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1. உயர்கல்வி நிறுவனங்களின் மதிப்பீடு மற்றும் அங்கீகாரத்தை வலுப்படுத்துவைற்காக அதமக்கப்பட்ட குழுவின் 

ைதைவர் யார்? 
அ. K இராதாகிருஷ்ணன்  

ஆ. கஸ்தூாி இரங்கன் 

இ. அமிதாப் காந்த் 

ஈ. V K பால் 

✓ உயர்கல்வி நிறுவனங்களின் மதிப்பீடு மற்றும் அங்கீகாரத்தை வலுப்படுத்துவைற்காக ஓர் உயர்மட்ட குழுதவ 

நடுவணரசு அதமத்துள்ளது. ஐஐடி கான்பூரின் நிர்வாகக் குழுவின் ைதைவர் K இராைாகிருஷ்ணன் ைதைதமயில் 

இந்ைக் குழு அதமக்கப்பட்டுள்ளது. ஐஐடி கவுன்சில் நிதைக்குழுவின் ைதைவராகவும் அவர் உள்ளார். 

2. ‘காலின்ஸ் அகராதியால் 2022ஆம் ஆண்டின் சிறந்ை ச ால்’ எனத் தைர்ந்சைடுக்கப்பட்ட ச ால் எது? 
அ. Lockdown 

ஆ. Permacrisis  

இ. Pandemic 

ஈ. Non–Fungible Token 

✓ ‘உறுதியற்ற ைன்தம மற்றும் பாதுகாப்பின்தமயின் நீடித்ை காைத்தை’ விவரிக்கும் ‘Permacrisis’ என்ற ச ால், 

‘காலின்ஸ் அகராதியால் 2022ஆம் ஆண்டின் சிறந்ை ச ால்’ என அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. இந்ைச் ச ால், பருவநிதை 

மாற்றம், ஐதராப்பாவில் தபார், வாழ்க்தகச் ச ைவின சநருக்கடி மற்றும் அரசியல் குழப்பம் ஆகியவற்றால் ஏற்படும் 

 வால்களுடன் சைாடர்புதடயது. இது முைன்முைலில் 1970களில் கல்விச்சூழல்களில் பயன்படுத்ைப்பட்டது. 2020ஆம் 

ஆண்டில், காலின்ஸ், “ைாக்சடௌன்” என்பதை அைன் ஆண்டின் ச ால்ைாகத் தைர்ந்சைடுத்ைது மற்றும் கடந்ை ஆண்டு 

(2021) அது “NFT– Non–Fungible Token” என்ற ச ால்தைத் தைர்வுச ய்ைது. 

3. ‘Beidou’ என்ற ச யற்தகக்தகாள் வழிச லுத்ைல் அதமப்தப அறிமுகப்படுத்திய நாடு எது? 
அ. ஜப்பான் 

ஆ. சீனா  

இ. இரஷ்யா 

ஈ. இஸ்ரரல் 

✓ சீனா ைனது உள்நாட்டில் உருவாக்கப்பட்ட ‘சபய்தடா’ ச யற்தகக்தகாள் வழிச லுத்ைல் அதமப்பின் உைகளாவிய 

வரம்தப தமலும் விரிவுபடுத்துவைற்கான திட்டங்கதள சவளியிட்டுள்ளது. அசமரிக்காவின் குதளாபல் சபாசிஷனிங் 

சிஸ்டத்திற்கு (GPS) மாற்றாக சீனாவின் அதமப்பாக இது அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. ‘சபய்தடா’ கடந்ை 2013ஆம் 

ஆண்டில் ைாய்ைாந்தில் அைன் வதையதமப்பிற்காக சைாடர்ந்து ச யல்படும் மூன்று குறிப்பு நிதையங்களுள் 

(Continuously Operating Reference Stations – CORS) ஒன்தற முைைாவைாக அதமத்ைது. 

