


விண்மீன்.காம்                                         2022 ஆகஸ்ட் 08 
  

 

நடப்பு நிகழ்வுகள்                                           1 

1. NITI ஆய ோக்கின் நிர்வோகக்குழு கூட்டத்திற்கு தலைலை தோங்குபவர்  ோர்? 
அ. NITI ஆய ோக் CEO 

ஆ. இந்தி க்குடி ரசுத்தலைவோ் 

இ. இந்தி ப்பிரதமோ்  

ஈ. நடுவண் நிதி லமச்சோ் 

✓ புது தில்லியில் NITI ஆய ோக்கின் 7ஆவது நிர்வோகக்குழு கூட்டம் பிரதைர் யைோடி தலைலையில் நலடபபற்றது. பிரதைர் 

NITI ஆய ோக்கின் அதிகோரபூர்வ தலைவரோக உள்ளோர். இச்சந்திப்பு ைத்தி  ைற்றும் ைோநிைங்கள் ைற்றும் யூனி ன் 

பிரயதசங்களுக்கு இலடயிைோன ஒத்துலைப்லப உருவோக்குவலத யநோக்கைோகக் பகோண்டுள்ளது. ைோற்றுப்பயிர்கள், 

எண்பெய் வித்துக்கள், பருப்புவலககள் ைற்றும் யவளோண் சமூகங்களின் தன்னிலறலவ எட்டுதல், யதசி  கல்விக் 

பகோள்லக – பள்ளிக்கல்வியின் அைைோக்கம், யதசி  கல்விக் பகோள்லக – உ ர்கல்வியின் அைைோக்கம், நகர்ப்புற 

நிர்வோகம் உள்ளிட்டலவ இந்தக் கூட்டத்தின் விவோதப்பபோருளில் இடம்பபற்றது. 

2. படைோய்ட் இந்தி ோலவ அதன் ஆயைோசகரோக நி மித்த ைோநிைம் எது? 
அ. உத்தர பிரயதசம்  

ஆ. கோ்நோடகோ 

இ. ஒடிஸோ 

ஈ. ததலுங்கோனோ 

✓ உத்தர பிரயதச ைோநிை அரசோனது படைோய்ட் இந்தி ோவுடனோன புரிந்துெர்வு ஒப்பந்தத்தில் லகப ழுத்திட்டுள்ளது. 

உத்தர பிரயதச ைோநிைத்தின் பபோருளோதோரத்லத $1 டிரில்லி ன் அபைரிக்க டோைரோக உ ர்த்துவதற்கோன இைக்லக 

அலடவதற்கோன ஆயைோசகரோக படைோய்ட் இந்தி ோலவ அது நி மித்தது. உ ரதிகோரம்பகோண்ட குழுபவோன்றின் 

பரிந்துலரயின் அடிப்பலடயில் இந்த முடிவு எடுக்கப்பட்டுள்ளது. Deloitte India நிறுவனம் துலற வோரி ோன ஆய்வுக்கு 

பிறகு எதிர்கோை பச ல்திட்டத்லத முன்லவக்கவுள்ளது. 

3. சமீப பசய்திகளில் இடம்பபற்ற, ‘யடோனி யபோயைோ வோனூர்தி நிலை ம்’ அலைந்துள்ள ைோநிைம் எது? 
அ. அஸ்ஸோம் 

ஆ. அருணோச்சை பிரயதசம்  

இ. சிக்கிம் 

ஈ. யமற்கு வங்கோளம் 

✓ அருெோச்சை பிரயதச ைோநிை அரசு இட்டோநகரில் கட்டப்பட்டு வரும் மூன்றோவது வோனூர்தி நிலை த்திற்கு, ‘யடோனி 

யபோயைோ வோனூர்தி நிலை ம்’ என்று பப ர்சூட்டியுள்ளது. இது தலைநகரில் உள்ள ஒயர விைோன நிலை ைோகவும், 

போசிகோட் ைற்றும் யதசு விைோன நிலை ங்களுக்குப் பிறகு அருெோச்சை பிரயதச ைோநிைத்தில் அலையும் மூன்றோவது 

விைோன நிலை ைோகவும் உள்ளது. அம்ைோநிைத்தின் பைங்குடிகள் பைோழியில், ‘யடோனி’ என்றோல் ‘ஞோயிறு’ என்றும் 

‘யபோயைோ’ என்றோல் ‘திங்கள்’ என்றும் பபோருளோகும். 

4. அலனத்து அதிகோரப்பூர்வ விருதுகளுக்கோன பரிந்துலரகலளயும் பபற்றுக்பகோள்ளும் இலெ தளத்தின் பப ர் 

என்ன? 
அ. போரத் இலண தளம்  ஆ. இரோஷ்ட்ோி  இலண தளம்  

இ. ஆத்மநிோ்போோ் இலண தளம் ஈ. இந்தி ோ விருதுகள் இலண தளம் 

✓ இந்தி  அரசின் பல்யவறு அலைச்சகங்கள்/துலறகள்/முகலைகளின் அலனத்து விருதுகலளயும் ஒயர டிஜிட்டல் 

தளத்தின்கீழ் பகோண்டுவருவதற்கோக, இந்தி  அரசோங்கத்தோல் பபோதுவோன ‘இரோஷ்ட்ரி  புரஸ்கோரம்’ என்னும் 
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இலெ தளம் உருவோக்கப்பட்டுள்ளது. இந்தி  அரசோங்கத்தோல் நிறுவப்பட்ட பல்யவறு விருதுகளுக்கு தனிநபர்கள் 

அல்ைது நிறுவனங்கலளப் பரிந்துலரக்க இந்தத் தளம் உதவும். அண்லையில் அரசோங்கம், ‘வய ோஸ்யரஷ்ட சம்ைோன்’ 

ைற்றும் ‘பத்ை’ விருதுகளுக்கோன பரிந்துலரகலள வரயவற்றது. 

5. இந்தி ோவின் 14ஆவது குடி ரசுத்துலெத்தலைவரோக யதர்ந்பதடுக்கப்பட்டவர்  ோர்? 

அ. ஜகதீப் தங்கோ்  

ஆ. மோோ்கதரட் அை்வோ 

இ. கை் ோண் சிங் 

ஈ. சிவரோஜ் போட்டீை் 

✓ 2022 இந்தி த்துலெக்குடி ரசுத்தலைவர் யதர்தலில் எதிர்க்கட்சி யவட்போளர் ைோர்கபரட் அல்வோலவ யதோற்கடித்து 

ஜக்தீப் தங்கர் பவற்றிபபற்றோர். இந்தி ோவின் 14ஆவது இந்தி த்துலெக்குடி ரசுத்தலைவரோக இருக்கும் தங்கர், 

தற்யபோலத  இந்தி த்துலெக்குடி ரசுத்தலைவரோக இருக்கும் M பவங்லக ோவைத் ததோடர்ந்து இந்தப் பதவிக்கு 

வந்துள்ளோர். ஜனதோ தள அரசில் நோடோளுைன்ற விவகோரங்களுக்கோன இலெ லைச்சரோகப் பணி ோற்றியுள்ள 

ஜகதீப் தங்கர், 2019 ஜூலையில் யைற்கு வங்க ஆளுநரோனோர். 

6. இந்தி ோவில், ‘கோர்கில் பவற்றி நோள்’ பகோண்டோடப்படுகிற யததி எது? 
அ. ஜூலை.26  

ஆ. ஜனவோி.26 

இ. அக்யடோபோ்.26 

ஈ. மோோ்ச்.26 

✓ போகிஸ்தோனுக்கு எதிரோன கோர்கில் யபோரின் பவற்றியின் 23ஆவது ஆண்டு நிலறலவக் பகோண்டோடும் வலகயில், 

இந்தி ோ ஒவ்யவோர் ஆண்டும் ஜூலை.26 அன்று ‘கோர்கில் பவற்றி நோலளக்’ பகோண்டோடுகிறது. 1998ஆம் ஆண்டு 

எல்லைக்கட்டுப்போட்டுக்யகோடு (LoC) வழி ோக இந்தி  எல்லைக்குள் நுலைந்த போகிஸ்தோனி ர்களுக்கு எதிரோக 

கோர்கில் யபோர் நலடபபற்றது. 1999 ஜூலை.26 அன்று, போகிஸ்தோன் பலடகள் இந்தி ப் பகுதியிலிருந்து பவளிய ற 

யவண்டி  கட்டோ த்லத இந்தி  இரோணுவம் ஏற்பட்டது. 

7. ‘உைக நீரில் மூழ்கும் நிகழ்வுகவைத் தடுத்தல் நோள்’ கலடப்பிடிக்கப்படுகிற யததி எது? 
அ. ஜூலை.25  

ஆ. ஆகஸ்ட்.25 

இ. தசப்டம்போ்.25 

ஈ. ஜனவோி.25 

✓ ‘உைக நீரில் மூழ்கும் நிகழ்வுகலளத் தடுத்தல் நோளோனது’ ஆண்டுயதோறும் ஜூலை.25 அன்று அனுசரிக்கப்படுகிறது. 

ஐநோ பபோதுச்சலப இந்நோலள 2021 ஏப்ரலில் அங்கீகரித்தது. ஐநோவின் கூற்றுப்படி, ஆண்டுயதோறும் சுைோர் 236,000 

யபர் நீரில் மூழ்கி உயிரிைக்கின்றனர்; அது உைபகங்கிலும் ஒரு பபரி  பபோதுச் சுகோதோரப்பிரச்சலன ோக உள்ளது. 

உைபகங்கிலும் உள்ள 1 முதல் 24 வ துக்குட்பட்ட குைந்லதகள் ைற்றும் இலளஞர்களின் இறப்புக்கோன முக்கி  

கோரெங்களில் நீரில் மூழ்குவதும் ஒன்பறன உள்ளது. 

8. ‘போை ரக்ஷோ’ என்ற பச லில  அறிமுகப்படுத்தி  நடுவண் அலைச்சகம் எது? 
அ. ஆ ுஷ் அலமச்சகம்  ஆ. தபண்கள் & குழந்லதகள் யமம்போட்டு அலமச்சகம் 

இ. சட்டம் & நீதி அலமச்சகம் ஈ. சுகோதோர & குடும்பநை அலமச்சகம் 
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✓ அகிை இந்தி  ஆயுர்யவத நிறுவனத்தில் (AIIA) சிறோர்களுக்கோன தடுப்பூசி லை த்லத நடுவண் ஆயுஷ் அலைச்சர் 

சர்போனந்தோ யசோயனோவோல் திறந்து லவத்தோர். ஆயுர்யவதத்தின்மூைம் சிறோர்களுக்கோன தடுப்பு நைவோழ்வு குறித்து 

பபற்யறோரிலடய  விழிப்புெர்லவ ஏற்படுத்த, ‘போை ரக்ஷோ’ பச லில யும் அலைச்சர் அறிமுகம் பசய்து லவத்தோர். 

சிறோர்களின் நைம் ைற்றும் யநோப திர்ப்பு ஆற்றலில் ஏற்படும் தோக்கம் குறித்து பபற்யறோர்களிடமிருந்து கருத்துக்கலள 

இந்தச் பச லி யசகரிக்கும். 

9. ‘வி த்தகு இந்தி ோ கோர்கில் ைரோத்தோன் ைற்றும் சுற்றுைோ விைோ, 2022’ஐ நடத்தி  நகரம் எது? 
அ. சிம்ைோ 

ஆ. மணோைி 

இ. கோோ்கிை்  

ஈ. ஸ்ரீநகோ் 

✓ இரண்டு நோள் நவடதபறும், ‘ைடோக் சுற்றுைோ விைோ–2022’ கோர்கில் ைோவட்டத்தில் சமீபத்தில் பதோடங்கி து. கோர்கில் 

ைோவட்டத்தின் போரம்பரி ம் ைற்றும் கைோச்சோரத்லத உைகுக்கு எடுத்துலரக்கும் வலகயில் பை கைோச்சோர நிகழ்ச்சிகள் 

ஏற்போடு பசய் ப்படும். இந்த நிகழ்ச்சியில், ‘வி த்தகு இந்தி ோ கோர்கில் ைரோத்தோன் யபோட்டியும்’ பதோடங்கப்பட்டது. 

போரம்பரி  உெவரங்குகள், குதிலர யபோயைோ, வில்வித்லத உள்ளிட்ட போரம்பரி  விலள ோட்டுகளின் கோட்சிக்கும் 

ஏற்போடு பசய் ப்பட்டிருந்தது. வரும் பசப்டம்பரில் ஜோன்ஸ்கோர் திருவிைோ நலடபபறவுள்ளது. 

10. தூ  போல் ைற்றும் பதப்படுத்தப்பட்ட போலுக்கு விதிக்கப்பட்டுள்ை சரக்கு ைற்றும் யசலவ வரி (GST) % எவ்வளவு? 
அ. 0%  

ஆ. 5% 

இ. 12% 

ஈ. 18% 

✓ தூ  போல் ைற்றும் பதப்படுத்தப்பட்ட போலுக்கு சரக்கு ைற்றும் யசலவகள் வரியில் (GST) முழுலை ோக விைக்கு 

அளிக்கப்பட்டுள்ளது என்று அரசு அண்லையில் பதளிவுபடுத்தியுள்ளது. பபட்டியில் அலடக்கப்பட்டலவ தவிர யவறு 

வடிவங்களில் விற்கப்படுகிற தயிர் ைற்றும் யைோர் உள்ளிட்ட பிற போல் பபோருட்களுக்கும் GSTஇல் இருந்து விைக்கு 

அளிக்கப்படும். உ ர்பவப்பநிலைபகோண்டு பதப்படுத்தப்பட்டு, போக்பகட்டில் அலடக்கப்பட்ட போல் பபோருட்களுக்கு 5% 

GST பபோருந்தும். 

 

செய்தித்தாள் நடப்பு நிகழ்வுகள்  

1. சிஎஸ்ஐஆர் முதல் பபண் தலைலை இ க்குநரோக தமிைகத்தின் கலைச்பசல்வி நி ைனம்! 

இந்தி ோவின் உ ர்அறிவி ல் பதோழில் ஆரோய்ச்சி ஆய்வு நிறுவனைோன சிஎஸ்ஐஆர்-இன் முதல் பபண் தலைலை 

இ க்குநரோக தமிழ்நோட்லடச் யசந்த கலைச்பசல்வி நி மிக்கப்பட்டுள்ளோர்.  

நோடு முழுவதும் உள்ள 38 ஆரோய்ச்சி நிறுவனங்களுடன் பச ல்படும் அறிவி ல் ைற்றும் பதோழில்துலற ஆரோய்ச்சி 

கூட்டலைப்லப (சிஎஸ்ஐஆர்) வழிநடத்தும் முதல் பபண் தலைலை இ க்குநரோக தமிைகத்லதச் யசர்ந்த மூத்த 

விஞ்ஞோனி நல்ைதம்பி கலைச்பசல்வி நி மிக்கப்பட்டோர். தமிழ்நோட்டின் திருபநல்யவலி ைோவட்டத்தில் உள்ள ஒரு 

சிறி  நகரைோன அம்போசமுத்திரத்தில் அவர் தனது பள்ளிப்படிப்லப தமிழ்வழியில் பயின்றோர். 
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2. ஈரநிைங்கள் - இ ற்லக சுத்திகரிப்பு நிலை ங்கள்! 

