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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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1. ‘AI Pe Charcha (AI பேச்சுவார்த்தை)’ என்ற நிகழ்தவ ஏற்ோடு செய்கிற நடுவண் அதைச்ெகம் எது? 
அ. மின்னணு மற்றும் தகவல் ததொழில்நுட்ப அமமச்சகம்  

ஆ. நிதி அமமச்சகம் 

இ. அறிவியல் மற்றும் ததொழில்நுட்ப அமமச்சகம் 

ஈ. தபருநிறுவன விவகொரங்கள் அமமச்சகம் 

✓ மின்னணு ைற்றும் ைகவல் சைாழில்நுட்ே அதைச்ெகத்தின்கீழ் உள்ள பைசிய மின்னாளுதகப் பிரிவானது ‘AI Pe 

Charcha (AI பேச்சுவார்த்தை)’ என்றசவான்தற ஏற்ோடு செய்ைது. செயற்தக நுண்ணறிவுக்கான (AI) ைரைான ைரவுத் 

சைாகுப்புகதள அணுகுவைற்கான முக்கியத்துவம் ைற்றும் அணுகுமுதறகள் குறித்து குழு உறுப்பினர்கள் விவாைம் 

செய்ைனர். ‘AI Pe Charcha’ என்ற இத்சைாடர், Responsible AI for Social Empowerment (RAISE)இன் ஒருேகுதியாக 

சைாடங்கப்ேட்டது; இது கடந்ை 2020ஆம் ஆண்டில் மின்னணு ைற்றும் ைகவல் சைாழில்நுட்ே அதைச்ெகத்ைால் ஏற்ோடு 

செய்யப்ேட்ட இந்தியாவின் முைல் உலகளாவிய AI உச்சிைாநாடாகும். 

2. சோது பெதவ தையங்கள் (CSC) ைற்றும் இந்திய ைோல்துதறமூலம் அரொங்க மின்னணு ெந்தை பெதவகதள 

(GeM) அறிமுகப்ேடுத்திய நடுவண் அதைச்ெகம் எது? 
அ. வணிகம் மற்றும் ததொழிற்துமற அமமச்சகம்  

ஆ. உள்துமற அமமச்சகம் 

இ. MSME அமமச்சகம் 

ஈ. நிதி அமமச்சகம் 

✓ வணிகம் ைற்றும் சைாழிற்துதற அதைச்ெர் பியூஷ் பகாயல், சோது பெதவ தையங்கள் ைற்றும் இந்திய அஞ்ெல் 

துதறமூலம் அரசு மின்னணு ெந்தைக்கூட பெதவகதள (GeM) அறிமுகப்ேடுத்தினார். GeM இதணயைளத்தில் 

விற்ேதனயாளர்களும் பெதவ வழங்குநர்களும் சேற்ற அனுேவத்தின் அடிப்ேதடயில் சைாகுக்கப்ேட்ட அரசு 

மின்னணு ெந்தைக்கூட விற்ேதனயாளர் ெம்வாத் தகபயட்தடயும் அதைச்ெர் சவளியிட்டார். 

3. UNESCOஇன் உலக ோரம்ேரிய ைளங்களின் ைற்காலிக ேட்டியலில் பெர்க்கப்ேட்டுள்ள உனபகாடியின் ோதற 

புதடப்புச் சிற்ேங்கள் ைற்றும் கற்சிற்ேங்கள் அதைந்துள்ள ைாநிலம் எது? 
அ. குஜரொத் 

ஆ. திொிபுரொ  

இ. ததலுங்கொனொ 

ஈ. ஒடிஸொ 

✓ குஜராத் மாநிலத்தில் அதைந்துள்ள இரு ோரம்ேரிய ைளங்களான பைாபைராவில் அதைந்துள்ள சூரியன் பகாவிலும் 

பிரைைர் நபரந்திர பைாதியின் சொந்ை ஊரான வரலாற்று நகரைான வாட்நகரமும் UNESCO உலக ோரம்ேரிய 

ைளங்களின் ைற்காலிக ேட்டியலில் பெர்க்கப்ேட்டுள்ளன. திரிபுரா ைாநிலத்தின் உனபகாடியின் ோதற புதடப்புச் 

சிற்ேங்கள் ைற்றும் கற்சிற்ேங்களும் UNESCOஇன் ைற்காலிக ேட்டியலில் பெர்க்கப்ேட்டன. 

4. ெமீேத்தில் அைன் சுற்றுலாத் துதறக்கு சைாழிற்துதற அந்ைஸ்தை வழங்கியுள்ள ைாநிலம்/யூனியன் பிரபைெம் எது? 
அ. குஜரொத் 

ஆ. அஸ்ஸொம்  

இ. மமற்கு வங்கம் 

ஈ. அருணொச்சல பிரமதசம் 
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✓ அஸ்ஸாம் ைாநிலத்தில் சுற்றுலாத்துதறக்கு சைாழிற்துதற அந்ைஸ்தை வழங்கவும், முைலீடுகதள அதிகரிக்கவும், 

பவதலவாய்ப்தே உருவாக்கவும் அஸ்ஸாம் அதைச்ெரதவ ஒப்புைல் அளித்துள்ளது. இைன்மூலம், அஸ்ஸாம் 

ைாநிலத்தில் உள்ள உணவகங்கள், சிற்றுண்டிச்ொதலகள், சுகாைார ெங்கங்கள், ஸ்ோக்கள் ைற்றும் நலதையங்கள் 

போன்றதவ சைாழிற்துதற சகாள்தகயின்கீழ் ஊக்கத்சைாதகக்கு ைகுதியுதடயதவ ஆகின்றன. 

5. புது தில்லி ெர்வபைெ நடுவர் தையத்தின் ைதலவராக நியமிக்கப்ேட்டவர் யார்? 

அ. மேமந்த் குப்தொ  

ஆ. A K சிக்ொி 

இ. V V இரமணொ 

ஈ. இரஞ்சன் மகொமகொய் 

✓ உச்ெநீதிைன்ற முன்னாள் நீதிேதி பேைந்த் குப்ைா, புது தில்லி ெர்வபைெ நடுவர் ைன்றத்தின் (NDIAC) ைதலவராக 

நியமிக்கப்ேட்டுள்ளார். NDIAC ைதலவராக ஓய்வுற்ற நீதிேதி பேைந்த் குப்ைாதவயும் ேகுதிபநர உறுப்பினர்களாக 

கபணஷ் ெந்துரு ைற்றும் அனந்த் விஜய் ோலி ஆகிபயாதரயும் நியமிக்க அதைச்ெரதவயின் நியைனக்குழு ஒப்புைல் 

அளித்துள்ளது. 

6. ஆக்ஸ்போர்டு ஆங்கில அகராதியால், ‘2022ஆம் ஆண்டின் சொல்’ எனத் பைர்ந்சைடுக்கப்ேட்ட ‘சொல்’ எது? 

அ. I Stand With 

ஆ. Goblin Mode  

இ. Gaslighting 

ஈ. Moonlighting 

✓ ஆக்ஸ்போர்டு ஆங்கில அகராதி அண்தையில் ‘2022ஆம் ஆண்டின் சொல்’ என ‘Goblin Mode’ஐ அறிவித்ைது. இந்ைச் 

சொல் சோது வாக்சகடுப்பின்மூலைாகத் பைர்ந்சைடுக்கப்ேட்டது. ஆக்ஸ்ஃபோர்ட் ேல்கதலக்கழக பிரஸ்ஸின்ேடி, 

‘சோதுவான ெமூக சநறிகளுக்குக் கட்டுப்ேடாை ைன்னலம் பைபலாங்கும் ஒரு வதக நடத்தை’ என்று சோருள்ேடும் 

விைத்தில் ‘Goblin Mode’ என்ற ச ால் அமமந்துள்ளது. இந்ை ஆண்டின் சைாடக்கத்தில் ெமூக வதலைளங்களில் 

ேரவலாக இந்ைச் சொல் தகயாளப்ேட்டது. 

7. ெர்வபைெ உள்நாட்டு வானூர்தி போக்குவரத்து அதைப்பின் (ICAO) உலகளாவிய வானூர்தி போக்குவரத்து 

ோதுகாப்புத் ைரவரிதெயில் இந்தியா அதடந்துள்ள ைரநிதல யாது? 
அ. 48  

ஆ. 52 

இ. 75 

ஈ. 105 

✓ ெர்வபைெ உள்நாட்டு வானூர்தி போக்குவரத்து அதைப்பின் (ICAO) உலகளாவிய வானூர்தி போக்குவரத்து ைர 

வரிதெயில் இந்தியா 48ஆம் இடத்திற்கு முன்பனறியுள்ளது. இந்திய வானூர்தி போக்குவரத்துப் ோதுகாப்புத்துதற 

இதுவதர இல்லாை அளவுக்கு 85.49% ைதிப்சேண்கதளப் சேற்றுள்ளது. கடந்ை 2018இல் இந்தியா 102ஆம் இடத்தில் 

இருந்ைது. இந்ைத் ைரவரிதெயில் சிங்கப்பூர் முைலிடத்திலும், ஐக்கிய அரபு அமீரகம் ைற்றும் சைன் சகாரியா முதறபய 

இரண்டாவது ைற்றும் மூன்றாவது இடத்திலும் உள்ளன. 

8. ‘12ஆவது உலக ஹிந்தி ைாநாட்தட’ நடத்தும் நாடு எது? 
அ. இத்தொலி   ஆ. ஆஸ்திமரலியொ 

இ. இஸ்மரல்   ஈ. பிஜி  
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✓ 12ஆவது உலக ஹிந்தி ைாநாடானது எதிர்வரும் 2023 பிப்ரவரியில் பிஜியில் பிஜி அரொங்கத்துடன் இதணந்து 

இந்திய சவளியுறவு அதைச்ெகத்ைால் நடத்ைப்ேடவுள்ளது. இந்திய சவளியுறவு அதைச்ெகத்தின் கூற்றுப்ேடி, “Hindi: 

From Traditional Knowledge to Artificial Intelligence” என்ேது இந்ை ைாநாட்டின் முைன்தை கருப்சோருளாக இருக்கும். 

இதுவதர ேதிசனாரு உலக ஹிந்தி ைாநாடுகள் ேல்பவறு நாடுகளில் நடத்ைப்ேட்டுள்ளன. 

9. இந்தியாவில் முைன்முதறயாக கீழ்க்காணும் எந்ை ஆடவர் கிரிக்சகட் போட்டியில் சேண்கள் நடுவர்களாக 

விளங்கவுள்ளார்கள்? 

அ. இரஞ்சிக் மகொப்மப  

ஆ. துலீப் மகொப்மப 

இ. விஜய் ேசொமர மகொப்மப 

ஈ. திமயொதொ் மகொப்மப 

✓ இந்திய கிரிக்சகட் வரலாற்றில் முைன்முதறயாக இந்ைப் பருவத்தில் இரஞ்சிக் பகாப்தேயில் மூன்று சேண்கள் 

நடுவர்களாக செயல்ேடவுள்ளனர். பிருந்ைா இரதி, ஜனனி நாராயண் ைற்றும் காயத்ரி பவணுபகாோலன் ஆகிபயார் 

இரஞ்சிக் பகாப்தேயில் நடுவர்களாக செயல்ேடுவார்கள். ஆடவர் கிரிக்சகட் போட்டிகளில் நடுவர்களாக சேண்கள் 

செயல்ேடுவது இந்திய கிரிக்சகட்டுக்கு இதுபவ முைன்முதறயாகும். நடுவர்களில் ஒருவரான காயத்ரி பவணு 

பகாோலன் கடந்ை காலங்களில் இரஞ்சிக் பகாப்தேயில் நான்காவது நடுவராக ேணியாற்றியுள்ளார். 

10. அண்தைச் செய்திகளில் இடம்சேற்ற ைனிஷா இராைைாஸ் என்ேவருடன் சைாடர்புதடய விதளயாட்டு எது? 
அ. மட்மடப்பந்து 

ஆ. பூப்பந்து  

இ. பளு துூக்குதல் 

ஈ. வில்வித்மத 

✓ உலக பூப்ேந்து ெம்பைளனத்தின், ‘ஆண்டின் சிறந்ை சேண் ோரா பூப்ேந்து வீராங்கதனயாக’ இந்திய வீராங்கதன 

ைனிஷா இராைைாஸ் பைர்வுசெய்யப்ேட்டுள்ளார். SU5 பிரிவில் உலக ொம்பியனான ைனிஷா இராைைாஸ், கடந்ை 

2022ஆம் ஆண்டில் ஒட்டுசைாத்ைைாக 11 ைங்கம் ைற்றும் ஐந்து சவண்கலப்ேைக்கங்கதள சவன்றார். ‘ஆண்டின் 

சிறந்ை ஆண் ோரா பூப்ேந்து வீரராக’ WH2 உலக ொம்பியனும் நடப்பு ோராலிம்பிக் ொம்பியனுைான சடய்கி கஜிவாரா 

பைர்வுசெய்யப்ேட்டுள்ளார். விக்டர் ஆக்செல்சென் மற்றும் சஜங் சி சவய்/ேுவாங் யா கிபயாங் ஆகிபயார், ‘ஆண்டின் 

சிறந்ை வீரர்’ விருதுகதள சவன்றனர். 

