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1. எந்த மாநிலத்திற்கு, 2022ஆம் ஆண்டுக்கான, ‘ஆயுஷ்மான் உத்கிரிஷ்டா விருது’ வழங்கப்பட்டுள்ளது? 
அ. ஆந்திர பிரததசம் 

ஆ. உத்தர பிரததசம்  

இ. கர்நரடகர 

ஈ. ஹிமரச்சல பிரததசம் 

✓ சுகாதார வசதி பதிவவட்டில் பல்வவறு சுகாதார வசதிகளள வசர்த்ததற்காக உத்தர பிரவதச மாநிலத்திற்கு 2022ஆம் 

ஆண்டுக்கான, ‘ஆயுஷ்மான் உத்கிரிஷ்டா விருது’ வழங்கப்பட்டுள்ளது. வதசிய சுகாதார வசதி பதிவவட்டில் 28,728 

சுகாதார வசதிகள் வசர்க்கப்பட்டு நாட்டிவலவய சிறப்பாக சசயல்படும் மாநிலமாக அது திகழ்கிறது. கிட்டத்தட்ட 2 வகாடி 

ஆயுஷ்மான் பாரத் சுகாதார கணக்குகளுடன் ஆயுஷ்மான் பாரத் சுகாதார கணக்ளக (ABHA) உருவாக்குவதில் இது 

இரண்டாவது சிறந்த மாநிலமாக விளங்குகிறது. 

2. ஹிந்துஸ்தான் ஏவராநாட்டிக்ஸ் நிறுவனத்தின் (HAL) ஒருங்கிளணந்த கிளரவயாசெனிக் எஞ்சின் உற்பத்தி 

வசதி திறக்கப்பட்ட நகரம் எது? 
அ. திருவனந்தபுரம் 

ஆ. பபங்களூரு  

இ. சிம்லர 

ஈ. ஹஹதரரபரத் 

✓ சபங்களூருவில் ஹிந்துஸ்தான் ஏவராநாட்டிக்ஸ் நிறுவனத்தின் (HAL) ஒருங்கிளணந்த கிளரவயாசெனிக் எஞ்சின் 

உற்பத்தி வசதிளய இந்தியக்குடியரசுத்தளலவர் திசரௌபதி முர்மு திறந்து ளவத்தார். இந்திய ஏவுகலங்களுக்கான 

கிளரவயாசெனிக் (CE20) மற்றும் சசமி கிளரவயாசெனிக் (SE2000) எஞ்சின்களள தயாரிப்பதற்கான எழுபதுக்கும் 

வமற்பட்ட உயர்சதாழில்நுட்ப உபகரணங்கள் மற்றும் வசாதளன வசதிகள் இந்த வசதியில் இடம்சபற்றுள்ளன. 

கடந்த 2013ஆம் ஆண்டில், HALஇல் கிளரவயாசெனிக் எஞ்சின் சதாகுதிகளள உற்பத்தி சசய்வதற்கான வசதிளய 

அளமப்பதற்காக ISROஉடன் HAL ஒரு புரிந்துணர்வு ஒப்பந்தத்தில் ளகசயழுத்திட்டது. 

3. மாநிலத்தின், ‘பழங்குடியினரின் களலக்களஞ்சியத்ளத’ சவளியிட்டுள்ள மாநிலம் எது? 
அ. மத்திய பிரததசம் 

ஆ. ஜரர்கண்ட் 

இ. ஒடிஸர  

ஈ. தமற்கு வங்கம் 

✓ ஒடிஸா மாநிலத்தில், ‘பழங்குடியினரின் களலக்களஞ்சியத்ளத’ ஒடிஸா மாநில முதலளமச்சர் நவீன் பட்நாயக் 

சவளியிட்டார். இந்தக் களலக்களஞ்சியத்தின் ஐந்து சதாகுதிகள், பட்டியலினத்த ோர் (SC) மற்றும் பழங்குடியினர் 

ஆராய்ச்சி மற்றும் பயிற்சி நிறுவனம் (SCSTRTI) மற்றும் ஒடிஸா மாநில பழங்குடி அருங்காட்சியகம் ஆகியவற்றால் 

சவளியிடப்பட்டது. 3800 பக்கங்கள் மற்றும் 418 ஆய்வுக்கட்டுளரகளளக் சகாண்ட இத்திருத்தப்பட்ட சதாகுதிகளில், 

அளனத்து 62 பழங்குடி சமூகங்கள் மற்றும் 13 குறிப்பாக பாதிக்கப்படக்கூடிய பழங்குடி குழுக்களளப்பற்றி உள்ளது. 

