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1. தேசிய பாதுகாப்பு வியூகத்தே ககாண்டுவருவேற்கு முதைந்துள்ள நாடு எது? 
அ. சீனா 

ஆ. அமொிக்கா  

இ. ரஷ்யா 

ஈ. இந்தியா 

✓ அண்தையில் அகைரிக்கா ேைது தேசிய பாதுகாப்பு வியூகத்தே (National Security Strategy) அறிமுகப்படுத்தியது. 

அதைத்து அகைரிக்க அதிபர்களும் ேங்களுதைய NSSஐ கவளிக்ககாணர்வேற்கு, ‘தகால்ட்வாட்ைர்–நிக்தகால்ஸ் 

டிபார்ட்கைண்ட் ஆஃப் டிஃகபன்ஸ் ரீஆர்கதைதேஷன் ஆக்ட் ஆஃப் 1986’ஆல் கட்ைாயப்படுத்ேப்பட்டுள்ளைர். தேசிய 

பாதுகாப்பு குறித்ே நிர்வாகியின் பார்தவதய ேட்ைைன்றத்திற்குத் கேரிவிப்பதே இந்ே வியூகம் ேைது தநாக்கைாகக் 

ககாண்டுள்ளது. த ா தபைனின் நிர்வாகைாைது தேசிய பாதுகாப்பு வியூகம், அணு நிதை ஆய்வு ைற்றும் ஏவுகதண 

பாதுகாப்பு ஆய்வு ஆகியவற்தறயும் கவளியிட்ைது. 

2. ைச்சு ஆற்றின்மீது கட்ைப்பட்டுள்ள தைார்பி பாைம் அதைந்துள்ள ைாநிைம் எது? 
அ. ெகாராஷ்டிரா 

ஆ. குஜராத்  

இ. அஸ்ஸாெ் 

ஈ. அருணாச்சல பிரததசெ் 

✓ தைார்பியில் உள்ள ைச்சு ஆற்றின்மீது கட்ைப்பட்டுள்ள 135 ஆண்டுகள் பதைதையாை கோங்கு பாைம் அறுந்து 

விழுந்ேதில் நாற்பது கபண்கள் ைற்றும் முப்பத்து நான்கு குைந்தேகள் உட்பை நூற்று நாற்பது தபர் உயிரிைந்ேைர். 

ைச்சு ஆற்றின்மீது 754 அடி நீளத்தில் அதைந்துள்ள இப்பாைம் 19ஆம் நூற்றாண்டில் ஆங்கிதையர் ஆட்சியின்தபாது 

கட்ைப்பட்ைது. பழுதுபார்ப்பு ைற்றும் சீரதைப்புப்பணிகளுக்காக ஏழு ைாேங்களுக்கும் தைைாக மூைப்பட்டு, மீண்டும் 

திறக்கப்பட்ை நான்கு நாட்களுக்குள்ளாக அது அறுந்து விழுந்துள்ளது. இது  ுல்தைா புல் (அதைவுறு பாைம்) எைப்படும் 

பிரபைைாை சுற்றுைாத்ேைைாகும். 

3. ‘DRDO த ொழிற்துறை பல்கறைக்கழகம் – சிறப்பு தையம் (DIA–CoE)’ அதைக்கப்பட்டுள்ள நிறுவைம் எது? 
அ. ஐஐடி மெட்ராஸ் 

ஆ. ஐஐடி ரூா்க்கி  

இ. IISc மபங்களூரு 

ஈ. NIT தகாழிக்தகாடு 

✓ இந்திய அரசின் பாதுகாப்பு அதைச்ேகைாைது இந்திய கோழில்நுட்ப நிறுவைைாை ரூர்க்கியில் (IIT ரூர்க்கி) ‘DRDO 

கோழிற்துதற பல்கதைக்கைகம் – சிறப்பு தையம் (DIA–CoE)’ அதைப்பேற்கு ஒப்புேல் அளித்துள்ளது. இந்ே றையம் 

இந்திய அரோங்கத்தின் DRDOஇைமிருந்து இேற்காக நிதியுேவி கபறும். பாதுகாப்பு பயன்பாடுகளுக்காை திறன்மிகு 

உட்கட்ைதைப்பு ைற்றும் கடிைப்படுத்ேப்பட்ை கட்ைதைப்புகள், ஆற்றல் தேமிப்பு ோேைங்கள், நிைச்ேரிவு, பனி ைற்றும் 

பனிச்ேரிவு ஆய்வுகள், தைேர் ைற்றும் ஸ்கபஷாலிட்டி ஃதபபர் தபான்ற முேன்தை ஆராய்ச்சிப் பகுதிகளில் இது ேைது 

கவைத்தேச் கேலுத்தும். 

4. 2022 – ‘ஊைல் விழிப்புணர்வு வாரத்திற்காை’க் கருப்கபாருள் யாது? 
அ. Corruption free India for a developed Nation   ஆ. Elimination of Corruption 

இ. Embodiment of Honesty    ஈ. Ethics and Values 
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✓ காைஞ்திகேன்ற ேர்ோர் வல்ைபாய் பதைலின் பிறந்ேநாள் (அக்தைாபர் 31) வரும் வாரத்தில் நடுவண் விழுப்புணர்வு 

ஆதணயம் (CVC) ஊைல் விழிப்புணர்வு வாரத்தேக் கதைப்பிடிக்கிறது. நைப்பு 2022ஆம் ஆண்டில் அக்.31ஆம் தேதி 

முேல் நவ.6ஆம் தேதி வதர, “Corruption free India for a developed Nation” என்ற கருப்கபாருளின்கீழ் இந்ே ஊைல் 

விழிப்புணர்வு வாரம் கதைப்பிடிக்கப்படுகிறது. முன்ைோக, CVC 3 ைாேம் நீளும் இயக்கத்தே முன்கைடுத்ேது. 

5. ரிேர்வ் வங்கி ேட்ைத்தின்படி, பணவீக்க இைக்தக எத்ேதை காைாண்டுகளுக்குப் பராைரிக்கத்ேவறிைால், இந்திய 

ரிேர்வ் வங்கி நடுவணரசுக்கு அறிக்தக அனுப்பதவண்டும்? 

அ. இரண்டு 

ஆ. மூன்று  

இ. நான்கு 

ஈ. ஐந்து 

✓ இந்திய ரிேர்வ் வங்கிச் ேட்ைத்தின் 45ZN பிரிவின்கீழ், அவ்வங்கியாைது, கோைர்ந்து மூன்று காைாண்டுகளுக்கு 

பணவீக்க இைக்தகப் பராைரிக்கத் ேவறிைால், அது எடுக்கும் காரணங்கள் ைற்றும் தீர்வு நைவடிக்தககதள விளக்கி 

அறிக்தககயான்தற நடுவணரோங்கத்திைம் ேைர்ப்பிக்க தவண்டும். 2016இல் பணவியல் ககாள்தக கட்ைதைப்தப 

நதைமுதறப்படுத்திய பின்ைர் முேன்முதறயாக, RBI, வங்கி பணவியல் ககாள்தகக் குழுவின் சிறப்புக்கூட்ைத்திற்கு 

அதைப்புவிடுத்துள்ளது. 2022  ைவரி ைொ ம் முேல் கோைர்ச்சியாக மூன்று காைாண்டுகளுக்கு சில்ைதற பணவீக்க 

விகிேம் ஆறு ேேவீே இைக்தகவிை அதிகைாக இருப்போல், அது அரோங்கத்திைம் அறிக்தக ேைர்ப்பிக்கவுள்ளது. 

6. `350 தகாடியில் ைருத்துவ ோேை பூங்கா கட்ைப்பைவுள்ள நைகர் அதைந்துள்ள ைாநிைம் எது? 
அ. தகரளா 

ஆ. கா்நாடகா 

இ. ஹிொச்சல பிரததசெ்  

ஈ. ஆந்திர பிரததசெ் 

✓ இைாச்ேை பிரதேே ைாநிைம் நைகரில் ைருத்துவ ோேை பூங்கா கட்டுவேற்காை அடிக்கல்தை பிரேைர் நதரந்திர தைாதி 

நாட்டிைார். சுைார் ̀ 350 தகாடி ைதிப்பீட்டில் இந்ேப் பூங்கா கட்ைப்பைவுள்ளது. கைாத்ே ைருந்து பூங்காவிற்கு கேரிவாை 

3 ைாநிைங்களுள் ஹிைாச்ேை பிரதேே ைாநிைமும் ஒன்று. ைருத்துவ ோேைங்கள் பூங்காவிற்கு தேர்ந்கேடுக்கப்பட்ை 

நான்கு ைாநிைங்களில் ஹிைாச்ேை பிரதேேமும் ஒன்று. நைகர் ைருத்துவ ோேைப் பூங்கா இேன் ஒருபகுதியாகும். 

7. ‘VIDA V1’ என்ற கபயரில் ேைது முேல் எைக்ட்ரிக் ஸ்கூட்ைதர அறிமுகப்படுத்திய நிறுவைம் எது? 
அ. ொருதி சுசூகி 

ஆ. ஹீதரா தொட்தடாகாா்ப்  

இ. TATA தொட்டாா்ஸ் 

ஈ. TVS தொட்டாா்ஸ் 

✓ நாட்டின் மிகப்கபரிய இருேக்கர வாகை ேயாரிப்பு நிறுவைைாை, Hero MotoCorp ேைது முேல் மின்–ஸ்கூட்ைராை 

‘VIDA V1’ஐ அறிமுகப்படுத்தியேன்மூைம் மின்ோர வாகைப்பிரிவில்  டம்பதித் து. ‘VIDA V1’ ஆைது Bajaj Chetak, 

TVS iQube, Ather Energy, Hero Electric, Ola Electric தபான்ற பிறவற்றுைன் தபாட்டியிடும். ஹீதரா தைாட்தைாகார்ப், 

அகைரிக்காதவச் ோர்ந்ே ஜீதரா தைாட்ைார்தேக்கிள்களில் $60 மில்லியன் அகைரிக்க ைாைர் முேலீடு கேய்து மின்ோர 

தைாட்ைார்தேக்கிள்கதள கூட்ைாக உருவாக்குவோக அறிவித்துள்ளது. ஏற்கைதவ ஏேர் எைர்ஜியில் அது பங்கு 

ககாண்டுள்ளது. 
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8. 2022 அதைதிக்காை தநாபல் பரிசு கபற்ற, ‘Center for Civil Liberties’ அதைந்துள்ள நாடு எது? 
அ. ஆப்கானிஸ்தான் 

ஆ. உக்ரரன்  

இ. ஈரான் 

ஈ. சீனா 

✓ 2022 – அதைதிக்காை தநாபல் பரிசு கபைாரதைச் தேர்ந்ே ைனிே உரிதை வைக்கறிஞர் அகைஸ் பியாலியாட்ஸ்கி, 

ரஷ்ய ைனிே உரிதைகள் அதைப்பாை கைதைாரியல் ைற்றும் உக்தரனிய ைனிே உரிதைகள் அதைப்பாை, ‘Center 

for Civil Liberties’ ஆகிதயாருக்கு வைங்கப்பட்ைது. நார்தவ தநாபல் கமிட்டியின்படி, அதிகாரத்தே விைர்சிப்பேற்கும் 

குடிைக்களின் அடிப்பதை உரிதைகதளக் காப்பேற்கும் அதவ தபாராடியுள்ளை. தபார்க்குற்றங்கள், ைனிே உரிதை 

மீறல்கள், அதிகார துஷ்பிரதயாகம் தபான்றவற்தற ஆவணப்படுத்தும் முயற்சியில் அவர்கள் ஈடுபட்டுள்ளைர். 

