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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 ஒதுக்கீ டு
ஆ. உள்ளாட்சி அவமப்புகளில் இட ஒதுக்கீ டு 
இ. பதைி உயா்ைில் இட ஒதுக்கீ டு
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. ஜகதீ ப் 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
அமைச்சகம் எது?

நடுவண்

அ. உள்துவற அவமச்சகம்
ஆ. சுகாதாரம் மற்றும் குடும்ப நல அவமச்சகம் 
இ. தபண
் கள் மற்றும் குழந்வதகள் கமம்பாட்டு அவமச்சகம்
ஈ. தைளியுறைு அவமச்சகம்

நடப்பு நிகழ்வுகள்
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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. ஆஸ
் திகரலியா
ஆ. நமீ பியா 
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. ைிண
் தைளி 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.

நடப்பு நிகழ்வுகள்
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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. பிரான்ஸ
்
ஈ. இஸ
் கரல்

✓ 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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ாடி நாள்’ க ாண்டாடப்படுகிற நாள் எது?

அ. ஜூலை.18
ஆ. ஜூலை.22 
இ. ஜூலை.24
ஈ. ஜூலை.25

✓ ஒவ்த ார் ஆண்டும், ஜூலை.22 அன்று இந்தியா தேசிய க ாடி நாலைக் க ாண்டாடுகிறது. 1947ஆம் ஆண்டு இதே
நாளில், இந்திய அரசியைலைப்பு அல தேசியக்க ாடிலய ஏற்றுக்க ாண்டது. 1947 ஜூலை.22–இல் இந்திய
அரசியைலைப்பு அல யின் உறுப்பினர் ள் தில்லியில் உள்ை அரசியைலைப்பு ைண்டபத்தில் கூடியதபாது, சுேந்திர
இந்தியாவுக் ான தேசியக்க ாடிலய ஏற்றுக்க ாள் ேற் ான ஜ ஹர்ைால் தநருவின் தீர்ைானத்லே அவ் ல
சட்டசலப முேலில் வி ாதித்ேது.

2. ‘பிரேைர்

ய

ந்ேனா தயாஜனா’வின் பயனாளி ள் யார்?

அ. பள்ளி மாணவா்கள்
ஆ. மூத்த குடிமக்கள் 
இ. வறுலமக்ககாட்டிற்குக் கீ ழுள்ள பபண
் கள்
ஈ. MSME–கள்

✓ பிரேைர்

ய ந்ேனா தயாஜனா ானது 2017 ஜூலை.21 அன்று கோடங் ப்பட்டது. இந்ேத் திட்டம் கோடங் ப்பட்டு
சமீபத்தில் அேன் ஐந்ோைாண்லட நிலறவுகசய்ேது. இத்திட்டத்தின்கீழ், 60 யதுக்கு தைற்பட்ட மூத்ே குடிைக் ள்
கைாத்ேைா முேலீடு கசய் தோடு ைாோந்திர அல்ைது ஆண்டு முலறயில் ஓய்வூதியம் கபறைாம். PMVVY ஆனது
2023 ைார்ச்.31 லர நீட்டிக் ப்பட்டுள்ைது. டந்ே 2020ஆம் ஆண்டின் திருத்ேைானது, 2020–21ஆம் ஆண்டிற்கு
ஆண்டுக்கு 7.40 சேவீேம் என்ற நிச்சயைான ரு ாய் விகிேத்லே அனுைதிக்கிறது. இந்ே விகிேம் ஒவ்த ார்
ஆண்டும் மீட்டலைக் ப்படும்.

3. ஆசிய

ைர்ச்சி

ங்கியின் (ADB) சமீபத்திய ைதிப்பீட்டின்படி, 2022–23–க் ான இந்தியாவின்

ைர்ச்சி ணிப்பு

என்ன?
அ. 7.2 % 
ஆ. 7.8 %
இ. 8.0 %
ஈ. 8.2 %

✓ ஆசிய

ைர்ச்சி ங்கி இந்தியாவின் கபாருைாோர ைர்ச்சிலய 7.2% ஆ க் ணித்துள்ைது. எதிர்பார்த்ேலே விட
அதி பணவீக் ம் ைற்றும் பண இறுக் ம் இதற்கான ாரணங் ைா தைற்த ாள் ாட்டப்பட்டுள்ைன. இது 2023–
24ஆம் ஆண்டிற் ான GDP ைர்ச்சி ைதிப்பீட்லட முன்னர் ைதிப்பிடப்பட்ட 8%–இலிருந்து 7.8%–ஆ க்குலறத்ேது.

4. சமீபத்தில் நாஸ்

ாம் அலைத்ே, ‘டிஜி ானி ால் கசன்டருக்கு’ நிதியளிக்கிற கோழில்நுட்ப நிறு னம் எது?

அ. லமக்க ாசாப்ட்
ஆ. கூகிள் 
இ. டுவிட்டா்
ஈ. பமட்டா
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✓ நாஸ் ாம் அறக் ட்டலை, கபண் வி சாயி ள் ேங் ள்

ணி த்லே அதி ரிக் உேவும் ல யில், “டிஜி ானி ால்
கசன்டர்” என்ற அலைப்பு லையத்லே அலைத்துள்ைது. இது இைாப தநாக் ற்ற இந்திய த ைாண் ணி
ல்லுநர்
சங் த்துடன் (ISAP) இலணந்து அலைக் ப்பட்டுள்ைது. ஹிைாச்சை பிரதேசம், உத்ேர ண்ட், உத்ேர பிரதேசம், பீ ார்,
ஹரியானா ைற்றும் இராஜஸ்ோன் ஆகிய 6 ைாநிைங் ளிலுள்ை 20,000 கிராைப்புற கபண் கோழில்முலனத ாலரச்
கசன்றலட ேற் ா இந்ேத்திட்டம் ஒரு தசாேலன அடிப்பலடயில் இயக் ப்படுகிறது. இந்ேத் திட்டத்திற்கு கூகுள்
நிறு னம் நிதியளித்துள்ைது.

5. முக்ோர்

அப்பாஸ் நக்விக்குப்பிறகு நடு ண் சிறுபான்லை வி
ஏற்றுக்க ாண்ட ர் யார்?

ாரங்கள் அலைச்ச த்தின் கூடுேல் கபாறுப்லப

அ. பியூஷ் ககாயை்
ஆ. ஸ
் மிருதி இ ானி 
இ. ஜிகதந்தி சிங்
ஈ. இ ாஜ்நாத் சிங்

✓ நடு ண் கபண் ள் & குைந்லே ள் தைம்பாட்டுத்துலற அலைச்சர் ஸ்மிருதி இரானி, நடு ண் சிறுபான்லையினர்
நைத்துலற அலைச்ச த்தின் கூடுேல் கபாறுப்லப ஏற்றார். நடு ண் அலைச்சரல யிலிருந்து பேவிவிைகிய முக்ோர்
அப்பாஸ் நக்வியிடம் இருந்து அ ர் அப்கபாறுப்பிலன ஏற்றார். ேற்தபாது உள்நாட்டு ான்தபாக்கு ரத்து அலைச்ச
கபாறுப்பிலிருக்கும் நடு ண் அலைச்சர் தஜாதிராதித்ய சிந்தியா, நடு ண் எஃகு அலைச்ச த்தின் கூடுேல்
கபாறுப்லப ஏற்றுக்க ாண்டார்.

6. எந்ே

ந ரத்தில், சு ாமி இராைானுஜாச்சாரியாரின், ‘அலைதியின் சிலை’லய உள்துலற அலைச்சர் அமித் ஷா
திறந்துல த்ோர்?
அ. அம ாவதி
ஆ. பபங்களூரு
இ. ஸ்ரீ நகா் 
ஈ. பூாி

✓ ஜம்மு ாஷ்மீர் ைாநிைம் ஸ்ரீந ரில் சு ாமி இராைானுஜாச்சாரியாரின், ‘அலைதியின் சிலை’லய உள்துலற அலைச்சர்
அமித் ஷா திறந்து ல த்ோர். இராைானுஜாச்சாரியார் ஒரு த ே ேத்து ஞானி ைற்றும் சமூ சீர்திருத்ே ாதி என்று
ருேப்படுகிறார். அ ர் இந்தியா முழு தும் பயணம் தைற்க ாண்டு, சைத்து ம் ைற்றும் சமூ நீதிலய ஆேரித்ோர்.
இராைானுஜாச்சாரியார் பக்தி இயக் த்திற்கு புத்துயிர் அளித்ேேற் ா அறியப்பட்ட ர்.

7. இந்திய அரசாங்

ம் சமீபத்தில் எந்ேப் பைம் குறித்து, ‘தேசிய ைாநாட்லட’ ஏற்பாடு கசய்ேது?

அ. மாங்கனி
ஆ. டி ாகன் பழம் 
இ. ைிச்சி
ஈ. அன்னாசி

✓ த ைாண்லை ைற்றும் வி சாயி ள் நை அலைச்ச ம், ‘டிரா ன் பை தேசிய ைாநாட்லட’ ஏற்பாடு கசய்ேது. டிரா ன் பை
சாகுபடிலய ஊக்குவிக் நடு ணரசு முடிவுகசய்துள்ைது. அது, “சூப்பர் பைம்” என்றும் அலைக் ப்படுகிறது. ேற்தபாது,
இந்ே அயல்நாட்டு பைம், 3,000 கஹக்தடரில் பயிரிடப்பட்டு ருகிறது; ஐந்ோண்டு ளில் அேன் சாகுபடிலய 50,000
கஹக்தடரா அதி ரிக் திட்டம் உள்ைது. குஜராத் ைற்றும் ஹரியானா ைாநிை அரசு ள் இந்ே டிரா ன் பைங் லைப்
பயிரிடு ேற்கு ஏற் னத ஊக் த்கோல
ைங்கியுள்ைன.
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த்தின் அறிக்ல யின்படி, 2021–இல் இந்தியா ால் எத்ேலன விைங்கினங் ள்

தசர்க் ப்பட்டன?
அ. 54
ஆ. 24
இ. 240
ஈ. 540 

✓ புதிய ண்டறிவு ள் ைற்றும் விைங்கினங் ள் ைற்றும் ோ ரங் ளின் புதிய பதிவு ள்பற்றிய வி ரங் லை நடு ண்
சுற்றுச்சூைல், னம் ைற்றும் ாைநிலை ைாற்ற அலைச்சர் பூதபந்திர யாேவ், க ால் த்ோவில் அலைந்துள்ை இந்திய
விைங்கியல் ஆய்
த்தில் க ளியிட்டார். 2021ஆம் ஆண்டில் இந்தியா ேனது விைங்கினங் ளின் ேரவுத்ேைத்தில்
540 இனங் லைச் தசர்த்ேது. இலேயடுத்து கைாத்ே விைங்கு இனங் ளின் எண்ணிக்ல 1,03,258 ஆ உள்ைது.
ஒரு புதிய பாலூட்டி இனைான க ண்பற்க ாண்ட ஷ்ரூ (Crocidura narcondamica), அந்ேைான் ைற்றும் நிக்த ாபார்
தீவுக்கூட்டத்தில் ண்டுபிடிக் ப்பட்டுள்ைது.

9. பிரத்திதய

ைான ஆராய்ச்சி ைற்றும் தைம்பாட்டு (R&D) க ாள்ல லயக் க ாண்ட நாட்டின் முேல் ைாநிைைா மாற
உள்ை ைாநிைம் எது?
அ. புது திை்ைி
ஆ. சிக்கிம்
இ. அருணாச்சை பி கதசம்
ஈ. கா்நாடகா 

✓ பிரத்திதய

ஆராய்ச்சி ைற்றும் தைம்பாட்டு (R&D) க ாள்ல லய க ாண்டுள்ை நாட்டின் முேைா து ைாநிைைா
ர்நாட ா உரு ா வுள்ைது. அக்க ாள்ல யானது அேன் கைாத்ே ைாநிை உள்நாட்டு உற்பத்தியில் குலறந்ேபட்சம்
0.1 சேவீேத்லே R&D ைற்றும் ண்டுபிடிப்பு ளுக்கு ஒதுக் எண்ணுகிறது. பிரத்தய விண்க ளி ைற்றும் பாது ாப்பு
R&D க ாள்ல லயக்க ாண்ட முேல் ைாநிைம் ர்நாட ா ஆகும். இது ஒரு ேனி குலறக் டத்தி ைற்றும்
புதுப்பிக் த்ேக் எரிசக்தி க ாள்ல லயயும் க ாண்டுள்ைது.

10. அண்மமச் கசய்தி

ளில் இடம்கபற்ற ைங் ர் சிறுகுன்று அலைந்துள்ை ைாநிைம் எது?

