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1. ‘முன்னுரிமைக ொண்ட பூஞ்மை ந ோய்க்கிருமிகளின் பட்டியமை’ வெளியிட்ட நிறுெனம் எது? 
அ. UNEP 

ஆ. WHO  

இ. UNFCCC 

ஈ. NASA 

✓ ஊடுருெல் பூஞ்மை ந ோயின் அதிகரித்து ெரும் அச்சுறுத்தலுக்கு பதிைளிக்கும் விதைோக, உைக  ைெோழ்வு அமைப்பு 

(WHO) அண்மையில் முன்னுரிமைவகோண்ட பூஞ்மை ந ோய்க்கிருமிகளின் பட்டியமை வெளியிட்டது. முன்னுரிமை 

வகோண்ட பூஞ்மை ந ோய்க்கிருமிகளின் பட்டியல் 19 வபோதுெோன பூஞ்மை ந ோய்க்கிருமிகமை மூன்று முன்னுரிமை 

வகோண்ட அடுக்குகைோக ெமகப்படுத்துகிறது. கிரிப்நடோகோக்கஸ் நிநயோஃபோர்ைன்ஸ், அஸ்வபர்கிைஸ் ஃபுமிநகடஸ், 

நகண்டிடோ அல்பிகோன்ஸ் ைற்றும் நகண்டிடோ ஆரிஸ் முதைோன  ோன்கு பூஞ்மை ந ோய்க்கிருமிகமைக் வகோண்ட 

‘முதன்மை குழு’ மிகவும் ஆபத்துமடயதோக ெமகப்படுத்தப்பட்டுள்ைது. 

2. COVID க ொற்றுக்கு எதிரோக முதல் ‘உள்ளிழுக்கக்கூடிய தடுப்பூசி’மய அறிமுகப்படுத்திய  ோடு எது? 
அ. இந்தியா 

ஆ. சீனா  

இ. ஜப்பான் 

ஈ. அமொிக்கா 

✓ உள்ளிழுக்கக்கூடிய COVID–19 தடுப்பூசிமய சீனோ தனது ைக்களுக்கு ெழங்கத் வதோடங்கியுள்ைது. ஷோங்கோய்  கர 

நிர்ெோகத்தின் கூற்றுப்படி, ஏற்வகனநெ தடுப்பூசி நபோட்டெர்களுக்கு இத்தடுப்பூசியின் பூஸ்டர் நடோஸ் இைெைைோக 

ெழங்கப்படும். இது இதழ்கள் ெழியோக சுெோசிக்கப்படும் ெமகயிைோன அமைப்மபக் வகோண்டுள்ைது. ‘ஊசியிைோ’ 

தடுப்பூசிகள்  லிெமடந்த சுகோதோர அமைப்புகமைக்வகோண்ட  ோடுகளில் தடுப்பூசி விகிதங்கமை அதிகரிக்கும் என்று 

எதிர்போர்க்கப்படுகிறது. 

3. இந்தியோ, ைமீபத்தில், எப்பிரோந்திய கூட்டமைப்புடனோன உறவின் 30ஆம் ஆண்டு நிமறமெக் வகோண்டோடியது? 
அ. SAARC 

ஆ. ASEAN  

இ. G20 

ஈ. G8 

✓ நெைோண்மை ைற்றும் ெனத்துமற வதோடர்போன ஏழோெது ஆசியோன்–இந்தியோ அமைச்ைர்கள் கூட்டைோனது  டுெண் 

நெைோண்துமற அமைச்ைர்  நரந்திர சிங் நதோைர் தமைமையில்  மடவபற்றது. ஆசியோன்–இந்தியோ உறவுகளின் 

30ஆம் ஆண்டு விழோவும் அந்தக் கூட்டத்தில் வகோண்டோடப்பட்டது. ஆசியோன்–இந்தியோ கூட்டுறவின் (ஆண்டு 2021–

2025)  டுத்தர கோை வையல்திட்டத்தின்கீழ் வையல்போடுகளின் முன்நனற்றம் ைதிப்போய்வு வைய்யப்பட்டது. புருநன 

தோருஸ்ஸைோம், கம்நபோடியோ, இந்நதோநனசியோ, ைோநெோ பிடிஆர், ைநைசியோ, மியோன்ைர், பிலிப்மபன்ஸ், சிங்கப்பூர், 

தோய்ைோந்து ைற்றும் வியட் ோம் ஆகிய  ோடுகளின் நெைோண் அமைச்ைர்களும் கூட்டத்தில் பங்நகற்றனர். 

