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1. பரிவார் கல்யாண் அட்டைத் திட்ைத்டைத் தைாைங்கிய மாநிலம்/UT எது? 
அ. பீகாா் 

ஆ. உத்தர பிரததசம்  

இ. கா்நாடகா 

ஈ. மத்திய பிரததசம் 

✓ பரிவார் கல்யாண் அட்டைத் திட்ைம் என்பது உத்ைர பிரதைச மாநில அரசாங்கத்தின் குடும்ப அடையாள அட்டைத் 

திட்ைமாகும். மாநிலத்தில் உள்ள குடும்பங்கள் குறித்ை ஒருங்கிடைந்ை ைரவுத்ைளத்டை நிறுவவும் அைன் பல்தவறு 

திட்ைங்களுக்கு பயனாளிகடள அடையாளம் காைவும் இது பயன்படும். PKC ஆனது ஒவ்தவாரு குடும்பத்திற்கும் 

ைனிப்பட்ை பன்னிரண்டிலக்க அடையாள எண்டை வழங்கும். மின்னணு & ைகவல் தைாழில்நுட்ப அடமச்சகம் 

ஆைார் ைரடவ PKCஉைன் இடைக்க மாநில அரசுக்கு அனுமதி ைந்துள்ளது. 

2. 2022–இல் பாதுகாப்பு ஆராய்ச்சி & தமம்பாட்டு அடமப்பின் (DRDO) புதிய ைடலவராக நியமிக்கப்பட்ைவர் யார்? 
அ. சமீா் V காமத்  

ஆ. K சிவன் 

இ. மயில்சாமி அண்ணாதுரர 

ஈ. டடஸ்ஸி தாமஸ் 

✓ மூத்ை அறிவியலாளர் Dr சமீர் V காமத், பாதுகாப்பு ஆராய்ச்சி மற்றும் தமம்பாட்ைடமப்பின் (DRDO) புதிய ைடலவராக 

நியமிக்கப்பட்டுள்ளார். நடுவண் பாதுகாப்பு அடமச்சரின் அறிவியல் ஆதலாசகராகப் தபாறுப்தபற்ற Dr G சதீஷுக்குப் 

பிறகு அவர் இப்பைவிக்கு வந்துள்ளார். முன்னைாக, Dr சமீர் V காமத், 2017ஆம் ஆண்டு முைல் DRDOஇல் கைற்படை 

அடமப்புகள் இயக்குநராக பணியாற்றி வந்தார். 

3. மா–ஆன் என்ற தவப்பமண்ைலச் சூறாவளியால் பாதிக்கப்பட்ை நாடு எது? 
அ. சீனா 

ஆ. ஜப்பான் 

இ. பிலிப்ரபன்ஸ்  

ஈ. இந்ததாதனசியா 

✓ பிலிப்டபன்ஸ் நாட்டின் லூசன் தீடவச் தசைப்படுத்திய மா–ஆன் என்ற தவப்பமண்ைலச் சூறாவளியால் அந்ை நாடு 

பாதிக்கப்பட்டுள்ளது. அந்ை நாட்டின் தைசிய தபரிைர் இைர் குடறப்பு மற்றும் தமலாண்டம கவுன்சிலின் கூற்றுப்படி, 

அந்ைச்சூறாவளி காரைமாக குடறந்ைது மூவர் இறப்தபய்தினர் மற்றும் நால்வர் காயமடைந்ைனர். இந்ை ஆண்டில் 

(2022) தைன்கிழக்காசிய நாட்டைத் ைாக்கிய ஆறாவது தவப்பமண்ைலச் சூறாவளி “மா–ஆன்” ஆகும். 

4. பன்னாட்டு தசலாவணி நிதியத்தில் (IMF) இந்தியாவின் நிர்வாக இயக்குநராக நியமிக்கப்பட்டுள்ள இந்தியப் 

தபாருளாைார நிபுைர் யார்? 
அ. உா்ஜித் பதடல் 

ஆ. K சுப்ரமணியன்  

இ. ரவரல் ஆச்சாா்யா 

ஈ. அனந்த நாதகஸ்வரன் 
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✓ முன்னாள் ைடலடமப் தபாருளாைார ஆதலாசகர் K V சுப்ரமணியன், பன்னாட்டு தசலாவணி நிதியத்தில் (IMF) 

இந்தியாவின் நிர்வாக இயக்குநராக நியமிக்கப்பட்டுள்ளார். K V சுப்ரமணியனின் பைவிக்காலம் மூன்று ஆண்டுகள் 

அல்லது மறு ஆடை வரும் வடர தைாைரும். ைற்தபாது சர்வதைச நிதியத்தில் இந்தியா சார்பில் தசயல் இயக்குநராக 

தசயல்பட்டு வரும் சுர்ஜித் எஸ் பல்லா கைந்ை 2019 அக்தைாபரில் இந்ைப்தபாறுப்டப ஏற்றார். அவரது பணிக்காலம் 

அக்.30–இல் நிடறவடைகிறது. 

