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1. IHCI என்ற உயர் இரத்தவழுத்தக் கட்டுப்பாட்டு முனைவு ததாடங்கப்பட்ட நாடு எது? 
அ. அமெரிக்கர 

ஆ. இந்தியர  

இ. இந்ததரதேசியர 

ஈ. வங்கரளததசெ் 

✓ ததசிய சுகாதார இயக்கத்தின்கீழ் இந்திய உயர் இரத்தவழுத்தக் கட்டுப்பாட்டு முனைவுமூலம் தேற்தகாள்ளப்படும் 

தபரளவிலாை திட்டத்திற்காக இந்தியாவிற்கு ஐக்கிய நாடுகள் விருது கினடத்துள்ளது. ‘இந்திய உயர் இரத்தவழுத்த 

கட்டுப்பாட்டு முனைவு’ என்பது இந்தியாவின் ததசிய சுகாதாரத் திட்டத்தின்கீழ் தெயலில் இருக்கும் ஒரு முனைவு 

ஆகும். இது நடுவண் சுகாதார அனேச்ெகம், இந்திய ேருத்துவ ஆராய்ச்சிக் கழகம் (ICMR), ோநில அரசுகள் ேற்றும் 

உலக சுகாதார நிறுவைம்–இந்தியா ஆகியவற்றுக்கு இனடதயயாை கூட்டு முயற்சியாகும். 

2. ‘குற்றவியல் நனடமுனற (அனடயாளம்)’ ேதொதாவுடன் ததாடர்புனடய நடுவண் அனேச்ெகம் எது? 
அ. சட்டெ் ெற்றுெ் நீதித்துறற அறெச்சகெ் 

ஆ. உள்துறற அறெச்சகெ்  

இ. மெண்கள் ெற்றுெ் குழந்றதகள் தெெ்ெரட்டு அறெச்சகெ் 

ஈ. சமூக நீதி ெற்றுெ் அதிகரரெளித்தல் அறெச்சகெ் 

✓ விொரனைக் காவலர்கள் னகதிகளின் பதயாதேட்ரிக் விவரங்கனளச் தெகரிக்க உதவும் குற்றவியல் நனடமுனற 

(அனடயாளம்) ேதொதா, 2022–ஐ நடுவைரசு அறிவித்துள்ளது. இந்தச் ெட்டம், 2022 ஏப்ரலில் நாடாளுேன்றத்தால் 

நினறதவற்றப்பட்டது. ஒரு குற்றத்தின் விொரனையின்தபாது ஒரு நபரின் அளவீடுகள் அல்லது நிழற்படங்கனள 

ஆவைப்படுத்த உத்தரவிட இந்தச் ெட்டம் ஒரு நீதியரெருக்கு அதிகாரேளிக்கிறது. 

3. ெமூக பங்குச் ெந்னதக்காை விரிவாை கட்டனேப்னப தவளியிட்டுள்ள நிறுவைம் எது? 
அ. RBI 

ஆ. SEBI  

இ. NITI ஆதயரக் 

ஈ. நடுவண் நிதியறெச்சகெ் 

✓ இந்திய பங்குகள் ேற்றும் பரிவர்த்தனை வாரியோைது (SEBI) ெமூக பங்குச்ெந்னதக்காை விரிவாை கட்டனேப்னப 

தவளியிட்டுள்ளது. இது ஒரு இலாபதநாக்கற்ற நிறுவைத்திற்காை பதிவு ேற்றும் ஆவைங்கனள தவளிப்படுத்தல் 

ததனவகளுக்காை குனறந்தபட்ெத் ததனவகனளக் குறிப்பிடுகிறது. மூலதைச் ெந்னத ஒழுங்குமுனற அனேப்பாை 

SEBI, ெமூக பங்குச்ெந்னதக்காை விதிகனள ெமூக நிறுவைங்களுக்கு நிதி திரட்ட கூடுதல் வழினய வழங்குவதற்கு 

முன்ைதர அறிவித்திருந்தது. 

4. அண்னேயில் தவளியிடப்பட்ட SCALE தெயலி, கீழ்க்காணும் எந்தத் துனறயில் உள்ள ஊழியர்களுக்கு திறன் 

தேம்பாட்டுக்காை தீர்வுகனள வழங்குகிறது? 
அ. ஜவுளி 

ஆ. தரேியங்கி 

இ. ததரல்  

ஈ. ெிே்ேணுவியல் 
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✓ ததால் ததாழிற்துனறயின் தவனலவாய்ப்புத் ததனவகள், திறன்தேம்பாடு, கற்றல், ேதிப்பீடு ஆகியவற்றுக்கு ஓரிடத் 

ததர்வு வழங்கும் ததால் துனற ஊழியர்களுக்காை திறன் ேதிப்பீட்டு ொன்றிதழ் (SCALE (Skill Certification 

Assessment for Leather Employees)) தெயலினய தென்னையில் உள்ள CSIR– CLRI நிகழ்வில், நடுவண் கல்வி, 

திறன் தேம்பாடு ேற்றும் ததாழில்முனைதவார் துனற அனேச்ெர் தர்தேந்திர பிரதான் தவளியிட்டார். ததால் ததாழில் 

துனறயில் பயிற்சி தபறுதவாருக்கு வடிவனேத்தல் ேற்றும் தயாரித்தளிப்பதற்காக ததால் திறன் துனற கவுன்சில், 

இந்தச் தெயலினய உருவாக்கியுள்ளது. 

