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1. ‘நீலக்ககொடி சொன்று கெற்ற கடற்கரைகள்’ பட்டியலில் சேர்க்கப்பட்ட மினிகாய் துண்டி கடற்கரை மற்றும் கத்மத் 

கடற்கரை அரமந்துள்ள மாநிலம் / யூனியன் பிைசேேம் எது? 
அ. மகாராஷ்டிரா 

ஆ. ககரளா 

இ. இலட்சத்தீவுகள்  

ஈ. அந்தமான் நிக்ககாபாா் 

✓ இலட்ேத்தீவுகளின் மினிகாய் துண்டி கடற்கரை மற்றும் கத்மத் கடற்கரை ஆகிய இைண்டு கடற்கரைகள், ‘நீலக்ககாடி 

ோன்று கபற்ற கடற்கரைகள்’ பட்டியலில் சேர்க்கப்பட்டன. இது சுற்றுச்சூழல் கல்விக்கான அறக்கட்டரள (FEE)மூலம் 

உலகின் தூய்ரமயான கடற்கரைகளுக்கு வழங்கப்படும் சுற்றுச்சூழல்ோர் ோன்றாகும். இேன்மூலம், இந்தியாவில் 

இப்சபாது பன்னிரு கடற்கரைகள் நீலக்ககாடி ோன்றின்கீழ் ோன்றளிக்கப்பட்டுள்ளன. 729 கடற்கரைகளுடன் 

ஸ்கபயின், நீலக்ககாடி ோன்று கபற்ற கடற்கரைகள்ககாண்ட நாடுகளின் பட்டியலில் முேலிடத்தில் உள்ளது. 

2. ஒருமுரற கோத்து வரி கபாறுத்ேருளும் திட்டமான, ‘ேம்ரித்தி’ரய அறிவித்துள்ள மாநிலம்/UT எது? 
அ. ஆந்திர பிரகதசம் 

ஆ. புது தில்லி  

இ. ஜம்மு காஷ்மீா் 

ஈ. குஜராத் 

✓ தில்லியின் துரை நிரல ஆளுநர் விரன குமார் ேக்சேனா அண்ரமயில் ஒருமுரற கோத்து வரி கபாறுத்ேருளும் 

என்ற திட்டத்ரே அறிவித்ோர். தில்லியில் உட்கட்டரமப்பு சமம்பாட்டிற்காக நகைாட்சி வருவாரய வலுப்படுத்துேல் 

மற்றும் கபருக்குேல் (Strengthening & Augmentation of Municipal Revenue for Infrastructure Development in Delhi –

SAMRIDDHI) 2022–23 என்ற திட்டத்தின்கீழ், சேசிய ேரலநகை பிைாந்தியத்தில் (NCR) வசிக்கும் மக்கள் கடந்ே 

ஐந்ோண்டுகளில் தொங்கள் கசலுத்தொத, நிலுரவயில் உள்ள வரிகரள அபைாேம் ஏதும் இல்லாமல் கேலுத்ே முடியும். 

3. ‘COP27: 27ஆவது வருடாந்ே காலநிரல குறித்ே ஐநா கூட்டத்ரே’ நடத்தும் நாடு எது? 
அ. இந்தியா 

ஆ. எகிப்து  

இ. ததன்னாப்பிாிக்கா 

ஈ. சீனா 

✓ காலநிரல குறித்ே 27ஆவது வருடாந்திை ஐநா கூட்டம், COP27 (உறுப்புநாடுகளின் மாநாடு) எகிப்தின் ஷர்ம்–எல்–

சஷக்கில் நவ.6–18 வரை நரடகபறுகிறது. ஆப்பிரிக்காவில் பருவநிரல மாநாடு நடத்ேப்படுவது இது ஐந்ோவது 

முரறயாகும். கரியமிலவொயு உமிழ்ரவக் குரறத்ேல், காலநிரல மாற்றத்திற்கு ேயாைாக இருக்கவும் அேரனச் 

ேமாளிக்கவும் நாடுகளுக்கு உேவுேல் மற்றும் பருவநிரல நடவடிக்ரககளுக்கு வளரும் நாடுகளுக்கு கோழில்நுட்ப 

ஆேைவு மற்றும் நிதிரயப்கபறுேல் முேலிய மூன்று முேன்ரம பகுதிகளில் COP27 ஆனது கவனம் கேலுத்தும்,. 

