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1. புளூம்பெர்க் பில்லியனர் குறியீட்டின்ெடி, அண்மையில் உலகின் மூன்றாவது பெல்வந்தரான இந்திய வணிகர் 

யார்? 
அ. முகேஷ் அம்பானி 

ஆ. கேௌதம் அதானி  

இ. சைரஸ் பூனவல்லா 

ஈ. இராதாேிஷன் தமானி 

✓ இந்திய பதாழிலதிெர் பகௌதம் அதானி அண்மையில் உலகின் மூன்றாவது மிகப்பெரிய பெல்வந்தர் ஆனார். இந்த 

ஆண்டு தனது நிகர பொத்து ைதிப்பில் அதிகரிப்மெக்கண்ட உலகின் 10 ெணக்காரர்களுள் இவரும் ஒருவராவார். 

$137.4 பில்லியன் டாலர் நிகர ைதிப்புடன், அதானி இந்த ஆண்டு ைட்டும் $60.9 பில்லியன் டாலர்கமை ஈட்டியுள்ைார். 

முதல் ஐந்நூற்றுவர் ெட்டியலில் இந்தியாவிலிருந்து 18 பெல்வந்தர்கள் இடம்பெற்றுள்ைனர். 

2. ‘இந்தியா @100’ என்ற அறிக்மகமய பவளியிட்ட நிறுவனம்/கவுன்சில் எது? 
அ. NITI ஆக ாே் 

ஆ. கபாருளாதார ஆகலாைசனே் குழு  

இ. ப ன்பாட்டுப் கபாருளாதார ஆரா ்ை்ைிே்ோன கதைி  ேவுன்ைில் 

ஈ. கோள்சே ஆரா ்ை்ைி சம ம் 

✓ ‘இந்தியா@100’ என்ற பொட்டித்தன்மை பெருந்திட்டத்மத பிரதை அமைச்ெரின் பொருைாதார ஆபலாெமனக் குழு 

பவளியிட்டது. அக்குழுவின் தமலவராக Dr பிபெக் பதப்ராய் இருந்தார். 2047–ஆம் ஆண்டுக்குள் அதிக வருவாய் 

ஈட்டக்கூடிய நாடாக இந்தியாமவ திகழச்பெய்வதற்கான வழிவமககள் இதில் பதரிவிக்கப்ெட்டுள்ைது. இந்த 

பொட்டித்தன்மை பெருந்திட்டம் என்ெது பொட்டித்தன்மைக்கான நிறுவனைான EAC–PM ைற்றும் ஹார்வர்ட் 

வணிகப் ெள்ளியின் Dr கிறிஸ்டியன் பகட்டல்ஸ் ஆகிபயாரின் கூட்டு முனைவாகும். 

3. ‘இராஜீவ் காந்தி கிராைப்புற ஒலிம்பிக் பொட்டிகமை’த் பதாடங்கியுள்ை இந்திய ைாநிலம்/யூனியன் பிரபதெம் எது? 
அ. அஸ்ஸாம் 

ஆ. இராஜஸ்தான்  

இ. ைத்தீஸ்ோ் 

ஈ. கதலுங்ோனா 

✓ இராஜஸ்தான் ைாநில முதலமைச்ெர் அபொக் பகலாட், பஜாத்பூரில் ஒரு ைாத காலம் நமடபெறும் இராஜீவ்காந்தி 

கிராைப்புற ஒலிம்பிக் பொட்டிகமை பதாடங்கிமவத்தார். இக்கிராைப்புற ஒலிம்பிக்கில் இராஜஸ்தான் முழுவதுமுள்ை 

44,000 கிராைங்களும் 30 இலட்ெம் பெரும் ெங்பகற்ொர்கள் என்று எதிர்ொர்க்கப்ெடுகிறது. ெங்பகற்கும் 30 இலட்ெம் 

பெரில் 9 இலட்ெம் பெர் பெண்கைாவர். இதில் இடம்பெறும் விமையாட்டுகளில் மகப்ெந்து, ஹாக்கி, படன்னிஸ் ொல் 

கிரிக்பகட் ைற்றும் பகா–பகா ஆகியமவ அடங்கும். 