நிைவோழ் சூைல் ைண்டைத்துக்கும், நீர்வோழ் சூைல் ைண்டைத்துக்கும் இலடய  அலைந்துள்ள ஈரநிைங்கள் இ ற்லக 

சுத்திகரிப்பு நிலை ங்களோகத் திகழ்கின்றன. இலவ உைகின் பல்லுயிர்த் தன்லைல ப் போதுகோப்பதிலும் முக்கி  

பங்கு வகிக்கின்றன. 

உைகின் பைோத்தப்பரப்பளவில் 6 சதவீதயை ஈரநிைங்கள் உள்ளன. 40% தோவர & விைங்கின உயிரினங்களுக்கு 

இலவ இருப்பிடைோக உள்ளன. கோடுகள் பபருைளவில் கோர்பன்-லட-ஆக்லசடு வோயுலவ உள்ளிழுத்து ஆக்சிஜலன 

பவளிய ற்றி புவியின் நுலரயீரைோகச் பச ல்படுகின்றன. 

அயதயபோன்று, நீரில் விரவியுள்ள வண்டல் படிவுகள், திண்ை ைோசுக்கலள வடிகட்டி சுத்திகரிக்கும் ஈரநிைங்கலளப் 

‘புவியின் சிறுநீரகங்கள்’ (இ ற்லக சுத்திகரிப்பு நிலை ங்கள்) எனைோம். பவள்ளப்பபருக்கின்யபோது நுலரப்பஞ்சு 

யபோன்று பச ல்பட்டு அதிகப்படி ோன பவள்ளநீலர உறிஞ்சி போதிப்லபக் குலறப்பதில் ஈர நிைங்கள் முக்கி  பங்கு 

வகிக்கின்றன. 

ஐநோ கருத்துப்படி, கடந்த 50 ஆண்டுகளில் 35% ஈரநிைங்கள் அழிந்துள்ளன. ஈரநிைங்கலளப் போதுகோக்க கடந்த 

1971-ஆம் ஆண்டு ஈரோனின் இரோம்சர் நகரில் ஒப்பந்தம் லகப ோப்பைோனது. இதில் 172 நோடுகள் இரோம்சர் 

ஒப்பந்தத்லத ஏற்றுக்பகோண்டுள்ளன. இந்த ஒப்பந்தத்தில் கடந்த 1982-ஆம் ஆண்டு பிப்.1-ஆம் யததி இந்தி ோ 

லகப ோப்பமிட்டது. 

இரோம்சர் ஒப்பந்தப் பட்டி லில் 9 தகுதிகளின் அடிப்பலடயில் யசர்க்கப்படும் ஈரநிைங்கள் சர்வயதச அளவில் 

அங்கீகோரம் பபறுகின்றன. உைகில் இதுவலர 2,455 ஈரநிைங்கள் இப்பட்டி லில் யசர்க்கப்பட்டுள்ளன. 

இந்தி ோவின் பைோத்தப்பரப்பில் ஈரநிைங்களின் பரவல் 4 .6 சதவீதைோகும். யைற்கு வங்கத்தின் சுந்தரவனக்கோடுகள் 

(பரப்பு 4,230 ச.கி.மீ.) இந்தி ோவின் மிகப்பபரி  ஈரநிைப்பகுதி ோகும். தமிைகத்திலிருந்து பள்ளிக்கரலெ சதுப்பு 

நிைம், கரிக்கிலி பறலவகள் சரெோை ம், பிச்சோவரம் அலை ோத்திக் கோடுகள், மிய ோரத்தின் போைோ சதுப்பு நிைம், 

ைத்தி  பிரயதசத்தின் சக் ோசோகர் ஏரி ஆகி  6 ஈரநிைங்கள் இரோம்சர் பட்டி லில் யசர்க்கப்பட்டுள்ளதோக கடந்த 

ஜூலை 26-ஆம் யததி அறிவிக்கப்பட்டது. 

இலதத்பதோடர்ந்து, கடந்த ஆக.3-ஆம் யததி யகோவோவின் நந்தோ ஏரி, கர்நோடகத்தின் ரங்கண்ெோதிட்டு பறலவகள் 

சரெோை ம், ைத்தி  பிரயதசத்தின் சிர்பூர் ஏரி, ஒடி ோ ைகோநதியின் சட்யகோசி ோ பள்ளத்தோக்கு ைற்றும் 

தமிைகத்திலிருந்து 6 ஈரநிைங்களும் இப்பட்டி லில் இடம்பபற்றதன்மூைம் இந்தி ோவில் இரோம்சர் அங்கீகோரம் பபற்ற 

சதுப்புநிைங்களின் எண்ணிக்லக 64-ஆக உ ர்ந்துள்ளது. பதற்கு ஆசி  நோடுகளில் அதிக அளவிைோன இரோம்சர் 

ஈர நிைங்கலள இந்தி ோ பபற்றுள்ளது. 

ஈர நிைங்களின் வலககள் 

இ ற்லக ோக உருவோனலவ 

ஆறுகள் 

ஏரிகள் 

குளங்கள் 

சதுப்பு நிைங்கள்  

அலை ோத்திக் கோடுகள் 

பவளப்போலறகள்

ைனிதரோல் உருவோக்கப்பட்டலவ 

நீர்த்யதக்கங்கள் 

விலளநிைங்கள் 

உப்பளம் 

மீன்வளர்ப்புக் குளங்கள்

ைோநிைங்கள் ஈரநிைங்களின் பரப்பு (பெக்யடர்) 

குஜரோத் - 34,74,950 

ஆந்திர பிரயதசம் - 14,47,133 
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உத்தர பிரயதசம் - 12,42,530 

யைற்கு வங்கம் - 11,07,097 

ைகோரோஷ்டிரம் - 10,14,522 

தமிழ்நோடு - 9,02,534 

சிறப்பம்சங்கள் 

1. வடிகட்டி ோக பச ல்பட்டு நீலரச் சுத்திகரித்தல் 

2. வட ைற்றும் குலறவோன ைலைப்பபோழிவு கோைங்களில் நீர்ப்போதுகோப்லப உறுதிபசய்தல் 

3. நீர்சுைற்சி, கோர்பன் சுைற்சி ைற்றும் லநட்ரஜன் சுைற்சில த் பதோடர்ந்து இ ங்கச்பசய்தல் 

4. பிற சூைல் ைண்டைங்கலளக் கோட்டிலும் ஈரநிை சூைல் ைண்டைங்கள் கூடுதல் ைதிப்புலட ன 

5. பல்லுயிர்த்தன்லைல ப் போதுகோத்தல் 

6. உெவுச்சங்கிலித்பதோடலர உறுதிபசய்தல் 

7. கோைநிலை ைோற்றத்தோல் ஏற்படும் இடர்ப்போடுகலளத் தணித்தல் 

8. உள்ளூர் சமூகங்களுக்கு பபோருளோதோர யைம்போட்டுக்கோன வோய்ப்லப வைங்குதல் 

9. வைலச பறலவகளுக்கு தங்கும் விடுதிகளோகச் பச ல்படுதல் 

10. ைண்ெரிப்லபத் தடுத்தல் 

11. பு ல் ைற்றும் சுனோமி யபோன்ற கடயைோரப் யபரிடர் போதிப்லப தணிப்பதில் அலை ோத்திக் கோடுகள் முக்கி ப் பங்கு 

வகிக்கின்றன. 

எதிர்பகோள்ளும் அச்சுறுத்தல்கள்... 

1. கழிவுநீர் பவளிய ற்றத்தோல் ஏற்படும் ைோசுபோடு 

2. அ ல் இனத்தோவரங்கள் ைற்றும் விைங்குகளின் பரவல் 

3. ஆக்கிரமிப்பு நடவடிக்லககள் 

4. கட்டட இடிபோட்டு கழிவுகள் ைற்றும் குப்லபகள் பகோட்டப்படுதல் 

5. ஈரநிைங்களில் வோழும் உயிரினங்கலள யவட்லட ோடுதல் 

6. நீர்நிலையின் யைற்பரப்பில் போசி படர்தல் 

7. அதிகளவிைோன மீன்பிடிப்பு 

8. கடல் நீரின் பவப்பநிலை அதிகரிப்போல் பவளப்போலறகள் சிலதவலடதல் 

தமிழ்நோட்டின் ஈரநிைங்கள் (இரோம்சர் பட்டி லில்) 

1. யகோடி க்கலர பறலவகள் சரெோை ம், நோகப்பட்டினம் - 38,500 பெக்யடர் 

2. பள்ளிக்கரலெ சதுப்புநிைம், பசன்லன - 1,248 பெக்யடர் 

3. கரிக்கிலி பறலவகள் சரெோை ம், பசங்கல்பட்டு - 58 பெக்யடர் 

4. பிச்சோவரம் அலை ோத்திக் கோடுகள், கடலூர் - 1,479 பெக்யடர் 
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5. கூந்தன்குளம் பறலவகள் சரெோை ம், திருபநல்யவலி - 72 பெக்யடர் 

6. யவடந்தோங்கல் பறலவகள் சரெோை ம், பசங்கல்பட்டு - 40 பெக்யடர் 

7. யவம்பனூர் ஈரநிைம், கன்னி ோகுைரி - 20 பெக்யடர் 

8. பவள்யளோடு பறலவகள் சரெோை ம், ஈயரோடு - 77 பெக்யடர் 

9. உத ைோர்த்தோண்டபுரம் பறலவகள் சரெோை ம், திருவோரூர் - 44 பெக்யடர் 

10. ைன்னோர் வலளகுடோ உயிர்க்யகோளக்கோப்பகம், இரோைநோதபுரம் - 52,672 பெக்யடர் 
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1. `4.3 இலட்சம் க ோடி மதிப்புள்ள 5G அலலக் ற்லை ளின் ____Ghz-க் ோன இந்தியோவின் மி ப்பெரிய 

அலலக் ற்லை ஏலம் சமீெத்தில் ப ோடங்கியது. 
அ. 1.2 ஜிகாஹொ்ட்ஸ் 

ஆ. 12 ஜிகாஹொ்ட்ஸ் 

இ. 7.2 ஜிகாஹொ்ட்ஸ் 

ஈ. 72 ஜிகாஹொ்ட்ஸ்  

✓ `4.3 இலட்சம் க ோடி மதிப்பிலோன 72 ஜி ோபெர்ட்ஸ் 5ஜி அலலக் ற்லை ளுக் ோன இந்தியோவின் மி ப்பெரிய 

அலலக் ற்லை ஏலம் சமீெத்தில் ப ோடங்கியது. ரிலலயன்ஸ் ஜிகயோ, ெோரதி ஏர்படல், க ோடகெோன் ஐடியோ மற்றும் 

ப ௌ ம் அ ோனியின் அ ோனி நிறு னத்தின் ஒரு பிரிவு 5ஜி அலலக் ற்லை ஏலத்தில் ெங்க ற்கின்ைன. ெல்க று 

 ோழ் (600 பம ோ பெர்ட்ஸ், 700 பம ோ பெர்ட்ஸ், 800 பம ோ பெர்ட்ஸ், 900 பம ோ பெர்ட்ஸ், 1800 பம ோ 

பெர்ட்ஸ், 2100 பம ோ பெர்ட்ஸ், 2300 பம ோ பெர்ட்ஸ்), இலட (3300 பம ோ பெர்ட்ஸ்) மற்றும் உயர் (26 

ஜி ோபெர்ட்ஸ்) அலல ரிலச ளில் அலலக் ற்லை ஏலம் நடத் ப்ெடுகிைது. 

2. உலகின் ெரெரப்ெோன மு ல் இருெது  ோனூர்தி நிலலயங் ளின் ACI ெட்டியலில் 13ஆம் இடத்தில் உள்ள இந்திய 

 ோனூர்தி நிலலயம் எது? 
அ. இந்திரா காந்தி பன்னாட்டு வானூா்தி நிலையம், புது திை்ைி  

ஆ. ஹென்லன பன்னாட்டு வானூா்தி நிலையம் 

இ. ெத்ரபதி ெிவாஜி பன்னாட்டு வானூா்தி நிலையம், மும்லப 

ஈ. ஹகம்பபஹகௌடா பன்னாட்டு வானூா்தி நிலையம், ஹபங்களூரு 

✓ ஏர்கெோர்ட்ஸ்  வுன்சில் இன்டர்கநஷனல் (ACI) உலகின் ெரெரப்ெோன மு ல் 20 விமோன நிலலயங் ளின் ெட்டியலல 

ப ளியிட்டுள்ளது. ெோர்ட்ஸ்ஃபீல்ட்-ஜோக்சன் அட்லோண்டோ ென்னோட்டு  ோனூர்தி நிலலயம் இந்தப் பட்டியலில் 

முதலிடத்தில் உள்ளது. அவ்வானூர்தி நிலையம் அமெரிக்காவில் உள்ளது. பட்டியலின் முதல் ஏழு வானூர்தி 

நிலையங்களும் அபமரிக் ோவில் அலமந்துள்ளது ோன். மு ல் 20  ோனூர்தி நிலலயங் ள், 2021இல், உல ளோவிய 

கெோக்கு ரத்தில் 19 ச வீ த்திலனக் ப ோண்டுள்ளன. புது தில்லியில் உள்ள இந்திரோ  ோந்தி ென்னோட்டு  ோனூர்தி 

நிலலயம் இந் ப் ெட்டியலில் 13ஆ து இடத்ல ப் பிடித்துள்ளது. 

3. இந்திய ரோணு த்திற்கு உள்நோட்டிகலகய உரு ோக் ப்ெட்ட விலர ோ  எதிர்விலனயோற்றும் கெோர்  ோ னத்ல  

 ழங்கிய நிறு னம் எது? 
அ. TATA அதிநவீன அலமப்பு  

ஆ. பாரத் மின்னணு நிறுவனம் 

இ. ெிந்துஸ்தான் ஏபராநாட்டிக்ஸ் ைிட் 

ஈ. DRDO 

✓ TATA அட் ோன்ஸ்டு சிஸ்டம்ஸ் ஆனது இந்திய இரோணு த்திற்கு உள்நோட்டிகலகய உரு ோக் ப்ெட்ட விலர ோ  

எதிர்விலனயோற்ைக் கூடிய கெோர்  ோ னத்ல   ழங்கியுள்ளது. இந்  ரோணு   ோ னங் ள் அலனத்து  ோனிலல 

மற்றும் அலனத்து நிலப்ெரப்பு ளிலும் க சத்தின் கெோர்த்திைலன அதி ரிக்கும். கமலும் கமம்ெட்ட ெோது ோப்லெ இது 

 ழங்கும். இவ் ோ னத்தின் அறிமு ம், இந்திய ரோணு த்தின் பசயல்ெோட்டுத் திைலன பமன்கமலும் கமம்ெடுத்தும் 

என்று கூைப்ெடுகிைது. 
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4. 2022 - உல   ல்லீரல் அழற்சி நோளுக் ோனக்  ருப்பெோருள் என்ன? 
அ. Leaving No one Behind. 

ஆ. Hepatitis can’t wait.  

இ. One dies every 30 seconds. 

ஈ. Ramping up Healthcare. 

✓ உல   ல்லீரல் அழற்சி நோளோனது ஒவ்க ோர் ஆண்டும் ஜூலல.28 அன்று  ல்லீரல் அழற்சியின்  ோக் ம் குறித்  

விழிப்புணர்ல  ஏற்ெடுத்துகிைது. “Hepatitis can’t wait -  ல்லீரல் அழற்சி  ோத்திரோது” என்ெது நடப்பு 2022ஆம் 

ஆண்டில்  ரும் உல   ல்லீரல் அழற்சி நோளுக் ோனக்  ருப்பெோருள் ஆகும்.  ல்லீரல் அழற்சி ப ோடர்ெோன கநோயோல் 

ஒவ்ப ோரு 30 வினோடிக்கும் ஒரு ர் இைக்கிைோர். 

