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1. இந்தியா, அண்மையில் எந்த அமைப்பின் அறிவியல் ைற்றும் ததாழில்நுட்ப நிதியத்துக்கு $5 மில்லியன் அதைரிக்க 

டாலர்கமை வழங்குவதாக அறிவித்தது? 
அ. சாா்க் 

ஆ. ஆசியான்  

இ. G20 

ஈ. ஐஎஸ்ஏ 

✓ ஆசியான்–இந்தியா அறிவியல் ைற்றும் ததாழில்நுட்ப நிதியத்துக்கு $5 மில்லியன் அதைரிக்க டாலர்கமை கூடுதலாக 

வழங்கவுள்ைதாக இந்தியா அறிவித்தது. தபாது சுகாதாரம், புதுப்பிக்கத்தக்க எரிசக்தி ைற்றும் திறன்மிகு விவசாயம் 

ஆகிய துமறகளில் ஒத்துமழப்மப மைம்படுத்துவமத இந்தப் பங்களிப்பு ம ாக்கைாகக் தகாண்டுள்ைது. ஆசியான்–

இந்தியா அறிவியல் & ததாழில்நுட்ப கூட்டாண்மையானது கடந்த 1996ஆம் ஆண்டில் ASEAN India S&T பணிக்குழு 

(AIWGST) நிறுவப்பட்டமபாது அதனுடன் மசர்ந்து நிறுவப்பட்டது. 

2. ‘மதசிய மைட்ரஜன் மிஷன்’ ததாடங்கப்பட்ட ஆண்டு எது? 
அ. 2002 

ஆ. 2007 

இ. 2010 

ஈ. 2021  

✓ இந்தியா அண்மையில் COP–27இல் காலநிமல ைாற்றம் ததாடர்பான ஐக்கிய  ாடுகளின் கட்டமைப்பு ைா ாட்டில் 

(UNFCCC) நீண்டகால குமறந்த கரியமில வாயு (CO2) உமிழ்வு மைம்பாட்டு உத்திமய சைர்ப்பித்தது. கடந்த 2021ஆம் 

ஆண்டில் ததாடங்கி மவக்கப்பட்ட, ‘மதசிய மைட்ரஜன் திட்டம்’, இந்தியாமவ பசுமையான மைட்ரஜன் மையைாக 

ைாற்றுவமத ம ாக்கதைனக் தகாண்டுள்ைது. 2025ஆம் ஆண்டுக்குள் தபட்மராலில் கலக்கப்படும் எத்தனாலின் 

சதவீதத்மத 20%ஆகவும், மின்சார வாகனங்களின் பயன்பாட்மட அதிகரிக்கவும் இந்தியா விரும்புகிறது. 

3. வன்முமறமயப் மபாற்றும் ஆயுதங்கள் ைற்றும் பாடல்கமை தபாதுவில் காட்சிப்படுத்துவதற்கு முற்றிலும் தமட 

விதித்து உத்தரவிட்டுள்ை ைாநிலம் எது? 
அ. ககரளா 

ஆ. பஞ்சாப்  

இ. ஜாா்கண்ட் 

ஈ. கேற்கு வங்காளே் 

✓ பஞ்சாபின் ஆம் ஆத்மி கட்சியின் தலைலையின் கீழுள்ள அரசாங்கம் வன்முமறமயப் மபாற்றும் ஆயுதங்கள் ைற்றும் 

பாடல்கமை தபாதுவில் காட்சிப்படுத்துவதற்கு முற்றிலும் தமடவிதித்து ஆமையிட்டுள்ைது. தபாதுக்கூட்டங்கள், ைத 

வழிபாட்டுத்தலங்கள், விழாக்கள் அல்லது பிற நிகழ்ச்சிகளில் ஆயுதங்கமை எடுத்துச்தசல்லமவா அல்லது காட்டமவா 

முழுமையான தமட விதிக்கப்படும் என்றும் அந்த ஆமையில் ததரிவிக்கப்பட்டுள்ைது. 

4. 2022 – டுதவன்டி 20 உலகக்மகாப்மப பட்டத்மத தவன்ற அணி எது? 
அ. இங்கிலாந்து  

ஆ. ஆஸ்திகரலியா 

இ. இந்தியா 

ஈ. பாகிஸ்தான் 
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✓ தைல்மபார்ன் கிரிக்தகட் மைதானத்தில்  டந்த மபாட்டியில் பாகிஸ்தாமன ஐந்து விக்தகட் வித்தியாசத்தில் வீழ்த்தி 

இங்கிலாந்து இரண்டாம் முமறயாக டுதவன்டி 20 உலகக்மகாப்மப சாம்பியன்சிப்லை தவன்றது. தபன் ஸ்மடாக்ஸ் 

ஆட்டமிழக்காைல் அமரசதம் அடித்து இங்கிலாந்து சாம்பியன் பட்டம் தவள்வதற்கு உதவினார். மபாட்டியின் ஆட்ட 

 ாயகனாகவும், மபாட்டியின்  ாயகனாகவும் சாம் குர்ரன் ததரிவானார். 

5. 53ஆவது இந்திய சர்வமதச திமரப்பட விழாமவ  டத்தும் ைாநிலம் எது? 

அ. கேற்கு வங்கே் 

ஆ. ககாவா  

இ. கா்நாடகா 

ஈ. ஒடிஸா 

✓ 53ஆவது இந்திய சர்வமதச திமரப்பட விழாவானது 2022  வம்பரில் மகாவா ைாநிலத்தில்  மடதபறவுள்ைது. 

சத்யஜித்மர வாழ் ாள் சாதமனயாைர் விருது ஸ்பானிஷ் திமரப்பட இயக்கு ர் கார்மலாஸ் தசௌராவுக்கு வழங்கப்பட 

உள்ைது. இந்நிகழ்வின், ‘சிறப்புக் கவனம் தபறும்  ாடாக’ பிரான்ஸ் உள்ைது.  டுவண் ஒலிபரப்பு ைற்றும் தகவல் 

ததாடர்பு அமைச்சகத்தின் முமனவான, ‘75 கிரிமயட்டிவ் மைண்ட்ஸ் ஆஃப் டுைாமரா’வின் இரண்டாவது பதிப்பும் 

இந்தத் திருவிழாவின்மபாது ஏற்பாடு தசய்யப்படும். 

6. SIMBEX என்பது இந்தியாவிற்கும் எந்த  ாட்டிற்கும் இமடமய  மடதபறும் கடல்சார் இருதரப்புப் பயிற்சியாகும்? 
அ. இலங்கக 

ஆ. ஸ்வீடன் 

இ. சுவிட்சா்லாந்து 

ஈ. சிங்கப்பூா்  

✓ விசாகப்பட்டினத்தில் நடந்த சிங்கப்பூர்–இந்திய கடல்சார் இருதரப்புப்பயிற்சியில் (SIMBEX) இந்தியா ைற்றும் சிங்கப்பூர் 

கடற்பமடகள் பங்மகற்றன. இந்திய கடற்பமடயானது SIMBEX–2022இன் 29ஆம் பதிப்மப இரண்டு கட்டங்கைாக 

 டத்துகிறது. விசாகப்பட்டினத்தில் துமறமுகம் சார்ந்த பயிற்சிகளும் வங்காை விரிகுடாவில் கடல்சார் பயிற்சிகளும் 

 மடதபறும். SIMBEX பயிற்சிகள் கடந்த 1994ஆம் ஆண்டில் ததாடங்கின. இந்தப் பயிற்சி ததாடக்கத்தில், ‘லயன் கிங்’ 

என்று அமழக்கப்பட்டது. 

7. ஜல்ஜீவன் திட்டத்தின்கீழ் கிராைப்புறங்களில் 100% குழாய்வழி குடிநீர் இமைப்புகமை வழங்கிய ைாநிலம் எது? 
அ. தேிழ்நாடு 

ஆ. குஜராத்  

இ. கா்நாடகா 

ஈ. ேகாராஷ்டிரா 

✓ ஜல் ஜீவன் திட்டத்தின்கீழ் கிராைப்புறங்களில் 100% குழாய்வழி குடிநீர் இமைப்புகமை குஜராத் ைாநில அரசு 

வழங்கியுள்ைது. கடந்த 2019ஆம் ஆண்டில் பிரதைர்  மரந்திர மைாதியால் ததாடங்கப்பட்ட இந்தத் திட்டம், 2024ஆம் 

ஆண்டுக்குள் ஒவ்தவாரு கிராைப்புற வீட்டிற்கும் குழாய்வழி இமைப்புகள்மூலம் ஒவ்தவாரு  பருக்கும் 55 லிட்டர் 

தண்ணீர் கிமடக்க இலக்கு மவத்துள்ைது. ைரியானா, மகாவா, ததலுங்கானா, தாத்ரா ைற்றும்  ாகர் ைமவலி, 

டாைன் ைற்றும் மடயூ, புதுச்மசரி, அந்தைான் ைற்றும் நிக்மகாபார் தீவுகள் ஏற்கனமவ 100% இலக்மக எட்டியுள்ைன. 

8. இந்தியாவில், ‘தசௌர்ய திவாஸ்’ தகாண்டாடப்படுகிற மததி எது? 
அ. அக்கடாபா்.27   ஆ. அக்கடாபா்.28 

இ. அக்கடாபா்.29  ஈ. அக்கடாபா்.30 
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✓ ஜம்மு–காஷ்மீர் ைாநிலம் ஸ்ரீ கரில், ‘தசௌர்ய திவாஸ்’ அக்மடாபர்.27 அன்று தகாண்டாடப்படுகிறது. கடந்த 1947ஆம் 

ஆண்டு புட்காம் வானூர்தி நிமலயத்தில் இந்திய இராணுவத்தின் விைானம் தமரயிறங்கியமத நிமனவுகூரும் 

வமகயில் இந்த  ாள் தகாண்டாடப்படுகிறது. இந்திய இராணுவமும் அக்.27ஆம் மததியன்று காலாட்பமட  ாமைக் 

தகாண்டாடுகிறது. 1947 அக்.27 அன்று, ஜம்மு–காஷ்மீரிலிருந்து பாகிஸ்தானின் பமடகமை தவளிமயற்றுவதற்காக 

இந்திய வான்பமட புட்காம் விைான நிமலயத்தில் மவகது இந்திய இராணுவத்துடன் மகமகார்த்தது. 

