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1. ‘இந்தியாவின் வேலைோய்ப்புக் கண்வ ாட்டம்’ என்ற அறிக்லகலய வேளியிடுகிற நிறுேனம் எது? 
அ. NITI ஆய ோக் 

ஆ. யேசி  புள்ளி ி ல் அலுவலகம்  

இ. தேோழிலோளோ் பணி கம் 

ஈ. பணி ோளோ் வருங்கோல வவப்பு நிேி அவமப்பு 

✓ புள்ளிவிேரங்கள் மற்றும் திட்ட அமைாக்க அலமச்சகத்தின் கீழ் ேரும் வேசிய புள்ளியியல் அலுேைகமானது (NSO), 

இந்தியாவின் வேலைோய்ப்புக் கண்வ ாட்டம் குறித்ே வசய்திக்குறிப்லை வேளியிட்டுள்ளது. இந்ே அறிக்லக 2017 

வசப்டம்ைர் முேல் 2022 ஆகஸ்ட் ேலரயிைான காைகட்டத்லே உள்ளடக்கியது. இது ஊழியர்களின் ேருங்காை 

லேப்பு நிதித் (EPF) திட்டம், ஊழியர்களின் மாநிைக் காப்பீட்டுத்திட்டம் (ESI) மற்றும் வேசிய ஓய்வூதியத் திட்டம் (NPS) 

ஆகியேற்றின் ையனாளிகளின் எண்ணிக்லகலயப் ைற்றிய ேகேல்கலளப் ையன்ைடுத்துகிறது. அறிக்லகயின்ைடி, 

5,81,56,630 புதிய ையனாளிகள் EPF திட்டத்தில் இல ந்துள்ளனர். 

2. NASAஇன் சமீைத்திய திட்டமான, ‘டிராகன்பிலள’ கீழ்க்காணும் எந்ேக்வகாலள ஆய்ேேற்காக வோடங்கப்ைட்டது? 
அ. தசவ்வோ ் 

ஆ. வி ோழன் 

இ. சனி  

ஈ. தவள்ளி 

✓ NASAஇன் டிராகன்பிலள சுற்றகவூர்தியானது 2034ஆம் ஆண்டில் சனியின் நிைோன லடட்டனில் உள்ள வசல்க் 

கிவரட்டர் ைகுதிலய அலடய திட்டமிடப்ைட்டுள்ளது. காசினி விண்கைம் அேன் ைதிமூன்றாண்டுகாை சனி அலமப்பு 

ஆராய்ச்சியின் ைைனாக சிை வரடார் ைடங்கலள அனுப்பியுள்ளது. ‘டிராகன்பிலள’ வேளிப்புற சூரிய குடும்ைத்தில் 

உள்ள ஒரு ோன்வைாருலள ஆயும் உைகின் முேல் ைறக்கும் எந்திரமாகவும் உள்ளது. 

3. SIMBEX என்ைது இந்தியாவிற்கும் எந்ே நாட்டிற்கும் இலடவய நலடவைறும் கடல்சார் இருேரப்பு ையிற்சியாகும்? 
அ. இலங்வக 

ஆ. ஸ்வீடன் 

இ. சுவிட்சோ்லோந்து 

ஈ. சிங்கப்பூோ்  

✓ விசாகப்ைட்டினத்தில் நலடவைறும் சிங்கப்பூர்–இந்தியா கடல்சார் இருேரப்பு ையிற்சியில் (SIMBEX) இந்தியா மற்றும் 

சிங்கப்பூர் கடற்ைலடகள் ைங்வகற்கின்றன. இந்திய கடற்ைலடயானது SIMBEX–2022இன் 29ஆேது ைதிப்லை இரு 

கட்டங்களாக நடத்துகிறது. விசாகப்ைட்டினத்தில் துலறமுகம் கட்டமும் ேங்காள விரிகுடாவில் கடல் கட்டமும் என 

இரு கட்டங்களாக நலடவைறும். கடந்ே 1994இல் வோடங்கிய SIMBEX ையிற்சிகள் ஆரம்ைத்தில், ‘ையன் கிங்’ என்று 

அலைக்கப்ைட்டது. 

