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1. ‘SMILE–75’ என்ற முனைனை அறிமுகப்படுத்திய நடுைண் அனைச்சகம் எது?
அ. பணியாளா் மற்றும் வேலைோய்ப்பு அலமச்சகம்
ஆ. சமூக நீ தி மற்றும் அதிகாரமளித்தை் அலமச்சகம் 
இ. உள்துலற அலமச்சகம்
ஈ. சுகாதாரம் மற்றும் குடும்ப நை அலமச்சகம்

✓ இந்திய அரசாங்கத்தின் சமூக நீதி ைற்றும் அதிகாரைளித்தல் அனைச்சகைாைது, “SMILE: Support for Marginalised
Individuals for Livelihood and Enterprise” என்பதன்கீழ், ‘SMILE–75’ என்ற முனைனைத் ததாடங்கியுள்ளது. இரக்கும்
தசயலில் ஈடுபடும் நபர்களுக்கு ைறுைாழ்ைளிக்கும் நநாக்கில் 75 ைாநகராட்சிகனள நடுைண் சமூக நீதி ைற்றும்
அதிகாரைளித்தல் அனைச்சகம் அனடயாளம் கண்டுள்ளது. 2025–26 ைனரயிலாை ‘SMILE’ திட்டத்திற்காக சமூக
நீதி ைற்றும் அதிகாரைளித்தல் அனைச்சகம் தைாத்தம் `100 நகாடி நிதினய ஒதுக்கியுள்ளது.

2. ‘உதராசக்தி’ என்ற இருதரப்பு விைாைப்பயிற்சினய நடத்திய நாடு எது?
அ. ஜப்பான்
ஆ. ேங்காளவதசம்
இ. மவைசியா 
ஈ. ஐக்கிய அரபு அமீ ரகம்

✓ ‘உதராசக்தி’ என்று தபயரிடப்பட்ட இருதரப்பு விைாைப்பயிற்சினய ைநலசியா நடத்துகிறது. இந்தப் பயிற்சியில் இந்திய
ைான்பனடயின் (IAF) ஒரு குழு பங்நகற்கிறது. 4 நாள் நடக்கும் இப்பயிற்சியில் இரு ைான்பனடகளுக்கு இனடநய
பல்நைறு ைான்ைழிப் நபார் பயிற்சிகள் அடங்கும். சுநகாய்–30 நபார் விைாைங்கனளக் தகாண்டு நடத்தப்படும் இந்த
இருதரப்பு ைான்பனட பயிற்சியாைது முதன்முதலாக கடந்த 2018–இல் நடத்தப்பட்டது.

3. 2022 ஜூனலயில் பதிைாை நுகர்நைார் வினலக்குறியீடு அடிப்பனடயிலாை பணவீக்க சதவீதம் என்ை?
அ. 4.71%
ஆ. 5.71%
இ. 6.71% 
ஈ. 7.71%

✓ நதசிய புள்ளியியல் அலுைலகம் தைளியிட்ட தரவுகளின்படி, நுகர்நைார் வினலக்குறியீடு (CPI) அடிப்பனடயிலாை
பணவீக்கம் ஜூனல ைாதத்தில் 7.01 சதவீதத்திலிருந்து 6.71 சதவீதைாக குனறந்துள்ளது. இருப்பினும், ததாழிற்துனற
உற்பத்திக்குறியீடு நை ைாதத்தில் காணப்பட்ட 19.6 சதவீதத்துடன் ஒப்பிடுனகயில் ஜூன் ைாதத்தில் 12.3 சதவீதைாக
ைளர்ந்துள்ளது.

4. அண்னையில், ‘DST ஸ்டார்ட்அப் உற்சைத்தை’ ஏற்பாடு தசய்த நடுைண் அனைச்சகம் எது?
அ. MSME அலமச்சகம்
ஆ. ேணிகம் மற்றும் ததாழிற்துலற அலமச்சகம்
இ. அறிேியை் மற்றும் ததாழிை்நுட்ப அலமச்சகம் 
ஈ. பணியாளா் மற்றும் வேலைோய்ப்பு அலமச்சகம்

✓ நடுைண் அறிவியல் ைற்றும் ததாழில்நுட்ப அனைச்சகைாைது DST ஸ்டார்ட்அப் உற்சைத்னத ஏற்பாடு தசய்தது.
நடுைண் அறிவியல் ைற்றும் ததாழில்நுட்பத்துனற அனைச்சரின் கூற்றுப்படி, தற்நபாது 105 ஸ்டார்ட்அப்கள் உள்ளை;
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அைற்றில் 49 சதவீத ஸ்டார்ட்–அப்கள் அடுக்கு–2 ைற்றும் அடுக்கு–3 நகரங்கனளச் நசர்ந்தனையாக உள்ளை. இந்த
நிகழ்வில் 75 தாக்கம் நினறந்த அனடைக ஸ்டார்ட்அப்கள், NIDHI–Seedஆல் ஆதரிக்கப்படும் 75 தாக்கம் நினறந்த
ஸ்டார்ட்அப்கள் ைற்றும் NIDHI–EIRஆல் ஆதரிக்கப்படும் 75 தாக்கம் நினறந்த ஸ்ைார்ட் ஸ்டார்ட்அப்கள் ஆகியைற்னற
தைளிப்படுத்தும் சிறப்புைாய்ந்த நூல்கள் தைளியிடப்பட்டை.

5. அண்னையில் அறிவிக்கப்பட்ட, ‘அகத்தியர் ைனல யானைகள் காப்பகம்’ அனைந்துள்ள ைாநிலம் எது?
அ. தமிழ்நாடு 
ஆ. வகரளா
இ. கா்நாடகா
ஈ. ததலுங்கானா

✓ அகத்தியர் ைனலயில் உள்ள 1,197.48 சதுர கிநலாமீட்டர் நிலத்னத யானைகள் காப்பகைாக அறிவிக்கும் தமிழ்நாட்டு
ைைத்துனறயின் பரிந்துனரனய நடுைணரசு ஏற்றுக்தகாண்டதாக நடுைண் சுற்றுச்சூழலனைச்சர் பூநபந்தர் யாதவ்
அறிவித்துள்ளார்.
நீலகிரி–கிழக்குத்ததாடர்ச்சிைனல,
நகாயம்புத்தூரில்
அனைந்துள்ள
நீலம்பூர்
அனைதிப்பள்ளத்தாக்கு, திருவில்லிபுத்தூர் ைற்றும் ஆனைைனல ஆகிய நான்கு யானைகள் காப்பகங்கள்
ஏற்கைநை தமிழ்நாட்டில் உள்ள நினலயில் தற்நபாது இது தமிழ்நாட்டின் ஐந்தாைது யானைகள் காப்பகைாக
அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. இந்தியாவில் தைாத்தம் 31 யானைகள் காப்பகங்கள் உள்ளை.

6. ‘மெய்நிகரான இந்திய மூலினகத் நதாட்டத்திற்காை’ இனணயதளத்னத உருைாக்கிய நிறுைைம் எது?
அ. இந்திய மானுடேியை் ஆய்ேு நிறுவனம்
ஆ. இந்திய தாேரேியை் ஆய்ேு நிறுேனம் 
இ. இந்திய ேன ஆய்ேு நிறுேனம்
ஈ. இந்திரா காந்தி வதசிய ேன அகாததமி

✓ இந்தியாவின் மிகப்தபரிய இனணயைழி மூலினகத் நதாட்ட தரவுத்தளைாை, ‘Indian Virtual Herbarium’ இனணய
தளத்னத நடுைண் சுற்றுச்சூழலனைச்சர் பூநபந்தர் யாதவ் ததாடங்கி னைத்தார். இந்த இனணயதளம், ‘விடுதனல
அமுதப்தபருவிழா’ ைற்றும் ‘டிஜிட்டல் இந்தியா’ கட்டனைப்பின்கீழ் இந்திய தாைரவியல் ஆய்வு நிறுைைத்தால்
உருைாக்கப்பட்டுள்ளது. இந்திய தாைரவியல் ஆய்வு நிறுைைம் என்பது நடுைண் சுற்றுச்சூழல் அனைச்சகத்தின்கீழ்
உள்ள ஒரு துனண அலுைலகைாகும்.

7. SEBI–இன் சந்னத தரவு ஆநலாசனைக் குழுவின் தனலைர் யார்?
அ. அலஜ தியாகி
ஆ. KV காமத்
இ. ஆஷிஷ்குமாா் தசௌகான்
ஈ. MS சாஹூ 

✓ ஒரு உறுப்பிைனரக் குனறத்து தைாத்த உறுப்பிைர்களின் எண்ணிக்னகனய இருபதாக ைாற்றுைதன்மூலம் SEBI
அதன் சந்னத தரவு ஆநலாசனைக் குழுனை ைறுசீரனைத்துள்ளது. NSE–இன் முன்ைாள் நைலாண்னை இயக்குநர்
(MD) ைற்றும் தனலனைச் தசயல் அதிகாரி (CEO) விக்ரம் லிைாநயவுக்குப் பதிலாக ஆஷிஷ்குைார் தசௌகான் புதிதாக
நியமிக்கப்பட்டுள்ளார். IBBI–இன் முன்ைாள் தனலைர் MS சாஹூ ஆநலாசனைக்குழுவின் தனலைராக உள்ளார்.

8. அண்னையில் சுவிஸ் ஓபனை தைன்ற காஸ்பர் ரூட் சார்ந்த நாடு எது?
அ. சுேிச்சா்ைாந்து

ஆ. நாா்வே 

இ. பிரான்ஸ
்

ஈ. இத்தாைி
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✓ ஸ்டாடில் நடந்த சுவிஸ் ஓபன் இறுதிப்நபாட்டியில் நார்நையின் காஸ்பர் ரூட் இத்தாலியின் நைத்திநயா தபர்தரத்தினி
அைர்கனள வீழ்த்தி பட்டத்னத னகப்பற்றிைார். இது காஸ்பர் ரூட் தபறும் ஒன்பதாைது பட்டைாகும். சமீபத்தில் அைர்
ஒற்னறயர் தரைரினசயில் உலகின் தந:5ஆைது வீரராைார். இதன்மூலம் ைரலாற்றிநலநய இந்தத் தரைரினசயில்
மிகவுயர்ந்த இடத்துக்குச் தசன்ற முதல் நார்நை தடன்னிஸ் வீரர் ஆைார் அைர்.

