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1. அண்மைச் செய்திகளில் இடம்செற்ற, 103ஆவது அரசியலமைப்பு திருத்தத்தில் அறிமுகப்ெடுத்தப்ெட்டது யாது? 
அ. பிற்படுத்தப்பட்ட வகுப்பினருக்கான ததசிய ஆணையத்திற்கு அரசியலணைப்பு அந்தஸ்து 

ஆ. ததசிய ைகளிா் ஆணையத்திற்கு அரசியலணைப்பு அந்தஸ்து 

இ. பபாருளாதாரத்தில் பின்தங்கிய பிாிவினருக்கு (EWS) 10 சதவீத ஒதுக்கீடு  

ஈ. சரக்கு ைற்றுை் தசணவ வாி 

✓ 103ஆவது அரசியலமைப்புத் திருத்தச்ெட்டம், 2019இன்மூலம் செர்க்மக ைற்றும் அரசுப்ெணிகளில் EWS இடஒதுக்கீட் 

–டிற்கான விதிமய நடுவணரசு அறிமுகப்ெடுத்தியது. இத்திருத்தத்திற்கு எதிராக சதாடரப்ெட்ட ைனுக்கள் மீதான 

தீர்ப்மெ உச்ெநீதிைன்றம் அறிவித்தது. தமலமை நீதிெதி உமத உசைஷ் லலித் தமலமையிலான ஐந்து நீதிெதிகள் 

சகாண்ட அரசியல் ொென அைர்வு, 3:2 என்ற பிரிவின் தீர்ப்பில் EWSக்கான 10 ெதவீத ஒதுக்கீட்மட உறுதிசெய்தது. 

தமலமை நீதிெதி திருத்தத்மத இரத்துசெய்தாலும், செரும்ொன்மை அைர்வு அச்ெட்டத்மத உறுதி செய்தது. 

2. ‘ஃசொர்ப்ஸின்’ உலகின் சிறந்த ெணி வழங்குசவார் தரவரிமெ – 2022இல் முதல் நூறு இடங்களுக்குள் உள்ள 

ஒசர இந்திய நிறுவனம் எது? 
அ. TATA கன்சல்டன்சி சா்வீசஸ் 

ஆ. ாிணலயன்ஸ் இை்டஸ்ட்ாஸ்ீ  

இ. ஆதித்யா பிா்லா குழுைை் 

ஈ. HDFC வங்கி 

✓ ‘ஃசொர்ப்ஸ்’ நிறுவனத்தின் உலகின் சிறந்த ெணி வழங்குசவார் தரவரிமெ – 2022இன்ெடி, ரிமலயன்ஸ் சதாழிற் 

துமறகள் இந்தியாவின் சிறந்த ெணி வழங்குசவாராகவும் உலகின் 20ஆவது சிறந்த ெணி வழங்குசவாராகவும் 

உள்ளது. வருவாய், லாெம் ைற்றும் ெந்மத ைதிப்பு ஆகியவற்றின் அடிப்ெமடயில் இது நாட்டின் மிகப்செரிய நிறுவனம் 

ஆகும். இந்தியாவிலிருந்து முதல் 100 இடங்களுக்குள் உள்ள ஒசர நிறுவனம் ரிமலயன்ஸ் ஆகும். உலகளாவிய 

தரவரிமெயில் சதன்சகாரிய நிறுவனைான ொம்ெங் எலக்ட்ரானிக்ஸ் முதலிடத்திலும், அசைரிக்க நிறுவனங்களான 

மைக்சராொப்ட், ஐபிஎம், ஆல்ொசெட் ைற்றும் ஆப்பிள் ஆகியமவ அடுத்தடுத்த இடங்களிலும் உள்ளன. 

