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1. அண்மைச்செய்திகளில் இடம்செற்ற, ‘ஆர்சடமிசினின்’ என்ெது கீழ்க்காணும் எந்த ந ாய்க்சகதிரான மருந்துகளின் 

முக்கிய கூறாக அமமந்துள்ளது? 
அ. நீரிழிவு நநரய் 

ஆ. மநேரியர  

இ. சரர்ஸ் 

ஈ. உயர் இரத்த அழுத்தம் 

✓ உலக நுண்ணுயிர்க்சகால்லி குறித்த விழிப்புணர்வு வாரத்தின்நொது, ஆப்பிரிக்காவில் மநலரியா எதிர்ப்பு மருந்து 

எதிர்ப்மெ எதிர்த்து உலக  லவாழ்வு நிறுவனம் ஒரு புதிய உத்திமய அறிமுகம் செய்தது. நுண்ணுயிர்க்சகால்லி 

எதிர்ப்பின் காரணமாக அதிகரித்து வரும் அச்சுறுத்தமலப் ெற்றிய விழிப்புணர்மவ ஏற்ெடுத்துவதற்கான இந்த வார 

அனுெரிப்பு, ஆண்டுநதாறும் உலகளாவிய பிரச்ொரமாக  டத்தப்ெடுகிறது. சில ஒட்டுண்ணிகள் மநலரியாவுக்கான 

மருந்துகளின் முதன்மம கூறாக விளங்கும் ஆர்ட்சடமிசினினுடன் கூடிய மருந்துகமள எதிர்க்கும் ஆற்றமலக் 

சகாண்டுள்ளதாக உலக  லவாழ்வு நிறுவனம் எச்ெரித்துள்ளது. 

2. ‘ஹ்வாொங்–17’ அல்லது மான்ஸ்டர் ஏவுகமணமய ஏவிய  ாடு எது? 
அ. ஜெர்மனி 

ஆ. வட ஜ ரரியர  

இ. இங் ிேரந்து 

ஈ. பிரரன்ஸ் 

✓ வட சகாரியா கண்டம் விட்டு கண்டம் ொயும் ஏவுகமணயான, ‘ஹ்வாொங்–17’ஐ அண்மமயில் ஏவியது. இது 

‘மான்ஸ்டர் ஏவுகமண’ என்றும் அமைக்கப்ெடுகிறது. ‘Hwasong–17’ ஏவுகமணயானது வடசகாரியாவின் மிகப் 

செரிய ஏவுகமணயாகும். இது திரவ எரிசொருள்மூலம் இயங்கும், கண்டம் விட்டு கண்டம் ொயும் உலகின் மிகப் 

செரிய ஏவுகமணயாகும். 

3. 2022 – உலக குைந்மதகள்  ாளுக்கானக் கருப்சொருள் என்ன? 
அ. Inclusion, For Every Child  

ஆ. Children’s Rights 

இ. International togetherness 

ஈ. Digital Access for all 

✓ ெர்வநதெ ஒற்றுமம, உலசகங்கிலும் உள்ள குைந்மதகளிமடநய விழிப்புணர்வு மற்றும் குைந்மதகளின்  லமன 

நமம்ெடுத்துவதற்காக  வ.20 அன்று, ‘உலக குைந்மதகள்  ாள்’ சகாண்டாடப்ெடுகிறது. இது முதன்முதலில் 1954 

இல் உலகளாவிய குைந்மதகள்  ாளாக நிறுவப்ெட்டது. ஐ ா சொதுச்ெமெ குைந்மதகளின் உரிமமகள் ெற்றிய 

பிரகடனம் மற்றும் மா ாடு இரண்மடயும் ஏற்றுக்சகாண்ட நததியின் ஆண்டு நிமறமவயும் இந்த  ாள் குறிக்கிறது. 

இந்த ஆண்டு, “Inclusion, For Every Child” என்ெது இந்த  ாளுக்கானக் கருப்சொருளாக உள்ளது. 

