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1. COP27இன் ஒருபகுதியாக எந்த நாட்டுடன் இணைந்து, ‘LeadIT உச்சிமாநாட்ணட’ இந்தியா நடத்தியது? 
அ. சுவீடன்  

ஆ. ஜப்பான் 

இ. ஆஸ்திரேலியா 

ஈ. டடன்மாா்க் 

✓ இந்தியாவும் சுவீடனும் இணைந்து COP27இன் ஒருபகுதியாக, ‘LeadIT உச்சிமாநாட்ணட’ நடத்தின. LeadIT (ததாழிற் 

துணை மாற்ைத்திற்கான தணைணம) முணனவு சுவீடன் மற்றும் இந்திய அரசாங்கங்களால் 2019 தசப்டம்பரில் ஐநா 

காைநிணை நடவடிக்ணக உச்சிமாநாட்டில் ததாடங்கப்பட்டது. மமலும் இதன் உைகப் தபாருளாதார மன்ைம் (WEF) 

ஆதரிக்கிைது. இது ததாழிற்துணையின் குணைந்த கரியமிை வாயு உமிழவுக்கான மாற்ைத்தில் கவனம் தசலுத்துகிைது. 

இந்த உச்சிமாநாட்ணடத் ததாடர்ந்து COP27இல் இந்திய அரங்கில் ‘LeadIT உச்சிமாநாட்டு அறிக்ணக - 2022’ 

தவளியீட்டு விழா நணடதபற்ைது. 

2. ‘ஆர்தடமிஸ்’ என்பது எந்த நாட்டின் திட்டமாகும்? 
அ. இஸ்ரேல் 

ஆ. ஐக்கிய அேபு அமீேகம் 

இ. அடமாிக்கா  

ஈ. சீனா 

✓ அதமரிக்க விண்தவளி ஆய்வு நிறுவனமான NASA, பூமியின் துணைக்மகாளான நிைவுக்கு, ‘ஆர்தடமிஸ்’ என்ை 

மிகவும் ஆற்ைல்வாய்ந்த ஏவுகைத்ணத அனுப்பியுள்ளது. 100 மீட்டர் உயரமுள்ள ‘ஆர்ட்தடமிஸ்’ ஏவுகைம், நிைவின் 

திணசயில் விண்கைத்ணத அனுப்பும் மநாக்கத்ணதக் தகாண்டுள்ளது. அவ்விண்கைம், விண்தவளி ஏவுதல் அணமப்பு 

ஏவுகைம் மற்றும் ஓரியன் விண்கைம் ஆகியவற்ணை உள்ளடக்கியுள்ளது. 

3. 2022இல் எந்தக் கருப்தபாருளின் கீழ் இந்தியாவின் தணைணமயில் G20 இருக்கவுள்ளது? 
அ. ஒரே பூமி, ஒரே குடும்பம், ஒரே எதிா்காலம்  

ஆ. தேவு தனியுாிமம 

இ. ஆத்மநிா்பாா் G20 

ஈ. சா்வரதச வா்த்தகம் 

✓ 2022 டிசம்பர்.1 முதல் இந்மதாமனஷியாவிடமிருந்து தபாறுப்ணப தபற்றுக்தகாண்டு ஓராண்டு காைத்திற்கு G20இன் 

தணைணமப் தபாறுப்ணப இந்தியா வகிக்கும். “ஒமர பூமி, ஒமர குடும்பம், ஒமர எதிர்காைம்” என்பது இந்தியாவின் 

தணைணமயின் கீழ் இருக்கப்மபாகும் G20 அமைப்பின் கருப்தபாருளாகத் மதர்ந்ததடுக்கப்பட்டுள்ளது. “வளர்ச்சிக்கான 

தரவு” என்ை தகாள்ணக நமது ஒட்டுதமாத்த கருப்தபாருளின் ஒருங்கிணைந்த பகுதியாக இருக்கும் என்று இந்தியப் 

பிரதமர் அறிவித்துள்ளார். 

4. CITES உறுப்புநாடுகளின் 19ஆவது மாநாட்ணட நடத்தும் நாடு எது? 
அ. நாா்ரவ 

ஆ. டஜா்மனி 

இ. பனாமா  

ஈ. ஆஸ்திரேலியா 
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✓ CITES உறுப்பு நாடுகளின் 19ஆவது மாநாடு மத்திய அதமரிக்க நாடான பனாமாவில் நணடதபற்று வருகிைது. CITES 

என்பது சிை வனவிைங்குகள் மற்றும் தாவர இனங்களின் நாடு கடந்த இயக்கத்ணத ஒழுங்குபடுத்தும் ஒப்பந்தமாகும். 

