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1. அலுவல்பூர்வ தரவுகளின்படி, இந்தியாவில் ஆகஸ்ட் மாதத்தில் இருந்த சில்லறை பணவீக்க சதவீதம் என்ன? 
அ. 6.5% 

ஆ. 7.0%  

இ. 7.5% 

ஈ. 8.0% 

✓ இந்தியாவின் சில்லறை பணவீக்கம் கடந்த ஜூறல மாதத்தில் 6.71%ஆக இருந்து; அது ஆகஸ்ட் மாதத்தில் 7%ஆக 

உயர்ந்துள்ளது. நுகர்வவார் விறலக்குறியீட்டு அடிப்பறடயிலான பணவீக்கம் ததாடர்ச்சியாக எட்டாவது மாதமாக 

ரிசர்வ் வங்கியின் இலக்கு அளவான 6%ஐவிட அதிகமாக உயர்ந்துள்ளது. வதசிய புள்ளியியல் அலுவலகம் (NSO) 

தவளியிட்ட ததாழிற்துறை உற்பத்தி குறியீட்டு (IIP) தரவுகளின்படி, 2022 ஜூறலயில் இந்தியாவின் ததாழிற்துறை 

உற்பத்தி 2.4% உயர்ந்துள்ளது; அவத வவறளயில், IIP, 2021 ஜூறலயில் 11.5% வளர்ந்தது. உணவுப் பணவீக்கம் 

வபான்ை அத்தியாவசியப் பயிர்களின் விறலகள் உயர்ந்தன. வகாதுறம, அரிசி மற்றும் பருப்பு வறககள் அதிகமாக 

உபவயாகப்படுத்தப்பட்டன. 

2. FAO மற்றும் உலக உணவுத்திட்டமானது இந்தியாவின் எந்த அண்றட நாட்டில் கடுறமயான உணவுப் 

பாதுகாப்பின்றம ஏற்படும் என அதறன எச்சரித்தது? 
அ. மியான்மா் 

ஆ. இலங்கை  

இ. நேபாளம் 

ஈ. ஆப்ைானிஸ்தான் 

✓ உணவு மற்றும் உழவு அறமப்பும் (FAO) உலக உணவுத்திட்டமும் (WFP) தனது புதிய அறிக்றகயில் இலங்றகயில் 

சுமார் 6.3 மில்லியன் மக்கள் மிதம் முதல் கடுறமயான உணவுப்பாதுகாப்பின்றமறய எதிர்தகாள்ளப்ப ோவதாக 

எச்சரித்துள்ளன. பயிர் மற்றும் உணவுப் பாதுகாப்பு மதிப்பீட்டு பணி (CFSAM) அறிக்றக, வபாதுமான உயிர்காக்கும் 

உதவி & வாழ்வாதார ஆதரவு வழங்கப்படாவிட்டால், அவர்களின் நிறலறம வமாசமாகிவிடும் என எச்சரித்துள்ளது. 

3. நமீபியாவிலிருந்து தகாண்டுவரப்படும் சிவிங்கிப்புலிகறள, கீழ்க்காணும் எந்தத் வதசியப்பூங்காவில் விடுவதற்கு 

இந்திய அரசு திட்டமிட்டுள்ளது? 
அ. குநனா பால்பூா் நதசியப்பூங்ைா  

ஆ. ஜிம் ைாா்பபட் நதசியப்பூங்ைா 

இ. இராே்தம்பூா் நதசியப்பூங்ைா 

ஈ. ைசிரங்ைா நதசியப்பூங்ைா 

✓ மத்திய பிரவதசத்தின் குவனா பால்பூர் வதசியப்பூங்காவில் ததன்னாப்பிரிக்காவின் நமீபியாவிலிருந்து தகாண்டு 

வரப்படும் சிவிங்கிப்புலிகறள விடுவதற்கு இந்திய அரசு திட்டமிட்டுள்ளது. இந்தச் சிவிங்கிப்புலிகள் குவனா பால்பூர் 

