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

ஆ. அமொிக்கா  

இ. ரஷ்யா 

ஈ. இந்தியா 

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

அதைத்து அகைரிக்க அதிபர்களும் ேங்களுதைய NSSஐ கவளிக்ககாணர்வேற்கு, ‘தகால்ட்வாட்ைர்–நிக்தகால்ஸ் 

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

பாதுகாப்பு குறித்ே நிர்வாகியின் பார்தவதய ேட்ைைன்றத்திற்குத் கேரிவிப்பதே இந்ே வியூகம் ேைது தநாக்கைாகக் 

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

பாதுகாப்பு ஆய்வு ஆகியவற்தறயும் கவளியிட்ைது. 

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

ஆ. குஜராத்  

இ. அஸ்ஸாெ் 

ஈ. அருணாச்சல பிரததசெ் 

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

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

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

கட்ைப்பட்ைது. பழுதுபார்ப்பு ைற்றும் சீரதைப்புப்பணிகளுக்காக ஏழு ைாேங்களுக்கும் தைைாக மூைப்பட்டு, மீண்டும் 

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

பிரபைைாை சுற்றுைாத்ேைைாகும். 

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

ஆ. ஐஐடி ரூா்க்கி  

இ. IISc மபங்களூரு 

ஈ. NIT தகாழிக்தகாடு 

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

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

இந்திய அரோங்கத்தின் DRDOஇைமிருந்து இேற்காக நிதியுேவி கபறும். பாதுகாப்பு பயன்பாடுகளுக்காை திறன்மிகு 

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

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

கவைத்தேச் கேலுத்தும். 

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

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

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

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

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

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

ரிேர்வ் வங்கி நடுவணரசுக்கு அறிக்தக அனுப்பதவண்டும்? 

அ. இரண்டு 

ஆ. மூன்று  

இ. நான்கு 

ஈ. ஐந்து 

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

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

அறிக்தககயான்தற நடுவணரோங்கத்திைம் ேைர்ப்பிக்க தவண்டும். 2016இல் பணவியல் ககாள்தக கட்ைதைப்தப 

நதைமுதறப்படுத்திய பின்ைர் முேன்முதறயாக, RBI, வங்கி பணவியல் ககாள்தகக் குழுவின் சிறப்புக்கூட்ைத்திற்கு 

அதைப்புவிடுத்துள்ளது. 2022  ைவரி ைொ ம் முேல் கோைர்ச்சியாக மூன்று காைாண்டுகளுக்கு சில்ைதற பணவீக்க 

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

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

ஆ. கா்நாடகா 

இ. ஹிொச்சல பிரததசெ்  

ஈ. ஆந்திர பிரததசெ் 

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

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

3 ைாநிைங்களுள் ஹிைாச்ேை பிரதேே ைாநிைமும் ஒன்று. ைருத்துவ ோேைங்கள் பூங்காவிற்கு தேர்ந்கேடுக்கப்பட்ை 

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

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

ஆ. ஹீதரா தொட்தடாகாா்ப்  

இ. TATA தொட்டாா்ஸ் 

ஈ. TVS தொட்டாா்ஸ் 

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

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

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

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

தைாட்ைார்தேக்கிள்கதள கூட்ைாக உருவாக்குவோக அறிவித்துள்ளது. ஏற்கைதவ ஏேர் எைர்ஜியில் அது பங்கு 

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

ஆ. உக்ரரன்  

இ. ஈரான் 

ஈ. சீனா 

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

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

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

குடிைக்களின் அடிப்பதை உரிதைகதளக் காப்பேற்கும் அதவ தபாராடியுள்ளை. தபார்க்குற்றங்கள், ைனிே உரிதை 

மீறல்கள், அதிகார துஷ்பிரதயாகம் தபான்றவற்தற ஆவணப்படுத்தும் முயற்சியில் அவர்கள் ஈடுபட்டுள்ளைர். 

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

ஆ. Cotton and Sustainability 

இ. Assistance to Cotton–4 Nations 

ஈ. Cotton by Products and its Markets 

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

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

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

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

உேவி வைங்குவேற்காை முன்முதைதவத் கோைங்கியது.  

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

ஆ. வணிகெ் ெற்றுெ் மதாழிற்துரற அரெச்சகெ் 

இ. கனரக மதாழிற்துரற அரெச்சகெ்  

ஈ. நிதியரெச்சகெ் 

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

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

டிஜிட்ைல் உற்பத்தி கேயல்முதறகதள பின்பற்றுவேற்கும், கோழிற்துதறயில் ஆட்தைாதைஷன் ைற்றும் புதுதைகதள 

தைம்படுத்துவேற்கும் நாட்டில் கோழிற்துதறகளுக்கு விழிப்புணர்வு ஏற்படுத்துவதே தநாக்கைாகக் ககாண்ைது இந்ே 

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

 

செய்தித்தாள் நடப்பு நிகழ்வுகள்  

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

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

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

பயன்பாட்டுக்கு அனுைதியளிக்கப்பட்டுள்ளோக ஆர்பிஐ கேரிவித்துள்ளது. அரசு நிதிப்பத்திரங்கதள கைாத்ேைாகக் 

ககாள்முேல் கேய்யும் வங்கிகள் தோேதை அடிப்பதையில் எண்ை ரூபாதய பயன்படுத்ேைாம் என்றும் 

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

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

ரூபாயின் பயன்பாட்டில் பங்தகற்க அனுைதி அளிக்கப்பட்டுள்ளோக ஆர்பிஐ கேரிவித்துள்ளது. 

 

2. கோந்ே விண்கவளி நிதையத்துக்கு ஆய்வகக்கைம் அனுப்பியது சீைா 

சீைா கோந்ேைாக நிறுவிவரும் தியாங்காங் விண்கவளி நிதையத்தில் இதணப்பேற்காை இரண்ைாவது ஆய்வகக் 

கைத்தே அந்ே நாடு கவற்றிகரைாக விண்ணில் கேலுத்தியது. சீைாவிைமுள்ள இராக்ககட்டுகளிதைதய மிகவும் 

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

என்று கபயரிைப்பட்டுள்ளது. அந்ே ஆய்வுக்கைம் ேைது சுற்றுவட்ைப்பாதேயில் கவற்றிகரைாக நிறுவப்பட்ைோகவும், 

பின்ைர் அது தியாங்காங் விண்கவளி நிதையத்துைன் இதணக்கப்படும். 

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

கவற்றிகரைாக இதணக்கப்பட்ைது. தியாங்காங் விண்கவளி நிதையத்தின் தையக்கைைாை தியான்தெவுக்கு 

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

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

ஆ. ெுது தில்லி  

இ. ஹைதராொத் 

ஈ. பென்ஹன 

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

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

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

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

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

2. கிரீன்ஃபீல்ட் எலக்ட்ரானிக்ஸ் மமனுஃம க்ச்சரிங் கிளஸ்ைர் அடமக்ெப் ைவுள்ள இரஞ்சன்ொவ்ன் அடமந்துள்ள 

மாநிலம் எது? 
அ. மகாராஷ்டிரா  

ஆ. குஜராத்  

இ. அஸ்ஸாம் 

ஈ. அருணாெ்ெல ெிரததெம் 

✓ நடுவண் மின்னணுவியல் மற்றும் தெவல் கதாழில்நுட்  அடமச்செமானது மொராஷ்டிர மாநிலத்தில் புமனவுக்கு 

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

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

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

துளிர் நிறுவல்ெள் தங்ெள் அலகுெடள நிறுவியுள்ளன. 

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

ஆ. ொ்தாா் வல்லொய் ெதேல்  

இ. சுொஷ் ெந்திர தொஸ் 

ஈ. B R அம்தெத்கா் 

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

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

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

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

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

கவளியிட்டுள்ளது? 
அ. ெில்லஹை விை்ெஹன 

ஆ. பமாத்த விை்ெஹன  

இ. ெண்ேம் 

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

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

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

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

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

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

அ. ரஷ்யா 

ஆ. அபமாிக்கா 

இ. ெீனா  

ஈ. இஸ்தரல் 

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

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

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

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

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

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

ஆ. Make mental health for all a global priority  

இ. Accessible Mental Health 

ஈ. Sustainable Mental Health 

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

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

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

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

ெருப்க ாருளாகும். 

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

ஆ. தமை்கு வங்காளம்  

இ. இராஜஸ்தான் 

ஈ. ைாியானா 

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

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

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

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

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

ஆ. ரஷ்யா 

இ. அபமாிக்கா  

ஈ. இஸ்தரல் 

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

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

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

அகமரிக்ெ அரசாங்ெ உைரிெளால் ெண்ைறியப் ட்ைது; ெைந்த 2019ஆம் ஆண்டில் விண்மீன்ெளுக்கிடைமயயான 

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

இடை விண்ெல்லான IM2 ஆனது NASAஇன் NEO ஆய்வுெளுக்ொன டமயத்தின் எரிமொள அட்ைவடையில் 

இருந்த தரவுெளின்மூலம் அடையாளம் ொைப் ட்ைது. 

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

க ாருளாகும்? 
அ. ொ்வததெ பெண் குழந்ஹதகள் நாள்  

ஆ. ொ்வததெ ெிறுொன்ஹமயினா் நாள் 

இ. ொ்வததெ அகதிகள் நாள் 

ஈ. ொ்வததெ மூன்ைாம் ொலினத்ததாா் நாள் 

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

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

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

ஆண்டு க ண் குைந்டதெளுக்ொன சர்வமதச நாளுக்ொனக் ெருப்க ாருளாகும். 

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

அடைந்துள்ள தரநிடல என்ன? 
அ. 113 

ஆ. 123  

இ. 133 

ஈ. 143 

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

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

ஆக்ஸ் ாம் இன்ைர்மநஷனலும் கைவலப்கமன்ட் ஃட னான்ஸ் இன்ைர்மநஷனலும் இடைந்து தயாரித்துள்ளன. 

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

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

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

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

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

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

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

ஆண்டு அக்மைா ரில் `1.30 லட்சம் மொடிக்கு மமல் GST வசூலானது. 

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

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

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

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

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

உதய நாளளக் ககாண்டாடின? 
அ. நவம்பர்.01  

ஆ. நவம்பர்.03 

இ. நவம்பர்.05 

ஈ. நவம்பர்.07 

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

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

அன்று தங்கள் உதய நாளளக் ககாண்டாடுகின்றன. மத்திய பிரகதசத்திலிருந்து பிரித்துருவாக்கப்பட்ட சத்தீஸ்கரில் 

அதன் 22ஆவது மாநில நாள் கதசிய பழங்குடியின நடன விழாவுடன் ககாண்டாப்பட்டது. 

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

ஆ. குஜரரத்  

இ. அஸ்ஸரம் 

ஈ. அருணரச்சல பிரததசம் 

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

கமாதி உளரயாற்றினார். அதிகம் கபசப்படாத பழங்குடியின மாவீரர்கள் மற்றும் சுதந்திரப் கபாராட்ட தியாகிகளின் 

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

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

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

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

எந்த ஆண்டு இயற்றப்பட்டது? 
அ. 1947 

ஆ. 1955  

இ. 1962 

ஈ. 1972 

✓ ஆப்கானிஸ்தான், வங்ககதசம் மற்றும் பாகிஸ்தானிலிருந்து வந்து தற்கபாது குஜராத்தின் இரண்டு மாவட்டங்களில் 

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

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

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

வழங்கப்படவில்ளல. 

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

ஆ. ஆஸ்திதரலியர  

இ. அமமரிக்கர 

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

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

கபாருளாதார ஒத்துளழப்பு மற்றும் வணிக ஒப்பந்தம்) அங்கீகார நிளலகுறித்து விவாதிப்பதற்காக இந்தக் கூட்டம் 

நளடகபற்றது. இந்த ஒப்பந்தத்ளத முன்கூட்டிகய கசயல்படுத்துவது குறித்தும் அப்கபாது விவாதிக்கப்பட்டது. 

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

பயிற்சியாகும்? 

அ. இந்தியர 

ஆ. பிரரன்ஸ் 

இ. மதன் மகரரியர  

ஈ. பரகிஸ்தரன் 

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

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

பங்ககற்றன. கபார் தயார்நிளல மற்றும் இயங்குதன்ளமளய கமம்படுத்தும் வளகயில் இந்தப் பயிற்சி 

வடிவளமக்கப்பட்டிருந்தது. இந்தப் பயிற்சிக்கு வடககாரியாவின் கவளியுறவு அளமச்சகம் எதிர்ப்பு கதரிவித்தது. 

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

ஆ. ஸ்னூக்கர்  

இ. பூப்பந்து 

ஈ. மென்னிஸ் 

✓ இந்தியாவின் S ஸ்ரீகிருஷ்ணா நடந்து முடிந்ே இறுதிப்கபாட்டியில் பக்ளரனின் ஹபீப் சபாளவ கதாற்கடித்ததன் 

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

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

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

ஆ. மதன்னரப்பிரிக்கர  

இ. பிதரசில் 

ஈ. ஜப்பரன் 

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

கடற்பளடகளுக்கு இளடகய ஒரு கூட்டு பன்னாட்டு கடல்சார் பயிற்சியாக நடத்தப்படவுளது. இந்திய கடற்பளடயின் 

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

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

ளசமன்ஸ் கடௌனில் கடந்த 2018ஆம் ஆண்டில் நடத்தப்பட்டது. 

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

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

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

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

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

IT & OT infrastructure” என்பது இந்தப் பயிற்சியின் கருப்கபாருளாகும். 

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

ஆ. Build Back Better  

இ. Standards and Sustainability 

ஈ. Businesses and Standards 

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

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

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

உலக தரநிளலகள் நாளுக்கானக் கருப்கபாருளாகும். கடந்த 1956ஆம் ஆண்டில் இலண்டனில் நடந்கதறிய 

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

களடப்பிடிக்கப்படுகிறது. 

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

நிறுவனம் எது? 
அ. ஐஐடி மமெ்ரரஸ் 

ஆ. IISc மபங்களூரு  

இ. ஐஐடி தகரரக்பூர் 

ஈ. ஐஐடி பரம்தப 

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

தரவரிளசப் பட்டியலில் இங்கிலாந்தின் ஆக்ஸ்கபார்டு பல்களலக்கழகம் கதாடர்ந்து 7ஆம் முளறயாக முதலிடத்ளதப் 

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

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

கல்வி நிறுவனங்களில் முதலிடத்ளதத் தக்களவத்து, 251–300 இடங்களுக்குள் இடம்கபற்றுள்ளது. 

 

செய்தித்தாள் நடப்பு நிகழ்வுகள்  

1. மாமன்னர் இராஜராஜ கசாழனின் பிறந்தநாள் அரசு விழா: தமிழ்நாடு அரசு 

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

அறிவித்துள்ளது. 

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

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

இலக்குகளள இளடமறித்து தாக்கும் ஏடி-1 ஏவுகளண முதல்முளறயாக வானில் கசலுத்தப்பட்டு கவற்றிகரமாக 

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

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

வளகயில் வடிவளமக்கப்பட்டுள்ளது. இது கதாளலதூரத்தில் உள்ள எறிகளணகள் மற்றும் விமானங்களள இளட 

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

முளறகளளக் ககாண்டுள்ளது. இது இலக்ளக கநாக்கி துல்லியமாக பயணிக்க உதவும். 

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

முதல்முளறயாக வானில் கசலுத்தி கவற்றிகரமாகப் பரிகசாதிக்கப்பட்டது. இந்தச் கசாதளனயில் ஏவுகளணயின் 

அளனத்து துளண அளமப்புகளும் எதிர்பார்த்தப்படி சிறப்பாக கசயல்பட்டன என்று கதரிவிக்கப்பட்டது. 

 

3. CRPF கபண் அதிகாரிகள் முதல்முளறயாக IGஆக நியமனம் 

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

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

முளறயாக கபண் ஐஜி நியமிக்கப்பட்டுள்ளார். 

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

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

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

ஆகிகயார் நியமிக்கப்பட்டுள்ளதாக, அப்பளடயின் தளலளம அலுவலகம் கவளியிட்ட ஆளணயில் கதரிவிக்கப்பட்டு 

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

சர்வததச நாள் அனுசரிக்கப்படுகிற தததி எது? 
அ. நவம்பர்.01 

ஆ. நவம்பர்.03 

இ. நவம்பர்.02  

ஈ. நவம்பர்.07 

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

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

ைாலியில் இரண்டு பத்திரினகயாளர்கள் படுககானல கசய்யப்பட்டனத நினனவுகூரும் வனகயில் இந்தத் தததி 

ததர்ந்கதடுக்கப்பட்டது. ஊடகவியலாளர்களுக்கு எதிரான குற்றங்களுக்குத் தண்டனன விதிக்கப்படாைல் குற்றம் 

புரிந்ததார் தப்பிப்பது குறித்து இந்த நாள் கவனத்னத ஈர்க்கிறது. 

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

நினல–2 தரத்னத எட்டியுள்ளன? 
அ. ஒன்றுமில்லல 

ஆ. இரண்டு 

இ. நரன்கு 

ஈ. ஏழு  

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

குறியீட்னட கல்வியனைச்சகம் கவளியிட்டுள்ளது. ைாநிலங்கள் ைற்றும் யூனியன் பிரததசங்களில் உள்ள பள்ளிக் 

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

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

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

ைாநிலங்கள் ைற்றும் யூனியன் பிரததசங்கனள பத்துத் தரநினலகளாக வனகப்படுத்தியுள்ளது; அதில், அதிகபட்சைாக 

அனடயக்கூடிய தரம் நினல–1 ஆகும். 

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

ஆ. வவதிகள் மற்றும் உரங்கள் அலமச்சகம்  

இ. ஊரக வளர்ச்சி அலமச்சகம் 

ஈ. நகர்ப்புற மற்றும் வீட்டு விவகரர அலமச்சகம் 

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

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

ைானிய வினலயில் வழங்கதவண்டும் என்ற உரத்துனறயின் பரிந்துனரக்கு பிரதைர் தனலனையிலான 

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

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

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

ஆ. நடுவண் விழிப்புணர்வு ஆலணயம்  

இ. முதலீட்டரளர் கல்வி மற்றும் பரதுகரப்பு நிதி ஆலணயம் 

ஈ. சசக்யூரிட்டீஸ் எக்ஸ்வசஞ்ச் வபரர்டு ஆஃப் இந்தியர 

✓ நடுவண் விழிப்புணர்வு ஆனணயைானது ஒவ்தவார் ஆண்டும் ஊழல் விழிப்புணர்வு வாரத்னதக் கனடப்பிடித்து 

வாழ்வின் அனனத்துத் துனறகளிலும் ஒருனைப்பாடு என்ற கசய்தினயப் பரப்புகிறது. நடுவண் விழிப்புணர்வு 

ஆனணயத்தின் புதிய புகார் தைலாண்னை அனைப்புக்கான வனலத்தளத்னத பிரதைர் நதரந்திர தைாதி சமீபத்தில் 

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

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

வாணி’ என்ற சிறப்பு கவளியீனடயும் அவர் அப்தபாது கவளியிட்டார். 

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

அ. ISRO 

ஆ. DRDO  

இ. BEL 

ஈ. HAL 

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

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

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

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

இது கதானலதூரத்தில் உள்ள எறிகனணகள் ைற்றும் விைானங்கனள இனடைறித்துத் தாக்கும். 

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

ஆ. நீர்ப்பரசனம்  

இ. திறன் வமம்பரடு 

ஈ. வவலலவரய்ப்பு 

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

நீர்ப்பாசனத் திறனுக்கும் பயன்படுத்தப்பட தவண்டிய நீர்ப்பாசனத் திறனுக்கும் இனடயிலான இனடகவளினயக் 

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

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

கட்டனளப் பகுதி தைம்பாட்டு நடவடிக்னககளின் கீழ் ககாண்டுவரப்பட்டுள்ளது. 

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

ஆ. அமித் ஷர  

இ. நிதின் கட்கரி 

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

அறிக்னக அண்னையில் குடியரசுத்தனலவர் திகரௌபதி முர்முவிடம் சைர்ப்பிக்கப்பட்டது. கபாது அலுவலகங்கள், IIT 

ைற்றும் IIM தபான்ற உயர்கல்வி நிறுவனங்கள் ைற்றும் உள்ளூர் நீதிைன்றங்களில் ஹிந்தி உள்ளிட்ட இந்தியாவின் 

அட்டவனணப்படுத்தப்பட்ட கைாழிகளுக்கு முன்னுரினை அளிக்குைாறு அந்த அறிக்னக பரிந்துனரத்துள்ளது. ஹிந்தி 

தபசாத ைாநிலங்களில் ஹிந்தினயத் திணிக்கும் நடுவணரசின் ஒரு முயற்சியாக கதன் ைாநிலங்கள் இதனனக் 

குற்றஞ்சாட்டி வருகின்றன. 

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

ஆ. வபரிடர் அபரயக் குலறப்பு  

இ. மின்னணுக் கழிவுகலளக் லகயரளுதல் 

ஈ. பயங்கரவரத எதிர்ப்பு 

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

தபரிடர்களின்தபாது உயிர்கள், வாழ்வாதாரங்கள் ைற்றும் உட்கட்டனைப்பு இழப்புகனளத் தடுப்பதில் ஏற்படும் 

முன்தனற்றம் குறித்து விழிப்புணர்னவ ஏற்படுத்தவும், அங்கீகரிப்பதற்காகவுைாக இந்த நாள் அனுசரிக்கப்படுகிறது. 

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

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

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

பாதுகாப்பதற்கான உறுதியான நடவடிக்னககனள உள்ளடக்கியது. 

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

ஆ. அமிதவ குமரர் 

இ. அலப K 

ஈ. சஞ்சய பரரு 

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

அம்தபத்கரின் வாழ்க்னகப்பயணம், ஒடுக்கப்பட்தடானர இழிவுபடுத்திய சமூகத்தில் அவர் கடக்கதவண்டியிருந்த 

தனடகள், தீண்டானைனய சட்டவிதராதைாக்குவதற்கான அவரது தபாராட்டம் ஆகியவற்றின் நுண்ணறிவுகனள 

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

ைாற்றினார்; ஒரு பண்னடய நாகரிகத்னத நவீன சகாப்தைாக தனது அறிவுத்திறன் ைற்றும் எழுத்தாற்றலால் 

ைாற்றினார்” என்று எழுதுகிறார் சசி தரூர். 

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

சார்ந்த வினளயாட்டு எது? 
அ. துப்பரக்கி சுடுதல் 

ஆ. மல்யுத்தம் 

இ. நீச்சல்  

ஈ. சடன்னிஸ் 

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

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

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

1. கசஸ்: பிரக்ஞானந்தா, நந்திதா சாம்பியன் 

ஆசிய கசஸ் சாம்பியன்ஷிப்பில் இந்திர்களும், தமிழ்நாட்னடச் தசர்ந்தவர்களுைான பிரக்ஞானந்தா ஓபன் பிரிவிலும், 

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

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

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

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

ைதைவர் யார்? 
அ. K இராதாகிருஷ்ணன்  

ஆ. கஸ்தூாி இரங்கன் 

இ. அமிதாப் காந்த் 

ஈ. V K பால் 

✓ உயர்கல்வி நிறுவனங்களின் மதிப்பீடு மற்றும் அங்கீகாரத்தை வலுப்படுத்துவைற்காக ஓர் உயர்மட்ட குழுதவ 

நடுவணரசு அதமத்துள்ளது. ஐஐடி கான்பூரின் நிர்வாகக் குழுவின் ைதைவர் K இராைாகிருஷ்ணன் ைதைதமயில் 

இந்ைக் குழு அதமக்கப்பட்டுள்ளது. ஐஐடி கவுன்சில் நிதைக்குழுவின் ைதைவராகவும் அவர் உள்ளார். 