3. UNFCCC–க்கான உறுப்புநாடுகளின் 27ஆவது ைாநாட்மட (COP) நடத்துகிற நாடு எது? 
அ. ஐக்கிய அரபு அைீரகை் 

ஆ. எகிப்து  

இ. ஆஸ்திதரலியா 

ஈ. பிதரசில் 

✓ காலநிமல ைாற்றம் சதாடர்ொன ஐக்கிய நாடுகளின் கட்டமைப்பிற்கான உறுப்புநாடுகளின் 27ஆவது ைாநாடு (COP), 

2022 நவம்ெரில் எகிப்தின் ஷர்ம் எல்–சஷக்கில் நமடசெறுகிறது. ெல்லாண்டுகால விவாதத்திற்குப் பிறகு, ‘இழப்பு 

ைற்றும் செதம் குறித்த பிரச்சிமன’ முதன்முமறயாக காலநிமல ைாநாட்டின் முமறயான பிரதான விவாதத்தில் 

செர்க்கப்ெட்டது. ெருவநிமல செரிடர்களால் ொதிக்கப்ெடும் ஏமழ நாடுகளுக்கு இழப்பீடு வழங்குவதற்கான ெர்வசதெ 

சொறிமுமறமய உருவாக்குவது குறித்து விவாதிக்க இது வழிவகுக்கும். 

4. யாரின் பிறந்தநாளில், ‘ஜன்ஜாதிய சகௌரவ் திவாஸ்’ அனுெரிக்கப்ெடுகிறது? 
அ. B R அை்தபத்கா்  ஆ. பிா்சா முை்டா  

இ. சா்தாா் வல்லபாய் பதடல் ஈ. ஐயன் காளி 

✓ நடுவண் கல்வி ைற்றும் திறன்சைம்ொடு ைற்றும் சதாழில்முமனவு அமைச்ெகத்தின் தமலமையில், நாடு முழுவதும் 

உள்ள ெள்ளிகள், திறன்சைம்ொடு ைற்றும் உயர்கல்வி நிறுவனங்களில் ‘ெழங்குடியினர் சகௌரவ தின’ (ஜன்ஜாதிய 
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சகௌரவ் திவாஸ்) விழாமவச் சிறப்ொகக் சகாண்டாடவுள்ளது. கடந்த ஆண்டு, அரசு நவ.15ஐ ெழங்குடியினர் சகௌரவ 

நாள் என்று அறிவித்தது. நாடு முழுவதும் உள்ள ெழங்குடி ெமூகத்தினரால் ெகவான் என்று சொற்றப்ெடும் பிர்ொ 

முண்டாவின் பிறந்தநாள் நவ.15 ஆகும். 

✓ பிர்ொ முண்டா ஒரு சுதந்திரப் சொராட்ட வீரர், ெமூக சீர்திருத்தவாதி ைற்றும் நாட்டின் ைதிப்பிற்குரிய ெழங்குடியினத் 

தமலவர் ஆவார். அவர் பிரிட்டிஷ் காலனித்துவ அரசின் சுரண்டல் முமறக்கு எதிராக துணிச்ெலாகப் சொராடியதால், 

வாழ்நாள் புகழ்செற்ற நெராக ஆனார். அவர் செரும்ொலும், ‘ெகவான்’ என்சற குறிப்பிடப்ெட்டார். 

5. 2022இல் உலகளாவிய காலநிமல அறிக்மகமய சவளியிட்ட அமைப்பு எது? 

அ. UNEP 

ஆ. WMO  

இ. FAO 

ஈ. UNFCCC 

✓ உலக வானிமல அமைப்ொனது ‘2022இல் உலகளாவிய காலநிமலயின் தற்காலிக நிமலமய’ சவளியிட்டது. 

இந்த அறிக்மகயின்ெடி, மெங்குடில் வாயுக்களின் செறிவு ைற்றும் திரட்டப்ெட்ட சவப்ெம் ஆகியவற்றால் கடந்த எட்டு 

ஆண்டுகள் மிகுந்த சவப்ெம் மிகுந்த ஆண்டுகளாகப் ெதிவாகியுள்ளன. தீவிர சவப்ெ அமலகள், வறட்சி ைற்றும் 

செரழிவுதரும் சவள்ளம் ஆகியமவ இந்த ஆண்டு லட்சக் கணக்கானனாரை ொதித்துள்ளது ைற்றும் அது சகாடி 

ைதிப்புமடய சொருட் செதத்திற்கும் காரணைாக அமைந்துள்ளதாக இந்த அறிக்மக சிறப்பித்துக் கூறியுள்ளது. 