9. 2022 – உைக பருத்தி நாளுக்காைக் கருப்கபாருள் என்ை? 
அ. Weaving a better future for cotton  

ஆ. Cotton and Sustainability 

இ. Assistance to Cotton–4 Nations 

ஈ. Cotton by Products and its Markets 

✓ உைக பருத்தி நாளாைது அக்தைாபர்.7 அன்று ககாண்ைாைப்படுகிறது. இந்ே ஆண்டு (2022) இச்ேர்வதேே நிகழ்வின் 

மூன்றாைாண்டு ககாண்ைாட்ைத்தேக் குறிக்கிறது. ஐக்கிய நாடுகளின் உணவு ைற்றும் உைவு அதைப்பின் (FAO)படி, 

2022 – உைக பருத்தி நாளுக்காைக் கருப்கபாருள், “Weaving a better future for cotton” என்போகும். UNCTAD 

ைற்றும் பன்ைாட்டு வர்த்ேக தையம் (ITC) ‘பருத்தி–4’ நாடுகளுக்கு (கபனின், புர்கிைா பாதோ, ோட் ைற்றும் ைாலி) 

உேவி வைங்குவேற்காை முன்முதைதவத் கோைங்கியது.  

10. ‘கோழிற்துதற 4.0’ என்ற ைாநாட்தை ஏற்பாடு கேய்ே நடுவண் அதைச்ேகம் எது? 
அ. MSME அரெச்சகெ் 

ஆ. வணிகெ் ெற்றுெ் மதாழிற்துரற அரெச்சகெ் 

இ. கனரக மதாழிற்துரற அரெச்சகெ்  

ஈ. நிதியரெச்சகெ் 

✓ நடுவண் கைரக கோழிற்துதற அதைச்ேர் Dr ைதகந்திரநாத் பாண்தை, ‘கோழில் 4.0: முன்னிருக்கும் ேவால்கள் 

ைற்றும் முன்தைாக்கிச் கேல்லுேல்’ ைாநாட்தை கு ராத் ைாநிைத்தில் உள்ள ககவாடியாவில் கோைங்கி தவத்ோர். 

டிஜிட்ைல் உற்பத்தி கேயல்முதறகதள பின்பற்றுவேற்கும், கோழிற்துதறயில் ஆட்தைாதைஷன் ைற்றும் புதுதைகதள 

தைம்படுத்துவேற்கும் நாட்டில் கோழிற்துதறகளுக்கு விழிப்புணர்வு ஏற்படுத்துவதே தநாக்கைாகக் ககாண்ைது இந்ே 

ைாநாடு. இந்ே நிகழ்ச்சியில், ‘ைாைல் ஸ்ைார்ட் கோழிற்ோதை ைற்றும் ைதிப்பீட்டு கருவிகள்’ கவளியிைப்பட்ைை. 

 

செய்தித்தாள் நடப்பு நிகழ்வுகள்  

1. தோேதை அடிப்பதையில் இன்று முேல் ‘எண்ை ரூபாய்’ பயன்பாடு: ரிேர்வ் வங்கி அறிவிப்பு 

இந்தியாவின் முேல் எண்ை ரூபாய் (டிஜிட்ைல் ரூபாய்) திட்ைம் தோேதை அடிப்பதையில் நவ.1ஆம் தேதியிலிருந்து 

பயன்பாட்டுக்கு வரவுள்ளோக இந்திய ரிேர்வ் வங்கி கேரிவித்துள்ளது. 
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முேல்கட்ைைாக அரசின் நிதிப்பத்திரங்கதள கைாத்ேைாகக் ககாள்முேல் கேய்யும் நைவடிக்தககளில் எண்ை ரூபாயின் 

பயன்பாட்டுக்கு அனுைதியளிக்கப்பட்டுள்ளோக ஆர்பிஐ கேரிவித்துள்ளது. அரசு நிதிப்பத்திரங்கதள கைாத்ேைாகக் 

ககாள்முேல் கேய்யும் வங்கிகள் தோேதை அடிப்பதையில் எண்ை ரூபாதய பயன்படுத்ேைாம் என்றும் 

கேரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. எஸ்பிஐ, தபங்க் ஆஃப் பதராைா, யூனியன் தபங்க், கெச்டிஎஃப்சி, ஐசிஐசிஐ, தகாட்ைக் 

ைகிந்திரா, கயஸ் வங்கி, ஐடிஎஃப்சி, கெச்எஸ்பிசி ஆகிய 9 வங்கிகளுக்கு தோேதை அடிப்பதையிைாை எண்ை 

ரூபாயின் பயன்பாட்டில் பங்தகற்க அனுைதி அளிக்கப்பட்டுள்ளோக ஆர்பிஐ கேரிவித்துள்ளது. 

 

2. கோந்ே விண்கவளி நிதையத்துக்கு ஆய்வகக்கைம் அனுப்பியது சீைா 

சீைா கோந்ேைாக நிறுவிவரும் தியாங்காங் விண்கவளி நிதையத்தில் இதணப்பேற்காை இரண்ைாவது ஆய்வகக் 

கைத்தே அந்ே நாடு கவற்றிகரைாக விண்ணில் கேலுத்தியது. சீைாவிைமுள்ள இராக்ககட்டுகளிதைதய மிகவும் 

பிரம்ைாண்ைைாை ைாங் ைார்ச்-5பி ஒய்4 இராக்ககட்மூைம் அனுப்பப்பட்டுள்ள அந்ே ஆய்வுக்கைத்துக்கு ‘கைங்டியன்’ 

என்று கபயரிைப்பட்டுள்ளது. அந்ே ஆய்வுக்கைம் ேைது சுற்றுவட்ைப்பாதேயில் கவற்றிகரைாக நிறுவப்பட்ைோகவும், 

பின்ைர் அது தியாங்காங் விண்கவளி நிதையத்துைன் இதணக்கப்படும். 

முன்ைோக, சீை விண்கவளி நிதையத்துக்காை, ‘கவன்டியன்’ என்ற முேல் ஆய்வுக்கைம் கைந்ே  ூதையில் 

கவற்றிகரைாக இதணக்கப்பட்ைது. தியாங்காங் விண்கவளி நிதையத்தின் தையக்கைைாை தியான்தெவுக்கு 

இைர்காை ைாற்றாகவும் ைற்ற தநரங்களில் ேக்திவாய்ந்ே ஆய்வகைாகவும் ‘கவன்டியன்’ கேயல்படும். அவ்விண்கவளி 

நிதையம் இந்ே ஆண்டு இறுதிக்குள் கேயல்பைத்கோைங்கும். 
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1. 2022 – இந்தியா கெம் மாநாட்டை நைத்தும் நெரம் எது? 
அ. பெங்களூரு 

ஆ. ெுது தில்லி  

இ. ஹைதராொத் 

ஈ. பென்ஹன 

✓ நடுவண் இரசாயனங்ெள் மற்றும் உரங்ெள் அடமச்சர் ைாக்ைர் மன்சுக் மாண்ைவியா, “Vision 2030: Chemicals and 

Petrochemicals Build India” என்ற ெருப்க ாருளுைன் புது தில்லியின் பிரெதி டமதானத்தில் 2022 – இந்தியா கெம் 

மாநாட்டைத் கதாைங்கி டவத்தார். இந்திய வணிெம் மற்றும் கதாழிற்துடற கூட்ைடமப்புைன் (FICCI) இடைந்து 

இந்தியா கெம்மின்  ன்னிரண்ைாவது  திப்பு ஏற் ாடு கசய்யப் ட்ைது. 2021–22ஆம் ஆண்டிற்ொன இந்தியாவின் 

இரசாயனங்ெள் ஏற்றுமதி $29,296 மில்லியன் அகமரிக்ெ ைாலர்ெளாெ உயர்ந்து சாதடன  டைத்துள்ளது. 

2. கிரீன்ஃபீல்ட் எலக்ட்ரானிக்ஸ் மமனுஃம க்ச்சரிங் கிளஸ்ைர் அடமக்ெப் ைவுள்ள இரஞ்சன்ொவ்ன் அடமந்துள்ள 

மாநிலம் எது? 
அ. மகாராஷ்டிரா  

ஆ. குஜராத்  

இ. அஸ்ஸாம் 

ஈ. அருணாெ்ெல ெிரததெம் 

✓ நடுவண் மின்னணுவியல் மற்றும் தெவல் கதாழில்நுட்  அடமச்செமானது மொராஷ்டிர மாநிலத்தில் புமனவுக்கு 

அருகிலுள்ள இரஞ்சன்ொவ்ன் 3ஆம் ெட்ைத்தில் அடமக்ெப் ைவுள்ள கிரீன்ஃபீல்ட் மின்னணு உற் த்தித் கதாகுதிக்கு 

ஒப்புதல் அளித்துள்ளது. இத்கதாகுப்பின் திட்ைச்கசலவு `492.85 மொடியாகும். கநாய்ைா, திருப் தி, ெர்நாைொ மற்றும் 

தமிழ்நாட்டில் மின்னணு உற் த்தித் கதாகுதிெள் உள்ளன. அங்கு  ல்மவறு மதசிய நிறுவனங்ெள் மற்றும் இந்திய 

துளிர் நிறுவல்ெள் தங்ெள் அலகுெடள நிறுவியுள்ளன. 

3. யாரின் பிறந்தநாடள நிடனவுகூரும் வடெயில், ‘மதசிய ஒற்றுடம நாள்’ அனுசரிக்ெப் டுகிறது? 
அ. ‘மகாத்மா’ காந்தியடிகள் 

ஆ. ொ்தாா் வல்லொய் ெதேல்  

இ. சுொஷ் ெந்திர தொஸ் 

ஈ. B R அம்தெத்கா் 

✓ சர்தார்வல்ல ாய்  மைலின் பிறந்தநாடள நிடனவுகூரும் வடெயில், ‘மதசிய ஒற்றுடம நாள்’ அனுசரிக்ெப் டுகிறது. 