9. 2022–இல் காணப்படும் பருத்தி ரீதியாை சைால்கள் குறித்த ைாநாட்னட நடத்தும் நகரம் எது?
அ. திருப்பூா்
ஆ. வகாயம்புத்துூா் 
இ. கரூா்
ஈ. வசைம்

✓ இந்திய பருத்தி கூட்டனைப்பாைது இந்திய பருத்தி சங்கத்துடன் இனணந்து ‘2022ஆம் ஆண்டில் காணப்படும்
பருத்தி ரீதியாை சைால்கள்’ குறித்த இரு நாள் ைாநாட்னட நடத்துகிறது. இம்ைாநாடு, தமிழ்நாட்டின் நகாயம்புத்தூர்
நகரத்தில் நனடதபறவுள்ளது. பருத்தித்துனறயின் பல்நைறு பிரிவுகனளச் நசர்ந்த அனைத்து பங்குதாரர்களுடனும்
பல்நைறு குழு விைாதங்கள் நனடதபறும்.

10. இந்தியாவுக்காக தங்கப்பைக்கம் தைன்ற ஹர்மீத் நதசாய் ைற்றும் சத்தியன் ஞாைநசகரன் சார்ந்த வினளயாட்டு
எது?
அ. பளு துூக்குதை்
ஆ. வடபிள் தடன்னிஸ
் 
இ. குத்துச்சண
் லட
ஈ. பூப்பந்து

✓ 2022 காைன்தைல்த் வினளயாட்டுகளின் இறுதிப்நபாட்டியில் சிங்கப்பூனர வீழ்த்தி இந்தியாவின் நடபிள் தடன்னிஸ்
அணி தைது ஆடைர் அணி சாம்பியன்ஷிப் பட்டத்னத தக்கனைத்துக்தகாண்டது. அந்த அணியில் ஹர்மீத் நதசாய்,
சத்தியன் ஞாைநசகரன் ைற்றும் ஷரத் கைல் ஆகிநயார் உள்ளைர். கலப்பு பாட்மிண்டன் நபாட்டியில் இந்திய அணி
தைள்ளிப்பதக்கம் தைன்றது குறிப்பிடத்தக்கது.

செய்தித்தாள் நடப்பு நிகழ்வுகள்
1. உள்நாட்டிநலநய தயாரிக்கப்பட்ட சாதைங்கள் ைற்றும் கருவிகனள பாதுகாப்புத்துனற அனைச்சர் புது தில்லியில்
இராணுைத்திடம் ஒப்பனடத்தார்
உள்நாட்டிநலநய தயாரிக்கப்பட்ட சாதைங்கள் ைற்றும் கருவிகனள பாதுகாப்புத்துனற அனைச்சர் இராஜ்நாத் சிங், புது
தில்லியில் இந்திய இராணுைத்திடம் ஒப்பனடத்தார்.
எதிர்கால காலாட்பனட சிப்பாய்க்காை சாதைம் (F-INSAS), உள்ளிட்ட புதிய தனலமுனற கண்ணிதைடியாை நிபுன்,
நைம்பட்ட திறன்தகாண்ட தானியங்கி தகைல் ததாடர்பு சாதைங்கள், பீரங்கிகளுக்காை நைம்படுத்தப்பட்ட குறி
னைக்கும் சாதைம் ைற்றும் அதிநவீை ததர்ைல் இநைஜர்கள் உள்ளிட்டனை இதில் அடங்கும்.
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2. உலகளாவிய தபாது சுகாதார ைாநாடு: டிசம்பர்.6-இல் ததாடக்கம்
உலகளாவிய தபாது சுகாதார ைாநாடு, தசன்னைனய அடுத்த ைாைல்லபுரத்தில் டிச.6-ஆம் நததி ததாடங்கவுள்ளதாக
தபாது சுகாதாரத்துனற இயக்குநரகம் ததரிவித்தது. உலகளாவிய தபாது சுகாதார ைாநாடு ைரும் டிச.6 முதல் 8 ைனர
ைாைல்லபுரத்தில் நடத்தப்படவுள்ளது. இந்த ைாநாட்டின் கருப்தபாருள், ‘தபாது சுகாதாரத்தின் சிறப்புகள்’ என்பதாகும்.

3. Dr அப்துல் கலாம் விருது உள்பட பல்நைறு விருதுகள்: முதல்ைர் மு க ஸ்டாலின் ைழங்கிைார்
அறிவியல் ததாழில்நுட்பத்தில் சிறப்பாை பங்களிப்னபச் தசய்த முனைைர் ச இஞ்ஞாசிமுத்துவுக்கு, Dr ஆ ப தஜ அப்துல்
கலாம் விருது ைழங்கப்பட்டது. அைருக்கு, `5 இலட்சம் காநசானல, 8 கிராம் தங்கப்பதக்கம், சான்றிதழ் அடங்கிய Dr
அப்துல் கலாம் விருது ைழங்கப்பட்டது.
துணிவு ைற்றும் சாகசச் தசயலுக்காை கல்பைா சாவ்லா விருதினை, நாகப்பட்டிைம் ைாைட்டம் கீழ்நைளூனரச்
நசர்ந்த பா எழிலரசி தபற்றார். இந்த விருதாைது `5 இலட்சம் காநசானல, தங்க முலாம் பூசப்பட்ட பதக்கம், சான்றிதழ்
அடங்கியது.
முதலனைச்சரின் நல் ஆளுனை விருது: திருைள்ளூர் ைாைட்டத்தில் தகாத்தடினைத் ததாழிலாளர்கனள மீட்டு ைறு
ைாழ்வு அளித்த சிறப்பாை தசயனலப்பாராட்டி, அம்ைாைட்ட ஆட்சியருக்கும், திருநங்னககளின் ைாழ்வில் நம்பிக்னக
ஊட்டி அைர்களது அடிப்பனடத் நதனைகனள பூர்த்திதசய்த பணிகளுக்காக தசங்கல்பட்டு ைாைட்ட சமூக நல
அலுைலகத்துக்கும் முதலனைச்சரின் நல் ஆளுனை விருது அறிவிக்கப்பட்டது.
ைனழநீர் நசகரிப்பு கட்டனைப்புகனள சிறப்பாக தசயல்படுத்தியதற்காக திண்டுக்கல் ைாைட்டம், நீர்நினலகனள
மீட்டுருைாக்கி புைரனைப்பு தசய்த பணிகளுக்காக சிைகங்னக ைாைட்டம், கருவுற்ற தாய்ைார்களின் உடல்நலனை
ததாழில்நுட்ப உதவியுடன் கண்காணிக்கும் ‘தாய்நகர் தநல்னல’ திட்டத்னத அறிமுகப்படுத்திய திருதநல்நைலி
ைாைட்டத்துக்கும் நல் ஆளுனை விருதுகள் அறிவிக்கப்பட்டிருந்தை. இந்த விருது தலா `2 இலட்சமும், பாராட்டுச்
சான்றும் தகாண்டது.
நைளாண் இயந்திரங்கனள இனணயதளம், னகப்நபசி தசயலி மூலைாக ஆன்-னலன் ைழிநய ைாடனகக்கு விடும்
திட்டத்னத சிறப்பாகச் தசயல்படுத்தியதற்காக நைளாண்னைத் துனற தனலனை தபாறியியல் துனறக்கு நல்
ஆளுனை விருது அறிவிக்கப்பட்டது. ைாற்றுத்திறைாளிகள், ைைநலம் பாதிக்கப்பட்ட முதிநயார், தபண்கள்
ஆகிநயானர காப்பகங்களில் னைத்து பராைரித்தும், உரினை நகாரப்படாத இறந்நதாரின் உடல்கனள உரிய
ைரியானதயுடன் அடக்கம் தசய்யும் திட்டத்னதயும் தசன்னை தபருநகர காைல் துனற தசய்து ைருகிறது. இந்தப்
பணினயப் பாராட்டி தசன்னை தபருநகர காைல் ஆனணயரகத்துக்கும் நல் ஆளுனை விருது அறிவிக்கப்பட்டது.
ைகளிர் நலனுக்காக சிறந்த நசனைகனள ஆற்றியதாக நாகப்பட்டிைம் ைாைட்டத்னதச் நசர்ந்த ைாைவில் அறக்
கட்டனள, சிறந்த சமூக நசைகருக்காை விருது திண்டுக்கல் ைாைட்டத்னதச் நசர்ந்த ஜி பங்கஜம் ஆகிநயாருக்கு
அளிக்கப்பட்டது. இந்த விருது 10 கிராம் தங்கப்பதக்கம், சான்றிதழ் அடங்கியது.
சிறந்த உள்ளாட்சி அனைப்புகள்: சிறந்த ைாநகராட்சிக்காை விருனத நசலம் ைாநகராட்சி தபற்றது. `25 லட்சத்துக்காை
காநசானல அடங்கியது இந்த விருது.
சிறந்த நகராட்சிகளாக முதலிடத்தில் நதர்ைாை திருவில்லிபுத்தூருக்கு `15 இலட்சத்துக்காை காநசானலயும்,
இரண்டாமிடம் பிடித்த குடியாத்தத்துக்கு `10 இலட்சத்துக்காை காநசானலயும், மூன்றாம் இடம்பிடித்த ததன்காசிக்கு
`5 இலட்சத்துக்காை காநசானலயும் ைழங்கப்பட்டது.
சிறந்த நபரூராட்சிகளின் ைரினசயில், தசங்கல்பட்டு ைாைட்டம் கருங்குழி நபரூராட்சி முதலிடத்னத பிடித்தது.
இரண்டாமிடத்னத கன்னியாகுைரி நபரூராட்சி பிடித்தது. ைதுனர ைாைட்டம் நசாழைந்தான் நபரூராட்சி மூண்றாமிடம்
பிடித்தது.
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4. தசன்னை உயர்நீதிைன்றத்தின் 160-ஆைது ஆண்டு திைம்: அஞ்சல்தனல தைளியீடு
விடுதனல நானளதயாட்டி, தசன்னை உயர்நீதிைன்றத்தில் நதசியக்தகாடி ஏற்றினைத்து தனலனை நீதிபதி
முனீசுைர் நாத் பண்டாரி ைரியானத தசலுத்தியதுடன், நீதிைன்றத்தின் 160-ஆைது ஆண்டு திைத்னததயாட்டி, சிறப்பு
தபால் தனலனயயும் தைளியிட்டார்.
1862-ஆம் ஆண்டு ஆகஸ்ட் 15-ஆம் நததி ததாடங்கப்பட்ட தசன்னை உயர்நீதிைன்றத்தின் 160-ஆைது ஆண்டு
நினைனைப் நபாற்றும் ைனகயில், சிறப்பு தபால் தனலனய தனலனை நீதிபதி தைளியிட, உயர்நீதிைன்ற மூத்த
நீதிபதி துனரசாமி தபற்றுக்தகாண்டார்.
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1. COVID ஒமைக்ரான் திரிபுக்கான தடுப்பூசிக்கு ஒப்புதல் அளித்த முதல் நாடு எது?
அ. இந்தியா
ஆ. அமொிக்கா
இ. ஐக்கிய பேரரசு (UK) 
ஈ. இத்தாலி

