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1. ‘யுத் அபியாஸ்’ என்பது இந்தியாவிற்கும் எந்த நாட்டிற்கும் இடையய நடைபபறும் இராணுவப்பயிற்சியாகும்? 
அ. ஜப்பான் 

ஆ. அமொிக்கா  

இ. ஆஸ்திரேலியா 

ஈ. பிோன்ஸ் 

✓ இந்தியாவும் அபெரிக்காவும் வரும் அக்யைாபர் ொதத்தில் உத்தரகாண்டின் ஔலியில், ‘யுத் அபியாஸ்’ என்ற பபயரில் 

15 நாட்கள் நீடிக்கும் பிரம்ொண்ை இராணுவப் பயிற்சிடய நைத்தும். அப்பயிற்சியின் 18ஆவது பதிப்பு பல சிக்கலான 

பயிற்சிகடை உள்ைைக்கியதாக திட்ைமிைப்பட்டுள்ைது. இந்தப் பயிற்சியின் கடைசிப்பதிப்பு கைந்த 2021 அக்யைாபரில் 

அபெரிக்காவின் அலாஸ்காவில் நடைபபற்றது. கைந்த 2016 ஜூனில், அபெரிக்கா இந்தியாடவ, ‘முதன்டெ பாதுகாப்பு 

பங்காைர்’ என்று அறிவித்தது குறிப்பிைத்தக்கது. 

2. உள்நாட்டியலயய உருவாக்கப்பட்ை யலசர்–வழிகாட்ைப்பட்ை ATGM–கடை யசாதடன பசய்த அடெப்பு எது? 
அ. HAL 

ஆ. DRDO  

இ. BEL 

ஈ. BHEL 

✓ இராணுவ ஆராய்ச்சி ெற்றும் யெம்பாட்டு அடெப்பும் (DRDO) இந்திய ராணுவமும் உள்நாட்டியலயய உருவாக்கப்பட்ை 

யலசர்–வழிகாட்ைப்பட்ை பீரங்கி எதிர்ப்பு வழிகாட்டும் ஏவுகடைகடை (ATGM) சமீபத்தில் யசாதடன பசய்தன. இது 

ெகாராஷ்டிராவில் உள்ை கவசப்படை டெயம் ெற்றும் பள்ளியின் ஆதரவுைன் KK தைத்தில் உள்ை முதன்டெ யபார் 

பீரங்கியான அர்ஜுனிலிருந்து யசாதடன பசய்யப்பட்ைது. 

3. 75 கிராெப்புறப் பள்ளிகடைச் யசர்ந்த 750 ொைவிகைால் உருவாக்கப்பட்ை, இஸ்யராவால் ஏவப்பைவுள்ை 

பசயற்டகக்யகாளின் பபயர் என்ன? 
அ. பாேத்சாட் 

ஆ. ஆசாதிசாட்  

இ. கிோெ்சாட் 

ஈ. கெ்யூனிசாட் 

✓ இந்திய விண்பவளி ஆய்வு டெயொனது (ISRO) ஸ்ரீஹரியகாட்ைாவில் உள்ை சதீஷ் தவான் விண்பவளி டெயத்தில் 

இருந்து சிறு பசயற்டகக்யகாள் ஏவுகலத்டத விண்ணில் பசலுத்தவுள்ைது. இது இஸ்யராவால் தயாரிக்கப்பட்ை சிறு 

ெற்றும் எடைகுடறந்த வணிக ஏவுகலம் ஆகும். 

✓ 75ஆவது விடுதடல ஆண்டைக்குறிக்கும் வடகயில் விண்பவளியில் பறக்கவிைப்படும் இந்திய நாட்டின் மூவர்ைக் 

பகாடிடயயும் அந்த ஏவுகலம் சுெந்துபசல்லும். இந்த ஏவுகலம் EOS–02 என்ற உள்நாட்டியலயய உருவாக்கப்பட்ை 

புவி கண்காணிப்பு பசயற்டகக்யகாள் ெற்றும் கியூப்சாட் ஆசாதிசாட் ஆகியவற்டறக் பகாண்டுபசல்லும்; இது, 

இந்தியாவின் கிராெப்புறங்களில் உள்ை 75 பள்ளிகடைச் யசர்ந்த 750 பள்ளி ொைவிகைால் உருவாக்கப்பட்ைது. 

