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1. முதல் இரண்டு ஆண்டுகளில் குழந்ததகளின் வளர்ச்சிதை தைைைாகக் ககாண்டு கதாடங்கப்பட்ட ததசிை 

அளவிலான இைக்கத்தின் கபைர் என்ன? 
அ. மாத்ாித்வா 1000 

ஆ. பாலன் 1000  

இ. புத்ரா 1000 

ஈ. சுகன்யா 1000 

✓ நடுவண் சுகாதார அதைச்சகம் முதல் இரண்டு ஆண்டுகளில் குழந்ததகளின் வளர்ச்சிதை தைைைாகக்ககாண்டு, 

‘பாலன் 1000’ என்ற ததசிை அளவிலான இைக்கம் ைற்றும் கபற்தறாருக்குரிை கசைலி ஒன்தற அறிமுகப்படுத்திைது. 

இச்கசைலி குழந்ததப்பருவத்துக்கு முந்ததை தைம்பாடு குறித்த ைாநாட்டில் அறிமுகப்படுத்தப்பட்டது. 

✓ இது பராைரிப்பாளர்களுக்கு அவர்களின் அன்றாட வழக்கத்தில் கசய்ைதவண்டிை விஷைங்கள் குறித்த நதடமுதற 

ஆதலாசதனகதள வழங்கும் ைற்றும் கபற்தறாரின் ஐைங்கதள தீர்க்க உதவும். 

2. ‘வானிலிருந்து ைருத்துவம்’ என்ற டிதரான் அடிப்பதடயிலான ைருத்துவ தசதவதை அறிமுகப்படுத்திை ைாநிலம் 

/ யூனிைன் பிரததசம் எது? 
அ. பஞ்சாப் 

ஆ. அருணாச்சல பிரததசம்  

இ. குஜராத் 

ஈ. கா்நாடகா 

✓ அருணாச்சல பிரததச ைாநிலைானது கசப்பாவிலிருந்து சாைாங் தாத ாவிற்கு, ‘வானிலிருந்து ைருத்துவம்’ என்ற 

டிதரான் அடிப்பதடயிலான ைருத்துவ தசதவயிதன கவற்றிகரைாக அறிமுகப்படுத்திைது. உலகப் கபாருளாதார 

ைன்றத்துடன் இதணந்து சுகாதாரம், உழவு ைற்றும் தபரிடர் தைலாண்தை ஆகிைவற்றில் டிதரான் விைானங்கதளப் 

பைன்படுத்தும் முன்தனாடித் திட்டத்தத அருணாச்சல பிரததச அரசு கசைல்படுத்த முடிவுகசய்துள்ளது. 

3. அண்தையில் கதாடங்கப்பட்ட ைந்தன் தளத்துடன் கதாடர்புதடை துதற எது? 
அ. மின்னணு உற்பத்தி 

ஆ. தடுப்பூசி 

இ. ஆராய்ச்சி மற்றும் புத்தாக்கம்  

ஈ. சரக்குகள் மற்றும் தசவவகள் வாி 

✓ இந்திை அரசின் முதன்தை அறிவிைல் ஆதலாசகர் அலுவலகம் ‘ைந்தன்’ தளத்தத அறிமுகப்படுத்துவதாக அறிவித்தது. 

கதாழிற்துதற ைற்றும் அறிவிைலாராய்ச்சி ைற்றும் தைம்பாட்டு சுற்றுச்சூழல் அதைப்பு ஆகிைவற்றுக்கு இதடதைைான 

ஒத்துதழப்தப தைம்படுத்துவதத இந்தத் தளம் தநாக்கைாகக் ககாண்டுள்ளது. இது இந்திைாவில் கதாழில்நுட்பம் 

சார்ந்த சமூக–தாக்க புத்தாக்கங்கள் ைற்றும் தீர்வுகதள கசைல்படுத்துவதத தநாக்கைாகக் ககாண்டுள்ளது. 

