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1. தேசிய முக்கியத்துவம் வாய்ந்ே நினைவுச்சின்ைமாக அறிவிக்கப்பட்ட, ‘அைங் ோல் ஏரி’ அனமந்துள்ள மாநிலம் / 

யூனியன் பிரதேசம் எது? 
அ. கர்நரடகர 

ஆ. புது தில்லி  

இ. ககரளர 

ஈ. ததலுங்கரனர 

✓ தேன் தில்லியில் அனமந்துள்ள அைங் ோல் ஏரி தேசிய முக்கியத்துவம் வாய்ந்ே நினைவுச்சின்ைமாக நடுவண் 

கலாச்சார அனமச்சகத்ோல் அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. நினைவுச் சின்ைங்கள் மற்றும் தோல்தபாருட்கள் குறித்ே தேசிய 

இயக்கத்தின் இனையேளத்தின்படி, அைங் ோல் தபாது ஆண்டு 1,060–க்கு முந்னேயது ஆகும். 

2. ‘இந்திய கனிமங்கள் மற்றும் உதலாகத் தோழிற்துனை தோடர்பாை சர்வதேச மாநாடு’ நனடதபறுகிை இடம் எது? 
அ. புது தில்லி  

ஆ. மும்பப 

இ. பமசூரு 

ஈ. வரரணரசி 

✓ இந்தியாவின் சுரங்க நிறுவைமாை NMDC ஆைது FICCI உடன் இனைந்து இந்திய கனிமங்கள் மற்றும் உதலாகத் 

தோழிற்துனை குறித்ே மாநாட்னட புது தில்லியில், ‘2030–ஐ தநாக்கிய மாற்ைம் & தோனலதநாக்குப்பார்னவ 2047' 

என்ை ேனலப்பில் ஏற்பாடு தசய்ேது. விடுேனல அமுேப்தபருவிழாவின் ஒருபகுதியாக, நடுவண் எஃகு அனமச்சகம் 

மற்றும் நடுவண் சுரங்க அனமச்சகத்துடன் இனைந்து இந்ே மாநாடு ஏற்பாடு தசய்யப்பட்டது. தோனலதநாக்குப் 

பார்னவ–2047ஐ அனடவேற்காை கனிமங்கள் மற்றும் உதலாகத் தோழிற்துனைக்காை தசயல்திட்டம் குறித்து 

விவாதிப்பதே இந்ே நிகழ்வின் தநாக்கமாகும். 

3. இந்திய ரிசர்வ் வங்கியானது (RBI) ேரவு தசமிப்பக விதிமுனைகளுக்கு இைங்கியனே அடுத்து கீழ்க்காணும் 

எந்ேக் கடைட்னட தசனவயின் மீோை கட்டுப்பாடுகனளத் திரும்பப்தபற்ைது? 
அ. அதமரிக்கன் எக்ஸ்பிரஸ்  

ஆ. டிஸ்கவர் 

இ. மரஸ்டர்கரர்டு 

ஈ. விசர 

✓ இந்திய ரிசர்வ் வங்கியாைது (RBI) அதமரிக்கன் எக்ஸ்பிரஸ் வங்கிக் கழகம் மீோை கட்டுப்பாடுகனளத் திரும்பப் 

தபற்ைது. தமலும் ேரவு தசமிப்பக விதிமுனைகளுடன் அேன் திருப்திகரமாை இைக்கத்னேத் தோடர்ந்து புதிய 

வாடிக்னகயாளர்கனள தசர்க்கவும் அந்நிறுவைத்னே அனுமதித்ேது. ரிசர்வ் வங்கியின் ேரவு தசமிப்பக விதிகளுக்கு, 

அதமரிக்கானவச் சார்ந்ே கடைட்னட தசனவ நிறுவைமாை அதமரிக்கன் எக்ஸ்பிரஸ் இைங்காே காரைத்ோல், 

கடந்ே 2021ஆம் ஆண்டில், அந்நிறுவைத்திற்கு RBI தடை விதித்தது. 

4. உக்னரனின் விடுேனல நானள $3 பில்லியன் மதிப்பிலாை இராணுவ உேவி அளித்து தகாண்டாடிய நாடு எது? 
அ. இங்கிலரந்து 

ஆ. அதமரிக்கர  

இ. ஆஸ்திகரலியர 

ஈ. தெர்மனி 
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✓ அதமரிக்க அதிபர் த ா பிடன், உக்னரனின் விடுேனல நானள $3 பில்லியன் மதிப்பிலாை ராணுவ உேவி வழங்கி 

தகாண்டாடிைார். உருசியாவின் பனடதயடுப்பிற்குப் பிைகு, அதமரிக்காவால் அளிக்கப்படும் மிகப்தபரிய நிதியுேவி 

இதுவாகும். வரும் நாட்களில் புதிய ோக்குேல்கனள நடத்ே உருசியா திட்டமிட்டுள்ளோக அஞ்சப்படுகிைது. அப்புதிய 

தோகுப்பில் ‘NASAMS’ எைப்படும் ஆறு கூடுேல் ஏவுகனை அனமப்புகள், பீரங்கினய எதிர்க்கும் தரடார்கள், பூமா 

டிதரான்கள் மற்றும் ‘VAMPIRE’ என்னும் டிதரான் எதிர்ப்பு அனமப்புகளும் அடங்கும். 