சுதந்திரத்திற்குப் பிறகு இந்தியாவின் முதல் உள்துடற அடமச்சராெப்  ணியாற்றிய  மைல், 550–க்கும் மமற் ட்ை 

சுமதச சமஸ்தானங்ெடள ஒன்றிடைப் தற்ொன தனது முயற்சிெளுக்ொெ, ‘இந்தியாவின் இரும்பு மனிதர்’ என்றும் 

அடைக்ெப் டுகிறார். இவ்வாண்டு சர்தார் வல்ல ாய்  மைலின் 147ஆவது ஆண்டு பிறந்தநாள் கொண்ைாைப் டுகிறது. 

4. இந்திய ரிசர்வ் வங்கி அதன் மசாதடன ெட்ைத்தில் எந்த வடெயான ‘நடுவண் வங்கி டிஜிட்ைல் நாையத்டத’ 

கவளியிட்டுள்ளது? 
அ. ெில்லஹை விை்ெஹன 

ஆ. பமாத்த விை்ெஹன  

இ. ெண்ேம் 

ஈ. கிாிெ்தோகரன்ெி 
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✓ இந்திய ரிசர்வ் வங்கியானது (RBI) கமாத்த விற் டனப் பிரிவினருக்ொக, நடுவண் வங்கி ஆதரவுடைய ‘எண்ம 

ரூ ாய்’க்ொன முன்மனாடித் திட்ைத்டத அறிமுெப் டுத்தியுள்ளது. ‘நடுவண் வங்கியின் எண்ம நாையத்தின் 

கசயல் ாடு–கமாத்த விற் டன (இ `–W) மசாதடனமுடற’ என்ற அறிவிப்பில் RBI இதடன அறிவித்துள்ளது.  ாரதி 

வங்கி,  மராைா வங்கி, இந்திய யூனியன் வங்கி, HDFC வங்கி, ICICI வங்கி, மொைக் மஹிந்திரா வங்கி, YES வங்கி, 

IDFC ஃ ர்ஸ்ட் ம ங்க் மற்றும் HSBC ஆகிய ஒன் து வங்கிெள் இதற்ொெ மதர்வுகசய்யப் ட்டுள்ளன. 

5. தனது விண்கவளி நிடலயத்திற்ொெ, ‘கமங்டியான்’ என்ற ஆய்வெத்கதாகுதிடய ஏவியுள்ள நாடு எது? 

அ. ரஷ்யா 

ஆ. அபமாிக்கா 

இ. ெீனா  

ஈ. இஸ்தரல் 

✓ சீனா தற்ம ாது ெட்ைப் ட்டுவரும் விண்கவளி நிடலயத்தின் ஒரு குதியாெ, ‘கமங்டியான்’ என்ற ஆய்வெத் 

கதாகுதிடய அண்டமயில் ஏவியது. இந்த இரண்ைாவது ஆய்வெக்கூறு, லாங் மார்ச்–5B Y4 கொண்டு ஏவப் ட்ைது. 

மமலும் இது நுண் புவியீர்ப்பு விடசடய ஆயவும் திரவ இயற்பியல், க ாருண்ம அறிவியல், எரிப்பு அறிவியல் மற்றும் 

அடிப் டை இயற்பியல் ஆகியவற்றில் மசாதடனெடள மமற்கொள்ளவும்  யன் டுத்தப் டும். உயிரியல் மற்றும் 

விண்கவளி வாழ்க்டெ அறிவியலில் ெவனம் கசலுத்திய, ‘கவன்டியன்’ ஆய்வெக்ெலம் இதற்குமுன் அனுப் ப் ட்ைது. 

6. 2022 – உலெ மனநல நாளுக்ொனக் ெருப்க ாருள் என்ன? 
அ. Leaving None Behind 

ஆ. Make mental health for all a global priority  

இ. Accessible Mental Health 

ஈ. Sustainable Mental Health 

✓ உலெம் முழுவதும் மனநலம் குறித்த விழிப்புைர்டவ ஏற் டுத்துவதற்ொெ ஒவ்மவார் ஆண்டும் அக்.10ஆம் மததி 

அன்று ‘உலெ மனநல நாள்’ அனுசரிக்ெப் டுகிறது. ெைந்த 2013ஆம் ஆண்டு முதல் ஒவ்மவார் ஆண்டும், உலெ 

நலவாழ்வு அடமப்பு (WHO) உலெ மனநல நாளிற்ொன உலெளாவிய பிரச்சாரத்டத ஏற் ாடு கசய்து வருகிறது. 

“Make mental health for all a global priority” என் து நைப்பு 2022ஆம் ஆண்டில் வரும் உலெ மனநல நாளிற்ொனக் 

ெருப்க ாருளாகும். 

7. 21 வயடத அடையும்முன் மைம் கசய்துகொண்ை சிறுமிெள் அதிெமுள்ள மாநிலம் எது? 
அ. ெீகாா் 

ஆ. தமை்கு வங்காளம்  

இ. இராஜஸ்தான் 

ஈ. ைாியானா 

✓ நடுவண் உள்துடற அடமச்செத்தின் சமீ த்திய மக்ெள்கதாடெ மாதிரி ெைக்கெடுப்பின் டி, மமற்கு வங்ொளத்தில் 

54.9% சிறுமிெள் 21 வயதுக்கு முன்ம  மைம் கசய்து கொள்கிறார்ெள். ஜார்ெண்டில், மதசிய சராசரியான 29.5%க்கு 

எதிராெ 54.6%ஆெ உள்ளது. மாதிரி  திவு அடமப்பின் புள்ளிவிவர அறிக்டெயின் டி, ஜார்ெண்ட் மாநிலத்தில் 

திருமை வயடத அடைவதற்கு முன்ம  திருமைம் கசய்து கொள்ளும் சிறுமிெளின் சதவீதம் 5.8ஆெ உள்ளது. 

மதசிய அளவில் இது 1.9 சதவீதமாெவும், மெரளாவில் 0.0 ஆெவும் உள்ளது. 
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8. விண்மீனிடை விண்ெற்ெள் IM1 மற்றும் IM2 ஆகியவற்டறக் ெண்ைறிந்த நாடு எது? 
அ. ெீனா 

ஆ. ரஷ்யா 

இ. அபமாிக்கா  

ஈ. இஸ்தரல் 

✓ ஹார்வர்ட்  ல்ெடலக்ெைெ வானியல் இயற்பியலாளர்ெளின் புதிய ஆராய்ச்சியின் டி, முதல் மற்றும் இரண்ைாவது 

விண்மீனிடை விண்ெற்ெளான IM1 மற்றும் IM2 ஆகிய இரண்டும் க ாருண்ம வலிடமயில் கவளிப்புறமாெ உள்ளன. 

மமலும் இடவ சூப் ர்மநாவா கவடிப்புெளினால் மதான்றியிருக்ெலாம். IM1 ஆனது ெைந்த 2014ஆம் ஆண்டில் 

அகமரிக்ெ அரசாங்ெ உைரிெளால் ெண்ைறியப் ட்ைது; ெைந்த 2019ஆம் ஆண்டில் விண்மீன்ெளுக்கிடைமயயான 

க ாருண்மமாெ அது அடையாளம் ொைப் ட்டு நைப்பு 2022இல் உறுதிப் டுத்தப் ட்ைது. இரண்ைாவது விண்மீன் 

இடை விண்ெல்லான IM2 ஆனது NASAஇன் NEO ஆய்வுெளுக்ொன டமயத்தின் எரிமொள அட்ைவடையில் 

இருந்த தரவுெளின்மூலம் அடையாளம் ொைப் ட்ைது. 

9. “Our time is now—our rights, our future” என் து அக்மைா ர்.11 அன்று கொண்ைாைப் டும் எந்தச் சிறப்பு நாளின் ெருப் 

க ாருளாகும்? 
அ. ொ்வததெ பெண் குழந்ஹதகள் நாள்  

ஆ. ொ்வததெ ெிறுொன்ஹமயினா் நாள் 

இ. ொ்வததெ அகதிகள் நாள் 

ஈ. ொ்வததெ மூன்ைாம் ொலினத்ததாா் நாள் 

✓ சர்வமதச க ண் குைந்டதெள் நாளானது ெைந்த 2012ஆம் ஆண்டு முதல் ஒவ்மவார் ஆண்டும் அக்.11 அன்று உலெம் 

முழுவதும் அனுசரிக்ெப் டுகிறது. இது ஐக்கிய நாடுெள் அடவயால் அறிவிக்ெப் ட்ைது. இவ்வாண்டு (2022) சர்வமதச 

க ண் குைந்டதெள் நாளின் 10ஆம் ஆண்டு ெடைப்பிடிப் ாகும். “Our time is now—our rights, our future” என் து இந்த 

ஆண்டு க ண் குைந்டதெளுக்ொன சர்வமதச நாளுக்ொனக் ெருப்க ாருளாகும். 

10. சமத்துவமின்டமயைக் குடறப் தற்ொன உறுதிப் ாடு குறித்த 2022ஆம் ஆண்டுக்ொன குறியீட்டில் இந்தியா 

அடைந்துள்ள தரநிடல என்ன? 
அ. 113 

ஆ. 123  

இ. 133 

ஈ. 143 

✓ சமத்துவமின்டமயைக் குடறப் தற்ொன உறுதிப் ாடு குறித்த 2022ஆம் ஆண்டுக்ொன குறியீட்டில், இந்தியா, ஆறு 

இைங்ெள் முன்மனறியுள்ளது. 161 நாடுெளில் இந்தியா 123ஆவது இைத்டதப் பிடித்துள்ளது. இந்தக் குறியீட்டை 

ஆக்ஸ் ாம் இன்ைர்மநஷனலும் கைவலப்கமன்ட் ஃட னான்ஸ் இன்ைர்மநஷனலும் இடைந்து தயாரித்துள்ளன. 

க ாதுச்மசடவெள் (சுொதாரம், ெல்வி மற்றும் சமூெ  ாதுொப்பு), வரிவிதிப்பு மற்றும் கதாழிலாளர் உரிடமெள் ஆகிய 

மூன்று  குதிெளில் இது அரசாங்ெ கொள்டெெள் மற்றும் நைவடிக்டெெடள அளவிடுகிறது. 
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செய்தித்தாள் நடப்பு நிகழ்வுகள்  

1. இரண்ைாவது முடறயாெ GST வசூல் `1.50 இலட்சம் மொடிடயக் ெைந்தது! 

நாடு முழுவதும் இரண்ைாவது முடறயாெ GST வசூல் `1.50 இலட்சம் மொடிடய ெைந்துள்ளதாெ நடுவண் அரசு 

கதரிவித்துள்ளது. 2022 ஏப்ரல் வசூலான GST வசூலுக்கு அடுத்த டியான அதிெ ட்சம் அக்மைா ர் மாத GST வசூல் 

ஆகும். கதாைர்ந்து 8ஆவது மாதமாெ `1.40 லட்சம் மொடிக்கும் அதிெமாெ GST வசூலாகியுள்ளதாெ நிதியடமச்செம் 

கதரிவித்துள்ளது. GST வசூல் ெைந்த ஏப்ரல் மாதத்தில் அதிெ ட்சமாெ `1.68 லட்சம் மொடி வசூலானது. ெைந்த 

ஆண்டு அக்மைா ரில் `1.30 லட்சம் மொடிக்கு மமல் GST வசூலானது. 

