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1. இந்தியாவுடனான தடடயற்ற வர்த்தக ஒப்பந்தத்டத அண்டையில் நிடறவவற்றியுள்ள நாடு எது? 
அ. இலங்கை 

ஆ. ஆஸ்திரேலியா  

இ. பிோன்ஸ் 

ஈ. ஜொ்மனி 

✓ இந்தியாவுடனான தடடயற்ற வர்த்தக ஒப்பந்தத்டத ஆஸ்திவேலிய நாடாளுைன்றம் நிடறவவற்றியுள்ளதாக பிேதைர் 

அந்வதானி அல்பானீஸ் அறிவித்துள்ளார். இந்தத் தடடயற்ற வர்த்தக ஒப்பந்தம் நடடமுடறப்படுத்தப்பட்டவுடன், 

ஜவுளித்துடற, வதால், அடறகலன்கள், நடககள் ைற்றும் இயந்திேங்கள் உட்பட இந்தியாவின் 6,000 துடறகளுக்கு 

ஆஸ்திவேலிய சந்டதயில் வரியில்லா அணுகடல வழங்கும். முதல் நாளன்று சுைார் 96.4 சதவீத ஏற்றுைதிகளுக்கு 

வரிவயதும் விதிக்காைல் ஆஸ்திவேலிய இந்த ஒப்பந்தத்டதச் சசயல்படுத்தியது.  

2. கீழ்க்காணும் எந்த ைாநிலத்தின் முதல் பல்லுயிர் பாேம்பரிய தளைாக, ‘அரிட்டாபட்டி’ அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது? 
அ. தமிழ்நாடு  

ஆ. ரைேளா 

இ. ஜதலுங்ைானா 

ஈ. ஒடிஸா 

✓ சீர்மேவும் தமிழ்நாட்டின் ைதுடே ைாவட்டத்தில் உள்ள அரிட்டாபட்டி கிோைம் தமிழ்நாட்டின் முதல் பல்லுயிர் பாேம்பரிய 

தளைாக அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. பல்வவறு வடகயான வல்லூறுகள், கழுகுகள் உட்பட சுைார் 250 பறடவயினங்கள் 

அங்கு காணப்படுவதால் அது வளைான உயிரியல் ைற்றும் வேலாற்று முக்கியத்துவம் வாய்ந்த பாேம்பரிய தளைாக 

கருதப்படுகிறது. இது எறும்புண்ணி, ைடலப்பாம்பு ைற்றும் வதவாங்குவபான்ற வனவுயிரிகடளயும் சகாண்டுள்ளது. 

இந்த அறிவிப்பு, ‘உயிரியல் பன்முகத்தன்டை சட்டம், 2002’இன்கீழ் வருகிறது. 

3. சமீப சசய்திகளில் இடம்சபற்ற அேசியலடைப்பின் 324ஆவது பிரிவு, எந்தப் பதவி நியைனத்துடன் சதாடர்பானது? 
அ. குடியேசுத்தகலவா் 

ஆ. ஆளுநா் 

இ. ரதா்தல் ஆகையா்  

ஈ. உச்சநீதிமன்ற தகலகம நீதியேசா் 

✓ வதர்தல் ஆடணயர்கள் ைற்றும் தடலடைத் வதர்தல் ஆடணயர்களின் நியைனங்கடளக் கட்டுப்படுத்தும் சட்டம் 

இல்லாதது கவடலயளிக்கும் வபாக்கு என உச்சநீதிைன்றம் குறிப்பிட்டுள்ளது. வதர்தல் ஆடணயர்கள் நியைம்பற்றி 

வபசும் அேசியலடைப்பின் 324ஆவது பிரிடவச் சுட்டிக்காட்டிய உச்சநீதிைன்றம், அத்தடகய நியைனங்களுக்கான 

வழிமுடறடய அது வழங்கவில்டல என்று கூறியது. கடந்த 2004ஆம் ஆண்டு முதல், எந்தத் தடலடைத் வதர்தல் 

ஆடணயரும் 6 ஆண்டுகால பதவிடய நிடறவு சசய்ததில்டல. 

