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1. எந்தச் சட்டத்தின்கீழ், நிதிக்கைொள்கைக் குழுக் கூட்டத்தின் நிைழ்வுக்குறிப்புைள் கெளியிடப்படுகின்றன? 
அ. வங்கி ஒழுங்குமுறை சட்டம் 

ஆ. இந்திய ரிசர்வ் வங்கி சட்டம்  

இ. நிதிக்ககரள்றக சட்டம் 

ஈ. ககரடுப்பனவு மை்றும் தீர்வு சட்டம் 

✓ இந்திய ரிசர்வ் ெங்கி சட்டம், 1934இன் பிரிவு 45ZLஇன்படி, நிதிக்கைொள்கைக்குழுவின் ஒவ்கெொரு கூட்டத்திற்குப் 

பிறகு பதினொன்ைொெது நொளில், ரிசர்வ் ெங்கி, நிதிக்கைொள்கை கூட்டத்தின் நிைழ்வுக்குறிப்புைகை கெளியிடுகிறது. 

சமீபத்தில் கெளியிடப்பட்ட MPC கூட்டத்தின் நிைழ்வுக்குறிப்புைளின்படி, RBI ஆளுநர் சக்திைொந்த தொஸ், மற்ற 

உறுப்பினர்ைளுடன் சசர்ந்து கெப்சபொ விகிதத்கத 5.40%ஆை 50 அடிப்பகடப்புள்ளிைள் உயர்த்த முன்கமொழிந்தொர். 

2. குெங்ைம்கம சநொகயப் பரிசசொதிப்பதற்ைொை இந்தியொவின் முதல் உள்நொட்டிசேசய உருெொக்ைப்பட்ட RT–PCR 

ைருவிகய உருெொக்கிய நிறுெனம் எது? 
அ. பயயரகரன் 

ஆ. பரரத் பயயரகடக் 

இ. டிரரன்ஸரசியர பயயர–கமடிக்கல்ஸ்  

ஈ. இந்திய சீரம் நிறுவனம் 

✓ குெங்கு அம்கம சநொகயப் பரிசசொதிப்பதற்ைொன இந்தியொவின் முதல் உள்நொட்டிசேசய உருெொக்ைப்பட்ட RT–PCR 

ைருவிகய டிெொன்ஸொசியொ பசயொ–கமடிக்ைல்ஸ் நிறுெனம் உருெொக்கியுள்ைது. இந்தக் ைருவிகய நடுெண் அெசின் 

முதன்கம அறிவியல் ஆசேொசைர் அகை குமொர் சூட் சமீபத்தில் கெளியிட்டொர். WHOஇன் கூற்றுப்படி, குெங்கு அம்கம 

என்பது விேங்குைளிடமிருந்து மனிதர்ைளுக்குப்பெவும் ஒரு தீநுண்ம (கெெசு) சநொயொகும். இது கபரியம்கமசபொன்ற 

அறிகுறிைகைக் கைொண்டுள்ைது. 

3. “கபொதுத்துகற ெங்கிைளின் தனியொர்மயமொக்ைல்: ஒரு மொற்றுக்ைண்ச ொட்டம்” என்ற தகேப்பிேொன ைட்டுகெ 

ஒன்கற கெளியிட்ட நிறுெனம் எது? 
அ. NITI ஆயயரக் 

ஆ. இந்திய ரிசர்வ் வங்கி  

இ. பரரத வங்கி 

ஈ. பயன்பரட்டுப் கபரருளரதரர ஆரரய்ச்சிக்கரன யதசிய கவுன்சில் 

✓ இந்திய ரிசர்வ் ெங்கி (RBI) தனது 2022 ஆைஸ்ட் இதழில், “கபொதுத்துகற ெங்கிைளின் தனியொர்மயமொக்ைல்: ஒரு 

மொற்றுக்ைண்ச ொட்டம்” என்ற தகேப்பில் ஒரு ைட்டுகெகய கெளியிட்டது. அந்தக் ைட்டுகெயின் ஆசிரியர்ைளின் 

கூற்றுப்படி, “Big–bang” அணுகுமுகறக்குப் பதிேொை, அெசொங்ைத்தொல் அறிவிக்ைப்பட்ட படிப்படியொன அணுகுமுகற 

சிறந்த விகைவுைகை ஏற்படுத்தும். 

