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1. இந்திய நீர் விளைவு உச்சிமாநாட்ளை நைத்தும் நகரம் எது? 
அ. வாரணாசி 

ஆ. புது தில்லி  

இ. பபங்களூரு 

ஈ. பெய்ப்பூா் 

✓ மத்திய ஜல் சக்தித்துளை அளமச்சர் கஜஜந்திர சிங் ஷெகாவத், புது தில்லியில் இந்திய நீர் விளைவு உச்சிமாநாட்டின் 

7ஆவது பதிப்ளப ஷ ாைக்கிளவத் ார். “Restoration and Conservation of Small Rivers in a Large Basin” என்பது இந்  

ஆண்டு நளைஷபறும் உச்சிமாநாட்டிற்கானக் கருப்ஷபாருைாகும். ‘5P–க்களை – People (மக்கள்), Policy (ஷகாள்ளக), 

Plan (வளரவு), Programme (திட்டநிரல்) மற்றும் Project (திட்ைம்) வளரபைமாக்கு ல் மற்றும் ஒருங்கிளைத் லின் 

ஜ ர்ந்ஷ டுக்கப்பட்ை அம்சங்களில் கவனம் ஷசலுத் ப்படும். 

2. கிருஷி–தீர்மான ஆ ரவு அளமப்ளப (கிருஷி–DSS) உருவாக்குவ ற்காக கீழ்க்காணும் எந் த் துளையுைன் 

ஜவைாண் அளமச்சகம் கூட்டிளைந்துள்ைது? 
அ. அறிவியல் மற்றும் பதாழில்நுட்பத் துறற 

ஆ. விண்பவளித் துறற  

இ. வணிகவியல் துறற 

ஈ. இந்திய கணினி அவசரகால பதிலளிப்புக் குழு 

✓ ஜவைாண் அளமச்சகமும் விண்ஷவளித் துளையும் ஷசயற்ளகக்ஜகாள்  ரவுகளைப் பயன்படுத்தி கிருஷி–தீர்மான 

ஆ ரவு அளமப்ளப (கிருஷி–DSS) உருவாக்குவ ற்கான ஒரு புரிந்துைர்வு ஒப்பந் த்தில் ளகஷயழுத்திட்ைன. இது 

விண்ஷவளித் துளையின், ‘RISAT–1A’ மற்றும் ‘VEDAS’ ஆகியவற்ளைப் பயன்படுத்தி ஷசயல்படும் ஒரு தீர்மான 

ஆ ரவளமப்பாகும். ஜவைாண் துளையிலுள்ை அளனவரும் ஆ ார அடிப்பளையில் தீர்மானிப்பள  ஜமம்படுத்து ற்கு 

புவிசார் ஷ ாழில்நுட்பங்கள் மற்றும் அது ஷ ாைர்புளைய  ரவுத் ைங்களை இது பயன்படுத்துகிைது. 

3. இந்திய  ளைளம நீதியரசர் D Y சந்திரசூட் அவர்கள் கீழ்க்காணும் எந்  மாநிைத்தில் பத்து மாவட்ை நீதிமன்ை 

எண்ணிமப்படுத் ல் ளமயங்களைத் திைந்து ளவத் ார்? 
அ. தமிழ்நாடு 

ஆ. ஆந்திர பிரததசம் 

இ. ஒடிஸா  

ஈ. தகரளா 

✓ இந்திய  ளைளம நீதிபதி D Y சந்திரசூட் ஒடிஸா மாநிைத்தில் பத்து மாவட்ை நீதிமன்ை எண்ணிமப்படுத் ல் 

ளமயங்களை ஷமய்நிகர் முளையில் திைந்து ளவத் ார். இ ன்மூைம், ஒடிஸாவில் 30 மாவட்ை நீதிமன்ைங்களையும் 

உள்ைைக்கிய ஷமாத் ம் பதிளனந்து மாவட்ை நீதிமன்ை எண்ணிமப்படுத் ல் ளமயங்கள்  ற்ஜபாது ஷசயல்பைத் 

ஷ ாைங்கியுள்ைன. ஷ ாைக்கத்தில், கட்ைாக், கஞ்சம், சம்பல்பூர் மற்றும் பாைஜசார் ஆகிய இைங்களில் நான்கு மாவட்ை 

நீதிமன்ை எண்ணிமப்படுத் ல் ளமயங்கள் மட்டும் ஜசா ளன அடிப்பளையில் அளமக்கப்பட்ைன. 

