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

ஆ. இந்தியர  

இ. இந்ததரதேசியர 

ஈ. வங்கரளததசெ் 

✓ ததசிய சுகாதார இயக்கத்தின்கீழ் இந்திய உயர் இரத்தவழுத்தக் கட்டுப்பாட்டு முனைவுமூலம் தேற்தகாள்ளப்படும் 

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

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

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

உலக சுகாதார நிறுவைம்–இந்தியா ஆகியவற்றுக்கு இனடதயயாை கூட்டு முயற்சியாகும். 

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

ஆ. உள்துறற அறெச்சகெ்  

இ. மெண்கள் ெற்றுெ் குழந்றதகள் தெெ்ெரட்டு அறெச்சகெ் 

ஈ. சமூக நீதி ெற்றுெ் அதிகரரெளித்தல் அறெச்சகெ் 

✓ விொரனைக் காவலர்கள் னகதிகளின் பதயாதேட்ரிக் விவரங்கனளச் தெகரிக்க உதவும் குற்றவியல் நனடமுனற 

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

நினறதவற்றப்பட்டது. ஒரு குற்றத்தின் விொரனையின்தபாது ஒரு நபரின் அளவீடுகள் அல்லது நிழற்படங்கனள 

ஆவைப்படுத்த உத்தரவிட இந்தச் ெட்டம் ஒரு நீதியரெருக்கு அதிகாரேளிக்கிறது. 

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

ஆ. SEBI  

இ. NITI ஆதயரக் 

ஈ. நடுவண் நிதியறெச்சகெ் 

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

தவளியிட்டுள்ளது. இது ஒரு இலாபதநாக்கற்ற நிறுவைத்திற்காை பதிவு ேற்றும் ஆவைங்கனள தவளிப்படுத்தல் 

ததனவகளுக்காை குனறந்தபட்ெத் ததனவகனளக் குறிப்பிடுகிறது. மூலதைச் ெந்னத ஒழுங்குமுனற அனேப்பாை 

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

முன்ைதர அறிவித்திருந்தது. 

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

தேம்பாட்டுக்காை தீர்வுகனள வழங்குகிறது? 
அ. ஜவுளி 

ஆ. தரேியங்கி 

இ. ததரல்  

ஈ. ெிே்ேணுவியல் 

 

 

 

 

https://www.winmeen.com/tnpsc-tamil-current-affairs/


விண்மீன்.காம்                                      2022 செப்டம்பர் 22 
   

 

நடப்பு நிகழ்வுகள்                                           2 

✓ ததால் ததாழிற்துனறயின் தவனலவாய்ப்புத் ததனவகள், திறன்தேம்பாடு, கற்றல், ேதிப்பீடு ஆகியவற்றுக்கு ஓரிடத் 

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

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

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

துனறயில் பயிற்சி தபறுதவாருக்கு வடிவனேத்தல் ேற்றும் தயாரித்தளிப்பதற்காக ததால் திறன் துனற கவுன்சில், 

இந்தச் தெயலினய உருவாக்கியுள்ளது. 

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

வளர்ச்சிக் கணிப்பு என்ை? 

அ. 8.2% 

ஆ. 7.6% 

இ. 7.0%  

ஈ. 6.8% 

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

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

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

விட நினலயாைதாக ோறியுள்ளது; தேலும், நாையக் தகாள்னகயாைது நுகர்தவாரின் வாங்கும் ஆற்றனல 

சினதக்கும் விதோக உள்ளது என்று அவ்வறிக்னக கூறுகிறது. 

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

தவளியிட்டுள்ளது? 
அ. இந்தியர 

ஆ. சீேர  

இ. அமெரிக்கர 

ஈ. ஆஸ்திதரலியர 

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

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

பதிலளித்துள்ளது. பல்லாண்டுகளாக தெயல்பாட்டில் உள்ள இந்த அறிக்னக அண்னேயில்தான் தவளியிடப்பட்டது. 1 

மில்லியனுக்கும் அதிகோை சிறுபான்னே இை உறுப்பிைர்கள் ோற்று கல்வி நினலயங்களுக்கு வலுக்கட்டாயோக 

அனுப்பப்பட்டதாக அவ்வறிக்னக கூறுகிறது. 

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

ஆ. அறிவியல் ெற்றுெ் மதரழில்நுட்ெெ்  

இ. விறளயரட்டு 

ஈ. இறச 

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

கன்யா வித்யாலயா பள்ளி ோைாக்கருக்காக தடராடூனில் அனேந்துள்ள CSIR–இந்திய தபட்தராலிய நிறுவைத்தில் 

தவற்றிகரோக ஏற்பாடு தெய்யப்பட்டது. உைவுக்குப் பயன்படாத தாவர எண்தைய்கள், பயன்படுத்தப்பட்ட ெனேயல் 

எண்தைய் & தநகிழிக்கழிவுகனள பல்தவறு வனகயாை எரிதபாருட்களாக பயன்படுத்துவதற்காக உருவாக்கப்பட்ட 

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

ஆ. ெிதசரரெ்  

இ. ெஞ்சரெ் 

ஈ. சிக்கிெ் 

✓ மிதொரம் மாநில அனேச்ெரனவ உள்நாட்டில் வினளயும் திராட்னெனய ததறலாக பதப்படுத்தி ெந்னதயில் கட்டற்ற 

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

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

கண்டிப்பாை முனறயில் அேல்படுத்தப்பட தவண்டும் என்று அம்ோநில முதலனேச்ெர் அறிவித்தார். 

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

கீழ்க்காணும் எந்ததந்த ோநிலங்களில் தெயல்படுத்தவுள்ளது? 
அ. தெிழ்நரடு ெற்றுெ் தகரளர 

ஆ. ெத்திய ெிரததசெ் ெற்றுெ் உத்தர ெிரததசெ் 

இ. தெிழ்நரடு ெற்றுெ் ெத்திய ெிரததசெ்  

ஈ. ெத்திய ெிரததசெ் ெற்றுெ் தகரளர 

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

இம்ோதம் முதல் தமிழ்நாடு ேற்றும் ேத்தியபிரததெத்தின் ததர்ந்ததடுக்கப்பட்ட ோவட்டங்களில் தெயல்படுத்தும். இந்தத் 

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

மிகவும் திறனேயாைதாக்குவனத தநாக்கோகக் தகாண்டுள்ளது. தேலும் தெலவுகனளக் குனறப்பதன்மூலம் ஊர்ப் 

புற ேக்களினடதய கடதைாட்டத்னத இது தேம்படுத்துகிறது. 

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

ஆ. மசெ்டெ்ெர்.10 

இ. மசெ்டெ்ெர்.15 

ஈ. மசெ்டெ்ெர்.20 

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

முதல் குடியரசுத்துனைத்தனலவரும், இந்தியாவின் இரண்டாவது குடியரசுத்தனலவருோை டாக்டர் ெர்வபள்ளி 

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

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

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

1. தெப்.28 முதல் கம்தபாடியாவில் உலகத் திருக்குறள் ோநாடு 

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

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

நாட்டின் தகேர் தோழியில் திருக்கு தவளியிடப்படுகிறது. 

 

2. இந்தியாவின் முதல் கடற்பசு பாதுகாப்பகம்: தமிழ்நாடு அரசு அறிவிக்னக 

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

அனேயவுள்ளது. 

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

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

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

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

கடதலாரப் பகுதிகனள உள்ளடக்கிய பாக் விரிகுடாவில் கடற்பசு பாதுகாப்பகம் அறிவித்து தமிழ்நாடு அரசு 

அறிவிக்னக தெய்துள்ளது. 

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

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

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

படுனககள் வணிகரீதியாக ேதிப்புமிக்க பல மீன்கள் ேற்றும் கடல்வாழ் உயிரிைங்களுக்கு இைப்தபருக்கம் தெய்ய 

ஏதுவாகவும், உைவளிக்கும் இடோகவும் உள்ளது. 

பாக் விரிகுடானவதயாட்டிய கனரதயார ேக்கள் கடற்பசுக்கனள பாதுகாப்பதன் அவசியத்னதப் புரிந்துதகாண்டு, பல 

முனற மீன்பிடி வனலயில் சிக்கிய கடற்பசுக்கனள மீைவர்கள் தவற்றிகரோக கடலில் விட்டுள்ளைர். இனதப் 

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

அளிக்கப்பட்டுள்ளது. 

கடற்பசுக்கள் எண்ணிக்னக மிகவும் குனறந்துவருகின்றை. இப்தபாது சுோர் 240 கடற்பசுக்கள் ேட்டுதே இருப்பதாக 

ேதிப்பிடப்பட்டுள்ளது. அவற்றில் தபரும்பான்னேயாைனவ தமிழ்நாட்டின் கடற்கனரயில் காைப்படுகின்றை. 

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

தநாக்கங்கனள நினறதவற்ற, பாக் விரிகுடாவில் கடற்பசு பாதுகாப்பகம் அனேத்து அறிவிக்னக தவளியிடப்பட்டுள்ளது. 

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

விதிக்கப்படப் தபாவதில்னல. கடற்பசு பாதுகாப்பகம் என்பது இந்தியாவிதலதய முதன்முதலாக அனேக்கப்படும் 

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

அனைவரும் தபருனேதகாள்வர் என்று அரசின் உத்தரவில் ததரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. 
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1. ‘UPI லைட்’ க ொடுப்பனவு பரிவர்த்தலனயின் உச்சவரம்பு என்ன? 
அ. ரூ.1000 

ஆ. ரூ.500 

இ. ரூ.200  

ஈ. ரூ.100 

✓ இந்திய ரிசர்வ் வங்கி (RBI) ஆளுநர், சக்தி ொந்த தொஸ் சமீபத்தில் குள ொபல் ஃபின்கெக் ஃகபஸ்ட்-2022இல் மூன்று 

முக்கிய டிஜிட்ெல் க ொடுப்பனவு முலனவு ல த் கதொெங்கினொர். இந்த முலனவு ளில் UPIஇல் ரூளப  ெனட்லெ 

பயன்பொடு, UPI LITE, பொரத் பில்ளப - எல்லைதொண்டிய இரசீது க ொடுப்பனவு ள் ஆகியலவ அெங்கும். BHIM 

கசயலியில் UPI லைட்மூைம், பயனர் ள் இலையமற்ற பயன்முலறயில் சிறுமதிப்புள்  பரிவர்த்தலன ல  

கசய்யவியலும். UPI லைட்டின் க ொடுப்பனவு பரிவர்த்தலனயின் அதி பட்ச வரம்பு `200 ஆகும். 

2. ‘சர்வளதச லசல  கமொழி ள் நொள்’ அனுசரிக் ப்படுகிற ளததி எது? 
அ. செப்டம்பர்.20 

ஆ. செப்டம்பர்.23  

இ. செப்டம்பர்.25 

ஈ. செப்டம்பர்.27 

✓  ொதுள  ொளதொரின் மனித உரிலம ல  உைர்ந்துக ொள்வதில் லசல  கமொழி ளின் முக்கியத்துவம் குறித்த 

விழிப்புைர்லவ ஏற்படுத்துவதற் ொ  ஐக்கிய நொடு ளின் கபொதுச்சலப கசப்.23ஆம் ளததிலய சர்வளதச லசல  

கமொழி ள் நொ ொ  அறிவித்தது.  ெந்த 1951ஆம் ஆண்டு ளரொமில் உை   ொது ள  ொளதொர் கூட்ெலமப்பு நிறுவப்பட்ெ 

நொல  இந்த நொள் நிலனவுகூருகிறது. சர்வளதச  ொது ள  ொளதொர் வொரத்தின் ஒருபகுதியொ ,  ெந்த 2018ஆம் 

ஆண்டில் லசல  கமொழி ளின் சர்வளதச நொள் முதன்முதலில் க ொண்ெொெப்பட்ெது. 

3. அண்மைச் கசய்தி ளில் இெம்கபற்ற கி ொலி திருத்தத்துென் கதொெர்புலெய நெவடிக்ல  எது? 
அ. மின்ெரர வரகனங்களின் பயன்பரட்டட அதிகரிப்பது 

ஆ. டைட்ரரரஃப்ளூரரரகரர்பன்கடளக் குடைத்தல்  

இ. புதுப்பிக்கத்தக்க ஆை்ைல் நுகர்டவ அதிகரித்தல் 

ஈ. நிலக்கரி ஆடலகடளப் படிப்படியரக ஒழித்தல் 

✓ குளிர்பதன சொதனங் ளின் பயன்பொட்லெக்  ட்டுப்படுத்தும் விதமொ , அகமரிக்  கசனட், அண்லமயில் ஓளசொன் 

மொசுபொடு கதொெர்பொன  ெந்த 1987 மொண்ட்ரீல் கநறிமுலறக் ொன கி ொலி திருத்தத்திற்கு ஒப்புதைளித்தது. அடுத்த 

பதினொன்கு ஆண்டு ளில் HFC- ள் எனப்படும் லைட்ளரொபுள ொளரொ ொர்பன் ளின் உற்பத்தி மற்றும் பயன்பொட்லெ 

85% குலறக்  அந்தச் சர்வளதச ஒப்பந்தம் ளநொக் ம் க ொண்டுள் து. சீனொ, இந்தியொ, ரஷ்யொ உள்ளிட்ெ 130-க்கும் 

ளமற்பட்ெ நொடு ள் இந்த ஒப்பந்தத்லத முலறயொ  அங்கீ ரித்துள் ன. 

4. அண்லமச் கசய்தி ளில் இெம்கபற்ற, ‘நிைவு கவளிச்சம் (Moonlighting)’ என்பதுென் கதொெர்புலெய துலற எது? 
அ. விண்சவளி அைிவியல் 

ஆ. ரவடலவரய்ப்பு  

இ. உளவியல் 

ஈ. நிதியியல் 
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✓ இந்திய த வல் கதொழில்நுட்ப நிறுவனமொன விப்ளரொ தனது ளபொட்டி நிறுவனங் ளுக் ொ  ஒளர ளநரத்தில் பணி 

புரிவதொ க்  ண்ெறியப்பட்ெ 300 ஊழியர் ளின் ளவலைலயப் பறித்துள் து. இச்கசயல், ‘மூன்லைட்டிங்’ என்றும் 

அலைக் ப்படுகிறது. இந்த நலெமுலறயொனது ஆர்வத்தில் முரண்பொடு, தரவு ளின் மீறல் ள் மற்றும் நிறுவனத்தின் 

அறிவுசொர் கசொத்து மற்றும் கசொத்துக் ளின் தவறொன பயன்பொடு ஆகியவற்லற உருவொக் ைொம் என்று நிறுவனங் ள் 

அச்சங்க ொள்கின்றன. 

5. ‘ஸ்வளதஷ் தர்ஷன்’ திட்ெத்துென் கதொெர்புலெய நடுவண் அலமச்ச ம் எது? 

அ. கலரெ்ெரர அடமெ்ெகம் 

ஆ. சுை்றுலர அடமெ்ெகம்  

இ. சவளியுைவு அடமெ்ெகம் 

ஈ. தகவல் சதரடர்பு அடமெ்ெகம் 

✓ சுற்றுைொ அலமச்ச ம் இரொமொயை சுற்று, கபௌத்த சுற்று,  ெற் லரளயொர சுற்று மற்றும் பொலைவன சுற்று உள்ளிட்ெ 

15 சுற்றுைொ சுற்று ல  அதன் ‘ஸ்வளதஷ் தர்ஷன்’ திட்ெத்தின்கீழ் அலெயொ ம்  ண்டுள் து. 

✓ நடுவண் சுற்றுைொ மற்றும்  ைொச்சொரத்துலற அலமச்சர் ஜி கிஷன் கரட்டி, ‘அம்ளபத் ர் சுற்லற’ பயணித்து 

 ொண்பதற் ொன சிறப்பு சுற்றுைொ இரயிலை அறிவித்தொர். இந்த இரயில் ெொக்ெர் பி ஆர் அம்ளபத் ருென் கதொெர்புலெய 

முக்கிய இெங்  ொன ளமொவ் (அவர் பிறந்த இெமொன இந்தூரில் உள்  Dr அம்ளபத் ர் ந ர்), இைண்ென் (அவர் 

தங்கியிருந்து படித்த இெம்), நொக்பூர் (படித்த இெம்), தில்லி ( ொைமொன இெம்) மற்றும் இறுதியொ  மும்லப (அவர் 

த னம் கசய்யப்பட்ெ இெம்) இெங் ல  உள் ெக்கி பயணிக்கும். 

6. ஆசிய பசிபிக் பிரொந்தியத்தில், சிறந்த கதொழில்நுட்ப லமயங் ளின் பட்டியலில் இரண்ெொவது இெத்தில் உள்  

இந்திய ந ரம் எது? 
அ. சபங்களூரு  

ஆ. மும்டப 

இ. சென்டன 

ஈ. டைதரரபரத் 

✓ குஷ்ளமன் மற்றும் ளவக்ஃபீல்டின் அறிக்ல யின்படி, சிறந்த கதொழில்நுட்ப லமயங் ளின் பட்டியலில் ஆசிய பசிபிக் 

பிரொந்தியத்தில் கபங் ளூரு இரண்ெொவது இெத்லதப் பிடித்துள் து. சீனொவின் கபய்ஜிங் முதலிடத்தில் உள் து. 

