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1. அண்மைச் செய்திகளில் இடம்செற்ற, ‘மாயா’ என்ெது கீழ்க்காணும் எந்த விலங்கின் முதல் குள ானிங் ஆகும்? 
அ. காட்டு ஆா்க்டிக் ஓநாய்  

ஆ. ஒற்றறக்ககாம்பு காண்டாமிருகம் 

இ. ச ாறைமந்தி 

ஈ. கானமயிை் 

✓ சீனாவைச் ளெர்ந்த சிளனாஜீன் என்ற உயிரித்சதாழில்நுட்ெ நிறுைனம், ஆர்க்டிக் ஓநாய் ஒன்வற குள ானிங்மூலம் 

சைற்றிகரமாக உருைாக்கி ொதவன ெவடத்துள் து. இந்த ஆர்க்டிக் ஓநாய்க்கு, ‘மாயா’ என்று செயரிடப்ெட்டுள் து. 

உலகில் குள ானிங் முவறயில் பிறந்த முதல் ஆர்க்டிக் ஓநாய் இதுைாகும். அரிதான மற்றும் அழிந்துைரும் உயிர் 

இனங்கவ ப் ொதுகாப்ெதில், ‘குள ானிங்’ முவற ஒரு ொதவனயாக கருதப்ெடுகிறது. 

✓ ‘மாயா’வை உருைாக்க ெயன்ெடுத்தப்ெட்ட அடிப்ெவட செல் ஒரு செண் ஆர்க்டிக் ஓநாயின் ளதால் மாதிரியிலிருந்து 

எடுக்கப்ெட்டது. அது ை ரத் ளதவையான முட்வட ஒரு செண் நாயிடமிருந்து செறப்ெட்டது. அதன் ைாடவகத்தாயாக 

ஒரு பீகிள் இன நாய் வி ங்கியது. 

2. ‘CM தா வைசி’ (முதலவமச்ெருக்குத் சதரிவிக்கவும்) என்ற இவையத த்வதத் சதாடங்கியுள்  மாநிலம் எது? 
அ. குஜராத் 

ஆ. அஸ்ஸாம் 

இ. மணிப்பூா்  

ஈ. ஒடிஸா 

✓ மணிப்பூர் மாநில முதலவமச்ெர் N பிளரன் சிங் ெமீெத்தில், ‘CM Da Haisi’ (முதலவமச்ெருக்குத் சதரிவிக்கவும்) என்ற 

இவையத த்வதத் சதாடங்கி வைத்தார். சொதுமக்களிடமிருந்து புகார்கள் மற்றும் குவறகவ ப் செறுைதற்கு இது 

எண்ணுகிறது. புகார்தாரர்கள் தங்கள் புகார்களின் நிவலவயச் ெரிொர்க்கலாம். முதலவமச்ெர் செயலகத்தில் உள்  

சொதுமக்கள் குவறதீர் மற்றும் ஊழல் தடுப்புப்பிரிவும் ெம்ெந்தப்ெட்ட துவறகளுடன் கூட்டிவைந்து ெணியாற்ற இந்த 

இவையத த்வதப் ெயன்ெடுத்தும். 

3. ‘அஸ்தானா’ என்ெது எந்த நாட்டின் புதிய தவலநகரமாகும்? 
அ. துா்க்கமனிஸ்தான் 

ஆ. கஜகஸ்தான்  

இ. ஆப்கானிஸ்தான் 

ஈ. உஸ்கபகிஸ்தான் 

✓ கஜகஸ்தானின் அதிெர் காசிம்–ளஜாமார்ட் ளடாகாளயவ், அதிெரின் ெதவிக்காலத்வதக் கட்டுப்ெடுத்தும் ஒரு ெட்டத்தில் 

வகசயழுத்திட்டார்; அளதாடு நாட்டின் தவலநகரத்திற்கு அதன் ெவழய செயரான, ‘அஸ்தானா’வைச் சூட்டினார். 

