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1. தற்ப ோது செயல் ோட்டில் உள்ள PSLV ஏவுகல அமைப்பிற்கு ைோற்றோக ISROஆல் முன்சைோழியப் ட்டுள்ள NGLV 

ஏவுகல அமைப்பில், ‘N’ என்பது எமதக் குறிக்கிறது? 
அ. New 

ஆ. Next  

இ. Novel 

ஈ. Node 

✓ NGLV (Next–Gen Launch Vehicle) என்பது தற்ப ோது செயல் ோட்டில் உள்ள PSLV (Polar Satellite Launch Vehicle) 

ஏவுகல அமைப்பிற்கு ைோற்றோக எதிர்கோலத்தில் வரவுள்ள ஏவுகல அமைப் ோகும். NGLV என் து முந்நிமலசகோண்ட 

மிககனச்சுமைமயத் தோங்கக்கூடிய மீண்டும்  யன் டுத்தக்கூடிய ஒரு ஏவுகலைோகும். இது, 10,000 கிகிரோம் வமர 

புவிநிமல இமடப் ோமதக்கும் (GTO) 20,000 கிகிரோம் வமர தோழ் புவி சுற்றுப் ோமதக்குக்கும் (LEO) சகோண்டு 

செல்லும் திறன்சகோண்டதோகும். இது அமர–கிமரபயோசெனிக் உந்துவிமெமயக் சகோண்டு இயங்கும். 

2. ‘The most incredible world cup stories – Anecdotes from Football World Cup, From Uruguay in 1930 to today’ 

என்ற நூலின் ஆசிரியர் யோர்? 
அ. லூசியான ா வொ் ிக்னக  

ஆ. இராபா்ட் வெெ ்னடாெ்ஸ்கி 

இ. டியானகா மரனடா ா 

ஈ. கிறிஸ்டியான ா வரா ாெ்னடா 

✓ ‘The most incredible world cup stories – Anecdotes from Football World Cup, From Uruguay in 1930 to today’ என் து 

அர்சென்டினோமவச் பெர்ந்த லூசியோபனோ சவர்னிக்பக என் வர் எழுதிய நூலாகும். ‘நிபயோகி புக்ஸ்’ என்ற 

நிறுவனத்தோல் இந்நூல் சவளியிடப் ட்டது. கோல் ந்தோட்டத்தின் பவடிக்மகயோன, ஈர்ப்புமிக்க ைற்றும் ெர்ச்மெக்குரிய 

நிகழ்வுகமள இந்நூல் உள்ளடக்கியுள்ளது. FIFA உலகக்பகோப்ம யின் 22ஆம்  திப் ோனது, இந்த ஆண்டு (2022) 

கத்தோரோல் நடத்தப் டவுள்ளது. 

3. ‘ ோரத் கிருஷி செயற்மகக்பகோள் திட்டத்தின்’கீழ், இந்தியோவின் முழு பவளோண்  குதிமயயும் உள்ளடக்குவதற்கு 

குமறந்த ட்ெம் எத்தமன செயற்மகக்பகோள்கள் பதமவப் டும்? 
அ. 2  

ஆ. 3 

இ. 4 

ஈ. 5 

✓ ‘ ோரத் கிருஷி செயற்மகக்பகோள் திட்டம்’ என் து பவளோண் துமறயில் ISRO மேற்க ாள்ளும் ஓர் அர்ப் ணிப்பு 

மிகுந்த திட்டைோகும். இது பவளோண்மை சதோடர் ோன நடவடிக்மககள், பூச்சிக்சகோல்லிகள், நீர்ப் ோெனம்,  யிர் தரவு, 

வறட்சி புள்ளிவிவரங்கள் ப ோன்றவற்மற உள்ளடக்கும். நோட்டின் முழு பவளோண்  குதிமயயும் உள்ளடக்குவதற்கு 

குமறந்த ட்ெம் இரண்டு செயற்மகக்பகோளோவது பதமவப் டும். 

4. உலக வனவுயிரி நிதியத்தோல் சவளியிடப் ட்ட, ‘Living Planet’ என்ற அறிக்மகயின் டி, கடந்த 50 ஆண்டுகளில் 

கண்கோணிப்பின் கீழிருந்த வனவுயிரிகளின் எண்ணிக்மகயில் ஏற் ட்ட ெரிவு ெதவீதம் என்ன? 
அ. 34%  ஆ. 46% 

இ. 69%   ஈ. 72% 
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✓ WWF சவளியிட்ட, ‘Living Planet’ என்ற அறிக்மகயின் டி, 1970 – 2018–க்கு இமடயில் கடந்த ஐம் து ஆண்டுகளில் 

கண்கோணிப்பின் கீழிருந்த வனவுயிரிகளின் எண்ணிக்மக ( ோலூட்டிகள், இருவோழ்விகள், மீன், ஊர்வன உட் ட) 

69% குமறந்துள்ளது. இத்தமகய வீழ்ச்சிக்கோன கோரணம் கடுமையோன ைற்றும் அழிவுகரைோன கோலநிமல ைோற்றம், 

ைோசு ோடு, நிலம் ைற்றும் வோழ்விட சீரழிவு, பநோய்கள், ஆக்கிரமிப்பு இனங்கள் ைற்றும்  ல எனக் குறிப்பிடப் ட்டுள்ளது. 

5.  ன்னோட்டு குற்றவியல் கோவலமைப்பின் (INTERPOL) ச ோதுச்ெம  நமடச ற்ற நகரம் எது? 

அ. பாாிஸ் 

ஆ. திருவெெ்னெெி 

இ. திெ்ெி  

ஈ. சிங்கப்பூா் 

✓  ன்னோட்டு குற்றவியல் கோவலமைப்பு (INTERPOL) என் து பிரோன்ஸின் லிபயோமனத் தமலமையிடைோகக்சகோண்ட 

ஒரு  ன்னோட்டு அமைப் ோகும். இது 1923ஆம் ஆண்டு நிறுவப் ட்டது. இதுப ோன்ற ைோநோட்மட இந்தியோ நடத்துவது 

1997ஆம் ஆண்டிற்குப்பின் இது 2ஆம் முமறயோகும். INTERPOLஇன் ச ோதுச்ெம யோனது 4 ஆண்டு  தவிக்கோலம் 

சகோண்ட ஒரு தமலவரின் கீழ் உள்ளது. அதன் தற்ப ோமதய தமலவரோக ஐக்கிய அரபு அமீரகத்தின் அகைது நசீர் 

அல்–மரசி உள்ளோர். 

6. 2022ஆம் ஆண்டில் வந்த, ‘ ன்னோட்டு கோதுபகளோபதோர் வோரத்திற்கோன’ கருப்ச ோருள் என்ன? 
அ. Leaving No One Behind 

ஆ. Building Inclusive Communities for All  

இ. Sustainability and Inclusivity 

ஈ. Accessible Technologies 

✓ செப்டம் ர் ோதத்தில் வரும் கமடசி ஞோயிற்றுக்கிழமை சதோடங்கி அம்ைோதம் முடிவமடயும் முழு வோரமும் ஒவ்பவோர் 

ஆண்டும்  ன்னோட்டு கோது பகளோபதோர் வோரைோக அனுெரிக்கப் டுகிறது. 2022இல், செப்டம் ர்.19 முதல் செப்டம் ர்.25 

வமர  ன்னோட்டு கோது பகளோபதோர் வோரம் அனுெரிக்கப் ட்டது. “Building Inclusive Communities for All” என் து நடப்பு 

2022இல் வரும்  ன்னோட்டு கோது பகளோபதோர் வோரத்திற்கோன கருப்ச ோருளோகும். இந்த அனுெரிப்பு என் து உலக 

கோதுபகளோபதோர் கூட்டமைப்பின் ஒரு முமனவோகும்; இது முதன்முதலில் கடந்த 1958இல் பரோமில் சதோடங்கப் ட்டது. 

7. ஆசிய  சிபிக் கருத்துக்களத்தின் நிர்வோகக்குழுவின் உறுப்பினரோக இந்தியோவிலிருந்து பதர்ந்சதடுக்கப் ட்டவர் 

யோர்? 
அ. ெீதியரசா் இரஞ்ச ் னகானகாய் 

ஆ. ெீதியரசா் சதாசிெ ் 

இ. ெீதியரசா் அருண் குமாா் மிஸ்ரா  

ஈ. ெீதியரசா் N V இரமணா 

✓ பதசிய ைனித உரிமைகள் ஆமணயத்தின் (NHRC) தமலவரும், ஓய்வுச ற்ற நீதியரெருைோன அருண் குைோர் மிஸ்ரோ, 

ஆசிய  சிபிக் கருத்துக்களத்தின் நிர்வோகக்குழுவின் உறுப்பினரோகத் பதர்ந்சதடுக்கப் ட்டுள்ளோர். அவர் பதசிய ைனித 

உரிமைகள் நிறுவனங்களின் உலகளோவிய கூட்டணியின் (GANHRI)  ணியகத்தின் உறுப்பினரோகவும் பதர்ந்சதடு 

–க்கப் ட்டுள்ளோர். GANHRI என் து உலகின் மிகப்ச ரிய ைனித உரிமை வமலயமைப்புகளுள் ஒன்றோகும். 
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8. உலகின் முதல் சிவிங்கிப்புலி ைறுவோழ்வு திட்டத்மதத் சதோடங்கியுள்ள நோடு எது? 
அ. ெங்காளனதசம் 

ஆ. இெ்தியா  

இ. ஜப்பா ் 

ஈ. ஹங்னகாி 

✓ ‘மீண்டும் சிவிங்கிப்புலி’ திட்டத்தின்கீழ் நமீபியோவில் இருந்து எட்டுச்சிறுத்மதகள் சகோண்டுவரப் ட்டு இந்தியோவில் 

அறிமுகப் டுத்தப் ட்டுள்ளன. இரு சவவ்பவறு கண்டங்களுக்கு இமடபய ஒரு ைோமிெ உண்ணிமய இடைோற்றம் 

செய்யும் உலகின் முதல் ைறுவோழ்வுத் திட்டைோகும் இது. சிவிங்கிப்புலி மித்ரோஸ் ைற்றும் சிவிங்கிப்புலிகள் புனர்வோழ்வு 

பைலோண்மை குழுவின் டி, எட்டுச்சிறுத்மதகளில் ஐந்து ச ண்ணும் மூன்று ஆணும் ஆகும். 