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

ஆ. Permacrisis  

இ. Pandemic 

ஈ. Non–Fungible Token 

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

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

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

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

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

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

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

ஆ. சீனா  

இ. இரஷ்யா 

ஈ. இஸ்ரரல் 

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

வரம்தப தமலும் விரிவுபடுத்துவைற்கான திட்டங்கதள சவளியிட்டுள்ளது. அசமரிக்காவின் குதளாபல் சபாசிஷனிங் 

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

ஆண்டில் ைாய்ைாந்தில் அைன் வதையதமப்பிற்காக சைாடர்ந்து ச யல்படும் மூன்று குறிப்பு நிதையங்களுள் 

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

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

ஆ. சீனா 

இ. சுவிச்சா்லாந்த  

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

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

சகாண்டாடும் வதகயில், சுவிஸ் தபாக்குவரத்து நிறுவனமான தரடியன் இரயில்தவ, மிகநீளமான பயணிகள் 

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

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

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

அ. மினிட்ரமன் ஹெவி 

ஆ. ஃபால்கன் ஹெவி  

இ. லாங் மாா்ச் 5 B 

ஈ. PSLV 52 

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

ச யற்தகக்தகாள்கதள அைற்குரிய சுற்றுப்பாதையில் நிதை நிறுத்தியது. பூமியிலிருந்து இதுவதர ஏவப்பட்ட மிக 

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

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

ஒருமுதற அந்ை நிறுவனம் ஒரு ஏவுகைத்தை ஏவுகிறது. 

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

 ார்ந்ை கப்பைாகும்? 
அ. சிசுமாா் 

ஆ. அாிெந்த்  

இ. சிந்தரகாஷ் 

ஈ. கல்வாாி 

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

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

வகுப்பு நீர்மூழ்கிக்கப்பல்கள் அணு க்தியால் இயங்குவதைாடு எறிகதணகதள ஏவுவைற்கான அதிநவீன சைாழில் 

நுட்பக்கப்பல் திட்டத்தின்கீழ் கட்டப்பட்ட கப்பல்களாகும். இந்தியாவினால் வடிவதமக்கப்பட்டு கட்டப்பட்ட முைல் 

அணு க்தி நீர்மூழ்கிக் கப்பல்கள் இதவ. 

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

ஆ. ஹபய்ஜிங் 

இ. தாஷ்கண்ட்  

ஈ. அஸ்தானா 

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

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

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

புது தில்லியில் நதடசபற்றது.  வால்கள் மற்றும் அச்சுறுத்ைல்கதள எதிர்சகாள்ள உறுப்புநாடுகளால் அப்தபாது 

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

ஆ. ஈராக்  

இ. எகிப்த 

ஈ. ஏமன் 

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

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

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

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

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

ஆ. குழந்ததத் ஹதாழிலாளா் ஒழிப்பு 

இ. வறுதமஹயாழிப்பு  

ஈ. ஆட்கடத்தல் ஒழிப்பு 

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

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

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

இந்ை ஆண்டு (2022) வரும் இந்ை நாளுக்கானக் கருப்சபாருளாகும். 

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

ஆ. சிக்கிம்  

இ. ரமகாலயா 

ஈ. மணிப்பூா் 

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

சபாருளாைார மற்றும் அரசியல் நீதிக்கருப்சபாருள்களில் ெரியானா மாநிைம் முன்னணியில் உள்ளது. இது 0.6948 

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

மற்றும் கர்நாடகாதபான்ற பை மாநிைங்கள் அதைத் சைாடர்ந்ை இடங்களில் உள்ளன. 

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

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

இந்ைக் குறியீட்தட சவளியிட்டுள்ளது. 

செய்தித்தாள் நடப்பு நிகழ்வுகள்  

1. இரா ாராம் தமாகன் இராயின் வாழ்க்தகதய அடிப்பதடயாகக்சகாண்ட நாட்டிய நாடகம் 

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

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

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

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

கைாச் ார அதமச் கம் ஓராண்டு சகாண்டாட்டத்தைத் சைாடங்கியது. 

 

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

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

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

சிறந்ை திதரப்படங்கள், சவளியிடப்படும். உைக திதரயரங்குகளுக்கு ஒரு சபாதுவான ைளத்தை வழங்குவைன் 

மூைம், திதரப்படக்கதையின் சிறப்தப முன்தவக்க அவர்களுக்கு உைவுவைன்மூைம் இவ்விழா 

இந்தநாக்கங்கதளத் சைாடர்கிறது; பல்தவறு நாடுகளின் திதரப்பட கைாச் ாரங்கதள அவர்களின்  மூக மற்றும் 

கைாச் ார சநறிமுதறகளின் பின்னணியில் புரிந்துசகாள்வைற்கும் பாராட்டுவைற்கும் பங்களிக்கிறது; அைன்மூைம் 

உைக மக்களிதடதய நட்புறதவயும் ஒத்துதழப்தபயும் தமம்படுத்துகிறது. 

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

தகாவாதவ 2014இல் அறிவிக்கப்பட்டது. 

 

3. இந்தியாவின் முைல் வாக்காளர் ஷியாம்  ரண் சநகி மதறவு 

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

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

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

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

 னவரி-பிப்ரவரி மாைங்களில் வாக்குப்பதிவு நடந்ைது. 

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

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

சபருதமதய அவர் சபற்றார். இதுவதர அவர் 34 முதற வாக்களித்துள்ளார். 

 

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

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

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

மாநாட்டில் 198 நாடுகள் பங்தகற்கவுள்ளன. இதில் பருவநிதை மாற்றத்தை எவ்வாறு அதனவரும் இதணந்து 

எதிர்சகாள்வது என்பது குறித்து விவாதிக்கப்படவுள்ளது. 

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

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

ஆண்டுக்குள் வருடந்தைாறும் 100 பில்லியன் டாைர்கதள கூட்டாக திரட்ட வளர்ந்ை நாடுகள் உறுதிதயற்றன. 

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

நாடுகளுடன் இதணந்து வளர்ந்ை நாடுகளுக்கு இந்தியா அழுத்ைம் ைரும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. 
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1. 2022 – தழுவல் இடைவவளி அறிக்டைடை வவளியிட்ை நிறுவனம் எது? 
அ. WEF 

ஆ. UNEP  

இ. UNFCCC 

ஈ. NITI ஆய ோக் 

✓ ஐக்கிை நாடுைளின் சுற்றுச்சூழல் திட்ைமானது (UNEP) ‘Adaptation Gap Report 2022: Too Little, Too Slow – Climate 

Adaptation Failure Puts World at Risk’ என்ற தடைப்பில் ஓர் அறிக்டைடை வவளியிட்ைது. பருவநிடை மாற்றத்தின் 

தாக்ைங்ைளுக்கைற்ப உைைம் தனது முடனவுைடை விடைவுப்படுத்தகவண்டும் என்று அறிக்டை ைண்ைறிந்துள்ைது. 

திட்ைமிைல், நிதிைளித்தல் மற்றும் தழுவல் வெைல்ைடைச் வெைல்படுத்துதல் ஆகிைவற்றிலுள்ை முன்கனற்றத்டதயும் 

இந்த அறிக்டை பட்டிைலிடுகிறது. 

2. ‘ஸ்வச் ெர்கவக்ஷன் கிைாமப்புறம் – 2023 ைருவித்வதாகுப்டப’ அறிமுைப்படுத்திை நடுவண் அடமச்ெைம் எது? 
அ. ஜல்சக்தி அமைச்சகை்  

ஆ. ஊரக வளோ்ச்சி அமைச்சகை்  

இ. வீட்டுவசதி ைற்றுை் நகோ்ப்புற விவகோரங்கள் அமைச்சகை் 

ஈ. யவளோண்மை ைற்றுை் விவசோ ிகள் நல அமைச்சகை் 

✓ நடுவண் ஜல்ெக்தி அடமச்ெைத்தின் குடிநீர் மற்றும் சுைாதாைத்துடற 7ஆவது இந்திை நீர் வாைத்தின் இைண்ைாவது 

நாளில், ‘கிைாமப்புற WASH கூட்ைாண்டம – முன்கனாக்கிச் வெல்லும்வழி’ குறித்த வதாழினுட்ப அமர்டவ நைத்திைது. 

‘WASH’ என்பது நீர், தூய்டம மற்றும் நைவாழ்வு (WASH) என்படதக் குறிக்கிறது. நடுவண் ஜல்ெக்தி அடமச்ெர் 

ஸ்வச் ெர்கவக்ஷன் கிைாமீன் (SSG) 2023–க்ைான ைருவித்வதாகுப்டபயும், ‘Twinpit to Retrofit’ அபிைான் என்ற 

இடைைதைத்டதயும் வதாைங்கி டவத்தார். 

3. 2022 – ‘உைைப் பைைச் ெந்டதயை’ நைத்தும் நைைம் எது? 
அ. லண்டன்  

ஆ. போோிஸ் 

இ. நியூ ோோ்க் 

ஈ. லலோசன்யன 

✓ ைண்ைனில் நவம்பர் 07 முதல் 09 வடை நடைவபறும் உைைப் பைைச்ெந்டத வபாருட்ைாட்சி 2022இல் நடுவண் 

சுற்றுைா அடமச்ெைம் பங்கைற்கிறது. இது மிைப்வபரிை ெர்வகதெ பைைக் ைண்ைாட்சிைளில் ஒன்றாகும். இந்த ஆண்டு 

ைண்ைாட்சியின் ைருப்வபாருள், “பைைத்தின் எதிர்ைாைம் இப்கபாது வதாைங்குகிறது” என்பதாகும். ைைந்த 2019ஆம் 

ஆண்டில், இந்திைாவின் வமாத்த உள்நாட்டு உற்பத்தியில் பைைம் மற்றும் சுற்றுைாவின் பங்ைளிப்பு வமாத்தப் 

வபாருைாதாைத்தில் 5.19 ெதவீதமாகும். ைைந்த 2019ஆம் ஆண்டில், இந்திை சுற்றுைாத்துடற 79.86 மில்லிைன் 

கவடைவாய்ப்புைடைப் (கநைடி மற்றும் மடறமுை கவடைவாய்ப்பு) வபற்றுள்ைது. 

4. ‘உைை ஆழிப்கபைடை விழிப்புைர்வு நாடைக்’ ைடைப்பிடிக்ை முதலில் பரிந்துடைத்த நாடு எது? 
அ. ஜப்போன்  

ஆ. சீனோ 

இ. சுவிச்சோ்லோந்து 

ஈ. சுவீடன் 
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✓ இைற்டைப் கபரிைர் குறித்த விழிப்புைர்டவ ஏற்படுத்துவதற்ைாை ஒவ்கவார் ஆண்டும் நவம்பர்.5ஆம் கததி அன்று 

உைை ஆழிப்கபைடை (சுனாமி) விழிப்புைர்வு நாள் ைடைப்பிடிக்ைப்படுகிறது. உைை ஆழிப்கபைடை விழிப்புைர்வு 

நாைானது முதலில் ஜப்பானால் பரிந்துடைக்ைப்பட்ைது. ைைந்த 2015 டிெம்பரில், ஐநா வபாதுச்ெடப நவம்பர்.5ஆம் 

கததிடை உைை ஆழிப்கபைடை விழிப்புைர்வு நாைாை அறிவித்தது. 

✓ ைைந்த 2004ஆம் ஆண்டில் இந்திைப் வபருங்ைைலில் ஏற்பட்ை ஆழிப்கபைடைக்கு மூன்று வாைங்ைளுக்குப் பிறகு, 

உைைநாடுைள் ஜப்பானின் கைாபியில் ஒன்றுகூடி, 10 ஆண்டுைாை ஹிகைாகைா வெைல்திட்ைத்டத ஏற்றுக்வைாண்ைன. 

ைைந்த 100 ஆண்டுைளில், சுமார் 58 ஆழிப்கபைடைைள் 260,000 உயிர்ைடைப் கபாக்கியுள்ைன. 

5. ெமீபத்தில் குகைாஷிைாவின் ஒசிவஜக்கில் நடைவபற்ற ெர்வகதெ துப்பாக்கி சுடுதல் விடைைாட்டு கூட்ைடமப்பின் 

(ISSF) உைை ொம்பிைன்ஷிப் ஷாட்ைன் கபாட்டியில் இந்திைா அடைந்துள்ை தைநிடை என்ன? 

அ. முதலோவது 

ஆ. நோன்கோவது 

இ. மூன்றோவது 

ஈ. ஐந்தோவது  

✓ ெமீபத்தில், குகைாஷிைாவின் ஒசிவஜக்கில் நைந்த ெர்வகதெ துப்பாக்கி சுடுதல் விடைைாட்டு கூட்ைடமப்பின் (ISSF) 

உைை ொம்பிைன்ஷிப் ஷாட்ைன் கபாட்டியில் இந்திைா ஒரு தங்ைப்பதக்ைம், ஒரு வவள்ளிப்பதக்ைம் மற்றும் இைண்டு 

வவண்ைைப்பதக்ைங்ைளுைன் ஐந்தாவது இைத்டதப் பிடித்து கபாட்டிடை நிடறவு வெய்தது. 

6. வைகிழக்குப் பிைாந்திைத்தின் விடைவான மற்றும் ஆற்றல்வாய்ந்த மீத்திறன் ைணினிைான பைம்–இஷானுக்கு 

மாற்றாை அண்டமயில் அறிமுைப்படுத்தப்பட்டுள்ை மீத்திறன் ைணினி எது? 
அ. பரை யைகோ 

ஆ. பரை கோைரூபோ  

இ. பரை யதகோ 

ஈ. பரை்லபோருள் 

✓ அண்டமயில், இந்திைக்குடிைைசுத்தடைவர் திவைௌபதி முர்மு இந்திைாவின் அண்டமை மீத்திறன் ைணினிைான 

பைம–ைாமரூபாடவ அறிமுைப்படுத்தினார். இது அஸ்ஸாம் மாநிைத்திலுள்ை வைைாற்று ரீதிைாை புைழ்வபற்ற அைொன 

ைாமரூபாவின் வபைடைத்தாங்கிை உைர் வெைல்திறன்வைாண்ை மீத்திறன் ைணினிைாகும். இந்த மீத்திறன் ைணினி 

வைகிழக்குப் பிைாந்திைத்தின் விடைவான மற்றும் ஆற்றல்வாய்ந்த மீத்திறன் ைணினிைாை உள்ை பைம்–இஷானுக்கு 

மாற்றாை உள்ைது. ைைந்த 2016ஆம் ஆண்டு வைௌஹாத்தி ஐஐடியில் பைம்–இஷான் அறிமுைப்படுத்தப்பட்ைது. 

✓ கதசிை மீத்திறன் ைணினி திட்ைத்தின்கீழ் IIT வைௌைாத்தியில் பைம்–ைாமரூபா நிறுவப்பட்ைது; இது மின்னணுவிைல் 

மற்றும் தைவல் வதாழில்நுட்ப அடமச்ெைம் மற்றும் அறிவிைல் மற்றும் வதாழில்நுட்பத் துடறயின் கூட்டு முைற்சிைாகும். 

நாடு முழுவதும் இதுகபான்ற 15 மீத்திறன் ைணினிைள் பைன்பாட்டில் உள்ைன. 

7. விைட்நாமில் நடைவபற்ற ஆறாவது கிழக்ைாசிை உச்சிமாநாட்டின் ைல்விைடமச்ெர்ைள் கூட்ைத்தில் வழங்ைப்பட்ை 

முக்கிை முடனவுைள் ைாடவ? 
அ. ஆரோ ்ச்சி ைற்றுை் யைை்போட்டுக் லகோள்மக, 2022 

ஆ. அறிவு ைற்றுை் யவமலவோ ்ப்புச் சட்டக்லகோள்மக, 2022 

இ. யதசி  கல்விக் லகோள்மக, 2020  

ஈ. யையல உள்ள அமனத்துை் 
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✓ விைட்நாமின் ஹகனாய் நைைத்தில் நைந்த 6ஆவது கிழக்ைாசிை உச்சிமாநாட்டின் ைல்விைடமச்ெர்ைள் கூட்ைத்தில் 

இந்திைா பங்கைற்றது. ைல்விைடமச்ெைத்தின் இடைச்வெைைாைர் (ெர்வகதெ ஒத்துடழப்பு) நீதா பிைொத் இந்தக் 

கூட்ைத்தில் உடைைாற்றினார். கதசிை ைல்விக் வைாள்டை, 2020இன் முக்கிை முடனவுைள் மற்றும் ைல்வி மற்றும் 

ஆைாய்ச்சித்துடறயில் இந்திைா மற்றும் கிழக்ைாசிை உச்சிமாநாடு நாடுைளின் முைற்சிைள் பற்றியும் அவர் வதரிவித்தார். 

8. ெைக்குப் கபாக்குவைவு குறியீடு – 2022இல், ‘ொதடனைாைர்ைள்’ பிரிவில் டவக்ைப்பட்டுள்ை மாநிைங்ைள் எடவ? 
அ. யகரளோ 

ஆ. குஜரோத்  

இ. கோ்நோடகோ 

ஈ. ஹோி ோனோ 

✓ நடுவண் வணிைம் மற்றும் வதாழிற்துடற அடமச்ெைமானது நான்ைாவது LEADS (மாநிைங்ைளிடைகை ெைக்குப் 

கபாக்குவைடவ எளிதாக்குதல்)–2022 அறிக்டைடை வவளியிட்டுள்ைது. ஆந்திை பிைகதெம், அஸ்ஸாம் மற்றும் 

குஜைாத் ஆகிைடவ ெைக்குப் கபாக்குவைவு குறியீடு – 2022இல், ‘ொதடனைாைர்ைள்’ பிரிவில் டவக்ைப்பட்டுள்ைன. 

9. 3ஆவது உைை குச்சிப்புடி நாட்டிகைாத்ெவமானது கீழ்க்ைாணும் ைாரின் பிறந்தநாடைக் வைாண்ைாடும் வடையில் 

நைத்தப்படுகிறது? 
அ. பிோ்ஜு ைகரோஜ் 

ஆ. மைதிலி சந்யதல்கோ் 

இ. கஜயனந்திர ைகோபதி 

ஈ. யவை்படி சின்ன சத்தி ை்  

✓ மூன்றாவது உைை குச்சிப்புடி நாட்டிகைாத்ெவமானது விஜைவாைாவில் அக்கைாபர்.14 அன்று வதாைங்கிைது. புைழ்வபற்ற 

குச்சிப்புடி நைனக்ைடைஞர் கவம்படி சின்ன ெத்ைத்தின் 93ஆவது பிறந்தநாடை நிடனவுகூரும் வடையில் மூன்று 

நாள் நைக்கும் விதமாை இந்த நைன விழா ஏற்பாடு வெய்ைப்பட்டுள்ைது. 

10. ஆந்திை பிைகதெத்தில் Dr கொபா நாயுடு வாழ்நாள் ொதடனைாைர் விருடதப் வபற்றவர் ைார்? 
அ. யைனகோ போணிக்ரஹி 

ஆ. லவங்கயடஷ் கிோி 

இ. ைஹதுூோ் லரட்டி 

ஈ. பத்ைஜோ லரட்டி  

✓ 3ஆவது உைை குச்சிப்புடி நாட்டிைத் திருவிழாவின்கபாது, ைாக்ைர் கவம்படி சின்ன ெத்திைம் வாழ்நாள் ொதடனைாைர் 

விருது பாை வைாண்ைைா இைாவுக்கும், குமரி ைங்ைா அன்னபூமா கதவிக்கு வாழ்நாள் ொதடனைாைர் விருது வனஜா 

உதய்க்கும் வழங்ைப்படும். பத்மஜா வைட்டிக்கு ைாக்ைர் கொபா நாயுடு வாழ்நாள் ொதடனைாைர் விருதும், கவம்படி 

வவங்ைட் கெவா புைஸ்ைார் ஸ்ரீைாந்த் இைகுபத்ருனிக்கும் வழங்ைப்படும். 

செய்தித்தாள் நடப்பு நிகழ்வுகள்  

1. 2021ஆம் ஆண்டுக்ைான கதசிை புகைாைன்ஸ் டநட்டிங் கைல் (டைவிைக்கைந்திை ைாரிடை) விருதுைடை இந்திைக் 

குடிைைசுத்தடைவர் வழங்கினார் 
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வெவிலிைர்ைள் மற்றும் வெவிலிப்பணிைளில் ஈடுபடுகவார் ெமூைத்திற்கு ஆற்றிை சிறந்த கெடவைளுக்கு அங்கீைாைம் 

அளிக்கும் வடையில் நடுவண் சுைாதாைம் மற்றும் குடும்பநைத்துடற அடமச்ெைம் ைைந்த 1973ஆம் ஆண்டு கதசிை 

புகைாைன்ஸ் டநட்டிங் கைல் விருதுைடை ஏற்படுத்திைது. 

 

2. அதிைரிக்கும் ைாெ கநாய் பைவல்… பாதிப்பு விகிதம் 13% உைர்வு 

தமிழ்நாட்டில் நிைழாண்டு 77,000 கபர் ைாெகநாைால் புதிதாை பாதிக்ைப்பட்டுள்ைனர். இது ைைந்த ஆண்டைக் 

ைாட்டிலும் 13 ெதவீதம் அதிைம் என்பது குறிப்பிைத்தக்ைது. ைாெகநாடை முழுடமைாை ஒழிக்கும் கநாக்கில் மத்திை, 

மாநிை அைசுைள் பல்கவறு முைற்சிைடை முன்வனடுத்து வருகின்றன. அதுமட்டுமன்றி, 2025-க்குள் அந்கநாடை 

முற்றிலும் ஒழிக்ை கவண்டும் என்ற இைக்குைன் பல்கவறு திட்ைங்ைள் வெைல்படுத்தப்படுகின்றன. அதன் பைனாை 

ைாெகநாய் பாதிப்பு வதாைர்பான விழிப்புைர்வு கமம்பட்டு வருகிறது. 

