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1. தேசிய பாதுகாப்பு வியூகத்தே ககாண்டுவருவேற்கு முதைந்துள்ள நாடு எது? 
அ. சீனா 

ஆ. அமொிக்கா  

இ. ரஷ்யா 

ஈ. இந்தியா 

✓ அண்தையில் அகைரிக்கா ேைது தேசிய பாதுகாப்பு வியூகத்தே (National Security Strategy) அறிமுகப்படுத்தியது. 

அதைத்து அகைரிக்க அதிபர்களும் ேங்களுதைய NSSஐ கவளிக்ககாணர்வேற்கு, ‘தகால்ட்வாட்ைர்–நிக்தகால்ஸ் 

டிபார்ட்கைண்ட் ஆஃப் டிஃகபன்ஸ் ரீஆர்கதைதேஷன் ஆக்ட் ஆஃப் 1986’ஆல் கட்ைாயப்படுத்ேப்பட்டுள்ளைர். தேசிய 

பாதுகாப்பு குறித்ே நிர்வாகியின் பார்தவதய ேட்ைைன்றத்திற்குத் கேரிவிப்பதே இந்ே வியூகம் ேைது தநாக்கைாகக் 

ககாண்டுள்ளது. த ா தபைனின் நிர்வாகைாைது தேசிய பாதுகாப்பு வியூகம், அணு நிதை ஆய்வு ைற்றும் ஏவுகதண 

பாதுகாப்பு ஆய்வு ஆகியவற்தறயும் கவளியிட்ைது. 

2. ைச்சு ஆற்றின்மீது கட்ைப்பட்டுள்ள தைார்பி பாைம் அதைந்துள்ள ைாநிைம் எது? 
அ. ெகாராஷ்டிரா 

ஆ. குஜராத்  

இ. அஸ்ஸாெ் 

ஈ. அருணாச்சல பிரததசெ் 

✓ தைார்பியில் உள்ள ைச்சு ஆற்றின்மீது கட்ைப்பட்டுள்ள 135 ஆண்டுகள் பதைதையாை கோங்கு பாைம் அறுந்து 

விழுந்ேதில் நாற்பது கபண்கள் ைற்றும் முப்பத்து நான்கு குைந்தேகள் உட்பை நூற்று நாற்பது தபர் உயிரிைந்ேைர். 

ைச்சு ஆற்றின்மீது 754 அடி நீளத்தில் அதைந்துள்ள இப்பாைம் 19ஆம் நூற்றாண்டில் ஆங்கிதையர் ஆட்சியின்தபாது 

கட்ைப்பட்ைது. பழுதுபார்ப்பு ைற்றும் சீரதைப்புப்பணிகளுக்காக ஏழு ைாேங்களுக்கும் தைைாக மூைப்பட்டு, மீண்டும் 

திறக்கப்பட்ை நான்கு நாட்களுக்குள்ளாக அது அறுந்து விழுந்துள்ளது. இது  ுல்தைா புல் (அதைவுறு பாைம்) எைப்படும் 

பிரபைைாை சுற்றுைாத்ேைைாகும். 

3. ‘DRDO த ொழிற்துறை பல்கறைக்கழகம் – சிறப்பு தையம் (DIA–CoE)’ அதைக்கப்பட்டுள்ள நிறுவைம் எது? 
அ. ஐஐடி மெட்ராஸ் 

ஆ. ஐஐடி ரூா்க்கி  

இ. IISc மபங்களூரு 

ஈ. NIT தகாழிக்தகாடு 

✓ இந்திய அரசின் பாதுகாப்பு அதைச்ேகைாைது இந்திய கோழில்நுட்ப நிறுவைைாை ரூர்க்கியில் (IIT ரூர்க்கி) ‘DRDO 

கோழிற்துதற பல்கதைக்கைகம் – சிறப்பு தையம் (DIA–CoE)’ அதைப்பேற்கு ஒப்புேல் அளித்துள்ளது. இந்ே றையம் 

இந்திய அரோங்கத்தின் DRDOஇைமிருந்து இேற்காக நிதியுேவி கபறும். பாதுகாப்பு பயன்பாடுகளுக்காை திறன்மிகு 

உட்கட்ைதைப்பு ைற்றும் கடிைப்படுத்ேப்பட்ை கட்ைதைப்புகள், ஆற்றல் தேமிப்பு ோேைங்கள், நிைச்ேரிவு, பனி ைற்றும் 

பனிச்ேரிவு ஆய்வுகள், தைேர் ைற்றும் ஸ்கபஷாலிட்டி ஃதபபர் தபான்ற முேன்தை ஆராய்ச்சிப் பகுதிகளில் இது ேைது 

கவைத்தேச் கேலுத்தும். 

