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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. யுமரனஸ
் 
ஈ. சனி

நடப்பு நிகழ்வுகள்
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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?

் புெி அறிெியல் அஜமச்சகம் 
அ. நடுெண
ஆ. நடுெண
் ெீட்டுெசதி மற்றும் நகா்ப்புற ெிெகார அஜமச்சகம்
இ. நடுெண
் ஊரக ெளா்ச்சி அஜமச்சகம்
ஈ. நடுெண
் 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
மற்றும் மீட்புப்பயிற்சிவ நடத்தி து?

கடல்சொர் மதடல்

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. அஸ
் ஸாம்
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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அரசின் ஒரு

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
இந்தி

ொன யபய்லி பொலத்வத

இரொணுைம் புனரவமக்கத் யதொடங்கி து?

அ. மகாராஷ்டிரா
ஆ. மத்திய பிரமதசம் 
இ. கா்நாடகா
ஈ. அஸ
் ஸாம்

✓ 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. அஸ
் ஸாம்
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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1. 2022 – ஷாங்காய் ஒத்துழைப்பு அழைப்பு (SCO) உச்சிைாநாட்ழை நைத்தும் நாடு எது?
அ. இந்தியா
ஆ. கஜகஸ
் தான் 
இ. வங்காளததசம்
ஈ. உஸ
் பெகிஸ
் தான்

✓ ஷாங்காய் ஒத்துழைப்பு அழைப்பின் (SCO) உச்சிைாநாடு உஸ்பெகிஸ்தானின் சைர்கண்டில் நழைபெற்று வருகிறது.
ஈராண்டுகளுக்குப்பிறகு நநரடியாக நழைபெறும் முதல் SCO உச்சிைாநாடு இதுவாகும். இம்ைாநாட்டில் ரஷ்ய அதிெர்
விளாடிமிர் புதின், சீன அதிெர் ஜி ஜின்பிங், இந்தியப் பிரதைர் நநரந்திர நைாடி உள்ளிட்நைார் ெங்நகற்கின்றனர். இக்
கூட்ைம் பிராந்திய ொதுகாப்பு சவால்கள், வர்த்தகம் ைற்றும் எரிசக்தி விநிநயாகத்ழத நைம்ெடுத்துதல்
நொன்றவற்ழறப்ெற்றி விவாதிப்ெழத தனது நநாக்கைாகக் பகாண்டுள்ளது.

2. சமீெ பசய்திகளில் இைம்பெற்ற, ‘ஷூன்யா ெரப்புழர’ என்ெது எந்தச் பசயல்முழறழய நநாக்கைாகக் பகாண்ைது?
அ. ெட்டாசுகளளத் தளடபசய்வதன்மூலம் வளிமாளசக் குளைெ்ெது
ஆ. EVக்களளெ் ெயன்ெடுத்தி வளிமாளசக் குளைெ்ெது 
இ. மளைநீ ா் தசகாிெ்ளெ ஊக்குவிெ்ெது
ஈ. காடு வளா்ெ்ளெ ஊக்குவிெ்ெது

✓ ‘ஷூன்யா’ என்ெது வளிைாழசக் குழறப்ெதற்கான விழிப்புணர்வு ெரப்புழரயாகும்; இது மின்சாரத்தில் இயங்கும்
வாகனங்கழள (EV) ெயணம் ைற்றும் விநிநயாகச் பசயல்முழறகளுக்கு ெயன்ெடுத்துவழத ஊக்குவிப்ெதாகும்.
இந்தியாவின் சுழிய ைாசுொட்ழை வலியுறுத்தி பதாைங்கப்ெட்ை, ‘ஷூன்யா’வின் ஓராண்டு நிழறழவ நிழனவுகூரும்
வழகயில் NITI ஆநயாக் ஒரு கூட்ைத்ழத நைத்தியது. இந்த நிகழ்வின்நொது, நைம்ெட்ை நவதியியல் மின்கல (ACC)
ஆற்றல் நசமிப்பு அறிக்ழக ெற்றிய நதசிய திட்ைம் பதாைங்கப்ெட்ைது.

3. நடுவண் உயிரியல் பூங்கா ஆழணயத்தின் சமீெத்திய தரவரிழசயில், முதலிைம் பிடித்துள்ள இந்திய விலங்கியல்
பூங்கா எது?
அ. அைிஞா் அண
் ணா உயிாியல் பூங்கா, பசன்ளன
ஆ. ெத்மஜா நாயுடு இமயமளல விலங்கியல் பூங்கா, டாா்ஜிலிங் 
இ. சாமராதஜந்திரா விலங்கியல் பூங்கா, ளமசூரு
ஈ. திருவனந்தெுரம் உயிாியல் பூங்கா

✓ நைலாண்ழை & பசயல்திறன் அடிப்ெழையில் நடுவண் உயிரியல் பூங்கா ஆழணயம் பவளியிட்ை ெட்டியலின்ெடி,
ைார்ஜிலிங்கில் அழைந்துள்ள ெத்ைஜா நாயுடு இையைழல விலங்கியல் பூங்காவிற்கு அதிகெட்சைாக 83 சதவீத
ைதிப்பெண் வைங்கப்ெட்ைது. இையைழல கருங்கரடி, ெனிச்சிறுத்ழத, நகாரல் ைற்றும் இையைழல வழரயாடு தவிர,
இம்மிருகக்காட்சிசாழலயின் முதன்ழை ஈர்ப்புகளில் சிவப்புப்ொண்ைாவும் ஒன்றாக உள்ளது. பசன்ழனயில் உள்ள
அறிஞர் அண்ணா உயிரியல் பூங்கா இரண்ைாவது இைத்ழதயும், ழைசூருவில் உள்ள ஸ்ரீ சாைராநஜந்திரா உயிரியல்
பூங்கா மூன்றாவது இைத்ழதயும் பெற்றுள்ளது.

4. 2022 – FIFA 17 வயதுக்குட்ெட்ை பெண்கள் உலகக்நகாப்ழெப் நொட்டிகழள நைத்துகிற நாடு எது?
அ. இலங்ளக

ஆ. ஐக்கிய அரெு அமீ ரகம்

இ. இந்தியா 

ஈ. வங்காளததசம்
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✓ இந்தியாவில் ெதிநனழு வயதுக்குட்ெட்ைவர்களுக்கான பெண்கள் உலகக்நகாப்ழெ கால்ெந்துப் நொட்டிழய (2022)
நைத்துவதற்கான ஒப்ெந்தத்தில் ழகபயழுத்திட்ைதற்கு பிரதைர் தழலழையிலான நடுவண் அழைச்சரழவ ஒப்புதல்
அளித்துள்ளது. 17 வயதுக்குட்ெட்ைவர்களுக்கான ைகளிர் உலகக்நகாப்ழெ கால்ெந்து நொட்டி (2022) இந்தியாவில்
அக்.11–30ஆம் நததி வழர நழைபெறவுள்ளது. இரண்டு ஆண்டுகளுக்கு ஒருமுழற நைத்தப்ெடும் இழளநயார்கள்
ெங்நகற்கும் இப்நொட்டியின் ஏைாவது ெகுதி முதன்முழறயாக இந்தியாவில் நழைபெறவுள்ளது.

✓ இந்தியா, இதற்கு முன்பு 2017ஆம் ஆண்டில், FIFA 17 வயதுக்குட்ெட்ை ஆண்கள் உலகக்நகாப்ழெழய நைத்தியது.
நகாவா, நவி மும்ழெ ைற்றும் புவநனசுவரத்தில் நழைபெறும் இந்தப் நொட்டியில், 16 நாடுகழளச் நசர்ந்த அணிகள்
ெங்நகற்கின்றன.

5. 2022 – உலக நீர் ைாநாடு ைற்றும் கண்காட்சிழய நைத்தும் நாடு எது?
அ. ஸ
் பெயின்
ஆ. பஜா்மனி
இ. படன்மாா்க் 
ஈ. ஹங்தகாி

✓ ென்னாட்டு நீர் சங்கைானது 2022 – உலக நீர் ைாநாடு ைற்றும் கண்காட்சிழய பைன்ைார்க்கின் நகாென்நேகனில்
நைத்துகிறது. இந்தப் ென்னாட்டு கண்காட்சியில், ‘இந்தியாவில் நகர்ப்புற கழிவுநீர் சூைல்’ என்ற தழலப்பில் இந்தியப்
பிரதிநிதிகள் ஒரு பவள்ழள அறிக்ழகழய பவளியிட்ைனர். அைல் புத்தாக்க இயக்கம் (AIM), NITI ஆநயாக், ஜல் சக்தி
அழைச்சகம் ைற்றும் நதசிய தூய்ழை கங்ழக இயக்கம் (NMCG), பன்னாட்டு முகமையான பைன்ைார்க் புத்தாக்க
ழையம் (ICDK) ைற்றும் கல்விச்சாழலயான ொம்நெ – இந்திய பதாழில்நுட்ெ நிறுவனம் (IIT–B) ஆகியழவ இந்த
பவள்ழள அறிக்ழகழயத் தயாரித்தன.

6. எந்த இந்திய ைாநிலம்/யூனியன் பிரநதசைானது பெண்களின் சமூக ைற்றும் பொருளாதார வளர்ச்சிக்கான கைன்
திட்ைத்ழத, ‘ைகிளா நிதி’ என்ற பெயரில் அறிமுகப்ெடுத்தியுள்ளது?
அ. உத்தர ெிரததசம்
ஆ. இராஜஸ
் தான் 
இ. தமை்கு வங்கம்
ஈ. ஒடிஸா

✓ இராஜஸ்தான் ைாநில முதலழைச்சர் அநசாக் பகலாட், பெண்களின் சமூக ைற்றும் பொருளாதார வளர்ச்சிக்கான கைன்
திட்ைத்ழத, ‘ைகிளா நிதி’ என்ற பெயரில் பதாைங்கி ழவத்தார். பெண்கள் சைத்துவ நாழள முன்னிட்டு இந்தத் திட்ைம்
பதாைங்கப்ெட்டுள்ளது. இந்தத் திட்ைத்தின்கீழ், புதிய பதாழில் பதாைங்குவதற்கும், பதாழிழல விரிவுெடுத்துவதற்கும்
பெண்களுக்கு எளிதாக கைன் வைங்கப்ெடும். 2022–23 ைாநில ெட்பஜட்டில், இராஜஸ்தான் கிராைப்புற வாழ்வாதார
நைம்ொட்டுக் கவுன்சில்மூலம், ‘ைகிளா நிதி’ அழைப்ெதாக அவ்வரசாங்கம் அறிவித்தது.

7. கர்ப்ெப்ழெ வாய்ப்புற்றுநநாய்க்கு எதிராக இந்தியாவின் முதலாவது உள்நாட்டிநலநய உருவாக்கப்ெட்ை qHPVஐ
அறிமுகப்ெடுத்திய ைருந்து நிறுவனம் எது?
அ. Dr பரட்டி ஆய்வகம்
ஆ. சீரம் இந்தியா நிறுவனம் 
இ. ெதயாகான்
ஈ. ொரத் ெதயாபடக்

✓ சீரம் இந்தியா நிறுவனத்துைன் இழணந்து உயிரித்பதாழில்நுட்ெத்துழற, கர்ப்ெப்ழெ வாய்ப்புற்றுநநாய்க்கு எதிராக
இந்தியாவின் முதல் உள்நாட்டிநலநய உருவாக்கப்ெட்ை குவாட்ரிவலன்ட் ைனித ொப்பிநலாைா ழவரஸ் தடுப்பூசிழய
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(qHPV) அறிமுகப்ெடுத்தவுள்ளது. உலக சுகாதார அழைப்பின் (WHO) கூற்றுப்ெடி, கர்ப்ெப்ழெ வாய்ப்புற்றுநநாய்க்கான
உலகளாவிய ொதிப்புகளில் 1/5 ெங்ழக இந்தியா பகாண்டுள்ளது. ஒவ்நவார் ஆண்டும் 1.23 இலட்சம் ொதிப்புகளும்
சுைார் 67,000 இறப்புகளும் இதன்மூலம் நிகழ்கிறது.