வதசியப்பூங்காவிற்கு வருறகதந்த பிைகு, அறவ தனிறமப்படுத்தப்பட்ட அறடப்பு வறலக்குள் சிறுகாலம் தங்க 

றவக்கப்பட்டு, பின்னர் வழக்கமான வாழ்விடத்திற்கு மாற்ைப்படும். கடந்த 1952இல் இந்தியாவிலிருந்த கறடசி 

சிவிங்கிப்புலியும் இைந்தது. கடந்த 2009ஆம் ஆண்டில், ‘இந்தியாவில் ஆப்பிரிக்க சிவிங்கிப்புலி அறிமுகத் திட்டம்’ 

ததாடங்கப்பட்டது. 
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4. உலகளவில் 50 மில்லியன் மக்கள், ‘நவீன அடிறமத்தனத்தில்’ சிக்கித் தவிக்கின்ைனர் என்று எந்த அறமப்பு 

தனது அறிக்றகயில் கூறியுள்ளது? 
அ. FAO 

ஆ. IMF 

இ. ILO  

ஈ. WEF 

✓ ஐக்கிய நாடுகள் அறவயின் பன்னாட்டு ததாழிலாளர் அறமப்பு (ILO) அறிக்றகதயான்றை தவளியிட்டது. அதில், 

உலகம் முழுவதும் 50 மில்லியன் மக்கள், ‘நவீன அடிறமத்தனத்தில்’ சிக்கித் தவிக்கின்ைனர் எனக் கூைப்பட்டு 

உள்ளது. கட்டாய உறழப்பு அல்லது கட்டாயத்திருமணம் மற்றும் பிை தநருக்கடிகளில் சிக்கித்தவிக்கும் மக்களின் 

எண்ணிக்றக அண்றமய ஆண்டுகளில் ஐந்தில் ஒரு பங்காக உயர்ந்து ஒவர நாளில் சுமார் 50 மில்லியனாக 

அதிகரித்துள்ளது. வாக் ஃப்ரீ அைக்கட்டறளயுடன் இறணந்து இந்த ஆய்வு நடத்தப்பட்டுள்ளது. 

5. 2018–19இல் தமாத்த உள்நாட்டு உற்பத்தியில், அரசின் சுகாதார தசலவினத்தின் பங்கு எவ்வளவு? 

அ. 0.85% 

ஆ. 1.01% 

இ. 1.28%  

ஈ. 2.0% 

✓ 2018–19ஆம் ஆண்டிற்கான இந்தியாவின் வதசிய சுகாதார கணக்குகளின் மதிப்பீடுகளின்படி, நாட்டின் தமாத்த 

GDP–இல் அரசாங்க சுகாதார தசலவினங்களின் பங்கில் அதிகரிப்பு ஏற்பட்டுள்ளது. 2013–14இல் 1.15%ஆக இருந்த 

பங்கு 2018–19இல் 1.28%ஆக அதிகரித்துள்ளது. 2017–18இல் இது 1.35%ஆக இருந்தது. 2018–19ஆம் ஆண்டில் 

தமாத்த சுகாதார தசலவினத்தில் அரசின் சுகாதார தசலவினத்தின் பங்கு 40.6%ஆக அதிகரித்துள்ளது. 

6. குஷியாரா ஆற்றின் இறடநிறல நீர் ததாடர்பாக, கீழ்க்காணும் எந்த நாட்டுடனான புரிந்துணர்வு ஒப்பந்தத்தில் 

இந்தியா றகதயழுத்திட்டது? 
அ. வங்ைாளநதசம்  

ஆ. நேபாளம்  

இ. மியான்மா் 

ஈ. பாைிஸ்தான் 

✓ இந்தியாவும் வங்காளவதசமும் புது தில்லியில் றவத்து கூட்டாறுகள் ஆறணயத்தின் கூட்டத்றத நடத்தின; அதன் 

சமயம் குஷியாரா ஆற்றின் இறடநிறல நீர் ததாடர்பான புரிந்துணர்வு ஒப்பந்தத்றத இரு நாடுகளும் இறுதிதசய்தன. 