6. 2023 – AFC ஆசிய சகாப்மெமய நடத்துகிற நாடு எது? 
அ. உக்ணரன் 

ஆ. சிாியா  

இ. ஈரான் 

ஈ. கத்தாா்  

✓ 2023 – AFC ஆசிய சகாப்மெயானது அப்சொட்டியின் 18ஆவது ெதிப்ொகும். இது ஆசிய கால்ெந்து கூட்டமைப்ொல் 

நான்காண்டுக்கு ஒருமுமற நடத்தப்ெடுகின்ற ஆசியாவின் ெர்வசதெ ஆண்கள் கால்ெந்து ொம்பியன்ஷிப் ஆகும். இது 

கத்தாரில் ஜூன் 16 முதல் ஜூமல 16, 2023 வமர நமடசெறும். 2019ஆம் ஆண்டிற்குப்பிறகு இந்தப் சொட்டி, 24 

சதசிய அணிகள் ெங்சகற்கும் வண்ணம் ைாற்றியமைக்கப்ெட்டது. தற்சொது இந்தப் சொட்டிமய நடத்தும் கத்தார் 

நடப்பு ொம்பியனாக உள்ளது. 

7. அண்மையில் நமடசெற்ற முதல் சதசிய நிலக்கரி ைாநாடு ைற்றும் கண்காட்சி – 2022 நமடசெற்ற நகரம் எது? 
அ. பெய்ப்பூா் 

ஆ. புது தில்லி  

இ. பெய்சால்ைா் 

ஈ. உதய்பூா் 

✓ நிலக்கரி சுரங்க ஏலம் ைற்றும் முன்கூட்டிய உற்ெத்தியில் தனியார் துமறயுடன் சொதுத்துமற நிறுவனங்கள் 

சொட்டியிட நடுவண் நிலக்கரி, சுரங்கங்கள் ைற்றும் நாடாளுைன்ற விவகாரத்துமற அமைச்ெர் பிரகலாத் சஜாஷி 

வலியுறுத்தியுள்ளார். புது தில்லியில் நடந்த சதசிய நிலக்கரி ைாநாடு ைற்றும் கண்காட்சி 2022இல் உமரயாற்றிய 

அமைச்ெர், முன்சனப்சொதும் இல்லாத வமகயில், ெர்வசதெ ரீதியில் விமல உயர்ந்துசொதும், உள்நாட்டு நிலக்கரி 

விமலமய இந்திய நிலக்கரி நிறுவனம் உயர்த்தவில்மல என்றார். சைலும், அண்மைக் காலத்தில் நிலக்கரி 

உற்ெத்திமய கணிெைாக அதிகரித்ததால், அனல்மின் நிமலயங்கள் எதிர்சகாண்ட நிலக்கரி ெற்றாக்குமறக்கு தீர்வு 

காணப்ெட்டது என்றும் அவர் கூறினார். 
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✓ “இந்திய நிலக்கரித்துமற–தற்ொர்பு இந்தியாமவ சநாக்கிய நீடிக்கவல்ல சுரங்கப்ெணி” என்ற மையப்சொருளுடன் 

முதன்முமறயாக இந்தத் சதசிய நிலக்கரி ைாநாடு ைற்றும் கண்காட்சி 2022–க்கு நிலக்கரி அமைச்ெகத்தின் 

ஆதரவுடன், இந்திய சதசிய உலக சுரங்கங்கள் செரமைப்பு ஏற்ொடு செய்துள்ளது. 

8. சநல் மவக்சகால் விமரவாக சிமதவதற்காக ெமீெத்தில் உருவாக்கப்ெட்ட பூஞ்மெ இனங்களின் நுண்ணுயிர் 

கூட்டமைப்புக்கு சகாடுக்கப்ெட்ட செயர் என்ன? 
அ. பூசா டீகை்தபாசா்  

ஆ. பூசா டீகை் 

இ. பூசா கிளின்ஸ்ட்ரா 

ஈ. பூசா DPS 

✓ இந்திய சவளாண் ஆராய்ச்சிக் கழகைானது, சநல் மவக்சகாமல விமரவாக சிமதப்ெதற்காக பூொ வமககளின் 

நுண்ணுயிர் கூட்டமைப்ொன பூொ டிகம்சொெமர உருவாக்கியுள்ளது. இந்தக் கூட்டமைப்மெப் ெயன்ெடுத்துவதால் 