அக்மைா ர் 2022இல் வசூலான கமாத்த GST `1,51,718 மொடி, இதில் மத்திய GST `26,039 மொடி, மாநில GST 

`33,396 மொடி, ஒருங்கிடைந்த GST `81,778 மொடி (சரக்குெள் இறக்குமதிமூலம் வசூலான `37,297 மொடி 

உள் ை) கசஸ் `10,505 மொடி (சரக்கு இறக்குமதிமூலம் வசூலான `825 மொடி உள்ளைங்கியது) ஆகும். அக்மைா ர் 

மாதத்தில் தமிழ்நாட்டில் GST வசூல் 25 சதவீதம் அதிெரித்து `9,540 ஆெவும், புதுச்மசரியில் GST வரி வசூல் 34% 

அதிெரித்து `204 மொடி என நடுவைரசு தெவல் கதரிவித்துள்ளது. 
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1. கர்நாடகா, ககரளா மற்றும் ஆந்திர பிரதேசம் உள்ளிட்ட ஏழு மாநிலங்கள் கீழ்க்கண்ட எந்தத் கததியில் தங்கள் 

உதய நாளளக் ககாண்டாடின? 
அ. நவம்பர்.01  

ஆ. நவம்பர்.03 

இ. நவம்பர்.05 

ஈ. நவம்பர்.07 

✓ சத்தீஸ்கர், பஞ்சாப், ஹரியானா, மத்திய பிரகதசம், கர்நாடகா, ககரளா மற்றும் ஆந்திர பிரகதசம் உட்பட ஏழு 

மாநிலங்களும், சண்டிகர், இலட்சத்தீவுகள் மற்றும் புதுச்கசரி ஆகிய யூனியன் பிரகதசங்களும் நவம்பர்.01ஆம் கததி 

அன்று தங்கள் உதய நாளளக் ககாண்டாடுகின்றன. மத்திய பிரகதசத்திலிருந்து பிரித்துருவாக்கப்பட்ட சத்தீஸ்கரில் 

அதன் 22ஆவது மாநில நாள் கதசிய பழங்குடியின நடன விழாவுடன் ககாண்டாப்பட்டது. 

2. ‘மன்கர் தாம் கி ககௌரவ் கதா’ என்ற நிகழ்ச்சிளய நடத்திய மாநிலம் எது? 
அ. இரரஜஸ்தரன்  

ஆ. குஜரரத்  

இ. அஸ்ஸரம் 

ஈ. அருணரச்சல பிரததசம் 

✓ இராஜஸ்தானில் உள்ள மன்கர் தாமில் நளடகபற்ற, ‘மன்கர் தாம் கி ககௌரவ் கதா’ நிகழ்ச்சியில் பிரதமர் நகரந்திர 

கமாதி உளரயாற்றினார். அதிகம் கபசப்படாத பழங்குடியின மாவீரர்கள் மற்றும் சுதந்திரப் கபாராட்ட தியாகிகளின் 

தியாகங்களுக்கு அவர் அப்கபாது அஞ்சலி கசலுத்தினார். இராஜஸ்தான், மகாராஷ்டிரா, மத்திய பிரகதசம் மற்றும் 

குஜராத் மக்களின் கபாதுவான பாரம்பரியமாக, ‘மன்கர்’ கருதப்படுகிறது. பிர்சா முண்டாவின் பிறந்தநாளான நவம்பர் 

15ஆம் கததி நாடு முழுவதும், ‘ஜன்ஜாதிய ககௌரவ் திவாஸ்’ எனக் ககாண்டாடப்படவுள்ளது. 

3. மூன்று நாடுகளளச் கசர்ந்த சிறுபான்ளமயினருக்கு குடியுரிளம வழங்கும், ‘குடியுரிளமச் சட்டம்’ கீழ்க்காணும் 

எந்த ஆண்டு இயற்றப்பட்டது? 
அ. 1947 

ஆ. 1955  

இ. 1962 

ஈ. 1972 

✓ ஆப்கானிஸ்தான், வங்ககதசம் மற்றும் பாகிஸ்தானிலிருந்து வந்து தற்கபாது குஜராத்தின் இரண்டு மாவட்டங்களில் 

வசிக்கும் ஹிந்துக்கள், சீக்கியர்கள், கபௌத்தர்கள், சமணர்கள், பார்சிகள் மற்றும் கிறிஸ்தவர்களுக்கு குடியுரிளமச் 

சட்டம், 1955இன்கீழ் இந்திய குடியுரிளம வழங்க இந்திய அரசு முடிவுகசய்துள்ளது. குடியுரிளமச் சட்டம், 1955இன் 

கீழ்தான் இந்தக் குடியுரிளம வழங்கப்படுகிறகத ஒழிய சர்ச்ளசக்குரிய குடியுரிளம திருத்தச்சட்டம், 2019இன் கீழ் இது 

வழங்கப்படவில்ளல. 

4. எந்த நாட்டுடனான கபாருளாதார ஒத்துளழப்பு மற்றும் வணிக ஒப்பந்தத்தில் இந்தியா ளககயழுத்திட்டுள்ளது? 
அ. ஐக்கிய அரபு அமீரகம் 

ஆ. ஆஸ்திதரலியர  

இ. அமமரிக்கர 

ஈ. ஐக்கிய இரரஜ்ஜியம் 
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✓ நடுவண் வணிகம் & கதாழிற்துளற அளமச்சர் பியூஷ் ககாயல் தனக்கிளணயான ஆஸ்திகரலிய அளமச்சருடன் 

கமய்நிகராக சந்திப்பு நடத்தினார். 2022 ஏப்ரலில் ளககயாப்பமிடப்பட்ட IndAus ECTAஇன் (இந்தியா–ஆஸ்திகரலியா 

கபாருளாதார ஒத்துளழப்பு மற்றும் வணிக ஒப்பந்தம்) அங்கீகார நிளலகுறித்து விவாதிப்பதற்காக இந்தக் கூட்டம் 

நளடகபற்றது. இந்த ஒப்பந்தத்ளத முன்கூட்டிகய கசயல்படுத்துவது குறித்தும் அப்கபாது விவாதிக்கப்பட்டது. 

5. ‘ஆபகரஷன் விஜிலன்ட் ஸ்டார்ம்’ என்பது அகமரிக்காவிற்கும் எந்த நாட்டிற்கும் இளடகய நடத்தப்பட்ட தற்காப்புப் 

பயிற்சியாகும்? 

அ. இந்தியர 

ஆ. பிரரன்ஸ் 

இ. மதன் மகரரியர  

ஈ. பரகிஸ்தரன் 

✓ ‘ஆபகரஷன் விஜிலன்ட் ஸ்டார்ம்’ என்பது அகமரிக்காவுக்கும் ககாரிய குடியரசுக்கும் (கதன் ககாரியா) இளடகய 

நடத்தப்பட்ட ஒரு தற்காப்புப் பயிற்சியாகும். நான்கு நாள் நடந்த இந்தப் பயிற்சியில் நூற்றுக்கணக்கான வானூர்திகள் 

பங்ககற்றன. கபார் தயார்நிளல மற்றும் இயங்குதன்ளமளய கமம்படுத்தும் வளகயில் இந்தப் பயிற்சி 

வடிவளமக்கப்பட்டிருந்தது. இந்தப் பயிற்சிக்கு வடககாரியாவின் கவளியுறவு அளமச்சகம் எதிர்ப்பு கதரிவித்தது. 

6. புதிய ‘கவர்ல்ட் 6–கரட்’ சாம்பியனான இந்தியாவின் ஸ்ரீகிருஷ்ணா சார்ந்த விளளயாட்டு எது? 
அ. சதுரங்கம் 

ஆ. ஸ்னூக்கர்  

இ. பூப்பந்து 

ஈ. மென்னிஸ் 

✓ இந்தியாவின் S ஸ்ரீகிருஷ்ணா நடந்து முடிந்ே இறுதிப்கபாட்டியில் பக்ளரனின் ஹபீப் சபாளவ கதாற்கடித்ததன் 

மூலம் புதிய, ‘கவர்ல்ட் 6–கரட்’ ஸ்னூக்கர் சாம்பியனானார். 22 வயதான ஸ்ரீகிருஷ்ணா ஏற்ககனகவ, ‘கதசிய 6–

கரட்ஸ்’ ஸ்னூக்கர் சாம்பியனாவார். அவர், கடந்த 2019இல், கதசிய பில்லியர்ட்ஸ் சாம்பியன்ஷிப்பும் கவன்றுள்ளார். 

7. 2022இல், ‘IBSAMAR – பன்னாட்டு கடல்சார் பயிற்சிளய’ நடத்தும் நாடு எது? 
அ. இந்தியர 

ஆ. மதன்னரப்பிரிக்கர  

இ. பிதரசில் 

ஈ. ஜப்பரன் 

✓ IBSAMAR பயிற்சியின் ஏழாவது பதிப்பு, கதன்னாப்பிரிக்காவில் ளவத்து இந்திய, பிகரசில் மற்றும் கதன்னாப்பிரிக்க 

கடற்பளடகளுக்கு இளடகய ஒரு கூட்டு பன்னாட்டு கடல்சார் பயிற்சியாக நடத்தப்படவுளது. இந்திய கடற்பளடயின் 

சார்பாக கடக் வளக கபார்க்கப்பல், INS தர்காஷ், கசதக் உலங்கூர்தியும் மளரன் கமாண்கடா பளடயின் (மார்ககாஸ்) 

பணியாளர்களும் இதில் பங்ககற்றனர். IBSAMARஇன் முந்ளதய பதிப்பு (IBSAMAR VI) கதன்னாப்பிரிக்காவின் 

ளசமன்ஸ் கடௌனில் கடந்த 2018ஆம் ஆண்டில் நடத்தப்பட்டது. 

8. ‘PowerEX’ என்ற பாதுகாப்பு பயிற்சிளய நடத்திய நிறுவனம் எது? 
அ. இந்திய கெதலரர கரவல்படெ ஆ. இந்திய கணினிவழி அவசரகரல பதிலளிப்புக் குழு (CERT–In)  

இ. NASSCOM    ஈ. இந்ததர–திமபத்திய எல்டலக் கரவல் 
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✓ இந்திய கணினிவழி அவசரகால பதிலளிப்புக் குழு (CERT–In) Power–CSIRT–களுடன் (Computer Security Incident 

Response Teams in Power sector) இளணந்து, எரிசக்தித் துளறப் பயன்பாடுகளுக்காக ‘PowerEX’ என்ற இணைய 

வெளி பாதுகாப்புப்பயிற்சிளய நடத்தியது. ‘IT மற்றும் OT அளமப்புகளில் இளணயகவளி நிகழ்ளவ அங்கீகரிப்பது, 

பகுப்பாய்வு கசய்வது மற்றும் பதிலளிப்பது’ இந்தப் பயிற்சியின் கநாக்கமாகும். “Defending Cyber induced disruption in 

IT & OT infrastructure” என்பது இந்தப் பயிற்சியின் கருப்கபாருளாகும். 

