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1. அண்மைச் செய்திகளில் இடம்செற்ற V பிரணவ் என்பாருடன் ச ொடர்புடடய விடையொட்டு எது? 
அ. துப்பாக்கி சுடுதல் 

ஆ. சதுரங்கம்  

இ. பளு துூக்குதல் 

ஈ. தடகளம் 

✓ சென்டைடயச் செர்ந்  செஸ் வீரர் V பிரணவ் ருசேனியொவில் நடந்  செொட்டியில் செற்றிசெற்று இந்தியொவின் 

75ஆெது கிரொண்ட்ேொஸ்டர் ஆைொர். 15 ெய ொை அெர், ருசேனியொவில் உள்ை டெயொ ேொரில் நடந்  லிம்பீடியொ 

ஓெனில்  ைது மூன்றொெது ேற்றும் இறுதி GM சநறிடயப்செற்று கிரொண்ட்ேொஸ்டர் ெட்டத்ட  சென்றொர். அெர் 9 

சுற்றுகளிலிருந்து ஏழு புள்ளிகள் செற்று செொட்டிடய நிடறவு செய் ொர். பிரணவ்,  மிழ்நொட்டின் இருெத்ச ழொெது 

கிரொண்ட்ேொஸ்டர் ஆெொர். 

2. உலகின் மிகவுயரேொை இரயில்செ ெொலம் அடேந்துள்ை இந்திய ேொநிலம்/யூனியன் பிரச ெம் எது? 
அ. சிக்கிம் 

ஆ. ஜம்மு–காஷ்மீா்  

இ. அருணாச்சல பிரததசம் 

ஈ. அஸ்ஸாம் 

✓ ஜம்மு–கொஷ்மீரில் அடேந்துள்ை செைொப் ெொலம் உலகின் மிகவுயரேொை இரயில்ெொலேொகும். உலகின் மிகவுயரேொை 

இந்  இரயில்செ ெொலத்தின் எஃகு ெடைவு கடந்  ஆண்டு கட்டி முடிக்கப்ெட்டது; அச  செடையில் சேம்ெொலத் ைம் 

கட்டி முடிக்கப்ெடவுள்ைது. செைொப் இரயில்செ ெொலத்தின் சேல் ைம் செொன்னிடணப்புடன் கட்டி முடிக்கப்ெடும் 

செொது அது உலகின் மிகவுயரேொை இரயில் ெொலத்திற்கொை ெொ டைடய எட்டும். 

3. அண்மைச் செய்திகளில் இடம்செற்ற ேனிஷொ கல்யொண் என்பாருடன் ச ொடர்புடடய விடையொட்டு எது? 
அ. மட்டடப்பந்து 

ஆ. கால்பந்து  

இ. குத்துச்சண்டட 

ஈ. பளு துூக்குதல் 

✓ ேனிஷொ கல்யொண் ேற்றும் சுனில் செத்ரி ஆகிசயொர் முடறசய AIFF’இன் சிறந்  ேகளிர் ேற்றும் ஆடெர் கொல்ெந்து 

வீரொங்கடை ேற்றும் வீரரொக ச ர்வுசெய்யப்ெட்டைர். ெர்ெச ெ அரங்கில்  ற்செொது விடையொடிக்சகொண்டிருக்கும் 

வீரர்கள் அதிக சகொல் அடித் ெர்களில் மூன்றொமிடத்தில் உள்ைொர் இெர். கடந்  2007இல் மு ன்மு லில் சிறந்  

வீரர் ஆைொர். அடுத்து 2011, 2013, 2014, 2017, 2018–19,  ற்செொது 2021–22 எை சேொத் ம் 7 முடற சிறந்  வீரரொக 

ச ர்வுசெய்யப்ெட்டொர். ேனிஷொ கல்யொண், கடந்  சீெனுக்கொை ‘செண்களுக்கொை ஆண்டின் சிறந்  ெைர்ந்துெரும் 

கொல்ெந்து வீரொங்கடை’ விருட  சென்றிருந் ொர். 