தமிழ்நாட்டைப் வபாருத்தவடை ைாெகநாடைக் குைப்படுத்தும் விகிதம் ைணிெமாை உைர்ந்து வருவதாைத் தைவல்ைள் 

வதரிவிக்கின்றன. அந்த கநாயின் தாக்ைத்தால் பாதிக்ைப்படும் கநாைாளிைளில் 84% கபடை முதல் சிகிச்டெயிகைகை 

குைப்படுத்துவதாைவும், வதாைர் சிகிச்டெைள்மூைம் மீதமுள்ைவர்ைடையும் பூைை குைமாக்குவதாைவும் சுைாதாைத் 

துடற வதரிவித்துள்ைது. இந்நிடையில், நிைழாண்டில் தனிைார், அைசு மருத்துவமடனைளில் ைாெகநாய் பாதிப்புைன் 

அனுமதிக்ைப்பட்டிருந்கதாரின் தைவுைடை ஆய்வுவெய்தகபாது நாடு முழுவதும் 10.28 இைட்ெம் கபருக்கு அந்கநாய் 

தாக்ைம் இருந்தது வதரிைவந்தது. ைைந்த சிை ஆண்டுைைாைகவ உத்தை பிைகதெம், மைாைாஷ்டிைம், ைாஜஸ்தான், குஜைாத் 

உள்ளிட்ை வைமாநிைங்ைளில்தான் ைாெகநாய் பாதிப்பு அதிைமாை இருந்து வருகிறது. அதன் நீட்சிைாைகவ 

நிைழாண்டின் புள்ளி விவைங்ைளும் அடமந்துள்ைன. குறிப்பாை உத்தை பிைகதெத்தில் மட்டும் 4.27 ைட்ெத்துக்கும் 

கமற்பட்கைாாோா் ைாெகநாைால் பாதிக்ைப்பட்டுள்ைனர். 

தமிழ்நாட்டில் 77,019 கபருக்கு அந்கநாயின் பாதிப்பு இருந்தது. ைைந்த ஆண்டு இகத ைாைைட்ைத்தில் அந்த 

எண்ணிக்டை 13% குடறவாை இருந்தது. அதாவது, அந்தக் ைாைைட்ைத்தில் தமிழைத்தில் 69,171 கபர் ைாெகநாைால் 

பாதிக்ைப்பட்டிருந்தனர். ைாெகநாய்க்கும், ைகைானா வதாற்றுக்கும் ஒகை மாதிரிைான அறிகுறிைள் இருப்பதால், பைர் 

முன்கூட்டிகை பரிகொதடன வெய்துவைாண்ைதுகூை அந்கநாய் பாதிப்பு அதிைமாை ைண்ைறிைப்பட்ைதற்கு ைாைைமாை 

இருக்ைைாம் என மருத்துவ நிபுைர்ைள் ைருத்து வதரிவித்துள்ைனர். 

 

3. இந்திைாவுக்கு அதிை ைச்ொ எண்வைய் ஏற்றுமதி: ைஷிைா முதலிைம் 

ைைந்த அக்கைாபர் மாதத்தில் இந்திைாவுக்கு அதிை ைச்ொ எண்வைய் ஏற்றுமதி வெய்த நாடுைள் பட்டிைலில் ைஷிைா 

முதலிைம் பிடித்துள்ைது. பை ஆண்டுைாைமாை இந்தப் பட்டிைலில் முன்னணியில் இருந்த ெவூதி அகைபிைா, இைாக் 

ஆகிை நாடுைள் பின்தங்கியுள்ைன. 

ைைந்த 2022 மார்ச் மாத நிைவைப்படி இந்திைாவின் வமாத்த ைச்ொ எண்வைய் இறக்குமதியில் ைஷிைாவின் பங்கு 0.2 

ெதவீதம் மட்டுகம இருந்து வந்தது. இதுகவ அக்கைாபரில் ஒரு நாடைக்கு 9,35,556 கபைல் இறக்குமதி வெய்யும் 

அைவுக்கு உைர்ந்துவிட்ைது. அக்கைாபர் மாதத்தில் இந்திைாவின் ஒட்டுவமாத்த ைச்ொ எண்வைய் இறக்குமதியில் 22 

ெதவீதம் ைஷிைாவில் இருந்து வந்துள்ைது. இதற்கு அடுத்து இைாக்கில் இருந்து 20.5 ெதவீதம், ெவூதி அகைபிைாவில் 

இருந்து 16 ெதவீதம் இறக்குமதிைாகியுள்ைது. 

 

4. ெண்டீைர் விமான நிடைைத்துக்கு பைத் சிங் வபைர்: நடுவண் அைசு அறிவிப்பு வவளியீடு 

ெண்டீைர் ெர்வகதெ விமான நிடைைத்டத, ‘ஷாஹித் பைத் சிங் ெர்வகதெ விமான நிடைைம்’ எனப் வபைர்மாற்றம் 

வெய்ைப்பட்டுள்ைதாை விமான கபாக்குவைத்துத்துடற அடமச்ெைம் வவளியிட்டுள்ை அறிவிப்பில் வதரிவிக்ைப்பட்டு 

உள்ைது. இப்வபைர்மாற்றம் உைனடிைாை நடைமுடறக்கு வருவதாைவும் வதரிவிக்ைப்பட்டுள்ைது. 
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1. அண்மைச் செய்திகளில் இடம்செற்ற, 103ஆவது அரசியலமைப்பு திருத்தத்தில் அறிமுகப்ெடுத்தப்ெட்டது யாது? 
அ. பிற்படுத்தப்பட்ட வகுப்பினருக்கான ததசிய ஆணையத்திற்கு அரசியலணைப்பு அந்தஸ்து 

ஆ. ததசிய ைகளிா் ஆணையத்திற்கு அரசியலணைப்பு அந்தஸ்து 

இ. பபாருளாதாரத்தில் பின்தங்கிய பிாிவினருக்கு (EWS) 10 சதவீத ஒதுக்கீடு  

ஈ. சரக்கு ைற்றுை் தசணவ வாி 

✓ 103ஆவது அரசியலமைப்புத் திருத்தச்ெட்டம், 2019இன்மூலம் செர்க்மக ைற்றும் அரசுப்ெணிகளில் EWS இடஒதுக்கீட் 

–டிற்கான விதிமய நடுவணரசு அறிமுகப்ெடுத்தியது. இத்திருத்தத்திற்கு எதிராக சதாடரப்ெட்ட ைனுக்கள் மீதான 

தீர்ப்மெ உச்ெநீதிைன்றம் அறிவித்தது. தமலமை நீதிெதி உமத உசைஷ் லலித் தமலமையிலான ஐந்து நீதிெதிகள் 

சகாண்ட அரசியல் ொென அைர்வு, 3:2 என்ற பிரிவின் தீர்ப்பில் EWSக்கான 10 ெதவீத ஒதுக்கீட்மட உறுதிசெய்தது. 

தமலமை நீதிெதி திருத்தத்மத இரத்துசெய்தாலும், செரும்ொன்மை அைர்வு அச்ெட்டத்மத உறுதி செய்தது. 

2. ‘ஃசொர்ப்ஸின்’ உலகின் சிறந்த ெணி வழங்குசவார் தரவரிமெ – 2022இல் முதல் நூறு இடங்களுக்குள் உள்ள 

ஒசர இந்திய நிறுவனம் எது? 
அ. TATA கன்சல்டன்சி சா்வீசஸ் 

ஆ. ாிணலயன்ஸ் இை்டஸ்ட்ாஸ்ீ  

இ. ஆதித்யா பிா்லா குழுைை் 

ஈ. HDFC வங்கி 

✓ ‘ஃசொர்ப்ஸ்’ நிறுவனத்தின் உலகின் சிறந்த ெணி வழங்குசவார் தரவரிமெ – 2022இன்ெடி, ரிமலயன்ஸ் சதாழிற் 

துமறகள் இந்தியாவின் சிறந்த ெணி வழங்குசவாராகவும் உலகின் 20ஆவது சிறந்த ெணி வழங்குசவாராகவும் 

உள்ளது. வருவாய், லாெம் ைற்றும் ெந்மத ைதிப்பு ஆகியவற்றின் அடிப்ெமடயில் இது நாட்டின் மிகப்செரிய நிறுவனம் 

ஆகும். இந்தியாவிலிருந்து முதல் 100 இடங்களுக்குள் உள்ள ஒசர நிறுவனம் ரிமலயன்ஸ் ஆகும். உலகளாவிய 

தரவரிமெயில் சதன்சகாரிய நிறுவனைான ொம்ெங் எலக்ட்ரானிக்ஸ் முதலிடத்திலும், அசைரிக்க நிறுவனங்களான 

மைக்சராொப்ட், ஐபிஎம், ஆல்ொசெட் ைற்றும் ஆப்பிள் ஆகியமவ அடுத்தடுத்த இடங்களிலும் உள்ளன. 

3. UNFCCC–க்கான உறுப்புநாடுகளின் 27ஆவது ைாநாட்மட (COP) நடத்துகிற நாடு எது? 
அ. ஐக்கிய அரபு அைீரகை் 

ஆ. எகிப்து  

இ. ஆஸ்திதரலியா 

ஈ. பிதரசில் 

✓ காலநிமல ைாற்றம் சதாடர்ொன ஐக்கிய நாடுகளின் கட்டமைப்பிற்கான உறுப்புநாடுகளின் 27ஆவது ைாநாடு (COP), 

2022 நவம்ெரில் எகிப்தின் ஷர்ம் எல்–சஷக்கில் நமடசெறுகிறது. ெல்லாண்டுகால விவாதத்திற்குப் பிறகு, ‘இழப்பு 

ைற்றும் செதம் குறித்த பிரச்சிமன’ முதன்முமறயாக காலநிமல ைாநாட்டின் முமறயான பிரதான விவாதத்தில் 

செர்க்கப்ெட்டது. ெருவநிமல செரிடர்களால் ொதிக்கப்ெடும் ஏமழ நாடுகளுக்கு இழப்பீடு வழங்குவதற்கான ெர்வசதெ 

சொறிமுமறமய உருவாக்குவது குறித்து விவாதிக்க இது வழிவகுக்கும். 

4. யாரின் பிறந்தநாளில், ‘ஜன்ஜாதிய சகௌரவ் திவாஸ்’ அனுெரிக்கப்ெடுகிறது? 
அ. B R அை்தபத்கா்  ஆ. பிா்சா முை்டா  

இ. சா்தாா் வல்லபாய் பதடல் ஈ. ஐயன் காளி 

✓ நடுவண் கல்வி ைற்றும் திறன்சைம்ொடு ைற்றும் சதாழில்முமனவு அமைச்ெகத்தின் தமலமையில், நாடு முழுவதும் 

உள்ள ெள்ளிகள், திறன்சைம்ொடு ைற்றும் உயர்கல்வி நிறுவனங்களில் ‘ெழங்குடியினர் சகௌரவ தின’ (ஜன்ஜாதிய 
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சகௌரவ் திவாஸ்) விழாமவச் சிறப்ொகக் சகாண்டாடவுள்ளது. கடந்த ஆண்டு, அரசு நவ.15ஐ ெழங்குடியினர் சகௌரவ 

நாள் என்று அறிவித்தது. நாடு முழுவதும் உள்ள ெழங்குடி ெமூகத்தினரால் ெகவான் என்று சொற்றப்ெடும் பிர்ொ 

முண்டாவின் பிறந்தநாள் நவ.15 ஆகும். 

✓ பிர்ொ முண்டா ஒரு சுதந்திரப் சொராட்ட வீரர், ெமூக சீர்திருத்தவாதி ைற்றும் நாட்டின் ைதிப்பிற்குரிய ெழங்குடியினத் 

தமலவர் ஆவார். அவர் பிரிட்டிஷ் காலனித்துவ அரசின் சுரண்டல் முமறக்கு எதிராக துணிச்ெலாகப் சொராடியதால், 

வாழ்நாள் புகழ்செற்ற நெராக ஆனார். அவர் செரும்ொலும், ‘ெகவான்’ என்சற குறிப்பிடப்ெட்டார். 

5. 2022இல் உலகளாவிய காலநிமல அறிக்மகமய சவளியிட்ட அமைப்பு எது? 

அ. UNEP 

ஆ. WMO  

இ. FAO 

ஈ. UNFCCC 

✓ உலக வானிமல அமைப்ொனது ‘2022இல் உலகளாவிய காலநிமலயின் தற்காலிக நிமலமய’ சவளியிட்டது. 

இந்த அறிக்மகயின்ெடி, மெங்குடில் வாயுக்களின் செறிவு ைற்றும் திரட்டப்ெட்ட சவப்ெம் ஆகியவற்றால் கடந்த எட்டு 

ஆண்டுகள் மிகுந்த சவப்ெம் மிகுந்த ஆண்டுகளாகப் ெதிவாகியுள்ளன. தீவிர சவப்ெ அமலகள், வறட்சி ைற்றும் 

செரழிவுதரும் சவள்ளம் ஆகியமவ இந்த ஆண்டு லட்சக் கணக்கானனாரை ொதித்துள்ளது ைற்றும் அது சகாடி 

ைதிப்புமடய சொருட் செதத்திற்கும் காரணைாக அமைந்துள்ளதாக இந்த அறிக்மக சிறப்பித்துக் கூறியுள்ளது. 

6. 2023 – AFC ஆசிய சகாப்மெமய நடத்துகிற நாடு எது? 
அ. உக்ணரன் 

ஆ. சிாியா  

இ. ஈரான் 

ஈ. கத்தாா்  

✓ 2023 – AFC ஆசிய சகாப்மெயானது அப்சொட்டியின் 18ஆவது ெதிப்ொகும். இது ஆசிய கால்ெந்து கூட்டமைப்ொல் 

நான்காண்டுக்கு ஒருமுமற நடத்தப்ெடுகின்ற ஆசியாவின் ெர்வசதெ ஆண்கள் கால்ெந்து ொம்பியன்ஷிப் ஆகும். இது 

கத்தாரில் ஜூன் 16 முதல் ஜூமல 16, 2023 வமர நமடசெறும். 2019ஆம் ஆண்டிற்குப்பிறகு இந்தப் சொட்டி, 24 

சதசிய அணிகள் ெங்சகற்கும் வண்ணம் ைாற்றியமைக்கப்ெட்டது. தற்சொது இந்தப் சொட்டிமய நடத்தும் கத்தார் 

நடப்பு ொம்பியனாக உள்ளது. 

7. அண்மையில் நமடசெற்ற முதல் சதசிய நிலக்கரி ைாநாடு ைற்றும் கண்காட்சி – 2022 நமடசெற்ற நகரம் எது? 
அ. பெய்ப்பூா் 

ஆ. புது தில்லி  

இ. பெய்சால்ைா் 

ஈ. உதய்பூா் 

✓ நிலக்கரி சுரங்க ஏலம் ைற்றும் முன்கூட்டிய உற்ெத்தியில் தனியார் துமறயுடன் சொதுத்துமற நிறுவனங்கள் 

சொட்டியிட நடுவண் நிலக்கரி, சுரங்கங்கள் ைற்றும் நாடாளுைன்ற விவகாரத்துமற அமைச்ெர் பிரகலாத் சஜாஷி 

வலியுறுத்தியுள்ளார். புது தில்லியில் நடந்த சதசிய நிலக்கரி ைாநாடு ைற்றும் கண்காட்சி 2022இல் உமரயாற்றிய 

அமைச்ெர், முன்சனப்சொதும் இல்லாத வமகயில், ெர்வசதெ ரீதியில் விமல உயர்ந்துசொதும், உள்நாட்டு நிலக்கரி 

விமலமய இந்திய நிலக்கரி நிறுவனம் உயர்த்தவில்மல என்றார். சைலும், அண்மைக் காலத்தில் நிலக்கரி 

உற்ெத்திமய கணிெைாக அதிகரித்ததால், அனல்மின் நிமலயங்கள் எதிர்சகாண்ட நிலக்கரி ெற்றாக்குமறக்கு தீர்வு 

காணப்ெட்டது என்றும் அவர் கூறினார். 
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✓ “இந்திய நிலக்கரித்துமற–தற்ொர்பு இந்தியாமவ சநாக்கிய நீடிக்கவல்ல சுரங்கப்ெணி” என்ற மையப்சொருளுடன் 

முதன்முமறயாக இந்தத் சதசிய நிலக்கரி ைாநாடு ைற்றும் கண்காட்சி 2022–க்கு நிலக்கரி அமைச்ெகத்தின் 

ஆதரவுடன், இந்திய சதசிய உலக சுரங்கங்கள் செரமைப்பு ஏற்ொடு செய்துள்ளது. 

8. சநல் மவக்சகால் விமரவாக சிமதவதற்காக ெமீெத்தில் உருவாக்கப்ெட்ட பூஞ்மெ இனங்களின் நுண்ணுயிர் 

கூட்டமைப்புக்கு சகாடுக்கப்ெட்ட செயர் என்ன? 
அ. பூசா டீகை்தபாசா்  

ஆ. பூசா டீகை் 

இ. பூசா கிளின்ஸ்ட்ரா 

ஈ. பூசா DPS 

✓ இந்திய சவளாண் ஆராய்ச்சிக் கழகைானது, சநல் மவக்சகாமல விமரவாக சிமதப்ெதற்காக பூொ வமககளின் 

நுண்ணுயிர் கூட்டமைப்ொன பூொ டிகம்சொெமர உருவாக்கியுள்ளது. இந்தக் கூட்டமைப்மெப் ெயன்ெடுத்துவதால் 

வயலில் சநல் மவக்சகால் சிமதவு செயல்முமற துரிதப்ெடுத்தப்ெடுகிறது. 2021ஆம் ஆண்டில், ெஞ்ொப், ஹரியானா, 

உத்தர பிரசதெம் ைற்றும் தில்லியின் NCT ஆகியன சுைார் 5.7 இலட்ெம் சஹக்சடர் ெரப்ெளவில் டீகம்சொெமரப் 

ெயன்ெடுத்தின. செயற்மகக்சகாள் ெடைாக்கல் ைற்றும் கண்காணிப்புமூலம் கண்டறியப்ெட்டசொது, டீகம்சொெர் 

ெயன்ெடுத்தப்ெட்ட 92% ெரப்ெளவு களத்திலிருந்த மவக்சகால் எரிக்கப்ெடாைலிருந்தது. 

9. “Unite for Universal Hand Hygiene” என்ெது கீழ்க்காணும் எந்தச் ெர்வசதெ நாளுக்கானக் கருப்சொருளாகும்? 
அ. உலகளாவிய ணக கழுவுதல் நாள்  

ஆ. உலகளாவிய சுகாதார நாள் 

இ. உலகளாவிய COVID பவளிப்பட்ட நாள் 

ஈ. உலகளாவிய ைாதவிடாய் சுகாதார நாள் 

✓ உலகம் முழுவதும் அக்.15 அன்று உலகளாவிய மக கழுவும் நாளாகக் குறிக்கப்ெடுகிறது. சநாய்கமளத் தடுப்ெதற்கு 

ெயனுள்ள ைற்றும் ைலிவான வழியாக சொப்புசகாண்டு மககழுவுவதன் முக்கியத்துவம் ெற்றிய விழிப்புணர்மவயும் 

புரிதமலயும் அதிகரிப்ெமத இது சநாக்கைாகக் சகாண்டுள்ளது. “Unite for Universal Hand Hygiene” என்ெது இந்த 

ஆண்டு (2022) வரும் உலகளாவிய மககழுவும் நாளுக்கானக் கருப்சொருளாகும். உலகளாவிய மககழுவும் 

கூட்டாண்மைமூலம் இந்த நாள் நிறுவப்ெட்டது. 

10. ‘சவளாண் ஸ்டார்ட்அப் ைாநாட்மட’ நடத்தும் ைாநிலம்/யூடி எது? 
அ. கா்நாடகா 

ஆ. புது தில்லி  

இ. ஆந்திர பிரததசை் 

ஈ. உத்தர பிரததசை் 

✓ புது தில்லியில் நமடசெற்ற சவளாண் ஸ்டார்ட்அப் ைாநாட்டில் நடுவண் அமைச்ெர் நசரந்திர சிங் சதாைர் ெல்சவறு 

முமனவுகமள அறிவித்தார். வணிகையைாக்கல் ைற்றும் புதுமைகமள ைக்கள்ையப்ெடுத்துவதற்காக சவளாண் 

துமறயில் ெணியாற்றும் துளிர் நிறுவல்களுக்சகன `500 சகாடி ைதிப்பிலான முடுக்கி திட்டம் உருவாக்கப்ெடும் 

என அவர் அப்சொது அறிவித்தார். சவளாண் துளிர் நிறுவல்களுக்கு ஆதரவளிப்ெதற்காக சவளாண் அமைச்ெகத்தின் 

கீழ் ஒரு வமலயமைப்பு நிறுவப்ெடும் என்றும், ஒட்டுசைாத்த திட்டமிடலுக்காக சவளாண் அமைச்ெர் தமலமையில் 

ஒரு வழிகாட்டுதல் குழு அமைக்கப்ெடும் என்றும் அவர் அறிவித்தார். 

  

 

 

 

 

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


விண்மீன்.காம்                                         2022 நவம்பர் 08 
   

 

நடப்பு நிகழ்வுகள்                                           4 

செய்தித்தாள் நடப்பு நிகழ்வுகள்  

1. 10% இடஒதுக்கீடு செல்லும் 

சொருளாதாரத்தில் நலிவமடந்த சொதுப்பிரிவினருக்கு (EWS) கல்வி, அரசு சவமலவாய்ப்புகளில் வழங்கப்ெடும் 10% 

இடஒதுக்கீடு செல்லுெடியாகும் என உச்ெநீதிைன்ற அரசியல் ொென அைர்வு தீர்ப்ெளித்தது. அைர்வில் இடம்செற்றிருந்த 

ஐந்து நீதிெதிகளில் மூன்று செர் 10% இடஒதுக்கீடு செல்லும் என்றும், ைற்ற இருவர் இடஒதுக்கீட்டுக்கு எதிராகவும் 

தீர்ப்ெளித்தனர். சொருளாதாரத்தில் நலிவமடந்த சொதுப்பிரிவினருக்கு அரசுக் கல்வி நிறுவனங்களிலும், அரசு 

சவமலவாய்ப்புகளிலும் 10% இடஒதுக்கீடு வழங்கும் சநாக்கில் 103ஆவது அரெமைப்புச் ெட்டத் திருத்தத்மத ைத்திய 

அரசு 2019-ஆம் ஆண்டில் இயற்றியது. அதன் காரணைாக ஒட்டுசைாத்த இடஒதுக்கீடு 50 ெதவீதத்மதக் கடந்தது. 

இது இந்திரா ெகானி வழக்கில் (ைண்டல் வழக்கு) உச்ெநீதிைன்றம் பிறப்பித்த ஆமணமய மீறும் வமகயில் 

உள்ளதால், நடுவணரசின் நடவடிக்மகக்கு எதிராகப் ெல்சவறு தரப்பினர் ொர்பில் ைாநில உயர்நீதிைன்றங்களிலும், 

உச்ெநீதிைன்றத்திலும் சைாத்தம் 40 ைனுக்கள் தாக்கல் செய்யப்ெட்டன. 