4. உள்ளார்ந்த சுற்றுைாளவ ஜமம்படுத்துவ ற்காக ‘Airbnb’ ஆனது கீழ்க்காணும் எந்  மாநிை அரசாங்கத்துைனான 

புரிந்துைர்வு ஒப்பந் த்தில் ளகஷயழுத்திட்ைது? 
அ. தகரளா  ஆ. தகாவா  

இ. சிக்கிம்  ஈ. பஞ்சாப் 
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✓ Airbnb ஆனது சமீபத்தில் ஜகாவா சுற்றுைாத் துளையுைனான ஒரு புரிந்துைர்வு ஒப்பந் த்தில் ளகஷயழுத்திட்ைது, 

உள்ைார்ந்  சுற்றுைாளவ ஜமம்படுத்துவ ற்கான ஒப்பந் மாக்கும் இது. ஜகாவா மாநிைத்தின் பரந்துபட்ை கைாச்சார 

பன்முகத் ன்ளமளயக் ஷகாண்ைாடும் 1 வார காைம் நீளும், ‘ரீடிஸ்கவர் ஜகாவா’வின் அதிகாரப்பூர்வ ஷவளியீட்டின் 

ஒரு பகுதியாக இந் ப் புரிந்துைர்வு ஒப்பந் ம் ளகஷயழுத் ானது. இந் ப் புரிந்துைர்வு ஒப்பந் மானது ஜகாவாளவ 

உள்ளூர் / ஷவளிநாட்டு சுற்றுைாப்பயணிகளிளைஜய மிகவும் விரும்பப்படும் சுற்றுைாத் ைமாக மாற்ை விளைகிைது. 

5. ஜபப்பூர் உரு என்பது கீழ்க்காணும் எந்  மாநிைத்தின் மு ன்ளம  யாரிப்பாகும்? 

அ. தமிழ்நாடு 

ஆ. தகரளா  

இ. கா்நாடகா 

ஈ. குெராத் 

✓ ஜகரை மாநிைத்தின் ஜகாழிக்ஜகாடு மாவட்ை சுற்றுைா ஜமம்பாட்டுக் கைகம் புகழ்ஷபற்ை ஜபப்பூர் உருவிற்கு (பைகு) 

புவிசார் குறியீடு (GI) பெறுவதற்கு விண்ைப்பம் ஷசய்துள்ைது. இது ஜகரை மாநிைத்தின் ஜபப்பூரில் உள்ை திைன்மிகு 

ளகவிளனஞர்கள் மற்றும்  ச்சர்கைால் ளகயால் ஷசய்யப்படுகிை ஒரு மரக்கைம் அல்ைது பாய்மரக்கைமாகும். ஜபப்பூர் 

பைகுகள் ஜகரை மாநிைத்திற்கும் வளைகுைா நாடுகளுக்கும் இளையில் இருக்கும் வர்த் க உைவுகள் மற்றும் நட்பின் 

அளையாைமாக திகழ்கிைது. 

6. SEBIஆல் அண்ளமயில் உருவாக்கப்பட்ை FPI ஆஜைாசளனக் குழுமத்தின்  ளைவர் யார்? 
அ. அறெ தியாகி 

ஆ. S C காா்க் 

இ. ஹஸ்முக் அதியா  

ஈ. மாதபி பூாி புச் 

✓ இந்தியப் பங்குகள் மற்றும் பரிவர்த் ளன வாரியமானது (SEBI) முன்னாள் நிதிச் ஷசயைாைர் ஹஸ்முக் அதியா 

 ளைளமயில் பதினாறுஜபர்ஷகாண்ை FPI ஆஜைாசளனக் குழுளவ அளமத்துள்ைது. இதில் ரிசர்வ் வங்கியின் (RBI) 

முன்னாள் துளை ஆளுநர் H R கான் மற்றும் ரிசர்வ் வங்கியின் ஷசயல் இயக்குநர் R சுப்ரமணியன் ஆகிஜயாரும் 

இைம்ஷபறுவார்கள். ளகயகப்படுத்து ல் விதிமுளைகளை மறுஆய்வு ஷசய்வ ற்கான இருபதுஜபர்ஷகாண்ை மற்ஷைாரு 

குழு ஓய்வுஷபற்ை நீதியரசர் ஷியாவக்ஸ் ஜல் வசிப் ார்  ளைளமயில் ஷசயல்படும். சமூக பங்குச் சந்ள  (SSEs) 

ஆஜைாசளனக் குழுமமானது கிராஸ்ரூட்ஸ் ஆராய்ச்சி மற்றும் பரிந்துளர இயக்கத்தின் (Graam)  ளைவர் R 

ொலசுப்ரமணியம்  ளைளமயில் இருக்கும். 

