ஆண்டு தசப்.27 முதல் அக்.10ஆம் தததி வனர 36ஆவது ததசிை வினளைாட்டுப் தபாட்டிகனள  டத்த 

குஜராத் மாநிலம் அங்கீகரிக்கப்பட்டுள்ளது. ததசிை வினளைாட்டுப் தபாட்டிகளின் கனடசிப் பதிப்பு 2015ஆம் ஆண்டு 

தகரளாவில்  டத்தப்பட்டது. கிர் சிங்கம் மற்றும் சர்தார் வல்லபாய் பதடலின் ஒற்றுனம சினல ஆகிைனவ இதன் 

இலச்சினையில் காணப்படுகின்றை. இந்திை ஒலிம்பிக் சங்கமாைது ஏழு ஆண்டுகளுக்குப் பிறகு தபாட்டினை 

 டத்துவதற்காை குஜராத் மாநிலத்தின் முன்தமாழினவ ஏற்றுக்தகாண்டது. 

3. பாலஸ்தீை அகதிகளுக்காை ஐ ா பிரிவின் (UNRWA) தனலனமைகம் அனமந்துள்ள இடம் எது? 
அ. ஜஜனீவா 

ஆ. பாாிஸ் 

இ. அம்மான் மற்றும் காசா  

ஈ. ஏருசதலம் 

✓ பாலஸ்தீை அகதிகளுக்காை ஐ ா பிரிவின் (UNRWA) தனலனமைகம் பாலஸ்தீனிை ஆனணைத்தின் அம்மான், 

தஜார்டான் மற்றும் காசாவில் உள்ளது. இது 1949இல் நிறுவப்பட்டது. பாலஸ்தீனிை அகதிகளின் நிவாரணம் மற்றும் 

மனித வளர்ச்சிக்கு ஆதரவளிக்கும் இந்த ஐ ா பிரிவிற்கு இந்திைா சமீபத்தில் $2.5 மில்லிைன் அதமரிக்க டாலர்கனள 

வழங்கிைது. 2018 முதல், இந்திை அரசு, UNRWA-க்கு $20 மில்லிைன் அதமரிக்க டாலர்கனள வழங்கியுள்ளது. 

4. உலக வங்கியின் தனலனமப் தபாருளாதார நிபுணராக நிைமிக்கப்பட்டுள்ள இந்திைப் தபாருளாதார நிபுணர் ைார்? 
அ. இரகுராம் இராஜன் 

ஆ. உா்ஜித் பதடல் 

இ. இண்டா்மிட் கில்  

ஈ. விரால் ஆச்சாா்யா 
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✓ உலக வங்கிைாைது இண்டர்மிட் கில்னல தனலனமப் தபாருளாதார நிபுணராகவும், வளர்ச்சிப் 

தபாருளாதாரத்திற்காை மூத்த துனணத் தனலவராகவும் நிைமித்துள்ளது. தகௌசிக் பாசுவுக்குப் பிறகு, உலக 

வங்கியின் தனலனமப் தபாருளாதார நிபுணராை இரண்டாவது இந்திைர் இண்டர்மிட் கில் ஆவார். இது  டுத்தர 

மற்றும் குனறந்த வருமாைம் தகாண்ட  ாடுகளுக்கு கடன் வழங்கும் ஒரு சர்வததச நிதி நிறுவைம் ஆகும். 

5. பள்ளிக்கரனண சதுப்புநிலம் மற்றும் பிச்சாவரம் சதுப்புநிலம் ஆகிைனவ அனமந்துள்ள மாநிலம் எது? 

அ. தமிழ்நாடு  

ஆ. ஹிமாச்சல பிரததசம் 

இ. அஸ்ஸாம் 

ஈ. குஜராத் 

✓ தமிழ் ாட்டில் கரிக்கிளி பறனவகள் சரணாலைம் பள்ளிக்கரனை சதுப்புநிலக்காடு, பிச்சாவரம் சதுப்புநிலக்காடு 

ஆகிைனவ உட்பட 5 இடங்கனள, ராம்சர் எைப்படும் சர்வததச முக்கிைத்துவம் வாய்ந்த புதிை இடங்களாக இந்திைா 

அறிவித்துள்ளது. மிதசாரமில் பாலா சதுப்புநிலம், மத்திை பிரததசத்தில் சாக்கிை சாகர் சதுப்புநிலம் ஆகிைனவ மற்ற 

இரண்டு புதிை இடங்களாகும். இத்துடன் ராம்சர் இடங்களின் எண்ணிக்னக 49-லிருந்து 54-ஆக அதிகரித்துள்ளது. 