“Tech Cities: The Global Intersection of Talent and Real Estate” என்ற தலைப்பிைொன அறிக்ல , உை ம் முழுவதும் 

உள்  115 கவவ்ளவறு, ‘கதொழில்நுட்ப ந ரங் ல ’ ஆய்வு கசய்தது. மற்ற மூன்று இந்திய ந ரங்  ொன கசன்லன, 

தில்லி மற்றும் லைதரொபொத் அடுத்த மூன்று இெங் ளில் உள் ன. APAC-இன் 14 ந ரங் ளின் பட்டியலில் மும்லப 

மற்றும் புளன எட்டு மற்றும் ஒன்பதொவது இெங் ளில் உள் ன. 

7. லிஸ் டிரஸ் என்பார் கீழ்க்காணும் எந்த நொட்டின் புதிய பிரதமரொ  நியமிக் ப்பட்ெொர்? 
அ. பிரரன்ஸ் 

ஆ. ஐக்கிய இரரெ்ெியம் (UK)  

இ. ஆஸ்திரரலியர 

ஈ. செர்மனி 

✓ ஐக்கிய இரொச்சியத்தின் புதிய பிரதமரொ  பலைலமவொத  ட்சியின் தலைவர் லிஸ் ட்ரஸ் நியமிக் ப்பட்ெொர். ஜூலை 

மொதம் ளபொரிஸ் ஜொன்சன் பதவி விைகிய பின்னர், ஆளும் பலைலமவொத  ட்சியின் உட் ட்சி தலைலமப்ளபொட்டியில் 

47 வயதொன லிஸ் ட்ரஸ் தனது ளபொட்டியொ ரொன முன்னொள் நிதியலமச்சர் ரிஷி சுனக்ல  ளதொற் டித்தொர். கதரசொ 

ளம மற்றும் மொர் கரட் தொட்சலரத் கதொெர்ந்து இங்கிைொந்தின் மூன்றொவது கபண் பிரதமரொ  லிஸ் ட்ரஸ் ஆனொர். 
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8. அ மதொபொத்தில் நலெகபறவுள்  36ஆவது ளதசிய வில யொட்டுப் ளபொட்டிக் ொன சின்னத்தின் கபயர் என்ன? 
அ. செர் 

ஆ. ெவரெ்  

இ. விகரஸ் 

ஈ. லிரயர 

✓ அ மதொபொத்தில் நலெகபறவுள்  36ஆவது ளதசிய வில யொட்டுப்ளபொட்டிக் ொன சின்னம் மற்றும் கீதத்லத நடுவண் 

உள்துலற அலமச்சர் அமித் ஷொ கவளியிட்ெொர். இந்தச் சின்னத்திற்கு குஜரொத்தியில், ‘குட்டி’ என்று கபொருள்படும் 

‘சவொஜ்’ என்று கபயரிெப்பட்டுள் து. கீதத்தின்  ருப்கபொருள், ‘ஒளர பொரதம் ஒப்பிைொ பொரதம்’ என்ற அடிப்பலெயில் 

உள் து. ளதசிய வில யொட்டுப் ளபொட்டி ள், குஜரொத் மொநிைத்தில் உள்  ஆறு ந ரங் ளில் கசப்ெம்பர்.29 முதல் 

அக்ளெொபர்.12 வலர நெத்தப்படும். 

9. தில்லியிலுள்  பள்ளி ல  அடிப்பலெயொ க் க ொண்டு, சிறந்த பள்ளி ள் மற்றும் மொதிரிப்பள்ளி ள் திட்ெத்லதத் 

கதொெக்கிய மொநிைம் எது? 
அ. தமிழ்நரடு  

ஆ. ரகரளர 

இ. கர்நரடகர 

ஈ. குெரரத் 

✓ தமிழ்நொடு அரசொனது தில்லியில் உள்  பள்ளி ல  அடிப்பலெயொ க் க ொண்டு, சிறந்த பள்ளி ள் மற்றும் மொதிரிப் 

பள்ளி ள் திட்ெத்லதத் கதொெக்கியது. தில்லி முதைலமச்சர் அரவிந்த் க ஜ்ரிவொல், மொண்புமிகு தமிழ்நொட்டு முதல்வர் 

மு   ஸ்ெொலின் முன்னிலையில் இத்திட்ெத்லதத் கதொெங்கிலவத்தொர். கதொெக்  நிலையில், 26 சிறந்த பள்ளி ள் 

மற்றும் 15 மொதிரிப்பள்ளி ள் இத்திட்ெத்தின்கீழ் கதொெக் ப்பட்டுள் ன. ‘தல சல் பள்ளி ள்’ மற்றும் ‘மொதிரிப்பள்ளி ள்’ 

ஆகியலவ சிறந்த பள்ளி ள் மற்றும் மொதிரிப்பள்ளி ளுக் ொன அதி ொரப்பூர்வ தமிழ்ப்கபயர்  ொகும். 

10. ’Our Great National Parks’ என்ற ஆவைத்கதொெருக் ொ  ‘சிறந்த  லதகசொல்லி’க்கான எம்மி விருலத கவன்ற 

முன்னொள் அதிபர் / குடியரசுத்தலைவர் யொர்? 
அ. பரரக் ஒபரமர  

ஆ. இம்மரனுரவல் மக்ரரரன் 

இ. இரரம்நரத் ரகரவிந்த் 

ஈ. ெின்ரெர அரப 

✓ அகமரிக் ொவின் முன்னொள் அதிபர் பரொக் ஒபொமொ தனது கநட்ஃபிளிக்ஸ் ஆவைப்பெத் கதொெரொன, ‘Our Great National 

Parks’-க் ொ  ‘சிறந்த வசன ர்த்தொ’வுக் ொன எம்மி விருலத கவன்றொர். பரொக் ஒபொமொவின் தயொரிப்பு நிறுவனமொன 

லையர் கிரவுண்ட், உைக ங்கிலும் உள்  ளதசியப்பூங் ொக் ல ப் பற்றிய இந்தத் கதொெலரத் தயொரித்துள் து. 

முன்னொள் அதிபர் பரொக் ஒபொமொ, ஏற் னளவ இரண்டு கிரொமி விருது ல ப் கபற்றுள் ொர். இதன்மூைம் வரைொற்றில் 

எம்மி விருலத கவன்ற இரண்ெொவது அகமரிக்  அதிபர் என்ற கபருலமலயயும் அவர் கபற்றுள் ொர். 
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செய்தித்தாள் நடப்பு நிகழ்வுகள்  

1. ‘நிஸ்தொர்’, ‘நிபுண்’ ஆழ் ெல் பயிற்சிக்  ப்பல் ள்  ெற்பலெயில் இலைப்பு 

ஆழ் ெல் பயிற்சி மற்றும் நீர்மூழ்கிக் ப்பல் ல  மீட்கும் பணியில் ஈடுபடுத்தும் வல யில், இந்தியொவிளைளய 

தயொரிக் ப்பட்ெ ‘நிஸ்தொர்’, ‘நிபுண்’ ஆகிய  ப்பல் ள் விசொ ப்பட்டினத்தில் லவத்து  ெற்பலெயில் இலைக் ப்பட்ெது. 

உள்நொட்டிளைளய வடிவலமக் ப்பட்ெ இவ்விரண்டு  ப்பல் ளும் விசொ ப்பட்டினத்தில் அலமந்துள்  ஹிந்துஸ்தொன் 

 ப்பல்  ட்டுமொன நிறுவனத்தில் தயொரிக் ப்பட்ென. 

இந்திய கதொழிற்நிறுவனங் ள் குறிப்பொ  சிறு, குறு, நடுத்தர நிறுவனங் ளின் பங் ளிப்புென் இவ்விரு பயிற்சிக் 

 ப்பல் ளும் தயொரிக் ப்பட்ென. இந்தியொ முழுவதும் உள்  120-க்கும் ளமற்பட்ெ இத்தல ய நிறுவனங் ள் இந்தத் 

திட்ெத்தில் பங் ொற்றியுள் தொ   ெற்பலெ கதரிவித்துள் து. இக் ப்பல் ள் நீர்முழ்கிக்  ப்பல் ல  மீட்பது மற்றும் 

ஆழ் ெல் பயிற்சிக்குப் பயன்படுத்தப்படும்.  ெற்பகுதியில் கைலி ொப்ெர் ல  இயக்கும் நெவடிக்ல யிலும் ளதடுதல் 

மற்றும் மீட்பு நெவடிக்ல யிலும் இலவ ஈடுபடுத்தப்படும் எனக்  ெற்பலெ அதி ொரி ள் கதரிவித்தனர். 
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1. இந்தியாவில் சூரிய ஆற்றல் உற்பத்திப் பண்ணைகணை அணைத்த முதல் மின்னணு வணிக நிறுவனம் எது? 
அ. வால்மாா்ட் 

ஆ. அமமசான்  

இ. பிளிப்காா்ட் 

ஈ. ஈமப 

✓ அமைசான் நிறுவனம் தனது முதல் சூரிய ஆற்றல் உற்பத்தித் திட்டத்ணத இந்தியாவில் இராஜஸ்தான் ைாநிலத்தில் 

மூன்று புதிய சூரிய ஆற்றல் உற்பத்திப் பண்ணைகணை அணைப்பதன்மூலம் ததாடங்கியுள்ைது. இப்பண்ணையின் 

ஒருங்கிணைந்த ஆற்றல் திறன் 420 MW ஆகும். 2025ஆம் ஆண்டுக்குள் அமைசான் தனது வணிகத்தில் 100% 

புதுப்பிக்கத்தக்க ஆற்றணலப் பயன்படுத்துவணத ம ாக்கைாகக் தகாண்டுள்ைது. இந்தியத் திட்டத்தில் 210–தைகாவாட் 

திட்டம் ‘ReNew Power’மூலம் உருவாக்கப்படும். 100–தைகாவாட் திட்டம் Amp எனர்ஜி இந்தியாவால் உருவாக்கப்பட 

உள்ைது. புரூக்ஃபீல்டின் 110–MW திட்டமும் இதிலடங்கும். 

2. ஓரிடத்திலிருந்து ைற்மறார் இடத்தில் உள்ை இலக்ணகத் தாக்கவல்ல இரட்ணட தசயல்பாட்டு திறனுடன்கூடிய 

பிரம்மைாஸ் ஏவுகணைணய தகாள்முதல் தசய்வதற்காக கீழ்க்காணும் எந்த நிறுவனத்துடன் பாதுகாப்பு அணைச்சகம் 

ஒப்பந்தம் தசய்துள்ைது? 
அ. டசால்ட் ஏவிமேஷன் 

ஆ. துருவ் ஏம ாஸ்மபஸ் 

இ. DRDO 

ஈ. BAPL  

✓ `1700 மகாடி ைதிப்பில் ஓரிடத்திலிருந்து ைற்மறார் இடத்தில் உள்ை இலக்ணகத் தாக்கவல்ல இரட்ணட தசயல்பாட்டு 

திறனுடன்கூடிய பிரம்மைாஸ் ஏவுகணைணய தகாள்முதல் தசய்வதற்காக பிரம்மைாஸ் ஏமராஸ்மபஸ் தனியார் 

நிறுவனத்துடன் (BAPL) பாதுகாப்பு அணைச்சகம் ணகதயழுத்திட்டுள்ைது. இரட்ணட தசயல்பாட்டு திறன்தகாண்ட இந்த 

ஏவுகணைகள், இந்திய கடற்பணடயின் திறணன மைம்படுத்தும். பிரம்மைா ஏமராஸ்மபஸ் தனியார் நிறுவனம் என்பது 

இந்தியா–ரஷ்ய கூட்டுநிறுவனைாகும். நிலத்தில் தசயல்படக்கூடியதாகவும், கப்பல்மீதான தாக்குதணல முறியடிக்கும் 

வணகயிலும், இந்தப் புதிய வணக ஏவுகணை உருவாக்கப்பட்டுள்ைது. 

3. மதசிய சுற்றுச்சூழல் அணைச்சர்கள் ைா ாட்ணட  டத்தும் ைாநிலம் எது? 
அ. மகா ாஷ்டி ா 

ஆ. மகாவா 

இ. குஜ ாத்  

ஈ. மக ளா 

✓ பிரதைர்  மரந்திர மைாதி, குஜராத் ைாநிலத்தின் ஏக்தா  கரத்தில் தசப்.23 அன்று காதைாளிமூலம் சுற்றுச்சூழல் 

அணைச்சர்களின் மதசிய ைா ாட்ணடத் ததாடங்கிணவத்தார். தசப்.23 ைற்றும் 24 ஆகிய மததிகளில்  ணடதபறவுள்ை 

இந்த இரண்டு  ாள் ைா ாட்டில், வாழ்க்ணக, காலநிணல ைாற்றத்ணத எதிர்த்துப் மபாராடுதல் (ைாசுகணைத் தணித்தல் 

ைற்றும் காலநிணல தாக்கங்களுக்கு ஏற்ப பருவநிணல ைாற்றம் குறித்த ைாநில தசயல்திட்டங்கணை மைம்படுத்துதல்), 

பரிமவஷ் (ஒருங்கிணைந்த பசுணை அனுைதிகளுக்கான ஒற்ணற சாைர அணைப்பு) ; வனமைலாண்ணை; ைாசு தடுப்பு 

ைற்றும் கட்டுப்பாடு; வனவுயிரிகள் மைலாண்ணை; த கிழி ைற்றும் கழிவு மைலாண்ணைணய கணடப்பிடித்தல் ஆகிய 

தணலப்புகளுடன் ஆறு கருப்தபாருள் அைர்வுகள்  ணடதபறும். 
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4. ரூபாய் வர்த்தகத்திற்காக இந்திய ரிசர்வ் வங்கியின் (RBI) அனுைதிணயப் தபற்ற முதல் இந்திய வங்கி எது? 
அ. பா த வங்கி 

ஆ. HDFC வங்கி 

இ. UCO வங்கி  

ஈ. பபட ல் வங்கி 

✓ இந்தியப் தபாதுத்துணற வங்கியான UCO வங்கி ரூபாய் வர்த்தகத்திற்கான இந்திய ரிசர்வ் வங்கியின் ஒப்புதணலப் 

தபற்ற முதல் வங்கியாக உள்ைது. தகால்கத்தாணவச் சார்ந்த இவ்வங்கி, இந்திய ரூபாயில் வர்த்தக தீர்ணவக் 

காண்பதற்காக ரஷ்யாவின் காஸ்ப்மராம்மபங்கில் சிறப்பு மவாஸ்ட்மரா கைக்ணகத் திறக்கவுள்ைது. கடந்த ஜூணல 

ைாதம், இந்திய வங்கிகள் இந்திய  ாையத்தில் வர்த்தகம் தசய்ய அனுைதிக்கும் முடிணவ ரிசர்வ் வங்கி அறிவித்தது. 

இந்திய ரிசர்வ் வங்கியானது இந்தியாவிற்கும் இலங்ணக ைற்றும் ரஷ்யா உள்ளிட்ட பிற  ாடுகளுக்கும் இணடமய 

வர்த்தக தீர்வுகணை அனுைதித்துள்ைது. 

5. “The India Way: Strategies for an Uncertain World” என்ற நூலின் ஆசிரியர் யார்? 

அ. நம ந்தி  மமாடி 

ஆ. S பஜே்சங்கா்  

இ. அருண் பஜட்லி 

ஈ. இ கு ாம் இ ாஜன் 

✓ தவளியுறவுத்துணற அணைச்சர் S தஜய்சங்கர் அண்ணையில் குஜராத்தில் தனது, “The India Way: Strategies for an 

Uncertain World” என்ற நூலின் குஜராத்தி தைாழி பதிப்ணப தவளியிட்டார். ஆங்கிலத்தில் எழுதப்பட்ட இந்த நூலின் 

அசல் பதிப்பு, கடந்த 2020ஆம் ஆண்டில் தவளியிடப்பட்டது. இந்திய தவளியுறவுத்துணற அணைச்சர் S தஜய்சங்கர், 

இந்த நூலில், ‘உலகைாவிய ஒழுங்கு ைாறும்மபாது இந்தியாவின் தவளியுறவுக்தகாள்ணக எணத ம ாக்கி என்னவாக 

இருக்க மவண்டும்?’ என்ற மகள்விக்கு பதிலளிக்க முயற்சி தசய்கிறார். 

6. கீழ்க்காணும் எந்த  கரத்தில் `3,800 மகாடி ைதிப்பிலான இயந்திரையைாக்கல் ைற்றும் ததாழில்ையைாக்கல் 

திட்டங்கணை பிரதைர்  மரந்திர மைாதி ததாடங்கி ணவத்தார்? 
அ. மமசூரு 

ஆ. மங்களூரு  

இ. புமன 

ஈ. பகாச்சின் 

✓ `3,800 மகாடி ைதிப்பிலான இயந்திரையைாக்கல் ைற்றும் ததாழில்ையைாக்கல் திட்டங்களுக்கு பிரதைர்  மரந்திர 

மைாடி ைங்களூருவில் அடிக்கல்  ாட்டினார். புதிய ைங்களூரு துணறமுக ஆணையத்தால் மைற்தகாள்ைப்பட்ட தகாள் 

கலன்கள் ைற்றும் பிற சரக்குப் தபட்டகங்கணை இயந்திரையைாக்கும் திட்டத்ணத அவர் ததாடங்கி ணவத்தார். மைலும், 

துணறமுகத்தால் மைற்தகாள்ைப்பட்ட சுைார் `1,000 மகாடி ைதிப்பிலான திட்டங்களுக்கு அவர் அடிக்கல்  ாட்டினார். 