7. ‘Re–Hab (Reducing Human Attacks using Honey Bees)’ என்ற திட்ைத்ள  அறிமுகப்படுத்திய நிறுவனம் எது? 
அ. சுற்றுச்சூழல், வனம் மற்றும் காலநிறல மாற்றம் அறமச்சகம் 

ஆ. காதி மற்றும் கிராமப்புறத் பதாழிற்துறற ஆறணயம்  

இ. NITI ஆதயாக் 

ஈ. இந்திய வனவியல் ஆராய்ச்சி மற்றும் கல்வி கவுன்சில் 

✓ ‘Re–Hab (Reducing Human Attacks using Honey Bees)’ என்பது காதி & கிராமப்புைத் ஷ ாழிற்துளை ஆளையத்தின் 

(குறு, சிறு & நடுத் ர நிறுவனங்களுக்கான அளமச்சகம்) ஒரு மு ன்ளம திட்ைமாகும். ளநனிைால் மாவட்ைத்தில் 

உள்ை ஷசௌஸ்ைா கிராமத்தில் KVIC  ளைவர் மஜனாஜ் குமார் இத்திட்ைத்ள த் ஷ ாைக்கிளவத் ார். காதி & கிராமப் 

புைத் ஷ ாழிற்துளைகள் ஆளையமானது (KVIC) நாட்டின் ஏழு மாநிைங்களில் அ ாவது கர்நாைகா, மகாராஷ்டிரா, 

ஜமற்கு வங்கம், அஸ்ஸாம் மற்றும் ஒடிஸாவில் Re–Hab என்று அளைக்கப்படும் இந் த் திட்ைத்ள  நைத்தி வருகிைது. 

இத்திட்ைத்தின்கீழ், யாளனகள் மக்கள் வசிக்கும் பகுதிகளை ஜநாக்கிச்ஷசல்லும் பகுதிகளில் ஜ னீப் ஷபட்டிகள் 

ஷகாண்டு ஜவலி அளமக்கப்படுகிைது. 
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8. உைக மருந் ாளுநர் நாள் அனுசரிக்கப்படுகிை மா ம் எது? 
அ. ெனவாி 

ஆ. மாா்ச் 

இ. பசப்டம்பா்  

ஈ. டிசம்பா் 

✓ மருந் ாளுநர்களின் பங்ளக எடுத்துளரத்து, அவர்களுக்குப் பாராட்டு ஷ ரிவிக்கும் வளகயில், ஒவ்ஜவார் ஆண்டும் 

ஷசப்.25 அன்று உைக மருந் ாளுநர் நாள் களைப்பிடிக்கப்படுகிைது. “Pharmacy united in action for a healthier world” 

என்பது 2022ஆம் ஆண்டில் வரும் உைக மருந் ாளுநர் நாளுக்கானக் கருப்ஷபாருைாகும். இஸ் ான்புல்லில் உள்ை 

சர்வஜ ச மருந்துக் கூட்ைளமப்பு கவுன்சிைால் கைந்  2009ஆம் ஆண்டில் இந்  நாள் அறிமுகப்படுத் ப்பட்ைது. கைந்  

1912ஆம் ஆண்டு இஜ  நாளில், சர்வஜ ச மருந்துக் கூட்ைளமப்பு நிறுவப்பட்ைது. 

9. முதுகளை பட்ைப்படிப்புகளில் பயிலும் ஷபண்களுக்கு ஆண்டுக்கு ̀ 10,000 உ வித்ஷ ாளக வைங்கும் திட்ைத்ள த் 

ஷ ாைங்கியுள்ை மாநிைம் எது? 