5. NHAI, IWAI மற்றும் RVNL ஆகியனவ எந்ேத் திட்டத்தின்கீழ் நவீை பன்மாதிரி தபாக்குவரத்துப் பூங்காக்கனள 

தமம்படுத்துவேற்காை முத்ேரப்பு புரிந்துைர்வு ஒப்பந்ேத்தில் னகதயழுத்திட்டை? 

அ. பரரத்மரலர பரிகயரெனர  

ஆ. PM கிரரம சதக் கயரெனர 

இ. சீர்மிகு நகரங்கள் திட்டம் 

ஈ. அம்ருத் திட்டம் 

✓ தேசிய தநடுஞ்சானலகள் தபாக்குவரத்து தமலாண்னம லிட் (NHLML), இந்திய உள்நாட்டு நீர்வழிப் தபாக்குவரத்து 

ஆனையம் (IWAI) மற்றும் இரயில் விகாஸ் நிகாம் லிட் (RVNL) ஆகியனவ நவீை பன்மாதிரி தபாக்குவரத்துப் 

பூங்காக்கனள வினரவாக தமம்படுத்துவேற்காக ஒரு முத்ேரப்பு ஒப்பந்ேத்தில் னகதயழுத்திட்டை. நாடு முழுவதும் 

‘பாரத்மாலா பரிதயா ைா’ திட்டத்தின்கீழ் இந்ேப் புரிந்துைர்வு ஒப்பந்ேம் னகதயழுத்ோைது. சரக்குப்தபாக்குவரத்து 

ஒருங்கினைப்னப னமயப்படுத்ேவும், சரக்குச்தசலனவ 14%–லிருந்து 10%–க்கும் குனைவாக குனைக்கவும் இது 

உேவும். 

6. எந்ே இந்தியத்ேனலவரின் இல்லத்திற்கு லண்டனின், ‘நீலத்ேகடு’ அந்ேஸ்து வழங்கப்பட்டுள்ளது? 
அ. Dr B R அம்கபத்கர் 

ஆ. தரதரபரய் தநௌகரரெி  

இ. கமரகன்தரஸ் கரம்சந்த் கரந்தி 

ஈ. கரன் அப்துல் கபரர் கரன் 

✓ இந்தியத்ேனலவர் ோோபாய் தநௌதராஜியின் லண்டன் இல்லம், லண்டனில் வாழ்ந்து பணியாற்றிய குறிப்பிடத்ேக்க 

நபர்களுக்காக ஒதுக்கப்பட்ட, ‘நீலத்ேகடு’ தபைவுள்ளது. பிரிட்டிஷ் நாடாளுமன்ை உறுப்பிைராகத் தேர்ந்தேடுக்கப்பட்ட 

முேல் ஆசியர் ோோபாய் தநௌதராஜி ஆவார். கடந்ே 1866ஆம் ஆண்டில் நிறுவப்பட்ட ‘நீலத்தகடு’ திட்டம், ேற்தபாது 

ஆங்கில பாரம்பரிய அனமப்பால் நடத்ேப்பட்டு வருகிைது. 

7. த ம்ஸ் மராப் என்பவர் எந்ே நாட்டின் பிரேமராகப் பேவிதயற்ைார்? 
அ. பப்புவர நியூ கினி  

ஆ. சிங்கப்பூர் 

இ. மகலசியர 

ஈ. மரலத்தீவுகள் 

✓ தேன் பசிபிக் தீவு நாடாை பப்புவா நியூ கினியாவில் நனடதபற்ை தேர்ேலுக்குப்பிைகு, த ம்ஸ் மராப் பிரேமர் பேவிக்கு 

தேர்ந்தேடுக்கப்பட்டார். த ம்ஸ் மராப் இரண்டாவது முனையாக பிரேமராகப் பேவிதயற்ைார். இப்புதிய அரசாங்கத்னே 

மராபும் அவருக்கு முன் பிரேமராகப் பேவியிலிருந்து கடந்ே 2019–இல் பேவி விலகிய பீட்டர் ஓ'நீலும் வழி நடத்துவர். 

