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1. அண்மைச் செய்திகளில் இடம்செற்ற, 103ஆவது அரசியலமைப்பு திருத்தத்தில் அறிமுகப்ெடுத்தப்ெட்டது யாது? 
அ. பிற்படுத்தப்பட்ட வகுப்பினருக்கான ததசிய ஆணையத்திற்கு அரசியலணைப்பு அந்தஸ்து 

ஆ. ததசிய ைகளிா் ஆணையத்திற்கு அரசியலணைப்பு அந்தஸ்து 

இ. பபாருளாதாரத்தில் பின்தங்கிய பிாிவினருக்கு (EWS) 10 சதவீத ஒதுக்கீடு  

ஈ. சரக்கு ைற்றுை் தசணவ வாி 

✓ 103ஆவது அரசியலமைப்புத் திருத்தச்ெட்டம், 2019இன்மூலம் செர்க்மக ைற்றும் அரசுப்ெணிகளில் EWS இடஒதுக்கீட் 

–டிற்கான விதிமய நடுவணரசு அறிமுகப்ெடுத்தியது. இத்திருத்தத்திற்கு எதிராக சதாடரப்ெட்ட ைனுக்கள் மீதான 

தீர்ப்மெ உச்ெநீதிைன்றம் அறிவித்தது. தமலமை நீதிெதி உமத உசைஷ் லலித் தமலமையிலான ஐந்து நீதிெதிகள் 

சகாண்ட அரசியல் ொென அைர்வு, 3:2 என்ற பிரிவின் தீர்ப்பில் EWSக்கான 10 ெதவீத ஒதுக்கீட்மட உறுதிசெய்தது. 

தமலமை நீதிெதி திருத்தத்மத இரத்துசெய்தாலும், செரும்ொன்மை அைர்வு அச்ெட்டத்மத உறுதி செய்தது. 

2. ‘ஃசொர்ப்ஸின்’ உலகின் சிறந்த ெணி வழங்குசவார் தரவரிமெ – 2022இல் முதல் நூறு இடங்களுக்குள் உள்ள 

ஒசர இந்திய நிறுவனம் எது? 
அ. TATA கன்சல்டன்சி சா்வீசஸ் 

ஆ. ாிணலயன்ஸ் இை்டஸ்ட்ாஸ்ீ  

இ. ஆதித்யா பிா்லா குழுைை் 

ஈ. HDFC வங்கி 

✓ ‘ஃசொர்ப்ஸ்’ நிறுவனத்தின் உலகின் சிறந்த ெணி வழங்குசவார் தரவரிமெ – 2022இன்ெடி, ரிமலயன்ஸ் சதாழிற் 

துமறகள் இந்தியாவின் சிறந்த ெணி வழங்குசவாராகவும் உலகின் 20ஆவது சிறந்த ெணி வழங்குசவாராகவும் 

உள்ளது. வருவாய், லாெம் ைற்றும் ெந்மத ைதிப்பு ஆகியவற்றின் அடிப்ெமடயில் இது நாட்டின் மிகப்செரிய நிறுவனம் 

ஆகும். இந்தியாவிலிருந்து முதல் 100 இடங்களுக்குள் உள்ள ஒசர நிறுவனம் ரிமலயன்ஸ் ஆகும். உலகளாவிய 

தரவரிமெயில் சதன்சகாரிய நிறுவனைான ொம்ெங் எலக்ட்ரானிக்ஸ் முதலிடத்திலும், அசைரிக்க நிறுவனங்களான 

மைக்சராொப்ட், ஐபிஎம், ஆல்ொசெட் ைற்றும் ஆப்பிள் ஆகியமவ அடுத்தடுத்த இடங்களிலும் உள்ளன. 

3. UNFCCC–க்கான உறுப்புநாடுகளின் 27ஆவது ைாநாட்மட (COP) நடத்துகிற நாடு எது? 
அ. ஐக்கிய அரபு அைீரகை் 

ஆ. எகிப்து  

இ. ஆஸ்திதரலியா 

ஈ. பிதரசில் 

✓ காலநிமல ைாற்றம் சதாடர்ொன ஐக்கிய நாடுகளின் கட்டமைப்பிற்கான உறுப்புநாடுகளின் 27ஆவது ைாநாடு (COP), 

2022 நவம்ெரில் எகிப்தின் ஷர்ம் எல்–சஷக்கில் நமடசெறுகிறது. ெல்லாண்டுகால விவாதத்திற்குப் பிறகு, ‘இழப்பு 

ைற்றும் செதம் குறித்த பிரச்சிமன’ முதன்முமறயாக காலநிமல ைாநாட்டின் முமறயான பிரதான விவாதத்தில் 

செர்க்கப்ெட்டது. ெருவநிமல செரிடர்களால் ொதிக்கப்ெடும் ஏமழ நாடுகளுக்கு இழப்பீடு வழங்குவதற்கான ெர்வசதெ 

சொறிமுமறமய உருவாக்குவது குறித்து விவாதிக்க இது வழிவகுக்கும். 

4. யாரின் பிறந்தநாளில், ‘ஜன்ஜாதிய சகௌரவ் திவாஸ்’ அனுெரிக்கப்ெடுகிறது? 
அ. B R அை்தபத்கா்  ஆ. பிா்சா முை்டா  

இ. சா்தாா் வல்லபாய் பதடல் ஈ. ஐயன் காளி 

✓ நடுவண் கல்வி ைற்றும் திறன்சைம்ொடு ைற்றும் சதாழில்முமனவு அமைச்ெகத்தின் தமலமையில், நாடு முழுவதும் 

உள்ள ெள்ளிகள், திறன்சைம்ொடு ைற்றும் உயர்கல்வி நிறுவனங்களில் ‘ெழங்குடியினர் சகௌரவ தின’ (ஜன்ஜாதிய 
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சகௌரவ் திவாஸ்) விழாமவச் சிறப்ொகக் சகாண்டாடவுள்ளது. கடந்த ஆண்டு, அரசு நவ.15ஐ ெழங்குடியினர் சகௌரவ 

நாள் என்று அறிவித்தது. நாடு முழுவதும் உள்ள ெழங்குடி ெமூகத்தினரால் ெகவான் என்று சொற்றப்ெடும் பிர்ொ 

முண்டாவின் பிறந்தநாள் நவ.15 ஆகும். 

✓ பிர்ொ முண்டா ஒரு சுதந்திரப் சொராட்ட வீரர், ெமூக சீர்திருத்தவாதி ைற்றும் நாட்டின் ைதிப்பிற்குரிய ெழங்குடியினத் 

தமலவர் ஆவார். அவர் பிரிட்டிஷ் காலனித்துவ அரசின் சுரண்டல் முமறக்கு எதிராக துணிச்ெலாகப் சொராடியதால், 

வாழ்நாள் புகழ்செற்ற நெராக ஆனார். அவர் செரும்ொலும், ‘ெகவான்’ என்சற குறிப்பிடப்ெட்டார். 

5. 2022இல் உலகளாவிய காலநிமல அறிக்மகமய சவளியிட்ட அமைப்பு எது? 

அ. UNEP 

ஆ. WMO  

இ. FAO 

ஈ. UNFCCC 

✓ உலக வானிமல அமைப்ொனது ‘2022இல் உலகளாவிய காலநிமலயின் தற்காலிக நிமலமய’ சவளியிட்டது. 

இந்த அறிக்மகயின்ெடி, மெங்குடில் வாயுக்களின் செறிவு ைற்றும் திரட்டப்ெட்ட சவப்ெம் ஆகியவற்றால் கடந்த எட்டு 

ஆண்டுகள் மிகுந்த சவப்ெம் மிகுந்த ஆண்டுகளாகப் ெதிவாகியுள்ளன. தீவிர சவப்ெ அமலகள், வறட்சி ைற்றும் 

செரழிவுதரும் சவள்ளம் ஆகியமவ இந்த ஆண்டு லட்சக் கணக்கானனாரை ொதித்துள்ளது ைற்றும் அது சகாடி 

ைதிப்புமடய சொருட் செதத்திற்கும் காரணைாக அமைந்துள்ளதாக இந்த அறிக்மக சிறப்பித்துக் கூறியுள்ளது. 

6. 2023 – AFC ஆசிய சகாப்மெமய நடத்துகிற நாடு எது? 
அ. உக்ணரன் 

ஆ. சிாியா  

இ. ஈரான் 

ஈ. கத்தாா்  

✓ 2023 – AFC ஆசிய சகாப்மெயானது அப்சொட்டியின் 18ஆவது ெதிப்ொகும். இது ஆசிய கால்ெந்து கூட்டமைப்ொல் 

நான்காண்டுக்கு ஒருமுமற நடத்தப்ெடுகின்ற ஆசியாவின் ெர்வசதெ ஆண்கள் கால்ெந்து ொம்பியன்ஷிப் ஆகும். இது 

கத்தாரில் ஜூன் 16 முதல் ஜூமல 16, 2023 வமர நமடசெறும். 2019ஆம் ஆண்டிற்குப்பிறகு இந்தப் சொட்டி, 24 

சதசிய அணிகள் ெங்சகற்கும் வண்ணம் ைாற்றியமைக்கப்ெட்டது. தற்சொது இந்தப் சொட்டிமய நடத்தும் கத்தார் 

நடப்பு ொம்பியனாக உள்ளது. 

7. அண்மையில் நமடசெற்ற முதல் சதசிய நிலக்கரி ைாநாடு ைற்றும் கண்காட்சி – 2022 நமடசெற்ற நகரம் எது? 
அ. பெய்ப்பூா் 

ஆ. புது தில்லி  

இ. பெய்சால்ைா் 

ஈ. உதய்பூா் 

✓ நிலக்கரி சுரங்க ஏலம் ைற்றும் முன்கூட்டிய உற்ெத்தியில் தனியார் துமறயுடன் சொதுத்துமற நிறுவனங்கள் 

சொட்டியிட நடுவண் நிலக்கரி, சுரங்கங்கள் ைற்றும் நாடாளுைன்ற விவகாரத்துமற அமைச்ெர் பிரகலாத் சஜாஷி 

வலியுறுத்தியுள்ளார். புது தில்லியில் நடந்த சதசிய நிலக்கரி ைாநாடு ைற்றும் கண்காட்சி 2022இல் உமரயாற்றிய 

அமைச்ெர், முன்சனப்சொதும் இல்லாத வமகயில், ெர்வசதெ ரீதியில் விமல உயர்ந்துசொதும், உள்நாட்டு நிலக்கரி 

விமலமய இந்திய நிலக்கரி நிறுவனம் உயர்த்தவில்மல என்றார். சைலும், அண்மைக் காலத்தில் நிலக்கரி 

உற்ெத்திமய கணிெைாக அதிகரித்ததால், அனல்மின் நிமலயங்கள் எதிர்சகாண்ட நிலக்கரி ெற்றாக்குமறக்கு தீர்வு 

காணப்ெட்டது என்றும் அவர் கூறினார். 
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✓ “இந்திய நிலக்கரித்துமற–தற்ொர்பு இந்தியாமவ சநாக்கிய நீடிக்கவல்ல சுரங்கப்ெணி” என்ற மையப்சொருளுடன் 

முதன்முமறயாக இந்தத் சதசிய நிலக்கரி ைாநாடு ைற்றும் கண்காட்சி 2022–க்கு நிலக்கரி அமைச்ெகத்தின் 

ஆதரவுடன், இந்திய சதசிய உலக சுரங்கங்கள் செரமைப்பு ஏற்ொடு செய்துள்ளது. 

8. சநல் மவக்சகால் விமரவாக சிமதவதற்காக ெமீெத்தில் உருவாக்கப்ெட்ட பூஞ்மெ இனங்களின் நுண்ணுயிர் 

கூட்டமைப்புக்கு சகாடுக்கப்ெட்ட செயர் என்ன? 
அ. பூசா டீகை்தபாசா்  

ஆ. பூசா டீகை் 

இ. பூசா கிளின்ஸ்ட்ரா 

ஈ. பூசா DPS 

✓ இந்திய சவளாண் ஆராய்ச்சிக் கழகைானது, சநல் மவக்சகாமல விமரவாக சிமதப்ெதற்காக பூொ வமககளின் 

நுண்ணுயிர் கூட்டமைப்ொன பூொ டிகம்சொெமர உருவாக்கியுள்ளது. இந்தக் கூட்டமைப்மெப் ெயன்ெடுத்துவதால் 

வயலில் சநல் மவக்சகால் சிமதவு செயல்முமற துரிதப்ெடுத்தப்ெடுகிறது. 2021ஆம் ஆண்டில், ெஞ்ொப், ஹரியானா, 

உத்தர பிரசதெம் ைற்றும் தில்லியின் NCT ஆகியன சுைார் 5.7 இலட்ெம் சஹக்சடர் ெரப்ெளவில் டீகம்சொெமரப் 

ெயன்ெடுத்தின. செயற்மகக்சகாள் ெடைாக்கல் ைற்றும் கண்காணிப்புமூலம் கண்டறியப்ெட்டசொது, டீகம்சொெர் 

ெயன்ெடுத்தப்ெட்ட 92% ெரப்ெளவு களத்திலிருந்த மவக்சகால் எரிக்கப்ெடாைலிருந்தது. 

9. “Unite for Universal Hand Hygiene” என்ெது கீழ்க்காணும் எந்தச் ெர்வசதெ நாளுக்கானக் கருப்சொருளாகும்? 
அ. உலகளாவிய ணக கழுவுதல் நாள்  

ஆ. உலகளாவிய சுகாதார நாள் 

இ. உலகளாவிய COVID பவளிப்பட்ட நாள் 

ஈ. உலகளாவிய ைாதவிடாய் சுகாதார நாள் 

✓ உலகம் முழுவதும் அக்.15 அன்று உலகளாவிய மக கழுவும் நாளாகக் குறிக்கப்ெடுகிறது. சநாய்கமளத் தடுப்ெதற்கு 

ெயனுள்ள ைற்றும் ைலிவான வழியாக சொப்புசகாண்டு மககழுவுவதன் முக்கியத்துவம் ெற்றிய விழிப்புணர்மவயும் 

புரிதமலயும் அதிகரிப்ெமத இது சநாக்கைாகக் சகாண்டுள்ளது. “Unite for Universal Hand Hygiene” என்ெது இந்த 

ஆண்டு (2022) வரும் உலகளாவிய மககழுவும் நாளுக்கானக் கருப்சொருளாகும். உலகளாவிய மககழுவும் 

கூட்டாண்மைமூலம் இந்த நாள் நிறுவப்ெட்டது. 

10. ‘சவளாண் ஸ்டார்ட்அப் ைாநாட்மட’ நடத்தும் ைாநிலம்/யூடி எது? 
அ. கா்நாடகா 

ஆ. புது தில்லி  

இ. ஆந்திர பிரததசை் 

ஈ. உத்தர பிரததசை் 

✓ புது தில்லியில் நமடசெற்ற சவளாண் ஸ்டார்ட்அப் ைாநாட்டில் நடுவண் அமைச்ெர் நசரந்திர சிங் சதாைர் ெல்சவறு 

முமனவுகமள அறிவித்தார். வணிகையைாக்கல் ைற்றும் புதுமைகமள ைக்கள்ையப்ெடுத்துவதற்காக சவளாண் 

துமறயில் ெணியாற்றும் துளிர் நிறுவல்களுக்சகன `500 சகாடி ைதிப்பிலான முடுக்கி திட்டம் உருவாக்கப்ெடும் 

என அவர் அப்சொது அறிவித்தார். சவளாண் துளிர் நிறுவல்களுக்கு ஆதரவளிப்ெதற்காக சவளாண் அமைச்ெகத்தின் 

கீழ் ஒரு வமலயமைப்பு நிறுவப்ெடும் என்றும், ஒட்டுசைாத்த திட்டமிடலுக்காக சவளாண் அமைச்ெர் தமலமையில் 

ஒரு வழிகாட்டுதல் குழு அமைக்கப்ெடும் என்றும் அவர் அறிவித்தார். 
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செய்தித்தாள் நடப்பு நிகழ்வுகள்  

1. 10% இடஒதுக்கீடு செல்லும் 

சொருளாதாரத்தில் நலிவமடந்த சொதுப்பிரிவினருக்கு (EWS) கல்வி, அரசு சவமலவாய்ப்புகளில் வழங்கப்ெடும் 10% 

இடஒதுக்கீடு செல்லுெடியாகும் என உச்ெநீதிைன்ற அரசியல் ொென அைர்வு தீர்ப்ெளித்தது. அைர்வில் இடம்செற்றிருந்த 

ஐந்து நீதிெதிகளில் மூன்று செர் 10% இடஒதுக்கீடு செல்லும் என்றும், ைற்ற இருவர் இடஒதுக்கீட்டுக்கு எதிராகவும் 

தீர்ப்ெளித்தனர். சொருளாதாரத்தில் நலிவமடந்த சொதுப்பிரிவினருக்கு அரசுக் கல்வி நிறுவனங்களிலும், அரசு 

சவமலவாய்ப்புகளிலும் 10% இடஒதுக்கீடு வழங்கும் சநாக்கில் 103ஆவது அரெமைப்புச் ெட்டத் திருத்தத்மத ைத்திய 

அரசு 2019-ஆம் ஆண்டில் இயற்றியது. அதன் காரணைாக ஒட்டுசைாத்த இடஒதுக்கீடு 50 ெதவீதத்மதக் கடந்தது. 