8. ‘இராஷ்ட்ரிய நொஷன் ைா’ அனுசரிக்கப்ெடுகிற ைாதம் எது?
அ. ஜூளல
ஆ. ஆகஸ
் ட்
இ. பசெ்டம்ொ் 
ஈ. டிசம்ொ்

✓ சத்தான உணழவ உட்பகாள்வதன் முக்கியத்துவம் குறித்த விழிப்புணர்ழவ ஏற்ெடுத்துவதற்காக ஒவ்நவார்
ஆண்டும் பசப்.1 முதல் பசப்.7 வழர ‘நதசிய ஊட்ைச்சத்து வாரைாக’ இந்தியா கழைப்பிடிக்கிறது. பெண்கள் ைற்றும்
குைந்ழதகள் நைம்ொட்டு அழைச்சகம் 5ஆவது ‘இராஷ்ட்ரிய நொஷன் ைா’ழவ நாடு முழுவதும் பசப்.1 முதல் 30 வழர
பகாண்ைாடுகிறது. ‘ைகிளா ஔர் ஸ்வஸ்த்யா’ ைற்றும் ‘ெச்சா ஔர் ஷிக்ஷா’ ஆகிய கருப்பொருள்களில் முதன்ழை
கவனம் பசலுத்தி, கிராைப் ெஞ்சாயத்துகள்மூலம் நொஷான் ெஞ்சாயத்துகளாக, ‘நொஷான் ைா’ பகாண்ைாடுவநத
இந்த ஆண்டு (2020), ‘நொஷன் ைா’ நிகழ்ச்சியின் நநாக்கைாகும்.

9. “Indian Banking in Retrospect – 75 years of Independence” என்ற நூலின் ஆசிரியர் யார்?
அ. K V காமத்
ஆ. உா்ஜித் ெதடல்
இ. அசுததாஷ் இராரவிகா் 
ஈ. அருந்ததி ெட்டாச்சாா்யா

✓ இந்திய ரிசர்வ் வங்கியின் DEPRஇன் இயக்குநர் Dr அசுநதாஷ் இராரவிகர், “Indian Banking in Retrospect – 75 years
of Independence” என்ற நூழல எழுதியுள்ளார். கைந்த 75 ஆண்டுகளில் இந்திய வங்கித்துழறயில் ஏற்ெட்டுள்ள
முன்நனற்றங்கழள இந்நூல் ெட்டியலிடுகிறது. 1990–களின் பிற்ெகுதியில் ஏற்ெட்ை பதன்கிைக்காசிய பநருக்கடி,
கைந்த 2008ஆம் ஆண்டின் உலகளாவிய சரிவு, 2013–14இன் பிற பநருக்கடிகள் ஆகியவற்றின்நொது வங்கித்
துழற எவ்வாறு சிறந்த பநகிழ்திறழனக் காட்டியது என்ெழத இந்நூல் சிறப்புற விவரிக்கிறது.

10. கல்வி

வாரியங்களின் அழனத்து ைதிப்பீடு பதாைர்ொன தகவல்களுக்கான நதசிய ஒற்ழறச்சாளரமூலத்தின்
பெயபரன்ன?
அ. NIPUN
ஆ. STARS
இ. PARAKH 
ஈ. KALAM

✓ PARAKH (Performance Assessment, Review and Analysis of Knowledge for Holistic Development) என்பது நதசிய
கல்விக்பகாள்ழகயில் அறிவிக்கப்ெட்ை ஒன்றாகும். நதசிய கல்வி ஆராய்ச்சி ைற்றும் ெயிற்சிக் கைகம் (NCERT) ைற்றும்
ைாநில கல்வி வாரியங்கள் இழணந்து ைாநில ைற்றும் நடுவண் வாரியங்களில் ஒநர சீரான தன்ழைழயக்பகாண்டு
வருவதற்காக ஒரு ‘சிறந்த கட்ைழைப்ழெ’ உருவாக்குகின்றன. அழனத்து ைதிப்பீடு பதாைர்ொன தகவல்களுக்கும்,
‘PARAKH’ என்ற நதசிய ஒற்ழறச்சாளரம் மூலைாக விளங்கும். இது நதசிய சாதழன ஆய்வு (NAS) ைற்றும் ைாநில
சாதழன ஆய்வு நொன்ற காலமுழற நசாதழனகழளயும் நைற்ொர்ழவயிடும்.
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செய்தித்தாள் நடப்பு நிகழ்வுகள்
1. ‘தூய்ழைநய நசழவ’ இருவார இயக்கம் பதாைங்கியது
ஊரக இந்தியாவில் முழுழையான தூய்ழைழய நநாக்கிய முழனவுகழள விழரவுப்ெடுத்துவதற்காக ‘தூய்ழைநய
நசழவ’ என்ற இருவார இயக்கத்ழத ஜல்சக்தி அழைச்சகத்தின் குடிநீர் ைற்றும் துப்புரவுத்துழற பதாைங்கியுள்ளது.
குவிந்துகிைக்கும் குப்ழெகழள அகற்றுவது, திைக்கழிவு நைலாண்ழைக்கான பசயல்ொடு ஆகியவற்றுக்கு இது
ைாபெரும் சமூக திரட்சியான இயக்கைாகும். இதன் ஒருெகுதியாக (i) கிராைங்களில் திறந்தபவளியில் ைலம் கழிக்காத
ைக்கள் இயக்கத்தில் சமூக திரட்சிழயயும் ெங்நகற்ழெயும் உறுதிபசய்தல், (ii) கிராைங்களில் முழுழையான
துப்புரவுக்கு முக்கியத்துவைளித்தல், (iii) அழனவரின் ெணியாக தூய்ழை என்ற நகாட்ொட்ழை ைறுவலியுறுத்துதல்,
(iv) தூய்ழை இந்தியா நாழள (அக்.2) கிராை அளவில் பகாண்ைாடுதல் ஆகியவற்றுக்கு ஏற்ொடு பசய்யுைாறு ைாநில
அரசுகள் நகட்டுக்பகாள்ளப்ெட்டுள்ளன. பசப்.15 அன்று பதாைங்கிய இந்த இயக்கம், அக்.2 அன்று நிழறவழையும்.
இந்த இயக்கத்தின்கீழ் கிராைப்புறங்களில் நைற்பகாள்ள நவண்டிய சில முக்கிய பசயல்கள்:
•
•
•
•
•
•

கழிவுப்பொருட்கள் நசகரிப்பு ைற்றும் பிரித்தலுக்கான கூைங்கள் / ழையங்கள் கட்டுதல்.
நீர்நிழலகளுக்கு அருநகயுள்ள ெகுதிகளில் தூய்ழையாகப் ெராைரித்தல், அவற்ழறச்சுற்றி ைரக்கன்றுகள்
நடுதல்.
குப்ழெகழள நசகரிப்ெதற்கு அரசு இ-சந்ழதமூலம் மின்கலத்தால் இயக்கப்ெடுகின்ற மூன்று சக்கர
வாகனங்கள் / மின்சார வாகனங்கள் வாங்குதல்.
பநகிழிநொன்ற ைக்காத குப்ழெகழள வீடு வீைாக பசன்று நசகரித்தல்.
ஒருமுழற ைட்டும் ெயன்ெடுத்தும் பநகிழிப்பொருட்களால் ஏற்ெடும் தீழைகள்குறித்து ைக்களிழைநய
விழிப்புணர்ழவ ஏற்ெடுத்துதல்.
குப்ழெகள் நொைாழைக்கான முைக்கம் எழுதுதல் / உறுதிபைாழி எடுத்தல்.

2. சிறந்த உயிரியல் பூங்காவாக ைார்ஜீலிங் உயிரியல் பூங்கா நதர்வு: வண்ைலூர் பூங்காவுக்கு 2ஆவது இைம்
நைற்கு வங்க ைாநிலம், ைார்ஜீலிங் இையைழலப்ெகுதியில் அழைந்துள்ள ெத்ைஜா நாயுடு இைாலய உயிரியில் பூங்கா,
நாட்டின் சிறந்த உயிரியல் பூங்காவாகத் நதர்வு பசய்யப்ெட்டுள்ளது.
நாட்டில் 150க்கும் நைற்ெட்ை உயிரியல் பூங்காக்கள் உள்ளன. பூங்காக்களின் இயக்குநர்களுக்கான ைாநாடு ஒடிஸா
ைாநிலம் புவநனசுவரத்தில் கைந்த பசப்.10 அன்று நழைபெற்றது. ைத்திய உயிரியல் பூங்காக்களுக்கான ஆழணயம்
பூங்காக்களின் பசயல்ொடுகளின் அடிப்ெழையில் தரப்ெட்டியழல அம்ைாநாட்டில் பவளியிட்ைது. அந்தப்ெட்டியலில்,
நைற்கு வங்கத்தின் ைார்ஜீலிங் ெகுதியில் அழைந்துள்ள ெத்ைஜா நாயுடு இைாலய உயிரியல் பூங்கா முதலிைத்ழதப்
பெற்றது.
பசன்ழன வண்ைலூரில் உள்ள அண்ணா உயிரியல் பூங்கா 2ஆவது இைத்ழதயும், கர்நாைகத்தின் ழைசூருவில்
அழைந்துள்ள ஸ்ரீ சாைாராநஜந்திரா உயிரியல் நதாட்ைம் 3ஆவது இைத்ழதயும் பெற்றன. பகால்காத்தாவில் அழைந்து
உள்ள அலிப்பூர் உயிரியல் நதாட்ைம் ெட்டியலில் 4ஆவது இைத்தில் உள்ளது.
சர்வநதச அங்கீகாரம்: நடுவண் உயிரியல் பூங்காவுக்கான ஆழணயம், உயிரியல் பூங்காக்களின் நிர்வாகம்,
பசயல்திறன் நொன்ற ெல்நவறு நிழலகளில் நைற்பகாண்ை ைதிப்பீட்டில் ைார்ஜீலிங் உயிரியல் பூங்கா 83 சதவீத
ைதிப்பெண்கழளப் பெற்றிருந்தது. கைந்த 1958ஆம் ஆண்டு நிறுவப்ெட்ை ைார்ஜீலிங் உயிரியல் பூங்கா, கிைக்கு இைய
ைழலயில் காணப்ெடும் ெனிச்சிறுத்ழத, சிவப்புப் ொண்ைா கரடி நொன்ற அழிவுநிழலழய எதிர்நநாக்கியுள்ள
உயிரினங்கழளப் ொதுகாப்ெதற்கான திட்ைங்கழளச் பசயல்ெடுத்துவதில் சர்வநதச அங்கீகாரம் பெற்றுள்ளது என்ெது
குறிப்பிைத்தக்கது.
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1.

முதல் உலகளாவிய கடல்சார் சுற்றுலாத்துறை தளமான, ‘The Green Fins Hub’ என்பதுடன் ததாடர்புறடய
நிறுவனம் எது?
அ. WEF
ஆ. IMF
இ. UNEP 
ஈ. UNICEF

✓ ‘கிரீன் ஃபின்ஸ் ஹப்’ என்பது முதல் உலகளாவிய கடல்சார் சுற்றுலாத்துறை தளமாகும். ஐக்கிய நாடுகளின் (UN)
சுற்றுச்சூழல் திட்டத்துடன் (UNEP) இறைந்து, ‘The Reef–World அைக்கட்டறள’ இக்கருவிறய உருவாக்கியுள்ளது.
கடல்சார் பாதுகாப்புச் சுற்றுலாத்துறையில் நிறலத்தன்றம சவால்கறள றகயாலுவதற்கு இந்தக் கருவி உதவுகிைது.
இயக்கிகள் (operators) தங்கள் அன்ைாட நறடமுறைகளில் எளிய மாற்ைங்கறளச் தசய்யவும், அவர்களின்
வருடாந்திர மமம்பாடுகறளக் கண்காணிக்கவும், அவர்களின் சமூகங்கள் மற்றும் வாடிக்றகயாளர்களுடன்
ததாடர்புதகாள்ளவும் இது உதவுகிைது.

