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1. ‘WIPO உலகளாவிய புத்தாக்க குறியீடு – 2022’இல் இந்தியா அடைந்துள்ள தரநிடல என்ன?
அ. 25
ஆ. 40 
இ. 50
ஈ. 75

✓ உலக அறிவுசார் சசாத்து அடைப்பு (WIPO) செளியிட்டுள்ள தரெரிடசயின்படி, 2022ஆம் ஆண்டின் உலகளாவிய
புத்தாக்க குறியீட்டில், 132 நாடுகளுள் இந்தியா 40ஆெது இைத்டதப் பிடித்துள்ளது. ஓராண்டிற்கு முன்பு இருந்தடத
விை ஆறு இைங்கள் முன்னனறியுள்ளது இந்தியா. இந்த உயர்வுக்கு முக்கியைாக தகெல் ைற்றும் தகெல் சதாைர்பு
னசடெகள், ஏற்றுைதி சதாழில்நுட்பங்களில் முன்னனற்றம் காரணைாக அடைந்துள்ளது. சுவிச்சர்லாந்து, அசைரிக்கா,
சுவீைன், UK ைற்றும் சநதர்லாந்து ஆகியடெ உலகின் மிகப்புதுடையான சபாருளாதாரங்களாக விளங்குகின்றன.

2. இந்தியாவின் புதிய அட்ைர்னி செனரலாக நியமிக்கப்பட்ைெர் யார்?
அ. R வெங்கடரமணி 
ஆ. A J சதாசிொ
இ. D Y சந்திரசூட்
ஈ. இரஞ்சன் ககாககாய்

✓ இந்தியாவின் புதிய அட்ைர்னி செனரலாக மூத்த ெழக்கறிஞர் R செங்கைரைணி மூன்று ஆண்டுகளுக்கு நியைனம்
சசய்யப்பட்டுள்ளார். தற்னபாடதய அட்ைர்னி செனரல் K K னெணுனகாபாலின் பதவிக்காலம் சசப்ைம்பர்.30ஆம் னததி
முடிெடைகிறது. 91 ெயதான மூத்த ெழக்கறிஞர் K K வேணுவகோபோல், கடந்த 2017 ெூடலயில் அந்தப்பதவிக்கு
நியமிக்கப்பட்ைார். னைலும், கைந்த ெூன் ைாதத்தில் மூன்றுைாத காலத்திற்கு மீண்டும் அெர் அப்பதவிக்கு நியைனம்
சசய்யப்பட்ைார்.

3. ‘உலகளாவிய தகெல் அணுகலுக்கான சர்ெனதச நாள் ைாநாடு’ நைத்தப்படுகிற நகரம் எது?
் ட் 
அ. தாஷ்கண
ஆ. டாக்கா
இ. நூா்சுல்தான்
ஈ. புது தில்லி

✓ உலகளாவிய தகெலணுகலுக்கான சர்ெனதச நாள் ஆண்டுனதாறும் சசப்.28 அன்று UNESCOஆல் அனுசரிக்கப்படும்
என அறிவிக்கப்பட்ைது. “தகெடலத்னதை, சபற ைற்றும் விநினயாகிக்க அடனெருக்கும் உரிடையுண்டு” என்ற
கருத்டத ஆதரிப்பனத இந்த நாளின் னநாக்கைாகும். “Artificial Intelligence, e-Governance and Access to Information”
என்பது உஸ்சபகிஸ்தானின் தாஷ்கண்ட் நகரத்தில் நடைசபற்ற இந்த ைாநாட்டின் கருப்சபாருளாகும்.

4. நடுெண் MSME அடைச்சகத்தால் நைத்தப்பட்ை னதசிய SC-ST டைய ைாநாட்டை நைத்துகிற ைாநிலம் எது?
அ. தமிழ்நாடு
ஆ. ஜாா்கண
் ட்
இ. குஜராத் 
ஈ. மகாராஷ்டிரா
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✓ நடுேண் குறு, சிறு ைற்றும் நடுத்தர சதாழிற்துடற அடைச்சகைானது குெராத் ைாநிலத்தில் னதசிய SC-ST டைய
ைாநாட்டை ஏற்பாடு சசய்தது. NTPC லிட், இந்திய உணவுக்கழகம், எண்சணய் ைற்றும் இயற்டக எரிொயு கழகம்
ைற்றும் இந்திய எண்சணய் நிறுெனம், பாரத ெங்கி ைற்றும் YES ெங்கி னபான்ற நிதி நிறுெனங்களின் பங்னகற்பு
இந்தத் திட்ைத்தில் அைங்கும்.

5. அண்டைச் சசய்திகளில் இைம்சபற்ற, ‘ஆபனரஷன் கருைா’ என்பதுைன் சதாைர்புடைய அடைப்பு எது?
அ. நடுெண
் ஊழல் கண
் காணிப்பு ஆணணயம்
் புலனாய்ெுப் பணியகம் (CBI) 
ஆ. நடுெண
இ. இந்திய ொன்பணட
ஈ. இந்திய கடற்பணட

✓ சட்ைத்துக்குப்புறம்பான னபாடதப்சபாருள் கைத்தல் ெடலயடைப்பிற்கு எதிராக நடுெண் புலனாய்வுப்பிரிவு பல கட்ை
‘ஆபனரஷன் கருைா’டெத் சதாைங்கியுள்ளது. இந்தியப் சபருங்கைல் பகுதிடய டையைாகக்சகாண்டு நடைசபறும்
சட்ைத்துக்குப்புறம்பான னபாடதப்சபாருள் கைத்தல் நைெடிக்டககடள எதிர்த்து, பன்னாட்டு காெலகம் (INTERPOL)
ைற்றும் னபாடதப்சபாருள் கட்டுப்பாட்டுப் பணியகத்துைன் ஒருங்கிடணந்து இந்த உலகளாவிய நைெடிக்டக
சதாைங்கப்பட்ைது. இந்தச் சிறப்பு நைெடிக்டகயின்னபாது 127 புதிய ெழக்குகடள பதிவுசசய்த CBI, 175 னபடர டகது
சசய்தது ைற்றும் ஏராளைான னபாடதப்சபாருட்கடளயும் அப்வபோது அது டகப்பற்றியது.

6. இந்திய ரிசர்வ் ெங்கியின் (RBI) சமீபத்திய பணவியல் சகாள்டகக் குழுக் கூட்ைத்திற்குப்பிறகு (2022 அக்னைாபர்),
இந்தியாவின் 2022-23 காலத்திற்கான ெளர்ச்சிக்கணிப்பு என்ன?
அ. 6.5%
ஆ. 7.0% 
இ. 7.5%
ஈ. 8.2%

✓ இந்திய ரிசர்வ் ெங்கியின் (RBI) சமீபத்திய பணவியல் சகாள்டகக் குழுக் கூட்ைத்திற்குப் பிறகு, அது அதன் முந்டதய
ைதிப்பீட்ைான 7.2 சதவீதத்திலிருந்து 2022-23 கோலத்திற்கோன இந்தியோவின் ெளர்ச்சிக்கணிப்டப 7 சதவீதைாகக்
குடறத்தது. இந்த நிதியாண்டில் ரிசர்வ் ெங்கி நான்காெது முடறயாக ெட்டி விகிதத்டத உயர்த்தியுள்ளது. சரப்னபா
விகிதம் 50 அடிப்படைப்புள்ளிகள் உயர்த்தப்பட்டு 5.9%ஆக நிர்ணயம் சசய்யப்பட்டுள்ளது. Standing Deposit Facility
(SDF) விகிதம் 5.65 சதவீதைாகவும், Marginal Standing Facility (MSF) விகிதம் ைற்றும் ெங்கி விகிதம் 6.15
சதவீதைாகவும் ைாற்றியடைக்கப்பட்டுள்ளது.

7. இந்தியாவின் 50 பிரத்தினயக ைற்றும் தனித்துெமிக்க பாரம்பரிய ெவுளி டகவிடனப்சபாருட்களின் பட்டியடல
செளியிட்ை நிறுெனம் எது?
அ. UNESCO 
ஆ. NITI ஆகயாக்
இ. நடுெண
் கலாச்சார அணமச்சகம்
ஈ. FICCI

✓ UNESCO, இந்தியாவின் ஐம்பது பிரத்தினயக ைற்றும் தனித்துெமிக்க பாரம்பரிய ெவுளி டகவிடனப் பட்டியடல, “21
ஆம் நூற்றாண்டிற்கான சநசவு: பாரம்பரிய இந்திய ெவுளிடயப் பாதுகாத்தல்” என்ற சபயரில் செளியிட்ைது. இது
அெற்றின் தயாரிப்பின் பின்னணியிலுள்ள சசயல்முடறகடள விெரிக்கிறது; அெற்றின் புகழ் ைங்கிெருெதற்கான
காரணங்கடளக்குறிப்பிடுகிறது ைற்றும் அெற்டறப் பாதுகாப்பதற்கான உத்திகடள ெழங்குகிறது. தமிழ்நாட்டைச்
சார்ந்த னதாைா பூத்டதயல் ைற்றும் சுங்குடி, டைதராபாத்தில் இருந்து ஹிம்ரூ சநசவுகள் ைற்றும் ஒடிசாவிலிருந்து
பந்தா சாய சநசவு ஆகியடெ இப்பட்டியலில் அைங்கும்.
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8. சமீபத்தில், பசிபிக் தீவு நாடுகளுைனான கூட்டு ஒப்பந்தத்தில் டகசயழுத்திட்டுள்ள நாடு எது?
அ. சீனா
ஆ. அவமாிக்கா 
இ. ரஷ்யா
ஈ. வஜா்மனி

✓ ஐக்கிய அசைரிக்க நாடுகளானது (USA) ஒரு ெரலாற்று முக்கியத்துேம்மிக்க உச்சிைாநாட்டை நைத்தியது. அப்னபாது
பிஜி, ைார்ஷல் தீவுகள், பப்புொ நியூ கினியா, னைாங்கா உள்ளிட்ை பத்துக்கும் னைற்பட்ை பசிபிக் தீவு நாடுகளுைனான
கூட்டு ஒப்பந்தத்தில் அது டகசயழுத்திட்ைது. சீனாவின் ெளர்ந்துெரும் இராணுெ ைற்றும் சபாருளாதார சசல்ொக்கு
குறித்து அதிகரித்துெரும் அச்சங்களுக்கு இடைனய, பசிபிக் பிராந்தியத்தில் தனது இருப்டப அதிகரிக்க உறுதி
பூண்டுள்ளதாக அசைரிக்க அதிபர் னொ டபைன் அறிவித்துள்ளார். ஆஸ்தினரலியா ைற்றும் நியூசிலாந்து ஆகிய
நாடுகளும் இவ்வுச்சிைாநாட்டில் பார்டெயாளர்களாகப் பங்னகற்றன.

9. அண்டையில் காவிரியோற்றில் கண்டுபிடிக்கப்பட்ை Pangasius Icaria என்பது சோர்ந்த இனம் எது?
அ. ஆணம
ஆ. வகளுத்தி மீ ன் 
இ. தெணை
ஈ. பாம்பு

✓ னைட்டூர் அடணக்கருனக காவிரியோற்றில் Pangasius Icaria (P. icaria) என்ற சபயரில் புதிய உண்ணத்தகு சகளுத்தி
மீன் இனம் கண்டுபிடிக்கப்பட்டுள்ளது. இந்த இனத்டத இந்திய னெளாண் ஆராய்ச்சிக் கழகம் கண்டுபிடித்தது; இது
Pangasius இனத்டதச் னசர்ந்ததாகும். ஏறக்குடறய இருநூறாண்டுகளாக Pangasius இனம் இந்தியாவிலும் சதற்கு
ஆசியாவிலும் Pangasius pangasius என்று ஓர் இனத்தால் பிரதிநிதித்துெப்படுத்தப்படுகிறது

10. UNICEFஇன் சமீபத்திய அறிக்டகயின்படி, சபண் குழந்டதகளுக்கு உயர்கல்வி ெழங்கினால் எத்தடன சதவீத
அளவுக்குக் குழந்டதத்திருைணங்கள் குடறயும்?
அ. 25 சதெீதம்
ஆ. 40 சதெீதம்
இ. 60 சதெீதம்
ஈ. 80 சதெீ தம் 

✓ சமீபத்தில் செளியிைப்பட்ை UNICEF அறிக்டகயின்படி, அடனத்து சிறுமிகளுக்கும் உயர்கல்வி ெழங்கினால் 80%
குழந்டதத் திருைணங்கள் குடறயும். ஆரம்பப்பள்ளிக்கல்விடயவிை இடைநிடலக் கல்வி என்பது குழந்டதத்
திருைணத்திற்கு எதிரான மிகவும் ெலுொன ைற்றும் நிடலயான பாதுகாப்பு என்றும் அவ்ெறிக்டக குறிப்பிட்ைது.
கைந்த தசாப்தத்தில் சதற்காசியாவில் மிகவும் முன்னனற்றம் எய்தப்பட்டுள்ளது; அங்கு ஒரு சபண்ணின் குழந்டதப்
பருெத்தில் திருைணம் சசய்துசகாள்ளும் ஆபத்து 1/3 பங்காக 30 சதவீதத்திற்கும் கீனழ குடறந்துள்ளது.

செய்தித்தாள் ந ப்பு நிகழ்வுகள்
1. ெட்டி விகிதங்கடள 0.5% உயர்த்தியது RBI

ந ப்பு நிகழ்வுகள்

3

விண்மீன்.காம்

2022

அக்ட ாபர்

01 & 02

நாட்டில் பணவீக்கம் சதாைர்ந்து அதிகைாகனெ உள்ள நிடலயில், அடத கட்டுக்குள் சகாண்டுெரும் ெடகயில்
ெங்கிகளுக்கு ெழங்கும் குறுகியகால கைன்களுக்கான ெட்டி விகிதத்டத (சரப்னபா னரட்) இந்திய ரிசர்வ் ெங்கி 0.5
சதவீதம் உயர்த்தியுள்ளது. அதன் காரணைாக, வீட்டுக்கைன், ொகனக்கைன், ைாதாந்திர தெடணத்சதாடக
உள்ளிட்ைெற்றுக்கான ெட்டிடய ெங்கிகள் உயர்த்தவுள்ளன.
கைந்த னை ைாதத்தில் இருந்து சதாைர்ந்து 4ஆெது முடறயாக சரப்னபா ெட்டி விகிதம் அதிகரிக்கப்பட்டுள்ளது.
ஒட்டுசைாத்தைாக ெட்டி விகிதைானது 1.90% அதிகரிக்கப்பட்டு தற்னபாது 5.90 சதவீதைாக நிர்ணயிக்கப்பட்டுள்ளது.
இது கைந்த 3 ஆண்டுகளில் இல்லாத அளவுக்கு அதிகபட்சைாகும்.
நாட்டில் பணவீக்கம் 2 முதல் 6 சதவீதத்துக்குள் இருக்கனெண்டுசைன RBI இலக்கு நிர்ணயித்துள்ளது. ஆனால்,
கைந்த ெனெரி ைாதம் முதனல பணவீக்கம் 6 சதவீதத்துக்கு அதிகைாக உள்ளது. அடத கட்டுக்குள் சகாண்டுெரும்
னநாக்கில் சரப்னபா ெட்டி விகிதம் ஏற்சகனனெ கைந்த னை ைாதம் முதல் 1.4 சதவீதம் அதிகரிக்கப்பட்டுள்ளது.
பணவீக்கம்:
பணவீக்கைானது நைப்பு 2022-23ஆம் நிதியாண்டில் 6.7%ஆக இருக்கும் என RBI கணித்துள்ளது. நிதியாண்டின்
இரண்ைாெது காலாண்டில் பணவீக்கம் 7.1 சதவீதைாகவும், மூன்றாெது காலாண்டில் 6.5 சதவீதைாகவும், 4ஆெது
காலாண்டில் 5.8 சதவீதைாகவும் இருக்கும் எனத் சதரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. அடுத்த ஆண்டு ெனெரி முதல் பணவீக்கம்
கட்டுக்குள் ெரும் எனவும் RBI நம்பிக்டக சதரிவித்துள்ளது.
சபாருளாதார ெளர்ச்சி:
நாட்டின் சைாத்த உள்நாட்டு உற்பத்தி (GDP) நைப்பு நிதியாண்டில் 7.2 சதவீதைாக இருக்கும் என்று RBI முன்பு
கணித்திருந்த நிடலயில், அந்தக் கணிப்டப 7 சதவீதம் எனத் தற்னபாது குடறத்துள்ளது.

2. நாட்டின் 3-ஆெது ‘ெந்னத பாரத்’ இரயில் னசடெ
குெராத் தடலநகர் காந்திநகடரயும் ைகாராஷ்டிர தடலநகர் மும்டபடயயும் இடணக்கும் ெடகயில் நாட்டின்
3ஆெது ‘ெந்னத பாரத்’ இரயில் னசடெடயப் பிரதைர் நனரந்திர னைாடி சதாைக்கிடெத்தார்.
நவீன ெசதிகள்சகாண்ை, ‘ெந்னத பாரத்’ இரயிடல இந்தியா உள்நாட்டினலனய தயாரித்து ெருகிறது. முக்கியைாக,
ெந்னத பாரத் இரயிலின் சபட்டிகள் சசன்டனயில் உள்ள ICFஇல் தயாரிக்கப்பட்டு ெருகின்றன. நாட்டில் ஏற்சகனனெ
புது தில்லி-ொராணசி, புது தில்லி-ஸ்ரீைாதா டெஷ்ணெ னதவி காத்ரா ஆகிய இருெழித்தைங்களில் ‘ெந்னத பாரத்’
இரயில்கள் இயக்கப்பட்டு ெருகின்றன.

3. சர்ெனதச புத்தாக்க குறியீடு: 40-ஆெது இைத்தில் இந்தியா
நவீன சதாழில்நுட்பங்கள் சதாைர்ந்து ெளர்ந்துெரும் நிடலயில், புத்தாக்கம் முக்கிய இைத்டதப் சபற்று ெருகிறது.
சதாழில்முடனவுக்கு அடிப்படையாக இருப்படெ புத்தாக்க நைெடிக்டககள். பள்ளிகளிலும், கல்லூரிகளிலும்
புத்தாக்க ஆராய்ச்சிகடள ஊக்குவிப்பதற்கான நைெடிக்டககடள உலக நாடுகள் சதாைர்ந்து னைற்சகாண்டு
ெருகின்றன.
புத்தாக்கத்தில் நாடுகள் எவ்ொறு சசயல்பட்டு ெருகின்றன என்பதற்கான ஆய்டெ உலக அறிவுசார் சசாத்துரிடை
அடைப்பு ஆண்டுனதாறும் நைத்திெருகிறது. நைப்பாண்டுக்கான ஆய்வின் அடிப்படையில் சர்ெனதச புத்தாக்க
குறியீட்டை அந்த அடைப்பு செளியிட்டுள்ளது. கைந்த ஆண்டுைன் ஒப்பிடுடகயில் இந்தியா 6 இைங்கள் முன்னனற்றம்
கண்டுள்ளது. தற்னபாது 40ஆம் இைத்திலுள்ள இந்தியா, இந்தக்குறியீட்டில் தடலசிறந்த 40 நாடுகள் பட்டியலுக்குள்
ெருெது இதுனெ முதல்முடறயாகும். அதிலும் குறிப்பாக, கைந்த 2015ஆம் ஆண்டில் சர்ெனதச புத்தாக்க குறியீட்டில்
இந்தியா 81ஆெது இைத்தில் இருந்தது. தற்னபாது 40ஆெது இைத்துக்கு முன்னனறியுள்ளது சிறப்புமிக்கது.
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கல்வி நிறுெனங்கள், ஆராய்ச்சி, அடிப்படை கட்ைடைப்பு னைம்பாடு, சதாழில்சதாைங்குெதற்கு சாதகைான சூழல்,
நவீன சதாழில்நுட்பங்கள் ெளர்ச்சி உள்ளிட்ை பல்னெறு பிரிவுகளில் இந்தியா ெளர்ச்சி கண்டுள்ளனத இந்த
முன்னனற்றத்துக்குக் காரணைாகக் கூறப்படுகிறது.
புத்தாக்க குறியீட்டில் முதல் 3 நாடுகள்
1 சுவிட்சர்லாந்து
2 அசைரிக்கா
3 சுவீைன்

4. 02-10-2022: உத்தமர் கோந்தியடிகளின் 154ஆேது பிறந்தநோள்.
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1. ‘ஸ்வச் சர்வவக்ஷன் விருதுகள் – 2022’இல் முதலிடத்தில் உள்ள நகரம் எது?
அ. மைசூரு
ஆ. இந்தூர் 
இ. சென்மன
ஈ. செங்களூரு

✓ ‘ஸ்வச் சர்வவக்ஷன் விருதுகள்–2022’இல் சிறப்பாகச் சசயல்படும் நகரங்களின் பிரிவில், ச ாடர்ச்சியாக ஆறாவது
முறறயாக இந்தூர் ‘தூய்றையான நகரைாக’ அறிவிக்கப்பட்டது. அற த் ச ாடர்ந்து சூரத் ைற்றும் நவி மும்றப
உள்ளன. ைாநிலங்களின் பிரிவில், ைத்திய பிரவ சம் மு லிடத்ற யும், சத்தீஸ்கர் ைற்றும் ைகாராஷ்டிரா அடுத் டுத்
இடங்கறையும் சபற்றன. ஸ்வச் சர்வவக்ஷனின் ஏழாவது பதிப்பு, தூய்றை இந்தியா இயக்கத்தின் (நகர்ப்புறம்)
முன்வனற்றம் ைற்றும் பல்வவறு தூய்றை ைற்றும் சுகா ார அைவுருக்களின் அடிப்பறடயில் நகர்ப்புற உள்ைாட்சி
அறைப்புகறைத் ரவரிறசப்படுத்துவ ற்காக நடத் ப்பட்டது.

2. அண்றையில் (2022 அக்வடாபரில்) இயக்கப்பட்ட மூன்றாவது ‘வந்வ

பாரத்’ விறரவு இரயிலானது, கீழ்க்காணும்

எந் இருநகரங்களுக்கு இறடவய இயக்கப்படுகிறது?
அ. ெுத தில்லி ைற்றுை் குருகிரரை்
ஆ. முை்மெ ைற்றுை் அகைதரெரத் 
இ. செங்களூரு ைற்றுை் மைசூரு
ஈ. முை்மெ ைற்றுை் இந்தூர்

✓ ‘வந்வ பாரத்’ வரிறசயில் மூன்றாவது இரயிலான காந்திநகர்–மும்றப ‘வந்வ பாரத்’ விறரவு இரயிறல மும்றப
ைற்றும் அகை ாபாத்தில் பிர ைர் வைாதி ச ாடங்கிறவத் ார். ைற்ற இரண்டு ‘வந்வ பாரத்’ விறரவு இரயில்கள் 2019
பிப்ரவரி ைற்றும் அக்வடாபர் ைா ங்களில் அறிமுகப்படுத் ப்பட்டன; அறவ முறறவய புது தில்லியிலிருந்து வாரணாசி
ைற்றும் கத்ராவிற்கு இயக்கப்பட்டன. ‘வந்வ பாரத் 2.0’ என்றறழக்கப்படும் காந்திநகர்–மும்றப விறரவு இரயில்
சுைார் 540 கிவலாமீட்டர் தூரத்ற 6 ைணி 30 நிமிடங்களில் கடக்கிறது.

3. ‘Universal Service Obligation Fund (USOF)’ என்பதுடன் ச

ாடர்புறடய நடுவண் அறைச்சகம் எது?

அ. தகவல் சதரடர்ெு அமைெ்ெகை் 
ஆ. ைின்னணு ைற்றுை் தகவல் சதரழில்நுட்ெ அமைெ்ெகை்
இ. MSME அமைெ்ெகை்
ஈ. வர்த்தகை் ைற்றுை் சதரழிற்தமற அமைெ்ெகை்

✓ ச ாறலத்ச ாடர்புத் துறறயின் ( கவல் ச ாடர்பு அறைச்சகம்) கீழுள்ை ஓர் அறைப்பான ‘Universal Service Obligation
Fund (USOF)’, ச ாறலத்ச ாடர்பு ச ாழில்நுட்ப வைம்பாட்டு நிதித் திட்டத்ற அதிகாரப்பூர்வைாக அறிமுகப்படுத்தியது.
இத்திட்டம் உள்நாட்டு உற்பத்தி ைற்றும் துறறயில் புதுறைகறை வைம்படுத்துவற வநாக்கைாகக் சகாண்டுள்ைது.
கிராைப்புறம் சார்ந் கவல் ச ாடர்பு ச ாழில்நுட்ப பயன்பாடுகளில் ஆராய்ச்சி ைற்றும் வைம்பாட்டிற்கு நிதியளிப்பற
இத்திட்டம் வநாக்கைாகக் சகாண்டுள்ைது.

4. ‘உலக அல்றசைர் நாள்’ கறடப்பிடிக்கப்படுகிற வ
அ. செெ்டை்ெர்.20

ஆ. செெ்டை்ெர்.21 

இ. செெ்டை்ெர்.25

ஈ. செெ்டை்ெர்.27

தி எது?

✓ ஆண்டுவ ாறும் சசப்.21 அன்று உலக அல்றசைர் தினைாக கறடப்பிடிக்கப்படுகிறது. இந் நாள் அல்றசைர் வநாய்,
அ ன் காரணங்கள், அறிகுறிகள் ைற்றும் அற றகயாளும் முறறகள்பற்றி விழிப்புணர்வு ஏற்படுத்துவற
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வநாக்கைாகக்சகாண்டுள்ைது. அல்றசைர் வநாய் என்பது மூறையின் நிறனவாற்றல் & அறிவாற்றல் திறன்கறை
குறறக்கின்ற ஒரு வநாயாகும். முதிவயார்களில் சபாதுவாகக்காணப்படும் ஞாபக ைறதி வநாய்க்கு இது காரணைாகும்.

5. “New Technologies for Greener Shipping” என்பது சசப்.30 அன்று வரும் எந்

நாளின் கருப்சபாருைாகும்?

அ. உலக கடற்ெமடயினர் நரள்
ஆ. உலக கடல்ெரர் நரள் 
இ. உலக செருங்கடலியல் நரள்
ஈ. உலக ைீ ன்வள நரள்

✓ பன்னாட்டு கடல்சார் அறைப்பு (IMO) என்பது ஐக்கிய நாடுகள் (UN) அறவயின் ஒரு சிறப்பு நிறுவனைாகும். அது கப்பல்
வபாக்குவரத்ற ஒழுங்குபடுத்துகிறது. அ ன் றலறையகம் இலண்டனில் உள்ைது. உலக கடல்சார் நாைானது
ஒவ்வவார் ஆண்டும் சசப்டம்பர்.30 அன்று சகாண்டாடப்படுகிறது. COVID ச ாற்றால் இன்னல்கறை எதிர்சகாள்ளும்
கடற்பறடயினருக்காக, IMO, 2021’ஐ அவர்களுக்கான ஓர் ஆண்டாக அறிவித்துள்ைது. 2022ஆம் ஆண்டிற்கான
உலக கடல்சார் நாளின் கருப்சபாருள், “New Technologies for Greener Shipping” என்ப ாகும்.

6. உணவு இழப்பு ைற்றும் வச

ம் குறித் சர்வவ ச விழிப்புணர்வு நாள் கறடப்பிடிக்கப்படுகிற வ தி எது?

அ. செெ்டை்ெர்.29 
ஆ. செெ்டை்ெர்.30
இ. அக்டடரெர்.01
ஈ. அக்டடரெர்.02

✓ சசப்டம்பர்.29 அன்று உணவிழப்பு ைற்றும் வச ம் குறித்

மூன்றாவது சர்வவ ச விழிப்புணர்வு நாறை உலகம்
சகாண்டாடியது. “Stop Food Loss and Waste; For the People; For the Planet” என்பது இந் ஆண்டின் (2022) கருப்
சபாருைாகும். உற்பத்தி சசய்யப்படும் உணவுப்சபாருட்களில் சுைார் 14% அறுவறட ைற்றும் சில்லறற விற்பறனயின்
வபாது வீணாகின்றது. அவ வநரத்தில், உலகைாவிய உணவு உற்பத்தியில் 17% வறர பல்வவறு நிறலகளில்
வீணாகின்றது. உலக இரு ய நாைானது சசப்டம்பர்.29 அன்று சகாண்டாடப்படுகிறது. “Use Heart for Every Heart”
என்பது இந் ஆண்டின் (2022) கருப்சபாருைாகும்.