6. அைல் ாட்டு வர்த்தக இைக்கு ரகமாைது (DGFT) சமீபத்தில் PIMS-ஐ அறிமுகப்படுத்திைது. இதில், ‘PIMS’ என்பதன் 

விரிவாக்கம் என்ை? 
அ. Product Import Monitoring System 

ஆ. Paper Import Monitoring System  

இ. Prior Information Monitoring System 

ஈ. Prohibited Goods Import Monitoring System 

✓ அைல் ாட்டு வர்த்தக இைக்கு ரகமாைது (DGFT) Paper Import Monitoring System (PIMS)-ஐ அறிமுகப்படுத்தியுள்ளது. 

DGFT முதன்னம காகிதப் தபாருட்களுக்காை இறக்குமதிக் தகாள்னகனை ‘கட்டற்றது’ என்பதிலிருந்து ‘PIMS-இன் 

கீழ் கட்டாைப்பதிவுக்குட்பட்டு கட்டற்றது’ என்று திருத்தியுள்ளது. இம்முனற 2022 அக்.1 முதல்  னடமுனறக்கு வரும். 

PIMS-இன்படி, ஒரு இறக்குமதிைாளர் இனணை முனறனமயில் தானிைங்கி பதிவு எண்னணப்தபறதவண்டும். 

7. அைல் ாட்டு வர்த்தகக் தகாள்னகக்காை ஆதலாசனைக் குழுவாை ‘வர்த்தக வாரிைம்’ ைார் தனலனமயின் கீழ் 

உள்ளது? 
அ. பிரதமா் 

ஆ. ஜவளிவிவகார அனமச்சா் 

இ. வணிகம் மற்றும் ஜதாழிற்துனற அனமச்சா்  

ஈ. நிதி அனமச்சா் 

✓ அைல் ாட்டு வர்த்தகக் தகாள்னக குறித்த ஆதலாசனைக் குழுவாை ‘வர்த்தக வாரிைம்’ ஆைது வர்த்தகம் மற்றும் 

ததாழிற்துனற அனமச்சரின் தனலனமயில் உள்ளது. இதில் மாநிலங்கள், யூனிைன் பிரததசங்கள் மற்றும் தபாது 

மற்றும் தனிைார் துனறகனளச் தசர்ந்த மூத்த அதிகாரிகள் பங்தகற்பாளர்களாக உள்ளைர். தபரிை மற்றும் சிறிை 

நிறுவைங்கள் உட்பட பல்தவறு துனறகனளச் தசர்ந்த 29 அதிகாரப்பூர்வமற்ற உறுப்பிைர்கனள வர்த்தக 

வாரிைத்திற்கு இந்திை அரசாங்கம் பரிந்துனரத்துள்ளது. 
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8. பிரதமர் தமாடி எந்த மாநில சட்டசனபயின் நூற்றாண்டு நினைவுத்தூனண சமீபத்தில் (ஜூனல 2022) திறந்து 

னவத்தார்? 
அ. உத்தர பிரததசம் 

ஆ. பீகாா்  

இ. குஜராத் 

ஈ. மகாராஷ்டிரா 

✓ பீகார் சட்டமன்றக் கட்டிடத்தின் நூற்றாண்டு விழாவின் நினறனவக் குறிக்கும் வனகயில், பீகார் சட்டமன்றத்தின் 

நூற்றாண்டு நினைவுத்தூனணப் பிரதமர்  தரந்திர தமாடி சமீபத்தில் திறந்து னவத்தார். நூற்றாண்டு தூணுக்காை 

அடிக்கல்னல இந்திைக் குடிைரசுத்தனலவர் இராம் ாத் தகாவிந்த் கடந்த ஆண்டு அக்.21 அன்று  ாட்டிைார். தூணின் 

அருகில் அனமந்துள்ள ததாட்டத்திற்கு, ‘சதாப்தி ஸ்மிருதி உதைன்’ எைப்பிரதமர் அதிகாரப்பூர்வமாக தபைர்சூட்டுவார். 