4. 2022 நவம்பர் நிைவரப்படி, உைகின் மிகநீளமான பயணிகள் இரயிதை அறிமுகம் ச ய்துள்ள நாடு எது? 
அ. ஜப்பான் 

ஆ. சீனா 

இ. சுவிச்சா்லாந்த  

ஈ. சுவீடன் 
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✓ 100 சபட்டிகள், 4550 இருக்தககள், 1910 மீட்டர் நீளங்சகாண்ட உைகின் மிகநீளமான பயணிகள் இரயிதை 

சுவிச் ர்ைாந்து அறிமுகப்படுத்தியுள்ளது. சுவிச் ர்ைாந்தின் முைல் இரயில்தவயின் 175ஆவது ஆண்டு நிதறதவக் 

சகாண்டாடும் வதகயில், சுவிஸ் தபாக்குவரத்து நிறுவனமான தரடியன் இரயில்தவ, மிகநீளமான பயணிகள் 

இரயிலுக்கான உைக  ாைதனதயப் பதடத்துள்ளது. சுவிச் ர்ைாந்தின் ஆல்ப்ஸ் மதைப்பகுதி வழியாகச் ச ல்லும் 

இந்ை இரயில் 25 புதிய ‘தகப்ரிகார்ன்’ மின் ார இரயில்கள் சகாண்டு உருவாக்கப்பட்டுள்ளது. 

5. 2022 நவம்பர் நிைவரப்படி, பூமியிலிருந்து இதுவதர ஏவப்பட்ட மிக ஆற்றல்வாய்ந்ை ஏவுகதண எது? 

அ. மினிட்ரமன் ஹெவி 

ஆ. ஃபால்கன் ஹெவி  

இ. லாங் மாா்ச் 5 B 

ஈ. PSLV 52 

✓ ஸ்தபஸ்எக்ஸ் ைனது ஃபால்கன் செவி ஏவுகதணதய ஏவியது. அந்ை ஏவுகதண பல்தவறு அசமரிக்க இராணுவ 

ச யற்தகக்தகாள்கதள அைற்குரிய சுற்றுப்பாதையில் நிதை நிறுத்தியது. பூமியிலிருந்து இதுவதர ஏவப்பட்ட மிக 

ஆற்றல்வாய்ந்ை ஏவுகதண இதுவாகும். ஸ்தபஸ்எக்ஸால் நடப்பாண்டில் (2022) ஏவப்படும் 50ஆவது ஏவுகைம் 

இதுவாகும். ஸ்தபஸ்எக்ஸின் 49ஆவது ஏவுகைம் ஃபால்கன் 9 ஆகும். கணக்கிட்டுப்பார்த்ைால் 6.10 நாட்களுக்கு 

ஒருமுதற அந்ை நிறுவனம் ஒரு ஏவுகைத்தை ஏவுகிறது. 

6. இந்தியாவால் வடிவதமக்கப்பட்டு கட்டப்பட்ட முைல் அணு க்தி நீர்மூழ்கிக்கப்பல், கீழ்காணும் எந்ை வதகயிதனச் 

 ார்ந்ை கப்பைாகும்? 
அ. சிசுமாா் 

ஆ. அாிெந்த்  

இ. சிந்தரகாஷ் 

ஈ. கல்வாாி 

✓ இந்தியாவின் அணு க்தியால் இயங்கும் நீர்மூழ்கிக்கப்பைான ஐஎன்எஸ் அரிெந்த், 2022ஆம் ஆண்டு அக்.14ஆம் 

தைதி வங்கக் கடலிலிருந்து, ‘மிக அதிக துல்லியத்துடன்’ சவற்றிகரமாக ஓர் எறிகதணதய ஏவியது. அரிெந்த் –

வகுப்பு நீர்மூழ்கிக்கப்பல்கள் அணு க்தியால் இயங்குவதைாடு எறிகதணகதள ஏவுவைற்கான அதிநவீன சைாழில் 

நுட்பக்கப்பல் திட்டத்தின்கீழ் கட்டப்பட்ட கப்பல்களாகும். இந்தியாவினால் வடிவதமக்கப்பட்டு கட்டப்பட்ட முைல் 

அணு க்தி நீர்மூழ்கிக் கப்பல்கள் இதவ. 

