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1. தேசிய பங்குச்சந்தேயின் (NSE) புதிய MD மற்றும் CEO–ஆக நியமிக்கப்பட்டவர் யார்? 
அ. ஆஷிஷ் ச ௌகான்  

ஆ. K V காமத் 

இ. உா்ஜித் படேல் 

ஈ. அருந்ததி பே்ோ ் ாா்யா 

✓ தேசிய பங்குச்சந்தேயின் (NSE) புதிய MD மற்றும் CEO–ஆக ஆஷிஷ் சசௌஹாதை சந்தே ஒழுங்காற்றுநராை 

SEBI நியமித்துள்ளது. ஆஷிஷ் சசௌகான் ேற்தபாது மும்தப பங்குச்சந்தேயின் (BSE) MD மற்றும் CEOஆக உள்ளார். 

BSE மற்றும் அேன் துதை நிறுவைமாை Central Depository Services Ltd., (CDSL), அவரது ேதைதமயின்கீழ் 

சவற்றிகரமாை IPO–க்கதள அறிமுகப்படுத்தியது. 

2. தகவிதைக் கிராமத் திட்டம் என்பது எந்ே நடுவண் அதமச்சகத்தின் முதைவாகும்? 
அ. நடுவண் கலா ் ார அமம ் கம் 

ஆ. நடுவண் ஜவுளி அமம ் கம்  

இ. நடுவண் உள்துமை அமம ் கம் 

ஈ. நடுவண் MSME அமம ் கம் 

✓ தகவிதைஞர்களின் நிதைத்ே வாழ்வாோரமாக தகவிதைப் சபாருட்கதள தமம்படுத்துவதே, ‘தி கிராஃப்ட்ஸ் 

வில்தைஜ் திட்டம்’ தநாக்கமாகக் சகாண்டுள்ளது. இது ‘சுற்றுைாவுடன் ஜவுளிதய இதைப்பேற்காை’ நடுவண் 

ஜவுளி அதமச்சகத்தின் முதைவாகும். இது தகவிதைக் குழுக்களுக்கு உட்கட்டதமப்பு ஆேரதவ வழங்குவேன் 

மூைம் தகவிதை மற்றும் சுற்றுைாதவ தமம்படுத்துவதே தநாக்கமாகக் சகாண்டுள்ளது. இத்திட்டத்தின்கீழ் எட்டுக் 

தகவிதைக் கிராமங்கள் தேர்வு சசய்யப்பட்டுள்ளை. 

✓ அதவ திருப்பதி (ஆந்திர பிரதேசம்), வோஜ் (குஜராத்), தநனி (உத்ேர பிரதேசம்), இரகுராஜ்பூர் (ஒடிஸா), அதைகுண்டி 

(கர்நாடகா), மாமல்ைபுரம் (ேமிழ்நாடு), ோஜ் கஞ்ச் (உத்ேர பிரதேசம்) மற்றும் அமர் (இராஜஸ்ோன்) ஆகும். 

3. அண்தமச் சசய்திகளில் இடம்சபற்ற, ‘சபஹர் துதறமுகம்’ அதமந்துள்ள நாடு எது? 
அ. ஆப்கானிஸ்தான் 

ஆ. டநபாளம் 

இ. ஈரான்  

ஈ. கஜகஸ்தான் 

✓ சபஹர் துதறமுகம் ஈரானில் அதமந்துள்ள ஓர் உத்திசார் முக்கியத்துவம் வாய்ந்ே துதறமுகமாகும்; இது மத்திய 

ஆசிய பிராந்தியத்திற்காை வணிக தபாக்குவரத்து தமயமாகும். இந்தியாவிற்கும் மத்திய ஆசியாவிற்கும் இதடதய 

சரக்குப்தபாக்குவரத்தே சிக்கைமாக்குவேற்காை இந்திய சோதைதநாக்குத்திட்டமாை பன்ைாட்டு வடக்கு சேற்கு 

தபாக்குவரத்து வழித்ேடத்தின் (INSTC) சோடக்கத்தேக் குறிக்கும் வதகயில் ‘சபஹர் நாள்’ சகாண்டாடப்படுகிறது.  

✓ ‘சபஹர் நாதள’ முன்னிட்டு, நடுவண் துதறமுகங்கள், கப்பல் மற்றும் நீர்வழிப் தபாக்குவரத்துகள் அதமச்சகம், 

இந்திய தபார்ட்ஸ் குதளாபல் லிமிசடட் (IPGL) உடன் இதைந்து, சபஹர் தமம்பாட்டுத் திட்டத்தில் பங்தகற்பேற்காக 

மும்தபயில் ஒரு மாநாட்தட ஏற்பாடு சசய்ேது. 