இந்தச் பசயற்டகக்யகாளில் யதசிய கீதத்துைன் ஒரு சிறப்புப் பாைலும் இைம்பபற்றிருக்கும். 

4. 2022 – ஆகஸ்ட் பைவியல் பகாள்டகக்குழு கூட்ைத்திற்குப் பிறகு பரப்யபா விகிதம் என்ன? 
அ. 5.0 %  ஆ. 5.2 % 

இ. 5.4 %   ஈ. 5.75 % 
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✓ இந்திய ரிசர்வ் வங்கி (RBI) ஆளுநர் சக்திகாந்த தாஸ் தடலடெயிலான பைவியல் பகாள்டகக்குழு பரப்யபா 

விகிதத்டத 50 அடிப்படை புள்ளிகள் உயர்த்தி 5.40 சதவீதொக உயர்த்தியது. பதாைர்ந்து அதிகரித்து வரும் பை 

வீக்கத்டத கட்டுப்படுத்த இம்முடிவு எடுக்கப்பட்டுள்ைது. இம்முடிவிற்குப்பிறகு, பரப்யபா விகிதம் பதாற்றுயநாய்க்கு 

முந்டதய காலகட்ைத்தில் இருந்த 5.15 சதவீதத்திற்கு யெல் உள்ைது. மூன்று பதாைர்ச்சியான பைவியல் பகாள்டக 

கூட்ைங்களில் பரப்யபாவின் ஒட்டுபொத்த உயர்வு 140 அடிப்படை புள்ளிகளுக்குச் பசன்றுள்ைது. 

5. டதவாடனச் சுற்றி மிகப்பபரிய இராணுவப் பயிற்சிகடை நைத்திய நாடு எது? 

அ. சீனா  

ஆ. இேஷ்யா 

இ. இந்தியா 

ஈ. கஜகஸ்தான் 

✓ டதவாடனச்சுற்றி சீனா மிகப்பபரிய ராணுவப்பயிற்சிடயத் பதாைங்கியுள்ைது. அப்யபாது சீனாவால் எறிகடைகள் 

ஏவப்பட்ைது ெற்றும் யபார் விொனங்கள் ெற்றும் யபார்க்கப்பல்கள் நிடலநிறுத்தப்பட்ைன. அபெரிக்க நாைாளுென்ற 

சபாநாயகர் நான்சி பபயலாசியின் டதவான் பயைத்திற்குப் பதிலடியாக இது நைத்தப்பட்ைது. டதவானுக்குச் பசன்ற 

முதல் அபெரிக்க உயரதிகாரி பபயலாசி ஆவார். இந்தப் பயிற்சிகள் அதன் விொன தகவல் பகுதி வழியாகச் பசல்லும் 

18 பன்னாட்டு வழித்தைங்கடை சீர்குடலக்கும் என்று டதவான் அடெச்சரடவ கூறியது. 

6. IUCN ஆனது எவ்வடக பட்ைாம்பூச்சிகடை, ‘அழிந்துவரும் உயிரினங்கள் பட்டியலில்’ யசர்த்துள்ைது? 
அ. அேச வண்ணத்துப்பூச்சி  

ஆ. ெயில் வண்ணத்துப்பூச்சி 

இ. சிவப்பு அதிகாாி வண்ணத்துப்பூச்சி 

ஈ. நீலன்கள் வண்ணத்துப்பூச்சி 

✓ நாயைாடி இனொன ‘அரச வண்ைத்துப்பூச்சி’டய, இயற்டகப் பாதுகாப்புக்கான பன்னாட்டு ஒன்றியம் ‘அழிந்துவரும் 

உயிரினங்கள்’ பிரிவில் பட்டியலிட்டுள்ைது. IUCN ஆனது அரச வண்ைத்துப்பூச்சியின் கிடையினத்டத (Danaus 

plexippus) அழிந்துவரும் நிடலயில் யசர்த்துள்ைது; அது அக்கிடையினங்கள் காடுகளில் அழிந்துயபாகும் அபாயத்டத 

எதிர்பகாள்வடதக் குறிக்கிறது. வாழ்விை இழப்பு, பூச்சிக்பகால்லி ெற்றும் கடைக்பகால்லி பயன்பாடு ெற்றும் கால 

நிடலொற்றம் ஆகியடவ அவ்வண்ைத்துப்பூச்சியின் அழிவுக்கு முதன்டெ அச்சுறுத்தல்கைாக உள்ைன. 