9. ‘இந்தியோவின் முதல் ஸ்வச் சுெல் பிரபதெம்’ என அறிவிக்கப் ட்டுள்ள ைோநிலம்/யூனியன் பிரபதெம் எது? 
அ. னகரளா 

ஆ. ஹிமாச்செ பிரனதசம் 

இ. அஸ்ஸாம் 

ஈ. அெ்தமா ் மற்றும் ெிக்னகாபாா்  

✓ நடுவண் ெல் ெக்தி அமைச்ெர் கபெந்திர சிங் செகோவத் அந்தைோன் ைற்றும் நிக்பகோ ோர் தீவுகமள இந்தியோவின் 

முதல் ஸ்வச் சுெல் பிரபதெைோக அறிவித்தோர். இந்தியோவின் முதல் “தூய ைற்றும் சுெல் பிரபதெம்” என் தற்கோன 

ெோன்றிதமழ துமணநிமல ஆளுநர் அட்மிரல் DK பெோஷியிடம் நடுவண் ஜல் சக்தி அமைச்ெர் வழங்கினோர். 

அந்தைோன் ைற்றும் நிக்பகோ ோர் தீவுகள் யூனியன் பிரபதெத்தின் அமனத்து கிரோைங்களும் ஹர் கர் ெல் ைற்றும் ODF 

(திறந்தசவளி ைலங்கழித்தலற்ற) பிளஸ் எனச் ெோன்று ச ற்றுள்ளன. 

10. 2022 –  ன்னோட்டு அமைதி நோளுக்கோனக் கருப்ச ோருள் என்ன? 
அ. End racism; Build peace  

ஆ. Anti–casteism for peace 

இ. Equality and Inclusivity 

ஈ. Humans for Peace 

✓ ‘ ன்னோட்டு அமைதி நோளோனது’ செப்.21 அன்று உலகம் முழுவதும் அனுெரிக்கப் டுகிறது. ஐக்கிய நோடுகளின் ச ோதுச் 

ெம யோனது இந்த நோள் முழுவதும் 24 ைணி பநரமும் அகிம்மெ ைற்றும் ப ோர்நிறுத்தத்மத கமடப்பிடிக்கிறது. “End 

racism; Build peace – இனசவறிக்கு முற்றுப்புள்ளி; அமைதிமயக் கட்டிசயழுப்புங்கள்” என் து 2022ஆம் ஆண்டில் 

வந்த  ன்னோட்டு அமைதி நோளுக்கோனக் கருப்ச ோருளோகும். இனசவறி ைற்றும் இனப் ோகு ோடு இல்லோத உலகத்மத 

உருவோக்கும் பநோக்கத்திற்கோக இந்த நோள் கமடப்பிடிக்கப் டுகிறது. 
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செய்தித்தாள் ந ப்பு நிகழ்வுகள்  

1. ஆசிய ைகளிர் டி20 ெோம்பியன் இந்தியோ: 7ஆவது முமறயோக  ட்டம் சவன்றது 

ஆசிய ைகளிர் டி20 கிரிக்சகட் ப ோட்டியின் இந்தியோ 7ஆவது முமறயோக ெோம்பியன்  ட்டத்மதக் மகப் ற்றியது. 

வங்கபதெத்தின் மெசலட் நகரத்தில் ஆசிய ைகளிர் டி20 பகோப்ம  ப ோட்டிகள் நமடச ற்றன. இதன் இறுதிப்ப ோட்டி 

இந்தியோ-இலங்மக அணிகள் இமடபய நமடச ற்றது. 

ஆட்ட, சதோடர் நோயகி: 

பரணுகோ சிங் ஆட்ட நோயகியோகவும், தீப்தி ெர்ைோ சதோடர் நோயகியோகவும் பதர்வு செய்யப் ட்டனர். 

7ஆவது முமறயோக ெோம்பியன்: இதுவமர எட்டு முமற நமடச ற்ற ஆசிய டி20 பகோப்ம  ப ோட்டிகளில் இந்தியோ 

7ஆவது முமறயோக ெோம்பியன்  ட்டத்மத சவன்றுள்ளது. 

 

2. ெர்வபதெ  ட்டினி குறியீட்டில் இந்தியோவுக்கு 107ஆவது இடம் 

ெர்வபதெ  ட்டினி குறியீடு அறிக்மக சவளியிடப் ட்டுள்ளது. ெர்வபதெ, பிரோந்திய, பதசிய அளவில்  சியோல் வோடும் 

ைக்களின் நிமலகுறித்து கண்டறிவதற்கு இந்த அறிக்மக ச ரிதும் உதவுகிறது. தரவுகள் திரட்டப் ட்ட 121 

நோடுகளுக்கோன அறிக்மக சவளியிடப் ட்டுள்ளது. அதில் இந்தியோ 107ஆவது இடத்தில் உள்ளது. கடந்த 2020இல் 

இந்தியோ 94ஆவது இடத்தில் இருந்தது. 

 சி விவகோரத்தில் இந்தியோ, ‘தீவிர அ ோயம்’சகோண்ட நோடோக வமகப் டுத்தப் ட்டுள்ளது. சதற்கோசியோவில் 

ஆப்கோனிஸ்தோன் தவிர ைற்ற அமனத்து நோடுகளும் இந்தியோமவவிட சிறப் ோகச் செயல் ட்டுள்ளதோக அறிக்மகயில் 

குறிப்பிடப் ட்டுள்ளது. முக்கியைோக, உயரத்துக்குத் தகுந்த எமட இலோத குழந்மதகள் உலகளவில் இந்தியோவில்தோன் 

அதிகம் உள்ளதோக அறிக்மக குறிப்பிட்டுள்ளது. அறிக்மகயின் முக்கிய விவரங்கள்: 

 ட்டியலில் முதல் 3 நோடுகள் 

ச லோரஸ் 

ப ோஸ்னியோ 

சிலி 

இந்திய அண்மட நோடுகளின் நிமல 

இலங்மக - 64 

மியோன்ைர் - 71 

பந ோளம் - 81 

வங்கபதெம் - 84 

 ோகிஸ்தோன் - 99 

ஆப்கோனிஸ்தோன் – 109

இந்தியோவின் நிமல 

2022 - 107 (121 நோடுகள்) 

2021 - 101 (116 நோடுகள்) 

2020 - 94 (107 நோடுகள்) 
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3. உலக துப் ோக்கி சுடுதல்: தங்கம் சவன்று ருத்ரோங்ஷ் ெோதமன 

உலக துப் ோக்கி சுடுதல் ெோம்பியன்ஷிப்பில் ஆடவருக்கோன 10 மீட்டர் ஏர் மரபிள் பிரிவில் இந்தியோவின் ருத்ரோங்ஷ் 

 ோட்டீல் தங்கப் தக்கம் சவன்றோர். அந்தப் பிரிவின் இறுதிச்சுற்றில் ருத்ரோங்ஷ் 17-13 என்ற புள்ளிகள் கணக்கில் 

இத்தோலியின் படனிபலோ சடனிஸ் செோலோப ோமவ வீழ்த்தி முதலிடம் பிடித்தோர். இது அவரின் முதல் உலக 

ெோம்பியன்ஷிப் ப ோட்டி என் து குறிப்பிடத்தக்கது. இப்ப ோட்டியில் தங்கம் சவன்று ெோதமன  மடத்த 2ஆவது இந்திய 

வீரர் என்ற ச ருமைமய ருத்ரோங்ஷ் ச ற்றுள்ளோர். முன்னதோக இபத பிரிவில் அபினவ் பிந்த்ரோ 2006ஆம் ஆண்டு 

குபரோஷியோவில் நமடச ற்ற ப ோட்டியில் தங்கத்மத தனதோக்கியிருந்தோர். 
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1. SARS–CoV–2 வைரஸுக்கு எதிரான இந்தியாவின் முதல் மாற்று மருந்தின் பெயர் என்ன? 
அ. VINCOV–19   ஆ. ANTICOV–19 

இ. COVEX–19   ஈ. NOCOV–19 

✓ VINCOV–19 என்னும் SARS–CoV–2 வைரஸுக்கு எதிரான இந்தியாவின் முதல் மாற்று மருந்தானது தற்பொது 

சந்வத அங்கீகாரம் பெறவும் கட்டம்–3 மருத்துை ெரிபசாதவனகளுக்கும் தயார்நிவையில் உள்ளது. வைதராொத் 

ெல்கவைக்கழகம், பசல்லுைார் மற்றும் மூைக்கூறு உயிரியல் வமயம் மற்றும் ப ாபயதிர்ப்பு நிறுைனமான VINS 

ெபயாப்ராடக்ட்ஸ் லிட் ஆகியைற்றின் கூட்டு முயற்சியான இந்த மருந்து அண்வமயில் கட்டம்–2 பசாதவனகவள 

நிவறபைற்றியது. இந்தியாவில் உள்ள ெல்பைறு வமயங்களில் இருநூற்றுக்கும் பமற்ெட்ட ெங்பகற்ொளர்கள் 

இவடபய இது ரீதியான பசாதவன  டத்தப்ெட்டது. 

2. ப ய்பியு ரிபயா என்ெைர் கீழ்க்காணும் எந்த மாநிைத்தின் முதைவமச்சராக உள்ளார்? 
அ. நாகாலாந்து  

ஆ. மணிப்பூா் 

இ. மமகாலயா 

ஈ. மிம ாரம் 

✓  ாகாைாந்து மாநிை முதைவமச்சர் ப ய்பியு ரிபயா 2022 அக்படாெர்.14 அன்று மாநிை மக்களுக்கான உைகளாவிய 

மருத்துைக் காப்பீட்டுத் திட்டத்வதத் பதாடங்கினார்.  டுைணரசின் ஆயுஷ்மான் ொரத் திட்டத்துடன் இவணந்து 

முதைவமச்சரின் உடல் ைக் காப்பீட்டுத் திட்டம் பசயல்ெடுத்தப்ெடும். இத்திட்டத்தின் ப ாக்கம், மருத்துைமவனயில் 

பசர்க்கும் பசைவுகள் காரணமாக ஏற்ெடும் நிதிக் கஷ்டங்கவளத் தணிப்ெதாகும். இந்தத் திட்டம் CMHIS ஊழியர்கள் 

மற்றும் ஓய்வூதியம் பெறுபைார், மற்றும் CMHIS (பொது) என மூைவகப்ெடுத்தப்ெட்டுள்ளது. 