5.’மின்கல கழிவு தமலாண்டம விதிகள், 2022’ஐ தவளியிட்டுள்ள நடுவண் அடமச்சகம் எது? 

அ. சுற்றுச்சூழல், வனம் மற்றும் காலநிரல மாற்றம் அரமச்சகம்  

ஆ. மின்னணு மற்றும் தகவல் டதாழில்நுட்ப அரமச்சகம் 

இ. டவளியுறவு அரமச்சகம் 

ஈ. வீட்டுவசதி மற்றும் நகா்ப்புற விவகாரங்கள் அரமச்சகம் 

✓ சுற்றுச்சூழல், வனம் மற்றும் காலநிடல மாற்ற அடமச்சகமானது சமீபத்தில் மின்கல கழிவு தமலாண்டம விதிகள், 

2022ஐ தவளியிட்ைது. இப்புதிய விதிகள் மின்கலங்கள் (தமலாண்டம மற்றும் டகயாளுைல்) விதிகள், 2001–க்கு 

மாற்றாக, கழிவு மின்கலங்களின் சுற்றுச்சூழலுக்கு உகந்ை தமலாண்டமடய உறுதிதசய்யும். மின்–வாகனங்களின் 

மின்கலங்கள், எடுத்துச்தசல்லக்கூடிய மின்கலங்கள், தானுந்து மின்கலங்கள் மற்றும் தைாழிற்துடற மின்கலங்கள் 

உட்பை அடனத்து வடகயான மின்கலங்கடளயும் இந்ை விதிகள் உள்ளைக்கியுள்ளது. 

6. ‘இயற்டக குறியீடு (Nature Index) – 2022’ ைரவரிடசயில் முைலிைத்டைப் பிடித்துள்ள பல்கடலக்கழகம் எது? 
அ. தில்லி பல்கரலக்கழகம் 

ஆ. ரைதராபாத் பல்கரலக்கழகம்  

இ. பஞ்சாப் பல்கரலக்கழகம் 

ஈ. டமட்ராஸ் பல்கரலக்கழகம் 

✓ சமீபத்திய தநச்சர் இன்தைக்ஸ்–2022 ைரவரிடசயில் டைைராபாத் பல்கடலக்கழகம் (UoH) தைாைர்ந்து 

முைலிைத்தில் உள்ளது. தநச்சர் இன்தைக்ஸ் என்பது இயற்டக மற்றும் இயற்பியல் அறிவியலில் உயர்ைர 

ஆராய்ச்சிகடள ைர வரிடசப்படுத்தும் ஒரு குறியீைாகும். UoH, இந்தியப் பல்கடலக்கழகங்களில் முைல் இைத்டையும், 

கல்வித்துடறயில் உள்ள அடனத்து நிறுவனங்களில் 16ஆவது இைத்டையும் தபற்றுள்ளது. 2021 ஏப்ரல்.1 முைல் 

2022 மார்ச்.31 வடரயிலான ைரவுகளின் அடிப்படையில் இந்ைத் ைரவரிடச உள்ளது. 

7. “Intergenerational solidarity: creating a world for all ages” என்பது ஆகஸ்ட் மாைத்தில் தகாண்ைாைப்படும் 

கீழ்க்காணும் எந்ைச் சர்வதைச நாளுக்கானக் கருப்தபாருளாகும்? 
அ. சா்வததச இரளதயாா் நாள்  

ஆ. சா்வததச மூத்ததாா்கள் நாள் 

இ. சா்வததச வளாிளம்பருவத்தில் உள்ள குழந்ரதகள் நாள் 

ஈ. சா்வததச டஜன்–Z நாள் 

✓ சமூகத்தின் வளர்ச்சிக்கு இடளதயாரின் பங்களிப்டபக்குறிக்கவும், உலகம் முழுவதும் இடளதயார் எதிர்தகாள்ளும் 