4. 2022  ூதலயில் இந்திைாவின் கைாத்த விதல பணவீக்கம் எவ்வளவு? 
அ. 11.93% 

ஆ. 13.93%  

இ. 15.93% 

ஈ. 17. 93% 
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✓ கடந்த ஐந்து ைாதங்களில் இல்லாத அளவில்  ூதல ைாதம் கைாத்த விதல அடிப்பதடயிலான பணவீக்கம் 13.93 

சதவீதைாக குதறந்தது. கடந்த  ூன் ைாதத்தில் கைாத்த விதல பணவீக்கம் 15.18 சதவீதைாகவும், தை ைாதத்தில் 

15.88 சதவீதைாகவும் பதிவானது. காய்கறிகள், பால் ைற்றும் எரிகபாருளின் விதல குதறந்ததால்  ூதல ைாதத்தின் 

விதல குதறந்துள்ளது. இருப்பினும், பதினாறாவது ைாதைாக பணவீக்கம் இரட்தட இலக்கத்தில் இருந்தது. 

✓ கனிை எண்கணய்கள், உணவுப்கபாருட்கள், கச்சா கபட்தராலிைம் & இைற்தக எரிவாயு, அடிப்பதட உதலாகங்கள், 

மின்சாரம், இரசாைனங்கள் ைற்றும் இரசாைனப் கபாருட்கள், உணவுப்கபாருட்கள் ஆகிைவற்றின் விதலதைற்றதை 

இதற்குக் காரணைாகக் கருதப்படுகிறது. 

5. நலவாழ்வு தைைங்கதள வலுப்படுத்துவதற்காக ைாநிலங்கள் ைற்றும் யூனிைன் பிரததசங்களுக்குச் கசைல்திறன் 

அடிப்பதடயிலான நிதி ஒதுக்கீட்தட அறிவித்த நிறுவனம் எது? 

அ. NITI ஆதயாக் 

ஆ. ததசிய நலவாழ்வு ஆவணயம்  

இ. AIIMS 

ஈ. இந்திய மருத்துவ ஆராய்ச்சி கழகம் 

✓ ததசிை நலவாழ்வு ஆதணைைானது நலவாழ்வு வல்லுநர்கள் ைற்றும் நலவாழ்வு தைைங்களின் பதிதவடுகதள 

வலுப்படுத்துவதற்காக ைாநிலங்கள் ைற்றும் யூனிைன் பிரததசங்களுக்குச் கசைல்திறன் அடிப்பதடயிலான நிதி 

ஒதுக்கீடுகதள அறிவித்துள்ளது. இந்தச் கசைல்திறன் அடிப்பதடயிலான நிதி ஒதுக்கீடு ஆயுஷ்ைான் பாரத் டிஜிட்டல் 

இைக்கத்ததச் கசைல்படுத்த உதவும். 2025–26 நிதிைாண்டுக்குள் ைாநிலங்கள் ைற்றும் யூனிைன் பிரததசங்களில் 

ஆயுஷ்ைான் பாரத் டிஜிட்டல் இைக்க அலுவலகங்கதள அதைப்பதற்காக `500 தகாடி ஒதுக்கப்பட்டுள்ளது. 

6. HEI–இன் சமீபத்திை அறிக்தகயின்படி, உலகின் அதிக ைக்கள்கதாதகககாண்ட நகரங்களில், நுண்துகள் PM 

2.5–இன் அதிகபட்ச சராசரி அளதவக் ககாண்டுள்ள நகரம் எது? 
அ. டாக்கா 

ஆ. வாரணாசி 

இ. புது தில்லி  

ஈ. ககாழும்பு 

✓ ‘நகரங்களில் காற்றின்தரம் ைற்றும் நலம்’ என்ற அறிக்தகதை அகைரிக்காதவச் தசர்ந்த கெல்த் எகபக்ட்ஸ் 

இன்ஸ்டிடியூட் (HEI) கவளியிட்டுள்ளது. இது உலககங்கிலும் உள்ள 7,000 நகரங்களின் காற்று ைாசுபாடு ைற்றும் 

உலகளாவிை சுகாதார விதளவுகதள பகுப்பாய்வு கசய்கிறது; நுண்துகள்கள் (PM2.5) ைற்றும் தநட்ர ன் தட 

ஆக்தசடு (NO2) ஆகிைவற்றில் இது கவனம் கசலுத்துகிறது. இந்த அறிக்தகயின்படி, 2010 முதல் 2019 வதரயில் 

ஆய்வு கசய்ைப்பட்ட 20 நகரங்களுள் 18 நகரங்களில், நுண்துகள் ைாசுபாடுகள் (PM2.5) மிகக்கடுதைைாக அதிகரித்து 

உள்ளது. அப்பதிகனண் நகரங்களும் இந்திைாவில்தான் உள்ளன. உலகின் அதிக ைக்கள்கதாதகககாண்ட 

நகரங்களில், தில்லியில் அதிகபட்ச சராசரிைான PM 2.5 அளவு காணப்படுகிறது. 

