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1. 2022ஆம் ஆண்டுக்கான உலக பட்டினிக் குறியீட்டில் குறைந்த மதிப்பபண் பபற்றுள்ள நாடு எது? 
அ. குவைத் 

ஆ. ப ோஸ்னியோ 

இ. ஏமன்  

ஈ. ஆ ்கோனிஸ்தோன் 

✓ உலக பட்டினிக் குறியீட்டு மதிப்பபண்கள் ஊட்டச்சத்துக்குறைபாடு, குழந்றதகளிறடயே காணப்படும் வளர்ச்சி 

குன்றிே நிறல, குழந்றதகளிறடயே காணப்படும் இறளத்தல் யநாய் மற்றும் குழந்றத இைப்பு முதலான நான்கு 

குறிகாட்டிகறள அடிப்பறடோகக் பகாண்டுள்ளது. சீனாவும் குறவத்தும் ஆசிே நாடுகள் பட்டிேலில் முதலிடத்றதப் 

பிடித்துள்ளன. பதற்காசிேப் பிராந்திேம் உலகியலயே அதிக பட்டினி நிறல, அதிக குழந்றதகளிறடயே காணப்படும் 

வளர்ச்சி குன்றிே விகிதம் மற்றும் இறளத்தல் யநாய் விகிதம் ஆகிேவற்றைக் பகாண்டுள்ளது. ஐந்துக்கும் 

குறைவான மதிப்பபண்களுடன் 17 நாடுகள் கூட்டாக 1 மற்றும் 17–க்கு இறடயில் தரவரிறசப்படுத்தப்பட்டுள்ளன. 

2022 – உலக பட்டினிக் குறியீட்டில் ஏமன் நாடு கறடசி இடத்தில் உள்ளது. 

2. ISROஇன் NGLVஇல் உள்ள NG என்பது எறதக் குறிக்கிைது? 
அ. Next Generation  

ஆ. Nexus Gamma 

இ. Necessary Guidelines 

ஈ. New Generation 

✓ ISRO (இந்திே விண்பவளி ஆய்வு றமேம்) கடந்த 1980ஆம் ஆண்டுகளில் உருவாக்கிே முறனே துறணக்யகாள் 

ஏவுகலத்திற்கு (Polar Satellite Launching Vehicle – PSLV) மாற்ைாக Next Generation Launching Vehicle (NGLV) என்று 

ப ொருள் வரும் அடுத்த தறலமுறை ஏவுகலத்றத தற்யபாது உருவாக்கி வருகிைது. 

3. 2022 அக்யடாபரில் ISROஇன் (இந்திே விண்பவளி ஆய்வு மையம்) தறலவராக உள்ளவர் ோர்? 
அ. R N சு ்ரமணியம் 

ஆ. G மகோலக்்ஷமி 

இ. S ப ோமநோத்  

ஈ. S  ந்திரோ இரோஜப கோ் 

✓ ISRO தறலவர் ஸ்ரீதர பணிக்கர் யசாமநாத், வலிேமறலயில் அறமந்துள்ள திரவ முற்பசலுத்த அறமப்பு றமேத்தில் 

(LPSC) ‘2022 – பபாறிோளர்கள் மாநாடு’ நிகழ்றவபோட்டி நடந்த பசய்திோளர் சந்திப்பின்யபாது, புதிே NGLVஇன் 

அறிமுகம் குறித்த அறிவிப்றப பவளியிட்டார். NGLV ஆனது, புவிநிறல இறடப்பாறதக்கு பத்து டன் எறட வறர 

பகாண்டுபசல்லும் கனரக–ஏவுகலமாக இருக்கும். NGLV அறர–கிறரயோபெனிக் பதாழில்நுட்பத்றதப் பேன்படுத் 

–துகிைது; இந்தத் பதாழில்நுட்பம் திைறமோனதும் பசலவு குறைந்ததாகவும் விளங்குகிைது. 

4. இந்திே அரசால் SCG திட்டத்றத நிறுவ யதர்வு பசய்ேப்பட்டுள்ள மாநிலம் எது? 
அ.  ீகோோ் 

ஆ.  த்தீஸ்கோ்  

இ. இரோஜஸ்தோன் 

ஈ. உத்தர  ிரபத ம் 
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✓ இந்திே நிலக்கரி நிறுவனமானது BHEL, IOCL மற்றும் GAIL (இந்திோ) நிறுவனம் ஆகிேவற்றுடன் புரிந்துணர்வு 

ஒப்பந்தங்களில் றகபேழுத்திட்டறதத் பதாடர்ந்து தமிழ்நாடு, யமற்கு வங்கம், ஒடிஸா, சத்தீசுகர் மற்றும் மகாராஷ்டிரா 

ஆகிே மாநிலங்களில் திட்டமிப்பட்ட யமற்பரப்பு நிலக்கரி வாயுவாக்க திட்டங்கறள (SCG) நிறுவ இந்திே அரசாங்கம் 

திட்டமிட்டுள்ளது. திட்டமிப்பட்ட SCG திட்டங்கள், `35,000 யகாடி பமாத்த மதிப்பீட்டில் நிறுவப்படவுள்ளன. 

