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1. ‘அனைத்து சவால்களுக்கும் ப ாக்குவரத்து நினை–2 மற்றும் குடிமக்கள் கருத்தாய்வு–2022’ஐ அறிமுகப் டுத்திய 

நடுவண் அனமச்சகம் எது? 
அ. கல்வி அமைச்சகை் 

ஆ. வீட்டுவசதி ைற்றுை் நகர்ப்புற விவகரரங்கள் அமைச்சகை்  

இ. கலரச்சரர அமைச்சகை் 

ஈ. வவளியுறவு அமைச்சகை் 

✓ நடுவண் வீட்டுவசதி மற்றும் நகர்ப்புற விவகாரங்கள் அனமச்சர் ஹர்தீப் சிங் பூரி, ‘அனைத்து சவால்களுக்கும் 

ப ாக்குவரத்து நினை–2 மற்றும் குடிமக்கள் கருத்தாய்வு – 2022’ஐ மமய்நிகராக மதாடங்கிைார். ‘அனைத்து சவால் 

–களுக்கும் ப ாக்குவரத்து நினை–2’ ஆைது ம ாதுப்ப ாக்குவரத்னத பமம் டுத்துவதற்காை டிஜிட்டல் தீர்வுகனை 

உருவாக்குவனத பநாக்கமாகக் மகாண்டுள்ைது. நாற் த்தாறு நகரங்களிலுள்ை ப ாக்குவரத்து பிரச்சனைகளுக்குத் 

தீர்வுகனை உருவாக்குவதற்காக நினை–2 துளிர் நிறுவல்களுக்காக இது மதாடங்கப் ட்டுள்ைது. 

✓ குடிமக்கள் கருத்தாய்வாைது 264 நகரங்களுக்காக வாழ்வதற்மகளிய நகரங்கள் குறியீடு–2022இன்கீழ் தங்கள் 

நகரத்னதப்  ற்றிய குடிமக்களின் கருத்துக்கனைப்  திவு மசய்வதற்காக மதாடங்கப் ட்டுள்ைது. 

2. ‘பிரதமர் கதி சக்தி  ன்மாதிரி நீர்வழிகள் உச்சிமாநாடு’ நடத்தப் டுகிற நகரம் எது? 
அ. புனே 

ஆ. வகரல்கத்தர 

இ. வரரணரசி  

ஈ. அகைதரபரத் 

✓ மத்திய துனறமுகங்கள், கப் ல் ப ாக்குவரவு மற்றும் நீர்வழிகள் அனமச்சகத்தின்கீழ் இந்திய நீர்வழிப் ப ாக்குவரவு 

ஆனையம், நவ.11 – 12 ஆகிய பததிகளில், ‘பிரதமர் வினரவு சக்தி  ல்பவறு ப ாக்குவரத்து நீர்வழி 

உச்சிமாநாட்னட’ வாரைாசியில் ஏற் ாடு மசய்துள்ைது. நீர்வழிகளில் உட்கட்டனமப்பு வசதிகனை பமம் டுத்துவது 

மதாடர் ாை நடவடி –க்னககள்  ற்றிய பிரதமர் கதி சக்தி பதசிய ம ருந்திட்டம்மூைம் விழிப்புைர்னவ ஏற் டுத்துவது 

இந்த மாநாட்டின் முதன்னம பநாக்கமாகும். 

3. ‘அடல் புதிய இந்தியா சவால்’ என் து கீழ்க்காணும் எந்த நிறுவைத்தின் முனைவாகும்? 
அ. இந்திய ரிசர்வ் வங்கி 

ஆ. NITI ஆனயரக்  

இ. DRDO 

ஈ. ISRO 

✓ ம ண்கனை னமயப் டுத்திய சாவல்கனை எதிர்மகாள்வதற்காை நடவடிக்னகனய அடல் புத்தாக்கத் திட்டத்னத NITI 

ஆபயாக் மதாடங்கி னவத்தது. அடல் புதிய இந்தியாவின் சவால்கள் என்ற நடவடிக்னகயின் இரண்டாம்கட்ட 

நிகழ்வாக அடல் புத்தாக்கத் திட்டம் மதாடங்கப் ட்டுள்ைது. சமூகத்னத உருவாக்கும் சிற்பியாக ம ண்கள் 

