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1. இந்தியாவில் எத்தனை ஆண்டுகளுக்கு ஒருமுனை வேளாண் கணக்ககடுப்பு நடத்தப்படுகிைது?
அ. 2
ஆ. 3
இ. 5 
ஈ. 10

✓ பதிவைாராேது வேளாண் கணக்ககடுப்பு (2021–22) சமீபத்தில் நடுேண் உழவு மற்றும் உழேர்கள் நலத்துனை
அனமச்சர் நவரந்திர சிங் வதாமர் அேர்களால் கதாடங்கப்பட்டது. இந்தியாவில் ஐந்து ஆண்டுகளுக்கு ஒருமுனை
வேளாண் கணக்ககடுப்பு நடத்தப்படுகிைது. திைன்வபசிகள் மற்றும் னகயடக்க கணினிகள்ககாண்டு தரவுவசகரிப்பு
நடத்தப்படுேது இதுவே முதல்முனையாகும். கமாத்த விேசாய பரப்பின் அளவு, ேகுப்பு ோரியாை பங்கீடு, நிலப்
பயன்பாடு, குத்தனக, பயிரிடும் முனை என்பை உள்ளிட்ட பல்வேறு அளவீடுகளின்கீழ் தகேல்கள் வசகரிக்கப்பட்டு
இந்தக் கணக்ககடுப்பு நடத்தப்படவுள்ளது.

2. இந்தியாவின் முதல் உள்நாட்டு விமாைந்தாங்கிக்கப்பலாை ‘விக்ராந்த்’ஐ கட்டிய கப்பல்கட்டுந்தளம் எது?
அ. க ொச்சி ப்பல் ட்டுந்தளம் 
ஆ. மச ன் ப்பல் ட்டுந்தளம்
இ. ொொ்டன் ொீச் ப்பல் ட்டுநொ் ள் & கபொறியொளொ் ள்
ஈ. ஹிந்துஸ
் தொன் ப்பல் ட்டுந்தளம்

✓ இந்தியாவின் முதலாேது உள்நாட்டு விமாைந்தாங்கிக்கப்பலாை, ‘விக்ராந்த்’ ககாச்சின் கப்பல்கட்டுந்தளத்தால் (CSL)
கட்டப்பட்டு இந்திய கடற்பனடக்கு ேழங்கப்பட்டது. கப்பல் வபாக்குேரத்து அனமச்சகத்தின் கீழ் உள்ள கபாதுத்துனை
கப்பல்கட்டுந்தளமாை CSL, 76% உள்நாட்டு பாகங்கனளக்ககாண்டு இந்தக்கப்பனல கட்டியுள்ளது. ‘விக்ராந்த்’,
இந்திய கடற்பனடயில் இந்திய கடற்பனட கப்பலாக (INS) பணியமர்த்தப்படும்.

3. சர்ேவதச புலிகள் நாள் ககாண்டாட்டங்கனள நடத்திய தவடாபா புலிகள் காப்பகம் அனமந்துள்ள மாநிலம் எது?
அ. சி ் ிம்
ஆ. ம ொரொஷ்டிரொ 
இ. குஜரொத்
ஈ. ஆந்திர பிரததசம்

✓ மகாராஷ்டிர மாநிலத்தின் தவடாபா புலிகள் காப்பகம் இந்தியாவில் சர்ேவதச புலிகள் நாள் ககாண்டாட்டங்கனள
நடத்தியது. மகாராஷ்டிராவின் சந்திராபூர் ேை அகாகதமியில் நனடகபற்ை 2022ஆம் ஆண்டு சர்ேவதச புலிகள் நாள்
ககாண்டாட்டத்தில் நடுேண் சுற்றுச்சூழல், ேைம் மற்றும் காலநினல மாற்ைம் அனமச்சர் பூவபந்தர் யாதவ் கலந்து
ககாண்டார். சர்ேவதச புலிகள் நானளக் ககாண்டாடுேதற்காை வபரறிவிப்பு கடந்த 2010 ஜூனல.29 அன்று புனித
பீட்டர்ஸ்கபர்க்கில் கசய்யப்பட்டது.

4. இந்தியாவில் முதன்முனையாக FIDE கசஸ் ஒலிம்பியாட் வபாட்டினய நடத்திய மாநிலம் எது?
அ. தமிழ்நொடு 
ஆ. கதலுங் ொனொ
இ. ம ொரொஷ்டிரொ
ஈ. ஒடிஸொ
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✓ 44ஆேது FIDE கசஸ் ஒலிம்பியாட் வபாட்டிகள் தமிழ்நாடு அரசால் நடத்தப்படுகிைது. இச்சர்ேவதச வபாட்டினய இந்தியா
நடத்துேது இதுவே முதல்முனை. 187 நாடுகனளச் வசர்ந்த கசஸ் வீரர்கள் பங்வகற்கும் உலகின் மிகப்கபரிய கசஸ்
சாம்பியன்ஷிப் வபாட்டியாை இது கசன்னைக்கு மிக அருகிலுள்ள மாமல்லபுரத்தில் ஏற்பாடு கசய்யப்பட்டுள்ளது.
இந்தச் சர்ேவதச நிகழ்னே மாண்புமிகு தமிழ்நாட்டு முதலனமச்சர் மு க ஸ்டாலின் முன்னினலயில் பிரதமர் நவரந்திர
வமாடி கதாடங்கி னேத்தார்.

5. இந்திய கடற்பனடயாைது அண்னமயில் கீழ்க்காணும் எந்த நாட்டிலிருந்து இரண்டு ‘MH–60 R’ என்ை பன்முக
இயக்கங்ககாண்ட உலங்குோனூர்திகனளப் கபற்ைது?
அ. ரஷ்யொ
ஆ. அகமொி ்

ொ

இ. இஸ
் தரல்
ஈ. பிரொன்ஸ
்

✓ இந்திய கடற்பனடயாைது சமீபத்தில் அகமரிக்காவிடமிருந்து இரண்டு ‘MH–60 R’ என்ை பன்முக இயக்கங்ககாண்ட
உலங்குோனூர்திகனளப் கபற்ைது. மூன்ைாேது உலங்குோனூர்தி இந்த ஆண்டு ஆகஸ்ட் மாதம் இந்தியாவுக்கு
ேந்து வசரும். 2019ஆம் ஆண்டில், அகமரிக்கா தைது கேளிநாட்டு இராணுே விற்பனை (FMS) திட்டத்தின்கீழ் 24
MH–60R பன்முக உலங்குோனூர்திகனள இந்தியாவிற்கு விற்பனை கசய்ய ஒப்புதல் அளித்தது. ‘MH–60R’ என்பது
தற்வபாது பயன்பாட்டில் உள்ள மிகவும் அதிநவீை கடல்சார் பன்முகப்பணிகள் கசய்யும் உலங்குோனூர்தி ஆகும்.

6. கடந்த 2021ஆம் ஆண்டில், அதிகபட்ச சட்டமன்ை அமர்வுகனள நடத்திய மாநிலம் எது?
அ. தமிழ்நொடு
ஆ. த ரளொ 
இ. ஒடிஸொ
ஈ. ொ்நொட ொ

✓ PRS, சட்டமன்ை ஆராய்ச்சி என்ை மதியுனரயகத்தின் அண்னமய ஆய்வின்படி, வகரளாவில் 2021ஆம் ஆண்டில் 61
நாட்கள் என்ை அளவில் அதிகபட்ச சட்டமன்ை அமர்வுகள் நனடகபற்றுள்ளை. 2016 மற்றும் 2019–க்கு இனடயில்,
சராசரியாக 53 நாட்கள் சட்டமன்ை அமர்வுகள் நடத்தப்பட்டு வகரளா முதலிடத்தில் இருந்தது. வகரளானேத்கதாடர்ந்து
ஒடிஸா (43 நாட்கள்), கர்நாடகா (40 நாட்கள்), தமிழ்நாடு (34 நாட்கள்) உள்ளை.

7.

அண்னமயில் கதாடங்கப்பட்ட, ‘புதுப்பிக்கப்பட்ட விநிவயாகப் பிரிவுத் திட்டத்னதச்’ கசயல்படுத்துகிை நடுேண்
அனமச்சகம் எது?
அ. எொிச ் தி அமமச்ச ம் 
ஆ. நு ொ்த ொொ் நலன், உண ு மற்றும் கபொது
இ. புதிய மற்றும் புதுப்பி ் த்த ்

ழங் ல் அமமச்ச ம்

எொிச ் தி அமமச்ச ம்

ஈ. உழ ு மற்றும் உழ ொ் ள் நல அமமச்ச ம்

✓ நடுேண் எரிசக்தி அனமச்சகத்தின், ‘புதுப்பிக்கப்பட்ட விநிவயாகப் பிரிவுத் திட்டத்னதப்’ பிரதமர் கதாடங்கினேத்தார்.
எரிசக்தி விநிவயாக நிறுேைங்கள் அேற்றின் கசயல்பாட்டுத்திைன் மற்றும் நிதி நினலத்தன்னமனய வமம்படுத்த
உதவுேனத இது வநாக்கமாகக் ககாண்டுள்ளது. `5200 வகாடி மதிப்பிலாை NTPCஇன் பல்வேறு பசுனம ஆற்ைல்
திட்டங்களுக்கு பிரதமர் அடிக்கல் நாட்டிைார். வதசிய சூரியசக்தி தளத்னதயும் பிரதமர் அப்வபாது கதாடங்கி னேத்தார்
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8. ஒரு

புதிய ஊசித்தட்டான் இைம் (Protosticta anamalaica) கண்டுபிடிக்கப்பட்ட பீச்சி ேைவுயிரிகள் சரணாலயம்
அனமந்துள்ள மாநிலம் எது?
அ. தமிழ்நொடு
ஆ. த ரளொ 
இ. ம ொரொஷ்டிரொ
ஈ. ொ்நொட ொ

✓ திருச்சூரின் பீச்சி ேைவுயிரிகள் சரணாலயத்திலுள்ள வமற்குத்கதாடர்ச்சிமனலயில், ஆனைமனல நாணல்–ோலி
(Protosticta anamalaica) என்ை ஒரு புதிய ஊசித்தட்டான் இைத்னத திருோங்கூர் இயற்னக ேரலாற்றுச்சங்கத்தின்
பூச்சியியல் ேல்லுநர்கள் சமீபத்தில் கண்டறிந்துள்ளைர். இதன்மூலம், வகரள மாநிலத்தில் உள்ள தும்பி இைங்களின்
எண்ணிக்னக 182–ஆக உயர்ந்துள்ளது. மூணாறு நிலப்பரப்பின் பீச்சி ேைவுயிரிகள் சரணாலயத்தில் உள்ள
கபான்முடி மனலயில் இந்தப் பூச்சி முதலில் காணப்பட்டது.

9. அண்னமச் கசய்திகளில் இடம்கபற்ை ‘Logistics Data Bank’ திட்டத்துடன் கதாடர்புனடய நடுேண் அனமச்சகம் எது?
அ. சொமலப் தபொ ் கு ரத்து மற்றும் கநடுஞ்சொமல அமமச்ச ம்
ஆ.

ணி ம் மற்றும் கதொழிற்துமற அமமச்ச ம் 

இ. MSME அமமச்ச ம்
ஈ. னர கதொழிற்துமற அமமச்ச ம்

✓ NLDSL–NICDC சரக்குப்வபாக்குேரத்து தரவு ேங்கி (LDB) திட்டமாைது 50 மில்லியன் EXIM ககாள்கலன்கனளக்
னகயாண்டு சாதனை புரிந்துள்ளது. NICDC சரக்குப்வபாக்குேரத்து தரவு சேவைகளின் இச்சாதனைக்காக நடுேண்
ேணிகம் மற்றும் கதாழிற்துனை அனமச்சர் பாராட்டுத் கதரிவித்தார். National Industrial Corridor Development
Corporation என்பதன் சுருக்கந்தான் ‘NICDC’. இந்தியாவின் EXIM ககாள்கலன் அளவின் 100 சதவீத அளனே LDB
னகயாளுகிைது. EXIM ககாள்கலன் இயக்கத்தின் நிகழ்வநர கண்காணிப்பிற்காக இது இனணய உலகம் (IoT),
கபருந்தரவு மற்றும் வமகக்கணினி அடிப்பனடயிலாை தீர்வுமூலம் RFID கதாழில்நுட்பத்னதப் பயன்படுத்துகிைது.

10. இந்தியாவின் மிகப்கபரிய நன்னீர் ஏரியாை வலாக்டாக் ஏரி அனமந்துள்ள மாநிலம் எது?
அ. அஸ
் ஸொம்
ஆ. மணிப்பூொ் 
இ. ஹொியொனொ
ஈ. கதலுங் ொனொ

✓ மணிப்பூர் மாநிலத்தில் அனமந்துள்ள வலாக்டாக் ஏரி இந்தியாவின் மிகப்கபரிய நன்னீர் ஏரியாகும். இந்த ஏரி
மணிப்பூரில் அனடயாளம் காணப்பட்ட கமாத்த ஈரநிலங்களில் 61 சதவீதத்னத உள்ளடக்கியுள்ளது. அண்னமயில்,
வலாக்டாக் ஏரியில் உள்ள அனைத்து மிதனே வீடுகள் மற்றும் மீன்பிடி கட்டனமப்புகனள அகற்றுேதற்காை
அறிவிப்னப வலாக்டாக் ஏரி வமம்பாட்டு ஆனணயம் கேளியிட்டது. இது அங்குள்ள மீைே சமூகம் மற்றும் வீட்டுவிடுதி
உரினமயாளர்களிடமிருந்து கடுனமயாை எதிர்வினைனய ஈட்டியுள்ளது.
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செய்தித்தாள் நடப்பு நிகழ்வுகள்
1. 11ஆேது வேளாண் கணக்ககடுப்பு கதாடக்கம்: அறிதிைன்வபசி, னகயடக்க கணினிமூலமாக விேரங்கள் வசகரிப்பு
பதிவைாைாேது வேளாண் கணக்ககடுப்னப நடுேண் வேளாண்துனை அனமச்சர் நவரந்திர சிங் வதாமர் கதாடக்கி
னேத்தார். பல்வேறு அளவீடுகளின் அடிப்பனடயில் வமற்ககாள்ளப்படும் இந்தக் கணக்ககடுப்பில் முதன்முனையாக
அரிதிைன்வபசி, னகயடக்க கணினி ஆகியனே மூலமாக விேரங்கள் வசகரிக்கப்பட உள்ளை.
இதுகுறித்து மத்திய வேளாண் அனமச்சகம் கேளியிட்ட கசய்திக்குறிப்பில் கூறியிருப்பதாேது:
2021-22ஆம் ஆண்டுக்காை 11ஆேது வேளாண் கணக்ககடுப்னப நடுேண் அனமச்சர் கதாடக்கினேத்தார்.
இதற்காை களப்பணிகள் ேரும் ஆகஸ்ட் மாதத்தில் கதாடங்கப்படவுள்ளை.
இந்தக் கணக்ககடுப்பு நனடமுனைனய கடந்த 1970-71ஆம் ஆண்டு முதல் நடுேண் வேளாண் அனமச்சகம்
வமற்ககாண்டு ேருகிைது. பத்தாேது வேளாண் கணக்ககடுப்பு கடந்த 2015-16ஆம் ஆண்டில் வமற்ககாள்ளப்பட்டது.

2. இந்தியா - ஓமான் கூட்டு இராணுேப்பயிற்சி இராஜஸ்தானில் இன்று கதாடக்கம்
இந்தியா, ஓமான் கூட்டு இராணுேப் பயிற்சியாை ‘அல் நஜா’ நான்காேது பதிப்பு ஆக.1 அன்று இராஜஸ்தான்
மாநிலத்தில் கதாடங்குகிைது. இந்தப் பயிற்சியில் பங்வகற்கும் ஓமான் நாட்டு பாராசூட் பனட வீரர்கள் இந்தியா
ேந்தனடந்ததாக நடுேண் பாதுகாப்புத்துனை கதரிவித்தது.
புவியியல் ரீதியாக அரபிக்கடலால் இந்தியாவுடன் இனணக்கப்பட்டிருக்கும் ஓமான் நாட்டுடன், ேனளகுடா
ஒத்துனழப்புக் கவுன்சில், அரபு லீக் மற்றும் இந்தியப்கபருங்கடல் ரிம் கூட்டனமப்பு உள்ளிட்டேற்றில் இனணந்திருப்ப
-வதாடு ேர்த்தகம் மற்றும் இராணுே ஒப்பந்தங்களில் இருநாடுகளும் னககயப்பமிட்டுள்ளை. சுமார் 4 பில்லியன்
டாலர் அளவிற்கு இருதரப்பு ேர்த்தம் நனடகபற்ை ேருகிைது.
கடந்த 2016ஆம் ஆண்டு வமற்ககாள்ளப்பட்ட இராணுே ஒப்பந்தங்கனளகயாட்டி, இந்தியா-ஓமான் நாடுகளுக்கினட
-வய ‘அல் நஜா’ என்ை கூட்டு இராணுேப்பயிற்சி நனடகபற்று ேருகிைது. இந்த அல் நஜாவின் நான்காேது பதிப்பு
ஆக.1-ஆம் வததி முதல் 13ஆம் வததி ேனர இராஜஸ்தான் மாநிலத்தில் கேளிநாட்டுப் பயிற்சி முனையாை மகாஜன்
பீல்ட் பயர் வரஞ்ச்சில் நனடகபைவுள்ளது.
இதில் கலந்து ககாள்ேதற்காக ராயல் ஓமான் இராணுேத்தின் பாராசூட் பனடனயச் வசர்ந்த 60 வீரர்கள் இந்தியா
ேந்துள்ளைர். இந்திய ராணுேத்தின் சார்பாக 18ஆேது வபார் ோகை காலாட்பனடனயச் வசர்ந்த வீரர்கள் குழு
இதில் கலந்துககாள்ளுகிைது.
தீவிரோத எதிர்தாக்குதல் நடேடிக்னககள், பிராந்திய பாதுகாப்பு கசயல்பாடுகள் மற்றும் அனமதினய நினலநிறுத்தும்
நடேடிக்னககளுடன் உடற்தகுதி பயிற்சி, கசயல்முனை மற்றும் நனடமுனைகளில் இந்தக் கூட்டுப் பயிற்சிகளில்
கேைஞ்கசலுத்தப்படுகிைது.
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1. தேசிய பங்குச்சந்தேயின் (NSE) புதிய MD மற்றும் CEO–ஆக நியமிக்கப்பட்டவர் யார்?
அ. ஆஷிஷ் ச ௌகான் 
ஆ. K V காமத்
இ. உா்ஜித் படேல்
ஈ. அருந்ததி பே்ோ ் ாா்யா

✓ தேசிய பங்குச்சந்தேயின் (NSE) புதிய MD மற்றும் CEO–ஆக ஆஷிஷ் சசௌஹாதை சந்தே ஒழுங்காற்றுநராை
SEBI நியமித்துள்ளது. ஆஷிஷ் சசௌகான் ேற்தபாது மும்தப பங்குச்சந்தேயின் (BSE) MD மற்றும் CEOஆக உள்ளார்.
BSE மற்றும் அேன் துதை நிறுவைமாை Central Depository Services Ltd., (CDSL), அவரது ேதைதமயின்கீழ்
சவற்றிகரமாை IPO–க்கதள அறிமுகப்படுத்தியது.

2. தகவிதைக் கிராமத் திட்டம் என்பது எந்ே நடுவண் அதமச்சகத்தின் முதைவாகும்?
அ. நடுவண
் கலா ் ார அமம ் கம்
் ஜவுளி அமம ் கம் 
ஆ. நடுவண
இ. நடுவண
் உள்துமை அமம ் கம்
ஈ. நடுவண
் MSME அமம ் கம்

✓ தகவிதைஞர்களின் நிதைத்ே வாழ்வாோரமாக தகவிதைப் சபாருட்கதள தமம்படுத்துவதே, ‘தி கிராஃப்ட்ஸ்
வில்தைஜ் திட்டம்’ தநாக்கமாகக் சகாண்டுள்ளது. இது ‘சுற்றுைாவுடன் ஜவுளிதய இதைப்பேற்காை’ நடுவண்
ஜவுளி அதமச்சகத்தின் முதைவாகும். இது தகவிதைக் குழுக்களுக்கு உட்கட்டதமப்பு ஆேரதவ வழங்குவேன்
மூைம் தகவிதை மற்றும் சுற்றுைாதவ தமம்படுத்துவதே தநாக்கமாகக் சகாண்டுள்ளது. இத்திட்டத்தின்கீழ் எட்டுக்
தகவிதைக் கிராமங்கள் தேர்வு சசய்யப்பட்டுள்ளை.

✓ அதவ திருப்பதி (ஆந்திர பிரதேசம்), வோஜ் (குஜராத்), தநனி (உத்ேர பிரதேசம்), இரகுராஜ்பூர் (ஒடிஸா), அதைகுண்டி
(கர்நாடகா), மாமல்ைபுரம் (ேமிழ்நாடு), ோஜ் கஞ்ச் (உத்ேர பிரதேசம்) மற்றும் அமர் (இராஜஸ்ோன்) ஆகும்.

3. அண்தமச் சசய்திகளில் இடம்சபற்ற, ‘சபஹர் துதறமுகம்’ அதமந்துள்ள நாடு எது?
அ. ஆப்கானிஸ
் தான்
ஆ. டநபாளம்
இ. ஈரான் 
ஈ. கஜகஸ
் தான்

✓ சபஹர் துதறமுகம் ஈரானில் அதமந்துள்ள ஓர் உத்திசார் முக்கியத்துவம் வாய்ந்ே துதறமுகமாகும்; இது மத்திய
ஆசிய பிராந்தியத்திற்காை வணிக தபாக்குவரத்து தமயமாகும். இந்தியாவிற்கும் மத்திய ஆசியாவிற்கும் இதடதய
சரக்குப்தபாக்குவரத்தே சிக்கைமாக்குவேற்காை இந்திய சோதைதநாக்குத்திட்டமாை பன்ைாட்டு வடக்கு சேற்கு
தபாக்குவரத்து வழித்ேடத்தின் (INSTC) சோடக்கத்தேக் குறிக்கும் வதகயில் ‘சபஹர் நாள்’ சகாண்டாடப்படுகிறது.

✓ ‘சபஹர் நாதள’ முன்னிட்டு, நடுவண் துதறமுகங்கள், கப்பல் மற்றும் நீர்வழிப் தபாக்குவரத்துகள் அதமச்சகம்,
இந்திய தபார்ட்ஸ் குதளாபல் லிமிசடட் (IPGL) உடன் இதைந்து, சபஹர் தமம்பாட்டுத் திட்டத்தில் பங்தகற்பேற்காக
மும்தபயில் ஒரு மாநாட்தட ஏற்பாடு சசய்ேது.

4. இந்தியா–ஓமன் கூட்டு இராணுவப் பயிற்சியாை, ‘அல் நஜா’ நடத்ேப்படுகிற மாநிைம் எது?
அ. மகாராஷ்டிரா

ஆ. இராஜஸ
் தான் 

இ. ிக்கிம்

ஈ. ஆந்திர பிரடத ம்
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✓ இந்திய இராணுவமும் ஓமன் ராயல் ஆர்மியும் இதைந்து சமீபத்தில் இந்தியாவின் இராஜஸ்ோனில் 13 நாள் கூட்டு
இராணுவப் பயிற்சிதய சோடங்கிை. இந்தியா–ஓமன் கூட்டு இராணுவப் பயிற்சியின் நான்காவது பதிப்பு, ‘அல் நஜா’
பயங்கரவாே எதிர்ப்பு, பிராந்திய பாதுகாப்பு மற்றும் அதமதி காக்கும் நடவடிக்தககளில் கவைஞ்சசலுத்துகிறது.

5. இந்தியாவில் குரங்கம்மை தநாய் நிதைதமதய கண்காணிப்பேற்காக நடுவைரசால் சமீபத்தில் அதமக்கப்பட்ட
பணிக்குழுவின் ேதைவர் யார்?
அ. அமிதாப் காந்த்
ஆ. V K பால் 
இ. மன்சுக் மாண
் ேவியா
ஈ. பாரதி பவாா்

✓ இந்தியாவில் குரங்கம்மை தநாயின் ோக்கத்தேக் கண்காணிக்க நடுவைரசு ேனிப்பதட அதமத்துள்ளது. இது NITI
ஆதயாக் உறுப்பிைர் (சுகாோரம்) டாக்டர் V K பால் ேதைதமயில் உள்ளது. இந்ேப்பணிக்குழுவில் நடுவண் சுகாோர
அதமச்சகம், ைருந்து மற்றும் உயிரித் சோழில்நுட்ப சசயைாளரும் இடம்சபற்றுள்ளார். தநாய் கண்டறிேல் வசதிகதள
விரிவுபடுத்துேல் மற்றும் தநாய்க்கு எதிராை ேடுப்பூசிதய ஆராய்வது குறித்து இது அரசுக்கு ஆதைாசதை வழங்கும்.
இந்தியாவில் இதுவதர நான்கு குரங்கம்தம பாதிப்பு (தகரளாவில் மூன்று, தில்லியில் ஒன்று) பதிவாகியுள்ளை.

6. ஒவ்தவார் ஆண்டும், ‘சநல்சன் மண்தடைா நாள்’ அனுசரிக்கப்படுகிற தேதி எது?
அ. ஜூமல.14
ஆ. ஜூமல.18 
இ. ஜூமல.19
ஈ. ஜூமல.25

✓ ‘சநல்சன் மண்தடைா நாள்’ ஒவ்தவார் ஆண்டும் ஜூதை.18ஆம் தேதி அன்று அனுசரிக்கப்படுகிறது. ஐக்கிய நாடுகள்
சதபயாைது கடந்ே 2009ஆம் ஆண்டில் ஜூதை.18ஆம் தேதிதய சநல்சன் மண்தடைா நாளாக அறிவித்ேது. சேன்
ஆப்பிரிக்காவில் முழுதமயாை மக்களாட்சித் தேர்ேல் முதறயில் தேர்ந்சேடுக்கப்பட்ட முேல் ேதைவர் சநல்சன்
மண்தடைா ஆவார்.

7. தேசிய மின்னாளுதக தசதவ வழங்கல் மதிப்பீட்டில் கீழ்க்காணும் எந்ே நடுவைதமச்சகத்தின் இதையேளம்
முேலிடத்தேப் பிடித்துள்ளது?
அ. உள்துமை அமம ் கம் 
ஆ. கலா ் ார அமம ் கம்
இ. பாதுகாப்பு அமம ் கம்
ஈ. நிதி அமம ் கம்

✓ தேசிய மின்னாளுதக தசதவ வழங்கல் மதிப்பீட்டில் உள்துதற அதமச்சகத்தின் இதையேளம் முேல் இடத்தேப்
பிடித்துள்ளது. 2021ஆம் ஆண்டில் அேன் அறிவுப்பங்காளர்களாை NASSCOM மற்றும் KPMG உடன் இதைந்து
நிர்வாகச் சீர்திருத்ேங்கள் மற்றும் சபாதுமக்கள் குதறதீர்ப்புத்துதற ஆகியவற்றின்மூைம் நடத்ேப்பட்ட நடுவைரசின்
அதமச்சகங்களின் இதையேளங்களின் தசதவ வழங்கல் மதிப்பீட்டில் ‘டிஜிட்டல் தபாலீஸ்’ இதையேளம்
இரண்டாவது இடத்தேப் பிடித்ேது.
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8.

அண்தமயில் அதமக்கப்பட்ட குதறந்ேபட்ச ஆேரவு விதை (MSP) குறித்ே உயரதிகாரம்சகாண்ட குழுவின்
ேதைவர் யார்?
அ. இரடமஷ் ந்த்
ஆ. அமிதாப் காந்த்
இ. M S சுவாமிநாதன்
ஈ. ஞ்ம அகா்வால் 

✓ நடுவைரசு முன்ைாள் தவளாண்தம துதற சசயைாளர் சஞ்தச அகர்வால் ேதைதமயில் உயரதிகாரம்சகாண்ட
குழுதவ அதமத்துள்ளது. அக்குழுவாைது குதறந்ேபட்ச ஆேரவு விதை (MSP) சபாறிமுதறதய மிகவும் பயனுள்ள
மற்றும் சவளிப்பதடயாைோகக் கருதுகிறது. மூன்று சர்ச்தசக்குரிய தவளாண் சட்டங்கதள அரசாங்கம் ரத்து சசய்ே
எட்டு மாேங்களுக்குப் பிறகு இது அதமக்கப்பட்டது. இக்குழுவில் NITI ஆதயாக் உறுப்பிைர் இரதமஷ் சந்த் மற்றும்
IFFCO, ICAR–இன் பிரதிநிதிகள் மற்றும் கர்நாடகா, ஆந்திரா, சிக்கிம் மற்றும் ஒடிஸாவின் பிரதிநிதிகள் உள்ளைர்.

9. ‘J C தடனியல் விருது’ என்பது எந்ே சமாழியில் திதரத்துதறயில் வழங்கப்படும் உயரிய விருோகும்?
அ. தமிழ்
ஆ. மமலயாளம் 
இ. மராத்தி
ஈ. கன்னேம்

✓ பிரபை திதரப்பட இயக்குநர் K P குமரனுக்கு கடந்த 2021ஆம் ஆண்டுக்கான ‘J C தடனியல் விருது’ வழங்கப்பட்டது.
இது மதையாள திதரத்துதறயின் மிகவுயரிய விருோகும். கைாசார விவகாரங்கள் துதறயின்கீழ் இயங்கும் இைாப
தநாக்கற்ற நிறுவைமாை தகரள மாநிை சைசித்ரா அகாசேமியால் ஆண்டுதோறும் இவ்விருது வழங்கப்படுகிறது.

10. 2021–இல் இந்தியாவுக்குப் பைமனுப்புவதில் முேலிடம் வகிக்கிற நாடு எது?
அ. ஐக்கிய அரபு அமீ ரகம்
ஆ. அசமாிக்கா 
இ. ிங்கப்பூா்
ஈ. கனோ

✓ இந்திய ரிசர்வ் வங்கியின் அண்தமய ஆய்வின்படி, சமாத்ேப் பைப்பரிமாற்றத்தில் 23 சேவீே பங்தகக்சகாண்டு,
இந்தியாவின் பைப்பரிவர்த்ேதையின் முேன்தமயாை நாடாக ஐக்கிய அரபு அமீரகத்தே ஐக்கிய அசமரிக்க
நாடுகள் விஞ்சியுள்ளது. 2021ஆம் ஆண்டில் 4.6% வளர்ச்சியுடன் $87 பில்லியன் டாைர்கதளப் சபற்றோல், இந்தியா
உைகின் மிகப்சபரிய சபறுநராக உள்ளது.