5. ஐநா பல பரிமாண வறுறமக்குறியீட்டின்படி, உலகளவில் அதிக ஏறழ மக்கறளக்பகாண்ட நாடு எது? 

அ. கோங்பகோ 

ஆ. வநஜீோியோ 

இ. இந்தியோ  

ஈ. இந்பதோபன ியோ 

✓ ஐக்கிே நாடுகளின் வளர்ச்சித்திட்டம் (UNDP) மற்றும் OPHI ஆகிேவற்ைால் பவளியிடப்பட்ட பல பரிமாண வறுறமக் 

குறியீட்டு அறிக்றகயின்படி, 2005–06 மற்றும் 2019–21–க்கு இறடயில் இந்திோவில் ஏறழகளின் எண்ணிக்றக 

சுமார் 415 மில்லிேனாக குறைந்துள்ளது. உலகளவில் இந்திோவில் அதிக ஏறழகள் உள்ளனர் (228.9 மில்லிேன்), 

அறதத் பதாடர்ந்து றநஜீரிோ (96.7 மில்லிேன்) உள்ளது. 

6. அண்றமயில் பதாடங்கப்பட்ட, ‘பிரதமர் பாரதிே ென் ஊர்வரக் பரியோெனா’வுடன் பதாடர்புறடே நடுவண் 

அறமச்சகம் எது? 
அ. உள்துவை அவம ் கம் 

ஆ. பைதிகள் மை்றும் உரங்கள் அவம ் கம்  

இ. அைிைியல் மை்றும் ததோழில்நுட்  அவம ் கம் 

ஈ. MSME அவம ் கம் 

✓ இந்திேப் பிரதமர் நயரந்திர யமாதி இரண்டு நாள் பிரதமர் கிசான் சம்மான் சம்யமளன்–2022ஐ யதசிே தறலநகரில் 

உள்ள இந்திே யவளாண் ஆராய்ச்சி றமேத்தில் பதாடங்கி றவத்தார். யவதிகள் மற்றும் உரங்கள் அறமச்சகத்தின் 

கீழ், ‘பிரதமர் பாரதிே ென் ஊர்வரக் பரியோெனா – ஒயர நாடு ஒயர உரம்” திட்டத்றதயும் அவர் பதாடங்கினார். இத் 

திட்டத்தின்கீழ், நிறுவனங்கள் அறனத்து மானிே உரங்கறளயும், ‘பாரத்’ என்ை ஒயர பபேரின்கீழ் சந்றதப்படுத்த 

யவண்டும். 

7. ஃப்ரீடம் ஹவுஸின் இன்டர்பநட் ஃப்ரீடம் குறியீட்டில் இந்திோ அறடந்துள்ள தரநிறல என்ன? 
அ. 24 

ஆ. 58 

இ. 71 

ஈ. 51  

✓ அபமரிக்க அரசாங்கத்தின் நிதியுதவியுடன் இேங்கும் தன்னார்வ பதாண்டு நிறுவனமான ஃப்ரீடம் ஹவுஸின் 

கூற்றுப்படி, நாட்டில் டிஜிட்டல் இறடபவளிறேக் குறைக்கும் முறனவுகறளத் பதாடர்ந்து இந்திோவின் இறணே 

சுதந்திர மதிப்பபண் 2 புள்ளிகள் அதிகரித்து 51ஆக உேர்ந்துள்ளது. 2021ஆம் ஆண்டில் இறணே சுதந்திரத்தில் 

இந்திோவின் மதிப்பபண் 49ஆக இருந்தது. நாட்டில் குமைவொன இறணேத்தறடகள் நிலவுவயத இந்த மதிப்பபண் 

முன்யனற்ைத்திற்குக் காரணமாகும். 
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8. உலக வறுறம ஒழிப்பு நாளுக்கானக் கருப்பபாருள் ோது? 
அ. Dignity for all in practice  

ஆ. Leaving None behind 

இ. SDG 1 Poverty 

ஈ. Eradication of Poverty First 

✓ வறுறமயினால் உலக அளவில் ஏற்படும் சிக்கல்கள் பற்றிே விழிப்புணர்றவ ஏற்படுத்துவதற்காக அக்.17ஆம் யததி 

உலக வறுறம ஒழிப்பு நாள் அனுசரிக்கப்படுகிைது. “Dignity for all in practice” என்பது நடப்பாண்டில் (2022) வரும் 

