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1. பிரதமர் கிராம சதக் ய ாஜனா (PMGSY)-III ததாடங்கப்பட்ட மாநிலம் எது? 
அ. மேற்கு வங்காளே் 

ஆ. ஹிோச்சல பிரமேசே்  

இ. ேகாராஷ்டிரா 

ஈ. ஆந்ேிரப் பிரமேசே் 

✓ பிரதமர் கிராம சதக் ய ாஜனா (PMGSY)-IIIஐ ஹிமாச்சல பிரயதசத்தின் சம்பாவில் பிரதமர் நயரந்திர யமாதி ததாடங்கி 

வைத்தார். பிரதமர் கிராம சதக் ய ாஜனா (PMGSY)-III ஹிமாச்சல பிரயதச மாநிலத்தில் சுமார் 3125 கியலாமீட்டர் 

சாவலகவை யமம்படுத்தும். ஹிமாச்சல பிரயதச மாநிலத்தின் ததாவலதூரத்ததாகுதிகளில் உள்ை 440 கியலாமீட்டர் 

சாவலகவை யமம்படுத்துைதற்காக இந்தக் கட்டத்தின்கீழ் `420 யகாடிக்கு யமல் நடுைணரசு ஒதுக்கியுள்ைது. 

2. 2023 - FIFA மகளிர் உலகக்யகாப்வபக்காக தைளியிடப்பட்ட சின்னத்தின் தப ர் என்ன? 
அ. நீனா 

ஆ. மபாமகாம ா 

இ. ேசுனி  

ஈ. அப்பு 

✓ அடுத்த ஆண்டு (2023) ஆஸ்தியரலி ா மற்றும் நியூசிலாந்தில் நவடதபறவுள்ை FIFA மகளிர் உலகக்யகாப்வபயின் 

அதிகாரப்பூர்ை சின்னமாக தபன்குயின் தசுனி தைளியிடப்பட்டுள்ைது. ப ோட்டிகளை நடத்தும் இரண்டு நாடுகளிலும் 

காணப்படும் யூடிப்டுலா என்றதைாரு சிற்றினத்வத அடிப்பவட ாகக் தகாண்ட இந்தத் தசுனி, டாஸ்மான் கடவலயும் 

‘ஒற்றுவம’ என்ற தசால்வலயும் ஒருங்கிவணக்கும் ைண்ணம் உள்ைது. ‘தசுனி’ என்பது கடற்கவரயில் 

சிறார்களுடன் விவை ாடி  பிறகு கால்பந்வத யநசிக்கும் ஒரு 15 ை து நடுகை கால்பந்தாட்ட ஆளுவமவ யும் 

குறிக்கும் ைண்ணம் ததரிவு தசய் ப்பட்டுள்ைது. 

3. லிஸ் டிரஸ் என்பைர் அண்வமயில் எந்த நாட்டின் பிரதமர் பதவியிலிருந்து விலகினார்? 
அ. இந்மோமனசி ா 

ஆ. சவூேி அமரபி ா 

இ. இங்கிலாந்து  

ஈ. ஐக்கி  அரபு அேீரகே் 

✓ பவைவமைாத கட்சியின் தகாள்வககைால் தபாருைாதார சீர்குவலவு ஏற்பட்டு கட்சியில் பிைவு ஏற்பட்டவத டுத்து 

அந்தக் கட்சியின் தவலைர் பதவியிலிருந்து விலகுைதாக பிரித்தானி  பிரதமர் லிஸ் டிரஸ் அறிவித்தார். 45 நாட்கள் 

மட்டுயம பிரதமராக இருந்த லிஸ் டிரஸ், மீண்டும் பிரதமர் யதர்ந்ததடுக்கப்படும் ைவர இங்கிலாந்தின் பிரதமராகவும் 

பவைவமைாத கட்சியின் தவலைராகவும் ததாடர்ந்து இருப்யபன் என்றும் அறிவித்தார். 

4. ஆசி ாவின் மிகப்தபரி  அமுக்கப்பட்ட உ ரி ைாயு ஆவல திறக்கப்பட்ட மாநிலம்/யூனி ன் பிரயதசம் எது? 
அ. இராஜஸ்ோன் 

ஆ. பஞ்சாப்  

இ. பீகாா் 

ஈ. சே்ேீஸ்கா் 
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✓ நடுைண் தபட்யராலி ம் மற்றும் இ ற்வக எரிைாயு அவமச்சர் ஹர்தீப் சிங் பூரி, பஞ்சாப் மாநிலம் சங்ரூரில் உள்ை 

யலராககாவில் ஆசி ாவின் மிகப்தபரி  அமுக்கப்பட்ட உயிரி ைாயு ஆவலவ த் திறந்து வைத்தார். சங்ரூரில் உள்ை 

இந்த ஆவல ானது தஜர்மனியின் முன்னணி பய ாஎதனர்ஜி நிறுைனங்களில் ஒன்றான தைர்பிய ா AGஆல் 

`220 யகாடி அந்நி  யநரடி முதலீட்டில் திறக்கப்பட்டது. சுமார் 20 ஏக்கர் பரப்பைவில் பரந்து விரிந்த இது தற்யபாது 

நாதைான்றுக்கு ஆறு டன் அமுக்கப்பட்ட உயிரி ைாயுவை உற்பத்தி தசய்கிறது. 

5. பிரதமர் ஆைாஸ் ய ாஜனா-நகர்ப்புற (PMAY-U) விருதுகள் 2021இல் முதலிடத்வதப் பிடித்த மாநிலம் எது? 