✓  ல்லீரல் அழற்சி B தீநுண்மத்ல  (HBV)  ண்டுபிடித்து, அந் த் தீநுண்மத்திற்கு கநோய்  ண்டறி ல் ெரிகசோ லன 

மற்றும்  டுப்பூசிலய உரு ோக்கிய கநோெல் ெரிசு பெற்ை அறிவியலோளர் டோக்டர் ெோரூச் பிளம்பெர்க்கின் பிைந் நோள் 

என்ெ ோல் ஜூலல.28ஆம் க தி க ர்ந்ப டுக் ப்ெட்டது. 

5. 2022 - உல  இலளகயோர் திைன் ள் நோளுக் ோனக்  ருப்பெோருள் என்ன? 

அ. Transforming Youth Skills for the Future  

ஆ. Reimagining Youth Skills Post Pandemic 

இ. Learning to Learn for Life and Work 

ஈ. Skills Development to Improve Youth Employment 

✓ 2014ஆம் ஆண்டு ஐநோ பெோதுச்சலெயின் கெரறிவிப்பிற்குப் பிைகு ஒவ்க ோர் ஆண்டும் ஜூலல.15ஆம் க தி அன்று 

உல  இலளகயோர் திைன் ள் நோள் ப ோண்டோடப்ெடுகிைது. “Transforming Youth Skills for the Future” என்ெது நடப்பு 

2022ஆம் ஆண்டில்  ரும் உல  இலளகயோர் திைன் ள் நோளுக் ோனக்  ருப்பெோருளோகும். க லல ோய்ப்பு, நல்ல 

க லல மற்றும் ப ோழில்முலனவு ஆகிய ற்றுக் ோன திைன் ளுடன் இலளகயோர் லள உரு ோக்கு ல  

கநோக் மோ க் ப ோண்டு இந்  நோள் ப ோண்டோடப்ெடுகிைது. 

6. ‘உல  இயற்ல  ெோது ோப்பு நோள்’ ப ோண்டோடப்ெடுகிை க தி எது? 
அ. ஜூலை.28  

ஆ. ஜனவாி.28 

இ. அக்படாபா்.28 

ஈ. மாா்ெ்.28 

✓ இயற்ல   ளங் ளின் முக்கியத்து ம் குறித்து மக் ளிலடகய விழிப்புணர்ல  ஏற்ெடுத்து  ற் ோ  ஒவ்க ோர் 

ஆண்டும் ஜூலல.28ஆம் க தியன்று உல  இயற்ல  ெோது ோப்பு நோள் ப ோண்டோடப்ெடுகிைது. “Forests and 

Livelihoods: Sustaining People and Planet” என்ெது நடப்பு 2022ஆம் ஆண்டில் ப ோண்டோடப்ெட்ட உல  இயற்ல  

ெோது ோப்பு நோளுக் ோனக்  ருப்பெோருளோகும். IUCN ஆனது மனி  நட டிக்ல  ள் மற்றும் சுற்றுச்சூழலில் அ ற்றின் 

 ோக் த்ல க்  ண் ோணித்து  ருகிைது. 

7. சதுப்புநில சுற்றுச்சூழலலக்  ோப்ெ ற் ோன உல  நோள்  லடப்பிடிக் ப்ெடுகிை க தி எது? 
அ. ஜூலை.26   ஆ. ஆகஸ்ட்.26 

இ. ஹெப்டம்பா்.26  ஈ. ஜனவாி.26 
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✓ சதுப்புநில சுற்றுச்சூழலலப் ெோது ோப்ெ ற் ோன உல  நோள் ஒவ்க ோர் ஆண்டும் ஜூலல.26ஆம் க தி அன்று 

ப ோண்டோடப்ெடுகிைது.  னித்து ம் மிகுந்  சுற்றுச்சூழலலமப்ெோன சதுப்புநிலங் ளின் முக்கியத்து த்ல ப் ெற்றிய 

விழிப்புணர்ல  ஏற்ெடுத்து ல  இந்  நோள் கநோக் மோ க் ப ோண்டுள்ளது. இந்  உல  நோள், 2015ஆம் ஆண்டில் 

ஐநோ  ல்வி, அறிவியல் மற்றும்  லோச்சோர அலமப்பின் (UNESCO) பெோது தீர்மோனத்தினோல் ஏற்றுக்ப ோள்ளப்ெட்டது. 

8. இங்கிலோந்தின் லீபசஸ்டர் கிரிக்ப ட் லம ோனத்திற்கு எந்  இந்திய கிரிக்ப ட் வீரரின் பெயர் சூட்டப்ெட்டுள்ளது? 
அ. கபிை் பதவ் 

ஆ. சுனிை் கவாஸ்கா்  

இ. ெெ்ெின் ஹடண்டுை்கா் 

ஈ. மபகந்திர ெிங் பதானி 

✓ இங்கிலோந்தின் லீபசஸ்டர் கிரிக்ப ட் லம ோனத்திற்கு இந்திய கிரிக்ப ட் வீரரும், முன்னோள் க ப்டனுமோன சுனில் 

  ோஸ் ரின் பெயர் சூட்டப்ெட்டுள்ளது. 10,000 ரன் லள எடுத்  மு ல் கிரிக்ப ட் வீரர் மற்றும் அதி  ச ம் (34) 

அடித்  ர் என்ை சோ லனலயயும் அ ர் ெலடத்துள்ளோர். 1983 உல க்க ோப்லெலய ப ன்ை இந்திய அணியிலும் 

அ ர் இடம்பிடித்திருந் ோர். ஐக்கிய அபமரிக் ோவின் (USA) ப ன்டக்கி ெகுதியில் சுனில்   ோஸ் ர் பெயரில் மற்பைோரு 

லம ோனம் அலமந்துள்ளது. 

9. ‘ஹிம் டிகரோன்-ஏ-க ோன்’ என்ை திட்டத்ல  அறிமு ப்ெடுத்திய இந்திய ஆயு ப்ெலட எது? 
அ. இந்திய வான்பலட 

ஆ. இந்திய கடற்பலட 

இ. இந்திய இராணுவம்  

ஈ. இந்திய கடபைார காவை்பலட 

✓ இந்திய டிகரோன் கூட்டலமப்புடன் இலணந்து, ‘ஹிம் டிகரோன்-ஏ-க ோன்’ என்ை திட்டத்ல  இந்திய இரோணு ம் 

ப ோடங்கியுள்ளது. இந் த் திட்டம் ப ோழிற்துலை,  ல்வியோளர் ள், பமன்பெோருள் உரு ோக்குநர் ள் மற்றும் டிகரோன் 

உற்ெத்தியோளர் ள் உட்ெட அலனத்து ெங்கு ோரர் லளயும் ஒன்றிலணக்கிைது. 

✓ இந்தியோவின் டிகரோன் சூழலலமப்புக் ோன இந்திய இரோணு த்தின் இந்  ஆ ரவு, ‘உல ளவில் கிலடக்கும் 

சிைந்  ற்லை’விட, ‘உள்நோட்டில் கிலடப்ெது கமலோனல ’ என்ை ப ோள்ல யின் அடிப்ெலடயில் அலமந்துள்ளது. 

10. ‘புது தில்லி ென்னோட்டு நடு ர் லமயத்தின்’ புதிய பெயர் என்ன? 
அ. பாரத் பன்னாட்டு நடுவா் லமயம் 

ஆ. இந்திய பன்னாட்டு நடுவா் லமயம்  

இ. பிரதமா் நடுவா் லமயம் 

ஈ. ஆத்மநிா்பா் நடுவா் லமயம் 

✓ நடு ணரசு, மக் ளல யில், ‘புது தில்லி ென்னோட்டு நடு ர் லமயம் (திருத் ) மகசோ ோ, 2022’ஐ முன்ல த் து. புது 

தில்லி ென்னோட்டு நடு ர் லமயச் சட்டம், 2019ஐ திருத் , சட்ட அலமச்சர் கிரண் ரிஜ்ஜு மகசோ ோல  முன்ல த் ோர். 

இது ந ர அளவிலோன கநோக் த்திற்குப்ெதிலோ , ெரந்  நோடு அளவிலோன கநோக் த்ல   ழங்கு  ற் ோ , அந்நடு ர் 

லமயத்ல , ‘இந்திய ென்னோட்டு நடு ர் லமயம்’ என மறுபெயரிட எண்ணுகிைது. 
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செய்தித்தாள் நடப்பு நிகழ்வுகள்  

1. ப ோந் ல  அ ழோய்வில் 74 சூது ெ ள மணி ள்  ண்படடுப்பு 

ப ோந் ல  அ ழோய்வில் முதுமக் ள்  ோழிக்குள் 74 சூது ெ ள மணி ள்  ண்படடுக் ப்ெட்டுள்ளன. 

சி  ங்ல  மோ ட்டம், திருப்பு னம் அருக  கீழடி, அ ரம், ப ோந் ல , மணலூர் ஆகிய ெகுதி ளில் எட்டோம்  ட்ட 

அ ழோய்வுப்ெணி ள் நலடபெற்று  ருகின்ைன. ப ோந் ல யில் நலடபெற்று  ரும் அ ழோய்வுப் ெணியில் இது லர 

57 முதுமக் ள்  ோழி ள் எடுக் ப்ெட்டுள்ளன. அ ற்றுள் ஒரு  ோழியினுள் அடர்சி ப்பு நிைமுலடய 74 சூது ெ ள 

மணி ள் உள்ளன. ெழங் ோலத்தில் இைந்  ர் லள  ோழியுனுள் ல த்து புல க்கும்கெோது, அ ர் ள் ெயன்ெடுத்திய 

பெோருள் லளயும் ல த்து புல ப்ெது  ழக் ம். அந்  ல யில்,  ற்கெோது  ண்படடுக் ப்ெட்டுள்ள சூது ெ ள 

மணி ளும் ல க் ப்ெட்டிருக் லோம். இல  அலனத்தும் 3 பசமீ நீளமுள்ள ெ ளமணி ள். இ லன இைந்  ர் 

மோலலயோ  அணிந்திருக் லோம் என ப ோல்லியலோளர் ள் ப ரிவித் னர். 

 

2. பசஸ் ஒலிம்பியோட் நிலைவு: 17 இந்தியர் ளுக்கு ெ க் ம் 

மோமல்லபுரத்தில் நடந்  44ஆ து பசஸ் ஒலிம்பியோட் கெோட்டியில் பமோத் ம் 17 இந்தியர் ள் ெ க் ம் ப ன்றுள்ளனர். 

இதில் 2 கெருக்கு  னிநெர்  ங் ம், ஒரு ப ள்ளி,  லோ 4 ப ண் லம், அணி ள் சோர்பில் 10 கெருக்கு ப ண் லம் 

என 17 ெ க் ங் ள் அடங்கும். 

 மிழ்நோடு அரசு, சர் க ச பசஸ் கூட்டலமப்பு (FIDE), அகில இந்திய பசஸ் கூட்டலமப்பு (AICFI) சோர்பில் `100 க ோடி 

பசலவில் பசஸ் ஒலிம்பியோட் கெோட்டி ள் மோமல்லபுரம் கெோர் ெோயிண்ட் பஷரட்டன் கெோட்டலில்  டந்  ஜூலல 

28ஆம் க தி ப ோடங்கியது. 

ஓென் பிரிவில் 187, ம ளிர் பிரிவில் 162 நோடு லளச் கசர்ந்  ஈராயிரத்துக்கும் கமற்ெட்ட வீரர், வீரோங் லன ள் 

ெங்க ற்ைனர். பமோத் ம் 11 சுற்று ஆட்டங் ள் நலடபெற்ைன. நிலைவு நோளோன பசவ் ோய்க்கிழலம 11-ஆம் சுற்று 

ஆட்டங் ள் ெரெரப்ெோ  நலடபெற்ைன. ஓென் பிரிவில் உஸ்பெகிஸ் ோன், ஆர்மீனியோ, இந்திய பி அணி ள் முலைகய 

 ங் ம், ப ள்ளி, ப ண் லம் ப ன்ைன. 

ம ளிர் பிரிவில் உக்லரன், ஜோர்ஜியோ, இந்திய ஏ அணி ள் முலைகய  ங் ம், ப ள்ளி, ப ண் லம் ப ன்ைனர். 

இந்திய பி, ஏ அணி ளுக்கு ப ண் லம்: 

இந்திய பி அணியில் அதிென், குக ஷ், பிரக்ஞோனந் ோ, நிெோல் சரீன், பரௌனக் சத் ோனி இடம்பெற்றிருந் னர். 

இந்திய ம ளிர் ஏ அணியில் ெரி ோ துகரோண ல்லி, ப ோகனரு ெம்பி, ஆர் ல ஷோலி, ெக்தி குல் ர்னி,  ோன்யோ 

சச்க வ் இடம் பெற்றிருந் னர். அ ர் ள் அலன ருக்கும் ப ண் லப்ெ க் ங் ள்  ழங் ப்ெட்டன. 

குக ஷ், நிெோல் சரீனுக்கு  ங் ம்: 

விலளயோட்டு வீரர் ளின் ப ற்றி, கரட்டிங் அடிப்ெலடயில்  ழங் ப்ெடும்  னிநெர் ெ க் ங் ளில் இந்திய இளம் 

வீரர் ள் டி குக ஷ், நிெோல் சரீன் ஆகிகயோர்  ங் ம் ப ன்ைனர். ஏ அணி வீரர் அர்ஜுன் எரில சி ப ள்ளியும் பி 

அணி வீரர் பிரக்ஞோனந் ோ ப ண் லமும் ப ன்ைனர். ம ளிர் பிரிவில்  ோன்யோ சச்க வ், திவ்யோ க ஷ்முக், ஆர் 

ல ஷோலி ப ண் லம் ப ன்ைனர். 

 

3. `25 க ோடியில் ஒலிம்பிக்  ங் க ட்லட திட்டம்: மு ல் ர் மு   ஸ்டோலின் அறிவிப்பு 

ஒலிம்பிக் கெோட்டி ளில் ெ க் ம் ப ல்லும்  ல யில் விலளயோட்டு வீரர் லள உரு ோக் , ̀ 25 க ோடியில் ஒலிம்பிக் 

 ங் க ட்லட திட்டம் பசயல்ெடுத் ப்ெடும் என்று மு ல் ர் மு   ஸ்டோலின் அறிவித் ோர். 

ஒலிம்பிக்  ங் க ட்லட:  மிழ்நோட்டில் உல த் ரம் ோய்ந்  விலளயோட்டு வீரர் ள், ஒலிம்பிக் ெ க் ங் ள் 

ப ல்க ோலர உரு ோக்கும் பெோருட்டு “ஒலிம்பிக்  ங் க ட்லட” என்ை திட்டம் `25 க ோடியில் நலடமுலைப்ெடுத்  
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-ப்ெடவுள்ளது. இ ன்ெடி, ஐம்ெது விலளயோட்டு வீரர் ள் க ர்வுபசய்யப்ெட்டு, நோன்கு ஆண்டு ளில் அ ர் ளின் 

திைன் லள கமம்ெடுத்  `60 க ோடி பசலவுபசய்யப்ெடும். 

இந்தியோவின் மு ல் சர் க ச மோஸ்டர் ஆகரோனுக்கு ப ௌர ம் 

பசஸ் ஒலிம்பியோட் நிலைவு விழோவில், இந்தியோவின் மு ல் பசஸ் சர் க ச மோஸ்டர் மோனு ல் ஆகரோன் 

ப ௌரவிக் ப்ெட்டோர். 