நடுவணரசின் சகாரிக்மகமய ஏற்று அந்த ைனுக்கள் அமனத்தும் உச்ெநீதிைன்றத்துக்கு ைாற்றப்ெட்டன. ெமூக-

கல்வி ரீதியில் பின்தங்கியுள்சளாருக்கு ைட்டுசை இடஒதுக்கீடு வழங்கப்ெட சவண்டுசைன அரெமைப்புச் ெட்டத்தில் 

குறிப்பிடப்ெட்டுள்ள நிமலயில், சொருளாதாரச் சூழமல அடிப்ெமடயாகக் சகாண்டு 10 ெதவீத இடஒதுக்கீடு 

வழங்குவதற்கு ைனுக்களில் எதிர்ப்பு சதரிவிக்கப்ெட்டிருந்தது. 

அந்த ைனுக்கமள தமலமை நீதிெதி யு யு லலித் தமலமையிலான 5 நீதிெதிகமளக் சகாண்ட அரசியல் ொென 

அைர்வு செப்.13ஆம் சததி முதல் விொரித்தது. விொரமண நிமறவமடந்த நிமலயில், தீர்ப்பு செப்டம்ெர்.27-ஆம் சததி 

ஒத்திமவக்கப்ெட்டிருந்தது. 

இடஒதுக்கீடு செல்லும்: வழக்கின் தீர்ப்மெ நீதிெதிகள் வழங்கினர். அரசியல் ொென அைர்வில் இடம்செற்றிருந்த 

நீதிெதிகள் திசனஷ் ைசகஸ்வரி, செலா எம் திரிசவதி, சஜ பி ெர்திவாலா ஆகிசயார் EWS பிரிவினருக்கான 10% 

இடஒதுக்கீடு செல்லும் எனத் தீைப்ெளித்தனர். 

அசதசவமளயில், தமலமை நீதிெதி யு யு லலித், நீதிெதி எஸ் ரவீந்திர ெட் ஆகிசயார் 10 ெதவீத இடஒதுக்கீடானது 

அரெமைப்புச் ெட்டத்தின் அடிப்ெமடக் சகாள்மககளுக்கு எதிராக உள்ளது எனத் தீர்ப்ெளித்தனர். சைாத்தமுள்ள 5 

நீதிெதிகளில் 3 செர் இடஒதுக்கீட்டுக்கு ஆதரவாகத் தீர்ப்ெளித்ததால், இடபிள்யுஎஸ் பிரிவினருக்கான இடஒதுக்கீடு 

உச்ெநீதிைன்றத்தின் ஆதரமவப் செற்றுள்ளது. 

 

2. சொதுத்துமற வங்கிகளின் நிகர லாெம் `40,991 சகாடி: நடுவண் நிதியமைச்ெர் 

இந்த நிதியாண்டின் முதல் அமரயாண்டில் சொதுத்துமற வங்கிகளின் நிகர லாெம் `40,991 சகாடியாக அதிகரித்து 

உள்ளது என்று நடுவண் நிதியமைச்ெர் நிர்ைலா சீதாராைன் சதரிவித்துள்ளார். இந்த நிதியாண்டின் இரண்டாவது 

காலாண்டில் அமனத்து சொதுத்துமற வங்கிகளின் நிகர லாெம் 50% உயர்ந்து `25,685 சகாடியாக உள்ளது. 

இந்த நிதியாண்டின் முதல் அமரயாண்டில், அந்த வங்கிகளின் நிகர லாெம் 31.6% உயர்ந்து `40,991 சகாடிமய 

எட்டியுள்ளது. கடந்த நிதியாண்டின் இரண்டாம் காலாண்டுடன் ஒப்பிடுமகயில், இந்த நிதியாண்டின் இரண்டாம் 

காலாண்டில் ொரத வங்கியின் லாெம் 74% உயர்ந்து `13,265 சகாடியாக உள்ளது. 

கனரா வங்கியின் லாெம் 89% உயர்ந்து `2,525 சகாடியாகவும், யூசகா வங்கியின் லாெம் 145% உயர்ந்து ரூ.504 

சகாடியாகவும் உள்ளது. ெசராடா வங்கியின் லாெம் 58.7% உயர்ந்து `3,312.42 சகாடிமய எட்டியுள்ளது என்று 

சதரிவித்துள்ளார். 
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3. ஜி-20 ைாநாட்டின் இந்திய தமலமைக்கான இலச்சிமன, கருப்சொருள் ைற்றும் இமணயதளம் சவளியிடப்ெட்டது 

ஜி-20 ைாநாட்டின் இந்திய தமலமைக்கான இலச்சிமன, கருப்சொருள் ைற்றும் இமணயதளத்மத இந்தியப்பிரதைர் 

நசரந்திர சைாடி சவளியிட்டார். இலச்சிமன ைற்றும் கருப்சொருளின் விளக்கம் இந்திய சதசியக்சகாடியில் இடம் 

செற்றுள்ள நிறங்களான ஆரஞ்சு, சவள்மள, ெச்மெ ைற்றும் நீல நிறங்களிலிருந்து ஜி-20 இலச்சிமன 

வமரயப்ெட்டுள்ளது. இந்தியாவின் சதசிய ைலரான தாைமரயுடன் கூடிய புவிச்சின்னம் ெவால்களுக்கு 

இமடசயயான வளர்ச்சிமயப் பிரதிெலிக்கிறது. இயற்மகயுடன் நல்லிணக்கத்துடன் வாழ்வதற்கான இந்தியாவின் 

புவி ொர்ந்த அணுகுமுமறமய பூமிச் சின்னம் பிரதிெலிக்கிறது. ஜி-20 இலச்சிமனக்கு கீசழ எழுதப்ெட்டுள்ள “ொரத்” 

என்ற சொல் சதவநாகிரி முமறயில் இடம்செற்றுள்ளது. 

இந்தியாவின் ஜி-20 தமலமைத்துவத்திற்கான கருப்சொருள் – வசுமதவக் குடும்ெகம் அல்லது ஒரு பூமி, ஒரு 

குடும்ெம், ஒரு எதிர்காலம் – என்ெது ைகா உெநிஷத்தின் ெழமையான ெைற்கிருத உமரயிலிருந்து எடுக்கப்ெட்டது. 

ஜி-20 இமணயதளம் இந்தியாவின் ஜி-20 தமலமைத்துவத்திற்கான இமணயதளைான www.g20.in பிரதைரால் 

சதாடங்கிமவக்கப்ெட்டது. டிெம்ெர் 1, 2022 அன்று ஜி-20 தமலமைத்துவதற்திற்கான இமணயதளம் www.g20.org 

என்று ைாறியுள்ளது. இதில் ஜி-20 குறித்த தகவல்கள், ெரக்குப் சொக்குவரத்து ஏற்ொடுகள் ெற்றிய தகவல்களும் இடம் 

செறும். ஜி-20 செயலி இமணயதளத்துடன் ‘ஜி-20 இந்தியா’ என்ற திறன்செசி செயலியும் சவளியிடப்ெட்டது. 
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1. ‘இந்தியாவின் தாய்ம ாழி’ குறித்த ஆய்வை நடத்திய நடுைண் அவ ச்சகம் எது? 
அ. கல்வி அமைச்சகை் 

ஆ. உள்துமை அமைச்சகை்  

இ. கலாச்சார அமைச்சகை் 

ஈ. வவளியுைவு அமைச்சகை் 

✓ நடுைண் உள்துவை அவ ச்சக ானது 576 ம ாழிகளின் புல காம ாளியியலுடன் இந்திய தாய்ம ாழி ஆய்வை 

நிவைவுமசய்துள்ளது. 576 ம ாழிகளின் ஆய்ைான MHA தாய்ம ாழி குறித்த ஆய்ைானது ததசிய தகைலியல் 

வ யத்தில், ஒவ்மைாரு தாய்ம ாழியின் அசல் சுவைவயயும் பாதுகாக்கும் தநாக்தகாடு ஓர் இவ ய ஆை க் 

தகாப்பகத்தில் தசமித்து வைக்கப்பட்டுள்ளது. 2018ஆம் ஆண்டில் நடத்தப்பட்ட 2011 ம ாழிைாரி  க்கள்மதாவகக் 

க க்மகடுப்புத் தரவுகளின் பகுப்பாய்வின்படி, இந்தியாவில் 19,500 ம ாழிகள் அல்லது கிவளம ாழிகள் தாய் 

ம ாழிகளாகப் தபசப்பட்டு ைருகின்ைன. 

2. 2022இல் இந்தியாவின் தவலவ யில் இருக்கும் G20 அவ ப்பின் கருப்மபாருள் என்ன? 
அ. ஜன் பகிதாாி 

ஆ. வசுமதவ குடுை்பகை்  

இ. வாழ்க்மக (சுை்றுச்சூழலுக்கான வாழ்க்மக முமை) 

ஈ. பாரத ைாதா 

✓ ஜி–20  ாநாட்டின் இந்திய தவலவ க்கான இலச்சிவன, கருப்மபாருள்  ற்றும் இவ யதளத்வத இந்தியப்பிரத ர் 

நதரந்திர த ாதி மைளியிட்டார். இந்திய ததசியக்மகாடியில் இடம்மபற்றுள்ள நிைங்களிலிருந்து ஜி–20 இலச்சிவன 

ைவரயப்பட்டுள்ளது. இயற்வகயுடன் நல்லி க்கத்துடன் ைாழ்ைதற்கான இந்தியாவின் புவிசார் அணுகுமுவைவய 

பூமிச்சின்னம் பிரதிபலிக்கிைது. G20 இலச்சிவனக்குக் கீதே எழுதப்பட்டுள்ள “பாரத்” என்ை மசால் ததைநாகிரி 

முவையில் இடம்மபற்றுள்ளது. இந்தியாவின் G20 தவலவ த்துைத்திற்கான கருப்மபாருள் – ைசுவதைக் குடும்பகம் 

அல்லது ஒரு பூமி, ஒரு குடும்பம், ஒரு எதிர்காலம் – என்பது  கா உபநிஷத்தின் பேவ யான ச ற்கிருத உவரயில் 

இருந்து எடுக்கப்பட்டது. 

3. ‘ததசிய புதளாரன்ஸ் வநட்டிங்தகல் விருதுகளானது’ கீழ்க்காணும் எத்துவையில் மசய்த சிைந்த தசவைகளுக்கான 

அங்கீகார ாக ைேங்கப்படுகின்ைன? 
அ. வபாருளாதாரை் 

ஆ. கமல ைை்றுை் கலாச்சாரை் 

இ. வசவிலிப்பணி  

ஈ. அைிவியல் ைை்றுை் வதாழில்நுட்பை் 

✓ கடந்த 2021ஆம் ஆண்டுக்கான ததசிய புதளாரன்ஸ் வநட்டிங் தகல் (வகவிளக்தகந்திய காரிவக) விருதுகவள 

மசவிலியர்களுக்கு குடியரசுத்தவலைர் திமரௌபதி முர்மு ைேங்கினார். மசவிலியர்கள்  ற்றும் மசவிலிப்பணிகளில் 

ஈடுபடுதைார் சமூகத்திற்கு ஆற்றிய சிைந்த தசவைகளுக்கு அங்கீகாரம் அளிக்கும் ைவகயில் நடுைண் சுகாதாரம் 

 ற்றும் குடும்பநலத்துவை அவ ச்சகம் கடந்த 1973ஆம் ஆண்டு ததசிய புதளாரன்ஸ் வநட்டிங் தகல் விருதுகவள 

ஏற்படுத்தியது. 
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4. இந்தியா, அண்வ யில் எந்த நாட்டுடன் இவ ந்து, ‘இளம் ஆராய்ச்சியாளர்களின் ைாரம் – 2022’ நிகழ்ச்சிவய 

நடத்தியது? 
அ. அவைாிக்கா 

ஆ. வஜா்ைனி  

இ. பிரான்ஸ் 

ஈ. இங்கிலாந்து 

✓ இளம் ஆராய்ச்சியாளர்கள் – 2022இன் இந்தியா–மெர் னி ைாரம் மதாடங்கப்பட்டது. இந்த இரு நாடுகவளச் தசர்ந்த 

இளம் ஆராய்ச்சியாளர்கவள ஒருங்கிவ த்து அைர்களின் ஆராய்ச்சி ஆர்ைத்வத பகிர்ைதும், நீண்டகால ஆராய்ச்சி 

பங்களிப்வப கட்டவ ப்பதும் இதன் தநாக்க ாகும். இதவன அறிவியல்  ற்றும் மபாறியியல் ஆராய்ச்சி ைாரியமும் 

இந்தியா  ற்றும் மெர் ன் ஆராய்ச்சி அைக்கட்டவளயும் இவ ந்து ஏற்பாடுமசய்தன. இந்தியா  ற்றும் மெர் னிவயச் 

தசர்ந்த 30 நம்பிக்வகக்குரிய இளம் ஆராய்ச்சியாளர்கள் இரசாயன அறிவியலில் ச கால விஷயங்கவளப்பற்றி 

விைாதிப்பார்கள். இந்த  ாநாட்டின் முதன்வ  குறிக்தகாள், ஆரம்ப  ற்றும் இவடக்கால ஆராய்ச்சியாளர்கள்  ற்றும் 

விஞ்ஞானிகளிவடதய ஒத்துவேப்வப ஊக்குவிப்பதாகும். 

5. ‘ததசிய உயிரி ஆற்ைல் திட்டத்வத’ அறிவித்துள்ள நடுைண் அவ ச்சகம் எது? 

அ. புதிய ைை்றுை் புதுப்பிக்கத்தக்க எாிசக்தி அமைச்சகை்  

ஆ. எாிசக்தி அமைச்சகை் 

இ. வணிகை் ைை்றுை் வதாழிை்துமை அமைச்சகை் 

ஈ. MSME அமைச்சகை் 

✓ நடுைண் புதிய  ற்றும் புதுப்பிக்கத்தக்க எரிசக்தி அவ ச்சகம், ததசிய உயிரி எரிசக்தித் திட்டத்தின் அறிவிக்வகவய 

மைளியிட்டது. நிதியாண்டு 2021–22 முதல் 2025–26 ைவரயிலான காலகட்டத்திற்கு இத்திட்டத்வத அவ ச்சகம் 

மதாடர்ந்துள்ளது. இத்திட்டத்வத இரண்டு கட்டங்களில் அ ல்படுத்த பரிந்துவரக்கப்பட்டுள்ளது. `858 தகாடியில் 

முதற்கட்ட பணிகவள த ற்மகாள்ள அனு தியளிக்கப்பட்டுள்ளது. கழிவிலிருந்து எரிசக்தித் திட்டம், உயிர் ம் திட்டம் 

 ற்றும் உயிரி எரிைாயு திட்டம் ஆகிய துவ த்திட்டங்கள் ததசிய உயிரி எரிசக்தித் திட்டத்தில் இடம்மபற்றுள்ளன. 

6. 2022– உலக உ வுப் பாதுகாப்பு நாளுக்கானக் கருப்மபாருள் என்ன? 
அ. Safer Food, Better Health  

ஆ. Leave No one Behind 

இ. Sustainable Food Options 

ஈ. Food and Co–existence 

✓ ஒவ்தைார் ஆண்டும் ெூன்.7 அன்று உலக உ வுப் பாதுகாப்பு நாளாக உலகம் முழுைதும் அனுசரிக்கப்படுகிைது. 

உ வினால் ஏற்படும் இடர்கவளத் தடுத்தற்கும், கண்டறிதற்கும், நிர்ைகிப்பதற்கும் விழிப்பு ர்வை ஊக்குவிப்பதத 

இந்த நாளின் தநாக்க ாகும். உ வுப் பாதுகாப்பு குறித்த விழிப்பு ர்வை ஏற்படுத்துைதற்காக 2018ஆம் ஆண்டு 

ஐக்கிய நாடுகள் அவையால் இந்த நாள் அறிவிக்கப்பட்டது. இந்த ஆண்டு, உலக உ வு பாதுகாப்பு தினத்தின் 

கருப்மபாருள், “பாதுகாப்பான உ வு, சிைந்த நலம்” என்பதாகும். உலக நலைாழ்வு அவ ப்பின் அறிக்வகயின்படி, 

உலகில் ஆண்டுததாறும் 600 மில்லியனுக்கும் அதிக ான தநாய் பாதிப்புகள் உ வுப்மபாருட்களால் பரவுகின்ைன. 

7. 2022 – உலக உ வு நாளுக்கானக் கருப்மபாருள் என்ன? 
அ. Safer Food, Better Health ஆ. Leave No one Behind  

இ. Sustainable Food Options ஈ. Food and Co–existence 
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✓ சத்தான உ வுகவள முவையாகப் மபறுைதன் அைசியத்வத எடுத்துவரப்பதற்காக ஆண்டுததாறும் அக்.16 அன்று 

உலக உ வு நாள் அனுசரிக்கப்படுகிைது. உ வு  ற்றும் உேவு அவ ப்பின் (FAO) தவலவ யில் இந்த நாள் 

நடத்தப்படுகிைது. இந்த ஆண்டு, உலக உ வு நாளுக்கானக் கருப்மபாருள், “Leave No one Behind” என்பதாகும். 

8. 2023இல் 14ஆைது உலக நறு  ப் மபாருட்கள்  ாநாட்வட நடத்தும்  ாநிலம் எது? 
அ. புது தில்லி  

ஆ. ைகாராஷ்டிரா  

இ. கா்நாடகா 

ஈ. ககரளா 

✓ 14ஆைது உலக நறு  ப் மபாருட்கள்  ாநாடானது 2023 பிப்ரைரியில்  காராஷ்டிர  ாநிலத்தின் நவி மும்வபயில் 

நவடமபைவுள்ளது. இந்திய நறு  ப் மபாருட்கள் ைாரியத்தால் ஏற்பாடு மசய்யப்பட்ட உலக நறு  ப் மபாருட்கள் 

 ாநாடு, இந்தியாவின் G20 தவலைர் பதவியேற்பை ஒட்டி நடத்தப்படும். உலக நறு  ப் மபாருட்கள்  ாநாட்டின் 

தற்தபாவதய பதிப்பிற்குத் ததர்ந்மதடுக்கப்பட்ட கருப்மபாருள், “Vision 2030: SPICES (Sustainability– Productivity – 

Innovation – Collaboration– Excellence and Safety)” என்பதாகும். இரண்டு ஆண்டுகளுக்கு ஒருமுவை நவடமபறும் 

இந்த நிகழ்வு நறு  ப் மபாருட்கள் துவைக்கான மிகப்மபரிய பிரத்தயக ைணிகத்தள ாக உள்ளது. 

9. CII  ற்றும் IOCL ஆகியவை கீழ்க்காணும் எந்த  ாநிலத்தில், ‘ைாயு அம்ரித்’ என்ை பயிர் உயாவு த லாண்வ  

முவனவைத் மதாடங்குைதாக அறிவித்துள்ளன? 
அ. தைிழ்நாடு 

ஆ. உத்தர பிரகதசை் 

இ. பஞ்சாப்  

ஈ. ைத்திய பிரகதசை் 

✓ இந்திய மதாழிற்துவை கூட்டவ ப்பானது இந்திய எண்ம ய் நிறுைனத்துடன் இவ ந்து பஞ்சாபின் சங்ரூரில் 

‘ைாயு அம்ரித்’ என்னும் பயிர் உயாவு த லாண்வ  முவனைான மதாடங்கப்பட்டது. CII ஏற்கனதை பஞ்சாப்  ற்றும் 

ஹரியானாவில் ைளி ாவசக் குவைப்பதற்காக பயிர்த்தூர்கவள எரிப்பவதக் குவைப்பதற்காக பயிர் உயாவு (crop 

residue) த லாண்வ  முவனவை நடத்தி ைருகிைது. 

10. ைணிகம்  ற்றும் மதாழிற்துவை அவ ச்சகத்தின், ‘மிகவும் பிரபல ான GI’ விருவத மைன்ை உ வுப்மபாருள் 

எது? 
அ. பழனி பஞ்சாைிா்தை் 

ஆ. மைதராபாத் ைலீை்  

இ. கைை்கு வங்க இரஸகுல்லா 

ஈ. இரத்லாைி கசவ் 

✓ நாடு முழுைதும் 15–க்கும் த ற்பட்ட உ வுப்மபாருட்களுடன் நடந்த தபாட்டியில், ‘மிகவும் பிரபல ான GI’ விருவத 

புவிசார் குறியீட்டுடன் (GI) கூடிய புகழ்மபற்ை வஹதராபாத் ஹலீம் மபற்றுள்ளது. ைணிகம்  ற்றும் மதாழிற்துவை 

அவ ச்சகத்தால் ைேங்கப்படும் இந்த விருது மபாது க்களின் கருத்தின் அடிப்பவடயில் ததர்ந்மதடுக்கப்படுகிைது. 

வஹதராபாத் ஹலீம் என்பது இர லான்  ாதத்தில் மசய்யப்படும் ஒரு பாரம்பரிய உ ைாகும். இதற்கு கடந்த 

2010ஆம் ஆண்டில் GI தகுதி கிவடத்தது. 
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செய்தித்தாள் நடப்பு நிகழ்வுகள்  

1. புதிய சர ாலய ாக உருமைடுத்தது காவிரி மதற்கு ைனவுயிரின சர ாலயம்: தமிழ்நாடு அரசு அறிவிப்பு 

தமிழ்நாட்டின் புதிய சர ாலய ாக, காவிரி மதற்கு ைனவுயிரின சர ாலயம் அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. இதற்கான 

அறிவிப்வப தமிழ்நாடு அரசு மைளியிட்டது. 

இதுகுறித்து அரசின் மசய்திக்குறிப்பு: காவிரி மதற்கு ைனவுயிரின சர ாலய ானது, தமிழ்நாட்டின் காவிரி ைடக்கு 

ைனவுயிரின சர ாலயம்  ற்றும் கர்நாடக  ாநிலத்தின் காவிரி ைனவுயிரின சர ாலயம் ஆகியைற்வை 

இவ க்கும் மபரிய பகுதியாக அவ ந்துள்ளது. இந்தப் பகுதி சூேலியல் பாதுகாப்பு  ற்றும் தாைர இனங்கள், 

விலங்குகளின் ைாழ்விடப்பாதுகாப்பு ஆகியைற்றின் அடிப்பவடயில் முக்கியப்பகுதியாக உள்ளது. இப்பகுதியானது, 

மதன்னிந்தியாவில் யாவனகள் ைாழ்விடங்களில் முக்கிய ானதாகவும், காவிரி ஆற்றுப்படுவகயில் 

ைனவுயிரினங்களுக்கு முக்கிய ைாழ்ைாதார ாகவும் அவ கிைது. 

காவிரி மதற்கு ைன உயிரின சர ாலய ானது, நீலகிரி உயிர்தகாளக்காப்பகப்பகுதி ைவர, மதாடர்ச்சியான 

பாதுகாக்கப்பட்ட ைனவுயிரின ைாழ்விடத்வத ஏற்படுத்துகிைது. இந்தப் பகுதிகளில் புலிகளின் எண்ணிக்வக 

அதிகரித்துள்ளது ஏற்மகனதை க க்மகடுப்புகளின்மூலம் மதரியைந்துள்ளது. இப்தபாது சர ாலய ாக 

அறிவிக்கப்பட்டுள்ளதால், புலிகளின் எண்ணிக்வக அதிகரிக்கும் என அச்மசய்திக்குறிப்பில் மதரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. 