நடப்பு நிகழ்வுகள்

3

விண்மீன்.காம்

2022

ஆகஸ்ட்

02

செய்தித்தாள் நடப்பு நிகழ்வுகள்
1. காஞ்சிபுரம் அருதக பரந்தூரில் அதமகிறது சசன்தையின் 2ஆவது விமாை நிதையம்
காஞ்சிபுரம் அருதக பரந்தூரில் சசன்தையின் இரண்டாவது விமாை நிதையம் அதமயவுள்ளது. உள்நாட்டு விமாை
தபாக்குவரத்து அதமச்சகம் அனுமதி அளித்ேதும் அேற்காை பூர்வாங்கப் பணிகள் சோடங்கும் என்று மத்திய
இதை அதமச்சர் வி தக சிங் சேரிவித்ோர்.
தமலும், உடான் திட்டத்தின்கீழ் மண்டைங்கதள இதைக்கும் வதகயில் ேமிழ்நாட்டில் சநய்தவலி, ேஞ்சாவூர்,
இராமநாேபுரம் மற்றும் தவலூர் ஆகிய 4 விமாை நிதையங்கதள புதுப்பித்து ேரமுயர்த்ே திட்டமிடப்பட்டுள்ளது.
இவ்வாறு அவர் சேரிவித்ோர்.
பரந்தூரில் விமாை நிதையம் அதமக்க ஏற்சகைதவ 4,971 ஏக்கர் நிைம் அதடயாளம் காைப்பட்டுள்ளது. சுமார் `60
ஆயிரம் தகாடியில் விமாை நிதையம் அதமக்க முடிவு சசய்யப்பட்டுள்ளது. சசன்தையில் இருந்து 73 கிமீ
சோதைவில் அதமந்துள்ள பரந்தூருக்கு 2 மணி தநரத்தில் சசன்றுவிடைாம். காஞ்சிபுரத்தில் இருந்து 15 கிமீ
சசன்தை - சபங்களூரு 6 வழிச்சாதையில் இருந்து 10 கி.மீ. சோதைவில் பரந்தூர் அதமந்துள்ளது.

2. ஜூதை GST வருவாய் `1.49 ைட்சம் தகாடி: ேமிழ்நாட்டில் `8,449 தகாடி வசூல்
நாட்டில் கடந்ே ஜூதை மாே சரக்கு மற்றும் தசதவ வரியாக (GST) `1,48,995 தகாடி வசூைாகியுள்ளது. இதில்
ேமிழ்நாட்டில் `8,449 தகாடி GST வசூைாைது.
இது சோடர்பாக நடுவண் நிதியதமச்சகம் சவளியிட்ட சசய்திக்குறிப்பு: கடந்ே 2017ஆம் ஆண்டு ஜூதை மாேம் GST
அமல்படுத்ேப்பட்ட நிதையில், இந்ே ஆண்டு ஏப்ரல் மாேம் GST வசூல் புதிய உச்சத்தே சோட்டது. அந்ே மாேம்
`1,67,540 தகாடி GST வசூைாைது.
இந்நிதையில், கடந்ே ஜூதை மாேம் `1,48,995 தகாடி GST வசூைாைது. இது GST அறிமுகப்படுத்ேப்பட்டதில் இருந்து
வசூைாை இரண்டாவது அதிகபட்ச வருவாய் ஆகும். கடந்ே ஆண்டு ஜூதை மாேத்துடன் ஒப்பிடுதகயில், இந்ே
ஆண்டு ஜூதை மாேம் சரக்குகள் இறக்குமதிமூைம் கிதடத்ே வருவாய் 48 சேவீேம் அதிகமாகவும், உள்நாட்டு
பரிவர்த்ேதை (தசதவகள் இறக்குமதி உள்பட) மூைம் கிதடத்ே வருவாய் 22 சேவீேம் அதிகமாகவும் இருந்ேை.
GST வசூலில் நடுவண் GST, மாநிை GST, ஒருங்கிதைந்ே GST, சசஸ் வரி ஆகியதவ அடங்கும். அேன் விவரம்
பட்டியலில் வருமாறு: ஜூதை GST `1,48,995 தகாடி; நடுவண் GST `25,751 தகாடி; மாநிை GST `32,807 தகாடி;
ஒருங்கிதைந்ே GST `79,518 தகாடி (சரக்கு இறக்குமதி மூைம் வசூைாை `41,420 தகாடியும் அடங்கும்)
சசஸ் `10,920 தகாடி (சரக்கு இறக்குமதிமூைம் வசூைாை `995 தகாடியும் அடங்கும்)
ேமிழ்நாட்டில் 34% அதிகரிப்பு: கடந்ே ஆண்டு ஜூதை மாேம் ேமிழ்நாட்டில் `6,302 தகாடி GST வசூைாைது. இது
நிகழாண்டு ஜூதை மாேம் 34% அதிகரித்து `8,449 தகாடி (சரக்குகள் இறக்குமதி மீோை GSTஐ தசர்க்காமல்)
வசூைாகியுள்ளது. கடந்ே ஜூதை மாேம் அதிக GST வசூைாை மாநிைங்களில் மகாராட்டிரம், கர்நாடகம், குஜராத்தே
சோடர்ந்து ேமிழ்நாடு 4ஆவது இடத்தில் உள்ளது.
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1. சமீப சசய்திகளில் இடம்சபற்ற ராக்கிகர்கி என்பது எந்த மாநிலத்தில் அமமந்துள்ள ஒரு பமைமமயான தலமாகும்?
அ. ஹரியரனர 
ஆ. குஜரரத்
இ. ஒடிஸா
ஈ. பஞ்சரப்

✓ ஹரியானாவின் இராக்கிகர்கியில் அமமந்துள்ள பைங்கால மமடுகள் உட்பட இருபது பாரம்பரிய தலங்கள், ‘மதசிய
முக்கியத்துவம்’ வாய்ந்தமவயாக அமடயாளங்காணப்பட்டுள்ளன. தில்லியில் உள்ள அனங்டல், ஆந்திர பிரமதச
மாநிலத்தின் சிந்தகுந்தாவில் உள்ள பாமற ஓவியம்; மலவில் உள்ள பாமற ஓவிய தளம்; இமாச்சல பிரமதச மாநிலம்
காமலஷ்வரம் மகாமதவர் மகாவில் உள்ளிட்டமவ இவ்வாறு அமடயாளங்காணப்பட்ட பிற இடங்களாகும்.

2. மபரழிமவ

உண்டாக்கும் ஆயுதம் மற்றும் அவற்றின் விநிமயாக அமமப்பு (திருத்த) மமசாதா – 2022 உடன்
சதாடர்புமடய அமமச்சகம் எது?
அ. உள்துறை அறைச்சகை்
ஆ. பரதுகரப்பு அறைச்சகை்
இ. வெளியுைெு அறைச்சகை் 
ஈ. கப்பல் பபரக்குெரத்து, துறைமுகங்கள் & நீ ர்ெழிப் பபரக்குெரத்து அறைச்சகை்

✓ மபரழிமவ உண்டாக்கும் ஆயுதம் மற்றும் அவற்றின் விநிமயாக முமறமமகள் (சட்டவிமராத நடவடிக்மககள் தமட)
திருத்த மமசாதா – 2022’ஐ நாடாளுமன்றம் சமீபத்தில் நிமறமவற்றியது. சவளியுறவு அமமச்சகம் அம்மமசாதாமவ
அறிமுகப்படுத்தியது. இது 2005ஆம் ஆண்டு சட்டத்மத திருத்த விமைகிறது. மமலும், மபரழிவு ஆயுதங்கள் மற்றும்
அவற்றின் விநிமயாகம் சதாடர்பான எந்தசவாரு தமடசசய்யப்பட்ட நடவடிக்மககளுக்கும் நிதியுதவி சசய்வதில்
இருந்து மனிதர்கமள அது தடுக்கிறது.

3. 2022

– காமன்சவல்த் விமளயாட்டில் இந்தியாவிற்காக தங்கப்பதக்கம் சவன்ற அச்சிந்தா ஷூலியுடன் சார்ந்த
விமளயாட்டு எது?
அ. பளு துூக்குதல் 
ஆ. குத்துச்சண
் றை
இ. பைபிள் வைன்னிஸ
்
ஈ. ைை்றைப்பந்து

✓ இருபது வயதான அச்சிந்தா ஷூலி 2022 – காமன்சவல்த் விமளயாட்டில் 73 கிமலாகிராம் எமட தூக்கும் பிரிவில்
இந்தியாவுக்காக தங்கப்பதக்கத்மத சவன்றார். அவர் 313 கிமலாகிராம் (ஸ்னாட்ச்சில் 143 கிமலா மற்றும் கிளீன் &
செர்க்கில் 170 கிமலா) கூட்டு முயற்சியில் முதலிடத்மதப் சபற்றார். முன்னதாக மீராபாய் சானு மற்றும் செர்மி
லால்ரினுங்கா ஆகிமயார் தங்கப்பதக்கங்கமளயும், விந்தியாராணி மதவி மற்றும் சங்மகத் சர்கார் ஆகிமயார்
சவள்ளிப்பதக்கங்கமளயும் சவன்றுள்ளனர்.

4. ‘இசுலாமிய சபண்கள் உரிமம நாள்’ அனுசரிக்கப்படுகிற மததி எது?
அ. ஜூறல.31
ஆ. ஆகஸ
் ை்.1 
இ. ஆகஸ
் ை்.3
ஈ. ஆகஸ
் ை்.5
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✓ ‘முத்தலாக்’ விதிக்கு எதிரான சட்டத்மத அமல்படுத்தியமதக் சகாண்டாடும் வமகயில் ஒவ்மவார் ஆண்டும் ஆகஸ்ட்
முதல் மததி, ‘இசுலாமிய சபண்கள் உரிமம நாள்’ கமடப்பிடிக்கப்படுகிறது. தலாக்–இ–பித்தாத் எனப்படும் முத்தலாக்
சட்டவிமராதமானது ஆகும். இந்திய சட்டப்படி குற்றவாளிகளுக்கு மூன்று ஆண்டுகள் வமர சிமறத்தண்டமனயும்
அபராதமும் விதிக்கப்படும்.

5. மாணவர்களின் கற்றல் விமளமவ மமம்படுத்துவதற்காக NITI ஆமயாக் உடனான புரிந்துணர்வு ஒப்பந்தத்தில்
மகசயழுத்திட்ட மாநிலம் எது?
அ. உத்தரகரண
் ை்
ஆ. அருணரச்சல பிரபதசை் 
இ. அஸ
் ஸரை்
ஈ. பைை்கு ெங்கரளை்

✓ அருணாச்சல பிரமதச மாநில அரசு, மாநிலத்தில் உள்ள 3,000–க்கும் மமற்பட்ட அரசுப்பள்ளிகளில் மாணவர்களின்
கற்றல் விமளமவ மமம்படுத்துவது சதாடர்பாக NITI ஆமயாக்குடனான ஒரு முத்தரப்பு புரிந்துணர்வு ஒப்பந்தத்தில்
மகசயழுத்திட்டது. இந்தப்புரிந்துணர்வு ஒப்பந்தம் மூன்று ஆண்டு கூட்டாண்மமமயயும் (2022 – 25) இரண்டு
இலட்சம் குைந்மதகமளச் சசன்றமடவமதயும் மநாக்கமாகக் சகாண்டது. பள்ளிக் கல்வி உருமாற்றத் திட்டமானது
மாநிலங்களுக்கான NITI ஆமயாக்கின் மமம்பாட்டு ஆதரவு மசமவகள் முமனவின் கீழ் உள்ளது.

6. BCCI சநறிமுமறகள் அதிகாரி மற்றும் குமறமகள் அதிகாரியாக நியமிக்கப்பட்டவர் யார்?
அ. இரஞ்சன் பகரபகரய்
் 
ஆ. ெினீ த் சரண
இ. A K சிக்ரி
ஈ. V K சிங்

✓ உச்சநீதிமன்ற முன்னாள் நீதிபதி வினீத் சரண், BCCIஇன் சநறிமுமறகள் அதிகாரியாகவும், குமறதீர்ப்பாளராகவும்
ஓராண்டாக காலியாக இருந்த இவ்விரட்மடப் பணியிடங்கமள நிரப்பியுள்ளார். கடந்த ஆண்டு ெூன் மாதம்
நிமறவமடந்த ஓய்வுற்ற நீதியரசர் D K மென் அவர்களைத் ததொடர்ந்த வினீத் சரண் இந்தப் பதவிக்கு வந்துள்ளார்.
ஒடிஸா மாநில உயர்நீதிமன்றத்தின் முன்னாள் தமலமம நீதியரசரான இவர், கர்நாடகா மற்றும் அலகாபாத் உயர்
நீதிமன்றத்தில் நீதியரசராகப் பணியாற்றியுள்ளார்.

7. அண்மமயில் திருகுமான் குறித்த தனது முதல் கணக்சகடுப்மப நடத்திய இந்திய மாநிலம் எது?
அ. பகரளர
ஆ. கர்நரைகர
இ. ஆந்திர பிரபதசை் 
ஈ. பகரெர

✓ ஆந்திர பிரமதச மாநில வனவிலங்குத் துமற, சதௌமலசுவரம் மற்றும் யானம் இமடமயயான மகாதாவரியில் உள்ள
தீவுகளில் முதன்முமறயாக திருகுமான்கமளக் கணக்சகடுக்கும் பணிமயத் சதாடங்கியுள்ளது. அழிந்துவரும்
அவ்வுயிரினங்கமளக் காக்க ஒரு பாதுகாப்புத் திட்டத்மத உருவாக்குவது இந்தக் கணக்சகடுப்பின் மநாக்கமாகும்.

8. முழு நில உரிமமசகாண்ட முதன்மம துமறமுகமாக மாறிய இந்தியாவின் முதல் துமறமுகம் எது?
அ. ஜெஹர்லரல் பநரு துறைமுகை், ைகரரரஷ்டிரர 

ஆ. வகரச்சி துறைமுகை், பகரளர

இ. ைர்ைபகரெர துறைமுகை், பகரெர

ஈ. கரண
் ை்லர துறைமுகை், குஜரரத்
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✓ மகாராஷ்டிர மாநிலத்தின் ெவகர்லால் மநரு துமறமுகம் இந்தியாவின் முதல் 100 சதவீத நில உரிமமசகாண்ட
முதன்மம துமறமுகமாக மாறியுள்ளது. அதன் அமனத்து கப்பல்களும் PPP மாதிரியில் இயக்கப்படுகின்றன. JNP,
நாட்டின் முன்னணி சகாள்கலன் துமறமுகங்களுள் ஒன்றாகும். மமலும் சிறந்த 100 சர்வமதச துமறமுகங்களில்
அது 26ஆவது இடத்மதப் பிடித்துள்ளது.

9. 2022 – சஹன்லி கடவுச்சீட்டு குறியீட்டில் இந்தியா அமடந்துள்ள தரநிமல என்ன?
அ. 82
ஆ. 85
இ. 87 
ஈ. 84

✓ 2022 – சஹன்லி கடவுச்சீட்டு குறியீட்டில், 57 நாடுகளுக்கு எளிதாக அணுகும் வமகயில் இந்திய கடவுச்சீட்டு
87ஆவது இடத்தில் உள்ளது. ெப்பான் 193 நாடுகளுக்கு எளிதாக அணுகும் வமகயில் முதல் இடத்தில் உள்ளது.
சிங்கப்பூர் மற்றும் சதன் சகாரியா 192 நாடுகளுக்கான எளிதான அணுகலுடன் உலகின் அடுத்த ஆற்றல்வாய்ந்த
கடவுச்சீட்டுகமளக் சகாண்டுள்ளன. 2020ஆம் ஆண்டில் இந்திய கடவுச்சீட்டு சவறும் 23 இடங்களுக்கு மட்டுமம
எளிதாக அணுகும் வமகயில் இருந்தது.

10. சீர்மிகு நகரங்கள் – Smart City Mission திட்டத்தின்கீழ் நிதிமயப் பயன்படுத்துவதில் முதலிடம் பிடித்த மாநிலம்
எது?
அ. தைிழ்நரடு 
ஆ. கர்நரைகர
இ. ைகரரரஷ்டிரர
ஈ. குஜரரத்

✓ அரசின் சமீபத்திய தரவுகளின்படி, சீர்மிகு நகரங்கள் திட்டத்தின்கீழ் நிதிமயப் பயன்படுத்திய மாநிலங்களின்
பட்டியலில் தமிழ்நாடு முதலிடத்தில் உள்ளது. நடுவணரசால் சவளியிடப்பட்ட `4333 மகாடியில் தமிழ்நாடு `3932
மகாடிக்கு மமல் சசலவழித்துள்ளது. உத்தர பிரமதச மாநிலம் `3142 மகாடியில் `2699 மகாடிமயப் பயன்படுத்தி
இரண்டாம் இடத்தில் உள்ளது. சீர்மிகு நகரங்கள் திட்டமானது கடந்த 2015 ெூன்.25 அன்று சதாடங்கப்பட்டது.

செய்தித்தாள் நடப்பு நிகழ்வுகள்
1. தூய்மமக்கடல், பாதுகாப்பான கடல் இயக்கம். சசன்மன சமரினா உட்பட 75 கடற்கமரகள் தூய்மமப்படுத்தப்பட
உள்ளன
தூய்மமக்கடல், பாதுகாப்பான கடல் இயக்கம் என்பது கடற்கமரப் பகுதிமய தூய்மமயாக்கும் பணியில் குடிமக்கள்
75 நாட்கள் பங்மகற்கும் இயக்கமாகும். இந்த இயக்கம் கடந்த ெூமல மாதம் 5ஆம் மததி சதாடங்கியது.
நாடு முழுவதும் 75 கடற்கமரகளில் ஒவ்சவாரு கிமலாமீட்டர் பகுதியிலும் 75 தன்னார்வலர்கள் இந்தத் தூய்மமப்
பணிகளில் ஈடுபடுகின்றனர். இந்த இயக்கப்பணிகள் சர்வமதச கடமலாரத் தூய்மம நாளான வரும் சசப்.17ஆம்
மததி நிமறவமடயும். அப்மபாது இந்தியாவிமலமய 75 கடற்கமரயில் 7,500 கிமீட்டருக்கும் மமற்பட்ட கடற்கமர
பகுதிகமள தூய்மமப்படுத்திய மிகப்சபரிய சாதமனயாக இது அமமயும். இதற்காக சுமார் `10 மகாடி சசலவாகும்
எனக் கணக்கிடப்பட்டுள்ளது. 75 கடற்கமரகளில் தமிழ்நாட்டில் உள்ள 8 கடற்கமரகளும் இதில் அடங்கும்.
தமிழ்நாட்டில், சசன்மனயில் உள்ள சமரினா, சபசன்ட் நகர், திருவான்மியூர், இராமமஸ்வரம் அருமக மண்டபத்தில்
ஆரியமான், பிறப்பன்வலமச, தூத்துக்குடியில் வஉசி, முத்துநகர், முல்லக்காடு, புதுச்மசரியில் காந்தி கடற்கமர
ஆகிய கடற்கமரகள் தூய்மமப்படுத்தப்படுகின்றன.

நடப்பு நிகழ்வுகள்
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ாஷான் 2.0’ என்ற திட்டத்தைச் சசயல் டுத்துகிற நடுவண் அதமச்சகம் எது?

அ. சுகாதார அமைச்சகை்
் கள் ைற்றுை் குழந்மதகள் மைை்ொட்டு அமைச்சகை் 
ஆ. பெண
இ. உழவு ைற்றுை் உழவா்கள் நல அமைச்சகை்
ஈ. ெழங்குடியினா் நலத்துமற அமைச்சகை்

✓ நடுவண் ச ண்கள் மற்றும் குழந்தைகள் பமம் ாட்டு அதமச்சகம், ‘சக்ஷம் அங்கன்வாடி மற்றும் ப ாஷான் 2.0’
என்ற திட்டத்தைச் சசயல் டுத்துவைற்கான சசயற் ாட்டு வழிகாட்டுைல்கதை சவளியிட்டுள்ைது. ஒருங்கிதைந்ை
ஊட்டச்சத்து ஆைரவுத் திட்டமான இது, 15ஆவது நிதி ஆதைய காலமான 2021–22 முைல் 2025–26 வதர
சசயல் டுத்துவைற்காக இந்திய அரசால் அங்கீகரிக்கப் ட்டுள்ைது. குழந்தைகள், ருவ மகளிர், கர்ப்பிணிப் ச ண்கள்
மற்றும் ாலூட்டும் ைாய்மார்கள் ஆகிபயாரிதடபய நிலவும் ஊட்டச்சத்துக் குதற ாடுகதை நிவர்த்தி சசய்வபை
இந்ைத் திட்டத்தின் பநாக்கமாகும்.

2. சமீ

சசய்திகளில் இடம்ச ற்ற, ‘Nationally Determined Contribution’ என் துடன் சைாடர்புதடய துதற எது?

அ. பொருளாதாரை்
ஆ. ெருவநிமல ைாற்றை் 
இ. ொதுகாெ்ெு
ஈ. பதாழிற்துமற

✓

ாரிசு ஒப் ந்ைத்தின்கீழ் இந்தியாவின் புதுப்பிக்கப் ட்ட பைசிய அைவில் தீர்மானிக்கப் ட்ட ங்களிப்புக்கு நடுவண்
அதமச்சரதவ ஒப்புைல் அளித்துள்ைது. ருவநிதல மாற்றம் சைாடர் ான ஐநா கட்டதமப்பு மாநாட்டிற்கு (UNFCCC)
இந்ை NDC–கள் சைரிவிக்கப் டவுள்ைன. இந்தியா கதடசியாக 2015ஆம் ஆண்டு ைனது NDC–ஐ சமர்ப்பித்ைது. 2030
ஆம் ஆண்டுக்குள் அைன் GDPஇல் 45% வதர CO2 உமிழ்வு தீவிரத்தை குதறக்கவும், 2030ஆம் ஆண்டுக்குள்
புதை டிவமற்ற எரிச ாருள் அடிப் தடயிலான எரிசக்தி ஆைாரங்கதைக் சகாண்டு 50 சைவீைம் வதரயிலான
ஒட்டுசமாத்ை நிறுவப் ட்ட மின்னாற்றல் திறதன அதடயவும் இந்தியா உறுதிபூண்டுள்ைது.

3.

‘முைலதமச்சர் சம கல்வி நிவாரைம், உைவி மற்றும் மானியம் (சீராக்)’ என்ற திட்டத்தைத் சைாடங்கியுள்ை
மாநிலம் எது?
அ. பதலுங்கானா
ஆ. ஆந்திர ெிரமதசை்
இ. ஹாியானா 
ஈ. ஒடிஸா

✓ ஹரியானா மாநில முைலதமச்சர் மபனாகர் லால் கட்டார் அண்தமயில், ‘முைலதமச்சர் சம கல்வி நிவாரைம்,
உைவி மற்றும் மானியம் (சீராக்)’ என்ற திட்டத்தைத்சைாடங்கினார். ட்செட் ைனியார் ள்ளிகளில் அரசுப் ள்ளிகளின்
ச ாருைாைாரத்தில் நலிவதடந்ை பிரிவு (EWS) மாைவர்களுக்கு, ‘இலவச கல்வி’ வழங்குவதை இது பநாக்கமாகக்
சகாண்டுள்ைது. இத்திட்டத்தின்கீழ், ச ற்பறார் ஆண்டு வருமானம் `1.8 இலட்சத்துக்கும் குதறவாக உள்ை அரசுப்
ள்ளி மாைவர்கள் ைனியார் ள்ளிகளில் பசரலாம்.

4. 2022 ஆகஸ்ட் மாை நிலவரப்
அ. 25000

ஆ. 50000

இ. 75000 

ஈ. 1,00,000

நடப்பு நிகழ்வுகள்

டி, இந்தியாவில் எத்ைதன ஸ்டார்ட்–அப்கள் திவு சசய்யப் ட்டுள்ைன?
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✓ 75000 ஸ்டார்ட்–அப் நிறுவனங்களுடன் இந்தியா சாைதன தடத்துள்ைைாக நடுவண் வணிகம் & சைாழிற்துதற
அதமச்சர் பியூஷ் பகாயல் அறிவித்துள்ைார். சைாழிற்துதற மற்றும் உள்நாட்டு வர்த்ைகத்தை பமம் டுத்துவைற்கான
துதற (DPIIT) 75,000–க்கும் பமற் ட்ட ஸ்டார்ட்–அப்கதை அங்கீகரித்துள்ைது. 808 நாட்களில் முைல் த்ைாயிரம்
ஸ்டார்ட்–அப்களும், சமீ த்திய த்ைாயிரம் ஸ்டார்ட்–அப்கள் 156 நாட்களிலும் அங்கீகரிக்கப் ட்டுள்ைன.

5. இராம்சர் ைைங்கைாக அறிவிக்கப்

ட்ட பவடந்ைாங்கல் றதவகள் சரைாலயம் மற்றும் கூந்ைங்குைம் றதவகள்
சரைாலயம் அதமந்துள்ை மாநிலம் எது?
அ. தைிழ்நாடு 
ஆ. ஒடிஸா
இ. கா்நாடகா
ஈ. உத்தரகாண
் ட்

✓ இந்தியாவிலிருந்து பமலும் 10 சதுப்பு நிலங்கள் இராம்சர் ைைங்கைாக அறிவிக்கப் ட்டுள்ைன. இவற்றின் சமாத்ை
ரப் ைவு 12,50,361 சஹக்படர் ஆகும். இைன்மூலம் நாட்டின் சமாத்ை இராம்சர் ைைங்கள் 64 ஆக மாறியுள்ைன. 10
புதிய இராம்சர் ைைங்களில் பவடந்ைாங்கல் றதவகள் சரைாலயம் மற்றும் கூந்ைங்குைம் றதவகள் சரைாலயம்
உட் ட ைமிழ்நாட்டில் உள்ை ஆறு ைைங்களும், பகாவா, கர்நாடகா, மத்திய பிரபைசம் மற்றும் ஒடிசாவில் ைலா ஒன்றும்
அடங்கும்.

6. ஒவ்பவார் ஆண்டும், ‘உலக சசஸ் நாள்’ சகாண்டாடப்

டுகிற பைதி எது?

அ. ஜூமல.20 
ஆ. ஆகஸ
் ட்.20
இ. பசெ்டை்ொ்.20
ஈ. அக்மடாொ்.20

✓ உலக சதுரங்க நாைானது ஒவ்பவார் ஆண்டும் ெூதல.20 அன்று சகாண்டாடப் டுகிறது. இது சர்வபைச சதுரங்க
நாள் என்றும் அதழக்கப் டுகிறது. 1924ஆம் ஆண்டு இபை நாளில், சர்வபைச சசஸ் கூட்டதமப்பு (FIDE) ாரிஸில்
நிறுவப் ட்டது. ஐநா கல்வி, அறிவியல் மற்றும் கலாச்சார அதமப் ானது (UNESCO) கடந்ை 1966ஆம் ஆண்டில் இந்ை
நாதைக் சகாண்டாடுவைற்கான பயாசதனதய முன்சமாழிந்ைது.

7. 2022 – உலக மூதை நாளுக்கானக் கருப்ச

ாருள் என்ன?

அ. Brain Health for all 
ஆ. Brain: The CPU
இ. Brain for Knowledge
ஈ. Knowledge is Brain

✓ உலக மூதை நாைானது ஒவ்பவார் ஆண்டும் ெூதல.22 அன்று, ச ாது விழிப்புைர்தவ அதிகரிக்கவும், மூதை
நலம் சைாடர் ான வாைங்கதை ஊக்குவிக்கவும் கதடப்பிடிக்கப் டுகிறது. “Brain Health for all” என் து நடப்பு 2022
ஆம் ஆண்டில் வரும் உலக மூதை நாளுக்கானக் கருப்ச ாருைாகும். இந்ை நாள், உலகைவில் ஐந்து முக்கிய
கருப்ச ாருள்களில் கவனஞ்சசலுத்தும். அதவ – விழிப்புைர்வு, ைடுப்பு, வாைம், கல்வி மற்றும் அணுகல்.

8. 2023 – ஆசிய விதையாட்டுப் ப

ாட்டிகள் நதடச றும் இடம் எது?

அ. இந்தியா

ஆ. சீனா 

இ. இந்மதாமனசியா

ஈ. மநொளை்

நடப்பு நிகழ்வுகள்
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✓ ஒத்திதவக்கப் ட்ட ஆசிய விதையாட்டுப் ப ாட்டிகள் 2023ஆம் ஆண்டு சசப்டம் ர் 23 ஆம் பைதி முைல் அக்.8ஆம்
பைதி வதர சீனாவின் ஹாங்பசாவில் நதடச றும் என்று ஆசிய ஒலிம்பிக் கவுன்சில் (OCA) உறுதிப் டுத்தியுள்ைது.
ஆசிய விதையாட்டுப் ப ாட்டிகள் 2022ஆம் ஆண்டு சசப்டம் ரில் நடத்ை திட்டமிடப் ட்டது; ஆனால் இந்ை ஆண்டின்
சைாடக்கத்தில் சீனாவில் COVID–19 வழக்குகளின் அதிகரிப்பு காரைமாக, 2023ஆம் ஆண்டு வதர ஒத்திதவப் ைாக
OCA அறிவித்ைது.

9. 2022இல் நடைபெறும் ‘13ஆவது பீட்டர்ஸ்ச

ர்க் காலநிதல ப ச்சுவார்த்தை’ நதடச றும் இடம் எது?

அ. சிகாமகா
ஆ. பொ்லின் 
இ. பநதா்லாந்து
ஈ. சுவிட்சா்லாந்து

✓ 13ஆவது பீட்டர்ஸ்ச ர்க் காலநிதல ப ச்சுவார்த்தையானது சமீ த்தில் ச ர்லினில் சைாடங்கியது. இரண்டு நாள்
நதடச றும் இவ்வருடாந்திர காலநிதல அதமச்சர்கள் சந்திப்பிற்கு (COP–27) செர்மனி மற்றும் எகிப்து ைதலதம
ைாங்குகிறது. COP–27–இன் முக்கிய குறிக்பகாைான காலநிதல நடவடிக்தகதய பமம் டுத்துவதில் உள்ை பவறு
ாடுகதைத் கதைவைற்கு ஒருமித்ை கருத்தை உருவாக்கவும், அரசியல் வழிகாட்டுைதல வழங்கவும் இம்முதறசாரா
அதமச்சர்கள் கூட்டம் எண்ணுகிறது.

10. சமீ

சசய்திகளில் இடம்ச ற்ற இந்தியாவின் முைல் யணிகள் சசல்லும் டிபரானின் ச யர் என்ன?

