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1. 2022 – ஷாங்காய் ஒத்துழைப்பு அழைப்பு (SCO) உச்சிைாநாட்ழை நைத்தும் நாடு எது? 
அ. இந்தியா 

ஆ. கஜகஸ்தான்  

இ. வங்காளததசம் 

ஈ. உஸ்பெகிஸ்தான் 

✓ ஷாங்காய் ஒத்துழைப்பு அழைப்பின் (SCO) உச்சிைாநாடு உஸ்பெகிஸ்தானின் சைர்கண்டில் நழைபெற்று வருகிறது. 

ஈராண்டுகளுக்குப்பிறகு நநரடியாக நழைபெறும் முதல் SCO உச்சிைாநாடு இதுவாகும். இம்ைாநாட்டில் ரஷ்ய அதிெர் 

விளாடிமிர் புதின், சீன அதிெர் ஜி ஜின்பிங், இந்தியப் பிரதைர் நநரந்திர நைாடி உள்ளிட்நைார் ெங்நகற்கின்றனர். இக் 

கூட்ைம் பிராந்திய ொதுகாப்பு சவால்கள், வர்த்தகம் ைற்றும் எரிசக்தி விநிநயாகத்ழத நைம்ெடுத்துதல் 

நொன்றவற்ழறப்ெற்றி விவாதிப்ெழத தனது நநாக்கைாகக் பகாண்டுள்ளது. 

2. சமீெ பசய்திகளில் இைம்பெற்ற, ‘ஷூன்யா ெரப்புழர’ என்ெது எந்தச் பசயல்முழறழய நநாக்கைாகக் பகாண்ைது? 
அ. ெட்டாசுகளளத் தளடபசய்வதன்மூலம் வளிமாளசக் குளைெ்ெது 

ஆ. EVக்களளெ் ெயன்ெடுத்தி வளிமாளசக் குளைெ்ெது  

இ. மளைநீா் தசகாிெ்ளெ ஊக்குவிெ்ெது 

ஈ. காடு வளா்ெ்ளெ ஊக்குவிெ்ெது 

✓ ‘ஷூன்யா’ என்ெது வளிைாழசக் குழறப்ெதற்கான விழிப்புணர்வு ெரப்புழரயாகும்; இது மின்சாரத்தில் இயங்கும் 

வாகனங்கழள (EV) ெயணம் ைற்றும் விநிநயாகச் பசயல்முழறகளுக்கு ெயன்ெடுத்துவழத ஊக்குவிப்ெதாகும். 

இந்தியாவின் சுழிய ைாசுொட்ழை வலியுறுத்தி பதாைங்கப்ெட்ை, ‘ஷூன்யா’வின் ஓராண்டு நிழறழவ நிழனவுகூரும் 

வழகயில் NITI ஆநயாக் ஒரு கூட்ைத்ழத நைத்தியது. இந்த நிகழ்வின்நொது, நைம்ெட்ை நவதியியல் மின்கல (ACC) 

ஆற்றல் நசமிப்பு அறிக்ழக ெற்றிய நதசிய திட்ைம் பதாைங்கப்ெட்ைது. 

3. நடுவண் உயிரியல் பூங்கா ஆழணயத்தின் சமீெத்திய தரவரிழசயில், முதலிைம் பிடித்துள்ள இந்திய விலங்கியல் 

பூங்கா எது? 
அ. அைிஞா் அண்ணா உயிாியல் பூங்கா, பசன்ளன 

ஆ. ெத்மஜா நாயுடு இமயமளல விலங்கியல் பூங்கா, டாா்ஜிலிங்  

இ. சாமராதஜந்திரா விலங்கியல் பூங்கா, ளமசூரு 

ஈ. திருவனந்தெுரம் உயிாியல் பூங்கா 

✓ நைலாண்ழை & பசயல்திறன் அடிப்ெழையில் நடுவண் உயிரியல் பூங்கா ஆழணயம் பவளியிட்ை ெட்டியலின்ெடி, 

ைார்ஜிலிங்கில் அழைந்துள்ள ெத்ைஜா நாயுடு இையைழல விலங்கியல் பூங்காவிற்கு அதிகெட்சைாக 83 சதவீத 

ைதிப்பெண் வைங்கப்ெட்ைது. இையைழல கருங்கரடி, ெனிச்சிறுத்ழத, நகாரல் ைற்றும் இையைழல வழரயாடு தவிர, 

இம்மிருகக்காட்சிசாழலயின் முதன்ழை ஈர்ப்புகளில் சிவப்புப்ொண்ைாவும் ஒன்றாக உள்ளது. பசன்ழனயில் உள்ள 

அறிஞர் அண்ணா உயிரியல் பூங்கா இரண்ைாவது இைத்ழதயும், ழைசூருவில் உள்ள ஸ்ரீ சாைராநஜந்திரா உயிரியல் 

பூங்கா மூன்றாவது இைத்ழதயும் பெற்றுள்ளது. 

