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1. ‘சக்ஷம் அங்கன்வாடி மற்றும் ப ாஷான் 2.0’ என்ற திட்டத்தைச் சசயல் டுத்துகிற நடுவண் அதமச்சகம் எது? 
அ. சுகாதார அமைச்சகை் 

ஆ. பெண்கள் ைற்றுை் குழந்மதகள் மைை்ொட்டு அமைச்சகை்  

இ. உழவு ைற்றுை் உழவா்கள் நல அமைச்சகை் 

ஈ. ெழங்குடியினா் நலத்துமற அமைச்சகை் 

✓ நடுவண் ச ண்கள் மற்றும் குழந்தைகள் பமம் ாட்டு அதமச்சகம், ‘சக்ஷம் அங்கன்வாடி மற்றும் ப ாஷான் 2.0’ 

என்ற திட்டத்தைச் சசயல் டுத்துவைற்கான சசயற் ாட்டு வழிகாட்டுைல்கதை சவளியிட்டுள்ைது. ஒருங்கிதைந்ை 

ஊட்டச்சத்து ஆைரவுத் திட்டமான இது, 15ஆவது நிதி ஆதைய காலமான 2021–22 முைல் 2025–26 வதர 

சசயல் டுத்துவைற்காக இந்திய அரசால் அங்கீகரிக்கப் ட்டுள்ைது. குழந்தைகள்,  ருவ மகளிர், கர்ப்பிணிப் ச ண்கள் 

மற்றும்  ாலூட்டும் ைாய்மார்கள் ஆகிபயாரிதடபய நிலவும் ஊட்டச்சத்துக் குதற ாடுகதை நிவர்த்தி சசய்வபை 

இந்ைத் திட்டத்தின் பநாக்கமாகும். 

2. சமீ  சசய்திகளில் இடம்ச ற்ற, ‘Nationally Determined Contribution’ என் துடன் சைாடர்புதடய துதற எது? 
அ. பொருளாதாரை் 

ஆ. ெருவநிமல ைாற்றை்  

இ. ொதுகாெ்ெு 

ஈ. பதாழிற்துமற 

✓  ாரிசு ஒப் ந்ைத்தின்கீழ் இந்தியாவின் புதுப்பிக்கப் ட்ட பைசிய அைவில் தீர்மானிக்கப் ட்ட  ங்களிப்புக்கு நடுவண் 

அதமச்சரதவ ஒப்புைல் அளித்துள்ைது.  ருவநிதல மாற்றம் சைாடர் ான ஐநா கட்டதமப்பு மாநாட்டிற்கு (UNFCCC) 

இந்ை NDC–கள் சைரிவிக்கப் டவுள்ைன. இந்தியா கதடசியாக 2015ஆம் ஆண்டு ைனது NDC–ஐ சமர்ப்பித்ைது. 2030 

ஆம் ஆண்டுக்குள் அைன் GDPஇல் 45% வதர CO2 உமிழ்வு தீவிரத்தை குதறக்கவும், 2030ஆம் ஆண்டுக்குள் 

புதை டிவமற்ற எரிச ாருள் அடிப் தடயிலான எரிசக்தி ஆைாரங்கதைக் சகாண்டு 50 சைவீைம் வதரயிலான 

ஒட்டுசமாத்ை நிறுவப் ட்ட மின்னாற்றல் திறதன அதடயவும் இந்தியா உறுதிபூண்டுள்ைது. 

3. ‘முைலதமச்சர் சம கல்வி நிவாரைம், உைவி மற்றும் மானியம் (சீராக்)’ என்ற திட்டத்தைத் சைாடங்கியுள்ை 

மாநிலம் எது? 
அ. பதலுங்கானா 

ஆ. ஆந்திர ெிரமதசை் 

இ. ஹாியானா  

ஈ. ஒடிஸா 

✓ ஹரியானா மாநில முைலதமச்சர் மபனாகர் லால் கட்டார் அண்தமயில், ‘முைலதமச்சர் சம கல்வி நிவாரைம், 

உைவி மற்றும் மானியம் (சீராக்)’ என்ற திட்டத்தைத்சைாடங்கினார்.  ட்செட் ைனியார்  ள்ளிகளில் அரசுப் ள்ளிகளின் 

ச ாருைாைாரத்தில் நலிவதடந்ை பிரிவு (EWS) மாைவர்களுக்கு, ‘இலவச கல்வி’ வழங்குவதை இது பநாக்கமாகக் 

சகாண்டுள்ைது. இத்திட்டத்தின்கீழ், ச ற்பறார் ஆண்டு வருமானம் `1.8 இலட்சத்துக்கும் குதறவாக உள்ை அரசுப் 

 ள்ளி மாைவர்கள் ைனியார்  ள்ளிகளில் பசரலாம். 