இது இந்திரா ெகானி வழக்கில் (ைண்டல் வழக்கு) உச்ெநீதிைன்றம் பிறப்பித்த ஆமணமய மீறும் வமகயில் 

உள்ளதால், நடுவணரசின் நடவடிக்மகக்கு எதிராகப் ெல்சவறு தரப்பினர் ொர்பில் ைாநில உயர்நீதிைன்றங்களிலும், 

உச்ெநீதிைன்றத்திலும் சைாத்தம் 40 ைனுக்கள் தாக்கல் செய்யப்ெட்டன. 

நடுவணரசின் சகாரிக்மகமய ஏற்று அந்த ைனுக்கள் அமனத்தும் உச்ெநீதிைன்றத்துக்கு ைாற்றப்ெட்டன. ெமூக-

கல்வி ரீதியில் பின்தங்கியுள்சளாருக்கு ைட்டுசை இடஒதுக்கீடு வழங்கப்ெட சவண்டுசைன அரெமைப்புச் ெட்டத்தில் 

குறிப்பிடப்ெட்டுள்ள நிமலயில், சொருளாதாரச் சூழமல அடிப்ெமடயாகக் சகாண்டு 10 ெதவீத இடஒதுக்கீடு 

வழங்குவதற்கு ைனுக்களில் எதிர்ப்பு சதரிவிக்கப்ெட்டிருந்தது. 

அந்த ைனுக்கமள தமலமை நீதிெதி யு யு லலித் தமலமையிலான 5 நீதிெதிகமளக் சகாண்ட அரசியல் ொென 

அைர்வு செப்.13ஆம் சததி முதல் விொரித்தது. விொரமண நிமறவமடந்த நிமலயில், தீர்ப்பு செப்டம்ெர்.27-ஆம் சததி 

ஒத்திமவக்கப்ெட்டிருந்தது. 

இடஒதுக்கீடு செல்லும்: வழக்கின் தீர்ப்மெ நீதிெதிகள் வழங்கினர். அரசியல் ொென அைர்வில் இடம்செற்றிருந்த 

நீதிெதிகள் திசனஷ் ைசகஸ்வரி, செலா எம் திரிசவதி, சஜ பி ெர்திவாலா ஆகிசயார் EWS பிரிவினருக்கான 10% 

இடஒதுக்கீடு செல்லும் எனத் தீைப்ெளித்தனர். 

அசதசவமளயில், தமலமை நீதிெதி யு யு லலித், நீதிெதி எஸ் ரவீந்திர ெட் ஆகிசயார் 10 ெதவீத இடஒதுக்கீடானது 

அரெமைப்புச் ெட்டத்தின் அடிப்ெமடக் சகாள்மககளுக்கு எதிராக உள்ளது எனத் தீர்ப்ெளித்தனர். சைாத்தமுள்ள 5 

நீதிெதிகளில் 3 செர் இடஒதுக்கீட்டுக்கு ஆதரவாகத் தீர்ப்ெளித்ததால், இடபிள்யுஎஸ் பிரிவினருக்கான இடஒதுக்கீடு 

உச்ெநீதிைன்றத்தின் ஆதரமவப் செற்றுள்ளது. 

 

2. சொதுத்துமற வங்கிகளின் நிகர லாெம் `40,991 சகாடி: நடுவண் நிதியமைச்ெர் 

இந்த நிதியாண்டின் முதல் அமரயாண்டில் சொதுத்துமற வங்கிகளின் நிகர லாெம் `40,991 சகாடியாக அதிகரித்து 

உள்ளது என்று நடுவண் நிதியமைச்ெர் நிர்ைலா சீதாராைன் சதரிவித்துள்ளார். இந்த நிதியாண்டின் இரண்டாவது 

காலாண்டில் அமனத்து சொதுத்துமற வங்கிகளின் நிகர லாெம் 50% உயர்ந்து `25,685 சகாடியாக உள்ளது. 

இந்த நிதியாண்டின் முதல் அமரயாண்டில், அந்த வங்கிகளின் நிகர லாெம் 31.6% உயர்ந்து `40,991 சகாடிமய 

எட்டியுள்ளது. கடந்த நிதியாண்டின் இரண்டாம் காலாண்டுடன் ஒப்பிடுமகயில், இந்த நிதியாண்டின் இரண்டாம் 

காலாண்டில் ொரத வங்கியின் லாெம் 74% உயர்ந்து `13,265 சகாடியாக உள்ளது. 

கனரா வங்கியின் லாெம் 89% உயர்ந்து `2,525 சகாடியாகவும், யூசகா வங்கியின் லாெம் 145% உயர்ந்து ரூ.504 

சகாடியாகவும் உள்ளது. ெசராடா வங்கியின் லாெம் 58.7% உயர்ந்து `3,312.42 சகாடிமய எட்டியுள்ளது என்று 

சதரிவித்துள்ளார். 
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3. ஜி-20 ைாநாட்டின் இந்திய தமலமைக்கான இலச்சிமன, கருப்சொருள் ைற்றும் இமணயதளம் சவளியிடப்ெட்டது 

ஜி-20 ைாநாட்டின் இந்திய தமலமைக்கான இலச்சிமன, கருப்சொருள் ைற்றும் இமணயதளத்மத இந்தியப்பிரதைர் 

நசரந்திர சைாடி சவளியிட்டார். இலச்சிமன ைற்றும் கருப்சொருளின் விளக்கம் இந்திய சதசியக்சகாடியில் இடம் 

செற்றுள்ள நிறங்களான ஆரஞ்சு, சவள்மள, ெச்மெ ைற்றும் நீல நிறங்களிலிருந்து ஜி-20 இலச்சிமன 

வமரயப்ெட்டுள்ளது. இந்தியாவின் சதசிய ைலரான தாைமரயுடன் கூடிய புவிச்சின்னம் ெவால்களுக்கு 

இமடசயயான வளர்ச்சிமயப் பிரதிெலிக்கிறது. இயற்மகயுடன் நல்லிணக்கத்துடன் வாழ்வதற்கான இந்தியாவின் 

புவி ொர்ந்த அணுகுமுமறமய பூமிச் சின்னம் பிரதிெலிக்கிறது. ஜி-20 இலச்சிமனக்கு கீசழ எழுதப்ெட்டுள்ள “ொரத்” 

என்ற சொல் சதவநாகிரி முமறயில் இடம்செற்றுள்ளது. 

இந்தியாவின் ஜி-20 தமலமைத்துவத்திற்கான கருப்சொருள் – வசுமதவக் குடும்ெகம் அல்லது ஒரு பூமி, ஒரு 

குடும்ெம், ஒரு எதிர்காலம் – என்ெது ைகா உெநிஷத்தின் ெழமையான ெைற்கிருத உமரயிலிருந்து எடுக்கப்ெட்டது. 

ஜி-20 இமணயதளம் இந்தியாவின் ஜி-20 தமலமைத்துவத்திற்கான இமணயதளைான www.g20.in பிரதைரால் 

சதாடங்கிமவக்கப்ெட்டது. டிெம்ெர் 1, 2022 அன்று ஜி-20 தமலமைத்துவதற்திற்கான இமணயதளம் www.g20.org 

என்று ைாறியுள்ளது. இதில் ஜி-20 குறித்த தகவல்கள், ெரக்குப் சொக்குவரத்து ஏற்ொடுகள் ெற்றிய தகவல்களும் இடம் 

செறும். ஜி-20 செயலி இமணயதளத்துடன் ‘ஜி-20 இந்தியா’ என்ற திறன்செசி செயலியும் சவளியிடப்ெட்டது. 
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1. ‘இந்தியாவின் தாய்ம ாழி’ குறித்த ஆய்வை நடத்திய நடுைண் அவ ச்சகம் எது? 
அ. கல்வி அமைச்சகை் 

ஆ. உள்துமை அமைச்சகை்  

இ. கலாச்சார அமைச்சகை் 

ஈ. வவளியுைவு அமைச்சகை் 

✓ நடுைண் உள்துவை அவ ச்சக ானது 576 ம ாழிகளின் புல காம ாளியியலுடன் இந்திய தாய்ம ாழி ஆய்வை 

நிவைவுமசய்துள்ளது. 576 ம ாழிகளின் ஆய்ைான MHA தாய்ம ாழி குறித்த ஆய்ைானது ததசிய தகைலியல் 

வ யத்தில், ஒவ்மைாரு தாய்ம ாழியின் அசல் சுவைவயயும் பாதுகாக்கும் தநாக்தகாடு ஓர் இவ ய ஆை க் 

தகாப்பகத்தில் தசமித்து வைக்கப்பட்டுள்ளது. 2018ஆம் ஆண்டில் நடத்தப்பட்ட 2011 ம ாழிைாரி  க்கள்மதாவகக் 

க க்மகடுப்புத் தரவுகளின் பகுப்பாய்வின்படி, இந்தியாவில் 19,500 ம ாழிகள் அல்லது கிவளம ாழிகள் தாய் 

ம ாழிகளாகப் தபசப்பட்டு ைருகின்ைன. 

2. 2022இல் இந்தியாவின் தவலவ யில் இருக்கும் G20 அவ ப்பின் கருப்மபாருள் என்ன? 
அ. ஜன் பகிதாாி 

ஆ. வசுமதவ குடுை்பகை்  

இ. வாழ்க்மக (சுை்றுச்சூழலுக்கான வாழ்க்மக முமை) 

ஈ. பாரத ைாதா 

✓ ஜி–20  ாநாட்டின் இந்திய தவலவ க்கான இலச்சிவன, கருப்மபாருள்  ற்றும் இவ யதளத்வத இந்தியப்பிரத ர் 

நதரந்திர த ாதி மைளியிட்டார். இந்திய ததசியக்மகாடியில் இடம்மபற்றுள்ள நிைங்களிலிருந்து ஜி–20 இலச்சிவன 

ைவரயப்பட்டுள்ளது. இயற்வகயுடன் நல்லி க்கத்துடன் ைாழ்ைதற்கான இந்தியாவின் புவிசார் அணுகுமுவைவய 

பூமிச்சின்னம் பிரதிபலிக்கிைது. G20 இலச்சிவனக்குக் கீதே எழுதப்பட்டுள்ள “பாரத்” என்ை மசால் ததைநாகிரி 

முவையில் இடம்மபற்றுள்ளது. இந்தியாவின் G20 தவலவ த்துைத்திற்கான கருப்மபாருள் – ைசுவதைக் குடும்பகம் 

அல்லது ஒரு பூமி, ஒரு குடும்பம், ஒரு எதிர்காலம் – என்பது  கா உபநிஷத்தின் பேவ யான ச ற்கிருத உவரயில் 

இருந்து எடுக்கப்பட்டது. 

3. ‘ததசிய புதளாரன்ஸ் வநட்டிங்தகல் விருதுகளானது’ கீழ்க்காணும் எத்துவையில் மசய்த சிைந்த தசவைகளுக்கான 

அங்கீகார ாக ைேங்கப்படுகின்ைன? 
அ. வபாருளாதாரை் 

ஆ. கமல ைை்றுை் கலாச்சாரை் 

இ. வசவிலிப்பணி  

ஈ. அைிவியல் ைை்றுை் வதாழில்நுட்பை் 

✓ கடந்த 2021ஆம் ஆண்டுக்கான ததசிய புதளாரன்ஸ் வநட்டிங் தகல் (வகவிளக்தகந்திய காரிவக) விருதுகவள 

மசவிலியர்களுக்கு குடியரசுத்தவலைர் திமரௌபதி முர்மு ைேங்கினார். மசவிலியர்கள்  ற்றும் மசவிலிப்பணிகளில் 

ஈடுபடுதைார் சமூகத்திற்கு ஆற்றிய சிைந்த தசவைகளுக்கு அங்கீகாரம் அளிக்கும் ைவகயில் நடுைண் சுகாதாரம் 

 ற்றும் குடும்பநலத்துவை அவ ச்சகம் கடந்த 1973ஆம் ஆண்டு ததசிய புதளாரன்ஸ் வநட்டிங் தகல் விருதுகவள 

ஏற்படுத்தியது. 
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4. இந்தியா, அண்வ யில் எந்த நாட்டுடன் இவ ந்து, ‘இளம் ஆராய்ச்சியாளர்களின் ைாரம் – 2022’ நிகழ்ச்சிவய 

நடத்தியது? 
அ. அவைாிக்கா 

ஆ. வஜா்ைனி  

இ. பிரான்ஸ் 

ஈ. இங்கிலாந்து 

✓ இளம் ஆராய்ச்சியாளர்கள் – 2022இன் இந்தியா–மெர் னி ைாரம் மதாடங்கப்பட்டது. இந்த இரு நாடுகவளச் தசர்ந்த 

இளம் ஆராய்ச்சியாளர்கவள ஒருங்கிவ த்து அைர்களின் ஆராய்ச்சி ஆர்ைத்வத பகிர்ைதும், நீண்டகால ஆராய்ச்சி 

பங்களிப்வப கட்டவ ப்பதும் இதன் தநாக்க ாகும். இதவன அறிவியல்  ற்றும் மபாறியியல் ஆராய்ச்சி ைாரியமும் 

இந்தியா  ற்றும் மெர் ன் ஆராய்ச்சி அைக்கட்டவளயும் இவ ந்து ஏற்பாடுமசய்தன. இந்தியா  ற்றும் மெர் னிவயச் 

தசர்ந்த 30 நம்பிக்வகக்குரிய இளம் ஆராய்ச்சியாளர்கள் இரசாயன அறிவியலில் ச கால விஷயங்கவளப்பற்றி 

விைாதிப்பார்கள். இந்த  ாநாட்டின் முதன்வ  குறிக்தகாள், ஆரம்ப  ற்றும் இவடக்கால ஆராய்ச்சியாளர்கள்  ற்றும் 

விஞ்ஞானிகளிவடதய ஒத்துவேப்வப ஊக்குவிப்பதாகும். 

5. ‘ததசிய உயிரி ஆற்ைல் திட்டத்வத’ அறிவித்துள்ள நடுைண் அவ ச்சகம் எது? 

அ. புதிய ைை்றுை் புதுப்பிக்கத்தக்க எாிசக்தி அமைச்சகை்  

ஆ. எாிசக்தி அமைச்சகை் 

இ. வணிகை் ைை்றுை் வதாழிை்துமை அமைச்சகை் 

ஈ. MSME அமைச்சகை் 

✓ நடுைண் புதிய  ற்றும் புதுப்பிக்கத்தக்க எரிசக்தி அவ ச்சகம், ததசிய உயிரி எரிசக்தித் திட்டத்தின் அறிவிக்வகவய 

மைளியிட்டது. நிதியாண்டு 2021–22 முதல் 2025–26 ைவரயிலான காலகட்டத்திற்கு இத்திட்டத்வத அவ ச்சகம் 

மதாடர்ந்துள்ளது. இத்திட்டத்வத இரண்டு கட்டங்களில் அ ல்படுத்த பரிந்துவரக்கப்பட்டுள்ளது. `858 தகாடியில் 

முதற்கட்ட பணிகவள த ற்மகாள்ள அனு தியளிக்கப்பட்டுள்ளது. கழிவிலிருந்து எரிசக்தித் திட்டம், உயிர் ம் திட்டம் 

 ற்றும் உயிரி எரிைாயு திட்டம் ஆகிய துவ த்திட்டங்கள் ததசிய உயிரி எரிசக்தித் திட்டத்தில் இடம்மபற்றுள்ளன. 