இந்த நூல் கல்வியாளர்கள், ஆராய்ச்சியாளர்கள் மற்றும் சகாள்ளக வகுப்பாளர்களுக்கு ஒரு களஞ்சியமாக இருக்கும். 

4. அண்ளமயில், 2022 டிசம்பர் மாதம் வளர நீட்டிக்கப்பட்ட, ‘PMGKAY’ என்றால் என்ன? 
அ. உடல்நலக் கரப்பீட்டுத் திட்டம் ஆ. இலவச உணவு தரனியங்கள் திட்டம்  

இ. MSME மரனியத் திட்டம்  ஈ. இலவச LPG எரிவரயு உருளை திட்டம் 
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✓ வறுளமக்வகாட்டிற்குக் கீழுள்ள மக்களுக்கான (BPL) இலவச உணவு–தானியத் திட்டத்ளத 2022 டிசம்பர்.31 வளர 

வமலும் மூன்று மாதங்களுக்கு நீட்டிக்க நடுவணரசு முடிவுசசய்துள்ளது. இது பிரதம மந்திரி கரீப் கல்யாண் அன்ன 

வயாெனாவின் (PMGKAY) ஏழாம் கட்டமாகும். இதனால் நடுவணரசுக்கு கூடுதலாக `44,762 வகாடி சசலவாகும். 

5. இந்தியாவின் முதல் எண்ம கல்வியறிவுசபற்ற பஞ்சாயத்தான, ‘புல்லம்பாளற’ அளமந்துள்ள மாநிலம் எது? 

அ. தமிழ்நரடு 

ஆ. தகரளம்  

இ. பதலுங்கரனர 

ஈ. பஞ்சரப் 

✓ திருவனந்தபுரத்தில் உள்ள ‘புல்லம்பாளற’ என்னும் சிற்றூர் வகரளாவின் முதல் டிஜிட்டல் கல்வியறிவுசபற்ற கிராமப் 

பஞ்சாயத்தாக ஆனது. புல்லம்பாளறயில் உள்வளார் அளனவரும் முழு டிஜிட்டல் கல்வியறிளவப்சபற்றளத அடுத்து 

டிஜிட்டல் கல்வியறிவுசபற்ற நாட்டின் முதல் கிராமப்பஞ்சாயத்தாக அது ஆனது. அப்பஞ்சாயத்தில் உள்ள சமூகத்தின் 

மிகவும் பின்தங்கிய பிரிவினருக்கு டிஜிட்டல் கல்விளய வழங்குவதற்காக, ‘டிஜி புல்லம்பாளற’ திட்டம் 2021 ஆக.15 

அன்று சதாடங்கப்பட்டது. கல்லூரிகள், குடும்பஸ்ரீ பிரிவுகள் மற்றும் பிற சுயவுதவி குழுக்களின் தன்னார்வலர்களின் 

உதவியுடன் இது நடத்தப்பட்டது. 

6. 2022இல் வரும், உலக தற்சகாளலத் தடுப்பு நாளுக்கானக் கருப்சபாருள் என்ன? 
அ. பசப்டம்பர்.05 

ஆ. பசப்டம்பர்.10  

இ. பசப்டம்பர்.15 

ஈ. பசப்டம்பர்.20 

✓ உலக தற்சகாளல தடுப்பு நாள் சசப்.10 அன்று அனுசரிக்கப்படுகிறது. உலக நலவாழ்வு அளமப்பின் கூற்றுப்படி, ஓர் 

ஆண்டுக்கு 703,000 வபர் உலகம் முழுவதும் தங்கள் இன்னுயிளர மாய்த்துக்சகாள்வதாக மதிப்பிடப்பட்டுள்ளது. 

2021ஆம் ஆண்டு முதல் 2023ஆம் ஆண்டு வளரயிலான உலக தற்சகாளலத் தடுப்பு நாளுக்கான முப்சபரும் 

கருப்சபாருளாக, “Creating Hope through Action” என்பது வதர்ந்சதடுக்கப்பட்டுள்ளது. நிறுவனங்கள், அரசு மற்றும் 

சபாதுமக்களிளடவய தற்சகாளலகளளத் தடுப்பது குறித்த விழிப்புணர்ளவ ஏற்படுத்துவது இதன் வநாக்கமாகும். 