7. இந்தியாவில் வருொன வரி நாள் பகாண்ைாைப்படுகிற யததி எது? 
அ. ஜூலல.24  

ஆ. ஆகஸ்ட்.24 

இ. மசப்டெ்பா்.24 

ஈ. ஜனவாி.24 

✓ நாட்டில் வருொன வரி அறிமுகப்படுத்தப்பட்ைடத நிடனவுகூரும் வடகயில், வருொன வரித்துடற ஒவ்யவார் 

ஆண்டும் ஜூடல.24ஆம் யததிடய வருொன வரி நாடை அனுசரிக்கிறது. 1857ஆம் ஆண்டு விடுதடலப் யபாரின் 

யபாது ஆங்கியலய ஆட்சியால் ஏற்பட்ை இழப்புகடை ஈடுகட்ை, 1860ஆம் ஆண்டு இயத நாளில், சர் யஜம்ஸ் வில்சன் 

இந்தியாவில் முதன்முடறயாக வருொன வரிடய அறிமுகப்படுத்தினார். இந்தியாவில் வருொன வரி விதித்து 150 

ஆண்டுகள் ஆனடதக் குறிக்கும் வடகயில் கைந்த 2010ஆம் ஆண்டு முதன்முடறயாக வருொன வரி நாள் 

பகாண்ைாைப்பட்ைது. 
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8. ‘முதலாவது யகயலா இந்திய பபண்கள் வாள்சண்டை லீக்’ நடைபபறும் இைம் எது? 
அ. மசன்லன  ஆ. புது தில்லி  

இ. குவாலியா்  ஈ. பாட்னா 

✓ முதலாவது யகயலா இந்திய பபண்கள் வாள்சண்டை லீக் சமீபத்தில் புது தில்லியின் தல்கயைாரா உள்விடையாட்டு 

அரங்கில் பதாைங்கியது. பபண்களுக்கான யதசிய அைவிலான வாள்வீச்சுப் யபாட்டி இதுயவ முதல்முடறயாகும். 20 

ொநிலங்களின் 300–க்கும் யெற்பட்ை பபண்கள் இந்நிகழ்வில் பங்யகற்கின்றனர். யைாக்கியயா ஒலிம்பியன் ெற்றும் 

இலக்கு ஒலிம்பிக் யபாடியம் திட்ைம் (TOPS) தைகை வீராங்கடன பவானி யதவியும் இதில் பங்யகற்கிறார். 

9. அண்டெயில், பிரத்யயக, ‘சுற்றுலாக் பகாள்டக – 2021’ஐ அறிமுகப்படுத்திய இந்திய ொநிலம் எது? 
அ. தெிழ்நாடு 

ஆ. ஜாா்கண்ட்  

இ. சிக்கிெ் 

ஈ. அஸ்ஸாெ் 

✓ ஜார்க்கண்ட் ொநில முதலடெச்சர் யஹெந்த் யசாரன், ‘ஜார்கண்ட் சுற்றுலாக்பகாள்டக–2021’ஐ பவளியிட்ைார். 

இக்பகாள்டகயானது ொநிலத்தின் சுற்றுலாத்துடறடய புத்துயிர் ெற்றும் ெறுசீரடெப்பு பசய்வடத யநாக்கொகக் 

பகாண்டுள்ைது. ‘ஜார்கண்ட் சுற்றுலாக்பகாள்டக 2021’ ஆனது ஜார்க்கண்ட் அரசாங்கத்துைன் கூட்ைாக இடைந்து 

FICCIஆல் ஏற்பாடு பசய்யப்பட்ைது. இது, 2025ஆம் ஆண்டுக்குள் மிகவும் விரும்பப்படும் சுற்றுலாத் தலங்களில் 

ஒன்றாக ஜார்கண்ட் ொநிலத்டத யெம்படுத்துவடத யநாக்கொகக் பகாண்டுள்ைது. 