அழிந்துவரும் உயிரினங்களில் சர்வமதச வர்த்தகம் ததாடர்பான தீர்மானத்தின் (CITES) கீழ் நன்னீர் ஊர்வனமான 

ஆணமணயப் (red-crowned roofed turtle) பாதுகாக்க இந்தியா முன்தமாழிந்துள்ளது. இந்தியா மற்றும் வங்கமதசத்ணத 

பூர்வீகமாகக் தகாண்ட இந்த ஆணம இனம், அழிந்துவரும் அபாயத்தில் உள்ளது. 

5. இந்தியாவில், ‘உைக சிறுமசமிப்பு நாள்’ அனுசரிக்கப்படுகிை மததி எது? 

அ. அக்ரடாபா்.30  

ஆ. நவம்பா்.01 

இ. நவம்பா்.10 

ஈ. நவம்பா்.15 

✓ உைக சிறுமசமிப்பு நாளின் 98ஆவது ஆண்டு தகாண்டாட்டம் இந்தியாவில் அக்.30 அன்று கணடப்பிடிக்கப்பட்டது. 

1924ஆம் ஆண்டு இத்தாலியின் மிைன் நகரில் நணடதபற்ை முதல் சர்வமதச சிக்கன மாநாட்டில் அக்.31ஆம் மததிணய 

உைக சிறுமசமிப்பு நாளாக அறிவித்தது. இந்த நாணளக் தகாண்டாடுவதன் மநாக்கம், மசமிப்ணப மநாக்கிய நமது 

பழக்கத்ணத மாற்றுவதும், தசல்வத்தின் முக்கியத்துவத்ணத ததாடர்ந்து நமக்கு நிணனவூட்டுவதும் ஆகும். இந்த 

ஆண்டு கருப்தபாருள், “Saving prepares you for the future” என்பதாகும். 

6. லூைா டா சில்வா என்பார் கீழ்க்காணும் எந்த நாட்டின் புதிய அதிபராக மதர்ந்ததடுக்கப்பட்டார்? 
அ. ஆஸ்திரேலியா 

ஆ. பிரேசில்  

இ. ஐக்கிய இோச்சியம் 

ஈ. நியூசிலாந்து 

✓ பிமரசிலுக்கான அதிபர் மதர்தலில், லூயிஸ் இனாசிமயா லுைா டா சில்வா 2 மில்லியன் வாக்குகள் வித்தியாசத்தில் 

தவற்றிதபற்ைதன்மூைம் தற்மபாணதய பிமரசில் அதிபர் தெய்ர் மபால்சனாமராணவ வீழ்த்தினார். இடதுசாரி முன்னாள் 

தணைவரான லூைா அதிபராக தவற்றிதபற்ை மபாதிலும், தற்மபாணதய தீவிர வைதுசாரி மபாட்டியாளரான தெய்ர் 

மபால்சனாமரா தனது மதால்விணய ஒப்புக்தகாள்ளாமல் உள்ளார். பதவியில் இருக்கும் அதிபர் ஒருவர் மீண்டும் 

மதர்தலில் தவற்றிதபைத்தவறிய முதல் பிமரசில் அதிபர் மதர்தைாக இது அணமந்தது. 

7. இந்தியாவில், ‘Football4Schools’ முணனணவச் தசயல்படுத்த FIFA மற்றும் AIFF உடன் புரிந்துைர்வு ஒப்பந்தத்தில் 

ணகதயழுத்திட்ட நடுவண் அணமச்சகம் எது? 
அ. கல்வி அமமச்சகம்  

ஆ. டபண்கள் மற்றும் குழந்மதகள் ரமம்பாட்டு அமமச்சகம் 

இ. கலாச்சாே அமமச்சகம் 

ஈ. உள்துமற அமமச்சகம் 

✓ இந்தியாவில், ‘Football4Schools’ என்ை திட்டத்ணதச் தசயல்படுத்துவதற்காக நடுவண் கல்வி அணமச்சகம் சமீபத்தில் 

FIFA மற்றும் AIFF உடன் புரிந்துைர்வு ஒப்பந்தத்தில் ணகதயழுத்திட்டுள்ளது. ‘Football4Schools’ திட்டம், படிப்புடன் 

முதன்ணம விணளயாட்டுக்கள்மூைம் குழந்ணதகணள ஊக்குவிக்கும் மற்றும் அவர்களின் முழுணமயான வளர்ச்சிணய 