7. சர்வவ

ச சைாழிசபயர்ப்பு நாள் சகாண்டாடப்படுகிற வ தி எது?

அ. செெ்டை்ெர்.30 
ஆ. அக்டடரெர்.01
இ. அக்டடரெர்.02
ஈ. அக்டடரெர்.03

✓ ஆண்டுவ ாறும் சசப்.30 அன்று சர்வவ ச சைாழிசபயர்ப்பு நாள் சகாண்டாடப்படுகிறது. சைாழிசபயர்ப்பாைர்களின்
ந்ற யாகக் கரு ப்படும் விவிலிய சைாழிசபயர்ப்பாைர் புனி செவராம் நிறனவாக இந்நாள் வ ர்ந்ச டுக்கப்பட்டது.
கடந் 2017’இல் ஐநா சபாதுச்சறபயால் இது ச ாடர்பான தீர்ைானம் நிறறவவற்றப்பட்டது. நாடுகறை இறணப்பதி
–லும் அறைதிறய வைம்படுத்துவதிலும் சைாழிவல்லுநர்கள் வகிக்கும் பங்றக அங்கீகரிப்ப ற்காக இந் ச்சிறப்பு நாள்
சகாண்டாடப்படுகிறது. “A World without Barriers” என்பது நடப்பாண்டில் (2022) வரும் இந்நாளுக்கானக் கருப்
சபாருைாகும்.
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சிய ன்னார்வ குருதிக்சகாறட நாள் அனுசரிக்கப்படுகிற வ தி எது?

அ. அக்டடரெர்.01 
ஆ. அக்டடரெர்.02
இ. அக்டடரெர்.03
ஈ. அக்டடரெர்.04

✓ வ சிய ன்னார்வ குருதிக்சகாறட நாைானது ஒவ்வவாராண்டும் அக்.1 அன்று நாடு முழுவதும் அனுசரிக்கப்படுகிறது.
இது குருதிக்சகாறடபற்றிய விழிப்புணர்றவ ஏற்படுத்துவற யும், ன்னார்வ குருதிக்சகாறடறய ஊக்குவிப்பற
–யும் வநாக்கைாகக் சகாண்டுள்ைது. நம் நாட்டிற்கு ஒவ்வவார் ஆண்டும் சுைார் 1.45 வகாடி அலகு (யூனிட்) இரத் ம்
வ றவப்படுகிறது. நாடு முழுவதும் 3500 உரிைம் சபற்ற இரத் வங்கிகள்மூலம் இந் இரத் ம் வசகரிக்கப்படுகிறது.

9. உலக வாழ்விட நாள் கறடப்பிடிக்கப்படுகிற நாள் எது?
அ. அக்டடரெர் முதல் திங்கள் 
ஆ. அக்டடரெர் முதல் ஞரயிறு
இ. செெ்டை்ெர் கமடெி ஞரயிறு
ஈ. செெ்டை்ெர் கமடெி ெனிக்கிழமை

✓ ஒவ்வவார் ஆண்டும் அக்வடாபர் ைா த்தில் வரும் மு ல் திங்கைன்று, ஐநா அறவயால், “உலக வாழ்விட நாள்”
அனுசரிக்கப்படுகிறது. அறனவருக்கும் வபாதுைான ங்குமிடத்ற வலியுறுத்தி இந் நாள் கறடப்பிடிக்கப்படுகிறது.
இந் ஆண்டு, அக்.3 அன்று அனுசரிக்கப்பட்டது. “Mind the Gap. Leave No One and Place Behind” என்பது இந்
ஆண்டு (2021) வரும் உலக வாழ்விட நாளுக்கானக் கருப்சபாருைாகும்.

10. பன்னாட்டு அகிம்றச நாள் அனுசரிக்கப்படுகிற வ

தி எது?

அ. அக்டடரெர்.01 
ஆ. அக்டடரெர்.02
இ. அக்டடரெர்.03
ஈ. அக்டடரெர்.04

✓ இந்தியாவின் ‘வ சத் ந்ற ’ ‘ைகாத்ைா’ காந்தியடிகளின் பிறந் நாள், ஒவ்வவார் ஆண்டும் அக்.2 அன்று பன்னாட்டு
அகிம்றச நாைாக அனுசரிக்கப்படுகிறது. கல்வி ைற்றும் சபாதுைக்களிறடவயயான விழிப்புணர்வுமூலம் அகிம்றசறய
பரப்புவ ற்கான ஒரு சந் ர்ப்பைாக இந் நாள் அனுசரிக்கப்படுகிறது. கடந் 2004ஆம் ஆண்டில், வநாபல் பரிசு சபற்ற
ஈரானியர் ஷிரின் எபாடி, இந் நிறனவவந் ல் வயாசறனறய மு ன் மு லில் முன்சைாழிந் ார்.

செய்தித்தாள் ந ப்பு நிகழ்வுகள்
1. கிராைப்புறங்களில் 55% குடியிருப்புகளுக்கு குழாய்மூலம் குடிநீர்: மிழ்நாடு அரசுக்கு நடுவணரசு விருது
ெல் ஜீவன் திட்டத்தின்படி, மிழ்நாட்டின் கிராைப்புறங்களில் 55 ச வீ குடியிருப்புகளுக்கு குழாய்மூலம் குடிநீர்
வழங்கப்பட்டுள்ைது. நாட்டிவலவய சபருைைவில் இந் ப் பணிகறை வைற்சகாண்ட ற்காக மு ல் பரிறச மிழ்நாடு
அரசு சபற்றுள்ைது.
மிழ்நாட்டின் ஊரகப்பகுதிகளில் உள்ை 124.93 லட்சம் குடியிருப்புகளில் இதுவறர 69.14 லட்சம் குடியிருப்புகளுக்கு
(55%) குடிநீர் குழாய் இறணப்புகள் வழங்கப்பட்டுள்ைன. மீ முள்ை 55.79 லட்சம் குடியிருப்புகளுக்கு பல்வவறு
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திட்டங்கள் வாயிலாக குடிநீர் குழாய் இறணப்புகள் வழங்கும் பணிகள் நறடசபற்று வருவ ாக மிழ்நாடு அரசு
ரப்பில் ச ரிவிக்கப்பட்டது. இற முன்னிட்டு `18,000 வகாடி அைவிற்கு 42 புதிய குடிநீர் திட்டங்கள், 56 குடிநீர்
திட்டங்களின் ைறுசீரறைப்பு பணிகள் ஆகியவற்றுக்கு அனுைதி வழங்கப்பட்டுள்ை ாகவும் ச ரிவிக்கப்பட்டது.

2. வாட்ஸ்ஆப் கணக்குகள் முடக்கமும் காரணங்களும்
சைட்டா நிறுவனத்துக்குச் சசாந் ைான வாட்ஸ்ஆப், கடந் ெூறலயில் 23 இலட்சம் கணக்குகறை முடக்கியுள்ைது.
பயனர்கள் ச ரிவித் புகார்கள் அடிப்பறடயிலும், விதிமீறல்கறைக்கண்டறியும் ச ாழில்நுட்பத்தின் அடிப்பறடயிலும்
கணக்குகறை வாட்ஸ்ஆப் முடக்கியுள்ைது.
வாட்ஸ்ஆப் கணக்குகள் முடக்கப்படுவ ற்கான காரணங்கள் சிலவற்றறக் காணலாம்:
வபாலிக்கணக்கு உருவாக்கு ல்
ைற்றவர்கள் சபயரில் வபாலிக்கணக்குகறை உருவாக்கினால், சம்பந் ப்பட்ட நபரின் கணக்கு முடக்கப்படும்.
அதிக குறுஞ்சசய்திகறை அனுப்பு ல்
றகப்வபசியில் பதிவுசசய்து றவக்கப்படா எண்ணுக்கு மிக அதிக எண்ணிக்றகயிலான குறுஞ்சசய்திகறை
அனுப்பினால், சம்பந் ப்பட்ட வாட்ஸ்ஆப் கணக்கு முடக்கப்படும்.
அங்கீகரிக்கப்படா பயன்பாடு
வாட்ஸ்ஆப் சடல்டா, GB வாட்ஸ்ஆப், வாட்ஸ்ஆப்+ உள்ளிட்ட அங்கீகரிக்கப்படா சசயலிகறைப் பயன்படுத்தினாலும்
சம்பந் ப்பட்ட கணக்றக வாட்ஸ்ஆப் நிறுவனம் முடக்கும். அத் றகய சசயலிகளில் னிநபர் ரவுகளுக்கு பாதுகாப்பு
இல்றல என்ப ால், அவற்றின் பயன்பாட்றட வாட்ஸ்ஆப் அனுைதிப்பதில்றல.
பயனர்கைால் முடக்கம்
பல வாட்ஸ்ஆப் பயனர்கள் உங்கறை முடக்கியிருந் ால் (பிைாக்) வாட்ஸ்ஆப் நிறுவனத் ால் கணக்கு அதிகாரபூர்வ
-ைாக முடக்கப்படும் அபாயமுள்ைது. வபாலிச்சசய்திகறைப் பரப்பும் நபர் எனக்கருதி, வாட்ஸ்ஆப் இந்நடவடிக்றகறய
வைற்சகாள்ளும்.
பயனர்களின் புகார்
உங்களுக்கு எதிராக வாட்ஸ்ஆப் பயனர்கள் பலர் புகார் ச ரிவிக்கும்பட்சத்தில், உங்கள் கணக்றக வாட்ஸ்ஆப்
அதிகாரபூர்வைாக முடக்கும்.
வபாலி கவல்கறை அனுப்பு ல்
றகப்வபசிக்வகா ைடிக்கணினிக்வகா அபாயம் ஏற்படுத்தும் வறகயிலான ரவுகறையும் சைன்சபாருறையும் ைற்றவர்
-களுக்கு அனுப்பினால், உங்கள் கணக்கு முடக்கப்படும்.
ஆபாச படங்கறை அனுப்பு ல்
ஆபாச படங்கள், மிரட்டல்கள், அச்சுறுத் ல்கள், அவைதிக்கும் பதிவுகள் உள்ளிட்டவற்றறப் பயனர்களுக்கு
அனுப்பினால், அக்கணக்கு முடக்கப்பட வாய்ப்புள்ைது.
வன்முறறறயப் பரப்பு ல்
வன்முறறறயப் பரப்பும் வறகயிலான சசய்திகள், காசணாலிகறை ைற்ற பயனர்களுக்குப் பகிர்ந் ால், உங்கள்
கணக்கு முடக்கப்படும்.
விதிகறை மீறு ல்
வாட்ஸ்ஆப் நிறுவனத்தின் விதிகறை மீறி நடக்கும் பயனர்களின் கணக்குகள் முடக்கப்படும்.
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அதிகாரபூர்வ பதிவிறக்கம்
கூகுள் பிவை ஸ்வடார், ஆப்பிள் ஆப் ஸ்வடார் உள்ளிட்ட அதிகாரபூர்வ வறல ைங்களில் இருந்து ைட்டுவை வாட்ஸ்ஆப்
சசயலி பதிவிறக்கம் சசய்யப்பட வவண்டும். நம்பகத் ன்றை அற்ற ைங்களிலிருந்து பதிவுசசய்யப்படும் கணக்குகள்
முடக்கப்படும்.
அறடயாைம் ச ரியா நபறர இறணத் ல்
அறடயாைம் ச ரியா
முடக்கப்படும்.

பயனறரக் குறிப்பிட்ட குழுவில் இறணத் ால், சம்பந் ப்பட்ட நபரின் வாட்ஸ்ஆப் கணக்கு

விைம்பரச்சசய்திகறை அனுப்பு ல்
பயனர்களின் அனுைதியின்றி விைம்பரச்சசய்திகறை அனுப்பினால், சம்பந் ப்பட்டவர்களின் கணக்கு முடக்கப்படும்.
சட்டவிவரா சசய்திகறை அனுப்பு ல்
சட்டவிவரா சசய்திகறை ைற்ற பயனாைர்களுக்கு அனுப்பினால், வாட்ஸ்ஆப் கணக்கு முடக்கப்படும்.
ஒவர சசய்திறயப் பலருக்கு அனுப்பு ல்
குறிப்பிட்ட சசய்திறயக் குறறந் வநரத்தில் பலருக்கு அனுப்பினால், உங்களின் வாட்ஸ்ஆப் கணக்கு முடக்கப்படும்.
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1. உள்நாட்டிலேலே உருவாக்கப்பட்ட முதல் இேகுரக லபார் உேங்கு வானூர்திகளின் பபேர் என்ன?
அ. பிரதாப்
ஆ. பிரசந்தா 
இ. பிரகாஷ்
ஈ. விகாஸ
்

✓ இந்திே வான்படடோனது உள்நாட்டிலேலே உருவாக்கப்பட்ட இேகுரக லபார் உேங்கு வானூர்திகளின் முதல்
பதாகுதிடே அறிமுகப்படுத்திேது. இந்த இேகுரக லபார் உேங்கு வானூர்திக்கு, ‘பிரசந்தா’ எனப் பபேர் சூட்டப்பட்டு
உள்ளது. அடவ ஏவுகடைகள் மற்றும் பிற ஆயுதங்கடளச் சுட்டு வீழ்த்தும் திறன்பகாண்டடவ. இந்த இேகுரக
லபார் உேங்கு வானூர்திகடள பபாதுத்துடற நிறுவனமான ஹிந்துஸ்தான் ஏலராநாட்டிக்ஸ் லிமிபடட் (HAL)
உருவாக்கியுள்ளது. உேரமான பகுதிகளில் லசடவோற்றும் வடகயில் இது வடிவடமக்கப்பட்டுள்ளது. ல ாத்பூரில்
நடந்த விழாவில் இந்திே வான்படடயில் இது லசர்க்கப்பட்டது.

2. ‘YUVA 2.0’ என்ற திட்டத்துடன் பதாடர்புடடே நடுவண் அடமச்சகம் எது?
அ. கல்வி அமைச்சகை் 
ஆ. MSME அமைச்சகை்
இ. இமைஞா் விவகாரங்கை் ைற்றுை் விமையாட்டு அமைச்சகை்
ஈ. வா்த்தகை் ைற்றுை் ததாழில்துமற அமைச்சகை்

✓ கல்வி அடமச்சகத்தின் உேர்கல்வித்துடற, அக்.2 அன்று YUVA 2.0 (Young, Upcoming மற்றும் Versatile Authors)
என்ற திட்டத்டதத் பதாடங்கிேது. இது இளம் ஆசிரிேர்களுக்கு வழிகாட்டும் பிரதமரின் ஒரு திட்டமாகும். YUVA 2.0
என்பது இந்திே இேக்கிேத்டத பன்னாட்டளவில் வளர்ப்பதற்காக 30 வேதுக்குட்பட்ட இளம் மற்றும் ஆர்வமுள்ள
எழுத்தாளர்களுக்கு பயிற்சிேளிப்பதற்கான ஓர் ஆசிரிேர் வழிகாட்டல் திட்டமாகும்.

3. இந்திோவில், ‘ஸ்வச் பாரத் திவாஸ்’ பகாண்டாடப்படுகிற லததி எது?
அ. அக்டடாபா்.02 
ஆ. அக்டடாபா்.04
இ. அக்டடாபா்.06
ஈ. அக்டடாபா்.08

✓ அக்.02 அன்று இந்திோ முழுவதும், ‘ஸ்வச் பாரத் திவாஸ்’ பகாண்டாடப்பட்டது. ஸ்வச் பாரத் திவாஸ்–2022’ஐ
ஏற்பாடு பசய்யும் குடிநீர் மற்றும் சுகாதாரத்துடற, தூய்டம இந்திோ இேக்கம் – ஊரகம் (SBM–G) மற்றும் ல் ஜீவன்
இேக்கம் ஆகிே இரண்டு திட்டங்கடளச் பசேல்படுத்துகிறது. தூய்டம கைக்பகடுப்பு – ஊரகம் (SSG) 2022,
ஸ்வச்சதா கி லசவா–2022, சு ோம் 1.0 மற்றும் 2.0, ல் ஜீவன் இேக்கத்தின் பசேற்பாட்டு மதிப்பீடு, கிராண்ட் கர்
ல் சான்றளிப்பு மற்றும் துளிர் நிறுவல்கள் ஆகிேவற்றுக்கான விருதுகடள இந்திேக்குடிேரசுத்தடேவர் திபரௌபதி
முர்மு வழங்கினார்.

4. பங்குச்சந்டதகளில் பட்டிேலிடத் தகுதிபபற, பிராந்திே கிராமப்புற வங்கிகளின் (RRBs) குடறந்தபட்ச நிகர மதிப்பு
எவ்வளவாக இருத்தல் லவண்டும்?
அ. ரூ.100 டகாடி

ஆ. ரூ.250 டகாடி

இ. ரூ.300 டகாடி 

ஈ. ரூ.500 டகாடி
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✓ நிதியடமச்சகத்தால் பவளியிடப்பட்ட வடரவு வழிகாட்டுதல்களின்படி, பிராந்திே கிராமப்புற வங்கிகள் (RRBs) பங்குச்
சந்டதகளில் பட்டிேலிடவும், முந்டதே 3 ஆண்டுகளில் குடறந்தபட்சம் `300 லகாடி நிகர மதிப்பு இருந்தால் நிதி
திரட்டவும் தகுதிபபறும். அத்தடகே வங்கிகள் முந்டதே மூன்றாண்டுகளில் ஒவ்பவான்றிலும் 9 சதவீத அளவுக்கு
லபாதுமான மூேதனத்டதக் பகாண்டிருக்க லவண்டும் மற்றும் முந்டதே ஐந்து ஆண்டுகளில் குடறந்தபட்சம்
மூன்று ஆண்டுகளின் குடறந்தபட்சம் `15 லகாடி அளவுக்கு பசேல்பாட்டு இோபத்டத பதிவுபசய்திருக்க லவண்டும்.

5. ஸ்வச் சர்லவக்ஷன் – ஊரகம் – 2022இன்கீழ், பபரிே மாநிேங்கள் பிரிவின்கீழ் முதல் பரிடச பவன்ற மாநிேம்
எது?
அ. தைிழ்நாடு
ஆ. ததலுங்கானா 
இ. ைகாராஷ்டிரா
ஈ. கா்நாடகா

✓ ஸ்வச் சர்லவக்ஷன் – ஊரகம் (SSG) – 2022இன்கீழ் பபரிே மாநிேங்கள் பிரிவின்கீழ் பதலுங்கானா முதல் பரிடச
பவன்றது. லமதகு இந்திேக் குடிேரசுத் தடேவர் திபரௌபதி முர்மு, ஊரகங்களின் சுகாதார நிடேடே ஆய்வுபசய்து
விருதுகடள வழங்கினார். SSG விருதுகள் – 2022இல், ஹரிோனா இரண்டாவது மற்றும் தமிழ்நாடு மூன்றாவது
சிறந்த மாநிேமாக அறிவிக்கப்பட்டன. தூய்டம இந்திோ இேக்கம் – ஊரகம் இரண்டாம் கட்டத்தில், இந்திோவில்
உள்ள அடனத்து 6 ேட்சம் கிராமங்கடளயும் திறந்தபவளி மேங்கழித்தல் இல்ோததாக மாற்றுவலத லநாக்கமாகும்.

6. உடலிேல்

அல்ேது மருத்துவத்திற்கான 2022ஆம் ஆண்டுக்கான லநாபல் பரிடச பவன்ற ஸ்வான்லட பாலபா
என்பவர் கீழ்க்காணும் எந்த நாட்டடச் லசர்ந்த மரபிேல் நிபுைராவார்?
அ. அதைாிக்கா
ஆ. தொ்ைனி
இ. ஆஸ
் திடரலியா
ஈ. சுவீ டன் 

✓ சுவீட மரபிேோளர் ஸ்வாண்லட பாலபா, அழிந்துலபான லஹாமினின்களின் மரபணுக்கள் மற்றும் மனித பரிைாமம்
பதாடர்பான கண்டுபிடிப்புகளுக்காக உடலிேல் அல்ேது மருத்துவத்திற்கான 2022 – லநாபல் பரிடச பவன்றார்.
தற்காே மனிதர்களின் அழிந்துலபான உறவினரான நிோண்டர்தாலின் மரபணுடவ பாலபா வரிடசப்படுத்தினார்.
‘படனிலசாவா’ என்ற முன்பின் அறிந்திராத லஹாமின்குறித்த கண்டுபிடிப்டபயும் அவர் லமற்பகாண்டார். மதிப்புமிக்க
இவ்விருது தங்கப்பதக்கம் மற்றும் 10 மில்லிேன் சுவீட குலரானர் ($1.14 மில்லிேன் அபமரிக்க டாேர்களுக்கு லமல்)
ஆகிேவற்டற உள்ளடக்கிேதாகும்.

7.

UNCTADஇன் வருடாந்திர வர்த்தகம் மற்றும் லமம்பாட்டு அறிக்டகயின்படி, 2022–23ஆம் ஆண்டுக்கான
இந்திோவின் GDP வளர்ச்சிக்கணிப்பு என்ன?
அ. 6.2%

ஆ. 6.0%

இ. 5.7% 

ஈ. 5.5%

✓ வர்த்தகம் மற்றும் லமம்பாட்டுக்கான ஐக்கிே நாடுகளின் கூட்டடமப்பு (UNCTAD) இந்திோவின் பபாருளாதாரம்
2022ஆம் ஆண்டில் 5.7 சதவீதமும் 2023ஆம் ஆண்டில் 4.7 சதவீதமும் வளர்ச்சிேடடயும் என்று மதிப்பிடுகிறது.
அதன் 2022 – வருடாந்திர வர்த்தக மற்றும் லமம்பாட்டு அறிக்டகயில், உேகப்பபாருளாதாரம் 2022ஆம் ஆண்டில்
2.6% வளர்ச்சிேடடயும் என்று கூறப்பட்டுள்ளது. இவ்வறிக்டகயின்படி, லமம்பட்ட பபாருளாதாரங்களில் நிேவும்
பைவிேல் மற்றும் நிதி இறுக்கத்தின் தற்லபாடதே பகாள்டகப்லபாக்டக விடரவாக மாற்றாத வடர உேகம்
உேகளாவிே மந்தநிடே மற்றும் லதக்கநிடேடே லநாக்கிலே பசல்லும்.
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8. மாநிே தகவல் பதாழில்நுட்ப அடமச்சர்களின் டிஜிட்டல் இந்திோ மாநாட்டட நடத்துகிற மாநிேம்/UT எது?
அ. வாரணாசி
ஆ. புது தில்லி 
இ. முை்மப
ஈ. மைசூரு

✓ தில்லியில் அண்டமயில், ‘மாநிே தகவல் பதாழில்நுட்ப அடமச்சர்களின் டிஜிட்டல் இந்திோ மாநாடு’ நடடபபற்றது.
நடுவண் தகவல்பதாடர்பு, மின்னணுவிேல் மற்றும் தகவல்பதாழில்நுட்பத்துடற அடமச்சர் அஸ்வினி டவஷ்ைவ்
தடேடமயில் இம்மாநாடு நடடபபற்றது. அடுத்த 500 நாட்களில் புதிதாக 25,000 லகாபுரங்கள் அடமக்க `26,000
லகாடி ஒப்புதல் அளிக்கப்பட்டுள்ளதாக நடுவண் அடமச்சர் அறிவித்தார்.

9. இந்திே

இராணுவமும் இந்திே வான்படடயும் இடைந்து கீழ்க்காணும் எந்த மாநிேத்தில், ‘ககன் ஸ்ட்டரக்’
என்ற கூட்டுப்பயிற்சிடே நடத்தின?
அ. ஆந்திர பிரடதசை்
ஆ. உத்தரகாண
் ட்
இ. சிக்கிை்
ஈ. பஞ்சாப் 

✓ இந்திே இராணுவத்தின் கர்கா படடேணியும் இந்திே வான்படடயும் பஞ்சாபின் பே பகுதிகளில் நான்கு நாட்களாக
‘ககன் ஸ்ட்டரக்’ என்ற கூட்டுப்பயிற்சிடே நடத்தின. இந்த நடவடிக்டகோனது அப்பாச்சி 64E மற்றும் அதிநவீன
இேகுரக உேங்கு வானூர்தி WSI ஆகிேடவ ஆற்றல்வாய்ந்த ஆயுத விநிலோகிகளாக அங்கீகரிக்கப்பட்டதாக
இராணுவம் அறிவித்தது. இந்தப் பயிற்சியின்லபாது தடரப்படடகளுக்கு ஆதரவாக தாக்குதல் உேங்கு வானூர்திகள்
வான்வழிப்படடோகப் பேன்படுத்தப்பட்டன.

10. சர்வலதச கிரிக்பகட்டிலிருந்து ஓய்வுறுவதாக அறிவித்த ஆலரான் பிஞ்ச் சார்ந்த நாடு எது?
அ. இங்கிலாந்து
ஆ. ஆஸ
் திடரலியா 
இ. ததன்னாப்பிாிக்கா
ஈ. நியூசிலாந்து

✓ ஆஸ்திலரலிே கிரிக்ககட் அணியின் அணித்தலைவர் ஆலரான் பிஞ்ச் சர்வலதச ஒருநாள் கிரிக்பகட்டிலிருந்து ஓய்வு
பபறுவதாக அறிவித்தார். பிஞ்ச் 145 ஒருநாள் லபாட்டிகளில் ஆஸ்திலரலிோடவப் பிரதிநிதித்துவப்படுத்தியுள்ளார்.
இந்த ஆண்டு ICC T20 உேகக்லகாப்டபயில் ஆஸ்திலரலிே அணிக்கான அணித்தடேவராக பிஞ்ச் பதாடர்ந்து
இருப்பார். அவரது பதாழிற்முடற வாழ்வில் 17 சதங்களுடன் 5400 இரன்களுக்கு லமல் எடுத்துள்ளார். 2013இல்
இேங்டகக்கு எதிராக அறிமுகமான அவர், ஸ்காட்ோந்துக்கு எதிராக தனது முதல் சதத்டத அடித்தார்.
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செய்தித்தாள் ந ப்பு நிகழ்வுகள்
1. இராலமஸ்வரம் தனுஷ்லகாடியில் 30 ஜிகாவாட் மின்னுற்பத்திக்கான காற்றுவளம் உள்ளது
பநல்டே மாவட்டம் வள்ளியூர் அருலக வடலிவிடளயில் அடமக்கப்பட்டுள்ள இந்திோவிலேலே அதிக மின்னுற்பத்தி
திறன்பகாண்ட காற்றாடேடே நடுவைரசின் புதிே மற்றும் புதுப்பிக்கத்தக்க எரிசக்தித்துடற, இரசாேனம் மற்றும்
உரங்கள் துடற இடைேடமச்சர் பகவந்த் கூபா பார்டவயிட்டார்.
பிலரசில் நாட்டடச் லசர்ந்த WEG நிறுவனம் `88 லகாடி மதிப்பில் இந்தக் காற்றாடே டர்டபடன அடமத்துள்ளது.
இதன்மூேம் 4.2 MW மின்னுற்பத்தி பசய்ேப்படுகிறது. இந்தக் காற்றாடே டர்டபடனப் பார்டவயிட்டு ஆய்வுபசய்த
நடுவைடமச்சர், அந்த நிறுவன அதிகாரிகளிடம் அதிக மின்னுற்பத்தி திறன்பகாண்ட காற்றாடே பசேல்பாடு,
உற்பத்தி பசேவு உள்ளிட்ட விபரங்கடளக் லகட்டறிந்தார்.
இதடனத் பதாடர்ந்து பசய்திோளர்களுக்கு லபட்டிேளித்த அவர், எதிர்காேத்தில் 7 MW மின்சார உற்பத்தித்திறன்
பகாண்ட டர்டபடனத் தோரிக்கவுள்லளாம். இந்திே கடலோரப்பகுதியில் 70 GW காற்றுவளம் உள்ளது.
கு ராத்திலும், தமிழ்நாட்டிலும் 35 GW காற்று வளம் உள்ளது. குறிப்பாக இராலமஸ்வரம் தனுஷ்லகாடியில் சுமார்
30 GW காற்றுவளம் உள்ளது. இங்கு இரண்டு காற்றாடே டர்டபன் நிறுவ உள்லளாம். இதன் மூேம் ராலமஸ்வரம்
நகர் முழுவதும் மின்சாரத்டத விநிலோகிக்க முடியும் என்றார். 2030-ஆம் ஆண்டுக்குள் இந்திோவில் மரபுசாரா
எரிசக்திமூேம் 500 GW மின்னுற்பத்தி பசய்ே பிரதமர் இேக்கு நிர்டையித்துள்ளார். இதற்கு லபாதுமான அளவு
வாய்ப்பும் வளமும் இந்திோவில் உள்ளது. சூரிே சக்தி மூேம் 300 GW மின்சாரமும் பிற மரபு சாரா எரிசக்திமூேம்
200 GW மின்சாரமும் உற்பத்தி பசய்ே முடியும் என அடமச்சர் பதரிவித்தார்.