4. 2022 – ‘ஊைல் விழிப்புணர்வு வாரத்திற்காை’க் கருப்கபாருள் யாது? 
அ. Corruption free India for a developed Nation   ஆ. Elimination of Corruption 

இ. Embodiment of Honesty    ஈ. Ethics and Values 
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✓ காைஞ்திகேன்ற ேர்ோர் வல்ைபாய் பதைலின் பிறந்ேநாள் (அக்தைாபர் 31) வரும் வாரத்தில் நடுவண் விழுப்புணர்வு 

ஆதணயம் (CVC) ஊைல் விழிப்புணர்வு வாரத்தேக் கதைப்பிடிக்கிறது. நைப்பு 2022ஆம் ஆண்டில் அக்.31ஆம் தேதி 

முேல் நவ.6ஆம் தேதி வதர, “Corruption free India for a developed Nation” என்ற கருப்கபாருளின்கீழ் இந்ே ஊைல் 

விழிப்புணர்வு வாரம் கதைப்பிடிக்கப்படுகிறது. முன்ைோக, CVC 3 ைாேம் நீளும் இயக்கத்தே முன்கைடுத்ேது. 

5. ரிேர்வ் வங்கி ேட்ைத்தின்படி, பணவீக்க இைக்தக எத்ேதை காைாண்டுகளுக்குப் பராைரிக்கத்ேவறிைால், இந்திய 

ரிேர்வ் வங்கி நடுவணரசுக்கு அறிக்தக அனுப்பதவண்டும்? 

அ. இரண்டு 

ஆ. மூன்று  

இ. நான்கு 

ஈ. ஐந்து 

✓ இந்திய ரிேர்வ் வங்கிச் ேட்ைத்தின் 45ZN பிரிவின்கீழ், அவ்வங்கியாைது, கோைர்ந்து மூன்று காைாண்டுகளுக்கு 

பணவீக்க இைக்தகப் பராைரிக்கத் ேவறிைால், அது எடுக்கும் காரணங்கள் ைற்றும் தீர்வு நைவடிக்தககதள விளக்கி 

அறிக்தககயான்தற நடுவணரோங்கத்திைம் ேைர்ப்பிக்க தவண்டும். 2016இல் பணவியல் ககாள்தக கட்ைதைப்தப 

நதைமுதறப்படுத்திய பின்ைர் முேன்முதறயாக, RBI, வங்கி பணவியல் ககாள்தகக் குழுவின் சிறப்புக்கூட்ைத்திற்கு 

அதைப்புவிடுத்துள்ளது. 2022  ைவரி ைொ ம் முேல் கோைர்ச்சியாக மூன்று காைாண்டுகளுக்கு சில்ைதற பணவீக்க 

விகிேம் ஆறு ேேவீே இைக்தகவிை அதிகைாக இருப்போல், அது அரோங்கத்திைம் அறிக்தக ேைர்ப்பிக்கவுள்ளது. 

6. `350 தகாடியில் ைருத்துவ ோேை பூங்கா கட்ைப்பைவுள்ள நைகர் அதைந்துள்ள ைாநிைம் எது? 
அ. தகரளா 

ஆ. கா்நாடகா 

இ. ஹிொச்சல பிரததசெ்  

ஈ. ஆந்திர பிரததசெ் 

✓ இைாச்ேை பிரதேே ைாநிைம் நைகரில் ைருத்துவ ோேை பூங்கா கட்டுவேற்காை அடிக்கல்தை பிரேைர் நதரந்திர தைாதி 

நாட்டிைார். சுைார் ̀ 350 தகாடி ைதிப்பீட்டில் இந்ேப் பூங்கா கட்ைப்பைவுள்ளது. கைாத்ே ைருந்து பூங்காவிற்கு கேரிவாை 

3 ைாநிைங்களுள் ஹிைாச்ேை பிரதேே ைாநிைமும் ஒன்று. ைருத்துவ ோேைங்கள் பூங்காவிற்கு தேர்ந்கேடுக்கப்பட்ை 

நான்கு ைாநிைங்களில் ஹிைாச்ேை பிரதேேமும் ஒன்று. நைகர் ைருத்துவ ோேைப் பூங்கா இேன் ஒருபகுதியாகும். 

