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1. அண்மையில் அறிவிக்கப்பட்ட துர்காவதி புலிகள் காப்பகம் அமைந்துள்ள ைாநிலம்/யூனியன் பிரதேசம் எது? 
அ. மேற்கு வங்காளே் 

ஆ. ேத்திய பிரமதசே்  

இ. ேகாராஷ்டிரா 

ஈ. ஆந்திரப் பிரமதசே் 

✓ ைத்திய பிரதேச வனவுயிரி வாரியம் துர்காவதி புலிகள் காப்பகம் என அமைக்கப்படும் பன்னா புலிகள் காப்பகத்தின் 

(PTR) புலிகளுக்கான புதிய காப்பகத்திற்கு ஒப்புேல் அளித்துள்ளது. ககன்–கபட்வா ஆறுகமள இமைப்போல் 2,339 

சதுர கிமீ பரப்பளவுள்ள இந்ேப் புதிய புலிகள் காப்பகத்தின் ¼ பங்கு நீரில் மூழ்கும். துர்காவதியுடன் பன்னா புலிகள் 

காப்பகத்தை இமைக்கும் பசுமை வழிச்சாமல, புலிகள் அமனத்தும் இந்ேப் புதிய காப்பகத்திற்கு இயற்மகயாக 

கசலவேற்காக உருவாக்கப்படவுள்ளது. 

2. ‘இந்திய நகர்ப்புற வீட்டுவசதி ைாநாடு–2022’ நடத்ேப்படும் ைாநிலம் எது? 
அ. தேிழ்நாடு 

ஆ. ேகாராஷ்டிரா 

இ. குஜராத்  

ஈ. கா்நாடகா 

✓ குஜராத் ைாநிலத்தின் இராஜ்தகாட்டில் வீட்டுவசதி ைற்றும் நகர்ப்புற விவகாரங்கள் அமைச்சகம் ஏற்பாடு கசய்துள்ள 

‘இந்திய நகர்ப்புற வீட்டுவசதி ைாநாடு–2022’ என்ற மூன்று நாள் நிகழ்ச்சிமய பிரேைர் நதரந்திர தைாதி கோடங்கி 

மவத்ோர். இந்ே ைாநாடு கோழில்நுட்பங்கமள விளக்கிக் காட்டுவேற்கான ஒரு ேளத்மே வைங்கும். அத்துடன் 

நாட்டின் கவவ்தவறு புவி–காலநிமல பகுதிகளுக்கு ஏற்ற வீட்டு கட்டுைானத்திற்கான பல்தவறு கபாருட்கள் ைற்றும் 

கசயல்முமறகமள விவாதிக்கும். ‘கலங்கமர விளக்கம்’ திட்டத்தின்கீழ் கட்டப்பட்ட 1100 வீடுகமளயும் பிரேைர் 

அப்தபாது அர்ப்பணித்ோர். 

3. ‘காலநிமல கவளிப்பமடத்ேன்மை அறிக்மக – 2022’இன்படி, கவப்பம் கோடர்புமடய கோழிலாளர் திறன் 

குமறப்பினால் ஏற்பட்ட வருைான இைப்பால் அதிகம் பாதிக்கப்பட்ட நாடு எது? 
அ. இந்மதாமேசியா 

ஆ. சவூதி அமரபியா 

இ. இந்தியா  

ஈ. ஐக்கிய அரபு அேீரகே் 

✓ ‘காலநிமல கவளிப்பமடத்ேன்மை அறிக்மக–2022’ G20 நாடுகளிலுள்ள காலநிமல பகுப்பாய்வு அமைப்புகளின் 

கூட்டாண்மைமூலம் கவளியிடப்பட்டது. இந்ே அறிக்மகயின்படி, இந்ேத் துமறகளில் வருைான இைப்பால் அதிகம் 

பாதிக்கப்பட்ட நாடுகள் இந்தியா (GDPஇல் 5.4%), இந்தோதனசியா (GDPஇல் 1.6%), ைற்றும் சவுதி அதரபியா (GDPஇல் 

1%). கவப்பம் கோடர்பான கோழிலாளர் திறன் குமறப்பினால் ஏற்படும் வருவாய் இைப்புகள் தசமவகள், உற்பத்தி, 

தவளாண்மை ைற்றும் கட்டுைானம் ஆகியவற்றில் மிக அதிகைாக உள்ளது. 