7. அண்தமச் ச ய்திகளில் இடம்சபற்ற, SCO–RATSஇன் ைதைதமயகம் எங்குள்ளது? 
அ. ஷாங்காய் 

ஆ. ஹபய்ஜிங் 

இ. தாஷ்கண்ட்  

ஈ. அஸ்தானா 

✓ ஷாங்காய் ஒத்துதழப்பு அதமப்பின் பிராந்திய பயங்கரவாை எதிர்ப்பு கட்டதமப்பின் (RATS) ச யற்குழு என்பது 

உஸ்சபகிஸ்ைானின் ைதைநகரமான ைாஷ்கண்டில் உள்ள, ‘SCO–RATS’இன் நிரந்ைர அதமப்பாகும். ஷாங்காய் 

ஒத்துதழப்பு அதமப்பின் பிராந்திய பயங்கரவாை எதிர்ப்புக் கட்டதமப்பின் கவுன்சிலின் கூட்டம் 2022 அக்.14 அன்று 

புது தில்லியில் நதடசபற்றது.  வால்கள் மற்றும் அச்சுறுத்ைல்கதள எதிர்சகாள்ள உறுப்புநாடுகளால் அப்தபாது 

முடிவு ச ய்யப்பட்டது. 
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8. அப்துல் இைத்தீஃப் ரஷீத் என்பார்  மீபத்தில் எந்ை நாட்டின் / பிரதை த்தின் புதிய அதிபராக தைர்ந்சைடுக்கப்பட்டார்? 
அ. பாலஸ்தீனம் 

ஆ. ஈராக்  

இ. எகிப்த 

ஈ. ஏமன் 

✓ ஈராக்கிய  ட்டமியற்றுநர்கள் அப்துல் இைத்தீப் ரஷீத்தை ஈராக்கின் புதிய அதிபராகத் தைர்ந்சைடுத்துள்ளனர். இது 

ஈராக் நாட்டிற்கான புதிய அர ாங்கத்தை அதமப்பைற்கான ஒரு முக்கியமான படியாகும். இரண்டாவது சுற்று 

வாக்சகடுப்பில் ரஷீத் 162 வாக்குகதளப் சபற்றார், 99 வாக்குகதளப் சபற்ற பர்ொம்  ாலிதய அவர் தைாற்கடித்ைார். 

புதிைாக தைர்ந்சைடுக்கப்பட்ட ரஷீத், ஏற்சகனதவ கடந்ை 2003இல் நாட்டின் ஐந்ைாவது அதிபராக பைவி வகித்துள்ளார். 

9. த ா ப் சரசின்ஸ்கி என்பார் பின்வரும் எைனுடன் சைாடர்புதடயவர்? 
அ. எய்ட்ஸ் ஒழிப்பு 

ஆ. குழந்ததத் ஹதாழிலாளா் ஒழிப்பு 

இ. வறுதமஹயாழிப்பு  

ஈ. ஆட்கடத்தல் ஒழிப்பு 

✓ த ா ப் சரசின்ஸ்கி என்பார் ஒரு பிசரஞ்சு அருட்ைந்தையும் மனிைாபிமான ஆர்வைருமாவார். கடந்ை 1987ஆம் 

ஆண்டில், த ா ப் சரசின்ஸ்கி வறுதமசயாழிப்புக்கான  ர்வதை  நாதள (அக்தடாபர்.17) சைாடங்கினார்; பின்னர் 

ஐக்கிய நாடுகள் சபாதுச் தபயால் அந்ை நாள் அங்கீகரிக்கப்பட்டு அறிவிக்கப்பட்டது. “Dignity for all in practice” என்பது 

இந்ை ஆண்டு (2022) வரும் இந்ை நாளுக்கானக் கருப்சபாருளாகும். 

