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1. 2022 – உலகளாவிய தகவல் ததாழில்நுட்ப அறிக்ககயின்படி, வகலயகைப்பு தயார்நிகல குறியீட்டில் முதலிடம் 

வகிக்கிற நாடு எது? 
அ. அமெரிக்கர  

ஆ. சிங்கப்பூர் 

இ. இந்தியர 

ஈ. சுவீடன் 

✓ அதைரிக்கா, சிங்கப்பூர், சுவீடன், தநதர்லாந்து ைற்றும் சுவிச்சர்லாந்து ஆகியகவ 2022–வகலயகைப்பு 

தயார்நிகலக் குறியீட்டின்படி தநட்தவார்க் தயார்நிகலயிலுள்ள நாடுகளாகும். உலகளாவிய தகவல் ததாழில்நுட்ப 

அறிக்ககயின் ஒருபகுதியாக உலக தபாருளாதார ைன்றத்தால், கடந்த 2002இல் இந்தக்குறியீடு ததாடங்கப்பட்டது. 

மைம்பாடு ைற்றும் மபாட்டித்தன்கைக்கு தகவல் ைற்றும் ததாடர்பு ததாழில்நுட்பத்கதப் பயன்படுத்துவதற்கான முக்கிய 

அளவீடாகும் இந்தக் குறியீடு. இந்த ஆண்டுக்கான கருப்தபாருள், “Stepping into the new digital era: How and why 

digital natives will shape the world” என்பதாகும். 

2. இந்தியாவின் 53ஆவது சர்வமதச திகரப்பட விழாவின்மபாது (IFFI) 2022ஆம் ஆண்டுக்கான இந்திய திகரப்பட 

ஆளுகை விருதானது கீழ்க்காணும் யாருக்கு வழங்கப்பட்டது? 
அ. இரஜினிகரந்த் 

ஆ. சிரஞ்சீவி  

இ. கெல்ஹரசன் 

ஈ. மெரகன்லரல் 

✓ 53ஆவது இந்திய சர்வமதச திகரப்பட விழாவின் (IFFI) ததாடக்க விழாவில், ததலுங்கு ‘சூப்பர் ஸ்டார்’ சிரஞ்சீவிக்கு 

2022ஆம் ஆண்டுக்கான இந்திய திகரப்பட ஆளுகை விருது வழங்கப்பட்டது. நடுவண் தகவல் ைற்றும் ஒலிபரப்புத் 

துகற அகைச்சர் அனுராக் தாக்கூர், மகாவா ஆளுநர் PS ஸ்ரீதரன்பிள்கள, முதலகைச்சர் பிரமைாத் சாவந்த் ஆகிமயார் 

கலந்துதகாண்ட ததாடக்க விழாவுடன் 53ஆவது இந்திய சர்வமதச திகரப்பட விழா ததாடங்கியது. 

3. ஏகழ நாடுககள ஆதரிப்பதற்காக, “இழப்பு ைற்றும் மசத நிதியத்கத” ததாடங்கிய ைாநாடு எது? 
அ. COP–27  

ஆ. G–20 வருடரந்திர உச்சிெரநரடு 

இ. ASEAN வருடரந்திர உச்சிெரநரடு 

ஈ. WEF வருடரந்திர உச்சிெரநரடு 

✓ ஐநாஇன் காலநிகல உச்சிைாநாடான COP–27இல் ஏறக்குகறய இருநூறு நாடுகள் பருவநிகல தாக்கங்களால் 

பாதிக்கப்பட்ட ஏகழ நாடுககள ஆதரிப்பதற்காக, “இழப்பு ைற்றும் மசத நிதியத்கத” அகைப்பதற்கு ஒப்புக்தகாண்டன. 

“இழப்பு ைற்றும் மசதம்” என்பது காலநிகல இயக்கத்தால் ஏற்படும் வானிகல தீவிரங்கள் அல்லது கடல்ைட்ட உயர்வு 

மபான்ற தாக்கங்களால் ஏற்படும் தசலவினங்ககளக் குறிக்கிறது. ஏகழ நாடுகளால் தவிர்க்க முடியாத அல்லது 

ைாற்றியகைக்க முடியாத மசதத்தின் தசலகவ இந்த நிதியம் ஈடுதசய்கிறது. 

4. ITTF–ATTU ஆசிய மகாப்கபயில் பதக்கம் தவன்ற முதல் இந்திய மடபிள் தடன்னிஸ் வீரர் / வீராங்ககன யார்? 
அ. சரத் கெல்  ஆ. ெனிகர பத்ரர  

இ. ஸ்ரீஜர அகுல ஈ. சத்தியன் ஞரனமசகரன் 

 

 

 

 

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


விண்மீன்.காம்                                         2022 நவம்பர் 22 
   

 

நடப்பு நிகழ்வுகள்                                           2 

✓ தாய்லாந்தின் பாங்காக்கில் நகடதபற்ற ITTF–ATTU ஆசிய மகாப்கப மடபிள் தடன்னிஸ் மபாட்டியில் பதக்கம் 

தவன்ற முதல் இந்திய மடபிள் தடன்னிஸ் வீராங்ககனயாக ைனிகா பத்ரா ஆனார். உலகின் 6ஆம்நிகல மடபிள் 

தடன்னிஸ் வீராங்ககனயான ஜப்பானின் ஹினா ஹயாடாகவ மதாற்கடித்து அவர் தவண்கலப்பதக்கம் 

தவன்றுள்ளார். கடந்த 1997ஆம் ஆண்டில் தவள்ளி ைற்றும் 2000ஆம் ஆண்டில் தவண்கலம் தவன்ற மசத்தன் 

பாபூர், இதற்கு முன் ஆசிய மகாப்கபயில் பதக்கம் தவன்ற ஒமர இந்திய மடபிள் தடன்னிஸ் வீரராக இருந்தார். 

5. 2022ஆம் ஆண்டில் தசயற்கக நுண்ணறிவுக்கான உலகளாவிய கூட்டாண்கையின் தகலவராக இருக்கும் 

நாடு எது? 

அ. இலங்கக 

ஆ. வங்கரளமதசெ் 

இ. இந்தியர  

ஈ. இங்கிலரந்து 

✓ தசயற்கக நுண்ணறிவுக்கான உலகளாவிய கூட்டாண்கைக்கான (GPAI) தகலகைப்தபாறுப்கப பிரான்ஸிடம் 

இருந்து இந்தியா தபற்றுக்தகாண்டது. GPAI என்பது அதைரிக்கா, இங்கிலாந்து, ஐமராப்பிய ஒன்றியம், ஆஸ்திமரலியா, 

கனடா, பிரான்ஸ், தஜர்ைனி, இத்தாலி, ஜப்பான், தைக்சிமகா, நியூசிலாந்து, தகாரியா குடியரசு ைற்றும் சிங்கப்பூர் உட்பட 

25 உறுப்புநாடுகளின் சங்கைாகும். இந்தியா, கடந்த 2020இல் GPAIஇன் நிறுவன உறுப்பினராக இகணந்தது. 

6. UN–FAO கூட்டறிக்ககயின்படி, எந்த நாட்கடச் சார்ந்த எட்டு மில்லியன் ைக்கள் பட்டினியால் வாடும் அபாயத்தில் 

உள்ளனர்? 
அ. மதற்கு சூடரன்  

ஆ. இஸ்மரல் 

இ. இலங்கக 

ஈ. எகிப்து 

✓ உணவு ைற்றும் மவளாண்கை அகைப்பு (FAO), ஐநா குழந்கதகள் நிதியைான UNICEF ைற்றும் உலக உணவுத் 

திட்டம் ஆகியகவ கூட்டாக இகணந்து தவளியிட்ட ஒரு சமீபத்திய அறிக்ககயின்படி, ததற்கு சூடானில் கிட்டத்தட்ட 

எட்டு மில்லியன் ைக்கள் பட்டினியால் வாடும் அபாயத்தில் உள்ளனர். இந்த அறிக்ககயின்படி, அதிக அளவிலான 

உணவுப்பாதுகாப்பின்கை ைற்றும் ஊட்டச்சத்துக குகறபாட்கட எதிர்தகாள்ளும் ைக்களின் விகிதம், கடந்த 2013 

ைற்றும் 2016ஆம் ஆண்டில் நடந்த மைாதலின்மபாது இருந்த அளகவவிட அதிகரித்துள்ளது. 

7. அண்கையில் இந்தியாவின் மிகப்தபரிய காற்றாகல நிறுவப்பட்ட ைாநிலம் எது? 
அ. தெிழ்நரடு 

ஆ. ெகரரரஷ்டிரர 

இ. குஜரரத்  

ஈ. கர்நரடகர 

✓ அதானி நியூ இண்டஸ்ட்ரீஸ் இந்தியாவின் மிகப்தபரிய காற்றாகல மின்னியற்றிகய குஜராத் ைாநிலத்தில் உள்ள 

முந்த்ராவில் நிறுவியுள்ளது. இந்த விகசயாழி ஒற்றுகை சிகலகயவிட (182 மீ) உயரைானது என்று கூறப்படுகிறது. 

அதானி எண்டர்பிகரசஸ் லிமிதடடின் துகண நிறுவனைான முந்த்ரா விண்ட்தடக் லிமிதடட்மூலம் இவ்விகசயாழி 

நிறுவப்பட்டுள்ளது. 
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8. ஆசிய கான்டிதனன்டல் தசஸ் சாம்பியன்ஷிப்பில் ஓபன் ைற்றும் ைகளிர் பட்டங்ககள தவன்ற இந்திய தசஸ் வீரர்/ 

வீராங்ககனகள் யார்? 
அ. R பிரக்ஞரனந்தர ெற்றுெ் P V நந்திதர  

ஆ. B அதிபன் ெற்றுெ் மகரமனரு ஹெ்பி 

இ. R பிரக்ஞரனந்தர ெற்றுெ் மகரமனரு ஹெ்பி 

ஈ. B அதிபன் ெற்றுெ் P V நந்திதர 

✓ ஆசிய கான்டிதனன்டல் தசஸ் சாம்பியன்ஷிப்பில் இந்திய கிராண்ட்ைாஸ்டர் ஆர் பிரக்ஞானந்தா ைற்றும் சகநாட்டு 

வீரரான PV நந்திதா ஆகிமயார் முகறமய ஓபன் ைற்றும் தபண்கள் பிரிவில் பட்டங்ககள தவன்றனர். பிரக்ஞானந்தா 

ஒன்பதாவது ைற்றும் ககடசி சுற்றில் சகநாட்டவரான B அதிபனுடன் டிரா தசய்து ஏழு புள்ளிகளுடன் பட்டத்கத 

தவன்றார். இந்த தவற்றி பிரக்ஞானந்தாவுக்கு அடுத்த FIDE உலகக்மகாப்கபக்கான அனுைதிகயயும் தபற்றுத்தந்தது. 

தபண்களுக்கான மபாட்டியில் நந்திதா ஆட்டமிழக்காைல் 7.5 புள்ளிகளுடன் முதலிடம் பிடித்தார். 

9. அண்கையில் காலஞ்தசன்ற எலா பட், கீழ்க்காணும் எந்த முதன்கை நிறுவனத்தின் நிறுவனராவார்? 
அ. SEWA  

ஆ. AICTU 

இ. CII 

ஈ. FICCI 

✓ SEWAஇன் (Self Employed Women’s Association) நிறுவனரும் புகழ்தபற்ற தபண்ணுரிகை ஆர்வலருைான எலா பட் 

அண்கையில் காலைானார். SEWA ஆனது அகைப்புசாரா துகறயில் பணிபுரியும் தபண்களின் ததாழிற்சங்கைாக 

உருவாக்கப்பட்டது; இதில் இப்மபாது இரண்டு மில்லியன் உறுப்பினர்கள் உள்ளனர். 89 வயதான, ‘பத்ை பூஷண்’ 

விருதாளரான இவர், தபண்கள் அதிகாரைளிப்புத் துகறயில் முன்மனாடியாக இருந்தார். 

10. 17ஆவது பிரவாசி பாரதிய திவாஸ் ைாநாட்டில் கீழ்க்காணும் எந்த நாட்டின் அதிபர் முதன்கை விருந்தினராக 

கலந்துதகாள்கிறார்? 
அ. ஆஸ்திமரலியர 

ஆ. இஸ்மரல் 

இ. கயரனர  

ஈ. பிமரசில் 

✓ 17ஆவது பிரவாசி பாரதிய திவாஸ் ைாநாட்டில் கயானா அதிபர் Dr முகைது இர்பான் அலி முதன்கை விருந்தினராக 

கலந்துதகாள்கிறார். இந்த ைாநாடு 2023 ஜனவரியில் ைத்திய பிரமதச ைாநிலத்தின் இந்தூரில் நகடதபறும். 

இகளமயார் பிரவாசி பாரதிய திவாஸ் விழாவில் சிறப்பு விருந்தினராக ஆஸ்திமரலிய நாடாளுைன்ற உறுப்பினர் 

சதனட்டா ைஸ்கதரன்ஹாஸ் கலந்துதகாள்வார் என்றும் நடுவண் தவளியுறவு அகைச்சகம் ததரிவித்துள்ளது. 

17ஆவது பிரவாசி பாரதிய திவாஸின் கருப்தபாருள், “Diaspora: Reliable Partners for India's Progress in Amrit Kaal” 

என்பதாகும். 
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செய்தித்தாள் நடப்பு நிகழ்வுகள்  

1. மஜாமகாவிச் சாதகன சாம்பியன் 

ஏடிபி ஃகபனல்ஸ் ஆடவர் தடன்னிஸ் மபாட்டியின் ஒற்கறயர் பிரிவில் தசர்பியாவின் மநாவக் மஜாமகாவிச் 

சாம்பியன் ஆனார். இறுதிச்சுற்றில் அவர் 7-5, 6-3 என்ற தசட்களில் நார்மவயின் மகஸ்பர் ரூகட மதாற்கடித்தார். 

இந்தப் மபாட்டியில் அவர் 2015ஆம் ஆண்டுக்குப்பிறகு சாம்பியன் ஆவது இதுமவ முதல் முகறயாகும். இப்மபாட்டியில் 

சுவிட்ஸர்லாந்தின் மராஜர் தபடரர் ஆறு முகற சாம்பியன் ஆனமத அதிகபட்சைாக இருக்கும் நிகலயில், தற்மபாது 

மஜாமகாவிச்சும் அமத எண்ணிக்ககயிலான பட்டங்ககள தவன்று அவரது சாதகனகய சைன் தசய்திருக்கிறார்.  

மைலும், இந்தப் பட்டத்கத தவல்லும் மிக வயதான வீரர் (35) என்ற தபருகைகயயும் தபற்ற அவர், தராக்கப் பரிசாக 

ரூ.38 மகாடிகய ககப்பற்றியுள்ளார். இந்தப் மபாட்டி முழுவதுைாக அவர் ஒரு மதால்விகயக் கூட தபறவில்கல 

என்பது குறிப்பிடத்தக்கது. இத்துடன் நடப்பு ஆண்கட, விம்பிள்டன் கிராண்ட்ஸ்லாம் உள்பட 5 சாம்பியன் 

பட்டங்களுடன் மஜாமகாவிச் நிகறவு தசய்திருக்கிறார். 

 

 

  

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


விண்மீன்.காம்                                         2022 நவம்பர் 23 
   

 

நடப்பு நிகழ்வுகள்                                           1 

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

ஆ. அரசுப் பணியாளா்கள்  

இ. MSMEகள் 

ஈ. அமைப்புசாரா துமை ஊழியா்கள் 

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

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

இணளஞர்களுக்கு நி மனக் கடிதங்கள் வழங்கும் திட்டத்ணதயும் அவர் அப்யபோது ததோடக்கிணவத்தோர். 

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

ஆ. ஒடிஸா  

இ. ைணிப்பூா்  

ஈ. அஸ்ஸாை் 

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

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

இவ்விழோ, மோநிலத்தின் அணனத்து பழங்குடியினத்ணதச் சோர்ந்த மக்களின் பங்யகற்பின்மூலம் ஒற்றுணமண  நிணல 

தபறச்தசய்வதற்கோன ஒரு திருவிழோவோகக் தகோண்டோடப்படுகிறது. 

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

ஆ. புது தில்லி  

இ. டாக்கா 

ஈ. இஸ்லாைாபாத் 

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

அளவிலோன யபச்சுவோர்த்ணதயின் நோன்கோவது பதிப்பு புது தில்லியில் ததோடங்கப்பட்டது. இப்யபச்சுவோர்த்ணத என்பது 

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

நிகழ்வின் அறிவுசோர் பங்கோளரோகவும் தணலணம அணமப்போளரோகவும் உள்ளது. 

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

ஆ. நமரந்திர மைாதி 

இ. K K மைலஜா 

ஈ. பியூை் மகாயல் 

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

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

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

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

அ. இலங்மக 

ஆ. ெங்காளமதசை் 

இ. இந்தியா  

ஈ. இங்கிலாந்து 

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

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

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

அடுத்த 8 ஆண்டுகளுக்குள் அணனத்து கல்வி நிறுவனங்களிலும் மனநலப் போடத்திட்டத்ணத ஒருங்கிணைக்க 

யவண்டும் என்பது இதன் யநோக்கமோகும். 

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

ஆ. மை 

இ. வசப்டை்பா் 

ஈ. நெை்பா்  

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

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

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

அலுவலகத்தின்படி, ததோடக்கநிணல எச்சரிக்ணக மற்றும் முன்கூட்டி  நடவடிக்ணக ஆகி ணவ மக்கணளக்கோக்கும் 

இரு ப னுள்ள கருவிகளோகும். 

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

நடத்தப்படும் நகரம் எது? 
அ. முை்மப 

ஆ. சண்டிகா்  

இ. மைசூரு 

ஈ. காந்திநகா் 

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

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

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

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

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

Food Security” என்பதோகும். 

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

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

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

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

அவருணட  பங்களிப்புகள் புற்றுயநோய் சிகிச்ணசக்கோன கதிரி க்க சிகிச்ணசயின் வளர்ச்சிக்கு வழியகோலி து. 