இம்மளொதா அதிெரின் அதிகாரத்வத ஐந்திலிருந்து 7 ஆண்டுக ாக நீட்டிக்கிறது. எந்தசைாரு அதிெரும் இரண்டாம் 

முவறயாக ெதவிக்குப் ளொட்டியிடுைவதயும் இது தடுக்கிறது. இம்மளொதா தவலநகரத்தின் செயவர, ‘அஸ்தானா’ 

என்று மீண்டும் நிறுவியுள் து. அஸ்தானாவின் செயர் கடந்த 2019ஆம் ஆண்டில் நூர்–சுல்தான் என மாற்றப்ெட்டது; 

அது, அப்ளொவதய அதிெர் நர்சுல்தான் நெர்ொளயவின் நிவனைாக மாற்றம் செய்யப்ெட்டது. 
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4. இந்தியா, ஐக்கிய அரபு அமீரகம் (UAE) மற்றும் பிரான்ஸ் ஆகிய நாடுகள் தங்களின் முதல் முத்தரப்பு சைளியுறவு 

அவமச்ெர்களின் கூட்டத்வத கீழ்க்காணும் எந்த நகரத்தில் நடத்தின? 
அ. புது திை்ைி 

ஆ. துபாய் 

இ. நியூயாா்க்  

ஈ. பாாிஸ் 

✓ இந்தியா, ஐக்கிய அரபு அமீரகம் (UAE) மற்றும் பிரான்ஸ் ஆகிய நாடுகள் தங்க து முதல் முத்தரப்பு சைளியுறவு 

அவமச்ெர்கள் கூட்டத்வத நியூயார்க்கில் ஐக்கிய நாடுகள் சொதுச்ெவெ கூட்டத்சதாடரில் நடத்தின. உத்திொர் 

ெங்கா ர்கள் மற்றும் UNSC உறுப்பினர்களுக்கு இவடளய செயலில் கருத்துப்ெரிமாற்றத்வத வமயமாகக்சகாண்டு, 

அரசியல் புரிைதற்கான ெமகால ைழிகள்குறித்து அவமச்ெர்கள் விைாதித்தனர். இந்திய சைளியுறவுத்துவற அவமச்ெர் 

சஜய்ெங்கர் ஐக்கிய நாடுகள் சொதுச்ெவெத்தவலைவரச் ெந்தித்து, உலகம் முழுைதும் உள்  சைளியுறவுத்துவற 

அவமச்ெர்களுடன் இருதரப்புச் ெந்திப்புகவ  நடத்தினார். 

5. 2022ஆம் ஆண்டில், ‘குள ாெல் ஃபின்சடக் மாநாட்வட’ நடத்தும் இந்திய நகரம் எது? 

அ. புது திை்ைி 

ஆ. அகமதாபாத் 

இ. மும்றப  

ஈ. கபங்களூரு 

✓ இந்திய ளதசிய சகாடுப்ெனவுக் கழகம் (NPCI), இந்திய ளதசிய சகாடுப்ெனவுக் கவுன்சில் (PCI) மற்றும் ஃபின்சடக் 

கன்ைர்சஜன்ஸ் கவுன்சில் ஆகியைற்றால் குள ாெல் ஃபின்சடக் ஃசெஸ்ட் ஏற்ொடு செய்யப்ெட்டுள் து. இதில் மத்திய 

நிதியவமச்ெர் நிர்மலா சீதாராமன், இந்திய ரிெர்வ் ைங்கி ஆளுநர் ெக்திகாந்த தாஸ் ஆகிளயார் கலந்துசகாண்டனர். 

நிவலயான நிதிச்சூழவலக் கட்டிசயழுப்புைதற்கு ெசுவம நிதியத்தில் உள்  ைாய்ப்புகவ ப் ெயன்ெடுத்திக் 

சகாள்ளுமாறு நடுைண் நிதியவமச்ெர் நிதியியல் சதாழில்நுட்ெத் துவறக்கு அவழப்புவிடுத்தார். 

