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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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1. ‘இந்தியாவின் குளிரூட்டும் துறையில் காலநிறல முதலீட்டு வாய்ப்புகள்’ என்ை தறலப்பிலான அறிக்றகறய 

வவளியிட்ட நிறுவனம் எது? 
அ. NITI ஆய ோக் 

ஆ. உலக வங்கி  

இ. உலக ப ோருளோதோர மன்றம் 

ஈ.  ன்னோட்டு பெலவோணி நிதி ம் 

✓ உலக வங்கி சமீபத்தில், ‘இந்தியாவின் குளிரூட்டும் துறையில் காலநிறல முதலீட்டு வாய்ப்புகள்’ என்ை தறலப்பில் 

ஓர் அறிக்றகறய வவளியிட்டது. ககரள மாநில அரசுடன் இறைந்து உலக வங்கி ஏற்பாடு வசய்துள்ள இரண்டு 

நாள், ‘இந்திய காலநிறல மற்றும் கமம்பாட்டு கூட்டாளர்கள்’ சந்திப்பின்கபாது இந்த அறிக்றக வவளியிடப்பட்டது. 

இந்த அறிக்றகயின்படி, இந்தியா அதிக வவப்பநிறலறய அனுபவித்து வருகிைது. முன்கூட்டிகய இந்நிறலக்கு 

ஆளாகியுள்ளது இந்தியா. மனிதரின் உயிர்வாழும் வரம்றபத் தாண்டிய வவப்ப அறலகறள வகாண்டிருக்கும் உலக 

நாடுகளுள் இந்தியாவும் ஒன்வைன உள்ளது. 

2. ‘ஸ்ட்வரப் A’ என்ை பாக்டீரியா வதாற்றுகநாயால் குழந்றதகள் இைந்த நாடு எது? 
அ. இந்தி ோ 

ஆ. ஐக்கி  இரோெ்ெி ம்  

இ. பெோ்மனி 

ஈ. வங்கோளயதெம் 

✓ ஐக்கிய இராச்சியத்தில் ‘ஸ்ட்வரப் ஏ’ என்ை பாக்டீரியா வதாற்று காரைமாக குறைந்தது 6 குழந்றதகள் இைந்துள்ளனர். 

இந்தப் பாக்டீரியா இரத்த ஓட்டத்தில் நுறழயும் கபாது, வதாற்று தீவிரமறடயும். அது அப்கபாது invasive Group A Strep 

(iGAS) என்று அறழக்கப்படுகிைது. ஸ்ட்வரப் ஏ–இன் அறிகுறிகளில் காய்ச்சல், கதால் வவடிப்பு மற்றும் நுண்ணுயிர் 

எதிர்ப்பிகளால் எளிதில் சிகிச்றசயளிக்கப்படும் புண் ஆகியறவ அடங்கும். நவம்பரில் ஒரு வாரத்தில் மட்டும் 851 

ஸ்ட்வரப் ஏ பாதிப்புகள் பதிவாகியுள்ளன. முந்றதய ஆண்டுகளில் இகத கவறளயில் சராசரியாக 186 பாதிப்புகள் 

பதிவாகியிருந்தன. 

3. ‘காயங்கள் மற்றும் வன்முறைறயத் தடுத்தல்: ஒரு கண்கைாட்டம்’ என்ை தறலப்பிலான அறிக்றகறய 

வவளியிட்ட நிறுவனம் எது? 
அ. UNICEF 

ஆ. WHO  

இ. UNESCO 

ஈ. UN Women 

✓ உலக நலவாழ்வு அறமப்பானது (WHO) ‘காயங்கள் மற்றும் வன்முறைறயத் தடுத்தல்: ஒரு கண்கைாட்டம்’ என்ை 

தறலப்பிலான ஒரு புதிய அறிக்றகறய வவளியிட்டது. ஒவ்வவாரு நாளும் உலகம் முழுவதும் காயங்கள் மற்றும் 

வன்முறைகளால் சுமார் 12,000 இைப்புகள் ஏற்படுவதாக அவ்வறிக்றக கூறுகிைது. காயம் வதாடர்பான இைப்புகறளத் 

தடுப்பதற்கான முயற்சிகறள அதிகரிக்க கவண்டியதன் அவசியத்றதயும் இது எடுத்துக்காட்டுகிைது. உலகளவில் 12 

இைப்புகளில் 1 இதன் காரைமாக நிகழ்கிைது. சாறலப் கபாக்குவரத்து காயங்கள், வகாறல மற்றும் தற்வகாறல 

ஆகியறவ 5–29 வயதுறடயவர்களிறடகய மரைத்திற்கான முதல் ஐந்து காரைங்களில் பட்டியலிடப்பட்டுள்ளன. 
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4. அண்றமச் வசய்திகளில் இடம்வபற்ை துங்ககரஷ்வர் வனவுயிரி சரைாலயம் அறமந்துள்ள மாநிலம் எது? 
அ. கோ்நோடகோ 

ஆ. மகோரோஷ்டிரோ  

இ. யகரளோ 

ஈ. ஆந்திர  ிரயதெம் 

✓ இந்தியாவில் உள்ள அறனத்து பாதுகாக்கப்பட்ட பகுதிகறளயும் சுற்றி 1 கிமீ சுற்ைளவுக்கு சுற்றுச்சூழல் உைர்திைன் 

மண்டலங்கறள உருவாக்குவறத கட்டாயமாக்கிய உச்சநீதிமன்ைம், மகாராஷ்டிர மாநிலத்தின் துங்ககரஷ்வர் 

வனவுயிரி சரைாலயத்திற்கு மட்டும் விதிவிலக்கு அளித்துள்ளது. சுற்றுச்சூழல் உைர்திைன் மண்டலங்கறள 

உருவாக்குவதற்கான ஒகர மாதிரியான ஆறைறயப் வபறுவதற்கு முன்பு நறடமுறைச் சிக்கல்கள் மற்றும் கள 

உண்றமகறள கைக்கில் எடுத்துக்வகாள்ள கவண்டும் என்றும் அது கூறியுள்ளது. இந்தச்சரைாலயம் மும்றபயின் 

புைநகரப் பகுதியில் அறமந்துள்ளது. 

5. 2022 – ஆர்டன் ககபிடல் கடவுச்சீட்டு குறியீட்டில் இந்தியா அறடந்துள்ள தரநிறல என்ன? 

அ. 80  ஆ. 87  

இ. 92  ஈ. 95 

✓ ஆர்டன் ககபிட்டல் வவளியிட்ட 2022 – கடவுச்சீட்டு குறியீடு என்பது உலகின் வலிறமயான மற்றும் பலவீனமான 

கடவுச்சீட்டுகளின் தரவரிறசயாகும். உலகின் வலிறமயான கடவுச்சீட்டு பட்டியலில் இந்தியா 87ஆவது இடத்றதப் 

பிடித்துள்ளது. ஐக்கிய அரபு அமீரகம் முதலிடத்திலும், வெர்மனி, சுவீடன், பின்லாந்து, லக்சம்பர்க், ஸ்வபயின், பிரான்ஸ் 

ஆகிய நாடுகள் அடுத்தடுத்த இடங்களிலும் உள்ளன. ஆப்கானிஸ்தான் கறடசி இடத்திலும், பாகிஸ்தான் 94ஆவது 

இடத்திலும் உள்ளது. 

6. கராகஸ் என்பது கீழ்க்காணும் எந்த நாட்டின் தறலநகரமாகும்? 
அ. ஈரோன் 

ஆ. பவனிசுலோ  

இ.   ் ுவோ நியூ கினி 

ஈ. அோ்பென்டினோ 

✓ இந்தியாவும் வவனிசுலாவும் இணைந்து நான்காம் சுற்று வவளியுைவு அலுவலக ஆகலாசறனகறள வவனிசுலாவின் 

தறலநகரமான கராகஸில் நடத்தின. இந்திய வவளியுைவுத்துறை அறமச்சகத்தின்படி, அரசியல், வர்த்தகம், எரிசக்தி, 

சுகாதாரம் மற்றும் மருந்துகள், ஆயுர்கவதம் மற்றும் கயாகா, கவளாண்றம, கலாச்சாரம் மற்றும் அறிவியல் மற்றும் 

வதாழில்நுட்பம்கபான்ை துறைகறள உள்ளடக்கிய இருதரப்பு உைவுகறள இருதரப்பும் மதிப்பாய்வு வசய்தன. 

7. வழிகாட்டுதல், ஆகலாசறன, உதவி, வநகிழ்திைன் மற்றும் வளர்ச்சி (Mentorship, Advisory, Assistance, Resilience 

and Growth – MAARG) என்ை இறையதளத்றத வதாடங்கிய நடுவண் அறமச்சகம் எது? 
அ. வணிகம் & பதோழிற்துறற அறமெ்ெகம்  

ஆ. MSME அறமெ்ெகம் 

இ. திறன் யமம் ோடு & பதோழில்முறனவு அறமெ்ெகம் 

ஈ. பதோழிலோளோ் & யவறலவோ ் ் ு அறமெ்ெகம் 

✓ வணிகம் மற்றும் வதாழிற்துறை அறமச்சகத்தின் கீழியங்கும் வதாழிற்துறை மற்றும் உள்நாட்டு வணிகத்றத 

கமம்படுத்துவதற்கான துறை MAARG இறையதளத்தில் பதிவுவசய்வதற்கு ஸ்டார்ட்–அப் நிறுவனங்களிடமிருந்து 

விண்ைப்பங்கறள வரகவற்றுள்ளது. MAARG (வழிகாட்டுதல், ஆகலாசறன, உதவி, வநகிழ்திைன் மற்றும் வளர்ச்சி) 
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இறையதளமானது பல்கவறு துறைகள், வசயற்பாடுகள், நிறலகளிலுள்ள ஸ்டார்ட்அப்களுக்கான வழிகாட்டுதறல 

எளிதாக்குவதற்கான ஒகர தளமாக விளங்கும். 

8. அன்வர் இப்ரகிம் என்பவர் கீழ்க்காணும் எந்த நாட்டின் புதிய பிரதமராக பதவிகயற்ைார்? 
அ. ெிங்க ்பூோ் 

ஆ. மயலெி ோ  

இ. ஆ ்கோனிஸ்தோன் 

ஈ. ஐக்கி  அர ு அமீரகம் 

✓ மகலசியாவின் மூத்த எதிர்க்கட்சித்தறலவர் அன்வர் இப்ரகிம், அந்நாட்டின் புதிய பிரதமராக அண்றமயில் பதவி 

ஏற்ைார். எந்தவவாரு கட்சிக்கும் வபரும்பான்றம கிறடக்காதறத அடுத்து ஏற்பட்ட கதக்கநிறலறயத் வதாடர்ந்து 

புதிய பிரதமறர மகலசிய மன்னர் அறிவித்தார். மகலசியாவின் வாழ்வினச்வசலவு அதிகரித்து வருவறதச் சமாளித்து 

ஊழலுக்கு எதிராகப் கபாராடப் கபாவதாக அன்வர் கூறியுள்ளார். 