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

அ. அடூா் மகாபாலகிருை்ணன் 

ஆ. M T ொசுமதென் நாயா்  

இ. கணாய் குன்ஹிராைன் 

ஈ. மெக்கை் ெிஜயலக்்ஷமி 

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

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

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

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

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

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

ஆ. இந்திய ாிசா்ெ் ெங்கி 

இ. UIDAI 

ஈ. மதசிய புத்தாக்க அைக்கட்டமள 

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

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

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

ததோடர், நிணல ோன எதிர்கோலத்ணத உருவோக்குவதற்கோக துளிர் நிறுவனங்கள் எத்தணக  புதுணமகணள 

உருவோக்குகின்றன என்பணத எடுத்துக்கோட்டுகிறது. 

 

செய்தித்தாள் நடப்பு நிகழ்வுகள்  

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

தமிழ்நோடு மோநில ஊரக வோழ்வோதோர இ க்கமோனது நடுவைரசின் ஊரக வளர்ச்சி அணமச்சகத்தின்கீழ் ஒன்றி  

மோநில அரசின் வோயிலோக கிரோமப்புற இணளஞர்களின் யவணலவோய்ப்பிற்கோக மோநில அரசின் ஊரக வளர்ச்சித் 

துணறயின்மூலமோக தச ல்படுத்தப்பட்டு வருகிறது. 

தசன்ணன நீங்கலோக தமிழ்நோட்டிலுள்ள அணனத்து மோவட்டங்களிலும் தச ல்பட்டுவரும் தீனத ோள் உபோத்தி ோ  

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

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

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

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

எளிதில் யவணலவோய்ப்புப் தபறவி லும் 120க்கு யமற்பட்ட ததோழிற்பிரிவுகளில் பயிற்சிகள் வழங்கப்பட்டு யவணல 

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

16 சதவீதம் என சிறப்பு ஒதுக்கீடு அளித்து இலவச பயிற்சி வழங்கப்படுகிறது. 

 

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

 

3. ‘கனவு இல்லம்’ திட்டம்: 10 எழுத்தோளர்கள் யதர்வு 

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

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

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

யதர்வு தசய் ப்பட்டுள்ளனர். 
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1. இந்தியாவுடனான தடடயற்ற வர்த்தக ஒப்பந்தத்டத அண்டையில் நிடறவவற்றியுள்ள நாடு எது? 
அ. இலங்கை 

ஆ. ஆஸ்திரேலியா  

இ. பிோன்ஸ் 

ஈ. ஜொ்மனி 

✓ இந்தியாவுடனான தடடயற்ற வர்த்தக ஒப்பந்தத்டத ஆஸ்திவேலிய நாடாளுைன்றம் நிடறவவற்றியுள்ளதாக பிேதைர் 

அந்வதானி அல்பானீஸ் அறிவித்துள்ளார். இந்தத் தடடயற்ற வர்த்தக ஒப்பந்தம் நடடமுடறப்படுத்தப்பட்டவுடன், 

ஜவுளித்துடற, வதால், அடறகலன்கள், நடககள் ைற்றும் இயந்திேங்கள் உட்பட இந்தியாவின் 6,000 துடறகளுக்கு 

ஆஸ்திவேலிய சந்டதயில் வரியில்லா அணுகடல வழங்கும். முதல் நாளன்று சுைார் 96.4 சதவீத ஏற்றுைதிகளுக்கு 

வரிவயதும் விதிக்காைல் ஆஸ்திவேலிய இந்த ஒப்பந்தத்டதச் சசயல்படுத்தியது.  

2. கீழ்க்காணும் எந்த ைாநிலத்தின் முதல் பல்லுயிர் பாேம்பரிய தளைாக, ‘அரிட்டாபட்டி’ அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது? 
அ. தமிழ்நாடு  

ஆ. ரைேளா 

இ. ஜதலுங்ைானா 

ஈ. ஒடிஸா 

✓ சீர்மேவும் தமிழ்நாட்டின் ைதுடே ைாவட்டத்தில் உள்ள அரிட்டாபட்டி கிோைம் தமிழ்நாட்டின் முதல் பல்லுயிர் பாேம்பரிய 

தளைாக அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. பல்வவறு வடகயான வல்லூறுகள், கழுகுகள் உட்பட சுைார் 250 பறடவயினங்கள் 

அங்கு காணப்படுவதால் அது வளைான உயிரியல் ைற்றும் வேலாற்று முக்கியத்துவம் வாய்ந்த பாேம்பரிய தளைாக 

கருதப்படுகிறது. இது எறும்புண்ணி, ைடலப்பாம்பு ைற்றும் வதவாங்குவபான்ற வனவுயிரிகடளயும் சகாண்டுள்ளது. 

இந்த அறிவிப்பு, ‘உயிரியல் பன்முகத்தன்டை சட்டம், 2002’இன்கீழ் வருகிறது. 

3. சமீப சசய்திகளில் இடம்சபற்ற அேசியலடைப்பின் 324ஆவது பிரிவு, எந்தப் பதவி நியைனத்துடன் சதாடர்பானது? 
அ. குடியேசுத்தகலவா் 

ஆ. ஆளுநா் 

இ. ரதா்தல் ஆகையா்  

ஈ. உச்சநீதிமன்ற தகலகம நீதியேசா் 

✓ வதர்தல் ஆடணயர்கள் ைற்றும் தடலடைத் வதர்தல் ஆடணயர்களின் நியைனங்கடளக் கட்டுப்படுத்தும் சட்டம் 

இல்லாதது கவடலயளிக்கும் வபாக்கு என உச்சநீதிைன்றம் குறிப்பிட்டுள்ளது. வதர்தல் ஆடணயர்கள் நியைம்பற்றி 

வபசும் அேசியலடைப்பின் 324ஆவது பிரிடவச் சுட்டிக்காட்டிய உச்சநீதிைன்றம், அத்தடகய நியைனங்களுக்கான 

வழிமுடறடய அது வழங்கவில்டல என்று கூறியது. கடந்த 2004ஆம் ஆண்டு முதல், எந்தத் தடலடைத் வதர்தல் 

ஆடணயரும் 6 ஆண்டுகால பதவிடய நிடறவு சசய்ததில்டல. 

4. அண்டைய OECD அறிக்டகயின்படி, நிதியாண்டு 2022–23–க்கான இந்தியாவின் GDP முன்கணிப்பு என்ன? 
அ. 6.1% 

ஆ. 6.6%  

இ. 7.2% 

ஈ. 7.5% 
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✓ சபாருளியல் கூட்டுறவு ைற்றும் வளர்ச்சிக்கான அடைப்பானது (OECD) நிதியாண்டு 2022–23க்கான இந்தியாவின் 

சைாத்த உள்நாட்டு வளர்ச்சிக் கணிப்டப 6.9 சதவீதத்திலிருந்து 6.6 சதவீதைாகக் குடறத்துள்ளது. அதீத நடுத்தே 

கால உலகளாவிய நிச்சயைற்ற தன்டை ைற்றும் உள்நாட்டுப் சபாருளாதாே நடவடிக்டககளின் வவகக்குடறவு 

ஆகியடவ இதற்கான காேணங்களாகத் சதரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. குடறந்துவரும் உலகளாவிய வதடவ, பணவியல் 

சகாள்டகயின் கடுடை ஆகியடவ இருந்தவபாதிலும், 2022–23 நிதியாண்டில் G20இல் இந்தியா இேண்டாவது 

வவகைாக வளரும் சபாருளாதாேைாக இருக்கும். 

5. உலகளாவிய குறியீடுகளில் இந்தியாவின் தேவரிடச சரிவு குறித்து ஒரு திட்டமிடும் அறிக்டகடய சவளியிட்ட 

நிறுவனம் எது? 

அ. NITI ஆரயாை் 

ஆ. பிேதமருை்ைான ஜபாருளாதாே ஆரலாசகனை் குழு  

இ. ஜபாருளாதாே விவைாேங்ைள் துகற 

ஈ. நிா்வாைச் சீா்திருத்தங்ைள் மற்றும் ஜபாதுமை்ைள் குகறதீா்ப்புத் துகற 

✓ பிேதைருக்கான சபாருளாதாே ஆவலாசடனக் குழு, “உலகளாவிய கருத்துக் குறியீடுகளில் இந்தியா ஏன் வைாசைாக 

சசயல்படுகிறது: 3 கருத்து அடிப்படடயிலான குறியீடுகளின் ஆய்வு” என்ற தடலப்பில் ஒரு திட்டமிடும் கட்டுடேடய 

சவளியிட்டுள்ளது. குறியீடுகளில் பயன்படுத்தப்படும் முடறயிலுள்ள சிக்கல்களின் காேணைாக பல உலகளாவிய 

குறியீடுகளில் இந்தியாவின் தேவரிடச சரிந்துள்ளதாக அது கூறுகிறது. உலகளாவிய சுதந்திேக் குறியீடு, V–DEM 

குறியீடுகள் ைற்றும் EIU ஜனநாயகக் குறியீடு முதலான 3 குறியீடுகடள இது பகுப்பாய்வு சசய்துள்ளது. 

6. பாம்புக்கடிபற்றிய ஓர் அண்டைய உலகளாவிய ஆய்வின்படி, பாம்புக்கடியால் இறந்தவர்களின் எண்ணிக்டக 

கீழ்க்காணும் எந்த நாட்டில் அதிகைாகப் பதிவாகியுள்ளது? 
அ. ைானா 

ஆ. இலங்கை 

இ. இந்தியா  

ஈ. எைிப்து 

✓ கடந்த 2019ஆம் ஆண்டில் பாம்புக்கடியால் உலகம் முழுவதும் 63,000–க்கும் அதிகைாவனார் இறந்துள்ளனர் என்று 

ஒரு புதிய உலகளாவிய ஆய்வு கண்டறிந்துள்ளது. இந்த எண்ணிக்ககயில் கிட்டத்தட்ட 51,000–க்கும் வைற்பட்டது 

இந்தியாவில் பதிவாகியுள்ளது. ‘Global Burden of Disease’ஆல் இயற்றப்பட்ட இந்த ஆய்வில், பாம்புக்கடி நஞ்சு என்பது 

மிகவும் ஆபத்தான புறக்கணிக்கப்பட்ட சவப்பைண்டல வநாய் ஆகும். 

7. 2022ஆம் ஆண்டில், ‘வதசிய பழங்குடியினர் நடன விழா’கை நடத்தும் ைாநிலம் எது? 
அ. மத்திய பிேரதசம் 

ஆ. அருைாச்சல பிேரதசம் 

இ. சத்தீஸ்ைா்  

ஈ. ொா்ைை்ட் 

✓ சத்தீஸ்கர் ோநிலத்தின் இோய்ப்பூரில், ‘வதசிய பழங்குடியினர் நடன விழா’ அண்டையில் நடத்தப்பட்டது. இந்தத் 

திருவிழாவில் சுைார் 1 இலட்சம் வபர் கலந்துசகாண்டனர். இந்தியா முழுவதிலுமிருந்தும் சைாசாம்பிக், ைங்வகாலியா, 

வடாங்கா, ேஷ்யா, இந்வதாவனசியா, ைாலத்தீவுகள், சசர்பியா, நியூசிலாந்து ைற்றும் எகிப்துவபான்ற நாடுகளிலிருந்தும் 

சுைார் 1,500 நடனக்கடலஞர்கள் இவ்விழாவில் பங்வகற்றனர். 
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8. உணவு ைற்றும் உழவின் நிடல குறித்த அறிக்டகடய சவளியிடுகிற நிறுவனம் எது? 
அ. UNEP 

ஆ. UNFCCC 

இ. FAO  

ஈ. உலை ஜபாருளாதாே மன்றம் 

✓ “உணவு ைற்றும் உழவின் நிடல” என்பது ஐக்கிய நாடுகளின் உணவு ைற்றும் உழவு அடைப்பின்மூலம் ஒவ்வவார் 

ஆண்டும் தயாரிக்கப்படும் முதன்டை அறிக்டககளுள் ஒன்றாகும். அவ்வறிக்டகயின் 2022ஆம் ஆண்டுக்கானப் 

பதிப்பு, நிடலயான வளர்ச்சி இலக்குகடள (SDG) அடடவதற்கு நைது வவளாண் உணவு முடறகளில் தானியங்கு 

முடறடை எவ்வாறு பங்களிக்கும் என்படதக் கூறுகிறது. நன்டைகடள அதிகப்படுத்துவது ைற்றும் அபாயங்கடளக் 

குடறப்பது எப்படி? என்பது குறித்து சகாள்டக வகுப்பாளர்களுக்கு இது பரிந்துடேகடளயும் வழங்குகிறது. 

9. ‘புஷ்கர் வைளா’ என்பது இந்தியாவின் எந்த ைாநிலத்தில் நடடசபறும் ஒரு கலாச்சாேம் சார்ந்த கண்காட்சியாகும்? 

அ. இோெஸ்தான்  

ஆ. பஞ்சாப் 

இ. அஸ்ஸாம் 

ஈ. ரைாவா 

✓ ‘புஷ்கர்’ என்பது இோஜஸ்தான் ைாநிலத்தின் மிகவும் ஈர்க்கத்தகும் சுற்றுலாத் தலங்களுள் ஒன்றாகும். இங்கு 

கலாச்சாே நிகழ்வுகள், இயற்டக நடடகள், ைணற்கடல திருவிழா, காத்தாடி திருவிழா, ஆண்டுவதாறும் ஐந்து நாள் 

நடடசபறும் ஒட்டகம் ைற்றும் கால்நடட கண்காட்சி ஆகியடவ அக்வடாபர் ைற்றும் நவம்பர் ைாதங்களுக்கு 

இடடயில் நடடசபறும். சஜய்ப்பூரில், ‘புஷ்கர் வைளா’ கண்காட்சிடய இோஜஸ்தான் ைாநில முதலடைச்சர் அவசாக் 

சகலாட் சதாடக்கிடவத்தார். இந்த ஆண்டு, வதால் கழடல வநாய் பேவும் காேணத்தால், எட்டு நாள் நிகழ்வில் 

புகழ்சபற்ற கால்நடட கண்காட்சி இடம்சபறாது. 

10. இந்திய தனித்துவ அடடயாள ஆடணயம் (UIDAI) அறிமுகப்படுத்திய புதிய இயலியின் (chatbot) சபயர் என்ன? 
அ. UIDAI பாேத் 

ஆ. ஆதாா் மித்ோ  

இ. ஆதாா் திஷா 

ஈ. ஆதாா் பிேஷ்னா 

✓ நிர்வாகச் சீர்திருத்தங்கள் ைற்றும் சபாதுைக்கள் குடறதீர்ப்புத்துடற சவளியிட்ட, ‘குடறதீர்ப்பு குறியீட்டில்’ இந்திய 

தனித்துவ அடடயாள ஆடணயடைப்பு (UIDAI) முதலிடம் பிடித்துள்ளது. UIDAI ஆனது இத்தேவரிடசயில் சதாடர்ந்து 

மூன்றாம் ைாதைாக முதலிடத்டதப் பிடித்துள்ளது. UIDAI ஆனது ‘ஆதார் மித்ோ’ என்ற புதிய சசயற்டக நுண்ணறிவு 

/ எந்திேக்கற்றல் அடிப்படடயிலான இயலிடயயும் அறிமுகப்படுத்தியது. இப்புதிய இயலி, ஆதார் பதிவு நிடலடயச் 

சரிபார்த்தல், பதிவு டையத்தின் இருப்பிடம் அறிதல்வபான்ற வைம்படுத்தப்பட்ட அம்சங்களுடன் வருகிறது. 
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செய்தித்தாள் நடப்பு நிகழ்வுகள்  

1. ைாநிலங்களின் புதிய கடன்களுக்கு 7.68% வட்டி விகிதம் 

இந்திய ைாநில அேசுகள் ஏலத்தில் சவளியிட்ட கடன் பத்திேங்களின் சோசரி வட்டி விகிதம் அதிக ைாற்றமில்லாைல் 

7.68 சதவீதைாக இருந்தது.  

 

2. தமிழ்நாட்டின் முதல் பல்லுயிர் பாேம்பரியத் தளைானது ைதுடே அரிட்டாபட்டி 

தமிழ்நாட்டின் ைதுடே ைாவட்டத்தில், அரிட்டாபட்டி ைற்றும் மீனாட்சிபுேம் கிோைங்களிலுள்ள 193.215 செக்வடர் 

பேப்பளவிலான பகுதிடய அரிட்டாபட்டி பல்லுயிர் பாேம்பரியத் தளைாக தமிழ்நாடு அேசு அறிவித்துள்ளது. இது தமிழ் 

நாட்டின் முதல் பல்லுயிர் பாேம்பரியத் தளைாகும். 

இது குறித்து தமிழ்நாட்டு அேசு சவளியிட்டுள்ள சசய்திக்குறிப்பில், “பல்லுயிர் ைேபுத்தளங்கள் என்பது, சூழலியல் 

முக்கியத்துவம் வாய்ந்த நிலப்பேப்பு, கடவலாே ைற்றும் உள்ளூர் நீர்நிடலகள், பல்லுயிர்த்தன்டைமிக்க தாவே, 

விலங்கின சிற்றினங்களின் வாழ்விடங்கள், பரிணாை முக்கியத்துவம் வாய்ந்த சிற்றினங்களின் வாழ்விடங்கள் 

வபான்றவற்டறப் பாதுகாக்கும் வநாக்கத்திற்காக அடைக்கப்பட்டது. 

அரிட்டாபட்டி கிோைம் என்பது 7 சிறுகுன்றுகடள சதாடர்ச்சியாக சகாண்டுள்ள பகுதியாகும். இம்ைடலக்குன்றுகளின் 

தனித்துவைான நிலப்பேப்பு இப்பகுதியின் முக்கிய நீோதாேப் பகுதியாகச் சசயல்படுகிறது. 72 ஏரிகள், 200 இயற்டக 

நீரூற்று குளங்கள் ைற்றும் மூன்று தடுப்படணகள் உள்ளது. இங்குள்ள ஆடனசகாண்டான் ஏரி, பதினாறாம் 

நூற்றாண்டில் பாண்டியர்களின் ஆட்சியில் உருவாக்கப்பட்டது. 

