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1. அண்மைய NSO தரவுகளின்படி, 2022–23 ஜூமை–செப்டம்பர் காைாண்டில் இந்தியாவின் சைாத்த உள்நாட்டு 

உற்பத்தி (GDP) வளர்ச்சி சதவீதம் என்ன? 
அ. 6.1% 

ஆ. 6.3%  

இ. 6.5% 

ஈ. 7.2% 

✓ ததசிய புள்ளியியல் அலுவைகம் (NSO) சவளியிட்ட தற்காலிக ைதிப்பீடுகளின்படி, 2022–23 நிதியாண்டின் ஜூமை–

செப்டம்பர் காைாண்டில் இந்தியாவின் சைாத்த உள்நாட்டு உற்பத்தி (GDP) 6.3 ெதவீதைாகக் குமைந்துள்ளது. 2022–

23–க்கு முந்மதய ஏப்ரல்–ஜூன் காைாண்டில் GDP 13.5 ெதவீத வளர்ச்சிமயக் கண்டது. முதன்மையாக உற்பத்தி 

ைற்றும் சுரங்கத்துமைகளின் தைாெைான செயல்பாட்டால் இந்தச் ெதவீதம் குமைந்துள்ளது. 

2. இந்தியா–அசைரிக்க கூட்டு இராணுவப்பயிற்சியான, ‘யுத் அபியாஸ்–2022’ நமடசபறுகிை இந்திய ைாநிைம் எது? 
அ. க ோவோ 

ஆ. ஆந்திர பிரகதசம் 

இ. உத்தர ோண்ட்  

ஈ. சி ் ிம் 

✓ இந்தியா–அசைரிக்க கூட்டு இராணுவப் பயிற்சியான, ‘யுத் அப்யாஸின்’ 18ஆவது பதிப்பு உத்தரகாண்டில் 

நமடசபற்று வருகிைது. இந்தியா ைற்றும் அசைரிக்கா இமடதய ஆண்டுததாறும் இந்த இராணுவப்பயிற்சி 

நடத்தப்படுகிைது. ஆதிக்க எல்மைக் தகாட்டிலிருந்து சுைார் 100 கிமீ சதாமைவில் இந்தப் யிற்சி நமடசபறுவதால், 

இந்த இராணுவப் பயிற்சிக்கு சீனா தனது எதிர்ப்மப சதரிவித்தது. 

3. அண்மைய தரவுகளின்படி, 2018–20இல் இந்தியாவில் தாய்வழி இைப்பு விகிதம் (MMR) என்ன? 
அ. ஓோ் இலட்சம் உயிருள்ள பிறப்பு ளு ்கு 130 

ஆ. ஓோ் இலட்சம் உயிருள்ள பிறப்பு ளு ்கு 107 

இ. ஓோ் இலட்சம் உயிருள்ள பிறப்பு ளு ்கு 97  

ஈ. ஓோ் இலட்சம் உயிருள்ள பிறப்பு ளு ்கு 85 

✓ இந்திய தமைமைப் பதிவாளர் சவளியிட்ட சிைப்புத் தகவலேட்டின்படி, 2018–20ஆம் ஆண்டில், தாய்வழி இைப்பு 

விகிதம் (MMR) ஒரு இைட்ெத்துக்கு 97 எனக் குமைந்துள்ளது. இந்த எண்ணிக்மக 2014–16இல் ஒரு இைட்ெம் 

குழந்மதப்பிைப்புக்கு 130 என இருந்தது. இதன்மூைம், ஒரு இைட்ெம் உயிருள்ள பிைப்புகளுக்கு 100க்கும் குமைவான 

MMR–க்கான ததசிய சுகாதாரக் சகாள்மக இைக்மக இந்தியா நிமைதவற்றியது. 2030ஆம் ஆண்டுக்குள் ஒரு 

இைட்ெத்துக்கு 70 என்ை எண்ணிக்மகமயக் சகாண்டுவருவது SDG இைக்காக உள்ளது. 

4. உைக வங்கியின் புைம்சபயர்வு ைற்றும் தைம்பாட்டு குறித்த சிற்ைறிக்மகயின்படி, 2022–23இல் இந்தியாவிற்கு 

எவ்வளவு பணம் அனுப்பப்படும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிைது? 
அ. $50 பில்லியன் அமமோி ்  டோலோ் ள் 

ஆ. $100 பில்லியன் அமமோி ்  டோலோ் ள்  

இ. $150 பில்லியன் அமமோி ்  டோலோ் ள் 

ஈ. $200 பில்லியன் அமமோி ்  டோலோ் ள் 
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✓ உைக வங்கி அண்மையில், ‘புைம்சபயர்வு ைற்றும் தைம்பாடு குறித்த தனது சுருக்கவுமர’ என்ை தமைப்பில் அதன் 

முதன்மை அறிக்மகமய சவளியிட்டது. இந்த அறிக்மகயின்படி, இந்த ஆண்டு இந்தியாவிற்கு அனுப்பப்படும் பணம் 

12% அதிகரித்து $100 பில்லியன் டாைர்கமள எட்டும். குமைந்த ைற்றும் நடுத்தர வருைானம்சகாண்ட நாடுகளுக்கு 

பணம் அனுப்புவது 2022இல் 5% அதிகரித்து $626 பில்லியன் அசைரிக்க டாைர்களாக இருந்தது. 

5. இந்தியாவிற்கும் எந்த நாட்டிற்கும் இமடயிைான சபாருளாதார கூட்டாண்மை ைற்றும் வர்த்தக ஒப்பந்தம் (ECTA) 

2022 டிெம்பர் முதல் நமடமுமைக்கு வரவுள்ளது? 

அ. ஐ ் ிய அரபு அமீர ம் 

ஆ. ஆஸ்திகரலியோ  

இ. பிரோன்ஸ் 

ஈ. இலங்க  

✓ இந்தியா–ஆஸ்திதரலியா சபாருளாதார கூட்டாண்மை ைற்றும் வர்த்தக ஒப்பந்தைானது (ECTA) 2022 டிெ.29ஆம் 

தததி முதல் நமடமுமைக்கு வரும். இந்தியா–ஆஸ்திதரலிய ECTA ஆனது ெரக்கு ைற்றும் தெமவகளில் இருதரப்பு 

வர்த்தகத்மத தைம்படுத்தி புதிய தவமைவாய்ப்புகமள உருவாக்கும். இந்த ஒப்பந்தத்தின்கீழ், 100 ெதவீத வரிகள் 

ஆஸ்திதரலிய அரொங்கத்தால் நீக்கப்படும். 

6. ‘இ–கழிவு (தைைாண்மை) விதிகள்–2022’ஐ அறிவித்த நடுவண் அமைச்ெகம் எது? 
அ. உள்துகற அகமச்ச ம் 

ஆ. சுற்றுச்சூழல், வனம் மற்றும்  ோலநிகல மோற்றம் அகமச்ச ம்  

இ. சு ோதோரம் மற்றும் குடும்ப நல அகமச்ச ம் 

ஈ. எோிச ்தி அகமச்ச ம் 

✓ சுற்றுச்சூழல், வனம் ைற்றும் காைநிமை ைாற்ை அமைச்ெகம் ெமீபத்தில் இ–கழிவு (தைைாண்மை) விதிகள்–2022ஐ 

அறிவித்தது. இவ்விதிகள் அடுத்தாண்டு ஏப்.01 முதல் நமடமுமைக்கு வரும். அது ஒவ்சவாரு உற்பத்தியாளருக்கும் 

புதுப்பிப்பாளருக்கும் ைற்றும் ைறுசுழற்சி செய்பவர்களுக்கும் சபாருந்தும். மின்னணுக் கருவிகள் தயாரிப்பில் ஈயம், 

பாதரெம், காட்மியம் தபான்ைவற்மைப் பயன்படுத்துவமதக் குமைக்க இவ்விதிகள் ஆமணயிடுகின்ைன. 

7. ‘உைகளாவிய தடுப்பூசி ெந்மத அறிக்மக–2022’ஐ சவளியிட்ட நிறுவனம் எது? 
அ. WHO  

ஆ. UNEP 

இ. ஜோன் ஹோப் ின்ஸ் பல் கல ் ழ ம் 

ஈ. ஆ ்ஸ்கபோோ்டு பல் கல ் ழ ம் 

✓ உைக சுகாதார அமைப்பானது (WHO) ெமீபத்தில், ‘உைகளாவிய தடுப்பூசி ெந்மத அறிக்மக–2022’ஐ சவளியிட்டது. 

இவ்வறிக்மகயின்படி, 2021ஆம் ஆண்டில் $141 பில்லியன் அசைரிக்க டாைர்கள் ைதிப்புமடமய சுைார் 16 பில்லியன் 

தடுப்பூசி தவமணகள் வழங்கப்பட்டன. COVID–19 தடுப்பூசிகளால் இந்த எண்ணிக்மக இவ்வளவு உயர்ந்துள்ளது. 

வமரயறுக்கப்பட்ட தடுப்பூசி வழங்கல் ைற்றும் ெைைற்ை விநிதயாகம் ஆகியமவ உைக அளவில் ஏற்ை இைக்கங்கமள 

உருவாக்குகிைது என்பமதயும் இது சவளிப்படுத்தியது. 

8. சதன்னிந்தியாவின் முதல் ‘வந்தத பாரத்’ விமரவு இரயிைானது மைசூமரயும் கீழ்க்காணும் எந்த நகரத்மதயும் 

இமணக்கிைது? 
அ. மசன்கன   ஆ. மதுகர 

இ. க ோயம்புத்துூோ்  ஈ. கசலம் 
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✓ மைசூரு ைற்றும் சென்மனமய சபங்களூரு வழியாக இமணக்கும் சதன்னிந்தியாவின் முதல் ‘வந்தத பாரத்’ 

விமரவு இரயிமை பிரதைர் நதரந்திர தைாதி சகாடியமெத்து சதாடக்கிமவத்தார். இது நாட்டின் ஐந்தாவது ‘வந்தத 

பாரத்’ விமரவு இரயிைாகும். இது சென்மன, சபங்களூரு ைற்றும் மைசூரு இமடதய இரயில் முமையிைான 

இமணப்மப தைம்படுத்தும். கர்நாடகாவிலிருந்து காசிக்கு யாத்ரீகர்கமள அனுப்பும் தநாக்கத்துடன், ‘பாரத் சகௌரவ் 

காசி தர்ஷன்’ என்ை இரயிமையும் பிரதைர் சகாடியமெத்து சதாடக்கிமவத்தார். 

9. சதன்கிழக்காசிய நாடுகளின் கூட்டமைப்பு (ASEAN) குழுைத்தின் 11ஆவது உறுப்பினராக தெர்க்கப்பட்டுள்ள நாடு 

எது? 

அ. திகமோோ் மலஸ்கட  

ஆ. தஜி ிஸ்தோன் 

இ.  ஜ ஸ்தோன் 

ஈ. பப்புவோ நியூ  ினி 

✓ இந்ததாதனசியா, ைதைசியா, பிலிப்மபன்ஸ், சிங்கப்பூர், தாய்ைாந்து, புருதன தருஸ்ஸைாம், வியட்நாம், ைாதவாஸ், 

மியான்ைர் ைற்றும் கம்தபாடியா ஆகிய பத்து உறுப்புநாடுகமளக் சகாண்ட ஆசியான் குழுைம் தனது 11ஆவது உறுப்பு 

நாடாக கிழக்குத்திதைாமர ஏற்றுக்சகாள்ள சகாள்மகயளவில் ஒப்புக்சகாண்டதாக ஆசியான் (ASEAN) கூட்டமைப்பு 

அறிவித்துள்ளது. திதைார் சைஸ்தட என்று அதிகாரப்பூர்வைாக அமழக்கப்படும் அந்தத் தீவுநாடு, 2002இல் ஐக்கிய 

நாடுகள் அமவயால் அதிகாரப்பூர்வைாக அங்கீகரிக்கப்பட்டது. அது ஆசியாவின் இமளய ஜனநாயக நாடாக உள்ளது. 

10. 2022 – உைக நிதைானியா நாளுக்கானக் கருப்சபாருள் என்ன? 
அ. Championing the fight to stop pneumonia  

ஆ. Prevention of pneumonia 

இ. Early Diagnosis 

ஈ. Raising Awareness 

✓ நிதைானியா எனப்படும் தநாமயப்பற்றிய விழிப்புணர்மவ ஏற்படுத்துவதற்காக ஒவ்தவார் ஆண்டும் நவம்பர்.12ஆம் 

தததி, ‘உைக நிதைானியா நாள்’ அனுெரிக்கப்படுகிைது. நிதைானியா என்பது பாக்டீரியா, தீநுண்ைங்கள் ைற்றும் 

பூஞ்மெகளால் ஏற்படும் நுமரயீரல் ொர்ந்த ஒரு சதாற்று ஆகும். இந்த ஆண்டுக்கான உைக நிதைானியா நாளின் 

கருப்சபாருள், “Championing the fight to stop pneumonia – நிதைானியாமவ ஒழிப்பதற்கான தபாராட்டத்தில் சவற்றி 

சபறுவது” என்பதாகும். இந்த நாள் முதன்முதலில் 2009 நவம்பர்.12 அன்று, ‘ஸ்டாப் நிதைானியா’ என்ை முமனவின் 

கீழ் நமடமுமைக்கு வந்தது. 

 

சசய்தித்தாள் நடப்பு நிகழ்வுகள்  

1. 23ஆவது ஹார்ன்பில் திருவிழாமவ குடியரசுத்துமணத்தமைவர் சதாடங்கிமவத்தார். 

நாகாைாந்து தமைநகரம் தகாகிைா அருதக கிொைாவில் உள்ள நாகா பாரம்பரிய கிராைத்தில் 23ஆவது இருவாச்சி 

திருவிழாமவ குடியரசுத்துமணத்தமைவர் ஜக்தீப் தன்கர் சதாடங்கிமவத்தார். 

 

2. நாட்டின் மூன்று வானூர்தி நிமையங்களில், ‘டிஜி யாத்ரா’ சதாழில்நுட்பத்மத நடுவண் வான்தபாக்குவரத்துத் 

துமை அமைச்ெர் தஜாதிராதித்ய சிந்தியா சதாடங்கிமவத்தார். 

