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1. ‘Poverty and Shared Prosperity – 2022’ என்ற தலைப்பிைான ஓர் அறிக்கைகை வெளியிட்ட நிறுெனம் எது? 
அ. உலக வங்கி  

ஆ. உலக ப ொருளொதொர மன்றம் 

இ.  ன்னொட்டு பெலொவணி நிதியம் 

ஈ. UNICEF 

✓ உலை ெங்கிைானது அண்கையில், “Poverty and Shared Prosperity 2022: Correcting Course” என்ற தகலப்பில் 

ஒரு புதிை அறிக்கைகை வெளியிட்டது. இந்த அறிக்கையின்படி, உணவு ைற்றும் ஆற்றல் சார்ந்தெற்றின் அதிைரித்த 

விகலைள் COVID–19க்குப் பிறைான விகைொன மீவெழுச்சிக்குத் தகடைாய் உள்ென; இது பல தசாப்தங்ைொை 

உலைொவிை ெறுகைவைாழிப்புக்கு மிைப்வபரிை பின்னகடொை உள்ெது. 

✓ தீவிை ெறுகை நிகலைானது துகண–சஹாைா ஆப்பிரிக்ை நாடுைளில் அதிைரித்து ெருகிறது. அந்நாடுைள் சுைார் 35 

சதவீதம் ெகை ெறுகை விகிதத்கதக் வைாண்டுள்ென. மைலும், தீவிை ெறுகையில் உள்ெ ைக்ைள்வதாகையுள் 60% 

மபகையும் அது வைாண்டுள்ெது. 

2. ைதம் ைாறிை ஒடுக்ைப்பட்மடாகை பட்டிைலினத்தில் (SC) மசர்ப்பதற்ைான நிகலகை ஆைாய்ெதற்ைாை அண்கையில் 

அகைக்ைப்பட்ட ஆகணைத்தின் தகலெர் ைார்? 
அ. நீதியரெொ் K G  ொலகிருஷ்ணன்  

ஆ. நீதியரெொ் H L தத்து 

இ. நீதியரெொ் அருண் குமொொ் மிஸ்ரொ 

ஈ. நீதியரெொ் T S தொக்கூொ் 

✓ ஹிந்து, வபௌத்தம் ைற்றும் சீக்கிைம் அல்லாத பிற ைதங்ைளுக்கு ைாறிை பட்டிைலினத்மதாருக்கு ‘SC’ என்ற அந்தஸ்து 

ெழங்குெதற்ைான சாத்திைக்கூறுைகெ பரிசீலிக்ை நடுெணைசு ஓர் ஆகணைத்கத அகைத்துள்ெது. இந்திைாவின் 

முன்னாள் தகலகை நீதிைைசர் K G பாலகிருஷ்ணன் தகலகையில் மூெர் ஆகணைம் அகைக்ைப்பட்டுள்ெது. 

இைண்டு ஆண்டுைளில் அறிக்கை தாக்ைல் வசய்யுைாறு இவ்ொகணைத்திடம் மைட்டுக்வைாள்ெப்பட்டுள்ெது. 

3. UNICEFஇன் சமீபத்திை அறிக்கையின்படி, கீழ்க்ைாணும் எந்தத் வதன்கிழக்கு ஆசிை நாட்டில் 1 மில்லிைனுக்கும் 

அதிைைான ைக்ைள் புலம்வபைர்ந்துள்ெனர்? 
அ. ஆ ்கொனிஸ்தொன் 

ஆ. மியொன்மொ்  

இ. இலங்கக 

ஈ. ெீனொ 

✓ ைடந்த ஆண்டு நிைழ்ந்த இைாணுெ சதிப்புைட்சிக்குப் பின்னர் மிைான்ைரில் இருந்து ஒரு மில்லிைனுக்கும் அதிைைான 

ைக்ைள் புலம்வபைர்ந்துள்ெதாை ஐக்கிை நாடுைள் அகெயின் சிறார் முைகை (UNICEF) தனது சமீபத்திை அறிக்கையில் 

அறிவித்துள்ெது. ைடந்த ஆண்டில் ஆங் சான் சூகியின் அைகச இைாணுெம் நீக்கிைதில் இருந்து மிைான்ைர் 

கிெர்ச்சியிமலதான் உள்ெது. புலம்வபைைமெண்டிை ைட்டாைத்தில் உள்ெெர்ைளில் பாதிக்கும் மைற்பட்டெர்ைள் அந்த 

நாட்டின் ெடமைற்கு சாமையிங் பிைாந்திைத்தில் இருப்பதாை அவ்ெறிக்கை மைலும் கூறுகிறது. 