4. கவளியுறவு அமைச்சகத்தினால் ஏற்பாடு கசய்யப்பட்ட, ‘ேமலவர்கள் ைாநாட்மட’ நடத்தும் நகரம் எது? 
அ. சசே்னே   ஆ. காந்திநகா் 

இ. மகவாடியா   ஈ. ேதுனர 

✓ தகவாடியாவில் நடந்ே 10ஆவது தூேரக ேமலவர்கள் ைாநாட்டில் இந்தியப் பிரேைர் நதரந்திர தைாதி பங்தகற்றார். 

கவளியுறவு அமைச்சகத்தினால் இது ஏற்பாடு கசய்யப்பட்டது. ஐநா கபாதுச்கசயலாளர் அன்தடானிதயா குட்டகரஸ் 
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முன்னிமலயில் தகவாடியாவில் மிஷன் மலப் (சுற்றுச்சூைலுக்கான வாழ்க்மக முமற) திட்டத்மே இந்தியப் பிரேைர் 

கோடங்கி மவத்ோர். குஜராத்தின் அோலாஜ், திரிைந்திரில் மிஷன் ஸ்கூல் ஆஃப் எக்ஸலன்ஸ் ஆகியவற்மறயும் 

இந்தியப் பிரேைர் கோடங்கி மவத்ோர். 

5. அண்மையில் அறிமுகப்படுத்ேப்பட்ட உள்நாட்டு பயிற்சி வானூர்தியான HTT–40’ஐ உருவாக்கிய அமைப்பு எது? 

அ. DRDO 

ஆ. HAL  

இ. BEL 

ஈ. ISRO 

✓ ஹிந்துஸ்ோன் ஏதராநாட்டிக்ஸ் லிட் (HAL) வடிவமைத்து உருவாக்கிய உள்நாட்டு பயிற்சி விைானைான HTT–40’ஐ 

இந்தியப்பிரேைர் நதரந்திர தைாதி அறிமுகம் கசய்து மவத்ோர். இது குஜராத் ைாநிலத்தின் காந்திநகரில் நடந்ே 12ஆம் 

இராணுவ கண்காட்சியின்தபாது (DefExpo) இந்திய அரங்கில் அறிமுகப்படுத்ேப்பட்டது. இது ேனியார் கோழிற் 

துமறயின் ஒத்துமைப்புடன் 60 சேவீேத்திற்கும் அதிகைான உள்நாட்டுப் கபாருட்களுன் ேயாரிக்கப்பட்டோகும். 

6. ஷியான்–14 ைற்றும் ஷியான்–15 என்ற தசாேமன கசயற்மகக்தகாள்கமள ஏவிய நாடு எது? 
அ. ஈராே் 

ஆ. ஐக்கிய அரபு அேீரகே் 

இ. சீோ  

ஈ. வட சகாாியா 

✓ சீனா ஷியான்–14 ைற்றும் ஷியான்–15 என்ற இரண்டு தசாேமன கசயற்மகக்தகாள்கமள அண்மையில் ஏவியது. 

இந்ேச்கசயற்மகக்தகாள்கள் ேைக்ககன முன்னமைக்கப்பட்ட சுற்றுப்பாமேயில் நுமைந்ேன. ஷியான்–14 என்கிற 

கசயற்மகக்தகாள் அறிவியல்பூர்வ பரிதசாேமனகள் ைற்றும் புதிய கோழில்நுட்பங்கமளச் சரிபார்ப்பேற்ககன 

பயன்படுத்ேப்படும். அதே தவமளயில் ஷியான்–15 என்கிற கசயற்மகக்தகாள் நில அளவீடு, நகர்ப்புற திட்டமிடல் 

ைற்றும் தபரிடர் ேடுப்பு ைற்றும் ேணிப்பு ஆகிய துமறகளில் ேரவுகமள வைங்கும். 