4. இந்தியா–ஓமன் கூட்டு இராணுவப் பயிற்சியாை, ‘அல் நஜா’ நடத்ேப்படுகிற மாநிைம் எது? 
அ. மகாராஷ்டிரா  ஆ. இராஜஸ்தான்  

இ.  ிக்கிம்   ஈ. ஆந்திர பிரடத ம் 
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✓ இந்திய இராணுவமும் ஓமன் ராயல் ஆர்மியும் இதைந்து சமீபத்தில் இந்தியாவின் இராஜஸ்ோனில் 13 நாள் கூட்டு 

இராணுவப் பயிற்சிதய சோடங்கிை. இந்தியா–ஓமன் கூட்டு இராணுவப் பயிற்சியின் நான்காவது பதிப்பு, ‘அல் நஜா’ 

பயங்கரவாே எதிர்ப்பு, பிராந்திய பாதுகாப்பு மற்றும் அதமதி காக்கும் நடவடிக்தககளில் கவைஞ்சசலுத்துகிறது. 

5. இந்தியாவில் குரங்கம்மை தநாய் நிதைதமதய கண்காணிப்பேற்காக நடுவைரசால் சமீபத்தில் அதமக்கப்பட்ட 

பணிக்குழுவின் ேதைவர் யார்? 

அ. அமிதாப் காந்த் 

ஆ. V K பால்  

இ. மன்சுக் மாண்ேவியா 

ஈ. பாரதி பவாா் 

✓ இந்தியாவில் குரங்கம்மை தநாயின் ோக்கத்தேக் கண்காணிக்க நடுவைரசு ேனிப்பதட அதமத்துள்ளது. இது NITI 

ஆதயாக் உறுப்பிைர் (சுகாோரம்) டாக்டர் V K பால் ேதைதமயில் உள்ளது. இந்ேப்பணிக்குழுவில் நடுவண் சுகாோர 

அதமச்சகம், ைருந்து மற்றும் உயிரித் சோழில்நுட்ப சசயைாளரும் இடம்சபற்றுள்ளார். தநாய் கண்டறிேல் வசதிகதள 

விரிவுபடுத்துேல் மற்றும் தநாய்க்கு எதிராை ேடுப்பூசிதய ஆராய்வது குறித்து இது அரசுக்கு ஆதைாசதை வழங்கும். 

இந்தியாவில் இதுவதர நான்கு குரங்கம்தம பாதிப்பு (தகரளாவில் மூன்று, தில்லியில் ஒன்று) பதிவாகியுள்ளை. 

6. ஒவ்தவார் ஆண்டும், ‘சநல்சன் மண்தடைா நாள்’ அனுசரிக்கப்படுகிற தேதி எது? 
அ. ஜூமல.14 

ஆ. ஜூமல.18  

இ. ஜூமல.19 

ஈ. ஜூமல.25 

✓ ‘சநல்சன் மண்தடைா நாள்’ ஒவ்தவார் ஆண்டும் ஜூதை.18ஆம் தேதி அன்று அனுசரிக்கப்படுகிறது. ஐக்கிய நாடுகள் 

சதபயாைது கடந்ே 2009ஆம் ஆண்டில் ஜூதை.18ஆம் தேதிதய சநல்சன் மண்தடைா நாளாக அறிவித்ேது. சேன் 

ஆப்பிரிக்காவில் முழுதமயாை மக்களாட்சித் தேர்ேல் முதறயில் தேர்ந்சேடுக்கப்பட்ட முேல் ேதைவர் சநல்சன் 

மண்தடைா ஆவார். 

7. தேசிய மின்னாளுதக தசதவ வழங்கல் மதிப்பீட்டில் கீழ்க்காணும் எந்ே நடுவைதமச்சகத்தின் இதையேளம் 

முேலிடத்தேப் பிடித்துள்ளது? 
அ. உள்துமை அமம ் கம்  

ஆ. கலா ் ார அமம ் கம் 

இ. பாதுகாப்பு அமம ் கம் 

ஈ. நிதி அமம ் கம் 

✓ தேசிய மின்னாளுதக தசதவ வழங்கல் மதிப்பீட்டில் உள்துதற அதமச்சகத்தின் இதையேளம் முேல் இடத்தேப் 

பிடித்துள்ளது. 2021ஆம் ஆண்டில் அேன் அறிவுப்பங்காளர்களாை NASSCOM மற்றும் KPMG உடன் இதைந்து 