2. சுவீடன் விஞ்ஞானிக்கு மருத்துவத்துக்கான லநாபல் பரிசு
மனித சமூகத்தின் பரிைாமம் பதாடர்பான ஆராய்ச்சிக்காக ஸ்வீடன் விஞ்ஞானி ஸ்வான்லட பாலபாவுக்கு லநாபல்
பரிசு அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
மனிதர்களின் பரிைாமம்குறித்து தீவிர ஆய்வுகடள லமற்பகாண்ட பாலபா, நவீன மனிதர்களின் மரபணுக்களின்
பதாகுதிடே (ஜீலனாம்), மனிதர்களின் முந்டதே பரிைாமமான நிோண்டர்தால், படனிலசாவன் ஆகிேவற்றின்
மரபணுத்பதாகுதிகளுடன் ஒப்பிட்டு பல்லவறு ஆராய்ச்சிகடள லமற்பகாண்டார். நிோண்டர்தால், படனிலசாவன்
ஆகிே இனக்குழுக்கள் இடைந்லத மனித இனம் உருவானதாகத் தனது ஆய்வின் மூேமாக அவர் கண்டறிந்து
பதரிவித்தார்.
முந்டதே இனக்குழுக்களில் இருந்து மனிதர்களின் இனக்குழு தனித்துவமானது என்ற அவரது கண்டுபிடிப்பால்
மனிதர்களின் லநாபேதிர்ப்பு மண்டேம் குறித்து அதிக தகவல்கள் பதரிேவந்ததாக லநாபல் லதர்வுக்குழு பதரிவித்து
உள்ளது. பத்பதான்பதாம் நூற்றாண்டின் இடடயில் நிோண்டர்தாலின் எலும்புகள் கண்டறிேப்பட்டு மரபணு
ஆராய்ச்சிகள் லமற்பகாள்ளப்பட்டன.
அந்த ஆராய்ச்சியின்மூேமாக மனிதர்களின் பரிைாம வளர்ச்சிகுறித்து பதரிேவந்ததாகத் லதர்வுக்குழு பதரிவித்தது.
பாலபா குழுவினரின் கண்டுபிடிப்பானது கலரானா உள்ளிட்ட லநாய்த்பதாற்றுகளுக்கு எதிராக மனிதர்களின்
மரபணு எவ்வாறு பசேல்படுகிறது என்படதயும் அறிந்துபகாள்ள உதவிேதாகக்குழு பதரிவித்தது.
லநாபல் பரிசு பபற்றுள்ள ஸ்வான்லட பாலபாவுக்கு சுமார் 9 ேட்சம் அபமரிக்க டாேர் பரிசுத்பதாடகோக வழங்கப்பட
உள்ளது. வரும் டிச.10-ஆம் லததி நடடபபறவுள்ள நிகழ்ச்சியில் லநாபல் பதக்கத்துடன் பரிசுத்பதாடக அவருக்கு
வழங்கப்படவுள்ளது.

ந ப்பு நிகழ்வுகள்
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1. 2022ஆம்

ஆண்டுக்கான இயற்பியலுக்கான ந ாபல் பரிசு 3 அறிவியலாளர்களால் பகிர்ந்துககாள்ளப்படுகிறது.
அம்மூவரும் சார்ந்த துறற எது?
அ. அணு இயற்பியல்
் டம் இயக்கவியல் 
ஆ. குவாண
இ. அணு அறிவியல்
ஈ. விண
் வவளி அறிவியல்

✓ 2022ஆம் ஆண்டுக்கான இயற்பியலுக்கான ந ாபல் பரிசு, குவாண்டம் இயக்கவியலில் பணியாற்றியதற்காக,
அறலன் ஆஸ்கபக்ட், ஜான் எப் கிளாசர் மற்றும் அன்டன் கஜயிலிங்கர் ஆகிய மூன்று அறிவியலாளர்களால் பகிர்ந்து
ககாள்ளப்படுகிறது. இந்த 3 அறிவியலாளர்களும் சிக்கிய குவாண்டம் நிறலகளில் கதாடர்ச்சியான நசாதறனகறள
டத்தினர்; அந்தச் நசாதறனயில் இரண்டு தனித்தனி துகள்கள் ஓர் அலகுநபால கசயல்படுகின்றன. அவற்றின்
விறளவுகள் குவாண்டம் கணினிகள், குவாண்டம் வறலயறமப்புகள் மற்றும் பாதுகாப்பான குவாண்டம்
மறறகுறியாக்கப்பட்ட தகவல்கதாடர்பு ஆகிய துறறகளில் தாக்கங்கறள ஏற்படுத்தும்.

2. இந்தியக்குடியரசுத்தறலவர் திகரௌபதி முர்மு, கீழ்க்காணும் எந்

கரத்தில், கபண் கதாழில்முறனநவாருக்கான

துளிர் நிறுவல்கள் தளமான, ‘herSTART’ஐத் கதாடங்கினார்?
அ. மும்பப
ஆ. அகமதாபாத் 
இ. வாரணாசி
ஈ. லக்ன

ா

✓ இந்தியக் குடியரசுத் தறலவர் திகரௌபதி முர்மு, குஜராத் பல்கறலக்கழகத்தால் உருவாக்கப்பட்ட கபண் கதாழில்
முறனநவாருக்கான துளிர் நிறுவல்கள் தளமான, ‘herSTART’ஐ அகமதாபாத்தில் றவத்து கதாடங்கி றவத்தார்.
கபண் கதாழில்முறனநவாருக்காக அர்ப்பணிக்கப்பட்ட இத்தளம், கபண் கதாழில்முறனநவாரின் புதுறம மற்றும்
துளிர் நிறுவல்கள் முறனவுகறள ஊக்குவிக்கும். நமலும், பல்நவறு அரசு மற்றும் தனியார் நிறுவனங்களுடன்
கபண் கதாழில்முறனநவாறர இது இறைக்கும்.

3. அகதிகளுக்கான ஐ

ா உயராறையரால் வழங்கப்பட்ட 2022 – ான்கசன் விருறதப் கபற்றவர் யார்?

அ. ஜி ஜி ் பிங்
ஆ. ஏஞ்சலா னமா்க்கல் 
இ. னவானலாடிமிா் வஜவல ் ஸ
் கி
ஈ. அந்னதாணி அல்பா ீ ஸ
்

✓ அகதிகளுக்கான ஐ ா உயராறையரகத்தால் வழங்கப்பட்ட ான்கசன் விருறதப் கபறுபவராக முன்னாள் கஜர்மன்
அதிபர் ஏஞ்சலா கமர்க்கல் அறிவிக்கப்பட்டுள்ளார். பதினாறு ஆண்டுகளாக தனது ாட்றட வழி டத்திய முன்னாள்
அறிவியலாளரான அவர், 1.2 மில்லியனுக்கும் அதிகமான அகதிகள் மற்றும் சிரிய நமாதலின்நபாது வன்முறறயில்
இருந்து தப்பிநயாடிய புகலிடக் நகாரிக்றகயாளர்களுக்கு புகலிடம் வழங்கியதற்காக இவ்விருறதப்கபற்றார்.

4. ‘பிரதமர் ககௌஷல் விகாஸ் நயாஜனா (PMKVY)’ஐச் கசயல்படுத்துகிற
அ. நிதி அபமச்சகம்

ஆ. திற ் னமம்பாடு & வதாழில்முப

இ. கல்வி அபமச்சகம்

ஈ. MSME அபமச்சகம்

ந ப்பு நிகழ்வுகள்

டுவண் அறமச்சகம் எது?

னவாா் அபமச்சகம் 
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✓ பர்த்ருஹரி மஹ்தாப் தறலறமயிலான கதாழிலாளர், ஜவுளி மற்றும் திறன் நமம்பாட்டுக்கான நிறலக்குழு, ‘பிரதமர்
ககௌஷல் விகாஸ் நயாஜனா (PMKVY) அமலாக்கம்’ குறித்த தனது அறிக்றகறயச்சமர்ப்பித்தது. இது திறன் நமம்பாடு
மற்றும் கதாழில்முறனநவார் அறமச்சகத்தால் கசயல்படுத்தப்படுகிறது. அவ்வறிக்றகயின்படி, PMKVY 3.0இன்கீழ்,
2021–22இல், 72 சதவீதம் மட்டுநம பயன்படுத்தப்பட்டுள்ளது. PMKVY 3.0இன்கீழ், சுமார் ான்கு இலட்சம்
விண்ைப்பதாரர்களில், 8% நபர் மட்டுநம பணி கபற்றுள்ளனர். PMKVY 1.0, 2.0 மற்றும் 3.0 இன்நபாது, கமாத்த
பதிவு கசய்தவர்களில் சுமார் 20% நபர் பயிற்சித்திட்டத்திலிருந்து கவளிநயறினர்.

5. அண்றமய அரசாங்கத் தரவுகளின்படி, கடந்த 2020ஆம் ஆண்டில் சிறுவர் மற்றும் சிறுமிகளுக்கு இறடயிலான
குழந்றத இறப்பு விகிதத்தில் அதிக இறடகவளிறயக் ககாண்டுள்ள மாநிலம் எது?
அ. தமிழ்நாடு
ஆ. சத்தீ ஸ
் கா் 
இ. மகாராஷ்டிரா
ஈ. கா்நாடகா

✓ மாதிரி பதிவுமுறற புள்ளிவிவர அறிக்றக – 2020இன்படி, கபண் குழந்றத இறப்பு விகிதம் 41 உடன் ஒப்பிடும்நபாது
ஆண் குழந்றத இறப்பு விகிதம் 35 என்ற வறகயில், சத்தீஸ்கர் மாநிலம் 2020இல் சிறுவர் மற்றும் சிறுமிகளுக்கு
இறடயிலான குழந்றத இறப்பு விகிதத்தில் அதிக இறடகவளிறயக் ககாண்டுள்ள மாநிலம் ஆனது. இந்தியாவில்
ஆண் மற்றும் கபண் குழந்றத இறப்பு விகிதம் (IMR) 2020இல் சமமாக உள்ளது. குழந்றத இறப்பு விகிதம் என்பது
ஒவ்கவாரு 1,000 உயிருள்ள பிறப்புகளுக்கும் நிகழும் குழந்றத இறப்புகளின் எண்ணிக்றகயாகும்.

✓ கிராமப்புற இந்தியாவில், இறடகவளி குறறந்திருந்தாலும், ஆண் IMRஐவிட கபண் IMR சற்றதிகமாகநவ உள்ளது.
கர்ப்புற இந்தியாவில், 2020ஆம் ஆண்டளவில் கபண்களின் IMR ஆண்கறளவிட குறறவாக உள்ளது.

6. கபாது நசறவ றமயத்தின் (CSC) SPVஇன் நிர்வாக இயக்கு

ராக நியமிக்கப்பட்டுள்ளவர் யார்?

அ. K சுப்ரமணிய ்
ஆ. சஞ்பச குமாா் இரானகஷ் 
இ. K V காமத்
ஈ. சாரதா குமாா் ன

ாதா

✓ கபாது நசறவ றமயத்தின் (CSC) சிறப்பு ந ாக்க வாகனத்தின் தறலறம நிர்வாக அதிகாரி சஞ்றச குமார் ராநகஷ்,
நிறுவனத்தின் நிர்வாக இயக்கு ராகவும் நியமிக்கப்பட்டுள்ளார். டுவண் மின்னணு மற்றும் தகவல் கதாழில்நுட்ப
அறமச்சகத்தில் றடகபற்ற CSCஇன் வாரியக்கூட்டத்தில் இதற்கான முடிவு எடுக்கப்பட்டது. சஞ்றச குமார் ராநகஷ்
இஆப–இலிருந்து விருப்ப ஓய்வுகபற்றபிறகு கடந்த 2020ஆம் ஆண்டில் CSC SPVஇன் CEOஆக கபாறுப்நபற்றார்.
திரிபுராவின் கூடுதல் தறலறமச் கசயலாளராகவும், மின்னணுவியல் மற்றும் தகவல் கதாழில்நுட்ப அறமச்சகத்தின்
இறைச் கசயலாளராகவும் அவர் பணியாற்றியுள்ளார்.

7. கஜனரல் பிபின் இராவத்தின் கபயரிடப்பட்ட கிபித்து இராணுவப்பறட அறமந்துள்ள மாநிலம்/யூனியன் பிரநதசம்
எது?
அ. உத்தரகாண
் ட்

ஆ. அருணாச்சல பிரனதசம் 

இ. லடாக்

ஈ. பஞ்சாப்

✓ அருைாச்சலப் பிரநதச மாநிலத்தின் நலாகித் பள்ளத்தாக்கின் கறரயிலுள்ள உத்திசார் முக்கியத்துவம் வாய்ந்த
கிபித்து இராணுவப்பறடக்கு இந்தியாவின் முதல் பாதுகாப்புப் பறடத்தளபதி கஜனரல் பிபின் இராவத்தின் கபயர்
சூட்டப்பட்டது. இது கமய்கயல்றலக் கட்டுப்பாட்டுக் நகாட்டில் அறமந்துள்ளது. கஜனரல் இராவத் 1999–2000 வறர
கிபித்துவில் தனது பட்டாலியன் நகார்க்கா றரபிள்களுக்கு தறலறமதாங்கினார் மற்றும் அப்பகுதியில் பாதுகாப்பு
கட்டறமப்றப வலுப்படுத்துவதில் பங்களித்தார்.

ந ப்பு நிகழ்வுகள்
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8. ‘சர்வநதச PCOS விழிப்புைர்வு மாதமாக’ அனுசரிக்கப்படுகிற மாதம் எது?
அ. ஆகஸ
் ட்
ஆ. வசப்டம்பா் 
இ. அக்னடாபா்
ஈ. நவம்பா்

✓ கசப்டம்பர் மாதம் சர்வநதச PCOS விழிப்புைர்வு மாதமாக அங்கீகரிக்கப்பட்டுள்ளது. பாலிசிஸ்டிக் ஓவரி சிண்ட்நராம்
(சினனப்னை ந ாய்க்குறி PCOS) என்பது கபண்களுக்கு ஏற்படும் ஒரு கபாதுவான ஹார்நமான் நகாளாறாகும்; இது
கபண் மலட்டுத்தன்றமக்கும் ஒரு காரைமாக அறமகிறது. PCOS மரபணு மற்றும் சுற்றுச்சூழல் காரணிகளின்
கலறவயால் ஏற்படுகிறது. உலகளவில், ைத்தில் 3 முதல் 4 கபண்கள் இந்த ந ாயால் பாதிக்கப்படுகின்றனர்.

9. 2022 – உலக முதலுதவி

ாளுக்கானக் கருப்கபாருள் என்ன?

அ. Leaving No one Behind
ஆ. Lifelong First Aid 
இ. Learning First Aid
ஈ. First Aid; Second Life

✓ உலக முதலுதவி ாளானது ஒவ்நவார் ஆண்டும் கசப்டம்பர் மாதத்தில் வரும் இரண்டாவது சனிக்கிழறமயன்று
ககாண்டாடப்படுகிறது. இந்த ஆண்டு (2022), உலக முதலுதவி ாள் 2022 கசப்டம்பர்.10 அன்று வந்தது. “Lifelong
First Aid” என்பது டப்பு 2022ஆம் ஆண்டில் வரும் இந்த ாளுக்கானக் கருப்கபாருளாகும். முதலுதவியின்
முக்கியத்துவத்றத ஊக்குவிப்பதற்கும், விறலமதிப்பற்ற உயிர்கறளக் காப்பாற்றுவதுகுறித்து உலக அளவில்
விழிப்புைர்றவ ஏற்படுத்துவதற்குமாக இந்த ாள் அனுசரிக்கப்படுகிறது.

10. ‘இராச மிளகாய்க்கு’ புகழ்கபற்ற எந்த இந்திய மாநிலம், ‘மிர்ச்சி திருவிழாறவ’ (மிளகாய்த்திருவிழா)

டத்தியது?

அ. அஸ
் ஸாம்
ஆ. நாகாலாந்து 
இ. அருணாச்சல பிரனதசம்
ஈ.

✓

ாியா ா

ாகாலாந்து மாநிலம், ‘ ாகா மிர்ச்சா’ என்றும் அறழக்கப்படும் ‘இராச மிளகாய்க்குப்’ புகழ்கபற்றதாகும். இது உலகின்
காரமான மிளகாய் வறககளுள் ஒன்றாக கருதப்படுகிறது. நதாட்டக்கறலத் துறறயின் நிதியுதவியுடன் கசய்யாமா
கிராமச்சறபயால் முதன்முதலில், ‘ ாகா மிர்ச்சா’ திருவிழா அண்றமயில் டத்தப்பட்டது. ‘ ாகா இராச மிளகாய்’
உட்பட பல்நவறு வறகயான பயிர்களுக்கு கசய்யாமா கிராமம் புகழ்கபற்றதாகும்.

செய்தித்தாள் ந ப்பு நிகழ்வுகள்
1. இலக்கியத்திற்கான ந ாபல் பரிசு அறிவிப்பு
இலக்கியத்திற்கான ந ாபல் பரிசு பிகரஞ்சு எழுத்தாளர் ஆனி எர்னாக்ஸூக்கு (Annie Ernaux) அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

ந ப்பு நிகழ்வுகள்
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2. நவதியியல்: மூவருக்கு ந ாபல்
மருந்துகறள உருவாக்க உதவியாக மூலக்கூறுகறள ஒன்றிறைக்கும் வழிறய உருவாக்கியதற்காக கநராலின்
ஆர் கபர்நடாசி, நமார்கடன் கமல்டல் மற்றும் பாரி ஷார்ப்கலஸ் ஆகிய மூவருக்கு நவதியியலுக்கான ந ாபல் பரிசு
பகிர்ந்தளிக்கப்பட்டுள்ளது. இதில் கபர்நடாசி அகமரிக்காவின் கலிநபார்னியாவில் உள்ள ஸ்டான்நபார்ட் பல்கறலக்
கழகத்றதச் நசர்ந்தவர். ஷார்ப்கலஸ் கலிநபார்னியா ஸ்கிரிப்ஸ் ஆராய்ச்சி நிறுவனத்றதச் நசர்ந்தவர். கமல்டல்
கடன்மார்க்கின் நகாகபன்கஹகன் பல்கறலக்கழகத்றதச் நசர்ந்தவர்.
புற்றுந ாய்க்கான மருந்றத உருவாக்கவும், DNA வறரபடமாக்கல் மற்றும் ஒருகுறிப்பிட்ட ந ாக்கத்துக்கான மிகவும்
கபாருத்தமான கபாருள்கறல உருவாக்குவதற்கும் பயன்படும் ‘கிளிக் ககமிஸ்ட்ரி’ மற்றும் உயிரி ஆர்த்நதாகனல்
எதிர்விறனகள் கதாடர்பான ஆராய்ச்சியில் ஈடுபட்டதற்காக இந்த ந ாபல் பரிசு அவர்களுக்குப் பகிர்ந்தளிக்கப்பட்டு
உள்ளது.
இவர்களில் ஷார்ப்கலஸ் ஏற்ககனநவ கடந்த 2001ஆம் ஆண்டும் ந ாபல் பரிறச கவன்றுள்ளார். அதன்மூலமாக,
ந ாபல் பரிறச இரண்டு முறற கவன்ற 5ஆவது பர் என்ற கபருறமறயயும் அவர் கபற்றுள்ளார். மனிதர்களின்
பரிைாமம் கதாடர்பான ஆராய்ச்சிறய நமற்ககாண்ட சுவீடன் விஞ்ஞானியான சுவான்கட பாநபாவுக்கு
மருத்துவத்துக்கான ந ாபல் பரிசு அறிவிக்கப்பட்டது.
இயற்பியலுக்கான ந ாபல் பரிசு: குவாண்டம் தகவல் அறிவியல் கதாடர்பான ஆராய்ச்சிறய நமற்ககாண்ட
பிரான்றஸச் நசர்ந்த அறலன் ஆஸ்கபக்ட், அகமரிக்காறவச் நசர்ந்த ஜான் கிளாகசர், ஆஸ்திரியாறவச் நசர்ந்த
ஆன்டன் சீலிங்ககர் ஆகிய மூவருக்கு இயற்பியலுக்கான ந ாபல் பரிசு பகிர்ந்தளிக்கப்படுவதாக அறிவிக்கப்பட்டது.

3. புதிய ‘பாரத் சீரிஸ்’ வாகனப்பதிவு றடமுறற: 24 மாநிலங்களில் றடமுறற
ாடு முழுவதும் எந்தவித தறடயுமின்றி கசாந்த வாகனத்தில் பயைம் கசய்ய வசதியாக அறிமுகம் கசய்யப்பட்ட புதிய
‘பாரத் சீரிஸ்’ வாகனப்பதிவு றடமுறற 24 மாநிலங்கள் மற்றும் யூனியன் பிரநதசங்களில் றடமுறறப்படுத்தப்ப
-ட்டிருப்பது கதரியவந்துள்ளது.
கபங்களூரில் கடந்த மாதம் றடகபற்ற நபாக்குவரத்து நமம்பாட்டு கவுன்சிலின் 41ஆவது ஆண்டு கூட்டத்தின்
தீர்மானம்மூலமாக இந்தத் தகவல் கதரியவந்துள்ளது.
அதில் நமலும் கூறியிருப்பதாவது: ஒருவர் தனது கசாந்த வாகனத்தில் ஒரு மாநிலத்திலிருந்து நவறு மாநிலத்துக்கு
அல்லது யூனியன் பிரநதசத்துக்கு குடிகபயரும்நபாதும், அந்த வாகனத்றத மறுபதிவு கசய்யநவண்டும். இதனால்
பல்நவறு சிக்கல்கறள வாகன ஓட்டிகள் சந்தித்து வந்தனர். வாகன உரிறமயாளர்களுக்கு ஏற்படும் இந்த
சிரமத்றதப் நபாக்கும் வறகயில், புதிய வாகனப்பதிவு றடமுறற கதாடர்பான அறிவிக்றகறய டுவைரசு கடந்த
ஆண்டு ஆகஸ்ட் மாதம் கவளியிட்டது.
இந்தப் புதிய ‘பாரத் சீரிஸ்’ வாகனப்பதிவு றடமுறற மூலமாக, ாடு முழுவதும் கசாந்த வாகனத்தில் பயணிப்நபார்
அல்லது சுற்றுலா வாகனங்கள் எந்தகவாரு நசாதறனச் சாவடியிலும் நிறுத்தப்படமாட்டாது. நமலும், மாநில மற்றும்
உள்ளூர் றடமுறறகள் அடிப்பறடயிலான வாகன வரிகறளச்கசலுத்துவதிலிருந்தும் விலக்களிக்கப்படும்.
இந்தப் புதிய றடமுறறயின்கீழ் 24 மாநிலங்கள் மற்றும் யூனியன் பிரநதசங்கறளச் நசர்ந்த 20,000-க்கும்
அதிகமான வாகனங்கள் பதிவுகசய்யப்பட்டுள்ளன. நமலும், வாகனங்களுக்கான 30,000 பர்மிட்டுகள் மற்றும் 2.75
இலட்சம் அங்கீகாரங்கள் இதுவறர வழங்கப்பட்டுள்ளன.
வாகன நவகம் அதிகரிப்பு: நமலும், நதசிய விறரவுச் சாறலகளில் வாகனங்களின் இயக்க நவகத்றத மணிக்கு
140 கிமீ என்ற அளவுக்கு உயர்த்த டுவண் சாறலப்நபாக்குவரத்து மற்றும் க டுஞ்சாறலத்துறற அறமச்சகம்
திட்டமிட்டிருப்பதாக அந்தத்துறறயின் அறமச்சர் நிதின் கட்கரி அண்றமயில் கூறியிருந்தார்.
நமலும், ான்கு வழி நதசிய க டுஞ்சாறலகளில் வாகன இயக்க நவகம் குறறந்தபட்சம் மணிக்கு 100 கிமீ என்ற
அளவிலும், இரண்டு வழி நதசிய க டுஞ்சாறலகளில் வாகனங்களின் நவகம் மணிக்கு 80 கிமீ முதல் 75 கிமீ வறர
இருக்கநவண்டும் என்றும் அவர் கூறியிருந்தார்.

ந ப்பு நிகழ்வுகள்
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1. அண்மையில் மைபர் தாக்குதலால் பாதிக்கப்பட்ட டடலிகாம் டெயண்ட் ஆப்டஸ் ைார்ந்த நாடு எது?
அ. கனடா
ஆ. அமொிக்கா
இ. ஆஸ
் திரேலியா 
ஈ. ேஷ்யா

✓ அண்மைய மைபர் தாக்குதலில் 1.2 மில்லியன் வாடிக்மகயாளர்களின் தனிப்பட்ட தகவல்கள் ைற்றும் அமடயாள
வடிவங்கள் திருடப்பட்டதாக ஆஸ்திரேலிய டதாமலத்டதாடர்பு நிறுவனைான ஆப்டஸ் டதரிவித்துள்ளது. கனடா
கண்ட மிகப்டபரிய இமைய மீறல்களில் ஒன்றாக இது கருதப்படுகிறது. இந்த இமைய மீறல் 10 மில்லியன்
வாடிக்மகயாளர்கமள பாதிப்புக்குள்ளாக்கியது; அது ஆஸ்திரேலியாவின் ைக்கள்டதாமகயில் 40 ைதவீதத்துக்குச்
ைைைாகும். இம்மீறலுக்குப்பிறகு, டதாமலத்டதாடர்பு ைட்டங்களில் ைாற்றங்கமள நடுவைேசு டவளியிட்டுள்ளது.

2.

`2,000 வமேயிலான பரிவர்த்தமனகளுக்கு UPIஇல் RuPay கடனட்மட பயன்படுத்துவதற்கு விதிக்கப்படும்
கட்டை சதவீதம் எவ்வளவு?
அ. 0.5%
ஆ. 2%
இ. 5%
ஈ. கட்டணெ் இல்லல 

✓ `2,000 வமேயிலான பரிவர்த்தமனகளுக்கு யூனிஃமபட் ரபடைண்ட்ஸ் இன்டர்ஃரபஸில் (யுபிஐ) ரூரப கடன்
அட்மட பயன்படுத்துவதற்கு கட்டைம் ஏதும் விதிக்கப்படாது என்று இந்திய ரதசிய டகாடுப்பனவு கழகம் (என்பிசிஐ)
டதளிவுபடுத்தியுள்ளது. Nil Merchant Discount Rate (MDR) ஆனது இந்த வமகக்கு `2,000க்கும் குமறவான பைப்
பரிைாற்றத்துக்குப் டபாருந்தும். டைப்டம்பரில், RBI ஆளுநர் UPI வமலயமைப்பில் ரூரப கடன் அட்மட பயன்பாட்மட
அறிமுகப்படுத்தினார்.