நடுவண் ஜல்சக்தி அறமச்சகம் தவளியிட்டுள்ள அறிக்றகயில், 12 ஆண்டு நீண்ட இறடதவளிக்குப் பிைகு இச்சந்திப்பு 

நறடதபற்ைது. திரிபுராவின் சப்ரூம் நகரத்தின் குடிநீர் வதறவறயப் பூர்த்தி தசய்வதற்காக ஃதபனி ஆற்றில் நீர் 

உட்தகாள்ளும் பரப்பின் வடிவறமப்பு மற்றும் இருப்பிடம் இறுதிதசய்யப்பட்டறத இருதரப்பினரும் வரவவற்ைனர். 

7. ஒரு புைக்வகாளின் வளிமண்டலத்தில் கரியமிலவாயுறவக் கண்டறிந்துள்ள நாடு எது? 
அ. சீனா 

ஆ. அபமாிை்ைா  

இ. ஆஸ்திநரலியா 

ஈ. இஸ்நரல் 
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✓ வஜம்ஸ் தவப் விண்தவளி ததாறலவநாக்கி மற்தைாரு சூரிய குடும்பத்தில் உள்ள ஒரு வகாளின் வளிமண்டலத்தில் 

கரியமில வாயுறவக் கண்டறிந்துள்ளது. இந்தக் கண்டுபிடிப்பு புதிய ததாறலவநாக்கியிலிருந்து தவளியிடப்பட்ட 

முதல் விரிவான அறிவியல் முடிறவ குறிக்கிைது. பூமிறயப்வபான்ை சிறிய, பாறைக்வகாள்களின் வளிமண்டலத்தில் 

ப ங்குடில் வாயுக்கறளக் கண்டுபிடிப்பதற்கான புதிய சாத்தியக்கூறுகறளயும் இது எடுத்துக்காட்டுகிைது. 

8. மதிப்புமிக்க றடமண்ட் லீக் மீட் பட்டத்றத தவன்ை முதல் இந்திய விறளயாட்டு வீரர் / வீரோங்கபை யார்? 
அ. P V சிே்து 

ஆ. தனலட்சுமி 

இ. ேீரஜ் நசாப்ரா  

ஈ. ஹிமா தாஸ் 

✓ வடாக்கிவயா ஒலிம்பிக்கில் தங்கப்பதக்கம் தவன்ை நீரஜ் வசாப்ரா, தலாவசன் றடமண்ட் லீக்கில் ஈட்டிதயறிதல் 

வபாட்டியில் தவற்றிதபற்ைார். 89.08 மீட்டர் தூரம் ஈட்டிதயறிந்து, மதிப்புமிக்க றடமண்ட் லீக் மீட் பட்டத்றத தவன்ை 

முதல் இந்தியர் என்ை தபருறமறய அவர் தபற்ைார். லீக் என்பது உயரடுக்கு தடகளப் வபாட்டிகளின் வருடாந்திர 

ததாடர் நிகழ்வு ஆகும். நீரஜ், சுவிச்சர்லாந்தில் நடக்கும் றடமண்ட் லீக் இறுதிப்வபாட்டிக்கு தகுதிதபற்ைவதாடு, 2023 

உலக சாம்பியன்ஷிப்பிற்கும் தகுதிதபற்றுள்ளார். 

9. வியாஸ் சம்மான் விருது தபற்ை Dr அஸ்கர் வஜாஹத் சோர்ந்த தமாழி எது? 
அ. உருது 

ஆ. ஹிே்தி  

இ. ைன்னடம் 

ஈ. குஜராத்தி 

✓ 31ஆவது வியாஸ் சம்மான் விருது ஹிந்தி எழுத்தாளர் டாக்டர் அஸ்கர் வஜாஹத்துக்கு புது தில்லியில் வழங்கப்பட்டது. 