4. 2022 – FIFA 17 வயதுக்குட்ெட்ை பெண்கள் உலகக்நகாப்ழெப் நொட்டிகழள நைத்துகிற நாடு எது? 
அ. இலங்ளக  ஆ. ஐக்கிய அரெு அமீரகம் 

இ. இந்தியா   ஈ. வங்காளததசம் 
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✓ இந்தியாவில் ெதிநனழு வயதுக்குட்ெட்ைவர்களுக்கான பெண்கள் உலகக்நகாப்ழெ கால்ெந்துப் நொட்டிழய (2022) 

நைத்துவதற்கான ஒப்ெந்தத்தில் ழகபயழுத்திட்ைதற்கு பிரதைர் தழலழையிலான நடுவண் அழைச்சரழவ ஒப்புதல் 

அளித்துள்ளது. 17 வயதுக்குட்ெட்ைவர்களுக்கான ைகளிர் உலகக்நகாப்ழெ கால்ெந்து நொட்டி (2022) இந்தியாவில் 

அக்.11–30ஆம் நததி வழர நழைபெறவுள்ளது. இரண்டு ஆண்டுகளுக்கு ஒருமுழற நைத்தப்ெடும் இழளநயார்கள் 

ெங்நகற்கும் இப்நொட்டியின் ஏைாவது ெகுதி முதன்முழறயாக இந்தியாவில் நழைபெறவுள்ளது. 

✓ இந்தியா, இதற்கு முன்பு 2017ஆம் ஆண்டில், FIFA 17 வயதுக்குட்ெட்ை ஆண்கள் உலகக்நகாப்ழெழய நைத்தியது. 

நகாவா, நவி மும்ழெ ைற்றும் புவநனசுவரத்தில் நழைபெறும் இந்தப் நொட்டியில், 16 நாடுகழளச் நசர்ந்த அணிகள் 

ெங்நகற்கின்றன. 

5. 2022 – உலக நீர் ைாநாடு ைற்றும் கண்காட்சிழய நைத்தும் நாடு எது? 

அ. ஸ்பெயின் 

ஆ. பஜா்மனி 

இ. படன்மாா்க்  

ஈ. ஹங்தகாி 

✓ ென்னாட்டு நீர் சங்கைானது 2022 – உலக நீர் ைாநாடு ைற்றும் கண்காட்சிழய பைன்ைார்க்கின் நகாென்நேகனில் 

நைத்துகிறது. இந்தப் ென்னாட்டு கண்காட்சியில், ‘இந்தியாவில் நகர்ப்புற கழிவுநீர் சூைல்’ என்ற தழலப்பில் இந்தியப் 

பிரதிநிதிகள் ஒரு பவள்ழள அறிக்ழகழய பவளியிட்ைனர். அைல் புத்தாக்க இயக்கம் (AIM), NITI ஆநயாக், ஜல் சக்தி 

அழைச்சகம் ைற்றும் நதசிய தூய்ழை கங்ழக இயக்கம் (NMCG), பன்னாட்டு முகமையான பைன்ைார்க் புத்தாக்க 

ழையம் (ICDK) ைற்றும் கல்விச்சாழலயான ொம்நெ – இந்திய பதாழில்நுட்ெ நிறுவனம் (IIT–B) ஆகியழவ இந்த 

பவள்ழள அறிக்ழகழயத் தயாரித்தன. 

6. எந்த இந்திய ைாநிலம்/யூனியன் பிரநதசைானது பெண்களின் சமூக ைற்றும் பொருளாதார வளர்ச்சிக்கான கைன் 

திட்ைத்ழத, ‘ைகிளா நிதி’ என்ற பெயரில் அறிமுகப்ெடுத்தியுள்ளது? 
அ. உத்தர ெிரததசம் 

ஆ. இராஜஸ்தான்  

இ. தமை்கு வங்கம் 

ஈ. ஒடிஸா 

✓ இராஜஸ்தான் ைாநில முதலழைச்சர் அநசாக் பகலாட், பெண்களின் சமூக ைற்றும் பொருளாதார வளர்ச்சிக்கான கைன் 