9. வடலிகமடிக்ஸ் கமம்பாட்டு றமயத்தின் (C–DOT) தறலறமயகம் அணமந்துள்ள இடம் எது? 

அ. மும்ற  

ஆ.  ுது தில்லி  

இ. குருகிரோம் 

ஈ. பகோல்கத்தோ 

✓ வடலிகமடிக்ஸ் கமம்பாட்டு றமயம் (C–DOT) என்பது இந்திய அரசுக்குச்வசாந்தமான வதாறலத்வதாடர்பு வதாழில்நுட்ப 

கமம்பாட்டு றமயமாகும். இதன் தறலறமயகம் புது தில்லியில் அறமந்துள்ளது. நடுவண் அறமச்சர் அஷ்வினி 

றவஷ்ைவ், C–DOT வடலிகமட்டிக்ஸ் கமம்பாட்டு றமயத்தின் தில்லி வளாகத்தில் வதாழில்முறனகவார் பிரிவு 

மற்றும் புத்தாக்க றமயத்றத திைந்து றவத்தார். 

10. முதலாவது இந்தியா–ஆசியான் பாதுகாப்பு அறமச்சர்கள் கூட்டத்றத நடத்திய நாடு எது? 
அ. இந்தி ோ 

ஆ. கம்ய ோடி ோ  

இ. தோ ்லோந்து 

ஈ. லோயவோஸ் 

✓ இந்தியா–ஆசியான் உைவுகளின் முப்பதாவது ஆண்டு நிறைறவ நிறனவுகூரும் வறகயில், இந்தியா–ஆசியான் 

பாதுகாப்பு அறமச்சர்கள் கூட்டம் கம்கபாடியாவில் உள்ள சீம் ரீப்பில் நறடவபற்ைது. இந்தியப் பாதுகாப்பு அறமச்சர் 

இராஜ்நாத் சிங், ஐக்கிய நாடுகள் சறபயின் அறமதிகாக்கும் நடவடிக்றககளில் வபண்களுக்கான முன்முறனவு 

மற்றும் கடலில் வநகிழி மாசுபாடு குறித்த முன்முறனவு உட்பட இரண்டு திட்டங்கறள முன்றவத்தார். 
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சசய்தித்தாள் நடப்பு நிகழ்வுகள்  

1. கலங்கறர விளக்க சுற்றுலாத் திட்டங்கள் 

நாடு முழுவதுமுள்ள 65 கலங்கறர விளக்கங்களில் அரசு மற்றும் தனியார் துறை பங்களிப்புடன் சுற்றுலா 

வதாடர்பான நடவடிக்றககறள கமற்வகாள்ளப்படும். தமிழ்நாடு (11), குெராத் (13), ககரளா (10), மகாராஷ்டிரா (5), 

கர்நாடகா (5), ஒடிஸா (5), கமற்கு வங்காளம் (3), அந்தமான் மற்றும் நிக்ககாபார் தீவுகள் (2), இலட்சத்தீவுகள் (1), 

ககாவா (1). தமிழ்நாட்டில் பதிவனாரு கலங்கறர விளக்கங்கள் இத்திட்டத்தின்கீழ் சுற்றுலா நடவடிக்றககளுக்காக 

கதர்ந்வதடுக்கப்பட்டுள்ளது. கன்னியாகுமரி, கூத்தங்குழி, மைப்பாடு, கீழக்கறர, தனுஷ்ககாடி, பாம்பன், மல்லிப் 

பட்டினம், ககாடியக்கறர, நாகப்பட்டினம், பூம்புகார், பழகவற்காடு கபான்ை கலங்கறர விளக்கங்களில் அரசு மற்றும் 

தனியார் பங்களிப்புடன் சுற்றுலா நடவடிக்றககள் கமற்வகாள்ளப்படும். 

 

2. கடல் அறலயிலிருந்து மின்சாரம்: வசன்றன ஐஐடி கண்டுபிடிப்பு. 

கடல் அறலகளிலிருந்து ஆற்ைறலப் பயன்படுத்தி மின்சாரம் உற்பத்தி வசய்யும் கருவிறய வசன்றன ஐஐடி ஆய்வுக் 

குழுவினர் வடிவறமத்துள்ளனர். ‘சிந்துொ-1’ என அறழக்கப்படும் இந்தக் கருவி தூத்துக்குடி கடலின் உள்கள ஆறு 

கிமீ வதாறலவில் 20 மீட்டர் ஆழத்தில் இடத்தில் றவக்கப்பட்டுள்ளது. இந்தக் கருவி தற்கபாது 100 வாட்ஸ் ஆற்ைறல 

உற்பத்தி வசய்யும். அடுத்த மூன்ைாண்டுகளில், கடல் அறலயிலிருந்து ஒரு வமகாவாட் மின்சாரம் உற்பத்தி வசய்யும் 

வறகயில் இலக்கு நிர்ையம் வசய்யப்பட்டுள்ளது. 
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1. இந்திய ரிசர்வ் வங்கியானது (RBI) கீழ்க்காணும் எந்த நாட்டின் நாணய ஆணணயத்துடனான நாணய பரிமாற்ற 

ஒப்பந்தத்தில் ணகயயழுத்திட்டுள்ளது? 
அ. சீனா 

ஆ. ரஷ்யா 

இ. மாலத்தீவுகள்  

ஈ. இலங்கக 

✓ இந்திய ரிசர்வ் வங்கியானது சார்க் நாணய மாறுக ாள் கட்டணமப்பின்கீழ் மாலத்தீவுகள் நாணய ஆணணயத்துடன் 

(Maldives Monetary Authority) நாணய பரிமாற்ற ஒப்பந்தத்தில் ணகயயழுத்திட்டுள்ளது. இந்த ஒப்பந்தம் MMAஐ ரிசர்வ் 

வங்கியிடமிருந்து அதிகபட்சம் $200 மில்லியன் அயமரிக்க டாலர்கள் வணை பல தவணணகளில் யபற உதவும். 

2. அண்ணமயில், கீழ்க்காணும் எந்த நாட்டின் முதல் யபண் அதிபைாக டினா யபாலுவார்டட டதர்ந்யதடுக்கப்பட்டார்? 
அ. பிரான்ஸ் 

ஆ. பபரு  

இ. பிரரசில் 

ஈ. ஆஸ்திரரலியா 

✓ யபரு நாட்டின் அதிபைாக இருந்த யபட்டைா காஸ்டிடலா, காங்கிைஸால் பதவிநீக்கம் யசய்யப்பட்டுள்ளார். துணண அதிபர் 

டினா யபாலுவார்டட, யபருவின் அடுத்த அதிபைாகிறார். காஸ்டிடலா, சட்ட ஒழுங்ணக சீர்குணலக்க முயன்றார் என்று 

அவர்மீது குற்றஞ்சாட்டப்பட்டு பதவிநீக்கம் யசய்யப்பட்டுள்ளார். டமலும் காஸ்டிடலா, சட்டமன்றத்ணத கணலத்து, 

அைசாங்கத்ணத ஒருதணல கட்டுப்பாட்டின்கீழ் யகாண்டுவை முயற்சித்த குற்றச்சாட்டின்கீழ் ணகது யசய்யப்பட்டுள்ளார். 

இதனால் துணண அதிபர் டினா யபாலுவார்டட, யபரு நாட்டின் வைலாற்றில் முதல் யபண் அதிபைாக பதவிடயற்க 

உள்ளார். 

3. உட்கட்டணமப்பிற்கு ஊக்கமளிக்கும் டநாக்கத்திற்காக இந்தியாவின் முதல் பிணணமுறி காப்பீட்டுத் திட்டத்ணதத் 

யதாடங்கவுள்ள நடுவண் அணமச்சகம் எது? 
அ. சாகலப் ரபாக்குவரத்து & பெடுஞ்சாகல அகமச்சகம்  

ஆ. ெிதி அகமச்சகம் 

இ. தகவல் பதாடா்பு அகமச்சகம் 

ஈ. வீட்டுவசதி & ெகா்ப்புற விவகாரங்கள் அகமச்சகம் 

✓ நடுவண் அணமச்சர் நிதின் கட்கரியின் கூற்றுப்படி, உட்கட்டணமப்புத் துணறயில் பணப்புழக்கத்ணத அதிகரிக்கும் 

டநாக்கத்திற்காக இந்தியாவின் முதல் பிணணமுறி காப்பீட்டுத் திட்டத்ணத நடுவண் சாணலப் டபாக்குவைத்து மற்றும் 

யநடுஞ்சாணலகள் அணமச்சகம் அறிமுகப்படுத்தும். வங்கி பிணணகளில் சிக்கியுள்ள ஒப்பந்ததாைர்களின் யசயற்பாட்டு 

மூலதனத்திற்கு நிவாைணமளிப்பதன்மூலம் உட்கட்டணமப்புத்துணறயில் பணப்புழக்கத்ணத அதிகரிப்பதற்கு இந்தப் 

பிணணமுறிகள் உதவும். 

4. யசன்ணன யமட்டைா இையில் வணலயணமப்ணப விரிவுபடுத்துவதற்காக $780 மில்லியன் அயமரிக்க டாலர் ள் 

மதிப்பிலான கடன்யதாணகணய வழங்கவுள்ள நிறுவனம் எது? 
அ. உலக வங்கி  ஆ. ஆசிய வளா்ச்சி வங்கி  

 

இ. IMF   ஈ. AIIB 
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✓ ஆசிய வளர்ச்சி வங்கியானது யசன்ணன யமட்டைா இையில் வணலயணமப்பில் புதிய வழித்தடங்கணள உருவாக்க 

மற்றும் டபருந்து மற்றும் பிற டபாக்குவைத்துச் டசணவகளுடன் யமட்டைா இையில் வணலயணமப்பின் இணணப்ணப 

டமம்படுத்துவதற்காக $780 மில்லியன் அயமரிக்க டாலர் நிதியுதவி வழங்க ஒப்புதல் அளித்துள்ளது. 

✓ இந்தத் திட்டத்தின்மூலம் 10.1 கிமீ நீளத்திற்கு உயர்மட்டப் பிரிவு, ஒன்பது யமட்டைா இையில் நிணலயங்கள், 10 கிமீட்டர் 

நீளத்திற்கு நிலத்தடிப்பிரிவு ஆகியணவ அணமக்கப்படும். இந்த நிணலயங்கள் டபரிடர் & பல்டவறு காலநிணலகளில் 

தாக்குப்பிடிக்கக்கூடியதாகவும், முதியவர்கள், யபண்கள், குழந்ணதகள் மற்றும் மாற்றுத்திறனாளிகள் எளிதில் 

பயன்படுத்தும் விதமாகவும் வடிவணமக்கப்படும். 

5. ஒன்பதாவது உலக ஆயுர்டவத மாநாடு மற்றும் ஆடைாக்யா கண்காட்சி–2022ஐ நடத்துகிற மாநிலம்/UT எது? 