4. மைபியல் கபாறியியல் மதிப்பீட்டுக் குழுவொனது (GEAC) வணிகரீதியான ோகுபடிக்கு கீழ்க்காணும் எேன் மைபணு 

மாற்றப்பட்ட (GM) பதிப்ரப அங்கீகரித்துள்ளது? 
அ. கத்தாிக்காய்  ஆ. கடுகு  

இ. பருத்தி   ஈ. தக்காளி 
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✓ மைபியல் கபாறியியல் மதிப்பீட்டுக்குழுவானது மைபணு மாற்றப்பட்ட கடுரக வணிகரீதியான ோகுபடி கேய்வேற்கான 

ேனது ஒப்புேரல வழங்கியுள்ளது. தில்லி பல்கரலக்கழகத்தின் உைவுப்பயிர்களின் மைபணு ரகயாளுேல் ரமயம் 

மற்றும் சேசிய பால்வள சமம்பாட்டு வாரியத்ோல் உருவாக்கப்பட்ட இந்ேக் கடுகு வரக, கோழில்நுட்ப ரீதியாக ோைா 

கடுகு ரைப்ரிட்–11 (DMH–11) என அரழக்கப்படுகிறது. உயிரி கோழில்நுட்பத் துரறயின் நிதி ஆேைவும் இேற்கு 

வழங்கப்பட்டது. 

5. 2022 – NDC கோகுப்பறிக்ரகரய கவளியிட்டுள்ள நிறுவனம் எது? 

அ. WEF 

ஆ. UNEP 

இ. UNFCCC  

ஈ. உலக வங்கி 

✓ காலநிரல மாற்றம் கோடர்பான ஐநா கட்டரமப்பு கூட்டரமப்பின் (UNFCCC) ‘2022 – NDC கோகுப்பறிக்ரக’, உலக 

நாடுகள் உலகளாவிய ரபங்குடில் இல்ல வாயு கவளிசயற்றத்ரத குரறத்து வருகின்றன என்பரேக் காட்டுகிறது. 

இந்ே நூற்றாண்டின் இறுதிக்குள் உலகின் கவப்பநிரல உயர்ரவ 1.5°C அளவுக்குக் கட்டுப்படுத்ே இந்ே முயற்சிகள் 

சபாதுமானோக இல்ரல என்றும் அந்ே அறிக்ரக எச்ேரிக்ரக விடுக்கிறது. 

6. 2022இல், ‘இந்தியன் கமாரபல் காங்கிைரை’ நடத்திய நகைம் எது? 
அ. புது தில்லி  

ஆ. அகமதாபாத் 

இ. மும்பப 

ஈ. தசன்பன 

✓ 2022ஆம் ஆண்டு புது தில்லியில் நரடகபற்ற, ‘இந்திய கமாரபல் காங்கிைஸ்’ நிகழ்வினில், சேர்ந்கேடுக்கப்பட்ட 

நகைங்களில் 5G சசரவ அறிமுகப்படுத்ேப்படும் என்று பிைேமர் நசைந்திை சமாதி அதிகாைப்பூர்வமாக அறிவித்ோர். 

பார்தி ஏர்கடல் மற்றும் ஜிசயாசபான்ற முன்னணி கோரலத்கோடர்பு நிறுவனங்கள் சேர்ந்கேடுக்கப்பட்ட இந்திய 

நகைங்களில் 5G சேரவகரள கவளியிடுவோக உறுதிகேய்துள்ளன. 

7. அரை குமார் ஸ்ரீவஸ்ேவா என்பார் கீழ்க்காணும் எந்ேப் கபாதுத்துரற வங்கியின் MD & CEO ஆக உள்ளார்? 
அ. இந்தியன் வங்கி 

ஆ. இந்தியன் ஓவா்சீஸ் வங்கி  

இ. கனரா வங்கி 

ஈ. பாரத வங்கி 

✓ இந்தியன் ஓவர்சீஸ் வங்கியின் (IOB) ேற்சபாரேய நிர்வாக இயக்குநைான அரைகுமார் ஸ்ரீவஸ்ேவாரவ வங்கியின் 

நிர்வாக இயக்குநைாகவும், ேரலரமச் கேயல் அதிகாரியாகவும் நடுவைைசு நியமித்துள்ளது. அவர் 2023 ைனவரி.1 

முேல் 3 ஆண்டுகள் வரை அப்பேவியிலிருப்பார். இந்தியன் ஓவர்சீஸ் வங்கி கேன்ரனரயத் ேரலரமயிடமாகக் 

ககாண்ட ஒரு கபாதுத்துரற வங்கியாகும். 

8. ஆண்டுசதொறும், ‘ேர்வசேே முதிசயார் நாள்’ அனுேரிக்கப்படுகிற சேதி எது? 
அ. அக்கடாபா்.01  

ஆ. அக்கடாபா்.02 

இ. அக்கடாபா்.03 
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ஈ. அக்கடாபா்.04 

✓ ஒவ்சவார் ஆண்டும் அக்.1ஆம் சேதி உலக முதிசயார் நாளாக அனுேரிக்கப்படுகிறது. முதியவர்களின் பங்களிப்ரப 

ககௌைவிக்கும் சநாக்கத்துடன் அவர்கள் எதிர்ககாள்ளும் பிைச்ரனகளில் கவனஞ்கேலுத்தும் சநாக்கத்துடன் ஐக்கிய 

நாடுகளின் கபாதுச்ேரபயால் இந்ே நாள் உருவாக்கப்பட்டது. “Resilience of Older Persons in a Changing World” 

என்பது நடப்பு 2022ஆம் ஆண்டில் வந்ே உலக முதிசயார் நாளுக்கானக் கருப்கபாருளாகும். 