✓ ஒமைக்ரான் திரிபுக்கு சிகிச்மையளிக்கும் COVID தடுப்பூசிமய அங்கீகரிக்கும் முதல் நாடாக UK ைாறியுள்ளது. UKஇன்
ைருந்துகள் ைற்றும் சுகாதாரப் ப ாருட்கள் ஒழுங்குமுமை ஆமையமும், இதற்கு ஒப்புதல் அளித்த உலகின் முதல்
நிறுவனைாக ஆனது. இத்தடுப்பூசி 18 வயது ைற்றும் அதற்கு மைற் ட்மடார்க்கு யன் டுத்த அங்கீகரிக்கப் ட்டுள்ளது.
இது பகாமரானா மவரஸின் அைல் திரிபு ைற்றும் ஒமைக்ரான் BA.1 ஆகிய இரண்டமனயும் குறிமவக்கிைது.

2. ‘முதலமைச்ைர் அனுபிரதி

யிற்சி மயாஜனா’மவச் பையல் டுத்துகிை இந்திய ைாநிலம்/யூனியன் பிரமதைம் எது?

அ. ேஞ்சாே்
ஆ. இராஜஸ
் தான் 
இ. குஜராத்
ஈ. கா்நாடகா

✓ இராஜஸ்தான் ைாநில அரைாங்கைானது 2021–22இல் ‘முதல்வர் அனுபிரதி யிற்சி மயாஜனா’ அறிமுகப் டுத்தியது.
இந்தத் திட்டத்தின்கீழ், அத்தமகய ைாைாக்கர்களுக்கு புகழ்ப ற்ை யிற்சி நிறுவனங்களின்மூலம் இலவை யிற்சி
அளிக்கப் டுகிைது. நடப்பு நிதியாண்டில், இராஜஸ்தான் ைாநில அரசு, `17.15 மகாடி ஒதுக்கீடு பைய்து, இத்திட்டத்தின்
கீழ் உள்ள இடங்களின் எண்ணிக்மகமய 15,000ஆக உயர்த்தியது. இது ட்டியலினம், ட்டியல் ழங்குடியினர்,
இதர பிற் டுத்தப் ட்ட வகுப்பினர், சிறு ான்மையினர், ப ாருளாதாரத்தில் பின்தங்கிய வகுப்பினர் ைற்றும் ைாற்றுத்
திைனாளிகமள உள்ளடக்கியுள்ளது.

3. நாசியுள் பைலுத்தப்

டும் COVID தடுப்பூசிக்கான மைாதமனகமள முடித்துள்ள ைருந்து நிறுவனம் எது?

அ. ோரத் ேபயாமடக் 
ஆ. ேபயாகான்
இ. டாக்டா் மரட்டிஸ
் நிறுவனம்
ஈ. சீரெ் நிறுவனெ்

✓ மைதரா ாத்மதச் ைார்ந்த ாரத் மயாபடக் நிறுவனம் அதன் நாசியுள் பைலுத்தப் டும் COVID தடுப்பூசியான BBV154
இன் மூன்ைாம் கட்ட ைருத்துவப் ரிமைாதமனகளின் தரமவ ைருந்து கட்டுப் ாட்டாளரிடம் ைைர்ப்பித்துள்ளது. இது
முதன்மையான இரு தவமை தடுப்பூசி ைற்றும் ஒரு ன்முக பூஸ்டர் தடுப்பூசி ஆகிய இரண்டிற்கும் அனுைதி
மகாரியுள்ளது. ஒரு ன்முக பூஸ்டர் என் து தடுப்பூசியின் மூன்ைாவது அல்லது அடுத்தடுத்த தவமை தடுப்பூசிகள்
அதன் முதன்மை தவமையிலிருந்து மவறு ட்டு காைப் டும்.

4.

முகத்மத அமடயாளம் காணும் பதாழில்நுட் த்தின் அடிப் மடயில் இயங்கும் நடுவைரசின்
பையலாக்க அமைப்பின் ப யர் என்ன?

யணிகள்

அ. டிஜியாத்ரா 
ஆ. ோரத யாத்ரா
இ. ேிரதொ் டிஜிட்டல் யாத்ரா அேியான்
ஈ. ோரத் ஃபேஸ
் RT
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✓ தில்லி ன்னாட்டு வானூர்தி நிமலய லிட் (DIAL) நடுவண் அரசின் ‘டிஜியாத்ரா’ முமனமவ அறிவித்தது. இது
ஆண்ட்ராய்டு இயங்குதளங்களுக்கான அதன் பையலியின் பீட்டா திப்ம யும் பவளியிட்டது. ‘டிஜியாத்ரா’ என் து
முகத்மத அமடயாளம் காணும் பதாழில்நுட் த்மத அடிப் மடயாகக் பகாண்ட யணிகள் பையலாக்க அமைப்பு
ஆகும். இந்தத் பதாழில்நுட் த்தின்மூலம், அமனத்து மைாதமனச் ைாவடிகளும் முகத்மத அமடயாளம் காணும்
அமைப்பின் அடிப் மடயில் யணிகளின் உள்ளீடுகமள தாைாகமவ பையல் டுத்தும்.

5. ‘இந்திய

ன்னாட்டு கடல்ைார் உைவுகள் கண்காட்சி’ நமடப றும் இடம் எது?

அ. மசன்னன
ஆ. முெ்னே
இ. மகாச்சி
ஈ. மகால்கத்தா 

✓ இந்திய ன்னாட்டு கடல்ைார் உைவுகள் கண்காட்சியின் (IISS) 23ஆவது திப்பு அடுத்த ஆண்டு பிப்ரவரி ைாதம்
பகால்கத்தாவில் நமடப ைவுள்ளது. கடல் உைவுப்ப ாருள்கள் ஏற்றுைதி மைம் ாட்டு ஆமையம் (MPEDA) இந்திய
கடல் உைவு ஏற்றுைதியாளர்கள் ைங்கத்துடன் (SEAI) இமைந்து இந்தக் கண்காட்சிமய ஏற் ாடு பைய்யும்.

6. 2022 – காைன்பவல்த் விமளயாட்டுப் ப

ாட்டிகளில், கீழ்க்காணும் எந்த விமளயாட்டில் இந்தியா தனது முதல்

தக்கத்மத பவன்ைது?
அ. கூனடே்ேந்து
ஆ. ஸ
் குவாஷ்
இ. லான் மேௌல்ஸ
் (Lawn Bowls) 
ஈ. ரக்ேி மசவன்ஸ
்

✓ 2022 – காைன்பவல்த் விமளயாட்டுப்ம ாட்டியில் இந்திய ைகளிர் புல்பவளி ந்துவீச்சு அணி, அந்த விமளயாட்டில்
முதன்முமையாக தங்கம் பவன்று வரலாறு மடத்தது. மைலும், இவ்விமளயாட்டில் இந்தியாவுக்குக் கிமடத்த முதல்
தக்கம் இதுவாகும். லவ்லி பைௌம , பிங்கி சிங், நயன்மைானி மைகியா ைற்றும் ரூ ா இராணி டிர்கி ஆகிமயார்
பதன்னாப்பிரிக்கா அணிமய 17–10 என்ை கைக்கில் வீழ்த்தி தங்கப் தக்கம் பவன்ைனர்.

7. கீழ்க்காணும் எந்த மிகப்ப

ரிய மின்னணு வணிக நிறுவனம் அதன் படலிவரி மைமவகமள அதிகரிப் தற்காக
இந்திய இரயில்மவயுடன் கூட்டு மைர்ந்துள்ளது?
அ. ேிளிே்காா்ட்
ஆ. அபெசான் 
இ. ேிக்ோஸ
் மகட்
ஈ. ஜிபயாொா்ட்

✓ அமைைான் இந்தியா தனது ஒப் மடப்பு மைமவகமள அதிகரிப் தற்காக இந்திய ரயில்மவயுடன் கூட்டிமைந்துள்ளது.
2019ஆம் ஆண்டில் ரயில்மவ வமலயமைப்புகள்மூலம் விமரவுச்மைமவகமள உருவாக்க இந்திய ரயில்மவயுடன்
இமைந்த முதல் இமையவழி படலிவரி நிறுவனம் இதுவாகும். இந்தக் கூட்டாண்மைமூலம், அமைைான் 110–க்கும்
மைற் ட்ட நகரங்களுக்கு இமடமயயான வழித்தடங்களில் ப ாதிகமள பகாண்டுபைல்ல முடியும்.

8. 2022 –

ார்ச்சூன் 500 ட்டியலில் இடம்ப ற்ை ஒமர இந்திய வங்கி எது?