9. அண்னமயில் இந்திைாவிற்காக தங்கப்பதக்கம் தவன்ற அர்ஜுன் பாபுதா, தமஹுலி தகாஷ் மற்றும் துஷார் மாதை 

ஆகிதைார் சார்ந்த வினளைாட்டு எது? 
அ. பளு துூக்குதல் 

ஆ. துப்பாக்கி சுடுதல்  

இ. குத்துச்சண்னட 

ஈ. வாள்சண்னட 

✓ தடாக்கிதைா ஒலிம்பிக்கில் தவள்ளி தவன்ற அதமரிக்காவின் லூகாஸ் தகாதசனிஸ்கினை வீழ்த்தி இந்திைாவின் 

அர்ஜுன் பாபுதா தைது முதல் சர்வததச துப்பாக்கி சுடுதல் வினளைாட்டு கூட்டனமப்பு (ISSF) உலகக்தகாப்னப 

அரங்கில் தங்கம் தவன்றார். தகாரிைாவின் சாங்வான்  கரில் சாம்பிைன்ஷிப் தபாட்டி  னடதபற்று வருகிறது. உலகக் 

தகாப்னப 10 மீ ஏர் னரபிள் கலப்பு பிரிவில் தமஹுலி தகாஷ் மற்றும் துஷார் மாதை ஆகிதைார் தங்கம் தவன்றைர். 

10. எம்மி விருதுகளில் சிறந்த  ாடகத்திற்காக பரிந்துனரக்கப்பட்ட முதல் ஆங்கிலம் தமாழி சாராத ததாடர் எது? 
அ. ஸ்குவிட் தகம்  

ஆ. ஃதபாா்ப்னரஜடல்ஜசன் 

இ. ஸ்னபரல் 

ஈ. எல்’இம்தபாஸ்ஷா் 

✓ 74ஆவது பினரம் னடம் எம்மி விருதுகளுக்காை பரிந்துனரகள் அண்னமயில் அறிவிக்கப்பட்டை. கனல மற்றும் 

தபாழுதுதபாக்கிற்காை அதமரிக்க விருது இது. இதில் ‘சக்ஷஷன்’ அதிக பரிந்துனரகனளப் (25) தபற்றது. ததன் 

தகாரிை  ாடகமாை ஸ்குவிட் தகம் 14 பரிந்துனரகனளப் தபற்றது மற்றும் எம்மி விருதுகளில் சிறந்த  ாடகத்திற்காக 

பரிந்துனரக்கப்பட்ட முதல் ஆங்கிலம் தமாழி சாராத ததாடராகவும் அது ஆைது. 

 

செய்தித்தாள் நடப்பு நிகழ்வுகள்  

1. `28,732 தகாடிக்கு ஆயுதங்கள் தகாள்முதல்: பாதுகாப்பு அனமச்சகம் ஒப்புதல் 

இலகுரக தானிைங்கி துப்பாக்கி, ஆளில்லா சிறிைரக விமாைங்கள் (டிதரான்), குண்டு துனளக்காத ஆனட உள்ளிட்ட 

ஆயுதங்கள் மற்றும் பாதுகாப்பு உபகரணங்கனள `28,732 தகாடி மதிப்பில் தகாள்முதல் தசய்வதற்கு பாதுகாப்புத் 

துனற அனமச்சகம் ஒப்புதலளித்தது. 
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பாதுகாப்புத்துனற அனமச்சர் இராஜ் ாத் சிங் தனலனமயிலாை பாதுகாப்புத்துனற தகாள்முதல் கவுன்சில் (டிஏசி) 

இதற்காை ஒப்புதனல அளித்துள்ளது. கிழக்கு லடாக்கில் சீைாவுடன் 2 ஆண்டுகளுக்கும் தமலாக தமாதல் தபாக்கு 

நிலவிவரும் சூழலில், இந்த ஒப்புதல் அளிக்கப்பட்டுள்ளது. 

 

2. 240 கனலச் தசாற்களுக்கு வல்லு ர் குழு ஒப்புதல் 

தமிழக அரசின் அகரமுதலித் திட்ட இைக்ககம் சாாாா்பில் தசவ்வாய்க்கிழனம  னடதபற்ற தமிழ்க் கனலக்கழகத்தின் 

114-ஆவது கூட்டத்தில் 240 கனலச் தசாற்களுக்கு ஒப்புதல் அளிக்கப்பட்டுள்ளது. 