அ. ஆகாஷ்
ஆ. வருணா 
இ. ஜடாயு
ஈ. கருடன்

✓ இந்தியாவின் முைல் யணிகள் சசல்லக்கூடிய டிபரானான ‘வருைா’, மனிைர்கதை ஏற்றிக்சகாண்டு 25 கிமீட்டர்
வதர சசல்லும் திறன்சகாண்டது. அைால் 130 கிபலாகிராம் எதட வதர சுமந்துசசல்லவியலும். சைாடர்ச்சியாக 25–
33 நிமிடங்கள் வதர இைால் றக்கவியலும்.

✓ இந்தியாவின் முைல் யணிகள் சசல்லக்கூடிய டிபரானான ‘வருைா’வின் சசயல்விைக்கத்தை பிரைமர் பமாடி
அண்தமயில் ார்தவயிட்டார். ’வருைா’ என்ற இந்ை டிபராதன ‘சாகர் டிச ன்ஸ் எஞ்சினியரிங்’ என்ற ஸ்டார்ட்–
அப் நிறுவனம் வடிவதமத்து உருவாக்கியுள்ைது.

செய்தித்தாள் நடப்பு நிகழ்வுகள்
1. இந்தியா – சமாரீஷியஸ் ஒருங்கிதைந்ை ச ாருைாைார ஒத்துதழப்பு மற்றும் ங்பகற்பு ஒப் ந்ைத்தின்கீழ்,
இந்தியா-சமாரீஷியஸ் உயர் அதிகார வர்த்ைகக் குழுவின் முைலாவது அமர்வு சவற்றிகரமாக நதடச ற்றது
இந்தியா-சமாரீஷியஸ் உயரதிகார வர்த்ைகக் குழுவின் முைலாவது அமர்வு புது தில்லியில் 2022 ஆகஸ்ட்.1 முைல் 3
வதர நதடச ற்றது.
2021 ஏப்.1 முைல் அமலில் உள்ை இந்தியா-சமாரீஷியஸ் இதடபயயான ஒருங்கிதைந்ை ச ாருைாைார ஒத்துதழப்பு
மற்றும் ங்களிப்பு ஒப் ந்ைத்தின் ச ாதுவான சசயல் ாடு மற்றும் அமலாக்கம் குறித்து ஆய்வுசசய்வைற்காக உயர்
நிதல கூட்டு வர்த்ைகக் குழு அதமக்கப் ட்டது.
இந்ை ஒப் ந்ைம் ஆப்பிரிக்க நாடு ஒன்றுடன் இந்தியா
தகசயழுத்திட்டுள்ை முைலாவது ஒப் ந்ைமாகும்.

நடப்பு நிகழ்வுகள்
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இருநாடுகளுக்கும் இதடபய 2019-20இல் $690.02 மில்லியன் அசமரிக்க டாலராக இருந்ை இருைரப்பு வர்த்ைகம்,
2021-22இல் $786.72 மில்லியன் அசமரிக்க டாலராக அதிகரித்திருப் ைற்கு இந்ைக் கூட்டத்தில் ாராட்டு
சைரிவிக்கப் ட்டது. இந்ை ஒத்துதழப்த பமலும் அதிகரிக்க இருைரப்பிலும் ஒப்புக்சகாள்ைப் ட்டது.
ரஸ் ர சுங்க நிர்வாக உைவி ஒப் ந்ைம் சசய்து சகாள்ை இருைரப்பிலும் விருப் ம் சைரிவிக்கப் ட்டது. இது சைாடர் ாக
விதரவில் விவாைத்தை சைாடங்கவும் ஒப்புக்சகாள்ைப் ட்டது. இந்ைக் கூட்டத்தில் அடுத்ை அமர்தவ 2023இல்
நடத்துவைற்கு இருைரப்பும் முடிவு சசய்துள்ைது.

2. ருவநிதல மாற்றம்: பமம் டுத்ைப் ட்ட ங்களிப்புக்கு மத்திய அதமச்சரதவ ஒப்புைல்
ருவநிதல மாற்ற இலக்தக அதடய பைசிய அைவிலான பமம் டுத்ைப் ட்ட ங்களிப்புக்கு (NDC) நடுவண்
அதமச்சரதவ ஒப்புைல் அளித்ைது. கடந்ை ஆண்டு நவம் ரில் ஸ்காட்லாந்தின் கிைாஸ்பகா நகரில் நதடச ற்ற ஐநா
ருவநிதல மாற்ற மாநாட்டில், பிரைமர் பமாடி அறிவித்ை 5 அம்சக்சகாள்தககளும் இதில் இடம்ச ற்றுள்ைன.
பமம் டுத்ைப் ட்ட NDC-இன்கீழ், கரியமில வாயு சவளிபயற்றத்தை வரும் 2030-க்குள் சமாத்ை உள்நாட்டு
உற் த்தியில் 45 சைவீைம் குதறக்க நடுவைரசு முடிவு சசய்துள்ைது. பமலும், புதை டிவமற்ற எரிசக்தி ஆைாரத்தின்
வாயிலாக வரும் 2030-க்குள் 50 சைவீைம் கூட்டு மின்சக்திதயப் ச றவும் இலக்கு நிர்ையிக்கப் ட்டுள்ைது.
சர்வபைச சவப் நிதல அதிகரிப்த சைாழிற்புரட்சிக்கு முந்தைய அைவான 2 டிகிரி சசல்சியஸுக்கு குதறவாக
சகாண்டு வருவதை இலக்காக சகாண்டு ஒரு நாடு வகுக்கும் திட்டம் அல்லது வியூகபம பைசிய அைவிலான
பமம் டுத்ைப் ட்ட ங்களிப்பு (NDC) ஆகும். இைற்கு நடுவண் அதமச்சரதவ ஒப்புைல் அளித்துள்ைது.
ஸ்காட்லாந்தின் கிைாஸ்பகா நகரில் கடந்ை ஆண்டு நதடச ற்ற ஐநா ருவநிதல மாற்ற மாநாட்டில், இந்தியாவின்
புதை டிவமற்ற எரிசக்தி திறன் வரும் 2030க்குள் 500 GW திறதன எட்டும் என பிரைமர் பமாடி சைரிவித்திருந்ைார்.
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1.

UNESCOஇன் முக்கியமான அழிந்துவரும் பாரம்பரியக் கூர்ந ாக்ககங்களின் பட்டியலில், கீழ்க்காணும் எந்த
மாநிலத்தின் வானியல் ஆய்வுக்கூடம் நேர்க்கப்பட்டுள்ளது?
அ. மகாராஷ்டிரா
ஆ. பீகாா் 
இ. மமற்கு வங்கம்
ஈ. மகரளா

✓ முோபர்பூரில் உள்ள LS கல்லூரியில் உள்ள வானியல் ஆய்வுக்கூடம் UNESCO–இன் உலகின் முக்கியமான
அழிந்துவரும் பாரம்பரியக் கூர்ந ாக்ககங்களின் பட்டியலில் நேர்க்கப்பட்டுள்ளது. கடந்த 1916ஆம் ஆண்டில் இந்த
வானியல் ஆய்வகம் உருவாக்கப்பட்டது. பல பத்தாண்டுகளாக சேயல்பட்டு வந்த இந்த வானியல் ஆய்வகத்தில்,
கடந்த 1995இல் சில வானியல் உபகரணங்கள் காணாமல் நபானததத் சதாடர்ந்து அது மூடி முத்திதரயிடப்பட்டது.

2.

IT மற்றும் ITeS சதாழில்நுட்ப பூங்காதவ அதமப்பதற்கான புரிந்துணர்வு ஒப்பந்தத்தில் கீழ்க்காணும் எந்த
மாநிலமும் லார்ேன் & டூப்நராவும் தகசயழுத்திட்டன?
அ. தமிழ்நாடு
ஆ. குஜராத் 
இ. கா்நாடகா
ஈ. மகாராஷ்டிரா

✓ வநதாதராவில் IT மற்றும் IT அடிப்பதடயிலான நேதவகளளிக்கும் (ITeS) சதாழில்நுட்ப பூங்காதவ அதமப்பதற்கான
புரிந்துணர்வு ஒப்பந்தத்தில் லார்ேன் & டூப்நராவும் குஜராத் மாநில அரோங்கமும் தகசயழுத்திட்டன. `7,000 நகாடி
முதலீட்டில் அடுத்த ஐந்து ஆண்டுகளில் L&T இந்த IT பூங்காதவ உருவாக்கும். இது ஓர் ஆண்டில் 2,000
சபாறியாளர்களுக்கும் இதர பணியாளர்களுக்கும் பணி வழங்கும்; நமலும் அடுத்த ஐந்து ஆண்டுகளில் 10,000
ந ரடி மற்றும் மதைமுக நவதலவாய்ப்புகதளயும் அது உருவாக்கும்.

3. உலகின் மிகப்சபரிய மிததவ சூரிய மின்னுற்பத்தி நிதலயம் கட்டப்படவுள்ள மாநிலம் எது?
அ. இராஜஸ
் தான்
ஆ. மத்திய பிரமதசம் 
இ. குஜராத்
ஈ. பீகாா்

✓ புதுப்பிக்கத்தக்க எரிேக்தி அதமச்ேகத்தின் அண்தமய அறிவிப்பின்படி, உலகின் மிகப்சபரிய மிததவ சூரிய மின்
உற்பத்தி நிதலயமானது மத்திய பிரநதே மாநிலத்தின் கந்துவாவில் கட்டப்படவுள்ளது. இந்த ஆதல 2022–23ஆம்
ஆண்டிற்குள் 600 MW மின்ோரத்தத உற்பத்தி சேய்யும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிைது. இதன் மதிப்பீடு `3000
நகாடிக்கும் நமல் இருக்கும் என மதிப்பிடப்பட்டுள்ளது. தற்நபாது, இந்தியாவின் மிகப்சபரிய மிததவ சூரிய மின்
உற்பத்தித் திட்டம் சதலுங்கானாவில் உள்ள இராமகுண்டத்தில் NTPC–ஆல் இயக்கப்பட்டு வருகிைது.

4. வருமான வரித்துதையின் TIN 2.0 தளத்தில், முதன்முறையாக எந்த வங்கியின் ககாடுப்பனவு நுறைவு வாயில்
(payment gateway) இடம்சபற்றுள்ளது?
அ. பாரத வங்கி

ஆ. பபடரல் வங்கி 

இ. பஞ்சாப் மதசிய வங்கி

ஈ. ஆக்சிஸ
் வங்கி

✓ சபடரல் வங்கியானது வருமான வரித்துதையின் TIN 2.0 தளத்தில் அதன் சகாடுப்பனவு நுதழவாயில் பட்டியலிட்ட
இந்தியாவின் முதல் வங்கியாக மாறியுள்ளது. கடன்/பற்ைட்தட, UPI, NEFT/RTGS மற்றும் இதணயவழி வங்கிச்
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நேதவ முதைதம நபான்ை முதைகதளப் பயன்படுத்தி வரி சேலுத்துநவார் பணஞ்சேலுத்துவதற்கு இந்தக்
சகாடுப்பனவு நுதழவாயில் உதவுகிைது.

5. 2022ஆம் ஆண்டிற்கான ஐ

ா பாதுகாப்பு கவுன்சில் பயங்கரவாத எதிர்ப்புக் குழுவிற்கு ததலதம வகிக்கிை ாடு

எது?
அ. சீனா
ஆ. இரஷ்யா
இ. இந்தியா 
ஈ. கஜகஸ
் தான்

✓ அசமரிக்கா, சீனா, ரஷ்யா உள்ளிட்ட 15 ாடுகதளக் சகாண்ட ஐ ா பாதுகாப்பு கவுன்சிலின் தூதரக அதிகாரிகள்
பங்நகற்கும், தீவிரவாத எதிர்ப்பு சதாடர்பான சிைப்புக் கூட்டத்தத இந்தியா டத்தவுள்ளது. இது அக்நடாபர் மாதம்
தடசபைவுள்ளது. ஐ ா பாதுகாப்பு கவுன்சிலின் நிரந்தரமற்ை உறுப்பினராக இந்தியா இரண்டாண்டு காலத்திற்கு
நதர்ந்சதடுக்கப்பட்டுள்ளது. அக்கவுன்சிலில் இந்தியாவின் பதவிக்காலம் இந்த ஆண்டு டிேம்பரில் முடிவதடகிைது.
2022ஆம் ஆண்டிற்கான பாதுகாப்பு கவுன்சில் பயங்கரவாத எதிர்ப்பு குழுவின் ததலவராக இந்தியா உள்ளது.

6. இந்தியாவில், ‘நதசிய ஒலிபரப்பு

ாள்’ அனுேரிக்கப்படுகிை நததி எது?

அ. ஜூலல.23 
ஆ. ஆகஸ
் ட்.23
இ. பசப்டம்பா்.23
ஈ. அக்மடாபா்.23

✓ நதசிய ஒலிபரப்பு ாள் என்பது இந்தியாவில் ஜூதல.23 அன்று அனுேரிக்கப்படும் வருடாந்திர நிகழ்வாகும்; இது ம்
வாழ்வில் வாசனாலியின் தாக்கத்தத நிதனவூட்டுகிைது. இந்தியாவின் அதிகாரப்பூர்வ ஒலிபரப்பு நிறுவனமான
‘பிரோர் பாரதி’யில் அகில இந்திய வாசனாலியும் (AIR) தூர்தர்ஷனும் அடங்கும். ஆங்கிநலயர்களால் தகயகப்படுத்தப்
–பட்ட இந்தியன் பிராட்காஸ்டிங் கம்சபனி லிட் (IBC) கடந்த 1936ஆம் ஆண்டில் அகில இந்திய வாசனாலியாக (AIR)
மாற்ைப்பட்டது.

7. NITI ஆநயாக்கின் சமீபத்திய அறிக்தகயின்படி R&D (GERD)–க்கான இந்தியாவின் சமாத்தச் சேலவினம் என்ன?
அ. $43/ நபா் 
ஆ. $83/ நபா்
இ. $123/ நபா்
ஈ. $183/ நபா்

✓ NITI ஆநயாக்கின் இந்திய புத்தாக்க குறியீடு – 2021–இன்படி, ஆராய்ச்சி & நமம்பாட்டிற்கான (R&D) இந்தியாவின்
சமாத்தச் சேலவினம் உலகிநலநய மிகக்குதைவானவற்றுள் ஒன்ைாகும். அது $43/ தனி பர் என்ைளவில் உள்ளது.
இந்தியா இந்தச் சேலவினத்தத அதிகரிக்க நவண்டும் என்றும் குதைந்தபட்ேம் ரஷ்யா ($285) மற்றும் பிநரசில்
($173) நபான்ை BRICS அல்லது ஆசியான் ாடுகளுக்கு இதணயாக இருக்க நவண்டும் என்று இந்தக் குறியீட்டில்
கூைப்பட்டுள்ளது. இந்திய அரசு R&D–க்கு 55%–க்கும் நமல் சேலவு சேய்கிைது.

8. ேமீபத்தில் சவளியிடப்பட்ட, ‘E–AMRIT சேயலியுடன் சதாடர்புதடய துதை எது?
அ. மின்–வாகனப் பபாக்குவரவு



இ. திலன சாகுபடி

ஈ. பபண
் கள் அதிகாரமளித்தல்

நடப்பு நிகழ்வுகள்

ஆ. விலளயாட்டு
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✓ NITI ஆநயாக் ஆனது ஐக்கிய இராஜ்ஜியத்துடன் இதணந்து மின்–வாகனப் நபாக்குவரவு குறித்த விழிப்புணர்தவ
ஏற்படுத்த e–AMRIT (Accelerated e–Mobility Revolution for India's Transportation) சேயலிதய அறிமுகப்படுத்தியது.
இந்தியாவில் அதி வீன நவதியியல் மின்கல மறுபயன்பாடு மற்றும் மறுசுழற்சி ேந்தத பற்றிய அறிக்தகதயயும் இது
சவளியிட்டது. மின்–வாகனங்கள், மின்நனற்ை உட்கட்டதமப்பு மற்றும் மின்கல நேமிப்பு ஆகிய துதைகளில் NITI
ஆநயாக் இங்கிலாந்து அரோங்கத்துடன் கூட்டிதணந்து சேயல்பட்டு வருகிைது.

9. இந்தியா, எந்த உலகளாவிய குழுவுடன் இறைந்து, ‘

ாடுகடந்த குற்ைங்கள் குறித்த கூட்டத்தத’ டத்தியது?

அ. பிம்ஸ
் படக்
ஆ. பிாிக்ஸ
்
இ. ஆசியான் 
ஈ. ஜி–20

✓

ாடுகடந்த குற்ைங்கள் சதாடர்பான 9ஆவது ஆசியான்–இந்திய மூத்த அதிகாரிகள் கூட்டம் அதமயில் சமய்நிகர்
முதையில் தடசபற்ைது. ாடுகடந்த குற்ைங்கதள எதிர்த்துப் நபாராடுவதற்கான ஆசியான்–இந்தியா நவதலத்
திட்டத்தின் கட்டதமப்பின்கீழ் ஒத்துதழப்தப நமம்படுத்துதற்கான வழிகள் குறித்து இருதரப்பினரும் விவாதித்தனர்.
ாடுகடந்த குற்ைங்கள் குறித்த 10ஆவது ஆசியான்–இந்தியா SOMTC ஆநலாேதனக் கூட்டம் இந்நதாநனசியாவில்
2023–இல் தடசபறும்.

10. ேமீப சேய்திகளில் இடம்சபற்ை Monitoring App for Seamless Inspection (MASI) உடன் சதாடர்புதடயது எது?
அ. நலப்பராமாிப்பு நிறுவனங்கலளக் கண
் காணித்தல்
் காணித்தல் 
ஆ. குழந்லத பராமாிப்பு நிறுவனங்கலளக் கண
இ. விலளயாட்டு நிறுவனங்களில் ஆய்வு
ஈ. கல்வி நிறுவனங்களில் ஆய்வு

✓ கடந்த 2014ஆம் ஆண்டு முதல் 2,000 குழந்ததகள் சிைப்பு தத்சதடுப்பு/காப்பு நிறுவனங்களில் இைந்துள்ளனர் என்று
மக்களதவயில் சபண்கள் மற்றும் குழந்ததகள் நமம்பாட்டு அதமச்ேர் ஸ்மிருதி இரானி பதிலளித்தார். கடந்த 2014
ஆம் ஆண்டு முதல் 27,085 குழந்ததகள் தத்சதடுக்கப்பட்டுள்ளனர். நதசிய குழந்ததகள் உரிதமகள் பாதுகாப்பு
ஆதணயமானது (NCPCR) ஒரு சேயலிதய உருவாக்கியுள்ளது. அது குழந்தத பராமரிப்பு நிறுவனங்கதளக்
கண்காணிக்கும் ‘Monitoring App for Seamless Inspection (MASI)’ என்ை சேயலியாகும்.

செய்தித்தாள் நடப்பு நிகழ்வுகள்
1. ஐ ா பாதுகாப்பு கவுன்சிலின் பயங்கரவாத எதிர்ப்பு கூட்டம்
ஐ ா பாதுகாப்பு கவுன்சிலின் உறுப்பு ாடுகள் பங்நகற்கும் பயங்கரவாதத்துக்கு எதிரான கூட்டத்தத அக்.29ஆம்
நததி இந்தியா டத்தவுள்ளது. அந்தக் கூட்டத்தில் அசமரிக்கா, ரஷியா, சீனா உள்ளிட்ட ாடுகளின் பிரதிநிதிகள்
பங்நகற்பார்கள் என எதிர்பார்க்கப்படுகிைது.
ஐ ா பாதுகாப்பு கவுன்சிலில் 5 நிரந்தர உறுப்பு ாடுகளும், 10 நிரந்தரமற்ை உறுப்பு ாடுகளும் உள்ளன. நிரந்தரமற்ை
உறுப்பு ாடாகக் கடந்த ஆண்டு சதாடக்கத்தில் இந்தியா சபாறுப்நபற்றுக் சகாண்டது. இந்தியாவின் பதவிக்காலம்
டிேம்பர் மாதத்துடன் நிதைவதடய உள்ள நிதலயில், பயங்கரவாதத்துக்கு எதிரான ஐ ா பாதுகாப்பு கவுன்சிலின்
சிைப்பு கூட்டத்தத டத்தவுள்ளது.
ஐ ா பாதுகாப்பு கவுன்சிலின் பயங்கரவாத எதிர்ப்புக் குழுவுதடய டப்பாண்டுக்கான ததலதமப் சபாறுப்தப
இந்தியா வகித்து வருகிைது. அக்குழுவின் ோர்பிநலநய சிைப்பு கூட்டம் டத்தப்படவுள்ளது. அக்நடாபர்.29-ஆம் நததி
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டக்கவுள்ள அக்கூட்டத்தில் ஐ ா பாதுகாப்பு கவுன்சிலின் நிரந்தர உறுப்பு ாடுகளான அசமரிக்கா, ரஷியா, சீனா,
பிரான்ஸ், பிரிட்டன் ஆகியவற்றின் பிரதிநிதிகளும், அல்நபனியா, பிநரஸில், நகபன், கானா, ஐயர்லாந்து, சகன்யா,
சமக்ஸிநகா, ார்நவ, ஐக்கிய அரபு அமீரகம் ஆகிய நிரந்தரமற்ை உறுப்பு ாடுகளின் பிரதிநிதிகளும் கலந்துசகாள்ள
உள்ளனர்.
வீன சதாழில்நுட்பங்கள் அதீத வளர்ச்சிகண்டு வரும் நிதலயில், அவற்தை பயங்கரவாத குழுக்கள் தவைாகப்
பயன்படுத்துவததத் தடுப்பது சதாடர்பாகக் கூட்டத்தில் விவாதிக்கப்படவுள்ளதாக அதிகாரபூர்வ அறிக்தகயில்
சதரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. பயங்கரவாதத்தத எதிர்ப்பதற்கு வீன சதாழில்நுட்பங்கதள எவ்வாறு பயன்படுத்துவது
என்பது சதாடர்பாகவும் விவாதிக்கப்படவுள்ளதாகத் சதரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
ஐ ாவுக்கான இந்தியத்தூதர் ருசிரா கம்நபாஜ், சிைப்பு கூட்டத்துக்குத் ததலதமநயற்பார் என எதிர்பார்க்கப்படுகிைது.
ஐ ா பாதுகாப்பு கவுன்சிலின் பயங்கரவாத எதிர்ப்புக் குழு டத்தும் சிைப்புக் கூட்டம் சபரும்பாலும் அசமரிக்காவின்
நியூயார்க்கிநலநய
தடசபறும். ஆனால்,
டப்பாண்டில் அக்கூட்டம் இந்தியாவில்
தடசபைவுள்ளது.
அசமரிக்காவுக்கு சவளிநய சிைப்புக் கூட்டம் தடசபறுவது இது 7-ஆவது முதையாகும்.
ஐ ா பாதுகாப்பு கவுன்சிலின் ததலதமப் சபாறுப்தபக் கடந்த ஆண்டு ஆகஸ்டில் இந்தியா ஏற்றிருந்தது. டப்பாண்டு
டிேம்பரிலும் அப்சபாறுப்தப இந்தியா மீண்டும் ஏற்கவுள்ளது குறிப்பிடத்தக்கது.

2. குரங்கு அம்தம தடுக்க வழிகாட்டு ச றிமுதைகள்
ாட்டில் குரங்கு அம்தம பாதிப்பு அதிகரித்து வரும் நிதலயில், இந்ந ாய் வராமல் தடுக்க என்ன சேய்ய நவண்டும்?
என்ன சேய்யக் கூடாது? என்ை வழிகாட்டு ச றிமுதைகள் அடங்கிய பட்டியதல டுவண் சுகாதார அதமச்ேகம்
சவளியிட்டது.
குரங்கு அம்தமயால் பாதிக்கப்பட்ட பருடன் அடிக்கடி அல்லது நீண்ட சதாடர்பில் இருந்தால் யாருக்கும்
நவண்டுமானாலும் இந்ந ாய் சதாற்ைக்கூடும்; ந ாயாளியின் சுவாே துளிகள், சகாப்பளங்களில் இருந்து வடியும் நீர்
என ந ரடியாகநவா அல்லது அவர்களது துணிகள்மூலம் மதைமுகமாகநவா இந்ந ாய் பரவும் என்று சுகாதார
அதமச்ேகம் சதரிவித்துள்ளது.
சேய்ய நவண்டியதவ என்ன?
குரங்கு அம்தம பரவாமல் தடுக்க, பாதிக்கப்பட்ட பதர மற்ைவர்களிடமிருந்து முதலில் தனிதமப்படுத்த நவண்டும்.
சுத்திகரிப்பான் அல்லது நோப்புகள்மூலம் தககதள கழுவுவதுடன், ந ாயாளிக்கு அருகில் சேல்லும்நபாது முகக்
கவேமும் தகயுதையும் அணிவது அவசியம். கிருமிக்சகால்லிகதள பயன்படுத்தி சுற்றுப்புைத்தத தூய்தமப்படுத்த
நவண்டும்.
சேய்யக்கூடாததவ என்ன?
குரங்கு அம்தம ந ாயாளிகளின் உதடகள், படுக்தக விரிப்புகள், துண்டுகள் உள்ளிட்டவற்தை நவறு யாருடனும்
பகிரக்கூடாது. ந ாயாளிகளின் துணிகதள ந ாய் பாதிப்பு இல்லாத பர்களின் துணிகளுடன் நேர்த்து துதவக்கக்
கூடாது. குரங்கம்தம அறிகுறிகள் இருப்பதாக நதான்றினால், சபாது நிகழ்ச்சிகளுக்கு சேல்வதத தவிர்க்கநவண்டும்.
குரங்கு அம்தமயால் பாதிக்கப்பட்டவர்கள் அல்லது அறிகுறிகள் உள்ளவர்கதள புைக்கணித்து, களங்கப்படுத்தக்
கூடாது.
21 ாள்கள் கண்காணிப்பு:
குரங்கம்தமயால் பாதிக்கப்பட்ட அல்லது ந ாய் பாதிப்பு ோத்தியமுள்ள பருடன் ச ருங்கிய, உடல்ரீதியான
சதாடர்பிலிருந்தவர்கள் 21 ாள்களுக்கு கண்காணிக்கப்படநவண்டும். அவர்களுக்கு அறிகுறிகள் இல்லாவிட்டாலும்
இரத்த தானநமா, சேல், திசு, உடல் உறுப்பு, உயிரணு தானநமா சேய்யக்கூடாது.
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அறிகுறிகள் என்சனன்ன?
காய்ச்ேல், அரிப்பு, நிணநீர் முடிச்சுகள் வீக்கம்நபான்ை அறிகுறிகளுடன் குரங்கு அம்தம பாதிப்பு சதாடங்கும். காய்ச்ேல்
ஆரம்பித்ததில் இருந்து 3 ாள்களுக்குள் வலியுடன் கூடிய சகாப்பளங்கள் ஏற்படும். 2 முதல் 4 வாரங்களுக்கு பின்
குணமாகும் காலம் சதாடங்கும். 4 வாரங்களுக்குள் தானாகநவா ேரியாகும் ந ாயாக இது பார்க்கப்படுகிைது.
தற்நபாததய நிதலயில், குரங்கு அம்தமயால் ஏற்படும் இைப்பு விகிதம் 3 முதல் 6 ேதவீதமாக உள்ளது என்று மத்திய
சுகாதார அதமச்ேகம் சதரிவித்துள்ளது.
கநரானாதவத் சதாடர்ந்து, உலக ாடுகதள அச்சுறுத்தும் ந ாயாக குரங்கு அம்தம மாறியுள்ளது. விலங்குகளிடம்
இருந்து மனிதனுக்கு பரவிய குரங்கு அம்தம பாதிப்தப, ேர்வநதே சுகாதார ச ருக்கடியாக உலக சுகாதார
நிறுவனம் அண்தமயில் அறிவித்தது.
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1. ‘யுத் அபியாஸ்’ என்பது இந்தியாவிற்கும் எந்த நாட்டிற்கும் இடையய நடைபபறும் இராணுவப்பயிற்சியாகும்?
அ. ஜப்பான்
ஆ. அமொிக்கா 
இ. ஆஸ
் திரேலியா
ஈ. பிோன்ஸ
்

✓ இந்தியாவும் அபெரிக்காவும் வரும் அக்யைாபர் ொதத்தில் உத்தரகாண்டின் ஔலியில், ‘யுத் அபியாஸ்’ என்ற பபயரில்
15 நாட்கள் நீடிக்கும் பிரம்ொண்ை இராணுவப் பயிற்சிடய நைத்தும். அப்பயிற்சியின் 18ஆவது பதிப்பு பல சிக்கலான
பயிற்சிகடை உள்ைைக்கியதாக திட்ைமிைப்பட்டுள்ைது. இந்தப் பயிற்சியின் கடைசிப்பதிப்பு கைந்த 2021 அக்யைாபரில்
அபெரிக்காவின் அலாஸ்காவில் நடைபபற்றது. கைந்த 2016 ஜூனில், அபெரிக்கா இந்தியாடவ, ‘முதன்டெ பாதுகாப்பு
பங்காைர்’ என்று அறிவித்தது குறிப்பிைத்தக்கது.

2. உள்நாட்டியலயய உருவாக்கப்பட்ை யலசர்–வழிகாட்ைப்பட்ை ATGM–கடை யசாதடன பசய்த அடெப்பு எது?
அ. HAL
ஆ. DRDO 
இ. BEL
ஈ. BHEL

✓ இராணுவ ஆராய்ச்சி ெற்றும் யெம்பாட்டு அடெப்பும் (DRDO) இந்திய ராணுவமும் உள்நாட்டியலயய உருவாக்கப்பட்ை
யலசர்–வழிகாட்ைப்பட்ை பீரங்கி எதிர்ப்பு வழிகாட்டும் ஏவுகடைகடை (ATGM) சமீபத்தில் யசாதடன பசய்தன. இது
ெகாராஷ்டிராவில் உள்ை கவசப்படை டெயம் ெற்றும் பள்ளியின் ஆதரவுைன் KK தைத்தில் உள்ை முதன்டெ யபார்
பீரங்கியான அர்ஜுனிலிருந்து யசாதடன பசய்யப்பட்ைது.

3.

75 கிராெப்புறப் பள்ளிகடைச் யசர்ந்த 750 ொைவிகைால் உருவாக்கப்பட்ை, இஸ்யராவால் ஏவப்பைவுள்ை
பசயற்டகக்யகாளின் பபயர் என்ன?
அ. பாேத்சாட்
ஆ. ஆசாதிசாட் 
இ. கிோெ்சாட்
ஈ. கெ்யூனிசாட்

✓ இந்திய விண்பவளி ஆய்வு டெயொனது (ISRO) ஸ்ரீஹரியகாட்ைாவில் உள்ை சதீஷ் தவான் விண்பவளி டெயத்தில்
இருந்து சிறு பசயற்டகக்யகாள் ஏவுகலத்டத விண்ணில் பசலுத்தவுள்ைது. இது இஸ்யராவால் தயாரிக்கப்பட்ை சிறு
ெற்றும் எடைகுடறந்த வணிக ஏவுகலம் ஆகும்.

