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1. டாக்டர். சியாமா பிரசாத் முகர்ஜி – தேசிய நீர் மற்றும் சுகாோர நிறுவனம் தோடங்கப்பட்டுள்ள மாநிலம் எது? 
அ. உத்தர பிரததசம் 

ஆ. தமற்கு வங்காளம்  

இ. ததலுங்கானா 

ஈ. கா்நாடகா 

✓ பிரேமர் நதரந்திர தமாதி தமற்கு வங்காள மாநிலத்தில் நிறுவப்படவுள்ள ̀ 7,800 தகாடி மதிப்பிலான திட்டங்களுக்கு 

தமய்நிகராக அடிக்கல் நாட்டினார். அவர் டாக்டர். சியாமா பிரசாத் முகர்ஜி – நீர் மற்றும் சுகாோரத்திற்கான தேசிய 

நிறுவனத்தேயும் (DSPM – NIWAS) திறந்துதவத்ோர். இது நாட்டில் ேண்ணீர், துப்புரவு மற்றும் சுகாோரம் (WASH) 

ஆகியவற்றுக்கான நாட்டின் உயர் அதமப்பாக தசயல்படும். நடுவண், மாநில மற்றும் உள்ளூர் அரசாங்கங்களுக்கு 

ேகவல் மற்றும் அறிவின் தமயமாகவும் இது தசயல்படும். 

2. இந்திய தேர்ேல் ஆதையம் எந்ே வதக மக்களுக்காக தோதலவிட மின்னணு வாக்குப்பதிவு இயந்திரத்தின் 

(remote electronic voting machine) முன்மாதிரிதய உருவாக்கியுள்ளது? 
அ. தவளிநாடு வாழ் இந்தியா்கள் 

ஆ. உள்நாட்டு புலம்தபயா் ததாழிலாளா்கள்  

இ. 80 வயதுக்கு தமற்பட்ட முதிதயாா் 

ஈ. மாற்றுத்திறனாளிகள் 

✓ இந்திய தேர்ேல் ஆதையமானது உள்நாட்டில் புலம்தபயரும் தோழிலாளர்களுக்காக தோதலவிட மின்னணு 

வாக்குப்பதிவு இயந்திரத்தின் முன்மாதிரிதய உருவாக்கியுள்ளது. அரசியல் கட்சிகதள இேன் தசயல்விளக்கக் 

கூட்டத்திற்காக அதைத்துள்ளது. இது தசயல்படுத்ேப்பட்டால், புலம்தபயர்ந்ே வாக்காளர்கள் ேங்கள் வாக்குரிதமதயப் 

பயன்படுத்துவேற்கு ேங்கள் தசாந்ே மாவட்டத்திற்குச் தசல்ல தவண்டிய அவசியமிருக்காது. தமலும் இது வாக்காளர் 

பங்தகற்தப அதிகரிப்பேற்கான ஒரு முக்கிய நடவடிக்தகயாகவும் பார்க்கப்படுகிறது. 

3. இந்தியாவின் முேல் நீலகிரி வதரயாடு திட்டத்தேத் தோடங்கிய அரசு எது? 
அ. தமிழ்நாடு  

ஆ. தகரளா 

இ. ஒடிஸா 

ஈ. கா்நாடகா 

✓ `25.14 தகாடி தசலவில் மாநில விலங்கான நீலகிரி வதரயாட்தடப் பாதுகாப்பேற்காக ேமிழ்நாடு அரசு உத்ேரவு 

பிறப்பித்துள்ளது. இது நாட்டிதலதய முேல் நீலகிரி வதரயாடு பாதுகாப்புத் திட்டமாக கருேப்படுகிறது. இந்ேத் திட்டம் 

2022–2027 வதரயிலான ஐந்ோண்டு காலப்பகுதியில் தசயல்படுத்ேப்படும். தமலும் வதரயாடுகளின் எண்ணிக் 

–தகதய மதிப்பிடுவேற்கு ஓர் உத்திதயயும் இது பின்பற்றும். அழிந்துவரும் இனமான நீலகிரி வதரயாடு இந்திய 

வனவிலங்கு (பாதுகாப்பு) சட்டம், 1972இன் அட்டவதை–Iஇன்கீழ் பாதுகாக்கப்படுகிறது. 