ைங்களூரு சுத்திகரிப்பு ைற்றும் தபட்மரா தகமிக்கல்ஸ் லிமிதடட்மூலம் மைற்தகாள்ைப்பட்ட இரண்டு திட்டங்கணையும் 

அவர் ததாடங்கி ணவத்தார். 

7. ம ாமிமயாபதியின் தபருணைக்கான உலக  ல உச்சிைா ாட்ணட  டத்தும்  ாடு எது? 
அ. இந்திோ  ஆ. ஐக்கிே அ பு அமீ கம்  

இ. சிங்கப்பூா்  ஈ. சீனா 
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✓ ‘ம ாமிமயாபதியின் தபருணைக்கான உலக  ல உச்சிைா ாட்டின்’ முதலாவது பதிப்பு துபாயில், “காலநிணல ைாற்றம் 

ைற்றும் புவி தவப்பைணடதலால் ஏற்படும் ம ாய்கள்” என்ற தணலப்பில்  டந்தது. இந்த உச்சிைா ாடு, ம ாமிமயாபதி 

ைருத்துவமுணற, ைருந்துகள் ைற்றும்  ணடமுணறகணை மைம்படுத்துவணத ம ாக்கைாகக்தகாண்டது. இந்த உச்சி 

ைா ாட்டில்,  டுவண் சுற்றுச்சூழல் வனம் ைற்றும் காலநிணல ைாற்றத்துணற இணையணைச்சர் அஸ்வினி குைார் 

தசௌமப உணரயாற்றினார். 

8. ‘உயிரி–கிராைங்கணை’ தவற்றிகரைாக அணைத்துள்ை இந்திய ைாநிலம்/யூனியன் பிரமதசம் எது? 
அ. ஹிமாச்சல பி மதசம் 

ஆ. அஸ்ஸாம் 

இ. திாிபு ா  

ஈ. மமற்கு வங்காளம் 

✓ திரிபுரா ைாநில அரசு, நிணலயான வைர்ச்சி, காலநிணல ைாற்றம் தணிப்பு ைற்றும் காலநிணல தழுவல் ஆகியவற்ணற 

மைம்படுத்துவதற்காக ஐந்து ‘உயிரி கிராைங்கணை’ தவற்றிகரைாக அணைத்துள்ைது. இந்திய ைாநிலங்களில் 

பின்பற்றப்பட்டு வரும் காலநிணல  டவடிக்ணககள் குறித்த சிறந்த  ணடமுணறகளின் ததாகுப்பின்படி, திரிபுராவில், 

தவற்றிகரைாக தசயல்படுத்தப்பட்ட ஐந்து ‘உயிரி–கிராைங்களின்’மூலம் ஐந்நூற்றுக்கும் மைற்பட்ட குடும்பங்கள் 

பயனணடந்துள்ைன. இயற்ணக மவைாண்ணைணய ஊக்குவிப்பதற்காக கடந்த 2018ஆம் ஆண்டில் திரிபுராவின் 

உயிரித்ததாழில்நுட்ப இயக்கு ரகத்தால், ‘Bio–Village’ என்ற கருத்தாக்கம் அறிமுகப்படுத்தப்பட்டது. 

9. அண்மைச் தசய்திகளில் இடம்தபற்ற அரவிந்த் சிதம்பரம் சார்ந்த விணையாட்டு எது? 
அ. ஸ்குவாஷ் 

ஆ. பூப்பந்து 

இ. சது ங்கம்  

ஈ. மடபிள் படன்னிஸ் 

✓ கிராண்ட்ைாஸ்டர் அரவிந்த் சிதம்பரம் அண்ணையில் 22ஆவது துபாய் ஓபன் தசஸ் மபாட்டியில் சாம்பியன் ஆனார். 

ஏழு இந்தியர்கள் முதல் பத்து இடங்கணைப் பிடித்தனர்; மைலும் R பிரக்னா ந்தா இரண்டாவது இடத்ணத அபிஜீத் 

குப்தா, தஜய்குைார் சம்மைட் மேட் ைற்றும் S P மசதுராைன் உள்ளிட்ட ஐந்து மபருடன் பகிர்ந்துதகாண்டார். 

10. NITI ஆமயாகின் ஓர் அண்ணைய அறிக்ணகயின்படி, மபாோன் அபியான் திட்டத்ணதச் தசயல்படுத்துவதில் முதல் 

இடத்ணதப் பிடித்த ைாநிலம் எது? 
அ. தமிழ்நாடு 

ஆ. மகா ாஷ்டி ா  

இ. இ ாஜஸ்தான் 

ஈ. பஞ்சாப் 

✓ “Preserving Progress on Nutrition in India: Poshan Abhiyan in Pandemic Times” என்ற தணலப்பில் NITI ஆமயாக் ஓர் 

அறிக்ணகணய தவளியிட்டது. இவ்வறிக்ணகயின்படி, மபாோன் அபியான் திட்டத்ணதச் தசயல்படுத்துவதில் 

ைகாராஷ்டிர ைாநிலம் ைாநிலங்களுள் முதலிடத்ணதப் பிடித்தது. ஆந்திர பிரமதசம் இரண்டாவது இடத்திலும், குஜராத் 

மூன்றாவது இடத்திலும் உள்ைன. COVID காலத்தில் மபாோணனச் தசயல்படுத்த மதணவயான 100% ைனிதவை 

ஆட்மசர்ப்பில் ஆந்திர பிரமதசம் முதலிடத்தில் உள்ைது. அங்கன்வாடி பணியாைர்களுக்கு தைாணபல் மபான்கள் 

விநிமயாகம் தசய்வதிலும் ஆந்திர பிரமதசம் முதலிடம் வகிக்கிறது. 
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செய்தித்தாள் நடப்பு நிகழ்வுகள்  

1.  ாட்டு லப்பணி திட்ட விருதுகணை வழங்கினார் குடியரசுத்தணலவர் 

இந்தியக் குடியரசுத்தணலவர் திதரௌபதி முர்மு, 2020-21ஆம் ஆண்டுக்கான  ாட்டு லப்பணி திட்ட விருதுகணை 

வழங்கினார். 5 பிரிவுகளில் இந்த விருதுகள் வழங்கப்பட்டன. தசன்ணன அண்ைா பல்கணலக்கழகத்ணதச் மசர்ந்த 

Dr R ரமைசுக்கு, பல்கணலக்கழகம்/பிைஸ்டூ கவுன்சில் பிரிவில் விருது வழங்கப்பட்டுள்ைது. யூனிட் திட்ட அலுவலர்கள் 

பிரிவில் ைதுணர ஶ்ரீமீனாட்சி கணலக்கல்லூரிக்கு விருது அளிக்கப்பட்டுள்ைது. தன்னார்வலர்கள் பிரிவில் 

தமிழ்நாட்மைச் மசர்ந்த தஜயசீலன், ைதுணர தைப்மகா சிலீக் தபாறியியல் கல்லூரியின் வரதராஜன் ஆகிமயார் விருது 

தபற்றுள்ைனர். 

 

2. இணையவழியில் பட்டா ைாறுதல்: முதல்வர் ததாடக்கம் 

பட்டா ைாறுதலுக்கு இணையவழியில் விண்ைப்பிக்கும் வசதிணய முதல்வர் முக ஸ்டாலின் ததாடக்கிணவத்தார். 

இதுகுறித்து தமிழ் ாடு அரசு தவளியிட்ட தசய்திக்குறிப்பு: நில உரிணையாைர்கள் பட்டாைாறுதலுக்கான 

விண்ைப்பங்கணை தபாதுச்மசணவ ணையங்கள், சார்பதிவாைர் அலுவலகங்கள் வாயிலாக விண்ைப்பித்து, அணவ 

இணையவழியில் பரிசீலிக்கப்படுகின்றன. பின்னர், பட்டா ைாறுதலுக்கான உத்தரவுகள் வழங்கப்பட்டு வருகின்றன. 

இப்மபாது, தபாதுைக்களின் வசதிக்காக எந்த ம ரத்திலும், எந்த இடத்திலும் பட்டா ைாறுதல் மகாரி இணையவழியில் 

(www.tamilnilam.tn.gov.in/citizen) விண்ைப்பிக்கும் புதிய வசதி ததாடக்கி ணவக்கப்பட்டுள்ைது. இப்புதிய மசணவயின் 

மூலம் தபாதுைக்கள் பட்டா ைாற்றத்துக்கு விண்ைப்பிக்க வட்டாட்சியர் அலுவலகங்கள், தபாதுச்மசணவ 

ணையங்களுக்குச் தசல்லமவண்டிய அவசியமிருக்காது. மைலும், நில உட்பிரிவுக்கான கட்டைம், தசயலாக்கக் 

கட்டைங்கணைச் தசலுத்த வங்கிகளுக்கு ம ரில் தசல்லாைல், இணையவழியிமலமய தசலுத்த வழிவணக 

தசய்யப்பட்டுள்ைது. பட்டா ைாறுதல் அங்கீகரிக்கப்பட்ட பிறகு, தபாதுைக்கள் பட்டா உத்தரவின்  கல், பட்டா, புலப்படச் 

சுவடி ஆகியவற்ணற எங்கிருந்தும் எந்த ம ரத்திலும் இணையவழிச் மசணவமூலம் கட்டைம் ஏதுமின்றி 

பதிவிறக்கம் தசய்துதகாள்ைலாம். இதனால், தபாதுச்மசணவ ணையங்களுக்குச் தசல்வதும், வட்ட அலுவலகங்களில் 

இணடத்தரகர்கைால் தபாதுைக்கள் அவதிப்படுவதும் தவிர்க்கப்படும். 

இணையவழியில் வணரபடங்கள்:  கரப்புலங்களுக்கான வணரபடங்கள் www.eservices.tn.gov.in என்ற இணைய 

தைத்தில் பதிமவற்றம் தசய்யப்பட்டுள்ைன. இணதயும் இணையதைத்திலிருந்து கட்டைம் இல்லாைல் பதிவிறக்கம் 

தசய்யலாம். ைணன அங்கீகாரம், வங்கிக்கடன் தபறுதல் மபான்ற இதர மசணவகளுக்கு வணரபடங்கள் மிகுந்த 

மதணவயாக உள்ைன. இணையதைத்தில் பதிமவற்றம் தசய்யப்பட்டதால், இதற்காக தபாதுைக்கள் வட்டாட்சியர் 

அலுவலகம் வருவது தவிர்க்கப்படும் என்று அந்த தசய்திக் குறிப்பில் ததரிவிக்கப்பட்டுள்ைது. 

 

3. ஊரகத் திறன் பயிற்சி: பிரிட்டிஷ் கவுன்சிலுடன் தமிழக அரசு ஒப்பந்தம் 

ஊரகத் திறன் பயிற்சி அளிக்கும் திட்டத்ணத தரப்படுத்த, பிரிட்டிஷ் கவுன்சில் நிறுவனத்துடன் தமிழ் ாடு ைகளிர் 

மைம்பாட்டு நிறுவனம் ஒப்பந்தம் தசய்துள்ைது. இதுகுறித்து, தமிழ் ாடு அரசு தவளியிட்ட தசய்திக்குறிப்பு: 

தீனதயாள் உபாத்தியாய ஊரகத்திறன் பயிற்சித்திட்டைானது, 18 முதல் 35 வயதுக்கு உட்பட்ட கிராைப்புற ஏணழ, 

எளிய இணைஞர்களுக்கு திறன் பயிற்சியளித்து, அவர்களுக்கு நிரந்தர வருைானத்துடன் கூடிய மவணலவாய்ப்பு 

தபற்றுத்தருவணத ம ாக்கைாகக்தகாண்டுள்ைது. அவர்களுக்கு தைன்திறன் பயிற்சியளிப்பது மிகவும் முக்கியைாகும். 

இந்தத் திட்டத்ணத தவற்றிகரைாகச் தசயல்படுத்தும் ம ாக்கத்துடன் உலகில் முன்னணி நிறுவனங்களில் ஒன்றான 

பிரிட்டிஷ் கவுன்சில் நிறுவனத்ணத ததாழில்நுட்ப உதவி நிறுவனைாகக்தகாண்டு தசயல்படுத்த மதர்வு 

தசய்யப்பட்டுள்ைது. 
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1. மாதிரி பதிவு அமமப்பு அறிக்மை – 2020இன்படி, ைடந்த 2020ஆம் ஆண்டில் இந்தியாவில் ஐந்து வயதிற்குட்பட்ட 

குழந்மதைளின் இறப்பு விகிதம் என்னவாை இருந்தது? 
அ. 25 

ஆ. 32  

இ. 37 

ஈ. 40 

✓ 2022 செப்.22 அன்று சவளியான இந்திய மாதிரி பதிவு அமமப்பு சவளியிட்ட புள்ளிவிவர அறிக்மை–2020இன்படி, 

2030ஆம் ஆண்டுக்குள் நிமையான வளர்ச்சி இைக்குைமள எட்டுவதற்ைாை, ைடந்த 2014ஆம் ஆண்டு முதல் 

குழந்மதைள் இறப்பு விகிதம், ஐந்து வயதுக்குட்பட்ட குழந்மதைளின் இறப்பு விகிதம் ஆகியவற்றில் குறிப்பிடத்தக்ை 

முன்னனற்றத்மதப் பதிவுசெய்துவருகிறது. 

✓ 5 வயதுக்குட்பட்ட குழந்மதைளின் இறப்பு விகிதம் ைடந்த 2020ஆம் ஆண்டில் 1000 பிறப்புைளுக்கு 32ஆை இருந்தது. 

ைடந்த 2019ஆம் ஆண்டில் 1000 பிறப்புைளுக்கு 35ஆை இருந்தது. சிறுகுழந்மத இறப்பு விகிதமானது (IMR) ைடந்த 

2020ஆம் ஆண்டில் 1000 உயிர்ப்பிறப்புக்கு 28ஆைவும் கடந்த 2019ஆம் ஆண்டில் 1000 உயிர்ப்பிறப்புக்கு முப்பது 

ஆைவும் இருந்தது. 

2. இந்தியா எந்த மாநிைத்திலிருந்து தாவர அடிப்பமடயிைான இமறச்சிப்சபாருட்ைளின் முதல் ெரக்குைமள ஏற்றுமதி 

செய்தது? 
அ. பீகாா் 

ஆ. குஜராத்  

இ. ஆந்திர பிரததசம் 

ஈ. கா்நாடகா 

✓ குஜராத் மாநிலத்தின் னைதா மாவட்டத்திலிருந்து அசமரிக்ைாவின் ைலினபார்னியாவுக்கு தாவர அடிப்பமடயிைான 

இமறச்சிப்சபாருட்ைளின் முதல் ெரக்குைமள இந்தியா ஏற்றுமதி செய்தது. னவளாண்மம மற்றும் பதப்படுத்தப்பட்ட 

உணவுப்சபாருட்ைளுக்ைான ஏற்றுமதி ஆமணயம் (APEDA) மெவ உணவு வமையின்கீழ் தாவர அடிப்பமடயிைான 

இமறச்சிப்சபாருட்ைளின் முதல் ெரக்கு ஏற்றுமதிமய எளிதாக்கியது. APEDA ஆனது ஆஸ்தினரலியா, இஸ்னரல், 

நியூசிைாந்து மற்றும் பிற நாடுைளில் மெவ உணவு வமைைமள விளம்பரப்படுத்த திட்டமிட்டுள்ளது. 

3. அண்மமயில் அறிமுைப்படுத்தப்பட்ட, ‘இந்திய மெமை சமாழி அைராதி’ திறன்னபசி செயலியின் சபயர் என்ன? 
அ. ISL Seekho சசயலி 

ஆ. Sign Learn சசயலி  

இ. Bharat Sign சசயலி 

ஈ. India Sign Language சசயலி 

✓ ெமூை நீதி மற்றும் அதிைாரமளித்தல் அமமச்ெைம், ‘இந்திய மெமை சமாழி அைராதி’ என்ற திறன்னபசி செயலிமய 

‘Sign Learn’ என்ற சபயரில் அறிமுைப்படுத்தியது. இது 10,000 சொற்ைமளக்சைாண்ட இந்திய மெமை சமாழி 

ஆராய்ச்சி மற்றும் பயிற்சி மமயத்தின் இந்திய மெமை சமாழி அைராதிமய அடிப்பமடயாைக் சைாண்டதாகும். செவித் 

திறன் குமறபாடுள்ள குழந்மதைள் பாடநூல்ைமள அணுகும் வமையில் 1 முதல் 12ஆம் வகுப்பு வமரயிைான NCERT 

பாடநூல்ைமள இந்திய மெமை சமாழியில் மாற்றுவதற்ைாை NCERT உடனான புரிந்துணர்வு ஒப்பந்தத்தில் இந்திய 

மெமை சமாழி ஆராய்ச்சி மற்றும் பயிற்சி மமயம் (ISLRTC) மைசயழுத்திட்டது. 
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4. ெந்திரனில், ‘Changesite–(Y)’ எனப் சபயரிடப்பட்ட ெந்திர படிைத்மதக் ைண்டுபிடித்த நாடு எது? 
அ. இஸ்தரல் 

ஆ. சீனா  

இ. அசமாிக்கா 

ஈ. ஐக்கிய அரபு அமீரகம் 

✓ நிைவினருகிலுள்ள எரிமமைக்குப்மபைளில் புதிய வமை படிைத்மத சீன ஆராய்ச்சியாளர்ைள் ைண்டுபிடித்துள்ளனர். 