அ. குஜராத் 

ஆ. ரகாவா  

இ. பதலுங்கானா 

ஈ. பீகாா் 

✓ 9ஆவது உலக ஆயுர்டவத மாநாடானது டகாவா மாநிலம் பனாஜியில் யதாடங்கியது. உலகளவில் ஆயுஷ் மருத்துவ 

முணறகளின் யசயல்திறன் மற்றும் வலிணமணய யவளிப்படுத்துவணத இது தனது டநாக்கமாகக் யகாண்டுள்ளது. 

இந்நிகழ்வின் சமயம், ‘ஆயுஷ்மான்’ காமிக் புத்தகத் யதாடரின் மூன்றாவது பதிப்பும் யவளியிடப்பட்டது. அகில இந்திய 

ஆயுர்டவத கல்விக்கழகம், யெர்மனியிலுள்ள டைாசன்பர்க் ஐடைாப்பிய ஆயுர்டவத அகாடமி ஆகியவற்றுக்கு இணடடய 

பாைம்பரிய இந்திய மருத்துவ முணறகளில் டமம்பட்ட ஆய்வுகணள டமற்யகாள்வதற்கான ஒரு புரிந்துணர்வு ஒப்பந்தம் 

ணகயயழுத்தானது. 

6. அகில இந்திய யதாழில்நுட்பக் கல்விக் கழகத்தின் (AICTE) புதிய தணலவைாக (2022இல்) நியமிக்கப்பட்டவர் யார்? 
அ. T G சீத்தாராம்  

ஆ. மரனாஜ் ரசானி 

இ. ெிதி சிப்பா் 

ஈ. வினீத் ரஜாஷி 

✓ அகில இந்திய யதாழில்நுட்பக் கல்விக்  ழ த்தின் (AICTE) புதிய தணலவைாக யகௌகாத்தி–ஐஐடிஇன் இயக்குநர் 

டபைாசிரியர் T G சீத்தாைாம் நியமிக்கப்பட்டுள்ளார். இவருக்கு முன்பு UGC தணலவர் M யெகடதஷ் குமார் இப்பதவியில் 

இருந்தார். M யெகடதஷ் குமாரிடமிருந்து யபாறுப்ணப ஏற்றுக்யகாண்ட T G சீத்தாைாம் மூன்றாண்டு காலம் இந்தப் 

பதவியில் இருப்பார். டபைாசிரியர் T G சீத்தாைாம், அறிவியல் மற்றும் யபாறியியல் ஆைாய்ச்சி வாரியத்தின் (SERB) 

உறுப்பினைாகவும், யபங்களூர், IIScஇன் குடிசார் யபாறியியல் பிரிவில் மூத்த டபைாசிரியைாகவும் உள்ளார். 

7. அயமரிக்காணவச் சார்ந்த மார்னிங் கன்சல்ட் யவளியிட்ட குடளாபல் லீடர் அப்ரூவல் மதிப்பீடுகளின்படி, உலகின் 

மிகவும் பிைபலமான தணலவர் யார்? 
அ. ரஜா பிடன் 

ஆ. ெரரெ்திர ரமாதி  

இ. மு க ஸ்டாலின் 

ஈ. விளாடிமிா் புடின் 

✓ இந்தியப் பிைதமர் நடைந்திை டமாதி 77 சதவீத ஒப்புதல் மதிப்பீட்டுடன் உலகின் மிகவும் பிைபலமான தணலவைாகத் 

யதாடர்கிறார். அயமரிக்காணவச் சார்ந்த ஆடலாசணன நிறுவனமான மார்னிங் கன்சல்ட் யவளியிட்ட குடளாபல் லீடர் 

அப்ரூவல் மதிப்பீடுகளில் இது யதரியவந்துள்ளது. யமக்சிடகா அதிபர் ஆண்ட்டைஸ் மானுவல் டலாபஸ் ஒப்ைாடடார் 

இைண்டாமிடத்ணதயும், ஆஸ்திடைலிய பிைதமர் அந்டதானி அல்பானீஸ் மூன்றாமிடத்ணதயும் பிடித்துள்ளனர். 
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8. CITES தீர்மானத்தின் பிற்டசர்க்ணக–IIஇலிருந்து பிற்டசர்க்ணக–Iக்கு கீழ்க்காணும் எந்த உயிரினத்ணத மாற்றிப் 

பட்டியலிட இந்தியா முன்யமாழிந்துள்ளது? 
அ. லீத்தின் மெல்லலோட்டு ஆகம  

ஆ. பா்மிய மயில் வண்ண மெல்லலோட்டு ஆகம 

இ. இெ்திய பமல்ரலாட்டு ஆகம 

ஈ. பா்மிய குறுெ்தகலயுகடய மெல்லலோட்டு ஆகம 

✓ அழிந்துவரும் வனவுயிரிகளின் சர்வடதச வர்த்தகம் (CITES) யதாடர்பான கூட்டணமப்பின் பிற்டசர்க்ணக–IIஇலிருந்து 

லீத்தின் யமல்டலாட்டு ஆணமணய (Leith’s Softshell Turtle – Nilssonia leithi) பிற்டசர்க்ணக–Iக்கு மாற்றிப்பட்டியலிட 

இந்தியா முன்யமாழிந்துள்ளது. பனாமாவில் நணடயபற்ற CITESஇன் 19ஆவது கூட்டத்தில் இந்த முன்யமாழிவு ஏற்றுக் 

யகாள்ளப்பட்டது. லீத்தின் யமல்டலாட்டு ஆணம என்பது யமன்ணமயான ஓடுயகாண்ட ஒரு யபரிய நன்னீர் ஆணம 

ஆகும்; இது தீபகற்ப இந்தியாவில் மட்டுடம காணப்படுகிறது. 

9. ஐந்து யவவ்டவறு உலகக்டகாப்ணபகளில் டகாலடித்த முதல் கால்பந்து வீைர் யார்? 

அ. லிரயானல் பமஸ்ஸி 

ஆ. கிறிஸ்டியாரனா பரானால்ரடா  

இ. பெய்மா் 

ஈ. ககலியன் பாப்ரப 

✓ டபார்ச்சுகல் கால்பந்து வீைர் கிறிஸ்டியாடனா யைானால்டடா 5 யவவ்டவறு உலகக்டகாப்ணப டபாட்டிகளில் டகால் 

அடித்த முதல் வீைர் ஆவார். 2006, 2010, 2014, 2018, 2022 ஆகிய ஆண்டுகளில் நணடயபற்ற உலகக்டகாப்ணப 

யதாடர்களில் யைாடனால்டடா டகாலடித்துள்ளார் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது. கானாவுக்கு எதிைான குரூப்–H டபாட்டியில் 

65ஆவது நிமிடத்தில் டகாலடித்து யைாடனால்டடா இந்த ணமல்கல் சாதணனணய எட்டினார். 

10. ‘RH–200’ என்ற ஆய்வு ஏவு ணைணய ஏவிய நாடு எது? 
அ. ரஷ்யா 

ஆ. இெ்தியா  

இ. இஸ்ரரல் 

ஈ. ஈரான் 

✓ இந்திய விண்யவளி ஆய்வு ணமயம் (ISRO) யதாடர்ந்து 200ஆவது முணறயாக ‘RH–200’ ஆய்வு ஏவுகணணணய 

ஏவியது. வானிணல, வானியல் மற்றும் விண்யவளி இயற்பியலின் ஒத்த பிரிவுகளில் டசாதணனகணள டமற்யகாள்வ 

–தற்கு இந்திய ஆய்வு ஏவுகணணகள் (sounding rockets) பயன்படுத்தப்படுகின்றன. 

 

சசய்தித்தாள் நடப்பு நிகழ்வுகள்  

1. 130 ஆண்டுகளில் 13ஆவது புயல்! 

கடந்த 1891 முதல் 2021 வணையிலான 130 ஆண்டுகாலத்தில் யசன்ணன மற்றும் புதுச்டசரி இணடடய 12 புயல்கள் 

கணைணயக் கடந்துள்ளன. யசன்ணன–புதுச்டசரி இணடடய கணைணயக் கடந்த 13–ஆவது புயலாக ‘மாண்டஸ்’ 

ஆனது. 
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2. 10–12–2022 – ‘மூதறிஞர்’ இைாொஜியின் 144ஆவது பிறந்தநாள். 

 

3. 2025ஆம் ஆண்டுக்குள் காசடநாணய ஒழிக்கத் திட்டம்: நடுவண் அைசு. 

2025ஆம் ஆண்டுக்குள் நாட்டில் காசடநாணய ஒழிக்க நடுவணைசு திட்டமிட்டுள்ளது. நாட்டில் நிகழாண்டு ெனவரி 

முதல் அக்டடாபர் வணை 20.16 இலட்சம் டபர் காசடநாயால் பாதிக்கப்பட்ட நிணலயில், அந்த டநாயால் 73,551 டபர் 

இறந்தனர். உலகளாவிய காசடநாய் அறிக்ணக–2022இன்படி, நாட்டில் காசடநாய் பாதிப்பு 18% குணறந்துள்ளது.  

கடந்த 2015ஆம் ஆண்டு இந்தியாவில் லட்சத்தில் 256 டபர் அந்த டநாயால் பாதிக்கப்பட்ட நிணலயில், கடந்த ஆண்டு 

லட்சத்தில் 210 டபர் பாதிக்கப்பட்டனர். காசடநாய் பாதிப்பு அதிகம் உள்ள பகுதிகளில் மாநில–மாவட்ட அளவிலான 

திட்டம், பலவீனமானவர்களிடமும் டவறு டநாய்களால் பாதிக்கப்பட்டவர்களிடமும் காசடநாய் பரிடசாதணன 

டமற்யகாள்ளுதல் டபான்ற நடவடிக்ணககள்மூலம், 2025ஆம் ஆண்டுக்குள் நாட்டில் காசடநாணய ஒழிக்க நடுவண் 

அைசு திட்டமிட்டுள்ளது. 

 

4. 11–12–2022 – ‘ம ா வி’ பாைதியாரின் 141ஆவது பிறந்தநாள். 

 

5. ‘காசி தமிழ்ச்சங்கமம்’ விணைவு இையில்! 

‘காசி தமிழ்ச்சங்கமம்’ நிகழ்ணவ நிணனவுகூரும் வணகயில் காசி–தமிழ்நாட்டுக்கு இணடடய ‘காசி தமிழ்ச்சங்கமம்’ 

விணைவு இையில் என்ற புதிய இையில்டசணவ யதாடங்கப்படும் என நடுவண் இையில்டவ துணற அணமச்சர் அஸ்வினி 

ணவஷ்ணவ் அறிவித்துள்ளார். 
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1. சுக்விந்தர் சிங் சுகு என்பவர் கீழ்க்காணும் எந்த மாநிலத்தின் முதலமமச்சராக பதவியேற்றார்? 
அ. க ோவோ 

ஆ. குஜரோத் 

இ. ஹிமோச்சல பிரகதசம்  

ஈ. உத்தர ோண்ட் 

✓ ஹிமாச்சல பிரயதச மாநிலத்தின் அடுத்த முதலமமச்சராக சுக்விந்தர் சிங் சுகு சமீபத்தில் பதவியேற்றார். அவர் நான்கு 

முமற சமஉஆகவும், காங்கிரஸின் மாநிலத் யதர்தல் பிரசாரக் குழு தமலவராகவும் இருந்தார். துமை முதல்வராக 

முயகஷ் அக்னியகாத்ரி யதர்வுசசய்ேப்பட்டுள்ளார். ஹிமாச்சல பிரயதச மாநில சட்டசமப யதர்தலில் இந்திே யதசிே 

காங்கிரஸ் கட்சி சவற்றிசபற்றுள்ளது. 

