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1. ‘தேசிய பாதுகாப்பு MSME மாநாடு மற்றும் கண்காட்சி’யை நடத்துகிற இந்திய நகரம் எது? 
அ. காந்தி நகா் 

ஆ. பெங்களூரு 

இ. ககாட்டா  

ஈ. விசாகெ்ெட்டினம் 

✓ இரண்டு நாள் நடடபபறும் தேசிய பாதுகாப்பு MSME மாநாடு மற்றும் கண்காட்சியானது சமீபத்தில் இராஜஸ்ோனின் 

தகாட்டாவில் போடங்கப்பட்டது. ராஜஸ்ோன் மாநிலத்தில் முேன்முடறயாக இம்மாநாடு ஏற்பாடு பசய்யப்பட்டுள்ளது. 

T–90 மற்றும் BMP–2 டாங்கிகள், பீரங்கி துப்பாக்கிகள், கனரக துப்பாக்கிகள் மற்றும் இயந்திர துப்பாக்கிகள் உட்பட 

பல்தேறு பாதுகாப்பு உபகரணங்கள் இந்ேக் கண்காட்சியில் காட்சிப்படுத்ேப்பட்டுள்ளன. பல்தேறு துளிர் நிறுேல்கள் 

மற்றும் MSMEகள் ேங்கள் ேயாரிப்புகடள இதில் காட்சிப்படுத்துகின்றன. 

2. 2022 – அபமரிக்க ஓபன் படன்னிஸ் தபாட்டியின் பேற்றியாளர் யார்? 
அ. காஸ்ொ் ரூட் 

ஆ. காா்க ாஸ் அ ்கராஸ்  

இ. கநாவக் க ாககாவிச் 

ஈ. ரஃகெ ் நடா ் 

✓ ஸ்பானிய படன்னிஸ் வீரர் கார்தலாஸ் அல்கராஸ் அபமரிக்க ஓபன் இறுதிப்தபாட்டியில் நார்தேயின் காஸ்பர் ரூட் 

என்பேடர வீழ்த்தி ேனது முேல் கிராண்ட்ஸ்லாம் பட்டத்டே பேன்றார். அபமரிக்க ஓபன் இறுதிப்தபாட்டியில் 

தோன்றிய முேன்முடறயிதலதய, உலக ேரேரிடசயில் முேலிடத்திற்கு அேர் உயர்ந்துள்ளார். 19 ேயோன 

கார்தலாஸ் அல்கராஸ், ஆறு ATP சுற்றுகள் ஒற்டறயர் பட்டங்கடளயும் இரண்டு மாஸ்டர்ஸ் 1000 பட்டங்கடளயும் 

பேன்றுள்ளார். 

3. ‘பர்ேத் பிரஹார்’ என்ற பயிற்சிடய நடத்திய இந்திய ஆயுேப்படட எது? 
அ. இந்திய விமானெ்ெடட 

ஆ. இந்திய இராணுவம்  

இ. இந்திய கடற்ெடட 

ஈ. இந்கதா–திபெத்திய எ ்ட க் காவ ்படை 

✓ இந்திய இராணுேம், ‘பர்ேத் பிரஹார்’ என்ற பபயரில் 20 நாள் பயிற்சிடய நடத்தி ேருகிறது. இது இந்தியாவிற்கும் 

சீனாவிற்கும் இடடதயயான ஒப்பந்ே விடுவிப்பு பசயல்முடறக்கு இடடதய, தகாக்ரா–ஹாட் ஸ்பிரிங்ஸ் பகுதியில் 

பமய்பயல்டலக் கட்டுப்பாட்டுக் தகாட்டில் (LAC) நடத்ேப்படுகிறது. இந்திய இராணுேத்ேளபதி மதனாஜ் பாண்தட, 

‘பர்ேத் பிரஹார்’ பயிற்சிடய ஆய்வுபசய்ோர். இந்தியா மற்றும் சீனாவின் கார்ப்ஸ் கமாண்டர்களுக்கு இடடதயயான 

தபச்சுோர்த்டேடயத் போடர்ந்து இந்ே ஒப்பந்ே விடுவிப்பு பசயல்முடற நடடபபறுகிறது. 