4. ‘ெல்லுயிர்கமைக் காப்ெதற்கான ஐநா கூட்டத்பதாடமர’ நடத்திய நகரம் எது? 
அ. நியூ ாா்ே்  

ஆ. பாாிஸ் 

இ. கராம் 

ஈ. கடாே்ேிக ா 
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✓ நியூயார்க்கில் உள்ை ஐநா அமவயின் தமலமையகத்தில், ‘ெல்லுயிர்கமைக் காப்ெதற்கான ஐநா அைர்வு’ நடந்தது. 

இருப்பினும், ஐநா–இன் உறுப்புநாடுகள் இரண்டு வார காலம் நீண்ட இந்தப் பெச்சுவார்த்மதமய, ஆழ்கடல்களில் 

ெல்லுயிர் பெருக்கத்மதப் ொதுகாப்ெதற்கான ஒப்ெந்தம் ஏதுமின்றி முடித்துக்பகாண்டன. அது வைர்ந்துவரும் சுற்றுச் 

சூழல் ைற்றும் பொருைாதார ெவால்கமை எதிர்பகாள்ளும் ஓர் ஒப்ெந்தைாகும். 

5. நூறாண்டுக்குப் பிறகு தனக்பகன 2ஆவது இரயில் நிமலயம் கிமடக்கப்பெற்ற ைாநிலம்/யூனியன் பிரபதெம் எது? 

அ. அருணாை்ைல பிரகதைம் 

ஆ. நாோலாந்து  

இ. அஸ்ஸாம் 

ஈ. மிகைாரம் 

✓ நூறாண்டுக்குப்பிறகு நாகாலாந்து ைாநிலத்திற்கு இரண்டாவது இரயில் நிமலயம் கிமடத்துள்ைது. ப ாகுவி ரயில் 

நிமலயத்திலிருந்து படானி பொபலா விமரவு இரயிமல அம்ைாநில முதலமைச்ெர் பநய்பியு ரிபயா பகாடியமெத்து 

பதாடங்கிமவத்தார். அஸ்ஸாமின் பகௌகாத்தி ைற்றும் அருணாச்ெல பிரபதெத்தில் உள்ை நஹர்லாகுன் இமடபய 

தினமும் இந்த இரயில் இயக்கப்ெடும். நாகாலந்தின் முதல் இரயில் நிமலயைான திைாபூர் இரயில் நிமலயம் கடந்த 

1903ஆம் ஆண்டில் அமைக்கப்ெட்டது. 

6. லாங்யா பஹனிொ மவரஸ் அல்லது ‘LayV’ என்ற புதிய மவரஸ் கண்டுபிடிக்கப்ெட்ட நாடு எது? 
அ. இத்தாலி 

ஆ. இஸ்கரல் 

இ. ைீனா  

ஈ. இந்தி ா 

✓ சீனாவின் இரு கிழக்கு ைாகாணங்களில் லாங்யா பஹனிொ என்ற விலங்கினத்தில் இருந்து ைனிதர்க்குப் ெரவும் 

புதிய மவரஸ் கண்டுபிடிக்கப்ெட்டுள்ைது. இந்த புதிய வமக பஹனிொ மவரஸ் லாங்யா பஹனிொமவரஸ் அல்லது 

‘LayV’ என்றும் அமழக்கப்ெடுகிறது. அறிவியலாைர்களின் கூற்றுப்ெடி, இந்த மவரஸ் விலங்குகளிடமிருந்து ைனித 

இைத்திற்குப் ெரவுகிறது; அபத பவமையில் இந்தக் குறிப்பிட்ட மவரஸ் ஒரு ைனிதரிடத்தில் இருந்து ைற்பறாரு 

ைனிதனுக்கு ெரவுவதாக இதுவமர அறியப்ெடவில்மல. 