9. 2022 – உலக தரநிளலகள் நாளுக்கானக் கருப்கபாருள் என்ன? 
அ. Value of Standardization 

ஆ. Build Back Better  

இ. Standards and Sustainability 

ஈ. Businesses and Standards 

✓ ஒவ்கவார் ஆண்டும் அக்.14ஆம் கததி உலக தரநிளலகள் நாள் களடப்பிடிக்கப்படுகிறது. சர்வகதச தரநிளலகள் நாள் 

என்றும் அளழக்கப்படும் இந்த நாள், தரப்படுத்தலின் மதிப்ளபப் பற்றி நுகர்கவார், ககாள்ளக வகுப்பாளர்கள் மற்றும் 

வணிகங்களுக்குக் கற்பிப்பளத கநாக்கமாகக் ககாண்டுள்ளது. “Build Back Better” என்பது இந்த ஆண்டு (2022) 

உலக தரநிளலகள் நாளுக்கானக் கருப்கபாருளாகும். கடந்த 1956ஆம் ஆண்டில் இலண்டனில் நடந்கதறிய 

பிரதிநிதிகளின் முதல் கூட்டத்ளத நிளனவுகூரும் வளகயில், அக்கடாபர்.14ஆம் கததி உலக தரநிளலகள் நாளாகக் 

களடப்பிடிக்கப்படுகிறது. 

10. ளடம்ஸ் உயர்கல்வியின் (THE) உலக பல்களலக்கழக தரவரிளச – 2023இல் இந்திய அளவில் முதலிடம்கபற்ற 

நிறுவனம் எது? 
அ. ஐஐடி மமெ்ரரஸ் 

ஆ. IISc மபங்களூரு  

இ. ஐஐடி தகரரக்பூர் 

ஈ. ஐஐடி பரம்தப 

✓ ளடம்ஸ் உயர்கல்வியின் (THE) உலக பல்களலக்கழக தரவரிளச – 2023 அண்ளமயில் கவளியிடப்பட்டது. இந்தத் 

தரவரிளசப் பட்டியலில் இங்கிலாந்தின் ஆக்ஸ்கபார்டு பல்களலக்கழகம் கதாடர்ந்து 7ஆம் முளறயாக முதலிடத்ளதப் 

பிடித்துள்ளது. அளதத் கதாடர்ந்து ஹார்வர்ட் பல்களலக்கழகம் (USA) மற்றும் ககம்பிரிட்ஜ் பல்களலக்கழகம் (UK) 

இரண்டு மற்றும் மூன்றாவது இடங்களில் உள்ளன. வெங்களூரில் உள்ள இந்திய அறிவியல் கழகம் (IISc) இந்திய 

கல்வி நிறுவனங்களில் முதலிடத்ளதத் தக்களவத்து, 251–300 இடங்களுக்குள் இடம்கபற்றுள்ளது. 

 

செய்தித்தாள் நடப்பு நிகழ்வுகள்  

1. மாமன்னர் இராஜராஜ கசாழனின் பிறந்தநாள் அரசு விழா: தமிழ்நாடு அரசு 

‘மாமன்னர்’ இராஜராஜ கசாழனின் பிறந்தநாள், அரசு விழாவாகக் ககாண்டாடப்படும் எனத் தமிழ்நாடு அரசு 

அறிவித்துள்ளது. 

சதய விழா: உலகப்புகழ்கபற்ற தஞ்சாவூர் கபரிய ககாவிளலக் கட்டிய, ‘மாமன்னர்’ இராஜராஜ கசாழனின் பிறந்த 

நாள், ஒவ்கவார் ஆண்டும் ஐப்பசி மாதம் சதய நட்சத்திரத்தில், சதய விழாவாகக் ககாண்டாடப்படுவது வழக்கம். 
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2. இலக்குகளள இளடமறித்து தாக்கும் ஏடி-1 ஏவுகளண கசாதளன கவற்றி 

இலக்குகளள இளடமறித்து தாக்கும் ஏடி-1 ஏவுகளண முதல்முளறயாக வானில் கசலுத்தப்பட்டு கவற்றிகரமாக 

பரிகசாதிக்கப்பட்டது. இதுகதாடர்பாக பாதுகாப்பு அளமச்சகம் கவளியிட்ட கசய்திக்குறிப்பு: ஏடி-1 என்ற இளடமறித்து 

தாக்கும் ஏவுகளண வளிமண்டலத்தின் 100 கிமீ உயரத்துக்கு கீழும், அதளனத் தாண்டியும் என இருவிதமாக பாயும் 

வளகயில் வடிவளமக்கப்பட்டுள்ளது. இது கதாளலதூரத்தில் உள்ள எறிகளணகள் மற்றும் விமானங்களள இளட 

மறித்துத் தாக்கும். இந்த ஏவுகளண உள்நாட்டில் உருவாக்கப்பட்ட நவீன கட்டுப்பாட்டு அளமப்பு, வழிகாட்டு 

முளறகளளக் ககாண்டுள்ளது. இது இலக்ளக கநாக்கி துல்லியமாக பயணிக்க உதவும். 

இந்த ஏவுகளண ஒடிஸாவில் உள்ள APJ அப்துல் கலாம் தீவின் கடற்களரளயகயாட்டி, கவவ்கவறு இடங்களில் 

முதல்முளறயாக வானில் கசலுத்தி கவற்றிகரமாகப் பரிகசாதிக்கப்பட்டது. இந்தச் கசாதளனயில் ஏவுகளணயின் 

அளனத்து துளண அளமப்புகளும் எதிர்பார்த்தப்படி சிறப்பாக கசயல்பட்டன என்று கதரிவிக்கப்பட்டது. 

 

3. CRPF கபண் அதிகாரிகள் முதல்முளறயாக IGஆக நியமனம் 

மத்திய ரிசர்வ் கபாலீஸ் பளடயின் (CRPF) கலவரத் தடுப்பு சிறப்புப் பிரிவான அதிவிளரவுப் பளட (RAF) ஐஜியாக 

முதல்முளறயாக கபண் அதிகாரி ஒருவர் நியமிக்கப்பட்டுள்ளார். அகதகபால், CRPFஇன் பிகார் பிரிவுக்கும் முதல் 

முளறயாக கபண் ஐஜி நியமிக்கப்பட்டுள்ளார். 

நாட்டின் மிகப்கபரிய துளண இராணுவப்பளடயான CRPFஇல் (3.25 இலட்சம் பணியாளர்கள்), பல ஆண்டுகால 

காத்திருப்புக்கு பிறகு கடந்த 1987ஆம் ஆண்டில் முதல்முளறயாக கபண் அதிகாரிகள் நியமிக்கப்பட்டனர். இந்த 

நிளலயில், CRPF அதிவிளரவுப்பளட ஐஜியாக கபண் அதிகாரி ஆனி ஆப்ரகாம், பிகார் பிரிவு ஐஜியாக சீமா துந்தியா 

ஆகிகயார் நியமிக்கப்பட்டுள்ளதாக, அப்பளடயின் தளலளம அலுவலகம் கவளியிட்ட ஆளணயில் கதரிவிக்கப்பட்டு 

உள்ளது. அதிவிளரவு பளடக்கு கபண் ஐஜி தளலளம தாங்குவது இதுகவ முதல்முளறயாகும். 
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1. ஊடகவியலாளர்களுக்கு எதிரான குற்றங்களுக்கான தண்டனனயின்னைனய முடிவுக்குக் ககாண்டுவரும் 

சர்வததச நாள் அனுசரிக்கப்படுகிற தததி எது? 
அ. நவம்பர்.01 

ஆ. நவம்பர்.03 

இ. நவம்பர்.02  

ஈ. நவம்பர்.07 

✓ ஐக்கிய நாடுகளின் கபாதுச்சனப கடந்த 2013ஆம் ஆண்டு முதல், ‘ஊடகவியளர்களுக்கு எதிரான குற்றங்களுக்கான 

தண்டனனயின்னைக்கான சர்வததச நாள்’ என நவம்பர்.2ஐக் கனடப்பிடித்து வருகிறது. 2013 நவம்பர்.2 அன்று 

ைாலியில் இரண்டு பத்திரினகயாளர்கள் படுககானல கசய்யப்பட்டனத நினனவுகூரும் வனகயில் இந்தத் தததி 

ததர்ந்கதடுக்கப்பட்டது. ஊடகவியலாளர்களுக்கு எதிரான குற்றங்களுக்குத் தண்டனன விதிக்கப்படாைல் குற்றம் 

புரிந்ததார் தப்பிப்பது குறித்து இந்த நாள் கவனத்னத ஈர்க்கிறது. 

2. கல்வியனைச்சகத்தின் கசயல்திறன் தரவரினசக் குறியீட்டின்படி, 2020–21ஆம் ஆண்டில் எத்தனன ைாநிலங்கள் 

நினல–2 தரத்னத எட்டியுள்ளன? 
அ. ஒன்றுமில்லல 

ஆ. இரண்டு 

இ. நரன்கு 

ஈ. ஏழு  

✓ 2020–21ஆம் ஆண்டிற்கான ைாநிலங்கள் ைற்றும் யூனியன் பிரததசங்களுக்கான கசயல்திறன் தரவரினசக் 

குறியீட்னட கல்வியனைச்சகம் கவளியிட்டுள்ளது. ைாநிலங்கள் ைற்றும் யூனியன் பிரததசங்களில் உள்ள பள்ளிக் 

கல்வி முனறகளின் ஆதார அடிப்பனடயிலான விரிவான பகுப்பாய்னவ இந்தக் குறியீடு ககாண்டுள்ளது. தகரளா, 

பஞ்சாப், சண்டிகர், ைகாராஷ்டிரா, குஜராத், இராஜஸ்தான் ைற்றும் ஆந்திர பிரததசம் என கைாத்தம் ஏழு ைாநிலங்கள் 

ைற்றும் யூனியன் பிரததசங்கள் 2020–21இல் நினல–2 என்ற தரத்னத எட்டியுள்ளன. இத்தரவரினசக் குறியீடு 

ைாநிலங்கள் ைற்றும் யூனியன் பிரததசங்கனள பத்துத் தரநினலகளாக வனகப்படுத்தியுள்ளது; அதில், அதிகபட்சைாக 

அனடயக்கூடிய தரம் நினல–1 ஆகும். 