10. சபாது விவகாரங்கள் குறியீடு–2022இன்படி, இந்தியாவில் சிறப்பாக நிர்வகிக்கப்படும் சிறிய மாநிைம் எது? 
அ. ரகாவா 

ஆ. சிக்கிம்  

இ. ரமகாலயா 

ஈ. மணிப்பூா் 

✓ சபாது விவகாரங்கள் குறியீடு–2022இல் சபரிய மாநிைங்களின் பிரிவில் ெரியானா முைலிடத்தில் உள்ளது.  மூக, 

சபாருளாைார மற்றும் அரசியல் நீதிக்கருப்சபாருள்களில் ெரியானா மாநிைம் முன்னணியில் உள்ளது. இது 0.6948 

மதிப்சபண்களுடன் முக்கிய மாநிைங்களில் முைலிடத்தைப் பிடித்துள்ளது. ைமிழ்நாடு, தகரளா,  த்தீஸ்கர், பஞ் ாப் 

மற்றும் கர்நாடகாதபான்ற பை மாநிைங்கள் அதைத் சைாடர்ந்ை இடங்களில் உள்ளன. 

✓ மறுபுறம், சிக்கிம் இந்தியாவிதைதய சிறந்ை நிர்வாகம் சகாண்ட சிறிய மாநிைமாக ைனது நிதைதயத் ைக்கதவத்துக் 

சகாண்டுள்ளது. சபங்களூருதவச் த ர்ந்ை இைாப தநாக்கற்ற சிந்ைதனக் குழுவான சபாது விவகாரங்கள் தமயம் 

இந்ைக் குறியீட்தட சவளியிட்டுள்ளது. 

செய்தித்தாள் நடப்பு நிகழ்வுகள்  

1. இரா ாராம் தமாகன் இராயின் வாழ்க்தகதய அடிப்பதடயாகக்சகாண்ட நாட்டிய நாடகம் 

‘நவீன இந்தியாவின் விடிசவள்ளி’ என்று அதழக்கப்படும் இரா ாராம் தமாகன் ராயின் வாழ்க்தகதய தமயமாகக் 

சகாண்ட நாட்டிய நாடகம், கடதமப்பாதை மற்றும் இந்திய நுதழவு வாயிலில் நதடசபறவுள்ளது. இரா ாராம் 

தமாகன் ராய் நூைக அறக்கட்டதளயால் நடத்ைப்படும், ‘யுகபுருஷர் இரா ாராம் தமாகன் இராய்’ என்ற சபயரிைான 
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இந்நிகழ்வு, ‘சபண்களுக்கு மரியாதை’ என்ற கருப்சபாருளில் அதமந்திருக்கும். விடுைதையின் அமுைப்சபருவிழா 

நிகழ்வின் ஒருபகுதியாக, ரா ா ராம் தமாகன் ராயின் 250ஆவது பிறந்ைநாதள முன்னிட்டு கடந்ை தம மாைம், மத்திய 

கைாச் ார அதமச் கம் ஓராண்டு சகாண்டாட்டத்தைத் சைாடங்கியது. 

 

2. இந்திய  ர்வதை  திதரப்பட விழா இம்மாைம் 20 முைல் 28 வதர தகாவாவில் நதடசபறுகிறது 

1952இல் நிறுவப்பட்ட இந்திய  ர்வதை  திதரப்பட விழா (IFFI) ஆசியாவின் மிகமுக்கியமான திதரப்பட விழாக்களில் 

ஒன்றாகும். சுற்றுைா மாநிைமான தகாவாவில் ஆண்டுதைாறும் நடத்ைப்படும், இந்திய  ர்வதை  திதரப்பட விழாவில் 

சிறந்ை திதரப்படங்கள், சவளியிடப்படும். உைக திதரயரங்குகளுக்கு ஒரு சபாதுவான ைளத்தை வழங்குவைன் 

மூைம், திதரப்படக்கதையின் சிறப்தப முன்தவக்க அவர்களுக்கு உைவுவைன்மூைம் இவ்விழா 

இந்தநாக்கங்கதளத் சைாடர்கிறது; பல்தவறு நாடுகளின் திதரப்பட கைாச் ாரங்கதள அவர்களின்  மூக மற்றும் 

கைாச் ார சநறிமுதறகளின் பின்னணியில் புரிந்துசகாள்வைற்கும் பாராட்டுவைற்கும் பங்களிக்கிறது; அைன்மூைம் 

உைக மக்களிதடதய நட்புறதவயும் ஒத்துதழப்தபயும் தமம்படுத்துகிறது. 

