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1. எந்த மாநிலத்திற்கான புதிய கடற்கரை மண்டல மமலாண்ரம திட்டத்திற்கு நடுவண் சுற்றுச்சூழல் அரமச்சகம்
ஒப்புதல் அளித்துள்ளது?
அ. கேரளா
ஆ. ோ்நாடோ 
இ. கோவா
ஈ. மோராஷ்டிரா

✓ வனம், சுற்றுச்சூழல் மற்றும் காலநிரல மாற்ற அரமச்சகம் சமீபத்தில் கர்நாடகாவுக்கான புதிய கடமலாை மண்டல
மமலாண்ரம திட்டத்திற்கு ஒப்புதல் அளித்துள்ளது. கர்நாடகாவில் உள்ள மகால்ட்ஃபிஞ்ச் நகைத்தில் `3,800 மகாடி
மதிப்பிலான பல்மவறு பணிகளுக்கு பிைதமர் நமைந்திை மமாடி அடிக்கல் நாட்டினார். புதிய கடமலாை ஒழுங்குமுரற
மண்டல அறிவிப்பின்படி இந்தத் திட்டத்ரதத் தயாரித்து ஒப்புதல் பபற்ற பதன்னிந்தியாவின் முதல் மாநிலம் மற்றும்
நாட்டிமலமய இைண்டாவது மாநிலமாக கர்நாடகா உள்ளது.

2. 2022 மார்ச் நிலவைப்படி, நிதியரமச்சகத்தின் தைவுகளின்படி, இந்தியாவின் அயல்நாட்டுக்கடன் எவ்வளவு?
அ. $220 பில்லியன் அமமாிே்ே டாலா்ேள்
ஆ. $420 பில்லியன் அமமாிே்ே டாலா்ேள்
இ. $620 பில்லியன் அமமாிே்ே டாலா்ேள் 
ஈ. $820 பில்லியன் அமமாிே்ே டாலா்ேள்

✓ நடுவண் நிதியரமச்சகத்தின் பபாருளாதாை விவகாைங்களுக்கான துரறயின் பவளிநாட்டுக் கடன் நிர்வாகப்பிரிவு
இந்தியாவின் பவளிநாட்டுக் கடன் 2021–22 குறித்த 28ஆவது நிரலரம அறிக்ரகரய பவளியிட்டுள்ளது. 2021
மார்ச் இறுதியில், $573.7 பில்லியன் அபமரிக்க டாலைாக இருந்த இந்தியாவின் பவளிநாட்டுக்கடன், 2022 மார்ச்
இறுதியில் 8.2 சதவீதம் அதிகரித்து $620.7 பில்லியன் அபமரிக்கன் டாலர் ஆகியுள்ளது. உள்நாட்டு பமாத்த உற்பத்தி
விகிதத்தில் பவளிநாட்டுக்கடன் அளவு ஓைாண்டுக்கு முன் 21.2 சதவீதம் என்பதிலிருந்து கணிசமாக குரறந்து 2022
மார்ச் இறுதியில், 19.9 சதவீதம் ஆகியுள்ளது.

✓ அந்நிய பசலாவணி ரகயிருப்பு, விகிதத்தில் ஓைாண்டுக்கு முன் 100.6% என்பரதவிட, 2022 மார்ச் இறுதியில் 97.8
சதவீதம் என பவளிநாட்டுக்கடன் மலசாக குரறந்துள்ளது. நீண்டகால கடன் அளவு $499. 1 பில்லியன் அபமரிக்க
டாலர் என்றும், குறுகிய காலக்கடன் அளவு $121.7 பில்லியன் அபமரிக்க டாலர் என்றும் மதிப்பிடப்பட்டுள்ளது.

3.

இந்தியாவின் சலுரக நிதி திட்டத்தின்கீழ் கட்டப்பட்ட ரமத்ரீ சூப்பர் அனல்மின்திட்டத்தில் உற்பத்திரயத்
பதாடக்கிய நாடு எது?
அ. இலங்கே
ஆ. வங்ோளகேசம் 
இ. கநபாளம்
ஈ. மியான்மா்

✓ இந்தியப் பிைதமர் நமைந்திை மமாடி மற்றும் வங்கமதச பிைதமர் மேக் ஹசீனா ஆகிமயார் இரைந்து ரமத்ரீ சூப்பர்
அனல்மின் திட்டத்தின் அலகு–1–ஐ பதாடக்கி ரவத்தனர். இந்தத் திட்டம் இந்தியாவின் சலுரக நிதி திட்டத்தின்கீழ்
கட்டரமக்கப்படுகிறது. இது வங்காளமதசத்தின் மதசிய கட்டமைப்பிற்கு 1320 பமகாவாட்கரளக்பகாண்டுமசர்க்கும்.
நீர்வளம், இையில்மவ, அறிவியல் மற்றும் பதாழில்நுட்பம், விண்பவளி பதாழில்நுட்பம் உள்ளிட்ட 7 ஒப்பந்தங்கள்
இவ்விரு நாட்டு பிைதமர்களிரடமய பரிமாறிக்பகாள்ளப்பட்டன.
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4. இந்தியாவின் முதல் நாசியுள் பசலுத்தப்படும் பகாமைானா தடுப்பூசியான iNCOVACC–ஐ உருவாக்கிய நிறுவனம்
எது?
அ. பகயாோன்
ஆ. Dr மரட்டி ஆய்வேம்
இ. பாரே் பகயாமடே் 
ஈ. இந்ேிய சீரம் நிறுவனம்

✓ பதிபனட்டு வயதுக்கு மமற்பட்டவர்களுக்கு அவசைகால பயன்பாட்டிற்கான நாட்டின் முதல் நாசியுள் பசலுத்தப்படும்
COVID–19 தடுப்பூசிக்கு இந்திய தரலரம மருந்துக்கட்டுப்பாட்டு இயக்குநைகம் ஒப்புதல் அளித்துள்ளது. ‘iNCOVACC’
என்று பபயரிடப்பட்ட இத்தடுப்பூசி பாைத் பமயாபடக் நிறுவனத்தால் உருவாக்கப்பட்டது. இது, சீனாவின், ‘CanSino
Biologics’ தடுப்பூசிக்குப் பிறகு, ஓர் ஒழுங்குமுரற அனுமதிரயப் பபற்ற உலகின் இைண்டாவது தடுப்பூசி ஆகும்.
‘iNCOVACC’ என்பது சிம்பன்சி அடிமனாரவைஸ் பவக்டார்டு மறுசீைரமப்பு நாசியுள் பசலுத்தக்கூடிய தடுப்பூசி ஆகும்.

5. முடக்கச்

செயலிக்கு எதிரான சர்வமதச முரனவின் ஒருபகுதியான ரசபர் பாதுகாப்புப் பயிற்சிரய, இந்தியா,
எந்த நாட்டுடன் இரைந்து நடத்தியது?
அ. ஜப்பான்
ஆ. பிரான்ஸ
்
இ. இங்ேிலாந்து 
ஈ. ஆஸ
் ேிகரலியா

✓ இந்தியாவின் மதசிய பாதுகாப்பு கவுன்சில் பசயலகமும் (NSCS) இங்கிலாந்து (UK) அைசும் BAE அரமப்புகளுடன்
இரைந்து இருபத்தாறு நாடுகளுக்கு இரையபவளிப் பாதுகாப்புப் பயிற்சிரய பவற்றிகைமாக நடத்தின. மதசிய
இரையபவளிப் பாதுகாப்பு ஒருங்கிரைப்பாளர் (NCSC) தரலரமயில் இந்தியாவால் நடத்தப்படும் முடக்கச்
பசயலிக்கு எதிைான சர்வமதச பமன்பபாருள் முரனவு – பநகிழ்திறன்மிக்க பணிக்குழுவின் ஒருபகுதியாக இந்தப்
பயிற்சி நடத்தப்பட்டுள்ளது.

6. ‘மதசிய பபண் காவலர்கள் மாநாடு’ நரடபபறும் இடம் எது?
அ. புது ேில்லி
ஆ. லே்கனா 
இ. சிம்லா
ஈ. கமசூரு

✓ ஹிமாச்சல பிைமதச மாநில காவல்துரறயுடன் இரைந்து சிம்லாவில் உள்துரற அரமச்சகமும் காவல்துரற
ஆைாய்ச்சி மற்றும் வளர்ச்சிப் பணியகமும் (BPRD) இரைந்து இைண்டு நாள் நரடபபறும், ‘மதசிய பபண் காவலர்கள்
மாநாட்ரட’ ஏற்பாடு பசய்தது. இம்மாநாட்டில் பபண் காவலர்களின் சாதரனகள் மற்றும் அவர்கள் எதிர்பகாள்ளும்
சவால்கள் குறித்து விவாதிக்கப்படும். வளர்ந்துவரும் பதாழில்நுட்பங்கள் மற்றும் குற்றங்களின் அடிப்பரடயில் பபண்
காவலர்களின் புதிய பதவிகள் மற்றும் பபாறுப்புகள் குறித்தும் இதில் விவாதிக்கப்படும்.

7. INS

சுமமதாவின் பங்மகற்புடன் இந்தியா சமீபத்தில் எந்த நாட்டுடனான, ‘கடல்சார் கூட்டாண்ரம பயிற்சிரய
(MPX)’ நிரறவு பசய்தது?
அ. அமமாிே்ோ

ஆ. ஆஸ
் ேிகரலியா 

இ. பிரான்ஸ
்

ஈ. ஜப்பான்
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✓ இந்திய கடற்பரடக்கும் இைாயல் ஆஸ்திமைலிய கடற்பரடக்கும் இரடயிலான வலுவான பதாடர்புகள் மற்றும்
இயங்குநிரலரய மறுவுறுதிப்படுத்தும் பயிற்சியில் HMAS அன்சாக்குடன் INS சுமமதா பங்மகற்றது. INS சுமமதா
என்பது உள்நாட்டிமலமய தயாரிக்கப்பட்ட கடற்பரட கடல் மைாந்துக்கப்பல் ஆகும். ‘விடுதரல அமுதப்பபருவிழா’
பகாண்டாட்டங்களின் ஒருபகுதியாக அரனத்து கண்டங்களிலும், ‘மூவர்ைக்பகாடி’ரய ஏற்றி ரவப்பது இந்திய
கடற்பரடயின் முரனவின் ஒருபகுதியாகும்.

8. மிகநீண்ட வறட்சிரய எதிர்பகாண்டு வரும் இந்தியாவின் அண்ரட நாடு எது?
அ. மியான்மா்
ஆ. சீனா 
இ. இலங்கே
ஈ. கநபாளம்

✓ ஒரு மாதத்திறக்கும் மமல் வீசிவரும் பவப்ப அரல மற்றும் குரறந்த மரழப்பபாழிவு ஆகியரவ சீனாவில் நீண்ட
வறட்சிரய அந்த நாட்டின் மிகநீளமான ஆறான யாங்சியில் ஏற்படுத்தியுள்ளது. மடாங்டிங் மபான்ற ஏரிகளும் கிரள
ஆறுகளும் வறட்சியின் விரளவாக வற்றிப்மபாயுள்ளன. ஆற்றின் குரறந்த நீர்மட்டம் அப்பகுதியில் உள்ள நீர்மின்
உற்பத்தி நிரலயங்களின் உற்பத்தி பசய்யும் திறரனயும் குரறத்துள்ளது.