9. 2021–22 நிலவைப்படி உலக ேந்ரேக்கு பாஸ்மதி அரிசிரய ஏற்றுமதி கசய்வதில் முேலிடம் வகிக்கும் நாடு எது? 
அ. சீனா 

ஆ. ஈரான் 

இ. இந்தியா  

ஈ. இஸ்கரல் 

✓ 2021–22இல் `26,416 சகாடி மதிப்புள்ள 3,948,161 கமட்ரிக் டன் பாசுமதி அரிசிரய ஏற்றுமதி கேய்ேேன்மூலம், 

உலக ேந்ரேக்கு பாசுமதி அரிசிரய ஏற்றுமதி கேய்வதில் இந்தியா முன்னணியில் உள்ளது. இந்திய சவளாண் 

ஆைாய்ச்சி நிறுவனம் (IARI) ேமீபத்தில் ைரியானா மற்றும் பஞ்ோபில் புதிோக கவளியிடப்பட்ட மூன்று IARI பாஸ்மதி 

வரககரளப் பற்றிய கருத்துக்கரளப் கபறுவேற்காக, ‘கிோன் ேம்பர்க் யாத்ைாரவ’ ஏற்பாடு கேய்ேது. பூோ பாஸ்மதி 

1847, பூோ பாஸ்மதி 1885 மற்றும் பூோ பாஸ்மதி 1886 ஆகிய இைகங்கள் நுண்ம இரலக்கருகல் சநாய் மற்றும் 

ககாள்ரள சநாய்களுக்கு உள்ளரமந்ே எதிர்ப்ரபக் ககாண்டுள்ளன. 

10. சமீெ கேய்திகளில் இடம்கபற்ற, Anopheles stephensi ஆனது எந்ே சநாயுடன் கோடர்புரடய உயிரினமாகும்? 
அ. தடங்கு  

ஆ. மகலாியா  

இ. சிக்குன்குனியா 

ஈ. தக்காளிக்காய்ச்சல் 

✓ உலக நலவாழ்வு அரமப்பானது (WHO) ஆப்பிரிக்காவில் மசலரியா பைவுவரேத் ேடுக்க புதிய முரனவுகரளத் 

கோடங்கியுள்ளது. நகர்ப்புற சூழல்களில் மசலரியா சநாரயப் பைப்புவேற்கான முேன்ரம காைணியாக Anopheles 

stephensi உள்ளது. இந்ே முரனவானது ஆப்பிரிக்க கண்டத்தில் Anopheles stephensi–ஐ ஒழிப்பரே சநாக்கமாகக் 

ககாண்டுள்ளது. WHO ஆனது உலகளாவிய கடத்திகள் கட்டுப்பாட்டு மறுகமாழி (Global Vector Control Response) 

2017–2030ஐயும் கவளியிட்டது. 

 

செய்தித்தாள் ந ப்பு நிகழ்வுகள்  

1. காசி ேமிழ்ச்ேங்கமம் 

பல நூற்றாண்டுகளாக நீடித்திருக்கும் ேமிழ் கலாச்ோைம் மற்றும் காசிக்கு இரடசயயான கோடர்புகரள மீண்டும் 

கண்டறியவும் உறுதிகேய்யவும் ககாண்டாடவும் பாைதிய பாஷா ேமிதி ஒரு முன்கமாழிரவ கண்டுள்ளது. அேன்படி 

2022 நவ.16 முேல் டிே.19 வரை வாைைாசியில் ஒருமாே கால காசி ேமிழ்ச்ேங்கமத்திற்கு ஏற்பாடு கேய்யப்பட்டுள்ளது. 

இந்திய கலாச்ோைத்தின் இைண்டு கோன்ரமயான பகுதிகளின் பல்சவறு துரறகரளச் சேர்ந்ே நிபுைர்களும் 

அறிஞர்களும் கருத்துப்பரிமாற்றம் கேய்வது கருத்ேைங்குகள், விவாேங்கள் நடத்துவதும் இந்ே இருபகுதிகளுக்கு 

இரடசயயான கோடர்புகள் மற்றும் பகிைப்பட்ட மாண்புகரள கவளிக்ககாண்டு வருவதும் இேன் சநாக்கமாகும். 

ஞானம் மற்றும் கலாச்ோை பாைம்பரியங்களின் இைண்டு பகுதிகரள மிக கநருக்கமாக ககாண்டுவருவது இேன் 

விரிவான சநாக்கமாகும். நமது பகிைப்பட்ட பாைம்பரியத்ரே புரிந்துககாள்வதும், இருபகுதிகளின் மக்களிரடசயயான 

உறரவ ஆழப்படுத்துவதும் இேன் சநாக்கமாகும். 
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