9. ‘லக்ஷ்மீர் பந்தர் திட்டம்’ என்பது கீழ்க்காணும் எந்த ைாநில அரசின் முமனவாகும்? 
அ. தேிழ்நாடு 

ஆ. ஆந்திர பிரகதசே் 

இ. கா்நாடகா 

ஈ. கேற்கு வங்கே்  

✓ மைற்கு வங்க ைாநில அரசின், ‘லக்ஷ்மீர் பந்தர் திட்டம்’, தபண்கள் ைற்றும் குழந்மதகள் மைம்பாட்டுப்பிரிவில் ‘ஸ்மகாச் 

விருமதப்’ தபற்றுள்ைது. மைற்கு வங்க ைாநில அரசானது 25–60 வயதுக்குட்பட்ட குடும்பத்தமலவிக்கு நிதியுதவி 

வழங்கும் இந்தத் திட்டத்மத 2021 ஆகஸ்டில் ததாடங்கியது. இந்தத் திட்டத்தின்கீழ், தபாதுப்பிரிவுப் தபண்களுக்கு 

ைாதந்மதாறும் `500உம், SC ைற்றும் ST பிரிவினருக்கு ைாதந்மதாறும் சுைார் `1,000உம் வழங்கப்படுகிறது. 

10. அண்மையில் எந்த  ாட்டுடன் இமைந்து 2022 அக்மடாபரில், ‘புத்தாக்க  ாமை’ இந்தியா அனுசரித்தது? 
அ. ஆஸ்திகரலியா 

ஆ. ஸ்வீடன்  

இ. சுவிட்சா்லாந்து 

ஈ. பிரான்ஸ் 

✓ ஒன்பதாம் ஆண்டு இந்தியா–ஸ்வீடன் புத்தாக்க  ாைானது தவற்றிகரைாக தகாண்டாடப்பட்டது. ஸ்வீடன் ைற்றும் 

இலத்துவியாவிற்கான இந்திய தூதரகம், சுவீடன்–இந்தியா வணிக கவுன்சில் ைற்றும் இந்திய ததாழில் கூட்டமைப்பு 

ஆகியவற்றுடன் இமைந்து இந்த நிகழ்வு ஏற்பாடு தசய்யப்பட்டது. இந்நிகழ்ச்சியானது, ‘இந்தியா ஸ்வீடனின் பசுமை 

ைாற்றத்மத துரிதப்படுத்துதல்’ என்ற கருப்தபாருளில்  மடதபற்றது. இதில் உலகம் முழுவதிலுமிருந்து 1,000–க்கும் 

மைற்பட்ட பங்மகற்பாைர்கள் பங்மகற்றனர். இந்தியா ஸ்வீடன் புத்தாக்க  ாள் – 2022 ஆனது இந்தியா அன்லிமிதடட் 

மூலம்  டத்தப்பட்டது. 

 

செய்தித்தாள் நடப்பு நிகழ்வுகள்  

1. இந்திய–அதைரிக்க கூட்டு இராணுவப் பயிற்சியான, “யுத் அப்யாஸ் - 2022” உத்தராகண்டில் ததாடங்கவுள்ைது. 

இந்திய–அதைரிக்க 18ஆவது கூட்டு இராணுவப் பயிற்சியான, “யுத் அப்யாஸ் – 2022” உத்தராகண்டில் இம்ைாதம் 

ததாடங்கவுள்ைது. சிறந்த  மடமுமறகள், உத்திகள், ததாழில்நுட்பங்கள் ஆகியவற்மற பரிைாறிக் தகாள்ளும் 

ம ாக்கத்துடன் இரு ாடுகளின் இராணுவங்களுக்கிமடமய இத்தமகய பயிற்சி ஆண்டுமதாறும்  டத்தப்படுகிறது. 

முந்மதய பயிற்சி 2021 அக்மடாபரில் அதைரிக்காவின் அலாஸ்காவில்  மடதபற்றது. 

இப்பயிற்சியின்மபாது, அமைதிக்காப்பு, அமைதிமய நிமல ாட்டுதல் ஆகியமவ ததாடர்பான தசயல்பாடுகளும் இடம் 

தபறும். இந்தக் கூட்டுப்பயிற்சியின்மபாது ைனிதாபிைான உதவி, மபரிடர் நிவாரை  டவடிக்மககள் ஆகியவற்றிலும் 

கவனம் தசலுத்தப்படும். இயற்மகச்சீற்றத்தின்மபாது, நிவாரை  டவடிக்மககமை விமரவாகவும், 

ஒருங்கிமைந்தும் தசயல்படுத்துவதற்கான பயிற்சிமய இரு ாடுகளும் தபறவுள்ைன. 
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2. ஜி20 ைா ாடு இன்று ததாடக்கம் 

தபரும் தபாருைாதார ைதிப்புதகாண்ட  ாடுகமை உள்ைடக்கிய ஜி20 கூட்டமைப்பின் ைா ாடு இந்மதாமனசியாவில் 

 வ.15 அன்று ததாடங்குகிறது. 

சர்வமதச அைவில் ஜி20 கூட்டமைப்பு முக்கியப் பங்கு வகித்து வருகிறது. உலகின் சுைார் 85 சதவீத தபாருைாதார 

ைதிப்மபயும், சுைார் 75% வர்த்தகத்மதயும், சுைார் 65 சதவீத ைக்கள்ததாமகமயயும் ஜி20 கூட்டமைப்பு  ாடுகமை 

தகாண்டுள்ைன. அந் ாடுகள் எடுக்கும் முக்கிய முடிவுகள், சர்வமதச அைவில் தபரும் தாக்கங்கமை ஏற்படுத்தும். 

உைவு, எரிசக்தி பாதுகாப்பு: சர்வமதச தபாருைாதார விவகாரங்கள் உள்ளிட்டமவ குறித்து ஜி20 ைா ாட்டில் 

விவாதிக்கப்படவுள்ைது. முக்கியைாக, சர்வமதச அைவில் உைவுப் பாதுகாப்மபயும் எரிசக்தி பாதுகாப்மபயும் உறுதி 

தசய்வதற்கான  டவடிக்மககள் குறித்து விவாதிக்கப்படவுள்ைதாகத் ததரிவிக்கப்பட்டுள்ைது. உக்மரன் மீதான 

ரஷியாவின் மபாரால் சர்வமதச அைவில் ஏற்பட்டுள்ை தாக்கங்கள் குறித்தும் இதன்மபாது விவாதிக்கப்படவுள்ைது. 

ஜி20 தமலமை: பாலி ைா ாடு முடிவமடயும்மபாது, ஜி20 கூட்டமைப்பின் தமலமைப்தபாறுப்மப இந்மதாமனசிய 

அதிபர் மஜாமகா விமடாமடா இந்தியாவிடம் ஒப்பமடக்கவுள்ைார். கூட்டமைப்பின் தமலமைப்தபாறுப்மப டிசம்பர் 1-

ஆம் மததியிலிருந்து இந்தியா அதிகாரபூர்வைாக ஏற்கவுள்ைது. அடுத்த ஆண்டு இந்தியாவில்  மடதபறவுள்ை ஜி20 

ைா ாட்டுக்கு வருமகதருைாறு உறுப்பு ாடுகளின் தமலவர்களுக்கு அமழப்பு விடுக்கவுள்மைன். ‘ஒமர பூமி, ஒமர 

குடும்பம், ஒமர எதிர்காலம்’ என்ற தகாள்மகயின் அடிப்பமடயில் ஜி20 கூட்டமைப்மப இந்தியா தமலமைமயற்று 

வழி டத்தும். 

முக்கிய விவகாரங்கள்: இந்தியாவின் ஜி20 தமலமைப் தபாறுப்பு அடுத்த ஆண்டு  வம்பர் வமர நீடிக்கவுள்ைது. 

அந்தக் காலகட்டத்தில், தபாருைாதாரப் பிரச்மனகள், பருவநிமல ைாற்றம், பன்னாட்டு அமைப்புகளில் ஒத்துமழப்பு, 

சர்வமதச அைவில் பயங்கரவாதச் தசயல்கள் அதிகரித்து வருவது, வைர்ந்துவரும்  ாடுகள் எதிர்தகாள்ளும் கடன் 

பிரச்மனகள் உள்ளிட்டவற்றுக்குத் தீர்வுகாை இந்தியா முயற்சிக்கும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. 

 

3. சரத் கைலுக்கு தயான் சந்த் மகல் ரத்னா விருது பிரக்ஞானந்தாவுக்கு அர்ஜுனா 

 டுவைரசு சார்பில் விமையாட்டு வீரர்களுக்கு வழங்கப்படும் உயரிய விருதான மைஜர் தயான் சந்த் மகல் ரத்னா 

விருதுக்கு மூத்த மடபிள் தடன்னிஸ் வீரரும் தமிழகத்மதச் மசர்ந்தவருைான சரத் கைல் மதர்வாகி உள்ைார். தமிழக 

தசஸ் வீரர் பிரக்ஞானந்தா உள்பட 25 மபருக்கு அர்ஜுனா விருதுகளும், 4 மபருக்கு துமராைச்சார்யா விருதுகளும் 

அறிவிக்கப்பட்டுள்ைன. 