2. மூத்த தடன்னிஸ் வீரரான மராஜர் தபடரர், கீழ்க்காணும் எந்த நாட்றடப் பிரதிநிதித்துவப்படுத்துகிைார்?
அ. பிரான்ஸ
்
ஆ. சுவிச்சா்லாந்து 
இ. சசா்பியா
ஈ. இத்தாலி

✓ உலகின் தறலசிைந்த தடன்னிஸ் விறளயாட்டு வீரர்களுள் ஒருவராகக் கருதப்படும் மராஜர் தபடரர், தனது 41ஆவது
வயதில் ததாழிற்முறை தடன்னிஸில் இருந்து ஓய்வுதபறுவதாக அறிவித்தார். சுவிச்சர்லாந்றதச் மசர்ந்த முன்னாள்
உலக தந.1 வீரரான அவர், வரவிருக்கும் மலவர் மகாப்றபக்கான மபாட்டி தனது இறுதி ATP மபாட்டியாக இருக்கும்
என்று அறிவித்தார். ர ோஜர் தபடரர், 24 ஆண்டுகளில் 1500–க்கும் மமற்பட்ட மபாட்டிகளில் விறளயாடி இருபது
கிராண்ட்ஸ்லாம் பட்டங்கறள தவன்றுள்ளார். அவர், 2018இல் 36 வயதில் உலகின் மிகவயதான தந.1 வீரரானார்.

3. ‘அரசுப்பள்ளி மாைாக்கருக்கான காறல உைவுத்திட்டத்றத’ அறிவித்துள்ள இந்தியாவின் முதல் மாநிலம் எது?
அ. தமிழ்நாடு 
ஆ. கேரளா
இ. ஆந்திர பிரகதசம்
ஈ. சதலுங்ோனா

✓ மதுறரயில் ஒன்று முதல் ஐந்தாம் வகுப்பு வறரயிலான அரசுப்பள்ளி மாைாக்கருக்கு காறல உைவு வழங்கும்
திட்டத்றத மாண்புமிகு தமிழ்நாட்டு முதலறமச்சர் முக ஸ்டாலின் ததாடங்கி றவத்தார். காறல உைவுத் திட்டங்கள்
கற்ைல்திைன் மற்றும் பள்ளி வருறகறய மமம்படுத்துவதற்கு வழிவகுத்தது என பல ஆய்வுகள் முடிவுதசய்துள்ளதாக
முக ஸ்டாலின் ததரிவித்தார். திராவிட இயக்கத்தின் முன்மனாடியான நீதிக்கட்சியால் கடந்த 1922ஆம் ஆண்டில்
தசன்றனயில் றவத்து தமிழ்நாட்டின் முதல், ‘மதிய உைவு திட்டம்’ ததாடங்கப்பட்டது.

4. ‘ANGAN – 2022’ என்ை மாநாட்றட ஏற்பாடு தசய்த நிறுவனம் எது?
அ. இந்திய ாிசா்வ் வங்ேி

ஆ. ஆற்றல் திறன் பணியேம் 

இ. NITI ஆகயாே்

ஈ. நடுவண
் மறறமுே வாிேள் வாாியம்
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✓ குறைந்த தசலவில் புதிய பசுறம குடியிருப்புகள்மூலம் இயற்றகறய விரிவுபடுத்துதல் என்ை தபாருளுறடய அங்கன்
– 2022 என்னும் மூன்றுநாள் சர்வமதச மாநாடு 2022 தசப்.14 அன்று ததாடங்கியது. “கட்டடங்கறள கரியமில வாயு
தவளிமயற்ைம் இல்லாமல் மாற்றுவது” என்று தறலப்பிடப்பட்டுள்ள இந்த மாநாட்றட நடுவண் எரிசக்தி அறமச்சகம்
நடத்தியது. இந்தியா – சுவிச்சர்லாந்து கட்டுமான எரிசக்தித்திைன் திட்டத்தின்கீழ், வளர்ச்சி & ஒத்துறழப்புக்கான
சுவிஸ் முகறமயுடன் ஒருங்கிறைந்து எரிசக்தி அறமச்சகத்தின் ஆற்ைல் திைன் பணியகம் இந்த மாநாட்டிற்கு
ஏற்பாடு தசய்துள்ளது.

✓ மமலும் 8 ததாடக்க அமர்வுகள், எட்டு றமயப்தபாருள் அமர்வுகளில் கரியமில வாயு தவளிமயற்ைத்றதக் குறைத்தல்,
கட்டடங்களில் எரிசக்தி திைன் ஆகியறவ ததாடர்பாக 15 நாடுகள் மற்றும் சர்வமதச அறமப்புகறளச் மசர்ந்தவர்கள்,
கலந்துதகாண்டு விவாதித்தனர்.

5. பிரதமர் பாரதிய ஜதனௌஷாதி பரிமயாஜனாவுடன் ததாடர்புறடய நடுவண் அறமச்சகம் எது?
அ. நலவாழ்வு மற்றும் குடும்பநல அறமச்சேம்
ஆ. இரசாயனங்ேள் மற்றும் உரங்ேள் அறமச்சேம் 
இ. சபண
் ேள் மற்றும் குழந்றதேள் கமம்பாட்டறமச்சேம்
ஈ. சட்டம் மற்றும் நீ தித்துறற அறமச்சேம்

✓ பிரதமர் பாரதிய மக்கள் மருந்தகம் திட்டத்தின்கீழ் நாடு முழுவதும் 8,700–க்கும் மமற்பட்ட மக்கள் மருந்தகங்கள்
திைக்கப்பட்டுள்ளன. இந்த றமயங்களில் தரமான மரபுசார் மருந்துகளும், அறுறவ சிகிச்றச உபகரைங்களும் மற்ை
தபாருட்களும் விற்பறன தசய்யப்படுகின்ைன. தற்மபாது இக்கறடகளில் 1600–க்கும் மமற்பட்ட மருந்துகளும், 250
அறுறவ சிகிச்றச உபகரைங்களும் கிறடக்கின்ைன.

✓ நீரிழிவு மநாய்க்கான, ‘சிட்டாகிளிப்டின்’ மருந்தின் பல்மவறு வறகயான கலறவயில் பிரதமரின் பாரதிய மக்கள்
மருந்தக திட்டத்தின்கீழ் மலிவு விறலயில் விற்பறன தசய்யப்படுகிைது. ‘சிட்டாகிளிப்டின்’ அதன் தவவ்மவறு வறக
கலறவயில் அறனத்து மக்கள் மருந்தகங்களிலும், குறைந்த விறலயில் கிறடக்கும். சிட்டாகிளிப்டின் பாஸ்மபட்
ஐபி–50 மிகி 10 மாத்திறரகறளக்தகாண்ட அட்றட `60–க்கு கிறடக்கிைது.

6. ‘முதலறமச்சர் உதிமான் கிலாடி உன்னயன் மயாஜனா’றவத் ததாடங்கிய மாநிலம் எது?
அ. உத்தர பிரகதசம்
் ட் 
ஆ. உத்தரகாண
இ. கமற்கு வங்ேம்
ஈ. ஒடிஸா

✓ உத்தரகாண்ட் மாநில முதலறமச்சர் புஷ்கர் சிங் தாமி, மதசிய விறளயாட்டு நாறளதயாட்டி, ‘முதலறமச்சர்
உதிமான் கிலாடி உன்னயன் மயாஜனாறவத்’ ததாடங்கினார். இத்திட்டத்தின்கீழ் 1950 சிறுவர்கள் மற்றும் 1950
சிறுமிகளுக்கு விறளயாட்டுக்கான உதவித்ததாறக வழங்கப்படும். மல்சாங் விறளயாட்டும் விறளயாட்டுக்கான
தகாள்றகயில் இறைக்கப்படும் அமதமவறளயில் நிதிப்பலன்கறள வழங்குவற்காக முதலறமச்சர் விறளயாட்டு
மமம்பாட்டு நிதியம் நிறுவப்படும்.

7. உலகப்தபாருளாதார மன்ைம் வழிநடத்தும் நிறலயான முறனவில் இறைந்துள்ள இந்திய வான்மபாக்குவரத்து
நிறுவனம் எது?
அ. ஏா் இந்தியா
் டிகோ 
ஆ. இண
இ. ஸ
் றபஸ
் செட்
ஈ. விஸ
் தாரா
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✓ இந்தியாவின் விமானப்மபாக்குவரத்து நிறுவனமான, ‘இண்டிமகா’ உலகப்தபாருளாதார மன்ைத்தின் தறலறமயில்
ஒரு நிறலயான முறனவில் இறைந்துள்ளது. இந்த விமானப் ர ோக்குவ த்து நிறுவனம், ‘Clear Skies for
Tomorrow’ என்ற இந்திய கூட்டு இயக்கத்தில் றகதயழுத்திட்டுள்ளது. கடந்த 2019ஆம் ஆண்டில் ததாடங்கப்பட்ட,
‘Clean Skies for Tomorrow’ ஆனது உயரதிகாரிகள் மற்றும் தபாது வாழ்வில் ஈடுபட்டு வரும் தறலவர்களுக்கு
நிறலயான விமான எரிதபாருளுக்கு மாறுவதற்கான வழிமுறைகறள வழங்குகிைது.

8. அண்மைச் தசய்திகளில் இடம்தபற்ை துகர் நீர்மின்னுற்பத்தித்திட்டம் அறமந்துள்ள மாநிலம்/UT எது?
அ. அஸ
் ஸாம்
ஆ. ஹிமாச்சல பிரகதசம் 
இ. கமற்கு வங்ேம்
ஈ. சதலுங்ோனா

✓ அரசுக்குச் தசாந்தமான நீர்மின்னுற்பத்தி நிறுவனமான ‘NHPC’, ஹிமாச்சல பிரமதச மாநில அரசுடன் 500 MW திைன்
தகாண்ட துகர் நீர்மின்னுற்பத்தித் திட்டத்றத தசயல்படுத்துவதற்கான ஒப்பந்தத்தில் றகதயழுத்திட்டுள்ளது.
முன்னதாக, 449 தமகாவாட் (MW) திைன்தகாண்ட துகர் நீர்மின்னுற்பத்தித் திட்டத்திற்கான புரிந்துைர்வு ஒப்பந்தம்
NHPC மற்றும் ஹிமாச்சல பிரமதச மாநில அரசுக்கிறடமய றகதயழுத்தானது. துகர் நீர்மின்னுற்பத்தித் திட்டமானது
ஓராண்டில் 1,759.85 மில்லியன் மின்சார அலகுகறள உற்பத்தி தசய்யும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிைது.

9. ‘மதசிய சிறுததாழில் நாள்’ அனுசரிக்கப்படுகிை மததி எது?
அ. ஆேஸ
் ட்.27
ஆ. ஆேஸ
் ட்.30 
இ. சசப்டம்பா்.27
ஈ. சசப்டம்பா்.30

✓ ஒவ்மவார் ஆண்டும், இந்தியாவில், ஆக.30 அன்று மதசிய சிறுததாழில் நாள் அனுசரிக்கப்படுகிைது. கடந்த 2001ஆம்
ஆண்டு சிறுததாழில் அறமச்சகம் இந்த நாறள மதசிய சிறுததாழில் நாளாக அறிவித்தது. நாட்டின் தபாருளாதார
வளர்ச்சிக்காக சிறுததாழில்களின் வளர்ச்சிறய ஊக்குவிக்கும் வறகயில் இந்த நாள் தகாண்டாடப்படுகிைது. இது
இந்திய அரசாங்கத்தின் முறனவாகும்; இது நாட்டில் சிறு–குறுந்ததாழில்களின் வளர்ச்சிறய ஏற்படுத்தியது.