10. காென்பவல்த் விடையாட்டுப் யபாட்டியின் இந்தியக் குழுடவ உற்சாகப்படுத்த, ‘கிரியயட் ஃபார் இந்தியா’ என்ற 

பிரச்சாரத்டதத் பதாைங்கியுள்ை நிறுவனம் எது? 
அ. இந்திய விலையாட்டு ஆலணயெ்  

ஆ. ரதசிய விலையாட்டு பல்கலலக்கழகெ்  

இ. இந்திய இோணுவ விலையாட்டு நிறுவனெ்  

ஈ. இந்திய கிாிக்மகட் கட்டுப்பாட்டு வாாியெ் 

✓ காென்பவல்த் விடையாட்டுப் யபாட்டியின் இந்தியக் குழுடவ உற்சாகப்படுத்த, ‘இந்தியாவுக்காக உருவாக்கு’ என்ற 

பிரச்சாரத்துைன் இந்திய விடையாட்டு ஆடையம் புதிய முயற்சிடயத் பதாைங்கியுள்ைது. பர்மிங்காமில் நடைபபறும் 

காென்பவல்த் விடையாட்டுப் யபாட்டியில் 16 பிரிவுகளில் 215 யபர்பகாண்ை இந்திய தைகைப் பிரிவு பங்யகற்க 

உள்ைது. அந்தப் பங்யகற்பாைர்கள் #create4India ெற்றும் #cheer4India என்ற யஹஷ்யைக்குகடைப் பயன்படுத்தி 

உள்ளீடுகடைச் செர்ப்பிக்குொறு யகட்டுக்பகாள்ைப்பட்ைனர். 

 

செய்தித்தாள் நடப்பு நிகழ்வுகள்  

1. வட்டி விகிதத்டத 0.5% உயர்த்தியது ஆர்பிஐ 

பைவீக்கத்டதக் கட்டுப்படுத்தும் யநாக்கில் வங்கிகளுக்கு வழங்கும் குறுகிய கால கைன்களுக்கான வட்டி 

விகிதத்டத (பரப்யபா விகிதம்) இந்திய ரிசர்வ் வங்கி (RBI) 0.5% உயர்த்தியுள்ைது. அதன்காரைொக, வீட்டுக்கைன், 

வாகனக்கைன், ொதாந்திர தவடைத் பதாடக உள்ளிட்ைவற்றுக்கான வட்டிடய வங்கிகள் உயர்த்தவுள்ைன. 
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நாட்டில் பைவீக்கம் 2 முதல் 6 சதவீதத்துக்குள் இருக்க யவண்டுபென RBI இலக்கு நிர்ையித்துள்ைது. ஆனால், 

கைந்த ஜனவரி ொதம் முதயல பைவீக்கம் 6 சதவீதத்துக்கு அதிகொக உள்ைது. அடதக் கட்டுக்குள் பகாண்டுவரும் 

யநாக்கில் பரப்யபா வட்டி விகிதம் ஏற்பகனயவ கைந்த யெ ொதம் முதல் 0.9 சதவீதம் அதிகரிக்கப்பட்டுள்ைது. 

1.4 சதவீதம் உயர்வு: 

வட்டி விகிதத்டத உயர்த்துவதற்கு நிதிக் பகாள்டக குழுவின் ஆறு உறுப்பினர்களும் ஒருெனதாக ஆதரவு 

பதரிவித்தனர். பைவீக்கத்டதக் கட்டுப்படுத்துவதற்காகக் கைந்த யெ ொதத்தில் இருந்து பரப்யபா வட்டி விகிதம் 1.4 

சதவீதம் உயர்த்தப்பட்டுள்ைது. 

பைவீக்கம்: 

பைவீக்கொனது நைப்பு 2022-23-ஆம் நிதியாண்டில் 6.7 சதவீதொக இருக்கும் என RBI கணித்துள்ைது. 