திகழ்கின்றைர் என் னத கருத்தில்மகாண்டு, அடல் புதிய இந்தியாவின் சவால்கள் என்ற நடவடிக்னகமூைம் சமூக 

அனமப்பில்  ல்பவறு நினையிலுள்ை ம ண்களின் பிரச்சனைகள் தீர்க்கப் டும். குறிப் ாக, ம ண்கள் நைவாழ்வு, 

 ாதுகாப்பு, ஊரகப்  குதியில் உள்ை ம ண்களின் வாழ்க்னகனய எளிதாக்குதல், மதாழில்சார்ந்த கூட்டு 

நடவடிக்னககள் ப ான்றவற்றில் புதுனமகனை புகுத்தி, தீர்வு காண் பத இந்தத் திட்டத்தின் பநாக்கமாகும். 
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4. COP–27இன்ப ாது, ‘அனைவருக்குமாை முன்கூட்டிய எச்சரிக்னககளின் நிர்வாக மசயல்திட்டத்னத' அறிமுகம் 

மசய்த நிறுவைம் எது? 
அ. IMF 

ஆ. WEF 

இ. WMO  

ஈ. UNEP 

✓ உைக வானினை அனமப் ாைது (WMO) காைநினை மாற்றம் மதாடர் ாை ஐக்கிய நாடுகளின் கட்டனமப்பின் உறுப்பு 

நாடுகளின் 27ஆவது மாநாட்டில் (COP27) நிகழ்ந்த ஒரு வட்டபமனசக் கூட்டத்தின்ப ாது, ‘அனைவருக்குமாை 

முன்கூட்டிய எச்சரிக்னககளின் நிர்வாக மசயல்திட்டத்னத’ மவளியிட்டது. WMOஇன் கூற்றுப் டி, 2027ஆம் 

ஆண்டுக்குள் அனைவருக்குமாை முன்கூட்டிய எச்சரிக்னக அனமப்புகனை வழங்குவதற்காை மதாடக்கநினை 

முதலீடு கிட்டத்தட்ட $3.1 பில்லியன் அமமரிக்க டாைர்கைாக இருக்கும். 

5. அண்னமய தரவுகளின் டி,  ரஸ் ர நிதியங்களின் ஊடுருவல் கீழ்க்காணும் எந்த மாநிைத்தில் அதிக ட்சமாக 

உள்ைது? 

அ. ைகரரரஷ்டிரர  

ஆ. னகரளர 

இ. வதலுங்கரேர 

ஈ. குஜரரத் 

✓ 2022 நவம் ர் மாத நிைவரப் டி, மகாராஷ்டிரா, புது தில்லி மற்றும் பகாவா ஆகியனவ இந்தியாவில் அதிக  ரஸ் ர 

நிதிய நிறுவைங்கனைக் மகாண்டுள்ைை. அதிக வருவாய் நினைகள், சிறந்த கல்வியறிவு விகிதங்கள் மற்றும் ம ரு 

நிறுவைங்கள் மற்றும் அதிக நிகர மதிப்புள்ை தனிந ர்களின் இருப்பின் காரைமாக இவ்வாறு அதிகமாக உள்ைது. 

பகரைா, மதலுங்காைா உள்ளிட்ட மாநிைங்களில் இதன் சதவீதம் 5– 6 சதவீதமாக உள்ைது. 

6. சுபதச தர்ஷன் திட்டத்துடன் மதாடர்புனடய நடுவண் அனமச்சகம் எது? 
அ. வவளியுறவு அமைச்சகை் 

ஆ. சுற்றுலர அமைச்சகை்  

இ. கலரச்சரர அமைச்சகை் 

ஈ. உள்துமற அமைச்சகை் 

✓ னமயப்ம ாருள் அடிப் னடயிைாை சுற்றுைாக்களின் ஒருங்கினைந்த வைர்ச்சிக்காக 2014–15இல் மத்திய சுற்றுைா 

அனமச்சகத்தால் சுபதச தர்ஷன் திட்டம் மதாடங்கப் ட்டது. சுற்றுைாத் தைங்கனை நினையாை அணுகுமுனறயுடன் 

ம ாறுப்புடன் பமம் டுத்துவதற்காக அரசாங்கம் சமீ த்தில் இந்தத்திட்டத்னத சுபதச தர்ஷன் 2.0 எை மறுசீரனமத்தது. 