புது தில்லி, வாரணாசி, சபங்களூரு ஆகிய மூன்று விைான நிமையங்களில், ‘டிஜி யாத்ரா’ சதாழில்நுட்பத்மத ைத்திய 

வான்தபாக்குவரத்துத்துமை அமைச்ெர் தஜாதிராத்திய சிந்தியா சதாடக்கிமவத்தார். முக அமடயாள சதாழில்நுட்பம் 
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வாயிைாக வானூர்தி நிமையத்திற்குள் பயணிகள் ஊழியர்கமள தநரடியாக சதாடர்புசகாள்வமத தவிர்த்து 

விமரவாகச் செல்லும் வமகயில், ‘டிஜி யாத்ரா’ வடிவமைக்கப்பட்டுள்ளது. 

 

3. தமிழ்நாட்டின் முதன்மை கணக்காய்வுத் தமைவராக சி சநடுஞ்செழியன் சபாறுப்தபற்ைார். 

சி சநடுஞ்செழியன் தமிழ்நாட்டின் முதன்மை கணக்காய்வுத் தமைவர் (தணிக்மக-I) ஆக இன்று (1 டிெம்பர் 2022) 

சபாறுப்தபற்ைார். சி சநடுஞ்செழியன், கடந்த 1996ஆம் ஆண்டில் IA&AS அதிகாரியாக பணியிைைர்ந்தார். முதன்மை 

கணக்காய்வுத் தமைவர் சபாறுப்பில், தமிழ்நாட்டின் 37 துமைகளில், 21 துமைகமள தணிக்மக செய்யும் ைாநிை 

CAGஇன் அமைப்பிற்கு அவர் தமைமை வகிக்கிைார். ைாநிை அரசின், நிதி, வருவாய், சுகாதாரம், கல்வி, உள்ளாட்சி 

அமைப்புகள் ைற்றும் சபாதுத்துமை நிறுவனம் ஆகியவற்மை தணிக்மக செய்யும் சபாறுப்மப அவர் அலுவைகம் 

தைற்சகாள்கிைது. இந்த அலுவைகம், பல்தவறு தரப்பட்ட தமைப்புகளில் பை தணிக்மக அறிக்மககமள ைாநிை 

ெட்டைன்ைத்தில் ஒவ்தவார் ஆண்டும் தாக்கல் செய்கிைது. 
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1. தனது GSDPஐ இரட்டிப்பாக்கும் இலக்கை அகைவதற்ைாை அதற்ைான மேலாண்கே ஆமலாசகன நிறுவனோை 

மேக்கின்சிகை நிைமித்துள்ள ோநிலம் எது? 
அ. கர்நரடகர 

ஆ. உத்தரகரண்ட்  

இ. ஒடிஸர 

ஈ. ததலுங்கரனர 

✓ அடுத்த ஐந்து ஆண்டுைளில் மோத்த ோநில உள்நாட்டு உற்பத்திகை (GSDP) இரட்டிப்பாக்கும் இலக்கை அகைை 

உதவுவதற்ைாை, உலைளாவிை மேலாண்கே ஆமலாசகன நிறுவனோன மேக்கின்சிகை உத்தரைாண்ட் மாநில 

அரசு நிைமித்துள்ளது. அடுத்த 5 ஆண்டுைளில் 15% CAGRஐ எட்டுவதன்மூலம் GSDPஐ ̀ 2.73 லட்சம் மைாடியிலிருந்து 

`5.5 லட்சம் மைாடிைாை இரட்டிப்பாக்ை அம்ோநிலம் இலக்கு கவத்துள்ளது. ஷாஷக்த் உத்தரைாண்ட் திட்ைத்தின்கீழ், 

மேக்கின்சி, ோநில அரசாங்ைத்துைனான ஈராண்டுைால ஒப்பந்தத்தில் கைமைழுத்திட்டுள்ளது. 

2. நிலவுக்கு விண்ைலத்கத மசலுத்துவதற்கு நீராவிகை மவற்றிைரோை பைன்படுத்திை நாடு எது? 
அ. அதெரிக்கர 

ஆ. ஐக்கிய அரபு அெீரகெ் 

இ. ஜப்பரன்  

ஈ. சீனர 

✓ NASAஇன் ஓரிைன் விண்ைலத்தில் தாங்குசுகேைளுள் ஒன்றாை ஏவப்பட்ை தனது விண்ைலத்கத மசலுத்துவதற்கு 

மவற்றிைரோை நீராவிகைப் பைன்படுத்திைதாை ஜப்பானின் விண்மவளி நிறுவனோன JAXA அறிவித்துள்ளது. 

JAXAஇன் கூற்றுப்படி, நீர் உந்கத அடிப்பகைைாைக் மைாண்ை உந்துவிகச அகேப்கபப் பைன்படுத்தி பூமியின் தாழ் 

புவிசுற்றுப்பாகதகைத் தாண்டிை உலகின் முதல் மவற்றிைரோன திட்ைம் இதுவாகும். 

3. ‘இருவாச்சி திருவிழா’ என்பது கீழ்க்ைாணும் எந்த ோநிலத்தின் முதன்கேைான ைலாச்சார நிைழ்வாகும்? 
அ. அஸ்ஸரெ் 

ஆ. நரகரலரந்து  

இ. சிக்கிெ் 

ஈ. அருணரச்சல பிரததசெ் 

✓ நாைாலாந்து ோநிலத்தின் ‘இருவாச்சி திருவிழா’வானது ‘திருவிழாக்ைளின் திருவிழா’ என்றும் அகழக்ைப்படுகிறது; 

இது நாைாலாந்தின் வளோன ைலாச்சாரத்கத மவளிப்படுத்துகிறது. 2022ஆம் ஆண்டு டிசம்பர்.01 அன்று இந்திைா 

G20 கூட்ைகேப்பின் தகலகேப்மபாறுப்கப ஏற்றுக்மைாண்ை அமத தருணத்தில் நாைாலாந்து ோநிலத்தில் 23ஆவது 

‘இருவாச்சி திருவிழா’ மதாைங்கிைது. இது நாைாலாந்து ோநில அரசாங்ைத்தால், பழங்குடியினருக்கு இகைமைைான 

மதாைர்புைகள ஊக்குவிக்ைவும், நாைாலாந்து ோநிலத்தின் ைலாச்சார பாரம்பரிைத்கத மேம்படுத்துவதற்ைாைவும் 

ஏற்பாடு மசய்ைப்பட்டுள்ளது. நாைாலாந்தின் ைலாசார அகைைாளோன இருவாச்சி பறகவ, இந்திை துகணக்ைண்ைம் 

ேற்றும் மதன்கிழக்ைாசிைப் பிராந்திைத்தில் ைாணப்படுகிறது. 

4. ‘அக்னி வாரிைர்’ என்பது இந்திைாவிற்கும் எந்த நாட்டிற்கும் இகைமை நகைமபறும் ஓர் இருதரப்பு பாதுைாப்புப் 

பயிற்சிைாகும்? 
அ. அதெரிக்கர  ஆ. பிரரன்ஸ் 

இ. சிங்கப்பூர்  ஈ. இலங்கக 
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✓ சிங்ைப்பூர் ேற்றும் இந்திை இராணுவம் இகைமைைான இருதரப்பு பயிற்சிைான, ‘அக்னி வாரிைர்’ பயிற்சியின் 12ஆவது 

பதிப்பு ேைாராஷ்டிர ோநிலம் மதவ்லாலியில் நிகறவகைந்தது. ‘அக்னி வாரிைர்’ பயிற்சிைானது கூட்டு சுடுதிறன் 

திட்ைமிைல், மசைல்படுத்துதல் ேற்றும் புதிை தகலமுகற பீரங்கி உபைரணங்ைகளப் பைன்படுத்துதல் ஆகிைவற்கற 

உள்ளைக்கிைதாகும். இதன் இறுதிக்ைட்ைப் பயிற்சியில் உள்நாட்டிமலமை தைாரிக்ைப்பட்ை பீரங்கித் துப்பாக்கிைள் 

பைன்படுத்தப்பட்ைன. 

5. பன்னாட்டு ைைல்சார் அகேப்பின் (IMO) உத்திசார் திட்ைத்தில் டிஜிட்ைல் ேைோக்ைகல இகணப்பதற்ைான எந்த 

நாட்டின் முன்மோழிகவ இந்திைா ஆதரித்தது? 

அ. ஐக்கிய அரபு அெீரகெ்  

ஆ. ஆஸ்திதரலியர 

இ. பிரரன்ஸ் 

ஈ. இலங்கக 

✓ பன்னாட்டு ைைல்சார் அகேப்பின் அடுத்த உத்திசார் திட்ைத்தில் டிஜிட்ைல்ேைோக்ைல் கூறுைகளச் மசர்ப்பதற்ைான 

ஐக்கிை அரபு அமீரைத்தின் (UAE) முன்மோழிகவ இந்திைா ஆதரித்தது. ைைல்சார் மதாழிற்துகறயில் எதிர்மைாள்ளும் 

ஒழுங்குமுகற இகையூறுைகளத் தீர்ப்பதில் உதவுவதற்ைாை டிஜிட்ைல் ேைோக்ைல் முகனவின் ஒருபகுதிைாை ைைல் 

சார் ஒற்கறச்சாளர அகேப்கப ஏற்றுக்மைாள்ளவும் ஐக்கிை அரபு அமீரைம் முன்மோழிந்தது. இகத துகறமுைங்ைள், 

ைப்பல் மபாக்குவரத்து ேற்றும் நீர்வழிைள் அகேச்சைம் அறிவித்துள்ளது. 

6. அண்கேயில் மதாைங்ைப்பட்ை, e–KUMBH இகணைதளத்துைன் மதாைர்புகைை துகற எது? 
அ. ததர்தலில் குகை நிவர்த்தி 

ஆ. உள்ளூர் தெரழிகளில் ததரழில்நுட்ப படிப்புகள்  

இ. தகரவில்களுக்கரன நன்தகரகட நிதி 

ஈ. உழவு ெை்றுெ் உழவுசரர் வணிகெ் 

✓ இந்திைக்குடிைரசுத்தகலவர் திமரௌபதி முர்மு e–KUMBH (பல வகைைான பாரதிை மோழிைளில் திரட்ைப்பட்ை அறிவு) 

இகணைதளத்கதத் மதாைங்கினார். இந்த இகணைதளத்தில், மபாறியிைல் படிப்புைள் ேற்றும் அதுசார்ந்த நூல்ைள் 

12 அட்ைவகணப்படுத்தப்பட்ை இந்திை மோழிைளில் கிகைக்கும். ஒடிைா மோழியில் அகில இந்திை மதாழில்நுட்பக் 

ைல்விக் கழகத்தின் மபாறியிைல் நூல்ைள், அறிவிைல் மதாழில்நுட்பத்திற்ைான மசாற்பிறப்பிைல் ஆகணைத்தால் 

ஒடிைா மோழியில் உருவாக்ைப்பட்ை மதாழில்நுட்ப மசாற்ைளின் ைகலக்ைளஞ்சிைம் ஆகிைவற்கறயும் திமரௌபதி 

முர்மு அப்மபாது மவளியிட்ைார். 

7. ஆசிைான்–இந்திைா நட்பின் ஆண்ைாை அறிவிக்ைப்பட்டுள்ள ஆண்டு எது? 
அ. 2020 

ஆ. 2022  

இ. 2024 

ஈ. 2026 

✓ நடப்பு 2022ஆம் ஆண்ைானது ஆசிைான்–இந்திைா நட்பு ஆண்ைாை அறிவிக்ைப்பட்டுள்ளது. இது ஆசிைானுக்கும் 

இந்திைாவுக்கும் இகையிலான முப்பதாண்டுைால கூட்ைாண்கேகை நிகனவுகூருகிறது. இந்த அறிவிப்பின் ஒரு 

பகுதிைாை, ஆசிைான்–இந்திைா ஊைைப் பரிோற்றத் திட்ைத்தின்கீழ், இந்திை ஊைைப் பிரதிநிதிைள் குழு சிங்ைப்பூர் 

ேற்றும் ைம்மபாடிைாவுக்குச் மசன்றுள்ளன. 

  

 

 

 

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


விண்மீன்.காம்                                         2022 டிசம்பர் 02 
   

 

நடப்பு நிகழ்வுகள்                                           3 

8. நைாசா பிர்க் முசார் என்பவர் கீழ்க்காணும் எந்த நாட்டின் முதல் மபண் அதிபராைத் மதர்ந்மதடுக்ைப்பட்டுள்ளார்? 
அ. நரர்தவ 

ஆ. பின்லரந்து 

இ. ஸ்தலரதவனியர  

ஈ. சிரியர 

✓ தாராண்கேவாத உரிகேைள் வழக்ைறிஞர் நைாசா பிர்க் முசார் ஸ்மலாமவனிைாவின் முதல் மபண் அதிபராைத் 

மதர்ந்மதடுக்ைப்பட்டுள்ளார். 54 அைகவைான நைாசா பிர்க் முசார், 1991இல் ஸ்மலாமவனிைா யூமைாஸ்லாவிைாவில் 

இருந்து பிரிந்து சுதந்திரேகைந்த பின்னர் அதிபராைப் மபாறுப்மபற்கும் முதல் மபண்ேணி ஆவார். 

9. 2022 – உலை நீரிழிவு நாளுக்ைானக் ைருப்மபாருள் என்ன? 

அ. Access to diabetes education  

ஆ. Awareness and Education 

இ. Inclusion in Medical Care 

ஈ. Availability of Medicines 

✓ உலை நீரிழிவு நாளானது ஒவ்மவார் ஆண்டும் நவம்பர்.14 அன்று உலை சுைாதார அகேப்பால் அனுசரிக்ைப்படுகிறது. 

இது உலைளாவிை சுைாதாரப்பிரச்சிகனைாை ோறிவரும் நீரிழிவு மநாய் பற்றிை விழிப்புணர்கவ ஏற்படுத்துவகதயும், 

அகத தடுத்தல், ைண்ைறிதல் ேற்றும் அதன் நிகலகை நிர்வகிப்பதற்ைான தீர்வுைகள உருவாக்குவதையும் தனது 

மநாக்ைோைக் மைாண்டுள்ளது. “Access to diabetes education” என்பது இந்த ஆண்டு உலை நீரிழிவு நாளுக்ைானக் 

ைருப்மபாருளாகும். இந்தக் ைருப்மபாருள், “Access to care” என்ற பல்லாண்டுக் ைருப்மபாருகள ஒற்றிவருகிறது. 

உலை சுைாதார அகேப்பின் கூற்றுப்படி, 2021ஆம் ஆண்டில் உலைளவில் சுோர் 8.4 மில்லிைன் நபர்ைள் கைப்–1 

நீரிழிவு மநாைால் பாதிக்ைப்பட்டுள்ளனர். 