 

2. 50ஆைது உச்சநீதி ன்ைத் தவலவ  நீதிபதியாக சந்திரசூட் பதவிதயற்பு 

உச்சநீதி ன்ைத்தின் 50ஆைது தவலவ  நீதிபதியாக டி ஒய் சந்திரசூட் பதவிதயற்ைார். உச்சநீதி ன்ைத் தவலவ  

நீதிபதியாக இருந்த யு யு லலித்தின் பதவிக்காலம் சமீபத்தில் நிவைைவடந்தது. இவதயடுத்து உச்சநீதி ன்ைத்தின் 

50ஆைது தவலவ  நீதிபதியாக டி ஒய் சந்திரசூட்டுக்கு குடியரசுத்தவலைர் திமரளபதி முர்மு பதவிப்பிர ா ம் 

மசய்துவைத்தார். 

நீண்ட கால தவலவ  நீதிபதியின்  கன் 

கடந்த 1978ஆம் ஆண்டு பிப்.22-ஆம் தததிமுதல் 1985-ஆம் ஆண்டு ெூவல 11-ஆம் தததி ைவர, நாட்டில் நீண்ட 

காலம் உச்சநீதி ன்ைத் தவலவ  நீதிபதியாக பதவி ைகித்தைர் ஒய் வி சந்திரசூட். அைரின்  கன் டி ஒய் சந்திரசூட். 

தீர்ப்பளித்த முக்கிய ைேக்குகள் 

கடந்த 2019 நை.9-ஆம் தததி உத்தர பிரததச  ாநிலம் அதயாத்தியில் சச்சரவுக்குரிய நிலத்தில் இரா ர் தகாயில் 

கட்டுைதற்கு ஒப்புதல் அளித்து உச்சநீதி ன்ைம் தீர்ப்பளித்தது. அந்தத் தீர்ப்வப அளித்த ஐந்து நீதிபதிகள் அடங்கிய 

அரசியல் சாசன அ ர்வில் சந்திரசூட் இடம்மபற்றிருந்தார். 

சபரி வல தகாவிலுக்கு அவனத்து ையது மபண்களும் மசல்லலாம் என்று உச்சநீதி ன்ைத்தின் அரசியல் சாசன 

அ ர்வு தீர்ப்பளித்தது. அந்தத் தீர்ப்வப அ ர்வில் இடம்மபற்றிருந்த சந்திரசூட் உள்பட 4 நீதிபதிகள் ைேங்கினர். 

முன்னாள் நீதிபதி ஹிந்து  ல்தஹாத்ரா  ாறுபட்ட தீர்ப்வப ைேங்கினார். 

இராணுைத்தில் மபண் அதிகாரிகளுக்கு நிரந்தர ஆவ யம் அவ க்கதைண்டும் என சந்திரசூட் தவலவ யிலான 

அ ர்வு தீர்ப்பளித்தது. அரசவ ப்புச் சட்டப்படி ஆதார் எண் மசல்லுபடியாகும் என்று உச்சநீதி ன்ைத்தின் அரசியல் 

சாசன அ ர்வில் இடம்மபற்றிருந்த மபரும்பான்வ  நீதிபதிகள் தீர்ப்பளித்தனர். எனினும் அந்த அ ர்வில் இடம்மபற்ை 

சந்திரசூட், அரசவ ப்புச் சட்டம்  ற்றும் அடிப்பவட உரிவ களுக்கு எதிரானது ஆதார் என்று தீர்ப்பளித்தார். 

சட்டப்பிரிவு 377-ஐ இரத்துமசய்து, தன் பாலின தசர்க்வக குற்ை ல்ல என்று உச்சநீதி ன்ைத்தின் 5 நீதிபதிகள் 

அடங்கிய அரசியல் சாசன அ ர்வு தீர்ப்பளித்தது. அந்த அ ர்வில் இருந்த நீதிபதிகளில் சந்திரசூட்டும் ஒருைர். 

சட்டப்பிரிவு 497-ஐ இரத்துமசய்து, திரு  ம் தாண்டிய முவையற்ை உைவு குற்ை ல்ல என்று ஒரு னதாகத் 

தீர்ப்பளித்த 5 நீதிபதிகள் அடங்கிய அ ர்வில் சந்திரசூட் இடம்மபற்றிருந்தார். உச்சநீதி ன்ைத் தவலவ  நீதிபதியாக 

2024 நை.10ஆம் தததி ைவர சந்திரசூட் பதவி ைகிப்பார். 
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3. விண்ணில் மசலுத்த தயார்நிவலயில் முதல் தனியார் இராக்மகட்! 

நாட்டின் முதல் தனியார் இராக்மகட்டான ‘விக்ரம்-எஸ்’ விண்ணில் மசலுத்துைதற்கான தயார்நிவலயில் உள்ளது. 

ஸ்வகரூட் ஏர்ஸ்தபஸ் என்ை தனியார் நிறுைனம் இந்த இராக்மகட்வட ைடிைவ த்துள்ளது. நாட்டில் தனியார் 

நிறுைனம் சார்பில் ைடிைவ க்கப்பட்டுள்ள முதல் ராக்மகட் இதுைாகும். 

 

4. எண்  ரூபாய்: மசலாைணி சந்வதயின் பலம்! 

கிரிப்தடாகரன்சி என்பது... 

 ற்ை மசலாைணிகள், சம்பந்தப்பட்ட நாட்டின்  த்திய ைங்கியின் கட்டுப்பாட்டில் உள்ள நிவலயில், கிரிப்தடா 

கரன்சிகள் தனிநபர்கள் அல்லது நிறுைனங்களின் கட்டுப்பாட்டில் உள்ளன. அவத வ ய ாக வைத்தத கிரிப்தடா 

கரன்சிகள் அதிக அளவில் விளம்பரப்படுத்தப்பட்டன. அதிக லாபம் கிவடக்கும் என நம்பி பலரும் கிரிப்தடாகரன்சிகள் 

மீது முதலீடுகவள த ற்மகாண்டனர். 

கிரிப்தடாகரன்சியின் சைால்கள் 

‘பிளாக்மசயின்’ மதாழில்நுட்பத்வத அடிப்பவடயாகக் மகாண்டு உருைாக்கப்படும் கிரிப்தடாகரன்சிகளில் தரவுப் 

பாதுகாப்பு அதிக ாக இருக்கும். அதத தைவளயில், அவை தனியாரால் நிர்ைகிக்கப்படுைதால் அரசின் முடிவுகளுக்கு 

 ாைாக மபாருளாதாரத்தில் மபரும் தாக்கங்கவள ஏற்படுத்த ைாய்ப்புள்ளது. 

கிரிப்தடாகரன்சிகவள பயங்கரைாதக் குழுக்களும் அரசுக்கு எதிராக மசயல்படும் குழுக்களும் தைைான நடைடிக்வக 

-களுக்காகப் பயன்படுத்தக் கூடிய அபாயம் உள்ளது. கிரிப்தடாகரன்சிகவள ஒழுங்குபடுத்துைது அரசுகளுக்கு மிகப் 

மபரிய சைாலாக இருக்கும். 

எண்  மசலாைணி 

கிரிப்தடாகரன்சிகள் மீதான முதலீடுகள் அதிகரித்தவதயடுத்து, அைற்வை ஒழுங்குபடுத்த தைண்டும் என்ை 

தகாரிக்வக பல்தைறு தரப்பில் இருந்தும் அரசுக்கு எழுந்தது. அவதயடுத்து, நடப்பு 2022-23ஆம் நிதியாண்டில் 

எண்  மசலாைணிவய இந்திய ரிசர்வ் ைங்கி மைளியிடும் என  த்திய அரசு பட்மெட் தாக்கலின்தபாது அறிவித்தது. 

எண்  ரூபாய் 

பட்மெட்டில் அறிவித்தபடிதய எண்  ரூபாவய ஆர்பிஐ அறிமுகப்படுத்தியுள்ளது. ம ாத்த விவல அடிப்பவடயிலான 

எண்  ரூபாயானது தசாதவன அடிப்பவடயில் நை.1-ஆம் தததி முதல் பயன்பாட்டுக்கு ைந்துள்ளது. நாம் அன்ைாடம் 

பயன்படுத்தும் ரூபாவயப் தபான்ைதத எண்  ரூபாயும். ஒதர ஒரு வித்தியாசம் அது எண்  ைடிவில் இருக்கும். 

அவ்ைளதை. 

கிரிப்தடாகரன்சியும் எண்  ரூபாயும் 

கிரிப்தடாகரன்சிவயயும் எண்  ரூபாவயயும் மதாடர்புபடுத்த முடியாது. கிரிப்தடாகரன்சிவய தனியாதர நிர்ைகித்து 

ைரும் நிவலயில், எண்  ரூபாய் ஆர்பிஐ-இன் அங்கீகாரத்வதப் மபற்ைது. கிரிப்தடாகரன்சிகளால் நாட்டின் நிதி 

நிவலவ யில் சீரற்ை தன்வ  நிலை ைாய்ப்புள்ளது. ஆனால், எண்  ரூபாயானது நாட்டின் நிதிநிவலத்தன்வ வய 

த லும் ைலுப்படுத்ததை மசய்யும். 

கிரிப்தடாகரன்சிகவள ததசப்பாதுகாப்புக்கு எதிராகப் பயன்படுத்த ைாய்ப்புகள் அதிகம். ஆனால், எண்  ரூபாயின் 

பரிைர்த்தவனவய RBI மதாடர்ந்து கண்காணிக்கும் என்பதால், ததசப்பாதுகாப்பு சார்ந்த சைால்கள் அதில் இல்வல. 

எண்  ரூபாயின் பயன் 

நாட்டில் தற்தபாது நவடமுவையிலிருக்கும் மசலாைணிகளுக்குக் கூடுதல் ைலுதசர்க்கும் ைவகயில் எண்  ரூபாய் 

மசயல்படும். தற்தபாவதய மசலாைணிகளுக்கு  ாற்ைாக எண்  ரூபாய் இருக்காது. மசலாைணி சந்வதவயயும் 

எண்  ரூபாய் ைலுப்படுத்தும். 
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ரூபாய் தநாட்டுகவள அச்சிடுைதற்கான காகிதமும், வ யும் மைளிநாடுகளில் இருந்து இைக்கு தி மசய்யப்படுகிைது. 

 க்களிவடதய எண்  ரூபாயின் பயன்பாடு அதிகரித்தால், ரூபாய் தநாட்டு அச்சிடுைதற்கான ததவை குவைைததாடு 

அதற்கான மசலவும் மபரு ளவில் குவையும். அவதக் கருத்தில்மகாண்டு எண்  ரூபாயின் பயன்பாட்வட RBI 

ஊக்குவித்து ைருகிைது. 

எண்  ரூபாயின் ைவககள் 

1. சில்லவை விவல அடிப்பவடயிலான எண்  ரூபாவய அவனைராலும் பயன்படுத்த முடியும். 

2. ம ாத்த விவல அடிப்பவடயிலான எண்  ரூபாவய அனு தி மபற்ை நிதி நிறுைனங்களால்  ட்டுத  

பயன்படுத்த முடியும். 

ம ாத்த விவல எண்  ரூபாயின் பயன்பாடு 

முதற் கட்ட ாக அரசின் நிதிப்பத்திரங்கவள ம ாத்த ாகக் மகாள்முதல் மசய்யும் நடைடிக்வககளில் எண்  ரூபாயின் 

பயன்பாட்டுக்கு அனு தி அளிக்கப்பட்டுள்ளது. அரசு நிதிப்பத்திரங்கவள ம ாத்த ாகக் மகாள்முதல் மசய்யும் 

ைங்கிகள் தசாதவன அடிப்பவடயில் எண்  ரூபாவயப் பயன்படுத்தலாம். 

அனு திக்கப்பட்டுள்ள ைங்கிகள் 

பாரத ைங்கி, பதராடா ைங்கி, யூனியன் ைங்கி, HDFC, ICICI, தகாட்டக்  கிந்திரா, YES ைங்கி, IDFC, HSBC ஆகிய 9 

ைங்கிகளுக்கு தசாதவன அடிப்பவடயிலான எண்  ரூபாயின் பயன்பாட்டில் பங்தகற்க அனு தி 

அளிக்கப்பட்டுள்ளது. 

சில்லவை விவல எண்  ரூபாயின் பயன்பாடு 

சில்லவை ைாடிக்வகயாளர்களுக்கான எண்  ரூபாயின் தசாதவன பயன்பாடு நாட்டின் குறிப்பிட்ட பகுதிகளில் ஒரு 

 ாதத்துக்குள் மதாடங்கப்படவுள்ளது. இந்தச் தசாதவனகளின் அடிப்பவடயில் எண்  ரூபாயின் பயன்பாடு 

த ம்படுத்தப்பட்டு, முழு தநரப் பயன்பாட்டுக்குக் மகாண்டுைரப்படவுள்ளது. 

ரூபாய்-எண்  ரூபாய் பரிைர்த்தவன 

நாம் தற்தபாது பயன்படுத்தும் ரூபாய் தநாட்டுகவளக்மகாண்டு எண்  ரூபாவயப் பரி ாறிக்மகாள்ள முடியும். எண்  

ரூபாயானது ஆர்பிஐ-இன் அங்கீகாரத்வதப் மபற்றுள்ளதால், ரூபாவய ைேக்க ாகப் பயன்படுத்துைவதப் தபாலதை 

எண்  ரூபாவயயும் பயன்படுத்த முடியும். 
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1. ‘அனைத்து சவால்களுக்கும் ப ாக்குவரத்து நினை–2 மற்றும் குடிமக்கள் கருத்தாய்வு–2022’ஐ அறிமுகப் டுத்திய 

நடுவண் அனமச்சகம் எது? 
அ. கல்வி அமைச்சகை் 

ஆ. வீட்டுவசதி ைற்றுை் நகர்ப்புற விவகரரங்கள் அமைச்சகை்  

இ. கலரச்சரர அமைச்சகை் 

ஈ. வவளியுறவு அமைச்சகை் 

✓ நடுவண் வீட்டுவசதி மற்றும் நகர்ப்புற விவகாரங்கள் அனமச்சர் ஹர்தீப் சிங் பூரி, ‘அனைத்து சவால்களுக்கும் 

ப ாக்குவரத்து நினை–2 மற்றும் குடிமக்கள் கருத்தாய்வு – 2022’ஐ மமய்நிகராக மதாடங்கிைார். ‘அனைத்து சவால் 

–களுக்கும் ப ாக்குவரத்து நினை–2’ ஆைது ம ாதுப்ப ாக்குவரத்னத பமம் டுத்துவதற்காை டிஜிட்டல் தீர்வுகனை 

உருவாக்குவனத பநாக்கமாகக் மகாண்டுள்ைது. நாற் த்தாறு நகரங்களிலுள்ை ப ாக்குவரத்து பிரச்சனைகளுக்குத் 

தீர்வுகனை உருவாக்குவதற்காக நினை–2 துளிர் நிறுவல்களுக்காக இது மதாடங்கப் ட்டுள்ைது. 

✓ குடிமக்கள் கருத்தாய்வாைது 264 நகரங்களுக்காக வாழ்வதற்மகளிய நகரங்கள் குறியீடு–2022இன்கீழ் தங்கள் 

நகரத்னதப்  ற்றிய குடிமக்களின் கருத்துக்கனைப்  திவு மசய்வதற்காக மதாடங்கப் ட்டுள்ைது. 

2. ‘பிரதமர் கதி சக்தி  ன்மாதிரி நீர்வழிகள் உச்சிமாநாடு’ நடத்தப் டுகிற நகரம் எது? 
அ. புனே 

ஆ. வகரல்கத்தர 

இ. வரரணரசி  

ஈ. அகைதரபரத் 

✓ மத்திய துனறமுகங்கள், கப் ல் ப ாக்குவரவு மற்றும் நீர்வழிகள் அனமச்சகத்தின்கீழ் இந்திய நீர்வழிப் ப ாக்குவரவு 

ஆனையம், நவ.11 – 12 ஆகிய பததிகளில், ‘பிரதமர் வினரவு சக்தி  ல்பவறு ப ாக்குவரத்து நீர்வழி 

உச்சிமாநாட்னட’ வாரைாசியில் ஏற் ாடு மசய்துள்ைது. நீர்வழிகளில் உட்கட்டனமப்பு வசதிகனை பமம் டுத்துவது 

மதாடர் ாை நடவடி –க்னககள்  ற்றிய பிரதமர் கதி சக்தி பதசிய ம ருந்திட்டம்மூைம் விழிப்புைர்னவ ஏற் டுத்துவது 

இந்த மாநாட்டின் முதன்னம பநாக்கமாகும். 

3. ‘அடல் புதிய இந்தியா சவால்’ என் து கீழ்க்காணும் எந்த நிறுவைத்தின் முனைவாகும்? 
அ. இந்திய ரிசர்வ் வங்கி 

ஆ. NITI ஆனயரக்  

இ. DRDO 

ஈ. ISRO 

✓ ம ண்கனை னமயப் டுத்திய சாவல்கனை எதிர்மகாள்வதற்காை நடவடிக்னகனய அடல் புத்தாக்கத் திட்டத்னத NITI 

ஆபயாக் மதாடங்கி னவத்தது. அடல் புதிய இந்தியாவின் சவால்கள் என்ற நடவடிக்னகயின் இரண்டாம்கட்ட 

நிகழ்வாக அடல் புத்தாக்கத் திட்டம் மதாடங்கப் ட்டுள்ைது. சமூகத்னத உருவாக்கும் சிற்பியாக ம ண்கள் 

திகழ்கின்றைர் என் னத கருத்தில்மகாண்டு, அடல் புதிய இந்தியாவின் சவால்கள் என்ற நடவடிக்னகமூைம் சமூக 

அனமப்பில்  ல்பவறு நினையிலுள்ை ம ண்களின் பிரச்சனைகள் தீர்க்கப் டும். குறிப் ாக, ம ண்கள் நைவாழ்வு, 

 ாதுகாப்பு, ஊரகப்  குதியில் உள்ை ம ண்களின் வாழ்க்னகனய எளிதாக்குதல், மதாழில்சார்ந்த கூட்டு 

நடவடிக்னககள் ப ான்றவற்றில் புதுனமகனை புகுத்தி, தீர்வு காண் பத இந்தத் திட்டத்தின் பநாக்கமாகும். 
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4. COP–27இன்ப ாது, ‘அனைவருக்குமாை முன்கூட்டிய எச்சரிக்னககளின் நிர்வாக மசயல்திட்டத்னத' அறிமுகம் 

மசய்த நிறுவைம் எது? 
அ. IMF 

ஆ. WEF 

இ. WMO  

ஈ. UNEP 

✓ உைக வானினை அனமப் ாைது (WMO) காைநினை மாற்றம் மதாடர் ாை ஐக்கிய நாடுகளின் கட்டனமப்பின் உறுப்பு 

நாடுகளின் 27ஆவது மாநாட்டில் (COP27) நிகழ்ந்த ஒரு வட்டபமனசக் கூட்டத்தின்ப ாது, ‘அனைவருக்குமாை 

முன்கூட்டிய எச்சரிக்னககளின் நிர்வாக மசயல்திட்டத்னத’ மவளியிட்டது. WMOஇன் கூற்றுப் டி, 2027ஆம் 

ஆண்டுக்குள் அனைவருக்குமாை முன்கூட்டிய எச்சரிக்னக அனமப்புகனை வழங்குவதற்காை மதாடக்கநினை 

முதலீடு கிட்டத்தட்ட $3.1 பில்லியன் அமமரிக்க டாைர்கைாக இருக்கும். 

5. அண்னமய தரவுகளின் டி,  ரஸ் ர நிதியங்களின் ஊடுருவல் கீழ்க்காணும் எந்த மாநிைத்தில் அதிக ட்சமாக 

உள்ைது? 

அ. ைகரரரஷ்டிரர  

ஆ. னகரளர 

இ. வதலுங்கரேர 

ஈ. குஜரரத் 

✓ 2022 நவம் ர் மாத நிைவரப் டி, மகாராஷ்டிரா, புது தில்லி மற்றும் பகாவா ஆகியனவ இந்தியாவில் அதிக  ரஸ் ர 

நிதிய நிறுவைங்கனைக் மகாண்டுள்ைை. அதிக வருவாய் நினைகள், சிறந்த கல்வியறிவு விகிதங்கள் மற்றும் ம ரு 

நிறுவைங்கள் மற்றும் அதிக நிகர மதிப்புள்ை தனிந ர்களின் இருப்பின் காரைமாக இவ்வாறு அதிகமாக உள்ைது. 

பகரைா, மதலுங்காைா உள்ளிட்ட மாநிைங்களில் இதன் சதவீதம் 5– 6 சதவீதமாக உள்ைது. 

6. சுபதச தர்ஷன் திட்டத்துடன் மதாடர்புனடய நடுவண் அனமச்சகம் எது? 
அ. வவளியுறவு அமைச்சகை் 

ஆ. சுற்றுலர அமைச்சகை்  

இ. கலரச்சரர அமைச்சகை் 

ஈ. உள்துமற அமைச்சகை் 

✓ னமயப்ம ாருள் அடிப் னடயிைாை சுற்றுைாக்களின் ஒருங்கினைந்த வைர்ச்சிக்காக 2014–15இல் மத்திய சுற்றுைா 

அனமச்சகத்தால் சுபதச தர்ஷன் திட்டம் மதாடங்கப் ட்டது. சுற்றுைாத் தைங்கனை நினையாை அணுகுமுனறயுடன் 

ம ாறுப்புடன் பமம் டுத்துவதற்காக அரசாங்கம் சமீ த்தில் இந்தத்திட்டத்னத சுபதச தர்ஷன் 2.0 எை மறுசீரனமத்தது. 

தைா இரண்டு அல்ைது மூவிடங்கனைக்மகாண்ட  தினைந்து மாநிைங்கள் இைம் காைப் ட்டுள்ைை. சுற்றுைா 

உட்கட்டனமப்ன  வலுப் டுத்துவதற்காக சுற்றுைா அனமச்சகம் இத்திட்டத்திற்கு நிதியுதவியும் வழங்கும். 

7. 24 ஆண்டுகளில் இந்திய பதசிய காங்கிரசு கட்சியின் முதல் காந்தியல்ைாத தனைவராக பதர்ந்மதடுக்கப் ட்டவர் 

யார்? 
அ. ைல்லிகரர்ஜுே கரர்னக  ஆ. சசி தரூர் 

இ. ப சிதை்பரை்   ஈ. அனசரக் வகலரட் 
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✓ 24 ஆண்டுகளில் இந்திய பதசிய காங்கிரசு கட்சியின் முதல் காந்தியல்ைாத தனைவராக மல்லிகார்ஜுை கார்பக 

பதர்ந்மதடுக்கப் ட்டுள்ைார். காங்கிரசு கட்சித்தனைவருக்காை பதர்தலில் மல்லிகார்ஜுை கார்பக 9,385 வாக்குகளில் 

7,897 வாக்குகள் ம ற்று மற்மறாரு பவட் ாைராை சசி தரூனர வீழ்த்திைார். 

