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1. 2022 – தழுவல் இடைவவளி அறிக்டைடை வவளியிட்ை நிறுவனம் எது? 
அ. WEF 

ஆ. UNEP  

இ. UNFCCC 

ஈ. NITI ஆய ோக் 

✓ ஐக்கிை நாடுைளின் சுற்றுச்சூழல் திட்ைமானது (UNEP) ‘Adaptation Gap Report 2022: Too Little, Too Slow – Climate 

Adaptation Failure Puts World at Risk’ என்ற தடைப்பில் ஓர் அறிக்டைடை வவளியிட்ைது. பருவநிடை மாற்றத்தின் 

தாக்ைங்ைளுக்கைற்ப உைைம் தனது முடனவுைடை விடைவுப்படுத்தகவண்டும் என்று அறிக்டை ைண்ைறிந்துள்ைது. 

திட்ைமிைல், நிதிைளித்தல் மற்றும் தழுவல் வெைல்ைடைச் வெைல்படுத்துதல் ஆகிைவற்றிலுள்ை முன்கனற்றத்டதயும் 

இந்த அறிக்டை பட்டிைலிடுகிறது. 

2. ‘ஸ்வச் ெர்கவக்ஷன் கிைாமப்புறம் – 2023 ைருவித்வதாகுப்டப’ அறிமுைப்படுத்திை நடுவண் அடமச்ெைம் எது? 
அ. ஜல்சக்தி அமைச்சகை்  

ஆ. ஊரக வளோ்ச்சி அமைச்சகை்  

இ. வீட்டுவசதி ைற்றுை் நகோ்ப்புற விவகோரங்கள் அமைச்சகை் 

ஈ. யவளோண்மை ைற்றுை் விவசோ ிகள் நல அமைச்சகை் 

✓ நடுவண் ஜல்ெக்தி அடமச்ெைத்தின் குடிநீர் மற்றும் சுைாதாைத்துடற 7ஆவது இந்திை நீர் வாைத்தின் இைண்ைாவது 

நாளில், ‘கிைாமப்புற WASH கூட்ைாண்டம – முன்கனாக்கிச் வெல்லும்வழி’ குறித்த வதாழினுட்ப அமர்டவ நைத்திைது. 

‘WASH’ என்பது நீர், தூய்டம மற்றும் நைவாழ்வு (WASH) என்படதக் குறிக்கிறது. நடுவண் ஜல்ெக்தி அடமச்ெர் 

ஸ்வச் ெர்கவக்ஷன் கிைாமீன் (SSG) 2023–க்ைான ைருவித்வதாகுப்டபயும், ‘Twinpit to Retrofit’ அபிைான் என்ற 

இடைைதைத்டதயும் வதாைங்கி டவத்தார். 

3. 2022 – ‘உைைப் பைைச் ெந்டதயை’ நைத்தும் நைைம் எது? 
அ. லண்டன்  

ஆ. போோிஸ் 

இ. நியூ ோோ்க் 

ஈ. லலோசன்யன 

✓ ைண்ைனில் நவம்பர் 07 முதல் 09 வடை நடைவபறும் உைைப் பைைச்ெந்டத வபாருட்ைாட்சி 2022இல் நடுவண் 

சுற்றுைா அடமச்ெைம் பங்கைற்கிறது. இது மிைப்வபரிை ெர்வகதெ பைைக் ைண்ைாட்சிைளில் ஒன்றாகும். இந்த ஆண்டு 

ைண்ைாட்சியின் ைருப்வபாருள், “பைைத்தின் எதிர்ைாைம் இப்கபாது வதாைங்குகிறது” என்பதாகும். ைைந்த 2019ஆம் 

ஆண்டில், இந்திைாவின் வமாத்த உள்நாட்டு உற்பத்தியில் பைைம் மற்றும் சுற்றுைாவின் பங்ைளிப்பு வமாத்தப் 

வபாருைாதாைத்தில் 5.19 ெதவீதமாகும். ைைந்த 2019ஆம் ஆண்டில், இந்திை சுற்றுைாத்துடற 79.86 மில்லிைன் 

கவடைவாய்ப்புைடைப் (கநைடி மற்றும் மடறமுை கவடைவாய்ப்பு) வபற்றுள்ைது. 