திட்ைத்ழத, ‘ைகிளா நிதி’ என்ற பெயரில் பதாைங்கி ழவத்தார். பெண்கள் சைத்துவ நாழள முன்னிட்டு இந்தத் திட்ைம் 

பதாைங்கப்ெட்டுள்ளது. இந்தத் திட்ைத்தின்கீழ், புதிய பதாழில் பதாைங்குவதற்கும், பதாழிழல விரிவுெடுத்துவதற்கும் 

பெண்களுக்கு எளிதாக கைன் வைங்கப்ெடும். 2022–23 ைாநில ெட்பஜட்டில், இராஜஸ்தான் கிராைப்புற வாழ்வாதார 

நைம்ொட்டுக் கவுன்சில்மூலம், ‘ைகிளா நிதி’ அழைப்ெதாக அவ்வரசாங்கம் அறிவித்தது. 

7. கர்ப்ெப்ழெ வாய்ப்புற்றுநநாய்க்கு எதிராக இந்தியாவின் முதலாவது உள்நாட்டிநலநய உருவாக்கப்ெட்ை qHPVஐ 

அறிமுகப்ெடுத்திய ைருந்து நிறுவனம் எது? 
அ. Dr பரட்டி ஆய்வகம் 

ஆ. சீரம் இந்தியா நிறுவனம்  

இ. ெதயாகான் 

ஈ. ொரத் ெதயாபடக் 

✓ சீரம் இந்தியா நிறுவனத்துைன் இழணந்து உயிரித்பதாழில்நுட்ெத்துழற, கர்ப்ெப்ழெ வாய்ப்புற்றுநநாய்க்கு எதிராக 

இந்தியாவின் முதல் உள்நாட்டிநலநய உருவாக்கப்ெட்ை குவாட்ரிவலன்ட் ைனித ொப்பிநலாைா ழவரஸ் தடுப்பூசிழய 
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(qHPV) அறிமுகப்ெடுத்தவுள்ளது. உலக சுகாதார அழைப்பின் (WHO) கூற்றுப்ெடி, கர்ப்ெப்ழெ வாய்ப்புற்றுநநாய்க்கான 

உலகளாவிய ொதிப்புகளில் 1/5 ெங்ழக இந்தியா பகாண்டுள்ளது. ஒவ்நவார் ஆண்டும் 1.23 இலட்சம் ொதிப்புகளும் 

சுைார் 67,000 இறப்புகளும் இதன்மூலம் நிகழ்கிறது. 

8. ‘இராஷ்ட்ரிய நொஷன் ைா’ அனுசரிக்கப்ெடுகிற ைாதம் எது? 
அ. ஜூளல 

ஆ. ஆகஸ்ட் 

இ. பசெ்டம்ொ்  

ஈ. டிசம்ொ் 

✓ சத்தான உணழவ உட்பகாள்வதன் முக்கியத்துவம் குறித்த விழிப்புணர்ழவ ஏற்ெடுத்துவதற்காக ஒவ்நவார் 

ஆண்டும் பசப்.1 முதல் பசப்.7 வழர ‘நதசிய ஊட்ைச்சத்து வாரைாக’ இந்தியா கழைப்பிடிக்கிறது. பெண்கள் ைற்றும் 

குைந்ழதகள் நைம்ொட்டு அழைச்சகம் 5ஆவது ‘இராஷ்ட்ரிய நொஷன் ைா’ழவ நாடு முழுவதும் பசப்.1 முதல் 30 வழர 

பகாண்ைாடுகிறது. ‘ைகிளா ஔர் ஸ்வஸ்த்யா’ ைற்றும் ‘ெச்சா ஔர் ஷிக்ஷா’ ஆகிய கருப்பொருள்களில் முதன்ழை 

கவனம் பசலுத்தி, கிராைப் ெஞ்சாயத்துகள்மூலம் நொஷான் ெஞ்சாயத்துகளாக, ‘நொஷான் ைா’ பகாண்ைாடுவநத 

இந்த ஆண்டு (2020), ‘நொஷன் ைா’ நிகழ்ச்சியின் நநாக்கைாகும். 