6. 2022ஆம் ஆண்டில், இந்தியாவில், ‘தாய் ைர்த்தக கண்காட்சி’ நவடசெற்ற இடம் எது? 
அ. மும்றப 

ஆ. றைதராபாத்  

இ. றமசூா் 

ஈ. வாரணா ி 

✓ சதலுங்கானா மற்றும் தாய்லாந்து இவடளய ைலுைான உறவுகவ  உருைாக்கும் ளநாக்கத்துடன், சென்வனயில் 

உள்  தாய்லாந்து ைர்த்தக வமயம் ஐதராொத்தில் தனது முதல் ைர்த்தக கண்காட்சிவயத் சதாடங்கியது. ைர்த்தக 

கண்காட்சி, தாய்லாந்து நிறுைனங்களுக்கும் வைதராொத் ைணிக ெமூகத்திற்கும் இவடளய ைணிக உறவுகவ  

ை ர்ப்ெதில் கைனம் செலுத்தும். இருதரப்பு ைர்த்தகத்வத அதிகரிக்கும் விதமாக சதலுங்கானா மாநில அரசுக்கும் 

தாய்லாந்தின் ைர்த்தக அவமச்ெகத்துக்கும் இவடளய ஏற்சகனளை புரிந்துைர்வு ஒப்ெந்தம் செய்யப்ெட்டுள் து. 

7. அண்மைச் செய்திகளில் இடம்செற்ற, பிதர்கனிகா ளதசியப்பூங்கா அவமந்துள்  மாநிலம் எது? 
அ. சமற்கு வங்கம்  ஆ. ஒடிஸா  

இ. பீகாா்   ஈ. ஆந்திர பிரசத ம் 
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✓ பிதர்கனிகா ளதசியப்பூங்காைானது ஒடிஸா மாநிலத்தில் அவமந்துள் து. இது ெல்ளைறு அரிய மற்றும் அழிந்துைரும் 

ைனவுயிரிகவ த் தன்னகத்ளத சகாண்டுள் து. ெமீெத்தில் பிதர்கனிகா ளதசியப்பூங்காவில், 122 கூடுகளில் இருந்து 

3,700 உைர்நீர் முதவலகள் பிறந்தன. அறிக்வகயின்ெடி, கடந்த 2021ஆம் ஆண்டில் மட்டும், 84 கூடுகளில் இருந்து 

சுமார் 2,500 முதவலகள் பிறந்தன. 

8. ளைாஸ்டாக் – 2022 என்ற ெலதரப்புப் பயிற்சிமய நடத்தும் நாடு எது? 
அ.  ீனா 

ஆ. ரஷ்யா  

இ. அகமாிக்கா 

ஈ. ஆஸ்திசரைியா 

✓ ெலதரப்பு உத்திொர் முக்கியத்துைம் ைாய்ந்த இராணுைப் ெயிற்சி, ‘ளைாஸ்டாக் – 2022’ ரஷ்யாவில் சதாடங்கியுள் து. 

இப்ெயிற்சியானது ெங்ளகற்கும் அவனத்து இராணுைக்குழுக்கள் மற்றும் ொர்வையா ர்கவ  ஒருங்கிவைப்ெவத 

ளநாக்கமாகக் சகாண்டுள் து. 7/8 ளகார்க்கா வரபிள்ஸ் துருப்புகவ  உள் டக்கிய இந்திய இராணுைக்குழு, 

கூட்டு க ப்ெயிற்சிகள் மற்றும் ளொர்ப் ெயிற்சிகள் உள்ளிட்ட கூட்டுப்ெயிற்சிகவ  ளமற்சகாள்கிறது. 

