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1. சமீப சசய்திகளில் இடம்சபற்ற ராக்கிகர்கி என்பது எந்த மாநிலத்தில் அமமந்துள்ள ஒரு பமைமமயான தலமாகும்? 
அ. ஹரியரனர  

ஆ. குஜரரத் 

இ. ஒடிஸா 

ஈ. பஞ்சரப் 

✓ ஹரியானாவின் இராக்கிகர்கியில் அமமந்துள்ள பைங்கால மமடுகள் உட்பட இருபது பாரம்பரிய தலங்கள், ‘மதசிய 

முக்கியத்துவம்’ வாய்ந்தமவயாக அமடயாளங்காணப்பட்டுள்ளன. தில்லியில் உள்ள அனங்டல், ஆந்திர பிரமதச 

மாநிலத்தின் சிந்தகுந்தாவில் உள்ள பாமற ஓவியம்; மலவில் உள்ள பாமற ஓவிய தளம்; இமாச்சல பிரமதச மாநிலம் 

காமலஷ்வரம் மகாமதவர் மகாவில் உள்ளிட்டமவ இவ்வாறு அமடயாளங்காணப்பட்ட பிற இடங்களாகும். 

2. மபரழிமவ உண்டாக்கும் ஆயுதம் மற்றும் அவற்றின் விநிமயாக அமமப்பு (திருத்த) மமசாதா – 2022 உடன் 

சதாடர்புமடய அமமச்சகம் எது? 
அ. உள்துறை அறைச்சகை் 

ஆ. பரதுகரப்பு அறைச்சகை் 

இ. வெளியுைெு அறைச்சகை்  

ஈ. கப்பல் பபரக்குெரத்து, துறைமுகங்கள் & நீர்ெழிப் பபரக்குெரத்து அறைச்சகை் 

✓ மபரழிமவ உண்டாக்கும் ஆயுதம் மற்றும் அவற்றின் விநிமயாக முமறமமகள் (சட்டவிமராத நடவடிக்மககள் தமட) 

திருத்த மமசாதா – 2022’ஐ நாடாளுமன்றம் சமீபத்தில் நிமறமவற்றியது. சவளியுறவு அமமச்சகம் அம்மமசாதாமவ 

அறிமுகப்படுத்தியது. இது 2005ஆம் ஆண்டு சட்டத்மத திருத்த விமைகிறது. மமலும், மபரழிவு ஆயுதங்கள் மற்றும் 

அவற்றின் விநிமயாகம் சதாடர்பான எந்தசவாரு தமடசசய்யப்பட்ட நடவடிக்மககளுக்கும் நிதியுதவி சசய்வதில் 

இருந்து மனிதர்கமள அது தடுக்கிறது. 

3. 2022 – காமன்சவல்த் விமளயாட்டில் இந்தியாவிற்காக தங்கப்பதக்கம் சவன்ற அச்சிந்தா ஷூலியுடன் சார்ந்த 

விமளயாட்டு எது? 
அ. பளு துூக்குதல்  

ஆ. குத்துச்சண்றை 

இ. பைபிள் வைன்னிஸ் 

ஈ. ைை்றைப்பந்து 

✓ இருபது வயதான அச்சிந்தா ஷூலி 2022 – காமன்சவல்த் விமளயாட்டில் 73 கிமலாகிராம் எமட தூக்கும் பிரிவில் 

இந்தியாவுக்காக தங்கப்பதக்கத்மத சவன்றார். அவர் 313 கிமலாகிராம் (ஸ்னாட்ச்சில் 143 கிமலா மற்றும் கிளீன் & 

செர்க்கில் 170 கிமலா) கூட்டு முயற்சியில் முதலிடத்மதப் சபற்றார். முன்னதாக மீராபாய் சானு மற்றும் செர்மி 

லால்ரினுங்கா ஆகிமயார் தங்கப்பதக்கங்கமளயும், விந்தியாராணி மதவி மற்றும் சங்மகத் சர்கார் ஆகிமயார் 

சவள்ளிப்பதக்கங்கமளயும் சவன்றுள்ளனர். 

4. ‘இசுலாமிய சபண்கள் உரிமம நாள்’ அனுசரிக்கப்படுகிற மததி எது? 
அ. ஜூறல.31 

ஆ. ஆகஸ்ை்.1  

இ. ஆகஸ்ை்.3 

ஈ. ஆகஸ்ை்.5 
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✓ ‘முத்தலாக்’ விதிக்கு எதிரான சட்டத்மத அமல்படுத்தியமதக் சகாண்டாடும் வமகயில் ஒவ்மவார் ஆண்டும் ஆகஸ்ட் 

முதல் மததி, ‘இசுலாமிய சபண்கள் உரிமம நாள்’ கமடப்பிடிக்கப்படுகிறது. தலாக்–இ–பித்தாத் எனப்படும் முத்தலாக் 

சட்டவிமராதமானது ஆகும். இந்திய சட்டப்படி குற்றவாளிகளுக்கு மூன்று ஆண்டுகள் வமர சிமறத்தண்டமனயும் 

அபராதமும் விதிக்கப்படும். 