6. 2022– உலக உ வுப் பாதுகாப்பு நாளுக்கானக் கருப்மபாருள் என்ன? 
அ. Safer Food, Better Health  

ஆ. Leave No one Behind 

இ. Sustainable Food Options 

ஈ. Food and Co–existence 

✓ ஒவ்தைார் ஆண்டும் ெூன்.7 அன்று உலக உ வுப் பாதுகாப்பு நாளாக உலகம் முழுைதும் அனுசரிக்கப்படுகிைது. 

உ வினால் ஏற்படும் இடர்கவளத் தடுத்தற்கும், கண்டறிதற்கும், நிர்ைகிப்பதற்கும் விழிப்பு ர்வை ஊக்குவிப்பதத 

இந்த நாளின் தநாக்க ாகும். உ வுப் பாதுகாப்பு குறித்த விழிப்பு ர்வை ஏற்படுத்துைதற்காக 2018ஆம் ஆண்டு 

ஐக்கிய நாடுகள் அவையால் இந்த நாள் அறிவிக்கப்பட்டது. இந்த ஆண்டு, உலக உ வு பாதுகாப்பு தினத்தின் 

கருப்மபாருள், “பாதுகாப்பான உ வு, சிைந்த நலம்” என்பதாகும். உலக நலைாழ்வு அவ ப்பின் அறிக்வகயின்படி, 

உலகில் ஆண்டுததாறும் 600 மில்லியனுக்கும் அதிக ான தநாய் பாதிப்புகள் உ வுப்மபாருட்களால் பரவுகின்ைன. 

7. 2022 – உலக உ வு நாளுக்கானக் கருப்மபாருள் என்ன? 
அ. Safer Food, Better Health ஆ. Leave No one Behind  

இ. Sustainable Food Options ஈ. Food and Co–existence 
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✓ சத்தான உ வுகவள முவையாகப் மபறுைதன் அைசியத்வத எடுத்துவரப்பதற்காக ஆண்டுததாறும் அக்.16 அன்று 

உலக உ வு நாள் அனுசரிக்கப்படுகிைது. உ வு  ற்றும் உேவு அவ ப்பின் (FAO) தவலவ யில் இந்த நாள் 

நடத்தப்படுகிைது. இந்த ஆண்டு, உலக உ வு நாளுக்கானக் கருப்மபாருள், “Leave No one Behind” என்பதாகும். 

8. 2023இல் 14ஆைது உலக நறு  ப் மபாருட்கள்  ாநாட்வட நடத்தும்  ாநிலம் எது? 
அ. புது தில்லி  

ஆ. ைகாராஷ்டிரா  

இ. கா்நாடகா 

ஈ. ககரளா 

✓ 14ஆைது உலக நறு  ப் மபாருட்கள்  ாநாடானது 2023 பிப்ரைரியில்  காராஷ்டிர  ாநிலத்தின் நவி மும்வபயில் 

நவடமபைவுள்ளது. இந்திய நறு  ப் மபாருட்கள் ைாரியத்தால் ஏற்பாடு மசய்யப்பட்ட உலக நறு  ப் மபாருட்கள் 

 ாநாடு, இந்தியாவின் G20 தவலைர் பதவியேற்பை ஒட்டி நடத்தப்படும். உலக நறு  ப் மபாருட்கள்  ாநாட்டின் 

தற்தபாவதய பதிப்பிற்குத் ததர்ந்மதடுக்கப்பட்ட கருப்மபாருள், “Vision 2030: SPICES (Sustainability– Productivity – 

Innovation – Collaboration– Excellence and Safety)” என்பதாகும். இரண்டு ஆண்டுகளுக்கு ஒருமுவை நவடமபறும் 

இந்த நிகழ்வு நறு  ப் மபாருட்கள் துவைக்கான மிகப்மபரிய பிரத்தயக ைணிகத்தள ாக உள்ளது. 

9. CII  ற்றும் IOCL ஆகியவை கீழ்க்காணும் எந்த  ாநிலத்தில், ‘ைாயு அம்ரித்’ என்ை பயிர் உயாவு த லாண்வ  

முவனவைத் மதாடங்குைதாக அறிவித்துள்ளன? 
அ. தைிழ்நாடு 

ஆ. உத்தர பிரகதசை் 

இ. பஞ்சாப்  

ஈ. ைத்திய பிரகதசை் 

✓ இந்திய மதாழிற்துவை கூட்டவ ப்பானது இந்திய எண்ம ய் நிறுைனத்துடன் இவ ந்து பஞ்சாபின் சங்ரூரில் 

‘ைாயு அம்ரித்’ என்னும் பயிர் உயாவு த லாண்வ  முவனைான மதாடங்கப்பட்டது. CII ஏற்கனதை பஞ்சாப்  ற்றும் 

ஹரியானாவில் ைளி ாவசக் குவைப்பதற்காக பயிர்த்தூர்கவள எரிப்பவதக் குவைப்பதற்காக பயிர் உயாவு (crop 

residue) த லாண்வ  முவனவை நடத்தி ைருகிைது. 

10. ைணிகம்  ற்றும் மதாழிற்துவை அவ ச்சகத்தின், ‘மிகவும் பிரபல ான GI’ விருவத மைன்ை உ வுப்மபாருள் 

எது? 
அ. பழனி பஞ்சாைிா்தை் 

ஆ. மைதராபாத் ைலீை்  

இ. கைை்கு வங்க இரஸகுல்லா 

ஈ. இரத்லாைி கசவ் 

✓ நாடு முழுைதும் 15–க்கும் த ற்பட்ட உ வுப்மபாருட்களுடன் நடந்த தபாட்டியில், ‘மிகவும் பிரபல ான GI’ விருவத 

புவிசார் குறியீட்டுடன் (GI) கூடிய புகழ்மபற்ை வஹதராபாத் ஹலீம் மபற்றுள்ளது. ைணிகம்  ற்றும் மதாழிற்துவை 

அவ ச்சகத்தால் ைேங்கப்படும் இந்த விருது மபாது க்களின் கருத்தின் அடிப்பவடயில் ததர்ந்மதடுக்கப்படுகிைது. 

வஹதராபாத் ஹலீம் என்பது இர லான்  ாதத்தில் மசய்யப்படும் ஒரு பாரம்பரிய உ ைாகும். இதற்கு கடந்த 

2010ஆம் ஆண்டில் GI தகுதி கிவடத்தது. 
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செய்தித்தாள் நடப்பு நிகழ்வுகள்  

1. புதிய சர ாலய ாக உருமைடுத்தது காவிரி மதற்கு ைனவுயிரின சர ாலயம்: தமிழ்நாடு அரசு அறிவிப்பு 

தமிழ்நாட்டின் புதிய சர ாலய ாக, காவிரி மதற்கு ைனவுயிரின சர ாலயம் அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. இதற்கான 

அறிவிப்வப தமிழ்நாடு அரசு மைளியிட்டது. 

இதுகுறித்து அரசின் மசய்திக்குறிப்பு: காவிரி மதற்கு ைனவுயிரின சர ாலய ானது, தமிழ்நாட்டின் காவிரி ைடக்கு 

ைனவுயிரின சர ாலயம்  ற்றும் கர்நாடக  ாநிலத்தின் காவிரி ைனவுயிரின சர ாலயம் ஆகியைற்வை 

இவ க்கும் மபரிய பகுதியாக அவ ந்துள்ளது. இந்தப் பகுதி சூேலியல் பாதுகாப்பு  ற்றும் தாைர இனங்கள், 

விலங்குகளின் ைாழ்விடப்பாதுகாப்பு ஆகியைற்றின் அடிப்பவடயில் முக்கியப்பகுதியாக உள்ளது. இப்பகுதியானது, 

மதன்னிந்தியாவில் யாவனகள் ைாழ்விடங்களில் முக்கிய ானதாகவும், காவிரி ஆற்றுப்படுவகயில் 

ைனவுயிரினங்களுக்கு முக்கிய ைாழ்ைாதார ாகவும் அவ கிைது. 

காவிரி மதற்கு ைன உயிரின சர ாலய ானது, நீலகிரி உயிர்தகாளக்காப்பகப்பகுதி ைவர, மதாடர்ச்சியான 

பாதுகாக்கப்பட்ட ைனவுயிரின ைாழ்விடத்வத ஏற்படுத்துகிைது. இந்தப் பகுதிகளில் புலிகளின் எண்ணிக்வக 

அதிகரித்துள்ளது ஏற்மகனதை க க்மகடுப்புகளின்மூலம் மதரியைந்துள்ளது. இப்தபாது சர ாலய ாக 

அறிவிக்கப்பட்டுள்ளதால், புலிகளின் எண்ணிக்வக அதிகரிக்கும் என அச்மசய்திக்குறிப்பில் மதரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. 

 

2. 50ஆைது உச்சநீதி ன்ைத் தவலவ  நீதிபதியாக சந்திரசூட் பதவிதயற்பு 

உச்சநீதி ன்ைத்தின் 50ஆைது தவலவ  நீதிபதியாக டி ஒய் சந்திரசூட் பதவிதயற்ைார். உச்சநீதி ன்ைத் தவலவ  

நீதிபதியாக இருந்த யு யு லலித்தின் பதவிக்காலம் சமீபத்தில் நிவைைவடந்தது. இவதயடுத்து உச்சநீதி ன்ைத்தின் 

50ஆைது தவலவ  நீதிபதியாக டி ஒய் சந்திரசூட்டுக்கு குடியரசுத்தவலைர் திமரளபதி முர்மு பதவிப்பிர ா ம் 

மசய்துவைத்தார். 

நீண்ட கால தவலவ  நீதிபதியின்  கன் 

கடந்த 1978ஆம் ஆண்டு பிப்.22-ஆம் தததிமுதல் 1985-ஆம் ஆண்டு ெூவல 11-ஆம் தததி ைவர, நாட்டில் நீண்ட 

காலம் உச்சநீதி ன்ைத் தவலவ  நீதிபதியாக பதவி ைகித்தைர் ஒய் வி சந்திரசூட். அைரின்  கன் டி ஒய் சந்திரசூட். 

தீர்ப்பளித்த முக்கிய ைேக்குகள் 

கடந்த 2019 நை.9-ஆம் தததி உத்தர பிரததச  ாநிலம் அதயாத்தியில் சச்சரவுக்குரிய நிலத்தில் இரா ர் தகாயில் 

கட்டுைதற்கு ஒப்புதல் அளித்து உச்சநீதி ன்ைம் தீர்ப்பளித்தது. அந்தத் தீர்ப்வப அளித்த ஐந்து நீதிபதிகள் அடங்கிய 

அரசியல் சாசன அ ர்வில் சந்திரசூட் இடம்மபற்றிருந்தார். 

சபரி வல தகாவிலுக்கு அவனத்து ையது மபண்களும் மசல்லலாம் என்று உச்சநீதி ன்ைத்தின் அரசியல் சாசன 

அ ர்வு தீர்ப்பளித்தது. அந்தத் தீர்ப்வப அ ர்வில் இடம்மபற்றிருந்த சந்திரசூட் உள்பட 4 நீதிபதிகள் ைேங்கினர். 

முன்னாள் நீதிபதி ஹிந்து  ல்தஹாத்ரா  ாறுபட்ட தீர்ப்வப ைேங்கினார். 

இராணுைத்தில் மபண் அதிகாரிகளுக்கு நிரந்தர ஆவ யம் அவ க்கதைண்டும் என சந்திரசூட் தவலவ யிலான 

அ ர்வு தீர்ப்பளித்தது. அரசவ ப்புச் சட்டப்படி ஆதார் எண் மசல்லுபடியாகும் என்று உச்சநீதி ன்ைத்தின் அரசியல் 

சாசன அ ர்வில் இடம்மபற்றிருந்த மபரும்பான்வ  நீதிபதிகள் தீர்ப்பளித்தனர். எனினும் அந்த அ ர்வில் இடம்மபற்ை 

சந்திரசூட், அரசவ ப்புச் சட்டம்  ற்றும் அடிப்பவட உரிவ களுக்கு எதிரானது ஆதார் என்று தீர்ப்பளித்தார். 

சட்டப்பிரிவு 377-ஐ இரத்துமசய்து, தன் பாலின தசர்க்வக குற்ை ல்ல என்று உச்சநீதி ன்ைத்தின் 5 நீதிபதிகள் 

அடங்கிய அரசியல் சாசன அ ர்வு தீர்ப்பளித்தது. அந்த அ ர்வில் இருந்த நீதிபதிகளில் சந்திரசூட்டும் ஒருைர். 

சட்டப்பிரிவு 497-ஐ இரத்துமசய்து, திரு  ம் தாண்டிய முவையற்ை உைவு குற்ை ல்ல என்று ஒரு னதாகத் 

தீர்ப்பளித்த 5 நீதிபதிகள் அடங்கிய அ ர்வில் சந்திரசூட் இடம்மபற்றிருந்தார். உச்சநீதி ன்ைத் தவலவ  நீதிபதியாக 

2024 நை.10ஆம் தததி ைவர சந்திரசூட் பதவி ைகிப்பார். 
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3. விண்ணில் மசலுத்த தயார்நிவலயில் முதல் தனியார் இராக்மகட்! 

நாட்டின் முதல் தனியார் இராக்மகட்டான ‘விக்ரம்-எஸ்’ விண்ணில் மசலுத்துைதற்கான தயார்நிவலயில் உள்ளது. 

ஸ்வகரூட் ஏர்ஸ்தபஸ் என்ை தனியார் நிறுைனம் இந்த இராக்மகட்வட ைடிைவ த்துள்ளது. நாட்டில் தனியார் 

நிறுைனம் சார்பில் ைடிைவ க்கப்பட்டுள்ள முதல் ராக்மகட் இதுைாகும். 

 

4. எண்  ரூபாய்: மசலாைணி சந்வதயின் பலம்! 

கிரிப்தடாகரன்சி என்பது... 

 ற்ை மசலாைணிகள், சம்பந்தப்பட்ட நாட்டின்  த்திய ைங்கியின் கட்டுப்பாட்டில் உள்ள நிவலயில், கிரிப்தடா 

கரன்சிகள் தனிநபர்கள் அல்லது நிறுைனங்களின் கட்டுப்பாட்டில் உள்ளன. அவத வ ய ாக வைத்தத கிரிப்தடா 

கரன்சிகள் அதிக அளவில் விளம்பரப்படுத்தப்பட்டன. அதிக லாபம் கிவடக்கும் என நம்பி பலரும் கிரிப்தடாகரன்சிகள் 

மீது முதலீடுகவள த ற்மகாண்டனர். 

கிரிப்தடாகரன்சியின் சைால்கள் 

‘பிளாக்மசயின்’ மதாழில்நுட்பத்வத அடிப்பவடயாகக் மகாண்டு உருைாக்கப்படும் கிரிப்தடாகரன்சிகளில் தரவுப் 

பாதுகாப்பு அதிக ாக இருக்கும். அதத தைவளயில், அவை தனியாரால் நிர்ைகிக்கப்படுைதால் அரசின் முடிவுகளுக்கு 

 ாைாக மபாருளாதாரத்தில் மபரும் தாக்கங்கவள ஏற்படுத்த ைாய்ப்புள்ளது. 

கிரிப்தடாகரன்சிகவள பயங்கரைாதக் குழுக்களும் அரசுக்கு எதிராக மசயல்படும் குழுக்களும் தைைான நடைடிக்வக 

-களுக்காகப் பயன்படுத்தக் கூடிய அபாயம் உள்ளது. கிரிப்தடாகரன்சிகவள ஒழுங்குபடுத்துைது அரசுகளுக்கு மிகப் 

மபரிய சைாலாக இருக்கும். 

