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1. ‘கர்மய ோகி பிரரம்ப்’ என்பது கீழ்க்காணும் எந்தப் பிரிவினருக்கோகத் த ோரிக்கப்பட்ட போடமோகும்? 
அ. வெளிநாடு ொழ் இந்தியா்கள் 

ஆ. அரசுப் பணியாளா்கள்  

இ. MSMEகள் 

ஈ. அமைப்புசாரா துமை ஊழியா்கள் 

✓ பிரதமர் நயரந்திர யமோதி, அரசு ஊழி ர்களுக்கோகத் த ோரிக்கப்பட்ட இணை வழி அடிப்பணடயில் நடத்தப்படும் 

‘கர்மய ோகி பிரரம்ப்’ என்ற போடத்ததோகுதிண த் ததோடங்கி ணவத்தோர். பிரதம மந்திரி யரோஸ்கர் யமளோவின்கீழ் 71,000 

இணளஞர்களுக்கு நி மனக் கடிதங்கள் வழங்கும் திட்டத்ணதயும் அவர் அப்யபோது ததோடக்கிணவத்தோர். 

2. ‘சங்கோய் திருவிழோ’ என்பது கீழ்க்கோணும் எந்த மோநிலத்தில் தகோண்டோடப்படும் ஒரு கலோச்சோர விழோவோகும்? 
அ. மைை்கு ெங்காளை் 

ஆ. ஒடிஸா  

இ. ைணிப்பூா்  

ஈ. அஸ்ஸாை் 

✓ நடுவண் சுற்றுலோத்துணற அணமச்சர் ஜி கிசன்தரட்டி, சங்கோய் இனவி ல் பூங்கோவில் ‘மணிப்பூர் சங்கோய் விழோணவத் 

ததோடக்கிணவத்தோர். வடகிழக்கு மோநிலம் முழுவதும் 13 இடங்களில் நவ.30ஆம் யததி வணர 10 நோட்கள் நணடதபறும் 

இவ்விழோ, மோநிலத்தின் அணனத்து பழங்குடியினத்ணதச் சோர்ந்த மக்களின் பங்யகற்பின்மூலம் ஒற்றுணமண  நிணல 

தபறச்தசய்வதற்கோன ஒரு திருவிழோவோகக் தகோண்டோடப்படுகிறது. 

3. 2022இல் இந்யதோ–பசிபிக் பிரோந்தி  அளவிலோன யபச்சுவோர்த்ணதண  நடத்தும் நகரம் எது? 
அ. வகாழுை்பு 

ஆ. புது தில்லி  

இ. டாக்கா 

ஈ. இஸ்லாைாபாத் 

✓ “இந்யதோ–பசிபிக் தபருங்கடல்கள் முணனணவச் தச ல்படுத்துதல்” என்ற கருப்தபோருளில் இந்யதோ–பசிபிக் பிரோந்தி  

அளவிலோன யபச்சுவோர்த்ணதயின் நோன்கோவது பதிப்பு புது தில்லியில் ததோடங்கப்பட்டது. இப்யபச்சுவோர்த்ணத என்பது 

இந்தி  கடற்பணடயின் உ ர்மட்ட சர்வயதச வருடோந்திர மோநோடோகும். யதசி  கடல்சோர் அறக்கட்டணள ோனது இந்த 

நிகழ்வின் அறிவுசோர் பங்கோளரோகவும் தணலணம அணமப்போளரோகவும் உள்ளது. 

4. 2022இல் UNEP, ‘சோம்பி ன்ஸ் ஆஃப் தி எர்த்’ விருணதப் தபற்ற இந்தி ர்  ோர்? 
அ. பூா்ணிைா மதெி பா்ைன்  

ஆ. நமரந்திர மைாதி 

இ. K K மைலஜா 

ஈ. பியூை் மகாயல் 

✓ அஸ்ஸோணமச் யசர்ந்த வனவுயிரி உயிரி லோளர் பூர்ணிமோ யதவி பர்மனுக்கு இந்த ஆண்டுக்கோன, ‘சோம்பி ன்ஸ் 

ஆஃப் தி எர்த்’ விருது வழங்கப்பட்டது. இது ஐக்கி  நோடுகளின் சுற்றுச்சூழல் திட்டத்தோல் (UNEP) வழங்கப்படுகிறது. 