7. அண்மையில் ஓய்வுறுவோக அறிவித்ே ஜூலன் தகாஸ்வாமி சார்ந்ே விமளயாட்டு எது? 
அ. சடே்ேிஸ் 

ஆ. ேட்னடப்பந்து  

இ. பூப்பந்து 

ஈ. சுவா்ப்பந்து 

✓ லார்ட்ஸ் மைோனத்தில் இங்கிலாந்துக்கு எதிரான ேனது கமடசி சர்வதேச தபாட்டியில் விமளயாடிய இந்திய கபண் 

கிரிக்ககட் வீராங்கமன ஜூலன் தகாஸ்வாமி சமீபத்தில் ேனது ஓய்மவ அறிவித்ோர். ஜூலன் தகாஸ்வாமி இந்திய 

கபண்கள் அணிக்காக 12 கடஸ்ட், 204 ஒருநாள் ைற்றும் 68 T20 தபாட்டிகளில் விமளயாடியுள்ளார். அவர் 255 ODI 

விக்ககட்டுகமளக் மகப்பற்றியுள்ளார். 2007ஆம் ஆண்டில், ஜூலன் தகாஸ்வாமி, ICCஇன் ஆண்டின் சிறந்ே ைகளிர் 

கிரிக்ககட் வீரராகத் தேர்ந்கேடுக்கப்பட்ட முேல் இந்தியப் கபண் கிரிக்ககட் வீராங்கமன ஆனார். அவர், 2010இல் 

ைதிப்புமிக்க, ‘அர்ஜுனா விருமேப்’ கபற்றார். 

8. உச்சநீதிைன்றத்தின் கூற்றுப்படி, அேன் வைக்குகளின் தநரடி ஒளிபரப்பு, எந்ேத் ேளத்தில் கிமடக்கப்கபறும்? 
அ. வனைசயாளி  ஆ. மதசிய தகவைியை் னேயே் (NIC)  

இ. னேசகௌ   ஈ. திறந்தநினை அரசாங்க தரவு (OGD) 
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✓ கவளிப்பமடத்ேன்மைமய தைம்படுத்துவேற்காக NIC ேளத்தினூடாக 3 ேனித்ேனி அரசியல் சாசன அைர்வுகமள 

தநரமலயில் ஒளிபரப்புவேற்காக உச்சநீதிைன்றம் முடிவுகசய்துள்ளது. எதிர்காலத்தில் ைத்திய பிரதேச ைாநில உயர் 

நீதிைன்றத்மேப்தபாலதவ உச்சநீதிைன்றமும் ேனக்ககன ேனி OTTஐப் கபறுவேற்கான கசயல்பாட்டில் இருப்போகக் 

கூறப்படுகிறது. கபாருளாோர ரீதியாக பின்ேங்கிய பிரிவு (EWS) ஒதுக்கீடு வைக்கு, சிவதசனா வைக்கில் விரிசல் 

ைற்றும் அகில இந்திய பார் தேர்வின் கசல்லுபடி வைக்கு உள்ளிட்ட 3 வைக்குகள் தநரமலயாகவுள்ளன. 

9. 2022 முேல் நமடமுமறக்கு வரும் அயல்நாட்டு வர்த்ேகக் ககாள்மகயின் காலவமரயமற என்ன? 
அ. 2014–2019 

ஆ. 2015–2020  

இ. 2016–2021 

ஈ. 2016–2022 

✓ அயல்நாட்டு வர்த்ேகக்ககாள்மக (2015–20) அவ்வப்தபாது நீட்டிக்கப்பட்டு வருகிறது. ஏற்றுைதி ஊக்குவிப்பு அமவ 

ைற்றும் முன்னணி ஏற்றுைதியாளர்கள் யாவரும் ேற்தபாதிருக்கும் கவளிநாட்டு வர்த்ேகக் ககாள்மகமயதய கோடர 

தவண்டும் என்று தகாரிக்மக விடுத்து வருகின்றனர். 2015–20 கவளிநாட்டு வர்த்ேகக் ககாள்மகமய 2022 

கசப்.30 வமர தைலும் ஆறு ைாேங்களுக்கு நீட்டிக்க நடுவைரசு முடிவுகசய்துள்ளது; இது 2022 அக்தடாபர்.01 முேல் 

நமடமுமறக்கு வரும். 