7. 2022ஆம் ஆண்டில் இரண்டாவது இந்தியா–ெப்பான் 2+2 வபச்சுவார்த்ளதளய நடத்தும் நகரம் எது? 
அ. புது தில்லி 

ஆ. தடரக்கிதயர  

இ. கரந்தி நகர் 

ஈ. ஒசரகர 

✓ இரண்டாவது இந்தியா–ெப்பான் 2+2 வபச்சுவார்த்ளதயானது அண்ளமயில் வடாக்கிவயாவில் நளடசபற்றது. இதில், 

பாதுகாப்புத்துளற அளமச்சர் இராஜ்நாத் சிங், சவளியுறவுத்துளற அளமச்சர் Dr செய்சங்கர் உள்ளிட்வடார் கலந்து 

சகாண்டனர். இரு நாடுகளின் இளறயாண்ளம மற்றும் பிராந்திய ஒருளமப்பாட்ளட மதிக்கும் அவதவவளளயில், 

இந்தியா–ெப்பான் உறவுகளள மிகவும் வலுவானதாக மாற்றுவதற்கான தங்கள் தீர்மானத்ளத இருதரப்பும் மீண்டும் 

உறுதிப்படுத்திக்சகாண்டன. 
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8. ‘Prevention and Management of Osteoarthritis’ என்பது சசப்.8 அன்று களடப்பிடிக்கப்பட்ட எந்த நாளின் கருப் 

சபாருளாகும்? 
அ. உலக ஆயுஷ் நரள் 

ஆ. உலக பிசிதயரபதரபி நரள்  

இ. உலக எலும்புநல நரள் 

ஈ. உலக எலும்பியல் நரள் 

✓ 1996ஆம் ஆண்டு சசப்.8ஆம் வததி முதன்முதலாக உலக பிசிவயாசதரபி நாள் அனுசரிக்கப்படுகிறது. கடந்த 1951ஆம் 

ஆண்டு இந்நாளில் உலக பிசிவயாசதரபி நிறுவப்பட்டது. இந்த நாள் பிசிவயாசதரபி சமூகங்களின் ஒற்றுளம மற்றும் 

கூட்டாண்ளமளய மதிக்கிறது. “Prevention & Management of Osteoarthritis” என்ற கருப்சபாருளின் அடிப்பளடயில் 

இந்த நாள் களடப்பிடிக்கப்பட்டது. 

9. மனித உரிளமகளுக்கான ஐநா உயரோளணயராக நியமிக்கப்பட்ட வவால்கர் டர்க் சார்ந்த நாடு எது? 
அ. துருக்கி 

ஆ. ஆஸ்திரியர 

இ. அபமரிக்கர  

ஈ. ஐக்கிய இரரச்சியம் 

✓ ஐக்கிய நாடுகள் அளவயின் மனித உரிளமகளுக்கான புதிய உயராளணயராக ஆஸ்திரிய தூதர் வவால்கர் டர்க் 

நியமிக்கப்படுவதற்கு ஐக்கிய நாடுகள் சபாதுச்சளப ஒப்புதல் அளித்துள்ளது. அவர் முன்னாள் உயர் ஆளணயர் 

ளமக்வகல் பச்சலட்டுக்குப் பதிலாக இப்பதவிக்கு வந்துள்ளார். வவால்கர் டர்க், மவலசியா, காங்வகா மக்களாட்சிக் 

குடியரசு, குளவத் உள்ளிட்ட பல்வவறு நாடுகளில் ஐநா அகதிகள் அளமப்பில் பணியாற்றியுள்ளார். 

10. மினிட்வமன் III என்ற கண்டம்விட்டு கண்டம் பாயும் ஏவுகளணளய பரிவசாதித்த நாடு எது? 
அ. ஜப்பரன் 

ஆ. அபமரிக்கர  

இ. இஸ்தரல் 

ஈ. பிரரன்ஸ் 

✓ கலிவபார்னியாவில் அமைந்துள்ள வாண்டன்சபர்க் விண்சவளிப்பளடத்தளத்திலிருந்து அசமரிக்க வான்பளடயின் 

ஆயுதவமந்தாத, ‘மினிட்வமன் III’ என்ற கண்டம் விட்டு கண்டம் பாயும் ஏவுகளணளயப் பரிவசாதளன சசய்தது. ICBM 

வசாதளன ஏவுதல் திட்டத்தின் வநாக்கம் அசமரிக்க அணுவாற்றல் பளடகளின் தயார்நிளலளய நிரூபிப்பதாகும். 
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செய்தித்தாள் நடப்பு நிகழ்வுகள்  

1. முப்பளடகளின் தளலளமத் தளபதியாக அனில் சசளஹான் நியமனம் 

முப்பளடகளின் தளலளமத்தளபதியாக சலப்டிசனன்ட் செனரல் அனில் சசௌஹான் நியமிக்கப்பட்டுள்ளார். வமலும், 

நாட்டின் இராணுவ விவகாரத்துளற சசயலாளராகவும் அனில் சசௌஹான் சபாறுப்பு வகிப்பார் எனவும் நடுவணரசு 

குறிப்பிட்டுள்ளது. 