10. அண்தமச் மசய்திைளில் இைம்மபற்ற ஜூலா மபய்லி மதாங்கு பாலம் அகேந்துள்ள ோநிலம்/UT எது? 
அ. அஸ்ஸரெ் 

ஆ. அருணரச்சல பிரததசெ் 

இ. ஜெ்மு மற்றும் கரஷ்ெீர்  

ஈ. தெை்கு வங்கரளெ் 

✓ ஜம்மு ைாஷ்மீரில் உள்ள ரம்பனில் புதிதாை ைட்ைப்பட்ை ஜூலா மபய்லி மதாங்குபாலம் சமீபத்தில் மபாக்குவரத்துக்ைாை 

மசைல்பைத் மதாைங்கிைது. இது பாதுைாப்பற்றதாை அறிவிக்ைப்பட்ை முந்கதை பாலத்திற்கு ோற்றாை ைட்ைப்பட்ைதாகும். 

மசனாப் ஆற்றின்மீது ைட்ைப்பட்டுள்ள இப்மபய்லி மதாங்குபாலம் பகழை நைரோன இரம்பகனயும் ோவட்ை நிர்வாை 

வளாைத்கதயும் இகணக்கிறது. 

 

  

 

 

 

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


விண்மீன்.காம்                                         2022 டிசம்பர் 02 
   

 

நடப்பு நிகழ்வுகள்                                           4 

சசய்தித்தாள் நடப்பு நிகழ்வுகள்  

1. ஜி-20 அகேப்புக்கு தகலகேமைற்ற இந்திைா: தஞ்சாவூர் மபரிைமைாயில் மின்மனாளியில் ஒளிர்ந்தது. 

ஜி-20 அகேப்புக்கு இந்திைா தகலகேமைற்றுள்ளகதமைாட்டி, தஞ்சாவூர் மபரிைமைாவில் விைாழக்கிழகே இரவு 

மின்மனாளியில் ஒளிர்ந்தது. ஜி20 அகேப்பில் இந்திைா, ஆஸ்திமரலிைா, பிமரசில், ைனைா, சீனா, பிரான்ஸ், மஜர்ேனி 

உள்பை பல்மவறு நாடுைள் உள்ளன. இந்த அகேப்புக்கு ஆண்டுமதாறும் ஒவ்மவாரு நாடு தகலகேமைற்கும். இந்த 

வரிகசயில் ஜி-20 அகேப்புக்கு இந்திைா டிச.1 முதல் ஓராண்டு ைாலத்துக்கு தகலகேமைற்றுள்ளது. இகதமைாட்டி, 

நாடு முழுவதும் உள்ள 100 பாரம்பரிை சின்னங்ைள் ஜி20 என்ற அகைைாள சின்னத்துைன் மின்மனாளியில் ஒளிரச் 

மசய்ை ஏற்பாடு மசய்ைப்பட்ைது. 

 

2. எய்ட்ஸ் விழிப்புணர்வில் தமிழ்நாடு முதலிைம்: தமிழ்நாடு ேக்ைள் நல்வாழ்வுத் துகற 

உலை அளவில் 4 மைாடி மபரும், இந்திைாவில், 24 இலட்சம் மபரும் (0.24%) எய்ட்ஸ் மநாைால் பாதிக்ைப்பட்டுள்ளனர். 

தமிழ்நாட்டில் 1.24 இலட்சம் (0.18 %) பாதிக்ைப்பட்டுள்ளனர். 

 

3. இந்திைா உள்பை 4 நாடுைள் பங்மைற்கும் முதல் ைைமலாரப் பாதுைாப்பு ோநாடு மசன்கனயில் மதாைங்கிைது. 

இந்திைப்மபருங்ைைலில் பாதுைாப்கப உறுதிப்படுத்தும் வகையில் மைாழும்பு பாதுைாப்பு கூட்ைகேப்பு 2011ஆம் ஆண்டு 

மதாைங்ைப்பட்ைது. இதில் தற்மபாது இந்திைா, இலங்கை, ோலத்தீவு, மோரிசிைஸ் ஆகிை 4 நாடுைள் உறுப்பினர்ைளாை 

உள்ளன. வங்ைமதசம் தற்மபாது பார்கவைாளராை இகணந்துள்ளது. இந்த அகேப்பில் உறுப்பினர்ைளாை உள்ள 

நாடுைளின் பிரதிநிதிைள் பங்மைற்கும் முதல் ைைமலாரப்பாதுைாப்பு ோநாட்கை நடுவண் பாதுைாப்பு அகேச்சைத்தின் 

மசைலாளர் மசன்கனயில் மதாைக்கி கவத்தார். இதன் சேைம், “ைைமலார பாதுைாப்புக்ைான கூட்டு முைற்சிைள்” என்ற 

ைருப்மபாருளின் அடிப்பகையில் விவாதங்ைள், ைருத்துப்பரிோற்றங்ைள் நகைமபறவுள்ளன. 

 

4. இந்திைப் மபாருளாதாரம் 6.3% வளர்ச்சி. 

நாட்டின் மபாருளாதாரம் நைப்பு 2022-23-ஆம் நிதிைாண்டின் ஜூகல முதல் மசப்ைம்பர் வகரயிலான 2ஆவது 

ைாலாண்டில் 6.3% வளர்ச்சி அகைந்துள்ளது. ஏப்ரல்-ஜூன் வகரயிலான முதலாவது ைாலாண்டில் மபாருளாதாரம் 

13.5% வளர்ந்திருந்த நிகலயில், தற்மபாது வளர்ச்சி குகறந்துள்ளது. எனினும், உலகின் மவைோை வளரும் 

மபாருளாதாரோை இந்திைா மதாைர்ந்து நீடிப்பதாை மதசிை புள்ளியிைல் அலுவலைம் மதரிவித்துள்ளது. 

நைப்பு நிதிைாண்டின் 2ஆவது ைாலாண்டில் நாட்டின் மோத்த மபாருளாதார ேதிப்பு `38.17 இலட்சம் மைாடிைாை 

அதிைரித்துள்ளது. இது முதலாவது ைாலாண்டுைன் ஒப்பிடுகையில் 6.3% அதிைம். ைைந்த 2021-22ஆம் நிதி 

ஆண்டின் 2ஆவது ைாலாண்டின்மபாது மபாருளாதார வளர்ச்சி 8.4 சதவீதோை இருந்தது. நைப்பு நிதிைாண்டில் 6.8% 

முதல் 7% வகரயிலான வளர்ச்சிகை எட்டுவகத மநாக்கி நாட்டின் மபாருளாதாரம் பைணித்து வருவதாை தகலகே 

மபாருளாதார ஆமலாசைர் வி அனந்த நாமைஸ்வரன் மதரிவித்தார். 

உற்பத்தி குகறவு: ைச்சா எண்மணய், இைற்கை எரிவாயு, சிமேண்ட் உள்ளிட்ை முக்கிை எட்டுத்துகறைளின் மோத்த 

உற்பத்தி ைைந்த அக்மைாபரில் 0.1 சதவீதமே வளர்ச்சி ைண்டுள்ளதாை ேற்மறார் அறிக்கையில் மதரிவிக்ைப்பட்டுள்ளது. 

இது ைைந்த 20 ோதங்ைளில் இல்லாத அளவுக்குக் குகறந்தபட்ச வளர்ச்சி என்பது குறிப்பிைத்தக்ைது. 
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1. 840 என்ற படைப்பிரிவுக்காக அதிநவீன இலகுரக ஹெலிகாப்ைரான (ALH) Mk–IIIஐ தயாரிக்கும் நிறுவனம் எது? 
அ. DRDO 

ஆ. HAL  

இ. மசகான் கப்பல்கட்டும் நிறுவனம் 

ஈ. BHEL 

✓ இந்திய கைலலாரக் காவல்படையின் கிழக்குப் பிராந்தியத்தில் லராந்துப்பணிடய வலுப்படுத்துவதற்கான ஹபரும் 

ஊக்குவிப்பாக புதிய இலகுரக நவீன ஹெலிகாப்ைர் வசதியுைன்கூடிய 840 என்ற புதிய படைப்பிரிடவ கைலலார 

காவல்படை தடலடை இயக்குனர் V S பதானியா ஹதாைங்கிடவத்தார். 

✓ நடுவணரசின், ‘தற்சார்பு இந்தியா’ என்ற திட்ைத்தின் அடிப்படையில் இந்த இலகுரக ஹெலிகாப்ைர் Mk–III, 

ஹிந்துஸ்தான் ஏலராநாட்டிகல் நிறுவனத்தால் தயாரிக்கப்பட்டுள்ளது. உள்நாட்டிலலலய தயாரிக்கப்பட்ை ALH Mk–III 

என்ற இலகுரக ஹெலிகாப்ைர்கள், லைம்பட்ை லரைார் ைற்றும் எலக்ட்லரா ஆப்டிகல் ஹசன்சார்கள், சக்திவாய்ந்த 

என்ஜின்கள், முழுடையான கண்ணாடி காக்பிட், உயர்தீவிர லதைல் விளக்கு ஆகியவற்றின்மூலம் லைம்படுத்தப்பட்டு 

உள்ளது. கைலலாரக் காவற்படையில் ஹைாத்தம் 16 ALH Mk–III ஹெலிகாப்ைர்கள் இடணக்கப்பட்டுள்ளன, இவற்றில் 

நான்கு ஹசன்டனயில் நிடலநிறுத்தப்பட்டுள்ளன. 

2. இந்தியா, கீழ்க்காணும் எந்த நாட்டுைன் நுண்ணறிவு லபாக்குவரத்து அடைப்பிற்கான, ‘ஹபாருளியல் லைம்பாட்டு 

கூட்டுறவு நிதிக் கைன்’ ஒப்பந்தத்தில் டகஹயழுத்திட்ைது? 
அ. ஆஸ்திரேலியா 

ஆ. பிோன்ஸ் 

இ. ததன் தகாாியா  

ஈ. ஸ்வீடன் 

✓ 245 பில்லியனுக்கும் அதிகைான ஹகாரியன் லவான் ைதிப்புடைய, ‘ஹபாருளியல் லைம்பாட்டு கூட்டுறவு நிதிக்கைன்’ 

ஹதாைர்பான ஒப்பந்தத்தில் இந்தியாவும் ஹதன் ஹகாரியாவும் டகஹயழுத்திட்ைன. தில்லியில் நாக்பூர்–மும்டப சூப்பர் 

கம்யூனிலகஷன் எக்ஸ்பிரஸ்லவ திட்ைத்தில் நுண்ணறிவு லபாக்குவரத்து அடைப்டப நிறுவுவதற்கான ஒப்பந்தம் 

ஆகும் இது. ஹதன் ஹகாரியா, கைந்த 2016ஆம் ஆண்டில் வளர்ச்சிக் கூட்ைாண்டைக்காக இந்தியாவின் அதிகாரப்பூர்வ 

லைம்பாட்டு உதவி பங்காளராக நியமிக்கப்பட்ைது. 

3. 2022 நவம்பர் ைாதத்தில் வசூலிக்கப்பட்ை ஹைாத்த GST வருவாய் எவ்வளவு? 
அ. ரூ.1.46 இலட்சம் ரகாடி  

ஆ. ரூ.1.26 இலட்சம் ரகாடி 

இ. ரூ.1.06 இலட்சம் ரகாடி 

ஈ. ரூ.0.96 இலட்சம் ரகாடி 

✓ 2022 நவம்பர் ைாதத்தில் வசூலிக்கப்பட்ை ஹைாத்த ஜிஎஸ்டி வருவாய் `1,45,867 லகாடியாகும். 2022 நவம்பர் 

ைாதத்திற்கான வருவாய் கைந்த ஆண்டு இலத ைாதத்தில் வசூலிக்கப்பட்ை ஜிஎஸ்டி வருவாடயவிை 11% கூடுதல் 

ஆகும். ஹைாத்த ஜிஎஸ்டி வருவாயில், சிஜிஎஸ்டி `25,681 லகாடி, எஸ்ஜிஎஸ்டி `32,651 லகாடி, ஐஜிஎஸ்டி `77,103 

லகாடி, ஹசஸ் `10,433 லகாடி ஆகும். 
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4. அண்டைச் ஹசய்திகளில் இைம்ஹபற்ற, ‘Wassenaar Arrangement’ என்பதுைன் ஹதாைர்புடைய துடற எது? 
அ. மேபாா்ந்த ஆயுதங்கள்  

ஆ. பருவநிலல மாற்றம் 

இ. கிாிப்ரடாகேன்சி 

ஈ. அணுவாயுதங்கள் 

✓ 2023 ஜன.1 அன்று ஓராண்டிற்கான வாஹசனார் ஏற்பாட்டின் முழுக்குழுைத்தின் தடலடைப்ஹபாறுப்டப இந்தியா 

ஏற்கவுள்ளது. ஐந்து ஆண்டுகளுக்கு முன்பு, இந்தியா, நாற்பத்திரண்டு உறுப்பினர்கடளக் ஹகாண்ை இத்தன்னார்வ 

ஏற்றுைதிக் கட்டுப்பாட்டு குழுைத்தில் இடணந்தது. இந்தக் குழுைம் ைரபார்ந்த ஆயுதங்கள் ைற்றும் இரட்டைப் 

பயன்பாட்டை உடைய ஹபாருட்களின் பரிைாற்றங்கடளக் கண்காணிக்கிறது. 

5. 2021 – ‘உலகளாவிய நீர் வளங்களின் நிடல’ என்ற அறிக்கைகை ஹவளியிட்ை நிறுவனம் எது? 

அ. FAO 

ஆ. WMO  

இ. UNEP 

ஈ. UNFCCC 

✓ உலக வானிடல அடைப்பானது (WMO) 2021 – ‘உலகளாவிய நீர் வளங்களின் நிடல’ என்ற தடலப்பிலான ஓர் 

அறிக்டகடய ஹவளியிட்ைது. இந்த அறிக்டகயின்படி, 2002 ைற்றும் 2021–க்கு இடையில் கங்டகயில் கிடைக்கப் 

ஹபறும் நீரினளவும் ஆற்றுப்படுடகயில் நிலத்தடியில் கிடைக்கப்ஹபறும் நீரினளவும் கணிசைாகக் குடறந்துள்ளது. 

இலத லபாக்டகக் காட்டும் பல உலகளாவிய தலங்கடளயும் இந்த அறிக்டக கண்ைறிந்துள்ளது. 