விமையாட்டில் சிறந்து விைங்கும் வீரர்கமைக் தகௌரவிக்கும் வமகயில் ஆண்டுமதாறும் மகல் ரத்னா, அர்ஜுனா, 

துமராைாச்சார்யா விருதுகள், வாழ் ாள் சாதமனயாைர் விருதுகள் வழங்கப்படுகின்றன. 

துமராைாச்சார்யா விருதுகள்: ஜீவன் மஜாத் சிங் மதஜா (வில்வித்மத), முகைது அலி (குத்துச்சண்மட), சுைா சித்தார்த் 

(துப்பாக்கி சுடுதல்), சுஜித் ைான் (ைல்யுத்தம்). 

வாழ் ாள் சாதமனயாைர்: திமனஷ் ஜவைர் (கிரிக்தகட்), பிைால் பிரபுல்லா (கால்பந்து), ராஜ் சிங் (ைல்யுத்தம்). 

தயான்சந்த் வாழ் ாள் சாதமனயாைர் விருது: அஸ்வினி அக்குன்ஜி (தடகைம்), தரம்வீர் சிங் (ைாக்கி), சுமரஷ் (கபடி), 

நிர் பகதூர் குருங் (பாரா தடகைம்). 

தைௌலானா அபுல் கலாம் ஆஸாத் விருது: குரு ானக் மதவ் பல்கமலக்கழகம், அமிர்தசரஸ். 

 

4. 20-இல் FIFA உலகக்மகாப்மப கால்பந்து மபாட்டி ததாடக்கம் 

உலகின் மிகப்தபரிய விமையாட்டுத் திருவிழாவான பிஃபா உலகக் மகாப்மப மபாட்டிகள் கத்தாரில் வரும்  வ.20-

ஆம் மததி ததாடங்கி டிச.18 வமர மகாலாகலைாக  மடதபறவுள்ைது. 
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ததன்னதைரிக்க கண்டத்தில் உள்ை உருகுமவயில் முதல் உலகக்மகாப்மப மபாட்டி 1930-இல்  டத்தப்பட்டது. 13 

 ாடுகளின் அணிகள் இதில் பங்மகற்றன. 

முதல் சாம்பியன் உருகுமவ,  டப்புச் சாம்பியன் பிரான்ஸ்: 

4 ஆண்டுகளுக்கு ஒருமுமற  டத்தப்படும் உலகக்மகாப்மப கால்பந்து மபாட்டியின் ஒருபகுதியாக ைாண்தடவிமடா 

 கரில்  மடதபற்ற இறுதியாட்டத்தில் 93,000 ரசிகர்கள் முன்னிமலயில் ஆர்தஜன்டீனாமவ 4-2 என வீழ்த்தி 

முதல் உலகச்சாம்பியன் ஆனது உருகுமவ. 2018-இல் பிரான்ஸ் அணி மகாப்மபமய தவன்றது. 

தகுதிச்சுற்று ஆட்டங்கள்: 

ஆப்பிரிக்கா, ஆசியா, வடக்கு, ைத்திய, ததன் அதைரிக்கா, கரீபியன், ஓமசனியா, ஐமராப்பா என 6 கண்டங்கள் அைவில் 

தகுதிச் சுற்று ஆட்டங்கள்  டத்தப்பட்டு, உலகக் மகாப்மப மபாட்டிக்கு முன்பு 2 ஆண்டுகள் வமர தகுதிச் சுற்று 

 மடதபறும். மபாட்டிமய  டத்தும்  ாடு ம ரடியாக தகுதி தபற்று விடும். ஆனால் 2006 முதல்  டப்பு சாம்பியன் 

அணியும் தகுதிச் சுற்றில் பங்மகற்குைாறு விதிகள் திருத்தப்பட்டன. 

இத்தாலிய வடிவமைப்பாைர் சில்விமயா கஸனிகா வடிவமைத்த உலகக்மகாப்மபதான் தற்மபாது பயன்பாட்டில் 

உள்ைது. 

32 அணிகள் பங்மகற்பு: 

8 குரூப்கைாக 32 அணிகள் பிரிக்கப்பட்டு தலா 4 அணிகள் இடம் தபற்றுள்ைன. 

எட்டு மைதானங்கள்: 

கத்தாரில் தைாத்தம் 8 மைதானங்களில் உலகக்மகாப்மப ஆட்டங்கள்  மடதபறுகின்றன. 

முதல் ஆட்டம்: 

 வ.20: கத்தார்-ஈக்குவடார். 
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1. உலக மக்கள்த ொகக வொய்ப்புகள் – 2022இன்படி, 2022 நவம்பர் நிலவரப்படி உலக மக்கள்த ொகக எவ்வளவு? 
அ. 5 பில்லியன் 

ஆ. 8 பில்லியன்  

இ. 10 பில்லியன் 

ஈ. 12 பில்லியன் 

✓ “உலக மக்கள்த ொகக வொய்ப்புகள் – 2022” அறிக்ககயின்படி, 2022 நவம்பர்.15 அன்று உலக மக்கள்த ொகக 8 

பில்லியகை எட்டும். கடந்த 1950ஆம் ஆண்டுக்குப் பிறகு மு ன்முகறயொக கடந்  2020இல் உலக மக்கள்த ொகக 

வளர்ச்சி 1 ச வீ த்திற்கும் குகறவொகச் சரிந்துள்ளது என்றும் 2030ஆம் ஆண்டில் 8.5 பில்லியைொகவும், 2050ஆம் 

ஆண்டில் 9.7 பில்லியைொகவும், 2080ஆம் ஆண்டில் 10.4 பில்லியைொகவும் அது உயரும் என்றும் ஐநொ த ரிவித்து 

உள்ளது.  ற்பபொது 1.412 பில்லியன் மக்கள்த ொககதகொண்ட இந்தியொ, அடுத்  ஆண்டு 1.426 பில்லியன் மக்கள் 

த ொககயுடன் சீைொகவ விஞ்சும். 

2. 2022 – G20 உச்சிமொநொட்டில் ஜஸ்ட் எைர்ஜி டிரொன்சிஷன் பொர்ட்ைர்ஷிப்பில் ககதயழுத்திட்ட நொடு எது? 
அ. இந்தியா 

ஆ. இந்ததாதனசியா  

இ. சீனா 

ஈ. ஜப்பான் 

✓ பொலியில் நகடதபற்றுக் தகொண்டிருக்கும் G–20 உச்சிமொநொட்டின் ஒரு பகுதியொக சர்வப ச கடன் வழங்குநர்கள் 

மற்றும் முக்கியத்துவம் வொய்ந்  நொடுகளுடன் இந்ப ொபைசியொ ஜஸ்ட் எைர்ஜி டிரொன்சிஷன் பொர்ட்ைர்ஷிப்பில் 

ககதயழுத்திட்டது. $20 பில்லியன் டொலர்கள் மதிப்பிலொை இந்  ஒப்பந் ம், இந்ப ொபைசியொவின் புதுப்பிக்கத் க்க 

எரிசக்தி பயன்பொட்கட அதிகரிக்கவும், நிலக்கரிகயச் சொர்ந்திருப்பக க் குகறக்கவும் நிதியு வி அளிக்கும். 

3. ‘குபளொபல் ஷீல்ட்’ என்ற கொப்பீட்டு முகைகவ அறிவித்துள்ள உலகளொவிய கூட்டகமப்பு எது? 
அ. G–7 மற்றும் V20  

ஆ. WEF 

இ. UNEP 

ஈ. G–20 மற்றும் V20 

✓ எகிப்தில் நடந்  COP27 கொலநிகல உச்சிமொநொட்டில் G7 மற்றும் 58 கொலநிகல மொற்றத் ொல் பொதிக்கப்படக்கூடிய 

நொடுகளின் V20 குழுவொல், ‘குபளொபல் ஷீல்ட்’ என்ற கொப்பீட்டு முகைவு அதிகொரப்பூர்வமொக த ொடங்கப்பட்டது. கொல 

நிகல பபரழிவுகள் ஏற்பட்டொல் குகறந்  வருமொைம் மற்றும் பொதிக்கப்படக்கூடிய நொடுகளுக்கு உ வ தஜர்மனி $172 

மில்லியன் அதமரிக்க டொலர்ககள வழங்கும். கைடொ, அயர்லொந்து மற்றும் தடன்மொர்க்பபொன்ற நொடுகள் இதுவகர 

பமலும் €40 மில்லியன் யூபரொக்ககள இம்முகைவுக்கு அளிப்ப ொக உறுதியளித்துள்ளை. அதமரிக்க அதிபரும் 

இந்  முகைவுக்கு ஆ ரவளிப்ப ொக அறிவித் ொர். 

4. கொலநிகல மொற்ற தசயல்திறன் குறியீட்டின்படி, கொலநிகல  ணிப்பில் முன்ைணியில் உள்ள நொடு எது? 
அ. நாா்தே 

ஆ. ஜஜா்மனி 

இ. ஜென்மாா்க்  

ஈ. ஆஸ்திதேலியா 
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✓ கொலநிகல மொற்ற தசயல்திறன் குறியீட்டின்படி, கொலநிகல  ணிப்பில்  ற்பபொக ய முன்ைணியில் தடன்மொர்க் 

த ொடர்ந்து உள்ளது. ‘உயர்ந் ’ ப சிய மற்றும் ‘மிகவுயர்ந் ’ மதிப்பிடப்பட்ட சர்வப ச கொலநிகலக் தகொள்கககயக் 

தகொண்ட ஒபர நொடு தடன்மொர்க் ஆகும். தடன்மொர்க் நொன்கொவது இடத்க யும் ஸ்வீடன் அ கைத் த ொடர்ந்  

இடத்க யும் தபற்றுள்ளது. எந்  நொடும் மு ல் 3 இடங்ககளப் தபறவில்கல. இந்தியொ எட்டொவது இடத்தில் உள்ளது. 