7. ‘VIDA V1’ என்ற கபயரில் ேைது முேல் எைக்ட்ரிக் ஸ்கூட்ைதர அறிமுகப்படுத்திய நிறுவைம் எது? 
அ. ொருதி சுசூகி 

ஆ. ஹீதரா தொட்தடாகாா்ப்  

இ. TATA தொட்டாா்ஸ் 

ஈ. TVS தொட்டாா்ஸ் 

✓ நாட்டின் மிகப்கபரிய இருேக்கர வாகை ேயாரிப்பு நிறுவைைாை, Hero MotoCorp ேைது முேல் மின்–ஸ்கூட்ைராை 

‘VIDA V1’ஐ அறிமுகப்படுத்தியேன்மூைம் மின்ோர வாகைப்பிரிவில்  டம்பதித் து. ‘VIDA V1’ ஆைது Bajaj Chetak, 

TVS iQube, Ather Energy, Hero Electric, Ola Electric தபான்ற பிறவற்றுைன் தபாட்டியிடும். ஹீதரா தைாட்தைாகார்ப், 

அகைரிக்காதவச் ோர்ந்ே ஜீதரா தைாட்ைார்தேக்கிள்களில் $60 மில்லியன் அகைரிக்க ைாைர் முேலீடு கேய்து மின்ோர 

தைாட்ைார்தேக்கிள்கதள கூட்ைாக உருவாக்குவோக அறிவித்துள்ளது. ஏற்கைதவ ஏேர் எைர்ஜியில் அது பங்கு 

ககாண்டுள்ளது. 
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8. 2022 அதைதிக்காை தநாபல் பரிசு கபற்ற, ‘Center for Civil Liberties’ அதைந்துள்ள நாடு எது? 
அ. ஆப்கானிஸ்தான் 

ஆ. உக்ரரன்  

இ. ஈரான் 

ஈ. சீனா 

✓ 2022 – அதைதிக்காை தநாபல் பரிசு கபைாரதைச் தேர்ந்ே ைனிே உரிதை வைக்கறிஞர் அகைஸ் பியாலியாட்ஸ்கி, 

ரஷ்ய ைனிே உரிதைகள் அதைப்பாை கைதைாரியல் ைற்றும் உக்தரனிய ைனிே உரிதைகள் அதைப்பாை, ‘Center 

for Civil Liberties’ ஆகிதயாருக்கு வைங்கப்பட்ைது. நார்தவ தநாபல் கமிட்டியின்படி, அதிகாரத்தே விைர்சிப்பேற்கும் 

குடிைக்களின் அடிப்பதை உரிதைகதளக் காப்பேற்கும் அதவ தபாராடியுள்ளை. தபார்க்குற்றங்கள், ைனிே உரிதை 

மீறல்கள், அதிகார துஷ்பிரதயாகம் தபான்றவற்தற ஆவணப்படுத்தும் முயற்சியில் அவர்கள் ஈடுபட்டுள்ளைர். 

9. 2022 – உைக பருத்தி நாளுக்காைக் கருப்கபாருள் என்ை? 
அ. Weaving a better future for cotton  

ஆ. Cotton and Sustainability 

இ. Assistance to Cotton–4 Nations 

ஈ. Cotton by Products and its Markets 

✓ உைக பருத்தி நாளாைது அக்தைாபர்.7 அன்று ககாண்ைாைப்படுகிறது. இந்ே ஆண்டு (2022) இச்ேர்வதேே நிகழ்வின் 

மூன்றாைாண்டு ககாண்ைாட்ைத்தேக் குறிக்கிறது. ஐக்கிய நாடுகளின் உணவு ைற்றும் உைவு அதைப்பின் (FAO)படி, 

2022 – உைக பருத்தி நாளுக்காைக் கருப்கபாருள், “Weaving a better future for cotton” என்போகும். UNCTAD 

ைற்றும் பன்ைாட்டு வர்த்ேக தையம் (ITC) ‘பருத்தி–4’ நாடுகளுக்கு (கபனின், புர்கிைா பாதோ, ோட் ைற்றும் ைாலி) 

உேவி வைங்குவேற்காை முன்முதைதவத் கோைங்கியது.  

10. ‘கோழிற்துதற 4.0’ என்ற ைாநாட்தை ஏற்பாடு கேய்ே நடுவண் அதைச்ேகம் எது? 
அ. MSME அரெச்சகெ் 

ஆ. வணிகெ் ெற்றுெ் மதாழிற்துரற அரெச்சகெ் 

இ. கனரக மதாழிற்துரற அரெச்சகெ்  

ஈ. நிதியரெச்சகெ் 

✓ நடுவண் கைரக கோழிற்துதற அதைச்ேர் Dr ைதகந்திரநாத் பாண்தை, ‘கோழில் 4.0: முன்னிருக்கும் ேவால்கள் 

ைற்றும் முன்தைாக்கிச் கேல்லுேல்’ ைாநாட்தை கு ராத் ைாநிைத்தில் உள்ள ககவாடியாவில் கோைங்கி தவத்ோர். 