அரிட்டாபட்டி கிோைத்தில் உள்ள ைடலப்பகுதிகளில் 250 பறடவயினங்கள் உள்ளன. இதில் லகர் இோசாளி, 

ஷாஹீன் இோசாளி, ைற்றும் இோசாளிப்பருந்து ஆகிய மூன்று முதன்டையான சகான்றுண்ணிப் பறடவயினங்கள் 

உள்ளன. எறும்புத்திண்ணிகள் (Manis crassicaudata), ைடலப்பாம்பு (Python molurus) ைற்றும் அரிய வடக 

வதவாங்கு (Loris) ஆகிய வனவுயிரிகளும் உள்ளன. இப்பகுதி பல பறடவகள் ைற்றும் விலங்குகளின் வாழ்விடைாக 

உள்ளது. 

இங்கு பல்வவறு சைண சிற்பங்கள், சைணர் படுக்டககள், தமிழ் பிோமி கல்சவட்டுகள், வட்சடழுத்து கல்சவட்டுகள், 

2200 ஆண்டுகள் படழடையான குடடவடேக் வகாவில்கள் உள்ளன. இந்த வேலாற்றுச் சின்னங்கள் இப்பகுதிக்கு 

கூடுதல் சிறப்டப அளிக்கின்றன. 
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1. தணிக்கைத் தகைகை இயக்குநர் என்ற பதவிகய உருவாக்கிய முதல் ைாநிைம் எது? 
அ. தமிழ்நாடு  

ஆ. ஒடிஸா 

இ. கேரளா 

ஈ. இராஜஸ்தான் 

✓ இந்தியாவிலைலய தணிக்கைத் தகைகை இயக்குநர் என்ற பதவிகய உருவாக்கிய முதைாவது ைாநிைம் தமிழ்நாடு 

ஆகும். இந்தப் பதவிக்ைாை இந்தியத் தணிக்கை ைற்றும் ைணக்கு லேகவயிலிருந்து ஓர் அதிைாரிகய தமிழ்நாடு அரசு 

நியமித்துள்ளது. தமிழ்நாட்டில் உள்ளை தணிக்கைத் துகறைளின் சேயல்பாட்கை வலுப்படுத்துவதும் 

சநறிப்படுத்துவதும் இந்தப் புதிய அதிைாரியின் சபாறுப்பாகும். 

2. ‘சின்–குகி–மிலோ’ இனச் ேமூைங்ைளுைன் சதாைர்புகைய நாடு எது? 
அ. சீனா 

ஆ. ரஷ்யா 

இ. வங்ோளகதசம்  

ஈ. தாய்லாந்து 

✓ வங்ைாளலதே பாதுைாப்புப் பகையினருக்கும் குகி–சின் லதசிய இராணுவத்திற்கும் இகையிைான ேண்கைகயத் 

சதாைர்ந்து, சின்–குகி இனத்கதச் லேர்ந்த பழங்குடியினர்ைள் வங்ைாளலதேத்கத விட்டு சவளிலயறி வருகின்றனர். 

வங்ைாளலதேத்திலிருந்து சவளிலயறிய 274 வங்ைலதே பழங்குடியினருக்கு தற்ைாலிை தங்குமிைம், உணவு ைற்றும் 

நிவாரணம் வழங்குவதாை மிலோரம் அரசு அறிவித்துள்ளது. 

3. ‘ஆபலரஷன் ைர்ட்ஷீல்டு’ என்றசவான்கறத் சதாைங்கிய நாடு எது? 
அ. சீனா 

ஆ. இந்தியா  

இ. ரஷ்யா 

ஈ. இந்கதாகனசியா 

✓ அழிந்துவரும் வனவிைங்குைள் ைற்றும் தாவரங்ைளின் (CITES) ேர்வலதே வர்த்தைம் சதாைர்பான கூட்ைகைப்பிற்ைான 

ைட்சிைளின் ைாநாட்டின் (CoP–19) 19ஆவது கூட்ைம் பனாைா நைரத்தில் நகைசபற்றது. நன்னீர் ஆகையான, ‘பைகுர் 

ைச்சுைா’கவ இதில் இகணப்பதற்ைான இந்தியாவின் முன்சைாழிவு, CITESஇன் CoP–19இல் உள்ள ைட்சிைளின் 

ஆதரகவப்சபற்றது. நன்னீர் ஆகைைகள லவட்கையாடுதல் ைற்றும் அதன் ேட்ைவிலராத வர்த்தைத்கத ஒழிப்பது 

ஆகிய லநாக்ைத்திற்ைாை, ‘ஆபலரஷன் ைர்ட்ஷீல்ட்’ என்றசவான்கறத் சதாைங்கியது. இது குறித்து CITES 

இந்தியாகவப் பாராட்டியது. 

4. ‘ஓரியன்’ விண்ைைத்கத ஏவிய நாடு எது? 
அ. ஜப்பான் 

ஆ. அமமாிே்ோ  

இ. ஐே்ேிய அரபு அமீரேம் 

ஈ. இஸ்கரல் 
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✓ NASAஇன் ஓரியன் விண்ைைம் ஆர்ட்சைமிஸ்–I திட்ைத்தின் ஒருபகுதியாை தனது முதல் நிைவு இைக்கு அணுைகை 

சவற்றிைரைாைச் சேய்துள்ளது. இது நிைவின் லைற்பரப்பிலிருந்து 130 கிமீட்ைர் சதாகைவில் ைைந்துள்ளது. ஓரியன் 

நிைவுக்கு அப்பால் சுைார் 57,287 கைல்ைள் சதாகைவில் பயணம் சேய்து அப்பல்லைா–13இன் ோதகனகய விஞ்சும். 

ஓரியன் விண்ைைைானது நிைவுக்கு அப்பால் உள்ள சதாகைதூர பிற்லபாக்குச் சுற்றுப்பாகதயில் நுகழயும். 

5. ஐலராப்பிய நாைாளுைன்றம் கீழ்க்ைாணும் எந்த நாட்கை பயங்ைரவாதத்தின் அரே ஆதரவாளராை அறிவித்துள்ளது? 

அ. சீனா 

ஆ. ரஷ்யா  

இ. ஆப்ோனிஸ்தான் 

ஈ. பாேிஸ்தான் 

✓ ஐலராப்பிய நாைாளுைன்றைானது ரஷ்யாகவ பயங்ைரவாதத்தின் அரே ஆதரவாளராை அறிவித்துள்ளது. எரிேக்தி உட் 

ைட்ைகைப்பு, ைருத்துவைகனைள், பள்ளிைள் ைற்றும் தங்குமிைங்ைள்லபான்ற உக்லரனிய இைக்குைள் மீதான அதன் 

இராணுவத் தாக்குதல்ைள் ேர்வலதே ேட்ைத்கத மீறுவதாை வாதிடுகிறது. ஐலராப்பிய ஒன்றியம் இதற்ைான ஒரு ேட்ை 

ரீதியான ைட்ைகைப்கபக் சைாண்டிருக்ைவில்கை என்றாலும், உக்கரன் மீதான ரஷ்யாவின் ஆக்கிரமிப்பு 

சதாைர்பாை ரஷ்யா மீது முன்சனப்லபாதும் இல்ைாத சபாருளாதாரத் தகைைகள அது ஏற்ைனலவ விதித்துள்ளது. 

6. உைகின் முதல் லவத ைடிைாரம் ைட்ைப்படுகிற நைரம் எது? 
அ. ோஞ்சிபுரம் 

ஆ. மஜய்ப்பூா் 

இ. உஜ்ஜஜனி  

ஈ. துவாரோ 

✓ உைகின் முதல் லவத ைடிைாரத்தின் ைட்டுைானப் பணிக்ைான அடிக்ைல், ைத்திய பிரலதே ைாநிைத்தின் உஜ்கைனி 

நைரத்தில் லைற்சைாள்ளப்பட்டுள்ளது. ைந்தர் ைந்தர் அரசு ஜிவாஜி ஆய்வைத்தில் ̀ 1.62 லைாடி சேைவில் ‘லவத ைடிைாரம்’ 

நிறுவப்படும். இந்தக் ைடிைாரம் லவதைாை ைணக்கீட்டுக் சைாள்கைைளின் அடிப்பகையில் நிர்ணயிக்ைப்படும். லவத 

ைடிைாரத்தின் பயன்பாடு ேந்திரனின் நிகை, பண்டிகை, ைங்ைள லநரம், பிறந்தநாள், விரதம், பண்டிகை முக்கிய 

விடுமுகற நாட்ைளில் பயன்படுத்தப்படும். 

7. 2022ஆம் ஆண்டில், ‘கரசிங் ேன் வாட்ைர் ஃசபஸ்ட்’ நிைழ்ச்சிகய நைத்திய ைாநிைம் எது? 
அ. கமோலயா  

ஆ. கமற்கு வங்ோளம் 

இ. மோராஷ்டிரா 

ஈ. இராஜஸ்தான் 

✓ கரசிங் ேன் வாட்ைர் ஃசபஸ்ட்–2022 ஆனது லைைாையா ைாநிைத்தில் உமியாம் ஏரியில் நகைசபற்றது. மூன்று நாள் 

நகைசபற்ற இந்த நீர் விகளயாட்டு ைற்றும் ைைாச்ோர ைண்ைாட்சி வைகிழக்கு ைாநிைங்ைளில் நகைசபறுவது இதுலவ 

முதன்முகறயாகும். வைகிழக்கு ைாநிைங்ைகளச் ோர்ந்த இகளலயார் பைலைாட்ைம்லபான்ற நீர் விகளயாட்டுைளில் 

ஈடுபை ஊக்குவிப்பலத இதன் லநாக்ைைாகும். இது வைகிழக்கில் சுற்றுைாகவ லைம்படுத்துவகதயும் லநாக்ைைாைக் 

சைாண்டுள்ளது. இது அஸ்ஸாம் ைற்றும் லைைாையா ைாநிை அரோங்ைங்ைளுைன் இகணந்த இந்திய இராணுவத்தின் 

கிழக்குப் பகையின் முகனவாகும். 
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8. இந்தியாவின் முதல் வாக்ைாளரான ைாஸ்ைர் ஷியாம் ேரண் லநகி ோர்ந்த ைாநிைம் எது? 
அ. அஸ்ஸாம் 

ஆ. ஹிமாச்சல பிரகதசம்  

இ. கமற்கு வங்ேம் 

ஈ. குஜராத் 

✓ நாட்டின் முதல் வாக்ைாளரான 106 வயதான ைாஸ்ைர் ஷியாம் ேரண் லநகி அண்கையில் ைாைைானார். அவர் 

ஹிைாச்ேை பிரலதேத்தின் கின்சனௌர் ைாவட்ைத்தில் வசித்தார். அவரது இறுதிச்ேைங்குைகள ைாவட்ை நிர்வாைம் முழு 

ைரியாகதயுைன் லைற்சைாண்ைது. லநகி, ஹிைாச்ேை பிரலதே ேட்ைைன்றத் லதர்தலுக்ைாை தபால் வாக்குமூைம் மூன்று 

நாட்ைளுக்கு முன்னர்தான் வாக்ைளித்திருந்தார் என்பது குறிப்பிைத்தக்ைது. 

9. உைைம் முழுவதும், ‘உைை ைதிரியக்ை வகரவியல் நாள்’ அனுேரிக்ைப்படுகிற லததி எது? 

அ. நவம்பா்.05 

ஆ. நவம்பா்.08  

இ. நவம்பா்.15 

ஈ. நவம்பா்.25 

✓ உைை ைதிரியக்ை வகரவியல் நாளானது ஒவ்லவார் ஆண்டும் நவ.08 அன்று, X–கதிர் ைண்டுபிடிக்ைப்பட்ைகத 

நிகனகவக் குறிக்கிறது. ைடினைாை உகழக்கும் ைதிரியக்ை வகரவியைாளர்ைள் / ைதிரியக்ை நிபுணர்ைகளயும் 

இந்நாள் சைாண்ைாடுகிறது. சைர்ைனி லபராசிரியர் வில்செம் இரான்ட்சைன் என்பவரால் ைைந்த 1895ஆம் ஆண்டில் 

X–ைதிர் தற்சேயைாை ைண்டுபிடிக்ைப்பட்ைது. 

10. ஐநா சபாதுச்ேகபயால் சிறார் பாலியல், வன்சைாடுகை/வன்முகறகயத்தடுப்பதற்கும் குணப்படுத்துவதற்குைான 

உைை நாள் என அறிவிக்ைப்பட்ை லததி எது? 
அ. நவம்பா்.15 

ஆ. நவம்பா்.18  

இ. நவம்பா்.25 

ஈ. நவம்பா்.27 

✓ ஐக்கிய நாடுைளின் சபாதுச்ேகபயானது நவ.18ஆம் லததிகய “சிறார் பாலியல், வன்சைாடுகை / வன்முகறகயத் 

தடுப்பதற்கும் குணப்படுத்துவதற்குைான உைை நாள் – World Day for the Prevention of and Healing from Child Sexual 

Exploitation, Abuse and Violence” என அறிவித்துள்ளது. சிறார் பாலியல் வன்சைாடுகையின் பாதிப்புைகள 

உைைளாவியப் பார்கவகயக் சைாண்டுவருவகத இந்த நாள் தனது லநாக்ைைாைக் சைாண்டுள்ளது. 

 

செய்தித்தாள் நடப்பு நிகழ்வுகள்  

1. விடுதகையின் அமுதப்சபருவிழாவின்கீழ், ேங்கீத நாைை அைாைமி அமுத விருதுைள் அறிவிக்ைப்பட்டுள்ளன. 

தமிழ்நாட்கைச் ோர்ந்த ஐந்து லபருக்கு விருதுைள் அறிவிப்பு. 

75 ஆண்டு இந்திய விடுதகையின் அமுதப்சபருவிழாவின்கீழ், 75 ைகைஞர்ைளுக்கு ேங்கீத நாைை அைாைமி அமுதா 

விருதுைகள ேங்கீத நாைை அைாைமி அறிவித்துள்ளது. இந்தியாவின் பல்லவறு ைாநிைங்ைகளச் லேர்ந்த 75 வயதுக்கு 

லைற்பட்ை, இதுவகர லதசிய அளவிைான விருதுைகளப் சபறாத ைகைஞர்ைகளக் சைௌரவிக்கும் வகையில், இந்த 
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விருதுைள் வழங்ைப்பைவுள்ளன. இந்த விருதுக்கு லதர்வானவர்ைளுக்கு `1 ைட்ேம் சராக்ைப்பரிசும், தாமிரப்பத்திரமும், 

அங்ைவஸ்திரமும் வழங்ைப்படும். 

இந்த விருதுக்கு தமிழ்நாட்கைச் லேர்ந்த ஆச்ோள்புரம் சின்னத்தம்பி (நாதஸ்வரம்), புருகே சுப்பிரைணியம் (சதருக் 

கூத்து), சுந்தலரேன் இராைமூர்த்தி (நாைை நடிைர்), வி ஏ லை இரங்ைாராவ் (நைன இகே), பி இரைணி (வீகண இகே) 

ஆகிய ைகைஞர்ைளுக்கு இவ்விருது வழங்ைப்படுகிறது. புதுச்லேரிோர் நாைை இகேக்ைகைஞர் லை எம் சுப்கபயா, 

சபாம்ைைாட்ைக் ைகைஞர் வீராோமி சீனிவாேன் ஆகிலயாரும் இந்த விருதுக்குத் லதர்வுசேய்யப்பட்டுள்ளனர். 

 

2. நாகள விண்ணில் பாய்கிறது பிஎஸ்எல்வி சி-54 

புவிக்ைண்ைாணிப்பு சேயற்கைக்லைாள், எட்டுச் சிறிய இரை சேயற்கைக்லைாள்ைளுைன் பிஎஸ்எல்வி சி-54 ஏவுைைம் 

நவ.26 அன்று விண்ணில் ஏவப்படுகிறது. ஸ்ரீெரிலைாட்ைாவில் உள்ள ேதீஷ் தவண் ஆராய்ச்சி கைய ஏவுதளத்தில் 

இருந்து அந்த ஏவுைைம் சேலுத்தப்பைவிருக்கிறது. 

புவிக் ைண்ைாணிப்புக்ைான இஓஎஸ்-06 (ஒலோன்ோட்-3) என்ற நவீன சேயற்கைக்லைாள் அதில் பிரதானைாை 

இைம்சபற்றுள்ளது. இகத ISRO வடிவகைத்துள்ளது. இதுதவிர, அசைரிக்ைாவின் ஆஸ்ட்லராைாஸ்ட், இந்தியா-பூைான் 

கூட்டுத்தயாரிப்பான ஐஎன்எஸ்-2பி, துருவா ஸ்லபஸ் நிறுவனத்தின் கதலபால்ட், பிக்ேலின் ஆனந்த் உள்பை 8 

நாலனா சேயற்கைக்லைாள்ைளும் பிஎஸ்எல்வி சி-54 ஏவுைைம்மூைம் சவவ்லவறு சுற்றுப்பாகதைளில் விண்ணில் 

நிகைநிறுத்தப்பைவுள்ளன. 