கடந்ை 2004ஆம் ஆண்டு தகாவாவில் முைன்முதறயாக நதடசபற்ற இந்ைத் திதரப்பட விழாவின் நிரந்ைர இடமாக 

தகாவாதவ 2014இல் அறிவிக்கப்பட்டது. 

 

3. இந்தியாவின் முைல் வாக்காளர் ஷியாம்  ரண் சநகி மதறவு 

சுைந்திர இந்தியாவின் முைல் வாக்காளரான ஷியாம்  ரண் சநகி காைமானார். அவருக்கு வயது 106. நாடு சுைந்திரம் 

அதடந்ை பின், முைல்முதறயாக சபாதுத்தைர்ைல் நடத்ை தீர்மானிக்கப்பட்டது. அப்தபாது கடுதமயான குளிர்காைம், 

பனிப்சபாழிவு ஆகியவற்தற கருத்தில்சகாண்டு, ஹிமா ை பிரதை  மாநிைம் கின்சனௌர் பகுதியில் கடந்ை 1951ஆம் 

ஆண்டு அக்.25ஆம் தைதி முன்கூட்டிதய வாக்குப்பதிவு நதடசபற்றது. நாட்டின் இைர பகுதிகளில் 1952ஆம் ஆண்டு 

 னவரி-பிப்ரவரி மாைங்களில் வாக்குப்பதிவு நடந்ைது. 

இந்ைத் தைர்ைலின்தபாது கின்சனௌரில் உள்ள சினி கிராமத்தில் (ைற்தபாது ‘கல்பா’ என்றதழக்கப்படுகிறது) ஷியாம் 

 ரண் சநகி முைல் நபராக வாக்களித்ைார். இைன்மூைம் சுைந்திர இந்தியாவில் வாக்களித்ை முைல் நபர் என்ற 

சபருதமதய அவர் சபற்றார். இதுவதர அவர் 34 முதற வாக்களித்துள்ளார். 

 

4. 27ஆவது ஐநா பருவநிதை மாற்ற மாநாடு: எகிப்தில் இன்று சைாடக்கம் 

எகிப்தில் 27ஆவது ஐநா பருவநிதை மாற்ற மாநாடு சைாடங்கவுள்ளது. எகிப்தில் உள்ள ஷர்ம்-அல்-தஷக் நகரில் 

நவ.6-8 வதர 27ஆவது ஐநா பருவநிதை மாற்ற மாநாடு நதடசபறவுள்ளது. ஆண்டுதைாறும் நதடசபறும் இந்ை 

மாநாட்டில் 198 நாடுகள் பங்தகற்கவுள்ளன. இதில் பருவநிதை மாற்றத்தை எவ்வாறு அதனவரும் இதணந்து 

எதிர்சகாள்வது என்பது குறித்து விவாதிக்கப்படவுள்ளது. 

கடந்ை 2009ஆம் ஆண்டு சடன்மார்க் ைதைநகரம் தகாபன்தெகனில் பருவநிதை மாற்ற மாநாடு நதடசபற்றது. 

அந்ை மாநாட்டில் பருவநிதை மாற்றத்தை எதிர்சகாள்ள வளரும் நாடுகளுக்கு உைவும் தநாக்கில், 2020ஆம் 

ஆண்டுக்குள் வருடந்தைாறும் 100 பில்லியன் டாைர்கதள கூட்டாக திரட்ட வளர்ந்ை நாடுகள் உறுதிதயற்றன. 

ஆனால் அைதன அந்ை நாடுகள் ச ய்யவில்தை. அந்ை வாக்குறுதிதய நிதறதவற்றுமாறு மாநாட்டில் இைர வளரும் 

நாடுகளுடன் இதணந்து வளர்ந்ை நாடுகளுக்கு இந்தியா அழுத்ைம் ைரும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. 
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