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1. எந்தச் சட்டத்தின்கீழ், நிதிக்கைொள்கைக் குழுக் கூட்டத்தின் நிைழ்வுக்குறிப்புைள் கெளியிடப்படுகின்றன? 
அ. வங்கி ஒழுங்குமுறை சட்டம் 

ஆ. இந்திய ரிசர்வ் வங்கி சட்டம்  

இ. நிதிக்ககரள்றக சட்டம் 

ஈ. ககரடுப்பனவு மை்றும் தீர்வு சட்டம் 

✓ இந்திய ரிசர்வ் ெங்கி சட்டம், 1934இன் பிரிவு 45ZLஇன்படி, நிதிக்கைொள்கைக்குழுவின் ஒவ்கெொரு கூட்டத்திற்குப் 

பிறகு பதினொன்ைொெது நொளில், ரிசர்வ் ெங்கி, நிதிக்கைொள்கை கூட்டத்தின் நிைழ்வுக்குறிப்புைகை கெளியிடுகிறது. 

சமீபத்தில் கெளியிடப்பட்ட MPC கூட்டத்தின் நிைழ்வுக்குறிப்புைளின்படி, RBI ஆளுநர் சக்திைொந்த தொஸ், மற்ற 

உறுப்பினர்ைளுடன் சசர்ந்து கெப்சபொ விகிதத்கத 5.40%ஆை 50 அடிப்பகடப்புள்ளிைள் உயர்த்த முன்கமொழிந்தொர். 

2. குெங்ைம்கம சநொகயப் பரிசசொதிப்பதற்ைொை இந்தியொவின் முதல் உள்நொட்டிசேசய உருெொக்ைப்பட்ட RT–PCR 

ைருவிகய உருெொக்கிய நிறுெனம் எது? 
அ. பயயரகரன் 

ஆ. பரரத் பயயரகடக் 

இ. டிரரன்ஸரசியர பயயர–கமடிக்கல்ஸ்  

ஈ. இந்திய சீரம் நிறுவனம் 

✓ குெங்கு அம்கம சநொகயப் பரிசசொதிப்பதற்ைொன இந்தியொவின் முதல் உள்நொட்டிசேசய உருெொக்ைப்பட்ட RT–PCR 

ைருவிகய டிெொன்ஸொசியொ பசயொ–கமடிக்ைல்ஸ் நிறுெனம் உருெொக்கியுள்ைது. இந்தக் ைருவிகய நடுெண் அெசின் 

முதன்கம அறிவியல் ஆசேொசைர் அகை குமொர் சூட் சமீபத்தில் கெளியிட்டொர். WHOஇன் கூற்றுப்படி, குெங்கு அம்கம 

என்பது விேங்குைளிடமிருந்து மனிதர்ைளுக்குப்பெவும் ஒரு தீநுண்ம (கெெசு) சநொயொகும். இது கபரியம்கமசபொன்ற 

அறிகுறிைகைக் கைொண்டுள்ைது. 

3. “கபொதுத்துகற ெங்கிைளின் தனியொர்மயமொக்ைல்: ஒரு மொற்றுக்ைண்ச ொட்டம்” என்ற தகேப்பிேொன ைட்டுகெ 

ஒன்கற கெளியிட்ட நிறுெனம் எது? 
அ. NITI ஆயயரக் 

ஆ. இந்திய ரிசர்வ் வங்கி  

இ. பரரத வங்கி 

ஈ. பயன்பரட்டுப் கபரருளரதரர ஆரரய்ச்சிக்கரன யதசிய கவுன்சில் 

✓ இந்திய ரிசர்வ் ெங்கி (RBI) தனது 2022 ஆைஸ்ட் இதழில், “கபொதுத்துகற ெங்கிைளின் தனியொர்மயமொக்ைல்: ஒரு 

மொற்றுக்ைண்ச ொட்டம்” என்ற தகேப்பில் ஒரு ைட்டுகெகய கெளியிட்டது. அந்தக் ைட்டுகெயின் ஆசிரியர்ைளின் 

கூற்றுப்படி, “Big–bang” அணுகுமுகறக்குப் பதிேொை, அெசொங்ைத்தொல் அறிவிக்ைப்பட்ட படிப்படியொன அணுகுமுகற 

சிறந்த விகைவுைகை ஏற்படுத்தும். 

4. ‘பிட்ச் பிைொக்’ என்ற விமொனப் சபொர்ப்பயிற்சிகய நடத்தும் நொடு எது? 
அ. அகமரிக்கர 

ஆ. ஆஸ்தியரலியர  

இ. பிரரன்ஸ் 

ஈ. ஜப்பரன் 
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✓ இந்திய ெொன்பகட, அதன் நொன்கு சுசைொய்–30 MKI சபொர் விமொனங்ைள் மற்றும் இெண்டு C–17 விமொனங்ைளுடன் 

‘பிட்ச் பிைொக்’ பயிற்சியில் இக ந்தது. இது ஆஸ்திசெலியொவில் நகடகபறும் 17 நொடுைள் பங்சைற்கும் விமொனப்சபொர் 

பயிற்சியொகும்; இதகன இெொயல் ஆஸ்திசெலிய ெொன்பகட (RAAF) நடத்துகிறது. ஆஸ்திசெலியொ, ைனடொ, பிெொன்ஸ், 

கைர்மனி, இந்தியொ, ைப்பொன், ஐக்கிய அெபு அமீெைம், அகமரிக்ைொ, இங்கிேொந்து உள்ளிட்ட 17 நொடுைகைச் சசர்ந்த 100–

க்கும் சமற்பட்ட விமொனங்ைளும், 2,500 விமொனப்பகட வீெர்ைளும் இந்தப் பயிற்சியில் பங்சைற்கின்றனர். 

5. ஆர்ட்கடமிஸ் III என்பது கீழ்க்ைொணும் எந்த நொட்டின் நிேவு ஆய்வுத்திட்டமொகும்? 

அ. ஜப்பரன் 

ஆ. அகமரிக்கர  

இ. இங்கிலரந்து 

ஈ. ஆஸ்தியரலியர 

✓ ஆர்ட்கடமிஸ் III என்பது அகமரிக்ை விண்கெளி ஆய்வு நிறுெனமொன NASAஇன் நிேவு ஆய்வுத் திட்டமொகும். இந்தத் 

திட்டத்தின்கீழ், நிேவுக்கு முதன்முகறயொை ைறுப்பினத்தெரும் கபண்மணியுமொன ஒருெகெ அனுப்ப NASA திட்டம் 

ெகுத்துள்ைது. இது 2025–இல் கசயல்படுத்த திட்டமிடப்பட்டுள்ைது. நிேவின் கதன் துருெத்திற்கு அருைொகமயில் 

உள்ை இடங்ைளில் தகெயிறங்குெொதற்ைொன 13 சொத்தியமொன தைங்ைகை NASA சமீபத்தில் அறிவித்தது. நிேவின் 

கதன் துருெம் மனிதர்ைைொல் ஆெொயப்படொத ஒன்று என்பதொல் அதன் ஒவ்கெொரு தைமும் அறிவியல் ரீதியொை 

முக்கியத்துெம் ெொய்ந்தது எனக் ைருதப்படுகிறது. 

6. 2022ஆம் ஆண்டில், ASEAN சங்ைத்திற்ைொன தகேெெொை உள்ை நொடு எது? 
அ. இந்தியர 

ஆ. சிங்கப்பூர் 

இ. கம்யபரடியர  

ஈ. தரய்லரந்து 

✓ ைம்சபொடியொெொனது “ASEAN சட்டம்: செொல்ைகை ஒன்றொை எதிர்கைொள்ெது” என்ற கருப்ப ொருளின்கீழ், நடப்பு 

2022ஆம் ஆண்டிற்கு ASEAN அகமப்புக்குத் தகேகமதொங்குகிறது. ைம்சபொடியொவின் தகேநைெமொன புசனொம் 

கபன் நைெத்தில் ASEAN–இந்தியொ கெளியுறவு அகமச்சர்ைளின் ெருடொந்திெ கூட்டத்திற்குச் சிங்ைப்பூர் தகேகம 

தொங்குகிறது. கதன்கிழக்ைொசிய நொடுைளின் கூட்டகமப்பு (ASEAN) – இந்திய கெளியுறவு அகமச்சர்ைள் கூட்டத்தில் 

இந்திய கெளியுறவுத்துகற அகமச்சர் கைய்சங்ைர் ைேந்துகைொண்டொர். 

7. இந்தியொவுக்ைொை பதக்ைங்ைள் கென்ற துலிைொ மொன் மற்றும் சுசீேொ லிக்மொபம் சொர்ந்த விகையொட்டு எது? 
அ. யடபிள் கடன்னிஸ் 

ஆ. பூப்பந்து 

இ. ஜூயடர  

ஈ. வரள்சண்றட 

✓ 2022 – ைொமன்கெல்த் விகையொட்டுப் சபொட்டிைளில் 78 கிசேொ பிரிவில் ைூசடொவில் இந்தியொவுக்ைொை துலிைொ மொன் 

கெள்ளிப்பதக்ைம் கென்றொர். முன்னதொை, ைூசடொவில் கபண்ைள் 48 கிசேொ பிரிவில் சுசீேொ லிக்மொபம் கெள்ளிப் 

பதக்ைமும், ஆடெர் 60 கிசேொ பிரிவில் விைய் குமொர் யொதவ் கெண்ைேப்பதக்ைமும் கென்றனர். 

8. அண்கமச் கசய்திைளில் இடம்கபற்ற கிண்டி சதசியப்பூங்ைொ அகமந்துள்ை மொெட்டம் எது? 
அ. கசன்றன   ஆ. கசங்கல்பட்டு 

இ. கரஞ்சிபுரம்   ஈ. திருவரரூர் 

 

 

 

 

https://www.winmeen.com/tnpsc-tamil-current-affairs/


விண்மீன்.காம்                                         2022 ஆகஸ்ட் 22 
  

 

நடப்பு நிகழ்வுகள்                                           3 

✓ கிண்டி சதசியப்பூங்ைொெொனது கசன்கன மொெட்டத்தில் அகமந்துள்ைது. ஒரு நைெத்திற்குள் அகமந்துள்ை மிைச்சிே 

சதசியப்பூங்ைொக்ைளுள் இதுவும் ஒன்றொகும். ைொயமகடந்த மற்றும் மீட்ைப்பட்ட ெனவிேங்குைளுக்கு உதவுெதற்ைொை 

தமிழ்நொடு ெனத்துகறயொல் இந்தத் சதசியப் பூங்ைொவில் முதன்முகறயொை, ‘நைர்ப்புற விேங்குைள் மீட்பு கமயம்’ 

அண்கமயில் அகமக்ைப்பட்டது. 

9. ைண்ைொணிப்பு பணிகய முடித்த கேப்டினன்ட் ைமொண்டர் ஆஞ்சல் சர்மொ தகேகமயிேொன கபண்ைள் குழுவுடன் 

கதொடர்புகடய ஆயுதப்பகட எது? 
அ. இந்திய வரன்பறட 

ஆ. இந்திய இரரணுவம் 

இ. இந்திய கடை்பறட  

ஈ. இந்திய கடயலரர கரவல்பறட 

✓ குைெொத்தின் சபொர்பந்தரில் உள்ை இந்திய ைடற்பகடயின் ெொன்பகட 314–ஐச் சசர்ந்த ஐந்து கபண் அதிைொரிைள், 

சடொர்னியர் 228 விமொனத்தில் ெட அெபிக்ைடலில் அகனத்து ைடல்சொர் உைவு மற்றும் ைண்ைொணிப்பு பணிகய 

முடித்து ெெேொறு பகடத்தனர். மிஷன் ைமொண்டர் கேப்டினன்ட் ைமொண்டர் ஆஞ்சல் ஷர்மொ இந்த விமொனத்தின் 

சைப்டனொை இருந்தொர்; அதில் விமொனிைள் கேப்டினன்ட் ஷிெொங்கி மற்றும் கேப்டினன்ட் அபூர்ெ கீட் மற்றும் அெெது 

குழுவில் உத்திசொர் முக்கியத்துெம் ெொய்ந்த அதிைொரிைள் இருந்தனர். 

10. தனது முதல் நிேவு திட்டத்கத சுற்றுக்ைேனொன ‘தனூரி’மூேம் கதொடக்கிய நொடு எது? 
அ. இந்தியர  ஆ. கதன் ககரரியர  

இ. இஸ்யரல்  ஈ. நியூசிலரந்து 

✓ கதன் கைொரியொ தனது முதல் நிேவு திட்டத்கத அண்கமயில் கதொடங்கியது. அதன் நிேவு சுற்றுக்ைேனொன, ‘தனூரி’ 

கைொரிய விண்கெளி ஆெொய்ச்சி நிறுெனத்தொல் (KARI) உள்நொட்டிசேசய உருெொக்ைப்பட்டது. இந்தச் சுற்றுக்ைேன் 

என்பது பொல்ைன் 9 ஏவுைேத்தில் இருந்து கெற்றிைெமொைப் பிரிந்த, “நிேகெ அனுபவியுங்ைள்” என்று கபொருள்படும். 

இது ஓெொண்டு ைண்ைொணிப்பு பணிகயத் கதொடங்குெதற்கு முன் டிசம்பரில் நிேவின் சுற்றுப்பொகதயில் நுகழயும் 

என்று எதிர்பொர்க்ைப்படுகிறது. இது கெற்றிகபற்றொல், கதன் கைொரியொ, நிேவிகன ஆயும் உேகின் ஏழொம் நொடொைவும், 

ஆசியொவின் நொன்ைொம் நொடொைவும் மொறும். 