7. ‘வித்ைா இரதம் – நடைாடும் பள்ளி’ என்ற திட்டத்தத அறிமுகப்படுத்திை ைாநிலம் எது? 
அ. மத்திய பிரததசம் 

ஆ. பீகாா்  

இ. அஸ்ஸாம்  

ஈ. அருணாச்சல பிரததசம் 

✓ அஸ்ஸாம் ைாநில முதலதைச்சர் ஹிைந்த பிஸ்வா ஷர்ைா, ‘வித்ைா இரதம் – நடைாடும் பள்ளி’ என்ற திட்டத்ததத் 

கதாடங்கிதவத்தார். சமுதாைத்தில் அடிநிதலயிலுள்ள குடும்பங்கதளச்சார்ந்த குழந்ததகளுக்கு 10 ைாதங்களுக்கு 
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கதாடக்கக்கல்விக்கான அணுகதல வழங்குவதத இது தநாக்கைாகக் ககாண்டுள்ளது. பத்து ைாதங்களுக்குப்பிறகு, 

குழந்ததகள் வழக்கைான கல்வி முதறயில் ஒருங்கிதணக்கப்படுவார்கள். இந்தத் திட்டத்தின்கீழ் ைாணவர்களுக்கு 

இலவச ைதிை உணவு, சீருதடகள் ைற்றும் பாடநூல்கள் வழங்கப்படும். 

8. கீழ்க்காணும் எந்த வரம்பு வதரயிலான தவளாண் கடனுக்கு ஆண்டுக்கு 1.5% வட்டி ைானிைம் வழங்க ஒப்புதல் 

அளிக்கப்பட்டுள்ளது? 
அ. ரூ.1 இலட்சம்  ஆ. ரூ.2 இலட்சம் 

இ. ரூ.3 இலட்சம்   ஈ. ரூ.5 இலட்சம் 

✓ பிரதைர் ததலதையிலான நடுவணதைச்சரதவ, `3 இலட்சம் வதரயில், விவசாயிகளுக்கு குறுகிைக்காலக் கடன் 

வழங்கும் அதனத்து வதகைான நிதி நிறுவனங்களுக்கும் ஆண்டுக்கு 1.5 சதவீத வட்டி ைானிைம் வழங்க ஒப்புதல் 

அளித்துள்ளது. வட்டி ைானிை அதிகரிப்பு, தவளாண் துதறயில் கதாடர்ந்து கடன் வழங்குவதத உறுதி கசய்யும் 

என்பததாடு, கடன் வழங்கும் நிறுவனங்களின் குறிப்பாக ைண்டல ஊரக வங்கிகள், கூட்டுறவு வங்கிகள் 

தபான்றவற்றின் நிதி நிதலதையும் சாத்திைத்தன்தைதையும் உறுதி கசய்யும். 

9. ‘ததசிை பாதுகாப்பு உத்திகள் ைாநாடு – 2022’ நதடகபறும் இடம் எது? 
அ. புதன 

ஆ. விசாகப்பட்டினம் 

இ. புது தில்லி  

ஈ. வமசூரு 

✓ உள்துதற அதைச்சர் அமித் ஷா புது தில்லியில் இரு நாள் நடக்கும் ததசிை பாதுகாப்பு உத்திகள் ைாநாடு – 2022ஐ 

கதாடங்கி தவத்தார். தைைப்படுத்தப்பட்ட தகதரதக தரவுத்தளத்தின் உதவியுடன் வழக்குகதள விதரவாகவும் 

எளிதாகவும் முடிக்க உதவும் ததசிை தானிைங்கி தகதரதக அதடைாள அதைப்தபயும் அவர் திறந்து தவத்தார். 