 

4. 44ஆ து பசஸ் ஒலிம்பியோட் நிலைவு: ெங்க ரியிடம் FIDE ப ோடி ஒப்ெலடப்பு 

சர் க ச பசஸ் கூட்டலமப்பின் ப ோள்ல  விளக் ப்ெோடலுடன் 44ஆ து பசஸ் ஒலிம்பியோட் விழோ நிலைவுபெற்ைது. 

அ லனத் ப ோடர்ந்து பசஸ் கெோட்டியின் அலடயோளமோ  ப ோண்டு ரப்ெட்ட தீப்ெந் ம் அலணக் ப்ெட்டது. 

முன்ன ோ  சர் க ச பசஸ் கூட்டலமப்பின் ப ோடி ெங்க ரி நோட்டிடம் ஒப்ெலடக் ப்ெட்டது. 45ஆ து பசஸ் 

ஒலிம்பியோட் கெோட்டி ெங்க ரியில் நலடபெைவுள்ளது. 

 

5. திைலமயோன  லலலமத்து  திட்டம் 

2022 ஜுலலயில், இந்திய  ோன்ெலட, எகிப்திய  ோன்ெலடயுடன் இலணந்து, ல கரோ கமற்கு  ோன்ெலட  ளத்தில் 

உள்ள ஆயு ப்ெள்ளியில் ஒருமோ  ோல கூட்டுப்ெயிற்சியில் ஈடுெட்டன. இருநோட்டுப் ெலட ளின் கெோர்  ோனூர்தி ளு 

-க்கு இலடகய, மு ன்முலையோ  இக்கூட்டுப்ெயிற்சி நடத் ப்ெட்டது. இந்திய  ோன்ெலடயின், கெோர் ந்திர உத்தி ள் 

மற்றும்  ோன்ெலட கெோர் ந்திர கமம்ெோட்டு நிறு னத்தின் மூன்று சுக ோய்-30 ர  MKI  ோனூர்தி ள் இதில் 

இடம்பெற்ைன. கமலும், கெோர்  ோனூர்தி ளின் ெயிற்றுவிப்ெோளர் அறு ர் நி ழ்ச்சியில் ெங்க ற்ைனர். 
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1. அண்மைச் செய்திகளில் இடம்செற்ற V பிரணவ் என்பாருடன் ச ொடர்புடடய விடையொட்டு எது? 
அ. துப்பாக்கி சுடுதல் 

ஆ. சதுரங்கம்  

இ. பளு துூக்குதல் 

ஈ. தடகளம் 

✓ சென்டைடயச் செர்ந்  செஸ் வீரர் V பிரணவ் ருசேனியொவில் நடந்  செொட்டியில் செற்றிசெற்று இந்தியொவின் 

75ஆெது கிரொண்ட்ேொஸ்டர் ஆைொர். 15 ெய ொை அெர், ருசேனியொவில் உள்ை டெயொ ேொரில் நடந்  லிம்பீடியொ 

ஓெனில்  ைது மூன்றொெது ேற்றும் இறுதி GM சநறிடயப்செற்று கிரொண்ட்ேொஸ்டர் ெட்டத்ட  சென்றொர். அெர் 9 

சுற்றுகளிலிருந்து ஏழு புள்ளிகள் செற்று செொட்டிடய நிடறவு செய் ொர். பிரணவ்,  மிழ்நொட்டின் இருெத்ச ழொெது 

கிரொண்ட்ேொஸ்டர் ஆெொர். 

2. உலகின் மிகவுயரேொை இரயில்செ ெொலம் அடேந்துள்ை இந்திய ேொநிலம்/யூனியன் பிரச ெம் எது? 
அ. சிக்கிம் 

ஆ. ஜம்மு–காஷ்மீா்  

இ. அருணாச்சல பிரததசம் 

ஈ. அஸ்ஸாம் 

✓ ஜம்மு–கொஷ்மீரில் அடேந்துள்ை செைொப் ெொலம் உலகின் மிகவுயரேொை இரயில்ெொலேொகும். உலகின் மிகவுயரேொை 

இந்  இரயில்செ ெொலத்தின் எஃகு ெடைவு கடந்  ஆண்டு கட்டி முடிக்கப்ெட்டது; அச  செடையில் சேம்ெொலத் ைம் 

கட்டி முடிக்கப்ெடவுள்ைது. செைொப் இரயில்செ ெொலத்தின் சேல் ைம் செொன்னிடணப்புடன் கட்டி முடிக்கப்ெடும் 

செொது அது உலகின் மிகவுயரேொை இரயில் ெொலத்திற்கொை ெொ டைடய எட்டும். 

3. அண்மைச் செய்திகளில் இடம்செற்ற ேனிஷொ கல்யொண் என்பாருடன் ச ொடர்புடடய விடையொட்டு எது? 
அ. மட்டடப்பந்து 

ஆ. கால்பந்து  

இ. குத்துச்சண்டட 

ஈ. பளு துூக்குதல் 

✓ ேனிஷொ கல்யொண் ேற்றும் சுனில் செத்ரி ஆகிசயொர் முடறசய AIFF’இன் சிறந்  ேகளிர் ேற்றும் ஆடெர் கொல்ெந்து 

வீரொங்கடை ேற்றும் வீரரொக ச ர்வுசெய்யப்ெட்டைர். ெர்ெச ெ அரங்கில்  ற்செொது விடையொடிக்சகொண்டிருக்கும் 

வீரர்கள் அதிக சகொல் அடித் ெர்களில் மூன்றொமிடத்தில் உள்ைொர் இெர். கடந்  2007இல் மு ன்மு லில் சிறந்  

வீரர் ஆைொர். அடுத்து 2011, 2013, 2014, 2017, 2018–19,  ற்செொது 2021–22 எை சேொத் ம் 7 முடற சிறந்  வீரரொக 

ச ர்வுசெய்யப்ெட்டொர். ேனிஷொ கல்யொண், கடந்  சீெனுக்கொை ‘செண்களுக்கொை ஆண்டின் சிறந்  ெைர்ந்துெரும் 

கொல்ெந்து வீரொங்கடை’ விருட  சென்றிருந் ொர். 

4. 2022 – உலக உயிரி எரிசெொருள் நொள் சகொண்டொடப்ெடுகிற ச தி எது? 
அ. ஆகஸ்ட்.8 

ஆ. ஆகஸ்ட்.10  

இ. ஆகஸ்ட்.12 

ஈ. ஆகஸ்ட்.14 
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✓ உயிரி எரிசெொருளின் முக்கியத்துெத்ட  எடுத்துடரக்கும் ெடகயில் ஆண்டுச ொறும் ஆக.10 அன்று ‘உலக உயிரி 

எரிசெொருள் நொள்’ சகொண்டொடப்ெடுகிறது. 1893ஆம் ஆண்டு இச  நொளில், சஜர்ேன் கண்டுபிடிப்ெொைர் ெர் ருடொல்ப் 

டீெல்  ைது டீெல் இயந்திரத்ட  கடடல எண்சணய் சகொண்டு செற்றிகரேொக இயக்கிைொர். 

✓ விலங்குகளின் கழிவுகள், ெொசிகள், ச ொழிற்ெொடலகள் ேற்றும் செைொண் கழிவுகளிலிருந்து உயிரி–எரிசெொருள்கள் 

 யொரிக்கப்ெடுகின்றை. புட ெடிெ எரிசெொருட்கடைப் செொலல்லொேல், அடெ குறுகிய கொலத்தில் உற்ெத்தி 

செய்யப்ெடுகின்றை. சேலும் திரெம் அல்லது ெொயு ெடிவில் அடெ கிடடக்கப் செறுகின்றை. அடெ சுற்றுச்சூழலுக்கு 

உகந் டெ, புதுப்பிக்கத் க்கடெ ேற்றும் ேக்கும்  ன்டே சகொண்டடெ. செட்சரொலியம் ேற்றும் இயற்டக எரிெொயு 

அடேச்ெகம் ேற்றும் சுற்றுச்சூழல், ெைம் ேற்றும் கொலநிடல ேொற்ற அடேச்ெகம், கடந்  2015ஆம் ஆண்டுக்குப் பிறகு 

உலக உயிரி எரிசெொருள் நொடைக் சகொண்டொடத் ச ொடங்கியது. 

5. 44ஆெது செஸ் ஒலிம்பியொட் செொட்டியின் திறந் நிடலப் பிரிவில்  ங்கப்ெ க்கம் சென்ற நொடு எது? 

அ. இந்தியா 

ஆ. உக்டரன் 

இ. உஸ்பபகிஸ்தான்  

ஈ. ரஷ்யா 

✓ சென்டையில் நடடசெற்ற 44ஆெது செஸ் ஒலிம்பியொட் செொட்டியின் ஓென் பிரிவில் உஸ்செகிஸ் ொன் அணி  ங்கப் 

ெ க்கத்ட யும், ஆர்சேனியொ ேற்றும் இந்தியொ–2 அணிகள் முடறசய செள்ளி ேற்றும் செண்கலப்ெ க்கத்ட யும் 

சென்றை எை ெர்ெச ெ செஸ் கூட்டடேப்பு (FIDE) ச ரிவித்துள்ைது. செண்கள் பிரிவில் உக்டரன்  ங்கப்ெ க்கமும், 

ஜொர்ஜியொ செள்ளிப்ெ க்கமும், மு லிடம் ெகிக்கும் இந்தியொ–1 அணி செண்கலமும் சென்றை. 

6. அண்டேயில் திறக்கப்ெட்ட இரண்டொம்  டலமுடற (2G) எத் ைொல் ஆடலடய உருெொக்கிய நிறுெைம் எது? 
அ. HPCL 

ஆ. IOCL  

இ. BPCL 

ஈ. ONGC 

✓ ஹரியொைொ ேொநிலம் ெொனிெட்டில் இரண்டொம்  டலமுடற (2G) எத் ைொல் ஆடலடய பிர ேர் சேொடி நொட்டுக்கு 

அர்ப்ெணித் ொர். நொட்டில் உயிரி–எரிசெொருள் உற்ெத்தி ேற்றும் ெயன்ெொட்டட அதிகரிக்க 2G உயிரி–எரிசெொருள் 

ஆடல அடேக்கப்ெட்டுள்ைது. இந்த எத் ைொல் ஆடலடய இந்திய எண்சணய் நிறுெைம் (IOCL) `900 சகொடி 

ேதிப்பீட்டில் உருெொக்கியுள்ைது. இந்  ஆடலயொல் ஆண்டுச ொறும் சுேொர் 2 இலட்ெம் டன் அரிசி டெக்சகொடலப் 

ெயன்ெடுத்தி ஆண்டுக்கு சுேொர் 3 சகொடி லிட்டர் எத் ைொடல உற்ெத்தி செய்யவியலும். 

7. டிஜிட்டல் க ாடுப்பனவு குறியீட்மட (Digital Payments Index) கெளியிடுகிற இந்திய நிறுெைம் எது? 
அ. NPCI 

ஆ. NITI ஆதயாக் 

இ. இந்திய ாிசா்வ் வங்கி  

ஈ. நிதி அடமச்சகம் 

✓ இந்திய ரிெர்வ் ெங்கியானது (RBI) டிஜிட்டல் சகொடுப்ெைவு குறியீட்டட (DPI) செளியிடுகிறது. இது ஒவ்செொர் 

ஆண்டும் முடறசய ஜூடல ேற்றும் ஜைெரி ேொ ம், ேொர்ச் ேற்றும் செப்டம்ெர் ேொ ங்களில் செளியிடப்ெடுகிறது. இக் 

குறியீடு அண்டேய ெதிப்ெொை 2022 ேொர்ச் நிலெரப்ெடி, 349.30–ஆக உயர்ந்துள்ைது; அது 2021 செப்டம்ெரில் 

304.06–ஆக இருந் து. இது, நொடு டிஜிட்டல் ெணப்ெரிெர்த் டைகடை விடரெொக ஏற்றுக்சகொள்ைெட க் 

குறிக்கிறது. RBI–DPI ஆனத 2018 ேொர்ச்டெ அடிப்ெடடக் கொலேொகக் சகொண்டு கட்டடேக்கப்ெட்டுள்ைது. 
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8. 2024ஆம் ஆண்டு ெொரிஸ் ஒலிம்பிக்கில் மு ன்முடறயொக இந்திய அரங்டக நிறுெவுள்ை நிறுெைம் எது? 
அ. ாிடலயன்ஸ் இண்டஸ்ட்ாஸ்ீ  

ஆ. TATA குழுமம் 

இ. அதானி இண்டஸ்ட்ாீஸ் 

ஈ. மஹிந்திரா மற்றும் மஹிந்திரா 

✓ ரிடலயன்ஸ் இண்டஸ்ட்ரீஸ் (RIL) ேற்றும் இந்திய ஒலிம்பிக் ெங்கம் (IOA) இடணந்து 2024ஆம் ஆண்டு ெொரிஸ் 

ஒலிம்பிக்கில் மு ன்முடறயொக இந்திய அரங்டக நிறுெவுள்ைை. இந்திய விடையொட்டு வீரர்களின் செயல்திறடை 

உயர்த்துெட யும், ச சிய விடையொட்டு கூட்டடேப்புகளுக்கு ஆ ரெளிப்ெட யும் சநொக்கேொகக்சகொண்டு IOA 

உடைொை நீண்டகொல கூட்டொண்டேடய RIL அறிவித் து. இந்தியொ, 140ஆெது IOC அேர்டெ 2023 ஜூனில் 

மும்டெயில் உள்ை ஜிசயொ ென்ைொட்டு டேயத்தில் நடத்துகிறது. 

9. அண்மைச் செய்திகளில் இடம்செற்ற ேொர்த் ொண்டம் சூரியன் சகொவில் அடேந்துள்ை ேொநிலம்/UT எது? 
அ. பதலுங்கானா 

ஆ. ஜம்மு காஷ்மீா்  

இ. ஹாியானா 

ஈ. பீகாா் 

✓ ஜம்மு–கொஷ்மீர் ேொநிலம் அைந் நொகில் ேொர்த் ொண்டம் சூரியன் சகொவில் அடேந்துள்ைது. முன்ை ொக, துடண 

நிடல ஆளுநர் ேசைொஜ் சின்ஹொ ெங்சகற்ற விழொவில், இந்திய ச ொல்லியல் துடற அங்கு சிெப்புக்சகொடி ஏற்றியது. 

அண்டேயில், இந்து யொத்திரீகர்கள் குழு அக்சகொவிலுக்குள் 1 ேணிசநர பிரொர்த் டை அேர்டெ நடத்தியது. இந் த் 

 ைம், ‘உயிரற்ற’ ெொதுகொக்கப்ெட்ட நிடைவுச்சின்ைேொக ெடகப்ெடுத் ப்ெட்டுள்ைது; அங்கு அனுேதியின்றி எந் ச் 

ெடங்கும் நடத் வியலொது. 

10. ச ர் ல் ஆடணயத்தின் கூற்றுப்ெடி, எத் டை ெயதுக்கு சேற்ெட்ட இடைசயொர்கள், ெொக்கொைர் அட்டடக்கொக 

முன்கூட்டிசய விண்ணப்பிக்கலொம்? 
அ. 15 

ஆ. 16 

இ. 17  

ஈ. 18 

✓ இந்திய ச ர் ல் ஆடணயத்தின்ெடி (ECI), ெதிசைழு ெயதுக்கு சேற்ெட்டெர்கள்  ற்செொது ெொக்கொைர் ெட்டியலில் 

செர்ெ ற்கு முன்கூட்டிசய விண்ணப்பிக்கலொம். ஒவ்செொரு கொலொண்டிலும் ெொக்கொைர் ெட்டியல் புதுப்பிக்கப்ெடும். 