4. 2022 – சர்ேதேச பால்ேளக் கூட்டடமப்பின் உலக பால் உச்சிமாநாடு (IDF WDS) நடடபபற்ற இடம் எது? 
அ. வாரணாசி 

ஆ. பநாய்டா பெருநகரம்  

இ. அமிா்தசரஸ் 

ஈ. டநனிடா ் 
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✓ பிரேமர் தமாடி, பநாய்டா பபருநகரத்தில் நடப்பு 2022ஆம் ஆண்டுக்கான சர்ேதேச பால்ேளக் கூட்டடமப்பின் உலக 

பால் உச்சிமாநாட்டடத் போடங்கிடேத்ோர். உலகத்தின் பாலுற்பத்தியில் 23 சேவீேம் இந்தியாவின் பால் உற்பத்தித் 

போழிற்துடறயின்மூலம் பபறப்படுகிறது. இந்தியா, கடந்ே 2014ஆம் ஆண்டில் 146 மில்லியன் டன் பால் உற்பத்தி 

பசய்துள்ளது. இது ேற்தபாது 210 மில்லியன் டன்னாக அதிகரித்துள்ளது. அோேது சுமார் 44 சேவீேம் அதிகரிப்பாகும். 

5. இந்தோ–பசிபிக் பபாருளாோரக்கட்டடமப்பின் எந்ேப் பிரிவிலிருந்து இந்தியா அண்டமயில் பேளிதயறியது? 

அ. நியாயமான பொருளாதாரப் பிரிவு  

ஆ. வா்த்தகப் பிரிவு  

இ. தூய பொருளாதாரப் பிரிவு 

ஈ. விநிகயாகச் சங்கி ிெ் ெிாிவு 

✓ அபமரிக்கா ேடலடமயிலான இந்தோ–பசிபிக் பபாருளாோரக் கட்டடமப்பின் (IPEF) ேர்த்ேகம் போடர்பான தபச்சுோ 

–ர்த்டேகளிலிருந்து இந்தியா பேளிதயறியது. நடுேண் ேர்த்ேகம் மற்றும் போழிற்துடற அடமச்சர் பியூஷ் தகாயல், 

IPEF–இன் ேர்த்ேகப் பிரிவில் இடணயாே இந்தியாவின் முடிடே உறுதிப்படுத்தினார். IPEF அடமச்சர்கள் சந்திப்பு 

ஆனது அண்யையில் அபமரிக்காோல் நடத்ேப்பட்டது. 

6. அண்டமய ேரவுகளின்படி, உணவு ோனிய உற்பத்தியில் நாட்டில் முேலிடம் ேகிக்கின்ற மாநிலங்கள் எடே? 
அ. ெஞ்சாெ் மற்றும் உத்தரெிரகதசம் 

ஆ. ெஞ்சாெ் மற்றும் ஹாியானா  

இ. ஆந்திரா மற்றும் கமற்கு வங்கம் 

ஈ. ெஞ்சாெ் மற்றும் கமற்கு வங்காளம் 

✓ சமீபத்திய ேரவுகளின்படி, உணவு ோனிய உற்பத்தி மற்றும் விடளச்சலில் பஞ்சாப் மற்றும் ஹரியானா முேலிடத்தில் 

உள்ளன. உத்ேர பிரதேசம் மற்றும் சில தமற்கு மற்றும் பேன் மாநிலங்களில் உணவு அல்லாே ோனியங்கள் அதிக 

அளவில் உற்பத்தி பசய்யப்படுகின்றன். உணவு ோனியத்தில் அரிசி, தகாதுடம, பருப்பு ேடககள் மற்றும் பிற 

ோனியங்கள் அடங்கும்; அதே சமயம் உணவு அல்லாே ோனியங்களுள் எண்பணய் வித்துக்கள், பருத்தி, கரும்பு 

மற்றும் சணல் ஆகியடே அடங்கும். ஒடிஸா, மகாராஷ்டிரா, பீகார் ஆகிய மாநிலங்களில் நிகர விடேப்புப் பகுதி 

குடறந்துள்ள நிடலயில், இராஜஸ்ோன், குஜராத், உத்ேர பிரதேசம் ஆகிய மாநிலங்களில் அது அதிகரித்துள்ளது. 

7. இந்தியாவின் போட்டுணர முடியா கலாச்சார பாரம்பரியத்டே தமம்படுத்துேேற்காக UNESCOஉடன் கூட்டு 

தசர்ந்துள்ள இந்திய நிறுேனம் எது? 
அ. டாடா கன்ச ்டன்சி சா்வீசஸ் 

ஆ. இராய ் என்ஃெீ ்டு  

இ. ாிட யன்ஸ் இண்டஸ்ட்ாீஸ் 

ஈ. மஹிந்திரா மற்றும் மஹிந்திரா 

✓ ஐக்கிய நாடுகள் அயையின் கல்வி, அறிவியல் மற்றும் கலாச்சார அடமப்பும் (UNESCO) இந்தியாவின் முன்னணி 

தமாட்டார் டசக்கிள் நிறுைனமுைான இராயல் என்ஃபீல்டும் இடணந்து இமயமடலயில் போடங்கி இந்தியாவின் 

போட்டுணர முடியா கலாச்சார பாரம்பரியத்டே தமம்படுத்துேேற்கும் பாதுகாப்பேற்குமாக கூட்டிடணந்துள்ளன. 