9. திசெத்திய மக்க ாட்சி நாள் சகாண்டாடப்ெடும் தர்மஷாலா அவமந்துள்  இந்திய மாநிலம்/UT எது? 
அ. அருணா ் ை பிரசத ம் 

ஆ. ைிமா ் ை பிரசத ம்  

இ.  ிக்கிம் 

ஈ. மணிப்பூா் 

✓ திசெத்திய மக்க ாட்சி நா ானது செப்டம்ெர்.2 அன்று தர்மொலாவில், புறநிவல அரொங்கமாக திசெத்திய அரொங்கம் 

ஆனதின் சதாடக்கத்வதக் குறிக்கும் ைவகயில் சகாண்டாடப்ெடுகிறது. தர்மொலாவில் உள்  புறநிவல திசெத்திய 

அரசின் நடுைண் திசெத்திய நிர்ைாகம், உலகம் முழுைதும் உள்  ஒரு இலட்ெத்திற்கும் ளமற்ெட்ட அகதிகவ  

நிர்ைகித்து ைருகிறது. இது தலாய் லாமா மற்றும் நாடுகடத்தப்ெட்ட அவனத்து திசெத்தியர்களின் இல்லமாக 

வி ங்குகிறது. இந்த ஆண்டு, திசெத்திய மக்க ாட்சி நாளின் 62ஆைது ஆண்டு விழா சகாண்டாடப்ெட்டது. 

10. கரிமமற்ற அணுைாற்றலிலிருந்து தயாரிக்கப்ெடும் வைட்ரஜனுக்குப் செயர் என்ன? 
அ. ப ்ற  றைட்ரஜன் 

ஆ. கவள்றள றைட்ரஜன் 

இ. இளஞ் ிவப்பு றைட்ரஜன்  

ஈ. ஆரஞ்சு றைட்ரஜன் 

✓ கரிமமற்ற அணுைாற்றலிலிருந்து உற்ெத்தி செய்யப்ெடும் கரிமமற்ற வைட்ரஜன் இளஞ்சிவப்பு (பிங்க்) வைட்ரஜன் 

என்று அவழக்கப்ெடுகிறது. இ ஞ்சிைப்பு வைட்ரஜவன மின்னாற்ெகுப்பு மூலமாகவும் தயாரிக்கலாம்; அவ்ைாறு 

தயாரிப்ெதற்கு அணுமின் நிவலயங்கள்மூலம் மின்ொரம் ைழங்கப்ெட ளைண்டும். ெச்வெ வைட்ரஜவன உற்ெத்தி 

செய்ய, மின்ெகுப்பிகள் ைழங்கப்ெட்டு, காற்றாவல அல்லது சூரிய ஆற்றல்மூலம் மின்ொரம் ைழங்கப்ெடுகிறது. 
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செய்தித்தாள் நடப்பு நிகழ்வுகள்  

1. ெரக்குப் ளொக்குைரத்து ளெவைகளில் அதிக செயல்திறவன ஊக்குவிக்கும் நடுைண் ெரக்குப் ளொக்குைரத்து 

சகாள்வகக்கு நடுைண் அவமச்ெரவை ஒப்புதல் 

பிரதமர் தவலவமயிலான மத்திய அவமச்ெரவை ளதசிய ெரக்குப்ளொக்குைரத்து சகாள்வகக்கு ஒப்புதலளித்துள் து. 

இந்தக் சகாள்வகயானது ெரக்குப் ளொக்குைரத்துத் துவறக்கான கட்டவமப்வெ ைகுத்துள் து.  இந்தக் சகாள்வக, 

பிரதமரின் விவரவு ெக்தி ளதசிய செருந்திட்டத்வத செயல்ெடுத்துைவத இலக்காகக் சகாண்டுள் து.   

இக்சகாள்வகயின்மூலம் ெரக்குப் ளொக்குைரத்து மற்றும் மனித ை ங்கவ  ஒழுங்குெடுத்தும் செயல்முவறகள், 

ஒழுங்குமுவற கட்டவமப்பு, திறன்ளமம்ொடு ஆகியைற்றின்மூலம் செயல்திறவனக் சகாண்டுைருைதற்கு 

திட்டமிடப்ெட்டுள் து. விவரவுெடுத்தப்ெட்ட அவனைவரயும் உள் டக்கிய ை ர்ச்சிக்காக சதாழில்நுட்ெ ரீதியாக 

செயல்ெடுத்தப்ெட்ட, ஒருங்கிவைந்த, செலவு-திறனுள் , சநகிழ்ச்சியான, நிவலயான மற்றும் நம்ெகமான ெரக்குப் 

ளொக்குைரத்து சுற்றுச்சூழல் அவமப்வெ உருைாக்குைளத இதன் ளநாக்கமாகும். 