9. “Indian Banking in Retrospect – 75 years of Independence” என்ற நூலின் ஆசிரியர் யார்? 
அ. K V காமத் 

ஆ. உா்ஜித் ெதடல் 

இ. அசுததாஷ் இராரவிகா்  

ஈ. அருந்ததி ெட்டாச்சாா்யா 

✓ இந்திய ரிசர்வ் வங்கியின் DEPRஇன் இயக்குநர் Dr அசுநதாஷ் இராரவிகர், “Indian Banking in Retrospect – 75 years 

of Independence” என்ற நூழல எழுதியுள்ளார். கைந்த 75 ஆண்டுகளில் இந்திய வங்கித்துழறயில் ஏற்ெட்டுள்ள 

முன்நனற்றங்கழள இந்நூல் ெட்டியலிடுகிறது. 1990–களின் பிற்ெகுதியில் ஏற்ெட்ை பதன்கிைக்காசிய பநருக்கடி, 

கைந்த 2008ஆம் ஆண்டின் உலகளாவிய சரிவு, 2013–14இன் பிற பநருக்கடிகள் ஆகியவற்றின்நொது வங்கித் 

துழற எவ்வாறு சிறந்த பநகிழ்திறழனக் காட்டியது என்ெழத இந்நூல் சிறப்புற விவரிக்கிறது. 

10. கல்வி வாரியங்களின் அழனத்து ைதிப்பீடு பதாைர்ொன தகவல்களுக்கான நதசிய ஒற்ழறச்சாளரமூலத்தின் 

பெயபரன்ன? 
அ. NIPUN 

ஆ. STARS 

இ. PARAKH  

ஈ. KALAM 

✓ PARAKH (Performance Assessment, Review and Analysis of Knowledge for Holistic Development) என்பது நதசிய 

கல்விக்பகாள்ழகயில் அறிவிக்கப்ெட்ை ஒன்றாகும். நதசிய கல்வி ஆராய்ச்சி ைற்றும் ெயிற்சிக் கைகம் (NCERT) ைற்றும் 

ைாநில கல்வி வாரியங்கள் இழணந்து ைாநில ைற்றும் நடுவண் வாரியங்களில் ஒநர சீரான தன்ழைழயக்பகாண்டு 

வருவதற்காக ஒரு ‘சிறந்த கட்ைழைப்ழெ’ உருவாக்குகின்றன. அழனத்து ைதிப்பீடு பதாைர்ொன தகவல்களுக்கும், 

‘PARAKH’ என்ற நதசிய ஒற்ழறச்சாளரம் மூலைாக விளங்கும். இது நதசிய சாதழன ஆய்வு (NAS) ைற்றும் ைாநில 

சாதழன ஆய்வு நொன்ற காலமுழற நசாதழனகழளயும் நைற்ொர்ழவயிடும். 
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செய்தித்தாள் நடப்பு நிகழ்வுகள்  

1. ‘தூய்ழைநய நசழவ’ இருவார இயக்கம் பதாைங்கியது 

ஊரக இந்தியாவில் முழுழையான தூய்ழைழய நநாக்கிய முழனவுகழள விழரவுப்ெடுத்துவதற்காக ‘தூய்ழைநய 

நசழவ’ என்ற இருவார இயக்கத்ழத ஜல்சக்தி அழைச்சகத்தின் குடிநீர் ைற்றும் துப்புரவுத்துழற பதாைங்கியுள்ளது. 

குவிந்துகிைக்கும் குப்ழெகழள அகற்றுவது, திைக்கழிவு நைலாண்ழைக்கான பசயல்ொடு ஆகியவற்றுக்கு இது 

ைாபெரும் சமூக திரட்சியான இயக்கைாகும். இதன் ஒருெகுதியாக (i) கிராைங்களில் திறந்தபவளியில் ைலம் கழிக்காத 

ைக்கள் இயக்கத்தில் சமூக திரட்சிழயயும் ெங்நகற்ழெயும் உறுதிபசய்தல், (ii) கிராைங்களில் முழுழையான 

துப்புரவுக்கு முக்கியத்துவைளித்தல், (iii) அழனவரின் ெணியாக தூய்ழை என்ற நகாட்ொட்ழை ைறுவலியுறுத்துதல், 

(iv) தூய்ழை இந்தியா நாழள (அக்.2) கிராை அளவில் பகாண்ைாடுதல் ஆகியவற்றுக்கு ஏற்ொடு பசய்யுைாறு ைாநில 

அரசுகள் நகட்டுக்பகாள்ளப்ெட்டுள்ளன. பசப்.15 அன்று பதாைங்கிய இந்த இயக்கம், அக்.2 அன்று நிழறவழையும். 

இந்த இயக்கத்தின்கீழ் கிராைப்புறங்களில் நைற்பகாள்ள நவண்டிய சில முக்கிய பசயல்கள்: 

• கழிவுப்பொருட்கள் நசகரிப்பு ைற்றும் பிரித்தலுக்கான கூைங்கள் / ழையங்கள் கட்டுதல். 