4. அண்மமயில் திறக்கப்ெட்ட கசமங் நீர் மின்னுற்ெத்தி நிமலயம் அமமந்துள்ள மாநிலம்/யூனியன் பிரநதெம் எது? 
அ. தமிழ்நரடு 

ஆ. ஆந்திர பிரநதசம் 

இ. ந ரளம்  

ஈ. அருணரச்சே பிரநதசம்  
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✓ அருணாச்ெல பிரநதெ மாநிலத்தில் 600 சமகாவாட் (MW) உற்ெத்தித் திறன்சகாண்ட கசமங் நீர்மின்னுற்ெத்தி 

நிமலயத்மத பிரதமர்  நரந்திர நமாதி திறந்து மவத்தார். எரிெக்தி அமமச்ெகத்தின்கீழ் உள்ள ‘மினி இரத்னா’ மின் 

உற்ெத்தி சொதுத்துமற நிறுவனமான, ‘NEEPCO’ லிமிசடட் மூலம் செயல்ெடுத்தப்ெடும் மிகப்செரிய நீர் மின்னுற்ெத்தி 

திட்டம் இதுவாகும். இது வடகிைக்கில் அமமந்துள்ள ஆறாவது நீர் மின்னுற்ெத்தி நிமலயமாகும். இந்தத் திட்டத்தின் 

மூலம் ஆண்டுநதாறும் 3353 மில்லியன் அலகுகமள உற்ெத்தி செய்வது அருணாச்ெல பிரநதெ மாநிலத்மத மின் 

மிமக மாநிலமாக மாற்றும். இந்த மின்னுற்ெத்தி நதசிய கட்டத்திற்கும் ெங்களிக்கும். 

5. 2021–22 இந்திய மாநிலங்கள் குறித்த புள்ளிவிவரங்களின் மகநயட்மட சவளியிட்ட நிறுவனம் எது? 

அ. SEBI 

ஆ. இந்திய ரிசர்வ் வங் ி  

இ. NITI ஆநயர ் 

ஈ. ஜபரருளரதரர விவ ரரங் ள் துறை 

✓ இந்திய ரிெர்வ் வங்கி தனது புள்ளிவிவர சவளியீட்டின் ஏைாவது ெதிப்மெ, “இந்திய மாநிலங்கள் குறித்த மகநயடு 

2021–22” என்ற தமலப்பில் சவளியிட்டுள்ளது. இந்த அறிக்மகயின்ெடி, இந்தியாவின் சமாத்த உள் ாட்டு உற்ெத்தி 

(GDP) 2022–23இல் சுமார் 7% இருக்கும். இது இந்த நிதியாண்டின் ஜூன்–செப்டம்ெர் காலாண்டில் 6.1% முதல் 

6.3% வமர வளர்ச்சி விகிதத்மத ெதிவுசெய்யும் என்று எதிர்ொர்க்கப்ெடுகிறது. இக்மகநயட்டின் ெமீெத்திய ெதிப்பில், 

சுகாதாரம் மற்றும் சுற்றுச்சூைல் என்ற இரண்டு புதிய பிரிவுகள் அறிமுகப்ெடுத்தப்ெட்டுள்ளன. 

6. கல்வி அமமச்ெகத்தின் செயல்திறன் தரவரிமெக் குறியீட்டின்ெடி, 2020–21ஆம் ஆண்டில் எத்தமன மாநிலங்கள் 

நிமல–2 தரத்மத எட்டியுள்ளன? 
அ. ஒன்றுமிே்றே 

ஆ. இரண்டு 

இ. நரன்கு 

ஈ. ஏழு  

✓ 2020–21ஆம் ஆண்டிற்கான மாநிலங்கள் & யூனியன் பிரநதெங்களுக்கான செயல்திறன் தரவரிமெ குறியீட்மட 

 டுவண் கல்வியமமச்ெகம் சவளியிட்டுள்ளது. மாநிலங்கள் மற்றும் யூனியன் பிரநதெங்களில் உள்ள ெள்ளிக்கல்வி 

முமறகளின் ஆதார அடிப்ெமடயிலான விரிவான ெகுப்ொய்மவ இந்தக் குறியீடு சகாண்டுள்ளது. நகரளம், ெஞ்ொப், 

ெண்டிகர், மகாராஷ்டிரா, குஜராத், இராஜஸ்தான் மற்றும் ஆந்திர பிரநதெம் என சமாத்தம் ஏழு மாநிலங்கள் மற்றும் 

யூனியன் பிரநதெங்கள் 2020–21இல் நிமல–2 என்ற தரத்மத எட்டியுள்ளன. PGI 2020–21 மாநிலங்கள் மற்றும் 

யூனியன் பிரநதெங்கமள ெத்துத்தரங்களாக வமகப்ெடுத்தியுள்ளது; அதில் ஒரு மாநிலநமா அல்லது யூனியன் 

பிரநதெநமா அதிகெட்ெமாக அமடயக்கூடிய தரம் ‘நிமல–1’ ஆகும். 