அ. ICICI வங்கி

ஆ. HDFC வங்கி

இ. ோரத வங்கி 

ஈ. கனரா வங்கி

நடப்பு நிகழ்வுகள்
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✓ அண்மையில் பவளியிடப் ட்ட ார்ச்சூன் 500 ட்டியலில், ாரத வங்கி (SBI) 236ஆவது இடத்தில் இடம்ப ற்றுள்ளது.
மைலும், இப் ட்டியலில் இந்தியாவிலிருந்து இடம்ப ற்ை ஒமர வங்கி இதுவாகும். 2022ஆம் ஆண்டுக்கான ட்டியலில்
அபைரிக்க சில்லமை விற் மனயாளர் வால்ைார்ட் முதலிடம் பிடித்துள்ளது. ஆயுள் காப்பீட்டு நிறுவனம் (LIC) ார்ச்சூன்
500 ட்டியலில் முதன்முமையாக 98ஆம் இடத்தில் உள்ளது. ரிமலயன்ஸ் இண்டஸ்ட்ரீஸ் 51 இடங்கள் முன்மனறி
104ஆவது இடத்மதப் பிடித்தது; அமத மவமளயில் ஐஓசி, ஓஎன்ஜிசி, பிபிசிஎல் உள்ளிட்ட எண்பைய் ைற்றும் எரிைக்தி
ப ாதுத்துமை நிறுவனங்களும் ட்டியலில் இடம்ப ற்றுள்ளன. இந்தப் ட்டியலில் ஒன் து இந்திய நிறுவனங்கள்
உள்ளன; அவற்றுள் ஐந்து அரசுக்குச் பைாந்தைானமவ ைற்றும் நான்கு தனியார் துமைமயச் மைர்ந்தமவ.

9. மதஜஸ்வின் ைங்கர் என்

வர் காைன்பவல்த் விமளயாட்டுப் ம ாட்டிகளின் எந்த விமளயாட்டில் தக்கம் பவன்ை

முதல் இந்தியர் ஆனார்?
அ. குண
் மடறிதல்
் டுதல் 
ஆ. உயரந்தாண
இ. முெ்முனற தாண
் டுதல்
ஈ. தண
் டூன்றித் தாண
் டுதல்

✓ காைன்பவல்த் விமளயாட்டுப் ம ாட்டிகளில் ஆடவருக்கான உயரந்தாண்டுதலில் தக்கம் பவன்ை முதல் இந்தியர்
என்ை ப ருமைமய மதஜஸ்வின் ைங்கர் ப ற்ைார். மதசிய ைாதமன மடத்த அவர் பவண்கலப் தக்கத்திற்கான
நிகழ்வில் மூன்ைாமிடத்மதப் பிடித்தார். 2.29 மீ உயரந்தாண்டி, மதசிய ைாதமனமய அவர் மடத்துள்ளார்.

10. வழக்கத்திற்கு ைாைாக மிகவைண்ட மகாமட நிலவுவமதத் பதாடர்ந்து, அண்மையில் தண்ணீர் தட்டுப்

ாட்மட

அறிவித்த நாடு எது?
அ. எகிே்து
ஆ. மநதா்லாந்து 
இ. நெீ ேியா
ஈ. பசாொலியா

✓ வழக்கத்திற்கு ைாைாக மிகவைண்ட மகாமட நிலவுவமதத் பதாடர்ந்தும் எதிர்காலத்தில் ைமழப் ப ாழிவதற்கான
எந்தக் கணிப்பும் இல்லாதமத அடுத்தும் டச்சு அரைாங்கம் (பநதர்லாந்து) அண்மையில் தண்ணீர் தட்டுப் ாட்மட
அறிவித்தது. கடந்த ைாதம் ஐமராப் ா ைற்றும் அபைரிக்காவின் ப ரும் குதிகமள கடுமையான பவப் –அமலகள்
தாக்கியது; புவி பவப் ைமடதமலக் மகயாளுவதற்கான முமனவுகளுக்கும் அமழப்பு விடுக்கப் ட்டு வருகின்ைன.
டச்சு ைக்களில் 2/3 ங்கினர் கடல் ைட்டத்திற்கு கீமழ வசிப் தால், பநதர்லாந்தில் வைட்சி என் து ஒரு கடுமையான
சிக்கலாக ைாறும். இதனால் ஆறுகளில் வண்டல் ைண் டிந்து, நீர் ம ாக்குவரவுக்கு இமடயூறு ஏற் டும்.

செய்தித்தாள் நடப்பு நிகழ்வுகள்
1. பைாத்த விமல ைவீக்கம் 13.93%ஆக ைரிவு
கடந்த ஐந்து ைாதங்களில் இல்லாத அளவில் ஜூமல ைாதம் பைாத்த விமல அடிப் மடயிலான ைவீக்கம் 13.93
ைதவீதைாக குமைந்தது. கடந்த ஜூன் ைாதத்தில் பைாத்த விமல ைவீக்கம் 15.18 ைதவீதைாகவும், மை ைாதத்தில்
15.88 ைதவீதைாகவும் திவானது. இதுமவ கடந்த ஆண்டு ஜூமலயில் 11.57 ைதவீதைாக இருந்தது. பைாத்த விமல
அடிப் மடயிலான ைவீக்கம் பதாடர்ந்து இரண்டாவது ைாதைாக குமைந்துள்ளது. இருப்பினும், கடந்த ஆண்டு
ஏப்ரல் ைாதத்திலிருந்து பதாடர்ந்து 16 ைாதங்களாக இரட்மட இலக்கத்திமலமய திவாகி வருகிைது.
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கடந்த ஜூமலயில் உைவுப்ப ாருள் மீதான ைவீக்கம் 10.77 ைதவீதைாகவும், ஜூனில் 14.39 ைதவீதைாகவும்
திவானது. மைலும் ஜூனில் காய்கறிகளின் விமல உயர்வு 56.75 ைதவீதைாக இருந்த நிமலயில், ஜூமலயில் இது
18.25 ைதவீதைாக ைரிந்தது.
எரிப ாருள், மின்ைாரத்மதப் ப ாருத்தவமர ஜூமலயில் 40.38 ைதவீதைாகவும், ஜூனில் 40.38 ைதவீதைாகவும்
ைவீக்கம் திவானது. இமதம ால உற் த்தி ப ாருள்கள், எண்பைய் வித்துக்களின் ைவீக்கம் முமைமய 8.16
ைதவீதைாகவும், -4.06 ைதவீதைாகவும் திவானது.
சில்லமை ைவீக்கத்தின் அடிப் மடயில்தான் ரிைர்வ் வங்கி ைக்பகாள்மகமய வகுக்கிைது. அந்த வமகயில்,
சில்லமை ைவீக்கம் கடந்த 7 ைாதைாக ரிைர்வ் வங்கியின் ைதிப்பீட்டுக்கு உகந்த அளவில்தான் திவாகி வருகிைது.
கடந்த ஜூமலயில் சில்லமை ைவீக்கம் 6.71 ைதவீதைாக திவானது. 2022-23 நிதியாண்டில் சில்லமை ை
வீக்கம் ைராைரியாக 6.7 ைதவீதைாக திவாகும் என ரிைர்வ் வங்கி கணித்துள்ளது குறிப்பிடத்தக்கது.

2. மூன்ைமர கிமீ நீள ‘வாசுகி’ ைரக்கு இரயில் பவள்மளாட்டம் - 27,000 டன் நிலக்கரியுடன் யைம்
நாட்டிமலமய நீளைான ைற்றும் அதிக ைரக்குப்ப ட்டிகமள எடுத்துச்பைல்லக்கூடிய ‘சூப் ர் வாசுகி’ ைரக்கு இரயில் (3.5
கிமீ நீளம்) திங்கள்கிழமை பவள்மளாட்டம் ார்க்கப் ட்டது.
ைத்தீஸ்கர் ைாநிலம், மகார் ாவில் இருந்து ைகாராஷ்டிரத்தின் நாகபுரிக்கு 295 ைரக்குப் ப ட்டிகளில் 27 ஆயிரம் டன்
நிலக்கரிமய ஏற்றிக்பகாண்டு, இந்த இரயில் ைாதமனப் யைத்மத மைற்பகாண்டது. இந்த இரயிலில் 6 எஞ்சின்கள்
ப ாருத்தப் ட்டிருந்தன. முதலிலும் இறுதியிலும் இரு எஞ்சின்களும் குறிப்பிட்ட இமடபவளிகளில் இமடயிமடமய
மைலும் 4 எஞ்சின்களும் ப ாருத்தப் ட்டிருந்தன.
இந்திய விடுதமலயின் 75 ஆண்டுகள் நிமைவு பகாண்டாட்டத்தின் ஒரு குதியாக ‘சூப் ர் வாசுகி’ இரயிலின்
மைாதமன இயக்கம் மைற்பகாள்ளப் ட்டபதன பதன்கிழக்கு ைத்திய இரயில்மவ பதரிவித்தது. நிலக்கரி தட்டுப் ாடு
காரைைாக, நாட்டில் இந்த ஆண்டு பதாடக்கத்தில் மின்பவட்டுப் பிரச்மன ஏற் ட்டது குறிப்பிடத்தக்கது.

3. ஒண்டிவீரன் நிமனவு அஞ்ைல்தமல ஆகஸ்ட்.20-இல் பவளியீடு: நடுவைரசு தகவல்
விடுதமலப் ம ாராட்ட வீரர் ஒண்டிவீரனின் நிமனவு அஞ்ைல்தமல ஆகஸ்ட்.20-ஆம் மததி திருபநல்மவலியில்
பவளியிடப் டுவதாக நடுவைரசு தரப்பில் பதரிவிக்கப் ட்டுள்ளது.
ைாவீரன் பூலித்மதவனின் மடத்தள தியாக விளங்கி, ஆங்கிமலயமர எதிர்த்து ம ார் புரிந்தவர் ைாவீரன் ஒண்டி
வீரன். தமிழ்நாட்டில் கிளர்ந்பதழுந்த முதல் இந்திய விடுதமலப் ம ாரின் தள திகளில் ஒருவராக திகழ்ந்த ைாவீரன்
இவர். ஒரு மகமய இழந்த பிைகும் நம்பிக்மகமய இழக்காைல் இறுதிவமர களம்நின்று ஆங்கிமலய மடகமள
தனியாகச்பைன்று அழித்தார் என்றும் அதனால் அவர் ‘ஒண்டிவீரன்’ எனவும் அமழக்கப் ட்டார்.
ஒண்டி வீரனின் 251-ஆவது நிமனவு நாள் ஆகஸ்ட்.20-ஆம் மததி அனுைரிக்கப் டுவமத முன்னிட்டு அன்மைய
நாள் அவரின் நிமனவு அஞ்ைல்தமல பவளியிடப் டும் என நடுவைரசின் அஞ்ைல்துமை அறிவித்துள்ளது.
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1.