அ. பஞ்சாப்
ஆ. இ ாஜஸ
் தான் 
இ. உத்த பி கதசம்
ஈ. பீகாா்

✓ குஜராத் ைாநிை எல்லைக்கு அருகில் இராஜஸ்ோன் ைாநிைத்தில் அலைந்துள்ை ைங் ர் சிறுகுன்றானது தேசிய
முக்கியத்து ம் ாய்ந்ே நிலனவுச்சின்னைா அறிவிக் ப்படவுள்ைது. இது, டந்ே 1913இல் 1500 பில் பைங்குடியின
விடுேலைப் தபாராளி ள் படுக ாலை கசய்யப்பட்ட ஒரு பைங்குடி எழுச்சியின் ேைைாகும். அந்ே இடத்தில் கூடியிருந்ே
பைங்குடியினர், சமூ த்தின் ேலை ர் த ாவிந்த் குரு ேலைலையில் ஒரு கூட்டத்லே நடத்திக்க ாண்டிருந்ேனர்.
இந்ே இடம், ‘ஆதி ாசி ஜாலியன் ாைா’ என்றும் அலைக் ப்படுகிறது.
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செய்தித்தாள் நடப்பு நிகழ்வுகள்
1. இந்தியாவில் 854 தபருக்கு 1 ைருத்து ர்: உை சு ாோர நிறு ன பரிந்துலரலயவிட அதி ம்
இந்தியாவில் 854 தபருக்கு ஒரு ைருத்து ர் என்ற அைவில் ைருத்து ர் ள்-ைக் ள் விகிோசாரம் உள்ைது. இது,
உை சு ாோர நிறு னத்தின் பரிந்துலரயான 1,000 தபருக்கு ஒரு ைருத்து ர் என்ற ேரநிலைலயவிட தைம்பட்டது
என்று நடு ண் அரசு கேரிவித்துள்ைது.
இதுகோடர்பா , ைக் ைல யில் எழுப்பப்பட்ட த ள்வி ளுக்கு, நடு ண் சு ாோர துலற இலணயலைச்சர் பாரதி
பிரவீண் ப ார் எழுத்துபூர் ைா அளித்ே பதிலில் கூறப்பட்டுள்ைோ து:
தேசிய ைருத்து
ஆலணயத்தின் ே
ல்படி, இந்ே ஆலணயத்திலும் ைாநிை ைருத்து
வுன்சில் ளிலும்
13,08,009 அதைாபதி ைருத்து ர் ள் பதிவுகசய்துள்ைனர். இது, டந்ே ஜூன் ைாேம் லரயிைான நிை ரைாகும்.
இதுேவிர 5.65 இைட்சம் ஆயுஷ் ைருத்து ர் ள், 34.33 ைட்சம் பதிவு கசய்யப்பட்ட கசவிலியர் ள், 13 ைட்சம் துலண
ைருத்து
ைற்றும் சு ாோர பணியாைர் ள் உள்ைனர். அரசு ைருத்து ைலன ளில் தேல யான சு ாோர
பணியாைர் லை நியமிப்பதும் தபாதிய படுக்ல
சதிலய உறுதிகசய் து சம்பந்ேப்பட்ட ைாநிை அரசு ளின்
முக்கிய கபாறுப்பாகும்.
நாட்டில் ைருத்து ர் ளின் எண்ணிக்ல லய அதி ரிக் கோடர் நட டிக்ல ள் எடுக் ப்பட்டு ருகிறது. டந்ே
2014-இல் 51,348-ஆ இருந்ே இைநிலை ைருத்து ப் படிப்பு இடங் ளின் எண்ணிக்ல இப்தபாது 91,927-ஆ
அதி ரிக் ப்பட்டுள்ைது. இது 79% உயர் ாகும். இதேதபால், முதுநிலை ைருத்து ப்படிப்பு இடங் ளின் எண்ணிக்ல
டந்ே 2014-இல் 31,185-ஆ இருந்ேது. இன்லறய தேதியில் இது 60,202-ஆ அதி ரிக் ப்பட்டுள்ைது.
ைருத்து ர் ள்-ைக் ள் விகிோசாரத்லே தைம்படுத்தும் தநாக்கில், ைத்திய அரசின் பங் ளிப்புடன் 157 புதிய
ைருத்து க் ல்லூரி ளுக்கு ஒப்புேல் அளிக் ப்பட்டு, 72 ல்லூரி ள் கசயல்பாட்டுக்கு ந்துள்ைன என்று அலைச்சர்
பாரதி பிரவீண் ப ார் கேரிவித்துள்ைார்.

2. 68-ஆ து தேசிய திலரப்பட விருது ள்: ‘சூரலரப்தபாற்று’ சிறந்ே திலரப்படம்; சிறந்ே நடி ரா
விருது

சூரியாவுக்கு

டந்ே 2020-ஆம் ஆண்டு க ளியான ‘சூரலரப்தபாற்று’ திலரப்படத்துக்கு தேசிய விருது அறிவிக் ப்பட்டுள்ைது.
சிறந்ே திலரப்பட விருதுடன், அந்ேப் படத்தில் நடித்ே சூரியா சிறந்ே நடி ரா வும் அபர்ணா பாைமுரளி சிறந்ே
நடில யா வும் தேசிய விருதுக்குத் தேர்வு கசய்யப்பட்டுள்ைனர்.
டந்ே ஆண்டு புதுமு இயக்குநர் ைதடான் அஸ்வின் இயக் த்தில் க ளியான ‘ைண்தடைா’ திலரப்படத்துக்கு
இரண்டு விருது ள் அறிவிக் ப்பட்டுள்ைன.
தில்லியில் 68-ஆ து தேசிய திலரப்பட விருது ள் அறிவிக் ப்பட்டன. இந்ே ஆண்டு 30 கைாழி ளில் இருந்து 305
திலரப்படங் ளும் (28 பிரிவு ள்), 28 கைாழி ளில் 148 ஆ ணப் படங் ளும் (22 பிரிவு ள்) தேசிய விருதுக்குப்
தபாட்டியிட்டன.
அேன் வி ரம்:
சிறந்ே திலரப்படம் - சூரலரப்தபாற்று
சிறந்ே திலரக் லே - சூரலரப்தபாற்று
சிறந்ே

சனம் - ைண்தடைா

சிறந்ே இயக்குநர் த ஆர் சச்சிோனந்ேன் (ஐயப்பனும் த ாஷியும்) - ைலையாைத் திலரப்படம்
சிறந்ே அறிமு இயக்குநருக் ான இந்திரா ாந்தி விருது - ைதடான் அஸ்வின் (ைண்தடைா)
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சிறந்ே நடி ர் சூரியா - (சூரலரப்தபாற்று) & அஜய் தேவ் ன் (ோனாஜி: தி அன்சங்
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ாரியர்)

சிறந்ே நடில - அபர்ணா பாைமுரளி (சூரலரப்தபாற்று)
சிறந்ே ேமிழ் திலரப்படம் - சி ரஞ்சனியும் இன்னும் சிை கபண் ளும்
சிறந்ே துலண நடி ர் - பிஜு தைனன் (ஐயப்பனும் த ாஷியும்)
சிறந்ே துலண நடில - ைட்சுமிப்ரியா சந்திரகைைலி (சி ரஞ்சனியும் இன்னும் சிை கபண் ளும்)
சிறந்ே இலசயலைப்பாைர் - (பின்னணி இலச) ஜி வி பிர ாஷ்
சிறந்ே இலசயலைப்பாைர் - (பாடல் ள்) ேைன் எஸ் (அைல குந்ேபுரமுலு - கேலுங்கு திலரப்படம்)
சிறந்ே படத்கோகுப்பு - ஸ்ரீ ர் பிரசாத் (சி ரஞ்சனியும் இன்னும் சிை கபண் ளும்)

3. தேசியக்க ாடிலய இனி இரவிலும் பறக் விட அனுைதி: விதி ள் திருத்ேம்
தேசியக்க ாடிலய இரவிலும் பறக் விட அனுைதிக்கும்
தைற்க ாண்டுள்ைது.

ல யில், அதுகோடர்பான விதி ளில் நடு ணரசு திருத்ேம்

நாட்டின் 75-ஆ து சுேந்திர தினத்லே முன்னிட்டு, ஆ ஸ்ட் 13 முேல் 15-ஆம் தேதி லர வீடு ள்தோறும் தேசியக்
க ாடிலய ஏற்றுைாறு ைக் ளுக்கு பிரேைர் தைாடி த ண்டுத ாள் விடுத்துள்ைார். இந்நிலையில், தேசியக்க ாடி
கோடர்பான விதிமுலற ளில் நடு ண் உள்துலற அலைச்ச ம் திருத்ேம் தைற்க ாண்டுள்ைது.
இதுகுறித்து அலனத்து நடு ண் அலைச்ச ங் ள், துலற ளுக்கு உள்துலறச் கசயை ம் கேரிவித்துள்ைோ து:
இந்திய தேசியக்க ாடி ஏற்றப்படுேல், பயன்பாடு ஆகியல
டந்ே 2002-ஆம் ஆண்டின் இந்திய தேசியக்க ாடி
சட்டம் ைற்றும் 1977-ஆம் ஆண்டின் தேசிய சின்னங் ள் அ ைதிப்பு ேடுப்புச்சட்டத்ோல் ட்டுப்படுத்ேப்படுகின்றன.
தேசியக்க ாடிலய கபாதுைக் ளின் வீட்டில் க ளிப்பலடயா
ாட்சிப்படுத்ேவும், அேலன ப ல் ைட்டுைன்றி இரவிலும்
பறக் விடவும்
அனுைதிக்கும்
ல யில்
இந்திய
தேசியக்க ாடி
சட்டத்தில்
உரிய
திருத்ேங் ள்
தைற்க ாள்ைப்பட்டுள்ைன. இதேதபால், ல ைால் நூற் ப்பட்ட தேசியக்க ாடி ைட்டுைன்றி எந்திரத்ோல் ஆக் ப்பட்ட
க ாடி லையும் பயன்படுத்ேைாம். பருத்தி, பாலிஸ்டர், ம்பளி, ாதி பட்டு ஆகிய ற்றால் ேயாரிக் ப்பட்ட க ாடி ைா
அல இருக் ைாம். இேற்குரிய விதிமுலற திருத்ேங் ள் தைற்க ாள்ைப்பட்டுள்ைன.
முந்லேய விதிமுலற ளின்படி, தேசியக்க ாடியானது சூரிய உேயம் முேல் சூரிய அஸ்ேைனம் லர பறக் விட
அனுைதி இருந்ேது. இயந்திரத்ோல் ேயாரிக் ப்பட்ட ைற்றும் பாலியஸ்டர் க ாடி ள் அனுைதிக் ப்படாைல் இருந்ேது
குறிப்பிடத்ேக் து.

4. குரங்கு அம்லை சர் தேச சு ாோர கநருக் டி: உை சு ாோர அலைப்பு அறிவிப்பு
குரங்கு அம்லை பாதிப்பு 70-க்கும் தைற்பட்ட நாடு ளில் பரவியுள்ை நிலையில், அேலன சர் தேச சு ாோர
கநருக் டியா உை சு ாோர அலைப்பு அறிவித்ேது. குரங்கு அம்லை பாதிப்புக் ான சிகிச்லச ைற்றும் ேடுப்பூசி
பற்றாக்குலறலய ேடுக் உை அைவில் முேலீடு லை அதி ரிக்கும் ல யில் இந்ே அறிவிப்லப ஐநா சு ாோர
அலைப்பு க ளியிட்டுள்ைது.
ஒரு தநாய் பாதிப்பு தைலும் பை நாடு ளுக்கு பர
ாய்ப்புள்ைது. அேலனத் ேடுக் உை நாடு ளின் ஒருங்கிலண
-ந்ே முயற்சி அ சியம் என்பலே லியுறுத்ேத ‘சர் தேச சு ாோர கநருக் டி’ நிலைலய உை சு ாோர அலைப்பு
அறிவிக்கிறது. முன்னர், தரானா பாதிப்பு, எதபாைா ைற்றும் ஜி ா ல ரஸ் பாதிப்பு ள் சர் தேச சு ாோர
கநருக் டியா உை சு ாோர அலைப்பு அறிவித்ேது.
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1. சமீபத்தில், “சர்வதேச பபொதுச்சுகொேொர அவசரநிலை” என அறிவிக்கப்பட்டது எது?
அ. தக்காளி காய்ச்சல்
ஆ. குரங்கம்மம 
இ. பறமைக்காய்ச்சல்
ஈ. ஆப்பிாிக்க பன்றிக்காய்ச்சல்

✓ உைக நைவொழ்வு நிறுவனம் உைகளொவிய குரங்கம்லை பொதிப்லப, ‘சர்வதேச பபொதுச்சுகொேொர அவசரநிலை’ என
அறிவித்துள்ளது. இந்ே வலகப்பொடு, ‘பேொற்றுதநொய்க்கு’ம் ஒருபடி கீதே உள்ளது. எழுபதுக்கும் தைற்பட்ட நொடுகளில்
விரிவலடந்து வரும் குரங்கம்மை பொதிப்பொனது ேற்தபொது உைகளொவிய அவசரநிலையொக ேகுதிபபற்றுள்ளேொக
WHO கூறுகிறது.

2. ஒலிம்பிக் சொம்பியனொன நீரஜ் தசொப்ரொ, 2022 உைக ேடகள சொம்பியன்ஷிப்பில் எந்ேப் பேக்கம் பவன்றொர்?
அ. தங்கம்
ஆ. வைள்ளி 
இ. வைண
் கலம்
ஈ. மமற்கண
் ட எதுைுமில்மல

✓ ஒலிம்பிக் சொம்பியனொன நீரஜ் தசொப்ரொ, உைக சொம்பியன்ஷிப் தபொட்டிகளில் பேக்கம் பவன்ற இரண்டொவது இந்தியர்
என்ற பபருலைலயப்பபற்றேன்மூைம் ைற்பறொரு வரைொற்லறப்பலடத்துள்ளொர். மூத்ே நீளந்ேொண்டுேல் வீரொங்கலன
அஞ்சு பொபி ஜொர்ஜ் பேக்கம் பவன்ற முேல் இந்தியர் என்பேொல், நீரஜ் தசொப்ரொ முேல் ேடகள வீரர் ஆனொர். ஈட்டிபயறிேல்
இறுதிப்தபொட்டியில் நீரஜ் 88.13 மீ தூரம் எறிந்து பவள்ளிப்பேக்கம் பவன்றொர். நடப்புச்சொம்பியனொன கிபரனடொவின்
ஆண்டர்சன் பீட்டர்ஸ் 90.54 மீட்டர் தூரம் எறிந்து ேங்கம் பவன்றொர்.

