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1. ஊடகவியலாளர்களுக்கு எதிரான குற்றங்களுக்கான தண்டனனயின்னைனய முடிவுக்குக் ககாண்டுவரும் 

சர்வததச நாள் அனுசரிக்கப்படுகிற தததி எது? 
அ. நவம்பர்.01 

ஆ. நவம்பர்.03 

இ. நவம்பர்.02  

ஈ. நவம்பர்.07 

✓ ஐக்கிய நாடுகளின் கபாதுச்சனப கடந்த 2013ஆம் ஆண்டு முதல், ‘ஊடகவியளர்களுக்கு எதிரான குற்றங்களுக்கான 

தண்டனனயின்னைக்கான சர்வததச நாள்’ என நவம்பர்.2ஐக் கனடப்பிடித்து வருகிறது. 2013 நவம்பர்.2 அன்று 

ைாலியில் இரண்டு பத்திரினகயாளர்கள் படுககானல கசய்யப்பட்டனத நினனவுகூரும் வனகயில் இந்தத் தததி 

ததர்ந்கதடுக்கப்பட்டது. ஊடகவியலாளர்களுக்கு எதிரான குற்றங்களுக்குத் தண்டனன விதிக்கப்படாைல் குற்றம் 

புரிந்ததார் தப்பிப்பது குறித்து இந்த நாள் கவனத்னத ஈர்க்கிறது. 

2. கல்வியனைச்சகத்தின் கசயல்திறன் தரவரினசக் குறியீட்டின்படி, 2020–21ஆம் ஆண்டில் எத்தனன ைாநிலங்கள் 

நினல–2 தரத்னத எட்டியுள்ளன? 
அ. ஒன்றுமில்லல 

ஆ. இரண்டு 

இ. நரன்கு 

ஈ. ஏழு  

✓ 2020–21ஆம் ஆண்டிற்கான ைாநிலங்கள் ைற்றும் யூனியன் பிரததசங்களுக்கான கசயல்திறன் தரவரினசக் 

குறியீட்னட கல்வியனைச்சகம் கவளியிட்டுள்ளது. ைாநிலங்கள் ைற்றும் யூனியன் பிரததசங்களில் உள்ள பள்ளிக் 

கல்வி முனறகளின் ஆதார அடிப்பனடயிலான விரிவான பகுப்பாய்னவ இந்தக் குறியீடு ககாண்டுள்ளது. தகரளா, 

பஞ்சாப், சண்டிகர், ைகாராஷ்டிரா, குஜராத், இராஜஸ்தான் ைற்றும் ஆந்திர பிரததசம் என கைாத்தம் ஏழு ைாநிலங்கள் 

ைற்றும் யூனியன் பிரததசங்கள் 2020–21இல் நினல–2 என்ற தரத்னத எட்டியுள்ளன. இத்தரவரினசக் குறியீடு 

ைாநிலங்கள் ைற்றும் யூனியன் பிரததசங்கனள பத்துத் தரநினலகளாக வனகப்படுத்தியுள்ளது; அதில், அதிகபட்சைாக 

அனடயக்கூடிய தரம் நினல–1 ஆகும். 

3. ஊட்டச்சத்து அடிப்பனடயிலான ைானியத் திட்டத்துடன் கதாடர்புனடய நடுவண் அனைச்சகம் எது? 
அ. வவளரண்லம மற்றும் விவசரயிகள் நல அலமச்சகம் 

ஆ. வவதிகள் மற்றும் உரங்கள் அலமச்சகம்  

இ. ஊரக வளர்ச்சி அலமச்சகம் 

ஈ. நகர்ப்புற மற்றும் வீட்டு விவகரர அலமச்சகம் 

✓ 2022–23 இரபி பருவத்தில் (2022 அக்.1 முதல் 2023 ைார்ச்.31 வனர) பாஸ்தபட் ைற்றும் கபாட்டாசியம் 

உரங்களுக்கு னநட்ரஜன், பாஸ்பரஸ், கபாட்டாஷ் ைற்றும் சல்பர் தபான்ற ஊட்டச்சத்துகனள கிதலா கிராமுக்கு 