10. அண்றமயில் காலஞ்தசன்ை மிக்மகல் மகார்பச்மசவ், கீழ்க்காணும் எந்த நாட்டின் முன்னாள் அதிபராவார்?
அ. உே்றரன்
ஆ. ரஷ்யா 
இ. சபலாரசு
ஈ. பல்கோியா

✓ 1985 முதல் 1991 வறர முன்னாள் மசாவியத் யூனியனின் இறுதி அதிபராக இருந்த மிக்மகல் மகார்பச்மசவ், தனது
91ஆவது வயதில் காலமானார். கடந்த 1986ஆம் ஆண்டில், அதமரிக்கா மற்றும் மசாவியத் யூனியனிடம் உள்ள
அறனத்து ததாறலதூரம் தசன்று தாக்கும் ஏவுகறைகறளயும் ஒழிக்க மகார்பச்மசவ் முன்தமாழிந்தார். அது பனிப்
மபாரின் முடிவின் ஆரம்பமாகும். அவருக்கு கடந்த 1990ஆம் ஆண்டில் அறமதிக்கான மநாபல் பரிசும் வழங்கப்பட்டது.
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செய்தித்தாள் நடப்பு நிகழ்வுகள்
1. CSIRஇன் பிரபல அறிவியல் இதழான, ‘விஞ்ஞான பிரகதி’ ‘இராஜ்பாஷா கீர்த்தி விருது’ தபற்ைது
CSIRஇன் பிரபல அறிவியல் இதழான, ‘விஞ்ஞான பிரகதி’ புதிய வரலாற்றைப் பறடத்துள்ளது. இந்த இதழ் மதசிய
இராஜ்பாஷா கீர்த்தி விருறத (முதல் நிறல) தபற்றுள்ளது.
‘விஞ்ஞான பிரகதி’ இதழின் உள்ளடக்கங்கள் இறளஞர்களிறடமய அறிவியல்பற்றிய ஆர்வத்றதத் தூண்டுவறத
மநாக்கமாகக் தகாண்டுள்ளன. இந்தியாவின் சிைந்த பிரபலமான அறிவியல் இதழ்களில் ஒன்ைான இது, இந்தியா
மற்றும் உலகம் முழுவதும் உள்ள குழந்றதகள், ஆசிரியர்கள், ஆராய்ச்சியாளர்கள் மற்றும் தபாதுமக்கள் இறடயில்
பிரபலமாக உள்ளது. அறிவியல் மற்றும் ததாழிற்துறை ஆராய்ச்சிக் கவுன்சில் (CSIR) இந்த இதறழ, கடந்த 1952இல்
தவளியிடத்ததாடங்கியது. இது ஏழு தசாப்தங்களின் பாரம்பரியத்றதக் தகாண்டுள்ளது.

2. 2022-23 நிதியாண்டிற்கான தமாத்த மநரடி வரிவசூல் 30% வளர்ச்சிறயப் பதிவுதசய்துள்ளது
2022-23 நிதியாண்டுக்கான மநரடி வரிவசூல் புள்ளிவிவரங்கள், 17.09.2022 வறரயிலான நிலவரப்படி நிகர
வசூல் `7,00,669 மகாடியாகும். முந்றதய நிதியாண்டின் இமத காலப்பகுதியில் அதாவது 2021-22 நிதியாண்டின்
`5,68,147 மகாடியுடன் ஒப்பிடுறகயில், இது 23% அதிகரிப்றபக் குறிக்கிைது. நிகர மநரடி வரிவசூல் `7,00,669
மகாடியில், தபருநிறுவனங்கள் வரி `3,68,484 மகாடி உள்ளடங்கியதாகும். தனிநபர் வருமான வரி பங்குப்
பரிவர்த்தறன வரி உட்பட `3,30,490 மகாடி.
2022-23 நிதியாண்டிற்கான மநரடி வரிகளின் தமாத்த வசூல் (திரும்பப்தபறுவதற்கு முன்) `8,36,225 மகாடியுடன்,
முந்றதய நிதியாண்டின் இமத காலப்பகுதியுடன் ஒப்பிடுறகயில் அதாவது 2021-22 நிதியாண்டில், `6,42,287
மகாடியாக இருந்தது. இது 30% வளர்ச்சிறயப் பதிவுதசய்துள்ளது.

3. திருச்சியில், ‘தபரியார் உலகம்’ - அடிக்கல் நாட்டினார் முதல்வர் ஸ்டாலின்!
தபரியாரின் பிைந்தநாறளதயாட்டி திருச்சி மாவட்டம் சிறுகனூரில் அறமயவுள்ள, ‘தபரியார் உலகத்துக்கு’ அடிக்கல்
நாட்டினார். தந்றதப் தபரியாரின் பிைந்தநாள் சமூக நீதி நாளாக 17-09-2022 அன்று தகாண்டாடப்படுகிைது. திருச்சி
மாவட்டம் சிறுகனூரில் அறமயவுள்ள, ‘தபரியார் உலகத்தில்’ தபரியார் நூலகம், ஆய்வகம் உள்ளிட்டறவ
அறமக்கப்படவுள்ளன.

4. SCO தறலறமப் தபாறுப்றப ஏற்ைது இந்தியா
ஷாங்காய் ஒத்துறழப்பு கூட்டறமப்பின் தறலறமப்தபாறுப்றப உறுப்புநாடுகள் சுழற்சிமுறையில் வகித்து
வருகின்ைன. நடப்பாண்டுக்கான தறலறமப்தபாறுப்றப உஸ்தபகிஸ்தான் வகித்த நிறலயில், 2023-ஆம்
ஆண்டுக்கான தறலறமப் தபாறுப்றப இந்தியா தவள்ளிக்கிழறம ஏற்ைது. அதன்படி, அடுத்த ஆண்டுக்கான SCO
மாநாட்றட இந்தியா நடத்தவுள்ளது. கடந்த 2017-ஆம் ஆண்டில் SCO கூட்டறமப்பில் நிரந்தர உறுப்பினராக
இறைந்த இந்தியா, முதன்முறையாக அக்கூட்டறமப்புக்குத் தறலறமமயற்கவுள்ளது குறிப்பிடத்தக்கது.

5. டிசம்பரில் G20 தறலறமப்தபாறுப்றப ஏற்கிைது இந்தியா: 200-க்கும் மமற்பட்ட கூட்டங்கறள நடத்த முடிவு
G20 அறமப்பின் தறலறமப்தபாறுப்றப இந்தியா வரும் டிசம்பரில் ஏற்கிைது. அடுத்த ஓராண்டுக்கு இந்தப்தபாறுப்பில்
நீடிக்கும் இந்தியா, நாடு முழுவதும் 200-க்கும் அதிகமான G20 கூட்டங்கறள நடத்த முடிவுதசய்துள்ளது.
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G20 அறமப்பில் ஆர்தஜன்டினா, பிமரஸில், கனடா, சீனா, பிரான்ஸ், தஜர்மனி, இந்தியா, இந்மதாமனசியா, இத்தாலி,
ஜப்பான், ததன்தகாரியா, தமக்ஸிமகா, ரஷியா, சவூதி அமரபியா, ததன் ஆப்பிரிக்கா, துருக்கி, பிரிட்டன், ஐமராப்பிய
யூனியன் ஆகிய நாடுகள் அங்கம் வகிக்கின்ைன.
உலகளாவிய தமாத்த உள்நாட்டு உற்பத்தியில் (GDP) இறவ 85 சதவீதமும், சர்வமதச வர்த்தகத்தில் 75 சதவீதமும்,
உலக மக்கள்ததாறகயில் மூன்றில் இரண்டு பங்கும் தகாண்டறவ. இந்த G20 அறமப்பின் தறலறமப்தபாறுப்றப
வரும் டிசம்பர்.1 முதல் 2023 நவம்பர்.30 வறர ஓராண்டுக்கு இந்தியா வகிக்கவுள்ளது.
இதுகுறித்து மத்திய தவளியுைவு அறமச்சகம் விடுத்துள்ள தசய்திக் குறிப்பு விவரம்: இந்தியாவின் தறலறமயின் கீழ்,
நாடு முழுவதும் 200-க்கும் அதிகமான G20 கூட்டங்கள் நறடதபைவுள்ளன. தில்லியில் அரசுகளின் தறலவர்கள்
அளவிலான G20 தறலவர்கள் மாநாடு தில்லியில் அடுத்த ஆண்டு தசப்.9, 10 ஆகிய மததிகளில் நறடதபைவுள்ளது.
இந்தியாவின் தறலறமயின்கீழ் முதல்முறையாக, ‘ட்தராய்கா’ என்ை முக்கூட்டறமப்பு ஏற்படுத்தப்படவுள்ளது. இதில்
இந்தியா, இந்மதாமனசியா, பிமரஸில் ஆகிய வளரும் நாடுகள் இடம்தபறுகின்ைன. இதன் வாயிலாக வளரும்
தபாருளாதார நாடுகளுக்கு முதல்முறையாக அங்கீகாரம் அளிக்கப்படுகிைது.
வழக்கமான சர்வமதச அறமப்புகளான ஐநா., சர்வமதச நிதியம், உலக வங்கி, உலக சுகாதார அறமப்பு, உலக
வர்த்தக அறமப்பு, உலக ததாழிலாளர் அறமப்பு ஆகியவற்றைப்மபால G20 கூட்டங்களில் சிைப்பு விருந்தினராகப்
பங்மகற்குமாறு வங்கமதசம், எகிப்து, மமாரீஷஸ், தநதர்லாந்து, றநஜீரியா, ஓமன், சிங்கப்பூர், ஸ்தபயின், ஐக்கிய அரபு
அமீரகம் ஆகிய நாடுகளுக்கு இந்தியா அறழப்பு விடுக்கும். இதுமட்டுமன்றி சர்வமதச சூரிய சக்தி கூட்டறமப்பு, ஆசிய
வளர்ச்சி வங்கி ஆகியவற்றுக்கும் அறழப்புவிடுக்கப்படும் என அதில் ததரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

6. பிரைவ் ஆனந்த் இந்தியாவின் 76-ஆவது கிராண்ட்மாஸ்டர்
கர்நாடக மாநிலம், தபங்களூறரச்மசர்ந்த இளம் தசஸ் மபாட்டியாளர் பிரைவ் ஆனந்த் (15) இந்தியாவின் 76-ஆவது
கிராண்ட்மாஸ்டர் ஆகினார். ருமமனியாவில் தற்மபாது நறடதபற்றுவரும் உலக யூத் தசஸ் சாம்பியன்ஷிப்
மபாட்டியின்மூலம் 2,500 ELO மார்க்றக அவர் எட்டியறத அடுத்து, கிராண்ட்மாஸ்டராகும் தகுதிறயப் பூர்த்தி
தசய்தார். ஒரு தசஸ் வீரர் கிராண்ட்மாஸ்டர் பட்டம் தபறுவதற்கு, 2,500 ELO புள்ளிகறள எட்டுவதுடன், தலா 9
சுற்றுகள்தகாண்ட 3 மபாட்டிகளில், இருமுறை சாதகமான முடிவுகறளப் (நார்ம்) தபற்றிருக்க மவண்டும். இதில்
மதறவயான ‘நார்ம்’கறள கடந்த ஜூறலயில் சுவிட்சர்லாந்தில் நறடதபற்ை பிதயல் தசஸ் மபாட்டியில் பூர்த்திதசய்த
பிரைவ், ELO புள்ளிகள் கைக்றக இப்மபாட்டியில் எட்டியிருக்கிைார்.