வயலில் சநல் மவக்சகால் சிமதவு செயல்முமற துரிதப்ெடுத்தப்ெடுகிறது. 2021ஆம் ஆண்டில், ெஞ்ொப், ஹரியானா, 

உத்தர பிரசதெம் ைற்றும் தில்லியின் NCT ஆகியன சுைார் 5.7 இலட்ெம் சஹக்சடர் ெரப்ெளவில் டீகம்சொெமரப் 

ெயன்ெடுத்தின. செயற்மகக்சகாள் ெடைாக்கல் ைற்றும் கண்காணிப்புமூலம் கண்டறியப்ெட்டசொது, டீகம்சொெர் 

ெயன்ெடுத்தப்ெட்ட 92% ெரப்ெளவு களத்திலிருந்த மவக்சகால் எரிக்கப்ெடாைலிருந்தது. 

9. “Unite for Universal Hand Hygiene” என்ெது கீழ்க்காணும் எந்தச் ெர்வசதெ நாளுக்கானக் கருப்சொருளாகும்? 
அ. உலகளாவிய ணக கழுவுதல் நாள்  

ஆ. உலகளாவிய சுகாதார நாள் 

இ. உலகளாவிய COVID பவளிப்பட்ட நாள் 

ஈ. உலகளாவிய ைாதவிடாய் சுகாதார நாள் 

✓ உலகம் முழுவதும் அக்.15 அன்று உலகளாவிய மக கழுவும் நாளாகக் குறிக்கப்ெடுகிறது. சநாய்கமளத் தடுப்ெதற்கு 

ெயனுள்ள ைற்றும் ைலிவான வழியாக சொப்புசகாண்டு மககழுவுவதன் முக்கியத்துவம் ெற்றிய விழிப்புணர்மவயும் 

புரிதமலயும் அதிகரிப்ெமத இது சநாக்கைாகக் சகாண்டுள்ளது. “Unite for Universal Hand Hygiene” என்ெது இந்த 

ஆண்டு (2022) வரும் உலகளாவிய மககழுவும் நாளுக்கானக் கருப்சொருளாகும். உலகளாவிய மககழுவும் 

கூட்டாண்மைமூலம் இந்த நாள் நிறுவப்ெட்டது. 

10. ‘சவளாண் ஸ்டார்ட்அப் ைாநாட்மட’ நடத்தும் ைாநிலம்/யூடி எது? 
அ. கா்நாடகா 

ஆ. புது தில்லி  

இ. ஆந்திர பிரததசை் 

ஈ. உத்தர பிரததசை் 

✓ புது தில்லியில் நமடசெற்ற சவளாண் ஸ்டார்ட்அப் ைாநாட்டில் நடுவண் அமைச்ெர் நசரந்திர சிங் சதாைர் ெல்சவறு 

முமனவுகமள அறிவித்தார். வணிகையைாக்கல் ைற்றும் புதுமைகமள ைக்கள்ையப்ெடுத்துவதற்காக சவளாண் 

துமறயில் ெணியாற்றும் துளிர் நிறுவல்களுக்சகன `500 சகாடி ைதிப்பிலான முடுக்கி திட்டம் உருவாக்கப்ெடும் 

என அவர் அப்சொது அறிவித்தார். சவளாண் துளிர் நிறுவல்களுக்கு ஆதரவளிப்ெதற்காக சவளாண் அமைச்ெகத்தின் 

கீழ் ஒரு வமலயமைப்பு நிறுவப்ெடும் என்றும், ஒட்டுசைாத்த திட்டமிடலுக்காக சவளாண் அமைச்ெர் தமலமையில் 

ஒரு வழிகாட்டுதல் குழு அமைக்கப்ெடும் என்றும் அவர் அறிவித்தார். 
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செய்தித்தாள் நடப்பு நிகழ்வுகள்  

1. 10% இடஒதுக்கீடு செல்லும் 

சொருளாதாரத்தில் நலிவமடந்த சொதுப்பிரிவினருக்கு (EWS) கல்வி, அரசு சவமலவாய்ப்புகளில் வழங்கப்ெடும் 10% 

இடஒதுக்கீடு செல்லுெடியாகும் என உச்ெநீதிைன்ற அரசியல் ொென அைர்வு தீர்ப்ெளித்தது. அைர்வில் இடம்செற்றிருந்த 

