
        

    

1. Continental Europe Synchronous Area (CESA) உடன் 

இணைக்கப்பட்டுள்ள நாடு எது? 

அ) சீனா 

ஆ) உக்ரைன்  

இ) கஜகஸ்தான் 

ஈ) ஆப்கானிஸ்தான் 

✓ உக்ரைன் அண்ரையில், ‘கான்டினனன்டல் ஐரைாப்பா 

சிங்க்ரைானஸ் ஏரியா’ உடன் இரைக்கப்பட்டுள்ளது. இது 

ஐரைாப்பா கண்டத்தின் னபரும்பகுதியில் பைவியிருக்கும் 

மின்சாை விநிரயாகக் கட்டரைப்பாகும். இந்த நடவடிக்ரக 

உக்ரைரன ைஷ்யாவிலிருந்து னவளிரயற அனுைதிக்கும்.  

 

2. இந்தியாவின் முதலாவது எரிபபாருள் மின்கல மின்சார 

வாகனத்ணத அறிமுகப்படுத்திய நிறுவனம் எது? 

அ) ஓலா 

ஆ) னடாரயாட்டா  

இ) ர ாண்டா 

ஈ) டாடா 

✓ உலகின் அதிநவீன னதாழினுட்பத்துடன் உருவாக்கப்பட்ட 

பசுரை ரகட்ைஜன் எரினபாருள் மின்கல மின்வாகனைான 

னடாரயாட்டா மிைாய்-ஐ ைத்திய சாரலப் ரபாக்குவைத்து 

ைற்றும் னநடுஞ்சாரலத்துரற அரைச்சர் நிதின் கட்கரி 

னதாடங்கி ரவத்தார். 

✓ இந்த வாகனம் ரகட்ைஜனால் இயங்கக்கூடியது 

ைட்டுைல்லாைல் இந்திய சாரலகள் & பருவநிரலக்கு 

ஏற்றதாகும். இந்தியாவில் இவ்வரகயில் இது முதலாவது 

முன்ரனாடி திட்டைாகும். பசுரை ரகட்ைஜன் அடிப்பரடயி 

-லான சுற்றுச்சூழரல நாட்டில் உருவாக்குவரத இது 

ரநாக்கைாகக் னகாண்டுள்ளது. 

 

3. மகாத்மா காந்தியின் பபயரால் அணைக்கப்படும், ‘பசுணம 

முக்ககாைம்’ திறக்கப்பட்டுள்ள நாடு எது? 

அ) இலங்ரக 

ஆ) ரநபாளம் 

இ) ைடகாஸ்கர்  

ஈ) மியான்ைர் 

✓ இந்தியாவின் 75ஆவது ஆண்டு விடுதரலரய நிரனவு 

கூரும் வரகயில், ைடகாஸ்கரின் தரலநகைைான 

அண்டனானரிரவாவில் ‘ைகாத்ைா’ காந்தியின் னபயரில் 

அரைந்த, ‘பசுரை முக்ரகாைம்’ திறக்கப்பட்டது. 

 

4. ‘திஷாங்க்’ என்பது எந்த இந்திய மாநிலத்தின் நில 

டிஜிட்டல் மயமாக்கல் பசயலியாகும்? 

அ) கர்நாடகா  

ஆ) ரகைளா 

இ) ஆந்திை பிைரதசம் 

ஈ) குஜைாத் 

✓ அரனத்து நிலப் பதிவுகரளயும் (பூமி திட்டத்தின்கீழ்) 

டிஜிட்டல் ையைாக்குவதற்காக ‘திஷாங்க்’ னசயலி கர்நாடக 

அைசால் னசயல்படுத்தப்படுகிறது. கர்நாடக ைாநில னதாரல 

உைர்வு பயன்பாட்டு ரையத்தின் (KSRSAC) கர்நாடக 

புவியியல் தகவல் அரைப்பு திட்டத்தின்கீழ் இந்தச்னசயலி 

உருவாக்கப்பட்டுள்ளது. இது னவளிப்பரடத்தன்ரைரயக் 

னகாண்டுவருவரதாடு நிலம் னதாடர்பான சர்ச்ரசகரளக் 

குரறக்கும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. 

