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1. ‘பிரசந்தா’ என அழைக்கப்படும் புஷ்ப கமல் தஹால் கீழ்க்காணும் எந்த நாட்டின் பிரதமராக நியமிக்கப்பட்டுள்ளார்? 
அ. வங்காளதேசம் 

ஆ. தேபாளம்  

இ. மாலே்ேீவுகள் 

ஈ. மமாாீஷியஸ் 

✓ நநபாளத்தின் குடியரசுத்தழைவர் வித்யா நதவி பண்டாரி, நநபாளத்தின் புதிய பிரதமராக CPN–மாநவாயிஸ்ட் 

ழமயத்தின் தழைவர் ‘பிரசந்தா’ என அழைக்கப்படும் புஷ்ப கமல் தஹாழை நியமித்தார். அரசியைழமப்பின் 76ஆம் 

பிரிவு–2இன்படி நநபாளத்தின் புதிய பிரதமராக ‘பிரசந்தா’ நியமிக்கப்பட்டுள்ளார். சுைற்சி முழையில் அரசாங்கத்ழத 

வழிநடத்த ‘பிரசந்தா’வுக்கும் சர்மா ஒலிக்கும் இழடநய புரிந்துணர்வு ஏற்பட்டுள்ளது. 

2. அண்ழமச் சசய்திகளில் இடம்சபற்ை நபரரச சபன்குயின்கள் சார்ந்த பகுதி/நாடு எது? 
அ. அண்டாா்டிகா  

ஆ. ஆஸ்ேிதேலியா 

இ. கிாீன்லாே்து 

ஈ. ஐஸ்லாே்து 

✓ ஒரு புதிய ஆய்வின்படி, நபரரச சபங்குவின் உட்பட அண்டார்டிகாவின் பூர்வீக இனங்களில் மூன்றில் இரண்டு பங்கு 

இனங்கள் முற்றிலும் அழிந்துநபாகும் நிழையிநைா அல்ைது 2100ஆம் ஆண்டளவில் நபசரண்ணிக்ழகயில் 

வீழ்ச்சிக்குள்ளாகும் நிழையிநைா உள்ளன. இது தற்நபாழதய புவி சவப்பமயமாதலின் காரணத்தால் ஏற்படும் எனச் 

சசால்ைப்படுகிைது. 12 நாடுகழளச் நசர்ந்த அறிவியைாளர்கள், பாதுகாவைர்கள் மற்றும் சகாள்ழக வகுப்பாளர்களால் 

இந்த ஆய்வு நடத்தப்பட்டது. நபரரச சபன்குவின்கழள அழிந்துநபாகும் அபாயத்தில் உள்ள அண்டார்டிக் வாழ் உயிர் 

இனங்களாக வழகப்படுத்தியுள்ளனர். அழதத்சதாடர்ந்து பிை கடற்பைழவயினங்களும் உைர்ந்த மண் நூற்புழு 

இனங்களும் உள்ளன. 

3. நடுவண் அழமச்சர் அனுராக் சிங் தாக்கூர் அவர்கள் கீழ்க்காணும் எந்த நகரத்தில் விழளயாட்டு அறிவியல் 

ழமயத்ழத திைந்து ழவத்தார்? 
அ. புதன 

ஆ. அமோவேி 

இ. உடுப்பி  

ஈ. வாேணாசி 

✓ நடுவண் இழளநயார் விவகாரங்கள் மற்றும் விழளயாட்டுத்துழை அழமச்சர் அனுராக் சிங் தாக்கூர் உடுப்பியில் 

விழளயாட்டு அறிவியல் ழமயத்ழத திைந்து ழவத்தார். இந்த விழளயாட்டு அறிவியல் ழமயமானது விழளயாட்டு 

சார் அறிவியைாளர்கழளயும் விழளயாட்டு வீரர்கழளயும் ஒன்றிழணக்கும். விழளயாட்டுக் கட்டழமப்ழப நமம்படு 

–த்துவதற்காக `2700 நகாடிழயயும், நகநைா இந்தியா விழளயாட்டுப் நபாட்டிகளுக்காக `3,136 நகாடிழயயும் 

அரசாங்கம் கடந்த ஐந்து ஆண்டு காைத்தில் சசைவிட்டுள்ளது. 