4. 2022 – உலக உயிரி எரிசெொருள் நொள் சகொண்டொடப்ெடுகிற ச தி எது? 
அ. ஆகஸ்ட்.8 

ஆ. ஆகஸ்ட்.10  

இ. ஆகஸ்ட்.12 

ஈ. ஆகஸ்ட்.14 
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✓ உயிரி எரிசெொருளின் முக்கியத்துெத்ட  எடுத்துடரக்கும் ெடகயில் ஆண்டுச ொறும் ஆக.10 அன்று ‘உலக உயிரி 

எரிசெொருள் நொள்’ சகொண்டொடப்ெடுகிறது. 1893ஆம் ஆண்டு இச  நொளில், சஜர்ேன் கண்டுபிடிப்ெொைர் ெர் ருடொல்ப் 

டீெல்  ைது டீெல் இயந்திரத்ட  கடடல எண்சணய் சகொண்டு செற்றிகரேொக இயக்கிைொர். 

✓ விலங்குகளின் கழிவுகள், ெொசிகள், ச ொழிற்ெொடலகள் ேற்றும் செைொண் கழிவுகளிலிருந்து உயிரி–எரிசெொருள்கள் 

 யொரிக்கப்ெடுகின்றை. புட ெடிெ எரிசெொருட்கடைப் செொலல்லொேல், அடெ குறுகிய கொலத்தில் உற்ெத்தி 

செய்யப்ெடுகின்றை. சேலும் திரெம் அல்லது ெொயு ெடிவில் அடெ கிடடக்கப் செறுகின்றை. அடெ சுற்றுச்சூழலுக்கு 

உகந் டெ, புதுப்பிக்கத் க்கடெ ேற்றும் ேக்கும்  ன்டே சகொண்டடெ. செட்சரொலியம் ேற்றும் இயற்டக எரிெொயு 

அடேச்ெகம் ேற்றும் சுற்றுச்சூழல், ெைம் ேற்றும் கொலநிடல ேொற்ற அடேச்ெகம், கடந்  2015ஆம் ஆண்டுக்குப் பிறகு 

உலக உயிரி எரிசெொருள் நொடைக் சகொண்டொடத் ச ொடங்கியது. 

5. 44ஆெது செஸ் ஒலிம்பியொட் செொட்டியின் திறந் நிடலப் பிரிவில்  ங்கப்ெ க்கம் சென்ற நொடு எது? 

அ. இந்தியா 

ஆ. உக்டரன் 

இ. உஸ்பபகிஸ்தான்  

ஈ. ரஷ்யா 

✓ சென்டையில் நடடசெற்ற 44ஆெது செஸ் ஒலிம்பியொட் செொட்டியின் ஓென் பிரிவில் உஸ்செகிஸ் ொன் அணி  ங்கப் 

ெ க்கத்ட யும், ஆர்சேனியொ ேற்றும் இந்தியொ–2 அணிகள் முடறசய செள்ளி ேற்றும் செண்கலப்ெ க்கத்ட யும் 

சென்றை எை ெர்ெச ெ செஸ் கூட்டடேப்பு (FIDE) ச ரிவித்துள்ைது. செண்கள் பிரிவில் உக்டரன்  ங்கப்ெ க்கமும், 

ஜொர்ஜியொ செள்ளிப்ெ க்கமும், மு லிடம் ெகிக்கும் இந்தியொ–1 அணி செண்கலமும் சென்றை. 

6. அண்டேயில் திறக்கப்ெட்ட இரண்டொம்  டலமுடற (2G) எத் ைொல் ஆடலடய உருெொக்கிய நிறுெைம் எது? 
அ. HPCL 

ஆ. IOCL  

இ. BPCL 

ஈ. ONGC 

✓ ஹரியொைொ ேொநிலம் ெொனிெட்டில் இரண்டொம்  டலமுடற (2G) எத் ைொல் ஆடலடய பிர ேர் சேொடி நொட்டுக்கு 

அர்ப்ெணித் ொர். நொட்டில் உயிரி–எரிசெொருள் உற்ெத்தி ேற்றும் ெயன்ெொட்டட அதிகரிக்க 2G உயிரி–எரிசெொருள் 

ஆடல அடேக்கப்ெட்டுள்ைது. இந்த எத் ைொல் ஆடலடய இந்திய எண்சணய் நிறுெைம் (IOCL) `900 சகொடி 

ேதிப்பீட்டில் உருெொக்கியுள்ைது. இந்  ஆடலயொல் ஆண்டுச ொறும் சுேொர் 2 இலட்ெம் டன் அரிசி டெக்சகொடலப் 

ெயன்ெடுத்தி ஆண்டுக்கு சுேொர் 3 சகொடி லிட்டர் எத் ைொடல உற்ெத்தி செய்யவியலும். 