 

5. பகபலாளி கசமிப்பு கநரத்ணத (DST) நிரந்தரமாக்கும், 

‘சன்ணஷன் பாதுகாப்புச் சட்டத்ணத’ சமீபத்தில் நிணறகவற் 

-றிய நாடு எது? 

அ) ைஷ்யா 

ஆ) அனைரிக்கா  

இ) பிரைசில் 

ஈ) கனடா 

✓ பகனலாளி ரசமிப்பு ரநைத்ரத நிைந்தைைாக்கும் சட்டத்ரத 

அனைரிக்க னசனட் ஒருைனதாக நிரறரவற்றியது. குளிர் 

காலத்தின் வருரக ைற்றும் புறப்பாடுடன் ஒத்துப்ரபாகும் 

வரகயில், ரநைத்ரத 1 ை ரந முன்னும் பின்னும் ைாற்றி 

ரவக்கும் நரடமுரறரய இது இைத்து னசய்துள்ளது. 

✓ இது ஒரு சட்டைாக ரகனயாப்பமிடப்பட்ட பிறகு, ஒவ்னவாரு 

நவம்பரிலும் ரநைத்ரத 1 ைணி ரநைம் முன்ரன ைாற்றும் 

நரடமுரற நிறுத்தப்படும். 

 

6. ‘பாகினி’ என்பது பின்வரும் எந்த இந்திய மாநிலத்தால் 

அறிவிக்கப்பட்ட ஒரு புதிய திட்டமாகும்? 

அ) குஜைாத் 

ஆ) சிக்கிம்  

இ) ைகாைாஷ்டிைா 

ஈ) கர்நாடகா 

✓ சிக்கிம் மாநில அைசு தனது ஆண்டு பட்னஜட்டில், ‘பாகினி’ 

திட்டத்ரத அறிவிக்கவுள்ளது. அதன் அரனத்து 210 ரைல் 

நிரல ைற்றும் உயர்நிரல அைசுப் பள்ளிகளிலும் இலவச 

சானிட்டரி நாப்கின்கரள வழங்குவதற்காக, விற்பரன 

எந்திைங்கரள நிறுவுவரத இது ரநாக்கைாகக் னகாண்டு 

உள்ளது. பள்ளிகளிலிருந்து ைாைவிகள் இரடவிலகுவ 

-ரதத்தடுப்பதும், சிறார்களிரடரய ைாதவிடாய் சுகாதாைம் 

குறித்த விழிப்புைர்ரவ ஏற்படுத்துவதும் இதன் முக்கிய 

ரநாக்கைாகும். 

 

7. V-Dem ஜனநாயக அறிக்ணக-2022’இன், ‘தாராளவாத 

ஜனநாயகக்குறியீட்டில்’ இந்தியாவின் தரநிணல என்ன? 

அ) 75 

ஆ) 83 

இ) 93  

ஈ) 99 

✓ சுவீடரனச் சார்ந்த வி-னடம் நிறுவனம் (ஜனநாயகத்தின் 

வரககள் ஆைாய்ச்சித் திட்டம்) “ஜனநாயக அறிக்ரக 

 

 

 

 

 

 

 



        

    

2022: தன்னியக்கையைாக்கல் இயல்ரப ைாற்றுகிறதா?” 

என்ற தரலப்பிலான ஓர் அறிக்ரகரய னவளியிட்டது.  

✓ தாைாளவாத ஜனநாயகக் குறியீட்டில் இந்தியா 93ஆவது 

இடத்ரதயும், ரதர்தல் ஜனநாயகக் குறியீட்டில் 100ஆவது 

இடத்ரதயும் னபற்றுள்ளது. எல் சால்வடார், துருக்கி ைற்றும் 

 ங்ரகரி ஆகியவற்றுடன் உலகின் முதல் 10 தன்னாட்சி 

நாடுகளின் பட்டியலில் இந்தியா இடம்னபற்றுள்ளது. 