4. 2022 ஆகஸ்ட் மாை நிலவரப் டி, இந்தியாவில் எத்ைதன ஸ்டார்ட்–அப்கள்  திவு சசய்யப் ட்டுள்ைன? 
அ. 25000 ஆ. 50000 

இ. 75000  ஈ. 1,00,000 
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✓ 75000 ஸ்டார்ட்–அப் நிறுவனங்களுடன் இந்தியா சாைதன  தடத்துள்ைைாக நடுவண் வணிகம் & சைாழிற்துதற 

அதமச்சர் பியூஷ் பகாயல் அறிவித்துள்ைார். சைாழிற்துதற மற்றும் உள்நாட்டு வர்த்ைகத்தை பமம் டுத்துவைற்கான 

துதற (DPIIT) 75,000–க்கும் பமற் ட்ட ஸ்டார்ட்–அப்கதை அங்கீகரித்துள்ைது. 808 நாட்களில் முைல்  த்ைாயிரம் 

ஸ்டார்ட்–அப்களும், சமீ த்திய  த்ைாயிரம் ஸ்டார்ட்–அப்கள் 156 நாட்களிலும் அங்கீகரிக்கப் ட்டுள்ைன. 

5. இராம்சர் ைைங்கைாக அறிவிக்கப் ட்ட பவடந்ைாங்கல்  றதவகள் சரைாலயம் மற்றும் கூந்ைங்குைம்  றதவகள் 

சரைாலயம் அதமந்துள்ை மாநிலம் எது? 

அ. தைிழ்நாடு  

ஆ. ஒடிஸா 

இ. கா்நாடகா 

ஈ. உத்தரகாண்ட் 

✓ இந்தியாவிலிருந்து பமலும் 10 சதுப்பு நிலங்கள் இராம்சர் ைைங்கைாக அறிவிக்கப் ட்டுள்ைன. இவற்றின் சமாத்ை 

 ரப் ைவு 12,50,361 சஹக்படர் ஆகும். இைன்மூலம் நாட்டின் சமாத்ை இராம்சர் ைைங்கள் 64 ஆக மாறியுள்ைன. 10 

புதிய இராம்சர் ைைங்களில் பவடந்ைாங்கல்  றதவகள் சரைாலயம் மற்றும் கூந்ைங்குைம்  றதவகள் சரைாலயம் 

உட் ட ைமிழ்நாட்டில் உள்ை ஆறு ைைங்களும், பகாவா, கர்நாடகா, மத்திய பிரபைசம் மற்றும் ஒடிசாவில் ைலா ஒன்றும் 

அடங்கும். 

6. ஒவ்பவார் ஆண்டும், ‘உலக சசஸ் நாள்’ சகாண்டாடப் டுகிற பைதி எது? 
அ. ஜூமல.20  

ஆ. ஆகஸ்ட்.20 

இ. பசெ்டை்ொ்.20 

ஈ. அக்மடாொ்.20 

✓ உலக சதுரங்க நாைானது ஒவ்பவார் ஆண்டும் ெூதல.20 அன்று சகாண்டாடப் டுகிறது. இது சர்வபைச சதுரங்க 

நாள் என்றும் அதழக்கப் டுகிறது. 1924ஆம் ஆண்டு இபை நாளில், சர்வபைச சசஸ் கூட்டதமப்பு (FIDE)  ாரிஸில் 

நிறுவப் ட்டது. ஐநா கல்வி, அறிவியல் மற்றும் கலாச்சார அதமப் ானது (UNESCO) கடந்ை 1966ஆம் ஆண்டில் இந்ை 

நாதைக் சகாண்டாடுவைற்கான பயாசதனதய முன்சமாழிந்ைது. 

7. 2022 – உலக மூதை நாளுக்கானக் கருப்ச ாருள் என்ன? 
அ. Brain Health for all  

ஆ. Brain: The CPU 

இ. Brain for Knowledge 

ஈ. Knowledge is Brain 

✓ உலக மூதை நாைானது ஒவ்பவார் ஆண்டும் ெூதல.22 அன்று, ச ாது விழிப்புைர்தவ அதிகரிக்கவும், மூதை 

நலம் சைாடர் ான வாைங்கதை ஊக்குவிக்கவும் கதடப்பிடிக்கப் டுகிறது. “Brain Health for all” என் து நடப்பு 2022 

ஆம் ஆண்டில் வரும் உலக மூதை நாளுக்கானக் கருப்ச ாருைாகும். இந்ை நாள், உலகைவில் ஐந்து முக்கிய 

கருப்ச ாருள்களில் கவனஞ்சசலுத்தும். அதவ – விழிப்புைர்வு, ைடுப்பு, வாைம், கல்வி மற்றும் அணுகல். 