8. 2022 அக்படா ர் நிைவரப் டி, புதிய வருவாய் மசயைாைராக நியமிக்கப் ட்டுள்ைவர் யார்? 
அ. பங்கஜ் வசௌத்ரி 

ஆ. சஞ்மச ைல்னகரத்ரர  

இ. அமஜ னசத் 

ஈ. துகிே் கரந்தர பரண்னட 

✓ நிதிச்பசனவகள் துனறயின் மசயைர் சஞ்னச மல்பகாத்ரா புதிய வருவாய் மசயைாைராக நியமிக்கப் ட்டுள்ைார். 

நடுவைரசால் பமற்மகாள்ைப் ட்ட உயர்மட்ட அதிகாரத்துவ மறுசீரனமப்பின் ஒரு குதியாக சானைப் ப ாக்குவரத்து 

மற்றும் மநடுஞ்சானைகள் மசயைராக இருந்த அரமபை கிரிதர் புதிய  ாதுகாப்புச் மசயைாைராக நியமிக்கப் ட்டுள்ைார். 

9. ‘கானமயில்’ என் து கீழ்க்காணும் எந்த இந்திய மாநிைம்/யூனியன் பிரபதசத்தின் மாநிைப்  றனவயாகும்? 
அ. பஞ்சரப் 

ஆ. அந்தைரே் & நிக்னகரபரர் தீவுகள் 

இ. இரரஜஸ்தரே்  

ஈ. ஹரியரேர 

✓ இராஜஸ்தான் மாநிைத்தின் மாநிைப் றனவயாை ‘காைமயில்’ இந்தியாவின் மிகவும் அருகிவிட்ட  றனவயிைமாக 

கருதப் டுகிறது. காைமயிைாைது வைவுயிரிகள்  ாதுகாப்பு சட்டத்தின்கீழ்  ாதுகாக்கப் டுகிறது. ராஜஸ்தானில் சுமார் 

150 காைமயில்கள் உள்ைை; அது உைகில் உள்ை காைமயில்களின் எண்ணிக்னகயில் 95% ஆகும். சமீ த்தில், 

 ாகிஸ்தானில் சிை  றனவகள் காைப் ட்டை. இதன் காரைமாக அப் றனவகள் புைம்ம யர்வதாக சுற்றுச்சூழல் 

ஆர்வைர்கள் ஐயப் டுகின்றைர். ‘வைவுயிரிகளில் புைம்ம யர்ந்த உயிரிைங்கனைப்  ாதுகாப் தற்காை தீர்மாைம்’ 

 டி,  ாதுகாக்கப் ட்ட உயிரிைங்களுக்காை உைகப்  ட்டியலில் அது பசர்க்கப் ட்டது. 

10. இராசாளிகனைப்  ாதுகாப் தற்காக குழுமவான்னற அனமத்துள்ை மாநிைம் எது? 
அ. தைிழ்நரடு  

ஆ. இரரஜஸ்தரே் 

இ. னகரளர 

ஈ. கர்நரடகர 

✓ இராசாளிகனைத் திறம் ட  ாதுகாப் தற்காக ஒரு நிறுவை கட்டனமப்ன  அனமக்க தமிழ்நாடு அரசு மாநிை 

அைவிைாை ஒரு குழுனவ அனமத்துள்ைது. 21ஆம் நூற்றாண்டின் மதாடக்கத்தில் நாட்டில் இராசாளிகள் கிட்டத்தட்ட 

அழிந்பதவிட்டை. கடந்த 1993 மற்றும் 2003–க்கு இனடயில் இந்தியாவிலிருந்த இராசாளிகளின் எண்ணிக்னகயில் 

96% சரிந்தது. பதசிய அைவில் இராசாளி இைங்கனைப்  ாதுகாக்க நடுவண் அரசு இரண்டு மசயல் திட்டங்கனை 

அறிமுகப் டுத்தியது. 
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செய்தித்தாள் நடப்பு நிகழ்வுகள்  

1. உனமயாள்புரம் சிவராமன், இனையராஜாவுக்கு மகைரவ டாக்டர்  ட்டம்: பிரதமர் பமாதி வழங்குகிறார் 

திண்டுக்கல் காந்திகிராம கிராமியப் ல்கனைக்கழக்கத்தில் நனடம றும்  ட்டமளிப்பு விழாவில், மிருதங்க வித்வான் 

உனமயாள்புரம் சிவராமன், தினரப் ட இனசயனமப் ாைர் இனையராஜா ஆகிபயாருக்கு மகைரவ டாக்டர்  ட்டத்னத 

பிரதமர் நபரந்திர பமாதி வழங்குகிறார். 

இனசயனமப் ாைர் ‘இனசஞானி’ இனையராஜா (79): பதனி மாவட்டத்னத பூர்விகமாகக்மகாண்ட இவர், ‘அன்ைக் 

கிளி’ தினரப் டத்தின்மூைம் தினரயுைகத்துக்கு அறிமுகமாைவர். நாட்டுப்புற இனச, கர்நாடக இனச, பமற்கத்திய 

இனசயில் முனறயாை  யிற்சியும், புைனமயும் ம ற்றவர். இவர் தமிழ், மதலுங்கு, மனையாைம், கன்ைடம், ஹிந்தி 

ஆகிய மமாழிகளில் 1,000-க்கும் பமற் ட்ட தினரப் டங்களுக்கு இனசயனமத்தவர். ‘ த்மபூஷண்’, ‘ த்ம விபூஷண்’ 

ஆகிய இந்தியாவின் உயரிய விருதுகனைப் ம ற்றுள்ைார். கனைத்துனறயில் இவரது பசனவகனை மகௌரவிக்கும் 

வனகயில், கடந்த ஜூனை மாதம் மாநிைங்கைனவ உறுப்பிைராக நியமிக்கப் ட்டார். 

உனமயாள்புரம் சிவராமன் (85): தஞ்சாவூர் மாவட்டத்னதச்பசர்ந்த இவர், தைது  த்தாம் வயதில் மிருதங்க வாசிப்பில் 

ஈடு டத் மதாடங்கிைார். வாசிப்பில் புதிய உத்திகள், புதுனமகனை ஏற் டுத்திய இவர், முதன்முதைாக இனழக் 

கண்ைாடியால் தயாரிக்கப் ட்ட மிருதங்கத்னத அறிமுகப் டுத்திைார்.  தனிட்ட பதால்,  தனிடாத பதால் 

ஆகியவற்னறக் மகாண்டு தயாரிக்கப் ட்ட மிருதங்கங்கனை தனித்தனிபய ஆராய்ச்சி மசய்தவர் என்ற சிறப்புக்கு 

உரியவர். மிருதங்க வாசிப்பு மதாடர் ாக  ல்பவறு ஆய்வுகனையும் பமற்மகாண்டுள்ைார். 
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1. உட்கட்டமைப்பு நெகிழ்திறன்மிக்க முடுக்கி நிதியத்மை அறிவித்ை நிறுவனம் எது? 
அ. WEF 

ஆ. CDRI  

இ. ISA 

ஈ. BIMSTEC 

✓ பேரிடர் ைாங்கும் உட்கட்டமைப்புக்கான கூட்டணி (CDRI) ஆனது CDRI ேல்கூட்டாண்மை அறக்கட்டமை நிதியைான 

Infrastructure Resilience Accelerator Fund (IRAF)ஐ அறிவித்ைது. இது எகிப்தின் ஷர்ம் எல் பஷக்கில் உள்ை இந்திய 

அரங்கில், COP–27இல் அறிவிக்கப்ேட்டது. IRAF–க்கு ஐந்து ஆண்டுகாலத்திற்கு சுைார் 50 மில்லியன் அநைரிக்க 

டாலர்கள் ைதிப்பில் நிதிப்நோறுப்புகள் ஏற்கனபவ அறிவிக்கப்ேட்டுள்ைன. 

2. உலக உற்ேத்தியில் 41 சைவீைத்துடன் கம்பு உற்ேத்தியில் முன்னணியில் உள்ை ொடு எது? 
அ. சீனா 

ஆ. இந்தியா  

இ. வங்காளததசம் 

ஈ. இந்ததாதனசியா 

✓ உலக அைவில் திமன உற்ேத்தியில் இந்தியா முன்னணியில் உள்ைது; உலக உற்ேத்தியில் 41 சைவீை ேங்மக 

இந்தியா நகாண்டுள்ைது. திமன ஏற்றுைதிமய ஊக்குவிக்க நவளிொடுகளில் உள்ை இந்திய தூைரகங்கள் ைற்றும் 

உலகைாவிய சில்லமற விற்ேமன ேல்நோருள் அங்காடிகமை ஈடுேடுத்ை இந்திய அரசாங்கம் ஓர் உத்திமய 

வகுத்துள்ைது. லூலூ குழுைம் ைற்றும் வால்ைார்ட் போன்ற முைன்மை சர்வபைச சில்லமற விற்ேமன ேல்நோருள் 

அங்காடிகள், திமனகமை வர்த்ைகம் நசய்வைற்கும் விைம்ேரப்ேடுத்துவைற்குைாக இமைக்கப்ேடும். 

3. QS ஆசிய ேல்கமலக்கழக ைரவரிமசயில் இந்திய அைவில் முைலிடத்தில் உள்ை நிறுவனம் எது? 
அ. ஐஐடி தில்லி 

ஆ. ஐஐடி மமட்ராஸ் 

இ. ஐஐடி பாம்தப  

ஈ. IISc மபங்களூரு 

✓ Quacquarelli Symonds (QS) ஆசிய ேல்கமலக்கழக ைரவரிமசயின் 2023 ேதிப்பில் நைாத்ைம் 118 இந்தியப் ேல்கமலக் 

கழகங்கள் இடம்நேற்றுள்ைன. ஐஐடி ோம்பே இந்ை ஆண்டு 40ஆவது இடத்தில் உள்ைது. இது இந்தியாவிபலபய 

முைலிடம் வகிக்கும் நிறுவனைாகும். ஐஐடி–ோம்பேக்கு அடுத்ைேடியாக ஐஐடி தில்லி (46), இந்திய அறிவியல் 

நிறுவனம், நேங்களூரு (IISc) (52) ைற்றும் ஐஐடி நைட்ராஸ் (59) ஆகியவை உள்ளன. முைல் 10 இடங்களுள், ஐந்து 

ேல்கமலக்கழகங்கள் சீனாமவச் பசர்ந்ைமவயாகும். 

4. 2023 IBA நேண்கள் உலக குத்துச்சண்மட சாம்பியன்ஷிப் ப ோட்டிகவள நடத்தவுள்ள ஆசிய ொடு எது? 
அ. இலங்கக 

ஆ. பாகிஸ்தான் 

இ. இந்தியா  

ஈ. தநபாளம் 
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✓ 2023 IBA நேண்கள் உலக குத்துச்சண்மட சாம்பியன்ஷிப்மே ெடத்தும் ொடாக இந்தியா அறிவிக்கப்ேட்டுள்ைது. 

சர்வபைச குத்துச்சண்மட சங்கம் (IBA) ைற்றும் இந்திய குத்துச்சண்மட கூட்டமைப்பு (BFI) இமடபய இந்ை நிகழ்வு 

நைாடர்ோன புரிந்துைர்வு ஒப்ேந்ைம் (MoU) மகநயழுத்ைானது. இது இந்தியாவில் ெடத்ைப்ேடும் மூன்றாவது ைகளிர் 

உலக சாம்பியன்ஷிப் ைற்றும் கடந்ை ஆறு ஆண்டுகளில் நடத்தப் டும் இரண்டாவது போட்டியாகும். 

5. ைத்திய கிழக்குப் ேசுமை முமனமவத் நைாடங்கியுள்ை ொடு எது? 

அ. ஓமன் 

ஆ. ஐக்கிய அரபு அமீரகம் 

இ. மசௌதி அதரபியா  

ஈ. பஹ்கரன் 

✓ நசௌதி அபரபியாவின் ேட்டத்து இைவரசர் முகைது பின் சல்ைான், அடுத்ை ேத்ைாண்டுகளில், ‘ைத்திய கிழக்குப்ேசுமை 

முயற்சிக்கு’ $2.5 பில்லியன் அநைரிக்க டாலர்கமை வழங்குவைாகவும், அைன் ைமலமையகத்மை ெடத்துவைாகவும் 

கூறினார். பிராந்திய கரியமில வாயு உமிழ்மவக் குமறக்கும் முயற்சிகளின் ஒருேகுதியாக, ைத்திய கிழக்குப்ேசுமை 

முயற்சி–2021இல் ேட்டத்து இைவரசரால் இது நைாடங்கப்ேட்டது. பிராந்திய மகட்பராகார்ேன் உற்ேத்தியிலிருந்து 

60%க்கும் அதிகைான கரியமில வாயு உமிழ்மவக் குமறப்ேமை இந்ை முயற்சி ைனது பொக்கைாகக்நகாண்டுள்ைது. 

6. பிரைைர் கிராை சைக் பயாஜனா (PMGSY)–III ஆனது கீழ்க்காணும் எந்ை ைாநிலத்தில் நைாடங்கப்ேட்டது? 
அ. குஜராத் 

ஆ. ஹிமாச்சல பிரததசம்  

இ. சிக்கிம் 

ஈ. தகரளா 

✓ பிரைமர் கிராை சைக் பயாஜனா (PMGSY)–III’ஐ ஹிைாச்சல பிரபைசத்தின் சம்ோவில் பிரைைர் ெபரந்திர பைாதி நைாடங்கி 

மவத்ைார். இது ைாநிலத்தில் சுைார் 3125 கிபலாமீட்டர் சாமலகமை பைம்ேடுத்ைப்ேடும். ைாநிலத்தின் 15 எல்மலகள் 

ைற்றும் நைாமலதூரத் நைாகுதிகளில் உள்ை 440 கிபலாமீட்டர் சாமலகமை பைம்ேடுத்துவைற்காக இக்கட்டத்தின் 

கீழ் `420 பகாடிக்கும் பைல் ெடுவைரசால் ஒதுக்கப்ேட்டுள்ைது. 

7. ‘பிரைைர் ஆவாஸ் பயாஜனா–ெகர்ப்புற (PMAY–U) விருதுகள் – 2021இல்’ முைலிடம் பிடித்ை ைாநிலம் எது? 
அ. தமிழ்நாடு 

ஆ. மத்திய பிரததசம் 

இ. உத்தர பிரததசம்  

ஈ. ஆந்திர பிரததசம் 

✓ ‘பிரைைர் ஆவாஸ் பயாஜனா–ெகர்ப்புற (PMAY–U) விருதுகள் – 2021இல் உத்ைர பிரபைச ைாநிலம் முைலிடத்மைப் 

பிடித்ைது. அமைத்நைாடர்ந்து ைத்திய பிரபைச ைாநிலமும் ைமிழ்ொடும் முமறபய இரண்டாவது ைற்றும் மூன்றாவது 

இடத்தில் உள்ைன. குஜராத் ைாநிலம் ஐந்து சிறப்புப்பிரிவு விருதுகமைப்நேற்றது. ஜம்மு–காஷ்மீரானது ைாத்ரா ைற்றும் 

ொகர் ஹபவலி ைற்றும் டாைன் ைற்றும் மடயூவுடன் இமைந்து, ‘சிறந்ை நசயல்திறன்நகாண்ட யூனியன் பிரபைசம்’ 

எனத் பைர்ந்நைடுக்கப்ேட்டது. 1.23 பகாடி வீடுகள் இத்திட்டத்தின்கீழ் கட்டுவைற்கு ஒப்புைல் அளிக்கப்ேட்டன. இதில் 

64 இலட்சம் ஏற்நகனபவ கட்டிமுடிக்கப்ேட்டு ைக்களுக்கு வழங்கப்ேட்டுள்ைன. 

8. Launch Vehicle Mark 3 (LVM3) திட்டத்துடன் நைாடர்புமடய ொடு எது? 
அ. அமமாிக்கா  ஆ. இந்தியா  

இ. சீனா  ஈ. இஸ்தரல் 
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✓ இந்திய விண்நவளி ஆய்வு மையத்தின் ஏவுகல வாகனம் ைார்க் 3 (LVM3) திட்டைானது ஸ்ரீஹரிபகாட்டாவில் உள்ை 

சதீஷ் ைவான் விண்நவளி மையத்திலிருந்து 36 OneWeb Gen–1 நசயற்மகக்பகாள்கமை விண்ணில் ஏவும். LVM3 

என்ேது விண்நவளித் துமறயின் கீழுள்ை ெடுவண் நோதுத்துமற நிறுவனைான நியூ ஸ்பேஸ் இந்தியா லிட்இன் 

(NISL) பிரத்பயக வணிக ரீதியான நசயற்மகக்பகாள் ஏவுைல் திட்டைாகும். NSILமூலம் வணிக ரீதியாக LVM3 

ஏவப்ேடுவது இதுபவ முைன்முமறயாகும். 

9. ‘Using Technology to Improve a Billion Livelihoods’ என்ற ைமலப்பில் அறிக்மகமய நவளியிட்டுள்ை அமைப்பு எது? 
அ. ஆசிய வளா்ச்சி வங்கி 

ஆ. உலக மபாருளாதார மன்றம்  

இ. பன்னாட்டு மசலாவணி நிதியம்  

ஈ. உலக வங்கி 

✓ அைானி குழுைத்துடன் இமைந்து, இந்தியாவின் ொன்காவது நைாழிற்புரட்சிக்கான உலக நோருைாைார ைன்றத்தின் 

மையத்ைால் ையாரிக்கப்ேட்ட, ‘நைாழில்நுட்ேத்மைப் ேயன்ேடுத்தி ஒரு பில்லியன் வாழ்வாைாரத்மை பைம்ேடுத்துைல்’ 

என்ற புதிய அறிக்மக குஜராத் ைாநிலத்தின் காந்திெகரத்தில் நவளியிடப்ேட்டது. இந்ை அறிக்மகயின்ேடி, இந்திய 

பவைாண்மையின் நைாழில்நுட்ேம் ைமலமையிலான ைாற்றத்தின் மையத்தில் டிபரான்கமை மவப்ேைன்மூலம் 

ொட்டின் நைாத்ை உள்ொட்டு உற்ேத்திமய (GDP) 1–1.5 சைவீைம் வமர உயர்த்ை முடியும். இது இந்தியாவில் வரும் 

ஆண்டுகளில் குமறந்ைது ஐந்து இலட்சம் ேணிவாய்ப்புகமை உருவாக்கும். 

10. இந்தியாவில் நிபஹான்சுவிற்கான புவிசார் குறியீமட (GI) ொடியுள்ை ொடு எது? 
அ. சீனா 

ஆ. ஜப்பான்  

இ. சிங்கப்பூா் 

ஈ. இந்ததாதனசியா 

✓ புது தில்லியில் உள்ை ஜப்ோன் தூைரகம், ைதுரசைான நிபஹான்ஷுவுக்கு புவிசார் குறியீடு (GI) பகாரி விண்ைப்ேம் 

ைாக்கல்நசய்துள்ைது. ஜப்ோமனச் சார்ந்ை ஒரு ையாரிப்புக்கு புவிசார் அமடயாைப் ேதிபவட்டில் குறியீடு பவண்டி 

விண்ைப்ேம் ைாக்கல்நசய்யப்ேடுவது இதுபவ முைல்முமறயாகும். நிபகான்ஷு என்ேது ஜப்ோனில் அரிசிமயப் 

புளிக்கமவத்துத் ையாரிக்கப்ேடும் ஒரு சிறப்பு இரசைாகக் கருைப்ேடுகிறது. அரிசி, பகாஜி–கின் (ஒருவமகப் பூஞ்மச 

வித்து) ைற்றும் நீர் ஆகிய மூன்று முக்கிய மூலப்நோருட்கள் இைன் ையாரிப்பில் ேயன்ேடுத்ைப்ேடுகின்றன. 

 

செய்தித்தாள் நடப்பு நிகழ்வுகள்  

1. மைசூரு - புரட்சித்ைமலவர் டாக்டர் எம்ஜிஆர் நசன்மன நசன்ட்ரல் வந்பை ோரத் எக்ஸ்பிரஸ் & காசி ோரத் நகௌரவ் 

இரயில்கமை பிரைைர் நகாடியமசத்து நைாடக்கி மவத்ைார் 

மைசூரு ைற்றும் புரட்சித்ைமலவர் டாக்டர் எம்ஜிஆர் நசன்மன நசன்ட்ரல் இமடபயயான வந்பை ோரத் எக்ஸ்பிரஸ் 

இரயிமல KSR நேங்களூரு இரயில் நிமலயத்தில் பிரைைர் ெபரந்திர பைாதி நகாடியமசத்து நைாடங்கி மவத்ைார். 

இது ொட்டில் நைாடங்கப்ேட்ட ஐந்ைாவது வந்பை ோரத் எக்ஸ்பிரஸ் என்ேதுடன் நைன்னிந்தியாவின் முைல் வந்பை 

ோரத் இரயிலாகும்.  

‘இந்தியாவில் ையாரிப்போம்’ நவற்றிக்கு ஒரு சிறந்ை உைாரைைாக, இந்திய ரயில்பவ இந்தியாவின் முைல் உள்ொட்டு 

அதிபவக இரயில் - வந்பை ோரத் எக்ஸ்பிரமை அறிமுகப்ேடுத்தியது; அது கான்பூர்-அலகாோத்-வாரைாசி வழித் 

ைடத்தில் பிப்ரவரி 15, 2019 அன்று புது தில்லியில் நைாடக்கி மவக்கப்ேட்டது. பைலும், வந்பை ோரத் எக்ஸ்பிரஸ் 
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இரயில்கள் புது தில்லி-ைாைா மவஷ்பைா பைவி கத்ரா, காந்திெகர்-அகைைாோத்-மும்மே நசன்ட்ரல், ைற்றும் ஆம்ப் 

ஆண்நடௌரா-புது தில்லி வழித்ைடங்களில் நைாடங்கப்ேட்டுள்ைன. 

 

2. ஆைார் அட்மடமய 10 ஆண்டுகளுக்கு ஒரு முமற புதுப்பிப்ேது கட்டாயம்: புதிய ஆமை 

ஆைார் அட்மடக்கான வழிகாட்டு நெறிமுமறகமை உருவாக்கி, அைமன ெடுவைரசு நவளியிட்டுள்ைது. அைன்ேடி, 

ஆைார் அட்மட மவத்திருப்போர், அைமன ேதிவுநசய்ை ொளிலிருந்து சரியாக ேத்து ஆண்டுகளுக்கு ஒருமுமற, 

அமடயாை சான்றிைழ்கமை அளித்து புதுப்பித்துக் நகாள்ைபவண்டும் என்ேது கட்டாயைாக்கப்ேட்டுள்ைது. 

