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1. தனிநபர் பபங்குடில் வாயு வவளியேற்றத்தில் அதிக பங்களிப்பப வழங்கும் நாடு எது? 
அ. சீனா 

ஆ. அமொிக்கா  

இ. ரஷ்யா 

ஈ. இந்தியா 

✓ “Emissions Gap Report 2022: The Closing Window” என்ற தபைப்பிைான ஓர் அறிக்பகபே ஐக்கிே நாடுகளின் 

சுற்றுச்சூழல் திட்டம் (UNEP) வவளியிட்டது. இந்திோவின் தனிநபர் பபங்குடில் வாயு வவளியேற்றம் 2.4 tCO2e (டன் 

கரிேமிைவாயுவுக்குச் சமம்) ஆக உள்ளது. இது கடந்த 2020ஆம் ஆண்டில் இருந்த உைக சராசரிோன 6.3 tCO2eஐ 

விட மிகக்குபறவாகும். அவமரிக்காபவப் வபாறுத்தவபர இந்த வவளியேற்றம் அதிக அளவாக 14 tCO2e என்ற 

அளவில் உள்ளது. அவமரிக்காபவத் வதாடர்ந்து ரஷ்ோவும் (13 tCO2e) சீனாவும் (9.7 tCO2e) உள்ளன. 

2. ‘2022 அக்யடாபருக்கான பண்டகச் சந்பதகள் கண்ய ாட்ட அறிக்பகபே’ வவளியிட்ட நிறுவனம் எது? 
அ. பன்னாட்டு மசலாவணி நிதியெ் 

ஆ. உலக வங்கி  

இ. உலக மபாருளாதார ென்றெ் 

ஈ. இந்திய ாிசா்வ் வங்கி 

✓ 2022 அக்யடாபர் மாதத்திற்கான பண்டகச் சந்பதகள் கண்ய ாட்ட அறிக்பகபே உைக வங்கி அண்பமயில் 

வவளியிட்டது. இந்த அறிக்பகயின்படி, அடுத்த ஈராண்டுகளில் உைகளவில் எரிசக்தி விபைகள் குபறயும், ஆனால் 

இதுவபர இருந்துவரும் சராசரிபேவிட அது அதிகமாக இருக்கும். எதிர்வரும் 2023ஆம் ஆண்டில் எரிசக்தி விபை 

11 சதவீதமும், 2024இல் 12 சதவீதமும் குபறயும் என எதிர்பார்க்கப்படுவதாகவும் அவ்வறிக்பக குறிப்பிட்டுள்ளது. 

3. ‘கருடா VII’ என்பது இந்திே வான்பபடயும் கீழ்க்காணும் எந்த நாடும் இப ந்து நடத்தும் ஓர் இருதரப்புப் பயிற்சி 

ஆகும்? 
அ. இலங்கக 

ஆ. பிரான்ஸ்  

இ. ஜப்பான் 

ஈ. ஆஸ்திரரலியா 

✓ இந்திே வான்பபட மற்றும் பிவரஞ்சு வான் மற்றும் விண்வவளிப்பபட ஆகிேபவ ய ாத்பூரில் உள்ள விமானப்பபட 

நிபைேத்தில், ‘கருடா VII’ என்ற இருதரப்புப் பயிற்சியில் பங்யகற்கின்றன. இந்தப் பயிற்சியில், இந்திோ வான் 

பபடோனது Su–30 MKI, இரயபல், LCA யத ாஸ் மற்றும்  ாகுவார் யபார் விமானங்கள் மற்றும் இைகுரக யபார் 

உைங்கூர்தி மற்றும் Mi–17 உைங்கூர்திகளுடன் பங்யகற்கிறது. இது ‘கருடா’ என்னும் இந்த இருதரப்புப் பயிற்சியின் 

ஏழாவது பதிப்பாகும். 