9. ‘உல்ச்சி ஃப்ரீடம் ஷீல்டு’ என்ற செயரில் இைாணுவப் பயிற்சிரய நடத்தும் நாடு எது?
அ. மேன் மோாியா 
ஆ. ஜப்பான்
இ. சீனா
ஈ. ரஷ்யா

✓ பதன்பகாரியாவும் அபமரிக்காவும் இமைந்து பதன்பகாரியாவில், ‘உல்ச்சி ஃப்ரீடம் ஷீல்ட்’ என்ற களப்பயிற்சிரய
மீண்டும் பதாடங்குவதன்மூலம் தங்களின் மிகப்பபரிய இைாணுவக் கூட்டணிரய மறுவுறுதி பசய்துள்ளன. இந்த
ஆண்டு மகாரடக்கால பயிற்சியானது பதன் பகாரிய அதிபர் யூன் சுக்–மயால் அவர்களால், ‘Ulchi Freedom Shield’
என அரழக்கப்பட்டது. ஒருங்கிரைந்த பயிற்சிகரள இயல்பாக்குவமத இந்தப் பயிற்சியின் மநாக்கமாகும்.

10. அண்ரமயில் பதாடங்கப்பட்ட, ‘சில்க் மார்க் கண்காட்சி’ நரடபபற்று வரும் இடம் எது?
அ. புது ேில்லி 
ஆ. மசன்கன
இ. முகசாாி
ஈ. ோஞ்சிபுரம்

✓ நடுவண் ஜவுளித்துரற இரையரமச்சர் தர்ேனா ஜர்மதாஷ் புது தில்லியில் சில்க் மார்க் கண்காட்சிரயத்
பதாடங்கி ரவத்தார். ஜவுளி அரமச்சகத்தின் நடுவண் பட்டு வாரியத்தின்கீழ் உள்ள இந்திய சில்க் மார்க் அரமப்பு
இந்தக் கண்காட்சிரய ஏற்பாடு பசய்துள்ளது. சில்க் மார்க் என்பது தைம் உறுதி பசய்யும் மலபிள் ஆகும்; இது தயாரிப்பு
ஆனது தூய இயற்ரகப் பட்டால் ஆனது என்பரத தீர்மானிக்க அைசாங்கத்தால் பதாடங்கப்பட்டது ஆகும்.

நடப்பு நிகழ்வுகள்
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செய்தித்தாள் நடப்பு நிகழ்வுகள்
1. உச்சநீதிமன்றத்தில் நடுவைைசின் வழக்குரைஞைாக இைாம்சங்கர் இைாஜா நியமனம்
உச்சநீதிமன்றத்தில் நடுவைைசின் தைப்பில் வழக்குரைஞைாக ஆஜைாக இைாஜபாரளயத்ரத மசர்ந்த இைாம் சங்கர்
இைாஜா நியமிக்கப்பட்டுள்ளார். நடுவைைசின் சட்டம், நீதித்துரற மற்றும் சட்ட விவகாைங்கள் துரற அரமச்சகம்
உச்சநீதிமன்றத்தில் நடுவைைசின் வழக்குரைஞைாக இைாம்சங்கர் இைாஜாரவ நியமித்து அைசாரை பவளியிட்டது.
இதில் அவைது பதவிக்காலம் 3 ஆண்டுகள் என்று குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது.

2. காரல சிற்றுண்டி திட்டம்: பசப். 15-இல் மதுரையில் பதாடக்கம்
காரல சிற்றுண்டி திட்டம் மதுரையில் வரும் 15-ஆம் மததி பதாடங்கப்படவுள்ளது. இந்தத் திட்டத்ரத மதுரையில்
உள்ள பள்ளிகளில் முதல்வர் மு க ஸ்டாலின் பதாடக்கிரவக்கிறார்.
தமிழகத்தில் மாநில அைசின் முழுரமயான நிதிரயக்பகாண்டு காரல உைவுத் திட்டம் பசயல்படுத்தப்படவுள்ளது.
1,545 அைசு பதாடக்கப் பள்ளிகரளச் மசர்ந்த ஒரு இலட்சத்து 14 ஆயிைத்து 95 மாைவ, மாைவிகளுக்கு காரல
சிற்றுண்டி வழங்கப்படவுள்ளது. இந்தத் திட்டத்துக்காக `33.56 மகாடி ஏற்பகனமவ ஒதுக்கீடு பசய்யப்பட்டுள்ளது.
அன்று பசன்ரன- இன்று மதுரை: பள்ளியில் உைவளிக்கும் திட்டம் பசன்ரனயில் ஒரு நூற்றாண்டுக்கு முன்மப,
முன்பமாழியப்பட்டு மாநகைாட்சி நிர்வாகத்தால் நிரறமவற்றப்பட்டது. அப்மபாரதய மாமன்றத்தின் தரலவைாக
இருந்த சர் பிட்டி தியாகைாயர் தரலரமயில் 1920-ஆம் ஆண்டு பசப்.16-இல் நிரறமவற்றப்பட்ட தீர்மானத்தின்
அடிப்பரடயில், இந்தியாவிமலமய முதன்முரறயாக, பசன்ரன ஆயிைம் விளக்கு மாநகைாட்சிப் பள்ளியில் மதிய
உைவுத்திட்டம் அறிமுகப்படுத்தப்பட்டது. இப்மபாது, நூறு ஆண்டுகளுக்குப் பிறகு அமத பசப்டம்பர் மாதத்தில் காரல
சிற்றுண்டி திட்டம், மதுரையில் பதாடங்கப்படவுள்ளது.

நடப்பு நிகழ்வுகள்
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ொடங்கப்பட்ட, ‘நி–க்ஷய் 2.0’ என்ற இமைய ளத்துடன் த ொடர்புமடய ந ொய் எது?

அ. புற்றுந ோய்
ஆ. கோசந ோய் 
இ. COVID–19
ஈ. இரத்த நசோகக

✓ இந்தியக்குடியரசுத் மைவர் திதரௌபதி முர்மு பிர ைர் கொசந ொய் (TB) முக்த் பொரத் அபியொன், ‘நி–க்ஷய் 2.0’ என்ற
இமைய ளத்ம த ொடங்கவுள்ளொர். டுவண் சுகொ ொரம் ைற்றும் குடும்ப ை அமைச்சகம் 2025ஆம் ஆண்டுக்குள்
கொசந ொமய ஒழிக்க இைக்கு நிர்ையித்துள்ளது. ‘நி–க்ஷய் 2.0’ என்பது கொசந ொயொல் பொதிக்கப்பட்டவர்களுக்கு
சமூக அளவிைொன ஆ ரமவ வழங்கும் ஒரு டிஜிட்டல் ளைொகும். இது கொசந ொயொளிகளின் சிகிச்மச விமளவுகமள
நைம்படுத்துவ ற்கொன கூடு ல் ஆ ரமவ வழங்குகிறது.

2. இளநிமை பட்டப்படிப்மப நிமறவு தசய்வ

ற்கொக ைொைவிகளுக்கு ைொ ந்ந ொறும் நிதியு வி வழங்கும், ‘புதுமைப்
தபண்’ என்ற திட்டத்ம த் த ொடங்கியுள்ள ைொநிைம் எது?
அ. தமிழ் ோடு 
ஆ. ஒடிஸோ
இ. கோ் ோடகோ
ஈ. ஆ ் திர பிரநதசம்

✓

மிழ் ொடு அரசொனது மூவலூர் இரொைொமிர் ம் அம்மையொர் உயர்கல்வி உறுதித் திட்டத்ம , ‘புதுமைப்தபண் திட்டம்’
என ைொற்றியமைத்துள்ளது. இளங்கமைப்பட்டம், பட்டயப்படிப்பு, ஐடிஐ அல்ைது நவறு ஏந னும் அங்கீகரிக்கப்பட்ட
படிப்மபத்த ொடருவ ற்கொக, ைொைவிகளுக்கு ைொ ந்ந ொறும் `1,000 உ வித்த ொமகமய இத்திட்டம் வழங்குகிறது.
அரசுப்பள்ளிகளில் ஆறொம் வகுப்பு மு ல் பன்னிரண்டொம் வகுப்பு வமர படித் ைொைவிகள் இந் நிதியு வி தபறத்
குதியுமடயவர்கள் ஆவர்.

3. பிர

ைர் கதி சக்தி திட்டத்திற்கு இரயில்நவ நிைத்ம நீண்டகொை குத் மகக்கு விடுவ ற்கொன தகொள்மகயின்படி,
நிை குத் மகயொனது எத் மன ஆண்டுகளுக்கு வழங்கப்படுகிறது?
அ. 10
ஆ. 15
இ. 25
ஈ. 35 

✓ பிர ைரின் கதிசக்தி கட்டமைப்பு அைைொக்கத்திற்கொக இரயில்நவக்கு தசொந் ைொன நிைத்ம நீண்டகொை குத் மகக்கு
அளிப்ப ற்கொன தகொள்மகக்கு பிர ைர் மைமையிைொன டுவண் அமைச்சரமவ ஒப்பு ல் அளித்துள்ளது.

✓ இ ன்மூைம், இரயில்நவயின் சரக்குப் நபொக்குவரத்து அதிகரித்து அ ன்மூைம் த ொழிற்துமறயின் சரக்குப்
நபொக்குவரத்திற்கொன தசைவும் குமறயும்; இரயில்நவக்கு அதிக வருவொய் கிமடக்கும். இக்தகொள்மகயின்மூைம் 1.2
இைட்சம் நபருக்கு நவமைவொய்ப்பு கிமடக்கும். பிர ைரின் கதிசக்தி திட்டத்தின்கீழ் அடுத் 5 ஆண்டுகளில் 300
சரக்குப் நபொக்குவரத்து முமனயங்கள் அமைக்கப்படும். நிைத்தின் சந்ம ைதிப்பில், ஆண்டுக்கு 1.5 ச வீ வட்டியில்,
35 ஆண்டுகள் வமர சரக்குப் நபொக்குவரத்து டவடிக்மககளுக்கொக ரயில்நவ நிைங்கள் நீண்டகொை குத் மகக்கு
அளிக்கப்படவுள்ளன.

நடப்பு நிகழ்வுகள்
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ொள்’ என்று தகொண்டொடுகிற ைொநிைம் எது?

அ. பீகோோ்
ஆ. அஸ
் ஸோம்
் ட் 
இ. உத்தரகோண
ஈ. சிக்கிம்

✓ இையைமையின் சுற்றுச்சூழமையும் பிரொந்தியத்ம யும் பொதுகொக்கும் ந ொக்கத்துடன் உத் ரகொண்ட் ைொநிைத்தில்
ஒவ்நவொர் ஆண்டும் தசப்டம்பர்.9ஆம் ந தி, ‘இையைமை தவற்றி ொள்’ தகொண்டொடப்படுகிறது. இது கடந் , 2015ஆம்
ஆண்டில், உத் ரகொண்டின் அப்நபொம ய மு ல்வரொல் அதிகொரப்பூர்வைொக இையைமை ொளொக அறிவிக்கப்பட்டது.
கடந் 2014ஆம் ஆண்டில், அப்நபொம ய மு ைமைச்சர் ஹரிஷ் இரொவத், இையைமை சுற்றுச்சூழல் அமைப்புகமளப்
பொதுகொப்ப ற்கொன தசய்திமயப்பரப்புவ ற்கொக ைொநிைம் முழுவதும் தசப்.9ஆம் ந திமய ‘இையைமை தவற்றி ொள்’
என்று அதிகொரப்பூர்வைொக அறிவித் ொர்.

5. நைக்னஸ் கொர்ல்சனுக்கு எதிரொக

னது தேொழிற்முயை வொழ்வில் த ொடர்ச்சியொக மூன்றொவது தவற்றிமயப் பதிவு

தசய் இந்திய தசஸ் வீரர் யொர்?
அ. குநகஷ் D
ஆ. பிரக்ஞோன ் தோ R 
இ. விதித் குஜரோத்தி
ஈ. ிஹோல் சோின்

✓ 17 வய ொன இந்திய சதுரங்க வீரர் R பிரக்ஞொனந் ொ னது தேொழிற்முயை வொழ்வில் ொர்நவ தசஸ் வீரர் நைக்னஸ்
கொர்ல்சனுக்கு எதிரொக த ொடர்ந்து மூன்றொவது தவற்றிமயப் பதிவுதசய் ொர். FTX கிரிப்நடொ நகொப்மபயில் னது
இறுதிப்நபொட்டியில் ஐந்து முமற உைக தசஸ் சொம்பியனொன நைக்னஸ் கொர்ல்சமன பிரக்ஞொனந் ொ வீழ்த்தினொர்.
இருந் ொலும், 7 சுற்றுகள் முடிவில் நைக்னஸ் கொர்ல்சன் 16 புள்ளிகளுடன் மு லிடம் பிடித் ொர். பிரக்ஞொனந் ொ 15
புள்ளிகளுடன் 2ஆவது இடத்ம ப் பிடித் ொர்.