இந்திய இராணுவத்தின் கிழக்குப் பிரிவுக்கு தளபதியாக இருந்த அனுபவம்சகாண்ட அனில் சசௌஹான், ெம்மு -

காஷ்மீர், வடகிழக்கு மாநிலங்களில் பதற்றமான சூழல்களில் திறம்பட பணியாற்றிய அனுபவம் சகாண்டவர். சுமார் 

40 ஆண்டுகள் வளர இராணுவத்தில் பணியாற்றி சலப்டிசனன்ட் செனரலாக அனில் சசௌஹான் ஓய்வுசபற்றவர். 

முப்பளடகளின் தளலளமத் தளபதியாக இருந்த பிபின் இராவத் நீலகிரியில் நடந்த சஹலிகாப்டர் விபத்தில் 

உயிரிழந்தளதத் சதாடர்ந்து தற்வபாது புதிய தளலளமத்தளபதி நியமிக்கப்பட்டுள்ளார். 

 

2. புதிய அட்டர்னி செனரல் ஆர் சவங்கடரமணி 

இந்தியாவின் புதிய அட்டர்னி செனரலாக மூத்த வழக்குளரஞர் ஆர் சவங்கடரமணி நியமிக்கப்பட்டுள்ளார். 

தற்வபாளதய அட்டர்னி செனரல் வக வக வவணுவகாபாலின் பதவிக்காலம் வரும் 30 அன்று நிளறவளடயவுள்ள 

நிளலயில், புதிய அட்டர்னி செனரலாக ஆர் சவங்கடரமணிளய நியமித்து குடியரசுத்தளலவர் திசரளபதி முர்மு 

உத்தரவிட்டார். இவர் பதவிவயற்கும் நாளிலிருந்து 3 ஆண்டுகளுக்கு நடுவணரசின் அட்டர்னி செனரலாக பதவி 

வகிப்பார். 

 

3. இளம் வல்லுநர்களுக்கான புத்தாய்வுத் திட்டம்: முதல்வர் சதாடக்கிளவத்தார் 

இளம் வல்லுநர்களுக்கான ஈராண்டு புத்தாய்வுத்திட்டத்திளன முதல்வர் முக ஸ்டாலின் இன்று சதாடக்கிளவத்தார். 

இதுகுறித்து தமிழ்நாடு அரசு சவளியிட்டுள்ள சசய்திக்குறிப்பு:  

தமிழ்நாடு அரசு தனது அளனத்துத் துளறகளிலும் சிறந்த நல்லாட்சிளய வழங்கிட பல்வவறு முன்முயற்சிகளள 

வமற்சகாண்டு வருகிறது. இந்த முயற்சியின் ஒருபகுதியாக, தமிழ்நாடு அரசு ஈராண்டுகால, “தமிழ்நாடு 

முதலளமச்சரின் புத்தாய்வுத்திட்டத்ளத (2022-2024)” அறிமுகப்படுத்தியுள்ளது. திறன்மிகு இளளஞர்களின் 

ஆற்றளலயும், திறளமளயயும் பயன்படுத்தி, நிர்வாகச்சசயல்முளறகளின் சசயல்திறளன வமம்படுத்தி, 

தமிழ்நாட்டில் உள்ள பல்வவறு திட்டங்கள் மற்றும் சகாள்ளககளின் வசளவ வழங்களல வமம்படுத்துவவத இந்தத் 

திட்டத்தின் வநாக்கமாகும். 

இப்புத்தாய்வுத் திட்டத்தின்கீழ், வதர்வு சசய்யப்பட்டு பயிற்சியில் கலந்துசகாள்ளும் இளம் வல்லுநர்களுக்கு இரண்டு 

ஆண்டுகளுக்கு மாதாந்திர உதவித்சதாளகயாக `65,000/- மற்றும் ஒதுக்கீடு சசய்யப்பட்ட பணிகளள 

வமற்சகாள்வதற்கான பயணச்சசலவு, ளகப்வபசி மற்றும் தரவு பயன்பாடுவபான்ற சசலவினத்திற்காக மாதம் 

`10,000/- கூடுதல் சதாளகயாக வழங்கப்படும். 