7. ஊட்டச்ெத்து அடிப்ெமடயிலான மானியத் திட்டத்துடன் சதாடர்புமடய  டுவண் அமமச்ெகம் எது? 
அ. நவதி ள் மை்றும் உரங் ள் அறமச்ச ம்  

ஆ. உழவு மை்றும் உழவர் ள் நே அறமச்ச ம் 

இ. ஊர  வளர்ச்சி அறமச்ச ம் 

ஈ. ந ர்ப்புை மை்றும் வீட்டு விவ ரரங் ள் அறமச்ச ம் 

✓ 2022–23 ரபி ெருவத்திற்கான P&K உரங்களுக்கான ஊட்டச்ெத்து அடிப்ெமடயிலான மானிய விகிதங்கமள 

சொருளாதார விவகாரங்களுக்கான அமமச்ெரமவக் குழு அங்கீகரித்துள்ளது. 2022–23ஆம் ஆண்டின் இரண்டாம் 

ொதியில் ொஸ்நெடிக் மற்றும் சொட்டாசிக் (P&K) உரங்களுக்கு ̀ 51,875 நகாடி மானியம் வைங்க அரொங்கம் ஒப்புதல் 

அளித்துள்ளது.  டுவண் நவதிகள் மற்றும் உரங்கள் அமமச்ெகத்தால் இத்திட்டம் செயல்ெடுத்தப்ெடுகிறது. உர 
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உற்ெத்தியாளர்கள்/இறக்குமதியாளர்கள்மூலம் மானிய விமலயில் உைவர்களுக்கு உரங்கமள இந்திய அரொங்கம் 

கிமடக்கச் செய்கிறது. 

8. ‘ கர்ப்புற நொக்குவரவு இந்தியா மா ாடு மற்றும் கண்காட்சி – 2022’  டத்தப்ெடுகிற மாநிலம் எது? 
அ. தமிழ்நரடு 

ஆ. ந ரளர  

இ.  ர்நரட ர 

ஈ. ம ரரரஷ்டிரர 

✓ வீட்டுவெதி மற்றும்  கர்ப்புற விவகாரங்கள் அமமச்ெகமானது நகரள மாநில அரசுடன் இமணந்து சகாச்சியில் 

15ஆவது  கர்ப்புற நொக்குவரவு இந்தியா மா ாடு மற்றும் கண்காட்சி – 2022 ஆகியவற்மற ஏற்ொடு செய்துள்ளது. 

ெர்வநதெ அளவில்  மடமுமறயில் உள்ள  வீன மற்றும் சிறந்த  கர்ப்புற நொக்குவரத்து  மடமுமறகள் குறித்து 

அதிகாரிகள் சதரிந்து சகாள்வதற்காகநவ இந்த கருத்தரங்கு  டத்தப்ெடுகிறது.  டுவண் மற்றும் மாநில அரசுகளின் 

மூத்த அதிகாரிகள், சகாள்மக வடிவமமப்ொளர்கள், சமட்நரா இரயில் நிறுவனங்களின் நமலாண் இயக்கு ர்கள், 

நொக்குவரத்து நிறுவனங்களின் தமலமம நிர்வாகிகள், ென்னாட்டு வல்லு ர்கள், சதாழிற்துமற வல்லு ர்கள், 

கல்வியாளர்கள், மாணவர்கள் முதலியவர்கள் இதில் கலந்துசகாள்வார்கள். 

9. அசமரிக்க செய்திகள் மற்றும் உலக அறிக்மகயின்ெடி, மலிவான உற்ெத்தி செலமவக் சகாண்டுள்ள  ாடு எது? 
அ. இந்தியர  

ஆ. வங் ரளநதசம் 

இ. சீனர 

ஈ. இந்நதரநனசியர 

✓ அசமரிக்க செய்திகள் மற்றும் உலக அறிக்மகயின்ெடி, 85  ாடுகளில், சீனா மற்றும் வியட் ாமம விஞ்சி மலிவான 

உற்ெத்தி செலமவக்சகாண்ட  ாடாக இந்தியா தரவரிமெப்ெடுத்தப்ெட்டுள்ளது. ஒட்டுசமாத்த சிறந்த  ாடுகளின் தர 

வரிமெயில் இந்தியா 31ஆம் இடத்மதப்பிடித்துள்ளது; அநத நவமளயில், ‘வணிகத்திற்கான திறந்த’ பிரிவில் 37ஆம் 

இடத்மதப்பிடித்தது. ஒட்டுசமாத்த சிறந்த  ாடுகளின் தரவரிமெயில், சுவிச்ெர்லாந்து முதலிடத்திலும், சஜர்மனி, கனடா, 

அசமரிக்கா மற்றும் சுவீடன் ஆகிய  ாடுகள் அடுத்தடுத்த இடங்களிலும் உள்ளன. 

