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1. 2022ஆம் ஆண்டில் G20 கூட்டமைப்பின் தமைமைப் பைொறுப்மை வகிக்கிற நொடு எது?
அ. இந்தியா
ஆ. சீனா
இ. இந்ததாதனசியா 
ஈ. இலங்கை

✓ G20 உறுப்புநொடுகளின் சுற்றுச்சூழல் அதிகொரிகள், கொைநிமை நடவடிக்மக ைற்றும் உக்மைனில் நமடபைற்று வரும்
பைொரின் உைகளொவிய தொக்கம் குறித்து இந்பதொபேசியொவின் ைொலி தீவில் பைச்சுவொர்த்மத நடத்திேர். கொைநிமை
ைொற்றத்மத எதிர்த்துப்பைொைொடுவதற்கும் வளரும் ைற்றும் வளர்ந்த நொடுகளிமடபய இைக்குகமள ஒத்திமைப்ைதற்கும்
ஒவ்பவொரு G20 நொடுகளின் ைங்களிப்மை பையல்ைடுத்துவது ைற்றியும் அவர்கள் விவொதித்தேர்.

2.

நொட்டில் ைொம்பு தீண்டுவதொல் ஏற்ைடும் ைொதிப்பு, இறப்பு, பநொயுற்ற தன்மை ைற்றும் ைமூகப்பைொருளொதொை சுமை
ஆகியமவ குறித்த அறிக்மகமய பவளியிட்டுள்ள நிறுவேம் எது?
அ. AIIMS
ஆ. ICMR 
இ. NITI ஆதயாை்
ஈ. IMA

✓ இந்திய ைருத்துவ ஆைொய்ச்சிக் கவுன்சில் (ICMR) நொட்டில் ைொம்பு தீண்டுவதொல் ஏற்ைடும் ைொதிப்பு, இறப்பு, பநொயுற்ற
தன்மை ைற்றும் ைமூகப்பைொருளொதொை சுமை குறித்த ஆய்வறிக்மகமய பவளியிட்டுள்ளது. ஆய்வின்ைடி, இந்தியொவில்
ஒவ்பவொர் ஆண்டும் ைொம்பு தீண்டுவதொல் ைட்டும் 45,000–க்கும் பைற்ைட்ட ைக்கள் இறப்பைய்துகின்றேர். அதில்
ைொதிக்கப்ைட்டவர்களுள் 30 ைதவீதம் பைர் ைட்டுபை ைருத்துவ சிகிச்மை பைற ைருத்துவைமேகமள அமடகின்றேர்.
இந்தியொவில் ஓைொண்டுக்கு 46,900 பைர் விஷப்ைொம்புக்கடியொல் உயிரிழக்கின்றேர்.

3. இந்தியொவில்

ைமூகப் ைங்குச்ைந்மதமய (SSE) அறிமுகப்ைடுத்தும் கட்டமைப்மை அறிவித்துள்ள ஒழுங்குமுமற

அமைப்பு எது?
அ. இந்திய ாிசா்வ் வங்ைி
ஆ. இந்திய பங்கு மற்றும் பாிவா்த்தகன வாாியம் 
இ. நிதியியல் தசகவைள் துகற
ஈ. பபாருளாதார ஆதலாசகனை் குழு

✓ இந்திய ைங்கு ைற்றும் ைரிவர்த்தமே வொரியம் (SEBI) இந்தியொவில் ைமூகப்ைங்குச்ைந்மதமய (SSE) அறிமுகப்ைடுத்தும்
கட்டமைப்மை அறிவித்துள்ளது. இப்புதிய வமக ைரிைொற்றம் ைமூக நிறுவேங்களுக்கு நிதி திைட்ட கூடுதல் வழிமய
ஏற்ைடுத்தும். ைங்குச்ைந்மதகளில் இைொை பநொக்கற்ற நிறுவேங்கமள இந்தக்கட்டமைப்பு ைட்டியலிடுகிறது ைற்றும்
அமவகளுக்கு ைொற்று நிதி திைட்டும் வழிமயயும் வழங்குகிறது.

4.

அண்மையில், ைல்லுயிர் ைொதுகொப்பு பதொடர்ைொக கீழ்க்கொணும் எந்த நொட்டுடேொே புரிந்துணர்வு ஒப்ைந்தத்தில்
இந்தியொ மகபயழுத்திட்டது?
அ. ஜப்பான்
ஆ. தநபாளம் 
இ. இலங்கை
ஈ. ஆஸ
் திதரலியா
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✓ வேங்கள், வேவுயிரிகள், சுற்றுச்சூழல், ைல்லுயிர் ைொதுகொப்பு, வழித்தடங்கள் ைற்றும் ஒன்பறொபடொன்று இமணக்கும்
ைகுதிகமள மீட்படடுப்ைது உள்ளிட்ட ைருவநிமை ைொற்றம் ஆகிய துமறகளில் ஒத்துமழப்மை வலுப்ைடுத்தி
விரிவுைடுத்துவது, இருநொடுகளுக்கிமடபய அறிவு ைற்றும் சிறந்த நமடமுமறகமளப் ைகிர்ந்துபகொள்வது என்ற
கண்பணொட்டத்துடன் பநைொள அைசுடன் ைல்லுயிர் ைொதுகொப்பு குறித்த புரிந்துணர்வு ஒப்ைந்தத்தில்
மகபயழுத்திடுவதற்கொே சுற்றுச்சூழல், வேம் ைற்றும் ைருவநிமை ைொற்ற அமைச்ைகத்தின் முன்பைொழிவுக்குப்
பிைதைர் தமைமையிைொே நடுவண் அமைச்ைைமவ ஒப்புதல் அளித்துள்ளது.

5. ைமீைத்திய NSO தைவுகளின்ைடி, இந்த 2022–23 நிதியொண்டின் முதல் கொைொண்டில் (ஏப்ைல்–ஜூன்) இந்தியொவின்
GDP வளர்ச்சி விகிதம் என்ே?
அ. 12.3%
ஆ. 13.5% 
இ. 14.7%
ஈ. 15.2%

✓ பதசிய புள்ளியியல் அலுவைகம் (NSO) பவளியிட்டுள்ள அண்மைய தைவுகளின்ைடி, இந்தியப் பைொருளொதொைம் ஓர்
ஆண்டில் மிகவிமைவொே பவகத்தில் விரிவமடந்துள்ளது. இந்த நிதியொண்டின் முதல் கொைொண்டில் (ஏப்ைல்–ஜூன்)
பைொத்த உள்நொட்டு உற்ைத்தி (GDP) 13.5 ைதவீதம் அதிகரித்துள்ளது. இது ரிைர்வ் வங்கி கணித்திருந்த 16.2%
பைொருளொதொை வளர்ச்சிமய விடக்குமறவொகும். 2022–23இன் முதல் கொைொண்டில் (ஏப்ைல்–ஜூன்) பைொத்த ைதிப்புச்
பைர்ப்பு (GVA) 12.7 ைதவீதைொக உள்ளது.

6. உைக உடலுறுப்பு தொே நொள் கமடப்பிடிக்கப்ைடுகிற பததி எது?
அ. ஆைஸ
் ட்.11
ஆ. ஆைஸ
் ட்.13 
இ. பசப்டம்பா்.13
ஈ. பசப்டம்பா்.11

✓ உடலுறுப்பு தொேம் குறித்த விழிப்புணர்மவ ஏற்ைடுத்த ஒவ்பவொர் ஆண்டும் ஆக.13ஆம் பததி உைக உடலுறுப்புதொே
நொளொகக் கமடப்பிடிக்கப்ைடுகிறது. உைபகங்கிலும் உள்ள ைக்கள் எதிர்பகொள்ளும் முக்கிய பிைச்சிமேகளில் உறுப்பு
பையலிழப்பும் ஒன்றொகும் என்ைதொல் இந்த நொள் உறுப்புகமள தொேம் பைய்ய ைக்கமள ஊக்குவிக்கிறது. ஒருவர் 18
வயமத அமடந்த பிறகு உறுப்புதொேம் பைய்ய ைதிவுபைய்யைொம்.

7. ‘சூப்ைர் கருடொ தற்கொப்புப் ையிற்சியை’ நடத்திய நொடு எது?
அ. அபமாிை்ைா
ஆ. இந்ததாதனசியா 
இ. ஆஸ
் திதரலியா
ஈ. ஜப்பான்

✓ அபைரிக்கொ, இந்பதொபேசியொ, ஆஸ்திபைலியொ, ஜப்ைொன் ைற்றும் சிங்கப்பூர் ஆகிய நொடுகமளச் பைர்ந்த 5000–க்கும்
பைற்ைட்ட வீைர்கள் இந்பதொபேசியொவின் சுைத்ைொ தீவில் நடந்த கூட்டுப் பைொர்ப்ையிற்சியில் ைங்பகற்றேர். இந்பதொ–
ைசிபிக் பிைொந்தியத்தில் அதிகரித்துவரும் சீே நடவடிக்மககளுக்கு இமடபய இந்தப்ையிற்சி நடத்தப்ைட்டது. கடந்த
2009ஆம் ஆண்டில் இந்தப்ையிற்சி பதொடங்கப்ைட்டது.
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8. இந்தியொவின் முதல் உவர்நீர் விளக்கின் பையர் என்ே?
அ. வா்த்தினி
ஆ. லாவண
் யா
இ. தராஷினி 
ஈ. ைீ ா்த்தி

✓ LED விளக்குகமள இயக்குவதற்கொக பிைத்திபயகைொக வடிவமைக்கப்ைட்ட மின்முமேகளுக்கு இமடபய கடல்நீமை
மின்ைகுபைொருளொகப் ையன்ைடுத்தும் இந்தியொவின் முதல் உவர்நீர் விளக்மக நடுவண் அறிவியல் & பதொழில்நுட்ைம்,
அமைச்ைர் Dr ஜித்பதந்திை சிங் பைன்மேயில் அறிமுகப்ைடுத்திேொர்.

✓ கடல்ைொர் ஆைொய்ச்சிக்கொக பைன்மேயில் அமைந்துள்ள பதசிய பைருங்கடல் பதொழில்நுட்ைக்கழகத்தொல் இயக்கப்ைட்டு,
ையன்ைடுத்தப்ைடும் ைொகர் அன்பவஷிகொ என்ற கடல்ைொர் ஆைொய்ச்சிக்கப்ைமை பநரில் பைன்று ைொர்த்த அவர், ‘பைொஷினி’
என்று பையரிடப்ைட்ட இந்த உவர் நீர் விளக்மக அறிமுகப்ைடுத்திேொர்.

9. உைக நைவொழ்வு அமைப்ைொல் (WHO) குைங்கம்மை தீநுண்ைத்துக்கு வழங்கப்ைட்ட அதிகொைப்பூர்வ பையபைன்ே?
அ. ைிதளட் 
ஆ. ஃப்ளீ ட்
இ. ைிளிதயா
ஈ. தேதலா

✓ உைக நைவொழ்வு அமைப்பு (WHO) குைங்கு அம்மை தீநுண்ைத்தின் திரிபுகளுக்கு புதிய பையர்கமள அறிவித்துள்ளது;
இது கைொச்ைொை அல்ைது ைமூக குற்றங்கள் ஏற்ைடுத்துவமதத் தவிர்க்கிறது. நிபுணர்கள், ைத்திய ஆப்பிரிக்கொவின்
முன்ேொள் கொங்பகொ ைடுமக கிபளமட (திரிபுகளின் குழு) ‘கிபளட் I’ என்றும், முன்ேொள் பைற்கு ஆப்பிரிக்க கிபளமட
‘கிபளட் II’ என்றும் குறிப்பிடுவொர்கள். இது, ‘கிபளட் IIa’ ைற்றும் ‘கிபளட் Iib’ ஆகிய இைண்டு துமணப்பிரிவுகமளக்
பகொண்டுள்ளது. கடந்த 1958ஆம் ஆண்டு முதன்முதலில் இது கண்டுபிடிக்கப்ைட்டபைொது ‘குைங்கு அம்மை’ மவைஸ்
என்று பையர்சூட்டப்ைட்டது.

10. 2022 ஆகஸ்ட்.15 நிைவைப்ைடி, இந்தியொவில் எத்தமே இைொம்ைர் தளங்கள் உள்ளே?
அ. 75 
ஆ. 57
இ. 100
ஈ. 250

✓ விடுதமையின் 75ஆம் ஆண்டில் 13,26,677 பெக்படர் ைைப்ைளமவக்பகொண்ட 75 ைொம்ைர் தளங்கமள உருவொக்க
இைொம்ைர் தளங்களின் ைட்டியலில் தமிழ்நொட்மடச் பைர்ந்த 4 இடங்கள் உள்ைட பைலும் 11 ஈைநிைங்கமள இந்தியொ
பைர்த்துள்ளது. 11 புதிய தளங்கள்: தமிழ்நொட்டில் நொன்கு (4) தளங்கள், ஒடிஸொவில் மூன்று (3), ஜம்மு & கொஷ்மீரில்
இைண்டு (2) ைற்றும் ைத்திய பிைபதைம் ைற்றும் ைகொைொஷ்டிைொவில் தைொ 1 அடங்கும். இந்தத் தளங்களின் பையர் ைதுப்பு
நிைங்களின் ைொதுகொப்பு & பைைொண்மை ைற்றும் அவற்றின் வளங்கமள புத்திைொலித்தேைொக ையன்ைடுத்த உதவும்.
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செய்தித்தாள் நடப்பு நிகழ்வுகள்
1. கர்ப்ைப்மைவொய் புற்றுபநொமயத் தடுப்ைதற்கொே ‘பைர்வொவொக்’ தடுப்பூசி இந்தியொவில் முதன்முமறயொக
உருவொக்கப்ைட்டுள்ளதொக நடுவண் அமைச்ைர் Dr ஜிபதந்திை சிங் அறிவித்துள்ளொர்.
கர்ப்ைப்மைவொய் புற்றுபநொமயத் தடுப்ைதற்கொே, ‘பைர்வொவொக்’ தடுப்பூசி இந்தியொவில் முதன்முமறயொக உருவொக்கப்
–ைட்டுள்ளதொக நடுவண் அறிவியல் ைற்றும் பதொழில்நுட்ைத்துமற இமணயமைச்ைர் (தனிப்பைொறுப்பு) Dr ஜிபதந்திை
சிங் அறிவித்துள்ளொர்.
கர்ப்ைப்மைவொய் புற்றுபநொய் இந்தியொவில் அதிகம் ைொதிப்மை ஏற்ைடுத்துவதில், இைண்டொவது இடத்தில் உள்ளது
என்ைமத சுட்டிக்கொட்டிய Dr ஜிபதந்திை சிங், இந்த பநொய் பைரிதும் தவிர்க்கக்கூடியதொக இருந்தபைொதும், இந்த
புற்றுபநொயொல் உைகில் ஏற்ைடும் ைைணங்களில் சுைொர் நொன்கில் ஒரு ைங்கு இந்தியொவில் ஏற்ைடுவதொக கூறிேொர்.
இந்தியொவில் ஒவ்பவொர் ஆண்டும் சுைொர் 1.25 இைட்ைம் பைண்களுக்கு கர்ப்ைப்மைவொய் புற்றுபநொய் இருப்ைது
கண்டறியப்ைடுவதொகவும், இவர்களில், 75,000 பைர் உயிரிழப்ைதொகவும் அவர் பதரிவித்தொர். ‘ைொபைரும் ைவொல்கள்
இந்தியொ’ திட்டத்தில் ைங்பகற்றுள்ள சீைம் இந்தியொ நிறுவேத்தின் ஆதைவுடன் பில் ைற்றும் பைலிண்டொ பகட்ஸ்
அறக்கட்டமளமூைம் உயிரி பதொழில்நுட்ைத்துமறயும் உயிரி பதொழில்நுட்ை பதொழில்துமற ஆைொய்ச்சி உதவி
கவுன்சிலும் இமணந்ததன் விமளவொக, ‘பைர்வொவொக்’ தடுப்பூசி உள்நொட்டிபைபய உருவொக்கப்ைட்டுள்ளது என்று
அமைச்ைர் கூறிேொர்.