7. கால்நமடகளில் காணப்ெடும் பதால் கழமல பநாய்க்கு உள்நாட்டிபலபய தடுப்பூசிபயான்மற உருவாக்கியுள்ை 

நிறுவனம் எது? 
அ. NIV 

ஆ. ICAR  

இ. IISc 

ஈ. NABARD 

✓ இந்திய பவைாண் ஆராய்ச்சிக்கழகத்தின் (ICAR) உழவு ஆராய்ச்சி அமைப்பின் இரு நிறுவனங்கள், கால்நமடகளில் 

காணப்ெடும் பதால் கழமல பநாய்க்கு உள்நாட்டிபலபய தடுப்பூசிபயான்மற உருவாக்கியுள்ைன. கடந்த சில 

ைாதங்கைாக இந்த பநாய் ெல ைாநிலங்களில் ெரவிவந்தது. LSD தடுப்பூசியான ‘Lumpi–ProVacInd’ஐ வணிகரீதியாக 

விற்ெமன பெய்ய நடுவணரசு திட்டமிட்டுள்ைது. இந்த பநாய் காரணைாக இராஜஸ்தானில் 2000 கால்நமடகள் 

இறந்துள்ைன. அமதத்பதாடர்ந்து குஜராத் ைற்றும் ெஞ்ொப் முதலான ைாநிலங்களில் இதன் ொதிப்பு காணப்ெட்டது. 
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8. இந்தியாவில், ‘அரிசி பெறிவூட்டமல’ பைற்பகாள்கின்ற நடுவண் அமைச்ெகம் எது? 
அ. கவளாண் அசமை்ைேம் 

ஆ. நுோ்கவாா் விவோரங்ேள் மற்றும் உணவு வழங்ேல் அசமை்ைேம்  

இ. ைட்டம் மற்றும் நீதி அசமை்ைேம் 

ஈ. சுோதாரம் மற்றும் குடும்ப நல அசமை்ைேம் 

✓ நடுவண் நுகர்பவார் விவகாரங்கள் ைற்றும் உணவு வழங்கல் அமைச்ெகத்தின் கூற்றுப்ெடி, 24 ைாநிலங்களில் 

உள்ை 151 ைாவட்டங்கள் பொது வழங்கல் முமறயின்கீழ் பெறிவூட்டப்ெட்ட அரிசிமய வழங்கி வருகின்றன. 2022 

ஏப்ரல் ைாதம் முதல் இரண்டாம் கட்டைாக பொது வழங்கல் முமறயின்கீழ் சுைார் 6.83 இலட்ெம் டன் பெறிவூட்டப்ெட்ட 

அரிசி விநிபயாகிக்கப்ெட்டுள்ைது என்று அரொங்கம் கூறியுள்ைது. ஒருங்கிமணந்த குழந்மதகள் பைம்ொட்டுச் 

பெமவகள் (ICDS) ைற்றும் பிரதை ைந்திரி பொ ான் ெக்தி நிர்ைானின் (PM POSHAN) கீழ் பெறிவூட்டப்ெட்ட அரிசிமய 

வழங்குவதற்காக இதன் முதல் கட்டம் கடந்த 2021 அக்படாெரில் பதாடங்கியது. 

9. ‘பூரண சுயராஜ்யம்’ என்ற பகாள்மக ைற்றும் ‘வந்பத ைாதரம்’ என்ற நாளிதழுடன் பதாடர்புமடய இந்தியத் 

தமலவர் யார்? 
அ. சுபாஷ் ைந்திர கபாஸ் 

ஆ. அரவிந்த கோஷ்  

இ. பாலேங்ோதர திலோ் 

ஈ. தாதாபா ் கநௌகராஜி 

✓ 1930ஆம் ஆண்டில் இந்திய பதசிய காங்கிரஸின் பிரகடனத்திற்கு 20 ஆண்டுகளுக்கும் முன்ொக, ‘பூரண 

சுயராஜ்யம்’ என்ற பகாள்மகமய முதன்முதலில் ெரப்பியவர் அரவிந்த பகாஷ் ஆவார். அவரது 150ஆவது பிறந்தநாள் 

அண்மையில் பகாண்டாடப்ெட்டது. அரவிந்தர், கடந்த 1872 ஆகஸ்ட்.15இல் அரவிந்த பகாஷ் என்ற பெயரில் பிறந்தார்.  