அநீதிகளுக்கு எதிராக விழிப்புைர்டவ ஏற்படுத்ைவுமாக ஒவ்தவார் ஆண்டும் ஆக.12 அன்று சர்வதைச இடளதயார் 

நாள் தகாண்ைாைப்படுகிறது. “Intergenerational solidarity: creating a world for all ages” என்பது நைப்பு 2022ஆம் 

ஆண்டில் வரும் சர்வதைச இடளதயார் நாளுக்கானக் கருப்தபாருளாகும். 2022ஆம் ஆண்டு சர்வதைச இடளதயார் 

நாளுக்கானத் ைடலப்பு, ‘வயதுசார் பாரபட்சம்’ ஆகும். ஒரு ைனிநபரின் வயடை அடிப்படையாகக்தகாண்ை பாகுபாடு 

தசய்யும் நடைமுடறதய ‘வயதுசார் பாரபட்சம்’ ஆகும். 
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8. வைகிழக்கிந்திய விழா – 2022 ஆனது இந்தியா மற்றும் கீழ்க்காணும் எந்ை நாட்டின் உறவுகளின் 75ஆம் 

ஆண்டு நிடறடவக் தகாண்ைாடுகிறது? 
அ. ஜப்பான் 

ஆ. தாய்லாந்து  

இ. மியான்மா் 

ஈ. சிங்கப்பூா் 

✓ இந்தியா–ைாய்லாந்து உறவின் 75ஆம் ஆண்டு நிடறடவக் தகாண்ைாடும் வடகயில், வைகிழக்கிந்திய விழா 

நடைதபறும் என தமகாலயா மாநில முைலடமச்சர் கான்ராட் சங்மா அறிவித்துள்ளார். வைகிழக்குத் திருவிழாவான, 

‘கலாசாரத்டைக்தகாண்ைாடும் மக்கடள இடைக்கிறது’ என்பது வைகிழக்கிந்தியாவின் மிகப்தபரிய முடனவாகும். 

வைகிழக்கின் ைனித்துவத்டை தவளிப்படுத்ைவும், சுற்றுலா மற்றும் முைலீட்டு அடிப்படையில் ஆராயப்பைாை வழிகடள 

தமம்படுத்ைவுமாக இந்ை விழா பாங்காக்கில் நடைதபறும். 

9. முைல் தகதலா இந்தியா மகளிர் ைாக்கி லீக் பபாட்டியய (U–16) நைத்துகிற மாநிலம்/UT எது? 
அ. புது தில்லி  

ஆ. ஒடிஸா 

இ. கா்நாடகா 

ஈ. ைாியானா 

✓ U–16 தபண்களுக்கான முைல், ‘தகதலா இந்தியா மகளிர் ைாக்கி லீக்’ ஆக.16 அன்று புது தில்லியில் உள்ள தமஜர் 

தியான்சந்த் அரங்கில் தைாைங்கவுள்ளது. தகதலா இந்தியா மகளிர் ைாக்கி லீகானது (U–21) இந்ை ஆண்டின் 

தைாைக்கத்தில் புது தில்லி மற்றும் லக்தநௌவில் மூன்று கட்ைங்களாக நடைதபற்றது. நாடு முழுவதும் தமாத்ைம் 16 

அணிகள் பங்தகற்கும் இந்ை லீக்கில் முந்நூற்றுக்கும் தமற்பட்ை வீராங்கடனகள் பங்தகற்கின்றனர். 

10. நடுவைரசு வசூலிக்கும் வரியில் எத்ைடன சைவீைம் மாநிலங்களுக்குப் பகிர்ந்ைளிக்கப்படுகிறது? 
அ. 40% 

ஆ. 41%  

இ. 42% 

ஈ. 45% 

✓ ைற்தபாது, ஒரு நிதியாண்டில், நடுவைரசு வசூலிக்கும் வரியில், 41 சைவீைம், 14 ைவடைகளாக, மாநிலங்களுக்குப் 

பகிர்ந்ைளிக்கப்படுகிறது. `1.16 இலட்சம் தகாடி நிதிடய மாநில அரசுகளுக்கு இரண்டு ைவடைகளாக நடுவைரசு 

அண்டமயில் வழங்கியது. 

