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1. உலக வங்கியின் இந்திய வளர்ச்சிக் கணிப்பு அறிக்ககயின்படி, 2022–23க்கான இந்தியாவின் GDP வளர்ச்சி 

சதவீதம் என்ன? 
அ. 8.1% 

ஆ. 7.5% 

இ. 7.2% 

ஈ. 6.9%  

✓ இந்தியாவின் நடப்பு நிதியாண்டுக்கான ம ாத்த உள்நாட்டு உற்பத்தி (GDP) வளர்ச்சி கணிப்கப 6.9 சதவீத ாக 

உலக வங்கி உயர்த்தியுள்ளது. 2023–24 நிதியாண்டில் மபாருளாதாரம் சற்றுக் குகைந்த வீதத்தில் 6.6 சதவீத ாக 

வளரும் என்று உலக வங்கியின் இந்திய வளர்ச்சிக் கணிப்பு அறிக்கக மதரிவித்துள்ளது. 

2. 2022 டிசம்பரில் நடந்த பணவியல் மகாள்ககக் குழுக் கூட்டத்திற்குப் பிைகு, மரப்பபா விகிதம் என்ன? 
அ. 5.9% 

ஆ. 6.25%  

இ. 6.50% 

ஈ. 6.75% 

✓ இந்திய ரிசர்வ் வங்கியானது (RBI) மரப்பபா விகிதத்கத 35 காசுகள் அதிகரித்து 6.25 சதவீத ாக உயர்த்த முடிவு 

மசய்துள்ளது. இதகனயடுத்து நிகலயான கவப்புத்மதாகக வசதி வீதம் 6 சதவீத ாக இருக்கும். வங்கிகளுக்கு 

இகடயிலான தினசரி வணிகத்தின்பபாது, சந்கதயில் ஏற்படும் ஏற்ை இைக்கங்ககள சரிமசய்வதற்காக அறிமுகப் 

படுத்தப்பட்ட  ார்ஜினல் ஸ்டாண்டிங் ஃமபசிலிட்டி எனப்படும் MSF வீதம் 6.50 சதவீத ாக இருக்கும். இந்த நிதி 

ஆண்டில்  த்திய வங்கியின் ஐந்தாவது வட்டி விகித உயர்வு இதுவாகும். 

3. அண்க யில் வங்கக்கடலில் உருவாகி, மதன்  ாநிலங்களின் ககரகயக் கடக்கவுள்ள புயல் எது? 
அ. மாண்டஸ்  

ஆ. அஸானி  

இ. சித்ராங் 

ஈ. மமாக்கா 

✓ மசன்கனக்கு மதன்கிழக்பக 620 கிபலா மீட்டர் மதாகலவில் மதன்ப ற்கு வங்கக்கடலில்  ாண்டூஸ் புயல் க யம் 

மகாண்டுள்ளது. இந்தப் புயல் புதுச்பசரி  ற்றும் ஸ்ரீஹரிபகாட்டா இகடபய வட தமிழ்நாடு, புதுச்பசரி  ற்றும் ஆந்திர 

பிரபதசத்தில் ககரகயக் கடக்க வாய்ப்புள்ளது. இதன் தாக்கத்தால், தமிழ்நாடு, புதுச்பசரி  ற்றும் ஆந்திர பிரபதசத்தின் 

கடபலாரப் பகுதிகளில் இரண்டு நாட்களுக்கு மிகக்கன கழ மபய்யும். கடபலார ஆந்திர பிரபதசம், தமிழ்நாடு  ற்றும் 

புதுச்பசரிக்கு ஏற்மகனபவ, ‘மரட் அலர்ட்’ விடுக்கப்பட்டுள்ளது. 