பூமியில் தூய மற்றும் திறன்மிக்ை ஆற்றமை உற்பத்தி செய்வதற்ைான ொத்தியம் மிகுந்த ஆற்றல்மூைத்மதயும் 

அவர்ைள் ைண்டுபிடித்துள்ளனர். சிறிய, ஒளிபுகு அப்படிைமானது, சீன நிைவு சதய்வமான ொங்னையின் நிமனவாை, 

Changesite–(Y) எனப் சபயரிடப்பட்டுள்ளது. 

5. ‘ஸ்வச் வாயு ெர்னவக்ஷன்’ திட்டத்மதச் செயல்படுத்துகிற நடுவண் அமமச்ெைம் எது? 

அ. ஊரக வளா்ச்சி அமமச்சகம் 

ஆ. சுற்றுச்சூழல், வனம் மற்றும் காலநிமல மாற்ற அமமச்சகம்  

இ. தவளாண்மம மற்றும் விவசாயிகள் நல அமமச்சகம் 

ஈ. புதுப்பிக்கத்தக்க எாிசக்தி அமமச்சகம் 

✓ நடுவண் சுற்றுச்சூழல், வனம் மற்றும் ைாைநிமை மாற்ற அமமச்ெைம் னதசிய மாெற்ற ைாற்றுத் திட்டம் – 2019 (NCAP) 

கீழ், ‘ஸ்வச் வாயு ெர்னவக்ஷன்’ திட்டத்மதத் சதாடங்கும். 2025–26–க்குள் ைாற்று மாசுபாட்மட 40 ெதவீதம் வமர 

குமறப்பதற்ைாை, NCAPஇன் ஒருபகுதியாை தயாரிக்ைப்பட்ட நைர்ப்புற செயல்திட்டங்ைமளச் செயல்படுத்துவதற்ைாை 

‘ஸ்வச் வாயு ெர்னவக்ஷன்’ நாட்டில் உள்ள 131 நைரங்ைமளத் தரவரிமெப்படுத்தும். 

6. இந்திய இராணுவத்தளபதி சஜனரல் மனனாஜ் பாண்னட, கீழ்க்காணும் எந்நாட்டின் சைளரவ சஜனரல் பதவிமய 

சபற்றார்? 
அ. தநபாளம்  

ஆ. வங்காளததசம் 

இ. மியான்மா் 

ஈ. இலங்மக 

✓ இந்திய இராணுவத்தின் தமைமமத்தளபதி மனனாஜ் பாண்னடவுக்கு, னநபாள அதிபர் வித்யா னதவி பண்டாரி, 

னநபாள இராணுவத்தின் சஜனரல் பதவிமய வழங்கினார். இவ்விழா இருநாட்டு இராணுவங்ைளுக்கிமடனயயான 

தனித்துவமான பாரம்பரியத்தின் ஒருபகுதியாை உள்ளது. சஜனரல் மனனாஜ் பாண்னட, நான்கு நாள் அலுவல்பூர்வ 

பயணமாை னநபாளத்திற்குச் சென்றுள்ளார். பீரங்கி உபைரணங்ைள், சுரங்ைப்பாதுைாப்பு வாைனங்ைள், மருத்துவக் 

ைமடைள் மற்றும் குதிமரைள் உள்ளிட்ட இராணுவ உதவிைமளயும் அவர் னநபாள இராணுவத்துக்கு வழங்கினார். 

7. னதசிய கூட்டுறவுக் சைாள்மை ஆவணத்மத வமரவதற்ைான குழுவின் தமைவர் யார்? 
அ. அமித் ஷா 

ஆ. சுதரஷ் பிரபு  

இ. L K அத்வானி 

ஈ. முரளி மதனாகா் தஜாஷி 
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✓ நடுவண் கூட்டுறவு அமமச்ெைமானது னதசிய கூட்டுறவுக் சைாள்மை ஆவணத்மத உருவாக்குவதற்ைான குழுமவ 

உருவாக்கியுள்ளது. முன்னாள் நடுவணமமச்ெர் சுனரஷ் பிரபு தமைமமயில் நாற்பத்சதழுவர் (47) சைாண்ட குழு 

அமமக்ைப்பட்டுள்ளது. தற்னபாதுள்ள னதசிய கூட்டுறவுக் சைாள்மையானது ைடந்த 2002இல் உருவாக்ைப்பட்டது. 

தற்னபாது, இந்தியாவில் சுமார் 8.5 இைட்ெம் கூட்டுறவுச் ெங்ைங்ைள் 29 னைாடி உறுப்பினர்ைமளக்சைாண்டுள்ளன. 

8. ‘Transforming Literacy Learning Spaces’ என்பது செப்டம்பர்.8 அன்று சைாண்டாடப்படும் எந்தச் சிறப்புநாளின் 

ைருப்சபாருளாகும்? 
அ. உலக கல்வி நாள் 

ஆ. உலக எழுத்தறிவு நாள்  

இ. உலக கலாச்சார நாள் 

ஈ. உலக சமூக கற்றல் நாள் 

✓ எழுத்தறிவின் முக்கியத்துவத்மத எடுத்துமரக்ைவும், நம்மமச் சுற்றியுள்ள உள்ளூர் ெமூைங்ைமளப் பாதிக்கும் 

பிரச்சிமனைளில் ைவனம் செலுத்தவுமாை ஒவ்னவார் ஆண்டும் செப்.8 அன்று உைை எழுத்தறிவு நாள் அனுெரிக்ைப்படு 

–கிறது. ைடந்த 1966ஆம் ஆண்டில் ஐக்கிய நாடுைளின் ைல்வி, அறிவியல் மற்றும் ைைாச்ொர அமமப்பினால் 

(UNESCO) செப்.8 உைை எழுத்தறிவு நாளாை பிரைடனப்படுத்தப்பட்டது. “Transforming Literacy Learning Spaces” 

என்பது இந்த ஆண்டு (2022) உைை எழுத்தறிவு நாளுக்ைானக் ைருப்சபாருளாகும். 

9. தற்னபாமதய எரிவாயு விமை சூத்திரத்மத மதிப்பாய்வு செய்வதற்ைாை அண்மமயில் அமமக்ைப்பட்ட குழுவின் 

தமைவர் யார்? 
அ. சுதரஷ் பிரபு 

ஆ. கிாிட் பாிக்  

இ. ஜிததந்திர சிங் 

ஈ. ஹா்தீப் சிங் பூாி 

✓ சபட்னராலியம் மற்றும் இயற்மை எரிவாயு அமமச்ெைம், தற்னபாமதய எரிவாயு விமை சூத்திரத்மத மறுபரிசீைமன 

செய்வதற்ைாை புைழ்சபற்ற எரிெக்தி நிபுணர் கிரிட் பரிக் தமைமமயில் ஒரு குழுமவ அமமத்துள்ளது. உைைளாவிய 

இயற்மை எரிவாயு விமைைள் அதிைரித்து வருவதால் எரிெக்தி மற்றும் சதாழிற்துமற செைவுைள் அதிைரிப்பது குறித்து 

ைவமைைள் அதிைரித்துள்ளன. இம்மாத இறுதிக்குள் அறிக்மைமய ெமர்ப்பிக்குமாறு குழுவிடம் னைாரப்பட்டுள்ளது. 

10. UNESCO பாரம்பரியக் கள இணைப்பிற்ைாை முன்சமாழியப்பட்ட நீைவூரல்லு மற்றும் ொயா னொனமஸ்வராையம் 

அமமந்துள்ள மாநிைம் எது? 
அ. கா்நாடகா 

ஆ. பஞ்சாப் 

இ. குஜராத் 

ஈ. சதலுங்கானா  

✓ சதலுங்ைானா மாநிலமானது UNESCOஇன் உைை பாரம்பரியக் ைளப் பட்டியலில் இமணப்பதற்ைாை ைட்டடக்ைமை 

சிறப்புடன் கூடிய இரண்டு நிமனவுச்சின்னங்ைமள முன்சமாழிந்துள்ளது. நீைவூரல்லு சபருங்ைற்ைாை புமதகுழி 

மற்றும் ொயா னொனமசுவராையம் ஆகியமவ அங்கீைாரத்திற்ைாை முன்சமாழியப்பட்டுள்ளன. ைாைத்திய ருத்னரஸ்வரா 

னைாவிைானது (இராமப்பா னைாவில்) ஏற்ைனனவ உைை பாரம்பரியக் ைளப் பட்டியலில் உள்ளது. 
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செய்தித்தாள் நடப்பு நிகழ்வுகள்  

1. கிராமத்திலுள்ள னதர்ந்சதடுக்ைப்பட்ட கிணறுைளின் நீர்மட்டத்மத ைண்டுபிடிக்ை, நாடு முழுவதும் 

பயன்படுத்துவதற்ைாை ஊரை வளர்ச்சி அமமச்ெைம், ‘ஜல்தூத் செயலி’மய உருவாக்கியுள்ளது. 

ஊரை வளர்ச்சி அமமச்ெைம், ‘ஜல்தூத் செயலி’மய உருவாக்கியுள்ளது. இது கிராமத்திலுள்ள னதர்ந்சதடுக்ைப்பட்ட 

கிணறுைளின் நீர்மட்டத்மத ைண்டுபிடிக்ை நாடு முழுவதும் பயன்படுத்தப்படும். னதர்ந்சதடுக்ைப்பட்ட கிணறுைளின் 

நீர்மட்டத்மத ஆண்டுக்கு இருமுமற (பருவமமழக்கு முந்மதய மற்றும் பிந்மதய) ைாைங்ைளில் அளவிடுவதற்ைான 

னவமைவாய்ப்புக்கு ‘ஜல்தூத்’ செயலி உதவும். ஒவ்சவாரு கிராமத்திலும் னபாதிய இடங்ைள் (2-3) னதர்ந்சதடுக்ைப்பட 

னவண்டும். இமவ அந்தக் கிராமத்தின் நிைத்தடி நீர்மட்டத்மத அறிய உதவும். 

இந்தச் செயலியானது, ெரியான தரவுைளுடன் பஞ்ொயத்துைளின் பணிைமள எளிதாக்குவதற்கு பயன்படுத்தப்படும். 

நிைத்தடிநீர் தரவுைள், கிராமப்பஞ்ொயத்து வளர்ச்சித்திட்டம், மைாத்மா ைாந்தி னதசிய ஊரை னவமைவாய்ப்பு 

உத்தரவாத திட்டங்ைளின் ஒருபகுதியாை செயல்படுத்தப்படும். நீர்நிமைைமள னமம்படுத்தல் மற்றும் புதுப்பித்தல், 

ைாடுைள் வளர்ப்பு, மமழநீர் னெைரிப்பு னபான்ற திட்டங்ைளின்மூைம், கிராமம் மற்றும் நைர்ப்புறங்ைளில் நீர் 

னமைாண்மமமய செயல்படுத்துவதற்கு அரசு பல்னவறு முயற்சிைமள எடுத்து வருகிறது. 

 

2. 5ஜி னெமவைள்: அக்.1இல் பிரதமர் சதாடக்ைம் 

இந்தியாவில் அதினவை இமணய வெதிமய அளிக்கும் 5ஜி னெமவமய அக்.1-ஆம் னததி பிரதமர் நனரந்திர னமாதி 

சதாடக்கிமவக்ைவிருப்பதாை நடுவண் தைவல் சதாடர்புத்துமற அமமச்ெைம் சதரிவித்துள்ளது. 

தில்லியில் அக்.1 முதல் 4 வமர இந்திய மைப்னபசி மாநாடு நமடசபறவுள்ளது. முதல்நாளில் 5ஜி னெமவமய பிரதமர் 

னமாதி சதாடக்கிமவக்ைவுள்ளதாை, நடுவண் தைவல் சதாடர்புத்துமறயின் னதசிய அைண்ட அமைவரிமெ இயக்ைம் 

டுவிட்டரில் சவளியிட்ட பதிவில் சதரிவித்துள்ளது. 

 

3. ‘பசுமமத்தமிழ்நாடு’ இயக்ைத்துக்கு தனி இமணயதளம் 

‘பசுமமத்தமிழ்நாடு’ இயக்ைத்துக்கு தனி இமணயதளம் சதாடங்ைப்பட்டுள்ளது. இவ்வியக்ைத்மத முதைமமச்ெர் மு 

ை ஸ்டாலின் வண்டலூரில் சதாடக்கிமவத்தார். இந்த இயக்ைத்தின் சதாடக்ை ைட்டமாை, நிைழாண்டில் 2.80 னைாடி 

மரக்ைன்றுைள் நடப்படும். தமிழ்நாட்டின் ைாடு மற்றும் மரங்ைளின் அடர்த்திமய மாநிைத்தின் நிைப்பரப்பில் 33%ஆை 

உயர்த்த பசுமமத்தமிழ்நாடு இயக்ைத்மத ஏற்படுத்துவதற்ைான அறிவிப்பு ெட்டப்னபரமவயில் சவளியிடப்பட்டது. 

திட்டத்தின் னநாக்ைம்: ‘பசுமமத்தமிழ்நாடு’ இயக்ைத்தின்கீழ், அடுத்த பத்தாண்டு ைாைத்தில் நைர்ப்புற பகுதிைள், 

விவொயப்பண்மணைள், ைல்வி நிறுவனங்ைள், னைாயில் நிைங்ைள், சதாழிற்ொமைைள், சதாழிற்ொமைைளுக்குச் 

சொந்தமான நிைங்ைள், ஏரிக்ைமரைள், நீர்ப்பிடிப்புப் பகுதிைள், ஆற்றுப்படுமைைள், பிற சபாது நிைங்ைளில் உள்ளூர் 

மரவமைைள் நடப்படும். னமலும், சபாருளாதார முக்கியத்துவம் வாய்ந்த மற்றும் உயர்ரை மரங்ைளான ெந்தனம், 

செம்மரம் மற்றும் ஈட்டிமரம் னபான்ற மரங்ைமள வளர்க்ை, ‘பசுமமத்தமிழ்நாடு’ இயக்ைத்தின்கீழ் விவொயிைள் 

ஊக்குவிக்ைப்படுவர். 

‘பசுமமத்தமிழ்நாடு’ இயக்ைத்துக்ைாை பல்னவறு மாவட்டங்ைளில் அரசு மற்றும் தனியார் நிறுவனங்ைளின் 

ஒத்துமழப்புடன் நாற்றங்ைால்ைள் மூைமாை, 2.80 னைாடி மரக்ைன்றுைள் வளர்க்ைப்பட்டுள்ளன. நாற்றுைளின் னதமவ 

மற்றும் நாற்றங்ைால்ைமளக் ைண்ைாணிக்ை, பசுமமத்தமிழ்நாடு இயக்ைத்துக்ைாை www.greentnmission.com என்ற 

தனி இமணயதளம் உருவாக்ைப்பட்டுள்ளது. 

மரக்ைன்றுைளின் நடவு, பிமழப்புத் திறன் னபான்றவற்மறக் ைண்ைாணிப்பதற்கு அமனத்து நடவு இடங்ைளின் 

விவரங்ைள் புவிக்குறியீடு தரவுைளுடன் னெைரிக்ைப்படுகின்றன. 
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4. ‘இந்தியாவில் தயாரிப்னபாம்’ திட்டம் 8 ஆண்டுைாைம் நிமறவு: அந்நிய னநரடி முதலீடு `6.27 இைட்ெம் னைாடியாை 

இரட்டிப்பு 

பிரதமர் நனரந்திர னமாதியின் முதல் முன்முயற்சியான, ‘இந்தியாவில் தயாரிப்னபாம்’ (னமக் இன் இந்தியா) திட்டம் 

சதாடங்ைப்பட்டு செப்.25ஆம் னததியுடன் எட்டு ஆண்டுைள் நிமறவுற்ற நிமையில் இந்தத் திட்டத்தில் 2021-22 நிதி 

ஆண்டில் `6,27,000 னைாடி ($83 பில்லியன் டாைர்) அந்நிய னநரடி முதலீடு கிமடத்துள்ளதாை நடுவண் வர்த்தைம் 

மற்றும் சதாழிற்துமற அமமச்ெைம் சதரிவித்துள்ளது. ைடந்த 8 ஆண்டுைாை சீர்திருத்த நடவடிக்மைைளில் இது 

இரட்டிப்பு வளர்ச்சி எனவும் சதரிவிக்ைப்பட்டுள்ளது. 