5. மாணவர்களின் கற்றல் விமளமவ மமம்படுத்துவதற்காக NITI ஆமயாக் உடனான புரிந்துணர்வு ஒப்பந்தத்தில் 

மகசயழுத்திட்ட மாநிலம் எது? 

அ. உத்தரகரண்ை் 

ஆ. அருணரச்சல பிரபதசை்  

இ. அஸ்ஸரை் 

ஈ. பைை்கு ெங்கரளை் 

✓ அருணாச்சல பிரமதச மாநில அரசு, மாநிலத்தில் உள்ள 3,000–க்கும் மமற்பட்ட அரசுப்பள்ளிகளில் மாணவர்களின் 

கற்றல் விமளமவ மமம்படுத்துவது சதாடர்பாக NITI ஆமயாக்குடனான ஒரு முத்தரப்பு புரிந்துணர்வு ஒப்பந்தத்தில் 

மகசயழுத்திட்டது. இந்தப்புரிந்துணர்வு ஒப்பந்தம் மூன்று ஆண்டு கூட்டாண்மமமயயும் (2022 – 25) இரண்டு 

இலட்சம் குைந்மதகமளச் சசன்றமடவமதயும் மநாக்கமாகக் சகாண்டது. பள்ளிக் கல்வி உருமாற்றத் திட்டமானது 

மாநிலங்களுக்கான NITI ஆமயாக்கின் மமம்பாட்டு ஆதரவு மசமவகள் முமனவின் கீழ் உள்ளது. 

6. BCCI சநறிமுமறகள் அதிகாரி மற்றும் குமறமகள் அதிகாரியாக நியமிக்கப்பட்டவர் யார்? 
அ. இரஞ்சன் பகரபகரய் 

ஆ. ெினீத் சரண்  

இ. A K சிக்ரி 

ஈ. V K சிங் 

✓ உச்சநீதிமன்ற முன்னாள் நீதிபதி வினீத் சரண், BCCIஇன் சநறிமுமறகள் அதிகாரியாகவும், குமறதீர்ப்பாளராகவும் 

ஓராண்டாக காலியாக இருந்த இவ்விரட்மடப் பணியிடங்கமள நிரப்பியுள்ளார். கடந்த ஆண்டு ெூன் மாதம் 

நிமறவமடந்த ஓய்வுற்ற நீதியரசர் D K மென் அவர்களைத் ததொடர்ந்த வினீத் சரண் இந்தப் பதவிக்கு வந்துள்ளார். 

ஒடிஸா மாநில உயர்நீதிமன்றத்தின் முன்னாள் தமலமம நீதியரசரான இவர், கர்நாடகா மற்றும் அலகாபாத் உயர் 

நீதிமன்றத்தில் நீதியரசராகப் பணியாற்றியுள்ளார். 

7. அண்மமயில் திருகுமான் குறித்த தனது முதல் கணக்சகடுப்மப நடத்திய இந்திய மாநிலம் எது? 
அ. பகரளர 

ஆ. கர்நரைகர 

இ. ஆந்திர பிரபதசை்  

ஈ. பகரெர 

✓ ஆந்திர பிரமதச மாநில வனவிலங்குத் துமற, சதௌமலசுவரம் மற்றும் யானம் இமடமயயான மகாதாவரியில் உள்ள 

தீவுகளில் முதன்முமறயாக திருகுமான்கமளக் கணக்சகடுக்கும் பணிமயத் சதாடங்கியுள்ளது. அழிந்துவரும் 

அவ்வுயிரினங்கமளக் காக்க ஒரு பாதுகாப்புத் திட்டத்மத உருவாக்குவது இந்தக் கணக்சகடுப்பின் மநாக்கமாகும். 

8. முழு நில உரிமமசகாண்ட முதன்மம துமறமுகமாக மாறிய இந்தியாவின் முதல் துமறமுகம் எது? 
அ. ஜெஹர்லரல் பநரு துறைமுகை், ைகரரரஷ்டிரர  ஆ. வகரச்சி துறைமுகை், பகரளர 

இ. ைர்ைபகரெர துறைமுகை், பகரெர   ஈ. கரண்ை்லர துறைமுகை், குஜரரத் 
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✓ மகாராஷ்டிர மாநிலத்தின் ெவகர்லால் மநரு துமறமுகம் இந்தியாவின் முதல் 100 சதவீத நில உரிமமசகாண்ட 

முதன்மம துமறமுகமாக மாறியுள்ளது. அதன் அமனத்து கப்பல்களும் PPP மாதிரியில் இயக்கப்படுகின்றன. JNP, 

நாட்டின் முன்னணி சகாள்கலன் துமறமுகங்களுள் ஒன்றாகும். மமலும் சிறந்த 100 சர்வமதச துமறமுகங்களில் 

அது 26ஆவது இடத்மதப் பிடித்துள்ளது. 