10. சமீபத்தில் தங்கதள, ‘சபாய் மித்ரா சுரக்ஷித் தஷெர்’ (2022 ஆகஸ்ட் வதரயிலும்) என்று அறிவித்துக்ககாண்ட 

நகரங்களின் எண்ணிக்தக என்ன? 
அ. 100 

ஆ. 250 

இ. 500  

ஈ. 750 

✓ இந்திைா முழுவதுமுள்ள 500 நகரங்கள் தங்கதள, ‘சபாய் மித்ரா சுரக்ஷித் தஷெர்’ என்று அறிவித்துக்ககாண்டதாக 

நடுவண் வீட்டுவசதி ைற்றும் நகர்ப்புற விவகார அதைச்சகம் அறிவித்துள்ளது. இந்த நகரங்கள், அதைச்சகத்தால் 

நிர்ணயிக்கப்பட்ட தபாதுைான நிறுவனத்திறன், ைனிதவளம் ைற்றும் உபகரண விதிமுதறகதள அதடந்தது ைற்றும் 

தூய்தைப் பணிைாளர்களுக்கு பாதுகாப்பான பணிச்சூழதல வழங்குகிறது. தூய்தை இந்திைா இைக்கம்–நகர்ப்புறம் 

நிதலைான நலவாழ்வு நதடமுதறகதள ஊக்குவிக்கிறது. 

 

செய்தித்தாள் நடப்பு நிகழ்வுகள்  

1. விைட்நாம் - இந்திைா இதடதைைான இருதரப்பு இராணுவப் பயிற்சி நிதறவு 

விைட்நாம் - இந்திைா இதடதைைான இருதரப்பு இராணுவப்பயிற்சி (VINBAX) கடந்த ஆகஸ்ட்.1ஆம் தததி முதல் 

ெரிைானாவின் சந்திைந்திரில் கதாடங்கி நதடகபற்று வந்தது. 
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இப்பயிற்சியில், தபரிடர் காலங்களில் ைனிதர்கதள மீட்க உதவும் இந்திைாவில் தைாரிப்தபாம் ைற்றும் தற்சார்பு 

இந்திைாவின்கீழ் உருவாக்கப்பட கருவிகள் காட்சிப்படுத்தப்பட்டன. ஐநா அதைதி குழு நடவடிக்தககளில் ராணுவப் 

கபாறிைாளர் ைற்றும் ைருத்துவக் குழுக்களின் கசைல்பாடு ஆகிைவற்தற தநாக்கைாகக் ககாண்டு இந்தப் பயிற்சி 

நதடகபற்றது. விைட்நாமின் இராணுவம் முதன்முதலாக கவளிநாட்டுடன் தைற்ககாண்ட முதல் இராணுவப்பயிற்சி 

இதுவாகும். அடுத்த ‘VINBAX’ பயிற்சி விைட்நாமில் 2023 ஆண்டு நதடகபறவுள்ளது குறிப்பிடத்தக்கது. 

 

2. ‘உத்ராசக்தி’ இருதரப்பு வான்பயிற்சி நிதறவு 

ைதலசிைாவின் குவான்டன் விைானத்தளத்தில் நடந்த இந்திை வான்பதட ைற்றும் இராைல் ைதலசிைன் வான்பதட 

இதடதைைான இருதரப்பு விைானப் பயிற்சி ‘உத்ராசக்தி’ கடந்த ஆகஸ்ட்.16 அன்று நிதறவு கபற்றது. 

நான்கு நாட்கள் நதடகபற்ற இந்தப் பயிற்சியில் இரண்டு வான்பதடகளும் இதணந்து சிக்கலான வான்கவளித் 

தாக்குதல் பயிற்சியில் ஈடுபட்டன. இருதரப்பினரிடமிருந்தும் அதிகளவிலான தபார் உத்திகள் கவளிப்படுத்தப்பட்டன.  

இருவான்பதடகளும் தங்களது சிறப்பான தபார் நடவடிக்தககதள பகிர்ந்துககாள்ள உத்ராசக்தி பயிற்சி உதவிைது. 

பயிற்சியின் நிதறவு விழாவில், 7 சுதகாய்-30M KI & சுதகாய்-30 MKM தபார் விைானங்கள் வானில் பறந்து 

சாகத்தத நிகழ்த்தின. கதாடர்ந்து இந்திை வான்பதட குழுவினர் ஆஸ்திதரலிைாவின் டார்வின் பகுதியில் 

நடக்கவுள்ள ‘பிட்ச் பிளாக்-22’ விைானப்பயிற்சியில் கலந்துககாள்ளவுள்ளனர். 