4. ‘பிட்ச் பிைொக்’ என்ற விமொனப் சபொர்ப்பயிற்சிகய நடத்தும் நொடு எது? 
அ. அகமரிக்கர 

ஆ. ஆஸ்தியரலியர  

இ. பிரரன்ஸ் 

ஈ. ஜப்பரன் 
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✓ இந்திய ெொன்பகட, அதன் நொன்கு சுசைொய்–30 MKI சபொர் விமொனங்ைள் மற்றும் இெண்டு C–17 விமொனங்ைளுடன் 

‘பிட்ச் பிைொக்’ பயிற்சியில் இக ந்தது. இது ஆஸ்திசெலியொவில் நகடகபறும் 17 நொடுைள் பங்சைற்கும் விமொனப்சபொர் 

பயிற்சியொகும்; இதகன இெொயல் ஆஸ்திசெலிய ெொன்பகட (RAAF) நடத்துகிறது. ஆஸ்திசெலியொ, ைனடொ, பிெொன்ஸ், 

கைர்மனி, இந்தியொ, ைப்பொன், ஐக்கிய அெபு அமீெைம், அகமரிக்ைொ, இங்கிேொந்து உள்ளிட்ட 17 நொடுைகைச் சசர்ந்த 100–

க்கும் சமற்பட்ட விமொனங்ைளும், 2,500 விமொனப்பகட வீெர்ைளும் இந்தப் பயிற்சியில் பங்சைற்கின்றனர். 

5. ஆர்ட்கடமிஸ் III என்பது கீழ்க்ைொணும் எந்த நொட்டின் நிேவு ஆய்வுத்திட்டமொகும்? 

அ. ஜப்பரன் 

ஆ. அகமரிக்கர  

இ. இங்கிலரந்து 

ஈ. ஆஸ்தியரலியர 

✓ ஆர்ட்கடமிஸ் III என்பது அகமரிக்ை விண்கெளி ஆய்வு நிறுெனமொன NASAஇன் நிேவு ஆய்வுத் திட்டமொகும். இந்தத் 

திட்டத்தின்கீழ், நிேவுக்கு முதன்முகறயொை ைறுப்பினத்தெரும் கபண்மணியுமொன ஒருெகெ அனுப்ப NASA திட்டம் 

ெகுத்துள்ைது. இது 2025–இல் கசயல்படுத்த திட்டமிடப்பட்டுள்ைது. நிேவின் கதன் துருெத்திற்கு அருைொகமயில் 

உள்ை இடங்ைளில் தகெயிறங்குெொதற்ைொன 13 சொத்தியமொன தைங்ைகை NASA சமீபத்தில் அறிவித்தது. நிேவின் 

கதன் துருெம் மனிதர்ைைொல் ஆெொயப்படொத ஒன்று என்பதொல் அதன் ஒவ்கெொரு தைமும் அறிவியல் ரீதியொை 

முக்கியத்துெம் ெொய்ந்தது எனக் ைருதப்படுகிறது. 