அ. ேேிழ்நாடு 

ஆ. ேகாராஷ்டிரா 

இ. உே்ேர பிரமேசே்  

ஈ. ேே்ேி  பிரமேசே் 

✓ ‘பிரதமர் ஆைாஸ் ய ாஜனா-நகர்ப்புற (PMAY-U) விருதுகள் 2021இல்’ உத்தர பிரயதச மாநிலம் முதலிடத்வதப் 

பிடித்தது. அவதத் ததாடர்ந்து மத்தி  பிரயதசமும் தமிழ்நாடும் முவறய  இரண்டாைது மற்றும் மூன்றாைது இடத்தில் 

உள்ைன. குஜராத் ஐந்து சிறப்புப் பிரிவு விருதுகவைப் தபற்றது, ஜம்மு-காஷ்மீர் ஆனது தாத்ரா மற்றும் நகர் ஹயைலி 

மற்றும் டாமன் & வடயூவுடன் இவணந்து ‘சிறந்த தச ல்திறன் தகாண்ட UT’ எனத் யதர்ந்ததடுக்கப்பட்டது. 1.23 

யகாடி வீடுகள் இத்திட்டத்தின்கீழ் கட்டுைதற்கு ஒப்புதல் ைைங்கப்பட்டது. இதில் 64 இலட்சம் வீடுகள் ஏற்கனயை 

முடிக்கப்பட்டு ைைங்கப்பட்டுள்ைன; மீதமுள்ைவை இறுதிக்கட்டங்களில் உள்ைன. 

6. ஒவ்தைாரு ஆண்டும், ‘உலக ைைர்ச்சித் தகைல் நாள்’ அனுசரிக்கப்படுகிற யததி எது? 
அ. அக்ம ாபா்.24  

ஆ. அக்ம ாபா்.27 

இ. அக்ம ாபா்.31  

ஈ. நவே்பா்.03 

✓ ஐக்கி  நாடுகள் அவை ானது ஒவ்யைார் ஆண்டும் அக்யடாபர்.24 அன்று உலக ைைர்ச்சித்தகைல் நாவை உலகம் 

முழுைதும் தகாண்டாடுகிறது. பல்யைறு நாடுகளிலுள்ை ைைர்ச்சிவ ச் சுற்றியுள்ை பிரச்சவனகள் மற்றும் அைற்வற 

வக ாளுைதற்கான தீர்வுகள் குறித்த விழிப்புணர்வை ஏற்படுத்த இந்த நாள் அனுசரிக்கப்படுகிறது. கடந்த 1972இல், 

ஐநா தபாதுச்சவப உலக ைைர்ச்சித் தகைல் நாவை நிறுவி து. 

7. இந்தி ாவின் முதல், ‘புலம்தப ர் கண்காணிப்பு அவமப்பு’ ததாடங்கப்பட்ட நகரம் எது? 
அ. புது ேில்லி 

ஆ. முே்பப  

இ. காந்ேி நகா் 

ஈ. ககௌகாே்ேி 

✓ இந்தி ாவின் முதல், ‘புலம்தப ர் கண்காணிப்பு அவமப்பானது’ மும்வபயில் ததாடங்கப்பட்டுள்ைது. தபண்கள் மற்றும் 

குைந்வதகள் யமம்பாட்டுத்துவற ால் இந்த அவமப்பு உருைாக்கப்பட்டுள்ைது. இது புலம்தப ர்ந்த கர்ப்பிணிப் 

தபண்கள், பாலூட்டும் தாய்மார்கள் மற்றும் குைந்வதகள் பற்றி  புதுப்பிக்கப்பட்ட தகைல்கவை ஒயர அவமப்பில் 

உடயன ைைங்குைவத யநாக்கமாகக்தகாண்டுள்ைது. ைவலத்தை அடிப்பவடயிலான இப்புலம்தப ர் கண்காணிப்பு 

அவமப்பு புலம்தப ர்ந்த ப னாளிகளின் இ க்கங்கவை தனிப்பட்ட அவட ாை எண்கள்மூலம் கண்காணிக்கும். 
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8. அண்வமயில் ஏைப்பட்ட புதி  தவலமுவற நடுத்தர ததாவலவுக்குத் தாக்கும் ஏவுகவணயின் தப ர் என்ன? 
அ. ஆகாஷ் பிபரே் 

ஆ. அக்னி பிபரே்  

இ. ககன் பிபரே் 

ஈ. நரன் பிபரே் 

✓ இந்தி ா உள்நாட்டியலய  உருைாக்கப்பட்ட புதி  தவலமுவற நடுத்தர ததாவலவுக்குத் தாக்கும் ஏவுகவண ான 

‘அக்னி பிவரம்’ (அக்னி-P) ஏவுகளைளை ஒடிஸா கடற்கவரயிலிருந்து யசாதவன தசய்தது. பாதுகாப்பு ஆராய்ச்சி 

மற்றும் யமம்பாட்டு அவமப்பின் கூற்றுப்படி, ‘அக்னி பிவரம்’ என்பது 1,000 முதல் 2,000 கிமீ ைவர தசன்று தாக்கும் 

திறன்தகாண்ட அக்னி ைவக ஏவுகவணகளின் புதி  யமம்பட்ட ைவக ாகும். 

9. ‘யதசி  அறிவுசார் தசாத்து விருதுகள் - 2021 மற்றும் 2022’ஐ தைன்ற நிறுைனம் எது? 
அ. IISc கபங்களூரு 

ஆ. ஐஐடி கே ்ராஸ்  

இ. ஐஐடி பே்பா ் 

ஈ. எ ்ே்ஸ், புது ேில்லி 

✓ இந்தி  ததாழில்நுட்பக்கைகம் – தமட்ராஸ் (IIT-M), ‘யதசி  அறிவுசார் தசாத்து விருதுகள் - 2021 மற்றும் 2022’ஐ 

தைன்றுள்ைது. காப்புரிவம தாக்கல், மானி ங்கள் மற்றும் ைணிகம மாக்கலுக்கான இந்தி ாவின் சிறந்த கல்வி 

நிறுைனமாக IIT-M நிறுைனம் அவட ாைம் காணப்பட்டுள்ைது. இவ்விருது மத்திை ைணிகம் மற்றும் ததாழிற்துவற 

அவமச்சகத்தின் ததாழிற்துவற & உள்நாட்டு ைணிகத்வத யமம்படுத்துைதற்கான துவற ால் ைைங்கப்படுகிறது. 