எண்  மசலாைணி 

கிரிப்தடாகரன்சிகள் மீதான முதலீடுகள் அதிகரித்தவதயடுத்து, அைற்வை ஒழுங்குபடுத்த தைண்டும் என்ை 

தகாரிக்வக பல்தைறு தரப்பில் இருந்தும் அரசுக்கு எழுந்தது. அவதயடுத்து, நடப்பு 2022-23ஆம் நிதியாண்டில் 

எண்  மசலாைணிவய இந்திய ரிசர்வ் ைங்கி மைளியிடும் என  த்திய அரசு பட்மெட் தாக்கலின்தபாது அறிவித்தது. 

எண்  ரூபாய் 

பட்மெட்டில் அறிவித்தபடிதய எண்  ரூபாவய ஆர்பிஐ அறிமுகப்படுத்தியுள்ளது. ம ாத்த விவல அடிப்பவடயிலான 

எண்  ரூபாயானது தசாதவன அடிப்பவடயில் நை.1-ஆம் தததி முதல் பயன்பாட்டுக்கு ைந்துள்ளது. நாம் அன்ைாடம் 

பயன்படுத்தும் ரூபாவயப் தபான்ைதத எண்  ரூபாயும். ஒதர ஒரு வித்தியாசம் அது எண்  ைடிவில் இருக்கும். 

அவ்ைளதை. 

கிரிப்தடாகரன்சியும் எண்  ரூபாயும் 

கிரிப்தடாகரன்சிவயயும் எண்  ரூபாவயயும் மதாடர்புபடுத்த முடியாது. கிரிப்தடாகரன்சிவய தனியாதர நிர்ைகித்து 

ைரும் நிவலயில், எண்  ரூபாய் ஆர்பிஐ-இன் அங்கீகாரத்வதப் மபற்ைது. கிரிப்தடாகரன்சிகளால் நாட்டின் நிதி 

நிவலவ யில் சீரற்ை தன்வ  நிலை ைாய்ப்புள்ளது. ஆனால், எண்  ரூபாயானது நாட்டின் நிதிநிவலத்தன்வ வய 

த லும் ைலுப்படுத்ததை மசய்யும். 

கிரிப்தடாகரன்சிகவள ததசப்பாதுகாப்புக்கு எதிராகப் பயன்படுத்த ைாய்ப்புகள் அதிகம். ஆனால், எண்  ரூபாயின் 

பரிைர்த்தவனவய RBI மதாடர்ந்து கண்காணிக்கும் என்பதால், ததசப்பாதுகாப்பு சார்ந்த சைால்கள் அதில் இல்வல. 

எண்  ரூபாயின் பயன் 

நாட்டில் தற்தபாது நவடமுவையிலிருக்கும் மசலாைணிகளுக்குக் கூடுதல் ைலுதசர்க்கும் ைவகயில் எண்  ரூபாய் 

மசயல்படும். தற்தபாவதய மசலாைணிகளுக்கு  ாற்ைாக எண்  ரூபாய் இருக்காது. மசலாைணி சந்வதவயயும் 

எண்  ரூபாய் ைலுப்படுத்தும். 
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ரூபாய் தநாட்டுகவள அச்சிடுைதற்கான காகிதமும், வ யும் மைளிநாடுகளில் இருந்து இைக்கு தி மசய்யப்படுகிைது. 

 க்களிவடதய எண்  ரூபாயின் பயன்பாடு அதிகரித்தால், ரூபாய் தநாட்டு அச்சிடுைதற்கான ததவை குவைைததாடு 

அதற்கான மசலவும் மபரு ளவில் குவையும். அவதக் கருத்தில்மகாண்டு எண்  ரூபாயின் பயன்பாட்வட RBI 

ஊக்குவித்து ைருகிைது. 

எண்  ரூபாயின் ைவககள் 

1. சில்லவை விவல அடிப்பவடயிலான எண்  ரூபாவய அவனைராலும் பயன்படுத்த முடியும். 

2. ம ாத்த விவல அடிப்பவடயிலான எண்  ரூபாவய அனு தி மபற்ை நிதி நிறுைனங்களால்  ட்டுத  

பயன்படுத்த முடியும். 

ம ாத்த விவல எண்  ரூபாயின் பயன்பாடு 

முதற் கட்ட ாக அரசின் நிதிப்பத்திரங்கவள ம ாத்த ாகக் மகாள்முதல் மசய்யும் நடைடிக்வககளில் எண்  ரூபாயின் 

பயன்பாட்டுக்கு அனு தி அளிக்கப்பட்டுள்ளது. அரசு நிதிப்பத்திரங்கவள ம ாத்த ாகக் மகாள்முதல் மசய்யும் 

ைங்கிகள் தசாதவன அடிப்பவடயில் எண்  ரூபாவயப் பயன்படுத்தலாம். 

அனு திக்கப்பட்டுள்ள ைங்கிகள் 

பாரத ைங்கி, பதராடா ைங்கி, யூனியன் ைங்கி, HDFC, ICICI, தகாட்டக்  கிந்திரா, YES ைங்கி, IDFC, HSBC ஆகிய 9 

ைங்கிகளுக்கு தசாதவன அடிப்பவடயிலான எண்  ரூபாயின் பயன்பாட்டில் பங்தகற்க அனு தி 

அளிக்கப்பட்டுள்ளது. 

சில்லவை விவல எண்  ரூபாயின் பயன்பாடு 

சில்லவை ைாடிக்வகயாளர்களுக்கான எண்  ரூபாயின் தசாதவன பயன்பாடு நாட்டின் குறிப்பிட்ட பகுதிகளில் ஒரு 

 ாதத்துக்குள் மதாடங்கப்படவுள்ளது. இந்தச் தசாதவனகளின் அடிப்பவடயில் எண்  ரூபாயின் பயன்பாடு 

த ம்படுத்தப்பட்டு, முழு தநரப் பயன்பாட்டுக்குக் மகாண்டுைரப்படவுள்ளது. 

ரூபாய்-எண்  ரூபாய் பரிைர்த்தவன 

நாம் தற்தபாது பயன்படுத்தும் ரூபாய் தநாட்டுகவளக்மகாண்டு எண்  ரூபாவயப் பரி ாறிக்மகாள்ள முடியும். எண்  

ரூபாயானது ஆர்பிஐ-இன் அங்கீகாரத்வதப் மபற்றுள்ளதால், ரூபாவய ைேக்க ாகப் பயன்படுத்துைவதப் தபாலதை 

எண்  ரூபாவயயும் பயன்படுத்த முடியும். 
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1. ‘அனைத்து சவால்களுக்கும் ப ாக்குவரத்து நினை–2 மற்றும் குடிமக்கள் கருத்தாய்வு–2022’ஐ அறிமுகப் டுத்திய 

நடுவண் அனமச்சகம் எது? 
அ. கல்வி அமைச்சகை் 

ஆ. வீட்டுவசதி ைற்றுை் நகர்ப்புற விவகரரங்கள் அமைச்சகை்  

இ. கலரச்சரர அமைச்சகை் 

ஈ. வவளியுறவு அமைச்சகை் 

✓ நடுவண் வீட்டுவசதி மற்றும் நகர்ப்புற விவகாரங்கள் அனமச்சர் ஹர்தீப் சிங் பூரி, ‘அனைத்து சவால்களுக்கும் 

ப ாக்குவரத்து நினை–2 மற்றும் குடிமக்கள் கருத்தாய்வு – 2022’ஐ மமய்நிகராக மதாடங்கிைார். ‘அனைத்து சவால் 

–களுக்கும் ப ாக்குவரத்து நினை–2’ ஆைது ம ாதுப்ப ாக்குவரத்னத பமம் டுத்துவதற்காை டிஜிட்டல் தீர்வுகனை 

உருவாக்குவனத பநாக்கமாகக் மகாண்டுள்ைது. நாற் த்தாறு நகரங்களிலுள்ை ப ாக்குவரத்து பிரச்சனைகளுக்குத் 

தீர்வுகனை உருவாக்குவதற்காக நினை–2 துளிர் நிறுவல்களுக்காக இது மதாடங்கப் ட்டுள்ைது. 

✓ குடிமக்கள் கருத்தாய்வாைது 264 நகரங்களுக்காக வாழ்வதற்மகளிய நகரங்கள் குறியீடு–2022இன்கீழ் தங்கள் 

நகரத்னதப்  ற்றிய குடிமக்களின் கருத்துக்கனைப்  திவு மசய்வதற்காக மதாடங்கப் ட்டுள்ைது. 

2. ‘பிரதமர் கதி சக்தி  ன்மாதிரி நீர்வழிகள் உச்சிமாநாடு’ நடத்தப் டுகிற நகரம் எது? 
அ. புனே 

ஆ. வகரல்கத்தர 

இ. வரரணரசி  

ஈ. அகைதரபரத் 

✓ மத்திய துனறமுகங்கள், கப் ல் ப ாக்குவரவு மற்றும் நீர்வழிகள் அனமச்சகத்தின்கீழ் இந்திய நீர்வழிப் ப ாக்குவரவு 

ஆனையம், நவ.11 – 12 ஆகிய பததிகளில், ‘பிரதமர் வினரவு சக்தி  ல்பவறு ப ாக்குவரத்து நீர்வழி 

உச்சிமாநாட்னட’ வாரைாசியில் ஏற் ாடு மசய்துள்ைது. நீர்வழிகளில் உட்கட்டனமப்பு வசதிகனை பமம் டுத்துவது 

மதாடர் ாை நடவடி –க்னககள்  ற்றிய பிரதமர் கதி சக்தி பதசிய ம ருந்திட்டம்மூைம் விழிப்புைர்னவ ஏற் டுத்துவது 

இந்த மாநாட்டின் முதன்னம பநாக்கமாகும். 

3. ‘அடல் புதிய இந்தியா சவால்’ என் து கீழ்க்காணும் எந்த நிறுவைத்தின் முனைவாகும்? 
அ. இந்திய ரிசர்வ் வங்கி 

ஆ. NITI ஆனயரக்  

இ. DRDO 

ஈ. ISRO 

✓ ம ண்கனை னமயப் டுத்திய சாவல்கனை எதிர்மகாள்வதற்காை நடவடிக்னகனய அடல் புத்தாக்கத் திட்டத்னத NITI 

ஆபயாக் மதாடங்கி னவத்தது. அடல் புதிய இந்தியாவின் சவால்கள் என்ற நடவடிக்னகயின் இரண்டாம்கட்ட 

நிகழ்வாக அடல் புத்தாக்கத் திட்டம் மதாடங்கப் ட்டுள்ைது. சமூகத்னத உருவாக்கும் சிற்பியாக ம ண்கள் 

திகழ்கின்றைர் என் னத கருத்தில்மகாண்டு, அடல் புதிய இந்தியாவின் சவால்கள் என்ற நடவடிக்னகமூைம் சமூக 

அனமப்பில்  ல்பவறு நினையிலுள்ை ம ண்களின் பிரச்சனைகள் தீர்க்கப் டும். குறிப் ாக, ம ண்கள் நைவாழ்வு, 

 ாதுகாப்பு, ஊரகப்  குதியில் உள்ை ம ண்களின் வாழ்க்னகனய எளிதாக்குதல், மதாழில்சார்ந்த கூட்டு 

நடவடிக்னககள் ப ான்றவற்றில் புதுனமகனை புகுத்தி, தீர்வு காண் பத இந்தத் திட்டத்தின் பநாக்கமாகும். 
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4. COP–27இன்ப ாது, ‘அனைவருக்குமாை முன்கூட்டிய எச்சரிக்னககளின் நிர்வாக மசயல்திட்டத்னத' அறிமுகம் 

மசய்த நிறுவைம் எது? 
அ. IMF 

ஆ. WEF 

இ. WMO  

ஈ. UNEP 

✓ உைக வானினை அனமப் ாைது (WMO) காைநினை மாற்றம் மதாடர் ாை ஐக்கிய நாடுகளின் கட்டனமப்பின் உறுப்பு 

நாடுகளின் 27ஆவது மாநாட்டில் (COP27) நிகழ்ந்த ஒரு வட்டபமனசக் கூட்டத்தின்ப ாது, ‘அனைவருக்குமாை 

முன்கூட்டிய எச்சரிக்னககளின் நிர்வாக மசயல்திட்டத்னத’ மவளியிட்டது. WMOஇன் கூற்றுப் டி, 2027ஆம் 

ஆண்டுக்குள் அனைவருக்குமாை முன்கூட்டிய எச்சரிக்னக அனமப்புகனை வழங்குவதற்காை மதாடக்கநினை 

முதலீடு கிட்டத்தட்ட $3.1 பில்லியன் அமமரிக்க டாைர்கைாக இருக்கும். 

5. அண்னமய தரவுகளின் டி,  ரஸ் ர நிதியங்களின் ஊடுருவல் கீழ்க்காணும் எந்த மாநிைத்தில் அதிக ட்சமாக 

உள்ைது? 

அ. ைகரரரஷ்டிரர  

ஆ. னகரளர 

இ. வதலுங்கரேர 

ஈ. குஜரரத் 

✓ 2022 நவம் ர் மாத நிைவரப் டி, மகாராஷ்டிரா, புது தில்லி மற்றும் பகாவா ஆகியனவ இந்தியாவில் அதிக  ரஸ் ர 

நிதிய நிறுவைங்கனைக் மகாண்டுள்ைை. அதிக வருவாய் நினைகள், சிறந்த கல்வியறிவு விகிதங்கள் மற்றும் ம ரு 

நிறுவைங்கள் மற்றும் அதிக நிகர மதிப்புள்ை தனிந ர்களின் இருப்பின் காரைமாக இவ்வாறு அதிகமாக உள்ைது. 

பகரைா, மதலுங்காைா உள்ளிட்ட மாநிைங்களில் இதன் சதவீதம் 5– 6 சதவீதமாக உள்ைது. 

6. சுபதச தர்ஷன் திட்டத்துடன் மதாடர்புனடய நடுவண் அனமச்சகம் எது? 
அ. வவளியுறவு அமைச்சகை் 

ஆ. சுற்றுலர அமைச்சகை்  

இ. கலரச்சரர அமைச்சகை் 

ஈ. உள்துமற அமைச்சகை் 

✓ னமயப்ம ாருள் அடிப் னடயிைாை சுற்றுைாக்களின் ஒருங்கினைந்த வைர்ச்சிக்காக 2014–15இல் மத்திய சுற்றுைா 

அனமச்சகத்தால் சுபதச தர்ஷன் திட்டம் மதாடங்கப் ட்டது. சுற்றுைாத் தைங்கனை நினையாை அணுகுமுனறயுடன் 

ம ாறுப்புடன் பமம் டுத்துவதற்காக அரசாங்கம் சமீ த்தில் இந்தத்திட்டத்னத சுபதச தர்ஷன் 2.0 எை மறுசீரனமத்தது. 

தைா இரண்டு அல்ைது மூவிடங்கனைக்மகாண்ட  தினைந்து மாநிைங்கள் இைம் காைப் ட்டுள்ைை. சுற்றுைா 

உட்கட்டனமப்ன  வலுப் டுத்துவதற்காக சுற்றுைா அனமச்சகம் இத்திட்டத்திற்கு நிதியுதவியும் வழங்கும். 

7. 24 ஆண்டுகளில் இந்திய பதசிய காங்கிரசு கட்சியின் முதல் காந்தியல்ைாத தனைவராக பதர்ந்மதடுக்கப் ட்டவர் 

யார்? 
அ. ைல்லிகரர்ஜுே கரர்னக  ஆ. சசி தரூர் 

இ. ப சிதை்பரை்   ஈ. அனசரக் வகலரட் 
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✓ 24 ஆண்டுகளில் இந்திய பதசிய காங்கிரசு கட்சியின் முதல் காந்தியல்ைாத தனைவராக மல்லிகார்ஜுை கார்பக 

பதர்ந்மதடுக்கப் ட்டுள்ைார். காங்கிரசு கட்சித்தனைவருக்காை பதர்தலில் மல்லிகார்ஜுை கார்பக 9,385 வாக்குகளில் 

7,897 வாக்குகள் ம ற்று மற்மறாரு பவட் ாைராை சசி தரூனர வீழ்த்திைார். 

