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1. ஹைட்ரஜன் எரிப ொருள்மூலம் இயங்குகின்ற உள்நொட்டிலலலய உருவொக்கப் ட்ட இந்தியொவின் முதல் ல ருந்து 

அறிமுகப் டுத்தப் ட்ட நகரம் எது? 
அ. மைசூரு 

ஆ. மைதராபாத் 

இ. புனே  

ஈ. அகைதாபாத் 

✓ ஹைட்ரஜன் எரிப ொருள்மூலம் இயங்குகின்ற உள்நொட்டிலலலய உருவொக்கப் ட்ட இந்தியொவின் முதல் ல ருந்து 

புலேவில் உள்ள KPIT–CSIRஆல் உருவொக்கப் ட்டுள்ளது. இஹத நடுவண் அறிவியல் மற்றும் பதொழில்நுட் த்துஹற 

இஹையஹமச்சர் ஜிலதந்திர சிங் அறிமுகம்பசய்துஹவத்தொர். ஹைட்ரஜன் எரிப ொருள் மின்கலமொேது ஹைட்ரஜன் 

மற்றும் வளிஹயப்  யன் டுத்தி மின்ேொற்றஹல உருவொக்குகிறது. அதன் பசயலொக்கத்தின்ல ொது பவப் ம் மற்றும் 

நீர் மட்டுலம உற் த்தியொகிறது. FCEV–கள் (Fuel Cell Electric Vehicle) சுற்றுச்சூழலுக்கு உகந்த ல ொக்குவரத்து 

முஹறஹமயொக உள்ளே. 

2. 2022–இல் லதசிய விஹத மொநொடு நஹடப றும் இடம் எது? 
அ. மைதராபாத் 

ஆ. மைசூரு 

இ. குவாலியா்  

ஈ. விசாகப்பட்டிேை் 

✓ நடுவண் உழவு மற்றும் உழவர்கள் நலத்துஹற அஹமச்சர் நலரந்திர சிங் லதொமர், குவொலியரில், 2022 – லதசிய 

விஹத மொநொட்ஹடத் பதொடங்கி ஹவத்தொர். ஸ்லடட் அகொடமி ஆஃப் அக்ரிகல்சுரல் அண்ட் அஹலட் ஹசன்சஸ் (SAAS) 

அப்ல ொது பதொடங்கப் ட்டது. லதசிய அளவில் NAAS மற்றும் பிரொந்திய அளவில் SAAS–இன் முஹேவுகள் 

விவசொயம், லதொட்டக்கஹல, கொல்நஹட வளர்ப்பு அறிவியல் மற்றும் பதொடர்புஹடய ஆரொய்ச்சி மற்றும் கல்விஹய 

லமம் டுத்துதல் ஆகியவற்றின் பசயல் ொடுகஹள லமலும் விஹரவுப் டுத்தும். 

3. அண்ஹமயில் லசொதஹேலயொட்டம் பசய்யப் ட்ட 3.5 கிமீ நீள சரக்கு இரயிலின் ப யர் என்ே? 
அ. பாரத் ஃபிமரட் 

ஆ. சூப்பா் வாசுகி  

இ. இந்தியா ஃபிமரட் 

ஈ. பாரத் கூட்ஸ் 

✓ இந்திய இரயில்லவ அண்ஹமயில் 3.5 கிமீ நீளமுள்ள, ‘சூப் ர் வொசுகி’ என்ற சரக்கு இரயிலின் லசொதஹே ஓட்டத்ஹத 

நடத்தியது. இந்திய இரயில்லவயொல் இதுவஹர இயக்கப் ட்ட மிக நீளமொே மற்றும் அதிக எஹடபகொண்ட சரக்கு 

இரயில் இதுவொகும். இது சத்தீஸ்கரில் உள்ள லகொர் ொ மற்றும் நொக்பூரில் உள்ள ரொஜ்நந்த்கொவ் இஹடலய 27,000 

டன் நிலக்கரிஹய ஏற்றிச்பசல்லும் ப ட்டிகஹளக் பகொண்டுள்ளது. 