3. 2022 அக்படாெரில்  வடபெற்ற ஆறாைது கிழக்காசிய உச்சிமா ாட்டின் கல்வி அவமச்சர்கள் ெங்பகற்ற கூட்டம் 

 வடபெற்ற  கரம் எது? 
அ. காத்மாண்டு, மநபாளம் 

ஆ. ஹம ாய், வியட்நாம்  

இ.  ிங்கப்பூா் 

ஈ. மகாலாலம்பூா், மலேசியா 

✓ 2022 அக்.14 அன்று வியட் ாமின் ைபனாயில்  வடபெற்ற 6ஆைது கிழக்காசிய உச்சிமா ாட்டின் கல்வியவமச்சர் 

கூட்டத்தில் இந்தியா ெங்பகற்றது. கல்வியவமச்சகத்தின் இவணச்பசயைர் (ென்னாட்டு ஒத்துவழப்பு) நீதா பிரசாத் 

அைர்கள் இந்தக் கூட்டத்தில் உவரயாற்றினார். அப்பொது அைர், பதசிய கல்விக் பகாள்வக – 2020இன் முகன்வம 

முவனவுகள் மற்றும் உறுப்பு ாடுகளுடன் கல்வி மற்றும் ஆராய்ச்சியில் இந்தியாவின் கூட்டு முவனவுகள் குறித்து 

விளக்கமுற பதரிவித்தார். 

4. அறிவியல் மற்றும் பதாழிற்துவற ஆராய்ச்சிக் கழகத்தின் தவைைர் யார்? 
அ. இந்தியக்குடியரசுத்தலலவா்   ஆ. இந்தியப்பிரதமா்  

இ. அறிவியல் & ததாழில்நுட்ப அலம ் ா் ஈ. த யலா், அறிவியல் & ததாழில்நுட்ப அலம ் கம் 

✓ அறிவியல் மற்றும் பதாழிற்துவற ஆராய்ச்சிக் கழகமானது கடந்த 1942 பசப்டம்ெரில் இந்திய அரசாங்கத்தால் ஒரு 

தன்னாட்சி அவமப்ொக நிறுைப்ெட்டது. இது இந்தியாவின் மிகப்பெரிய ஆராய்ச்சி மற்றும் பமம்ொட்டு அவமப்ொக 

உருபைடுத்துள்ளது. இந்தியப்பிரதமர் அதன் தவைைராகப் ெணியாற்றுகிறார். சமீெத்தில், பிரதமர்  பரந்திர பமாதி, 

2022 அக்படாெர்.15 அன்று புது தில்லியில்  டந்பதறிய அறிவியல் மற்றும் பதாழிற்துவற ஆராய்ச்சிக் கழக (CSIR) 

சங்கத்தின் கூட்டத்திற்கு தவைவமதாங்கினார். 
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5. ஆசிய கடபைாரக் காைல் முகவமகளின் தவைைர்கள் கூட்டம்  வடபெற்ற  கரம் எது? 

அ. புது தில்லி  

ஆ. மும்லப 

இ. தகால்கத்தா 

ஈ. த  ்ல  

✓ 2022 அக்படாெர்.15 அன்று புது தில்லியில்  வடபெற்ற ஆசிய கடபைாரக் காைல்ெவட முகவமகளின் 18ஆைது 

தவைைர்கள் கூட்டத்தில் ொதுகாப்பு துவற அவமச்சர் இராஜ ாத் சிங் உவரயாற்றினார். இந்திய கடபைாரக் காைற் 

ெவட, ஆசிய கடபைாரக் காைல்ெவட முகவமகளின் பசயைகத்துடன் இவணந்து 18ஆைது கூட்டத்வத ைரும் 18ஆம் 

பததி ைவர  டத்துகிறது. ெதிபனட்டு  ாடுகள் மற்றும் இரண்டு சர்ைபதச நிறுைனங்கவளச் பசர்ந்த பமாத்தம் 55 

பிரதிநிதிகள் இதில் கைந்துபகாள்கின்றனர். 

6. அண்மைச் பசய்திகளில் இடம்பெற்ற பொகிபீல் அவமந்துள்ள மாநிைம் எது? 
அ.  ிக்கிம் 

ஆ. அஸ்ஸாம்  

இ. உத்தரகாண்ட் 

ஈ. மமற்கு வங்காளம் 

✓ இந்தியாவின் மிகநீளமான 4,000 கிமீ நீளமான ஆற்றுைழி கப்ெல் பசவையானது 2023ஆம் ஆண்டில் பதாடங்கும் 

என  டுைண் துவறமுகங்கள், கப்ெல் பொக்குைரத்து மற்றும் நீர்ைழிகள் அவமச்சர் சர்ொனந்தா பசாபனாைால் 

அண்வமயில் அறிவித்தார். உத்தரபிரபதசத்தின் ைாரணாசி மற்றும் அஸ்ஸாமில் உள்ள பொகிபீல் இவடபய ஆற்று 

ைழி கப்ெல் பசவை இயக்கப்ெடும். இந்த நீர்ைழி கங்வக மற்றும் பிரம்மபுத்திரா ஆறுகவள இந்பதா–ைங்கபதச 

புபராட்படாகால் ைழித்தடத்தின் ஊடாக இவணக்கும். ைடகிழக்கு எல்வைப்புற இரயில்பையால் (NFR) கட்டப்ெட்ட 

பொகிபீல் ெயணிகள் ெடகுப் பொக்குைரத்துச் பசவைவயயும் அவமச்சர் பதாடங்கி வைத்தார். 

7. எந்தக்க ோளின் நிலவுகள், ‘கலீலிய நிைவுகள்’ என்று அவழக்கப்ெடுகின்றன? 
அ.   ி 

ஆ. வியாழ ்  

இ. தவள்ளி 

ஈ. புத ் 

✓ ‘கலீலிய நிைவுகள்’ அல்ைது ‘கலீலிய பசயற்வகக்பகாள்கள்’ வியாழனின்  ான்கு பெரிய நிைவுகளான ஐபயா, 

யூபராொ, கனிமீடு மற்றும் பகலிஸ்படா ஆகும். இவை  ான்கும் முதலில் 1609–1610இல் கலீலிபயா கலீலியால் 

கண்டறியப்ெட்டது. NASAஇன் கூற்றுப்ெடி, பசப்.26 அன்று, வியாழன் கடந்த 59 ஆண்டுகளில் இல்ைாத அளவுக்கு 

பூமிக்கு மிக அருகில் ைந்தது. வெனாகுைர்மூைம் ொர்க்கும்பொது வியாழன் பகாளின் ைவளயமும் மூன்று அல்ைது 

 ான்கு கலீலிய நிைவுகளும் பதரியும். 

8. 2022ஆம் ஆண்டு உைக நிதியியல் வமயங்கள் குறியீட்டில் முதலிடம் பிடித்த  கரம் எது? 
அ. ஹாங்காங்  ஆ. லண்ட ் 

இ. நியூயாா்க்   ஈ. ஷாங்காய் 

✓ உைகளாவிய நிதியியல் வமயங்கள் குறியீட்டின் (GFCI) சமீெத்திய தரைரிவசயில் நியூயார்க் முதலிடத்வதப்பிடித்தது 

மற்றும்  ான்காைது ஆண்டாக உைகின் மிகவும் விரும்ெப்ெடும் நிதியியல் வமயமாக அது உள்ளது. ைண்டன் 

இரண்டாைது இடத்வதத் தக்கவைத்துக்பகாண்டது; சிங்கப்பூர் ைாங்காங்வகப் பின்னுக்குத் தள்ளி மூன்றாைது 
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இடத்வதப் பிடித்தது. படாக்கிபயாவிற்கு ெதிைாக ொரிஸ் முதல் 10 இடங்களுக்குள் ைந்தது. இருப்பினும் உக்வரன் 

மீதான ெவடபயடுப்பு மற்றும் பமற்கத்திய  ாடுகளின் உறவுகவளத் துண்டித்ததன் விவளைாக மாஸ்பகா 22 

இடங்கள் கீபழ தள்ளப்ெட்டு 73ஆைது இடத்தில் உள்ளது. GFCI ைண்டவனச் சார்ந்த மதியுவரயகமாகும். இந்தக் 

குறியீடு சீன பமம்ொட்டு நிறுைனமான Z/Yenஆல் பதாகுக்கப்ெட்டது. 

9. 2022 – உைக காண்டாமிருக  ாளுக்கானக் கருப்பொருள் என்ன? 
அ. Conservation of Rhinos 

ஆ. Sustainability and Awareness 

இ. Five Rhino Species Forever  

ஈ. Say No to Poaching 

✓ பெரிய ஒற்வறக்க ோம்பு காண்டாமிருகம், சுமத்ரா காண்டாமிருகம், ஜாைா காண்டாமிருகம், கருப்பு காண்டாமிருகம் 

மற்றும் பைள்வள காண்டாமிருகம் உள்ளிட்ட 5 காண்டாமிருகங்கள் ெற்றிய விழிப்புணர்வை ஏற்ெடுத்துைதற்காக 

ஒவ்பைார் ஆண்டும் பசப்.22 அன்று உைக காண்டாமிருக  ாள் பகாண்டாடப்ெடுகிறது. “Five Rhino Species Forever” 

என்ெது இந்த ஆண்டு (2022) உைக காண்டாமிருக  ாளுக்கானக்கருப்பொருளாகும். பைட்வடயாடுதல், காைநிவை 

மாற்றம் மற்றும் இயற்வக ைாழ்விடங்களில் ஏற்ெடும் இவடயூறுகள் காரணமாக காண்டாமிருக இனம் அழிவின் 

விளிம்பில் உள்ளது. 