முகலாயப்வபரரசர் அக்பர் மற்றும் கவிஞர் துளசிதாஸ் ஆகிவயாறர றமயமாகக்தகாண்ட, ‘மகாபலி’ நாடகத்திற்காக 

அவர் இம்மதிப்புமிக்க விருதுக்கு வதர்ந்ததடுக்கப்பட்டுள்ளார். வியாஸ் சம்மான் என்பது KK பிர்லா அைக்கட்டறளயால், 

கடந்த 10 ஆண்டுகளில் தவளியிடப்பட்ட, இந்தியக் குடிமகன் ஒருவரோல் ஹிந்தி தமாழியில் எழுதப்பட்ட சிைந்த 

இலக்கியப்பணிக்காக வழங்கப்படுகிை ஒரு விருதாகும். 

10. ‘வஜ்ர பிரஹார்’ என்பது இந்தியாவிற்கும் எந்நாட்டிற்கும் இறடவய நறடதபறும் ஒரு இராணுவப் பயிற்சியாகும்? 
அ. பிரான்ஸ் 

ஆ. ஜப்பான் 

இ. அபமாிை்ைா  

ஈ. ஆஸ்திநரலியா 

✓ இந்தியா–அதமரிக்காவின் சிைப்புப்பறடகள் பங்வகற்கும், ‘2022 – வஜ்ர பிரஹார்’ பயிற்சியின் பதிமூன்ைாவது பதிப்பு 

ஹிமாச்சலப்பிரவதசத்தில் உள்ள பக்வலாவில் நடத்தப்பட்டது. இந்தப் பயிற்சியில் வான்வழிப் பயிற்சி தசயல்பாடுகள், 

சிைப்பு நடவடிக்றககள் மற்றும் பயங்கரவாத எதிர்ப்பு நடவடிக்றககளில் பயிற்சிகள் நடத்தப்பட்டன. இந்த ஆண்டு 

(2022) பயிற்சி இந்தியா மற்றும் அதமரிக்காவோல் மாற்றி மாற்றி நடத்தப்படுகிைது. இதன் 12ஆவது பதிப்பு, கடந்த 2021 

இல் வாஷிங்டனில் (US) நடத்தப்பட்டது. 
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செய்தித்தாள் நடப்பு நிகழ்வுகள்  

1. முப்பறடத் தளபதிகளின் 36ஆவது மாநாடு - ததற்கு வபார்ட் பிவளரில் நறடதபற்ைது 

முப்பறடத் தளபதிகளின் 36ஆவது மாநாடு, 2022 தசப்டம்பர்.12,13 ஆகிய வததிகளில் அந்தமான் மற்றும் நிவகாபார் 

தீவுகளில் நடந்தது. இந்தியப்தபருங்கடல் பகுதியில் புவியியல் சார்ந்த சாத்தியக்கூறுகள் மற்றும் உட்கட்டறமப்பு, 

முப்பறடகளின் பிராந்திய நடவடிக்றககறள ஒருங்கிறணத்தல், முப்பறடகளின் வளர்ச்சிறய அதிகரிப்பதற்கான 

வழிகள் மற்றும் முப்பறடகளின் தயார் நிறல குறித்தும் ஆவலாசிக்கப்பட்டது.   

இந்த மாநாடு, இந்தியாவின் கடல்சார் வசறவ, ஒருங்கிறணந்த வசறவ, திைன்களின் கூட்டு வலிறமறய 

அதிகரித்தல் உள்ளிட்டவற்றை வநாக்கமாகக்தகாண்டது. வமலும், தற்கால பாதுகாப்பு முன்னுதாரணங்கறள 

நிவர்த்தி தசய்வதில் கவனம் தசலுத்தியது. வமலும், வபார்த்திைறன வமம்படுத்துவதற்கும், தசல்பாடுகறள மிகவும் 

பயனுள்ளதாக, திைறமயாக மாற்றுவதற்கான வழிகள் குறித்தும் ஆய்வுதசய்தது. 

 

2. ககன்யான் திட்டம்: நிகழாண்டில் முதலாவது வசாதறன விண்கலம் - ஜிவதந்திர சிங் 

விண்தவளிக்கு மனிதர்கறள அனுப்பும் ககன்யான் திட்டத்தின் ஒருபகுதியாக முதலாவது வசாதறன விண்கலம் 

நிகழாண்டு விண்தவளிக்கு தசலுத்தப்படும் என்ைார் நடுவண் அறமச்சர் ஜிவதந்திர சிங். 