2. ‘G20 வளர்ச்சிப் பணிக்குழு கூட்டம்’ நடத்தப்படுகிற நகரம் எது? 
அ. மும்பப  

ஆ. வோரணோசி 

இ. அ மதோபோத் 

ஈ. சசன்பன 

✓ G20 வளர்ச்சிப் பணிக்குழுவின் நான்கு நாள் கூட்டம் இந்திேக்குடிேரசுத்தமலவர் தமலமமயின்கீழ் மும்மபயில் 

சதாடங்கவுள்ளது. வளர்ச்சிப் பணிக்குழு கூட்டமானது வளரும் நாடுகள், குமறந்த வளர்ச்சிேமடந்த நாடுகள் மற்றும் 

தீவு நாடுகளின் வளர்ச்சிப் பிரச்சமனகமளப் பற்றி விவாதிப்பமத யநாக்கமாகக் சகாண்டுள்ளது. 

3. IUCN சிவப்புப் பட்டிேலில் யசர்க்கப்பட்ட Meizotropis pellita (Patwa) சார்ந்த இனம் எது? 
அ. ஆபம 

ஆ. மருத்துவத் தோவரம்  

இ. போம்பு 

ஈ. வண்ணத்துப்பூச்சி 

✓ இமேமமலயில் காைப்படும் மூன்று மருத்துவத் தாவர இனங்கள் IUCN சிவப்புப் பட்டிேலில், ‘அச்சுறு நிமலமே 

அண்மித்த இனப்’பட்டிேலில் யசர்க்கப்பட்டுள்ளன. சபாதுவாக ‘பட்வா’ என்று அமைக்கப்படுகிற Meizotropis pellita, 

உத்தரகாண்மடப் பூர்வீகமாகக் சகாண்டது என்று சசால்லப்படுகிறது. இது ‘மிகவும் அருகிவிட்ட இனம்’ என 

வமகப்படுத்தப்பட்டுள்ளது. Fritilloria cirrhosa ‘அழிவாய்ப்பு இனம்’ என்றும், Dactylorhiza hatagirea ‘அருகிவிட்ட இனம்’ 

என்றும் வமகப்படுத்தப்பட்டுள்ளது. 

4. 2022 – உலக மண் நாளுக்கானக் கருப்சபாருள் என்ன? 
அ. Soils: Where food begins  

ஆ. Soils: Where life begins 

இ. Soils: Where earth begins 

ஈ. Soils: Where all begins 

✓ வளம்மிகு மண்ணின் முக்கிேத்துவத்மத சிறப்பித்துக்காட்டவும், மண் வளங்கமள நிமலோன யமலாண்மமக்காக 

பேன்படுத்துவது குறித்து எடுத்துக்கூறுவதற்குமாக ஆண்டுயதாறும் டிசம்பர்.5ஆம் யததி அன்று ‘உலக மண் நாள்’ 

அனுசரிக்கப்படுகிறது. “Soils: Where food begins” என்பது இந்த ஆண்டு (2022) உலக மண் நாளுக்கானக் கருப் 
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சபாருளாகும். 2002ஆம் ஆண்டில் சர்வயதச மண் அறிவிேல் சங்கத்தால் மண்மைக் சகாண்டாட ஒரு சர்வயதச 

நாள் பரிந்துமரக்கப்பட்டது. உைவு மற்றும் உைவு அமமப்பின் FAO மாநாடு கடந்த 2013 ஜூனில் உலக மண் 

நாமள அங்கீகரித்து யபரறிவிப்பு சசய்தது. 

5. இந்திோவின் முதல் கரிம–சமநிமல பண்மை அமமக்கப்பட்டுள்ள மாநிலம் எது? 

அ. அஸ்ஸோம் 

ஆ. குஜரோத் 

இ. க ரளோ  

ஈ. சதலுங் ோனோ 

✓ இந்திோவின் முதல் கரிம–சமநிமல பண்மைோக சகாச்சியின் ஆலுவாவிலுள்ள விமதப்பண்மைமே யகரள 

மாநில முதலமமச்சர் பினராயி விஜேன் அறிவித்தார். கரிேமில வாயு (CO2) உமிழ்மவக்குமறத்ததால், யவளாண் 

துமறயின்கீழ் உள்ள அவ்விமதப்பண்மை கரிம–சமநிமலமே அமடே முடிந்துள்ளது. கடந்த ஓராண்டில் மட்டும் 

அப்பண்மையிலிருந்து சவளியேற்றப்பட்ட சமாத்த கரிேமில வாயுவின் அளவு 43 டன்கள் ஆகும். 

6. ‘மரபணு மாற்றப்பட்ட உைவுகளுக்கான விதிமுமறகமள’ சவளியிட்ட நிறுவனம் எது? 
அ. FAO 

ஆ. FSSAI  

இ. ISO 

ஈ. NIT ஆக ோ ் 

✓ இந்திே உைவுப் பாதுகாப்பு மற்றும் தரநிர்ைே ஆமைேமானது (FSSAI) மரபணு மாற்றப்பட்ட (GM) உைவுப் 

சபாருட்களுக்கான விதிமுமறகளின் புதிே வமரமவ சபாதுமக்களின் கருத்துக் ககட்புக்காக சவளியிட்டுள்ளது. 1% 

அல்லது அதற்கு யமற்பட்ட மரபணு மாற்றப்பட்ட (GM) மூலப்சபாருள்கமளக் சகாண்ட உைவுப்சபாருட்களுக்கான 

விவரங்கமள சபாருளின் பபாதி அட்டையில் ஒட்ை இது முன்சமாழிகிறது. FSSAIஇன் முன் அனுமதியின்றி, GMO 

சகாண்டு தோரிக்கப்படும் எந்தசவாரு உைவு அல்லது உைவுப்சபாருமளயும் ோரும் தோரிக்கயவா, கட்டயவா, 

யசமிக்கயவா, விற்கயவா, சந்மதப்படுத்தயவா அல்லது விநியோகிக்கயவா அல்லது இறக்குமதி சசய்ேயவா கூடாது. 

7. சபௌத்தவனம் என்ற சபௌத்த பாரம்பரிே யநாக்கப் பூங்கா அமமந்துள்ள மாநிலம் எது? 
அ. பீ ோோ் 

ஆ. சதலுங் ோனோ  

இ. ம ோரோஷ்டிரோ 

ஈ. திோிபுரோ 

✓ சபௌத்தவனம் என்ற சபௌத்த பாரம்பரிே யநாக்கப்பூங்கா திட்டமானது சதலுங்கானா மாநிலத்தில் திறக்கப்பட்டுள்ளது. 

இதமன நாகார்ஜுனாசாகரில் சதலுங்கானா மாநில சுற்றுலா வளர்ச்சிக்கைகம் உருவாக்கியுள்ளது. நாகார்ஜுனா 

சாகர் அருயக பல்யவறு நாடுகளின் சபௌத்த மடாலேங்கமளயும் சபௌத்த பல்கமலக்கைகத்மதயும் அமமக்கவும் 

மாநகராட்சி ஆய்வுசசய்து வருகிறது. 

8. விலங்குகள் வமத தடுப்பு (திருத்தம்) மயசாதா, 2022இன்படி, ஒரு விலங்மகக் சகான்றால் விதிக்கப்படும் 

அதிகபட்ச அபராதம் எவ்வளவு? 
அ. ரூ.1 இலட்சம்  ஆ. ரூ.5 இலட்சம்  

இ. ரூ.10 இலட்சம்  ஈ. ரூ.25 இலட்சம் 
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✓ மீன்பிடி, கால்நமட பராமரிப்பு மற்றும் பால்வளத்துமற அமமச்சகத்தால் தோரிக்கப்பட்ட விலங்குகள் வமத தடுப்பு 

(திருத்தம்) மயசாதா, 2022, சபாதுமக்களின் கருத்துக்ககட்புக்காக சவளியிடப்பட்டுள்ளது. ‘அருவருக்கத்தக்க வன் 

சகாடுமம’ என்ற புதிே பிரிவின்கீழ், “விலங்குப் புைர்வு” உட்பட 61 சட்டத்திருத்தங்கமள அது ஒரு குற்றமாக 

அறிமுகப்படுத்தியுள்ளது. இது `50,000 முதல் `75,000 வமர அபராதம் அல்லது விலங்கின் மதிப்பு இதில் எது 

அதிகயமா அதமன அபாராதமாகயவா அல்லது ஓராண்டு முதல் மூவாண்டு வமர சிமறத்தண்டமன அல்லது 

இரண்மடயும் குற்றத்திற்கான தண்டமனோக விதிக்க பரிந்துமரக்கிறது. விலங்சகான்மறக் சகால்வதற்காக, 

அதிகபட்சமாக ஐந்தாண்டுகள் வமர சிமறத்தண்டமனமே விதிக்கவும் இவ்வமரவு மயசாதா முன்சமாழிகிறது. 

9. அணுவாற்றலில் இேங்கும், ‘ோகுடிோ’ என்ற பனி உமடப்புக் கப்பமல அறிமுகப்படுத்திே நாடு எது? 

அ. ரஷ் ோ  

ஆ. உ ்பரன் 

இ. ஜப்போன் 

ஈ. இஸ்கரல் 

✓ ரஷ்ோ அண்மமயில் வடயமற்கு ரஷ்ோவில் உள்ள புனித பீட்டர்ஸ்பர்க்கில் உள்ள பால்டிக் கப்பல்கட்டும் தளத்தில் 

அணுவாற்றலில் இேங்கும், ‘ோகுடிோ’ என்ற பனி உமடப்புக் கப்பமல அறிமுகப்படுத்திேது. இந்த விைாவில் ரஷ்ே 

அதிபர் விளாடிமிர் புடின் சமய்நிகராக கலந்துசகாண்டார். ‘ோகுடிோ’ ரஷ்ோவின் யராசாட்டம் ஸ்யடட் அணுவாற்றல் 

கைகத்திற்காக கட்டப்பட்டுவரும், ‘திட்டம்–22220 அணுவாற்றலால் இேங்கும் பனி உமடப்புக்கப்பல்கள்’ வரிமசயில் 

வருகிறது. இந்த வமக கப்பல்கள் உலக அளவில் மிகப்சபரிேமவயும் சக்திவாய்ந்தமவயும் ஆகும். 