6. புவிசொர் குறியீடு தபற்ற, ‘மிதிைொ ைக்கொனொ’ பயிரிடப்படுகிற ைொநிைம் எது?
அ. ஆ ் திரப் பிரநதசம்
ஆ. பீகோோ் 
இ. கோ் ோடகோ
ஈ. நமற்கு வங்கம்

✓ விவசொயிகள் ங்கள் விமளதபொருட்களுக்கு அதிகபட்ச விமைமயப்தபற உ வும் வமகயில், அரசொங்கம் சமீபத்தில்
‘மிதிைொ ைக்கொனொ’வுக்கு புவிசொர் குறியீட்யை வழங்கியுள்ளது. இ ன் ொவரவியல் தபயர், ‘Euryale Ferox Salisb’
ஆகும். இது ஒரு சிறப்பு வமக நீர்வொழ் ொைமரப்தபொரி ஆகும். ‘மிதிைொ ைக்கொனொ’ பீகொரின் மிதிைொ பகுதியிலும்
ந பொளத்தின் சிை பகுதிகளிலும் பயிரிடப்படுகிறது. பொகல்பூரின் ஜர் ொலு ைொம்பழம், க ர்னி ொன் (அரிசி), வொடொவின்
ைொகொய் பொன் ைற்றும் முசொபர்பூரின் ஷொஹி லிச்சிக்குப் பிறகு புவிசொர் குறியீடு தெறும் பீகொமரச் சொர்ந் ஐந் ொவது
தபொருள் இதுவொகும்.

7. UN இயைை ஆளுயை ைருத்துக்ைள

மைமைத்துவ அரங்கிற்கு நியமிக்கப்பட்டுள்ள இந்தியர் யொர்?

அ. அல்நகஷ் குமோோ் சோ்மோ 

ஆ.

இ. K V கோமத்

ஈ. கிோிஸ
் நகோபோலகிருஷ்ணன்

நடப்பு நிகழ்வுகள்
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✓ ஐ ொ தபொதுச்தசயைர் அன்நடொனிநயொ குட்தடதரஸ், இந்திய மூத் அதிகொரி அல்நகஷ் குைொர் சர்ைொமவ இமைய
ஆளுமை ைருத்துக்ைளத்தின் மைமைத்துவ குழுவில் நசர்த்துள்ளொர். உைதகங்கிலும் இருந்து ந ர்ந்த டுக்கப்பட்ட
10 புகழ்தபற்ற டிஜிட்டல் ஆளுமை நிபுைர்களில் அவரும் ஒருவர். அவர் ரொஜஸ் ொமன நசர்ந் 1990 நபட்ச் ஐஏஎஸ்
அதிகொரியும் அமைச்சரமவ தசயைகத்தில் முன்னொள் தசயைொளரொகவும் உள்ளொர். அவர் இ ற்கு முன்னர் UNDPஇல்
கர்ப்புற நைம்பொடு ைற்றும் வறுமை ஒழிப்புக்கொன ந சிய திட்ட இயக்கு ரொக பணியொற்றியுள்ளொர்.

8. ந

சிய குடும்பநல கைக்தகடுப்பு 2019–21’இன்படி, இந்தியொவில் பிறப்பின் நபொ ொன பொலின விகி ம் என்ன?

அ. 110
ஆ. 108 
இ. 105
ஈ. 101

✓ பியூ ஆரொய்ச்சி மையத்தின் சமீபத்திய ஆய்வின்படி, இந்தியொவில் பிறக்கும்நபொது நிைவும் பொலின விகி ம், ஒவ்தவொரு
100 ஆண் குழந்ம களுக்கும் பிறக்கும் தபண் குழந்ம களின் எண்ணிக்மக, சற்று சீரொக உள்ளது. 2015–16இல்
100 தபண் குழந்ம களுக்கு 109 ஆண் குழந்ம களொக இருந் பொலின விகி ம், 2019–21இல் 100 தபண்
குழந்ம களுக்கு 108 ஆண் குழந்ம களொக குமறந்துள்ளது என்று ந சிய குடும்ப சுகொ ொர கைக்தகடுப்பு 2019–
21இன் ரவு கொட்டுகிறது. இந்தியொவில், ‘கொைொைல் நபொகும்’ தபண் குழந்ம களின் சரொசரி ஆண்டு எண்ணிக்மக
2010இல் இருந் சுைொர் 4.8 இைட்சத்திலிருந்து 2019இல் 4.1 இைட்சைொகக் குமறந்துள்ளது.

9. ஆசியொவின் மிகப்தபரிய அமுக்கப்பட்ட உயிரிவொயு ஆமை த

ொடங்கப்பட்டுள்ள ைொநிைம்/UT எது?

அ. பஞ்சோப் 
ஆ. நகரளோ
இ. சத்தீ ஸ
் கோ்
ஈ. ஆ ் திர பிரநதசம்

✓ பஞ்சொபின் சங்ரூர் ைொவட்டத்தில் உள்ள ஆசியொவின் மிகப்தபரிய அமுக்கப்பட்ட உயிரிவொயு ஆமையொனது சமீபத்தில்
அ ன் வணிக ரீதியிைொன உற்பத்திமயத் த ொடங்கியது. இந்திய எண்தைய் நிறுவன விற்பமன நிமையத்திற்கு
இந் உயிரி வொயு விநிநயொகம் தசய்யப்படுகிறது. எரித் மைத் டுக்கும் ந ொக்நகொடு பஞ்சொப் ஆற்றல் நைம்பொட்டு
நிறுவனைொனது 42 கூடு ல் அமுக்கப்பட்ட உயிரிவொயு திட்டங்கமள த ல் மவக்நகொல் ைற்றும் பிற விவசொய
மீ ங்கமள அடிப்பமடயொகக் தகொண்டு யொரிக்கவுள்ளது.

10. உைகளொவிய AI உச்சிைொ

ொட்மட டத்தும் ொடு எது?

அ. ஆஸ
் திநரலியோ
ஆ. சவூதி அநரபியோ 
இ. பிரோன்ஸ
்
ஈ. ஸ
் பபயின்

✓ சவூதி அநரபியொவொனது இந்

ஆண்டு (2022) தசப்டம்பரில் உைகளொவிய AI உச்சிைொ ொட்டின் இரண்டொவது
பதிப்மப, “ைனி குைத்தின் ன்மைக்கொன தசயற்மக நுண்ைறிவு” என்ற கருப்தபொருளின்கீழ் ஏற்பொடு தசய்ய
உள்ளது. நைக்ைவிருக்கும் இந் நிகழ்வில் உைதகங்கிலும் உள்ள அரசு நிறுவனங்கள் ைற்றும் முக்கிய த ொழில்நுட்ப
நிறுவனங்களின் வல்லு ர்கள் பங்நகற்பொர்கள் என எதிர்பொர்க்கப்படுகிறது. ற்நபொது ைக்கு முன்னிருக்கும்
சவொல்களுக்குத் தீர்வு கொண்பது ைற்றும் AI த ொழில்நுட்பங்களின் பயன்பொட்மட அதிகப்படுத்துவதுநபொன்ற பல்நவறு
மைப்புகளில் இ ன் சையம் விவொ ம் மடதபறும்.

நடப்பு நிகழ்வுகள்

3

விண்மீன்.காம்

2022

செப்டம்பர்

09

செய்தித்தாள் நடப்பு நிகழ்வுகள்
1. நியூசிைொந்துக்கொன புதிய இந்தியத் தூ ர் நியைனம்
நியூசிைொந்து ொட்டுக்கொன புதிய இந்தியத்தூ ரொக, தவளியுறவுப்பணி மூத் அதிகொரி நீத் ொ பூஷண் நியைனம்
தசய்யப்பட்டொர். கடந் 1994-ஆம் ஆண்டு பிரிவு இந்திய தவளியுறவுப்பணி அதிகொரியொன இவர், ற்நபொது
தவளியுறவு அமைச்கத்தின் ைத்திய ஐநரொப்பிய ொடுகளுக்கொன கூடு ல் தசயைொளரொக உள்ளொர்.
நியூசிைொந்துக்கொன இந்தியத்தூ ரொக இருந் முக்ந ஷ் பர்ந சிக்கு ப வி உயர்வு வழங்கப்பட்டு, G20 கூட்டமைப்புக்
-கொன இந்திய தசயைகத்தின் மைமைப் தபொறுப்பில் நியமிக்கப்பட்டொர். இம யடுத்து, நியூசிைொந்துக்கொன இந்தியத்
தூ ரொக நீத் ொ பூஷண் நியமிக்கப்பட்டுள்ளொர். இவர், வங்கந ச மை கர் டொக்கொவில் உள்ள இந்திய தூ ரகத்தின்
பத்திரிமக, கைொசொரம், கவல் பிரிவு மைவரொகப் பணியொற்றியவர். இந நபொல், தஜர்ைனியில் உள்ள இந்தியத்
தூ ரகத்தின் தபொருளொ ொர ைற்றும் வர்த் கப் பிரிவுக்கும் மைமை ொங்கியவர் என்பது குறிப்பிடத் க்கது.

நடப்பு நிகழ்வுகள்
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1. UNDPஇன் 2021ஆம் ஆண்டுக்கான மனித வளர்ச்சிக்குறியீட்டில் இந்தியா அடைந்துள்ள தரநிடை என்ன?
அ. 121
ஆ. 125
இ. 129
ஈ. 132 

✓ 2021ஆம் ஆண்டுக்கான மனித வளர்ச்சிக்குறியீட்டில் (HDI) 191 நாடுகள் மற்றும் பிராந்தியங்களில் இந்தியா 132ஆவது
இைத்டதப்பிடித்துள்ளது. ஐக்கிய நாடுகளின் வளர்ச்சித் திட்ைத்தின் (UNDP) அறிக்டகயின்படி, ஆயுட்காைம்
வீழ்ச்சியடைவதால், நாட்டின் செயல்திறன் அதன் முந்டதய நிடையிலிருந்து ெற்றற ெரிந்துள்ளது. கைந்த 2020ஆம்
ஆண்டின் அறிக்டகயில், 189 நாடுகள் மற்றும் பிரறதெங்களில் இந்தியா 131ஆவது இைத்தில் இருந்தது.

2. அண்டமயில், ‘டைமண்ட் லீக் ொம்பியன்’ ஆன இந்திய விடளயாட்டு வீரர்/வீராங்கடன யார்?
அ. P V சிந்து
ஆ. நீ ரஜ் சசோப்ரோ 
இ. H S பிரணோய்
ஈ. ஹிமோ தோஸ
்

✓ நீரஜ் றொப்ரா 88.44 மீ தூரத்துக்கு ஈட்டியெறிந்து, இந்தியாவிலிருந்து ‘டைமண்ட் றகாப்டபடய’ சவல்லும் முதல்
வீரர் என்ற வரைாற்றுச்ொதடனடயப் படைத்தார். நீரஜ் றொப்ரா இதற்கு முன், 89.08 மீட்ைர் தூரம் ஈட்டிசயறிந்து
‘சைாறென் டைமண்ட்’ லீக்டக சவன்றிருந்தார். ஜூடை மாதம் நைந்த உைக ொம்பியன்ஷிப் றபாட்டியில், அவர்,
89.30 மீட்ைர் தூரம் ஈட்டிசயறிந்து வரைாற்றுச் சிறப்புமிக்க சவள்ளிப்பதக்கத்டத சவன்றார்.