6. காலநிடல ைாற்ற ஹசயல்திறன் குறியீட்டின்படி, காலநிடல தணிப்பில் முன்னணியில் உள்ள நாடு எது? 
அ. நாா்ரவ 

ஆ. தொ்மனி 

இ. தடன்மாா்க்  

ஈ. ஸ்வீடன் 

✓ காலநிடல ைாற்ற ஹசயல்திறன் குறியீட்டின்படி (Climate Change Performance Index – CCPI), காலநிடல தணிப்பில் 

ஹைன்ைார்க் த ொடர்ந்து முன்னணியில் இருந்து வருகிறது. ‘உயரிய’ லதசிய ைற்றும் ‘மிகவுயரிய’ ைதிப்பிைப்பட்ை 

சர்வலதச காலநிடலக் ஹகாள்டகடயக் ஹகாண்ை ஒலர நாடு ஹைன்ைார்க் ஆகும். உலகின் எந்த நாடும் முதல் மூன்று 

இைங்கடளப் ஹபறவில்டல. ஹைன்ைார்க் நான்காம் இைத்டதயும் ஸ்வீைன் அடதத் ஹதாைர்ந்தும் உள்ளது. இந்தியா 

எட்ைாமிைத்தில் உள்ளது. 

7. இந்திய கைற்படைைொனது நாடு தழுவிய தற்காப்புப் பயிற்சியான, ‘சீ விஜில்–22’ஐ கீழ்க்காணும் எந்த ைாநிலத்தில் 

இருந்து ஹதாைங்கியது? 
அ. ஆந்திே பிேரதசம் 

ஆ. ஒடிஸா  

இ. ரகாவா 

ஈ. ரமற்கு வங்காளம் 
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✓ ஒடிஸா ைாநிலத்தின் பாரதீப் துடறமுகத்திலிருந்து இந்திய கைற்படை மிகப்ஹபரிய நாடு தழுவிய கைலலார பாதுகாப்பு 

பயிற்சியான, ‘சீ விஜில்–22’ஐ ஹதாைங்கியது. நாடு தழுவிய இக்கைலலார பாதுகாப்புப் பயிற்சியின் மூன்றாவது பதிப்பு 

இரண்டு நாட்களுக்கு நைத்தப்படும். இந்தத் லதசிய அளவிலான கைலலாரப் பாதுகாப்புப் பயிற்சியானது கைல்சார் 

பாதுகாப்டப லைம்படுத்தும் லநாக்கில் கைந்த 2018ஆம் ஆண்டில் கருத்தாக்கப்பட்ைது. கைலலார காவல்படை ைற்றும் 

பிற அடைச்சகங்களின் ஒருங்கிடணப்புைன் இந்திய கைற்படையால் இந்தப் பயிற்சி நைத்தப்படுகிறது. 

8. யுத் அபியாஸ் 22 என்பது இந்தியாவிற்கும் எந்த நாட்டிற்கும் இடைலய நைத்தப்படும் ஒரு பாதுகாப்பு பயிற்சிைொகும்? 
அ. ஆஸ்திரேலியா 

ஆ. இலங்லக 

இ. அதமாிக்கா  

ஈ. பிோன்ஸ் 

✓ இந்தியா–அஹைரிக்க கூட்டுப் பயிற்சியின் 18ஆவது பதிப்பு, ‘யுத் அபியாஸ்–22’ இம்ைாதம் உத்தரகாண்டில் நைத்தப்பை 

உள்ளது. பயிற்சியின் முந்டதய பதிப்பு 2021 அக்லைாபரில் அலாஸ்காவில் நைத்தப்பட்ைது. வருைாந்திர பயிற்சியான 

இது சிறந்த நடைமுடறகள் ைற்றும் தந்திலராபாயங்கடளப் பரிைாறிக் ஹகாள்வடத லநாக்கைாகக் ஹகாண்டுள்ளது. 

இருநாடுகளின் இராணுவத்தினருக்கும் இடைலயயான இந்தக்கூட்டுப்பயிற்சி ைனிதாபிைான உதவி ைற்றும் லபரிைர் 

நிவாரண நைவடிக்டககளிலும் கவனம் ஹசலுத்தும். 

9. இந்தியாவில், ‘லதசிய பத்திரிடக நாள்’ கடைப்பிடிக்கப்படுகிற லததி எது? 

அ. நவம்பா்.12 

ஆ. நவம்பா்.16  

இ. நவம்பா்.17 

ஈ. நவம்பா்.19 

✓ பிரஸ் கவுன்சில் ஆஃப் இந்தியாவொனது நவம்பர்.16 அன்று லதசிய பத்திரிடக நாடள, “The Media’s Role in Nation 

Building” என்ற கருப்ஹபாருளின்கீழ் ஹகாண்ைாடியது. நடுவண் தகவல் & ஒலிபரப்புத்துடற அடைச்சர் ‘பத்திரிடக 

நைத்டத விதிமுடறகள், 2022’ஐ ஹவளியிட்ைார். இந்த நாளில்தான் பிரஸ் கவுன்சில் ஆஃப் இந்தியா ஒரு தார்மீக 

கண்காணிப்பு அடைப்பாக ஹசயல்பைத் ஹதாைங்கியது. 

10. ஒவ்லவார் ஆண்டும், ‘லதசிய பச்சிளங்குழந்டதகள் வாரம்’ அனுசரிக்கப்படுகிற ைாதம் எது? 
அ. நவம்பா்  

ஆ. டிசம்பா் 

இ. ெனவாி 

ஈ. பிப்ேவாி 

✓ லதசிய சுகாதார இயக்கைானது ஒவ்லவார் ஆண்டும் நவம்பர்.15–21 வடர லதசிய பச்சிளங்குழந்டதகள் வாரத்டத 

அனுசரிக்கிறது. குழந்டதகளின் உயிர்வாழ்வு ைற்றும் நலைான லதசத்திற்காக பச்சிளங்குழந்டதடயப் பராைரிப்பது 

பற்றிய விழிப்புணர்டவ பரப்புவடத லநாக்கைாகக் ஹகாண்டு இது அனுசரிக்கப்படுகிறது. இந்த ஆண்டு, “Ensuring 

quality health care for every newborn – ஒவ்ஹவாரு பச்சிளங்குழந்டதக்கும் தரைான சுகாதாரத்டத உறுதிஹசய்தல்” 

என்ற தடலப்பில் இந்த வாரம் கடைப்பிடிக்கப்பட்ைது. 
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சசய்தித்தாள் நடப்பு நிகழ்வுகள்  

1. இந்தியாவின் முதல் ஹசங்குத்து லிப்ட் இரயில்லவ கைல்பாலம் நாட்டின் பிரதான நிலப்பகுதிடய இராலைஸ்வரம் 

தீவுைன் இடணக்கிறது. 

இராலைஸ்வரம் தீடவ தமிழ்நாட்டின் நிலப்பரப்புைன் இடணக்கும் 2.05 கிமீ நீள புதிய பாம்பன் இரயில் பாலத்தின் 

ைறுசீரடைப்புப் பணிகள் தீவிரைாக நடைஹபற்று வருகின்றன. இந்த அதிநவீன பாலம் நாட்டின் முதல் ஹசங்குத்து 

லிப்ட் இரயில்லவ கைல்பாலைாக இருக்கும். இது 2023 ைார்ச்சுக்குள் கட்டிமுடிக்கப்படும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. 

`535 லகாடி ஹசலவில் இரயில் விகாஸ் நிகம் லிட்மூலம் இக்கைல்பாலம் கட்ைப்பட்டு வருகிறது. இந்தப் பாலம் அதிக 

லவகத்தில் இரயில்கடள இயக்க அனுைதிக்கும். இது இந்தியாவின் பிரதான நிலப்பகுதிக்கும் இராலைஸ்வரம் 

தீவுக்கும் இடையிலான லபாக்குவரத்டத அதிகரிக்கும். 

இராலைசுவரத்டத இந்திய நிலப்பரப்புைன் இடணக்கும் பாம்பன் இரயில்பாலம் 105 ஆண்டுகள் பழடையானது. 

ைன்னார் வடளகுைாவில் அடைந்துள்ள இராலைஸ்வரம் தீவுைன் ைண்ைபத்டத இடணக்க 1914ஆம் ஆண்டு அசல் 

பாலம் கட்ைப்பட்ைது. 1988இல் கைல் இரயில்பாலத்துக்கு இடணயாக ஒரு புதிய சாடலப்பாலம் கட்ைப்படும் வடர 

இரண்டு இைங்கடளயும் இடணக்கும் ஒலர இடணப்பாக இது இருந்தது. 

2. இராஜஸ்தானின் வரலாற்றுச் சிறப்புமிக்க உதயப்பூரில் ஜி20 நாடுகடளச்லசர்ந்த பிரதிநிதிகளின் முதல் அைர்வு 

ஹதாைக்கம். 

இராஜஸ்தானின் வரலாற்றுச் சிறப்புமிக்க உதயப்பூரில் ஜி20 நாடுகடளச் லசர்ந்த பிரதிநிதிகளின் முதல் அைர்வு 

4.12.2022 அன்று ஹதாைங்கியது. இந்த அைர்வு அடுத்து வரக்கூடிய ஆண்டுகளில் இந்தியா சிறப்பு கவனம் 

ஹசலுத்துகின்ற குறிப்பாக, ஹபாருளாதார வளர்ச்சி, காலநிடல ைாற்றம், ஹபண்கள் தடலடையிலான லைம்பாடு ைற்றும் 

இதர முக்கிய தடலப்புகளில் பல்லவறு கட்ை விவாதங்கள் நடைஹபறுகிறது. அண்டையில் ஜி20 உச்சிைாநாட்டிற்கு 

தடலடைப்ஹபாறுப்டப இந்தியா ஏற்றது. இந்தியாவின் தடலடையின்கீழ், ஹசயல்படும் பல்லவறு குழுக்களுக்கான 

பணிகளும், ஹசயலாற்ற லவண்டிய நடைமுடற விளக்கங்களும் விரிவாக விளக்கப்படும். உலக அளவில் நிலவும் 

பல்லவறு சவால்களுக்கும், பிரச்சடனகளுக்கும் தீர்வுகாணும் லநாக்கில் இந்தியா ைற்ற நாடுகலளாடு இடணந்து, 

தீர்வுகளுக்காக முயற்சிடய முன்ஹனடுத்துச் ஹசல்லும். 

 

3. எழுத்தாளர் கி இராஜநாராயணன் நிடனவரங்கம் 

சாகித்திய அகாஹதமி விருதுஹபற்ற ைடறந்த எழுத்தாளர் கி இராஜநாராயணனின் நிடனவரங்கம் லகாவில்பட்டியில் 

அடைக்கப்பட்டுள்ளது. இந்த நிடனவரங்கத்டத தமிழ்நாட்டு முதலடைச்சர் மு க ஸ்ைாலின் திறந்து டவத்தார். 

எழுத்தாளர் கி இராஜநாராயணன் அவர்கள் தூத்துக்குடி ைாவட்ைம் லகாவில்பட்டில் அருகில் உள்ள இடைஹசவல் 

கிராைத்தில் ஸ்ரீகிருஷ்ண இராைனுஜம் – இலட்சுமி அம்ைாள் தம்பதியருக்கு ைகனாக 16.09.1922 அன்று பிறந்தார். 

பள்ளிப்பருவ கல்விடய ைட்டுலை முடித்திருந்த கி இராஜநாராயணன், லபச்சுத்தமிழில் ைண்ைணம்மிக்க சிறு 

கடதகடள படைத்தார். அவரது படைப்புகளில் கரிசல் நிலவியலும், ஹவள்ளந்தித்தனமும், லபரன்புமிக்க ைக்களின் 

வாழ்வும் இைம்ஹபற்றிருந்தன. 

கி இராஜநாராயணன் அவர்கள் கரிசல் வட்ைார அகராதிடய உருவாக்கிய முன்லனாடியாக திகழ்ந்தார். கரிசல் 

கடதகள், கதவு, ஹபண் கடதகள், கிராமியக்கடதகள்லபான்ற எண்ணற்ற சிறுகடதகடளயும், கிடை, பிஞ்சுகள் 

லபான்ற குறுநாவல்கடளயும், லகாபல்ல கிராைம், லகாபல்லபுரத்து ைக்கள், அந்தைான் நாயக்கர் லபான்ற 

நாவல்கடளயும், எண்ணற்ற கட்டுடரகடளயும் அவர் எழுதியுள்ளார். 1991ஆம் ஆண்டு, “லகாபல்லபுரத்து ைக்கள்” 

என்ற நாவலுக்காக சாகித்திய அகாஹதமி விருது ஹபற்றார்.  

கி இராஜநாராயணன் அவர்களுக்கு இலக்கிய சிந்தடன விருது, தமிழ்நாடு அரசின் விருது, ைலனான்ைணியம் 

சுந்தரனார் விருது, கனைா தமிழ் இலக்கியத் லதாட்ைத்தின் தமிழ் இலக்கியச் சாதடன விருது உள்ளிட்ை தமிழின் 

முக்கிய இலக்கிய விருதுகள் வழங்கப்பட்டுள்ளன. தமிழ் நாட்டுப்புறக் கடதகள் ைற்றும் நாவல்கள்மூலம் 

எண்ணற்லறார் இதயங்களில் வாழ்ந்த கி இராஜநாராயணன் அவர்கள் 17.05.2021 அன்று ைடறந்தார். 
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3. 03-12-2022 - உலை மொற்றுத்திறனொளிைள் நொள். 

ைருப்தபொருள்: Transformative solutions for inclusive development: the role of innovation in fuelling an accessible and 

equitable world. 

 

4.  ைாற்றுத்திறனாளிகள் ஓய்வூதியம் உயர்வு; ைாதம் `1500 

பார்டவயற்லறார் உள்பை 4.39 இலட்சம் ைாற்றுத்திறனாளிகளுக்கான ைாதாந்திர ஓய்வூதியம் உயர்த்தப்பட்டுள்ளது. 

`1000லிருந்து `1,500ஆக உயர்த்தப்பட்ை ஓய்வூதியத்ஹதாடக வரும் ஜன.1 முதல் நடைமுடறக்கு வருகிறது. 

 

5. ‘முதல்வரின் முகவரி’ துடறக்கு வரும் ைனுக்களுக்கு தரைதிப்பீடு: தமிழ்நாட்ைரசின் புதிய முயற்சி 

‘முதல்வரின் முகவரி’ துடறக்கு வரும் ைனுக்களின்மீது எடுக்கப்பட்ை நைவடிக்டககளின் அடிப்படையில் அவற்றுக்கு 

தரைதிப்பீடு வழங்கும் புதிய முயற்சிடய தமிழ்நாடு அரசு ஹதாைங்கியுள்ளது. ைனுக்களின் மீதான நைவடிக்டகடய 

துரிதப்படுத்தும் வடகயில் இந்த நைவடிக்டகடய லைற்ஹகாள்ள முதல்வர் மு க ஸ்ைாலின் உத்தரவிட்டுள்ளார். ஹபாது 

ைக்களின் குடறகடளக் கடளவதில் மிகுந்த முக்கியத்துவம் வாய்ந்த துடறகளில், ‘முதல்வரின் முகவரி’ துடற 

முக்கியப் பங்கு வகிக்கிறது. இந்தத் துடறடய உருவாக்கியுள்ள முதல்வர் மு க ஸ்ைாலின் அதடன தனது லநரடிக் 

கட்டுப்பாட்டில் டவத்துள்ளார். 