10. 2020ஆம் ஆண்டிற்கான தாதாசாயகப் பால்யக விருவத தைன்றைர்  ார்? 
அ. இரஜினிகாந்ே் 

ஆ. கேல்ஹாசன் 

இ. ஆஷா பமரக்  

ஈ. மு க ஸ் ாலின் 

✓ கடந்த 2020ஆம் ஆண்டிற்கான, ‘தாதாசாயகப் பால்யக’ விருதுக்கு மூத்த நடிவக ஆஷா பயரக் யதர்வு தசய் ப்பட்டு, 

புது தில்லியில் நவடதபறும் யதசி  திவரப்பட விருது விைாவில் அைருக்கு அவ்விருது ைைங்கப்படவுள்ைது. தமிழ்த் 

திவரயுலகின், ‘சூப்பர் ஸ்டார்’ இரஜினிகாந்த், 2021ஆம் ஆண்டுக்கான, ‘தாதாசாயகப் பால்யக’ விருவதப் தபற்றார். 

52ஆைது ‘தாதாசாயகப் பால்யக’ விருதுதபற்ற ஆஷா பயரக், 95-க்கும் யமற்பட்ட படங்களில் பணி ாற்றி யதாடு, 

1998-2001 ைவர நடுைண் திவரப்பட சான்றிதழ் ைாரி த்தின் தவலைராகவும் இருந்தார். கடந்த 1954ஆம் ஆண்டு 

நிறுைப்பட்ட இந்த விருதுகவை யதசி  திவரப்பட யமம்பாட்டுக் கைகம் ஏற்பாடு தசய்துள்ைது. 

 

செய்தித்தாள் ந ப்பு நிகழ்வுகள்  

1. 7ஆைது ஆயுர்யைத நாள் நாடு முழுைதும் தகாண்டாடப்பட்டது. 

ஏைாைது ஆயுர்யைத நாள் 23-10-2022 அன்று இந்தி ாவிலும், பன்னாட்டைவிலும் தகாண்டாடப்பட்டது. இந்த 

ஆண்டு, “ஹர் தின் ஹர் கர் ஆயுர்யைதம்”, அதாைது ஆயுர்யைதத்தின் நன்வமகள் அவனத்து மக்களுக்கும் 

தசன்றவட  உறுதிய ற்று தச ல்பட யைண்டும் என்ற கருப்தபாருளுடன் தகாண்டாடப்பட்டது. 
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2. GSLV Mk-3 ஏவுகவண LVM-3 எனப் தப ர்மாற்றம் 

விண்ணுக்கு மிக அதிக எவடவ  தாங்கிச்தசல்லும் திறன்தகாண்ட புவி ஒத்திவசவு தச ற்வகக்யகாள் தசலுத்து 

ைாகனமான, ‘GSLV Mk-3’ ஏவுகவணயின் தப வர ‘LVM-3’ (தசலுத்து ைாகனம் Mk-3) என இந்தி  விண்தைளி 

ஆய்வு வம ம் (இஸ்யரா) தப ர்மாற்றம் தசய்துள்ைது. இந்தி ாவின் விண்ணுக்கு மனிதர்கவை அனுப்பும் 

விண்தைளி திட்டத்திலும் இந்த LVM-3 இராக்தகட்தான் ப ன்படுத்தப்படவுள்ைது. 

 

3. தஞ்வசப் தபரி  யகாவிலில் இராஜராஜ யசாைனின் 1037ஆைது சத  விைா 

தஞ்வசப்தபரி  யகாவிலில் இராஜராஜ யசாைனின் 1037ஆைது சத  விைாவில் பந்தக்கால் முகூர்த்தம் நடப்பட்டது.   

உலகப் புகழ்தபற்ற தஞ்வசப் தபரி  யகாவிவல கட்டி  மாமன்னர் இராஜராஜ யசாைனின் பிறந்தநாள் ஒவ்யைார் 

ஆண்டும் ஐப்பசி மாதம் சத  நட்சத்திரத்தில், இராஜராஜ யசாைனுக்குச் சத  விைாைாக தகாண்டாடப்படுகிறது. 

இரண்டு நாள்கள் சிறப்பாக விைா தகாண்டாடுைது ைைக்கம். அதன்படி இந்த ஆண்டு சத  விைா ைரும் நை.2 & 3 

யததிகளில் நவடதபறுகிறது. இவதத ாட்டி, தபரி  யகாவிலில் பந்தக்கால் முகூர்த்தம் நடப்பட்டது.  
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1. சிறார்களுக்கு எதிரான இணையவெளிக் குற்றங்கணைத் தடுப்பதற்காக, ‘குஞ்சாப்’ என்ற திறன்பபசி வசயலிணய 

அறிமுகப்படுத்திய மாநிலம்/யூனியன் பிரபதசம் எது? 
அ. மேற்கு வங்காளே் 

ஆ. மகரளா  

இ. ேகாராஷ்டிரா 

ஈ. ஆந்திரப் பிரமதசே் 

✓ பகரை மாநிலத்தில் குழந்ணதகளுக்கு எதிரான இணையவெளிக் குற்றங்கணைத்தடுக்கும் ெணகயில், ‘குஞ்சாப்’ 

என்ற திறன்பபசி வசயலிணய பகரை மாநில முதலணமச்சர் பினராயி விஜயன் வதாடங்கி ணெத்தார். சிறார் சுரண்டல் 

குறித்து, ‘குஞ்சாப்’ வசயலிமூலம் புகாரளிக்கலாம். புதிதாக நியமிக்கப்பட்ட குழந்ணதகள் நலக்குழு மற்றும் சிறார் நீதி 

ொரியத்தின் உறுப்பினர்களுக்கான பயிற்சிணயயும் முதலணமச்சர் வதாடங்கி ணெத்தார். 