முதல் இரண்டு ஆண்டுகளில் குழந்ததகளின் வளர்ச்சிதை தைைைாகக் ககாண்டு கதாடங்கப்பட்ட ததசிை
அளவிலான இைக்கத்தின் கபைர் என்ன?
அ. மாத்ாித்வா 1000
ஆ. பாலன் 1000 
இ. புத்ரா 1000
ஈ. சுகன்யா 1000

✓ நடுவண் சுகாதார அதைச்சகம் முதல் இரண்டு ஆண்டுகளில் குழந்ததகளின் வளர்ச்சிதை தைைைாகக்ககாண்டு,
‘பாலன் 1000’ என்ற ததசிை அளவிலான இைக்கம் ைற்றும் கபற்தறாருக்குரிை கசைலி ஒன்தற அறிமுகப்படுத்திைது.
இச்கசைலி குழந்ததப்பருவத்துக்கு முந்ததை தைம்பாடு குறித்த ைாநாட்டில் அறிமுகப்படுத்தப்பட்டது.

✓ இது பராைரிப்பாளர்களுக்கு அவர்களின் அன்றாட வழக்கத்தில் கசய்ைதவண்டிை விஷைங்கள் குறித்த நதடமுதற
ஆதலாசதனகதள வழங்கும் ைற்றும் கபற்தறாரின் ஐைங்கதள தீர்க்க உதவும்.

2. ‘வானிலிருந்து ைருத்துவம்’ என்ற டிதரான் அடிப்பதடயிலான ைருத்துவ தசதவதை அறிமுகப்படுத்திை ைாநிலம்
/ யூனிைன் பிரததசம் எது?
அ. பஞ்சாப்
ஆ. அருணாச்சல பிரததசம் 
இ. குஜராத்
ஈ. கா்நாடகா

✓ அருணாச்சல பிரததச ைாநிலைானது கசப்பாவிலிருந்து சாைாங் தாத ாவிற்கு, ‘வானிலிருந்து ைருத்துவம்’ என்ற
டிதரான் அடிப்பதடயிலான ைருத்துவ தசதவயிதன கவற்றிகரைாக அறிமுகப்படுத்திைது. உலகப் கபாருளாதார
ைன்றத்துடன் இதணந்து சுகாதாரம், உழவு ைற்றும் தபரிடர் தைலாண்தை ஆகிைவற்றில் டிதரான் விைானங்கதளப்
பைன்படுத்தும் முன்தனாடித் திட்டத்தத அருணாச்சல பிரததச அரசு கசைல்படுத்த முடிவுகசய்துள்ளது.

3. அண்தையில் கதாடங்கப்பட்ட ைந்தன் தளத்துடன் கதாடர்புதடை துதற எது?
அ. மின்னணு உற்பத்தி
ஆ. தடுப்பூசி
இ. ஆராய்ச்சி மற்றும் புத்தாக்கம் 
ஈ. சரக்குகள் மற்றும் தசவவகள் வாி

✓ இந்திை அரசின் முதன்தை அறிவிைல் ஆதலாசகர் அலுவலகம் ‘ைந்தன்’ தளத்தத அறிமுகப்படுத்துவதாக அறிவித்தது.
கதாழிற்துதற ைற்றும் அறிவிைலாராய்ச்சி ைற்றும் தைம்பாட்டு சுற்றுச்சூழல் அதைப்பு ஆகிைவற்றுக்கு இதடதைைான
ஒத்துதழப்தப தைம்படுத்துவதத இந்தத் தளம் தநாக்கைாகக் ககாண்டுள்ளது. இது இந்திைாவில் கதாழில்நுட்பம்
சார்ந்த சமூக–தாக்க புத்தாக்கங்கள் ைற்றும் தீர்வுகதள கசைல்படுத்துவதத தநாக்கைாகக் ககாண்டுள்ளது.

4. 2022

ூதலயில் இந்திைாவின் கைாத்த விதல பணவீக்கம் எவ்வளவு?

அ. 11.93%
ஆ. 13.93% 
இ. 15.93%
ஈ. 17. 93%

நடப்பு நிகழ்வுகள்

1

விண்மீன்.காம்

2022

ஆகஸ்ட்

18 & 19

✓ கடந்த ஐந்து ைாதங்களில் இல்லாத அளவில்

ூதல ைாதம் கைாத்த விதல அடிப்பதடயிலான பணவீக்கம் 13.93
சதவீதைாக குதறந்தது. கடந்த ூன் ைாதத்தில் கைாத்த விதல பணவீக்கம் 15.18 சதவீதைாகவும், தை ைாதத்தில்
15.88 சதவீதைாகவும் பதிவானது. காய்கறிகள், பால் ைற்றும் எரிகபாருளின் விதல குதறந்ததால் ூதல ைாதத்தின்
விதல குதறந்துள்ளது. இருப்பினும், பதினாறாவது ைாதைாக பணவீக்கம் இரட்தட இலக்கத்தில் இருந்தது.

✓ கனிை எண்கணய்கள், உணவுப்கபாருட்கள், கச்சா கபட்தராலிைம் & இைற்தக எரிவாயு, அடிப்பதட உதலாகங்கள்,
மின்சாரம், இரசாைனங்கள் ைற்றும் இரசாைனப் கபாருட்கள், உணவுப்கபாருட்கள் ஆகிைவற்றின் விதலதைற்றதை
இதற்குக் காரணைாகக் கருதப்படுகிறது.

5. நலவாழ்வு தைைங்கதள வலுப்படுத்துவதற்காக ைாநிலங்கள் ைற்றும் யூனிைன் பிரததசங்களுக்குச் கசைல்திறன்
அடிப்பதடயிலான நிதி ஒதுக்கீட்தட அறிவித்த நிறுவனம் எது?
அ. NITI ஆதயாக்
ஆ. ததசிய நலவாழ்வு ஆவணயம் 
இ. AIIMS
ஈ. இந்திய மருத்துவ ஆராய்ச்சி கழகம்

✓ ததசிை நலவாழ்வு ஆதணைைானது நலவாழ்வு வல்லுநர்கள் ைற்றும் நலவாழ்வு தைைங்களின் பதிதவடுகதள
வலுப்படுத்துவதற்காக ைாநிலங்கள் ைற்றும் யூனிைன் பிரததசங்களுக்குச் கசைல்திறன் அடிப்பதடயிலான நிதி
ஒதுக்கீடுகதள அறிவித்துள்ளது. இந்தச் கசைல்திறன் அடிப்பதடயிலான நிதி ஒதுக்கீடு ஆயுஷ்ைான் பாரத் டிஜிட்டல்
இைக்கத்ததச் கசைல்படுத்த உதவும். 2025–26 நிதிைாண்டுக்குள் ைாநிலங்கள் ைற்றும் யூனிைன் பிரததசங்களில்
ஆயுஷ்ைான் பாரத் டிஜிட்டல் இைக்க அலுவலகங்கதள அதைப்பதற்காக `500 தகாடி ஒதுக்கப்பட்டுள்ளது.

6. HEI–இன்

சமீபத்திை அறிக்தகயின்படி, உலகின் அதிக ைக்கள்கதாதகககாண்ட நகரங்களில், நுண்துகள் PM
2.5–இன் அதிகபட்ச சராசரி அளதவக் ககாண்டுள்ள நகரம் எது?
அ. டாக்கா
ஆ. வாரணாசி
இ. புது தில்லி 
ஈ. ககாழும்பு

✓ ‘நகரங்களில் காற்றின்தரம் ைற்றும் நலம்’ என்ற அறிக்தகதை அகைரிக்காதவச் தசர்ந்த கெல்த் எகபக்ட்ஸ்
இன்ஸ்டிடியூட் (HEI) கவளியிட்டுள்ளது. இது உலககங்கிலும் உள்ள 7,000 நகரங்களின் காற்று ைாசுபாடு ைற்றும்
உலகளாவிை சுகாதார விதளவுகதள பகுப்பாய்வு கசய்கிறது; நுண்துகள்கள் (PM2.5) ைற்றும் தநட்ர ன் தட
ஆக்தசடு (NO2) ஆகிைவற்றில் இது கவனம் கசலுத்துகிறது. இந்த அறிக்தகயின்படி, 2010 முதல் 2019 வதரயில்
ஆய்வு கசய்ைப்பட்ட 20 நகரங்களுள் 18 நகரங்களில், நுண்துகள் ைாசுபாடுகள் (PM2.5) மிகக்கடுதைைாக அதிகரித்து
உள்ளது. அப்பதிகனண் நகரங்களும் இந்திைாவில்தான் உள்ளன. உலகின் அதிக ைக்கள்கதாதகககாண்ட
நகரங்களில், தில்லியில் அதிகபட்ச சராசரிைான PM 2.5 அளவு காணப்படுகிறது.

7. ‘வித்ைா இரதம் – நடைாடும் பள்ளி’ என்ற திட்டத்தத அறிமுகப்படுத்திை ைாநிலம் எது?
அ. மத்திய பிரததசம்
ஆ. பீகாா்
இ. அஸ
் ஸாம் 
ஈ. அருணாச்சல பிரததசம்

✓ அஸ்ஸாம் ைாநில முதலதைச்சர் ஹிைந்த பிஸ்வா ஷர்ைா, ‘வித்ைா இரதம் – நடைாடும் பள்ளி’ என்ற திட்டத்ததத்
கதாடங்கிதவத்தார். சமுதாைத்தில் அடிநிதலயிலுள்ள குடும்பங்கதளச்சார்ந்த குழந்ததகளுக்கு 10 ைாதங்களுக்கு
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கதாடக்கக்கல்விக்கான அணுகதல வழங்குவதத இது தநாக்கைாகக் ககாண்டுள்ளது. பத்து ைாதங்களுக்குப்பிறகு,
குழந்ததகள் வழக்கைான கல்வி முதறயில் ஒருங்கிதணக்கப்படுவார்கள். இந்தத் திட்டத்தின்கீழ் ைாணவர்களுக்கு
இலவச ைதிை உணவு, சீருதடகள் ைற்றும் பாடநூல்கள் வழங்கப்படும்.