3. 68ஆவது தேசிய திலரப்பட விருதுகளில், ‘சிறந்ே திலரப்படைொக’ அறிவிக்கப்பட்ட ‘சூரலரப்தபொற்று’ என்ற திலரப்
படத்தில் நடித்ே நடிகர் யொர்?
அ. இரஜினிகாந்த்
ஆ. சிைகாா்த்திமகயன்
இ. சூாியா 
ஈ. கமல்ஹாசன்

✓ 68ஆவது தேசிய திலரப்பட விருதுகளின் பவற்றியொளர்கள் தில்லியில் அறிவிக்கப்பட்டனர். ைதிப்புமிக்க விருதுகள்
இந்திய அரசின் திலரப்பட விேொ இயக்குநரகத்ேொல் நிர்வகிக்கப்படுகின்றன. இந்ே ஆண்டு, ‘சிறந்ே திலரப்படம்’
விருது ேமிழ் திலரப்படைொன சூரலரப்தபொற்றுக்கு வேங்கப்பட்டது; அேன் நடிகர் சூர்யொ ைற்றும் அபர்ணொ பொைமுரளி
இரு விருதுகலள பவன்றனர். சிறந்ே நடிகருக்கொன விருலே ேன்ஹொஜி படத்திற்கொக அஜய் தேவ்கனும் பகிர்ந்து
பகொண்டொர். ைலையொளத்தில் பவளியொன, ‘ஐயப்பனும் தகொஷியும்’ திலரப்படம் சிறந்ே இயக்குநர் உட்பட பல்தவறு
விருதுகலளப் பபற்றது.

4. சமீபத்தில் இ–FIR அலைப்லப அறிமுகப்படுத்திய ைொநிை கொவல்துலற எது?
அ. இராஜஸ
் தான்
ஆ. குஜராத் 
இ. பஞ்சாப்
ஈ. ஒடிஸா
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✓ நடுவண் உள்துலற அலைச்சர் அமித்ஷொ, குஜரொத் ைொநிை கொவற்துலறயின் இ–FIR அலைப்லப கொந்திநகரில்
பேொடங்கிலவத்ேொர். இந்ே அலைப்பு, குடிைக்கள், கொவல் நிலையங்களுக்குச் பசல்ைொைல் இலணய முலறயில் FIR
பதிவுபசய்ய உேவும். குஜரொத் ைொநிை கொவல்துலறயின் அலனத்து முக்கிய தசலவகளும் இலணய வழியில்
கிலடக்கப்பபறும். FIR பதிவு பசய்ே 48 ை தநரத்திற்குள், புகொர்ேொரலர காவல்துமை தநரடியொக பேொடர்புபகொள்ளும்.

5. நொட்டிதைதய

முேல், ‘ஹர் கர் ஜல்’ சொன்றிேழ்பபற்ற ைொவட்டைொக அறிவிக்கப்பட்ட புர்ஹொன்பூர் அலைந்துள்ள

ைொநிைம் எது?
அ. வதலுங்கானா
ஆ. மத்திய பிரமதசம் 
இ. பீகாா்
ஈ. வகால்கத்தா

✓ ைத்திய பிரதேசத்தில் அலைந்துள்ள புர்ஹொன்பூர் ைொவட்டம் நொட்டிதைதய முேல், ‘ஹர் கர் ஜல்’ சொன்றிேழ் பபற்ற
ைொவட்டைொகும். இது, ‘ேக்கின் ேர்வொசொ’ என்றும் அலேக்கப்படுகிறது. 2019–இல், ‘ஜல் ஜீவன் மிஷன்’ பேொடங்கப்பட்ட
பிறகு, பஞ்சொயத்து பிரதிநிதிகள், பொனி சமிதிகள் ைற்றும் புர்ஹொன்பூரின் ைொவட்ட அதிகொரிகள் அேன் அலனத்து
1,01,905 கிரொைப்புற வீடுகளுக்கும் 34 ைொேங்களுக்குள் குேொய் நீர் இலணப்புகலளப் பபறுவேற்கொன முயற்சிகலள
தைற்பகொண்டனர்.

6. பன்னொட்டு பசைவொணி நிதியத்தின், ‘முன்னொள் ேலைலை பபொருளொேொர நிபுணர்களின் குழுைத்தில்’ இடம்பபற்ற
முேல் பபண்ைணி யொர்?
அ. வஜயதி மகாஷ்
ஆ. அருந்ததி பட்டாச்சாா்யா
இ. கீ தா மகாபிநாத் 
ஈ. அருணிமா சின்ஹா

✓ பன்னொட்டு பசைவொணி நிதியத்தின் (IMF) முேல் துலண நிர்வொக இயக்குநர் கீேொ தகொபிநொத், IMF–இன், ‘முன்னொள்
ேலைலை பபொருளொேொர நிபுணர்களின் குழுைத்தில்’ இடம்பபற்ற முேல் பபண் என்ற பபருலைலயப் பபற்றுள்ளொர்.
2003 ைற்றும் 2006–க்கு இலடயில் IMF–இன் ேலைலை பபொருளொேொர நிபுணரொகவும், ஆரொய்ச்சி இயக்குநரொகவும்
அவர் பணியொற்றியுள்ளொர். இரகுரொம் இரொஜனுக்குப் பிறகு இந்ேச் சொேலனலய நிகழ்த்திய இரண்டொவது இந்தியர்
ஆவொர் இவர்.

7.

நடுவண் சொலைப் ப ாக்குவரத்து அலைச்சகைொனது உத்ேரபிரதேச ைொநிைத்தில் உள்ள பஜவொர் பன்னொட்டு
வொனூர்தி நிலையத்திற்கும் கீழ்க்கொணும் எந்ே ைொநிைத்திற்கும் இலடதய கிரீன்ஃபீல்ட் இலணப்லப உருவொக்க
ஒப்புேல் அளித்துள்ளது?
அ. பீகாா்
ஆ. ஹாியானா 
இ. குஜராத்
ஈ. உத்தரகாண
் ட்

✓ நடுவண் சொலைப் தபொக்குவரத்து ைற்றும் பநடுஞ்சொலைத்துலற அலைச்சர் நிதின் கட்கரி, ஹரியொனொவுக்கும் உத்ேர
பிரதேச ைொநிைத்தின் பஜவொர் பன்னொட்டு வொனூர்தி நிலையத்திற்கும் இலடதய கிரீன்ஃபீல்ட் இலணப்லப
உருவொக்குவேற்கு ஒப்புேல் அளிக்கப்பட்டுள்ளேொக அறிவித்ேொர். இந்ேத் திட்டத்திற்கொன பசைவு ைதிப்பீடு பைொத்ேம்
`2,414.67 தகொடியொகும். இந்ே வொனூர்தி நிலையம் தில்லி–மும்லப விலரவுச்சொலைலய இலணக்கும்.
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8. ‘ஸ்த்ரீ நிதி’ என்பது எந்ே ைொநிைம்/யூனியன் பிரதேசத்துடன் பேொடர்புலடய திட்டைொகும்?
அ. ஆந்திர பிரமதசம்
ஆ. வதலுங்கானா 
இ. மகரளா
ஈ. கா்நாடகா

✓ பேலுங்கொனொ ைொநிை அரசு, ‘ஸ்திரீ நிதி’மூைம் ைகளிர் சுயஉேவி குழுக்களுக்கு சுைொர் `3700 தகொடி கடன் வேங்கி
உள்ளது. இது கடந்ே ஆண்டு ஒதுக்கீட்லடவிட சுைொர் `600 தகொடி அதிகம். அதிகொரபூர்வ அறிவிப்பின்படி, கடந்ே 8
ஆண்டுகளில் சுைொர் `14,750 தகொடிலய சுய உேவிக்குழுக்களுக்கு பேொழில்கலள அலைப்பேற்கொக பேலுங்கொனொ
ைொநிை அரசொங்கம் பசைவிட்டுள்ளது.

9. ‘தேசிய மீன் விவசொயிகள் நொள்’ பகொண்டொடப்படுகிற தேதி எது?
அ. ஜூமல.06
ஆ. ஜூமல.08
இ. ஜூமல.10 
ஈ. ஜூமல.25

✓ நொடு முழுவதுமுள்ள மீனவர்கள் ைற்றும் மீன் விவசொயிகளுக்கிலடதயயொன ஒற்றுலைலய பவளிப்படுத்தும்
வலகயில் ஒவ்தவொர் ஆண்டும் ஜூலை.10 அன்று தேசிய மீன் விவசொயிகள் நொள் பகொண்டொடப்படுகிறது. நொடு
முழுவதும் 2022 ஜூலை.10 அன்று 65ஆவது தேசிய மீன் விவசொயிகள் நொள் பகொண்டொடப்பட்டது.

✓ நொட்டில் முேன்முலறயொக கடந்ே 1957 ஜூலை.10ஆம் தேதி அன்று, பபரிய பகண்லட மீன்களின் தூண்டப்பட்ட
இனப்பபருக்கத்லே அலடவதில் தபரொசிரியர் Dr ஹிரொைொல் பசௌத்ரி ைற்றும் அவரது சக ஊழியர்களின் பங்களிப்லப
நிலனவுகூரும் வலகயில் ஒவ்தவொர் ஆண்டும் இந்ே நொள் பகொண்டொடப்படுகிறது.

10. ‘சீ கொர்டியன்ஸ்–2’ என்பது கீழ்க்கொணும் எந்ே இரு நொடுகளொல் நடத்ேப்படும் கூட்டு கடல்சார் பயிற்சியொகும்?
அ. அவமாிக்கா–பாகிஸ
் தான்
ஆ. சீனா–பாகிஸ
் தான் 
இ. இந்தியா–பாகிஸ
் தான்
ஈ. இலங்மக–பாகிஸ
் தான்

✓ ‘சீ கொர்டியன்ஸ்–2’ என்ற கூட்டு கடல்சொர் பயிற்சிக் குறியீட்டின் ஒரு பகுதியொக, சீனொ ைற்றும் பொகிஸ்ேொன் கடற்
பலடகள் ஷொங்கொய் கடற்கலரயில் தநரடி துப்பொக்கிச்சூடு பயிற்சிலயத் பேொடங்கின. கடல்சொர் பொதுகொப்பு
அச்சுறுத்ேல்கலள கூட்டொக சைொளிக்க கடற்பலடயினர் ேங்களது புதிய உயர்பேொழில்நுட்ப கடற்பலடக் கப்பல்கள்
ைற்றும் தபொர் விைொனங்கலள இந்ேப் பயிற்சியில் ஈடுபடுத்ேவுள்ளனர்.

செய்தித்தாள் நடப்பு நிகழ்வுகள்
1. ைத்திய பிரதேசத்தில் நிகேொண்டு 27 புலிகள் இறப்பு: நொட்டிதைதய அதிகம்
‘புலிகள் ைொநிைம்’ என்று அறியப்படும் ைத்திய பிரதேசத்தில் நிகேொண்டு 27 புலிகள் இறந்துள்ளன. ஒட்டுபைொத்ேைொக
நொட்டில் 74 புலிகள் இறந்துள்ளன. தேசிய புலிகள் பொதுகொப்பு ஆலணயத்தின் வலைேளத்தில் பவளியிடப்பட்ட
ேகவல்களில் இந்ே விவரங்கள் இடம்பபற்றுள்ளன.
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அேன்படி, நிகேொண்டு பேொடக்கம் முேல் ஜூலை 15 வலரயிைொன கொைகட்டத்தில், நொடு முழுவதும் 74 புலிகளின்
இறப்பு பதிவொகியுள்ளது. அதிகபட்சைொக, ைத்திய பிரதேசத்தில் 27 புலிகள் இறந்துள்ளன.
ைகொரொஷ்டிரத்தில் 15, கர்நொடகத்தில் 11, அஸ்ஸொம் 5, தகரளம், இரொஜஸ்ேொனில் ேைொ 4, உத்ேர பிரதேசத்தில் 3,
ஆந்திர பிரதேசத்தில் 2, பிகொர், ஒடிஸொ, சத்தீஸ்கர் ஆகிய ைொநிைங்களில் ேைொ 1 என்ற எண்ணிக்லகயில் புலிகள்
இறப்பு பதிவொகியிருக்கிறது. புலிகளுக்கு இலடதய நடக்கும் சண்லட, வயது மூப்பு, தநொய்கள், தவட்லட, மின்
தவலியில் சிக்குவது தபொன்றலவ புலிகள் இறப்புக்கு முக்கிய கொரணங்களொக உள்ளன.
கடந்ே 2018-ஆம் ஆண்டு கணக்பகடுப்பின்படி, நொட்டிதைதய அதிக எண்ணிக்லகயிைொன புலிகலளக் பகொண்ட
ைொநிைைொக ைத்திய பிரதேசம் உள்ளது. அங்கு 526 புலிகள் உள்ளன. கன்ஹொ, பொந்ேவ்கர், பபஞ்ச், சொத்புரொ, பன்னொ,
சஞ்லச துப்ரி ஆகிய 6 புலிகள் கொப்பகங்கள் உள்ளன.
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ாருளாதார அறிக்கை – 2022’ஐ பெளியிட்ட நடுெண் அகைச்சைம் எது?

அ. அறிவியல் மற்றும் த ொழில்நுட்ப அமமச்சகம் 
ஆ. சுற்றுச்சூழல், வன மற்றும் கொலநிமல மொற்றம் அமமச்சகம்
இ. உழவு மற்றும் உழவொ்கள் நல அமமச்சகம்
ஈ. எொிசக் ி அமமச்சகம்

✓ ‘இந்தியாவின் உயிரி ப ாருளாதார அறிக்கை – 2022’ஐ பெளியிட்ட டாக்டர் ஜிததந்திர சிங், 2021ஆம் ஆண்டில்
இந்தியாவின் உயிரி ப ாருளாதாரம் $80 பில்லியன் அபைரிக்ை டாலர்ைகள எட்டியுள்ளது என்று சுட்டிக்ைாட்டினார்.
2020இல் $70.2 பில்லியன் டாலர்ைகளவிட 14.1% ெளர்ச்சிகயப் திவுபசய்துள்ளது. 2025இல் $150 பில்லியன்
டாலராைவும், 2030இல் $300 பில்லியன் டாலராைவும் அது இருக்கும் என்று அெர் கூறினார்.

2. முைெழி ஆதார் எண்கை அங்கீைரிப்

தற்ைாை UIDAI அறிமுைப் டுத்திய புதிய பசயலியின் ப யர் என்ன?

