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1. தற்ப ோது செயல் ோட்டில் உள்ள PSLV ஏவுகல அமைப்பிற்கு ைோற்றோக ISROஆல் முன்சைோழியப் ட்டுள்ள NGLV 

ஏவுகல அமைப்பில், ‘N’ என்பது எமதக் குறிக்கிறது? 
அ. New 

ஆ. Next  

இ. Novel 

ஈ. Node 

✓ NGLV (Next–Gen Launch Vehicle) என்பது தற்ப ோது செயல் ோட்டில் உள்ள PSLV (Polar Satellite Launch Vehicle) 

ஏவுகல அமைப்பிற்கு ைோற்றோக எதிர்கோலத்தில் வரவுள்ள ஏவுகல அமைப் ோகும். NGLV என் து முந்நிமலசகோண்ட 

மிககனச்சுமைமயத் தோங்கக்கூடிய மீண்டும்  யன் டுத்தக்கூடிய ஒரு ஏவுகலைோகும். இது, 10,000 கிகிரோம் வமர 

புவிநிமல இமடப் ோமதக்கும் (GTO) 20,000 கிகிரோம் வமர தோழ் புவி சுற்றுப் ோமதக்குக்கும் (LEO) சகோண்டு 

செல்லும் திறன்சகோண்டதோகும். இது அமர–கிமரபயோசெனிக் உந்துவிமெமயக் சகோண்டு இயங்கும். 

2. ‘The most incredible world cup stories – Anecdotes from Football World Cup, From Uruguay in 1930 to today’ 

என்ற நூலின் ஆசிரியர் யோர்? 
அ. லூசியான ா வொ் ிக்னக  

ஆ. இராபா்ட் வெெ ்னடாெ்ஸ்கி 

இ. டியானகா மரனடா ா 

ஈ. கிறிஸ்டியான ா வரா ாெ்னடா 

✓ ‘The most incredible world cup stories – Anecdotes from Football World Cup, From Uruguay in 1930 to today’ என் து 

அர்சென்டினோமவச் பெர்ந்த லூசியோபனோ சவர்னிக்பக என் வர் எழுதிய நூலாகும். ‘நிபயோகி புக்ஸ்’ என்ற 

நிறுவனத்தோல் இந்நூல் சவளியிடப் ட்டது. கோல் ந்தோட்டத்தின் பவடிக்மகயோன, ஈர்ப்புமிக்க ைற்றும் ெர்ச்மெக்குரிய 

நிகழ்வுகமள இந்நூல் உள்ளடக்கியுள்ளது. FIFA உலகக்பகோப்ம யின் 22ஆம்  திப் ோனது, இந்த ஆண்டு (2022) 

கத்தோரோல் நடத்தப் டவுள்ளது. 

3. ‘ ோரத் கிருஷி செயற்மகக்பகோள் திட்டத்தின்’கீழ், இந்தியோவின் முழு பவளோண்  குதிமயயும் உள்ளடக்குவதற்கு 

குமறந்த ட்ெம் எத்தமன செயற்மகக்பகோள்கள் பதமவப் டும்? 
அ. 2  

ஆ. 3 

இ. 4 

ஈ. 5 

✓ ‘ ோரத் கிருஷி செயற்மகக்பகோள் திட்டம்’ என் து பவளோண் துமறயில் ISRO மேற்க ாள்ளும் ஓர் அர்ப் ணிப்பு 

மிகுந்த திட்டைோகும். இது பவளோண்மை சதோடர் ோன நடவடிக்மககள், பூச்சிக்சகோல்லிகள், நீர்ப் ோெனம்,  யிர் தரவு, 

வறட்சி புள்ளிவிவரங்கள் ப ோன்றவற்மற உள்ளடக்கும். நோட்டின் முழு பவளோண்  குதிமயயும் உள்ளடக்குவதற்கு 

குமறந்த ட்ெம் இரண்டு செயற்மகக்பகோளோவது பதமவப் டும். 