 

சசய்தித்தாள் நடப்பு நிகழ்வுகள்  

1. இராஷ்டிரிய பகாகுல் மிஷன் உள்நாட்டு ைாட்டினங்களின் பைம்ோடு ைற்றும் ோதுகாப்புக்கு வழிவகுக்கிறது. 

கால்நதடப் ேராைரிப்பு ைற்றும் ோல்வளத்துதற, உள்நாட்டு ைாடுகளின் பைம்ோடு ைற்றும் ோதுகாப்பிற்காக ராஷ்ட்ரிய 

பகாகுல் இயக்கத்தை கடந்ை 2014 டிெம்ேர் முைல் செயல்ேடுத்தி வருகிறது. பைதவக்பகற்ே ோல் உற்ேத்தி ைற்றும் 

ைாடுகளின் ோலுற்ேத்தித்திறதன அதிகரிப்ேைற்கு இத்திட்டம் வதகசெய்கிறது.  நாட்டின் கிராைப்புற உழவர்களுக்கு 

வருைானம் கிதடக்கவும் இது வழிவகுக்கிறது. 

`2400 பகாடி ஒதுக்கீட்டில் கால்நதடப்ேராைரிப்பு ைற்றும் ோல்வளத்துதறயின் திருத்ைப்ேட்ட ைற்றும் சீரதைக்கப்ேட்ட 

திட்டத்தின்கீழ் இந்ை இயக்கம் சைாடரப்ேடுகிறது. இராஷ்ட்ரிய பகாகுல் இயக்கத்தின்கீழ், நாடுைழுவிய செயற்தக 

கருவூட்டல் திட்டம்ேற்றிய ைகவல்கள் இதணயைளத்தில் விலங்கு உற்ேத்தி ைற்றும் ஆபராக்கிய வதலயதைப்பு 

ைரவுத்ைளத்தில் ேதிபவற்றப்ேட்டு கன்று பிறக்கும் வதர பின்ேற்றப்ேடுகிறது. 
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2. ைமிழ்நாட்டில் நரிக்குறவர் ைற்றும் குருவிக்காரர் ொதிகதள ேழங்குடியினர் ேட்டியலில் பெர்ப்ேைற்கு வதகசெய்யும் 

ைபொைா நாடாளுைன்றத்தில் குளிர்கால கூட்டத்சைாடரில் நிதறபவற்றப்ேட்டது. 

ைமிழ்நாட்டில் நரிக்குறவர் ைற்றும் குருவிக்காரர் ொதிகதள ேழங்குடியினர் ேட்டியலில் பெர்ப்ேைற்கு வதகசெய்யும் 

ைபொைா நாடாளுைன்றத்தில் குளிர்கால கூட்டத்சைாடரில் நிதறபவற்றப்ேட்டது. இந்ை ைபொைா ைக்களதவயில் 

15.12.2022 அன்று நிதறபவற்றப்ேட்டது. இைதனத் சைாடர்ந்து இந்ை அரசியல் ொென திருத்ை ெட்டம், 22.12.2022 

அன்று ைாநிலங்களதவயில் ஒருைனைாக நிதறபவறியது. இதையடுத்து ேழங்குடியினர் ேட்டியலில் ைமிழ்நாட்தடச் 

பெர்ந்ை நரிக்குறவர் ைற்றும் குருவிக்காரர் ெமுைாயத்தினர் ேழங்குடியினர் ேட்டியலில் பெர்க்கப்ேட்டுள்ளனர். 

இபைபோல கர்நாடக ைாநிலத்தில் சேட்டா – குருோ, உத்ைர பிரபைெத்தின் துரியா, நாயக், ஓஜா, ேத்ைாரி, ராஜ்பகாண்ட் 

ஆகிய ொதியினதர ேழங்குடியினர் ேட்டியலில் பெர்ப்ேைற்கான இரண்டு ைபொைாக்களும் இந்ைக் கூட்டத்சைாடரில் 

நிதறபவற்றப்ேட்டன. 

 

3. ‘காலா ோணி’ நாவலுக்கு ‘ொகித்திய அகாசைமி’ விருது. 

காதளயார்பகாவில் போதர முன்தவத்து எழுத்ைாளர் மு. இராபஜந்திரன் எழுதிய ‘காலா ோணி’ நாவலுக்கு 

‘ொகித்திய அகாசைமி’ விருது அறிவிக்கப்ேட்டுள்ளது. 1801ஆம் ஆண்டு 6 ைாைங்கள் நதடசேற்ற காதளயார்பகாவில் 

போதர முன்தவத்து எழுைப்ேட்ட நாவல் ‘காலா ோணி’.  

சொந்ை நாட்டிலிருந்து நாடு கடத்ைப்ேட்டு முகந்சைரியாை தீவில் இறக்கிவிடப்ேடுவதுைான் ‘காலா ோணி’. எழுத்ைாளர் 

மு. இராபஜந்திரன் எழுதிய ‘காலா ோணி’, நாடு கடத்ைப்ேட்ட முைல் அரெனின் கதை. 

எழுத்ைாளர் மு. இராபஜந்திரன். 

எழுத்ைாளர் டாக்டர் மு. இராபஜந்திரன் ைதுதர ைாவட்டம் திருைங்கலத்திற்கு அருபக வடகதர கிராைத்தில் பிறந்ைவர். 

முதுகதல ஆங்கில இலக்கியமும் ெட்டமும் ேடித்ைவர். ஐஏஎஸ் பைர்வில் வரலாற்தற ஒரு ோடைாக எடுத்துப் ேடித்ை 

போது, வரலாறுமீபை அவரது ஆர்வம் திரும்பியது. 

1998ஆம் ஆண்டு நதடசேற்ற ைஞ்தெ ைமிழ்ப்ேல்கதலக்கழக முைல் ேட்டைளிப்பு விழாவில் முதனவர் ேட்டம் சேற்ற 

முைல் ைாணவர்.  இவசரழுதிய பிற நூல்கள், பொழர் காலச்செப்பேடுகள், ோண்டியர் காலச்செப்பேடுகள், பெரர் காலச் 

செப்பேடுகள், ேல்லவர் காலச்செப்பேடுகள், ெட்ட வல்லுநர் திருவள்ளுவர், வடகதர - ஒரு வம்ெத்தின் வரலாறு (ைன் 

வரலாற்று நாவல்), ோைாளி, 1801 முைலியதவ. 

‘காலா ோணி’ நாவல். 

சொந்ை நாட்டிலிருந்து நாடு கடத்ைப்ேட்டு முகந்சைரியாை தீவில் இறக்கிவிடப்ேடுவதுைான் ‘காலா ோணி’. நூலாசிரியர் 

இராபஜந்திரனின் இந்ை, “காலா ோணி”, நாடு கடத்ைப்ேட்ட முைல் அரெனின் கதை. 

1801இல் சுைார் ஆறு ைாைங்கள் நடந்ை காதளயார்பகாவில் போதர நாட்டின் முைல் சுைந்திரப்போர் என நிறுவ 

முடிந்ைாலும்கூட இன்னமும் உரிய இடம் அல்லது சேருதை அைற்கு வழங்கப்ேடவில்தல. 

காதளயார்பகாவில் போதர முன்தவத்து ஆசிரியர் எழுதிய, ‘1801’ என்ற நாவலின் சைாடர்ச்சி அல்லது அைன் ஒரு 

ேகுதிைான், ‘காலா ோணி’ நாவல் என்று சகாள்ளலாம். இருநூறு ஆண்டுகளுக்கு முன் சிவகங்தக ைன்னரும், 

நாட்டின் முைல் புரட்சித்திலகம் பவலு நாச்சியாரின் ைருைகனுைான பவங்தக சேரிய உதடயனத்பைவன் ைற்றும் 

அவர் கூட்டாளிகள் 72 பேர் நாடு கடத்ைப்ேட்ட கதைைான் இந்ை நாவல். 

சேரிய உதடயனத்பைவன் தகது செய்யப்ேட்டதில் சைாடங்கி, திருையம் பகாட்தடயிலிருந்து தூத்துக்குடிக்குக் 

சகாண்டு செல்லப்ேட்டு, துதறமுகத்தில் கப்ேபலற்றி, பினாங்கிற்குக் கடத்ைப்ேட்டு, அங்பக அவர்கள் ைாண்ட துயரக் 

கதைதயச் சிறப்ோக எழுதிச்செல்கிறார் ஆசிரியர். பவங்தக உதடயனத் பைவனும் குழுவும் நாடு கடத்ைப்ேட, 

அவருதடய உறவுகள் ேடும்ோடுகள் எழுைப்ேட்டுள்ள விைம் சிறப்பு. 

கடலுக்கு அப்ோல் நடந்ை கதையின் சில ேகுதிகள் ைட்டும் வரலாறும் புதனவுைாகக் கலந்திருக்கும். நாவலாசிரியர் 

நாவல் ெம்ேந்ைப்ேட்ட வரலாற்றிடங்கதள எல்லாம் பநரில் சென்று ோர்த்து நாவதலச் செறிவூட்டியைாகத் ைகவல்கள் 
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சைரிவிக்கின்றன. நாவல் செல்லும் ைடத்திபலபய அன்தறய ைமிழ்நாட்டின், ைமிழர்களின் வாழ்க்தகச்சூழல், 

பிரிட்டிஷாரின் நடத்தைகள் ைற்றும் அணுகுமுதறகள் எனப் பிறவற்தறயும் ேதிவு செய்திருக்கிறார் எழுத்ைாளர். 

 

4. பக. நல்லைம்பிக்கு ‘சிறந்ை சைாழிசேயர்ப்ோளர்’ விருது. 

‘ொகித்திய அகாசைமி’யின் ‘சிறந்ை சைாழிசேயர்ப்ோளர்’ விருது எழுத்ைாளர் பக. நல்லைம்பிக்கு அறிவிக்கப்ேட்டுள்ளது. 

2022ஆம் ஆண்டுக்கான, ‘ொகித்திய அகாசைமி’ விருதுகள் தில்லியில் அறிவிக்கப்ேட்டன. இதில், ‘சிறந்ை சைாழி 

சேயர்ப்ோளர்’ விருது பநமிெந்த்ரா கன்னடத்தில் எழுதிய, ‘யாத் வபஷம்’ என்னும் நூலின் ைமிழ்சைாழியாக்கத்திற்கு 

பக. நல்லைம்பிக்கு அறிவிக்கப்ேட்டுள்ளது. 

எழுத்ைாளரும், சைாழிசேயர்ப்ோளருைான பக. நல்லைம்பி சேங்களூருவில் வசித்து வருகிறார். கன்னடத்திலிருந்து 

ைமிழுக்கும் ைமிழிலிருந்து கன்னடத்திற்கும் ேல நூல்கதள அவர் சைாழிசேயர்த்துள்ளார். 
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1. வீர் கார்டியன்–2023 பயிற்சி என்பது இந்தியாவிற்கும் எந்த நாட்டிற்கும் இடையய நைத்தப்படும் முதல் இருதரப்பு 

விமானப்பயிற்சியாகும்? 
அ. சீனா 

ஆ. ஜப்பான்  

இ. பிரான்ஸ் 

ஈ. ஆஸ்திரரலியா 

✓ இந்திய வான்படையும் ஜப்பானிய வான் தற்காப்புப்படையும் தங்களது முதல் இருதரப்பு விமானப்பயிற்சியான வீர் 

கார்டியன்–2023ஐ நைத்தவுள்ளன. இந்தப் பயிற்சி ஜப்பானில் 2023 ஜனவரியில் டைகுரி மற்றும் இருமா விமானப் 

படைத்தளத்தில் நடைபபறும். பரஸ்பர புரிதடை யமம்படுத்துதல் மற்றும் விமானப்படைகளுக்கு இடையய பாதுகாப்பு 

ஒத்துடைப்டப வலுப்படுத்துதல் ஆகியடவ இந்தப் பயிற்சியின் யநாக்கமாகும். 