✓ 75ஆவது விடுதடல ஆண்டைக்குறிக்கும் வடகயில் விண்பவளியில் பறக்கவிைப்படும் இந்திய நாட்டின் மூவர்ைக்
பகாடிடயயும் அந்த ஏவுகலம் சுெந்துபசல்லும். இந்த ஏவுகலம் EOS–02 என்ற உள்நாட்டியலயய உருவாக்கப்பட்ை
புவி கண்காணிப்பு பசயற்டகக்யகாள் ெற்றும் கியூப்சாட் ஆசாதிசாட் ஆகியவற்டறக் பகாண்டுபசல்லும்; இது,
இந்தியாவின் கிராெப்புறங்களில் உள்ை 75 பள்ளிகடைச் யசர்ந்த 750 பள்ளி ொைவிகைால் உருவாக்கப்பட்ைது.
இந்தச் பசயற்டகக்யகாளில் யதசிய கீதத்துைன் ஒரு சிறப்புப் பாைலும் இைம்பபற்றிருக்கும்.

4. 2022 – ஆகஸ்ட் பைவியல் பகாள்டகக்குழு கூட்ைத்திற்குப் பிறகு பரப்யபா விகிதம் என்ன?
அ. 5.0 %

ஆ. 5.2 %

இ. 5.4 % 

ஈ. 5.75 %
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✓ இந்திய ரிசர்வ் வங்கி (RBI) ஆளுநர் சக்திகாந்த தாஸ் தடலடெயிலான பைவியல் பகாள்டகக்குழு பரப்யபா
விகிதத்டத 50 அடிப்படை புள்ளிகள் உயர்த்தி 5.40 சதவீதொக உயர்த்தியது. பதாைர்ந்து அதிகரித்து வரும் பை
வீக்கத்டத கட்டுப்படுத்த இம்முடிவு எடுக்கப்பட்டுள்ைது. இம்முடிவிற்குப்பிறகு, பரப்யபா விகிதம் பதாற்றுயநாய்க்கு
முந்டதய காலகட்ைத்தில் இருந்த 5.15 சதவீதத்திற்கு யெல் உள்ைது. மூன்று பதாைர்ச்சியான பைவியல் பகாள்டக
கூட்ைங்களில் பரப்யபாவின் ஒட்டுபொத்த உயர்வு 140 அடிப்படை புள்ளிகளுக்குச் பசன்றுள்ைது.

5. டதவாடனச் சுற்றி மிகப்பபரிய இராணுவப் பயிற்சிகடை நைத்திய நாடு எது?
அ. சீனா 
ஆ. இேஷ்யா
இ. இந்தியா
ஈ. கஜகஸ
் தான்

✓ டதவாடனச்சுற்றி சீனா மிகப்பபரிய ராணுவப்பயிற்சிடயத் பதாைங்கியுள்ைது. அப்யபாது சீனாவால் எறிகடைகள்
ஏவப்பட்ைது ெற்றும் யபார் விொனங்கள் ெற்றும் யபார்க்கப்பல்கள் நிடலநிறுத்தப்பட்ைன. அபெரிக்க நாைாளுென்ற
சபாநாயகர் நான்சி பபயலாசியின் டதவான் பயைத்திற்குப் பதிலடியாக இது நைத்தப்பட்ைது. டதவானுக்குச் பசன்ற
முதல் அபெரிக்க உயரதிகாரி பபயலாசி ஆவார். இந்தப் பயிற்சிகள் அதன் விொன தகவல் பகுதி வழியாகச் பசல்லும்
18 பன்னாட்டு வழித்தைங்கடை சீர்குடலக்கும் என்று டதவான் அடெச்சரடவ கூறியது.

6. IUCN ஆனது எவ்வடக பட்ைாம்பூச்சிகடை, ‘அழிந்துவரும் உயிரினங்கள் பட்டியலில்’ யசர்த்துள்ைது?
் ணத்துப்பூச்சி 
அ. அேச வண
ஆ. ெயில் வண
் ணத்துப்பூச்சி
இ. சிவப்பு அதிகாாி வண
் ணத்துப்பூச்சி
ஈ. நீ லன்கள் வண
் ணத்துப்பூச்சி

✓ நாயைாடி இனொன ‘அரச வண்ைத்துப்பூச்சி’டய, இயற்டகப் பாதுகாப்புக்கான பன்னாட்டு ஒன்றியம் ‘அழிந்துவரும்
உயிரினங்கள்’ பிரிவில் பட்டியலிட்டுள்ைது. IUCN ஆனது அரச வண்ைத்துப்பூச்சியின் கிடையினத்டத (Danaus
plexippus) அழிந்துவரும் நிடலயில் யசர்த்துள்ைது; அது அக்கிடையினங்கள் காடுகளில் அழிந்துயபாகும் அபாயத்டத
எதிர்பகாள்வடதக் குறிக்கிறது. வாழ்விை இழப்பு, பூச்சிக்பகால்லி ெற்றும் கடைக்பகால்லி பயன்பாடு ெற்றும் கால
நிடலொற்றம் ஆகியடவ அவ்வண்ைத்துப்பூச்சியின் அழிவுக்கு முதன்டெ அச்சுறுத்தல்கைாக உள்ைன.

7. இந்தியாவில் வருொன வரி நாள் பகாண்ைாைப்படுகிற யததி எது?
அ. ஜூலல.24 
ஆ. ஆகஸ
் ட்.24
இ. மசப்டெ்பா்.24
ஈ. ஜனவாி.24

✓ நாட்டில் வருொன வரி அறிமுகப்படுத்தப்பட்ைடத நிடனவுகூரும் வடகயில், வருொன வரித்துடற ஒவ்யவார்
ஆண்டும் ஜூடல.24ஆம் யததிடய வருொன வரி நாடை அனுசரிக்கிறது. 1857ஆம் ஆண்டு விடுதடலப் யபாரின்
யபாது ஆங்கியலய ஆட்சியால் ஏற்பட்ை இழப்புகடை ஈடுகட்ை, 1860ஆம் ஆண்டு இயத நாளில், சர் யஜம்ஸ் வில்சன்
இந்தியாவில் முதன்முடறயாக வருொன வரிடய அறிமுகப்படுத்தினார். இந்தியாவில் வருொன வரி விதித்து 150
ஆண்டுகள் ஆனடதக் குறிக்கும் வடகயில் கைந்த 2010ஆம் ஆண்டு முதன்முடறயாக வருொன வரி நாள்
பகாண்ைாைப்பட்ைது.
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8. ‘முதலாவது யகயலா இந்திய பபண்கள் வாள்சண்டை லீக்’ நடைபபறும் இைம் எது?
அ. மசன்லன

ஆ. புது தில்லி 

இ. குவாலியா்

ஈ. பாட்னா

✓ முதலாவது யகயலா இந்திய பபண்கள் வாள்சண்டை லீக் சமீபத்தில் புது தில்லியின் தல்கயைாரா உள்விடையாட்டு
அரங்கில் பதாைங்கியது. பபண்களுக்கான யதசிய அைவிலான வாள்வீச்சுப் யபாட்டி இதுயவ முதல்முடறயாகும். 20
ொநிலங்களின் 300–க்கும் யெற்பட்ை பபண்கள் இந்நிகழ்வில் பங்யகற்கின்றனர். யைாக்கியயா ஒலிம்பியன் ெற்றும்
இலக்கு ஒலிம்பிக் யபாடியம் திட்ைம் (TOPS) தைகை வீராங்கடன பவானி யதவியும் இதில் பங்யகற்கிறார்.

9. அண்டெயில், பிரத்யயக, ‘சுற்றுலாக் பகாள்டக – 2021’ஐ அறிமுகப்படுத்திய இந்திய ொநிலம் எது?
அ. தெிழ்நாடு
் ட் 
ஆ. ஜாா்கண
இ. சிக்கிெ்
ஈ. அஸ
் ஸாெ்

✓ ஜார்க்கண்ட் ொநில முதலடெச்சர் யஹெந்த் யசாரன், ‘ஜார்கண்ட் சுற்றுலாக்பகாள்டக–2021’ஐ பவளியிட்ைார்.
இக்பகாள்டகயானது ொநிலத்தின் சுற்றுலாத்துடறடய புத்துயிர் ெற்றும் ெறுசீரடெப்பு பசய்வடத யநாக்கொகக்
பகாண்டுள்ைது. ‘ஜார்கண்ட் சுற்றுலாக்பகாள்டக 2021’ ஆனது ஜார்க்கண்ட் அரசாங்கத்துைன் கூட்ைாக இடைந்து
FICCIஆல் ஏற்பாடு பசய்யப்பட்ைது. இது, 2025ஆம் ஆண்டுக்குள் மிகவும் விரும்பப்படும் சுற்றுலாத் தலங்களில்
ஒன்றாக ஜார்கண்ட் ொநிலத்டத யெம்படுத்துவடத யநாக்கொகக் பகாண்டுள்ைது.

10. காென்பவல்த் விடையாட்டுப் யபாட்டியின் இந்தியக் குழுடவ உற்சாகப்படுத்த, ‘கிரியயட் ஃபார் இந்தியா’ என்ற
பிரச்சாரத்டதத் பதாைங்கியுள்ை நிறுவனம் எது?
அ. இந்திய விலையாட்டு ஆலணயெ் 
ஆ. ரதசிய விலையாட்டு பல்கலலக்கழகெ்
இ. இந்திய இோணுவ விலையாட்டு நிறுவனெ்
ஈ. இந்திய கிாிக்மகட் கட்டுப்பாட்டு வாாியெ்

✓ காென்பவல்த் விடையாட்டுப் யபாட்டியின் இந்தியக் குழுடவ உற்சாகப்படுத்த, ‘இந்தியாவுக்காக உருவாக்கு’ என்ற
பிரச்சாரத்துைன் இந்திய விடையாட்டு ஆடையம் புதிய முயற்சிடயத் பதாைங்கியுள்ைது. பர்மிங்காமில் நடைபபறும்
காென்பவல்த் விடையாட்டுப் யபாட்டியில் 16 பிரிவுகளில் 215 யபர்பகாண்ை இந்திய தைகைப் பிரிவு பங்யகற்க
உள்ைது. அந்தப் பங்யகற்பாைர்கள் #create4India ெற்றும் #cheer4India என்ற யஹஷ்யைக்குகடைப் பயன்படுத்தி
உள்ளீடுகடைச் செர்ப்பிக்குொறு யகட்டுக்பகாள்ைப்பட்ைனர்.

செய்தித்தாள் நடப்பு நிகழ்வுகள்
1. வட்டி விகிதத்டத 0.5% உயர்த்தியது ஆர்பிஐ
பைவீக்கத்டதக் கட்டுப்படுத்தும் யநாக்கில் வங்கிகளுக்கு வழங்கும் குறுகிய கால கைன்களுக்கான வட்டி
விகிதத்டத (பரப்யபா விகிதம்) இந்திய ரிசர்வ் வங்கி (RBI) 0.5% உயர்த்தியுள்ைது. அதன்காரைொக, வீட்டுக்கைன்,
வாகனக்கைன், ொதாந்திர தவடைத் பதாடக உள்ளிட்ைவற்றுக்கான வட்டிடய வங்கிகள் உயர்த்தவுள்ைன.
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நாட்டில் பைவீக்கம் 2 முதல் 6 சதவீதத்துக்குள் இருக்க யவண்டுபென RBI இலக்கு நிர்ையித்துள்ைது. ஆனால்,
கைந்த ஜனவரி ொதம் முதயல பைவீக்கம் 6 சதவீதத்துக்கு அதிகொக உள்ைது. அடதக் கட்டுக்குள் பகாண்டுவரும்
யநாக்கில் பரப்யபா வட்டி விகிதம் ஏற்பகனயவ கைந்த யெ ொதம் முதல் 0.9 சதவீதம் அதிகரிக்கப்பட்டுள்ைது.
1.4 சதவீதம் உயர்வு:
வட்டி விகிதத்டத உயர்த்துவதற்கு நிதிக் பகாள்டக குழுவின் ஆறு உறுப்பினர்களும் ஒருெனதாக ஆதரவு
பதரிவித்தனர். பைவீக்கத்டதக் கட்டுப்படுத்துவதற்காகக் கைந்த யெ ொதத்தில் இருந்து பரப்யபா வட்டி விகிதம் 1.4
சதவீதம் உயர்த்தப்பட்டுள்ைது.
பைவீக்கம்:
பைவீக்கொனது நைப்பு 2022-23-ஆம் நிதியாண்டில் 6.7 சதவீதொக இருக்கும் என RBI கணித்துள்ைது.
நிதியாண்டின் இரண்ைாவது காலாண்டில் பைவீக்கம் 7.1 சதவீதொகவும், மூன்றாவது காலாண்டில் 6.4
சதவீதொகவும் இருக்கும் எனத்பதரிவிக்கப்பட்டுள்ைது.
பபாருைாதார வைர்ச்சி:
நாட்டின் பொத்த உள்நாட்டு உற்பத்தி (GDP) நைப்பு நிதியாண்டில் 7.2 சதவீதொக இருக்கும் என்று RBI
பதரிவித்துள்ைது. நைப்பு நிதியாண்டின் முதல் காலாண்டில் GDP வைர்ச்சி 16.2 சதவீதொகவும், இரண்ைாவது
காலாண்டில் 6.2 சதவீதொக இருக்கும் என்றும் கணிக்கப்பட்டுள்ைது. RBI நிதிக் பகாள்டக குழுவின் அடுத்த கூட்ைம்
பசப்.28 முதல் 30-ஆம் யததி வடர நடைபபறும் என்று அறிவிக்கப்பட்டுள்ைது.

2. குடியரசுத்துடைத்தடலவராக ஜகதீப் தன்கர் யதர்வு
குடியரசுத்துடைத்தடலவர் யதர்தலில் பாஜக தடலடெயிலான யதசிய ஜனநாயக கூட்ைணி யவட்பாைர் ஜகதீப்
தன்கர் (71) பவற்றி பபற்றார். அவர் நாட்டின் 14-ஆவது குடியரசு துடைத்தடலவராக ஆக.11 அன்று பதவியயற்பார்.
இந்தத்யதர்தலில் ெக்கைடவ ெற்றும் ொநிலங்கைடவயில் பொத்தமுள்ை 780 எம்.பி.க்களில் 725 எம்.பி.க்கள்
வாக்களித்தனர். இடதத் பதாைர்ந்து வாக்கு எண்ணிக்டக ொடல 6 ெணிக்கு பதாைங்கியது. ெக்கைடவயில்
பாஜகவுக்கு பபரும்பான்டெ உள்ை நிடலயில், ொநிலங்கைடவயில் அக்கட்சி சார்பில் 91 எம்.பி.க்கள் உள்ைனர்.
இதன் காரைொக ஏற்பகனயவ எதிர்பார்த்தபடி, யதர்தலில் ஜகதீப் தன்கர் பவற்றி பபற்றார். யதர்தலில் வாக்களித்த
725 எம்.பி.க்களில் 528 யபர் (74.36%) ஜகதீப் தன்கருக்கும், 182 யபர் ொர்கபரட் ஆல்வாவுக்கும் வாக்களித்தனர். 15
எம்.பி.க்களின் வாக்குகள் பசல்லாது என அறிவிக்கப்பட்ைது.
கைந்த 1997-ஆம் ஆண்டுக்குப் பிறகு நடைபபற்ற குடியரசுத் துடைத் தடலவர் யதர்தல்களில் அதிக வாக்குகள்
வித்தியாசத்தில் பவற்றி பபற்றவர் ஜகதீப் தன்கர்தான். யெலும், டபயரான் சிங் பெகாவத்துக்குப்பிறகு ராஜஸ்தானில்
இருந்து குடியரசுத்துடைத்தடலவராக யதர்ந்பதடுக்கப்பட்ை இரண்ைாவது நபர் என்ற பபருடெடயயும் ஜகதீப்
தன்கர் பபற்றார்.

3. தடகசால் தமிழர் விருது: ஆர் நல்லகண்ணு யதர்வு!
தமிழ்நாடு அரசின் தடகசால் தமிழர் விருதுக்கு இந்திய கம்யூனிஸ்ட் கட்சியின் மூத்த தடலவரும், விடுதடலப்
யபாராட்ை வீரருொன ஆர் நல்லகண்ணு யதர்வு பசய்யப்பட்டுள்ைார்.
தமிழ்நாட்டிற்கும், தமிழினத்தின் வைர்ச்சிக்கும் ொபபரும் பங்காற்றியவர்டைப் பபருடெப்படுத்தும் வடகயில்,
2021ஆம் ஆண்டு முதல் “தடகசால் தமிழர்” என்ற பபயரில் புதிய விருது தமிழ்நாடு அரசு வழங்கிவருகிறது.
இைம் வயதியலயய பபாதுவாழ்க்டகயில் ஈடுபட்டு, விடுதடலப் யபாராட்ை வீரராகத் தன் இைம் வயடதச் சிடறச்
சாடலயிலும், தடலெடறவு வாழ்க்டகயிலும் கழித்தவரும் ஏடழ எளிய ெக்களுக்காகக் குரல் பகாடுத்து, சமூக
நல்லிைக்கத்திடனயும், சுற்றுச்சூழடலயும் காத்திைத் பதாைர்ந்து பாடுபட்டு வருவதுைன், சிறந்த தன்னலெற்ற
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அரசியல்வாதியாகவும் பணியாற்றி, தமிழ்நாட்டிற்கும் தமிழினத்தின் வைர்ச்சிக்கும் பபரும்பங்களிப்டப அளித்த
தமிழருொன இந்திய கம்யூனிஸ்ட் கட்சியின் மூத்த தடலவர் ஆர் நல்லகண்ணுவுக்கு 2022ஆம் ஆண்டிற்கான
“தடகசால் தமிழர் விருது” வழங்க யதர்வுக் குழுவினரால் ஒருெனதாக முடிவு பசய்யப்பட்ைது.
“தடகசால் தமிழர்” விருதிற்குத் யதர்ந்பதடுக்கப்பட்ை ஆர் நல்லகண்ணுவுக்கு, `10 இலட்சத்துக்கான காயசாடலயும்,
பாராட்டுச்சான்றிதழும், வரும் சுதந்திர நாள் விழாவில் முதல்வர் மு க ஸ்ைாலின் வழங்குவார். 2021ஆம்
ஆண்டுக்கான “தடகசால் தமிழர்” விருது ொர்க்சிய கம்யூனிஸ்ட் கட்சியின் மூத்த தடலவரான N சங்கடரயாவுக்கு
வழங்கப்பட்ைது குறிப்பிைத்தக்கது.

4. புவி கண்காணிப்பு பசயற்டகக்யகாளுைன் இன்று விண்ணில் பாய்கிறது எஸ்எஸ்எல்வி ராக்பகட்
புவிக் கண்காணிப்பு பசயற்டகக்யகாைான இஓஎஸ்-02 உைன் எஸ்எஸ்எல்வி ராக்பகட் ஸ்ரீஹரியகாட்ைாவிலிருந்து
ஞாயிற்றுக்கிழடெ (ஆக.7) விண்ணில் ஏவப்படுகிறது. சிறிய ரக பசயற்டகக்யகாளுக்காக வடிவடெக்கப்பட்ை, எடை
குடறந்த முதலாவது ராக்பகட் திட்ைம் இது என்பது குறிப்பிைத்தக்கது.
தகவல்பதாைர்பு, பதாடலயுைர்வு ெற்றும் வழிகாட்டி பசயற்டகக்யகாள் திட்ைங்கடை இந்திய விண்பவளி ஆராய்ச்சி
நிறுவனம் (இஸ்யரா) பசயல்படுத்தி வருகிறது. அதற்காக, பிஎஸ்எல்வி, ஜிஎஸ்எல்வி வடக ராக்பகட்டுகள் மூலம்
பசயற்டகக்யகாள்கள் விண்ணில் நிடலநிறுத்தப்பட்டு வருகின்றன. இதில் பிஎஸ்எல்வி ராக்பகட் மூலம் 1,750
கியலா வடரயும், ஜிஎஸ்எல்வி ராக்பகட் மூலம் 4,000 கியலா வடர எடைபகாண்ை பசயற்டகக்யகாள்கடை
விண்ணில் பசலுத்த முடியும்.
இந்த நிடலயில், சர்வயதச விண்பவளித் துடறயில் சிறிய பசயற்டகக்யகாள்கடை ஏவுவதற்கான யதடவ
அதிகரித்துள்ைது. இடத கருத்தில்பகாண்டு 500 கியலா வடரயிலான எடை குடறந்த பசயற்டகக்யகாள்கடை
புவியின் தாழ்வட்ை சுற்றுப்பாடதக்கு பகாண்டுபசல்ல சிறியரக எஸ்எஸ்எல்வி ராக்பகட்டுகடை இஸ்யரா புதிதாக
வடிவடெத்துள்ைது. இதன் எடை அதிகபட்சம் 120 ைன்.
இம்முடற அந்த வடக ராக்பகட், இஓஎஸ்-02 (டெக்யராசாட்-2ஏ) பசயற்டகக்யகாளுைன் ஸ்ரீஹரியகாட்ைாவில்
உள்ை முதலாவது ஏவுதைத்தில் இருந்து ஞாயிற்றுக்கிழடெ காடல 9.18 ெணிக்கு விண்ணில் ஏவப்பைவுள்ைது.
அதற்கான 5 ெணியநர கவுன்ட்ைவுன் ஞாயிற்றுக்கிழடெ அதிகாடல 4 ெணிக்கு பதாைங்கியது. இஓஎஸ்-02
பசயற்டகக்யகாைானது 145 கியலா எடைபகாண்ைது. இது கையலார நிலப்பயன்பாடு, ஒழுங்குமுடற, நகர்ப்புற,
கிராெப்புற யெலாண்டெ, பயன்பாைற்ற நிலங்களுக்கான எல்டல வடரபைம் தயாரிப்பு உள்ளிட்ை பணிகளுக்கு
உதவியாக இருக்கும். இதில் உள்ை 2 நவீன யகெராக்கள் மூலம் 6 மீ அைவுக்கு துல்லியொகப் பைம்பிடிக்க முடியும்.
கல்விசார் பசயற்டகக்யகாள்: இதனுைன் ஸ்யபஸ் கிட்ஸ் இந்தியா அடெப்பின்மூலம் ‘ஆசாதிசாட்’ (8 கியலா) எனும்
கல்விசார் பசயற்டகக்யகாளும் விண்ணில் பசலுத்தப்படுகிறது. இச்பசயற்டகக்யகாள் நாடு முழுதும் கிராெங்களில்
உள்ை 75 பள்ளிகடைச் யசர்ந்த ொைவிகள் கூட்டு இடைப்பில் உருவாக்கப்பட்ைது என்பது குறிப்பிைத்தக்கது.

5. யவைாண் ஏற்றுெதி 31% அதிகரிப்பு: ெத்திய அரசு
இந்தியாவின் யவைாண் ெற்றும் பதப்படுத்தப்பட்ை உைவுப்பபாருள்களின் ஏற்றுெதி, நைப்பு நிதியாண்டின் முதல்
மூன்று ொதங்களில் 31 சதவீதம் (7408 மில்லியன் ைாலர்) அதிகரித்துள்ைது என்று ெத்திய அரசு வணிக
நுண்ைறிவு, புள்ளியியல் தடலடெ இயக்ககம் பவளியிட்ை தரவுகளின்படி, யவைாண் ெற்றும் பதப்படுத்தப்பட்ை
உைவுப் பபாருள்களின் ஏற்றுெதி யெம்பாட்டு ஆடையத்தின் ஒட்டுபொத்த ஏற்றுெதி ஏப்ரல்-ஜூன் 2022இல்
7408 மில்லியன் ைாலராக அதிகரித்துள்ைது. கைந்த நிதியாண்டின் இயத காலப்பகுதியில் இது 5663 மில்லியன்
ைாலர்கைாக இருந்தது. ஏப்ரல்-ஜூன் 2022-23-க்கான ஏற்றுெதி இலக்கு 5890 மில்லியன் அபெரிக்க ைாலர்கைாக
நிர்ையிக்கப்பட்டுள்ைது.
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வர்த்தகம் ெற்றும் பதாழிற்துடற அடெச்சகத்தின்கீழ் பசயல்படும் யவைாண்டெ ெற்றும் பதப்படுத்தப்பட்ை உைவுப்
பபாருள்கள் ஏற்றுெதி யெம்பாட்டு ஆடையம் எடுத்த முயற்சிகள் நைப்பு நிதியாண்டின் முதல் காலாண்டில் பொத்த
ஏற்றுெதி இலக்கில் 31 சதவீதத்டத எட்டுவதற்கு உதவியுள்ைன.
வணிக நுண்ைறிவு ெற்றும் புள்ளியியல் தடலடெ இயக்குநரகதின் தரவுகளின்படி, புதிய பழங்கள் ெற்றும்
காய்கறிகள் ஏற்றுெதி 4 சதவீத வைர்ச்சிடயப் பதிவுபசய்துள்ைது. அயதசெயம் பதப்படுத்தப்பட்ை பழங்கள் ெற்றும்
காய்கறிகள் ஏற்றுெதியும் 59.71 சதவீதம் வைர்ச்சியடைந்துள்ைது.
நைப்பு நிதியாண்டின் முதல் காலாண்டில் இடறச்சி, பால் ெற்றும் யகாழிப் பபாருள்களின் ஏற்றுெதி 9.5 சதவிகிதம்
அதிகரித்துள்ைது. பிற தானியங்களின் ஏற்றுெதி 29 சதவீத வைர்ச்சிடயப் பதிவுபசய்துள்ைது. பிற தானியங்களின்
ஏற்றுெதி ஏப்ரல்-ஜூன் 2021-இல் 237 மில்லியன் ைாலரில் இருந்து ஏப்ரல்-ஜூன் 2022-இல் 306 மில்லியன்
ைாலராக அதிகரித்ததாக புள்ளிவிவரங்களில் பதரிவிக்கப்பட்டுள்ைது.

6. 150 பாரம்பரிய இைங்களில் யதசியக் பகாடி பதால்லியல் துடற ஏற்பாடு
சுதந்திர தின விழாடவபயாட்டி ஆக.15-ஆம் யததி 150 பாரம்பரிய சின்னங்கள், இைங்களில் யதசியக் பகாடியயற்ற
இந்திய பதால்லியல் துடற முடிவு பசய்துள்ைது.
இதுகுறித்து பதால்லியல் துடற அதிகாரிகள் கூறியதாவது:
சுதந்திர தின அம்ருத பபருவிழாடவ முன்னிட்டு இந்திய பதால்லியல் துடறயின் கட்டுப்பாட்டில் உள்ை 150
பாரம்பரிய சின்னங்கள், இைங்களில் யதசியக்பகாடி ஏற்றப்படும். பயதபூர் சிக்ரி, யபார்பந்தரில் உள்ை ெகாத்ொ காந்தி
பிறந்த இைம், லக்பனைவில் உள்ை பிரிட்டிொர் காலத்திய குடியிருப்பு, டபஸாபாதின் குலாப்பரி, யவலூர் யகாட்டை,
வாரங்கல் யகாட்டை, சித்ரதுர்கா, அஜந்தா எல்யலாரா குடககள் உள்ளிட்ை இைங்களில் யதசியக்பகாடி
ஏற்றுவதற்கான ஏற்பாடுகடை பதால்லியல் துடற யெற்பகாண்டு வருகிறது. இந்த இைங்கடை மூவண்ைத்தில்
ஒளிரச்பசய்யவும் நைவடிக்டககள் பசய்யப்பட்டு வருகின்றன.
இந்தியாவில் பதால்லியல் துடறயின் கட்டுப்பாட்டில் 3,693 பாரம்பரிய சின்னங்கள், இைங்கள் உள்ைன. சுதந்திர
தின அம்ருத பபருவிழாடவபயாட்டி இந்த இைங்களில் ஆக.5 முதல் 15-ஆம் யததி வடர பார்டவயாைர்கள்
இலவசொகப் பார்டவயிை ெத்திய கலாசார அடெச்சகம் அனுெதி அளித்துள்ைது.
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ோர்?

அ. NITI ஆய ோக் CEO
ஆ. இந்தி க்குடி ரசுத்தலைவோ்
இ. இந்தி ப்பிரதமோ் 
ஈ. நடுவண
் நிதி லமச்சோ்

✓ புது தில்லியில் NITI ஆய ோக்கின் 7ஆவது நிர்வோகக்குழு கூட்டம் பிரதைர் யைோடி தலைலையில் நலடபபற்றது. பிரதைர்
NITI ஆய ோக்கின் அதிகோரபூர்வ தலைவரோக உள்ளோர். இச்சந்திப்பு ைத்தி ைற்றும் ைோநிைங்கள் ைற்றும் யூனி ன்
பிரயதசங்களுக்கு இலடயிைோன ஒத்துலைப்லப உருவோக்குவலத யநோக்கைோகக் பகோண்டுள்ளது. ைோற்றுப்பயிர்கள்,
எண்பெய் வித்துக்கள், பருப்புவலககள் ைற்றும் யவளோண் சமூகங்களின் தன்னிலறலவ எட்டுதல், யதசி கல்விக்
பகோள்லக – பள்ளிக்கல்வியின் அைைோக்கம், யதசி கல்விக் பகோள்லக – உ ர்கல்வியின் அைைோக்கம், நகர்ப்புற
நிர்வோகம் உள்ளிட்டலவ இந்தக் கூட்டத்தின் விவோதப்பபோருளில் இடம்பபற்றது.

2. படைோய்ட் இந்தி

ோலவ அதன் ஆயைோசகரோக நி மித்த ைோநிைம் எது?

அ. உத்தர பிரயதசம் 
ஆ. கோ்நோடகோ
இ. ஒடிஸோ
ஈ. ததலுங்கோனோ

✓ உத்தர பிரயதச ைோநிை அரசோனது படைோய்ட் இந்தி ோவுடனோன புரிந்துெர்வு ஒப்பந்தத்தில் லகப ழுத்திட்டுள்ளது.
உத்தர பிரயதச ைோநிைத்தின் பபோருளோதோரத்லத $1 டிரில்லி ன் அபைரிக்க டோைரோக உ ர்த்துவதற்கோன இைக்லக
அலடவதற்கோன ஆயைோசகரோக படைோய்ட் இந்தி ோலவ அது நி மித்தது. உ ரதிகோரம்பகோண்ட குழுபவோன்றின்
பரிந்துலரயின் அடிப்பலடயில் இந்த முடிவு எடுக்கப்பட்டுள்ளது. Deloitte India நிறுவனம் துலற வோரி ோன ஆய்வுக்கு
பிறகு எதிர்கோை பச ல்திட்டத்லத முன்லவக்கவுள்ளது.