முதலீட்மட எளிதாக்குவதற்ைான வெதிைள், புத்தாக்ை ஊக்குவிப்பு, திறன் னமம்பாடு, சிறந்த உற்பத்தி உள்ைட்டமமப்பு 

னபான்ற னநாக்ைங்ைளுடன், ‘இந்தியாவில் தயாரிப்னபாம்’ திட்டம் உருவானது. பிரதமர் நனரந்திர னமாதியின் 

தமைமமயின்கீழ் ஆட்சியமமயப்பட்டு 2014ஆம் ஆண்டு இந்த, ‘னமக் இன் இந்தியா’ திட்டம் அறிவிக்ைப்பட்டது. புதிய 

இந்தியாவின் வளர்ச்சிப்பாமதயில் நாட்மட உைைளாவிய அளவில் ஒரு முன்னணி உற்பத்தி, முதலீட்டு இடமாை 

உருவாக்கும் னநாக்ைத்துடன் உைசைங்கும் உள்ள முதலீட்டாளர்ைள் இந்தியாவுடன் இமணந்து செயல்பட அமழப்பு 

விடுக்ைப்பட்டது. தற்னபாது இதில் நிைழ்ந்துள்ள ொதமனைமள நடுவண் வர்த்தைம், சதாழிற்துமற அமமச்ெைம் 

ொர்பில் மவக்ைப்பட்டுள்ளது. அமவ பின்வருமாறு: நடுவணரசின் முதன்மமத் திட்டமான, ‘னமக் இன் இந்தியா’ 

நாட்மட ஒரு முன்னணி உற்பத்தி முதலீட்டு இடமாை உருவாக்கி இருக்கின்றது. உற்பத்தி, னெமவத்துமற 

உள்ளிட்ட 27 துமறைளில் இந்தத் திட்டம் குறிப்பிடத்தக்ை அளவில் ொதமனைமள புரிந்துள்ளது. சவளிநாட்டு 

முதலீடுைமள ஈர்ப்பதற்ைாை, இந்திய அரசு ஒரு தாராளமயமான, சவளிப்பமடயான சைாள்மைமய வகுத்தது. இதன் 

விமளவு இந்தத் துமறைளில் அந்நிய னநரடி முதலீட்மட தங்குதமடயின்றி சபறமுடிந்தது. 

எட்டு ஆண்டுைளுக்கு முன்பு நாட்டின் அந்நிய னநரடி முதலீடுைள் 2014-15 நிதியாண்டில் `2,75,415 னைாடியாை 

($45.15 பில்லியன் அசமரிக்ை டாைர்) இருந்தது. இக்சைாள்மை அறிவிப்புக்குப் பின்னர் சதாடர்ந்து அதிைரித்து 2021-

22ஆம் நிதியாண்டில் நாட்டில் இதுவமர இல்ைாத அளவுக்கு அதிைமான அந்நிய னநரடி முதலீடாை `6,27,000 

னைாடியாை ($83.6 பில்லியன் டாைர்ைள்) கிமடத்துள்ளது. இந்த FDI சுமார் 101 நாடுைளில் இருந்து வந்துள்ளன. இது 

31 மாநிைங்ைள், யூனியன் பிரனதெங்ைள் மற்றும் 57 துமறைளில் முதலீடு செய்யப்பட்டுள்ளன. 

னமலும் நாட்மட விருப்பத்தக்ை முதலீட்டிடமாை மாற்ற ெமீபத்தில் அரசு சபாருளாதார சீர்திருத்தங்ைள், வணிைத்மத 

எளிதாக்குதல் னபான்ற நடவடிக்மைைள்மூைம், நிைழ் நிதியாண்டில் `7,50,000 னைாடி ($100 பில்லியன் அசமரிக்ை 

டாைர்) மதிப்புள்ள அந்நிய னநரடி முதலீட்மட ஈர்க்கும் பாமதயிலும் நாடு உள்ளது. 

நாட்டின் 14 முக்கிய உற்பத்தி துமறைளில் உற்பத்தியுடன் கூடிய ஊக்குவிப்புத் திட்டம் (பிஎல்ஐ) அறிவிக்ைப்பட்டு 

இதன்மூைம் ‘னமக் இன் இந்தியா’ ஊக்ைம் சபற்றுள்ளது. முதலீட்டாளர்ைளுக்கு பல்னவறு ஒப்புதல்ைள், 

அனுமதிைளுக்கு ஒற்மறொளர முமறயில் வணிைத்மத எளிதாக்குவமத னமம்படுத்த, ‘னதசிய ஒற்மறச்ொளர 

அமமப்பு’ ைடந்தாண்டு இனத மாதம் சதாடங்ைப்பட்டது. இந்த வமைத்தளத்தில் ஒன்றிய-மாநிை அரசுைளின் பல்னவறு 

அமமச்ெைங்ைள், துமறொர்ந்த அமமப்புைமள ஒருங்கிமணக்ைப்பட்டு முதலீட்டாளர்ைள் பயன்பட்டுள்ளனர் 

‘னமக் இன் இந்தியா’ பார்மவயின் மற்சறாரு சவளிப்பாடாை, ‘ஒரு மாவட்டம்-ஒரு தயாரிப்பு’ என்ற முன்முயற்சி 

உற்பத்தியாளர்ைளுக்கு உைைளாவிய தளத்மத வழங்கி வருகின்றது. இதன்மூைம் நாட்டின் பல்னவறு பகுதிைளின் 

ெமூை-சபாருளாதார வளர்ச்சி னமன்மமயமடந்து வருகின்றது. இந்தியாவில் வணிைம் செய்யும் முதலீட்டாளர்ைளுக் 

-கு, னதெத்தின் வளர்ச்சி மற்றும் னமம்பாட்டிற்கு பங்ைளிக்கும் வமையில், இந்தத்திட்டத்தின்மூைம் அரசு முயற்சி 

செய்து வருகிறது. இதன் விமளவாை நாட்டில் சபாம்மமைள் இறக்குமதி சபருவாரியாை குமறந்தது. ைடந்த 2013 

ஆண்மடவிட நிைழ் நிதியாண்டில் 636 ெதவீதம் சபாம்மமைள் ஏற்றுமதி அதிைரித்துள்ளது. ைடந்த 2018-19ஆம் 

நிதியாண்டில் சமாம்மம ஏற்றமதி `1612 னைாடியாை இருக்ை 2021-22 நிதியாண்டில் `2,601.5 னைாடியாை 

அதிைரித்துள்ளது. இது பைவிதமான சீர்திருத்தங்ைள் முதலீடு அதிைரிப்பு னபான்றமவைள்மூைம் வளர்ச்சிக்கு 

வழிவகுத்தது எனத் சதரிவிக்ைப்பட்டுள்ளது. 

 

5. ெப்தனைாசி அமண திட்டத்மத முன்சனடுக்ை இந்தியா-னநபாளம் முடிவு 

சவள்ளத்தடுப்பு, நீர்மின்னுற்பத்தி உள்ளிட்டவற்றுக்கு வழிவகுக்கும் ெப்தனைாசி அமண திட்டப்பணிைமள 

முன்சனடுப்பதற்கு இந்தியாவும் னநபாளமும் முடிசவடுத்துள்ளன. 
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இந்தியா-னநபாளம் இமடனயயான நீர்வளங்ைள் கூட்டுக்குழுவின் ஒன்பதாவது கூட்டம் னநபாளத்தின் தமைநைரம் 

ைாத்மாண்டு நைரத்தில் நமடசபற்றது. அக்கூட்டத்தில் ஜல் ெக்தி அமமச்ெைத்தின் நீர்வளத்துமறச்செயைர் பங்ைஜ் 

குமார் தமைமமயிைான இந்தியக்குழு பங்னைற்றது. னநபாள நீர்வளத்துமற அதிைாரிைளும் இதில் பங்னைற்றனர். 

இரு நாடுைளுக்கிமடனயயான நீர்ப்பகிர்வு குறித்து இந்தக் கூட்டத்தில் விரிவாை விவாதிக்ைப்பட்டது. முக்கியமாை, 

மைாைாளி ஆற்றுநீர் ஒப்பந்தத்மத நமடமுமறப்படுத்துவது சதாடர்பாைவும், ெப்தனைாசி அமண திட்டத்மத விமரந்து 

முன்சனடுப்பது சதாடர்பாைவும் விவாதிக்ைப்பட்டதாை இந்திய சவளியுறவு அமமச்ெைம் சவளியிட்ட அறிக்மையில் 

குறிப்பிடப்பட்டிருந்தது. 

னநபாளத்தில் உற்பத்தியாகி பிைார் வழினய இந்தியாவுக்குள் நுமழயும் ெப்தனைாசி ஆற்றில் அமண ைட்டுவது 

சதாடர்பான பணிைமள முன்சனடுக்ை கூட்டத்தின்னபாது முடிசவடுக்ைப்பட்டது. அமண ைட்டுமானம் ொர்ந்த 

பணிைள், நீர்த்னதக்ைப்பகுதிைள், ெமூை, சுற்றுச்சூழல் தாக்ைங்ைள் உள்ளிட்டமவ குறித்தும் விவாதிக்ைப்பட்டது. 

திட்டத்மத நிமறனவற்றுவது சதாடர்பாை இருநாடுைளின் நிபுணர்ைள் குழுவும் விமரவில் ெந்திக்ைவுள்ளதாைத் 

சதரிவிக்ைப்பட்டுள்ளது. 

மைாைாளி ஆற்றுநீர் ஒப்பந்தம் இந்தியா-னநபாளம் இமடனய ைடந்த 1996-ஆம் ஆண்டில் மைசயாப்பமானது. அந்த 

ஒப்பந்தத்தின்கீழ் மைாைாளி ஆறு, அதன் கிமளநதிைள் உள்ளிட்டவற்மற னமம்படுத்துவதற்கு ஒப்புக்சைாள்ளப்பட்டது. 

சவள்ளத்தடுப்பு மற்றும் னமைாண்மமக்ைான கூட்டுக்குழு, னைாசி-ைண்டக் திட்டத்துக்ைான கூட்டுக்குழு 

ஆகியவற்றின் செயல்பாடுைள் குறித்தும் கூட்டத்தின்னபாது விவாதிக்ைப்பட்டது. 

 

6. நாட்டில் அதிைரிக்கும் னவமையின்மம பிரச்மன... 

நாட்டில் ஆண்டுனதாறும் இைட்ெக்ைணக்ைான இமளனயார் பட்டப்படிப்மப முடித்து ைல்லூரிமயவிட்டு சவளினயறுகி 

-ன்றனர். ஆனால், அதற்னைற்ப சபாருளாதாரத்தில் னவமைவாய்ப்புைள் உருவாகுவதில்மை. புதிய முதலீடுைமள 

ஈர்த்து, அதிை எண்ணிக்மையிைான னவமைவாய்ப்புைமள உருவாக்குவது ஒன்றிய, மாநிை அரசுைளுக்குப் சபரும் 

ெவாைாைனவ உள்ளது. நாட்டில் நிைவும் னவமையின்மம விகிதம் குறித்து இந்தியப் சபாருளாதார ைண்ைாணிப்பு 

மமயம் (CMIE) அறிக்மை சவளியிட்டுள்ளது. அதில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ள முக்கிய விவரங்ைள் (அமனத்துத் தரவுைளும் 

ெதவீதத்தில்) 

ைடந்த ஓராண்டில் னவமையின்மம விகிதம் 

மாதம் இந்தியா நைர்ப்புறம் கிராமப்பகுதிைள் 

ஆைஸ்ட்-2022 8.28% 9.57% 7.68% 

ஜூமை-2022 6.83% 8.22% 6.17% 

ஜூன்-2022 7.83% 7.32% 8.07% 

னம-2022 7.14% 8.24% 6.63% 

ஏப்ரல்-2022 7.83% 9.22% 7.18% 

மார்ச்-2022 7.57% 8.28% 7.24% 

பிப்ரவரி-2022 8.11% 7.57% 8.37% 

ஜனவரி-2022 6.56% 8.14% 5.83% 

டிெம்பர்-2021 7.91% 9.30% 7.28% 

நவம்பர்-2021 6.97% 8.20% 6.41% 

அக்னடாபர்-2021 7.74% 7.37% 7.91% 

செப்டம்பர்-2021 6.86% 8.64% 6.04% 

 

ஆைஸ்டில் மாநிை வாரியாை னவமையின்மம விகிதம் 

ஆந்திரம் - 6% 

பிைார் - 12.8% 

ெத்தீஸ்ைர் - 0.4% 

தில்லி - 8.2% 

னைாவா - 13.7% 

குஜராத் - 2.6% 

ஹரியானா - 37.3% 

ஹிமாச்ெை பிரனதெம் - 7.3% 

ஜார்க்ைண்ட் - 17.3% 
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ஜம்மு-ைாஷ்மீர் - 32.8% 

ைர்நாடைம் - 3.5% 

னைரளம் - 6.1% 

மத்திய பிரனதெம் - 2.6% 

மைாராஷ்டிரம் - 2.2% 

னமைாையம் – 2% 

ஒடிஸா - 2.6% 

பஞ்ொப் - 7.4% 

இராஜஸ்தான் - 31.4% 

தமிழ்நாடு - 7.2% 

சதைங்ைானா - 6.9% 

திரிபுரா - 16.3% 

உத்தர பிரனதெம் - 3.9% 

னமற்கு வங்ைம் - 7.4% 

 

ைடந்த னம முதல் ஆைஸ்ட் வமரயிைான னவமையின்மம விகிதம் 

இந்தியா   7.43% 

நைர்ப்புறம்   7.8% 

கிராமப்பகுதிைள்   7.2% 

ஆண்ைள்   6.6% 

சபண்ைள்   15.2% 

நைர்ப்புற ஆண்ைள்   6.7% 

நைர்ப்புற சபண்ைள்   21.6% 

கிராமப்புற ஆண்ைள்   6.5% 

கிராமப்புற சபண்ைள்  13% 

வயதுவாரியான னவமையின்மம விகிதம் 

15-19 – 58% 

20-24 – 44% 

25-29 - 12.5% 

30-34 - 2.5% 

35-39 – 1% 

40-44 - 0.5% 

45-49 - 0.5% 

50-54 - 0.5% 

55-59 - 0.5% 

60-64 - 0.5% 

 

 

ைல்வித் தகுதியின் அடிப்பமடயில் னவமையின்மம விகிதம் 

5-ஆம் வகுப்பு வமர – 1% 

6-9-ஆம் வகுப்பு - 1.8% 

10-12-ஆம் வகுப்பு - 10.7% 

பட்டப்படிப்பு - 17.4% 
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1. மாதிரிப் பதிவு அமமப்பு அறிக்மை – 2020இன்படி, 2018–20இல் இந்தியாவில் குமைவான பாலின விகிதத்மத 

கைாண்டிருந்த மாநிலம் எது? 
அ. பீகாா் 

ஆ. உத்தர பிரததசம் 

இ. ஹாியானா 

ஈ. உத்தரகாண்ட்  

✓ இந்தியத் தமலமமப் பதிவாளர் கவளியிட்ட மாதிரிப் பதிவு அமமப்பின் புள்ளிவிவர அறிக்மை–2020இன்படி, 

உத்தரைாண்டின் பிைப்பு பாலின விகிதம் நாட்டிலலலய மிைலமாசமாை 844ஆைக் ைண்டறியப்பட்டது. பாலின விகிதம் 

என்பது 1,000 ஆண் குழந்மதைளுக்கு இருக்கும் கபண் குழந்மதைளின் விகிதமாகும். லைரளத்தின் விகிதம் 974 

ஆை சிைப்பாை உள்ளது. இந்தியாவின் ஒட்டுகமாத்த பிைப்பு பாலின விகிதம் 2017–19இல் 904ஆை இருந்து 2018–20 

இல் மூன்று புள்ளிைள் அதிைரித்து 907ஆை உள்ளது என்று அவ்வறிக்மை கூறியது. இது கிராமப்புைங்ைளில் 907 

ஆைவும், நைர்ப்புைங்ைளில் 910 ஆைவும் உள்ளது. 

2. ‘ஸ்வச் டாய்லைத்தான்’ என்ை திட்டத்மத அறிமுைப்படுத்திய நடுவண் அமமச்சைம் எது? 
அ. வீட்டுவசதி மற்றும் நகா்ப்புற விவகாரங்கள் அமமச்சகம்  

ஆ. கல்வி அமமச்சகம் 

இ. திறன் தமம்பாடு மற்றும் ததாழில்முமனதவாா் அமமச்சகம் 

ஈ. ததாழிலாளா் மற்றும் தவமலவாய்ப்பு அமமச்சகம் 

✓ வீட்டுவசதி மற்றும் நைர்ப்புை விவைாரங்கள் அமமச்சைமானது சமீபத்தில் ஸ்வச் அம்ருத் மலைாத்சவத்தின்கீழ், ‘ஸ்வச் 

டாய்லைத்தமன’ அறிமுைப்படுத்தியது. இப்லபாட்டியானது கபாம்மமைளுக்ைான லதசிய கசயல் திட்டம் மற்றும் ஸ்வச் 

பாரத் இயக்ைத்தின் இரண்டாம் ைட்டம் (SBM 2.0) ஆகியவற்றுக்கு இமடலயயான ஓர் ஒருங்கிமைப்பாை உள்ளது. 