2. முதல் கொைொண்டில் GDP 13.5% உயர்வு
நிகழ் நிதியொண்டின் ஏப்ைல் முதல் ஜூன் வமையிைொே முதல் கொைொண்டில், நொட்டின் பைொத்த உள்நொட்டு உற்ைத்தி
(GDP) 13.5 ைதவீதம் அதிகரித்துள்ளது. கடந்த 2021–22 நிதியொண்டின் கமடசி மூன்று கொைொண்டுகளில் ைதிவொே
விகிதத்மதக் கொட்டிலும், நிகழொண்டின் முதல் கொைொண்டில் GDP 13.5 ைதவீதம் அதிகைொக ைதிவொகியுள்ளதொக பதசிய
புள்ளியியல் அலுவைகம் (NSO) பதரிவித்துள்ளது.
கபைொேொ கொைத்துக்கு முந்மதய நிமைமய ஒப்பிடும்பைொது, GDP சுைொர் 4 ைதவீதம் அதிகரித்துள்ளதொக நிதித் துமறச்
பையைர் டி வி பைொைநொதன் பதரிவித்தொர். பைலும், 2023இல் நொட்டின் பைொருளொதொை வளர்ச்சி 7 முதல் 7.5 ைதவீதைொக
அதிகரிக்கும் என்றும் அவர் பதரிவித்தொர்.
கடந்த ஆகஸ்டின் பதொடக்கத்தில், ரிைர்வ் வங்கியின் ைணக்பகொள்மக கூட்டத்தின்பைொது நிகழ் நிதியொண்டின் முதல்
கொைொண்டில் GDP 16.2% வளர்ச்சியமடயும் எே ைதிப்பிடப்ைட்டிருந்தது. இபத கொைகட்டத்தில் சீேொவின் பைொருளொதொை
வளர்ச்சி 0.4 ைதவீதம் அதிகரித்துள்ளது.
நொட்டின் வருவொய்ப் ைற்றொக்குமற கடந்த ஏப்ைல்–ஜூன் வமையிைொே கொைகட்டத்தில், நிர்ணயிக்கப்ைட்ட இைக்கில்
20.5 ைதவீதத்மத எட்டியதொக தமைமை கணக்கு அதிகொரி பவளியிட்ட அறிக்மகயில் பதரிவிக்கப்ைட்டுள்ளது. கடந்த
ஆண்டில் இபத கொைகட்டத்தில், வருவொய்ப்ைற்றொக்குமற அதன் இைக்கில் 21.3 ைதவீதத்மத எட்டியது
குறிப்பிடத்தக்கது.

3. குத்துச்ைண்மடயில் ைதக்கங்கமள பவல்ை உதவும் ‘ஸ்ைொர்ட் ைொக்ஸர்’ பைன்பைொருள்: பைன்மே ஐஐடி தகவல்
பைன்மே ஐஐடி ஆைொய்ச்சியொளர்கள் இன்ஸ்ையர் இன்ஸ்டிடியூட் ஆஃப் ஸ்பைொர்ட்ஸ் (ஐஐஎஸ்) உடன் இமணந்து,
2024ஆம் ஆண்டு நமடபைறவுள்ள ஒலிம்பிக் பைொட்டியில் இந்தியொவின் ைதக்கங்கமள அதிகரிக்கச்பைய்ய பைம்ைட்ட
குத்துச்ைண்மட ைகுப்ைொய்வு பைன்பைொருமள உருவொக்கி வருகின்றேர்.
பைன்மே IITஇன் விமளயொட்டு அறிவியல் ைற்றும் ைகுப்ைொய்வுக்கொே தனிச்சிறப்பு மையம் ‘ஸ்ைொர்ட் ைொக்ஸர்’ என்ற
ைகுப்ைொய்வு பைன்பைொருமள உருவொக்கி வருகிறது. அணியக்கூடிய பைன்ைொர்கள் ைற்றும் விடிபயொ பகைைொக்கமளப்
ையன்ைடுத்தி ‘இன்டர்பநட்-ஆஃப்-திங்ஸ்’மூைம் பின்னூட்டம் ைற்றும் பையல்திறன் ைதிப்பீடுகமள இப்ைகுப்ைொய்வுத்
தளம் வழங்கும். இந்திய விமளயொட்டு வீைர்களின் பைொட்டித்திறமே பைம்ைடுத்த இது உதவும்.
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எவ்வொறு பையல்ைடுகிறது? ‘இன்டர்பநட்-ஆப்-திங்ஸ்’ அடிப்ைமடயில், ைஞ்ச்-இன் பவகத்மத ஆயும் வமகயில்
பைன்ைொருடன் கூடிய மகயுமறகள், தமை விமே விமைமயப் ைதிவுபைய்வதற்கொக ‘வயர்பைஸ் ஃபுட் இன்பைொலுடன்
கூடிய அழுத்தைொனி, விமளயொட்டு வீைர்கள் உடலின் கீழ்ைகுதியில் இயக்கத்மதப் ைதிவு பைய்வதற்கொக வயர்பைஸ்
இ எம் ஜி பைன்ைொர்கள், விமளயொட்டு வீைர்கள் உடலின் பைல்ைகுதியில் இயக்கத்மதப் ைதிவுபைய்வதற்கொக
இயக்கைக்தி அளவீட்டு அைகு ஆகியமவ ையன்ைடுத்தப்ைடுகிறது.
குத்துச்ைண்மட வமளயத்தில் மவக்கப்ைடும் விடிபயொ பகைைொக்கள் வீைரின் இடது, வைது மககமள அமடயொளம்
கொண்ைதுடன், தொக்குதல், தற்கொப்பு, ைொைொங்கு ஆகியவற்மற வமகப்ைடுத்தும். ஐஐஎஸ்-இல் ைரிைொர்க்கப்ைட்டபின்,
பைன்மே ஐஐடி ஆைொய்ச்சியொளர்கள் ஐஐஎஸ்-உடன் இமணந்து ‘ஸ்ைொர்ட் ைொக்ஸர்’ கொப்புரிமைக்கொக
விண்ணப்பிக்கத் திட்டமிட்டுள்ளே.

4. இந்தியொவில் இமணயவழி குற்றங்கள் 5% அதிகரிப்பு
இந்தியொவில் இமணயவழியில் நமடபைறும் குற்றங்கள் கடந்த ஆண்டில் (2021) 5% அளவுக்கு அதிகரித்துள்ளது.
முந்மதய ஆண்டில் இது 15% அளவுக்கு அதிகரித்தது குறிப்பிடத்தக்கது. 2020-ஆம் ஆண்டு 50,035-ஆக இருந்த
இமணயவழிக் குற்றம் பதொடர்ைொே புகொர்கள், 2021-ஆம் ஆண்டில் 52,974-ஆக அதிகரித்துள்ளது. 2019-இல்
44,735 இமணயவழிக்குற்றங்கள் நமடபைற்றுள்ளே.
இதுபதொடர்ைொக பதசிய குற்ற ஆவணக்கொப்ைகம் பவளியிட்டுள்ள தகவலில் பைலும் கூறப்ைட்டுள்ளதொவது: 2021-ஆம்
ஆண்டில் பதைங்கொேொ, உத்தை பிைபதைம், கர்நொடகம், ைகொைொஷ்டிைம், அஸ்ஸொம் ஆகிய ைொநிைங்களில்தொன் அதிக
அளவில் இமணயவழி குற்றங்கள் ைதிவொகியுள்ளே. ைதிவொகும் குற்றங்களில் மூன்றில் ஒன்றுக்குதொன் கொவல்
துமறயிேைொல் தீர்வுகொண முடிகிறது.
இமணயவழிக் குற்றங்களில் 60.8% நிதி உள்ளிட்ட பைொைடிகள் ைற்றும் ஏைொற்று நடவடிக்மககளில் ஈடுைடுவதொக
உள்ளது. இதற்கடுத்து 8.6 ைதவீதம் ைொலியல் ரீதியொே இமணயவழிக் குற்றங்கள் ஆகும். 5.4 ைதவீதம் மிைட்டுவது,
அச்சுறுத்துவதுபைொன்ற குற்றங்கள் ஆகும்.
பதைங்கொேொவில் அதிகைட்ைைொக 10,303 இமணயவழிக்குற்றங்கள் ைதிவொகியுள்ளே. பைண்கள், குழந்மதகளுக்கு
எதிைொகவும் இமணயவழியில் குற்றங்கள் அதிகம் நமடபைறுகின்றே. தகவல் திருட்டு, படபிட், கிபைடிட் கொர்டு
பைொைடிகள் இமணயவழியில் நடப்ைது அதிகம் உள்ளது. இதுதவிை இமணயவழியில் ையங்கைவொதத்மதப் ைைப்புவது
பதொடர்ைொகவும் வழக்குகள் ைதிவுபைய்யப்ைட்டுள்ளே என்று பதரிவிக்கப்ைட்டுள்ளது.

5. இருவருக்கு ைகபைபை விருது
“ஆசியொவின் பநொைல் ைரிசு” என்றமழக்கப்ைடும் பிலிப்பின்ஸின் ைகபைபை விருதுக்கொக, கம்பைொடியொவில் அைசின்
அடக்குமுமறயொல் ைொதிக்கப்ைட்டவர்களுக்கு உதவிய ைேநை ைருத்துவர் பைொதியொைொ சிம் (54),
வன்பகொடுமைக்குள்ளொே ஆயிைக்கணக்கொே சிறுவர்களுக்கு உதவிய பிலிப்பின்ஸ் ைருத்துவர் பைர்ேபடட்
பைட்ரிட் (64) ஆகிபயொர் பதர்ந்பதடுக்கப்ைட்டுள்ளேர்.
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1. மெய்நிகராக இயங்கும் நாட்டின் முதல் பள்ளியயத் மதாடங்கியுள்ள இந்திய ொநிலம்/யூனியன் பிரததசம் எது?
அ. கர்நரடகர
ஆ. புது தில்லி 
இ. ததலுங்கரனர
ஈ. ககரளர

✓ தில்லி முதலமைச்சர் அரவிந்த் தகஜ்ரிவால், ‘தில்லி ொதிரி மெய்நிகர் பள்ளி’ என்று அயைக்கப்படும், ‘நாட்டின் முதல்
மெய்நிகர் பள்ளி’யயத் மதாடங்கினார். இதில் இந்தியா முழுவதும் உள்ள ொணவர்கள் 9 முதல் 12 வயரயுள்ள
வகுப்புகளில் தசர தகுதியுயடவர் ஆவர். DMVS ஆனது தில்லி பள்ளிக்கல்வி வாரியத்துடன் இயணக்கப்படும். இந்தப்
பள்ளியில் தசருவதற்கு யாமதாரு கட்டணமும் ொணவர்களிடமிருந்து வசூலிக்கப்படாது. ‘ஸ்கூல்மநட்’ ெற்றும்
கூகுள் உருவாக்கிய ஒரு சிறப்புறு தளத்தின்மூலம் வகுப்புகள் நடத்தப்படும்.

2. ‘சிமனர்ஜி – Synergy’ என்ற இயணயமவளிப் பாதுகாப்புப் பயிற்சியய நடத்திய நிறுவனம் எது?
அ. CERT–In 
ஆ. இந்திய வரன்படட
இ. பரதுகரப்பு ஆரரய்ச்சி மற்றும் கமம்பரட்டு நிறுவனம்
ஈ. இந்திய விண
் தவளி ஆய்வு டமயம்

✓ சிங்கப்பூரின் இயணயமவளிப் பாதுகாப்பு முகயெயுடன் இயணந்து மின்னணு ெற்றும் தகவல் மதாழில்நுட்ப
அயெச்சகத்தின் கீழுள்ள இந்திய கணினி அவசரநியலப் பதிலளிப்புக்குழு (CERT–In), 13 நாடுகளுக்கான ‘சிமனர்ஜி’
என்னும் இயணயமவளிப் பாதுகாப்புப் பயிற்சியய மவற்றிகரொக வடிவயெத்து நடத்தியது. ததசிய பாதுகாப்புக்
கைக மசயலகத்தின் (NSCS) தயலயெயில் இந்தியா தயலயெயிலான சர்வததச முடக்கச்மசயலி (ransomware)
எதிர்ப்பு முயனவு–மநகிழ்திறன் பணிக்குழுவின் ஒருபகுதியாக இது நடத்தப்பட்டது. “Building Network Resiliency to
counter Ransomware Attacks” என்பது இந்தப் பயிற்சியின் கருப்மபாருளாகும்.

3. NCRBஇன் ஓர் அண்யெய அறிக்யகயின்படி, கீழ்க்காணும் எந்த ொநிலத்தில் அதிக எண்ணிக்யகயிலான ததசத்
துதராக வைக்குகள் பதிவுமசய்யப்பட்டுள்ளன?
அ. உத்தர பிரகதசம்
ஆ. மத்திய பிரகதசம்
இ. ஆந்திர பிரகதசம் 
ஈ. அருணரச்சல பிரகதசம்

✓ NCRBஇன் (ததசிய குற்ற ஆவணக்காப்பகம்) ஓர் அண்யெய அறிக்யகயின்படி, ஆந்திர பிரததச ொநிலத்தில் (29)
அதிக எண்ணிக்யகயிலான ததசத்துதராக வைக்குகள் பதிவுமசய்யப்பட்டுள்ளன. IPC பிரிவு 124Aஇன்கீழ் நாட்டில்
2021ஆம் ஆண்டில் ததசத்துதராகத்திற்காக 76 வைக்குகள் பதிவுமசய்யப்பட்டுள்ளன. 2020ஆம் ஆண்டில், ஆந்திர
பிரததச ொநிலத்தில் ததசத்துதராக வைக்கு எதுவும் பதிவு மசய்யப்படவில்யல. சட்டவிதராத நடவடிக்யககள் (தடுப்பு)
சட்டத்தின் (UAPA)கீழ் 1,604 தபர் யகதுமசய்யப்பட்டுள்ளனர்.

4. அண்யெயில் காலஞ்மசன்ற மிக்தகல் தகார்பச்தசவ், கீழ்க்காணும் எந்த நாட்டின் முன்னாள் அதிபராவார்?
அ. உக்டரன்

ஆ. ரஷ்யர 

இ. தபலரரஸ
்

ஈ. பல்ககரியர
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✓ 1985 முதல் 1991 வயர முன்னாள் தசாவியத் யூனியனின் கயடசித் தயலவராக இருந்த மிக்தகல் தகார்பச்தசவ்,
தனது 91ஆவது வயதில் காலொனார். கடந்த 1986ஆம் ஆண்டில், அமெரிக்கா ெற்றும் தசாவியத் யூனியனிடம் உள்ள
அயனத்து மதாயலதூரம் மசன்று தாக்கும் ஏவுகயணகயளயும் ஒழிக்க தகார்பச்தசவ் முன்மொழிந்தார். அது பனிப்
தபாரின் முடிவின் ஆரம்பொகும். அவருக்கு கடந்த 1990இல் அயெதிக்கான தநாபல் பரிசும் வைங்கப்பட்டது.

5. நாட்டிதலதய

முதன்முயறயாக தடயவியல் சான்றுகயளச் தசகரிப்பயதக் கட்டாயொக்கிய முதல் ொநிலம்/யூடி
காவல்துயற எது?
அ. தமிழ்நரடு
ஆ. தில்லி 
இ. கர்நரடகர
ஈ. ஒடிஸர

✓ ஆறு ஆண்டுகளுக்கும் தெலான தண்டயனயுடன்கூடிய குற்றங்களில் தடயவியல் ஆதாரங்கயள தசகரிப்பயத
கட்டாயொக்கிய நாட்டின் முதல் காவல்துயற என்ற மபருயெயய தில்லி காவல்துயற மபற்றுள்ளது. இந்த
நடவடிக்யக தண்டயன விகிதத்யத அதிகரிக்கவும், குற்றவியல் நீதி அயெப்யப தடய அறிவியல் விசாரயணயுடன்
ஒருங்கியணக்கவும் மசய்யப்பட்டுள்ளது. தில்லி காவல்துயறயானது குற்றவியல் நீதி அயெப்யப தடய அறிவியல்
விசாரயணயுடன் ஒருங்கியணத்துள்ளது ெற்றும் அதன் அதிகாரிகளுக்கு பயிற்சியளிக்க காந்திநகர் ததசிய தடய
அறிவியல் பல்கயலக்கைகத்துடன் கூட்டியனந்துள்ளது.

6. 2022ஆம் ஆண்டு விடுதயல நாளன்று அதிக விருதுகயளப்மபற்ற ொநிலம்/யூடி காவல்துயற எது?
அ. மகரரரஷ்டிரர
ஆ. பஞ்சரப்
இ. ஜம்மு கரஷ்மீ ர் 
ஈ. ககரளர

✓ 2022ஆம் ஆண்டு விடுதயல நாயளமயாட்டி மொத்தம் 1,082 காவலர்களுக்கு காவல்துயற பதக்கங்கள்
வைங்கப்பட்டன. 347 காவலர்களுக்கு வீரதீரத்திற்கான காவல் பதக்கம் வைங்கப்பட்டது. ஜம்மு–காஷ்மீர் காவல்
துயறக்கு 108 பதக்கங்கள் வைங்கப்பட்டன; இதன்மூலம் விருதுகள் மபற்ற அயனத்து ொநிலங்கள் ெற்றும் யூனியன்
பிரததசங்களிதலதய ஜம்மு காஷ்மீர் முதலிடத்தில் உள்ளது. ெகாராஷ்டிரா ெற்றும் சத்தீஸ்கர் ஆகிய ொநிலங்களும்
2022ஆம் ஆண்டில் அதிக எண்ணிக்யகயிலான காவலர் பதக்கங்கயளப் மபற்றுள்ளன.