3. சமீப பசய்திகளில் இடம்பபற்ற, ‘யடோனி யபோயைோ வோனூர்தி நிலை

ம்’ அலைந்துள்ள ைோநிைம் எது?

அ. அஸ
் ஸோம்
ஆ. அருணோச்சை பிரயதசம் 
இ. சிக்கிம்
ஈ. யமற்கு வங்கோளம்

✓ அருெோச்சை பிரயதச ைோநிை அரசு இட்டோநகரில் கட்டப்பட்டு வரும் மூன்றோவது வோனூர்தி நிலை த்திற்கு, ‘யடோனி
யபோயைோ வோனூர்தி நிலை ம்’ என்று பப ர்சூட்டியுள்ளது. இது தலைநகரில் உள்ள ஒயர விைோன நிலை ைோகவும்,
போசிகோட் ைற்றும் யதசு விைோன நிலை ங்களுக்குப் பிறகு அருெோச்சை பிரயதச ைோநிைத்தில் அலையும் மூன்றோவது
விைோன நிலை ைோகவும் உள்ளது. அம்ைோநிைத்தின் பைங்குடிகள் பைோழியில், ‘யடோனி’ என்றோல் ‘ஞோயிறு’ என்றும்
‘யபோயைோ’ என்றோல் ‘திங்கள்’ என்றும் பபோருளோகும்.

4. அலனத்து அதிகோரப்பூர்வ விருதுகளுக்கோன பரிந்துலரகலளயும் பபற்றுக்பகோள்ளும் இலெ

தளத்தின் பப ர்

என்ன?
அ. போரத் இலண தளம்

ஆ. இரோஷ்ட்ோி இலண தளம் 

இ. ஆத்மநிோ்போோ் இலண தளம்

ஈ. இந்தி ோ விருதுகள் இலண தளம்

✓ இந்தி

அரசின் பல்யவறு அலைச்சகங்கள்/துலறகள்/முகலைகளின் அலனத்து விருதுகலளயும் ஒயர டிஜிட்டல்
தளத்தின்கீழ் பகோண்டுவருவதற்கோக, இந்தி அரசோங்கத்தோல் பபோதுவோன ‘இரோஷ்ட்ரி புரஸ்கோரம்’ என்னும்

நடப்பு நிகழ்வுகள்
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இலெ தளம் உருவோக்கப்பட்டுள்ளது. இந்தி அரசோங்கத்தோல் நிறுவப்பட்ட பல்யவறு விருதுகளுக்கு தனிநபர்கள்
அல்ைது நிறுவனங்கலளப் பரிந்துலரக்க இந்தத் தளம் உதவும். அண்லையில் அரசோங்கம், ‘வய ோஸ்யரஷ்ட சம்ைோன்’
ைற்றும் ‘பத்ை’ விருதுகளுக்கோன பரிந்துலரகலள வரயவற்றது.

5. இந்தி

ோவின் 14ஆவது குடி ரசுத்துலெத்தலைவரோக யதர்ந்பதடுக்கப்பட்டவர்

ோர்?

அ. ஜகதீ ப் தங்கோ் 
ஆ. மோோ்கதரட் அை்வோ
இ. கை் ோண
் சிங்
ஈ. சிவரோஜ் போட்டீை்

✓ 2022 இந்தி த்துலெக்குடி ரசுத்தலைவர் யதர்தலில் எதிர்க்கட்சி யவட்போளர் ைோர்கபரட் அல்வோலவ யதோற்கடித்து
ஜக்தீப் தங்கர் பவற்றிபபற்றோர். இந்தி ோவின் 14ஆவது இந்தி த்துலெக்குடி ரசுத்தலைவரோக இருக்கும் தங்கர்,
தற்யபோலத இந்தி த்துலெக்குடி ரசுத்தலைவரோக இருக்கும் M பவங்லக ோவைத் ததோடர்ந்து இந்தப் பதவிக்கு
வந்துள்ளோர். ஜனதோ தள அரசில் நோடோளுைன்ற விவகோரங்களுக்கோன இலெ லைச்சரோகப் பணி ோற்றியுள்ள
ஜகதீப் தங்கர், 2019 ஜூலையில் யைற்கு வங்க ஆளுநரோனோர்.

6. இந்தி

ோவில், ‘கோர்கில் பவற்றி நோள்’ பகோண்டோடப்படுகிற யததி எது?

அ. ஜூலை.26 
ஆ. ஜனவோி.26
இ. அக்யடோபோ்.26
ஈ. மோோ்ச்.26

✓ போகிஸ்தோனுக்கு எதிரோன கோர்கில் யபோரின் பவற்றியின் 23ஆவது ஆண்டு நிலறலவக் பகோண்டோடும் வலகயில்,
இந்தி ோ ஒவ்யவோர் ஆண்டும் ஜூலை.26 அன்று ‘கோர்கில் பவற்றி நோலளக்’ பகோண்டோடுகிறது. 1998ஆம் ஆண்டு
எல்லைக்கட்டுப்போட்டுக்யகோடு (LoC) வழி ோக இந்தி எல்லைக்குள் நுலைந்த போகிஸ்தோனி ர்களுக்கு எதிரோக
கோர்கில் யபோர் நலடபபற்றது. 1999 ஜூலை.26 அன்று, போகிஸ்தோன் பலடகள் இந்தி ப் பகுதியிலிருந்து பவளிய ற
யவண்டி கட்டோ த்லத இந்தி இரோணுவம் ஏற்பட்டது.

7. ‘உைக நீரில் மூழ்கும் நிகழ்வுகவைத் தடுத்தல் நோள்’ கலடப்பிடிக்கப்படுகிற யததி எது?
அ. ஜூலை.25 
ஆ. ஆகஸ
் ட்.25
இ. தசப்டம்போ்.25
ஈ. ஜனவோி.25

✓ ‘உைக நீரில் மூழ்கும் நிகழ்வுகலளத் தடுத்தல் நோளோனது’ ஆண்டுயதோறும் ஜூலை.25 அன்று அனுசரிக்கப்படுகிறது.
ஐநோ பபோதுச்சலப இந்நோலள 2021 ஏப்ரலில் அங்கீகரித்தது. ஐநோவின் கூற்றுப்படி, ஆண்டுயதோறும் சுைோர் 236,000
யபர் நீரில் மூழ்கி உயிரிைக்கின்றனர்; அது உைபகங்கிலும் ஒரு பபரி பபோதுச் சுகோதோரப்பிரச்சலன ோக உள்ளது.
உைபகங்கிலும் உள்ள 1 முதல் 24 வ துக்குட்பட்ட குைந்லதகள் ைற்றும் இலளஞர்களின் இறப்புக்கோன முக்கி
கோரெங்களில் நீரில் மூழ்குவதும் ஒன்பறன உள்ளது.

8. ‘போை ரக்ஷோ’ என்ற பச

லில

அறிமுகப்படுத்தி

நடுவண் அலைச்சகம் எது?

அ. ஆ ஷ
ு ் அலமச்சகம் 

ஆ. தபண
் கள் & குழந்லதகள் யமம்போட்டு அலமச்சகம்

இ. சட்டம் & நீ தி அலமச்சகம்

ஈ. சுகோதோர & குடும்பநை அலமச்சகம்

நடப்பு நிகழ்வுகள்
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✓ அகிை இந்தி

ஆயுர்யவத நிறுவனத்தில் (AIIA) சிறோர்களுக்கோன தடுப்பூசி லை த்லத நடுவண் ஆயுஷ் அலைச்சர்
சர்போனந்தோ யசோயனோவோல் திறந்து லவத்தோர். ஆயுர்யவதத்தின்மூைம் சிறோர்களுக்கோன தடுப்பு நைவோழ்வு குறித்து
பபற்யறோரிலடய விழிப்புெர்லவ ஏற்படுத்த, ‘போை ரக்ஷோ’ பச லில யும் அலைச்சர் அறிமுகம் பசய்து லவத்தோர்.
சிறோர்களின் நைம் ைற்றும் யநோப திர்ப்பு ஆற்றலில் ஏற்படும் தோக்கம் குறித்து பபற்யறோர்களிடமிருந்து கருத்துக்கலள
இந்தச் பச லி யசகரிக்கும்.

9. ‘வி

த்தகு இந்தி ோ கோர்கில் ைரோத்தோன் ைற்றும் சுற்றுைோ விைோ, 2022’ஐ நடத்தி

நகரம் எது?

அ. சிம்ைோ
ஆ. மணோைி
இ. கோோ்கிை் 
ஈ. ஸ்ரீநகோ்

✓ இரண்டு நோள் நவடதபறும், ‘ைடோக் சுற்றுைோ விைோ–2022’ கோர்கில் ைோவட்டத்தில் சமீபத்தில் பதோடங்கி து. கோர்கில்
ைோவட்டத்தின் போரம்பரி ம் ைற்றும் கைோச்சோரத்லத உைகுக்கு எடுத்துலரக்கும் வலகயில் பை கைோச்சோர நிகழ்ச்சிகள்
ஏற்போடு பசய் ப்படும். இந்த நிகழ்ச்சியில், ‘வி த்தகு இந்தி ோ கோர்கில் ைரோத்தோன் யபோட்டியும்’ பதோடங்கப்பட்டது.
போரம்பரி உெவரங்குகள், குதிலர யபோயைோ, வில்வித்லத உள்ளிட்ட போரம்பரி விலள ோட்டுகளின் கோட்சிக்கும்
ஏற்போடு பசய் ப்பட்டிருந்தது. வரும் பசப்டம்பரில் ஜோன்ஸ்கோர் திருவிைோ நலடபபறவுள்ளது.

10. தூ

போல் ைற்றும் பதப்படுத்தப்பட்ட போலுக்கு விதிக்கப்பட்டுள்ை சரக்கு ைற்றும் யசலவ வரி (GST) % எவ்வளவு?

அ. 0% 
ஆ. 5%
இ. 12%
ஈ. 18%

✓ தூ

போல் ைற்றும் பதப்படுத்தப்பட்ட போலுக்கு சரக்கு ைற்றும் யசலவகள் வரியில் (GST) முழுலை ோக விைக்கு
அளிக்கப்பட்டுள்ளது என்று அரசு அண்லையில் பதளிவுபடுத்தியுள்ளது. பபட்டியில் அலடக்கப்பட்டலவ தவிர யவறு
வடிவங்களில் விற்கப்படுகிற தயிர் ைற்றும் யைோர் உள்ளிட்ட பிற போல் பபோருட்களுக்கும் GSTஇல் இருந்து விைக்கு
அளிக்கப்படும். உ ர்பவப்பநிலைபகோண்டு பதப்படுத்தப்பட்டு, போக்பகட்டில் அலடக்கப்பட்ட போல் பபோருட்களுக்கு 5%
GST பபோருந்தும்.

செய்தித்தாள் நடப்பு நிகழ்வுகள்
1. சிஎஸ்ஐஆர் முதல் பபண் தலைலை இ க்குநரோக தமிைகத்தின் கலைச்பசல்வி நி ைனம்!
இந்தி ோவின் உ ர்அறிவி ல் பதோழில் ஆரோய்ச்சி ஆய்வு நிறுவனைோன சிஎஸ்ஐஆர்-இன் முதல் பபண் தலைலை
இ க்குநரோக தமிழ்நோட்லடச் யசந்த கலைச்பசல்வி நி மிக்கப்பட்டுள்ளோர்.
நோடு முழுவதும் உள்ள 38 ஆரோய்ச்சி நிறுவனங்களுடன் பச ல்படும் அறிவி ல் ைற்றும் பதோழில்துலற ஆரோய்ச்சி
கூட்டலைப்லப (சிஎஸ்ஐஆர்) வழிநடத்தும் முதல் பபண் தலைலை இ க்குநரோக தமிைகத்லதச் யசர்ந்த மூத்த
விஞ்ஞோனி நல்ைதம்பி கலைச்பசல்வி நி மிக்கப்பட்டோர். தமிழ்நோட்டின் திருபநல்யவலி ைோவட்டத்தில் உள்ள ஒரு
சிறி நகரைோன அம்போசமுத்திரத்தில் அவர் தனது பள்ளிப்படிப்லப தமிழ்வழியில் பயின்றோர்.
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2. ஈரநிைங்கள் - இ ற்லக சுத்திகரிப்பு நிலை ங்கள்!
நிைவோழ் சூைல் ைண்டைத்துக்கும், நீர்வோழ் சூைல் ைண்டைத்துக்கும் இலடய அலைந்துள்ள ஈரநிைங்கள் இ ற்லக
சுத்திகரிப்பு நிலை ங்களோகத் திகழ்கின்றன. இலவ உைகின் பல்லுயிர்த் தன்லைல ப் போதுகோப்பதிலும் முக்கி
பங்கு வகிக்கின்றன.
உைகின் பைோத்தப்பரப்பளவில் 6 சதவீதயை ஈரநிைங்கள் உள்ளன. 40% தோவர & விைங்கின உயிரினங்களுக்கு
இலவ இருப்பிடைோக உள்ளன. கோடுகள் பபருைளவில் கோர்பன்-லட-ஆக்லசடு வோயுலவ உள்ளிழுத்து ஆக்சிஜலன
பவளிய ற்றி புவியின் நுலரயீரைோகச் பச ல்படுகின்றன.
அயதயபோன்று, நீரில் விரவியுள்ள வண்டல் படிவுகள், திண்ை ைோசுக்கலள வடிகட்டி சுத்திகரிக்கும் ஈரநிைங்கலளப்
‘புவியின் சிறுநீரகங்கள்’ (இ ற்லக சுத்திகரிப்பு நிலை ங்கள்) எனைோம். பவள்ளப்பபருக்கின்யபோது நுலரப்பஞ்சு
யபோன்று பச ல்பட்டு அதிகப்படி ோன பவள்ளநீலர உறிஞ்சி போதிப்லபக் குலறப்பதில் ஈர நிைங்கள் முக்கி பங்கு
வகிக்கின்றன.
ஐநோ கருத்துப்படி, கடந்த 50 ஆண்டுகளில் 35% ஈரநிைங்கள் அழிந்துள்ளன. ஈரநிைங்கலளப் போதுகோக்க கடந்த
1971-ஆம் ஆண்டு ஈரோனின் இரோம்சர் நகரில் ஒப்பந்தம் லகப ோப்பைோனது. இதில் 172 நோடுகள் இரோம்சர்
ஒப்பந்தத்லத ஏற்றுக்பகோண்டுள்ளன. இந்த ஒப்பந்தத்தில் கடந்த 1982-ஆம் ஆண்டு பிப்.1-ஆம் யததி இந்தி ோ
லகப ோப்பமிட்டது.
இரோம்சர் ஒப்பந்தப் பட்டி லில் 9 தகுதிகளின் அடிப்பலடயில் யசர்க்கப்படும் ஈரநிைங்கள் சர்வயதச அளவில்
அங்கீகோரம் பபறுகின்றன. உைகில் இதுவலர 2,455 ஈரநிைங்கள் இப்பட்டி லில் யசர்க்கப்பட்டுள்ளன.
இந்தி ோவின் பைோத்தப்பரப்பில் ஈரநிைங்களின் பரவல் 4 .6 சதவீதைோகும். யைற்கு வங்கத்தின் சுந்தரவனக்கோடுகள்
(பரப்பு 4,230 ச.கி.மீ.) இந்தி ோவின் மிகப்பபரி ஈரநிைப்பகுதி ோகும். தமிைகத்திலிருந்து பள்ளிக்கரலெ சதுப்பு
நிைம், கரிக்கிலி பறலவகள் சரெோை ம், பிச்சோவரம் அலை ோத்திக் கோடுகள், மிய ோரத்தின் போைோ சதுப்பு நிைம்,
ைத்தி பிரயதசத்தின் சக் ோசோகர் ஏரி ஆகி 6 ஈரநிைங்கள் இரோம்சர் பட்டி லில் யசர்க்கப்பட்டுள்ளதோக கடந்த
ஜூலை 26-ஆம் யததி அறிவிக்கப்பட்டது.
இலதத்பதோடர்ந்து, கடந்த ஆக.3-ஆம் யததி யகோவோவின் நந்தோ ஏரி, கர்நோடகத்தின் ரங்கண்ெோதிட்டு பறலவகள்
சரெோை ம், ைத்தி
பிரயதசத்தின் சிர்பூர் ஏரி, ஒடி ோ ைகோநதியின் சட்யகோசி ோ பள்ளத்தோக்கு ைற்றும்
தமிைகத்திலிருந்து 6 ஈரநிைங்களும் இப்பட்டி லில் இடம்பபற்றதன்மூைம் இந்தி ோவில் இரோம்சர் அங்கீகோரம் பபற்ற
சதுப்புநிைங்களின் எண்ணிக்லக 64-ஆக உ ர்ந்துள்ளது. பதற்கு ஆசி நோடுகளில் அதிக அளவிைோன இரோம்சர்
ஈர நிைங்கலள இந்தி ோ பபற்றுள்ளது.
ஈர நிைங்களின் வலககள்
இ ற்லக ோக உருவோனலவ
ஆறுகள்

சதுப்பு நிைங்கள்

ஏரிகள்

அலை ோத்திக் கோடுகள்

குளங்கள்

பவளப்போலறகள்

ைனிதரோல் உருவோக்கப்பட்டலவ
நீர்த்யதக்கங்கள்

உப்பளம்

விலளநிைங்கள்

மீன்வளர்ப்புக் குளங்கள்

ைோநிைங்கள் ஈரநிைங்களின் பரப்பு (பெக்யடர்)
குஜரோத் - 34,74,950
ஆந்திர பிரயதசம் - 14,47,133
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உத்தர பிரயதசம் - 12,42,530
யைற்கு வங்கம் - 11,07,097
ைகோரோஷ்டிரம் - 10,14,522
தமிழ்நோடு - 9,02,534
சிறப்பம்சங்கள்
1. வடிகட்டி ோக பச ல்பட்டு நீலரச் சுத்திகரித்தல்
2. வட ைற்றும் குலறவோன ைலைப்பபோழிவு கோைங்களில் நீர்ப்போதுகோப்லப உறுதிபசய்தல்
3. நீர்சுைற்சி, கோர்பன் சுைற்சி ைற்றும் லநட்ரஜன் சுைற்சில த் பதோடர்ந்து இ ங்கச்பசய்தல்
4. பிற சூைல் ைண்டைங்கலளக் கோட்டிலும் ஈரநிை சூைல் ைண்டைங்கள் கூடுதல் ைதிப்புலட ன
5. பல்லுயிர்த்தன்லைல ப் போதுகோத்தல்
6. உெவுச்சங்கிலித்பதோடலர உறுதிபசய்தல்
7. கோைநிலை ைோற்றத்தோல் ஏற்படும் இடர்ப்போடுகலளத் தணித்தல்
8. உள்ளூர் சமூகங்களுக்கு பபோருளோதோர யைம்போட்டுக்கோன வோய்ப்லப வைங்குதல்
9. வைலச பறலவகளுக்கு தங்கும் விடுதிகளோகச் பச ல்படுதல்
10. ைண்ெரிப்லபத் தடுத்தல்
11. பு ல் ைற்றும் சுனோமி யபோன்ற கடயைோரப் யபரிடர் போதிப்லப தணிப்பதில் அலை ோத்திக் கோடுகள் முக்கி ப் பங்கு
வகிக்கின்றன.
எதிர்பகோள்ளும் அச்சுறுத்தல்கள்...
1. கழிவுநீர் பவளிய ற்றத்தோல் ஏற்படும் ைோசுபோடு
2. அ ல் இனத்தோவரங்கள் ைற்றும் விைங்குகளின் பரவல்
3. ஆக்கிரமிப்பு நடவடிக்லககள்
4. கட்டட இடிபோட்டு கழிவுகள் ைற்றும் குப்லபகள் பகோட்டப்படுதல்
5. ஈரநிைங்களில் வோழும் உயிரினங்கலள யவட்லட ோடுதல்
6. நீர்நிலையின் யைற்பரப்பில் போசி படர்தல்
7. அதிகளவிைோன மீன்பிடிப்பு
8. கடல் நீரின் பவப்பநிலை அதிகரிப்போல் பவளப்போலறகள் சிலதவலடதல்
தமிழ்நோட்டின் ஈரநிைங்கள் (இரோம்சர் பட்டி லில்)
1. யகோடி க்கலர பறலவகள் சரெோை ம், நோகப்பட்டினம் - 38,500 பெக்யடர்
2. பள்ளிக்கரலெ சதுப்புநிைம், பசன்லன - 1,248 பெக்யடர்
3. கரிக்கிலி பறலவகள் சரெோை ம், பசங்கல்பட்டு - 58 பெக்யடர்
4. பிச்சோவரம் அலை ோத்திக் கோடுகள், கடலூர் - 1,479 பெக்யடர்
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5. கூந்தன்குளம் பறலவகள் சரெோை ம், திருபநல்யவலி - 72 பெக்யடர்
6. யவடந்தோங்கல் பறலவகள் சரெோை ம், பசங்கல்பட்டு - 40 பெக்யடர்
7. யவம்பனூர் ஈரநிைம், கன்னி ோகுைரி - 20 பெக்யடர்
8. பவள்யளோடு பறலவகள் சரெோை ம், ஈயரோடு - 77 பெக்யடர்
9. உத ைோர்த்தோண்டபுரம் பறலவகள் சரெோை ம், திருவோரூர் - 44 பெக்யடர்
10. ைன்னோர் வலளகுடோ உயிர்க்யகோளக்கோப்பகம், இரோைநோதபுரம் - 52,672 பெக்யடர்
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1.

`4.3 இலட்சம் க ோடி மதிப்புள்ள 5G அலலக் ற்லை ளின் ____Ghz-க் ோன இந்தியோவின் மி ப்பெரிய
அலலக் ற்லை ஏலம் சமீெத்தில் ப ோடங்கியது.
அ. 1.2 ஜிகாஹொ்ட்ஸ
்
ஆ. 12 ஜிகாஹொ்ட்ஸ
்
இ. 7.2 ஜிகாஹொ்ட்ஸ
்
ஈ. 72 ஜிகாஹொ்ட்ஸ
் 

✓ `4.3 இலட்சம் க ோடி மதிப்பிலோன 72 ஜி ோபெர்ட்ஸ் 5ஜி அலலக் ற்லை ளுக் ோன இந்தியோவின் மி ப்பெரிய
அலலக் ற்லை ஏலம் சமீெத்தில் ப ோடங்கியது. ரிலலயன்ஸ் ஜிகயோ, ெோரதி ஏர்படல், க ோடகெோன் ஐடியோ மற்றும்
ப ௌ ம் அ ோனியின் அ ோனி நிறு னத்தின் ஒரு பிரிவு 5ஜி அலலக் ற்லை ஏலத்தில் ெங்க ற்கின்ைன. ெல்க று
ோழ் (600 பம ோ பெர்ட்ஸ், 700 பம ோ பெர்ட்ஸ், 800 பம ோ பெர்ட்ஸ், 900 பம ோ பெர்ட்ஸ், 1800 பம ோ
பெர்ட்ஸ், 2100 பம ோ பெர்ட்ஸ், 2300 பம ோ பெர்ட்ஸ்), இலட (3300 பம ோ பெர்ட்ஸ்) மற்றும் உயர் (26
ஜி ோபெர்ட்ஸ்) அலல ரிலச ளில் அலலக் ற்லை ஏலம் நடத் ப்ெடுகிைது.

2. உலகின் ெரெரப்ெோன மு

ல் இருெது

ோனூர்தி நிலலயங் ளின் ACI ெட்டியலில் 13ஆம் இடத்தில் உள்ள இந்திய

ோனூர்தி நிலலயம் எது?
அ. இந்திரா காந்தி பன்னாட்டு வானூா்தி நிலையம், புது திை்ைி 
ஆ. ஹென்லன பன்னாட்டு வானூா்தி நிலையம்
இ. ெத்ரபதி ெிவாஜி பன்னாட்டு வானூா்தி நிலையம், மும்லப
ஈ. ஹகம்பபஹகௌடா பன்னாட்டு வானூா்தி நிலையம், ஹபங்களூரு

✓ ஏர்கெோர்ட்ஸ் வுன்சில் இன்டர்கநஷனல் (ACI) உலகின் ெரெரப்ெோன மு ல் 20 விமோன நிலலயங் ளின் ெட்டியலல
ப ளியிட்டுள்ளது. ெோர்ட்ஸ்ஃபீல்ட்-ஜோக்சன் அட்லோண்டோ ென்னோட்டு ோனூர்தி நிலலயம் இந்தப் பட்டியலில்
முதலிடத்தில் உள்ளது. அவ்வானூர்தி நிலையம் அமெரிக்காவில் உள்ளது. பட்டியலின் முதல் ஏழு வானூர்தி
நிலையங்களும் அபமரிக் ோவில் அலமந்துள்ளது ோன். மு ல் 20 ோனூர்தி நிலலயங் ள், 2021இல், உல ளோவிய
கெோக்கு ரத்தில் 19 ச வீ த்திலனக் ப ோண்டுள்ளன. புது தில்லியில் உள்ள இந்திரோ ோந்தி ென்னோட்டு ோனூர்தி
நிலலயம் இந் ப் ெட்டியலில் 13ஆ து இடத்ல ப் பிடித்துள்ளது.

3. இந்திய ரோணு

த்திற்கு உள்நோட்டிகலகய உரு ோக் ப்ெட்ட விலர ோ எதிர்விலனயோற்றும் கெோர்
ழங்கிய நிறு னம் எது?

ோ னத்ல

அ. TATA அதிநவீ ன அலமப்பு 
ஆ. பாரத் மின்னணு நிறுவனம்
இ. ெிந்துஸ
் தான் ஏபராநாட்டிக்ஸ
் ைிட்
ஈ. DRDO

✓ TATA அட் ோன்ஸ்டு சிஸ்டம்ஸ் ஆனது இந்திய இரோணு த்திற்கு உள்நோட்டிகலகய உரு ோக் ப்ெட்ட விலர ோ
எதிர்விலனயோற்ைக் கூடிய கெோர் ோ னத்ல
ழங்கியுள்ளது. இந் ரோணு
ோ னங் ள் அலனத்து ோனிலல
மற்றும் அலனத்து நிலப்ெரப்பு ளிலும் க சத்தின் கெோர்த்திைலன அதி ரிக்கும். கமலும் கமம்ெட்ட ெோது ோப்லெ இது
ழங்கும். இவ் ோ னத்தின் அறிமு ம், இந்திய ரோணு த்தின் பசயல்ெோட்டுத் திைலன பமன்கமலும் கமம்ெடுத்தும்
என்று கூைப்ெடுகிைது.
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ல்லீரல் அழற்சி நோளுக் ோனக் ருப்பெோருள் என்ன?

அ. Leaving No one Behind.
ஆ. Hepatitis can’t wait. 
இ. One dies every 30 seconds.
ஈ. Ramping up Healthcare.

✓ உல

ல்லீரல் அழற்சி நோளோனது ஒவ்க ோர் ஆண்டும் ஜூலல.28 அன்று ல்லீரல் அழற்சியின் ோக் ம் குறித்
விழிப்புணர்ல ஏற்ெடுத்துகிைது. “Hepatitis can’t wait - ல்லீரல் அழற்சி ோத்திரோது” என்ெது நடப்பு 2022ஆம்
ஆண்டில் ரும் உல
ல்லீரல் அழற்சி நோளுக் ோனக் ருப்பெோருள் ஆகும். ல்லீரல் அழற்சி ப ோடர்ெோன கநோயோல்
ஒவ்ப ோரு 30 வினோடிக்கும் ஒரு ர் இைக்கிைோர்.

✓

ல்லீரல் அழற்சி B தீநுண்மத்ல (HBV) ண்டுபிடித்து, அந் த் தீநுண்மத்திற்கு கநோய் ண்டறி ல் ெரிகசோ லன
மற்றும் டுப்பூசிலய உரு ோக்கிய கநோெல் ெரிசு பெற்ை அறிவியலோளர் டோக்டர் ெோரூச் பிளம்பெர்க்கின் பிைந் நோள்
என்ெ ோல் ஜூலல.28ஆம் க தி க ர்ந்ப டுக் ப்ெட்டது.

5. 2022 - உல

இலளகயோர் திைன் ள் நோளுக் ோனக் ருப்பெோருள் என்ன?

அ. Transforming Youth Skills for the Future 
ஆ. Reimagining Youth Skills Post Pandemic
இ. Learning to Learn for Life and Work
ஈ. Skills Development to Improve Youth Employment

✓ 2014ஆம் ஆண்டு ஐநோ பெோதுச்சலெயின் கெரறிவிப்பிற்குப் பிைகு ஒவ்க ோர் ஆண்டும் ஜூலல.15ஆம் க தி அன்று
உல இலளகயோர் திைன் ள் நோள் ப ோண்டோடப்ெடுகிைது. “Transforming Youth Skills for the Future” என்ெது நடப்பு
2022ஆம் ஆண்டில் ரும் உல இலளகயோர் திைன் ள் நோளுக் ோனக் ருப்பெோருளோகும். க லல ோய்ப்பு, நல்ல
க லல மற்றும் ப ோழில்முலனவு ஆகிய ற்றுக் ோன திைன் ளுடன் இலளகயோர் லள உரு ோக்கு ல
கநோக் மோ க் ப ோண்டு இந் நோள் ப ோண்டோடப்ெடுகிைது.

6. ‘உல

இயற்ல ெோது ோப்பு நோள்’ ப ோண்டோடப்ெடுகிை க தி எது?

அ. ஜூலை.28 
ஆ. ஜனவாி.28
இ. அக்படாபா்.28
ஈ. மாா்ெ்.28

✓ இயற்ல

ளங் ளின் முக்கியத்து ம் குறித்து மக் ளிலடகய விழிப்புணர்ல ஏற்ெடுத்து ற் ோ ஒவ்க ோர்
ஆண்டும் ஜூலல.28ஆம் க தியன்று உல இயற்ல ெோது ோப்பு நோள் ப ோண்டோடப்ெடுகிைது. “Forests and
Livelihoods: Sustaining People and Planet” என்ெது நடப்பு 2022ஆம் ஆண்டில் ப ோண்டோடப்ெட்ட உல இயற்ல
ெோது ோப்பு நோளுக் ோனக் ருப்பெோருளோகும். IUCN ஆனது மனி நட டிக்ல ள் மற்றும் சுற்றுச்சூழலில் அ ற்றின்
ோக் த்ல க் ண் ோணித்து ருகிைது.

7. சதுப்புநில சுற்றுச்சூழலலக்

ோப்ெ ற் ோன உல நோள் லடப்பிடிக் ப்ெடுகிை க தி எது?