8. 2023 – ஆசிய விதையாட்டுப் ப ாட்டிகள் நதடச றும் இடம் எது? 
அ. இந்தியா   ஆ. சீனா  

இ. இந்மதாமனசியா  ஈ. மநொளை் 
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✓ ஒத்திதவக்கப் ட்ட ஆசிய விதையாட்டுப் ப ாட்டிகள் 2023ஆம் ஆண்டு சசப்டம் ர் 23 ஆம் பைதி முைல் அக்.8ஆம் 

பைதி வதர சீனாவின் ஹாங்பசாவில் நதடச றும் என்று ஆசிய ஒலிம்பிக் கவுன்சில் (OCA) உறுதிப் டுத்தியுள்ைது. 

ஆசிய விதையாட்டுப் ப ாட்டிகள் 2022ஆம் ஆண்டு சசப்டம் ரில் நடத்ை திட்டமிடப் ட்டது; ஆனால் இந்ை ஆண்டின் 

சைாடக்கத்தில் சீனாவில் COVID–19 வழக்குகளின் அதிகரிப்பு காரைமாக, 2023ஆம் ஆண்டு வதர ஒத்திதவப் ைாக 

OCA அறிவித்ைது. 

9. 2022இல் நடைபெறும் ‘13ஆவது பீட்டர்ஸ்ச ர்க் காலநிதல ப ச்சுவார்த்தை’ நதடச றும் இடம் எது? 
அ. சிகாமகா 

ஆ. பொ்லின்  

இ. பநதா்லாந்து 

ஈ. சுவிட்சா்லாந்து 

✓ 13ஆவது பீட்டர்ஸ்ச ர்க் காலநிதல ப ச்சுவார்த்தையானது சமீ த்தில் ச ர்லினில் சைாடங்கியது. இரண்டு நாள் 

நதடச றும் இவ்வருடாந்திர காலநிதல அதமச்சர்கள் சந்திப்பிற்கு (COP–27) செர்மனி மற்றும் எகிப்து ைதலதம 

ைாங்குகிறது. COP–27–இன் முக்கிய குறிக்பகாைான காலநிதல நடவடிக்தகதய பமம் டுத்துவதில் உள்ை பவறு 

 ாடுகதைத் கதைவைற்கு ஒருமித்ை கருத்தை உருவாக்கவும், அரசியல் வழிகாட்டுைதல வழங்கவும் இம்முதறசாரா 

அதமச்சர்கள் கூட்டம் எண்ணுகிறது. 

10. சமீ  சசய்திகளில் இடம்ச ற்ற இந்தியாவின் முைல்  யணிகள் சசல்லும் டிபரானின் ச யர் என்ன? 
அ. ஆகாஷ் 

ஆ. வருணா  

இ. ஜடாயு 

ஈ. கருடன் 

✓ இந்தியாவின் முைல்  யணிகள் சசல்லக்கூடிய டிபரானான ‘வருைா’, மனிைர்கதை ஏற்றிக்சகாண்டு 25 கிமீட்டர் 

வதர சசல்லும் திறன்சகாண்டது. அைால் 130 கிபலாகிராம் எதட வதர சுமந்துசசல்லவியலும். சைாடர்ச்சியாக 25–

33 நிமிடங்கள் வதர இைால்  றக்கவியலும். 

✓ இந்தியாவின் முைல்  யணிகள் சசல்லக்கூடிய டிபரானான ‘வருைா’வின் சசயல்விைக்கத்தை பிரைமர் பமாடி 

அண்தமயில்  ார்தவயிட்டார். ’வருைா’ என்ற இந்ை டிபராதன ‘சாகர் டிச ன்ஸ் எஞ்சினியரிங்’ என்ற ஸ்டார்ட்–

அப் நிறுவனம் வடிவதமத்து உருவாக்கியுள்ைது. 

 

செய்தித்தாள் நடப்பு நிகழ்வுகள்  

1. இந்தியா – சமாரீஷியஸ் ஒருங்கிதைந்ை ச ாருைாைார ஒத்துதழப்பு மற்றும்  ங்பகற்பு ஒப் ந்ைத்தின்கீழ், 

இந்தியா-சமாரீஷியஸ் உயர் அதிகார வர்த்ைகக் குழுவின் முைலாவது அமர்வு சவற்றிகரமாக நதடச ற்றது 

இந்தியா-சமாரீஷியஸ் உயரதிகார வர்த்ைகக் குழுவின் முைலாவது அமர்வு புது தில்லியில் 2022 ஆகஸ்ட்.1 முைல் 3 

வதர நதடச ற்றது. 