 

3. `3 இலட்சம் வதரயிலான குறுகிைகால விவசாைக்கடனுக்கு ஆண்டுக்கு 1.5% வட்டி ைானிைம் வழங்க நடுவண் 

அதைச்சரதவ ஒப்புதல் 

பிரதைர் ததலதையிலான நடுவணதைச்சரதவ, `3 இலட்சம் வதரயில், விவசாயிகளுக்கு குறுகிைக்காலக்கடன் 

வழங்கும் அதனத்து வதகைான நிதிநிறுவனங்களுக்கும் ஆண்டுக்கு 1.5 சதவீத வட்டி ைானிைம் வழங்க ஒப்புதல் 

அளித்துள்ளது. விவசாயிகளுக்கு 2022-23 நிதிைாண்டு முதல் 2024-25 வதர ̀ 3 இலட்சம் வதர குறுகிைக்காலக் 

கடனுதவி அளிக்கும், கபாதுத்துதற ைற்றும் தனிைார் வங்கிகள், சிறு நிதி நிறுவனங்கள், ைண்டல ஊரக வங்கிகள், 

கூட்டுறவு ைற்றும் கணினிைைைாக்கப்பட்ட கதாடக்க தவளாண்தைக் கூட்டுறவு வங்கிகளுக்கு வட்டி ைானிைம் 

வழங்கப்படும். இந்தத் திட்டத்தின்கீழ் கடன் வழங்க 2022-23 முதல் 2024-25 வதர உள்ள நிதிைாண்டில் 

`34,856 தகாடி கூடுதல் பட்க ட் ஒதுக்கீடு கசய்ைப்பட்டுள்ளது. 

வட்டி ைானிை அதிகரிப்பு, தவளாண் துதறயில் கதாடர்ந்து கடன் வழங்குவதத உறுதிகசய்யும் என்பததாடு, கடன் 

வழங்கும் நிறுவனங்களின் குறிப்பாக ைண்டல ஊரக வங்கிகள், கூட்டுறவு வங்கிகள் தபான்றவற்றின் நிதி 

நிதலதையும் சாத்திைத் தன்தைதையும் உறுதிகசய்யும். உரிைகாலத்தில் கடதன திருப்பிச்கசலுத்தும் 

விவசாயிகளுக்கு ஆண்டுக்கு 4% வட்டிவிகிதத்தில் குறுகிை கால கடன் வழங்குவது கதாடரும். 

 

4. தகரள அரசு சார்பில் வாடதக கார் முன்பதிவு கசைலி - முதல்வர் கதாடங்கி தவத்தார் 

தகரள ைாநில அரசு சார்பில் வாடதக கார் முன்பதிவு கசைலி அறிமுகப்படுத்தப்பட்டுள்ளது. ‘தகரளா சவாரி’ என்ற 

இந்தச்கசைலிவழி முன்பதிவு தசதவதை ைாநில முதலதைச்சர் பினராயி வி ைன் திருவனந்தபுரத்தில் கதாடங்கி 

தவத்தார். நாட்டிதலதை முதல்முதறைாக தகரள அரசு சார்பில் இந்த முைற்சி எடுக்கப்பட்டுள்ளது. ஓலா, உதபர் 

தபான்ற வாடதக கார் முன்பதிவு கசைலிகளுக்குப் தபாட்டிைாக அரசு இததன அறிமுகப்படுத்தியுள்ளது. கார் 

ைட்டுமில்லாது ஆட்தடாதவயும் இந்தச்கசைலிமூலம் முன்பதிவு கசய்ை முடியும். 

 

5. கபைர்ைாற்றம் கபற்றது குரங்கு அம்தையின் இரகம் 

குரங்கம்தை தீநுண்மியின் துதண இரகங்களுக்கு ‘காங்தகா படுதக, கதன்னாப்பிரிக்க கிதளட்’ என்றிருந்த 

கபைர்கதள, ‘கிதளட் 1’, ‘கிதளட் 2’ என உலக நலவாழ்வு அதைப்பு ைாற்றியுள்ளது. 
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