முன்ை ொக, ECIஇன் ெரிந்துடரகளுக்குப் பிறகு, ெட்ட அடேச்ெகம் ேக்கள் பிரதிநிதித்துெச் ெட்டத்தில் நொன்கு  குதித் 

ச திகடை ெழங்குெ ற்கொக திருத்தியது: ஜைெரி.1, ஏப்ரல்.1, ஜூடல.1 ேற்றும் அக்சடொெர்.1 ஆகிய ச திகளில் 

இடைசயொர்கள் ெொக்கொைர் ெட்டியலில் ெதிவுசெய்ய  குதியுடடயெர்கள். 
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செய்தித்தாள் நடப்பு நிகழ்வுகள்  

1. உச்ெநீதிேன்றத்தின் புதிய  டலடே நீதிெதி யு யு லலித் 

உச்ெநீதிேன்றத்தின் 49ஆெது  டலடே நீதிெதியொக யு யு லலித் (உ ய் உசேஷ் லலித்) நியேைம் செய்யப்ெட்டொர். 

அந்  நியேை உத் ரவில் குடியரசுத் டலெர் திசரைெதி முர்மு டகசயொப்ெமிட்டொர்.  ற்செொட ய  டலடே நீதிெதி 

என் வி ரேணொ ெரும் 26–ஆம் ச தி ஓய்வுசெற்ற பிறகு, புதிய  டலடே நீதிெதியொக யு யு லலித் ஆகஸ்ட் 27–ஆம் 

ச தி ெ விசயற்ெொர். 

இதுகுறித்து ேத்திய ெட்ட அடேச்ெகம் செளியிட்ட அறிவிக்டகயில், ‘அரசியடேப்புச் ெட்டப்பிரிவு 124, துடணப்பிரிவு 

(2) அளித்துள்ை அதிகொரத்தின் அடிப்ெடடயில், உச்ெநீதிேன்றத்தின் புதிய  டலடே நீதிெதியொக யு யு லலித்ட  

குடியரசுத் டலெர் நியமித்துள்ைொர். ெரும் ஆகஸ்ட் 27–ஆம் ச திமு ல் இந்  நியேைம் நடடமுடறக்கு ெரும்’ 

என்று ச ரிவிக்கப்ெட்டுள்ைது. 

3 ேொ ங்கள் ேட்டுசே... உச்ெநீதிேன்ற  டலடே நீதிெதியொக ெரும் ஆகஸ்ட் 27–ஆம் ச தி ெ விசயற்கும் நீதிெதி 

யு யு லலித், மூன்று ேொ ங்களுக்கு குடறெொக ேட்டுசே  டலடே நீதிெதி ெ விடய ெகிப்ெொர். அெர் ெரும் நெம்ெர் 

8–ஆம் ச தி ஓய்வு செற உள்ைொர். 

சநரடி நியேைம் செறும் இரண்டொெது  டலடே நீதிெதி:  டலடே நீதிெதியொக யு யு லலித் நியமிக்கப்ெட்ட ன் 

மூலேொக, ெழக்குடரஞரொக இருந்து சநரடியொக உச்ெநீதிேன்ற நீதிெதியொகவும், பின்ைர்  டலடே நீதிெதியொகவும் 

ஆகும் இரண்டொெது நெர் என்ற செருடேடய அடடந்துள்ைொர். பிரெல மூத்  ெழக்குடரஞரொக இருந்து ெந்  யு யு 

லலித், கடந்  2014 ஆக.13–ஆம் ச தி சநரடியொக உச்ெநீதிேன்ற நீதிெதியொக நியேைம் செய்யப்ெட்டொர். 

இெருக்கு முன்ெொக, நீதிெதி எஸ் எம் சிக்ரி, ெழக்குடரஞரொக இருந்து சநரடியொக உச்ெநீதிேன்ற நீதிெதியொகவும், 

அ ன் பிறகு நொட்டின் 13–ஆெது  டலடே நீதிெதியொகவும் கடந்  1971–ஆம் ஆண்டு ஜைெரியில் ெ விசயற்றொர். 

 

2. பிர ேரின் நகர்ப்புற வீடு கட்டும் திட்டம் 2024 ெடர நீட்டிப்பு: அடேச்ெரடெ ஒப்பு ல் 

பிர ேரின் நகர்ப்புற வீடு கட்டும் திட்டத்ட  2024–ஆம் ஆண்டு டிெம்ெர் 31–ஆம் ச தி ெடர நீட்டிக்க நடுெண் 

அடேச்ெரடெ ஒப்பு ல் அளித்துள்ைது. 

இதுச ொடர்ெொக ெத்திரிடக  கெல் அலுெலகம் செளியிட்ட செய்திக்குறிப்பு: தில்லியில் பிர ேர் சேொடி  டலடேயில் 

ேத்திய அடேச்ெரடெக் கூட்டம் நடடசெற்றது. இந் க் கூட்டத்தில் பிர ேரின் நகர்ப்புற வீடு கட்டும் திட்டத்ட  

2024ஆம் ஆண்டு டிெம்ெர் 31–ஆம் ச தி ெடர நீட்டிக்க ஒப்பு ல் அளிக்கப்ெட்டது. அந் த் திட்டத்தின்கீழ் வீடுகடைக் 

கட்டி முடிக்க ேொநில, யூனியன் பிரச ெ அரசுகள் கூடு ல் கொல அெகொெம் சகொரியிருந்  நிடலயில், இந்  ஒப்பு ல் 

அளிக்கப்ெட்டுள்ைது. இந் த் திட்டத்தின் கீழ் கட்ட ஒப்பு ல் அளிக்கப்ெட்டுள்ை வீடுகளின் கட்டுேொைப் ெணிகளுக்கு 

நடுெணரசு ெொர்பில் நிதியு வி அளிக்கப்ெடுகிறது. 

கடந்  2015–ஆம் ஆண்டு மு ல் இந் த் திட்டத்துக்கு ̀ 2.03 இலட்ெம் சகொடி நிதியு வி அளிக்க நடுெணரசு ஒப்பு ல் 

அளித்துள்ைது. அதில் ஏற்சகைசெ ̀ 1.18 இலட்ெம் சகொடி ேொநில, யூனியன் பிரச ெ அரசுகளுக்கு விடுவிக்கப்ெட்டுள்ை 

நிடலயில், 2024–ஆம் ஆண்டு டிெம்ெர் 31 ெடர `85,406 சகொடி விடுவிக்கப்ெடும் என்று ச ரிவிக்கப்ெட்டுள்ைது. 

 

3. கொேன்செல்த் ெொம்பியன்ஷிப்:  ங்கம் சென்றொர் ெெொனி ச வி! 

கொேன்செல்த் ெொள்வித்ட  ெொம்பியன்ஷிப் செொட்டியில்  மிழ்நொட்டடச் செர்ந்  ெெொனி ச வி  ங்கம் சென்றொர். 

இங்கிலொந்தில் நடடசெற்று ெந்  கொேன்செல்த் செொட்டிகளில், 22  ங்கம் உள்ெட சேொத் ம் 61 ெ க்கங்களுடன் 

இந்தியொ 4ஆம் இடம்பிடித்து ெொ டை ெடடத் து. இ டைத் ச ொடர்ந்து, இலண்டனில் கொேன்செல்த் சென்சிங் 

ெொம்பியன்ஷிப் செொட்டிகள் ச ொடங்கியுள்ைை. இதில், சீனியர் ெொள்வித்ட  செொட்டியில் இந்தியொ ெொர்பில் 

 மிழ்நொட்டின் ெெொனி ச வி கலந்துசகொண்டொர். ஆஸ்திசரலிய வீரொங்கடை ெஸ்சலெொடெ எதிர்சகொண்ட 

ெெொனி ச வி, 15–10 என்ற புள்ளிக்கணக்கில் ெஸ்சலெொடெ வீழ்த்தி  ங்கம் சென்று ெொ டை ெடடத்துள்ைொர். 
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1. அண்மையில் காலைான இஸ்ஸி மியாகக என்பாருடன் த ாடர்புமட துமை எது? 
அ. வேளாண்மை 

ஆ. ேடிேமைப்பு  

இ. பபாருளாதாரை் 

ஈ. அறிேியல் 

✓ மூத்  ஜப்பானிய வடிவமைப்பாளர் இஸ்ஸி மியாகக  னது 84ஆவது வயதில் சமீபத்தில் காலைானார். அவர்  னது 

புதுமையான த ாழில்நுட்பம் சார்ந்  ஆமட வடிவமைப்புகள், கண்காட்சிகள் ைற்றும் வாசமன திரவியங்களுக்கு 

தபயர்தபற்ைவர். அவர், சுருக்கங்கள் இல்லா  ஆமடகளின் ைடிப்புக்கு தபயர்தபற்ைவர். ஆப்பிள் நிறுவனர் ஸ்டீவ் 

ஜாப்ஸுக்கு ஒரு கருப்பு கடலாமைக் கழுத்துப் பட்மட வடிவம் தகாண்ட ஆமடமய அவர் வடிமவமைத்துத்  ந் ார். 

அவர் 2006–இல் கிகயாட்கடா பரிசுடன் பல்கவறு விருதுகள் ைற்றும் பாராட்டுகமளப் தபற்றுள்ளார். 

2. தெசவாளர்கள் பயன்தபறும் வமகயில், ‘தெ ன்னா பீைா’ திட்டத்ம  அறிமுகப்படுத்திய இந்திய ைாநிலம் எது? 
அ. ஆந்திர பிரவதசை் 

ஆ. பதலுங்கானா  

இ. ைகாராஷ்டிரா 

ஈ. ஒடிஸா 

✓ க சிய மகத் றி ொமள முன்னிட்டு, த லுங்கானா மு லமைச்சர் கக சந்திரகசகர் ராவ் தெசவாளர்களுக்கான 

‘தெ ன்னா பீைா’ என்ை திட்டத்ம த் த ாடங்கி மவத் ார்.  குதியான பயனாளிகள் எதிர்பாராவசைாக இைந் ால், 

தெசவாளர்களின் குடும்பங்களுக்கு இந் த்திட்டம் `5 லட்சம் காப்பீடு வழங்கும். த லுங்கானா ைாநில அரசு, 

‘தெ ன்னா பீைா’ என்ை திட்டத்திற்காக இந்திய ஆயுள் காப்பீட்டு நிறுவனத்துடன் (LIC) கூட்டிமைந்துள்ளது. 

3. பிரான்ஸின் உயரிய குடிைக்கள் விரு ான தசவாலியர் டி லா லீஜியன் டி'ஹானூர் உடன் தகௌரவிக்கப்படவுள்ள 

இந்திய அரசியல்வாதி யார்? 
அ. நவரந்திர வைாடி 

ஆ. இராகுல் காந்தி 

இ. சசி தரூா்  

ஈ. இராை்நாத் வகாேிந்த் 

✓ காங்கிரஸ் மூத்   மலவர் சசி  ரூருக்கு பிரான்ஸ் ொட்டின் உயரிய குடிைக்கள் விரு ான தசவாலியர் டி லா 

லீஜியன் டி ஹானூர் விருது வழங்கப்படவுள்ளது. அவரது எழுத்துக்கள் ைற்றும் கபச்சுகளுக்காக பிதரஞ்சு அரசாங்கம் 

அவமரக் தகௌரவிக்கிைது. இவ்விருது கெஷனல் ஆர்டர் ஆப் தி லீஜியன் ஆப் ஹானர் என்றும் அமழக்கப்படுகிைது. 

இது, 1802–இல் தெப்கபாலியன் கபானபார்ட்டால் நிறுவப்பட்டது. 

4. நிறுவனங்களின் தசயல்பாடுகமள ஒருங்கிமைப்ப ற்காக கீழ்க்காணும் எந்  ஒழுங்குமுமை அமைப்புடனான 

புரிந்துைர்வு ஒப்பந் த்தில் ONDC மகதயழுத்திட்டுள்ளது? 
அ. NABARD 

ஆ. SIDBI  

இ. EXIM ேங்கி 

ஈ. NHB 
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✓ டிஜிட்டல் வர்த் கத்திற்கான கட்டற்ை வமலயமைப்பானது (ONDC) த ாடர்புமடய நிறுவனங்களின் 

தசயற்பாடுகமள ஒருங்கிமைப்ப ற்காக SIDBI உடனான புரிந்துைர்வு ஒப்பந் த்தில் மகதயழுத்திட்டுள்ளது. 

இந் க் கூட்டாண்மையின்கீழ், ONDC தெறிமுமை ைற்றும் குமைந் பட்ச சாத்தியைான  யாரிப்பு (MVP) பற்றிய ONDC 

கபரைர்வுகள் MSME–களுக்கு ெடத் ப்படும். 

5. பிர ைர் ஆவாஸ் கயாஜனாமவ (ெகர்ப்புைம்) எந்  ஆண்டு வமர த ாடர்வ ற்கு ெடுவண் அமைச்சரமவ (2022 

ஆகஸ்ட் நிலவரப்படி) ஒப்பு ல் அளித் து? 

அ. 2023 

ஆ. 2024  

இ. 2027 

ஈ. 2030 

✓ பிர ைர் ஆவாஸ் கயாஜனாமவ (ெகர்ப்புைம்) 2024 டிசம்பர் வமர த ாடர ெடுவைமைச்சரமவ சமீபத்தில் ஒப்பு ல் 

அளித்துள்ளது. ‘அமனவருக்கும் வீடு’ திட்டைானது 2015 ஜூனில் த ாடங்கப்பட்டது. இந் த் திட்டத்திற்கான அசல் 

காலக்தகடு, 2022 ைார்ச் ைா த்திற்குள் அமனத்து  குதியுள்ள ெகர்ப்புை பயனாளிகளுக்கும் வீடுகள் வழங்குவம  

கொக்கைாகக் தகாண்டது. 

6. ஓய்வூதியம் தபறுகவார்  ங்கள் உயிர்வாழ் சான்றி மழச் சைர்ப்பிப்ப ற்காக ‘முகத்ம  அமடயாளம் காணும் 

வசதிமய’ அறிமுகப்படுத்திய நிறுவனம் எது? 
அ. LIC 

ஆ. EPFO  

இ. PFRDA 

ஈ. IRDAI 

✓ த ாழிலாளர் வருங்கால மவப்பு நிதியைானது ஓய்வூதியம் தபறுகவார்  ங்கள் டிஜிட்டல் உயிர்வாழ் சான்றி மழச் 

சைர்ப்பிக்க புதிய வசதிமய அறிமுகப்படுத்தியுள்ளது. இந் ப் புதிய, ‘முகத்ம  அமடயாளம் காணும் வசதி’யின்கீழ், 

ஓய்வூதியம் தபறுகவார்  ற்கபாது ொட்டில் எங்கிருந்தும் EPFO இமைய ளத்தில்  ங்கள் டிஜிட்டல் உயிர்வாழ் 

சான்றி மழச் சைர்ப்பிக்கலாம். ெடுவண் த ாழிலாளர் ைற்றும் கவமலவாய்ப்புத் துமை அமைச்சர் பூகபந் ர் யா வ் 

இந்  ‘முக அங்கீகார த ாழில்நுட்பத்ம த்’ த ாடங்கி மவத் ார். 

