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1. நிதியமைச்சகத்தின் அண்மைய தரவுகளின்படி, 2022–23இன் முதற்பாதியில் இந்தியாவின் மைாத்த உள்நாட்டு 

உற்பத்தி வளர்ச்சி என்னவாக இருந்தது? 
அ. 7.7% 

ஆ. 8.7% 

இ. 9.7%  

ஈ. 10.7% 

✓ நடுவண் நிதியமைச்சகத்தின் அண்மைய தரவுகளின்படி, 2022–23இன் முதல் பாதியில் இந்தியாவின் மைாத்த 

உள்நாட்டு உற்பத்தி வளர்ச்சி சராசரியாக 9.7%ஆக இருந்தது. இது நிதி அமைச்சகத்தின் ைத்திய ஆண்டு மசலவு 

ைற்றும் வருவாய் அறிக்மகயில் கூறப்பட்டுள்ளது. உலகளாவிய பபரினப் மபாருளியல் நிமலமை அரசாங்கத்தின் 

கணிப்புகமளச் சீர்குமலப்பதால், நிதிப்மபாறுப்பு ைற்றும் வரவுமசலவுத்திட்ட பைலாண்மைச் சட்டத்தால் அறிவுறுத்தப் 

–படுகிற நடுத்தர–கால மசலவினக் கட்டமைப்மப முன்மவக்க இயலவில்மல என்று நிதி அமைச்சகம் கூறியது. 

2. 2023 பிப்ரவரியில், இந்பதா–பசிபிக் மபாருளாதாரக் கட்டமைப்பின் நான்கில் மூன்று தூண்கள் குறித்து சிறப்புப் 

பபச்சுவார்த்மதச் சுற்று நடத்தப்படும் நாடு எது? 
அ. அமெரிக்கர 

ஆ. இந்தியர  

இ. பிரரன்ஸ் 

ஈ. மெர்ெனி 

✓ 2023 பிப்ரவரி ைாதத்தில், அமைரிக்கா தமலமையிலான இந்பதா–பசிபிக் மபாருளாதாரக் கட்டமைப்பின் நான்கில் 

மூன்று தூண்கள் குறித்த சிறப்புப் பபச்சுவார்த்மதமய இந்தியா நடத்தவுள்ளது. வர்த்தகம், விநிபயாகச்சங்கிலி, வரி 

& ஊழல் எதிர்ப்பு ைற்றும் தூய ஆற்றல் ஆகியன அந்நான்கு தூண்களாகும். 2022 மசப்டம்பரில் நடந்த முதல் பநரடி 

அமைச்சர்கள் சந்திப்பின்பபாது, இந்தியா மூன்று தூண்கமள ைட்டுபை இமைக்க முடிவு மசய்து வர்த்தக தூணில் 

இருந்து தாைாக விலகிக்மகாண்டது. 

3. கடந்த 2014ஆம் ஆண்டு முதல் PSEகளின் முதலீடு விலகல் ைற்றும் உத்திசார் விற்பமன ஆகியவற்றின்மூலம் 

அரசாங்கத்தால் திரட்டப்பட்ட மைாத்தத் மதாமக எவ்வளவு? 
அ. ரூ 1.01 இலட்செ் ககரடி 

ஆ. ரூ 2.02 இலட்செ் ககரடி 

இ. ரூ.3.03 இலட்செ் ககரடி 

ஈ. ரூ.4.04 இலட்செ் ககரடி  

✓ 2014ஆம் ஆண்டு முதல் மபாதுத்துமற நிறுவனங்களின் முதலீடு விலகல் ைற்றும் உத்திசார் விற்பமனமூலம் 

`4.04 இலட்சம் பகாடிமய அரசாங்கம் திரட்டியுள்ளது என்று நிதியமைச்சகம் மதரிவித்துள்ளது. 59 உருப்படிகளில் 

‘offer for sale’மூலம் மிகப்மபரிய மதாமகயான `1.07 இலட்சம் பகாடி திரட்டப்பட்டது. இமதத்மதாடர்ந்து ‘Exchange 

Traded Fund’மூலம் 10 தவமைகளாக ̀ 98,949 பகாடிக்கு பங்குகள் விற்பமன மசய்யப்பட்டன. ஏர் இந்தியா உட்பட 