2. மனித பாப்பியைாமா டவரஸால் (HPV) கீழ்க்காணும் எவ்வடக புற்றுயநாய் ஏற்படுகிறது? 
அ. கா்ப்பப்பப வாய்ப் புற்றுர ாய்  

ஆ. மாா்பகப் புற்றுர ாய் 

இ. வாய்ப் புற்றுர ாய் 

ஈ. ஆண்பமச்சுரப்பிப் புற்றுர ாய் 

✓ பபரும்பாைான கர்ப்பப்டப வாய்ப்புற்றுயநாய்கள் மனித பாப்பியைாமா தீநுண்மத்துைன் (HPV) பதாைர்புடையடவ 

ஆகும். சிறுமிகள் அல்ைது இளம்பபண்கள் இந்யநாய்த்தாக்குதலுக்கு ஆளாகும்முன் தடுப்பூசி பெலுத்திக் பகாண்ைால் 

இதன் தாக்கத்திலிருந்து தற்காத்துக் பகாள்ளைாம். யநாய்த்தடுப்புக்கான யதசிய பதாழில்நுட்ப ஆயைாெடனக் குழு 

9–14 வயதுடைய இளம்பபண்களுக்கு உைகளாவிய யநாய்த்தடுப்புத் திட்ைத்தில் HPV தடுப்பூசிடய அறிமுகப்படுத்த 

பரிந்துடரத்துள்ளது. கர்ப்பப்டப வாய்ப்புற்றுயநாடயத் தடுப்பது மற்றும் HPV தடுப்பூசியின் முக்கியத்துவம் குறித்து 

விழிப்புணர்டவ ஏற்படுத்துமாறு அடனத்து மாநிைங்களுக்கும் யூனியன் பிரயதெங்களுக்கும் நடுவண் அரசு கடிதம் 

எழுதியுள்ளது. 

3. எந்தத் தடைவரின் பிறந்தநாடள நிடனவுகூரும் வடகயில் யதசிய விவொயிகள் நாள் அனுெரிக்கப்படுகிறது? 
அ. அடல் பிஹாாி வாஜ்பாய் 

ஆ. ஜவஹா்லால் ர ரு 

இ. சசௌத்ாி சரண் சிங்  

ஈ. P V  ரசிம்ம இராவ் 

✓ இந்தியாவின் ஐந்தாவது பிரதமராக விளங்கிய பெௌத்ரி ெரண் சிங்கின் பிறந்தநாடளயும், நாட்டின் விவொயிகளின் 

யமம்பாட்டிற்கு அவர் ஆற்றிய பங்களிப்டபயும் நிடனவுகூரும் வடகயில் டிெம்பர்.23ஆம் யததி யதசிய விவொயிகள் 

நாள் அனுெரிக்கப்படுகிறது. உைவர்களின் பங்கு மற்றும் பபாருளாதாரத்தில் அவர்களின் பங்களிப்பு குறித்து பபாது 

மக்களுக்கு விழிப்புணர்வு ஏற்படுத்துவதற்காக நாடு முழுவதும் பல்யவறு விழிப்புணர்வு பிரச்ொரங்கள் மற்றும் 

இயக்கங்கள் ஏற்பாடு பெய்யப்படுகின்றன. 

4. ெமூகப் பங்குச்ெந்டதடய அடமப்பதற்காக SEBIஇைம் அனுமதி பபற்ற நிறுவனம் எது? 
அ. NITI ஆரயாக்  ஆ. பாரத ஸ்ரடட் வங்கி 

 

இ. ரதசிய பங்குச்ச ்பத  ஈ. PFRDA 
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✓ இந்திய யதசிய பங்குச்ெந்டதயானது (NSE) ெமூகப் பங்குச் ெந்டதடய (SSE) அதன் தனிப்பிரிவாக அடமக்க இந்திய 

பங்குகள் மற்றும் பரிவர்த்தடன வாரியத்தின் (SEBI) பகாள்டக ரீதியான ஒப்புதடைப் பபற்றுள்ளது. நடுவண் நிதி 

அடமச்ெர் நிர்மைா சீதாராமன், 2019–20ஆம் ஆண்டுக்கான மத்திய வரவுபெைவுத்திட்ை உடரயில், SEBIஇன் 

ஒழுங்குமுடற வரம்பின்கீழ், ெமூகப் பங்குச்ெந்டதடய உருவாக்கைாம் என முன்பமாழிந்தார். 

5. அண்டமயில் மக்களடவயில் தாக்கல் பெய்யப்பட்ை, ‘ஜன விஸ்வாஸ் மயொதாவின்’ யநாக்கம் என்ன? 

அ. பயங்கரவாத எதிா்ப்பு 

ஆ. வணிகம் சசய்வபத எளிதாக்கல்  

இ. ஊட்டச்சத்துக் குபறபாட்பட ஒழித்தல் 

ஈ. காவல்துபறயில் சீா்திருத்தங்கள் ரமற்சகாள்வது 

✓ வணிகம் மற்றும் பதாழிற்துடற அடமச்ெர் பியூஷ் யகாயல் மக்களடவயில், ‘ஜன விஸ்வாஸ்’ மயொதாடவத் தாக்கல் 

பெய்தார். இது வணிகம் பெய்வடத எளிதாக்கும் யநாக்கத்டதக் பகாண்ைதாகும். 42 ெட்ைங்களில் 183 விதிகடள 

திருத்துவதன்மூைம் சிறு குற்றங்கடள குற்றமற்றதாக்க இந்த மயொதா எண்ணுகிறது. இம்மயொதா பின்னர் 31 யபர் 

பகாண்ை நாைாளுமன்ற கூட்டுக்குழுவின் ஆய்வுக்கு அனுப்பப்பட்ைது. நீதித்துடறயின் சுடமடயக் குடறப்பதற்கும் 

இந்த மயொதா உதவும். 

6. அண்மைச் பெய்திகளில் இைம்பபற்ற ஆதித்யா மிட்ைல் என்பவருைன் பதாைர்புடைய விடளயாட்டு எது? 

அ. கிாிக்சகட் 

ஆ. சசஸ்  

இ. பூப்ப ்து 

ஈ. ஹாக்கி 

✓ 16 வயதுடைய ஆதித்யா மிட்ைல் ெமீபத்தில் இந்தியாவின் 77ஆவது பெஸ் கிராண்ட்மாஸ்ைர் ஆனார். ஸ்பபயினில் 

நடைபபற்று வரும் எல்யைாபியரகாட் ஓபன் யபாட்டியின் ஆறாவது சுற்றில் மும்டபடயச் யெர்ந்த அவ்வீரர் 2,500 

ELO புள்ளிகடளக் கைந்தார். பரத் சுப்ரமணியம், இராகுல் ஸ்ரீவத்ெவ், வி பிரணவ் மற்றும் பிரணவ் ஆனந்த் 

ஆகியயாருக்குப் பிறகு நைப்பு 2022ஆம் ஆண்டில் கிராண்ட்மாஸ்ைர் பட்ைத்டதப் பபறும் ஐந்தாவது இந்தியரானார் 

ஆதித்யா மிட்ைல். 

7. ‘கரிசல் மண்ணின் உைகளாவிய நிடை’ என்ற தடைப்பிைான அறிக்டகடய பவளியிட்ை நிறுவனம் எது? 
அ. UNEP 

ஆ. FAO  

இ. UNFCCC 

ஈ. UNHCR 

✓ உணவு மற்றும் உைவு அடமப்பானது (FAO) 2022 டிெம்பர்.05ஆம் யததியன்று உைக மண் நாடள முன்னிட்டு 

“Global status of Black Soils” என்ற ஓர் அறிக்டகடய பவளியிட்ைது. இந்த அறிக்டகயின்படி, உைக மக்களுக்கு 

உணவளிக்கும் கரிெல் மண் அச்சுறுத்தலுக்கு ஆளாகியுள்ளது. பபரும்பாைான கரிெல் மண் பரப்புகள் தங்களது 

இயல்பான கரிம இருப்புகளில் பாதிடயயாவது இைந்துள்ளன. FAOஇன் கருத்துப்படி, நிைப் பயன்பாட்டு மாற்றம், 

நீடிக்க முடியாத யமைாண்டம நடைமுடறகள் மற்றும் இரொயனங்களின் அதிகப்படியான பயன்பாடு ஆகியடவ 

இதற்குக் காரணங்கள் ஆகும். 
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8. ெர்வயதெ திடன ஆண்டு–2023 (IYM2023) இன் பதாைக்க விைாடவ நைத்தும் நகரம் எது? 
அ. புது தில்லி 

ஆ. ரராம்  

இ. பாாிஸ் 

ஈ. சகாழும்பு 

✓ ஐக்கிய நாடுகள் அடவயின் உணவு மற்றும் உைவு அடமப்பு (FAO) இத்தாலியின் யராமில் ெர்வயதெ திடன ஆண்டு 

–2023 (IYM2023) இன் பதாைக்க விைாடவ ஏற்பாடு பெய்தது. பதாைக்க விைாவில், நடுவண் யவளாண்டம மற்றும் 

விவொயிகள் நைத்துடற இடணயடமச்ெர் சுஸ்ரீ ய ாபா கரந்த்ைாயஜ தடைடமயிைான இந்தியக் குழுவும் பிற 

மூத்த அதிகாரிகளும் கைந்துபகாண்ைனர். “திடனகுறித்த விழிப்புணர்வு – Millet Mindfulness” என்பமை உருவாக்கி 

விழிப்புணர்டவ ஏற்படுத்துவது இந்த இயக்கத்தின் ஒரு முக்கிய பகுதியாகும். 

9. G20இன் தடைடமப்பபாறுப்பில் இந்தியாவுள்ள இவ்யவடளயில், வணிக நிகழ்ச்சி நிரடை வழிநைத்துவதற்காக, 

B20 இந்தியாவின் தடைவராக நியமிக்கப்பட்ைவர் யார்? 

அ. கிரண் மசூம்தாா் ஷா 

ஆ. N ச ்திரரசகரன்  

இ. உதய் ரகாடக் 

ஈ. இரத்தன் டாடா 

✓ ைாைா குழுமத்தின் தடைவரான N ெந்திரயெகரன் B20 இந்தியாவின் தடைவராக நியமிக்கப்பட்ைார். G20இன் 

தடைடமப்பபாறுப்பில் இந்தியாவுள்ள இவ்யவடளயில், வணிக நிகழ்ச்சி நிரடை அவர் வழிநைத்தினார். B20 

இந்தியா பெயல்முடறக்கு தடைடமதாங்குவதற்காக நடுவண் அரொல் B20 இந்திய பெயைகமாக இந்திய பதாழிற் 

துடற கூட்ைடமப்பு (CII) நியமனம் பெய்யப்பட்டுள்ளது. 

10. BPCLஇன் முன்னாள் தடைவர் அருண் குமார் சிங், கீழ்க்காணும் எந்த அடமப்பின் தடைவர் மற்றும் நிர்வாக 

இயக்குநராக நியமிக்கப்பட்டுள்ளார்? 
அ. PFC 

ஆ. ONGC  

இ. SAIL 

ஈ. IOCL 

✓ எண்பணய் சுத்திகரிப்பு மற்றும் ெந்டதப்படுத்தல் நிறுவனமான BPCLஇன் முன்னாள் தடைவர் அருண் குமார் சிங், 

ONGCஇன் தடைவர் மற்றும் நிர்வாக இயக்குநராக நியமிக்கப்பட்டுள்ளார். அவர் பபாறுப்யபற்ற யததியில் இருந்து 

மூன்றாண்டு காைத்திற்கு அந்த நிறுவனத்தின் தடைவராக பதவி வகிப்பார். அவர் BPCL தடைவராக 13 மாதங்கள் 

பைவியிலிருந்ை பிறகு 2022 அக்யைாபரில் ஓய்வுபபற்றார். 

 

சசய்தித்தாள் நடப்பு நிகழ்வுகள்  

1. மூக்குவழியாக பெலுத்தும் COVID மருந்டத பூஸ்ைராக பயன்படுத்த அனுமதி. 

பாரத் பயயாபைக் நிறுவனம் தயாரித்துள்ள மூக்குவழியாகச் பெலுத்தும் COVID மருந்டத 3ஆவது தவடணயாக 

(பூஸ்ைர்) பெலுத்திக்பகாள்ள நடுவண் அரசு அனுமதி அளித்துள்ளது. 
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கயரானா பதாற்று பாதிப்டபத் தடுப்பதற்காக யகாயவக்ஸின் தடுப்பூசிடய டைதராபாடதச் யெர்ந்த பாரத் பயயாபைக் 

நிறுவனம் ஏற்பகனயவ தயாரித்துள்ளது. அந்தத்தடுப்பூசி மக்களுக்கு பெலுத்தப்பட்டு வருகிறது. இந்நிடையில், ஊசி 

மூைமாக அல்ைாமல் மூக்கு வழியாகயவ பெலுத்தும் COVID மருந்டத பாரத் பபயாபைக் நிறுவனம் தயாரித்தது. அந்த 

மருந்டத 18 வயடதக் கைந்த நபர்களுக்கு பெலுத்த இந்திய மருந்துப் பபாருள்கள் தரக் கட்டுப்பாட்டு இயக்குநரகம் 

அவெரகாை ஒப்புதல் வைங்கியது. 