அஸ்ஸோமி  தமோழியில், ‘ஹர்கிலோ’ என்று அணழக்கப்படும் ‘தபருநோணரண ’ப் போதுகோக்கும் திட்டத்திற்கோக, ‘ததோழில் 

முணனயவோர் போர்ணவ’ பிரிவில் பூர்ணிமோ யதவி பர்மன் அவ்விருணத தவன்றோர். 
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5. அண்ணமயில், ‘தற்தகோணல தடுப்புக் தகோள்ணகண ’ தவளியிட்ட ஆசி  நோடு எது? 

அ. இலங்மக 

ஆ. ெங்காளமதசை் 

இ. இந்தியா  

ஈ. இங்கிலாந்து 

✓ இந்தி ோவின் நடுவண் சுகோதோரம் மற்றும் குடும்பநல அணமச்சகமோனது ஒரு ‘யதசி  தற்தகோணல தடுப்பு உத்தி’ண  

அறிவித்துள்ளது. 2030ஆம் ஆண்டளவில் தற்தகோணலயின் கோரைமோக ஏற்படும் மரைங்கணள 10% குணறக்கும் 

வணகயிலோன தச ல்திட்டங்கணள இது தகோண்டுள்ளது. அடுத்த 5 ஆண்டுகளுக்குள் அணனத்து மோவட்டங்களிலும், 

அடுத்த 8 ஆண்டுகளுக்குள் அணனத்து கல்வி நிறுவனங்களிலும் மனநலப் போடத்திட்டத்ணத ஒருங்கிணைக்க 

யவண்டும் என்பது இதன் யநோக்கமோகும். 

6. ‘உலக ஆழிப்யபரணல விழிப்புைர்வு நோள்’ அனுசரிக்கப்படுகிற மோதம் எது? 
அ. ஜனொி 

ஆ. மை 

இ. வசப்டை்பா் 

ஈ. நெை்பா்  

✓ கடந்த 2015ஆம் ஆண்டில் ஐநோ சணப ோனது ஒவ்யவோர் ஆண்டும் நவம்பர்.5ஆம் யததி உலக சுனோமி விழிப்புைர்வு 

நோளோக அனுசரிக்கப்படும் என்று அறிவித்தது. ஆழிப்யபரணல தோக்கும்யபோது, அணனவரும் உ ரமோன இடத்திற்குச் 

தசல்ல த ோரோக இருக்கயவண்டும் என்பணத இந்நோள் நிணனவூட்டுகிறது. யபரிடர் அபோ க் குணறப்புக்கோன ஐநோ 

அலுவலகத்தின்படி, ததோடக்கநிணல எச்சரிக்ணக மற்றும் முன்கூட்டி  நடவடிக்ணக ஆகி ணவ மக்கணளக்கோக்கும் 

இரு ப னுள்ள கருவிகளோகும். 

7. 2022ஆம் ஆண்டில், ‘யவளோண் ததோழில்நுட்ப இந்தி ோ – யவளோண் மற்றும் உைவு ததோழில்நுட்பக் கண்கோட்சி’ 

நடத்தப்படும் நகரம் எது? 
அ. முை்மப 

ஆ. சண்டிகா்  

இ. மைசூரு 

ஈ. காந்திநகா் 

✓ இந்தி  ததோழிற்துணற கூட்டணமப்பு (CII) ஏற்போடு தசய்துள்ள ‘யவளோண் ததோழில்நுட்ப இந்தி ோவின் 15ஆவது பதிப்பு 

நவ.4–7 வணர சண்டிகரில் நடக்கவுள்ளது. உழவு மற்றும் உழவர்கள்நல அணமச்சகம், உைவுப் பதனிடும் ததோழிற் 

துணறகள் அணமச்சகம் மற்றும் யவளோண் & பதப்படுத்தப்பட்ட உைவு த ோரிப்புகள் ஏற்றுமதி யமம்போட்டு ஆணை ம் 

(APEDA) CII யவளோண் ததோழில்நுட்ப இந்தி ோ – யவளோண் மற்றும் உைவு ததோழில்நுட்பக் கண்கோட்சிக்கோன 

பங்கோளர்களோக உள்ளன. இந்த ஆண்டுக்கோன கருப்தபோருள், “Digital Transformation for Sustainable Agriculture and 

Food Security” என்பதோகும். 