4. 2022 – இந்திே விண்வவளி மாநாடு நடத்தப்படும் நகரம் எது? 
அ. மபங்களூரு 

ஆ. முெ்கப 

இ. புது தில்லி  

ஈ. கைதராபாத் 
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✓ சாட்காம் த ொழிற்துறை சங்கமொனது (SIA இந்திோ) புது தில்லியில் மூன்று நாள் நபடவபறும் இந்திே விண்வவளி 

மாநாடு, 2022ஐ ஏற்பாடு வசய்துள்ளது. இந்த மாநாட்டின் கருப்வபாருள், “Leveraging Space to Power Next–Gen 

Communication & Businesses” என்பதாகும். இந்திே விண்வவளி ஆய்வு பமேம் (ISRO), பாதுகாப்பு அபமச்சகம், NITI 

ஆயோக், இன்–ஸ்யபஸ், நியூ ஸ்யபஸ் இந்திோ லிட் (NSIL) மற்றும் வதாபைத்வதாடர்புத்துபற ஆகிேவற்றின் 

ஆதரவுடன் நபடவபற்ற இம்மாநாட்டில் 30 நாடுகபளச் யசர்ந்த யபச்சாளர்கள் பங்யகற்றனர். 

5. புைம்வபேர்வு மற்றும் யபாக்குவரவு வதாடர்பான உேர்மட்ட யபச்சுவார்த்பதக்கு ஐயராப்பிே ஒன்றிேத்துடன் 

இப ந்து தபைபம வகித்த நாடு எது? 

அ. இந்தியா  

ஆ. ஆஸ்திரரலியா 

இ. பிரான்ஸ் 

ஈ. சீனா 

✓ பிரஸ்ஸல்ஸில் புைம்வபேர்வு மற்றும் யபாக்குவரவு வதாடர்பாக நபடவபற்ற ஆறாவது உேர்மட்ட யபச்சுவார்த்பதக்கு 

இந்திோவும் ஐயராப்பிே ஒன்றிேமும் இப ந்து தபைபமதாங்கின. பாதுகாப்பான, சீரான மற்றும் வழபமோன 

குடியேற்றத்பத யமம்படுத்துவது வதாடர்பான சிக்கல்கள்குறித்து யபச்சுவார்த்பத நடத்தப்பட்டது. பார்பவேர்களாக 

அபழக்கப்பட்ட பிரஸ்ஸல்ஸில் உள்ள ஐயராப்பிே ஒன்றிே உறுப்புநாடுகளின் தூதரகப்பிரதிநிதிகள் இதில் கைந்து 

வகாண்டனர். இந்திோவும் ஐயராப்பிே ஒன்றிேமும் தமது தூதரக உறவுகளின் 60 ஆண்டுகபளக்வகாண்டாடின. 

6. IFSCAஆல் அபமக்கப்பட்ட, நிபைோன நிதிகுறித்த நிபு ர்கள் குழுவின் தபைவர் ோர்? 
அ. அஜய் தியாகி 

ஆ. விரல் ஆச்சாா்யா 

இ. உா்ஜித் பரடல் 

ஈ. CK ெிஸ்ரா  

✓ பன்னாட்டு நிதியிேல் யசபவ பமேங்கள் ஆப ேம் (IFSCA) ‘நிபைோன நிதிகுறித்த நிபு ர்களின் குழு’பவ 

அபமத்தது. இந்திே அரசின் முன்னாள் வசேைரொன இக்குழுவின் தபைவர் CK மிஸ்ரா அதன் இறுதி அறிக்பகபே 

IFSCA தபைவரிடம் சமர்ப்பித்தார். தன்னார்வ கரிமச்சந்பதபே உருவாக்குதல், மாறுதல் பிப ப்புகளுக்கான 

கட்டபமப்பு, இடர்நீக்கு வழிமுபறகபள வசேல்படுத்துதல் மற்றும் பசுபம நிதியிேல் வதாழில்நுட்பத்திற்கான 

ஒழுங்குமுபறக் களத்பத யமம்படுத்தல் ஆகிேபவ அந்தக்குழுவின் சிை முக்கிேமான பரிந்துபரகளுள் அடங்கும். 