தைா இரண்டு அல்ைது மூவிடங்கனைக்மகாண்ட  தினைந்து மாநிைங்கள் இைம் காைப் ட்டுள்ைை. சுற்றுைா 

உட்கட்டனமப்ன  வலுப் டுத்துவதற்காக சுற்றுைா அனமச்சகம் இத்திட்டத்திற்கு நிதியுதவியும் வழங்கும். 

7. 24 ஆண்டுகளில் இந்திய பதசிய காங்கிரசு கட்சியின் முதல் காந்தியல்ைாத தனைவராக பதர்ந்மதடுக்கப் ட்டவர் 

யார்? 
அ. ைல்லிகரர்ஜுே கரர்னக  ஆ. சசி தரூர் 

இ. ப சிதை்பரை்   ஈ. அனசரக் வகலரட் 
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✓ 24 ஆண்டுகளில் இந்திய பதசிய காங்கிரசு கட்சியின் முதல் காந்தியல்ைாத தனைவராக மல்லிகார்ஜுை கார்பக 

பதர்ந்மதடுக்கப் ட்டுள்ைார். காங்கிரசு கட்சித்தனைவருக்காை பதர்தலில் மல்லிகார்ஜுை கார்பக 9,385 வாக்குகளில் 

7,897 வாக்குகள் ம ற்று மற்மறாரு பவட் ாைராை சசி தரூனர வீழ்த்திைார். 

8. 2022 அக்படா ர் நிைவரப் டி, புதிய வருவாய் மசயைாைராக நியமிக்கப் ட்டுள்ைவர் யார்? 
அ. பங்கஜ் வசௌத்ரி 

ஆ. சஞ்மச ைல்னகரத்ரர  

இ. அமஜ னசத் 

ஈ. துகிே் கரந்தர பரண்னட 

✓ நிதிச்பசனவகள் துனறயின் மசயைர் சஞ்னச மல்பகாத்ரா புதிய வருவாய் மசயைாைராக நியமிக்கப் ட்டுள்ைார். 

நடுவைரசால் பமற்மகாள்ைப் ட்ட உயர்மட்ட அதிகாரத்துவ மறுசீரனமப்பின் ஒரு குதியாக சானைப் ப ாக்குவரத்து 

மற்றும் மநடுஞ்சானைகள் மசயைராக இருந்த அரமபை கிரிதர் புதிய  ாதுகாப்புச் மசயைாைராக நியமிக்கப் ட்டுள்ைார். 

9. ‘கானமயில்’ என் து கீழ்க்காணும் எந்த இந்திய மாநிைம்/யூனியன் பிரபதசத்தின் மாநிைப்  றனவயாகும்? 
அ. பஞ்சரப் 

ஆ. அந்தைரே் & நிக்னகரபரர் தீவுகள் 

இ. இரரஜஸ்தரே்  

ஈ. ஹரியரேர 

✓ இராஜஸ்தான் மாநிைத்தின் மாநிைப் றனவயாை ‘காைமயில்’ இந்தியாவின் மிகவும் அருகிவிட்ட  றனவயிைமாக 

கருதப் டுகிறது. காைமயிைாைது வைவுயிரிகள்  ாதுகாப்பு சட்டத்தின்கீழ்  ாதுகாக்கப் டுகிறது. ராஜஸ்தானில் சுமார் 

150 காைமயில்கள் உள்ைை; அது உைகில் உள்ை காைமயில்களின் எண்ணிக்னகயில் 95% ஆகும். சமீ த்தில், 

 ாகிஸ்தானில் சிை  றனவகள் காைப் ட்டை. இதன் காரைமாக அப் றனவகள் புைம்ம யர்வதாக சுற்றுச்சூழல் 

ஆர்வைர்கள் ஐயப் டுகின்றைர். ‘வைவுயிரிகளில் புைம்ம யர்ந்த உயிரிைங்கனைப்  ாதுகாப் தற்காை தீர்மாைம்’ 

 டி,  ாதுகாக்கப் ட்ட உயிரிைங்களுக்காை உைகப்  ட்டியலில் அது பசர்க்கப் ட்டது. 