8. 2022 அக்படா ர் நிைவரப் டி, புதிய வருவாய் மசயைாைராக நியமிக்கப் ட்டுள்ைவர் யார்? 
அ. பங்கஜ் வசௌத்ரி 

ஆ. சஞ்மச ைல்னகரத்ரர  

இ. அமஜ னசத் 

ஈ. துகிே் கரந்தர பரண்னட 

✓ நிதிச்பசனவகள் துனறயின் மசயைர் சஞ்னச மல்பகாத்ரா புதிய வருவாய் மசயைாைராக நியமிக்கப் ட்டுள்ைார். 

நடுவைரசால் பமற்மகாள்ைப் ட்ட உயர்மட்ட அதிகாரத்துவ மறுசீரனமப்பின் ஒரு குதியாக சானைப் ப ாக்குவரத்து 

மற்றும் மநடுஞ்சானைகள் மசயைராக இருந்த அரமபை கிரிதர் புதிய  ாதுகாப்புச் மசயைாைராக நியமிக்கப் ட்டுள்ைார். 

9. ‘கானமயில்’ என் து கீழ்க்காணும் எந்த இந்திய மாநிைம்/யூனியன் பிரபதசத்தின் மாநிைப்  றனவயாகும்? 
அ. பஞ்சரப் 

ஆ. அந்தைரே் & நிக்னகரபரர் தீவுகள் 

இ. இரரஜஸ்தரே்  

ஈ. ஹரியரேர 

✓ இராஜஸ்தான் மாநிைத்தின் மாநிைப் றனவயாை ‘காைமயில்’ இந்தியாவின் மிகவும் அருகிவிட்ட  றனவயிைமாக 

கருதப் டுகிறது. காைமயிைாைது வைவுயிரிகள்  ாதுகாப்பு சட்டத்தின்கீழ்  ாதுகாக்கப் டுகிறது. ராஜஸ்தானில் சுமார் 

150 காைமயில்கள் உள்ைை; அது உைகில் உள்ை காைமயில்களின் எண்ணிக்னகயில் 95% ஆகும். சமீ த்தில், 

 ாகிஸ்தானில் சிை  றனவகள் காைப் ட்டை. இதன் காரைமாக அப் றனவகள் புைம்ம யர்வதாக சுற்றுச்சூழல் 

ஆர்வைர்கள் ஐயப் டுகின்றைர். ‘வைவுயிரிகளில் புைம்ம யர்ந்த உயிரிைங்கனைப்  ாதுகாப் தற்காை தீர்மாைம்’ 

 டி,  ாதுகாக்கப் ட்ட உயிரிைங்களுக்காை உைகப்  ட்டியலில் அது பசர்க்கப் ட்டது. 

10. இராசாளிகனைப்  ாதுகாப் தற்காக குழுமவான்னற அனமத்துள்ை மாநிைம் எது? 
அ. தைிழ்நரடு  

ஆ. இரரஜஸ்தரே் 

இ. னகரளர 

ஈ. கர்நரடகர 

✓ இராசாளிகனைத் திறம் ட  ாதுகாப் தற்காக ஒரு நிறுவை கட்டனமப்ன  அனமக்க தமிழ்நாடு அரசு மாநிை 

அைவிைாை ஒரு குழுனவ அனமத்துள்ைது. 21ஆம் நூற்றாண்டின் மதாடக்கத்தில் நாட்டில் இராசாளிகள் கிட்டத்தட்ட 

அழிந்பதவிட்டை. கடந்த 1993 மற்றும் 2003–க்கு இனடயில் இந்தியாவிலிருந்த இராசாளிகளின் எண்ணிக்னகயில் 

96% சரிந்தது. பதசிய அைவில் இராசாளி இைங்கனைப்  ாதுகாக்க நடுவண் அரசு இரண்டு மசயல் திட்டங்கனை 

அறிமுகப் டுத்தியது. 
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செய்தித்தாள் நடப்பு நிகழ்வுகள்  

1. உனமயாள்புரம் சிவராமன், இனையராஜாவுக்கு மகைரவ டாக்டர்  ட்டம்: பிரதமர் பமாதி வழங்குகிறார் 

திண்டுக்கல் காந்திகிராம கிராமியப் ல்கனைக்கழக்கத்தில் நனடம றும்  ட்டமளிப்பு விழாவில், மிருதங்க வித்வான் 

உனமயாள்புரம் சிவராமன், தினரப் ட இனசயனமப் ாைர் இனையராஜா ஆகிபயாருக்கு மகைரவ டாக்டர்  ட்டத்னத 

பிரதமர் நபரந்திர பமாதி வழங்குகிறார். 

இனசயனமப் ாைர் ‘இனசஞானி’ இனையராஜா (79): பதனி மாவட்டத்னத பூர்விகமாகக்மகாண்ட இவர், ‘அன்ைக் 

கிளி’ தினரப் டத்தின்மூைம் தினரயுைகத்துக்கு அறிமுகமாைவர். நாட்டுப்புற இனச, கர்நாடக இனச, பமற்கத்திய 

இனசயில் முனறயாை  யிற்சியும், புைனமயும் ம ற்றவர். இவர் தமிழ், மதலுங்கு, மனையாைம், கன்ைடம், ஹிந்தி 

ஆகிய மமாழிகளில் 1,000-க்கும் பமற் ட்ட தினரப் டங்களுக்கு இனசயனமத்தவர். ‘ த்மபூஷண்’, ‘ த்ம விபூஷண்’ 

ஆகிய இந்தியாவின் உயரிய விருதுகனைப் ம ற்றுள்ைார். கனைத்துனறயில் இவரது பசனவகனை மகௌரவிக்கும் 

வனகயில், கடந்த ஜூனை மாதம் மாநிைங்கைனவ உறுப்பிைராக நியமிக்கப் ட்டார். 

உனமயாள்புரம் சிவராமன் (85): தஞ்சாவூர் மாவட்டத்னதச்பசர்ந்த இவர், தைது  த்தாம் வயதில் மிருதங்க வாசிப்பில் 

ஈடு டத் மதாடங்கிைார். வாசிப்பில் புதிய உத்திகள், புதுனமகனை ஏற் டுத்திய இவர், முதன்முதைாக இனழக் 

கண்ைாடியால் தயாரிக்கப் ட்ட மிருதங்கத்னத அறிமுகப் டுத்திைார்.  தனிட்ட பதால்,  தனிடாத பதால் 

ஆகியவற்னறக் மகாண்டு தயாரிக்கப் ட்ட மிருதங்கங்கனை தனித்தனிபய ஆராய்ச்சி மசய்தவர் என்ற சிறப்புக்கு 

உரியவர். மிருதங்க வாசிப்பு மதாடர் ாக  ல்பவறு ஆய்வுகனையும் பமற்மகாண்டுள்ைார். 
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1. உட்கட்டமைப்பு நெகிழ்திறன்மிக்க முடுக்கி நிதியத்மை அறிவித்ை நிறுவனம் எது? 
அ. WEF 

ஆ. CDRI  

இ. ISA 

ஈ. BIMSTEC 

✓ பேரிடர் ைாங்கும் உட்கட்டமைப்புக்கான கூட்டணி (CDRI) ஆனது CDRI ேல்கூட்டாண்மை அறக்கட்டமை நிதியைான 

Infrastructure Resilience Accelerator Fund (IRAF)ஐ அறிவித்ைது. இது எகிப்தின் ஷர்ம் எல் பஷக்கில் உள்ை இந்திய 

அரங்கில், COP–27இல் அறிவிக்கப்ேட்டது. IRAF–க்கு ஐந்து ஆண்டுகாலத்திற்கு சுைார் 50 மில்லியன் அநைரிக்க 

டாலர்கள் ைதிப்பில் நிதிப்நோறுப்புகள் ஏற்கனபவ அறிவிக்கப்ேட்டுள்ைன. 

2. உலக உற்ேத்தியில் 41 சைவீைத்துடன் கம்பு உற்ேத்தியில் முன்னணியில் உள்ை ொடு எது? 
அ. சீனா 

ஆ. இந்தியா  

இ. வங்காளததசம் 

ஈ. இந்ததாதனசியா 

✓ உலக அைவில் திமன உற்ேத்தியில் இந்தியா முன்னணியில் உள்ைது; உலக உற்ேத்தியில் 41 சைவீை ேங்மக 

இந்தியா நகாண்டுள்ைது. திமன ஏற்றுைதிமய ஊக்குவிக்க நவளிொடுகளில் உள்ை இந்திய தூைரகங்கள் ைற்றும் 

உலகைாவிய சில்லமற விற்ேமன ேல்நோருள் அங்காடிகமை ஈடுேடுத்ை இந்திய அரசாங்கம் ஓர் உத்திமய 

வகுத்துள்ைது. லூலூ குழுைம் ைற்றும் வால்ைார்ட் போன்ற முைன்மை சர்வபைச சில்லமற விற்ேமன ேல்நோருள் 

அங்காடிகள், திமனகமை வர்த்ைகம் நசய்வைற்கும் விைம்ேரப்ேடுத்துவைற்குைாக இமைக்கப்ேடும். 

3. QS ஆசிய ேல்கமலக்கழக ைரவரிமசயில் இந்திய அைவில் முைலிடத்தில் உள்ை நிறுவனம் எது? 
அ. ஐஐடி தில்லி 

ஆ. ஐஐடி மமட்ராஸ் 

இ. ஐஐடி பாம்தப  

ஈ. IISc மபங்களூரு 

✓ Quacquarelli Symonds (QS) ஆசிய ேல்கமலக்கழக ைரவரிமசயின் 2023 ேதிப்பில் நைாத்ைம் 118 இந்தியப் ேல்கமலக் 

கழகங்கள் இடம்நேற்றுள்ைன. ஐஐடி ோம்பே இந்ை ஆண்டு 40ஆவது இடத்தில் உள்ைது. இது இந்தியாவிபலபய 

முைலிடம் வகிக்கும் நிறுவனைாகும். ஐஐடி–ோம்பேக்கு அடுத்ைேடியாக ஐஐடி தில்லி (46), இந்திய அறிவியல் 

நிறுவனம், நேங்களூரு (IISc) (52) ைற்றும் ஐஐடி நைட்ராஸ் (59) ஆகியவை உள்ளன. முைல் 10 இடங்களுள், ஐந்து 

ேல்கமலக்கழகங்கள் சீனாமவச் பசர்ந்ைமவயாகும். 

4. 2023 IBA நேண்கள் உலக குத்துச்சண்மட சாம்பியன்ஷிப் ப ோட்டிகவள நடத்தவுள்ள ஆசிய ொடு எது? 
அ. இலங்கக 

ஆ. பாகிஸ்தான் 

இ. இந்தியா  

ஈ. தநபாளம் 
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✓ 2023 IBA நேண்கள் உலக குத்துச்சண்மட சாம்பியன்ஷிப்மே ெடத்தும் ொடாக இந்தியா அறிவிக்கப்ேட்டுள்ைது. 

சர்வபைச குத்துச்சண்மட சங்கம் (IBA) ைற்றும் இந்திய குத்துச்சண்மட கூட்டமைப்பு (BFI) இமடபய இந்ை நிகழ்வு 

நைாடர்ோன புரிந்துைர்வு ஒப்ேந்ைம் (MoU) மகநயழுத்ைானது. இது இந்தியாவில் ெடத்ைப்ேடும் மூன்றாவது ைகளிர் 

உலக சாம்பியன்ஷிப் ைற்றும் கடந்ை ஆறு ஆண்டுகளில் நடத்தப் டும் இரண்டாவது போட்டியாகும். 

5. ைத்திய கிழக்குப் ேசுமை முமனமவத் நைாடங்கியுள்ை ொடு எது? 

அ. ஓமன் 

ஆ. ஐக்கிய அரபு அமீரகம் 

இ. மசௌதி அதரபியா  

ஈ. பஹ்கரன் 

✓ நசௌதி அபரபியாவின் ேட்டத்து இைவரசர் முகைது பின் சல்ைான், அடுத்ை ேத்ைாண்டுகளில், ‘ைத்திய கிழக்குப்ேசுமை 

முயற்சிக்கு’ $2.5 பில்லியன் அநைரிக்க டாலர்கமை வழங்குவைாகவும், அைன் ைமலமையகத்மை ெடத்துவைாகவும் 

கூறினார். பிராந்திய கரியமில வாயு உமிழ்மவக் குமறக்கும் முயற்சிகளின் ஒருேகுதியாக, ைத்திய கிழக்குப்ேசுமை 

முயற்சி–2021இல் ேட்டத்து இைவரசரால் இது நைாடங்கப்ேட்டது. பிராந்திய மகட்பராகார்ேன் உற்ேத்தியிலிருந்து 

60%க்கும் அதிகைான கரியமில வாயு உமிழ்மவக் குமறப்ேமை இந்ை முயற்சி ைனது பொக்கைாகக்நகாண்டுள்ைது. 

6. பிரைைர் கிராை சைக் பயாஜனா (PMGSY)–III ஆனது கீழ்க்காணும் எந்ை ைாநிலத்தில் நைாடங்கப்ேட்டது? 
அ. குஜராத் 

ஆ. ஹிமாச்சல பிரததசம்  

இ. சிக்கிம் 

ஈ. தகரளா 

✓ பிரைமர் கிராை சைக் பயாஜனா (PMGSY)–III’ஐ ஹிைாச்சல பிரபைசத்தின் சம்ோவில் பிரைைர் ெபரந்திர பைாதி நைாடங்கி 

மவத்ைார். இது ைாநிலத்தில் சுைார் 3125 கிபலாமீட்டர் சாமலகமை பைம்ேடுத்ைப்ேடும். ைாநிலத்தின் 15 எல்மலகள் 

ைற்றும் நைாமலதூரத் நைாகுதிகளில் உள்ை 440 கிபலாமீட்டர் சாமலகமை பைம்ேடுத்துவைற்காக இக்கட்டத்தின் 

கீழ் `420 பகாடிக்கும் பைல் ெடுவைரசால் ஒதுக்கப்ேட்டுள்ைது. 

7. ‘பிரைைர் ஆவாஸ் பயாஜனா–ெகர்ப்புற (PMAY–U) விருதுகள் – 2021இல்’ முைலிடம் பிடித்ை ைாநிலம் எது? 
அ. தமிழ்நாடு 

ஆ. மத்திய பிரததசம் 

இ. உத்தர பிரததசம்  

ஈ. ஆந்திர பிரததசம் 

✓ ‘பிரைைர் ஆவாஸ் பயாஜனா–ெகர்ப்புற (PMAY–U) விருதுகள் – 2021இல் உத்ைர பிரபைச ைாநிலம் முைலிடத்மைப் 

பிடித்ைது. அமைத்நைாடர்ந்து ைத்திய பிரபைச ைாநிலமும் ைமிழ்ொடும் முமறபய இரண்டாவது ைற்றும் மூன்றாவது 

இடத்தில் உள்ைன. குஜராத் ைாநிலம் ஐந்து சிறப்புப்பிரிவு விருதுகமைப்நேற்றது. ஜம்மு–காஷ்மீரானது ைாத்ரா ைற்றும் 

ொகர் ஹபவலி ைற்றும் டாைன் ைற்றும் மடயூவுடன் இமைந்து, ‘சிறந்ை நசயல்திறன்நகாண்ட யூனியன் பிரபைசம்’ 

எனத் பைர்ந்நைடுக்கப்ேட்டது. 1.23 பகாடி வீடுகள் இத்திட்டத்தின்கீழ் கட்டுவைற்கு ஒப்புைல் அளிக்கப்ேட்டன. இதில் 

64 இலட்சம் ஏற்நகனபவ கட்டிமுடிக்கப்ேட்டு ைக்களுக்கு வழங்கப்ேட்டுள்ைன. 

8. Launch Vehicle Mark 3 (LVM3) திட்டத்துடன் நைாடர்புமடய ொடு எது? 
அ. அமமாிக்கா  ஆ. இந்தியா  

இ. சீனா  ஈ. இஸ்தரல் 
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✓ இந்திய விண்நவளி ஆய்வு மையத்தின் ஏவுகல வாகனம் ைார்க் 3 (LVM3) திட்டைானது ஸ்ரீஹரிபகாட்டாவில் உள்ை 

சதீஷ் ைவான் விண்நவளி மையத்திலிருந்து 36 OneWeb Gen–1 நசயற்மகக்பகாள்கமை விண்ணில் ஏவும். LVM3 

என்ேது விண்நவளித் துமறயின் கீழுள்ை ெடுவண் நோதுத்துமற நிறுவனைான நியூ ஸ்பேஸ் இந்தியா லிட்இன் 

(NISL) பிரத்பயக வணிக ரீதியான நசயற்மகக்பகாள் ஏவுைல் திட்டைாகும். NSILமூலம் வணிக ரீதியாக LVM3 

ஏவப்ேடுவது இதுபவ முைன்முமறயாகும். 