• நீர்நிழலகளுக்கு அருநகயுள்ள ெகுதிகளில் தூய்ழையாகப் ெராைரித்தல், அவற்ழறச்சுற்றி ைரக்கன்றுகள் 

நடுதல். 

• குப்ழெகழள நசகரிப்ெதற்கு அரசு இ-சந்ழதமூலம் மின்கலத்தால் இயக்கப்ெடுகின்ற மூன்று சக்கர 

வாகனங்கள் / மின்சார வாகனங்கள் வாங்குதல். 

• பநகிழிநொன்ற ைக்காத குப்ழெகழள வீடு வீைாக பசன்று நசகரித்தல். 

• ஒருமுழற ைட்டும் ெயன்ெடுத்தும் பநகிழிப்பொருட்களால் ஏற்ெடும் தீழைகள்குறித்து ைக்களிழைநய 

விழிப்புணர்ழவ ஏற்ெடுத்துதல். 

• குப்ழெகள் நொைாழைக்கான முைக்கம் எழுதுதல் / உறுதிபைாழி எடுத்தல். 

 

2. சிறந்த உயிரியல் பூங்காவாக ைார்ஜீலிங் உயிரியல் பூங்கா நதர்வு: வண்ைலூர் பூங்காவுக்கு 2ஆவது இைம் 

நைற்கு வங்க ைாநிலம், ைார்ஜீலிங் இையைழலப்ெகுதியில் அழைந்துள்ள ெத்ைஜா நாயுடு இைாலய உயிரியில் பூங்கா, 

நாட்டின் சிறந்த உயிரியல் பூங்காவாகத் நதர்வு பசய்யப்ெட்டுள்ளது. 

நாட்டில் 150க்கும் நைற்ெட்ை உயிரியல் பூங்காக்கள் உள்ளன. பூங்காக்களின் இயக்குநர்களுக்கான ைாநாடு ஒடிஸா 

ைாநிலம் புவநனசுவரத்தில் கைந்த பசப்.10 அன்று நழைபெற்றது. ைத்திய உயிரியல் பூங்காக்களுக்கான ஆழணயம் 

பூங்காக்களின் பசயல்ொடுகளின் அடிப்ெழையில் தரப்ெட்டியழல அம்ைாநாட்டில் பவளியிட்ைது. அந்தப்ெட்டியலில், 

நைற்கு வங்கத்தின் ைார்ஜீலிங் ெகுதியில் அழைந்துள்ள ெத்ைஜா நாயுடு இைாலய உயிரியல் பூங்கா முதலிைத்ழதப் 

பெற்றது. 

பசன்ழன வண்ைலூரில் உள்ள அண்ணா உயிரியல் பூங்கா 2ஆவது இைத்ழதயும், கர்நாைகத்தின் ழைசூருவில் 

அழைந்துள்ள ஸ்ரீ சாைாராநஜந்திரா உயிரியல் நதாட்ைம் 3ஆவது இைத்ழதயும் பெற்றன. பகால்காத்தாவில் அழைந்து 

உள்ள அலிப்பூர் உயிரியல் நதாட்ைம் ெட்டியலில் 4ஆவது இைத்தில் உள்ளது. 

சர்வநதச அங்கீகாரம்: நடுவண் உயிரியல் பூங்காவுக்கான ஆழணயம், உயிரியல் பூங்காக்களின் நிர்வாகம், 

பசயல்திறன் நொன்ற ெல்நவறு நிழலகளில் நைற்பகாண்ை ைதிப்பீட்டில் ைார்ஜீலிங் உயிரியல் பூங்கா 83 சதவீத 

ைதிப்பெண்கழளப் பெற்றிருந்தது. கைந்த 1958ஆம் ஆண்டு நிறுவப்ெட்ை ைார்ஜீலிங் உயிரியல் பூங்கா, கிைக்கு இைய 

ைழலயில் காணப்ெடும் ெனிச்சிறுத்ழத, சிவப்புப் ொண்ைா கரடி நொன்ற அழிவுநிழலழய எதிர்நநாக்கியுள்ள 

உயிரினங்கழளப் ொதுகாப்ெதற்கான திட்ைங்கழளச் பசயல்ெடுத்துவதில் சர்வநதச அங்கீகாரம் பெற்றுள்ளது என்ெது 

குறிப்பிைத்தக்கது. 
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