உலக வறுறம ஒழிப்பு நாளுக்கானக் கருப்பபாருளாகும். கடந்த 1992ஆம் ஆண்டில், ஐக்கிே நாடுகள் பபாதுச்சறப 

அக்.17ஆம் யததிறே உலக வறுறம ஒழிப்பு நாள் எனக் குறிக்கும் தீர்மானத்றத நிறையவற்றிேது. ஐநா ஆனது, 

‘கண்ணிேம்’ என்பது ஓர் அடிப்பறட உரிறம என்றும் அது பிை அடிப்பறட உரிறமகளின் அடிப்பறட என்றும், 

யமலும் ஒவ்பவாரு மனிதனுக்கும் ‘கண்ணிேத்திற்கான உரிறம உண்டு’ என்றும் கூறுகிைது. 

9. புறனகறதக்கான 2022 – புக்கர் பரிறச பவன்ை பெஹான் கருணாதிலகா சார்ந்த நாடு எது? 
அ. இந்தியோ 

ஆ. இலங்வக  

இ. ைங்கோளபத ம் 

ஈ. பந ோளம் 

✓ ‘தி பசவன் மூன்ஸ் ஆஃப் மாலி அல்யமடா’ புதினத்துக்காக இலங்றக எழுத்தாளர் பெஹான் கருணாதிலகாவுக்கு 

2022ஆம் ஆண்டுக்கான புக்கர் பரிசு வழங்கப்பட்டுள்ளது. இந்தப் புதினம் ஒரு நுண்புலத் திகில் வறகறேச் 

சார்ந்ததாகும்; இந்தப் புதினம் அதன் தறலப்பில் உள்ள நிழற்படக்காரரின் கறதறே விவரிக்கிைது. 1992இல் புக்கர் 

பரிறச பவன்ை றமக்யகல் ஒண்டாட்யெறவத் பதாடர்ந்து இலங்றகயில் பிைந்து இவ்விருறதப்பபறும் இரண்டாவது 

எழுத்தாளராக கருணாதிலகா விளங்குகிைார். 

10. அண்மைச் பசய்திகளில் இடம்பபற்ை, NROL–91 என்பறத ஏவிே நாடு எது? 
அ.  ீனோ 

ஆ. ரஷ்யோ 

இ. இஸ்பரல் 

ஈ. அதமோிக்கோ  

✓ NROL–91 என்ை உளவுச்பசேற்றகக்யகாறள அபமரிக்கா ஏவிேது. யுறனபடட் லாஞ்ச் அறலேன்ஸ் (ULA) படல்டா 

IV கனரக ஏவுகலம் கலியபார்னிோவில் இருந்து அபமரிக்காவுக்கான பசேற்றகக்யகாறள ஏவிேது. யதசிே உளவு 

அலுவலகம் (NRO) என்பது அபமரிக்காவின் பாதுகாப்புத் துறைசார்ந்த ஒரு நிறுவனமாகும்; இது நாட்டின் உளவுச் 

பசேற்றகக்யகாள்கறள வடிவறமக்கிைது, உருவாக்குகிைது, ஏவுகிைது மற்றும் இேக்குகிைது. 
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செய்தித்தாள் ந ப்பு நிகழ்வுகள்  

1. நடுவணரசின் ஓய்வூதிேதாரர்களுக்கான, “வாழ்க்றக வசதிறே” இலக்காக பகாண்ட ஓய்வூதிேதாரர்களுக்கான 

பவிஷ்ோ 9.0 ஒருங்கிறணந்த இறணேதளத்றத நடுவண் இறணேறமச்சர் Dr ஜியதந்திர சிங், பாரத 

வங்கியுடன் இறணந்து பதாடங்கி றவத்தார். 

மத்திே பணிோளர் நலன், ஓய்வூதிேர் நலன் மற்றும் பிரதமர் அலுவலக இறணேறமச்சர் Dr ஜியதந்திர சிங், 

ஓய்வூதிேதாரர்களுக்கான ஒருங்கிறணந்த, “பவிஷ்ோ 9.0” இறணேதளத்றத பதொடங்கிறவத்தார். பவிஷ்ோ 9.0 

பாரத ஸ்யடட் வங்கியுடன் இறணந்து உருவாக்கப்பட்டுள்ளது. இது ஓய்வூதிேதாரர்களின் “வாழ்க்றக வசதிறே” 

யமம்படுத்துவறத யநாக்கமாகக் பகாண்டுள்ளது. ஓய்வூதிேம் வழங்கும் மீதமுள்ள 16 வங்கிகளும் ஓய்வூதிேதாரர்க 

-ளுக்கான ஒருங்கிறணந்த இறணேதளத்துடன் தங்கறள ஒருங்கிறணத்துக் பகாள்ளும். 
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