10. இராசாளிகனைப்  ாதுகாப் தற்காக குழுமவான்னற அனமத்துள்ை மாநிைம் எது? 
அ. தைிழ்நரடு  

ஆ. இரரஜஸ்தரே் 

இ. னகரளர 

ஈ. கர்நரடகர 

✓ இராசாளிகனைத் திறம் ட  ாதுகாப் தற்காக ஒரு நிறுவை கட்டனமப்ன  அனமக்க தமிழ்நாடு அரசு மாநிை 

அைவிைாை ஒரு குழுனவ அனமத்துள்ைது. 21ஆம் நூற்றாண்டின் மதாடக்கத்தில் நாட்டில் இராசாளிகள் கிட்டத்தட்ட 

அழிந்பதவிட்டை. கடந்த 1993 மற்றும் 2003–க்கு இனடயில் இந்தியாவிலிருந்த இராசாளிகளின் எண்ணிக்னகயில் 

96% சரிந்தது. பதசிய அைவில் இராசாளி இைங்கனைப்  ாதுகாக்க நடுவண் அரசு இரண்டு மசயல் திட்டங்கனை 

அறிமுகப் டுத்தியது. 
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செய்தித்தாள் நடப்பு நிகழ்வுகள்  

1. உனமயாள்புரம் சிவராமன், இனையராஜாவுக்கு மகைரவ டாக்டர்  ட்டம்: பிரதமர் பமாதி வழங்குகிறார் 

திண்டுக்கல் காந்திகிராம கிராமியப் ல்கனைக்கழக்கத்தில் நனடம றும்  ட்டமளிப்பு விழாவில், மிருதங்க வித்வான் 

உனமயாள்புரம் சிவராமன், தினரப் ட இனசயனமப் ாைர் இனையராஜா ஆகிபயாருக்கு மகைரவ டாக்டர்  ட்டத்னத 

பிரதமர் நபரந்திர பமாதி வழங்குகிறார். 

இனசயனமப் ாைர் ‘இனசஞானி’ இனையராஜா (79): பதனி மாவட்டத்னத பூர்விகமாகக்மகாண்ட இவர், ‘அன்ைக் 

கிளி’ தினரப் டத்தின்மூைம் தினரயுைகத்துக்கு அறிமுகமாைவர். நாட்டுப்புற இனச, கர்நாடக இனச, பமற்கத்திய 

இனசயில் முனறயாை  யிற்சியும், புைனமயும் ம ற்றவர். இவர் தமிழ், மதலுங்கு, மனையாைம், கன்ைடம், ஹிந்தி 

ஆகிய மமாழிகளில் 1,000-க்கும் பமற் ட்ட தினரப் டங்களுக்கு இனசயனமத்தவர். ‘ த்மபூஷண்’, ‘ த்ம விபூஷண்’ 

ஆகிய இந்தியாவின் உயரிய விருதுகனைப் ம ற்றுள்ைார். கனைத்துனறயில் இவரது பசனவகனை மகௌரவிக்கும் 

வனகயில், கடந்த ஜூனை மாதம் மாநிைங்கைனவ உறுப்பிைராக நியமிக்கப் ட்டார். 

உனமயாள்புரம் சிவராமன் (85): தஞ்சாவூர் மாவட்டத்னதச்பசர்ந்த இவர், தைது  த்தாம் வயதில் மிருதங்க வாசிப்பில் 

ஈடு டத் மதாடங்கிைார். வாசிப்பில் புதிய உத்திகள், புதுனமகனை ஏற் டுத்திய இவர், முதன்முதைாக இனழக் 

கண்ைாடியால் தயாரிக்கப் ட்ட மிருதங்கத்னத அறிமுகப் டுத்திைார்.  தனிட்ட பதால்,  தனிடாத பதால் 

ஆகியவற்னறக் மகாண்டு தயாரிக்கப் ட்ட மிருதங்கங்கனை தனித்தனிபய ஆராய்ச்சி மசய்தவர் என்ற சிறப்புக்கு 

உரியவர். மிருதங்க வாசிப்பு மதாடர் ாக  ல்பவறு ஆய்வுகனையும் பமற்மகாண்டுள்ைார். 
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