7. பள்ளிப் புத்தாக்க மமம்பாட்டுத் திட்டம் முதல்வர் ஸ்டாலின் ததாடங்கி றவத்தார்
பள்ளிப்பருவத்திமலமய மாைவர்கறள புத்தாக்க சிந்தறன உறடயவர்களாக உருவாக்கும், பள்ளிப்புத்தாக்க
மமம்பாட்டுத் திட்டத்றத தமிழக முதல்வர் முக ஸ்டாலின் ததாடங்கி றவத்தார்.
மதுறரயில் குறு, சிறு, நடுத்தர நிறுவனங்கள் துறை சார்பில் நறடதபற்ை, ‘மதாள் தகாடுப்மபாம் ததாழில்களுக்கு’
என்ை ததன்மண்டல மாநாடு நறடதபற்ைது. இதில் பல்மவறு புதிய திட்டங்கறள முதல்வர் முக ஸ்டாலின் ததாடங்கி
றவத்தார்.
பள்ளிப் புத்தாக்க மமம்பாட்டுத் திட்டம்: தமிழ்நாடு ததாழில்முறனமவார் மமம்பாடு மற்றும் புத்தாக்க நிறுவனமும்,
பள்ளிக்கல்வித் துறையும், UNICEF நிறுவனத்துடன் இறைந்து இந்தத் திட்டத்றத தசயல்படுத்தவுள்ளன. நிகழ்
ஆண்டில் முதற்கட்டமாக அரசு மற்றும் அரசு உதவிதபறும் அறனத்து மமல்நிறலப்பள்ளிகளில் 9ஆம் வகுப்பு முதல்
12ஆம் வகுப்பு வறரயில் பயிலும் 1.56 இலட்சம் மாைவர்களுக்கும், 3,120 ஆசிரியர்களுக்கும் ததாழில் முறனதல்
பற்றிய விழிப்புைர்வு அளிக்கப்படும்.
மாைவர்களிறடமய புத்தாக்கச் சிந்தறனறய ஊக்குவிக்கும் வறகயில், சிைந்த 40 புத்தாக்கச் சிந்தறனகளுக்கு
`25,000 முதல் `1 இலட்சம் வறர தராக்கப்பரிசு வழங்கப்படும்.
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ததாழில்முறனமவாருக்கு விருதுகள்: 2021-22ஆம் ஆண்டிற்கான மாநில அளவிலான சிைந்த ததாழில்
முறனமவாருக்கான விருதுகறள முதல்வர் முக ஸ்டாலின் வழங்கினார்.
சிைந்த ததாழில்முறனமவார் விருது (தூத்துக்குடி கல்பகா தகமிக்கல்ஸ்), மவளாண் சார்ந்த ததாழில் விருது
(திருப்பத்தூர் மாவட்டம் ப்தரஸ்ரா பிக்ல்ஸ்), தரம் மற்றும் ஏற்றுமதி விருது (தூத்துக்குடி இரமமஷ் பிளவர்ஸ்), சிைந்த
மகளிர் ததாழில்முறனமவார் விருது (தசங்கல்பட்டு மாவட்டம் ஐசிஏ ஸ்தபசாலிட்டிஸ்) சிைப்புப் பிரிவினருக்கான
விருது (புதுக்மகாட்றட மாவட்டம் பிரபு இண்டஸ்ட்ரியல்) ஆகிய விருதுகள் வழங்கப்பட்டன. குறு, சிறு மற்றும் நடுத்தர
ததாழில் நிறுவனங்களுக்கு அதிக கடன் வழங்கிய முதல் மூன்று வங்கிகளான முறைமய, இந்தியன் வங்கி,
இந்தியன் ஓவர்சீஸ் வங்கி, பமராடா வங்கி ஆகிய வங்கிகளுக்கு விருதுகள் வழங்கப்பட்டன.

நடப்பு நிகழ்வுகள்

6

விண்மீன்.காம்

2022

1. 2022ஆம் ஆண்டு GDPஇன் விகிதத்தில் இந்தியாவின் சரக்குப் ப

செப்டம்பர்

19

ாக்குவரத்துச் சசலவினம் எவ்வளவு?

அ. 9–10 %
ஆ. 13–14 % 
இ. 15–16 %
ஈ. 19–20%

✓ பிரதமர் நபரந்திர பமாடி பதசிய சரக்குப் ப ாக்குவரத்துக் சைாள்கைகய சவளியிட்டார். இந்தக் சைாள்கை நாடு
முழுவதும் சரக்குைளின் தகடயற்ற ப ாக்குவரகவ பமம் டுத்துவகத பநாக்ைமாைக் சைாண்டுள்ளது; இது சரக்குப்
ப ாக்குவரவிற்ைான சசலகவயும் ைணிசமாைக் குகறக்கிறது. உள்நாட்டு மற்றும் உலைளாவிய சந்கதைளில்
இந்தியப் ச ாருட்ைளின் ப ாட்டித்தன்கமகய பமம் டுத்துவகதயும் இது பநாக்ைமாைக் சைாண்டுள்ளது. சமாத்த
உள்நாட்டு உற் த்தியின் (GDP) விகிதத்தில் இந்தியாவின் சரக்குப் ப ோக்குவரவு செலவு சுமார் 13–14 சதவீதமாை
இருக்கும் என மதிப்பிடப் ட்டுள்ளது.

2. எதிர்வரும் 2023ஆம் ஆண்டில் ஷாங்ைாய் ஒத்துகைப்பு அகமப்பிற்குத் (SCO) தகலகம வகிக்ைவுள்ள நாடு எது?
அ. இந்தியா 
ஆ. உஸ
் பெகிஸ
் தான்
இ. ொகிஸ
் தான்
ஈ. சீனா

✓ எட்டு உறுப்பினர்ைகளக்சைாண்ட ஷாங்ைாய் ஒத்துகைப்பு அகமப்பின் தகலகமப் தவிகய சமர்ைண்டில் வவத்து
இந்தியாவிடம் உஸ்ச கிஸ்தான் ஒப் கடத்தது. இந்தத் தகலகமப் தவியானது சுைற்சிமுகறயில் SCO உறுப்பு
நாடுைளுக்குத் தரப் டுகிறது. SCO அதன் ஆறு நிறுவன உறுப்பினர்ைளான சீனா, ைஜைஸ்தான், கிர்கிஸ்தான், ரஷ்யா,
தஜிகிஸ்தான் மற்றும் உஸ்ச கிஸ்தான் உட் ட எட்டு முழுபேர உறுப்பினர்ைகளக் சைாண்டுள்ளது. இந்தியாவும்
ாகிஸ்தானும் ைடந்த 2017ஆம் ஆண்டில், முழுபநர உறுப்பினர்ைளாை SCOஇல் இகைந்தன.

3. பதசிய இராஜ்

ாஷா கீர்த்தி விருகதப்ச ற்ற ‘விஞ்ஞான் பிரைதி’, எந்த நிறுவனத்தால் சவளியிடப் டும் அறிவியல்

இதைாகும்?
அ. ISRO
ஆ. BARC
இ. CSIR 
ஈ. AIIMS

✓ ‘விஞ்ஞான் பிரைதி’ என் து அறிவியல் மற்றும் சதாழிற்துகற ஆராய்ச்சிக்ைைைத்தால் (CSIR) சவளியிடப் டும் ஒரு
புைழ்மிகு அறிவியல் இதைாகும். உள்துகற அகமச்சைத்தின் அலுவல் சமாழித்துகற சார் ாை சூரத்தில் நகடச ற்ற
இரண்டாவது அகில இந்திய இராஜ் ாஷா சம்பமளனத்தில் இவ்விதழ் பதசிய இராஜ் ாஷா கீர்த்தி விருகதப்ச ற்றது.
அறிவியல் மற்றும் சதாழில்நுட் த்கத எளிய சமாழியில் மக்ைளுக்கு எடுத்துகரப் பத, ‘விஞ்ஞான் பிரைதி’ இதழின்
பநாக்ைமாகும்.

4. சீர்திருத்த தகலவர் ஈ சவ இராமசாமி (‘தந்கத’ ச

ரியார்) பிறந்தநாகள ‘சமூை நீதி நாள்’ எனக் சைாண்டாடுகிற

மாநிலம் எது?
அ. தமிழ்நாடு 

ஆ. ககரளா

இ. ஆந்திரெ் ெிரகதசம்

ஈ. கா்நாடகா
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✓ சீர்திருத்த தகலவர் ஈ சவ இராமசாமி (‘தந்கத’ ச ரியார்) அவர்ைளின் பிறந்தநாகள மாண்புமிகு தமிழ்நாடு அரசு
‘சமூை நீதி நாள்’ எனக் சைாண்டாடுகிறது. அன்கறய நாள், ஆண்டுபதாறும், மாநிலச் சசயலைம் உட் ட அகனத்து
அரசு அலுவலைங்ைளிலும் ணியாளர்ைள், ‘சபைாதரத்துவம்’, ‘சமத்துவம்’, ‘சுயமரியாகத’, ‘ குத்தறிவு’ ப ான்ற
‘தந்கத’ ச ரியாரின் சைாள்கைைளின் அடிப் கடயில் விழுமியங்ைகளப்பின் ற்ற உறுதிசமாழிசயடுப் ார்ைள்.

5. இந்தியாவில் ைடற்ைகர தூய்கம இயக்ை நாள் பிரச்சாரத்கத வழிநடத்துகிற நிறுவனம் எது?
அ. NCC
ஆ. இந்திய கடக ாரக் காவ ் ெடட 
இ. இந்திய கடற்ெடட
ஈ. NSS

✓

ன்னாட்டு ைடற்ைகர தூய்கம நாளானது சசப்டம் ர் மாதத்தில் வரும் மூன்றாவது சனிக்கிைகமயன்று உலைம்
முழுவதும் அனுசரிக்ைப் டுகிறது. இந்திய ைடபலாரக் ைாவல் கடயானது 2006ஆம் ஆண்டு முதல் இந்தியாவில்
இந்தப் பிரச்சாரத்கத முன்சனடுத்து வருகிறது. இந்த ஆண்டு, ன்னாட்டு ைடற்ைகர தூய்கம நாள் மற்றும் ‘ஸ்வச்
சாைர் அபியான்’ ஆகியவற்றின் ஒரு குதியாை, இந்திய ைடபலாரக் ைாவல் கட நாடு முழுவதும் 75 இடங்ைளில்
ைடற்ைகரைகளத் தூய்கமப் டுத்தியுள்ளது. இந்திய ைடபலாரக் ைாவல் கடயின் முகனவுைள் அகனத்தும்
நடுவண் புவி அறிவியல் அகமச்சைத்தின் திட்டமான, ‘ஸ்வச் சாைர்–சுரக்ஷித் சாைர்’ உடன் ஒத்துப்ப ாகின்றன.

6.

ாதுைாப்பு அகமச்சைத்திடமிருந்து, ‘கிரீன் பசனல்’ சான்றிதகைப் ச ற்றுள்ள ைப் ல் ைட்டும் நிறுவனம் எது?

அ. ககாவா கெ்ெ ் கட்டும் தளம்
ஆ. பகாச்சி கெ்ெ ் கட்டும் தளம்
இ. காா்டன் ாீச் கெ்ெ ் கட்டுநா்கள் மற்றும் பொறியாளா்கள் 
ஈ. மசகன் டாக் கெ்ெ ் கட்டுநா்கள்

✓ ைார்டன் ரீச் ைப் ல் ைட்டுநர்ைள் மற்றும் ச ாறியாளர்ைள் நிறுவனமானது (GRSE), மத்திய ாதுைாப்பு அகமச்சைத்திடம்
இருந்து ‘கிரீன் பசனல்’ சான்றிதகைப் ச ற்றுள்ளது. இது, முன்னணி ச ாதுத்துகற நிறுவனங்ைளுள் ஒன்றாகும்.
பமலும், மினி–ரத்னா வகை–1 ைப் ல் ைட்டும் தளமாகும் இது. இந்திய இராணுவத்திற்கு ல்பவறு ைட்டகமப்புைளாை
மாற்றக்கூடிய எஃகுப் ாலங்ைகள (ச ய்லி வகை) வைங்கியதற்ைாை இந்தச் சான்றிதழ் வைங்ைப் ட்டது.

7. இந்தியாவின் முதலாவது மற்றும் உலகின் மிைப்ச

ரிய ைரிம இகை ஆகலைளுள் ஒன்கற குஜராத் மாநிலத்தின்
ஹசிராவில் அகமக்ைப்ப ாவதாை அறிவித்துள்ள நிறுவனம் எது?
அ. TATA ெவா்
் டஸ
ஆ. ாிட யன்ஸ
் இண
் ட்ாீஸ
் 
இ. NTPC
ஈ. GAIL

✓ ரிகலயன்ஸ் இண்டஸ்ட்ரீஸ் தகலவர் முபைஷ் அம் ானி இந்தியாவின் முதல் மற்றும் உலகின் மிைப்ச ரிய ைரிம
இகை ஆகலைளுள் ஒன்கற குஜராத் மாநிலத்தில் உள்ள ஹசிராவில் ைட்டவுள்ளதாை அறிவித்தார். இந்த ஆகல,
அக்ரிபலானிட்கரல் மூலப்ச ாருட்ைளின் அடிப் கடயில் 20,000 MTPA திறன்சைாண்டதாை இருக்கும்.

✓

ாலியஸ்டர் மதிப்பு சங்கிலி, விகனல் சங்கிலி மற்றும் புதிய ச ாருட்ைள் உள்ளிட்ட தற்ப ாகதய மற்றும் புதிய
மதிப்பு சங்கிலிைளில் திறகன விரிவு டுத்த அடுத்த 5 ஆண்டுைளில் `75,000 பைாடிகய முதலீடு சசய்யவுள்ளதாை
அம் ானி அறிவித்தார்.

நடப்பு நிகழ்வுகள்
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வங்ைள் திவாகியுள்ள மாநிலம்/யூனியன் பிரபதசம் எது?