9. ‘Using Technology to Improve a Billion Livelihoods’ என்ற ைமலப்பில் அறிக்மகமய நவளியிட்டுள்ை அமைப்பு எது? 
அ. ஆசிய வளா்ச்சி வங்கி 

ஆ. உலக மபாருளாதார மன்றம்  

இ. பன்னாட்டு மசலாவணி நிதியம்  

ஈ. உலக வங்கி 

✓ அைானி குழுைத்துடன் இமைந்து, இந்தியாவின் ொன்காவது நைாழிற்புரட்சிக்கான உலக நோருைாைார ைன்றத்தின் 

மையத்ைால் ையாரிக்கப்ேட்ட, ‘நைாழில்நுட்ேத்மைப் ேயன்ேடுத்தி ஒரு பில்லியன் வாழ்வாைாரத்மை பைம்ேடுத்துைல்’ 

என்ற புதிய அறிக்மக குஜராத் ைாநிலத்தின் காந்திெகரத்தில் நவளியிடப்ேட்டது. இந்ை அறிக்மகயின்ேடி, இந்திய 

பவைாண்மையின் நைாழில்நுட்ேம் ைமலமையிலான ைாற்றத்தின் மையத்தில் டிபரான்கமை மவப்ேைன்மூலம் 

ொட்டின் நைாத்ை உள்ொட்டு உற்ேத்திமய (GDP) 1–1.5 சைவீைம் வமர உயர்த்ை முடியும். இது இந்தியாவில் வரும் 

ஆண்டுகளில் குமறந்ைது ஐந்து இலட்சம் ேணிவாய்ப்புகமை உருவாக்கும். 

10. இந்தியாவில் நிபஹான்சுவிற்கான புவிசார் குறியீமட (GI) ொடியுள்ை ொடு எது? 
அ. சீனா 

ஆ. ஜப்பான்  

இ. சிங்கப்பூா் 

ஈ. இந்ததாதனசியா 

✓ புது தில்லியில் உள்ை ஜப்ோன் தூைரகம், ைதுரசைான நிபஹான்ஷுவுக்கு புவிசார் குறியீடு (GI) பகாரி விண்ைப்ேம் 

ைாக்கல்நசய்துள்ைது. ஜப்ோமனச் சார்ந்ை ஒரு ையாரிப்புக்கு புவிசார் அமடயாைப் ேதிபவட்டில் குறியீடு பவண்டி 

விண்ைப்ேம் ைாக்கல்நசய்யப்ேடுவது இதுபவ முைல்முமறயாகும். நிபகான்ஷு என்ேது ஜப்ோனில் அரிசிமயப் 

புளிக்கமவத்துத் ையாரிக்கப்ேடும் ஒரு சிறப்பு இரசைாகக் கருைப்ேடுகிறது. அரிசி, பகாஜி–கின் (ஒருவமகப் பூஞ்மச 

வித்து) ைற்றும் நீர் ஆகிய மூன்று முக்கிய மூலப்நோருட்கள் இைன் ையாரிப்பில் ேயன்ேடுத்ைப்ேடுகின்றன. 

 

செய்தித்தாள் நடப்பு நிகழ்வுகள்  

1. மைசூரு - புரட்சித்ைமலவர் டாக்டர் எம்ஜிஆர் நசன்மன நசன்ட்ரல் வந்பை ோரத் எக்ஸ்பிரஸ் & காசி ோரத் நகௌரவ் 

இரயில்கமை பிரைைர் நகாடியமசத்து நைாடக்கி மவத்ைார் 

மைசூரு ைற்றும் புரட்சித்ைமலவர் டாக்டர் எம்ஜிஆர் நசன்மன நசன்ட்ரல் இமடபயயான வந்பை ோரத் எக்ஸ்பிரஸ் 

இரயிமல KSR நேங்களூரு இரயில் நிமலயத்தில் பிரைைர் ெபரந்திர பைாதி நகாடியமசத்து நைாடங்கி மவத்ைார். 

இது ொட்டில் நைாடங்கப்ேட்ட ஐந்ைாவது வந்பை ோரத் எக்ஸ்பிரஸ் என்ேதுடன் நைன்னிந்தியாவின் முைல் வந்பை 

ோரத் இரயிலாகும்.  

‘இந்தியாவில் ையாரிப்போம்’ நவற்றிக்கு ஒரு சிறந்ை உைாரைைாக, இந்திய ரயில்பவ இந்தியாவின் முைல் உள்ொட்டு 

அதிபவக இரயில் - வந்பை ோரத் எக்ஸ்பிரமை அறிமுகப்ேடுத்தியது; அது கான்பூர்-அலகாோத்-வாரைாசி வழித் 

ைடத்தில் பிப்ரவரி 15, 2019 அன்று புது தில்லியில் நைாடக்கி மவக்கப்ேட்டது. பைலும், வந்பை ோரத் எக்ஸ்பிரஸ் 
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இரயில்கள் புது தில்லி-ைாைா மவஷ்பைா பைவி கத்ரா, காந்திெகர்-அகைைாோத்-மும்மே நசன்ட்ரல், ைற்றும் ஆம்ப் 

ஆண்நடௌரா-புது தில்லி வழித்ைடங்களில் நைாடங்கப்ேட்டுள்ைன. 

 

2. ஆைார் அட்மடமய 10 ஆண்டுகளுக்கு ஒரு முமற புதுப்பிப்ேது கட்டாயம்: புதிய ஆமை 

ஆைார் அட்மடக்கான வழிகாட்டு நெறிமுமறகமை உருவாக்கி, அைமன ெடுவைரசு நவளியிட்டுள்ைது. அைன்ேடி, 

ஆைார் அட்மட மவத்திருப்போர், அைமன ேதிவுநசய்ை ொளிலிருந்து சரியாக ேத்து ஆண்டுகளுக்கு ஒருமுமற, 

அமடயாை சான்றிைழ்கமை அளித்து புதுப்பித்துக் நகாள்ைபவண்டும் என்ேது கட்டாயைாக்கப்ேட்டுள்ைது. 

ஆைார் அட்மடயில் பைாசடிகள் நசய்யப்ேடுவமைத் ைடுக்கும் வமகயில், ஆைார் அட்மட நேறும்போது அளித்ை 

அமடயாை சான்றிைழ்கமை ேத்து ஆண்டுகளுக்கு ஒருமுமற அளித்து புதுப்பித்துக் நகாள்வைன்மூலம், ஆைார் 

அட்மடயின் உண்மைத்ைன்மை உறுதிநசய்யப்ேடும் என ெடுவண் ைகவல் நைாழில்நுட்ே அமைச்சகம் 

நவளியிட்டிருக்கும் அரசாமையில் நைரிவிக்கப்ேட்டுள்ைது. 

ஆைார் அட்மட விவரங்கமை உறுதி நசய்யும் ஆவைங்கமை ேதிபவற்றம் நசய்வைற்கான வசதிமய யுஐடிஏஐ 

பைற்நகாண்டுள்ைது. இந்ை வசதி, மை ஆைார் இமையைைம், மை ஆைார் நசயலி மூலைாக ேயனாைர்கபை நசய்து 

நகாள்ைலாம் என்றும், ஆைார் பசமவ மையங்களில் பெரடியாகச் நசன்றும் பைற்நகாள்ைலாம் என்றும் 

நைரிவிக்கப்ேட்டுைள்து. இைன்ேடி, ஆைார் அட்மட மவத்திருப்போர், அவர்கைது நேயரில் இருக்கும் பிமழகள், நிழற் 

ேடங்கமைப் ேதிபவற்றுைல், முகவரி ைாற்றுைல் உள்ளிட்ட விவரங்கமை நசய்துநகாள்ைலாம். இந்ை ொள் வமர, 134 

பகாடி ஆைார் அட்மடகள் வழங்கப்ேட்டுள்ைன. 

 

3. ெவம்ேர் 14 முைல் 16 வமர G20 ைாொடு: பிரைைர் பைாதி ேங்பகற்பு 

இந்பைாபனசியாவின் ோலியில் வரும் ெவ.14 முைல் 16 வமர ெமடநேறும் G20 ைாொட்டில் பிரைைர் ெபரந்திர பைாதி 

ேங்பகற்கவுள்ைைாக நவளியுறவுத்துமற அமைச்சகம் நைரிவித்துள்ைது. 

உலகின் வைர்ச்சியமடந்ை ைற்றும் வைரும் ொடுகமை உறுப்பினர்கைாகக் நகாண்ட சர்வபைச அமைப்ோன G20 

அமைப்புக்கு, ைற்போது இந்பைாபனசியா ைமலமை வகிக்கிறது. இமைநயாட்டி, G20 ைாொடு அந்ொட்டின் ோலியில் 

ெமடநேறவிருக்கிறது. இம்ைாொட்டில், பிரைைர் பைாடி, அநைரிக்க அதிேர் பஜா மேடன், பிரிட்டன் பிரைைர் ரிஷி சுனக், 

பிரான்ஸ் அதிேர் இைானுவல் பைக்ரான், நஜர்ைனி பிரைைர் ஓலாப் பஷால்ஸ் உள்ளிட்படார் கலந்துநகாள்கின்றனர். 

நவளியுறவுத்துமற அமைச்சகத்தின் நசய்தித்நைாடர்ோைர் அரிந்ைம் ோக்சி கூறியைாவது: 

ோலியில் ெமடநேறும் ைாொட்டில், “ஒன்றாக மீண்நடழுபவாம், ேலத்துடன் மீண்நடழுபவாம்” என்ற கருத்துருமவ 

மையைாகக்நகாண்டு உலகின் மிக முக்கியப் பிரச்மனகள் குறித்து உலகத் ைமலவர்கள் விவாதிக்கவுள்ைனர். 

உைவு ைற்றும் எரிநோருள் ோதுகாப்பு, ெலம், எண்ை ைாற்றம் (டிஜிட்டல் ைாற்றம்) ஆகிய ைமலப்புகளில் 3 அைர்வுகள் 

ெமடநேறுகின்றன. ைாொட்டின் முடிவில் இந்பைாபனசிய அதிேர் பஜாபகா விபடாபடா G20 அமைப்பின் ைமலமைப் 

நோறுப்மே முமறப்ேடி பிரைைர் பைாதியிடம் வழங்குவார்.  

வரும் டிச.1 முைல் G20இன் ைமலமைப்நோறுப்மே இந்தியா ஏற்கவுள்ைது. உலகின் ஒட்டுநைாத்ை உள்ொட்டு 

உற்ேத்தியில் (GDP) 85 சைவீை ேங்மகக் நகாண்டுள்ை G20 அமைப்பு, உலக வர்த்ைகத்தில் 75 சைவீைத்துக்கும் 

அதிகைான அைவில் ேங்கு வகிக்கிறது. இந்ை அமைப்பில் ஆர்நஜன்டீனா, ஆஸ்திபரலியா, பிபரஸில், கனடா, சீனா, 

பிரான்ஸ், நஜர்ைனி, இந்தியா, இந்பைாபனசியா, இத்ைாலி, ஜப்ோன், நைன் நகாரியா, நைக்ஸிபகா, ரஷியா, நசௌதி 

அபரபியா, நைன்னாப்பிரிக்கா, துருக்கி, பிரிட்டன், ஐபராப்பிய ஒன்றியம் ஆகிய ொடுகள் உறுப்பினர்கைாக உள்ைன. 

உலக அைவில் 2/3 ேங்கு ைக்கள்நைாமகமய G20 ொடுகள் நகாண்டுள்ைது குறிப்பிட்டத்ைக்கது. 
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1. ‘இந்திய உயிரியல் தரவு மையம்’ ததொடங்கப்பட்டுள்ள ைொநிலம் எது? 
அ. உத்தரகாண்ட் 

ஆ. ஹாியானா  

இ. சிக்கிம் 

ஈ. ககரளா 

✓ நடுவண் அறிவியல் ைற்றும் ததொழில்நுட்பத்துமை அமைச்சர் ஜிததந்திர சிங், ஹரியொனொ ைொநிலம் பரிதொபொத்தில் 

வொழ்க்மக அறிவியல் தரவுகளுக்கொன இந்தியொவின் முதல் ததசிய களஞ்சியைொன, ‘இந்திய உயிரியல் தரவு மையம்’ 

(IBDC) திைந்து மவத்தொர். IBDC ஆனது பரிதொபொத்தில் உள்ள உயிரித்ததொழில்நுட்பத்தின் பிரொந்திய மையத்திலும், 

புவதனசுவரத்தில் உள்ள ததசிய தகவலியல் மையத்தில் தரவு ‘தபரிடர் மீட்பு’த்தளத்திலும் நிறுவப்பட்டது. இது சுைொர் 

4 தபட்டொமபட் தரவு தசமிப்புத்திைனும், ‘பிரம்’ உயர்தசயல்திைன் கணித்தலியல் வசதியும் தகொண்டுள்ளது. 

2. ஆதொர் விதிகளில் திருத்தத்தின்படி, ஆதொர ஆவணங்கமள எத்தமன ஆண்டுகளுக்கு ஒருமுமை புதுப்பிப்பது 

கட்டொயைொகும்? 
அ. 5 

ஆ. 10  

இ. 20 

ஈ. 25 

✓ நடுவண் மின்னணுவியல் ைற்றும் தகவல் ததொழில்நுட்ப அமைச்சகத்தின் ஓர் அண்மைய அறிவிப்பின்படி, பதிவு 

தசய்யப்பட்ட நொளிலிருந்து பத்து ஆண்டுகள் நிமைவமடந்தவுடன் ஆதொர் மவத்திருப்பவர்கள் குமைந்தபட்சம் ஒரு 

முமையொவது ஆதொர ஆவணங்கமளப் புதுப்பிப்பது கட்டொயைொகும். நடுவண் அமடயொள தரவு களஞ்சியத்தில் (CIDR) 

ஆதொர் ததொடர்பொன தகவல்களின் துல்லியத்மத உறுதிதசய்யும் விதைொக ஆதொர் விதிமுமைகமள இந்திய அரசொங்கம் 

திருத்தியுள்ளது. 

3. அண்மைச் தசய்திகளில் இடம்தபற்ை பிஹொரி புரஸ்கொருடன் ததொடர்புமடய துமை எது? 
அ. நிா்வாகம் 

ஆ. விளளயாட்டு 

இ. இலக்கியம்  

ஈ. கலாச்சாரம் 

✓ பிஹொரி புரஸ்கொரொனது ஒவ்தவொர் ஆண்டும் ஒரு இரொஜஸ்தொனி எழுத்தொளரின் ஹிந்தி அல்லது இரொஜஸ்தொனியில் 

கடந்த பத்து ஆண்டுகளில் தவளியிடப்பட்ட ஒரு சிைந்த பமடப்புக்கொக வழங்கப்படுகிைது. மூத்த எழுத்தொளர்கள் ைது 

கங்கொரியொ ைற்றும் Dr ைொதவ் ஹடொ ஆகிதயொருக்கு முமைதய 31ஆவது ைற்றும் 32ஆவது பிஹொரி புரஸ்கொர் விருது 

வழங்கப்பட்டது. இது கடந்த 1991இல் தக தக பிர்லொ அைக்கட்டமளயொல் நிறுவப்பட்ட மூன்று இலக்கிய விருதுகளில் 

ஒன்ைொகும். இது பிரபல கவிஞர் பிஹொரியின் தபயரொல் வழங்கப்படுகிைது. 