இந்நிடையில், அந்தத் தடுப்பு மருந்டத 3ஆவது தவடணயில் பெலுத்திக்பகாள்ளவும் அனுமதி வைங்கப்பட்டுள்ளது. 

சீனா உள்ளிட்ை சிை நாடுகளில் COVID பதாற்று பரவல் அதிகரித்துள்ள நிடையில் இந்த ஒப்புதல் வைங்கப்பட்டுள்ளது. 

மூக்குவழி COVID மருந்தானது CoWin வடைதளத்தில் அறிமுகப்படுத்தப்பட்ைது. 

முதல் இருதவடணகளில் யகாயவக்ஸின், யகாவிஷீல்டு என எவ்வித COVID தடுப்பூசிகடளச் பெலுத்தியிருந்தாலும், 

பூஸ்ைராக மூக்குவழி தடுப்பு மருந்டத பெலுத்திக்பகாள்ளைாம். 

பபரும்பைன்: சுவாெப்பாடதயின் யமற்பரப்பில் கயரானா பதாற்று பாதிப்பு ஏற்படுவடத வைக்கமான COVID தடுப்பூசி 

தடுப்பதில்டை எனக் கூறிய பாரத் பயயாபைக் நிறுவனம், அதற்குத் தீர்வுகாணும் யநாக்கில் ‘BBV154’ என்ற மூக்கு 

வழியாகச் பெலுத்தும் தடுப்பு மருந்டத தயாரித்தது. 

 

2. தமிழ்நாடு சிடைக்கைத்தல் தடுப்புப்பிரிவில், ‘பிளாக் பெயின்’ பதாழில்நுட்பம் அறிமுகம். 

தமிழ்நாடு சிடைக்கைத்தல் தடுப்புப்பிரிவில் ‘பிளாக் பெயின்’ பதாழில்நுட்பம் அறிமுகம் பெய்யப்பட்டுள்ளது. தமிைகத்தில் 

முதல்முடறயாக இந்தத் பதாழில்நுட்பத்டத சிடைக்கைத்தல் தடுப்புப்பிரிவு அறிமுகம் பெய்துள்ளது. இதன்மூைம் 

புகார்கடளப் பதிவு பெய்வது மட்டுமல்ைாது, அந்தப் புகார்களின் முன்யனற்றத்டதக் கண்காணிக்கவும், மனுக்கள் 

எவ்வாறு டகயாளப்படுகிறது என்படதக் கண்ைறியவும் முடியும். 

முன்யனாடியான திட்ைம்: தமிைக சிடை திருட்டு தடுப்புப்பிரிவு அறிமுகப்படுத்தியுள்ள இந்தத் பதாழில்நுட்பம் மிகவும் 

முன்யனாடியானது. இதன்மூைம் ஒரு முடற புகார் அளித்துவிட்ைால், அது பாதுகாப்பாக யெமிக்கப்படுவயதாடு, அடத 

மாற்றவும் முடியாது. யமலும், இந்தத் பதாழில்நுைபத்தின்மூைம் புகார் அளிப்பவரின் அடையாளத்டத பிறர் அறிய 

முடியாது. 

 

3. 25-12-2022 – ‘மூைறிஞர்’ இராஜாஜி அவர்களின் 50ஆவது நிமனவு நாள். 
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1. COVID த ொற்றுந ொய்க்கொன நாசிவழி ஊக்கத் தடுப்பூசியாக அங்கீகரிக்கப்பட்டுள்ள ‘iNCOVACC’ஐ தயாரிக்கின்ற 

நிறுவனம் எது? 
அ. சீரம் இந்தியா நிறுவனம் 

ஆ. பயயாலாஜிக்கல் E லிட் 

இ. பாரத் பயயாடடக்  

ஈ. பயயாகான் 

✓ 18 வயதுக்கு மேற்பட்டவர்களுக்கு ஊக்கத்தவணை தடுப்பூசியாக பாரத் பமயாடடக்கின் நாசிவழி டெலுத்தக்கூடிய 

தடுப்பூசிணய நடுவண் சுகாதாரம் ேற்றும் குடும்பநல அணேச்ெகம் அங்கீகரித்துள்ளது. இந்தியாவில் தடுப்பூசி 

டெலுத்திக்டகாள்ள பதிவுடெய்துடகாள்ளும் இணையதளோன ‘CoWin’ டெயலியில் இந்தியாவின் முதல் நாசிவழி 

COVID தடுப்பூசியொன ‘iNCOVACC’ மெர்க்கப்படும். தற்மபாது, பாரத் பமயா டடக்கின் மகாவாக்ஸின், சீரம் இந்தியா 

நிறுவனத்தின் மகாவிஷீல்ட் ேற்றும் மகாமவாவாக்ஸ், ரஷிய ஸ்புட்னிக்–V ேற்றும் பமயாலாஜிக்கல் E லிட் இன் 

மகார்பிவாக்ஸ் ஆகியணவ CoWin இணையதளத்தில் பட்டியலிடப்பட்டுள்ளன. 

2. ‘அரசுத்துணறயில் சிறந்த பாதுகாப்பு நணடமுணறகளுக்கான’ DSCI AISS விருணத டவன்ற நிறுவனம் எது? 
அ. இந்திய இரயில்யவ 

ஆ. UIDAI  

இ. ISRO 

ஈ. NASSCOM 

✓ இந்திய தனித்துவ அணடயாள ஆணையம் (UIDAI) ‘அரசுத்துணறயில் சிறந்த நணடமுணறகளுக்கான சிறந்த தரவுப் 

பாதுகாப்பு விருணதப்’ டபற்றுள்ளது. இந்திய  ரவுப்பொதுகொவல் கழகம் (DSCI) என்பது NASSCOM அணேப்பால் இந்திய 

நாட்டில் தரவுப்பாதுகாப்பிற்காக நிறுவப்பட்ட ஒரு இலாப மநாக்கற்ற அணேப்பாகும். குடிகளுக்கு டிஜிட்டல் அணடயாள 

அடிப்பணடயிலான நலன்புரி மெணவகணள வழங்கும், ‘ஆதார்’ உட்கட்டணேப்ணபப் பாதுகாப்பதில் குறிப்பிடத்தக்க 

பங்களிப்பு வழங்கியதற்காக DSCI UIDAIக்கு இவ்விருணத வழங்கியது. 

3. பன்னாட்டு நிதிக் கழகம் (IFC) இந்தியாவிலுள்ள கீழ்க்கொணும் எந்த நிறுவனத்திற்கு $400 மில்லியன் அடேரிக்க 

டாலர் ேதிப்பிலான கடணன வழங்கியுள்ளது? 
அ. பாரத வங்கி 

ஆ. யகன் ஃபின் ய ாம்ஸ் 

இ. HDFC  

ஈ. LIC  வுசிங் ஃபபனான்ஸ் 

✓ பன்னாட்டு நிதிக்கழகம் (IFC) அடோன நேவவகள் வழங்கும் நிறுவனோன HDFC–க்கு $400 மில்லியன் அடேரிக்க 

டாலர் ேதிப்பிலான கடணன வழங்கியுள்ளது. இந்தக்கடன் நகர்ப்புறங்களில் வீடு கட்டுதலில் உள்ள இணடடவளிணய 

குணறத்தற்கும், பசுணே வீடுகணள அதிகரிப்பதற்கும், மவணலவாய்ப்புகணள உருவாக்குதற்கும் நீண்டகால வணிக 

வளர்ச்சிணய உறுதிடெய்வதன்மூலம் காலநிணல–திறன்மிகு வீடுகளுக்கான அணுகணல மேம்படுத்தவும் உதவும். 

4. 2023–FIH ஆடவர் ஹாக்கி உலகக்மகாப்ணபக்கான இந்திய அணியின் மகப்டனாக நியமிக்கப்பட்டுள்ளவர் யார்? 
அ.  ா்மன்பிாத்ீ சிங்  ஆ. P R ஸ்ரீயஜஷ் 

 

இ. அமித் யரா ிதாஸ்  ஈ. ருபிந்தா் பால் சிங் 
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✓ FIH ஆடவர் ஹாக்கி உலகக்மகாப்ணபக்கான 18 மபர்டகாண்ட இந்திய அணிக்கு ஹர்ேன்ப்ரீத் சிங் மகப்டனாக 

நியமிக்கப்பட்டார். ஒடிஸாவின் புவமனசுவரம்–ரூர்மகலாவில் 2023 ஜன.13–29 வணர நடத்த திட்டமிடப்பட்டுள்ள 

FIH ஆடவர் ஹாக்கி உலகக்மகாப்ணபக்கான அணிணய ஹாக்கி இந்தியா அறிவித்தது. இந்த நிகழ்விற்கு அமித் 

மராகிதாஸ் துணைத்தணலவராக இருப்பார். ரூர்மகலாவில் புதிதாக கட்டப்பட்ட பிர்ொ முண்டா அரங்கில் இந்திய 

ஹாக்கி அணி தனது டதாடக்க ஆட்டத்ணத ஸ்டபயினுக்கு எதிராக விணளயாடும். 

5. இந்தியாவிற்கு S–400 வான் பாதுகாப்பு ஏவுகணை அணேப்ணப வழங்குகிற நாடு எது? 

அ. அடமாிக்கா 

ஆ. இஸ்யரல் 

இ. ரஷ்யா  

ஈ. பிரான்ஸ் 

✓ அடுத்த ஆண்டு ஜனவரி அல்லது பிப்ரவரியில் S–400 வான் பாதுகாப்பு ஏவுகணை அணேப்பின் மூன்றாவது பணடப் 

பிரிணவ ரஷியா இந்தியாவுக்கு வழங்கத் டதாடங்கும். இந்தியா ஏற்கனமவ தனது முதல் இரண்டு ஏவுகணை 

அணேப்பு பணடப்பிரிவுகணள லடாக் பிரிவு, மேற்கு வங்கத்தின் சிலிகுரி பாணத ேற்றும் முழு வடகிழக்குப் பகுதியிலும் 

மராந்துப்பணியில் ஈடுபடுத்தியுள்ளது. S–400 வான் பாதுகாப்பு ஏவுகணைகளின் ஐந்து பணடப்பிரிவுகணள 

வாங்குவதற்கான `35,000 மகாடி ேதிப்பிலான ஒப்பந்தத்திற்கு இந்தியாவும் ரஷ்யாவும் ஒப்பந்தம் டெய்துள்ளன. 

6. அண்வைச் டெய்திகளில் இடம்டபற்ற அனிஷ் மதாப்பானி என்பவருடன் டதாடர்புணடய விணளயாட்டு எது? 

அ. கிாிக்டகட் 

ஆ. டசஸ் 

இ. பூப்பந்து  

ஈ.  ாக்கி 

✓ தாய்லாந்தின் மநாந்தபுரியில் நணடடபற்ற ஆசிய ஜூனியர் பூப்பந்து ொம்பியன்ஷிப் மபாட்டியில் இந்திய வீரர் அனிஷ் 

மதாப்பானி 15 வயதுக்குட்பட்மடாருக்கான பிரிவில் டவள்ளிப்பதக்கம் டவன்றார். அனிஷ் மதாப்பானி ஆடவர் 

ஒற்ணறயர் பிரிவு இறுதிப்மபாட்டியில் சீன ணதமபயின் சுங்–ஹ்சியாங் யீக்கு எதிராக மதால்வியணடந்து டவள்ளிப் 

பதக்கத்ணத டவன்றார். இந்தியாவின் 17 வயதுக்குட்பட்ட ஆடவர் இரட்ணடயர்களான அர்ஷ் முகேது ேற்றும் ென்ஸ்கர் 

ஸ்ரஸ்வத் டவள்ளிப்பதக்கம் டவன்றனர். 

7. அண்வைச் டெய்திகளில் இடம்டபற்ற ஆச்ொர்யா டஜகதீஷ் ெந்திரமபாஸ் இந்திய தாவரவியல் பூங்கா அணேந்துள்ள 

ோநிலம் எது? 
அ. யமற்கு வங்காளம்  

ஆ. ஆந்திர பிரயதசம்  

இ.  ிமாச்சல பிரயதசம் 

ஈ. மத்திய பிரயதசம் 

✓ மேற்கு வங்க ைொநிலத்தின் டஹௌராவில் அணேந்துள்ள இந்தியாவின் மிகப்டபரிய தாவரவியல் பூங்காவான 

ஆச்ொர்யா டஜகதீஷ் ெந்திரமபாஸ் இந்திய தாவரவியல் பூங்கா கங்ணகயாற்றின் மிகக்கடுணேயான நில அரிப்பு 

காரைோக அச்சுறுத்தலுக்கு ஆளாகியுள்ளது. ெமீபத்திய தளப்பார்ணவயின்மபாது, மவலி ேற்றும் உள்மதாட்டத்தின் 

சில பகுதிகள் ஆற்றுடவள்ளத்தால் அடித்துச் டெல்லப்படலாம் என்று நிபுைர்கள் எச்ெரித்தனர். இத்மதாட்டம் இந்திய 

தாவரவியல் ஆய்வகத்தின் (BSI) அதிகார வரம்பிற்கு உட்பட்டதாகும். 