நிதியாண்டின் இரண்ைாவது காலாண்டில் பைவீக்கம் 7.1 சதவீதொகவும், மூன்றாவது காலாண்டில் 6.4 

சதவீதொகவும் இருக்கும் எனத்பதரிவிக்கப்பட்டுள்ைது. 

பபாருைாதார வைர்ச்சி: 

நாட்டின் பொத்த உள்நாட்டு உற்பத்தி (GDP) நைப்பு நிதியாண்டில் 7.2 சதவீதொக இருக்கும் என்று RBI 

பதரிவித்துள்ைது. நைப்பு நிதியாண்டின் முதல் காலாண்டில் GDP வைர்ச்சி 16.2 சதவீதொகவும், இரண்ைாவது 

காலாண்டில் 6.2 சதவீதொக இருக்கும் என்றும் கணிக்கப்பட்டுள்ைது. RBI நிதிக் பகாள்டக குழுவின் அடுத்த கூட்ைம் 

பசப்.28 முதல் 30-ஆம் யததி வடர நடைபபறும் என்று அறிவிக்கப்பட்டுள்ைது. 

 

2. குடியரசுத்துடைத்தடலவராக ஜகதீப் தன்கர் யதர்வு 

குடியரசுத்துடைத்தடலவர் யதர்தலில் பாஜக தடலடெயிலான யதசிய ஜனநாயக கூட்ைணி யவட்பாைர் ஜகதீப் 

தன்கர் (71) பவற்றி பபற்றார். அவர் நாட்டின் 14-ஆவது குடியரசு துடைத்தடலவராக ஆக.11 அன்று பதவியயற்பார். 

இந்தத்யதர்தலில் ெக்கைடவ ெற்றும் ொநிலங்கைடவயில் பொத்தமுள்ை 780 எம்.பி.க்களில் 725 எம்.பி.க்கள் 

வாக்களித்தனர். இடதத் பதாைர்ந்து வாக்கு எண்ணிக்டக ொடல 6 ெணிக்கு பதாைங்கியது. ெக்கைடவயில் 

பாஜகவுக்கு பபரும்பான்டெ உள்ை நிடலயில், ொநிலங்கைடவயில் அக்கட்சி சார்பில் 91 எம்.பி.க்கள் உள்ைனர். 

இதன் காரைொக ஏற்பகனயவ எதிர்பார்த்தபடி, யதர்தலில் ஜகதீப் தன்கர் பவற்றி பபற்றார். யதர்தலில் வாக்களித்த 

725 எம்.பி.க்களில் 528 யபர் (74.36%) ஜகதீப் தன்கருக்கும், 182 யபர் ொர்கபரட் ஆல்வாவுக்கும் வாக்களித்தனர். 15 

எம்.பி.க்களின் வாக்குகள் பசல்லாது என அறிவிக்கப்பட்ைது. 

கைந்த 1997-ஆம் ஆண்டுக்குப் பிறகு நடைபபற்ற குடியரசுத் துடைத் தடலவர் யதர்தல்களில் அதிக வாக்குகள் 

வித்தியாசத்தில் பவற்றி பபற்றவர் ஜகதீப் தன்கர்தான். யெலும், டபயரான் சிங் பெகாவத்துக்குப்பிறகு ராஜஸ்தானில் 

இருந்து குடியரசுத்துடைத்தடலவராக யதர்ந்பதடுக்கப்பட்ை இரண்ைாவது நபர் என்ற பபருடெடயயும் ஜகதீப் 

தன்கர் பபற்றார். 

 

3. தடகசால் தமிழர் விருது: ஆர் நல்லகண்ணு யதர்வு! 

தமிழ்நாடு அரசின் தடகசால் தமிழர் விருதுக்கு இந்திய கம்யூனிஸ்ட் கட்சியின் மூத்த தடலவரும், விடுதடலப் 

யபாராட்ை வீரருொன ஆர் நல்லகண்ணு யதர்வு பசய்யப்பட்டுள்ைார்.  