3. 2022ஆம் ஆண்டிற்கான பார்ச்சூன் இந்தியாவின், ‘இந்தியாவின் செல்வந்தர்கள்’ பட்டியலில் முதல் இைத்டதப்
பிடித்த வணிகர் யார்?
அ. முசேஷ் அம்போனி
ஆ. கேௌதம் அதோனி 
இ. சசரஸ
் பூனோவோலோ
ஈ. ஆதி சேோத்கரஜ்

✓ பார்ச்சூன் இந்தியாவின் 2022ஆம் ஆண்டிற்கான, ‘இந்தியச் செல்வந்தர்கள்’ பட்டியலின்படி, சகௌதம் அதானி
`10.29 டிரில்லியன் சொத்துக்களுைன் முதலிைத்தில் உள்ளார். இந்தியாவில் உள்ள 142 பில்லியனர்களின் சொத்து
மதிப்பு $832 பில்லியன் அசமரிக்க ைாைர்கள் (`66.36 டிரில்லியன்) ஆகும். ஃறபார்ப்ஸ் பத்திரிக்டகயின் நிகழ்றநர
பில்லியனர்கள் பட்டியலின்படி, ஆசியாவின் மிகப்சபரிய பணக்காரரான சகௌதம் அதானி அண்டமயில் அறமொன்
நிறுவனர் சஜஃப் சபறொடை விஞ்சி உைகின் மூன்றாவது சபருஞ்செல்வந்தர் ஆனார்.

4.

‘குடியிருப்புப் பாதுகாப்பு மற்றும் பாதுகாப்புச் ெட்ைம்’ என்ற பல்றநாக்கு இடணயதளத்டதத் சதாைங்கியுள்ள
மாநிைம் எது?
அ. சமற்கு வங்ேோளம்
ஆ. சமேோலயோ 
இ. சிே்ேிம்
ஈ. ஒடிஸோ

நடப்பு நிகழ்வுகள்
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✓ றமகாையா மாநிை அரசு, “றமகாையா குடியிருப்பாளர்கள் பாதுகாப்பு மற்றும் பாதுகாப்புச் ெட்ைம்” என்ற பல்றநாக்கு
இடணயதளத்டத அறிமுகப்படுத்தியது. இந்த டிஜிட்ைல் மயமாக்கல் செயல்முடறயானது றமகாையா முழுவதும்
ஆறாயிரத்துக்கும் றமற்பட்ை கிராமங்கள் மற்றும் உள்ளாட்சிகடள இந்த இடணயதள அடமப்புைன் இடணக்கும்.
இது குடியிருப்பாளர்களின் பாதுகாப்டப உறுதிசெய்வடத றநாக்கமாகக்சகாண்டுள்ளது. றமலும், பல்றவறு அரொங்க
றெடவகடள சிறப்பாக வழங்குவதற்காக உளவுத்துடறயின் தகவல்கடளயும் இது பயன்படுத்துகிறது.

5. நாட்டின் முதல், ‘கல்வி நகரத்டத’ உருவாக்கவுள்ள மாநிைம்/UT எது?
அ. சேரளோ
ஆ. ேோ்நோடேோ
இ. பஞ்சோப்
ஈ. உத்தர பிரசதசம் 

✓ உத்தரபிரறதெ மாநிைத்தில், ‘கல்வி நகரத்டத’ உருவாக்கவுள்ளதாக அம்மாநிை அரசு அறிவிப்பு செய்துள்ளது. இந்த
நைவடிக்டக இடளறயார்க்கு உயர்தர கல்விடய வழங்குவறதாடு, ஒறர இைத்தில் பைவிதமான சதாழிற்முடற
திறன்களுைன் அவர்கடள சித்தப்படுத்துகிறது. மாணவர்கள் மற்றும் ஆசிரியர்களுக்கு தங்குமிைம் மற்றும் இதர
வெதிகடளயும் இந்தக் ‘கல்வி நகரம்’ வழங்கும்.

6. எந்த மாநிைம்/UTஇல், ஆசியாவின் மிகப்சபரிய தனியார் மருத்துவமடனடய பிரதமர் திறந்து டவத்தார்?
அ. ஆந்திரப் பிரசதசம்
ஆ. ஹோியோனோ 
இ. ேோ்நோடேோ
ஈ. சமற்கு வங்ேம்

✓ ஹரியானா மாநிைம் பரிதாபாத்தில் அடமந்துள்ள அமிர்தா மருத்துவமடனடய பிரதமர் நறரந்திர றமாடி திறந்து
டவத்தார். இது மாதா அமிர்தானந்தமயி மைத்தின் நிதியுதவியுைன் ஆறாண்டு காைத்தில் கட்டி முடிக்கப்பட்டுள்ளது.
81 சிறப்புத்துவங்கடளக் சகாண்ை இந்த மருத்துவமடன, இந்தியா மற்றும் ஆசியாவிறைறய மிகப்சபரிய தனியார்
மருத்துவமடன என்ற சிறப்டப சகாண்டுள்ளது. இது ஒரு பிரத்றயக ஏழு–அடுக்கு ஆராய்ச்சித்சதாகுதி மற்றும்
எட்டுச் சிறப்பு டமயங்கடளத் தன்னகத்றத சகாண்டுள்ளது.

7. ‘டெலிட்ைால்’

என்ற ெர்க்கடர மாற்றீட்டை உற்பத்தி செய்வதற்கான சநாதித்தல் முடறடய உருவாக்கியுள்ள

நிறுவனம் எது?
அ. IISc கபங்ேளூரு
ஆ. ஐஐடி கேௌேோத்தி 
இ. ஐஐடி கமட்ரோஸ
்
ஈ. NIT வரங்ேல்

✓ ஐஐடி சகௌகாத்தியெச் சார்ந்த ஆராய்ச்சியாளர்கள் மீசயாலி உதவியுைனான சநாதித்தல் முடறடய உருவாக்கி
‘டெலிட்ைால்’ என்ற ெர்க்கடர மாற்றீட்டை உருவாக்கியுள்ளனர். கரும்புகடள பிழிந்த பின் எஞ்சியிருக்கும் கரும்புச்
ெக்டகயிலிருந்து இது உருவாக்கப்படுகிறது. இந்தத் தயாரிப்பு இரொயன சதாகுப்பு முடறகளின் வரம்புகள் மற்றும்
பாரம்பரிய சநாதித்தல் முடறயுைன் சதாைர்புடைய றநர தாமதங்கடளயும் ெமாளிக்கிறது. இது நீரழிவு எதிர்ப்பு மற்றும்
உைற்பருமன் எதிர்ப்பு விடளவுகடளயும் தன்னகத்றத சகாண்டுள்ளது.
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8. தனது, ‘பாதணிகள் மற்றும் றதால் சபாருட்கள் சகாள்டக – 2022’ஐ சவளியிட்டுள்ள மாநிைம் எது?
அ. தமிழ்நோடு 
ஆ. சமற்கு வங்ேோளம்
இ. ஒடிஸோ
ஈ. ேோ்நோடேோ

✓ தமிழ்நாடு தனது, ‘பாதணிகள் மற்றும் றதால் தயாரிப்புக்சகாள்டக – 2022’ஐ பாதணி மற்றும் றதால் சதாழிற்துடற
மாநாட்டில் அறிமுகப்படுத்தியுள்ளது. றதசிய றதால் சதாழிற்துடற உற்பத்தியில் 26 ெதவீதமும், ஏற்றுமதியில் 48
ெதவீதமும் தமிழ்நாட்டின் பங்காகும். இக்சகாள்டகயானது பாதணி மற்றும் றதால் சபாருட்கள் (FLP) உற்பத்திக்கான
சிறப்புப் சபாதிடயயும் FLP வடிவடமப்பு அரங்குகளுக்கான ஊக்கத்சதாடகடயயும் வழங்கும். மாண்புமிகு
தமிழ்நாடு முதைடமச்ெர் மு க ஸ்ைாலின், இராணிப்றபட்டையில், `400 றகாடி மதிப்பிைான பிரம்மாண்ை பாதணி
உற்பத்திப் பூங்காவிற்கு அடிக்கல் நாட்டினார்.

9. ெமீபத்தில் சவளியிைப்பட்ை, “New India: Selected Writings 2014–19” என்பது கீழ்க்காணும் எந்தத் தடைவருடைய
கட்டுடரகளின் சதாகுப்பு நூைாகும்?
அ. சுஷ்மோ சுவரோஜ்
் கஜட்லி 
ஆ. அருண
இ. மசனோேோ் போோிே்ேோ்
ஈ. அடல் பிஹோோி வோஜ்போய்

✓ இந்திொவின் முன்னாள் துடணக்குடியரசுத்தடைவர் சவங்டகயா, “New India: Selected Writings 2014–19” என்ற
நூடை சவளியிட்ைார். 2014 முதல் 2019 வடர இந்திய அரசின் நிதி மற்றும் சபருநிறுவன விவகாரங்கள்
அடமச்ெராக பணியாற்றிய அருண் சஜட்லி எழுதிய கட்டுடரகள் இந்நூலில் இைம்சபற்றுள்ளன. இந்த நூல், அருண்
சஜட்லியின் மூன்றாவது நிடனவு நாளின்றபாது சவளியிைப்பட்ைது.

10. அகதிகடள

வரறவற்கும் முடனவுகடள அங்கீகரிக்கும் வடகயில், 2022ஆம் ஆண்டுக்கான UNESCOஇன்
அடமதிப்பரிடெப் சபற்றவர் யார்?
அ. சஜோ பிடன்
ஆ. நசரந்திர சமோடி
இ. ஏஞ்சலோ சமோ்ே்ேல் 
ஈ. சவோசலோடிமிோ் கஜகலன்ஸ
் ேி