5. ‘பிரஸ் ொன்’ என்ற கட்டகமக்கப்பட்ட பயிற்சிகய நடத்துகிற இந்திய ஆயு ப்பகட எது? 

அ. இந்திய இோணுேம் 

ஆ. இந்திய கெற்படெ  

இ. இந்திய ோன்படெ 

ஈ. இந்திய கெதலாே காேல்படெ 

✓ எண்தெய் & இயற்கக எரிவொயு கழகத்தின் (ONGC)  ளத்தில் மும்கபக்கு அப்பொலுள்ள கடல்சொர் தசொத்துக்ககளப் 

பொதுகொப்பதில் நிறுவை தசயல்திறகை மதிப்பிடுவ ற்கொக இந்திய கடற்பகட, ‘பிரஸ் ொன்’ என்ற கட்டகமக்கப்பட்ட 

பயிற்சிகய நடத்தியது. ‘பிரஸ் ொன்’ பயிற்சியொைது ஆண்டுக்கு இரண்டு முகற பமற்கு கடற்பகட  கலகமயின் 

கீழ் நகடதபறுகிறது. இந்தியொவின் கடற்ககரபயொரங்களில் உள்ள எண்தெய் உற்பத்தி  ளங்ககளப் பொதுகொக்கும் 

தபொறுப்பு மு ன்கமயொக இந்திய கடற்பகடயிடம் ஒப்பகடக்கப்பட்டுள்ளது. 

6. இந்தியொ–தமொசொம்பிக்– ொன்சொனியொ முத் ரப்பு பயிற்சியின் மு லொம் பதிப்கப நடத்தும் நொடு எது? 
அ. இந்தியா 

ஆ. ஜமாசாம்பிக் 

இ. தான்சானியா  

ஈ. மாலத்தீேுகள் 

✓ இந்தியொ–தமொசொம்பிக்– ொன்சொனியொ முத் ரப்பு பயிற்சியின் மு லொம் பதிப்பு சமீபத்தில்  ொன்சொனியொவின் டொர் எஸ் 

சலொமில் த ொடங்கியது. இந்திய கடற்பகடகய வழிகொட்டப்பட்ட ஏவுககெ பபொர்க்கப்பல், INS  ர்கொஷ், ஒரு பச க் 

உலங்கு வொனூர்தி மற்றும் மொர்பகொஸ் (சிறப்புப்பகடகள்) ஆகியகவ பிரதிநிதித்துவப்படுத்துகின்றை. இப்பயிற்சி 

மூன்று பநொக்கங்ககளக் தகொண்டுள்ளது: பயிற்சி மற்றும் சிறந்  நகடமுகறககளப் பகிர்ந்துதகொள்வ ன்மூலம் 

தபொதுவொை அச்சுறுத் ல்ககள எதிர்தகொள்ளும் திறன் பமம்பொடு; இயங்கு ன்கமகய பமம்படுத்து ல் மற்றும் 

கடல்சொர் ஒத்துகழப்கப வலுப்படுத்து ல். 

7. ‘சரஸ் உெவுத்திருவிழொ’வை நடத்துகிற நடுவண் அகமச்சகம் எது? 
அ. ஊேக ேளா்ச்சி அடமச்சகம்  

ஆ. ஜபண்கள் மற்றும் குழந்டதகள் தமம்பாெ்டு அடமச்சகம் 

இ. கலாச்சாே அடமச்சகம் 

ஈ. உள்துடற அடமச்சகம் 

✓ நடுவண் ஊரக வளர்ச்சி அகமச்சகமொைது ‘சரஸ் உெவுத்திருவிழொ’கவ நடத்துகிறது. சமீபத்தில், ஊரக வளர்ச்சி 

அகமச்சர் புது தில்லியில், ‘சரஸ் உெவுத்திருவிழொ – 2022’ஐத் த ொடங்கிகவத் ொர். சுயஉ வி குழுக்கள் சொர்ந்  

தபண்களொல்  யொரிக்கப்பட்ட சரஸ்  யொரிப்புககள சிறந்  முகறயில் சந்க ப்படுத்துவ ற்கொக www.esaras.in என்ற 

இகெய ளத்க யும் அகமச்சர் த ொடங்கிகவத் ொர். நடுவண் ஊரக வளர்ச்சி அகமச்சகம் அகைத்து மொநில 

 கலநகரங்கள், முக்கிய நகரங்கள் மற்றும் தபருநகரங்கள், விமொை நிகலயங்கள் மற்றும் இரயில் நிகலயங்களில் 

தபண்கள் சுய உ விக்குழுக்களொல் சரஸ் அரங்குககள நிறுவவுள்ளது. 
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8. கீழ்க்கொணும் எந்  மொநிலத்தில், ‘புதிர்வழித் ப ொட்டம் மற்றும் மியொவொக்கி வைத்க ’ பிர மர் திறந்து கவத் ொர்? 
அ. குஜோத்  

ஆ. மகாோஷ்டிோ 

இ. ஆந்திே பிேததசம் 

ஈ. கா்நாெகா 

✓ இந்தியப் பிர மர் நபரந்திர பமொதி அண்கமயில் குஜரொத் மொநிலத்தின் ஏக் ொ நகரத்தில் புதிர்வழித்ப ொட்டம் மற்றும் 

மியொவொக்கி வைத்க  நொட்டுக்கு அர்ப்பணித் ொர். ஜப்பொன் நொட்டின்  ொவரவிய வல்லுநரும், சுற்றுச்சூழல் 

நிபுெருமொை டொக்டர் அகிரொ மியொவொக்கி உருவொக்கிய நுட்பத்தின் தபயரொல் இந் க் கொடு அகழக்கப்படுகிறது. 

இந் ப் புதிய நுட்பத்தின்படி, பல்பவறு இைங்களின் மரக்கன்றுகள் ஒன்பறொடு ஒன்று தநருக்கமொக நடப்பட்டு, அ ன் 

மூலம் அடர்ந்  நகர்ப்புற கொடு உருவொக்கப்படுகிறது. 

9. பரட்டில் நீர் மின்னுற்பத்தித் திட்டம் கட்டப்படவுள்ள மொநிலம்/ யூனியன் பிரப சம் எது? 
அ. தமிழ்நாடு 

ஆ. ஆந்திே பிேததசம் 

இ. கா்நாெகா 

ஈ. ஜம்மு–காஷ்மீா்  

✓ ஜம்மு–கொஷ்மீர் யூனியன் பிரப சத்தில் உள்ள கிஸ்த்வொர் மொவட்டத்தில் தசைொப் ஆற்றின்மீது கட்டப்பட்டு வரும் 

திட்டபம பரட்டில் நீர் மின்னுற்பத்தித் திட்டம் ஆகும். அந்  நீர் மின்னுற்பத்தி நிகலயத்தில் நிலச்சரிவு ஏற்பட்டதில், 

4 பபர் மரணித் ைர் மற்றும் 15 பபர் கொயமகடந் ைர். கடந்  2021ஆம் ஆண்டில், 850 MW மின்னுற்பத்தித்திறன் 

ககொண்ட பரட்டில் நீர் மின்னுற்பத்தித் திட்டத்திற்கு ̀ 5281.94 பகொடி மு லீடு ஒதுக்கி நடுவெகமச்சரகவ ஒப்பு ல் 

அளித் து. 

10. 2022இல், ‘நொன்கொவது வங்கொளப ச திகரப்பட விழொகவ’ நடத்தும் இந்திய நகரம் எது? 
அ. ஜகௌகாத்தி 

ஆ. ஜகால்கத்தா  

இ. தகாகிமா 

ஈ. இம்பால் 

✓ வங்கொளப ச திகரப்பட விழொவின் நொன்கொம் பதிப்பு தகொல்கத் ொவில் நகடதபற்று வருகிறது. 5 நொட்கள் நகடதபறும் 

இவ்விழொவில் வங்கொளப சத்க ச் பசர்ந்  37 திகரப்படங்கள் மற்றும் ஆவெப்படங்கள் திகரயிடப்படும். நொன்கொம் 

ஆண்டொக தகொல்கத் ொவில் வங்கொளப ச திகரப்பட விழொ நடத் ப்படுகிறது. புத் கக் கண்கொட்சிகள் மற்றும் திகரப் 

பட விழொக்கள் பபொன்ற கலொச்சொர நிகழ்வுகள் இந்தியொ மற்றும் வங்கொளப சம் மற்றும் பமற்கு வங்கொளம் மற்றும் 

வங்கொளப சம் இகடபயயொை பிகெப்கப மிகுந்து வலுப்படுத்துகின்றை. 
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செய்தித்தாள் நடப்பு நிகழ்வுகள்  

1. உலக மக்கள்த ொகக 800 பகொடிகய எட்டியது! 

உலக மக்கள்த ொகக எட்டு பில்லியகை (800 பகொடி) இன்று எட்டிய ொக ஐக்கிய நொடுகள் சகபயின் கணிப்பில் 

த ரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. 

கடந்  24 ஆண்டுகளில் உலக மக்கள்த ொகக 200 பகொடியொக அதிகரித்துள்ளது. 1998இல் 600 பகொடியொக இருந்  

உலக மக்கள்த ொகக கடந்  2010இல் 700 பகொடியொக அதிகரித் து. அடுத்  12 ஆண்டுகளில் அ ொவது 2022இல் 

மக்கள்த ொகக 100 பகொடியொக அதிகரித்து, நவ.15, 2022இல் உலக மக்கள்த ொகக 800 பகொடிகய எட்டியுள்ளது. 