4. அண்க யில் கால ான Y K அலக் என்பார் ஒரு_____? 
அ. ப ாருளாதார நி ுணா்  

ஆ. விளளயாட்டு வீரா் 

இ. பதாழிலதி ா் 

ஈ. அறிவியலாளா் 
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✓ மூத்த மபாருளாதார நிபுணரும், முன்னாள் நடுவண் அக ச்சரு ான பயாகிந்தர் K அலக், அண்மையில் தனது 

83ஆவது வயதில் கால ானார். அவர் 1996–98 காலகட்டத்தில், திட்டமிடல்  ற்றும் திட்ட அ லாக்கம், அறிவியல் 

 ற்றும் மதாழினுட்பம்  ற்றும் எரிசக்தித்துகை நடுவணக ச்சராக இருந்தார். தில்லி ஜவஹர்லால் பநரு பல்ககலக் 

கழகத்தில் துகணபவந்தராகவும் பணியாற்றியுள்ளார். 

5. ‘12ஆவது உலக ஹிந்தி  ாநாட்கட’ நடத்தும் நாடு எது? 

அ. இந்தியா 

ஆ. இலங்ளக 

இ. தாய்லாந்து 

ஈ. ஃபிஜி  

✓ ‘12ஆவது உலக ஹிந்தி  ாநாடு’ 2023 பிப்ரவரியில் பிஜியில் பிஜி அரசாங்கத்துடன் இகணந்து இந்திய மவளியுைவு 

அக ச்சகத்தால் ஏற்பாடு மசய்யப்பட்டுள்ளது. இந்திய மவளியுைவு அக ச்சகத்தின் கூற்றுப்படி, இந்த  ாநாட்டிற்கான 

முதன்க  கருப்மபாருள், “Hindi: From Traditional Knowledge to Artificial Intelligence” என்பதாகும். இதுவகர 

பதிமனாரு உலக ஹிந்தி  ாநாடுகள் பல்பவறு நாடுகளில் நடத்தப்பட்டுள்ளன. 

6. 2022 – ததசிய மின்னாளுமை  ாநாட்கட நடத்துகிை  ாநிலம் / யூனியன் பிரபதசம் எது? 
அ. கா்நாடகா 

ஆ. மகாராஷ்டிரா 

இ. அஸ்ஸாம் 

ஈ. ஜம்மு–காஷ்மீா்  

✓ நிர்வாகச் சீர்திருத்தங்கள்  ற்றும் மபாது க்கள் குகைதீர் துகையும் மின்னணுவியல்  ற்றும் தகவல் மதாழில்நுட்ப 

அக ச்சகமும் ஜம்மு  ற்றும் காஷ்மீரின் கத்ராவில் 25ஆவது பதசிய மின்னாளுகக  ாநாட்கட (NCeG) நடத்த 

உள்ளன. இந்த  ாநாட்டின் கருப்மபாருள், “Bringing Citizens, Industry and Government closer” என்பதாகும். பதசிய 

மின்னாளுகக விருதுகள் அகனத்தும் NAeG திட்டம் – 2022இன் ஐந்து வகககளின்கீழ் வழங்கப்படும். 

7. அண்க யில் கண்டறியப்பட்ட, ‘Lophopetalum tanahgambut’ என்பது சார்ந்த இனம் எது? 
அ. மரம்  

ஆ. மீன் 

இ. பூஞ்ளச 

ஈ. சிலந்தி 

✓ Lophopetalum tanahgambut என்பது தனிச்சார்பற்ை குடும்ப ான Celastraceaeஇல் உள்ள Lophopetalum இனத்கதச் 

சார்ந்த புதிதாக அகடயாளம் காணப்பட்ட  ர இன ாகும். 40 மீ உயரம் வகர வளரும் இம் ரத்தின் தண்டு விட்டம் 

1.05 மீட்டர் வகர இருக்கும். இந்பதாபனசியாவின் சு த்ரா தீவின் பசற்றுச் சதுப்பு நிலக் காடுகளில்  ட்டுப  இந்தப் 

புதிய இனங்கள் காணப்படுகின்ைன. 

