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1. துணிகர மூலதனம் மற்றும் தனிப்பட்ட சரிய ொப்பு (Private Equity) ஆகி வை எதிர்யகொள்ளும் சிக்கல்கவைத்தீர்க்க 

நடுைண் நிதியவமச்சகத்தொல் அவமக்கப்பட்ட குழுவின் தவலைர்  ொர்? 
அ. அஜை தியாகி 

ஆ. மகாலிங்கம் 

இ. M தாமமாதரன்  

ஈ. சுபாஷ் சந்திர காா்க் 

✓ துணிகர மூலதனம் மற்றும் தனிப்பட்ட சரிய ொப்பு ஆகி வைமூலம் முதலீடுகவை அதிகரிப்பதற்கொக ஒழுங்குமுவை 

சிக்கல்கவைத் தீர்ப்பதற்கொன நடைடிக்வககவை ஆய்வுயசய்து பரிந்துவரப்பதற்கொக SEBI–இன் முன்னொள் தவலைர் 

M தொமமொதரன் தவலவமயில் ஒரு நிபுணர் குழுவை நிதியவமச்சகம் அவமத்தது. குழுவின் பிை உறுப்பினர்களில் 

SEBIஇன் முன்னொள் முழுமநர உறுப்பினரும், ரிசர்வ் ைங்கியின் நிர்ைொக இ க்குநருமொன G மகொலிங்கம்; CBICஇன் 

பிரதிநிதிகள்; ைருமொன ைரித்துவையினர்; NCAER உறுப்பினர்கள் அடங்குைர். FY23 பட்யெட் அத்தவக  குழுவை 

அவமக்க முன்யமொழிந்தது. 

2. ‘மதசி  அத்தி ொைசி  மருந்துகளின் பட்டி லில்’ எத்தவன மருந்துகள் மசர்க்கப்பட்டுள்ைன? 
அ. 84 

ஆ. 184 

இ. 284 

ஈ. 384  

✓ நடுைண் சுகொதொரம் மற்றும் குடும்பநலத்துவை அவமச்சர் Dr மன்சுக் மொண்டவி ொ, அத்தி ொைசி  மருந்துகளின் 

மதசி  பட்டி ல்கள் – 2022ஐ அறிமுகப்படுத்தினொர். நொட்டு மக்களுக்கு குவைந்த விவலயில் தரமொன மருந்துகவை 

ைழங்க இந்தப் பட்டி ல்கள் ைவகயசய்கிைது. இந்தப் பட்டி லில் கூடுதலொக 34 மருந்துகளுடன் 384 மருந்துகள் 

இடம்யபற்றுள்ைன. முந்வத  பட்டி லிலிருந்து 26 மருந்துகள் நீக்கப்பட்டுள்ைன. 

3. 2022இல் நவடயபற்ை, ‘அவனத்திந்தி  அலுைல் யமொழி மொநொட்வட’ நடத்தும் நகரம் எது? 
அ. சூரத்  

ஆ. அகமதாபாத் 

இ. பபங்களூரு 

ஈ. புமன 

✓ குெரொத் மொநிலம் சூரத்தில் நவடயபற்ை, ‘அகில இந்தி  அலுைல் யமொழி’ மொநொட்டில் நடுைண் உள்துவை அவமச்சர் 

அமித் ஷொ பங்மகற்ைொர். நொடு முழுைதும் ஆண்டுமதொறும் யசப்டம்பர்.14ஆம் மததி யகொண்டொடப்படும் ஹிந்தி யமொழி 

நொவை முன்னிட்டு இந்த மொநொடு நடத்தப்படுகிைது. 