  

 

 

 

https://www.winmeen.com/tnpsc-tamil-current-affairs/


விண்மீன்.காம்                                          2022 டிசம்பர் 26 
   

 

நடப்பு நிகழ்வுகள்                                           3 

8. நியூயார்க்கின் ஃடபடரல் ரிெர்வ் வங்கியின் தணலணே இயக்க அதிகாரியாக நியமிக்கப்பட்டுள்ள இந்திய 

வம்ொவளிணயச் மெர்ந்த நபர் யொர்? 
அ. சுஷ்மிதா சுக்லா  

ஆ. இந்திரா நூயி  

இ. பிாீத்தி சுதன் 

ஈ. கீதா யகாபிநாத் 

✓ இந்திய வம்ொவளிணயச் மெர்ந்த காப்பீட்டுத் துணறொர் மூத்த அதிகாரியான சுஷ்மிதா சுக்லா, நியூயார்க் ஃடபடரல் 

ரிெர்வ் வங்கியின் முதல் துணைத்தணலவர் ேற்றும் தணலணே இயக்க அதிகாரியாக நியமிக்கப்பட்டுள்ளார். இந்த 

நியேனத்திற்கு நியூயார்க்கின் டபடரல் ரிெர்வ் அணேப்பின் ஆளுநர்கள் குழுேம் ஒப்புதல் அளித்துள்ளது. அவர் 2023 

ோர்ச் முதல் துணைத்தணலவராகவும், தணலணே இயக்க அதிகாரியாகவும் டெயல்படுவார். 

9. உலக வங்கியின் முதன்ணேயான பாலினக் கருவித்டதாகுப்ணப அறிமுகப்படுத்திய ோநகராட்சி எது? 

அ. மும்பப 

ஆ. டசன்பன  

இ. டகால்கத்தா 

ஈ. புது தில்லி 

✓ டபருநகர டென்ணன ோநகராட்சிமூலம் ‘பாலினம் ொர்ந்து டெயல்படும் நகர்ப்புற இயக்கம் ேற்றும் டபாதுடவளிகணள 

இயக்குதல்’ அடிப்பணடயிலான பாலின கருவித்டதாகுப்பு டதாடங்கப்பட்டது. உலக வங்கி ேற்றும் டென்ணன ோநகரப் 

மபாக்குவரத்துக் கழகம் இணைந்து நடத்திய அேர்வின்மபாது இக்கருவித்டதாகுப்பு டவளியிடப்பட்டது. டபண்களின் 

பயைத் மதணவகணள ஆதரிக்கக்கூடிய டபாதுப்மபாக்குவரத்து ேற்றும் நகர்ப்புற இடங்கணள வடிவணேப்பதற்கு 

இந்திய நகரங்களுக்கு வழிகாட்டுவமத இதன் மநாக்கம் ஆகும். 

10. ‘ெர்வமதெ ஊழல் எதிர்ப்பு நாள்’ அனுெரிக்கப்படுகிற மததி எது? 
அ. டிசம்பா்.09  

ஆ. டிசம்பா்.11 

இ. டிசம்பா்.15 

ஈ. டிசம்பா்.26 

✓ “ஊழலுக்கு எதிராக உலணக ஒன்றிணைத்தல் – Uniting the World Against Corruption” என்ற கருப்டபாருளின்கீழ் 

ெர்வமதெ ஊழல் எதிர்ப்பு நாள் டிெ.09 அன்று அனுெரிக்கப்பட்டது. 2022 ெர்வமதெ ஊழல் எதிர்ப்பு நாளானது ஊழல் 

எதிர்ப்பு ேற்றும் அணேதி, பாதுகாப்பு ேற்றும் வளர்ச்சி ஆகியவற்றுக்கு இணடமயயான முக்கியோன டதாடர்ணப 

முன்னிணலப்படுத்த எண்ணுகிறது. ஊழலுக்கு எதிரான ஐநா தீர்ோனத்தின் இருபதாம் ஆண்டு நிணறணவயும் இந்த 

நாள் குறிக்கிறது. 
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சசய்தித்தாள் நடப்பு நிகழ்வுகள்  

1. ொதனங்கணளப் பழுதுநீக்க உதவும் வணலதளம். 

மின்னணு ொதனங்கள், மவளாண் கருவிகள் உள்ளிட்டவற்ணற ேற்றவர்களின் உதவியின்றி சுயோகமவ பழுது 

பார்க்க உதவும் ‘ணரட் டூ ரிப்மபர்’ என்ற வணலதளத்ணத நடுவண் அணேச்ெர் பியூஷ் மகாயல் டதாடக்கிணவத்தார். 

அந்த வணலதளத்தில் ொதனங்களின் பழுணத நீக்குவதற்கான ணகமயடுகள் பதிமவற்றம் டெய்யப்பட்டுள்ளன. இதன் 

மூலோக, பழுணத நீக்குவதற்கு அந்தச் ொதனங்கணளத் தயாரித்த நிறுவனங்கணள நாடமவண்டிய கட்டாயம் 

இருக்காது எனத் டதரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. 

முதல்கட்டோக, ணகப்மபசிகள், மின்னணு ொதனங்கள், நுகர்மவார் டபாருள்கள், வாகனங்கள், மவளாண் கருவிகள் 

ஆகியவற்ணறப் பழுதுநீக்குவதற்கான ணகமயடுகள் பதிமவற்றம் டெய்யப்பட்டுள்ளன. அக்ணகமயடுகணள வாசித்து 

சுயோகப் பழுணத ெரிடெய்ய முடியும் எனத் டதரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. 

நடுவண் நுகர்மவார் விவகாரங்கள் துணறக்கும் ஐஐடி வாரைாசிக்கும் இணடமயயான புரிந்துைர்வு ஒப்பந்தமும் 

இதன்மபாது ணகடயாப்போனது. 
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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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1. இரயில்வே அமைச்சகத்தின் நிமைய ைறுவைம்பாட்டின்கீழ் அறிவிக்கப்பட்ட புதிய திட்டத்தின் பபயர் என்ன? 
அ. ஆத்மாா்பாா் பாரத் நிலைய திட்டம் 

ஆ. அம்ருத் பாரத் நிலைய திட்டம்  

இ. பாரத் இரயிை் நிலைய திட்டம் 

ஈ. அடை் நிலைய திட்டம் 

✓ இரயில் நிமையங்கமை நவீனையைாக்கும் அம்ருத் பாரத் இரயில் நிமைய திட்டம் என்னும் புதிய பகாள்மகமய 

இரயில்வே அமைச்சகம் ேகுத்துள்ைது. ப ாமைவநாக்குப் பார்மேயுடன் இரயில் நிமையங்கமைத் ப ாடர்ந்து 

வைம்படுத்துே ற்கு இந் த் திட்டம் ேமகபசய்யும். குமைந் பட்ச அத்தியாேசிய ேசதிகமைக் கருத்தில்பகாண்டு 

இரயில் நிமையங்களின் வைல் ைத்தில் அங்காடிகள், ேணிக நிறுேனங்கள் அமைக்கப்படும். இரயில் நிமையங்க 

–ளில் ஏற்கனவேயுள்ை ேசதிகளுக்கு ைாற்ைாக வைம்பாடும் ைற்றும் புதிய ேசதிகமை அறிமுகப்படுத்து மையும் இத் 

திட்டம்  னது வநாக்கைாகக் பகாண்டுள்ைது. 

2. ZUF ஆயு க்குழுவுடனான பசயல்பாட்டு நிறுத்  ஒப்பந் த்தில் நடுேண் உள்துமை அமைச்சகத்துடன் இமைந்து 

மகபயழுத்திட்ட ைாநிைம் எது? 
அ. மணிப்பூா்  

ஆ. அஸ்ஸாம் 

இ. அருணாச்சை பிரததசம் 

ஈ. சிக்கிம் 

✓ நடுேண் அரசும் ைணிப்பூர் ைாநிை அரசாங்கமும் இமைந்து Zeliangrong United Front (ZUF) உடனான பசயல்பாடு 

நிறுத்  ஒப்பந் த்தில் மகபயழுத்திட்டுள்ைன. ZUF என்பது ைணிப்பூமரச் சார்ந்  நாகா ஆயு க்குழுோகும்; இது 

பெலியங்வரான் நாகா பழங்குடியினருக்கு  னி ைாநிைம் வகாரி வபாராடி ேருகிைது. இந்  ஒப்பந் ம் ஆயு வைந்திய 

வபாராளிகளுக்கு ைறுோழ்விமனயும் மீள்குடிவயற்ைத்ம யும் வகாரும் ேமகயில் அமைந்துள்ைது. 

3. அண்மைச் பசய்திகளில் இடம்பபற்ை ைங்வ ச்சு நீர்மின்னுற்பத்தித் திட்டம், இந்தியாோல் கீழ்க்காணும் எந்  

நாட்டிடம் ஒப்பமடக்கப்பட்டது? 
அ. தநபாளம் 

ஆ. வங்காளததசம் 

இ. பூடான்  

ஈ. மாைத்தீவுகள் 

✓ இந்தியாவின் உ வியுடன் உருோக்கப்பட்ட 720 பைகாோட் உற்பத்தித் திைன்பகாண்ட ைங்வ ச்சு நீர்மின்சாரத் 

திட்டம் சமீபத்தில் பூடானில் உள்ை டுரூக் கிரீன் பவர் கார்பரேஷனிடம் ஒப்பமடக்கப்பட்டது. இத்திட்டத்வ ாடு 

வசர்த்து பைாத் ம் நான்கு பிரம்ைாண்ட நீர் மின்னுற்பத்தித் திட்டங்கமை இந்தியாவும் பூடானும் பேற்றிகரைாக 

நிமைவு பசய்துள்ைன. இத்திட்டத்தின் ப ாடக்கைானது பூடானின் மின்னாற்ைல் உற்பத்தித் திைமன 44 ச வீ ம் 

ேமர அதிகரித்துள்ைது. 

4. ‘நகர நிதி  ரேரிமச–2022’ஐ பேளியிட்ட நடுேண் அமைச்சகம் எது? 
அ. வீட்டுவசதி & நகா்ப்புற விவகாரங்கள் அலமச்சகம்  ஆ. நிதி அலமச்சகம் 

 

இ. பபருநிறுவன விவகாரங்கள் அலமச்சகம்   ஈ. MSME அலமச்சகம் 
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✓ நடுேண் வீட்டுேசதி ைற்றும் நகர்ப்புை விேகாரங்கள் துமை அமைச்சர் சமீபத்தில் நகரங்களின் நிதி பசயல்திைன் 

ைற்றும் அழகுபடுத் லின் அடிப்பமடயில் புதிய  ரேரிமச முமைக்கான ேமரவு ேழிகாட்டு ல்கமை பேளியிட்டார்.  

✓ ‘நகர நிதி பசயல்திைன்  ரேரிமச–2022’ ஆனது நகர்ப்புை உள்ைாட்சி அமைப்புகளின் ேலிமையின் அடிப்பமடயில் 

ேைங்கமைத் திரட்டு ல், பசைவினச் பசயல்பாடுகள் ைற்றும் நிதி நிர்ோக முமைகள் ஆகியேற்றின் அடிப்பமடயில் 

ைதிப்பீடு பசய்து பேகுைதி அளிப்பம  வநாக்கைாகக் பகாண்டுள்ைது. நகரங்கள் ைற்றும் குடும்புகளின் அழகான, 

புதுமையான ைற்றும் உள்ைடக்கிய பபாது பேளிகமை உருோக்குே ற்கான முயற்சிகமை அங்கீகரிப்பவ  ‘நகர 

அழகுபடுத்து ல் வபாட்டி’ என்ை முமனவின் வநாக்கைாகும். 

5. வ சிய பைாமபல் கண்காணிப்பு பைன்பபாருள் என்பது எந்  நடுேண் அமைச்சகத்தின் முமனோகும்? 

அ. ஊரக வளா்ச்சி அலமச்சகம்  

ஆ. வீட்டுவசதி மற்றும் நகா்ப்புற தமம்பாட்டு அலமச்சகம் 

இ. தவளாண்லம மற்றும் விவசாயிகள் நை அலமச்சகம் 

ஈ. பாதுகாப்பு அலமச்சகம் 

✓ வ சிய பைாமபல் கண்காணிப்பு பைன்பபாருள் (National Mobile Monitoring Software – NMMS) பசயலி என்பது கடந்த 

2021ஆம் ஆண்டில் ஊரக ேைர்ச்சி அமைச்சகத்தால் ப ாடங்கப்பட்ட ாகும். ைகாத்ைா காந்தி வ சிய ஊரக வேமை 

உறுதித்திட்டத்தின்கீழ் பணிபுரியும் ப ாழிைாைர்களின் ேருமகமய டிஜிட்டல் முமையில் பதிவுபசய்ேது 2023 

ெனேரி.01 மு ல் நமடமுமைக்கு ேரும். ேருமகப்பதிோனது வ சிய பைாமபல் கண்காணிப்பு பைன்பபாருளின் 

திைன்வபசி பசயலிமூைம் பபைப்படும். 