4. பன்னோட்டு உள் ோட்டு ெோன்நபோக்குெரத்து அமைப்பின் விைோனப் நபோக்குெரத்துக் குழுவின் (ATC) தமைெரோக 

நியமிக்கப்பட்டெர் யோர்? 
அ. Dr மெபாலி ஜுனனஜா  ஆ. வினவக் னஜாஹ்ாி 

இ. சுபபா் ாியாஸ் கெிலி ஈ. அா்ச்சனா பாண்னே திவாாி 
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✓ பன்னோட்டு உள் ோட்டு ெோன்நபோக்குெரத்து அமைப்பின் விைோனப் நபோக்குெரத்துக் குழுவின் (ATC) தமைெரோக Dr 

வஷஃபோலி ஜுநனஜோ நியமிக்கப்பட்டோர். 28 ஆண்டுகளுக்குப்பின், இந்தியோ, குழுவின் தமைெரோக உள்ைது. நைலும் 

இந்தியோ இதுெமர இரண்டு முமற ைட்டுநை ATC–க்கு தமைமை தோங்கியுள்ைது. ATC என்பது ஐ ோ ைமபயின் ஒரு 

சிறப்பு நிறுெனைோகும். இது ெோன்நபோக்குெரத்து விஷயங்களில் கவுன்சிலின் ஆநைோைமன அமைப்போக உள்ைது. 

5. கீழ்க் ொணும் எந்  நொட்டின் அறிவியலொளர், பன்னோட்டு விண்வெளி கூட்டமைப்பின் துமைத்தமைெரோக 

நதர்ந்வதடுக்கப்பட்டுள்ைர்? 

அ. சீனா 

ஆ. இந்தியா  

இ. உக்பைன் 

ஈ. வங்காளனதசெ் 

✓ ISROஇன் மூத்த அறிவியைோைர் Dr AK அனில் குைோர், போரிஸில்  மடவபற்ற ைர்ெநதை விண்வெளி கூட்டமைப்பின் 

(IAF) ெருடோந்திர ைோ ோட்டின் துமைத்தமைெரோகத் நதர்ந்வதடுக்கப்பட்டோர். ைர்ெநதை விண்வெளி கூட்டமைப்பு 72 

 ோடுகளில் 433 உறுப்பினர்கமைக்வகோண்ட உைகின் முன்னணி விண்வெளி ஆநைோைமன அமைப்போகும். IAF 

அமைதியோன ந ோக்கங்களுக்கோக விண்வெளி ெைர்ச்சிமய ஊக்குவிக்கிறது ைற்றும் அறிவியல் தகெல்கமை 

பரப்புெமத அது ஆதரிக்கிறது. 

6. மின்னணுவியல் ைற்றும் தகெல் வதோழில்நுட்ப அமைச்ைகத்தின் MyGovஇன் தமைமை நிர்ெோக அதிகோரியோக 

நியமிக்கப்பட்டெர் யோர்? 
அ. இபையன்பு, இஆப 

ஆ. ஆகாெ் திாிபாதி, இஆப  

இ. உதய சந்திைன், இஆப 

ஈ. அெீா் சுபானி, இஆப 

✓ ைத்திய பிரநதை நகடரின் 1998ஆம் ஆண்டுத் வதோகுதி இஆப அதிகோரியோன ஆகோஷ் திரிபோதி, மின்னணு ைற்றும் 

தகெல் வதோழில்நுட்ப அமைச்ைகத்தின் MyGovஇன் தமைமை நிர்ெோக அதிகோரியோக (CEO) நியமிக்கப்பட்டுள்ைோர். 

துமை நதர்தல் ஆமையரோக மூத்த அதிகோரி அமஜ போது நியமிக்கப்பட்டுள்ைோர். பல்நெறு நைமெகமை நைர்ந்த 

35 அரசு ஊழியர்கள்  டுெைரசின் பல்நெறு துமறகளில் இமைச்வையைோைர்கைோக நியமிக்கப்பட்டுள்ைனர். 