10 நிறுவனங்களின் உத்திசார் விற்பமனமூலம் `69,412 பகாடி வருவாய் ஈட்டப்பட்டுள்ளது. 2014–15இலிருந்து 17 

CPSEகள் பட்டியலிடப்பட்டுள்ளன; இதன்மூலம் `50,386 பகாடி வருவாய் ஈட்டப்பட்டுள்ளது. 
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4. நடப்பு நிதியாண்டில் PMEGP திட்டத்தின்கீழ், அதிக எண்ணிக்மகயிலான பணிகமள உருவாக்கிய ைாநிலம் 

அல்லது யூனியன் பிரபதசம் எது? 
அ. உத்தரகரண்ட் 

ஆ. ெெ்மு–கரஷ்ெீர்  

இ. ககரவர 

ஈ. புது தில்லி 

✓ நடப்பு நிதியாண்டில் பிரதைரின் பவமலவாய்ப்பு உருவாக்கத் திட்டத்தின்கீழ் (PMEGP) அமனத்து ைாநிலங்கள் 

ைற்றும் யூனியன் பிரபதசங்களிலும் அதிக எண்ணிக்மகயிலான பணிகமள ஜம்மு–காஷ்மீர் உருவாக்கியுள்ளது. 

நடுவண் குறு, சிறு ைற்றும் நடுத்தர மதாழிற்துமற அமைச்சகத்தின் (MSME) இந்தத் திட்டம் காதி ைற்றும் கிராைப்புறத் 

மதாழிற்துமறகள் ஆமையத்தால் (KVIC) மசயல்படுத்தப்படுகிறது. கடந்த 2008ஆம் ஆண்டு முதல், ஜம்மு ைற்றும் 

காஷ்மீரில் 7,851 உதவித்திட்டங்கள்மூலம் 62,808 பணிகள் உருவாக்கப்பட்டுள்ளன. 

5. ‘2022 in Nine Charts’ என்ற தமலப்பிலான ஓர் அறிக்மகமய மவளியிட்ட நிறுவனம் எது? 

அ. உலக மபரருளரதரர ென்றெ் 

ஆ. பன்னரட்டு மசலரவணி நிதியெ் 

இ. உலக வங்கி  

ஈ. ஆசிய வளர்ச்சி வங்கி 

✓ உலக வங்கியானது ‘2022 in Nine Charts’ என்ற தமலப்பில் ஓர் அறிக்மகமய மவளியிட்டது. அந்த அறிக்மகயில் 

கடந்த 1970ஆம் ஆண்டுக்குப் பிறகு உலகம் அதன் மபருை சரிவிறக்கத்தில் இருப்பதாகவும், நடப்பு 2022ஆம் 

ஆண்டின் இறுதியில் 685 மில்லியன் ைக்கள் கடுமையான வறுமையில் வாழக்கூடும் என்றும் கூறப்பட்டுள்ளது. 

2020–க்குப் பிறகு, கடந்த இருபதாண்டுகளில் வறுமைக் குமறப்புக்கான பைாசைான ஆண்டாக 2022 உள்ளது. 

6. ஸ்வர் தபராஹர் விழாமவ நடத்திய நடுவண் அமைச்சகம் எது? 
அ. கலரச்சரர அமெச்சகெ்  

ஆ. சுற்றுலர அமெச்சகெ் 

இ. MSME அமெச்சகெ் 

ஈ. உள்துமற அமெச்சகெ் 

✓ இந்திய அரசின் கலாச்சார அமைச்சகம், ஸ்வர் தபராஹர் அறக்கட்டமளயுடன் இமைந்து கலாஞ்சலியின்கீழ், ‘ஸ்வர் 

தபராஹர் திருவிழா’மவத் மதாடங்கியது. இது ஒரு இமச, கமல ைற்றும் இலக்கிய விழாவாகும்; இது இந்தியாவின் 

தனித்துவைான கமல ைற்றும் கலாச்சாரம் ைற்றும் இந்திய ைாநிலங்களின் வளைான இலக்கியக் கமல ைற்றும் 

பாரம்பரியத்மத மவளிப்படுத்தும் பநாக்பகாடு ஏற்பாடு மசய்யப்பட்டுள்ளது. 