ஈராண்டு புத்தாய்வுத் திட்டத்ளத திருப்திகரமாக நிளறவுசசய்யும் வல்லுநர்களுக்கு, பாரதிதாசன் வமலாண்ளம 

கல்வி நிறுவனம் சபாதுக்சகாள்ளக மற்றும் வமலாண்ளமயில் முதுகளல சான்றிதழ் (Post Graduate Certificate in 

Public Policy and Management) வழங்கும். இதுதவிர, ஏற்கனவவ முதுகளல பட்டம் சபற்றவர்களுக்கு குளறந்தபட்ச 

தகுதித்வதளவகளள பூர்த்தி சசய்யும் வளகயில் பாரதிதாசன் வமலாண்ளம கல்வி நிறுவனத்தின்மூலம் முளனவர் 

பட்டப்படிப்பு வமற்சகாள்வதற்கு வாய்ப்பும் வழங்கப்படும். 
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4. சிறுவசமிப்புத் திட்டங்களுக்கான வட்டி விகிதம் அதிகரிப்பு 

நடப்பு 2022-23ஆம் நிதியாண்டின் மூன்றாவது காலாண்டில் மூத்த குடிமக்களுக்கான வசமிப்புத்திட்டம் உள்ளிட்ட 

சில சிறுவசமிப்புத்திட்டங்களுக்கான வட்டி விகிதத்ளத நடுவணரசு உயர்த்தியுள்ளது. நடப்பு நிதியாண்டுக்கான 

அக்வடாபர் முதல் டிசம்பர் வளரயிலான மூன்றாவது காலாண்டில் சிறுவசமிப்புத் திட்டங்களுக்கான வட்டி விகிதம் 

சதாடர்பான விவரங்களள நடுவண் நிதியளமச்சகம் சவளியிட்டது. 

அதன்படி, சில சிறுவசமிப்புத்திட்டங்களுக்கான வட்டி விகிதங்கள் அதிகரிக்கப்பட்டுள்ளன. மூத்த குடிமக்களுக்கான 

வசமிப்புத்திட்டத்துக்குரிய வட்டி விகிதம் 7.4 சதவீதத்தில் இருந்து 7.6 சதவீதமாக அதிகரிக்கப்பட்டுள்ளது. அஞ்சல் 

நிளலய 3 ஆண்டுகால ளவப்புத்சதாளகக்கான வட்டி விகிதம் 5.5 சதவீதத்திலிருந்து 5.8 சதவீதமாகவும், ஈராண்டு 

கால ளவப்புத்சதாளகக்கான வட்டி விகிதம் 5.5 சதவீதத்திலிருந்து 5.7 சதவீதமாகவும் உயர்த்தப்பட்டுள்ளது. 

வருங்கால ளவப்புநிதித்திட்டம் (7.1%), வதசிய வசமிப்புத்திட்டம் (6.8%), ஓராண்டு கால ளவப்புத்சதாளகத்திட்டம் (5.5 

சதவீதம்), சபண் குழந்ளதகளுக்கான வசமிப்புத்திட்டம் (7.6 சதவீதம்) ஆகியவற்றுக்கான வட்டி விகிதத்தில் எந்தவித 

மாற்றமும் சசய்யப்படவில்ளல. 

கடன் இலக்கு குளறப்பு: நடுவணரசின் வரி வருவாய் அதிகரித்துள்ள நிளலயில், நடப்பு நிதியாண்டில் கடன் 

வாங்குவதற்கான இலக்ளகச் சுமார் `10,000 வகாடி வளர அரசு குளறத்துள்ளது. அக்வடாபர் மாதம் முதல் மார்ச் 

வளரயிலான 2ஆவது அளரயாண்டில் சந்ளதயில் இருந்து `5.92 லட்சம் வகாடி கடன்சபறவுள்ளதாக நடுவணரசு 

அறிவித்துள்ளது. நடப்பு நிதியாண்டில் ஒட்டுசமாத்தமாக `14.31 இலட்சம் வகாடி கடன்சபறவுள்ளதாக பட்செட்டில் 

நடுவணரசு அறிவித்திருந்தது. அளத தற்வபாது `14.21 இலட்சம் வகாடியாக நடுவணரசு குளறத்துள்ளது. 

கடந்த 17ஆம் வததி வளர நடுவணரசின் வநரடி வரி வருவாய் 30 சதவீதம் அதிகரித்து `8.36 இலட்சம் வகாடியாக 

இருந்தது குறிப்பிடத்தக்கது. 
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