தரைதிப்பீடு அளிப்பு: தனியார் துடறகளில் லசடவயளிக்கும் பிரிவுகளில் தரைதிப்பீடு வழங்குவது வழக்கம். அதாவது, 

வாடிக்டகயாளர்களுக்குச் லசடவ எந்த அளவுக்கு திருப்திகரைாக இருந்தது என்படதத் ஹதரிவிக்க நட்சத்திர 

குறியீட்டை வழங்கச் ஹசால்வார்கள். அதுலபான்லற, ‘முதல்வரின் முகவரி’ துடறயும் ஹபாதுைக்கள் அளிக்கும் 

ைனுக்களின்மீது எடுக்கப்படும் நைவடிக்டககடள துரிதப்படுத்த தரைதிப்பீடு அளிக்கும் புதிய முயற்சிடயத் 

ஹதாைங்கியுள்ளது. அதன்படி, ‘ஏ’, ‘பி’ ைற்றும் ‘சி’ என்ற மூன்று ைதிப்பீடுகள் அளிக்கப்படுகின்றன. 

‘ஏ’ என்றால், ஹபாதுைக்கள் அளித்த ைனுக்கள் மீது முழுடையாகத் தீர்வு கண்ைதாக அர்த்தம். அதாவது, முழுடையாக 

டபசல் ஹசய்யப்பட்ை ைனுக்கள், ‘ஏ’ என்று தரவரிடசப்படுத்தப்படுகிறது. பகுதியளவு தீர்வுகாணப்பட்டிருந்தால் ‘பி’ என 

தரவரிடச அளிக்கப்படுகிறது. அதாவது, ஹபாதுைக்கள் அளித்த ைனுவானது லவறு துடறயின் பரிசீலடனக்லகா 

அல்லது ‘முதல்வரின் முகவரி’ துடறயின் பரிசீலடனயிலலா இருந்தால் அது ‘பி’ தரவரிடசக்கு உட்படுத்தப்படுகிறது. 

ைனுக்கள்மீது நைவடிக்டககள் ஹதாைங்கப்பைாதபட்சத்தில் அடவ ‘சி’ என தரவரிடசக்கு உட்படுத்தப்படுகிறது. இதன் 

மூலம், ‘முதல்வரின் முகவரி’ துடறயில் ஹபறப்படும் அடனத்து ைனுக்கடளயும் லகாரிக்டககளின் தன்டைக்கு ஏற்ப 

பகுத்தாய்வு ஹசய்து விடரவாக சீரிய முடறயில் நைவடிக்டககடள எடுக்க முடியும் என அரசுத்துடற அதிகாரிகள் 

நம்பிக்டக ஹதரிவித்தனர். 

 

6. உலகளாவிய விைானப்லபாக்குவரத்து பாதுகாப்பு: இந்தியா 48ஆவது இைத்துக்கு முன்லனற்றம். 

சர்வலதச வான்லபாக்குவரத்து அடைப்பின் உலகளாவிய வான்லபாக்குவரத்து பாதுகாப்புத் தரவரிடசயில் இந்தியா 

48ஆவது இைத்துக்கு முன்லனறியுள்ளது. உலகளாவிய விைானப்லபாக்குவரத்து தரவரிடசயில் 4 ஆண்டுகளுக்கு 

முன்னர், இந்தியா 102ஆவது இைத்தில் இருந்தது. இந்நிடலயில், முக்கிய பாதுகாப்பு அம்சங்கடள இந்திய விைானப் 

லபாக்குவரத்து தடலடை இயக்குநரகம் எவ்வாறு ஹசயல்படுத்தியுள்ளது என்படத கைந்த ைாதம் ஐசிஏஓ தணிக்டக 

ஹசய்தது. இதில் அந்த அம்சங்கடள ஹசயல்படுத்தியதில் இந்தியாவின் ைதிப்ஹபண் 85.49 சதவீதைாக உயர்ந்தது.  

இந்தத் தரவரிடசயில் முதலிைத்தில் சிங்கப்பூர், இரண்ைாவது இைத்தில் ஐக்கிய அரபு அமீரகம், மூன்றாவது இைத்தில் 

ஹதன்ஹகாரியா ஆகியடவ உள்ளன. சீனா 49ஆவது இைத்தில் உள்ளது. 
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7. சிறுவிவசாயிகள் பிரச்டனக்குத் தீர்வு: இந்திய புத்தாக்க நிறுவனத்துக்கு பிரிட்ைன் பரிசு. 

டபங்குடில் விவசாயம் வாயிலாக சிறு விவசாயிகளின் பிரச்டனகளுக்கு தீர்வுகண்ைதற்காக, ஹதலங்கானாடவச் 

லசர்ந்த புத்தாக்க நிறுவனைான லகத்தி நிறுவனத்துக்கு பிரிட்ைன் இளவரசரால் நிறுவப்பட்ை ‘எர்த்ஷாட்’ பரிசு 

வழங்கப்பட்டுள்ளது. சுற்றுச்சூழல் துடறயின் ஆஸ்கர் என்று அடழக்கப்படும் இப்பரிசு, 1 மில்லியன் பவுண்ட் (இந்திய 

ைதிப்பில் `10 லகாடி) ைதிப்புடையதாகும். 

சுற்றுச்சூழல் பிரச்டனகளுக்கு சிறப்பாக பங்களிப்பவர்கடள அங்கீகரிக்கும் வடகயில், ‘எர்த்ஷாட்’ பரிடச பிரிட்ைன் 

இளவரசர் வில்லியம் கைந்த ஆண்டு நிறுவினார். இயற்டகமீட்பு ைற்றும் பாதுகாப்பு, வளிைண்ைல தூய்டை, கைல்சார் 

ைறுைலர்ச்சி, கழிவுகள் இல்லா வாழ்க்டக, பருவநிடல ஹசயல்பாடு ஆகிய ஐந்து பிரிவுகளின்கீழ் இந்த விருது 

வழங்கப்படுகிறது. இதில், இயற்டகமீட்பு ைற்றும் பாதுகாப்பு பிரிவின்கீழ் லகத்தி நிறுவனத்துக்கு பரிசு வழங்கப்பட்டு 

உள்ளது. உலகம் முழுவதும் இருந்து நூற்றுக்கணக்காலனாரின் ஹபயர்கள் பரிந்துடரக்கப்பட்டிருந்த நிடலயில், 

லகத்தி நிறுவனத்துக்கு பரிசு கிடைத்துள்ளது. 

குடறந்த ஹசலவில் பசுடைக்குடில் உபகரணங்கள் ஹதாகுப்டப உருவாக்கி, அதன்மூலம் சிறு விவசாயிகளுக்கு 

குடறவான உற்பத்தி ஹசலவு, அதிகப்படியான ைகசூல் ைற்றும் வாழ்வாதார பாதுகாப்டப உறுதிஹசய்யும் 

புதுடையான தீர்டவ அளித்தடைக்காக லகத்தி நிறுவனம் இப்பரிடச ஹவன்றுள்ளது. 
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1. ஆண்டுத ோறும் உலக மோற்றுத்திறனோளிகள் நோள் கடைப்பிடிக்கப்படுகிற த தி எது? 
அ. 1 டிசம்பர் 

ஆ. 3 டிசம்பர்  

இ. 5 டிசம்பர் 

ஈ. 7 டிசம்பர் 

✓ உலக மோற்றுத்திறனோளிகள் நோளோனது ஆண்டுத ோறும் டிசம்பர்.3 அன்று கடைப்பிடிக்கப்படுகிறது. உலக மோற்றுத் 

திறனோளிகள் நோளோனது கைந்  1992ஆம் ஆண்டிலிருந்து ஐக்கிய நோடுகளின் பபோதுச்சடபயோல் ஆண்டுத ோறும் 

கடைப்பிடிக்கப்பட்டு வருகிறது. ஒரு பில்லியனுக்கும் அதிகமோன உலக மக்கள் அல்லது உலக மக்கள்ப ோடகயில் 

த ோரோயமோக 15 ச வீ ம் தபர், ஏத ோபவோரு வடகயோன ஊனத்துைன் வோழ்கின்றனர். பமோத்  ஊனமுற்றவர்களில் 

80 ச வீ ம் தபர் வளரும் நோடுகளில் வோழ்கின்றனர். 

2. எந்  நிறுவனத்ட ச் தசர்ந்  ஆரோய்ச்சியோளர்கள் அடுத்   டலமுடற மின்னணு சோ னங்கடள உருவோக்க 

ஆற்றல் திறன்பகோண்ை கணினியல்  ளத்ட  உருவோக்கியுள்ளனர்? 
அ. ஐஐடி மமட்ரரஸ் 

ஆ. ஐஐடி தில்லி 

இ. இந்திய அறிவியல் கழகம்  

ஈ. ஐஐடி பம்பரய் 

✓ இந்திய அறிவியல் கழகத்தில் (IISc) அடமந்துள்ள நோதனோ அறிவியல் மற்றும் பபோறியியல் டமயத்தின் (CeNSE), 

ஆரோய்ச்சியோளர்கள், அடுத்   டலமுடற மின்னணு சோ னங்கடள உருவோக்குவதில் உறுதியளிக்கும் அதிக 

ஆற்றல் திறன்பகோண்ை கணினி  ளத்ட  உருவோக்கியுள்ளனர். நிரப்பு உதலோக–ஆக்டசடு குடறக்கைத்திகடள 

(CMOS) பயன்படுத்துவ ற்குப் பதிலோக, ‘பமமிரிஸ்ைர்கள்’ எனப்படும் கூறுகடள இக்குழுவோனது பயன்படுத்தியது; 

அவற்றோல்  ரடவச் தசமிக்கவும் கணக்கீடு பசய்யவும் முடியும். 

3. அண்டமய  ரவுகளின்படி, 2010 மற்றும் 2021க்கு இடையில் இந்தியோவில் கோணப்பட்ை வருைோந்திர HIV ப ோற்று 

விகி த்தின் தபோக்கு என்ன? 
அ. குறறகிறது  

ஆ. உயர்த்துதல் 

இ. எந்த மரற்றமும் இல்றல 

ஈ. தரவு எதுவும் கிறடக்கவில்றல 

✓ சமீபத்திய  ரவுகளின்படி, த சிய எய்ட்ஸ் கட்டுப்போட்டு அடமப்பு (NACO) 2010 மற்றும் 2021க்கு இடையில் நோட்டின் 

வருைோந்திர HIV ப ோற்று விகி ம் 46% குடறந்துள்ளது என்று அறிவித் து. இந் ச் சரிவு உலகளோவிய சரோசரியோன 

32 ச வீ த்திற்கு எதிரோக உள்ளது. NACOஇன் கூற்றுப்படி, எய்ட்ஸ் ப ோைர்போன இறப்புகளும் இந் க் கோலகட்ைத்தில் 

உலகளோவிய சரோசரியோன 52 ச வீ த்திற்கு எதிரோக 76 ச வீ ம் குடறந்துள்ளது. 

4. மோநிலத்தில் இை ஒதுக்கீட்டை 76%ஆக உயர்த்துவ ற்கோன மதசோ ோடவ நிடறதவற்றியுள்ள மோநிலம் எது? 
அ. ஆந்திர பிரததசம் 

ஆ. ஒடிஸர 

இ. சத்தீஸ்கர்  

ஈ. தகரளர 
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✓ சத்தீஸ்கர் மோநில சட்ைசடபயில் அரசு தவடலவோய்ப்பு மற்றும் கல்வி நிறுவனங்களில் இைஒதுக்கீட்டை 76%ஆக 

உயர்த்துவ ற்கோன இரு சட்ைத்திருத்  மதசோ ோக்கள் ஒருமன ோக நிடறதவற்றப்பட்ைன. இந்  மதசோ ோக்களின்படி, 

பட்டியல் பழங்குடியினர் இப்தபோது 32%மும், இ ர பிற்படுத் ப்பட்ை வகுப்பினர் 27%மும் பட்டியலின சோதியினர் 

13%மும் இைஒதுக்கீட்டைப் பபறுவோர்கள். அத  தவடளயில் பபோருளோ ோரத்தில் பின் ங்கிய பிரிவினர் (EWS) பபோது 

தவடலவோய்ப்பு மற்றும் கல்வி நிறுவனங்களில் தசர்க்டகயில் 4% இைஒதுக்கீட்டைப் பபறுவோர்கள். 

5. திருக்தகோவில்களுக்குள் டகதபசி பயன்போட்டுக்குத்  டைவிதித்  உயர்நீதிமன்றம் எது? 

அ. மசன்றன உயர்நீதிமன்றம்  

ஆ. தில்லி உயர்நீதிமன்றம் 

இ. பரம்தப உயர்நீதிமன்றம் 

ஈ. கல்கத்தர உயர்நீதிமன்றம் 

✓ ஆன்மிக மணம் கமழும்  மிழ்நோடு முழுவதும் உள்ள திருக்தகோவில்களில் டகதபசி பயன்படுத்துவ ற்கு பமட்ரோஸ் 

உயர்நீதிமன்றம்  டைவிதித்துள்ளது. அந்நீதிமன்றத்தின் கூற்றுப்படி, வழிபோட்டுத்  லங்களின் தூய்டம மற்றும் 

புனி த்ட ப் தபணதவ டகதபசி பயன்போட்டுக்குத்  டைவிதிக்கப்பட்டுள்ளது. தகோவில்களில் மக்களுக்கு இடையூறு 

ஏற்பைோ  வடகயில் டகதபசி கோப்புப்பபட்ைகத்ட  அடமக்க தவண்டும் என்றும், இந்  ஆடணடய பின்பற்றுவட  

உறுதிபசய்ய போதுகோப்புப் பணியோளர்கள் நியமிக்கப்படுவோர்கள் என்றும் பமட்ரோஸ் உயர்நீதிமன்றம் கூறியுள்ளது. 