10. 2022 – உலக ஆறுகள் நாளுக்கானக் கருப்கபாருள் என்ன? 
அ. The importance of Rivers to Biodiversity  

ஆ. The importance of Rivers to Sustainability 

இ. The importance of Rivers to Universe 

ஈ. The importance of Rivers to Climate Change 

✓ நீர்நிமலகள் குறித்ே விழிப்புைர்மவ ஏற்படுத்ேவும், அவற்றின் பாதுகாப்மப தைம்படுத்ேவுைாக உலக ஆறுகள் நாள் 

அனுசரிக்கப்படுகிறது. இது ஒவ்தவார் ஆண்டும் கசப்டம்பர் ைாேத்தில் வரும் நான்காவது ஞாயிற்றுக்கிைமையில் 

அனுசரிக்கப்படுகிறது. இந்ே ஆண்டு 2022 கசப்டம்பர்.25 அன்று இந்ே நாள் வந்ேது. இந்ே ஆண்டு உலக ஆறுகள் 

நாளின் கருப்கபாருள், “The importance of Rivers to Biodiversity” என்போகும்.  

 

செய்தித்தாள் ந ப்பு நிகழ்வுகள்  

1. கசன்மனயில் தபாக்குவரத்து கநரிசமல கேரிந்துககாள்ள மகப்தபசி கசயலி அறிமுகம் 

கசன்மனயில் தபாக்குவரத்து கநரிசமல கேரிந்துககாள்ள மகப்தபசி கசயலி அறிமுகம் கசய்யப்பட்டுள்ளது. 

கசன்மனயில் ேற்தபாது குடிைராைத்துப்பணிகள் நமடகபறுவோல், பல்தவறு சாமலகள் குறுகலாகியுள்ளன. சில 

இடங்களில் தபாக்குவரத்து ைாற்றங்கள் கசய்யப்பட்டுள்ளன. இேனால் கபாதுைக்களுக்கு ஏற்படும் சிரைங்கமளத் 

ேடுக்க, ேனியார் நிறுவனத்துடன் இமைந்து கசன்மன தபாக்குவரத்துக் காவல்துமற, ‘RoadEase (சாமல 

எளிமை)’ என்ற தைப்பேசி கசயலிமய உருவாக்கியுள்ளனர். 

 

2. பாதுகாப்புத்துமறயில் 5 பில்லியன் டாலர் ஏற்றுைதிக்கு இலக்கு: இராஜ்நாத் சிங் 

வரும் 2025ஆம் ஆண்டுக்குள் இந்திய பாதுகாப்புத்துமறயில் 5 பில்லியன் டாலர்கள் (`41,366 தகாடி) ைதிப்பிலான 

ஏற்றுைதிமய எட்ட இலக்கு நிர்ையிக்கப்பட்டுள்ளது என பாதுகாப்புத்துமற அமைச்சர் ராஜ்நாத் சிங் கேரிவித்ோர். 
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3. நாமள விண்ணில் பாய்கிறது ஜிஎஸ்எல்வி எம்-3! 

பிரிட்டனின் 36 கசயற்மகக்தகாள்களுடன் GSLV M-3 கனரக இராக்ககட்மட வரும் ஞாயிற்றுக்கிைமை (அக்.23) 

விண்ணில் கசலுத்துவேற்கான பணிகள் நிமறவமடந்துள்ளோக இந்திய விண்கவளி ஆய்வு மையம் (ISRO) 

திட்டமிட்டுள்ளது. வணிகப் பயன்பாட்டுக்காக கசயல்படுத்ேப்படவுள்ள இந்ேத்திட்டைானது ISROஇன் ‘நியூ ஸ்தபஸ் 

இந்தியா நிறுவனம்’ ைற்றும் பிரிட்டனின் ‘ஒன் கவப்’ நிறுவனம் இமடதய தைற்ககாள்ளப்பட்ட புரிந்துைர்வு 

ஒப்பந்ேங்களின் அடிப்பமடயில் முன்கனடுக்கப்படுகிறது. 

GSLV ைார்க்-3 இராக்ககட் 43.5 மீ உயரமும், 640 டன் எமடயும் ககாண்டது. அேமன வடிவமைக்கும் பணிகளும், 

கசயற்மகக்தகாள்கமள நிறுவும் பணிகளும் நிமறவமடந்துள்ளன. இமேயடுத்து திட்டமிட்டபடி விண்ணில் 

கசலுத்ேப்படும் என்று ISRO கேரிவித்துள்ளது. உலகின் முன்னணி கோமலத்கோடர்பு நிறுவனங்களில் ஒன்றான 

‘ஒன் கவப்’ நிறுவனைானது அரசு, வர்த்ேகம், கல்வி பயன்பாட்டுக்கான கோமலத்கோடர்பு தசமவக்காக இந்ேச் 

கசயற்மகக்தகாள்கமள அனுப்பவிருக்கிறது. இந்தியாவின் பார்தி கோமலத்கோடர்பு தசமவ நிறுவனைானது ‘ஒன் 

கவப்’ நிறுவனத்தின் முக்கிய பங்குோரராகவும், முேலீட்டாளராகவும் இருப்பது குறிப்பிடத்ேக்கது. 