7. பன்னாட்டு சூரிய ஆற்றல் கூட்டணியானது கீழ்க்காணும் எந்நாட்டில் சூரிய ஆற்றல் திட்டத்யத நிறுவவுள்ளது?
அ. எகிப்து
ஆ. தகன்யர
இ. கியூபர 
ஈ. ததன்னரப்பிரிக்கர

✓ கியூபாவில் 1150 MW உற்பத்தித் திறன் க ொண்ட சூரிய மின்னொற்றல் உற்பத்தித் திட்டத்யத அயெப்பதற்கான
ஒப்பந்தப்புள்ளியய கியூப அரசாங்கத்துடன் இயணந்து பன்னாட்டு சூரிய ஆற்றல் கூட்டணி முன்யவத்துள்ளது.
இத்திட்டத்யத அயெப்பதற்கான ISAஇன் திட்ட தெலாண்யெ ஆதலாசகராக அரசுக்குச்மசாந்தொன NTPC உள்ளது.
கியூபாவின் 2100 MW தசாலார் திட்டங்கயள மசயல்படுத்தும் திட்டத்தின் ஒருபகுதியாக இந்தத்திட்டம் உள்ளது. இது
ISA’இன் பரந்துபட்ட சூரிய மின்னாற்றல் உற்பத்திப் பூங்கா திட்டத்தில் முதன்யெயானதாக உள்ளது.

நடப்பு நிகழ்வுகள்

2

விண்மீன்.காம்

2022
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ொணும் எந்த நாட்டின் அதிபராக பதவிதயற்றார்?

அ. தகன்யர 
ஆ. எத்திகயரப்பியர
இ. டநஜீ ரியர
ஈ. ததன்னரப்பிரிக்கர

✓ கடந்த 2013ஆம் ஆண்டு முதல் மகன்யாவின் துயண அதிபராக இருந்த வில்லியம் சதொய் அராப் ரூதடா, அதிபர்
ததர்தலில் மவன்றதாக அறிவிக்கப்பட்டுள்ளார். ருதடா 50.49% வாக்குகயளப்மபற்று மவற்றி மபற்றார். கடும்தபாட்டி
நிலவி வருவதால், சட்டப்தபாராட்டம் நடக்கும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. கடந்த 2017ஆம் ஆண்டில், முயறதகடுகள்
நடந்ததாகக் கூறி, உச்சநீதிென்றத்தால் அதிபர் ததர்தல் இரத்து மசய்யப்பட்டது குறிப்பிடத்தக்கது.

9. T20 கிரிக்மகட்டில் 600 தபாட்டிகளில் வியளயாடிய முதல் கிரிக்மகட் வீரர் யார்?
அ. விரரட் ககரலி
ஆ. கீ ரன் தபரல்லரர்ட் 
இ. கரரகித் சர்மர
ஈ. ஆண
் ட்கர இரஸ
் ஸல்

✓ T20 கிரிக்மகட்டில் 600 தபாட்டிகளில் வியளயாடிய முதல் வீரர் என்ற மபருயெயய தெற்கிந்திய தீவுகள் அணியின்
அணித்தயலவர் கீரன் மபால்லார்ட் மபற்றார். அவர் 2022 ஏப்ரலில் சர்வததச கிரிக்மகட்டிலிருந்து ஓய்வுறுவதாக
அறிவித்தார். அண்யெயில், ஆல்–ரவுண்டர் டுயவன் பிராதவா, T20 கிரிக்மகட்டில் 600 விக்மகட்டுகயள வீழ்த்திய
முதல் கிரிக்மகட் வீரர் என்ற வரலாற்றுச் சாதயனயயப் பயடத்தார்.

10. துரந்த் தகாப்யபயுடன் மதாடர்புயடய வியளயாட்டு எது?
அ. ஹரக்கி
ஆ. கரல்பந்து 
இ. மட்டடப்பந்து
ஈ. பூப்பந்து

✓ ஆசியாவின் பையெயான கால்பந்து தபாட்டியான துரந்த் தகாப்யபப் தபாட்டிகள் 2022 ஆகஸ்ட்.16 முதல் மதாடங்க
உள்ளன. இதன் மதாடக்க ஆட்டம் மகால்கத்தாவில் FC தகாவா ெற்றும் முகெதின் SC அணிகளுக்கு இயடதய
நடக்கும். துரந்த் தகாப்யப வரலாற்றிதலதய முதன்முயறயாக தெற்கு வங்கம், அஸ்ஸாம் ெற்றும் ெணிப்பூர் ஆகிய
ொநிலங்கள் இயணந்து 2022 துரந்த் தகாப்யபக்கான தபாட்டிகயள நடத்துவதால், இப்தபாட்டி பல நகரங்களில்
நடத்தப்படுகிறது. இந்தியன் ஆயில் நிறுவனம் இப்தபாட்டியின் தயலப்பு புரவலராக உள்ளது. துரந்த் தகாப்யபயின்
2021 பதிப்யப FC தகாவா அணி மவன்றது குறிப்பிடத்தக்கது.

செய்தித்தாள் நடப்பு நிகழ்வுகள்
1. ஆகஸ்ட் ொத ஜிஎஸ்டி வசூல் `1.43 இலட்சம் தகாடி!
நடப்பாண்டு ஆகஸ்ட் ொதத்தில் சரக்கு ெற்றும் தசயவ வரி (GST) `1.43 லட்சம் தகாடியாக வசூலானது. நடப்பாண்டு
தெ ொதத்தில் `1.41 லட்சம் தகாடி, ஜூன் ொதத்தில் `1.44 லட்சம் தகாடி வசூலான ஜிஎஸ்டி கடந்த ஜூயல ொதத்தில்
`1.49 லட்சம் தகாடியாக அதிகரித்திருந்தது.
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இந்நியலயில், ஆகஸ்ட் ொத ஜிஎஸ்டி `1.43 லட்சம் தகாடியாக குயறந்துள்ளது. இது, கடந்த ஆண்டின் இதத கால
கட்டத்தில் வசூலான `1,12,020 தகாடியுடன் ஒப்பிடுயகயில் 28 சதவீதம் அதிகொகும். தெலும், மதாடர்ந்து 6ஆவது
ொதொக ஜிஎஸ்டி வசூல் `1.40 லட்சம் தகாடியயத் தாண்டியுள்ளது.
நடப்பாண்டு ஆகஸ்ட் ொதத்தில் வசூலான `1,43,612 தகாடியில், ெத்திய ஜிஎஸ்டியாக `24,710 தகாடியும், ொநில
ஜிஎஸ்டியாக `30,951 தகாடியும், ஒருங்கியணந்த ஜிஎஸ்டியாக `77,782 தகாடியும், மசஸ் `10,168 தகாடியும்
வசூலாகியுள்ளதாக நடுவண் நிதித்துயற அயெச்சகம் மதரிவித்துள்ளது.

2. சதுப்புநிலங்கயளக் காப்தபாம்!
சதுப்புநிலம் என்பது, கடல் ெட்டத்யதவிட குயறவான ஆைம்மகாண்ட நீர்நியலயாகும். நிலத்தடி நீர்ெட்டத்யத
உயர்த்தவும், ெண்ணரிப்யபத் தடுக்கவும், புயல், சூறாவளிதபான்ற இயற்யகச் சீற்றங்கயள ெட்டுப்படுத்தவும்
சதுப்புநிலங்களின் பங்களிப்பு இன்றியயெயாதது. இயவ சுற்றுச்சூைல் பாதுகாப்புக்கு மபரிதும் துயண புரிகின்றன.
பூமியின் மொத்தப்பரப்பளவில் 6% சதுப்புநிலங்களாக உள்ளன. இன்று உலகில் 2000-க்கும் தெற்பட்ட இடங்கள்
சதுப்புநிலங்களாக அறிவிக்கப்பட்டுள்ளன. இவற்றின் மொத்த நிலப்பரப்பு சுொர் 20 தகாடி மெக்தடர் ஆகும். உலக
அளவில் ஆப்பிரிக்காவிலும், ஆசியாவிலும், அதெசாயன ஒட்டிய பிதரசில் பகுதிகளிலும் 1,112 சதுப்புநிலப்பகுதிகள்
காணப்படுகின்றன. அயவ மொத்தொக 89.37 மில்லியன் மெக்தடர் நிலப்பகுதியயக் மகாண்டிருக்கின்றன.
இந்தியாவில் 27,403 சதுப்புநிலங்கள் உள்ளன. இந்நிலங்கள் பூமியில் வாழும் பல்தவறு உயிரினங்களின்
பாதுகாப்யபத் தன்னகத்தத மகாண்டிருப்பதால், ‘நகரங்களின் நுயரயீரல்கள்’ என்று இயவ அயைக்கப்படுகின்றன.
சதுப்புநிலங்களின் தெலாண்யெயய சிறப்பாக தபணும் பகுதிகளுக்கு ராம்சாா் சாா்வததச அங்கீகாரம் வைங்கப்பட்டு
வருகிறது. சதுப்புநிலங்கயளப் பாதுகாத்து நிலங்களின் தரத்யத தெம்படுத்துவதற்கும், புவி மவப்பெயொகி அனல்
கக்கிவரும் இன்யறய சூழ்நியலயில் உலக அளவில் சதுப்புநிலம் மதாடர்பான பிரச்யனகயள நாடுகள் பகிர்ந்து
மகாள்வதற்கும், பிரச்யனகயள விவாதித்துத் தீர்வுகாண்பதற்கும் ததயவயான மகாள்யககயள இந்த “இராம்சர்
பிரகடனம்” வைங்குகிறது.
“இராம்சர் பிரகடனம்” அல்லது ஈரநிலங்களுக்கான உடன்படிக்யக என்பது, ஈரநிலங்களின் பயன்பாடு, அவற்றின்
பாதுகாப்பிற்காக சர்வததச அளவில் ஏற்படுத்தப்பட்ட ஒரு உடன்படிக்யகயாகும். 1971-ஆம் ஆண்டில் ஈரானில் உள்ள
ராம்சர் நகரத்தில் இதற்கான உடன்படிக்யக யகமயாப்பமிடப்பட்டது. அதனாதலதய, அந்நகரின் மபயயரத் தழுவிதய
“இராம்சர் பிரகடனம்” என்ற மபயர் ஏற்படுத்தப்பட்டது.
உலக நாடுகளியடதய இயற்யக வளங்கயளப் பாதுகாத்து, சதுப்புநிலங்களின் மசழுயெயயயும், வளயெயயயும்
தபணுததல இந்த உடன்படிக்யகயின் குறிக்தகாளாகும்.
இந்தியாவில் தெலும் 11 சதுப்புநிலக்காடுகளுக்கு ராம்சர் சாசன அங்கீகாரம் கியடத்துள்ளது. நம் நாட்டின் 75-ஆவது
சுதந்திர ஆண்டு நியறவுக்குப் மபாருத்தொக இந்தியாவில் இராம்சர் சாசன பட்டியலில் இயணக்கப்பட்டுள்ள சதுப்பு
நிலக்காடுகளின் எண்ணிக்யகயும் 75ஆக உயர்ந்துள்ளது. இது மிகவும் மபருயெயளிப்பதாக ெத்திய சுற்றுச்சூைல்,
வனம், பருவநியல ொற்றத்துயற அயெச்சகம் மதரிவித்துள்ளது.
சுொர் 76,316 மெக்தடரில் உள்ள 11 சதுப்புநிலக் காடுகளில் தமிழ்நாட்டில் உள்ள நான்கு சதுப்புநிலக் காடுகளும்
இடம்மபற்றுள்ளன. அயவ, இராெநாதபுரம் ொவட்டத்தில் உள்ள இரு பறயவகள் சரணாலயங்களான, சித்தரங்குடி
பறயவகள் சரணாலயம் (260.47 மெக்தடர்), கஞ்சிரங்குளம் பறயவகள் சரணாலயம் (96.89 மெக்தடர்),
கன்னியாகுெரி ொவட்டம், சுசீந்திரம் ததரூர் பறயவகள் சரணாலயம் (94.23 மெக்தடர்), திருவாரூர் ொவட்டம்
வடுவூர் பறயவகள் சரணாலயம் (112.64 மெக்தடர்) ஆகிய நான்கு சதுப்புநிலக் காடுகளுக்கு இராம்சர் சாசன
அங்கீகாரம் கியடத்துள்ளது.
ஏற்மகனதவ, திருமநல்தவலி ொவட்டம், கூந்தங்குளம் பறயவகள் காப்பகம், இராெநாதபுரம் ொவட்டம், ென்னார்
வயளகுடா கடல்சார் உயிர்க்தகாளகக் காப்பகம், ஈதராடு ொவட்டம், மவள்தளாடு பறயவகள் காப்பகம், மசங்கல்பட்டு
ொவட்டம், தவடந்தாங்கல் பறயவகள் காப்பகம், கரிக்கிளி பறயவகள் சரணாலயம், திருவாரூர் ொவட்டம், உதய
ொர்த்தாண்டபுரம் பறயவகள் காப்பகம், மசன்யனயில் பள்ளிக்கரயண சதுப்புநிலம், கடலூர் ொவட்டத்தில்
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சிதம்பரத்யத அடுத்த பிச்சாவரம் சதுப்புநிலம் ஆகியயவ இராம்சர் உடன்படிக்யகயின்கீழ் சர்வததச முக்கியத்துவம்
வாய்ந்த சதுப்புநிலங்களாக அறிவிக்கப்பட்டுள்ளன.
சிதம்பரம் அருதக வங்கக்கடயலமயாட்டி அயெந்துள்ள பிச்சாவரம் உலகின் இரண்டாவது மபரிய அயலயாத்தி
காட்டுப்பகுதியாகும். இந்தக் காடு ஆண்டு முழுவதும் ஈரப்பதத்துடன் இருக்கும். இது 1357 மெக்தடர் நிலப்பரப்பு
மகாண்டது. இப்பகுதியில் சிறு சிறு தீவுகள் உள்ளன. இக்காடுகளில் 177 வயகயான பறயவகள் வந்து மசல்வதாக
சமீபத்திய ஆய்வு ஒன்று மதரிவிக்கிறது.
இராெநாதபுரம் ொவட்டம் சித்திரங்குடி பறயவகள் சரணாலயம் 1989-ஆம் ஆண்டு முதல் பாதுகாக்கப்பட்ட
பகுதியாகவும், பறயவகள் சரணாலயொகவும் அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. சித்திரங்குடி பறயவகள் சரணாலயம்
குளிர்காலத்தில் புலம்மபயர்ந்து வரும் பறயவகளுக்கு ஏற்ற இடொகும்.
திருவாரூர் ொவட்டம் வடுவூர் பறயவகள் சரணாலயம் 112.64 மெக்தடர் பரப்பளவில் உள்ளது. இது ஒரு மபரிய
நீர்ப்பாசன ஏரியாகும். புலம்மபயர்ந்த பறயவகளுக்கு இது சிறந்த வசிப்பிடொக உள்ளது.
இயற்யக எழில்மகாஞ்சும் சுற்றுலா தலங்களுக்குப் மபயர்மபற்ற கன்னியாகுெரி ொவட்டத்தில் அயெந்துள்ள
சுசீந்திரம், ததரூர் சதுப்புநில வளாகம் ஒரு முக்கியொன பறயவப்பகுதி என்று அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. இது ெத்திய
ஆசியாவின் மதற்கு முயனயில் அயெந்துள்ளது.
நம் தமிழ்நாட்டில் 20 ஆண்டுகளுக்கு முன்பு நாகப்பட்டினம் ொவட்டம், தகாடியக்கயர ெட்டுதெ இராம்சர் பட்டியலில்
இடம்மபற்றிருந்தது நியனவுகூரத்தக்கது. தற்தபாது வைங்கப்பட்டுள்ள நான்கு பகுதிகதளாடு தமிைகத்தில் மொத்தம்
14 சதுப்புநிலக் காடுகள் இராம்சர் அங்கீகாரம் அளிக்கப்பட்டு பட்டியலில் இடம்மபற்றிருப்பது, தமிழ்நாட்டிற்கு கியடத்தப்
மபருயெயாகும். ஏமனனில், நாட்டிதலதய அதிக எண்ணிக்யகயில் தமிைகத்தில்தான் சதுப்புநிலக்காடுகள்
உள்ளன. தமிைகத்திற்கு அடுத்து, உத்தர பிரததச ொநிலத்தில் 10 சதுப்புநிலக்காடுகள் உள்ளன. புதிதாக
இயணக்கப்பட்டுள்ள 11 சதுப்புநிலக் காடுகளில் ஒடிஸாவில் மூன்றும், ஜம்மு-காஷ்மீரில் இரண்டும், ெத்திய
பிரததசத்தில் ஒன்றும், ெகாராஷ்டிரத்தில் ஒன்றும் அடங்கும்.
இந்தியாவில் முன்பிருந்த சதுப்புநிலங்களில் 50% ெட்டுதெ தற்தபாதுள்ளது. இயவயும் ஒவ்தவார் ஆண்டும் சுொர்
4,000 சகிமீ பரப்பளவு குயறந்து வருகின்றன. இதன்மூலம் மொத்த சதுப்புநிலங்களில் ஆண்டுக்கு 3% குயறந்து
வருகிறது என ஆய்வறிக்யககள் மதரிவிக்கின்றன.
இந்தியாவில் 1982 முதல் 2013 வயர 26 இடங்கள்தான் ராம்சர் பட்டியலில் இடம்மபற்றிருந்தன. 2014-ஆண்டு
முதல் 2022 வயர 49 இடங்கள் கூடுதலாக தசர்க்கப்பட்டு தற்தபாது நாட்டில் 13,26,677 மெக்தடர் பரப்பில்
சதுப்புநிலங்கள் இருப்பது இந்திய திருநாட்டு ெக்களுக்கு உலகளவில் கியடத்திருக்கும் ொமபரும் அங்கீகாரொகும்.
சதுப்புநிலங்கயளப் பாதுகாக்க தவண்டுமென்றால் அவற்யற பாதுகாப்பட்ட பிரததசொக அறிவிக்க தவண்டும்;
அப்பகுதிகளில் நகரக் கழிவுகயளக் மகாட்டுவயத தயட மசய்ய தவண்டும்; சதுப்புநிலப்பகுதிகள் நிலத்தில் வாழும்
அயனத்து உயிரினங்களுக்கும் மசாந்தொனதால் அங்கு மதாழிற்சாயலகயள அயெக்க அனுெதிக்கக் கூடாது; ஈர
நிலப்பகுதிகளில் தற்தபாது உள்ள ஆக்கிரப்புகயள அகற்ற தவண்டும்.
சதுப்புநிலங்கள்தான் அப்பகுதியில் வாழும் ெக்களுக்கு குடிநீர் வைங்கும் ஊற்றுக்கண்களாகவும் உள்ளன. சதுப்பு
நிலங்களில் காணப்படும் அயலயாத்திக்காடுகள் ெண்ணரிப்யபத் தடுப்பதுடன், சுனாமி, புயல், மவள்ளப்மபருக்கு
தபான்றவற்யறயும் தடுக்கும் ஆற்றல் மகாண்டயவ. தெலும், நீயரத் தூய்யெயாக்கும்; பல்லுயிர்களின் புகலிடொக
விளங்குகின்றன. சதுப்புநிலங்கள் குறித்து ெக்களியடதய விழிப்புணர்வு ஏற்பட தவண்டும் என்பதற்காக ஒவ்தவார்
ஆண்டும் பிப்.2-ஆம் தததி சர்வததச சதுப்புநில நாள் மகாண்டாடப்பட்டு வருகிறது. ஈரநிலமும், நீரும் ஒன்றிலிருந்து
ஒன்று பிரிக்கமவாண்ணாதயவ. உயிரினங்களின் வாழ்விற்கு இயவ இன்றியயெயாதயவ.
உலகில் வாழும் அயனத்து உயிரினங்களுக்கும் புகலிடொகவும், நாட்டின் வளத்திற்கு ஆதாரொகவும், நீரிலுள்ள
ொயச நீக்கி தூய்யெயான நீராக ொற்றவும், புவி மவப்பெயடயாெல் காக்கவும் உதவும் ஈரநிலங்களான சதுப்பு
நிலங்கயளக் காப்தபாம்!
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1. புதிய கடற்படடக் ககொடியில் தேசிய இலச்சிடையொைது எந்ே வடிவத்தினுள் உள்ளது?
அ. பச்சச அறுங்க ோணம்
் க ோணம் 
ஆ. நீ ல எண
இ. ஆரஞ்சு அறுங்க ோணம்
ஈ. வெள்சள எண
் க ோணம்