10. இந்தியா, எந்த மாதத்தில், ‘கங்கா உத்ெவத்மை’க் சகாண்டாடவுள்ளது? 
அ. அ ்நடரபர் 

ஆ. நவம்பர்  

இ. டிசம்பர் 

ஈ. ஏப்ரே் 

✓ இந்திய அரசு இந்த ஆண்டு  வ.1–3 வமர ‘கங்கா உத்ெவத்மை’க் சகாண்டாடவுள்ளது. கங்மகயாற்றுக்குப் புத்துயிர் 

அளிப்ெதில் ெங்நகற்ொளர்களின் ஈடுொடு & சொதுமக்கள் ெங்நகற்மெ ஊக்குவிப்ெதில் இது கவனஞ்செலுத்துகிறது. 

தூய்மமயான கங்மகக்கான நதசிய இயக்கத்தின்ெடி, நதசிய மற்றும் மாநில அளவில் வடிவமமக்கப்ெட்ட ெல்நவறு 

செயல்ொடுகள், ந ரடி முமற மற்றும் சமய்நிகர் முமறயில் ஏற்ொடு செய்யப்ெடும். 
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செய்தித்தாள் நடப்பு நிகழ்வுகள்  

1. கம்நொடியாவில் இந்தியா-ஆசியான்ொதுகாப்பு அமமச்ெர்கள் மா ாடு: இராஜ் ாத் சிங்  வ.22இல் ெயணம் 

இந்தியா-ஆசியான் ொதுகாப்பு அமமச்ெர்கள் மா ாட்டில் ெங்நகற்ெதற்காக, ொதுகாப்பு அமமச்ெர் இராஜ் ாத் சிங் 

கம்நொடியாவுக்கு 2  ாள் ெயணமாக  வ.22-இல் செல்லவிருக்கிறார். 

கம்நொடியாவின் துமணப்பிரதமரும், ொதுகாப்பு அமமச்ெருமான ொம்சடக் பிச்நெ நெனாவின் அமைப்பின் நெரில், 

இராஜ் ாத் சிங் செல்லவுள்ளார். ஆசியான் அமமப்பில் நெச்சுவார்த்மதரீதியிலான கூட்டுறவு  ாடாக 1992இல் 

இந்தியா நெர்ந்தது. ஆசியான்+  ாடுகளின் மா ாடு மற்றும் இந்தியா-ஆசியான் ொதுகாப்பு அமமச்ெர்கள் மா ாடு 

தவிர, ெல்நவறு உறுப்பு ாடுகளின் ொதுகாப்பு அமமச்ெர்களுடன் இராஜ் ாத் சிங் இருதரப்பு விவாதங்கமள  டத்த 

உள்ளார். ெரஸ்ெர ொதுகாப்பு ஒத்துமைப்பு மற்றும் இருதரப்புக்கும்  ன்மமெயக்கும் உறவுகமள நமலும் 

வலுப்ெடுத்துவதற்கான வழிமுமறகள் குறித்து இராஜ் ாத் சிங் ஆநலாசிக்கவுள்ளார். 

 

2. குமறந்த எமட குைந்மதகள்! ொதிப்புகளும்... ொதுகாப்பும்... 

ஆண்டுநதாறும்  வ.15-21ஆம் நததி வமர ெச்சிளங்குைந்மதகள் ொதுகாப்பு வாரமாக கமடப்பிடிக்கப்ெடுகிறது. 

கடந்த ஆண்மடப் சொருத்தவமர ெராெரி அளமவவிடக் குமறவான எமடயுடன் பிறக்கும் குைந்மதகளின் 

எண்ணிக்மக தமிழ் ாட்டில் அதிகரித்துள்ளது. 

குமறப்பிரெவம் மற்றும் மிகக்குமறந்த எமடயுடன் பிறக்கும் குைந்மதகளுக்கு உடல் உறுப்புகளின் செயல்திறன் 

குமறயும் என்றும் இரத்தந ாய்கள் ஏற்ெட வாய்ப்புகள் அதிகம் என்றும் எச்ெரிக்கின்றனர் மருத்துவர்கள். 