4. அண்டைய OECD அறிக்டகயின்படி, நிதியாண்டு 2022–23–க்கான இந்தியாவின் GDP முன்கணிப்பு என்ன? 
அ. 6.1% 

ஆ. 6.6%  

இ. 7.2% 

ஈ. 7.5% 
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✓ சபாருளியல் கூட்டுறவு ைற்றும் வளர்ச்சிக்கான அடைப்பானது (OECD) நிதியாண்டு 2022–23க்கான இந்தியாவின் 

சைாத்த உள்நாட்டு வளர்ச்சிக் கணிப்டப 6.9 சதவீதத்திலிருந்து 6.6 சதவீதைாகக் குடறத்துள்ளது. அதீத நடுத்தே 

கால உலகளாவிய நிச்சயைற்ற தன்டை ைற்றும் உள்நாட்டுப் சபாருளாதாே நடவடிக்டககளின் வவகக்குடறவு 

ஆகியடவ இதற்கான காேணங்களாகத் சதரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. குடறந்துவரும் உலகளாவிய வதடவ, பணவியல் 

சகாள்டகயின் கடுடை ஆகியடவ இருந்தவபாதிலும், 2022–23 நிதியாண்டில் G20இல் இந்தியா இேண்டாவது 

வவகைாக வளரும் சபாருளாதாேைாக இருக்கும். 

5. உலகளாவிய குறியீடுகளில் இந்தியாவின் தேவரிடச சரிவு குறித்து ஒரு திட்டமிடும் அறிக்டகடய சவளியிட்ட 

நிறுவனம் எது? 

அ. NITI ஆரயாை் 

ஆ. பிேதமருை்ைான ஜபாருளாதாே ஆரலாசகனை் குழு  

இ. ஜபாருளாதாே விவைாேங்ைள் துகற 

ஈ. நிா்வாைச் சீா்திருத்தங்ைள் மற்றும் ஜபாதுமை்ைள் குகறதீா்ப்புத் துகற 

✓ பிேதைருக்கான சபாருளாதாே ஆவலாசடனக் குழு, “உலகளாவிய கருத்துக் குறியீடுகளில் இந்தியா ஏன் வைாசைாக 

சசயல்படுகிறது: 3 கருத்து அடிப்படடயிலான குறியீடுகளின் ஆய்வு” என்ற தடலப்பில் ஒரு திட்டமிடும் கட்டுடேடய 

சவளியிட்டுள்ளது. குறியீடுகளில் பயன்படுத்தப்படும் முடறயிலுள்ள சிக்கல்களின் காேணைாக பல உலகளாவிய 

குறியீடுகளில் இந்தியாவின் தேவரிடச சரிந்துள்ளதாக அது கூறுகிறது. உலகளாவிய சுதந்திேக் குறியீடு, V–DEM 

குறியீடுகள் ைற்றும் EIU ஜனநாயகக் குறியீடு முதலான 3 குறியீடுகடள இது பகுப்பாய்வு சசய்துள்ளது. 

6. பாம்புக்கடிபற்றிய ஓர் அண்டைய உலகளாவிய ஆய்வின்படி, பாம்புக்கடியால் இறந்தவர்களின் எண்ணிக்டக 

கீழ்க்காணும் எந்த நாட்டில் அதிகைாகப் பதிவாகியுள்ளது? 
அ. ைானா 

ஆ. இலங்கை 

இ. இந்தியா  

ஈ. எைிப்து 

✓ கடந்த 2019ஆம் ஆண்டில் பாம்புக்கடியால் உலகம் முழுவதும் 63,000–க்கும் அதிகைாவனார் இறந்துள்ளனர் என்று 

ஒரு புதிய உலகளாவிய ஆய்வு கண்டறிந்துள்ளது. இந்த எண்ணிக்ககயில் கிட்டத்தட்ட 51,000–க்கும் வைற்பட்டது 

இந்தியாவில் பதிவாகியுள்ளது. ‘Global Burden of Disease’ஆல் இயற்றப்பட்ட இந்த ஆய்வில், பாம்புக்கடி நஞ்சு என்பது 

மிகவும் ஆபத்தான புறக்கணிக்கப்பட்ட சவப்பைண்டல வநாய் ஆகும். 