✓ ககொச்சியில் அடைந்துள்ள ககொச்சி கப்பல்கட்டும் ேளத்தில் புதிய கடற்படடக் ககொடிடய பிரேைர் தைொடி கவளியிட்டொர்.
இந்தியக்ககொடியொைது இக்ககொடியின் தைல் இடதுபுறத்தில் டவக்கப்பட்டுள்ளது; அதே தேரத்தில் தேசிய இலச்சிடை
உள்ளடக்கிய நீல எண்தகொண வடிவம் வலதுபுறத்தில் ஒரு ேங்கூரத்தின் தைல் அைர்த்ேப்பட்டுள்ளது. இது
வலிவுறுதிடய எடுத்துக்கூறும் விேைொக உள்ளது. எண்தகொண வடிவம் எட்டுத்திடைகடளக் குறிக்கும் வடகயில்
வடிவடைக்கப்பட்டுள்ளது; அது பல திடைகள் ைற்றும் இந்திய கடற்படடயின் எல்டலடய எடுத்துக்கூறும் விேைொக
உள்ளது. அடேச்சுற்றியுள்ள இரட்டட ேங்கநிற கடரதகொடுகள் ைத்ரபதி சிவொஜியின் கப்பற்படடடயக் குறிக்கிறது.

2. பன்ைொட்டு கைலொவணி நிதியைொைது (IMF) எந்ே ேொட்டிற்கு அேன் கபொருளொேொர கேருக்கடிடயச் ைைொளிக்க $2.9
பில்லியன் டொலர் அளவுக்குக் கடன் வழங்க ஒப்புேல் அளித்துள்ளது?
அ. ஈரோன்
ஆ. ஆப் ோனிஸ
் தோன்
இ. இலங்ச 
ஈ. வெனிசுலோ

✓ பன்ைொட்டு கைலொவணி நிதியைொைது (IMF) இலங்டகத்தீவுக்கு $2.9 பில்லியன் டொலர் அளவுக்குக் கடனுேவி வழங்க
ஒப்புேலளித்துள்ளது. கடந்ே 1948ஆம் ஆண்டில் அந்ேொடு விடுேடல அடடந்ேதிலிருந்து ேற்தபொதுேொன் மிகதைொைைொை
கபொருளொேொர கேருக்கடிடய எதிர்ககொள்கிறது. ேொட்டின் நிதியடைச்ைரொகவும் இருக்கும் இலங்டக அதிபர் விக்ரை
சிங்தக ேைது முேல் வரவுகைலவுத்திட்டத்டே ைைர்ப்பித்ேொர்; அது வருவொடய அதிகரிப்படேயும் பணவீக்கத்டே
எதிர்த்துப் தபொரொடுவடேயும் தேொக்கைொகக்ககொண்டுள்ளது.

3. ஸ்ைொர்ட் தீர்வுகள் ைவொல் ைற்றும் உள்ளடக்கிய ேகரங்கள் விருதுகடள வழங்கும் ேடுவண் அடைச்ைகம் எது?
அ. MSME அசமச்ச ம்
ஆ. ெீ ட்டுெசதி மற்றும் ந ோ்ப்புற ெிெ ோரங் ள் அசமச்ச ம் 
இ. ெணி ம் மற்றும் வதோழிற்துசற அசமச்ச ம்
ஈ. அறிெியல் மற்றும் வதோழில்நுட்ப அசமச்ச ம்

✓ வீட்டுவைதி ைற்றும் ேகர்ப்புற விவகொரங்களுக்கொை அடைச்ைர் ஹர்தீப் சிங் பூரி, 2022ஆம் ஆண்டுக்கொை, ‘Smart
Solutions Challenge & Inclusive Cities’ விருதுகள் வழங்கிைொர். இந்ே விருதுகள் 2022 ஏப்ரலில் நிறுவப்பட்டை. இந்ே
விருதுகள் என்பது ைொற்றுத்திறைொளிகள், கபண்கள் ைற்றும் முதியவர்கள் எதிர்ககொள்ளும் ேகர அளவிலொை
அணுகல் ைற்றும் உள்ளடக்கிய ைவொல்கடள எதிர்ககொள்வேற்கொக தேசிய ேகர்ப்புற விவகொரங்கள் நிறுவைம்
ைற்றும் இந்தியொவில் உள்ள ஐேொ அடவ ஆகியவற்றின் ஒரு கூட்டிடணந்ே முடைவொகும்.

4. தேஜொஸ் ைொர்க்–2 தபொர் விைொைங்கடள ேயொரிக்கின்ற நிறுவைம் எது?
அ. DRDO

ஆ. BEL

இ. HAL 

ஈ. BDL
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✓ பொதுகொப்புக்கொை அடைச்ைரடவக்குழு தேஜொஸ் ைொர்க்–2 திட்டத்திற்கு ஒப்புேல் அளித்துள்ளது. தேஜொஸ் ைொர்க்–2
தபொர் விைொைத்டே வடிவடைத்து தைம்படுத்ே `6,500 தகொடி ஒதுக்கீடு கைய்யப்பட்டுள்ளது. இது ஹிந்துஸ்ேொன்
ஏதரொேொட்டிக்ஸ் லிட் (HAL) நிறுவைத்ேொல் ேயொரிக்கப்படும். உள்ேொட்டு தேஜொஸ் இலகுரக தபொர் விைொைத்தின் அதி
ேவீை பதிப்பு, கைன்தைலும் தைம்படுத்ேப்பட்டு புதிய வடிவம் கபறும். தேஜொஸ் 2.0 அதிக ஆற்றல்வொய்ந்ே எஞ்சின்கள்
ைற்றும் உள்ேொட்டிதலதய உருவொக்கப்பட்ட ஆக்டிவ் எலக்ட்ரொனிக் ஸ்தகன்டு அதர (AESA) தரடொர் ஆகியவற்டறக்
ேன்ைகத்தே ககொண்டிருக்கும்.

5. EV மின்கலப் பொதுகொப்புத் ேரநிடலகள் குறித்து ைொடலப் தபொக்குவரத்து ைற்றும் கேடுஞ்ைொடல அடைச்ைகத்ேொல்
அடைக்கப்பட்ட வல்லுேர் குழுவின் ேடலவர் யொர்?
அ. நந்தன் நிகல னி
ஆ. இரகமஷ் சந்த்
இ. பரகமஸ
் ெரன்
ஈ. டோடோ நரசிங் இரோெ் 

✓ ைொடலப்தபொக்குவரத்து ைற்றும் கேடுஞ்ைொடல அடைச்ைகம் டொடொ ேரசிங்க ரொவ் ேடலடையில் ஒரு நிபுணர் குழுடவ
அடைத்ேது. அவர் டஹேரொபொத்தில் உள்ள துகள் உதலொகவியல் ைற்றும் புதிய கபொருட்களுக்கொை பன்ைொட்டு
தைம்பட்ட ஆய்வுடையத்தின் இயக்குேரொக உள்ளொர். வல்லுேர் குழு அறிக்டகயின் பரிந்துடரகளின் அடிப்படடயில்,
மின்கலங்கள் கேொடர்பொை கூடுேல் பொதுகொப்புத்தேடவகள், ஆன்–தபொர்டு ைொர்ஜர், தபட்டரி தபக்கின் வடிவடைப்பு,
மின்கலத்தின் உள்தள குறுக்குச்சுற்று கொரணைொக கவப்பப்பரவலொல் ஏற்படும் தீக்குத் தீர்வுகொணுேல் உள்ளிட்ட
திருத்ேங்கடள அவ்வடைச்ைகம் கவளியிட்டுள்ளது.

6. ‘மிஷன் ஸ்வவலம்பன்’ என்பது கீழ்க்காணும் எந்ே நிறுவைத்தின் முேன்டை முடைவொகும்?
அ. NITI ஆகயோ ்
ஆ. நபோோ்டு
இ. SIDBI 
ஈ. PFRDA

✓ இந்திய சிறு கேொழில்கள் வளர்ச்சி வங்கி (SIDBI) 6 ைொநிலங்களின் 10 ைொவட்டங்களில் 300 ஸ்வவலம்பன் சிடல
பள்ளிகடள அடைப்பேற்கொை ஐந்ேொம் கட்டப்பணிகடளத் கேொடங்கியுள்ளது. இது அேன் முேன்டை முயற்சியொை
ஸ்வவலம்பன் திட்டத்தின்கீழ் கேொடங்கப்பட்டுள்ளது. இது ைத்தீஸ்கர், ஹரியொைொ, தகொவொ, புதுச்தைரி, ஜம்மு–கொஷ்மீர்
ைற்றும் லடொக் ஆகியவற்டற உள்ளடக்கும். கேொழில்முடைதவொர் கலொச்ைொரத்டே (உத்யம் தை ஆைொதி) பின்பற்றி
ைகளிடரச் ைொர்ந்திருப்பவர்களொக அல்லொைல் சுேந்திரைொைவர்களொக இது ைொற்றும்.

7. ‘2022 – பீைொ ைந்ேன்’ என்ற தஹக்கத்ேொன் தபொட்டிடயத் கேொடங்கியுள்ள நிறுவைம் எது?
அ. PFRDA
ஆ. IRDAI 
இ. GIC
ஈ. NITI ஆகயோ ்

✓ இந்தியக் கொப்பீட்டு ஒழுங்குமுடற ைற்றும் தைம்பொட்டு ஆடணயம் (IRDAI) ேனிேபர்கள் ைற்றும் நிறுவைங்கடளத்
ேன்னியக்க இறப்புக் தகொரிக்டக (automated death claim) தீர்வுக்கொை புதுடையொை தீர்வுகடள உருவொக்குவேற்கு,
கொப்பீடு கேொடர்பொை பல்வேறு பிற துடறகளுக்கு அடழப்பு விடுத்துள்ளது. ‘2022 – பீைொ ைந்ேன்’ என்ற அேன் முேல்
தஹக்கத்ேொனின் ஒருபகுதியொக, ‘கொப்பீட்டில் புதுடை’ என்ற கருப்கபொருளுடன் இது கேொடங்கப்பட்டுள்ளது.
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8. NaBFIDஇன் தைலொண்டை இயக்குேரொக நியமிக்கப்பட்டுள்ளவர் யொர்?
அ. செரல் ஆச்சோோ்யோ
ஆ. K V ோமத்
இ. உோ்ஜித் பகடல்
் இரோய் ஜி 
ஈ. இரோஜ் ிரண

✓ இரொஜ்கிரண் இரொய் ஜி என்பவர் நிதியுேவி உட்கட்டடைப்பு ைற்றும் தைம்பொட்டுக்கொை தேசிய வங்கியின் (NaBFID)
தைலொண்டை இயக்குேரொக நியமிக்கப்பட்டொர்; அவர் 5 ஆண்டு கொலத்திற்கு அப்பேவியில் இருப்பொர். கடந்ே 2021ஆம்
ஆண்டில், இந்திய அரசு K V கொைத்டே தைம்பொட்டு நிதி நிறுவைத்தின் ேடலவரொக நியமித்ேது. உட்கட்டடைப்புத்
துடறயில் முேலீடுகடளத் திரட்டுவேற்கொை ேடவடிக்டககடளத் கேொடங்குவேற்கு அரைொங்கம் `20,000 தகொடிடய
NaBFID–க்கு கைலுத்தியுள்ளது.

9. உடொன் (உதே தேஷ் கொ ஆம் ேொக்ரிக்) என்பது எந்ே ேடுவண் அடைச்ைகத்தின் முேன்டைத் திட்டைொகும்?
அ. வெளியுறெு அசமச்ச ம்
ஆ. உள்நோட்டு ெோன் கபோ ் குெரத்து அசமச்ச ம் 
இ. மின்னணு மற்றும் த ெல் வதோழில்நுட்ப அசமச்ச ம்
ஈ. உள்துசற அசமச்ச ம்

✓ உள்ேொட்டு வொன் தபொக்குவரத்து அடைச்ைகத்தின் உடொன் திட்டம் கவற்றிகரைொக ஐந்து ஆண்டுகடள நிடறவு
கைய்துள்ளது. இந்ேத் திட்டத்தின் முேல் விைொை தைடவடய கடந்ே 2017 ஏப்.27 அன்று பிரேைர் கேொடங்கி டவத்ேொர்.
ைொேொரண ைக்களும் விைொைப்பயணத்டே தைற்ககொள்ள தவண்டும் என்ற தேொக்கில் இத்திட்டம் கடந்ே 2016 அக்.21
அன்று இது கேொடங்கப்பட்டது. அேன்படி, இரண்டொவது ைற்றும் 3ஆவது ேர ேகரங்கள் விைொைப்தபொக்குவரத்துடன்
இடணக்கப்பட்டை. கடந்ே 2014ஆம் ஆண்டு 74 விைொை நிடலயங்கள் கையல்பட்டு வந்ே நிடலயில், உடொன்
திட்டத்தின்மூலம் ேற்தபொது 141ஆக அது அதிகரித்துள்ளது. உடொன் திட்டத்தின் கீழ் கையல்படொே 68 விைொை
நிடலயங்கள் இடணக்கப்பட்டை. 425 புதிய வழித்ேடங்கள் ேொடு முழுவதும் கண்டறியப்பட்டை.

10. 2022–இல் வடகிழக்கு ஒலிம்பிக்கின் 2ஆவது பதிப்டப ேடத்துகிற ைொநிலம் எது?
அ. அஸ
் ஸோம்
ஆ. கம ோலயோ 
இ. அருணோச்சல பிரகதசம்
ஈ. சி ் ிம்

✓ தைகொலயொவில் இரண்டொவது வடகிழக்கு ஒலிம்பிக் தபொட்டிகள் அக்.3 முேல் ேவ.6 வடர ஷில்லொங்கில் ேடடகபற
உள்ளது. கடந்ே 2018ஆம் ஆண்டின்தபொது ைணிப்பூரில் பன்னிரண்டு பிரிவுகளுடன் முேல் விடளயொட்டுப்தபொட்டி
ேடடகபற்றது. தைகொலயொ ைொநிலம் ேைது ஐம்பேொம் ஆண்டு நிடறடவக் ககொண்டொடும் தவடளயில் இந்ே ஒலிம்பிக்
விடளயொட்டுப்தபொட்டிகள் ேடடகபறுகின்றை. இந்ேப் பதிப்பில், எட்டு வடகிழக்கு ைொநிலங்கடளச் ைொர்ந்ே 4,000
பங்தகற்பொளர்கள் 18 பிரிவுகளில் தபொட்டியிடுவொர்கள்.
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செய்தித்தாள் நடப்பு நிகழ்வுகள்
1. இந்தியொவின் முேலொவது, ‘இரவு வொன் ைரணொலயம்’ லடொக்கில் அடைக்கப்படவுள்ளது
ேடுவணரசின் அறிவியல் & கேொழில்நுட்பத்துடற, ஒரு ேனித்துவைொை ைற்றும் முேல்-வடகயொை முயற்சியொக,
லடொக்கில் இந்தியொவின் முேல், ‘இரவு வொை ைரணொலயம்’ அடைக்க ேடவடிக்டக எடுத்துள்ளது; இது அடுத்ே மூன்று
ைொேத்திற்குள் முடிக்கப்படும். உத்தேை இரவு வொன் ைரணொலயம், ைொங்ேொங் வைவுயிரிகள் ைரணொலயத்தின் ஒரு
பகுதியொக லடொக்கிலுள்ள ஹொன்தலயில் அடைக்கப்படும். இது இந்தியொவில் வொனியல் சுற்றுலொடவ அதிகரிக்கும்.
தைலும் இது ஆப்டிகல், அகச்சிவப்புக்கதிர் ைற்றும் கொைொ-கதிர் கேொடலதேொக்கிகளுக்கொை உலகின் மிகவுயர்ந்ே
ேளங்களில் ஒன்றொக இருக்கும்.