ஐநொ சகபயின் கூற்றுப்படி, 2030ஆம் ஆண்டில், உலக மக்கள்த ொகக 850 பகொடிகய எட்டும். எனினும், 1950ஆம் 

ஆண்டிற்குப் பிறகு மு ன்முகறயொக 2020ஆம் ஆண்டில் மக்கள்த ொகக வளர்ச்சி விகி ம் 1% குகறந்துள்ளது 

என்று ஐநொ த ரிவித்துள்ளது. ஐநொஇன் மக்கள்த ொகக அறிக்ககயில், 2050இல் பொதிக்கும் பமற்பட்ட மக்கள் 

இந்தியொ, பொகிஸ் ொன், பிலிப்கபன்ஸ், எகிப்து, கொங்பகொ, கநஜீரியொ,  ொன்சொனியொ மற்றும் எத்திபயொப்பியொ இந்  8 

நொடுகளில் இருப்பொர்கள் என்று த ரிவித்துள்ளது. 

2022 மற்றும் 2050ஆம் ஆண்டுக்கு இகடயில் மக்கள்த ொகக குகறயும் 61 நொடுககள ஐநொ கணித்துள்ளது. இந்  

நொடுகளில் தபரும்பொலொைகவ ஐபரொப்பொகவச்பசர்ந் கவயொக இருக்கும்.  ற்பபொது, 46 நொடுகளின் மக்கள்த ொகக 

பவகமொக அதிகரித்து வருவ ொக ஐநொ கணித்துள்ளது. 

ஜூகல.11, 2022 அன்று, உலக மக்கள்த ொகக நொளன்று ஐநொ தவளியிட்ட அறிக்ககயில், 2023ஆம் ஆண்டு மக்கள் 

த ொகக கெக்கீட்டில், இந்தியொவின் மக்கள்த ொகக சீைொவின் மக்கள்த ொகககயவிட அதிகமொக இருக்கும் என்று 

கூறியது. இ ன்மூலம் உலகிபலபய அதிக மக்கள்த ொகக தகொண்ட நொடொக இந்தியொ மொறும் என்றும் த ரிவித் து. 

 ற்பபொது சீைொவின் மக்கள் த ொகக 1.426 பில்லியைொகவும், இந்தியொவின் மக்கள்த ொகக 1.412 பில்லியைொகவும் 

உள்ளது. 2023இல் இந்தியொவின் மக்கள்த ொகக 1.429 பில்லியைொக உயரும் எை நம்பப்படுகிறது. பமலும் 

2050இல் இந்  எண்ணிக்கக 1.668 பில்லியகை எட்டும். இந்  நூற்றொண்டின் நடுவில் சீைொவின் மக்கள் த ொகக 

1.317 பில்லியைொக குகறயும் என்று கெக்கிடப்பட்டுள்ளது. 
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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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1. ‘டிஜிட்டல் சக்தி பிரச்சாரம் 4.0’ என்ற பிரச்சாரத்தைத் தைாடங்கிய நிறுவனம் எது? 
அ. NITI ஆய ோக் 

ஆ. பெண்களுக்கோன யேசி  ஆணண ம்  

இ. பெண்கள் மற்றும் குழந்ணேகள் யமம்ெோட்டு அணமச்சகம் 

ஈ. உலக பெோருளோேோர மன்றம் 

✓ தெண்களுக்கான தைசிய ஆதையமானது நான்காம் கட்ட டிஜிட்டல் சக்தி பிரச்சாரத்தைத் தைாடங்கியுள்ளது. இது 

எந்ைதவாரு சட்டத்துக்குப்புறம்ொன (அ) தொருத்ைமற்ற இதையவழி நடவடிக்தககளுக்கும் எதிராக தெண்களுக்கு 

விழிப்புைர்தவ ஏற்ெடுத்துகிறது. இது இதையதவளியில் தெண்கதள எண்ம முதறயில் தமம்ெடுத்துைல் மற்றும் 

திறதமயாக்குைல் ஆகியவற்றுக்கான ஓர் இந்தியத் திட்டமாகும். தசெர்பீஸ் அறக்கட்டதள மற்றும் தமட்டாவுடன் 

இதைந்து டிஜிட்டல் சக்தி பிரச்சாரம் கடந்ை 2018ஆம் ஆண்டில் தைாடங்கப்ெட்டது. இத்திட்டத்தின் மூன்றாம் கட்டம் 

2021 மார்ச்சில் தைாடங்கியது. 

2. தைசிய ஓய்வூதிய அதமப்பு அறக்கட்டதளயின் ைதைவராக நியமிக்கப்ெட்டவர் யார்? 
அ. சூரஜ் ெோன்  

ஆ. சுெோஷ் சந்ேிர கோோ்க் 

இ. உோ்ஜிே் ெயடல் 

ஈ. அரவிந்ே் சுெ்ரமணி ன் 

✓ ஓய்வூதிய நிதி ஒழுங்குமுதற மற்றும் தமம்ொட்டு ஆதையமானது தைசிய ஓய்வூதிய அதமப்பு அறக்கட்டதளயின் 

(NPS அறக்கட்டதள) ைதைவராக சூரஜ் ொதன நியமித்துள்ளது. தைசிய ஓய்வூதிய அதமப்பின் (NPS) கீழ் நிதிகதள 

நிர்வகிப்ெைற்கு இவ்வறக்கட்டதள தொறுப்ொகும். கடந்ை 1983இல் இந்தியப் தொருளாைாரச் தசதவயில் தசர்ந்ை 

சூரஜ் ொன் சண்டிகரில் உள்ள தைாழிைாளர் ெணியகத்தின் ைதைதம இயக்குநராகப் ெணியாற்றி ஓய்வுதெற்றார். 

3. அைன் தைாழில்நுட்ெ உச்சிமாநாட்டின் தவள்ளி விழா ெதிப்தெ ஏற்ொடு தசய்ை மாநிைம் எது? 
அ. ஒடிஸோ 

ஆ. கோ்நோடகோ  

இ. மகோரோஷ்டிரோ 

ஈ. குஜரோே் 

✓ தெங்களூரு தைாழில்நுட்ெ உச்சிமாநாட்டின் (BTS–22) தவள்ளிவிழா ெதிப்தெ பிரைமர் நதரந்திர தமாதி தைாடங்கி 

தவத்ைார். தவள்ளிவிழாக் தகாண்டாட்டத்தை முன்னிட்டு கர்நாடக மாநிை முைைதமச்சர் ெசவராஜ தொம்தம 

நிதனவு வில்தை ஒன்தற தவளியிட்டார். இைன் தைாடக்க விழாவில் பிரான்ஸ் அதிெர் இம்மானுதவல் தமக்ரான் 

மற்றும் ஐக்கிய அரபு அமீரகம், ஆஸ்திதரலியா மற்றும் பின்ைாந்து அதமச்சர்கள் கைந்துதகாண்டனர். மாநிை ைகவல் 

தைாழில்நுட்ெத் துதறயும், உயிரித்தைாழில்நுட்ெம் மற்றும் அறிவியல் மற்றும் தைாழில்நுட்ெத் துதறயும் இந்தியாவின் 

தமன்தொருள் தைாழில்நுட்ெ பூங்காக்களுடன் இதைந்து இந்ை நிகழ்தவ ஏற்ொடு தசய்திருந்ைது. 

4. NITI ஆதயாக்கின் நான்காவது முழுதநர உறுப்பினராக நியமிக்கப்ெட்டவர் யார்? 
அ. இரகுரோம் இரோஜன் 

ஆ. உோ்ஜிே் ெயடல் 

இ. அரவிந்ே் விோ்மோனி  

ஈ. அருந்ேேி ெட்டோச்சோோ் ோ 
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✓ NITI ஆதயாக்கின் முழுதநர உறுப்பினராக மூத்ை தொருளாைார நிபுைர் டாக்டர் அரவிந்த் விர்மானிதய அரசாங்கம் 

நியமித்துள்ளது. “தொருளாைார வளர்ச்சி மற்றும் நைனுக்கான அறக்கட்டதள” என்ற இைாெ தநாக்கற்ற தொதுக் 

தகாள்தக அதமப்பின் நிறுவனர்–ைதைவராக அவர் உள்ளார். 2007–09 வதர நிதி அதமச்சகத்தில் ைதைதமப் 

தொருளாைார ஆதைாசகராகவும் அவர் ெணியாற்றியுள்ளார். ைற்தொது, NITI ஆதயாக்கில் மூன்று உறுப்பினர்கள் 

உள்ளனர். அவர்கள்: டாக்டர் V K சரஸ்வத், தெராசிரியர் இரதமஷ் சந்த் மற்றும் டாக்டர் V K ொல். 

5. COVID கட்டுப்ொடுகள் நீட்டிக்கப்ெட்ட காைத்தில், இந்தியாவுக்கு வந்ை அதிகெட்ச தவளிநாட்டினர் கீழ்க்காணும் 

எந்ை நாட்தடச் தசர்ந்ைவர்களாக இருந்ைனர்? 

அ. ஐக்கி  இரோச்சி ம் 

ஆ. அபமோிக்கோ  

இ. கனடோ 

ஈ. ஆஸ்ேியரலி ோ 

✓ உள்துதற அதமச்சகத்தின் அண்தமய ைரவுகளின்ெடி, கடந்ை ஆண்டு (2021) COVID கட்டுப்ொடுகள் மற்றும் விசா 

விதிமுதறகளின் நீட்டிக்கப்ெட்ட காைத்தில் 15 இைட்சத்திற்கும் அதிகமான தவளிநாட்டினர் இந்தியாவிற்கு வருதக 

ைந்துள்ளனர். இந்ைக் காைகட்டத்தில் அதிகெட்சமாக இந்தியாவுக்கு வருதகைந்ை தவளிநாட்டவர்கள் அதமரிக்கர்கள் 

(4.29 இைட்சம்) ஆவர. அதைத் தைாடர்ந்து வங்கதைசத்தினர் (2.4 இைட்சம்) உள்ளனர். 2021ஆம் ஆண்டில் தமாத்ைம் 

ெத்து நாடுகதளச் சார்ந்ை தவளிநாட்டினர் இந்தியாவிற்கு வருதக புரிந்ைனர். அது தமாத்ைம் 74.39 சைவீைம் ஆகும். 