 

செய்தித்தாள் நடப்பு நிகழ்வுகள்  

1. இந்தியொவின் முதல் கைட்ெைன் சபருந்து புச யில் கதொடக்ைம் 

கைட்ெைன் எரிகபொருள்மூேம் இயங்கும் இந்தியொவிசேசய உருெொக்ைப்பட்ட முதல் சபருந்கத நடுெண் 

அறிவியல் துகற இக யகமச்சர் ஜிசதந்திெ சிங் புச யில் கதொடக்கி கெத்தொர். நடுெண் அறிவியல் கதொழில் 

ஆெொய்ச்சி ைவுன்சிலும் (CSIR) - சைபிஐடி தனியொர் நிறுெனம் இக ந்து இந்தப் சபருந்கத உருெொக்கியுள்ைன. 

 

2. தகேகம ை க்கு தணிக்கை அதிைொரியின் அறிக்கை இன்று தமிழ்நொடு ஆளுநரிடம் ெழங்ைப்பட்டது 

2021- மொர்ச் 31 உடன் முடிெகடந்த ஆண்டுக்ைொன தமிழ்நொடு அெசின் தணிக்கை கசய்யப்பட்ட அறிக்கைகய 

தகேகம ை க்கு தணிக்கை அதிைொரி மொண்புமிகு தமிழ்நொடு ஆளுநரிடம் ெழங்கினொர். இந்த அறிக்கை மொநிே 

சட்டப்சபெகெயில் தொக்ைல் கசய்யப்படும். தமிழ்நொடு சட்டப்சபெகெயில் தொக்ைல் கசய்ய தகேகம ை க்கு 

தணிக்கை அதிைொரி தணிக்கை அறிக்கைகய ஆளுநரிடம் அளிக்ை இந்திய அெசியல் சட்டம் பிரிவு 152 (2) ெகை 

கசய்கிறது. 
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1. ஹைட்ரஜன் எரிப ொருள்மூலம் இயங்குகின்ற உள்நொட்டிலலலய உருவொக்கப் ட்ட இந்தியொவின் முதல் ல ருந்து 

அறிமுகப் டுத்தப் ட்ட நகரம் எது? 
அ. மைசூரு 

ஆ. மைதராபாத் 

இ. புனே  

ஈ. அகைதாபாத் 

✓ ஹைட்ரஜன் எரிப ொருள்மூலம் இயங்குகின்ற உள்நொட்டிலலலய உருவொக்கப் ட்ட இந்தியொவின் முதல் ல ருந்து 

புலேவில் உள்ள KPIT–CSIRஆல் உருவொக்கப் ட்டுள்ளது. இஹத நடுவண் அறிவியல் மற்றும் பதொழில்நுட் த்துஹற 

இஹையஹமச்சர் ஜிலதந்திர சிங் அறிமுகம்பசய்துஹவத்தொர். ஹைட்ரஜன் எரிப ொருள் மின்கலமொேது ஹைட்ரஜன் 

மற்றும் வளிஹயப்  யன் டுத்தி மின்ேொற்றஹல உருவொக்குகிறது. அதன் பசயலொக்கத்தின்ல ொது பவப் ம் மற்றும் 

நீர் மட்டுலம உற் த்தியொகிறது. FCEV–கள் (Fuel Cell Electric Vehicle) சுற்றுச்சூழலுக்கு உகந்த ல ொக்குவரத்து 

முஹறஹமயொக உள்ளே. 

2. 2022–இல் லதசிய விஹத மொநொடு நஹடப றும் இடம் எது? 
அ. மைதராபாத் 

ஆ. மைசூரு 

இ. குவாலியா்  

ஈ. விசாகப்பட்டிேை் 

✓ நடுவண் உழவு மற்றும் உழவர்கள் நலத்துஹற அஹமச்சர் நலரந்திர சிங் லதொமர், குவொலியரில், 2022 – லதசிய 

விஹத மொநொட்ஹடத் பதொடங்கி ஹவத்தொர். ஸ்லடட் அகொடமி ஆஃப் அக்ரிகல்சுரல் அண்ட் அஹலட் ஹசன்சஸ் (SAAS) 

அப்ல ொது பதொடங்கப் ட்டது. லதசிய அளவில் NAAS மற்றும் பிரொந்திய அளவில் SAAS–இன் முஹேவுகள் 

விவசொயம், லதொட்டக்கஹல, கொல்நஹட வளர்ப்பு அறிவியல் மற்றும் பதொடர்புஹடய ஆரொய்ச்சி மற்றும் கல்விஹய 

லமம் டுத்துதல் ஆகியவற்றின் பசயல் ொடுகஹள லமலும் விஹரவுப் டுத்தும். 

3. அண்ஹமயில் லசொதஹேலயொட்டம் பசய்யப் ட்ட 3.5 கிமீ நீள சரக்கு இரயிலின் ப யர் என்ே? 
அ. பாரத் ஃபிமரட் 

ஆ. சூப்பா் வாசுகி  

இ. இந்தியா ஃபிமரட் 

ஈ. பாரத் கூட்ஸ் 

✓ இந்திய இரயில்லவ அண்ஹமயில் 3.5 கிமீ நீளமுள்ள, ‘சூப் ர் வொசுகி’ என்ற சரக்கு இரயிலின் லசொதஹே ஓட்டத்ஹத 

நடத்தியது. இந்திய இரயில்லவயொல் இதுவஹர இயக்கப் ட்ட மிக நீளமொே மற்றும் அதிக எஹடபகொண்ட சரக்கு 

இரயில் இதுவொகும். இது சத்தீஸ்கரில் உள்ள லகொர் ொ மற்றும் நொக்பூரில் உள்ள ரொஜ்நந்த்கொவ் இஹடலய 27,000 

டன் நிலக்கரிஹய ஏற்றிச்பசல்லும் ப ட்டிகஹளக் பகொண்டுள்ளது. 

4. கீழ்க்கொணும் எந்த மொநிலத்துடன் இஹைந்து, ‘மொவட்ட நல்லொட்சி இஹையதளத்ஹத’ உருவொக்க நடுவைரசு 

திட்டமிட்டுள்ளது? 
அ. அருணாச்சல பிரனதசை்   ஆ. அஸ்ஸாை் 

இ. சிக்கிை்    ஈ. கா்நாடகா 

✓ அருைொச்சல பிரலதச மொநில அரசுடன் இஹைந்து, ‘மொவட்ட நல்லொட்சி இஹையதளத்ஹத’ உருவொக்க நடுவைரசு 

திட்டமிட்டுள்ளது. இந்த இஹையதளம், மொநிலத்தின் ஒவ்பவொரு மொவட்டத்தின் பசயல்திறஹேயும் மொதந்லதொறும் 
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கண்கொணித்து பசயல்திறஹே தரப் டுத்துவதில் உதவுவஹத லநொக்கமொகக்பகொண்டுள்ளது. நடுவண் பதொழிலொளர் 

அஹமச்சகத்தின்கீழ் உள்ள நிர்வொக சீர்திருத்தங்கள் மற்றும் ப ொதுமக்கள் குஹறதீர்ப்பு துஹற, ‘மொவட்ட நல்லொட்சி 

இஹையதொளத்ஹத’ உருவொக்கும். 

5. இரொஜீவ்கொந்தி அட்வொன்ஸ் படக்ேொலஜி (R–CAT) ஹமயத்ஹதத் பதொடங்கியுள்ள மொநிலம் எது? 

அ. சத்தீஸ்கா் 

ஆ. இராஜஸ்தாே்  

இ. சிக்கிை் 

ஈ. பஞ்சாப் 

✓ இரொஜஸ்தொன் மொநில முதலஹமச்சர் அலசொக் பகலொட் இரொஜீவ்கொந்தி அட்வொன்ஸ் படக்ேொலஜி ஹமயத்ஹத (R–CAT) 

பதொடங்கி ஹவத்தொர். R–CAT ஆனது  ட்டதொரிகளுக்கு லமம் ட்ட மற்றும் வளர்ந்துவரும் தகவல் பதொழில்நுட் ங்கள் 

குறித்த  யிற்சித்திட்டங்கஹள நடத்தும். இந்த ஹமயம் பவன்றவர்களுக்கு பதொழிற்தரச்சொன்றிதழ்கஹள வழங்கும். 

6. ‘சர்வலதச  ொல்  ண்ஹை கூட்டஹமப்பு உலக  ொல் மொநொடு’ நஹடப றும் இடம் எது? 
அ. பாட்ோ 

ஆ. புது தில்லி  

இ. அைிா்தசரசு 

ஈ. அகைதாபாத் 

✓ 4 நொள் நடக்கும் சர்வலதச  ொல்  ண்ஹை கூட்டஹமப்பு உலக  ொல் உச்சிமொநொடு (IDF WDS 2022) ஆேது பசப்.12 

முதல் புது தில்லியில் நஹடப றவுள்ளது. இந்தியொவொேது அதிக எண்ணிக்ஹகயிலொே கொல்நஹடகளுடன் உலகின் 

மிகப்ப ரிய  ொல் உற் த்தியொளரொக உள்ளது; ஆேொல் அலத லவஹளயில் விஹளச்சலில் இந்தியொ பின்தங்கியுள்ளது. 

இந்த உச்சிமொநொட்டின்மூலம், இந்தியொ, முன்லேறிய நொடுகளிடம் இருந்து  ொல் உற் த்திஹய லமம் டுத்துவதற்கொே 

 ொடங்கஹளக் கற்றுக்பகொள்ளும். 

7. கனிமங்கள்  ொதுகொப்பு கூட்டொண்ஹமக்குத் தஹலஹம வகிக்கும் நொடு எது? 
அ. சீோ 

ஆ. ஜப்பாே் 

இ. அமைாிக்கா  

ஈ. இந்தியா 

✓ சமீ த்தில் உருவொக்கப் ட்ட  திபேொரு நொடுகளின் அபமரிக்க தஹலஹமயிலொே கூட்டொண்ஹம, முதன்ஹமயொே 

கனிம விநிலயொகச் சங்கிலிகஹள லமம் டுத்துவஹத லநொக்கமொகக் பகொண்டுள்ளது. கனிமங்கள்  ொதுகொப்பு 

கூட்டொண்ஹம லகொ ொல்ட், நிக்கல், லித்தியம் மற்றும் 17 ‘அருமண் கனிமங்கள்’ல ொன்ற கனிமங்களின் விநிலயொகச் 

சங்கிலிகளில் கவேம் பசலுத்துகிறது. இந்தக் கூட்டணி சீேொவுக்கு மொற்றொே கூட்டணியொகக் கருதப் டுகிறது. 

8. ‘மொப ரும் பவங்கொய சவொல்’ ல ொட்டிஹயத் பதொடங்கிய நடுவண் அஹமச்சகம் எது? 
அ. நடுவண் னவளாண் அமைச்சகை் 

ஆ. நடுவண் நுகா்னவாா் விவகாரங்கள் அமைச்சகை்  

இ. நடுவண் MSME அமைச்சகை் 

ஈ. நடுவண் வணிகை் ைற்றுை் மதாழிற்துமற அமைச்சகை் 
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✓ நடுவண் நுகர்லவொர் விவகொரங்கள் துஹறயொேது அண்ஹமயில், ‘மொப ரும் பவங்கொய சவொல்’ என்ற திட்டத்ஹத 

அறிமுகப் டுத்தியது. இந்தச் சவொல் இளம் பதொழில் வல்லுநர்கள், ல ரொசிரியர்கள் மற்றும் விஞ்ஞொனிகளிடமிருந்து 

வடிவஹமப்பு மற்றும் அறுவஹடக்கு முந்ஹதய நுட் ங்கஹள லமம் டுத்துதல், முதன்ஹம பசயலொக்கம், லசமிப்பு 

மற்றும் நொட்டில் அறுவஹட பசய்யப் ட்ட பவங்கொயத்ஹத பகொண்டு பசல்வதற்கொே லயொசஹேகஹள நொடுகிறது. 

9. கலொ அசொஹர ஒழிப் தற்கொே இந்தியொவின் புதிய இலக்கு ஆண்டு என்ே? 
அ. 2023  

ஆ. 2025 

இ. 2027 

ஈ. 2030 

✓ வரும் 2023ஆம் ஆண்டுக்குள் கலொ அசொஹர நொட்டிலிருந்து ஒழிப் தற்கு இந்திய அரசு இலக்கு நிர்ையித்துள்ளது. 

மக்களஹவயில் நடுவண் சுகொதொர அஹமச்சர் எழுத்துப்பூர்வமொக அளித்த  திலில், 633 கொலொ–அசொர் பதொகுதிகளில், 

கடந்த ஆண்டு 625 பதொகுதிகள் ஒழிப்புக்கொே இலக்ஹக எட்டியுள்ளே. உலக சுகொதொர நிறுவேத்தின் (WHO) 

புறக்கணிக்கப் ட்ட பவப் மண்டல லநொய்கள் பசயல்திட்டம் கலொ–அசொர் ஒழிப்புக்கொே இலக்கு ஆண்ஹட 2030 எே 

நிர்ையித்துள்ளது. 