2021 ஏப்.1 முைல் அமலில் உள்ை இந்தியா-சமாரீஷியஸ் இதடபயயான ஒருங்கிதைந்ை ச ாருைாைார ஒத்துதழப்பு 

மற்றும்  ங்களிப்பு ஒப் ந்ைத்தின் ச ாதுவான சசயல் ாடு மற்றும் அமலாக்கம் குறித்து ஆய்வுசசய்வைற்காக உயர் 

நிதல கூட்டு வர்த்ைகக் குழு அதமக்கப் ட்டது.  இந்ை ஒப் ந்ைம் ஆப்பிரிக்க நாடு ஒன்றுடன் இந்தியா 

தகசயழுத்திட்டுள்ை முைலாவது ஒப் ந்ைமாகும். 
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இருநாடுகளுக்கும் இதடபய 2019-20இல் $690.02 மில்லியன் அசமரிக்க டாலராக இருந்ை இருைரப்பு வர்த்ைகம், 

2021-22இல் $786.72 மில்லியன் அசமரிக்க டாலராக அதிகரித்திருப் ைற்கு இந்ைக் கூட்டத்தில்  ாராட்டு 

சைரிவிக்கப் ட்டது. இந்ை ஒத்துதழப்த  பமலும் அதிகரிக்க இருைரப்பிலும் ஒப்புக்சகாள்ைப் ட்டது.  

 ரஸ் ர சுங்க நிர்வாக உைவி ஒப் ந்ைம் சசய்து சகாள்ை இருைரப்பிலும் விருப் ம் சைரிவிக்கப் ட்டது. இது சைாடர் ாக 

விதரவில் விவாைத்தை சைாடங்கவும் ஒப்புக்சகாள்ைப் ட்டது.  இந்ைக் கூட்டத்தில் அடுத்ை அமர்தவ 2023இல் 

நடத்துவைற்கு இருைரப்பும் முடிவு சசய்துள்ைது. 

 

2.  ருவநிதல மாற்றம்: பமம் டுத்ைப் ட்ட  ங்களிப்புக்கு மத்திய அதமச்சரதவ ஒப்புைல் 

 ருவநிதல மாற்ற இலக்தக அதடய பைசிய அைவிலான பமம் டுத்ைப் ட்ட  ங்களிப்புக்கு (NDC) நடுவண் 

அதமச்சரதவ ஒப்புைல் அளித்ைது. கடந்ை ஆண்டு நவம் ரில் ஸ்காட்லாந்தின் கிைாஸ்பகா நகரில் நதடச ற்ற ஐநா 

 ருவநிதல மாற்ற மாநாட்டில், பிரைமர் பமாடி அறிவித்ை 5 அம்சக்சகாள்தககளும் இதில் இடம்ச ற்றுள்ைன. 

பமம் டுத்ைப் ட்ட NDC-இன்கீழ், கரியமில வாயு சவளிபயற்றத்தை வரும் 2030-க்குள் சமாத்ை உள்நாட்டு 

உற் த்தியில் 45 சைவீைம் குதறக்க நடுவைரசு முடிவு சசய்துள்ைது. பமலும், புதை டிவமற்ற எரிசக்தி ஆைாரத்தின் 

வாயிலாக வரும் 2030-க்குள் 50 சைவீைம் கூட்டு மின்சக்திதயப் ச றவும் இலக்கு நிர்ையிக்கப் ட்டுள்ைது. 

சர்வபைச சவப் நிதல அதிகரிப்த  சைாழிற்புரட்சிக்கு முந்தைய அைவான 2 டிகிரி சசல்சியஸுக்கு குதறவாக 

சகாண்டு வருவதை இலக்காக சகாண்டு ஒரு நாடு வகுக்கும் திட்டம் அல்லது வியூகபம பைசிய அைவிலான 

பமம் டுத்ைப் ட்ட  ங்களிப்பு (NDC) ஆகும். இைற்கு நடுவண் அதமச்சரதவ ஒப்புைல் அளித்துள்ைது. 

ஸ்காட்லாந்தின் கிைாஸ்பகா நகரில் கடந்ை ஆண்டு நதடச ற்ற ஐநா  ருவநிதல மாற்ற மாநாட்டில், இந்தியாவின் 

புதை டிவமற்ற எரிசக்தி திறன் வரும் 2030க்குள் 500 GW திறதன எட்டும் என பிரைமர் பமாடி சைரிவித்திருந்ைார். 
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