4. உலக வனவுயிரி நிதியத்தோல் சவளியிடப் ட்ட, ‘Living Planet’ என்ற அறிக்மகயின் டி, கடந்த 50 ஆண்டுகளில் 

கண்கோணிப்பின் கீழிருந்த வனவுயிரிகளின் எண்ணிக்மகயில் ஏற் ட்ட ெரிவு ெதவீதம் என்ன? 
அ. 34%  ஆ. 46% 

இ. 69%   ஈ. 72% 
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✓ WWF சவளியிட்ட, ‘Living Planet’ என்ற அறிக்மகயின் டி, 1970 – 2018–க்கு இமடயில் கடந்த ஐம் து ஆண்டுகளில் 

கண்கோணிப்பின் கீழிருந்த வனவுயிரிகளின் எண்ணிக்மக ( ோலூட்டிகள், இருவோழ்விகள், மீன், ஊர்வன உட் ட) 

69% குமறந்துள்ளது. இத்தமகய வீழ்ச்சிக்கோன கோரணம் கடுமையோன ைற்றும் அழிவுகரைோன கோலநிமல ைோற்றம், 

ைோசு ோடு, நிலம் ைற்றும் வோழ்விட சீரழிவு, பநோய்கள், ஆக்கிரமிப்பு இனங்கள் ைற்றும்  ல எனக் குறிப்பிடப் ட்டுள்ளது. 

5.  ன்னோட்டு குற்றவியல் கோவலமைப்பின் (INTERPOL) ச ோதுச்ெம  நமடச ற்ற நகரம் எது? 

அ. பாாிஸ் 

ஆ. திருவெெ்னெெி 

இ. திெ்ெி  

ஈ. சிங்கப்பூா் 

✓  ன்னோட்டு குற்றவியல் கோவலமைப்பு (INTERPOL) என் து பிரோன்ஸின் லிபயோமனத் தமலமையிடைோகக்சகோண்ட 

ஒரு  ன்னோட்டு அமைப் ோகும். இது 1923ஆம் ஆண்டு நிறுவப் ட்டது. இதுப ோன்ற ைோநோட்மட இந்தியோ நடத்துவது 

1997ஆம் ஆண்டிற்குப்பின் இது 2ஆம் முமறயோகும். INTERPOLஇன் ச ோதுச்ெம யோனது 4 ஆண்டு  தவிக்கோலம் 

சகோண்ட ஒரு தமலவரின் கீழ் உள்ளது. அதன் தற்ப ோமதய தமலவரோக ஐக்கிய அரபு அமீரகத்தின் அகைது நசீர் 

அல்–மரசி உள்ளோர். 

6. 2022ஆம் ஆண்டில் வந்த, ‘ ன்னோட்டு கோதுபகளோபதோர் வோரத்திற்கோன’ கருப்ச ோருள் என்ன? 
அ. Leaving No One Behind 

ஆ. Building Inclusive Communities for All  

இ. Sustainability and Inclusivity 

ஈ. Accessible Technologies 

✓ செப்டம் ர் ோதத்தில் வரும் கமடசி ஞோயிற்றுக்கிழமை சதோடங்கி அம்ைோதம் முடிவமடயும் முழு வோரமும் ஒவ்பவோர் 

ஆண்டும்  ன்னோட்டு கோது பகளோபதோர் வோரைோக அனுெரிக்கப் டுகிறது. 2022இல், செப்டம் ர்.19 முதல் செப்டம் ர்.25 

வமர  ன்னோட்டு கோது பகளோபதோர் வோரம் அனுெரிக்கப் ட்டது. “Building Inclusive Communities for All” என் து நடப்பு 

2022இல் வரும்  ன்னோட்டு கோது பகளோபதோர் வோரத்திற்கோன கருப்ச ோருளோகும். இந்த அனுெரிப்பு என் து உலக 

கோதுபகளோபதோர் கூட்டமைப்பின் ஒரு முமனவோகும்; இது முதன்முதலில் கடந்த 1958இல் பரோமில் சதோடங்கப் ட்டது. 

7. ஆசிய  சிபிக் கருத்துக்களத்தின் நிர்வோகக்குழுவின் உறுப்பினரோக இந்தியோவிலிருந்து பதர்ந்சதடுக்கப் ட்டவர் 

யோர்? 
அ. ெீதியரசா் இரஞ்ச ் னகானகாய் 

ஆ. ெீதியரசா் சதாசிெ ் 

இ. ெீதியரசா் அருண் குமாா் மிஸ்ரா  

ஈ. ெீதியரசா் N V இரமணா 

✓ பதசிய ைனித உரிமைகள் ஆமணயத்தின் (NHRC) தமலவரும், ஓய்வுச ற்ற நீதியரெருைோன அருண் குைோர் மிஸ்ரோ, 

ஆசிய  சிபிக் கருத்துக்களத்தின் நிர்வோகக்குழுவின் உறுப்பினரோகத் பதர்ந்சதடுக்கப் ட்டுள்ளோர். அவர் பதசிய ைனித 

உரிமைகள் நிறுவனங்களின் உலகளோவிய கூட்டணியின் (GANHRI)  ணியகத்தின் உறுப்பினரோகவும் பதர்ந்சதடு 