3. உலக வங்கியின் ைமீபத்திய அறிக்மகயின்படி, நடப்பு நிதியாண்டில் (2022–23) இந்தியாவின் GDP வளர்ச்சிக்
கணிப்பு என்ன?
அ. 6.2%
ஆ. 6.5% 
இ. 7.0%
ஈ. 7.2%

✓ உலக வங்கி இந்தியாவின் டபாருளாதாே வளர்ச்சிமய நடப்பு நிதியாண்டில் (2022–23) 6.5%ஆகக் குமறத்தது.
அதன் முந்மதய ெூன் ைாத ைதிப்பீட்டில் 7.5% என அது அறிவிக்கப்பட்டது. இந்திய ரிைர்வ் வங்கியும் பைவீக்கத்மத
எதிர்த்துப் ரபாோடுவதற்காக டேப்ரபா விகிதத்மத 50 அடிப்பமடப்புள்ளிகளால் 5.9 ைதவீதைாக உயர்த்திய பிறகு,
முந்மதய ைதிப்பீடான 7.2%இலிருந்து 7%ஆகக் குமறத்தது. ரைலும் UNCTAD இந்தியாவின் டபாருளாதாே வளர்ச்சி
ஆனது 2021இல் 8.2%ஆக இருந்து இந்த ஆண்டு 5.7%ஆக குமறயும் என்று கணித்துள்ளது.

4. 2022 – இலக்கியத்திற்கான ரநாபல் பரிமை டவன்ற எழுத்தாளர் அன்னி எர்னாக்ஸ் ைார்ந்த நாடு எது?
அ. அமொிக்கா

ஆ. ஆஸ
் திரேலியா

இ. பிோன்ஸ
் 

ஈ. மொ்ெனி
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✓ பிடேஞ்சு எழுத்தாளர் அன்னி எர்னாக்ஸ் 2022ஆம் ஆண்டுக்கான இலக்கியத்திற்கான ரநாபல் பரிசு டவன்றவோக
அறிவிக்கப்பட்டுள்ளார். 82 வயதான அன்னி எர்னாக்ஸ் வர்க்கம் ைற்றும் பாலினம் குறித்த அவேது தனிப்பட்ட
அனுபவத்மத டவளிப்படுத்திய அவேது புதினங்களுக்குப் டபயர்டபற்றவர். அன்னி எர்னாக்ஸ் எழுதிய இருபதுக்கும்
ரைற்பட்ட புத்தகங்கள் பல தைாப்தங்களாக பிோன்சில் பள்ளிப் பாடநூல்களாக உள்ளன. இந்த ஆண்டு இலக்கியப்
பரிசுக்கான ரபாட்டியாளர்களில் ஒருவோக, இந்தியாவில் பிறந்த எழுத்தாளோன ைல்ைான் ருஷ்டியும் இருந்தார்.

5. 2022இல் டடல் அவிவ் ஓபன் பட்டத்மத டவன்ற டடன்னிஸ் வீேர் யார்?
அ. ேரபல் நடால்
ஆ. ஸ
் மடபரனாஸ
் சிட்சிபாஸ
்
இ. ரோொ் மபடோ்
ஈ. ரநாவக் ரொரகாவிச் 

✓ 2022இல் இஸ்ரேலில் நமடடபற்ற டடல் அவிவ் ஓபன் பட்டத்மத மூத்த டடன்னிஸ் வீேர் ரநாவக் ரொரகாவிச்
டவன்றார். இது டடன்னிஸில் மிகப்டபரிய பரிைாகக் கருதப்படுகிறது. 35 வயதான ரொரகாவிச், இறுதிப்ரபாட்டியில்
குரோஷியாவின் ைரின் சிலிக்மக 6–3, 6–4 என்ற டைட்கைக்கில் வீழ்த்தி ெூமல ைாத விம்பிள்டனுக்குப்பிறகு
தனது முதல் பட்டத்மத டவன்றார். மூன்றடி உயேமுள்ள ரகாப்மப அவருக்குப் பரிைாக வழங்கப்பட்டது.

6. 2022இல் நமடடபற்ற ஆறாவது ஆசிய ரகாப்மபப்ரபாட்டியில் ைாம்பியன் பட்டம் டவன்ற நாடு எது?
அ. இந்தியா
ஆ. பாகிஸ
் தான்
இ. இலங்லக 
ஈ. வங்காளரதசெ்

✓ துபாயில் நமடடபற்ற ஆசிய ரகாப்மபக்கான இறுதிப்ரபாட்டியில் பாகிஸ்தாமன 23 ேன்கள் வித்தியாைத்தில் வீழ்த்தி
இலங்மக அணி தனது ஆறாவது ரகாப்மபமய மகப்பற்றியது. இலங்மக 20 ஓவர்களில் 170–6 ேன்கள் எடுத்தது,
பானுகா ோெபக்ரை 45 பந்துகளில் ஆட்டமிழக்காைல் 71 ேன்கள் எடுத்தார். இலங்மக கிரிக்டகட் அணிக்கு முன்னாள்
இங்கிலாந்து பயிற்சியாளர் கிறிஸ் சில்வர்வுட் பயிற்சியாளோக உள்ளார்.

7. IBM குவாண்டம் டநட்டவார்க்கில் இமைந்த இந்தியாவின் முதல் நிறுவனம் எது?
அ. ஐஐடி பாெ்ரப

ஆ. ஐஐஎெ் அகெதாபாத்

இ. ஐஐஎெ் மபங்களூரு ஈ. ஐஐடி மெட்ோஸ
் 

✓ இந்திய டதாழில்நுட்பக்கழகம் – டைட்ோஸ் (IIT–M) ஆனது நியூயார்க்மகச் சார்ந்த IBM குவாண்டம் டநட்டவார்க்கில்
இமைந்த முதல் இந்திய கல்வி நிறுவனம் என்ற டபருமைமயப் டபற்றுள்ளது. IIT–M ைற்றும் IBM இமடரயயான
இந்த ஒத்துமழப்பு, IBM ரிைர்ச் இந்தியா நிறுவனத்தின் டதாழிற்துமற ஆதேவுடன் பயன்பாட்டு குவாண்டம்
கம்ப்யூட்டிங் துமறைார்ந்த ஆோய்ச்சியில் ஐஐடி டைட்ோஸின் ஆோய்ச்சியாளர்களுக்குப் பயனளிக்கும்.

8. புற்றுரநாய் இறப்புகமளக் குமறப்பதற்காக, ‘ARPA–H (நலத்திற்கான ரைம்பட்ட ஆோய்ச்சித் திட்ட முகமைகள்)’
என்பமத டதாடங்கிய நாடு எது?
அ. ெப்பான்
ஆ. அமொிக்கா 
இ. ஆஸ
் திரேலியா
ஈ. பிோன்ஸ
்
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✓ அடைரிக்காவில் புற்றுரநாய் இறப்புகமள குமறக்கும் ரநாக்கில் ஒரு இலட்சிய திட்டத்மத அடைரிக்க அதிபர் ரொ
மபடன் அறிவித்துள்ளார். இந்தத் திட்டத்திற்காக, ‘ARPA–H, நலத்திற்கான ரைம்பட்ட ஆோய்ச்சித்திட்ட முகமைகள்’
என்ற புதிய முகமை உருவாக்கப்பட்டுள்ளது. நாட்டில் இதய ரநாய்க்கு அடுத்தபடியாக அதிக இறப்புகளுக்கு காேைம்
புற்றுரநாயாகும். ARPA–H ஆனது புற்றுரநாய், அல்மைைர், நீேழிவு ைற்றும் பிறரநாய்கள் உள்ளிட்ட ரநாய்கமளத்
தடுப்பது, கண்டறிதல் ைற்றும் சிகிச்மையளிப்பமத ரநாக்கைாகக் டகாண்டுள்ளது.

9. இந்தியாவில், ‘ஹிந்தி திவாஸ் அல்லது ரதசிய ஹிந்தி நாள்’ டகாண்டாடப்படுகிற ரததி எது?
அ. மசப்டெ்பா்.14
ஆ. மசப்டெ்பா்.12
இ. மசப்டெ்பா்.14 
ஈ. மசப்டெ்பா்.18

✓ ‘ஹிந்தி திவாஸ் அல்லது ரதசிய ஹிந்தி நாளானது’ 1949 டைப்.14 அன்று அேசியலமைப்பு அமவயால் அதிகாேப்பூர்வ
டைாழியாக (ரதவநாகரி எழுத்தில் எழுதப்பட்டது) ஹிந்தி ஏற்கப்பட்டமதக் குறிக்கும் வமகயில் ஒவ்ரவார் ஆண்டும்
டைப்.14 அன்று இந்த நாள் டகாண்டாடப்படுகிறது. உலக ஹிந்தி நாள் 2020 ெனவரி.10 அன்று அனுைரிக்கப்படுகிறது.
இந்நாள் 1975 ென.10 அன்று நாக்பூரில் நடந்த முதல் உலக ஹிந்தி ைாநாட்டின் ஆண்டு நிமறமவக் குறிக்கிறது.

10. அண்மையில் ெப்பான் ைற்றும் சீனாமவத் தாக்கிய சூறாவளியின் டபயர் என்ன?
அ. முய்ஃபா 
ஆ. ாீட்டா
இ. பங்கா
ஈ. டிஃபானி

✓ ெப்பான் வானிமல ஆய்வுமையத்தின்படி, மதவான் அருரகயுள்ள இஷிகாகி தீமவ, ‘முய்ஃபா’ சூறாவளி தாக்கியது.
ெப்பானின் டதன்தீவுகமள அந்தச் சூறாவளி டநருங்கியது. ‘முய்ஃபா’ சூறாவளியானது ெப்பானின் ஒகினாவாவில்
உள்ள தீவுகளில் பலத்த ைமழமயயும் காற்மறயும் டகாண்டுவந்தது. இந்தச் சூறாவளி டநருங்கிவரும் நிமலயில்
சீனாவும் அவைே நடவடிக்மகமய ரைற்டகாண்டு வருகிறது.

செய்தித்தாள் ந ப்பு நிகழ்வுகள்
1. நில ஆவைங்கமள 22 டைாழிகளில் டைாழிடபயர்க்க நடுவைேசு திட்டம்!
நாடு முழுவதும் நில ஆவைங்கமள ஆங்கிலம், ஹிந்தி உள்பட 22 ைாநில டைாழிகளில் டைாழிடபயர்ப்பு டைய்யும்
புதிய திட்டத்மத நமடமுமறப்படுத்த நடுவைேசு திட்டமிட்டுள்ளது. இதுகுறித்து நடுவைேசின் நில வளத்துமற
இமைச்டையலாளர் கூறியதாவது:
நாடு முழுவதிலும் உள்ள பலர் நில ஆவைங்களில் டைாழியியல் தமடகமள எதிர்டகாள்கின்றனர், இதமன
ரபாக்கும் விதைாக நடுவைேசு, இப்ரபாது நில ஆவைங்களில் டைாழிடபயர்ப்பு முமறமயக் டகாண்டு வருவதன்
மூலம் தீர்க்க திட்டமிட்டுள்ளது.
அதாவது, நாட்டில் உள்ள அந்தந்த ைாநில டைாழிகளில் எழுதப்படும் நில ஆவைங்கமள ஆங்கிலம், ஹிந்தி உள்பட
22 ைாநில டைாழிகளில் டைாழிடபயர்ப்பு டைய்யும் புதிய திட்டத்மத நமடமுமறப்படுத்த உள்ளது நடுவைேசு.
இந்தப்புதிய திட்டத்மத ரைாதமன முமறயாக தமிழ்நாடு, புதுச்ரைரி, ைகாோஷ்டிேம், குெோத், உத்தே பிேரதைம், பிகார்
திரிபுோ ைற்றும் ெம்மு, காஷ்மீர் ஆகிய 8 ைாநிலங்களில் டதாடங்கவுள்ளது.
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1. ‘DAKSH’ என்ற புதிய ‘SupTech முனைனை’ அறிமுகப்படுத்திய நிறுைைம் எது?
அ. NITI ஆய ோக்
ஆ. இந்தி ோிசோ்வ் வங்கி 
இ. SEBI
ஈ. NABARD

✓ இந்திய ரிசர்வ் ைங்கி (RBI) ஆளுநர் சக்திகாந்த தாஸ், ‘DAKSH’ என்ற புதிய சூப்டெக் முனைனைத் டதாெங்கிைார்.
ரிசர்வ் ைங்கியின் அதிநவீை மேற்பார்னை கண்காணிப்பு அனேப்பாை இது, மேற்பார்னை டசயல்முனறகனை
மேலும் ைலுைாக ோற்றுைனத மநாக்கோகக்டகாண்டுள்ைது. DAKSH என்பது இனைய அடிப்பனெயிலாை ஆதி
முதல் அந்தம் ைனையிலாை டசயற்பாட்னெ மேற்டகாள்ளும் ஒரு பணிப்பாய்வு பயன்பாொகும். இதன்மூலம் ைங்கிகள்,
NBFC–கள் மபான்ற ஏற்கைமை மேற்பார்னையிலுள்ை நிறுைைங்களில் இைக்க கலாச்சாைத்னத மேம்படுத்துதற்கு
மதனையாைைற்னற RBI கண்காணிக்கும்.

2. சிவிங்கிகள் விெப்பட்ெ குமைா மதசியப்பூங்கா அனேந்துள்ை ோநிலம் எது?
அ. மத்தி பிரயதசம் 
ஆ. குஜரோத்
இ. இரோஜஸ
் தோன்
ஈ. மகோரோஷ்டிரோ

✓ ேத்திய பிைமதச ோநிலத்தில் அனேந்துள்ை குமைா மதசியப்பூங்கா ேற்றும் பிற அறிவிக்கப்பட்ெ பகுதிகளில் விெப்பட்ெ
சிவிங்கிப்புலிகனைக் கண்காணிக்க ஒன்பதுமபர்டகாண்ெ பணிக்குழுனை நடுைைைசு அனேத்துள்ைது. மதசியப்
புலிகள் பாதுகாப்பு ஆனையம் சிவிங்கிப்புலிகளுக்காை இந்த அதிைடிப்பனெயின் பணிக்கு உதவும். இது ஈைாண்டு
காலத்திற்கு அேலில் இருக்கும். சிவிங்கிப்புலிகளின் சுகாதாை நினல, தனினேப்படுத்தல் ேற்றும் அந்தப் பகுதியின்
பாதுகாப்பு நினல ேற்றும் குமைா மதசியப்பூங்காவின் ைாழ்விெத்னதச் சிவிங்கிப்புலிகள் ஏற்றுக்டகாள்ளுதல்
ஆகியைற்னற அந்தக்குழு கண்காணிக்கும்.

3.

‘இனையைழி சூதாட்ெத்தனெ ேற்றும் இனையைழி வினையாட்டுக்கனை ஒழுங்குபடுத்துைதற்காை சட்ெம்,
2022’ நனெமுனறக்கு ைந்துள்ை ோநிலம் எது?
அ. தமிழ்நோடு 
ஆ. யகரளோ
இ. ஒடிஸோ
ஈ. ததலுங்கோனோ

✓ தமிழ்நாட்டில் இனையைழி சூதாட்ெத்னதத் தனெடசய்யவும், இனையைழி வினையாட்டுக்கனைக் கட்டுப்படுத்தவும்
ோண்புமிகு தமிழ்நாடு ஆளுநர் R N இைவி ஓர் அைசைச்சட்ெத்திற்கு ஒப்புதல் அளித்துள்ைார். இதன்மூலம், தமிழ்நாடு
‘இனையைழி சூதாட்ெத்தனெ ேற்றும் இனையைழி வினையாட்டுக்கனை ஒழுங்குபடுத்துைதற்காை சட்ெம், 2022’
அேலுக்கு ைந்தது. சட்ெ விதிமுனறகளின்கீழ், உள்ளூர் இனையைழி வினையாட்டுக்கனை ைழங்குமைார்கள் பதிவு
டசய்த பின்ைமை மசனைனய ைழங்கவியலும்; அந்தப்பதிவு மூன்றாண்டுகளுக்குச் டசல்லுபடியாகும். பைஞ்டசலுத்தி
வினையாெப்படும் எந்த ஒரு இனையைழி வினையாட்டு ரீதியாை மசனைனயயும் இந்தச் சட்ெம் அனுேதிக்காது.
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4. ‘இைத்ததான் அம்ரித் ேமகாத்சைத்தின்’கீழ், எந்தச்டசயலிமூலம் தன்ைார்ை இைத்ததாைம் டதாெங்கப்பட்டுள்ைது?
அ. ஆயரோக் யசது 
ஆ. டிஜிட்டல் இலோக்கோ்
இ. மமதகௌ
ஈ. ஆ ுஷ்மோன் போரத்

✓ டசப்.17 முதல் அக்.1 ைனை நாடு முழுைதும் திட்ெமிெப்பட்டுள்ை பிைம்ோண்ெ தன்ைார்ை இைத்ததாை இயக்கத்தின்
ஒருபகுதியாக ஆமைாக்ய மசது டசயலியிலும் இ–ைத்தமகாஷ் இனையதைத்திலும் ‘இைத்ததான் அம்ரித் ேமகாத்சைத்
–திற்காை’ பதிவுகள் டதாெங்கப்பட்டுள்ைை. அக்.1 அன்று மதசிய தன்ைார்ை இைத்த தாை நாள் அனுசரிக்கப்படுகிறது.
தன்ைார்ைோக இைத்ததாைம் டசய்பைர்களின் கைஞ்சியத்னத உருைாக்குைமத இந்த நாளின் முக்கிய மநாக்கோம்.

5. ‘GEF சிறுோனியத் திட்ெத்துென்’ டதாெர்புனெய அனேச்சகம் எது?
அ. MSME அமமச்சகம்
ஆ. சுற்றுச்சூழல், வனம் மற்றும் கோலநிமல மோற்றம் அமமச்சகம் 
இ. நிதி மமச்சகம்
ஈ. தபருநிறுவன விவகோரங்கள் அமமச்சகம்

✓ ‘உலகைாவிய சுற்றுச்சூழல் ைசதி (Global Environment Facility) சிறுோனியத் திட்ெம்’ என்பது சுற்றுச்சூழல், ைைம்
ேற்றும் காலநினல ோற்ற அனேச்சகம், ஐக்கிய நாடுகளின் ைைர்ச்சித் திட்ெம் ேற்றும் ஆற்றல் ேற்றும் ைைங்கள்
நிறுைைம் (TERI) ஆகியைற்றால் கூட்ொகச் டசயல்படுத்தப்படுகிறது. இது உள்ளூர் சமூகங்களின் ைாழ்க்னகனய
மேம்படுத்தும் அமத மைனையில் சுற்றுச்சூழனல மீட்டெடுக்கும் திட்ெங்களுக்கு நிதி ேற்றும் டதாழில்நுட்ப ஆதைனை
ைழங்குகிறது. தன்ைார்ை டதாண்டு நிறுைைங்களின் நிதியுதவிமூலம் பல்லுயிர்ப்டபருக்கம், பருைநினல ோற்றம்
ேற்றும் நிலச்சீைழிவு ஆகியைற்றில் பணியாற்றுைனத இந்தத் திட்ெம் தைது மநாக்கோகக் டகாண்டுள்ைது.

6. பன்ைாட்டு பாதுகாப்புப்பயிற்சியாை, ‘ககாடு–2022’ஐ நெத்தும் நாடு எது?
அ. இந்தி ோ
ஆ. போகிஸ
் தோன்
இ. ஆஸ
் தியரலி ோ 
ஈ. வங்கோளயதசம்

✓ ‘ககாடு–2022’ என்னும் பயிற்சியாைது ஆஸ்திமைலிய நாட்டின் ொர்வினில் இைாயல் ஆஸ்திமைலிய கெற்பனெயால்
அதிகாைப்பூர்ைோக நெத்தப்படுகிறது. இந்திய கெற்பனெயாைது தைது 14 கெற்பனெக் கப்பல்களுென் இப்பயிற்சியில்
இனைந்தது. இப்பன்ைாட்டுப் பயிற்சியில் பங்மகற்க இந்தியக் கெற்பனெயின் INS சாத்புைா ேற்றும் கெல்சார் மைாந்து
விோைம் ொர்வின் டசன்றனெந்தது. இைண்டு ைாை காலம் நீளும் இந்தப் பயிற்சி, துனறமுகத்திலும் கெற்புறத்திலும்
நனெடபறும்.

7. காசமநாய்

முக்த் பாைத் அபியான் திட்ெத்தின்கீழ், 100,000 காசமநாயாளிகனை தத்டதடுப்பதாக அறிவித்துள்ை
டதாழிற்சங்கம் எது?
அ. CII
ஆ. FICCI 
இ. NASSCOM
ஈ. ASSOCHAM
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✓ காசமநாய் முக்த் பாைத் அபியானின்கீழ், 100,000 காசமநாயாளிகனைத் தத்டதடுப்பதற்கு இந்திய ைர்த்தகம் ேற்றும்
டதாழிற்துனற கூட்ெனேப்பு (FICCI) சமீபத்தில் உறுதியளித்துள்ைது. இந்தியக்குடியைசுத்தனலைர் திடைௌபதி முர்மு
டசப்.9 அன்று பிைதே ேந்திரி காசமநாய் முக்த் பாைத் அபியானைத் டதாெங்கிைார். காசமநானய ஒழிப்பதில் நாட்டின்
முன்மைற்றத்னத வினைவுபடுத்துைதற்காக அனைத்து பங்குதாைர்கனையும் ஒன்றினைப்பனத இந்தத் திட்ெம்
தைது மநாக்கோகக் டகாண்டுள்ைது.

8. எந்தப்

புகழ்டபற்ற ஆளுனேனயப் மபாற்றும் ைனகயில், டசப்.15 அன்று இந்தியா மதசிய டபாறியாைர் நானைக்
டகாண்ொடுகிறது?
அ. ய

ோமி J போபோ

ஆ. Dr APJ அப்துல் கலோம்
இ. M விஸ
் யவஸ
் வமர ோ 
ஈ. சதீ ஷ் தவோன்

✓ இந்தியாவின் தனலசிறந்த டபாறியாைர்களுள் ஒருைைாை M விஸ்மைஸ்ைனையாவின் சாதனைகனை அங்கீகரித்து
டகௌைவிப்பதற்காக ஒவ்மைார் ஆண்டும் டசப்.15 அன்று ‘மதசிய டபாறியாைர்கள் நானை’ இந்தியா டகாண்ொடுகிறது.
இந்தியாவுென், இலங்னக ேற்றும் தான்சானியாவும் டபாறியாைர்கள் நானைக் டகாண்ொடுகின்றை.

✓ விஸ்மைஸ்ைனையா னேசூருவில் அனேந்துள்ை கிருஷ்ைைாஜ சாகை அனையின் கட்டுோைத்தின் தனலனேப்
டபாறியாைைாகவும், னைதைாபாத் டைள்ைப்பாதுகாப்பு கட்ெனேப்பின் முதன்னே ைடிைனேப்பாைைாகவும் இருந்தார்.
கெந்த 1955இல் அைருக்கு, ‘பாைத இைத்ைா’ விருது ைழங்கப்பட்ெது. அைர் பிரிட்டிஷ் இந்தியப் மபைைசின் (KCIE) ‘னநட்
கோண்ெர்’ என்ற பட்ெத்னதயும் டபற்றுள்ைார்.

9. ‘உலக ேக்கைாட்சி நாள்’ அனுசரிக்கப்படுகிற மததி எது?
அ. தசப்டம்போ்.10
ஆ. தசப்டம்போ்.15 
இ. தசப்டம்போ்.20
ஈ. தசப்டம்போ்.25

✓ உலக ேக்கைாட்சி நாைாைது ஒவ்மைார் ஆண்டும் டசப்.15 அன்று அனுசரிக்கப்படுகிறது. இந்த ஆண்டு (2022), “The
Importance of Media Freedom to Democracy, Peace, and Delivering on the Sustainable Development Goals” என்பது
இந்த நாளுக்காைக் கருப்டபாருைாக டதரிவு டசய்யப்பட்டுள்ைது. ேக்கைாட்சி, அனேதி ேற்றும் நினலயாை ைைர்ச்சி
இலக்குகனை ைழங்குைதற்கு ஊெக சுதந்திைத்தின் முக்கியத்துைத்னத இந்த நாள் எடுத்துனைக்கிறது. இது உலகின்
ேக்கைாட்சியின் நினலனய ேறுபரிசீலனை டசய்ைதற்காை ைாய்ப்னபயும் ைழங்குகிறது.