6. பபருநிறுவன விவகோரங்கள் அடமச்சகத்தின் கூற்றுப்படி, அதிக எண்ணிக்டகயில் புதிய நிறுவனங்கடளச் 

தசர்த்  மோநிலம் எது? 
அ. தமிழ்நரடு 

ஆ. கர்நரடகர 

இ. மகரரரஷ்டிரர  

ஈ. உத்தர பிரததசம் 

✓ நடுவண் பபருநிறுவன விவகோரங்கள் அடமச்சகத்தின்  ரவுகளின்படி, COVID–19 த ொற்று பரவியதிலிருந்து அதிக 

எண்ணிக்டகயிலோன புதிய நிறுவனங்கடள மகோரோஷ்டிர மோநிலம் தசர்த்துள்ளது. அட த்ப ோைர்ந்  இைத்தில் 

உத் ர பிரத ச மோநிலம் உள்ளது. உத் ர பிரத ச மோநிலம் கைந்  மூன்று ஆண்டுகளில் சுமோர் 30,000 புதிய 

நிறுவனங்கடளச் தசர்த்துள்ளது. மகோரோஷ்டிரோ மற்றும் தில்லிக்கு அடுத் படியோக பசயல்படும் நிறுவனங்களின் 

எண்ணிக்டகயில் உத் ர பிரத ச மோநிலம் மூன்றோவது இைத்தில் உள்ளது. 

7. ஒவ்தவோர் ஆண்டும், ‘சகிப்புத் ன்டமக்கோன உலக நோள்’ கடைப்பிடிக்கப்படுகிற த தி எது? 
அ. 12 நவம்பர் 

ஆ. 14 நவம்பர் 

இ. 16 நவம்பர்  

ஈ. 18 நவம்பர் 

✓ கைந்  1996ஆம் ஆண்டில், ஐக்கிய நோடுகளின் பபோதுச்சடபயோனது ஒவ்தவோர் ஆண்டும் நவம்பர்.16ஆம் த தியன்று 

சகிப்புத் ன்டமக்கோன உலக நோளோக கடைப்பிடிக்கப்படும் என அறிவித் து. கலோச்சோரங்களின் இணக்கத்திற்கோன 

சர்வத ச  சோப் மோனது (2013–2022) உலபகங்கிலும் UNESCO அடமப்போல் முன்பனடுக்கப்படுகிறது. UNESCO, 

சகிப்புத் ன்டம மற்றும் அகிம்டசடய ஊக்குவிப்ப ற்கோக, ‘UNESCO–ம ன்ஜீத் சிங்’ பரிசு என்ற பபயரில் ஒரு பரிடச 

உருவோக்கியது. 
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8. அண்மைச் பசய்திகளில் இைம்பபற்ற, ‘PSMA ஒப்பந் ம்’ என்பதுைன் ப ோைர்புடையது எது? 
அ. பயங்கரவரத எதிர்ப்பு 

ஆ. முறறபடுத்தப்மபறரத மீன்பிடித்தல்  

இ. பருவநிறல மரற்றம் 

ஈ. சர்வததச வர்த்தகம் 

✓ உணவு மற்றும் உழவு அடமப்பின் “Agreement on Port State Measures (PSMA)” ஆனது சட்ைவிதரோ மோன & 

முடறபடுத் ப்பபறோ  மீன்பிடித் டலத்  டுத் ற்கோக வடிவடமக்கப்பட்ை மு ல் சர்வத ச ஒப்பந் மோகும். அங்தகோலோ, 

எரித்திரியோ, பமோரோக்தகோ மற்றும் டநஜீரியோ ஆகிய நோடுகள் அண்டமயில் இந்  ஒப்பந் த்தில் டகபயழுத்திட்ைன. 

இட யடுத்து இந்  ஒப்பந் த்தில் டகபயழுத்திட்ை நோடுகளின் எண்ணிக்டக நூறு ஆனது. 

9. இந்திய ஒலிம்பிக் சங்கத்தின்  ைகள ஆடணயத்தின்  டலவரோக த ர்ந்ப டுக்கப்பட்ை விடளயோட்டு ஆளுடம 

யோர்? 

அ. பி வி சிந்து 

ஆ. தமரி தகரம்  

இ. ஸ்ரீதேஷ் 

ஈ. தேரஷ்னர சின்னப்பர 

✓ ஆறு முடற உலக மகளிர் குத்துச்சண்டை சோம்பியனும் ஒலிம்பிக் ப க்கமும் பவன்ற தமரி தகோம் இந்திய ஒலிம்பிக் 

சங்கத்தின்  ைகள ஆடணயத்தின்  டலவரோக த ர்ந்ப டுக்கப்பட்ைோர். இந்  ஆடணயத்தின் துடணத் டலவர் 

ப விக்கு தைபிள் பைன்னிஸ் வீரர் சரத் கமல் த ர்ந்ப டுக்கப்பட்ைோர். ஒலிம்பிக்கில் ப க்கம் பவன்ற பி வி சிந்து, ககன் 

நரங், தமரி தகோம் மற்றும் மீரோபோய் சோனு உட்பை 10 ஒலிம்பிக் வீரர் / வீரோங்கடனகள் இந்திய ஒலிம்பிக் சங்கத்தின் 

 ைகள ஆடணய உறுப்பினர்களோக தபோட்டியின்றி த ர்ந்ப டுக்கப்பட்ைனர். 

10. த சிய மு லீடு மற்றும் உட்கட்ைடமப்பு நிதியத்தின் (NIIF) மு ல் முன்பமோழியப்பட்ை இரு ரப்பு நிதியம் எது? 
அ. இந்தியர–இலங்றக நிதியம் 

ஆ. இந்தியர–தநபரள நிதியம் 

இ. இந்தியர–ேப்பரன் நிதியம்  

ஈ. இந்தியர–ஆஸ்திதரலியர நிதியம்  

✓ நடுவண் நிதியடமச்சர் நிர்மலோ சீ ோரோமன் த சிய மு லீடு மற்றும் உட்கட்ைடமப்பு நிதியத்தின் (NIIF) நிர்வோகக் 

குழுமத்தின் 5ஆவது கூட்ைத்திற்கு  டலடம ோங்கினோர். NIIFஇன் மு ல் இரு ரப்பு நிதியம்–த சிய மு லீடு மற்றும் 

உட்கட்ைடமப்பு நிதி லிட் மற்றும் பன்னோட்டு வளர்ச்சிக்கோன ஜப்போன் வங்கி (JBIC) ஆகியவற்றுக்கு இடைதயயோன 

புரிந்துணர்வு ஒப்பந் த்தின்மூலம் முன்பமோழியப்பட்ைது. அது இந்திய அரசின் பங்களிப்புைன் முன்பமோழியப்பட்ை 

‘இந்தியோ–ஜப்போன் நிதியம்’ ஆகும். 

 

சசய்தித்தாள் நடப்பு நிகழ்வுகள்  

1. 05-12-2022 – உலக ைண் நொள் 

கருப்தபொருள்: Soils: Where Food Begins. 
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1. அண்மைச் செய்திகளில் இடம்செற்ற செமேரு எரிேலை அலேந்துள்ள நாடு எது? 
அ. பிலிப்பபன்ஸ் 

ஆ. இந்த ோதனசியோ  

இ. ஜப்போன் 

ஈ. ஆஸ் ிதேலியோ 

✓ இந்ம ாமேசியாவின் ஜாவா தீவில் உள்ள செமேரு எரிேலை சவடிக்கத் ச ாடங்கியது. இந்  சவடிப்பிோல் ஏற்ெட்ட 

எரிேலை ொம்ெலைத் ச ாடர்ந்து கிழக்கு ஜாவா ோகாணத்திலிருந்  ஈராயிரத்துக்கும் மேற்ெட்மடார் அங்கிருந்து 

சவளிமயற்றப்ெட்டேர். இந்ம ாமேசியா மெரிடர் மேைாண்லே நிறுவேத்தின்ெடி, இதுவலர இ ன் காரணோக 

எந் சவாரு நெரும் ெலியாகவில்லை. இந்ம ாமேசிய  லைநகரம் ஜகார்த் ாவில் இருந்து ச ன்கிழக்மக 640 

கிமைாமீட்டர் ச ாலைவில் செமேரு எரிேலை அலேந்துள்ளது. 

2. இந்தியாவில் நலடசெற்ற மு ல் G20 செர்ொ கூட்டத்ல  நடத்திய நகரம் எது? 
அ. உ ய்பூோ்  

ஆ. தஜோ ்பூோ் 

இ. வோேணோசி 

ஈ. கோந் ி நகோ் 

✓ இராஜஸ் ான் ோநிைத்தின் உ ய்பூர் நகரத்தில் இந்தியாவின் G20  லைவர் ெ விக்காே செர்ொ கூட்டம் ஏற்ொடு 

செய்யப்ெட்டுள்ளது. இதில் ெர்வம ெ செர்ொக்கள், அவர்களது பிரதிநிதிகள் ேற்றும் G20 உறுப்பிேர்கள், ஒன்பது 

விருந்திேர் நாடுகள் உட்ெட அலழக்கப்ெட்ட ெர்வம ெ அலேப்புகளின்  லைவர்கள் கைந்துசகாண்டேர். மு ைாவது 

செர்ொ கூட்டத்தின் விவா ங்கள் இந்தியாவின் G20 செர்ொ, அமி ாப் காந்த் என்ெவரால் ச ாடங்கப்ெட்டது. 

3. ம சிய புள்ளியியல் ஆலணயத்தின்  லைவராக நியமிக்கப்ெட்டவர் யார்? 
அ. இேோஜீவ லக்்ஷமன் கேண்டிகோ்  

ஆ. அமி ோப் கோந் ் 

இ. இேோஜீவ் குமோோ் 

ஈ. பேதமஸ்வேன் 

✓ இந்திய ம சிய புள்ளியியல் ஆலணயத்தின் ெகுதிமநர  லைவராக சென்லே கணி  நிறுவேத்தில்  லகலேப் 

மெராசிரியராக ெணியாற்றி வரும் இராஜீவ ைக்ஷ்ேன் கரண்டிகர் மூன்று ஆண்டுகளுக்கு நியமிக்கப்ெட்டுள்ளார். 

இரங்கராஜன் ஆலணயத்தின் ெரிந்துலரயின்கீழ், கடந்  2005ஆம் ஆண்டு ஜூனில் உருவாக்கப்ெட்ட இந்திய 

ம சிய புள்ளியியல் ஆலணயம் என்ெது ஒரு  ன்ோட்சிமிக்க அலேப்ொகும். 

4. அண்லேயில், ‘B–21’ எேப்செயரிடப்ெட்ட அ ன் ெமீெத்திய அணுவாற்றல் திறன்சகாண்ட ேலறந்திருந்து  ாக்கும் 

குண்டு ாரி விைானத்மை அறிமுகப்ெடுத்திய நாடு எது? 
அ. இஸ்தேல் 

ஆ. ேஷ்யோ 

இ. அமமோிக்கோ  

ஈ. உக்பேன் 
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✓ அசேரிக்க வான்ெலட  ேது ெமீெத்திய அணுவாற்றல் திறன்சகாண்ட ேலறந்திருந்து  ாக்கும் குண்டு ாரியாே 

‘B–21’ஐ சவளியிட்டது. இது ெனிப்மொரில் மு ன்மு லில் ெயன்ெடுத் ப்ெட்ட விோேங்களுக்கு ோற்றாக இருக்கும். 

இந் ப்புதிய குண்டு ாரி விோேம்  யாரிப்ெ ற்கு, ஒவ்சவான்றுக்கும் சுோர் $700 மில்லியன் அசேரிக்க டாைர்கள் 

செைவாகும். இந் க் குண்டு ாரி விோேத் ால் அணு ேற்றும் ேரொர்ந்  ஆயு ங்கலள எடுத்துச் செல்ைவியலும். 

5. இந்தியாவில் ம ர் ல் ெத்திரங்கலள விற்ெ ற்கும் ெணோக்குவ ற்கும் அங்கீகரிக்கப்ெட்ட ஒமர நிறுவேம் எது? 

அ. போே  வங்கி  

ஆ. NITI ஆதயோக் 

இ. இந் ிய ோிசோ்வ் வங்கி 

ஈ. இந் ிய பங்கு மற்றும் போிவோ் ் பன வோோியம் 

✓ நாடு முழுவதுமுள்ள ொர  வங்கியின் (SBI) 29 கிலளகள்மூைம் ம ர் ல் ெத்திரங்கலள விற்ெலே செய்வ ற்கும் 

ெணோக்குவ ற்கும் அரொங்கம் அங்கீகாரம் அளித்துள்ளது. ம ர் ல் ெத்திரங்கலள ஓர் இந்திய குடிேகன் அல்ைது 

இந்தியாவில் இலணக்கப்ெட்ட அல்ைது நிறுவப்ெட்ட ஒரு நிறுவேத் ால் வாங்கவியலும். ஒரு  னி நெர் ம ர் ல் 

ெத்திரங்கலள  னித் னியாகமவா அல்ைது கூட்டாகமவா ேற்ற நெர்களுடன் இலணந்து வாங்கைாம். 

6. UNESCOஇன் 2022 – உைக  த்துவ நாளுக்காேக் கருப்சொருள் என்ே? 
அ. The Human of the Future  

ஆ. Philosophy and Humanity 

இ. Growth and Humanity 

ஈ. Development of Thoughts 

✓ 2022 – உைக  த்துவ நாளானது நவம்ெர் ோ ம் மூன்றாவது வியாழேன்று உைகம் முழுவதும் சநஸ்மகாவால் 

சகாண்டாடப்ெட்டது. ஒவ்சவாரு கைாொரத்திற்கும், ஒவ்சவாரு  னிேனி னுக்கும் ேனி  சிந் லேயின் வளர்ச்சிக்கு 

 த்துவத்தின் ெங்களிப்லெ இந்நாள் எடுத்துக்காட்டுகிறது. 2022ஆம் ஆண்டு உைக  த்துவ நாலளக் சகாண்டாட, 

UNESCOஉம் ேற்றும்  ற்காை கலைகளின் தைசிய அரங்கமும் சை ஃப்சரஸ்மோயும் இலணந்து ொரிஸில் உள்ள 

UNESCO  லைலேயகத்தில். ‘The Human of the Future – எதிர்காைத்தின் ேனி ன்’ என்ற கருப்சொருளில் 

கருத் ரங்கம் ேற்றும் கண்காட்சிலய ஏற்ொடு செய் ே. 