✓ அவர் ஒரு தத்துவஞானி, கவிஞர், ெத்திரிமகயாைர் ைற்றும் புரட்சியாைராவார். அவர் தனது பெய்தித்தாைான, ‘வந்பத 

ைாதரத்தில்’ முழுமையான விடுதமல ெற்றிய எண்ணத்மத பவளிப்ெடுத்தினார். பைலும் அந்த இலக்மக அமடய 

ஒத்துமழயாமை, பெயலறு எதிர்ப்பு ைற்றும் சுபதசி பொருட்களின் ெயன்ொடு ஆகியவற்மற உள்ைடக்கிய 

அணுகுமுமறமய அவர் உருவாக்கினார். 

10. பதசிய நிமனவுச்சின்னைாக அறிவிக்கப்ெட்ட, ‘ெதங்’ அமைந்துள்ை நாடு எது? 
அ. ஜப்பான் 

ஆ. இந்தி ா 

இ. ைிங்ேப்பூா்  

ஈ. கநபாளம் 

✓ சிங்கப்பூர் அதன் இருநூறாண்டு ெழமையான ெசுமைபவளியான ‘ெதங்’மக அதன் எழுெத்மதந்தாவது பதசிய 

நிமனவுச்சின்னைாக அறிவித்தது. அந்நகர அரசு அதன் 57ஆவது பதசிய நாமைக்பகாண்டாடுகிறது. பநதாஜி சுொஷ் 

ெந்திரபொஸ் கடந்த 1943ஆம் ஆண்டு தனது ‘தில்லி ெபலா’ முழக்கத்மத வழங்கிய தைம் ‘ெதங்’ ஆகும். சிங்கப்பூரின் 

பதசிய நிமனவுச்சின்னங்களின் ெட்டியலில் ெசுமைபவளியாக இருந்த இடம்பிடித்த முதல் தைம் ‘ெதங்’ ஆகும். 
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செய்தித்தாள் நடப்பு நிகழ்வுகள்  

1. ெல்லுயிர் ொதுகாப்புத் துமறயில் இந்தியா – பநொைம் இமடபய புரிந்துணர்வு ஒப்ெந்தம் மகபயழுத்தாக நடுவண் 

அமைச்ெரமவ ஒப்புதல் அளித்துள்ைது 

வனங்கள், வனவுயிரிகள், சுற்றுச்சூழல், ெல்லுயிர் ொதுகாப்பு, வழித்தடங்கள் ைற்றும் ஒன்பறாபடான்று இமணக்கும் 

ெகுதிகமை மீட்படடுப்ெது உள்ளிட்ட ெருவநிமல ைாற்றம் ஆகிய துமறகளில் ஒத்துமழப்மெ வலுப்ெடுத்தி 

விரிவுெடுத்துவது, இருநாடுகளுக்கிமடபய அறிவு ைற்றும் சிறந்த நமடமுமறகமைப் ெகிர்ந்துபகாள்வது என்ற 

கண்பணாட்டத்துடன் பநொை அரசுடன் ெல்லுயிர் ொதுகாப்பு குறித்த புரிந்துணர்வு ஒப்ெந்தத்தில் 

மகபயழுத்திடுவதற்கான சுற்றுச்சூழல், வனம் ைற்றும் ெருவநிமல ைாற்ற அமைச்ெகத்தின் முன்பைாழிவுக்குப்  

நடுவண் அமைச்ெரமவ ஒப்புதல் அளித்துள்ைது. 

 

2.  பெப். 5–இல் தமிழக அரசின் 3 கல்வித் திட்டங்கள் பதாடக்க விழா 

பென்மனயில், ‘புதுமைப்பெண்’, ‘தமகொல் ெள்ளிகள்’, ‘ைாதிரிப்ெள்ளிகள்’ ஆகிய மூன்று திட்டங்களுக்கான 

பதாடக்க விழா (பெப்.5) நமடபெறவுள்ைது. 