10. ‘ப ொது  திவு வசதி’ (எேது லரஷன்–எேது உரிஹம) இஹையதளத்ஹத அறிமுகப் டுத்திய மத்திய அஹமச்சகம் 

எது? 
அ. உழவு ைற்றுை் உழவா்கள் நல அமைச்சகை் 

ஆ. நுகா்னவாா் விவகாரங்கள், உணவு ைற்றுை் மபாது விநினயாக அமைச்சகை்  

இ. ஊரக வளா்ச்சி அமைச்சகை் 

ஈ. வீட்டுவசதி ைற்றுை் நகா்ப்புற விவகாரங்கள் அமைச்சகை் 

✓ நுகர்லவொர் விவகொரங்கள், உைவு மற்றும் ப ொது விநிலயொக அஹமச்சகம், ‘ப ொது  திவு வசதி’ (எேது லரஷன்–

எேது உரிஹம) என்ற இஹையதளத்ஹத அறிமுகப் டுத்தியது. 11 மொநிலங்கள் மற்றும் யூனியன் பிரலதசங்களில் 

ஏற் டுத்தப் ட்டும் இப் திவு பசய்யும் வசதி, வீடற்ற மக்கள், ஆதரவற்லறொர், புலம்ப யர்ந்லதொர் மற்றும் தகுதியுஹடய 

பிற  யேொளிகள் லரஷன் அட்ஹடகளுக்கு விண்ைப்பிக்க உதவுவஹத லநொக்கமொகக் பகொண்டுள்ளது. ஒலர நொடு 

ஒலர குடும்  அட்ஹடத்திட்டத்தின்கீழ் அஹேத்து 36 மொநிலங்கள்/யூனியன் பிரலதசங்கள் இஹைக்கப் ட்டுள்ளே. 

 

செய்தித்தாள் நடப்பு நிகழ்வுகள்  

1. ‘விக்ரொந்த்’ ல ொர்க்கப் ல் பசப்.2-இல் நொட்டுக்கு அர்ப் ணிப்பு 

உள்நொட்டிலலலய கட்டப் ட்ட, ‘விக்ரொந்த்’ விமொேந்தொங்கி ல ொர்க்கப் ஹல பிரதமர் லமொடி பசப்.2ஆம் லததி நொட்டுக்கு 

அர்ப் ணிக்கிறொர். விமொேந்தொங்கி ல ொர்க்கப் ல்கஹள உள்நொட்டிலலலய கட்டுவதற்கொே திட்டத்ஹத கடந்த 2007-

ஆம் ஆண்டு மத்திய அரசு பசயல் டுத்தியது. அத்திட்டத்தின்கீழ் முதல் விமொேந்தொங்கி ல ொர்க்கப் லொக ‘விக்ரொந்த்’, 

சுமொர் `20,000 லகொடி மதிப்பில் கட்டப் ட்டது. பகொச்சி கப் ல் கட்டுமொே நிறுவேம் அக்கப் ஹலக் கட்டும்  ணிஹய 

2009-ஆம் ஆண்டு பதொடங்கியது. 
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2. கஹலஞர் மு கருைொநிதி பசம்பமொழித் தமிழ் விருது 

பசன்ஹேயில் உள்ள பசம்பமொழித் தமிழொய்வு மத்திய நிறுவேத்தில், கஹலஞர் மு கருைொநிதி பசம்பமொழித் தமிழ் 

விருது வழங்கும் விழொ நடந்தது. விழொவில், கடந்த 2020-ஆம் ஆண்டுக்கொே விருது தமிழ்ப் ல்கஹலக்கழக 

முன்ேொள் துஹைலவந்தர் ம இரொலஜந்திரனுக்கும், கடந்த 2021-ஆம் ஆண்டுக்கொே விருது முன்ேொள் தமிழ்ப் 

ல ரொசிரியர் க பநடுஞ்பசழியனுக்கும், 2022-ஆம் ஆண்டுக்கொே விருது பிபரஞ்சு நொட்டு அறிஞர் ழொன் லூய்க் 

பசவ்வியொருக்கும் வழங்கப் ட்டது. 
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1. UNESCOஇன் த ொட்டுணர முடியொ கலொச்சொர பொரம்பரிய பட்டியலில் இணணக்க இந்தியொவொல் பரிந்துணரக்கப்பட்ட 

‘கொர்பொ’ என்றொல் என்ன? 
அ. திருவிழா 

ஆ. நடன வடிவம்  

இ. கலை வடிவம் 

ஈ. நிலனவுச்சின்னம் 

✓ UNESCOஇன் த ொட்டுணர முடியொ கலொச்சொர பொரம்பரிய பட்டியலில் இணணக்க ‘கொர்பொ’ என்ற நடன வடிவத்ண  

இந்தியொ சமீபத்தில் பரிந்துணரத்துள்ளது. UNESCOஇன் த ொட்டுணர முடியொ கலொச்சொர பொரம்பரியப் பிரதிநிதிகளில் 

‘துர்கொ பூணை’ கடந்  ஆண்டு இணணக்கப்பட்டது. கடந்  2003ஆம் ஆண்டு ைூணல மொ ம் த ொட்டுணர முடியொ 

கலொச்சொர பொரம்பரியத்ண க் கொப்ப ற்கொன அரசுகளுக்கிணடயயயொன குழுவில் பணியொற்ற UNESCOஆல் இந்தியொ 

ய ர்ந்த டுக்கப்பட்டது குறிப்பிடத்தக்கது. 

2. எந்  நொட்டுடன் இணணந்து நொடுகடந்  கல்விக்கொன பணிக்குழுணவ நிறுவுவ ொக இந்தியொ அறிவித் து? 
அ. அமமாிக்கா 

ஆ. ஆஸ்திரேைியா  

இ. இங்கிைாந்து 

ஈ. மொ்மனி 

✓ இந்தியொவின் நடுவண் கல்வியணமச்சர்  ர்யமந்திர பிர ொன் மற்றும் அவருக்கிணணயொன ஆஸ்தியரலிய பிரதிநிதி 

இணணயணமச்சர் யைசன் கியளர் ஆகியயொர் நொடுகடந்  கல்விக்கொன பணிக்குழுணவ நிறுவுவ ொக அறிவித் னர். 

இந் ப்பணிக்குழு இருநொடுகளிலும் உள்ள ஒழுங்குமுணற அணமப்புகணளப்பற்றிய பகிரப்பட்ட புரி ணல 

உருவொக்குவண யும் நிறுவனங்களின் இருவழி இயக்கத்திற்கொன வொய்ப்புகணள யமம்படுத்துவண யும்  னது 

யநொக்கமொகக் தகொண்டுள்ளது. ஆஸ்தியரலியொ இந்திய கல்வி கவுன்சிலின் (AIEC) ஆறொவது கூட்டத்திற்கு நடுவண் 

அணமச்சர் இணணத்  ணலணம ொங்கினொர். 

3. இந்தியொவின் மு ல் வணிக ரீதியிலொன விண்தவளி சூழ்நிணல விழிப்புணர்வு கூர்யநொக்ககம் நிறுவப்படவுள்ள 

மொநிலம் / UT எது? 
அ. குெோத் 

ஆ. உத்தேகாண்ட்  

இ. சிக்கிம் 

ஈ. அருணாச்சை பிேரதசம் 

✓ இந்தியொவின் மு ல் வணிக ரீதியிலொன விண்தவளி சூழ்நிணல விழிப்புணர்வு கூர்யநொக்ககம் உத் ரகொண்ட் 

மொநிலத்தில் உள்ள கர்வொல் பகுதியில் விண்தவளித்துணற துளிர் நிறுவனமொன திகந் ொரொவொல் நிறுவப்படவுள்ளது. 

பூமிணயச்சுற்றி வரும் 10 தசமீ அளவுள்ள தபொருட்கணளக் கண்கொணிப்பண  இந்  ஆய்வகம்  னது யநொக்கமொகக் 

தகொண்டுள்ளது. இது ஏற்கனயவ விண்ணில் இருக்கும் தபொருட்கணளக் கண்கொணித் ல் மற்றும் அணடயொளம் 

கொண்ப ன் தசயல்திறணன யமம்படுத்தும். 

4. இந்தியொ, சமீபத்தில் (2022 ஆகஸ்ட்) எந்  நொட்டில் புதிய இந்தியத் தூ ரகத்ண  திறந்து ணவத் து? 
அ. மாை்டா  ஆ. போகுரவ  

இ. ஈோன்  ஈ. மவனிசுைா 
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✓ இந்தியொவின் நடுவண் தவளியுறவுத்துணற அணமச்சர் S தைய்சங்கர், பரொகுயவயில் உள்ள அசன்சியனில் புதிய 

இந்தியத் தூ ரகத்ண  கூட்டொகத் திறந்து ணவத் ொர். இருநொடுகளும் தூ ரக உறவுகணள நிறுவி 60 ஆண்டுகள் 

நிணறவணடந்துள்ள நிணலயில், பரொகுயவ குடியரசிற்கு இந்திய தவளியுறவுத் துணற அணமச்சர் ஒருவர் தசல்வது 

இதுயவ மு ல்முணறயொகும். 

5. அரசொங்கத் ொல் நடத் ப்படும் மருத்துவ நிறுவனங்களில் உள்ள மருந்துகணள இணணயவழியில் கண்கொணிப்பு 

தசய்வ ற்கொக அணமப்பு ஒன்ணற அணமக்கவுள்ள ொக அறிவித்துள்ள மொநிலம் எது? 

அ. தமிழ்நாடு 

ஆ. ரகேளா  

இ. கா்நாடகா 

ஈ. அஸ்ஸாம் 

✓ அரசொங்கம் நடத்தும் மருத்துவ நிறுவனங்களிலுள்ள மருந்துகணளக் கண்கொணிக்க இணணயவழி கண்கொணிப்பு 

முணறணய அறிமுகப்படுத்  உள்ள ொக யகரள அரசு அறிவித்துள்ளது. மருந்துகளின் இருப்பு மற்றும் விநியயொகத்ண  

கண்கொணிப்பண  இந்  அணமப்பு யநொக்கமொகக் தகொண்டுள்ளது. மருந்துகள் கிணடப்ணப உறுதி தசய்ய, யகரள 

மருத்துவச்யசணவ கழகத்தின் இணணயவழி முணறணமணய மருத்துவமணன ஊழியர்கள் பயன்படுத்  யவண்டும் 

என்று அம்மொநில சுகொ ொர அணமச்சர் ஆணணயிட்டுள்ளொர். 

6. 2022–இல் நணடதபற்ற, ‘SCO பொதுகொப்பு அணமச்சர்கள் கூட்டம்’ நணடதபறும் இடம் எது? 
அ. மபய்ெிங் 

ஆ. தாஷ்கண்ட்  

இ. ஷாங்காய் 

ஈ. நூா்சுை்தான் 

✓ உஸ்தபகிஸ் ொனின்  ொஷ்கண்டில் நணடதபற்ற ஷொங்கொய் ஒத்துணழப்பு அணமப்பின் (SCO) உறுப்புநொடுகளின் 

பொதுகொப்பு அணமச்சர்களின் வருடொந்திர கூட்டத்தில் நடுவண் பொதுகொப்பு அணமச்சர் ரொஜ்நொத் சிங் கலந்துதகொண்டொர். 

இந்தியொணவத்  விர, சீனொ, கைகஸ் ொன், கிர்கிஸ் ொன், பொகிஸ் ொன், ரஷ்யொ,  ஜிகிஸ் ொன் மற்றும் உஸ்தபகிஸ் ொன் 

ஆகிய நொடுகளின் தவளியுறவு அணமச்சர்களும் அக்கூட்டத்தில் பங்யகற்றனர். சமர்கண்டில் நணடதபறவுள்ள SCO 

நொடுகளின்  ணலவர்களின் உச்சிமொநொட்டிற்கொன ஏற்பொடுகள் குறித்தும் விவொதிக்கப்பட்டது. 

7. 2022ஆம் ஆண்டுக்கொன லிபர்ட்டி ப க்கம் வழங்கி தகௌரவிக்கப்பட்ட  ணலவர் யொர்? 
அ. இம்ோன் கான் 

ஆ. நரேந்திே ரமாடி 

இ. ரவாரைாடிமிா் மெமைன்ஸ்கி  

ஈ. ஃபுமிரயா கிஷிடா 

✓ ய சிய அரசியலணமப்பு ணமயத் ொல் நடப்பு 2022ஆம் ஆண்டுக்கொன, ‘லிபர்ட்டி ப க்கத்திற்கு’ உக்ணரன் அதிபர் 

யவொயலொடிமிர் தைதலன்ஸ்கி ய ர்ந்த டுக்கப்பட்டுள்ளொர். உருசிய தகொடுங்யகொன்ணமக்கு எதிரொன அவரது சிறப்பு 

வொய்ந்  நடவடிக்ணககளுக்கொக அவர் ய ர்ந்த டுக்கப்பட்டொர். 2019 யம மு ல் உக்ணரன் அதிபரொக பணியொற்றி 

வரும் யவொயலொடிமிர் தைதலன்சுகி, தரொனொல்ட் ரீகன் விடு ணல விருது மற்றும் ைொன் F தகன்னடி துணிச்சல் விருது 

மற்றும் பிற அரசொங்கங்களின் விருதுகணளப் தபற்றவரொவொர். 
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8. 2022 – உலக நீர் வொரத்திற்கொன கருப்தபொருள் என்ன? 
அ. Seeing the Unseen: The Value of Water  

ஆ. Transforming the global water challenges 

இ. Global collaboration for water 

ஈ. Biodiversity and climate change 

✓ ஸ்டொக்ய ொம் பன்னொட்டு நீர் நிறுவனமொனது (SIWI) ஒவ்யவொர் ஆண்டும் உலக நீர் வொரத்ண  நடத்துகிறது. இந்  

ஆண்டு, இது ஆக.23 மு ல் தசப்.1 வணர தகொண்டொடப்படுகிறது. “Seeing the Unseen: The Value of Water” என்பது 

நடப்பு 2022ஆம் ஆண்டில் தகொண்டொடப்படும் உலக நீர் வொரத்திற்கொனக் கருப்தபொருளொகும். இது உலகளொவிய நீர் 

சவொல்கணள மொற்றுவண  யநொக்கமொகக்தகொண்ட ஓர் இயக்கமொகும். 