2. ‘INS விக்ரொந்த்’ சிறப்பம்ைங்கள் என்கைன்ை?
இந்தியொவில் ேயொரிக்கப்பட்ட முேல் விைொைந்ேொங்கி தபொர்க்கப்பலொை INS விக்ரொந்த்தில் பல்தவறு சிறப்பம்ைங்கள்
இடம்கபற்றுள்ளை. உள்ேொட்டிதலதய கட்டப்பட்ட முேல் விைொைந்ேொங்கிப் தபொர்க்கப்பலொை INS விக்ரொந்த் கைப்.2ஆம்
தேதி இந்தியக் கடற்படடயில் இடணயும் எைத்ேகவல் கவளியொகியுள்ளது.
INS விக்ரொந்த் விைொைந்ேொங்கிக் கப்பலொைது `20,000 தகொடி கைலவில் ககொச்சி கப்பல்கட்டும் ேளத்தில் கட்டப்பட்டது.
இேன்மூலைொக விைொைந்ேொங்கிக்கப்படல கைொந்ேைொகக் கட்டும் திறன்ககொண்ட கவகுசில ேொடுகளுடன் இந்தியொவும்
இடணந்ேது. 1,700 வீரர்கள் பயணிக்கும்படியொக உருவொகியுள்ள இக்கப்பலிலிருந்து மிக்-29தக தபொர்
விைொைங்கள், கதைொவ் - 31 கஹலிகொப்டர்கள், MH-60R கஹலிகொப்டர்கள் ஆகியவற்டற இயக்கவும்
ேடரயிறக்கவும் முடியும். அதிகபட்ைைொக சுைொர் 28 ேொட் தவகத்தில் கப்படல இயக்க முடியும்.
இந்ேக் கப்பலில், இரண்டு அறுடவ சிகிச்டை அடறகள், 16 படுக்டககள், பரிதைொேடை டையங்கள், சிடி ஸ்தகன்
வைதி எை மினி ைருத்துவைடைதய இடம்கபற்றுள்ளது. ைருத்துவப்பணிக்கொக ைட்டும் 5 ைருத்துவ அதிகொரிகள்
உள்பட 21 ைருத்துவப் பணியொளர்கள் பணியைர்த்ேப்பட்டுள்ளைர்.

3. உலகின் 5-ஆவது கபரிய கபொருளொேொர ேொடொைது இந்தியொ
பிரிட்டடை பின்னுக்குத்ேள்ளி உலகின் 5-ஆவது மிகப்கபரும் கபொருளொேொர ேொடொக இந்தியொ உருகவடுத்துள்ளது.
பன்ைொட்டு கைலொவணி நிதியத்தின் (IMF) ேரவுகளின் அடிப்படடயில் ‘புளூம்கபர்க்’ ஊடக நிறுவைம் இேடைக்
கூறியுள்ளது.
கதரொைொ கேொற்று பரவலொல் பொதிக்கப்பட்ட உலகப்கபொருளொேொரம் படிப்படியொக மீண்டு வந்ே நிடலயில், உக்டரன்ரஷியொ இடடதயயொை தபொர் மீண்டும் நிடலடைடய ைொற்றியது. உணவுப்பற்றொக்குடற, எரிகபொருள் விடல
உயர்வு, பணவீக்கம் உள்ளிட்ட பல்தவறு பிரச்டைகடள உலக ேொடுகள் ைந்தித்து வருகின்றை.
முக்கியைொக, பிரிட்டனில் அந்ேப் பிரச்டை அதிகரித்துள்ளது. பணவீக்கம் அந்ேொட்டில் வரலொறு கொணொே வடகயில்
உயர்ந்துள்ளது. அடேக் கட்டுக்குள் ககொண்டுவரும் தேொக்கில் வட்டி விகிேங்களும் அதிகரிக்கப்பட்டுள்ளை. ஆைொல்,
பிரிட்டனில் வொழ்க்டக ேடத்துவேற்கொை கைலவு கேொடர்ந்து அதிகரித்து வருகிறது. இந்நிடலயில், உலக அளவில்
கபரும் கபொருளொேொர ைதிப்டபக்ககொண்ட ேொடுகளின் பட்டியலில் பிரிட்டடைப் பின்னுக்குத்ேள்ளி இந்தியொ 5-ஆவது
இடத்டேப் பிடித்துள்ளது. கடந்ே ைொர்ச் ைொேம் வடரயிலொை கணக்கீட்டின்படி, இந்தியொவின் கபொருளொேொர ைதிப்பு
85,470 தகொடி அகைரிக்க டொலரொக இருந்ேது. அதே கொலகட்டத்தில் பிரிட்டனின் கபொருளொேொர ைதிப்பு 81,600 தகொடி
அகைரிக்க டொலரொக இருந்ேது.
2021-ஆம் ஆண்டின் கடடசி 3 ைொேங்களில் இந்தியொவின் கபொருளொேொரம் மிகப்கபரிய அளவில் வளர்ந்ேதே இேற்கு
முக்கிய கொரணம் எை பன்ைொட்டு கைலொவணி நிதியம் (IMF) கேரிவித்துள்ளது. அகைரிக்க டொலருக்கு நிகரொை
இந்திய ரூபொயின் ைதிப்பு ைரிடவச் ைந்தித்துள்ள தபொதிலும், பவுண்ட் ஸ்கடர்லிங் ைதிப்புடன் ஒப்பிடுடகயில்
வலுவடடந்தே உள்ளது.
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ேடப்பு 2022-23ஆம் நிதியொண்டின் ஏப்ரல் - ஜூன் வடரயிலொை முேலொவது கொலொண்டில் இந்திய கபொருளொேொரம்
13.5% வளர்ச்சி கண்டிருந்ேது. நிகழ் நிதியொண்டில் இந்தியப் கபொருளொேொரம் சுைொர் 7% வளர்ச்சி கொணும் எைக்
கணிக்கப்பட்டுள்ளது. உலகின் முக்கிய ேொடுகளில் தவகைொக வளர்ந்துவரும் கபொருளொேொரைொக இந்தியொ கேொடர்ந்து
திகழ்ந்து வருகிறது.
உலக அளவில் மிகப்கபரும் கபொருளொேொர ைதிப்டபக் ககொண்ட ேொடொக அகைரிக்கொ விளங்கி வருகிறது. அேற்கடுத்ே
இடங்களில் சீைொ, ஜப்பொன், கஜர்ைனி ஆகியடவ உள்ளை. 10 ஆண்டுகளுக்கு முன்ைர் இந்ேப்பட்டியலில் இந்தியொ
11-ஆவது இடத்தில் இருந்ேது. ேற்தபொது 5-ஆவது இடத்துக்கு முன்தைறியுள்ளது. அடுத்ே சில ஆண்டுகளில் 6ஆவது
இடத்தில் உள்ள பிரிட்டனுக்கும் இந்தியொவுக்கும் இடடதயயொை கபொருளொேொர ைதிப்பு இடடகவளி மிகப்கபரிய
அளவில் அதிகரிக்கும் என்றும் கேரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
உலகின் கபரும் 10 கபொருளொேொர ேொடுகள்
1. அகைரிக்கொ

5. இந்தியொ

9. பிதரஸில்

2. சீைொ

6. பிரிட்டன்

10. கைடொ

3. ஜப்பொன்

7. பிரொன்ஸ்

4. கஜர்ைனி

8. இத்ேொலி

4. ஓய்வு கபற்றொர் கைரீைொ வில்லியம்ஸ்
27 ஆண்டுக்கொல கடன்னிஸ் வொழ்க்டகயிலிருந்து ஓய்வுகபறுவேொக கண்ணீருடன் அறிவித்துள்ளொர் ஜொம்பவொன்
கைரீைொ வில்லியம்ஸ். ைகளிர் ஒற்டறயர் பிரிவில் முடிசூடொ இரொணியொக திகழ்ந்ே அகைரிக்கொவின் கைரீைொ
வில்லியம்ஸ் கைொத்ேம் 23 கிரொண்ட்ஸ்லொம் ைொம்பியன் பட்டங்கடள டகப்பற்றியுள்ளொர். உலகின் ேம்பர்.1
வீரொங்கடையொகவும் நீண்டகொலம் இருந்ே கபருடையும் அவர் வைம் உள்ளது.
இந்நிடலயில் நியூயொர்க்கில் கவள்ளிக்கிழடை இரவு ேடடகபற்ற யுஎஸ் ஓபன் தபொட்டி மூன்றொவது சுற்றில் ஆஸி.
வீரொங்கடை அஜ்லொ டொம்ஜதைொவிக்கிடம் 1-2 என்ற கைட் கணக்கில் தேொல்வியடடந்ே கைரீைொ கடன்னிஸில்
இருந்து ஓய்வுகபறுவேொக டைேொைத்தில் கண்ணீருடன் அறிவித்ேொர்.
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1. IMFஇன்

அண்மைய புள்ளிவிவரங்களின்படி (2022 செப்டம்பர்), உலகின் ஐந்தாவது சபரிய சபாருளாதாரைாக
உள்ள நாடு எது?
அ. இங்கிலாந்து
ஆ. இந்தியா 
இ. பிரான்ஸ
்
ஈ. ஆஸ
் திரரலியா

✓ பன்னாட்டு செலாவணி நிதியத்தின் (IMF) புள்ளிவிவரங்களின்படி, கடந்த 2021ஆம் ஆண்டின் இறுதிக்காலாண்டில்,
இங்கிலாந்மத (UK) விஞ்சி இந்தியா உலகின் ஐந்தாவது மிகப்சபரிய சபாருளாதாரைாக ைாறியது. அசைரிக்கா, சீனா,
ஜப்பான் ைற்றும் சஜர்ைனி ஆகிய நாடுகள் முதல் 4 இடங்களில் உள்ளன. இருப்பினும், தனிநபர் வருைானத்தின்
அடிப்பமடயில், ஒரு நாட்டில் ஒரு நபர் எவ்வளவு பணம் ெம்பாதிக்கிறார் என்பமதக் கணக்கிடும் வமகயில், இந்தியா
190 நாடுகளில் 122ஆவது இடத்தில் உள்ளது.

2. இந்தியாவின் முதல், ‘இரவு வான் ெரணாலயம்’ அமைக்கப்படவுள்ள ைாநிலம்/யூனியன் பிரததெம் எது?
அ. ஹிமாச்சல பிரரதசம்
ஆ. புது தில்லி
இ. லடாக் 
ஈ. இராஜஸ
் தான்

✓ நடுவணரசின் அறிவியல் & சதாழில்நுட்பத்துமற, ஒரு தனித்துவைான ைற்றும் முதல்–வமகயான முமனவாக,
லடாக்கில் இந்தியாவின் முதல், ‘இரவு வான் ெரணாலயம்’ அமைக்க நடவடிக்மக எடுத்துள்ளது; இது அடுத்த மூன்று
ைாதத்திற்குள் முடிக்கப்படும். இவ்வுத்ததெ, ‘இரவு வான் ெரணாலயம்’, ொங்தாங் வனவுயிரிகள் ெரணாலயத்தின் ஒரு
பகுதியாக லடாக்கில் உள்ள ஹான்தலயில் அமைக்கப்படும். இது இந்தியாவில் வானியல் சுற்றுலாமவ
தைம்படுத்தும். இந்த ‘இரவு வான் ெரணாலயம்’ சதாடங்குவதற்கு யூனியன் பிரததெ நிர்வாகம், லடாக், தன்னாட்சி
ைமலயக தைம்பாட்டு கவுன்சில், தல ைற்றும் இந்திய வானியற்பியல் நிறுவனம் இமடதய முத்தரப்பு புரிந்துணர்வு
ஒப்பந்தம் அண்மையில் மகசயழுத்தானது.

3. கழிவு

தைலாண்மை விதிகமள மீறியதற்காக கீழ்க்காணும் எந்த ைாநில அரசுக்கு `3500 தகாடி அபராதத்மத
ததசிய பசுமைத் தீர்ப்பாயம் விதித்தது?
அ. புது தில்லி
ஆ. ரமற்கு வங்காளம் 
இ. உத்தர பிரரதசம்
ஈ. அஸ
் ஸாம்

✓ திடக்கழிவு ைற்றும் திரவக்கழிவுகமள தைலாண்மை செய்வதற்கான விதிமுமறகமள மீறியதற்காக, ‘இழப்பீடு’
சதாமகயாக `3,500 தகாடிமய வழங்குைாறு தைற்கு வங்க ைாநில அரமெ ததசிய பசுமைத் தீர்ப்பாயம் (NGT)
தகட்டுக்சகாண்டுள்ளது. மேற்கு வங்க அரசுக்கு ததசிய பசுமைத் தீர்ப்பாயத்தின் தீர்ப்மப தைல்முமறயீடு செய்யவும்
உச்ெநீதிைன்றத்மத நாடவும் வாய்ப்பு உள்ளது. ைாநிலத்தில் திடக்கழிவு தைலாண்மைக்சகன அர்ப்பணிக்கப்பட்ட
சதாமகமய இரண்டு ைாதங்களுக்குள் மவப்பு மவக்குைாறும், தமலமைச் செயலாளரின் அறிவுறுத்தல்களின்படி
அது செயல்பட தவண்டும் என்றும் தைற்கு வங்க ைாநில அவ்வைர்வு தகட்டுக்சகாண்டுள்ளது.
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4. அண்மையில் நமடசபற்ற 30ஆவது சதன் ைண்டல கவுன்சில் கூட்டம் நமடசபற்ற இடம் எது?
அ. திருவனந்தபுரம் 
ஆ. சசன்னன
இ. சபங்களூரு
ஈ. னஹதராபாத்

✓ நடுவண் உள்துமற அமைச்ெர் அமித் ஷா தமலமையில் திருவனந்தபுரத்தில் 30ஆவது சதன் ைண்டல கவுன்சில்
கூட்டம் நமடசபற்றது. இக்கூட்டத்தில் 26 பிரச்மனகள் விவாதிக்கப்பட்டு, 9 பிரச்மனகளுக்கு தீர்வுகாணப்பட்டது,
17 பிரச்மனகள் கூடுதல் பரிசீலமனக்கு ஒதுக்கப்பட்டன. பரஸ்பர ஒப்பந்தத்தின்மூலம் ைத்திய, ைாநிலங்கள் ைற்றும்
ைாநிலங்களுக்கு இமடதயயான தைாதல்கமள சுமுகைாகத் தீர்த்துமவப்பது, ைாநிலங்களுக்கிமடதய பிராந்திய
ஒத்துமழப்மப தைம்படுத்துவது, அமனத்து ைாநிலங்களுக்கும் ஆதலாெமனக்காக ஒரு ைன்றத்மத உருவாக்குவது
ஆகியமவ ைண்டல கவுன்சில் கூட்டத்தின் முதன்மை தநாக்கங்கள் ஆகும்.

5. ததசிய ெட்ட தெமவகள் ஆமணயத்தின் செயல் தமலவராக நியமிக்கப்பட்டவர் யார்?
அ. நீ தியரசா் இரஞ்சன் ரகாரகாய்
ஆ. நீ தியரசா் D Y சந்திரசூட் 
இ. நீ தியரசா் N V இரமணா
ஈ. நீ தியரசா் U U லலித்

✓ இந்திய உச்ெநீதிைன்றத்தின் இரண்டாவது மிகமூத்த நீதியரெரான நீதியரெர் DY ெந்திரசூட், ததசிய ெட்ட தெமவகள்
ஆமணயத்தின் செயல்தமலவராக பரிந்துமரக்கப்பட்டுள்ளார். இந்தியக்குடியரசுத்தமலவர் திசரௌபதி முர்மு, 1987
ெட்டதெமவகள் அதிகாரச்ெட்டம், 1987இன்கீழ் NALSAஇன் செயல் தமலவராக நீதியரெர் ெந்திரசூட்மட நியமித்தார்.
இந்தியத்தமலமை நீதியரெர் NALSAஇன் தமலமைக் காப்பாளர் ஆவார்.