நிபைோன கடன் வழங்குவதற்காக பிரத்யேக MSME தளத்பத அபமக்கவும் அக்குழு முன்வமாழிகிறது. 

7. 2022இல் இந்திே யதர்தல் ஆப ேத்தின், ‘யதசிே முகமாக’ அறிவிக்கப்பட்ட நடிகர் ோர்? 
அ. பங்கஜ் திாிபாதி  

ஆ. ‘மஜயெ்’ இரவி 

இ. ெரனாஜ் பாஜ்பாய் 

ஈ. ைாிஷ் கல்யாண் 

✓ இந்திே யதர்தல் ஆப ேத்துடன் இப ந்து வாக்காளர்களிபடயே விழிப்பு ர்பவ ஏற்படுத்துவதற்காக இந்திே 

யதர்தல் ஆப ேத்தின், ‘யதசிே முகமாக’ நடிகர் பங்கஜ் திரிபாதி அறிவிக்கப்பட்டுள்ளார். கடந்த 2017ஆம் ஆண்டு 

வவளிோன, ‘நியூட்டன்’ திபரப்படத்தில், அவர் யதசிே விருபத வவன்றார். CRPF அதிகாரிோக அத்திபரப்படத்தில் 

நடித்த அவர் சத்தீஸ்கர் காடுகளில் யதர்தல்கபள நடத்தும் பணியில் ஈடுபடும் யவடத்தில் நடித்தார். 
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8. 2022 அக்யடாபரில், பன்னாட்டு சூரிே ஆற்றல் கூட்டணியின் ஐந்தாவது கூட்டத்பத நடத்திே நாடு எது? 
அ. வங்காளரதசெ் 

ஆ. இந்தியா  

இ. ரநபாளெ் 

ஈ. தாய்லாந்து 

✓ பன்னாட்டு சூரிே ஆற்றல் கூட்டணியின் ஐந்தாவது கூட்டம் 2022 அக்.17–20 வபர புது தில்லியில் இந்திோவால் 

நடத்தப்பட்டது. நடுவண் எரிசக்தி மற்றும் புதிே மற்றும் புதுப்பிக்கத்தக்க எரிசக்தி அபமச்சர் RK சிங், பன்னாட்டு 

சூரிே ஆற்றல் கூட்டணியின் ஐந்தாவது கூட்டத்பத வதாடங்கிபவத்தார். பன்னாட்டு சூரிே ஆற்றல் கூட்டணியின் 

யபரபவத்தபைவர் பதவிபே இந்திோ தற்யபாது வகாண்டுள்ளது. இந்த ஐந்தாவது கூட்டம் மூன்று முக்கிேமான 

பிரச்சிபனகளில் பன்னாட்டு சூரிே ஆற்றல் கூட்டணியின் முபனவுகள்பற்றி விவாதிக்கும்; அபவ ஆற்றல் 

அணுகல், ஆற்றல் பாதுகாப்பு மற்றும் ஆற்றல் மாற்றம் ஆகும். 

9. 2022ஆம் ஆண்டிற்கான சாஸ்த்ரா இராமானு ன் பரிபசப் வபற்றவர் ோர்? 
அ. K சிவன் 

ஆ. சதீஷ் மரட்டி 

இ. யுங்கிங் டாங்  

ஈ. மடஸ்ஸி தாெஸ் 

✓ 2022ஆம் ஆண்டிற்கான சாஸ்த்ரா இராமானு ன் பரிசு, அவமரிக்காவின் வபர்க்லியில் அறமந்துள்ள கலியபார்னிோ 

பல்கபைக்கழகத்தின் உதவிப்யபராசிரிேரான யுன்கிங் டாங்கிற்கு வழங்கப்படும். பரிசுக்குழுவின் கூற்றுப்படி, விருது 