2. ஐக்கிய நாடுகள் அணெயானது ஆண்டுபதாறும் எந்த மாதத்தில், ‘ஆயுதக்குணறப்பு ொரத்ணத’ அனுசரிக்கிறது? 
அ. டிசே்பா் 

ஆ. நவே்பா் 

இ. அக்ம ாபா்  

ஈ. சசப் ே்பா் 

✓ ஐக்கிய நாடுகள் அணெயானது ஒவ்பொர் ஆண்டும் அக்.24 முதல் அக்படாபர்.30 ெணர ஆயுதக்குணறப்பு ொரமாகக் 

வகாண்டாடுகிறது. கடந்த 1945 அக்.24இல் ஐக்கிய நாடுகள் அணெ நிறுெப்பட்டது. ஐக்கிய நாடுகளின் வபாதுச்சணப 

கடந்த 1978ஆம் ஆண்டில் ஆயுதக்குணறப்பு குறித்த சிறப்புக்கூட்டத்ணத நடத்தியபதாடு ஆயுதக்குணறப்பு ொரத்ணத 

முதன்முதலில் அனுசரித்தது. ஐக்கிய நாடுகளின் ஆயுதக்குணறப்பு ஆணையம் கடந்த 1952இல் நிறுெப்பட்டது. இது 

உலக நாடுகளின் ஆயுதப்பணடகள் மற்றும் அெற்றின் ஆயுதங்களின் எண்ணிக்ணகணய ஒழுங்குபடுத்துெதற்கான 

ஒப்பந்தங்களுக்கான ஆெைங்கணை உருொக்கும் பணிணய பமற்வகாள்கிறது. 

3. பட்டியலினத்பதார் மற்றும் பழங்குடியினருக்கான இடஒதுக்கீட்ணட முணறபய 17 சதவீதம் மற்றும் 7 சதவீதமாக 

உயர்த்துெதற்கான அெசரச்சட்டத்ணத இயற்றிய மாநிலம் எது? 
அ. ஜாா்கண் ் 

ஆ. ேத்திய பிரமதசே் 

இ. கா்நா கா  

ஈ. ஒடிஸா 

✓ கர்நாடக மாநிலத்தில் உள்ை பட்டியலினத்பதாருக்கான இடஒதுக்கீட்ணட 15 சதவீதத்தில் இருந்து 17 சதவீதமாகவும், 

பழங்குடியினருக்கான இடஒதுக்கீட்ணட 3 சதவீதத்தில் இருந்து 7 சதவீதமாகவும் உயர்த்துெதற்கான அெசரச் 

சட்டத்துக்கு கர்நாடக மாநில ஆளுநர் தாெர்சந்த் வகலாட் ஒப்புதல் அளித்துள்ைார். பட்டியலினத்பதார் மற்றும் 

பழங்குடியினருக்கு இடஒதுக்கீட்ணட அதிகரிப்பதற்கான அெசரச்சட்டத்திற்கு கர்நாடக மாநில அணமச்சரணெயும் 

ஒப்புதலளித்துள்ைது. 

4. மரபணு மாற்றப்பட்ட இந்திய கடுகு இனமான, ‘Brassica juncea’ஐ ெணிக ரீதியாக பயிரிட அனுமதித்த நாடு எது? 
அ. அசோிக்கா   ஆ. ஐக்கிய அரபு அேீரகே் 

இ. ஆஸ்திமரலியா   ஈ. வங்காளமதசே் 
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✓ ஆஸ்திபரலியாவில் உள்ை ஒழுங்குமுணற ஆணையம், மரபணு மாற்றப்பட்ட இந்திய கடுகு இனமான, ‘Brassica 

juncea’ ெணிக ரீதியாக பயிரிட ஒப்புதல் அளித்துள்ைது. மரபணு மாற்றப்பட்ட இந்திய கடுகு ெணிகரீதியாக பயிரிட 

அனுமதிக்கப்படுெது இதுபெ முதல்முணறயாகும். மரபணு மாற்றப்பட்ட (GM) கடுகு பயிரிடலுக்கான அனுமதிக்காக 

இந்தியாவும் காத்துக்வகாண்டுள்ைது. கபனாலா (Brassica napus) ெணிக பயன்பாட்டிற்காக அனுமதி வபற்ற ஒபர 

GM ெணக கடுகாகும். 

5. 2022 - உலக பபாலிபயா நாளுக்கானக் கருப்வபாருள் என்ன? 

அ. Positive Pregnancy 

ஆ. A healthier future for mothers and children  

இ. Eradication of Polio 

ஈ. Brighter and better future. 