3. ஊட்டச்சத்து அடிப்பனடயிலான ைானியத் திட்டத்துடன் கதாடர்புனடய நடுவண் அனைச்சகம் எது? 
அ. வவளரண்லம மற்றும் விவசரயிகள் நல அலமச்சகம் 

ஆ. வவதிகள் மற்றும் உரங்கள் அலமச்சகம்  

இ. ஊரக வளர்ச்சி அலமச்சகம் 

ஈ. நகர்ப்புற மற்றும் வீட்டு விவகரர அலமச்சகம் 

✓ 2022–23 இரபி பருவத்தில் (2022 அக்.1 முதல் 2023 ைார்ச்.31 வனர) பாஸ்தபட் ைற்றும் கபாட்டாசியம் 

உரங்களுக்கு னநட்ரஜன், பாஸ்பரஸ், கபாட்டாஷ் ைற்றும் சல்பர் தபான்ற ஊட்டச்சத்துகனள கிதலா கிராமுக்கு 

ைானிய வினலயில் வழங்கதவண்டும் என்ற உரத்துனறயின் பரிந்துனரக்கு பிரதைர் தனலனையிலான 

நடுவணனைச்சரனவ ஒப்புதல் அளித்துள்ளது. அதன்படி னநட்ரஜனுக்கு `98.02உம், பாஸ்பரசுக்கு `66.93உம், 

கபாட்டாஷூக்கு `23.65உம். சல்பருக்கு `6.12உம் கிதலாவுக்கு ைானியைாக வழங்கப்படும். இதன்மூலம் 

இக்காலக்கட்டத்தில் கைாத்தம் `51,875 தகாடி அளவிற்கு ைானியம் அளிக்க அனைச்சரனவ ஒப்புதல் அளித்துள்ளது. 
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4. இந்தியாவில் ஆண்டுததாறும், ‘ஊழல் விழிப்புணர்வு வாரத்னத’ அனுசரிக்கும் நிறுவனம் எது? 
அ. இந்திய ரிசர்வ் வங்கி 

ஆ. நடுவண் விழிப்புணர்வு ஆலணயம்  

இ. முதலீட்டரளர் கல்வி மற்றும் பரதுகரப்பு நிதி ஆலணயம் 

ஈ. சசக்யூரிட்டீஸ் எக்ஸ்வசஞ்ச் வபரர்டு ஆஃப் இந்தியர 

✓ நடுவண் விழிப்புணர்வு ஆனணயைானது ஒவ்தவார் ஆண்டும் ஊழல் விழிப்புணர்வு வாரத்னதக் கனடப்பிடித்து 

வாழ்வின் அனனத்துத் துனறகளிலும் ஒருனைப்பாடு என்ற கசய்தினயப் பரப்புகிறது. நடுவண் விழிப்புணர்வு 

ஆனணயத்தின் புதிய புகார் தைலாண்னை அனைப்புக்கான வனலத்தளத்னத பிரதைர் நதரந்திர தைாதி சமீபத்தில் 

கதாடங்கி னவத்தார். ‘கநறிமுனறகள் & நன்னனடமுனறகள்’ பற்றிய சிற்தறடுகங்கனளயும் அவர் கவளியிட்டார். 

‘தடுப்பு விழிப்புணர்வு' பற்றிய சிறந்த நனடமுனறகளின் கதாகுப்பு ைற்றும் அரசாங்க ககாள்முதல் குறித்த ‘விதஜ–

வாணி’ என்ற சிறப்பு கவளியீனடயும் அவர் அப்தபாது கவளியிட்டார். 

5. இனடைறித்துத் தாக்கும் AD–1 என்ற எறிகனணயின் இரண்டாம் கட்ட தசாதனனனய நடத்திய நிறுவனம் எது? 

அ. ISRO 

ஆ. DRDO  

இ. BEL 

ஈ. HAL 

✓ பாதுகாப்பு ஆராய்ச்சி ைற்றும் தைம்பாட்டு அனைப்பு (DRDO) இனடைறித்துத் தாக்கும் AD–1 என்ற எறிகனணயின் 

இரண்டாம் கட்ட தசாதனனனய கவற்றிகரைாக நடத்தியது. இந்த எறிகனண ஒடிஸா கடற்கனரயில் உள்ள APJ 

அப்துல்கலாம் தீவிலிருந்து தசாதிக்கப்பட்டது. AD–1 என்ற இனடைறித்துத் தாக்கும் ஏவுகனண வளிைண்டலத்தின் 

100 கிமீ உயரத்துக்குக் கீழும், அதனனத் தாண்டியும் என இருவிதைாக பாயும் வனகயில் வடிவனைக்கப்பட்டுள்ளது. 

இது கதானலதூரத்தில் உள்ள எறிகனணகள் ைற்றும் விைானங்கனள இனடைறித்துத் தாக்கும். 

6. ஹிைாச்சல பிரததச மாநிலத்தில் கசயல்படுத்தப்படும் HIMCAD திட்டத்துடன் கதாடர்புனடய துனற எது? 
அ. ஊட்டச்சத்து 

ஆ. நீர்ப்பரசனம்  

இ. திறன் வமம்பரடு 

ஈ. வவலலவரய்ப்பு 

✓ ஹிைாச்சல பிரததச ைாநில அரசானது, ‘HIMCAD’ என்ற புதிய திட்டத்னதத் கதாடங்கியுள்ளது; இது உருவாக்கப்பட்ட 

நீர்ப்பாசனத் திறனுக்கும் பயன்படுத்தப்பட தவண்டிய நீர்ப்பாசனத் திறனுக்கும் இனடயிலான இனடகவளினயக் 

குனறக்கிறது. இது சிறந்த நீர்தசமிப்பு, பயிர் பல்வனகப்படுத்தல் ைற்றும் ஒருங்கினணந்த உழவு ஆகியவற்றிற்காக 

விவசாயிகளின் வயல்களில் ஒரு முற்றான இனணப்னப வழங்கும். இத்திட்டத்தின்கீழ், 15,242 கெக்தடர் பரப்பளவு 

கட்டனளப் பகுதி தைம்பாட்டு நடவடிக்னககளின் கீழ் ககாண்டுவரப்பட்டுள்ளது. 

7. ‘அலுவல் கைாழிகளுக்கான நாடாளுைன்றக் குழு’வின் தனலவர் யார்? 
அ. இரரஜ்நரத் சிங் 

ஆ. அமித் ஷர  

இ. நிதின் கட்கரி 

ஈ. பியூஷ் வகரயல் 
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✓ நடுவண் உள்துனற அனைச்சர் அமித் ஷா தனலனையிலான அலுவல் கைாழிகளுக்கான நாடாளுைன்றக் குழுவின் 

அறிக்னக அண்னையில் குடியரசுத்தனலவர் திகரௌபதி முர்முவிடம் சைர்ப்பிக்கப்பட்டது. கபாது அலுவலகங்கள், IIT 

ைற்றும் IIM தபான்ற உயர்கல்வி நிறுவனங்கள் ைற்றும் உள்ளூர் நீதிைன்றங்களில் ஹிந்தி உள்ளிட்ட இந்தியாவின் 

அட்டவனணப்படுத்தப்பட்ட கைாழிகளுக்கு முன்னுரினை அளிக்குைாறு அந்த அறிக்னக பரிந்துனரத்துள்ளது. ஹிந்தி 

தபசாத ைாநிலங்களில் ஹிந்தினயத் திணிக்கும் நடுவணரசின் ஒரு முயற்சியாக கதன் ைாநிலங்கள் இதனனக் 

குற்றஞ்சாட்டி வருகின்றன. 

8. அண்மமச் கசய்திகளில் இடம்கபற்ற, ‘Sendai Framework’உடன் கதாடர்புனடய துனற எது? 
அ. சநகிழி ஒழிப்பு 

ஆ. வபரிடர் அபரயக் குலறப்பு  

இ. மின்னணுக் கழிவுகலளக் லகயரளுதல் 

ஈ. பயங்கரவரத எதிர்ப்பு 

✓ தபரிடர் அபாயக் குனறப்புக்கான பன்னாட்டு நாள் ஒவ்தவார் ஆண்டும் அக்.13 அன்று அனுசரிக்கப்படுகிறது. பல்தவறு 

தபரிடர்களின்தபாது உயிர்கள், வாழ்வாதாரங்கள் ைற்றும் உட்கட்டனைப்பு இழப்புகனளத் தடுப்பதில் ஏற்படும் 

முன்தனற்றம் குறித்து விழிப்புணர்னவ ஏற்படுத்தவும், அங்கீகரிப்பதற்காகவுைாக இந்த நாள் அனுசரிக்கப்படுகிறது. 

“Early Warning for All” என்பது நடப்பு 2022ஆம் ஆண்டில் வரும் தபரிடர் அபாயத்னதக் குனறப்பதற்கான சர்வததச 

நாளுக்கானக் கருப்கபாருளாகும். இது கசண்டாய் கட்டனைப்பின் இலக்கு G ஆகும். தபரிடர் அபாயத்னதக் குனறப்பத 

–ற்கான ‘கசண்டாய் கட்டனைப்பு 2015–2030’ என்பது தபரிடர் அபாயத்திலிருந்து வளர்ச்சி ஆதாயங்கனளப் 

பாதுகாப்பதற்கான உறுதியான நடவடிக்னககனள உள்ளடக்கியது. 

9. ‘Ambedkar: A Life’ என்ற வாழ்க்னக வரலாற்று நூனல எழுதியவர் யார்? 
அ. சசி தரூர்  

ஆ. அமிதவ குமரர் 

இ. அலப K 

ஈ. சஞ்சய பரரு 

✓ “Ambedkar: A Life” என்பது சசி தரூரால் எழுதப்பட்ட பீம் ராவ் ராம்ஜி அம்தபத்கரின் வாழ்க்னக வரலாற்று நூலாகும்.  

அம்தபத்கரின் வாழ்க்னகப்பயணம், ஒடுக்கப்பட்தடானர இழிவுபடுத்திய சமூகத்தில் அவர் கடக்கதவண்டியிருந்த 

தனடகள், தீண்டானைனய சட்டவிதராதைாக்குவதற்கான அவரது தபாராட்டம் ஆகியவற்றின் நுண்ணறிவுகனள 

இந்த நூல் கூறுகிறது. அப்படிச்கசய்வதன்மூலம், “அவர் இன்னும் பிறவாத லட்சக்கணக்காதனாரின் வாழ்க்னகனய 

ைாற்றினார்; ஒரு பண்னடய நாகரிகத்னத நவீன சகாப்தைாக தனது அறிவுத்திறன் ைற்றும் எழுத்தாற்றலால் 

ைாற்றினார்” என்று எழுதுகிறார் சசி தரூர். 