7. 2022–இல் வரும் ‘ஆட்கடத் லுக்கு எதிரான உலக ொளுக்கானக்’ கருப்தபாருள் என்ன? 
அ. Use and abuse of technology  

ஆ. Leaving no one trafficked 

இ. Rehabilitation of the trafficked 

ஈ. Fellow Human Beings 

✓ ‘ஆட்கடத் லுக்கு எதிரான உலக ொள்’ ஒவ்கவார் ஆண்டும் ஜூமல.30 அன்று அனுசரிக்கப்படுகிைது. “Use and 

abuse of technology” என்பது ெடப்பு 2022ஆம் ஆண்டில் வரும் இந்  ொளுக்கானக் கருப்தபாருளாகும். “புளூ 

ஹார்ட்” பிரச்சாரமும் த ாடங்கப்பட்டது. ‘நீல இ யம்’ என்பது ஆட்கடத் லுக்கு ஆளாகவாரின் துயரத்ம யும், சக 

ைனி ர்கமள வாங்கும் ைற்றும் விற்பவர்களின் உைர்ச்சியற்ை ைனத்ம யும் குறிக்கிைது. 

8. இந்தியாவில், ‘க சியக்தகாடி ொள்’ தகாண்டாடப்படுகிை க தி எது? 
அ. ஜூமல.22   ஆ. ஆகஸ்ட்.15 

இ. ஜனோி.26   ஈ. அக்வடாபா்.02 
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✓ ஒவ்கவார் ஆண்டும் ஜூமல.22 அன்று இந்தியாவில் ‘க சியக்தகாடி ொள்’ தகாண்டாடப்படுகிைது. கடந்  1947ஆம் 

ஆண்டு இக  ொளில், இந்திய அரசியல் நிர்ைய சமப க சியக்தகாடிமய ஏற்றுக்தகாண்டது. 1947 ஜூமல.22 

அன்று இந்திய அரசியலமைப்பு சமபயின் உறுப்பினர்கள் தில்லியில் உள்ள அரசியலமைப்பு ைண்டபத்தில் கூடிய 

கபாது, சு ந்திர இந்தியாவுக்கான க சியக்தகாடிமய ஏற்றுக்தகாள்வ ற்கான ஜவஹர்லால் கெருவின் தீர்ைானம் 

மு ன்மு லாக விவாதிக்கப்பட்டது. 

9. ‘VINBAX–2022’ என்பது இந்தியாவிற்கும் எந்  ொட்டிற்கும் இமடகய ெடத் ப்படும் ஓர் இரு ரப்பு இராணுவப் 

பயிற்சியாகும்? 
அ. பிரான்ஸ் 

ஆ. ஜப்பான் 

இ. ேியட்நாை்  

ஈ. ஓைன் 

✓ இந்தியாவும் வியட்ொமும் இமைந்து வியட்ொம்–இந்தியா இரு ரப்பு இராணுவப்பயிற்சியான ‘VINBAX–

2022’இன் 3ஆவது பதிப்மபத்த ாடங்கியுள்ளன. ஹரியானாவில் உள்ள சண்டிைந்திரில் இருபது ொள் ெமடதபறும் 

இராணுவப் பயிற்சி ெமடதபைவுள்ளது. ஒரு தபாறியாளர் நிறுவனம் ைற்றும் ஒரு ைருத்துவக் குழுமவ 

அமைதிகாக்கும் ெடவடிக்மககளுக்கான ஐொ குழுவின் ஒரு பகுதியாகப் பயன்படுத்துவக  இந் ப் பயிற்சியின் 

கருப்தபாருளாகும். 

10. NHA–இன் சமீபத்திய அறிவிப்பின்படி, CoWIN தசயலி, எந் த் திட்டத்திற்காக மீண்டும் உருவாக்கப்பட்டுள்ளது? 
அ. PM ைாத்ரு ேந்தனா வயாஜனா 

ஆ. PM சுேஸ்திய சுரக்ஷா வயாஜனா 

இ. PM சுரக்ஷித் ைாத்ாித்ோ அபியான்  

ஈ. உலகளாேிய வநாய்த்தடுப்பு திட்டை்  

✓  ற்கபாது, உலகளாவிய கொய்த் டுப்பு திட்டத்திற்காக (Universal Immunisation Programme) CoWIN தசயலி மீண்டும் 

உருவாக்கப்படுகிைது. CoWIN  மலவரும், க சிய ெலவாழ்வு ஆமையத்தின்  மலமைச் தசயல் அதிகாரியுைான 

டாக்டர் ஆர் எஸ் சர்ைா,  ாய்ைார்கள் ைற்றும் சிசுக்களுக்குத்  டுக்கக்கூடிய கொய்களுக்கான  டுப்பூசி மையங்கள் 

ைற்றும் அடுத் டுத்   டுப்பூசிகளுக்கான நிமனவூட்டல்கமளக் கண்டறிய இந் ச் தசயலி உ வும் என அறிவித் ார். 

 

செய்தித்தாள் நடப்பு நிகழ்வுகள்  

1. 12-08-2022 – உலக யானனகள் நாள் 

 

2. ெல் ஆளுமை விருது:  மிழ்ொடு அரசு அறிவிப்பு 

இந்  ஆண்டுக்கான ெல்ஆளுமை விருதுக்கு க ர்வாகியுள்களார் விவரங்கமள  மிழ்ொடு அரசு தவளியிட்டுள்ளது. 

ஆண்டுக ாறும் விடு மல ொள் விழாமவதயாட்டி, அரசுத்துமைகள், அரசு ஊழியர்கள், அரசு சார்பு அமைப்புகள், 

நிறுவனங்கள் ஆகியவற்றின் சிைந்  தசயல்பாடுகமளப் பாராட்டி ெல் ஆளுமை விருதுகள் வழங்கப்படுவது வழக்கம். 

இதுகபான்று, நிகழாண்டிலும் விடு மல ொளின்கபாது ெல்ஆளுமை விருதுகள் வழங்கப்படவுள்ளன. 

தசங்கல் சூமளயில் பணிபுரிந் வர்கமள மீட்தடடுத்து த ாழில்முமனகவாராக வாழ்க்மகத் ரத்ம  உயர்த்திய 

பணிக்காக, திருவள்ளூர் ைாவட்ட ஆட்சியரும், திருெங்மககளின் வாழ்க்மகயில் ைாற்ைத்ம  ஏற்படுத்  
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முயற்சிகமள எடுத் மைக்காக தசங்கல்பட்டு ைாவட்ட சமூக ெல அலுவலரும் ெல்ஆளுமை விருதுக்கு 

க ர்வாகியுள்ளனர். 

ைமழநீர் கசகரிப்பு கட்டமைப்புகமள உருவாக்கி நிலத் டி நீமர தசறிவூட்டும் பணிகமளச் தசய் மைக்காக, 

திண்டுக்கல், சிவகங்மக ைாவட்ட ஆட்சியர்கள் விருதுக்கு க ர்வாகியுள்ளனர். கைலும், திருதெல்கவலி 

ைாவட்டத்தில் கபறுகால ெலமன  கவல் த ாழில்நுட்ப உ விகளுடன் கண்காணித்து சிைப்பான சுகா ார 

திட்டத்ம  முன்தனடுத்  காரைத்துக்காக திருதெல்கவலி ைாவட்ட ஆட்சியரும் ெல்ஆளுமை விருதுக்கு க ர்வு 

தசய்யப்பட்டுள்ளார். 

கவளாண் இயந்திரங்கமள மகப்கபசி தசயலி வழியாக வாடமகக்குவிடும் திட்டத்ம  அைல்படுத்திய ற்காக 

 மிழ்ொடு கவளாண் தபாறியியல் துமையின் மு ன்மைப் தபாறியாளரும், தசன்மனயில் ஆ ரவற்ை, ைனநிமல 

பாதித்க ாமர மீட்டு பராைரிக்கும் திட்டத்ம  தசயல்படுத்திய ற்காக தசன்மன தபருெகர காவல்துமை 

ஆமையாளருக்கு ெல் ஆளுமை விருது அளிக்கப்படவுள்ளது. ெல் ஆளுமை விரு ானது, விருதும்,  லா `2 லட்சம் 

பரிசுத்த ாமகயும் அடங்கிய ாகும். 

 

3. குடியரசுத்துமைத் மலவரின் பணிகள் 

குடியரசுத்  மலவர் ப விக்கு அடுத்து ொட்டின் இரண்டாவது மிகவுயரிய ப வி குடியரசுத்துமைத் மலவர் 

ப வியாகும். புதிய குடியரசுத் துமைத்  மலவராக ஜகதீப்  ன்கர் தபாறுப்கபற்றுள்ள நிமலயில், அவர் பல்கவறு 

முக்கிய பணிகமள கைற்தகாள்ளவுள்ளார். அவருக்கான பணிகள் ைற்றும் அதிகாரங்கள் குறித்  பார்மவ: 

ைாநிலங்களமவத்  மலவர்: 

குடியரசுத் துமைத்  மலவரின் முக்கிய பணி, ைாநிலங்களமவத்  மலவராகச் தசயல்படுவது. ொடாளுைன்ை 

கூட்டத்த ாடரின்கபாது அமவமய வழிெடத்தும் அவர், ொடாளுைன்ை உறுப்பினர்கள் அமவயின் ைாண்மப 

முமையாகக் கமடப்பிடிப்பம  உறுதிதசய்வார். 

அமவ ெடவடிக்மககள் முமையாக இருப்பம  உறுதிதசய்யும் அவர், ெடுவண் அரசுக்கும் எதிர்க்கட்சிகளுக்கும் 

இமடகய க ான்றும் கருத்து கவறுபாடுகமளத் தீர்த்துமவப்பதிலும் முக்கிய பங்காற்றுவார். அமவக்குள் 

ொடாளுைன்ை உறுப்பினர்கள் எவ்வாறு ெடந்துதகாள்ளகவண்டும் என்பம  தீர்ைானிக்கும் முழு தபாறுப்பும் அமவத் 

 மலவருக்கக உள்ளது. 

 ற்காலிக குடியரசுத் மலவர்: 

ொட்டின் குடியரசுத்  மலவரின் இைப்பு, ராஜிொைா, ப விநீக்கம் உள்ளிட்ட சையங்களில்  ற்காலிக குடியரசுத் 

 மலவராகத் துமை குடியரசுத் மலவகர தசயல்படுவார். அடுத்  குடியரசுத்  மலவர் க ர்ந்த டுக்கப்படும் வமர 

அவர் அப்தபாறுப்பில் நீடிப்பார்.  ற்காலிக குடியரசுத் மலவராக அவர் ப வி வகித் ாலும்கூட, குடியரசுத் 

 மலவருக்கு உண்டான அமனத்து அதிகாரங்களும் அவருக்கு உண்டு. 

அத் மகய சையங்களில் குடியரசுத் மலவருக்கு உண்டான அமனத்து சலுமககளும் குடியரசுத் துமைத் 

 மலவருக்குக் கிமடக்கும். அவர் குடியரசுத் மலவராகப் பணியாற்றும் சூழலில், ைாநிலங்களமவமய வழிெடத்  

இயலாது. அத் மகய சையங்களில் அமவயின் துமைத் மலவகரா அல்லது குடியரசுத் மலவரால் 

நியமிக்கப்படும் ெபகரா அமவமய வழிெடத்துவார். 

ப வியில் நீடிக்கலாம்: 

தபாதுவாக குடியரசுத் துமைத் மலவர் ஐந்து ஆண்டுகளுக்குப் ப வி வகிப்பார். அவருமடய ப விக்காலம் 

நிமைவமடந் கபாதிலும், புதிய குடியரசுத் துமைத்  மலவர் க ர்ந்த டுக்கப்படவில்மல எனில் அவர் ப வியில் 

த ாடர்ந்து நீடிக்கலாம். அ ற்குத்  மட ஏதுமில்மல. புதிய குடியரசுத் துமைத்  மலவர் தபாறுப்கபற்கும் வமர 

அவர் அப்ப வியில் த ாடரலாம். 
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ராஜிொைா: 

குடியரசுத் துமைத்  மலவர்  னது ப விக்காலம் நிமைவமடயும் முன்கப ராஜிொைா தசய்ய விரும்பினால், 

அ ற்கான கடி த்ம க் குடியரசுத் மலவரிடம் வழங்ககவண்டும். ராஜிொைா கடி ம் ஏற்கப்பட்ட ொளில் அவர் 

பணியில் இருந்து விடுவிக்கப்படுவார். 

ப விநீக்கம்: 

குடியரசுத் துமைத்  மலவமரப் ப விநீக்கம் தசய்ய விரும்பினால், ைாநிலங்களமவயில் 14 ொள்களுக்கு முன்கப 

அ ற்கான தீர்ைானத்ம த்  ாக்கல் தசய்யகவண்டும். அத்தீர்ைானத்துக்கு அமவக்கு வருமக  ந்துள்ள 

உறுப்பினர்களில் மூன்றில் இரண்டு பங்கு கபர் கட்டாயம் ஒப்பு ல் அளிக்க கவண்டும். கைலும், அத்தீர்ைானத்துக்கு 

ைக்களமவ உறுப்பினர்களில் பாதி கபர் ஒப்பு ல் அளிக்க கவண்டும். அ ற்குப் பிைகக குடியரசுத் துமைத் 

 மலவமரப் ப விநீக்கம் தசய்யவியலும். ொட்டில் இதுவமர எந் க் குடியரசு துமைத் மலவரும் ப வி நீக்கம் 

தசய்யப்பட்டது கிமடயாது. 

 

4.  ா ாபாய் தெௌகராஜியின் லண்டன் இல்லத்துக்கு ‘புளூ பிகளக்’ அந் ஸ்து 

விடு மலப் கபாராட்ட வீரரும் தபாருளா ார நிபுைருைான  ா ாபாய் தெௌகராஜி த ற்கு இலண்டனில் வாழ்ந்  

இல்லத்துக்கு ‘நீலத் கடு’ (புளூ பிகளக்) அந் ஸ்து வழங்கப்பட்டுள்ளது. 

பிரிட்டனில் உள்ள ‘இங்கிலீஷ் தஹரிகடஜ் சாரிட்டி’ (ஆங்கில பாரம்பரிய அைக்கட்டமள) என்ை அமைப்பானது 

இலண்டனில் உள்ள வரலாற்று முக்கியத்துவம் வாய்ந்  கட்டடங்களுக்கு ‘நீலத் கடு’ என்ை அந் ஸ்ம  வழங்கி 

வருகிைது. அத் மகய கட்டடங்களின் முக்கியத்துவம் குறித்தும் அதில் வாழ்ந்  ெபர்களின் விவரங்கள் குறித்தும் 

நீலத் கடில் தபாறிக்கப்பட்டு தபாதுைக்களின் பார்மவபடும்படி கட்டடத்தில் தபாருத் ப்படும். 

இந்நிமலயில், விடு மலப் கபாராட்ட வீரரும் சிைந்  தபாருளா ார நிபுைருைான  ா ாபாய் தெௌகராஜி 20-ஆம் 

நூற்ைாண்டின் இறுதியில் த ற்கு இலண்டனில் வசித்  இல்லத்துக்கு ‘புளூ பிகளக்’ அந் ஸ்து வழங்கப்பட்டுள்ளது. 

இந்தியாவின் 75-ஆவது சு ந்திர ஆண்டு தகாண்டாட்டத்தின் ஒருபகுதியாக, அந் க் கட்டடத்தில் நீலத் கடானது 

பு ன்கிழமை திைந்துமவக்கப்பட்டது. 