பப்புவா நியூ கினியா என்பது பலேரப்பட்ட பழங்குடிகள் வாழும் ஒரு தீவு நாடாகும். இது, கடந்ே 1975ஆம் ஆண்டில் 

ஆஸ்திதரலியாவிலிருந்து விடுேனல அனடந்ேது. 
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8. ‘SMILE–75’ என்ை முனைவுடன் தோடர்புனடய நடுவண் அனமச்சகம் எது? 
அ. உள்துபை அபமச்சகம் 

ஆ. சமூக நீதி மை்றும் அதிகரரமளித்தல் அபமச்சகம்  

இ. சட்டம் மை்றும் நீதி அபமச்சகம் 

ஈ. வணிகம் மை்றும் ததரழிை்துபை அபமச்சகம் 

✓ சமூக நீதி மற்றும் அதிகாரமளித்ேல் அனமச்சகமாைது, விடுேனல அமுேப்தபருவிழா என்ை உைர்வின்கீழ், இரக்கும் 

தசயலில் ஈடுபடுதவார்க்கு விரிவாை மறுவாழ்வளிக்க 75 மாநகராட்சிகனள அனடயாளம் கண்டுள்ளது. இந்ே 

முனைவாைது. ‘SMILE: Support for Marginalised Individuals for Livelihood and Enterprise’ அல்லது ‘SMILE–75’ 

முனைவு என்று அனழக்கப்படுகிைது. மறுவாழ்வு, மருத்துவ வசதிகள், ஆதலாசனை, விழிப்புைர்வு, கல்வி, திைன் 

தமம்பாடு மற்றும் பிை அரசின் நலத்திட்டங்களுடன் ஒருங்கினைப்பு தபான்ைவற்றில் இது கவைம் தசலுத்தும். 

9. இந்திய விடுேனலயின் 75ஆம் ஆண்னடக் குறிக்கும் வனகயில், ‘விடுேனலச் சுவதராவியக் கனலத்திட்டத்னே’த் 

தோடங்கிய இந்திய மாநிலம் எது? 
அ. தமிழ்நரடு 

ஆ. ககரளர  

இ. கர்நரடகர 

ஈ. கமை்கு வங்கரளம் 

✓ இந்திய விடுேனலயின் 75ஆவது ஆண்டு நினைனவக் குறிக்கும் வனகயில், ‘விடுேனலச் சுவதராவியக் கனலத் 

திட்டத்னே’ தகரள உயர்கல்வி அனமச்சகம் முனையாகத் தோடக்கி னவத்ேது. இத்திட்டம் மாநிலம் முழுவதும் உள்ள 

அரசுக்கல்லூரிகளில் கல்லூரிக் கல்வி இயக்குநரகம் மற்றும் மாநில தேசிய தசனவத் திட்ட அலகு ஆகியவற்ைால் 

கூட்டாக ஏற்பாடு தசய்யப்பட்டுள்ளது. 20,000 அடி பரப்பளனவக் தகாண்டிருக்கும் இந்ேச்சுவதராவியம், நாட்டிதலதய 

வனரயப்பட்ட சுவதராவியங்களின் மிகப்தபரிய தோகுப்பாகக் கூைப்படுகிைது. 

10. ‘இனளதயாருக்காை உலகளாவிய தவனலவாய்ப்புப் தபாக்குகள் – 2022’ என்ை அறிக்னகனய தவளியிட்ட 

அனமப்பு எது? 
அ. WEF 

ஆ. IMF 

இ. உலக வங்கி 

ஈ. ILO  

✓ ‘இனளதயாருக்காை உலகளாவிய தவனலவாய்ப்புப் தபாக்குகள் – 2022’ என்ை அறிக்னக அண்னமயில் சர்வதேச 

தோழிலாளர் அனமப்பால் தவளியிடப்பட்டது. இவ்வறிக்னகயின்படி, இந்தியா, 2020 மற்றும் 2021இல் கடுனமயாை 

தவனலதநரம் மற்றும் தவனலயிழப்புகனளச் சந்தித்ேது; தமலும், 2020 உடன் ஒப்பிடும்தபாது 2021இல் இந்திய 

இனளதயார்களின் தவனலவாய்ப்பு மிகவும் தமாசமனடந்ேது. 2020ஆம் ஆண்டின் தோடக்கத்திலிருந்து, 15–24 

வயதுக்குட்பட்ட இனளதயார்கள் தபரியவர்கனளவிட அதிக சேவீே தவனலயிழப்னபச் சந்தித்துள்ளைர். 2022ஆம் 

ஆண்டில், தமாத்ே உலகளாவிய தவனலவாய்ப்பற்ை இனளதயார்களின் எண்ணிக்னக 73 மில்லியனை எட்டும் 