4. கீழ்க்கொணும் எந்த மொநிலத்துடன் இஹைந்து, ‘மொவட்ட நல்லொட்சி இஹையதளத்ஹத’ உருவொக்க நடுவைரசு 

திட்டமிட்டுள்ளது? 
அ. அருணாச்சல பிரனதசை்   ஆ. அஸ்ஸாை் 

இ. சிக்கிை்    ஈ. கா்நாடகா 

✓ அருைொச்சல பிரலதச மொநில அரசுடன் இஹைந்து, ‘மொவட்ட நல்லொட்சி இஹையதளத்ஹத’ உருவொக்க நடுவைரசு 

திட்டமிட்டுள்ளது. இந்த இஹையதளம், மொநிலத்தின் ஒவ்பவொரு மொவட்டத்தின் பசயல்திறஹேயும் மொதந்லதொறும் 
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கண்கொணித்து பசயல்திறஹே தரப் டுத்துவதில் உதவுவஹத லநொக்கமொகக்பகொண்டுள்ளது. நடுவண் பதொழிலொளர் 

அஹமச்சகத்தின்கீழ் உள்ள நிர்வொக சீர்திருத்தங்கள் மற்றும் ப ொதுமக்கள் குஹறதீர்ப்பு துஹற, ‘மொவட்ட நல்லொட்சி 

இஹையதொளத்ஹத’ உருவொக்கும். 

5. இரொஜீவ்கொந்தி அட்வொன்ஸ் படக்ேொலஜி (R–CAT) ஹமயத்ஹதத் பதொடங்கியுள்ள மொநிலம் எது? 

அ. சத்தீஸ்கா் 

ஆ. இராஜஸ்தாே்  

இ. சிக்கிை் 

ஈ. பஞ்சாப் 

✓ இரொஜஸ்தொன் மொநில முதலஹமச்சர் அலசொக் பகலொட் இரொஜீவ்கொந்தி அட்வொன்ஸ் படக்ேொலஜி ஹமயத்ஹத (R–CAT) 

பதொடங்கி ஹவத்தொர். R–CAT ஆனது  ட்டதொரிகளுக்கு லமம் ட்ட மற்றும் வளர்ந்துவரும் தகவல் பதொழில்நுட் ங்கள் 

குறித்த  யிற்சித்திட்டங்கஹள நடத்தும். இந்த ஹமயம் பவன்றவர்களுக்கு பதொழிற்தரச்சொன்றிதழ்கஹள வழங்கும். 

6. ‘சர்வலதச  ொல்  ண்ஹை கூட்டஹமப்பு உலக  ொல் மொநொடு’ நஹடப றும் இடம் எது? 
அ. பாட்ோ 

ஆ. புது தில்லி  

இ. அைிா்தசரசு 

ஈ. அகைதாபாத் 

✓ 4 நொள் நடக்கும் சர்வலதச  ொல்  ண்ஹை கூட்டஹமப்பு உலக  ொல் உச்சிமொநொடு (IDF WDS 2022) ஆேது பசப்.12 

முதல் புது தில்லியில் நஹடப றவுள்ளது. இந்தியொவொேது அதிக எண்ணிக்ஹகயிலொே கொல்நஹடகளுடன் உலகின் 

மிகப்ப ரிய  ொல் உற் த்தியொளரொக உள்ளது; ஆேொல் அலத லவஹளயில் விஹளச்சலில் இந்தியொ பின்தங்கியுள்ளது. 

இந்த உச்சிமொநொட்டின்மூலம், இந்தியொ, முன்லேறிய நொடுகளிடம் இருந்து  ொல் உற் த்திஹய லமம் டுத்துவதற்கொே 

 ொடங்கஹளக் கற்றுக்பகொள்ளும். 