4. அகில இந்திய வொதனொலிக்கு (AIR) எந்தத் தமலவர் வருமக தந்தமத நிமனவுகூரும் வமகயில் தபொது தசமவ 

ஒலிபரப்பு நொள் அனுசரிக்கப்படுகிைது? 
அ. ‘கநதாஜி’ சுபாஷ் சந்திர கபாஸ் ஆ. ‘மகாத்மா’ காந்தியடிகள்  

இ. ‘அண்ணல்’ அம்கபத்கா்  ஈ. ஜவஹா்லால் கநரு 
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✓ ஒவ்தவொர் ஆண்டும் நவ.12 அன்று தபொது தசமவ ஒலிபரப்பு நொள் அனுசரிக்கப்படுகிைது. கடந்த 1947ஆம் ஆண்டு 

தில்லியிலுள்ள அகில இந்திய வொதனொலியின் அரங்கிற்கு ‘ைகொத்ைொ’ கொந்தியடிகள் வருமக தந்ததன் நிமனவொக 

இந்த நொள் தகொண்டொடப்படுகிைது. பிரிவிமனக்குப் பிைகு ஹரியொனொவில் உள்ள குருதேத்திரத்தில் தற்கொலிகைொக 

குடிதயறிய இடம்தபயர்ந்த ைக்களுக்கொக அப்தபொது ‘ைகொத்ைொ’ கொந்தியடிகள் தனது உமரமய நிகழ்த்தினொர். 

5. 2022 நவ.10ஆம் தததிமய, ‘திமன நொள்’ எனக் கமடப்பிடித்த ைொநிலம் எது? 

அ. தமிழ்நாடு 

ஆ. ஒடிஸா  

இ. ககரளா 

ஈ. கா்நாடகா 

✓ ஒடிஸொ ைொநில அரசொனது இந்த ஆண்டு 2022 நவம்பர்.10ஆம் தததிமய, ‘திமன நொள்’ எனக் கமடப்பிடித்தது. 

திமனமய அதிக ஊட்டச்சத்து ைற்றும் சுற்றுச்சூழலுக்குகந்த உணவுப் தபொருளொக ஊக்குவிப்பதத இந்த நொளின் 

தநொக்கைொகும். ஒடிஸொ அரசொங்கம் கடந்த 2017இல் ஒடிஸொ மில்லட் மிேமன (OMM) அறிமுகப்படுத்தியது. ஒடிஸொ 

ைொநில முதலமைச்சர் நவீன் பட்நொயக் 2019–20இல் OMMஇன்கீழ் `100 தகொடி நிதி ஆதரமவ அறிவித்தொர். 

6. அண்மைச் தசய்திகளில் இடம்தபற்ை நல்லைமல வனப்பகுதி அமைந்துள்ள ைொநிலம் எது? 
அ. குஜராத் 

ஆ. ஆந்திர பிரகதசம்  

இ. சிக்கிம் 

ஈ. ககரளா 

✓ ததலுங்கொனொ ைற்றும் ஆந்திர பிரததசத்மத இமணக்கும் கிருஷ்ணொ ஆற்றின் குறுக்தக வடங்கள் தொங்கும் ததொங்கு 

பொலத்மதக் கட்ட நடுவணரசு ஒப்புதல் அளித்துள்ளது. ஆந்திர பிரததசத்தின் கிழக்குத்ததொடர்ச்சி ைமலயில் உள்ள 

அழகிய நல்லைமல வனத்ததொடரின் வழியொக இந்தப்பொலம் அமைக்கப்படும். மூன்று கிமீ நீளங்தகொண்ட இந்தப்பொலம் 

மஹதரொபொத் ைற்றும் திருப்பதி இமடதயயொன தூரத்மத 80 கிமீட்டரொகக் குமைக்கும். 

7. இந்திய கொவலர் நிமனவு நொள் அனுசரிக்கப்படுகிை தததி எது? 
அ. அக்கடாபா்.21  

ஆ. நவம்பா்.21 

இ. டிசம்பா்.21 

ஈ. ஜனவாி.21 

✓ ஒவ்தவொர் ஆண்டும் அக்.21ஆம் தததி, ‘கொவலர் நிமனவு நொள்’ அனுசரிக்கப்படுகிைது. இந்த நொள், பணியின்தபொது 

உயிரிழந்த பத்து CRPF வீரர்களின் தியொகத்மத நிமனவுகூரும் விதைாக அனுசரிக்கப்படுகிைது. 1959 அக்தடொபர்.21 

அன்று, லடொக்கிற்கு அருகிலுள்ள ஹொட் ஸ்பிரிங்ஸ் என்னும் பகுதியில் சீனப்பமடகள் நடத்திய தொக்குதலில் பத்து 

இந்திய கொவலர்கள் தகொல்லப்பட்டனர். 

8. FATFஇன் சொம்பல் பட்டியலிலிருந்து நீக்கப்பட்ட இந்தியொவின் அண்மட நொடு எது? 
அ. இலங்ளக  ஆ. பாகிஸ்தான்  

இ. மியான்மா்  ஈ. கநபாளம் 
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✓ நிதியியல் நடவடிக்மக பணிக்குழுவொனது (FATF) அண்மையில் பொகிஸ்தொமன தனது சொம்பல் பட்டியலில் இருந்து 

நீக்கும் முடிமவ அறிவித்தது. பணச்சலமவ ைற்றும் நிதிசொர் பயங்கரவொதத்மத (AML/CFT) எதிர்த்துப் தபொரொடுவதில் 

பொகிஸ்தொனின் குறிப்பிடத்தக்க முன்தனற்ைத்மத FATF வரதவற்று பொரொட்டியுள்ளது. 

9. சீனொவில் மும்முமை பதவி வகித்த முதல் அதிபர் யொர்? 
அ. மாகவா கசதுங் 

ஆ. ஹு ஜிந்தாகவா 

இ. ஜீ ஜின்பிங்  

ஈ. சின்கசா அகப 

✓ சீன அதிபர் ஜீ ஜின்பிங், தபொதுவுமடமைக் கட்சியின் தமலவரொக இருந்து சீன அதிபரொக மூன்ைொவது முமையொகப் 

தபொறுப்தபற்று வரலொற்று முக்கியத்துவம் தபற்றுள்ளொர். ைொதவொ தசதுங்கிற்குப் பிைகு நொட்டின் மிகவும் தசல்வொக்கு 

மிக்க ஆட்சியொளரொக அவர் உருவொக்கியுள்ளொர். சீன தபொதுவுமடமைக்கட்சி புரட்சியொளரும் சீன ைக்கள் குடியரசின் 

நிறுவனருைொன ைொதவொ தசதுங் கடந்த 1949 முதல் 1959 வமர இருமுமை சீனத்மத ஆட்சிதசய்துள்ளொர். முன்னொள் 

அதிபர் ஹு ஜின்டொதவொவும் 2003 முதல் 2013 வமர இருமுமை ஆட்சிதசய்துள்ளொர். கடந்த 2012 முதல் சீனத்தின் 

அதிபரொக ஜீ ஜின்பிங் உள்ளொர். 

10. அண்மைச் தசய்திகளில் இடம்தபற்ை அைன் தசரொவத் என்பொருடன் ததொடர்புமடய விமளயொட்டு எது? 
அ. மல்யுத்தம்  

ஆ. மட்ளடப்பந்து 

இ. ஹாக்கி 

ஈ. பூப்பந்து 

✓ ஸ்தபயினின் தபொன்தடதவத்ரொவில் நமடதபற்ை U–23 உலக ைல்யுத்த சொம்பியன்ஷிப் தபொட்டியில் தங்கப்பதக்கம் 

தவன்ை முதல் இந்திய ைல்யுத்த வீரர் என்ை சொதமனமய பதின்வயதினர் அைன் தசரொவத் பமடத்தொர். U–23 உலக 

ைல்யுத்த சொம்பியன்ஷிப் – 2022இல் இந்தியொ ஒரு தங்கப்பதக்கமும், ஒரு தவள்ளிப்பதக்கமும் நொன்கு தவண்கலமும் 

என ஆறு பதக்கங்களுடன் தபொட்டிமய நிமைவு தசய்தது. 

 

செய்தித்தாள் நடப்பு நிகழ்வுகள்  

1. இந்திய-பிதரஞ்சு கூட்டு விைொனப்பயிற்சி கருடொ-VII தஜொத்பூர் விைொனப்பமடத்தளத்தில் நிமைவு 

தஜொத்பூரில் உள்ள விைொனப்பமடத்தளத்தில் நமடதபற்று வந்த இந்திய விைொனப்பமட (IAF) ைற்றும் பிதரஞ்சு வொன் 

ைற்றும் விண்தவளிப்பமட (FASF) ஆகிவற்றின் 7ஆவது கூட்டு விைொனப்பயிற்சி, ‘கருடொ-VII’ நவம்பர்.12 அன்று 

நிமைவமடந்தது. பிதரஞ்சு வொன் ைற்றும் விண்தவளிப் பமடயின் ரதபல் தபொர் விைொனம் ைற்றும் ஏ-330 பல்திைன் 

தடங்கர் தபொக்குவரத்து அம்சங்களுடன் கூடிய விைொனம் தபொன்ைமவகள் இந்தக்கூட்டுப் பயிற்சியில் பங்தகற்ைது,  

இந்திய விைொனப்பமட சொர்பொக சுதகொய்-30, ரதபல், ததஜொஸ் ைற்றும் ஜொகுவொர் தபொர் விைொனங்கள் கலந்து 

தகொண்டன. ஜொகுவொர் தபொர் விைொனம், இரொணுவ மி-17 இரக தஹலிகொப்டர்கள் ைற்றும் புதிதொக விைொனப்பமடயில் 

தசர்க்கப்பட்டுள்ள, ‘பிரசந்தொ’ தபொன்ைமவகள் இந்திய வொன்பமடயின் பங்களிப்புகளொகும். கருடொ-VII பயிற்சியொனது, 

இருநொட்டு விைொனப்பமடகளுக்கும் ததொழிற்முமையிலொன ததொடர்மப ஏற்படுத்தவும், தசயல்பொட்டுத்திைன் ைற்றும் 

அனுபவங்கமளப் பகிர்ந்துதகொள்வதற்கொன வொய்ப்மபயும் வழங்கியது. இந்தப் பயிற்சியின் விமளவொக இருநொட்டு 

வொன்பமட வீரர்களும் வொன்தவளிப்தபொர் நடவடிக்மககளின் நுட்பங்கமள ஆரொய்ந்து, அனுபவங்கமளப் பகிர்ந்து 

தகொண்டனர். தைலும் இந்த பயிற்சியொனது இரு நொட்டு விைொனப்பமட வீரர்களுக்கு இமடதயயொன கலொச்சொர 

பரிைொற்ைத்திற்கொன சூழ்நிமலமயயும் ஏற்படுத்தியது. 
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2. உச்ச அளவில் சர்வததச கரியமில வொயு தவளிதயற்ைம் 

சர்வததச அளவிலொன கரியமில வொயு (CO2) தவளிதயற்ைம் நடப்பு 2022ஆம் ஆண்டில் 4,060 டன் என்ை அளமவத் 

ததொடும் என ஐநொ ஆய்வறிக்மகயில் எச்சரிக்கப்பட்டுள்ளது. இது கடந்த 2019ஆம் ஆண்டில் பதிவொன 4,090 டன் 

என்ை உச்ச அளமவவிட சற்தை குமைவொகும். 

ஐநொ 27ஆவது பருவநிமல ைொநொடு எகிப்தில் நமடதபற்று வரும் நிமலயில், ‘சர்வததச கொர்பன் பட்தஜட்’ என்ை 

ஆய்வறிக்மகயின் முடிவுகள் தவளியிடப்பட்டுள்ளன. அந்த அறிக்மகயில், ‘நடப்பொண்டில் சர்வததச கரியமில வொயு 

தவளிதயற்ைம் 4,060 டன்னொக இருக்கும் எனக் கணிக்கப்பட்டுள்ளது. இதத அளவில் கரியமில வொயு தவளிதயற்ைம் 

ததொடர்ந்தொல், பூமியின் தவப்பநிமலயொனது ததொழிற்புரட்சிக்கு முந்மதய அளமவவிட 1.5° டிகிரி தசல்சியஸ் அளமவ 

இன்னும் 9 ஆண்டுகளில் எட்டிவிட 50 சதவீத வொய்ப்புள்ளது. 

கடந்த 2021ஆம் ஆண்டில் சர்வததச கரியமில வொயு தவளிதயற்ைத்தில் சீனொ (31 சதவீதம்), அதைரிக்கொ (14 சதவீதம்), 

ஐதரொப்பிய யூனியன் (8 சதவீதம்) ஆகியமவ முன்னிமலயில் உள்ளன. இந்தியொ 7 சதவீத கரியமில வொயுமவ 

தவளிதயற்றியது. நடப்பொண்டில் கரியமில வொயு தவளிதயற்ைம் சீனொவில் 0.9 சதவீதமும், ஐதரொப்பிய யூனியனில் 

0.8 சதவீதமும் குமையும் எனக் கணிக்கப்பட்டுள்ளது. ஆனொல், அதைரிக்கொவில் 1.5 சதவீதமும், இந்தியொவில் 6 

சதவீதமும், சர்வததச அளவில் 1.7 சதவீதமும் அதிகரிக்கும் எனக் கணிக்கப்பட்டுள்ளது. 

COVID ததொற்றுப் பரவமலத் தடுக்க கடுமையொன தபொதுமுடக்க கட்டுப்பொடுகமள சீனொ விதித்து வருவதொல், அங்கு 

CO2 தவளிதயற்ைம் குமையும் எனத் ததரிகிைது. அதைரிக்கொ உள்ளிட்ட பல நொடுகள் கதரொனொ கட்டுப்பொடுகமள 

நீக்கியுள்ளதொல், ைக்களின் தபொக்குவரத்து அதிகரித்து கரியமில வொயு தவளிதயற்ைம் அதிகரிக்க வொய்ப்புள்ளது. 

நிலக்கரி, கச்சொ எண்தணய் பயன்பொடு இந்தியொவில் அதிக அளவில் உள்ளதொல், கரியமில வொயு தவளிதயற்ைமும் 

அதிகரிக்கவுள்ளது’ எனக் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது. 

மீத்ததன் தவளிதயற்ைம்: மபங்குடில் வொயுவொன மீத்ததன் தவளிதயற்ை அளமவக் கண்டறிவதற்கொகப் புதிய 

தளத்மத ஐநொ சுற்றுச்சூழல் திட்ட முகமை அறிமுகப்படுத்தவுள்ளது. அதில், வளிைண்டலத்தில் தவளிதயற்ைப்படும் 

மீத்ததன் வொயுமவ தசயற்மகக்தகொள் அளவீடுகள் வொயிலொகக் கணக்கிட வழிவகுக்கப்பட்டுள்ளது. அதைரிக்கொ, 

ஐதரொப்பொ, தஜர்ைனி, இத்தொலி ஆகியவற்றின் விண்தவளி ஆய்வு மையங்கள் சொர்பில் தசயல்படும் தசயற்மகக் 

தகொள்கள் வொயிலொக மீத்ததன் தவளிதயற்ைம் கணக்கிடப்படவுள்ளது. தனியொர் விண்தவளி ஆய்வு மையங்களின் 

தரவும் இதற்கொகப் பயன்படுத்தப்படும். அதன்மூலம் மீத்ததன் வொயு தவளிதயற்ைத்மதத் தடுப்பதற்கொன 

நடவடிக்மககமள அரசும், ததொழில் நிறுவனங்களும் தைற்தகொள்ள முடியும் எனத் ததரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. 

 

3. ICC தமலவரொக மீண்டும் கிதரக் பொர்க்தல: தஜய் ேொவுக்கு முக்கிய தபொறுப்பு 

சர்வததச கிரிக்தகட் கவுன்சில் (ICC) தமலவரொக நியூஸிலொந்தின் கிதரக் பொர்க்தல ததொடர்ந்து 2ஆவது முமையொக 

தபொட்டியின்றி ததர்வு தசய்யப்பட்டொர். கடந்த 2020 நவம்பர் முதல் அந்தப் தபொறுப்பில் இருந்த பொர்க்தல, தற்தபொது 

2024 நவம்பர் வமர மீண்டும் அந்தப் பதவியில் இருப்பொர். இதனிமடதய, ICCஇன் மிக முக்கியைொன பிரிவொக 

இருக்கும் நிதி ைற்றும் வர்த்தக விவகொரங்கள் குழு தமலவரொக, BCCI தசயலர் தஜய் ேொ ததர்வொகியுள்ளொர். ICCஇன் 

நிதிரீதியிலொன முடிவுகள் அமனத்தும் இக்குழுவொல் தைற்தகொள்ளப்பட்டு, வொரியத்தொல் அங்கீகரிக்கப்படுகிைது. 