8. காசிம்–பஜா ார்ட் படாகாபயவ் என்பவர் கீழ்க்ைாணும் எந்த நாட்டின் அதிபராக பதர்ந்மதடுக்கப்பட்டார்? 
அ. ஈரான்  ஆ. இஸ்மரல் 

 

இ. கஜகஸ்தான்  ஈ. துருக்கி 
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✓ கஜகஸ்தான் அதிபர் பதர்தலில் 81.3% வாக்குககளப் மபற்று Kassym–Jomart Tokayev இரண்டாவது முகையாக 

அதிபராகப் பதவிபயற்றுள்ளார். படாகாபயவ், 2019இல் தனது முதல் பதர்தலில் தனது முன்பனாடி நர்சுல்தான் 

நசர்பபயவின் ஆதரவுடன் மவற்றி மபற்ைார். நசர்பபயவ் கசக் ம ாழியில் ‘எல்பாஸி’ (பதசத்தின் தகலவர்) என்ை 

பட்டத்கதத் தக்ககவத்துக்மகாண்டார். 

9. 2021–22க்கான ‘பதசிய ஸ்வச் வித்யாலயா புரஸ்காகர’ வழங்குகிை நடுவண் அக ச்சகம் எது? 

அ. ஜல் சக்தி அளமச்சகம் 

ஆ. கல்வி அளமச்சகம்  

இ. இளளமயாா் விவகாரங்கள் மற்றும் விளளயாட்டு அளமச்சகம் 

ஈ. ப ண்கள் மற்றும் குழந்ளதகள் மமம் ாட்டு அளமச்சகம் 

✓ 2021–22 கல்வியாண்டுக்கான ஸ்வச் வித்யாலயா புரஸ்காகர நாடு முழுவதுமிருந்து 39 பள்ளிகள் மபற்றுள்ளதாக 

கல்வி அக ச்சகம் அறிவித்துள்ளது. 8.23 லட்சம் பதிவுகளில், 28 அரசு  ற்றும் உதவி மபறும் நிறுவனங்கள்  ற்றும் 

11 தனியார் பள்ளிகள் பதர்வுமசய்யப்பட்டன. ஆறு பரந்த அளவுபகால்களின் அடிப்பகடயில் விருதுக்கான பள்ளிகள் 

 திப்பீடு மசய்யப்படுகின்ைன. அகவ COVID–19 (தயார்நிகல  ற்றும் பதிலளிப்பு நிகல), பசாப்பினால் கககழுவுதல், 

கழிப்பகைகள், மசயல்பாடு  ற்றும் பரா ரிப்பு, நடத்கத  ாற்ைம்  ற்றும் தண்ணீர் ஆகியனவாகும். 

10. ஜவஹர்லால் பநரு துகைமுக ஆகணயம் (JNPA) அக ந்துள்ள  ாநிலம்/யூனியன் பிரபதசம் எது? 
அ. தமிழ்நாடு 

ஆ. மகாராஷ்டிரா  

இ. மகரளா 

ஈ. கா்நாடகா 

✓ மும்கபயில் உள்ள ஜவஹர்லால் பநரு துகைமுக ஆகணய ானது இந்திய மதாழில்நுட்ப நிறுவனம் – ம ட்ராஸ் 

உடன் இகணந்து, மதாடர்ச்சியான கடல் நீர் தர கண்காணிப்பு நிகலயத்கத (Continuous Marine Water Quality 

Monitoring Station) உருவாக்கியது. மதாடர்ச்சியான கடல் நீர்தர கண்காணிப்பு அக ப்பும் மின்சார கண்காணிப்பு 

வாகனமும் துகைமுகப் பகுதியில் கடல்நீர்  ற்றும் காற்றின் தரத்கத நிர்வகிக்க உதவும். மின்சாரத்தில் இயங்கும் 

ஒரு சுற்றுச்சூழல் கண்காணிப்பு வாகனமும் (EV) துகைமுகத்தில் அறிமுகப்படுத்தப்பட்டுள்ளது. 