அ. மகாராஷ்டிரா
ஆ. கா்நாடகா 
இ. குஜராத்
ஈ. உத்தர ெிரகதசம்

✓ பதசிய குற்ற ஆவைக்ைாப் ைம் சவளியிட்டுள்ள தரவுைளின் டி, ைடந்த 2019ஆம் ஆண்டிலிருந்து 2021ஆம் ஆண்டில்
இகையசவளிக் குற்றச்சம் வங்ைளின் எண்ணிக்கை 18.4% சதவீதம் அதிைரித்துள்ளது. ச ண்ைளுக்கு எதிரான
இதுப ான்ற வைக்குைளின் எண்ணிக்கை 28% அதிைரித்துள்ளது. ைடந்த 2021ஆம் ஆண்டில் திவான 52,974
சம் வங்ைளில் 20.2 சதவீதம் ச ண்ைளுக்கு எதிரான குற்ற வைக்குைளாை திவாகியுள்ளன. அதிை ட்சமாை 2,243
வைக்குைளுடன் ைர்நாடைாவும், அகதத்சதாடர்ந்து மைாராஷ்டிரா மற்றும் உத்தரபிரபதசமும் உள்ளன.

9. ‘GENESIS’ என்ற முவைவவத் சதாடங்கிய நடுவண் அகமச்சைம் எது?
அ. வா்த்தகம் மற்றும் பதாழி ் துடற அடமச்சகம்
ஆ. மின்னணு மற்றும் தகவ ் பதாழி ் நுட்ெ அடமச்சகம் 
இ. MSME அடமச்சகம்
ஈ. க ் வி அடமச்சகம்

✓ நடுவண் மின்னணு மற்றும் தைவல் சதாழில்நுட் அகமச்சைமானது `750 பைாடி ரூ ாய்க்கும் அதிைமான சசலவில்,
புதுகமயான சதாடக்ைங்ைளுக்ைான (GENESIS) முகனகவ 2022 ஜூகலயில் அறிமுைப் டுத்தியது. இத்திட்டத்தின்
கீழ், அடுத்த ஐந்து முதல் ஆறு ஆண்டுைளில் 10,000 துளிர்நிறுவல்ைகள நடுவைரசு ஊக்குவிக்கும். ‘GENESIS’
என் து இந்தியாவின் அடுக்கு–II மற்றும் அடுக்கு–III நைரங்ைளில் சவற்றிைரமான துளிர்நிறுவல்ைகள
ஆதரிப் தற்கும் உருவாக்குவதற்கும் ஒரு பதசிய அளவிலான சதாழில்நுட் ரீதியான சதாடக்ைத் தளமாை விளங்கும்.

10. கைவிகனப்ச

ாருட்ைள் சைாள்கை–2022–க்கு ஒப்புதலளித்துள்ள மாநிலம்/யூனியன் பிரபதசம் எது?

அ. ஜம்மு–காஷ்மீ ா்
ஆ. இராஜஸ
் தான் 
இ. ஹிமாச்ச

ெிரகதசம்

ஈ. கா்நாடகா

✓ இராஜஸ்தான் மாநில அகமச்சரகவ அம்மாநில முதலகமச்சர் அபசாக் சைலாட் தகலகமயில் கைவிகனப்
ச ாருட்ைள் சைாள்கை–2022–க்கு ஒப்புதலளித்தது. இராஜஸ்தான் கைவிகனக்சைாள்கை – 2022இன் பநாக்ைம்
மாநிலம் முழுவதும் உள்ள ஆறு இலட்சம் கைவிகனஞர்ைளுக்கு அதிைாரமளிப் தாகும். இப்புதிய சைாள்கையின்கீழ்,
ஒவ்பவார் ஆண்டும் டிசம் ர் மாதத்தில் பதசிய அளவிலான கைவிகனப்ச ாருட்ைள் வாரம் ஏற் ாடு சசய்யப் ட்டு,
கைவிகனஞர்ைளுக்கு ாராட்டு சதரிவிக்ைப் டும்.

நடப்பு நிகழ்வுகள்
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செய்தித்தாள் நடப்பு நிகழ்வுகள்
1. இந்திய – ைடபலாரக் ைாவல் கடயின் கூட்டுப் யிற்சி “அபியாஸ்-01/22” சசன்கனயில் நகடச ற்றது.
இந்திய – ைடபலாரக் ைாவல் கடயின் கூட்டுப் யிற்சி “அபியாஸ்-01/22” சசன்கனயில் நகடச ற்றது. இருநாட்டு
ைடற் கடயின் திறன்ைகள சவளிப் டுத்தும் வகையிலும், கூட்டு நடவடிக்கைைகள வலுப் டுத்தும் வகையிலும் இப்
யிற்சி நகடச ற்றது. பமலும் ைடபலார பதடுதல் மற்றும் மீட்பு உள்ளிட்ட நடவடிக்கைைகள பமம் டுத்தும்
வகையிலும், இந்தப் யிற்சி நடத்தப் ட்டது. ைடற் கடயின் ல்பவறு உத்திைள், ைடத்தப் ட்ட ைப் லில் இருக்கும்
ஊழியர்ைகள மீட் து, சைாள்களச் சம் வங்ைளுக்கு எதிரான நடவடிக்கை ஆகியகவ சதாடர் ாை இந்தப் யிற்சி
முக்கியமாை பமற்சைாள்ளப் ட்டது.
4 நாள் யைம் பமற்சைாள்ளும் அசமரிக்ைாவின் ைடபலாரக் ைாவல் கடயின் ைப் ல் ைட்டர் மிட்சைட், நல்சலண்ை
அடிப் கடயில் சசன்கன வந்தகடந்தது.

2. 200 ஆதிதிராவிட- ைங்குடியின விவசாயிைள் நிலம் வாங்ை `10 பைாடி மானியம். தமிழ்நாடு அரசு உத்தரவு
தமிைநாட்டில் 200 ஆதிதிராவிட மற்றும் ைங்குடியின சமுதாயத்கதச் பசர்ந்த விவசாயிைள் நிலம் வாங்ை `10 பைாடி
மானியம் வைங்கி அரசு உத்தரவிட்டுள்ளது. பமலும், மானியம் ச றுவதற்ைான நி ந்தகனைளும்
சவளியிடப் ட்டுள்ளன. இதுகுறித்து, ஆதிதிராவிடர் மற்றும் ைங்குடியினர் நலத்துகற கூடுதல் தகலகமச் சசயலர்
சவளியிட்ட உத்தரவு:
நிலமற்ற ஆதிதிராவிட மற்றும் ைங்குடியின மக்ைளின் சமூை, ச ாருளாதார நிகலயில் பமம் ாடு அகடயும்
வகையில், அவர்ைள் வாங்கும் நிலத்தின் விகலயில் 50 சதவீதம் அல்லது அதிை ட்சம் `5 இலட்சம் வகர மானியம்
வைங்ைப் டும் என்று சட்டப்ப ரகவயில் அறிவிக்ைப் ட்டது. இதன் டி, `10 பைாடி மானியத்தில் 200 நிலமற்ற
விவசாயத்சதாழிலாளர்ைள் யன்ச றுவர் எனத்சதரிவிக்ைப் ட்டது.
இத்திட்டத்கதச் சசயல் டுத்துதற்ைான உத்தரவு சவளியிடப் ட்டுள்ளது. இதற்ைான ரிந்துகரைள், தாட்பைா நிர்வாை
இயக்குநர் தரப்பிலிருந்து அரசுக்கு அனுப்பி கவக்ைப் ட்டிருந்தது. அதன் டி, நிதிைள் ஒதுக்கீடு சசய்யப் டுகின்றன.
என்சனன்ன தகுதிைள்? ஆதிதிராவிட இனத்கதச்பசர்ந்த மைளிருக்கு முன்னுரிகம அளிக்ைப் டும். மைளிர் அல்லாத
குடும் ங்ைளில் ைைவர் அல்லது மைன்ைளுக்கு மானியம் வைங்ைப் டும். வயது வரம்பு 18 முதல் 65-க்குள் இருக்ை
பவண்டும். விண்ைப் தாரர் விவசாயத்கதத் சதாழிலாைக் சைாண்டவராைவும், விவசாயக்கூலி சசய் வராைவும்
இருக்ைபவண்டும். விண்ைப் தாரர் மற்றும் அவரது குடும் த்தினர் தாட்பைா திட்டத்தின்கீழ் இதுவகர மானியம்
ஏதும் ச ற்றிருக்ைக்கூடாது.
ஒருவர் ஒருமுகற மட்டுபம மானியம் ச றத் தகுதி கடத்தவர். ஒரு திட்டத்தின்கீழ் ஒருமுகற மானிய உதவி
ச ற்றால் பின்னரவர் தாட்பைா சசயல் டுத்தும் ச ாருளாதார பமம் ாட்டுத் திட்டத்தின்கீழ் யன்ச ற தகுதியற்றவர்
ஆவார். விண்ைப் தாரர்ைள் வாங்ை உத்பதசித்துள்ள நிலத்கத விண்ைப் தாரபர சதரிவு சசய்யபவண்டும். நிலம்
விற் கன சசய் வர் ஆதிதிராவிடர் அல்லது ைங்குடியினர் அல்லாத பிற இனத்கதச் பசர்ந்தவராை இருக்ை
பவண்டும். இந்தத் திட்டத்தின்கீழ், நிலமற்றவர்ைள் அதிை ட்சமாை 2.5 ஏக்ைர் நஞ்கச நிலம் அல்லது 5 ஏக்ைர் புஞ்கச
நிலம் வாங்ைலாம்.
சார் திவாளர் அலுவலை இகையதளம் வாயிலாை அல்லது பநரில் நிலத்தின் வழிைாட்டி மதிப்பு மற்றும் சந்கத
மதிப்பு ச றப் டபவண்டும். நிலத்தின் சந்கத மதிப்பீட்டின் டி, திட்டத்சதாகையில் 50% அல்லது அதிை ட்சமாை `5
இலட்சம் வகர மானியம் விடுவிக்ைப் டும்.
விண்ைப் ம் சசய்த மைளிரின் ச யரில் அல்லது மைன்ைள் அல்லது ைைவர் ச யரில் மட்டுபம வாங்ைப் டும் நிலம்
திவு சசய்யப் டபவண்டும். மானியத்திட்டத்தின்கீழ் வாங்ைப் டும் நிலங்ைளுக்கு 100% முத்திகரத்தாள், திவுக்
ைட்டைத்தில் விலக்ைளிக்ைப் டுகிறது. வாங்ைப் டும் நிலத்கத விண்ைப் தாரர் 10 ஆண்டுைளுக்கு விற் கன
சசய்யக்கூடாது. எனபவ, நிலம் வாங்கியவுடன் தாட்பைா மாவட்ட பமலாளர்ைள் சார் திவாளர்ைளிடம் சதரிவித்து
நிலத்கத 10 ஆண்டுைளுக்கு விற் கன சசய்ய முடியாத டி வில்லங்ைம் ஏற் டுத்த பவண்டும்.
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சசன்கனயில் பூஜ்ஜியம்: விண்ைப்பிக்கும் யனாளிைகளத் பதர்வுசசய்ய மாவட்ட ஆட்சியர் தகலகமயில் குழு
அகமக்ைப் ட பவண்டும். சமாத்தமாை ஆதிதிராவிடர் வகுப்க ச் பசர்ந்த 162 யனாளிைளுக்கும், ைங்குடியினர்
வகுப்க ச் பசர்ந்த 38 ப ருக்கும் மானியம் வைங்ை திட்டம் வகுக்ைப் ட்டுள்ளது. இதில், அதிை ட்சமாை திருவாரூர்
மாவட்டத்தில் த்துப் யனாளிைகளத் பதர்வுசசய்ய திட்டமிடப் ட்டுள்ளது. சசன்கனயில் யனாளிைளின்
எண்ணிக்கை பூஜ்ஜியம் ஆகும்.