10. எந்தப் பொதுத்துவற நிறுைனத்திற்கு, அண்வமயில், ‘மகாரத்னா’ அந்தஸ்து ைழங்கப்ெட்டது? 
அ. பாரத் மி ் ணு நிறுவ ம் 

ஆ. இந்திய எண்தணய் நிறுவ ம் 

இ. REC லிட்  

ஈ. ஹிந்துஸ்தா ் ஏமராநாட்டிக்ஸ் நிறுவ ம் 

✓ முன்னர் கிராமப்புற மின்மயமாக்கல் கழகம் என்று அவழக்கப்ெட்ட  டுைண் பொதுத்துவற நிறுைனமான REC லிட், 

நிறுைனத்திற்கு, ‘மகாரத்னா’ அந்தஸ்து ைழங்கப்ெட்டுள்ளது. இதற்கான ஆவணவய, நிதியவமச்சகத்தின்கீழுள்ள, 

பொதுத்துவற நிறுைனங்கள் துவற பைளியிட்டுள்ளது. REC என்ெது ைங்கி சாரா நிதி நிறுைனமாகும்; இது இந்தியா 

முழுைதும் மின்துவற நிதி மற்றும் பமம்ொட்டில் கைனம் பசலுத்துகிறது. ‘மகாரத்னா’ அந்தஸ்து ைழங்குைதன்மூைம், 

REC நிறுைனமானது பதாழில்நுட்ெ கூட்டு முவனவுகள் அல்ைது பிற உத்திசார் கூட்டணிகளில் இவணய முடியும். 

 

செய்தித்தாள் ந ப்பு நிகழ்வுகள்  

1. உள் ாட்டில் தயாரிக்கப்ெட்ட முதல் அலுமினியம் சரக்கு ரயில்: இரயில்பையில் இவணப்பு 

முதல்முவறயாக உள் ாட்டிபைபய அலுமினியம்பகாண்டு உருைாக்கப்ெட்ட இரயில்பெட்டிகவளக்பகாண்ட சரக்கு 

இரயில் இந்திய இரயில்பையில் இவணக்கப்ெட்டது. ஒடிஸா மாநிைம் புைபனசுைரத்தில் இந்த இரயில் பெட்டிகள் 

இவணக்கப்ெட்டன. இந்த இரயில் பெட்டிகளால் 14,500 டன் கரியமிை ைாயு பைளிபயற்றம் தடுக்கப்ெடும் என்று 

கூறப்ெடுகிறது. இந்த இரயிைால் அதிக ொரத்வத சுமந்துபசல்ை முடியும். துருப்பிடிக்காமல் நீண்டகாைம் தாக்குப் 

பிடிக்கும். 100 சதவீதம் மறுசுழற்சி பசய்யக்கூடியவை. 
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2. ‘ஸ்மார்ட் காைைர்’ புதிய பசயலி அறிமுகம் 

தமிழ் ாட்டுக் காைல்துவறயில் ‘ஸ்மார்ட் காைைர்’ என்ற புதியபசயலி மூைம் மின்னணு பராந்துப்ெணி என்ற திட்டம் 

அறிமுகம் பசய்யப்ெட்டுள்ளது. இந்த ‘ஸ்மார்ட் காைைர்’ பசயலி, காைல்துவறயில் களப்ெணியாற்றும் அலுைைர்களின் 

பசயல்ொடுகவளக் கண்காணிக்கவும், அைர்களது களப்ெணிகளின்பொது நிகழும் சம்ெைங்கவள உடனுக்குடன் 

இந்தச் பசயலிமூைம் ெதிவு பசய்ைதற்கும், கள அலுைைர்களுக்கு ஏபதனும் பிரச்வன ஏற்ெட்டாபைா அல்ைது உடனடி 

உதவிகள் பதவைப்ெட்டால், அதுகுறித்த தகைவை உடனடியாக உயரலுைைர்களுக்கு அைர்கள் பதரிவிக்க ஏதுைாக 

இந்தச் பசயலி அவமயும். 
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1. எந்த நிறுவனத்தின் MD & CEOஆக திலிப் அஸ்பே மீண்டும் நியமிக்கப்ேட்டுள்ளார்? 
அ. ஏர் இந்தியர 

ஆ. இந்திய ததசிய க ரடுப்பனவு  ழ ம்  

இ. பரரத வங் ி 

ஈ. ஹிந்துஸ்தரன் ஏதரரநரட்டி ்ஸ் லிட் 

✓ இந்திய பதசிய ககாடுப்ேனவு கழகமானது (NPCI) திலீப் அஸ்பேவவ ஐந்தாண்டு காலத்திற்கு அந்நிறுவனத்தின் 

நிர்வாக இயக்குநராகவும், தவலவமச் கெயல் அதிகாரியாகவும் (MD & CEO) மீண்டும் நியமித்துள்ளது. திலீப் அஸ்பே 

கடந்த 2018 ஜனவரியில் NPCIஇன் MD மற்றும் CEOஆக கோறுப்பேற்றார். NPCI என்ேது இந்தியாவில் சில்லவற 

ககாடுப்ேனவுகள் மற்றும் தீர்வு அவமப்புகவள இயக்குவதற்கான ஓர் அவமப்ோகும். 

2. ‘ஒருங்கிவைந்த உயிரி சுத்திகரிப்பு ஆவல இயக்கத்தின் புத்தாக்க கெயல்திட்டத்வத’ அறிமுகப்ேடுத்திய நாடு 

எது? 
அ. அகமரி ் ர 

ஆ. இந்தியர  

இ. வங் ரளததசம் 

ஈ. ஐ ் ிய அரபு அமீர ம் 

✓ அகமரிக்காவின் கேன்சில்பவனியாவில் உள்ள பிட்ஸ்ேர்கில் நவடகேற்ற உலகளாவிய தூய்வம எரிெக்தி கெயல் 

மன்றத்தில், பிபரசில், கனடா மற்றும் இங்கிலாந்து நாடுகள் இவைந்து தயாரித்த ஒருங்கிவைந்த உயிரி 

சுத்திகரிப்பு ஆவல இயக்கத்தின் புத்தாக்க கெயல்திட்டத்வத இந்தியா அறிமுகப்ேடுத்தியது. 

✓ உலக நாடுகளின் ஒத்துவழப்வே இந்தத்திட்டம் இலட்சியமாக ககாண்டிருப்ேதாகவும், இதவன அவடவதற்கும், அரசு 

மற்றும் தனியார் முதலீடுகவள ஈர்ப்ேதற்கும், அடுத்த ஐந்து ஆண்டுகளில் எரிெக்தி ஆராய்ச்சி, பமம்ோடு மற்றும் 

கெயல்திறனிற்கு நிதி உதவிவய அதிகரிப்ேது அவசியம் என்றும் இந்தியா அப்போது கதரிவித்தது. 

3. அண்வமயில் இந்திய கடற்ேவடயால் அறிமுகப்ேடுத்தப்ேட்ட, ‘நிஸ்தார் மற்றும் நிபுன்’ என்றால் என்ன? 
அ. நீர்மூழ் ி ் ப்பல் ள் 

ஆ. நீர்மூழ்குதலு ்கு உதவும்  ப்பல் ள்  

இ. தரரந்து ் ப்பல் ள் 

ஈ. மரசு ்  ட்டுப்பரட்டு ்  ப்பல் ள் 

✓ இந்திய கடற்ேவடயானது உள்நாட்டிபலபய வடிவவமக்கப்ேட்டு கட்டப்ேட்ட நீர்மூழ்குதலுக்குதவும் கப்ேல்கவள 

(Diving Support Vessels) விொகப்ேட்டினத்தில் வவத்து அறிமுகப்ேடுத்தியது. ‘Nistar’ & ‘Nipun’ என்று அவழக்கப்கேறும் 

இக்கப்ேல்கவள ஹிந்துஸ்தான் கப்ேல்கட்டும் நிறுவனம் கட்டியுள்ளது. இந்தக் கப்ேல்கள் சிக்கலான நீர்மூழ்குதலுக்கு 

உதவும் அவமப்பு மற்றும் ஆழ்கடல் மீட்பு அவமப்பு ஆகியவற்வறக் ககாண்டுள்ளன. இவவ ஆழ்கடல் நீர்மூழ்குதல் 

மற்றும் நீர்மூழ்கிக்கப்ேல் மீட்பு நடவடிக்வககளுக்காகப் ேயன்ேடுத்தப்ேடும். 

4. இந்தியா மற்றும் இன்னும் பிற நான்கு ஆசிய நாடுகளால் நிறுவப்ேட்ட APOA ஆனது கீழ்க்காணும் எந்தப் 

கோருளின் வர்த்தகத்துடன் கதாடர்புவடயது? 
அ. பருப்பு வக  ள் ஆ. பகனகயண்கணய்  

இ. இரப்பர்  ஈ. பருத்தி 
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✓ இந்தியா, ோகிஸ்தான், இலங்வக, வங்காளபதெம் மற்றும் பநோளம் ஆகிய நாடுகவளச்ொர்ந்த ெவமயல் எண்கைய் 

வர்த்தக ெங்கங்கள் ஆசிய ேவனகயண்கைய் கூட்டணிவய (APOA) அவமப்ேதாக அறிவித்தன. கதற்காசியாவில் 

ேவனகயண்கைவய இறக்குமதி கெய்யும் ஐந்து முக்கிய நாடுகள் இவவ. 

✓ ொல்கவன்ட் எக்ஸ்ட்ராக்டர்ஸ் அபொசிபயஷன் ஆஃப் இந்தியாவின் தவலவர் அதுல் ெதுர்பவதி, APOAஇன் முதல் 

தவலவராக நியமனம் கெய்யப்ேட்டுள்ளார். பேரம் பேசும் ஆற்றவலப் கேறுவதும், இறக்குமதிவய நிவலயானதாக 

மாற்றுவதும் இந்தச் ெங்கத்தின் முதன்வம பநாக்கமாகும். 

5. ஒவ்பவார் ஆண்டும், ‘உலக நுவரயீரல் நாள்’ அனுெரிக்கப்ேடுகிற பததி எது? 