அந் த் கட்டில், “இந்தியாவின் க சியவாதியும் பிரிட்டன் ொடாளுைன்ை உறுப்பினருைான  ா ாபாய் தெௌகராஜி 

(1825-1917) வசித்  வீடு இது” என்று குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது. 

பிரிட்டன் ொடாளுைன்ைத்துக்குத் க ர்ந்த டுக்கப்பட்ட மு ல் இந்தியர் என்ை தபருமை  ா ாபாய் தெௌகராஜிமயகய 

கசரும். க சத் ந்ம  ைகாத்ைா காந்தியடிகள், இந்திய அரசமைப்புச் சட்டத்தின்  ந்ம  பி.ஆர்.அம்கபத்கர் ஆகிகயார் 

இலண்டனில் வசித்  இல்லங்களுக்கு ஏற்தகனகவ ‘புளூ பிகளக்’ அந் ஸ்து வழங்கப்பட்டுள்ளது குறிப்பிடத் க்கது. 

 

5. 2023-இலிருந்து 20% எத் னால் தபட்கரால் 

இந்தியாவில் வரும் அடுத்  ஆண்டிலிருந்து எத் னால் கலந்  தபட்கரால் விநிகயாகிக்கப்படும் என்று ெடுவண் அரசு 

அறிவித்துள்ளது. இது குறித்து எண்தைய் வளத்துமை அமைச்சர் ஹர்தீப் புரி கூறிய ாவது: 

20% எத் னால் கலந்  தபட்கரால் அடுத்  ஆண்டு ஏப்ரல் ைா த்திலிருந்து இந்தியா முழுவதும் க ர்ந்த டுக்கப்பட்ட 

மையங்களில் விநிகயாகிக்கப்படும். எஞ்சிய பகுதிகள் முழுவதும் எத் னால் தபட்கரால் விநிகயாகம் 2025-ஆம் 

ஆண்டுக்குள் விரிவுபடுத் ப்படும் என்ைார் அவர். கச்சா எண்தைய் இைக்குைதிமயக் குமைக்கவும் சுற்றுசூழமலப் 

பாதுகாக்கவும் தபட்கராலில் எத் னால் கலக்கப்படுகிைது. ஏற்தகனகவ, கடந்  ைா த்துக்குள் 10 ச வீ ம் எத் னால் 

கலந்  தபட்கரால் விநிகயாக்கப்பட கவண்டும் என்ை இலக்மக இந்தியா அ ற்கு முன்னகர நிமைகவற்றியுள்ளது. 
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1. இந்தியாவில், ‘டிஜிட்டல் கடன் வழங்கும் நடவடிக்ககககை’ ஒழுங்குபடுத்துகிற நிறுவனம் எது? 
அ. நிதி அமைச்சகை் 

ஆ. இந்திய ரிசர்வ் வங்கி  

இ. இந்திய ததசிய ககரடுப்பனவு கழகை் 

ஈ. NITI ஆதயரக் 

✓ டிஜிட்டல் கடன் வழங்கும் நடவடிக்கககளுக்கான ஒழுங்குமுகற கட்டகைப்கப வலுப்படுத்துவதற்கான வழிகாட்டு 

நநறிககை இந்திய ரிசர்வ் வங்கி (RBI) நவளியிட்டுள்ைது. ைத்திய வங்கியால் கட்டுப்படுத்தப்படும் அல்லது சட்டத்தின் 

கீழ் அனுைதிக்கப்பட்ட நிறுவனங்கைால் ைட்டுமை கடன் வழங்குதகல மைற்நகாள்ை முடியும் என்றும் இந்திய ரிசர்வ் 

வங்கி குறிப்பிட்டுள்ைது. இகையவழி கடன் வழங்கும் முகறகைகள்மூலம் கடன் வழங்குவதால் வரும் 

சிக்கல்ககைத் தணிக்கும் முயற்சியாக இது நவளியிடப்பட்டுள்ைது. 

2. ‘இையைகல தாண்டிய பல பரிைாை இகைப்பு வகலயகைப்புடன்’ நதாடர்புகடய நாடுகள் எகவ? 
அ. இந்தியர–தநபரளை் 

ஆ. சீனர–தநபரளை்  

இ. இந்தியர–வங்கரளததசை் 

ஈ. சீனர–வங்கரளததசை் 

✓ ‘இையைகல தாண்டிய பல பரிைாை இகைப்பு வகலயகைப்பின்’கீழ் மநபாைத்துடன் எல்கல தாண்டிய இரயில் 

மபாக்குவரத்துக்கான சாத்தியக்கூறு ஆய்வுக்கு நிதியளிக்க சீனா ஒப்புக்நகாண்டுள்ைது. இது பட்கட ைற்றும் பாகத 

முகனவின் ஒருபகுதியாகும். நாட்டில் சீனாவின் உதவி திட்டங்களுக்கு $118 மில்லியன் அநைரிக்க டாலர்ககை 

வழங்க சீனா உறுதியளித்தது. ைானிய உதவியின்கீழ் நகய்ருங்–காத்ைாண்டு இரயில்மவ மபாக்குவரத்துக்கான 

சாத்தியக்கூறு ஆய்கவ சீனா மைற்நகாள்ளும். 

3. ‘SPARK’ என்னும் நைய்நிகர் விண்நவளி நதாழில்நுட்ப பூங்காகவ அறிமுகப்படுத்திய நிறுவனம் எது? 
அ. NITI ஆதயரக் 

ஆ. DRDO 

இ. ISRO  

ஈ. BEL 

✓ இந்திய விண்நவளி ஆய்வு கையம் (ISRO) சமீபத்தில் அமுதப்நபருவிழாவின் ஒருபகுதியாக, நைய்நிகர் விண்நவளி 

நதாழில்நுட்ப பூங்காவான ‘SPARK’ஐ அறிமுகம் நசய்தது. இது ISRO தகலவர் S மசாைநாத்தால் நதாடங்கப்பட்டது. 

இந்த நைய்நிகர் விண்நவளி அருங்காட்சியகத்தில் ஏவுகலங்கள், நசயற்ககக்மகாள்கள், அறிவியல் திட்டங்கள் 

ைற்றும் இந்தியாவின் விண்நவளித் துகறயின் முன்மனாடிகள் நதாடர்பான பல ஆவைங்கள், படங்கள் ைற்றும் 

காநைாளிகள் உள்ைன. 

4. அடல் ஓய்வூதியத்திட்ட விதிகளில் சமீபத்திய ைாற்றங்களின்படி, எவ்வகக பயனாளிகள் விலக்கப்பட்டுள்ைனர்? 
அ. நடுவணரசு ஊழியர்கள் 

ஆ. ைரநில அரசு ஊழியர்கள் 

இ. வருைரன வரி கசலுத்துதவரர்  

ஈ. கவளிநரடுவரழ் இந்தியர்கள் 
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✓ 2022 அக்.1 முதல் அைலுக்கு வரும் அடல் ஓய்வூதியத் திட்ட விதிகளில் அரசாங்கம் ைாற்றங்ககைச் நசய்துள்ைது. நிதி 

அகைச்சகத்தின் அறிவிப்பின்படி, வருைான வரி நசலுத்துபவராக இருக்கும் அல்லது வருைான வரி நசலுத்துபவராக 

இருக்கும் எந்தநவாரு குடிைகனும் இதில் மசரத் தகுதிநபற ைாட்டார்கள். வருைான வரி நசலுத்தும் முதலீட்டாைர் அக்.1 

அல்லது அதற்குப்பிறகு இத்திட்டத்தில் மசர்ந்தால், அவர்கள் கைக்கு மூடப்படும். 

5. சமீப நசய்திகளில் இடம்நபற்ற, ‘NIPAM’ என்பதுடன் நதாடர்புகடய துகற எது? 

அ. ைின்னணுப் கபரருட்கள் உற்பத்தி 

ஆ. அறிவுசரர் கசரத்து  

இ. பருவநிமல ைரற்றை் 

ஈ. உணவு விநிதயரகை் 

✓ மதசிய அறிவுசார் நசாத்து விழிப்புைர்வு இயக்கம் (NIPAM) என்பது அறிவுசார் நசாத்து விழிப்புைர்கவ பரப்புவதற்கும் 

அடிப்பகட பயிற்சிககை வழங்குவதற்குைான ஒரு திட்டைாகும். 2022 ஆகஸ்ட்.15 வகரயிலான காலக்நகடுவிற்கு 

முன்னதாகமவ, 2022 ஜூகல.31 அன்று ஒரு மில்லியன் ைாைவர்களுக்குப் பயிற்சியளிக்கும் இலக்கக இந்தத் 

திட்டம் பூர்த்தி நசய்துள்ைது. 

6. 2024 பாரிஸ் ஒலிம்பிக்கின் அதிகாரப்பூர்வ முழக்கவரி (Slogan) என்ன? 
அ. Inclusive and Impressive 

ஆ. Games Wide Open  

இ. Global Partnership 

ஈ. Brotherly and Beautiful 

✓ 2024 பாரிஸ் ஒலிம்பிக்கின் அகைப்பாைர்கள் இரசிகர்களுக்கான நுகழவுச்சீட்டுகளின் விகலககை அறிவித்தகத 

அடுத்து அதற்கான அதிகாரப்பூர்வ முழக்கவரி (Games Wide Open) நவளியிடப்பட்டது. பிநரஞ்சு நைாழியில், ‘Ouvrons 

Grand les Jeux’ என்பது அம்முழக்கவரி. 2024 மகாகடகால ஒலிம்பிக்ஸ் அல்லது 33ஆவது ஒலிம்பியாட் 2024 

ஜூகல–ஆகஸ்டில் நகடநபறவுள்ைது. 

7. பன்னாட்டு மபார் விைானங்கள் பயிற்சியான, ‘பிட்ச் பிைாக்’ஐ நடத்தும் நாடு எது? 
அ. அகைரிக்கர 

ஆ. ஆஸ்திதரலியர  

இ. பிரரன்ஸ் 

ஈ. இஸ்தரல் 

✓ பன்னாட்டு மபார் விைானங்கள் பயிற்சியான, ‘பிட்ச் பிைாக்’ நிகழ்கவ ஆஸ்திமரலியா நடத்துகிறது. பதிமனழு 

நாடுகள் பங்மகற்கும் பயிற்சியில் இந்தியா பங்மகற்கவுள்ைது. இதில் 17 நாடுககைச்மசர்ந்த சுைார் 100 விைானங்கள் 

ைற்றும் 2,500 இராணுவ வீரர்கள் பங்மகற்றுள்ைனர். ைற்ற பங்மகற்பாைர்களுள் ஆஸ்திமரலியா, கனடா, பிரான்ஸ், 

நஜர்ைனி, இந்மதாமனசியா, ஜப்பான், ைமலசியா, நநதர்லாந்து, நியூசிலாந்து, பிலிப்கபன்ஸ், நகாரிய குடியரசு, 

சிங்கப்பூர், தாய்லாந்து, UAE, UK ைற்றும் US ஆகியகவ அடங்கும். 

8. அண்கையில் நவளியான, ‘லாக் நடௌன் லிரிக்ஸ்’ என்ற நூகல எழுதியவர் யார்? 
அ. சஞ்சுக்தர தரஷ்   ஆ. இரஸ்கின் பரண்ட் 

இ. அருந்ததி ரரய்  ஈ. விக்ரை் தசத் 
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✓ கவிஞர் சஞ்சுக்தா தாஷ் எழுதிய கவிகதகளின் நதாகுப்பான, ‘லாக் நடௌன் லிரிக்ஸ்’ என்ற நூகல ஒடிஸா ைாநில 

முதலகைச்சர் நவீன் பட்நாயக் நவளியிட்டார். ஒடியா நைாழிக் கவிஞரான தாஷ், ஒடியா நைாழியில் மூன்று கவிகதத் 

நதாகுப்புககை எழுதியுள்ைார். ‘லாக் நடௌன் லிரிக்ஸ்’ என்பது ஆங்கிலத்தில் நவளிவரும் இவரது முதல் நூலாகும். 

இது நதாற்றுமநாய் காலகட்டத்தில் ஏற்பட்ட அவரது அனுபவங்களின் அடிப்பகடயில் எழுதப்பட்டது. 

9. கூகுளுடன் இகைந்து மபாக்குவரத்து உமிழ்வுத் தரகவ நவளியிட்ட முதல் இந்திய நகரம் எது? 
அ. கசன்மன 

ஆ. புதன 

இ. ஔரங்கரபரத்  

ஈ. ககௌகரத்தி 

✓ கூகுளிலிருந்து Environmental Insights Explorer (EIE) தரகவ நவளியிடும் நாட்டின் முதல் நகரைாக ஔரங்காபாத் 

ைாறியுள்ைது. EIE அம்சத்தின்கீழ், நகரங்கள் CO2 உமிழ்வு மூலங்ககை அைவிடுகின்றன, பகுப்பாய்வு நடத்துகின்றன 

ைற்றும் அவ்வுமிழ்கவக் குகறப்பதற்கான உத்திககை அகடயாைம் காணுகின்றன. இந்தியாவில், EIE அம்சைானது 

ஔரங்காபாத், நபங்களூரு, நசன்கன ைற்றும் புமன ஆகிய நகரங்களுக்கு ைட்டுமை கிகடக்கிறது; மைலும், 

மபாக்குவரத்து உமிழ்வுத் தரகவ நபாதுவில் நவளியிடும் முதல் நகரம் ஔரங்காபாத் ஆகும். 

10. ‘கவப்பீட்டாைருக்குப் மபாதித்தல் ைற்றும் விழிப்புைர்வு ஏற்படுத்துதலுக்கான’ நிதியத்கதப் பராைரிக்கின்ற 

அகைப்பு எது? 
அ. நிதி அமைச்சகை் 

ஆ. இந்திய ரிசர்வ் வங்கி  

இ. இந்திய ததசிய ககரடுப்பனவு கழகை் 

ஈ. NITI ஆதயரக் 

✓ மசமிப்பு, நடப்புக்கைக்குகள் அல்லது முதிர்வு மததியிலிருந்து 10 ஆண்டுகளுக்குள் மகாரப்படாத கவப்புகள் யாவும் 

மகாரப்படாத கவப்புத்நதாகககள் என வகரயறுக்கப்படுகிறது. இந்தத் நதாகககள், வங்கிகைால் இந்திய ரிசர்வ் 

வங்கியால் பராைரிக்கப்படும், ‘கவப்பீட்டாைருக்குப் மபாதித்தல் & விழிப்புைர்வு ஏற்படுத்துதலுக்கான’ நிதியத்திற்கு 

ைாற்றப்படுகின்றன. அந்தந்த வங்கிகளிலிருந்து இதுமபான்றுள்ை கவப்புத்நதாககககை நபறுவதற்கு ரிசர்வ் வங்கி 

அவ்கவப்புக்குரிய ைக்ககை ஊக்குவித்து வருகிறது. இருப்பினும், மகாரப்படாத கவப்புகளின் அைவு அதிகரித்துக் 

நகாண்மடதான் நசல்கிறது. 

 

செய்தித்தாள் நடப்பு நிகழ்வுகள்  

1. விடுதகலயின் 75ஆவது ஆண்டில் 75 ராம்சர் தைங்கள். இராம்சர் தைங்களின் பட்டியலில் தமிழ்நாட்டில் நான்கு 

இடங்கள் உள்பட இந்தியா மைலும் 11 ஈரநிலங்ககை மசர்த்துள்ைது. 