அ. ஜூலை.26 

ஆ. ஆகஸ
் ட்.26

இ. ஹெப்டம்பா்.26

ஈ. ஜனவாி.26
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✓ சதுப்புநில சுற்றுச்சூழலலப் ெோது ோப்ெ ற் ோன உல

நோள் ஒவ்க ோர் ஆண்டும் ஜூலல.26ஆம் க தி அன்று
ப ோண்டோடப்ெடுகிைது. னித்து ம் மிகுந் சுற்றுச்சூழலலமப்ெோன சதுப்புநிலங் ளின் முக்கியத்து த்ல ப் ெற்றிய
விழிப்புணர்ல ஏற்ெடுத்து ல இந் நோள் கநோக் மோ க் ப ோண்டுள்ளது. இந் உல நோள், 2015ஆம் ஆண்டில்
ஐநோ ல்வி, அறிவியல் மற்றும் லோச்சோர அலமப்பின் (UNESCO) பெோது தீர்மோனத்தினோல் ஏற்றுக்ப ோள்ளப்ெட்டது.

8. இங்கிலோந்தின் லீபசஸ்டர் கிரிக்ப

ட் லம ோனத்திற்கு எந் இந்திய கிரிக்ப ட் வீரரின் பெயர் சூட்டப்ெட்டுள்ளது?

அ. கபிை் பதவ்
ஆ. சுனிை் கவாஸ
் கா் 
இ. ெெ்ெின் ஹடண
் டுை்கா்
ஈ. மபகந்திர ெிங் பதானி

✓ இங்கிலோந்தின் லீபசஸ்டர் கிரிக்ப ட் லம ோனத்திற்கு இந்திய கிரிக்ப ட் வீரரும், முன்னோள் க ப்டனுமோன சுனில்
ோஸ் ரின் பெயர் சூட்டப்ெட்டுள்ளது. 10,000 ரன் லள எடுத் மு ல் கிரிக்ப ட் வீரர் மற்றும் அதி ச ம் (34)
அடித் ர் என்ை சோ லனலயயும் அ ர் ெலடத்துள்ளோர். 1983 உல க்க ோப்லெலய ப ன்ை இந்திய அணியிலும்
அ ர் இடம்பிடித்திருந் ோர். ஐக்கிய அபமரிக் ோவின் (USA) ப ன்டக்கி ெகுதியில் சுனில்
ோஸ் ர் பெயரில் மற்பைோரு
லம ோனம் அலமந்துள்ளது.

9. ‘ஹிம் டிகரோன்-ஏ-க

ோன்’ என்ை திட்டத்ல அறிமு ப்ெடுத்திய இந்திய ஆயு ப்ெலட எது?

அ. இந்திய வான்பலட
ஆ. இந்திய கடற்பலட
இ. இந்திய இராணுவம் 
ஈ. இந்திய கடபைார காவை்பலட

✓ இந்திய டிகரோன் கூட்டலமப்புடன் இலணந்து, ‘ஹிம் டிகரோன்-ஏ-க ோன்’ என்ை திட்டத்ல இந்திய இரோணு ம்
ப ோடங்கியுள்ளது. இந் த் திட்டம் ப ோழிற்துலை, ல்வியோளர் ள், பமன்பெோருள் உரு ோக்குநர் ள் மற்றும் டிகரோன்
உற்ெத்தியோளர் ள் உட்ெட அலனத்து ெங்கு ோரர் லளயும் ஒன்றிலணக்கிைது.

✓ இந்தியோவின் டிகரோன் சூழலலமப்புக் ோன இந்திய இரோணு த்தின் இந்
சிைந்

ஆ ரவு, ‘உல ளவில் கிலடக்கும்
ற்லை’விட, ‘உள்நோட்டில் கிலடப்ெது கமலோனல ’ என்ை ப ோள்ல யின் அடிப்ெலடயில் அலமந்துள்ளது.

10. ‘புது தில்லி ென்னோட்டு நடு

ர் லமயத்தின்’ புதிய பெயர் என்ன?

அ. பாரத் பன்னாட்டு நடுவா் லமயம்
ஆ. இந்திய பன்னாட்டு நடுவா் லமயம் 
இ. பிரதமா் நடுவா் லமயம்
ஈ. ஆத்மநிா்பா் நடுவா் லமயம்

✓ நடு ணரசு, மக் ளல யில், ‘புது தில்லி ென்னோட்டு நடு ர் லமயம் (திருத் ) மகசோ ோ, 2022’ஐ முன்ல த் து. புது
தில்லி ென்னோட்டு நடு ர் லமயச் சட்டம், 2019ஐ திருத் , சட்ட அலமச்சர் கிரண் ரிஜ்ஜு மகசோ ோல முன்ல த் ோர்.
இது ந ர அளவிலோன கநோக் த்திற்குப்ெதிலோ , ெரந் நோடு அளவிலோன கநோக் த்ல
ழங்கு ற் ோ , அந்நடு ர்
லமயத்ல , ‘இந்திய ென்னோட்டு நடு ர் லமயம்’ என மறுபெயரிட எண்ணுகிைது.
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செய்தித்தாள் நடப்பு நிகழ்வுகள்
1. ப ோந் ல அ ழோய்வில் 74 சூது ெ ள மணி ள் ண்படடுப்பு
ப ோந் ல அ ழோய்வில் முதுமக் ள் ோழிக்குள் 74 சூது ெ ள மணி ள் ண்படடுக் ப்ெட்டுள்ளன.
சி
ங்ல மோ ட்டம், திருப்பு னம் அருக கீழடி, அ ரம், ப ோந் ல , மணலூர் ஆகிய ெகுதி ளில் எட்டோம் ட்ட
அ ழோய்வுப்ெணி ள் நலடபெற்று ருகின்ைன. ப ோந் ல யில் நலடபெற்று ரும் அ ழோய்வுப் ெணியில் இது லர
57 முதுமக் ள் ோழி ள் எடுக் ப்ெட்டுள்ளன. அ ற்றுள் ஒரு ோழியினுள் அடர்சி ப்பு நிைமுலடய 74 சூது ெ ள
மணி ள் உள்ளன. ெழங் ோலத்தில் இைந் ர் லள ோழியுனுள் ல த்து புல க்கும்கெோது, அ ர் ள் ெயன்ெடுத்திய
பெோருள் லளயும் ல த்து புல ப்ெது
ழக் ம். அந் ல யில், ற்கெோது ண்படடுக் ப்ெட்டுள்ள சூது ெ ள
மணி ளும் ல க் ப்ெட்டிருக் லோம். இல அலனத்தும் 3 பசமீ நீளமுள்ள ெ ளமணி ள். இ லன இைந் ர்
மோலலயோ அணிந்திருக் லோம் என ப ோல்லியலோளர் ள் ப ரிவித் னர்.

2. பசஸ் ஒலிம்பியோட் நிலைவு: 17 இந்தியர் ளுக்கு ெ க் ம்
மோமல்லபுரத்தில் நடந் 44ஆ து பசஸ் ஒலிம்பியோட் கெோட்டியில் பமோத் ம் 17 இந்தியர் ள் ெ க் ம் ப ன்றுள்ளனர்.
இதில் 2 கெருக்கு னிநெர் ங் ம், ஒரு ப ள்ளி, லோ 4 ப ண் லம், அணி ள் சோர்பில் 10 கெருக்கு ப ண் லம்
என 17 ெ க் ங் ள் அடங்கும்.
மிழ்நோடு அரசு, சர் க ச பசஸ் கூட்டலமப்பு (FIDE), அகில இந்திய பசஸ் கூட்டலமப்பு (AICFI) சோர்பில் `100 க ோடி
பசலவில் பசஸ் ஒலிம்பியோட் கெோட்டி ள் மோமல்லபுரம் கெோர் ெோயிண்ட் பஷரட்டன் கெோட்டலில் டந் ஜூலல
28ஆம் க தி ப ோடங்கியது.
ஓென் பிரிவில் 187, ம ளிர் பிரிவில் 162 நோடு லளச் கசர்ந் ஈராயிரத்துக்கும் கமற்ெட்ட வீரர், வீரோங் லன ள்
ெங்க ற்ைனர். பமோத் ம் 11 சுற்று ஆட்டங் ள் நலடபெற்ைன. நிலைவு நோளோன பசவ் ோய்க்கிழலம 11-ஆம் சுற்று
ஆட்டங் ள் ெரெரப்ெோ நலடபெற்ைன. ஓென் பிரிவில் உஸ்பெகிஸ் ோன், ஆர்மீனியோ, இந்திய பி அணி ள் முலைகய
ங் ம், ப ள்ளி, ப ண் லம் ப ன்ைன.
ம ளிர் பிரிவில் உக்லரன், ஜோர்ஜியோ, இந்திய ஏ அணி ள் முலைகய ங் ம், ப ள்ளி, ப ண் லம் ப ன்ைனர்.
இந்திய பி, ஏ அணி ளுக்கு ப ண் லம்:
இந்திய பி அணியில் அதிென், குக ஷ், பிரக்ஞோனந் ோ, நிெோல் சரீன், பரௌனக் சத் ோனி இடம்பெற்றிருந் னர்.
இந்திய ம ளிர் ஏ அணியில் ெரி ோ துகரோண ல்லி, ப ோகனரு ெம்பி, ஆர் ல ஷோலி, ெக்தி குல் ர்னி, ோன்யோ
சச்க வ் இடம் பெற்றிருந் னர். அ ர் ள் அலன ருக்கும் ப ண் லப்ெ க் ங் ள் ழங் ப்ெட்டன.
குக ஷ், நிெோல் சரீனுக்கு ங் ம்:
விலளயோட்டு வீரர் ளின் ப ற்றி, கரட்டிங் அடிப்ெலடயில் ழங் ப்ெடும் னிநெர் ெ க் ங் ளில் இந்திய இளம்
வீரர் ள் டி குக ஷ், நிெோல் சரீன் ஆகிகயோர் ங் ம் ப ன்ைனர். ஏ அணி வீரர் அர்ஜுன் எரில சி ப ள்ளியும் பி
அணி வீரர் பிரக்ஞோனந் ோ ப ண் லமும் ப ன்ைனர். ம ளிர் பிரிவில் ோன்யோ சச்க வ், திவ்யோ க ஷ்முக், ஆர்
ல ஷோலி ப ண் லம் ப ன்ைனர்.

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

ஸ்டோலின் அறிவிப்பு

ஒலிம்பிக் கெோட்டி ளில் ெ க் ம் ப ல்லும் ல யில் விலளயோட்டு வீரர் லள உரு ோக் , `25 க ோடியில் ஒலிம்பிக்
ங் க ட்லட திட்டம் பசயல்ெடுத் ப்ெடும் என்று மு ல் ர் மு ஸ்டோலின் அறிவித் ோர்.
ஒலிம்பிக் ங் க ட்லட: மிழ்நோட்டில் உல த் ரம் ோய்ந் விலளயோட்டு வீரர் ள், ஒலிம்பிக் ெ க் ங் ள்
ப ல்க ோலர உரு ோக்கும் பெோருட்டு “ஒலிம்பிக் ங் க ட்லட” என்ை திட்டம் `25 க ோடியில் நலடமுலைப்ெடுத்
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-ப்ெடவுள்ளது. இ ன்ெடி, ஐம்ெது விலளயோட்டு வீரர் ள் க ர்வுபசய்யப்ெட்டு, நோன்கு ஆண்டு ளில் அ ர் ளின்
திைன் லள கமம்ெடுத் `60 க ோடி பசலவுபசய்யப்ெடும்.
இந்தியோவின் மு ல் சர் க ச மோஸ்டர் ஆகரோனுக்கு ப ௌர ம்
பசஸ் ஒலிம்பியோட் நிலைவு விழோவில், இந்தியோவின் மு ல் பசஸ் சர் க ச மோஸ்டர் மோனு ல் ஆகரோன்
ப ௌரவிக் ப்ெட்டோர்.

4. 44ஆ து பசஸ் ஒலிம்பியோட் நிலைவு: ெங்க ரியிடம் FIDE ப ோடி ஒப்ெலடப்பு
சர் க ச பசஸ் கூட்டலமப்பின் ப ோள்ல விளக் ப்ெோடலுடன் 44ஆ து பசஸ் ஒலிம்பியோட் விழோ நிலைவுபெற்ைது.
அ லனத் ப ோடர்ந்து பசஸ் கெோட்டியின் அலடயோளமோ
ப ோண்டு ரப்ெட்ட தீப்ெந் ம் அலணக் ப்ெட்டது.
முன்ன ோ சர் க ச பசஸ் கூட்டலமப்பின் ப ோடி ெங்க ரி நோட்டிடம் ஒப்ெலடக் ப்ெட்டது. 45ஆ து பசஸ்
ஒலிம்பியோட் கெோட்டி ெங்க ரியில் நலடபெைவுள்ளது.

5. திைலமயோன லலலமத்து

திட்டம்

2022 ஜுலலயில், இந்திய ோன்ெலட, எகிப்திய ோன்ெலடயுடன் இலணந்து, ல கரோ கமற்கு ோன்ெலட ளத்தில்
உள்ள ஆயு ப்ெள்ளியில் ஒருமோ ோல கூட்டுப்ெயிற்சியில் ஈடுெட்டன. இருநோட்டுப் ெலட ளின் கெோர் ோனூர்தி ளு
-க்கு இலடகய, மு ன்முலையோ இக்கூட்டுப்ெயிற்சி நடத் ப்ெட்டது. இந்திய ோன்ெலடயின், கெோர் ந்திர உத்தி ள்
மற்றும் ோன்ெலட கெோர் ந்திர கமம்ெோட்டு நிறு னத்தின் மூன்று சுக ோய்-30 ர MKI ோனூர்தி ள் இதில்
இடம்பெற்ைன. கமலும், கெோர் ோனூர்தி ளின் ெயிற்றுவிப்ெோளர் அறு ர் நி ழ்ச்சியில் ெங்க ற்ைனர்.

நடப்பு நிகழ்வுகள்

5

விண்மீன்.காம்
1. அண்மைச் செய்திகளில் இடம்செற்ற V பிரணவ் என்பாருடன் ச

2022

ஆகஸ்ட்

11

ொடர்புடடய விடையொட்டு எது?

அ. துப்பாக்கி சுடுதல்
ஆ. சதுரங்கம் 
இ. பளு துூக்குதல்
ஈ. தடகளம்

✓ சென்டைடயச் செர்ந் செஸ் வீரர் V பிரணவ் ருசேனியொவில் நடந் செொட்டியில் செற்றிசெற்று இந்தியொவின்
75ஆெது கிரொண்ட்ேொஸ்டர் ஆைொர். 15 ெய ொை அெர், ருசேனியொவில் உள்ை டெயொ ேொரில் நடந் லிம்பீடியொ
ஓெனில் ைது மூன்றொெது ேற்றும் இறுதி GM சநறிடயப்செற்று கிரொண்ட்ேொஸ்டர் ெட்டத்ட சென்றொர். அெர் 9
சுற்றுகளிலிருந்து ஏழு புள்ளிகள் செற்று செொட்டிடய நிடறவு செய் ொர். பிரணவ், மிழ்நொட்டின் இருெத்ச ழொெது
கிரொண்ட்ேொஸ்டர் ஆெொர்.

2. உலகின் மிகவுயரேொை இரயில்செ ெொலம் அடேந்துள்ை இந்திய ேொநிலம்/யூனியன் பிரச

ெம் எது?

அ. சிக்கிம்
ஆ. ஜம்மு–காஷ்மீ ா் 
இ. அருணாச்சல பிரததசம்
ஈ. அஸ
் ஸாம்

✓ ஜம்மு–கொஷ்மீரில் அடேந்துள்ை செைொப் ெொலம் உலகின் மிகவுயரேொை இரயில்ெொலேொகும். உலகின் மிகவுயரேொை
இந் இரயில்செ ெொலத்தின் எஃகு ெடைவு கடந் ஆண்டு கட்டி முடிக்கப்ெட்டது; அச செடையில் சேம்ெொலத் ைம்
கட்டி முடிக்கப்ெடவுள்ைது. செைொப் இரயில்செ ெொலத்தின் சேல் ைம் செொன்னிடணப்புடன் கட்டி முடிக்கப்ெடும்
செொது அது உலகின் மிகவுயரேொை இரயில் ெொலத்திற்கொை ெொ டைடய எட்டும்.

3. அண்மைச் செய்திகளில் இடம்செற்ற ேனிஷொ கல்யொண் என்பாருடன் ச

ொடர்புடடய விடையொட்டு எது?

அ. மட்டடப்பந்து
ஆ. கால்பந்து 
இ. குத்துச்சண
் டட
ஈ. பளு துூக்குதல்

✓ ேனிஷொ கல்யொண் ேற்றும் சுனில் செத்ரி ஆகிசயொர் முடறசய AIFF’இன் சிறந் ேகளிர் ேற்றும் ஆடெர் கொல்ெந்து
வீரொங்கடை ேற்றும் வீரரொக ச ர்வுசெய்யப்ெட்டைர். ெர்ெச ெ அரங்கில் ற்செொது விடையொடிக்சகொண்டிருக்கும்
வீரர்கள் அதிக சகொல் அடித் ெர்களில் மூன்றொமிடத்தில் உள்ைொர் இெர். கடந் 2007இல் மு ன்மு லில் சிறந்
வீரர் ஆைொர். அடுத்து 2011, 2013, 2014, 2017, 2018–19, ற்செொது 2021–22 எை சேொத் ம் 7 முடற சிறந் வீரரொக
ச ர்வுசெய்யப்ெட்டொர். ேனிஷொ கல்யொண், கடந் சீெனுக்கொை ‘செண்களுக்கொை ஆண்டின் சிறந் ெைர்ந்துெரும்
கொல்ெந்து வீரொங்கடை’ விருட சென்றிருந் ொர்.

4. 2022 – உலக உயிரி எரிசெொருள் நொள் சகொண்டொடப்ெடுகிற ச

தி எது?

அ. ஆகஸ
் ட்.8
ஆ. ஆகஸ
் ட்.10 
இ. ஆகஸ
் ட்.12
ஈ. ஆகஸ
் ட்.14

நடப்பு நிகழ்வுகள்

1

விண்மீன்.காம்

2022

ஆகஸ்ட்

11

✓ உயிரி எரிசெொருளின் முக்கியத்துெத்ட எடுத்துடரக்கும் ெடகயில் ஆண்டுச ொறும் ஆக.10 அன்று ‘உலக உயிரி
எரிசெொருள் நொள்’ சகொண்டொடப்ெடுகிறது. 1893ஆம் ஆண்டு இச நொளில், சஜர்ேன் கண்டுபிடிப்ெொைர் ெர் ருடொல்ப்
டீெல் ைது டீெல் இயந்திரத்ட கடடல எண்சணய் சகொண்டு செற்றிகரேொக இயக்கிைொர்.

✓ விலங்குகளின் கழிவுகள், ெொசிகள், ச ொழிற்ெொடலகள் ேற்றும் செைொண் கழிவுகளிலிருந்து உயிரி–எரிசெொருள்கள்
யொரிக்கப்ெடுகின்றை. புட ெடிெ எரிசெொருட்கடைப் செொலல்லொேல், அடெ குறுகிய கொலத்தில் உற்ெத்தி
செய்யப்ெடுகின்றை. சேலும் திரெம் அல்லது ெொயு ெடிவில் அடெ கிடடக்கப் செறுகின்றை. அடெ சுற்றுச்சூழலுக்கு
உகந் டெ, புதுப்பிக்கத் க்கடெ ேற்றும் ேக்கும் ன்டே சகொண்டடெ. செட்சரொலியம் ேற்றும் இயற்டக எரிெொயு
அடேச்ெகம் ேற்றும் சுற்றுச்சூழல், ெைம் ேற்றும் கொலநிடல ேொற்ற அடேச்ெகம், கடந் 2015ஆம் ஆண்டுக்குப் பிறகு
உலக உயிரி எரிசெொருள் நொடைக் சகொண்டொடத் ச ொடங்கியது.

5. 44ஆெது செஸ் ஒலிம்பியொட் செொட்டியின் திறந்

நிடலப் பிரிவில் ங்கப்ெ க்கம் சென்ற நொடு எது?

அ. இந்தியா
ஆ. உக்டரன்
இ. உஸ
் பபகிஸ
் தான் 
ஈ. ரஷ்யா

✓ சென்டையில் நடடசெற்ற 44ஆெது செஸ் ஒலிம்பியொட் செொட்டியின் ஓென் பிரிவில் உஸ்செகிஸ் ொன் அணி ங்கப்
ெ க்கத்ட யும், ஆர்சேனியொ ேற்றும் இந்தியொ–2 அணிகள் முடறசய செள்ளி ேற்றும் செண்கலப்ெ க்கத்ட யும்
சென்றை எை ெர்ெச ெ செஸ் கூட்டடேப்பு (FIDE) ச ரிவித்துள்ைது. செண்கள் பிரிவில் உக்டரன் ங்கப்ெ க்கமும்,
ஜொர்ஜியொ செள்ளிப்ெ க்கமும், மு லிடம் ெகிக்கும் இந்தியொ–1 அணி செண்கலமும் சென்றை.

6. அண்டேயில் திறக்கப்ெட்ட இரண்டொம்

டலமுடற (2G) எத் ைொல் ஆடலடய உருெொக்கிய நிறுெைம் எது?

அ. HPCL
ஆ. IOCL 
இ. BPCL
ஈ. ONGC

✓ ஹரியொைொ ேொநிலம் ெொனிெட்டில் இரண்டொம் டலமுடற (2G) எத் ைொல் ஆடலடய பிர ேர் சேொடி நொட்டுக்கு
அர்ப்ெணித் ொர். நொட்டில் உயிரி–எரிசெொருள் உற்ெத்தி ேற்றும் ெயன்ெொட்டட அதிகரிக்க 2G உயிரி–எரிசெொருள்
ஆடல அடேக்கப்ெட்டுள்ைது. இந்த எத் ைொல் ஆடலடய இந்திய எண்சணய் நிறுெைம் (IOCL) `900 சகொடி
ேதிப்பீட்டில் உருெொக்கியுள்ைது. இந் ஆடலயொல் ஆண்டுச ொறும் சுேொர் 2 இலட்ெம் டன் அரிசி டெக்சகொடலப்
ெயன்ெடுத்தி ஆண்டுக்கு சுேொர் 3 சகொடி லிட்டர் எத் ைொடல உற்ெத்தி செய்யவியலும்.

7. டிஜிட்டல் க

ாடுப்பனவு குறியீட்மட (Digital Payments Index) கெளியிடுகிற இந்திய நிறுெைம் எது?

அ. NPCI
ஆ. NITI ஆதயாக்
இ. இந்திய ாிசா்வ் வங்கி 
ஈ. நிதி அடமச்சகம்

✓ இந்திய ரிெர்வ் ெங்கியானது (RBI) டிஜிட்டல் சகொடுப்ெைவு குறியீட்டட (DPI) செளியிடுகிறது. இது ஒவ்செொர்
ஆண்டும் முடறசய ஜூடல ேற்றும் ஜைெரி ேொ ம், ேொர்ச் ேற்றும் செப்டம்ெர் ேொ ங்களில் செளியிடப்ெடுகிறது. இக்
குறியீடு அண்டேய ெதிப்ெொை 2022 ேொர்ச் நிலெரப்ெடி, 349.30–ஆக உயர்ந்துள்ைது; அது 2021 செப்டம்ெரில்
304.06–ஆக இருந் து. இது, நொடு டிஜிட்டல் ெணப்ெரிெர்த் டைகடை விடரெொக ஏற்றுக்சகொள்ைெட க்
குறிக்கிறது. RBI–DPI ஆனத 2018 ேொர்ச்டெ அடிப்ெடடக் கொலேொகக் சகொண்டு கட்டடேக்கப்ெட்டுள்ைது.

நடப்பு நிகழ்வுகள்
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ன்முடறயொக இந்திய அரங்டக நிறுெவுள்ை நிறுெைம் எது?

் டஸ
அ. ாிடலயன்ஸ
் இண
் ட்ாீஸ
் 
ஆ. TATA குழுமம்
இ. அதானி இண
் டஸ
் ட்ாீஸ
்
ஈ. மஹிந்திரா மற்றும் மஹிந்திரா

✓ ரிடலயன்ஸ் இண்டஸ்ட்ரீஸ் (RIL) ேற்றும் இந்திய ஒலிம்பிக் ெங்கம் (IOA) இடணந்து 2024ஆம் ஆண்டு ெொரிஸ்
ஒலிம்பிக்கில் மு ன்முடறயொக இந்திய அரங்டக நிறுெவுள்ைை. இந்திய விடையொட்டு வீரர்களின் செயல்திறடை
உயர்த்துெட யும், ச சிய விடையொட்டு கூட்டடேப்புகளுக்கு ஆ ரெளிப்ெட யும் சநொக்கேொகக்சகொண்டு IOA
உடைொை நீண்டகொல கூட்டொண்டேடய RIL அறிவித் து. இந்தியொ, 140ஆெது IOC அேர்டெ 2023 ஜூனில்
மும்டெயில் உள்ை ஜிசயொ ென்ைொட்டு டேயத்தில் நடத்துகிறது.

9. அண்மைச் செய்திகளில் இடம்செற்ற ேொர்த்

ொண்டம் சூரியன் சகொவில் அடேந்துள்ை ேொநிலம்/UT எது?

அ. பதலுங்கானா
ஆ. ஜம்மு காஷ்மீ ா் 
இ. ஹாியானா
ஈ. பீகாா்

✓ ஜம்மு–கொஷ்மீர் ேொநிலம் அைந் நொகில் ேொர்த் ொண்டம் சூரியன் சகொவில் அடேந்துள்ைது. முன்ை ொக, துடண
நிடல ஆளுநர் ேசைொஜ் சின்ஹொ ெங்சகற்ற விழொவில், இந்திய ச ொல்லியல் துடற அங்கு சிெப்புக்சகொடி ஏற்றியது.
அண்டேயில், இந்து யொத்திரீகர்கள் குழு அக்சகொவிலுக்குள் 1 ேணிசநர பிரொர்த் டை அேர்டெ நடத்தியது. இந் த்
ைம், ‘உயிரற்ற’ ெொதுகொக்கப்ெட்ட நிடைவுச்சின்ைேொக ெடகப்ெடுத் ப்ெட்டுள்ைது; அங்கு அனுேதியின்றி எந் ச்
ெடங்கும் நடத் வியலொது.

10. ச

ர் ல் ஆடணயத்தின் கூற்றுப்ெடி, எத் டை ெயதுக்கு சேற்ெட்ட இடைசயொர்கள், ெொக்கொைர் அட்டடக்கொக
முன்கூட்டிசய விண்ணப்பிக்கலொம்?
அ. 15
ஆ. 16
இ. 17 
ஈ. 18

✓ இந்திய ச ர் ல் ஆடணயத்தின்ெடி (ECI), ெதிசைழு ெயதுக்கு சேற்ெட்டெர்கள் ற்செொது ெொக்கொைர் ெட்டியலில்
செர்ெ ற்கு முன்கூட்டிசய விண்ணப்பிக்கலொம். ஒவ்செொரு கொலொண்டிலும் ெொக்கொைர் ெட்டியல் புதுப்பிக்கப்ெடும்.
முன்ை ொக, ECIஇன் ெரிந்துடரகளுக்குப் பிறகு, ெட்ட அடேச்ெகம் ேக்கள் பிரதிநிதித்துெச் ெட்டத்தில் நொன்கு குதித்
ச திகடை ெழங்குெ ற்கொக திருத்தியது: ஜைெரி.1, ஏப்ரல்.1, ஜூடல.1 ேற்றும் அக்சடொெர்.1 ஆகிய ச திகளில்
இடைசயொர்கள் ெொக்கொைர் ெட்டியலில் ெதிவுசெய்ய குதியுடடயெர்கள்.

நடப்பு நிகழ்வுகள்
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செய்தித்தாள் நடப்பு நிகழ்வுகள்
1. உச்ெநீதிேன்றத்தின் புதிய டலடே நீதிெதி யு யு லலித்
உச்ெநீதிேன்றத்தின் 49ஆெது டலடே நீதிெதியொக யு யு லலித் (உ ய் உசேஷ் லலித்) நியேைம் செய்யப்ெட்டொர்.
அந் நியேை உத் ரவில் குடியரசுத் டலெர் திசரைெதி முர்மு டகசயொப்ெமிட்டொர். ற்செொட ய டலடே நீதிெதி
என் வி ரேணொ ெரும் 26–ஆம் ச தி ஓய்வுசெற்ற பிறகு, புதிய டலடே நீதிெதியொக யு யு லலித் ஆகஸ்ட் 27–ஆம்
ச தி ெ விசயற்ெொர்.
இதுகுறித்து ேத்திய ெட்ட அடேச்ெகம் செளியிட்ட அறிவிக்டகயில், ‘அரசியடேப்புச் ெட்டப்பிரிவு 124, துடணப்பிரிவு
(2) அளித்துள்ை அதிகொரத்தின் அடிப்ெடடயில், உச்ெநீதிேன்றத்தின் புதிய டலடே நீதிெதியொக யு யு லலித்ட
குடியரசுத் டலெர் நியமித்துள்ைொர். ெரும் ஆகஸ்ட் 27–ஆம் ச திமு ல் இந் நியேைம் நடடமுடறக்கு ெரும்’
என்று ச ரிவிக்கப்ெட்டுள்ைது.
3 ேொ ங்கள் ேட்டுசே... உச்ெநீதிேன்ற டலடே நீதிெதியொக ெரும் ஆகஸ்ட் 27–ஆம் ச தி ெ விசயற்கும் நீதிெதி
யு யு லலித், மூன்று ேொ ங்களுக்கு குடறெொக ேட்டுசே டலடே நீதிெதி ெ விடய ெகிப்ெொர். அெர் ெரும் நெம்ெர்
8–ஆம் ச தி ஓய்வு செற உள்ைொர்.
சநரடி நியேைம் செறும் இரண்டொெது டலடே நீதிெதி: டலடே நீதிெதியொக யு யு லலித் நியமிக்கப்ெட்ட ன்
மூலேொக, ெழக்குடரஞரொக இருந்து சநரடியொக உச்ெநீதிேன்ற நீதிெதியொகவும், பின்ைர் டலடே நீதிெதியொகவும்
ஆகும் இரண்டொெது நெர் என்ற செருடேடய அடடந்துள்ைொர். பிரெல மூத் ெழக்குடரஞரொக இருந்து ெந் யு யு
லலித், கடந் 2014 ஆக.13–ஆம் ச தி சநரடியொக உச்ெநீதிேன்ற நீதிெதியொக நியேைம் செய்யப்ெட்டொர்.
இெருக்கு முன்ெொக, நீதிெதி எஸ் எம் சிக்ரி, ெழக்குடரஞரொக இருந்து சநரடியொக உச்ெநீதிேன்ற நீதிெதியொகவும்,
அ ன் பிறகு நொட்டின் 13–ஆெது டலடே நீதிெதியொகவும் கடந் 1971–ஆம் ஆண்டு ஜைெரியில் ெ விசயற்றொர்.