4. ‘சந்திர மவைவு’ என்ை நிகழ்ைொல் யசப்.14 அன்று கீழ்க்கொணும் எந்தக் க ோள் பொர்வைக்குத் யதன்படொமலிருந்தது? 
அ. புதன் 

ஆ. பெள்ளி 

இ. யுமரனஸ்  

ஈ. சனி 
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✓ சூரி னிலிருந்து ஆைொைது மகொைொன யுமரனஸ் புவியின் துவணக்மகொைொன நிலவுக்குப் பின்னொல் மநரடி ொகக் 

கடந்துயசன்ைது; இதன் கொரணமொக சுமொர் 3½ மணிமநரம் அது பொர்வைக்குத் யதன்படொமலிருந்தது. இம்மவைந்து 

மபொகும் யச ல், ‘யுமரனஸின் சந்திர மவைவு’ என்றும் அவழக்கப்படுகிைது. ஐமரொப்பொ, ைட ஆப்பிரிக்கொ மற்றும் மமற்கு 

ஆசி ொவில் உள்மைொரொல் மட்டுமம இந்த நிகழ்வைப் பொர்க்க முடிந்தது. 

5. அண்வமயில் யதொடங்கப்பட்ட, ‘ஸ்ைச் சொகர்’ இவண தைத்துடன் யதொடர்புவட  நடுைண் அவமச்சகம் எது? 

அ. நடுெண் புெி அறிெியல் அஜமச்சகம்  

ஆ. நடுெண் ெீட்டுெசதி மற்றும் நகா்ப்புற ெிெகார அஜமச்சகம் 

இ. நடுெண் ஊரக ெளா்ச்சி அஜமச்சகம் 

ஈ. நடுெண் உள்துஜற அஜமச்சகம் 

✓ நடுைண் புவி அறிவி ல் அவமச்சர் Dr ஜிமதந்திர சிங், தற்மபொது நடந்துைரும் கடற்கவரவ த் தூய்வமப்படுத்தும் 

இ க்கத்திற்கு மமலும் ஊக்கமளிக்கும் ைவகயில் பிரத்திம க இவண தைத்வத யைளியிட்டொர். ‘ஸ்ைச் சொகர், 

சுரக்ஷித் சொகர்’ என்ை விழிப்புணர்வு பரப்புவர ொனது ‘சர்ைமதச கடற்கவர தூய்வமப்படுத்தும் நொளில்’ முடிைவடயும். 

இந்தி ொ முழுைதும் நடந்து ைரும் கடற்கவர தூய்வம இ க்கத்தின் ஒருபகுதி ொக, ‘ைொசுகி’ என்ை பிரச்சொர 

இலச்சிவனவ யும் Dr ஜிமதந்திர சிங் யைளியிட்டொர். 

6. இந்தி  கடமலொரக் கொைல்பவட ொனது கீழ்க்கொணும் எந்நகரத்தில், ‘SAREX–22’ என்ற மதசி  கடல்சொர் மதடல் 

மற்றும் மீட்புப்பயிற்சிவ  நடத்தி து? 
அ. பசன்ஜன  

ஆ. மும்ஜப 

இ. ெிசாகப்பட்டினம் 

ஈ. துூத்துக்குடி 

✓ இந்தி  கடமலொரக்கொைல்பவட ொனது யசன்வனயில் பத்தொைது மதசி  கடல்சொர் மதடல் மற்றும் மீட்புப்பயிற்சி, 

‘SAREX–22’ஐ நடத்தி து. ICG மடொர்னி ர் விமொனங்கள், அைசரகொலங்களில் கப்பல்கள் மற்றும் விமொனங்களில் 

இருந்து ப ணிகவை மீட்பதற்கொன ைழிகவைச் யசய்துகொட்டின. ஈரொண்டுகளுக்கு ஒருமுவை நவடயபறும் இந்தப் 

பயிற்சியின் இந்த ஆண்டு (2022) பதிப்பின் கருப்யபொருள், “Capacity Building towards Marine Passenger Safety” 

என்பதொகும். 