4. ‘துளிர் நிறுெல்ைளுக்ைான ைடன் உத்தைொதத் திட்டத்துடன்’ வதாடர்புகடை நடுெண் அகைச்சைம் எது? 
அ. MSME அகமெ்ெகம்  ஆ. வணிகம் மற்றும் பதொழிற்துகற அகமெ்ெகம்  

இ. நிதியகமெ்ெகம்  ஈ. உள்துகற அகமெ்ெகம் 
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✓ ெணிைம் & வதாழிற்துகற அகைச்சைத்தின் கீழுள்ெ வதாழிற்துகற & உள்நாட்டு ெணிைத்கத மைம்படுத்துெதற்ைான 

துகற, துளிர் நிறுெல்ைளுக்ைான ைடன் உத்தைொதத் திட்டத்கத நிறுவுெது குறித்து அறிவித்துள்ெது. அட்டெகணப் 

–படுத்தப்பட்ட ெணிை ெங்கிைள், ெங்கிைல்லாத நிதி நிறுெனங்ைள் ைற்றும் SEBI பதிவுவசய்ைப்பட்ட ைாற்று முதலீட்டு 

நிதிைங்ைள் ஆகிைெற்றால் ெழங்ைப்படும் ைடன்ைளுக்கு ைடன் உத்தைொதங்ைகெ ெழங்குெகத இந்தத் திட்டம் 

தனது மநாக்ைைாைக் வைாண்டுள்ெது. 

5. முதன்முகறைாை, கீழ்க்ைாணும் எந்த ஆயுதப்பகடக்ைாை, ‘அதிைாரிைளுக்ைான ஆயுத அகைப்புக்கிகெ’க்கு ஒப்புதல் 

அளிக்ைப்பட்டுள்ெது? 

அ. இந்திய இரொணுவம் 

ஆ. இந்திய கடற் கட 

இ. இந்திய வொன் கட  

ஈ. இந்திய கடலலொரக் கொவல் கட 

✓ இந்திை ொன்பகடயின் ெைலாற்றுச் சிறப்புமிக்ை நடெடிக்கைைாை, ஆயுத அகைப்புைள் (WS) கிகெ என்ற புதிை 

கிகெகை உருொக்ை அைசு ஒப்புதலளித்துள்ெது. WS கிகெகை உருொக்கிைதன் மநாக்ைைானது, அகனத்து 

ஆயுத அகைப்பு நிபுணர்ைகெயும் ஒரு குகடயின்கீழ் ஒன்றிகணத்து, அகனத்து தகை ைற்றும் ொன்ெழி ஆயுத 

அகைப்புைளின் வசைல்பாடுைளுக்ைாை அர்ப்பணிக்ைப்பட்டுள்ெது. 

✓ தகையிலிருந்து தகை இலக்கைத்தாக்கும் ஏவுைகணைள், தகையிலிருந்து ொன் இலக்கைத்தாக்கும் ஏவுைகணைள், 

வதாகலதூைத்திலிருந்து இைக்ைப்படும் ஆளில்லா ொனூர்தி ைற்றும் இைட்கட விைானிைள், பகடயினர் பலர் 

பைணிக்கும் விைானம் ஆகிைெற்றில் ஆயுத அகைப்கப இைக்கும் வதாகுப்பு உள்ளிட்டெற்கறக் வைாண்டதாை இந்தக் 

கிகெ இருக்கும். இந்திை ொன்பகடயின் மபார்த்திறகன மைம்படுத்துெது வதாடர்பான நடெடிக்கைைளில் இந்தக் 

கிகெ தனது ைைத்தான பங்ைளிப்கப ெழங்கும். 