8. கீழ்க்காணும் எந்த வரம்பு வதரயிலான தவளாண் கடனுக்கு ஆண்டுக்கு 1.5% வட்டி ைானிைம் வழங்க ஒப்புதல்
அளிக்கப்பட்டுள்ளது?
அ. ரூ.1 இலட்சம்

ஆ. ரூ.2 இலட்சம்

இ. ரூ.3 இலட்சம் 

ஈ. ரூ.5 இலட்சம்

✓ பிரதைர் ததலதையிலான நடுவணதைச்சரதவ, `3 இலட்சம் வதரயில், விவசாயிகளுக்கு குறுகிைக்காலக் கடன்
வழங்கும் அதனத்து வதகைான நிதி நிறுவனங்களுக்கும் ஆண்டுக்கு 1.5 சதவீத வட்டி ைானிைம் வழங்க ஒப்புதல்
அளித்துள்ளது. வட்டி ைானிை அதிகரிப்பு, தவளாண் துதறயில் கதாடர்ந்து கடன் வழங்குவதத உறுதி கசய்யும்
என்பததாடு, கடன் வழங்கும் நிறுவனங்களின் குறிப்பாக ைண்டல ஊரக வங்கிகள், கூட்டுறவு வங்கிகள்
தபான்றவற்றின் நிதி நிதலதையும் சாத்திைத்தன்தைதையும் உறுதி கசய்யும்.

9. ‘ததசிை பாதுகாப்பு உத்திகள் ைாநாடு – 2022’ நதடகபறும் இடம் எது?
அ. புதன
ஆ. விசாகப்பட்டினம்
இ. புது தில்லி 
ஈ. வமசூரு

✓ உள்துதற அதைச்சர் அமித் ஷா புது தில்லியில் இரு நாள் நடக்கும் ததசிை பாதுகாப்பு உத்திகள் ைாநாடு – 2022ஐ
கதாடங்கி தவத்தார். தைைப்படுத்தப்பட்ட தகதரதக தரவுத்தளத்தின் உதவியுடன் வழக்குகதள விதரவாகவும்
எளிதாகவும் முடிக்க உதவும் ததசிை தானிைங்கி தகதரதக அதடைாள அதைப்தபயும் அவர் திறந்து தவத்தார்.

10. சமீபத்தில் தங்கதள, ‘சபாய் மித்ரா சுரக்ஷித் தஷெர்’ (2022 ஆகஸ்ட் வதரயிலும்) என்று அறிவித்துக்ககாண்ட
நகரங்களின் எண்ணிக்தக என்ன?
அ. 100
ஆ. 250
இ. 500 
ஈ. 750

✓ இந்திைா முழுவதுமுள்ள 500 நகரங்கள் தங்கதள, ‘சபாய் மித்ரா சுரக்ஷித் தஷெர்’ என்று அறிவித்துக்ககாண்டதாக
நடுவண் வீட்டுவசதி ைற்றும் நகர்ப்புற விவகார அதைச்சகம் அறிவித்துள்ளது. இந்த நகரங்கள், அதைச்சகத்தால்
நிர்ணயிக்கப்பட்ட தபாதுைான நிறுவனத்திறன், ைனிதவளம் ைற்றும் உபகரண விதிமுதறகதள அதடந்தது ைற்றும்
தூய்தைப் பணிைாளர்களுக்கு பாதுகாப்பான பணிச்சூழதல வழங்குகிறது. தூய்தை இந்திைா இைக்கம்–நகர்ப்புறம்
நிதலைான நலவாழ்வு நதடமுதறகதள ஊக்குவிக்கிறது.

செய்தித்தாள் நடப்பு நிகழ்வுகள்
1. விைட்நாம் - இந்திைா இதடதைைான இருதரப்பு இராணுவப் பயிற்சி நிதறவு
விைட்நாம் - இந்திைா இதடதைைான இருதரப்பு இராணுவப்பயிற்சி (VINBAX) கடந்த ஆகஸ்ட்.1ஆம் தததி முதல்
ெரிைானாவின் சந்திைந்திரில் கதாடங்கி நதடகபற்று வந்தது.
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இப்பயிற்சியில், தபரிடர் காலங்களில் ைனிதர்கதள மீட்க உதவும் இந்திைாவில் தைாரிப்தபாம் ைற்றும் தற்சார்பு
இந்திைாவின்கீழ் உருவாக்கப்பட கருவிகள் காட்சிப்படுத்தப்பட்டன. ஐநா அதைதி குழு நடவடிக்தககளில் ராணுவப்
கபாறிைாளர் ைற்றும் ைருத்துவக் குழுக்களின் கசைல்பாடு ஆகிைவற்தற தநாக்கைாகக் ககாண்டு இந்தப் பயிற்சி
நதடகபற்றது. விைட்நாமின் இராணுவம் முதன்முதலாக கவளிநாட்டுடன் தைற்ககாண்ட முதல் இராணுவப்பயிற்சி
இதுவாகும். அடுத்த ‘VINBAX’ பயிற்சி விைட்நாமில் 2023 ஆண்டு நதடகபறவுள்ளது குறிப்பிடத்தக்கது.

2. ‘உத்ராசக்தி’ இருதரப்பு வான்பயிற்சி நிதறவு
ைதலசிைாவின் குவான்டன் விைானத்தளத்தில் நடந்த இந்திை வான்பதட ைற்றும் இராைல் ைதலசிைன் வான்பதட
இதடதைைான இருதரப்பு விைானப் பயிற்சி ‘உத்ராசக்தி’ கடந்த ஆகஸ்ட்.16 அன்று நிதறவு கபற்றது.
நான்கு நாட்கள் நதடகபற்ற இந்தப் பயிற்சியில் இரண்டு வான்பதடகளும் இதணந்து சிக்கலான வான்கவளித்
தாக்குதல் பயிற்சியில் ஈடுபட்டன. இருதரப்பினரிடமிருந்தும் அதிகளவிலான தபார் உத்திகள் கவளிப்படுத்தப்பட்டன.
இருவான்பதடகளும் தங்களது சிறப்பான தபார் நடவடிக்தககதள பகிர்ந்துககாள்ள உத்ராசக்தி பயிற்சி உதவிைது.
பயிற்சியின் நிதறவு விழாவில், 7 சுதகாய்-30M KI & சுதகாய்-30 MKM தபார் விைானங்கள் வானில் பறந்து
சாகத்தத நிகழ்த்தின. கதாடர்ந்து இந்திை வான்பதட குழுவினர் ஆஸ்திதரலிைாவின் டார்வின் பகுதியில்
நடக்கவுள்ள ‘பிட்ச் பிளாக்-22’ விைானப்பயிற்சியில் கலந்துககாள்ளவுள்ளனர்.

3. `3 இலட்சம் வதரயிலான குறுகிைகால விவசாைக்கடனுக்கு ஆண்டுக்கு 1.5% வட்டி ைானிைம் வழங்க நடுவண்
அதைச்சரதவ ஒப்புதல்
பிரதைர் ததலதையிலான நடுவணதைச்சரதவ, `3 இலட்சம் வதரயில், விவசாயிகளுக்கு குறுகிைக்காலக்கடன்
வழங்கும் அதனத்து வதகைான நிதிநிறுவனங்களுக்கும் ஆண்டுக்கு 1.5 சதவீத வட்டி ைானிைம் வழங்க ஒப்புதல்
அளித்துள்ளது. விவசாயிகளுக்கு 2022-23 நிதிைாண்டு முதல் 2024-25 வதர `3 இலட்சம் வதர குறுகிைக்காலக்
கடனுதவி அளிக்கும், கபாதுத்துதற ைற்றும் தனிைார் வங்கிகள், சிறு நிதி நிறுவனங்கள், ைண்டல ஊரக வங்கிகள்,
கூட்டுறவு ைற்றும் கணினிைைைாக்கப்பட்ட கதாடக்க தவளாண்தைக் கூட்டுறவு வங்கிகளுக்கு வட்டி ைானிைம்
வழங்கப்படும். இந்தத் திட்டத்தின்கீழ் கடன் வழங்க 2022-23 முதல் 2024-25 வதர உள்ள நிதிைாண்டில்
`34,856 தகாடி கூடுதல் பட்க ட் ஒதுக்கீடு கசய்ைப்பட்டுள்ளது.
வட்டி ைானிை அதிகரிப்பு, தவளாண் துதறயில் கதாடர்ந்து கடன் வழங்குவதத உறுதிகசய்யும் என்பததாடு, கடன்
வழங்கும் நிறுவனங்களின் குறிப்பாக ைண்டல ஊரக வங்கிகள், கூட்டுறவு வங்கிகள் தபான்றவற்றின் நிதி
நிதலதையும் சாத்திைத் தன்தைதையும் உறுதிகசய்யும். உரிைகாலத்தில் கடதன திருப்பிச்கசலுத்தும்
விவசாயிகளுக்கு ஆண்டுக்கு 4% வட்டிவிகிதத்தில் குறுகிை கால கடன் வழங்குவது கதாடரும்.

4. தகரள அரசு சார்பில் வாடதக கார் முன்பதிவு கசைலி - முதல்வர் கதாடங்கி தவத்தார்
தகரள ைாநில அரசு சார்பில் வாடதக கார் முன்பதிவு கசைலி அறிமுகப்படுத்தப்பட்டுள்ளது. ‘தகரளா சவாரி’ என்ற
இந்தச்கசைலிவழி முன்பதிவு தசதவதை ைாநில முதலதைச்சர் பினராயி வி ைன் திருவனந்தபுரத்தில் கதாடங்கி
தவத்தார். நாட்டிதலதை முதல்முதறைாக தகரள அரசு சார்பில் இந்த முைற்சி எடுக்கப்பட்டுள்ளது. ஓலா, உதபர்
தபான்ற வாடதக கார் முன்பதிவு கசைலிகளுக்குப் தபாட்டிைாக அரசு இததன அறிமுகப்படுத்தியுள்ளது. கார்
ைட்டுமில்லாது ஆட்தடாதவயும் இந்தச்கசைலிமூலம் முன்பதிவு கசய்ை முடியும்.