நிர்வாகச் சீர்திருத்ேங்கள் மற்றும் சபாதுமக்கள் குதறதீர்ப்புத்துதற ஆகியவற்றின்மூைம் நடத்ேப்பட்ட நடுவைரசின் 

அதமச்சகங்களின் இதையேளங்களின் தசதவ வழங்கல் மதிப்பீட்டில் ‘டிஜிட்டல் தபாலீஸ்’ இதையேளம் 

இரண்டாவது இடத்தேப் பிடித்ேது. 
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8. அண்தமயில் அதமக்கப்பட்ட குதறந்ேபட்ச ஆேரவு விதை (MSP) குறித்ே உயரதிகாரம்சகாண்ட குழுவின் 

ேதைவர் யார்? 
அ. இரடமஷ்  ந்த் 

ஆ. அமிதாப் காந்த் 

இ. M S சுவாமிநாதன் 

ஈ.  ஞ்ம  அகா்வால்  

✓ நடுவைரசு முன்ைாள் தவளாண்தம துதற சசயைாளர் சஞ்தச அகர்வால் ேதைதமயில் உயரதிகாரம்சகாண்ட 

குழுதவ அதமத்துள்ளது. அக்குழுவாைது குதறந்ேபட்ச ஆேரவு விதை (MSP) சபாறிமுதறதய மிகவும் பயனுள்ள 

மற்றும் சவளிப்பதடயாைோகக் கருதுகிறது. மூன்று சர்ச்தசக்குரிய தவளாண் சட்டங்கதள அரசாங்கம் ரத்து சசய்ே 

எட்டு மாேங்களுக்குப் பிறகு இது அதமக்கப்பட்டது. இக்குழுவில் NITI ஆதயாக் உறுப்பிைர் இரதமஷ் சந்த் மற்றும் 

IFFCO, ICAR–இன் பிரதிநிதிகள் மற்றும் கர்நாடகா, ஆந்திரா, சிக்கிம் மற்றும் ஒடிஸாவின் பிரதிநிதிகள் உள்ளைர். 

9. ‘J C தடனியல் விருது’ என்பது எந்ே சமாழியில் திதரத்துதறயில் வழங்கப்படும் உயரிய விருோகும்? 
அ. தமிழ் 

ஆ. மமலயாளம்  

இ. மராத்தி 

ஈ. கன்னேம் 

✓ பிரபை திதரப்பட இயக்குநர் K P குமரனுக்கு கடந்த 2021ஆம் ஆண்டுக்கான ‘J C தடனியல் விருது’ வழங்கப்பட்டது. 

இது மதையாள திதரத்துதறயின் மிகவுயரிய விருோகும். கைாசார விவகாரங்கள் துதறயின்கீழ் இயங்கும் இைாப 

தநாக்கற்ற நிறுவைமாை தகரள மாநிை சைசித்ரா அகாசேமியால் ஆண்டுதோறும் இவ்விருது வழங்கப்படுகிறது. 

10. 2021–இல் இந்தியாவுக்குப் பைமனுப்புவதில் முேலிடம் வகிக்கிற நாடு எது? 
அ. ஐக்கிய அரபு அமீரகம் 

ஆ. அசமாிக்கா  

இ.  ிங்கப்பூா் 

ஈ. கனோ 

✓ இந்திய ரிசர்வ் வங்கியின் அண்தமய ஆய்வின்படி, சமாத்ேப் பைப்பரிமாற்றத்தில் 23 சேவீே பங்தகக்சகாண்டு, 

இந்தியாவின் பைப்பரிவர்த்ேதையின் முேன்தமயாை நாடாக ஐக்கிய அரபு அமீரகத்தே ஐக்கிய அசமரிக்க 

நாடுகள் விஞ்சியுள்ளது. 2021ஆம் ஆண்டில் 4.6% வளர்ச்சியுடன் $87 பில்லியன் டாைர்கதளப் சபற்றோல், இந்தியா 

உைகின் மிகப்சபரிய சபறுநராக உள்ளது. 
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செய்தித்தாள் நடப்பு நிகழ்வுகள்  

1. காஞ்சிபுரம் அருதக பரந்தூரில் அதமகிறது சசன்தையின் 2ஆவது விமாை நிதையம் 

காஞ்சிபுரம் அருதக பரந்தூரில் சசன்தையின் இரண்டாவது விமாை நிதையம் அதமயவுள்ளது. உள்நாட்டு விமாை 

தபாக்குவரத்து அதமச்சகம் அனுமதி அளித்ேதும் அேற்காை பூர்வாங்கப் பணிகள் சோடங்கும் என்று மத்திய 

இதை அதமச்சர் வி தக சிங் சேரிவித்ோர். 