ICCஇன் கிரிக்தகட் கமிட்டி தமலவரொக, BCCI முன்னொள் தமலவர் தசௌரவ் கங்குலி ததொடர்கிைொர். 

 

4. தனிநபர் வருைொனம் 33.4% அதிகரிப்பு: நடுவணரசு 

‘ததசிய உணவுப்பொதுகொப்புச்சட்டைொனது கடந்த 2013-ஆம் ஆண்டு நமடமுமைப்படுத்தப்பட்டது முதல் இந்திய 

ைக்கள்ததொமகயின் தனிநபர் வருைொனம் 33.4 சதவீதம் அளவுக்கு உயர்ந்துள்ளது’ என்று உச்சநீதிைன்ைத்தில் 

நடுவணரசு ததரிவித்தது. 
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1. 2022 – ப ொறியொளர்கள் மொநொடு நடத்தப் ட்ட மொநிலம் எது? 
அ. சென்னன 

ஆ. செங்களூரு 

இ. திருவனந்தெுரம்  

ஈ. னைதராொத் 

✓ இந்திய நநஷனல் அகொடமி ஆஃப் இன்ஜினியரிங்கின் ப ொறியொளர்கள் மொநொடு–2022 ஆனது (EC–2022) இந்திய 

விண்பெளி ஆய்வு மமயத்துடன் (ISRO) இமைந்து திருெனந்தபுரத்தில் உள்ள திரெ உந்து அமமப்பு மமயத்தில் 

நடத்தப் ட்டது. இந்திய விண்பெளி ஆய்வு மமயமொனது (ISRO) நொட்டின் விெசொயத் துமைமய ஆதரிப் தற்கொக 

பிரத்நயக பசயற்மகக்நகொள்கமள முன்பமொழிந்துள்ளது. முன்பமொழியப் ட்டுள்ள, ‘ ொரத் கிரிஷி பசயற்மகக்நகொள்’ 

திட்டம் குறித்து ISRO நெளொண் துமையுடன் விெொதித்து ெருகிைது. 

2. ‘HAWK ெொன்  ொதுகொப்பு உ கரைங்கள்’ என் து கீழ்க்காணும் எந்த நொட்டின் முதன்மமக் கருவியொகும்? 
அ. ரஷ்யா 

ஆ. உக்னரன் 

இ. இஸ்ரரல் 

ஈ. அசமாிக்கா  

✓ ரஷ்யொவின் ஆளில்லொ விமொனம் மற்றும் கப் ல் ஏவுகமைகளின் கடுமமயொன தொக்குதமல எதிர்பகொள்ளும் 

உக்மரனுக்கு அனுப்புெதற்கொக அபமரிக்கொ தனது  மைய HAWK ெொன்  ொதுகொப்பு உ கரைங்கமள மீட்படடுக்க 

உள்ளது. ‘Homing All the Way Killer’ என் தன் சுருக்கமொன HAWK, 1959இல் வியட்நொம் ந ொரின்ந ொது அபமரிக்க 

இரொணுெத்தில் நசமெயில் நசர்ந்தது. HAWK இமடமறிக்கும் ஏவுகமைகள் ஸ்டிங்கர் ஏவுகமை அமமப்புக்கு 

நமம் டுத்தப் டும். ந ொரின் ஆரம் த்தில் நதொளில் வைத்து ஏெப் ட்ட விமொன எதிர்ப்பு ஸ்டிங்கர்கமள அபமரிக்கொ 

உக்மரனுக்கு அனுப்பியுள்ளது. 

3. 2022இல் UNSCஇன்  யங்கரெொத எதிர்ப்பு கூட்டத்மத நடத்தும் நொடு எது? 
அ. அசமாிக்கா 

ஆ. இந்தியா  

இ. ெீனா 

ஈ. ஜெ்ொன் 

✓ UNSCஇன்  யங்கரெொத எதிர்ப்பு கூட்டம் அக்நடொ ர் மொதம் மும்ம  மற்றும் தில்லியில் நடத்தப் டும். “ யங்கரெொத 

நநொக்கங்களுக்கொக புதிய மற்றும் ெளர்ந்துெரும் பதொழில்நுட் ங்கமளப்  யன் டுத்துெமத எதிர்ப் து” என் து 

இந்தக் கூட்டத்தின் முதன்மம கருப்ப ொருளொக விளங்கியது. 1) இமையம், சமூக ஊடகங்கள் உள்ளிட்ட, 2) புதிய 

பகொடுப் னவு பதொழில்நுட் ங்கள் மற்றும் நிதி திரட்டும் முமைகள், 3) டிநரொன்கள் உட் ட ஆளில்லொ ெொன்ெழி 

அமமப்புகள் ஆகிய மூன்று பதொழில்நுட் ங்களின் விமரெொன ெளர்ச்சி மற்றும் அதிகரித்து ெரும் அச்சுறுத்தல்களில் 

இந்தக் கூட்டம் கெனம் பசலுத்துகிைது. 

4. LiFE திட்டத்தின்கீழ் இந்திய நடுெைரசொல் எத்தமன ெொழ்க்மகமுமை நமடமுமைகள் பெளியிடப் ட்டுள்ளன? 
அ. 50  ஆ. 75  

இ. 100  ஈ. 200 
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✓ LiFE (சுற்றுச்சூைலுக்கொன ெொழ்க்மகமுமை – Lifestyle for Environment) திட்டத்தின்கீழ் கொலநிமலக்நகற்ை  ைக்க 

ெைக்கங்களொக எடுத்துக்பகொள்ளக்கூடிய எழு த்மதந்து ெொழ்க்மகமுமை நமடமுமைகளின்  ட்டியமல நடுெை 

அரசு பெளியிட்டது. 75 ெொழ்க்மகமுமை நமடமுமைகளின்  ட்டியல் ஆற்ைல், நீர்நசமிப்பு, ஒருமுமை  யன் டுத்தும் 

பநகிழி, நிமலயொன உைவு முமைகள், கழிவுக்குமைப்பு, நலமிகு ெொழ்க்மக முமை மற்றும் மின்னணு–கழிவு 

ஆகிய ஏழு ெமககளின் கீழ் உள்ளது. பிரதமர் நநரந்திர நமொதி மற்றும் ஐநொ ப ொதுச்பசயலொளர் அன்நடொனிநயொ 

குட்படரஸ் ஆகிநயொர் இமைந்து LiFE என்ை திட்டத்மதத் பதொடங்கினர். 

5. மனித மற்றும் விலங்குகளின் நலத்திற்கு ஆ த்பதன அஞ்சி, இந்திய அரசொங்கத்தொல் சமீ த்தில் தமடபசய்யப் ட்ட 

கமளக்பகொல்லி எது? 

அ. கினைரொரெட்  

ஆ. அட்ராெின் 

இ. குளுஃரொெிரனட் 

ஈ. காா்ரொஃெுரான் 

✓ மனிதர்கள் & விலங்குகளின் நலத்திற்கு ஆ த்பதன அஞ்சி,  ரெலொகப்  யன் டுத்தப் டும் கமளக்பகொல்லியொன 

கிமளந ொநசட்டின்  யன் ொட்மட இந்திய அரசு அதிகொரப்பூர்ெமொக கட்டுப் டுத்தியுள்ளது. இந்த அறிவிப்புக்குப் பிைகு, 

பூச்சிக்கட்டுப் ொட்டு இயக்கிகள்மூலம் மட்டுநம ‘கிமளந ொநசட்’  யன் டுத்தப் டும் இந்தியொவில் நதயிமலத் 

நதொட்டங்களில், ‘கிமளந ொநசட்’ அதிகமொகப்  யன் டுத்தப் டுகிைது. பகொறித்துண்ணிகள் ந ொன்ைெற்மை 

பகொல்ெதற்கொன பகொடிய நெதிகமளயும் அது பகொண்டுள்ளது. 

6. “ யங்கரெொதத்திற்கு நிதி இல்மல” என்ை தமலப்பிலொன மொநொட்மட நடத்தும் நொடு எது? 
அ. ரஷ்யா 

ஆ. இந்தியா  

இ. இலங்னக 

ஈ. வங்காைரதெம் 

✓  ன்னொட்டு கொெலகம் மற்றும் ஐநொ  யங்கரெொத எதிர்ப்புக் குழுவின் கூட்டத்திற்குப் பிைகு, “ யங்கரெொதத்திற்கு நிதி 

இல்மல” என்ை மொநொட்மட இந்தியொ நடத்தவுள்ளது. இந்திய அரசொங்கத்தின் கீழ் உள்ள உள்துமை அமமச்சகம், 

“ யங்கரெொதத்திற்கு நிதி இல்மல” என்ை தமலப்பில் மூன்ைொெது மொநொட்மட புது தில்லியில் நடத்துகிைது. 

 யங்கரெொதத்திற்கு நிதியுதவி பசய்ெமத எதிர்த்துப் ந ொரொடுெது பதொடர் ொன விெொதங்கமள முன்பனடுத்துச் 

பசல்ெநத இந்த மொநொட்டின் நநொக்கமொகும். கடந்த இரண்டு மொநொடுகளிலும் இதமனநய நநொக்கமொகக் பகொண்டு 

மொநொடு நடத்தப் ட்டது. 

7. இந்தியொவின்  ன்மொதிரி சரக்குப் ந ொக்குெரத்துப் பூங்கொ உருெொக்கப் டவுள்ள மொநிலம் எது? 
அ. தமிழ்நாடு  

ஆ. குஜராத் 

இ. கா்நாடகா 

ஈ. மகாராஷ்டிரா 

✓ ரிமலயன்ஸ் பதொழிற்துமைகள் நிறுெனத்திற்கு (RIL), தமிழ்நொட்டில் பசன்மனக்கு அருகில் உள்ள மப்ந ட்டில் முதல் 

 ன் மொதிரி சரக்குப் ந ொக்குெரத்துப் பூங்கொமெ உருெொக்குெதற்கொன  ணி ெைங்கப் ட்டுள்ளது. ‘பிரதமர் கதிசக்தி 

நதசிய ப ருந்திட்டத்தின்கீழ், நடுெண் சொமலப்ந ொக்குெரத்து அமமச்சகம் 35  ன்மொதிரி சரக்குப் ந ொக்குெரத்துப் 

பூங்கொக்கமள உருெொக்கி ெருகிைது. பசன்மனயில் சுமொர் 184.27 ஏக்கர்  ரப் ளவில் இந்தப் புதிய  ன்மொதிரி 

சரக்குப் ந ொக்குெரத்துப் பூங்கொ உருெொகி ெருகிைது. 
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8. இந்தியொவின் முதல் தனியொரொல் உருெொக்கப் ட்ட ஏவுகமையின் ப யர் என்ன? 
அ. ஆகாஷ் 

ஆ. விக்ரம் – S  

இ. விக்ராந்த் – S 

ஈ. சூா்யா 

✓ இந்தியொவின் முதல் தனியொரொல் உருெொக்கப் ட்ட ஏவுகமையொன, ‘விக்ரம்–S’ மூன்று தொங்குசுமமகளுடன் 

துமை சுற்றுெட்டப் ொமதயில் பசலுத்தப் டவுள்ளது. மைதரொ ொத்மதச் சொர்ந்த விண்பெளி துளிர் நிறுெனமொன 

‘ஸ்மகரூட் ஏநரொஸ்ந ஸ்’, இதன்மூலம் இந்தியொவில் ஏவுகமைமய விண்ணில் பசலுத்தும் முதல் தனியொர் 

விண்பெளி நிறுெனமொக மொறும். ‘பிரரம்ப்’ எனப் ப யரிடப் ட்ட இந்தத் திட்டமொனது இரண்டு இந்திய மற்றும் ஒரு 

பெளிநொட்டு தொங்குசுமமகமளச் சுமந்துபசல்லும். இது ஸ்ரீைரிநகொட்டொவில் உள்ள ISROஇன் ஏவுதளத்தில் இருந்து 

ஏெப் டவுள்ளது. 

9. ONGC–இன் U–கள கமரநயொர மமயத்மத கீழ்க்கொணும் எந்த மொநிலத்தில் பிரதமர் திைந்து மெத்தொர்? 
அ. தமிழ்நாடு 

ஆ. ஆந்திர ெிரரதெம்  

இ. கா்நாடகா 

ஈ. ரமற்கு வங்கம் 

✓ ஆந்திர பிரநதச மொநிலத்தின் B R அம்ந த்கர் நகொனசீமொ மொெட்டத்தில் எண்பைய் மற்றும் இயற்மக எரிெொயு கழக 

நிறுெனத்தின் U–கள கமரநயொர மமயத்மத பிரதமர் நநரந்திர நமொதி திைந்து மெத்தொர். ெங்கொள விரிகுடொவில் 

கிருஷ்ைொ–நகொதொெரி ஆற்றுப் டுமகயில் இந்த ‘U–field’ அமமந்துள்ளது. இவ்ெயலிலிருந்து இயற்மக எரிெொயு 

 யனர்களுக்கு அனுப் ப் டுெதற்கு முன் ொக, கடலுக்கடியில் குைொய்கள்மூலம் கமரநயொர மமயத்திற்குக் பகொண்டு 

ெரப் டும். 

10. உலகின் மிகவுயரமொன ெொக்குச்சொெடியொன தொஷிகொங் அமமந்துள்ள மொநிலம் எது? 
அ. ைிமாெ்ெல ெிரரதெம்  

ஆ. அஸ்ஸாம் 

இ. ெிக்கிம் 

ஈ. ெீகாா் 

✓ ஹிமொச்சல பிரநதச மொநிலத்தில் உள்ள தொஷிகொங்கில் உள்ள உலகின் மிகவுயரமொன ெொக்குச் சொெடியில் சுமொர் 

98.08 சதவீத ெொக்குகள்  திெொகியுள்ளன. அந்த ெொக்குச்சொெடியின் பமொத்த  திவுபசய்யப் ட்ட 52 ெொக்கொளர்களில், 

51 ந ர் ெொக்களித்தனர். தொஷிகொங் 15,256 அடி உயரத்தில் அமமந்துள்ள ஓர் இடமொகும். மூத்த குடிமக்கள் மற்றும் 

மொற்றுத்திைனொளி ெொக்கொளர்கள் எளிதொக ெொக்களிக்கும் ெமகயில் இந்த ெொக்குச்சொெடி அமமக்கப் ட்டிருந்தது. 
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செய்தித்தாள் நடப்பு நிகழ்வுகள்  

1. T20 உலகக்நகொப்ம : இங்கிலொந்து சொம்பியன்ஸ்! 

T20 உலகக் நகொப்ம  இறுதி ஆட்டத்தில்  ொகிஸ்தொமன 5 விக்பகட்டுகள் வித்தியொசத்தில் வீழ்த்திய இங்கிலொந்து 

நகொப்ம மய பென்ைது. 2009ஆம் ஆண்டுக்குப் பிைகு இங்கிலொந்து அணி இரண்டொெது முமையொக T20 உலகக் 

நகொப்ம மயக் மகப் ற்றியுள்ளது குறிப்பிடத்தக்கது. 

ஆட்ட நொயகன், பதொடர் நொயகன் என இரு விருதுகமள பென்ைொர் இங்கிலொந்து ஆல்ரவுண்டர் சொம் கரண். உலகக் 

நகொப்ம ப் ந ொட்டிமய பென்ை இங்கிலொந்து அணிக்கு ̀ 1.6 மில்லியன் டொலர் ெைங்கப் ட்டுள்ளது. அதொெது இந்திய 

மதிப்பில் `12.98 நகொடி. 2ஆமிடம் பிடித்த  ொகிஸ்தொன் அணிக்கு இந்தத் பதொமகயில்  ொதி கிமடத்துள்ளது. அதொெது 

`6.49 நகொடி. அமரயிறுதியில் நதொற்ை இந்தியொ, நியூசிலொந்து அணிகள் தலொ `3.24 நகொடி ப ற்றுள்ளன. T20 

உலகக்நகொப்ம ப்ந ொட்டியின் ஒட்டுபமொத்த  ரிசுத்பதொமக `45.40 நகொடியொகும். 

 

  

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