அ. கசப்டம்பர்.25  

ஆ. அ ்தடரபர்.05 

இ. அ ்தடரபர்.10 

ஈ. அ ்தடரபர்.15 

✓ நுவரயீரல் நலம் குறித்த அண்வமய ொதவனகவள அங்கீகரிப்ேவத பநாக்கமாகக்ககாண்டு ஒவ்பவார் ஆண்டும் 

கெப்டம்ேர்.25 அன்று உலக நுவரயீரல் நாள் ககாண்டாடப்ேடுகிறது. அவனத்து வவகயான புற்றுபநாய்களிலும், 

நுவரயீரல் புற்றுபநாயின் ெதவீதம் 12.8 ெதவீதமாக உள்ளது. புற்றுபநாயால் ஏற்ேடும் இறப்புகளில், நுவரயீரல் புற்று 

பநாயின் ேங்கு 17.8% ஆகும். நுவரயீரல் புற்றுபநாய் வருவதற்கு 94% அளவுக்குப் புவகபிடித்தல் காரைமாக 

அவமகிறது. நுவரயீரல் புற்றுபநாயின் ஆேத்து புவகபிடிக்காதவர்கவளவிட புவகப்பிடிப்ேவர்களுக்கு 24 முதல் 36 

மடங்கு அதிகமாக உள்ளது. “Lung Health for All” என்ேது நடப்பு 2022ஆம் ஆண்டில் வரும் இந்நாளுக்கானக் கருப் 

கோருளாகும். 

6. முதன்முவறயாக, ‘இராணி எலிெகேத் II ஆண்டின் சிறந்த கேண்மணி’ விருவத கவன்றவர் யார்? 
அ. சுகயல்லர பிதரவர்தமன்  

ஆ.  ரஞ்சீத் க ௌர் 

இ. நர  மூஞ்கசட்டி 

ஈ. ஹர்பிரீத் சண்டி 

✓ இந்திய வம்ொவளிவயச் பெர்ந்த உள்துவறச் கெயலர் சுகயல்லா பிபரவர்பமன், முதன்முவறயாக வழங்கப்ேடும் 

‘இராணி எலிெகேத் II ஆண்டின் சிறந்த கேண்மணி’ விருவத கவன்றார். 42 வயதான அவர் இம்மாத கதாடக்கத்தில் 

பிரிட்டிஷ் பிரதமர் லிஸ் டிரஸால் இங்கிலாந்து அவமச்ெரவவக்கு நியமிக்கப்ேட்டார். இந்த விருதுகள் பிரிட்டனின் 

கதற்காசிய ெமூகம் முழுவதுமுள்ள தனிநேர்களின் ொதவனகவள ேரிந்துவரகள்மூலம் அங்கீகரிக்கின்றன. 

7. இந்திய ஒலிம்பிக் ெங்கத்தின் ெட்டங்கவளத் திருத்துவதற்காக நியமிக்கப்ேட்டுள்ளவர் யார்? 
அ. நீதியரசர் L நரத ஸ்வர இரரவ்  

ஆ. நீதியரசர் A K சி ்ரி 

இ. நீதியரசர் இரஞ்சன் த ர ரய் 

ஈ. நீதியரசர் சதரசிவன் 

✓ இந்திய ஒலிம்பிக் ெங்கத்தின் ெட்டங்கவளத் திருத்துவதற்கும் பதர்தல் குழுமத்வத உருவாக்குதற்குமாக முன்னாள் 

உச்ெநீதிமன்ற நீதியரெர் L நாபகஸ்வர இராவவ உச்ெநீதிமன்றம் நியமித்துள்ளது. இந்திய ஒலிம்பிக் ெங்கம் அதன் 

நிர்வாகச் சிக்கல்களுக்குத் தீர்வு காண்ேதற்காக, வரும் டிெம்ேர் மாதத்திற்குள் பதர்தவல நடத்த பவண்டும் எனவும், 

அவ்வாறு நடத்த தவறினால், இந்தியா, ேன்னாட்டு ஒலிம்பிக் குழுமத்திலிருந்து விலக்கி வவக்கப்ேடும் என 

ேன்னாட்டு ஒலிம்பிக் குழுமம் இந்திய ஒலிம்பிக் ெங்கத்திற்கு எச்ெரிக்வக விடுத்துள்ளது. 
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8. கஜர்மனிவயச் சார்ந்த PEN வமயத்தின், “கெர்மன் ககஸ்டன் ேரிசு” கேற்ற இந்திய எழுத்தாளர் மற்றும் கவிஞர் 

யார்? 
அ. அருந்ததி இரரய் 

ஆ. மீனர  ந்தசரமி  

இ. ஓம் பிர ரஷ் வரல்மீ ி 

ஈ. இரரஜ் க ௌதமன் 

✓ இந்திய எழுத்தாளரும், கவியுமான மீனா கந்தொமி இந்த ஆண்டுக்கான, ‘கெர்மன் ககஸ்டன் ேரிவெப்’ கேறுவார் 

என கஜர்மனியில் உள்ள PEN வமயம் அறிவித்துள்ளது. துன்புறுத்தப்ேட்ட எழுத்தாளர்கள் மற்றும் இதழாளர்களின் 

உரிவமகளுக்காக நிற்கும் ஆளுவமகவள, ‘கெர்மன் ககஸ்டன் ேரிசு’ ககௌரவிக்கிறது. தி ஜிப்சி காடஸ், கவன் ஐ 

ஹிட் யூ: ஆர், எ போர்ட்வரட் ஆஃப் தி வரட்டர் ஆஸ் எ யங் வவஃப், ஐயன்காளி, தமிழ்ப்புலிகள் மற்றும் டச் மற்றும் 

Ms மிலிட்டன்சி போன்ற கவிவதகள் அவரது குறிப்பிடத்தக்க ேவடப்புகளாம். 

9. அண்வமயில் நவடகேற்ற துலீப் பகாப்வேயுடன் கதாடர்புவடய விவளயாட்டு எது? 
அ. ஹர ் ி 

ஆ.  ிரி ்க ட்  

இ. கடன்னிஸ் 

ஈ. பூப்பந்து 

✓ பமற்கு மண்டலம் மற்றும் கதற்கு மண்டலம் இவடபயயான துலீப் பகாப்வேக்கான இறுதிப்போட்டி அண்வமயில் 

தமிழ்நாட்டின் பகாயம்புத்தூர் மாநகரத்தில் நவடகேற்றது. இது இந்தியாவில் நவடகேறும் உள்நாட்டளவிலான 

முதல்தர கிரிக்ககட் போட்டியாகும். இந்த ஆண்டு நடந்த போட்டியில் பமற்கு மண்டலம் 294 ரன்கள் வித்தியாெத்தில் 

கதற்கு மண்டலத்வத வீழ்த்தி ேட்டத்வத கவன்றது. பமற்கு மண்டல கிரிக்ககட் அணியின் பகப்டனாக அஜிங்க்யா 

இரொபன விளங்கினார். 

10. 2022 – பதசிய சுற்றுலா நாளுக்கானக் கருப்கோருள் என்ன? 
அ. Rethinking Tourism  

ஆ. Rural and Community Centric Tourism 

இ. Accessible Tourism 

ஈ. Anti–Racism Tourism 

✓ சுற்றுலாவின் முக்கியத்துவம் மற்றும் கோருளாதாரத்தில் அதன் விவளவுகுறித்து விழிப்புைர்வவ ஏற்ேடுத்துதற்காக 

ஒவ்பவார் ஆண்டும் கெப்.27 அன்று நாடு முழுவதும் உலக சுற்றுலா நாள் ககாண்டாடப்ேடுகிறது. “Rethinking 

Tourism” என்ேது இந்த ஆண்டு (2022) உலக சுற்றுலா நாளுக்கானக் கருப்கோருளாகும். கடந்த 1980ஆம் ஆண்டு 

முதல், ஐநா உலக சுற்றுலா அவமப்பு கெப்.27ஆம் பததிவய உலக சுற்றுலா நாளாக அனுெரித்து வருகிறது. 

 

செய்தித்தாள் ந ப்பு நிகழ்வுகள்  

1. உச்ெநீதிமன்ற தவலவம நீதிேதியாக ெந்திரசூட் நியமனம் 

உச்ெநீதிமன்றத்தின் அடுத்த தவலவம நீதிேதியாக DY ெந்திரசூட் நியமனம் கெய்யப்ேட்டுள்ளார். ெந்திரசூட்வட 

தவலவம நீதிேதியாக குடியரசுத்தவலவர் திகரளேதி முர்மு நியமித்துள்ளதாக நடுவண் ெட்டத்துவற அவமச்ெர் 
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கிரண் ரிஜிஜு கதரிவித்துள்ளார். உச்ெநீதிமன்றத்தின் ஐம்ேதாவது தவலவம நீதிேதியாக நவ.9 அன்று DY ெந்திரசூட் 

ேதவிபயற்ோர் எனவும் கதரிவிக்கப்ேட்டுள்ளது. அவர் அடுத்த இரண்டு ஆண்டுகளுக்கு உச்ெநீதிமன்ற தவலவம 

நீதிேதி கோறுப்பில் இருப்ோர். 

 

2. விவடகேற்றது மங்கள்யான்: மங்கள்யானின் ேயை நிவறவு குறித்த தவலயங்கம் 

பதெம் எதிர்ககாள்ளும் ேல்பவறு ெவால்களுக்கிவடயில் உலகளவில் இந்தியாவவத் தவலநிமிர்ந்து கேருவமப்ேட 

வவக்கும் ொதவனகளும் நிகழ்ந்துககாண்டுதான் இருக்கின்றன. கெவ்வாய் கிரகத்துக்கான தனது எட்டாண்டு 

ேயைத்வத கவற்றிகரமாக முடித்துக்ககாண்டு வரலாறாகி இருக்கிறது மங்கள்யான். இஸ்பராவின் (இந்திய 

விண்கவளி ஆய்வு வமயம்) மற்கறாரு ொதவனயாக நிவலகேறுகிறது ‘மங்கள்யானின்’ ேயை நிவறவு. 