–க்கப் ட்டுள்ளோர். GANHRI என் து உலகின் மிகப்ச ரிய ைனித உரிமை வமலயமைப்புகளுள் ஒன்றோகும். 
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8. உலகின் முதல் சிவிங்கிப்புலி ைறுவோழ்வு திட்டத்மதத் சதோடங்கியுள்ள நோடு எது? 
அ. ெங்காளனதசம் 

ஆ. இெ்தியா  

இ. ஜப்பா ் 

ஈ. ஹங்னகாி 

✓ ‘மீண்டும் சிவிங்கிப்புலி’ திட்டத்தின்கீழ் நமீபியோவில் இருந்து எட்டுச்சிறுத்மதகள் சகோண்டுவரப் ட்டு இந்தியோவில் 

அறிமுகப் டுத்தப் ட்டுள்ளன. இரு சவவ்பவறு கண்டங்களுக்கு இமடபய ஒரு ைோமிெ உண்ணிமய இடைோற்றம் 

செய்யும் உலகின் முதல் ைறுவோழ்வுத் திட்டைோகும் இது. சிவிங்கிப்புலி மித்ரோஸ் ைற்றும் சிவிங்கிப்புலிகள் புனர்வோழ்வு 

பைலோண்மை குழுவின் டி, எட்டுச்சிறுத்மதகளில் ஐந்து ச ண்ணும் மூன்று ஆணும் ஆகும். 

9. ‘இந்தியோவின் முதல் ஸ்வச் சுெல் பிரபதெம்’ என அறிவிக்கப் ட்டுள்ள ைோநிலம்/யூனியன் பிரபதெம் எது? 
அ. னகரளா 

ஆ. ஹிமாச்செ பிரனதசம் 

இ. அஸ்ஸாம் 

ஈ. அெ்தமா ் மற்றும் ெிக்னகாபாா்  

✓ நடுவண் ெல் ெக்தி அமைச்ெர் கபெந்திர சிங் செகோவத் அந்தைோன் ைற்றும் நிக்பகோ ோர் தீவுகமள இந்தியோவின் 

முதல் ஸ்வச் சுெல் பிரபதெைோக அறிவித்தோர். இந்தியோவின் முதல் “தூய ைற்றும் சுெல் பிரபதெம்” என் தற்கோன 

ெோன்றிதமழ துமணநிமல ஆளுநர் அட்மிரல் DK பெோஷியிடம் நடுவண் ஜல் சக்தி அமைச்ெர் வழங்கினோர். 

அந்தைோன் ைற்றும் நிக்பகோ ோர் தீவுகள் யூனியன் பிரபதெத்தின் அமனத்து கிரோைங்களும் ஹர் கர் ெல் ைற்றும் ODF 

(திறந்தசவளி ைலங்கழித்தலற்ற) பிளஸ் எனச் ெோன்று ச ற்றுள்ளன. 

10. 2022 –  ன்னோட்டு அமைதி நோளுக்கோனக் கருப்ச ோருள் என்ன? 
அ. End racism; Build peace  

ஆ. Anti–casteism for peace 

இ. Equality and Inclusivity 

ஈ. Humans for Peace 

✓ ‘ ன்னோட்டு அமைதி நோளோனது’ செப்.21 அன்று உலகம் முழுவதும் அனுெரிக்கப் டுகிறது. ஐக்கிய நோடுகளின் ச ோதுச் 

ெம யோனது இந்த நோள் முழுவதும் 24 ைணி பநரமும் அகிம்மெ ைற்றும் ப ோர்நிறுத்தத்மத கமடப்பிடிக்கிறது. “End 

racism; Build peace – இனசவறிக்கு முற்றுப்புள்ளி; அமைதிமயக் கட்டிசயழுப்புங்கள்” என் து 2022ஆம் ஆண்டில் 

வந்த  ன்னோட்டு அமைதி நோளுக்கோனக் கருப்ச ோருளோகும். இனசவறி ைற்றும் இனப் ோகு ோடு இல்லோத உலகத்மத 

உருவோக்கும் பநோக்கத்திற்கோக இந்த நோள் கமடப்பிடிக்கப் டுகிறது. 
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செய்தித்தாள் ந ப்பு நிகழ்வுகள்  

1. ஆசிய ைகளிர் டி20 ெோம்பியன் இந்தியோ: 7ஆவது முமறயோக  ட்டம் சவன்றது 

ஆசிய ைகளிர் டி20 கிரிக்சகட் ப ோட்டியின் இந்தியோ 7ஆவது முமறயோக ெோம்பியன்  ட்டத்மதக் மகப் ற்றியது. 