10. 2022ஆம் ஆண்டில், SAFF 17 ையதுக்குட்பட்மொருக்காை சாம்பியன்ஷிப் பட்ெத்னத டைன்ற நாடு எது?
அ. வங்கோளயதசம்
ஆ. யநபோளம்
இ. இந்தி ோ 
ஈ. இலங்மக

✓ டகாழும்புவில் நெந்த இறுதிப்மபாட்டியில் மநபாைத்னத வீழ்த்தி இந்தியா 17 ையதுக்குட்பட்ெ SAFF சாம்பியன்ஷிப்
பட்ெத்னத டைன்றது. இந்த டைற்றியின்மூலம் இந்திய அணி நான்காைது முனறயாக சாம்பியன் பட்ெத்னத தக்க
னைத்துக்டகாண்ெது. இப்மபாட்டியின் மிகவும் ேதிப்புமிக்க வீைைாக இந்திய மகப்ென் ைன்லால்மபகா கிட் மதர்வு
டசய்யப்பட்ொர்; அமத மைனையில் 16 ையதாை சாகில் பூனியா சிறந்த மகால்கீப்பர் விருனத டைன்றார்.
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செய்தித்தாள் ந ப்பு நிகழ்வுகள்
1. இனைய சூதாட்ெத்துக்குத் தனெ: அைசை சட்ெத்துக்கு ஆளுநர் ஒப்புதல்
தமிழ்நாட்டில் இனைய சூதாட்ெங்களுக்குத் தனெ விதிக்கும் அைசை சட்ெத்துக்கு ஆளுநர் ஆர் என் இைவி ஒப்புதல்
அளித்துள்ைார். இந்தச்சட்ெம் தமிழ்நாட்டின் அைசிதழில் கெந்த 3ஆம் மததி டைளியிெப்பட்டு, அப்மபாது முதல்
நனெமுனறக்கு ைந்துள்ைது.
அைசை சட்ெத்தில் குறிப்பிெப்பட்டுள்ை முக்கிய அம்சங்கள்:
தமிழ்நாட்டில் இனைய சூதாட்ெங்களுக்குத் தனெவிதிக்கப்பட்டுள்ைது. பைம் அல்லது பைம் ேதிப்பிலாை
டபாருள்கனைக்டகாண்டு, இனைய ைழியில் வினையாெப்படும் சூதாட்ெங்களுக்குத் தனெ விதிக்கப்பட்டுள்ைது.
இமதமபான்று, இனைய சூதாட்ெங்கள் எனதயும் டபாதுேக்களின் பயன்பாட்டுக்காக அளிக்கவும் தனெ
விதிக்கப்படுகிறது.
விைம்பைங்கள் கூொது: இனைய சூதாட்ெங்கள் டதாெர்பாக யாரும் எந்தைனக விைம்பைங்கனையும் மின்ைணு
ஊெகம் உள்பெ எந்த ஊெகங்களிலும் டைளியிெக்கூொது. மநைடியாக/ேனறமுகோக இத்தனகய விைம்பைங்கனைச்
டசய்யவும் தனெவிதிக்கப்பட்டுள்ைது. இனைய சூதாட்ெ நெைடிக்னககளில் ைங்கிகள், நிதி நிறுைைங்கள்,
இனைய பைப்பரிைர்த்தனை அனேப்புகள் ஈடுபெக்கூொது.
உள்ளூர் இனைய வினையாட்டுக்குச்சலுனக: உள்ளூர் இனைய வினையாட்டுகனை ைழங்கும்
நிறுைைங்களுக்டகை கட்டுப்பாடுகள் டகாண்டுைைப்பட்டுள்ைை. அதன்படி, உள்ளூர் இனைய வினையாட்டுகனை
முனறப்படுத்துைதற்காை ஆனையத்தில் உரிய சான்றிதனழப் டபற மைண்டும். இந்தச் சான்றிதனழ னைத்துள்ை
உள்ளூர் வினையாட்டு ைழங்குநர்கள் ேட்டுமே இனைய வினையாட்டுகனை ைழங்க முடியும். இதற்டகை உரிய
அனுேதிச்சான்னறப் டபற ஆனையத்திெம் விண்ைப்பிக்க மைண்டும். இந்த விண்ைப்பத்னதப் பரிசீலிக்கும்
ஆனையம், உரிய விசாைனைக்குப் பிறகு அனுேதிச்சான்னற அளிக்கலாம் அல்லது நிைாகரிக்கலாம்.
சூதாட்ெம் நெத்தக்கூொது: உள்ளூைைவில் இனையைழி வினையாட்டுகனை ைழங்கும் நிறுைைங்கள் சில முக்கிய
அம்சங்கனை கைைத்தில் டகாள்ைமைண்டும். குறிப்பாக, பைம் அல்லது மைறு ைனக டபாருள்கனைக் டகாண்டு
சூதாட்ெ அடிப்பனெயில் இனையைழி வினையாட்டுகனை நெத்தக்கூொது. அனுேதிச்சான்றிதழ் 3 ஆண்டுகளுக்கு
டசல்லுபடியாகும். தைறாை தகைல்கனை அளித்மதா அல்லது மோசடியாகமைா அனுேதி சான்றிதழ்கனைப்
டபற்றிருந்தாமலா, உரிய விதிமுனறகளுக்கு உட்பட்டு டசயல்பொவிட்ொமலா, அைசைச் சட்ெத்திலுள்ை அம்சங்களுக்கு
முைைாக இயங்கிைாமலா சான்றிதழ் திரும்பப்டபறப்படும்.
இனைய ைழி வினையாட்டுக்காை சான்றிதனழத் திரும்பப் டபறமைா அல்லது நிறுத்தி னைப்பதற்கு முன்பாகமைா
பாதிக்கப்படும் நபருக்கு உரிய ைாய்ப்னப ைழங்கலாம். சான்றிதழ் டதாெர்பாை நிறுத்தம் குறித்த தகைல்
டதரிவிக்கப்பட்ெ நாளிலிருந்து 15 நாள்களுக்குள் பாதிக்கப்படும் நபர்கள் முனறயீடு டசய்யலாம். இதற்காை மேல்
முனறயீட்டு ஆனையத்னத அைமச அனேக்கும். இதன்மூலம், உள்ளூைைவிலாை இனையைழி வினையாட்டுகனை
தவிர்த்து, சூதாட்ெ அடிப்பனெயிலாை எந்த வினையாட்டுகளுக்கும் ோநிலத்தில் அனுேதியில்னல.
தண்ெனை என்ை? பைம் அல்லது பைம் ேதிப்பிலாை டபாருள்கனைக் டகாண்டு இனையைழி சூதாட்ெத்தில்
யாமைனும் ஈடுபட்ொல் 3 ோதங்கள் ைனை சினற, `5,000 ைனையிலாை அபைாதம் / இைண்டுமே தண்ெனையாக
விதிக்கப்படும். சூதாட்ெத்னத னேயப்படுத்தும் இனைய ைழி வினையாட்டுகள் டதாெர்பாை விைம்பைங்கனை
யாமைனும் டைளியிட்ொல் அைர்களுக்கு ஓைாண்டு சினறத்தண்ெனை அல்லது `5 லட்சம் ைனை அபைாதம் அல்லது
இைண்டுமே விதிக்கப்படும்.
மீண்டும் இந்தத் தைனறச் டசய்தால் மூன்றாண்டுகள் ைனை சினறத்தண்ெனையும், `10 லட்சம் ைனை அபைாதமும்
விதிக்கப்படும். சூதாட்ெத்துென் இனைத்து இனையைழி வினையாட்டுகனை ைழங்கும் நபர்களுக்கு 3 ஆண்டுகள்
ைனை சினறத்தண்ெனை அல்லது `10 லட்சம் ைனை அபைாதம் அல்லது இைண்டுமே மசர்த்து விதிக்கப்படும். மீண்டும்
இமத தைனறச்டசய்தால் 5 ஆண்டுகள் ைனை சினறத்தண்ெனையும், அதிகபட்சம் `20 லட்சம் ைனை அபைாதமும்
விதிக்கப்படும். இதிலுள்ை குற்ற முகாந்திைங்கனை நீதிேன்றங்கள் கண்ெறிய முடியாது எை அைசை சட்ெத்தில்
டதரிவிக்கப்பட்டுள்ைது.
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2. அனேதிக்காை மநாபல் பரிசு மூன்றாகப் பகிர்வு
ேனித உரினேகனையும் ஜைநாயகத்னதயும் காப்பதற்காகத் டதாெர்ந்து மபாைாடி ைருைதற்காக டபலாைஸ் ஆர்ைலர்
அடலஸ் பியலியட்ஸ்கிக்கு நெப்பாண்டுக்குரிய (2022) அனேதிக்காை மநாபல் பரிசு அறிவிக்கப்பட்டுள்ைது. மேலும்,
ைஷியானைச் மசர்ந்த குரூப் டேமோரியல், உக்னைனைச் மசர்ந்த ேனித சுதந்திை னேயம் ஆகியைற்றுக்கும்
அனேதிக்காை மநாபல் பரிசு அறிவிக்கப்பட்டுள்ைது.
அடலஸ் பியலியட்ஸ்கி
சர்ைாதிகாை ஆட்சி நனெடபறும் டபலாைஸில் ஜைநாயக உரினேகளுக்காக 1980ஆம் ஆண்டுகளில் இருந்து
மபாைாடி ைரும் முக்கியத் தனலைர். நாட்டில் ேனித உரினேகளுக்கு முக்கியத்துைம் அளிக்கப்பெ மைண்டுடேைத்
டதாெர்ந்து ைலியுறுத்தி ைருபைர். அைசுக்கு எதிைாை மபாைாட்ெம் தீவிைேனெந்ததன் காைைோகக் கெந்த 2020–ஆம்
ஆண்டில் டபலாைஸ் அைசு அைனை னகதுடசய்தது. தற்மபாது ைனை எந்தவித விசாைனையுமின்றி அைர் சினறயில்
அனெக்கப்பட்டுள்ைார்.
ைஷியாவின், ‘டேமோரியல்’ அனேப்பு
மசாவியத் யூனியனில் 1987ஆம் ஆண்டு டதாெங்கப்பட்ெ இந்த னேயம், கம்யூனிஸ அெக்குமுனறக்கு எதிைாகப்
மபாைாடியது. ைஷிய அைசின் ேனித உரினேகள் மீறல் டதாெர்பாை விைைங்கனை இந்த னேயம் டதாெர்ந்து மசகரித்து
ைருகிறது. ைஷியாவில் அைசியல் னகதிகளின் நினல குறித்தும் டதாெர்ந்து ஆய்வு டசய்து ைருகிறது.
ைஷியாவில் அெக்குமுனறக்கு முடிவுடகாண்டு ைந்து, ேனித உரினேகளுக்கு முக்கியத்துைம் அளிக்க மைண்டுடேை
இம்னேயம் டதாெர்ந்து ைலியுறுத்தி ைருகிறது. சட்ெத்தின் அடிப்பனெயிலாை ஆட்சி அேல்படுத்த மைண்டுடேைவும்
னேயம் மகாரி ைருகிறது.
உக்னைன், ‘ேனித சுதந்திை னேயம்’
உக்னைன் கடும் டநருக்கடினயச் சந்தித்துைந்த சேயத்தில் ேனித உரினேகனையும் ஜைநாயகத்னதயும் ைலியுறுத்தி
2007ஆம் ஆண்டில் இம்னேயம் டதாெங்கப்பட்ெது. உக்னைனை ஜைநாயக நாொக ோற்றுைதற்காை நெைடிக்னகக
–னை இம்னேயம் மேற்டகாண்ெது. நாடு சட்ெத்தின் அடிப்பனெயில் ஆைப்படுைனதயும் இந்த னேயம் உறுதிடசய்தது.
உக்னைனில் ைஷியா மபார்டதாடுத்தபிறகு, ைஷியாவின் மபார் விதிமீறல்கனை இம்னேயம் டதாெர்ந்து ஆைைப்படுத்
–தி ைருகிறது. விதிமீறலில் ஈடுபட்ெ ைஷிய அதிகாரிகளுக்கு உரிய தண்ெனை டபற்றுத்தைமைண்டும் என்ற
மநாக்கில் னேயம் டசயல்பட்டு ைருகிறது.

3. ேதம் ோறிய தலித் சமூகத்திைருக்கு SC அந்தஸ்து: ஆய்வுடசய்ய நடுைைைசு குழு அனேப்பு
ேதம் ோறிய தலித் சமூகத்திைருக்கு SC அந்தஸ்து ைழங்குைது டதாெர்பாக ஆய்வுடசய்ய உச்சநீதிேன்ற முன்ைாள்
தனலனே நீதியைசர் K G பாலகிருஷ்ைன் தனலனேயில் குழு ஒன்னற நடுைைைசு அனேத்துள்ைது.
இந்த 3 மபர் குழுவில் ஓய்வுடபற்ற இ ஆ ப அதிகாரி ைவீந்தர் குோர் னஜன், யுஜிசி (பல்கனலக்கழக ோனியக்குழு)
உறுப்பிைர் மபைாசிரியர் சுஷ்ோ யாதவ் ஆகிமயார் இெம்டபற்றிருப்பதாக நடுைண் சமூக நீதி ேற்றும் மேம்பாட்டுத்
துனற அனேச்சகத்தின் சார்பில் டைளியிெப்பட்ெ அைசிதழ் அறிவிக்னகயில் டதரிவிக்கப்பட்டுள்ைது.
இந்தக்குழு, அைசியலனேப்புச் சட்ெப்பிரிவு 341–இன்கீழ் அவ்ைப்மபாது டைளியிெப்படும் குடியைசுத்தனலைர்
உத்தைவுகளின் அடிப்பனெயில் இந்த விைகாைத்னத ஆய்வுடசய்யும்.
மேலும், தலித் சமூகத்திைர் மைறு ேதங்களுக்கு ோறிய பிறகு அைர்களின் பழக்கைழக்கங்கள், ேைபுகள், அைர்களின்
சமூக பாகுபாடு ேற்றும் தாழ்வுநினல ஆகியைற்றில் ஏற்பட்டுள்ை ோற்றங்கனை கைக்கில் எடுத்துக்டகாள்ைமதாடு,
இைர்களுக்கு மீண்டும் SC அந்தஸ்து அளிக்கப்படும்மபாது தற்மபானதய SC பிரிவிைருக்கு ஏற்படும் தாக்கங்னையும்
ஆய்வுடசய்து, அதுடதாெர்பாை அறிக்னகனய அடுத்த 2 ஆண்டுகளுக்குள் நடுைைைசிெம் சேர்ப்பிக்கும் என்றும்
அறிவிக்னகயில் டதரிவிக்கப்பட்டுள்ைது.
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அைசியலனேப்புச் சட்ெ 1950–ஆம் ஆண்டு திருத்த (SC) உத்தைவின்படி, ஹிந்து அல்லது சீக்கியம் அல்லது டபைத்த
ேதத்திலிருந்து மைறு ேதத்துக்கு ோறிய தலித் சமூகத்திைர் SC அந்தஸ்து மகாைமுடியாது எைக்குறிப்பிெப்பட்டுள்ைது.
இந்தக் குழுவுக்கு தனலனே ைகிக்கும் நீதிபதி K G பாலகிருஷ்ைன், உச்சநீதிேன்றத்தின் முதல் தலித் தனலனே
நீதிபதி என்பது குறிப்பிெத்தக்கது. மதசிய ேனித உரினேகள் ஆனையத்தின் தனலைைாகவும் அைர் இருந்துள்ைார்.

4. விோைப்பனெயில் ஆயுத அனேப்பு பிரிவுக்கு ஒப்புதல்
இந்திய ைான்பனெ அதிகாரிகளுக்டகை தனி ஆயுத அனேப்புப்பிரினை அனேக்க நடுைைைசு ஒப்புதல் அளித்ததாக
அப்பனெயின் தனலனேத்தைபதி வி ஆர் டசௌதரி டதரிவித்துள்ைார்.
தனி ஆயுதப்பிரிவு: ைான்பனெ அதிகாரிகளுக்டகை தனி ஆயுத அனேப்புப்பிரினை உருைாக்க நடுைைைசு ஒப்புதல்
ைழங்கியுள்ைது. இந்தப் பிரிவு அனேக்கப்படுைது சுதந்திைத்துக்குப் பிறகு இதுமை முதல்முனறயாகும்.
தனையிலும் ைானிலும் உள்ை இலக்குகனைத் தனையில் இருந்து தாக்கி அழிக்கும் ஏவுகனைகள், டதானலவில்
இருந்து ‘ரிமோட்’ ைாயிலாகக் கட்டுப்படுத்தக் கூடிய விோைங்கள், விோைங்களில் இெம்டபறும் ஆயுதங்கள்
உள்ளிட்ெனை ஆயுத அனேப்புப்பிரிவில் இெம்டபறும். இதன்மூலோக அதிகாரிகளுக்கு எளிதில் பயிற்சியளிக்க
முடியும். அதைால் `3,400 மகாடி ைனை மசமிக்கப்படும்.
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1. ‘Poverty and Shared Prosperity – 2022’ என்ற தலைப்பிைான ஓர் அறிக்கைகை வெளியிட்ட நிறுெனம் எது?
அ. உலக வங்கி 
ஆ. உலக ப ொருளொதொர மன்றம்
இ. ன்னொட்டு பெலொவணி நிதியம்
ஈ. UNICEF

✓ உலை ெங்கிைானது அண்கையில், “Poverty and Shared Prosperity 2022: Correcting Course” என்ற தகலப்பில்
ஒரு புதிை அறிக்கைகை வெளியிட்டது. இந்த அறிக்கையின்படி, உணவு ைற்றும் ஆற்றல் சார்ந்தெற்றின் அதிைரித்த
விகலைள் COVID–19க்குப் பிறைான விகைொன மீவெழுச்சிக்குத் தகடைாய் உள்ென; இது பல தசாப்தங்ைொை
உலைொவிை ெறுகைவைாழிப்புக்கு மிைப்வபரிை பின்னகடொை உள்ெது.

✓ தீவிை ெறுகை நிகலைானது துகண–சஹாைா ஆப்பிரிக்ை நாடுைளில் அதிைரித்து ெருகிறது. அந்நாடுைள் சுைார் 35
சதவீதம் ெகை ெறுகை விகிதத்கதக் வைாண்டுள்ென. மைலும், தீவிை ெறுகையில் உள்ெ ைக்ைள்வதாகையுள் 60%
மபகையும் அது வைாண்டுள்ெது.

2. ைதம் ைாறிை ஒடுக்ைப்பட்மடாகை பட்டிைலினத்தில் (SC) மசர்ப்பதற்ைான நிகலகை ஆைாய்ெதற்ைாை அண்கையில்
அகைக்ைப்பட்ட ஆகணைத்தின் தகலெர் ைார்?
அ. நீ தியரெொ் K G ொலகிருஷ்ணன் 
ஆ. நீ தியரெொ் H L தத்து
இ. நீ தியரெொ் அருண
் குமொொ் மிஸ
் ரொ
ஈ. நீ தியரெொ் T S தொக்கூொ்

✓ ஹிந்து, வபௌத்தம் ைற்றும் சீக்கிைம் அல்லாத பிற ைதங்ைளுக்கு ைாறிை பட்டிைலினத்மதாருக்கு ‘SC’ என்ற அந்தஸ்து
ெழங்குெதற்ைான சாத்திைக்கூறுைகெ பரிசீலிக்ை நடுெணைசு ஓர் ஆகணைத்கத அகைத்துள்ெது. இந்திைாவின்
முன்னாள் தகலகை நீதிைைசர் K G பாலகிருஷ்ணன் தகலகையில் மூெர் ஆகணைம் அகைக்ைப்பட்டுள்ெது.
இைண்டு ஆண்டுைளில் அறிக்கை தாக்ைல் வசய்யுைாறு இவ்ொகணைத்திடம் மைட்டுக்வைாள்ெப்பட்டுள்ெது.

3. UNICEFஇன்

சமீபத்திை அறிக்கையின்படி, கீழ்க்ைாணும் எந்தத் வதன்கிழக்கு ஆசிை நாட்டில் 1 மில்லிைனுக்கும்
அதிைைான ைக்ைள் புலம்வபைர்ந்துள்ெனர்?
அ. ஆ ் கொனிஸ
் தொன்
ஆ. மியொன்மொ் 
இ. இலங்கக
ஈ. ெீனொ

✓ ைடந்த ஆண்டு நிைழ்ந்த இைாணுெ சதிப்புைட்சிக்குப் பின்னர் மிைான்ைரில் இருந்து ஒரு மில்லிைனுக்கும் அதிைைான
ைக்ைள் புலம்வபைர்ந்துள்ெதாை ஐக்கிை நாடுைள் அகெயின் சிறார் முைகை (UNICEF) தனது சமீபத்திை அறிக்கையில்
அறிவித்துள்ெது. ைடந்த ஆண்டில் ஆங் சான் சூகியின் அைகச இைாணுெம் நீக்கிைதில் இருந்து மிைான்ைர்
கிெர்ச்சியிமலதான் உள்ெது. புலம்வபைைமெண்டிை ைட்டாைத்தில் உள்ெெர்ைளில் பாதிக்கும் மைற்பட்டெர்ைள் அந்த
நாட்டின் ெடமைற்கு சாமையிங் பிைாந்திைத்தில் இருப்பதாை அவ்ெறிக்கை மைலும் கூறுகிறது.

4. ‘துளிர் நிறுெல்ைளுக்ைான ைடன் உத்தைொதத் திட்டத்துடன்’ வதாடர்புகடை நடுெண் அகைச்சைம் எது?
அ. MSME அகமெ்ெகம்

ஆ. வணிகம் மற்றும் பதொழிற்துகற அகமெ்ெகம் 

இ. நிதியகமெ்ெகம்

ஈ. உள்துகற அகமெ்ெகம்
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✓ ெணிைம்&வதாழிற்துகற அகைச்சைத்தின் கீழுள்ெ வதாழிற்துகற & உள்நாட்டு ெணிைத்கத மைம்படுத்துெதற்ைான
துகற, துளிர் நிறுெல்ைளுக்ைான ைடன் உத்தைொதத் திட்டத்கத நிறுவுெது குறித்து அறிவித்துள்ெது. அட்டெகணப்
–படுத்தப்பட்ட ெணிை ெங்கிைள், ெங்கிைல்லாத நிதி நிறுெனங்ைள் ைற்றும் SEBI பதிவுவசய்ைப்பட்ட ைாற்று முதலீட்டு
நிதிைங்ைள் ஆகிைெற்றால் ெழங்ைப்படும் ைடன்ைளுக்கு ைடன் உத்தைொதங்ைகெ ெழங்குெகத இந்தத் திட்டம்
தனது மநாக்ைைாைக் வைாண்டுள்ெது.

5. முதன்முகறைாை, கீழ்க்ைாணும் எந்த ஆயுதப்பகடக்ைாை, ‘அதிைாரிைளுக்ைான ஆயுத அகைப்புக்கிகெ’க்கு ஒப்புதல்
அளிக்ைப்பட்டுள்ெது?
அ. இந்திய இரொணுவம்
ஆ. இந்திய கடற் கட
இ. இந்திய வொன் கட 
ஈ. இந்திய கடலலொரக் கொவல் கட

✓ இந்திை ொன்பகடயின் ெைலாற்றுச் சிறப்புமிக்ை நடெடிக்கைைாை, ஆயுத அகைப்புைள் (WS) கிகெ என்ற புதிை
கிகெகை உருொக்ை அைசு ஒப்புதலளித்துள்ெது. WS கிகெகை உருொக்கிைதன் மநாக்ைைானது, அகனத்து
ஆயுத அகைப்பு நிபுணர்ைகெயும் ஒரு குகடயின்கீழ் ஒன்றிகணத்து, அகனத்து தகை ைற்றும் ொன்ெழி ஆயுத
அகைப்புைளின் வசைல்பாடுைளுக்ைாை அர்ப்பணிக்ைப்பட்டுள்ெது.

✓ தகையிலிருந்து தகை இலக்கைத்தாக்கும் ஏவுைகணைள், தகையிலிருந்து ொன் இலக்கைத்தாக்கும் ஏவுைகணைள்,
வதாகலதூைத்திலிருந்து இைக்ைப்படும் ஆளில்லா ொனூர்தி ைற்றும் இைட்கட விைானிைள், பகடயினர் பலர்
பைணிக்கும் விைானம் ஆகிைெற்றில் ஆயுத அகைப்கப இைக்கும் வதாகுப்பு உள்ளிட்டெற்கறக் வைாண்டதாை இந்தக்
கிகெ இருக்கும். இந்திை ொன்பகடயின் மபார்த்திறகன மைம்படுத்துெது வதாடர்பான நடெடிக்கைைளில் இந்தக்
கிகெ தனது ைைத்தான பங்ைளிப்கப ெழங்கும்.

6. எந்த

அகைச்சைத்தின் வபாதுத்துகற நிறுெனங்ைள் சமீபத்தில் மதசிை விகெைாட்டு மைம்பாட்டு நிதிைத்துடன்
`215 மைாடி ைதிப்பிலான புரிந்துணர்வு ஒப்பந்தங்ைளில் கைவைழுத்திட்டன?
அ. நிதியகமெ்ெகம்
ஆ. எொிெக்தி அகமெ்ெகம் 
இ. நிலக்கொி அகமெ்ெகம்
ஈ. எஃகு அகமெ்ெகம்

✓ விகெைாட்டுத்துகறயின் மதசிை விகெைாட்டு மைம்பாட்டு நிதிைைானது நடுெண் எரிசக்தி அகைச்சைத்தின்கீழ்
உள்ெ இைண்டு வபரிை வபாதுத்துகற நிறுெனங்ைொன NTPC ைற்றும் REC லிட் உடன் புரிந்துணர்வு ஒப்பந்தத்தில்
கைவைழுத்திட்டது. NTPC, வில்வித்கதக்ைாை `115 மைாடி தருெதாை உறுதிைளித்தது; REC லிட் வபண்ைள் ஹாக்கி,
குத்துச்சண்கட ைற்றும் தடைெப் மபாட்டிைளுக்ைாை 3 ஆண்டுைளுக்கு `100 மைாடி அளிப்பதாை உறுதிைளித்தது.

7. 2022 – எம்மி விருதுைளில், ‘நாடைத்வதாடரில் சிறந்த நடிைர் ைற்றும் நடிகை’ பட்டத்கத வென்றெர் ைார்?
் டயொ 
அ. லீ ஜங்–லஜ மற்றும் பஜண
ஆ. வில் ஸ
் மித் மற்றும் பஜண
் டயொ
இ. ிரட் லகொல்ட்ஸ
் கடன் மற்றும் பஜண
் டயொ
ஈ. வில் ஸ
் மித் மற்றும் கில்லியன் ஆண
் டொ்ென்

✓ 2022 – எம்மி விருதுைள் ெழங்கும் விழாவானது சமீபத்தில் லாஸ் ஏஞ்சல்சில் நகடவபற்றது. நாடைத்வதாடரில் சிறந்த
நடிைர் ைற்றும் நடிகைக்ைான விருகத ஸ்குவிட் மைம் என்ற வதாடருக்ைாை முகறமை நடிைர் லீ ஜங்–மஜவும்,
யுமபாரிைா என்ற வதாடருக்ைாை நடிகை வஜண்டைாவும் வென்றனர்.
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✓ பிறழுலை வைாரிை திகில்மிகுந்த ஸ்குவிட் மைம் வதாடகை இைக்கிை ஹ்ொங் மடாங்–ஹியூக் சிறந்த இைக்ைத்திற்ைான
எம்மி விருகத வென்றார். ஆப்பிளின் வடட் லாஸ்ம
விருகத’ மஜசன் சுமடகிஸ் வபற்றார்.

ா நிைழ்ச்சிக்ைாை, ‘நகைச்சுகெத்வதாடரில் சிறந்த நடிைருக்ைான

8. இந்திைாவின் தகலகைத்துவ முன்வனடுப்பான, ‘LEADS உச்சிைாநாட்கட’ ஏற்பாடு வசய்கிற வதாழிற்சங்ைம் எது?
அ. NASSCOM
ஆ. FICCI 
இ. CII
ஈ. ASSOCHAM

✓ FICCI ஆனது இந்திைாவின் தகலகைத்துெ முகனொன, ‘LEADS (Leadership, Excellence, Adaptability, Diversity,
Sustainability) உச்சிைாநாட்கட புது தில்லியில் ஏற்பாடு வசய்கிறது. இதில் சுைார் 50 நாடுைளிலிருந்து 250–க்கும்
மைற்பட்மடார் பங்மைற்பார்ைள். 3ஆெது பதிப்பான இதில் 36 உலைொவிை சிந்தகனத்தகலெர்ைளின் விொதங்ைள்
அடங்கும்; இதில் அகனெருக்கும் உணவு; புதுகை; இைக்ைம் உட்பட 11 ைருப்வபாருள்ைளில் ைருத்துைள் பரிைாறப்படும்;
இந்திை நடுெண் அகைச்சர்ைள் ைற்றும் வஜர்ைனி ைற்றும் நியூசிலாந்தில் இருந்து ெரும் அெர்ைளுக்கு இகணைான
பிைதிநிதிைள் பல்மெறு ைருப்வபாருள்ைளின்கீழ் நகடவபறும் அைர்வுைளில் உகைைாற்றுொர்ைள்.

9.

‘The Green Fins Hub’ என்ற முதலாெது உலைொவிை ைடல்சார் சுற்றுலாத்துகற தெத்துடன் வதாடர்புகடை
நிறுெனம் எது?
அ. WEF
ஆ. UNEP 
இ. IMF
ஈ. UNICEF

✓ ‘தி கிரீன் ஃபின்ஸ் ஹப்’ என்பது முதலாெது உலைொவிை ைடல்சார் சுற்றுலாத்துகற தெைாகும். ஐநா சுற்றுச்சூழல்
திட்டத்துடன் (UNEP) இகணந்து ‘The Reef–World’ அறக்ைட்டகெ இந்தக் ைருவிகை உருொக்கியுள்ெது. ைடல்சார்
பாதுைாப்புச் சுற்றுலாத்துகறயில் நிகலத்தன்கை சொல்ைகெச் சைாளிக்ை இந்தக் ைருவி உதவுகிறது. சுற்றுலா
ஏற்பாட்டாெர்ைள் தங்ைள் அன்றாட நகடமுகறைளில் எளிை ைாற்றங்ைகெச்வசய்ைவும், அெர்ைளின் ெருடாந்திை
ெெர்ச்சிைகெக் ைண்ைாணிக்ைவும், அெர்ைளின் சமூைங்ைள் ைற்றும் ொடிக்கைைாெர்ைளுடன் வதாடர்புவைாள்ெவும்
இது உதவுகிறது.