 

செய்தித்தாள் நடப்பு நிகழ்வுகள்  

1. இமாச்சல பிரதைசத்தின் பாக்தலாவில் இந்தியா - அதமரிக்கா சிறப்புப்படைகளின் கூட்டுப்பயிற்சி நிடறவடைந்ைது 

வஜ்ரா பிரைார் 2022 எனும் இந்தியா – அதமரிக்கா சிறப்புப் படைகளின் 13வது கூட்டுப்பயிற்சி பாக்தலாவில் 2022 

ஆக.28 அன்று நிடறவடைந்ைது.  இந்தியா - அதமரிக்கா இடைதயயான இந்ை வருைாந்ைரப் பயிற்சி அடுத்ைடுத்ை 

ஆண்டுகளில் நடைதபறுகிறது. இைன்படி 12ஆவது பயிற்சி வாஷிங்ைனில் உள்ள தலவிஸ் தமக் கார்ட் கூட்டுப் 

படைைளத்தில் 2021 அக்தைாபரில் நடைதபற்றது. 
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ஐநா சாசனப்படி 21 நாள் நடைதபற்ற இந்ைக் கூட்டுப்பயிற்சி இருநாட்டு சிறப்புப் படைகளுக்கும் சிறந்ை வாய்ப்டப 

வழங்கியுள்ளது. இந்ைப்பயிற்சி இரண்டு கட்ைங்களாக நடைதபற்றன. முைல் கட்ைத்தில் எதிர்ப்டப முறியடிக்கும் 

நிடலடம, தபார்ைந்திர நிடலயில் சிறப்பு நைவடிக்டககள் ஆகியடவயும் இரண்ைாவது கட்ைத்தில் 48 மணி தநர 

மதிப்பீடு தசய்ைல் உள்ளிட்ை பயிற்சியும் நடைதபற்றது. 

 

2. ஊராட்சிகளுக்கு `751 தகாடி மானியம் ைமிழ்நாடு அரசு உத்ைரவு 

ஊராட்சிகள், ஊராட்சி ஒன்றியங்களுக்கு மானியமாக `751.99 தகாடிடய விடுவித்து ைமிழ்நாடு அரசு 

உத்ைரவிட்டுள்ளது. இைற்கான உத்ைரடவ ஊரக வளர்ச்சி மற்றும் ஊராட்சித்துடற தவளியிட்டுள்ளது. அவ்வுத்ைரவு 

விவரம்: 

ஐந்ைாவது மாநில நிதி ஆடையத்தின் பரிந்துடரகளின்படி, மாநிலத்தின் தசாந்ை வரி வருவாயில் இருந்து 10% 

உள்ளாட்சி அடமப்புகளுக்கு ஒதுக்கப்படுகிறது. இதில், கிராமப்புற உள்ளாட்சி அடமப்புகளுக்கு 56 சைவீைமும், 

நகர்ப்புற உள்ளாட்சி அடமப்புகளுக்கு 44 சைவீைமும் நிதிகள் பகிர்ந்ைளிக்கப்பட்டு வருகின்றன. இவற்றில், ஜூடல 

மற்றும் ஆகஸ்ட் மாைங்களுக்கான மாநில நிதி ஆடையத்தின் மானியங்கள் கிராமப்புற உள்ளாட்சி 

அடமப்புகளுக்கு வழங்கப்பைவுள்ளன. 

 

3. தவம்பக்தகாட்டை அகழாய்வில் சுடுமண்ைாலான கற்கால மண்பாடனகள் கண்தைடுப்பு 

தவம்பக்தகாட்டையில் நைந்துவரும் அகழாய்வில் சுடுமண்ைாலான கற்கால பாடனகள் கண்தைடுக்கப்பட்டுள்ளன. 

விருதுநகர் மாவட்ைம் சாத்தூர் அருதக தவம்பக்தகாட்டையில் உள்ள டவப்பாற்றங்கடர விஜயகரிசல்குளம் 

ஊராட்சிக்குள்பட்ை வைகடர உச்சிதமட்டில் 25 ஏக்கர் பரப்பளவிலான தைால்லியல்தமட்டில் கைந்ை மார்ச்.16ஆம் தைதி 

முைல் அகழ்வாராய்ச்சிப்பணிகள் நடைதபற்று வருகின்றன. 

இந்ை அகழாய்வில் சுடுமண்ைாலான பகடைக்காய், ைக்கலி, ஆட்ைக்காய்கள், முத்துமணிகள், சங்கு வடளயல்கள், 

தபண்ணுருவம், காடள உருவம், விடளயாட்டுப்தபாருள்கள், தகாைரி, ைங்க அணிகலன்கள் உள்ளிட்ைடவ 

கண்ைறியப்பட்டுள்ளன. 