4. ‘உைை ஆழிப்கபைடை விழிப்புைர்வு நாடைக்’ ைடைப்பிடிக்ை முதலில் பரிந்துடைத்த நாடு எது? 
அ. ஜப்போன்  

ஆ. சீனோ 

இ. சுவிச்சோ்லோந்து 

ஈ. சுவீடன் 
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✓ இைற்டைப் கபரிைர் குறித்த விழிப்புைர்டவ ஏற்படுத்துவதற்ைாை ஒவ்கவார் ஆண்டும் நவம்பர்.5ஆம் கததி அன்று 

உைை ஆழிப்கபைடை (சுனாமி) விழிப்புைர்வு நாள் ைடைப்பிடிக்ைப்படுகிறது. உைை ஆழிப்கபைடை விழிப்புைர்வு 

நாைானது முதலில் ஜப்பானால் பரிந்துடைக்ைப்பட்ைது. ைைந்த 2015 டிெம்பரில், ஐநா வபாதுச்ெடப நவம்பர்.5ஆம் 

கததிடை உைை ஆழிப்கபைடை விழிப்புைர்வு நாைாை அறிவித்தது. 

✓ ைைந்த 2004ஆம் ஆண்டில் இந்திைப் வபருங்ைைலில் ஏற்பட்ை ஆழிப்கபைடைக்கு மூன்று வாைங்ைளுக்குப் பிறகு, 

உைைநாடுைள் ஜப்பானின் கைாபியில் ஒன்றுகூடி, 10 ஆண்டுைாை ஹிகைாகைா வெைல்திட்ைத்டத ஏற்றுக்வைாண்ைன. 

ைைந்த 100 ஆண்டுைளில், சுமார் 58 ஆழிப்கபைடைைள் 260,000 உயிர்ைடைப் கபாக்கியுள்ைன. 

5. ெமீபத்தில் குகைாஷிைாவின் ஒசிவஜக்கில் நடைவபற்ற ெர்வகதெ துப்பாக்கி சுடுதல் விடைைாட்டு கூட்ைடமப்பின் 

(ISSF) உைை ொம்பிைன்ஷிப் ஷாட்ைன் கபாட்டியில் இந்திைா அடைந்துள்ை தைநிடை என்ன? 

அ. முதலோவது 

ஆ. நோன்கோவது 

இ. மூன்றோவது 

ஈ. ஐந்தோவது  

✓ ெமீபத்தில், குகைாஷிைாவின் ஒசிவஜக்கில் நைந்த ெர்வகதெ துப்பாக்கி சுடுதல் விடைைாட்டு கூட்ைடமப்பின் (ISSF) 

உைை ொம்பிைன்ஷிப் ஷாட்ைன் கபாட்டியில் இந்திைா ஒரு தங்ைப்பதக்ைம், ஒரு வவள்ளிப்பதக்ைம் மற்றும் இைண்டு 

வவண்ைைப்பதக்ைங்ைளுைன் ஐந்தாவது இைத்டதப் பிடித்து கபாட்டிடை நிடறவு வெய்தது. 

6. வைகிழக்குப் பிைாந்திைத்தின் விடைவான மற்றும் ஆற்றல்வாய்ந்த மீத்திறன் ைணினிைான பைம்–இஷானுக்கு 

மாற்றாை அண்டமயில் அறிமுைப்படுத்தப்பட்டுள்ை மீத்திறன் ைணினி எது? 
அ. பரை யைகோ 

ஆ. பரை கோைரூபோ  

இ. பரை யதகோ 

ஈ. பரை்லபோருள் 

✓ அண்டமயில், இந்திைக்குடிைைசுத்தடைவர் திவைௌபதி முர்மு இந்திைாவின் அண்டமை மீத்திறன் ைணினிைான 

பைம–ைாமரூபாடவ அறிமுைப்படுத்தினார். இது அஸ்ஸாம் மாநிைத்திலுள்ை வைைாற்று ரீதிைாை புைழ்வபற்ற அைொன 

ைாமரூபாவின் வபைடைத்தாங்கிை உைர் வெைல்திறன்வைாண்ை மீத்திறன் ைணினிைாகும். இந்த மீத்திறன் ைணினி 

வைகிழக்குப் பிைாந்திைத்தின் விடைவான மற்றும் ஆற்றல்வாய்ந்த மீத்திறன் ைணினிைாை உள்ை பைம்–இஷானுக்கு 

மாற்றாை உள்ைது. ைைந்த 2016ஆம் ஆண்டு வைௌஹாத்தி ஐஐடியில் பைம்–இஷான் அறிமுைப்படுத்தப்பட்ைது. 