8. இந்தி ோவில், ‘யதசி  புற்றுயநோய் விழிப்புைர்வு நோள்’ அனுசரிக்கப்படுகிற யததி எது? 
அ. ஆகஸ்ட்.07  ஆ. நெை்பா்.07  

இ. டிசை்பா்.07  ஈ. ஜனொி.07 
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✓ புற்றுயநோயின் அபோ ங்கணள எடுத்துணரப்பதற்கோக, இந்தி ோவில் ஒவ்யவோர் ஆண்டும் நவம்பர்.07 அன்று ‘யதசி  

புற்றுயநோய் விழிப்புைர்வு நோள்’ அனுசரிக்கப்படுகிறது. யதசி  புற்றுயநோய் விழிப்புைர்வு நோளோனது கடந்த 2014 

தசப்டம்பரில் அறிவிக்கப்பட்டது. இது யநோபல் பரிசு தபற்ற யமரி கியூரியின் பிறந்தநோளுடன் ஒத்திணசந்து வருகிறது; 

அவருணட  பங்களிப்புகள் புற்றுயநோய் சிகிச்ணசக்கோன கதிரி க்க சிகிச்ணசயின் வளர்ச்சிக்கு வழியகோலி து. 

9. யகரள மோநில அரசோல் நிறுவப்பட்ட, ‘யகரள ய ோதி’ விருணத முதன்முதலில் தபற்றவர்  ோர்? 

அ. அடூா் மகாபாலகிருை்ணன் 

ஆ. M T ொசுமதென் நாயா்  

இ. கணாய் குன்ஹிராைன் 

ஈ. மெக்கை் ெிஜயலக்்ஷமி 

✓ மூத்த எழுத்தோளர் M T வோசுயதவன் நோ ர், ககரள மோநில அரசோல் நிறுவப்பட்ட முதல் ‘யகரள ய ோதி’ விருணதப் 

தபற்றவர். இதன் நடுவர் குழுமத்திற்கு பிரபல திணரப்பட த ோரிப்போளர் அடூர் யகோபோலகிருஷ்ைன் தணலணம 

தோங்கினோர். நடிகர் மம்மூட்டி, முன்னோள் அரசு ஊழி ர், சமூக ஆர்வலர் T மோதவ யமனன் உள்ளிட்யடோர் ‘யகரள 

பிரபோ’ விருதுக்கும், ‘சிற்பி’ கைோய் குன்ஹிரோமன், அறிவி லோளரும் கல்வி ோளருமோன M P பரயமஸ்வரன், போடகி 

ணவக்கம் வி  லட்சுமி உள்ளிட்யடோருக்கு, ‘யகரள ஸ்ரீ’ விருதும் வழங்கப்படவுள்ளது. 

10. ‘Innovations for You’ என்ற நிணனவுக் குறிப்யபட்டின் நோன்கோவது பதிப்ணப தவளியிட்ட நிறுவனம் எது? 
அ. NITI ஆமயாக்  

ஆ. இந்திய ாிசா்ெ் ெங்கி 

இ. UIDAI 

ஈ. மதசிய புத்தாக்க அைக்கட்டமள 

✓ NITI ஆய ோக்கின் அடல் புத்தோக்க இ க்கமோனது (AIM) ‘Innovations for You’ என்ற நிணனவுக்குறிப்யபட்டின் 4ஆவது 

பதிப்ணப தவளியிட்டது. இது AIM, NITI ஆய ோக்கின் அடல் அணடவு ணம ங்களின் ஆதரவில் இருக்கும் இந்தி ோவின் 

75 தவற்றிகரமோன தபண்ததோழில்முணனயவோர் பற்றி  விவரங்கணளக் தகோண்டுள்ளது. ‘Innovations for You’ என்ற 

ததோடர், நிணல ோன எதிர்கோலத்ணத உருவோக்குவதற்கோக துளிர் நிறுவனங்கள் எத்தணக  புதுணமகணள 

உருவோக்குகின்றன என்பணத எடுத்துக்கோட்டுகிறது. 