ைானிய வினலயில் வழங்கதவண்டும் என்ற உரத்துனறயின் பரிந்துனரக்கு பிரதைர் தனலனையிலான 

நடுவணனைச்சரனவ ஒப்புதல் அளித்துள்ளது. அதன்படி னநட்ரஜனுக்கு `98.02உம், பாஸ்பரசுக்கு `66.93உம், 

கபாட்டாஷூக்கு `23.65உம். சல்பருக்கு `6.12உம் கிதலாவுக்கு ைானியைாக வழங்கப்படும். இதன்மூலம் 

இக்காலக்கட்டத்தில் கைாத்தம் `51,875 தகாடி அளவிற்கு ைானியம் அளிக்க அனைச்சரனவ ஒப்புதல் அளித்துள்ளது. 
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4. இந்தியாவில் ஆண்டுததாறும், ‘ஊழல் விழிப்புணர்வு வாரத்னத’ அனுசரிக்கும் நிறுவனம் எது? 
அ. இந்திய ரிசர்வ் வங்கி 

ஆ. நடுவண் விழிப்புணர்வு ஆலணயம்  

இ. முதலீட்டரளர் கல்வி மற்றும் பரதுகரப்பு நிதி ஆலணயம் 

ஈ. சசக்யூரிட்டீஸ் எக்ஸ்வசஞ்ச் வபரர்டு ஆஃப் இந்தியர 

✓ நடுவண் விழிப்புணர்வு ஆனணயைானது ஒவ்தவார் ஆண்டும் ஊழல் விழிப்புணர்வு வாரத்னதக் கனடப்பிடித்து 

வாழ்வின் அனனத்துத் துனறகளிலும் ஒருனைப்பாடு என்ற கசய்தினயப் பரப்புகிறது. நடுவண் விழிப்புணர்வு 

ஆனணயத்தின் புதிய புகார் தைலாண்னை அனைப்புக்கான வனலத்தளத்னத பிரதைர் நதரந்திர தைாதி சமீபத்தில் 

கதாடங்கி னவத்தார். ‘கநறிமுனறகள் & நன்னனடமுனறகள்’ பற்றிய சிற்தறடுகங்கனளயும் அவர் கவளியிட்டார். 

‘தடுப்பு விழிப்புணர்வு' பற்றிய சிறந்த நனடமுனறகளின் கதாகுப்பு ைற்றும் அரசாங்க ககாள்முதல் குறித்த ‘விதஜ–

வாணி’ என்ற சிறப்பு கவளியீனடயும் அவர் அப்தபாது கவளியிட்டார். 

5. இனடைறித்துத் தாக்கும் AD–1 என்ற எறிகனணயின் இரண்டாம் கட்ட தசாதனனனய நடத்திய நிறுவனம் எது? 

அ. ISRO 

ஆ. DRDO  

இ. BEL 

ஈ. HAL 

✓ பாதுகாப்பு ஆராய்ச்சி ைற்றும் தைம்பாட்டு அனைப்பு (DRDO) இனடைறித்துத் தாக்கும் AD–1 என்ற எறிகனணயின் 

இரண்டாம் கட்ட தசாதனனனய கவற்றிகரைாக நடத்தியது. இந்த எறிகனண ஒடிஸா கடற்கனரயில் உள்ள APJ 

அப்துல்கலாம் தீவிலிருந்து தசாதிக்கப்பட்டது. AD–1 என்ற இனடைறித்துத் தாக்கும் ஏவுகனண வளிைண்டலத்தின் 

100 கிமீ உயரத்துக்குக் கீழும், அதனனத் தாண்டியும் என இருவிதைாக பாயும் வனகயில் வடிவனைக்கப்பட்டுள்ளது. 

இது கதானலதூரத்தில் உள்ள எறிகனணகள் ைற்றும் விைானங்கனள இனடைறித்துத் தாக்கும். 