7. “Mind the Gap. Leave No One and No Place Behind” என்பது அக்நடோபரில் வகோண்டோடப்படும் எந்தச் சிறப்பு  ோளின் 

கருப்வபோருைோகும்? 
அ. உலக வாழ்விே நாள்  

ஆ. உலக சனகாதைத்துவ நாள் 

இ. உலக புலெ்மபயா்ந்னதாா் நாள் 

ஈ. உலக குழந்பதகள் நாள் 

✓ உைக ெோழ்விட  ோைோனது அக்நடோபர் ைோதத்தின் முதல் திங்கைன்று அனுைரிக்கப்படுகிறது; இது  கர்ப்புற அக்நடோபர் 

வதோடக்கத்மதக் குறிக்கிறது. இந்த ஆண்டு இது அக்.3 அன்று ெந்தது. “Mind the Gap. Leave No One and No Place 

Behind” என்பது  டப்பு 2022ஆம் ஆண்டில் ெந்த உைக ெோழ்விட  ோளுக்கோனக் கருப்வபோருைோகும். உைக ெோழ்விட 

 ோைோனது முதன்முதலில் கடந்த 1986ஆம் ஆண்டின்நபோது வகன்யோவின் ம நரோபியில், “Shelter is my right” என்ற 

கருப்வபோருளின்கீழ் வகோண்டோடப்பட்டது. 
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8. ஆண்டுத ொறும், ‘ைர்ெநதை அகிம்மை  ோள்’ அனுைரிக்கப்படுகிற நததி எது? 
அ. அக்னோபா்.01 

ஆ. அக்னோபா்.02  

இ. அக்னோபா்.03 

ஈ. அக்னோபா்.04 

✓ ஒவ்நெோர் ஆண்டும் அக்.2ஆம் நததி ைர்ெநதை அகிம்மை  ோள் உைகம் முழுெதும் அனுைரிக்கப்படுகிறது. இந்தச்சிறப்பு 

 ோள் ‘ைகோத்ைோ’ கோந்தியடிகளின் பிறந்த ோமைக் குறிக்கிறது. இந்த  ோளின் முக்கிய ந ோக்கம் அகிம்மை பற்றிய 

விழிப்புைர்மெ பரப்புெதோகும். 2007ஆம் ஆண்டில், ஐக்கிய  ோடுகளின் வபோதுச்ைமப (UNGA) ைர்ெநதை அகிம்மை 

 ோமை நிமனவுகூரும் தீர்ைோனத்மத நிமறநெற்றியது. இந்த ஆண்டு, “Say No to Violence” என்ற முழக்கத்மத 

ஐ ோ வதரிந்வதடுத்துள்ைது. 

9. ‘ஆப்டிைஸ்’ என்பது எந்த நிறுெனத்தோல் அறிமுகப்படுத்தப்பட்ட முன்ைோதிரி எந்திர ைனிதனோகும்? 
அ. கூகிள் 

ஆ. ஆப்பிள் 

இ. மேஸ்லா  

ஈ. மெே்ோ 

✓ வடஸ்ைோ தமைமைச் கெயலதிகோரி எைோன் ைஸ்க், வையற்மக நுண்ைறிவு வைன்வபோருள் ைற்றும் உைரிகமை 

அதன் ைகிழுந்துகளின் தன்னியக்க இயக்கி உதவி அம்ைங்களுடன் பகிர்ந்துவகோள்ளும், ‘ஆப்டிைஸ்’ என்ற முன் 

ைோதிரி நரோநபோமெ அறிமுகப்படுத்தினோர். ‘ஆப்டிைஸ்’ ஆனது மில்லியன் கைக்கில் உற்பத்திவைய்யும் ந ோக்கில் 

ெடிெமைக்கப்பட்டுள்ைது. இது 2.3kWh மின்கைத்மதக் வகோண்டுள்ைது. வடஸ்ைோ SoCஇல் இயங்கும் இது Wi–Fi 

ைற்றும் LTE இமைப்மபக் வகோண்டுள்ைது. 