10. அண்னையில் 36ஆவது ததசிய வினளயாட்டு – 2022 தபாட்டிகளில் 8 பதக்கங்கனள கவன்ற சஜன் பிரகாஷ் 

சார்ந்த வினளயாட்டு எது? 
அ. துப்பரக்கி சுடுதல் 

ஆ. மல்யுத்தம் 

இ. நீச்சல்  

ஈ. சடன்னிஸ் 

✓ தகரளானவச் தசர்ந்த இந்திய நீச்சல் வீரர் சஜன் பிரகாஷ், 36ஆவது ததசிய வினளயாட்டுப்தபாட்டியில் 5 தங்கம், 2 

கவள்ளி, 1 கவண்கலம் உட்பட 8 பதக்கங்கனள கவன்றார். இராஜ்தகாட்டில் உள்ள சர்தார் பதடல் அக்வாடிக் 

வளாகத்தில், குஜராத் ைாநில முதல்வர் பூதபந்திர பட்தடலிடமிருந்து, ‘சிறந்த தடகள வீரர்’ விருனதயும் அவர் கபற்றார். 
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செய்தித்தாள் நடப்பு நிகழ்வுகள்  

1. கசஸ்: பிரக்ஞானந்தா, நந்திதா சாம்பியன் 

ஆசிய கசஸ் சாம்பியன்ஷிப்பில் இந்திர்களும், தமிழ்நாட்னடச் தசர்ந்தவர்களுைான பிரக்ஞானந்தா ஓபன் பிரிவிலும், 

நந்திதா ைகளிர் பிரிவிலும் வானக சூடினர். தபாட்டியின் ஒன்பது சுற்றுகள் முடிவில், ஓபன் பிரிவில் பிரக்ஞானந்தா 

முதலிடமும் (7 புள்ளிகள்), ெர்ஷா பாரததகாடி 2ஆம் இடமும் (6.5), அதிபன் 3ஆம் இடமும் (6.5) பிடித்தனர். ைகளிர் 

பிரிவில் நந்திதா (7.5), பிரியங்கா நுடாகி (6.5), திவ்யா ததஷ்முக் (6.5) ஆகிதயார் முனறதய முதல் 3 இடங்கனளயும் 

எட்டினர். 
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1. உயர்கல்வி நிறுவனங்களின் மதிப்பீடு மற்றும் அங்கீகாரத்தை வலுப்படுத்துவைற்காக அதமக்கப்பட்ட குழுவின் 

ைதைவர் யார்? 
அ. K இராதாகிருஷ்ணன்  

ஆ. கஸ்தூாி இரங்கன் 

இ. அமிதாப் காந்த் 

ஈ. V K பால் 

✓ உயர்கல்வி நிறுவனங்களின் மதிப்பீடு மற்றும் அங்கீகாரத்தை வலுப்படுத்துவைற்காக ஓர் உயர்மட்ட குழுதவ 

நடுவணரசு அதமத்துள்ளது. ஐஐடி கான்பூரின் நிர்வாகக் குழுவின் ைதைவர் K இராைாகிருஷ்ணன் ைதைதமயில் 

இந்ைக் குழு அதமக்கப்பட்டுள்ளது. ஐஐடி கவுன்சில் நிதைக்குழுவின் ைதைவராகவும் அவர் உள்ளார். 

2. ‘காலின்ஸ் அகராதியால் 2022ஆம் ஆண்டின் சிறந்ை ச ால்’ எனத் தைர்ந்சைடுக்கப்பட்ட ச ால் எது? 
அ. Lockdown 

ஆ. Permacrisis  

இ. Pandemic 

ஈ. Non–Fungible Token 

✓ ‘உறுதியற்ற ைன்தம மற்றும் பாதுகாப்பின்தமயின் நீடித்ை காைத்தை’ விவரிக்கும் ‘Permacrisis’ என்ற ச ால், 

‘காலின்ஸ் அகராதியால் 2022ஆம் ஆண்டின் சிறந்ை ச ால்’ என அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. இந்ைச் ச ால், பருவநிதை 

மாற்றம், ஐதராப்பாவில் தபார், வாழ்க்தகச் ச ைவின சநருக்கடி மற்றும் அரசியல் குழப்பம் ஆகியவற்றால் ஏற்படும் 

 வால்களுடன் சைாடர்புதடயது. இது முைன்முைலில் 1970களில் கல்விச்சூழல்களில் பயன்படுத்ைப்பட்டது. 2020ஆம் 

ஆண்டில், காலின்ஸ், “ைாக்சடௌன்” என்பதை அைன் ஆண்டின் ச ால்ைாகத் தைர்ந்சைடுத்ைது மற்றும் கடந்ை ஆண்டு 

(2021) அது “NFT– Non–Fungible Token” என்ற ச ால்தைத் தைர்வுச ய்ைது. 

3. ‘Beidou’ என்ற ச யற்தகக்தகாள் வழிச லுத்ைல் அதமப்தப அறிமுகப்படுத்திய நாடு எது? 
அ. ஜப்பான் 

ஆ. சீனா  

இ. இரஷ்யா 

ஈ. இஸ்ரரல் 

✓ சீனா ைனது உள்நாட்டில் உருவாக்கப்பட்ட ‘சபய்தடா’ ச யற்தகக்தகாள் வழிச லுத்ைல் அதமப்பின் உைகளாவிய 

வரம்தப தமலும் விரிவுபடுத்துவைற்கான திட்டங்கதள சவளியிட்டுள்ளது. அசமரிக்காவின் குதளாபல் சபாசிஷனிங் 

சிஸ்டத்திற்கு (GPS) மாற்றாக சீனாவின் அதமப்பாக இது அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. ‘சபய்தடா’ கடந்ை 2013ஆம் 

ஆண்டில் ைாய்ைாந்தில் அைன் வதையதமப்பிற்காக சைாடர்ந்து ச யல்படும் மூன்று குறிப்பு நிதையங்களுள் 

(Continuously Operating Reference Stations – CORS) ஒன்தற முைைாவைாக அதமத்ைது. 

4. 2022 நவம்பர் நிைவரப்படி, உைகின் மிகநீளமான பயணிகள் இரயிதை அறிமுகம் ச ய்துள்ள நாடு எது? 
அ. ஜப்பான் 

ஆ. சீனா 

இ. சுவிச்சா்லாந்த  

ஈ. சுவீடன் 
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✓ 100 சபட்டிகள், 4550 இருக்தககள், 1910 மீட்டர் நீளங்சகாண்ட உைகின் மிகநீளமான பயணிகள் இரயிதை 

சுவிச் ர்ைாந்து அறிமுகப்படுத்தியுள்ளது. சுவிச் ர்ைாந்தின் முைல் இரயில்தவயின் 175ஆவது ஆண்டு நிதறதவக் 

சகாண்டாடும் வதகயில், சுவிஸ் தபாக்குவரத்து நிறுவனமான தரடியன் இரயில்தவ, மிகநீளமான பயணிகள் 

இரயிலுக்கான உைக  ாைதனதயப் பதடத்துள்ளது. சுவிச் ர்ைாந்தின் ஆல்ப்ஸ் மதைப்பகுதி வழியாகச் ச ல்லும் 

இந்ை இரயில் 25 புதிய ‘தகப்ரிகார்ன்’ மின் ார இரயில்கள் சகாண்டு உருவாக்கப்பட்டுள்ளது. 

5. 2022 நவம்பர் நிைவரப்படி, பூமியிலிருந்து இதுவதர ஏவப்பட்ட மிக ஆற்றல்வாய்ந்ை ஏவுகதண எது? 

அ. மினிட்ரமன் ஹெவி 

ஆ. ஃபால்கன் ஹெவி  

இ. லாங் மாா்ச் 5 B 

ஈ. PSLV 52 

✓ ஸ்தபஸ்எக்ஸ் ைனது ஃபால்கன் செவி ஏவுகதணதய ஏவியது. அந்ை ஏவுகதண பல்தவறு அசமரிக்க இராணுவ 

ச யற்தகக்தகாள்கதள அைற்குரிய சுற்றுப்பாதையில் நிதை நிறுத்தியது. பூமியிலிருந்து இதுவதர ஏவப்பட்ட மிக 

ஆற்றல்வாய்ந்ை ஏவுகதண இதுவாகும். ஸ்தபஸ்எக்ஸால் நடப்பாண்டில் (2022) ஏவப்படும் 50ஆவது ஏவுகைம் 

இதுவாகும். ஸ்தபஸ்எக்ஸின் 49ஆவது ஏவுகைம் ஃபால்கன் 9 ஆகும். கணக்கிட்டுப்பார்த்ைால் 6.10 நாட்களுக்கு 

ஒருமுதற அந்ை நிறுவனம் ஒரு ஏவுகைத்தை ஏவுகிறது. 

6. இந்தியாவால் வடிவதமக்கப்பட்டு கட்டப்பட்ட முைல் அணு க்தி நீர்மூழ்கிக்கப்பல், கீழ்காணும் எந்ை வதகயிதனச் 

 ார்ந்ை கப்பைாகும்? 
அ. சிசுமாா் 

ஆ. அாிெந்த்  

இ. சிந்தரகாஷ் 

ஈ. கல்வாாி 

✓ இந்தியாவின் அணு க்தியால் இயங்கும் நீர்மூழ்கிக்கப்பைான ஐஎன்எஸ் அரிெந்த், 2022ஆம் ஆண்டு அக்.14ஆம் 

தைதி வங்கக் கடலிலிருந்து, ‘மிக அதிக துல்லியத்துடன்’ சவற்றிகரமாக ஓர் எறிகதணதய ஏவியது. அரிெந்த் –

வகுப்பு நீர்மூழ்கிக்கப்பல்கள் அணு க்தியால் இயங்குவதைாடு எறிகதணகதள ஏவுவைற்கான அதிநவீன சைாழில் 

நுட்பக்கப்பல் திட்டத்தின்கீழ் கட்டப்பட்ட கப்பல்களாகும். இந்தியாவினால் வடிவதமக்கப்பட்டு கட்டப்பட்ட முைல் 

அணு க்தி நீர்மூழ்கிக் கப்பல்கள் இதவ. 