✓ சஜர்மன் அதிபர் ஏஞ்ெைா றமர்க்சகல், நைப்பு 2022ஆம் ஆண்டுக்கான UNESCO அடமதிப்பரிடெப் சபற்றார்.
“அகதிகடள வரறவற்பதில் அவர் றமற்சகாண்ை முடனவுகடள அங்கீகரிக்கும் வடகயில்” அவருக்கு இந்தப் பரிசு
வழங்கப்பட்டுள்ளது. கைந்த 2015ஆம் ஆண்டில், 1.2 மில்லியனுக்கும் அதிகமான புைம்சபயர்ந்றதாடர, குறிப்பாக
சிரியா, ஈராக், ஆப்கானிஸ்தான் மற்றும் எரித்திரியாடவச் றெர்ந்றதாடர வரறவற்கும், ‘துணிச்ெைான’ முடிவிற்காக
ஃசபலிக்ஸ் ஹூப்ஹவுட்–றபாய்க்னி–யுசனஸ்றகா அடமதிப்பரிடெ அவர் சபற்றார்.
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செய்தித்தாள் நடப்பு நிகழ்வுகள்
1. டைமண்ட் லீக்: வரைாறு படைத்த நீரஜ் றொப்ரா
டைமண்ட் லீக் றபாட்டியில் ஈட்டிசயறிதல் பிரிவில் இந்தியாவின் நீரஜ் றொப்ரா ொம்பியன் பட்ைம் சவன்றுள்ளார்.
றைாக்கிறயா ஒலிம்பிக் றபாட்டியில் தைகளப்பிரிவில் இந்திய ஈட்டிசயறிதல் வீரர் நீரஜ் றொப்ரா தங்கப்பதக்கம்
சவன்றார். இறுதிச்சுற்றில் அவர் 87.58 மீ. தூரம் எறிந்து முதலிைம் பிடித்தார். அசமரிக்காவில் நடைசபற்ற உைக
தைகள ொம்பியன்ஷிப் றபாட்டியில் ஆைவர் ஈட்டிசயறிதல் இறுதிச்சுற்றில் 88.13 மீ தூரத்துக்கு ஈட்டிடய எறிந்து 2ஆம்
இைம்பிடித்து சவள்ளிப்பதக்கத்டத சவன்றார். உைக தைகள ொம்பியன்ஷிப் றபாட்டியில் பதக்கம் சவன்ற 2ஆவது
இந்தியர் நீரஜ் றொப்ரா. 2003இல் பாரிஸில் அஞ்சு பாபி ஜார்ஜ் சவண்கைம் சவன்றார். பிறகு இங்கிைாந்தில்
நடைசபற்ற காமன்சவல்த் றபாட்டிகளில் நீரஜ் றொப்ரா காயம் காரணமாகப் பங்றகற்கவில்டை.
கைந்த மாத இறுதியில் ஸ்விட்ெர்ைாந்தின் லுொறனவில் நடைசபற்ற டைமண்ட் லீக் றபாட்டியில் பங்றகற்றார் நீரஜ்
றொப்ரா. இந்தப் றபாட்டியில் 89.08 மீ. தூரத்துக்கு ஈட்டிடய எறிந்து முதலிைம் சபற்றார். இந்தப் றபாட்டியின் முடிவில்
முதல் ஆறு இைங்கடளப் பிடித்த வீரர்கள், ஜூரிச்சில் நடைசபற்ற டைமண்ட் லீக் றபாட்டியின் இறுதிச்சுற்றில்
பங்றகற்றார்கள். டைமண்ட் லீக் இறுதிச்சுற்றுக்குத் தகுதி சபற்றதுைன் 2023இல் ஹங்றகரியில் நடைசபறவுள்ள
உைக தைகள ொம்பியன்ஷிப் றபாட்டிக்கும் தகுதியடைந்தார் நீரஜ் றொப்ரா.
இந்நிடையில் ஜூரிச்சில் நடைசபற்ற டைமண்ட் லீக் றபாட்டியின் இறுதிச்சுற்றில் இந்திய ஈட்டிசயறிதல் வீரர் நீரஜ்
றொப்ரா முதலிைம் சபற்று ொம்பியன் பட்ைம் சவன்றுள்ளார். இந்தப்றபாட்டியில் 88.44 மீ தூரத்துக்கு ஈட்டிடய எறிந்து
முதலிைம் சபற்றார். டைமண்ட் லீக் றபாட்டியில் முதல்முடறயாக ொம்பியன் ஆகியுள்ளார் 24 வயது நீரஜ் றொப்ரா.
2017இல் 7ஆவது இைமும் 2018இல் 4ஆவது இைமும் சபற்றார். முதலிைம் சபற்ற நீரஜ் றொப்ராவுக்கு `23.85 ைட்ெம்
பரிசுத்சதாடக கிடைத்துள்ளது. உைக தைகள ொம்பியன்ஷிப் றபாட்டியில் தங்கப்பதக்கம் சவன்ற ஆண்ைர்ென்
பீட்ைர்ஸ் காயம் காரணமாக இப்றபாட்டியில் கைந்துசகாள்ளவில்டை.
டைமண்ட் லீக் றபாட்டியில் ொம்பியன் பட்ைம் சவன்ற முதல் இந்தியர் என்கிற சபருடமடயப் சபற்றுள்ளார் நீரஜ்
றொப்ரா. ஒலிம்பிக்ஸ், உைக ொம்பியன்ஷிப் றபான்ற றபாட்டிகளுக்கு அடுத்ததாகப் சபரிய றபாட்டியாக டைமண்ட்
லீக் கருதப்படுகிறது. கைந்த 13 மாதங்களில் ஒலிம்பிக்ஸில் தங்கம், உைக தைகள ொம்பியன்ஷிப் றபாட்டியில் சவள்ளி,
டைமண்ட் லீக் ொம்பியன் என மூன்று ொதடனகடள நீரஜ் றொப்ரா படைத்துள்ளார்.
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ாஜன் கருத்துக்களத்மை’ ஏற்பாடு செய்ை நடுவண் அமைச்ெகம் எது?

அ. எரிசக்தி அமைச்சகை்
ஆ. புதிய ைற்றுை் புதுப்பிக்கத்தக்க எரிசக்தி அமைச்சகை் 
இ. வெளியுறெு அமைச்சகை்
ஈ. ெர்த்தகை் ைற்றுை் வதரழில்துமற அமைச்சகை்

✓ முைலாவது EU–இந்தியா பசுமை மைட் ஜன் கருத்துக்களைானது ஐர ாப்பிய ஒன்றியத்தின் பி திநிதிகள் ைற்றும்
புதிய ைற்றும் புதுப்பிக்கத்ைக்க எரிெக்தி அமைச்ெகத்ைால் கூட்டாக ஏற்பாடு செய்யப்பட்டது. இது இந்திய சைாழிற்துமை
கூட்டமைப்பு (CII) ைற்றும் மைட் ஜன் ஐர ாப்பாவின் ஒத்துமைப்புடன் சைாடங்கப்பட்டது. மைட் ஜன் ைற்றும்
பன்னாட்டு மைட் ஜன் வர்த்ைகம் சைாடர்பான கூட்டுத்திட்டங்கமளப்பற்றி விவாதிக்கும் ரநாக்கில் ஐர ாப்பிய
ஒன்றிய–இந்திய வணிகங்கமள இந்ை நிகழ்வு ஒன்றிமைத்ைது.

2. நீதிபதி இ

ஞ்ெனா பி காஷ் ரைொய் ைமலமையில் சீ ான உரிமையியல் நமடமுமைத் சைாகுப்பு (Uniform Civil
Code) குழுமவ அமைத்துள்ள ைாநிலம் எது?
அ. குஜரரத்
ஆ. உத்தர பிரததசை்
் ட் 
இ. உத்தரகரண
ஈ. கர்நரடகர

✓ சீ ான உரிமையியல் நமடமுமைத் சைாகுப்மபத் ையாரிப்பைற்காக, ஓய்வுசபற்ை உச்ெநீதிைன்ை நீதிபதி இ ஞ்ெனா
பி காஷ் ரைொய் ைமலமையில் குழுசவான்மை உத்ை காண்ட் ைாநில அ சு அமைத்துள்ளது. இந்ைக் குழு ெமீபத்தில்
ைக்களிடமிருந்து கருத்துக்கமளயும் ஆரலாெமனகமளயும் சபை ஓர் இமையைளத்மை அறிமுகப்படுத்தியுள்ளது.
உத்ை காண்ட் ைாநில ைக்கள், இந்ை இமையைளத்தில் உள்நுமைந்து ைங்கள் ஆரலாெமனகள், குமைகள் ைற்றும்
புகார்கமளப் பகிர்ந்துசகாள்ளலாம்.

3. Qimingxing–50

என்பது கீழ்க்காணும் எந்ை நாட்டின் முைல் முழுவதும் சூரிய ஆற்ைலில் இயங்கும் ஆளில்லா
வான்வழி வாகனத்தின் சபய ாகும்?
அ. ஜப்பரன்
ஆ. இஸ
் தரல்
இ. சீனர 
ஈ. வதன் வகரரியர

✓ சீனா ைனது முைல் முழுவதும் சூரிய ஆற்ைலில் இயங்கும் ஆளில்லா வான்வழி வாகனத்மை (UAV) சவற்றிக ைாக
பரிரொைமன செய்துள்ளது. ‘Qimingxing–50’ என்று சபயரிடப்பட்டுள்ள இந்ை UAV பல ைாைங்கள் பைக்கக்கூடியது
ஆகும் ைற்றும் ரைமவப்பட்டால் செயற்மகக்ரகாளாக கூட செயல்படும். இது சூரிய ஆற்ைலால் ைட்டுரை இயக்கப்படும்
முைல் ரப ளவிலான UAV ஆகும். இந்ைத் சைாழில்நுட்பம் சீனாவின் ைற்காப்புத் திைமைமய ஊக்குவிக்கும் விைத்தில்
உள்ளது. இது புதுப்பிக்கத்ைக்க ஆற்ைல் ைற்றும் வானூர்தி சபாறியியல் துமையிலும் பயன்படுத்ைப்படலாம்.

4. இந்தியாவில் நிமலயான கடரலா

ரைலாண்மை குறித்ை முைல் ரைசிய ைாநாட்மட நடத்தும் ைாநிலம் எது?

அ. தகரெர

ஆ. ைகரரரஷ்டிரர

இ. ஒடிஸர 

ஈ. தகரளர

✓ நடுவண் சுற்றுச்சூைல், வனம் ைற்றும் காலநிமல ைாற்ை துமை அமைச்ெர் பூரபந்ைர் யாைவ், ஒடிஸா ைாநிலத்தின்
புவரனசுவ த்தில் இந்தியாவில் நிமலயான கடரலா ரைலாண்மை குறித்ை முைல் ரைசிய ைாநாட்மட சைாடங்கி
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மவத்ைார். இந்ை ைாநாடு இந்தியாவின் கடரலா ெமூகங்களின் காலநிமல சநகிழ்ைன்மைமய ரைம்படுத்துவதில்
கவனஞ்செலுத்தியது. கடரலா ைற்றும் கடல்ொர் பல்லுயிர், காலநிமல ைணிப்பு ைற்றும் ைழுவல் ைற்றும் கடரலா
ைாசுபாடு ஆகிய மூன்று ஒன்ரைாசடான்று சைாடர்புமடய கருப்சபாருள்கமள மையைாகக்சகாண்டு இந்ை ைாநாடு
நடத்ைப்பட்டது. இதில் இந்தியாவின் 13 கடரலா ைாநிலங்களிலிருந்தும் அதிகாரிகள் கலந்துசகாண்டனர்.

5. இந்தியாவின் மிக நீளைான இ

ப்பர் அமையான, ‘கயாஜி அமை’ திைக்கப்பட்ட ைாநிலம்/UT எது?

அ. சிக்கிை்
ஆ. ஒடிஸர
இ. அருணரச்சல பிரததசை்
ஈ. பீகரர் 

✓ ஃபல்கு ஆற்றின்மீது கட்டப்பட்டுள்ள இந்தியாவின் மிகநீளைான இ ப்பர் அமையான, ‘கயாஜி அமை’மய பீகார்
ைாநில முைலமைச்ெர் நிதிஷ் குைார் திைந்து மவத்ைார். இது ஒரு ப ந்ை ைைல் திட்டு ஆகும். பித்ரிபக்ஷ ரைளாவின்
ரபாது வருமகைரும் பார்மவயாளர்களின் வெதிக்காக ஸ்டீல் ஃபுட் ஓவர் பாலத்மையும் அவர் திைந்து மவத்ைார்.
ஐஐடியின் (ரூர்க்கி) வழிகாட்டுைலுடன் `324 ரகாடி ைதிப்பீட்டில் இந்ை அமை கட்டப்பட்டுள்ளது.

6. உலகின் முைல் மைட்

ஜனில் இயங்கும் பயணிகள் இ யில்கமள அறிமுகப்படுத்திய நாடு எது?

அ. இந்தியர
ஆ. அவைரிக்கர
இ. சீனர
ஈ. வஜர்ைனி 

✓ மின்ையைாக்கப்படாை ைடங்களில் இயக்கப்பட்ட 15 டீெல்சபாறி இ யில்களுக்குப் பதிலாக, சஜர்ைனி உலகின் முைல்
மைட் ஜனில் இயங்கும் பயணிகள் இ யிமல அறிமுகப்படுத்தியது. $92 மில்லியன் அசைரிக்க டாலர் ைதிப்பிலான
இந்ைத் திட்டத்தின்கீழ், 14 இ யில்கள் மைட் ஜன் எரிசபாருள் மின்கலங்கமளப் பயன்படுத்தி ைனக்கான எரிெக்தி
முழுவமையும் ையாரிக்கின்ைன. பிச ஞ்சு நிறுவனைான அல்ஸ்டாைால் ையாரிக்கப்பட்ட இந்ை இ யில்கள் பி ாந்திய
இ யில் நிறுவனத்ைால் இயக்கப்படுகின்ைன.