தமிழ்நாட்டிற்கும், தமிழினத்தின் வைர்ச்சிக்கும் ொபபரும் பங்காற்றியவர்டைப் பபருடெப்படுத்தும் வடகயில், 

2021ஆம் ஆண்டு முதல் “தடகசால் தமிழர்” என்ற பபயரில் புதிய விருது தமிழ்நாடு அரசு வழங்கிவருகிறது. 

இைம் வயதியலயய பபாதுவாழ்க்டகயில் ஈடுபட்டு, விடுதடலப் யபாராட்ை வீரராகத் தன் இைம் வயடதச் சிடறச் 

சாடலயிலும், தடலெடறவு வாழ்க்டகயிலும் கழித்தவரும் ஏடழ எளிய ெக்களுக்காகக் குரல் பகாடுத்து, சமூக 

நல்லிைக்கத்திடனயும், சுற்றுச்சூழடலயும் காத்திைத் பதாைர்ந்து பாடுபட்டு வருவதுைன், சிறந்த தன்னலெற்ற 
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அரசியல்வாதியாகவும் பணியாற்றி, தமிழ்நாட்டிற்கும் தமிழினத்தின் வைர்ச்சிக்கும் பபரும்பங்களிப்டப அளித்த 

தமிழருொன இந்திய கம்யூனிஸ்ட் கட்சியின் மூத்த தடலவர் ஆர் நல்லகண்ணுவுக்கு 2022ஆம் ஆண்டிற்கான 

“தடகசால் தமிழர் விருது” வழங்க யதர்வுக் குழுவினரால் ஒருெனதாக முடிவு பசய்யப்பட்ைது.  

“தடகசால் தமிழர்” விருதிற்குத் யதர்ந்பதடுக்கப்பட்ை ஆர் நல்லகண்ணுவுக்கு, `10 இலட்சத்துக்கான காயசாடலயும், 

பாராட்டுச்சான்றிதழும், வரும் சுதந்திர நாள் விழாவில் முதல்வர் மு க ஸ்ைாலின் வழங்குவார். 2021ஆம் 

ஆண்டுக்கான “தடகசால் தமிழர்” விருது ொர்க்சிய கம்யூனிஸ்ட் கட்சியின் மூத்த தடலவரான N சங்கடரயாவுக்கு 

வழங்கப்பட்ைது குறிப்பிைத்தக்கது. 

 

4. புவி கண்காணிப்பு பசயற்டகக்யகாளுைன் இன்று விண்ணில் பாய்கிறது எஸ்எஸ்எல்வி ராக்பகட் 

புவிக் கண்காணிப்பு பசயற்டகக்யகாைான இஓஎஸ்-02 உைன் எஸ்எஸ்எல்வி ராக்பகட் ஸ்ரீஹரியகாட்ைாவிலிருந்து 

ஞாயிற்றுக்கிழடெ (ஆக.7) விண்ணில் ஏவப்படுகிறது. சிறிய ரக பசயற்டகக்யகாளுக்காக வடிவடெக்கப்பட்ை, எடை 

குடறந்த முதலாவது ராக்பகட் திட்ைம் இது என்பது குறிப்பிைத்தக்கது. 

தகவல்பதாைர்பு, பதாடலயுைர்வு ெற்றும் வழிகாட்டி பசயற்டகக்யகாள் திட்ைங்கடை இந்திய விண்பவளி ஆராய்ச்சி 

நிறுவனம் (இஸ்யரா) பசயல்படுத்தி வருகிறது. அதற்காக, பிஎஸ்எல்வி, ஜிஎஸ்எல்வி வடக ராக்பகட்டுகள் மூலம் 

பசயற்டகக்யகாள்கள் விண்ணில் நிடலநிறுத்தப்பட்டு வருகின்றன. இதில் பிஎஸ்எல்வி ராக்பகட் மூலம் 1,750 

கியலா வடரயும், ஜிஎஸ்எல்வி ராக்பகட் மூலம் 4,000 கியலா வடர எடைபகாண்ை பசயற்டகக்யகாள்கடை 

விண்ணில் பசலுத்த முடியும். 