4. பிரம்தமாஸ் ஏவுகதையின் நீண்டதூர இலக்தகத் ோக்கும் பதிப்தப தவற்றிகரமாக தசாேதன தசய்ே இந்திய 

ஆயுேப்பதட எது? 
அ. இந்திய இராணுவம்  ஆ. இந்திய கடற்படட 

 

இ. இந்திய வான்படட  ஈ. இந்திய கடதலார காவல்படட 
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✓ இந்திய வான்பதடயானது தமம்படுத்ேப்பட்ட பிரம்தமாஸ் ஏவுகதை ஒன்தற SU–30MKI இரக தபார் விமானத்தில் 

இருந்து கடலில் 400 கிமீ தோதலவில் உள்ள இலக்தக தநாக்கி தசலுத்தியது. இந்ேப் பரிதசாேதன தவற்றிகரமாக 

அதமந்ேது. தபார் விமானத்தில் இருந்து ஏவப்படும் இந்ே பிரம்தமாஸ் ஏவுகதையின் முேல் தசாேதன கடந்ே தம 

12 அன்று தமற்தகாள்ளப்பட்டது. பிரம்தமாஸ் ஏவுகதைகள் இந்தியாவின் பாதுகாப்பு ஆராய்ச்சி மற்றும் வளர்ச்சி 

மமயம் (DRDO) மற்றும் ரஷ்யாவின் மஷிதனாஸ்ட்தராதயனியாவால் நிறுவப்பட்ட கூட்டு நிறுவனமான பிரம்தமாஸ் 

ஏதராஸ்தபஸ்மூலம் வடிவதமக்கப்பட்டு, உருவாக்கப்பட்டு, ேயாரிக்கப்படுகின்றன. 

5. எந்ே நகரத்தில் இராணுவ வீரர்களுக்காக முேன்முதறயாக 3D முமையில் அச்சிடப்பட்டு உருவாக்கப்பட்ட 

வீடுகதள இந்திய இராணுவம் ஒப்பதடத்ேது? 

அ. தல 

ஆ. அகமதாபாத்  

இ. தெய்சால்மா் 

ஈ. தவாங் 

✓ இந்திய இராணுவமானது அகமோபாத்தின் பதடயினர் நகரத்தில் இராணுவ வீரர்களுக்காக முேன்முதறயாக 3D 

முமையில் அச்சிடப்பட்டு உருவாக்கப்பட்ட வீடுகதள வைங்கியுள்ளது. MiCoB ேனியார் நிறுவனத்துடன் இதைந்து 

இராணுவ தபாறியியல் தசதவகள்மூலம் அதவ கட்டப்பட்டுள்ளன. ேதரத்ேளம்தகாண்ட இந்ேக் குடியிருப்பு அலகு 

மலிவானதும் குதறந்ே தநரத்தில் கட்டதமக்கப்பட்டதும் ஆகும். இேன் கட்டுமானப் பணிகள் பன்னிரு வாரங்களில் 

முடிக்கப்பட்டுள்ளன. 

6. கீழ்காணும் எந்ே நகரத்தில், டிசம்பர் 8, 1985 அன்று சார்க் சாசனம் ஏற்றுக்தகாள்ளப்பட்டது? 

அ. புது தில்லி 

ஆ. டாக்கா  

இ. காத்மாண்டு 

ஈ. தகாழும்பு 

✓ பிராந்திய ஒத்துதைப்புக்கான தேற்காசிய சங்கத்தின் (SAARC) பட்டய நாள் ஒவ்தவார் ஆண்டும் டிசம்பர்.08 அன்று 

அனுசரிக்கப்படுகிறது. 1985ஆம் ஆண்டில் இதே நாளில், அந்ேக் குழுவின் முேல் உச்சிமாநாட்டின்தபாது, டாக்காவில் 

‘சார்க் சாசனம்’ ஏற்றுக்தகாள்ளப்பட்டது. இந்ே ஆண்டு, மண்டலக் குழுவின் 38ஆம் ஆண்டு நிதறதவக் குறிக்கிறது. 