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

2024–ஆம் ஆண்டு டிெம்ெர் 31–ஆம் ச தி ெடர நீட்டிக்க நடுெண்

இதுச ொடர்ெொக ெத்திரிடக கெல் அலுெலகம் செளியிட்ட செய்திக்குறிப்பு: தில்லியில் பிர ேர் சேொடி டலடேயில்
ேத்திய அடேச்ெரடெக் கூட்டம் நடடசெற்றது. இந் க் கூட்டத்தில் பிர ேரின் நகர்ப்புற வீடு கட்டும் திட்டத்ட
2024ஆம் ஆண்டு டிெம்ெர் 31–ஆம் ச தி ெடர நீட்டிக்க ஒப்பு ல் அளிக்கப்ெட்டது. அந் த் திட்டத்தின்கீழ் வீடுகடைக்
கட்டி முடிக்க ேொநில, யூனியன் பிரச ெ அரசுகள் கூடு ல் கொல அெகொெம் சகொரியிருந் நிடலயில், இந் ஒப்பு ல்
அளிக்கப்ெட்டுள்ைது. இந் த் திட்டத்தின் கீழ் கட்ட ஒப்பு ல் அளிக்கப்ெட்டுள்ை வீடுகளின் கட்டுேொைப் ெணிகளுக்கு
நடுெணரசு ெொர்பில் நிதியு வி அளிக்கப்ெடுகிறது.
கடந் 2015–ஆம் ஆண்டு மு ல் இந் த் திட்டத்துக்கு `2.03 இலட்ெம் சகொடி நிதியு வி அளிக்க நடுெணரசு ஒப்பு ல்
அளித்துள்ைது. அதில் ஏற்சகைசெ `1.18 இலட்ெம் சகொடி ேொநில, யூனியன் பிரச ெ அரசுகளுக்கு விடுவிக்கப்ெட்டுள்ை
நிடலயில், 2024–ஆம் ஆண்டு டிெம்ெர் 31 ெடர `85,406 சகொடி விடுவிக்கப்ெடும் என்று ச ரிவிக்கப்ெட்டுள்ைது.

3. கொேன்செல்த் ெொம்பியன்ஷிப்: ங்கம் சென்றொர் ெெொனி ச வி!
கொேன்செல்த் ெொள்வித்ட ெொம்பியன்ஷிப் செொட்டியில் மிழ்நொட்டடச் செர்ந் ெெொனி ச வி ங்கம் சென்றொர்.
இங்கிலொந்தில் நடடசெற்று ெந் கொேன்செல்த் செொட்டிகளில், 22 ங்கம் உள்ெட சேொத் ம் 61 ெ க்கங்களுடன்
இந்தியொ 4ஆம் இடம்பிடித்து ெொ டை ெடடத் து. இ டைத் ச ொடர்ந்து, இலண்டனில் கொேன்செல்த் சென்சிங்
ெொம்பியன்ஷிப் செொட்டிகள் ச ொடங்கியுள்ைை. இதில், சீனியர் ெொள்வித்ட செொட்டியில் இந்தியொ ெொர்பில்
மிழ்நொட்டின் ெெொனி ச வி கலந்துசகொண்டொர். ஆஸ்திசரலிய வீரொங்கடை ெஸ்சலெொடெ எதிர்சகொண்ட
ெெொனி ச வி, 15–10 என்ற புள்ளிக்கணக்கில் ெஸ்சலெொடெ வீழ்த்தி ங்கம் சென்று ெொ டை ெடடத்துள்ைொர்.
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ாடர்புமட துமை எது?

அ. வேளாண
் மை
ஆ. ேடிேமைப்பு 
இ. பபாருளாதாரை்
ஈ. அறிேியல்

✓ மூத் ஜப்பானிய வடிவமைப்பாளர் இஸ்ஸி மியாகக னது 84ஆவது வயதில் சமீபத்தில் காலைானார். அவர் னது
புதுமையான த ாழில்நுட்பம் சார்ந் ஆமட வடிவமைப்புகள், கண்காட்சிகள் ைற்றும் வாசமன திரவியங்களுக்கு
தபயர்தபற்ைவர். அவர், சுருக்கங்கள் இல்லா ஆமடகளின் ைடிப்புக்கு தபயர்தபற்ைவர். ஆப்பிள் நிறுவனர் ஸ்டீவ்
ஜாப்ஸுக்கு ஒரு கருப்பு கடலாமைக் கழுத்துப் பட்மட வடிவம் தகாண்ட ஆமடமய அவர் வடிமவமைத்துத் ந் ார்.
அவர் 2006–இல் கிகயாட்கடா பரிசுடன் பல்கவறு விருதுகள் ைற்றும் பாராட்டுகமளப் தபற்றுள்ளார்.

2. தெசவாளர்கள் பயன்தபறும் வமகயில், ‘தெ

ன்னா பீைா’ திட்டத்ம அறிமுகப்படுத்திய இந்திய ைாநிலம் எது?

அ. ஆந்திர பிரவதசை்
ஆ. பதலுங்கானா 
இ. ைகாராஷ்டிரா
ஈ. ஒடிஸா

✓ க சிய மகத் றி ொமள முன்னிட்டு, த லுங்கானா மு லமைச்சர் கக சந்திரகசகர் ராவ் தெசவாளர்களுக்கான
‘தெ ன்னா பீைா’ என்ை திட்டத்ம த் த ாடங்கி மவத் ார். குதியான பயனாளிகள் எதிர்பாராவசைாக இைந் ால்,
தெசவாளர்களின் குடும்பங்களுக்கு இந் த்திட்டம் `5 லட்சம் காப்பீடு வழங்கும். த லுங்கானா ைாநில அரசு,
‘தெ ன்னா பீைா’ என்ை திட்டத்திற்காக இந்திய ஆயுள் காப்பீட்டு நிறுவனத்துடன் (LIC) கூட்டிமைந்துள்ளது.

3. பிரான்ஸின் உயரிய குடிைக்கள் விரு

ான தசவாலியர் டி லா லீஜியன் டி'ஹானூர் உடன் தகௌரவிக்கப்படவுள்ள

இந்திய அரசியல்வாதி யார்?
அ. நவரந்திர வைாடி
ஆ. இராகுல் காந்தி
இ. சசி தரூா் 
ஈ. இராை்நாத் வகாேிந்த்

✓ காங்கிரஸ் மூத்

மலவர் சசி ரூருக்கு பிரான்ஸ் ொட்டின் உயரிய குடிைக்கள் விரு ான தசவாலியர் டி லா
லீஜியன் டி ஹானூர் விருது வழங்கப்படவுள்ளது. அவரது எழுத்துக்கள் ைற்றும் கபச்சுகளுக்காக பிதரஞ்சு அரசாங்கம்
அவமரக் தகௌரவிக்கிைது. இவ்விருது கெஷனல் ஆர்டர் ஆப் தி லீஜியன் ஆப் ஹானர் என்றும் அமழக்கப்படுகிைது.
இது, 1802–இல் தெப்கபாலியன் கபானபார்ட்டால் நிறுவப்பட்டது.

4. நிறுவனங்களின் தசயல்பாடுகமள ஒருங்கிமைப்ப

ற்காக கீழ்க்காணும் எந் ஒழுங்குமுமை அமைப்புடனான
புரிந்துைர்வு ஒப்பந் த்தில் ONDC மகதயழுத்திட்டுள்ளது?
அ. NABARD
ஆ. SIDBI 
இ. EXIM ேங்கி
ஈ. NHB

நடப்பு நிகழ்வுகள்
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✓ டிஜிட்டல்

வர்த் கத்திற்கான கட்டற்ை வமலயமைப்பானது (ONDC) த ாடர்புமடய நிறுவனங்களின்
தசயற்பாடுகமள ஒருங்கிமைப்ப ற்காக SIDBI உடனான புரிந்துைர்வு ஒப்பந் த்தில் மகதயழுத்திட்டுள்ளது.
இந் க் கூட்டாண்மையின்கீழ், ONDC தெறிமுமை ைற்றும் குமைந் பட்ச சாத்தியைான யாரிப்பு (MVP) பற்றிய ONDC
கபரைர்வுகள் MSME–களுக்கு ெடத் ப்படும்.

5. பிர

ைர் ஆவாஸ் கயாஜனாமவ (ெகர்ப்புைம்) எந் ஆண்டு வமர த ாடர்வ ற்கு ெடுவண் அமைச்சரமவ (2022
ஆகஸ்ட் நிலவரப்படி) ஒப்பு ல் அளித் து?
அ. 2023
ஆ. 2024 
இ. 2027
ஈ. 2030

✓ பிர ைர் ஆவாஸ் கயாஜனாமவ (ெகர்ப்புைம்) 2024 டிசம்பர் வமர த ாடர ெடுவைமைச்சரமவ சமீபத்தில் ஒப்பு ல்
அளித்துள்ளது. ‘அமனவருக்கும் வீடு’ திட்டைானது 2015 ஜூனில் த ாடங்கப்பட்டது. இந் த் திட்டத்திற்கான அசல்
காலக்தகடு, 2022 ைார்ச் ைா த்திற்குள் அமனத்து குதியுள்ள ெகர்ப்புை பயனாளிகளுக்கும் வீடுகள் வழங்குவம
கொக்கைாகக் தகாண்டது.

6. ஓய்வூதியம்

தபறுகவார் ங்கள் உயிர்வாழ் சான்றி மழச் சைர்ப்பிப்ப ற்காக ‘முகத்ம
வசதிமய’ அறிமுகப்படுத்திய நிறுவனம் எது?

அமடயாளம் காணும்

அ. LIC
ஆ. EPFO 
இ. PFRDA
ஈ. IRDAI

✓ த ாழிலாளர் வருங்கால மவப்பு நிதியைானது ஓய்வூதியம் தபறுகவார் ங்கள் டிஜிட்டல் உயிர்வாழ் சான்றி மழச்
சைர்ப்பிக்க புதிய வசதிமய அறிமுகப்படுத்தியுள்ளது. இந் ப் புதிய, ‘முகத்ம அமடயாளம் காணும் வசதி’யின்கீழ்,
ஓய்வூதியம் தபறுகவார் ற்கபாது ொட்டில் எங்கிருந்தும் EPFO இமைய ளத்தில் ங்கள் டிஜிட்டல் உயிர்வாழ்
சான்றி மழச் சைர்ப்பிக்கலாம். ெடுவண் த ாழிலாளர் ைற்றும் கவமலவாய்ப்புத் துமை அமைச்சர் பூகபந் ர் யா வ்
இந் ‘முக அங்கீகார த ாழில்நுட்பத்ம த்’ த ாடங்கி மவத் ார்.

7. 2022–இல் வரும் ‘ஆட்கடத்

லுக்கு எதிரான உலக ொளுக்கானக்’ கருப்தபாருள் என்ன?

அ. Use and abuse of technology 
ஆ. Leaving no one trafficked
இ. Rehabilitation of the trafficked
ஈ. Fellow Human Beings

✓ ‘ஆட்கடத் லுக்கு எதிரான உலக ொள்’ ஒவ்கவார் ஆண்டும் ஜூமல.30 அன்று அனுசரிக்கப்படுகிைது. “Use and
abuse of technology” என்பது ெடப்பு 2022ஆம் ஆண்டில் வரும் இந் ொளுக்கானக் கருப்தபாருளாகும். “புளூ
ஹார்ட்” பிரச்சாரமும் த ாடங்கப்பட்டது. ‘நீல இ யம்’ என்பது ஆட்கடத் லுக்கு ஆளாகவாரின் துயரத்ம யும், சக
ைனி ர்கமள வாங்கும் ைற்றும் விற்பவர்களின் உைர்ச்சியற்ை ைனத்ம யும் குறிக்கிைது.

8. இந்தியாவில், ‘க

சியக்தகாடி ொள்’ தகாண்டாடப்படுகிை க தி எது?

அ. ஜூமல.22 

ஆ. ஆகஸ
் ட்.15

இ. ஜனோி.26

ஈ. அக்வடாபா்.02
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✓ ஒவ்கவார் ஆண்டும் ஜூமல.22 அன்று இந்தியாவில் ‘க சியக்தகாடி ொள்’ தகாண்டாடப்படுகிைது. கடந் 1947ஆம்
ஆண்டு இக ொளில், இந்திய அரசியல் நிர்ைய சமப க சியக்தகாடிமய ஏற்றுக்தகாண்டது. 1947 ஜூமல.22
அன்று இந்திய அரசியலமைப்பு சமபயின் உறுப்பினர்கள் தில்லியில் உள்ள அரசியலமைப்பு ைண்டபத்தில் கூடிய
கபாது, சு ந்திர இந்தியாவுக்கான க சியக்தகாடிமய ஏற்றுக்தகாள்வ ற்கான ஜவஹர்லால் கெருவின் தீர்ைானம்
மு ன்மு லாக விவாதிக்கப்பட்டது.

9. ‘VINBAX–2022’

என்பது இந்தியாவிற்கும் எந்

ொட்டிற்கும் இமடகய ெடத் ப்படும் ஓர் இரு ரப்பு இராணுவப்

பயிற்சியாகும்?
அ. பிரான்ஸ
்
ஆ. ஜப்பான்
இ. ேியட்நாை் 
ஈ. ஓைன்

✓ இந்தியாவும் வியட்ொமும் இமைந்து வியட்ொம்–இந்தியா இரு ரப்பு இராணுவப்பயிற்சியான ‘VINBAX–
2022’இன் 3ஆவது பதிப்மபத்த ாடங்கியுள்ளன. ஹரியானாவில் உள்ள சண்டிைந்திரில் இருபது ொள் ெமடதபறும்
இராணுவப் பயிற்சி ெமடதபைவுள்ளது. ஒரு தபாறியாளர் நிறுவனம் ைற்றும் ஒரு ைருத்துவக் குழுமவ
அமைதிகாக்கும் ெடவடிக்மககளுக்கான ஐொ குழுவின் ஒரு பகுதியாகப் பயன்படுத்துவக இந் ப் பயிற்சியின்
கருப்தபாருளாகும்.

10. NHA–இன் சமீபத்திய அறிவிப்பின்படி, CoWIN தசயலி, எந்

த் திட்டத்திற்காக மீண்டும் உருவாக்கப்பட்டுள்ளது?

அ. PM ைாத்ரு ேந்தனா வயாஜனா
ஆ. PM சுேஸ
் திய சுரக்ஷா வயாஜனா
இ. PM சுரக்ஷித் ைாத்ாித்ோ அபியான்
ஈ. உலகளாேிய வநாய்த்தடுப்பு திட்டை் 

✓

ற்கபாது, உலகளாவிய கொய்த் டுப்பு திட்டத்திற்காக (Universal Immunisation Programme) CoWIN தசயலி மீண்டும்
உருவாக்கப்படுகிைது. CoWIN மலவரும், க சிய ெலவாழ்வு ஆமையத்தின் மலமைச் தசயல் அதிகாரியுைான
டாக்டர் ஆர் எஸ் சர்ைா, ாய்ைார்கள் ைற்றும் சிசுக்களுக்குத் டுக்கக்கூடிய கொய்களுக்கான டுப்பூசி மையங்கள்
ைற்றும் அடுத் டுத் டுப்பூசிகளுக்கான நிமனவூட்டல்கமளக் கண்டறிய இந் ச் தசயலி உ வும் என அறிவித் ார்.

செய்தித்தாள் நடப்பு நிகழ்வுகள்
1. 12-08-2022 – உலக யானனகள் நாள்

2. ெல் ஆளுமை விருது: மிழ்ொடு அரசு அறிவிப்பு
இந் ஆண்டுக்கான ெல்ஆளுமை விருதுக்கு க ர்வாகியுள்களார் விவரங்கமள மிழ்ொடு அரசு தவளியிட்டுள்ளது.
ஆண்டுக ாறும் விடு மல ொள் விழாமவதயாட்டி, அரசுத்துமைகள், அரசு ஊழியர்கள், அரசு சார்பு அமைப்புகள்,
நிறுவனங்கள் ஆகியவற்றின் சிைந் தசயல்பாடுகமளப் பாராட்டி ெல் ஆளுமை விருதுகள் வழங்கப்படுவது வழக்கம்.
இதுகபான்று, நிகழாண்டிலும் விடு மல ொளின்கபாது ெல்ஆளுமை விருதுகள் வழங்கப்படவுள்ளன.
தசங்கல் சூமளயில் பணிபுரிந் வர்கமள மீட்தடடுத்து த ாழில்முமனகவாராக வாழ்க்மகத் ரத்ம உயர்த்திய
பணிக்காக, திருவள்ளூர் ைாவட்ட ஆட்சியரும், திருெங்மககளின் வாழ்க்மகயில் ைாற்ைத்ம
ஏற்படுத்
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முயற்சிகமள எடுத் மைக்காக தசங்கல்பட்டு ைாவட்ட சமூக ெல அலுவலரும் ெல்ஆளுமை விருதுக்கு
க ர்வாகியுள்ளனர்.
ைமழநீர் கசகரிப்பு கட்டமைப்புகமள உருவாக்கி நிலத் டி நீமர தசறிவூட்டும் பணிகமளச் தசய் மைக்காக,
திண்டுக்கல், சிவகங்மக ைாவட்ட ஆட்சியர்கள் விருதுக்கு க ர்வாகியுள்ளனர். கைலும், திருதெல்கவலி
ைாவட்டத்தில் கபறுகால ெலமன கவல் த ாழில்நுட்ப உ விகளுடன் கண்காணித்து சிைப்பான சுகா ார
திட்டத்ம முன்தனடுத் காரைத்துக்காக திருதெல்கவலி ைாவட்ட ஆட்சியரும் ெல்ஆளுமை விருதுக்கு க ர்வு
தசய்யப்பட்டுள்ளார்.
கவளாண் இயந்திரங்கமள மகப்கபசி தசயலி வழியாக வாடமகக்குவிடும் திட்டத்ம அைல்படுத்திய ற்காக
மிழ்ொடு கவளாண் தபாறியியல் துமையின் மு ன்மைப் தபாறியாளரும், தசன்மனயில் ஆ ரவற்ை, ைனநிமல
பாதித்க ாமர மீட்டு பராைரிக்கும் திட்டத்ம
தசயல்படுத்திய ற்காக தசன்மன தபருெகர காவல்துமை
ஆமையாளருக்கு ெல் ஆளுமை விருது அளிக்கப்படவுள்ளது. ெல் ஆளுமை விரு ானது, விருதும், லா `2 லட்சம்
பரிசுத்த ாமகயும் அடங்கிய ாகும்.

3. குடியரசுத்துமைத் மலவரின் பணிகள்
குடியரசுத் மலவர் ப விக்கு அடுத்து ொட்டின் இரண்டாவது மிகவுயரிய ப வி குடியரசுத்துமைத் மலவர்
ப வியாகும். புதிய குடியரசுத் துமைத் மலவராக ஜகதீப் ன்கர் தபாறுப்கபற்றுள்ள நிமலயில், அவர் பல்கவறு
முக்கிய பணிகமள கைற்தகாள்ளவுள்ளார். அவருக்கான பணிகள் ைற்றும் அதிகாரங்கள் குறித் பார்மவ:
ைாநிலங்களமவத் மலவர்:
குடியரசுத் துமைத் மலவரின் முக்கிய பணி, ைாநிலங்களமவத் மலவராகச் தசயல்படுவது. ொடாளுைன்ை
கூட்டத்த ாடரின்கபாது அமவமய வழிெடத்தும் அவர், ொடாளுைன்ை உறுப்பினர்கள் அமவயின் ைாண்மப
முமையாகக் கமடப்பிடிப்பம உறுதிதசய்வார்.
அமவ ெடவடிக்மககள் முமையாக இருப்பம உறுதிதசய்யும் அவர், ெடுவண் அரசுக்கும் எதிர்க்கட்சிகளுக்கும்
இமடகய க ான்றும் கருத்து கவறுபாடுகமளத் தீர்த்துமவப்பதிலும் முக்கிய பங்காற்றுவார். அமவக்குள்
ொடாளுைன்ை உறுப்பினர்கள் எவ்வாறு ெடந்துதகாள்ளகவண்டும் என்பம தீர்ைானிக்கும் முழு தபாறுப்பும் அமவத்
மலவருக்கக உள்ளது.
ற்காலிக குடியரசுத் மலவர்:
ொட்டின் குடியரசுத் மலவரின் இைப்பு, ராஜிொைா, ப விநீக்கம் உள்ளிட்ட சையங்களில் ற்காலிக குடியரசுத்
மலவராகத் துமை குடியரசுத் மலவகர தசயல்படுவார். அடுத் குடியரசுத் மலவர் க ர்ந்த டுக்கப்படும் வமர
அவர் அப்தபாறுப்பில் நீடிப்பார். ற்காலிக குடியரசுத் மலவராக அவர் ப வி வகித் ாலும்கூட, குடியரசுத்
மலவருக்கு உண்டான அமனத்து அதிகாரங்களும் அவருக்கு உண்டு.
அத் மகய சையங்களில் குடியரசுத் மலவருக்கு உண்டான அமனத்து சலுமககளும் குடியரசுத் துமைத்
மலவருக்குக் கிமடக்கும். அவர் குடியரசுத் மலவராகப் பணியாற்றும் சூழலில், ைாநிலங்களமவமய வழிெடத்
இயலாது. அத் மகய சையங்களில் அமவயின் துமைத் மலவகரா அல்லது குடியரசுத் மலவரால்
நியமிக்கப்படும் ெபகரா அமவமய வழிெடத்துவார்.
ப வியில் நீடிக்கலாம்:
தபாதுவாக குடியரசுத் துமைத் மலவர் ஐந்து ஆண்டுகளுக்குப் ப வி வகிப்பார். அவருமடய ப விக்காலம்
நிமைவமடந் கபாதிலும், புதிய குடியரசுத் துமைத் மலவர் க ர்ந்த டுக்கப்படவில்மல எனில் அவர் ப வியில்
த ாடர்ந்து நீடிக்கலாம். அ ற்குத் மட ஏதுமில்மல. புதிய குடியரசுத் துமைத் மலவர் தபாறுப்கபற்கும் வமர
அவர் அப்ப வியில் த ாடரலாம்.
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ராஜிொைா:
குடியரசுத் துமைத் மலவர் னது ப விக்காலம் நிமைவமடயும் முன்கப ராஜிொைா தசய்ய விரும்பினால்,
அ ற்கான கடி த்ம க் குடியரசுத் மலவரிடம் வழங்ககவண்டும். ராஜிொைா கடி ம் ஏற்கப்பட்ட ொளில் அவர்
பணியில் இருந்து விடுவிக்கப்படுவார்.
ப விநீக்கம்:
குடியரசுத் துமைத் மலவமரப் ப விநீக்கம் தசய்ய விரும்பினால், ைாநிலங்களமவயில் 14 ொள்களுக்கு முன்கப
அ ற்கான தீர்ைானத்ம த்
ாக்கல் தசய்யகவண்டும். அத்தீர்ைானத்துக்கு அமவக்கு வருமக
ந்துள்ள
உறுப்பினர்களில் மூன்றில் இரண்டு பங்கு கபர் கட்டாயம் ஒப்பு ல் அளிக்க கவண்டும். கைலும், அத்தீர்ைானத்துக்கு
ைக்களமவ உறுப்பினர்களில் பாதி கபர் ஒப்பு ல் அளிக்க கவண்டும். அ ற்குப் பிைகக குடியரசுத் துமைத்
மலவமரப் ப விநீக்கம் தசய்யவியலும். ொட்டில் இதுவமர எந் க் குடியரசு துமைத் மலவரும் ப வி நீக்கம்
தசய்யப்பட்டது கிமடயாது.

4. ா ாபாய் தெௌகராஜியின் லண்டன் இல்லத்துக்கு ‘புளூ பிகளக்’ அந் ஸ்து
விடு மலப் கபாராட்ட வீரரும் தபாருளா ார நிபுைருைான ா ாபாய் தெௌகராஜி த ற்கு இலண்டனில் வாழ்ந்
இல்லத்துக்கு ‘நீலத் கடு’ (புளூ பிகளக்) அந் ஸ்து வழங்கப்பட்டுள்ளது.
பிரிட்டனில் உள்ள ‘இங்கிலீஷ் தஹரிகடஜ் சாரிட்டி’ (ஆங்கில பாரம்பரிய அைக்கட்டமள) என்ை அமைப்பானது
இலண்டனில் உள்ள வரலாற்று முக்கியத்துவம் வாய்ந் கட்டடங்களுக்கு ‘நீலத் கடு’ என்ை அந் ஸ்ம வழங்கி
வருகிைது. அத் மகய கட்டடங்களின் முக்கியத்துவம் குறித்தும் அதில் வாழ்ந் ெபர்களின் விவரங்கள் குறித்தும்
நீலத் கடில் தபாறிக்கப்பட்டு தபாதுைக்களின் பார்மவபடும்படி கட்டடத்தில் தபாருத் ப்படும்.
இந்நிமலயில், விடு மலப் கபாராட்ட வீரரும் சிைந் தபாருளா ார நிபுைருைான ா ாபாய் தெௌகராஜி 20-ஆம்
நூற்ைாண்டின் இறுதியில் த ற்கு இலண்டனில் வசித் இல்லத்துக்கு ‘புளூ பிகளக்’ அந் ஸ்து வழங்கப்பட்டுள்ளது.
இந்தியாவின் 75-ஆவது சு ந்திர ஆண்டு தகாண்டாட்டத்தின் ஒருபகுதியாக, அந் க் கட்டடத்தில் நீலத் கடானது
பு ன்கிழமை திைந்துமவக்கப்பட்டது.
அந் த் கட்டில், “இந்தியாவின் க சியவாதியும் பிரிட்டன் ொடாளுைன்ை உறுப்பினருைான
(1825-1917) வசித் வீடு இது” என்று குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது.

ா ாபாய் தெௌகராஜி

பிரிட்டன் ொடாளுைன்ைத்துக்குத் க ர்ந்த டுக்கப்பட்ட மு ல் இந்தியர் என்ை தபருமை ா ாபாய் தெௌகராஜிமயகய
கசரும். க சத் ந்ம ைகாத்ைா காந்தியடிகள், இந்திய அரசமைப்புச் சட்டத்தின் ந்ம பி.ஆர்.அம்கபத்கர் ஆகிகயார்
இலண்டனில் வசித் இல்லங்களுக்கு ஏற்தகனகவ ‘புளூ பிகளக்’ அந் ஸ்து வழங்கப்பட்டுள்ளது குறிப்பிடத் க்கது.

5. 2023-இலிருந்து 20% எத் னால் தபட்கரால்
இந்தியாவில் வரும் அடுத் ஆண்டிலிருந்து எத் னால் கலந் தபட்கரால் விநிகயாகிக்கப்படும் என்று ெடுவண் அரசு
அறிவித்துள்ளது. இது குறித்து எண்தைய் வளத்துமை அமைச்சர் ஹர்தீப் புரி கூறிய ாவது:
20% எத் னால் கலந் தபட்கரால் அடுத் ஆண்டு ஏப்ரல் ைா த்திலிருந்து இந்தியா முழுவதும் க ர்ந்த டுக்கப்பட்ட
மையங்களில் விநிகயாகிக்கப்படும். எஞ்சிய பகுதிகள் முழுவதும் எத் னால் தபட்கரால் விநிகயாகம் 2025-ஆம்
ஆண்டுக்குள் விரிவுபடுத் ப்படும் என்ைார் அவர். கச்சா எண்தைய் இைக்குைதிமயக் குமைக்கவும் சுற்றுசூழமலப்
பாதுகாக்கவும் தபட்கராலில் எத் னால் கலக்கப்படுகிைது. ஏற்தகனகவ, கடந் ைா த்துக்குள் 10 ச வீ ம் எத் னால்
கலந் தபட்கரால் விநிகயாக்கப்பட கவண்டும் என்ை இலக்மக இந்தியா அ ற்கு முன்னகர நிமைகவற்றியுள்ளது.
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1. இந்தியாவில், ‘டிஜிட்டல் கடன் வழங்கும் நடவடிக்ககககை’ ஒழுங்குபடுத்துகிற நிறுவனம் எது?
அ. நிதி அமைச்சகை்
ஆ. இந்திய ரிசர்வ் வங்கி 
இ. இந்திய ததசிய ககரடுப்பனவு கழகை்
ஈ. NITI ஆதயரக்

✓ டிஜிட்டல் கடன் வழங்கும் நடவடிக்கககளுக்கான ஒழுங்குமுகற கட்டகைப்கப வலுப்படுத்துவதற்கான வழிகாட்டு
நநறிககை இந்திய ரிசர்வ் வங்கி (RBI) நவளியிட்டுள்ைது. ைத்திய வங்கியால் கட்டுப்படுத்தப்படும் அல்லது சட்டத்தின்
கீழ் அனுைதிக்கப்பட்ட நிறுவனங்கைால் ைட்டுமை கடன் வழங்குதகல மைற்நகாள்ை முடியும் என்றும் இந்திய ரிசர்வ்
வங்கி குறிப்பிட்டுள்ைது. இகையவழி கடன் வழங்கும் முகறகைகள்மூலம் கடன் வழங்குவதால் வரும்
சிக்கல்ககைத் தணிக்கும் முயற்சியாக இது நவளியிடப்பட்டுள்ைது.

2. ‘இையைகல தாண்டிய பல பரிைாை இகைப்பு வகலயகைப்புடன்’ நதாடர்புகடய நாடுகள் எகவ?
அ. இந்தியர–தநபரளை்
ஆ. சீனர–தநபரளை் 
இ. இந்தியர–வங்கரளததசை்
ஈ. சீனர–வங்கரளததசை்

✓ ‘இையைகல தாண்டிய பல பரிைாை இகைப்பு வகலயகைப்பின்’கீழ் மநபாைத்துடன் எல்கல தாண்டிய இரயில்
மபாக்குவரத்துக்கான சாத்தியக்கூறு ஆய்வுக்கு நிதியளிக்க சீனா ஒப்புக்நகாண்டுள்ைது. இது பட்கட ைற்றும் பாகத
முகனவின் ஒருபகுதியாகும். நாட்டில் சீனாவின் உதவி திட்டங்களுக்கு $118 மில்லியன் அநைரிக்க டாலர்ககை
வழங்க சீனா உறுதியளித்தது. ைானிய உதவியின்கீழ் நகய்ருங்–காத்ைாண்டு இரயில்மவ மபாக்குவரத்துக்கான
சாத்தியக்கூறு ஆய்கவ சீனா மைற்நகாள்ளும்.