2030ஆம் ஆண்டுக்குள் உலக ாவிய அ வுளகால்களுடன் ஒப்பிடக்கூடிய ைவகயில் இந்தியாவில் ெரக்குப் 

ளொக்குைரத்தில் கட்டைத்வத குவறப்ெது, செயல்திறன் குறியீட்டு தரைரிவெவய ளமம்ெடுத்தி, 2030-க்குள் முதல் 

25 நாடுகளில் ஒன்றாக சகாண்டுைருைது, திறவமயான ெரக்குப்ளொக்குைரத்து சுற்றுச்சூழல் அவமப்புக்கான தரவு 

ொர்ந்த சொறிமுவறவய உருைாக்குைது ஆகியவை இதன் ளநாக்கமாகும். 

ளதசிய ெரக்குப்ளொக்குைரத்து சகாள்வக, இந்திய அரசின் ெல்ளைறு அவமச்ெகங்கள்/துவறகள், சதாழிற்துவற 

ெங்குதாரர்கள் மற்றும் கல்வியா ர்களுடன் ெலசுற்று ஆளலாெவனகள் நடத்தப்ெட்டு, உலக ாவிய சிறந்த 

நவடமுவறகவ  அறிந்துசகாள்ளும் ஓர் ஆளலாெவன செயல்முவறயின்மூலம் உருைாக்கப்ெட்டுள் து. இந்தக் 

சகாள்வக செயல்ொட்டுக்கு ைரும்ளொது, குறு, சிறு, நடுத்தர சதாழில் நிறுைனங்கள், விைொயிகள் ஆகிளயாருக்கு 

ெயனளிக்கும். 

 

2. இந்திய சொரு ாதார ை ர்ச்சி 7%-க்கும் அதிகமாக இருக்கும்: தவலவமப் சொரு ாதார ஆளலாெகர் 

நடப்பு நிதியாண்டில் இந்திய சொரு ாதார ை ர்ச்சி 7 ெதவீதத்துக்கும் அதிகமாக இருக்கும் என்று நடுைைரசின் 

தவலவமப் சொரு ாதார ஆளலாெகர் அனந்த நாளகஸ்ைரன் சதரிவித்துள் ார். 

இதுசதாடர்ொக அைர் ளமலும் கூறியதாைது: COVID ெரைல், ரஷ்யா-உக்வரன் இவடயிலான ளொர் ஆகியைற்றால் 

ஏற்ெட்டுள்  பின்விவ வுகவ  உலகம் எதிர்சகாண்டு ைருகிறது. இவை ை ர்ச்சிவயப் ொதிக்கின்றன. இந்த 

ஆண்டு ஜனைரி மாதம் சைளியிடப்ெட்ட சொரு ாதார ஆய்ைறிக்வகயில், நடப்பு நிதியாண்டில் இந்திய சொரு ாதார 

ை ர்ச்சி 8 முதல் 8.5 ெதவீதமாக இருக்கும் என்று மதிப்பிடப்ெட்டது. சமாத்த உள்நாட்டு உற்ெத்தி 7.2 ெதவீதமாக 

இருக்கும் என்று ரிெர்வ் ைங்கி மதிப்பிட்டுள் து. விவரவில் இதன் மறுமதிப்பீடு இறங்குமுகமாக இருக்கும் என்று 

சில ஆய்ைா ர்கள் சதரிவிக்கின்றனர். 

கடந்த ஜனைரி மாதம் சொரு ாதார ை ர்ச்சிகுறித்து ளமற்சகாள் ப்ெட்ட மதிப்பீடு தற்ளொது ெரிந்துள் து. அதன்ெடி, 

இந்த நிதியாண்டில் சொரு ாதார ை ர்ச்சி 7 ெதவீதத்துக்கும் அதிகமாக இருக்கும். இத்தொப்தத்தின் (10 ஆண்டுகள்) 

எஞ்சிய ஆண்டுகளில் சொரு ாதார ை ர்ச்சிவய 7 ெதவீதமாக தக்கவைக்கும் ைவகயில், இந்தியா நல்ல நிவலயில் 

உள் து என்றார் அைர். 