7. அண்தமச் ச ய்திகளில் இடம்சபற்ற, SCO–RATSஇன் ைதைதமயகம் எங்குள்ளது? 
அ. ஷாங்காய் 

ஆ. ஹபய்ஜிங் 

இ. தாஷ்கண்ட்  

ஈ. அஸ்தானா 

✓ ஷாங்காய் ஒத்துதழப்பு அதமப்பின் பிராந்திய பயங்கரவாை எதிர்ப்பு கட்டதமப்பின் (RATS) ச யற்குழு என்பது 

உஸ்சபகிஸ்ைானின் ைதைநகரமான ைாஷ்கண்டில் உள்ள, ‘SCO–RATS’இன் நிரந்ைர அதமப்பாகும். ஷாங்காய் 

ஒத்துதழப்பு அதமப்பின் பிராந்திய பயங்கரவாை எதிர்ப்புக் கட்டதமப்பின் கவுன்சிலின் கூட்டம் 2022 அக்.14 அன்று 

புது தில்லியில் நதடசபற்றது.  வால்கள் மற்றும் அச்சுறுத்ைல்கதள எதிர்சகாள்ள உறுப்புநாடுகளால் அப்தபாது 

முடிவு ச ய்யப்பட்டது. 
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8. அப்துல் இைத்தீஃப் ரஷீத் என்பார்  மீபத்தில் எந்ை நாட்டின் / பிரதை த்தின் புதிய அதிபராக தைர்ந்சைடுக்கப்பட்டார்? 
அ. பாலஸ்தீனம் 

ஆ. ஈராக்  

இ. எகிப்த 

ஈ. ஏமன் 

✓ ஈராக்கிய  ட்டமியற்றுநர்கள் அப்துல் இைத்தீப் ரஷீத்தை ஈராக்கின் புதிய அதிபராகத் தைர்ந்சைடுத்துள்ளனர். இது 

ஈராக் நாட்டிற்கான புதிய அர ாங்கத்தை அதமப்பைற்கான ஒரு முக்கியமான படியாகும். இரண்டாவது சுற்று 

வாக்சகடுப்பில் ரஷீத் 162 வாக்குகதளப் சபற்றார், 99 வாக்குகதளப் சபற்ற பர்ொம்  ாலிதய அவர் தைாற்கடித்ைார். 

புதிைாக தைர்ந்சைடுக்கப்பட்ட ரஷீத், ஏற்சகனதவ கடந்ை 2003இல் நாட்டின் ஐந்ைாவது அதிபராக பைவி வகித்துள்ளார். 

9. த ா ப் சரசின்ஸ்கி என்பார் பின்வரும் எைனுடன் சைாடர்புதடயவர்? 
அ. எய்ட்ஸ் ஒழிப்பு 

ஆ. குழந்ததத் ஹதாழிலாளா் ஒழிப்பு 

இ. வறுதமஹயாழிப்பு  

ஈ. ஆட்கடத்தல் ஒழிப்பு 

✓ த ா ப் சரசின்ஸ்கி என்பார் ஒரு பிசரஞ்சு அருட்ைந்தையும் மனிைாபிமான ஆர்வைருமாவார். கடந்ை 1987ஆம் 

ஆண்டில், த ா ப் சரசின்ஸ்கி வறுதமசயாழிப்புக்கான  ர்வதை  நாதள (அக்தடாபர்.17) சைாடங்கினார்; பின்னர் 

ஐக்கிய நாடுகள் சபாதுச் தபயால் அந்ை நாள் அங்கீகரிக்கப்பட்டு அறிவிக்கப்பட்டது. “Dignity for all in practice” என்பது 

இந்ை ஆண்டு (2022) வரும் இந்ை நாளுக்கானக் கருப்சபாருளாகும். 

10. சபாது விவகாரங்கள் குறியீடு–2022இன்படி, இந்தியாவில் சிறப்பாக நிர்வகிக்கப்படும் சிறிய மாநிைம் எது? 
அ. ரகாவா 

ஆ. சிக்கிம்  

இ. ரமகாலயா 

ஈ. மணிப்பூா் 

✓ சபாது விவகாரங்கள் குறியீடு–2022இல் சபரிய மாநிைங்களின் பிரிவில் ெரியானா முைலிடத்தில் உள்ளது.  மூக, 

சபாருளாைார மற்றும் அரசியல் நீதிக்கருப்சபாருள்களில் ெரியானா மாநிைம் முன்னணியில் உள்ளது. இது 0.6948 

மதிப்சபண்களுடன் முக்கிய மாநிைங்களில் முைலிடத்தைப் பிடித்துள்ளது. ைமிழ்நாடு, தகரளா,  த்தீஸ்கர், பஞ் ாப் 

மற்றும் கர்நாடகாதபான்ற பை மாநிைங்கள் அதைத் சைாடர்ந்ை இடங்களில் உள்ளன. 

✓ மறுபுறம், சிக்கிம் இந்தியாவிதைதய சிறந்ை நிர்வாகம் சகாண்ட சிறிய மாநிைமாக ைனது நிதைதயத் ைக்கதவத்துக் 

சகாண்டுள்ளது. சபங்களூருதவச் த ர்ந்ை இைாப தநாக்கற்ற சிந்ைதனக் குழுவான சபாது விவகாரங்கள் தமயம் 

இந்ைக் குறியீட்தட சவளியிட்டுள்ளது. 

செய்தித்தாள் நடப்பு நிகழ்வுகள்  

1. இரா ாராம் தமாகன் இராயின் வாழ்க்தகதய அடிப்பதடயாகக்சகாண்ட நாட்டிய நாடகம் 

‘நவீன இந்தியாவின் விடிசவள்ளி’ என்று அதழக்கப்படும் இரா ாராம் தமாகன் ராயின் வாழ்க்தகதய தமயமாகக் 

சகாண்ட நாட்டிய நாடகம், கடதமப்பாதை மற்றும் இந்திய நுதழவு வாயிலில் நதடசபறவுள்ளது. இரா ாராம் 

தமாகன் ராய் நூைக அறக்கட்டதளயால் நடத்ைப்படும், ‘யுகபுருஷர் இரா ாராம் தமாகன் இராய்’ என்ற சபயரிைான 
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இந்நிகழ்வு, ‘சபண்களுக்கு மரியாதை’ என்ற கருப்சபாருளில் அதமந்திருக்கும். விடுைதையின் அமுைப்சபருவிழா 

நிகழ்வின் ஒருபகுதியாக, ரா ா ராம் தமாகன் ராயின் 250ஆவது பிறந்ைநாதள முன்னிட்டு கடந்ை தம மாைம், மத்திய 

கைாச் ார அதமச் கம் ஓராண்டு சகாண்டாட்டத்தைத் சைாடங்கியது. 

 

2. இந்திய  ர்வதை  திதரப்பட விழா இம்மாைம் 20 முைல் 28 வதர தகாவாவில் நதடசபறுகிறது 

1952இல் நிறுவப்பட்ட இந்திய  ர்வதை  திதரப்பட விழா (IFFI) ஆசியாவின் மிகமுக்கியமான திதரப்பட விழாக்களில் 

ஒன்றாகும். சுற்றுைா மாநிைமான தகாவாவில் ஆண்டுதைாறும் நடத்ைப்படும், இந்திய  ர்வதை  திதரப்பட விழாவில் 

சிறந்ை திதரப்படங்கள், சவளியிடப்படும். உைக திதரயரங்குகளுக்கு ஒரு சபாதுவான ைளத்தை வழங்குவைன் 

மூைம், திதரப்படக்கதையின் சிறப்தப முன்தவக்க அவர்களுக்கு உைவுவைன்மூைம் இவ்விழா 

இந்தநாக்கங்கதளத் சைாடர்கிறது; பல்தவறு நாடுகளின் திதரப்பட கைாச் ாரங்கதள அவர்களின்  மூக மற்றும் 

கைாச் ார சநறிமுதறகளின் பின்னணியில் புரிந்துசகாள்வைற்கும் பாராட்டுவைற்கும் பங்களிக்கிறது; அைன்மூைம் 

உைக மக்களிதடதய நட்புறதவயும் ஒத்துதழப்தபயும் தமம்படுத்துகிறது. 

கடந்ை 2004ஆம் ஆண்டு தகாவாவில் முைன்முதறயாக நதடசபற்ற இந்ைத் திதரப்பட விழாவின் நிரந்ைர இடமாக 

தகாவாதவ 2014இல் அறிவிக்கப்பட்டது. 

 

3. இந்தியாவின் முைல் வாக்காளர் ஷியாம்  ரண் சநகி மதறவு 

சுைந்திர இந்தியாவின் முைல் வாக்காளரான ஷியாம்  ரண் சநகி காைமானார். அவருக்கு வயது 106. நாடு சுைந்திரம் 

அதடந்ை பின், முைல்முதறயாக சபாதுத்தைர்ைல் நடத்ை தீர்மானிக்கப்பட்டது. அப்தபாது கடுதமயான குளிர்காைம், 

பனிப்சபாழிவு ஆகியவற்தற கருத்தில்சகாண்டு, ஹிமா ை பிரதை  மாநிைம் கின்சனௌர் பகுதியில் கடந்ை 1951ஆம் 

ஆண்டு அக்.25ஆம் தைதி முன்கூட்டிதய வாக்குப்பதிவு நதடசபற்றது. நாட்டின் இைர பகுதிகளில் 1952ஆம் ஆண்டு 

 னவரி-பிப்ரவரி மாைங்களில் வாக்குப்பதிவு நடந்ைது. 

இந்ைத் தைர்ைலின்தபாது கின்சனௌரில் உள்ள சினி கிராமத்தில் (ைற்தபாது ‘கல்பா’ என்றதழக்கப்படுகிறது) ஷியாம் 

 ரண் சநகி முைல் நபராக வாக்களித்ைார். இைன்மூைம் சுைந்திர இந்தியாவில் வாக்களித்ை முைல் நபர் என்ற 

சபருதமதய அவர் சபற்றார். இதுவதர அவர் 34 முதற வாக்களித்துள்ளார். 

 

4. 27ஆவது ஐநா பருவநிதை மாற்ற மாநாடு: எகிப்தில் இன்று சைாடக்கம் 

எகிப்தில் 27ஆவது ஐநா பருவநிதை மாற்ற மாநாடு சைாடங்கவுள்ளது. எகிப்தில் உள்ள ஷர்ம்-அல்-தஷக் நகரில் 

நவ.6-8 வதர 27ஆவது ஐநா பருவநிதை மாற்ற மாநாடு நதடசபறவுள்ளது. ஆண்டுதைாறும் நதடசபறும் இந்ை 

மாநாட்டில் 198 நாடுகள் பங்தகற்கவுள்ளன. இதில் பருவநிதை மாற்றத்தை எவ்வாறு அதனவரும் இதணந்து 

எதிர்சகாள்வது என்பது குறித்து விவாதிக்கப்படவுள்ளது. 

கடந்ை 2009ஆம் ஆண்டு சடன்மார்க் ைதைநகரம் தகாபன்தெகனில் பருவநிதை மாற்ற மாநாடு நதடசபற்றது. 

அந்ை மாநாட்டில் பருவநிதை மாற்றத்தை எதிர்சகாள்ள வளரும் நாடுகளுக்கு உைவும் தநாக்கில், 2020ஆம் 

ஆண்டுக்குள் வருடந்தைாறும் 100 பில்லியன் டாைர்கதள கூட்டாக திரட்ட வளர்ந்ை நாடுகள் உறுதிதயற்றன. 

ஆனால் அைதன அந்ை நாடுகள் ச ய்யவில்தை. அந்ை வாக்குறுதிதய நிதறதவற்றுமாறு மாநாட்டில் இைர வளரும் 

நாடுகளுடன் இதணந்து வளர்ந்ை நாடுகளுக்கு இந்தியா அழுத்ைம் ைரும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. 
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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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நடப்பு நிகழ்வுகள்                                           4 

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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