3. ‘SPARK’ என்னும் நைய்நிகர் விண்நவளி நதாழில்நுட்ப பூங்காகவ அறிமுகப்படுத்திய நிறுவனம் எது?
அ. NITI ஆதயரக்
ஆ. DRDO
இ. ISRO 
ஈ. BEL

✓ இந்திய விண்நவளி ஆய்வு கையம் (ISRO) சமீபத்தில் அமுதப்நபருவிழாவின் ஒருபகுதியாக, நைய்நிகர் விண்நவளி
நதாழில்நுட்ப பூங்காவான ‘SPARK’ஐ அறிமுகம் நசய்தது. இது ISRO தகலவர் S மசாைநாத்தால் நதாடங்கப்பட்டது.
இந்த நைய்நிகர் விண்நவளி அருங்காட்சியகத்தில் ஏவுகலங்கள், நசயற்ககக்மகாள்கள், அறிவியல் திட்டங்கள்
ைற்றும் இந்தியாவின் விண்நவளித் துகறயின் முன்மனாடிகள் நதாடர்பான பல ஆவைங்கள், படங்கள் ைற்றும்
காநைாளிகள் உள்ைன.

4. அடல் ஓய்வூதியத்திட்ட விதிகளில் சமீபத்திய ைாற்றங்களின்படி, எவ்வகக பயனாளிகள் விலக்கப்பட்டுள்ைனர்?
அ. நடுவணரசு ஊழியர்கள்
ஆ. ைரநில அரசு ஊழியர்கள்
இ. வருைரன வரி கசலுத்துதவரர் 
ஈ. கவளிநரடுவரழ் இந்தியர்கள்
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✓ 2022 அக்.1 முதல் அைலுக்கு வரும் அடல் ஓய்வூதியத் திட்ட விதிகளில் அரசாங்கம் ைாற்றங்ககைச் நசய்துள்ைது. நிதி
அகைச்சகத்தின் அறிவிப்பின்படி, வருைான வரி நசலுத்துபவராக இருக்கும் அல்லது வருைான வரி நசலுத்துபவராக
இருக்கும் எந்தநவாரு குடிைகனும் இதில் மசரத் தகுதிநபற ைாட்டார்கள். வருைான வரி நசலுத்தும் முதலீட்டாைர் அக்.1
அல்லது அதற்குப்பிறகு இத்திட்டத்தில் மசர்ந்தால், அவர்கள் கைக்கு மூடப்படும்.

5. சமீப நசய்திகளில் இடம்நபற்ற, ‘NIPAM’ என்பதுடன் நதாடர்புகடய துகற எது?
அ. ைின்னணுப் கபரருட்கள் உற்பத்தி
ஆ. அறிவுசரர் கசரத்து 
இ. பருவநிமல ைரற்றை்
ஈ. உணவு விநிதயரகை்

✓ மதசிய அறிவுசார் நசாத்து விழிப்புைர்வு இயக்கம் (NIPAM) என்பது அறிவுசார் நசாத்து விழிப்புைர்கவ பரப்புவதற்கும்
அடிப்பகட பயிற்சிககை வழங்குவதற்குைான ஒரு திட்டைாகும். 2022 ஆகஸ்ட்.15 வகரயிலான காலக்நகடுவிற்கு
முன்னதாகமவ, 2022 ஜூகல.31 அன்று ஒரு மில்லியன் ைாைவர்களுக்குப் பயிற்சியளிக்கும் இலக்கக இந்தத்
திட்டம் பூர்த்தி நசய்துள்ைது.

6. 2024 பாரிஸ் ஒலிம்பிக்கின் அதிகாரப்பூர்வ முழக்கவரி (Slogan) என்ன?
அ. Inclusive and Impressive
ஆ. Games Wide Open 
இ. Global Partnership
ஈ. Brotherly and Beautiful

✓ 2024 பாரிஸ் ஒலிம்பிக்கின் அகைப்பாைர்கள் இரசிகர்களுக்கான நுகழவுச்சீட்டுகளின் விகலககை அறிவித்தகத
அடுத்து அதற்கான அதிகாரப்பூர்வ முழக்கவரி (Games Wide Open) நவளியிடப்பட்டது. பிநரஞ்சு நைாழியில், ‘Ouvrons
Grand les Jeux’ என்பது அம்முழக்கவரி. 2024 மகாகடகால ஒலிம்பிக்ஸ் அல்லது 33ஆவது ஒலிம்பியாட் 2024
ஜூகல–ஆகஸ்டில் நகடநபறவுள்ைது.

7. பன்னாட்டு மபார் விைானங்கள் பயிற்சியான, ‘பிட்ச் பிைாக்’ஐ நடத்தும் நாடு எது?
அ. அகைரிக்கர
ஆ. ஆஸ
் திதரலியர 
இ. பிரரன்ஸ
்
ஈ. இஸ
் தரல்

✓ பன்னாட்டு மபார் விைானங்கள் பயிற்சியான, ‘பிட்ச் பிைாக்’ நிகழ்கவ ஆஸ்திமரலியா நடத்துகிறது. பதிமனழு
நாடுகள் பங்மகற்கும் பயிற்சியில் இந்தியா பங்மகற்கவுள்ைது. இதில் 17 நாடுககைச்மசர்ந்த சுைார் 100 விைானங்கள்
ைற்றும் 2,500 இராணுவ வீரர்கள் பங்மகற்றுள்ைனர். ைற்ற பங்மகற்பாைர்களுள் ஆஸ்திமரலியா, கனடா, பிரான்ஸ்,
நஜர்ைனி, இந்மதாமனசியா, ஜப்பான், ைமலசியா, நநதர்லாந்து, நியூசிலாந்து, பிலிப்கபன்ஸ், நகாரிய குடியரசு,
சிங்கப்பூர், தாய்லாந்து, UAE, UK ைற்றும் US ஆகியகவ அடங்கும்.

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

ஆ. இரஸ
் கின் பரண
் ட்

இ. அருந்ததி ரரய்

ஈ. விக்ரை் தசத்
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✓ கவிஞர் சஞ்சுக்தா தாஷ் எழுதிய கவிகதகளின் நதாகுப்பான, ‘லாக் நடௌன் லிரிக்ஸ்’ என்ற நூகல ஒடிஸா ைாநில
முதலகைச்சர் நவீன் பட்நாயக் நவளியிட்டார். ஒடியா நைாழிக் கவிஞரான தாஷ், ஒடியா நைாழியில் மூன்று கவிகதத்
நதாகுப்புககை எழுதியுள்ைார். ‘லாக் நடௌன் லிரிக்ஸ்’ என்பது ஆங்கிலத்தில் நவளிவரும் இவரது முதல் நூலாகும்.
இது நதாற்றுமநாய் காலகட்டத்தில் ஏற்பட்ட அவரது அனுபவங்களின் அடிப்பகடயில் எழுதப்பட்டது.

9. கூகுளுடன் இகைந்து மபாக்குவரத்து உமிழ்வுத் தரகவ நவளியிட்ட முதல் இந்திய நகரம் எது?
அ. கசன்மன
ஆ. புதன
இ. ஔரங்கரபரத் 
ஈ. ககௌகரத்தி

✓ கூகுளிலிருந்து Environmental Insights Explorer (EIE) தரகவ நவளியிடும் நாட்டின் முதல் நகரைாக ஔரங்காபாத்
ைாறியுள்ைது. EIE அம்சத்தின்கீழ், நகரங்கள் CO2 உமிழ்வு மூலங்ககை அைவிடுகின்றன, பகுப்பாய்வு நடத்துகின்றன
ைற்றும் அவ்வுமிழ்கவக் குகறப்பதற்கான உத்திககை அகடயாைம் காணுகின்றன. இந்தியாவில், EIE அம்சைானது
ஔரங்காபாத், நபங்களூரு, நசன்கன ைற்றும் புமன ஆகிய நகரங்களுக்கு ைட்டுமை கிகடக்கிறது; மைலும்,
மபாக்குவரத்து உமிழ்வுத் தரகவ நபாதுவில் நவளியிடும் முதல் நகரம் ஔரங்காபாத் ஆகும்.

10.

‘கவப்பீட்டாைருக்குப் மபாதித்தல் ைற்றும் விழிப்புைர்வு ஏற்படுத்துதலுக்கான’ நிதியத்கதப் பராைரிக்கின்ற
அகைப்பு எது?
அ. நிதி அமைச்சகை்
ஆ. இந்திய ரிசர்வ் வங்கி 
இ. இந்திய ததசிய ககரடுப்பனவு கழகை்
ஈ. NITI ஆதயரக்

✓ மசமிப்பு, நடப்புக்கைக்குகள் அல்லது முதிர்வு மததியிலிருந்து 10 ஆண்டுகளுக்குள் மகாரப்படாத கவப்புகள் யாவும்
மகாரப்படாத கவப்புத்நதாகககள் என வகரயறுக்கப்படுகிறது. இந்தத் நதாகககள், வங்கிகைால் இந்திய ரிசர்வ்
வங்கியால் பராைரிக்கப்படும், ‘கவப்பீட்டாைருக்குப் மபாதித்தல் & விழிப்புைர்வு ஏற்படுத்துதலுக்கான’ நிதியத்திற்கு
ைாற்றப்படுகின்றன. அந்தந்த வங்கிகளிலிருந்து இதுமபான்றுள்ை கவப்புத்நதாககககை நபறுவதற்கு ரிசர்வ் வங்கி
அவ்கவப்புக்குரிய ைக்ககை ஊக்குவித்து வருகிறது. இருப்பினும், மகாரப்படாத கவப்புகளின் அைவு அதிகரித்துக்
நகாண்மடதான் நசல்கிறது.

செய்தித்தாள் நடப்பு நிகழ்வுகள்
1. விடுதகலயின் 75ஆவது ஆண்டில் 75 ராம்சர் தைங்கள். இராம்சர் தைங்களின் பட்டியலில் தமிழ்நாட்டில் நான்கு
இடங்கள் உள்பட இந்தியா மைலும் 11 ஈரநிலங்ககை மசர்த்துள்ைது.
சுதந்திரத்தின் 75ஆவது ஆண்டில் 13,26,677 நெக்மடர் பரப்பைகவக்நகாண்ட 75 ராம்சர் தைங்ககை உருவாக்க
ராம்சர் தைங்களின் பட்டியலில் தமிழகத்கதச் மசர்ந்த நான்கு இடங்கள் உள்பட மைலும் 11 ஈரநிலங்ககை இந்தியா
மசர்த்துள்ைது.
11 புதிய தைங்கள்: தமிழ்நாட்டில் நான்கு (4) தைங்கள், ஒடிசாவில் மூன்று (3), ஜம்மு & காஷ்மீரில் இரண்டு (2) ைற்றும்
ைத்திய பிரமதசம் ைற்றும் ைகாராஷ்டிராவில் தலா ஒன்று (1) ஆகியகவ அடங்கும். இந்தத் தைங்களின் நபயர் சதுப்பு
நிலங்களின் பாதுகாப்பு ைற்றும் மைலாண்கை ைற்றும் அவற்றின் வைங்ககை புத்திசாலித்தனைாக பயன்படுத்த
உதவும்.
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1971ஆம் ஆண்டு ஈரானின் ராம்சர் நகரில் ககநயழுத்திடப்பட்ட ராம்சர் உடன்படிக்கக நாடுகளில் இந்தியாவும்
ஒன்றாகும். இந்தியா பிப்ரவரி 1, 1982இல் இதில் ககநயழுத்திட்டது. 1982 முதல் 2013 வகர, ராம்சர் தைங்களின்
பட்டியலில் நைாத்தம் 26 தைங்கள் மசர்க்கப்பட்டன. 2014 முதல் 2022 வகர, நாடு 49 புதிய ஈரநிலங்ககை ராம்சார்
தைங்களின் பட்டியலில் மசர்த்துள்ைது. இந்த ஆண்டிமலமய (2022) நைாத்தம் 28 இடங்கள் ராம்சர் தைங்கைாக
அறிவிக்கப்பட்டுள்ைன.
அதிகபட்சைாக ராம்சர் தைங்களுடன் (14 எண்கள்) தமிழ்நாடு முன்னணியில் உள்ைது. அகதத் நதாடர்ந்து உ.பி. யில்
10 ராம்சர் தைங்கள் உள்ைன.
260.47 நெக்டர் பரப்பைவு நகாண்ட சித்திரங்குடி பறகவகள் சரைாலயம், 94.3 நெக்டர் பரப்பைவுநகாண்ட
சுசீந்திரம் மதரூர் சதுப்புநில வைாகம், 94.23 நெக்டர் பரப்பைவு நகாண்டவடுவூர் பறகவகள் சரைாலயம், 112.64
நெக்டர் பரப்பைவு நகாண்டகாஞ்சிரங்குைம் பறகவகள் சரைாலயம் ஆகியகவ தமிழகத்தில் புதிதாக
மசர்க்கப்பட்டுள்ைன.
சித்திரங்குடி பறகவகள் சரைாலயம் தமிழ்நாட்டின் இராைநாதபுரம் ைாவட்டத்தில் அகைந்துள்ைது. இந்த ஈரநிலம்
1989 முதல் பாதுகாக்கப்பட்ட பகுதியாகவும், பறகவகள் சரைாலயைாகவும் அறிவிக்கப்பட்டு, தமிழ்நாடு வனத்துகற,
ராைநாதபுரம் மகாட்டத்தின் கீழ் வருகிறது. சித்திரங்குடி பறகவகள் சரைாலயம் குளிர்காலத்தில் புலம்நபயர்ந்த
பறகவகளுக்கு ஏற்ற இடைாகும். 30 குடும்பங்ககைச் மசர்ந்த சுைார் 50 பறகவகள் தைத்தில் இருந்து
பதிவாகியுள்ைன. இவற்றில் 47 நீர்ப்பறகவகள் ைற்றும் 3 நிலப்பறகவகள். ஸ்பாட்-பில்ட் நபலிகன், லிட்டில் எக்நரட்,
கிமர நெரான், நபரிய எக்மரட், ஓபன் பில்ட் நாகர, ஊதா ைற்றும் குைம் நெரான்கள் தைப்பகுதியில் இருந்து
குறிப்பிடத்தக்க நீர்ப்பறகவகள் காைப்படுகின்றன. சித்திரங்குடி விவசாய வயல்கைால் சூழப்பட்டுள்ைது, இங்கு
ஆண்டு முழுவதும் பல்மவறு பயிர்கள் விகைகின்றன. ஈரநிலம் பல மீன்கள், நீர்வீழ்ச்சிகள், நைால்லஸ்கள், நீர்வாழ்
பூச்சிகள் ைற்றும் அவற்றின் லார்வாக்கள் ஆகியகவ நீர்ப்பறகவகளுக்கு நல்ல உைவு ஆதாரங்ககை
உருவாக்குகின்றன. விவசாய மநாக்கங்களுக்காக சதுப்பு நிலத்கத சுற்றியும் உள்மையும் பாசனத்திற்காக நிலத்தடி
நீர் எடுக்கப்படுகிறது.
சுசீந்திரம் மதரூர் சதுப்பு நில வைாகம் சுசீந்திரம்-மதரூர் ைைக்குடி பாதுகாப்பு காப்பகத்தின் ஒரு பகுதியாகும். இது
ஒரு முக்கியைான பறகவப் பகுதி என்று அறிவிக்கப்பட்டு, ைத்திய ஆசியாவின் புலம்நபயர்ந்த பறகவகளின் நதற்கு
முகனயில் அகைந்துள்ைது. இது பறகவகள் கூடு கட்டும் மநாக்கத்திற்காக உருவாக்கப்பட்டது. இது ஒவ்நவாரு
ஆண்டும் ஆயிரக்கைக்கான பறகவககை ஈர்க்கிறது. மதரூகர நம்பியுள்ை நைாத்த ைக்கள் நதாகக சுைார் 10,500.
ைக்கள்நதாககயில் 75% வாழ்வாதாரம் விவசாயத்கத சார்ந்துள்ைது, இது மதரூர் குைத்தில் இருந்து நவளியாகும்
நீகர நம்பிமய உள்ைது. ைனிதனால் உருவாக்கப்பட்ட, இந்த உள்நாட்டு குைம் எப்மபாதும் வற்றாதது. 9ஆம்
நூற்றாண்கடச் மசர்ந்த நசப்மபடுகள், கல்நவட்டுகள் ஆகியவற்றில் பசும்குைம், நவஞ்சிக்குைம், நநடுைருதுகுைம்,
நபரும்குைம், எலமிச்சிக்குைம், மகாைடுங்குைம் ஆகிய இடங்கள் குறிப்பிடப்பட்டுள்ைன. இப்பகுதியில் சுைார் 250
வககயான பறகவகள் பதிவு நசய்யப்பட்டுள்ைன, அவற்றில் 53 புலம்நபயர்ந்தகவ, 12 உள்ளூருக்கு உட்பட்டகவ.
வடுவூர் பறகவகள் சரைாலயம் 112.638 நெக்மடர் பரப்பைவில் பரவியுள்ைது, இது ஒரு நபரிய, ைனிதனால்
உருவாக்கப்பட்ட நீர்ப்பாசன ஏரியாகும். புலம்நபயர்ந்த பறகவகளுக்கான தங்குமிடைாகவும் இது உள்ைது.
ஏநனனில் இது உைவு, தங்குமிடம் ைற்றும் இனப்நபருக்கம் நசய்வதற்கான நபாருத்தைான சூழகல வழங்குகிறது.
இந்த நீர்ப்பாசனக் குைங்கள் சமூக-நபாருைாதார ைற்றும் கலாச்சார முக்கியத்துவத்கதக் நகாண்டிருந்தாலும்,
அவற்றின் சுற்றுச்சூழல் முக்கியத்துவம் பற்றி மிகக் குகறவாகமவ அறியப்படுகிறது. இந்த நதாட்டிகள் குடியுரிகை
ைற்றும் குளிர்கால நீர் பறகவகளின் நல்ல எண்ணிக்கககய அகடக்கும் திறகனக் நகாண்டுள்ைன, ஆனால்
இகத உறுதிப்படுத்த எந்த ஆய்வும் நசய்யப்படவில்கல.
காஞ்சிரங்குைம் பறகவகள் சரைாலயம் தமிழ்நாட்டின் ராைநாதபுரம் ைாவட்டம் முதுகுைத்தூர் அருமக உள்ை ஒரு
பாதுகாக்கப்பட்ட பகுதியாகும். இது1989 இல் அறிவிக்கப்பட்டது. பல புலம்நபயர்ந்த நெரான் இனங்களின் கூடு
கட்டும் இடைாக இது குறிப்பிடத்தக்கது. அகவ அங்குள்ை பாபுல் ைரங்களின் முக்கிய வைர்ச்சியில் உள்ைன.
புலம்நபயர்ந்த நீர்ப்பறகவகளின் இனப்நபருக்கம் அக்மடாபர் ைற்றும் பிப்ரவரி ைாதங்களுக்கு இகடயில் இங்கு வந்து
மசர்க்கிறது. புதிதாக மசர்க்கப்பட்டுள்ை 11 தைங்களின் நைாத்த பரப்பைவு 76316 நெக்டர் ஆகும்.
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2. நவளிச்சந்கதயில் தமிழ்நாடு அரசின் புதிய உப்பு விற்பகன: முதல்வர் மு க ஸ்டாலின் நதாடக்கி கவத்தார்
நவளிச்சந்கதயில் தமிழக அரசு புதிய உப்பு விற்பகன நசய்யப்படவுள்ைது. ‘நநய்தல்’ எனப்நபயரிடப்பட்டுள்ை இந்த
உப்பிகன முதல்வர் மு க ஸ்டாலின் அறிமுகம் நசய்து கவத்தார்.

3. நநல்கல, அகத்தியர் ைகலயில் நாட்டின் 32ஆவது யாகனக்காப்பகம்
நாட்டிலுள்ை 31 யாகனக்காப்பகங்கமைாடு 32ஆவது யாகனக்காப்பகைாக திருநநல்மவலி ைாவட்டத்தில் உள்ை
அகத்தியர் ைகல அர்ப்பணிக்கப்படுவதாக நடுவண் சுற்றுச்சூழல், வனம், பருவநிகல அகைச்சர் பூமபந்தர் யாதவ்
நதரிவித்தார். இந்த அகத்தியர் ைகலயில் சுைார் 1,197 சதுர கிமலாமீட்டர் பரப்பைவில் யாகனகள் பாதுக்காக்கப்பட்ட
பகுதியாக மசர்க்கப்பட்டுள்ைது.

4. கடல்நீகர மின்பகு நபாருைாக்கி எரிய கவக்கப்படும் LED விைக்கு: நடுவைரசு அறிமுகம்
கடல்நீகர மின்பகுநபருைாக (எலக்ட்மராகலட்) பயன்படுத்தி எரிய கவக்கப்படும் நாட்டின் முதல் உப்பு நீர் LED
விைக்கக நசன்கனயில் நடுவண் அகைச்சர் ஜிமதந்திர சிங் அறிமுகப்படுத்தினார்.
LED விைக்குககை இயக்குவதற்காக பிரத்மயகைாக வடிவகைக்கப்பட்ட மின்முகனகளுக்கு இகடமய கடல்நீகர
எலக்ட்மராகலட்டாகப் பயன்படுத்தி விைக்குககை எரிய கவப்பமத இத்திட்டத்தின் மநாக்கைாகும். இந்த விளக்கிற்கு
‘மராஷினி’ என்று நபயரிடப்பட்டுள்ைது.

5. இந்தியாவில் பயங்கரவாதத்துக்கு எதிரான மபார்ப்பயிற்சி: பாகிஸ்தான் பங்மகற்பு
இந்தியாவில் நகடநபறவுள்ை ஷாங்காய் ஒத்துகழப்பு அகைப்பின் பயங்கரவாதத்துக்கு எதிரான மபார்ப்பயிற்சியில்
பாகிஸ்தான் பங்மகற்கவுள்ைது. இதுநதாடர்பாக பாகிஸ்தான் நவளியுறவு அகைச்சக நசய்தித் நதாடர்பாைர் அசிம்
இப்திகார் கூறியதாக அந்நாட்டில் நவளியாகும் ‘தி எக்ஸ்பிரஸ் ட்ரிப்யூன்’ நாளிதழில் நதரிவிக்கப்பட்டுள்ைதாவது:
ஷாங்காய் ஒத்துகழப்பு அகைப்பு சார்பில் இந்தியாவில் அக்மடாபர் ைாதம் பயங்கரவாதத்துக்கு எதிரான சர்வமதச
மபார்ப்பயிற்சி நகடநபறவுள்ைது. இந்த ஆண்டு இந்தியா தகலகையில் அந்தப்பயிற்சி நகடநபறவுள்ைது. ஷாங்காய்
ஒத்துகழப்பு அகைப்பில் பாகிஸ்தான் உறுப்பினர் என்பதால் மபார்ப்பயிற்சியில் பங்மகற்கும்.
இந்தியா, பாகிஸ்தான் இராணுவங்கள் இகைந்து பயங்கரவாதத்துக்கு எதிரான மபார்ப்பயிற்சியில் ஏற்நகனமவ
ஈடுபட்டுள்ைன. எனினும் இந்தியாவில் நகடநபறும் மபார்ப்பயிற்சியில் பாகிஸ்தான் இராணுவம் பங்மகற்பது
இதுமவ முதல்முகற என்று நதரிவித்துள்ைார்.
ஷாங்காய் ஒத்துகழப்பு அகைப்பில் இந்தியா, பாகிஸ்தான், சீனா, ரஷியா, ஈரான், கஜகஸ்தான், கிர்கிஸ்தான்,
தஜிகிஸ்தான், உஸ்நபகிஸ்தான் ஆகிய நாடுகள் இடம்நபற்றுள்ைன. அந்த அகைப்பு சார்பில் அக்மடாபரில்
நகடநபறவுள்ை மபார்ப்பயிற்சி ெரியானா ைாநிலம் ைாமனசாரில் நகடநபறவுள்ைது.

6. வாநனாலி நசய்தி வாசிப்பாைர் சமராஜ் நாராயைசுவாமி காலைானார்
அகில இந்திய வாநனாலியின் முதல் நபண் நசய்தி வாசிப்பாைரான சமராஜ் நாராயைசுவாமி (87) வயது முதிர்வு
காரைைாக மும்கபயில் சனிக்கிழகை காலைானார். தஞ்சாவூகரப் பூர்விகைாகக் நகாண்ட அவர் மும்கபயில்
வைர்ந்தவர். அகில இந்திய வாநனாலியில் சுைார் 35 ஆண்டு காலம் தமிழ் நசய்தி வாசிப்பாைராகப் பணியாற்றிய
அவர், இத்துகறயில் நபண்களுக்கு முன்னுதாரைைாகத் திகழ்ந்தார். தமிழ்த்திகரப்படங்கள், ஆவைப்படங்களிலும்
அவர் பணியாற்றியுள்ைார். நசய்தி ஒலிபரப்புத்துகறயில் அவரது பங்களிப்கப பாராட்டி தமிழக அரசு அவருக்கு
‘ககலைாைணி’ பட்டம் அளித்து நகௌரவித்துள்ைது.
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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%
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✓ 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.

நடப்பு நிகழ்வுகள்

3

விண்மீன்.காம்

2022

ஆகஸ்ட்

18 & 19

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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1. எந்தச் சட்டத்தின்கீழ், நிதிக்கைொள்கைக் குழுக் கூட்டத்தின் நிைழ்வுக்குறிப்புைள் கெளியிடப்படுகின்றன?
அ. வங்கி ஒழுங்குமுறை சட்டம்
ஆ. இந்திய ரிசர்வ் வங்கி சட்டம் 
இ. நிதிக்ககரள்றக சட்டம்
ஈ. ககரடுப்பனவு மை்றும் தீ ர்வு 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–கமடிக்கல்ஸ
் 
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. ஆஸ
் தியரலியர 
இ. பிரரன்ஸ
்
ஈ. ஜப்பரன்

நடப்பு நிகழ்வுகள்

1

விண்மீன்.காம்

2022

ஆகஸ்ட்

22

✓ 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. ஆஸ
் தியரலியர

✓ 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 கடன்னிஸ
்
ஆ. பூப்பந்து
இ. ஜூயடர 
ஈ. வரள்சண
் றட

✓ 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
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✓ 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. இஸ
் யரல்

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 கூட்ஸ
்

✓ 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. அஸ
் ஸாை்

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. சத்தீ ஸ
் கா்
ஆ. இராஜஸ
் தாே் 
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. நடுவண
் னவளாண
் அமைச்சகை்
் நுகா்னவாா் விவகாரங்கள் அமைச்சகை் 
ஆ. நடுவண
இ. நடுவண
் MSME அமைச்சகை்
ஈ. நடுவண
் 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 2007ஆம் 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.

நடப்பு நிகழ்வுகள்
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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.

நடப்பு நிகழ்வுகள்
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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. ஆஸ
் திரேைியா 
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
் ட் 
ஆ. உத்தேகாண
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
அ. மாை்டா

ஆ. போகுரவ 

இ. ஈோன்

ஈ. மவனிசுைா

நடப்பு நிகழ்வுகள்

நொட்டில் புதிய இந்தியத் தூ ரகத்ண திறந்து ணவத் து?
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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. அஸ
் ஸாம்

✓ 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
் ட் 
ஆ. தாஷ்கண
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 மெமைன்ஸ
் கி 
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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வங்கியிடமிருந்து

2. வொனில் உள்ள இலக்குகணள அழிக்கும் ஏவுகணண யசொ ணன தவற்றி
ணரயிலிருந்து தசங்குத் ொக யமதலழும்பி, வொனிலுள்ள இலக்குகணளத்
ஏவுகணணணய DRDO தவற்றிகரமொகப் பரியசொ ணன தசய்துள்ளது.

ொக்கி அழிக்கும் ‘VL-SRSAM’ என்ற

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.

நடப்பு நிகழ்வுகள்
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ோறும் எந்த மாதத்தில், ‘உலக தாய்ப்பால் வாரம்’ கடைப்பிடிக்கப்படுகிறது?

அ. ஜூலை
ஆ. ஆகஸ
் ட் 
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
் ட் 
ஆ. உத்த கரண
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 கரஷ்மீ ர் 
இ. அருணரெ்ெை பி டதெம்
ஈ. அஸ
் ஸரம்

✓ 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. குண
் சடறிதை்
இ. சதரடட ரட்டம் மற்றும் குறுவில ட ரட்டம் 
ஈ. உய ந்தரண
் டுதை்

✓ 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 ரன்ஸ
்
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 எக்ஸ
் பிரஸ
் 
ஆ. டிஸ
் கவர்
இ. மரஸ
் டர்கரர்டு
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. ஆஸ
் திகரலியர
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. கமரகன்தரஸ
் 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. மரலத்தீ வுகள்

✓ 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 நீ தி மை்றும் அதிகரரமளித்தல் அபமச்சகம் 
இ. சட்டம் மை்றும் நீ தி 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. சமீ ா் V காமத் 
ஆ. K சிவன்
இ. மயில்சாமி அண
் ணாதுரர
ஈ. டடஸ
் ஸி தாமஸ
்

✓ 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. பிலிப்ரபன்ஸ
் 
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 நாதகஸ
் வரன்
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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. டமட்ராஸ
் 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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ா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. டடன்னிஸ
்
ஆ. பூப்பந்து
இ. ஜூரடா 
ஈ. வாள்சண
் கட

✓ 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. நடுவண
் சுகாதார அகமச்சகம்
் இரசாயனங்கள் மற்றும் உரங்கள் அகமச்சகம் 
ஆ. நடுவண
இ. நடுவண
் டபண
் கள் மற்றும் குழந்கதகள் ரமம்பாட்டு அகமச்சகம்
ஈ. நடுவண
் சமூக நீ தி 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

நடப்பு நிகழ்வுகள்
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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. ஆகஸ
் ட்.26
ஆ. ஆகஸ
் ட்.28
இ. ஆகஸ
் ட்.29 
ஈ. ஆகஸ
் ட்.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. அஸ
் ஸாம்

✓ 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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பில்லியனர் குறியீட்டின்ெடி, அண்மையில் உலகின் மூன்றாவது பெல்வந்தரான இந்திய வணிகர்

யார்?
அ. முகேஷ் அம்பானி
ஆ. கேௌதம் அதானி 
இ. சைரஸ
் 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. அஸ
் ஸாம்
ஆ. இராஜஸ
் தான் 
இ. ைத்தீ ஸ
் ோ்
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. பாாிஸ
்
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. அஸ
் ஸாம்
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. இஸ
் கரல்
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. கவளாண
் அசமை்ைேம்
ஆ. நுோ்கவாா் விவோரங்ேள் மற்றும் உணவு வழங்ேல் அசமை்ைேம் 
இ. ைட்டம் மற்றும் நீ தி 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 கபாஸ
்
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.

நடப்பு நிகழ்வுகள்
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