10. ‘UNESCO–இந்திோ–ஆப்பிரிக்கா (UIA) யேக்கத்தாமன’ நடத்தும் நகரம் எது? 
அ. மும்பப 

ஆ. ச ோ ்டோ பெருநகரம்  

இ.  ோ ்தி  ோ் 

ஈ. சஜ ்ப்பூோ் 

✓ சநாய்டா சபருநகரத்தில் நமடசபற்ற UNESCO–இந்திோ–ஆப்பிரிக்கா (UIA) யேக்கத்தான் நிகழ்ச்சியில் இந்தியக் 

குடியரசுத் துமைத் தமலவர் ஜக்தீப் தன்கர் உமரோற்றினார். இந்திோ மற்றும் 22 ஆப்பிரிக்க நாடுகமளச் யசர்ந்த 

இளம் சதாழில்முமனயவார் பங்யகற்கும் இந்த யேக்கத்தாமன கல்வி அமமச்சகத்தின் புத்தாக்கப் பிரிவு, AICTE 

மற்றும் UNESCO ஆகிேவற்றால் ஏற்பாடு சசய்ேப்பட்டதாகும். 

 

சசய்தித்தாள் நடப்பு நிகழ்வுகள்  

1. உதேம் சக்தி இமைேதளத்தில் பதிவு சசய்துள்ள தமிழ்நாட்மடச் யசர்ந்த சபண் சதாழில்முமனயவார்கள். 

சிறு, குறு மற்றும் நடுத்தர சதாழிற்துமறயில் சபண் சதாழில்முமனயவார்களுக்கு நடுவண் சிறு, குறு மற்றும் 

நடுத்தர சதாழிற்துமற அமமச்சகத்தின்மூலம் அளிக்கப்படும் நிதித்திட்டங்கள், சகாள்மககள் குறித்த தகவல்கமள 

உதேம் சக்தி இமைேதளம் (https://udyam-sakhi.com) அளிக்கிறது. 2022 அக்யடாபர் மாதம் வமர உதேம் சக்தி 

இமைேதளத்தில் பதிவுசசய்துள்ள தமிழ்நாட்மடச் யசர்ந்த சபண் சதாழில்முமனயவார்களின் மாவட்ட வாரிோன 

விவரங்கள் சவளியிடப்பட்டுள்ளன. அதன்படி இராணிப்யபட்மடயில் 334 யபர், யசலத்தில் 163 யபர், திருவண்ைா 

மமலயில் 210 யபர், யவலூரில் 360 யபர் என சமாத்தம் 1067 சபண் சதாழில்முமனயவார்கள் உதேம் சக்தி 

இமைேதளத்தில் பதிவுசசய்துள்ளனர். 
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2. ஜி20: முதலாவது நிதிசார் கூட்டம் சபங்களூருவில் நாமள சதாடக்கம். 

இந்திோவின் ஜி20 தமலமமயின்கீழ் முதலாவது நிதி மற்றும் மத்திே வங்கி பிரதிநிதிகள் கூட்டம், சபங்களூருவில் 

டிச.13 முதல் 15 வமர நமடசபறவுள்ளது. இந்திோவின் ஜி20 தமலமமத்துவத்தின்கீழ் நிதி வழிமுமற குறித்த 

விவாதங்களின் சதாடக்கமாக நமடசபறும் இந்தக் கூட்டத்மத மத்திே நிதி அமமச்சகமும், இந்திே ரிசர்வ் வங்கியும் 

இமைந்து ஏற்பாடு சசய்துள்ளன. “21ஆம் நூற்றாண்டின் உலகளாவிே சவால்கமள எதிர்சகாள்ள பலதரப்பு 

வளர்ச்சி வங்கிகமள வலுப்படுத்துதல்” என்ற தமலப்பில் குழு விவாதமும் நமடசபறும். “பசுமம நிதிேளிப்பில் 

மத்திே வங்கிகளின் பங்கு” என்ற தமலப்பில் கருத்தரங்கமும் நமடசபறவுள்ளது. 

 

3. PARAVAI திட்ைம்.  

தமிழ்நாட்டின் காவல்துமறோனது PARAVAI - Personality and Attitude Reformation Assistance Venture for 

Affirming Identity என்ற திட்டத்மதச் சசேல்படுத்தவுள்ளது. 18-24 வேதுக்குட்பட்ட முதல்முமற குற்றம் சசய்யதாமர 

சீர்திருத்தி அவர்கமள சமூகத்தில் மீண்டும் ஒருங்கிமைத்து அதன்மூலம் அவர்கள் மீண்டும் குற்றவாழ்க்மகக்கு 

திரும்பாமல் தடுப்பமத இந்தத் திட்டம் தனது யநாக்கமாகக் சகாண்டுள்ளது. 

 

4. அமனவருக்கும் நலவாழ்வு திட்டம்: நாட்டியலயே முதலிடம் சபற்று தமிழ்நாடு சாதமன. 

அமனவருக்கும் நலவாழ்வு திட்டத்மதச் சிறப்பாக சசேல்படுத்திேதில் நாட்டியலயே முதலிடம் சபற்று தமிழ்நாடு 

சாதமன பமடத்துள்ளது. அமனத்து மக்களுக்கும் தரமான, விமலயில்லா மருத்துவ யசமவ வைங்கப்படுவமத 

யநாக்கமாகக் சகாண்டதுதான் இந்த ‘அமனவருக்கும் நலவாழ்வு திட்டம்’. ஆண்டுயதாறும் டிச.12ஆம் யததிேன்று 

அமனவருக்கும் நலவாழ்வு திட்ட நாள் சகாண்டாடப்படுகிறது. 
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1. ஆண்டுத ோறும் UNICEF நாள் அனுசரிக்கப்படுகிற தேதி எது? 
அ. டிசம்பர்.10 

ஆ. டிசம்பர்.11  

இ. டிசம்பர்.14 

ஈ. டிசம்பர்.15 

✓ ஒவ்த ார் ஆண்டும் டிசம்பர்.11 அன்று UNICEF நாள் ககாண்டாடப்படுகிறது. UNICEF முேலில் ஐக்கிய நாடுகளின் 

பன்னாட்டு குழந்தேகளுக்கான அ சரகால நிதியம் என்று அதழக்கப்பட்டது; ேற்தபாது அது அதிகாரப்பூர் மாக 

ஐநா குழந்தேகள் நிதியம் என்று அதழக்கப்படுகிறது. ஐநா கபாதுச்சதபயால் இரண்டாம் உலகப்தபாரில் அழிவுற்ற 

நாடுகளில் உள்ள சிறார்களுக்கு உணவு & சுகாோர  சதிகதள  ழங்கும் தநாக்குடன் இது ஆரம்பிக்கப்பட்டது. இது 

குழந்தேகளின் உரிதமகதள பாதுகாக்கிறது மற்றும் அ ர்களின் திறதன நிதறத ற்ற உேவுகிறது. 

2. அேன் பிரத்தயக காலநிதல மாற்ற இயக்கத்தேத் கோடங்கிய முேல் மாநிலம் எது? 
அ. தமிழ்நரடு  

ஆ. கேரளர 

இ. ததலுங்ேரனர 

ஈ. ஒடிஸர 

✓ ேமிழ்நாட்டில் உள்ள இயற்தக  ளங்கதளப் பாதுகாப்பதேயும், அ ற்தற மீட்கடடுப்பதேயும் தநாக்கமாகக்ககாண்ட 

ேமிழ்நாடு காலநிதல மாற்ற இயக்கத்தே மாண்புமிகு ேமிழ்நாடு முேலதமச்சர் மு க ஸ்டாலின் கோடக்கி த த்ோர். 

ேமிழ்நாடு பசுதம காலநிதல நிறு னத்ோல் (TNGCC) மாநிலத்தின் காலநிதல கசயல்திட்டம் கசயல்படுத்ேப்படும். 

2030–க்குள் புதுப்பிக்கத்ேக்க ஆோரங்கள்மூலம் சரிபாதியளவு மின்சாரத்தே உற்பத்திகசய்ய திட்டமிட்டுள்ளோல், 

ேற்தபாதுள்ள நிலக்கரி மின்னுற்பத்தி  சதிகளுடன் தமற்ககாண்டு எதேயும் தசர்ப்பதில்தல எனத் ேமிழ்நாடு 

முடிவு கசய்துள்ளது. 

3. 2022 – உலக மதலகள் நாளுக்கானக் கருப்கபாருள் என்ன? 
அ. Climate Change and Mountains 

ஆ. Women move mountains  

இ. Protect Mountains 

ஈ. Mountains are Monuments 

✓ ஐநா கபாதுச்சதபயானது 2002ஆம் ஆண்தட ஐநா சர் தேச மதலகள் ஆண்டாக அறிவித்ேது. கடந்ே 2003ஆம் 

ஆண்டில் டிச.11ஆம் தேதிதய, ‘உலக மதலகள் நாள்’ என ஐநா அறிவித்ேது. ஐக்கிய நாடுகள் அத யின் உணவு 

மற்றும் உழவு அதமப்பு (FAO) இந்நாளது ககாண்டாட்டத்திற்கான ஒருங்கிதணப்பு நிறு னமாக உள்ளது. “Women 

move mountains” என்பது இந்ே ஆண்டு (2022) உலக மதலகள் நாளுக்கானக் கருப்கபாருளாகும். 2022 – உலக 

மதலகள் நாளானது மதல ாழ் கபண்டிர்க்கு அதிகாரமளிப்பேன் அ சியம்குறித்ே விழிப்தப ஏற்படுத்துகிறது. 

4. ‘அதன ருக்கும் மருத்து க் காப்பீடு குறித்ே தேசிய மாநாட்தட’ நடத்திய நகரம் எது? 
அ. புகன  

ஆ. வரரணரசி  

இ. ேரந்தி நேர் 

ஈ. மமசூரு 
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✓ அதன ருக்கும் மருத்து க் காப்பீடு குறித்ே இரண்டு நாள் தேசிய மாநாட்தட  ாரணாசியில் நடு ண் சுகாோரம் 

மற்றும் குடும்பநல அதமச்சம் ஏற்பாடு கசய்ேது. நடு ண் சுகாோரம் மற்றும் குடும்பநலத்துதற அதமச்சர் மான்சுக் 

மாண்டவியா, AB–HWCs, Tele–MANAS ஆகிய ற்றுக்கான கசயல்பாட்டு  ழிகாட்டுேல்களுடன், CHO–களுக்கான 

பயிற்சித்கோகுதிகள் & SASHAKT இதணயேளம் ஆகிய ற்தறயும் அறிமுகப்படுத்தினார். சிறப்பாகச் கசயல்படும் 

மாநிலங்கள்/யூனியன் பிரதேசங்கதளயும் அ ர் அப்தபாது பாராட்டினார். 