ஆைார் அட்மடயில் பைாசடிகள் நசய்யப்ேடுவமைத் ைடுக்கும் வமகயில், ஆைார் அட்மட நேறும்போது அளித்ை 

அமடயாை சான்றிைழ்கமை ேத்து ஆண்டுகளுக்கு ஒருமுமற அளித்து புதுப்பித்துக் நகாள்வைன்மூலம், ஆைார் 

அட்மடயின் உண்மைத்ைன்மை உறுதிநசய்யப்ேடும் என ெடுவண் ைகவல் நைாழில்நுட்ே அமைச்சகம் 

நவளியிட்டிருக்கும் அரசாமையில் நைரிவிக்கப்ேட்டுள்ைது. 

ஆைார் அட்மட விவரங்கமை உறுதி நசய்யும் ஆவைங்கமை ேதிபவற்றம் நசய்வைற்கான வசதிமய யுஐடிஏஐ 

பைற்நகாண்டுள்ைது. இந்ை வசதி, மை ஆைார் இமையைைம், மை ஆைார் நசயலி மூலைாக ேயனாைர்கபை நசய்து 

நகாள்ைலாம் என்றும், ஆைார் பசமவ மையங்களில் பெரடியாகச் நசன்றும் பைற்நகாள்ைலாம் என்றும் 

நைரிவிக்கப்ேட்டுைள்து. இைன்ேடி, ஆைார் அட்மட மவத்திருப்போர், அவர்கைது நேயரில் இருக்கும் பிமழகள், நிழற் 

ேடங்கமைப் ேதிபவற்றுைல், முகவரி ைாற்றுைல் உள்ளிட்ட விவரங்கமை நசய்துநகாள்ைலாம். இந்ை ொள் வமர, 134 

பகாடி ஆைார் அட்மடகள் வழங்கப்ேட்டுள்ைன. 

 

3. ெவம்ேர் 14 முைல் 16 வமர G20 ைாொடு: பிரைைர் பைாதி ேங்பகற்பு 

இந்பைாபனசியாவின் ோலியில் வரும் ெவ.14 முைல் 16 வமர ெமடநேறும் G20 ைாொட்டில் பிரைைர் ெபரந்திர பைாதி 

ேங்பகற்கவுள்ைைாக நவளியுறவுத்துமற அமைச்சகம் நைரிவித்துள்ைது. 

உலகின் வைர்ச்சியமடந்ை ைற்றும் வைரும் ொடுகமை உறுப்பினர்கைாகக் நகாண்ட சர்வபைச அமைப்ோன G20 

அமைப்புக்கு, ைற்போது இந்பைாபனசியா ைமலமை வகிக்கிறது. இமைநயாட்டி, G20 ைாொடு அந்ொட்டின் ோலியில் 

ெமடநேறவிருக்கிறது. இம்ைாொட்டில், பிரைைர் பைாடி, அநைரிக்க அதிேர் பஜா மேடன், பிரிட்டன் பிரைைர் ரிஷி சுனக், 

பிரான்ஸ் அதிேர் இைானுவல் பைக்ரான், நஜர்ைனி பிரைைர் ஓலாப் பஷால்ஸ் உள்ளிட்படார் கலந்துநகாள்கின்றனர். 

நவளியுறவுத்துமற அமைச்சகத்தின் நசய்தித்நைாடர்ோைர் அரிந்ைம் ோக்சி கூறியைாவது: 

ோலியில் ெமடநேறும் ைாொட்டில், “ஒன்றாக மீண்நடழுபவாம், ேலத்துடன் மீண்நடழுபவாம்” என்ற கருத்துருமவ 

மையைாகக்நகாண்டு உலகின் மிக முக்கியப் பிரச்மனகள் குறித்து உலகத் ைமலவர்கள் விவாதிக்கவுள்ைனர். 

உைவு ைற்றும் எரிநோருள் ோதுகாப்பு, ெலம், எண்ை ைாற்றம் (டிஜிட்டல் ைாற்றம்) ஆகிய ைமலப்புகளில் 3 அைர்வுகள் 

ெமடநேறுகின்றன. ைாொட்டின் முடிவில் இந்பைாபனசிய அதிேர் பஜாபகா விபடாபடா G20 அமைப்பின் ைமலமைப் 

நோறுப்மே முமறப்ேடி பிரைைர் பைாதியிடம் வழங்குவார்.  

வரும் டிச.1 முைல் G20இன் ைமலமைப்நோறுப்மே இந்தியா ஏற்கவுள்ைது. உலகின் ஒட்டுநைாத்ை உள்ொட்டு 

உற்ேத்தியில் (GDP) 85 சைவீை ேங்மகக் நகாண்டுள்ை G20 அமைப்பு, உலக வர்த்ைகத்தில் 75 சைவீைத்துக்கும் 

அதிகைான அைவில் ேங்கு வகிக்கிறது. இந்ை அமைப்பில் ஆர்நஜன்டீனா, ஆஸ்திபரலியா, பிபரஸில், கனடா, சீனா, 

பிரான்ஸ், நஜர்ைனி, இந்தியா, இந்பைாபனசியா, இத்ைாலி, ஜப்ோன், நைன் நகாரியா, நைக்ஸிபகா, ரஷியா, நசௌதி 

அபரபியா, நைன்னாப்பிரிக்கா, துருக்கி, பிரிட்டன், ஐபராப்பிய ஒன்றியம் ஆகிய ொடுகள் உறுப்பினர்கைாக உள்ைன. 

உலக அைவில் 2/3 ேங்கு ைக்கள்நைாமகமய G20 ொடுகள் நகாண்டுள்ைது குறிப்பிட்டத்ைக்கது. 
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1. ‘இந்திய உயிரியல் தரவு மையம்’ ததொடங்கப்பட்டுள்ள ைொநிலம் எது? 
அ. உத்தரகாண்ட் 

ஆ. ஹாியானா  

இ. சிக்கிம் 

ஈ. ககரளா 

✓ நடுவண் அறிவியல் ைற்றும் ததொழில்நுட்பத்துமை அமைச்சர் ஜிததந்திர சிங், ஹரியொனொ ைொநிலம் பரிதொபொத்தில் 

வொழ்க்மக அறிவியல் தரவுகளுக்கொன இந்தியொவின் முதல் ததசிய களஞ்சியைொன, ‘இந்திய உயிரியல் தரவு மையம்’ 

(IBDC) திைந்து மவத்தொர். IBDC ஆனது பரிதொபொத்தில் உள்ள உயிரித்ததொழில்நுட்பத்தின் பிரொந்திய மையத்திலும், 

புவதனசுவரத்தில் உள்ள ததசிய தகவலியல் மையத்தில் தரவு ‘தபரிடர் மீட்பு’த்தளத்திலும் நிறுவப்பட்டது. இது சுைொர் 

4 தபட்டொமபட் தரவு தசமிப்புத்திைனும், ‘பிரம்’ உயர்தசயல்திைன் கணித்தலியல் வசதியும் தகொண்டுள்ளது. 

2. ஆதொர் விதிகளில் திருத்தத்தின்படி, ஆதொர ஆவணங்கமள எத்தமன ஆண்டுகளுக்கு ஒருமுமை புதுப்பிப்பது 

கட்டொயைொகும்? 
அ. 5 

ஆ. 10  

இ. 20 

ஈ. 25 

✓ நடுவண் மின்னணுவியல் ைற்றும் தகவல் ததொழில்நுட்ப அமைச்சகத்தின் ஓர் அண்மைய அறிவிப்பின்படி, பதிவு 

தசய்யப்பட்ட நொளிலிருந்து பத்து ஆண்டுகள் நிமைவமடந்தவுடன் ஆதொர் மவத்திருப்பவர்கள் குமைந்தபட்சம் ஒரு 

முமையொவது ஆதொர ஆவணங்கமளப் புதுப்பிப்பது கட்டொயைொகும். நடுவண் அமடயொள தரவு களஞ்சியத்தில் (CIDR) 

ஆதொர் ததொடர்பொன தகவல்களின் துல்லியத்மத உறுதிதசய்யும் விதைொக ஆதொர் விதிமுமைகமள இந்திய அரசொங்கம் 

திருத்தியுள்ளது. 

3. அண்மைச் தசய்திகளில் இடம்தபற்ை பிஹொரி புரஸ்கொருடன் ததொடர்புமடய துமை எது? 
அ. நிா்வாகம் 

ஆ. விளளயாட்டு 

இ. இலக்கியம்  

ஈ. கலாச்சாரம் 

✓ பிஹொரி புரஸ்கொரொனது ஒவ்தவொர் ஆண்டும் ஒரு இரொஜஸ்தொனி எழுத்தொளரின் ஹிந்தி அல்லது இரொஜஸ்தொனியில் 

கடந்த பத்து ஆண்டுகளில் தவளியிடப்பட்ட ஒரு சிைந்த பமடப்புக்கொக வழங்கப்படுகிைது. மூத்த எழுத்தொளர்கள் ைது 

கங்கொரியொ ைற்றும் Dr ைொதவ் ஹடொ ஆகிதயொருக்கு முமைதய 31ஆவது ைற்றும் 32ஆவது பிஹொரி புரஸ்கொர் விருது 

வழங்கப்பட்டது. இது கடந்த 1991இல் தக தக பிர்லொ அைக்கட்டமளயொல் நிறுவப்பட்ட மூன்று இலக்கிய விருதுகளில் 

ஒன்ைொகும். இது பிரபல கவிஞர் பிஹொரியின் தபயரொல் வழங்கப்படுகிைது. 

4. அகில இந்திய வொதனொலிக்கு (AIR) எந்தத் தமலவர் வருமக தந்தமத நிமனவுகூரும் வமகயில் தபொது தசமவ 

ஒலிபரப்பு நொள் அனுசரிக்கப்படுகிைது? 
அ. ‘கநதாஜி’ சுபாஷ் சந்திர கபாஸ் ஆ. ‘மகாத்மா’ காந்தியடிகள்  

இ. ‘அண்ணல்’ அம்கபத்கா்  ஈ. ஜவஹா்லால் கநரு 
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✓ ஒவ்தவொர் ஆண்டும் நவ.12 அன்று தபொது தசமவ ஒலிபரப்பு நொள் அனுசரிக்கப்படுகிைது. கடந்த 1947ஆம் ஆண்டு 

தில்லியிலுள்ள அகில இந்திய வொதனொலியின் அரங்கிற்கு ‘ைகொத்ைொ’ கொந்தியடிகள் வருமக தந்ததன் நிமனவொக 

இந்த நொள் தகொண்டொடப்படுகிைது. பிரிவிமனக்குப் பிைகு ஹரியொனொவில் உள்ள குருதேத்திரத்தில் தற்கொலிகைொக 

குடிதயறிய இடம்தபயர்ந்த ைக்களுக்கொக அப்தபொது ‘ைகொத்ைொ’ கொந்தியடிகள் தனது உமரமய நிகழ்த்தினொர். 

5. 2022 நவ.10ஆம் தததிமய, ‘திமன நொள்’ எனக் கமடப்பிடித்த ைொநிலம் எது? 

அ. தமிழ்நாடு 

ஆ. ஒடிஸா  

இ. ககரளா 

ஈ. கா்நாடகா 

✓ ஒடிஸொ ைொநில அரசொனது இந்த ஆண்டு 2022 நவம்பர்.10ஆம் தததிமய, ‘திமன நொள்’ எனக் கமடப்பிடித்தது. 

திமனமய அதிக ஊட்டச்சத்து ைற்றும் சுற்றுச்சூழலுக்குகந்த உணவுப் தபொருளொக ஊக்குவிப்பதத இந்த நொளின் 

தநொக்கைொகும். ஒடிஸொ அரசொங்கம் கடந்த 2017இல் ஒடிஸொ மில்லட் மிேமன (OMM) அறிமுகப்படுத்தியது. ஒடிஸொ 

ைொநில முதலமைச்சர் நவீன் பட்நொயக் 2019–20இல் OMMஇன்கீழ் `100 தகொடி நிதி ஆதரமவ அறிவித்தொர். 

6. அண்மைச் தசய்திகளில் இடம்தபற்ை நல்லைமல வனப்பகுதி அமைந்துள்ள ைொநிலம் எது? 
அ. குஜராத் 

ஆ. ஆந்திர பிரகதசம்  

இ. சிக்கிம் 

ஈ. ககரளா 

✓ ததலுங்கொனொ ைற்றும் ஆந்திர பிரததசத்மத இமணக்கும் கிருஷ்ணொ ஆற்றின் குறுக்தக வடங்கள் தொங்கும் ததொங்கு 

பொலத்மதக் கட்ட நடுவணரசு ஒப்புதல் அளித்துள்ளது. ஆந்திர பிரததசத்தின் கிழக்குத்ததொடர்ச்சி ைமலயில் உள்ள 

அழகிய நல்லைமல வனத்ததொடரின் வழியொக இந்தப்பொலம் அமைக்கப்படும். மூன்று கிமீ நீளங்தகொண்ட இந்தப்பொலம் 

மஹதரொபொத் ைற்றும் திருப்பதி இமடதயயொன தூரத்மத 80 கிமீட்டரொகக் குமைக்கும். 

7. இந்திய கொவலர் நிமனவு நொள் அனுசரிக்கப்படுகிை தததி எது? 
அ. அக்கடாபா்.21  

ஆ. நவம்பா்.21 

இ. டிசம்பா்.21 

ஈ. ஜனவாி.21 

✓ ஒவ்தவொர் ஆண்டும் அக்.21ஆம் தததி, ‘கொவலர் நிமனவு நொள்’ அனுசரிக்கப்படுகிைது. இந்த நொள், பணியின்தபொது 

உயிரிழந்த பத்து CRPF வீரர்களின் தியொகத்மத நிமனவுகூரும் விதைாக அனுசரிக்கப்படுகிைது. 1959 அக்தடொபர்.21 

அன்று, லடொக்கிற்கு அருகிலுள்ள ஹொட் ஸ்பிரிங்ஸ் என்னும் பகுதியில் சீனப்பமடகள் நடத்திய தொக்குதலில் பத்து 

இந்திய கொவலர்கள் தகொல்லப்பட்டனர். 

8. FATFஇன் சொம்பல் பட்டியலிலிருந்து நீக்கப்பட்ட இந்தியொவின் அண்மட நொடு எது? 
அ. இலங்ளக  ஆ. பாகிஸ்தான்  

இ. மியான்மா்  ஈ. கநபாளம் 
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✓ நிதியியல் நடவடிக்மக பணிக்குழுவொனது (FATF) அண்மையில் பொகிஸ்தொமன தனது சொம்பல் பட்டியலில் இருந்து 

நீக்கும் முடிமவ அறிவித்தது. பணச்சலமவ ைற்றும் நிதிசொர் பயங்கரவொதத்மத (AML/CFT) எதிர்த்துப் தபொரொடுவதில் 

பொகிஸ்தொனின் குறிப்பிடத்தக்க முன்தனற்ைத்மத FATF வரதவற்று பொரொட்டியுள்ளது. 

9. சீனொவில் மும்முமை பதவி வகித்த முதல் அதிபர் யொர்? 
அ. மாகவா கசதுங் 

ஆ. ஹு ஜிந்தாகவா 

இ. ஜீ ஜின்பிங்  

ஈ. சின்கசா அகப 

✓ சீன அதிபர் ஜீ ஜின்பிங், தபொதுவுமடமைக் கட்சியின் தமலவரொக இருந்து சீன அதிபரொக மூன்ைொவது முமையொகப் 

தபொறுப்தபற்று வரலொற்று முக்கியத்துவம் தபற்றுள்ளொர். ைொதவொ தசதுங்கிற்குப் பிைகு நொட்டின் மிகவும் தசல்வொக்கு 

மிக்க ஆட்சியொளரொக அவர் உருவொக்கியுள்ளொர். சீன தபொதுவுமடமைக்கட்சி புரட்சியொளரும் சீன ைக்கள் குடியரசின் 

நிறுவனருைொன ைொதவொ தசதுங் கடந்த 1949 முதல் 1959 வமர இருமுமை சீனத்மத ஆட்சிதசய்துள்ளொர். முன்னொள் 

அதிபர் ஹு ஜின்டொதவொவும் 2003 முதல் 2013 வமர இருமுமை ஆட்சிதசய்துள்ளொர். கடந்த 2012 முதல் சீனத்தின் 

அதிபரொக ஜீ ஜின்பிங் உள்ளொர். 

10. அண்மைச் தசய்திகளில் இடம்தபற்ை அைன் தசரொவத் என்பொருடன் ததொடர்புமடய விமளயொட்டு எது? 
அ. மல்யுத்தம்  

ஆ. மட்ளடப்பந்து 

இ. ஹாக்கி 

ஈ. பூப்பந்து 

✓ ஸ்தபயினின் தபொன்தடதவத்ரொவில் நமடதபற்ை U–23 உலக ைல்யுத்த சொம்பியன்ஷிப் தபொட்டியில் தங்கப்பதக்கம் 

தவன்ை முதல் இந்திய ைல்யுத்த வீரர் என்ை சொதமனமய பதின்வயதினர் அைன் தசரொவத் பமடத்தொர். U–23 உலக 

ைல்யுத்த சொம்பியன்ஷிப் – 2022இல் இந்தியொ ஒரு தங்கப்பதக்கமும், ஒரு தவள்ளிப்பதக்கமும் நொன்கு தவண்கலமும் 

என ஆறு பதக்கங்களுடன் தபொட்டிமய நிமைவு தசய்தது. 

 

செய்தித்தாள் நடப்பு நிகழ்வுகள்  

1. இந்திய-பிதரஞ்சு கூட்டு விைொனப்பயிற்சி கருடொ-VII தஜொத்பூர் விைொனப்பமடத்தளத்தில் நிமைவு 

தஜொத்பூரில் உள்ள விைொனப்பமடத்தளத்தில் நமடதபற்று வந்த இந்திய விைொனப்பமட (IAF) ைற்றும் பிதரஞ்சு வொன் 

ைற்றும் விண்தவளிப்பமட (FASF) ஆகிவற்றின் 7ஆவது கூட்டு விைொனப்பயிற்சி, ‘கருடொ-VII’ நவம்பர்.12 அன்று 

நிமைவமடந்தது. பிதரஞ்சு வொன் ைற்றும் விண்தவளிப் பமடயின் ரதபல் தபொர் விைொனம் ைற்றும் ஏ-330 பல்திைன் 

தடங்கர் தபொக்குவரத்து அம்சங்களுடன் கூடிய விைொனம் தபொன்ைமவகள் இந்தக்கூட்டுப் பயிற்சியில் பங்தகற்ைது,  

இந்திய விைொனப்பமட சொர்பொக சுதகொய்-30, ரதபல், ததஜொஸ் ைற்றும் ஜொகுவொர் தபொர் விைொனங்கள் கலந்து 

தகொண்டன. ஜொகுவொர் தபொர் விைொனம், இரொணுவ மி-17 இரக தஹலிகொப்டர்கள் ைற்றும் புதிதொக விைொனப்பமடயில் 

தசர்க்கப்பட்டுள்ள, ‘பிரசந்தொ’ தபொன்ைமவகள் இந்திய வொன்பமடயின் பங்களிப்புகளொகும். கருடொ-VII பயிற்சியொனது, 

இருநொட்டு விைொனப்பமடகளுக்கும் ததொழிற்முமையிலொன ததொடர்மப ஏற்படுத்தவும், தசயல்பொட்டுத்திைன் ைற்றும் 

அனுபவங்கமளப் பகிர்ந்துதகொள்வதற்கொன வொய்ப்மபயும் வழங்கியது. இந்தப் பயிற்சியின் விமளவொக இருநொட்டு 

வொன்பமட வீரர்களும் வொன்தவளிப்தபொர் நடவடிக்மககளின் நுட்பங்கமள ஆரொய்ந்து, அனுபவங்கமளப் பகிர்ந்து 

தகொண்டனர். தைலும் இந்த பயிற்சியொனது இரு நொட்டு விைொனப்பமட வீரர்களுக்கு இமடதயயொன கலொச்சொர 

பரிைொற்ைத்திற்கொன சூழ்நிமலமயயும் ஏற்படுத்தியது. 
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2. உச்ச அளவில் சர்வததச கரியமில வொயு தவளிதயற்ைம் 

சர்வததச அளவிலொன கரியமில வொயு (CO2) தவளிதயற்ைம் நடப்பு 2022ஆம் ஆண்டில் 4,060 டன் என்ை அளமவத் 

ததொடும் என ஐநொ ஆய்வறிக்மகயில் எச்சரிக்கப்பட்டுள்ளது. இது கடந்த 2019ஆம் ஆண்டில் பதிவொன 4,090 டன் 

என்ை உச்ச அளமவவிட சற்தை குமைவொகும். 

ஐநொ 27ஆவது பருவநிமல ைொநொடு எகிப்தில் நமடதபற்று வரும் நிமலயில், ‘சர்வததச கொர்பன் பட்தஜட்’ என்ை 

ஆய்வறிக்மகயின் முடிவுகள் தவளியிடப்பட்டுள்ளன. அந்த அறிக்மகயில், ‘நடப்பொண்டில் சர்வததச கரியமில வொயு 

தவளிதயற்ைம் 4,060 டன்னொக இருக்கும் எனக் கணிக்கப்பட்டுள்ளது. இதத அளவில் கரியமில வொயு தவளிதயற்ைம் 

ததொடர்ந்தொல், பூமியின் தவப்பநிமலயொனது ததொழிற்புரட்சிக்கு முந்மதய அளமவவிட 1.5° டிகிரி தசல்சியஸ் அளமவ 

இன்னும் 9 ஆண்டுகளில் எட்டிவிட 50 சதவீத வொய்ப்புள்ளது. 

கடந்த 2021ஆம் ஆண்டில் சர்வததச கரியமில வொயு தவளிதயற்ைத்தில் சீனொ (31 சதவீதம்), அதைரிக்கொ (14 சதவீதம்), 

ஐதரொப்பிய யூனியன் (8 சதவீதம்) ஆகியமவ முன்னிமலயில் உள்ளன. இந்தியொ 7 சதவீத கரியமில வொயுமவ 

தவளிதயற்றியது. நடப்பொண்டில் கரியமில வொயு தவளிதயற்ைம் சீனொவில் 0.9 சதவீதமும், ஐதரொப்பிய யூனியனில் 

0.8 சதவீதமும் குமையும் எனக் கணிக்கப்பட்டுள்ளது. ஆனொல், அதைரிக்கொவில் 1.5 சதவீதமும், இந்தியொவில் 6 

சதவீதமும், சர்வததச அளவில் 1.7 சதவீதமும் அதிகரிக்கும் எனக் கணிக்கப்பட்டுள்ளது. 

COVID ததொற்றுப் பரவமலத் தடுக்க கடுமையொன தபொதுமுடக்க கட்டுப்பொடுகமள சீனொ விதித்து வருவதொல், அங்கு 

CO2 தவளிதயற்ைம் குமையும் எனத் ததரிகிைது. அதைரிக்கொ உள்ளிட்ட பல நொடுகள் கதரொனொ கட்டுப்பொடுகமள 

நீக்கியுள்ளதொல், ைக்களின் தபொக்குவரத்து அதிகரித்து கரியமில வொயு தவளிதயற்ைம் அதிகரிக்க வொய்ப்புள்ளது. 