சுதந்திரத்தின் 75ஆவது ஆண்டில் 13,26,677 நெக்மடர் பரப்பைகவக்நகாண்ட 75 ராம்சர் தைங்ககை உருவாக்க 

ராம்சர் தைங்களின் பட்டியலில் தமிழகத்கதச் மசர்ந்த நான்கு இடங்கள் உள்பட மைலும் 11 ஈரநிலங்ககை இந்தியா 

மசர்த்துள்ைது. 

11 புதிய தைங்கள்: தமிழ்நாட்டில் நான்கு (4) தைங்கள், ஒடிசாவில் மூன்று (3), ஜம்மு & காஷ்மீரில் இரண்டு (2) ைற்றும் 

ைத்திய பிரமதசம் ைற்றும் ைகாராஷ்டிராவில் தலா ஒன்று (1) ஆகியகவ அடங்கும். இந்தத் தைங்களின் நபயர் சதுப்பு 

நிலங்களின் பாதுகாப்பு ைற்றும் மைலாண்கை ைற்றும் அவற்றின் வைங்ககை புத்திசாலித்தனைாக பயன்படுத்த 

உதவும். 
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1971ஆம் ஆண்டு ஈரானின் ராம்சர் நகரில் ககநயழுத்திடப்பட்ட ராம்சர் உடன்படிக்கக நாடுகளில் இந்தியாவும் 

ஒன்றாகும். இந்தியா பிப்ரவரி 1, 1982இல் இதில் ககநயழுத்திட்டது. 1982 முதல் 2013 வகர, ராம்சர் தைங்களின் 

பட்டியலில் நைாத்தம் 26 தைங்கள் மசர்க்கப்பட்டன. 2014 முதல் 2022 வகர, நாடு 49 புதிய ஈரநிலங்ககை ராம்சார் 

தைங்களின் பட்டியலில் மசர்த்துள்ைது. இந்த ஆண்டிமலமய (2022) நைாத்தம் 28 இடங்கள் ராம்சர் தைங்கைாக 

அறிவிக்கப்பட்டுள்ைன. 

அதிகபட்சைாக ராம்சர் தைங்களுடன் (14 எண்கள்) தமிழ்நாடு முன்னணியில் உள்ைது. அகதத் நதாடர்ந்து உ.பி. யில் 

10 ராம்சர் தைங்கள் உள்ைன. 

260.47 நெக்டர் பரப்பைவு நகாண்ட சித்திரங்குடி பறகவகள் சரைாலயம், 94.3 நெக்டர் பரப்பைவுநகாண்ட 

சுசீந்திரம் மதரூர் சதுப்புநில வைாகம், 94.23 நெக்டர் பரப்பைவு நகாண்டவடுவூர் பறகவகள் சரைாலயம், 112.64 

நெக்டர் பரப்பைவு நகாண்டகாஞ்சிரங்குைம் பறகவகள் சரைாலயம் ஆகியகவ தமிழகத்தில் புதிதாக 

மசர்க்கப்பட்டுள்ைன. 

சித்திரங்குடி பறகவகள் சரைாலயம் தமிழ்நாட்டின் இராைநாதபுரம் ைாவட்டத்தில் அகைந்துள்ைது. இந்த ஈரநிலம் 

1989 முதல் பாதுகாக்கப்பட்ட பகுதியாகவும், பறகவகள் சரைாலயைாகவும் அறிவிக்கப்பட்டு, தமிழ்நாடு வனத்துகற, 

ராைநாதபுரம் மகாட்டத்தின் கீழ் வருகிறது. சித்திரங்குடி பறகவகள் சரைாலயம் குளிர்காலத்தில் புலம்நபயர்ந்த 

பறகவகளுக்கு ஏற்ற இடைாகும். 30 குடும்பங்ககைச் மசர்ந்த சுைார் 50 பறகவகள் தைத்தில் இருந்து 

பதிவாகியுள்ைன. இவற்றில் 47 நீர்ப்பறகவகள் ைற்றும் 3 நிலப்பறகவகள். ஸ்பாட்-பில்ட் நபலிகன், லிட்டில் எக்நரட், 

கிமர நெரான், நபரிய எக்மரட், ஓபன் பில்ட் நாகர, ஊதா ைற்றும் குைம் நெரான்கள் தைப்பகுதியில் இருந்து 

குறிப்பிடத்தக்க நீர்ப்பறகவகள் காைப்படுகின்றன. சித்திரங்குடி விவசாய வயல்கைால் சூழப்பட்டுள்ைது, இங்கு 

ஆண்டு முழுவதும் பல்மவறு பயிர்கள் விகைகின்றன. ஈரநிலம் பல மீன்கள், நீர்வீழ்ச்சிகள், நைால்லஸ்கள், நீர்வாழ் 

பூச்சிகள் ைற்றும் அவற்றின் லார்வாக்கள் ஆகியகவ நீர்ப்பறகவகளுக்கு நல்ல உைவு ஆதாரங்ககை 

உருவாக்குகின்றன. விவசாய மநாக்கங்களுக்காக சதுப்பு நிலத்கத சுற்றியும் உள்மையும் பாசனத்திற்காக நிலத்தடி 

நீர் எடுக்கப்படுகிறது.   

சுசீந்திரம் மதரூர் சதுப்பு நில வைாகம் சுசீந்திரம்-மதரூர் ைைக்குடி பாதுகாப்பு காப்பகத்தின் ஒரு பகுதியாகும். இது 

ஒரு முக்கியைான பறகவப் பகுதி என்று அறிவிக்கப்பட்டு, ைத்திய ஆசியாவின் புலம்நபயர்ந்த பறகவகளின் நதற்கு 

முகனயில் அகைந்துள்ைது. இது பறகவகள் கூடு கட்டும் மநாக்கத்திற்காக உருவாக்கப்பட்டது. இது ஒவ்நவாரு 

ஆண்டும் ஆயிரக்கைக்கான பறகவககை ஈர்க்கிறது. மதரூகர நம்பியுள்ை நைாத்த ைக்கள் நதாகக சுைார் 10,500. 

ைக்கள்நதாககயில் 75% வாழ்வாதாரம் விவசாயத்கத சார்ந்துள்ைது, இது மதரூர் குைத்தில் இருந்து நவளியாகும் 

நீகர நம்பிமய உள்ைது.  ைனிதனால் உருவாக்கப்பட்ட, இந்த உள்நாட்டு குைம் எப்மபாதும் வற்றாதது. 9ஆம் 

நூற்றாண்கடச் மசர்ந்த நசப்மபடுகள், கல்நவட்டுகள் ஆகியவற்றில் பசும்குைம், நவஞ்சிக்குைம், நநடுைருதுகுைம், 

நபரும்குைம், எலமிச்சிக்குைம், மகாைடுங்குைம் ஆகிய இடங்கள் குறிப்பிடப்பட்டுள்ைன. இப்பகுதியில் சுைார் 250 

வககயான பறகவகள் பதிவு நசய்யப்பட்டுள்ைன, அவற்றில் 53 புலம்நபயர்ந்தகவ, 12 உள்ளூருக்கு உட்பட்டகவ. 

வடுவூர் பறகவகள் சரைாலயம் 112.638 நெக்மடர் பரப்பைவில் பரவியுள்ைது, இது ஒரு நபரிய, ைனிதனால் 

உருவாக்கப்பட்ட நீர்ப்பாசன ஏரியாகும். புலம்நபயர்ந்த பறகவகளுக்கான தங்குமிடைாகவும் இது உள்ைது. 

ஏநனனில் இது உைவு, தங்குமிடம் ைற்றும் இனப்நபருக்கம் நசய்வதற்கான நபாருத்தைான சூழகல வழங்குகிறது. 

இந்த நீர்ப்பாசனக் குைங்கள் சமூக-நபாருைாதார ைற்றும் கலாச்சார முக்கியத்துவத்கதக் நகாண்டிருந்தாலும், 

அவற்றின் சுற்றுச்சூழல் முக்கியத்துவம் பற்றி மிகக் குகறவாகமவ அறியப்படுகிறது. இந்த நதாட்டிகள் குடியுரிகை 

ைற்றும் குளிர்கால நீர் பறகவகளின் நல்ல எண்ணிக்கககய அகடக்கும் திறகனக் நகாண்டுள்ைன, ஆனால் 

இகத உறுதிப்படுத்த எந்த ஆய்வும் நசய்யப்படவில்கல. 

காஞ்சிரங்குைம் பறகவகள் சரைாலயம் தமிழ்நாட்டின் ராைநாதபுரம் ைாவட்டம் முதுகுைத்தூர் அருமக உள்ை ஒரு 

பாதுகாக்கப்பட்ட பகுதியாகும். இது1989 இல் அறிவிக்கப்பட்டது. பல புலம்நபயர்ந்த நெரான் இனங்களின் கூடு 

கட்டும் இடைாக இது குறிப்பிடத்தக்கது. அகவ அங்குள்ை பாபுல் ைரங்களின் முக்கிய வைர்ச்சியில் உள்ைன. 

புலம்நபயர்ந்த நீர்ப்பறகவகளின் இனப்நபருக்கம் அக்மடாபர் ைற்றும் பிப்ரவரி ைாதங்களுக்கு இகடயில் இங்கு வந்து 

மசர்க்கிறது. புதிதாக மசர்க்கப்பட்டுள்ை 11 தைங்களின் நைாத்த பரப்பைவு 76316 நெக்டர் ஆகும். 
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2. நவளிச்சந்கதயில் தமிழ்நாடு அரசின் புதிய உப்பு விற்பகன: முதல்வர் மு க ஸ்டாலின் நதாடக்கி கவத்தார் 

நவளிச்சந்கதயில் தமிழக அரசு புதிய உப்பு விற்பகன நசய்யப்படவுள்ைது. ‘நநய்தல்’ எனப்நபயரிடப்பட்டுள்ை இந்த 

உப்பிகன முதல்வர் மு க ஸ்டாலின் அறிமுகம் நசய்து கவத்தார். 

 

3. நநல்கல, அகத்தியர் ைகலயில் நாட்டின் 32ஆவது யாகனக்காப்பகம் 

நாட்டிலுள்ை 31 யாகனக்காப்பகங்கமைாடு 32ஆவது யாகனக்காப்பகைாக திருநநல்மவலி ைாவட்டத்தில் உள்ை 

அகத்தியர் ைகல அர்ப்பணிக்கப்படுவதாக நடுவண் சுற்றுச்சூழல், வனம், பருவநிகல அகைச்சர் பூமபந்தர் யாதவ் 

நதரிவித்தார். இந்த அகத்தியர் ைகலயில் சுைார் 1,197 சதுர கிமலாமீட்டர் பரப்பைவில் யாகனகள் பாதுக்காக்கப்பட்ட 

பகுதியாக மசர்க்கப்பட்டுள்ைது. 

 

4. கடல்நீகர மின்பகு நபாருைாக்கி எரிய கவக்கப்படும் LED விைக்கு: நடுவைரசு அறிமுகம் 

கடல்நீகர மின்பகுநபருைாக (எலக்ட்மராகலட்) பயன்படுத்தி எரிய கவக்கப்படும் நாட்டின் முதல் உப்பு நீர் LED 

விைக்கக நசன்கனயில் நடுவண் அகைச்சர் ஜிமதந்திர சிங் அறிமுகப்படுத்தினார். 

LED விைக்குககை இயக்குவதற்காக பிரத்மயகைாக வடிவகைக்கப்பட்ட மின்முகனகளுக்கு இகடமய கடல்நீகர 

எலக்ட்மராகலட்டாகப் பயன்படுத்தி விைக்குககை எரிய கவப்பமத இத்திட்டத்தின் மநாக்கைாகும். இந்த விளக்கிற்கு 

‘மராஷினி’ என்று நபயரிடப்பட்டுள்ைது. 

 

5. இந்தியாவில் பயங்கரவாதத்துக்கு எதிரான மபார்ப்பயிற்சி: பாகிஸ்தான் பங்மகற்பு 

இந்தியாவில் நகடநபறவுள்ை ஷாங்காய் ஒத்துகழப்பு அகைப்பின் பயங்கரவாதத்துக்கு எதிரான மபார்ப்பயிற்சியில் 

பாகிஸ்தான் பங்மகற்கவுள்ைது. இதுநதாடர்பாக பாகிஸ்தான் நவளியுறவு அகைச்சக நசய்தித் நதாடர்பாைர் அசிம் 

இப்திகார் கூறியதாக அந்நாட்டில் நவளியாகும் ‘தி எக்ஸ்பிரஸ் ட்ரிப்யூன்’ நாளிதழில் நதரிவிக்கப்பட்டுள்ைதாவது: 

ஷாங்காய் ஒத்துகழப்பு அகைப்பு சார்பில் இந்தியாவில் அக்மடாபர் ைாதம் பயங்கரவாதத்துக்கு எதிரான சர்வமதச 

மபார்ப்பயிற்சி நகடநபறவுள்ைது. இந்த ஆண்டு இந்தியா தகலகையில் அந்தப்பயிற்சி நகடநபறவுள்ைது. ஷாங்காய் 

ஒத்துகழப்பு அகைப்பில் பாகிஸ்தான் உறுப்பினர் என்பதால் மபார்ப்பயிற்சியில் பங்மகற்கும். 

இந்தியா, பாகிஸ்தான் இராணுவங்கள் இகைந்து பயங்கரவாதத்துக்கு எதிரான மபார்ப்பயிற்சியில் ஏற்நகனமவ 

ஈடுபட்டுள்ைன. எனினும் இந்தியாவில் நகடநபறும் மபார்ப்பயிற்சியில் பாகிஸ்தான் இராணுவம் பங்மகற்பது 

இதுமவ முதல்முகற என்று நதரிவித்துள்ைார். 

ஷாங்காய் ஒத்துகழப்பு அகைப்பில் இந்தியா, பாகிஸ்தான், சீனா, ரஷியா, ஈரான், கஜகஸ்தான், கிர்கிஸ்தான், 

தஜிகிஸ்தான், உஸ்நபகிஸ்தான் ஆகிய நாடுகள் இடம்நபற்றுள்ைன. அந்த அகைப்பு சார்பில் அக்மடாபரில் 

நகடநபறவுள்ை மபார்ப்பயிற்சி ெரியானா ைாநிலம் ைாமனசாரில் நகடநபறவுள்ைது. 

 

6. வாநனாலி நசய்தி வாசிப்பாைர் சமராஜ் நாராயைசுவாமி காலைானார் 

அகில இந்திய வாநனாலியின் முதல் நபண் நசய்தி வாசிப்பாைரான சமராஜ் நாராயைசுவாமி (87) வயது முதிர்வு 

காரைைாக மும்கபயில் சனிக்கிழகை காலைானார். தஞ்சாவூகரப் பூர்விகைாகக் நகாண்ட அவர் மும்கபயில் 

வைர்ந்தவர். அகில இந்திய வாநனாலியில் சுைார் 35 ஆண்டு காலம் தமிழ் நசய்தி வாசிப்பாைராகப் பணியாற்றிய 

அவர், இத்துகறயில் நபண்களுக்கு முன்னுதாரைைாகத் திகழ்ந்தார். தமிழ்த்திகரப்படங்கள், ஆவைப்படங்களிலும் 

அவர் பணியாற்றியுள்ைார். நசய்தி ஒலிபரப்புத்துகறயில் அவரது பங்களிப்கப பாராட்டி தமிழக அரசு அவருக்கு 

‘ககலைாைணி’ பட்டம் அளித்து நகௌரவித்துள்ைது. 
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