6. வட இந்தியாவின் முைல் மிதகயளவு ைரவு தமயமான, ‘Yotta D1’ திறக்கப்ெட்டுள்ள மாநிைம் எது? 
அ. குஜரோே் 

ஆ. ெஞ்சோெ் 

இ. உே்ேர ெிரயேசம்  

ஈ. மே்ேி  ெிரயேசம் 

✓ உத்ைர பிரதைச மாநில முைைதமச்சர் தயாகி ஆதித்யநாத் வட இந்தியாவின் முைல் மிதகயளவு ைரவு தமயமான 

‘தயாட்டா டி1’ஐ திறந்து தவத்ைார். `5,000 தகாடி தசைவில் 3,00,000 சதுர அடி ெரப்ெளவில் இந்ைத் ைரவு தமயம் 

கட்டப்ெட்டுள்ளது. `39,000 தகாடி மதிப்பிைான புரிந்துைர்வு ஒப்ெந்ைங்கள் உபி மாநிை அரசுக்கும் ஹிரானந்ைானி 

குழுமத்துக்கும் இதடதய திட்டங்களுக்குச் தசைவிடும் தநாக்கில் தொடப்ெட்டுள்ளன. இந்ைத் ைரவு தமயப் பூங்காவில் 

தமாத்ைம் ஆறு ைரவு தமயங்கள் அதமந்திருக்கும். 

7. ெல்தவறு துதறகளில் சிறந்து விளங்கும் நெர்களுக்கு, ‘இராஜ்தயாத்சவ விருது’ வழங்கும் இந்திய மாநிைம் எது? 
அ. யகரளோ 

ஆ. கோ்நோடகோ  

இ. ஆந்ேிர ெிரயேசம் 

ஈ. பேலுங்கோனோ 

✓ கர்நாடக மாநிலம் இவ்வாண்டு 67ஆம் கன்னட இராஜ்தயாத்சவாதவ தகாண்டாடும் நிதையில், ‘இராஜ்தயாத்சவ 

விருது’ தெறுெவர்களின் தெயர்கதள கர்நாடக மாநிை அரசு அறிவித்துள்ளது. இவ்விருது ெல்தவறு துதறகளில் 

குறிப்பிடத்ைக்க தசதவயாற்றிய சிறந்ை நெர்களுக்கு ஆண்டுதைாறும் வழங்கப்ெடுகிறது. ISROஇன் முன்னாள் 

ைதைவர் K சிவன், கூட்டுறவுச் சங்கங்கதள பிரெைப்ெடுத்திய தசாலிகர மடம்மா, யக்ஷகானா கதைஞர் டாக்டர் M 

பிரொகர் தஜாஷி உள்ளிட்ட 67 தெர் விருது இவ்வாண்டில் இவ்விருதுக்குத் தகுதி தெற்றுள்ளனர். 
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8. 2022 – உைக நகரங்கள் நாளுக்கானக் தகாண்டாட்டங்கதள நடத்தும் நகரம் எது? 
அ. யடோக்கிய ோ 

ஆ. ஷோங்கோ ்  

இ. ெுது ேில்லி 

ஈ. மோஸ்யகோ 

✓ உைகளாவிய நகரமயமாக்கதை ஊக்குவிப்ெைற்கு சர்வதைச ஒத்துதழப்பின் அவசியத்தை எடுத்துக்காட்டுவைற்காக 

ஒவ்தவார் ஆண்டும் அக்.31 அன்று உைக நகரங்கள் நாள் தகாண்டாடப்ெடுகிறது. ஒவ்தவார் ஆண்டும் தவவ்தவறு 

நகரம் இந்நாளின் நிகழ்தவ நடத்துகிறது. சீனாவின் ஷாங்காய் இவ்வாண்டுக்கான (2022) நிகழ்தவ நடத்துகிறது. 

“சிறந்ை நகரம், சிறந்ை வாழ்வு” என்ெது உைக நகரங்கள் நாளுக்கான தொதுதமயான கருப்தொருளாக அந்ை நாள் 

உருவாக்கப்ெட்ட நாளிலிருந்தை உள்ளது. இந்ை ஆண்டுக்கான (2022) துதைக் கருப்தொருள், “Act Local to Go 

Global” என்ெைாக உள்ளது. 

9. வடகிழக்கிந்தியாவின் முைல், ‘மீன் அருங்காட்சியகம்’ அதமக்கப்ெடவுள்ள மாநிைம் எது? 
அ. அஸ்ஸோம் 

ஆ. சிக்கிம் 

இ. அருணோச்சல ெிரயேசம்  

ஈ. யமகோல ோ 

✓ வடகிழக்கிந்தியாவின் முைைாவது ‘மீன் அருங்காட்சியகம்’ அருைாச்சை பிரதைச மாநிைத்தில் அதமக்கப்ெடவுள்ளது. 

அருைாச்சை பிரதைச மாநிைத்தில் ைற்தொதுள்ள டாரின் மீன் ெண்தையானது ஒருங்கிதைந்ை நீர்மப் பூங்காவாக 

தமம்ெடுத்ைப்ெடும்; அந்ைப் பூங்காவில் அருங்காட்சியகம் அதமக்கப்ெடும். பிரைம மந்திரி மத்ஸ்ய சம்ெத் தயாஜனாவின் 

(PMMSY) கீழ் ஒவ்தவாரு மாநிைத்திற்கும் யூனியன் பிரதைசத்திற்கும் ஓர் ஒருங்கிதைந்ை நீர்மப் பூங்கா அதமக்க 

அனுமதிக்கப்ெட்டுள்ளது. 

10. ‘இந்தியாவின் எஃகு மனிைர்’ என்று அதழக்கப்ெடுெவர் யார்? 
அ. O P ஜிண்டோல் 

ஆ. சோ்ேோோ் வல்லெோ ் ெயடல் 

இ. ஜோம்பஷட் J இரோனி  

ஈ. இலக்்ஷமி மிட்டல் 

✓ ‘இந்தியாவின் எஃகு மனிைர்’ என்று அதழக்கப்ெடும் ஜாம்தஷட் J இரானி, சமீெத்தில் ஜாம்தஷட்பூரில் ைனது 86ஆம் 

வயதில் காைமானார். டாடா எஃகு நிறுவனத்தின் நிர்வாக இயக்குநராக 1992இல் அவர் ெணிதயற்றார். 2001இல் 

அவர் ஓய்வுற்றார். 43 ஆண்டுகாை ெணியாற்றலுக்குப் பின் 2011 ஜூன் மாைம் டாடா எஃகு குழுமத்திலிருந்து இரானி 

ஓய்வுற்றார். தைாழிற்துதறயில் அவராற்றிய ெங்களிப்பிற்காக 2007இல் ‘ெத்ம பூஷன்’ விருது தெற்றார். டாக்டர் 

இரானி, கடந்ை 2008ஆம் ஆண்டில் உதைாகவியலில் ைனது தசதவகளுக்காக இந்திய அரசாங்கத்ைால், ‘வாழ்நாள் 

சாைதனயாளர்’ விருதைப் தெற்றார். 
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செய்தித்தாள் நடப்பு நிகழ்வுகள்  

1. 18-11-2022: ‘கப்பலலாட்டிய தமிழன்’ வ உ சிைம்ெரனார் அவர்களின் 86ஆவது நிதனவுநாள். 

 

2. ஓட்டுநர் இல்ைா தமட்தரா இரயில்கள்: `946 தகாடி ஒப்ெந்ைம் 

ஓட்டுநர் இல்ைாை தமட்தரா இரயில்கதள உருவாக்க `946.92 தகாடியில் ஒப்ெந்ைம் தசய்யப்ெட்டுள்ளது. 

இதுகுறித்து தசன்தன தமட்தரா இரயில் நிறுவனம் தவளியிட்ட தசய்திக்குறிப்பு: 

தசன்தன தமட்தரா இரயில் திட்டத்தின் 2ஆவது கட்டத்தின்கீழ் ஓட்டுநர் இல்ைாமல், இயக்கப்ெடும் மூன்று தெட்டிகள் 

தகாண்ட இருப்ெத்ைாறு தமட்தரா இரயில்கதள உருவாக்க ஒப்ெந்ைம் தசய்யப்ெட்டுள்ளது. இதையடுத்து அல்ஸ்தடாம் 

டிரான்ஸ்தொர்ட் இந்தியா நிறுவனத்துக்கு `946 தகாடிதய 92 ைட்சம் மதிப்பில் ெணி வழங்கப்ெட்டுள்ளது. 

 

3. ைமிழக பிற்ெடுத்ைப்ெட்தடார் ஆதையத் ைதைவராக நீதிெதி ொரதிைாசன் நியமனம்! 