கடந்ே 1985ஆம் ஆண்டு முேல் 18 உச்சிமாநாடுகதள SAARC ஏற்பாடு தசய்துள்ளது. 

7. டிசம்பர்.18 அன்று கீழ்க்காணும் எந்ே தமாழி நாள் அனுசரிக்கப்படுகிறது? 
அ. பிதரஞ்சு 

ஆ. கிதரக்கம் 

இ. அரபு  

ஈ. உருது 

✓ உலகளவில் 400 மில்லியனுக்கும் அதிகமான மக்களால் தபசப்படும் தமாழிதயக் தகௌரவிக்கும் வதகயில் டிச.18 

அன்று உலக அரபு தமாழி நாள் அனுசரிக்கப்படுகிறது. ஐநா அதவயின் ஆறாவது அலுவல் தமாழியாக அரபு 

தமாழிதய ஐநா தபாது அதவ ஏற்றுக்தகாண்டதேக் குறிக்கும் வதகயில், கடந்ே 2012ஆம் ஆண்டு முேல் இந்ே 

நாள் தகாண்டாடப்பட்டு வருகிறது. “The Contribution of the Arabic Language to Human Civilization and Culture” 

என்பது இந்ே ஆண்டு (2022), உலக அரபு தமாழி நாளுக்கானக் கருப்தபாருளாகும். 
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8. இந்தியாவில, ‘தேசிய நுகர்தவார் உரிதமகள் நாள்’ அனுசரிக்கப்படுகிற தேதி எது? 
அ. டிசம்பா்.20 

ஆ. டிசம்பா்.22 

இ. டிசம்பா்.24  

ஈ. டிசம்பா்.25 

✓ இந்தியா முழுவதும் ஆண்டுதோறும் டிச.24 அன்று தேசிய நுகர்தவார் உரிதமகள் நாள் தகாண்டாடப்படுகிறது. இது 

தேசிய நுகர்தவார் நாள் என்றும் அதைக்கப்படுகிறது. நுகர்தவார் பாதுகாப்புச் சட்டம் இந்தியக்குடியரசுத்ேதலவரின் 

ஒப்புேதலப் தபற்ற 1986 டிசம்பர்.24ஆம் தேதிோன் இந்நாளாக நிதனவுகூரப்படுகிறது. நுகர்தவாரின் உரிதமகள் 

மற்றும் தபாறுப்புகள் குறித்து விழிப்புைர்வு ஏற்படுத்துவதே இந்ே நாளின் தநாக்கமாகும். உலக நுகர்தவார் உரிதம 

நாள் ஆண்டுதோறும் மார்ச்.15 அன்று தகாண்டாடப்படுகிறது. 

9. சர்வதேச புலம்தபயர்ந்தோர் நாள் அனுசரிக்கப்படுகிற தேதி எது? 

அ. டிசம்பா்.18  

ஆ. டிசம்பா்.21 

இ. டிசம்பா்.24 

ஈ. டிசம்பா்.27 

✓ உலகளாவிய குடிதயற்றத்தின் பிரச்சதன & சவால்கதள சமாளிப்பேற்காக ஒவ்தவார் ஆண்டும் டிசம்பர்.18 அன்று 

சர்வதேச புலம்தபயர்ந்தோர் நாள் அனுசரிக்கப்படுகிறது. ஐநா தபாதுச்சதபயானது 1999ஆம் ஆண்டில் அதனத்து 

புலம்தபயர்ந்ே தோழிலாளர்கள் மற்றும் அவர்களது குடும்ப உறுப்பினர்களின் உரிதமகதளப் பாதுகாப்பேற்கான 

ஒரு சர்வதேச தீர்மானத்தே உருவாக்கியது. “Integrating migrants into primary health care” என்பது நடப்பு 2022ஆம் 

ஆண்டில் வரும் இந்நாளிற்கான கருப்தபாருளாகும். 