ஐந்து நீதிெதிகளில் மூன்று செர் 10% இடஒதுக்கீடு செல்லும் என்றும், ைற்ற இருவர் இடஒதுக்கீட்டுக்கு எதிராகவும் 

தீர்ப்ெளித்தனர். சொருளாதாரத்தில் நலிவமடந்த சொதுப்பிரிவினருக்கு அரசுக் கல்வி நிறுவனங்களிலும், அரசு 

சவமலவாய்ப்புகளிலும் 10% இடஒதுக்கீடு வழங்கும் சநாக்கில் 103ஆவது அரெமைப்புச் ெட்டத் திருத்தத்மத ைத்திய 

அரசு 2019-ஆம் ஆண்டில் இயற்றியது. அதன் காரணைாக ஒட்டுசைாத்த இடஒதுக்கீடு 50 ெதவீதத்மதக் கடந்தது. 

இது இந்திரா ெகானி வழக்கில் (ைண்டல் வழக்கு) உச்ெநீதிைன்றம் பிறப்பித்த ஆமணமய மீறும் வமகயில் 

உள்ளதால், நடுவணரசின் நடவடிக்மகக்கு எதிராகப் ெல்சவறு தரப்பினர் ொர்பில் ைாநில உயர்நீதிைன்றங்களிலும், 

உச்ெநீதிைன்றத்திலும் சைாத்தம் 40 ைனுக்கள் தாக்கல் செய்யப்ெட்டன. 

நடுவணரசின் சகாரிக்மகமய ஏற்று அந்த ைனுக்கள் அமனத்தும் உச்ெநீதிைன்றத்துக்கு ைாற்றப்ெட்டன. ெமூக-

கல்வி ரீதியில் பின்தங்கியுள்சளாருக்கு ைட்டுசை இடஒதுக்கீடு வழங்கப்ெட சவண்டுசைன அரெமைப்புச் ெட்டத்தில் 

குறிப்பிடப்ெட்டுள்ள நிமலயில், சொருளாதாரச் சூழமல அடிப்ெமடயாகக் சகாண்டு 10 ெதவீத இடஒதுக்கீடு 

வழங்குவதற்கு ைனுக்களில் எதிர்ப்பு சதரிவிக்கப்ெட்டிருந்தது. 

அந்த ைனுக்கமள தமலமை நீதிெதி யு யு லலித் தமலமையிலான 5 நீதிெதிகமளக் சகாண்ட அரசியல் ொென 

அைர்வு செப்.13ஆம் சததி முதல் விொரித்தது. விொரமண நிமறவமடந்த நிமலயில், தீர்ப்பு செப்டம்ெர்.27-ஆம் சததி 

ஒத்திமவக்கப்ெட்டிருந்தது. 

இடஒதுக்கீடு செல்லும்: வழக்கின் தீர்ப்மெ நீதிெதிகள் வழங்கினர். அரசியல் ொென அைர்வில் இடம்செற்றிருந்த 

நீதிெதிகள் திசனஷ் ைசகஸ்வரி, செலா எம் திரிசவதி, சஜ பி ெர்திவாலா ஆகிசயார் EWS பிரிவினருக்கான 10% 

இடஒதுக்கீடு செல்லும் எனத் தீைப்ெளித்தனர். 

அசதசவமளயில், தமலமை நீதிெதி யு யு லலித், நீதிெதி எஸ் ரவீந்திர ெட் ஆகிசயார் 10 ெதவீத இடஒதுக்கீடானது 

அரெமைப்புச் ெட்டத்தின் அடிப்ெமடக் சகாள்மககளுக்கு எதிராக உள்ளது எனத் தீர்ப்ெளித்தனர். சைாத்தமுள்ள 5 

நீதிெதிகளில் 3 செர் இடஒதுக்கீட்டுக்கு ஆதரவாகத் தீர்ப்ெளித்ததால், இடபிள்யுஎஸ் பிரிவினருக்கான இடஒதுக்கீடு 

உச்ெநீதிைன்றத்தின் ஆதரமவப் செற்றுள்ளது. 