எை மதிப்பிடப்பட்டுள்ளது. 
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செய்தித்தாள் நடப்பு நிகழ்வுகள்  

1. தேன்னை தமம்பாட்டு வாரியம் உலக தேன்னை நாள் – 2022 மற்றும் விருது வழங்கும் விழானவ நடத்ே 

உள்ளது 

தேன்னை தமம்பாட்டு வாரியம் வரும் தசப்.2ஆம் தேதி 23ஆவது உலக தேன்னை நாள் தகாண்டாட்டங்கனள 

நடத்ேவுள்ளது. தவளாண் துனைக்காை நடுவண் அனமச்சர் நதரந்திர சிங் தோமர், இந்ே ஆண்டின் (2022) உலக 

தேன்னை நாள் தகாண்டாட்டங்கனள கு ராத்தில் உள்ள  ூைாகாட்டில் தமய்நிகர் முனையில் தோடக்கி னவக்க 

உள்ளார். இந்ே ஆண்டுக்காை (2022) உலக தேன்னை நாள் தகாண்ட்டாட்டங்களுக்காை கருப்தபாருளாக 

“நானளய நன்னமக்காகவும், வாழ்க்னகக்காகவும் தேன்னை வளர்ப்பு” அனமந்துள்ளது. 

 

2. ேமிழக, புதுனவ ஆசிரியர்களுக்கு தேசிய நல்லாசிரியர் விருது 

நிகழாண்டுக்காை தேசிய நல்லாசிரியர் விருது தபறும் 46 தபர்தகாண்ட பட்டியலில், ேமிழ்நாட்டில் இராமநாேபுரம் 

மாவட்டத்னேச்தசர்ந்ே தோடக்கப்பள்ளி ஆசிரியர் தக ராமச்சந்திரன், புதுனவனயச் தசர்ந்ே அரவிந்த் ரா ா ஆகிதயார் 

இடம்தபற்றுள்ளார். 

மனைந்ே முன்ைாள்குடியரசுத்ேனலவர் இராோகிருஷ்ைனின் பிைந்ேநாளாை தசப்.5-ஆம் தேதி ஆண்டுதோறும் 

ஆசிரியர் நாளாக கனடப்பிடிக்கப்பட்டு வருகிைது. இந்ே நாளில் சிைந்ே ஆசிரியர்களுக்கு நடுவைரசு சார்பில் தேசிய 

நல்லாசிரியர் விருதுகள் வழங்கி தகௌரவிக்கப்படும். இந்ே விருது `50,000 தராக்கம், பாராட்டுச்சான்றிேழ் 

ஆகியவற்னை உள்ளடக்கியது. 

 

 3. IMF தசயல் இயக்குநராக கிருஷ்ைமூர்த்தி சுப்ரமணியன் நியமைம் 

சர்வதேச நிதியத்தின் (IMF) தசயல் இயக்குநராக முன்ைாள் ேனலனம தபாருளாோர ஆதலாசகர் கிருஷ்ைமூர்த்தி 

சுப்ரமணியன் நியமிக்கப்படுவோக நடுவண் பணியாளர் அனமச்சகம் தேரிவித்ேது. இேன்மூலம் அந்ே 

அனமப்புக்காை இந்திய பிரதிநிதியாக அவர் தசயல்படுவார். 

கிருஷ்ைமூர்த்தி சுப்ரமணியன் ேற்தபாது இந்தியன் ஸ்கூல் ஆப் பிசிைஸில் நிதித்துனை தபராசிரியராகப் 

பணியாற்றி வருகிைார். நவ.1-ஆம் தேதி முேல் சர்வதேச நிதியத்தில் இந்தியா சார்பில் தசயல் இயக்குநராக அவர் 

தபாறுப்பு ஏற்கவுள்ளார். அவரது நியமைத்துக்கு நடுவண் அனமச்சரனவயின் நியமைக்குழு ஒப்புேல் அளித்துள்ளது. 

கிருஷ்ைமூர்த்தி சுப்ரமணியன் 3 ஆண்டுகள் அல்லது அடுத்ே உத்ேரவு வரும்வனர இந்ேப்தபாறுப்பில் நீடிப்பார் 

எை நடுவண் பணியாளர் அனமச்சகம் விடுத்துள்ள தசய்திக்குறிப்பில் தேரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. 

ேற்தபாது சர்வதேச நிதியத்தில் இந்தியா சார்பில் தசயல் இயக்குநராக தசயல்பட்டு வரும் சுர்ஜித் எஸ் பல்லா கடந்ே 

2019 அக்தடாபரில் இந்ேப்தபாறுப்னப ஏற்ைார். அவரது பணிக்காலம் அக்.30-இல் நினைவனடகிைது. 
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