10. ‘ANGAN – 2022’ என்ற ைாநாட்கட ஏற்பாடு வசய்த நிறுெனம் எது?
அ. இந்திய ொிெொ்வ் வங்கி
ஆ. எொிெக்தித் திறன் ணியகம் 
இ. NITI ஆலயொக்
ஈ. நடுவண
் மகறமுக வொிகள் வொொியம்

✓ குகறந்த வசலவில் புதிை பசுகை குடியிருப்புைள்மூலம் இைற்கைகை விரிவுபடுத்துதல் என்ற வபாருளுகடை
அங்ைன் – 2022 என்னும் மூன்று நாள் சர்ெமதச ைாநாடு 2022 வசப்.14 அன்று வதாடங்கிைது. “ைட்டடங்ைகெக்
ைரிைமில ொயு வெளிமைற்றமில்லாைல் ைாற்றுெது” என்று தகலப்பில் இம்ைாநாடு நகடவபற்றது. இந்திைா – சுவிஸ்
ைட்டுைான எரிசக்தித்திறன் திட்டத்தின்கீழ், ெெர்ச்சி & ஒத்துகழப்புக்ைான சுவிஸ் முைகையுடன் ஒருங்கிகணந்து
எரிசக்தி அகைச்சைத்தின் எரிசக்தித் திறன் பணிைைம் அங்ைன் 2.0 ைாநாட்டிற்கு ஏற்பாடு வசய்தது. ைரிைமில ொயு
வெளிமைற்றத்கதக் குகறத்தல், ைட்டடங்ைளில் எரிசக்தித் திறன் ஆகிை தகலப்புைளில் விொதங்ைள் நடந்மதறின.
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செய்தித்தாள் ந ப்பு நிகழ்வுகள்
1. உலகில் ஆற்றல்ொய்ந்த ஏவுைலைாை தைாைாகும், ‘GSLV Mk-III’
உலகின் அதிை திறன், ஆற்றல்ொய்ந்த ஏவுைலைாை ‘GSLV Mk-III’ தைாைாகி ெருகிறது. விண்வெளி ஆைாய்ச்சியில்
உலைெவில் இந்திைா 2ஆெது இடம் ெகித்து ெருகிறது.
ஆண்டுமதாறும் விண்வெளி ொைத்கத அக்.4 முதல் 10-ஆம் மததி ெகை வைாண்டாட மெண்டுவைன ஐநா சகபயில்
ைடந்த 1999ஆம் ஆண்டு தீர்ைானம் நிகறமெற்றப்பட்டது. அதன்படி, 2000ஆம் ஆண்டு முதல் உலை விண்வெளி
ொைம் வைாண்டாடப்பட்டு ெருகிறது. உலகில் 100 நாடுைளில் உலை விண்வெளி ொைம் வைாண்டாடப்படுகிறது.
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1. இந்தியாவின் முதல் 24×7 சூரிய ஆற்றலிலியங்கும் கிராமமாக அறிவிக்கப்பட்ட மமாததரா அமமந்துள்ள மாநிலம்/
யூனியன் பிரததசம் எது?
அ. ஹிமாச்சல பிரதேசம்
ஆ. இராஜஸ
் ோன்
இ. குஜராே் 
ஈ. மகாராஷ்டிரா

✓ குஜராத் மாநிலத்தின் தமசானா மாவட்டத்தில் உள்ள மமாததரா கிராமத்மத இந்தியாவின் முதல் சூரிய ஆற்றலில்
இயங்கும் கிராமமாக பிரதமர் நதரந்திர தமாடி அறிவித்தார். மமாததரா, சூரியன் தகாவிலுடன் மதாடர்புமடய ஒரு
கிராமமாகும். குஜராத் மாநில அரசின் கூற்றுப்படி, கிராமத்து வீடுகளில் ஆயிரத்துக்கும் தமற்பட்ட தசாலார் தபனல்கள்
நிறுவப்பட்டு, கிராம மக்களுக்கு மின்சாரம் உற்பத்தி மசய்யப்படுகிறது. அவர்களுக்கு சுழிய விமலயில் சூரியமவாளி
மின்சாரம் வழங்கப்படும்.

2. ‘கல்வி 4.0 இந்தியா’ என்ற அறிக்மகமய மவளியிட்ட நிறுவனம் எது?
அ. IMF

ஆ. WEF 

இ. உலக வங்கி

ஈ. UNICEF

✓ அதன் ‘கல்வி 4.0 இந்தியா’ முமனவின் ஒருபகுதியாக, உலகப்மபாருளாதார மன்றம் புதிய, ‘கல்வி 4.0 இந்தியா’
என்ற அறிக்மகமய மவளியிட்டுள்ளது. எண்மம் மற்றும் பிற மதாழில்நுட்பங்கள் கற்றல் இமடமவளிகமள எவ்வாறு
நிரப்பலாம் என்பது குறித்தும் அமனவருக்கும் கல்விமய அணுகக்கூடியதாக எவ்வாறு மாற்றுவது என்பது குறித்தும்
இந்த அறிக்மக விவாதிக்கிறது. உலகப்மபாருளாதார மன்றம், UNICEF மற்றும் YuWaah ஆகியவற்றின் கூட்டு
உமழப்பின்கீழ் இந்த அறிக்மக தயாரிக்கப்பட்டுள்ளது.

3. அண்மமயில் மதாடங்கப்பட்ட, ‘Tele–MANAS’ என்ற முமனவுடன் மதாடர்புமடய துமற எது?
அ. குழந்தே நலம்
ஆ. மனநலம் 
இ. தோற்றுதநாய்கள்
ஈ. அறிவியல் மற்றும் தோழில்நுட்பம்

✓ மத்திய நலவாழ்வு மற்றும் குடும்பநல அமமச்சகம், “Tele Mental Health Assistance and Networking Across States”
(Tele–MANAS) என்ற மனநலச் தசமவமய அறிமுகப்படுத்தியது. ததசிய மனநலத் திட்டத்தின் டிஜிட்டல் பிரிவாக
Tele–MANAS இருக்கும். இத்திட்டத்திற்கான மமய முகமையாக ததசிய மனநலம் மற்றும் நரம்பியல் நிறுவனமும்
(NIMHANS) மதாழில்நுட்ப ஆதரவு வழங்குநராக ஐஐடி–பாம்தப நிறுவனமும் இருக்கும்.

4. சிறுத்மதகள் காணப்பட்ட அதசாலா பாட்டி வனவுயிரி சரணாலயம் அமமந்துள்ள மாநிலம்/UT எது?
அ. அஸ
் ஸாம்
ஆ. புது ேில்லி 
இ. தமற்கு வங்கம்
ஈ. ஜாா்கண
் ட்

✓ அதசாலா பாட்டி வனவுயிரி சரணாலயத்தில் எட்டுச் சிறுத்மதகள் இருப்பது ஓராண்டுகாலம் நடத்தப்பட்ட ஆய்வின்படி
உறுதிமசய்யப்பட்டுள்ளது. இது அதன் மசழிப்பான சுற்றுச்சூழலமமப்பின் உணர்த்தியாகக் கருதப்படுகிறது. கடந்த
1940ஆம் ஆண்டுக்குப்பிறகு பல பத்தாண்டுகளாக இச்சரணாலயத்தில் சிறுத்மதகள் மதன்படாமதலதய இருந்தன.
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✓ கடந்த 2019ஆம் ஆண்டில், தில்லி வனத்துமறயானது அந்தச்சரணாலயத்தில் சிறுத்மதப்புலியின் அமடயாளங்கள்
மற்றும் கீறல்கமளப் புதிதாகப் பார்த்ததாக அறிவித்தது. வரிக்கழுமதப்புலி, காட்டுப்பூமன, மபான்னரி, இந்திய முயல்,
இந்தியப்பன்றி, கரும்புலி மற்றும் புள்ளிமான்தபான்ற பாலூட்டிகளின் இருப்பு குறித்தும் இந்த ஆய்வு சிறப்பித்துக்
கூறியுள்ளது.

5. 2022ஆம் ஆண்டுக்கான மபாருளாதார அறிவியலுக்கான தநாபல் நிமனவுப்பரிசு, கீழ்க்காணும் எந்தத் துமறயில்
ஆராய்ச்சி தமற்மகாண்டமமக்காக மூன்று அறிவியலாளர்களுக்கு வழங்கப்பட்டது?
அ. தபாக்குசாா் தபாருளியல்
ஆ. உலகளாவிய வறுதம
இ. வங்கிகள் மற்றும் நிேி தநருக்கடிகள் 
ஈ. அளவு முதறதமகள்

✓ 2022ஆம் ஆண்டுக்கான மபாருளாதார அறிவியலுக்கான தநாபல் நிமனவுப்பரிசானது அமமரிக்க மபடரல் ரிசர்வின்
முன்னாள் தமலவர் மபன் S மபர்னான்தக, டக்ளஸ் W மடமண்ட் மற்றும் அமமரிக்காவின் பிலிப் H மடப்விக்
ஆகிதயாருக்கு வங்கிகள் மற்றும் நிதி மநருக்கடிகள் குறித்த அவர்களது ஆராய்ச்சிக்காக வழங்கப்பட்டது.

✓ தநாபல் பரிசுக்குழுவின் கூற்றுப்படி, “வங்கிகள் ஏன் ததமவப்படுகின்றன, அமவ ஏன் பாதிக்கப்படக்கூடிய நிமல
மகாண்டுள்ளன, அதற்கு நாம் என்ன மசய்யதவண்டும் என்பதற்கான நமது நவீன புரிதலுக்கு பரிசுமபற்றவர்கள் ஓர்
அடித்தளத்மத வழங்கியுள்ளனர்”.

6. ‘ஓதசான் படலத்மதப் பாதுகாப்பதற்கான உலக நாள்’ கமடப்பிடிக்கப்படுகிற தததி எது?
அ. தசப்டம்பா்.10 
ஆ. தசப்டம்பா்.20
இ. தசப்டம்பா்.30
ஈ. அக்தடாபா்.10

✓ உலக ஓதசான் நாள் அல்லது ஓதசான் படலத்மதப் பாதுகாப்பதற்கான உலக நாளானது ஒவ்தவார் ஆண்டும் மசப்.16
அன்று மகாண்டாடப்படுகிறது. ஓதசான் படலத்தில் ஏற்படும் தீங்குகள் குறித்து விழிப்புணர்மவ ஏற்படுத்த இந்த நாள்
கமடப்பிடிக்கப்படுகிறது. “Global Cooperation to Protect Life on Earth” என்பது இந்த ஆண்டு (2022) வரும் உலக
ஓதசான் நாளுக்கானக் கருப்மபாருளாகும். முதலாவது ஓதசான் நாள் 1995 மசப்.16 அன்று மகாண்டாடப்பட்டது.

7. SCO சுற்றுலா மற்றும் கலாச்சார தமலநகரமாக பரிந்துமரக்கப்பட்டுள்ள முதல் இந்திய நகரம் எது?
அ. மதுதர
ஆ. வாரணாசி 
இ. கன்னியாகுமாி
ஈ. ஏதேன்ஸ
்

✓ இந்திய நகரமான வாரணாசி சமீபத்தில் முதல் SCO சுற்றுலா மற்றும் கலாச்சார தமலநகராக பரிந்துமரக்கப்பட்டது.
உஸ்மபகிஸ்தானின் சமர்கண்டில் நமடமபற்ற ஷாங்காய் ஒத்துமழப்பு அமமப்பின் உறுப்பு நாட்டுத்தமலவர்கள்
கவுன்சிலின் 22ஆவது கூட்டத்தில், 2022–2023 காலகட்டத்திற்கு இது பரிந்துமரக்கப்பட்டுள்ளது.

8. அண்மைச் மசய்திகளில் இடம்மபற்ற பிரணவ் ஆனந்த் என்பாருடன் மதாடர்புமடய விமளயாட்டு எது?
அ. ஸ
் குவாஷ்

ஆ. சதுரங்கம் 

இ. தடபிள் தடன்னிஸ
்

ஈ. பூப்பந்து
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✓ மபங்களூருமவச் தசர்ந்த 15 வயது மசஸ் வீரர் பிரணவ் ஆனந்த் சமீபத்தில் இந்தியாவின் 76ஆம் கிராண்ட்மாஸ்டர்
ஆனார். ருதமனியாவின் மாமியாவில் நடந்துவரும் உலக இமளதயார் மசஸ் சாம்பியன்ஷிப்பில் அவர் 2,500 Elo
மதிப்மபண்கமளக் கடந்தார். ஒரு கிராண்ட்மாஸ்டர் ஆக, ஒரு வீரர் மூன்று GM விதிமுமறகமளப் மபறதவண்டும்
மற்றும் 2,500 Elo புள்ளிகளின் தநரடி மதிப்பீட்மடக் கடக்கதவண்டும். 2022 ஜூமலயில் சுவிச்சர்லாந்தில் நடந்த
55ஆவது பீல் மசஸ் விழாவில் பிரணவ் ஆனந்த் மூன்றாவது மற்றும் இறுதி GM மநறிமுமறமய அமடந்தார்.

9. இந்தியாவின் முதல் லித்தியம் மின்கல உற்பத்தி நிமலயம் திறக்கப்பட்டுள்ள நகரம் எது?
அ. தமசூரு
ஆ. ேிருப்பேி 
இ. சிவகாசி
ஈ. ஓசூா்

✓ மசன்மனமயச் சார்ந்த முதனாத் மதாழிற்துமற நிறுவனத்தால் `165 தகாடி மதிப்பீட்டில் அமமக்கப்பட்டுள்ள
இந்தியாவின் முதல் லித்தியம் மின்கல உற்பத்தி நிமலயத்மத ஆந்திர மாநிலம் திருப்பதியில் மவத்து நடுவண்
மின்னணு மற்றும் தகவல் மதாழில்நுட்பத் துமற அமமச்சர் இராஜீவ் சந்திரதசகர் மதாடங்கி மவத்தார். தற்தபாது,
இந்தியா தனது லித்தியம் அயன் மின்கலத் ததமவகளுக்காக 100 சதவீதம் வமர சீனா, மதன் மகாரியா, வியட்நாம்
மற்றும் ஹாங்காங் ஆகிய நாடுகமளச் சார்ந்துள்ளது.

10. 2022 – ‘உலக தநாயாளிகள் பாதுகாப்பு நாளுக்கானக்’ கருப்மபாருள் என்ன?
அ. Medication Safety 
ஆ. Ask Before Googling
இ. Expanding Healthcare
ஈ. Warning in Medication

✓ உலக தநாயாளிகள் பாதுகாப்பு நாளானது மசப்.17 அன்று அனுசரிக்கப்படுகிறது. 2019ஆம் ஆண்டில், உலக சுகாதார
அமமப்பு (WHO) மசப்.17ஆம் தததிமய உலக தநாயாளிகள் பாதுகாப்பு நாள் என அறிவித்தது. “Medication Safety”
என்பது இந்த ஆண்டில் (2022) வரும் உலக தநாயாளிகள் பாதுகாப்பு நாளுக்கானக் கருப்மபாருளாகும். தமலும்,
“Medication Without Harm” என்ற முழக்கவரியுடன் இந்த நாள் அனுசரிக்கப்பட்டது.

செய்தித்தாள் ந ப்பு நிகழ்வுகள்
1. மபாருளாதாரம்: அமமரிக்க அறிவியலாளர்கள் மூவருக்கு தநாபல்
வங்கிகள் குறித்தும், நிதி மநருக்கடி மதாடர்பாகவும் விரிவான ஆய்வுகமள தமற்மகாண்டதற்காக அமமரிக்காமவச்
தசர்ந்த நிபுணர்கள் மூவருக்கு நடப்பாண்டுக்கான மபாருளாதாரத்துக்குரிய தநாபல் பரிசு பகிர்ந்தளிக்கப்பட்டுள்ளது.
அமமரிக்க மத்திய வங்கியின் தமலவராக 2006 முதல் 2014 வமர பணியாற்றிய மபன் மபர்னன்தக, நிபுணர்கள்
டக்ளஸ் W மடமண்ட், பிலிப் H டிப்விக் ஆகிதயாருக்கு மபாருளாதாரத்துக்கான தநாபல் பரிசு அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
இதுமதாடர்பான அறிவிப்மப ஸ்டாக்தஹாமில் மவளியிட்ட ததர்வுக்குழு தமலவர் ஜான் தஹஸ்லர் கூறுமகயில்,
“நிதி மநருக்கடியும் மபாருளாதார வீழ்ச்சியும் நாட்டுக்குப் மபரும் இன்னல் விமளவிக்கக்கூடியமவ. அமவ
ஒருமுமற மட்டுமல்லாமல் மீண்டும் மீண்டும் ஏற்படவும் வாய்ப்புள்ளது. எனதவ, அமவ குறித்து மதளிவாகப் புரிந்து
மகாள்ளதவண்டியது கட்டாயமாக உள்ளது. அந்தப் புரிதமல மவளிப்படுத்திய நிபுணர்களுக்தக நடப்பாண்டுக்கான
மபாருளாதாரத்துக்குரிய தநாபல் பரிசு வழங்கப்படவுள்ளது. வங்கிகள் சந்திக்கும் நிதி மநருக்கடிமயக் கண்டு
மகாள்ளாமல் ஏன் இருக்கக்கூடாது என்பதற்கான விமடமய நிபுணர்கள் மூவரும் வழங்கியுள்ளனர்.
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உலக நாடுகள் 2008-ஆம் ஆண்டில் மபாருளாதார மநருக்கடிமயச் சந்தித்ததபாது, அதில் இருந்து மீள்வதற்கு
மூவரின் ஆராய்ச்சிகளும் முக்கியப்பங்கு வகித்தன” என்றார்.
முதன்மம ஆராய்ச்சி: கடந்த 1930-ஆம் ஆண்டில் உலக நாடுகள் சந்தித்த மபாருளாதார மநருக்கடிக்கு வங்கிகளின்
ததால்விதய முக்கிய காரணம் எனத் தனது 1983-ஆம் ஆண்டு ஆய்வறிக்மகயில் மபர்னன்தக மவளிப்படுத்தினார்.
வங்கி அமமப்பு முற்றிலும் ததால்வியமடந்ததத நவீன வரலாற்றின் மிகப்மபரும் மபாருளாதார மநருக்கடிக்குக்
காரணமாக அமமந்தமதன அந்த அறிக்மகயில் அவர் குறிப்பிட்டிருந்தார்.
2008-ஆம் ஆண்டு மபாருளாதார மநருக்கடிமய உலக நாடுகள் சந்தித்ததபாது, அமமரிக்க மத்திய வங்கியின்
தமலவராக மபர்னன்தக மசயல்பட்டார். அப்தபாது, அமமரிக்க நிதித்துமறயுடன் இமணந்து மபாருளாதாரத்மத
மீட்மடடுப்பதற்கான நடவடிக்மககமள அவர் விமரந்து தமற்மகாண்டார். தற்தபாது வாஷிங்டன் புரூகிங்ஸ்
நிறுவனத்தில் அவர் பணியாற்றி வருகிறார்.
நிதிமநருக்கடி: சிகாதகா பல்கமலக்கழகப்தபராசிரியரான மடமண்ட், வாஷிங்டன் பல்கமல தபராசிரியரான டிப்விக்
ஆகிதயார் நிதி மநருக்கடியின் விமளவுகள் குறித்து விரிவான ஆராய்ச்சி தமற்மகாண்டனர். வங்கிக்கடன்களுக்கு
அரசு உத்தரவாதம் அளிப்பதன்மூலமாக நிதி மநருக்கடியின் விமளவுகமளத் தடுக்க முடியும் என அவர்கள் கூறினர்.
வங்கிமய முமறயாக நிர்வகிப்பது மதாடர்பாக கடந்த 1983ஆம் ஆண்டில் அவர்கள் இருவரும் இமணந்து
ஆய்வறிக்மகமய மவளியிட்டனர். 2008ஆம் ஆண்டு மபாருளாதார மநருக்கடியின்தபாது மூவரின் ஆராய்ச்சிகளும்
முதலீட்டாளர்களுக்குப் மபருமளவில் உதவியதாக தநாபல் பரிசு ததர்வுக்குழு மதரிவித்துள்ளது.

ந ப்பு நிகழ்வுகள்
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அண்மைய உலகப் ப ொருளொதொரக் கண்ண
2022–23 கொலகட்டத்திற்கொன GDP கணிப்பு என்ன?
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ொட்ட அறிக்மகயின் டி (2022 அக்ணடொ ர்), இந்தியொவின்

அ. 5.8%
ஆ. 6.0%
இ. 6.8% 
ஈ. 7.0%

✓

ன்னொட்டு பெலொவணி நிதியம் அதன் அண்மைய உலகப் ப ொருளொதொரக் கண்ண ொட்ட அறிக்மகயில், 2022–23
நிதியொண்டில் இந்தியொவின் பைொத்த உள்நொட்டு உற் த்தி (GDP) வளர்ச்சிக்கொன முன்கணிப்ம 6.8 ெதவீதைொகக்
குமைத்துள்ளது. IMF ஆனது உலகளொவிய
வீக்க பநருக்கடிமயக் குறிப்பிட்டு இதில் கொட்டியுள்ளது. IMF
இந்தியொவின் வளர்ச்சிக்கணிப்ம கடந்த ஜூமல ைொதத்தில் 7.4 ெதவீதைொகக் குமைத்திருந்தது; இதிலிருந்து 0.6%
தற்ண ொது குமைக்கப் ட்டுள்ளது.

2. ஐக்கிய நொடுகளின் 2022 – உலக இடஞ்ெொர் ைொநொட்டு (UNWGIC) நிகழ்மவ நடத்தும் நகரம் எது?
அ. பெங்களூரு
ஆ. ஹைதராொத் 
இ. டாக்கா
ஈ. மாலே

✓ இந்தியப் பிரதைர் நணரந்திர ணைொதி மைதரொ ொத்தில் மவத்து ஐக்கிய நொடுகளின் 2022 – உலக இடஞ்ெொர் ைொநொட்டு
(UNWGIC) நிகழ்மவத் பதொடங்கி மவத்தொர். “Geo–Enabling the Global Village: No one should be left behind” என் து
2022 – UNWGICஇன் கருப்ப ொருளொகும். இது ைனிதர்கள் குறித்த தரவு ைற்றும் இடம் ஆகியவற்றிற்கொன ெமூகத்மத
உருவொக்குவதில் தனது கவனத்மதச் பெலுத்துகிைது.

3. நீதியரெர் U U லலித்துக்குப்பிைகு, இந்தியொவின் 50ஆவது தமலமை நீதியரெரொக

தவிணயற்கவுள்ளவர் யொர்?

அ. நீ தியரசா் DY சந்திரசூட் 
ஆ. நீ தியரசா் சஞ்ஹச கிஷன் பகௌே்
இ. நீ தியரசா் S அெ்துே் நசீா்
ஈ. நீ தியரசா் K M ல ாசெ்

✓ நீதியரெர் தனஞ்ெய யஷ்வந்த் ெந்திரசூட் இந்தியொவின் ஐம் தொவது தமலமை நீதியரெரொக தற்ண ொமதய தமலமை
நீதியரெர் U U லலித் முமைப் டி அவமர ரிந்துமரத்தமத அடுத்து தவிணயற்கவுள்ளொர். நமடமுமையின் டி, மூத்த
நீதியரெரொன உச்ெநீதிைன்ை நீதியரெர் இந்தியொவின் தமலமை நீதியரெரொக ணியொற்றுகிைொர்; ணைலும் அவருக்குப்
பின் அப் தவிக்கு வருணவொர் யொபரன அரெொங்கம் ரிந்துமர ணகொருகிைது. நீதியரெர் DY ெந்திரசூட், ஓரினச்ணெர்க்மக
என் து குற்ைமில்மல என்றும் ெ ரிைமலயில் ப ண்கமள அனுைதிக்கலொம் என்றும் தீர்ப்பு வழங்கிய அைர்வுகளின்
ஒரு குதியொக இருந்தொர்.

4. Crypto–Asset Reporting Framework (CARF) என்

மத உருவொக்கிய உலகளொவிய கூட்டமைப்பு எது?

அ. உேக வங்கி
ஆ. உேக பொருளாதார மன்றம்
இ. ென்னாட்டு பசேவாணி நிதியம்
ஈ. OECD 

ந ப்பு நிகழ்வுகள்
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✓ ப ொருளியல் கூட்டுைவு ைற்றும் வளர்ச்சிக்கொன அமைப்பு (OECD) நொடுகளுக்கு இமடணய கிரிப்ணடொ பெொத்துக்கள்
பதொடர் ொன தகவல்கமளத் தொனொக ரிைொற்ைம் பெய்வதற்கொன புதிய உலகளொவிய வரி பவளிப் மடத்தன்மை
கட்டமைப்ம உருவொக்கியுள்ளது. Crypto–Asset Reporting Framework (CARF) எனப்ப யரிடப் ட்ட கட்டமைப் ொனது,
கிரிப்ணடொ பெொத்துகளின் எல்மல தொண்டிய ரிைொற்ைத்மதக் கண்கொணிக்க நொடுகளொல் யன் டுத்தப் டும். இந்த
வொரம் வொஷிங்டன் DCஇல் மவத்து G20 நிதியமைச்ெர்களுக்கு CARF வழங்கப் டும்.

5. அண்மையில் பதொடங்கப்

ட்ட ைகொகல் ணலொக் திட்டம் அமைந்துள்ள ைொநிலம்/யூனியன் பிரணதெம் எது?

அ. மகாராஷ்டிரா
ஆ. மத்திய ெிரலதசம் 
இ. உத்தர ெிரலதசம்
ஈ. கு ராத்

✓ பிரதைர் நணரந்திர ணைொதி, ைத்திய பிரணதெ ைொநிலம் உஜ்ஜயினியில் உள்ள ஸ்ரீ ைைொகல் ணலொக்கில் ைகொகல் ணலொக்
திட்டத்தின் முதற்கட்டத்மத நொட்டுக்கு அர்ப் ணித்தொர். பைொத்த திட்டத்திற்கொன பைொத்த பெலவு சுைொர் `850 ணகொடி
ஆகும். ைகொகல் வழித்தடத்தில் சிவப ருைொனின் ஆனந்த தொண்டவச் பெொரூ ங்கமள (நடன வடிவம்) சித்தரிக்கின்ை
நூற்பைட்டு (108) ஸ்தம் ங்கள் (தூண்கள்) உள்ளன.

6. அண்மைச் பெய்திகளில் இடம்ப

ற்ை ‘நொன்ைணடொல்’ புயல் கீழ்க்கொணும் எந்த நொட்டில் கமரமயக் கடக்கும்?

அ. இந்லதாலனசியா
ஆ. ெ்ொன் 
இ. ெிேிெ்ஹென்ஸ
்
ஈ. இேங்ஹக

✓ ‘நொன்ைணடொல்’ புயலொனது ஜப் ொனில் கமரமயக் கடக்கும் என எதிர் ொர்க்கப் டுகிைது. ஆற்ைல்வொய்ந்த இந்தப் புயல்
குறித்து அந்நொட்டு வொனிமல மையம் எச்ெரிக்மகமய விடுத்துள்ளது. நொன்ைணடொல் சூைொவளிக்கு கமரமயக்
கடக்கும் முன் ைக்கள் அமனவரும் தஞ்ெைமடய ணவற்றிடங்களுக்குச் பெல்லுைொறு ணகட்டுக்பகொள்ளப் ட்டுள்ளனர்.
தற்ண ொமதய அமைப்பு கடந்த 2013ஆம் ஆண்டில் பதொடங்கப் ட்டதிலிருந்து ஒகினொவொ பிரொந்தியத்திற்கு பவளிணய
அறிவிக்கப் ட்ட முதல் சூைொவளி பதொடர் ொன சிைப்பு எச்ெரிக்மக இதுவொகும்.

7. ‘உ

வு ைற்றும் உழவிற்கொன தொவர ைர ணு வளங்களுக்கொன ன்னொட்டு ஒப் ந்தத்தின் (ITPGRFA)’ ஆளும்
குழு அைர்மவ நடத்தும் நொடு எது?
அ. இந்தியா 
ஆ. ஐக்கிய அரெு அமீ ரகம்
இ. ஐக்கிய அபமாிக்க நாடுகள்
ஈ. ஆஸ
் திலரேியா

✓ ‘உ

வு ைற்றும் உழவிற்கொன தொவர ைர ணு வளங்களுக்கொன ன்னொட்டு ஒப் ந்தத்தின் (ITPGRFA)’ ஆளும் குழு
அைர்மவ இந்தியொ நடத்தவுள்ளது. கடந்த 2004ஆம் ஆண்டில் நமடமுமைக்கு வந்த இவ்பவொப் ந்தத்மத 149
நொடுகள் அங்கீகரித்துள்ளன. ITPGRFAஇன் புது தில்லி உச்சிைொநொட்டில் உறுப்புநொடுகள் அமனத்திற்கும் சிைந்த
தரைொன விமதகளுக்கொன அணுகமல வழங்கும், ‘மூலவுயிருருவின் யன்– கிர்வு’ குறித்து ஒருமித்த ஆணைொதிப்பு
ப ை வொய்ப்புள்ளது.
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ர்வு ஒப் ந்தத்தில்

அ. இஸ
் லரே்
ஆ. ஈரான் 
இ. ஐக்கிய அரெு அமீ ரகம்
ஈ. ஈராக்

✓ 2023ஆம் ஆண்டில் ஷொங்கொய் ஒத்துமழப்பு அமைப்பில் (SCO) நிரந்தர உறுப்பினரொவதற்கொன ஒரு முமையொன
புரிந்து ர்வு ஒப் ந்தத்தில் ஈரொன் மகபயழுத்திட்டுள்ளது. SCO உச்சிைொநொட்டில் கலந்துபகொள்வதன்மூலம் இரு து
ஆண்டுகளில் உசுப கிஸ்தொனுக்கு வருமகதரும் முதல் ஈரொனிய அதி ரொக இப்ரொகிம் மரசி ஆனொர். 2005 ஜூனில்
ஈரொன் SCO அமைப்பில் ொர்மவயொளர் அந்தஸ்மதப்ப ற்ைது. 15 ஆண்டு கொத்திருப்புக்குப்பிைகு 2021 பெப்டம் ரில்
அதன் முழுணநர உறுப்பினருக்கொன முன்பைொழிவு அங்கீகரிக்கப் ட்டது.