6. கடல் அமைகளில் இருந்து மின்சாரம்  யாரிக்கக்கூடிய, ‘ஓஷன் வேவ் எனர்ஜி கன்பேர்ட்டமர’ உருோக்கியுள்ை 

நிறுேனம் எது? 

அ. ஐஐடி பமட்ராஸ்  

ஆ. ஐஐடி பம்பாய் 

இ. ஐஐடி திை்ைி 

ஈ. NIT வாரங்கை் 

✓ இந்திய ப ாழில்நுட்பக் கழகம்–பைட்ராஸின் (IIT பைட்ராஸ்) ஆராய்ச்சியாைர்கள் கடல் அமைகளில் இருந்து மின்சாரம் 

 யாரிக்கக்கூடிய ‘Ocean Wave Energy Converter’ஐ உருோக்கியுள்ைனர்.  மிழ்நாட்டின் தூத்துக்குடி ைாேட்ட 

கடற்கமரயிலிருந்து 6 கிவைாமீட்டர் ப ாமைவில் உள்ை இடத்தில் இந் ச் சா னம் நிறுேப்பட்டது. அடுத்  மூன்று 

ஆண்டுகளில் கடல் அமைகளில் இருந்து 1 பைகாோட் (MW) மின்சாரத்ம  உற்பத்தி பசய்ேம  இந் ச் சா னம் 

தனது இைக்காகக் பகாண்டுள்ைது. 

7. ஹகுவடா–R வைண்டர் என்பது கீழ்க்காணும் எந்  நாட்டின் மு ல் நிைவு ஆய்வுப் பணியாகும்? 
அ. பதன் பகாாியா 

ஆ. ஜப்பான்  

இ. சிங்கப்பூா் 

ஈ. ஐக்கிய அரபு அமீரகம் 

✓ ெப்பானிய துளிர் நிறுேனைான ஐஸ்வபஸ் இங்க், ஸ்வபஸ்X உ வியுடன் அந்த நாட்டின் மு ல் நிைவு ஆய்வுப் 

பணிமய ஏவியது. ஸ்வபஸ்X ஃபால்கன்–9 ஏவுகமைமூைம் இரண்டு ஆய்வூர்திகள் ைற்றும்  ாங்குசுமைகமை 

ெப்பானிய நிைவு  மரயிைங்கி ஏற்றிச்பசன்ைது. நிைவில்  மரயிைங்கிய மு ல் ேணிக விண்கைைாகவும் இது 

அமைந் து. ஹகுவடா–R வைண்டரின் ஏவு ல் மு லில் 2022 நேம்பரின் இறுதியில் வைற்பகாள்ை திட்டமிடப்பட்டது. 
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8. சுற்றுைா அமைச்சகத் ால் அமைக்கப்பட்ட 24x7 இயங்கும் பன்பைாழி சுற்றுைாத்  கேல்–உ வி மையத்தின் 

சுருக்கக் குறியீடு என்ன? 
அ. 1091 

ஆ. 1098 

இ. 1363  

ஈ. 1585 

✓ சுற்றுைா அமைச்சகைானது 1800111363 என்ை இைேச எண்ணில் அல்ைது 1363 என்ை சுருக்கக்குறியீட்டில் 24x7 

இயங்கும் பன்பைாழி சுற்றுைாத்  கேல்–உ வி மையத்ம  அமைத்துள்ைது. இந்  உ வி மையம் பத்து சர்ேவ ச 

பைாழிகள் (பெர்ைானியம், பிபரஞ்சு, ஸ்பானியம், இத் ாலியம், வபார்த்துகீசியம், ரஷியம், சீனம், ெப்பானியம், பகாரிய 

ைற்றும் அரபு) உட்பட 12 பைாழிகளில் அமைக்கப்பட்டுள்ைது. ஹிந்தி ைற்றும் ஆங்கிைம் ஆகியமே உள்நாட்டுப் 

பயணிகளுக்கும் பிை 10 பைாழிகள் பேளிநாட்டு சுற்றுைாப் பயணிகளுக்கு இந்தியாவில் பயைம் பசய்ேது ைற்றும் 

இந்தியாவில் பயைம் பசய்யும் வபாது துன்பத்தில் இருக்கும் சுற்றுைாப் பயணிகளுக்கு ேழிகாட்டு ல் ப ாடர்பான 

 கேல்கமை ேழங்குகின்ைன. 

9. கீழ்க்காணும் யாரின் 150ஆேது பிைந் நாமை முன்னிட்டு டிசம்பர்.13ஆம் வ தியன்று புதுச்வசரியில் நிமனவு 

நாையத்ம யும் அஞ்சல்  மைமயயும் பிர ைர் வைாதி பேளியிட்டார்? 

அ. ‘மகாகவி’ சுப்ரமணிய பாரதியாா் 

ஆ. ஸ்ரீ அரவிந்தா்  

இ. தகாபாை கிருஷ்ண தகாகதை 

ஈ. அன்னி பபசன்ட் 

✓ பிர ைர் நவரந்திர வைாதி டிசம்பர்.13 அன்று ஸ்ரீ அரவிந் ரின் 150ஆேது பிைந் நாமை நிமனவுகூரும் நிகழ்ச்சியில் 

பைய்நிகராகப் பங்வகற்ைார். புதுச்வசரி கம்பன் கமைச் சங்கத்தில் விடு மை அமு ப் பபருவிழா என்ை பபயரில் 

நிகழ்ச்சி நமடபபற்ைது. ஸ்ரீ அரவிந் ரின் நிமனோக ஒரு நிமனவு நாையமும் அஞ்சல்  மைமயயும் பிர ைர் 

வைாதி பேளியிட்டார். ஸ்ரீ அரவிந் ர் ஓர் இந்திய வ சியோதி ஆோர். ‘ேந்வ  ைா ரம்’ வபான்ை பசய்தித் ாள்களின் 

ஆசிரியராகவும் அேர் இருந் ார். பின்னர் ஆன்மீக சீர்திருத் ோதியாக ைாறி புதுச்வசரியில் அரவிந் ர் ஆசிரைத்ம  

நிறுவினார். 

10. 2022 டிசம்பர் நிைேரப்படி, அதிக அகைக்கற்மை இமையப் பயனர்கமைக் பகாண்ட நாடு எது? 
அ. சீனா  

ஆ. அபமாிக்கா 

இ. இந்தியா  

ஈ. இந்ததாதனசியா 

✓ எண்ணூறு மில்லியனுக்கும் அதிகைான அகைக்கற்மை இமையப் பயனர்கமைக் பகாண்ட உைகின் மிகப்பபரிய 

இமையேசதிபகாண்ட நாடு இந்தியா என்று மின்னணு ைற்றும்  கேல் ப ாழில்நுட்பத் துமை இமையமைச்சர் 

இராஜீவ் சந்திரவசகர் அறிவித் ார். ‘பார த்ம  வைம்படுத்துே ற்கான ப ாழில்நுட்பத்ம  வைம்படுத்து ல்’ என்ை 

கருப்பபாருளின்கீழ் நமடபபற்ை ‘இந்திய இமைய ஆளுமை ைன்ைம்–2022’இன்வபாது அேர் இந்  அறிவிப்மப 

பேளியிட்டார். இது ஐநா இமைய ஆளுமக ைன்ைத்துடன் (UN–IGF) ப ாடர்புமடய ஒரு முமனோகும்.  
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சசய்தித்தாள் நடப்பு நிகழ்வுகள்  

1. 3D அச்சுமுமையில் உருோக்கப்பட்ட மு ைாேது ஈரடுக்கு குடியிருப்பு கட்டிடத்ம  அகை ாபாதில் இராணுேம் 

திைந்துள்ைது. 

அகை ாபாத்தின் காண்ட் பகுதியில் 3D அச்சு முமையில் இராணுே வீர்ர்களுக்காக உருோக்கப்பட்ட ஈரடுக்கு 

குடியிருப்புக் கட்டிடத்ம  ( மர ைம் ைற்றும் மு ல் ைம்) இராணுேம் 2022 டிசம்பர்.28 அன்று திைந்துள்ைது. 

மிக்காப்  னியார் நிறுேனத்துடன் இமைந்து இராணுே பபாறியியல் வசமே அமைப்பு 3D விமரவுக் கட்டுைான 

ப ாழில்நுட்பத்ம ப் பயன்படுத்தி இந் க் கட்டிடத்ம க் கட்டியுள்ைது. 

 

2. நடுேண் உள்துமை ைற்றும் கூட்டுைவுத்துமை அமைச்சர் அமித்ஷா எல்மைப் பாதுகாப்பு பமடயினருக்கான 

‘பிரஹாரி’ என்ை திைன்வபசி பசயலிமய அறிமுகம் பசய் ார். 

நடுேண் உள்துமை ைற்றும் கூட்டுைவுத் துமை அமைச்சர் அமித்ஷா எல்மைப் பாதுகாப்பு பமடயினருக்கான 

‘பிரஹாரி’ என்ை திைன்வபசி பசயலிமய அறிமுகம் பசய்துமேத் ார். எல்மைப் பாதுகாப்புப் பமடயினருக்கான இந்  

‘பிரஹாரி’ பசயலி மூைம் எல்மைப் பாதுகாப்புப் பமட வீரர்கள்  ங்குமிடங்கள் ைற்றும் ைருத்துே ேசதிகமை எளிதில் 

ப ரிந்துபகாள்ை முடியும். குமைதீர்ப்பு நமடமுமைகமை இ ன்மூைம் ப ரிந்துபகாள்ைமுடியும் என்பதுடன் எல்மைப் 

பாதுகாப்புப் பமடவீரர்களுக்கான நைத்திட்டங்கமையும் இந் ச் பசயலியின்மூைம் அறிந்துபகாள்ை முடியும். 

 

3. நடுேண்  கேல் ப ாழில்நுட்ப அமைச்சகத்தின்கீழ், ‘இமைய விமையாட்டுகள்’. 

இமையேழி விமையாட்டுகமை நிர்ேகிக்கும் பபாறுப்பு நடுேண் மின்னணு ைற்றும்  கேல் ப ாழில்நுட்ப 

அமைச்சகத்துக்கு ேழங்கப்பட்டுள்ைது. இமையேழி விமையாட்டுகள் பிரிோனது நடுேண் இமைவயார் நைன்-

விமையாட்டு அமைச்சகத்தின்கீழ் இயங்கி ேரும் விமையாட்டுத் துமையிடம் இருந் து. 

 

4.  மிழக நகர்ப்புை வசமே வைம்பாடு ஆசிய ேைர்ச்சி ேங்கியுடன் நடுேண் அரசு `1,040 வகாடி கடன் ஒப்பந் ம். 

 மிழ்நாட்டில் ைதுமர, வகாயம்புத்தூர், தூத்துக்குடி வபான்ை நகரங்களில் பேள்ைத் டுப்பு, குடிநீர், கழிவுநீர் 

வசமேகமை வைம்படுத்  ஆசிய ேைர்ச்சி ேங்கியுடன் `1,040 வகாடி கடனுக்கான ஒப்பந் த்தில் நடுேண் அரசு 

மகபயாப்பமிட்டது. 

பருேநிமை ைாற்ைத் ால்  மிழ்நாட்டு நகரங்களில் ஏற்பட்டுள்ை சூழ்நிமைமயக் கருத்தில் பகாண்டும், கழிவுநீர் 

வசகரிப்பு, சுத்திகரிப்பு, கழிவுநீர், ைமழநீர் அகற்ைல், குடிநீர் விநிவயாக முமைகமை உருோக்கி வைம்படுத்துே ற்காக 

நடுேண் அரசு இந் க் கடன் ஒப்பந் த்ம  வைற்பகாண்டுள்ைது. 

மு ற்கட்டைாக பசன்மன, திருபநல்வேலி, இராெபாமையம், திருச்சிராப்பள்ளி, வேலூர் வபான்ை நகரங்களுக்கு 

`1,157 வகாடிக்கான ($169 மில்லியன் டாைர்) கடன் ஒப்பந் ம் கடந்  2018 நே.16ஆம் வ தி வைற்பகாள்ைப்பட்டது. 

மு ல் இரு ேமைக்குப் பின்னர்  ற்வபாது கமடசி  ேமையாக இந்  ஒப்பந் ம் மகபயாப்பைாகியுள்ைது. இதில் 

வகாயம்புத்தூர், ைதுமர, தூத்துக்குடி ஆகிய நகரங்கள் இடம்பபற்றுள்ைன. 