 

4. ‘பாரத்’ தபயரில் மானிய உரங்கள் அக்தைாபர் முைல் விற்படன: ‘ஒதர நாடு ஒதர உரம்’ திட்ைம் 

‘ஒதர நாடு ஒதர உரம்’ திட்ைத்தின்கீழ், ‘பாரத்’ என்ற ஒற்டறப்தபயரில் மானிய உரங்கள் அடனத்தும் அக்தைாபர் 

மாைம் முைல் விற்படன தசய்யப்பைவுள்ளன. விவசாயிகளுக்கு குறித்ை தநரத்துக்குள் உரங்கள் கிடைப்படை உறுதி 

தசய்வதுைன், அைன் தபாக்குவரத்துக்கான மானிய சுடமடயக் குடறப்பதுதம இத்திட்ைத்தின் தநாக்கம் என 

நடுவண் இரசாயனங்கள் மற்றும் உரங்கள் துடற அடமச்சர் மன்சுக் மாண்ைவியா தைரிவித்ைார். 

பிரைமரின் உரங்கள் மானியத்திட்ைத்தின்கீழ் (பிரைமரின் பாரதிய ஜனூர்வாரக் பரிதயாஜனா-பிஎம்பிதஜபி) ‘ஒதர 

நாடு ஒதர உரம்’ திட்ைத்டை அறிவித்து, அவர் தமலும் கூறியைாவது: 

உரப்டபகளின் மீது 1/3 இைத்தில், சம்பந்ைப்பட்ை ையாரிப்பு நிறுவனத்தின் வணிகப்தபயர், இலச்சிடன, தபாருள் 

தைாைர்பான இைர விவரக்குறிப்புகள் இைம்தபற அனுமதிக்கப்படும். 2/3 பங்கு இைத்தில் ‘பாரத்’ என்ற வணிகப் 

தபயரும், பிஎம்பிதஜபி திட்ைத்தின் இலச்சிடனயும் இைம்தபற தவண்டும். உர நிறுவனங்கள், ைங்களிைமுள்ள படழய 

இருப்புகடள காலிதசய்ய இந்ை ஆண்டு இறுதிவடர அவகாசம் அளிக்கப்படும். 

கைந்ை நிதியாண்டில் உர மானியங்களுக்கான தசலவு ̀ 1.62 லட்சம் தகாடியாக இருந்ைது. நைப்பு நிதியாண்டில் இது 

`2.25 லட்சம் தகாடியாக அதிகரிக்கும் என்று கணிக்கப்பட்டுள்ளது. இதுைவிர உரங்கடள ஓரிைத்திலிருந்து 

மற்தறார் இைத்துக்கு தகாண்டு தசல்வைற்கு ஆண்டுதைாறும் `6,000 தகாடி முைல் 9,000 தகாடி வடர மானியம் 

வழங்கப்படுகிறது. 
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யூரியாவின் சில்லடற விற்படன விடலயில் 80 சைவீைம், டை அதமானியம் பாஸ்தபட்டுக்கு 65 சைவீைம், என்பிதக 

உரத்துக்கு 55 சைவீைம், எம்ஓபி உரத்துக்கு 31 சைவீைம் நடுவைரசு மானியம் வழங்குகிறது. 

உரங்கள் விநிதயாகத்தில் ஏற்படும் ைடைகடளக் கடளந்து, உர ையாரிப்பு நிறுவனங்களுக்கு இடையிலான 

ஆதராக்கியமற்ற தபாட்டிடய ைடுப்பதை ஒதர நாடு, ஒதர உரம் திட்ைத்தின் தநாக்கமாகும். ஒதர தபயரில் மானிய 

உரங்கடள விற்படன தசய்யும்தபாது, உர ையாரிப்பு நிறுவனங்கள் ைங்களது அருகிலுள்ள இைங்களிதலதய 

விற்படன தசய்ய வழி ஏற்படும். தைடவயற்ற தபாக்குவரத்து ைடுக்கப்படும். உர நிறுவனத்டை தைர்வுதசய்வதில் 

விவசாயிகளுக்கு ஏற்படும் குழப்பம் தீரும். அதைசமயம், உரத்தின் ைரத்திலும் எந்ை சமரசமும் இருக்காது. விவசாயிகள் 

மீைான இடைத்ைரகர்களின் ஆதிக்கமும் இருக்காது என்றார் அவர். 
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