இஓஎஸ்-06 சேயற்கைக்லைாள் 1,117 கிலைா எகைசைாண்ைது. ஒலோன்ோட் வரிகேயில் அனுப்பப்படும் 4ஆவது 

சேயற்கைக்லைாள் இதுவாகும். ைைலின் தன்கை, அதன் லைற்பரப்பு, சவப்பநிகை, ைாற்றின்திகே ைாறுபாடுைள், வளி 

ைண்ைைத்தின் நிைழும் ஒளியியல் ைாற்றங்ைள் லபான்றவற்கறத் சதாைர்ந்து ைண்ைாணித்து தைவல்ைகள அந்தச் 

சேயற்கைக்லைாள் அளிக்ைவல்ைது. அலதலபால், இந்தியா-பூைான் ஒருங்கிகணந்த ஆராய்ச்சியின்கீழ் 

வடிவகைக்ைப்பட்ை ஐன்எஸ்-2பி சேயற்கைக் லைாளும் விண்ணில் சேலுத்தப்பைவுள்ளது.  
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1. ‘Sonzal–2022’ என்பது கீழ்க்காணும் எம்மாநிலம்/UTஇல் ஆண்டுத ாறும் நிகழும் ஓர் இளைத ார் விழாவாகும்? 
அ. ஜம்மு & காஷ்மீா்  

ஆ. ஒடிஸா 

இ. ககரளா 

ஈ. இராஜஸ்தான் 

✓ ஜம்மு–காஷ்மீரின் துளைநிளல ஆளுநர் மத ாஜ் சின்ஹா, காஷ்மீர் பல்களலக்கழகத்தில் ஆண்டுத ாறும் 

நளைபபறும் இளைத ார் திருவிழாவா , ‘தசான்சல்–2022’ஐ ப ாைக்கிளவத் ார். இைம் களலஞர்கள்  ங்கள் 

திறளமகளை பவளிக்பகாைர ஒரு வாய்ப்பாக இவ்விழா அளமகிறது. தமலும், ‘ஒதர பார ம் ஒப்பிலா பார ம்’ என்ற 

க ளவ அளைவ ற்கா  ஒரு  ைத்ள  ‘தசான்சல்’ விழா வழங்குகிறது. 

2.  ாரின் பிறந் நாளை நிள வுகூரும் வளகயில், ‘த சி  பால் நாள்’ அனுசரிக்கப்படுகிறது? 
அ. M S சுவாமிநாதன் 

ஆ. Dr வா்கீஸ் குாியன்  

இ. சரண் சிங் 

ஈ. மமாராா்ஜி கதசாய் 

✓ “இந்தி ாவின் பால்காரர்” என்று அளழக்கப்படும் “இந்தி ாவின் பவண்ளமப்புரட்சியின்  ந்ள ” Dr வர்கீஸ் குரி ன் 

அவர்களின் 101ஆவது பிறந் நாளை நிள வுகூரும் வளகயில், ‘த சி  பால் நாள்’ அனுசரிக்கப்படுகிறது. இந்  

நாளின்தபாது மதிப்புமிக்க, ‘த சி  தகாபால் ரத் ா விருதுகள்’ வழங்கப்படுகின்ற . கர்நாைக மாநிலத்தில் நைக்கும் 

இந் த் த சி  நிகழ்வில், வர்கீஸ் குரி ன் வாழ்க்ளக குறித்  வரலாற்று நூல் மற்றும் பாலில் பசய் ப்படும் கலப்பைம் 

குறித்  சிறுநூலும் பவளியிைப்பைவுள்ைது. 

3. இந்தி ாவின் மு லாவது இரவு வான் சரைால ம் அளமந்துள்ை மாநிலம்/யூனி ன் பிரத சம் எது? 
அ. ஹிமாச்சல பிரகதசம் 

ஆ. சிக்கிம் 

இ. உத்தரகாண்ட் 

ஈ. லடாக்  

✓ இந்தி ாவின் மு ல் இரவு வான் சரைால ம் லைாக்கின் ஹான்தலயில் நடுவண் அறிவி ல் மற்றும் ப ாழில்நுட்ப 

அளமச்சகத்தின் கீழுள்ை அறிவி ல் & ப ாழில்துளற ஆராய்ச்சிக் கவுன்சிலால் நிறுவப்படுகிறது. திட்ைமிைப்பட்ை இந்  

இரவு வான் சரைலா த்தின் காப்பகம், சாங் ாங் வ வுயிரிகள் சரைால த்தின் ஒருபகுதி ாக ஹான்தலயில் 

அளமக்கப்படும். இது இந்தி ாவில் வா வி ல்–சுற்றுலாளவ தமம்படுத்தும். ஆப்டிகல், அகச்சிவப்புக்கதிர் மற்றும் 

காமா கதிர் ப ாளலதநாக்கிகளுக்கா  உலகின் மிகவு ர்ந்   ைங்களுள் ஒன்றாக இது இருக்கும். 

4. 27 ஆண்டுகால இ ற்ளக எரிவாயு வழங்கல் ஒப்பந் த்தில் சீ ாவுைன் கூட்டு தசர்ந்துள்ை நாடு எது? 
அ. ஐக்கிய அரபு அமீரகம் 

ஆ. கத்தாா்  

இ. ஈரான் 

ஈ. ரஷ்யா 

 

 

 

 

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


விண்மீன்.காம்                                2022 நவம்பர் 26 & 27 
   

 

நடப்பு நிகழ்வுகள்                                           2 

✓ கத் ார் ஆற்றல் நிறுவ மா து சீ ாவுை ா  27 ஆண்டுகால இ ற்ளக எரிவாயு வழங்கல் ஒப்பந் த்ள  

அறிவித் து. இன்றுவளர ளகப ழுத்திைப்பட்ை மிகநீண்ை கால எரிவாயு வழங்கல் ஒப்பந் ம் இதுவாகும். கத் ார் 

ஆற்றல் நிறுவ மா து அ ன் புதி  வைகை கிழக்குத் திட்ைத்திலிருந்து ஆண்டுத ாறும் நான்கு மில்லி ன் ைன் 

திரவமாக்கப்பட்ை இ ற்ளக எரிவாயுளவ சீ  பபட்தராலி ம் & பகமிக்கல் கார்ப்பதரஷனுக்கு (சித ாபபக்) அனுப்பும். 

5. இந்தி ாவில், ‘அரசி லளமப்பு நாள்’ பகாண்ைாைப்படுகிற த தி எது? 

அ. நவம்பா்.24 

ஆ. நவம்பா்.26  

இ. நவம்பா்.30 

ஈ. டிசம்பா்.01 

✓ கைந்  1949ஆம் ஆண்டு இந்தி  அரசி லளமப்புச்சட்ைத்ள  அரசி லளமப்பு சளப ஏற்றுக்பகாண்ை ன் நிள வாக 

கைந்  2015ஆம் ஆண்டு மு ல் ஒவ்தவார் ஆண்டும் நவ.26 அன்று அரசி லளமப்பு நாள் அனுசரிக்கப்படுகிறது. 

முன் ர் இந்  நாள் சட்ை நாைாக அனுசரிக்கப்பட்ைது. இந்  நாளின்தபாது, ‘விர்ச்சுவல் ஜஸ்டிஸ் கடிகாரம்’, ‘JustIS’ 

திறன்தபசி பச லி 2.0, டிஜிட்ைல் தகார்ட் மற்றும் ‘S3WaaS’ இளை  ைங்கள் உள்ளிட்ை இ–தகார்ட் திட்ைத்தின் 

கீழ் புதி  மு ற்சிகளை பிர மர் ப ாைங்குவார். 

6. 2022இல் 26ஆவது சர்வத ச மலபார் கைற்பளை பயிற்சிள  நைத்தும் நாடு எது? 
அ. ஆஸ்திகரலியா 

ஆ. ஜப்பான்  

இ. இந்தியா 

ஈ. அமமாிக்கா 

✓ ஜப்பானின் த ாதகாசுகாவில் ப ாைங்கும் 26ஆம் சர்வத ச மலபார் கைற்பளை பயிற்சியில் இந்தி ா பங்தகற்கிறது. 

மலபார் கைற்பளை பயிற்சியில் ஆஸ்திதரலி ா, ஜப்பான் மற்றும் அபமரிக்கா ஆகி  நாடுகளும் பங்தகற்கின்ற . 

மலபார் பயிற்சி ா து கைந்  1992ஆம் ஆண்டில் இந்தி ா மற்றும் அபமரிக்க கைற்பளைகளுக்கு இளைத  

ப ாைங்கப்பட்ைது. இந்தி  கைற்பளைக் கப்பல்கைா  INS ஷிவாலிக் மற்றும் INS கதமார்ைாவுைன் இந்தி ா இந் ப் 

பயிற்சியில் ஈடுபட்டுள்ைது. 

7. ‘நங்க ா சாஹிப்’ என்பது கீழ்க்காணும் எந்  நாட்டில் அளமந்துள்ை சீக்கி ர்களின் புனி த் லமாகும்? 
அ. இந்தியா 

ஆ. பாகிஸ்தான்  

இ. கநபாளம் 

ஈ. வங்காளதேசம் 

✓ குருபுரப் பண்டிளகள ப ாட்டி பாகிஸ் ானில் உள்ை நங்க ா சாஹிப்பிற்கு இந்தி  சீக்கி   ாத்ரீகர்கள் வருளக 

 ருவ ற்கு நடுவண் உள்துளற அளமச்சகம் வசதி பசய்துள்ைது. பமாத் ம் 2420 இந்தி  சீக்கி   ாத்ரீகர்கள் பத்து 

நாள் பாகிஸ் ான்  ாத்திளர நுளழவு இளசவுைன் குருநா க் பஜ ந்தி விழாவில் பங்தகற்ப ற்காக பாகிஸ் ானுக்கு 

புறப்பட்ை ர். பாகிஸ் ானில் உள்ை ஸ்ரீ கர் ார்பூர் சாஹிப் குருத்வாராவிற்கு குருபுரப் பண்டிளகள ப ாட்டி 

இந்தி ாவில் இருந்து பமாத் ம் 433  ாத்ரீகர்கள் வருளக  ந்துள்ை ர். 
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8. ஆள மளல புலிகள் காப்பகம் அளமந்துள்ை மாநிலம் எது? 
அ. தமிழ்நாடு  

ஆ. ககரளம் 

இ. கமற்கு வங்கம் 

ஈ. குஜராத் 

✓ ஆள மளல புலிகள் காப்பகமா து  ாள களைத்  த்ப டுக்கும் திட்ைத்ள  ப ாைங்கியுள்ைது. இந் த் திட்ைத்தின் 

கீழ் அரசு சாரா நிறுவ ங்கள், நிறுவ ங்கள், அறக்கட்ைளைகள் அல்லது  னிநபர்கள் வ த்துளறயின் முகாம் 

 ாள களின் பசலவுகளுக்கு நிதியு வி பசய் லாம். உைவுகள், மருந்துகள், சுகா ாரப் பபாருட்கள் மற்றும் பிற 

 ற்பச லா  பசலவுகளை அவர்கள் ஏற்றுக்பகாள்வர்.  ாள களைத்  த்ப டுக்க விரும்புதவார்க்கு வருமா  

வரிச்சட்ைம், 1961இன் 80ஜி பிரிவின்கீழ் விலக்களிக்கப்படும். 

9. மதுரா–பிருந் ாவ ம் என்ற புனி   ாத்திளர  லம் அளமந்துள்ை மாநிலம் எது? 

அ. குஜராத் 

ஆ. உத்தரகாண்ட் 

இ. உத்தர பிரகதசம்  

ஈ. பஞ்சாப் 

✓ இந்தி ாவின் முக்கி  புனி   ாத்திளர  லங்களுள் ஒன்றா  மதுரா–பிருந் ாவ ம், 2041ஆம் ஆண்டுக்குள், ‘நிகர 

சுழி  கரியமிலவாயு (CO2) உமிழ்வு’ சுற்றுலாத் லமாக மாறுவள  இலக்காகக் பகாண்டுள்ைது. உத் ர பிரத ச 

மாநில அரசாங்கத்தின்படி, வளரவு மறுவடிவளமப்புத் திட்ைத்தில் சுற்றுலா வாக ங்களுக்குத்  ளைவிதிக்கவும், 

பபாதுமக்களை மின்சார வாக ங்களில் வரச்பசால்லி ஊக்கப்படுத் வும் திட்ைமிைப்பட்டுள்ைது. மதுரா–பிருந் ா 

வ த்திற்கு ஆண்டுத ாறும் வருளக ரும் சுற்றுலாப்ப ணிகளின் எண்ணிக்ளக உ ர்ந்து வருகிறது. அந்  

எண்ணிக்ளக 2041ஆம் ஆண்டுவாக்கில் ஆறு தகாடி ாக உ ரும் எ  எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. 

10. ‘மு லளமச்சர் த வ ர்ஷன்  ாத்ரா த ாஜ ா’ளவத் ப ாைங்கியுள்ை மாநிலம்/யூனி ன் பிரத சம் எது? 
அ. ககாவா  

ஆ. புது தில்லி  

இ. உத்தர பிரகதசம் 

ஈ. குஜராத் 

✓ தகாவா மாநில அரசாங்கம், ‘மு லளமச்சர் த வ ர்ஷன்  ாத்ரா த ாஜ ா’ என்ற பப ருளை  மக்களுக்காக 

அரசாங்கத் ால் வழங்கப்படும் புனி   ாத்திளரத்திட்ைத்ள  முளற ாகத் ப ாைங்கியுள்ைது. இத்திட்ைத்தின்கீழ், 50 

வ துக்கு தமற்பட்ைவர்கள் விண்ைப்பிக்க  குதியுளை வர்கள். சுற்றுலாவின்தபாது  ாத்ரீகர்களின் உைவு 

மற்றும்  ங்குவ ற்கு மாநில அரசு நிதியு வி அளிக்கும். இந் த் திட்ைத்தின்கீழ் திருப்பதிக்குப் ப ணிகளை ஏற்றிச் 

பசல்லும் தபருந்ள  மு லளமச்சர் பிரதமாத் சாவந்த் பகாடி ளசத்து ப ாைங்கி ளவத் ார். 
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செய்தித்தாள் நடப்பு நிகழ்வுகள்  

1. ‘பத்மஸ்ரீ’, ‘தகல் இரத் ா’ விருதுபபற்ற முள வர் (பகௌரவ பட்ைம்) தீபா மாலிக், காசதநாய் இல்லா  இந்தி ா 

இ க்கத்தின் த சி  தூ ராகி உள்ைார். 

‘பத்மஸ்ரீ’, ‘தகல் இரத் ா’ விருதுபபற்ற, இந்தி ாவின் மு லாவது மகளிர் பாராலிம்பிக் பட்ைம் பவன்ற, இந்தி  பாரா 

லிம்பிக் குழுவின்  ளலவரா  முள வர் (பகௌரவ பட்ைம்) தீபா மாலிக், காசதநாய் இல்லா  இந்தி ா இ க்கத்தின் 

த சி  தூ ராகி உள்ைார். இந்  இ க்கத்திற்கு முழு ஆ ரவளிக்க அவர் உறுதிபூண்டுள்ைார். 

 

2. “ஆஸ்த்ரா ஹிந்த்-22” கூட்டு இராணுவப்பயிற்சியில் கலந்துபகாள்ளும் ஆஸ்திதரலி  வீரர்கள் இந்தி ா வருளக 

இந்தி  மற்றும் ஆஸ்திதரலி  இராணுவத்திற்கு இளைத , “ஆஸ்த்ரா ஹிந்த்-22” என்ற கூட்டு பயிற்சி ராஜஸ் ான் 

மாநிலத்தில் 2022 நவ.28 மு ல் டிச.11 வளர நளைபபறவுள்ைது. இரு இராணுவங்களின் அள த்து பளைகளும் 

கலந்து பகாள்ளும் மு ல் பயிற்சி, இது. இந்தி  இராணுவத்தின் தைாக்ரா பளை, இந் ப் பயிற்சியில் கலந்துபகாள்ை 

உள்ைது. ஆஸ்த்ரா ஹிந்த் பயிற்சி, ஆண்டுத ாறும் ஆஸ்திரலி ாவிலும் இந்தி ாவிலும் மாறிமாறி நளைபபற்று 

வருகிறது. தநர்மளற ா  இராணுவ உறளவக் கட்ைளமப்பது, சிறந்  நளைமுளறகளைப் பின்பற்றுவது மற்றும் 

இளைந்து பணி ாற்றும் திறள  ஊக்குவிப்பது மு லி ளவ இந் ப்பயிற்சியின் தநாக்கமாகும்.  

 

3. எழுத் ாைர் இளம த்துக்கு குபவம்பு விருது 

‘குபவம்பு இராஷ்டிரி  புராஸ்கர்’ த சி  விருள ப் பபறும் மு ல்  மிழ் எழுத் ாைர் என்ற பபருளமள ப் பபற்ற 

எழுத் ாைர் இளம ம். 

‘குபவம்பு’ என்ற  மது புள ப்பப ராலும் சுருக்கமாக தக வி புட்ைப்பா என்றும் பரவலாக அறி ப்படும் குப்பளி 

பவங்கைப்ப பகௌைா புட்ைப்பா அவர்கள், கன் ை பமாழியின் புகழ்பபற்ற எழுத் ாைர். இவரின் நிள ளவப் தபாற்றும் 

வளகயில் குபவம்பு அவர்களின் நிள வு அறக்கட்ைளை சார்பாக, 2013ஆம் அண்டு மு ல் ‘குபவம்பு இராஷ்டிரி  

புராஸ்கர் த சி  விருது’ வழங்கப்பட்டு வருகிறது. இந்நிளலயில்  ற்தபாது இந்  ஆண்டிற்கா  (2022) ‘குபவம்பு 

இராஷ்டிரி  புராஸ்கர் த சி  விருது’ சாகித்தி  அகாப மி விருதுபபற்ற இளம ம் என்கிற பவ அண்ைாமளல 

அவர்களுக்கு அறிவிக்கப்பட்டுள்ைது. தமலும் இந்  விருதுைன் பரிசுத்ப ாளக ாக ̀ 5 இலட்சமும் பவள்ளிப்ப க்கமும் 

வழங்கப்பைவிருக்கிறது. இந்  விருள ப் பபறுவ ன்மூலம் ‘குபவம்பு இராஷ்டிரி  புராஸ்கர்’ த சி  விருள ப்பபறும் 

மு ல்  மிழ் எழுத் ாைர் என்ற பபருளமள யும் பபறுபவராவார் எழுத் ாைர் இளம ம். 