 

5. நீைகிரி ேமரயாடு திட்டம்:  மிழ்நாடு அரசு உத் ரவு. 

நீைகிரி ேமரயாடு திட்டத்ம  ஏற்படுத்தி  மிழ்நாடு  மிழக அரசு உத் ரவிட்டுள்ைது. இ ற்கான ஆமைமய சுற்றுச் 

சூழல் ைற்றும் ேனத்துமை கூடு ல்  மைமைச் பசயைாைர் சுப்ரியா சாகு பிைப்பித்துள்ைார். 
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அேர் பிைப்பித்  ஆமை:  மிழ்நாட்டின் ைாநிை விைங்காக நீைகிரி ேமரயாடு விைங்குகிைது. இ மனக் காக்கவும், 

அ ன் ோழ்விடங்கமை வைம்படுத் வும் இந்தியாவிவைவய மு ல்முமையாக நீைகிரி ேமரயாடு திட்டம் 

ேடிேமைக்கப்பட்டுள்ைது. இந் த்திட்டம் `25.14 வகாடி பசைவில் 2027ஆம் ஆண்டு ேமர பசயல்படுத் ப்படும். 

கைக்பகடுப்புப் பணி: நீைகிரி ேமரயாடு திட்டத்தின்கீழ் பல்வேறு பணிகள் வைற்பகாள்ைப்படவுள்ைன. குறிப்பாக, 

ஆண்டுக்கு இருமுமை ஒருங்கிமைந்  கைக்பகடுப்பு, ஒலிபபருக்கி கருவிகமை பபாருத்தி ப ாடர்ந்து காத் ல், 

பமழய ோழ்விடங்களில் மீண்டும் ேமரயாடுகமை அறிமுகம் பசய்ேது, வநாய் பாதிக்கப்பட்ட ேமரயாடுக்கு 

சிகிச்மசயளிப்பது, வசாமை புல்பேளிகமை அமைத் ல் உள்ளிட்ட பணிகள் வைற்பகாள்ைப்படும். வைலும், 

ேமரயாடுகளின் முக்கியத்துேத்ம  அமனத்துத்  ரப்பினருக்கும் உைர்த்தும் ேமகயில், ஆண்டுவ ாறும் அக்.7 

அன்று ேமரயாடு நாள் எனக் கமடப்பிடிக்கப்படும். 

வைற்குத்ப ாடர்ச்சி ைமைப்பகுதி: உைகைாவிய இயற்மகப் பாதுகாப்பு நிதி அறிக்மகயின்படி, வைற்குத்ப ாடர்ச்சி 

ைமைப்பகுதிகளில் 3,122 ேமரயாடுகள் உள்ை ாக கைக்கிடப்பட்டுள்ைது. வைற்குத்ப ாடர்ச்சி ைமைப்பகுதிவய 

அேற்றின் ோழ்விடைாக உள்ைன.  மிழ்நாடு அரசின் இத்திட்டத்தின்மூைைாக, ேமரயாடுகளின் உண்மையான 

ோழ்விடங்கள் மீட்கப்படும். 

 

6. ஆ ார்வபான்று  மிழ்நாட்டில் ேசிக்கும் அமனேருக்கும் ‘ைக்கள் ஐடி’ - விரிோன  கேல். 

ஆ ார் எண்வபால்  மிழ்நாட்டில் ேசிக்கும் அமனேருக்கும், ‘ைக்கள் ஐடி’ என்ை பபயரில் 10 மு ல் 12 இைக்க எண் 

ேழங்க  மிழ்நாடு அரசு முடிவுபசய்துள்ைது.  மிழ்நாட்டில் ேசிக்கும் அமனத்து குடும்பங்களின்  ரவுகமைக் 

பகாண்டு ஒருங்கிமைந்  ைாநிை குடும்பத்  ரவு ைத்ம   யார் பசய்ய  மிழ்நாடு அரசு முடிவுபசய்துள்ைது. இது 

ப ாடர்பான பணிமய  கேல் ப ாழில்நுட்பம் ைற்றும் டிஜிட்டல் வசமேகள் துமையின்கீழ் இயங்கி ேரும்  மிழ்நாடு 

மின்னாளுமக முகமை பசய்யவுள்ைது. இதில் அமனத்து துமைகளின்  ரவுகமையும் ஒருங்கிமைந்து இந் த் 

 ரவு  ைம் உருோக்கப்படவுள்ைது. இ ன்படி பபாது விநிவயாகம், மு ல்ேர் காப்பீட்டுத் திட்டம், ேருோய், கல்வி, 

மு ைமைச்சரின் உழேர் பாதுகாப்புத் திட்டம், கருவூைம், சுகா ாரம் பல்வேறு துமைகளிடம் உள்ை  ரவுகமை 

ஒருங்கிமைத்து இந் த்  ரவுத்  ைம் உருோக்கப்படவுள்ைது. 

குறிப்பாக, இதில் ஆ ார் எண்வபால் ஒவ்போரு குடிைகனு/ளுக்கும் ‘ைக்கள் ஐடி’ என்ை பபயரில் 10 மு ல் 12 இைக்க 

எண் ேழங்க  மிழ்நாடு அரசு முடிவு பசய்துள்ைது. ஒவ்போரு குடிைக்களுக்கும்  னித்துேைான ‘ைக்கள் ஐடி’ 

ேழங்கப்படும். இது 10 மு ல் 12 இைக்க எண்கள் பகாண்ட ாக இருக்கும். இ ன்மூைம் அமனத்து வசமேகமையும் 

இந்  ஒரு எண்மூைம் ேழங்க  மிழ்நாடு அரசு முடிவு பசய்துள்ைது. 
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1. ‘G20 அறிவியல் பணிக்குழு செயலகம்’ என அறிவிக்கப்பட்டுள்ள நிறுவனம் எது? 
அ. ஐஐடி மெட்ராஸ் 

ஆ. ஐஐடி பாெ்பப 

இ. ஐஐடி தில்லி 

ஈ. IISc மபங்களூரு  

✓ சபங்களூருவில் அமைந்துள்ள இந்திய அறிவியல் கழகைானது (IISc) அறிவியல்–20 (S20)–க்கான செயலகைாக 

அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. அது G20இன் குழுக்களுள் ஒன்றாகும். G20 கூட்டமைப்பானது இந்தியாவின் தமலமையின் 

கீழ் உள்ளது. மைலும் 2023ஆம் ஆண்டில் S20இன் கருப்சபாருள் “Disruptive Science for Innovative and Sustainable 

Development” ஆகும். இந்தியாவின் பல்மவறு பகுதிகளில் ஆண்டு முழுவதும் விவாதங்கள் நமடசபறவுள்ளன. 

2. தமிழ்நாட்டில் நகர்ப்புற மெமவகமள மைம்படுத்துவதற்காக கீழ்க்காணும் எந்த நிறுவனத்துடனான $125 

மில்லியன் அசைரிக்க டாலர் ைதிப்பிலான கடன் ஒப்பந்தத்தில் இந்தியா மகசயழுத்திட்டது? 
அ. ஆசிய வளா்ச்சி வங்கி  

ஆ. ஆசிய உட்கட்டமெப்பு முதலீட்டு வங்கி 

இ. உலக வங்கி 

ஈ. உலக மபாருளாதார ென்றெ் 

✓ தமிழ்நாட்டின் மூன்று நகரங்களில் பருவநிமல ைாற்றத்மத எதிர்சகாள்ளும் வமகயில், கழிவுநீர் மெகரிப்பு ைற்றும் 

சுத்திகரிப்பு, கழிவுநீர் அகற்றுதல் ைற்றும் குடிநீர் விநிமயாக முமறகமள உருவாக்குவதற்காக நடுவணரசும் ஆசிய 

வளர்ச்சி வங்கியும் ̀ 1,040 மகாடி ைதிப்பிலான கடன் ஒப்பந்தத்தில் மகசயழுத்திட்டன. தமிழ்நாடு நகர்ப்புற முதலீட்டு 

திட்டத்திற்கான மூன்றாவது சதாகுப்பு கடன் ஒப்பந்தம் இதுவாகும். 

✓ தமிழ்நாட்டில் சதாழிற்துமற முக்கியத்துவம் வாய்ந்த பத்து நகரங்களில் குடிநீர் விநிமயாகம், கழிவுநீர் அகற்றுதல் 

ஆகியவற்றின் கட்டமைப்புக்காக 2018இல் ஆசிய வளர்ச்சி வங்கியால் $500 மில்லியன் டாலர் ைதிப்பிலான பல 

சதாகுப்பு நிதி வெதிக்கு ஒப்புதல் அளிக்கப்பட்டது. இதில் மூன்றாவது ைற்றும் கமடசி சதாகுப்பாக இந்த ஒப்பந்தம் 

மகயழுத்தாகியுள்ளது. இந்தத் சதாகுப்பில் மகாயம்புத்தூர், ைதுமர, தூத்துக்குடி ஆகிய நகரங்கள் இடம்சபற்றுள்ளன. 

3. இமணய விமளயாட்டுக்கள் சதாடர்பான விஷயங்களுக்கான நடுவண் அமைச்ெகம் எது? 
அ. ெின்னணு ெற்றுெ் தகவல் மதாழில்நுட்ப அமெச்சகெ்  

ஆ. நிதி அமெச்சகெ் 

இ. அறிவியல் ெற்றுெ் மதாழில்நுட்ப அமெச்சகெ் 

ஈ. உள்துமற அமெச்சகெ் 

✓ இமணயவழி விமளயாட்டுகமள நிர்வகிக்கும் சபாறுப்பு நடுவண் மின்னணு ைற்றும் தகவல் சதாழில்நுட்ப 

அமைச்ெகத்துக்கு வழங்கப்பட்டுள்ளது. இமணயவழி விமளயாட்டுகள் பிரிவானது நடுவண் இமளமயார் நலன் 

ைற்றும் விமளயாட்டுத்துமற அமைச்ெகத்தின்கீழ் இயங்கிவரும் விமளயாட்டுத்துமறயிடம் இருந்தது. இந்தியாவின் 

இமணயவழி விமளயாட்டுகள் ெந்மத தற்மபாது $2.6 பில்லியன் அசைரிக்க டாலர்களாக ைதிப்பிடப்பட்டுள்ளது; 

2027ஆம் ஆண்டுக்குள் அது $8.6 பில்லியன் டாலர் ைதிப்புமடயதாக ைாறும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. 

4. இந்தியாவின் சைாழிப்பன்முகத்தன்மைமய வமரபடைாக்குவதற்காக கூகுளால் நிதியுதவி செய்யப்படும் டிஜிட்டல் 

திட்டத்தின் சபயர் என்ன? 
அ. பாரத் திட்டெ்  ஆ. வாணி திட்டெ்  

இ. கமலெகள் திட்டெ்  ஈ. இனிமெ திட்டெ் 
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✓ இந்திய அறிவியல் கழகம் (IISc), ARTPARK (AI and Robotics Technology Park) ைற்றும் கூகுள் ஆகியமவ ‘வாணி 

திட்டம்’ என்ற முன்முமனவுக்காக ஒன்றிமணந்துள்ளன. இந்த டிஜிட்டல் திட்டம், 773 ைாவட்டங்களின் சுைார் ஒரு 

மில்லியன் ைக்களின் மபச்சுத் சதாகுப்புகமளச் மெகரித்து இந்தியாவின் சைாழிப்பன்முகத்தன்மைமய வமரபடம் 

ஆக்குவமத மநாக்கைாகக் சகாண்டுள்ளது. இந்தத் திட்டைானது 150,000 ைணிமநர மபச்மெப் பதிவுசெய்வமத 

மநாக்கைாகக் சகாண்டுள்ளது; இதில் ஒருபகுதி உள்ளூர் வரிவடிவத்தில் படிசயடுக்கப்படும். தானியங்கி மபச்சு 

உணரி, மபச்சு–மபச்சு சைாழிசபயர்ப்பு ைற்றும் இயல்பான சைாழி புரிதல் ஆகியவற்றின் வளர்ச்சிமய அதிகரிப்பமத 

இதன் குறிக்மகாள் ஆகும். 

5. ‘தக்ஷ்’ என்பது கீழ்க்காணும் எந்த நிறுவனத்தால் பராைரிக்கப்படும் சகாடுப்பனவுகள் மைாெடி குறித்து புகார்கமளப் 

சபறும் சதாகுதியாகும்? 

அ. SEBI 

ஆ. NITI ஆபயாக் 

இ. இந்திய ாிசா்வ் வங்கி  

ஈ. பாரத வங்கி 

✓ ‘தக்ஷ்’ என்பது இந்திய ரிெர்வ் வங்கியால் பராைரிக்கப்படும் மைம்பட்ட மைற்பார்மவ மைலாண்மை அமைப்பாகும். 