கடந்ே 2003ஆம் ஆண்டில், போட்டுணர முடியா கலாச்சார பாரம்பரியத்டேப் பாதுகாப்பேற்கான UNESCOஇன் 

தீர்மானத்டே ஏற்றுக்பகாண்ட 178 நாடுகளுள் இந்தியாவும் ஒன்றாகும். 
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8. பிரேமர் நதரந்திர தமாடி, கீழ்க்காணும் எந்ே மாநிலத்தில், ‘தஹாமி பாபா புற்றுதநாய் மருத்துேமடன மற்றும் 

ஆராய்ச்சி டமயத்டே’த் திறந்து டேத்ோர்? 
அ. கு ராத் 

ஆ. ெஞ்சாெ்  

இ. மகாராஷ்டிரா 

ஈ. பதலுங்கானா 

✓ பஞ்சாபின் பமாகாலி மாேட்டத்தில், ‘தஹாமி பாபா புற்றுதநாய் மருத்துேமடன மற்றும் ஆராய்ச்சி டமயத்டே’ 

பிரேமர் நதரந்திர தமாடி திறந்து டேத்ோர். தஹாமி பாபா புற்றுதநாய் மருத்துேமடன மற்றும் ஆராய்ச்சி டமயம் 

அடனத்து ேடகயான புற்றுதநாய்களுக்கும் சிகிச்டசைளிக்கும் ேடகயில் அதிநவீன ேசதிகளுடன் நிறுேப்பட்டு 

உள்ளது. டாடா நிடனவு டமயத்ோல் `660 தகாடி பசலவில் இந்ே மருத்துேமடன கட்டப்பட்டுள்ளது. 

9. இந்தியாவின் முேல் உள்நாட்டு விமானந்ோங்கிக்கப்பலின் (IAC–1) பபயபரன்ன? 
அ. விக்ரம்  

ஆ. விக்ராந்த்  

இ. காிகா ன் 

ஈ. இராக ந்திரன் 

✓ இந்தியாவின் முேலாேது உள்நாட்டு விமானந்ோங்கிப் தபார்க்கப்பல் (IAC–1) பசப்டம்பர்.2ஆம் தேதியன்று பணியில் 

தசர்க்கப்பட்டோக இந்திய கடற்படட அறிவித்துள்ளது. கடற்படடயின் கூற்றுப்படி, இப்தபார்க்கப்பலுக்கு, ‘விக்ராந்த்’ 

என்று பபயர்சூட்டப்படும்; தமலும் இது, தேசத்தின் சுய உறுதிப்பாட்டின் சாேடனடயக் குறிக்கும். முேன்முேலில் 

கடந்ே 2013 ஆகஸ்டில் அறிவிக்கப்பட்ட இந்ேக் கப்பலின், கடல் தசாேடனகள் 2021 ஆகஸ்டில் போடங்கின. 

10. காசதநாடய ஒழிப்பேற்காக, எத்ேடன பழங்குடி மாேட்டங்கள், டமயப்படுத்ேப்பட்ட ேடலயீடுகளுக்காக 

(focused interventions) தேர்ந்பேடுக்கப்பட்டுள்ளன? 
அ. 25 

ஆ. 50 

இ. 75  

ஈ. 100 

✓ நடுேண் பழங்குடியினர் நலத்துடற அடமச்சகமும் நடுேண் சுகாோரம் மற்றும் குடும்பநல அடமச்சகத்தின் 

நடுேண் காசதநாய் பிரிவும் இடணந்து, காசதநாடய ஒழிப்பதில் முழு கேனம் பசலுத்தும் ேடலயீடுகளுக்காக, 75 

பழங்குடியின மாேட்டங்கடளத் பேரிவுபசய்துள்ளன. கடந்ே 6 மாேங்களாக பழங்குடியின மாேட்டங்களில் உள்ள 

68,000–க்கும் தமற்பட்ட கிராமங்களில் வீடுவீடாகச்பசன்று நடத்ேப்பட்ட காசதநாய் பரிதசாேடனக்குப் பிறகு இந்ே 

முடிவு எடுக்கப்பட்டுள்ளது. 