உறுதிதசய்யும் ஒரு மநர்மணையான கருவியாக இருக்கும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிைது. 
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8. உைகளாவிய காசமநாய் அறிக்ணக-2022இன்படி, 2021ஆம் ஆண்டுக்கான இந்தியாவின் காசமநாய் (1 இைட்சம் 

மக்கள்ததாணகக்கு) பாதிப்பு எண்ணிக்ணக எவ்வளவு? 
அ. 101 

ஆ. 210  

இ. 510 

ஈ. 2100 

✓ உைக நைவாழ்வு அணமப்பு (WHO) உைகளாவிய காசமநாய் அறிக்ணக-2022ஐ தவளியிட்டது. இது காசமநாய்க்கான 

மநாணயக்கண்டறிதல், சிகிச்ணச & பாதிப்பு ஆகியவற்றில் COVID-19 ததாற்றுமநாயின் தாக்கத்ணதக் குறிப்பிடுகிைது. 

2021ஆம் ஆண்டுக்கான இந்தியாவின் காசமநாய் பாதிப்பு 100,000 மக்கள்ததாணகக்கு 210 ஆகும்; இது 2015இன் 

அடிப்பணட ஆண்மடாடு ஒப்பிடும்மபாது 18% சரிவாகும். இது உைக சராசரியான 11%ஐவிட 7 சதவீத புள்ளிகள் அதிகம். 

காசமநாய் பாதிப்பு விகித அடிப்பணடயில் இந்தியா 36ஆவது இடத்தில் உள்ளது. 

9. அண்ணமயில் பரிமசாதணன தசய்யப்பட்ட, ‘பூசா நமரந்திர கைாநாமக்’ என்பது எந்தப்பயிரினமாகும்? 
அ. ரகாதுமம 

ஆ. அாிசி  

இ. மாங்கனி 

ஈ. பருத்தி 

✓ இந்திய மவளாண் ஆராய்ச்சி நிறுவனமானது இரண்டு புதிய குறுணவகணள உத்தர பிரமதச மாநிைத்தில் ணவத்து 

தவற்றிகரமாகப் பரிமசாதித்துள்ளது. அணவ ‘பூசா நமரந்திர கைாநாமக் 1638’ மற்றும் ‘பூசா நமரந்திர கைாநாமக் 

1652’ ஆகும். ‘கைாநாமக்’ என்பது கருப்பு உமியுடனும் மிகுந்த வாசணனயுடனும் கூடிய ஒரு பாரம்பரிய தநல் வணக 

ஆகும். இது ஸ்ரவஸ்தி மக்களுக்கு புத்தரளித்த பரிசாகக் கருதப்படுகிைது. இது உத்தரபிரமதசத்தின் ததராய் பகுதியின் 

11 மாவட்டங்களிலும் மநபாளத்திலும் விணளகிைது. ‘கதிர் சாய்தைால்’ பாதிப்புக்குள்ளாகும் இந்த தநல் வணகயில் புதிய 

குள்ள இரகம் இரட்டிப்பு மகசூணைத் தரும் வணகயில் உருவாக்கப்பட்டுள்ளது. 

10. இராணிப்பூர் புலிகள் காப்பகம் அணமந்துள்ள இந்திய மாநிைம் எது? 
அ. உத்தே பிேரதசம்  

ஆ. அஸ்ஸாம் 

இ. பீகாா் 

ஈ. குஜோத் 

✓ உத்தர பிரமதச மாநிைத்தின் இராணிப்பூர் புலிகள் காப்பகம் இந்தியாவின் 53ஆம் புலிகள் காப்பகமாக மாறியுள்ளது. 

இப்புலிகள் காப்பகம் 529.36 சதுர கிமைாமீட்டர் பரப்பளவில் அணமந்துள்ளது. இது துத்வா, பிலிபித் மற்றும் அமங்கர் 

ஆகிய மூன்று புலிகள் காப்பகங்கணளத் ததாடர்ந்து உத்தர பிரமதச மாநிைத்தின் நான்காவது புலிகள் காப்பகமாக 

உள்ளது. இராணிப்பூர் புலிகள் காப்பகம் வட தவப்பமண்டை உைர் இணையுதிர் காடுகளால் சூழப்பட்டுள்ளது மற்றும் 

புலி, சிறுத்ணத, கரடி, புள்ளிமான், சாம்பார், சிங்காரமான் மபான்ை பாலூட்டிகளின் தாயகமாக இது உள்ளது. 
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செய்தித்தாள் நடப்பு நிகழ்வுகள்  

1. கடமைார பாதுகாப்பு ஒத்திணக பயிற்சி சீ விஜில்-22 நிணைவு 

கடமைார பாதுகாப்பு ஒத்திணக பயிற்சியான சீ விஜில்-22 நவ.15, 16 ஆகிய இரண்டு மததிகளில் நாட்டின் கடமைாரப் 

பகுதியில் நடத்தப்பட்டது. அணமதிக்காைம் முதல் மபார்க்காைம் வணர கடமைாரப் பகுதிகளில் மமற்தகாள்ளப்பட 

மவண்டிய கண்காணிப்பு நடவடிக்ணககணள ணமயமாக தகாண்டு இந்த ஒத்திணக மமற்தகாள்ளப்பட்டது.  