தமலும், உடான் திட்டத்தின்கீழ் மண்டைங்கதள இதைக்கும் வதகயில் ேமிழ்நாட்டில் சநய்தவலி, ேஞ்சாவூர், 

இராமநாேபுரம் மற்றும் தவலூர் ஆகிய 4 விமாை நிதையங்கதள புதுப்பித்து ேரமுயர்த்ே திட்டமிடப்பட்டுள்ளது. 

இவ்வாறு அவர் சேரிவித்ோர். 

பரந்தூரில் விமாை நிதையம் அதமக்க ஏற்சகைதவ 4,971 ஏக்கர் நிைம் அதடயாளம் காைப்பட்டுள்ளது. சுமார் ̀ 60 

ஆயிரம் தகாடியில் விமாை நிதையம் அதமக்க முடிவு சசய்யப்பட்டுள்ளது. சசன்தையில் இருந்து 73 கிமீ 

சோதைவில் அதமந்துள்ள பரந்தூருக்கு 2 மணி தநரத்தில் சசன்றுவிடைாம். காஞ்சிபுரத்தில் இருந்து 15 கிமீ 

சசன்தை - சபங்களூரு 6 வழிச்சாதையில் இருந்து 10 கி.மீ. சோதைவில் பரந்தூர் அதமந்துள்ளது. 

 

2. ஜூதை GST வருவாய் `1.49 ைட்சம் தகாடி: ேமிழ்நாட்டில் `8,449 தகாடி வசூல் 

நாட்டில் கடந்ே ஜூதை மாே சரக்கு மற்றும் தசதவ வரியாக (GST) `1,48,995 தகாடி வசூைாகியுள்ளது. இதில் 

ேமிழ்நாட்டில் `8,449 தகாடி GST வசூைாைது. 

இது சோடர்பாக நடுவண் நிதியதமச்சகம் சவளியிட்ட சசய்திக்குறிப்பு: கடந்ே 2017ஆம் ஆண்டு ஜூதை மாேம் GST 

அமல்படுத்ேப்பட்ட நிதையில், இந்ே ஆண்டு ஏப்ரல் மாேம் GST வசூல் புதிய உச்சத்தே சோட்டது. அந்ே மாேம் 

`1,67,540 தகாடி GST வசூைாைது. 

இந்நிதையில், கடந்ே ஜூதை மாேம் ̀ 1,48,995 தகாடி GST வசூைாைது. இது GST அறிமுகப்படுத்ேப்பட்டதில் இருந்து 

வசூைாை இரண்டாவது அதிகபட்ச வருவாய் ஆகும். கடந்ே ஆண்டு ஜூதை மாேத்துடன் ஒப்பிடுதகயில், இந்ே 

ஆண்டு ஜூதை மாேம் சரக்குகள் இறக்குமதிமூைம் கிதடத்ே வருவாய் 48 சேவீேம் அதிகமாகவும், உள்நாட்டு 

பரிவர்த்ேதை (தசதவகள் இறக்குமதி உள்பட) மூைம் கிதடத்ே வருவாய் 22 சேவீேம் அதிகமாகவும் இருந்ேை. 

GST வசூலில் நடுவண் GST, மாநிை GST, ஒருங்கிதைந்ே GST, சசஸ் வரி ஆகியதவ அடங்கும். அேன் விவரம் 

பட்டியலில் வருமாறு: ஜூதை GST `1,48,995 தகாடி; நடுவண் GST `25,751 தகாடி; மாநிை GST `32,807 தகாடி; 

ஒருங்கிதைந்ே GST `79,518 தகாடி (சரக்கு இறக்குமதி மூைம் வசூைாை `41,420 தகாடியும் அடங்கும்) 

சசஸ் `10,920 தகாடி (சரக்கு இறக்குமதிமூைம் வசூைாை `995 தகாடியும் அடங்கும்) 

ேமிழ்நாட்டில் 34% அதிகரிப்பு: கடந்ே ஆண்டு ஜூதை மாேம் ேமிழ்நாட்டில் `6,302 தகாடி GST வசூைாைது. இது 

நிகழாண்டு ஜூதை மாேம் 34% அதிகரித்து `8,449 தகாடி (சரக்குகள் இறக்குமதி மீோை GSTஐ தசர்க்காமல்) 

வசூைாகியுள்ளது. கடந்ே ஜூதை மாேம் அதிக GST வசூைாை மாநிைங்களில் மகாராட்டிரம், கர்நாடகம், குஜராத்தே 

சோடர்ந்து ேமிழ்நாட்டி 4ஆவது இடத்தில் உள்ளது. 
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