2013 நவ.5 அன்று ஸ்ரீெரிபகாட்டாவில் இருந்து PSLV ஏவுகவையின்மூலம் விண்கவளியில் கெலுத்தப்ேட்டது 

‘மங்கள்யான்’ விண்கலம். அடுத்த ஓர் ஆண்டுக்குள் கெவ்வாயின் புவியீர்ப்பு எல்வலவயச் கென்றவடந்தது. `450 

பகாடி கெலவில் விண்கவளியில் இஸ்பராவால் கெலுத்தப்ேட்ட ‘மங்கள்யான்’, கெவ்வாய் கிரகத்வத கென்றவடந்தபத 

கூட வல்லரசு நாடுகவள வியந்து பநாக்க வவத்தது. 

மனித இன விண்கவளி ஆய்வின் முதல்ேடியாக கருதப்ேடுகிறது கெவ்வாய் கிரகத்துக்கான ேயைம். கெவ்வாயில் 

நிலவும் சூழல், அந்தக்கிரகத்தின் நீராதாரம், அதன் பூபகாள அவமப்பு உள்ளிட்டவவ குறித்து கதரிந்துககாள்வதுதான் 

‘மங்கள்யானின்’ பநாக்கம். 

கெவ்வாயில் மனிதன் வாழ்வதற்கான தட்ேகவப்ே நிவல, பதவவயான நீராதாரம் போன்றவவ காைப்ேடுகிா 

என்ேவதத் கதரிந்துககாள்வதற்கான முயற்சியில் ேல்பவறு நாடுகள் முவனப்பு காட்டி வந்த நிவலயில், இந்தியாவும் 

தனது ேங்குக்கு, எந்தகவாரு அந்நிய ெக்தியின் உதவியும் இல்லாமல் கெலுத்திய விண்கலம்தான் அது. ேல 

முயற்சிகள் பதால்வியவடந்த பின்தான் அகமரிக்கா, ரஷ்யா கதாடங்கிய வல்லரசு நாடுகளால் கெவ்வாய் கிரகத்துக்கு 

விண்கலம் அனுப்ே முடிந்தது. ஆனால், முதல் முயற்சியிபலபய இந்தியாவால் இலக்வக எட்ட முடிந்தது என்ேது மிகப் 

கேரிய கவற்றி. அதன் பிறகுதான் உலக நாடுகள் இந்தியாவின் விண்கவளி ஆராய்ச்சிவய வியந்து ோராட்டத் 

தவலப்ேட்டன. 

‘சிவப்புக்பகாள்’ என்றவழக்கப்ேடும் கெவ்வாவய ஒருமுவற சுற்றிவர ‘மங்கள்யானுக்கு’ 76.72 மபநரம் பிடித்தது. 

ஆறு மாதங்கள்தான் ‘மங்கள்யான்’ தாக்குப்பிடிக்கும் என்றுதான் ஆரம்ேத்தில் இஸ்பரா விஞ்ஞானிகள் கணித்தனர். 

ஆனால், ஏறத்தாழ எட்டு ஆண்டுகள் ெற்றும் ெவளக்காமலும், எந்தவிதப் பின்னவடவவயும் ெந்திக்காமலும் கெவ்வாய் 

கிரகத்தில், ‘மங்கள்யான்’ தன்னுவடய ேணிவயத் கதாடர்ந்தவத மிகப்கேரிய கவற்றி என்று ககாண்டாடுவதில் 

நியாயம் உள்ளது. அவ்வப்போது ஏற்ேட்ட கிரகைங்களால் ‘மங்கள்யானின்’ மின்கலன்களின் வீரியம் குவறயாமல் 

இருந்திருந்தால், பமலும் சில ஆண்டுகள்கூட தனது ஆய்வவ அந்த விண்கலம் பமற்ககாண்டிருக்கக்கூடும். 

எட்டு ஆண்டுகளில், ‘மங்கள்யான்’ எத்தவனபயா புதிய தகவல்கவள கெவ்வாய் கிரகம் குறித்து உலகுக்கு வழங்கி 

இருக்கிறது. 2015 ஜூவல.14-ஆம் பததி கெவ்வாய் குறித்த முதல் நிழற்ேடம், ‘மங்கள்யான்’மூலம் கேறப்ேட்டது. 

அதற்குப் பிறகு கதாடர்ந்து 1,100-க்கும் அதிகமான ேடங்கவள, ‘மங்கள்யான்’ அனுப்பித்தந்தது. 

அந்தப்ேடங்களின் அடிப்ேவடயில் கெவ்வாய் குறித்த புரிதல் மட்டுமல்லாமல், அந்தக் கிரகத்தின் உருவம் குறித்தும் 

இஸ்பரா ேல கணிப்புகவளயும், உண்வமகவளயும் அறிந்துககாள்ள முடிந்தது. கெவ்வாயின் துவைக் கிரகமான 

‘டிபமாஸ்’ கிரகத்தின் நிழற்ேடத்வத முதன்முதலாக எடுத்ததும், உலகுக்களித்ததும் நமது விஞ்ஞானிகள் அனுப்பிய 

‘மங்கள்யான்’ என்னும்போது நாம் கேருமிதம் அவடயலாம். 

2023இல் ெந்திரவன இலக்காக்கி ‘ெந்திரயான்’ மூன்று விண்கலத்வத ஏவத்திட்டமிடப்ேட்டிருக்கிறது. இந்தியாவின் 

முதலாவது ‘ெந்திரயான்’ 2008இல் விண்ணில் கெலுத்தப்ேட்டது. ெந்திரனில் தண்ணீர் இருக்கிறது என்ேவதக் 

கண்டுபிடித்தது அந்த முயற்சி. 2019இல், ‘ெந்திரயான்-2’ கெலுத்தப்ேட்டது. ஆனால், ெந்திரனில் இறங்கும்போது சில 

பகாளாறுகள் ஏற்ேட்டு அம்முயற்சி பதால்வி அவடந்தது. 

அந்தத்தவறுகவள எல்லாம் திருத்தி மீண்டும் ஒருமுவற விண்கலத்வத ெந்திரனுக்கு அனுப்பும் முயற்சியில் 

இஸ்பரா விஞ்ஞானிகள் முழுமூச்சில் கெயல்ேடுகின்றனர். ‘ெந்திரயான்-3’ கவற்றி அவடந்தால், அவதத் கதாடர்ந்து 

மனிதவனச் ெந்திரனுக்கு அனுப்பும் ‘ககன்யான்’ முயற்சிக்கு இப்போபத திட்டமிடப்ேட்டிருக்கிறது. 

https://www.winmeen.com/tnpsc-tamil-current-affairs/
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இந்தியாவின் விண்கவளிக் கனவுகளுக்கு நம்பிக்வகவயயும், புத்துைர்ச்சிவயயும் வழங்கியுள்ளது ‘மங்கள்யான்’ 

கவற்றி. ‘ெந்திரயான்-3’, ‘ககன்யான்’ என்று விண்வை வெப்ேடுத்தக் காத்திருக்கும் இஸ்பரா விஞ்ஞானிகளுக்கு 

நன்றி கெலுத்த பதெம் கடவமப்ேட்டிருக்கிறது! 

 

3. இந்தியாவில் 41.5 பகாடி பேர் ஏழ்வம நிவலயிலிருந்து விடுேட்டனர் 

இந்தியாவில் கடந்த 2005-06 முதல் 2019-21 வவரயிலான காலகட்டத்தில் சுமார் 41.5 பகாடி பேர் ஏழ்வம 

நிவலயிலிருந்து விடுேட்டுள்ளதாக ஐநா அறிக்வகயில் கதரிவிக்கப்ேட்டுள்ளது. 

ேன்முக ஏழ்வம குறியீட்வட ஐநா வளர்ச்சித் திட்டம் (UNDP) ஆக்ஸ்போர்டு ேல்கவலக்கழகத்துடன் இவைந்து 

கவளியிட்டது. இந்தியாவில் கடந்த 2005-06 முதல் 2019-21 வவரயிலான காலகட்டத்தில் சுமார் 41.5 பகாடி பேர் 

ஏழ்வம நிவலயிலிருந்து விடுேட்டுள்ளதாக அந்த அறிக்வகயில் குறிப்பிடப்ேட்டுள்ளது. 2005-06 முதல் 2015-16 

வவரயிலான காலகட்டத்தில் சுமார் 27.5 பகாடி பேரும், 2015-16 முதல் 2019-2021 வவரயிலான காலகட்டத்தில் 

சுமார் 14 பகாடி பேரும் ஏழ்வம நிவலயிலிருந்து விடுேட்டனர். 

2030ஆம் ஆண்டுக்குள் உலகில் உள்ள ஏவழ மக்களின் எண்ணிக்வகவயக் குவறந்தேட்ெம் ோதியளவு குவறக்க 

பவண்டும் என்ற நீடித்த வளர்ச்சிக்கான இலக்வக எளிதில் எட்டிவிட முடியும் என ஐநா நம்பிக்வக கதரிவித்துள்ளது. 

ேன்னாட்டளவில் 111 நாடுகளில் சுமார் 120 பகாடி பேர் ஏழ்வம நிவலயிலுள்ளதாக அறிக்வகயில் குறிப்பிடப்ேட்டுள்ள 

-து. அவர்களில் சுமார் 59.3 பகாடி பேர் 18 வயதுக்குக் குவறவான சிறார்கள் எனத் கதரிவிக்கப்ேட்டுள்ளது. 

2020ஆம் ஆண்டு மக்கள்கதாவக எண்ணிக்வகயின் அடிப்ேவடயில் இந்த அறிக்வக தயாரிக்கப்ேட்டுள்ளது. 

உலகிபலபய இந்தியாவில்தான் அதிக எண்ணிக்வகயிலான ஏவழகள் (22.89 பகாடி) உள்ளதாக அறிக்வகயில் 

குறிப்பிடப்ேட்டுள்ளது. அவர்களில் 9.7 பகாடி பேர் சிறார்கள் எனத்கதரிவிக்கப்ேட்டுள்ளது. அதற்கடுத்து வநசீரியாவில் 

9.67 பகாடி ஏவழகள் உள்ளனர். இந்தியாவில் பிகார், ஜார்க்கண்ட், உத்தர பிரபதெம் ஆகிய மாநிலங்களில் ஏழ்வம 

நிவலயில் உள்ள மக்களின் எண்ணிக்வக பவகமாகக் குவறந்து வருவதாக அறிக்வகயில் குறிப்பிடப்ேட்டுள்ளது. 