கணரமயாரப் பகுதிகளின் பாதுகாப்பு தநறிமுணைகளில் கவனத்துடன் தசயல்படுதல், விதிமீைல் நடவடிக்ணககணள 

கண்காணித்து தடுத்தல் மபான்ைணவ குறித்தும் இந்த ஒத்திணகயில் பயிற்சி தரப்பட்டது. 9 மாநிைங்கள் மற்றும் 4 

யூனியன் பிரமதசங்கணள மசர்ந்த 17 அரசு அணமப்புகள் இந்த கடமைார பாதுகாப்பு நடவடிக்ணகயில் பங்மகற்ைன. 

தீவிரவாத தடுப்பு ததாடர்பாகவும், அவசரகாை சூழலில் துணைமுக மமைாண்ணம குறித்தும் பயிற்சிகள் மமற்தகாள்ளப்ப 

-ட்டன. பல்மவறு மாநிைங்களின் மதசிய மாைவர் பணடணய மசர்ந்த 800க்கும் மமற்பட்மடார் இந்தப் பாதுகாப்பு 

ஒத்திணகயில் ஈடுபட்டனர். 

 

2. பூக்கணட காவல் நிணையத்துக்கு ஐஎஸ்ஓ தரச்சான்று 

தசன்ணன பூக்கணட காவல் நிணையத்துக்கு ‘ஐஎஸ்ஓ’ தரச்சான்றிதழ் வழங்கப்பட்டது. தசன்ணன பூக்கணட காவல் 

நிணையம் 1876ஆம் ஆண்டு மதராஸ் பட்டைமாக இருந்தமபாமத ததாடங்கப்பட்ட மிகப்பணழணமவாய்ந்த காவல் 

நிணையம். பல்மவறு சிைப்பம்சங்கள் தகாண்ட பூக்கணட காவல் நிணையத்துக்கு இந்திய தர கவுன்சில் - இந்திய 

அரசாங்கத்தால் பாதுகாப்பு மற்றும் சுகாதார சான்றிதழுக்கான பணியிட மதிப்பீட்டுக்காக சர்வமதச தர கட்டுப்பாட்டுச் 

சான்றிதழான ஐஎஸ்ஓ 9001: 2015 வழங்கி அங்கீகரிக்கப்பட்டுள்ளது. 

 

3. நிைவுக்கு ஆய்வுக் கைம்: விண்ணில் தசலுத்தியது NASA 

நிைவுக்கு மீண்டும் மனிதர்கணள அனுப்புவதற்கு முன்மனாடியாக ஒரு விண்தவளிக்கைத்ணத அதமரிக்க 

விண்தவளி ஆய்வுநிறுவனமான NASA தவற்றிகரமாக விண்ணில் தசலுத்தியது. ‘ஆர்டமிஸ்-1’ என்ை இந்த 

திட்டத்ணத தசயல்படுத்துவதற்காக கடந்த ஆகஸ்டில் மமற்தகாள்ளப்பட்ட முயற்சி இருமுணை ஒத்திணவக்கப்பட்டது. 

அப்பல்மைா விண்கைத் திட்டங்கள் நிறுத்தப்பட்ட ஐம்பது ஆண்டுகளுக்குப் பிைகு, முதன்முணையாக நிைவுக்கு 

மனிதர்கணள அனுப்புவதற்கான இந்த ஆய்வு திட்டத்ணத NASA உருவாக்கியுள்ளது. அதற்கு முன்மனாட்டமாக, 

மசாதணன முணையில் மூன்று மனித மாதிரிகளுடன் அந்த ஆய்வுக்கைத்ணத ஏவ திட்டமிடப்பட்டிருந்தது. எனினும், 

ஏவுகை எரிதபாருள் கசிவு மற்றும் எஞ்சின் மகாளாறு காரைமாக அந்தத் திட்டம் நிறுத்திணவக்கப்பட்டிருந்தது. 
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