7. 2022ஆம் ஆண்டில், ‘வதசிய பழங்குடியினர் நடன விழா’கை நடத்தும் ைாநிலம் எது? 
அ. மத்திய பிேரதசம் 

ஆ. அருைாச்சல பிேரதசம் 

இ. சத்தீஸ்ைா்  

ஈ. ொா்ைை்ட் 

✓ சத்தீஸ்கர் ோநிலத்தின் இோய்ப்பூரில், ‘வதசிய பழங்குடியினர் நடன விழா’ அண்டையில் நடத்தப்பட்டது. இந்தத் 

திருவிழாவில் சுைார் 1 இலட்சம் வபர் கலந்துசகாண்டனர். இந்தியா முழுவதிலுமிருந்தும் சைாசாம்பிக், ைங்வகாலியா, 

வடாங்கா, ேஷ்யா, இந்வதாவனசியா, ைாலத்தீவுகள், சசர்பியா, நியூசிலாந்து ைற்றும் எகிப்துவபான்ற நாடுகளிலிருந்தும் 

சுைார் 1,500 நடனக்கடலஞர்கள் இவ்விழாவில் பங்வகற்றனர். 
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8. உணவு ைற்றும் உழவின் நிடல குறித்த அறிக்டகடய சவளியிடுகிற நிறுவனம் எது? 
அ. UNEP 

ஆ. UNFCCC 

இ. FAO  

ஈ. உலை ஜபாருளாதாே மன்றம் 

✓ “உணவு ைற்றும் உழவின் நிடல” என்பது ஐக்கிய நாடுகளின் உணவு ைற்றும் உழவு அடைப்பின்மூலம் ஒவ்வவார் 

ஆண்டும் தயாரிக்கப்படும் முதன்டை அறிக்டககளுள் ஒன்றாகும். அவ்வறிக்டகயின் 2022ஆம் ஆண்டுக்கானப் 

பதிப்பு, நிடலயான வளர்ச்சி இலக்குகடள (SDG) அடடவதற்கு நைது வவளாண் உணவு முடறகளில் தானியங்கு 

முடறடை எவ்வாறு பங்களிக்கும் என்படதக் கூறுகிறது. நன்டைகடள அதிகப்படுத்துவது ைற்றும் அபாயங்கடளக் 

குடறப்பது எப்படி? என்பது குறித்து சகாள்டக வகுப்பாளர்களுக்கு இது பரிந்துடேகடளயும் வழங்குகிறது. 

9. ‘புஷ்கர் வைளா’ என்பது இந்தியாவின் எந்த ைாநிலத்தில் நடடசபறும் ஒரு கலாச்சாேம் சார்ந்த கண்காட்சியாகும்? 

அ. இோெஸ்தான்  

ஆ. பஞ்சாப் 

இ. அஸ்ஸாம் 

ஈ. ரைாவா 

✓ ‘புஷ்கர்’ என்பது இோஜஸ்தான் ைாநிலத்தின் மிகவும் ஈர்க்கத்தகும் சுற்றுலாத் தலங்களுள் ஒன்றாகும். இங்கு 

கலாச்சாே நிகழ்வுகள், இயற்டக நடடகள், ைணற்கடல திருவிழா, காத்தாடி திருவிழா, ஆண்டுவதாறும் ஐந்து நாள் 

நடடசபறும் ஒட்டகம் ைற்றும் கால்நடட கண்காட்சி ஆகியடவ அக்வடாபர் ைற்றும் நவம்பர் ைாதங்களுக்கு 

இடடயில் நடடசபறும். சஜய்ப்பூரில், ‘புஷ்கர் வைளா’ கண்காட்சிடய இோஜஸ்தான் ைாநில முதலடைச்சர் அவசாக் 

சகலாட் சதாடக்கிடவத்தார். இந்த ஆண்டு, வதால் கழடல வநாய் பேவும் காேணத்தால், எட்டு நாள் நிகழ்வில் 

புகழ்சபற்ற கால்நடட கண்காட்சி இடம்சபறாது. 

10. இந்திய தனித்துவ அடடயாள ஆடணயம் (UIDAI) அறிமுகப்படுத்திய புதிய இயலியின் (chatbot) சபயர் என்ன? 
அ. UIDAI பாேத் 

ஆ. ஆதாா் மித்ோ  

இ. ஆதாா் திஷா 

ஈ. ஆதாா் பிேஷ்னா 

✓ நிர்வாகச் சீர்திருத்தங்கள் ைற்றும் சபாதுைக்கள் குடறதீர்ப்புத்துடற சவளியிட்ட, ‘குடறதீர்ப்பு குறியீட்டில்’ இந்திய 

தனித்துவ அடடயாள ஆடணயடைப்பு (UIDAI) முதலிடம் பிடித்துள்ளது. UIDAI ஆனது இத்தேவரிடசயில் சதாடர்ந்து 

மூன்றாம் ைாதைாக முதலிடத்டதப் பிடித்துள்ளது. UIDAI ஆனது ‘ஆதார் மித்ோ’ என்ற புதிய சசயற்டக நுண்ணறிவு 