 

8. 2022 - பென்லி கடவுச்சீட்டுக் குறியீட்டில் இந்தியா 

அணடந்துள்ள தரநிணல என்ன? 

அ) 01 

ஆ) 25 

இ) 56 

ஈ) 83  

✓ 2022 - ன ன்லி கடவுச்சீட்டுக் குறியீட்டில் இந்தியாவின் 

கடவுச்சீட்டு 83ஆவது இடத்தில் உள்ளது. 2021இல் 

90ஆவது இடத்திலிருந்த இது ஏழு இடங்கள் முன்ரனறி 

உள்ளது. இந்தக் குறியீடு உலகின் அரனத்து கடவுச் 

சீட்டுகரளயும் நுரழவு இரசவில்லாைல் அணுகக்கூடிய 

இடங்களின் எண்ணிக்ரகயின் அடிப்பரடயில் தைவரி 

-ரசப்படுத்துகிறது. 

✓ இது பன்னாட்டு வான்ரபாக்குவைத்து சங்கத்தின் (IATA) 

பிைத்திரயக தைவுகளின் அடிப்பரடயில் அரைந்துள்ளது. 

2022 தைவரிரசயின்படி, ஜப்பான் ைற்றும் சிங்கப்பூர் 

ஆகியரவ உலகின் மிகவும் ஆற்றல்மிகு கடவுச்சீட்டுக 

-ரளக்னகாண்டுள்ளன. 

 

9. உலக ஊக்கமருந்து எதிர்ப்பு முகணம பவளியிட்டுள்ள 

சமீபத்திய அறிக்ணகயின்படி, ஊக்கமருந்து எதிர்ப்பு விதி 

மீறல்களில், இந்தியாவின் தரநிணல என்ன? 

அ) முதலாவது 

ஆ) இைண்டாவது 

இ) மூன்றாவது  

ஈ) நான்காவது 

✓ உலக ஊக்கைருந்து எதிர்ப்பு முகரை னவளியிட்டுள்ள ஓர் 

அண்ரைய அறிக்ரகயின்படி, கடந்த 2019ஆம் ஆண்டில் 

இந்தியாவில் 152 ஊக்கைருந்து எதிர்ப்பு விதி மீறல்கள் 

நிகழ்ந்துள்ளன. ரைலும் இப்பட்டியலின் மூன்றாமிடத்தில் 

(152 மீறல்கள்) இந்தியா உள்ளது. இது உலகில் நிகழ்ந்த 

விதிமீறல்களில் 17%-க்னகாண்டுள்ளது. 

✓ ைஷ்யா-167, இத்தாலி-157, பிரைசில்-78, ஈைான்-70 

ஆகிய இடங்களில் உள்ளன. 

 

10. ‘உலக நீர் நாள்’ அனுசரிக்கப்படுகிற தேதி எது? 

அ) ைார்ச்.20 

ஆ) ைார்ச்.21 

இ) ைார்ச்.22  

ஈ) ைார்ச்.23 

✓ ஒவ்வவார் ஆண்டும் ைார்ச்.22 உலக தண்ணீர் நாளாகக் 

னகாண்டாடப்படுகிறது. நன்னீர் வளங்களின் நிரலயான 

ரைலாண்ரைக்கு ஆதைவாக இது னகாண்டாடப்படுகிறது.  

✓ ஐநா அரைப்புகளால் ஒவ்ரவாைாண்டும் இதுகுறித்து ஒரு 

கருப்னபாருள் ரதர்ந்னதடுக்கப்படுகிறது. “Groundwater: 

Making the Invisible Visible” என்பது நடப்பு 2022ஆம் 

ஆண்டில் வரும் இந்நாளுக்கானக் கருப்னபாருளாகும். 