4. எந்த அண்ழட நாட்டுடனான கட்டற்ை வர்த்தக உடன்படிக்ழகக்கான நபச்சுவார்த்ழதழயத் சதாடங்க இந்தியா 

ஒப்புக்சகாண்டது? 
அ. சீனா   ஆ. இலங்கக 

இ. வங்காளதேசம்   ஈ. தேபாளம் 
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✓ இந்தியாவும் வங்கநதசமும் கட்டற்ை வர்த்தக உடன்படிக்ழகக்கான நபச்சுவார்த்ழதழய முன்கூட்டிநய சதாடங்க 

ஒப்புக்சகாண்டன. வர்த்தகம் மற்றும் சதாழிற்துழை அழமச்சர் பியூஷ் நகாயல் மற்றும் வங்காளநதச அழமச்சர் திப்பு 

முன்ஷி இழடநய நழடசபற்ை சந்திப்பில் இந்த முடிவு எடுக்கப்பட்டது. இருநாடுகளும் வர்த்தக உடன்படிக்ழகயின் 

சாத்தியக்கூறுகழள ஆராய ஒப்புக்சகாண்டழதயடுத்து, விரிவான சபாருளாதார கூட்டு ஒப்பந்தம்பற்றிய ஒரு கூட்டு 

சாத்தியக்கூறு ஆய்வு நமற்சகாள்ளப்பட்டது. 2021–22இல் இந்தியாவிற்கும் வங்காளநதசத்திற்கும் இழடயிைான 

இருதரப்பு வர்த்தகம் $18.2 பில்லியன் அசமரிக்க டாைர்களாக அதிகரித்துள்ளது. 

5. ‘நடுவண் கைால் மற்றும் நசழவ வரி தீர்வு ஆழணயத்ழத’ அழமத்துள்ள நிறுவனம் எது? 

அ. SEBI 

ஆ. CBIC  

இ. CBDT 

ஈ. அமலாக்க இயக்குேேகம் 

✓ நடுவண் மழைமுக வரிகள் மற்றும் சுங்க வாரியமானது (CBIC) சுங்கம், நடுவண் கைால் மற்றும் நசழவ வரி தீர்வு 

ஆழணயத்ழத அழமத்துள்ளது. இது சுங்கச்சட்டம், நடுவண் கைால் சட்டம் மற்றும் நசழவ வரி விதிகளின்கீழ் 

வைங்கப்பட்ட காரணம் நகட்கும் குறிப்பாழணகளுக்குத் தீர்வுகாண்பழத நநாக்கமாகக் சகாண்டுள்ளது. இந்த 

நடவடிக்ழக பழைய மழைமுக வரி முழையின்கீழ் வைக்குகளுக்குத் விழரவாக தீர்வுகாண்பழத உறுதிசசய்யும். 

6. ‘தூய்ழமப் பணியாளர்கள் நமம்பாட்டுத் திட்டத்ழத’த் சதாடங்கியுள்ள அரசு எது? 

அ. ேமிழ்ோடு  

ஆ. ஆே்ேிே பிேதேசம் 

இ. தகேளா 

ஈ. ோகாலாே்து 

✓ மாண்புமிகு தமிழ்நாடு முதைழமச்சர் மு க ஸ்டாலின், மாநிைம் முழுழமக்கும் தூய்ழமப் பணியாளர்கள் நமம்பாட்டுத் 

திட்டத்ழத சதாடங்கி ழவத்து, பாதுகாப்பு உபகரணங்கழள வைங்கினார். தூய்ழமப் பணியாளர்கழளக் கண்டறிய 

கணக்சகடுப்பு நடத்தப்பட்டு, திைன்நபசி சசயலியில் விவரங்கள் பதிநவற்ைம் சசய்யப்படவுள்ளது. முதற்கட்டமாக, 5 

நகர்ப்புை உள்ளாட்சி அழமப்புகளில் இத்திட்டம் சசயல்படுத்தப்பட்டு, மற்ை அழனத்து உள்ளாட்சி அழமப்புகளுக்கும் 

படிப்படியாக விரிவுபடுத்தப்படும். 