6. எந்த அகைச்சைத்தின் வபாதுத்துகற நிறுெனங்ைள் சமீபத்தில் மதசிை விகெைாட்டு மைம்பாட்டு நிதிைத்துடன் 

`215 மைாடி ைதிப்பிலான புரிந்துணர்வு ஒப்பந்தங்ைளில் கைவைழுத்திட்டன? 
அ. நிதியகமெ்ெகம் 

ஆ. எொிெக்தி அகமெ்ெகம்  

இ. நிலக்கொி அகமெ்ெகம் 

ஈ. எஃகு அகமெ்ெகம் 

✓ விகெைாட்டுத்துகறயின் மதசிை விகெைாட்டு மைம்பாட்டு நிதிைைானது நடுெண் எரிசக்தி அகைச்சைத்தின்கீழ் 

உள்ெ இைண்டு வபரிை வபாதுத்துகற நிறுெனங்ைொன NTPC ைற்றும் REC லிட் உடன் புரிந்துணர்வு ஒப்பந்தத்தில் 

கைவைழுத்திட்டது. NTPC, வில்வித்கதக்ைாை `115 மைாடி தருெதாை உறுதிைளித்தது; REC லிட் வபண்ைள் ஹாக்கி, 

குத்துச்சண்கட ைற்றும் தடைெப் மபாட்டிைளுக்ைாை 3 ஆண்டுைளுக்கு `100 மைாடி அளிப்பதாை உறுதிைளித்தது. 

7. 2022 – எம்மி விருதுைளில், ‘நாடைத்வதாடரில் சிறந்த நடிைர் ைற்றும் நடிகை’ பட்டத்கத வென்றெர் ைார்? 
அ. லீ ஜங்–லஜ மற்றும் பஜண்டயொ  

ஆ. வில் ஸ்மித் மற்றும் பஜண்டயொ 

இ.  ிரட் லகொல்ட்ஸ்கடன் மற்றும் பஜண்டயொ 

ஈ. வில் ஸ்மித் மற்றும் கில்லியன் ஆண்டொ்ென் 

✓ 2022 – எம்மி விருதுைள் ெழங்கும் விழாவானது சமீபத்தில் லாஸ் ஏஞ்சல்சில் நகடவபற்றது. நாடைத்வதாடரில் சிறந்த 

நடிைர் ைற்றும் நடிகைக்ைான விருகத ஸ்குவிட் மைம் என்ற வதாடருக்ைாை முகறமை நடிைர் லீ ஜங்–மஜவும், 

யுமபாரிைா என்ற வதாடருக்ைாை நடிகை வஜண்டைாவும் வென்றனர். 
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✓ பிறழுலை வைாரிை திகில்மிகுந்த ஸ்குவிட் மைம் வதாடகை இைக்கிை ஹ்ொங் மடாங்–ஹியூக் சிறந்த இைக்ைத்திற்ைான 

எம்மி விருகத வென்றார். ஆப்பிளின் வடட் லாஸ்ம ா நிைழ்ச்சிக்ைாை, ‘நகைச்சுகெத்வதாடரில் சிறந்த நடிைருக்ைான 

விருகத’ மஜசன் சுமடகிஸ் வபற்றார். 

8. இந்திைாவின் தகலகைத்துவ முன்வனடுப்பான, ‘LEADS உச்சிைாநாட்கட’ ஏற்பாடு வசய்கிற வதாழிற்சங்ைம் எது? 
அ. NASSCOM 

ஆ. FICCI  

இ. CII  

ஈ. ASSOCHAM 

✓ FICCI ஆனது இந்திைாவின் தகலகைத்துெ முகனொன, ‘LEADS (Leadership, Excellence, Adaptability, Diversity, 

Sustainability) உச்சிைாநாட்கட புது தில்லியில் ஏற்பாடு வசய்கிறது. இதில் சுைார் 50 நாடுைளிலிருந்து 250–க்கும் 

மைற்பட்மடார் பங்மைற்பார்ைள். 3ஆெது பதிப்பான இதில் 36 உலைொவிை சிந்தகனத்தகலெர்ைளின் விொதங்ைள் 

அடங்கும்; இதில் அகனெருக்கும் உணவு; புதுகை; இைக்ைம் உட்பட 11 ைருப்வபாருள்ைளில் ைருத்துைள் பரிைாறப்படும்; 

இந்திை நடுெண் அகைச்சர்ைள் ைற்றும் வஜர்ைனி ைற்றும் நியூசிலாந்தில் இருந்து ெரும் அெர்ைளுக்கு இகணைான 

பிைதிநிதிைள் பல்மெறு ைருப்வபாருள்ைளின்கீழ் நகடவபறும் அைர்வுைளில் உகைைாற்றுொர்ைள். 