அ. தமிழ்நாடு 

ஆ. அஸ்ஸாம்  

இ. குெராத் 

ஈ. தகரளா 

✓ அஸ்ஸாம் மாநிை அரசு, மாநிைத்தின் கல்வி நிறுவனங்களில் முதுகளை பட்ைப்படிப்ளபத் ஷ ாைரும் மாைவிகளுக்கு 

ஆண்டுக்கு ̀ 10,000 உ வித்ஷ ாளக வைங்கும் திட்ைத்ள த் ஷ ாைங்கியுள்ைது. இவ்வு வித்ஷ ாளக மாைவிகளின் 

கல்வி மற்றும் அது ஷ ாைர்புளைய ஷசைவுகளுக்கு உ வியாக இருக்கும். 

10. அண்ளமயில் UNESCOஇன் பாரம்பரிய அந் ஸ்ள ப் ஷபற்ை பிஷரஞ்சு உைவுப்ஷபாருள் எது? 
அ. குதராசண்ட் 

ஆ. பாகுட்  

இ. ரட்டடூயில் 

ஈ. எஸ்காா்ககாட்ஸ் கட கபாா்காக்னி 

✓ பிஷரஞ்சு உைவான பாகுட்டுக்கு அண்ளமயில் UNESCOஇன் “ஷ ாட்ைறிய முடியா  கைாச்சார பாரம்பரிய அந் ஸ்து” 

வைங்கப்பட்ைது. ஜ சிய பிஷரஞ்சு அடுமளனகள் கூட்ைளமப்பின்படி, பிரான்சில் ஒவ்ஜவாராண்டும் 6 பில்லியனுக்கும் 

அதிகமான பாகுட்டுகள் சுைப்படுகின்ைன. இது மிருதுவான ஷவளிப்புைத்ள யும் ஷமன்ளமயான நடுப்புைத்ள யும் 

ஷகாண்ை ஷராட்டியாகும். இது பிஷரஞ்சு மக்களின் வாழ்க்ளகயில் ஓர் இன்றியளமயா  பகுதியாக உள்ைது. 

 

சசய்தித்தாள் நடப்பு நிகழ்வுகள்  

1. ‘அக்னி-5’ ஏவுகளை ஜசா ளன ஷவற்றி! 

அணுவாயு த்ள   ாங்கிச்ஷசல்லும் திைன்ஷகாண்ை ‘அக்னி-5’ பாலிஸ்டிக் எறிகளைளய இந்தியா ஷவற்றிகரமாக 

ஜசாதித் து. அக்னி-5 ஏவுகளையானது 5,000 கிமீ ஷ ாளைவு வளர ஷசன்று இைக்ளகத்  ாக்கக் கூடிய ாகும். 

கைந்  ஜூன் மா ம் அக்னி-4 ஏவுகளை பரிஜசா ளன ஷவற்றிகரமாக ஜமற்ஷகாள்ைப்பட்ைது. அது, 4,000 கிமீ 

ஷ ாளைவு வளர ஷசன்று இைக்ளகத்  ாக்கும் திைன்ஷகாண்ைது. 
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2. சிைந்  மாநிைங்கள்  ரவரிளசப்பட்டியலில்  மிழ்நாடு மு லிைம்.  

ஆங்கிை இ ைான ‘இந்தியா டுஜை’ ஷவளியிட்ை சிைந்  மாநிைங்கள்  ரவரிளசப் பட்டியலில்  மிழ்நாடு மு லிைம் 

பிடித் து. ‘இந்தியா டுஜை’ ஆங்கிை இ ழ் ஒவ்ஜவார் ஆண்டு இறுதியிலும் மாநிைங்களின் ஷசயல்பாடுகுறித்து ‘ஸ்ஜைட் 

ஆப் தி ஸ்ஜைட்ஸ்’ என்ை ஷபயரில்  ரவரிளசப் பட்டியளை ஷவளியிட்டு வருகிைது. ஷபாருைா ாரம், மருத்துவம், உைவு, 

கல்வி, உள்கட்ைளமப்பு வசதி, சட்ைம் ஒழுங்கு, சுற்றுைா மற்றும் சுற்றுச்சூைல் ஆகிய பிரிவுகளின்கீழ் மாநிைங்கள் 

 ரவரிளசப்படுத் ப்படும். 

ஒட்டுஷமாத் மாக சிைந்  ஷசயல்பாடு பட்டியலில்  மிழ்நாடு மு லிைத்ள ப் பிடித்துள்ைது. ஹிமாச்சை பிரஜ சம் 2ஆம் 

இைத்திலும், ஜகரைா 3ஆம் இைத்திலும் உள்ைன. 
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