9. 2022 – புலிட்சர் பரிசுக்குத் ய ர்ந்த டுக்கப்பட்டுள்ள ஃபஹ்மி ொ அசிம் சொர்ந்  நொடு எது? 
அ. இந்தியா 

ஆ. வங்காளரதசம்  

இ. ஈோன் 

ஈ. ஓமன் 

✓ வங்கொளய சத்தில் பிறந்து அதமரிக்கொவின் இன்ணசடர் ஆன்ணலன் இ ழில் பணிபுரிந்து வரும் ஃபஹ்மி ொ அசிம், 

2022ஆம் ஆண்டுக்கொன புலிட்சர் பரிசுக்குத் த ரிவொகியுள்ளொர். உய்குர்களின் மீ ொன சீன அடக்குமுணற குறித்  

பணிக்கொக ய ர்ந்த டுக்கப்பட்ட இன்ணசடரின் நொன்கு பத்திரிணகயொளர்களுள் இவரும் ஒருவரொவொர். ‘நொன் ஒரு 

சீனத் டுப்பு முகொமிலிருந்து  ப்பித்ய ன்’ என்ற பணடப்பில் அவரது விளக்கப்படங்களுக்கொக, ‘விளக்கப்பட தசய்தி’ 

மற்றும் ‘வர்ணணன’ என்ற பிரிவின்கீழ் அவர் ய ர்ந்த டுக்கப்பட்டுள்ளொர். 

10. சமீப தசய்திகளில் இடம்தபற்ற, அந்திம் பங்கல் சொர்ந்  விணளயொட்டு எது? 
அ. மை்யுத்தம்  

ஆ. பளு துூக்குதை் 

இ. ஹாக்கி 

ஈ. பூப்பந்து 

✓ 20 வயதுக்குட்பட்ட மல்யுத்  உலக சொம்பியன்ஷிப்பில்  ங்கம் தவன்ற மு ல் இந்திய தபண் மல்யுத்  வீரொங்கணன 

என்ற தபருணமணய அந்திம் பங்கல் தபற்றுள்ளொர். பல்யகரியொவின் யசொபியொ நகரத்தில் நணடதபற்று வரும் உலக 

சொம்பியன்ஷிப் யபொட்டியில் 53 கியலொ பிரிவில் மு லிடம் பிடித் ொர். U20 உலக சொம்பியன்ஷிப்பில்  ங்கம் தவன்ற 

மற்ற இந்தியர்கள் – தீபக் புனியொ (2019) ரயமஷ் குமொர் (2001) பல்விந் ர் சிங் சீமொ (2001) மற்றும் பப்பு யொ வ் (1992). 

 

செய்தித்தாள் நடப்பு நிகழ்வுகள்  

1. நகர்ப்புற வொழ்விட யமம்பொட்டு வொரியத்தில் உலக வங்கி நிதியு வி திட்டங்கள் 

நகர்ப்புற வொழ்விட யமம்பொட்டு வொரியத்தில் உலக வங்கி நிதியு வியுடன் தசயல்படுத் ப்பட்டு வரும் திட்டங்கள் 

குறித்து தசன்ணன  ணலணமச் தசயலகத்தில் ஆயலொசிக்கப்பட்டது. 

வீட்டுவசதித்துணறணய வலுப்படுத் வும், அ ன் திட்டங்களில்  னியொர் துணறயின் பங்களிப்ணப ஊக்கப்படுத் வும் 

உலக வங்கி நிதியு வியுடன் திட்டங்கள் தசயல்படுத் ப்படுகின்றன.  மிழ்நொடு வீட்டுவசதித்துணற வலுவூட்டல் 
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திட்டத்தின்கீழ், தகொள்ணக யமம்பொட்டு கடனு வியொக `1,492.40 யகொடி நிதி உலக வங்கியிடமிருந்து 

தபறப்பட்டுள்ளது. 

 

2. வொனில் உள்ள இலக்குகணள அழிக்கும் ஏவுகணண யசொ ணன தவற்றி 

 ணரயிலிருந்து தசங்குத் ொக யமதலழும்பி, வொனிலுள்ள இலக்குகணளத்  ொக்கி அழிக்கும் ‘VL-SRSAM’ என்ற 

ஏவுகணணணய DRDO தவற்றிகரமொகப் பரியசொ ணன தசய்துள்ளது. 

இந்தியக் கடற்பணடக் கப்பலில் இருந்து ஏவப்பட்ட ‘VL-SRSAM’ ஏவுகணண, வொனில் பறக்கவிடப்பட்ட ஆளில்லொ 

சிறியரக விமொனத்ண த் துல்லியமொகத்  ொக்கியது. உள்நொட்டில்  யொரிக்கப்பட்ட கருவிகள் அந்  ஏவுகணணயில் 

தபொருத் ப்பட்டிருந் ன. பொதுகொப்பு ஆரொய்ச்சி மற்றும் யமம்பொட்டு ஆய்வகம், ண  ரொபொதில் உள்ள RCI ஆரொய்ச்சி 

ணமயம் ஆகியவற்ணறச் யசர்ந்  அதிகொரிகளும் புயணவில் உள்ள ஆய்வு-யமம்பொட்டு தபொறியொளர்களும் 

ஏவுகணணணய வடிவணமத் னர்.  
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1. ஆண்டுத ோறும் எந்த மாதத்தில், ‘உலக தாய்ப்பால் வாரம்’ கடைப்பிடிக்கப்படுகிறது? 
அ. ஜூலை 

ஆ. ஆகஸ்ட்  

இ. செப்டம்பர் 

ஈ. அக்டடரபர் 

✓ குழந்டதகளுக்குத் ததாைர்ந்து தாய்ப்பால் தகாடுப்படத வலியுறுத்தும் வடகயில், ஆண்டுத ோறும் ஆக.1–7 வடர 

‘உலக தாய்ப்பால் வாரம்’ கடைப்பிடிக்கப்படுகிறது. உலக தாய்ப்பால் வாரத்திற்கான இந்த ஆண்டு கருப்தபாருள் 

“Step Up for Breastfeeding: Educate and Support”. கைந்த 1990ஆம் ஆண்டில், உலக நலவாழ்வு அடமப்பு (WHO) 

மற்றும் UNICEF ஆகியடவ தாய்ப்பாலூட்ைடல ஆதரிப்பதற்கும் ஊக்குவிப்பதற்குமாக குறிப்பாடைதயான்டற 

உருவாக்கியது. 1991ஆம் ஆண்டு தாய்ப்பாலூட்டும் நைவடிக்டகக்கான உலகக் கூட்ைணி (WABA) நிறுவப்பட்ைது. 

கைந்த 1992ஆம் ஆண்டில், முதல் உலக தாய்ப்பால் வாரம் அனுசரிக்கப்பட்ைது. 

2. நடுவண் கலாச்சார அடமச்சகமானது கீழ்க்காணும் எந்நிறுவனத்துைன் இடைந்து, ‘இந்தியா கி உைான்’ என்ற 

முடனடவத் ததாைங்கியது? 
அ. லமக்ட ரெரப்ட் 

ஆ. கூகுள்  

இ. சமட்டர 

ஈ. அடமெரன் 

✓ கைந்த 75 ஆண்டுகளில் இந்தியா புரிந்த அதன் சாதடனகடைக் தகாண்ைாடும் வடகயில், கலாச்சார அடமச்சகமும் 

கூகுளும் இடைந்து, ‘இந்தியா கி உதான்’ என்ற முடனடவத் ததாைங்கின. இந்தக் தகாண்ைாட்ைம், புது தில்லியில் 

ததாைங்கியது. இந்தக் கூட்டு முடனவானது விடுதடல அமுதப்தபருவிழாவின்கீழ் ஏற்பாடு தசய்யப்பட்ைது. கைந்த 75 

ஆண்டுகளில் இந்தியாவில் உருவாகிய சாதடனயாைர்கடைக் தகௌரவிக்கும் வடகயில் உருவாக்கப்பட்ை ஒரு 

கண்காட்சிடய கூகுள் கடல மற்றும் கலாச்சார பிரிவு தவளியிட்ைது. 

3. தனது சுற்றுலா வைர்ச்சியின் ஒருபகுதியாக ‘மமாதி சுற்று’ என்றதவான்டற உருவாக்குவதாக அறிவித்துள்ை 

மாநிலம் எது? 
அ. குஜ ரத் 

ஆ. உத்த கரண்ட்  

இ. ெிக்கிம் 

ஈ. அருணரெ்ெை பி டதெம் 

✓ கார்தபட் புலிகள் சரைாலயத்தில், ‘மமாதி சுற்று’ ஒன்டற உருவாக்கப்மபாவதாக உத்தரகாண்ட் சுற்றுலாத்துடற 

அறிவித்துள்ைது. கைந்த 2019ஆம் ஆண்டில், ‘மமன் vs டவல்ட்’ ததாடலக்காட்சி நிகழ்ச்சியின் பைப்பிடிப்பின்மபாது 

பிரதமர் நமரந்திர மமாதி தசன்ற இைங்கடை உள்ைைக்குவடத இது தனது மநாக்கமாகக் தகாண்டுள்ைது. 

4. அண்மைச் தசய்திகளில் இைம்தபற்ற, V பிரைவ் என்பவருடன் ததாைர்புடைய விடையாட்டு எது? 
அ. துப்பரக்கி சுடுதை் 

ஆ. ெது ங்கம்  

இ. பளு துூக்குதை் 

ஈ. தடகளம் 
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✓ தசன்டனடயச்மசர்ந்த தசஸ் வீரர் V பிரைவ் ருமமனியாவில் நடைதபற்ற மபாட்டியில் தவற்றிதபற்று இந்தியாவின் 

75ஆவது கிராண்ட்மாஸ்ைர் ஆனார். 15 வயதான அவர், ருமமனியாவின் டபயா மாரில் லிம்பீடியா ஓபனில் தனது 

மூன்றாவது மற்றும் இறுதி GM தநறிடயப்தபற்று கிராண்ட்மாஸ்ைர் பட்ைத்டத தவன்றார். அவர் ஒன்பது சுற்றுகளில் 

7 புள்ளிகள் தபற்று மபாட்டிடய நிடறவுதசய்தார். பிரைவ், தமிழ்நாட்டின் 27ஆவது கிராண்ட்மாஸ்ைர் ஆவார். 

5. உலகின் மிகவுயரமான இரயில்மவ பாலம் அடமந்துள்ை இந்திய மாநிலம்/UT எது? 

அ. ெிக்கிம் 

ஆ. ஜம்மு கரஷ்மீர்  

இ. அருணரெ்ெை பி டதெம் 

ஈ. அஸ்ஸரம் 

✓ ஜம்மு–காஷ்மீரில் அடமந்துள்ை தசனாப் பாலம் உலகின் மிகவுயரமான இரயில்பாலமாகும். உலகின் மிகவுயரமான 

இந்த இரயில்மவ பாலத்தின் எஃகு வடைவு கைந்த ஆண்டு கட்டி முடிக்கப்பட்ைது; அமத மவடையில் மமம்பாலத்தைம் 

கட்டி முடிக்கப்பைவுள்ைது. தசனாப் இரயில்மவ பாலத்தின் மமல்தைம் தபான்னிடைப்புைன் கட்டி முடிக்கப்படும் 

மபாது அது உலகின் மிகவுயரமான இரயில் பாலத்திற்கான சாதடனடய அடையும். 

6. அறிவியல் & ததாழிற்துடற ஆராய்ச்சிக் கவுன்சிலின் (CSIR) முதல் தபண் தடலவராக நியமிக்கப்பட்ைவர் யார்? 
அ. Dr N கலைெ்செை்வி  

ஆ. மரர்கச ட் அை்வர 

இ. Dr இ ஞ்ெினி இ குநரத் 

ஈ. சஜயஸ்ரீ ெத்தியநர ரயணர 

✓ Dr N கடலச்தசல்வி, அறிவியல் மற்றும் ததாழிற்துடற ஆராய்ச்சிக் கவுன்சிலின் (CSIR) முதல் தபண் தடலடம 

இயக்குநராக ஆனார். ஆற்றல் ஆராய்ச்சியாைரான அவர் அறிவியல் மற்றும் ததாழிற்துடற ஆராய்ச்சித் துடறயின் 

தசயலாைராக இருப்பார். நடுவண் அரசின் அறிவியல் துடறயின் தசயலாைராக பதவி வகிக்கும் நான்காவது தபண் 

அறிவியலாைர் இவர் ஆவார். 

7. லைாக்கின் மிகவுயரிய குடிமக்கள் விருதான, 2022 – ‘dPal rNgam Duston’ விருடதப் தபற்றவர் யார்? 
அ. நட ந்தி  டமரதி 

ஆ. தைரய் ைரமர  

இ. திச ௌபதி முர்மு 

ஈ. M சவங்லகயர 

✓ திதபத்திய ஆன்மீகத்தடலவர் தலாய் லாமாவுக்கு லைாக்கின் மிகவுயரிய குடிமக்கள் விருதான, ‘dPal rNgam Duston’ 

விருது வழங்கப்பட்ைது. மலவில் உள்ை லைாக் தன்னாட்சி மடல மமம்பாட்டு கவுன்சிலால் ஆறாம் முடறயாக இந்த 

விருது வழங்கப்படுகிறது. மனிதகுலத்திற்கு, குறிப்பாக லைாக் யூனியன் பிரமதசத்திற்கு தலாய் லாமா ஆற்றிய 

மகத்தான பங்களிப்பிற்காக அவருக்கு இவ்விருது வழங்கப்பட்ைது. 