7. உலகின் மிகநீைமொன கிவைக்கொல்ைொய் திைக்கப்பட்டுள்ை மொநிலம்/யூனி ன் பிரமதசம் எது? 
அ. ஹிமாச்சல பிரமதசம் 

ஆ. அஸ்ஸாம் 

இ. மகரளா 

ஈ. குைராத்  

✓ யதற்கு குெரொத்தில் உள்ை நர்மதொ சமரொைர் அவணயில் இருந்து கட்ச் பகுதிக்கு தண்ணீர் யகொண்டுைரும் நர்மதொ 

கொல்ைொவ  பிரதமர் நமரந்திர மமொடி திைந்து வைத்தொர். நர்மதொ மொைட்டத்தில் சர்தொர் சமரொைர் நர்மதொ அவணயில் 

இருந்து குெரொத்தின் மொண்ட்வி ைட்டத்தின் கவடசிகட்ட கிரொமங்கள் ைவர 357.18 கிமலொ மீட்டர் நீைத்திற்கு கட்ச் 

கிவைக்கொல்ைொய் நீண்டுள்ைது. ̀ 6493 மகொடி யசலவில் கட்டப்பட்ட இந்தக்கிவைக்கொல்ைொய், உலகின் மிகநீைமொன 

கிவைக்கொல்ைொய் என்று கூைப்படுகிைது. 
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8. மதசி  புற்றுமநொய் கட்டவமப்பு என்பது கீழ்க்கொணும் எந்தத் துவையின்மூலம் இ க்கப்படும் இந்தி  அரசின் ஒரு 

முவனைொகும்? 
அ. அணுொற்றல் துஜற  

ஆ. அறிெியல் மற்றும் பதாழில்நுட்பத் துஜற 

இ. சுகாதாரம் மற்றும் குடும்பநலத்துஜற 

ஈ. சுகாதாரம் மற்றும் ஆராய்ச்சித் துஜற 

✓ மதசி  புற்றுமநொய் கட்டவமப்பு (NCG) என்பது இந்தி  அரசின் அணுைொற்ைல் துவை மற்றும் டொடொ நிவனவு வம ம் 

ஆகி ைற்ைொல் மமற்யகொள்ைப்படும் ஒரு முவனைொகும். மதசி  புற்றுமநொய் கட்டவமப்பொனது அண்வமயில், இந்தி ொ 

முழுைதும், புற்றுமநொய் சிகிச்வசவ  மமம்படுத்துைதற்கொக, டிஜிட்டல் யதொழில்நுட்பங்கள் மற்றும் கருவிகவைப் 

ப ன்படுத்துைவத ஊக்குவிப்பதற்கொக, ‘டிஜிட்டல் புற்றுமநொயி லுக்கொன யகொய்டொ வம த்வத’ நிறுவியுள்ைது. NCG, 

தற்மபொது இந்தி ொ முழுைதும் அதன் ைவல வமப்பில் 270 மருத்துைமவனகவைக் யகொண்டுள்ைது. 

9. எந்த மொநிலத்தில் போயும் சுக்தொைொ ஆற்றின்மீது கட்டப்பட்டுள்ை 150 ஆண்டுகள் பழவம ொன யபய்லி பொலத்வத 

இந்தி  இரொணுைம் புனரவமக்கத் யதொடங்கி து? 
அ. மகாராஷ்டிரா 

ஆ. மத்திய பிரமதசம்  

இ. கா்நாடகா 

ஈ. அஸ்ஸாம் 

✓ இந்தி  இரொணுைமொனது சுக்தொைொ ஆற்றின்மீது கட்டப்பட்டுள்ை 150 ஆண்டுகள் பழவம ொன யபய்லி பொலத்வத 

புனரவமக்கத் யதொடங்கி து; அப்பொைம் கடந்த ஏப்ரலில் இடிந்து விழுந்தது. இது மபொபொல் – நொக்பூர் யநடுஞ்சொவலயில் 

உள்ைது. மவலப்பொங்கொன பகுதிகளில் பொலம் கட்டும் யதொழில்நுட்பத்வத இதில் இரொணுைம் ப ன்படுத்தவுள்ைது. 