10. NTPC ஆனது 150 தமகாவாட் (MW) & 90 தமகாவாட் (MW) உற்பத்தித் திைன்ககாண்ட தேவிதகாட் தசாலார் PV 

திட்டங்கதள கீழ்க்காணும் எந்ே மாநிலத்தில் தசயல்பாட்டுக்குக் தகாண்டு வந்துள்ளது? 
அ. தமிழ்நாடு 

ஆ. குெராத் 

இ. மகாராஷ்டிரா 

ஈ. இராெஸ்தான்  

✓ NTPC ஆனது 150 தமகாவாட் மற்றும் 90 தமகாவாட் உற்பத்தித் திறன்தகாண்ட தேவிதகாட் சூரியதவாளி ஆற்றல் 

உற்பத்தித் திட்டங்கதள இராஜஸ்ோன் மாநிலத்தில் உள்ள தஜய்சால்மரில் தசயல்படுத்தியுள்ளது. அதவ வணிக 

ரீதியான தசயல்பாட்தடத் தோடங்கியுள்ளன. இேன்மூலம், NTPCஆல் தசாந்ேமாக நிறுவப்பட்ட உற்பத்தித்திறன் 

58041 தமகாவாட்டாகவும், குழுமமாக நிறுவப்பட்ட உற்பத்தித் திறன் 70656 தமகாவாட்தடயும் எட்டியுள்ளது. 
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சசய்தித்தாள் நடப்பு நிகழ்வுகள்  

1. உள்நாட்டிதலதய உருவாக்கப்பட்ட ‘லும்பி–ப்தராவாக்’ ேடுப்பூசிதய வணிகரீதியாக ேயாரிப்பேற்கான 

புரிந்துைர்வு ஒப்பந்ேம் தகதயழுத்து. 

ஆட்டு அம்தமக்கான ேடுப்பூசியான ‘லும்பி ப்தராவாக்’ஐ வணிகரீதியில் ேயாரிப்பேற்கான புரிந்துைர்வு ஒப்பந்ேம் 

நாக்பூரில் நடுவண் மீன்வளம், கால்நதட பராமரிப்பு மற்றும் பால்வளத்துதற அதமச்சர் பர்த ாத்ேம் ரூபாலா, 

மகாராஷ்டிர மாநில முேலதமச்சர், துதை முேலதமச்சர் ஆகிதயார் முன்னிதலயில் தகதயழுத்ோனது.  

தேசிய கால்நதட ேடுப்பூசி உருவாக்க தமயம், ஹரியானா மாநிலம் ஹிசாரில் அதமந்துள்ள இந்திய தவளாண்தம 

ஆராய்ச்சி கவுன்சிலின் தேசிய குதிதரகள் ஆராய்ச்சி தமயம், உ பி மாநிலம் இசட்நகர் இந்திய கால்நதட ஆராய்ச்சி 

நிறுவனம் ஆகியதவ இதைந்து, லும்பி ப்தராவாக் என்ற தபயரில் எல்எஸ்டி ேடுப்பூசிதய உருவாக்கியது. 

 

2. சிறுதசமிப்புகளுக்கான வட்டி 1.1% வதர உயர்வு. 

நடப்பு 2022-23ஆம் நிதியாண்டின் இறுதிகாலாண்டில் மூத்ே குடிமக்களுக்கான தசமிப்புத்திட்டம் உள்ளிட்ட சிறு 

தசமிப்புத் திட்டங்களுக்கான வட்டி விகிேத்தே 1.1% வதர நடுவண் அரசு உயர்த்தியுள்ளது. நடப்பு நிதியாண்டில் 

ஜனவரி முேல் மார்ச் வதரயிலான இறுதி காலாண்டில் சிறுதசமிப்புத் திட்டங்களுக்கான வட்டி விகிேம் குறித்ே 

விவரங்கதள நடுவண் நிதியதமச்சகம் தவளியிட்டது. 