✓ பபாலிபயா வசாட்டு மருந்து மற்றும் பபாலிபயா ஒழிப்பு குறித்த விழிப்புைர்ணெ ஏற்படுத்துெதற்காக ஒவ்பொர் 

ஆண்டும் அக்.24 அன்று உலக பபாலிபயா நாள் அனுசரிக்கப்படுகிறது. பபாலிபயாொல் பாதிக்கப்பட்ட நாடுகளில் 

தடுப்பூசிகணை ெழங்குெதில் முன்கைப் பணியாைர்களின் பணிகணை இந்நாள் எடுத்துக்காட்டுகிறது. இந்த ஆண்டு, 

உலக பபாலிபயா நாளின் முதன்ணம கருப்வபாருள், “A healthier future for mothers and children” என்பதாகும். முதல் 

பபாலிபயா தடுப்பூசிணய உருொக்கிய குழுவின் தணலணம ஆராய்ச்சியாைராக இருந்த பஜானாஸ் சால்க் பிறந்தணத 

நிணனவுகூரும் ெணகயில், கடந்த 1985ஆம் ஆண்டு உலக பபாலிபயா நாள் நிறுெப்பட்டது. 

6. 2022இல் இராணுெப் பணியாைர்களின் தணலணம அதிகாரியாக நியமிக்கப்பட்டெர் யார்? 
அ. Lt Gen அனில் சசௌகான் (ஓய்வு)  

ஆ. Lt Gen ஹாி குோா் 

இ. Lt Gen ேமனாஜ் பாண்ம  

ஈ. Lt Gen விமனாத் G கந்தாமர (ஓய்வு) 

✓ Lt Gen அனில் வசௌஹாணன (ஓய்வுற்றெர்) இராணுெத்தின் அடுத்த பணடத்தைபதியாக நியமிப்பதற்கு அரசு முடிவு 

வசய்துள்ைது. அெர் இந்திய அரசின் இராணுெ விெகாரத் துணறயின் வசயலாைராகவும் வசயல்படுொர். ஏறக்குணறய 

நாற்பதாண்டுகளுக்கும் பமலான அெரது இராணுெ ொழ்க்ணகயில், அெர் பல்பெறு பதவிகளில் பணியாற்றினார். 

2021இல் ஓய்வுவபறும் ெணர 2019இலிருந்து கிழக்குப் பணடயின் தணலணமத்தைபதியாக அெர் பணியாற்றினார். 

7. அண்மமச் வசய்திகளில் இடம்வபற்ற பாந்தவ்கர் ெனக்காப்பகம் அணமந்துள்ை மாநிலம் எது? 
அ. ேகாராஷ்டிரா 

ஆ. ேத்திய பிரமதசே்  

இ. ஆந்திர பிரமதசே் 

ஈ. கா்நா கா 

✓ இந்திய வதால்வபாருள் ஆய்வு ணமயமானது (ASI) மத்திய பிரபதசத்தில் உள்ை பாந்தவ்கர் புலிகள் காப்பகத்தில் 9ஆம் 

நூற்றாண்டு முதல் 15ஆம் நூற்றாண்டுக்கு இணடப்பட்ட காலத்திய மிகப்வபரிய ெர்ஹா சிற்பம் உட்பட நூற்றுக்கும் 

பமற்பட்ட வதால்வலச்சங்கணைக் கண்டறிந்துள்ைது. வபா ஆ 2ஆம் நூற்றாண்டு முதல் வபா ஆ 5ஆம் நூற்றாண்டுக்கு 

இணடப்பட்ட காலத்திய இருபத்தாறு குணககள், ணசத்திய ெடிெ கதவுகள் மற்றும் கற்படுக்ணககள்வகாண்ட கலங்கள் 

பபான்ற வபௌத்த மதத்தின் மகாயான பிரிவின் எச்சங்கள் கண்டுபிடிக்கப்பட்டன. மற்ற கண்டுபிடிப்புகளுள் கல் 

விணையாட்டுகள், நீர் ெடிகட்டி அணமப்பு, நாையங்கள் மற்றும் பிராமி கல்வெட்டுகள் ஆகியணெ அடங்கும்.  
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8. 2022 - உலக இருதய நாளுக்கானக் கருப்வபாருள் என்ன? 
அ. COVID and Heart 

ஆ. Use Heart for Every Heart  

இ. Heart and Sustainability 

ஈ. Heart and Humanity 

✓ உலக இருதய நாைானது ஒவ்பொர் ஆண்டும் வசப்.29 அன்று இருதய நலம் மற்றும் இருதய பநாய்கள் பற்றிய 

விழிப்புைர்ணெ ஏற்படுத்துெதற்காக கணடப்பிடிக்கப்படுகிறது. “Use Heart for Every Heart” என்பது நடப்பு (2022) 

ஆண்டில் ெரும் உலக இருதய நாளுக்கானக்கருப்வபாருைாகும். ஒவ்பொர் ஆண்டும் 18.6 மில்லியன் உயிர்கணைக் 

வகால்லும் இருதய பநாய் மற்றும் பக்கொதம் ஆகியணெ மனித இறப்புகளில் முக்கியமான காரணிகைாக உள்ைன. 

9. சமீபத்திய உச்சநீதிமன்ற ஆணையின்படி, எத்தணன ொரங்கள் ெணர அணனத்து வபண்களுக்கும் பாதுகாப்பான 

மற்றும் சட்டப்பூர்ெமான கருக்கணலப்பு வசய்துவகாள்ெதற்கு உரிணம உண்டு? 
அ. 20 

ஆ. 24  

இ. 30 

ஈ. 32 

✓ அணனத்து வபண்களும் பாதுகாப்பான மற்றும் சட்டப்பூர்ெமான கருக்கணலப்பு வசய்துக ாள்வதற்கு உரிணம உண்டு 

என்றும், இந்த விெகாரத்தில் திருமைமான மற்றும் திருமைமாகாத வபண்களுக்கு இணடபயயான பெறுபாடு 

அரசியலணமப்புக்கு எதிரானது என்றும் உச்சநீதிமன்றம் தீர்ப்பளித்தது. திருமைமாகாத வபண்களும் ஒருமித்த 

உறவின் காரைமாக 20-24 ொரங்களுக்குள் கருக்கணலப்பு வசய்ய உரிணம உண்டு என்றும் உச்சநீதிமன்றம் 

கூறியுள்ைது. நீதியரசர் DY சந்திரசூட் தணலணமயிலான மூன்று நீதியரசர்கள் வகாண்ட அமர்வு, மருத்துெச்சூல் 

முற்றுவிப்பு சட்டத்தின்கீழ், ெண்புைர்வின் ெணரயணறயில் திருமைத்துக்குப் பிறகான ெல்லுறவும் அடங்கும் 

எனத் தீர்ப்பளித்தது. 