அ. Aadhaar Face RD 
ஆ. UIDAI Facetime
இ. Aadhar Authenticate
ஈ. Digi–Aadhar

✓ இந்திய தனித்துெ அகடயாள ஆகையம் (UIDAI) ஆதார் அட்கட கெத்திருப்த ாரின் முைத்கதப் யன் டுத்தி
அெர்ைளின் தனித்துெைான 12 இலக்ை அகடயாள எண்கை அங்கீைரிப் தற்ைாை, ‘ஆதார் ஃத ஸ் RD’ பசயலிகய
அறிமுைப் டுத்தியுள்ளது. அங்கீைார தநாக்ைத்திற்ைாை ஆதார் அட்கட கெத்திருப் ெர்ைளின் முைத்கத யன் டுத்த
ஆதார் அங்கீைார யனர் முைகைைகள UIDAI பசயல் டுத்தியது. ஃத ஸ் அபதண்டிதைஷன் படக்னாலஜிகயப்
யன் டுத்தி அங்கீைாரத்திற்ைாை ந ரின் முைம் டம்பிடிக்ைப் டுகிறது.

3. ‘Family Doctor’ என்ற முன்தனாடித் திட்டத்துடன் பதாடர்புகடய ைாநிலம் எது?
அ. மிழ்நொடு
ஆ. ககரளொ
இ. ஆந் ிர பிரக சம் 
ஈ. கொ்நொடகொ

✓ ஆந்திர பிரததச ைாநிலம் விசாைப் ட்டினம் ைாெட்டத்தில் உள்ள

த்ைநா ம் ைண்டலத்தில், ‘குடும் ைருத்துெர்’
திட்டத்கத தசாதகன முயற்சியாை பசயல் டுத்த அம்ைாநில அரசு ததர்வுபசய்துள்ளது. இத்திட்டத்தின்கீழ், ைருத்துெ
ைற்றும் சுைாதாரப் ணியாளர்ைள் ‘ஆதராக்யஸ்ரீ’ யனாளிைள் ைருத்துெைகனயில் இருந்து டிஸ்சார்ஜ் பசய்யப் ட்ட
ஒரு ொரைாலத்திற்குப் பிறகு அெர்ைகளச் சந்தித்து அெர்ைளின் உடல்நிகல குறித்து விசாரித்து ைருத்துைகளப் ப ற
தெண்டும்.

4. ‘பென்டியன் – Wentian’ என்ற தனது விண்பெளி நிகலய பதாகுதிகய பெற்றிைரைாை ஏவிய நாடு எது?
அ. ரஷ்யொ
ஆ. இஸ
் கரல்
இ. சீனொ 
ஈ. ஐக்கிய அரபு அமீ ரகம்
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✓ சீனா பென்டியன் என அகைக்ைப் டும் தனது இரண்டாெது பதாகுதிகய அண்கையில் டியாங்ைாங் விண்பெளி
நிகலயத்திற்கு பெற்றிைரைாை ஏவியது. சீனாவின் கைனானில் இருந்து லாங் ைார்ச் – 5பி ஏவுைலத்தின் மூலம்
டியாங்ைாங் விண்பெளி நிகலயத்திற்கு பெண்டியன் ஏெப் ட்டது. கததைானாட்ஸ் என்றும் அகைக்ைப் டும் சீன
விண்பெளி வீரர்ைள் ல்தெறு அறிவியல் தசாதகனைகள தைற்பைாள்ள அனுைதிக்கும் உ ைரைங்ைகள இந்தத்
பதாகுதி தன்னைத்தத பைாண்டுள்ளது.

5. ைாெட்ட ைாலநிகல ைாற்ற

ணிைகள நிறுவியுள்ள இந்திய ைாநிலம் எது?

அ. மிழ்நொடு 
ஆ. ஹிமொச்சல பிரக சம்
இ. அஸ
் ஸொம்
ஈ. குஜரொ ்

✓ தமிழ்நாடு அரசானது சமீ த்தில் ைாநிலத்தில் உள்ள 38 ைாெட்டங்ைளில் ைாெட்ட ைாலநிகல ைாற்ற இயக்ைங்ைகள
(DCCM) நிறுவியுள்ளது. DCCM–ைளுக்கு ைாெட்ட ஆட்சியர்ைள் ‘திட்ட இயக்குநர்ைள்’ ஆைவும், ைாெட்ட ென அலுெலர்
–ைள் ‘ைாலநிகல அதிைாரிைளாை’வும் பசயல் டுொர்ைள். ைாெட்ட ஆட்சியர்ைள் ைாெட்ட அளவிலான ைாலநிகல
ைாற்றம் தணிப்பு & தைெகைத் திட்டங்ைகள தயாரித்து, ைாலநிகல பநைழ்திறன்மிக்ை ெளர்ச்சித் திட்டங்ைளுக்ைான
உள்ளீடுைகள ெைங்குொர்ைள்.

6. ஒவ்தொர் ஆண்டும், ‘உலை ைக்ைள்பதாகை நாள்’ அனுசரிக்ைப்

டுகிற தததி எது?

அ. ஜூமல.11 
ஆ. ஜூமல.09
இ. ஜூமல.10
ஈ. ஜூமல.12

✓ உலை ைக்ைள்பதாகை நாளானது ஒவ்தொர் ஆண்டும் ஜூகல.11 அன்று அனுசரிக்ைப் டுகிறது. “A world of 8 billion:
Towards a resilient future for all – Harnessing opportunities and ensuring rights and choices for all” என் து நடப்பு
2022ஆம் ஆண்டில் ெரும் உலை ைக்ைள்பதாகை நாளுக்ைானக் ைருப்ப ாருள் ஆகும். அதிைரிக்கும் ைக்ைள்பதாகைப்
பிரச்சிகனைள் குறித்து ைெனஞ்பசலுத்துெதற்ைாை, 90–க்கும் தைற் ட்ட நாடுைளில் 1990ஆம் ஆண்டு ஜூகல.11ஆம்
தததி முதன்முதலில் இந்த நாள் ைகடப்பிடிக்ைப் ட்டது.

7. ஜூட் ைார்க் இந்தியா (JMI) திட்டத்தின் திட்டக்ைாலம் ைற்றும் பசலவினம் என்ன?
அ. FY 2021– 25; ரூ.485.58 ககொடி
ஆ. FY 2022– 26; ரூ.485.58 ககொடி 
இ. FY 2021– 25; ரூ.48.58 ககொடி
ஈ. FY 2022– 26; ரூ.48.58 ககொடி

✓ ‘சைல் ைார்க் இந்தியா’ இலச்சிகனகய பெளியிட்டதன்மூலம் சைல் ப ாருட்ைளுக்ைான நம் ைத்தன்கைக்ைான
சான்றிதகை அரசாங்ைம் அறிமுைப் டுத்தியது. இது இந்திய சைல் தயாரிப்புைகள ஊக்குவிக்கும் முயற்சியாகும்.
2022 நிதியாண்டு ைற்றும் 2026 நிதியாண்டுக்கு இகடப் ட்ட ைாலத்தில் சைல் துகறயின் தைம் ாடு ைற்றும்
ஊக்குவிப்புக்ைான திட்டத்தின்கீழ் JMI பசயல் டுத்தப் ட்டது. இதற்ைான பைாத்த நிதி `485.58 தைாடி ஆகும்.

✓ ஒவ்பொரு ஜூட் ைார்க் தலபிளும் தயாரிப் ாளர் குறித்த முழு தைெலுடன் ஒரு தனித்துெைான QR குறியீட்கடக்
பைாண்டிருக்கும். ததசிய சைல் ொரியம் என் து ைத்திய ஜவுளி அகைச்சைத்தின் கைய முைகை ஆகும்; இது சைல்
ைற்றும் சைல் ப ாருட்ைகள தைம் டுத்துெதற்கு ப ாறுப்புகடய நிறுெனைாகும்.
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ைாைன்பெல்த் விகளயாட்டுப்த ாட்டியில் இந்திய ப ண்ைள் கிரிக்பைட் அணியின் அணித்தகலவியாை
நியமிக்ைப் ட்டெர் யார்?
அ. ஹொ்மன்ப்ொீ ் தகௌொ் 
ஆ. ஸ
் மிரு ி மந் னொ
இ. மி ொலி ரொஜ்
ஈ. ஜூலன் ககொஸ
் வொமி

✓ 2022ஆம் ஆண்டு ர்மிங்ைாமில் நகடப றவுள்ள ைாைன்பெல்த் த ாட்டியில் விகளயாடவுள்ள இந்திய ப ண்ைள்
அணியின் அணித்தகலவியாை ைர்ைன்பிரீத் பைௌர் நியமிக்ைப் ட்டுள்ளார். பதாடக்ை ஆட்டக்ைாரர் ஸ்மிருதி ைந்தனா
அணியின் துகைத்தகலவியாை நியமிக்ைப் ட்டார். 1998ஆம் ஆண்டு தைாலாலம்பூர் ைாைன்பெல்த் விகளயாட்டுப்
த ாட்டியில் ஆடெர் ஒருநாள் த ாட்டிைள் நகடப ற்ற பிறகு, ப ண்ைள் T20 கிரிக்பைட் ைாைன்பெல்த் த ாட்டிைளில்
ங்தைற் து இதுதெ முதல் முகற.

9. ஆசிய U–20 ைல்யுத்த சாம்பியன்ஷிப் ப

ோட்டிகள் நகடப ற்ற நாடு எது?

அ. கஜகஸ
் ொன்
ஆ. பஹ்மரன் 
இ. மங்ககொலியொ
ஈ. சீனொ

✓

ஹ்கரனின் ைனாைாவில் நகடப ற்ற ஆசிய U–20 ைல்யுத்த சாம்பியன்ஷிப் த ாட்டியில் இந்தியாவின் U–20
ைல்யுத்த அணி 4 தங்ைம் உட் ட 22 தக்ைங்ைகள பென்றது. இந்தப் த ாட்டியில் இந்தியா ஒன் து பெள்ளி ைற்றும்
ஒன் து பெண்ைலப் தக்ைங்ைகளயும் பென்றது. 22 தக்ைங்ைளில், ப ண்ைள் அணி மூன்று தங்ைப் தக்ைங்ைள்
உட் ட த்துப் தக்ைங்ைகள பென்றது. U–15 ஆசிய ைல்யுத்த சாம்பியன்ஷிப் த ாட்டியில் இந்திய வீரர்ைள் எட்டுப்
தக்ைங்ைகள பென்றனர்.

10. ‘சர்ெததச ைலாலா நாள்’ அனுசரிக்ைப்

டுகிற தததி எது?

அ. ஜூமல.12 
ஆ. ஜூமல.15
இ. ஜூமல.25
ஈ. ஜூமல.26

✓ உலபைங்கிலும் உள்ள ப ண்ைளின் ைல்வி உரிகைக்ைாை ாடு டும் தநா ல் ரிசு ப ற்ற ைலாலா யூசுப்சாகய
பைௌரவிக்கும் ெகையில், ஒவ்தொர் ஆண்டும் ஜூகல.12ஆம் தததி ‘சர்ெததச ைலாலா நாள்’ அனுசரிக்ைப் டுகிறது.
2012ஆம் ஆண்டு ப ண் குைந்கதைளின் ைல்விக்ைாை பிரச்சாரம் பசய்ததற்ைாை ைலாலா தலி ான்ைளால் சுடப் ட்டார்.

✓ ைலாலாவும் அெரது தந்கதயும் இகைந்து ைலாலா நிதியத்கத நிறுவினர்; அது ப ண்ைளின் ைல்விகய ஆதரிக்கும்
ஒரு தளைாகும். 2014ஆம் ஆண்டில், ைலாலா அகைதிக்ைான தநா ல் ரிகசப்ப ற்றார் ைற்றும் அப் ரிகசப்ப றும்
மிை இகளயெர் என்ற ப ருகைகயயும் அெர் ப ற்றார். அெர் 2017இல் ஐநா அகைதி தூதராை நியமிக்ைப் ட்டார்.
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செய்தித்தாள் நடப்பு நிகழ்வுகள்
1. தமிழ்நாட்டில் 3 இடங்ைள் உட் ட 5 இடங்ைகள சர்ெததச முக்கியத்துெம் ொய்ந்த சதுப்பு நிலங்ைளாை இந்தியா
அறிவித்துள்ளது
தமிழ்நாட்டில் ைரிக்கிளி றகெைள் சரைாலயம் ள்ளிக்ைரகன சதுப்புநிலக்ைாடு, பிச்சாெரம் சதுப்புநிலக்ைாடு
ஆகியகெ உட் ட 5 இடங்ைகள, ‘ராம்சர்’ எனப் டும் சர்ெததச முக்கியத்துெம் ொய்ந்த புதிய இடங்ைளாை இந்தியா
அறிவித்துள்ளது. மிதசாரமில் ாலா சதுப்புநிலம், ைத்திய பிரததசத்தில் சாக்கிய சாைர் சதுப்புநிலம் ஆகியகெ ைற்ற 2
புதிய இடங்ைளாகும். இத்துடன் ‘ராம்சர்’ இடங்ைளின் எண்ணிக்கை 49-லிருந்து 54-ஆை அதிைரித்துள்ளது.