அேன்படி, 8 சிறுதசமிப்புத் திட்டங்களுக்கான வட்டி விகிேங்கள் அதிகரிக்கப்பட்டுள்ளன. மூத்ே குடிமக்களுக்கான 

தசமிப்புத் திட்டத்துக்குரிய வட்டி 7.6 சேவீேத்தில் இருந்து 8 சேவீேமாக அதிகரிக்கப்பட்டுள்ளது. ேபால் நிதலய 

மூன்றாண்டு கால தவப்புத்தோதகக்கான வட்டி 5.8 சேவீேத்தில் இருந்து 6.9 சேவீேமாகவும், ஈராண்டு கால 

தவப்புத் தோதகக்கான வட்டி 5.7 சேவீேத்தில் இருந்து 6.8 சேவீேமாகவும் உயர்த்ேப்பட்டுள்ளது. ேபால் நிதலய 

ஓராண்டுகால தவப்புத்தோதகக்கான வட்டி 5.5 சேவீேத்தில் இருந்து 6.6 சேவீேமாகவும், ஐந்ோண்டு கால 

தவப்புத் தோதகக்கான வட்டி 6.7 சேவீேத்தில் இருந்து 7 சேவீேமாகவும் உயர்த்ேப்பட்டுள்ளது. 

தேசிய தசமிப்புத் திட்டத்துக்கான வட்டி 6.8 சேவீேத்தில் இருந்து 7 சேவீேமாகவும், விவசாயிகள் வளர்ச்சிப் பத்திர 

திட்டத்துக்கான வட்டி 7 சேவீேத்தில் இருந்து 7.2 சேவீேமாகவும் அதிகரிக்கப்பட்டுள்ளது. விவசாயிகள் வளர்ச்சிப் 

பத்திரத்துக்கான முதிர்வு காலம் 123 மாேங்களிலிருந்து 120 மாேங்களாகக் குதறக்கப்பட்டுள்ளது. அதேதவதளயில், 

வருங்கால தவப்புநிதித்திட்டம் (7.1 சேவீேம்), தசமிப்புக்கைக்கு (4 சேவீேம்), தபண் குைந்தேகளுக்கான தசமிப்புத் 

திட்டம் (7.6 சேவீேம்) ஆகியவற்றுக்கான வட்டி விகிேத்தில் எந்ேவிே மாற்றமும் தசய்யப்படவில்தல. புதிய வட்டி 

விகிேங்கள் ஜன.1-ஆம் தேதி முேல் அமலுக்கு வரும் எனத்தேரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. சிறுதசமிப்புத் திட்டங்களுக்கான 

வட்டி விகிேங்கள் தோடர்ந்து 2ஆவது காலாண்டாக உயர்த்ேப்பட்டுள்ளது குறிப்பிடத்ேக்கது. 

 

3. தசங்கல்பட்டு மாவட்டத்தில் ோவரவியல் பூங்கா அரசாதை பிறப்பிப்பு. 

தசங்கல்பட்டு மாவட்டம் கடம்பூர் கிராமத்தில் ோவரவியல் பூங்கா அதமக்க அரசாதை பிறப்பிக்கப்பட்டுள்ளது. 

இதுகுறித்து ேமிழ்நாடு வனம் மற்றும் சுற்றுச்சூைல் துதற கூடுேல் ேதலதமச் தசயலாளர் தவளியிட்ட உத்ேரவு: 

தசங்கல்பட்டு மாவட்டம், கடம்பூர் கிராமத்தில் 137.65 தஹக்தடர் பரப்பில் ோவரவியல் பூங்கா அதமக்கப்படவுள்ளது. 