5. G20இன் முேலா து நிதிசார் கூட்டத்தே நடத்தும் நகரம் எது? 

அ. மும்மப 

ஆ. தபங்ேளூரு  

இ. தசன்மன 

ஈ. தேரல்ேத்தர 

✓ டிச.13–15  தர நதடகபறும் G20இன் முேலா து நிதி மற்றும் மத்திய  ங்கி பிரதிநிதிகள் கூட்டத்தே கபங்களூரு 

நடத்துகிறது. G20இன் நிதி மற்றும் மத்திய  ங்கி பிரதிநிதிகள் கூட்டத்தே நிதியதமச்சகம் மற்றும் இந்திய ரிசர்வ் 

 ங்கி இதணந்து நடத்துகிறது. இந்திய G20 ேதலதமயின்கீழ் நிதிசார் நிகழ்ச்சிநிரல் குறித்ே வி ாேங்களின் 

கோடக்கத்தே இந்ேச் சந்திப்பு குறிக்கின்றது. 2023 பிப்ர ரி 23–25 தேதிகளில் நிதியதமச்சர்கள் மற்றும் மத்திய 

 ங்கி ஆளுநர்கள் கூட்டம் கபங்களூருவில் நதடகபறும். 

6. நாட்டின் முேல் ஒட்டி (sticker) அடிப்பதடயிலான பற்றட்தடயான ‘FIRSTAP’ஐ அறிமுகப்படுத்திய  ங்கி எது? 
அ. ஆே்சிஸ் வங்ேி 

ஆ. IDFC ஃபர்ஸ்ட் வங்ேி  

இ. பந்தன் வங்ேி 

ஈ. HDFC வங்ேி 

✓ IDFC ஃபர்ஸ்ட்  ங்கி ‘FIRSTAP’ஐ அறிமுகப்படுத்தியது. நாட்டின் முேல் ஸ்டிக்கர் அடிப்பதடயிலான இப்பற்றட்தடதய 

இந்திய தேசிய ககாடுப்பனவு கழகத்துடன் (NPCI) இதணந்து IDFC ஃபர்ஸ்ட்  ங்கி அறிமுகப்படுத்தியது. ஸ்டிக்கர் 

அடிப்பதடயிலான இந்ேப் பற்றட்தட  ழக்கமான பற்றட்தடதயவிட 1/3 பங்கு அளத  இருக்கும். அண்தமப் புலத் 

கோடர்பு (NFC)–கசயல்படுத்ேப்பட்ட விற்பதன முகத்தில் ஸ்டிக்கதரத் ேட்டு ேன்மூலம் இதேப் பயன்படுத்ேலாம். 

7. “Illegal Wildlife Trade and Climate Change: Joining the Dots” என்ற ேதலப்பிலான ஓர் அறிக்தகதய க ளியிட்ட 

நிறு னம் எது? 
அ. UNFCCC 

ஆ. UNODC  

இ. FAO 

ஈ. UNEP 

✓ தபாதேப்கபாருள் & குற்றங்கள் ேடுப்பு நட டிக்தககளுக்கான ஐக்கிய நாடுகளின் ேதலதம அலு லகமானது 

(UNODC) “Illegal Wildlife Trade and Climate Change: Joining the Dots” என்ற ேதலப்பிலான ஓர் அறிக்தகதய 

க ளியிட்டது. சட்டத்துக்குப்புறம்பான  னவிலங்கு  ர்த்ேகத்தேக் ஒழிப்பேற்கான முயற்சிகள் என்பது இயற்தகப் 

பாதுகாப்பு பிரச்சதன மட்டுமல்ல, காலநிதல மாற்றத்தேத் ேணிப்பது மற்றும் மிக நிதலயான மற்றும் கநகிழ் ான 

எதிர்கால காலநிதலதய உறுதிகசய் து ஆகிய இரண்டின் முக்கிய பகுதியாகும் என்று அவ் றிக்தக கூறுகிறது. 
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8. ‘eGramSwaraj மற்றும் Audit Online’ என்பது கீழ்க்காணும் எந்ே நடு ண் அதமச்சகத்தின் முதனவுகளாகும்? 
அ. ஊரே வளர்ச்சி அமமச்சேம் 

ஆ. பஞ்சரயத்து ரரஜ் அமமச்சேம்  

இ. கவளரண்மம மற்றும் விவசரயிேள் நல அமமச்சேம் 

ஈ. MSME அமமச்சேம் 

✓ பஞ்சாயத்து ராஜ் அதமச்சகத்தின், ‘eGramSwaraj’ மற்றும் ‘இதணய ழி ேணிக்தக’ ஆகிய இரு முதனவுகளும் 

மின்னாளுதகக்கான தேசிய விருதுகளின்கீழ் ‘ேங்க’ விருதே க ன்றுள்ளன. ‘e–Panchayat Mission Mode’ திட்டம், 

மின்னாளுதகக்கான தேசிய விருதுகளின் “டிஜிட்டல் உருமாற்றத்திற்கான அரசு கசயல்முதற மறு–

 டி தமப்பில் சிறப்பானது” என்ற பிரிவின்கீழ் விருது க ன்றுள்ளது. 

9. ‘எக்கு தடாரியல் கினியா’ என்ற நாடு அதமந்துள்ள பகுதி எது? 

அ. ஆஸ்திகரலியர 

ஆ. ஆசியர 

இ. அதமரிே்ேர 

ஈ. ஆப்பிரிே்ேர  

✓ எக்கு தடாரியல் கினியாவின் அதிபர் திதயாதடாதரா ஒபியாங் நுகுமா எம்பாதசாதகா மத்திய ஆப்பிரிக்க நாட்டில் 

நதடகபற்ற மறுதேர்ேலில் க ற்றிகபற்று 6ஆ து முதறயாக பேவிதயற்றுள்ளார். நாற்போண்டுகளுக்கும் தமலாக 

அதிபராக பேவி  கித்து உலகின் மிகநீண்ட அதிபராக பேவி  கித்ே நபராக அ ர் உள்ளார். ஒபியாங் ேனது 43 

ஆண்டுகால ஆட்சிதய நீட்டித்து தமலும் ஏழு ஆண்டுகள் அதிபராக இருக்கவுள்ளார். 

10. டர்ஃப்–2022 நிகழ்வில், ‘ஆண்டின் சிறந்  போரோ விளளயோட்டு ஆளுளை’ என்ற விருதே க ன்ற ர் யார்? 
அ. அவனி தலேரர  

ஆ. தீபர மரலிே் 

இ. மரரியப்பன் தங்ேகவலு 

ஈ. கதகவந்திர ஜஜரரியர 

✓ பாராலிம்பிக் பேக்கம் க ன்ற அ னி கலகாரா, FICCIஇன் டர்ஃப்–2022 மற்றும் இந்திய விதளயாட்டு விருதுகளில் 

‘ஆண்டின் சிறந்ே பாரா விதளயாட்டு ஆளுதம’ என்ற விருதேப்கபற்றார். முன்னாள் இரஞ்சி கிரிக்ககட் வீரர் சர்கார் 

ேல் ாருக்கு இவ் ாண்டின் ‘ ாழ்நாள் சாேதனயாளர்’ விருது  ழங்கப்பட்டது. இவ் ாண்டின் ‘சிறப்பு விதளயாட்டு 

வீரர்’ என ஷ்தர காத்யன் அங்கீகரிக்கப்பட்டார். விதளயாட்தட ஊக்குவிப்பதில் சிறந்ே மாநிலம் என ஒடிஸா 

மாநிலம் அங்கீகரிக்கப்பட்டது. அகில இந்திய கசஸ் கூட்டதமப்பு இந்ே ஆண்டின் தேசிய விதளயாட்டு கூட்டதமப்பு 

விருதே க ன்றது. 
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சசய்தித்தாள் நடப்பு நிகழ்வுகள்  

1. தநரடி  ரி  சூல் 24% அதிகரிப்பு.  

நடப்பு நிதியாண்டில் இது தர தநரடி  ரி  சூல் 24% அதிகரித்து ̀ 8.77 இலட்சம் தகாடியாகி உள்ளோக நடு ண் 

அரசு கேரிவித்துள்ளது. இதுகுறித்து நடு ண் நிதியதமச்சகம் க ளியிட்ட அறிக்தக: நடப்பு 2022-23 நிதியாண்டில் 

ஏப்ரல் முேல் ந ம்பர்  தரயிலான காலத்தில் தநரடி  ரியாக `8.77 லட்சம் தகாடி  சூலாகி உள்ளது. இது கடந்ே 

ஆண்டின் இதே காலத்துடன் ஒப்பிடும்தபாது 24.26% அதிகம். நடப்பு நிதியாண்டில் தநரடி  ரியாக கமாத்ேம் `14.2 

இலட்சம் தகாடி  சூலாகும் என பட்கெட்டில் மதிப்பிடப்பட்டுள்ளது. இதில் கடந்ே எட்டு மாேங்களில் மட்டும் 61.79% 

 சூலாகியுள்ளது. கடந்ே 2021-22 நிதியாண்டில் தநரடி  ரியாக ̀ 14.1 லட்சம் தகாடி  சூலானது குறிப்பிடத்ேக்கது. 

இவ் ாறு அதில் கூறப்பட்டுள்ளது. 

ேனிநபர்  ரு ாய் & கபருநிறு னங்களின்  ரு ாய்மீது விதிக்கப்படும்  ரி தநரடி  ரி என அதழக்கப்படுகிறது. 

நடப்பு நிதியாண்டில் இது தர, கூடுேலாக  ரி கசலுத்திய ர்களுக்கு `2.15 இலட்சம் தகாடி நிதி திரும்பக் 

ககோடுக்கப்பட்டுள்ளது. இது கடந்ே ஆண்தடவிட 67% அதிகமாகும். சரக்குகள் மற்றும் தசத கள்  ரியாக (GST) 

மாேந்தோறும் `1.45 இலட்சம் தகாடி முேல் `1.5 இலட்சம் தகாடி  தர  சூலாகி  ருகிறது. இது மதறமுக  ரி என 

அதழக்கப்படுகிறது. 

 

2. பசுதம கோழில்நுட்பம்மூலமாக புதிய த தல ாய்ப்புகள்: பரு நிதல மாற்ற இயக்க அறிக்தகயில் இலக்கு. 

பசுதம கோழில்நுட்பம்மூலமாக புதிய த தல ாய்ப்புகதள உரு ாக்க இலக்கு நிர்ணயிக்கப்பட்டுள்ளது. ேமிழ்நாடு 

பரு நிதல மாற்ற இயக்கத்துக்கான திட்ட அறிக்தகயில் இதுகுறித்து கேரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. 

இந்ே இயக்கத்தே ேமிழ்நாட்டு முேலதமச்சர் மு க ஸ்டாலின், அண்தமயில் கோடக்கி த த்ோர். அப்தபாது, அ ர் 

அேற்கான திட்ட அறிக்தகதயயும் க ளியிட்டார். தமலும், அதில் கூறப்பட்டுள்ளோ து: பரு நிதல மாற்றமானது, 

இயற்தகச்சூழல், மனிே உயிர்கள், கபாருளாோர  ளம் தபான்ற ற்றில் மிகப்கபரிய பாதிப்புகதள ஏற்படுத்துகிறது. 

மிகநீண்ட கேளி ான கோதலதநாக்கு, சிறந்ே ேதலதம, நல்ல புரிேல்தபான்ற அம்சங்கதள பரு நிதல மாற்ற 

எதிர்ககாள்ளலுக்குத் தேத யாக இருக்கின்றன. 