10. உலகின் முதல் CNG முணனயம் அணமக்கப்படவுள்ை இந்திய மாநிலம் எது? 
அ. ஹாியானா 

ஆ. அஸ்ஸாே் 

இ. குஜராத்  

ஈ. பீகாா் 

✓ உலகின் முதல் CNG முணனயம் மற்றும் பிரவுன்ஃபீல்ட் துணறமுகத்திற்கான அடிக்கல்ணல குஜராத் மாநிலம் பாவ் 

நகரில் பிரதமர் நபரந்திர பமாதி நாட்டினார். 20 ஏக்கர் பரப்பைவில் சுமார் `100 பகாடி வசலவில் கட்டப்பட்டுள்ை 

மண்டல அறிவியல் ணமயத்ணதயும் பிரதமர் அப்பபாது திறந்து ணெத்தார். 
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1. 2022 – தேசிய கடல்சார் நாளுக்கானக் கருப்ப ாருள் என்ன? 
அ. Sustainable Maritime Activities 

ஆ. Sustainable Shipping beyond COVID–19  

இ. Climate Change and Shipping 

ஈ. Ship for Global Growth 

✓ ஒவ்த ார் ஆண்டும் ஏப்.5 அன்று இந்தியா ேனது தேசிய கடல்சார் நாளைக்பகாண்டாடுகிறது. இந்ே ஆண்டு (2022) 

இந்தியா ேனது 59ஆ து தேசிய கடல்சார் நாளைக் பகாண்டாடியது. “Sustainable Shipping beyond COVID–19” 

என் து நடப்பு 2022ஆம் ஆண்டில்  ந்ே தேசிய கடல்சார் நாளுக்கானக் கருப்ப ாருைாகும்.  ன்னாட்டு  ர்த்ேகம் 

மற்றும் ப ாருைாோரம்  ற்றிய விழிப்புணர்ள  ஏற் டுத்து ேற்காக கடந்ே 1964ஆம் ஆண்டில் இந்ே நாள் முேன் 

முேலாக களடப்பிடிக்கப் ட்டது. இந்திய கடல்சார் போழிற்துளறக்கு முக்கியப்  ங்காற்றிய ர்களைக் பகௌரவிக்கும் 

 ளகயில் விருது  ழங்கும் விழாவும் இந்நாளின்த ாது நடத்ேப் டுகிறது. 

2. தகால்டன் ப ன் ஆஃப் ஃப்ரீடம் விருது ப ற்ற பகபெட்டா ள த ார்சா என் து கீழ்க்காணும் எந்ே நாட்ளடச் 

சார்ந்ே நாதைடாகும்? 
அ. உக்ரைன் 

ஆ. ப ோலந்து  

இ. ஸ்வீடன் 

ஈ. ைஷ்யோ 

✓ த ாலந்து நாதைடான, ‘Gazeta Wyborcza’ ஆனது உலக பசய்தி ப ளியீட்டாைர்கள் சங்கத்ோல் ‘தகால்டன் ப ன் 

ஆஃப் ஃப்ரீடம்’ விருது  ழங்கி பகௌரவிக்கப் ட்டது. இந்ே விருது ேற்த ாது ஸ்ப யினின் சராதகாசாவில் நளடப ற்று 

 ரும் 2022 – உலக பசய்தி ஊடக மாநாட்டின்த ாது அறிவிக்கப் ட்டது. ‘தகால்டன் ப ன் ஆஃப் ஃப்ரீடம்’ என் து 

WAN–IFRAஆல் ஆண்டுதோறும்  ழங்கப் டும் ஒரு விருது ஆகும். இது  த்திரிளக சுேந்திரத்ளேப்  ாதுகாப் ேற்கும் 

தமம் டுத்து ேற்கும்  ங்களிக்கும் ேனிந ர்கள் அல்லது நிறு னங்களை அங்கீகரிக்கிறது. 

3. ‘இந்திய சுற்றுலா புள்ளிவி ரங்கள் – 2022’இன் டி, அயல்நாட்டுப்  யணிகைால் அதிகம்  ார்ள யிடப் ட்ட 

நிளனவுச்சின்னம் எது? 
அ. தோஜ்மஹோல் 

ஆ. செங்பகோட்ரட 

இ. மோமல்ல ுைத்தில் உள்ள நிரனவுெ்ெின்னங்களின் குழுமம்  

ஈ. குது ்மினோே்ா 

✓ நடு ண் சுற்றுலா அளமச்சகம், ‘இந்திய சுற்றுலா புள்ளிவி ரங்கள் – 2022’ என்ற ேளலப்பில் ஓர் அறிக்ளகளய 

ப ளியிட்டது. உலக சுற்றுலா நாளில் இந்தியக்குடியரசுத்துளணத்தலைவர் ஜக்தீப் ேங்கர் இேளன ப ளியிட்டார். 