 

 

1. னகால்லிைரலயில் இருபது வரக அரிய ைருத்துவத் 

தாவைங்கள்: ைாநிலங்களரவயில் அரைச்சர் தகவல் 

நாைக்கல் ைாவட்டத்தில் உள்ள னகால்லிைரலயில் 

ரைற்னகாள்ளப்பட்ட ஆய்வுகள்மூலம் இருபது வரகயான 

அரிய ைருத்துவ தாவைங்கள் கண்டறியப்பட்டுள்ளதாக 

ைத்திய ஆயுஷ் துரற அரைச்சர் சர்பானந்தா 

ரசாரனாவால் ைாநிலங்களரவயில் னதரிவித்தார். 

மூலிரக வளம் நிரறந்த னகால்லிைரலயில் சித்த 

ைருத்துவ ஆைாய்ச்சி ரையம் அரைப்பது னதாடர்பாக 

ைாநிலங்களரவ திமுக உறுப்பினர் இைாரஜஷ்குைார் 

எழுப்பிய ரகள்விக்கு ைாநிலங்களரவயில் எழுத்து 

பூர்வைாக ைத்திய அரைச்சர் சர்பானந்தா ரசாரனாவால் 

அளித்த பதில் வருைாறு: 

தமிழ்நாட்டின் னகால்லிைரலயில் நாட்டின் பல 

பகுதிகரளச் ரசர்ந்த ைருத்துவ தாவைங்கள் 

காைப்படுகின்றன. சுற்றுச்சூழல், வனம், பருவநிரல 

ைாற்றம் அரைச்சகத்தின் கீழ் இயங்கும் இந்திய 

தாவைவியல் ஆய்வு (BSI) தகவலின்படி, னகால்லிைரல 

ைரலயில் 100-க்கும் ரைற்பட்ட ைருத்துவ தாவை 

இனங்கள் கண்டறியப்பட்டு பதிவு னசய்யப்பட்டுள்ளன. 

அரிய வரக ைருத்துவத் தாவைங்கள்: ரைலும், ரைட்டூர் 

அரை, சித்த ைருத்துவ தாவை ரதாட்டமும், ைத்திய சித்த 

ஆைாய்ச்சிக்கான கவுன்சிலின் தமிழகப் பிரிவும் 

இரைந்து னகால்லிைரலக் குன்றில் உள்ள ைருத்துவத 

தாவைங்கரள ஆய்வு னசய்தது. இந்த ஆய்வில் னகால்லி 

ைரலக் குன்றில் இருபது அரிய வரக ைருத்துவத் 

தாவைங்கள் கண்னடடுக்கப்பட்டு ரசகரிக்கப்பட்டுள்ளன. 

அரத சையம், னகால்லிைரல குன்றுகளில் புதிதாக சித்த 

ைருத்துவ ஆைாய்ச்சி ரையம் அரைப்பது குறித்து ஆயுஷ் 

அரைச்சகத்தின் பரிசீலரனயில் இல்ரல. 

சித்த ஆைாய்ச்சி நிறுவனங்கள்: தமிழகத்தில் ஏற்னகனரவ 

சித்த ஆைாய்ச்சிக்கான ைத்திய கவுன்சிலின் மூன்று புற 

நிறுவனங்கள் னசயல்படுகின்றன. னசன்ரனயிலுள்ள 

ைத்திய சித்த ஆைாய்ச்சி நிறுவனம், பாரளயங்ரகாட்ரட 

அைசு சித்த ைருத்துவக் கல்லூரியில் உள்ள சித்த ைருத்துவ 

ஆைாய்ச்சிப் பிரிவு ைற்றும் ரைட்டூர் அரைப்பகுதியில் 

உள்ள சித்த ைருத்துவ தாவைங்கள் ரதாட்டம் ஆகியரவ 

னசயல்பட்டு வருகின்றன. ரைலும், ஆயுஷ் அரைச்சகத்தின் 

கீழ் உள்ள ஒரு ரதசிய சித்தா நிறுவனமும் னசன்ரனயில் 

உள்ளது என்று அரைச்சர் னதரிவித்துள்ளார். 

 

 

 

 

 



        

    

2. ‘ஆசனி’ புயல்: அந்தைானில் பலத்த ைரழ 

‘ஆசனி’ புயல் காைைைாக அந்தைான் நிரகாபார் தீவுகளில் 

பலத்தைரழ னபய்து வருகிறது. 