இேதன மனதில் ககாண்தட ேமிழ்நாடு பரு நிதல மாற்ற இயக்கம்  டி தமக்கப்பட்டுள்ளது. இந்ே இயக்கம் சில 

இலக்குகதள முன்த த்து இயங்கவுள்ளது. ேமிழ்நாட்டில் பல்கதலக்கழகங்கள், ஆராய்ச்சி முகதமகள் மற்றும் 

கல்வி நிறு னங்கள் ஆகியன பரு நிதல மாற்றம், தபரிடர் ேணிப்பு தபான்ற பிரிவுகளில் தீவிரமாகப் பணியாற்றி 

 ருகின்றன. இந்ே அனுப ங்கள், பரு நிதல மாற்றக் ககாள்தககதள  குக்கும் தபாது பயன்படுத்திக் ககாள்ள 

 ழிகசய்யப்படும். பல்த று விேமான பரு நிதல மாற்ற பிரச்தனகள், கடல்நீர்மட்டம் உயர் து தபான்ற ற்றுக்கு 

தீர்வுகாண நட டிக்தக எடுக்கப்படும். 

தபங்குடில்  ாயுக்களால் ஏராளமான பாதிப்புகள் ஏற்படுகின்றன. இேதனக் குதறப்பேற்குத் தேத யான 

பணிகதள பரு நிதல மாற்ற இயக்கம் தமற்ககாள்ளும். தூய மற்றும் பசுதம எரிசக்திதய பயன்படுத்ேச் கசய் து, 

சூழதலப் பாதிக்காே கபாதுப்தபாக்கு ரத்தே பயன்பாட்டுக்குக் ககாண்டு  ரு து, மரபுசாரா எரிசக்திகதள அதிகம் 

பயன்படுத்ேச் கசய் து தபான்ற அம்சங்கதள பின்பற்ற நட டிக்தககள் எடுக்கப்படும். 

ேமிழ்நாட்டில் அடுத்ே 10 ஆண்டுகளில் மரங்களின் அளத  23.7 சேவீேத்திலிருந்து 33 சேவீேமாக உயர்த்ே முடிவு 

கசய்யப்பட்டுள்ளது. இேற்காக ேமிழ்நாடு ஈரநிலங்கள் இயக்கம் தபான்ற ற்றுடன், பரு நிதல மாறுபாடு இயக்கம் 

இதணந்து பணியாற்றும். பரு நிதல மாறுபாடு பிரச்தனதய எதிர்ககாள்ள நவீன கோழில்நுட்பங்கள் 

ஆராயப்படும். இதுகோடர்பான நிபுணத்து ம்கபற்ற கல்வி நிறு னங்கள் மற்றும் பங்குோரர்களுடன் பரு நிதல 

மாற்ற இயக்கம் கோடர்ந்து பணியாற்றும் என திட்ட அறிக்தகயில் கேரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. 
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3. 41.5 தகாடி தபர்  றுதமயிலிருந்து மீட்பு: நடு ண் அரசு 

கடந்ே 2005-2021  தர 41.5 தகாடி மக்கள்  றுதமயில் இருந்து மீட்கப்பட்டுள்ளனர் என மாநிலங்களத யில் 

நடு ண் அரசு கேரிவித்ேது. 

மாநிலங்களத யில் நதடகபற்ற தகள்வி தநரத்தின்தபாது நடு ண் திட்ட அதமச்சகத்தின் இதணயதமச்சர் ராவ் 

இந்ேர்ஜித் சிங் எழுத்துப்பூர் மாக அளித்ே பதிலில் கூறப்பட்டிருப்போ து: ஆக்ஸ்தபார்டு  றுதம மற்றும் மனிே 

தமம்பாட்டு முன்கனடுப்பு மற்றும் ஐநாஇன் தமம்பாட்டுத் திட்டம் க ளியிட்ட, ‘உலக பலபரிமாண  றுதமக் குறியீடு 

2022’இன்படி, இந்தியாவில் 2005-06 முேல் 2019-21  தரயிலான கால அளவில் 41.5 தகாடி மக்கள் 

 றுதமயிலிருந்து மீட்கப்பட்டுள்ளனர். NITI ஆதயாக் க ளியிட்ட ‘பலபரிமாண  றுதமக் குறியீடு-2021’ 

ேரவுகள்படி, இந்திய மக்கள்கோதகயில் 25.01 சேவீேம் தபர்  றுதமயில் உள்ளனர். இது ஊரகங்களில் 32.75 

சேவீேமாகவும் நகரங்களில் 8.81 சேவீேமாகவும் உள்ளது. இத்ேரவுகள் 2019-2021  தரயில் தமற்ககாள்ளப்பட்ட 

தேசிய குடும்பநல சுகாேரக் கணக்ககடுப்பு-5இலிருந்து கபறப்பட்டது. 
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1. இந்தியாவில் 2022–நவம்பர் மாதத்திற்கான நுகர்வவார் விலைக்குறியீடு அடிப்பலையிைான சில்ைலை பணவீக்க 

சதவீதம் என்ன? 
அ. 5.22% 

ஆ. 5.88%  

இ. 6.22% 

ஈ. 8.88% 

✓ நுகர்வவார் விலைக்குறியீட்லை அடிப்பலையாகக் ககாண்டு அளவிைப்படும் இந்தியாவின் சில்ைலை பணவீக்கம், 

2022 நவம்பர் மாதத்தில் 11 மாதங்களில் இல்ைாத அளவுக்கு 5.88%ஆகக் குலைந்துள்ளது. 2022 அக்வைாபரில் 

பணவீக்க சதவீதம் 6.77%ஆக இருந்தது. உைகளாவிய பண்ைங்களின் விலைவீழ்ச்சி மற்றும் அதீத கைன் கசைவுகள் 

காரணமாக இது நிகழ்ந்துள்ளது. பணவீக்க சதவீதம் இந்த ஆண்டில் முதன்முலையாக இந்திய ரிசர்வ் வங்கியின் 

2–6% சகிப்புத்தன்லம வரம்பிற்குள் வந்தது. கதாழிற்துலை உற்பத்தி குறியீட்டின் அடிப்பலையில் அளவிைப்படுகிை 

கதாழிற்சாலை உற்பத்தியானது அக்வைாபரில் 4% என இருந்தது. 

2. 2022 ஹுருன் குவளாபல் பட்டியலில் இந்தியா அலைந்துள்ள தரநிலை என்ன? 
அ. 3 

ஆ. 5  

இ. 7 

ஈ. 10 

✓ 2022–ஹுருன் குவளாபல் பட்டியலின்படி, உைகின் மிகவும் மதிப்புமிக்க ஐந்நூறு நிறுவனங்களில் இருபது இந்திய 

நிறுவனங்கள் இைம்கபற்றுள்ளலத அடுத்து, இந்தியா ஐந்தாம் இைத்தில் உள்ளது. இப்பட்டியலில் 20 நிறுவனங்கள் 

இைம்கபற்றுள்ள நிலையில், இந்தியா 9ஆமிைத்திலிருந்து 5ஆமிைத்திற்கு முன்வனறியுள்ளது. 

✓ $202 பில்லியன் ைாைர்களுைன் ரிலையன்ஸ் கதாழிற்துலைகள் இந்தியா அளவில் முன்னணியில் உள்ளது. 

அலதத் கதாைர்ந்து TATA கன்சல்ைன்சி சர்வீசஸும், HDFC வங்கியும் உள்ளன. ரிலையன்ஸ் கதாழிற்துலைகள் (34) 

மற்றும் TATA கன்சல்ைன்சி சர்வீசஸ் (65) ஆகிய இரண்டு இந்திய நிறுவனங்கள் மட்டுவம பட்டியலின் முதல் 100 

இைங்களுக்குள் இைம்கபற்றுள்ளன. 260 நிறுவனங்களுைன் அகமரிக்கா முதலிைத்தில் உள்ளது. 

3. அகிை இந்திய ஆயுர்வவத நிறுவனத்லத பிரதமர் நவரந்திர வமாதி திைந்து லவத்த மாநிைம் எது? 
அ. ஹரியரனர 

ஆ. ஹிமரச்சல பிரதேசம் 

இ. த ரவர  

ஈ. தேலுங் ரனர 

✓ வகாவாவில் நிறுவப்பட்டுள்ள அகிை இந்திய ஆயுர்வவத நிறுவனம், காசியாபாத்தில் நிறுவப்பட்டுள்ள வதசிய யுனானி 

மருத்துவ நிறுவனம் மற்றும் தில்லியில் நிறுவப்பட்டுள்ள வதசிய ஓமிவயாபதி நிறுவனம் ஆகியவற்லை பிரதமர் 

நவரந்திர வமாதி கமய்நிகராக கதாைங்கி லவத்தார். 9ஆவது உைக ஆயுர்வவத மாநாடு மற்றும் ஆவராக்கியா 

கண்காட்சியிலும் அவர் உலரயாற்றினார். வகாவா மாநிை முதைலமச்சர் பிரவமாத் சாவந்த், தர்காலில் உள்ள அகிை 

இந்திய ஆயுர்வவத கல்வி நிறுவனத்தில் வகாவா மக்களுக்கு 50% இைஒதுக்கீடு வழங்கப்படும் எனக் கூறினார். 
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4. ஒருநாள் இன்னிங்ஸில் விலரவாக 200 இரன்கள் எடுத்த கிறிஸ் ககயிலின் சாதலனலய முறியடித்த இந்திய 

கிரிக்ககட் வீரர் யார்? 
அ. தரரஹிே் சர்மர 

ஆ. இரவீந்ேிர ஜதேஜர 

இ. இஷரன்  ிஷன்  

ஈ. K L இரரகுல் 

✓ வங்காளவதசத்துக்கு எதிரான மூன்ைாவது மற்றும் கலைசி ஒருநாள் வபாட்டியில் இந்திய இளம் கிரிக்ககட் வீரர் 

இஷான் கிஷான் பல்வவறு சாதலனகலளப் பலைத்தார். சச்சின் கைண்டுல்கர், வராகித் சர்மா மற்றும் வீவரந்திர 

வசவாக் ஆகிவயாருக்குப் பிைகு, ஒருநாள் வபாட்டிகளில் இரட்லைச்சதம் அடித்த உைகின் ஏழாவது கிரிக்ககட் வீரர் 

ஆனார் அவர். 126 பந்துகளில் அவர் இரட்லைச்சதம் அடித்தார். ஒரு நாள் இன்னிங்ஸில் வவகமாக 200 ரன்கலளக் 

கைந்த கிறிஸ் ககயிலின் சாதலனலயயும் இஷான் கிஷன் முறியடித்தார். 

5. 2022 – சர்வவதச கைன் அறிக்லகயை கவளியிட்ை நிறுவனம் எது? 