6. FSIBஆல் NABARDஇன் தமலவராக பரிந்துமரக்கப்பட்டவர் யார்?
அ. சாரதா குமாா் ரஹாதா
ஆ. முகமது முஸ
் தபா 
இ. K V காமத்
ஈ. சிவசுப்ரமணியன் இராமன்

✓ தவளாண்மை & கிராைப்புற தைம்பாட்டுக்கான ததசிய வங்கியின் (NABARD) தமலவராக முகைது முஸ்தபாமவ
நிதிச்தெமவ நிறுவனங்கள் பணியகம் (FSIB) பரிந்துமரத்தது. இந்தப் பரிந்துமரயின் மீதான இறுதி முடிவு பிரதைர்
தைாடி தமலமையிலான அமைச்ெரமவயின் நியைனக்குழுவால் எடுக்கப்படும். NABARD என்பது இந்தியாவில்
உள்ள பிராந்திய கிராைப்புற வங்கிகள் ைற்றும் தமலமை கூட்டுறவு வங்கிகளின் ஒட்டுசைாத்த ஒழுங்குமுமறக்கான
ஒரு தமலமை ஒழுங்குமுமற அமைப்பாகும்.

7. ைாதவிடாய் காலப் சபாருட்கமள அமனவருக்கும் இலவெைாக வழங்கிய உலகின் முதல் நாடு எது?
அ. நியூசிலாந்து
ஆ. ஸ
் காட்லாந்து 
இ. சஜா்மனி
ஈ. பின்லாந்து
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✓ ைாதவிடாய் காலப் சபாருட்கமள அமனவருக்கும் இலவெைாக வழங்கும் உலகின் முதல் நாடாக ஸ்காட்லாந்து
ைாறியுள்ளது. ைாதவிடாய் காலப் சபாருட்கள் ெட்டத்தின்படி, கல்வி நிறுவனங்கள்மூலம் அப்சபாருட்கள் தரப்படும்.
ததமவப்படுதவார்க்கு பஞ்சுத்தக்கக ைற்றும் அமணயாமடகள்தபான்ற இலவெப் சபாருட்கமள வழங்க தவண்டிய
ெட்டப்பூர்வ கடமை தற்தபாது உள்ளூர் அதிகாரிகளின் வெமும் ஒப்பமடக்கப்பட்டுள்ளது.

8. ‘நைஸ்தத’ என்ற நடுவண் துமற திட்டத்மதச் செயல்படுத்துகிற நடுவண் அமைச்ெகம் எது?
அ. சவளியுறவு அனமச்சகம்
ஆ. சமூக நீ தி மற்றும் அதிகாரமளித்தல் அனமச்சகம் 
இ. ஊரக வளா்ச்சி அனமச்சகம்
ஈ. உழவு மற்றும் உழவா்கள் நல அனமச்சகம்

✓ ‘நைஸ்தத’ என்பது ெமூக நீதி ைற்றும் அதிகாரைளித்தல் அமைச்ெகத்தின் நடுவண் துமறத்திட்டைாகும்; இத்திட்டம்,
வீட்டுவெதி ைற்றும் நகர்ப்புற விவகாரங்கள் அமைச்ெகத்தின் கூட்டு முமனவாகும். இது, நகர்ப்புற இந்தியாவில்
உள்ள தூய்மைத் சதாழிலாளர்களின் பாதுகாப்மபயும் கண்ணியத்மதயும் திறன் தைம்பாடு ைற்றும் பாதுகாப்பு
உபகரணங்கள் கிமடப்பின்மூலம் உறுதிப்படுத்த எண்ணுகிறது.

9. நாட்டின் முழு, ‘நமடமுமறக் கல்வியறிவு’ ைாவட்டைாக ைாறிய ைண்டலா அமைந்துள்ள ைாநிலம் எது?
அ. ரகரளா
ஆ. குஜராத்
இ. மத்திய பிரரதசம் 
ஈ. சதலுங்கானா

✓ ைத்திய பிரததெ ோநிலத்தில் பழங்குடியினர் அதிகம் வாழும் ைண்டலா பகுதி நாட்டிதலதய முதல் முழுமையான
‘நமடமுமறக் கல்வியறிவு’ ைாவட்டைாக ைாறியுள்ளது. ஒரு நபர் தனது சொந்தப்சபயமர எழுதவும், ஹிந்தி சைாழியில்
எண்ணவும் படிக்கவும் எழுதவும் முடியும்தபாது அவர், ‘நமடமுமறக் கல்வியறிவு’ சகாண்டவர் என்று அமழக்கப்படு
–கிறார். கடந்த 2020ஆம் ஆண்டில் இந்தப் பகுதியில் உள்ள ைக்களிமடதய கல்வி கற்பதன் அவசியம் குறித்த
தபரளவில் ஒரு பிரச்ொரம் தைற்சகாள்ளப்பட்டது.

10. ‘சிப் 4’ கூட்டத்தில், அசைரிக்காவுடன் இகைந்து எந்சதந்த நாடுகள் பங்தகற்றன?
அ. னதவான், சதன் சகாாியா மற்றும் ஜப்பான் 
ஆ. சீனா, னதவான் மற்றும் சதன் சகாாியா
இ. தாய்லாந்து, னதவான் மற்றும் சதன் சகாாியா
ஈ. ஆஸ
் திரரலியா, சீனா மற்றும் னதவான்

✓ ‘சிப் 4’ ெந்திப்பு என்பது அசைரிக்கா, மதவான், சதன் சகாரியா ைற்றும் ஜப்பான் உள்ளிட்ட நான்கு சில்லு உற்பத்தி
நாடுகளின் கூட்டைாகும். இருப்பினும், ‘சிப் 4’ ெந்திப்பு குறித்து தைக்கு அறிவிக்கப்படவில்மல என்று மதவான்
அறிவித்தது. மதவான் ஒரு மிகப்சபரிய குமறக்கடத்தி உற்பத்தியாளராகும். தைலும், உலகின் மிகப்சபரிய ஒப்பந்த
சில்லு தயாரிப்பாளரின் தாயகைாகும் அது. இந்தக் குழுவானது அசைரிக்க தமலமையிலான முக்கிய நுண்சில்லு
உற்பத்தியாளர்களின் குழுவாகக் கூடியதாக விவரிக்கப்படுகிறது.
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செய்தித்தாள் நடப்பு நிகழ்வுகள்
1. இந்தியாவின் சவளிநாட்டுக்கடன் 2021-22 குறித்த 28ஆவது நிமலமை அறிக்மக சவளியிடப்பட்டுள்ளது
நடுவண் நிதியமைச்ெகத்தின் சபாருளாதார விவகாரங்களுக்கான துமறயின் சவளிநாட்டு கடன் நிர்வாகப்பிரிவு
இந்தியாவின் சவளிநாட்டுக்கடன் 2021-22 குறித்த 28ஆவது நிமலமை அறிக்மகமய சவளியிட்டுள்ளது.
2021 ைார்ச் இறுதியில், $573.7 பில்லியன் அசைரிக்க டாலராக இருந்த இந்தியாவின் சவளிநாட்டுக்கடன், 2022
ைார்ச் இறுதியில் 8.2 ெதவீதம் அதிகரித்து $620.7 பில்லியன் அசைரிக்க டாலர் ஆகியுள்ளது.
உள்நாட்டு சைாத்த உற்பத்தி விகிதத்தில் சவளிநாட்டுக்கடன் அளவு ஓராண்டுக்கு முன் 21.2% என்பதிலிருந்து
கணிெைாக குமறந்து 2022 ைார்ச் இறுதியில், 19.9% ஆகியுள்ளது. அன்னிய செலாவணி மகயிருப்பு, விகிதத்தில்
ஓராண்டுக்கு முன் 100.6% என்பமதவிட, 2022 ைார்ச் இறுதியில் 97.8 ெதவீதம் என சவளிநாட்டுக்கடன் தலொக
குமறந்துள்ளது. நீண்டகால கடன் அளவு $499. 1 பில்லியன் அசைரிக்க டாலர் என்றும், குறுகிய காலக்கடன் அளவு
$121.7 பில்லியன் அசைரிக்க டாலர் என்றும் ைதிப்பிடப்பட்டுள்ளது. சவளிநாட்டு சைாத்தக்கடனில் 90% வணிகக்
கடன்கள், சவளிநாடுவாழ் இந்தியர்களின் மவப்புத்சதாமககள் குமறந்தகால வர்த்தகக்கடன், பலவமக கடன்கள்
ஆகியமவயாகும்.

2. சைட்ராஸ் உயர்நீதிைன்ற தமலமை நீதியரெர் நியைனம்
சைட்ராஸ் உயர்நீதிைன்றத்தின் தமலமை நீதியரெர் முனீஸ்வர் நாத் பண்டாரி வரும் செப்.13ஆம் தததியன்று பணி
ஓய்வுசபறவுள்ளதால், இந்திய அரசியலமைப்புச் ெட்டத்தின் 223ஆவது பிரிவின்படி சைட்ராஸ் உயர்நீதிைன்றத்தின்
தமலமை நீதிபதியாக, சைட்ராஸ் உயர்நீதிைன்ற மூத்த நீதிபதி எம் துமரொமிமய நியமித்து குடியரசுத்தமலவர்
உத்தரவிட்டுள்ளார்.

3. ைாணவிகளுக்கு `1,000 உதவித்சதாமக: ‘புதுமைப்சபண்’ திட்டம் இன்று சதாடக்கம்
தமிழ்நாட்டில் உள்ள அரசுப்பள்ளிகளில் படித்து உயர்கல்வி பயிலும் ைாணவிகளுக்கு ைாதந்ததாறும் `1,000 உதவித்
சதாமக வழங்கும், ‘புதுமைப்சபண்’ திட்டத்மத ைாண்புமிகு தமிழ்நாடு முதலமைச்ெர் முக ஸ்டாலின் திங்கள்கிழமை
சதாடக்கி மவக்கவுள்ளார். இதில் சிறப்பு அமழப்பாளராக தில்லி முதல்வர் அரவிந்த் தகஜரிவால் பங்தகற்கிறார்.
தமிழ்நாட்டில் ஏற்சகனதவ இருந்த மூவலூர் இராைாமிர்தம் அம்மையார் நிமனவு திருைண நிதியுதவி திட்டம்
மூவலூர் இராைாமிர்தம் அம்மையார் உயர்கல்வி உறுதித் திட்டம் என ைாற்றியமைக்கப்பட்டது. இதுசதாடர்பான
அறிவிப்மப, தமிழ்நாடு அரசின் 2022-2023ஆம் ஆண்டுக்கான நிதிநிமல அறிக்மகயில் முதல்வர் முக ஸ்டாலின்
கடந்த பட்சஜட் கூட்டத்சதாடரில் அறிவித்தார். அதன்படி, அரசுப்பள்ளிகளில் 6 முதல் பிளஸ் 2 வகுப்பு வமர பயின்ற
ைாணவிகளுக்கு, அவர்கள் உயர்கல்வி அல்லது பட்டயப்படிப்பு, சதாழிற்படிப்பு படித்து முடிக்கும் வமர ைாதம் `1,000
தநரடியாக வங்கிக்கணக்கில் செலுத்தப்படும் என தமிழ்நாடு அரசு அறிவித்தது. இந்தத் திட்டத்திற்காக தமிழ்நாடு அரசு
`698 தகாடி ஒதுக்கியுள்ளது.
‘புதுமைப்சபண்’ திட்டம் எனப் சபயரிடப்பட்டுள்ள இந்தத் திட்டம் திங்கள்கிழமை முதல் பயன்பாட்டுக்கு வரவுள்ளது.
ைாதந்ததாறும் `1,000 உதவித்சதாமக சபற இதுவமர சுைார் நான்கு இலட்ெம் ைாணவிகள் தமிழ்நாட்டில்
விண்ணப்பித்துள்ளனர். இதில் முதற்கட்டைாக ஒரு இலட்ெம் ைாணவிகளின் வங்கிக்கணக்குக்கு `1,000 உதவித்
சதாமக செலுத்தப்படவுள்ளது.

4. 05-09-2022 – ‘கப்பமலாட்டிய தமிழன்’ வ. உ. சிதம்பரனாரின் 151ஆவது பிறந்தநாள்.
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1. லிஸ் டிரஸ் என்பவர் கீழ்க்காணும் எந்த நாட்டின் புதிய பிரதமராக நியமிக்கப்பட்டார்?
அ. பிரான்ஸ
்
ஆ. ஆஸ
் திரரலியா
இ. ஐக்கிய இராச்சியம் (UK) 
ஈ. ஜொ்மனி

✓ ஐக்கிய இராச்சியத்தின் புதிய பிரதமராக பழைழமவாத கட்சியின் தழைவர் லிஸ் டிரஸ் நியமிக்கப்பட்டார். ஐக்கிய
இராச்சியத்தின் பிரதமராக இருந்த பபாரிஸ் ஜான்சன் கடந்த ஜூழை மாதம் பதவி விைகியழத அடுத்து, ஆளும்
பழைழமவாத கட்சியின் உட்கட்சித் தழைழமப் பபாட்டியில், 47 வயதான லிஸ் டிரஸ் தனக்கு எதிராக பபாட்டியிட்ட
ஐக்கிய இராச்சியத்தின் முன்னாள் நிதியழமச்சர் ரிஷி சுனக்ழக பதாற்கடித்தார். ததரசா பம மற்றும் மார்கதரட்
தாட்சழரத் ததாடர்ந்து இங்கிைாந்தின் மூன்றாவது தபண் பிரதமராக லிஸ் டிரஸ் உள்ளார்.

2. ஆமதாபாத் 36ஆவது பதசிய விழளயாட்டுப் பபாட்டிக்கான சின்னத்தின் தபயர் என்ன?
அ. ஜொ்
ஆ. சவாெ் 
இ. விகாஸ
்
ஈ. லிரயா

✓ ஆமதாபாத்தில் முப்பத்தாறாவது பதசிய விழளயாட்டுப்பபாட்டிக்கான சின்னம் மற்றும் கீதத்ழத நடுவண் உள்துழற
அழமச்சர் அமித் ஷா தவளியிட்டார். இந்தச் சின்னத்திற்கு குஜராத்தியில் ‘குட்டி’ என்று தபாருள்படும், ‘சவாஜ்’ என்று
தபயரிடப்பட்டுள்ளது. அதன் கீதத்தின் கருப்தபாருள், “ஒபர பாரதம் ஒப்பிைா பாரதம்” என்ற அடிப்பழடயில் அழமந்து
உள்ளது. பதசிய விழளயாட்டுப்பபாட்டிகள், குஜராத் மாநிைத்தில் உள்ள ஆறு நகரங்களில் தசப்.29 முதல் அக்.12
வழர நடத்தப்படும்.

3. ‘மாநிை அறிவியல் மற்றும் ததாழில்நுட்ப அழமச்சர்களின் மாநாட்ழட’ நடத்திய மாநிைம் எது?
அ. மகாராெ்டிரா
ஆ. குெராத் 
இ. பீகாா்
ஈ. மத்திய பிரரதசம்

✓ மாநிை அறிவியல் மற்றும் ததாழில்நுட்ப (S&T) அழமச்சர்களின் குஜராத் அறிவியல் மாநாட்ழட இந்தியப் பிரதமர்
பமாடி ஆமதாபாத்தில் உள்ள அறிவியல் நகரத்தில் ததாடங்கிழவக்கவுள்ளார். இந்த மாநாட்டில், “2030–க்குள்
R&D–இல் தனியார்துழற முதலீட்ழட இரட்டிப்பாக்குதல்” என்ற கருப்தபாருளில் விவாதங்கள் இடம்தபறும்.
அழனத்து மாநிைங்கள் மற்றும் யூனியன் பிரபதசங்களும் இந்தத் பதசிய STI தகாள்ழகயின்படி தனிப்பட்ட STI
தகாள்ழகழய ழவத்திருக்கும்படி பகட்டுக்தகாள்ளப்படும்.

4. ஊசியில்ைாத, சுவாசிக்கும் வழகயிைான COVID–19 தடுப்பூசிழய அங்கீகரிக்கும் முதல் நாடு எது?
அ. அஜமாிக்கா
ஆ. சீனா 
இ. ரெ்யா
ஈ. இஸ
் ரரல்

நடப்பு நிகழ்வுகள்
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✓ தியாஞ்சிழனச்சார்ந்த CanSino பபயாைாஜிக்ஸ் தயாரித்த COVID–19 தடுப்பூசியின் ஊசியில்ைாத, சுவாசிப்பதன்மூைம்
தசலுத்தப்படும் பதிப்ழப அங்கீகரித்த முதல் நாடு சீனா ஆகும். பூஸ்டர் தடுப்பூசியாக அவசரகாை பயன்பாட்டிற்காக
CanSino–இன் Ad5–nCoV–ஐ சீனா அங்கீகரித்துள்ளது. சுவாசிப்பதன்மூைம் தசலுத்தப்படும் இந்தத்தடுப்பு மருந்து
தசல்லுைார் பநாதயதிர்ப்பாற்றழைத் தூண்டுகிறது மற்றும் மியூபகாசல் பநாதயதிர்ப்பாற்றழையும் இது தூண்டும்.