வபற்றவரின் பபடப்புகள் அதிநவீன நுட்பங்களின் குறிப்பிடத்தக்க கைபவபேக் காட்டுகின்றன. $10,000 மதிப்பு 

மிக்க இவ்விருது சண்முகா கபை, அறிவிேல் மற்றும் வதாழில்நுட்பம் மற்றும் ஆராய்ச்சி அகாவதமிோல் (SASTRA) 

கடந்த 2005ஆம் ஆண்டில் நிறுவப்பட்டது. இந்த விருது ஆண்டுயதாறும் 32 வேது மற்றும் அதற்குக் குபறவான 

வேதுபடே கணிதத்துபறயில் பங்களிக்கும் நபருக்கு வழங்கப்படுகிறது. 

10. ‘SFURTI’ திட்டத்பதச் வசேல்படுத்துகிற நடுவண் அபமச்சகம் எது? 
அ. கலாச்சார அகெச்சகெ் 

ஆ. MSME அகெச்சகெ்  

இ. வணிகெ் ெற்றுெ் மதாழிற்துகற அகெச்சகெ் 

ஈ. நிதியகெச்சகெ் 

✓ SFURTI (Scheme of Fund for Regeneration of Traditional Industries – பாரம்பரிே வதாழில்களின் மீட்டுருவாக்கம் 

வசய்வற்கான நிதித் திட்டம்) ஆனது நடுவண் MSME அபமச்சகத்தால் கடந்த 2005ஆம் ஆண்டில் வதாடங்கப்பட்டது. 

இது நாடு முழுவதும் வதாழிற்துபற வதாகுதிகளின் யமம்பாட்பட வளர்த்வதடுப்பபத யநாக்கமாகக் வகாண்டுள்ளது. 

காதி மற்றும் கிராமப்புறத்வதாழில்கள் ஆப ேமானது (KVIC) காதி மற்றும் கிராமப்புறத்வதாழில்கள் தோரிப்புகபள 

யமம்படுத்துவதற்கான பமே முகபமோக உள்ளது. விடுதபை அமுதப்வபருவிழாபவ நிபனவுகூரும் வபகயில், 

முதன்முபறோக, தில்லி ஹாட்டில் அண்பமயில் ‘SFURTI விழா’ வகாண்டாடப்பட்டது. 
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செய்தித்தாள் ந ப்பு நிகழ்வுகள்  

1. 31-10-2022: த சிய ஒற்றுறம நொள். 

 

2. உைகக் யகாப்பப: ஸ்வபயின் சாம்பிேன் 

இந்திோவில் நபடவபற்ற 17 வேதுக்கு உள்பட்ட மகளிருக்கான உைகக்யகாப்பப கால்பந்து யபாட்டியில் ஸ்வபயின் 

அணி, நடப்பு சாம்பிேன் பட்டத்பத தக்கபவத்துக் வகாண்டது. இறுதி ஆட்டத்தில் அந்த அணி 1-0 என்ற யகால் 

க க்கில் வகாைம்பிோபவ வீழ்த்தி, 2ஆவது முபறோக சாம்பிேன் பட்டம் வவன்றுள்ளது. 

பநஜீரிோ 3ஆம் இடம்: இப்யபாட்டியில், 3ஆவது இடத்துக்காக நபடவபற்ற ஆட்டத்தில் பநஜீரிோ ‘வபனால்டி ஷூட் 

ஔட்’ வாய்ப்பில் வ ர்மனிபே வீழ்த்திேது. முன்னதாக இரு அணிகளும் யமாதிே ஆட்டம் 3-3 என்ற யகால் 

க க்கில் டிரா ஆக, வவற்றிோளபர தீர்மானிக்க நடத்தப்பட்ட வபனால்டி ஷூட் அவுட் வாய்ப்பில், பநஜீரிோ 3-2 

என்ற யகால் க க்கில் வவன்றது. 
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