வங்கபதெத்தின் மெசலட் நகரத்தில் ஆசிய ைகளிர் டி20 பகோப்ம  ப ோட்டிகள் நமடச ற்றன. இதன் இறுதிப்ப ோட்டி 

இந்தியோ-இலங்மக அணிகள் இமடபய நமடச ற்றது. 

ஆட்ட, சதோடர் நோயகி: 

பரணுகோ சிங் ஆட்ட நோயகியோகவும், தீப்தி ெர்ைோ சதோடர் நோயகியோகவும் பதர்வு செய்யப் ட்டனர். 

7ஆவது முமறயோக ெோம்பியன்: இதுவமர எட்டு முமற நமடச ற்ற ஆசிய டி20 பகோப்ம  ப ோட்டிகளில் இந்தியோ 

7ஆவது முமறயோக ெோம்பியன்  ட்டத்மத சவன்றுள்ளது. 

 

2. ெர்வபதெ  ட்டினி குறியீட்டில் இந்தியோவுக்கு 107ஆவது இடம் 

ெர்வபதெ  ட்டினி குறியீடு அறிக்மக சவளியிடப் ட்டுள்ளது. ெர்வபதெ, பிரோந்திய, பதசிய அளவில்  சியோல் வோடும் 

ைக்களின் நிமலகுறித்து கண்டறிவதற்கு இந்த அறிக்மக ச ரிதும் உதவுகிறது. தரவுகள் திரட்டப் ட்ட 121 

நோடுகளுக்கோன அறிக்மக சவளியிடப் ட்டுள்ளது. அதில் இந்தியோ 107ஆவது இடத்தில் உள்ளது. கடந்த 2020இல் 

இந்தியோ 94ஆவது இடத்தில் இருந்தது. 

 சி விவகோரத்தில் இந்தியோ, ‘தீவிர அ ோயம்’சகோண்ட நோடோக வமகப் டுத்தப் ட்டுள்ளது. சதற்கோசியோவில் 

ஆப்கோனிஸ்தோன் தவிர ைற்ற அமனத்து நோடுகளும் இந்தியோமவவிட சிறப் ோகச் செயல் ட்டுள்ளதோக அறிக்மகயில் 

குறிப்பிடப் ட்டுள்ளது. முக்கியைோக, உயரத்துக்குத் தகுந்த எமட இலோத குழந்மதகள் உலகளவில் இந்தியோவில்தோன் 

அதிகம் உள்ளதோக அறிக்மக குறிப்பிட்டுள்ளது. அறிக்மகயின் முக்கிய விவரங்கள்: 

 ட்டியலில் முதல் 3 நோடுகள் 

ச லோரஸ் 

ப ோஸ்னியோ 

சிலி 

இந்திய அண்மட நோடுகளின் நிமல 

இலங்மக - 64 

மியோன்ைர் - 71 

பந ோளம் - 81 

வங்கபதெம் - 84 

 ோகிஸ்தோன் - 99 

ஆப்கோனிஸ்தோன் – 109

இந்தியோவின் நிமல 

2022 - 107 (121 நோடுகள்) 

2021 - 101 (116 நோடுகள்) 

2020 - 94 (107 நோடுகள்) 
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3. உலக துப் ோக்கி சுடுதல்: தங்கம் சவன்று ருத்ரோங்ஷ் ெோதமன 

உலக துப் ோக்கி சுடுதல் ெோம்பியன்ஷிப்பில் ஆடவருக்கோன 10 மீட்டர் ஏர் மரபிள் பிரிவில் இந்தியோவின் ருத்ரோங்ஷ் 

 ோட்டீல் தங்கப் தக்கம் சவன்றோர். அந்தப் பிரிவின் இறுதிச்சுற்றில் ருத்ரோங்ஷ் 17-13 என்ற புள்ளிகள் கணக்கில் 

இத்தோலியின் படனிபலோ சடனிஸ் செோலோப ோமவ வீழ்த்தி முதலிடம் பிடித்தோர். இது அவரின் முதல் உலக 

ெோம்பியன்ஷிப் ப ோட்டி என் து குறிப்பிடத்தக்கது. இப்ப ோட்டியில் தங்கம் சவன்று ெோதமன  மடத்த 2ஆவது இந்திய 

வீரர் என்ற ச ருமைமய ருத்ரோங்ஷ் ச ற்றுள்ளோர். முன்னதோக இபத பிரிவில் அபினவ் பிந்த்ரோ 2006ஆம் ஆண்டு 

குபரோஷியோவில் நமடச ற்ற ப ோட்டியில் தங்கத்மத தனதோக்கியிருந்தோர். 
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