கபாம்மமைமளத் தயாரிப்பதில் ைழிவுைமளப் பயன்படுத்துவதற்ைான தீர்வுைமள ஆராய்வமத இது லநாக்ைமாைக் 

கைாண்டுள்ளது. ஐஐடி ைாந்திநைரில் உள்ள பமடப்பாக்ை ைற்ைல் மமயம், இத்திட்டத்திற்ைான அறிவுப்பங்ைாளராை 

உள்ளது. 

3. அண்மைச் கசய்திைளில் இடம்கபற்ை, ஆபலரஷன் ‘லமைா சக்ரா’ என்பதுடன் கதாடர்புமடய நிறுவனம் எது? 
அ. இந்திய இராணுவம் 

ஆ. நடுவண் புலனாய்வுப் பணியகம்  

இ. இந்திய கடதலார காவல்பமட 

ஈ. மத்திய விஜிதலன்ஸ் ஆமணயம் 

✓ ‘லமைா சக்ரா’ நடவடிக்மையின் ஒருபகுதியாை, நடுவண் புலனாய்வுப்பிரிவு (CBI) 19 மாநிலங்ைளில் 56 இடங்ைளிலும், 

ஒரு யூனியன் பிரலதசத்திலும் சிறுவர் பாலியல் வன்கைாடுமம சம்பந்தப்பட்ட காணைாளிகமை இமையதைத்தில் 

தரவேற்றம் ைற்றும் தரவிறக்கம் ணசய்தது ணதாடர்பான இரண்டு வழக்குைள் கதாடர்பாை லசாதமன நடத்தியது. 

சிங்ைப்பூர் இன்டர்லபாலின் தரவுைள் மற்றும் இமையதளத்தில் சிறுவர் பாலியல் வன்கைாடுமம சம்பந்தப்பட்ட 

காணைாளிகமை விற்பமன கசய்லதாருக்கு எதிராை ைடந்த ஆண்டு நடத்தப்பட்ட, ‘ஆபலரஷன் ைார்பன்’லபாது 

கபைப்பட்ட உளவுத்துமையின் தைவல்ைள் அடிப்பமடயில் இந்த சமீபத்திய லசாதமனைள் நடத்தப்பட்டன. 
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4. சாம்பமலப் பயன்படுத்தி ைாண்டாமிருைங்ைளுக்ைாை உருவாக்ைப்பட்ட, ‘ஒற்மைக்கைாம்பிைளின் உமைவிடம்’ 

என்ை நிமனவிடத்மத உருவாக்கியுள்ள மாநிலம் எது? 
அ. தமற்கு வங்கம் 

ஆ. அஸ்ஸாம்  

இ. ஒடிஸா 

ஈ. அருணாச்சல பிரததசம் 

✓ அஸ்ஸாம் மாநிலத்தில் உள்ள ைாசிரங்ைா லதசியப்பூங்ைாவில் அஸ்ஸாம் மாநில அரசால் எரிக்ைப்பட்ட ைாண்டாமிருை 

கைாம்புைளிலிருந்து லசைரிக்ைப்பட்ட சாம்பமலப்பயன்படுத்தி உருவாக்ைப்பட்ட மூன்று ைாண்டாமிருைங்ைளின் 

சிமலைள் திைந்து மவக்ைப்பட்டன. ஓராண்டுக்கு முன், உலை ைாண்டாமிருை நாளன்று, லவட்மடக்ைாரர்ைள் மற்றும் 

சட்டவிலராத வியாபாரிைளிடமிருந்து பாதுைாப்பு அதிைாரிைளால் லசைரிக்ைப்பட்ட சுமார் 2500 ைாண்டாமிருை 

கைாம்புைமள அஸ்ஸாம் மாநில அரசு எரித்துச்சாம்பலாக்கியது. மூன்று ைாண்டாமிருை சிற்பங்ைமளக்கைாண்ட இந்த 

நிமனவுச்சின்னத்திற்கு, ‘ஒற்மைக்கைாம்பிைளின் உமைவிடம்’ என்று கபயரிடப்பட்டுள்ளது. 

5. சமீபத்திய ஆய்வின்படி, கூட்டாை 12 மில்லியன் டன் உலர் ைார்பமனக் கைாண்டிருக்கின்ை உயிரினம் எது? 

அ. தகாசுக்கள் 

ஆ. எறும்புகள்  

இ. ததனீக்கள் 

ஈ. பட்டாம்பூச்சிகள் 

✓ ஓர் அண்மைய ஆய்வின்படி, உலைம் முழுவதும் உள்ள எறும்புைள் கமாத்தமாை சுமார் பன்னிரண்டு மில்லியன் டன் 

உலர் ைரிமத்மதக் கைாண்டிருக்கின்ைன. உலைம் முழுவதும் உள்ள எறும்புைளின் எண்ணிக்மை சுமார் இருபது 

குவாட்ரில்லியன் அல்லது இருபதாயிரம் மில்லியன் மில்லியன்ைள் இருக்கும் என மதிப்பிடப்பட்டுள்ளது. அமவ 

கூட்டாை ைாட்டுப்பைமவைள் மற்றும் பாலூட்டிைமளவிட அதிை எமட கைாண்டமவயாை இருக்கும். 

6. அண்மைச் கசய்திைளில் இடம்கபற்ை சுப்லராலதா லைாப்மபயுடன் கதாடர்புமடய விமளயாட்டு எது? 
அ. ஹாக்கி 

ஆ. கால்பந்து  

இ. மட்மடப்பந்து 

ஈ. பூப்பந்து 

✓ சுப்லராலதா லைாப்மபக்ைான சர்வலதச ைால்பந்து லபாட்டியின் 61ஆவது பதிப்பு ஈராண்டு இமடகவளிக்குப்பிைகு 

கதாடங்கியது. நாடு முழுவதுமுள்ள பள்ளிைளுக்கு இது மிைவும் மதிப்புமிக்ை ைால்பந்துப் லபாட்டியாை ைருதப்படுகிைது. 

இந்தப் லபாட்டிமய இந்திய வான்பமடயுடன் இமைந்து சுப்லராலதா முைர்ஜி விமளயாட்டுக் ைல்விச்சங்ைம் ஏற்பாடு 

கசய்துள்ளது. இந்தியாவின் 25 மாநிலங்ைள் மற்றும் யூனியன் பிரலதசங்ைமள பிரதிநிதித்துவப்படுத்தும் கமாத்தம் 

92 பள்ளிைள் மற்றும் வங்ைாளலதசத்தின் வான்பமட பள்ளி ஆகியமவ இப்லபாட்டியில் லபாட்டியிடுகின்ைன. 

7. 2023 ஜன.1 வமர அமனத்து வமையான பட்டாசுைளின் உற்பத்தி, விற்பமன மற்றும் பயன்பாடு ஆகியவற்றுக்கு 

தமடவிதிப்பதாை அறிவித்த மாநிலம்/யூடி எது? 
அ. மகாராஷ்டிரா  ஆ. புது தில்லி  

இ. சிக்கிம்   ஈ. ஹிமாச்சல பிரததசம் 

✓ அமனத்து வமையான பட்டாசுைளின் உற்பத்தி, விற்பமன மற்றும் பயன்பாட்டுக்ைான தமட 2023 ஜனவரி.1 வமர 

நீட்டிக்ைப்படும் என தில்லி சுற்றுச்சூழலமமச்சர் லைாபால் ராய் அறிவித்தார். பண்டிமை ைாலங்ைளில் மாசுபாட்மடக் 
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ைட்டுப்படுத்த முடிகவடுக்ைப்பட்டுள்ளது. இமையதளத்தில் பட்டாசு விற்பமனக்கும் தமடநீட்டிக்ைப்பட்டுள்ளது. இத் 

தமடமய ைடுமமயாை அமல்படுத்துவமத உறுதிகசய்வதற்ைான கசயல்திட்டம் வமரயப்படவுள்ளது. ‘ஆம் ஆத்மி’ 

ைட்சி பட்டாசு கவடிப்பதற்கு எதிரான விழிப்புைர்மவ ஏற்படுத்துவதற்ைாை, ‘படலை நகி திலய ஜலாவ்’ என்ை 

பிரச்சாரத்மதயும் கதாடங்கியது. 

8. ‘ைலாச்சாரத்திற்ைான சிைந்த இடத்திற்ைான’ சர்வலதச சுற்றுலா விருமத கபற்ை மாநிலம் எது? 
அ. தமிழ்நாடு 

ஆ. தகரளா 

இ. தமற்கு வங்கம்  

ஈ. ஜம்மு காஷ்மீா் 

✓ ஐநா உலை சுற்றுலா அமமப்பின் துமை அமமப்பான பசிபிக் ஏரியா டிராவல் மரட்டர்ஸ் அலசாசிலயஷன், லமற்கு 

வங்ைாளத்திற்கு 2023ஆம் ஆண்டுக்ைான சர்வலதச பயை விருமத, ‘ைலாச்சாரத்திற்ைான சிைந்த இடம்’ என்ற 

தமைப்பில் வழங்ைவுள்ளது. கபர்லினில் நமடகபறும் உலை சுற்றுலா மற்றும் வான்லபாக்குவரத்து தமலமமைளின் 

உச்சிமாநாட்டில் இவ்விருது வழங்ைப்படும். UNESCO பாரம்பரிய தகுதி லமற்கு வங்ைத்தின் துர்ைா பூமஜக்கு இதற்கு 

முன்னர் வழங்ைப்பட்டுள்ளது. 

9. திருநங்மையருக்ைாை பிரத்லயைமாை, ‘கரயின்லபா லசமிப்புக்ைைக்மை’ அறிமுைப்படுத்திய இந்திய வங்கி எது? 
அ. ESAF சிறு நிதி வங்கி  

ஆ. AU சிறு நிதி வங்கி 

இ. YES வங்கி 

ஈ. தகாடக் மஹிந்திரா வங்கி 

✓ ESAF சிறு நிதி வங்கி திருநங்மைைளுக்ைாை பிரத்லயைமாை, ‘கரயின்லபா லசமிப்புக்ைைக்மை’ அறிமுைப்படுத்தியது. 

அதிை லசமிப்பு விகிதம் மற்றும் லமம்பட்ட கடனட்மட வசதிைள் உள்ளிட்ட பல்லவறு சிைப்பம்சங்ைமள இந்தக் ைைக்கு 

வழங்குகிைது. லைரளாமவச் சார்ந்த இந்த நிறுவனம், ைடந்த 2017இல் ஒரு சிறு நிதிய வங்கியாை நிறுவப்பட்டது. 

10. UNESCOஇன் உலை பாரம்பரிய தளமான கமாைஞ்சதாலரா அமமந்துள்ள நாடு எது? 
அ. இந்தியா 

ஆ. ஆப்கானிஸ்தான் 

இ. பாகிஸ்தான்  

ஈ. கஜகஸ்தான் 

✓ UNESCOஇன் உலை பாரம்பரிய தளமாை விளங்கும் கமாைஞ்சதாலராவின் இடிபாடுைள் பாகிஸ்தானின் கதற்கு சிந்து 

மாைாைத்தில் சிந்து ஆற்றுக்ைருகில் அமமந்துள்ளது. முன்கனப்லபாதும் இல்லாத பருவமமழக்ைாலம் ைாரைமாை 

பாகிஸ்தானில் நூற்றுக்ைைக்ைான மக்ைள் மாண்டனர். இந்தச் சூழ்நிமல, 1922இல் ைண்டுபிடிக்ைப்பட்ட 4,500 

ஆண்டுைளுக்கு முந்மதய கமாைஞ்சதாலரா கதால்கபாருள் தளத்திற்கு அச்சுறுத்தமல ஏற்படுத்தியுள்ளது. 
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செய்தித்தாள் நடப்பு நிகழ்வுகள்  

1. 2020 - தாதா சாலேப் பால்லை விருது வழங்கி ஆஷா பலரக் கைௌரவிக்ைப்படவுள்ளார். 

202ஆம் ஆண்டுக்ைான தாதா சாலேப் பால்லை விருது பிரபல திமரப்பட நடிமை ஆஷா பலரக் கபறுவதாை நடுவண் 

தைவல் ஒலிபரப்பு அமமச்சைம் அறிவித்துள்ளது. புது தில்லியில் நமடகபறும் லதசிய திமரப்பட விருது வழங்கும் 

விழாவில் இந்த விருது வழங்ைப்படும். 

ஆஷா பலரக் புைழ்கபற்ை திமரப்பட நடிமை, இயக்குனர், தயாரிப்பாளர் இவற்றுடன் இந்திய கசவ்வியல் நடனக் 

ைமலஞருமாவார். 1992இல் பலரக், ‘பத்மஸ்ரீ’ விருது வழங்கி கைௌரவிக்ைப்பட்டார். 1998 முதல் 2001 வமர நடுவண் 

திமரப்பட சான்றிதழ் வாரியத்தின் தமலவராை அவர் பணியாற்றியுள்ளார். 

 

2. ைாலாண்டு லவமலவாய்ப்பு ைைக்கைடுப்பின் நான்ைாவது சுற்று (ஜனவரி-மார்ச், 2022) தைவல் அறிக்மை 

கவளியிடப்பட்டது. 

நிறுவனம்சார்ந்த லவமலவாய்ப்புகுறித்த அகில இந்திய ைாலாண்டு ஆய்வின் ஒருபகுதியாை ைாலாண்டு லவமல 

வாய்ப்பின் நான்ைாவது சுற்றுபற்றிய ஆய்வறிக்மைமய நடுவண் கதாழிலாளர் மற்றும் லவமலவாய்ப்பு அமமச்சர் 

பூலபந்தர் யாதவ் கவளியிட்டார். 

உழவுசாராத துமைைளில் உள்ள கமாத்த லவமலவாய்ப்பில் கபரும்பங்ைாற்றும் லதர்ந்கதடுக்ைப்பட்ட 9 துமைைளில் 

முமைப்படுத்தப்பட்ட மற்றும் முமைசாரா லவமலவாய்ப்புகுறித்த தைவல்ைமளக் ைாலாண்டு லவமலவாய்ப்பு ஆய்வு 

அக்மைைள் கதாடர்ந்து வழங்குகின்ைன. உற்பத்தி, ைட்டுமானம், வர்த்தைம், லபாக்குவரத்து, ைல்வி, சுைாதாரம், 

உைவைம் மற்றும் தங்குமிடங்ைள், தைவல் கதாழில்நுட்பம் / பிபிஓ மற்றும் நிதி லசமவைள் ஆகியமவ இந்த ஒன்பது 

துமைைளாகும். 

நிறுவனம் சார்ந்த லவமலவாய்ப்புகுறித்த அகில இந்திய ைாலாண்டு ஆய்வு, இரண்டு பகுதிைமளக் கைாண்டுள்ளது. 

முதலாவதாை, “ைாலாண்டு லவமலவாய்ப்பு ஆய்வு”, இரண்டாவதாை, “பகுதி திட்ட அமமப்பு ஆய்வு”. ைாலாண்டு 

லவமலவாய்ப்பு ஆய்வு என்பது பத்து அல்லது அதற்கு லமற்பட்ட கதாழிலாளர்ைமளப் பணியில் அமர்த்தியுள்ள 

நிறுவனங்ைள் சம்பந்தப்பட்டதும், இரண்டாவது ஆய்வு, ஒன்பது அல்லது அதற்கும் குமைவான பணியாளர்ைள் 

பணிபுரியும் நிறுவனங்ைள் பற்றியதுமாகும். 

கபாருளாதாரத்தின் முமைப்படுத்தப்பட்ட துமைைளில் லவமலவாய்ப்பு மற்றும் அதுசம்பந்தமான முக்கிய 

தைவல்ைமள திரட்டுவதற்ைாை அகில இந்திய ைாலாண்டு ஆய்வின் ஒருபகுதியாை ைாலாண்டு லவமலவாய்ப்பு 

ஆய்வு ஏப்ரல், 2021இல் அறிமுைப்படுத்தப்பட்டது. ஒவ்கவாரு ைாலண்டிலும் சுமார் 12000 அமமப்புைள் கதாடர்பான 

தைவல்ைள் திரட்டப்படுகின்ைன. இவ்வாறு, முதன்முதலில் 2021 ஏப்ரல்-ஜூன் ைாலத்திற்ைான அறிக்மை, 2021 

கசப்டம்பர் மாதத்தில் கவளியிடப்பட்டது. 