ரிெர்வ் வங்கி ெமீபத்தில் 2023 ஜன.01 அன்று சகாடுப்பனவுகள் மைாெடி குறித்து புகார்கமளப் சபறும் சதாகுதிமய 

‘தக்ஷுக்கு’ ைாற்றுவதாக அறிவித்தது. இந்த நடவடிக்மக புகாரளித்தமல ஒழுங்குபடுத்துதல், செயல்திறமன 

மைம்படுத்துதல் ைற்றும் சகாடுப்பனவுகள் மைாெடி மைலாண்மை செயல்முமறமய தானியங்குபடுத்துதல் 

ஆகியவற்மற மநாக்கைாகக் சகாண்டுள்ளது. 

6. இந்தியாவின் ஆறாவது ‘வந்மத பாரத்’ இரயிலானது நாக்பூருக்கும் கீழ்க்காணும் எந்த நகரத்திற்கும் இமடமய 

இயக்கப்படுகிறது? 

அ. பிலாஸ்பூா்  

ஆ. ெதுமர 

இ. பபாபால் 

ஈ. மபங்களூரு 

✓ பிலாஸ்பூர் (ெத்தீஸ்கர்) – நாக்பூர் (ைகாராஷ்டிரா) இமடமய இந்தியாவின் ஆறாவது ‘வந்மத பாரத்’ விமரவு 

இரயிமல பிரதைர் நமரந்திர மைாதி சகாடியமெத்துத் சதாடக்கிமவத்தார். இது சதன்கிழக்கு ைத்திய இரயில்மவயால் 

(SECR) இயக்கப்படும். ‘வந்மத பாரத்’ விமரவு இரயில் அதிகபட்ெைாக ைணிக்கு 160 கிமீட்டர் மவகம் வமர 

இயங்கக்கூடியது. இது பயணிகளுக்கான மைம்பட்ட பயண வகுப்புகமளக் சகாண்டுள்ளது. நாக்பூர் சைட்மராவின் 

முதல் கட்டத்மதயும் பிரதைர் மைாதி அப்மபாது சதாடக்கிமவத்தார். 

7. இந்திய ஒலிம்பிக் ெங்கத்தின் (IOA) முதல் சபண் தமலவராக மதர்ந்சதடுக்கப்பட்டவர் யார்? 
அ. பொி பகாெ் 

ஆ. P T உஷா  

இ. அஞ்சு பாபி ஜாா்ஜ் 

ஈ. கா்ணெ் ெல்பலஸ்வாி 

✓ இந்திய ஒலிம்பிக் ெங்கத்தின் (IOA) முதல் சபண் தமலவராக பழம்சபரும் தடகள வீராங்கமன P T உஷா 

மதர்ந்சதடுக்கப்பட்டார். அவர் ஆசிய விமளயாட்டுப்மபாட்டிகளில் பலமுமற தங்கப்பதக்கம் சவன்றுள்ளார். கடந்த 

1984 லாஸ் ஏஞ்ெல்ஸ் ஒலிம்பிக்ஸ் 400 மீ தமடமயாட்டம் இறுதிப்மபாட்டியில் நான்காமிடத்மதப் பிடித்தவர் அவர். 

58 வயதான அவர் வாக்சகடுப்பில் மபாட்டியின்றி மதர்ந்சதடுக்கப்பட்டதாக அறிவிக்கப்பட்டார். உச்ெநீதிைன்றத்தால் 
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நியமிக்கப்பட்ட ஓய்வுசபற்ற நீதிபதி L நாமகஸ்வர இராவ் மைற்பார்மவயில் மதர்தல் நமடசபற்றது. 95 ஆண்டுகால 

வரலாற்றில் IOA–க்கு தமலமை தாங்கிய முதல் ஒலிம்பியனும் முதல் ெர்வமதெ பதக்கம் சவன்றவரும் இவர் ஆவார். 

8. ‘முசிறிஸ் மபனாமல’ என்ற கமல நிகழ்மவ ஏற்பாடு செய்த ைாநிலம் எது? 
அ. தெிழ்நாடு 

ஆ. பகரளா  

இ. ஆந்திர பிரபதசெ் 

ஈ. ஒடிஸா 

✓ சகாச்சி முசிறிஸ் மபனாமலயின் ஐந்தாவது பதிப்மப மகரள ைாநில முதலமைச்ெர் பினராயி விஜயன் சதாடக்கி 

மவத்தார். “In Our Views Flow Ink and Fire” என்ற கருப்சபாருளின்கீழ் இது நடத்தப்படும். இந்தக் கமல நிகழ்வின் 

நான்கு ைாத கால சகாண்டாட்டத்தில் பல்மவறு நிகழ்வுகள் நடத்த திட்டமிடப்பட்டுள்ளது. சுைார் 40 சவவ்மவறு 

நாடுகமளச்மெர்ந்த சதாண்ணூறு கமலஞர்களின் இருநூற்றுக்கும் மைற்பட்ட முக்கிய கமலப்பமடப்புகமள இது 

காட்சிப்படுத்துகிறது. 

9. 2030ஆம் ஆண்டுக்குள் கரிைத்தின் தீவிரத்மதக் குமறப்பதில் இந்தியாவின் இலக்கு ெதவீதம் என்ன? 

அ. 20% 

ஆ. 45%  

இ. 55% 

ஈ. 95% 

✓ புமதபடிவஞ்ொராத எரிெக்தி மூலங்களின் பயன்பாட்மடக் கட்டாயப்படுத்தவும், இந்தியாவில் உள்நாட்டு கரிைச் 

ெந்மதமய நிறுவுவமதயும் மநாக்கைாகக் சகாண்ட எரிெக்தி பாதுகாப்பு (திருத்தம்) ைமொதாமவ ைாநிலங்களமவ 

நிமறமவற்றியது. இது 2030ஆம் ஆண்டுக்குள் கரிைத்தின் தீவிரத்மதக் குமறப்பதில் இந்தியாவின் இலக்கான 45 

ெதவீதத்மத அமடய இந்தியாவிற்கு உதவும். இந்த இலக்கு ெதவீதம் இந்தியாவின் புதுப்பிக்கப்பட்ட மதசிய அளவில் 

தீர்ைானிக்கப்பட்ட பங்களிப்புகளின் (Nationally Determined Contributions) ஒருபகுதியாக உள்ளது. 

10. யாருக்கு ஸ்ரீ ெந்திரமெகமரந்திர ெரஸ்வதி மதசிய சிறப்புத்துவ விருது வழங்கப்பட்டுள்ளது? 
அ. நபரந்திர பொதி 

ஆ. இராஜ்நாத் சிங் 

இ. M மவங்மகயா  

ஈ. பியூஷ் பகாயல் 

✓ முன்னாள் துமணக்குடியரசுத்தலைவர் சவங்மகயாவுக்கு 25ஆவது ஸ்ரீ ெந்திரமெகமரந்திர ெரஸ்வதி மதசிய விருது 

(SIES) வழங்கப்பட்டுள்ளது. பிற பிரிவுகளில் விருது சபற்றவர்களில் மகரள ைாநில ஆளுநர் ஆரிப் முகைது கான், 

சதாழிலதிபர் இரத்தன் டாடா, இருதயமநாய் நிபுணர் ைற்றும் ‘பத்ை விபூஷன்’ விருதுசபற்ற டாக்டர் ைார்த்தாண்ட 

வர்ைா ெங்கரன் வலியநாதன், இந்திய அரசின் அறிவியல் ஆமலாெகர் அஜய் சூத் ைற்றும் பிரபல ஹரிகதா கமலஞர் 

விொகா ஹரி ஆகிமயார் அடங்குவர். 
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சசய்தித்தாள் நடப்பு நிகழ்வுகள்  

1. நிலத்தடியில் சபட்மராலியத்மதக் கண்டறிவதற்கு பயனுள்ள தரவுப்பகுப்பாய்வு அணுகுமுமறமய உருவாக்கி 

உள்ளனர் ஐஐடி சைட்ராஸ் ஆராய்ச்சியாளர்கள். 

சென்மனயில் உள்ள இந்திய சதாழில்நுட்பக் கழகத்தின் (ஐஐடி சைட்ராஸ்) ஆராய்ச்சியாளர்கள், நிலத்தடி பாமற 

அமைப்மப வமகப்படுத்தி சபட்மராலியம்-மஹட்மராகார்பன் மகயிருப்பு வளத்மதக் கண்டறியக்கூடிய புள்ளி 

விவர அணுகுமுமறமய உருவாக்கியுள்ளனர். மைல் அஸ்ஸாம் படுமகயில் திப்பம் ைணற்கல் அமைந்துள்ள 

பகுதியில் மஹட்மராகார்பன் செறிவூட்டல் ைண்டலங்கள் சதாடர்பான மிக முக்கிய தகவல்கமள வழங்குவதில் 

இந்த முமற சவற்றிகரைாக அமைந்துள்ளது. 

 

2. திருச்சியில் ஒலிம்பிக் அகாசதமி. 

ஒலிம்பிக்மபான்ற பன்னாட்டு மபாட்டிகளில் பதக்கங்கள் சவல்லும் வாய்ப்மப ஏற்படுத்தவும், இமளஞர்களுக்கு 

உலகத்தரம்வாய்ந்த பயிற்சிகமள வழங்கவும் திருச்சியில் ஒலிம்பிக் அகாசதமி உருவாக்கப்படவுள்ளது. உலகத்மதாடு 

தமிழ்நாடு மபாட்டியிட இந்த அகாசதமி சபரும் துமணயாக இருக்கும். 

 

3. ‘கால்பந்து அரென்’ பீமல ைமறவு. 

பிமரசில் ‘கால்பந்து அரென்’ பீமல (82) 29-12-2022 அன்று காைமானார். உலகக்மகாப்மப கால்பந்து மபாட்டியில் 

பிமரஸிலுக்கு 3 முமற ொம்பியன் பட்டம் (1958, 1962, 1970) சவன்று தந்த பீமல, கடந்த நூற்றாண்டின் மிகச்சிறந்த 

விமளயாட்டு வீரர்களில் ஒருவராகத் திகழ்ந்தார். 

ெர்வமதெ அரங்கில் பிமரஸிலுக்காக 14 ஆண்டுகள் 92 ஆட்டங்களில் களம்கண்ட பீமல, அதில் சைாத்தைாக 77 

மகால்கள் அடித்திருக்கிறார். அதுமவ லீக் மபாட்டிகள் உள்பட சீனியர் மகரியமர சைாத்தைாக கணக்கில்சகாண்டால் 

700 ஆட்டங்களில் 655 மகால்கள் அடித்து அெத்தியிருக்கிறார். கால்பந்து ஜாம்பவானான பீமல, கடந்த 1958ஆம் 

ஆண்டு சுவீடனில் நமடசபற்ற மபாட்டியின்மூலம் உலகக்மகாப்மப கால்பந்தில் அறிமுகைானார். அப்மபாது 17 

வயமதமய எட்டியிருந்த அவர், உலகக்மகாப்மப மபாட்டியில் களம்கண்ட மிக இளவயது வீரர் என்ற ொதமனமய 

பமடத்தார். கால்பந்திலிருந்து ஓய்வுசபற்ற பிறகு, பிமரசில் விமளயாட்டுத்துமற அமைச்ெராக 1995 முதல் 98 வமர 

சபாறுப்பு வகித்திருந்தார். 

 

4. சீட் சபல்ட் அணியாததால் 16,397 மபரும், சஹல்சைட் அணியாததால் 46,593 மபரும் உயிரிழப்பு. 

கடந்த 2021ஆம் ஆண்டு சீட் சபல்ட் அணியாைல் 4 ெக்கர வாகனங்கமள ஓட்டியதால் 16,397 மபரும், சஹல்சைட் 

அணியாததால் 46,593 மபரும் ொமல விபத்தில் உயிரிழந்ததாக ைத்திய சநடுஞ்ொமல மபாக்குவரத்து அமைச்ெகம் 

சதரிவித்துள்ளது. இதுசதாடர்பாக அந்த அமைச்ெகம் சவளியிட்டுள்ள ‘இந்திய ொமலகளில் ொமல விபத்துகள்-2021’ 

என்னும் ஆண்டறிக்மகயில், கடந்த ஆண்டு 4,12,432 ொமல விபத்துகள் ஏற்பட்டுள்ளன. இதில் 1,53,972 மபர் 

உயிரிழந்தனர். 3,84,448 மபர் காயைமடந்தனர். 

ொமல விபத்து உயிரிழப்பில் முதல் நான்கு இடங்களில் உள்ள ைாநிலங்கள் (ெதவீதத்தில்) 

1. உத்தர பிரமதெம் - 15.2% 

2. தமிழ்நாடு - 9.4% 

3. ைகாராஷ்டிரம் - 7.3% 

4. இராஜஸ்தான் - 6.8% 
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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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