7. அண்மைச் செய்திகளில் இடம்செற்ற காங்க்ரா நுண்மணாவியம்  யாரிக்கப்ெடுகிற ோநிைம் எது? 
அ. குஜேோ ் 

ஆ. ஹிமோச்சல பிேத சம்  

இ. அஸ்ஸோம் 

ஈ. அருணோச்சல பிேத சம் 

✓ இந்ம ாமேசியாவின் ொலியில் நலடசெற்ற 17ஆவது G20 ோநாட்டின் நிலறவுநாளில், ஹிோச்ெை பிரம ெத்தின் 

காங்க்ரா நுண்மணாவியத்ல  அசேரிக்க அதிெர் மஜா லெடனுக்கு பிர ேர் நமரந்திர மோதி வழங்கிோர். மேலும் 

ஸ்செயின் பிர ேர் செட்மரா ொன்செஸுக்கு ஹிோச்ெலின் ேந்தி ேற்றும் குலு ோவட்டங்களில்  யாரிக்கப்ெடும் ஒரு 

கேல் பித் லள ச ாகுப்லெயும், இத் ாலி பிர ேர் ஜிமயார்ஜியா சேமைானிக்கு வட குஜராத்தில் ையாரிக்கப்பட்ட 

மகயால் நநய்யப்பட்ட ஒரு ெடன் ெமடாைா துப்ெட்டாலவயும் பிர ேர் வழங்கிோர். அது, ‘இரட்மட இகாட்’ என்ற 

ச ாழில்நுட்ெத்தில் சநய்யப்ெட்ட ாகும். 
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8. 2022 – உைக கழிப்ெலற நாளுக்காேக் கருப்சொருள் என்ே? 
அ. Hygiene and Growth 

ஆ. Making the Invisible Visible  

இ. Leaving No one Behind 

ஈ. Access to Toilet Services 

✓ கழிப்ெலறகளின் கண்டுபிடிப்லெக் குறிக்கவும், சுகா ார சநருக்கடி குறித்  விழிப்புணர்லவ ஏற்ெடுத் வுோக 

ஒவ்மவார் ஆண்டும் நவ.19 அன்று உைக கழிப்ெலற நாள் அனுெரிக்கப்ெடுகிறது. உைக கழிப்ெலற நாளாேது ஐநா–

நீர் ேற்றும் உைசகங்கிலும் உள்ள அரொங்கங்களின் கூட்டுறவில் சகாண்டாடப்ெடுகிறது. இந்  ஆண்டு (2022) 

உைக கழிப்ெலற நாளுக்காேக் கருப்சொருள், ‘Making the Invisible Visible’ என்ெ ாகும். 

9. 2022 – உைக குழந்ல கள் நாளுக்காேக் கருப்சொருள் என்ே? 

அ. Inclusion, For Every Child  

ஆ. Children’s Rights 

இ. International Togetherness 

ஈ. Digital Access for All 

✓ ெர்வம ெ ஒற்றுலே, உைசகங்கிலும் உள்ள குழந்ல களிலடமய விழிப்புணர்வு ேற்றும் குழந்ல களின் நைலே 

மேம்ெடுத்துவ ற்காக நவ.20ஆம் ம தி உைக குழந்ல கள் நாள் சகாண்டாடப்ெடுகிறது. இது மு ன்மு லில், கடந்  

1954இல் உைகளாவிய குழந்ல கள் நாளாக நிறுவப்ெட்டது. ஐநா சொதுச்ெலெ குழந்ல கள் உரிலேகள்ெற்றிய 

மெரறிவிப்பு ேற்றும் தீர்ோேம் எே இரண்லடயும் ஏற்றுக்சகாண்ட ம தியின் ஆண்டுநிலறலவயும் இது குறிக்கிறது. 

இந்  ஆண்டு, “Inclusion, For Every Child” என்ெது இந்  நாளுக்காேக் கருப்சொருளாக உள்ளது. 

10. 2023 – ொங்காய் ஒத்துலழப்பு அலேப்பு (SCO) உச்சிோநாட்டுக்காேக் கருப்சொருள் என்ே? 
அ. SECURE SCO  

ஆ. SAFE SCO 

இ. SUSTAINABLE SCO 

ஈ. SOVEREIGN SCO 

✓ எதிர்வரும் 2023ஆம் ஆண்டில் SCO அலேப்பின்  லைவராக இருந்து அடுத்  SCO உச்சிோநாட்லட நடத்தும் 

சொருட்டு, ொங்காய் ஒத்துலழப்பு அலேப்பின் (SCO) அதிகாரப்பூர்வ வலைத் ளத்ல  இந்தியா ச ாடங்கியுள்ளது. 

2023 – SCO உச்சிோநாட்டுக்காேக் கருப்சொருள், ‘SECURE SCO’ என்பைாகும். SCO அமைப்பின் உறுப்பு நாடுகள் 

இலடமய சுழற்சி முலறயில் செல்லும் அவ்வலேப்பின்  லைலேப் ெ விலய உஸ்செகிஸ் ானின் ெேர்கண்டில் 

இந்தியா அலடந் து. உஸ்செகிஸ் ானின் ெேர்கண்ட் நகரத்தில் நடந்  உறுப்பு நாடுகளின்  லைவர்கள் கவுன்சில் 

கூட்டத்தில், SCO உறுப்பு நாடுகளின்  லைவர்கள் ெேர்கண்ட் பிரகடேத்தில் லகசயழுத்திட்டேர். 
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சசய்தித்தாள் நடப்பு நிகழ்வுகள்  

1. இந்ம ாமேசிய எரிேலையில் சீற்றம் 

இந்ம ாமேசியாவின் மிகவுயரோே எரிேலையில் சீற்றம் ஏற்ெட்டல த் ச ாடர்ந்து, அப்ெகுதிலயச் மெர்ந் வர்கலள 

மீட்குப்ெணிகள் மேற்சகாள்ளப்ெட்டு வருகின்றே. இதுகுறித்து அதிகாரிகள் கூறிய ாவது: கிழக்கு ஜாவா 

ோகாணத்தில் அலேந்துள்ள நாட்டின் மிகவுயரோே செமேரு எரிேலையில் சீற்றம் ஏற்ெட்டது. இ ோல் 1,500 மீ 

உயரத்துக்கு ொம்ெல் ேண்டைம் எழுந் து. அல யடுத்து அருகிலுள்ள கிராேங்கள் ேற்றும் ஊர்களில் ஏராளோே 

வீடுகள் ொம்ெலில் புல யுண்டே. இதில் யாரும் உயிரிழந்  ாக உடேடி  கவல் இல்லை. 
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1. சுற்றுச்சூழல் நிர்வாகத்தை வலுப்படுத்துவைற்காக கீழ்க்காணும் எந்ை நாட்டுக்கு $250 மில்லியன் அமெரிக்க டாலர் 

ெதிப்பிலான நிதியுைவிதன வழங்க உலக வங்கி அண்தெயில் ைனது ஒப்புைதல அளித்ைது? 
அ. பிலிப்பபன்ஸ் 

ஆ. வங்காளதேசம்  

இ. ஜப்பான் 

ஈ. ஆஸ்ேிதேலியா 

✓ சுற்றுச்சூழல் நிர்வாகத்தை வலுப்படுத்ைவும், பசுதெ முைலீட்டில் ைனியார் துதை பங்ககற்தப ஊக்குவிக்கவுொக 

$250 மில்லியன் அமெரிக்க டாலர் நிதியுைவிதய வங்காளகைசத்திற்கு அளிக்க உலக வங்கி ஒப்புைல் அளித்துள்ளது. 

வங்காளகைச சுற்றுச்சூழல் நிதலத்ைன்தெ ெற்றும் உருொற்ைத்திட்டம் அந்நாட்டின் முைன்தெ ொசு பிரச்தனகதள 

தகயாள உைவும். ஆண்டுக்கு 3500 மெட்ரிக் டன் மின்னணுக்கழிவுகதள மசயலாக்கம் மசய்வைற்கான மின்னணு 

கழிவு கெலாண்தெ வசதி அந்நாட்டில் ஏற்படுத்ைப்படும். 

2. 2022ஆம் ஆண்டு நிலவரப்படி, சீனா ெற்றும் அமெரிக்காவிற்கு அடுத்ைபடியாக இந்தியாவின் மிகப்மபரிய வர்த்ைகப் 

பங்காளராக உள்ள நாடு எது? 
அ. ஆஸ்ேிதேலியா 

ஆ. ஐக்கிய அேபு அமீேகம்  

இ. ஐக்கிய இோச்சியம் 

ஈ. ேஷ்யா 

✓ இந்தியா ெற்றும் ஐக்கிய அரபு அமீரகத்திற்கு இதடகயயான வர்த்ைகம் 2021–22இல் $72.8 பில்லியன் அமெரிக்க 

டாலர்களாக ெதிப்பிடப்பட்டுள்ளது. சீனா ெற்றும் அமெரிக்காவிற்கு அடுத்ைபடியாக ஐக்கிய அரபு அமீரகம் இந்தியாவின் 

மூன்ைாவது மபரிய வர்த்ைகப் பங்காளராக உள்ளது. ஐக்கிய அரபு அமீரகத்தின் ைதலநகரொன அபுைாபி இந்தியாவில் 

இருந்து அதிக முைலீடுகதள நாடுகிைது. அபுைாபியில் இந்திய நிறுவனங்கள் முைலீடு மசய்யக்கூடிய கவளாண் 

மைாழில்நுட்பம், சுற்றுலா, சுகாைாரம், ெருந்து ெற்றும் நிதியியல் கசதவகள் உள்ளிட்ட முன்னுரிதெத் துதைகதள 

அது அதடயாளம் கண்டுள்ளது. 

3. காஷ்ட்–இ–எர்ஷாத் என அதழக்கப்படும் கலாச்சார காவல் பிரிதவ ஒழித்ை நாடு எது? 
அ. ஐக்கிய அேபு அமீேகம் 

ஆ. ஈோன்  

இ. ஈோக் 

ஈ. கே்ோா் 

✓ காஷ்ட்–இ எர்ஷாத் எனப்படும் ‘கலாச்சார காவல்’ பிரிதவ ஈரான் நீக்கம் மசய்துள்ளது. இந்ைப் பிரிவு கடந்ை 

2006ஆம் ஆண்டில் நிறுவப்பட்டது. இந்ைக் காவல் பிரிவின் கராந்து மபண்களிதடகய அச்சத்தை ஏற்படுத்தியதை 

அடுத்து இம் முடிமவடுக்கப்பட்டது. 22 வயைான ொஷா அமினி முதையாக ஹிஜாப் அணியவில்தல எனக் 

தகதுமசய்து காவலில் தவக்கப்பட்டார். சிதைக்காவலில் காவலர்களால் மகாடூரொக ைாக்கப்பட்டதை அடுத்து அவர் 

உயிரிழந்ைார். இைன் காரணொக ஏற்பட்ட கிளர்ச்சியிதனத் மைாடர்ந்து இக்காவல்பிரிவு ஒழிக்கப்பட்டது. 

4. அண்தெச் மசய்திகளில் இடம்மபற்ை Olivier Giroud என்பவர் கீழ்க்காணும் எந்ை நாட்தடச்கசர்ந்ை பிரபல கால்பந்து 

வீரராவார்? 
அ. பிோன்ஸ்   ஆ. ேஷ்யா 

இ. இங்கிலாந்து ஈ. பிதேசில் 
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✓ 2022 – FIFA உலகக்ககாப்தபயில், பிரான்சு கபாலந்தைத் கைாற்கடித்து கபாட்டியின் காலிறுதிக்குத் ைகுதிமபற்ைது. 

ஆலிவர் ஜிகராட் 52 ககால்கள் அடித்து பிரான்சு அணியின் ஆல் தடம் டாப் ஸ்ககாரர் ஆனார். 24 ஆண்டுகளுக்கு 

முன் ஒன்பது உலகக்ககாப்தப ககால்கதள அடித்ை முைல் வீரர் தகலியன் எம்பாப்கப ஆவார். 

5. பன்னாட்டு மைாழிலாளர் அதெப்பின் (ILO) ஆசிய ெற்றும் பசிபிக் பிராந்திய கூட்டத்தை நடத்துகிை நாடு எது? 

அ. இந்ேியா 

ஆ. இலங்பக 

இ. ோய்லாந்து 

ஈ. சிங்கப்பூா்  

✓ பன்னாட்டு மைாழிலாளர் அதெப்பின் 17ஆம் ஆசிய ெற்றும் பசிபிக் பிராந்திய கூட்டொனது சிங்கப்பூரில் மைாடங்கியது. 

“Integrated Policy Agenda for a Human–Centred Recovery that is Inclusive, Sustainable and Resilient” என்பது இந்த 

பதிகனழாம் ஆசிய ெற்றும் பசிபிக் பிராந்திய கூட்டத்தின் கருப்மபாருளாக அதெந்ைது. 

6. ஆசியான்–இந்தியா இதச விழாதவ நடத்தும் நகரம் எது? 
அ. மும்பப 

ஆ. புது ேில்லி  

இ. காந்ேி நகா் 

ஈ. சசன்பன 

✓ ஆசியான்–இந்தியா இதச விழாவின் இரண்டாவது பதிப்பானது மவளியுைவு அதெச்சகம் ெற்றும் மசஹர் இந்தியா 

ஆகியவற்றின் ஒத்துதழப்புடன் ஏற்பாடு மசய்யப்பட்டது. இது தில்லியிலுள்ள புரானா கிலாவில் நதடமபறும் மூன்று 

நாள் திருவிழாவாகும். இது மைன்கிழக்காசியாவின் இதச பன்முகத்ைன்தெதயக் மகாண்டாடுவதை கநாக்கொகக் 

மகாண்டது. ஆசியான் நாடுகதளச் கசர்ந்ை பத்து இதசக்குழுக்களும், இந்தியாவில் இருந்து ஐந்து குழுக்களும் இந்ை 

விழாவில் பங்ககற்கின்ைன. 

7. ‘மபண் மைாழில்முதனகவார் நாள்’ மகாண்டாடப்படுகிை கைதி எது? 
அ. நவம்பா்.01 

ஆ. நவம்பா்.15 

இ. நவம்பா்.19  

ஈ. நவம்பா்.25 

✓ ஒவ்வ ார் ஆண்டும் நவ.19ஆம் கைதியன்று ‘மபண் மைாழில்முதனகவார் நாள்’ ெகளிர் மைாழில்முதனகவார் நாள் 

அதெப்பால் கதடப்பிடிக்கப்படுகிைது. முைன்முைலாக கடந்ை 2014ஆம் ஆண்டில் சுொர் 144 நாடுகளில் மபண்கள் 

மைாழில்முதனகவார் நாள் அனுசரிக்கப்பட்டது. இது வழக்மகாழிந்துகபான மகாள்தககதளத் ைகர்த்மைறிவதில் 

முதனப்பு காட்டும் மபண்கதள சிைப்பிக்கிைது. 