5. அண்னேய ஆசிய வளர்ச்சிக்கண்தைாட்டத்தின் புதுப்பிப்பின்படி, 2022–23–க்காை இந்தியாவின் தபாருளாதார 

வளர்ச்சிக் கணிப்பு என்ை? 

அ. 8.2% 

ஆ. 7.6% 

இ. 7.0%  

ஈ. 6.8% 

✓ ஆசிய வளர்ச்சி வங்கி (ADB) அண்னேயில் அதன் ஆசிய வளர்ச்சிக் கண்தைாட்டத்தின் தேம்பட்ட பதிப்னப 

தவளியிட்டது. அந்த அறிக்னகயின்படி, 2022–23–க்காை இந்தியாவின் தபாருளாதார வளர்ச்சிக் கணிப்பு ஏப்ரல் 

ோதத்தில் ேதிப்பிடப்பட்ட 7.5%இலிருந்து 7%ஆக குனறக்கப்பட்டுள்ளது. இந்தியாவின் பைவீக்கம் எதிர்பார்த்தனத 

விட நினலயாைதாக ோறியுள்ளது; தேலும், நாையக் தகாள்னகயாைது நுகர்தவாரின் வாங்கும் ஆற்றனல 

சினதக்கும் விதோக உள்ளது என்று அவ்வறிக்னக கூறுகிறது. 

6. எந்த நாட்டில் நடந்ததாகக் கூறப்படும் ேனித உரினேமீறல்கள் குறித்த அறிக்னகனய ஐக்கிய நாடுகள் (UN) அனவ 

தவளியிட்டுள்ளது? 
அ. இந்தியர 

ஆ. சீேர  

இ. அமெரிக்கர 

ஈ. ஆஸ்திதரலியர 

✓ சீைா தைது வடதேற்கு ஜின்ஜியாங் பிராந்தியத்தில் உய்குர் ேற்றும் பிற இசுலாமிய இை சிறுபான்னேயிைனர 

குறினவத்து ேனித உரினே மீறல்களில் ஈடுபட்டதாக ததரிவித்த ஐக்கிய நாடுகள் (UN) அனவயின் அறிக்னகக்கு 

பதிலளித்துள்ளது. பல்லாண்டுகளாக தெயல்பாட்டில் உள்ள இந்த அறிக்னக அண்னேயில்தான் தவளியிடப்பட்டது. 1 

மில்லியனுக்கும் அதிகோை சிறுபான்னே இை உறுப்பிைர்கள் ோற்று கல்வி நினலயங்களுக்கு வலுக்கட்டாயோக 

அனுப்பப்பட்டதாக அவ்வறிக்னக கூறுகிறது. 

7. அண்னேச் தெய்திகளில் இடம்தபற்ற, ‘ஜிக்யாொ 2.0’ என்ற நிகழ்வுடன் ததாடர்புனடய துனற எது? 
அ. நிதியியல் 

ஆ. அறிவியல் ெற்றுெ் மதரழில்நுட்ெெ்  

இ. விறளயரட்டு 

ஈ. இறச 

✓ ஜிக்யாொ 2.0 திட்டத்தின்கீழ், ‘புதுப்பிக்கத்தக்க எரிதபாருளுக்காை ஜிக்யாொ திட்டம்’ குவாலியரில் உள்ள சிந்தியா 

கன்யா வித்யாலயா பள்ளி ோைாக்கருக்காக தடராடூனில் அனேந்துள்ள CSIR–இந்திய தபட்தராலிய நிறுவைத்தில் 

தவற்றிகரோக ஏற்பாடு தெய்யப்பட்டது. உைவுக்குப் பயன்படாத தாவர எண்தைய்கள், பயன்படுத்தப்பட்ட ெனேயல் 

எண்தைய் & தநகிழிக்கழிவுகனள பல்தவறு வனகயாை எரிதபாருட்களாக பயன்படுத்துவதற்காக உருவாக்கப்பட்ட 

பல்தவறு ததாழில்நுட்பங்கனள தவளிக்தகாைர்வதத இந்தத் திட்டத்தின் முதன்னே தநாக்கோகும். 
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8. அண்னேயில், உள்நாட்டில் தயாரிக்கப்பட்ட ேதுவின் விற்பனைக்கு அனுேதி தந்த இந்திய ோநிலம் எது? 
அ. குஜரரத் 