7. இந்தியாவின் முைல் 3D முறையில் அச்சிடப்பட்ட அஞ்ெல் அலுவலகம் அமைக்கப்படவுள்ள நக

ம் எது?

அ. வசன்மன
ஆ. வபங்களூரு 
இ. வகரச்சின்
ஈ. மைதரரபரத்

✓ இந்தியாவின் முைல் முப்பரிைாை (3D) முறையில் அச்சிடப்பட்ட அஞ்ெல் அலுவலகைானது ஒருைாை காலத்திற்குள்
சபங்களூரு நக த்தில் அமையவுள்ளது. 3D முமையில் அச்சிடப்பட்ட இந்ை அஞ்ெல் அலுவலகம், கட்டுைானச்செலமவ
¼ ஆகக் குமைக்கும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிைது. வீட்டுவெதி ைற்றும் நகர்ப்புை விவகா அமைச்ெகைானது இந்ைத்
திட்டத்திற்கு ஒப்புைல் அளித்துள்ளது. இைன் கட்டுைானத்மை லார்ென் & டூப்ர ா (L&T) நிறுவனம் ரைற்சகாள்ளும்.

8. இந்தியா தூய காற்று உச்சிைாநாட்டின் நான்காவது பதிப்பு நமடசபறும் இடம் எது?
அ. புது தில்லி

ஆ. கரந்தி நகர்

இ. வபங்களூரு 

ஈ. வஜய்ப்பூர்

நடப்பு நிகழ்வுகள்

2

விண்மீன்.காம்

2022

செப்டம்பர்

11 & 12

✓ இந்தியா தூய காற்று உச்சிைாநாட்டின் (India Clean Air Summit) நான்காவது பதிப்பு சபங்களூருவில் சைாடங்கியது.
காற்று ைாசுபாடு குறித்ை ஆய்வுகளுக்கான ைதியும யக மையம் (CAPS) ைற்றும் அறிவியல், சைாழில்நுட்பம் ைற்றும்
சகாள்மக ஆய்வுமையம் ஆகியவற்ைால் இந்ை உச்சிைாநாடு ஏற்பாடு செய்யப்பட்டுள்ளது. உலகின் பல்ரவறு
பகுதிகமளச்ரெர்ந்ை பல்ரவறு வல்லுநர்கள் வளி ைாசுபாடு ைற்றும் காலநிமல ைாற்ைத்திற்குத் தீர்வுகாண்பைற்கான
ஒருங்கிமைந்ை அணுகுமுமைமயப் பற்றி இைன்ெையம் விவாதிக்கவுள்ளனர்.

9. பா

த் சபட்ர ாலியம் நிறுவனத்தின் (BPCL) எந்ைத் துமை நிறுவனம் BPCLஉடன் இமைக்கப்பட்டுள்ளது?

அ. பரரத் எரிெரயு ெளங்கள் நிறுெனை் 
ஆ. பரரத் வபட்தரரலிய ெளங்கள் நிறுெனை்
இ. வபட்தரரவநட் LNG நிறுெனை்
ஈ. இந்திரபிரஸ
் தர எரிெரயு நிறுெனை்

✓ பா த் சபட்ர ாலியம் நிறுவனத்தின் (BPCL) 100 ெைவீை துமை நிறுவனைான பா த் எரிவாயு வளங்கள் நிறுவனம்
(BGRL) அதன் ைாய் நிறுவனத்துடன் இமைக்கப்பட்டுள்ளது. ைத்திய சபருநிறுவன விவகா ங்கள் அமைச்ெகைானது
இந்ை நிறுவன இமைப்புக்கு ஒப்புைலளித்து ஆமை பிைப்பித்துள்ளது. இவ்விமைப்புத்திட்டைானது கடந்ை ஆகஸ்ட்
ைாைம் 16ஆம் ரைதி முைல் அைலுக்கு வந்துள்ளது.

10. அண்றைச் செய்திகளில் இடம்சபற்ை, அர்ஜுன் எரிமகசி என்பவருடன் சைாடர்புமடய விமளயாட்டு எது?
அ. கபடி
ஆ. வடன்னிஸ
்
இ. சதுரங்கை் 
ஈ. கூமடப்பந்து

✓ இந்தியாவின் கி ாண்ட் ைாஸ்டர் அர்ஜுன் எரிமகசி, அபுைாபி ைாஸ்டர்ஸ் செஸ் பட்டத்மை இ ண்டு சைாடர்ச்சியான
சவற்றிகமளப் சபற்று சவன்றுள்ளார். நிகழ்ரந த் ை வரிமெயின்படி, அர்ஜுன் எரிமகசி அவர்கள் விஸ்வநாைன்
ஆனந்த் (12ஆவது) ைற்றும் D குரகஷ் (20ஆவது) ஆகிரயாருக்கு அடுத்ைபடியாக 24ஆம் இடத்திலும், இந்தியர்களில்
மூன்ைாவது இடத்திலும் உள்ளார்.

செய்தித்தாள் நடப்பு நிகழ்வுகள்
1. IIT சைட் ாஸ் IBM IBM நிறுவனத்தின் குவாண்டம் சநட்சவார்க்கில் இமைந்து செயல்படுகிைது
இந்தியாவில் குவாண்டம் கம்ப்யூட்டிங்கில் திைன்ரைம்பாடு ைற்றும் ஆ ாய்ச்சிமய ரைம்படுத்தும் ரநாக்கில், இந்திய
சைாழில்நுட்பக் கைகம் சென்மன (IIT சைட் ாஸ்) முைலாவது இந்தியக் கல்வி நிறுவனைாக IBM குவாண்டம்
சநட்சவார்க்கில் இமைந்திருப்பைாக IBM அறிவித்துள்ளது.
IBM குவாண்டம் சநட்சவார்க்கில் அங்கம் வகிப்பவர் என்ை முமையில், IBM நிறுவனத்தின் அதிநவீன குவாண்டம்
கம்ப்யூட்டிங் சிஸ்டம், IBM-ன் குவாண்டம் நிபுைத்துவம் ஆகியவற்றுக்கான கிளவுட் அடிப்பமடயிலான இமைப்பு
IIT சைட் ாஸுக்கு கிமடக்கும். இைன்மூலம் நமடமுமைப் பயன்பாடுகமள ஆ ாயவும், வணிகம் & ெமுைாயத்திற்கு
இந்ைத் சைாழில்நுட்பத்தின் ப ந்ை நன்மைகமள உை ச் செய்யவும் முடியும்.
குவாண்டம் இயந்தி க்கற்ைல், குவாண்டம் ரைம்பாடு, நிதி சைாடர்பான பயன்பாட்டு ஆ ாய்ச்சி உள்ளிட்ட ஆ ாய்ச்சிப்
பணிகளில் முக்கிய வழிமுமைகமள முன்சனடுக்க IIT சைட் ாஸின் குவாண்டம், ைகவல், சைாடர்பு ைற்றும்
கம்ப்யூட்டிங் மையம் (Centre for Quantum Information, Communication and Computing-CQuICC) கவனம் செலுத்தும்.
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குவாண்டம் வழிமுமைகள், குவாண்டம் இயந்தி க் கற்ைல், குவாண்டம் பிமை திருத்துைல் ைற்றும் பிமைகமளக்
குமைத்ைல், குவாண்டம் ரடாரைாகி ாபி, குவாண்டம் ரவதியியல் ரபான்ை அம்ெங்களில் IBM குவாண்டம்
ரெமவயுடன், ஓபன் ரொர்ஸ் முமையிலான கிஸ்கிட் (Qiskit) கட்டமைப்மபயும் ஐஐடி சைட் ாஸ் பயன்படுத்திக்
சகாள்ளும். நாட்டில் குவாண்டம் கம்ப்யூட்டிங் சுற்றுச்சூைமல ரைம்படுத்தி வளர்க்கும் பணியில் ஈடுபடும்.
குவாண்டம் கம்ப்யூட்டிங் பயன்பாடு சைாடர்பான ஆ ாய்ச்சிமய இந்தியாவிற்கு சபாருத்ைைாக உள்ள களங்களில் IIT
சைட் ாஸ் ஆ ாய்ச்சியாளர்கள் ரைற்சகாள்ளும் வமகயில் IBM ரிெர்ச் இந்தியா ைனது ஆை மவ வைங்கும்.

2. 11-09-2022 – ‘ைகாகவி’ பாரதியாரின் 101ஆவது நிறனவுநாள்.
பா தியார் நிமனவு நாள் ைகாகவி நாள்: ைமிழ்நாடு அ சு
ைகாகவி பா தியாரின் நிமனவு நாள் (செப்டம்பர்.11) ‘ைகாகவி’ நாளாக கமடப்பிடிக்கப்பட்டது. ‘ைகாகவி’ பா தியார்
கடந்ை 1921-ஆம் ஆண்டு செப்டம்பர்.11-ஆம் ரைதி ைமைந்ைார். அவ து ைமைந்ை நூற்ைாண்டின் நிமனவாக 14
முக்கிய அறிவிப்புகள் சவளியிடப்பட்டன. அவற்றில், பா தியாரின் நிமனவு நாளான செப்டம்பர்.11-ஆம் ரைதி,
‘ைகாகவி’ நாளாகக் கமடப்பிடிக்கப்படும் என்பதும் ஒன்ைாகும்.

3. முதுசபரும் சைால்சபாருள் ஆய்வாளர் பி பி லால் காலைானார்
இந்தியாவின் முதுசபரும் சைால்சபாருள் ஆய்வாளர் பி பி லால், 10-09-2022 அன்று காலைானார். அவருக்கு வயது
101. கடந்ை 1921ஆம் ஆண்டு உத்ை பி ரைெ ைாநிலம், ஜான்சி பகுதியில் பிைந்ைவர் பிபி லால். 1968ஆம் ஆண்டு முைல்
1972ஆம் ஆண்டு வம இந்திய சைால்லியல் துமையின் ைமலமை இயக்குந ாகப் சபாறுப்பு வகித்ைார். அந்ைத்
துமையின் இளவயது ைமலமை இயக்குநர்களில் ஒருவ ாக இருந்ைார். உத்ை பி ரைெ ைாநிலம், அரயாத்தியில்
ைற்ரபாது இ ாைர் ரகாயில் கட்டப்பட்டுவரும் இடத்தில், 1970ஆம் ஆண்டுகளில் அகழ்வா ாயச்சி ரைற்சகாண்டரபாது
ரகாவில்ரபான்ை தூண்கமளக் கண்டறிந்ைார். ை ப்பா நாகரிகம் ைற்றும் ைகாபா ைத்துடன் சைாடர்புள்ள சைால்
சபாருள் ைளங்களில் விரிவாகப் பணியாற்றினார். சைால்லியல் துமைக்கு அளித்ை பங்களிப்புக்காக அவருக்கு கடந்ை
2000ஆம் ஆண்டு ‘பத்ை பூஷண்’ விருதும், கடந்ை ஆண்டு ‘பத்ை விபூஷண்’ விருதும் அளிக்கப்பட்டது.

4. யுஎஸ் ஓபன் ொம்பியன் ஸ்வியாசடக்
நியூயார்க்கில் நடந்ை US ஓபன் ைகளிர் ஒற்மையர் பிரிவு இறுதியாட்டத்தில் ொம்பியன் பட்டம் சவன்ை ரபாலந்தின்
இகா ஸ்வியாசடக். உலகின் நம்பர் 1 வீ ாங்கமனயான ஸ்வியாசடக் 6-2, 7-6 என்ை ரநர்செட்களில் துனிசியாவின்
ஆன்ஸ் ஜாபியும வீழ்த்தினார். இது அவ து மூன்ைாவது கி ாண்ட்ஸ்லாம் பட்டைாகும்.