இது னதாடர்பாக இந்திய வானிரல ஆய்வு ரையம் 

னவளியிட்ட பதிவு: 

நிரகாபார் தீவுகளில் உள்ள கார் நிரகாபாரின் வடக்கு – 

வட ரைற்ரக சுைார் 110 கிமீ னதாரலவில் னதன்கிழக்கு 

வங்கக்கடல் ைற்றும் அரதனயாட்டிய னதற்கு அந்தைான் 

கடற்பகுதியில் காற்றழுத்தத் தாழ்வு ைண்டலம் நிரல 

னகாண்டிருக்கிறது. இது ஆழ்ந்த காற்றழுத்தத் தாழ்வு 

ைண்டலைாகவும், புயலாகவும் ைாறும் எனத் 

னதரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. இந்தப் புயலுக்கு ‘ஆசனி’ எனத் 

தீவு நாடான இலங்கை பெயர் சூட்டியுள்ளது. 

 

3. 2020-ல் இந்திய ைருத்துவ ஆைாய்ச்சிக் கழகம் 

னவளியிட்டுள்ள புள்ளிவிவைப்படி, இந்தியாவில் ஆண்டு 

ரதாறும் ஏற்படும் புற்றுரநாய்களில் 27% புரகயிரலப் 

பழக்கத்தால் ஏற்படும் புற்று வரகயாகரவ இருக்கிறது. 

இதரன ஏற்படுத்துவது ‘பியூரசாபாக்டீரியம் 

நியூக்ளிரயட்டம்’ (Fusobacterium nucleatum) என்ற 

பாக்டீரியா. 

 

4. நைசிங்கம்ரபட்ரட நாதஸ்வைத்துக்கு புவிசார் குறியீடு 

புகழ்னபற்ற நைசிங்கம்ரபட்ரட நாதஸ்வைத்துக்கு புவிசார் 

குறியீடுக்கான அங்கீகாை சான்று கிரடத்துள்ளது. 

னதன்னிந்தியாவின் கலாச்சாை தரலநகைைாக திகழும் 

தஞ்சாவூர் ைாவட்டத்தில் 17ஆம் நூற்றாண்டு முதல், 

நாதஸ்வைம் என்ற இரசக்கருவி பயன்படுத்தப்பட்டு 

வருகிறது. 1955ஆம் ஆண்டுக்கு முன்பு “பிைதி ைத்தியைம் 

ஸ்வைம்” னகாண்டுதான் நாதஸ்வைத்தில் தாய் ைாகங்கள் 

வாசிக்கப்பட்டன. பின்னர், 1955ஆம் ஆண்டு தஞ்சாவூர் 

ைாவட்டம் நைசிங்கம்ரபட்ரட கிைாைத்ரதச் ரசர்ந்த இைங்க 

நாத ஆச்சாரி என்ற ரகவிரனக் கரலஞர் என்பவைால், 

நாதஸ்வைத்தில் ‘சுத்த ைத்தியைம் ஸ்வை’த்ரத கண்டுபிடி 

-த்து அரத நாதஸ்வை கருவியில் உருவாக்கினர். இந்த 

இரசக்கருவி எளிதாக இரசக்க முடிந்தது. இதனால் தான் 

நைசிங்கம்ரபட்ரட நாதஸ்வைம் எனப் னபயர் வந்தது.  

நாதஸ்வை இரச வளர்ச்சிக்கு இந்த கருவி னபரிதும் 

உதவியது. தற்ரபாது இந்த நாதஸ்வைம் கருவி 158 

நாடுகளில் அங்கீகாைம் னபறப்பட்டுள்ளது. 

இந்த இரசக்கருவிரய னகாண்டு வாசித்த ைாஜைத்தினம் 

பிள்ரள, காருக்குறிச்சி அருைாச்சலம் உள்பட புகழ்னபற்ற 

நாதஸ்வை வித்வான்களும் நைசிங்கம்ரபட்ரட 

நாதஸ்வைத்ரத வாசித்து னபரும் புகழ் னபற்றனர். எனரவ 

இந்த நாதஸ்வைத்ரத திைாவிடர்களின் இரசக்கருவி என 

அரழக்கப்படுகிறது. 