7. டிஜிட்டல் க ாடுப்பனவு குறியீட்மட (Digital Payments Index) கெளியிடுகிற இந்திய நிறுெைம் எது? 
அ. NPCI 

ஆ. NITI ஆதயாக் 

இ. இந்திய ாிசா்வ் வங்கி  

ஈ. நிதி அடமச்சகம் 

✓ இந்திய ரிெர்வ் ெங்கியானது (RBI) டிஜிட்டல் சகொடுப்ெைவு குறியீட்டட (DPI) செளியிடுகிறது. இது ஒவ்செொர் 

ஆண்டும் முடறசய ஜூடல ேற்றும் ஜைெரி ேொ ம், ேொர்ச் ேற்றும் செப்டம்ெர் ேொ ங்களில் செளியிடப்ெடுகிறது. இக் 

குறியீடு அண்டேய ெதிப்ெொை 2022 ேொர்ச் நிலெரப்ெடி, 349.30–ஆக உயர்ந்துள்ைது; அது 2021 செப்டம்ெரில் 

304.06–ஆக இருந் து. இது, நொடு டிஜிட்டல் ெணப்ெரிெர்த் டைகடை விடரெொக ஏற்றுக்சகொள்ைெட க் 

குறிக்கிறது. RBI–DPI ஆனத 2018 ேொர்ச்டெ அடிப்ெடடக் கொலேொகக் சகொண்டு கட்டடேக்கப்ெட்டுள்ைது. 
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8. 2024ஆம் ஆண்டு ெொரிஸ் ஒலிம்பிக்கில் மு ன்முடறயொக இந்திய அரங்டக நிறுெவுள்ை நிறுெைம் எது? 
அ. ாிடலயன்ஸ் இண்டஸ்ட்ாஸ்ீ  

ஆ. TATA குழுமம் 

இ. அதானி இண்டஸ்ட்ாீஸ் 

ஈ. மஹிந்திரா மற்றும் மஹிந்திரா 

✓ ரிடலயன்ஸ் இண்டஸ்ட்ரீஸ் (RIL) ேற்றும் இந்திய ஒலிம்பிக் ெங்கம் (IOA) இடணந்து 2024ஆம் ஆண்டு ெொரிஸ் 

ஒலிம்பிக்கில் மு ன்முடறயொக இந்திய அரங்டக நிறுெவுள்ைை. இந்திய விடையொட்டு வீரர்களின் செயல்திறடை 

உயர்த்துெட யும், ச சிய விடையொட்டு கூட்டடேப்புகளுக்கு ஆ ரெளிப்ெட யும் சநொக்கேொகக்சகொண்டு IOA 

உடைொை நீண்டகொல கூட்டொண்டேடய RIL அறிவித் து. இந்தியொ, 140ஆெது IOC அேர்டெ 2023 ஜூனில் 

மும்டெயில் உள்ை ஜிசயொ ென்ைொட்டு டேயத்தில் நடத்துகிறது. 

9. அண்மைச் செய்திகளில் இடம்செற்ற ேொர்த் ொண்டம் சூரியன் சகொவில் அடேந்துள்ை ேொநிலம்/UT எது? 
அ. பதலுங்கானா 

ஆ. ஜம்மு காஷ்மீா்  

இ. ஹாியானா 

ஈ. பீகாா் 

✓ ஜம்மு–கொஷ்மீர் ேொநிலம் அைந் நொகில் ேொர்த் ொண்டம் சூரியன் சகொவில் அடேந்துள்ைது. முன்ை ொக, துடண 

நிடல ஆளுநர் ேசைொஜ் சின்ஹொ ெங்சகற்ற விழொவில், இந்திய ச ொல்லியல் துடற அங்கு சிெப்புக்சகொடி ஏற்றியது. 

அண்டேயில், இந்து யொத்திரீகர்கள் குழு அக்சகொவிலுக்குள் 1 ேணிசநர பிரொர்த் டை அேர்டெ நடத்தியது. இந் த் 

 ைம், ‘உயிரற்ற’ ெொதுகொக்கப்ெட்ட நிடைவுச்சின்ைேொக ெடகப்ெடுத் ப்ெட்டுள்ைது; அங்கு அனுேதியின்றி எந் ச் 

ெடங்கும் நடத் வியலொது. 