 

3. ஆஸ்கருக்கான இந்தியாவின் அதிகாரபூர்ை ெரிந்துவர, ‘செல்ளலா ளஷா’ 

ஆஸ்கர் விருதுக்கான இந்தியாவின் அதிகாரபூர்ை ெரிந்துவரயாக குஜராத்தி சமாழியின், ‘செல்ளலா ளஷா’ என்ற 

திவரப்ெடம் ளதர்ந்சதடுக்கப்ெட்டுள் து. 

95ஆைது ஆஸ்கர் விழா 2023 மார்ச்.12-ஆம் ளததி அசமரிக்காவின் லாஸ் ஏஞ்ெலீஸ் நகரத்தில் நவடசெறவுள் து. 

அந்த விழாவுக்காக இந்தியா ொர்பில் அனுப்ெப்ெடும் திவரப்ெடத்வதத் ளதர்ந்சதடுக்கும் நடைடிக்வககவ  இந்திய 
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திவரப்ெடக் கூட்டவமப்பு ளமற்சகாண்டு ைந்தது. அக்கூட்டவமப்பின் ெதிளனழு உறுப்பினர்கவ க்சகாண்ட குழு 

இந்த நடைடிக்வகயில் ஈடுெட்டது. இந்நிவலயில், ஆஸ்கர் விழாவுக்கான இந்தியாவின் அதிகாரபூர்ை ெரிந்துவரயாக 

‘செல்ளலா ளஷா’ திவரப்ெடம் ளதர்ந்சதடுக்கப்ெட்டுள் தாக FFI தவலைர் சதரிவித்தார். அைர் ளமலும் கூறுவகயில், 

“ெல்ளைறு சமாழிகவ ச் ளெர்ந்த 13 திவரப்ெடங்கள் ஆய்வுசெய்யப்ெட்டன. பிரம்மாஸ்த்ரா, தி காஷ்மீர் ஃவெல்ஸ், 

அளனக், ஜுண்ட், ெதாய் ளைா, ராக்சகட்ரி ஆகிய ஹிந்தி திவரப்ெடங்களும், இரவின் நிழல் (தமிழ்), RRR (சதலுங்கு), 

அெராஜிளதா (ைங்கசமாழி), செல்ளலா ளஷா (குஜராத்தி) உள்ளிட்டவையும் ஆய்வுசெய்யப்ெட்டன. இறுதியில் 

‘செல்ளலா ளஷா’ திவரப்ெடத்வத அதிகாரபூர்ைமாகப் ெரிந்துவரக்க குழுவின் அவனத்து உறுப்பினர்களும் 

ஒருமனதாக ஒப்புதல் சதரிவித்தனர்” என்றார். 

ெடத்தின் கவதக்க ம்: 

குஜராத்தின் கிராமப்புறத்தில் ைசிக்கும் 9 ையது சிறுைன், திவரப்ெடங்கள் மீது ஆர்ைம்சகாண்டு திவரயரங்கில் 

உள்  ஊழியர்களுக்குக் குவறந்த ெைத்வதக் சகாடுத்து புசராஜக்ஷன் அவறயில் இருந்து திவரப்ெடங்கவ க் 

கண்டு ளகாவடக்காலத்வதக் கழிப்ெவத அடிப்ெவடயாகக்சகாண்டு, ‘செல்ளலா ளஷா’ ெடம் எடுக்கப்ெட்டுள் து. ொன் 

நளின் இப்ெடத்வத இயக்கியுள் ார். சித்தார்த் ராய் கபூர் தயாரித்துள் ார். அப்ெடம் அக்.14ஆம் ளததியன்று திவரக்கு 

ைரவுள் து. 
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