✓ கதசிை மீத்திறன் ைணினி திட்ைத்தின்கீழ் IIT வைௌைாத்தியில் பைம்–ைாமரூபா நிறுவப்பட்ைது; இது மின்னணுவிைல் 

மற்றும் தைவல் வதாழில்நுட்ப அடமச்ெைம் மற்றும் அறிவிைல் மற்றும் வதாழில்நுட்பத் துடறயின் கூட்டு முைற்சிைாகும். 

நாடு முழுவதும் இதுகபான்ற 15 மீத்திறன் ைணினிைள் பைன்பாட்டில் உள்ைன. 

7. விைட்நாமில் நடைவபற்ற ஆறாவது கிழக்ைாசிை உச்சிமாநாட்டின் ைல்விைடமச்ெர்ைள் கூட்ைத்தில் வழங்ைப்பட்ை 

முக்கிை முடனவுைள் ைாடவ? 
அ. ஆரோ ்ச்சி ைற்றுை் யைை்போட்டுக் லகோள்மக, 2022 

ஆ. அறிவு ைற்றுை் யவமலவோ ்ப்புச் சட்டக்லகோள்மக, 2022 

இ. யதசி  கல்விக் லகோள்மக, 2020  

ஈ. யையல உள்ள அமனத்துை் 
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✓ விைட்நாமின் ஹகனாய் நைைத்தில் நைந்த 6ஆவது கிழக்ைாசிை உச்சிமாநாட்டின் ைல்விைடமச்ெர்ைள் கூட்ைத்தில் 

இந்திைா பங்கைற்றது. ைல்விைடமச்ெைத்தின் இடைச்வெைைாைர் (ெர்வகதெ ஒத்துடழப்பு) நீதா பிைொத் இந்தக் 

கூட்ைத்தில் உடைைாற்றினார். கதசிை ைல்விக் வைாள்டை, 2020இன் முக்கிை முடனவுைள் மற்றும் ைல்வி மற்றும் 

ஆைாய்ச்சித்துடறயில் இந்திைா மற்றும் கிழக்ைாசிை உச்சிமாநாடு நாடுைளின் முைற்சிைள் பற்றியும் அவர் வதரிவித்தார். 

8. ெைக்குப் கபாக்குவைவு குறியீடு – 2022இல், ‘ொதடனைாைர்ைள்’ பிரிவில் டவக்ைப்பட்டுள்ை மாநிைங்ைள் எடவ? 
அ. யகரளோ 

ஆ. குஜரோத்  

இ. கோ்நோடகோ 

ஈ. ஹோி ோனோ 

✓ நடுவண் வணிைம் மற்றும் வதாழிற்துடற அடமச்ெைமானது நான்ைாவது LEADS (மாநிைங்ைளிடைகை ெைக்குப் 

கபாக்குவைடவ எளிதாக்குதல்)–2022 அறிக்டைடை வவளியிட்டுள்ைது. ஆந்திை பிைகதெம், அஸ்ஸாம் மற்றும் 

குஜைாத் ஆகிைடவ ெைக்குப் கபாக்குவைவு குறியீடு – 2022இல், ‘ொதடனைாைர்ைள்’ பிரிவில் டவக்ைப்பட்டுள்ைன. 

9. 3ஆவது உைை குச்சிப்புடி நாட்டிகைாத்ெவமானது கீழ்க்ைாணும் ைாரின் பிறந்தநாடைக் வைாண்ைாடும் வடையில் 

நைத்தப்படுகிறது? 
அ. பிோ்ஜு ைகரோஜ் 

ஆ. மைதிலி சந்யதல்கோ் 

இ. கஜயனந்திர ைகோபதி 

ஈ. யவை்படி சின்ன சத்தி ை்  

✓ மூன்றாவது உைை குச்சிப்புடி நாட்டிகைாத்ெவமானது விஜைவாைாவில் அக்கைாபர்.14 அன்று வதாைங்கிைது. புைழ்வபற்ற 

குச்சிப்புடி நைனக்ைடைஞர் கவம்படி சின்ன ெத்ைத்தின் 93ஆவது பிறந்தநாடை நிடனவுகூரும் வடையில் மூன்று 

நாள் நைக்கும் விதமாை இந்த நைன விழா ஏற்பாடு வெய்ைப்பட்டுள்ைது. 