2. குடியரசுத்தகலெருக்ைான அதிைாரங்ைள்
இந்திய நாட்டின் திகனந்தாெது குடியரசுத்தகலெராை திபரௌ தி முர்மு ப ாறுப்த ற்றுள்ள நிகலயில், குடியரசுத்
தகலெருக்ைான அதிைாரங்ைள் குறித்த ார்கெ:
நாட்டின் தகலெர்
அரசகைப்புச் சட்டத்தின் ாதுைாெலர்
முப் கடைளின் தகலெர்
நாட்டின் முதல் குடிைைன்
நிர்ொை அதிைாரங்ைள்
பிரதைகரயும் ைற்ற அகைச்சர்ைகளயும் நியமிக்கும் அதிைாரம்.
அரசின் அகனத்து நடெடிக்கைைளும் குடியரசுத்தகலெரின் ப யரிதலதய தைற்பைாள்ளப் டும்.
நடுெைரசின் தகலகை ெைக்குகரஞகர (அட்டர்னி பஜனரல்) நியமிக்கும் அதிைாரம்.
தகலகை ைைக்குத்தணிக்கையாளர், தகலகைத் ததர்தல் ஆகையர், ைற்ற ஆகையர்ைள், ைத்திய ணியாளர்
ததர்ொகையத்தின் தகலெர் ைற்றும் உறுப்பினர்ைகள நியமிக்கும் அதிைாரம்.
ைாநிலங்ைளின் ஆளுநர்ைகள குடியரசுத்தகலெதர நியமிப் ார்.
நாட்டில் உள்ள யூனியன் பிரததசங்ைகள குடியரசுத்தகலெரால் நியமிக்ைப் டும் நிர்ொகிைதள நிர்ெகிப் ர்.
அரசாங்ைம் சார்ந்த எந்தபொரு தைெகலயும் பிரதைரிடமிருந்து தைார முடியும்.
நாட்டின் எந்தப் குதிகயயும் ைங்குடியின, ட்டியலினப் குதியாை அறிவித்து, அெற்கற நிர்ெகிக்கும் அதிைாரம்.
அகைச்சரகெயின் முடிவுைகள ைறு ரிசீலகன பசய்யுைாறு கூறும் அதிைாரம்.
சட்டம்சார்ந்த அதிைாரங்ைள்
இந்திய நாடாளுைன்றம் குடியரசுத்தகலெகரயும் உள்ளடக்கியது.
குடியரசுத்தகலெர் ஒப்புதல் அளித்தால் ைட்டுதை நாடாளுைன்றம் நிகறதெற்றும் ைதசாதாக்ைள் சட்டெடிவு ப றும்.
நாடாளுைன்ற கூட்டத்பதாடகர நடத்துெதற்ைான அகைப்புவிடுக்கும் அதிைாரம்; முடித்துகெக்கும் அதிைாரம்.
நாடாளுைன்ற கூட்டத்பதாடர் நகடப றாத சையங்ைளில் அெசரச்சட்டங்ைகளப் பிறப்பிக்கும் உரிகை.
ைக்ைளகெ, ைாநிலங்ைளகெயின் கூட்டுக்கூட்டத்துக்கு அகைப்புவிடுக்கும் அதிைாரம்.
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தவிதயற்ற பிறகு நகடப றும் முதல் கூட்டத்

ைாநிலங்ைளகெக்கு 12 நியைன உறுப்பினர்ைகள நியமிக்கும் அதிைாரம்.
ைக்ைளகெகயக் ைகலக்கும் அதிைாரம்.
எம்.பி-க்ைளின் தவிநீக்ைம் குறித்து இந்திய ததர்தல் ஆகையத்துடன் ைலந்தாதலாசித்து முடிபெடுக்கும் அதிைாரம்.
நாடாளுைன்றம் நிகறதெற்றும் ைதசாதாக்ைகளத் திருப்பி அனுப் வும், ைாத்திருப்பில் கெக்ைவும் அதிைாரம்.
ைத்திய ணியாளர் ததர்ொகையம், நிதிக்குழுவின் ஆண்டறிக்கைைகள நாடாளுைன்றத்தில் சைர்ப்பிக்கும்
அதிைாரம்.
ைாநில ஆளுநர்ைள் அனுப்பிகெக்கும் ைாநில ைதசாதாக்ைகள எவ்ெளவு ைாலத்துக்கு தெண்டுைானாலும் குடியரசுத்
தகலெர் ைாத்திருப்பில் கெக்ைலாம்.
நிதிசார் அதிைாரங்ைள்
ை ைதசாதாக்ைகள குடியரசுத்தகலெரின் ஒப்புதலின்றி தாக்ைல் பசய்ய முடியாது.
குடியரசுத்தகலெரின் ப யரிதலதய நிதிநிகல அறிக்கை ( ட்பஜட்) தாக்ைல் பசய்யப் டுகிறது.
அெசரைால நிதியில் இருந்து நிதிகய விடுவிக்கும் அதிைாரம்.
5 ஆண்டுைளுக்கு ஒருமுகற நிதிக்குழுகெ நியமிக்கும் அதிைாரம்.
நீதிசார் அதிைாரங்ைள்
உச்சநீதிைன்றத் தகலகை நீதி தி, ைற்ற நீதி திைள், உயர்நீதிைன்ற நீதி திைள் ஆகிதயாகர குடியரசுத்தகலெதர
நியமிப் ார்.
குறிப்பிட்ட சட்டம் பதாடர் ான ைருத்துைகள உச்சநீதிைன்றத்திடம் தைாரும் அதிைாரம்.
நீதிைன்றங்ைளால் தண்டகன விதிக்ைப் ட்ட குற்றொளிைளுக்கு ைன்னிப்பு ெைங்ைவும், தண்டகனகயக்
குகறக்ைவும் குடியரசுத்தகலெருக்கு அதிைாரம் உண்டு.
ாதுைாப்புசார் அதிைாரங்ைள்
இராணுெ தகலகைத் தள தி, ைடற் கட தகலகைத் தள தி, விைானப் கட தகலகைத்தள தி ஆகிதயாகர
நியமிக்கும் அதிைாரம்.
எந்தபொரு நாட்டின் மீதும் த ார்பதாடுக்ை உத்தரவிடும் அதிைாரம்.
பநருக்ைடிநிகல அதிைாரங்ைள்
நாடு முழுெதுதைா அல்லது குறிப்பிட்ட குதிைளில் ைட்டுதைா பநருக்ைடி நிகலகய அைல் டுத்தும் அதிைாரம்.
ைாநிலங்ைளில் குடியரசுத்தகலெர் ஆட்சிகய அைல் டுத்தும் அதிைாரம்.
நிதிசார் பநருக்ைடிகய அைல் டுத்தும் அதிைாரம்.
ைட்டுப் ாட்டுக்கு உள் ட்டகெ
குடியரசுத் தகலெருக்குப் ல்தெறு அதிைாரங்ைள் ெைங்ைப் ட்டிருந்தாலும், அகெ அகனத்கதயும் தன்னிச்கசயாை
அெர் பசயல் டுத்த முடியாது. ப ரும் ாலான அதிைாரங்ைகள ைத்திய அகைச்சரகெயின் ஒப்புதகலப் ப ற்ற பிறதை
அெரால் பசயல் டுத்த முடியும். ைத்திய அகைச்சரகெயின் அறிவுகரப் டிதய பசயல் ட தெண்டுபைன அரசகைப்புச்
சட்டம் குடியரசுத்தகலெருக்குக் ைட்டுப் ாடுைகள விதித்துள்ளது.
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தவி விலைலும் தகுதிநீக்ைமும்:
குடியரசுத்தகலெர்
தெண்டும்.

தவிவிலை விரும்பினால், இராஜிநாைா ைடிதத்கத குடியரசு துகைத்தகலெரிடம் ெைங்ை

குடியரசுத்தகலெகர தகுதிநீக்ைம் பசய்ெதற்கு, நாடாளுைன்றத்தின் இரு அகெைளிலும் மூன்றில் இரண்டு ங்கு
ப ரும் ான்கை உறுப்பினர்ைளின் ஆதரவுடன் தீர்ைானம் நிகறதெற்றப் ட தெண்டும்.

3. மூன்று தெட்கடத்தடுப்புக் ைாெலர்ைளுக்கு விருது
நீலகிரி ைாெட்டத்தில் ‘T-23’ எனப் ப யரிடப் ட்ட புலிகய உயிருடன் பிடிப் தில் சிறப் ாைப் ணியாற்றிய மூன்று
தெட்கடத் தடுப்புக் ைாெலர்ைளுக்கு ததசிய புலிைள் ாதுைாப்பு ஆகையம் விருது அறிவித்துள்ளது.
நீலகிரி ைாெட்டம், முதுைகல புலிைள் ைாப் ைத்துக்குட் ட்ட ைசினகுடி ெனப் குதியில் ‘T-23’ எனப் ப யரிடப் ட்ட புலி
அப் குதிகயச் தசர்ந்த 4 த கரயும், 20-க்கும் தைற் ட்ட ைால்நகடைகளயும் பைான்றது. அப்புலி 2021-ஆம் ஆண்டு
அக்தடா ர் ைாதம் ையக்ை ஊசி பசலுத்தி பிடிக்ைப் ட்டு, ைர்நாடைம் கைசூரில் உள்ள புலிைள் ைறுொழ்வு கையத்தில்
கெத்து ராைரிக்ைப் ட்டு ெருகிறது.
இப்புலிகயப் பிடிப் தில் சிறப் ாைப் ணியாற்ற தெட்கடத் தடுப்புக் ைாெலர்ைள் மூன்று த ருக்கு ததசிய புலிைள்
ாதுைாப்பு ஆகையம் பெகுைதியுடன் கூடிய விருகத அறிவித்துள்ளது.
இதுகுறித்து ெனத்துகற அதிைாரிைள் கூறுகையில், முதுைகல புலிைள் ைாப் ைத்தில் தெட்கடத் தடுப்புக்
ைாெலர்ைளாைப் ணியாற்றும் ப ாம்ைன், ைாதன், மீனா ைாளன் ஆகிய மூெரும் ‘T-23’ புலியின் நடைாட்டத்கத
நாள்ததாறும் ைெனித்து அளித்த தைெலின் அடிப் கடயிதலதய அப்புலிகய உயிருடன் பிடிக்ை முடிந்தது. மூெரின்
ைடின உகைப்க அங்கீைரிக்கும் ெகையில் தமிைை ெனத்துகறயால் ததசிய புலிைள் ாதுைாப்பு ஆகையத்தின்
விருதுக்ைாை ரிந்துகரக்ைப் ட்டது. இகததயற்று ததசிய புலிைள் ாதுைாப்பு ஆகையம் மூெருக்கும் பெகுைதியுடன்
கூடிய விருகத அறிவித்துள்ளது.
உலை புலிைள் நாகளபயாட்டி, ைைாராஷ்டிர ைாநிலம் சந்தரபூரில் உள்ள ெனக்ைல்லூரியில் பெள்ளிக்கிைகை
(ஜூகல 29) நகடப றும் விைாவில் அெர்ைளுக்கு விருது ெைங்ைப் டும்.
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1. அனைத்து

மகளிர் கூட்டுறவு வங்கினை அனமப்பதற்காக ததலுங்காைாவுடைாை புரிந்துணர்வு ஒப்பந்தத்தில்
னகதைழுத்திட்டுள்ள மாநிலம் எது?
அ. ஆந்திர பிரததசம்
ஆ. இராஜஸ
் தான் 
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. காண
் டாமிருகம்
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. ஜஜனீ வா
ஆ. பாாிஸ
்
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
் டா்மிட் கில் 
இ. இண
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. அஸ
் ஸாம்
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. குத்துச்சண
் னட
ஈ. வாள்சண
் னட

✓ 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. ஸ
் குவிட் தகம் 
ஆ. ஃதபாா்ப்னரஜடல்ஜசன்
இ. ஸ
் னபரல்
ஈ. எல்’இம்தபாஸ
் ஷா்

✓ 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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1. IMFஇன் (ஜூலை 2022) சமீபத்திய அறிக்லையின்படி, 2022–23–க்ைான இந்தியாவின் வளர்ச்சி ைணிப்பு என்ன?
அ. 6.8%
ஆ. 7.0%
இ. 7.4% 
ஈ. 8.0%

✓ பன்னாட்டு சசைவாணி நிதியமானது (IMF) 2022–23 நிதியாண்டுக்ைான இந்தியாவின் வளர்ச்சிக் ைணிப்லப
சாதைம் குலைந்த சவளிப்புைச் சூழல்ைள் மற்றும் ரிசர்வ் வங்கியின் விலைவான சைாள்லை இறுக்ைம் ஆகியவற்லைக்
ைாைணங்ைாட்டி 7.4 சதவீதமாைக் குலைத்துள்ளது. ஆசிய வளர்ச்சி வங்கி சமீபத்தில் இந்தியாவின் வளர்ச்சிலய 7.5
சதவீதத்தில் இருந்து 7.2 சதவீதமாைக் குலைத்துள்ளது.

2. சமீபத்தில் யாருக்கு சர் வின்ஸ்டன் சர்ச்சில் தலைலமத்துவ விருது வழங்ைப்பட்டது?
அ. ஜ ோ பைடன்
ஆ. நஜேந்திே ஜ ோதி
இ. ஜ ோஜ ோடி ிோ் ஜ ஜ ன்ஸ
் கி 
ஈ. ஜ சிந்தோ ஆோ்ஜடோ்ன்

✓ இங்கிைாந்து பிைதமர் பபாரிஸ் ஜான்சன், உக்லைன் அதிபர் பவாபைாடிமிர் சஜசைன்ஸ்கிக்கு சர் வின்ஸ்டன் சர்ச்சில்
தலைலமத்துவ விருலத வழங்கினார். ைண்டன் அலுவைைத்தில் நலடசபற்ை விழாவில் ைாசணாளி வழியாை
சஜசைன்ஸ்கி அவ்விருலத ஏற்றுக்சைாண்டார். ைஷ்யாவின் பலடசயடுப்பிற்குப் பிைகு உக்லைனுக்குச் சசன்ை முதல்
பமற்ைத்திய தலைவர் பபாரிஸ் ஜான்சன் ஆவார். சர்ச்சில் தலைலமத்துவ விருது முதன்முதலில் 2006ஆம் ஆண்டு
வழங்ைப்பட்டது.