8. ‘யாதனகள் இைப்பு ைணிக்தக கட்டதெப்தப’ அறிமுகப்படுத்திய முைல் ொநிலம் எது? 
அ. ேமிழ்நாடு  

ஆ. ஆந்ேிே பிேதேசம் 

இ. கா்நாடகா 

ஈ. தகேளா 
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✓ யாதனகள் இைப்புக்கான காரணங்கதள ஆவணப்படுத்துவைற்காக ைமிழ்நாடு அரசு யாதனகள் இைப்பு ைணிக்தக 

கட்டதெப்தபத் மைாடங்கியுள்ளது. ஊடக அறிக்தககளின்படி, 2021 ஜனவரி ெற்றும் 2022 ொர்ச்சுக்கு இதடயில் 

ைமிழ்நாட்டின் வனச்சரகங்களில் பதிவுமசய்யப்பட்ட 131 யாதன இைப்புகளில், பதிமூன்றுக்கு ெட்டுகெ ெனிைன் 

காரணொகும். இந்ைக் கட்டதெப்பானது மவளிப்பதடத்ைன்தெதய கெம்படுத்துவகைாடு, இைப்புக்கான காரணத்தை 

மிகவும் நம்பகொன ஒப்பீடுகளுடன் அளிக்கும். 

9. உலக மீன்பிடி நாள் மகாண்டாடப்படுகிை கைதி எது? 

அ. நவம்பா்.15 

ஆ. நவம்பா்.21  

இ. நவம்பா்.25 

ஈ. நவம்பா்.28 

✓ அதனத்து மீனவ ெக்கள், மீன் வளர்ப்பாளர்கள் ெற்றும் அது சார்ந்ை மைாழிற்துதையினருடனான ஒற்றுதெதய 

எடுத்துக் காட்டும் கநாக்ககாடு ஒவ்வ ார் ஆண்டும் நவம்பர்.21 அன்று, ‘உலக மீன்பிடி நாள்’ மகாண்டாடப்படுகிைது. 

இந்ை நாள், ‘உலக மீன் அறுவதடயாளர்கள் ெற்றும் மீனவ மைாழிலாளர்களின் ென்ைம்’ புது தில்லியில் கூடி, 18 

நாடுகளின் பிரதிநிதிகளுடன் 1997இல், ‘உலக மீன்பிடி ென்ைம்’ உருவானதை நிதனவுகூருகிைது. 

10. 2022 – FIFA உலகக்ககாப்தப கபாட்டிகதள நடத்துகிை நாடு எது? 
அ. இந்ேியா 

ஆ. கே்ோா்  

இ. ஆஸ்ேிதேலியா 

ஈ. அா்சஜன்டினா 

✓ 2022 – FIFA உலகக்ககாப்தபதய கத்ைார் நடத்துகிைது. உலகக்ககாப்தபயின் மைாடக்க விழா கத்ைாரின் அல் கபட் 

அரங்கத்தில் மைாடங்கியது. முன்னைாக, பிரான்ஸ் ஜாம்பவான் ொர்மசல் டிசாய்லி, மைாடக்க விழாவுக்கு முன்னைாக 

உலகக்ககாப்தப ககாப்தபதய ரசிகர்கள் முன்னிதலயில் வழங்கினார். ஐந்து பிராந்தியங்கதளச் சார்ந்ை முப்பத்து 

இரண்டு முன்னணி நாடுகள் சாம்பியன்ஷிப் பட்டத்திற்காக கபாட்டியிடவுள்ளன. 

 

சசய்தித்தாள் நடப்பு நிகழ்வுகள்  

1. நாட்டில் மசயல்படும் ைபால் நிதலயங்கள். 

நாட்டில் மொத்ைம் 1,59,225 ைபால் நிதலயங்கள் மசயல்படுகின்ைன. இதில் 11,864 ைபால் நிதலயங்கள் ைமிழ்நாடு 

ெற்றும் புதுச்கசரியில் மசயல்படுகின்ைன. நாட்டில் கடந்ை ஐந்ைாண்டுகளில் 37 ைபால் நிதலயங்கள் மூடப்பட்டுள்ளன. 

 

2. உலகின் நீளொன ஈரடுக்கு பாலம்: நாகபுரி மெட்கரா கின்னஸ் சாைதன 

ெகாராஷ்டிரத்தில் உள்ள நாகபுரி மெட்கராவின் 3.14 கிமீ மைாதலவிலான ஈரடுக்கு பாலம் உலகில் நீளொன 

ஈரடுக்கு பாலம் என்ை வதகயில் கின்னஸ் உலக சாைதன புத்ைகத்தில் இடம்மபற்றுள்ளது. நாகபுரியின் வார்ைா 

சாதலயில் அதெந்துள்ள இந்ைப் பாலத்தின் கெல் பகுதியில் மெட்கரா இரயிலுக்கான இரு ைடங்களும், 3 மெட்கரா 

இரயில் நிதலயங்கதளயும் மகாண்டுள்ளது. அைற்குகீழ்ப்பகுதியில், வாகனப் கபாக்குவரத்துக்கான கெம்பாலம் 

உள்ளது. ைதரப்பகுதியில் வாகனங்கள் வழக்கம்கபால் சாதலயில் மசல்லும் வசதி என மூன்று நிதலயிலான 

கபாக்குவரத்து வசதிகதளக் மகாண்டுள்ளது. 
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முன்னைாக, இந்ை ஈரடுக்கு பாலம் இந்தியா ெற்றும் ஆசியாவிகலகய நீளொன ஈரடுக்கு பாலம் என்பைற்காகவும் 

ஈரடுக்கு பாலத்தில் அதிக எண்ணிக்தகயில் மெட்கரா இரயில் நிதலயங்கதளக் மகாண்டிருப்பைற்காகவும் இந்திய 

ெற்றும் ஆசிய சாைதன புத்ைகங்களில் இடம்மபற்றுள்ளது குறிப்பிடத்ைக்கது. 

 

3. இந்தியாவின் மபாருளாைார வளர்ச்சி: கணிப்தப ொற்றியதெத்ைது உலக வங்கி 

இந்தியாவின் நடப்பு நிதியாண்டுக்கான மொத்ை உள்நாட்டு உற்பத்தி (GDP) வளர்ச்சி கணிப்தப 6.9 சைவீைொக 

உலக வங்கி உயர்த்தியுள்ளது. கடந்ை அக்கடாபர் ொைம் இந்ை அதெப்பு மவளியிட்ட வளர்ச்சி கணிப்பில் முந்தைய 

கணிப்பான 7.5 சைவீைத்திலிருந்து 6.5 சைவீைொகக் குதையும் எனத் மைரிவிக்கப்பட்டிருந்ைது. இந்நிதலயில், உலக 

நிகழ்வுகளின் ைாக்கங்கதள இந்திய மபாருளாைாரம் எதிர்மகாள்ளும் ைன்தெ, அடுத்ைடுத்ை காலாண்டுகளின் 

வளர்ச்சி உள்ளிட்டவற்தைக் கருத்தில்மகாண்டு, மபாருளாைார வளர்ச்சிக்கான கணிப்தப 6.5 சைவீைத்திலிருந்து 

6.9 சைவீொக உயர்த்தியுள்ளது. உலகில் பல்கவறு மபாருளாைார சிக்கல்கள் நீடித்து வரும் நிதலயில், சர்வகைச 

அதெப்பால் இந்தியாவின் மபாருளாைார வளர்ச்சி கணிப்பு உயர்த்தி மவளியிடப்பட்டுள்ளது இதுகவ முைல் 

முதையாகும். 

பணவீக்கம்: ரிசர்வ் வங்கியின் வட்டி விகிை நடவடிக்தககள் ெற்றும் எரிமபாருள் மீைான கலால் வரி உள்ளிட்ட பிை 

வரிகள் குதைக்கப்பட்டது உள்ளிட்டதவ பணவீக்கத்தில் சர்வகைச கச்சா எண்மணய் விதலகயற்ைத்தின் 

ைாக்கத்தைப் ெட்டுப்படுத்தியுள்ளது. நடப்பு நிதியாண்டில் பணவீக்கம் 7.1 சைவீைொக இருக்கும் நிதலயில், அடுத்ை 

நிதியாண்டில் (2023-24) 5.2 சைவீைொகக் குதையும் என அந்ை அறிக்தகயில் மைரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. 

 

4. மசஸ்: ஆதித்யா மிட்டல் புதிய கிராண்ட்ொஸ்டர் 

இந்தியாவின் 77ஆவது மசஸ் கிராண்ட் ொஸ்டராக, மும்தபதயச்கசர்ந்ை ஆதித்யா மிட்டல் (16) உருமவடுத்துள்ளார். 

ஸ்மபயினில் ைற்கபாது நதடமபற்று வரும் எகலாபிமரகாட் ஓபன் மசஸ் கபாட்டியில் பங்ககற்றுள்ள அவர், 6ஆவது 

சுற்றில் ஸ்மபயினின் மந:1 கபாட்டியாளரான ஃபிரான்சிஸ்ககா வகலகஜா மபான்ஸுடன் டிரா மசய்ைகபாது இந்ைச் 

சாைதனதய அவர் எட்டினார். நடப்பாண்டில் கிராண்ட்ொஸ்டராக உருமவடுத்துள்ள 5ஆவது இந்தியர் ஆதித்யா 

மிட்டல். முன்னைாக, பரத் சுப்ரெணியம், ராகுல் ஸ்ரீவத்சவ், வீ பிரணவ், பிரணவ் ஆனந்த் ஆகிகயார் இகை ஆண்டில் 

கிராண்ட்ொஸ்டர்களாகினர். இதில் பரத், வீ பிரணவ் ஆகிகயார் ைமிழர்களாவர். 

 

5. இந்தியாவில் உள்ள அரசு ெருத்துவெதனகளில் 1 இலட்சம் படுக்தக வசதியுடன் ைமிழ்நாடு முைலிடம். 

ைமிழ்நாட்டில் 7.5 ககாடி ெக்கள்மைாதக உள்ள நிதலயில் COVID காலத்தில் ெருத்துவ படுக்தககளின் கைதவ 

அதிகரித்ைைன் எதிமராலியாக ைமிழ்நாடு முழுவதும் படுக்தககள் எண்ணிக்தக இரட்டிப்பாக்கப்பட்டன. இைன் 

விதளவாக, ைற்கபாது அரசு ெருத்துவெதனகளில் 99,435 படுக்தககள் உள்ளன. இைன்மூலொக இந்திய அளவில் 

அதிக ெருத்துவ படுக்தககள்மகாண்ட ொநிலொக ைமிழ்நாடு விளங்கி வருகிைது. கெலும், இந்தியாவில் உள்ள அரசு 

ெருத்துவெதனகளில் ைமிழ்நாடு முைலிடம் பிடித்துள்ளது. ொநிலம் முழுவதும், 37 அரசு ெருத்துவ கல்லூரிகள், 50 

ெருத்துவ கல்லூரியுடன் இதணந்ை ெருத்துவெதனகள், ஓர் அரசு பன்கனாக்கு உயர் சிைப்பு ெருத்துவெதன, ஒரு 

அரசு பல் ெருத்துவக் கல்லூரி ெருத்துவெதன, 29 ொவட்ட ைதலதெ ெருத்துவெதனகள், 273 வட்டம் ெற்றும் 

வட்டம் சாரா ெருத்துவெதனகள், 1,806 ஆரம்ப சுகாைார நிதலயங்கள், 8,713 துதண சுகாைார நிதலயங்கள், 460 

நகர்ப்புை ஆரம்ப சுகாைார நிதலயங்கள், 15 நகர்ப்புை சமுைாய தெயங்கள் உள்ளன. ைமிழ்நாட்டில் 99.8% 

பிரசவங்கள் ெருத்துவ நிதலயங்களில் ைகுதியும், பயிற்சியும் மபற்ைவர்களால் நடத்ைப்படுகிைது. 

 

6. மைன்மபண்தண ஆற்ைங்கதரகயாரம் 300 ஆண்டுகள் பழதெயான ஏறுைழுவுைல் குறித்ை நடுகல் கண்டுபிடிப்பு. 

கிருஷ்ணகிரி ொவட்டம் அகரம் கிராெத்தில் மைன்மபண்தண ஆற்ைங்கதரகயாரம் உள்ள விவசாய நிலத்தில் 300 

ஆண்டுகள் பழதெயான ஏறுைழுவுைல் குறித்ை நடுகல் கண்டறியப்பட்டுள்ளது. 

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


விண்மீன்.காம்                                         2022 டிசம்பர் 07 
   

 

நடப்பு நிகழ்வுகள்                                           5 

7. ைமிழ்நாடு காவல்துதையின் ‘ஆபகரஷன் ெறுவாழ்வு’: ஒகர நாளில் 726 பிச்தசக்காரர்கள் மீட்பு. 

ைமிழ்நாடு காவல்துதையின் ‘ஆபகரஷன் ெறுவாழ்வு’ என்ை அதிரடி நடவடிக்தகயின்கீழ் 726 பிச்தசக்காரர்கள் 

மீட்கப்பட்டுள்ளனர். ைமிழ்நாட்டில் உள்ள 37 ொவட்டங்களிலும் 9 காவல் ஆதணயரகங்களிலும் நடத்ைப்பட்ட அதிரடி 

கசாைதனகளில் பிச்தச எடுக்கும் மைாழிலில் ஈடுபடுத்ைப்பட்ட 726 பிச்தசக்காரர்கள் ெற்றும் 16 குழந்தைகளும் 

மீட்கப்பட்டுள்ளனர். 

மசன்தன, ககாயம்புத்தூர், ெதுதர, திருச்சிராப்பள்ளி, கசலம் கபான்ை மபருநகரங்களுக்கு மவகுதூரங்களிலிருந்து 

மபண்கள் ெற்றும் குழந்தைகதள அதழத்து வந்து பிச்தசமயடுக்க தவக்கும் ஆட்கடத்ைல் குற்ைவாளிகள்பற்றிய 

ைகவல் 044-28447701 என்ை எண்ணில் மைரிவிக்கலாம் எனக் காவல்துதை மைரிவித்துள்ளது. 

 

8. வங்கக்கடலில் புதிய புயல்: ொண்டஸ். 

வங்கக்கடலில் புதிைாக உருவாகும் புயலுக்கு ஐக்கிய அரபு அமீரகம் (UAE) பரிந்துதரத்ை ‘ொண்டஸ்’ எனப் மபயர் 

சூட்டப்பட்டுள்ளது. ‘மாண்டஸ்’ என்ைால் ‘புதையல் மபட்டி’ எனப் மபாருள் வருகிைது. 
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