இந்தப் பொலம் 93 அடி நீைமும், 10.50 அடி அகலமும் யகொண்டதொக அவமக்கப்படும். இது மிகவும் ைலிவம ொக 

இருக்கும் ைவகயிலும் 40 டன் எவடவ க்கூட தொங்கும் ைவகயிலும் கட்டப்படும். 

10. ‘மருத்துை உதவி ொைர்களுக்கொன மருத்துை திைன்களுக்கொன வம ம்’ யதொடங்கப்படவுள்ை மொநிலம்/UT எது? 
அ. அஸ்ஸாம் 

ஆ. சிக்கிம் 

இ. மமகாலயா  

ஈ. மமற்கு ெங்காளம் 

✓ மமகொல ொ மொநிலத்தின் மமற்குக் கமரொ மவலயில் அவமந்துள்ை பொபொதொமில், ‘மருத்துைப் பணியிவனச்சொர்ந்த 

பணியினர்களுக்கொன மருத்துைத் திைன்கவை ைைர்த்யதடுக்கும் வம ம்’ அவமக்கப்படவுள்ைது. `152 மகொடி 

யசலவில் கட்டப்படும் இந்த வம த்வதக் கட்ட மமகொல ொ அவமச்சரவை ஒப்புதல் அளித்துள்ைது. மருத்துைத் திைன் 

ைழங்கும் இந்த ஹுனொர் வம மொனது விடுதி, மருந்துக்கல்லூரி, பொரொயமடிக்கல் கல்லூரி மற்றும் திைன்மமம்பொட்டு 

வம ம் உள்ளிட்ட பல ைசதிகளுடன் 2500 மொணொக்கருக்கொன இடைசதிவ க் யகொண்டிருக்கும். 
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செய்தித்தாள் நடப்பு நிகழ்வுகள்  

1. 15-09-2022: ‘கபரறிஞர்’ அண்ணொதுவர அைர்களின் 114ஆைது பிைந்தநொள் 

 

2. ‘சிற்பி’ திட்டத்தின் சிைப்பம்சங்கள் 

பள்ளிக்குழந்வதகவை நல்ைழியில் யசல்ல ைவக யசய்யும் ‘சிற்பி’ திட்டத்தில் பங்மகற்கும் மொணைர்களுக்கு தனிச் 

சீருவட ைழங்கப்படவுள்ைது. இதுகுறித்து, தமிழ்நொடு அரசு யைளியிட்ட தகைல்: யசன்வன யபருநகர கொைல் 

துவையின் சொர்பில் பள்ளி மொணைர்களுக்யகன பிரத்ம கமொக ‘சிற்பி’ திட்டம் ைடிைவமக்கப்பட்டுள்ைது. இந்தத் 

திட்டமொனது `4.25 மகொடி மதிப்பில் யச ல்படுத்த முடிவுயசய் ப்பட்டுள்ைது. 

யசன்வனயில் நூறு பள்ளிகளிலிருந்து தலொ ஐம்பது மொணை-மொணவிகள் மதர்வுயசய் ப்பட்டு அைர்களுக்கு 

நல்யலொழுக்கம் குறித்த பயிற்சிகள் அளிக்கப்படவுள்ைன. இந்தப் பயிற்சி ைகுப்புகள் ஒவ்யைொரு புதன்கிழவமயும் 

மொணைர்களுக்கு அளிக்கப்படும். கொைல்துவை அதிகொரிகளும், துவைசொர் நிபுணத்துைம் யபற்ைைர்களும் பயிற்சி 

ைகுப்புகவை நடத்துைர். இதற்யகன பிரத்ம கமொக நூல் ைழங்கப்படும். 