8. ‘12ஆவது இராணுவக் கண்காட்சி’ நடைதபறும் இைம் எது? 
அ. லமசூரு  ஆ. கரந்திநகர்  

இ. புடன  ஈ. விெரகப்பட்டினம் 
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✓ 2022 அக்.18–22ஆம் மததிகளுக்கு இடைமய குஜராத் மாநிலத்தின் காந்திநகரில் 12ஆவது இராணுவக் கண்காட்சி 

நடைதபறும் என நடுவண் பாதுகாப்பு அடமச்சகம் அறிவித்தது. இது தடர, கைற்படை மற்றும் உள்நாட்டு பாதுகாப்பு 

அடமப்புகள் குறித்த இந்தியாவின் முதன்டமயான கண்காட்சியாகும். 

✓ “Path to Pride” என்பது இந்தப் பதிப்பிற்கானக் கருப்தபாருைாக உள்ைது. ஆயுதப்படைகள், பாதுகாப்பு தபாதுத்துடற 

நிறுவனங்கள் மற்றும் ததாழிற்துடறயின் இராணுவ உபகரைங்கள் மற்றும் திறன்கடை தவளிப்படுத்தும் மநரடி 

தசய்முடற விைக்கங்கங்கள் சபர்மதி ஆற்றின் முகப்பில் நடைதபறும். 

9. உலக U20 தைகை சாம்பியன்ஷிப்பில் 2 பதக்கங்கடை தவன்ற முதல் இந்திய தைகை வீராங்கடனயான ரூபல் 

தசௌத்ரி சார்ந்த விடையாட்டு எது? 
அ. ஈட்டிசயறிதை் 

ஆ. குண்சடறிதை் 

இ. சதரடட ரட்டம் மற்றும் குறுவில ட ரட்டம்  

ஈ. உய ந்தரண்டுதை் 

✓ உலக U20 தைகை சாம்பியன்ஷிப்பில் இரண்டு பதக்கங்கடை தவன்ற முதல் இந்திய தைகை வீராங்கடன என்ற 

வரலாற்றுச் சாதடனடய ரூபல் தசௌத்ரி படைத்தார். அவர் 4x400 மீ ததாைமராட்ைத்தில் தவள்ளிப்பதக்கத்டதயும், 

தபண்களுக்கான 400 மீட்ைர் ஓட்ைத்தில் தவண்கலப்பதக்கத்டதயும் தவன்றார். உலக ஜூனியர் சாம்பியன்ஷிப் 

என்றும் அடழக்கப்படும் இந்த நிகழ்வு தகாலம்பியாவில் நடைதபற்றது. 

10. ‘வஜ்ர பிரஹார் – 2022’ என்பது இந்தியாவுக்கும் எந்த நாட்டிற்கும் இடையிலான இராணுவப் பயிற்சியாகும்? 
அ. ஜப்பரன் 

ஆ. அசமரிக்கர  

இ. பி ரன்ஸ் 

ஈ. இைங்லக 

✓ இந்தியாவும் அதமரிக்காவும் தங்கள் சிறப்புப் படைகளுக்கு இடைமய இயங்குதிறடன மமம்படுத்துவதற்காக 

ஹிமாச்சல பிரமதச ைோநிலத்தின் பக்மலாவில், ‘வஜ்ர பிரஹார் – 2022’ என்ற இராணுவப் பயிற்சிடயத் ததாைங்கின. 

இந்திய–அதமரிக்க கூட்டு சிறப்புப் படைகளின் பதிமூன்றாவது பதிப்பான, ‘வஜ்ர பிரஹார் – 2022’ ஆனது இந்திய 

இராணுவத்தின் கூற்றுப்படி, பக்மலாவில் உள்ை சிறப்புப்படைகள் பயிற்சிப்பள்ளியில் ததாைங்கியது. 

 

செய்தித்தாள் நடப்பு நிகழ்வுகள்  

1. சாகித்திய அகாததமி: யுவ புரஸ்கார், பால சாகித்திய விருதுகள் அறிவிப்பு - தமிழ்தமாழிப்பிரிவில் பி காளிமுத்து, ஜி 

மீனாட்சி மதர்வு 

2022ஆம் ஆண்டுக்கான யுவ புரஸ்கார், பால சாகித்திய புரஸ்கார் விருதுகடை சாகித்திய அகாததமி அறிவித்துள்ைது. 

தமிழ்நாட்டைச் மசர்ந்த எழுத்தாைர்கள் பி காளிமுத்து, ஜி மீனாட்சி ஆகிமயாரின் படைப்புகள் விருதுக்குத் மதர்வு 

தசய்யப்பட்டுள்ைன. 

இலக்கிய உலகில் உயரிய விருதாக, ‘சாகித்திய அகாததமி’ விருது கருதப்படுகிறது. இந்தியாவில் அங்கீகரிக்கப்பட்ை 

24 தமாழிகளில் தவளியாகும் சிறந்த இலக்கியப்படைப்புகளுக்கு இந்த விருது அளிக்கப்படுகிறது. இலக்கியப் 

படைப்பாளிகடை தகௌரவிக்கும் வடகயில், ஆண்டுமதாறும் இைம் எழுத்தாைர்களுக்கு ‘யுவ புரஸ்கார்’ விருடதயும், 

சிறுவர் இலக்கியத்துக்கான ‘பால சாகித்திய புரஸ்கார்’ விருடதயும் இந்திய பிராந்திய தமாழிப்படைப்புகளுக்கு 

சாகித்திய அகாததமி வழங்கி வருகிறது. அதன்படி, இந்த ஆண்டுக்கான (2022) இரு விருதுகளும் அறிவிக்கப்பட்ைன. 
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சாகித்திய அகாததமியின் தடலவர் சந்திரமசகர கம்பார் தடலடமயில் நடைதபற்ற தசயற்குழு கூட்ைத்தின் முடிவில், 

மமலும் 23 எழுத்தாைர்களுக்கு யுவ புரஸ்கார் விருதும், 22 எழுத்தாைர்களுக்கு பால சாகித்திய புரஸ்கார் விருதும் 

அறிவிக்கப்பட்டுள்ைது. 

தமிழ்தமாழிப்பிரிவில்...: தமிழ்தமாழிப்பிரிவில், “தனித்திருக்கும் அரளிகளின் மதியம்” எனும் கவிடத ததாகுப்புக்காக 

தமிழ்நாட்டைச் மசர்ந்த எழுத்தாைர் பி காளிமுத்துவுக்கு ‘யுவ புரஸ்கார்’ விருது அறிவிக்கப்பட்டுள்ைது. 

குழந்டதகளுக்கான ‘பால சாகித்திய புரஸ்கார்’ விருது பிரிவில், தமிழ்நாட்டைச் மசர்ந்த எழுத்தாைர் ஜி மீனாட்சி 

எழுதிய, “மல்லிகாவின் வீடு” எனும் சிறுகடத நூலுக்கு ‘பால சாகித்திய புரஸ்கார்’ விருது அறிவிக்கப்பட்டுள்ைது. 

இந்த இரு விருதுகளும் தாமிரப்பட்ையம் மற்றும் `50,000 காமசாடல ஆகியவற்டற உள்ைைக்கியதாகும். ‘பால 

சாகித்திய புரஸ்கார்’ விருது, குழந்டதகள் தினமான நவம்பர் 14-ஆம் மததி வழங்கப்படும் என்றும், ‘யுவ புரஸ்கார்’ 

விருது வழங்கும் மததி பின்னர் அறிவிக்கப்படும் என்றும் சாகித்திய அகாததமி ததரிவித்துள்ைது. 

தமிழ் தவிர, அஸ்ஸாமி, தபங்காலி, மபாமைா, ஹிந்தி, கன்னைம், காஷ்மீரி, தகாங்கணி, மடலயாைம், மணிப்புரி, 

மநபாளி, ஒடியா, ததலுங்கு, சமற்கிருதம், உருது உள்ளிட்ை பிராந்திய தமாழிகளின் எழுத்தாைர்களுக்கும் விருது 

அறிவிக்கப்பட்டுள்ைது. 

 

2. பிரிட்ைனுக்கான அடுத்த இந்தியத்தூதர் விக்ரம் துடரசுவாமி 

பிரிட்ைனுக்கான அடுத்த இந்தியத்தூதராக மூத்த தவளியுறவுப்பணி அதிகாரி விக்ரம் மக துடரசுவாமி நியமனம் 

தசய்யப்பட்டுள்ைார். பிரிட்ைனுக்கான தூதர் காயத்ரி இஸ்ஸார் குமார் கைந்த ஜூன்.30 அன்று ஓய்வுற்றார். தற்மபாது 

வங்கமதசத்துக்கான தூதராக உள்ை விக்ரம் துடரசுவாமி, பிரிட்ைனுக்கான அடுத்த இந்தியத்தூதராக விடரவில் 

தபாறுப்மபற்பார் என தவளியுறவுத்துடற அடமச்சகம் ததரிவித்தது. 

இருநாடுகளுக்கு இடைமய வைர்ந்துவரும் இராஜீய ரீதியிலான உறவுகடை மமலும் வலுப்படுத்தும் வடகயில் 

முக்கியப்தபாறுப்புக்கு விக்ரம் துடரசுவாமி மதர்வு தசய்யப்பட்டுள்ைார். இந்திய தவளியுறவுப்பணி அதிகாரியான 

விக்ரம் துடரசுவாமி, 1992-ஆம் ஆண்டு பிரிடவச் மசர்ந்தவர். வங்கமதசத்துக்கான இந்தியத்தூதராக கைந்த 2020, 

அக்மைாபர் மாதம் இவர் தபாறுப்மபற்றதிலிருந்து இந்தியா-வங்கமதச உறவு வலுவடைந்தது குறிப்பிைத்தக்கது. 

 

3. உலகின் முதல் டஹட்ரஜன் இரயில் மசடவ: தஜர்மனியில் ததாைக்கம் 

உலகிமலமய முதன்முடறயாக டஹட்ரஜடன எரிதபாருைாகக்தகாண்டு இயங்கும் இரயில்களின் மசடவ 

தஜர்மனியில் ததாைங்கப்பட்ைது. மலாயர் சாக்மஸானி மாகாைத்துக்கு வழங்கப்பட்டுள்ை 14 டஹட்ரஜன் இரயில்கள் 

மூலம், 4 நகரங்கடை இடைக்கும் 100 கிமீ இரயில் பாடதயில் இந்தச் மசடவ வழங்கப்படுகிறது. இதுவடர 

பயன்படுத்தப்பட்ை டீசல் இரயில்களுக்கு மாற்றாக, புவிடய தவப்பமாக்கும் வளிகடை முற்றிலும் தவளியிைாத 

டஹட்ரஜன் இரயில்கள் இயக்கப்பைவுள்ைன. 

9.3 மகாடி யூமரா (சுமார் `737 மகாடி) தசலவில் ததாைங்கப்பட்டுள்ை இந்த ரயில் திட்ைத்தால் ஆண்டுக்கு 4,400 ைன் 

கரியமில வாயு காற்றில் கலப்பது தடுக்கப்படும் எனக் கருதப்படுகிறது. 

 

4. முதலாவது மகமலா இந்தியா மகளிர் ஜூமைா மபாட்டி தகௌகாத்தியில் 27-ந்மததி ததாைங்குகிறது 

முதலாவது மகமலா இந்தியா மகளிர் ஜூமைா மபாட்டி ஆகஸ்ட்.27 முதல் இந்தியாவில் நான்கு மண்ைலங்களில் 

நடைதபறவுள்ைது. நடுவைரசின் முதன்டமத் திட்ைத்தின்மூலம் தபண்களுக்கான விடையாட்டுப் மபாட்டிகடை 

முன்தனடுக்க இடைமயார் விவகாரங்கள் & விடையாட்டு அடமச்சகத்தால் எடுக்கப்பட்ை மற்தறாரு முயற்சியாகும் 

இது. மதசிய சுற்றுக்கு முன் நான்கு மண்ைலங்களில் நடைதபறும் இந்தப் மபாட்டி, ஒரு திறந்த மண்ைல அைவிலான 

தரவரிடசப் மபாட்டியாகும். மபாட்டியாைர்கள் 4 வித வயது பிரிவுகளில் உள்ைனர். 
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1. தேசிய முக்கியத்துவம் வாய்ந்ே நினைவுச்சின்ைமாக அறிவிக்கப்பட்ட, ‘அைங் ோல் ஏரி’ அனமந்துள்ள மாநிலம் / 

யூனியன் பிரதேசம் எது? 
அ. கர்நரடகர 

ஆ. புது தில்லி  

இ. ககரளர 

ஈ. ததலுங்கரனர 

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

கலாச்சார அனமச்சகத்ோல் அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. நினைவுச் சின்ைங்கள் மற்றும் தோல்தபாருட்கள் குறித்ே தேசிய 

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

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

ஆ. மும்பப 

இ. பமசூரு 

ஈ. வரரணரசி 

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

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

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

மற்றும் நடுவண் சுரங்க அனமச்சகத்துடன் இனைந்து இந்ே மாநாடு ஏற்பாடு தசய்யப்பட்டது. தோனலதநாக்குப் 

பார்னவ–2047ஐ அனடவேற்காை கனிமங்கள் மற்றும் உதலாகத் தோழிற்துனைக்காை தசயல்திட்டம் குறித்து 

விவாதிப்பதே இந்ே நிகழ்வின் தநாக்கமாகும். 