4. இந்திய ோன்ைலடக்கு வைாக்குேரத்து விமானம் ேயாரிக்கும் ேசதி அலமக்கப்ைடவுள்ள நகரம் எது? 
அ. வைேரோபோே் 

ஆ. வயேோேரோ  

இ. கோந்ேி நகரம் 

ஈ. தபங்களூரு 
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✓ ேவோேராவில் இந்திய ோன்ைலடக்கு வைாக்குேரத்து விமானங்கள் ேயாரிக்கும் ேசதி ஏற்ைடுத்ேப்ைடும் என அரசு 

அறிவித்துள்ளது. ஏர்ைஸ் டிஃவைன்ஸ் மற்றும் ஸ்வைஸ் எஸ்ஏ நிறுேனத்திடமிருந்து ோங்கப்ைடும் 56 C–295MW 

வைாக்குேரத்து விமானங்களில் 40 ேவோேராவில் உள்ள புதிய ேசதியில் ேயாரிக்கப்ைடும். C–295 விமானம் 

ஐவராப்ைாவிற்கு வேளிவய ேயாரிக்கப்ைடுேது இதுவே முேல்முலறயாகும். அலே இந்தியாவில் டாடா அட்ோன்ஸ்டு 

சிஸ்டம்ஸ் லிமிவடட் (TASL) மற்றும் TASL ேலைலமயிைான டாடா கன்சல்டன்சி சர்வீசஸ் (TCS) ஆகியேற்றின் டாடா 

கூட்டலமப்புமூைம் ேயாரிக்கப்ைடும். 

5. ஏவிவயஷன் அனலிட்டிக்ஸ் நிறுேனமான, ‘Official Airline Guide (OAG)’இன்ைடி, (2022 அக்வடாைர் நிைேரப்ைடி) 

உைகின் மிகவும் ைரைரப்ைான விமான நிலையம் எது? 

அ. ைோோ்ட்ஸ்ஃபீல்ட்–ஜோக்சன் அட்லோண்டோ பன்னோட்டு வோனூோ்ேி நிவல ம்  

ஆ. துபோ ் பன்னோட்டு வோனூோ்ேி நிவல ம் 

இ. யடோக்கிய ோ பன்னோட்டு வோனூோ்ேி நிவல ம் 

ஈ. இந்ேிரோ கோந்ேி பன்னோட்டு வோனூோ்ேி நிவல ம், ேில்லி 

✓ ஏவிவயஷன் அனலிட்டிக்ஸ் நிறுேனமான, ‘Official Airline Guide (OAG)’இன் அறிக்லகயின்ைடி, தில்லியில் உள்ள 

இந்திராகாந்தி ைன்னாட்டு ோனூர்தி நிலையமானது இருக்லக திறன் மற்றும் உள்நாட்டு மற்றும் ைன்னாட்டு 

ோனூர்திகளின் ேருலகப்வைாக்கு ஆகியேற்றின் அடிப்ைலடயில், ைத்ோேது ைரைரப்ைான விமான நிலையமாகும். 

2019 அக்வடாைரில் அது 14ஆேது இடத்தில் இருந்து. 2022 அக்வடாைர் நிைேரப்ைடி உைகின் ைரைரப்ைான விமான 

நிலையம் ஹார்ட்ஸ்ஃபீல்ட்–ஜாக்சன் அட்ைாண்டா ைன்னாட்டு ோனூர்தி நிலையம் ஆகும். அது 47,47,367 

ையணிகளுக்கு வசலே வசய்துள்ளது. துைாய் ைன்னாட்டு ோனூர்தி நிலையம் இரண்டாமிடத்லேயும், வடாக்கிவயா 

ைன்னாட்டு ோனூர்தி நிலையம் மூன்றாமிடத்லேயும் பிடித்துள்ளது. 

6. வோலைதூர கிராமங்களின் ேளர்ச்சிக்காக, ‘கிராம வசலே’ என்ற திட்டத்லே அறிமுகப்ைடுத்திய வைாதுத்துலற 

ேங்கி எது? 
அ. கனரோ வங்கி 

ஆ. போரே வங்கி  

இ. பஞ்சோப் யேசி  வங்கி 

ஈ. பயரோடோ வங்கி 

✓ காந்தி வஜயந்திலய முன்னிட்டு ைாரே ேங்கி 4ஆேது கட்ட, ‘SBI கிராம வசலே’ திட்டத்லே அறிமுகப்ைடுத்தியது. 