 

சசய்தித்தாள் நடப்பு நிகழ்வுகள்  

1. 9ஆவது உலக ஆயுர்பவத  ாநாடு  ற்றும் ஆபராக்யா கண்காட்சி - 2022 பகாவாவில் மதாடங்கியது. 

9ஆவது உலக ஆயுர்பவத  ாநாடானது பகாவாவின் பனாஜியில் நடுவண் சுற்றுலா  ற்றும் கப்பல் பபாக்குவரத்து, 

துகைமுகங்கள்  ற்றும் நீர்வழிப்பாகதகள் துகை இகணயக ச்சர் ஸ்ரீபத் நாயக் முன்னிகலயில் மதாடங்கியது. 

9ஆவது உலக ஆயுர்பவத  ாநாடு, உலகளவில் ஆயுஷ்  ருத்துவ முகைகளின் மசயல்திைன்  ற்றும் வலிக கய 

மவளிப்படுத்துவகத பநாக்க ாகக் மகாண்டுள்ளது. 

 

2. தமிழ்நாடு காலநிகல  ாற்ை இயக்கம்; முதல்வர் மு க ஸ்டாலின் இன்று மதாடக்கி கவக்கிைார். 

தமிழ்நாட்டில் காலநிகல  ாற்ைத்கத கண்காணிக்கும் வககயில், அதற்மகன தனி இயக்கம் உருவாக்கப்படுகிைது. 

இந்த இயக்கத்கத முதல்வர் மு க ஸ்டாலின் மசன்கனயில் மதாடக்கி கவக்கிைார்.  ாவட்ட அளவிலான காலநிகல 

 ாற்ை இயக்கங்களுக்கு  ாவட்ட ஆட்சியர் தகலவராக இருப்பார்.  ாவட்ட காலநிகல அதிகாரியாக  ாவட்ட வன 
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அலுவலர் இருப்பார்.  ாவட்டங்களில் ப ற்மகாள்ளப்படும் ஒவ்மவாரு திட்டப்பணியிலும், காலநிகல  ாற்ைத்தால் 

பாதிப்பு ஏபதனும் உள்ளதா என  ாவட்ட இயக்கம் ஆராய பவண்டும். 

காற்ைாகல, சூரியமவாளி மின்சாரம், மின்வாகனம்பபான்ை சுற்றுச்சூழலுக்குகந்த மதாழினுட்பங்ககள ஊக்குவிக்க 

பவண்டும்.  ாவட்ட அளவில் காலநிகல ாற்ை தணிப்பு திட்டங்ககள உருவாக்குவபத காலநிகல  ாற்ை 

இயக்கத்தின் குறிக்பகாள்களாகும்.  ாநில அளவிலான இயக்கத்துக்கு முதலக ச்சர் தகலவராக இருப்பார். 

 

3. சர்வபதச தகவல் மதாழில்நுட்பக் கருத்தரங்கம். 

இந்தியாவில் முதல்முகையாக மசன்கனயில் மதாழில்நுட்பம், மதாழில்முகனவு, திைன் ச ர்பிப்பு-Umagine  ாநாடு 

என்னும் தகலப்பில் சர்வபதச கருத்தரங்கம் நகடமபறுகிைது. இதில் பல்பவறு நாடுகளிலிருந்து 250 மதாழில்நுட்ப 

வல்லுநர்கள் உள்பட 10,000 பபர் கலந்துமகாள்கின்ைனர். இதில் மதாழில்நுட்பங்கள் குறித்து தகவல் மதாழில்நுட்ப 

வல்லுநர்களின் ஆய்வுக்கட்டுகரகள் ச ர்ப்பிக்கப்பட்டு அதன்மீது விவாதங்கள் நடத்தப்படும். இக்கருத்தரங்கத்கத 

நடத்துவது மதாடர்பாக பிரான்ஸ் நாட்டுடன் தமிழ்நாடு அரசு ஒப்பந்தம் மசய்துள்ளது. 
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