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

எந்ேக் கடைட்னட தசனவயின் மீோை கட்டுப்பாடுகனளத் திரும்பப்தபற்ைது? 
அ. அதமரிக்கன் எக்ஸ்பிரஸ்  

ஆ. டிஸ்கவர் 

இ. மரஸ்டர்கரர்டு 

ஈ. விசர 

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

தபற்ைது. தமலும் ேரவு தசமிப்பக விதிமுனைகளுடன் அேன் திருப்திகரமாை இைக்கத்னேத் தோடர்ந்து புதிய 

வாடிக்னகயாளர்கனள தசர்க்கவும் அந்நிறுவைத்னே அனுமதித்ேது. ரிசர்வ் வங்கியின் ேரவு தசமிப்பக விதிகளுக்கு, 

அதமரிக்கானவச் சார்ந்ே கடைட்னட தசனவ நிறுவைமாை அதமரிக்கன் எக்ஸ்பிரஸ் இைங்காே காரைத்ோல், 

கடந்ே 2021ஆம் ஆண்டில், அந்நிறுவைத்திற்கு RBI தடை விதித்தது. 

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

ஆ. அதமரிக்கர  

இ. ஆஸ்திகரலியர 

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

தகாண்டாடிைார். உருசியாவின் பனடதயடுப்பிற்குப் பிைகு, அதமரிக்காவால் அளிக்கப்படும் மிகப்தபரிய நிதியுேவி 

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

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

டிதரான்கள் மற்றும் ‘VAMPIRE’ என்னும் டிதரான் எதிர்ப்பு அனமப்புகளும் அடங்கும். 

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

தமம்படுத்துவேற்காை முத்ேரப்பு புரிந்துைர்வு ஒப்பந்ேத்தில் னகதயழுத்திட்டை? 

அ. பரரத்மரலர பரிகயரெனர  

ஆ. PM கிரரம சதக் கயரெனர 

இ. சீர்மிகு நகரங்கள் திட்டம் 

ஈ. அம்ருத் திட்டம் 

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

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

பூங்காக்கனள வினரவாக தமம்படுத்துவேற்காக ஒரு முத்ேரப்பு ஒப்பந்ேத்தில் னகதயழுத்திட்டை. நாடு முழுவதும் 

‘பாரத்மாலா பரிதயா ைா’ திட்டத்தின்கீழ் இந்ேப் புரிந்துைர்வு ஒப்பந்ேம் னகதயழுத்ோைது. சரக்குப்தபாக்குவரத்து 

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

உேவும். 

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

ஆ. தரதரபரய் தநௌகரரெி  

இ. கமரகன்தரஸ் கரம்சந்த் கரந்தி 

ஈ. கரன் அப்துல் கபரர் கரன் 

✓ இந்தியத்ேனலவர் ோோபாய் தநௌதராஜியின் லண்டன் இல்லம், லண்டனில் வாழ்ந்து பணியாற்றிய குறிப்பிடத்ேக்க 

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

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

ஆங்கில பாரம்பரிய அனமப்பால் நடத்ேப்பட்டு வருகிைது. 

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

ஆ. சிங்கப்பூர் 

இ. மகலசியர 

ஈ. மரலத்தீவுகள் 

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

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

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

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

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

ஆ. சமூக நீதி மை்றும் அதிகரரமளித்தல் அபமச்சகம்  

இ. சட்டம் மை்றும் நீதி அபமச்சகம் 

ஈ. வணிகம் மை்றும் ததரழிை்துபை அபமச்சகம் 

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

தசயலில் ஈடுபடுதவார்க்கு விரிவாை மறுவாழ்வளிக்க 75 மாநகராட்சிகனள அனடயாளம் கண்டுள்ளது. இந்ே 

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

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

தமம்பாடு மற்றும் பிை அரசின் நலத்திட்டங்களுடன் ஒருங்கினைப்பு தபான்ைவற்றில் இது கவைம் தசலுத்தும். 

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

தோடங்கிய இந்திய மாநிலம் எது? 
அ. தமிழ்நரடு 

ஆ. ககரளர  

இ. கர்நரடகர 

ஈ. கமை்கு வங்கரளம் 

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

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

அரசுக்கல்லூரிகளில் கல்லூரிக் கல்வி இயக்குநரகம் மற்றும் மாநில தேசிய தசனவத் திட்ட அலகு ஆகியவற்ைால் 

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

வனரயப்பட்ட சுவதராவியங்களின் மிகப்தபரிய தோகுப்பாகக் கூைப்படுகிைது. 

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

அனமப்பு எது? 
அ. WEF 

ஆ. IMF 

இ. உலக வங்கி 

ஈ. ILO  

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

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

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

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

வயதுக்குட்பட்ட இனளதயார்கள் தபரியவர்கனளவிட அதிக சேவீே தவனலயிழப்னபச் சந்தித்துள்ளைர். 2022ஆம் 

ஆண்டில், தமாத்ே உலகளாவிய தவனலவாய்ப்பற்ை இனளதயார்களின் எண்ணிக்னக 73 மில்லியனை எட்டும் 

எை மதிப்பிடப்பட்டுள்ளது. 
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செய்தித்தாள் நடப்பு நிகழ்வுகள்  

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

உள்ளது 

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

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

தேன்னை நாள் தகாண்டாட்டங்கனள கு ராத்தில் உள்ள  ூைாகாட்டில் தமய்நிகர் முனையில் தோடக்கி னவக்க 

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

“நானளய நன்னமக்காகவும், வாழ்க்னகக்காகவும் தேன்னை வளர்ப்பு” அனமந்துள்ளது. 

 

2. ேமிழக, புதுனவ ஆசிரியர்களுக்கு தேசிய நல்லாசிரியர் விருது 

நிகழாண்டுக்காை தேசிய நல்லாசிரியர் விருது தபறும் 46 தபர்தகாண்ட பட்டியலில், ேமிழ்நாட்டில் இராமநாேபுரம் 

மாவட்டத்னேச்தசர்ந்ே தோடக்கப்பள்ளி ஆசிரியர் தக ராமச்சந்திரன், புதுனவனயச் தசர்ந்ே அரவிந்த் ரா ா ஆகிதயார் 

இடம்தபற்றுள்ளார். 

மனைந்ே முன்ைாள்குடியரசுத்ேனலவர் இராோகிருஷ்ைனின் பிைந்ேநாளாை தசப்.5-ஆம் தேதி ஆண்டுதோறும் 

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

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

ஆகியவற்னை உள்ளடக்கியது. 

 

 3. IMF தசயல் இயக்குநராக கிருஷ்ைமூர்த்தி சுப்ரமணியன் நியமைம் 

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

சுப்ரமணியன் நியமிக்கப்படுவோக நடுவண் பணியாளர் அனமச்சகம் தேரிவித்ேது. இேன்மூலம் அந்ே 

அனமப்புக்காை இந்திய பிரதிநிதியாக அவர் தசயல்படுவார். 

கிருஷ்ைமூர்த்தி சுப்ரமணியன் ேற்தபாது இந்தியன் ஸ்கூல் ஆப் பிசிைஸில் நிதித்துனை தபராசிரியராகப் 

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

தபாறுப்பு ஏற்கவுள்ளார். அவரது நியமைத்துக்கு நடுவண் அனமச்சரனவயின் நியமைக்குழு ஒப்புேல் அளித்துள்ளது. 

கிருஷ்ைமூர்த்தி சுப்ரமணியன் 3 ஆண்டுகள் அல்லது அடுத்ே உத்ேரவு வரும்வனர இந்ேப்தபாறுப்பில் நீடிப்பார் 

எை நடுவண் பணியாளர் அனமச்சகம் விடுத்துள்ள தசய்திக்குறிப்பில் தேரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. 

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

2019 அக்தடாபரில் இந்ேப்தபாறுப்னப ஏற்ைார். அவரது பணிக்காலம் அக்.30-இல் நினைவனடகிைது. 
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1. பரிவார் கல்யாண் அட்டைத் திட்ைத்டைத் தைாைங்கிய மாநிலம்/UT எது? 
அ. பீகாா் 

ஆ. உத்தர பிரததசம்  

இ. கா்நாடகா 

ஈ. மத்திய பிரததசம் 

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

திட்ைமாகும். மாநிலத்தில் உள்ள குடும்பங்கள் குறித்ை ஒருங்கிடைந்ை ைரவுத்ைளத்டை நிறுவவும் அைன் பல்தவறு 

திட்ைங்களுக்கு பயனாளிகடள அடையாளம் காைவும் இது பயன்படும். PKC ஆனது ஒவ்தவாரு குடும்பத்திற்கும் 

ைனிப்பட்ை பன்னிரண்டிலக்க அடையாள எண்டை வழங்கும். மின்னணு & ைகவல் தைாழில்நுட்ப அடமச்சகம் 

ஆைார் ைரடவ PKCஉைன் இடைக்க மாநில அரசுக்கு அனுமதி ைந்துள்ளது. 

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

ஆ. K சிவன் 

இ. மயில்சாமி அண்ணாதுரர 

ஈ. டடஸ்ஸி தாமஸ் 

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

நியமிக்கப்பட்டுள்ளார். நடுவண் பாதுகாப்பு அடமச்சரின் அறிவியல் ஆதலாசகராகப் தபாறுப்தபற்ற Dr G சதீஷுக்குப் 

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

அடமப்புகள் இயக்குநராக பணியாற்றி வந்தார். 

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

ஆ. ஜப்பான் 

இ. பிலிப்ரபன்ஸ்  

ஈ. இந்ததாதனசியா 

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

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

அந்ைச்சூறாவளி காரைமாக குடறந்ைது மூவர் இறப்தபய்தினர் மற்றும் நால்வர் காயமடைந்ைனர். இந்ை ஆண்டில் 

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

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

தபாருளாைார நிபுைர் யார்? 
அ. உா்ஜித் பதடல் 

ஆ. K சுப்ரமணியன்  

இ. ரவரல் ஆச்சாா்யா 

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

இந்தியாவின் நிர்வாக இயக்குநராக நியமிக்கப்பட்டுள்ளார். K V சுப்ரமணியனின் பைவிக்காலம் மூன்று ஆண்டுகள் 

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

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

அக்.30–இல் நிடறவடைகிறது. 

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

அ. சுற்றுச்சூழல், வனம் மற்றும் காலநிரல மாற்றம் அரமச்சகம்  

ஆ. மின்னணு மற்றும் தகவல் டதாழில்நுட்ப அரமச்சகம் 

இ. டவளியுறவு அரமச்சகம் 

ஈ. வீட்டுவசதி மற்றும் நகா்ப்புற விவகாரங்கள் அரமச்சகம் 

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

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

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

மின்கலங்கள், எடுத்துச்தசல்லக்கூடிய மின்கலங்கள், தானுந்து மின்கலங்கள் மற்றும் தைாழிற்துடற மின்கலங்கள் 

உட்பை அடனத்து வடகயான மின்கலங்கடளயும் இந்ை விதிகள் உள்ளைக்கியுள்ளது. 

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

ஆ. ரைதராபாத் பல்கரலக்கழகம்  

இ. பஞ்சாப் பல்கரலக்கழகம் 

ஈ. டமட்ராஸ் பல்கரலக்கழகம் 

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

முைலிைத்தில் உள்ளது. தநச்சர் இன்தைக்ஸ் என்பது இயற்டக மற்றும் இயற்பியல் அறிவியலில் உயர்ைர 

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

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

2022 மார்ச்.31 வடரயிலான ைரவுகளின் அடிப்படையில் இந்ைத் ைரவரிடச உள்ளது. 

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

கீழ்க்காணும் எந்ைச் சர்வதைச நாளுக்கானக் கருப்தபாருளாகும்? 
அ. சா்வததச இரளதயாா் நாள்  

ஆ. சா்வததச மூத்ததாா்கள் நாள் 

இ. சா்வததச வளாிளம்பருவத்தில் உள்ள குழந்ரதகள் நாள் 

ஈ. சா்வததச டஜன்–Z நாள் 

✓ சமூகத்தின் வளர்ச்சிக்கு இடளதயாரின் பங்களிப்டபக்குறிக்கவும், உலகம் முழுவதும் இடளதயார் எதிர்தகாள்ளும் 

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

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

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

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

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

ஆண்டு நிடறடவக் தகாண்ைாடுகிறது? 
அ. ஜப்பான் 

ஆ. தாய்லாந்து  

இ. மியான்மா் 

ஈ. சிங்கப்பூா் 

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

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

‘கலாசாரத்டைக்தகாண்ைாடும் மக்கடள இடைக்கிறது’ என்பது வைகிழக்கிந்தியாவின் மிகப்தபரிய முடனவாகும். 

வைகிழக்கின் ைனித்துவத்டை தவளிப்படுத்ைவும், சுற்றுலா மற்றும் முைலீட்டு அடிப்படையில் ஆராயப்பைாை வழிகடள 

தமம்படுத்ைவுமாக இந்ை விழா பாங்காக்கில் நடைதபறும். 

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

ஆ. ஒடிஸா 

இ. கா்நாடகா 

ஈ. ைாியானா 

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

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

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

அணிகள் பங்தகற்கும் இந்ை லீக்கில் முந்நூற்றுக்கும் தமற்பட்ை வீராங்கடனகள் பங்தகற்கின்றனர். 

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

ஆ. 41%  

இ. 42% 

ஈ. 45% 

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

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

அண்டமயில் வழங்கியது. 