கபாருளாதாரத்தின் லதர்ந்கதடுக்ைப்பட்ட துமைைளில் லவமலவாய்ப்பு நிலவரம் அதிைரித்து வருவதாை நான்ைாவது 

ைாலாண்டு அறிக்மைமய கவளியிடுமையில், நடுவண் அமமச்சர் கதரிவித்தார். மூன்ைாம் ைாலாண்டில் (கசப்டம்பர்-

டிசம்பர் 2021) 3.14 லைாடியாை இருந்த மதிப்பிடப்பட்ட லவமலவாய்ப்பு, நான்ைாவது ைாலாண்டில் (ஜனவரி-மார்ச், 

2022) 3.18 லைாடியாை உயர்ந்தது. ஆைாவது கபாருளாதாரக்ைைக்கைடுப்பில் (2013-2014) இத்லதர்ந்கதடுக்ைப்பட்ட 

9 துமைைளில் கமாத்த லவமலவாய்ப்பின் அளவு 2.37 லைாடியாை பதிவானது என்பது குறிப்பிடத்தக்ைதாகும். 

ைாலாண்டு லவமலவாய்ப்பு ஆய்வறிக்மை என்பது, விநிலயாைம் மற்றும் லதமவ குறித்த ஆய்வாகும். அதாவது 

குறிப்பிட்ட ைால அளவிற்ைான கதாழிலாளர் ஆய்வு என்பதால் நாட்டில் லவமலவாய்ப்புகுறித்த தரவு 

இமடகவளிைமள இது குமைக்கும். 
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நான்ைாவது ைாலாண்டு லவமலவாய்ப்பு ஆய்வறிக்மையின் முக்கிய அம்சங்ைள்: 

• 3ஆவது ைாலாண்டில் 3.14 லைாடி பணியாளர்ைள் பணியாற்றியதுடன் ஒப்பிடுமையில், நான்ைாவது ைாலாண்டில் 

5.31 இலட்சம் நிறுவனங்ைளில் கமாத்தம் 3.18 லைாடி கதாழிலாளர்ைள் பணிபுரிந்ததாை மதிப்பிடப்பட்டுள்ளது. 

• பணியாளர்ைளின் கமாத்த எண்ணிக்மையில் உற்பத்தித்துமை முதலிடமும் (38.5%), அமதத்கதாடர்ந்து 21.7% 

உடன் ைல்வித்துமையும், 12% உடன் தைவல் கதாழில்நுட்பம் / பிபிஓ துமையும், 10.6% உடன் சுைாதாரத் துமையும் 

உள்ளன. 

• 1.4% நிறுவனங்ைளில் மட்டுலம குமைந்தபட்சம் 500 லபர் பணியாற்றினார்ைள். இதுலபான்ை மிைப்கபரிய 

அமமப்புைள் கபரும்பாலும் தைவல் கதாழில்நுட்பம் / பிபிஓ மற்றும் சுைாதாரத் துமையில் இயங்குகின்ைன. 

• மூன்ைாவது ைாலாண்டில் 31.6%ஆை இருந்த கபண் கதாழிலாளர்ைளின் எண்ணிக்மை, நான்ைாவது ைாலாண்டு 

அறிக்மையில் 31.8%ஆை, சற்று உயர்ந்தது. இருப்பினும், சுைாதாரத்துமையில் கபண் கதாழிலாளர்ைளின் 

எண்ணிக்மை 52%ஆை இருந்தது. அமதத்கதாடர்ந்து ைல்வி, நிதி லசமவ மற்றும் தைவல் கதாழில்நுட்பம்/பிபிஓ 

துமைைளில் முமைலய 44%, 41% மற்றும் 36%ஆை பதிவானது. சுயகதாழில் புரியும் ஆண்ைமளவிட நிதி லசமவ 

துமையில் பணிபுரியும் கபண்ைளின் எண்ணிக்மை அதிைம் என்பது சுட்டிக்ைாட்டப்பட லவண்டிய விஷயம். 
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1. 2026ஆம் ஆண்டுக்குள் தேசிய மாசற்ற காற்றுத் திட்டத்தின்கீழ், நகரங்களில் துகள்மப்ப ாருள்களின் பசறிவைக் 

குவறப் ேற்கான புதிய இலக்கு சேவீேம் என்ன? 
அ. 25% 

ஆ. 30% 

இ. 40%  

ஈ. 50% 

✓ 2026ஆம் ஆண்டுக்குள் தேசிய மாசற்ற காற்றுத் திட்டத்தின் (NCAP) கீழுள்ள நகரங்களில் துகள்மப்ப ாருள்களின் 

பசறிவை 40 சேவீே அளவுக்குக் குவறக்க நடுைண் சுற்றுச்சூழல் அவமச்சகம் புதிய இலக்வக நிர்ணயித்துள்ளது. 

இேற்கு முன்னர் 2024ஆம் ஆண்டுக்குள் 20 – 30% அளவுக்குக் குவறக்கப் ட தைண்டும் என இலக்கு நிர்ணயம் 

பசய்யப் ட்டிருந்ேது. இரு து நகரங்கள் ஆண்டு சராசரி பசறிைான (ஒரு கன மீட்டருக்கு 60 வமக்தராகிராம்) PM10 

என்ற தேசிய ேரநிவலகவளச் சந்தித்துள்ளன. 

2. அண்வமச் பசய்திகளில் இடம்ப ற்ற, ‘IinvenTiv’ நிகழ்வு என்றால் என்ன? 
அ. வேலைோய்ப்பு முகாம் 

ஆ. ஆராய்ச்சி மற்றும் வமம்பாட்டு முகாம்  

இ. திறன் வமம்பாட்டு முகாம் 

ஈ. துளிா் நிறுேை்கள் முகாம் 

✓ இரு த்து மூன்று இந்திய போழில்நுட் க் கழகங்கள் (IITs) இவணந்து, “IinvenTiv” என்ற ஒரு பிரம்மாண்ட ஆராய்ச்சி 

மற்றும் தமம் ாட்டு முகாவம ஏற் ாடு பசய்யும். இந்ே நிகழ்வு அந்நிறுைனத்தில் தமற்பகாள்ளப் டும் ஆராய்ச்சி மற்றும் 

புதுவமத்திட்டங்கவளப் ற்றிய முழுவமயான விழிப்புணர்வை ஏற் டுத்துைவே தநாக்கமாகக் பகாண்டுள்ளது. 

புத்ோக்கங்களின் சிறந்ே தமம் ாட்டிற்காக  ல்கவலகள் மற்றும் நிறுைனங்கள், போழிற்துவற மற்றும் ஐஐடிகளுடன் 

அம்முகாம் ஒத்துவழக்கும். 

3. ‘தேசிய ஊழல் எதிர்ப்பு ஆவணய மதசாோ’வுடன் போடர்புவடய நாடு எது? 
அ. அமமாிக்கா 

ஆ. இந்தியா 

இ. ஆஸ்திவரைியா  

ஈ. பாகிஸ்தான் 

✓ ஆஸ்திதரலியாவின் ேவலவம ைழக்கறிஞர் அண்வமயில் தேசிய ஊழல் ேடுப்பு ஆவணய மதசாோவை ோக்கல் 

பசய்ோர். தேசிய ஊழல் ேடுப்பு ஆவணயம் என் து ப ாதுத்துவறயில் உள்ள தீவிரமான அல்லது முவறயான 

ஊழவல விசாரித்து அறிக்வகயளிக்கும் ஓர் அவமப் ாகும். இது ஒரு ஆவணயரால் ைழிநடத்ேப் டும்; அைர், ஐந்து 

ஆண்டுகளுக்கு ஒரு  ேவி ைகிப் ார். ப ாதுநலைாய அவமச்சர்கள், நாடாளுமன்ற உறுப்பினர்கள், ஊழியர்கள், 

ப ாதுநலைாய நிறுைனங்களின் ேவலைர்கள் மற்றும் ஊழியர்கள், அரசாங்க ஒப் ந்ேோரர்கள் மற்றும் அைர்களது 

ஊழியர்கள்,  ாதுகாப்புப் வட உறுப்பினர்கள், சட்டப்பூர்ை அலுைலகம் வைத்திருப் ைர்கள் உள்ளிட்தடாவர 

விசாரிப் ேற்கான  ரந்ே அதிகார ைரம்பு இந்ேத் தேசிய ஊழல் ேடுப்பு ஆவணயத்திற்கு உள்ளது. 

4. அண்வமச் பசய்திகளில் இடம்ப ற்ற ோமிர ரணி ஆறு முேன்வமயாகப்  ாயும் மாைட்டங்கள் எவை? 
அ. திருமநை்வேைி மற்றும் துூத்துக்குடி  ஆ. மதுலர மற்றும் சிேகங்லக 

இ. திருமநை்வேைி மற்றும் கன்னியாகுமாி ஈ. வசைம் மற்றும் ஈவராடு 
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✓ ோமிர ரணி ஆறு ேமிழ்நாட்டின் திருபநல்தைலி மாைட்டத்தில் உள்ள தமற்குத்போடர்ச்சிமவலயின்கண் ப ாதிவக 

மவலயிலிருந்து உற் த்தியாகிறது. ப ங்களூருவைச் தசர்ந்ே அதசாகா ஆராய்ச்சி மற்றும் சுற்றுச்சூழலுக்கான 

அறக்கட்டவளயின் (ATREE) ஆராய்ச்சியாளர்கள் ோமிர ரணி ஆற்றின் மறுசீரவமப்புப்  ணிவய, ‘ோமிரபசஸ்’ என்ற 

திட்டத்தின்கீழ் போடங்கினர். பூர்வீக  ல்லுயிர் ப ருக்கம் மற்றும் சுற்றுச்சூழவல தமம் டுத்துேற்கான தசவைகவள 

பசயல் டுத்துைவே இந்ேத் திட்டம் ேனது தநாக்கமாகக் பகாண்டுள்ளது. 

5. ‘ஜல்தூத்’ என்ற பசயலிவய உருைாக்கியுள்ள நடுைண் அவமச்சகம் அல்லது அவமச்சகங்கள் எது / எவை? 

அ. ஊரக ேளா்ச்சி அலமச்சகம் 

ஆ. ஊரக ேளா்ச்சி அலமச்சகம் மற்றும் பஞ்சாயத்து இராஜ் அலமச்சகம்  

இ. ஜை்சக்தி அலமச்சகம் 

ஈ. வேளாண்லம மற்றும் ேிேசாயிகள் நை அலமச்சகம் 

✓ ‘ஜல்தூத்’ என்ற பசயலிவய நடுைண் ஊரக ைளர்ச்சி அவமச்சகமும் நடுைண்  ஞ்சாயத்து இராஜ் அவமச்சகமும் 

இவணந்து உருைாக்கியுள்ளது. ஒரு கிராமத்தில் தேர்ந்பேடுக்கப் ட்ட கிணறுகளின் நீர்மட்டத்வேக் கண்டுபிடிக்க 

இந்ேச் பசயலி நாடு முழுைதும்  யன் டுத்ேப் டும். தேர்ந்பேடுக்கப் ட்ட கிணறுகளின் நீர்மட்டத்வே ஆண்டுக்கு 

இருமுவற ( ருைமவழக்கு முந்வேயது மற்றும் பிந்வேயது) காலங்களில் அளவிடுைேற்கான தைவலைாய்ப்புக்கு 

‘ஜல்தூத்’ பசயலி உேவும். நீர்மட்டத்வே அளவிட நியமிக்கப் ட்டுள்ள அதிகாரிகள், நிலக்குறியீடிடப் ட்ட (geo–tagged) 

நிழற் டங்கவள இந்ேச் பசயலியின்மூலம்  திதைற்றுைார்கள். 

6. NTPCஆல் சமீ த்தில் வகயகப் டுத்ேப் ட்ட ஜபுைா மின்னுற் த்தி நிவலயம் அவமந்துள்ள மாநிலம் எது? 
அ. இராஜஸ்தான் 

ஆ. மத்திய பிரவதசம்  

இ. பஞ்சாப் 

ஈ. சத்தீஸ்கா் 

✓ இந்தியாவின் மிகப்ப ரிய ஒருங்கிவணந்ே மின்னுற் த்தியாளரான NTPC, ப ருநிறுைன பநாடிப்புநிவல தீர்மானச் 

பசயல்முவறமூலம் `925 தகாடிக்கு ஜபுைா  ைர் லிட் (JPL) நிறுைனத்வே பைற்றிகரமாக வகயகப் டுத்தியுள்ளது. 

பகால்கத்ோவில் உள்ள தேசிய நிறுைனச்சட்டத் தீர்ப் ாயம்மூலம் (NCLT) இந்ேச் பசயல்முவறகள் போடங்கப் ட்டன. 

இது NCLT ைழிமூலம் NTPC வகயகப் டுத்தும் முேல் பசாத்ோகும். JPL என் து மத்திய பிரதேச மாநிலத்தில் உள்ள 

600 பமகாைாட் திறன்பகாண்ட பசயல் ாட்டில் உள்ள ஓர் அனல்மின்னுற் த்தி நிறுைனமாகும். 

7. ‘ஷிக்ஷாக்  ர்வ் கூட்டத்தின்’ போடக்க விழாவை நடத்திய நகரம் எது? 
அ. மபங்களூரு 

ஆ. புது திை்ைி  

இ. ோரணாசி 

ஈ. காந்தி நகா் 

✓ ‘ஷிக்ஷாக்  ர்வ்’ என் து ஆசிரியர்கவளப்  ாராட்டவும் தேசியக் கல்விக் பகாள்வக–2020ஐ முன்பனடுத்துச் 

பசல்ைேற்காகவும் நடத்ேப் ட்ட ஒரு கூட்டமாகும். கல்வி அவமச்சகம், CBSE, AICTE மற்றும் திறன் தமம் ாடு மற்றும் 

போழில்முவனதைார் அவமச்சகம் ஆகியவை புது தில்லியில் ஏற் ாடு பசய்திருந்ே போடக்க மாநாட்டுடன் ‘ஷிக்ஷாக் 

 ர்வ்’ ஆரம் மானது. இந்நிகழ்ச்சியில், ‘தேசிய மனநல ஆய்ைறிக்வக’, ‘தேசிய அறக்கட்டவள எழுத்ேறிவு மற்றும் 

எண்ணியல் ஆய்ைறிக்வக’ மற்றும் ‘குறிப்பிட்ட கற்றல் குவற ாடுகளுக்கான ஸ்கிரீனிங் டூல்ஸ் பமாவ ல் ஆப்– 

பிரஷாஸ்ட்’ ஆகியவை அறிமுகப் டுத்ேப் ட்டன. 
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8. அண்வமயில் காலமான இரண்டாம் எலிசப த் இராணி, பிரிட்டனின் அரசியாக எத்ேவன ஆண்டுகள் இருந்ோர்? 
அ. 30 

ஆ. 45 

இ. 60 

ஈ. 70  

✓ அண்வமயில் ேனது 96ஆைது ையதில் காலமான இரண்டாம் எலிசப த் மகாராணி, 1952ஆம் ஆண்டு பிரிட்டன் 

அரச அரியவண ஏறினார். 70 ஆண்டுகள் ஆட்சிபசய்ே மிகநீண்ட கால அரசியாக அைர் திகழ்ந்ோர். 1837 முேல் 1901 

ைவர ஆட்சிபசய்ே விக்தடாரியா மகாராணியின் சாேவனவய முறியடித்து, 2015ஆம் ஆண்டில் இங்கிலாந்தின் மிக 

நீண்டகால அரசியாக அைர் ஆனார். அைரது மூத்ே மகன் சார்லஸ், அைருக்குப் பிறகு மூன்றாம் சார்லஸ் மன்னராக 

அரியவண ஏறுகிறார். 

9. 2023 – ஆடைர் உலகக்தகாப்வ  ஹாக்கிவய நடத்துகிற இந்திய மாநிலம்/யூனியன் பிரதேசம் எது? 
அ. தமிழ்நாடு 

ஆ. புது திை்ைி 

இ. ஒடிஸா  

ஈ. மகாராஷ்டிரா 

✓ 2023 – ஹாக்கி ஆடைர் உலகக்தகாப்வ ப் த ாட்டிகவள புைதனசுைரத்தில் உள்ள கலிங்கா வமோனத்திலும், 

ரூர்தகலாவில் உள்ள பிர்சா முண்டா அரங்கத்திலும் நவடப றும். 2023 ஜனைரியில் இந்ேப்த ாட்டிகள் போடங்கும். 

த ாட்டியின் டிரா சமீ த்தில் புைதனசுைரத்தில் நவடப ற்றது. கடந்ே 2018இல் பநேர்லாந்வேத் தோற்கடித்து முேல் 

 ட்டத்வே பைன்றோல், ப ல்ஜியம் இவ்வுலகக்தகாப்வ யின் நடப்புச்சாம்பியனாக உள்ளது. இதில்  ங்தகற்கும் 

இந்தியா, ஜப் ான், இங்கிலாந்து, ஆஸ்திதரலியா உள்ளிட்ட 16 அணிகள் நான்கு பிரிவுகளாகப் பிரிக்கப் டும். 