இதுகுறித்து தில்லியில் தசய்தியாளர்களிடம் அவர் கூறியதாவது: ககன்யான் விண்கலத்றத நாட்டின் 75ஆவது 

விடுதறல நாள் விழா ஆண்டான 2022ஆம் ஆண்டிவலவய விண்தவளிக்கு தசலுத்த திட்டமிட்டிருந்வதாம். ஆனால், 

இந்தியாவிலும் ரஷியாவிலும் பயிற்சிதபற்றுவந்த விண்தவளி வீரர்கள் COVID ததாற்ைால் பாதிக்கப்பட வநர்ந்ததால், 

இந்தத்திட்டம் தாமதமாகிைது. வரும் 2024-இல் ககன்யான் விண்கலம் விண்தவளிக்கு தசலுத்தப்படும். 

இறததயாட்டி முதலாவது வசாதறன விண்கலம் நிகழாண்டு விண்தவளிக்குச் தசலுத்தப்படவுள்ளது. அதறன 

அடுத்தாண்டு விண்தவளிக்கு அனுப்பப்படவுள்ள, ‘விவயாம் மித்ரா’ என்ை தபண்ணுருவம்தகாண்ட வராவபா 

கண்காணிக்கும். ககன்யான் திட்டத்றதச் தசயல்படுத்துவதற்காக நான்கு விமானிகறள இந்திய விமானப்பறட 

அறடயாளம் கண்டுள்ளது. அவர்களுக்கு ரஷியாவில் அடிப்பறட பயிற்சியளிக்கப்பட்டது. விண்தவளியின் சுற்று 

வட்டப்பாறதயில் நிறலநிறுத்தப்படும் வசாதறன விண்கலத்தின் தசயல்பாடுகறளக் கருத்தில்தகாண்டு, 2024இல் 

புவியின் சுற்றுவட்டப்பாறதக்கு 2 விண்தவளி வீரர்கறள இஸ்வரா அனுப்பிறவக்கும் என்ைார் ஜிவதந்திர சிங். 

கடந்த 2018 சுதந்திர தின உறரயின்வபாது விண்தவளிக்கு மனிதர்கறள அனுப்பும் `10,000 வகாடி மதிப்பிலான 

ககன்யான் திட்டத்றத பிரதமர் வமாடி அறிவித்தார். நிலவுக்கு சந்திரயான்-3 விண்கலத்றத அடுத்த ஆண்டில் 

தசலுத்த இஸ்வரா திட்டமிட்டுள்ளது. 

 

3. தசன்றன உயர்நீதிமன்ை தபாறுப்பு தறலறம நீதிபதியாக எம் துறரசாமி தபாறுப்வபற்பு 

தசன்றன உயர்நீதிமன்ைத்தின் தபாறுப்பு தறலறம நீதிபதியாக எம் துறரசாமி தசப்.13 அன்று தபாறுப்வபற்றுக் 

தகாண்டார். தசன்றன உயர்நீதிமன்ை தறலறம நீதிபதியாக பதவிவகித்த வந்த முனீஸ்வர்நாத் பண்டாரி தசப்.12 

அன்று ஓய்வுதபற்ைார். இறதத்ததாடர்ந்து, உயர்நீதிமன்ைத்தின் மூத்த நீதிபதியான எம் துறரசாமிறய தபாறுப்பு 

தறலறம நீதிபதியாக நியமித்து நடுவணரசு உத்தரவிட்டிருந்தது. அதன்படி, உயர்நீதிமன்ைத்தின் தபாறுப்பு 

தறலறம நீதிபதியாக எம் துறரசாமி தசப்.13 அன்று தபாறுப்வபற்றுக் தகாண்டார். வரும் தசப்.21-ஆம் வததியுடன் 

நீதிபதி எம் துறரசாமி ஓய்வுதபை உள்ளது குறிப்பிடத்தக்கது. 
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