அ. உல  வங் ி  

ஆ. உல  தபரருளரேரர மன்றம் 

இ. ADB 

ஈ. AIIB 

✓ உைக வங்கியின் 2022ஆம் ஆண்டுக்கான சர்வவதச கைன் அறிக்லகயின்படி, சஹாராவடி ஆப்பிரிக்காவில் குலைந்த 

மற்றும் நடுத்தர வருமானம்ககாண்ை நாடுகளின் கைன் கைந்த 2021ஆம் ஆண்டில் $789 பில்லியன் அகமரிக்க 

ைாைர்களாக உயர்ந்துள்ளது. அந்தப் பிராந்தியத்தின் தற்வபாலதய கைன் சுலமயானது அதன் திருப்பிச்கசலுத்தும் 

திைனுக்கு அப்பாற்பட்டு உள்ளது. 

6. ‘கங்லக நீர் வழங்கல் திட்ைத்யைத்’ கதாைங்கிய மாநிைம் எது? 
அ. உே்ேர பிரதேசம் 

ஆ. பீ ரர்  

இ. உே்ேர ரண்ே் 

ஈ. தமற்கு வங் ம் 

✓ பீகார் மாநில முதைலமச்சர் நிதிஷ் குமார் பீகார் மாநிைத்தில் திட்ைகமான்லைத் கதாைங்கி லவத்தார். இத்திட்ைத்தின் 

கீழ், மாநிைத்தின் கதற்குப்பகுதியில் உள்ள வீடுகளுக்கு வழங்குவதற்காக கவள்ளநீர் சுத்திகரிக்கப்படும். கங்லக நீர் 

வழங்கல் திட்ைத்தின்கீழ், திட்ைத்தின்மூைம் ஒரு நபருக்கு கமாத்தம் 135 லிட்ைர் நீர் வழங்கப்படும். இதற்கான திட்ை 

மதிப்பீடு `4500 வகாடியாகும். 

7. ஹரிகமௌ சக்தி–2022 என்பது இந்தியாவிற்கும் கீழ்க்காணும் எந்நாட்டிற்கும் இலைவய நலைகபறும் இருதரப்புப் 

பயிற்சியாகும்? 
அ. ஆஸ்ேிதரலியர 

ஆ. மதலசியர  

இ. சிங் ப்பூர் 

ஈ. ஐ ் ிய அரபு அமீர ம் 
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✓ இந்தியா–மவைசியா கூட்டு இராணுவப்பயிற்சியான ஹரிகமௌ சக்தி–2022 சமீபத்தில் மவைசியாவில் உள்ள புைாய் 

கிளாங்கில் கதாைங்கியது. இந்தப் பயிற்சியில் இந்திய இராணுவத்தின் கர்வால் லரபிள்ஸ் பலைப்பிரிவும் மவைசிய 

இராணுவத்தின் இராயல் மைாய் பலைப்பிரிவும் கைந்துககாண்ைது. ஹரிகமௌ சக்தி என்பது கைந்த 2012ஆம் ஆண்டு 

முதல் ஏற்பாடு கசய்யப்படுகிை இந்திய மற்றும் மவைசிய இராணுவங்களுக்கு இலையிைான ஒரு வருைாந்திர பயிற்சி 

நிகழ்வாகும். 

8. மும்லப பங்குச்சந்லதயின் (BSE) நிர்வாக இயக்குநர் மற்றும் தலைலமச் கசயைதிகாரியாக அங்கீகரிக்கப்பட்ைவர் 

யார்? 
அ. சுந்ேரரரமன் இரரமமூர்ே்ேி  

ஆ. உர்ஜிே் பதேல் 

இ. அரவிந்ே் சுப்ரமணியம் 

ஈ. சிே்ரர இரரம ிருஷ்ணன் 

✓ மும்லப பங்குச் சந்லதயின் (BSE) நிர்வாக இயக்குநர் மற்றும் தலைலமச் கசயல் அதிகாரியாக சுந்தரராமன் 

இராமமூர்த்திலய நியமிக்க இந்திய பங்கு மற்றும் பரிவர்த்ையை வாரியம் (SEBI) ஒப்புதைளித்துள்ளது. சுந்தரராமன் 

இராமமூர்த்தி தற்வபாது பாங்க் ஆஃப் அகமரிக்காவில் இந்தியாவின் தலைலம இயக்க அதிகாரியாக உள்ளார். அவர் 

2014 வலர இந்தியாவின் வதசிய பங்குச் சந்லதயில் (NSE) பல்வவறு கபாறுப்புகலள வகித்துள்ளார். 

9. இந்திய கைற்பலையின் ஆய்வுக்கைமான, ‘இக்ஷாக்’ஐ கட்டிய நிறுவனம் எது? 

அ. DRDO 

ஆ. HAL 

இ. GRSE  

ஈ. BEL 

✓ இந்திய கைற்பலையானது GRSE/L&T நிறுவனத்தால் கட்ைப்பட்ை நான்கு ஆய்வுக் கைங்களுள் (கபரிய) மூன்ைாவது 

கைமான, ‘இக்ஷாக்’ஐ தமிழ்நாட்டின் கசன்லனயில் உள்ள காட்டுப்பள்ளியில் லவத்து அறிமுகப்படுத்தியது. நான்கு 

ஆய்வுக்கைங்கலள உருவாக்குவதற்கான இந்த ஒப்பந்தம் கைந்த 2018ஆம் ஆண்டில் ககால்கத்தாவின் கார்ைன் ரீச் 

கப்பல்கட்டும் நிறுவனம் (GRSE) மற்றும் பாதுகாப்பு அலமச்சகம் இலைவய லககயழுத்தானது. இதன் கமாத்த மதிப்பு 

`2,435 வகாடியாகும். 

10. குரங்கம்யம ந ாய்க்கு உைக சுகாதார நிறுவனத்தால் (WHO) பரிந்துலரக்கப்பட்ை புதிய கபயர் யாது? 
அ. mpox  

ஆ. Movid 

இ. H1M1 

ஈ. Mon–52 

✓ உைக சுகாதார நிறுவனமானது குரங்கம்லம வநாய்க்கு ‘mpox’ எனப் கபயர்மாற்ைம் கசய்துள்ளது. இந்த வநாயின் 

உண்லமயான கபயர் பாகுபாடு மற்றும் இனகவறிலயக் குறிப்பிடும் விதத்தில் உள்ளதால் இந்தப் கபயர் மாற்ைம் 

நிகழ்ந்துள்ளது. குரங்கம்லம வநாய்க்கான புதிய கபயர் ‘mpox’ என்று ஐநா சுகாதார நிறுவனம் ஓர் அறிக்லகயில் 

கதரிவித்துள்ளது. குரங்கம்லம மற்றும் ‘mpox’ ஆகிய இரண்டு கபயர்களும் அடுத்த ஆண்டு பயன்படுத்தப்படும்.  

பலழய கபயர் படிப்படியாக நீக்கப்படும் எனக் கூைப்பட்டுள்ளது. 
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சசய்தித்தாள் நடப்பு நிகழ்வுகள்  

1. வதசிய குழந்லதகள் காப்பகத் திட்ைம். 

புதிதாக ஒப்புதல் கபைப்பட்ை ‘மிஷன் சக்தி’ திட்ைத்தின்கீழ் வதசிய குழந்லதகள் காப்பகத் திட்ைம், ‘பல்னா திட்ைம்’ என 

கபயர் வசர்க்கப்பட்டு மாற்றியலமக்கப்பட்டுள்ளது. இது பணிபுரியும் தாய்மார்களின் 6 மாதம் முதல் 6 ஆண்டுகள் 

வலரயிைான குழந்லதகளுக்கு தினசரி பராமரிப்பு வழங்குவதற்காக ஏற்படுத்தப்பட்டு, குழந்லதகளின் ஊட்ைச்சத்து 

மற்றும் ஆவராக்கிய நிைவரத்லத வமம்படுத்தி வருகிைது. 2020-21ஆம் நிதியாண்டில் இந்தத் திட்ைத்திற்காக 

பட்கெட் ஒதுக்கீடு `75 வகாடியாக இருந்தது. 2021-22ஆம் நிதியாண்டில் `53 வகாடியாக இருந்தது. 

 

2. 6 பூச்சிக்ககால்லி மருந்துகளுக்குத் தலை: தமிழ்நாடு அரசு உத்தரவு. 

அபாயகரமான 6 பூச்சிக்ககால்லி மருந்துகளுக்கு தமிழ்நாடு அரசு அதிரடியாக தலைவிதித்தது. 

ஆலண விவரம்: வமாவனாக்வராபாஸ், புவராபிவனாபாஸ், கசப்வகட், லசபர்கமத்ரின் கைந்த புவராபிவனாபாஸ், லசபர் 

கமத்ரின் கைந்த குவளார்பிரிபாஸ் மற்றும் குவளார்பிரிபாஸ் ஆகிய பூச்சிக்ககால்லி மருந்துகலள 60 நாள்களுக்கு 

தற்காலிக அடிப்பலையில் தலை விதிக்கப்பட்டுள்ளது. மஞ்சள் பாஸ்பரஸ் பயன்பாட்டுக்கு முற்றிலும் தலைவிதித்து 

உத்தரவிைப்பட்டுள்ளது. இந்த உத்தரவு தமிழ்நாடு அரசிதழில் கவளியிைப்படுவதால், தலை உைனடியாக அமலுக்கு 

வருகிைது. 

 

3. நகர்ப்புை உள்கட்ைலமப்புக்கு நிதியுதவி: தமிழக திட்ைங்களுக்கான ஒப்பந்தங்கள் பரிமாற்ைம். 

நீடித்த நகர்ப்புை உள்கட்ைலமப்புகலள வமம்படுத்துவதற்கான நிதியுதவித் திட்ைத்தின்கீழ், தமிழக திட்ைங்களுக்கான 

ஒப்பந்தங்கள் முதைலமச்சர் மு க ஸ்ைாலின் முன்னிலையில் பரிமாறிக்ககாள்ளப்பட்ைன. 

நீடித்த நகர்ப்புை உள்கட்ைலமப்புக்கான நிதியுதவித் திட்ைத்லத, கெர்மன் வமம்பாட்டு வங்கியும், தமிழ்நாடு அரசும் 

இலணந்து கசயல்படுத்தி வருகின்ைன. சுற்றுச்சூழலை வமம்படுத்தி இயற்லக வளங்கலளப் பாதுகாப்பது, அதன் 

மூைம் நகர்ப்புை மக்களின் வாழ்க்லகத் தரத்லத வமம்படுத்துவது ஆகியன இந்தத் திட்ைத்தின் வநாக்கம். இந்தத் 

திட்ைத்தின் முதல் நிலை `1969.47 வகாடி மதிப்லபக் ககாண்ைது. திட்ைத்தின் இரண்டு கட்ை பணிகளும் இந்த 

மாதத்தில் நிலைவலையும். இதன் கதாைர்ச்சியாக, கெர்மன் வமம்பாட்டு வங்கி ̀ 4,250 வகாடி மதிப்பில் மூன்ைாம்கட்ை 

நீடித்த நகர்ப்புை உள்கட்ைலமப்புத் திட்ைத்லத கசயல்படுத்தவுள்ளது.  
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