10. ஆந்திை பிைகதெத்தில் Dr கொபா நாயுடு வாழ்நாள் ொதடனைாைர் விருடதப் வபற்றவர் ைார்? 
அ. யைனகோ போணிக்ரஹி 

ஆ. லவங்கயடஷ் கிோி 

இ. ைஹதுூோ் லரட்டி 

ஈ. பத்ைஜோ லரட்டி  

✓ 3ஆவது உைை குச்சிப்புடி நாட்டிைத் திருவிழாவின்கபாது, ைாக்ைர் கவம்படி சின்ன ெத்திைம் வாழ்நாள் ொதடனைாைர் 

விருது பாை வைாண்ைைா இைாவுக்கும், குமரி ைங்ைா அன்னபூமா கதவிக்கு வாழ்நாள் ொதடனைாைர் விருது வனஜா 

உதய்க்கும் வழங்ைப்படும். பத்மஜா வைட்டிக்கு ைாக்ைர் கொபா நாயுடு வாழ்நாள் ொதடனைாைர் விருதும், கவம்படி 

வவங்ைட் கெவா புைஸ்ைார் ஸ்ரீைாந்த் இைகுபத்ருனிக்கும் வழங்ைப்படும். 

செய்தித்தாள் நடப்பு நிகழ்வுகள்  

1. 2021ஆம் ஆண்டுக்ைான கதசிை புகைாைன்ஸ் டநட்டிங் கைல் (டைவிைக்கைந்திை ைாரிடை) விருதுைடை இந்திைக் 

குடிைைசுத்தடைவர் வழங்கினார் 
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வெவிலிைர்ைள் மற்றும் வெவிலிப்பணிைளில் ஈடுபடுகவார் ெமூைத்திற்கு ஆற்றிை சிறந்த கெடவைளுக்கு அங்கீைாைம் 

அளிக்கும் வடையில் நடுவண் சுைாதாைம் மற்றும் குடும்பநைத்துடற அடமச்ெைம் ைைந்த 1973ஆம் ஆண்டு கதசிை 

புகைாைன்ஸ் டநட்டிங் கைல் விருதுைடை ஏற்படுத்திைது. 

 

2. அதிைரிக்கும் ைாெ கநாய் பைவல்… பாதிப்பு விகிதம் 13% உைர்வு 

தமிழ்நாட்டில் நிைழாண்டு 77,000 கபர் ைாெகநாைால் புதிதாை பாதிக்ைப்பட்டுள்ைனர். இது ைைந்த ஆண்டைக் 

ைாட்டிலும் 13 ெதவீதம் அதிைம் என்பது குறிப்பிைத்தக்ைது. ைாெகநாடை முழுடமைாை ஒழிக்கும் கநாக்கில் மத்திை, 

மாநிை அைசுைள் பல்கவறு முைற்சிைடை முன்வனடுத்து வருகின்றன. அதுமட்டுமன்றி, 2025-க்குள் அந்கநாடை 

முற்றிலும் ஒழிக்ை கவண்டும் என்ற இைக்குைன் பல்கவறு திட்ைங்ைள் வெைல்படுத்தப்படுகின்றன. அதன் பைனாை 

ைாெகநாய் பாதிப்பு வதாைர்பான விழிப்புைர்வு கமம்பட்டு வருகிறது. 

தமிழ்நாட்டைப் வபாருத்தவடை ைாெகநாடைக் குைப்படுத்தும் விகிதம் ைணிெமாை உைர்ந்து வருவதாைத் தைவல்ைள் 

வதரிவிக்கின்றன. அந்த கநாயின் தாக்ைத்தால் பாதிக்ைப்படும் கநாைாளிைளில் 84% கபடை முதல் சிகிச்டெயிகைகை 

குைப்படுத்துவதாைவும், வதாைர் சிகிச்டெைள்மூைம் மீதமுள்ைவர்ைடையும் பூைை குைமாக்குவதாைவும் சுைாதாைத் 

துடற வதரிவித்துள்ைது. இந்நிடையில், நிைழாண்டில் தனிைார், அைசு மருத்துவமடனைளில் ைாெகநாய் பாதிப்புைன் 

அனுமதிக்ைப்பட்டிருந்கதாரின் தைவுைடை ஆய்வுவெய்தகபாது நாடு முழுவதும் 10.28 இைட்ெம் கபருக்கு அந்கநாய் 