5. ஆசிய ொம்பியன் இலங்மக
பாகிஸ்ைாமன 23 இ ன்கள் வித்தியாெத்தில் வீழ்த்தி T20 ஆசியக்ரகாப்மப ொம்பியன் பட்டத்மை ஆைாவது
முமையாக மகப்பற்றியது இலங்மக. துமபயில் நமடசபற்ை T20 ஆசியக்ரகாப்மப இறுதி ஆட்டத்தில் முைலில்
ஆடிய இலங்மக அணி 170/6 இ ன்கமளக் குவித்ைது. பானுகா ாஜபட்ெ அபா ைாக ஆடி 71 ன்கமள விளாசினார்.
இ ண்டாவைாக ஆடிய பாகிஸ்ைான் அணி 147 இ ன்கமள ைட்டுரை எடுத்து ரைால்விமயத் ைழுவியது. பி ரைாத் 4,
ைஸ ங்க 3 விக்சகட்டுகமள ொய்த்ைனர்.

6. ‘ைா ாகிரி’ ரபார்க்கப்பல் சவள்ரளாட்டம்
இந்திய கடற்பமடயின், ‘பு ாசஜக்ட் 17ஏ’ திட்டத்தின்கீழ் கட்டப்பட்ட மூன்ைாவது ரபார்க்கப்பலான, ‘ைா ாகிரி’
மும்மபயில் முைல்முமையாக கடலில் இைக்கப்பட்டது.
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மும்மபயில் உள்ள ைஸகான் கப்பல் கட்டும் நிறுவனம் ொர்பில் ஒருங்கிமைந்ை கட்டுைான முமையின்கீழ் இந்ைக்
கப்பல் கட்டப்பட்டுள்ளது. இைன் இ ண்டாம் கட்ட கட்டுைானப் பணிகள் நிமைவு செய்யப்பட்டு, வரும் 2025-ஆம்
ஆண்டு ஆகஸ்டில் இந்திய கடற்பமடயிடம் ஒப்பமடக்கப்படும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிைது. இந்திய கடற்பமடயின்
‘பு ாசஜக்ட் 17ஏ’ திட்டத்தின்கீழ் உள்நாட்டிரலரய 4 ரபார்க்கப்பல்கள் கட்டப்பட்டு வருகின்ைன. இைன் சைாத்ை திட்டச்
செலவு `25,700 ரகாடியாகும்.
இந்ைத்திட்டத்தின்கீழ் கட்டப்பட்ட முைல் ரபார்க்கப்பலான, ‘நீலகிரி’ கடந்ை 2019-ஆம் ஆண்டு செப்டம்பர்.28-ஆம்
ரைதி அறிமுகம் செய்யப்பட்டது. இந்ைக் கப்பலின் கடல் பயைச்ரொைமன வரும் 2024-ஆம் ஆண்டு முைல் பாதியில்
ரைற்சகாள்ளப்படும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிைது. இந்ைத் திட்டத்தின் கீைான இ ண்டாவது ரபார்க்கப்பல், ‘உையகிரி’
கட்டி முடிக்கப்பட்டு, கடந்ை ரை 17-ஆம் ரைதி அறிமுகம் செய்யப்பட்டது. இந்ைக் கப்பலின் கடல் பயைச்ரொைமன
2024-ஆம் ஆண்டின் இ ண்டாம் பாதியில் ரைற்சகாள்ளப்படவுள்ளது.
மூன்ைாவைாக உருவாக்கப்பட்ட, ‘ைா ாகிரி’ ைற்ரபாது சவள்ரளாட்டம் விடப்பட்டுள்ளது. இந்ைத் திட்டத்தின் கீைான
நான்காவது ைற்றும் கமடசி ரபார்க்கப்பலுக்கான அடித்ைளம் கடந்ை ஜூன் 28-ஆம் ரைதி அமைக்கப்பட்டு, கப்பல்
கட்டும் பணி சைாடங்கப்பட்டுள்ளது என்றும் ைஸகான் கப்பல் கட்டும் நிறுவனம் சைரிவித்துள்ளது.

7. SCO ைாநாடு: பி ைைர் ரைாடி உஸ்சபகிஸ்ைான் பயைம்
ஷாங்காய் ஒத்துமைப்பு அமைப்பின் (SCO) ைாநாட்டில் பங்ரகற்க பி ைைர் ரைாடி உஸ்சபகிஸ்ைான் செல்லவுள்ளார்.
இதுசைாடர்பாக நடுவண் சவளியுைவு அமைச்ெகம் சவளியிட்டுள்ள செய்திக்குறிப்பு:
உஸ்சபகிஸ்ைானில் உள்ள ெைர்கண்ட் நக த்தில் செப்.15, 16-ஆம் ரைதிகளில் SCO ைமலவர்களின் ைாநாடு
நமடசபைவுள்ளது. இமைசயாட்டி பி ைைர் ரைாடி செப்.15-ஆம் ரைதி ெைர்கண்ட் செல்கிைார். இந்ை ைாநாட்டில் SCO
உறுப்புநாடுகளின் ைமலவர்கள், சிைப்பு அமைப்பாளர்கள் உள்ளிட்ரடார் கலந்துசகாள்கின்ைனர்.
இந்ை ைாநாட்டின்ரபாது கடந்ை இருபது ஆண்டுகளாக SCO அமைப்பின் செயல்பாடு குறித்து ைமலவர்கள் ஆய்வு
ரைற்சகாள்வர் எனவும், எதிர்காலத்தில் பலை ப்பு ஒத்துமைப்புக்கான வாய்ப்புகள் குறித்து ஆரலாசிப்பர் என்றும்
எதிர்பார்க்கப்படுகிைது. பி ாந்திய ைற்றும் உலகளவில் முக்கியத்துவம் வாய்ந்ை விவகா ங்கள் குறித்தும் ைாநாட்டில்
விவாதிக்கப்படும் என கருைப்படுகிைது என்று சைரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

நடப்பு நிகழ்வுகள்

5

விண்மீன்.காம்

2022

செப்டம்பர்

13

1. ‘தேசிய பாதுகாப்பு MSME மாநாடு மற்றும் கண்காட்சி’யை நடத்துகிற இந்திய நகரம் எது?
அ. காந்தி நகா்
ஆ. பெங்களூரு
இ. ககாட்டா 
ஈ. விசாகெ்ெட்டினம்

✓ இரண்டு நாள் நடடபபறும் தேசிய பாதுகாப்பு MSME மாநாடு மற்றும் கண்காட்சியானது சமீபத்தில் இராஜஸ்ோனின்
தகாட்டாவில் போடங்கப்பட்டது. ராஜஸ்ோன் மாநிலத்தில் முேன்முடறயாக இம்மாநாடு ஏற்பாடு பசய்யப்பட்டுள்ளது.
T–90 மற்றும் BMP–2 டாங்கிகள், பீரங்கி துப்பாக்கிகள், கனரக துப்பாக்கிகள் மற்றும் இயந்திர துப்பாக்கிகள் உட்பட
பல்தேறு பாதுகாப்பு உபகரணங்கள் இந்ேக் கண்காட்சியில் காட்சிப்படுத்ேப்பட்டுள்ளன. பல்தேறு துளிர் நிறுேல்கள்
மற்றும் MSMEகள் ேங்கள் ேயாரிப்புகடள இதில் காட்சிப்படுத்துகின்றன.

2. 2022 – அபமரிக்க ஓபன் படன்னிஸ் தபாட்டியின் பேற்றியாளர் யார்?
அ. காஸ
் ொ் ரூட்
ஆ. காா்க ாஸ
் அ ் கராஸ
் 
இ. கநாவக் க ாககாவிச்
ஈ. ரஃகெ ் நடா ்

✓ ஸ்பானிய படன்னிஸ் வீரர் கார்தலாஸ் அல்கராஸ் அபமரிக்க ஓபன் இறுதிப்தபாட்டியில் நார்தேயின் காஸ்பர் ரூட்
என்பேடர வீழ்த்தி ேனது முேல் கிராண்ட்ஸ்லாம் பட்டத்டே பேன்றார். அபமரிக்க ஓபன் இறுதிப்தபாட்டியில்
தோன்றிய முேன்முடறயிதலதய, உலக ேரேரிடசயில் முேலிடத்திற்கு அேர் உயர்ந்துள்ளார். 19 ேயோன
கார்தலாஸ் அல்கராஸ், ஆறு ATP சுற்றுகள் ஒற்டறயர் பட்டங்கடளயும் இரண்டு மாஸ்டர்ஸ் 1000 பட்டங்கடளயும்
பேன்றுள்ளார்.

3. ‘பர்ேத் பிரஹார்’ என்ற பயிற்சிடய நடத்திய இந்திய ஆயுேப்படட எது?
அ. இந்திய விமானெ்ெடட
ஆ. இந்திய இராணுவம் 
இ. இந்திய கடற்ெடட
ஈ. இந்கதா–திபெத்திய எ ் ட க் காவ ் படை

✓ இந்திய இராணுேம், ‘பர்ேத் பிரஹார்’ என்ற பபயரில் 20 நாள் பயிற்சிடய நடத்தி ேருகிறது. இது இந்தியாவிற்கும்
சீனாவிற்கும் இடடதயயான ஒப்பந்ே விடுவிப்பு பசயல்முடறக்கு இடடதய, தகாக்ரா–ஹாட் ஸ்பிரிங்ஸ் பகுதியில்
பமய்பயல்டலக் கட்டுப்பாட்டுக் தகாட்டில் (LAC) நடத்ேப்படுகிறது. இந்திய இராணுேத்ேளபதி மதனாஜ் பாண்தட,
‘பர்ேத் பிரஹார்’ பயிற்சிடய ஆய்வுபசய்ோர். இந்தியா மற்றும் சீனாவின் கார்ப்ஸ் கமாண்டர்களுக்கு இடடதயயான
தபச்சுோர்த்டேடயத் போடர்ந்து இந்ே ஒப்பந்ே விடுவிப்பு பசயல்முடற நடடபபறுகிறது.

4. 2022 – சர்ேதேச பால்ேளக் கூட்டடமப்பின் உலக பால் உச்சிமாநாடு (IDF WDS) நடடபபற்ற இடம் எது?
அ. வாரணாசி
ஆ. பநாய்டா பெருநகரம் 
இ. அமிா்தசரஸ
்
ஈ. டநனிடா ்
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✓ பிரேமர் தமாடி, பநாய்டா பபருநகரத்தில் நடப்பு 2022ஆம் ஆண்டுக்கான சர்ேதேச பால்ேளக் கூட்டடமப்பின் உலக
பால் உச்சிமாநாட்டடத் போடங்கிடேத்ோர். உலகத்தின் பாலுற்பத்தியில் 23 சேவீேம் இந்தியாவின் பால் உற்பத்தித்
போழிற்துடறயின்மூலம் பபறப்படுகிறது. இந்தியா, கடந்ே 2014ஆம் ஆண்டில் 146 மில்லியன் டன் பால் உற்பத்தி
பசய்துள்ளது. இது ேற்தபாது 210 மில்லியன் டன்னாக அதிகரித்துள்ளது. அோேது சுமார் 44 சேவீேம் அதிகரிப்பாகும்.

5. இந்தோ–பசிபிக் பபாருளாோரக்கட்டடமப்பின் எந்ேப் பிரிவிலிருந்து இந்தியா அண்டமயில் பேளிதயறியது?
அ. நியாயமான பொருளாதாரப் பிரிவு
ஆ. வா்த்தகப் பிரிவு 
இ. தூய பொருளாதாரப் பிரிவு
ஈ. விநிகயாகச் சங்கி ிெ் ெிாிவு

✓ அபமரிக்கா ேடலடமயிலான இந்தோ–பசிபிக் பபாருளாோரக் கட்டடமப்பின் (IPEF) ேர்த்ேகம் போடர்பான தபச்சுோ
–ர்த்டேகளிலிருந்து இந்தியா பேளிதயறியது. நடுேண் ேர்த்ேகம் மற்றும் போழிற்துடற அடமச்சர் பியூஷ் தகாயல்,
IPEF–இன் ேர்த்ேகப் பிரிவில் இடணயாே இந்தியாவின் முடிடே உறுதிப்படுத்தினார். IPEF அடமச்சர்கள் சந்திப்பு
ஆனது அண்யையில் அபமரிக்காோல் நடத்ேப்பட்டது.