5. கபைர்ைாற்றம் கபற்றது குரங்கு அம்தையின் இரகம்
குரங்கம்தை தீநுண்மியின் துதண இரகங்களுக்கு ‘காங்தகா படுதக, கதன்னாப்பிரிக்க கிதளட்’ என்றிருந்த
கபைர்கதள, ‘கிதளட் 1’, ‘கிதளட் 2’ என உலக நலவாழ்வு அதைப்பு ைாற்றியுள்ளது.
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1. இந்தியாவின் முதல், ‘ஹர் கர் ஜல்’ சான்று பெற்ற மாநிலம் எது?
அ. கேரளா
ஆ. கோவா 
இ. ோ்நாடோ
ஈ. ஒடிஸா

✓ ‘ஹர் கர் ஜல்’ சான்றுபெற்ற நாட்டின் முதல் மாநிலமாக ககாவா மாறியுள்ளது. தாத்ரா நாகர் ஹகவலி மற்றும் டாமன்
மற்றும் டடயூ ஆகியடவ ‘ஹர் கர் ஜல்’ சான்றுபெற்ற யூனியன் பிரகதசமாக மாறியது. ஜல் ஜீவன் இயக்கமானது
கடந்த 2019இல் அறிவிக்கப்ெட்டது; 2024ஆம் ஆண்டுக்குள் நாட்டின் ஒவ்பவாரு கிராமப்புற குடும்ெங்களுக்கும்
கொதுமான அளவு, ெரிந்துடரக்கப்ெட்ட தரம் மற்றும் வழக்கமான மற்றும் நீண்டகால அடிப்ெடடயில் குடிநீர் குழாய்
வழி நீடர வழங்குவடத இது கநாக்கமாகக் பகாண்டுள்ளது. நாட்டின் 10 ககாடி கிராமப்புற குடும்ெங்கள், குழாய்கள்
மூலம் தூய நீடர வழங்கும் வசதியுடன் இடைக்கப்ெட்டுள்ளது.

2. இந்தியாவின் முதல் இருதள குளிர்ெதன வசதிபகாண்ட மின்–கெருந்து அறிமுகப்ெடுத்தப்ெட்ட இடம் எது?
அ. புது தில்லி
ஆ. மும்பப 
இ. பைதராபாத்
ஈ. பபங்ேளூரு

✓ இந்தியாவின் முதல் இருதள குளிர்ெதன வசதிபகாண்ட மின்–கெருந்டத நடுவண் கொக்குவரத்து அடமச்சர் நிதின்
கட்கரி மும்டெயில் டவத்து அறிமுகம் பசய்து டவத்தார். அகசாக் கலலண்டின் துடை நிறுவனமான சுவிச், சுவிச்
EiV 22 என்ற இந்தியாவின் முதல் இருதள குளிர்ெதன வசதிபகாண்ட மின்–கெருந்டத அறிமுகம் பசய்தது. இது
அடர–தாழ்தளம், குளிரூட்டப்ெட்ட, இருதளம்பகாண்ட முதல் மின்–கெருந்து ஆகும்.

3. அண்டமயில்

அறிமுகப்ெடுத்தப்ெட்ட, ‘மத்ஸ்ய கசது’ என்ற பசயலியின் இடையவழி மீன்சந்டதக்கான சிறப்பு
ெகுதியின் பெயபரன்ன?
அ. அே்வா பஜாா் 
ஆ. மத்ஸ
் ய பஜாா்
இ. மீ ன்வளம் இந்தியா
ஈ. மத்ஸ
் ய பாரதம்

✓ ‘மத்ஸ்ய கசது’ பசயலியில் இடையவழி மீன்சந்டதக்கான ‘அக்வா பஜார்’ என்ற சிறப்பு ெகுதிடய நடுவண்
மீன்வளம், கால்நடட ெராமரிப்பு மற்றும் ொல்வளத்துடற அடமச்சர் ெர்க ாத்தம் ரூொலா பதாடங்கிடவத்தார்.
பிரதமரின் மத்ஸ்ய சம்ெதா திட்டத்தின்மூலம் டஹதராொதில் உள்ள கதசிய மீன்வள கமம்ொட்டு வாரியத்தின்
நிதியுதவியுடன் புவகனசுவரில் உள்ள ICAR – CIFAமூலம் இச்பசயலி உருவாக்கப்ெட்டது.

✓ மீன்குஞ்சுகள், தீவனம், மருந்துகள்கொன்ற இடுப்பொருள்களுக்கான ஆதாரங்கடள அறியவும், மீன்வளர்ப்புக்கு
கதடவயான கசடவகடள அறியவும், மீன்வளர்ப்கொர் மற்றும் இதகனாடு பதாடர்புடடயவர்களுக்கு இடைய
வழி சந்டத உதவும். கமலும் மீனவர்கள் தங்களின் மீன்கடள விற்ெடனக்கும் இதில் ெட்டியலிடலாம். மீன்வளர்ப்பு
துடறகளில் உள்ள அடனவடரயும், ஒருங்கிடைப்ெது இதன் கநாக்கமாகும்.

4. கிராமிய ஆஜீவிகா பூங்காக்கடள (கிராமிய பதாழிற்பூங்காக்கள்) அடமப்ெதாக அறிவித்துள்ள மாநில அரசு எது?
அ. ஒடிஸா

ஆ. சத்தீ ஸ
் ோ் 

இ. கமற்கு வங்ேம்

ஈ. ோ்நாடோ
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✓ சத்தீஸ்கர் மாநிலத்தில் கிராமப்புற பதாழிற்பூங்காக்கள் அடமக்கப்ெடும் என அம்மாநில அரசு அறிவித்துள்ளது. காந்தி
பஜயந்தி அன்று இந்தத் திட்டம் பதாடங்கப்ெடும் என்று முதலடமச்சர் பூகெஷ் ொககல் அறிவித்தார். இது கிராமப்புற
பொருளாதாரத்டத வலுப்ெடுத்துவடதயும், ‘பகௌ–தான்’ (கால்நடட) வாழ்வாதார டமயமாக மாற்றுவடதயும்
கநாக்கமாகக் பகாண்டுள்ளது. இந்தத் திட்டத்தின்கீழ், முதல் ஆண்டில் முந்நூறு கிராமப்புற பதாழிற்பூங்காக்கள்
அடமக்கப்ெடும். சத்தீஸ்கரில் இதுகொன்ற பூங்கா முதலில் கான்கர் மாவட்டத்தில் பதாடங்கப்ெட்டது; அதற்கு ‘காந்தி
கிராம்’ என்று பெயரிடப்ெட்டது.

5. ‘உலக நிழற்ெட நாள்’ பகாண்டாடப்ெடுகிற கததி எது?
அ. ஆேஸ
் ட் 15
ஆ. ஆேஸ
் ட் 19 
இ. ஆேஸ
் ட் 20
ஈ. ஆேஸ
் ட் 22

✓ ஒவ்கவார் ஆண்டும் ஆகஸ்ட்.19 அன்று ‘உலக நிழற்ெட நாள்’ பகாண்டாடப்ெடுகிறது. ெண்டடய சீனர்கள் மற்றும்
கிகரக்கர்கள் ஊசித்துடள அடமப்டெக்பகாண்ட திடரயில் ஒரு நிழற்ெடத்டதக் காட்டுவதற்கான முடறகடள
அறிந்திருந்தனர். உலகின் முதல் நிழற்ெடத்டத பிபரஞ்சு விஞ்ஞானி கஜாசப் நிஸ்ஃகொர் நீப்ஸ் எடுத்தார். அதற்கு
‘வியூ பிரம் தி விண்கடா அட் லு கிராஸ்’ என்று தடலப்பிடப்ெட்டிருந்தது.

6. ஆண்டுகதாறும் சர்வகதச ெழங்குடிகள் நாள் பகாண்டாடப்ெடுகிற கததி எது?
அ. ஆேஸ
் ட்.09 
ஆ. ஆேஸ
் ட்.10
இ. ஆேஸ
் ட்.11
ஈ. ஆேஸ
் ட்.12

✓ சர்வகதச ெழங்குடிகளின் நாளானது ஆண்டுகதாறும் ஆக.9 அன்று பகாண்டாடப்ெடுகிறது. “The Role of Indigenous
Women in the Preservation and Transmission of Traditional Knowledge” என்ெது நடப்ொண்டில் (2022) வரும் இந்த
நாளுக்கான கருப்பொருளாகும். உலகம் முழுவதும் 90 நாடுகளில், 476 மில்லியனுக்கும் அதிகமான ெழங்குடி
மக்கள் வாழ்கின்றனர். இது, உலக மக்கள்பதாடகயில் 6.2% ஆகும். ெழங்குடி மக்கள் தனித்துவமான கலாசாரம்,
மரபுகள் மற்றும் பமாழிகள் ஆகியவற்றின் ெரந்த ென்முகத்தன்டமடயக் பகாண்டவர்கள்.

7. உலக சிங்கங்கள் நாள் பகாண்டாடப்ெடுகிற கததி எது?
அ. ஆேஸ
் ட்.09
ஆ. ஆேஸ
் ட்.10 
இ. ஆேஸ
் ட்.11
ஈ. ஆேஸ
் ட்.12

✓ சிங்கங்கள் குறித்த விழிப்புைர்டவ ஏற்ெடுத்தும் வடகயில் ஒவ்கவார் ஆண்டும் ஆக.10 அன்று உலக சிங்கங்கள்
நாள் பகாண்டாடப்ெடுகிறது. சிங்கத்தின் ொதுகாப்பிற்கான ஆதரடவத் திரட்டவும் இந்த நாள் முயற்சி பசய்கிறது.
விலங்குகளுக்கான உலகளாவிய நிதியத்தின்ெடி (WWF) சிங்கங்கள், புல்பவளிகள் மற்றும் சமபவளிகளில் மட்டுகம
வாழ்கிறது. சசன்–கிர் கதசியப்பூங்காவின் ொதுகாக்கப்ெட்ட ெகுதிகளில் வசிக்கும் கம்பீரமான ஆசிய சிங்கங்களின்
தாயகம் இந்தியாவாகும்.