 

4. 9 பச ற்ளகக்தகாள்களின் முக்கி ப் ப ன்கள் என் ? 

பிஎஸ்எல்வி சி54 ஏவுகலம் பவற்றிகரமாக விண்ணில் பசலுத் ப்பட்டு, பச ற்ளகக்தகாள்கள் பவற்றிகரமாக அ ன் 

சுற்றுவட்ைப் பாள யில் நிளலநிறுத் ப்பட்டுள்ை . 

புவி கண்காணிப்புக்காக விண்ணில் ஏவப்பட்டுள்ை இஓஎஸ்-06 பச ற்ளகக்தகாளில் ப ன்படுத் ப்பட்டுள்ை அதி 

நவீ  ஆர்தகாஸ் ப ாழில்நுட்பம் மற்றும் கு-தபண்ட்மூலம் கைலில் ஏற்படும் பவப்பநிளல மாற்றம், காற்றின் தவகம் 

ஆகி ளவ கண்காணிக்கப்படும். தமலும், இது கைல் நிறம், காற்றின் திளச மாறுபாடுகள், வளிமண்ைலத்தில் நிகழும் 

ஒளியி ல் மாற்றங்கள் உள்ளிட்ை பச ல்பாடுகளை ப ாைர்ந்து கண்காணித்து  ரவுகளை வழங்கும். 

ஐஎன்எஸ் 2பி: இந்தி ா-பூைான் ஒப்பந் த்தின் அடிப்பளையில், ஐஎன்எஸ் 2பி இரண்டு நாத ா பச ற்ளகக்தகாள் 

வடிவளமக்கப்பட்டுள்ைது. இந் ச் பச ற்ளகக்தகாள்  கவல் ப ாழில்நுட்ப வைர்ச்சிக்காக விண்ணில் ஏவப்பட்டு 

உள்ைது. 

ஆ ந்த் சாட்: பபங்களூளரச் தசர்ந்  விண்பவளி ப ாழில்நுட்ப துளிர் நிறுவ மா , ‘பிக்பசல்’, ஆ ந்த் பச ற்ளகக் 

தகாளை வடிவளமத்துள்ைது. நாட்டின் மு ல்  னி ார் புவி கண்காணிப்புச் பச ற்ளகக்தகாள் இதுவாகும். இந் ச் 
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பச ற்ளகக்தகாளில் அதிநவீ  தகமரா பபாருத் ப்பட்டுள்ைது. அ ன்மூலம், பூமிள  விரிவாக பைம்பிடிக்க முடியும். 

குளறந்  வட்ைப்பாள யில் பச ற்ளகக்தகாள் சுற்றிவரும். 

ள தபால்ட்: ளஹ ராபாள ச் சார்ந்  துளிர் நிறுவ மா  துருவா ஸ்தபஸ் உருவாக்கி  ள தபால்ட் 2 பச ற்ளகக் 

தகாள்கள்,  கவல் ப ாழில்நுட்ப ஆராய்ச்சிக்காக ஏவப்பட்டுள்ை . இச்பச ற்ளகக்தகாளின் ஆயுட்காலம் ஓராண்டு 

ஆகும். 

ஆஸ்தராகாஸ்ட் நான்கு பச ற்ளகக்தகாள்: அபமரிக்காவின் ஸ்தபஸ் ப்ளைட்டின் பச ற்ளகக்தகாள். ப ாழில்நுட்ப 

ஆராய்ச்சி தமம்பாட்டுக்காக ஆஸ்தராகாஸ்ட் விண்ணுக்கு அனுப்பப்பட்டுள்ைது. 

 

5. தகாதுளம, எண்பைய் வித்துக்கள் சாகுபடி பரப்பு 10%-க்கு தமல் அதிகரிப்பு 

நைப்பு இஇரபி பருவத்தில் தகாதுளம மற்றும் எண்பைய் வித்துக்கள் சாகுபடி பரப்பு 10 ச வீ த்துக்கு தமல் உ ர்ந்து 

உள்ைது என்று நடுவண் தவைாண் அளமச்சகம் ப ரிவித்துள்ைது. 

ஆண்டுத ாறும் அக்தைாபரில் பிர ா  இஇரபி பயிரா  தகாதுளம சாகுபடி ப ாைங்குகிறது. அ ன் அறுவளை மார்ச்-

ஏப்ரலில் நளைபபறுகிறது. 2022-23ஆம் பயிராண்டின் (ஜூளல மு ல் ஜூன்) இரபி பருவத்தில் 

தகாதுளமள த் விர, ப று, கடுகு ஆகி  தவறு முக்கி  பயிர்களும் சாகுபடி பசய் ப்படுகின்ற . 

இந்நிளலயில், நடுவண் தவைாண் அளமச்சகம் பவளியிட்ை புள்ளிவிவரத்தில், இந்  ஆண்டின் இஇரபி பருவத்தில் 

தகாதுளம சாகுபடி பரப்பு 10.5 ச வீ ம், எண்பைய் வித்துக்கள் சாகுபடி பரப்பு 13.58 ச வீ ம் உ ர்ந்துள்ை ாக 

ப ரிவிக்கப்பட்டுள்ைது. 

பயிர் கைந்  ஆண்டு சாகுபடி பரப்பு நிகழாண்டு சாகுபடி பரப்பு (நவ.25 வளர) 

தகாதுளம 138.35 இலட்சம் பஹக்தைர் 152.88 இலட்சம் பஹக்தைர் 

பநல் 8.33 இலட்சம் பஹக்தைர் 9.14 இலட்சம் பஹக்தைர் 

எண்பைய் வித்துக்கள் 66.71 இலட்சம் பஹக்தைர் 75.77 இலட்சம் பஹக்தைர் 

ப று வளககள் 94.37 இலட்சம் பஹக்தைர் 94.26 இலட்சம் பஹக்தைர் 

தசாைம், வாற்தகாதுளம தபான்ற  ானி ங்கள் 26.70 இலட்சம் பஹக்தைர் 26.54 இலட்சம் பஹக்தைர் 

நிகழாண்டு அதிக அைவில் தகாதுளம சாகுபடி பசய் ப்பட்டுள்ை மாநிலங்கள் (நவ.25 வளர) 

மத்தி  பிரத சம்-6.40 இலட்சம் பஹக்தைர் 

இராஜஸ் ான்-5.67 இலட்சம் பஹக்தைர் 

பஞ்சாப்-1.55 இலட்சம் பஹக்தைர் 

எண்பைய் வித்துக்களில் இந்  ஆண்டு 70.89 இலட்சம் பஹக்தைர் பரப்பில் கடுகு சாகுபடி பசய் ப்பட்டுள்ைது. இது 

கைந்  ஆண்டு 61.96 இலட்சம் பஹக்தைராக இருந் து. 

நைப்பு பருவத்தில், இதுவளர அள த்து இரபி பயிர்களின் சாகுபடி பரப்பு 358.59 இலட்சம் பஹக்தைராகும். இது 

கைந்  ஆண்டின் 334.46 இலட்சம் பஹக்தைளரைவிை 7.21 ச வீ ம் அதிகம். 

இரபி பயிர்கள் சாகுபடி பரப்பு 24 இலட்சம் பஹக்தைர் அதிகரிப்பு: 

கைந்  ஆண்டு இரபி பருவத்தின் இத  காலகட்ைத்துைன் ஒப்பிடுளகயில், நைப்பு பருவத்தில் இரபி பயிர்களின் 

சாகுபடி பரப்பு இதுவளர 24.13 இலட்சம் பஹக்தைர் உ ர்ந்துள்ைது.  
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1. ‘உலக அறிவுசார் சசாத்து குறிகாட்டிகள்’ என்பது கீழ்க்காணும் எந்த நிறுவனத்தால் சவளியிடப்படும் ஓர் அறிக்கக 

ஆகும்? 
அ. உலக ப ொருளொதொர மன்றம் 

ஆ. ஆசிய வளொ்ச்சி வங்கி 

இ. NITI ஆயயொக் 

ஈ. உலக அறிவுசொொ் பசொத்து அமம ் ு (WIPO)  

✓ செனீவாகவச்சார்ந்த உலக அறிவுசார் சசாத்து அகைப்பானது (WIPO) உலக அறிவுசார் சசாத்து குறிகாட்டிகள் என்ற 

அறிக்கககை சவளியிட்டது. இவ்வறிக்ககயின்படி, கடந்த 2021ஆம் ஆண்டில் காப்புரிகைகள், வர்த்தக முத்திகைகள் 

ைற்றும் வடிவகைப்புகளின் உலகளாவிை அறிவுசார் சசாத்துரிகைகளின் தாக்கல்கள் சாதகன அளகவ எட்டிைது. 

இந்திைா, சீனா ைற்றும் சதன்சகாரிைா ஆகிை ஆசிை நாடுகளிலிருந்து அதிக தாக்கல்கள் சபறப்பட்டுள்ளன. 

2. ‘சர்வததச திகன ஆண்டு’ என்று அறிவிக்கப்பட்ட ஆண்டு எது? 
அ. 2021 

ஆ. 2022 

இ. 2023  

ஈ. 2025 

✓ நடுவண் சவளியுறவுத்துகற அகைச்சர் டாக்டர் எஸ் செய்சங்கர் 2023ஆம் ஆண்கட சர்வததச திகன ஆண்டாக 

அறிவிக்கும் சகாண்டாட்ட நிகழ்வில் கலந்துசகாண்டார். கடந்த 2018ஆம் ஆண்டில், 2023ஆம் ஆண்கட சர்வததச 

திகன ஆண்டாக அறிவிக்க ஐக்கிை நாடுகள் சகபக்கு இந்திைா முன்சைாழிந்தது. இந்த முன்சைாழிகவ கடந்த 

2018ஆம் ஆண்டில் உணவு ைற்றும் உழவு அகைப்பு (FAO) அங்கீகரித்தது. 

3. GST சட்டத்தின்படி, GST சதாடர்பான வருவாய் இழப்புக்கு ைாநிலங்களுக்கு எத்தகன ஆண்டுகள் வகை இழப்பீடு 

வழங்கப்படும்? 
அ. மூன்று 

ஆ. ஐந்து  

இ. ஏழு 

ஈ.  த்து 

✓ 2017 ெூகல.01 முதல் இந்திைாவில் சைக்கு ைற்றும் தசகவ வரி அறிமுகப்படுத்தப்பட்டது. GST (ைாநிலங்களுக்கான 

இழப்பீடு) சட்டம், 2017இன் விதிகளின்படி, GSTஐ அைல்படுத்துவதால் ஏற்படும் வருவாய் இழப்புக்கு ைாநிலங்களுக்கு 

ஐந்தாண்டு காலத்திற்கு இழப்பீடு வழங்கப்படும். 2022 ஏப்ைல்–ெூன் காலகட்டத்திற்கான சைக்கு ைற்றும் தசகவ 

வரிக்கான (GST) இருப்பு இழப்பீடாக ைாநிலங்கள் ைற்றும் யூனிைன் பிைததசங்களுக்கு நடுவண் அைசு அண்கையில் 

`17,000 தகாடிகை வழங்கியுள்ளது. 

4. ISROஆல் PSLV–C54 ஏவுகலம்சகாண்டு ஏவப்பட்ட சசைற்ககக்தகாள் எது? 
அ. OceanSat–3  

ஆ. ICRISat–3 

இ. AstroSat–3 

ஈ. RISAT–3 
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✓ புவி கண்காணிப்பு சசைற்ககக்தகாள்–6 எனப்படும் ஓசன்சாட்–3 ைற்றும் 8 நாதனா சசைற்ககக்தகாள்ககள 

சுைந்து சகாண்டு இந்திை விண்சவளி ஆய்வு கைைத்தின் (ISRO) PSLV–C54 விண்கலம் சவற்றிகைைாக 

விண்ணில் பறந்தது. ஆந்திை பிைததச ைாநிலம் ஸ்ரீஹரிதகாட்டாவில் உள்ள சதீஷ் தவான் விண்சவளி கைைத்தில் 

இருந்து இந்தச் சசைற்ககக்தகாள் ஏவப்பட்டது. எட்டு நாதனா சசைற்ககக்தகாள்களில் பூட்டானுக்கான ISRO 

நாதனா சசைற்ககக் தகாள்–2 (INS–2B), ஆனந்த், ஆஸ்ட்தைாகாஸ்ட் (நான்கு சசைற்ககக்தகாள்கள்) ைற்றும் 2 

கததபால்ட் சசைற்ககக் தகாள்கள் அடங்கும். 

5. காசதநாய் முக்த் பாைத் பைப்புகையின் ததசிை தூதைாக நிைமிக்கப்பட்டுள்ளவர் ைார்? 

அ. விரொத் யகொலி 

ஆ. தீ ிகொ  டுயகொயன 

இ. தீ ொ மொலிக்  

ஈ. P V சிந்து 

✓ ‘பத்ைஸ்ரீ’, ‘தகல் இைத்னா’ ைற்றும் ‘அர்ெுனா விருது’ சபற்ற தீபா ைாலிக் நி–க்ஷய் மித்ைா ைற்றும் காசதநாய் முக்த் பாைத் 

பைப்புகை திட்டத்தின் ததசிை தூதைாக நிைமிக்கப்பட்டுள்ளார். தீபா ைாலிக், பாைாலிம்பிக்கில் பதக்கம் சவன்ற முதல் 

இந்திைப் சபண்ைணி ஆவார். தைலும், இந்திைாவின் பாைாலிம்பிக் குழுைத்தின் தகலவைாகவும் அவர் உள்ளார். நி–

க்ஷய் மித்ைா என்பது இந்திைக் குடிைைசுத்தகலைவர் திசைௌபதி முர்முவால் சதாடங்கப்பட்ட ஒரு முகனவாகும். அது 

காசதநாைால் பாதிக்கப்பட்ட தநாைாளிகளுக்கு ஊட்டச்சத்து, கூடுதல் தநாைறிதல் ைற்றும் சதாழிற்சார் ஆதைவின் 

மூன்று நிகலகளில் உதவி வழங்க முற்படுகிறது. 

6. இந்திைாவின் ஐம்பதாவது தகலகை நீதிைைசைாக பதவிதைற்றவர் ைார்? 
அ. நீதியரசொ் D Y சந்திரசூட்  

ஆ. நீதியரசொ் U U லலித் 

இ. நீதியரசொ் இரஞ்சன் யகொகொய் 

ஈ. நீதியரசொ் சஞ்மச கிஷன் பகௌ 

✓ இந்திைாவின் ஐம்பதாவது தகலகை நீதிைைசைாக D Y சந்திைசூட் சபாறுப்தபற்றார். சமீபத்தில் முன்னாள் தகலகை 

நீதிைைசர் UU லலித் அவர்களால் நீதிைைசர் D Y சந்திைசூட் இப்பதவிக்கு பரிந்துகைக்கப்பட்டார். உச்சநீதிைன்றத்தின் 

மிக மூத்த நீதிபதிைான நீதிைைசர் D Y சந்திைசூட், 74 நாட்கள் மட்டுமம பதவியிலிருந்த உதய் உதைஷ் லலித்துக்குப் 

பிறகு, ஈைாண்டுகளுக்கு தகலகை நீதிைைசாைாக பணிைாற்றவுள்ளார். நீதிைைசர் D Y சந்திைசூட் 2024 நவம்பர் 

மாதம் வகை தகலகை நீதிைைசைாக சபாறுப்பு வகிப்பார். 

7. இந்திைாவில், ‘ததசிை சட்ட தசகவகள் நாள்’ அனுசரிக்கப்படுகிற தததி எது? 
அ. நவம் ொ்.03 

ஆ. நவம் ொ்.05 

இ. நவம் ொ்.09  

ஈ. நவம் ொ்.11 

✓ ததசிை சட்ட தசகவகள் நாளானது ஆண்டுததாறும் நவம்பர்.09 அன்று நாடு முழுவதும் அனுசரிக்கப்படுகிறது. சட்ட 

தசகவகள் அதிகாைசகப சட்டம் இைற்றப்பட்டகத நிகனவுகூருவதும், சட்டம் சதாடர்பான விதிகள்குறித்த 

விழிப்புணர்கவ ஏற்படுத்துவதும் இந்த நாளின் தநாக்கைாகும். இந்திைாவில் ஒதை ைாதிரிைான முகறயில், “சட்ட 

உதவி திட்டங்களுக்கு சட்டப்பூர்வ தளத்கத” வழங்குவதற்காக 1987ஆம் ஆண்டு சட்ட தசகவகள் அதிகாைசகப 

சட்டம் இைற்றப்பட்டது. இந்தச் சட்டம் 1995 நவ.9இல் நகடமுகறக்கு வந்தது. இந்தச் சட்டத்தின் தநாக்கம், நாட்டில் 

ஒடுக்கப்பட்ட சமூக–சபாருளாதாை சமூகங்ககளச் தசர்ந்த ைக்களுக்கு தகுதிைான ைற்றும் இலவச சட்ட உதவிககள 

வழங்குவதாகும். 
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8. 2023ஆம் ஆண்டில், IBA ைகளிர் உலக குத்துச்சண்கட சாம்பிைன்ஷிப்பை நடத்தவுள்ள ஆசிை நாடு எது? 
அ. இலங்மக 

ஆ.  ொகிஸ்தொன் 

இ. யந ொளம் 

ஈ. இந்தியொ  

✓ 2023 – IBA ைகளிர் உலக குத்துச்சண்கட சாம்பிைன்ஷிப்கப நடத்தும் நாடாக இந்திைா அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. 

சர்வததச குத்துச்சண்கட சங்கம் (IBA) ைற்றும் இந்திை குத்துச்சண்கட கூட்டகைப்பு (BFI) இகடதை இந்த நிகழ்வு 

சதாடர்பான புரிந்துணர்வு ஒப்பந்தம் ககசைழுத்தானது. இது இந்திைாவில் நடத்தப்படும் மூன்றாவது ைகளிர் உலக 

சாம்பிைன்ஷிப்பும் ஆறு ஆண்டுகளுக்குள் நடத்தப்படும் இைண்டாவது தபாட்டியுைாகும். 