 

4. பிரேல மருத்துவர் மொலபனாபிஸ் காலமானார் 

“ORS” எனப்ேரவலாக அறியப்ேடும் உப்பு-ெர்க்கவர கவரெவலக் கண்டறிந்ததில் முக்கியப் ேங்கு வகித்த மருத்துவர் 

திலீப் மொலபனாபிஸ் (88) உடல்நலக்குவறவால் ககால்கத்தாவில் காலமானார். காலரா உள்ளிட்ட பநாய்களால் 

வயிற்றுப்போக்கு அதிகரிக்கும்போது உடலில் அதிகப்ேடியான நீரிழப்பு ஏற்ேடும். அதன்காரைமாக பநாயாளிகள் 

உயிரிழப்ேதற்கும் வாய்ப்புள்ளது. காலரா ேரவலின்போது அதிக அளவிலான பநாயாளிகளின் உயிரிழப்புக்கும் 

இதுபவ காரைமாக அவமந்தது. 

அவதத் தடுப்ேதற்கான ஆராய்ச்சியில் ஈடுேட்டார் திலீப் மொலபனாபிஸ். ஜான்ஸ் ொப்கின்ஸ் மருத்துவ ஆராய்ச்சி 

நிறுவனத்துடன் இவைந்து ஆராய்ச்சியில் ஈடுேட்ட அவர், உப்பு-ெர்க்கவர கவரெவலக் கண்டறிந்தார்.  

அதன்மூலமாக உடலின் ஆற்றலுக்குத் பதவவயான ஊட்டச்ெத்துகவள விவரவில் வழங்க முடியும் என அவர் 

ஆராய்ச்சியின்மூலமாக உறுதிகெய்தார். ‘உப்பு-ெர்க்கவர கவரெலின் தந்வத’ என இவர் அறியப்ேடுகிறார். 

 

5. BCCI தவலவராக பராஜர் பின்னி நியமனம் 

BCCI அவமப்பின் தவலவராக முன்னாள் வீரர் பராஜர் பின்னி நியமிக்கப்ேட்டுள்ளார். 2019 அக்படாேரில் BCCI 

தவலவராக முன்னாள் பகப்டன் கெௌரவ் கங்குலியும் கெயலாளராக கஜய் ஷாவும் பதர்வானார்கள். ெமீேத்தில் BCCI 

விதிமுவறகளில் திருத்தம் பமற்ககாள்ள BCCI-க்கு உச்ெநீதிமன்றம் அனுமதி வழங்கியது. அதன்ேடி கங்குலி, கஜய் 

ஷா ஆகிய இருவரும் தங்களுவடய ேதவிகளில் பமலும் மூன்று ஆண்டு காலம் ேணியாற்ற ெந்தர்ப்ேம் ஏற்ேட்டது. 

எனினும் BCCIஇன் தவலவமப்கோறுப்புகளில் ேல மாற்றங்கள் ஏற்ேட்டுள்ளன. 
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கடந்த 1983இல் உலகக்பகாப்வே கவன்ற இந்திய அணிவயச் பெர்ந்த பராஜர் பின்னி (67), BCCI தவலவர் 

ேதவிக்காக பவட்புமனு தாக்கல்கெய்தார். இந்த நிவலயில் மும்வேயில் நவடகேற்ற BCCI ஆண்டுப் கோதுக் 

கூட்டத்தில் BCCI தவலவராக போட்டியின்றித் பதர்வு கெய்யப்ேட்டுள்ளார். 

 

6. கேன்ஸிமா, புகடலாஸுக்கு ‘பேபலான் பதார்’ விருது 

கால்ேந்து விவளயாட்டு உலகில் மதிப்புமிக்கதாக இருக்கும் ‘பேபலான் பதார்’ விருவத 2022ஆம் ஆண்டில் ஆடவர் 

பிரிவில் பிரான்ஸின் கரிம் கேன்ஸிமாவும், மகளிர் பிரிவில் ஸ்கேயினின் அகலக்ஸியா புகடலாஸும் கவன்றனர். 

இதில் கேன்ஸிமா முதல் முவறயாக இந்த விருவத கவன்றிருக்கும் நிவலயில், புகடலாஸ் கதாடர்ந்து 2ஆவது 

முவறயாக அவத வகப்ேற்றியிருக்கிறார். மகளிர் பிரிவில் இருமுவற இந்த விருவத கவன்ற முதல் வீராங்கவன 

புகடலாஸ் என்ேது குறிப்பிடத்தக்கது. 

ொம்பியன்ஸ் லீக் கால்ேந்தில் ரியல் மாட்ரிட் அணிக்காக சிறப்ோக விவளயாடி 44 பகால்கள் அடித்ததன் 

அடிப்ேவடயில் கேன்ஸிமாவும், ோர்சிபலானா FC அணியில் அட்டகாெமான ஆட்டத்வத கவளிப்ேடுத்தி 42 பகால்கள் 

ஸ்பகார் கெய்ததன் பேரில் புகடலாஸும் இந்த விருதுக்குத் பதர்வாகியுள்ளனர். கடந்த 1956-க்குப் பிறகு இந்த 

விருவதப்கேறும் மூத்த வீரர் (34) வீரர் என்ற கேருவமவய கேன்ஸிமா கேற்றுள்ளார். பமலும், இந்த விருவதப் 

கேறும் 5ஆவது பிரான்ஸ் வீரர் அவர். 

இந்த விருதானது, ‘பிரான்ஸ் புட்ோல்’ என்ற பிரான்ஸ் கெய்தி நிறுவனத்தால் கடந்த 1956 முதல் ஆண்டுபதாறும் 

வழங்கப்ேட்டு வருகிறது. கால்ேந்து கெய்தியாளர்கள், ேயிற்சியாளர்கள், பதசிய அணிகளின் பகப்டன்கள் ஆகிபயார் 

அளிக்கும் வாக்குகளின் அடிப்ேவடயில் கவற்றியாளர்கள் பதர்வுகெய்யப்ேடுகின்றனர். 
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1. 2022ஆம் ஆண்டுக்கான உலக பட்டினிக் குறியீட்டில் குறைந்த மதிப்பபண் பபற்றுள்ள நாடு எது? 
அ. குவைத் 

ஆ. ப ோஸ்னியோ 

இ. ஏமன்  

ஈ. ஆ ்கோனிஸ்தோன் 

✓ உலக பட்டினிக் குறியீட்டு மதிப்பபண்கள் ஊட்டச்சத்துக்குறைபாடு, குழந்றதகளிறடயே காணப்படும் வளர்ச்சி 

குன்றிே நிறல, குழந்றதகளிறடயே காணப்படும் இறளத்தல் யநாய் மற்றும் குழந்றத இைப்பு முதலான நான்கு 

குறிகாட்டிகறள அடிப்பறடோகக் பகாண்டுள்ளது. சீனாவும் குறவத்தும் ஆசிே நாடுகள் பட்டிேலில் முதலிடத்றதப் 

பிடித்துள்ளன. பதற்காசிேப் பிராந்திேம் உலகியலயே அதிக பட்டினி நிறல, அதிக குழந்றதகளிறடயே காணப்படும் 

வளர்ச்சி குன்றிே விகிதம் மற்றும் இறளத்தல் யநாய் விகிதம் ஆகிேவற்றைக் பகாண்டுள்ளது. ஐந்துக்கும் 

குறைவான மதிப்பபண்களுடன் 17 நாடுகள் கூட்டாக 1 மற்றும் 17–க்கு இறடயில் தரவரிறசப்படுத்தப்பட்டுள்ளன. 

2022 – உலக பட்டினிக் குறியீட்டில் ஏமன் நாடு கறடசி இடத்தில் உள்ளது. 

2. ISROஇன் NGLVஇல் உள்ள NG என்பது எறதக் குறிக்கிைது? 
அ. Next Generation  

ஆ. Nexus Gamma 

இ. Necessary Guidelines 

ஈ. New Generation 

✓ ISRO (இந்திே விண்பவளி ஆய்வு றமேம்) கடந்த 1980ஆம் ஆண்டுகளில் உருவாக்கிே முறனே துறணக்யகாள் 

ஏவுகலத்திற்கு (Polar Satellite Launching Vehicle – PSLV) மாற்ைாக Next Generation Launching Vehicle (NGLV) என்று 

ப ொருள் வரும் அடுத்த தறலமுறை ஏவுகலத்றத தற்யபாது உருவாக்கி வருகிைது. 

3. 2022 அக்யடாபரில் ISROஇன் (இந்திே விண்பவளி ஆய்வு மையம்) தறலவராக உள்ளவர் ோர்? 
அ. R N சு ்ரமணியம் 

ஆ. G மகோலக்்ஷமி 

இ. S ப ோமநோத்  

ஈ. S  ந்திரோ இரோஜப கோ் 

✓ ISRO தறலவர் ஸ்ரீதர பணிக்கர் யசாமநாத், வலிேமறலயில் அறமந்துள்ள திரவ முற்பசலுத்த அறமப்பு றமேத்தில் 

(LPSC) ‘2022 – பபாறிோளர்கள் மாநாடு’ நிகழ்றவபோட்டி நடந்த பசய்திோளர் சந்திப்பின்யபாது, புதிே NGLVஇன் 

அறிமுகம் குறித்த அறிவிப்றப பவளியிட்டார். NGLV ஆனது, புவிநிறல இறடப்பாறதக்கு பத்து டன் எறட வறர 

பகாண்டுபசல்லும் கனரக–ஏவுகலமாக இருக்கும். NGLV அறர–கிறரயோபெனிக் பதாழில்நுட்பத்றதப் பேன்படுத் 

–துகிைது; இந்தத் பதாழில்நுட்பம் திைறமோனதும் பசலவு குறைந்ததாகவும் விளங்குகிைது. 