3. 2024–க்குப்பிைகு பன்னாட்டு விண்சவளி நிலையத்திலிருந்து சவளிபயைப்பபாவதாை அறிவித்துள்ள நாடு எது?
அ. சீனோ
ஆ. ேஷ்யோ 
இ. அஜ ோிக்கோ
ஈ. இஸ
் ஜே ்

✓ மாஸ்பைாவின் விண்சவளி முைலமயின் புதிதாை நியமிக்ைப்பட்டுள்ள தலைவரின் கூற்றுப்படி, 2024–க்குப் பிைகு
பன்னாட்டு விண்சவளி நிலையத்திலிருந்து சவளிபயை ைஷ்யா முடிவு சசய்துள்ளது. ைஷ்யாவும் அசமரிக்ைாவும்
1998ஆம் ஆண்டு முதல் சுற்றுப்பாலதயில் இருக்கும் ISS–இல் பணியாற்றி வருகின்ைன. பசாவியத் விண்சவளி
திட்டத்தின் சிை முக்கிய சாதலனைளாை ைடந்த 1961–இல் மனிதலன முதன்முதைாை விண்சவளிக்கு அனுப்பியது
மற்றும் நான்கு ஆண்டுைளுக்கு முன்பு முதல் சசயற்லைக்பைாலள அனுப்பியது உள்ளது.

4. பின்வரும் எந்த ஆண்டு நடைபெறும் ICC சபண்ைள் கிரிக்சைட் உைைக்பைாப்லபயின் சதாகுப்பாளைாை இந்தியா
பதர்ந்சதடுக்ைப்பட்டது?
அ. 2023
ஆ. 2025 
இ. 2027
ஈ. 2030
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✓ பன்னாட்டு கிரிக்சைட் ைவுன்சில் (ICC) வாரியம் வங்ைபதசம், இந்தியா, இங்கிைாந்து மற்றும் இைங்லை ஆகிய நான்கு
நாடுைலளயும் ICC பெண்கள் கிரிக்சைட் பபாட்டிைலள நடத்தும் நாடுைளாை அங்கீைரித்துள்ளது. ICC பெண்கள் T20
உைைக்பைாப்லபப் பபாட்டியானது 2024–இல் வங்ைபதசத்தால் இைண்டாவது முலையாை நடத்தப்படும் அபத
பவலளயில், 2026ஆம் ஆண்டில் இங்கிைாந்தால் நடத்தப்படும். அடுத்த ICC சபண்ைள் கிரிக்சைட் உைைக்பைாப்லப
2025–இல் இந்தியாவும், 2027–இல் இைங்லையும் நடத்தும்.

5. அைசின் சமீபத்திய தைவுைளின்படி, இந்தியாவில் ைடந்த மூன்று ஆண்டுைளில் எத்தலன புலிைள் இைந்துள்ளன?
அ. 29
ஆ. 129
இ. 229
ஈ. 329 

✓ மக்ைளலவயில் நடுவண் சுற்றுச்சூழல் துலை இலணயலமச்சர் சமர்ப்பித்த தைவுைளின்படி, ைடந்த 3 ஆண்டுைளில்
பவட்லடயாடுதல், இயற்லை மற்றும் இயற்லைக்கு மாைான ைாைணங்ைளால் இந்தியா 329 புலிைலள இழந்துள்ளது.
இந்தக் ைாைப்பகுதியில் புலிைளின் தாக்குதலில் 125 பபர் சைால்ைப்பட்டுள்ளதாைவும் அது பமலும் சதரிவித்துள்ளது.
பவட்லடயாடுதல், மின்சாைம் தாக்குதல், நஞ்சுத்தாக்ைம் மற்றும் இையில் விபத்துைள் ைாைணமாை இக்ைாைைட்டத்தில்
சுமார் 307 யாலனைள் இைந்துள்ளன. இவற்றில் ைடந்த மூன்று ஆண்டுைளில் 222 யாலனைள் மின்சாைந்தாக்கி
உயிரிழந்துள்ளன.

6. ‘ைார்ச்சி’ என்பது எந்த மாநிைம்/யூனியன் பிைபதசத்தில் சைாண்டாடப்படும் ஒரு பாைம்பரிய விழாவாகும்?
அ. அஸ
் ஸோ ்
ஆ. திோிைுேோ 
இ. த்திய ைிேஜதச ்
ஈ. கு ேோத்

✓ ‘ைார்ச்சி’ என்பது ஒரு வாை ைாைம் நீளும் பாைம்பரிய பண்டிலையாகும்; இதில் 14 சதய்வங்ைளுக்கு பிைார்த்தலன
சசய்யப்படுகிைது. திரிபுைாவின் ையர்பூரில், நாடு முழுவதும் இருந்து திைண்டிருந்த ஆயிைக்ைணக்ைான பக்தர்ைள்
முன்னிலையில் அந்தத் திருவிழா சதாடங்கியது. ச ௌைா ஆற்றில் அத்சதய்வங்ைளின் திருமஞ்சன ஊர்வைத்துடன்
அது சதாடங்கியது.

7. சமீபத்திய NSO ைணக்சைடுப்பின்படி, 2019–இல் 15–29 வயது வலையிைான திருமணமாைாதவர்ைளின் விகிதம்
என்ன?
அ. 9%
ஆ. 15%
இ. 23% 
ஈ. 32%

✓ பதசிய புள்ளியியல் அலுவைை அறிக்லையின்ெடி, 2011–2019–க்கு இலடப்பட்ட ைாைத்தில், 15–29 வயதுக்குட்பட்ட
திருமணமாைாதவர்ைளின் விகிதம் 17.2 சதவீதத்தில் இருந்து 23 சதவீதமாை அதிைரித்துள்ளது. ஆண்ைளில்
திருமணமாைாபதாரின் சதவீதம் 2011–இல் 20.8 சதவீதத்திலிருந்து 2019–இல் 26.1 சதவீதமாை உயர்ந்துள்ளது.
அபத பவலளயில், சபண்ைளில் அது 2011–இல் 13.5 சதவீதத்திலிருந்து 2019–இல் 19.9 சதவீதமாை அதிைரித்துள்ளது.
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8. 2022 – இைண்டன் இந்திய திலைப்பட விழாவில், எந்த இந்திய திலைப்பட இயக்குநர்ைளுக்கு, ‘ஐைான் விருது’
வழங்ைப்பட்டது?
அ. அைோ்ணோ ஜசன் ற்று ் நந்திதோ தோஸ
் 
ஆ. ீ னோ ணிஜ கப

ற்று ் நந்திதோ தோஸ
்

இ. சங்கோ் ற்று ் ஜ ோஜகஷ் கனகேோ ்
ஈ. நந்திதோ தோஸ
் ற்று ் சுதோ ஜகோங்கேோ

✓ 2022 – இைண்டன் இந்திய திலைப்பட விழாவில் இந்திய மற்றும் உைைளாவிய சினிமாவுக்கு அவர்ைளாற்றிய
பங்ைளிப்பிற்ைாை திலைப்பட இயக்குநர்ைள் அபர்ணா சசன் மற்றும் நந்திதா தாஸ் ஆகிபயாருக்கு ‘ஐைான் விருது’
வழங்ைப்பட்டுள்ளது. இைண்டன் இந்திய திலைப்பட விழா (LIFF) ைண்டன், பர்மிங்ைாம், மான்சசஸ்டர் மற்றும் லீட்ஸ்
ஆகிய நான்கு நைைங்ைளில் நடந்பதறியது.

9. ஆயுஷ் மருந்துைளின் விற்பலன குறித்து மின்னணு வணிை தளங்ைளுக்கு சமீபத்தில் ஆபைாசலன வழங்கிய
ஆலணயம் எது?
் நுகோ்ஜ ோோ் ைோதுகோை்ைு ஆபணய ் 
அ. நடு ண
ஆ. ஆயுஷ் அப ச்சக ்
இ. சுகோதோே ்

ற்று ் குடு ் ை ந

அப ச்சக ்

ஈ. NITI ஆஜயோக்

✓ நடுவண் நுைர்பவார் பாதுைாப்பு ஆலணயமானது (CCPA) ஆயுர்பவத, சித்தா மற்றும் யுனானி (ஆயுஷ்) மருந்துைலள
விற்பலன சசய்வது குறித்து மின்னணு வணிக தளங்ைளுக்கு ஆபைாசலன வழங்கியுள்ளது. ஆபைாசலனயின்படி,
பதிவுசசய்யப்பட்ட மருத்துவர்ைளிடமிருந்து சசல்ைத்தக்ை மருந்துக் குறிப்புைலள வாடிக்லையாளர்ைள் பதிபவற்றிய
பின்னபை, மின்னணு வணிக தளங்ைள் ஆயுர்பவத, சித்தா மற்றும் யுனானி மருந்துைலள விற்பலன பவண்டும்.

10. அண்லமயில் ைாைமான பிரிபஜந்திை குமார் சிங்ைால், கீழ்க்ைாணும் எவ்வாறு அலழக்ைப்பட்டார்?
அ. ைசுப ை் ைுேட்சியின் தந்பத
ஆ. இந்தியோ ி ் இபணயத்தின் தந்பத 
இ. ஜ ண
் ப ைுேட்சியின் தந்பத
ஈ. இந்தியோ ி ் ஜைோதுத்துபற நிறு னங்களின் தந்பத

✓ ‘இந்தியாவில் இலணயத்தின் தந்லத’ என்று அலழக்ைப்படும் பிரிபஜந்திை குமார் சிங்ைால், சமீபத்தில் தனது 82ஆம்
வயதில் ைாைமானார். அவர் விபதஷ் சஞ்சார் நிைம் லிமிசடட் நிறுவனத்தின் முன்னாள் தலைவைாை இருந்தார்.
அவைது தலைலமயின்கீழ், அந்த நிறுவனம் இந்தியாவில் இலணய பசலவலய அறிமுைப்படுத்தியது. இவர் இதற்கு
முன்பு இன்மார்சாட் என்ை சசயற்லைக்பைாள் தைவல் சதாடர்பு நிறுவனத்துடன் சதாடர்புலடயவைாை இருந்தார்.

செய்தித்தாள் நடப்பு நிகழ்வுகள்
1. தமிழ்நாட்டில் 534 கிைாமங்ைளிலும், புதுச்பசரியில் 1 கிைாமத்திலும் 4G சமாலபல் பசலவ வழங்ைப்படவுள்ளது
நாட்டில் 4G சமாலபல் பசலவ இல்ைாத கிைாமங்ைளில் `26,316 பைாடி மதிப்பில் அதலன முழுலமயாை
வழங்குவதற்ைான திட்டத்திற்கு பிைதமர் தலைலமயிைான நடுவண் அலமச்சைலவ ஒப்புதல் அளித்துள்ளது. இதன்
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மூைம் தமிழ்நாட்டில் 534 கிைாமங்ைளிலும், புதுச்பசரி 1 கிைாமத்திலும் 4G சமாலபல் பசலவ அளிக்ைப்படவுள்ளது.
சமாத்தம் நாடு முழுவதும் 24,680 கிைாமங்ைளுக்கு 4G சமாலபல் பசலவ அளிக்ைப்படவுள்ளது.

2. அமைாக்ைத் துலைக்கு லைது சசய்யும் அதிைாைம்: உச்சநீதிமன்ைம் உறுதி
லைது சசய்வது, சசாத்துைலள முடக்குவது, பசாதலனயிடுவது, பறிமுதல் சசய்வது ஆகிய அதிைாைங்ைள் சட்டவிபைாத
பணப்பரிவர்த்தலன தடுப்புச் சட்டத்தின்கீழ் அமைாக்ைத்துலைக்கு உள்ளதாை உச்சநீதிமன்ைம் உறுதிசசய்துள்ளது.
அமைாக்ைத் துலைக்கு பல்பவறு சட்ட அதிைாைங்ைள் இல்லை என்றும், அைசியல் எதிரிைலளப் பழிவாங்கும் பநாக்கில்
அைசு இந்தச்சட்டங்ைலளக் லையாள்கிைது என்றும் தாக்ைல் சசய்திருந்த மனுக்ைலள உச்சநீதிமன்ைம் விசாரித்து
வந்தது. இதில் 545 பக்ைங்ைள் சைாண்ட தீர்ப்லப நீதிபதிைள் ஏ எம் ைான்வில்ைர், திபனஷ் மபைஷ்வரி, சி டி ைவி
ஆகிபயார் அடங்கிய அமர்வு புதன்கிழலம அறிவித்தது. அதன் விவைம்:
உைை நிதி விவைாைங்ைளுக்கு சட்டவிபைாத பணப்பரிவர்த்தலன சபரும் அச்சுறுத்தைாை உள்ளது. இலத சாதாைண
குற்ைமாை ைருத முடியாது. சட்டவிபைாத பணப்பரிவர்த்தலன சட்டத்தின் 45-ஆவது பிரிவின்படி, சதரிந்து சசய்யும்
குற்ைங்ைளுக்கும், பிலணயில் சவளிபய வை முடியாத குற்ைங்ைளுக்கும் பின்னர் பிலண வழங்ை இைண்டு
நிபந்தலன விதிப்பது சரியானது.
லைது சசய்யும் அதிைாைம் அளிக்கும் பிரிவு 19, அைசியைலமப்புச் சட்டப்படி சசல்லுபடியாகும். அதில் பல்பவறு பாதுைாப்பு
ஷைத்துைளும் உள்ளன. சசாத்துக்ைலள முடக்ை அதிைாைம் அளிக்கும் பிரிவு 5, அைசியைலமப்புச் சட்டத்தின்படி
சசல்லுபடியாகும். ஒருவலை லைது சசய்யும்பபாது அமைாக்ைத் துலை வழக்கின் முதல் அறிக்லை (ECIR)
ைாண்பிக்ைப்பட பவண்டும் என்பது ைட்டாயமில்லை. அமைாக்ைத் துலை அதிைாரிைலள குற்ைவியல் சட்டத்தின்படி
இயங்கும் ைாவல் துலையினருக்கு நிைைாை ைருதக் கூடாது.
அபதபபால், நிதி மபசாதாவாை நிலைபவற்ைப்படாத, சட்டவிபைாத பணப்பரிவர்த்தலன சட்டத் திருத்தத்தின் சிை
ஷைத்துைலள நீதிமன்ைம் ஆைாயவில்லை. இது, ஏழு நீதிபதிைள் சைாண்ட அைசியல் சாசன அமர்வின் முடிவுக்கு
விடப்பட்டுள்ளது.