ேமிழ்நாடு, ஹரியானா, குஜராத், மகாராஷ்டிரா, ைஞ்சாப் மற்றும் வமற்கு ேங்காளம் ஆகிய மாநிைங்களில் உள்ள 

முன்வனற விலையும் மாேட்டங்களின் முப்ைது வோலைதூர கிராமங்கலள ேத்வேடுப்ைோக SBI அறிவித்துள்ளது. 

கல்வி, சுகாோரம், ோழ்ோோரம் மற்றும் உட்கட்டலமப்புவைான்ற துலறகளில் ேங்கி தீவிரமாக ஈடுைடவுள்ளது. 

7. தனது மாநிைத்தின் காேல்துலறக்காக, ‘சத்ய நிஷ்ோ’ என்ற வசயலிலய அறிமுகப்ைடுத்திய மாநிைம் எது? 
அ. ேமிழ்நோடு 

ஆ. ைிமோச்சல பிரயேசம்  

இ. அஸ்ஸோம் 

ஈ. கோ்நோடகோ 

✓ ஹிமாச்சை பிரவேச மாநிை முேைலமச்சர் வஜய்ராம் ோக்கூர், மாநிைத்தின் காேல்துலறக்கான, ‘சத்ய நிஷ்ோ’ என்ற 

வசயலிலய அறிமுகப்ைடுத்தி லேத்ோர். இந்ேச் வசயலியானது, குற்றோளிகளின் ேரவுத்ேளத்லே ேயார்வசய்யவும், 

மாேட்டத்தில் உள்ள ைல்வேறு காேல்நிலையங்களின்கீழ் நலடவைறும் ைல்வேறு குற்றங்கலள ஆயவும் காேல் 

துலறக்கு உேவும். இது புைம்வையர்ந்ே வோழிைாளர்கள், வேளிநாட்டேர்கள் மற்றும் சந்வேகத்திற்கிடமான நைர்கள் 

ைற்றிய ேகேல்களின் ேரவுத்ேளமாக விளங்கும். 
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8. 2022 – உைக ஆசிரியர் நாளுக்கானக் கருப்வைாருள் என்ன? 
அ. Teaching Importance of Sustainability 

ஆ. Teaching Equality 

இ. The change of education begins with teachers  

ஈ. Leaving No one Behind 

✓ உைகம் முழுேதும் அக்.5 அன்று ‘உைக ஆசிரியர் நாள்’ வகாண்டாடப்ைடுகிறது. ஆசிரியர்களின் ைங்களிப்புகளுக்கு 

நன்றிைாராட்டும் ேலகயில் இது அனுசரிக்கப்ைடுகிறது. 2022ஆம் ஆண்டு உைக ஆசிரியர் தினத்தின் கருப்வைாருள் 

“The change of education begins with teachers” என்ைோகும். 1994இல், UNESCO அக்.5ஆம் தததியய உைக ஆசிரியர் 

நாளாக அறிவித்ேது. கடந்ே 1966ஆம் ஆண்டு இவே நாளில், ஆசிரியர்களின் நிலைகுறித்ே UNESCO ைரிந்துலரலய 

பன்னாட்டு அரசுகளுக்கிலடவயயான கூட்டம் ஏற்றுக்வகாண்டது. 

9. 2026 – காமன்வேல்த் விலளயாட்டுப்வைாட்டிகலள நடத்தும் நாடு எது? 
அ. இந்ேி ோ 

ஆ. இலங்வக 

இ. ஆஸ்ேியரலி ோ  

ஈ. ஐக்கி  அரபு அமீரகம் 

✓ காமன்வேல்த் விலளயாட்டுக் கூட்டலமப்பு (CGF) மற்றும் காமன்வேல்த் விலளயாட்டு ஆஸ்திவரலியா ஆகியலே 

விக்வடாரியா 2026 காமன்வேல்த் விலளயாட்டுப் வைாட்டிக்கான விலளயாட்டுத் திட்டத்லே வேளியிட்டன. இது 20 

விலளயாட்டுகலளயும் 26 துலறகலளயும் வகாண்டுள்ளது; இதில் ஒன்ைது முழுலமயாக ஒருங்கில ந்ே ைாரா 

விலளயாட்டுகளும் அடங்கும். ைர்மிங்காம் காமன்வேல்த் விலளயாட்டுப்வைாட்டியிலிருந்து சர்ச்லசக்குரிய ேலகயில் 

லகவிடப்ைட்ட துப்ைாக்கி சுடுேல், ஆஸ்திவரலியாவின் விக்வடாரியா 2026 காமன்வேல்த் விலளயாட்டுப் வைாட்டி 

ைதிப்பில் வசர்க்கப்ைட்டுள்ளது. சமீைகாைமாக இந்தியாவின் ேலிலமயான விலளயாட்டாக துப்ைாக்கி சுடுேல் உள்ளது. 