9. 2022 – சஹன்லி கடவுச்சீட்டு குறியீட்டில் இந்தியா அமடந்துள்ள தரநிமல என்ன? 
அ. 82 

ஆ. 85 

இ. 87  

ஈ. 84 

✓ 2022 – சஹன்லி கடவுச்சீட்டு குறியீட்டில், 57 நாடுகளுக்கு எளிதாக அணுகும் வமகயில் இந்திய கடவுச்சீட்டு 

87ஆவது இடத்தில் உள்ளது. ெப்பான் 193 நாடுகளுக்கு எளிதாக அணுகும் வமகயில் முதல் இடத்தில் உள்ளது. 

சிங்கப்பூர் மற்றும் சதன் சகாரியா 192 நாடுகளுக்கான எளிதான அணுகலுடன் உலகின் அடுத்த ஆற்றல்வாய்ந்த 

கடவுச்சீட்டுகமளக் சகாண்டுள்ளன. 2020ஆம் ஆண்டில் இந்திய கடவுச்சீட்டு சவறும் 23 இடங்களுக்கு மட்டுமம 

எளிதாக அணுகும் வமகயில் இருந்தது. 

10. சீர்மிகு நகரங்கள் – Smart City Mission திட்டத்தின்கீழ் நிதிமயப் பயன்படுத்துவதில் முதலிடம் பிடித்த மாநிலம் 

எது? 
அ. தைிழ்நரடு  

ஆ. கர்நரைகர 

இ. ைகரரரஷ்டிரர 

ஈ. குஜரரத் 

✓ அரசின் சமீபத்திய தரவுகளின்படி, சீர்மிகு நகரங்கள் திட்டத்தின்கீழ் நிதிமயப் பயன்படுத்திய மாநிலங்களின் 

பட்டியலில் தமிழ்நாடு முதலிடத்தில் உள்ளது. நடுவணரசால் சவளியிடப்பட்ட `4333 மகாடியில் தமிழ்நாடு `3932 

மகாடிக்கு மமல் சசலவழித்துள்ளது. உத்தர பிரமதச மாநிலம் `3142 மகாடியில் `2699 மகாடிமயப் பயன்படுத்தி 

இரண்டாம் இடத்தில் உள்ளது. சீர்மிகு நகரங்கள் திட்டமானது கடந்த 2015 ெூன்.25 அன்று சதாடங்கப்பட்டது. 

 

செய்தித்தாள் நடப்பு நிகழ்வுகள்  

1. தூய்மமக்கடல், பாதுகாப்பான கடல் இயக்கம். சசன்மன சமரினா உட்பட 75 கடற்கமரகள் தூய்மமப்படுத்தப்பட 

உள்ளன 

தூய்மமக்கடல், பாதுகாப்பான கடல் இயக்கம் என்பது கடற்கமரப் பகுதிமய தூய்மமயாக்கும் பணியில் குடிமக்கள் 

75 நாட்கள் பங்மகற்கும் இயக்கமாகும். இந்த இயக்கம் கடந்த ெூமல மாதம் 5ஆம் மததி சதாடங்கியது. 

நாடு முழுவதும் 75 கடற்கமரகளில் ஒவ்சவாரு கிமலாமீட்டர் பகுதியிலும் 75 தன்னார்வலர்கள் இந்தத் தூய்மமப் 

பணிகளில் ஈடுபடுகின்றனர். இந்த இயக்கப்பணிகள் சர்வமதச கடமலாரத் தூய்மம நாளான வரும் சசப்.17ஆம் 

மததி நிமறவமடயும்.  அப்மபாது இந்தியாவிமலமய 75 கடற்கமரயில் 7,500 கிமீட்டருக்கும் மமற்பட்ட கடற்கமர 

பகுதிகமள தூய்மமப்படுத்திய மிகப்சபரிய சாதமனயாக இது அமமயும். இதற்காக சுமார் `10 மகாடி சசலவாகும் 

எனக் கணக்கிடப்பட்டுள்ளது. 75 கடற்கமரகளில் தமிழ்நாட்டில் உள்ள 8 கடற்கமரகளும் இதில் அடங்கும். 

தமிழ்நாட்டில், சசன்மனயில் உள்ள சமரினா, சபசன்ட் நகர், திருவான்மியூர், இராமமஸ்வரம் அருமக மண்டபத்தில் 

ஆரியமான், பிறப்பன்வலமச, தூத்துக்குடியில் வஉசி, முத்துநகர், முல்லக்காடு, புதுச்மசரியில் காந்தி கடற்கமர 

ஆகிய கடற்கமரகள் தூய்மமப்படுத்தப்படுகின்றன. 
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