 

2. சொதுத்துமற வங்கிகளின் நிகர லாெம் `40,991 சகாடி: நடுவண் நிதியமைச்ெர் 

இந்த நிதியாண்டின் முதல் அமரயாண்டில் சொதுத்துமற வங்கிகளின் நிகர லாெம் `40,991 சகாடியாக அதிகரித்து 

உள்ளது என்று நடுவண் நிதியமைச்ெர் நிர்ைலா சீதாராைன் சதரிவித்துள்ளார். இந்த நிதியாண்டின் இரண்டாவது 

காலாண்டில் அமனத்து சொதுத்துமற வங்கிகளின் நிகர லாெம் 50% உயர்ந்து `25,685 சகாடியாக உள்ளது. 

இந்த நிதியாண்டின் முதல் அமரயாண்டில், அந்த வங்கிகளின் நிகர லாெம் 31.6% உயர்ந்து `40,991 சகாடிமய 

எட்டியுள்ளது. கடந்த நிதியாண்டின் இரண்டாம் காலாண்டுடன் ஒப்பிடுமகயில், இந்த நிதியாண்டின் இரண்டாம் 

காலாண்டில் ொரத வங்கியின் லாெம் 74% உயர்ந்து `13,265 சகாடியாக உள்ளது. 

கனரா வங்கியின் லாெம் 89% உயர்ந்து `2,525 சகாடியாகவும், யூசகா வங்கியின் லாெம் 145% உயர்ந்து ரூ.504 

சகாடியாகவும் உள்ளது. ெசராடா வங்கியின் லாெம் 58.7% உயர்ந்து `3,312.42 சகாடிமய எட்டியுள்ளது என்று 

சதரிவித்துள்ளார். 
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3. ஜி-20 ைாநாட்டின் இந்திய தமலமைக்கான இலச்சிமன, கருப்சொருள் ைற்றும் இமணயதளம் சவளியிடப்ெட்டது 

ஜி-20 ைாநாட்டின் இந்திய தமலமைக்கான இலச்சிமன, கருப்சொருள் ைற்றும் இமணயதளத்மத இந்தியப்பிரதைர் 

நசரந்திர சைாடி சவளியிட்டார். இலச்சிமன ைற்றும் கருப்சொருளின் விளக்கம் இந்திய சதசியக்சகாடியில் இடம் 

செற்றுள்ள நிறங்களான ஆரஞ்சு, சவள்மள, ெச்மெ ைற்றும் நீல நிறங்களிலிருந்து ஜி-20 இலச்சிமன 

வமரயப்ெட்டுள்ளது. இந்தியாவின் சதசிய ைலரான தாைமரயுடன் கூடிய புவிச்சின்னம் ெவால்களுக்கு 

இமடசயயான வளர்ச்சிமயப் பிரதிெலிக்கிறது. இயற்மகயுடன் நல்லிணக்கத்துடன் வாழ்வதற்கான இந்தியாவின் 

புவி ொர்ந்த அணுகுமுமறமய பூமிச் சின்னம் பிரதிெலிக்கிறது. ஜி-20 இலச்சிமனக்கு கீசழ எழுதப்ெட்டுள்ள “ொரத்” 

என்ற சொல் சதவநாகிரி முமறயில் இடம்செற்றுள்ளது. 

இந்தியாவின் ஜி-20 தமலமைத்துவத்திற்கான கருப்சொருள் – வசுமதவக் குடும்ெகம் அல்லது ஒரு பூமி, ஒரு 

குடும்ெம், ஒரு எதிர்காலம் – என்ெது ைகா உெநிஷத்தின் ெழமையான ெைற்கிருத உமரயிலிருந்து எடுக்கப்ெட்டது. 

ஜி-20 இமணயதளம் இந்தியாவின் ஜி-20 தமலமைத்துவத்திற்கான இமணயதளைான www.g20.in பிரதைரால் 

சதாடங்கிமவக்கப்ெட்டது. டிெம்ெர் 1, 2022 அன்று ஜி-20 தமலமைத்துவதற்திற்கான இமணயதளம் www.g20.org 

என்று ைாறியுள்ளது. இதில் ஜி-20 குறித்த தகவல்கள், ெரக்குப் சொக்குவரத்து ஏற்ொடுகள் ெற்றிய தகவல்களும் இடம் 

செறும். ஜி-20 செயலி இமணயதளத்துடன் ‘ஜி-20 இந்தியா’ என்ற திறன்செசி செயலியும் சவளியிடப்ெட்டது. 
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