6. 2022ஆம் ஆண்டில், ASEAN சங்ைத்திற்ைொன தகேெெொை உள்ை நொடு எது? 
அ. இந்தியர 

ஆ. சிங்கப்பூர் 

இ. கம்யபரடியர  

ஈ. தரய்லரந்து 

✓ ைம்சபொடியொெொனது “ASEAN சட்டம்: செொல்ைகை ஒன்றொை எதிர்கைொள்ெது” என்ற கருப்ப ொருளின்கீழ், நடப்பு 

2022ஆம் ஆண்டிற்கு ASEAN அகமப்புக்குத் தகேகமதொங்குகிறது. ைம்சபொடியொவின் தகேநைெமொன புசனொம் 

கபன் நைெத்தில் ASEAN–இந்தியொ கெளியுறவு அகமச்சர்ைளின் ெருடொந்திெ கூட்டத்திற்குச் சிங்ைப்பூர் தகேகம 

தொங்குகிறது. கதன்கிழக்ைொசிய நொடுைளின் கூட்டகமப்பு (ASEAN) – இந்திய கெளியுறவு அகமச்சர்ைள் கூட்டத்தில் 

இந்திய கெளியுறவுத்துகற அகமச்சர் கைய்சங்ைர் ைேந்துகைொண்டொர். 

7. இந்தியொவுக்ைொை பதக்ைங்ைள் கென்ற துலிைொ மொன் மற்றும் சுசீேொ லிக்மொபம் சொர்ந்த விகையொட்டு எது? 
அ. யடபிள் கடன்னிஸ் 

ஆ. பூப்பந்து 

இ. ஜூயடர  

ஈ. வரள்சண்றட 

✓ 2022 – ைொமன்கெல்த் விகையொட்டுப் சபொட்டிைளில் 78 கிசேொ பிரிவில் ைூசடொவில் இந்தியொவுக்ைொை துலிைொ மொன் 

கெள்ளிப்பதக்ைம் கென்றொர். முன்னதொை, ைூசடொவில் கபண்ைள் 48 கிசேொ பிரிவில் சுசீேொ லிக்மொபம் கெள்ளிப் 

பதக்ைமும், ஆடெர் 60 கிசேொ பிரிவில் விைய் குமொர் யொதவ் கெண்ைேப்பதக்ைமும் கென்றனர். 

8. அண்கமச் கசய்திைளில் இடம்கபற்ற கிண்டி சதசியப்பூங்ைொ அகமந்துள்ை மொெட்டம் எது? 
அ. கசன்றன   ஆ. கசங்கல்பட்டு 

இ. கரஞ்சிபுரம்   ஈ. திருவரரூர் 
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✓ கிண்டி சதசியப்பூங்ைொெொனது கசன்கன மொெட்டத்தில் அகமந்துள்ைது. ஒரு நைெத்திற்குள் அகமந்துள்ை மிைச்சிே 

சதசியப்பூங்ைொக்ைளுள் இதுவும் ஒன்றொகும். ைொயமகடந்த மற்றும் மீட்ைப்பட்ட ெனவிேங்குைளுக்கு உதவுெதற்ைொை 

தமிழ்நொடு ெனத்துகறயொல் இந்தத் சதசியப் பூங்ைொவில் முதன்முகறயொை, ‘நைர்ப்புற விேங்குைள் மீட்பு கமயம்’ 

அண்கமயில் அகமக்ைப்பட்டது. 

9. ைண்ைொணிப்பு பணிகய முடித்த கேப்டினன்ட் ைமொண்டர் ஆஞ்சல் சர்மொ தகேகமயிேொன கபண்ைள் குழுவுடன் 

கதொடர்புகடய ஆயுதப்பகட எது? 
அ. இந்திய வரன்பறட 

ஆ. இந்திய இரரணுவம் 

இ. இந்திய கடை்பறட  

ஈ. இந்திய கடயலரர கரவல்பறட 

✓ குைெொத்தின் சபொர்பந்தரில் உள்ை இந்திய ைடற்பகடயின் ெொன்பகட 314–ஐச் சசர்ந்த ஐந்து கபண் அதிைொரிைள், 

சடொர்னியர் 228 விமொனத்தில் ெட அெபிக்ைடலில் அகனத்து ைடல்சொர் உைவு மற்றும் ைண்ைொணிப்பு பணிகய 

முடித்து ெெேொறு பகடத்தனர். மிஷன் ைமொண்டர் கேப்டினன்ட் ைமொண்டர் ஆஞ்சல் ஷர்மொ இந்த விமொனத்தின் 

சைப்டனொை இருந்தொர்; அதில் விமொனிைள் கேப்டினன்ட் ஷிெொங்கி மற்றும் கேப்டினன்ட் அபூர்ெ கீட் மற்றும் அெெது 

குழுவில் உத்திசொர் முக்கியத்துெம் ெொய்ந்த அதிைொரிைள் இருந்தனர். 