9. 2022 நவம்பர் நிலவைப்படி, காலநிகலக்கான சதுப்புநிலக்காடுகள் கூட்டணியில் உள்ள நாடுகள் எத்தகன? 

அ. மூன்று 

ஆ. ஐந்து  

இ. ஏழு 

ஈ. ஒன் து 

✓ எகிப்தில் உள்ள ஷர்ம் எல்–தஷக்கில் நடந்த COP27 அைர்வில், காலநிகலக்கான சதுப்புநிலக்காடுகள் 

கூட்டணியில் இகணந்த முதல் ஐந்து நாடுகளில் இந்திைாவும் ஒன்றாகும். இந்தக் கூட்டணியில் இகணந்த பிற 

நாடுகள்: ஆஸ்திதைலிைா, ெப்பான், ஸ்சபயின் ைற்றும் இலங்கக. இந்த நடவடிக்ககைானது 2.5–3 பில்லிைன் டன் 

கரிைமில வாயு உமிழ்விகனக் (CO2) கட்டுப்படுத்தும் இந்திைாவின் ததசிை அளவில் தீர்ைானிக்கப்பட்ட 

பங்களிப்புகளுக்கு இணங்கும் வககயில் உள்ளது. 

10. ‘சர்வததச வறட்சிகை எதிர்க்கும் கூட்டணி (IDRA)’ சதாடங்கப்பட்ட ஆண்டு எது? 
அ. 2022  

ஆ. 2010 

இ. 2015 

ஈ. 2020 

✓ ஸ்சபயின் ைற்றும் சசனகல் தகலகையில் முப்பது நாடுகள் ைற்றும் இருபது உலகளாவிை நிறுவனங்கள், ‘சர்வததச 

வறட்சிகை எதிர்க்கும் கூட்டணிகை (International Drought Resilience Alliance–IDRA)’ சதாடங்கியுள்ளன. இது ஷர்ம் 

எல்–தஷக்கில் நடந்த ஐக்கிை நாடுகளின் காலநிகல ைாற்றத்திற்கான ைாநாட்டின் (UNFCC) COP27 ைாநாட்டில் 

சதாடங்கப்பட்டது. காலநிகல ைாற்றத்தின் தாக்கங்களுக்கு ஐக்கிை நாடுகள் அகவயின் ஒரு குறிப்பிட்ட தீர்வாக 

இக்கூட்டணி கருதப்படுகிறது; ஏசனனில், இது எதிர்காலத்தில் நிகழப்தபாகின்ற வறட்சிகளுக்கு ஒருவருக்சகாருவர் 

சிறப்பாக தைாைாக இருப்பதற்கு உதவும். 
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செய்தித்தாள் நடப்பு நிகழ்வுகள்  

1. ைதலசிைாவில் சதாடங்கிைது இந்திை– ைதலசிை கூட்டு இைாணுவப் பயிற்சி 

“ஹரிைாவு சக்தி–2022” என்ற இந்திை– ைதலசிை கூட்டு இைாணுவப்பயிற்சி ைதலசிைாவின் குலுவாங்கில் உள்ள 

புலாயில் சதாடங்கிைது. இந்தப் பயிற்சி டிசம்பர்.12–ஆம் தததி நிகறவகடயும். “ஹரிைாவு சக்தி” என்பது 2012 முதல் 

இந்திை ைற்றும் ைதலசிை இைாணுவங்களுக்கு இகடதை ஆண்டுததாறும் நகடசபறும் கூட்டுப்பயிற்சிைாகும்.  

இந்திை ைாணுவத்தின் கர்வால் கைபிள்ஸ் பகடயும், ைதலசிை இைாணுவத்தின் ைாைல் ைலாய் பகடயும் இந்தக் கூட்டு 

பயிற்சியில் கலந்துசகாண்டு, வனப்பகுதிகளில் பல்தவறு இைாணுவ நடவடிக்ககககளத் திட்டமிட்டு சசைல்படுத்தும் 

முகறகை தைம்படுத்துவதற்கான அனுபவங்ககளப் பகிர்ந்துசகாள்ளவிருக்கின்றன. உத்திசார்ந்த திறன்கள் 

ைற்றும் பகடகளுக்கு இகடதைைான இைங்குதன்கைகை தைம்படுத்துவது, இைாணுவங்களுக்கு இகடதைைான 

உறகவ ஊக்குவிப்பது முதலிைவற்றில் சிறப்பு கவனம் சசலுத்தும் வககயில் இைண்டு நாள் நிகறவு நிகழ்ச்சியும் 

நகடசபறவுள்ளது. இந்திை ைற்றும் ைதலசிை இைாணுவங்களுக்கு இகடதைைான பாதுகாப்பு ஒத்துகழப்கப 

தைம்படுத்தும் இந்தக் கூட்டுப்பயிற்சிைால், இருநாடுகளின் உறவும் அடுத்த நிகலக்கு எடுத்துச்சசல்லப்படும். 

 

2. சிறந்த ககவிகனக் ககலஞர்களுக்கு சில்ப் குரு ைற்றும் ததசிை விருதுகள் வழங்கப்பட்டன 

2017, 2018, 2019 ஆகிை மூன்று ஆண்டுகளுக்கான ‘சில்ப் குரு’ ைற்றும் ததசிை விருதுகள் வழங்கப்பட்டன. 30 

தபருக்கு ‘சில்ப் குரு’ விருதுகளும். 78 தபருக்கு ததசிை விருகளும் வழங்கப்பட்டன. ககவிகனஞர்களின் சிறப்பான 

சசைல்திறன், இந்திை ககவிகனப்சபாருட்கள் ைற்றும் ெவுளித்துகறயில் ைதிப்புமிக்க பங்களிப்புக்காக இந்த 

விருதுகள் வழங்கப்படுகின்றன. ‘சில்ப் குரு’ விருதுகள் மிகச்சிறந்த ககவிகன ககலஞர்களுக்கு வழங்கப்படுகிறது. 

2002–ஆம் ஆண்டு, இந்திை ககவிகனத் சதாழில்கள் சபான்விழாகவசைாட்டி இந்த விருது நிறுவப்பட்டது. 

‘சில்ப் குரு’ விருதில் தங்க நாணைம் ஒன்று ̀ 2 லட்சம் சைாக்கப்பரிசு, தாமிைப்பத்திைம், சால்கவ, சான்றிதழ் ஆகிைகவ 

அடங்கும். ததசிை விருதுகள் கடந்த 1965ஆம் ஆண்டு முதல் வழங்கப்பட்டு வருகின்றன. இதில் சைாக்கப்பரிசு `1 

இலட்சம், தாமிைப்பத்திைம், சால்கவ ைற்றும் சான்றிதழ் அடங்கும். தமிழ்நாட்கடச் தசர்ந்த தஞ்சாவூர் ஓவிைக்ககலஞர் 

வி பன்னீர்சசல்வம், 2019ஆம் ஆண்டுக்கான ‘சில்ப் குரு’ விருகதப் சபற்றுள்ளார். புதுச்தசரிகைச் தசர்ந்த தக 

சவங்கதடசன், சடைக்தகாட்டா தவகலப்பாட்டுக்காகவும், ைாசிலாைணி, தஷாலாபித் தவகலப்பாட்டுக்காகவும், 

ததசிை விருதுகளுக்காக ததர்வு சசய்ைப்பட்டுள்ளனர். இவர்கள் இருவரும் 2019ஆம் ஆண்டுக்கான விருதுககளப் 

சபற்றுள்ளனர். 

 

3. குடிைைசு நாள் விழா தகலகை விருந்தினர் எகிப்து அதிபர் எல்–சிசி: சவளியுறவு அகைச்சகம் 

தில்லியில் வரும் ென.26இல் நகடசபறவுள்ள குடிைைசு நாள் விழாவில் தகலகை விருந்தினைாக எகிப்து அதிபர் 

அப்தல் பதா எல்–சிசி பங்தகற்கவிருப்பதாக சவளியுறவு அகைச்சகம் சதரிவித்தது. இந்திை குடிைைசு நாள் விழாவில் 

தகலகை விருந்தினைாக எகிப்து நாட்டின் அதிபர் பங்தகற்கவிருப்பது இதுதவ முதல்முகற என்று அந்த அகைச்சகம் 

சவளியிட்ட அறிக்ககயில் கூறப்பட்டுள்ளது. 

குடிைைசு நாகளசைாட்டி, ததசத்தின் ைாணுவ வல்லகைகையும் பல்தவறு ைாநிலங்களின் கலாசாை சபருகைகையும் 

பகறசாற்றும் வககயில் தில்லியில் பிைம்ைாண்ட அணிவகுப்பு நகடசபறும். இதில் தகலகை விருந்தினைாக நட்பு 

நாடுகளின் தகலவர்கள் பங்தகற்று சிறப்பிப்பது வழக்கம். 1950 முததல இந்த வழக்கம் சதாடர்ந்து வருகிறது. 1952, 

1953, 1966 ஆகிை ஆண்டுகளில் சவளிநாட்டுத் தகலவர்கள் பங்தகற்பின்றி குடிைைசு நாள் விழா நகடசபற்றது. 

கடந்த 2021இல் அப்தபாகதை பிரிட்டன் பிைதைர் தபாரிஸ் ொன்ஸனுக்கு அகழப்பு விடுக்கப்பட்டிருந்ததபாதிலும் 

கதைானா பைவல் அதிகரிப்பு காைணைாக அவைது இந்திை பைணம் இைத்து சசய்ைப்பட்டது. 2022இல் 5 ைத்திை ஆசிை 

நாடுகளின் தகலவர்கள் அகழக்கப்பட்டிருந்தனர். ஆனால், COVID சூழல் காைணைாக அவர்கள் பங்தகற்கவில்கல. 

2020இல் பிதைஸில் அதிபர் செயிர் சபால்சனாதைா தகலகை விருந்தினைாகப் பங்தகற்றிருந்தார். 2016இல் 

அப்தபாகதை பிைான்ஸ் அதிபர் பிைான்சுவா சஹாலாந்த், 2015இல் அப்தபாகதை அசைரிக்க அதிபர் பைாக் ஒபாைா, 

2007இல் ைஷிை அதிபர் விளாதிமீர் புதின் தகலகை விருந்தினர்களாகப் பங்தகற்றிருந்தனர். 
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4. பள்ளி ைாணவர்களின் அறிவிைல் ைனப்பான்கைகை தைம்படுத்தும் ‘ஸ்சடம் ஆன் வீல்ஸ்’ (வானவில் ைன்றம்) 

திருச்சி காட்டூர் அைசு ஆதிதிைாவிடர் நல தைல்நிகலப்பள்ளியில் நடந்த அைசு விழாவில் பள்ளி ைாணாக்கர்களுக்காக 

வானவில் ைன்றம் என்ற புதிை திட்டத்கத (எங்கும் அறிவிைல்–ைாவும் கணிதம்) முதலகைச்சர் மு க ஸ்டாலின் 

சதாடங்கி கவத்தார். இகதைடுத்து 38 ைாவட்டங்களில் 13,210 அைசுப்பள்ளிகளில் 6 முதல் 8ஆம் வகுப்பு 

ைாணவர்களுக்கு வானவில் ைன்றம் சதாடங்கிகவக்கப்பட்டது. இதன்மூலம் 25 இலட்சம் ைாணவ, ைாணவிகள் 

பைனகடவார்கள். இந்தத்திட்டத்திற்காக தமிழ்நாடு அைசு `25 தகாடி நிதி ஒதுக்கீடு சசய்துள்ளது. 

பள்ளிக்கல்வித்துகறயின்கீழ் சசைல்படும் அைசுப்பள்ளிகளில் ஆறாம் வகுப்பு முதல் எட்டாம் வகுப்பு வகை பயிலும் 

ைாணவ, ைாணவிகளிகடதை அறிவிைல் ைற்றும் கணித கருத்துகள் குறித்த சிந்திக்கும் திறகையுடன் கூடிை 

ஆர்வத்கத வளர்த்சதடுப்பதற்கான சூழகல உருவாக்குவதத இந்தத் திட்டத்தின் தநாக்கைாகும். இந்தத்திட்டத்திற்கு 

‘ஸ்சடம் திட்டம்’ எனப் சபைரிடப்பட்டுள்ளது. அறிவிைல், சதாழில்நுட்பம், சபாறியிைல், கணிதம் ஆகிை நான்கு 

பாடங்களில் முதல் எழுத்கத இகணத்து ‘STEM’ என உருவகப்படுத்தி உள்ளனர். அைசுப்பள்ளிகளில் முதல் 

முகறைாக தைற்சகாள்ளப்படும் ஒரு புதுகைைான முைற்சி என்பது குறிப்பிடத்தக்கது. 
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1. CITES COP19 ஆனது அண்மையில் எந்த விலங்கின் நிமல தரமிறக்கும் திட்டத்மத ஏற்றுக்க ொண்டது? 
அ. இமயமலை காட்டடருலம 

ஆ. இந்திய டமை்லைாட்டு ஆலம 

இ. டதற்கத்திய டெண் காண்டாமிருகங்கள்  

ஈ. கானமயிை் 

✓ CITES COP19 ஆனது அண்மையில் கதற் த்திய கெண்  ொண்டொமிரு ங் ளின் நிமலமய பின்னிமைப்பு–

Iஇலிருந்து பின்னிமைப்பு–IIக்கு தரைதிப்புக்குமறக்கும் திட்டத்மத ஏற்றுக்க ொண்டது. ப ொட்ஸ்ெொனொ ைற்றும் 

நமீபியொவின் ப ொரிக்ம மய ஏற்று COP19 இதமன ஆதரித்தது. பின்னிமைப்பு–Iஇல்  ட்டியலிடப் ட்டுள்ள  ொட்டு 

விலங்கினங் ள், ‘அழிவின் விளிம்பில்’ உள்ளமெயொகும். 

2. தங் ையில் விருமத கென்ற, ‘I have Electric Dreams’ என்பது எந்த கைொழியில் தயொரிக் ப் ட்ட திமரப் டைொகும்? 
அ. ஆங்கிைம் 

ஆ. சீனம் 

இ. ஸ்பானியம்  

ஈ. டொ்மானியம் 

✓ இந்திய சர்ெபதச திமரப் ட விழொவின் (IFFI) 53ஆெது  திப்பு அண்மையில் நிமறெமடந்தது. ெொலண்டினொ ைொரல் 

இயக்கிய ஸ் ொனிய திமரப் டைொன, ‘ஐ பேவ் எலக்ட்ரிக் டிரீம்ஸ்’ ‘தங் ையில்’ விருமத கென்றது. பநொ எண்ட் 

 டத்தின் நடி ரொன ெஹித் கைொ பசரி சிறந்த நடி ருக் ொன (ஆண்) ‘கெள்ளிையில்’ விருதும், ஐ பேவ் எலக்ட்ரிக் 

டிரீம்ஸ் திமரப் டத்தின் முன்னணி நடிம யொன படனிலொ ைரின் நெபரொ சிறந்த நடி ருக் ொன (க ண்) ‘கெள்ளி 

ையில்’ விருதும் க ற்றொர். ஈரொனிய எழுத்தொளரும் இயக்குநருைொன நொடர் பசய்ெர் சிறந்த இயக்குநருக் ொன ‘கெள்ளி 

ையில்’ விருமத பநொ எண்ட் திமரப் டத்திற் ொ  க ற்றொர். பிரொன்ஸ், இந்த ஆண்டுக் ொன, ‘சிறப்புக் ெனம்’ க ற்ற 

நொடொ  இருந்தது. 

3. சொத்தியம்மிகு லித்தியம் இருப்புக் மள ைதிப்பிடுெதற் ொ , இந்தியொ, கீழ்க் ொணும் எந்நொட்டிற்கு குழுகெொன்மற 

அனுப்பியுள்ளது? 
அ. ஆஸ்திலேைியா 

ஆ. பிலேஸிை் 

இ. அா்டென்டினா  

ஈ. எகிப்து 

✓ அர்கென்டினொவில் சொத்தியம் நிமறந்த லித்தியம்  டிவு ள் ைற்றும் சொத்தியம்மிகு ம ய ப் டுத்தல் ெொய்ப்பு மள 

ைதிப்பிடுெதற் ொ  இந்தியொ மூன்று புவியியலொளர் ள் குழுமெ அர்கென்டினொவிற்கு அனுப்பியுள்ளது. மினரல் 

எக்ஸ்ப்பளொபரஷன்  ொர்ப் பரஷன் லிட் (MECL), KABIL ( னிஜ் பிபதஷ் இந்தியொ லிட்) ைற்றும் இந்திய புவியியல் 

ஆய்வு (GSI) ஆகியெற்றிலிருந்து தலொ ஒரு புவியியலொளர் இக்குழுவில் உள்ளனர். இந்தியொவில் லித்தியம் சொர்ந்த 

எந்தகெொரு ெளமும் இல்லொத  ொரைத்தினொல் அந்தக் னிைம் முதன்மையொ  இறக்குைதி கசய்யப் டுகிறது. மின்–

ெொ னங் ளில்  யன் டுத்தப் டும் ைறுவூட்டம் கசய்யக்கூடிய மின் லங் ளில் லித்தியம் முக்கிய அங் ைொ  

 யன் டுத்தப் டுகிறது. 
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4. கீழ்க் ொணும் எந்த நொட்டின் அதி ர், இந்தியக் குடியரசு நொள் க ொண்டொட்டங் ளில் சிறப்பு விருந்தினரொ   லந்து 

க ொள்ளவுள்ளொர்? 
அ. ஐக்கிய அேபு அமீேகம் 

ஆ. எகிப்து  

இ. ஆஸ்திலேைியா 

ஈ. ெப்பான் 

✓ 2023ஆம் ஆண்டு குடியரசு நொளில் முதன்மை விருந்தினரொ  எகிப்து அதி ர் அப்கதல்  த்தொ அல்–சிசிமய இந்தியொ 

அமழத்துள்ளதொ  கெளியுறவு அமைச்ச ம் கதரிவித்துள்ளது. இந்தியக் குடியரசு நொள் விழொவில் எகிப்து அதி ர் 

ஒருெர் சிறப்பு விருந்தினரொ   லந்துக ொள்ெது இதுபெ முதல்முமறயொகும். இந்தியொவின் தமலமையின்கீழ் G20 

உச்சிைொநொட்டிற்கு ெரும தரும் ஒன் து நொடு ளில் எகிப்தும் ஒன்றொகும். இருநொடு ளும் இந்த ஆண்டில் தங் ளது 

தூதர  உறவு ளின் 75ஆெது ஆண்டு நிமறமெக் க ொண்டொடுகின்றன. 