ஆ. ெிதசரரெ்  

இ. ெஞ்சரெ் 

ஈ. சிக்கிெ் 

✓ மிதொரம் மாநில அனேச்ெரனவ உள்நாட்டில் வினளயும் திராட்னெனய ததறலாக பதப்படுத்தி ெந்னதயில் கட்டற்ற 

முனறயில் விற்க அனுேதி தந்துள்ளது. இயற்னக திராட்னெ முக்கியோக கிழக்கு மிதொரமில் உள்ள ொம்னப ேற்றும் 

ஹைாஹலான் பகுதிகளில் வளர்க்கப்படுகிறது. மிதொரம் ேது (தனட) வனரவு விதிகள், 2022 ஆைது ோநிலத்தில் 

கண்டிப்பாை முனறயில் அேல்படுத்தப்பட தவண்டும் என்று அம்ோநில முதலனேச்ெர் அறிவித்தார். 

9. கிொன் கடைட்னடனய (KCC) எண்ேேயோக்குவதற்காை தொதனைத் திட்டங்கனள, இந்திய ரிெர்வ் வங்கி, 

கீழ்க்காணும் எந்ததந்த ோநிலங்களில் தெயல்படுத்தவுள்ளது? 
அ. தெிழ்நரடு ெற்றுெ் தகரளர 

ஆ. ெத்திய ெிரததசெ் ெற்றுெ் உத்தர ெிரததசெ் 

இ. தெிழ்நரடு ெற்றுெ் ெத்திய ெிரததசெ்  

ஈ. ெத்திய ெிரததசெ் ெற்றுெ் தகரளர 

✓ கிொன் கடைட்னடகனள (KCC) எண்ேேயோக்குவதற்காை தொதனைத் திட்டங்கனள இந்திய ரிெர்வ் வங்கி (RBI) 

இம்ோதம் முதல் தமிழ்நாடு ேற்றும் ேத்தியபிரததெத்தின் ததர்ந்ததடுக்கப்பட்ட ோவட்டங்களில் தெயல்படுத்தும். இந்தத் 

திட்டத்னத ரிெர்வ் வங்கி புத்தாக்க னேயம் (RBIH) உருவாக்குகிறது. இது KCC அடிப்பனடயிலாை கடைளிப்னப 

மிகவும் திறனேயாைதாக்குவனத தநாக்கோகக் தகாண்டுள்ளது. தேலும் தெலவுகனளக் குனறப்பதன்மூலம் ஊர்ப் 

புற ேக்களினடதய கடதைாட்டத்னத இது தேம்படுத்துகிறது. 

10. இந்தியாவில் ததசிய ஆசிரியர் நாள் தகாண்டாடப்படுகிற தததி எது? 
அ. மசெ்டெ்ெர்.05  

ஆ. மசெ்டெ்ெர்.10 

இ. மசெ்டெ்ெர்.15 

ஈ. மசெ்டெ்ெர்.20 

✓ ஒவ்தவார் ஆண்டும் தெப்.5ஆம் தததி இந்தியா முழுவதும் ஆசிரியர் நாள் தகாண்டாடப்படுகிறது. இது, இந்தியாவின் 

முதல் குடியரசுத்துனைத்தனலவரும், இந்தியாவின் இரண்டாவது குடியரசுத்தனலவருோை டாக்டர் ெர்வபள்ளி 

இராதாகிருஷ்ைனின் பிறந்தநானளக் தகாண்டாடுகிறது. அவர், 1888ஆம் ஆண்டு தெப்டம்பர்.5ஆம் தததி பிறந்தார். 

ஆசிரியர் நாள் முதன்முதலில் 1962ஆம் ஆண்டு அனுெரிக்கப்பட்டது. உலக ஆசிரியர் நாள், ெர்வததெ ஆசிரியர் நாள் 

என்றும் அனழக்கப்படுகிறது; அது ஆண்டுததாறும் அக்.5 அன்று தகாண்டாடப்படுகிறது. 
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செய்தித்தாள் நடப்பு நிகழ்வுகள்  

1. தெப்.28 முதல் கம்தபாடியாவில் உலகத் திருக்குறள் ோநாடு 

கம்தபாடியா நாட்டில் தெப்.28 முதல் அக்.3ஆம் தததி வனர உலகத் திருக்குறள் ோநாடு நடக்கவிருக்கிறது. இந்த 

ோநாட்னடதயாட்டி, தெப்.29ஆம் தததி அங்தகார் நகரத்தில் திருவள்ளுவர் சினல திறக்கப்படுகிறது. கம்தபாடியா 

நாட்டின் தகேர் தோழியில் திருக்கு தவளியிடப்படுகிறது. 