இந்த நிடலயில், சர்வயதச விண்பவளித் துடறயில் சிறிய பசயற்டகக்யகாள்கடை ஏவுவதற்கான யதடவ 

அதிகரித்துள்ைது. இடத கருத்தில்பகாண்டு 500 கியலா வடரயிலான எடை குடறந்த பசயற்டகக்யகாள்கடை 

புவியின் தாழ்வட்ை சுற்றுப்பாடதக்கு பகாண்டுபசல்ல சிறியரக எஸ்எஸ்எல்வி ராக்பகட்டுகடை இஸ்யரா புதிதாக 

வடிவடெத்துள்ைது. இதன் எடை அதிகபட்சம் 120 ைன். 

இம்முடற அந்த வடக ராக்பகட், இஓஎஸ்-02 (டெக்யராசாட்-2ஏ) பசயற்டகக்யகாளுைன் ஸ்ரீஹரியகாட்ைாவில் 

உள்ை முதலாவது ஏவுதைத்தில் இருந்து ஞாயிற்றுக்கிழடெ காடல 9.18 ெணிக்கு விண்ணில் ஏவப்பைவுள்ைது. 

அதற்கான 5 ெணியநர கவுன்ட்ைவுன் ஞாயிற்றுக்கிழடெ அதிகாடல 4 ெணிக்கு பதாைங்கியது. இஓஎஸ்-02 

பசயற்டகக்யகாைானது 145 கியலா எடைபகாண்ைது. இது கையலார நிலப்பயன்பாடு, ஒழுங்குமுடற, நகர்ப்புற, 

கிராெப்புற யெலாண்டெ, பயன்பாைற்ற நிலங்களுக்கான எல்டல வடரபைம் தயாரிப்பு உள்ளிட்ை பணிகளுக்கு 

உதவியாக இருக்கும். இதில் உள்ை 2 நவீன யகெராக்கள் மூலம் 6 மீ அைவுக்கு துல்லியொகப் பைம்பிடிக்க முடியும். 

கல்விசார் பசயற்டகக்யகாள்: இதனுைன் ஸ்யபஸ் கிட்ஸ் இந்தியா அடெப்பின்மூலம் ‘ஆசாதிசாட்’ (8 கியலா) எனும் 

கல்விசார் பசயற்டகக்யகாளும் விண்ணில் பசலுத்தப்படுகிறது. இச்பசயற்டகக்யகாள் நாடு முழுதும் கிராெங்களில் 

உள்ை 75 பள்ளிகடைச் யசர்ந்த ொைவிகள் கூட்டு இடைப்பில் உருவாக்கப்பட்ைது என்பது குறிப்பிைத்தக்கது. 

 

5. யவைாண் ஏற்றுெதி 31% அதிகரிப்பு: ெத்திய அரசு 

இந்தியாவின் யவைாண் ெற்றும் பதப்படுத்தப்பட்ை உைவுப்பபாருள்களின் ஏற்றுெதி, நைப்பு நிதியாண்டின் முதல் 

மூன்று ொதங்களில் 31 சதவீதம் (7408 மில்லியன் ைாலர்) அதிகரித்துள்ைது என்று ெத்திய அரசு வணிக 

நுண்ைறிவு, புள்ளியியல் தடலடெ இயக்ககம் பவளியிட்ை தரவுகளின்படி, யவைாண் ெற்றும் பதப்படுத்தப்பட்ை 

உைவுப் பபாருள்களின் ஏற்றுெதி யெம்பாட்டு ஆடையத்தின் ஒட்டுபொத்த ஏற்றுெதி ஏப்ரல்-ஜூன் 2022இல் 

7408 மில்லியன் ைாலராக அதிகரித்துள்ைது. கைந்த நிதியாண்டின் இயத காலப்பகுதியில் இது 5663 மில்லியன் 

ைாலர்கைாக இருந்தது. ஏப்ரல்-ஜூன் 2022-23-க்கான ஏற்றுெதி இலக்கு 5890 மில்லியன் அபெரிக்க ைாலர்கைாக 

நிர்ையிக்கப்பட்டுள்ைது. 
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வர்த்தகம் ெற்றும் பதாழிற்துடற அடெச்சகத்தின்கீழ் பசயல்படும் யவைாண்டெ ெற்றும் பதப்படுத்தப்பட்ை உைவுப் 

பபாருள்கள் ஏற்றுெதி யெம்பாட்டு ஆடையம் எடுத்த முயற்சிகள் நைப்பு நிதியாண்டின் முதல் காலாண்டில் பொத்த 

ஏற்றுெதி இலக்கில் 31 சதவீதத்டத எட்டுவதற்கு உதவியுள்ைன. 

