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1. IMFஇன் அண்மைய புள்ளிவிவரங்களின்படி (2022 செப்டம்பர்), உலகின் ஐந்தாவது சபரிய சபாருளாதாரைாக 

உள்ள நாடு எது? 
அ. இங்கிலாந்து 

ஆ. இந்தியா  

இ. பிரான்ஸ் 

ஈ. ஆஸ்திரரலியா 

✓ 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. இராஜஸ்தான் 

✓ 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. அஸ்ஸாம் 

✓ 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. நீதியரசா் இரஞ்சன் ரகாரகாய் 

ஆ. நீதியரசா் D Y சந்திரசூட்  

இ. நீதியரசா் N V இரமணா 

ஈ. நீதியரசா் 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 முஸ்தபா  

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. ஸ்காட்லாந்து  

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 நீதி 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. ஆஸ்திரரலியா, 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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