ைமிழ்நாடு பிற்ெடுத்ைப்ெட்தடார் ஆதையத்தின் ைதைவராக ஓய்வு தெற்ற நீதிெதி ொரதிைாசதன நியமித்து ைமிழக 

அரசு உத்ைரவிட்டுள்ளது. 
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1. கீழ்க்காணும் எந்த நாட்டுடன் இணைந்து, ‘இளம் வல்லுநர்கள் திட்டத்ணத’ இந்தியா அறிவிக்கவுள்ளது? 
அ. ஜப்பான் 

ஆ. தென் த ாாியா 

இ. இங் ிலாந்து  

ஈ. அதொி ் ா 

✓ இந்தியாவும் இங்கிலாந்தும் (UK) புதிய பரஸ்பர விசா ஏற்பாட்ணட அறிவிக்கவுள்ளன. இதன்மூலம் 18 முதல் 30 

வயதுக்குட்பட்ட 3,000 பட்டம்பபற்ற இந்திய நாட்டுக் குடிமக்கள் ஒவ்வவார் ஆண்டும் பிரிட்டனுக்கு வந்து இரண்டு 

ஆண்டுகள் வணர வாழவும் பணியாற்றவும் அனுமதிக்கப்படுவர். UK–இந்தியா இளம் பதாழில் வல்லுநர்கள் திட்டம் 

ஆனது 2023ஆம் ஆண்டின் பதாடக்கத்தில் பரஸ்பரம் அறிவிக்கப்படும். பாலியில் நணடபபறும் G20 உச்சிமாநாட்டின் 

இறுதியில் பிரதமர் நவரந்திர வமாதி மற்றும் பிரிட்டிஷ் பிரதமர் ரிஷி சுனக் இணடவயயான முதல் இருதரப்பு சந்திப்பின் 

வபாது இது பதாடங்கப்படவுள்ளது. இத்தணகய திட்டத்தால் பயன்பபறும் முதல் நாடு இந்தியா ஆகும். 

2. ‘திருமைத்திற்கான மரியாணத சட்டத்துடன்’ பதாடர்புணடய நாடு எது? 
அ. தஜா்ெனி 

ஆ. அதொி ் ா  

இ. இங் ிலாந்து 

ஈ. பிரான்ஸ் 

✓ அபமரிக்க சட்டப்வபரணவ, ஒவர பாலின மற்றும் கலப்பினங்களுக்கிணடவயயான திருமைங்களுக்கு அபமரிக்க 

கூட்டரசு பாதுகாப்ணப அளிக்கும், ‘திருமைத்திற்கான மரியாணத சட்டத்ணத’ முன்ணவத்தது. ‘திருமைத்திற்கான 

மரியாணத சட்டம்’ முந்ணதய திருமைப் பாதுகாப்புச் சட்டத்ணத இரத்து பசய்கிறது. வமலும் பாலினம், இனம், இனக் 

குழு அல்லது வதசிய வம்சாவளிணயப் பபாருட்படுத்தாமல், பசல்லுபடியாகும் திருமைங்கணள அங்கீகரிப்பதன்மூலம் 

ஒவர பாலின மற்றும் கலப்பினங்களுக்கு இணடயிலான திருமைத்ணதக் காக்கின்றது. 

3. வடானி வபாவலா வானூர்தி நிணலயம் திறக்கப்பட்ட மாநிலம்/ யூனியன் பிரவதசம் எது? 
அ. சி ் ிெ் 

ஆ. அருணாச்சல பிரதெசெ்  

இ. தெற்கு வங் ாளெ் 

ஈ. ஜாா் ண்ட் 

✓ அருைாச்சல பிரவதச மாநிலத்தில் முதல் கிரீன்ஃபீல்ட் வானூர்தி நிணலயத்ணத பிரதமர் நவரந்திர வமாதி திறந்து 

ணவத்தார். அது இட்டாநகரின் வ ாலாங்கியில் உள்ள வடானி வபாவலா வானூர்தி நிணலயமாகும். அவ்வானூர்தி 

நிணலயத்திற்கான அடிக்கல்ணல கடந்த 2019 பிப்ரவரியில் பிரதமர் நாட்டினார். வடானி வபாவலா விமான நிணலயம் 

அருைாச்சல பிரவதசத்தில் மூன்றாவது வானூர்தி நிணலயமாக இருக்கும். இது வடகிழக்குப் பிராந்தியத்தில் உள்ள 

பமாத்த வானூர்தி நிணலயங்களின் எண்ணிக்ணகணய 16ஆக உயர்த்தும். 

4. C V ஆனந்த வபாஸ் என்பவர் கீழ்க்காணும் எந்த மாநிலத்தின் ஆளுநராக நியமிக்கப்பட்டுள்ளார்? 
அ. ெெிழ்நாடு 

ஆ. ஆந்ெிரப் பிரதெசெ் 

இ. த ரளெ்  

ஈ. தெற்கு வங் ாளெ்  

 

 

 

 

https://www.winmeen.com/tnpsc-tamil-current-affairs/


விண்மீன்.காம்                                 2022 நவம்பர் 19 & 20 
   

 

நடப்பு நிகழ்வுகள்                                           2 

✓ வமற்கு வங்க மாநிலத்தின் புதிய ஆளுநராக டாக்டர் C V ஆனந்த வபாஸ் நியமிக்கப்பட்டார். குடியரசுத் தணலவர் 

மாளிணகயின் அறிவிப்புமூலம் இந்த நியமனம் அறிவிக்கப்பட்டது. வதசிய ஜனநாயகக் கூட்டணியின் இந்தியத் 

துணைக்குடியரசுத்தணலவர் வவட்பாளராக முன்னிறுத்தப்பட்டணத அடுத்து ஏற்பகனவவ வமற்கு வங்க மாநிலத்தின் 

ஆளுநராக பதவி வகித்த ஜக்தீப் தன்கர் பதவி விலகினார். அதன் பின்னர் அப்பபாறுப்ணப மணிப்பூர் மாநில ஆளுநர் 

இல கவைசன் கூடுதலாக கவனித்து வந்தார். 

5. 2022இல் வடகிழக்கு ஒலிம்பிக் வபாட்டிகளின் இரண்டாவது பதிப்ணப நடத்திய மாநிலம் எது? 

அ. அஸ்ஸாெ் 

ஆ. தெ ாலயா  

இ. ெணிப்பூா் 

ஈ. சி ் ிெ் 

✓ வடகிழக்கு ஒலிம்பிக் வபாட்டிகளின் இரண்டாவது பதிப்பு வமகாலயாவின் ஷில்லாங்கில் நடத்தப்பட்டது. மணிப்பூர் 

பமாத்தம் 240 பதக்கங்களுடன் ஒட்டுபமாத்த அணி சாம்பியனாக உருபவடுத்தது. பமாத்தம் 203 பதக்கங்களுடன் 

அஸ்ஸாம் இரண்டாவது இடத்ணதயும், அருைாச்சல பிரவதசம் மூன்றாவது இடத்ணதயும் பிடித்தது. ஒருவாரகாலம் 

நிகழ்ந்த இந்த நிகழ்வில், வடகிழக்கு மாநிலங்கணளச் சார்ந்த சுமார் 3000 பங்வகற்பாளர்கள் 18 பிரிவுகளில் 

வபாட்டியிட்டனர். வடகிழக்கு ஒலிம்பிக் வபாட்டிகளின் அடுத்த பதிப்ணப நாகாலாந்து மாநிலம் நடத்தவுள்ளது. 

6. ‘இன்பவஸ்ட் கர்நாடகா – 2022’ உச்சிமாநாட்டின் கருப்பபாருள் என்ன? 
அ. Build for the World  

ஆ. Global Supply Chain 

இ. Tradition and Technology 

ஈ. Nature and Culture 

✓ ‘இன்பவஸ்ட் கர்நாடகா – 2022’ உச்சிமாநாட்டின் பதாடக்க விழாவில் பிரதமர் நவரந்திர வமாதி உணரயாற்றினார். 

கர்நாடகாவின் உலகளாவிய முதலீட்டாளர்கள் சந்திப்பின் இந்த ஆண்டு பதிப்பு, ‘உலகத்திற்காக உருவாக்குங்கள்’ 

என்ற கருப்பபாருளின்கீழ் நடத்தப்பட்டுள்ளது. மூன்று நாள் நடந்த இந்த நிகழ்ச்சியில் 80–க்கும் வமற்பட்ட அமர்வுகள் 

இருக்கும். கூட்டாளர் நாடுகளான பிரான்ஸ், பஜர்மனி, பநதர்லாந்து, பதன் பகாரியா, ஜப்பான் மற்றும் ஆஸ்திவரலியா 

ஆகிய நாடுகளால் அமர்வுகள் நடத்தப்படுகின்றன. 