இத்திட்டம் 5 ஆண்டுகளில் தசயல்படுத்ேப்படும். மரக்கன்றுகள், மூலிதகத்தோட்டம், தராஜா தோட்டம், ஜப்பானிய 

தோட்டம், பண்தடய ேமிழ்நாட்டின் நிலப்பரப்புதபான்ற பல்தவறு அம்சங்கள் இந்ேத் திட்டத்தில் இடம்தபற்றிருக்கும். 

தமலும், இத்திட்டத்தின்கீழ், நதடபயிற்சி, ோவர உயிரியல் பன்முகத்ேன்தமபற்றி மாைவர்களுக்குத் தேரிவிக்கும் 

கல்வித்திட்டம், ஒழுங்கதமக்கப்பட்ட குழுக்களுக்கான பட்டதறகள் மற்றும் கருத்ேரங்குகள், படகு சவாரி, இயற்தக 

பாதேகள், தசக்கிள் ஓட்டுேல், உடற்பயிற்சி, விதளயாட்டு மற்றும் பிற ஆதராக்கிய நடவடிக்தககள் உள்ளிட்ட 

தசயல்பாடுகளும் இத்ோவரவியல் பூங்காவில் இடம்தபற்றிருக்கும். பூங்காவுக்கான விரிவான திட்ட அறிக்தகதய 

ேயாரிக்க ேமிழ்நாடு அரசு `1 தகாடி விடுவித்துள்ளது. 
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4. உலக பிளிட்ஸ் தசஸ்: தகாதனரு ஹம்பிக்கு தவள்ளி. 

கஜகஸ்ோனில் நதடதபற்ற FIDE உலக பிளிட்ஸ் தசஸ் சாம்பியன்ஷிப்பில் மகளிர் பிரிவில் இந்தியாவின் தகாதனரு 

ஹம்பி தவள்ளிப்பேக்கம் தவன்றார். தமாத்ேம் நடந்ே 17 சுற்றுகளின் முடிவில் தகாதனரு ஹம்பி 12.5 புள்ளிகளுடன் 

2ஆம் இடம்பிடித்ோர். இதில் கதடசி சுற்றில் அவர் சீனாவின் தஜாங்யி டாதன வீழ்த்தி அசத்தினார். தஜாங்யி 2 

நாள்களுக்கு முன் இதே தபாட்டியில் தரப்பிட் பிரிவில் சாம்பியன் பட்டம் தவன்றவர் என்பது குறிப்பிடத்ேக்கது. 

ேற்தபாது இந்ே பிளிட்ஸ் பிரிவில் கஜகஸ்ோனின் அதசௌபதயவா பிபிசரா 13 புள்ளிகளுடன் ேங்கப்பேக்கம் தவல்ல, 

ரஷியாவின்  ுவாதலாவா பாலினா 12 புள்ளிகளுடன் தவண்கலப்பேக்கம் தபற்றார். முன்னோக இந்ேப்பிரிவில் 9 

சுற்றுகள் நிதறவில் தகாதனரு ஹம்பி 4 தவற்றிகதளதய பதிவு தசய்திருந்ோர். ஆனால், அடுத்ே எட்டுச் சுற்றுகளில் 

அவர் 7இல் தவற்றிதபற்று இந்ே முன்தனற்றத்தேச் சந்தித்ோர். எஞ்சிய ஒரு ஆட்டத்தில் சக இந்தியரான துதராை 

வள்ளி ஹரிகாவுடன் டிரா தசய்ோர். 

இப்பிரிவில் களம்கண்ட மற்ற இந்தியர்களான துதராைவள்ளி ஹரிகா 10ஆம் இடமும், பத்மினி தரௌத் 17ஆம் 

இடமும், ோனியா சச்தேவ் 21ஆவது இடமும், சவிோ ஸ்ரீ 34ஆவது இடமும் பிடித்ேனர். இதில் சவிோ தரப்பிட் 

சாம்பியன்ஷிப்பின் மகளிர் பிரிவில் தவண்கலம் தவன்றிருந்ோர். 
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