3. கீைடி அைைாய்வு: தந்தத்தாலான மணி ைண்சடடுப்பு
சிவைங்கை மாவட்டம் கீைடியில் நகடச ற்று வரும் எட்டாம் ைட்ட அைைாய்வில் தந்தத்தாலான ச ரிய மணி
ைண்சடடுக்ைப் ட்டது. கீைடி, சைாந்தகை, அைரம் ஆகிய மூவிடங்ைளில் தமிைை சதால்லியல்துகற சார்பில் 8ஆம் ைட்ட
அைைாய்வுப் ணி நடந்து வருகிறது. ஏற்சைனபவ கீைடியில் 10 குழிைள் பதாண்டப் ட்டு, சுடுமண்ைாலான
மனிதத்தகல உருவம், தந்தத்தாலான
ைகட, ைாதணி, ைண்ைாடி மணிைள் உள்ளிட்ட ச ாருள்ைள்
ைண்டறியப் ட்டன. தற்ப ாது தந்தத்தாலான ச ரிய மணி ைண்சடடுக்ைப் ட்டுள்ளது. உருகள வடிவில் உள்ள இந்த
மணியில் ல சுருள்ைள் ைாைப் டுகின்றன. இந்த மணியின் நீளம் 5.6 சசமீ, சமாத்த விட்டம் 4 சசமீ ஆை உள்ளது.
அதில் இருந்த துகளயின் விட்டம் 1.3 சசமீ இதன் பமற் ரப்பு சமருபைற்றப் ட்டு சமன்கமயாை ைாைப் ட்டது.
இருமுகனைளும் தட்கடயாை உள்ளன.

4. சசன்கன ஓ ன் ட்டம் சவன்ற லிண்டா
சசன்கன ஓ ன் WTA 250 சடன்னிஸ் ப ாட்டி ஒற்கறயர் பிரிவில் சசக் குடியரகசச் பசர்ந்த திபனழு வயது
வீராங்ைகன லிண்டா ஃபுருவிர்படாவா சாம்பியன் ட்டத்கத கைப் ற்றினார்.
தமிழ்நாடு அரசு, டிஎன்டிஏ, WTA இகைந்து நடத்திய இந்தப் ப ாட்டியின் இறுதிச்சுற்று நுங்ைம் ாக்ைம் எஸ்டிஏடி
சடன்னிஸ் கமதானத்தில் நகடச ற்றது. ர ரப் ாை நகடச ற்ற இறுதிச்சுற்றில் 4-6, 6-3, 6-4 என சவற்றி
ச ற்றார் லிண்டா. லிண்டா ஃபுருவிர்படாவா சவன்ற முதல் WTA சாம்பியன் ட்டம் சசன்கன ஓ ன் ஆகும்.
சாம்பியன் ட்டம் சவன்ற லிண்டாவுக்கு `26 இலட்சமும், 2ஆவது இடம் ச ற்ற மைதா லிபனட்டுக்கு `15.7 லட்சமும்
ரிசுத்சதாகையாை வைங்ைப் ட்டன. சாம்பியன் ட்டம் சவன்ற லிண்டா, தரவரிகசயில் 74ஆவது இடத்துக்கு
முன்பனறினார். இதன்மூலம் தரவரிகசயில் இடம்ச ற்றுள்ள முதல் 100 வீராங்ைகனைளில் குகறந்த வயது
சைாண்ட வீராங்ைகன என்கிற ச ருகமகய லிண்டா அகடந்துள்ளார்.
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1. ‘மாவட்ட மாற்றுத்திறனாளிகள் மறுவாழ்வு மமயம்’ என்பது எந்த நடுவண் அமமச்சகத்தின் முமனவாகும்?
அ. சமூக நீ தி மற்றும் அதிகாரமளித்தல் அமமச்சகம் 
ஆ. சட்டம் மற்றும் நீ தித்துறை அமமச்சகம்
இ. அறிவியல் மற்றும் ததாழில்நுட்ப அமமச்சகம்
ஈ. சுகாதாரம் மற்றும் குடும்பநல அமமச்சகம்

✓ நடுவண் சமூக நீதி மற்றும் அதிகாரமளித்தல் அமமச்சர் Dr வீரரந்திர குமார், ஒன்பது மாதிரி மாவட்ட மாற்றுத்
திறனாளிகள் மறுவாழ்வு மமயங்கமைத் ததாடங்கிமவத்தார். அமவ மாதிரி மாவட்ட மாற்றுத்திறனாளிகள்
மறுவாழ்வு மமயங்கைாக அண்மமயில் ரமம்படுத்தப்பட்டன. கடந்த 20 ஆண்டுகைாக மாற்றுத்திறனாளிகளுக்கு
பயனுள்ை மறுவாழ்வுச் ரசமவகமை வழங்குவதற்காக இம்மாவட்ட மாற்றுத்திறனாளிகள் மறுவாழ்வு மமயங்கள்
நிறுவப்பட்டன.

2. ‘உலகைாவிய தூய ஆற்றல் நடவடிக்மகக்கான கருத்துக்கைத்மத’ நடத்தும் நகரம் எது?
அ. புது தில்லி
ஆ. பிட்ஸ
் பா்க் 
இ. பாாிசு
ஈ. ரராம்

✓ நடுவண் அறிவியல் மற்றும் ததாழில்நுட்ப அமமச்சர் ஜிரதந்திர சிங், அதமரிக்காவின் பிட்ஸ்பர்க்கில் நமடதபறும்
உலகைாவிய தூய ஆற்றல் நடவடிக்மகக்கான கருத்துக்கைத்தில் பங்ரகற்கும் இந்தியக்குழுமவ வழிநடத்த
உள்ைார். தூய ஆற்றமலக் கண்டுபிடித்தல் மற்றும் அதமன பயன்பாட்டுக்குக் தகாண்டுவருதமல விமரவுபடுத்து
–வதற்கான வழிகமைப்பற்றி விவாதிக்க 30 நாடுகமைச்ரசர்ந்த அமமச்சர்கள் இந்த நிகழ்வில் பங்ரகற்பார்கள்.

3. NITI ஆரயாக் ரபான்று மாநில அைவிலான அமமப்மப அமமக்கவுள்ைதாக அறிவித்துள்ை மாநிலம் எது?
அ. ரகரளா
ஆ. மகாராஷ்டிரா 
இ. ததலுங்கானா
ஈ. ரமற்கு வங்காளம்

✓ மகாராஷ்டிர மாநில அரசு NITI ஆரயாக் ரபான்று ஓர் அமமப்மப அமமக்க திட்டமிட்டுள்ைதாக அறிவித்துள்ைது.
மாநிலத்தின் பல்ரவறு துமறகளில் விரிவான தரவுப் பகுப்பாய்வு மற்றும் முடிவுகமை எடுப்பதற்கு இந்த அமமப்பு
தபாறுப்பாகும். NITI ஆரயாக் இரதரபான்ற சிக்கல்களில் ஒரு விரிவான ஆய்மவ ரமற்தகாண்டு ஒரு கருவிமய
உருவாக்கியது. பல்ரவறு துமறகளின் ஒன்ரறாதடான்று ததாடர்புமடய தரவுகள் சிறந்த முமறயில் முடிதவடுக்கும்
தசயல்முமறக்காக பகுப்பாய்வு தசய்யப்படுகின்றன.

4. 2022ஆம் ஆண்டு நிலவரப்படி, இலங்மகக்கு அதிக அைவில் இருதரப்பு கடன் வழங்கும் நாடு எது?
அ. சீனா
ஆ. இந்தியா 
இ. ஆஸ
் திரரலியா
ஈ. அதமாிக்கா
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✓ 2022இன் 4 மாதங்களுக்குள் தமாத்தமாக $968 மில்லியன் அதமரிக்க டாலர்கமை கடனாக வழங்கியதன்மூலம்,
சீனாமவ விஞ்சி இலங்மகக்கு மிகப்தபரிய இருதரப்பு கடன் வழங்கும் நாடாக இந்தியா மாறியுள்ைது. 2017 முதல்
2021 வமரயிலான ஐந்து ஆண்டுகளில் இலங்மகக்கு மிகப்தபரிய இருதரப்பு கடன் வழங்குபவராக சீனா தனது
நிமலமயத் தக்கமவத்துக்தகாண்டுள்ைது. ஆசிய வைர்ச்சி வங்கியானது 2021இல் $610 மில்லியன் அதமரிக்க
டாலர்கமை வழங்கியதன்மூலம் கடந்த ஐந்து ஆண்டுகளில் மிகப்தபரிய பலதரப்பு கடன் வழங்குநராக மாறியது.

5. உலக மல்யுத்த சாம்பியன்ஷிப்பில் நான்கு பதக்கங்கமை தவன்ற முதல் இந்தியர் யார்?
அ. விரனஷ் ரபாகத்
ஆ. பஜ்ரங் புனியா 
இ. பபிதா குமாாி
ஈ. கீ தா ரபாகத்

✓ அண்மமயில் தபல்கிரரடில் நடந்த உலக மல்யுத்த சாம்பியன்ஷிப் ரபாட்டியில் ஆடவர் 65 கிகி பிரிவில் இந்தியாவின்
பஜ்ரங் புனியா தவண்கலம் தவன்றார். இந்தப் பதக்கத்தின்மூலம், உலக மல்யுத்த சாம்பியன்ஷிப்பில் நான்கு
பதக்கங்கமை தவன்ற முதல் இந்தியர் என்ற தபருமமமய பஜ்ரங் புனியா தபற்றார். அவர், 2013இல் தவண்கலம்,
2018இல் தவள்ளி மற்றும் 2019இல் தவண்கலம் தவன்றார். மற்தறாரு இந்திய மல்யுத்த வீராங்கமனயான
விரனஷ் ரபாகத் தபண்களுக்கான 53 கிகி பிரிவில் தவண்கலப் பதக்கத்மத மகப்பற்றினார்.

6. நடப்பாண்டின் (2022) உலக ரதங்காய் நாளுக்கானக் கருப்தபாருள் என்ன?
அ. Growing coconut for a better future and life 
ஆ. Nutritional benefits of Coconut
இ. Sustainable Nature of Coconut
ஈ. Consuming Coconut and Eradicating Malnutrition

✓ உலகம் முழுவதும் தசப்.2ஆம் ரததியன்று உலக ரதங்காய் நாைாக அனுசரிக்கப்படுகிறது. “Growing coconut for a
better future and life” என்பது நடப்பாண்டு (2022) உலக ரதங்காய் நாளுக்கானக் கருப்தபாருைாகும். ரதங்காய்கள்
எல்ரலாராலும் விரும்பப்படும் மிகவும் பிரபலமான உணவுப்தபாருைாகும். இந்த நாள், நம் அன்றாட வாழ்வில்
ரதங்காய்களின் முக்கியத்துவத்மதயும் நலத்திற்கு அமவ பயக்கும் நன்மமகமையும் எடுத்துக்காட்டுகிறது.

7. இராமன் மகரசரச விருதுகளுடன் ததாடர்புமடயது எது?
அ. இதழியல்
ஆ. சமூக ரசமவ 
இ. விமளயாட்டு
ஈ. நாடகக்கமல

✓ ‘இராமன் மகரசரச விருது’ ஆசியாவின் ரநாபல் பரிசாகக் கருதப்படுகிறது. காலஞ்தசன்ற பிலிப்மபன்ஸ் அதிபரின்
தபயரால் இந்த விருது வழங்கப்படுகிறது. இது தன்னலமற்ற ரசமவகமை ரமற்தகாள்ளும் ஆசியாவில் உள்ை
தனிநபர்கள் அல்லது நிறுவனங்களுக்கு ஆண்டுரதாறும் வழங்கப்படுகிறது. ஆசிய மக்களுக்காக தன்னலமற்ற
ரசமவ புரிந்த உலகத்தின் ரவரவறு பகுதியில் வாழ்ந்து வரும் நால்வருக்கு இந்த ஆண்டுக்கான (2022) விருது
வழங்கப்பட்டுள்ைது.
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முழுமமயாக டிஜிட்டல் வங்கி அம்சம் நிமறந்த மாவட்டமாக மாறிய ஆலப்புமழ அமமந்துள்ை

மாநிலம் எது?
அ. தமிழ்நாடு
ஆ. ரகரளம் 
இ. குஜராத்
ஈ. உத்தர பிரரதசம்

✓ ரகரை மாநிலத்தின் ஐந்தாவது முழுமமயாக டிஜிட்டல் வங்கி அம்சம் நிமறந்த மாவட்டமாக ஆலப்புமழ மாறியுள்ைது.
இதமன இந்திய ரிசர்வ் வங்கி (RBI) அறிவித்துள்ைது. இந்த முமனவின் ஒருபகுதியாக, மாவட்டத்தில் உள்ை 29
வங்கிகளின் 26 இலட்சம் வங்கிக்கணக்குள் கடன்–பற்றட்மட, இமணயவழி வங்கிச்ரசமவ, திறன்ரபசிவழி
வங்கிச்ரசமவ, யுபிஐரபான்ற ஏரதனும் ஓர் எண்ம ரசமவயுடன் இமணக்கப்பட்டுள்ைது. திருச்சூர், ரகாட்டயம்,
பாலக்காடு மற்றும் காசர்ரகாடு ஆகிய இடங்களில் வங்கிச்ரசமவகள் ஏற்கனரவ எண்மமயமாக்கப்பட்டுள்ைன.