10. ச ர் ல் ஆடணயத்தின் கூற்றுப்ெடி, எத் டை ெயதுக்கு சேற்ெட்ட இடைசயொர்கள், ெொக்கொைர் அட்டடக்கொக 

முன்கூட்டிசய விண்ணப்பிக்கலொம்? 
அ. 15 

ஆ. 16 

இ. 17  

ஈ. 18 

✓ இந்திய ச ர் ல் ஆடணயத்தின்ெடி (ECI), ெதிசைழு ெயதுக்கு சேற்ெட்டெர்கள்  ற்செொது ெொக்கொைர் ெட்டியலில் 

செர்ெ ற்கு முன்கூட்டிசய விண்ணப்பிக்கலொம். ஒவ்செொரு கொலொண்டிலும் ெொக்கொைர் ெட்டியல் புதுப்பிக்கப்ெடும். 

முன்ை ொக, ECIஇன் ெரிந்துடரகளுக்குப் பிறகு, ெட்ட அடேச்ெகம் ேக்கள் பிரதிநிதித்துெச் ெட்டத்தில் நொன்கு  குதித் 

ச திகடை ெழங்குெ ற்கொக திருத்தியது: ஜைெரி.1, ஏப்ரல்.1, ஜூடல.1 ேற்றும் அக்சடொெர்.1 ஆகிய ச திகளில் 

இடைசயொர்கள் ெொக்கொைர் ெட்டியலில் ெதிவுசெய்ய  குதியுடடயெர்கள். 
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செய்தித்தாள் நடப்பு நிகழ்வுகள்  

1. உச்ெநீதிேன்றத்தின் புதிய  டலடே நீதிெதி யு யு லலித் 

உச்ெநீதிேன்றத்தின் 49ஆெது  டலடே நீதிெதியொக யு யு லலித் (உ ய் உசேஷ் லலித்) நியேைம் செய்யப்ெட்டொர். 

அந்  நியேை உத் ரவில் குடியரசுத் டலெர் திசரைெதி முர்மு டகசயொப்ெமிட்டொர்.  ற்செொட ய  டலடே நீதிெதி 

என் வி ரேணொ ெரும் 26–ஆம் ச தி ஓய்வுசெற்ற பிறகு, புதிய  டலடே நீதிெதியொக யு யு லலித் ஆகஸ்ட் 27–ஆம் 

ச தி ெ விசயற்ெொர். 

இதுகுறித்து ேத்திய ெட்ட அடேச்ெகம் செளியிட்ட அறிவிக்டகயில், ‘அரசியடேப்புச் ெட்டப்பிரிவு 124, துடணப்பிரிவு 

(2) அளித்துள்ை அதிகொரத்தின் அடிப்ெடடயில், உச்ெநீதிேன்றத்தின் புதிய  டலடே நீதிெதியொக யு யு லலித்ட  

குடியரசுத் டலெர் நியமித்துள்ைொர். ெரும் ஆகஸ்ட் 27–ஆம் ச திமு ல் இந்  நியேைம் நடடமுடறக்கு ெரும்’ 

என்று ச ரிவிக்கப்ெட்டுள்ைது. 

3 ேொ ங்கள் ேட்டுசே... உச்ெநீதிேன்ற  டலடே நீதிெதியொக ெரும் ஆகஸ்ட் 27–ஆம் ச தி ெ விசயற்கும் நீதிெதி 

யு யு லலித், மூன்று ேொ ங்களுக்கு குடறெொக ேட்டுசே  டலடே நீதிெதி ெ விடய ெகிப்ெொர். அெர் ெரும் நெம்ெர் 

8–ஆம் ச தி ஓய்வு செற உள்ைொர். 

சநரடி நியேைம் செறும் இரண்டொெது  டலடே நீதிெதி:  டலடே நீதிெதியொக யு யு லலித் நியமிக்கப்ெட்ட ன் 

மூலேொக, ெழக்குடரஞரொக இருந்து சநரடியொக உச்ெநீதிேன்ற நீதிெதியொகவும், பின்ைர்  டலடே நீதிெதியொகவும் 

ஆகும் இரண்டொெது நெர் என்ற செருடேடய அடடந்துள்ைொர். பிரெல மூத்  ெழக்குடரஞரொக இருந்து ெந்  யு யு 

லலித், கடந்  2014 ஆக.13–ஆம் ச தி சநரடியொக உச்ெநீதிேன்ற நீதிெதியொக நியேைம் செய்யப்ெட்டொர். 