அவற்றின் விவரம்: 

1. தமிழக அரசு மூவலூர் ராைாமிர்தம் அம்மையார் நிமனவு உயர்கல்வி உறுதித்திட்டத்தின்கீழ், அரசுப்ெள்ளியில் 

ெடித்த அமனத்து ைாணவிகளுக்கும் உயர்கல்வி உதவித்பதாமகயாக ைாதம் `1,000 வழங்கும் ‘புதுமைப்பெண்’ 

திட்டம். 

2. சிறந்த ெள்ளிகள் – தில்லிமயப் பொலபவ, தமிழக அரசும் ைாநகராட்சி, நகராட்சிப்ெகுதிகளில் அதிநவீன 26 

‘தமகொல் ெள்ளிகமை’ அறிமுகப்ெடுத்துகிறது. பதாமலபநாக்குப்ொர்மவயுடன் வலுவான அடித்தைத்மதயும், 

கற்றலின் பதமவகமையும் பூர்த்திபெய்யும் வமகயில் பைம்ெடுத்தப்ெட்டதாக இப்ெள்ளிகள் அமைக்கப்ெடுகின்றன. 

3. தமிழகத்தில் ஏற்பகனபவ கடந்த 2021 அக்படாெர் ைாதம் பதாழிற்முமற ெடிப்புகமை வழங்கும் 10 ஸ்டீம் 

(விஞ்ஞானம், பதாழில்நுட்ெம், பொறியியல், கமல, ைருத்துவம்) ‘ைாதிரிப்ெள்ளிகள்’ பதாடங்கப்ெட்டுள்ைன. பைலும் 15 

இடங்களில் `125 பகாடியில் இந்த ைாதிரிப்ெள்ளிகள் பதாடங்கப்ெடுகின்றன. 

 

3. INS விக்ராந்த் பொர்க்கப்ெல்: பெப். 2–இல் அர்ப்ெணிக்கிறார் பிரதைர் 

முற்றிலும் உள்நாட்டில் வடிவமைக்கப்ெட்ட முதலாவது விைானந்தாங்கி பொர்க் கப்ெலான INS விக்ராந்மத பிரதைர் 

நபரந்திர பைாடி பெப்.2–ஆம் பததி நாட்டுக்கு அர்ப்ெணிக்கிறார். 

இதுகுறித்து பிரதைர் அலுவலகம் பவளியிட்டுள்ை பெய்திக்குறிப்பு விவரம்: பொர்க்கப்ெல் வடிவமைப்பு ெணியகத்தால் 

வடிவமைக்கப்ெட்டு, பகாச்சி கப்ெல்கட்டும் தைத்தால் கட்டப்ெட்ட இந்தக் கப்ெல், அதிநவீன தானியங்கி வெதிகமைக் 

பகாண்டுள்ைது. இந்திய கடற்ெமட வரலாற்றிபலபய உள்நாட்டில் கட்டப்ெட்ட மிகப்பெரிய கப்ெல் INS விக்ராந்த் 

ஆகும். இதன்மூலம் இந்திய கடற்ெமடயின் ெலம் பைலும் அதிகரிக்கும். 

 

4. பிரெல பொருைாதார நிபுணர் அபிஜித் பென் காலைானார் 

பிரெல பொருைாதார நிபுணரும், திட்டக்குழு முன்னாள் உறுப்பினருைான அபிஜித் பென் (72) 29–08–2022 அன்று 

காலைானார். பொருைாதாரப் பெராசியராக நாற்தாண்டுகளுக்கும் பைலாக ெணியாற்றியவர் அபிஜித் பென். 

ைன்பைாகன் சிங் பிரதைராக இருந்தபொது 2004 முதல் 2014 வமர திட்டக்குழு உறுப்பினராக அபிஜித் பென் ெதவி 

வகித்தார். இவருமடய சிறந்த பொதுச் பெமவமயப் ொராட்டி 2010–ஆம் ஆண்டு அவருக்கு ‘ெத்ை பூ ண்’ விருது 

வழங்கப்ெட்டது. 
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