5. கீழ்க் ொணும் எந்த ந ரத்தின் அருங் ொட்சிய  ைறுசீரமைப்புத் திட்டத்திற்கு UNESCOஇல், ‘சிறப்புத்துவத்திற்கான 

விருது’ ெழங் ப் ட்டுள்ளது? 

அ. டபங்களூரு 

ஆ. மும்லப  

இ. டகாச்சின் 

ஈ. பனாெி 

✓ மும்ம மயச் சொர்ந்த சத்திர தி சிெொஜி ை ொரொெொ ெொஸ்து சங் ரொலயொவுக்கு ஐக்கிய நொடு ளின்  ல்வி, அறிவியல் 

ைற்றும்  லொச்சொர அமைப்பின் (UNESCO) ‘ஆசிய– சிபிக்  லொச்சொர  ொரம் ரியப்  ொது ொப்புக் ொன விருது ள்–

2022’இல் ‘சிறப்புத்துெத்திற் ொன விருது’ ெழங் ப் ட்டது. மேதரொ ொத்தில் உள்ள ப ொல்க ொண்டொமெச் பசர்ந்த 

ஸ்கடப்கெல்ஸுக்கு ‘தனிச்சிறப்பு’ விருதும், படொைக ொண்டொ ப ொட்மட, கதலுங் ொனொ ைற்றும் ம குல்லொ நிமலயம், 

மும்ம க்கு ‘சிறப்பு ைதிப்பு’ விருதும் ெழங் ப் ட்டது. 

6. ‘SVAMITVA’ திட்டத்மதச் கசயல் டுத்துகிற நடுெண் அமைச்ச ம் எது? 
அ. உழெு மற்றும் உழொ்கள் நை அலமச்சகம் 

ஆ. பஞ்சாயத்து இோெ் அலமச்சகம்  

இ. ஊேக ெளா்ச்சி அலமச்சகம் 

ஈ. அறிெியை் மற்றும் டதாழிை்நுட்ப அலமச்சகம் 

✓  ஞ்சொயத்து இரொஜ் அமைச்ச ம், ‘SVAMITVA’ என்ற கசொத்துக் ைக்க டுப்பு திட்டத்மதச் கசயல் டுத்துகிறது. ைத்திய 

பிரபதச ைொநிலம் ப ொ ொலில் நடந்த, ‘SVAMITVA’ திட்டம் ைற்றும் கிரொைப்புற திட்டமிடல் குறித்த பதசிய ைொநொட்டின் 

ப ொது, ‘SVAMITVA’ திட்டம்குறித்த நிபுைர் குழுவின் அறிக்ம  கெளியிடப் ட்டது. ‘SVAMITVA’ என்ற திட்டத்தின் 

பநொக் ங் மள முழுமையொய் உைர்ெதற் ொ  ைொநிலங் ள் பின் ற்றக்கூடிய ெழி ொட்டும் க ொள்ம  மள இது 

ெழங்குகிறது. இந்திய அரசின் முன்னொள் கசயலொளர் பி ப  அ ர்ெொல் தமலமையில் 2022 பிப்ரெரியில் இதற் ொன 

நிபுைர் குழு உருெொக் ப் ட்டது. 

7. திடீகரன தட்டம்மை பநொய்  ரவியுள்ளதொ  கதரிவிக் ப் ட்டுள்ள கைட்பரொ ந ரம் எது? 
அ. டசன்லன  ஆ. மும்லப  

இ. புது திை்ைி  ஈ. டகாை்கத்தா 
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✓ மும்ம யில் நிலவும் தட்டம்மை பநொய்  ரெமலக்  ட்டுப் டுத்தவும், அமத ைதிப்பிடவுைொ  ஓர் உயர்ைட்ட  ல்துமறக் 

குழுமெ நடுெைரசு மும்ம க்கு அனுப்பியுள்ளது. மும்ம யின் குடிமை அமைப் ொன பிர ன்மும்ம  முனிசி ல் 

 ொர்ப் பரஷன் ஆனது ப ொெந்தியில் 15 ஐயத்திற்கிடைொன தட்டம்மை  ொதிப்பு மளக்  ண்டறிந்துள்ளது. தட்டம்மை 

என் து மெரஸொல் ஏற் டும் ஒரு கதொற்றுபநொயொகும்; இது சுெொசக்குழொமயப்  ொதித்து பின்னர் உடல் முழுெதும் 

 ரவும் பநொயொ  ைொறுகிறது. 

8. 2022 – அமைதி ைற்றும் ெளர்ச்சிக் ொன உல  அறிவியல் நொளுக் ொனக்  ருப்க ொருள் என்ன? 
அ. Basic Sciences for Sustainable Development  

ஆ. Growth and World Peace 

இ. Science and Society 

ஈ. Learning and Teaching 

✓ அமைதி ைற்றும் ெளர்ச்சிக் ொன உல  அறிவியல் நொளொனது ஆண்டுபதொறும் நெ.10 அன்று அனுசரிக் ப் டுகிறது. 

சமூ த்திற்கும் நைது அன்றொட ெொழ்விற்கும் அறிவியல் எவ்ெளவு முக்கியம் என் து குறித்த விழிப்புைர்மெ 

ஏற் டுத்துெபத இந்த நொளின் பநொக் ைொகும். “Basic Sciences for Sustainable Development” என் து இந்த ஆண்டு 

(2022) அமைதி ைற்றும் ெளர்ச்சிக் ொன உல  அறிவியல் நொளுக் ொனக்  ருப்க ொருளொகும். 

9. 2023–24இல், ‘ப பலொ இந்தியொ பதசிய  ல் மலக் ழ  விமளயொட்டு மள’ நடத்தும் ைொநிலம் எது? 

அ. கா்நாடகா 

ஆ. ஒடிஸா 

இ. உத்தே பிேலதசம்  

ஈ. லமற்கு ெங்காளம் 

✓ உத்தர பிரபதச ைொநிலத்தின் லக்கனௌ, ப ொரக்பூர், ெொரைொசி ைற்றும் கநொய்டொ ஆகிய 4 ந ரங் ளில் 2023–

24இல் ப பலொ இந்தியொ பதசிய  ல் மலக் ழ  விமளயொட்டு ள் நடத்தப் டவுள்ளன. ஒடிஸொ ைற்றும் 

 ர்நொட ொவுக்குப் பிறகு, உத்தர பிரபதசம் முதல்முமறயொ  பதசிய  ல் மலக் ழ  விமளயொட்டுப் ப ொட்டி மள 

நடத்துகிறது. பதசிய  ல் மலக் ழ  விமளயொட்டுப் ப ொட்டி ளில் 26 ெயதுக்குட் ட்ட விமளயொட்டு வீரர் ள் 

 ங்ப ற் ொர் ள். 12 முன்னொள் விமளயொட்டு வீரர் மள  யிற்சியொளர் ளொ  அரசு நியமித்துள்ளது. 

10. அண்மையில், 2ஆெது BIMSTEC பெளொண்துமற அமைச்சர் ள் கூட்டத்மத நடத்திய நொடு எது? 
அ. இைங்லக 

ஆ. இந்தியா  

இ. மாைத்தீெுகள் 

ஈ. லதொன் 

✓ நடுெண் பெளொண்துமற அமைச்சர் நபரந்திர சிங் பதொைர் தமலமையில்  ல்பெறு துமறசொர்ந்த கதொழில்நுட் ம் 

ைற்றும் க ொருளொதொர ஒத்துமழப்புக் ொன ெங் ொள விரிகுடொ முன்கனடுப்பின் பெளொண்துமற அமைச்சர் ள் 

நிமலயிலொன இரண்டொெது கூட்டத்மத இந்தியொ நடத்தியது. இந்தக் கூட்டத்தில் பூடொன், ெங் ொளபதசம், பந ொளம், 

மியொன்ைர், இலங்ம  ைற்றும் தொய்லொந்து நொடு ளின் பெளொண்துமற அமைச்சர் ள்  ங்ப ற்றனர். 
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செய்தித்தாள் நடப்பு நிகழ்வுகள்  

1. இந்திய ஒலிம்பிக் சங் த் தமலெரொகிறொர் P T உஷொ! 

இந்திய ஒலிம்பிக் சங் த்தின் முதல் க ண் தமலெரொ  முன்னொள் தட ள வீரொங் மன P T உஷொ (58) பதர்ெொ  

உள்ளொர். தமலெர் பதர்தலுக்கு P T உஷொ ைட்டுபை பெட்புைனுத் தொக் ல்கசய்துள்ள நிமலயில், ப ொட்டியின்றி 

தமலெரொ த் பதர்ெொ வுள்ளொர். இெர் இந்திய ஒலிம்பிக் சங் த்தின் முதல் க ண் தமலெர் என்ற க ருமைமய 

க றவுள்ளொர். ஆசிய விமளயொட்டுப்ப ொட்டி ளில் தங் ம், கெள்ளி உள்ளிட்ட  தக் ங் மள குவித்துள்ள P T உஷொ, 

 டந்த 1984இல் நடந்த ஒலிம்பிக்கில் 400 மீ ப ொட்டியில் 4ஆெது இடம்க ற்று இந்தியொவுக்குப் க ருமைபசர்த்தொர். 

 

2. 13,210 அரசுப் ள்ளி ளில் ‘ெொனவில் ைன்றம்’ 

‘எங்கும் அறிவியல்-யொவும்  ணிதம்’ என் மத அடிப் மடயொ க் க ொண்டு தமிழ்நொட்டில் 13,210 அரசுப் ள்ளி ளில் 

‘ெொனவில் ைன்றம்’ திட்டத்மத முதலமைச்சர் மு   ஸ்டொலின், திருச்சியில் கதொடக்கிமெத்தொர். 

திருச்சி  ொட்டூர்,  ொப் ொக்குறிச்சி ஆதிதிரொவிடர் நல க ண் ள் பைல்நிமலப் ள்ளியில் நமடக ற்ற இந்த விழொவின் 

ஒரு குதியொ , 100 நடைொடும் அறிவியல் ஆய்ெ ங் ள் ைற்றும் இருசக் ர ெொ னங் ளில்  யிற்சியளிக்  கசல்லும் 

தன்னொர்ெலர் மளயும் முதலமைச்சர் க ொடியமசத்து ெழியனுப்பி மெத்தொர். 

அரசுப் ள்ளி ளில் 6 ெகுப்பு முதல் 8 ெகுப்பு ெமர  யிலும் ைொைெர், ைொைவி ளிமடபய அறிவியல் ைற்றும் 

 ணிதம் குறித்த ஆர்ெத்மத ஏற் டுத்துதல், ைொைெர் ளிடம் இயல் ொ பெ உள்ள  மடப் ொற்றல் ஆர்ெத்மத 

ெளர்த்கதடுத்தல், புதுமை மளக்  ொணும் ைனப் ொங்ம  ெளர்த்கதடுத்தல், தைக் ொன கைொழியில் அறிவியல் கைொழி 

 ழகுதல், அன்றொட ெொழ்க்ம யிலுள்ள அறிவியமல உைர்தல், சமூ வியல், இலக்கியத்துடனொன அறிவியமலப் 

புரிந்துக ொள்ளுதல் ஆகியமெபய இந்தத் திட்டத்தின் பநொக் ங் ளொகும். இந்தத் திட்டத்திற்கு 710  ருத்தொளர் ள் 

பதர்வு கசய்யப் ட்டுள்ளனர். 

710  ருத்தொளர் ளுக்கும் இருசக் ர ெொ னங் ள் ெழங் ப் ட்டு நடைொடும் அறிவியல் ைற்றும்  ணித  ரிபசொதமன 

ஏதுெொளர் ளொ  கசயல் டுெர். ைொைெர் ளுக்கு எளிய அறிவியல்  ரிபசொதமன ளுக் ொன  ருவி மளயும் உடன் 

எடுத்து ெருெர். இெர் ள்  ள்ளிபதொறும் கசன்று ஆசிரியர் ள் துமைபயொடு ைொைெர் ளுக்கு அறிவியல்  ரிபசொத 

-மன மள கசய்து  ொட்டுெர். அறிவியல் ைற்றும்  ணித ெல்லுநர் ளுடன் இமையெழி  லந்துமரயொடலுக்கும் 

ஏற் ொடு ள் கசய்யப் டும். இதன்மூலம் ச  ஆசிரியர் ளுடனொன துமறசொர்ந்த உமரயொடலுக்கு ெொய்ப்பு ஏற் டும். 

நவீன கதொழிநுட் ங் மளயும்  ணிதம் சொர்ந்த புதிய உத்தி மளயும் அறிந்துக ொள்ெதுடன் அெற்மற ெகுப்பு ளில் 

ைொைெர் ளிடத்தில்  கிர்ந்துக ொள்ளவும் இந்தக்  லந்துமரயொடல் உதவும். இந்தத் திட்டைொனது ைொநிலம் முழுெதும் 

திங் ள்கிழமை முதல்  யன் ொட்டுக்கு ெந்தது. இந்தத்திட்டத்துக் ொ  `25 ப ொடி ஒதுக்கீடு கசய்யப் ட்டுள்ளது. 25 

இலட்சம் ைொைெர், ைொைவி ள்  யன்க றுகின்றனர். 

 

3. 75% இந்தியர் ளுக்கு  ட்டுப் ொடற்ற இரத்த அழுத்தம் 

இந்தியொவில் 75 சதவீதத்துக்கும் அதி ைொபனொருக்குக்  ட்டுப் ொடற்ற அளவில் இரத்தெழுத்தம் இருப் தொ  லொன்கசட் 

ைருத்துெ இதழில் கதரிவிக் ப் ட்டுள்ளது. இந்தியர் ளின் இரத்த அழுத்தக்  ட்டுப் ொடு கதொடர் ொ   டந்த 2001ஆம் 

ஆண்டு முதல் கெளியொன 51 ஆய்ெறிக்ம  மள லொன்கசட் குழு ஆரொய்ந்தது. அது கதொடர் ொன அறிக்ம  லொன்கசட் 

பிரொந்திய இதழில் கெளியிடப் ட்டுள்ளது. இரத்த அழுத்தத்மதக்  ட்டுக்குள் மெத்திருப் தில் க ண் ள் ஆண் மள 

விட சிறப் ொ ச் கசயல் டுெதொ  21 ஆய்ெறிக்ம  ளில் கதரிவிக் ப் ட்டுள்ளது. கிரொைப் குதி ளில் ெசிக்கும் 

இந்தியர் ள் இரத்த அழுத்தத்மதக்  ட்டுப் டுத்துெதில் முமறயொ ச் கசயல் டுெதில்மல என ஆறு அறிக்ம  ளில் 

குறிப்பிடப் ட்டுள்ளதொ  ஆய்விதழில் கதரிவிக் ப் ட்டுள்ளது. 
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4. டிச.01இல் அறிமு ைொகிறது டிஜிட்டல் ரூ ொய்! 

டிஜிட்டல் ரூ ொய் ெருகின்ற டிச.01 முதல் அறிமு ம் கசய்யப் டவுள்ளதொ  ரிசர்வ் ெங்கி அறிவித்துள்ளது. 2022 

ைத்திய  ட்கெட் கூட்டத்கதொடரின்ப ொது ரிசர்வ் ெங்கிமூலம் டிஜிட்டல் ரூ ொய் அறிமு ப் டுத்தப் டும் என்று நடுெண் 

நிதியமைச்சர் நிர்ைலொ சீதொரொைன் அறிவித்திருந்தொர். இந்நிமலயில், டிஜிட்டல் ரூ ொய் கெளியீடு குறித்த அறிவிப்ம  

ரிசர்வ் ெங்கி இன்று கெளியிட்டுள்ளது. 

தற்ப ொது புழக் த்திலுள்ள நொையங் ளின் ைதிப்பிபலபய டிஜிட்டல் ரூ ொயும் சில்லமறப்  ைப் ரிெர்த்தமன ளுக் 

- ொ  டிச.01ஆம் பததி கெளியிடப் டும் எனத் கதரிவிக் ப் ட்டுள்ளது. டிஜிட்டல் முமறயில் ‘e`-R’ என்ற குறியீடு 

டிஜிட்டல் ரூ ொய்க்கு ெழங் ப் ட்டுள்ளது. 

முதற் ட்டைொ  SBI, ICICI, YES ெங்கி, IDFC  ர்ஸ்ட் ஆகிய நொன்கு ெங்கி ளில் அறிமு ைொகிறது. விமரவில்  பரொடொ 

வங்கி, யூனியன் ப ங்க் ஆஃப் இந்தியொ, HDFC ெங்கி, க ொடொக் ைப ந்திரொ ெங்கியும் இமையவுள்ளன. மும்ம , 

தில்லி, க ங் ளூரு, புெபனசுெரம் ந ரங் ளில் டிச.01ஆம் பததியும், ஆைதொ ொத், க ௌ ொத்தி, இந்தூர், லக்கனௌ, 

 ொட்னொ, சிம்லொவில் விமரவில் அறிமு ைொ வுள்ளது. இதன்மூலம் நொமள ைறுநொள் முதல் `1, `2, `5, `10, `20, `50, 

`100, `200, `500, `2000 ைதிப்பிலொன டிஜிட்டல்  ரன்சி ள் புழக் த்திற்கு ெரவுள்ளன. 