5. ஐநா தபாதுச்தசயைர் அன்படானிபயா குட்டதரசு, கீழ்க்காணும் எந்நாட்டின் முன்னாள் அதிபழர ஆப்கானிஸ்தான்
நாட்டுக்கான தனது புதிய சிறப்புத்தூதராக நியமித்தார்?
அ. கிா்கிஸ
் தான் 
ஆ. பாகிஸ
் தான்
இ. கெகஸ
் தான்
ஈ. தாய்லாந்து

✓ ஐக்கிய நாடுகள் அழவயின் தபாதுச்தசயைர் அன்படானிபயா குட்டதரஸ், கிர்கிஸ்தான் நாட்டின் முன்னாள் அதிபழர
ஆப்கானிஸ்தானுக்கான தனது புதிய சிறப்புத்தூதராக நியமித்தார். கிர்கிஸ்தானின் தவளியுறவு அழமச்சராகவும்
பணியாற்றிய பராசா ஒடுன்பபயவா, இந்த ஆண்டு ஜூன் மாதம் பதவி விைகிய தடபபாரா லிபயான்ஸுக்குப் பதிைாக
நியமிக்கப்பட்டுள்ளார்.

6. ‘உறியடி’யய அதிகாரப்பூர்வ விழளயாட்டாக அறிவித்துள்ள மாநிைம் எது?
அ. குெராத்
ஆ. உத்தர பிரரதசம்
இ. மத்திய பிரரதசம்
ஈ. மகாராெ்டிரா 

✓ மகாராஷ்டிர மாநிைத்தில், ‘தாஹி–ஹண்டி’ எனப்படும் ‘உறியடி’ அதிகாரப்பூர்வ விழளயாட்டாக அங்கீகரிக்கப்படும்
என்று அம்மாநிை முதைழமச்சர் ஏக்நாத் ஷிண்பட அறிவித்தார். இவ்விழளயாட்டில் பங்பகற்பபார், ‘பகாவிந்தாக்கள்’
என்னும் விழளயாட்டுப்பிரிவின்கீழ் பணிவாய்ப்புகழளப் தபறுவார்கள்; பமலும், பங்பகற்பாளர்கள் அழனவருக்கும்
`10 இைட்சம் ஆயுள்காப்பீட்டுத்ததாழகயும் அவர்கள் பகுதியளவு ஊனமுற்றவர்களாக இருந்தால் `5 ைட்சம் காப்பீடும்
அரசு வைங்கும். ‘பகாபாைகைா’ என்றும் அழைக்கப்படும் ‘தாஹி–ஹண்டி’ என்பது கிருஷ்ண தஜயந்தி விைாவின்
பபாது நழடதபறும் ஒரு சடங்கு விைாவாகும்.

7. 4 இந்திய பாட்மிண்டன் நட்சத்திரங்கழள தனது தூதுவர்களாக நியமித்துள்ள நிதிச்பசழவ நிறுவனம் எது?
அ. ரபபால்
ஆ. மாஸ
் டா்காா்டு 
இ. விசா
ஈ. அஜமாிக்கன் எக்ஸ
் பிரஸ
்

✓ இந்திய பாட்மிண்டன் நட்சத்திரங்களான இைக்ஷ்யா தசன், கிடாம்பி ஸ்ரீகாந்த், சாத்விக் சாய்ராஜ் இரங்கிதரட்டி மற்றும்
சிராக் தஷட்டி ஆகிபயாழர இந்தியாவில் தனது விளம்பரத் தூதுவர்களாக நியமித்து மாஸ்டர்கார்டு அறிவித்துள்ளது.
2022 – தாமஸ் பகாப்ழப மற்றும் 2022 – பர்மிங்காம் காமன்தவல்த் விழளயாட்டுகளில் தவற்றி தபற்ற இவர்கள்
இந்தியாவில் டிஜிட்டல் தகாடுப்பனவுகளின் பாதுகாப்பு மற்றும் வசதி குறித்து விழிப்புணர்ழவப் பரப்புவார்கள்.

8. ‘பமடம் சார்’ என்ற சுயசரிழதழய எழுதியவர் யார்?
அ. மஞ்சாி ெருஹா் 

ஆ. கிரண
் ரபடி

இ. காஞ்சன் ஜசௌத்ாி

ஈ. R ஸ்ரீரலகா

நடப்பு நிகழ்வுகள்

2

விண்மீன்.காம்

2022

செப்டம்பர்

06

✓ இந்தியாவின் முதல் ஐந்து தபண் காவல்துழற அதிகாரிகளுள் ஒருவரான மஞ்சரி ஜருஹரின் சுயசரிழத, “பமடம்
சார்” ஆகும். சிறந்த பசழவக்காக இந்திய அரசின் காவல்துழற பதக்கத்ழதப் தபற்றவர் அவர். கடந்த 1976–இல்
இகாப–உக்குத் பதர்ந்ததடுக்கப்பட்ட பீகார் மாநிைத்தின் முதல் தபண் காவல்துழற அதிகாரியும் ஆவார். அவர், CISF
இன் சிறப்பு தழைழம இயக்குநராக இருந்து ஓய்வுதபற்றார். தற்பபாது டாடா கன்சல்டன்சி சர்வீசஸ் நிறுவனத்தின்
(TCS) ஆபைாசகராக உள்ளார்.

9. 2023இல் வரும் 17ஆவது தவளிநாடுவாழ் இந்தியர் நாள் தகாண்டாட்டங்கள் நழடதபறும் இடம் எது?
அ. மதுரர
ஆ. ஜசன்ரன
இ. மும்ரப
ஈ. இந்துூா் 

✓ 2023இல் வரும் 17ஆவது, ‘தவளிநாடுவாழ் இந்தியர் நாள்’ அடுத்த ஆண்டு ஜனவரி மாதம் இந்தூரில் நழடதபறும்
என்று இந்திய தவளியுறவு அழமச்சகம் அறிவித்துள்ளது. இந்தியாவின் வளர்ச்சியில் தவளிநாடுவாழ் இந்தியர்களின்
பங்களிப்ழபக்குறிக்கும் வழகயில் ஒவ்பவார் ஆண்டும் ஜனவரி.9ஆம் பததி அன்று தவளிநாடுவாழ் இந்தியர் நாள்
தகாண்டாடப்படுகிறது. கடந்த 1915ஆம் ஆண்டு இபத நாளில் ‘மகாத்மா’ காந்தியடிகள் ததன்னாப்பிரிக்காவிலிருந்து
இந்தியாவுக்குத் திரும்பியழதயும் இந்நாள் நிழனவுபடுத்துகிறது.

10. இந்தியாவில், ‘அக்ஷய் உர்ஜா திவாஸ்’ தகாண்டாடப்படுகிற தேதி எது?
அ. ஆகஸ
் ட்.15
ஆ. ஆகஸ
் ட்.20 
இ. ஜசப்டம்பா்.15
ஈ. அக்ரடாபா்.15

✓ இந்தியாவில் புதுப்பிக்கத்தக்க எரிசக்தியின் வளர்ச்சி மற்றும் அதன் திறன்மிகு பயன்பாடு குறித்த விழிப்புணர்ழவ
ஏற்படுத்துவதற்காக ஒவ்பவார் ஆண்டும் ஆக.20ஆம் பததி, ‘அக்ஷய் உர்ஜா திவாஸாக’ அனுசரிக்கப்படுகிறது. இந்த
நாள், இந்தியாவின் முன்னாள் பிரதமர் இராஜீவ் காந்தியின் பிறந்தநாழளயும் நிழனவுகூருகிறது. இந்த நாழள
முதன்முதலில் இந்தியாவின் முன்னாள் பிரதமர் மன்பமாகன் சிங், கடந்த 2004இல் தகாண்டாடுவதாக அறிவித்தார்.

செய்தித்தாள் நடப்பு நிகழ்வுகள்
1. தசன்ழன உயர்நீதிமன்ற தபாறுப்பு தழைழம நீதிபதியாக எம் துழரசாமி நியமனம்
தசன்ழன உயர்நீதிமன்ற தபாறுப்பு தழைழம நீதிபதியாக எம் துழரசாமி நியமிக்கப்பட்டுள்ளதாக மத்திய சட்டத்
துழற அழமச்சகம் ததரிவித்தது. கடந்த பிப்ரவரி.10-ஆம் பததி தசன்ழன உயர்நீதிமன்றத் தழைழம நீதிபதியாக
முனீஸ்வர்நாத் பண்டாரி நியமிக்கப்பட்டார். அவர் தசப்.12 அன்று ஓய்வு தபறுகிறார். இழதயடுத்து உயர்நீதிமன்ற
தபாறுப்பு தழைழம நீதிபதியாக எம் துழரசாமி நியமிக்கப்பட்டுள்ளதாக மத்திய சட்டத்துழற அழமச்சகம்
ததரிவித்துள்ளது. அவர் தசப்.13-ஆம் பததி தபாறுப்பபற்பார்.
உச்சநீதிமன்ற நீதிபதிகள் ஓய்வுதபறும் வயது 65; உயர்நீதிமன்ற நீதிபதிகள் ஓய்வுதபறும் வயது 62 என்பது
குறிப்பிடத்தக்கது.
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2. பிரிட்டன் பிரதமராகிறார் லிஸ் டிரஸ்
பிரிட்டழன ஆளும் கன்சர்பவடிவ் கட்சியின் அடுத்த தழைவராக தவளியுறவு அழமச்சர் லிஸ் டிரஸ் பதர்வு
தசய்யப்பட்டுள்ளார். இந்திய வம்சாவளியும் முன்னாள் நிதியழமச்சருமான ரிஷி சுனக்ழகத் பதாற்கடித்து தவற்றி
தபற்றுள்ள லிஸ் டிரஸ், அந்நாட்டின் அடுத்த பிரதமராகவும் தபாறுப்பபற்கவுள்ளார்.
பிரிட்டன் பிரதமராக இருந்த பபாரிஸ் ஜான்சனுக்கு உள்கட்சியிபைபய அதிக எதிர்ப்பு எழுந்தழதயடுத்து, அவர் அப்
பதவிழய இராஜிநாமா தசய்தார். அழதத்ததாடர்ந்து, கன்சர்பவடிவ் கட்சியின் புதிய தழைவழரத் பதர்ந்ததடுக்க
பல்பவறு கட்டங்களாகத் பதர்தல் நடத்தப்பட்டது. இறுதியில் லிஸ் டிரஸுக்கும் ரிஷி சுனக்குக்கும் இழடபய பநரடிப்
பபாட்டி நிைவியது. இறுதிக்கட்டமாக கன்சர்பவடிவ் கட்சிழயச் பசர்ந்த 1,72,437 நிர்வாகிகள் இழணயவழியிலும்
தபால் மூைமாகவும் வாக்களித்தனர். பதர்தல் முடிவுகள் திங்கள்கிைழம அறிவிக்கப்பட்டன. அதில், 81,326
வாக்குகழளப் தபற்று லிஸ் டிரஸ் தவற்றிதபற்றார். ரிஷி சுனக்குக்கு 60,399 வாக்குகள் கிழடத்தன. 654 வாக்குகள்
தசல்ைாததாக அறிவிக்கப்பட்டன.
இதன்மூைமாக கன்சர்பவடிவ் கட்சியின் புதிய தழைவராக 47 வயதான லிஸ் டிரஸ் பதர்ந்ததடுக்கப்பட்டார்.
பிரிட்டனின் புதிய பிரதமராகவும் அவர் தபாறுப்பபற்கவுள்ளார். அப்பதவிழய வகிக்கவுள்ள 3-ஆவது தபண் என்ற
தபருழமழயயும் லிஸ் டிரஸ் தபற்றுள்ளார். ஏற்தகனபவ மார்கதரட் தாட்சர், ததரசா பம ஆகிபயார் பிரிட்டன்
பிரதமராகப் பதவி வகித்துள்ளனர்.

3. தில்லி இராஜபாழத, ‘கடழமப்பாழதயாக’ தபயர்மாற்றம்
புது தில்லியில் உள்ள வரைாற்றுச்சிறப்புமிக்க இராஜபாழதயின் தபயழர ‘கர்த்தவ்ய பாழத’ (கடழமப்பாழத) எனப்
தபயர்மாற்றம் தசய்ய முடிவுதசய்யப்பட்டுள்ளதாக திங்கள்கிைழம அரசு வட்டாரங்கள் ததரிவித்துள்ளன.
புதிய நாடாளுமன்ற வளாகம், குடியரசுத்துழணத்தழைவர் மாளிழக உள்ளிட்ட தசன்ட்ரல் விஸ்டா திட்டத்தின்கீழ்
கட்டடப்பணிகள் விழரவாக நழடதபற்று வருகின்றன. இதன்கீழ், இந்தியா பகட் அடங்கிய புதுப்பிக்கப்பட்ட
இராஜபாழதழய தசப்.8-ஆம் பததி பிரதமர் பமாடி திறந்துழவக்கிறார். இப்பாழதயில் புதிய நாடாளுமன்ற கட்டடம்,
நடுவணரசின் தழைழமச்தசயைக அலுவைகங்கள், குடியரசு துழணத்தழைவரின் புதிய இல்ைம், பிரதமரின் புதிய
இல்ைம் மற்றும் அலுவைகம் ஆகியழவ அழமந்துள்ளன.
தற்பபாது இந்தியா பகட் அருபக அழமந்துள்ள பநதாஜி சுபாஷ்சந்திர பபாஸின் சிழையிலிருந்து குடியரசுத்தழைவர்
மாளிழக வழர அழமந்துள்ள சாழை ஆங்கிபையர் ஆட்சிக் காைத்தில், ‘மன்னரின் பாழத’ என அழைக்கப்பட்டது.
சுதந்திரத்துக்குப் பிறகு இது இராஜபாழதயாக தபயர்மாற்றம் தபற்றது. இப்பபாது இந்தச் சாழையின் தபயழர
‘கர்த்தவ்ய பாழத’ (கடழமப்பாழத) எனப் தபயர்மாற்றம் தசய்ய புது தில்லி மாநகராட்சி முடிவு தசய்துள்ளது.
முன்னதாக, கடந்த 2015-ஆம் ஆண்டில், பிரதமர் இல்ைம் அழமந்துள்ள பரஸ் பகார்ஸ் சாழை பைாக் கல்யாண்
சாழை எனவும், ஔரங்கசீப் சாழை ஏ பி தஜ அப்துல் கைாம் சாழை எனவும், 2017-இல் டல்தஹளசி சாழை தாரா
ஷிபகா சாழை எனவும் 2018-இல் தீன்மூர்த்தி தசௌக் என்பது தீன்மூர்த்தி ழஹஃபா தசளக் எனவும் தபயர்மாற்றம்
தசய்யப்பட்டன என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.

நடப்பு நிகழ்வுகள்

4

விண்மீன்.காம்

2022

செப்டம்பர்

07

1. UNESCO உலகளாவிய கற்றல் நகரங்களில் இணைந்துள்ள நகரங்கள் யாணை?
அ. வாரங்கல், திருச்சூா் மற்றும் நிலம்பூா் 
ஆ. மமசூரு, வாரணாசி மற்றும் ஜெய்ப்பூா்
இ. ஜகாச்சி, மமசூரு மற்றும் வாரணாசி
ஈ. காஞ்சிபுரம், ததாலவிரா மற்றும் மமசூரு

✓ தெலுங்கானா மாநிலத்திலிருந்து ைாரங்கல் மற்றும் ககரள மாநிலத்திலிருந்து திருச்சூர் மற்றும் நிலம்பூர் UNESCO
உலகளாவிய கற்றல் நகரங்களில் கேர்ந்துள்ளன. 44 நாடுகணளச் கேர்ந்ெ 77 நகரங்கள் ேமீபத்தில் இப்பட்டியலில்
இணைந்ென; இதில் உலகம் முழுைதிலுமிருந்து 294 நகரங்கள் அடங்கும். கற்றணல கமம்படுத்துைெற்கான அந்ெ
நகரங்களின் சிறந்ெ முயற்சிகணள அங்கீகரிப்பெற்காக அந்ெ நகரங்கள் இந்ெப் பட்டியலில் கேர்க்கப்பட்டுள்ளன.

2. எந்ெ நகரத்தில் மின்னணுப் தபாருட்கள் உற்பத்தித் தொகுதிணய அணமக்க அரோங்கம் ஒப்புெல் அளித்துள்ளது?
அ. ஜசன்மன
ஆ. புதன 
இ. புது தில்லி
ஈ. ஜபங்களூரு

✓ புகனயில் `500 ககாடி மதிப்பீட்டில் மின்னணுப் தபாருட்கள் உற்பத்தித் தொகுதிணய அணமக்க அரோங்கம் ஒப்புெல்
அளித்துள்ளது. மின்னணு மற்றும் ெகைல் தொழில்நுட்ப அணமச்ேகத்ொல் அங்கீகரிக்கப்பட்ட இந்ெத் திட்டம், `2000
ககாடி ைணர முெலீடுகணள ஈர்க்கும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. இந்ெ மின்னணுப் தபாருட்கள் உற்பத்தித் தொகுதி
ஆனது சுமார் 297 ஏக்கர் பரப்பளவில் அணமக்கப்படவுள்ளது.