சத்தொன உணவு: ‘சிற்பி’ திட்டத்தின்கீழ், ஆண்டுக்கு 5,000 மொணைர்களுக்கு பயிற்சி ளிக்கப்படும். அதில், 

மொணைர்கள் எண்ணிக்வக 2,764. மொணவிகள் 2,236. யமொத்தம் 5,000 மபர். இந்தத்திட்டத்தின் மநொக்கமொக சில 

பண்புநலன்கள் ைடித்யதடுக்கப்பட்டுள்ைன. அதன்படி, சமத்துை உணர்வு, மதச்சொர்பற்ை கண்மணொட்டம் மற்றும் 

விசொரவண மனப்பொன்வமயுடன் கூடி  தவலவமப் பண்புகவை ைைர்த்தல், கொைல்துவை எவ்ைொறு சமூகத்துடன் 

இவணந்து யச ல்படுகிைது என்பவத கைனிக்கச்யசய்தல், ைகுப்புைொதம், மபொவத பழக்கம் மற்றும் குடிப்பழக்கத்துக்கு 

எதிரொக மொணைர்கவை உருைொக்குதல் ஆகி ன திட்டத்தின் மநொக்கங்கைொகும். இந்தத்திட்டத்தில் இவணயும் 

மொணைர்களுக்கு தனிச் சீருவட ைழங்கப்படும். 

பொடமைவையின்மபொது, முவைகட்டி  ப று ைவககள், இனிப்பு யகொழுக்கட்வட, பழங்கள் ஆகி ன சிற்றுண்டிகைொக 

ைழங்கப்படும். கைொத்துப் பயிற்சி, மபொக்குைரத்து விதிகள், குழந்வதகளுக்கொன பொதுகொப்பு ைழிமுவைகள், மபரிடர் 

கொல முன்யனச்சரிக்வக குறித்தும் விைக்கப்படும். மமலும், மொணை, மொணவி ர்கள் யசன்வனயில் புகழ்யபற்ை எட்டு 

இடங்களுக்கு சுற்றுலொைொக அவழத்துச் யசல்லப்படுைர். 

 

3. ஆகஸ்டில் யமொத்த விவல பணவீக்கம் 12.41%ஆக குவைவு 

யமொத்த விவல அடிப்பவடயிலொன பணவீக்கம் யதொடர்ந்து 3ஆைது மொதமொகக் குவைந்து 12.41 சதவீதமொக ஆகஸ்டில் 

பதிைொகியுள்ைது. இதுமை கடந்த ெூவலயில் 13.93 சதவீதமொகவும், கடந்த ஆண்டு ஆகஸ்டில் 11.64 சதவீதமொகவும் 

பதிைொனது. மமலும் யதொடர்ந்து 17ஆைது மொதமொக நிகழொண்டு ஆகஸ்டில் யமொத்த விவல பணவீக்கம் இரட்வட 

இலக்கத்தில் பதிைொகியுள்ைது. கடந்த மம மொதம் அதிகபட்சமொக 15.88 சதவீதத்வத யமொத்த விவல பணவீக்கம் 

எட்டி து நிவனவுகூரத்தக்கது. 

உணவுப்யபொருள் மீதொன பணவீக்கம் கடந்த ெூவலயில் 10.77 சதவீதமொக பதிைொன நிவலயில், ஆகஸ்டில் 12.37 

சதவீதமொக உ ர்ந்தது. எரியபொருள், மின்சொரத்வத யபொறுத்தமட்டில் ெூவலயில் 43.75 சதவீதமொக பதிைொன 

பணவீக்கம், ஆகஸ்டில் 33.67 சதவீதமொக பதிைொனது. உற்பத்தி யசய் ப்பட்ட யபொருள்கள், எண்யணய் வித்துகவை 

யபொறுத்தைவர பணவீக்கம் முவைம  7.51 சதவீதமொகவும், -13.48 சதவீதமொகவும் பதிைொகி து. ரிசர்வ் ைங்கி 

சில்லவை விவல பணவீக்கத்தின் அடிப்பவடயில் பணக்யகொள்வகவ  ைகுப்பது குறிப்பிடத்தக்கது. 
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