10. 2021–22ஆம் ஆண்டில் உைகின் மிகப்வைரிய சீனி உற்ைத்தியாளராகவும் நுகர்வோராகவும் இருந்ே நாடு எது? 
அ. இந்ேி ோ  

ஆ. சீனோ 

இ. ஈரோன் 

ஈ. இஸ்யரல் 

✓ 2021–22ஆம் ஆண்டில், உைகின் மிகப்வைரிய சர்க்கலர உற்ைத்தியாளராகவும் நுகர்வோராகவும் மற்றும் உைகின் 

இரண்டாேது மிகப்வைரிய சர்க்கலர ஏற்றுமதியாளராகவும் இந்தியா உள்ளது. வசப்டம்ைர் மாேத்துடன் முடிேலடந்ே 

2021–22 சந்லேப்ைடுத்ேல் ஆண்டில் இந்தியாவின் சர்க்கலர ஏற்றுமதி 57% உயர்ந்து 109.8 இைட்சம் டன்னாக 

இருந்ேது. இேன்மூைம் நாட்டிற்கு சுமார் `40,000 வகாடி மதிப்பிைான அந்நிய வசைாேணி ேரத்து ஏற்ைட்டது. 

 

செய்தித்தாள் ந ப்பு நிகழ்வுகள்  

1. 29-10-2022 – உைக ைக்கோே நாள். 

 

2. 30-10-2022 – ‘பசும்பபான்’ முத்துராமலிங்கத் ததவரின் 115ஆம் பிறந்தநாள். 
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3. கிராம சலைலய கண்காணிக்க புதிய வமன்வைாருள் 

கிராமசலைக் கூட்ட நிகழ்வுகலளக் கண்காணிக்க, ‘நம்ம கிராம சலை’ என்ற வையரில் வமன்வைாருள் உருோக்கப்ைட் 

-டுள்ளது. இதுவோடர்ைாக ஊரக ேளர்ச்சி, ஊராட்சித்துலற வேளியிட்ட வசய்திக்குறிப்பு: 

ஒவ்வோர் ஆண்டும் நே.1-ஆம் வேதி உள்ளாட்சிகள் தினமாகக் வகாண்டாடப்ைடும் என அறிவிக்கப்ைட்டது. இேன்ைடி, 

ேரும் நே.1 உள்ளாட்சிகள் நாள் வகாண்டாடப்ைட உள்ளது. இந்ேத் தினத்லேவயாட்டி, கிராமசலைக் கூட்டங்கள், 

கண்காட்சிகள் வைான்ற நிகழ்வுகள் நடத்ேப்ைடும். வமலும், சிறந்ே ஊழியாா்கலள அங்கீகரிப்ைது, கைந்துலரயாடல்கள் 

வைான்ற நிகழ்வுகளும் நலடவைறவுள்ளன. 

கண்காணிப்பு: கிராமசலைக் கூட்ட நிகழ்வுகலள உடனுக்குடன் கண்காணிக்கும் ேலகயில், ‘நம்ம கிராம சலை’ 

என்ற வமன்வைாருள் உருோக்கப்ைட்டுள்ளது. அலேப் ையன்ைடுத்தி கணினி, லகப்வைசி ஆகியேற்றின் ேழிவய 

கிராமசலை நிகழ்வுகலள கண்காணிக்கைாம். உள்ளாட்சிகள் தினத்ேன்று நலடவைறும் கிராமசலைக் கூட்டங்களில் 

ஊரகப்ைகுதி மக்கள் உள்ைட அலனேரும் கைந்துவகாண்டு விோேத்தில் ைங்வகற்க வேண்டுவமன அந்ேச் வசய்திக் 

குறிப்பில் வேரிவிக்கப்ைட்டுள்ளது. 
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