9. ‘சுற்றுச்சூழல் நிமலத்தன்மை 2020–21’ ஆண்டறிக்மகமய பவளியிட்ட நடுவண் அமைச்ெகம் எது?
அ. சுற்றுச்சூழே், வனம் மற்றும் காேநிஹே மாற்ற அஹமச்சகம்
ஆ. இரயிே்லவ அஹமச்சகம் 
இ. MSME அஹமச்சகம்
ஈ. ெணியாளா் மற்றும் லவஹேவாய்ெ்ெு அஹமச்சகம்

✓ இரயில்ணவ அமைச்ெர் அஷ்வினி மவஷ்

வ், ‘ஸ்வச்ெதொ க்வொரொ – 2022’ஐ பதொடங்கிமவத்து, ‘சுற்றுச்சூழல்
நிமலத்தன்மை 2020–21’ ஆண்டறிக்மகமய பவளியிட்டொர். சுமை ைற்றும் தூய எரிெக்திமய வளர்த்பதடுக்க
இரயில்ணவ அமைச்ெகம் எடுத்துள்ள நடவடிக்மககமள எடுத்துமரக்கும் விரிவொன ஆவ ைொக இந்த அறிக்மக
உள்ளது. இவ்வறிக்மக, நிகர சுழிய ைொசு பவளிணயற்ைத்மத ணநொக்கிய இரயில்ணவ அமைச்ெகத்தின் முமனவுகமள
பவளிப் டுத்துகிைது.

10. UNICEF நல்பலண்

தூதரொக நியமிக்கப் ட்ட கொலநிமல ஆர்வலர் வணனெொ நணகட் சார்ந்த நாடு எது?

அ. அபமாிக்கா
் டா 
ஆ. உகாண
இ. பவனிசுோ
ஈ. ஆெ்கானிஸ
் தான்

✓ 25 வயதொன உகொண்டொ கொலநிமல ஆர்வலர் வணனெொ நணகட் UNICEF நல்பலண்

தூதரொக நியமிக்கப் ட்டொர்.
அவர் ஆப்பிரிக்க கொலநிமல ஆர்வலர்களுக்கு ஆதரவொக எழுச்சி இயக்கம் என்ை தளத்மத உருவொக்கினொர். அவர்
ஆப்பிரிக்க ைமழக்கொடுகமள அழிப் மதத் தடுக்கும் ஒரு முமனவுக்குத் தமலமைதொங்கினொர். தனது பெொந்த
நொடொன உகொண்டொவின் பதொமலதூரப் குதிகளில் சூரியப்பலகங்கமள (solar–panel) நிறுவுவமத ணநொக்கைொகக்
பகொண்ட, ‘வொஷ் சுமை ள்ளிகள் திட்டத்மத’ அவர் பதொடங்கினொர்.

ந ப்பு நிகழ்வுகள்
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செய்தித்தாள் ந ப்பு நிகழ்வுகள்
1. உச்ெநீதிைன்ைத்தின் அடுத்த தமலமை நீதி தி DY ெந்திரசூட்: UU லலித் ரிந்துமர
உச்ெநீதிைன்ைத்தின் அடுத்த தமலமை நீதி தியொக DY ெந்திரசூட்மட நியமிக்குைொறு, உச்ெநீதிைன்ைத்தின்
தற்ண ொமதய தமலமை நீதி தி UU லலித் ரிந்துமர பெய்துள்ளொர். உச்ெநீதிைன்ைத்தின் தமலமை நீதி தியொக
இருக்கும் UU லலித் வரும் நவ.8-ஆம் ணததி ஓய்வுப ைவிருக்கிைொர்.
இந்நிமலயில், ைத்திய ெட்ட அமைச்ெகத்திடமிருந்து வந்த ரிந்துமரமய ஏற்று, உச்ெநீதிைன்ைத்தின் அடுத்த
தமலமை நீதி தியொக ெந்திரசூட்மட நியமிக்கலொம் என்று UU லலித் ரிந்துமர கடிதம் அனுப்பியிருக்கிைொர்.
இமதயடுத்து, உச்ெநீதிைன்ைத்தின் 50ஆவது தமலமை நீதி தியொக DY ெந்திரசூட் தவிணயற் து கிட்டத்தட்ட
உறுதியொகியிருக்கிைது. அவர் உச்ெநீதிைன்ை தமலமை நீதி தியொக 2024 நவ.10-ஆம் ணததி வமர தவியில்
இருப் ொர் என் து குறிப்பிடத்தக்கது.

2. இந்தியொவின் ப ொருளொதொர வளர்ச்சி ைதிப்பீட்மட 6.8%ஆக குமைத்தது IMF
நடப்பு நிதியொண்டுக்கொன இந்தியொவின் ப ொருளொதொர வளர்ச்சி ைதிப்பீட்மட 6.8 ெதவீதைொக ெர்வணதெ பெலொவணி
நிதியம் (IMF) குமைத்துள்ளது. 2022-23ஆம் நிதியொண்டில் இந்தியொவின் பைொத்த உள்நொட்டு உற் த்தி வளர்ச்சி
8.2 ெதவீதைொக இருக்கும் என்று கடந்த ஜனவரியில் IMF கணித்திருந்தது. பின்னர், இது 7.4 ெதவீதைொக கடந்த
ஜூமலயில் குமைக்கப் ட்டது.
நடப்பு நிதியொண்டுக்கொன இந்தியொவின் ப ொருளொதொர வளர்ச்சி ைதிப்பீட்மட ஏற்பகனணவ ல்ணவறு ெர்வணதெ
அமைப்புகள் குமைத்துள்ள நிமலயில், அந்த வரிமெயில் IMF இம ந்துள்ளது. IMF ெொர்பில் உலக ப ொருளொதொர
கண்ண ொட்ட அறிக்மக பவளியிடப் ட்டது. உலக வங்கி ைற்றும் IMF அதிகொரிகளின் வருடொந்திர கூட்டத்துக்குப்பின்
பவளியிடப் ட்ட இந்த அறிக்மகயில், நடப்பு நிதியொண்டுக்கொன இந்தியொவின் ப ொருளொதொர வளர்ச்சி ைதிப்பீடு 6.8
ெதவீதைொக குமைக்கப் ட்டுள்ளது. கடந்த ஜூமல கணிப்புடன் ஒப்பிடுமகயில் இது 0.6 ெதவீதம் குமைவொகும். 202122ஆம் நிதியொண்டில் இந்தியொவின் ப ொருளொதொர வளொா்ச்சி 8.7 ெதவீதைொக இருந்தது.
உலகப் ப ொருளொதொர வளர்ச்சி ைதிப்பீடு குமைப்பு: உலகப் ப ொருளொதொர வளர்ச்சி 2021இல் 6.0 ெதவீதைொக இருந்த
நிமலயில், 2022இல் 3.2 ெதவீதைொகவும் 2023இல் 2.7 ெதவீதைொகவும் குமையும் என்று IMF அறிக்மகயில்
பதரிவிக்கப் ட்டுள்ளது. இக்கணிப்புகள், ப ரும் ப ொருளொதொர நொடுகளின் (அபைரிக்கொ, ஐணரொப்பிய ஒன்றியம், சீனொ)
குறிப்பிடத்தக்க அளவிலொன ைந்தநிமலமய எதிபரொலிப் தொக IMF பதரிவித்துள்ளது.
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1.

“பெண்குழந்தைகள் திறதையானவர்கள் – ைரபுசாரா வாழ்வாைார வழிகளில் பெண்களுக்கான திறன்கள்”
என்ெது கீழ்க்காணும் எந்ை முைன்தைத் திட்டத்தில் சசர்க்கப்ெட்டுள்ளது?
அ. பேட்டி ேச்சாப ா பேட்டி ேதாப ா 
ஆ. இராஷ்டிாிய மகிளா பகாஷ்
இ. போஷான் அேியான்
ஈ. ேிரதமா் மாத்ரு

ந்தனா பயாஜனா

✓ நடுவணரசானது, ‘பெண் குழந்தைதயக் காப்சொம், பெண் குழந்தைகளுக்குக் கற்பிப்சொம்’ என்ற அைன் முைன்தை
திட்டத்தில், “பெண்குழந்தைகள் திறதையானவர்கள்–ைரபுசாரா வாழ்வாைார வழிகளில் பெண்டிர்க்கான திறன்கள்”
என்ெதை சசர்ப்ெைாக அறிவித்ைது. பெண்கள் ைற்றும் குழந்தைகள் சைம்ொட்டுத்துதற அதைச்சர் ஸ்மிருதி இரானி,
பெண்களுக்கு அதிகாரைளிக்கும் வதகயில் ைரைான கல்விதய வழங்குவைற்கு ெல்சவறு துதறகளுக்கு இதடசய
சைதவப்ெடும் ஒருங்கிதணப்பின் முக்கியத்துவத்தை வலியுறுத்தினார்.

2. ‘ஒசர நாடு, ஒசர கட்டதைப்பு, ஒசர அதிர்பவண் ைற்றும் ஒரே சைசிய சுதை அனுப்பும் தையத்துடன்’ பைாடர்புதடய
நடுவண் அதைச்சகம் எது?
அ. தக ல் ததாடா்ேு அமமச்சகம்
ஆ. மின்னணு மற்றும் தக ல் ததாழில்நுட்ே அமமச்சகம்
இ. எாிசக்தி அமமச்சகம் 
ஈ. அறி ியல் மற்றும் ததாழில்நுட்ே அமமச்சகம்

✓ புதைெடிவ எரிபொருள் அல்லாை எரிசக்தி ஆைாரங்கதள சைசிய மின்சார கட்டதைப்புடன் ஒருங்கிதணக்க, நடப்பு
ஆண்டில் 66.5 கிகாவாட் திறன்பகாண்ட புதுப்பிக்கத்ைக்க எரிசக்தி ைண்டலங்களுக்கான ெரிைாற்ற அதைப்புகதள
அதைக்கும் பசயல்முதறதய நடுவண் எரிசக்தி அதைச்சகம் பைாடங்கியுள்ளது. இது ைதலமுதறயின் ைாறுொட்தட
நிவர்த்தி பசய்ய 13 RE சைலாண்தை தையங்கதளயும் (REMC) நிறுவும். 2026–27க்குள் கூடுைலாக 52 GW திறன்
பகாண்ட புதுப்பிக்கத்ைக்க எரிசக்தி ைண்டலங்கதள ஒருங்கிதணப்ெைற்காக ஒரு பசலுத்துதக அதைப்பும் நிறுவ
திட்டமிடப்ெட்டுள்ளது. ‘ஒசர நாடு, ஒசர கட்டதைப்பு, ஒசர அதிர்பவண் ைற்றும் ஒசர சைசிய சுதை அனுப்பும் தையம்’
(NLDC) உருவாக்குவைற்கான நடவடிக்தககள் குறித்து எரிசக்தித் துதற அதைச்சர் விளக்கினார்.

3. சமீெ

பசய்திகளில் இடம்பெற்ற, ‘PM–DevINE’ திட்டம் என்ெது கீழ்க்காணும் எந்ைப் பிராந்தியத்தின் வளர்ச்சிதய
சநாக்கைாகக் பகாண்டைாகும்?
அ. கடபலாரே் ேகுதிகள்
ஆ. மமலயகங்கள்
இ.

டகிழக்குே்ேகுதி 

ஈ. எல்மலே்ேுறே் ேகுதிகள்

✓ 2022–23 முைல் 2025–26 வதரயிலான ெதிதனந்ைாவது நிதி ஆதணயத்தின் எஞ்சிய நான்கு ஆண்டுகளுக்கு
“பிரைைரின் வடகிழக்குப் பிராந்தியத்திற்கான வளர்ச்சி முதனவு” என்ற புதிய திட்டத்திற்கு பிரைைர் நசரந்திர சைாதி
ைதலதையிலான நடுவணதைச்சரதவக் கூட்டம் ஒப்புைலளித்துள்ளது. 100 சைவீைம் நடுவணரசின் நிதியிலான
இப்புதிய திட்டத்தை வடகிழக்குப் பிராந்திய சைம்ொட்டு அதைச்சகம் அைலாக்கும். இந்ை நான்காண்டு காலத்திற்கான
திட்ட ஒதுக்கீடு `6600 சகாடியாக இருக்கும்.
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4. சமீெத்திய ைரவுகளின்ெடி, இந்தியாவில் ெதிவுபசய்யப்ெட்ட CPI அடிப்ெதடயிலான சில்லதற ெணவீக்கம் என்ன?
அ. 6.25%
ஆ. 7.2%
இ. 7.41% 
ஈ. 7.91%

✓ சைசிய புள்ளியியல் அலுவலகம் (NSO) பவளியிட்ட அதிகாரப்பூர்வ ைகவலில், நுகர்சவார் விதலக்குறியீட்டின் (CPI)
அடிப்ெதடயிலான சில்லதற ெணவீக்கம் பசப்டம்ெர் ைாைத்தில் 7.41 சைவீைைாக இருந்ைது. ஆகஸ்ட் ைாைத்தில் இது 7
சைவீைைாக இருந்ைது. விதலயுயர்ந்ை உணவுப் பொருட்களால் சில்லதற ெணவீக்கம் ஐந்து ைாைங்களில் இல்லாை
அளவுக்கு பசப்டம்ெர் ைாைத்தில் 7.41 சைவீைைாக உயர்ந்துள்ளது. பைாடர்ந்து ஒன்ெைாவது ைாைைாக சில்லதற ெண
வீக்கம் இந்திய ரிசர்வ் வங்கி நிர்ணயித்திருந்ை 6 சைவீைத்தை விட அதிகைாக உள்ளது.

5. ‘உலகளாவிய கிரிப்சடா ஏற்றுக்பகாளல் குறியீடு – 2022’இல் இந்தியா அதடந்துள்ள ைரநிதல என்ன?
அ. இரண
் டா து
ஆ. நான்கா து 
இ. ஆறா து
ஈ. எட்டா து

✓ சைனாலிஸிஸின் 2022 – உலகளாவிய கிரிப்சடா ஏற்றுக்பகாளல் அறிக்தகயின்ெடி, ‘உலகளாவிய கிரிப்சடா
ஏற்றுக்பகாளல் குறியீடு – 2022’இல் இந்தியா நான்காவது இடத்தில் உள்ளது. பைாடர்ந்து இரண்டாவது ஆண்டாக,
கிரிப்சடாகரன்சி ஏற்றுக்பகாளலில் வியட்நாம் முைலிடத்தில் உள்ளது. 0.663 குறியீட்டு ைதிப்பெண்ணுடன் இந்தியா
4ஆவது இடத்தில் உள்ளது. அதனத்து கிரிப்சடா கரன்சி வர்த்ைகத்திற்கும் ைதடவிதிக்கப்ெட்டிருந்ைாலும், ஐக்கிய
அபைரிக்க நாடுகள் (USA) ஐந்ைாவது இடத்திற்கு முன்சனறியுள்ளது.

6. ‘2022– இந்திய ொகுொடு’ என்ற தசைப்பிைான அறிக்தகதய பவளியிட்டுள்ள நிறுவனம் எது?
அ. UNICEF
ஆ. WEF
இ. NITI ஆபயாக்
ஈ. ஆக்ஸ
் ோம் இன்டா்பநஷனல் 

✓ ஆக்ஸ்ொம் இந்தியா, ‘2022 – இந்திய ொகுொடு அறிக்தக’ என்ற ைதலப்பிலான அறிக்தகதய பவளியிட்டுள்ளது.
இந்ை அறிக்தகயின்ெடி, இந்தியாவில் ஆண்களுக்கும் பெண்களுக்கும் இதடயிலான 98 சைவீை சவதலவாய்ப்பு
இதடபவளிக்கு ொலின ொகுொடுைான் காரணைாக உள்ளது. பைாழிலாளர் சந்தையில் கிராைப்புறங்களில் பெண்கள்
எதிர்பகாள்ளும் 100% சவதலவாய்ப்பு சைத்துவமின்தைதயயும் நகர்ப்புறங்களில் 98 சைவீைத்தையும் இப்ொகுொடு
ஏற்ெடுத்துகிறது என்ெதையும் இது காட்டுகிறது. சுயபைாழில் பசய்யும் ஆண்கள் பெண்கதளவிட 2.5 ைடங்கு
அதிகைாக ஈட்டுகிறார்கள்; இதில் 83 சைவீைம் ொலின அடிப்ெதடயிலான ொகுொடு காரணைாக அதைகிறது.

7. அண்தைச் பசய்திகளில் இடம்பெற்ற, ‘SOVA தவரஸ்’ என்றால் என்ன?
அ. COVID–19 திாிேு
ஆ. இன்ேுளூயன்ஸா ம ரஸ
் திாிேு
இ. தீ ம்தோருள் 
ஈ. கிாிே்படாகரன்ஸி

ந ப்பு நிகழ்வுகள்
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✓ SOVA தவரஸ் என்ெது புதிய அதலசெசி வங்கிச்சசதவ ஊடாக வரும் டிசராஜன் தவரஸாகும்; இது ஆண்ட்ராய்டு
அதலசெசி வழியாகப் ெரவுகிறது. இந்தியாவில் ஜூதல ைாைம் முைன்முைலில் இவ்தவரஸ் கண்டறியப்ெட்ட பின்னர்
அது அைன் ஐந்ைாவது ெதிப்பிற்கு சைம்ெடுத்ைப்ெட்டுள்ளைாக இந்தியாவின் நடுவண் இதணய ொதுகாப்பு நிறுவனம்
ஓர் ஆசலாசதனதய பவளியிட்டது. 2022 ஜூதலயில், இந்தியா உட்ெட ெல நாடுகதள அவ்தவரஸ் அைன் இலக்கு
ெட்டியலில் சசர்த்ைது. கீ லாக்கிங், குக்கீகதளத் திருடுைல் ைற்றும் ெல பசயலிகளில் ைவறான சைலடுக்குகதளச்
சசர்ப்ெைன்மூலம் ெயனர் பெயர்கள் ைற்றும் கடவுச்பசாற்கதள சசகரம் பசய்யும் திறதன இது பகாண்டுள்ளது.

8. ஐக்கிய நாடுகளின் ென்னாட்டு சை ஊதிய நாள் கதடப்பிடிக்கப்ெடுகிற சைதி எது?
அ. தசே்டம்ோ்.12
ஆ. தசே்டம்ோ்.14
இ. தசே்டம்ோ்.18 
ஈ. தசே்டம்ோ்.20

✓ ொலின ஊதிய இதடபவளிதய முன்னிதலப்ெடுத்தி ஆண்டுசைாறும் உலக சை ஊதிய நாள் அனுசரிக்கப்ெடுகிறது.
இது ஐக்கிய நாடுகள் அதவயால் அங்கீகரிக்கப்ெட்ட நிகழ்வாகும்; இது பசப்டம்ெர்.18 அன்று வருகிறது. ென்னாட்டு
சை ஊதிய நாள் முைன்முைலில் 1996இல் செ ஈக்விட்டிக்கான சைசியக் குழுவால் அனுசரிக்கப்ெட்டது. உலபகங்கிலும்
பெண்கள் எதிர்பகாள்ளும் ொலின ொகுொட்தட முடிவுக்குக்பகாண்டுவருவசை இைன் முைன்தை சநாக்கைாகும்.

9. அண்சைச்

பசய்திகளில் இடம்பெற்ற இராம்குைார் இராைநாைன் & பிரஜ்சனஷ் குசணஸ்வரன் ஆகிசயாருடன்
பைாடர்புதடய விதளயாட்டு எது?
அ. தடன்னிஸ
் 
ஆ. பூே்ேந்து
இ. ஸ
் கு ாஷ்
ஈ. சதுரங்கம்

✓ சடவிஸ் சகாப்தெ உலக குரூப்–1 தடயில், நார்சவயின் லில்லிஹாைரில் நடந்ை ஆட்டத்தில் இந்தியா 0–3 என்ற
சகால் கணக்கில் நார்சவயிடம் சைால்வியதடந்ைது. இந்திய படன்னிஸ் வீரர் இராம்குைார் இராைநாைன் அவதரவிட
குதறவான ைரவரிதசயிலிருந்ை துராசசாவிச்சிடம் வீழ்ந்ைார். ைற்பறாரு ஒற்தறயர் பிரிவில், உலகின் நம்ெர் 2ஆவது
இடத்தில் உள்ள காஸ்ெர் ரூடிடம் பிரஜ்சனஷ் குசணஸ்வரன் வீழ்ந்ைார். இரட்தடயர் ஆட்டத்தில், உலகின் நம்ெர்
2ஆவது இடத்தில் உள்ள காஸ்ெர் ரூட் ைற்றும் விக்டர் துராசசாவிக் அடங்கிய நார்சவ சஜாடி, இந்திய சஜாடியான
யூகி ொம்ப்ரி–சாசகத் தைசனனிதய சைாற்கடித்ைது.

10. அண்சைச் பசய்திகளில் இடம்பெற்ற, ‘The Fabelmans’ என்ற திதரப்ெடத்தின் இயக்குநர் யார்?
அ. ஸ
் டீ ன் ஸ
் ேீல்தோ்க் 
ஆ. ஜாா்ஜ் லூகாஸ
்
இ. மாா்ட்டின் ஸ
் பகாா்தசஸி
ஈ. குத ன்டின் டரான்டிபனா

✓ ஸ்டீவன் ஸ்பீல்பெர்க்கின், ‘தி ஃசெெல்சைன்ஸ்’ என்ற திதரப்ெடம் படாராண்சடா ென்னாட்டு திதரப்ெட விழாவில்
(TIFF) 2022ஆம் ஆண்டுக்கான ைதிப்புமிக்க, ‘ைக்கள் சைர்வு’ விருதை பவன்றது. இது மிகவும் பிரெலைான ைற்றும்
ஓரளவு சுயசரிதை சார்ந்ை திதரப்ெடைாகும். TIFF பீப்பிள்ஸ் சாய்ஸ் ஆவணப்ெட விருதை ஹூெர்ட் சடவிஸ் இயக்கிய
‘பிளாக் ஐஸ்’ பவன்றது. TIFF பீப்பிள்ஸ் சாய்ஸ் மிட்தநட் சைட்னஸ் விருதை எரிக் அப்ெல் இயக்கிய ‘வியர்ட்: தி அல்
யான்சகாவிக் ஸ்சடாரி’ பவன்றது.
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செய்தித்தாள் ந ப்பு நிகழ்வுகள்
1. திண்டுக்கல், கரூரில் இந்தியாவின் முைல் சைவாங்கு சரணாலயம்: ைமிழ்நாடு அரசு அறிவிப்பு
இந்தியாவின் முைல் சைவாங்கு சரணாலயங்கள் திண்டுக்கல், கரூர் ைாவட்டங்களில் 11,806 பஹக்சடர் ெரப்பில்
அதைக்கப்ெடுகிறது எனத் ைமிழ்நாடு அரசு அறிவித்துள்ளது.
இைற்கான அறிவிக்தகதய ைமிழ்நாடு அரசு பவளியிட்டது. அதில் கூறப்ெட்டுள்ளைாவது: சைவாங்கு, இரவுசநர
ொலூட்டி வதகதயச் சசர்ந்ைது. அளவில் சிறியைாக இருக்கும் அதவ, ைரவதக இனத்தைச் சசர்ந்ைது. இந்ை இனம்
ெயிர்களுக்குச் சசைம் உண்டாக்கும் பூச்சிகதள சவட்தடயாடி விவசாயிகளுக்கு நன்தைெயக்கிறது. இைனால்,
சுற்றுச்சூழல் ைற்றும் நிலப்ெரப்பு சுற்றுச்சூழல் அதைப்பில் சைவாங்குகள் முக்கியப்ெங்தக வகிக்கின்றன.
இயற்தக ொதுகாப்புக்கான சர்வசைச தையைானது சைவாங்தக அழிந்துவரும் இனங்களின் ெட்டியலில் இதணத்
-துள்ளது. இந்ை உயிரினங்களின் வாழ்விடத்தை சைம்ெடுத்துைல், ொதுகாத்ைல் ைற்றும் அதவகளுக்கு ஏற்ெடும்
அச்சுறுத்ைதல ைணித்ைல் ஆகியவற்றின்மூலம் சைவாங்கு இனத்தின் எண்ணிக்தகதய பெருக்கவியலும்.
கரூர்-திண்டுக்கல்: அழிந்துவரும் சைவாங்குகள் இனத்தைப் ொதுகாக்கும் வதகயில், கரூர், திண்டுக்கல் ைாவட்டங்
-களில் 11,806 பஹக்சடர் ெரப்பிலான வனப்ெகுதிகள் அவற்றின் முக்கிய வாழ்விடங்களாக அதடயாளம் காணப்ெட்
-டுள்ளன. இந்ை இனத்தை உடனடியாகப் ொதுகாக்க சவண்டியைன் அவசியத்தை உணர்ந்ை ைமிழ்நாடு அரசு,
இந்தியாவின் முைல் சைவாங்குகளுக்கான வனவுயிரி சரணாலயம் கரூர், திண்டுக்கல் ைாவட்டங்களில் அதைக்கப்ெ
-டும் என்று சட்டப்செரதவயில் அறிவித்ைது. இந்ை அறிவிப்தெச் பசயல்ெடுத்தும் வதகயில், கரூர், திண்டுக்கல்
ைாவட்டங்களில் உள்ள 11 ஆயிரத்து 806.56 பஹக்சடர் ெரப்பிலான நிலத்தைக் கடவூர் சைவாங்கு சரணாலயைாக
அறிவித்து அறிவிக்தக பசய்துள்ளது.
புதிய வாழ்விடங்கள்: சைவாங்தகப்சொன்று, சவறு ெல அழிந்துவரும் உயிரினங்கதளக் காக்கவும் ைமிழ்நாடு அரசு
நடவடிக்தக எடுத்துள்ளது. அைன்ெடி, கடற்ெசு ொதுகாப்ெகம், கழுசவலி ெறதவகள் சரணாலயம், அகத்தியர் ைதல
யாதனகள் ொதுகாப்ெகம், திருப்பூர் நஞ்சராயன் குளம் ெறதவகள் சரணாலயம், 13 ஈரநிலப்ெகுதிகதள இராம்சர்
சாசனப்ெகுதிகளில் இடம்பெறச்பசய்ைது சொன்ற நடவடிக்தககதள எடுத்துள்ளைாக சுற்றுச்சூழல், காலநிதல
ைாற்றம் ைற்றும் வனத்துதற பைரிவித்துள்ளது.

2. 4ஆவது, ‘வந்சை ொரத்’ இரயிதலத் பைாடங்கிதவத்ைார் பிரைைர் சைாதி.
ஹிைாசல பிரசைசத்தில், ‘வந்சை ொரத்’ விதரவு இரயிலின் நான்காவது ரயில் சசதவதய பிரைைர் நசரந்திர சைாதி
பைாடக்கிதவத்ைார். நாட்டின் அதிசவக ரயிலான வந்சை ொரத் விதரவு ரயில் சுைார் 160 கிமீ சவகத்தில் ெயணிக்க
கூடியது. இந்ை இரயில் சசதவ கடந்ை 2019ஆம் ஆண்டு அறிமுகப்ெடுத்ைப்ெட்டது. வந்சை ொரத் விதரவு ரயிலின்
3ஆவது ரயில் சசதவதய குஜராத்தின் காந்தி நகருக்கும் ைகாராஷ்டிரத்தின் மும்தெக்கும் இதடசய கடந்ை ைாைம்
பிரைைர் சைாதி பைாடக்கி தவத்ைார்.
இந்நிதலயில், 4ஆவது இரயில் சசதவதய ஹிைாசல பிரசைச ைாநிலம் உனா இரயில் நிதலயத்திலிருந்து தில்லி
பசல்லும் வந்சை ொரத் எக்ஸ்பிரஸ் ரயிதல பிரைைர் நசரந்திர சைாதி பகாடியதசத்து பைாடக்கிதவத்ைார்.