Actinotherapy - கதிரிை மருத்துவம்; Airbyte - தரவல் ததாகுப்பி; Awesome sauce -  றுஞ்சுனவச் சாறு; Blogpost - 

வனலப்பூப்பதிவு; Depth sensor - ஆழம் உணரி; Hospitality staff - விருந்ததாம்பல் ஊழிைர்; Jumpsuit - காப்புனட 

ஆகிைனவ உள்பட 240 தமிழ்க்கனலச்தசாற்களுக்கு வல்லு ர் குழு ஏற்பளித்துள்ளது எை அதில் 

ததரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. 

 

3. சிங்கப்பூரில் 11-ஆவது உலகத் தமிழாராய்ச்சி மா ாடு அடுத்த ஆண்டு தம மாதம்  னடதபறும் 

உலகத்தமிழாராய்ச்சி மன்றம் சார்பில் 11-ஆவது உலகத்தமிழாராய்ச்சி மா ாடு அடுத்த ஆண்டு தம மாதம் 26, 27, 28 

ஆகிை  ாள்களில் சிங்கப்பூரில்  னடதபறவுள்ளது. இந்த மா ாட்டுக்காை அறிமுகக் கூட்டம் தசன்னை 

பத்திரினகைாளர் மன்றத்தில்  னடதபற்றது. 2019-ஆம் ஆண்டு அதமரிக்காவின் சிகாதகாவில் 10-ஆவது உலகத் 

தமிழாராய்ச்சி மா ாடு  னடதபற்றது. 

 

4. பள்ளிக்கரனண, பிச்சாவரம் சதுப்புநிலங்கள் ‘ராம்சர்’ பட்டிைலில் இனணப்பு 

தமிழ் ாட்டின் பள்ளிக்கரனண, பிச்சாவரம், கரிக்கிளி உள்ளிட்ட ஐந்து சதுப்புநிலங்கள் சர்வததச பாதுகாப்புக்காை 

‘ராம்சர்’ பட்டிைலில் இனணக்கப்பட்டுள்ளை. 

சுற்றுச்சூழனலப் பாதுகாப்பதில் சதுப்புநிலங்கள் முக்கிைப்பங்கு வகிக்கின்றை. அச்சதுப்புநிலங்களின் பாதுகாப்னப 

உறுதிதசய்வதற்காக ஈரானில் உள்ள ராம்சர்  கரில் 1971-ஆம் ஆண்டு சர்வததச ஒப்பந்தம் னகதைாப்பமாைது. அந்த 

ஒப்பந்தத்தின்கீழ் சர்வததச அளவில் முக்கிைத்துவம் வாய்ந்த சதுப்புநிலங்கனளக் கூடுதல் கவைஞ்தசலுத்தி 

பாதுகாக்க உறுதிதைற்கப்பட்டது. முக்கிைமாக, சதுப்புநிலங்களின் அழினவத் தடுப்பதற்காை  டவடிக்னககனள 

தமற்தகாள்ள  ாடுகள் உறுதிதைற்றை. 

ராம்சர் பட்டிைலில் இந்திைாவில் உள்ள 49 சதுப்புநிலங்கள் ஏற்தகைதவ இனணக்கப்பட்டுள்ளை. இந்நினலயில், 

தமிழ் ாட்டில் உள்ள பள்ளிக்கரனண சதுப்புநிலம், பிச்சாவரம் சதுப்புநிலம், கரிக்கிளி பறனவகள் சரணாலைம் 

ஆகிைனவயும் மித ாரத்தின் பாலா சதுப்புநிலம், மத்திை பிரததசத்தின் சாக்ை கர் சதுப்புநிலம் ஆகிைனவயும் ராம்சர் 

பட்டிைலில் புதிதாக தசர்க்கப்பட்டுள்ளை. இத்துடன் இந்திைாவில் உள்ள ராம்சர் சதுப்புநிலங்களின் எண்ணிக்னக 

54-ஆக அதிகரித்துள்ளது. 

ராம்சர் ஒப்பந்தம் னகதைாப்பமாை பிப்ரவரி 2-ஆம் தததிைாைது ‘சர்வததச சதுப்புநில திைமாக’ தகாண்டாடப்பட்டு 

வருவது குறிப்பிடத்தக்கது. 
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