6. ஹிைாச்சல பிரததச மாநிலத்தில் கசயல்படுத்தப்படும் HIMCAD திட்டத்துடன் கதாடர்புனடய துனற எது? 
அ. ஊட்டச்சத்து 

ஆ. நீர்ப்பரசனம்  

இ. திறன் வமம்பரடு 

ஈ. வவலலவரய்ப்பு 

✓ ஹிைாச்சல பிரததச ைாநில அரசானது, ‘HIMCAD’ என்ற புதிய திட்டத்னதத் கதாடங்கியுள்ளது; இது உருவாக்கப்பட்ட 

நீர்ப்பாசனத் திறனுக்கும் பயன்படுத்தப்பட தவண்டிய நீர்ப்பாசனத் திறனுக்கும் இனடயிலான இனடகவளினயக் 

குனறக்கிறது. இது சிறந்த நீர்தசமிப்பு, பயிர் பல்வனகப்படுத்தல் ைற்றும் ஒருங்கினணந்த உழவு ஆகியவற்றிற்காக 

விவசாயிகளின் வயல்களில் ஒரு முற்றான இனணப்னப வழங்கும். இத்திட்டத்தின்கீழ், 15,242 கெக்தடர் பரப்பளவு 

கட்டனளப் பகுதி தைம்பாட்டு நடவடிக்னககளின் கீழ் ககாண்டுவரப்பட்டுள்ளது. 

7. ‘அலுவல் கைாழிகளுக்கான நாடாளுைன்றக் குழு’வின் தனலவர் யார்? 
அ. இரரஜ்நரத் சிங் 

ஆ. அமித் ஷர  

இ. நிதின் கட்கரி 

ஈ. பியூஷ் வகரயல் 
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✓ நடுவண் உள்துனற அனைச்சர் அமித் ஷா தனலனையிலான அலுவல் கைாழிகளுக்கான நாடாளுைன்றக் குழுவின் 

அறிக்னக அண்னையில் குடியரசுத்தனலவர் திகரௌபதி முர்முவிடம் சைர்ப்பிக்கப்பட்டது. கபாது அலுவலகங்கள், IIT 

ைற்றும் IIM தபான்ற உயர்கல்வி நிறுவனங்கள் ைற்றும் உள்ளூர் நீதிைன்றங்களில் ஹிந்தி உள்ளிட்ட இந்தியாவின் 

அட்டவனணப்படுத்தப்பட்ட கைாழிகளுக்கு முன்னுரினை அளிக்குைாறு அந்த அறிக்னக பரிந்துனரத்துள்ளது. ஹிந்தி 

தபசாத ைாநிலங்களில் ஹிந்தினயத் திணிக்கும் நடுவணரசின் ஒரு முயற்சியாக கதன் ைாநிலங்கள் இதனனக் 

குற்றஞ்சாட்டி வருகின்றன. 

8. அண்மமச் கசய்திகளில் இடம்கபற்ற, ‘Sendai Framework’உடன் கதாடர்புனடய துனற எது? 
அ. சநகிழி ஒழிப்பு 

ஆ. வபரிடர் அபரயக் குலறப்பு  

இ. மின்னணுக் கழிவுகலளக் லகயரளுதல் 

ஈ. பயங்கரவரத எதிர்ப்பு 

✓ தபரிடர் அபாயக் குனறப்புக்கான பன்னாட்டு நாள் ஒவ்தவார் ஆண்டும் அக்.13 அன்று அனுசரிக்கப்படுகிறது. பல்தவறு 

தபரிடர்களின்தபாது உயிர்கள், வாழ்வாதாரங்கள் ைற்றும் உட்கட்டனைப்பு இழப்புகனளத் தடுப்பதில் ஏற்படும் 

முன்தனற்றம் குறித்து விழிப்புணர்னவ ஏற்படுத்தவும், அங்கீகரிப்பதற்காகவுைாக இந்த நாள் அனுசரிக்கப்படுகிறது. 