3. முதல்வரின் ைாலை உணவுத் திட்டம் அறிமுைம்:
தமிழ்நாட்டில் ஐந்தாம் வகுப்பு வலை பயிலும் மாணவர்ைளுக்கு முதைலமச்சரின் ைாலை உணவுத் திட்டம்
அறிமுைப்படுத்தப்பட்டுள்ளது. இந்தத் திட்டத்தின் கீழ், 1,545 அைசு சதாடக்ைப் பள்ளிைலளச் பசர்ந்த ஒரு ைட்சத்து
14,095 மாணவர்ைள் பயன்சபறுவர்.
1920-இல் உணவுத் திட்டம்...
இந்தியாவிபைபய முதல்முலையாை தமிழ்நாட்டில் 102 ஆண்டுைளுக்கு முன்பாைபவ மதிய உணவுத்திட்டம்
அறிமுைப்படுத்தப்பட்டது. இதலன அப்பபாலதய சசன்லன மாநைைாட்சி நிர்வாைம் சசயல்படுத்தியுள்ளது.
இதுசதாடர்பான தமிழை அைசின் உத்தைவு: ஏலழ, எளிய சமூைக் குழந்லதைளின் ைாைடிைள் ைல்விச் சாலைலய எட்ட
முடியவில்லை என்பலதக் ைருத்தில் சைாண்டு ஒரு நூற்ைாண்டுக்கு முன்பப பள்ளியில் உணவளிக்கும் திட்டத்லத
முன்சமாழிந்து நிலைபவற்றியது, அப்பபாலதய சசன்லன மாநைைாட்சி நிர்வாைம். மன்ைத்தின் தலைவைாை இருந்த
சர் பிட்டி தியாைைாயர் தலைலமயில் மாநைைாட்சி மன்ைக்கூட்டம் நடந்தது. 1920 சசப்.16 அன்று நிலைபவற்ைப்பட்ட
தீர்மானத்தின் அடிப்பலடயில், இந்தியாவிபைபய முதல்முலையாை, சசன்லன ஆயிைம் விளக்கு மாநைைாட்சிப்
பள்ளியில் மதிய உணவுத் திட்டம் அறிமுைப்படுத்தப்பட்டது.
1957-இல் மதிய உணவுத் திட்டத்லத முன்னாள் முதல்வர் கு. ைாமைாஜர் சதாடக்கி லவத்தார். இதற்ைாை ஒரு
குழந்லதக்கு ஆண்டுக்கு `18 என்ை அளவில் `10 ைட்சம் நிதி ஒதுக்ைப்பட்டது. முதல்வைாை இருந்த எம் ஜி ஆர் 9-ஆம்
வகுப்பு வலையுள்ள மாணவர்ைளுக்கு அறிவித்த சத்துணவுத் திட்டம் 1982 ஜூலை.1-இல் திருச்சி மாவட்டம்
பாப்பாகுறிச்சியில் சதாடக்ைப்பட்டது. சத்துணவுடன் இைண்டு வாைங்ைளுக்கு ஒருமுலை முட்லட வழங்குவலத
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1989-இல் அறிமுைப்படுத்தினார். 2008-ஆம் ஆண்டில் சத்துணவுடன் வாைம் 5 முலை முட்லடைள் வழங்கும் திட்டம்
அறிமுைப்படுத்தப்பட்டது.

4. மாமல்ைபுைத்தில் 45 அடி உயை சிற்பக்ைலைத்தூண்
மாமல்ைபுைத்தின் நுலழவு வாயிலில், 45 அடி உயை சிற்பக்ைலைத்தூலண முதைலமச்சர் மு.ை.ஸ்டாலின் திைந்து
லவத்தார்.
மாமல்ைபுைத்தில் லைவிலன ைலையில் ஈடுபட்டுள்ள லைவிலனஞர்ைளின் நைனுக்ைாை ‘லைவிலன சுற்றுைா
கிைாமம்’ என்ை திட்டம் சசயல்படுத்தப்பட்டு வருகிைது. இதன் ஒருபகுதியாை, மாமல்ைபுைத்தின் நுலழவு வாயிலில் 45
அடி உயைத்தில் அழகிய சிற்பக்ைலைத்தூண் வடிவலமக்ைப்பட்டுள்ளது.
சிைப்பு என்ன? சிற்பக்ைலைத்தூணில் ைலைநயமிக்ை பல்ைவர் ைாை சிம்மம், யாழி, பதாலை விரித்தாடும் மயில்ைள்,
யாலனக்கூட்டம் ஆகிய உருவங்ைள் சபாறிக்ைப்பட்டுள்ளன. மாமல்ைபுைத்துக்கு வரும் உள்ளூர் மற்றும் சவளிநாட்டு
சுற்றுைாப்பயணிைலள ைவரும் வலையில் சிற்பக்ைலைத்தூண் அலமக்ைப்பட்டுள்ளது. சசஸ் ஒலிம்பியாட் பபாட்டி,
மாமல்ைபுைத்தில் நலடசபைவுள்ள நிலையில், சதுைங்ை வீைர்ைலளயும், பபாட்டிலயக்ைாண வருலை புரியும் சுற்றுைாப்
பயணிைலளயும், சபாது மக்ைலளயும் ைவரும் வலையில் சிற்பக்ைலைத்தூண் அலமக்ைப்பட்டுள்ளதாை தமிழை அைசு
சதரிவித்துள்ளது.

5. ‘விக்ைாந்த்’ பபார்க்ைப்பல் ைடற்பலடயிடம் ஒப்பலடப்பு
உள்நாட்டிபைபய ைட்டப்பட்ட முதல் விமானந்தாங்கி பபார்க்ைப்பைான ‘விக்ைாந்த்’, இந்திய ைடற்பலடயிடம்
ஒப்பலடக்ைப்பட்டது. சுதந்திை தினமான ஆைஸ்ட் 15-ஆம் பததி விக்ைாந்த் நாட்டுக்கு அர்ப்பணிக்ைப்படும் எனத்
தைவைறிந்த வட்டாைங்ைள் சதரிவிக்கின்ைன.
இது வைைாற்றுச் சிைப்புமிக்ை தருணம் என்று இந்திய ைடற்பலட சதரிவித்துள்ளது. திட்டமிட்டதற்கு ஒரு மாதத்துக்கு
முன்னபை பபார்க்ைப்பலை ைடற்பலடயிடம் சைாச்சின் ைப்பல் ைட்டுமான நிறுவனம் ஒப்பலடத்துள்ளது.
விமானந்தாங்கி பபார்க்ைப்பல்ைலள உள்நாட்டிபைபய ைட்டுவதற்ைான திட்டத்லத ைடந்த 2007-ஆம் ஆண்டு
மத்திய அைசு சசயல்படுத்தியது. அத்திட்டத்தின்கீழ் முதல் விமானந்தாங்கி பபார்க் ைப்பைாை ‘விக்ைாந்த்’, சுமார்
`20,000 பைாடி மதிப்பில் ைட்டப்பட்டது. சைாச்சின் ைப்பல் ைட்டுமான நிறுவனம் அக்ைப்பலைக் ைட்டும் பணிலய
2009-ஆம் ஆண்டு சதாடங்கியது.
இத்துடன் விமானந்தாங்கி பபார்க் ைப்பலை உள்நாட்டிபைபய ைட்டும் வலிலம சைாண்ட ஒருசிை நாடுைளின்
பட்டியலில் இந்தியாவும் இலணந்துள்ளது.
விக்ைாந்த் பபார்க்ைப்பலின் சிைப்பம்சங்ைள்:
நீளம் - 262 மீட்டர்;

அைைம் - 62 மீட்டர்;

உயைம் - 59 மீட்டர்

டர்லபன்ைளின் எண்ணிக்லை - 4
எஞ்சின் திைன் - 88 சமைா வாட்
அதிைபட்ச பவைம் - மணிக்கு 28 நாட் (சுமார் 52கிமீ)
ஒருமுலை எரிசபாருள் நிைப்பினால் சசல்லும் சதாலைவு - சுமார் 7,500 ைடல்லமல்
இயக்ைவல்ை பபார் விமானங்ைள் - மிக்-29பை, ைபமாவ்-31 உள்ளிட்டலவ
இயக்ைவல்ை ச

லிைாப்டர்ைள் - எம்ச

ச்-60ஆர், இைகுைை ச

லிைாப்டர்ைள் உள்ளிட்டலவ

அலைைளின் எண்ணிக்லை - சுமார் 2,300
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1.

காலநிலல மாற்றத்தால் புலம்பெயர்ந்த எந்த வலக மக்கலைப் ொதுகாப்ெதற்காக ஐநா ஆதரவு முகலமகள்
முதன்முதலில் உலகைாவிய பகாள்லக கட்டலமப்லெ பவளியிட்டன?
அ. முதியவர்கள்
ஆ. குழந்ததகள் 
இ. உடல் ரீதியரகவும் மனரீதியரகவும் ஊனமுற்றவர்கள்
ஈ. LGBTQ நபர்கள்

✓ புலம்பெயர்வுக்கான ென்னாட்டு அலமப்பு (IOM), ஐநா சிறார்கள் நிதியம் (UNICEF), ஜார்ஜ்டவுன் ெல்கலலக்கழகம்
மற்றும் ஐநா ெல்கலலக்கழகம் ஆகியலவ காலநிலல மாற்றத்தால் புலம்பெயர்ந்த குழந்லதகலைப் ொதுகாக்க முதல்
உலகைாவிய பகாள்லக கட்டலமப்லெ பவளியிட்டன. “காலநிலல மாற்றத்தின் சூழலில் புலம்பெயரும் சிறார்களுக்
-கான வழிகாட்டுதல் ககாட்ொடுகள்” என்ெது உள்நாட்டைவில் மற்றும் எல்லலதாண்டிய புலம்பெயர்வுகளுக்கு
ஆைான சிறார்களின் சிக்கல்களுக்கு தீர்வுகாண்வதற்கான ஒன்ெது பகாள்லககளின் பதாகுப்லெக் பகாண்டுள்ைது.

2. ஆண்டுகதாறும், ‘சர்வகதச புலிகள் நாள்’ அனுசரிக்கப்ெடுகிற கததி எது?
அ. ஜூதல.27
ஆ. ஜூதல.29 
இ. ஜூதல.31
ஈ. ஆகஸ
் ட்.1

✓ சர்வகதச புலிகள் நாைானது ஒவ்கவார் ஆண்டும் ஜூலல.29 அன்று உலகம் முழுவதும் அனுசரிக்கப்ெடுகிறது.
புலிகள் ொதுகாப்பின் முக்கியத்துவம் குறித்து தனிநெர்கள், அலமப்புகள் மற்றும் அரசாங்கங்களுக்கு விழிப்புணர்லவ
ஏற்ெடுத்துவகத இந்த நாளின் கநாக்கமாகும். கடந்த நூற்றாண்டில் 97 சதவீத புலிகள் காணாமல் கொனது
கண்டறியப்ெட்டலத அடுத்து, கடந்த 2010இல் சர்வகதச புலிகள் நாள் அறிமுகப்ெடுத்தப்ெட்டது. WWF-ெடி, புலிகளின்
தற்கொலதய எண்ணிக்லக 3,900 ஆகும். உலகப் புலிகளின் எண்ணிக்லகயில் சுமார் 70% இந்தியாவில்தான்
உள்ைது.

3. 2022 - காமன்பவல்த் விலையாட்டுப் கொட்டிகளில் இந்தியக் பகாடிகயந்தியாகத் கதர்ந்பதடுக்கப்ெட்டவர் யார்?
அ. மமரி மகரம்
ஆ. P V சிந்து 
இ. நீ ரஜ் மசரப்ரர
ஈ. மீ ரரபரய் சரனு

✓ இந்திய ஒலிம்பிக் சங்கமானது (IOA) ெர்மிங்காமில் நலடபெறவுள்ை 2022 - காமன்பவல்த் விலையாட்டு பதாடக்க
விழாவில் இருமுலற ஒலிம்பிக் ெதக்கம் பவன்ற வீராங்கலன P V சிந்துலவ இந்திய அணியின் பகாடிகயந்தியாக
அறிவித்தது. காமன்பவல்த் விலையாட்டுப் கொட்டிகளின் 2022 ெதிப்பு, விலையாட்டுப் கொட்டிகளின் வரலாற்றில்
அதிக பெண் விலையாட்டு வீரர்கலைக் பகாண்டதாக உள்ைது. 20 விலையாட்டுகளில் 205 ெங்ககற்ொைர்கள்
அவ்விலையாட்டுகளில் ெங்ககற்கவுள்ைனர். முன்னணி ஈட்டிபயறிதல் வீரர் நீரஜ் கசாப்ரா காயம் காரணமாக இப்
கொட்டியில் ெங்ககற்கவில்லல.

4.

உள்ைடக்கப்ெடாத அலனத்து கிராமங்களிலும் 4G பமாலெல் கசலவகலை வழங்குவலத கநாக்கமாகக்
பகாண்டு, ஒரு திட்டத்லதச் பசயல்ெடுத்தவுள்ைதாக அறிவித்துள்ை பதாலலத்பதாடர்பு கசலவ நிறுவனம் எது?
அ. பரர்தி ஏர்டடல்

ஆ. BSNL 

இ. ஜிமயர

ஈ. வி!
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✓ 4G பமாலெல் கசலவ இல்லாத கிராமங்களில் `26,316 ககாடி மதிப்பில் அதலன முழுலமயாக வழங்குவதற்கான
திட்டத்திற்கு பிரதமர் நகரந்திர கமாடி தலலலமயிலான நடுவண் அலமச்சரலவ ஒப்புதல் வழங்கியுள்ைது. இதன்
மூலம் ஊரகப்ெகுதிகளில் உள்ை 24,680 கிராமங்களுக்கு 4G பமாலெல் கசலவ அளிக்கமுடியும். கமலும் 2G, 3G
பமாலெல் கசலவ வசதி மட்டும் உள்ை 6,279 கிராமங்கள் 4G பமாலெல் கசலவ வசதி பெற்ற கிராமங்கைாக
கமம்ெடுத்தப்ெட உள்ைது.