7. நடுவண் புதிய மற்றும் புதுப்பிக்கத்தக்க எரிசக்தி அழமச்சகமானது நமற்கூழர சூரியசவாளி மின்னுற்பத்தித் 

திட்டத்ழத கீழ்க்காணும் எந்த ஆண்டு வழர நீட்டித்துள்ளது? 
அ. 2024 

ஆ. 2025 

இ. 2026  

ஈ. 2027 

✓ நடுவண் புதிய மற்றும் புதுப்பிக்கத்தக்க எரிசக்தி அழமச்சகமானது நமற்கூழரயில் பதிக்கப்படும் சூரியசவாளித் 

தகடுகள்மூலம் மின்னுற்பத்தி சசய்யும் திட்டத்ழத 2026ஆம் ஆண்டு மார்ச்.31 வழர நீட்டித்துள்ளது. இதன்மூைம், 

திட்டத்திற்கான இைக்கு அழடயப்படும்வழர மானியம் வைங்கப்படும். நதசிய வழைதளத்தில் 

விண்ணப்பிப்பதற்கான கட்டணம் அல்ைது அளவிடல் அல்ைது நசாதழனக்கான கூடுதல் கட்டணங்கள் தவிர 

நவசைந்த காரணத்திற்காகவும் எந்தசவாரு விற்பழனயாளருக்கும் கூடுதல் கட்டணங்கழளச் சசலுத்தநவண்டாம் 

என அழனத்து குடியிருப்பாளர்களும் அறிவுறுத்தப்படுகிைார்கள். 
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8. சுக்விந்தர் சிங் சுகு என்பவர் கீழ்க்காணும் எந்த மாநிைத்தின் முதைழமச்சராகப் பதவிநயற்ைார்? 
அ. தகாவா 

ஆ. குஜோே் 

இ. ஹிமாச்சல பிேதேசம்  

ஈ. உே்ேேகாண்ட் 

✓ ஹிமாச்சை பிரநதச மாநிைத்தின் அடுத்த முதைழமச்சராக சுக்விந்தர் சிங் சுகு அண்ழமயில் பதவிநயற்ைார். நான்கு 

முழை சமஉஆகவும், காங்கிரஸின் மாநிைத் நதர்தல் பிரசாரக் குழு தழைவராகவும் இருந்தவர் சுக்விந்தர் சிங் சுகு. 

துழண முதைழமச்சராக முநகஷ் அக்னிநகாத்ரி நதர்வுசசய்யப்பட்டுள்ளார். ஹிமாச்சை பிரநதச மாநிை சட்டசழப 

நதர்தலில் இந்திய நதசிய காங்கிரஸ் கட்சி சவற்றி சபற்ைது. 

9. ஜல் சக்தி அழமச்சகத்தின் கூற்றுப்படி, ஆறுகழள இழணக்கும் எத்தழன கூறுகள் கண்டறியப்பட்டுள்ளன? 

அ. 10 

ஆ. 20 

இ. 30  

ஈ. 50 

✓ ஆறுகழள இழணக்கும் முப்பது கூறுகள் கண்டறியப்பட்டுள்ளதாக நடுவண் ஜல் சக்தி அழமச்சர் கநஜந்திர சிங் 

செகாவத் மக்களழவயில் கூறினார். ஜல் சக்தி அழமச்சகத்தின்கீழ் உள்ள நதசிய நீர்நமம்பாட்டு நிறுவனம் தீபகற்ப 

ஆறுகளின் கூறுகளின்கீழ் 16 இழணப்புகழளயும், நதசிய சதாழைநநாக்குத்திட்டத்தின் (NPP) இமாைய கூறுகளின் 

கீழ் 14 இழணப்புகழளயும் இழடப்பட்ட படுழக பரிமாற்ைத்திற்காக அழடயாளம் கண்டுள்ளது. `39,317 நகாடி 

என்ை நடுவண் அரசின் பங்களிப்புடன் நமாதகம் `44,605 நகாடி மதிப்பீட்டில் சகன்–சபட்வா ஆறுகள் இழணப்புத் 

திட்டம் அங்கீகரிக்கப்பட்டுள்ளது. 

10. 2022 சட்டமன்ைத் நதர்தலுக்குப் பிைகு குஜராத் மாநிலத்தின் புதிய முதைழமச்சராகப் சபாறுப்நபற்ைவர் யார்? 
அ. பூதபே்ேிே பதடல்  

ஆ. விஜய் ரூபானி 

இ. ஆனே்ேிமபன் பதடல் 

ஈ. தகசுபாய் பதடல் 

✓ குஜராத் மாநிை சட்டசழப நதர்தலில் பாரதிய ஜனதா கட்சி சவற்றிசபற்ைழத அடுத்து, பூநபந்திர பநடல் சதாடர்ந்து 

இரண்டாவது முழையாக குஜராத் மாநிலத்தின் முதைழமச்சராகப் சபாறுப்பில் நீடிப்பார். புதிதாக நதர்ந்சதடுக்கப்பட்ட 

பாரதிய ஜனதா கட்சி சமஉக்கள் பூநபந்திர பநடழை சட்டமன்ைக் கட்சியின் தழைவராகத் நதர்ந்சதடுத்தனர். 