9. SEBI–இன் மறுசீரமமக்கப்பட்ட இமணயவெளிப்பாதுகாப்பு ததாடர்பான உயர்மட்டக்குழுவின் தமலவர் (2022
தசப்டம்பர்) யார்?
அ. நவீ ன் குமாா் சிங் 
ஆ. அமஜ தியாகி
இ. நந்தன் நிரலகனி
ஈ. சுபாஷ் சந்திர கா்க்

✓ இந்திய பங்கு மற்றும் பரிவர்த்தமன வாரியம் (SEBI) இமணயவெளிப்பாதுகாப்பு ததாடர்பான உயர்மட்டக்குழுமவ
மறுசீரமமத்துள்ைது; தற்ரபாது 6 உறுப்பினர்கமைக்தகாண்ட இக்குழு, ரதசிய முதன்மம தகவல் உட்கட்டமமப்பு
பாதுகாப்பு மமயத்தின் (NCIIPC) தமலமம இயக்குநர், நவீன் குமார் சிங் தமலமமயில் இருக்கும். SEBI மற்றும்
மூலதனச்சந்மதக்கான இமணயதவளிப் பாதுகாப்பு முமனவுகமை ரமற்பார்மவயிடுதல் மற்றும் வழிகாட்டுதல்
ஆகிய பணிகள் இந்தக் குழுவிற்கு வழங்கப்பட்டுள்ைது.

10. 2022ஆம் ஆண்டின் சூப்பர் புயல் என்றமழக்கப்படும் வலுவான தவப்பமண்டலப் புயலான, ‘ஹின்னம்ரநார்’
தாக்கிய நாடு எது?
அ. சீனா
ஆ. பிலிப்மபன்ஸ
்
இ. ஜப்பான் 
ஈ. நியூசிலாந்து

✓ 2022ஆம் ஆண்டின் வலுவான தவப்பமண்டலப் புயலான சூப்பர் புயல், ‘ஹின்னம்ரநார்’ என்று தபயரிடப்பட்டது.
இந்தப் புயலின் காரணமாக ரமமல பசிபிக் தபருங்கடலில் மணிக்கு 241 கிமீட்டர் ரவகத்தில் காற்று வீசுகிறது. இது
வமக–5 புயலாக வமகப்படுத்தப்பட்டது; இது அைவில் மிகவுரிய வமகப்பாடாகும். இச்சூறாவளி ஜப்பான் தீவுகமை
ரநாக்கி நகர்வதால் ரமலும் வலுவாகும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. ஜப்பானின் வானிமல ஆய்வு நிறுவனம்
தவள்ைம், கனமமழ, நிலச்சரிவு மற்றும் இடியுடன் கூடிய மமழ உள்ளிட்ட எச்சரிக்மககமை விடுத்துள்ைது.

நடப்பு நிகழ்வுகள்

3

விண்மீன்.காம்

2022

செப்டம்பர்

20

செய்தித்தாள் நடப்பு நிகழ்வுகள்
1. தசன்மனயில் உள்ை நடுவண் ரதால் ஆராய்ச்சி நிறுவனத்தில் ரதால்துமறயின் திறன்ரமம்பாட்டுக்கான ஸ்ரகல்
தசயலிமய தர்ரமந்திர பிரதான் தவளியிட்டார்
ரதால் ததாழிற் துமறயின் ரவமலவாய்ப்புத் ரதமவகள், திறன்ரமம்பாடு, கற்றல், மதிப்பீடு ஆகியவற்றுக்கு ஓரிடத்
ரதர்வு வழங்கும் ரதால்துமற ஊழியர்களுக்கான திறன் மதிப்பீட்டுச் சான்றிதழ் (ஸ்ரகல்) ஸ்டுடிரயா தசயலிமய
தசன்மனயில் உள்ை CSIR–CLRI நிகழ்ச்சியில், மத்திய கல்வி, திறன் ரமம்பாடு மற்றும் ததாழில்முமனரவார் துமற
அமமச்சர் தர்ரமந்திர பிரதான் தவளியிட்டார்.
ரதால் ததாழிற்துமறயில் பயிற்சி தபறுரவாருக்கு வடிவமமத்தல் மற்றும் தயாரித்தளிப்பதற்காக ரதால் திறன் துமற
கவுன்சில் இச்தசயலிமய உருவாக்கியுள்ைது. இவ்வமமப்பின் அலுவலகத்திலிருந்து நவீன ததாழில்நுட்பத்துடன்
கூடிய ஸ்டுடிரயாமூலம் இமணயதைம் வழியாக வகுப்புகள் நடத்தப்படும். ரதால் ததாழிற்துமறயில் ஆர்வமுள்ை
அமனத்து வயதினரும், இந்த ஸ்ரகல் தசயலிமய பயன்படுத்திக்தகாள்ைலாம்.

2. புவிசார் குறியீடுதபற்ற மதுமர மல்லி மற்றும் பாரம்பரிய மலர்கள் மஸ்கட் நகருக்கு ஏற்றுமதி தசய்யப்பட்டன
புவிசார் குறியீடுதபற்ற தபாருட்களின் ஏற்றுமதிமய அதிகரிக்கும் முயற்சியாக மதுமர மல்லி மற்றும் நிலக்ரகாட்மட,
திண்டுக்கல், மதுமரக்கருரக உள்ை பகுதிகமைச்ரசர்ந்த பாரம்பரிய மலர்கைான முல்மல, பிச்சிப்பூ, பட்டன் ரராஜா,
சாமந்தி, மரிக்தகாழுந்து, துைசி, தாமமர, பன்னீர் ரராஜா, அல்லி ஆகியமவ இன்று மஸ்கட் நகருக்கு ஏற்றுமதி
தசய்யப்பட்டன. நடுவணரசின் ரவைாண் & பதப்படுத்தப்பட்ட உணவுப்தபாருட்களுக்கான ஏற்றுமதி ரமம்பாட்டு
ஆமணயம் இதமன ரமற்தகாண்டது.

3. மருத்துவ சிகிச்மச முமறகள் பரிமாற்றம்: தமிழ்நாடு-ரமகாலயா இமடரய ஒப்பந்தம்
மருத்துவ சிகிச்மச முமறகமை பரஸ்பரம் பரிமாறிக்தகாள்வதற்கான புரிந்துணர்வு ஒப்பந்தம் தமிழ்நாடு, ரமகாலயா
இமடரய தசன்மனயில் மகதயாப்பமானது.
ரமகாலய மாநில சுகாதாரக் குழுவினர் தமிழ்நாட்டிலுள்ை சிறப்பு மருத்துவ கட்டமமப்புகள், தசயல்பாடுகமை கண்டு
அறிந்து, சிறப்பான மருத்துவத் திட்டங்களின் தசயல்பாடுகமை பார்மவயிட்டு, அதமன அவர்கைது மாநிலத்தில்
தசயல்படுத்தவுள்ைனர். குறிப்பாக, தமிழ்நாடு மருத்துவ ரசமவகள் கழகம்மூலம் வழங்கப்படும் ரசமவகள், அதன்
பல்ரவறு கட்டமமப்புகள், மருந்துக்கிடங்குகள் ஆகியவற்றின் தசயல்பாடுகமை அறிந்து அமத ரமகாலயா
மாநிலத்தில் தசயல்படுத்தத் திட்டமிட்டுள்ைனர்.
‘மக்கமைத்ரதடி மருத்துவம்’ திட்டம், ‘இன்னுயிர் காப்ரபாம் - நம்மமக்காக்கும் 48’ ஆகிய திட்டங்களின்
தசயல்பாட்மடயும், தமிழ்நாட்டிலுள்ை நகர்ப்புற ஆரம்ப சுகாதார நிமலயங்கள், ஆரம்ப சுகாதார நிமலயங்கள்,
துமண சுகாதார நிமலயங்களின் தசயல்பாடுகமையும் பார்மவயிடவுள்ைனர்.
ரமகாலய மாநிலத்தில் மமலவாழ் மக்கள் அதிகமுள்ைனர். அந்த மாநிலத்தில் இயற்மக வைங்கள் நிமறந்துள்ைன.
தமிழ்நாடு, ரமகாலய மாநிலங்களிமடரய மருத்துவ முமறகமை பரிமாறிக்தகாள்வதற்கும், மமலவாழ் மக்களுக்கு
தரமான மருத்துவ ரசமவகமை வழங்குவதற்கும் புரிந்துணர்வு ஒப்பந்தம் மகதயழுத்தாகியுள்ைது.

4. பள்ளிக்குழந்மதகளுக்கு காமல உணவு: தசயலிமூலம் கண்காணிப்பு
பள்ளிக்குழந்மதகளுக்கு காமல உணவு முமறயாக விநிரயாகிக்கப்படுகிறதா? என்பது குறித்து தசயலிமூலம்
அதிகாரிகள் கண்காணித்து வருகின்றனர். 1 முதல் 5ஆம் வகுப்பு வமரயுள்ை அரசுப் பள்ளிக்குழந்மதகளுக்கு
காமல சிற்றுண்டி திட்டத்மத முதலமமச்சர் மு க ஸ்டாலின் கடந்த 15-ஆம் ரததி ததாடங்கி மவத்தார். ‘சிஎம்.13 எப்
எஸ்’ என்ற தசயலிமூலம் அதிகாரிகள் கண்காணிக்கிறார்கள்.
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5. நிமறவு தபறுகிறது ததன்ரமற்குப் பருவமமழ: வானிமல ஆய்வு மமயம்
இரண்டு நாள்களில் ததன்ரமற்குப் பருவமமழ விமடதபறுவது ததாடங்கும் என்று இந்திய வானிமல ஆய்வு
மமயம் ததரிவித்துள்ளது.
ஜூன் 1 முதல் தசப்டம்பர் 30 வமர ததன்ரமற்குப்பருவமமழ காலமாக உள்ைது. இந்த ஆண்டு ஜூன் 1 முதல் தசப்.19
வமர இந்தியாவில் 872.7 மிமீ மமழ தபய்துள்ைது. இது வழக்கத்மதவிட 7% அதிகம். எனினும் அதிகைவில் தநல்
உற்பத்தி தசய்யப்படும் உத்தர பிரரதசம், பிகார் உட்பட 8 மாநிலங்களில் ரபாதிய அைவு மமழதபய்யவில்மல.
இந்நிமலயில், வடரமற்கு இந்தியா மற்றும் குஜராத் மாநிலம் கட்ச் பகுதிகளில் இருந்து இரண்டு நாள்களில்
ததன்ரமற்குப்பருவமமழ நிமறவு தபறுவதற்கு சாதகமான சூழல் உருவாகி வருகிறது என்று இந்திய வானிமல
ஆய்வு மமயம் ததரிவித்துள்ைது.
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ானிங் ஆகும்?

அ. காட்டு ஆா்க்டிக் ஓநாய் 
ஆ. ஒற்றறக்ககாம்பு காண
் டாமிருகம்
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. அஸ
் ஸாம்
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. துா்க்கமனிஸ
் தான்
ஆ. கஜகஸ
் தான் 
இ. ஆப்கானிஸ
் தான்
ஈ. உஸ
் கபகிஸ
் தான்

✓ 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. பாாிஸ
்

✓ 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
அ. சமற்கு வங்கம்

ஆ. ஒடிஸா 

இ. பீகாா்

ஈ. ஆந்திர பிரசத ம்

நடப்பு நிகழ்வுகள்
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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. ஆஸ
் திசரைியா

✓ ெ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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