9. ‘The Green Fins Hub’ என்ற முதலாெது உலைொவிை ைடல்சார் சுற்றுலாத்துகற தெத்துடன் வதாடர்புகடை 

நிறுெனம் எது? 
அ. WEF 

ஆ. UNEP  

இ. IMF 

ஈ. UNICEF 

✓ ‘தி கிரீன் ஃபின்ஸ் ஹப்’ என்பது முதலாெது உலைொவிை ைடல்சார் சுற்றுலாத்துகற தெைாகும். ஐநா சுற்றுச்சூழல் 

திட்டத்துடன் (UNEP) இகணந்து ‘The Reef–World’ அறக்ைட்டகெ இந்தக் ைருவிகை உருொக்கியுள்ெது. ைடல்சார் 

பாதுைாப்புச் சுற்றுலாத்துகறயில் நிகலத்தன்கை சொல்ைகெச் சைாளிக்ை இந்தக் ைருவி உதவுகிறது. சுற்றுலா 

ஏற்பாட்டாெர்ைள் தங்ைள் அன்றாட நகடமுகறைளில் எளிை ைாற்றங்ைகெச்வசய்ைவும், அெர்ைளின் ெருடாந்திை 

ெெர்ச்சிைகெக் ைண்ைாணிக்ைவும், அெர்ைளின் சமூைங்ைள் ைற்றும் ொடிக்கைைாெர்ைளுடன் வதாடர்புவைாள்ெவும் 

இது உதவுகிறது. 

10. ‘ANGAN – 2022’ என்ற ைாநாட்கட ஏற்பாடு வசய்த நிறுெனம் எது? 
அ. இந்திய ொிெொ்வ் வங்கி 

ஆ. எொிெக்தித் திறன்  ணியகம்  

இ. NITI ஆலயொக் 

ஈ. நடுவண் மகறமுக வொிகள் வொொியம் 

✓ குகறந்த வசலவில் புதிை பசுகை குடியிருப்புைள்மூலம் இைற்கைகை விரிவுபடுத்துதல் என்ற வபாருளுகடை 

அங்ைன் – 2022 என்னும் மூன்று நாள் சர்ெமதச ைாநாடு 2022 வசப்.14 அன்று வதாடங்கிைது. “ைட்டடங்ைகெக் 

ைரிைமில ொயு வெளிமைற்றமில்லாைல் ைாற்றுெது” என்று தகலப்பில் இம்ைாநாடு நகடவபற்றது. இந்திைா – சுவிஸ் 

ைட்டுைான எரிசக்தித்திறன் திட்டத்தின்கீழ், ெெர்ச்சி & ஒத்துகழப்புக்ைான சுவிஸ் முைகையுடன் ஒருங்கிகணந்து 

எரிசக்தி அகைச்சைத்தின் எரிசக்தித் திறன் பணிைைம் அங்ைன் 2.0 ைாநாட்டிற்கு ஏற்பாடு வசய்தது. ைரிைமில ொயு 

வெளிமைற்றத்கதக் குகறத்தல், ைட்டடங்ைளில் எரிசக்தித் திறன் ஆகிை தகலப்புைளில் விொதங்ைள் நடந்மதறின. 
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1. உலகில் ஆற்றல்ொய்ந்த ஏவுைலைாை தைாைாகும், ‘GSLV Mk-III’ 

உலகின் அதிை திறன், ஆற்றல்ொய்ந்த ஏவுைலைாை ‘GSLV Mk-III’ தைாைாகி ெருகிறது. விண்வெளி ஆைாய்ச்சியில் 

உலைெவில் இந்திைா 2ஆெது இடம் ெகித்து ெருகிறது. 

ஆண்டுமதாறும் விண்வெளி ொைத்கத அக்.4 முதல் 10-ஆம் மததி ெகை வைாண்டாட மெண்டுவைன ஐநா சகபயில் 

ைடந்த 1999ஆம் ஆண்டு தீர்ைானம் நிகறமெற்றப்பட்டது. அதன்படி, 2000ஆம் ஆண்டு முதல் உலை விண்வெளி 

ொைம் வைாண்டாடப்பட்டு ெருகிறது. உலகில் 100 நாடுைளில் உலை விண்வெளி ொைம் வைாண்டாடப்படுகிறது. 
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