 

சசய்தித்தாள் நடப்பு நிகழ்வுகள்  

1. தமிழ்நாட்டில் நகர்ப்புை நசழவகழள நமம்படுத்துவதற்காக இந்தியாவும் ஆசிய வளர்ச்சி வங்கியும் `1,040 நகாடி 

மதிப்பிைான கடன் ஒப்பந்தத்தில் ழகசயழுத்திட்டன. 

தமிழ்நாட்டின் மூன்று நகரங்களில் பருவநிழை மாற்ைத்ழத எதிர்சகாள்ளும் வழகயில், கழிவுநீர் நசகரிப்பு மற்றும் 

சுத்திகரிப்பு, கழிவுநீர் அகற்றுதல் மற்றும் குடிநீர் விநிநயாக முழைகழள உருவாக்குவதற்காக நடுவணரசும் ஆசிய 

வளர்ச்சி வங்கியும் `1,040 நகாடி கடன் ஒப்பந்தத்தில் ழகசயழுத்திட்டன. 
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தமிழ்நாட்டில் சதாழிற்துழை முக்கியத்துவம் வாய்ந்த பத்து நகரங்களில் குடிநீர் விநிநயாகம், கழிவுநீர் அகற்றுதல் 

ஆகியவற்றின் கட்டழமப்புக்காக 2018இல் ஆசிய வளர்ச்சி வங்கியால் $500 மில்லியன் டாைர்கள் மதிப்பிைான பை 

சதாகுப்பு நிதி வசதிக்கு ஒப்புதல் அளிக்கப்பட்டது. இதில் மூன்ைாவது மற்றும் கழடசி சதாகுப்பாக இந்த ஒப்பந்தம் 

ழகயழுத்தாகியுள்ளது. இந்தத் சதாகுப்பில் நகாயம்புத்தூர், மதுழர, தூத்துக்குடி ஆகிய நகரங்கள் இடம்சபற்றுள்ளன. 

 

2. இந்திய இரயில்நவக்கான அமிர்த பாரத் இரயில் நிழைய திட்டம். 

இரயில் நிழையங்கழள நவீனமயமாக்கும் அமிர்த பாரத் இரயில் நிழைய திட்டம் என்னும் புதிய சகாள்ழகழய 

இரயில்நவ அழமச்சகம் வகுத்துள்ளது. சதாழைநநாக்குப் பார்ழவயுடன் இரயில் நிழையங்கழள சதாடர்ந்து 

நமம்படுத்துவதற்கு இந்தத் திட்டம் வழகசசய்யும். இரயில் நிழையத்திற்கு வந்துசசல்லும் பயணிகளின் 

எண்ணிக்ழகழய சபாறுத்து வசதிகளின் நதழவழய கருத்தில்சகாண்டு சசயல்படுத்தப்படும் சபருந்திட்டத்ழத 

இது அடிப்பழடயாக சகாண்டதாகும். 

குழைந்தபட்ச அத்தியாவசிய வசதிகழள கருத்தில்சகாண்டு இரயில் நிழையங்களின் நமல்தளத்தில் அங்காடிகள், 

வணிக நிறுவனங்கள் அழமக்கப்படும். இரயில் நிழையங்களில் ஏற்கனநவ உள்ள வசதிகளுக்கு மாற்ைாக 

நமம்பாடும் மற்றும் புதிய வசதிகழள அறிமுகப்படுத்துதழை இந்தத் திட்டம் நநாக்கமாகக் சகாண்டதாகும். தகவல் 

பைழககள், மாற்றுத்திைனாளிகளுக்கான வசதிகள் ஆகியழவ இரயில் நிழையங்களில் உறுதிசசய்யப்படும். 

பயணிகள் தங்குமழை, நழடநமழடகள், ஓய்வழைகள், அதிகாரிகள் ஆய்வழை ஆகிய வசதிகள் ஏற்படுத்தப்படும். 
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