 

செய்தித்தாள் நடப்பு நிகழ்வுகள்  

1. தீனத ோள் உபோத்தி ோ  ஊரக திறன் பயிற்சி திட்டம் (DDU-GKY) 

தமிழ்நோடு மோநில ஊரக வோழ்வோதோர இ க்கமோனது நடுவைரசின் ஊரக வளர்ச்சி அணமச்சகத்தின்கீழ் ஒன்றி  

மோநில அரசின் வோயிலோக கிரோமப்புற இணளஞர்களின் யவணலவோய்ப்பிற்கோக மோநில அரசின் ஊரக வளர்ச்சித் 

துணறயின்மூலமோக தச ல்படுத்தப்பட்டு வருகிறது. 

தசன்ணன நீங்கலோக தமிழ்நோட்டிலுள்ள அணனத்து மோவட்டங்களிலும் தச ல்பட்டுவரும் தீனத ோள் உபோத்தி ோ  

ஊரக திறன் பயிற்சி திட்டத்தின்கீழ் 18-35 வ திற்குட்பட்ட கிரோமப்புறத்ணதச் யசர்ந்த இணளஞர்களுக்கு நிணல ோன 

மோத வருமோனம் ஈட்டும் வணகயில் திறன் பயிற்சி ளித்து யவணலவோய்ப்பு ஏற்படுத்தப்பட்டு வருகிறது. இத்திட்டத்தின் 

கீழ் சுகோதோர பரோமரிப்பு, ஆ த்த ஆணட வடிவணமப்பு, கட்டுமோனத் துணற, ஆட்யடோயமோட்டிவ், சில்லணர வணிகம், 

தளவோடங்கள், கட்டுமோனத்துணற, அழகுக்கணல, தகவல் ததோழில் நுட்பம், சுற்றுலோ மற்றும் விருந்யதோம்பல் யபோன்ற 

எளிதில் யவணலவோய்ப்புப் தபறவி லும் 120க்கு யமற்பட்ட ததோழிற்பிரிவுகளில் பயிற்சிகள் வழங்கப்பட்டு யவணல 

வோய்ப்பு ஏற்படுத்தப்படுகிறது. தமோத்த பயிற்சி ஒதுக்கீட்டில், சமூகரீதி ோக பின்தங்கியுள்ள பிரிவினரோன 
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பட்டி லினத்தினருக்கு - 62 சதவீதம், மணலவோழ் பழங்குடியினருக்கு 3 சதவீதம் மற்றும் சிறுபோன்ணமயினருக்கு 

16 சதவீதம் என சிறப்பு ஒதுக்கீடு அளித்து இலவச பயிற்சி வழங்கப்படுகிறது. 

 

2. 23-11-2022 – ‘உவமைக் கவிஞர்’ சுப்புரத்தினதாசன் (சுரதா) அவர்களின் 102ஆவது பிறந்தநாள். 

 

3. ‘கனவு இல்லம்’ திட்டம்: 10 எழுத்தோளர்கள் யதர்வு 

தமிழ் எழுத்தோளர்கணளக் தகௌரவிக்கும் வணகயில், அவர்களுக்கு வீடு வழங்கும் திட்டத்தின்கீழ், நிகழோண்டில் 10 

யபர் யதர்வு தசய் ப்பட்டுள்ளனர். இதுகுறித்து, தமிழ்நோடு அரசு தவளியிட்ட அறிவிப்பு: எழுத்தோளர்களுக்கு வீடு 

வழங்கும் திட்டமோனது, ‘கனவு இல்லம்’ என்ற தப ரில் தச ல்படுத்தப்பட்டு வருகிறது. நிகழோண்டில், பத்துப்யபர் 

யதர்வு தசய் ப்பட்டுள்ளனர். 
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