5. சிறு ஏற்றுமதியாைர்கலை ஆதரிப்ெதற்காக கமம்ெடுத்தப்ெட்ட ஏற்றுமதிக் கடன் அொயக் காப்பீட்டுத் பதாலகலய
வழங்குவதற்கு புதிய திட்டத்லத அறிமுகப்ெடுத்திய நிறுவனம் எது?
அ. LIC
ஆ. ECGC 
இ. PFRDA
ஈ. IRDAI

✓ சிறு ஏற்றுமதியாைர்கலை ஆதரிப்ெதற்காக 90 சதவீதம் வலர கமம்ெடுத்தப்ெட்ட ஏற்றுமதிக் கடன் அொய காப்பீட்டுத்
பதாலகலய வழங்கும் புதிய திட்டபமான்லற இந்திய ஏற்றுமதிக் கடன் உத்தரவாதக் கழகம் (ECGC) அறிமுகம்
பசய்துள்ைது. Export Credit Insurance for Banks Whole Turnover Packaging Credit and Post Shipment (ECIB- WTPC
& PS) காப்பீட்டின்கீழ் இக்காப்பீடு வழங்கப்ெடுகிறது. வங்கிகளில் ஏற்றுமதிக் கடலனப் பெறும் சிறிய அைவிலான
ஏற்றுமதியாைர்களுக்கு இந்தத் திட்டம் ெயனளிக்கும்.

6. ‘உலகைாவிய ொலின இலடபவளி’ குறித்த அறிக்லகலய பவளியிடுகிற நிறுவனம் எது?
அ. ஐநர டபண
் கள் அதமப்பு
ஆ. உலக டபரருளரதரர மன்றம் 
இ. பன்னரட்டு டசலவரணி நிதியம்
ஈ. உலக வங்கி

✓ 2022ஆம் ஆண்டிற்கான உலகைாவிய ொலின இலடபவளி குறித்த குறியீட்லட உலக பொருைாதார மன்றம் (WEF)
சமீெத்தில் பவளியிட்டது. ஐஸ்லாந்து (90.8%) உலக தரவரிலசயில் முதலிடத்தில் உள்ைது. இந்தியா 146 நாடுகளில்
135ஆம் இடத்தில் உள்ைது. கடந்த ஆண்டு, 156 நாடுகளில் இந்தியா 140ஆம் இடத்தில் இருந்தது. அறிக்லகயின்ெடி,
உலகைாவிய ொலின இலடபவளிலய முழுவதுமாக ஒழிக்க இன்னும் 132 ஆண்டுகள் ஆகும்.

7. ‘சர்வகதச பநல்லாராய்ச்சி நிறுவனத்தின்’ தலலலமயகம் அலமந்துள்ை இடம் எது?
அ. ஆடுதுதற, தமிழ்நரடு, இந்தியர
ஆ. மணிலர, பிலிப்தபன்ஸ
்
இ. லரஸ
் பரமனரஸ
் , பிலிப்தபன்ஸ
் 
ஈ. மரரம், இத்தரலி

✓ சர்வகதச பநல்லாராய்ச்சி நிறுவனம் (IRRI) என்ெது பிலிப்லென்ஸில் உள்ை லாஸ் ொகனாஸ், லகுனாவில் அதன்
தலலலமயகத்லதக் பகாண்ட ஒரு சர்வகதச கவைாண் ஆராய்ச்சி மற்றும் ெயிற்சி நிறுவனமாகும். இது, 1960-இல்
நிறுவப்ெட்டது. இந்தியாவின் உழவு & உழவர் நலத்துலறயானது (DA&FW) IRRI பதற்காசிய பிராந்திய லமயத்தின்
(ISARC) கட்டம்-2 நடவடிக்லககளுக்காக சர்வகதச பநல்லாராய்ச்சி நிறுவனத்துடனான (IRRI) உடன்ெடிக்லகயில்
லகபயழுத்திட்டுள்ைது.
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8. அண்மைச் பசய்திகளில் இடம்பெற்ற பமஸ் ஐநாக் உள்ை நாடு எது?
அ. இலங்தக
ஆ. பரகிஸ
் தரன்
இ. சீனர
ஈ. ஆப்கரனிஸ
் தரன் 

✓ ெண்லடய கால பெௌத்த நகரமான பமஸ் ஐனாக், தாமிரப் பிரிப்பு மற்றும் அதுசார் வணிகம் சார்ந்த ஒரு ெரந்த நகரம்
ஆகும். இது ஆப்கானிஸ்தானின் காபூலுக்கு அருகில் உள்ை சிகரங்களின் அருகக உள்ைது. இது 1,000 முதல் 2,000
ஆண்டுகள் ெழலமயானது என்று நம்ெப்ெடுகிறது. 2007ஆம் ஆண்டில், சீன சுரங்க நிறுவனமான பமட்டலர்ஜிகல்
குரூப் கார்ப்ெகரஷன் 30 ஆண்டுகளுக்கு தாது சுரங்கப்ெணிலய கமற்பகாள்வதற்காக மூன்று பில்லியன் டாலர்
ஒப்ெந்தத்தில் லகபயழுத்திட்டது. இந்தத் திட்டம் மீண்டும் தலிொன்களுக்கும் சீனாவுக்கும் முன்னுரிலம அளிக்கிறது.

9. பசர்பியாவில் நடந்த 2022 - ொராசின் ஓென் ‘A’ பசஸ் கொட்டியில் பவன்ற இந்திய வீரர் யார்?
அ. குமகஷ்
ஆ. பிரக்ஞரனந்தர 
இ. விஸ
் வநரதன் ஆனந்த்
ஈ. டசௌமியர சுவரமிநரதன்

✓ இைம் இந்திய கிராண்ட்மாஸ்டரான R பிரக்ஞானந்தா, பசர்பியாவில் நடந்த 2022 - ொராசின் ஓென் ‘A’ சதுரங்கப்
கொட்டியில் பவன்றார். 16 வயதான அவர் ஆட்டமிழக்காமல் ஒன்ெது சுற்றுகளில் இருந்து 8 புள்ளிகலைப் பெற்றார்.
தமிழ்நாட்டில் பசன்லனயில் நலடபெறவுள்ை 44ஆவது பசஸ் ஒலிம்பியாட் கொட்டியில் வலுவான இந்திய ‘B’
அணியில் அவர் இடம்பெறுவார்.

10. யூகராமணியால், ‘உலகின் மிகச்சிறந்த SME வங்கி’ என அறிவிக்கப்ெட்ட வங்கி எது?
அ. RBS வங்கி
ஆ. DBS வங்கி 
இ. பரரத வங்கி
ஈ. ஸ
் டரண
் டர்ட் சரர்டர்ட் வங்கி

✓ DBS வங்கி, ‘உலகின் மிகச்சிறந்த SME வங்கி’ என யூகராமணியால் இரண்டாவது முலறயாக அறிவிக்கப்ெட்டது.
அவ்வங்கி கமலும் மூன்று விருதுகலை பவன்றுள்ைது. உலகின் மிகச்சிறந்த, ‘ஆண்டின் நிதியியல் கண்டுபிடிப்பு’,
‘பசல்வ கமலாண்லமக்கான ஆசியாவின் சிறந்த வங்கி’ மற்றும் ‘ஹாங்காங்கின் சிறந்த வங்கி’ ஆகியலவ அடங்கும்.

செய்தித்தாள் நடப்பு நிகழ்வுகள்
1. அல் நஜா-IV என்ற இந்தியா, ஓமான் கூட்டு ராணுவப் ெயிற்சியில் ெங்ககற்கும் ஓமான் நாட்டு வீரர்கள் இந்தியா
வருலக
இந்திய ராணுவம் மற்றும் ஓமான் ராணுவம் இலடகயயான அல் நஜா-IV என்ற இந்தியா ஓமான் கூட்டு ராணுவப்
ெயிற்சியின் நான்காவது ெதிப்பு ஆகஸ்ட் 1 முதல் 13 ஆம் கததி வலர இராஜஸ்தானில் நலடபெறவுள்ைது. இதில்
கலந்துபகாள்வதற்காக ஓமான் ராணுவத்தின் ொராசூட் ெலடலயச் கசர்ந்த 60 வீரர்கள் இந்தியா வந்துள்ைனர். 18
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இயந்திரமயமாக்கப்ெட்ட காலாட்ெலடலயச் கசர்ந்த வீரர்கள் குழு இந்திய இராணுவத்தின் சார்ொக இதில் கலந்து
பகாள்ளும்.
தீவிரவாத எதிர்தாக்குதல் நடவடிக்லககள், பிராந்திய ொதுகாப்பு பசயல்ொடுகள் மற்றும் அலமதிலய நிலல
நிறுத்தும் நடவடிக்லககளுடன் உடற்தகுதி ெயிற்சி, பசயல்முலற மற்றும் நலடமுலறகளிலும் கூட்டுப் ெயிற்சி
கவனம் பசலுத்தும். இந்தியா மற்றும் ஓமான் நாட்டு ராணுவங்களுக்கிலடகய உள்ை ொதுகாப்பு ஒத்துலழப்லெ
அடுத்த நிலலக்கு கமம்ெடுத்துவலதயும், இரு நாடுகளின் உறலவ வலுப்ெடுத்துவலதயும் இந்தப் ெயிற்சி இலக்காகக்
பகாண்டுள்ைது.

2. காமன்பவல்த் கொட்டியில் இந்தியாவிற்கு முதல் தங்கம்: சாதித்த மீராொய் சானு
காமன்பவல்த் பதாடரின் ெளுதூக்குதல் கொட்டியின் 49 கிகலா எலடப்பிரிவில் இந்தியாவின் மீராொய் சானு
தங்கப்ெதக்கம் பவன்றுள்ைார்.
மகளிர் ெளுதூக்குதல் கொட்டியின் 49 கிகலா எலடப்பிரிவில் இந்தியாவின் மீராொய் சானு தங்கப்ெதக்கம் பவன்று
சாதித்துள்ைார். நடப்பு காமன்பவல்த் கொட்டியில் இந்தியா பெறும் முதல் தங்கப்ெதக்கம் இதுவாகும். முன்னதாக
ஆடவருக்கான 61 கிகலா எலடப்பிரிவு ெளு தூக்குதல் கொட்டியில் இந்தியாவின் குருராஜா பவண்கலம் பவன்றார்.
இந்திய வீரர் குருராஜா பமாத்தம் 269 கிகலா எலடலய தூக்கி 3ஆம் இடம்பிடித்தார்.
55 கிகி எலடப்பிரிவில் இந்தியாவின் சங்ககத் சர்கார் பவள்ளிப்ெதக்கம் பவன்றிருந்தார் என்ெது குறிப்பிடத்தக்கது.

3. பிரதமர் கமாடியின் கவிலத புத்தக ஆங்கில ெதிப்பு ஆகஸ்டில் பவளியீடு
பிரதமர் கமாடி குஜராத்தி பமாழியில் எழுதிய ‘பலட்டர்ஸ் டு பசல்ஃப்’ என்ற புத்தகத்தின் ஆங்கிலப் ெதிப்பு ஆகஸ்டில்
பவளியாகிறது.
பிரதமர் கமாடி இந்தப் புத்தகத்தில் உள்ை கவிலதகலை குஜராத்தி பமாழியில் ெல ஆண்டுகால அைவில் எழுதி
வந்தார். அலவ பதாகுக்கப்ெட்டு ‘ஆன்க் ஆ தன்யாச்கச’ என்ற பெயரில் கடந்த 2007-இல் பவளியானது. இதலன
திலரப்ெட ெத்திரிலகயாைரும் வரலாற்று ஆய்வாைருமான ொவனா கசாமயா ஆங்கிலத்தில் பமாழிபெயர்த்தார்.
பிரகாஷ் புத்தக நிறுவனம் இந்த ஆங்கிலப்ெதிப்பு புத்தகத்லத பவளியிடுகிறது. கவிலதகலை ஆங்கிலத்தில் ொவனா
கசாமயா என்ெவர் பமாழிபெயர்த்துள்ைார். கவிலத மட்டுமன்றி கதர்பவழுதும் மாணவர்களின் மனக்கலக்கத்லதப்
கொக்க, ‘எக்ஸாம் வாரியர்ஸ்’ என்ற புத்தகத்லதயும் பிரதமர் கமாடி எழுதியுள்ைது குறிப்பிடத்தக்கது.

4. ‘காலச்சுவடு’ கண்ணனுக்கு பசவாலிகய விருது
பிரான்ஸ் நாட்டின் உயரிய விருதான பசவாலிகய விருது ‘காலச்சுவடு’ ெதிப்ெகத்தின் ெதிப்ொைரும் நிர்வாக
இயக்குநருமான கண்ணன் சுந்தரத்துக்கு அறிவிக்கப்ெட்டுள்ைது.
இது பதாடர்ொக பிரான்ஸ் அரசு பவளியிட்டுள்ை பசய்திக்குறிப்பில், இந்தியா-பிரான்ஸ் இலடயிலான ெதிப்புத்துலற
ஒத்துலழப்புக்கான ெங்களிப்புக்காக பசவாலிகய விருது கண்ணன் சுந்தரத்துக்கு அறிவிக்கப்ெட்டுள்ைது. இதற்கு
அதிெர் இமானுவல் கமக்ரான் ஒப்புதல் அளித்துள்ைார். தில்லியில் உள்ை பிரான்ஸ் தூதர் இல்லத்தில் பசப்டம்ெர்
அல்லது அக்கடாெரில் நலடபெறும் விழாவில் இந்த விருது வழங்கப்ெடும் எனத் பதரிவிக்கப்ெட்டுள்ைது.
தமிழகத்தில் நடிகர்கள் சிவாஜி ககணசன், கமல்ஹாசன், பமாழிபெயர்ப்ொைர் ஸ்ரீராம், மதன கல்யாணி
உள்ளிட்கடார் ஏற்பகனகவ பசவாலிகய விருது பெற்றுள்ைனர்.
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