7. கனிமங்கள்  ொதுகொப்பு கூட்டொண்ஹமக்குத் தஹலஹம வகிக்கும் நொடு எது? 
அ. சீோ 

ஆ. ஜப்பாே் 

இ. அமைாிக்கா  

ஈ. இந்தியா 

✓ சமீ த்தில் உருவொக்கப் ட்ட  திபேொரு நொடுகளின் அபமரிக்க தஹலஹமயிலொே கூட்டொண்ஹம, முதன்ஹமயொே 

கனிம விநிலயொகச் சங்கிலிகஹள லமம் டுத்துவஹத லநொக்கமொகக் பகொண்டுள்ளது. கனிமங்கள்  ொதுகொப்பு 

கூட்டொண்ஹம லகொ ொல்ட், நிக்கல், லித்தியம் மற்றும் 17 ‘அருமண் கனிமங்கள்’ல ொன்ற கனிமங்களின் விநிலயொகச் 

சங்கிலிகளில் கவேம் பசலுத்துகிறது. இந்தக் கூட்டணி சீேொவுக்கு மொற்றொே கூட்டணியொகக் கருதப் டுகிறது. 

8. ‘மொப ரும் பவங்கொய சவொல்’ ல ொட்டிஹயத் பதொடங்கிய நடுவண் அஹமச்சகம் எது? 
அ. நடுவண் னவளாண் அமைச்சகை் 

ஆ. நடுவண் நுகா்னவாா் விவகாரங்கள் அமைச்சகை்  

இ. நடுவண் MSME அமைச்சகை் 

ஈ. நடுவண் வணிகை் ைற்றுை் மதாழிற்துமற அமைச்சகை் 
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✓ நடுவண் நுகர்லவொர் விவகொரங்கள் துஹறயொேது அண்ஹமயில், ‘மொப ரும் பவங்கொய சவொல்’ என்ற திட்டத்ஹத 

அறிமுகப் டுத்தியது. இந்தச் சவொல் இளம் பதொழில் வல்லுநர்கள், ல ரொசிரியர்கள் மற்றும் விஞ்ஞொனிகளிடமிருந்து 

வடிவஹமப்பு மற்றும் அறுவஹடக்கு முந்ஹதய நுட் ங்கஹள லமம் டுத்துதல், முதன்ஹம பசயலொக்கம், லசமிப்பு 

மற்றும் நொட்டில் அறுவஹட பசய்யப் ட்ட பவங்கொயத்ஹத பகொண்டு பசல்வதற்கொே லயொசஹேகஹள நொடுகிறது. 

9. கலொ அசொஹர ஒழிப் தற்கொே இந்தியொவின் புதிய இலக்கு ஆண்டு என்ே? 
அ. 2023  

ஆ. 2025 

இ. 2027 

ஈ. 2030 

✓ வரும் 2023ஆம் ஆண்டுக்குள் கலொ அசொஹர நொட்டிலிருந்து ஒழிப் தற்கு இந்திய அரசு இலக்கு நிர்ையித்துள்ளது. 

மக்களஹவயில் நடுவண் சுகொதொர அஹமச்சர் எழுத்துப்பூர்வமொக அளித்த  திலில், 633 கொலொ–அசொர் பதொகுதிகளில், 

கடந்த ஆண்டு 625 பதொகுதிகள் ஒழிப்புக்கொே இலக்ஹக எட்டியுள்ளே. உலக சுகொதொர நிறுவேத்தின் (WHO) 

புறக்கணிக்கப் ட்ட பவப் மண்டல லநொய்கள் பசயல்திட்டம் கலொ–அசொர் ஒழிப்புக்கொே இலக்கு ஆண்ஹட 2030 எே 

நிர்ையித்துள்ளது. 