 

4. ‘அக்னி பிமரம்’ ஏவுகமை தசாேமன கவற்றி 

உள்நாட்டிதலதய ேயாரிக்கப்பட்ட, நடுத்ேர கோமலவு இலக்குகமளத் ோக்கவல்ல, ‘அக்னி பிமரம்’ ஏவுகமை 

கவற்றிகரைாகப் பரிதசாதிக்கப்பட்டது. ஒடிஸாவின் பாலதசார் பகுதியில் உள்ள ஏபிதஜ அப்துல் கலாம் தீவில் இருந்து 

ஏவப்பட்டு இந்ே ஏவுகமை பரிதசாதிக்கப்பட்டது. திட எரிகபாருமளக்ககாண்டு முற்றிலும் உள்நாட்டிதலதய 

ேயாரிக்கப்பட்ட அந்ே ஏவுகமை கவற்றிகரைாகச் கசயல்பட்டது. பாதுகாப்பு ஆராய்ச்சி-தைம்பாட்டு அமைப்பு (DRDO) 

ேயாரித்ே அந்ே நவீன ேமலமுமற ஏவுகமையானது, நடுத்ேர கோமலவிலுள்ள இலக்குகமளத் ோக்கியழிக்கும் 

வல்லமைககாண்டது. 

 

5. CMDA எல்மல ஐந்து ைடங்காக அதிகரிப்பு: அரசாமை கவளியீடு 

கசன்மன கபருநகர வளர்ச்சிக் குழுைத்தின் (CMDA) எல்மல ஐந்து ைடங்காக விரிவமடந்துள்ளது. இேற்கான 

உத்ேரமவ ேமிழ்நாடு அரசு கவளியிட்டது. அேன்படி, கசன்மன கபருநகர வளர்ச்சிக் குழுைத்தின் எல்மல 1189 சதுர 

கிதலா மீட்டரிலிருந்து 1221 கிராைங்கமள புதிோக இமைத்து 5,904 சதுர கிதலாமீட்டர் அளவுக்கு விரிவாக்கம் 

கசய்யப்பட்டது. கசன்மன கபருநகர வளர்ச்சிக்குழுைத்தின் நிர்வாக எல்மல கசன்மன ைாவட்டம் ேவிர்த்து அருகில் 

உள்ள காஞ்சிபுரம், திருவள்ளூர், கசங்கல்பட்டு ைாவட்டங்களின் சில பகுதிகமள உள்ளடக்கி 1189 சதுர கிதலாமீட்டர் 

அளவுக்கு ேற்தபாது அமைந்துள்ளது. 

 

6. இத்ோலியின் பிரேைரானார் ஜியார்ஜியா 

இத்ோலியின் முேல் கபண் பிரேைராக தீவிர வலதுசாரிக் ககாள்மகமயக்ககாண்ட ஜியார்ஜியா கைதலானி பேவி 

ஏற்றார். அவரது ேமலமையில் அமையவிருக்கும் அரசுோன், இரண்டாம் உலகப்தபாருக்குப் பிந்மேய இத்ோலியின் 

முேல் தீவிர வலதுசாரி அரசு என்பது குறிப்பிடத்ேக்கது. ககாடுங்தகான்மையர் முதசாலினியின் தேசிய பாசிச 

கட்சியின் வழித்தோன்றலான சுேந்திர ைக்கள் கட்சியிலிருந்து பிரிந்து உருவானதுோன் ஜியார்ஜியா கைதலானி 

ேமலமையிலான இத்ோலியின் சதகாேரர்கள் கட்சியாகும். அவ்வமகயில், பாசிசத்துடன் கோடர்புமடய ஜியர்ஜிதயா 

இத்ோலியின் பிரேைராகியிருப்பது ஐதராப்பிய அரசியலில் ோக்கத்மே ஏற்படுத்தும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. 
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