 

2. இந்தியாவின் முதல் கடற்பசு பாதுகாப்பகம்: தமிழ்நாடு அரசு அறிவிக்னக 

இந்தியாவிதலதய முதல் கடற்பசு பாதுகாப்பகம், தமிழக கடற்கனரப் பகுதியில் (பாக் விரிகுடா) 448 ெதுர கிமீட்டரில் 

அனேயவுள்ளது. 

இதுததாடர்பாக தமிழ்நாடு அரசு தவளியிட்ட உத்தரவு: தமிழக கடதலாரப் பகுதிகளில் அழிந்துவரும் நினலயிலுள்ள, 

மிக அரிதாை கடற்பசு இைத்னதயும், அதன் கடல் வாழ்விடங்கனளயும் பாதுகாக்கும் தபாருட்டு, ேன்ைார் வனளகுடா, 

பாக் விரிகுடா பகுதியில் கடற்பசு பாதுகாப்பகம் அனேக்கப்படும் எை ெட்டப் தபரனவயில் அறிவிக்கப்பட்டது. இந்த 

அறிவிப்னபச் தெயல்படுத்தும் வனகயில், 448 ெதுர கிமீ பரப்பில் தஞ்ொவூர், புதுக்தகாட்னட ோவட்டங்களின் 

கடதலாரப் பகுதிகனள உள்ளடக்கிய பாக் விரிகுடாவில் கடற்பசு பாதுகாப்பகம் அறிவித்து தமிழ்நாடு அரசு 

அறிவிக்னக தெய்துள்ளது. 

கடற்பசுவின் சிறப்பு: உலகின் மிகப்தபரிய தாவர வனக கடல் பாலூட்டிகளாை கடற்பசுக்கள், கடற்புற்கனள உண்டு 

வளர்ந்து வருகின்றை. கடற்பசு, இைங்கனள பாதுகாப்பதைால், கடல் பகுதிகளுக்கு அடியில் உள்ள கடற்புற்கனள 

பாதுகாக்கவும், தேம்படுத்தவும், வளிேண்டல கார்பனை அதிகளவில் நினலப்படுத்தவும் உதவி தெய்கிறது. கடற்புல் 

படுனககள் வணிகரீதியாக ேதிப்புமிக்க பல மீன்கள் ேற்றும் கடல்வாழ் உயிரிைங்களுக்கு இைப்தபருக்கம் தெய்ய 

ஏதுவாகவும், உைவளிக்கும் இடோகவும் உள்ளது. 

பாக் விரிகுடானவதயாட்டிய கனரதயார ேக்கள் கடற்பசுக்கனள பாதுகாப்பதன் அவசியத்னதப் புரிந்துதகாண்டு, பல 

முனற மீன்பிடி வனலயில் சிக்கிய கடற்பசுக்கனள மீைவர்கள் தவற்றிகரோக கடலில் விட்டுள்ளைர். இனதப் 

பாராட்டி, தஞ்ொவூர், புதுக்தகாட்னட, இராேநாதபுரம் ோவட்டங்களில் அவர்களுக்கு அரசு ொர்பில் பாராட்டுச்ொன்றிதழ் 

அளிக்கப்பட்டுள்ளது. 

கடற்பசுக்கள் எண்ணிக்னக மிகவும் குனறந்துவருகின்றை. இப்தபாது சுோர் 240 கடற்பசுக்கள் ேட்டுதே இருப்பதாக 

ேதிப்பிடப்பட்டுள்ளது. அவற்றில் தபரும்பான்னேயாைனவ தமிழ்நாட்டின் கடற்கனரயில் காைப்படுகின்றை. 

எைதவ, கடற்பசுக்கள், அவற்றின் வாழ்விடத்னத அழிவிலிருந்து பாதுகாக்க உடைடித் ததனவ ஏற்பட்டுள்ளது. இந்த 

தநாக்கங்கனள நினறதவற்ற, பாக் விரிகுடாவில் கடற்பசு பாதுகாப்பகம் அனேத்து அறிவிக்னக தவளியிடப்பட்டுள்ளது. 

கட்டுப்பாடுகள் இல்னல: தமிழக அரசின் அறிவிக்னக மூலோக எந்ததவாரு புதிய கட்டுப்பாடுகள், நிபந்தனைகள் 

விதிக்கப்படப் தபாவதில்னல. கடற்பசு பாதுகாப்பகம் என்பது இந்தியாவிதலதய முதன்முதலாக அனேக்கப்படும் 

பாதுகாப்பகோகும். இதைால், தமிழ்நாட்டில் ேட்டுேல்லாேல், உலதகங்கிலும் உள்ள வை உயிரிை பாதுகாவலர்கள் 

அனைவரும் தபருனேதகாள்வர் என்று அரசின் உத்தரவில் ததரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. 
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