 

செய்தித்தாள் நடப்பு நிகழ்வுகள்  

1. ஜப்பான்-இந்தியா கடல்சார் இருேரப்பு பயிற்சி - ஜிபமக்ஸ் 2022 

ஜப்பான்-இந்தியா கடல்சார் பயிற்சி - ஜிபமக்ஸ் 2022-இன் 6ஆேது பயிற்சி பசப்டம்பர்.11ஆம் தேதி ேங்கக்கடலில் 

தமற்பகாள்ளப்பட்டது. இந்திய கடற்படட நடத்தும் இப்பயிற்சியில் ஜப்பானின் எஸ்கார்ட் புதளாடில்லா ஃதபார்-இன் 
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கமாண்டர் ரியர் அட்மிரல் ஹிராட்டா தடாஷியுக்கி ேடலடமயில் ஜப்பான் பாதுகாப்பு கப்பல்களும், இந்திய 

கடற்படடயின் கிழக்குப்பிராந்திய பகாடி அதிகாரி கமாண்டிங் ரியர் அட்மிரல் சஞ்சய் பல்லா ேடலடமயில் இந்திய 

கடற்படட கப்பல்களும் இந்ேப் பயிற்சியில் ஈடுபட்டன. 

இந்தியத்ேரப்பில் சகயாத்ரி, ரன்விஜய், தஜாதி ஆகிய உள்நாட்டிதலதய உருோக்கப்பட்ட கப்பல்கள் இடம்பபற்றன. 

கடதலார தராந்துக்கப்பல் சுகன்யா, நீர்மூழ்கிக்கப்பல்கள், எம்ஐஜி 29தக தபார் விமானம், மற்றும் பஹலிகாப்டர்கள் 

இந்ேப் பயிற்சியில் ஈடுபட்டன. ஜிபமக்ஸ்-22 கடலிலும், விசாகப்பட்டினம் துடறமுகத்திலும் இரண்டு கட்டங்களாக 

நடடபபறும். கடந்ே 2012ஆம் ஆண்டு ஜப்பானில் போடங்கப்பட்ட ஜிபமக்ஸ் பயிற்சியின் இந்ே அத்தியாயம் பத்து 

ஆண்டுகடள நிடறவு பசய்துள்ளது. 

 

2. அத்தியாேசிய மருந்துகளின் தேசிய பட்டியல்கடள டாக்டர் மன்சுக் மாண்டவியா பேளியிட்டார் 

அடனத்து மட்டங்களிலும் கட்டுப்படியான விடலயில் ேரமான மருந்துகள் கிடடப்படே உறுதிபசய்யும் ேடகயில், 

அத்தியாேசிய மருந்துகளின் தேசிய பட்டியல் முக்கிய பங்காற்றி ேருகிறது. இந்ேப் பட்டியலில் கூடுேலாக 34 

மருந்துகளுடன் 384 மருந்துகள் இடம்பபற்றுள்ளன. முந்டேய பட்டியலிலிருந்து 26 மருந்துகள் நீக்கப்பட்டுள்ளன. 

27 சிகிச்டசப்பிரிவுகளுக்பகன இந்ே மருந்துகள் ேடகப்படுத்ேப்பட்டுள்ளன. 

இப்பட்டியல் 1996ஆம் ஆண்டு முேன்முேலாக ேகுக்கப்பட்டது. அேன்பின்னர் 2003, 2011, 2015 ஆகிய ஆண்டுகளில் 

இேற்குமுன்பு மும்முடற திருத்ேப்பட்டது. 

 

3. ேரும் 15-இல் ‘காடல சிற்றுண்டித் திட்டம்’ போடக்கம்: முேல்ேர் மு க ஸ்டாலின் ேகேல் 

ேமிழ்நாட்டில் ேரும் 15-ஆம் தேதியன்று ‘காடல சிற்றுண்டித் திட்டம்’ போடங்கப்படவுள்ளோக முேல்ேர் மு க 

ஸ்டாலின் பேரிவித்துள்ளார். 

காடல உணவுத் திட்டம்: முன்னாள் முேல்ேர் அண்ணாவின் பிறந்ேநாள் பசப்டம்பர்.15-ஆம் தேதியன்று, அரசு 

போடக்கப்பள்ளிகளில் காடலச் சிற்றுண்டி ேழங்குகிற புதிய திட்டம் போடங்கப்படவுள்ளது. 
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