7. நீர்வள வமம்பாடு மற்றும் நீர் வமலாண்ணமத் துணறயில் ஒத்துணழப்பு குறித்து கீழ்க்காணும் எந்த நாட்டுடனான 

புரிந்துைர்வு ஒப்பந்தத்தில், இந்தியா ணகபயழுத்திட்டது? 
அ. பின்லாந்து 

ஆ. தடன்ொா் ்  

இ. ஆஸ்ெிாியா 

ஈ. ஆஸ்ெிதரலியா 

✓ நீர்வள வமம்பாடு மற்றும் நீர்வமலாண்ணமத் துணறயில் இந்தியா மற்றும் படன்மார்க் இணடவயயான ஒத்துணழப்பு 

பதாடர்பான புரிந்துைர்வு ஒப்பந்தத்திற்கு நடுவண் அணமச்சரணவ ஒப்புதலளித்துள்ளது. பசுணம பசயல்திட்ட 

கூட்டாண்ணமணய நிறுவுவது குறித்து இருநாடுகளும் ஒரு கூட்டு அறிக்ணகணய பவளியிட்டன. வாரைாசியில் 

திறன்மிகு நீர்வள வமலாண்ணமக்கான சிறப்பு ணமயமும் தூய ஆற்றுநீர் குறித்த ஸ்மார்ட் ஆய்வகமும் நிறுவுதற்குத் 

திட்டமிடப்பட்டுள்ளது. 
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8. இந்திய கால்நணட ஆராய்ச்சி நிறுவனமானது கால்நணடகளுக்கான எந்த மருந்ணதப் பயன்படுத்த தணட விதிக்க 

வகாரியுள்ளது? 
அ. அதச ்தளாஃதபனா ்  

ஆ. புதராதஜஸ்டின் 

இ. எாிெ்தராமெசின் 

ஈ. த ாலிஸ்டின் 

✓ இந்திய கால்நணட ஆராய்ச்சி நிறுவனமானது கால்நணடகளில் அசிக்வளாஃபபனாக் பயன்படுத்துவணதத் தணட 

பசய்யக் வகாரியுள்ளது. இந்த மருந்து நீர் எருணமகள் மற்றும் பசுக்களில், ‘டிக்வளாஃபபனாக்’ ஆக வளர்சிணத 

மாற்றமணடகிறது என்று ஒரு புதிய ஆராய்ச்சி கண்டறிந்த பின்னர் இந்த அறிவிப்பு பசய்யப்பட்டுள்ளது. இத்தணகய 

வளர்சிணத மாற்றங்கள் நாட்டில் உள்ள கழுகுகளுக்கு அச்சுறுத்தலாக உள்ளன. டிக்வளாஃபபனாக், ஓர் அழற்சி 

எதிர்ப்பு மருந்தாகும். கழுகுகளின் எண்ணிக்ணக குணறந்தணதயடுத்து கடந்த 2006ஆம் ஆண்டில் இந்திய அரசால் 

கால்நணட மருத்துவப் பயன்பாட்டிற்கு அம்மருந்து தணட பசய்யப்பட்டது. 

9. ஒரு புதிய ஆய்வின்படி, கீழ்க்காணும் எந்த உயிரினம் நாள்வதாறும் சுமார் பத்து மில்லியன் நுண் பநகிழித் 

துண்டுகணள விழுங்கக்கூடும்? 
அ. ஆமெ 

ஆ. நீலத்ெிெிங் லெ்  

இ.  ால்நமட ள் 

ஈ. ெவமள 

✓ ஒரு புதிய ஆய்வின்படி, நீலத்திமிங்கலங்கள் தினமும் சுமார் 10 மில்லியன் ணமக்வரா பிளாஸ்டிக் துண்டுகள் அல்லது 

சுமார் 95 பவுண்டுகள் (43.5 கிவலா) பிளாஸ்டிக்ணக விழுங்கக்கூடும். இறால் உண்ணும் திமிங்கலங்கள் தினமும் 

சுமார் 4 மில்லியன் ணமக்வராபிளாஸ்டிக் துண்டுகணள (38 பவுண்டுகள் பிளாஸ்டிக் வணர) உட்பகாள்ளலாம்; அவத 

வவணளயில் மீனுண்ணும் திமிங்கலங்கள் சுமார் 200,000 துண்டுகணள (இரண்டு பவுண்டுகள் பிளாஸ்டிக் வணர) 

உட்பகாள்ளலாம். 

10. சர்தார் வல்லபாய் பவடலின் பிறந்தநாளில், ‘ஒற்றுணம ஓட்டங்கணள’ ஏற்பாடு பசய்த நடுவண் அணமச்சகம் எது? 
அ. இமளதயாா் விவ ாரங் ள் ெற்றுெ் விமளயாட்டு அமெச்ச ெ்  

ஆ.  ல்வி அமெச்சகம் 

இ. வீட்டுவசெி ெற்றுெ் ந ா்ப்புற விவ ாரங் ள் அமெச்ச ெ் 

ஈ. உள்துமற அமெச்ச ெ் 

✓ நடுவண் இணளவயார் விவகாரங்கள் மற்றும் விணளயாட்டுத்துணற மற்றும் அதன் துணை அணமப்புகளான வநரு 

யுவ வகந்திரா சங்கதன் மற்றும் வதசிய வசணவத் திட்டம் (NSS) ஆகியணவ சர்தார் வல்லபாய் பவடலின் பிறந்தநாணள 

முன்னிட்டு அணனத்து மாவட்டங்களிலும் ‘ஒற்றுணம ஓட்டங்கணள’ நடத்தின. பஞ்சாப் மாநிலம் பமாகாலியில் இருந்து 

ஒற்றுணமக்கான ஓட்டத்ணத நடுவண் இணளவயார் விவகாரங்கள் மற்றும் விணளயாட்டுத்துணற அணமச்சர் அனுராக் 

தாக்கூர் பகாடியணசத்து பதாடங்கிணவத்தார். நாடு முழுவதும், 55.32 லட்சம் பங்வகற்புடன், 90,122 ஒற்றுணமக்கான 

ஓட்டங்கள், வதசிய ஒற்றுணமயின் சாராம்சம் குறித்து குடிமக்களிணடவய விழிப்புைர்ணவ ஏற்படுத்தும் வநாக்வகாடு 

ஏற்பாடு பசய்யப்பட்டன. 
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செய்தித்தாள் நடப்பு நிகழ்வுகள்  

1. ‘நூலக நண்பர்கள்’ திட்டம் டிச.1இல் பதாடக்கம் 

தமிழக அரசின் நூலக நண்பர்கள் திட்டம் பசன்ணனயில் டிச.1ஆம் வததி முதல் பசயல்படுத்தப்படவுள்ளது. நூலக 

வாசகர்களின் எண்ணிக்ணகணய அதிகரிக்கவும், வாசிக்கும் பழக்கத்ணத ஊக்குவிக்கும் வணகயிலும், 

நூலகங்களுக்கு வர முடியாத மாற்றுத் திறனாளிகள், முதியவர்கள் உள்ளிட்வடார், வீடுகளில் இருந்வத நூல்கணள 

வாசிக்க உதவும் வணகயில் ‘நூலக நண்பர்கள்’ திட்டத்ணத தமிழ்நாடு அரசு அறிவித்துள்ளது. இணதயடுத்து 

மாவட்டத்தில் உள்ள ஒவ்பவாரு நூலகங்களிலும் தலா ஐந்து தன்னார்வலர்கள் கட்டைமின்றி உறுப்பினர்களாக 

வசர்க்கப்படுவர். 

அவர்களுக்கு புத்தகங்கள் எடுத்துச்பசல்ல ணப, அணடயாள அட்ணட வழங்கப்படும். இணதயடுத்து அவர்கள் 

இல்லங்கள், தங்களுக்கு ஒதுக்கப்பட்ட பபாது இடங்களுக்குச் பசன்று புதிய உறுப்பினர்கணளச் வசர்ப்பதுடன் 

அவர்கள் விரும்பும் நூல்கணள வழங்குவர். 

 

2. வதர்தல் ஆணையராக அருண் வகாயல் நியமனம் 

ஓய்வுபபற்ற ஐஏஎஸ் அதிகாரி அருண் வகாயல், வதர்தல் ஆணையராக நியமனம் பசய்யப்பட்டார். அரசு பசய்திக் 

குறிப்பில் இதுபதாடர்பான அறிவிப்பு பவளியிடப்பட்டுள்ளது. 

1985ஆம் ஆண்டு பஞ்சாப் பிரிவு ஐஏஎஸ் அதிகாரியான இவர், தணலணமத் வதர்தல் ஆணையர் இராஜீவ் குமார், 

வதர்தல் ஆணையர் அனுப்சந்திர பாண்வட ஆகிவயாருடன் வதர்தல் ஆணைய குழுவில் இடம்பபறுவார். தணலணமத் 

வதர்தல் ஆணையர் இராஜீவ் குமார் வரும் 2025–ஆம் ஆண்டு பிப்ரவரியில் பணி ஓய்வு பபற்ற பின்னர், அடுத்த 

தணலணமத் வதர்தல் ஆணையராக அருண் வகாயல் பபாறுப்வபற்பார். பின்னர், 2027–ஆம் ஆண்டு டிசம்பரில் 65 

வயணத எட்டும்வபாது அந்தப் பதவியிலிருந்து வகாயல் ஓய்வு பபறுவார். 

 

3. தலாய் லாமாவுக்கு காந்தி – மண்வடலா விருது 

திபபத்திய பபளத்த மத குரு தலாய் லாமாவுக்கு காந்தி– மண்வடலா விருணத ஹிமாசல பிரவதச ஆளுநர் ராவஜந்திர 

விஸ்வநாத் அர்வலகர் வழங்கி பகளரவித்தார். அணமதி, நல்லிைக்கம், விடுதணலணய முன்பனடுக்கும் சர்வவதச 

தணலவர்களுக்கு தர்மசாலாவில் பசயல்பட்டு வரும் காந்தி மண்வடலா அறக்கட்டணள சார்பில் இந்த விருது 

வழங்கப்பட்டு வருகிறது. 

 

4. அரசுப்பள்ளிகளில், ‘மிஷன் இயற்ணக’: வழிகாட்டுதல்கள் பவளியீடு 

தமிழக அரசுப்பள்ளிகளில், ‘மிஷன் இயற்ணக’ என்ற பபயரிலான சுற்றுச்சூழல் திட்டத்ணத பசயல்படுத்த பள்ளிக் 

கல்வித்துணற திட்டமிட்டுள்ள நிணலயில் அது குறித்த வழிகாட்டுதல்கள் பவளியிடப்பட்டுள்ளன. இதுகுறித்து 

பள்ளிக்கல்வி ஆணையர் அனுப்பிய சுற்றறிக்ணக: தனியார் பதாண்டு நிறுவனத்துடன் இணைந்து ‘மிஷன் 

இயற்ணக’ என்ற சுற்றுச்சூழல் திட்டத்ணத அரசுப்பள்ளிகளில் பசயல்படுத்த பள்ளிக்கல்வித்துணற திட்டம் தீட்டியுள்ளது. 
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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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