 

5. குரங்கு அம்மைக்குப் புதிய க யர் 

குரங் ம்மைக்கு ‘M-அம்மை’ என்று உல  சு ொதொர அமைப்பு க யரிட்டுள்ளது. கதொடக் த்தில் குரங்கு ள் இமடபய 

 ரவிய அந்பநொய், தற்ப ொது ைனிதர் ளிமடபய, அதிலும் ஆப்பிரிக்  நொடு ளில் அதி ைொ ப் ரவும் நிமலயில், குரங்கு 

அம்மை என்ற க யர்  ருப்பினத்தெர் மள இழிவு டுத்தக் கூடும் என் தொல் புதிய க யர் மெக் ப் ட்டுள்ளது. 
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1. ‘சமன்வை–2022’ என்ற மனிதாபிமான உதவி மற்றும் பேரிடர் நிைாரணப்ேயிற்சிவை நடத்துகிற ஆயுதப்ேவட 

எது? 
அ. இந்திய இராணுவம் 

ஆ. இந்திய கடற்படட 

இ. இந்திய வான்படட  

ஈ. இந்திய கடல ார காவ ்படட 

✓ ஆக்ராவில் உள்ள ைான்ேவட தளத்தில் மனிதாபிமான உதவி மற்றும் பேரிடர் நிைாரணத்திற்கு ைருடாந்திர கூட்டுப் 

ேயிற்சிைான ‘சமன்வை–2022’ நை.28–30 ைவர நவடபேறவுள்ளது. இது நிறுைனம் சார்ந்த பேரிடர் பமலாண்வம 

கட்டவடமப்புகளின் திறன் மற்றும் அைசரகால நடைடிக்வககள்ேற்றி மதிப்பீடு பசய்ைவத பநாக்கமாகக்பகாண்டது. 

பமலும், பேரிடர் பமலாண்வமகுறித்த கருத்தரங்கும் ைான்ேவட விமானங்களின் காட்சி விளக்கங்களும் இதில் 

இடம்பேறும். இந்தப் ேயிற்சியின்போது ஆசிைான் நாடுகளின் பிரதிநிதிகளும் ேங்பகற்ோர்கள். 

2. ‘வந பசத்னா’ என்ற ேரப்புவரத் திட்டத்வதத் பதாடங்கிை நடுைண் அவமச்சகம் எது? 
அ. ஊரக வளா்ச்சி அடமச்சகம்  

ஆ. சுகாதாரம் மற்றும் குடும்ப ந  அடமச்சகம் 

இ. பபண்கள் மற்றும் குழந்டதகள் லமம்பாட்டு அடமச்சகம் 

ஈ. MSME அடமச்சகம் 

✓ நடுைண் ஊரக ைளர்ச்சி அவமச்சகமானது ‘வந பசத்னா’ என்ற பேைரில் ஒருமாதகாலம் நீளும் ேரப்புவரத் 

திட்டத்வத மக்கள் ேங்பகற்பு இைக்கமாகத் பதாடங்கியுள்ளது. குறிப்ோக கிராமப்புறங்களில் உள்ள பேண்களுக்கு 

அைர்களின் உரிவமகள் மற்றும் அைர்களின் குவறகவள நிைர்த்தி பசய்ை உதவும் ைழிமுவறகள் குறித்து 

விழிப்புணர்வு ஏற்ேடுத்துைதற்காக நடுைண் ஊரக ைளர்ச்சி அவமச்சகத்தால் இந்தத் திட்டம் பதாடங்கப்ேட்டுள்ளது. 

2022 நை.25 அன்று பேண்களுக்பகதிரான ைன்முவறகவள ஒழிப்ேதற்கான சர்ைபதச நாளின்போது இந்தத் 

திட்டம் பதாடங்கப்ேட்டது. 

3. மகாத்மா காந்தி பதசிை ஊரக பைவலைாய்ப்பு உறுதிைளிப்புச்சட்டத்வத மறுசீரவமப்ேதற்காக அவமக்கப்ேட்ட 

குழுவின் தவலைர் ைார்? 
அ. அமா்ஜீத் சின்ஹா  

ஆ. A K சிக்ாி 

இ. இரஞ்சன் லகாலகாய் 

ஈ. V V இரமணா 

✓ மகாத்மா காந்தி பதசிை ஊரக பைவலைாய்ப்பு உறுதிைளிப்புச் சட்டத்தின் (MNREGA) கீழ் பதவைப்ேடும் கட்டவமப்பு 

& பிற சீர்திருத்தங்கவள ேரிந்துவரப்ேதற்காக முன்னாள் ஊரக ைளர்ச்சி பசைலர் அமர்ஜீத் சின்ஹா தவலவமயில் 

ஒரு குழு அவமக்கப்ேட்டுள்ளது. மிகவும் பதவைப்ேடும் மாநிலங்களுக்கு அதிக ைாய்ப்புகவள ைழங்குைதன்மூலம் 

பிராந்திை ஏற்றத்தாழ்வைக் குவறப்ேதற்கான நடைடிக்வககவள இந்தக் குழு ேரிந்துவரக்கவுள்ளது. 

4. ‘மனநலம் மற்றும் சமூகப்ோதுகாப்புக் பகாள்வகவை’ அறிமுகப்ேடுத்திை முதல் ைடகிழக்கு மாநிலம் எது? 
அ. அஸ்ஸாம் ஆ. லமகா யா  

இ. சிக்கிம் ஈ. மணிப்பூா் 
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✓ பமகாலைா மாநிலமானது ைடகிழக்கில் முதல் மாநிலமாகவும், இந்திைாவில் மூன்றாைது மாநிலமாகவும், ‘மனநலம் 

மற்றும் சமூகப்ோதுகாப்புக் பகாள்வகவை’க் பகாண்டுள்ளது. ஒட்டுபமாத்த மனநலம் & நலைாழ்வை பமம்ேடுத்துதல் 

மற்றும் போருத்தமான அணுகல் மற்றும் ேராமரிப்பு ைழிகவள எளிதாக்குைது இந்தக் பகாள்வகயின் பநாக்கமாகும். 

இந்தக் பகாள்வகைானது சரிைான மனநலம் (குறிப்ோக குழந்வதகள், இளம்ேருைத்தினர் மற்றும் இவளபைார்) 

பேணப்ேடுைதில் கைனம் பசலுத்துைவத உறுதி பசய்யும் என்று பமகாலைா மாநில முதலவமச்சர் கான்ராட் K சங்மா 

பதரிவித்தார். 

5. ‘சர்ைபதச போர்த்துகீசிை பமாழி பேசுபைார் (லூபசாபோன்) திருவிழா’ நடத்தப்ேடும் மாநிலம் எது? 

அ. மகாராஷ்டிரா 

ஆ. லகாவா  

இ. குஜராத் 

ஈ. அஸ்ஸாம் 

✓ இந்திை கலாசார உறவுகள் கவுன்சில் மற்றும் பகாைா மாநில அரசாங்கத்துடன் இவணந்து பைளியுறவு அவமச்சகம் 

‘சர்ைபதச போர்த்துகீசிை பமாழி பேசுபைார் (லூபசாபோன்) திருவிழா’வை நடத்துகிறது. லூபசாபோன்கள் என்ேது 

போர்த்துகீசிை பமாழிவை பூர்வீகமாகபைா அல்லது இரண்டாம் பமாழிைாகபைா பேசும் மக்கவளக் குறிக்கின்றது. 

இவ்விழாவின் ஒருேகுதிைாக, லூபசாபோன் இவச குறித்த ேயிலரங்கங்கள், பகாைா கட்டடக்கவல கண்காட்சிகள், 

பகாைா வகவிவனப்போருட்கள் மற்றும் பகாைா மரச்சாமான்கள், உணவு மற்றும் ோனங்கள் திருவிழா ஆகிைவை 

ஏற்ோடு பசய்ைப்ேடுகின்றன. 

6. அண்வமயில் கண்டுபிடிக்கப்ேட்ட, ‘Pseudohelice annamalai’ என்ேது சார்ந்த இனம் எது? 
அ. ஆடம 

ஆ. சி ந்தி 

இ. நண்டு  

ஈ. வண்ணத்துப்பூச்சி 

✓ வளம்நிறை தமிழ்நாட்டின் பைள்ளாற்றின் முகத்துைாரம் அருபகயுள்ள சதுப்புநிலத்தில் புதிை ைவக ‘கழிமுக நண்டு’ 

இனத்வத ஆராய்ச்சிைாளர்கள் கண்டுபிடித்துள்ளனர். அண்ணாமவலப் ேல்கவலக்கழகத்தின் கல்வி & ஆராய்ச்சி 

சார்ந்த அதன் 100 ஆண்டுகால பசவைவை அங்கீகரிப்ேதற்காக இந்த இனத்திற்கு, ‘Pseudohelice annamalai’ என்று 

பேைரிடப்ேட்டுள்ளது. Pseudohelice என்ற இந்த இனம் முதல்முவறைாக இங்குதான் கண்டறிைப்ேட்டுள்ளது. அதிக 

அவலயிவடப் ேகுதிகளிலிருந்து இது பசகரிக்கப்ேட்டது. ‘Pseudohelice annamalai’ இணமானது அடர் ஊதா நிறத்தில் 

இருந்து அடர் சாம்ேல் நிறம் ைவர பைறுேட்ட நிறங்களில் காணப்ேடுகிறது. 

7. 2022 – உலக ேைன்வம (Usability) நாளுக்கானக் கருப்போருள் என்ன? 
அ. Our Health  

ஆ. Make things easier 

இ. Better Design 

ஈ. Inclusivity 

✓ ஒவ்பைார் ஆண்டும் நைம்ேர் மாதத்தில் ைரும் இரண்டாைது விைாழனன்று, உலகம் முழுைதும் உலக ேைன்வம 

நாள் அனுசரிக்கப்ேடுகிறது. இந்த நாள், ‘Make things easier’ நாள் என்றும் அவழக்கப்ேடுகிறது. ‘ேைன்வம’ என்ேது 

ஒரு நேர் ஒரு போருவள எவ்ைளவு திறவமைாகவும் ேைனுள்ளதாகவும் ேைன்ேடுத்த முடியும் என்ேவத மதிப்பிடும் 

தரமாகும். 2022ஆம் ஆண்டில் ைரும் உலக ேைன்வம நாளுக்கானக் கருப்போருள், “Our Health” என்ேதாகும். 
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8. சுவிச்சர்லாந்து சுற்றுலாத்துவறைால், ‘நட்புத்தூதராக’ நிைமிக்கப்ேட்டுள்ள இந்திை விவளைாட்டு வீரர் ைார்? 
அ. P V சிந்து 

ஆ. நீரஜ் லசாப்ரா  

இ. லமாி லகாம் 

ஈ. விராட் லகா ி 

✓ ஒலிம்பிக்கில் தங்கப்ேதக்கம் பைன்ற ஈட்டியெறிதல் வீரர் நீரஜ் பசாப்ராவை, ‘நட்புத்தூதராக’ சுவிச்சர்லாந்து சுற்றுலாத் 

துவற நிைமித்துள்ளது. ஒரு ‘நட்புத்தூதராக’ அைர் சுவிச்சர்லாந்தின் சாகசம் நிவறந்த சுற்றுலாத்தலங்கவள இந்திைப் 

ேைணிகளுக்கு காட்சிப்ேடுத்துைார் மற்றும் விளம்ேரப்ேடுத்துைார். 

9. 2022 – இந்திை பைளாண் ைணிக விருதுகளில் ‘சிறந்த மாநிலம்’ பிரிவில் விருதுபேற்ற மாநிலம் எது? 

அ. கா்நாடகா 

ஆ. ஒடிஸா 

இ. ஹாியானா  

ஈ. லமற்கு வங்காளம் 

✓ பகாள்வககள், திட்டங்கள், உற்ேத்தி, உள்ளீடுகள், பதாழில்நுட்ேங்கள், சந்வதப்ேடுத்தல், மதிப்புக்கூட்டல், உட் 

கட்டவமப்பு மற்றும் பைளாண்துவறயில் ஏற்றுமதி ஆகிை துவறகளில் ேங்களித்ததற்காக ஹரிைானாவுக்கு, ‘சிறந்த 

மாநிலம்’ என்ற பிரிவில் 2022 – இந்திை பைளாண் ைணிக விருது ைழங்கப்ேட்டுள்ளது. மீன்ைள அவமச்சகத்தின் 

கீழ் வஹதராோத்தில் உள்ள பதசிை மீன்ைள பமம்ோட்டு ைாரிைத்திற்கு, ‘சிறந்த பைளாண் ைணிக’ விருதுக்கான 

2022 – இந்திை பைளாண் ைணிக விருது ைழங்கப்ேட்டுள்ளது. இந்திை சர்ைபதச பைளாண் ைர்த்தகம் மற்றும் 

பதாழில்நுட்ே கண்காட்சி – 2022 ஆனது இந்திை உணவு மற்றும் உழவு சம்பமளனத்தால் ஏற்ோடு பசய்ைப்ேட்டது. 

10. 2022 – பதசிை கல்வி நாளுக்கானக் கருப்போருள் என்ன? 
அ. Changing Course, Transforming Education  

ஆ. Education and Scientific Research 

இ. Shaping Country's Education System 

ஈ. Culture and Education 

✓ இந்திொவின் முதல் கல்விைவமச்சர் பமௌலானா அபுல் கலாம் ஆசாத்தின் பிறந்தநாவள நிவனவுகூரும் ைவகயில் 

kaடந்த 2008ஆம் ஆண்டு முதல் ஒவ்பைார் ஆண்டும் நை.11ஆம் பததி பதசிை கல்வி நாள் பகாண்டாடப்ேடுகிறது. 

ஆசாத், நாட்டின் கல்வி முவறவை ைடிைவமப்ேதில் குறிப்பிடத்தக்க ேங்வகக் பகாண்டிருந்தார் மற்றும் UGC, AICTE 

மற்றும் ேல்பைறு கல்வி நிறுைனங்கவள அவமப்ேதில் ேங்களித்தார். “Changing Course, Transforming Education” 

என்ேது இந்த ஆண்டு (2022) பதசிை கல்வி நாளுக்கானக் கருப்போருள் ஆகும்.  
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செய்தித்தாள் நடப்பு நிகழ்வுகள்  

1. அருங்காட்சிைகம் மற்றும் பூங்கா! 

அரிைலூர் மாைட்டத்திலுள்ள கங்வகபகாண்ட பசாழபுரத்தில் அருங்காட்சிைகமும், அரிைலூர் மற்றும் பேரம்ேலூர் 

மாைட்டங்களில் புவதேடிைப் பூங்காவும் அவமக்கப்ேடும் எனத் தமிழ்நாடு அரசு அறிவித்துள்ளது. அரிைலூர் 

மாைட்டத்தில் அகழ்ைாராய்ச்சியின்போது கிவடக்கப்பேறும் புவதேடிைங்கவள காட்சிப்ேடுத்துைதற்காக ைாரணைாசி 

என்ற கிராமத்தில் ஏற்கனபை அவமக்கப்ேட்டுள்ளது. 

 

2. பேரம்ேலூர் மாைட்டம் எவறயூரில் சிப்காட் சார்பில் முதல் பதாழிற்பூங்கா 

பேரம்ேலூர் மாைட்டம் எவறயூரில் அவமக்கப்ேட்டுள்ள சிப்காட் பதாழிற்பூங்காவை தமிழ்நாட்டு முதலவமச்சர் மு க 

ஸ்டாலின் திறந்து வைத்தார். பமலும், அங்கு அவமைவுள்ள தனிைார் காலணி பூங்காவுக்கு அடிக்கல் நாட்டினார். 

தமிழ்நாடு பதாழில் ைழிகாட்டி நிறுைனத்துக்கும், பகாத்தாரி பீனிக்ஸ் அக்கார்டு நிறுைனத்துக்கும் `1,700 பகாடி 

மதிப்பில் இரண்டு புரிந்துணர்வு ஒப்ேந்தங்கள் வகபைழுத்தாகின. இதன்மூலம் 25,000 பேருக்கு பைவலைாய்ப்பு 

கிவடக்கும் என்று கூறப்ேடுகிறது. பமலும், வதைான்நாட்வடச் பசர்ந்த 10 பதாகுப்பு நிறுைனங்களுடன், ̀ 740 பகாடி 

முதலீட்டில், 4,500 பேருக்கு பைவலைாய்ப்பு ைழங்கும் ைவகயில் புரிந்துணர்வு ஒப்ேந்தங்கள் ேரிமாறிக் 

பகாள்ளப்ேட்டன. 

 

3. கிருஷ்ணகிரி மாைட்டம் ஓசூரில் இந்திைாவின் மிகப்பேரிை ஐபோன் தைாரிப்பு ஆவல 

இந்திைாவில் ோக்ஸ்கான், பேகட்ரான், விஸ்ட்ரான் ஆகிை நிறுைனங்கள் புதிை ஐபோன்கவள தைாரிக்கும் 

ேணிகளில் ஈடுேட்டு ைருகின்றன. தமிழ்நாட்வடப் போறுத்தைவர ோக்ஸ்கான் பதாழிற்சாவலயில் ஐபோன் தைாரிப்பு 

ேணிகள் ஏற்கனபை நவடபேற்று ைருைது குறிப்பிடத்தக்கது. இந்நிவலயில் இந்திைாவில் ஐபோன் தைாரிப்வே 2 

ஆண்டுகளில் 4 மடங்காக அதிகரிக்க ோக்ஸ்கான் நிறுைனம் இலக்கு நிர்ணயித்துள்ளது. அதன்ேடி, நாட்டிபலபை 

மிகப்பேரிை ஐபோன் தைாரிப்பு பதாழிற்சாவல ஓசூரில் பதாடங்கப்ேடும் என்று அறிவிப்பு பைளிைாகி இருக்கிறது. 

இதற்கான கட்டுமானப் ேணிகவள டாடா குழுமம் பமற்பகாள்ளவிருப்ேது குறிப்பிடத்தக்கது. 
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