4. இந்திே அரசால் SCG திட்டத்றத நிறுவ யதர்வு பசய்ேப்பட்டுள்ள மாநிலம் எது? 
அ.  ீகோோ் 

ஆ.  த்தீஸ்கோ்  

இ. இரோஜஸ்தோன் 

ஈ. உத்தர  ிரபத ம் 
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✓ இந்திே நிலக்கரி நிறுவனமானது BHEL, IOCL மற்றும் GAIL (இந்திோ) நிறுவனம் ஆகிேவற்றுடன் புரிந்துணர்வு 

ஒப்பந்தங்களில் றகபேழுத்திட்டறதத் பதாடர்ந்து தமிழ்நாடு, யமற்கு வங்கம், ஒடிஸா, சத்தீசுகர் மற்றும் மகாராஷ்டிரா 

ஆகிே மாநிலங்களில் திட்டமிப்பட்ட யமற்பரப்பு நிலக்கரி வாயுவாக்க திட்டங்கறள (SCG) நிறுவ இந்திே அரசாங்கம் 

திட்டமிட்டுள்ளது. திட்டமிப்பட்ட SCG திட்டங்கள், `35,000 யகாடி பமாத்த மதிப்பீட்டில் நிறுவப்படவுள்ளன. 

5. ஐநா பல பரிமாண வறுறமக்குறியீட்டின்படி, உலகளவில் அதிக ஏறழ மக்கறளக்பகாண்ட நாடு எது? 

அ. கோங்பகோ 

ஆ. வநஜீோியோ 

இ. இந்தியோ  

ஈ. இந்பதோபன ியோ 

✓ ஐக்கிே நாடுகளின் வளர்ச்சித்திட்டம் (UNDP) மற்றும் OPHI ஆகிேவற்ைால் பவளியிடப்பட்ட பல பரிமாண வறுறமக் 

குறியீட்டு அறிக்றகயின்படி, 2005–06 மற்றும் 2019–21–க்கு இறடயில் இந்திோவில் ஏறழகளின் எண்ணிக்றக 

சுமார் 415 மில்லிேனாக குறைந்துள்ளது. உலகளவில் இந்திோவில் அதிக ஏறழகள் உள்ளனர் (228.9 மில்லிேன்), 

அறதத் பதாடர்ந்து றநஜீரிோ (96.7 மில்லிேன்) உள்ளது. 

6. அண்றமயில் பதாடங்கப்பட்ட, ‘பிரதமர் பாரதிே ென் ஊர்வரக் பரியோெனா’வுடன் பதாடர்புறடே நடுவண் 

அறமச்சகம் எது? 
அ. உள்துவை அவம ் கம் 

ஆ. பைதிகள் மை்றும் உரங்கள் அவம ் கம்  

இ. அைிைியல் மை்றும் ததோழில்நுட்  அவம ் கம் 

ஈ. MSME அவம ் கம் 

✓ இந்திேப் பிரதமர் நயரந்திர யமாதி இரண்டு நாள் பிரதமர் கிசான் சம்மான் சம்யமளன்–2022ஐ யதசிே தறலநகரில் 

உள்ள இந்திே யவளாண் ஆராய்ச்சி றமேத்தில் பதாடங்கி றவத்தார். யவதிகள் மற்றும் உரங்கள் அறமச்சகத்தின் 

கீழ், ‘பிரதமர் பாரதிே ென் ஊர்வரக் பரியோெனா – ஒயர நாடு ஒயர உரம்” திட்டத்றதயும் அவர் பதாடங்கினார். இத் 

திட்டத்தின்கீழ், நிறுவனங்கள் அறனத்து மானிே உரங்கறளயும், ‘பாரத்’ என்ை ஒயர பபேரின்கீழ் சந்றதப்படுத்த 

யவண்டும். 

7. ஃப்ரீடம் ஹவுஸின் இன்டர்பநட் ஃப்ரீடம் குறியீட்டில் இந்திோ அறடந்துள்ள தரநிறல என்ன? 
அ. 24 

ஆ. 58 

இ. 71 

ஈ. 51  

✓ அபமரிக்க அரசாங்கத்தின் நிதியுதவியுடன் இேங்கும் தன்னார்வ பதாண்டு நிறுவனமான ஃப்ரீடம் ஹவுஸின் 

கூற்றுப்படி, நாட்டில் டிஜிட்டல் இறடபவளிறேக் குறைக்கும் முறனவுகறளத் பதாடர்ந்து இந்திோவின் இறணே 

சுதந்திர மதிப்பபண் 2 புள்ளிகள் அதிகரித்து 51ஆக உேர்ந்துள்ளது. 2021ஆம் ஆண்டில் இறணே சுதந்திரத்தில் 

இந்திோவின் மதிப்பபண் 49ஆக இருந்தது. நாட்டில் குமைவொன இறணேத்தறடகள் நிலவுவயத இந்த மதிப்பபண் 

முன்யனற்ைத்திற்குக் காரணமாகும். 
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8. உலக வறுறம ஒழிப்பு நாளுக்கானக் கருப்பபாருள் ோது? 
அ. Dignity for all in practice  

ஆ. Leaving None behind 

இ. SDG 1 Poverty 

ஈ. Eradication of Poverty First 

✓ வறுறமயினால் உலக அளவில் ஏற்படும் சிக்கல்கள் பற்றிே விழிப்புணர்றவ ஏற்படுத்துவதற்காக அக்.17ஆம் யததி 

உலக வறுறம ஒழிப்பு நாள் அனுசரிக்கப்படுகிைது. “Dignity for all in practice” என்பது நடப்பாண்டில் (2022) வரும் 

உலக வறுறம ஒழிப்பு நாளுக்கானக் கருப்பபாருளாகும். கடந்த 1992ஆம் ஆண்டில், ஐக்கிே நாடுகள் பபாதுச்சறப 

அக்.17ஆம் யததிறே உலக வறுறம ஒழிப்பு நாள் எனக் குறிக்கும் தீர்மானத்றத நிறையவற்றிேது. ஐநா ஆனது, 

‘கண்ணிேம்’ என்பது ஓர் அடிப்பறட உரிறம என்றும் அது பிை அடிப்பறட உரிறமகளின் அடிப்பறட என்றும், 

யமலும் ஒவ்பவாரு மனிதனுக்கும் ‘கண்ணிேத்திற்கான உரிறம உண்டு’ என்றும் கூறுகிைது. 

9. புறனகறதக்கான 2022 – புக்கர் பரிறச பவன்ை பெஹான் கருணாதிலகா சார்ந்த நாடு எது? 
அ. இந்தியோ 

ஆ. இலங்வக  

இ. ைங்கோளபத ம் 

ஈ. பந ோளம் 

✓ ‘தி பசவன் மூன்ஸ் ஆஃப் மாலி அல்யமடா’ புதினத்துக்காக இலங்றக எழுத்தாளர் பெஹான் கருணாதிலகாவுக்கு 

2022ஆம் ஆண்டுக்கான புக்கர் பரிசு வழங்கப்பட்டுள்ளது. இந்தப் புதினம் ஒரு நுண்புலத் திகில் வறகறேச் 

சார்ந்ததாகும்; இந்தப் புதினம் அதன் தறலப்பில் உள்ள நிழற்படக்காரரின் கறதறே விவரிக்கிைது. 1992இல் புக்கர் 

பரிறச பவன்ை றமக்யகல் ஒண்டாட்யெறவத் பதாடர்ந்து இலங்றகயில் பிைந்து இவ்விருறதப்பபறும் இரண்டாவது 

எழுத்தாளராக கருணாதிலகா விளங்குகிைார். 

10. அண்மைச் பசய்திகளில் இடம்பபற்ை, NROL–91 என்பறத ஏவிே நாடு எது? 
அ.  ீனோ 

ஆ. ரஷ்யோ 

இ. இஸ்பரல் 

ஈ. அதமோிக்கோ  

✓ NROL–91 என்ை உளவுச்பசேற்றகக்யகாறள அபமரிக்கா ஏவிேது. யுறனபடட் லாஞ்ச் அறலேன்ஸ் (ULA) படல்டா 

IV கனரக ஏவுகலம் கலியபார்னிோவில் இருந்து அபமரிக்காவுக்கான பசேற்றகக்யகாறள ஏவிேது. யதசிே உளவு 

அலுவலகம் (NRO) என்பது அபமரிக்காவின் பாதுகாப்புத் துறைசார்ந்த ஒரு நிறுவனமாகும்; இது நாட்டின் உளவுச் 

பசேற்றகக்யகாள்கறள வடிவறமக்கிைது, உருவாக்குகிைது, ஏவுகிைது மற்றும் இேக்குகிைது. 
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செய்தித்தாள் ந ப்பு நிகழ்வுகள்  

1. நடுவணரசின் ஓய்வூதிேதாரர்களுக்கான, “வாழ்க்றக வசதிறே” இலக்காக பகாண்ட ஓய்வூதிேதாரர்களுக்கான 

பவிஷ்ோ 9.0 ஒருங்கிறணந்த இறணேதளத்றத நடுவண் இறணேறமச்சர் Dr ஜியதந்திர சிங், பாரத 

வங்கியுடன் இறணந்து பதாடங்கி றவத்தார். 

மத்திே பணிோளர் நலன், ஓய்வூதிேர் நலன் மற்றும் பிரதமர் அலுவலக இறணேறமச்சர் Dr ஜியதந்திர சிங், 

ஓய்வூதிேதாரர்களுக்கான ஒருங்கிறணந்த, “பவிஷ்ோ 9.0” இறணேதளத்றத பதொடங்கிறவத்தார். பவிஷ்ோ 9.0 

பாரத ஸ்யடட் வங்கியுடன் இறணந்து உருவாக்கப்பட்டுள்ளது. இது ஓய்வூதிேதாரர்களின் “வாழ்க்றக வசதிறே” 

யமம்படுத்துவறத யநாக்கமாகக் பகாண்டுள்ளது. ஓய்வூதிேம் வழங்கும் மீதமுள்ள 16 வங்கிகளும் ஓய்வூதிேதாரர்க 

-ளுக்கான ஒருங்கிறணந்த இறணேதளத்துடன் தங்கறள ஒருங்கிறணத்துக் பகாள்ளும். 
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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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