நைசிங்கம்ரபட்ரடயில் ஆச்சா ைைங்கரள னகாண்டு 

நாதஸ்வைத்ரத சுைார் 15 குடும்பத்தினர் தற்ரபாது 

வடிவரைத்து வருகின்றனர். இந்த நாதஸ்வைம் 2 ½ அடி 

நீளத்தில் னவட்டி அதரன கரடந்து, உள்துவாைம் இட்டு, 

12 துரளகரள மிகவும் கவனைாகயிட்டு உருவாக்கப்படு 

-கிறது. 

இரதயடுத்து தமிழ்நாட்டில் இதுவரை 46 னபாருட்கள் 

புவிசார் குறியீடு னபறப்பட்டதில் தஞ்சாவூர் ைாவட்டத்தில் 

ைட்டும் நைசிங்கம்ரபட்ரட நாதஸ்வைத்ரத ரசர்த்து 10 

னபாருட்களுக்கு வழங்கப்பட்டுள்ளது. 

 

5. ஆட்டிசம் விழிப்புைர்வு ஏற்படுத்த பாக் ஜலசந்தி கடரல 

13.05 ைணி ரநைத்தில் நீந்தி கடந்து சாதரன பரடத்த 

சிறுமி 

ஆட்டிசம் குறித்த விழிப்புைர்வு ஏற்படுத்த இலங்ரக 

தரலைன்னாரில் இருந்து தனுஷ்ரகாடி வரையிலான 

பாக் ஜலசந்தி கடரல 13.05 ைணி ரநைத்தில் ஆட்டிசம் 

பாதித்த மும்ரப சிறுமி ஜியாைாய் நீந்தி கடந்து சாதரன 

பரடத்தார். 

மும்ரபரயச் ரசர்ந்த கடற்பரட வீைர் ைதன்ைாய் 

என்பவரின் ைகள் ஜியாைாய் (13). ஆட்டிசத்தால் 

பாதிக்கப்பட்ட இச்சிறுமி நீச்சல் பயிற்சியில் ரகரதர்ந்தவர். 

ஏற்னகனரவ பல சாதரனகரள பரடத்துள்ளார். 

இந்நிரலயில், ஆட்டிசம் குறித்த விழிப்புைர்ரவ 

ஏற்படுத்த தரலைன்னாரில் இருந்து தனுஷ்ரகாடி வரை 

பாக் ஜலசந்தி கடரல நீந்தி சாதரன புரிவதற்காக 

ைாரைசுவைம் மீன்பிடித் துரறமுகத்தில் இருந்து 

விரசப்படகு ைற்றும் ரபபர் படகில் ஜியாைாய், அவைது 

தந்ரத ைதன்ைாய், பயிற்சியாளர் ைற்றும் மீனவர்கள் 

உள்ளிட்ட 10 ரபர் தரலைன்னாருக்கு ரநற்று முன்தினம் 

னசன்றனர். ரநற்று அதிகாரல 4.15 ைணிக்கு நீந்தத் 

னதாடங்கிய ஜியாைாய் ரநற்று ைாரல 5.20 ைணிக்கு 

தனுஷ்ரகாடி அரிச்சல் முரன பகுதிரய வந்தரடந்தார். 

இவர் தரலைன்னார் - தனுஷ்ரகாடி இரடயிலான 29 

கி.மீ. தூைத்ரத 13 ைணி 5 நிமிடத்தில் நீந்தி கடந்துள்ளார். 

அரிச்சல் முரனயில் தமிழக டிஜிபி ரசரலந்திை பாபு, சிறுமி 

ஜியா ைாய்க்கு சால்ரவ அணிவித்தும், பூங்னகாத்து 

னகாடுத்தும் வாழ்த்து னதரிவித்தார். 

 