3. ‘இந்திராகாந்தி தெஹாரி கராஜ்கர் உத்ெரைாெ கயாஜனா’ என்பது கீழ்க்காணும் எந்ெ மாநிலம் அல்லது யூனியன்
பிரகெேத்தின் முணனைாகும்?
அ. சத்தீ ஸ
் கா்
ஆ. இராெஸ
் தான் 
இ. பஞ்சாப்
ஈ. புது தில்லி

✓ ‘இந்திராகாந்தி தெஹாரி கராஜ்கர் உத்ெரைாெ கயாஜனா’ என்ற தபயரிடப்பட்ட நகர்ப்புற ஏணைகளுக்கான நாட்டின்
முெல் கைணலைாய்ப்பு உத்ெரைாெத் திட்டத்ணெ இராஜஸ்ொன் மாநிலம் தொடங்கவுள்ளது. `800 ககாடி மதிப்பீட்டில்
தேப்.9 அன்று இந்ெத் திட்டம் தொடங்கப்படவுள்ளது. இந்ெத் திட்டம் நகர்ப்புற ஏணைகளுக்கு, குறிப்பாக COVID–19
தொற்றுகாலத்தின்கபாது கைணலயிைந்கொர்க்கு 100 நாட்கள் உத்ெரைாெமான கைணலைாய்ப்ணப ைைங்குைணெ
கநாக்கமாகக் தகாண்டுள்ளது.

4. தபங்களூரு விண்தைளிக்கண்காட்சியின்கபாது, விண்தைளி தொழில்நுட்பத்திற்காக கீழ்க்காணும் எந்ெ நாட்டின்
விண்தைளி நிறுைனத்துடன் ISRO கூட்டிணைந்ெது?
அ. அஜமாிக்கா
ஆ. ெப்பான்
இ. ஆஸ
் திதரலியா 
ஈ. பிரான்ஸ
்
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✓ தபங்களூருவில் நணடதபற்ற விண்தைளிக் கண்காட்சியின்கபாது இந்திய மற்றும் ஆஸ்திகரலிய விண்தைளி துளிர்
நிறுைனங்களுக்கு இணடகய 6 புரிந்துைர்வு ஒப்பந்ெங்கள் ணகதயழுத்ொகின. இந்திய விண்தைளி ஆய்வு ணமயம்
(ISRO) மற்றும் ஆஸ்திகரலிய விண்தைளி முகணம (ASA) ஆகியணை இந்தியா மற்றும் ஆஸ்திகரலியா ஆகிய இரு
நாடுகளுக்கும் இணடகய விண்தைளித் தொழில்நுட்பம் ோர்ந்ெ ேந்ணெகணள உருைாக்க முடிவுதேய்துள்ளன. ASA
என்பது ஆஸியின் ைணிகரீதியிலான விண்தைளித் துணறயின் ைளர்ச்சிக்கு தபாறுப்பான ஒரு நிறுைனமாகும்.

5. அண்ணமயில் தொடங்கப்பட்ட, ‘PM SHRI’ கயாஜனா என்பதுடன் தொடர்புணடய துணற எது?
அ. மின்னணுவியல்
ஆ. ஏற்றுமதி
இ. கல்வி 
ஈ. ஆராய்ச்சி மற்றும் தமம்பாடு

✓ ணரசிங் இந்தியா (PM–SHRI) கயாஜனாவுக்கான பிரெம மந்திரி பள்ளிகணள பிரெமர் நகரந்திர கமாடி அறிவித்ொர்.
இந்ெத்திட்டத்தின்கீழ், நாடு முழுைதுமுள்ள 14,500 பள்ளிகள் PM–SHRI பள்ளிகளாக ெரமுயர்த்ெப்படும். அப்பள்ளிகள்
கல்விணயப் கபாதிப்பெற்கான நவீன முணறகணளத் ென்னகத்கெ தகாண்டிருக்கும். ‘PM SHRI’ பள்ளிகள், கெசிய
கல்விக்தகாள்ணக – 2020இன் அணனத்து கூறுகணளயும் தைளிப்படுத்தும்.

6. அண்ணமச் தேய்திகளில் இடம்தபற்ற குக்ணரல் ைனப்பகுதி அணமந்துள்ள மாநிலம் / யூனியன் பிரகெேம் எது?
அ. தகரளா
ஆ. உத்தர பிரததசம் 
இ. மத்திய பிரததசம்
ஈ. மகாராஷ்டிரா

✓ லக்தனௌ மாைட்டம் குக்ணரல் ைனப்பகுதியில் இரவுகநர ைனப்பயைத்ணெத் தொடங்க உத்ெர பிரகெே மாநில
அணமச்ேரணை ஒப்புெல் அளித்துள்ளது. இத்திட்டத்தின்கீழ், ைனப்பகுதியில் உள்ள 2,027 தஹக்கடர் ைனப்பகுதியில்
விலங்கியல் பூங்கா மற்றும் இரவுகநர ைனப்பயைத்ணெ அரசு அணமக்கும். சூைல் சுற்றுலாணை கமம்படுத்ெவும்
கைணலைாய்ப்புகணள அதிகரிக்கவும் உத்ெர பிரகெே மாநில அரசு அென் ‘ஒரு மாைட்டம், ஒரு ெளம்’ திட்டத்தின்கீழ்
மாநிலத்தின் 56 மாைட்டங்களில் 56 சூைல் சுற்றுலா ெளங்கணள அணடயாளம் கண்டுள்ளது.

7. எல்ணலப்புறச்ோணலகள் அணமப்பானது (BRO) எஃகுக் கழிவுப்தபாருட்கணளக்தகாண்டு கோெணன முணறயிலான
ோணலணய கீழ்க்காணும் எந்ெ மாநிலத்தில் அணமக்கவுள்ளது?
அ. அஸ
் ஸாம்
ஆ. தமற்கு வங்கம்
இ. பீகாா்
ஈ. அருணாச்சல பிரததசம் 

✓ எல்ணலப்புறச்ோணலகள் அணமப்பானது (BRO) அருைாச்ேல பிரகெேத்தில் எஃகுக்கழிவுப்தபாருட்கணளக்தகாண்டு
கோெணன முணறயிலான ோணலணய அணமக்க திட்டமிட்டுள்ளது. கனமணை மற்றும் கடினமான ைானிணல
நிணலகணளத் ொங்கும் இந்ெ எஃகுக் கழிவு அடிப்பணடயிலான ோணல, BROஇன் முழுமுெல் திட்டமாகும். இந்ெச்
ோணலத்திட்டம், ைடகிைக்கு இந்தியாவிலுள்ள உத்திோர் முக்கியத்துைம் ைாய்ந்ெ இடங்கணள இணைக்க உெவும்.

8. குஜராத் மாநிலத்தின் ஹசிராவில் புதிய பசுணம ணஹட்ரஜன் ஆணலணயத் தொடங்கியுள்ள நிறுைனம் எது?
அ. ONGC

ஆ. BHEL

இ. L&T 

ஈ. BPCL

நடப்பு நிகழ்வுகள்
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✓ தபாறியியல் நிறுைனமான லார்ேன்&டூப்கரா (L&T) குஜராத் மாநிலத்தின் ஹசிராவில் ஒரு புதிய பசுணம ணஹட்ரஜன்
ஆணலணயத் தொடங்கியது. இந்நிறுைனம் பசுணம ணஹட்ரஜன் உற்பத்திக்காக இந்தியன் ஆயில் கார்ப்பகரென்
(IOC) மற்றும் ‘தரனியூ பைர்’ உடனான கூட்டு முணனவில் ஒப்பமிட்டது. இந்ெ ஆணல தினேரி 45 கிகலா பசுணம
ணஹட்ரஜணன உற்பத்தி தேய்யும்; அது நிறுைனத்தின் ஹசிரா உற்பத்தி ைளாகத்தில் நுகர்வுக்கு பயன்படுத்ெப்படும்.

9.

‘மகாத்மா’ காந்தியடிகளின் மார்பளவுச்சிணலணய கீழ்க்காணும் எந்ெ நாட்டில் இந்திய தைளியுறவு அணமச்ேர்
தஜய்ேங்கர் திறந்து ணைத்ொர்?
அ. பராகுதவ 
ஆ. ஈரான்
இ. ஓமன்
ஈ. கத்தாா்

✓ இந்தியாவின் நடுைண் தைளியுறவுத்துணற அணமச்ேர் தஜய்ேங்கர், ‘மகாத்மா’ காந்தியடிகளின் மார்பளவுச்சிணலணய
பராகுகையில் திறந்துணைத்ொர். இருநூற்றாண்டுகளுக்கு முன்னர் தென்னதமரிக்க நாட்டில் விடுெணல இயக்கம்
தொடங்கப்பட்ட, ‘காோ டி லா இன்டிதபன்தடன்சியா’ என்ற இடத்ணெயும் அைர் பார்ணையிட்டார்.

10. ொஹீத் பகத் சிங்கின் தபயர்சூட்டப்படவுள்ள இந்திய ைானூர்தி நிணலயம் எது?
் டிகா் பன்னாட்டு வானூா்தி நிமலயம் 
அ. சண
ஆ. புது தில்லி பன்னாட்டு வானூா்தி நிமலயம்
இ. ஜகாச்சி பன்னாட்டு வானூா்தி நிமலயம்
ஈ. மும்மப பன்னாட்டு வானூா்தி நிமலயம்

✓ ேண்டிகர் பன்னாட்டு ைானூர்தி நிணலயத்திற்கு ொஹீத்–இ–ஆேம் பகத் சிங்கின் தபயணரச் சூட்ட பஞ்ோப் மற்றும்
ஹரியானா மாநிலங்கள் ஒப்புக்தகாண்டுள்ளன. பன்னாட்டு ைானூர்தி நிணலயத்தின் தபயணர மாற்றுைது
தொடர்பாக இருமாநிலங்களுக்கும் பல ெோப்ெங்களாக கமாெல் இருந்து ைந்ெது. முன்னொக, பஞ்ோப் விொன் ேபா
இந்ெ ைானூர்தி நிணலயத்திற்கு, ‘ொஹீத்–இ–ஆேம் ேர்ொர் பகத் சிங் பன்னாட்டு ைானூர்தி நிணலயம், தமாஹாலி’
எனப் தபயரிட தீர்மானம் நிணறகைற்றியது. ஹரியானா விொன் ேபாவில், ‘ேண்டிகர்’ என்ற தபயணரப் பயன்படுத்தி
முணனயத்தின் தபயணர மாற்றுைெற்கான தீர்மானம் நிணறகைற்றப்பட்டது.

செய்தித்தாள் நடப்பு நிகழ்வுகள்
1. மீண்டும் ‘சிவிங்கிப்புலி’ திட்டம்: தேப்.17இல் பிரெமர் தொடக்கம்
இந்திய காடுகளில் மீண்டும் ‘சிவிங்கிப்புலி’ணய (சீட்டா) அறிமுகப்படுத்தும் திட்டத்ணெ, மத்திய பிரகெேத்தின் குகனா
கெசிய பூங்காவில் பிரெமர் நகரந்திர கமாடி தேப்.17இல் தொடக்கிணைக்கவுள்ளொக அம்மாநில முெல்ைர் சிைராஜ்
சிங் தேளஹான் தெரிவித்ொர்.
உலகிகலகய மிககைகமாக ஓடக்கூடிய உயிரினமான சிவிங்கிப்புலிகள், ஒருகாலத்தில் இந்தியாவில் அதிக
எண்ணிக்ணகயில் காைப்பட்டது. ஆனால், நாட்டின் பல்கைறு பகுதிகணள ஆண்ட அரேர்கள், ஆங்கிகலய
ஆட்சியாளர்கள் உள்ளிட்கடார் தபாழுதுகபாக்குக்காக அைற்ணற தபருமளவில் கைட்ணடயாடியொல், சிவிங்கிப்
புலிகளின் இனகம இந்தியாவில் அழிந்துகபானது. நாட்டில் கணடசியாகக் காைப்பட்ட சிவிங்கிப்புலி, இன்ணறய
ேத்தீஸ்கர் பகுதியில் கடந்ெ 1947-இல் கண்டறியப்பட்டது. இந்தியாவில் இந்ெ இனம் முற்றிலும் அழிந்துவிட்டொக
கடந்ெ 1952-இல் அறிவிக்கப்பட்டது. ெற்கபாது உலகம் முழுைதும் சுமார் 7,000 சிவிங்கிப்புலிககள உள்ளன.
அைற்றில் தபரும்பாலானணை ஆப்பிரிக்க காடுகளில் உள்ளன.
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2. ரஷியாவில் இந்தியா பங்ககற்கும் ‘ைாஸ்டாக்’ இராணுை கூட்டுப்பயிற்சி
ரஷியாவில் இந்தியா பங்ககற்கும் ‘ைாஸ்டாக்’ இராணுை கூட்டுப்பயிற்சி தொடங்கியது. ரஷியாவின் தொணலதூர
கிைக்குப் பகுதியிலும், ஜப்பான் கடற்பகுதியிலும் நணடதபறும் இந்ெப்பயிற்சி, தேப்.7 அன்று நிணறைணடகிறது. இதில்
இந்தியா, சீனா, லாகைாஸ், மங்ககாலியா உள்ளிட்ட 13 நாடுகள் பங்ககற்றுள்ளன. 50,000-க்கும் கமற்பட்ட வீரர்கள்
பயிற்சியில் ஈடுபட்டுள்ளனர். 140 கபார்விமானங்கள், 60 கபார்க்கப்பல்கள், ஆயிரக்கைக்கான ஆயுெங்கள்
பயிற்சியில் பயன்படுத்ெப்பட்டுள்ளன.
இந்ெப் பயிற்சியில் சீன முப்பணடகள் ோர்பில் 2,000-க்கும் கமற்பட்ட வீரர்கள் பங்ககற்றுள்ளனர். அந்நாட்டின் 300
இராணுை ைாகனங்கள், 21 கபார்விமானங்கள், 3 கபார்க்கப்பல்கள் உள்ளிட்டணையும் பயிற்சிக்கு அனுப்பி
ணைக்கப்பட்டுள்ளன.

3. யுதனஸ்ககா கல்வி நகரங்கள் பட்டியலில் திருச்சூர்!
பலெரப்பட்ட மக்களிணடகய கல்விணயக் தகாண்டுகேர்ப்பதில் சிறப்பாகச் தேயல்பட்டெற்காக ககரளத்தின் திருச்சூர்,
நிலம்பூர் ஆகிய நகரங்களும் தெலங்கானாவின் ைரங்கல் நகரமும் யுதனஸ்ககாவின், ‘கல்வி நகரங்கள்’ பட்டியலில்
இணைக்கப்பட்டுள்ளன.
ேர்ைகெே அளவில் மக்களுக்கு சிறப்பான கல்வி ைேதிகணள அளித்து ைரும் நகரங்கணள யுதனஸ்ககா தகௌரவித்து
ைருகிறது. ேமூகத்தின் அணனத்து ெரப்பு மக்களுக்கும் கல்வி தேன்றணடய கைண்டும் என்ற கநாக்கில் யுதனஸ்ககா
ேர்ைகெே கல்வி நகரங்கள் பட்டியணல ஏற்படுத்தியுள்ளது. அந்ெப் பட்டியலில் 44 நாடுகணளச் கேர்ந்ெ 77 நகரங்கள்
புதிொக இணைக்கப்பட்டுள்ளன. இந்தியாவில் இருந்து 3 நகரங்கள் அப்பட்டியலில் கேர்க்கப்பட்டுள்ளன.
பலெரப்பட்ட மக்களுக்கு சிறப்பான கல்வி கேணைகணள ைைங்கி ைருைெற்காக திருச்சூர், நிலம்பூர், ைரங்கல் ஆகிய
நகரங்கள் யுதனஸ்ககாவின் பட்டியலில் இணைந்துள்ளன. மக்களுக்கு கல்வி கேணைகணளக் தகாண்டுதேல்லும்
சிறப்பான நகரங்கணளக் கண்டு மற்ற நகரங்கள் ஊக்கம்தபற இந்நடைடிக்ணக உெவுைொக யுதனஸ்ககா
தெரிவித்துள்ளது. ைரங்கலில் உள்ள இராமப்பா ககாயிணல உலக பாரம்பரிய சின்னங்களில் ஒன்றாக யுதனஸ்ககா
கடந்ெ ஆண்டு அறிவித்ெது. ெற்கபாது ைரங்கல் நகரம் கல்வி நகரங்கள் பட்டியலில் இணைக்கப்பட்டுள்ளது.
உக்ணரன் ெணலநகரம் கீவ், தென்னாப்பிரிக்காவின் டர்பன், ஐக்கிய அரபு அமீரகத்தின் ொர்ஜா ஆகிய நகரங்களும்
யுதனஸ்ககா கல்வி நகரங்கள் பட்டியலில் கேர்க்கப்பட்டுள்ளன. அப்பட்டியலில் ெற்கபாது 76 நாடுகணளச் கேர்ந்ெ
294 நகரங்கள் இடம்தபற்றுள்ளன. பட்டியலில் இணைக்கப்படும் நகரங்கள் ஐநாவின் நீடித்ெ ைளர்ச்சிக்கான கல்வி
ோர்ந்ெ இலக்குகணள அணடைெற்கு யுதனஸ்ககா உெை உள்ளது குறிப்பிடத்ெக்கது.
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