/ எந்திேக்கற்றல் அடிப்படடயிலான இயலிடயயும் அறிமுகப்படுத்தியது. இப்புதிய இயலி, ஆதார் பதிவு நிடலடயச் 

சரிபார்த்தல், பதிவு டையத்தின் இருப்பிடம் அறிதல்வபான்ற வைம்படுத்தப்பட்ட அம்சங்களுடன் வருகிறது. 
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செய்தித்தாள் நடப்பு நிகழ்வுகள்  

1. ைாநிலங்களின் புதிய கடன்களுக்கு 7.68% வட்டி விகிதம் 

இந்திய ைாநில அேசுகள் ஏலத்தில் சவளியிட்ட கடன் பத்திேங்களின் சோசரி வட்டி விகிதம் அதிக ைாற்றமில்லாைல் 

7.68 சதவீதைாக இருந்தது.  

 

2. தமிழ்நாட்டின் முதல் பல்லுயிர் பாேம்பரியத் தளைானது ைதுடே அரிட்டாபட்டி 

தமிழ்நாட்டின் ைதுடே ைாவட்டத்தில், அரிட்டாபட்டி ைற்றும் மீனாட்சிபுேம் கிோைங்களிலுள்ள 193.215 செக்வடர் 

பேப்பளவிலான பகுதிடய அரிட்டாபட்டி பல்லுயிர் பாேம்பரியத் தளைாக தமிழ்நாடு அேசு அறிவித்துள்ளது. இது தமிழ் 

நாட்டின் முதல் பல்லுயிர் பாேம்பரியத் தளைாகும். 

இது குறித்து தமிழ்நாட்டு அேசு சவளியிட்டுள்ள சசய்திக்குறிப்பில், “பல்லுயிர் ைேபுத்தளங்கள் என்பது, சூழலியல் 

முக்கியத்துவம் வாய்ந்த நிலப்பேப்பு, கடவலாே ைற்றும் உள்ளூர் நீர்நிடலகள், பல்லுயிர்த்தன்டைமிக்க தாவே, 

விலங்கின சிற்றினங்களின் வாழ்விடங்கள், பரிணாை முக்கியத்துவம் வாய்ந்த சிற்றினங்களின் வாழ்விடங்கள் 

வபான்றவற்டறப் பாதுகாக்கும் வநாக்கத்திற்காக அடைக்கப்பட்டது. 

அரிட்டாபட்டி கிோைம் என்பது 7 சிறுகுன்றுகடள சதாடர்ச்சியாக சகாண்டுள்ள பகுதியாகும். இம்ைடலக்குன்றுகளின் 

தனித்துவைான நிலப்பேப்பு இப்பகுதியின் முக்கிய நீோதாேப் பகுதியாகச் சசயல்படுகிறது. 72 ஏரிகள், 200 இயற்டக 

நீரூற்று குளங்கள் ைற்றும் மூன்று தடுப்படணகள் உள்ளது. இங்குள்ள ஆடனசகாண்டான் ஏரி, பதினாறாம் 

நூற்றாண்டில் பாண்டியர்களின் ஆட்சியில் உருவாக்கப்பட்டது. 

அரிட்டாபட்டி கிோைத்தில் உள்ள ைடலப்பகுதிகளில் 250 பறடவயினங்கள் உள்ளன. இதில் லகர் இோசாளி, 

ஷாஹீன் இோசாளி, ைற்றும் இோசாளிப்பருந்து ஆகிய மூன்று முதன்டையான சகான்றுண்ணிப் பறடவயினங்கள் 

உள்ளன. எறும்புத்திண்ணிகள் (Manis crassicaudata), ைடலப்பாம்பு (Python molurus) ைற்றும் அரிய வடக 

வதவாங்கு (Loris) ஆகிய வனவுயிரிகளும் உள்ளன. இப்பகுதி பல பறடவகள் ைற்றும் விலங்குகளின் வாழ்விடைாக 

உள்ளது. 

இங்கு பல்வவறு சைண சிற்பங்கள், சைணர் படுக்டககள், தமிழ் பிோமி கல்சவட்டுகள், வட்சடழுத்து கல்சவட்டுகள், 

2200 ஆண்டுகள் படழடையான குடடவடேக் வகாவில்கள் உள்ளன. இந்த வேலாற்றுச் சின்னங்கள் இப்பகுதிக்கு 

கூடுதல் சிறப்டப அளிக்கின்றன. 
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