“Early Warning for All” என்பது நடப்பு 2022ஆம் ஆண்டில் வரும் தபரிடர் அபாயத்னதக் குனறப்பதற்கான சர்வததச 

நாளுக்கானக் கருப்கபாருளாகும். இது கசண்டாய் கட்டனைப்பின் இலக்கு G ஆகும். தபரிடர் அபாயத்னதக் குனறப்பத 

–ற்கான ‘கசண்டாய் கட்டனைப்பு 2015–2030’ என்பது தபரிடர் அபாயத்திலிருந்து வளர்ச்சி ஆதாயங்கனளப் 

பாதுகாப்பதற்கான உறுதியான நடவடிக்னககனள உள்ளடக்கியது. 

9. ‘Ambedkar: A Life’ என்ற வாழ்க்னக வரலாற்று நூனல எழுதியவர் யார்? 
அ. சசி தரூர்  

ஆ. அமிதவ குமரர் 

இ. அலப K 

ஈ. சஞ்சய பரரு 

✓ “Ambedkar: A Life” என்பது சசி தரூரால் எழுதப்பட்ட பீம் ராவ் ராம்ஜி அம்தபத்கரின் வாழ்க்னக வரலாற்று நூலாகும்.  

அம்தபத்கரின் வாழ்க்னகப்பயணம், ஒடுக்கப்பட்தடானர இழிவுபடுத்திய சமூகத்தில் அவர் கடக்கதவண்டியிருந்த 

தனடகள், தீண்டானைனய சட்டவிதராதைாக்குவதற்கான அவரது தபாராட்டம் ஆகியவற்றின் நுண்ணறிவுகனள 

இந்த நூல் கூறுகிறது. அப்படிச்கசய்வதன்மூலம், “அவர் இன்னும் பிறவாத லட்சக்கணக்காதனாரின் வாழ்க்னகனய 

ைாற்றினார்; ஒரு பண்னடய நாகரிகத்னத நவீன சகாப்தைாக தனது அறிவுத்திறன் ைற்றும் எழுத்தாற்றலால் 

ைாற்றினார்” என்று எழுதுகிறார் சசி தரூர். 

10. அண்னையில் 36ஆவது ததசிய வினளயாட்டு – 2022 தபாட்டிகளில் 8 பதக்கங்கனள கவன்ற சஜன் பிரகாஷ் 

சார்ந்த வினளயாட்டு எது? 
அ. துப்பரக்கி சுடுதல் 

ஆ. மல்யுத்தம் 

இ. நீச்சல்  

ஈ. சடன்னிஸ் 

✓ தகரளானவச் தசர்ந்த இந்திய நீச்சல் வீரர் சஜன் பிரகாஷ், 36ஆவது ததசிய வினளயாட்டுப்தபாட்டியில் 5 தங்கம், 2 

கவள்ளி, 1 கவண்கலம் உட்பட 8 பதக்கங்கனள கவன்றார். இராஜ்தகாட்டில் உள்ள சர்தார் பதடல் அக்வாடிக் 

வளாகத்தில், குஜராத் ைாநில முதல்வர் பூதபந்திர பட்தடலிடமிருந்து, ‘சிறந்த தடகள வீரர்’ விருனதயும் அவர் கபற்றார். 
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செய்தித்தாள் நடப்பு நிகழ்வுகள்  

1. கசஸ்: பிரக்ஞானந்தா, நந்திதா சாம்பியன் 

ஆசிய கசஸ் சாம்பியன்ஷிப்பில் இந்திர்களும், தமிழ்நாட்னடச் தசர்ந்தவர்களுைான பிரக்ஞானந்தா ஓபன் பிரிவிலும், 

நந்திதா ைகளிர் பிரிவிலும் வானக சூடினர். தபாட்டியின் ஒன்பது சுற்றுகள் முடிவில், ஓபன் பிரிவில் பிரக்ஞானந்தா 

முதலிடமும் (7 புள்ளிகள்), ெர்ஷா பாரததகாடி 2ஆம் இடமும் (6.5), அதிபன் 3ஆம் இடமும் (6.5) பிடித்தனர். ைகளிர் 

பிரிவில் நந்திதா (7.5), பிரியங்கா நுடாகி (6.5), திவ்யா ததஷ்முக் (6.5) ஆகிதயார் முனறதய முதல் 3 இடங்கனளயும் 

எட்டினர். 
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