6. அண்டமய ேரவுகளின்படி, உணவு ோனிய உற்பத்தியில் நாட்டில் முேலிடம் ேகிக்கின்ற மாநிலங்கள் எடே?
அ. ெஞ்சாெ் மற்றும் உத்தரெிரகதசம்
ஆ. ெஞ்சாெ் மற்றும் ஹாியானா 
இ. ஆந்திரா மற்றும் கமற்கு வங்கம்
ஈ. ெஞ்சாெ் மற்றும் கமற்கு வங்காளம்

✓ சமீபத்திய ேரவுகளின்படி, உணவு ோனிய உற்பத்தி மற்றும் விடளச்சலில் பஞ்சாப் மற்றும் ஹரியானா முேலிடத்தில்
உள்ளன. உத்ேர பிரதேசம் மற்றும் சில தமற்கு மற்றும் பேன் மாநிலங்களில் உணவு அல்லாே ோனியங்கள் அதிக
அளவில் உற்பத்தி பசய்யப்படுகின்றன். உணவு ோனியத்தில் அரிசி, தகாதுடம, பருப்பு ேடககள் மற்றும் பிற
ோனியங்கள் அடங்கும்; அதே சமயம் உணவு அல்லாே ோனியங்களுள் எண்பணய் வித்துக்கள், பருத்தி, கரும்பு
மற்றும் சணல் ஆகியடே அடங்கும். ஒடிஸா, மகாராஷ்டிரா, பீகார் ஆகிய மாநிலங்களில் நிகர விடேப்புப் பகுதி
குடறந்துள்ள நிடலயில், இராஜஸ்ோன், குஜராத், உத்ேர பிரதேசம் ஆகிய மாநிலங்களில் அது அதிகரித்துள்ளது.

7.

இந்தியாவின் போட்டுணர முடியா கலாச்சார பாரம்பரியத்டே தமம்படுத்துேேற்காக UNESCOஉடன் கூட்டு
தசர்ந்துள்ள இந்திய நிறுேனம் எது?
அ. டாடா கன்ச ் டன்சி சா்வீசஸ
்
ஆ. இராய ் என்ஃெீ ் டு 
இ. ாிட யன்ஸ
் இண
் டஸ
் ட்ாீஸ
்
ஈ. மஹிந்திரா மற்றும் மஹிந்திரா

✓ ஐக்கிய நாடுகள் அயையின் கல்வி, அறிவியல் மற்றும் கலாச்சார அடமப்பும் (UNESCO) இந்தியாவின் முன்னணி
தமாட்டார் டசக்கிள் நிறுைனமுைான இராயல் என்ஃபீல்டும் இடணந்து இமயமடலயில் போடங்கி இந்தியாவின்
போட்டுணர முடியா கலாச்சார பாரம்பரியத்டே தமம்படுத்துேேற்கும் பாதுகாப்பேற்குமாக கூட்டிடணந்துள்ளன.
கடந்ே 2003ஆம் ஆண்டில், போட்டுணர முடியா கலாச்சார பாரம்பரியத்டேப் பாதுகாப்பேற்கான UNESCOஇன்
தீர்மானத்டே ஏற்றுக்பகாண்ட 178 நாடுகளுள் இந்தியாவும் ஒன்றாகும்.
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8. பிரேமர்

நதரந்திர தமாடி, கீழ்க்காணும் எந்ே மாநிலத்தில், ‘தஹாமி பாபா புற்றுதநாய் மருத்துேமடன மற்றும்
ஆராய்ச்சி டமயத்டே’த் திறந்து டேத்ோர்?
அ. கு ராத்
ஆ. ெஞ்சாெ் 
இ. மகாராஷ்டிரா
ஈ. பதலுங்கானா

✓ பஞ்சாபின் பமாகாலி மாேட்டத்தில், ‘தஹாமி பாபா புற்றுதநாய் மருத்துேமடன மற்றும் ஆராய்ச்சி டமயத்டே’
பிரேமர் நதரந்திர தமாடி திறந்து டேத்ோர். தஹாமி பாபா புற்றுதநாய் மருத்துேமடன மற்றும் ஆராய்ச்சி டமயம்
அடனத்து ேடகயான புற்றுதநாய்களுக்கும் சிகிச்டசைளிக்கும் ேடகயில் அதிநவீன ேசதிகளுடன் நிறுேப்பட்டு
உள்ளது. டாடா நிடனவு டமயத்ோல் `660 தகாடி பசலவில் இந்ே மருத்துேமடன கட்டப்பட்டுள்ளது.

9. இந்தியாவின் முேல் உள்நாட்டு விமானந்ோங்கிக்கப்பலின் (IAC–1) பபயபரன்ன?
அ. விக்ரம்
ஆ. விக்ராந்த் 
இ. காிகா ன்
ஈ. இராக ந்திரன்

✓ இந்தியாவின் முேலாேது உள்நாட்டு விமானந்ோங்கிப் தபார்க்கப்பல் (IAC–1) பசப்டம்பர்.2ஆம் தேதியன்று பணியில்
தசர்க்கப்பட்டோக இந்திய கடற்படட அறிவித்துள்ளது. கடற்படடயின் கூற்றுப்படி, இப்தபார்க்கப்பலுக்கு, ‘விக்ராந்த்’
என்று பபயர்சூட்டப்படும்; தமலும் இது, தேசத்தின் சுய உறுதிப்பாட்டின் சாேடனடயக் குறிக்கும். முேன்முேலில்
கடந்ே 2013 ஆகஸ்டில் அறிவிக்கப்பட்ட இந்ேக் கப்பலின், கடல் தசாேடனகள் 2021 ஆகஸ்டில் போடங்கின.

10.

காசதநாடய ஒழிப்பேற்காக, எத்ேடன பழங்குடி மாேட்டங்கள், டமயப்படுத்ேப்பட்ட ேடலயீடுகளுக்காக
(focused interventions) தேர்ந்பேடுக்கப்பட்டுள்ளன?
அ. 25
ஆ. 50
இ. 75 
ஈ. 100

✓ நடுேண் பழங்குடியினர் நலத்துடற அடமச்சகமும் நடுேண் சுகாோரம் மற்றும் குடும்பநல அடமச்சகத்தின்
நடுேண் காசதநாய் பிரிவும் இடணந்து, காசதநாடய ஒழிப்பதில் முழு கேனம் பசலுத்தும் ேடலயீடுகளுக்காக, 75
பழங்குடியின மாேட்டங்கடளத் பேரிவுபசய்துள்ளன. கடந்ே 6 மாேங்களாக பழங்குடியின மாேட்டங்களில் உள்ள
68,000–க்கும் தமற்பட்ட கிராமங்களில் வீடுவீடாகச்பசன்று நடத்ேப்பட்ட காசதநாய் பரிதசாேடனக்குப் பிறகு இந்ே
முடிவு எடுக்கப்பட்டுள்ளது.

செய்தித்தாள் நடப்பு நிகழ்வுகள்
1. ஜப்பான்-இந்தியா கடல்சார் இருேரப்பு பயிற்சி - ஜிபமக்ஸ் 2022
ஜப்பான்-இந்தியா கடல்சார் பயிற்சி - ஜிபமக்ஸ் 2022-இன் 6ஆேது பயிற்சி பசப்டம்பர்.11ஆம் தேதி ேங்கக்கடலில்
தமற்பகாள்ளப்பட்டது. இந்திய கடற்படட நடத்தும் இப்பயிற்சியில் ஜப்பானின் எஸ்கார்ட் புதளாடில்லா ஃதபார்-இன்
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கமாண்டர் ரியர் அட்மிரல் ஹிராட்டா தடாஷியுக்கி ேடலடமயில் ஜப்பான் பாதுகாப்பு கப்பல்களும், இந்திய
கடற்படடயின் கிழக்குப்பிராந்திய பகாடி அதிகாரி கமாண்டிங் ரியர் அட்மிரல் சஞ்சய் பல்லா ேடலடமயில் இந்திய
கடற்படட கப்பல்களும் இந்ேப் பயிற்சியில் ஈடுபட்டன.
இந்தியத்ேரப்பில் சகயாத்ரி, ரன்விஜய், தஜாதி ஆகிய உள்நாட்டிதலதய உருோக்கப்பட்ட கப்பல்கள் இடம்பபற்றன.
கடதலார தராந்துக்கப்பல் சுகன்யா, நீர்மூழ்கிக்கப்பல்கள், எம்ஐஜி 29தக தபார் விமானம், மற்றும் பஹலிகாப்டர்கள்
இந்ேப் பயிற்சியில் ஈடுபட்டன. ஜிபமக்ஸ்-22 கடலிலும், விசாகப்பட்டினம் துடறமுகத்திலும் இரண்டு கட்டங்களாக
நடடபபறும். கடந்ே 2012ஆம் ஆண்டு ஜப்பானில் போடங்கப்பட்ட ஜிபமக்ஸ் பயிற்சியின் இந்ே அத்தியாயம் பத்து
ஆண்டுகடள நிடறவு பசய்துள்ளது.

2. அத்தியாேசிய மருந்துகளின் தேசிய பட்டியல்கடள டாக்டர் மன்சுக் மாண்டவியா பேளியிட்டார்
அடனத்து மட்டங்களிலும் கட்டுப்படியான விடலயில் ேரமான மருந்துகள் கிடடப்படே உறுதிபசய்யும் ேடகயில்,
அத்தியாேசிய மருந்துகளின் தேசிய பட்டியல் முக்கிய பங்காற்றி ேருகிறது. இந்ேப் பட்டியலில் கூடுேலாக 34
மருந்துகளுடன் 384 மருந்துகள் இடம்பபற்றுள்ளன. முந்டேய பட்டியலிலிருந்து 26 மருந்துகள் நீக்கப்பட்டுள்ளன.
27 சிகிச்டசப்பிரிவுகளுக்பகன இந்ே மருந்துகள் ேடகப்படுத்ேப்பட்டுள்ளன.
இப்பட்டியல் 1996ஆம் ஆண்டு முேன்முேலாக ேகுக்கப்பட்டது. அேன்பின்னர் 2003, 2011, 2015 ஆகிய ஆண்டுகளில்
இேற்குமுன்பு மும்முடற திருத்ேப்பட்டது.

3. ேரும் 15-இல் ‘காடல சிற்றுண்டித் திட்டம்’ போடக்கம்: முேல்ேர் மு க ஸ்டாலின் ேகேல்
ேமிழ்நாட்டில் ேரும் 15-ஆம் தேதியன்று ‘காடல சிற்றுண்டித் திட்டம்’ போடங்கப்படவுள்ளோக முேல்ேர் மு க
ஸ்டாலின் பேரிவித்துள்ளார்.
காடல உணவுத் திட்டம்: முன்னாள் முேல்ேர் அண்ணாவின் பிறந்ேநாள் பசப்டம்பர்.15-ஆம் தேதியன்று, அரசு
போடக்கப்பள்ளிகளில் காடலச் சிற்றுண்டி ேழங்குகிற புதிய திட்டம் போடங்கப்படவுள்ளது.
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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. ஆப்ைானிஸ
் தான்

✓ 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. பாைிஸ
் தான்

✓ 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. ஆஸ
் திநரலியா
ஈ. இஸ
் நரல்
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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 தாஸ
்

✓ 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. பிரான்ஸ
்
ஆ. ஜப்பான்
இ. அபமாிை்ைா 
ஈ. ஆஸ
் திநரலியா

✓ 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.

நடப்பு நிகழ்வுகள்
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