3. ‘குட்டி காவலர்’ ைாணவர்களுக்கான சாதலப்ொதுகாப்பு விழிப்புணர்வு திட்டம்: முைல்வர் பைாடக்கி தவத்ைார்
‘குட்டி காவலர்’ என்ற ைாணவர்களுக்கான சாதலப்ொதுகாப்பு விழிப்புணர்வு திட்டத்தை முைல்வர் முக ஸ்டாலின்
பைாடக்கி தவத்ைார். இளம் ெள்ளிச்சிறார்களுக்கு சாதலப்ொதுகாப்பு விழிப்புணர்வுெற்றி நன்கு வடிவதைக்கப்ெட்ட
ொடத்திட்டத்தின்மூலம் சாதலப்ொதுகாப்பு குறித்து கற்பித்து அவர்கதள சாதலப்ொதுகாப்பின் தூதுவர்களாக
ைாற்றுவசை, ‘குட்டி காவலர்’ திட்டத்தின் சநாக்கைாகும்.
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4. குதவத்துக்கான புதிய இந்திய தூைர் நியைனம்
வதளகுடா நாடுகளில் ஒன்றான குதவத் நாட்டுக்கான புதிய இந்திய தூைராக பவளியுறவுப்ெணி மூத்ை அதிகாரி
ஆைர்ஷ் ஸ்தவகா நியமிக்கப்ெட்டார். கடந்ை 2002ஆம் ஆண்டு பிரிவு இந்திய பவளியுறவுப்ெணி அதிகாரியான
ஆைர்ஷ் ஸ்தவகா, தில்லியிலுள்ள பவளியுறவுத்துதற அதைச்சக ைதலதையகத்தில் இதணச்பசயலராக ைற்சொது
ெணியாற்றி வருகிறார். அவர் விதரவில் ைனது புதிய பொறுப்தெ ஏற்ொர் என்று அந்ை அதைச்சகம் பவளியிட்ட
அறிக்தகயில் பைரிவிக்கப்ெட்டுள்ளது. குதவத்துக்கான ைற்சொதைய இந்திய தூைராக சிபி ஜார்ஜ் உள்ளார்.
வதளகுடா நாடுகளில் இந்தியாவின் முக்கிய கூட்டுறவு நாடாக குதவத் கருைப்ெடுகிறது. இருநாடுகளுக்கு
இதடயிலான நல்லுறவு கடந்ை சில ஆண்டுகளாக சைம்ெட்டு வருகிறது. இசைசொல், கினியா குடியரசுக்கான அடுத்ை
இந்திய தூைராக ஔைார் சிங் நியமிக்கப்ெட்டுள்ளார். இவர் ைற்சொது பவளியுறவு அதைச்சகத்தில் இயக்குநராகப்
ெணியாற்றி வருகிறார்.

5. சர்வீசஸ் சாம்பியன்; ைமிழ்நாடு 5ஆம் இடம்
குஜராத்தில் நதடபெற்று வந்ை 36ஆவது சைசிய விதளயாட்டுப்சொட்டிகள் நிதறவதடந்ைன. இந்ைப் சொட்டியில்
பைாடர்ந்து 4ஆவது முதறயாக சர்வீசஸ் அணி ஒட்டுபைாத்ை சாம்பியன் ெட்டம் பவன்றது. ைமிழ்நாடு 5ஆம் இடம்
பிடித்ைது. சொட்டியின் ெைக்கப்ெட்டியலில் முைலிடம் பிடித்ை சர்வீசஸ் அணிக்கு ஒட்டுபைாத்ை சாம்பியன் சகாப்தெ
வழங்கப்ெட்டது. ைகாராஷ்டிரம், ஹரியானா முதறசய அடுத்ை இரு இடங்கதளப் பிடித்ைன. சொட்டி முழுவதுைாக
சிறப்ொகச் பசயல்ெட்ட அணியாக ைகாராஷ்டிரம் சைர்வானது.
பவள்ளியுடன் நிதறவுபசய்ை ைமிழ்நாடு: கதடசி நாளான புைன்கிழதை, வாலிொல் ஆடவர் பிரிவு இறுதிச்சுற்றில்
ைமிழ்நாடு 0-3 என்ற கணக்கில் சகரளத்திடம் பவற்றிதய இழந்து பவள்ளிப்ெைக்கம் பெற்றது. சொட்டியில் ைமிழகம்
பைாத்ைைாக 20 விதளயாட்டுகளில் 74 ெைக்கங்கள் பவன்றுள்ளது. இதில் அதிகெட்சைாக ைடகளத்தில் 7 ைங்கம், 6
பவள்ளி, 5 பவண்கலம் என 18 ெைக்கங்கள் கிதடத்துள்ளது.
சிறந்ை வீரர், வீராங்கதன...
சகரளத்தைச் சசர்ந்ை நீச்சல் வீரர் சஜன் பிரகாஷ், இப்சொட்டியில் 5 ைங்கம், 2 பவள்ளி, 1 பவண்கலம் என
பைாத்ைைாக 8 ெைக்கங்கள் பவன்று சிறந்ை வீரராகத் சைர்வானார். கர்நாடக நீச்சல் வீராங்கதன ஹாஷிகா
இராைச்சந்திரா 6 ைங்கம், 1 பவண்கலத்துடன் சொட்டியிசலசய சிறந்ை வீராங்கதனயாகத் சைர்வு பசய்யப்ெட்டார்.
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1. LEADS

(Logistics Ease Across Different States) – 2022 என்ற அறிக்கையில் சரக்குப் ப ோக்குவரத்து ரீதியில்
முதலிடம் பிடித்த மோநிலம் எது?
அ. தமிழ்நாடு
ஆ. ஆந்திர பிரததசம் 
இ. மகாராஷ்டிரா
ஈ. குஜராத்

✓ நடுவண் வணிைம் & ததோழிற்துகை அகமச்சைம் LEADS ( ல்பவறு மோநிலங்ைளிகடபே சரக்குப் ப ோக்குவரத்கத
எளிதோக்குதல்) – 2022 என்ை அறிக்கைகே தவளியிட்டது. 2022 – சரக்குப் ப ோக்குவரத்திற்ைோன குறியீட்டில்
சோதகனேோளர்ைளோை வகைப் டுத்தப் ட்ட 15 மோநிலங்ைள் மற்றும் யூனிேன் பிரபதசங்ைளில் ஆந்திர பிரபதசம்,
அஸ்ஸோம் மற்றும் குஜரோத் ஆகிேகவ அடங்கும். இந்தக் குறியீடு ஏற்றுமதி மற்றும் த ோருளோதோர வளர்ச்சிகே
பமம் டுத்துவதற்குத் பதகவேோன சரக்குப் ப ோக்குவரத்துச் பசகவைளின் தசேல்திைகனக் குறிக்கிைது.

2. ‘2022 – Living Planet’ என்ை தகலப்பிலோன ஓர் அறிக்கைகே தவளியிட்ட நிறுவனம் எது?
அ. இயற்ககக்கான உலகளாவிய நிதியம் 
ஆ. UNEP
இ. UNESCO
ஈ. FAO

✓ இேற்கைக்ைோன உலைளோவிே நிதிேத்தின் (WWF) அண்கமே ‘Living Planet’ என்ற அறிக்கையின் டி, ைடந்த 50
ஆண்டுைளில் உலைம் முழுவதும் ோலூட்டிைள், ைகவைள், அருவிைள், ஊர்வனங்ைள் மற்றும் மீன்ைளின் வன
உயிரிைளின் எண்ணிக்கையில் 69% சரிவு ஏற் ட்டுள்ளது. அதிை ட்ச சரிவு (94%) இலத்தீன் அதமரிக்ைோ மற்றும்
ைரீபிேன் குதியில் ைோணப் டுகிைது. ல்லுயிர் இழப்பு மற்றும் ைோலநிகல தநருக்ைடி ஆகிேகவ ஒன்பைோதடோன்று
பின்னிப்பிகணந்துள்ளன என் கதயும் இந்த அறிக்கை வலியுறுத்துகிைது. ஆப்பிரிக்ைோ 1970–2018 வகர அதன்
வனவுயிரி எண்ணிக்கையில் 66% வீழ்ச்சிகேயும் ஆசிேோ சிபிக் 55 சதவீத வீழ்ச்சிகேயும் திவுதசய்துள்ளது.

3. நூற்றுக்ைணக்ைோன வலவம் திமிங்ைலங்ைள் இைந்து ைகர ஒதுங்கிே பிட் தீவு அகமந்துள்ள நோடு எது?
அ. அமமாிக்கா
ஆ. நியூசிலாந்து 
இ. ஜப்பான்
ஈ. இந்ததாதனசியா

✓ நியூசிலோந்தின் சிபிக் த ருங்ைடலில் உள்ள பிட் தீவில் 240 வலவம் திமிங்ைலங்ைள் இைந்து ைகரதேோதுங்கின.
மனித நடமோட்டம் தவகு குகைவோை உள்ள பிட் தீவு மற்றும் சோதம் தீவுைள் தீவுக்கூட்டத்தில் இந்தத் திமிங்ைலங்ைளின்
இைந்த உடல் ைண்டுபிடிக்ைப் ட்டது. ஏற்தைனபவ, அந்நோட்டின் ைடற்ைகரயில் நிைழ்ந்த சில மர்மமோன நிைழ்வுைகளத்
ததோடர்ந்து 215 திமிங்ைலங்ைள் இைந்தன.

4. அழிந்துவரும்

உயிரினமோன பதவோங்கிற்கு (Slender Loris) இந்திேோவிபலபே முதன்முகைேோை சரணோலேம்
அகமக்ைவுள்ள மோநிலம்/யூனிேன் பிரபதசம் எது?
அ. தமிழ்நாடு 

ஆ. அஸ
் ஸாம்

இ. தகாவா

ஈ. கா்நாடகா
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✓ அழிந்துவரும் உயிரினமோன பதவோங்கிற்கு (Slender Loris) இந்திேோவிபலபே முதன்முகைேோை தமிழ்நோட்டில்
சரணோலேம் அகமக்ைப் டவுள்ளது. ைரூர் மற்றும் திண்டுக்ைல் மோவட்ட வனப் குதிைளில் 11,806 தெக்படர் ரப்க
இகணத்து ைடவூரில் பதவோங்கு சரணோலேம் உருவோக்ைப் டும். ன்னோட்டு இேற்கைப் ோதுைோப்பு சங்ைத்தின் டி,
பதவோங்கு அழிந்துவரும் உயிரினமோை ட்டிேலிடப் ட்டுள்ளது. இரவுபநரத்தில் உணகவத்பதடும் ோலூட்டிேோன
இது தனது வோழ்நோளின் த ரும் குதிகே மரங்ைளில் தசலவிடுகிைது. பவளோண் யிர்ைளுக்கு தீங்குவிகளவிக்கும்
பூச்சிைகள பவட்கடேோடி இேற்கை பவட்கடேோடிேோைத் திைழ்வதன்மூலம் அகவ உழவர்ைளுக்கு உதவுகின்ைன.

5. CSIR–NITI ஆபேோக் அறிக்கையின்

டி, ஈே நச்சுத்தன்கமேோல் அதீத சுைோதோர மற்றும் த ோருளோதோரச் சுகமகேத்

தோங்குகிை நோடு எது?
அ. ஆப்கானிஸ
் தான்
ஆ. தநபாளம்
இ. இந்தியா 
ஈ. இலங்கக

✓ NITI ஆபேோக் மற்றும் அறிவிேல் மற்றும் ததோழிற்துகை ஆரோய்ச்சிக் கழகம் (CSIR) ஆகியவவ இகணந்து தேோரித்த
ஓரறிக்கையின் டி, ஈே நச்சுத்தன்கமேோல் உலகிபலபே அதிை சுைோதோர மற்றும் த ோருளோதோரச் சுகமகே இந்திேோ
தோங்கி வருகிைது. பீைோர், உத்தர பிரபதசம், மத்திே பிரபதசம், ஜோர்ைண்ட், சத்தீஸ்ைர் மற்றும் ஆந்திர பிரபதசம் ஆகிே
மோநிலங்ைள் அதீத சரோசரி குருதி ஈே அளகவக் (Blood Lead Levels) தைோண்டுள்ளன.

✓ UNICEF மற்றும் இலோ பநோக்ைற்ை நிறுவனமோன பியூர் எர்த்தின் ைடந்த 2020ஆம் ஆண்கடே அறிக்கையின் டி,
உலைளவில் ஈே நச்சுத்தன்கமேோல் ோதிக்ைப் ட்ட எண்ணூறு மில்லிேன் குழந்கதைளுள் இந்திேோவில் த ரும்
எண்ணிக்கையிலோன குழந்கதைள் உள்ளனர். இதன் த ோருள் இந்திேோவின் குழந்கதைளில் ோதிப ர் ஈே நச்சுத்
தன்கமேோல் ோதிக்ைப் ட்டுள்ளனர் என் து புலனோகிைது.

6. 2022ஆம் ஆண்டில் துரந்த் பைோப்க

கே தவன்ை ைோல் ந்தணி எது?

அ. மும்கப சிட்டி FC
ஆ. மபங்களூரு FC 
இ. மசன்கனயின் FC
ஈ. தகரளா பிளாஸ
் டா்ஸ
்

✓ த ங்ைளூரு FC–உம் அதன் அணித்தகலவர் சுனில் பசத்ரியும் இறுதிப்ப ோட்டியில் மும்க சிட்டி FC அணிகே
வீழ்த்தி தங்ைள் முதல் துரந்த் பைோப்க க்கோன ைோல் ந்து ப ோட்டி ட்டத்கத தவன்ைனர். இதன்மூலம் 38 வேதோன
சுனில் பசத்ரி தனது முதல் துரந்த் பைோப்க கே தவன்ைோர். த ங்ைளூரு FC அணி கடந்த 2013ஆம் ஆண்டு முதல்
துரந்த் பைோப்க தவற்றிகேப் திவு தசய்து வருகிைது.

7. அண்வையில் எந்த நோட்டின் அதி

ரோை, பஜோபனோ பலோதரன்பசோ என் வர் தவிபேற்ைோர்?

அ. துருக்கி
ஆ. ஹங்தகாி
இ. அங்தகாலா 
ஈ. மாலத்தீ வுகள்

✓ மத்திே ஆப்பிரிக்ை நோட்டின் தகலநைரமோன லுவோண்டோவில் அங்பைோலோ நோட்டு அதி ரோை பஜோபனோ பலோதரன்பசோ
என் ோர் இரண்டோம் முகைேோை தவிபேற்ைோர். நடந்து முடிந்த பதர்தல் முடிவுைள் எதிர்க்ைட்சிைளோல் ைடுகமேோை
சர்ச்கசக்குள்ளோனது. 1975ஆம் ஆண்டில் ப ோர்ச்சுைலில் இருந்து விடுதகல அகடந்ததிலிருந்து ஆட்சியிலிருந்து
வரும் அங்பைோலோ விடுதகலக்ைோன மக்ைள் இேக்ைம் தற்ப ோகதே பதர்தலிலும் தவற்றி த ற்ைது.

ந ப்பு நிகழ்வுகள்
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ட்ட ைடற் கடக்ைப் ல் எது?

அ. INS அம்ாித்
ஆ. INS அகஜ 
இ. INS அக்ஷய்
ஈ. INS அகபயா

✓ இந்திேக் ைடற் கடக் ைப் ல் அகஜ (P34) நோட்டிற்கு 32 ஆண்டுைோல சிைப் ோன பசகவயோற்றிய பிைகு சமீ த்தில்
ணிநீக்ைம் தசய்ேப் ட்டது. அதன் ணி நீக்ை விழோ மும்க யில் உள்ள ைடற் கடக் ைப் ல் தளத்தில் நகடத ற்ைது.
INS அகஜ என் து பமற்குக் ைடற் கடக் ைட்டகளயின் அக வகை நீர்மூழ்கி எதிர்ப்புப் ப ோர்க்ைப் லோகும். இந்தக்
ைப் ல் 1990 ஜனவரி.24இல் ணிக்குச் பசர்க்ைப் ட்டது. இது 1999ஆம் ஆண்டு ைோர்கில் ப ோரின்ப ோது, ‘ஆ பரஷன்
தல்வோர்’ மற்றும் 2001இல், ‘ஆ பரஷன் ரோக்கிரமம்’ உட் ட ல்பவறு ணிைளுக்கு அனுப் ப் ட்டது.

9. “A watershed moment: transformative solutions to interlocking challenges” என்

து 2022இல் நகடத ற்ை எந்த

உச்சிமோநோட்டின் ைருப்த ோருளோகும்?
அ. SCO உச்சிமாநாடு – 2022
ஆ. WHO உலக சுகாதார அகவ
இ. G20 உச்சிமாநாடு
ஈ. ஐநா மபாதுச்சகப அமா்வு 

✓ ஐக்கிே நோடுைள் த ோதுச்சக யின் 77ஆவது அமர்வு (UNGA–77) அண்கமயில் நியூேோர்க்கில் ததோடங்கிேது. ஐநோ
த ோதுச்சக என் து ஐநோ அகவயின் முதன்கமேோன தைோள்கை உருவோக்கும் ஓர் அகமப் ோகும். COVID–19, ைோல
நிகல மோற்ைம் மற்றும் பமோதல்ைள் மற்றும் உலைளோவிே நிகலத்தன்கம மற்றும் நெகிழ்திறவனக் ைட்டிதேழுப்புவ
–தற்ைோன தீர்வுைளின் பதகவப ோன்ை தநருக்ைடிைகள கமேமோைக்தைோண்டு, “A Watershed Moment:
Transformative Solutions to Interlocking Challenges” இந்த ஆண்டு உச்சிமோநோட்டிற்ைோன ைருப்த ோருள் உள்ளது.

10. சிேோச்சின்

னிப் ோகைப் குதியில் தசேற்கைக்பைோள் வழிேோன அைலக்ைற்கை அடிப் கடயிலோன இகணே
பசகவகேக் தைோண்டுவருவதற்ைோை, இந்திே இரோணுவம், கீழ்க்ைோணும் எந்நிறுவனத்துடன் கூட்டிகணந்தது?
அ. ஏா்மடல்
ஆ. ஜிதயா
இ. BBNL 
ஈ. வி!

✓ இந்திே இரோணுவம், ோரத அைலக்ைற்கை வகலேகமப்பு நிறுவனத்துடன் (BBNL) இகணந்து சிேோச்சின் னிப்
ோகைப் குதியில் தசேற்கைக்பைோள் வழிேோன அைலக்ைற்கை (broadband) அடிப் கடயிலோன இகணே
பசகவகேக் தைோண்டுவந்துள்ளது. இமேமகலயின் கிழக்குக் ைோரபைோரம் மகலத்ததோடரில் 19,061 அடி உேரத்தில்
சிேோச்சின் னிப் ோகை அகமந்துள்ளது. BBNL என் து முற்றிலும் அரசோங்ைத்திற்குச் தசோந்தமோன அைலக்ைற்கை
அடிப் கடயிலோன இகணே பசகவகே வழங்கும் ஒரு நிறுவனமோகும். ததோகலதூர கிரோமங்ைளுக்குச்
தசேற்கைக்பைோள்ைள்மூலம் இகணே இகணப்பு வழங்கும், ‘ ோரத் தநட்’ என்ை திட்டத்தின்கீழ் இது தசேல் டுகிைது.

ந ப்பு நிகழ்வுகள்
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செய்தித்தாள் ந ப்பு நிகழ்வுகள்
1. முதல் பதசிே நிலக்ைரி மோநோடு மற்றும் ைண்ைோட்சி தில்லியில் 2022 அக்.16, 17 ஆகிே பததிைளில் நகடத றுகிைது
நடுவண் நிலக்ைரி அகமச்சைத்தின்கீழ் தசேல் டும் இந்திே பதசிே குழு, “தற்சோர்பு இந்திேோகவ பநோக்கி இந்திே
நிலக்ைரித்துகை” என்ை ைருப்த ோருளில் இரண்டு நோள் பதசிே மோநோட்கட, புது தில்லியில் அக்படோ ர்.16, 17 ஆகிே
பததிைளில் ஏற் ோடு தசய்துள்ளது. இந்த இரண்டு நோள் மோநோடு, தைோள்கை இேற்றுபவோர், த ோது மற்றும் தனிேோர்
சுரங்ை நிறுவனங்ைள், ஆரோய்ச்சிேோளர்ைள், ைல்வி நிறுவனங்ைள் மற்றும் பிை ங்பைற் ோளர்ைள் ைலந்துகரேோடவும்,
தற்சோர்பு இந்திேோ திட்டத்துடன் இந்திே நிலக்ைரி துகைகே இகணப் தற்கு பதகவேோன திட்டங்ைகள வகுக்ைவும்
சரிேோன தளத்கத வழங்கும். மின்சோர தேோரிப்பில் எரித ோருளில் தன்னிகைவு த றுதல், தற்சோர்பு இந்திேோவில்
நிலக்ைரிக்ைோன எஃகு தேோரிப்பு, ததோழில்நுட் ம் & நிகலத்தன்கம ஆகிேகவ மோநோட்டின் ைருப்த ோருளோை இருக்கும்.

2. ஏழோவது இந்திேோ-பிபரசில் –ததன்னோப்பிரிக்ைோ ைடற் கட யிற்சியில் INS தர்ைோஷ் ங்பைற்ைது
ஏழோவது இந்திேோ-பிபரசில்–ததன்னோப்பிரிக்ைோ ைடற் கட யிற்சி ததன்னோப்பிரிக்ைோவின் எலிசத த் துகைமுைத்தில்
2022 அக்.10 முதல் 12 வகர நகடத ற்ைது. இந்தப் யிற்சியில் ஏவுைகணகே தோங்கிச்தசல்லும் INS தர்ைோஷ், பசதக்
தெலிைோப் டர் மற்றும் மோர்பைோஸ் சிைப்புப் கடைள் இந்திே ைப் ற் கட சோர்பில் ங்பைற்ைன. ைடல்சோர் உைவுைகள
வலுப் டுத்துதல், கூட்டு இரோணுவ யிற்சிகே பமம் டுத்துதல், ைடல்சோர் குற்ைங்ைகள முறிேடித்தல், ைடல் வழிேோன
ததோடர்புைகளப் ோதுைோத்தல் உள்ளிட்டகவ இந்தப் யிற்சியின் பநோக்ைமோகும்.

ந ப்பு நிகழ்வுகள்
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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 ் னடாெ்ஸ
் கி
இ. டியானகா மரனடா ா
ஈ. கிறிஸ
் டியான

ா 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%

ந ப்பு நிகழ்வுகள்

1

விண்மீன்.காம்

2022

அக்ட ாபர்

15 & 16

✓ 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. பாாிஸ
்
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 ்
் குமாா் மிஸ
இ. ெீ தியரசா் அருண
் ரா 
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. அஸ
் ஸாம்
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

பந ோளம் - 81

மியோன்ைர் - 71

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. காத்மாண
் டு, 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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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. அஸ
் ஸாம் 
இ. உத்தரகாண
் ட்
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
அ.

ோளின் நிலவுகள், ‘கலீலிய நிைவுகள்’ என்று அவழக்கப்ெடுகின்றன?

ி

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
அ. ஹாங்காங்

ஆ. லண
் ட ்

இ. நியூயாா்க் 

ஈ. ஷாங்காய்

கரம் எது?

✓ 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

ந ப்பு நிகழ்வுகள்
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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 எண
் தணய் நிறுவ

ம்

இ. REC லிட் 
ஈ. ஹிந்துஸ
் தா ் ஏமராநாட்டிக்ஸ
் 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.

ந ப்பு நிகழ்வுகள்
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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.

ந ப்பு நிகழ்வுகள்
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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. ஹிந்துஸ
் தரன் ஏதரரநரட்டி ் ஸ
் 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 அமீ ர 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. நீ ர்மூழ் ி ்

ப்பல் ள்

ஆ. நீ ர்மூழ்குதலு ் 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

இ. இரப்பர்

ந ப்பு நிகழ்வுகள்

் கணய் 
ஆ. பகனகயண
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 சண
் டி

✓ 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. நீ தியரசர் L நரத ஸ
் வர இரரவ் 
ஆ. நீ தியரசர் A K சி ் ரி
இ. நீ தியரசர் இரஞ்சன் த ர ரய்
ஈ. நீ தியரசர் 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. மீ னர 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. கடன்னிஸ
்
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.
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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 ோஸ
் னியோ
இ. ஏமன் 
ஈ. ஆ ் கோனிஸ
் தோன்

✓ 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 மகோலக்ஷ்மி
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. த்தீ ஸ
் கோ் 
இ. இரோஜஸ
் தோன்
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. வநஜீ ோியோ
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. இஸ
் பரல்
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 அேீ ரகே்

✓ ‘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 அேீ ரகே்
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. சடே்ேிஸ
்
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)

ந ப்பு நிகழ்வுகள்
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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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ா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. நீ னா
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 அேீ ரகே்

✓ 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. இராஜஸ
் ோன்
ஆ. பஞ்சாப் 
இ. பீகாா்
ஈ. சே்ேீ ஸ
் கா்

ந ப்பு நிகழ்வுகள்
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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.

ந ப்பு நிகழ்வுகள்
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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 ் ராஸ
் 
இ. ஐஐடி பே்பா ்
ஈ. எ ் ே்ஸ
் , 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 ஸ
் ா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. ஜாா்கண
் ்
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 அேீ ரகே்

இ. ஆஸ
் திமரலியா 

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 பாண
் ம
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. அஸ
் ஸாே்
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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ா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. ஸ
் வீடன்
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
நிளனவுச்சின்னம் எது?

யணிகைால் அதிகம்

ார்ள யிடப் ட்ட

அ. தோஜ்மஹோல்
ஆ. செங்பகோட்ரட
இ. மோமல்ல ை
ு த்தில் உள்ள நிரனவுெ்ெின்னங்களின் குழுமம் 
ஈ. குது ் மினோோ்

✓ 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.
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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
அ. அபமெோன்

ஆ. ரமக்பைோெோ ் ட்

இ. கூகிள் 

ஈ. சமட்டோ

ோக அறிவித்துள்ை நிறு னம் எது?

✓ 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 மண
் டசவவல
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
் ட் 
ஈ. உத்தைகோண

✓ 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. லூயிஸ
் ோஸ
் டோ் 
ஆ. ெோ் ஐெக் நியூட்டன்
இ. ஆண
் டன் வோன் லீ வன்ஹூக்
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. ீகோோ்
ஈ. உத்தைகோண
் ட்

✓ 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.

ந ப்பு நிகழ்வுகள்
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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. இலட்சத்தீ வக
ு ள் 
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 காஷ்மீ ா்
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 ஓவா்சீஸ
் 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. இஸ
் கரல்

✓ 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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ொ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 ாியாஸ
் கெிலி

ஈ. அா்ச்சனா பாண
் னே 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. அெீ ா் 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.

ந ப்பு நிகழ்வுகள்
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ொ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. மேஸ
் லா 
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.

ந ப்பு நிகழ்வுகள்
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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.

ந ப்பு நிகழ்வுகள்
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ா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. ஸ
் வீடன்
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?
் டோ பன்னோட்டு வோனூோ்ேி நிவல ம் 
அ. ைோோ்ட்ஸ
் ஃபீல்ட்–ஜோக்சன் அட்லோண
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. அஸ
் ஸோம்
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. ஆஸ
் ேியரலி ோ 
ஈ. ஐக்கி அரபு அமீ ரகம்

✓ 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. இஸ
் யரல்

✓ 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. பிரான்ஸ
் 
இ. ஜப்பான்
ஈ. ஆஸ
் திரரலியா

✓ 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. ஆஸ
் திரரலியா
இ. பிரான்ஸ
்
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 ெிஸ
் ரா 

✓ 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 கல்யாண
்

✓ 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. சதீ ஷ் மரட்டி
இ. யுங்கிங் டாங் 
ஈ. மடஸ
் ஸி தாெஸ
்

✓ 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.

ந ப்பு நிகழ்வுகள்

3

விண்மீன்.காம்

2022

அக்ட ாபர்

31

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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