10. ‘ப ொது  திவு வசதி’ (எேது லரஷன்–எேது உரிஹம) இஹையதளத்ஹத அறிமுகப் டுத்திய மத்திய அஹமச்சகம் 

எது? 
அ. உழவு ைற்றுை் உழவா்கள் நல அமைச்சகை் 

ஆ. நுகா்னவாா் விவகாரங்கள், உணவு ைற்றுை் மபாது விநினயாக அமைச்சகை்  

இ. ஊரக வளா்ச்சி அமைச்சகை் 

ஈ. வீட்டுவசதி ைற்றுை் நகா்ப்புற விவகாரங்கள் அமைச்சகை் 

✓ நுகர்லவொர் விவகொரங்கள், உைவு மற்றும் ப ொது விநிலயொக அஹமச்சகம், ‘ப ொது  திவு வசதி’ (எேது லரஷன்–

எேது உரிஹம) என்ற இஹையதளத்ஹத அறிமுகப் டுத்தியது. 11 மொநிலங்கள் மற்றும் யூனியன் பிரலதசங்களில் 

ஏற் டுத்தப் ட்டும் இப் திவு பசய்யும் வசதி, வீடற்ற மக்கள், ஆதரவற்லறொர், புலம்ப யர்ந்லதொர் மற்றும் தகுதியுஹடய 

பிற  யேொளிகள் லரஷன் அட்ஹடகளுக்கு விண்ைப்பிக்க உதவுவஹத லநொக்கமொகக் பகொண்டுள்ளது. ஒலர நொடு 

ஒலர குடும்  அட்ஹடத்திட்டத்தின்கீழ் அஹேத்து 36 மொநிலங்கள்/யூனியன் பிரலதசங்கள் இஹைக்கப் ட்டுள்ளே. 

 

செய்தித்தாள் நடப்பு நிகழ்வுகள்  

1. ‘விக்ரொந்த்’ ல ொர்க்கப் ல் பசப்.2-இல் நொட்டுக்கு அர்ப் ணிப்பு 

உள்நொட்டிலலலய கட்டப் ட்ட, ‘விக்ரொந்த்’ விமொேந்தொங்கி ல ொர்க்கப் ஹல பிரதமர் லமொடி பசப்.2ஆம் லததி நொட்டுக்கு 

அர்ப் ணிக்கிறொர். விமொேந்தொங்கி ல ொர்க்கப் ல்கஹள உள்நொட்டிலலலய கட்டுவதற்கொே திட்டத்ஹத கடந்த 2007-

ஆம் ஆண்டு மத்திய அரசு பசயல் டுத்தியது. அத்திட்டத்தின்கீழ் முதல் விமொேந்தொங்கி ல ொர்க்கப் லொக ‘விக்ரொந்த்’, 

சுமொர் `20,000 லகொடி மதிப்பில் கட்டப் ட்டது. பகொச்சி கப் ல் கட்டுமொே நிறுவேம் அக்கப் ஹலக் கட்டும்  ணிஹய 

2009-ஆம் ஆண்டு பதொடங்கியது. 
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2. கஹலஞர் மு கருைொநிதி பசம்பமொழித் தமிழ் விருது 

பசன்ஹேயில் உள்ள பசம்பமொழித் தமிழொய்வு மத்திய நிறுவேத்தில், கஹலஞர் மு கருைொநிதி பசம்பமொழித் தமிழ் 

விருது வழங்கும் விழொ நடந்தது. விழொவில், கடந்த 2020-ஆம் ஆண்டுக்கொே விருது தமிழ்ப் ல்கஹலக்கழக 

முன்ேொள் துஹைலவந்தர் ம இரொலஜந்திரனுக்கும், கடந்த 2021-ஆம் ஆண்டுக்கொே விருது முன்ேொள் தமிழ்ப் 

ல ரொசிரியர் க பநடுஞ்பசழியனுக்கும், 2022-ஆம் ஆண்டுக்கொே விருது பிபரஞ்சு நொட்டு அறிஞர் ழொன் லூய்க் 

பசவ்வியொருக்கும் வழங்கப் ட்டது. 
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