10. கீழ்க்காணும் எந்நகரத்தில், ‘கலாம் தநா கார்னிைல்’ என்ற புத்ேகக்கண்காட்சிவய பிரேமர் போடக்கி வைத்ோர்? 
அ. மும்லப 

ஆ. அகமதாபாத்  

இ. ோரணாசி 

ஈ. இராவமசுேரம் 

✓ அகமோ ாத்தில் நை ாரத் சாகித்திய மந்திர் ஏற் ாடு பசய்திருந்ே, ‘கலாம் தநா கார்னிைல்’ புத்ேகக் கண்காட்சியின் 

போடக்க விழாவில் பிரேமர் நதரந்திர தமாதி உவரயாற்றினார்.  ாரம் ரியமாக நவடப ற்று ைரும் இக்கண்காட்சி 

குஜராத் மாநிலத்தின் இலக்கியம் மற்றும் அறிவை விரிவு டுத்ே த ருேவி புரிகிறது. 
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செய்தித்தாள் நடப்பு நிகழ்வுகள்  

1. பிரேமரின் ஏவழகள் நல உணவுத்திட்டத்வே தமலும் 3 மாேங்களுக்கு (அக்தடா ர் 2022-டிசம் ர்2022) மத்திய 

அரசு நீடித்துள்ளது. 

கடந்ே 2021இல் பிரேமரால் அறிவிக்கப் ட்ட மக்கள் நலத்திட்டமான பிரேமரின் ஏவழகள் நல உணவுத்திட்டத்தின் 

கீழ், கூடுேல் உணவுப் ாதுகாப்பு பைற்றிகரமாக அமலாைவே அடுத்து இந்ே திட்டத்தின் 7ஆைது கட்டத்வே தமலும் 

மூன்று மாேங்களுக்கு அோைது அக்தடா ர் 2022 முேல் டிசம் ர் 2022 ைவர நீட்டிக்க நடுைண் அவமச்சரவை 

ஒப்புேல் அளித்துள்ளது. 

இந்ே நலத்திட்டத்தின்மூலம் தேசிய உணவுப் ாதுகாப்பு சட்டத்தின்கீழ்  யனவடயும்  யனாளிகள் அவனைருக்கும் 

விவலயில்லாமல் ஒவ்பைாரு ந ருக்கும் மாேம் ஒன்றுக்கு 5 கிதலா உணவு ோனியம் ைழங்கப் டுகிறது. ேற்த ாது 

தமலும் 3 மாேங்களுக்கு இந்ேத் திட்டம் நீடிக்கப் ட்டிருப் ோல் அரசுக்கு `44,762 தகாடி கூடுேலாக பசலைாகும். 

7ஆம் கட்டத்திற்கு உணவு ோனிய ஒதுக்கீடு 122 இலட்சம் பமட்ரிக் டன்னாக இருக்கக்கூடும். 

 

2. தமாேலில் இருந்து பூமிவயப்  ாதுகாக்கும் திட்டம்: விண்கல்லில் பசயற்வகக்தகாவள தமாதி நாசா தசாேவன 

எதிர்காலத்தில் பூமியின்மீது விண்கற்கள் தமாதி த ரழிவை ஏற் டுைவேத் ேவிர்ப் ேற்காக, அைற்றின்  ாவேவய 

மாற்றியவமக்க முடியுமா? என் வே பேரிந்துபகாள்ைேற்காக அத்ேவகய விண்கல் ஒன்றின்மீது பசயற்வகக்தகாள் 

ஒன்வற அபமரிக்க விண்பைளி ஆய்வு வமயமான NASA தமாேச்பசய்ேது. 

பூமியில் மிகப்ப ரிய விண்கற்கள் தமாதி மிகப்ப ரிய அழிவை ஏற் டுைத்துைேற்கான அ ாயத்வே ேவிர்ப் ேற்காக 

NASA விஞ்ஞானிகள் நீண்டகாலமாக ஆய்வுகவள தமற்பகாண்டு ைருகின்றனர். அேன் ஒரு குதியாக, பூமிவய 

தநாக்கி ைரக்கூடிய விண்கற்கவள திவசமாற்றுேற்கான ைழிமுவறகவளயும் விஞ்ஞானிகள் தேடிைருகின்றனர். 

இந்நிவலயில், ஒரு ப ாருவள விண்கல்லின்மீது  லமாக தமாேச்பசய்ைேன்மூலம் அேன் சுற்றுைட்டப் ாவேவய 

மாற்றியவமக்க முடியுமா? என் வேத் பேரிந்துபகாள்ைேற்காக, ‘தி டபுள் ஆஸ்டிராய்ட் ரிவடரக்ஷன் படஸ்ட்’ (டார்ட்) 

என்ற தசாேவனவய NASA தமற்பகாண்டது. அந்ேச் தசாேவனத் திட்டத்தின்கீழ், 160 மீட்டர் விட்டம்பகாண்ட 

டிமார்ஃத ாஸ் என்ற விண்கல்மீது பசயற்வகக்தகாவள தமாேச் பசய்ய முடிவுபசய்யப் ட்டது. அந்ே விண்கல், 

டிடிதமாஸ் என்ற 780 மீ விட்டம் பகாண்ட மிகப்ப ரிய விண்கல்லுக்கு நிலைாகச் சுற்றிைருகிறது. 

இந்ே நிவலயில், டிமார்ஃத ாஸ் மீது தமாதுைேற்காக NASA அனுப்பிய பசயற்வகக்தகாள் 10 மாேங்களுக்குப்பிறகு 

அந்ே விண்கல் மீது தமாதிச்சிேறியது. 

இந்ே தமாேவலயும் அேவனத்போடர்ந்து ஏற் ட்ட மாற்றத்வேயும் ஆய்வுபசய்ேற்காக, இத்ோலிய விண்பைளி ஆய்வு 

நிறுைனம் ேயாரித்ே LICIA கியூப் பசயற்வகக்தகாள், டார்ட் பசயற்வகக்தகாளுடன் இவணக்கப் ட்டிருந்ேது. அது, 

டார்ட்டிலிருந்து கடந்ே 11-ஆம் தேதி ேனியாகப் பிரிந்து அேவன பின்போடர்ந்ேது. 

டிமார்ஃத ாஸ் விண்கலம்மீது டார்ட் பசயற்வகக்தகாள் தமாதுைவேயும் அேனால் எழுந்ே தூசிமண்டலத்தின் 

ேன்வமவயயும் LICIA கியூப் பசயற்தகாள்  திவுபசய்து பூமிக்கு தநரடியாக அனுப்பி ைருகிறது. 

இந்ேச்தசாேவன பைற்றிகரமாக தமற்பகாள்ளப் ட்டவேத் போடர்ந்து, குறிப்பிட்ட விண்கல்வலக் குறிவைத்து, அேன் 

மீது தைண்டுபமன்தற தமாேச்பசய்து, அேன்  ாவேவய மாற்றியவமக்கும் திறன் NASAஉக்கு உள்ளது என் து 

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

ஆ. உத்தர பிரததசம்  

இ. கர்நரடகர 

ஈ. ஹிமரச்சல பிரததசம் 

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

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

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

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

இரண்டாவது சிறந்த மாநிலமாக விளங்குகிறது. 

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

வசதி திறக்கப்பட்ட நகரம் எது? 
அ. திருவனந்தபுரம் 

ஆ. பபங்களூரு  

இ. சிம்லர 

ஈ. ஹஹதரரபரத் 

✓ சபங்களூருவில் ஹிந்துஸ்தான் ஏவராநாட்டிக்ஸ் நிறுவனத்தின் (HAL) ஒருங்கிளணந்த கிளரவயாசெனிக் எஞ்சின் 

உற்பத்தி வசதிளய இந்தியக்குடியரசுத்தளலவர் திசரௌபதி முர்மு திறந்து ளவத்தார். இந்திய ஏவுகலங்களுக்கான 

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

வமற்பட்ட உயர்சதாழில்நுட்ப உபகரணங்கள் மற்றும் வசாதளன வசதிகள் இந்த வசதியில் இடம்சபற்றுள்ளன. 

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

அளமப்பதற்காக ISROஉடன் HAL ஒரு புரிந்துணர்வு ஒப்பந்தத்தில் ளகசயழுத்திட்டது. 

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

ஆ. ஜரர்கண்ட் 

இ. ஒடிஸர  

ஈ. தமற்கு வங்கம் 

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

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

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

சவளியிடப்பட்டது. 3800 பக்கங்கள் மற்றும் 418 ஆய்வுக்கட்டுளரகளளக் சகாண்ட இத்திருத்தப்பட்ட சதாகுதிகளில், 

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

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

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

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

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

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

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

அ. தமிழ்நரடு 

ஆ. தகரளம்  

இ. பதலுங்கரனர 

ஈ. பஞ்சரப் 

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

பஞ்சாயத்தாக ஆனது. புல்லம்பாளறயில் உள்வளார் அளனவரும் முழு டிஜிட்டல் கல்வியறிளவப்சபற்றளத அடுத்து 

டிஜிட்டல் கல்வியறிவுசபற்ற நாட்டின் முதல் கிராமப்பஞ்சாயத்தாக அது ஆனது. அப்பஞ்சாயத்தில் உள்ள சமூகத்தின் 

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

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

உதவியுடன் இது நடத்தப்பட்டது. 

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

ஆ. பசப்டம்பர்.10  

இ. பசப்டம்பர்.15 

ஈ. பசப்டம்பர்.20 

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

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

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

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

சபாதுமக்களிளடவய தற்சகாளலகளளத் தடுப்பது குறித்த விழிப்புணர்ளவ ஏற்படுத்துவது இதன் வநாக்கமாகும். 

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

ஆ. தடரக்கிதயர  

இ. கரந்தி நகர் 

ஈ. ஒசரகர 

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

பாதுகாப்புத்துளற அளமச்சர் இராஜ்நாத் சிங், சவளியுறவுத்துளற அளமச்சர் Dr செய்சங்கர் உள்ளிட்வடார் கலந்து 

சகாண்டனர். இரு நாடுகளின் இளறயாண்ளம மற்றும் பிராந்திய ஒருளமப்பாட்ளட மதிக்கும் அவதவவளளயில், 

இந்தியா–ெப்பான் உறவுகளள மிகவும் வலுவானதாக மாற்றுவதற்கான தங்கள் தீர்மானத்ளத இருதரப்பும் மீண்டும் 

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

சபாருளாகும்? 
அ. உலக ஆயுஷ் நரள் 

ஆ. உலக பிசிதயரபதரபி நரள்  

இ. உலக எலும்புநல நரள் 

ஈ. உலக எலும்பியல் நரள் 

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

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

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

இந்த நாள் களடப்பிடிக்கப்பட்டது. 

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

ஆ. ஆஸ்திரியர 

இ. அபமரிக்கர  

ஈ. ஐக்கிய இரரச்சியம் 

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

நியமிக்கப்படுவதற்கு ஐக்கிய நாடுகள் சபாதுச்சளப ஒப்புதல் அளித்துள்ளது. அவர் முன்னாள் உயர் ஆளணயர் 

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

குடியரசு, குளவத் உள்ளிட்ட பல்வவறு நாடுகளில் ஐநா அகதிகள் அளமப்பில் பணியாற்றியுள்ளார். 

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

ஆ. அபமரிக்கர  

இ. இஸ்தரல் 

ஈ. பிரரன்ஸ் 

✓ கலிவபார்னியாவில் அமைந்துள்ள வாண்டன்சபர்க் விண்சவளிப்பளடத்தளத்திலிருந்து அசமரிக்க வான்பளடயின் 

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

வசாதளன ஏவுதல் திட்டத்தின் வநாக்கம் அசமரிக்க அணுவாற்றல் பளடகளின் தயார்நிளலளய நிரூபிப்பதாகும். 

 

  

 

 

 

https://www.winmeen.com/tnpsc-tamil-current-affairs/


விண்மீன்.காம்                             2022 செப்டம்பர் 29 & 30 
   

 

நடப்பு நிகழ்வுகள்                                           4 

செய்தித்தாள் நடப்பு நிகழ்வுகள்  

1. முப்பளடகளின் தளலளமத் தளபதியாக அனில் சசளஹான் நியமனம் 

முப்பளடகளின் தளலளமத்தளபதியாக சலப்டிசனன்ட் செனரல் அனில் சசௌஹான் நியமிக்கப்பட்டுள்ளார். வமலும், 

நாட்டின் இராணுவ விவகாரத்துளற சசயலாளராகவும் அனில் சசௌஹான் சபாறுப்பு வகிப்பார் எனவும் நடுவணரசு 

குறிப்பிட்டுள்ளது. 

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

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

40 ஆண்டுகள் வளர இராணுவத்தில் பணியாற்றி சலப்டிசனன்ட் செனரலாக அனில் சசௌஹான் ஓய்வுசபற்றவர். 

முப்பளடகளின் தளலளமத் தளபதியாக இருந்த பிபின் இராவத் நீலகிரியில் நடந்த சஹலிகாப்டர் விபத்தில் 

உயிரிழந்தளதத் சதாடர்ந்து தற்வபாது புதிய தளலளமத்தளபதி நியமிக்கப்பட்டுள்ளார். 

 

2. புதிய அட்டர்னி செனரல் ஆர் சவங்கடரமணி 

இந்தியாவின் புதிய அட்டர்னி செனரலாக மூத்த வழக்குளரஞர் ஆர் சவங்கடரமணி நியமிக்கப்பட்டுள்ளார். 

தற்வபாளதய அட்டர்னி செனரல் வக வக வவணுவகாபாலின் பதவிக்காலம் வரும் 30 அன்று நிளறவளடயவுள்ள 

நிளலயில், புதிய அட்டர்னி செனரலாக ஆர் சவங்கடரமணிளய நியமித்து குடியரசுத்தளலவர் திசரளபதி முர்மு 

உத்தரவிட்டார். இவர் பதவிவயற்கும் நாளிலிருந்து 3 ஆண்டுகளுக்கு நடுவணரசின் அட்டர்னி செனரலாக பதவி 

வகிப்பார். 

 

3. இளம் வல்லுநர்களுக்கான புத்தாய்வுத் திட்டம்: முதல்வர் சதாடக்கிளவத்தார் 

இளம் வல்லுநர்களுக்கான ஈராண்டு புத்தாய்வுத்திட்டத்திளன முதல்வர் முக ஸ்டாலின் இன்று சதாடக்கிளவத்தார். 

இதுகுறித்து தமிழ்நாடு அரசு சவளியிட்டுள்ள சசய்திக்குறிப்பு:  

தமிழ்நாடு அரசு தனது அளனத்துத் துளறகளிலும் சிறந்த நல்லாட்சிளய வழங்கிட பல்வவறு முன்முயற்சிகளள 

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

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

ஆற்றளலயும், திறளமளயயும் பயன்படுத்தி, நிர்வாகச்சசயல்முளறகளின் சசயல்திறளன வமம்படுத்தி, 

தமிழ்நாட்டில் உள்ள பல்வவறு திட்டங்கள் மற்றும் சகாள்ளககளின் வசளவ வழங்களல வமம்படுத்துவவத இந்தத் 

திட்டத்தின் வநாக்கமாகும். 

இப்புத்தாய்வுத் திட்டத்தின்கீழ், வதர்வு சசய்யப்பட்டு பயிற்சியில் கலந்துசகாள்ளும் இளம் வல்லுநர்களுக்கு இரண்டு 

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

வமற்சகாள்வதற்கான பயணச்சசலவு, ளகப்வபசி மற்றும் தரவு பயன்பாடுவபான்ற சசலவினத்திற்காக மாதம் 

`10,000/- கூடுதல் சதாளகயாக வழங்கப்படும். 

ஈராண்டு புத்தாய்வுத் திட்டத்ளத திருப்திகரமாக நிளறவுசசய்யும் வல்லுநர்களுக்கு, பாரதிதாசன் வமலாண்ளம 

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

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

தகுதித்வதளவகளள பூர்த்தி சசய்யும் வளகயில் பாரதிதாசன் வமலாண்ளம கல்வி நிறுவனத்தின்மூலம் முளனவர் 

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

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

சில சிறுவசமிப்புத்திட்டங்களுக்கான வட்டி விகிதத்ளத நடுவணரசு உயர்த்தியுள்ளது. நடப்பு நிதியாண்டுக்கான 

அக்வடாபர் முதல் டிசம்பர் வளரயிலான மூன்றாவது காலாண்டில் சிறுவசமிப்புத் திட்டங்களுக்கான வட்டி விகிதம் 

சதாடர்பான விவரங்களள நடுவண் நிதியளமச்சகம் சவளியிட்டது. 

அதன்படி, சில சிறுவசமிப்புத்திட்டங்களுக்கான வட்டி விகிதங்கள் அதிகரிக்கப்பட்டுள்ளன. மூத்த குடிமக்களுக்கான 

வசமிப்புத்திட்டத்துக்குரிய வட்டி விகிதம் 7.4 சதவீதத்தில் இருந்து 7.6 சதவீதமாக அதிகரிக்கப்பட்டுள்ளது. அஞ்சல் 

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

கால ளவப்புத்சதாளகக்கான வட்டி விகிதம் 5.5 சதவீதத்திலிருந்து 5.7 சதவீதமாகவும் உயர்த்தப்பட்டுள்ளது. 

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

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

மாற்றமும் சசய்யப்படவில்ளல. 

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

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

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

அறிவித்துள்ளது. நடப்பு நிதியாண்டில் ஒட்டுசமாத்தமாக `14.31 இலட்சம் வகாடி கடன்சபறவுள்ளதாக பட்செட்டில் 

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

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

இருந்தது குறிப்பிடத்தக்கது. 
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