ேமிழ்நாட்டின் பசங்கல் ட்டு மா ட்டத்தில் அளமந்துள்ை மாமல்லபுரத்தில் உள்ை நிளனவுச்சின்னங்களின் குழுமம் 

2021–22 இளடப் ட்ட காலத்தில் அயல்நாட்டுப்  ார்ள யாைர்கைால் அதிகமுளற கண்டு களிக்கப் ட்ட நிளனவுச் 

சின்னமாகும். ோஜ்மஹால் உள்நாட்டுப்  ார்ள யாைர்களுக்கு அதிகமுளற கண்டுகளிக்கப் ட்ட நிளனவுச்சின்னம் 

ஆகும். பசங்தகாட்ளட மற்றும் குதுப் மினார் முளறதய இரண்டா து மற்றும் மூன்றா து இடத்தில் உள்ைன. 

  

 

 

 

 

https://www.winmeen.com/tnpsc-tamil-current-affairs/


விண்மீன்.காம்                                    2022 அக்ட ாபர் 26 
   

 

ந ப்பு நிகழ்வுகள்                                           2 

4. கீழ்க்காணும் எந்ே மூன்று இரயில் நிளலயங்களை நவீனமயமாக்கும் திட்டத்திற்கு நடு ணளமச்சரள  

ஒப்புேல் அளித்துள்ைது? 
அ.  ுது தில்லி, அகமதோ ோத் மற்றும் CSMT மும்ர   

ஆ.  ுது தில்லி, சென்ரன மற்றும் CSMT மும்ர  

இ.  ுது தில்லி, அகமதோ ோத் மற்றும் வோைணோெி 

ஈ.  ுது தில்லி, சகோெ்ெி மற்றும் சென்ரன 

✓ பிரேமர் நதரந்திர தமாதி ேளலளமயிலான நடு ணளமச்சரள , புது தில்லி, அகமோ ாத் மற்றும் CSMT மும்ள  

ஆகிய மூன்று முேன்ளம இரயில் நிளலயங்களை மறு டி ளமப்பு பசய் ேற்கான முன்பமாழிவுக்கு ஒப்புேல் 

அளித்துள்ைது. ஏறக்குளறய `10,000 தகாடி முேலீட்டில், சூரிய ஆற்றல், நீர்ப் ாதுகாப்பு மற்றும் மறுசுழற்சி மற்றும் 

தமம் டுத்ேப் ட்ட  சுளமக்கட்டட நுட் ங்களைப் யன் டுத்தி அம்மூன்று நிளலயங்கள் மறு டி ளமக்கப் டும். 

அள  பமட்தரா மற்றும் த ருந்துத ான்ற பிற ப ாதுப்த ாக்கு ரத்து முளறகளுடன் ஒருங்கிளணக்கப் டும். இந்ே 

மூன்று முேன்ளம இரயில் நிளலயங்களையும் தசர்த்து 199 இரயில் நிளலயங்களின் மறுசீரளமப்புக்கான பமாத்ே 

பசலவு `60,000 தகாடியாக உள்ைது. 

5. ேனது முேல் கிைவுட் பிராந்தியத்ளே கிதரக்கத்தில் அளமப் ோக அறிவித்துள்ை நிறு னம் எது? 

அ. அபமெோன்  ஆ. ரமக்பைோெோ ்ட் 

இ. கூகிள்   ஈ. சமட்டோ 

✓ உலக கிைவுட் கம்ப்யூட்டிங் ளமயமாக தன்லை மாற்றிக்ககாள் ேற்கான முயற்சிகளை கிதரக்கம் தமற்பகாண்டு 

 ரும் இந்நிளலயில், ஆல் ாப ட் நிறு னத்தின் கூகுள் ேனது முேல் கிைவுட்  குதிளய கிதரக்கத்தில் அளமப் ோக 

அறிவித்துள்ைது. இந்ே ஒப் ந்ேம் கிதரக்கத்தின் பமாத்ே உள்நாட்டு உற் த்தியில் சுமார் $2.13 பில்லியன் அபமரிக்க 

டாலர்களைப்  ங்களிக்கும் என்றும் 2030ஆம் ஆண்டுக்குள் சுமார் 20,000  ணி ாய்ப்புகளை உரு ாக்கும் 

என்றும் மதிப்பிடப் ட்டுள்ைது. ஒரு கிைவுட் பிராந்தியமானது ேரவு ளமயங்களின் போகுப்ள ச்சுற்றி அளமந்துள்ைது. 

ளமக்தராசாப்ட் நிறு னம் கிதரக்கத்தில் ேரவு ளமய ளமயத்ளே உரு ாக்க முடிவு பசய்துள்ைது. 

6. 2022 – சர் தேச பமாழிப யர்ப்பு நாளுக்கானக் கருப்ப ாருள் என்ன? 
அ. A world without barriers  

ஆ. Accessibility and Translation 

இ. Translation includes All 

ஈ. Strengthening Peace 

✓ உலபகங்கும் உள்ை பமாழிப யர்ப் ாைர்கள் மற்றும் பமாழியியல்  ல்லுநர்களின்  ணிளயப்த ாற்றும்  ளகயில் 

ஒவ்த ார் ஆண்டும் பசப்.30 அன்று சர் தேச பமாழிப யர்ப்பு நாள் களடப்பிடிக்கப் டுகிறது. இந்ே ஆண்டு (2022) 

சர் தேச பமாழிப யர்ப்பு நாளுக்கானக் கருப்ப ாருள், “A world without barriers – ேளடகள் இல்லாே உலகம்” 

என் ோகும். பசப்.30 ள பிள் பமாழிப யர்ப் ாைர் புனிே பஜதராமின் விழாவுடன் ஒத்திளசந்துத ாகிறது. 