இெருக்கு முன்ெொக, நீதிெதி எஸ் எம் சிக்ரி, ெழக்குடரஞரொக இருந்து சநரடியொக உச்ெநீதிேன்ற நீதிெதியொகவும், 

அ ன் பிறகு நொட்டின் 13–ஆெது  டலடே நீதிெதியொகவும் கடந்  1971–ஆம் ஆண்டு ஜைெரியில் ெ விசயற்றொர். 

 

2. பிர ேரின் நகர்ப்புற வீடு கட்டும் திட்டம் 2024 ெடர நீட்டிப்பு: அடேச்ெரடெ ஒப்பு ல் 

பிர ேரின் நகர்ப்புற வீடு கட்டும் திட்டத்ட  2024–ஆம் ஆண்டு டிெம்ெர் 31–ஆம் ச தி ெடர நீட்டிக்க நடுெண் 

அடேச்ெரடெ ஒப்பு ல் அளித்துள்ைது. 

இதுச ொடர்ெொக ெத்திரிடக  கெல் அலுெலகம் செளியிட்ட செய்திக்குறிப்பு: தில்லியில் பிர ேர் சேொடி  டலடேயில் 

ேத்திய அடேச்ெரடெக் கூட்டம் நடடசெற்றது. இந் க் கூட்டத்தில் பிர ேரின் நகர்ப்புற வீடு கட்டும் திட்டத்ட  

2024ஆம் ஆண்டு டிெம்ெர் 31–ஆம் ச தி ெடர நீட்டிக்க ஒப்பு ல் அளிக்கப்ெட்டது. அந் த் திட்டத்தின்கீழ் வீடுகடைக் 

கட்டி முடிக்க ேொநில, யூனியன் பிரச ெ அரசுகள் கூடு ல் கொல அெகொெம் சகொரியிருந்  நிடலயில், இந்  ஒப்பு ல் 

அளிக்கப்ெட்டுள்ைது. இந் த் திட்டத்தின் கீழ் கட்ட ஒப்பு ல் அளிக்கப்ெட்டுள்ை வீடுகளின் கட்டுேொைப் ெணிகளுக்கு 

நடுெணரசு ெொர்பில் நிதியு வி அளிக்கப்ெடுகிறது. 

கடந்  2015–ஆம் ஆண்டு மு ல் இந் த் திட்டத்துக்கு ̀ 2.03 இலட்ெம் சகொடி நிதியு வி அளிக்க நடுெணரசு ஒப்பு ல் 

அளித்துள்ைது. அதில் ஏற்சகைசெ ̀ 1.18 இலட்ெம் சகொடி ேொநில, யூனியன் பிரச ெ அரசுகளுக்கு விடுவிக்கப்ெட்டுள்ை 

நிடலயில், 2024–ஆம் ஆண்டு டிெம்ெர் 31 ெடர `85,406 சகொடி விடுவிக்கப்ெடும் என்று ச ரிவிக்கப்ெட்டுள்ைது. 

 

3. கொேன்செல்த் ெொம்பியன்ஷிப்:  ங்கம் சென்றொர் ெெொனி ச வி! 

கொேன்செல்த் ெொள்வித்ட  ெொம்பியன்ஷிப் செொட்டியில்  மிழ்நொட்டடச் செர்ந்  ெெொனி ச வி  ங்கம் சென்றொர். 

இங்கிலொந்தில் நடடசெற்று ெந்  கொேன்செல்த் செொட்டிகளில், 22  ங்கம் உள்ெட சேொத் ம் 61 ெ க்கங்களுடன் 

இந்தியொ 4ஆம் இடம்பிடித்து ெொ டை ெடடத் து. இ டைத் ச ொடர்ந்து, இலண்டனில் கொேன்செல்த் சென்சிங் 

ெொம்பியன்ஷிப் செொட்டிகள் ச ொடங்கியுள்ைை. இதில், சீனியர் ெொள்வித்ட  செொட்டியில் இந்தியொ ெொர்பில் 

 மிழ்நொட்டின் ெெொனி ச வி கலந்துசகொண்டொர். ஆஸ்திசரலிய வீரொங்கடை ெஸ்சலெொடெ எதிர்சகொண்ட 

ெெொனி ச வி, 15–10 என்ற புள்ளிக்கணக்கில் ெஸ்சலெொடெ வீழ்த்தி  ங்கம் சென்று ெொ டை ெடடத்துள்ைொர். 
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