10. தனது முதல் நிேவு திட்டத்கத சுற்றுக்ைேனொன ‘தனூரி’மூேம் கதொடக்கிய நொடு எது? 
அ. இந்தியர  ஆ. கதன் ககரரியர  

இ. இஸ்யரல்  ஈ. நியூசிலரந்து 

✓ கதன் கைொரியொ தனது முதல் நிேவு திட்டத்கத அண்கமயில் கதொடங்கியது. அதன் நிேவு சுற்றுக்ைேனொன, ‘தனூரி’ 

கைொரிய விண்கெளி ஆெொய்ச்சி நிறுெனத்தொல் (KARI) உள்நொட்டிசேசய உருெொக்ைப்பட்டது. இந்தச் சுற்றுக்ைேன் 

என்பது பொல்ைன் 9 ஏவுைேத்தில் இருந்து கெற்றிைெமொைப் பிரிந்த, “நிேகெ அனுபவியுங்ைள்” என்று கபொருள்படும். 

இது ஓெொண்டு ைண்ைொணிப்பு பணிகயத் கதொடங்குெதற்கு முன் டிசம்பரில் நிேவின் சுற்றுப்பொகதயில் நுகழயும் 

என்று எதிர்பொர்க்ைப்படுகிறது. இது கெற்றிகபற்றொல், கதன் கைொரியொ, நிேவிகன ஆயும் உேகின் ஏழொம் நொடொைவும், 

ஆசியொவின் நொன்ைொம் நொடொைவும் மொறும். 

 

செய்தித்தாள் நடப்பு நிகழ்வுகள்  

1. இந்தியொவின் முதல் கைட்ெைன் சபருந்து புச யில் கதொடக்ைம் 

கைட்ெைன் எரிகபொருள்மூேம் இயங்கும் இந்தியொவிசேசய உருெொக்ைப்பட்ட முதல் சபருந்கத நடுெண் 

அறிவியல் துகற இக யகமச்சர் ஜிசதந்திெ சிங் புச யில் கதொடக்கி கெத்தொர். நடுெண் அறிவியல் கதொழில் 

ஆெொய்ச்சி ைவுன்சிலும் (CSIR) - சைபிஐடி தனியொர் நிறுெனம் இக ந்து இந்தப் சபருந்கத உருெொக்கியுள்ைன. 

 

2. தகேகம ை க்கு தணிக்கை அதிைொரியின் அறிக்கை இன்று தமிழ்நொடு ஆளுநரிடம் ெழங்ைப்பட்டது 

2021- மொர்ச் 31 உடன் முடிெகடந்த ஆண்டுக்ைொன தமிழ்நொடு அெசின் தணிக்கை கசய்யப்பட்ட அறிக்கைகய 

தகேகம ை க்கு தணிக்கை அதிைொரி மொண்புமிகு தமிழ்நொடு ஆளுநரிடம் ெழங்கினொர். இந்த அறிக்கை மொநிே 

சட்டப்சபெகெயில் தொக்ைல் கசய்யப்படும். தமிழ்நொடு சட்டப்சபெகெயில் தொக்ைல் கசய்ய தகேகம ை க்கு 

தணிக்கை அதிைொரி தணிக்கை அறிக்கைகய ஆளுநரிடம் அளிக்ை இந்திய அெசியல் சட்டம் பிரிவு 152 (2) ெகை 

கசய்கிறது. 
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