வணிக நுண்ைறிவு ெற்றும் புள்ளியியல் தடலடெ இயக்குநரகதின் தரவுகளின்படி, புதிய பழங்கள் ெற்றும் 

காய்கறிகள் ஏற்றுெதி 4 சதவீத வைர்ச்சிடயப் பதிவுபசய்துள்ைது. அயதசெயம் பதப்படுத்தப்பட்ை பழங்கள் ெற்றும் 

காய்கறிகள் ஏற்றுெதியும் 59.71 சதவீதம் வைர்ச்சியடைந்துள்ைது. 

நைப்பு நிதியாண்டின் முதல் காலாண்டில் இடறச்சி, பால் ெற்றும் யகாழிப் பபாருள்களின் ஏற்றுெதி 9.5 சதவிகிதம் 

அதிகரித்துள்ைது. பிற தானியங்களின் ஏற்றுெதி 29 சதவீத வைர்ச்சிடயப் பதிவுபசய்துள்ைது. பிற தானியங்களின் 

ஏற்றுெதி ஏப்ரல்-ஜூன் 2021-இல் 237 மில்லியன் ைாலரில் இருந்து ஏப்ரல்-ஜூன் 2022-இல் 306 மில்லியன் 

ைாலராக அதிகரித்ததாக புள்ளிவிவரங்களில் பதரிவிக்கப்பட்டுள்ைது. 

 

6. 150 பாரம்பரிய இைங்களில் யதசியக் பகாடி பதால்லியல் துடற ஏற்பாடு 

சுதந்திர தின விழாடவபயாட்டி ஆக.15-ஆம் யததி 150 பாரம்பரிய சின்னங்கள், இைங்களில் யதசியக் பகாடியயற்ற 

இந்திய பதால்லியல் துடற முடிவு பசய்துள்ைது. 

இதுகுறித்து பதால்லியல் துடற அதிகாரிகள் கூறியதாவது: 

சுதந்திர தின அம்ருத பபருவிழாடவ முன்னிட்டு இந்திய பதால்லியல் துடறயின் கட்டுப்பாட்டில் உள்ை 150 

பாரம்பரிய சின்னங்கள், இைங்களில் யதசியக்பகாடி ஏற்றப்படும். பயதபூர் சிக்ரி, யபார்பந்தரில் உள்ை ெகாத்ொ காந்தி 

பிறந்த இைம், லக்பனைவில் உள்ை பிரிட்டிொர் காலத்திய குடியிருப்பு, டபஸாபாதின் குலாப்பரி, யவலூர் யகாட்டை, 

வாரங்கல் யகாட்டை, சித்ரதுர்கா, அஜந்தா எல்யலாரா குடககள் உள்ளிட்ை இைங்களில் யதசியக்பகாடி 

ஏற்றுவதற்கான ஏற்பாடுகடை பதால்லியல் துடற யெற்பகாண்டு வருகிறது. இந்த இைங்கடை மூவண்ைத்தில் 

ஒளிரச்பசய்யவும் நைவடிக்டககள் பசய்யப்பட்டு வருகின்றன. 

இந்தியாவில் பதால்லியல் துடறயின் கட்டுப்பாட்டில் 3,693 பாரம்பரிய சின்னங்கள், இைங்கள் உள்ைன. சுதந்திர 

தின அம்ருத பபருவிழாடவபயாட்டி இந்த இைங்களில் ஆக.5 முதல் 15-ஆம் யததி வடர பார்டவயாைர்கள் 

இலவசொகப் பார்டவயிை ெத்திய கலாசார அடெச்சகம் அனுெதி அளித்துள்ைது. 
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