தமிழ் ாட்டில் ஆண்டுநதாறும் பிறக்கும் குைந்மதகள் - 12 இலட்ெம் 

ெராெரி எமட - 2.5 கிநலா முதல் 3.4 கிநலா வமர 

ெராெரி எமடயில் பிறந்த குைந்மதகள் 

2018-19 - 87 ெதவீதம் 

2021-22 - 82 ெதவீதம் 

எமட குமறவு பிரெவங்கள் 

100-இல் 13 குைந்மதகள் (2021-22) 

100-இல் 8 குைந்மதகள் (2018-19) 

குமறந்த எமட குைந்மதகள் விகிதம் - 22 ெதவீதம் (2021-22) 

நெறுகாலத்தில் கர்ப்பிணிகளுக்கு ந ாய்கள் (2021-22) 

இரத்தநொமக - 13% 

ெர்க்கமர ந ாய் - 3% 

உயர் இரத்த அழுத்தம் - 1% 

அதீத உடற்ெருமன் - 10% 
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எமட குமறவுக்கான காரணங்கள் 

நெறுகால ஊட்டச்ெத்துக் குமறொடு 

மருத்துவக்கண்காணிப்பு இல்லாமம 

மரெணு ொதிப்புகள் 

இரட்மடக்குைந்மதகள் உருவாதல் 

தாய்க்கு மனவழுத்தம் 

உயர் இரத்த அழுத்தம் 

கட்டுப்ொடற்ற ெர்க்கமர அளவு 

உடற்ெயிற்சி இல்லாமம 

நதமவயற்ற மருந்துகமள உட்சகாள்ளுதல் 

மது, புமகப்ெைக்கம் 

சிமனப்மெ, சதாப்புள்சகாடி கிருமித்சதாற்று 

எமட குமறவு குைந்மதகளுக்கான அச்சுறுத்தல்கள் 

மடப்-1 ெர்க்கமர ந ாய் 

கற்றலில் குமறொடு 

 ரம்புொர் ொதிப்புகள் 

மைொக்சியா (மூச்சுத்திணறல்) 

நிநமானியா ொதிப்பு 

இரத்தநவாட்டத்தில் சுணக்கம் 

சிவப்ெணுக்கள் அதிகரிப்பு ந ாய் 

குடற்புழு மருந்துகள்... 

19 வயதுக்குட்ெட்ட குைந்மதகள் மற்றும் சிறாருக்கு, ‘அல்செண்டநொல்’ எனப்ெடும் குடற்புழு நீக்க மாத்திமரகள் 

ெள்ளிகளிநலா அல்லது வீடுகளில் ந ரடியாகநவா வைங்கப்ெடுவது வைக்கம். அதன்ெடி, ஆண்டுக்கு இருமுமற 

தமிழ் ாட்டில் 8 நகாடி, ‘அல்செண்டநொல்’ மாத்திமரகள் விநிநயாகிக்கப்ெடுகின்றன. 

குடற்புழு நீக்க மாத்திமரகள் உட்சகாள்ளாதெட்ெத்தில் ஊட்டச்ெத்துக்குமறொடு, ெசியின்மம, இரத்தநொமக, வயிற்று 

உொமதகள், நொர்வுநிமல உள்ளிட்ட பிரச்மனகள் குைந்மதகளுக்கு ஏற்ெடும். 

தடுப்பூசி அட்டவமண... 

காலம் - தடுப்பூசிகள் 

பிறந்தவுடன் - பிசிஜி (காெந ாய்), சைபிமடடிஸ் பி (கல்லீரல் சதாற்று மற்றும் புற்றுந ாய்), ஓபிவி (இளம்பிள்மள 

வாதம்) 

ஆறு வாரங்கள் - ஓபிவி (இளம்பிள்மள வாதம்), ஐபிவி (இளம்பிள்மள வாதம்), சென்டா (கக்குவான் இருமல், இரண 

ஜன்னி, சதாண்மட அமடப்ொன், இன்ஃப்ளூயன்ஸா சதாற்று, கல்லீரல் சதாற்று), பிசிவி (நிநமானியா), நராட்டா 

(வயிற்றுப்நொக்கு) 
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10 வாரங்கள் - ஓபிவி, சென்டா, நராட்டா 

14 வாரங்கள் - ஓபிவி, ஐபிவி, சென்டா, பிசிவி, நராட்டா 

9 மாதங்கள் - பிசிவி (பூஸ்டர்), எம் ஆர் (தட்டம்மம மற்றும் ரூசெல்லா ந ாய்), ெப்ொனிய மூமளக்காய்ச்ெல், விட்டமின் 

- ஏ 

16-24 மாதங்கள் - ஓபிவி, எம் ஆர்., ெப்ொனிய மூமளக்காய்ச்ெல், டிபிடி பூஸ்டர் (கக்குவான் இருமல், சதாண்மட 

அமடப்ொன், இரண ஜன்னி) 

5-6 வயது - டிபிடி இரண்டாவது பூஸ்டர் தவமண 

10 வயது - சடட்டனஸ் (டிடி) 

16 வயது - சடட்டனஸ் (டிடி) 
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