 

செய்தித்தாள் நடப்பு நிகழ்வுகள்  

1. இமாச்சல பிரதைசத்தின் பாக்தலாவில் இந்தியா - அதமரிக்கா சிறப்புப்படைகளின் கூட்டுப்பயிற்சி நிடறவடைந்ைது 

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

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

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

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

வழங்கியுள்ளது. இந்ைப்பயிற்சி இரண்டு கட்ைங்களாக நடைதபற்றன. முைல் கட்ைத்தில் எதிர்ப்டப முறியடிக்கும் 

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

மதிப்பீடு தசய்ைல் உள்ளிட்ை பயிற்சியும் நடைதபற்றது. 

 

2. ஊராட்சிகளுக்கு `751 தகாடி மானியம் ைமிழ்நாடு அரசு உத்ைரவு 

ஊராட்சிகள், ஊராட்சி ஒன்றியங்களுக்கு மானியமாக `751.99 தகாடிடய விடுவித்து ைமிழ்நாடு அரசு 

உத்ைரவிட்டுள்ளது. இைற்கான உத்ைரடவ ஊரக வளர்ச்சி மற்றும் ஊராட்சித்துடற தவளியிட்டுள்ளது. அவ்வுத்ைரவு 

விவரம்: 

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

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

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

மற்றும் ஆகஸ்ட் மாைங்களுக்கான மாநில நிதி ஆடையத்தின் மானியங்கள் கிராமப்புற உள்ளாட்சி 

அடமப்புகளுக்கு வழங்கப்பைவுள்ளன. 

 

3. தவம்பக்தகாட்டை அகழாய்வில் சுடுமண்ைாலான கற்கால மண்பாடனகள் கண்தைடுப்பு 

தவம்பக்தகாட்டையில் நைந்துவரும் அகழாய்வில் சுடுமண்ைாலான கற்கால பாடனகள் கண்தைடுக்கப்பட்டுள்ளன. 

விருதுநகர் மாவட்ைம் சாத்தூர் அருதக தவம்பக்தகாட்டையில் உள்ள டவப்பாற்றங்கடர விஜயகரிசல்குளம் 

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

முைல் அகழ்வாராய்ச்சிப்பணிகள் நடைதபற்று வருகின்றன. 

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

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

கண்ைறியப்பட்டுள்ளன. 

 

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

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

மாைம் முைல் விற்படன தசய்யப்பைவுள்ளன. விவசாயிகளுக்கு குறித்ை தநரத்துக்குள் உரங்கள் கிடைப்படை உறுதி 

தசய்வதுைன், அைன் தபாக்குவரத்துக்கான மானிய சுடமடயக் குடறப்பதுதம இத்திட்ைத்தின் தநாக்கம் என 

நடுவண் இரசாயனங்கள் மற்றும் உரங்கள் துடற அடமச்சர் மன்சுக் மாண்ைவியா தைரிவித்ைார். 

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

நாடு ஒதர உரம்’ திட்ைத்டை அறிவித்து, அவர் தமலும் கூறியைாவது: 

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

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

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

இருப்புகடள காலிதசய்ய இந்ை ஆண்டு இறுதிவடர அவகாசம் அளிக்கப்படும். 

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

`2.25 லட்சம் தகாடியாக அதிகரிக்கும் என்று கணிக்கப்பட்டுள்ளது. இதுைவிர உரங்கடள ஓரிைத்திலிருந்து 

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

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

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

உரங்கள் விநிதயாகத்தில் ஏற்படும் ைடைகடளக் கடளந்து, உர ையாரிப்பு நிறுவனங்களுக்கு இடையிலான 

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

உரங்கடள விற்படன தசய்யும்தபாது, உர ையாரிப்பு நிறுவனங்கள் ைங்களது அருகிலுள்ள இைங்களிதலதய 

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

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

மீைான இடைத்ைரகர்களின் ஆதிக்கமும் இருக்காது என்றார் அவர். 
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1. இந்திய அரசால் முன்ம ாழியப்பட்ட ஆறுகளின் நீடித்த ம ம்பாட்டுக்கான புதிய  ாதிரியின் மபயமரன்ன? 
அ. நமாமி பாரத் 

ஆ. அா்த்த கங்கக  

இ. ஆறு SDG 

ஈ. நமாமி நதி 

✓ தூய்ம  கங்மகக்கான மதசிய இயக்கத்தின் தமைவர் அண்ம யில் ஸ்டாக்ம ாமில் கமடப்பிடிக்கபட்ட 2022 

உைக நீர் வாரம் மகாண்டாட்டத்தில் ஆற்றிய தனது உமரயின்மபாது, ‘அர்த்த கங்மக  ாதிரி’பற்றி குறிப்பிட்டார். 

இது ஆறுகளின் நிமையான ம ம்பாட்டிற்கான புதிய  ாதிரியாகும்; இது மபாருளாதாரத்தின்மூைம்  க்கமள 

ஆற்றுடன் இமைப்பமத ம ாக்க ாகக் மகாண்டுள்ளது. ‘அர்த்த கங்மக’ முமனவானது, ‘GDPஇல் குமைந்தது 3 

சதவீதத்மத கங்மகப்படுமகயிலிருந்து மபறுவதற்கு’ எண்ணுகிைது. 

2. ‘சிைார்கள் பாதுகாப்பு கருவித்மதாகுப்பு’  ற்றும் ‘இமையமவளிப்பாதுகாப்பு குறித்த திறனூட்டுப் பயிற்சித் 

திட்டத்மத’ மவளியிட்டுள்ள மதாழில்நுட்ப நிறுவனம் எது? 
அ. கமக்ரராசாப்ட் 

ஆ. கூகுள்  

இ. ஆப்பிள் 

ஈ. ஆமசான் 

✓ கூகுள் நிறுவனம் அதன் இரண்டாம் பதிப்பு, ‘Safer with Google’ முமனவு நிகழ்வில் சிை முக்கிய அறிவிப்புகமள 

மவளியிட்டுள்ளது. அவற்றில் சிை  ாடு முழுவதும் உள்ள சு ார் 100,000 மடவைப்பர்கள், ஐடி  ற்றும் துளிர் நிறுவல் 

நிபுைர்களுக்கான, ‘சிைார்கள் பாதுகாப்பு கருவித்மதாகுப்பு’  ற்றும் ‘இமையமவளிப்பாதுகாப்பு குறித்த திைனூட்டுப் 

பயிற்சித்திட்டம்’ ஆகும். 

3. ‘மதசிய விமளயாட்டு  ாளானது’ கீழ்க்காணும் எந்த விமளயாட்டு வீரரின் பிைந்த ாமள நிமனவுகூரும் 

வமகயில் மகாண்டாடப்படுகிைது? 
அ. ரமஜா் தியான் சந்த்  

ஆ. மில்கா சிங் 

இ. P T உஷா 

ஈ. பல்பீா் சிங் 

✓ இந்தியாவின்  ாக்கி ம மதயான ம ஜர் தியான் சந்தின் பிைந்த ாமள நிமனவுகூரும் வமகயில், ‘மதசிய 

விமளயாட்டு  ாள்’ மகாண்டாடப்படுகிைது. இது, ஆண்டுமதாறும் ஆகஸ்ட்.29 அன்று மகாண்டாடப்படுகிைது. ம லும் 

இது, விமளயாட்டு  ற்றும் உடலியல் மசயல்பாடுகமள   து அன்ைாட வாழ்வில் இமைப்பதன் அவசியம்  ற்றும் 

 ன்ம கள்பற்றிய விழிப்புைர்மவ ஏற்படுத்துவமத ம ாக்க ாகக்மகாண்டுள்ளது. ம ஜர் தயான்சந்த் 1928, 1932 

 ற்றும் 1936ஆம் ஆண்டு ஒலிம்பிக்கில் இந்தியாவிற்காக தங்கப்பதக்கத்மத மவன்ைதில் முக்கியப்பங்கு வகித்தார். 

4. பாதசாரிகள்  ற்றும் மிதிவண்டி ஓட்டுமவாருக்காக 300 மீ நீளமுள்ள ‘அடல் பாைம்’ திைக்கப்பட்டுள்ள  கரம் எது? 
அ. உத்தர பிரரதசம் 

ஆ. பீகாா் 

இ. குஜராத்  

ஈ. கா்நாடகா 
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✓ ஆ தாபாத்தில் சபர் தி ஆற்றின் குறுக்மக பாதசாரிகள்  ற்றும் மசக்கிள் ஓட்டுமவாருக்காக 300 மீ நீளமுள்ள, ‘அடல் 

பாைத்மத’ பிரத ர் ம ாடி திைந்து மவத்தார். ‘அடல் பாை ானது’ சபர் தி ஆற்றின் இருகமரகமளயும் புகழ்மபற்ை 

காத்தாடி திருவிழாவால் ஈர்க்கப்பட்ட வடிவம ப்மபக்மகாண்டு இமைக்கிைது. ‘காதி உத்சவ்’ நிகழ்ச்சியின் மபாது 

இந்தப் பாைத்மத பிரத ர்  மரந்திர ம ாடி திைந்து மவத்தார். 

5. அண்ம ச் மசய்திகளில் இடம்மபற்ை லிந்மதாய் சனம்பம் என்பவருடன் மதாடர்புமடய விமளயாட்டு எது? 

அ. டடன்னிஸ் 

ஆ. பூப்பந்து 

இ. ஜூரடா  

ஈ. வாள்சண்கட 

✓ ஜூமடா உைக சாம்பியன்ஷிப்பில்,  களிர் 57 கிகி பிரிவில் தங்கத்துடன் இந்தியாவுக்கு முதல் பதக்கத்மத மவன்று 

லிந்மதாய் சனம்பம் வரைாற்றுச் சாதமனமயப் பமடத்தார்.  ணிப்பூமரச் சார்ந்த 15 வயதான ஜூமடா வீராங்கமன 

உைக ஜூமடா மகடட் (U18) சாம்பியன்ஷிப்பில் தங்கம் மவன்ைார். உைக சாம்பியன்ஷிப்பின் எந்த வயதுப்பிரிவிலும் 

பதக்கம் மவன்ை முதல் இந்திய ஜூமடா வீராங்கமன இவராவார். அவர், இந்திய அரசாங்கத்தின் TOPS திட்டத்தின் 

ஒருபகுதியாகவும் வீற்றுள்ளார். 

6. விமளயாட்டின் மூன்று வடிவங்களிலும் தைா 100 மபாட்டிகளில் விமளயாடிய முதல் இந்திய வீரர் யார்? 
அ. M S ரதானி 

ஆ. விராட் ரகாலி  

இ. ரராகித் சா்மா 

ஈ. ஷிகா் தவான் 

✓ விராட் மகாலி, சர்வமதச கிரிக்மகட் வரைாற்றில் மூன்று வடிவங்களிலும் தைா 100 மபாட்டிகளில் விமளயாடிய முதல் 

இந்திய வீரர்  ற்றும் இரண்டாவது வீரர் என்ை மபரும மயப் மபற்றுள்ளார். மகாலி, 2008 ஆகஸ்டில் சர்வமதச 

அரங்கில் அறிமுக ானதிலிருந்து 102 மடஸ்ட்  ற்றும் 262 ஒரு ாள் மபாட்டிகளுடன் மசர்த்து இப்மபாது 100 T20 

மபாட்டிகளில் அவர் விமளயாடியுள்ளார். அண்ம யில் ஓய்வுற்ை நியூசிைாந்து மபட்டர் ராஸ் மடய்ைர்தான் இந்தச் 

சாதமனமயப் பமடத்த முதல் வீரராவார். 

7. மதசிய  ருந்து விமையிடல் ஆமையத்துடன் மதாடர்புமடய  டுவண் அம ச்சகம் எது? 
அ. நடுவண் சுகாதார அகமச்சகம் 

ஆ. நடுவண் இரசாயனங்கள் மற்றும் உரங்கள் அகமச்சகம்  

இ. நடுவண் டபண்கள் மற்றும் குழந்கதகள் ரமம்பாட்டு அகமச்சகம் 

ஈ. நடுவண் சமூக நீதி மற்றும் அதிகாரமளித்தல் அகமச்சகம் 

✓  டுவண் இரசாயனங்கள்  ற்றும் உரங்கள் துமை அம ச்சர்  ன்சுக்  ாண்டவியா மதசிய  ருந்து விமையிடல் 

ஆமையத்தின் (NPPA) மவள்ளிவிழாக் மகாண்டாட்டங்களில் உமரயாற்றினார். NPPA என்பது இரசாயனங்கள் 

 ற்றும் உரங்கள் அம ச்சகத்தின்  ருந்தாக்கத் மதாழிற்துமையின் ஓர் இமைக்கப்பட்ட அலுவைக ாகும். இது 

 ருந்துகளின் விமை நிர்ையம்  ற்றும்  லிவு விமையில்  ருந்துகள் கிமடப்பமத உறுதிப்படுத்தும் ஒரு 

தன்னாட்சிமிக்க கட்டுப்பாட்டாளராக மசயல்படுகிைது. 

8. 2022 - BWF உைக சாம்பியன்ஷிப் பட்டத்மத மவன்ை விமளயாட்டு வீரர் / வீராங்கமன யார்? 
அ. P V சிந்து   ஆ. K ஸ்ரீகாந்த் 

இ. விக்டா் ஆக்சல்டசன்  ஈ. கரராலினா மாின் 
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✓ மடாக்கிமயாவில்  டந்த இறுதிப்மபாட்டியில் தாய்ைாந்தின் குன்மைௌட் விடிட்சாமன வீழ்த்தி மடன் ார்க்கின் விக்டர் 

ஆக்மசல்சன் தனது இரண்டாவது மபட்மிண்டன் உைக பட்டத்மத மவன்ைார். கடந்த ஆண்டு ஒலிம்பிக்கில் தங்கம் 

மவன்ை உைகின் ம :1 வீரரான ஆக்மசல்சன், 2017இல் கிளாஸ்மகாவில் உைகப்பட்டத்மதயும் மவன்ைார். 28 

வயதான அவர் ஓர் ஆட்டத்தில்கூட மதால்வியமடயா ல் இறுதிப்மபாட்டிக்கு வந்துள்ளார். இந்தச் சீசனில் இது அவர் 

மவல்லும் ஆைாவது பட்ட ாகும். 