தாக்ைம் இருந்தது வதரிைவந்தது. ைைந்த சிை ஆண்டுைைாைகவ உத்தை பிைகதெம், மைாைாஷ்டிைம், ைாஜஸ்தான், குஜைாத் 

உள்ளிட்ை வைமாநிைங்ைளில்தான் ைாெகநாய் பாதிப்பு அதிைமாை இருந்து வருகிறது. அதன் நீட்சிைாைகவ 

நிைழாண்டின் புள்ளி விவைங்ைளும் அடமந்துள்ைன. குறிப்பாை உத்தை பிைகதெத்தில் மட்டும் 4.27 ைட்ெத்துக்கும் 

கமற்பட்கைாாோா் ைாெகநாைால் பாதிக்ைப்பட்டுள்ைனர். 

தமிழ்நாட்டில் 77,019 கபருக்கு அந்கநாயின் பாதிப்பு இருந்தது. ைைந்த ஆண்டு இகத ைாைைட்ைத்தில் அந்த 

எண்ணிக்டை 13% குடறவாை இருந்தது. அதாவது, அந்தக் ைாைைட்ைத்தில் தமிழைத்தில் 69,171 கபர் ைாெகநாைால் 

பாதிக்ைப்பட்டிருந்தனர். ைாெகநாய்க்கும், ைகைானா வதாற்றுக்கும் ஒகை மாதிரிைான அறிகுறிைள் இருப்பதால், பைர் 

முன்கூட்டிகை பரிகொதடன வெய்துவைாண்ைதுகூை அந்கநாய் பாதிப்பு அதிைமாை ைண்ைறிைப்பட்ைதற்கு ைாைைமாை 

இருக்ைைாம் என மருத்துவ நிபுைர்ைள் ைருத்து வதரிவித்துள்ைனர். 

 

3. இந்திைாவுக்கு அதிை ைச்ொ எண்வைய் ஏற்றுமதி: ைஷிைா முதலிைம் 

ைைந்த அக்கைாபர் மாதத்தில் இந்திைாவுக்கு அதிை ைச்ொ எண்வைய் ஏற்றுமதி வெய்த நாடுைள் பட்டிைலில் ைஷிைா 

முதலிைம் பிடித்துள்ைது. பை ஆண்டுைாைமாை இந்தப் பட்டிைலில் முன்னணியில் இருந்த ெவூதி அகைபிைா, இைாக் 

ஆகிை நாடுைள் பின்தங்கியுள்ைன. 

ைைந்த 2022 மார்ச் மாத நிைவைப்படி இந்திைாவின் வமாத்த ைச்ொ எண்வைய் இறக்குமதியில் ைஷிைாவின் பங்கு 0.2 

ெதவீதம் மட்டுகம இருந்து வந்தது. இதுகவ அக்கைாபரில் ஒரு நாடைக்கு 9,35,556 கபைல் இறக்குமதி வெய்யும் 

அைவுக்கு உைர்ந்துவிட்ைது. அக்கைாபர் மாதத்தில் இந்திைாவின் ஒட்டுவமாத்த ைச்ொ எண்வைய் இறக்குமதியில் 22 

ெதவீதம் ைஷிைாவில் இருந்து வந்துள்ைது. இதற்கு அடுத்து இைாக்கில் இருந்து 20.5 ெதவீதம், ெவூதி அகைபிைாவில் 

இருந்து 16 ெதவீதம் இறக்குமதிைாகியுள்ைது. 

 

4. ெண்டீைர் விமான நிடைைத்துக்கு பைத் சிங் வபைர்: நடுவண் அைசு அறிவிப்பு வவளியீடு 

ெண்டீைர் ெர்வகதெ விமான நிடைைத்டத, ‘ஷாஹித் பைத் சிங் ெர்வகதெ விமான நிடைைம்’ எனப் வபைர்மாற்றம் 

வெய்ைப்பட்டுள்ைதாை விமான கபாக்குவைத்துத்துடற அடமச்ெைம் வவளியிட்டுள்ை அறிவிப்பில் வதரிவிக்ைப்பட்டு 

உள்ைது. இப்வபைர்மாற்றம் உைனடிைாை நடைமுடறக்கு வருவதாைவும் வதரிவிக்ைப்பட்டுள்ைது. 
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