டிஜிட்ைல் உற்பத்தி கேயல்முதறகதள பின்பற்றுவேற்கும், கோழிற்துதறயில் ஆட்தைாதைஷன் ைற்றும் புதுதைகதள 

தைம்படுத்துவேற்கும் நாட்டில் கோழிற்துதறகளுக்கு விழிப்புணர்வு ஏற்படுத்துவதே தநாக்கைாகக் ககாண்ைது இந்ே 

ைாநாடு. இந்ே நிகழ்ச்சியில், ‘ைாைல் ஸ்ைார்ட் கோழிற்ோதை ைற்றும் ைதிப்பீட்டு கருவிகள்’ கவளியிைப்பட்ைை. 

 

செய்தித்தாள் நடப்பு நிகழ்வுகள்  

1. தோேதை அடிப்பதையில் இன்று முேல் ‘எண்ை ரூபாய்’ பயன்பாடு: ரிேர்வ் வங்கி அறிவிப்பு 

இந்தியாவின் முேல் எண்ை ரூபாய் (டிஜிட்ைல் ரூபாய்) திட்ைம் தோேதை அடிப்பதையில் நவ.1ஆம் தேதியிலிருந்து 

பயன்பாட்டுக்கு வரவுள்ளோக இந்திய ரிேர்வ் வங்கி கேரிவித்துள்ளது. 
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முேல்கட்ைைாக அரசின் நிதிப்பத்திரங்கதள கைாத்ேைாகக் ககாள்முேல் கேய்யும் நைவடிக்தககளில் எண்ை ரூபாயின் 

பயன்பாட்டுக்கு அனுைதியளிக்கப்பட்டுள்ளோக ஆர்பிஐ கேரிவித்துள்ளது. அரசு நிதிப்பத்திரங்கதள கைாத்ேைாகக் 

ககாள்முேல் கேய்யும் வங்கிகள் தோேதை அடிப்பதையில் எண்ை ரூபாதய பயன்படுத்ேைாம் என்றும் 

கேரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. எஸ்பிஐ, தபங்க் ஆஃப் பதராைா, யூனியன் தபங்க், கெச்டிஎஃப்சி, ஐசிஐசிஐ, தகாட்ைக் 

ைகிந்திரா, கயஸ் வங்கி, ஐடிஎஃப்சி, கெச்எஸ்பிசி ஆகிய 9 வங்கிகளுக்கு தோேதை அடிப்பதையிைாை எண்ை 

ரூபாயின் பயன்பாட்டில் பங்தகற்க அனுைதி அளிக்கப்பட்டுள்ளோக ஆர்பிஐ கேரிவித்துள்ளது. 

 

2. கோந்ே விண்கவளி நிதையத்துக்கு ஆய்வகக்கைம் அனுப்பியது சீைா 

சீைா கோந்ேைாக நிறுவிவரும் தியாங்காங் விண்கவளி நிதையத்தில் இதணப்பேற்காை இரண்ைாவது ஆய்வகக் 

கைத்தே அந்ே நாடு கவற்றிகரைாக விண்ணில் கேலுத்தியது. சீைாவிைமுள்ள இராக்ககட்டுகளிதைதய மிகவும் 

பிரம்ைாண்ைைாை ைாங் ைார்ச்-5பி ஒய்4 இராக்ககட்மூைம் அனுப்பப்பட்டுள்ள அந்ே ஆய்வுக்கைத்துக்கு ‘கைங்டியன்’ 

என்று கபயரிைப்பட்டுள்ளது. அந்ே ஆய்வுக்கைம் ேைது சுற்றுவட்ைப்பாதேயில் கவற்றிகரைாக நிறுவப்பட்ைோகவும், 

பின்ைர் அது தியாங்காங் விண்கவளி நிதையத்துைன் இதணக்கப்படும். 

முன்ைோக, சீை விண்கவளி நிதையத்துக்காை, ‘கவன்டியன்’ என்ற முேல் ஆய்வுக்கைம் கைந்ே  ூதையில் 

கவற்றிகரைாக இதணக்கப்பட்ைது. தியாங்காங் விண்கவளி நிதையத்தின் தையக்கைைாை தியான்தெவுக்கு 

இைர்காை ைாற்றாகவும் ைற்ற தநரங்களில் ேக்திவாய்ந்ே ஆய்வகைாகவும் ‘கவன்டியன்’ கேயல்படும். அவ்விண்கவளி 

நிதையம் இந்ே ஆண்டு இறுதிக்குள் கேயல்பைத்கோைங்கும். 
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