9. அணுவாற்ைல் மசாதமனகளுக்கு எதிரான உைக  ாள் அனுசரிக்கப்படுகிை மததி எது? 
அ. ஆகஸ்ட்.26 

ஆ. ஆகஸ்ட்.28 

இ. ஆகஸ்ட்.29  

ஈ. ஆகஸ்ட்.31 

✓ ஐ ா அமவ ஆகஸ்ட்.29 அன்று, ‘அணுவாற்ைல் மசாதமனகளுக்கு எதிரான உைக  ாமள’ அனுசரிக்கிைது. அணு 

ஆயுதங்கமளச் மசாதிப்பதால் ஏற்படும் மபரழிவு விமளவுகமளப் பற்றிய விழிப்புைர்மவ ஏற்படுத்துவமத இது 

ம ாக்க ாகக் மகாண்டுள்ளது. அணுவாயுதப் மபருக்கத்மத நிறுத்தவும், அத்தமகய மசாதமனகமள நிறுத்தவும் 

உைக அரசாங்கங்கமள இந்த நிகழ்வு வலியுறுத்தி மகட்டுக்மகாள்கிைது. 1945 ஜூமை.16 அன்று அம ரிக்காவால் 

‘டிரினிட்டி’ எனப்படும் முதல் அணுகுண்டு மசாதமன  டத்தப்பட்டது. 

10. ஷு ாங் லீைா என்பது கீழ்க்காணும் எந்த  ாநிைம்/யூனியன் பிரமதசத்தில் நிகழும் ஒரு பாரம்பரிய விழாவாகும்? 
அ. ரகரளா 

ஆ. ஹிமாச்சல பிரரதசம் 

இ. மணிப்பூா்  

ஈ. அஸ்ஸாம் 

✓ 50ஆவது அமனத்து  ணிப்பூர் ஷு ாங் லீைா விழா 2021-2022 ஆனது இம்பாலில் உள்ள இமபாமய ா ஷு ாங் 

லீைா ஷாங்மைனில் மதாடங்கியது.  ணிப்பூர் ஆளு ர் இை கமைசன், முதைம ச்சர் N பபரன் சிங் ஆகிமயார் 

இதன் மதாடக்க விழாவில் கைந்துமகாண்டனர். ‘ஷு ாங் லீைா’ என்பது  ணிப்பூரில் உள்ள ஒரு பாரம்பரிய  ாடக 

வடிவ ாகும். இதில் மபண் கமைஞர்களின் பாத்திரங்கள் அமனத்தும் ஆண்  டிகர்களாலும் ஆண் 

கதாபாத்திரங்கள் மபண் கமைஞர்களாலும்  டிக்கப்படுகின்ைன. 

 

செய்தித்தாள் நடப்பு நிகழ்வுகள்  

1. தமிழகத்தில் 5 ஆரம்ப சுகாதார நிமைய ஆய்வகங்களுக்கு மதசிய தர உறுதி அங்கீகாரம் 

தமிழகத்தில் மசயல்படும் 5 ஆரம்ப சுகாதார நிமைய ஆய்வகங்களுக்கு  ாட்டிமைமய முதன்முமையாக மதசிய தர 

உறுதி அங்கீகாரம் வழங்கப்பட்டுள்ளது. அதமன மதசிய தர நிர்ைய அங்கீகார வாரியம் (என்ஏபிஎல்) வழங்கியது. 

தமிழகத்தில் மபாது சுகாதாரம்  ற்றும் ம ாய்த்தடுப்பு  ருந்து துமையின்கீழ் இயங்கும் திருப்பூர்  ாவட்டம், 

தளவாய்பட்டினம் கூடுதல் ஆரம்ப சுகாதார நிமையம், திருப்பத்தூர்  ாவட்டம், பாச்சூர் ஆரம்ப சுகாதார நிமையம், 

இரா  ாதபுரம்  ாவட்டம், மவங்கிட்டாங்குறிச்சி கூடுதல் ஆரம்ப சுகாதார நிமையம், தூத்துக்குடி  ாவட்டம், 

 ாப்பிள்மளயூரணி கூடுதல் ஆரம்ப சுகாதார நிமையம்  ற்றும் கன்னியாகு ரி  ாவட்டம், மதாவாமள கூடுதல் 

ஆரம்ப சுகாதார நிமையம் ஆகிய 5 ஆரம்ப சுகாதார நிமைய ஆய்வகங்கள் மதசிய தர நிர்ைய அங்கீகார வாரிய 

அங்கீகாரத்துக்கு விண்ைப்பித்து,  ாட்டிமைமய முதன்முமையாக தர உறுதிச்சான்றிதமழப்மபற்றுள்ளன. 
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1. புளூம்பெர்க் பில்லியனர் குறியீட்டின்ெடி, அண்மையில் உலகின் மூன்றாவது பெல்வந்தரான இந்திய வணிகர் 

யார்? 
அ. முகேஷ் அம்பானி 

ஆ. கேௌதம் அதானி  

இ. சைரஸ் பூனவல்லா 

ஈ. இராதாேிஷன் தமானி 

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

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

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

முதல் ஐந்நூற்றுவர் ெட்டியலில் இந்தியாவிலிருந்து 18 பெல்வந்தர்கள் இடம்பெற்றுள்ைனர். 

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

ஆ. கபாருளாதார ஆகலாைசனே் குழு  

இ. ப ன்பாட்டுப் கபாருளாதார ஆரா ்ை்ைிே்ோன கதைி  ேவுன்ைில் 

ஈ. கோள்சே ஆரா ்ை்ைி சம ம் 

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

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

ஈட்டக்கூடிய நாடாக இந்தியாமவ திகழச்பெய்வதற்கான வழிவமககள் இதில் பதரிவிக்கப்ெட்டுள்ைது. இந்த 

பொட்டித்தன்மை பெருந்திட்டம் என்ெது பொட்டித்தன்மைக்கான நிறுவனைான EAC–PM ைற்றும் ஹார்வர்ட் 

வணிகப் ெள்ளியின் Dr கிறிஸ்டியன் பகட்டல்ஸ் ஆகிபயாரின் கூட்டு முனைவாகும். 

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

ஆ. இராஜஸ்தான்  

இ. ைத்தீஸ்ோ் 

ஈ. கதலுங்ோனா 

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

கிராைப்புற ஒலிம்பிக் பொட்டிகமை பதாடங்கிமவத்தார். இக்கிராைப்புற ஒலிம்பிக்கில் இராஜஸ்தான் முழுவதுமுள்ை 

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

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

கிரிக்பகட் ைற்றும் பகா–பகா ஆகியமவ அடங்கும். 

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

ஆ. பாாிஸ் 

இ. கராம் 

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

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

ெல்லுயிர் பெருக்கத்மதப் ொதுகாப்ெதற்கான ஒப்ெந்தம் ஏதுமின்றி முடித்துக்பகாண்டன. அது வைர்ந்துவரும் சுற்றுச் 

சூழல் ைற்றும் பொருைாதார ெவால்கமை எதிர்பகாள்ளும் ஓர் ஒப்ெந்தைாகும். 

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

அ. அருணாை்ைல பிரகதைம் 

ஆ. நாோலாந்து  

இ. அஸ்ஸாம் 

ஈ. மிகைாரம் 

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

நிமலயத்திலிருந்து படானி பொபலா விமரவு இரயிமல அம்ைாநில முதலமைச்ெர் பநய்பியு ரிபயா பகாடியமெத்து 

பதாடங்கிமவத்தார். அஸ்ஸாமின் பகௌகாத்தி ைற்றும் அருணாச்ெல பிரபதெத்தில் உள்ை நஹர்லாகுன் இமடபய 

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

1903ஆம் ஆண்டில் அமைக்கப்ெட்டது. 

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

ஆ. இஸ்கரல் 

இ. ைீனா  

ஈ. இந்தி ா 

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

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

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

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

ைனிதனுக்கு ெரவுவதாக இதுவமர அறியப்ெடவில்மல. 

7. கால்நமடகளில் காணப்ெடும் பதால் கழமல பநாய்க்கு உள்நாட்டிபலபய தடுப்பூசிபயான்மற உருவாக்கியுள்ை 

நிறுவனம் எது? 
அ. NIV 

ஆ. ICAR  

இ. IISc 

ஈ. NABARD 

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

காணப்ெடும் பதால் கழமல பநாய்க்கு உள்நாட்டிபலபய தடுப்பூசிபயான்மற உருவாக்கியுள்ைன. கடந்த சில 

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

விற்ெமன பெய்ய நடுவணரசு திட்டமிட்டுள்ைது. இந்த பநாய் காரணைாக இராஜஸ்தானில் 2000 கால்நமடகள் 

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

ஆ. நுோ்கவாா் விவோரங்ேள் மற்றும் உணவு வழங்ேல் அசமை்ைேம்  

இ. ைட்டம் மற்றும் நீதி அசமை்ைேம் 

ஈ. சுோதாரம் மற்றும் குடும்ப நல அசமை்ைேம் 

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

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

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

அரிசி விநிபயாகிக்கப்ெட்டுள்ைது என்று அரொங்கம் கூறியுள்ைது. ஒருங்கிமணந்த குழந்மதகள் பைம்ொட்டுச் 

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

வழங்குவதற்காக இதன் முதல் கட்டம் கடந்த 2021 அக்படாெரில் பதாடங்கியது. 

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

தமலவர் யார்? 
அ. சுபாஷ் ைந்திர கபாஸ் 

ஆ. அரவிந்த கோஷ்  

இ. பாலேங்ோதர திலோ் 

ஈ. தாதாபா ் கநௌகராஜி 

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

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

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

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

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

ஒத்துமழயாமை, பெயலறு எதிர்ப்பு ைற்றும் சுபதசி பொருட்களின் ெயன்ொடு ஆகியவற்மற உள்ைடக்கிய 

அணுகுமுமறமய அவர் உருவாக்கினார். 

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

ஆ. இந்தி ா 

இ. ைிங்ேப்பூா்  

ஈ. கநபாளம் 

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

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

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

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

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

அமைச்ெரமவ ஒப்புதல் அளித்துள்ைது 

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

ெகுதிகமை மீட்படடுப்ெது உள்ளிட்ட ெருவநிமல ைாற்றம் ஆகிய துமறகளில் ஒத்துமழப்மெ வலுப்ெடுத்தி 

விரிவுெடுத்துவது, இருநாடுகளுக்கிமடபய அறிவு ைற்றும் சிறந்த நமடமுமறகமைப் ெகிர்ந்துபகாள்வது என்ற 

கண்பணாட்டத்துடன் பநொை அரசுடன் ெல்லுயிர் ொதுகாப்பு குறித்த புரிந்துணர்வு ஒப்ெந்தத்தில் 

மகபயழுத்திடுவதற்கான சுற்றுச்சூழல், வனம் ைற்றும் ெருவநிமல ைாற்ற அமைச்ெகத்தின் முன்பைாழிவுக்குப்  

நடுவண் அமைச்ெரமவ ஒப்புதல் அளித்துள்ைது. 

 

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

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

பதாடக்க விழா (பெப்.5) நமடபெறவுள்ைது. 

அவற்றின் விவரம்: 

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

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

திட்டம். 

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

‘தமகொல் ெள்ளிகமை’ அறிமுகப்ெடுத்துகிறது. பதாமலபநாக்குப்ொர்மவயுடன் வலுவான அடித்தைத்மதயும், 

கற்றலின் பதமவகமையும் பூர்த்திபெய்யும் வமகயில் பைம்ெடுத்தப்ெட்டதாக இப்ெள்ளிகள் அமைக்கப்ெடுகின்றன. 

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

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

இடங்களில் `125 பகாடியில் இந்த ைாதிரிப்ெள்ளிகள் பதாடங்கப்ெடுகின்றன. 

 

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

முற்றிலும் உள்நாட்டில் வடிவமைக்கப்ெட்ட முதலாவது விைானந்தாங்கி பொர்க் கப்ெலான INS விக்ராந்மத பிரதைர் 

நபரந்திர பைாடி பெப்.2–ஆம் பததி நாட்டுக்கு அர்ப்ெணிக்கிறார். 

இதுகுறித்து பிரதைர் அலுவலகம் பவளியிட்டுள்ை பெய்திக்குறிப்பு விவரம்: பொர்க்கப்ெல் வடிவமைப்பு ெணியகத்தால் 

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

பகாண்டுள்ைது. இந்திய கடற்ெமட வரலாற்றிபலபய உள்நாட்டில் கட்டப்ெட்ட மிகப்பெரிய கப்ெல் INS விக்ராந்த் 

ஆகும். இதன்மூலம் இந்திய கடற்ெமடயின் ெலம் பைலும் அதிகரிக்கும். 

 

4. பிரெல பொருைாதார நிபுணர் அபிஜித் பென் காலைானார் 

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

காலைானார். பொருைாதாரப் பெராசியராக நாற்தாண்டுகளுக்கும் பைலாக ெணியாற்றியவர் அபிஜித் பென். 

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

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

வழங்கப்ெட்டது. 
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