10. போரத்ஸ்கில்ஸ் கருத்துக்கைைோனது கீழ்க்கோணும் எந்த  டுெண் அமைச்ைகத்தின்கீழ் வதோடங்கப்பட்டது? 
அ. கல்வி அபெச்சகெ் 

ஆ. திைன்னெெ்பாடு ெை்றுெ் மதாழில்முபனவு அபெச்சகெ்  

இ. MSME அபெச்சகெ் 

ஈ. வணிகெ் ெை்றுெ் மதாழிை்துபை அபெச்சகெ் 

✓ தமைமைப் பயிற்சி இயக்கு ரகைோனது ‘போரத்ஸ்கில்ஸ் கருத்துக்கைத்மத’ அறிமுகப்படுத்தியுள்ைது. இப்புதிய அம்ைம் 

திறன் கற்நறோர்க்கோன நூல்கள், குறிப்புகள், கோவைோளிகள், வினோ ெங்கி ஆகியெற்மறப் பகிர அனுைதிக்கிறது. இது 

தமைமைப் பயிற்சி இயக்கு ரகத்தோல் உருெோக்கப்பட்ட ‘போரத்ஸ்கில்ஸ்’ கற்றல் தைத்தில் நைர்க்கப்பட்டுள்ைது. இது 

திறன்நைம்போடு ைற்றும் வதோழில்முமனவு அமைச்ைகத்தின்கீழ் உள்ை ஒரு தமைமை அமைப்போகும். இது நதசிய 

அைவில் உள்ை வதோழிற்பயிற்சித் திட்டங்கமை ஒருங்கிமைப்பதற்கோக உள்ைது. 

 

செய்தித்தாள் ந ப்பு நிகழ்வுகள்  

1. சிங்கப்பூர்-இந்திய கடல்ைோர் இரு ோட்டு கூட்டு  டெடிக்மக ‘சிம்வபக்ஸ்-2022’ 

இந்திய கடற்பமட 29ஆெது சிங்கப்பூர்-இந்திய கடல்ைோர் இரு ோட்டு கூட்டு  டெடிக்மக ‘சிம்வபக்ஸ்-2022’ஐ 

விைோகப்பட்டினத்தில் அக்.26-30 ெமர  டத்துகிறது. ‘சிம்வபக்ஸ்-2022’ 2 கட்டங்கைோக  மடவபற்று ெருகிறது.  
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சிங்கப்பூர் குடியரசின் கடற்பமடமயச் நைர்ந்த RSS ஸ்டோல்ெோர்ட் என்ற நபோர்க்கப்பலும், RSS விஜிவைன்ஸ் என்ற 

போதுகோப்பு  டெடிக்மககள் வதோடர்போன கப்பலும் இந்த கூட்டு  டெடிக்மகயில் கைந்து வகோள்ெதற்கோக கடந்த 2022 

அக்.25 அன்று விைோகப்பட்டினத்திற்கு ெந்தமடந்தது. இந்த கூட்டு  டெடிக்மகயில் திறன்மிக்க நிபுைர்கள் குழு 

இரு ோட்டு கடற்பமட ைோர்ந்த முக்கிய முடிவுகள் வதோடர்போன நபச்சு ெோர்த்மதயில் ஈடுபட்டது. கடந்த 1994 ஆம் 

ஆண்டு, ‘சிம்வபக்ஸ்’ கூட்டு  டெடிக்மக ஆரம்பிக்கப்பட்டது. அப்நபோது சிங்க ரோஜோ கூட்டு  டெடிக்மக என்று 

அமழக்கப்பட்டது. கடந்த 20 ஆண்டுகைோக இந்தக் கூட்டு  டெடிக்மகயில் பல்நெறு புதிய அம்ைங்கள் நைர்த்துக் 

வகோள்ைப்பட்டது. இதன் ந ோக்கைோனது இந்தியோ ைற்றும் சிங்கப்பூர் ஆகிய  ோடுகள் இந்திய வபருங்கடல் பகுதியில் 

போதுகோப்பு வதோடர்போன  டெடிக்மககளில் ஈடுபடுெது ஆகும். 

 

2. 2-ஆெது  ோடு 

ைர்ெநதை கிரிக்வகட்டில் இருபோல் கிரிக்வகட்டர்களுக்கும் ைை ஊதியம் ெழங்கும்  ோடுகளின் ெரிமையில் 2ஆெதோக 

இமைகிறது இந்தியோ. அத்தமகய முதல்  ோடோக நியூஸிைோந்து இந்த ஆண்டில் ஏற்வகனநெ முந்திக்வகோண்டது. 

ஆஸ்திநரலியோவும் ைை ஊதிய முமறமய அைல்படுத்த பரிசீலித்து ெருகிறது. 
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