7. சமீப மசய்திகளில் இடம்மபற்ற ைானு பாக்கர் ைற்றும் சரப்பஜாத் சிங் ஆகிபயாருடன் மதாடர்புமடய விமளயாட்டு 

எது? 
அ. ஹரக்கி 

ஆ. துப்பரக்கி சுடுதல்  

இ. ஸ்குவரஷ் 

ஈ. ெட்மடப்பந்து 
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✓ 65ஆவது பதசிய துப்பாக்கி சுடுதல் சாம்பியன்ஷிப் பபாட்டியில் ைானு பாக்கர் ைற்றும் சரப்பஜாத் சிங் ஆகிபயார் 10 மீ 

ஏர் பிஸ்டல் கலப்பு அணி பட்டத்மத மவன்றனர். கர்நாடகத்தின் திவ்யா TS ைற்றும் இம்பராஸ் ஆகிபயார் மவள்ளிப் 

பதக்கத்மதயும், பஞ்சாப் ைற்றும் ONGC அணிகள் மவண்கலப்பதக்கங்கமளயும் மவன்றன. ஜூனியர் கலப்பு அணி 

பிஸ்டல் பிரிவில், உத்தரகாண்டின் யஷஸ்வி ைற்றும் அபினவ் பஜாடிமய வீழ்த்தி உத்தர பிரபதசத்தின் அஞ்சலி 

ைற்றும் சாகர் பஜாடி தங்கம் மவன்றது. ைகாராஷ்டிராவும், ஆந்திர பிரபதசமும் மவண்கலப்பதக்கங்கமள மவன்றன. 

8. மசத்திய பூமி என்பது கீழ்க்காணும் எந்தத் தமலவரின் நிமனவிடைாகும்? 
அ. Dr B R அெ்கபத்கர்  

ஆ. சர்தரர் வல்லபரய் பகடல் 

இ. இரவீந்திரநரத் தரகூர் 

ஈ. ெவஹர்லரல் கநரு 

✓ ‘இந்திய ைாைணி’ Dr B R அம்பபத்கரின் 67ஆவது ‘ைகாபரிநிர்வான தினம்’ டிசம்பர்.06 அன்று அனுசரிக்கப்பட்டது. 

நாடு முழுவதிலுமிருந்து இலட்சக்கைக்கான ஆதரவாளர்கள் மும்மபயின் தாதரில் அமைந்துள்ள மசத்திய பூமியில் 

கூடி அவருக்கு அஞ்சலி மசலுத்தினர். மசத்திய பூமி என்பது ஒரு மபௌத்த மசத்தியைாகும். இருபதாம் நூற்றாண்டின் 

இந்திய பைமதயும் இந்திய அரசியலமைப்பின் தமலமைச் சிற்பியுைான Dr B R அம்பபத்கரின் தகனம் மசய்யப்பட்ட 

இடந்தான் சைத்திய பூமி. 

9. இந்தியாவின் முதல் தங்க ATM திறக்கப்பட்ட நகரம் எது? 

அ. வரரணரசி 

ஆ. ஐதரரபரத்  

இ. லக்கனர 

ஈ. மகரச்சி 

✓ இந்தியாவின் முதல் தங்க ATMஉம் உலகின் முதல் நிகழ்பநர தங்க ATMஉம் ஐதராபாத்தில் மதாடங்கப்பட்டுள்ளது. 

தங்க ATMமூலம் வாடிக்மகயாளர்கள் தங்கநமகக் கமடக்குச் மசல்லாைல் தங்கம் வாங்கவியலும். தங்கம் வாங்கல் 

ைற்றும் விற்றலில் நிபுைத்துவம் மபற்ற பகால்ட்சிக்கா நிறுவனம், ஐதராபாத்மதச் சார்ந்த துளிர் நிறுவனைான, ‘Open 

Cube’இன் மதாழில்நுட்ப ஆதரவுடன் இந்த ATMஐ அறிமுகப்படுத்தியுள்ளது. இந்த ATMஇல், வாங்குபவர் விமலமயத் 

பதர்ந்மதடுத்து, அந்தத் மதாமகக்கு ைதிப்புள்ள தங்கத்மத வாங்கலாம். 