7. UN SDG அதிரடி விருதுகளுள், ‘தசஞ்ச்தமக்கர்’ விருளே ப ன்ற இந்தியர் யார்? 
அ. ெிருஷ்டி  க்ஷி  

ஆ. க ில் மண்டசவவல 

இ. அமித் ெபைோகி 

ஈ. ரகஃ ் அலி 
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✓ இந்தியாள ச் தசர்ந்ே ப ண்ணுரிளம ஆர் லரான சிருஷ்டி  க்ஷி, UN SDG அதிரடி விருதுகளுள், ‘தசஞ்ச்தமக்கர்’ 

விருளே ப ன்றுள்ைார்.  ாலின அடிப் ளடயிலான  ன்முளற மற்றும் சமத்து மின்ளம குறித்ே விழிப்புணர்ள  

ஏற் டுத்து ேற்காக ஓராண்டுக்குள் நாடு முழு தும் 3800 கிதலா மீட்டர் அ ர்  யணம் பசய்துள்ைார். “ ாலின 

அடிப் ளடயிலான  ன்முளறளய எதிர்பகாண்டேற்காகவும், ப ாது இடங்களுக்குப்  ாதுகாப் ான அணுகளல 

 ழங்க  ாதிட்டேற்காகவும்” அ ருக்கு இவ்விருது  ழங்கப் ட்டது. 

8. சிறந்ே சாகச சுற்றுலாத்ேலமாகவும், முழுளமயான சுற்றுலா  ைர்ச்சிக்காகவும் முேற் ரிளச ப ன்றுள்ை மாநிலம் 

எது? 
அ. தமிழ்நோடு 

ஆ. பகைளோ 

இ. பகோவோ 

ஈ. உத்தைகோண்ட்  

✓ நடுவண் சுற்றுலா அளமச்சகத்திடமிருந்து சிறந்ே சாகச சுற்றுலாத்ேலம் என் ேற்காகவும், முழுளமயான சுற்றுலா 

 ைர்ச்சிக்காகவும் உத்ேரகாண்ட் இரு பிரிவுகளில் முேல்  ரிளசப்ப ற்றது. உலக சுற்றுலா நாளைபயாட்டி, இந்தியக் 

குடியரசுத்துளணத்ேளல ர் ஜக்தீப் ேங்கர் 2018–19க்கான தேசிய சுற்றுலா விருதுகளை  ழங்கினார். இந்ே 

நிகழ்வின்த ாது நிழற் டம் மற்றும் காபணாளிப் த ாட்டி ஒன்ளறயும் அ ர் போடங்கி ள த்ோர். 

9. உலக தரபிஸ் நாைானது கீழ்க்காணும் எந்ே அறிவியலாைரின் நிளனவு நாளை அனுசரிக்கிறது? 
அ. லூயிஸ்  ோஸ்டே்ா  

ஆ. ெே்ா ஐெக் நியூட்டன் 

இ. ஆண்டன் வோன் லீவன்ஹூக் 

ஈ. வில்சஹம் இைோன்ட்சஜன் 

✓ தரபிஸ் ேடுப்புகுறித்ே விழிப்புணர்ள  ஏற் டுத்ேவும், அந்தநாளய ஒழித்துக்கட்டு தில் முன்தனற்றம் காணவுமாக 

ஒவ்த ார் ஆண்டும் பசப்.28 அன்று ‘உலக தரபிஸ் நாள்’ அனுசரிக்கப் டுகிறது. இந்ே நாைானது முேல் தரபிஸ் 

ேடுப்பூசிளய உரு ாக்கிய பிபரஞ்சு த தியியலாைரும் நுண்ணுயிரியலாைருமான லூயிஸ்  ாஸ்டரின் நிளனவு 

நாளைக் குறிக்கின்றது. 

10. அண்லமச் பசய்திகளில் இடம்ப ற்ற சுகள கா ஆறு  ாயும் மாநிலம் எது? 
அ. ஒடிஸோ  

ஆ. பமற்கு வங்கோளம் 

இ.  ீகோே்ா 

ஈ. உத்தைகோண்ட் 

✓ சுகள கா  டிகால் கால் ாய் திட்டத்திற்குப் புத்துயிரூட்டு ேற்காக 2023 மார்ச் மாேத்திற்குள் `49.67 தகாடி 

நிதிளய ஒதுக்கீடு பசய்யுமாறு தேசிய  சுளமத் தீர்ப் ாயம் ஒடிொ மாநில அரசுக்கு அறிவுறுத்தியுள்ைது. குளறந்ே 

 ட்சம் கட்டாக் மா ட்டத்தின் மூன்று  ைர்ச்சித் போகுதிகளின் குடிநீர்த் ேட்டுப் ாட்ளட குளறக்க த ண்டியா து, 

இறந்ே இவ் ாற்றுக்கு புத்துயிரளிக்க தேசிய  சுளமத் தீர்ப் ாயம் ஆளணயிட்டுள்ைது. 
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செய்தித்தாள் ந ப்பு நிகழ்வுகள்  

1.  ங்கதேசத்தில் ‘சித்ரகாங் புயல்’ களரளயக் கடந்ேது 

 ங்கதேசத்தில் டிங்தகானா மற்றும் சாண்ட்விப் இளடதய  ரிசால்  குதிக்கு அருகில் சித்ரகாங் புயல் களரளயக் 

கடந்ேது.  ங்கக்கடலில் நிளலபகாண்டிருந்ே தீவிர காற்றழுத்ே ோழ்வுமண்டலம், சித்ரகாங் புயலாக  லு ளடந்ேது. 

சித்ரகாங் புயல்  ங்கதேசத்தில் களரளயக் கடந்துள்ைது. இப்புயல் தமலும்  லுவிழந்து  டகிழக்கு மாநிலங்களில் 

காற்றழுத்ே ோழ்வு மண்டலமாக மாறியுள்ைது. 
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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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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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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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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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