✓ WWFஇன் கூற்றுப்ெடி, சிங்கங்கள் ஆப்பிரிக்கா, ஆசியா மற்றும் ஐகராப்ொ முழுவதும் காைப்ெட்டன. ஆனால் சமீெ
காலமாக, அவற்றின் எண்ணிக்டக இந்தக் கண்டங்களில் குடறந்து வருகிறது. சிங்கங்கடளப் ொதுகாப்ெதற்கான
முன்பனடுப்பு, 2013இல் பதாடங்கப்ெட்டது. முதல் உலக சிங்கங்கள் நாள் 2013இல் அனுசரிக்கப்ெட்டது.
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8. ென்னாட்டு இடளகயார் நாள் பகாண்டாடப்ெடுகிற கததி எது?
அ. ஆேஸ
் ட்.07
ஆ. ஆேஸ
் ட்.10
இ. ஆேஸ
் ட்.10
ஈ. ஆேஸ
் ட்.12 

✓ உலக இடளகயார் நாளானது ஆக.12 அன்று பகாண்டாடப்ெடுகிறது “Intergenerational Solidarity: Creating a World
for All Ages” என்ெது நடப்ொண்டு (2022) வரும் இந்த நாளுக்கான கருப்பொருள் ஆகும். முதல் உலக இடளகயார்
நாள், கடந்த 1999ஆம் ஆண்டில் பகாண்டாடப்ெட்டது.

9. உலக யாடனகள் நாள் கடடப்பிடிக்கப்ெடுகிற கததி எது?
அ. ஆேஸ
் ட்.07
ஆ. ஆேஸ
் ட்.10
இ. ஆேஸ
் ட்.12 
ஈ. ஆேஸ
் ட்.20

✓ உலக யாடனகள் நாளானது ஆக.12 அன்று கடடப்பிடிக்கப்ெடுகிறது. யாடனகள் ொதுகாப்பில் இந்நாள் கவனம்
பசலுத்துகிறது. யாடனகளுக்குச் சிறந்த ொதுகாப்டெ வழங்குதல், தந்தம் சார்ந்த வணிதகத்டதத் தடுப்ெது, அமலாக்க
பகாள்டககடள கமம்ெடுத்தல், யாடனகளின் வாழ்விடத்டத ொதுகாத்தல், சட்டத்துக்குப் புறம்ொன கவட்டடடயத்
தடுத்தல், சிடறபிடிக்கப்ெட்ட யாடனகடள அவற்றின் இயற்டக வாழ்விடங்களில் பகாண்டுவிடுதல்கொன்ற
முயற்சிகடள கமற்பகாள்வடத உலக யாடனகள் நாள் தனது கநாக்கமாகக் பகாண்டுள்ளது.

10. உலக இடதுடக ெழக்கமுள்ளவர்கள் நாள் பகாண்டாடப்ெடுகிற கததி எது?
அ. ஆேஸ
் ட்.12
ஆ. ஆேஸ
் ட்.13 
இ. ஆேஸ
் ட்.14
ஈ. ஆேஸ
் ட்.15

✓ உலக இடதுடக ெழக்கமுள்ளவர்கள் நாளானது ஒவ்கவார் ஆண்டும் ஆகஸ்ட்.13 அன்று பகாண்டாடப்ெடுகிறது.
பெரும்ொன்டமயான மக்கடளப் கொலல்லாமல், இடதுடக ெழக்கத்துடன் பிறந்கதாடர அங்கீகரிக்கும் விதமாக
இந்த நாள் உள்ளது. உலக மக்கள்பதாடகயில் கிட்டத்தட்ட 10–12 சதவீதத்தினர், இடதுடக ெழக்கமுடடகயாராக
உள்ளனர். இடதுடக ெழக்கமுடடகயாடரக் கண்டு அஞ்சும் மக்களும் உள்ளனர். இந்நிடல சினிஸ்ட்கராகொபியா
(Sinistrophobia) என்று அடழக்கப்ெடுகிறது.

செய்தித்தாள் நடப்பு நிகழ்வுகள்
1. மத்திய உள்துடற பசயலர் அடஜ ெல்லா ெதவிக்காலம் கமலும் ஓராண்டு நீட்டிப்பு
மத்திய உள்துடற பசயலர் அடஜகுமார் ெல்லாவின் ெதவிக்காலம் கமலும் ஓராண்டு நீட்டிக்கப்ெட்டுள்ளது. அதன்ெடி,
2023-ஆம் ஆண்டு, ஆகஸ்ட் 22-ஆம் கததி வடர அவர் ெதவியில் இருப்ொர். ஏற்பகனகவ இரண்டு முடற அவர்
ெதவிக்காலம் நீட்டிப்பு பசய்யப்ெட்ட நிடலயில், மூன்றாவது முடறயாக இந்த நடவடிக்டக கமற்பகாள்ளப்ெட்டுள்ளது.
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கடந்த 1984ஆம் ஆண்டு அஸ்ஸாம்-கமகாலயம் பிரிவு இந்திய ஆட்சிப்ெணி அதிகாரியான ெல்லா, கடந்த 2019,
ஆகஸ்டில் மத்திய உள்துடற பசயலராக நியமிக்கப்ெட்டார்.
2020, நவம்ெர் மாதத்தில் 60 வயடத எட்டியடதத் பதாடர்ந்து, அவர் ெணிஓய்வு பெறவிருந்தார். ஆனால், அவரது
ெதவிக்காலத்டத 2021, ஆக.22 வடர நீட்டித்து மத்திய அரசு நடவடிக்டக கமற்பகாண்டது. அதன்பின்னர், கமலும்
ஓராண்டுக்கு ெதவிக்காலம் நீட்டிக்கப்ெட்டது.
இந்நிடலயில், வரும் 22-ஆம் கததியுடன் அவரது ெதவிக்காலம் நிடறவடடயவிருந்த நிடலயில், அதடன அடுத்த
ஆண்டு ஆகஸ்ட் 22-ஆம் கததி வடர நீட்டிக்க அடமச்சரடவயின் நியமனங்கள் குழு ஒப்புதல் வழங்கியது. அகில
இந்திய ெணிகள் பதாடர்ொன விதி தளர்வுகளின் அடிப்ெடடயில் இந்த நடவடிக்டக கமற்பகாள்ளப்ெட்டதாக, மத்திய
ெணியாளர் அடமச்சகம் பவள்ளிக்கிழடம பவளியிட்ட உத்தரவில் பதரிவிக்கப்ெட்டுள்ளது.

2. பொலிவுறு நகரத்திட்ட முடறககடு: முதல்வரிடம் விசாரடை அறிக்டக தாக்கல்
கடந்த அதிமுக ஆட்சியில் பொலிவுறு நகரத்திட்டங்கடளச் பசயல்ெடுத்துவதில் எழுந்த முடறககடு பதாடர்ொன
புகார்கள்குறித்து விசாரித்த அதிகாரி ஓய்வுபெற்ற இஆெ அதிகாரி பி டபிள்யூ சி கடவிதார், தனது அறிக்டகடய
முதல்வர் மு க ஸ்டாலினிடம் சனிக்கிழடம தாக்கல் பசய்தார்.
கடந்த 2015-ஆம் ஆண்டு நடுவைரசு சார்ொக பொலிவுறு நகரத் திட்டம் (ஸ்மார்ட் சிட்டி) அறிமுகப்ெடுத்தப்ெட்டது.
இதனடிப்ெடடயில் நாடு முழுவதும் 100 நகரங்கடளத் கதர்வுபசய்து பொலிவுறு நகராக மாற்ற திட்டமிடப்ெட்டது.
முதல் கட்டமாக தமிழகத்தில் 11 நகரங்கள் கதர்வுபசய்யப்ெட்டன. அதற்கான அரசு உத்தரவும் பிறப்பிக்கப்ெட்டது. திட்ட
பசலவில் 50 சதவீதத்டத மத்திய அரசும், 50 சதவீதத்டத மாநில அரசும் ெகிர்ந்துபகாள்கின்றன. இதனிடடகய,
கடந்த ஆண்டு பெய்த மடழகாரைமாக பசன்டன தியாகராய நகரில் மடழநீர் கதங்கியது. இதற்கு பொலிவுறு
நகரத் திட்டங்கடள சரியாக வடிவடமக்காதகத காரைம் என்று குற்றம்சாட்டப்ெட்டது. இந்தத்திட்டத்தில் முடறககடு
நடந்துள்ளதாகவும் புகார் எழுந்தது.
இதடனத் பதாடர்ந்து மடழநீர் கதங்கிய இடங்களில் முதல்வர் மு க ஸ்டாலின் ஆய்வுகமற்பகாண்டார். அப்கொது
பொலிவுறு நகரத்திட்டத்தில் நடந்த ஊழல் குறித்து விசாரிக்க குழு அடமக்கப்ெடும் என்று பதரிவித்தார்.
கடவிதார் தடலடமயில் குழு: விசாரடைக்குழுவின் தடலவராக ஓய்வுற்ற இஆெ அதிகாரி பி டபிள்யூ சி கடவிதார்
நியமிக்கப்ெட்டார். அவர் தனது அறிக்டகடய மூன்று மாதங்களுக்குள் தாக்கல் பசய்ய கவண்டுபமன தமிழக அரசு
ககட்டுக்பகாண்டிருந்தது. இடதயடுத்து, திட்டம் பதாடர்ொக நடந்த ெல்கவறு முடறககட்டுப் புகார்கள்குறித்து
விசாரடை அதிகாரி ெல்கவறு ககாைங்களில் விசாரடை நடத்தினார்.
இந்நிடலயில் திட்டப்ெணிகளில் நடந்துள்ள முடறககடுகள் குறித்த விசாரடை அறிக்டகடய ஓய்வுற்ற இஆெ
அதிகாரி கடவிதார், முதல்வர் மு க ஸ்டாலினிடம் வழங்கினார்.
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