10. 2023ஆம் ஆண்டு FIH ஆடவர் ஹாக்கி உலகக்பகாப்மபமய நடத்தும் ைாநிலம் எது? 
அ. ஒடிஸர  

ஆ. ஆந்திர பிரகதசெ் 

இ. கெற்கு வங்கெ் 

ஈ. கர்நரடகர 

✓ 2023ஆம் ஆண்டு FIH ஆடவர் ஹாக்கி உலகக்பகாப்மப, ஒடிஸா ைாநிலத்தின் புவபனசுவரம்–ரூர்பகலாவில் 

2023 ஜனவரி.13 முதல் நடத்தப்படும். ஒடிஸா ைாநில முதலமைச்சர் நவீன் பட்நாயக், FIH ஒடிஸா ஹாக்கி ஆடவர் 

உலகக்பகாப்மப–2023இன் பகாப்மப சுற்றுப்பயைத்மதத் மதாடக்கிமவத்தார். அக்பகாப்மப 13 ைாநிலங்கட்கும் 

ஒரு யூனியன் பிரபதசத்திற்கும் பின்னர் ஒடிஸா ைாநிலத்தின் அமனத்து ைாவட்டங்களுக்கும் பயணிக்கும். 
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சசய்தித்தாள் நடப்பு நிகழ்வுகள்  

1. 48 தமிழறிஞர்களுக்கு தமிழ்நாடு அரசு விருதுகள். 

தமிழ்மைாழிக்குச் சிறந்த பங்களிப்மபச் மசய்துவரும் தமிழறிஞர்களுக்கு தமிழ்நாடு அரசின் விருதுகள் வழங்கப்பட்டது. 

38 பபருக்கு ‘தமிழ்ச்மசம்ைல்’ விருதுகளும், 10 பபருக்கு ‘சிறந்த மைாழிமபயர்ப்பாளர்’களுக்கான விருதுகளும் 

வழங்கப்பட்டது. 

‘தமிழ்ச்மசம்ைல்’ விருது தலா `25,000 காபசாமல, பாராட்டுச்சான்றிதழ், மபான்னாமட ஆகியன அடங்கியது. ‘சிறந்த 

மைாழிமபயர்ப்பாளருக்கான விருது’ தலா `2 இலட்சத்துக்கான காபசாமல, தகுதியுமர, மபான்னாமட ஆகியன 

அடங்கியது. 

 

2. மநல்மல மச திவான் உள்பட 8 எழுத்தாளர்களின் நூல்கள் நாட்டுமடமை. 

மநல்மல மச திவான் உள்ளிட்ட 8 எழுத்தாளர்களின் நூல்கள் நாட்டுமடமையாக்கப்பட்டுள்ளன. தமிழறிஞாா்களும், 

எழுத்தாளர்களுைான மநல்மல மச திவான், விடுதமல இராபஜந்திரன், நா ைம்ைது ஆகிபயாரின் நூல்கள் அரசால் 

நாட்டுமடமை ஆக்கப்பட்டுள்ளன. அதற்காக அவர்களின் ைரபுரிமையர் ஒவ்மவாருவருக்கும் தலா `15 

இலட்சத்துக்கான காபசாமல வழங்கப்பட்டது. பைலும், ைமறந்த தமிழறிஞர் ‘மநல்மல’ கண்ைன் உள்ளிட்ட ஐந்து 

எழுத்தாளர்களின் நூல்களும் நாட்டுமடமை ஆக்கப்பட்டுள்ளன. ‘மநல்மல’ கண்ைன் நூல்களுக்கு `15 லட்சமும், 

கந்தர்வன் என்ற நாகலிங்கம், பசாைமல, முமனவர் ந ராமசயா, தஞ்மச பிரகாஷ் ஆகிபயாரின் நூல்களுக்கு தலா 

`10 இலட்சமும் வழங்கப்பட்டன. இந்தத் மதாமககள் தமிழறிஞர்களின் ைரபுரிமையர்களிடம் அளிக்கப்பட்டது. 
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