நிலக்கரி, கச்சொ எண்தணய் பயன்பொடு இந்தியொவில் அதிக அளவில் உள்ளதொல், கரியமில வொயு தவளிதயற்ைமும் 

அதிகரிக்கவுள்ளது’ எனக் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது. 

மீத்ததன் தவளிதயற்ைம்: மபங்குடில் வொயுவொன மீத்ததன் தவளிதயற்ை அளமவக் கண்டறிவதற்கொகப் புதிய 

தளத்மத ஐநொ சுற்றுச்சூழல் திட்ட முகமை அறிமுகப்படுத்தவுள்ளது. அதில், வளிைண்டலத்தில் தவளிதயற்ைப்படும் 

மீத்ததன் வொயுமவ தசயற்மகக்தகொள் அளவீடுகள் வொயிலொகக் கணக்கிட வழிவகுக்கப்பட்டுள்ளது. அதைரிக்கொ, 

ஐதரொப்பொ, தஜர்ைனி, இத்தொலி ஆகியவற்றின் விண்தவளி ஆய்வு மையங்கள் சொர்பில் தசயல்படும் தசயற்மகக் 

தகொள்கள் வொயிலொக மீத்ததன் தவளிதயற்ைம் கணக்கிடப்படவுள்ளது. தனியொர் விண்தவளி ஆய்வு மையங்களின் 

தரவும் இதற்கொகப் பயன்படுத்தப்படும். அதன்மூலம் மீத்ததன் வொயு தவளிதயற்ைத்மதத் தடுப்பதற்கொன 

நடவடிக்மககமள அரசும், ததொழில் நிறுவனங்களும் தைற்தகொள்ள முடியும் எனத் ததரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. 

 

3. ICC தமலவரொக மீண்டும் கிதரக் பொர்க்தல: தஜய் ேொவுக்கு முக்கிய தபொறுப்பு 

சர்வததச கிரிக்தகட் கவுன்சில் (ICC) தமலவரொக நியூஸிலொந்தின் கிதரக் பொர்க்தல ததொடர்ந்து 2ஆவது முமையொக 

தபொட்டியின்றி ததர்வு தசய்யப்பட்டொர். கடந்த 2020 நவம்பர் முதல் அந்தப் தபொறுப்பில் இருந்த பொர்க்தல, தற்தபொது 

2024 நவம்பர் வமர மீண்டும் அந்தப் பதவியில் இருப்பொர். இதனிமடதய, ICCஇன் மிக முக்கியைொன பிரிவொக 

இருக்கும் நிதி ைற்றும் வர்த்தக விவகொரங்கள் குழு தமலவரொக, BCCI தசயலர் தஜய் ேொ ததர்வொகியுள்ளொர். ICCஇன் 

நிதிரீதியிலொன முடிவுகள் அமனத்தும் இக்குழுவொல் தைற்தகொள்ளப்பட்டு, வொரியத்தொல் அங்கீகரிக்கப்படுகிைது. 

ICCஇன் கிரிக்தகட் கமிட்டி தமலவரொக, BCCI முன்னொள் தமலவர் தசௌரவ் கங்குலி ததொடர்கிைொர். 

 

4. தனிநபர் வருைொனம் 33.4% அதிகரிப்பு: நடுவணரசு 

‘ததசிய உணவுப்பொதுகொப்புச்சட்டைொனது கடந்த 2013-ஆம் ஆண்டு நமடமுமைப்படுத்தப்பட்டது முதல் இந்திய 

ைக்கள்ததொமகயின் தனிநபர் வருைொனம் 33.4 சதவீதம் அளவுக்கு உயர்ந்துள்ளது’ என்று உச்சநீதிைன்ைத்தில் 

நடுவணரசு ததரிவித்தது. 
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1. 2022 – ப ொறியொளர்கள் மொநொடு நடத்தப் ட்ட மொநிலம் எது? 
அ. சென்னன 

ஆ. செங்களூரு 

இ. திருவனந்தெுரம்  

ஈ. னைதராொத் 

✓ இந்திய நநஷனல் அகொடமி ஆஃப் இன்ஜினியரிங்கின் ப ொறியொளர்கள் மொநொடு–2022 ஆனது (EC–2022) இந்திய 

விண்பெளி ஆய்வு மமயத்துடன் (ISRO) இமைந்து திருெனந்தபுரத்தில் உள்ள திரெ உந்து அமமப்பு மமயத்தில் 

நடத்தப் ட்டது. இந்திய விண்பெளி ஆய்வு மமயமொனது (ISRO) நொட்டின் விெசொயத் துமைமய ஆதரிப் தற்கொக 

பிரத்நயக பசயற்மகக்நகொள்கமள முன்பமொழிந்துள்ளது. முன்பமொழியப் ட்டுள்ள, ‘ ொரத் கிரிஷி பசயற்மகக்நகொள்’ 

திட்டம் குறித்து ISRO நெளொண் துமையுடன் விெொதித்து ெருகிைது. 

2. ‘HAWK ெொன்  ொதுகொப்பு உ கரைங்கள்’ என் து கீழ்க்காணும் எந்த நொட்டின் முதன்மமக் கருவியொகும்? 
அ. ரஷ்யா 

ஆ. உக்னரன் 

இ. இஸ்ரரல் 

ஈ. அசமாிக்கா  

✓ ரஷ்யொவின் ஆளில்லொ விமொனம் மற்றும் கப் ல் ஏவுகமைகளின் கடுமமயொன தொக்குதமல எதிர்பகொள்ளும் 

உக்மரனுக்கு அனுப்புெதற்கொக அபமரிக்கொ தனது  மைய HAWK ெொன்  ொதுகொப்பு உ கரைங்கமள மீட்படடுக்க 

உள்ளது. ‘Homing All the Way Killer’ என் தன் சுருக்கமொன HAWK, 1959இல் வியட்நொம் ந ொரின்ந ொது அபமரிக்க 

இரொணுெத்தில் நசமெயில் நசர்ந்தது. HAWK இமடமறிக்கும் ஏவுகமைகள் ஸ்டிங்கர் ஏவுகமை அமமப்புக்கு 

நமம் டுத்தப் டும். ந ொரின் ஆரம் த்தில் நதொளில் வைத்து ஏெப் ட்ட விமொன எதிர்ப்பு ஸ்டிங்கர்கமள அபமரிக்கொ 

உக்மரனுக்கு அனுப்பியுள்ளது. 

3. 2022இல் UNSCஇன்  யங்கரெொத எதிர்ப்பு கூட்டத்மத நடத்தும் நொடு எது? 
அ. அசமாிக்கா 

ஆ. இந்தியா  

இ. ெீனா 

ஈ. ஜெ்ொன் 

✓ UNSCஇன்  யங்கரெொத எதிர்ப்பு கூட்டம் அக்நடொ ர் மொதம் மும்ம  மற்றும் தில்லியில் நடத்தப் டும். “ யங்கரெொத 

நநொக்கங்களுக்கொக புதிய மற்றும் ெளர்ந்துெரும் பதொழில்நுட் ங்கமளப்  யன் டுத்துெமத எதிர்ப் து” என் து 

இந்தக் கூட்டத்தின் முதன்மம கருப்ப ொருளொக விளங்கியது. 1) இமையம், சமூக ஊடகங்கள் உள்ளிட்ட, 2) புதிய 

பகொடுப் னவு பதொழில்நுட் ங்கள் மற்றும் நிதி திரட்டும் முமைகள், 3) டிநரொன்கள் உட் ட ஆளில்லொ ெொன்ெழி 

அமமப்புகள் ஆகிய மூன்று பதொழில்நுட் ங்களின் விமரெொன ெளர்ச்சி மற்றும் அதிகரித்து ெரும் அச்சுறுத்தல்களில் 

இந்தக் கூட்டம் கெனம் பசலுத்துகிைது. 

4. LiFE திட்டத்தின்கீழ் இந்திய நடுெைரசொல் எத்தமன ெொழ்க்மகமுமை நமடமுமைகள் பெளியிடப் ட்டுள்ளன? 
அ. 50  ஆ. 75  

இ. 100  ஈ. 200 

 

 

 

 

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


விண்மீன்.காம்                                         2022 நவம்பர் 14 
   

 

நடப்பு நிகழ்வுகள்                                           2 

✓ LiFE (சுற்றுச்சூைலுக்கொன ெொழ்க்மகமுமை – Lifestyle for Environment) திட்டத்தின்கீழ் கொலநிமலக்நகற்ை  ைக்க 

ெைக்கங்களொக எடுத்துக்பகொள்ளக்கூடிய எழு த்மதந்து ெொழ்க்மகமுமை நமடமுமைகளின்  ட்டியமல நடுெை 

அரசு பெளியிட்டது. 75 ெொழ்க்மகமுமை நமடமுமைகளின்  ட்டியல் ஆற்ைல், நீர்நசமிப்பு, ஒருமுமை  யன் டுத்தும் 

பநகிழி, நிமலயொன உைவு முமைகள், கழிவுக்குமைப்பு, நலமிகு ெொழ்க்மக முமை மற்றும் மின்னணு–கழிவு 

ஆகிய ஏழு ெமககளின் கீழ் உள்ளது. பிரதமர் நநரந்திர நமொதி மற்றும் ஐநொ ப ொதுச்பசயலொளர் அன்நடொனிநயொ 

குட்படரஸ் ஆகிநயொர் இமைந்து LiFE என்ை திட்டத்மதத் பதொடங்கினர். 

5. மனித மற்றும் விலங்குகளின் நலத்திற்கு ஆ த்பதன அஞ்சி, இந்திய அரசொங்கத்தொல் சமீ த்தில் தமடபசய்யப் ட்ட 

கமளக்பகொல்லி எது? 

அ. கினைரொரெட்  

ஆ. அட்ராெின் 

இ. குளுஃரொெிரனட் 

ஈ. காா்ரொஃெுரான் 

✓ மனிதர்கள் & விலங்குகளின் நலத்திற்கு ஆ த்பதன அஞ்சி,  ரெலொகப்  யன் டுத்தப் டும் கமளக்பகொல்லியொன 

கிமளந ொநசட்டின்  யன் ொட்மட இந்திய அரசு அதிகொரப்பூர்ெமொக கட்டுப் டுத்தியுள்ளது. இந்த அறிவிப்புக்குப் பிைகு, 

பூச்சிக்கட்டுப் ொட்டு இயக்கிகள்மூலம் மட்டுநம ‘கிமளந ொநசட்’  யன் டுத்தப் டும் இந்தியொவில் நதயிமலத் 

நதொட்டங்களில், ‘கிமளந ொநசட்’ அதிகமொகப்  யன் டுத்தப் டுகிைது. பகொறித்துண்ணிகள் ந ொன்ைெற்மை 

பகொல்ெதற்கொன பகொடிய நெதிகமளயும் அது பகொண்டுள்ளது. 

6. “ யங்கரெொதத்திற்கு நிதி இல்மல” என்ை தமலப்பிலொன மொநொட்மட நடத்தும் நொடு எது? 
அ. ரஷ்யா 

ஆ. இந்தியா  

இ. இலங்னக 

ஈ. வங்காைரதெம் 

✓  ன்னொட்டு கொெலகம் மற்றும் ஐநொ  யங்கரெொத எதிர்ப்புக் குழுவின் கூட்டத்திற்குப் பிைகு, “ யங்கரெொதத்திற்கு நிதி 

இல்மல” என்ை மொநொட்மட இந்தியொ நடத்தவுள்ளது. இந்திய அரசொங்கத்தின் கீழ் உள்ள உள்துமை அமமச்சகம், 

“ யங்கரெொதத்திற்கு நிதி இல்மல” என்ை தமலப்பில் மூன்ைொெது மொநொட்மட புது தில்லியில் நடத்துகிைது. 

 யங்கரெொதத்திற்கு நிதியுதவி பசய்ெமத எதிர்த்துப் ந ொரொடுெது பதொடர் ொன விெொதங்கமள முன்பனடுத்துச் 

பசல்ெநத இந்த மொநொட்டின் நநொக்கமொகும். கடந்த இரண்டு மொநொடுகளிலும் இதமனநய நநொக்கமொகக் பகொண்டு 

மொநொடு நடத்தப் ட்டது. 

7. இந்தியொவின்  ன்மொதிரி சரக்குப் ந ொக்குெரத்துப் பூங்கொ உருெொக்கப் டவுள்ள மொநிலம் எது? 
அ. தமிழ்நாடு  

ஆ. குஜராத் 

இ. கா்நாடகா 

ஈ. மகாராஷ்டிரா 

✓ ரிமலயன்ஸ் பதொழிற்துமைகள் நிறுெனத்திற்கு (RIL), தமிழ்நொட்டில் பசன்மனக்கு அருகில் உள்ள மப்ந ட்டில் முதல் 

 ன் மொதிரி சரக்குப் ந ொக்குெரத்துப் பூங்கொமெ உருெொக்குெதற்கொன  ணி ெைங்கப் ட்டுள்ளது. ‘பிரதமர் கதிசக்தி 

நதசிய ப ருந்திட்டத்தின்கீழ், நடுெண் சொமலப்ந ொக்குெரத்து அமமச்சகம் 35  ன்மொதிரி சரக்குப் ந ொக்குெரத்துப் 

பூங்கொக்கமள உருெொக்கி ெருகிைது. பசன்மனயில் சுமொர் 184.27 ஏக்கர்  ரப் ளவில் இந்தப் புதிய  ன்மொதிரி 

சரக்குப் ந ொக்குெரத்துப் பூங்கொ உருெொகி ெருகிைது. 
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8. இந்தியொவின் முதல் தனியொரொல் உருெொக்கப் ட்ட ஏவுகமையின் ப யர் என்ன? 
அ. ஆகாஷ் 

ஆ. விக்ரம் – S  

இ. விக்ராந்த் – S 

ஈ. சூா்யா 

✓ இந்தியொவின் முதல் தனியொரொல் உருெொக்கப் ட்ட ஏவுகமையொன, ‘விக்ரம்–S’ மூன்று தொங்குசுமமகளுடன் 

துமை சுற்றுெட்டப் ொமதயில் பசலுத்தப் டவுள்ளது. மைதரொ ொத்மதச் சொர்ந்த விண்பெளி துளிர் நிறுெனமொன 

‘ஸ்மகரூட் ஏநரொஸ்ந ஸ்’, இதன்மூலம் இந்தியொவில் ஏவுகமைமய விண்ணில் பசலுத்தும் முதல் தனியொர் 

விண்பெளி நிறுெனமொக மொறும். ‘பிரரம்ப்’ எனப் ப யரிடப் ட்ட இந்தத் திட்டமொனது இரண்டு இந்திய மற்றும் ஒரு 

பெளிநொட்டு தொங்குசுமமகமளச் சுமந்துபசல்லும். இது ஸ்ரீைரிநகொட்டொவில் உள்ள ISROஇன் ஏவுதளத்தில் இருந்து 

ஏெப் டவுள்ளது. 

9. ONGC–இன் U–கள கமரநயொர மமயத்மத கீழ்க்கொணும் எந்த மொநிலத்தில் பிரதமர் திைந்து மெத்தொர்? 
அ. தமிழ்நாடு 

ஆ. ஆந்திர ெிரரதெம்  

இ. கா்நாடகா 

ஈ. ரமற்கு வங்கம் 

✓ ஆந்திர பிரநதச மொநிலத்தின் B R அம்ந த்கர் நகொனசீமொ மொெட்டத்தில் எண்பைய் மற்றும் இயற்மக எரிெொயு கழக 

நிறுெனத்தின் U–கள கமரநயொர மமயத்மத பிரதமர் நநரந்திர நமொதி திைந்து மெத்தொர். ெங்கொள விரிகுடொவில் 

கிருஷ்ைொ–நகொதொெரி ஆற்றுப் டுமகயில் இந்த ‘U–field’ அமமந்துள்ளது. இவ்ெயலிலிருந்து இயற்மக எரிெொயு 

 யனர்களுக்கு அனுப் ப் டுெதற்கு முன் ொக, கடலுக்கடியில் குைொய்கள்மூலம் கமரநயொர மமயத்திற்குக் பகொண்டு 

ெரப் டும். 

10. உலகின் மிகவுயரமொன ெொக்குச்சொெடியொன தொஷிகொங் அமமந்துள்ள மொநிலம் எது? 
அ. ைிமாெ்ெல ெிரரதெம்  

ஆ. அஸ்ஸாம் 

இ. ெிக்கிம் 

ஈ. ெீகாா் 

✓ ஹிமொச்சல பிரநதச மொநிலத்தில் உள்ள தொஷிகொங்கில் உள்ள உலகின் மிகவுயரமொன ெொக்குச் சொெடியில் சுமொர் 

98.08 சதவீத ெொக்குகள்  திெொகியுள்ளன. அந்த ெொக்குச்சொெடியின் பமொத்த  திவுபசய்யப் ட்ட 52 ெொக்கொளர்களில், 

51 ந ர் ெொக்களித்தனர். தொஷிகொங் 15,256 அடி உயரத்தில் அமமந்துள்ள ஓர் இடமொகும். மூத்த குடிமக்கள் மற்றும் 

மொற்றுத்திைனொளி ெொக்கொளர்கள் எளிதொக ெொக்களிக்கும் ெமகயில் இந்த ெொக்குச்சொெடி அமமக்கப் ட்டிருந்தது. 
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செய்தித்தாள் நடப்பு நிகழ்வுகள்  

1. T20 உலகக்நகொப்ம : இங்கிலொந்து சொம்பியன்ஸ்! 

T20 உலகக் நகொப்ம  இறுதி ஆட்டத்தில்  ொகிஸ்தொமன 5 விக்பகட்டுகள் வித்தியொசத்தில் வீழ்த்திய இங்கிலொந்து 

நகொப்ம மய பென்ைது. 2009ஆம் ஆண்டுக்குப் பிைகு இங்கிலொந்து அணி இரண்டொெது முமையொக T20 உலகக் 

நகொப்ம மயக் மகப் ற்றியுள்ளது குறிப்பிடத்தக்கது. 

ஆட்ட நொயகன், பதொடர் நொயகன் என இரு விருதுகமள பென்ைொர் இங்கிலொந்து ஆல்ரவுண்டர் சொம் கரண். உலகக் 

நகொப்ம ப் ந ொட்டிமய பென்ை இங்கிலொந்து அணிக்கு ̀ 1.6 மில்லியன் டொலர் ெைங்கப் ட்டுள்ளது. அதொெது இந்திய 

மதிப்பில் `12.98 நகொடி. 2ஆமிடம் பிடித்த  ொகிஸ்தொன் அணிக்கு இந்தத் பதொமகயில்  ொதி கிமடத்துள்ளது. அதொெது 

`6.49 நகொடி. அமரயிறுதியில் நதொற்ை இந்தியொ, நியூசிலொந்து அணிகள் தலொ `3.24 நகொடி ப ற்றுள்ளன. T20 

உலகக்நகொப்ம ப்ந ொட்டியின் ஒட்டுபமொத்த  ரிசுத்பதொமக `45.40 நகொடியொகும். 
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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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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 
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✓ 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. 
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1. ‘கர்மய ோகி பிரரம்ப்’ என்பது கீழ்க்காணும் எந்தப் பிரிவினருக்கோகத் த ோரிக்கப்பட்ட போடமோகும்? 
அ. வெளிநாடு ொழ் இந்தியா்கள் 

ஆ. அரசுப் பணியாளா்கள்  

இ. MSMEகள் 

ஈ. அமைப்புசாரா துமை ஊழியா்கள் 

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

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

இணளஞர்களுக்கு நி மனக் கடிதங்கள் வழங்கும் திட்டத்ணதயும் அவர் அப்யபோது ததோடக்கிணவத்தோர். 

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

ஆ. ஒடிஸா  

இ. ைணிப்பூா்  

ஈ. அஸ்ஸாை் 

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

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

இவ்விழோ, மோநிலத்தின் அணனத்து பழங்குடியினத்ணதச் சோர்ந்த மக்களின் பங்யகற்பின்மூலம் ஒற்றுணமண  நிணல 

தபறச்தசய்வதற்கோன ஒரு திருவிழோவோகக் தகோண்டோடப்படுகிறது. 

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

ஆ. புது தில்லி  

இ. டாக்கா 

ஈ. இஸ்லாைாபாத் 

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

அளவிலோன யபச்சுவோர்த்ணதயின் நோன்கோவது பதிப்பு புது தில்லியில் ததோடங்கப்பட்டது. இப்யபச்சுவோர்த்ணத என்பது 

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

நிகழ்வின் அறிவுசோர் பங்கோளரோகவும் தணலணம அணமப்போளரோகவும் உள்ளது. 

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

ஆ. நமரந்திர மைாதி 

இ. K K மைலஜா 

ஈ. பியூை் மகாயல் 

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

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

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

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

அ. இலங்மக 

ஆ. ெங்காளமதசை் 

இ. இந்தியா  

ஈ. இங்கிலாந்து 

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

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

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

அடுத்த 8 ஆண்டுகளுக்குள் அணனத்து கல்வி நிறுவனங்களிலும் மனநலப் போடத்திட்டத்ணத ஒருங்கிணைக்க 

யவண்டும் என்பது இதன் யநோக்கமோகும். 

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

ஆ. மை 

இ. வசப்டை்பா் 

ஈ. நெை்பா்  

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

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

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

அலுவலகத்தின்படி, ததோடக்கநிணல எச்சரிக்ணக மற்றும் முன்கூட்டி  நடவடிக்ணக ஆகி ணவ மக்கணளக்கோக்கும் 

இரு ப னுள்ள கருவிகளோகும். 

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

நடத்தப்படும் நகரம் எது? 
அ. முை்மப 

ஆ. சண்டிகா்  

இ. மைசூரு 

ஈ. காந்திநகா் 

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

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

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

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

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

Food Security” என்பதோகும். 

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

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

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

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

அவருணட  பங்களிப்புகள் புற்றுயநோய் சிகிச்ணசக்கோன கதிரி க்க சிகிச்ணசயின் வளர்ச்சிக்கு வழியகோலி து. 

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

அ. அடூா் மகாபாலகிருை்ணன் 

ஆ. M T ொசுமதென் நாயா்  

இ. கணாய் குன்ஹிராைன் 

ஈ. மெக்கை் ெிஜயலக்்ஷமி 

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

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

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

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

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

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

ஆ. இந்திய ாிசா்ெ் ெங்கி 

இ. UIDAI 

ஈ. மதசிய புத்தாக்க அைக்கட்டமள 

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

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

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

ததோடர், நிணல ோன எதிர்கோலத்ணத உருவோக்குவதற்கோக துளிர் நிறுவனங்கள் எத்தணக  புதுணமகணள 

உருவோக்குகின்றன என்பணத எடுத்துக்கோட்டுகிறது. 

 

செய்தித்தாள் நடப்பு நிகழ்வுகள்  

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

தமிழ்நோடு மோநில ஊரக வோழ்வோதோர இ க்கமோனது நடுவைரசின் ஊரக வளர்ச்சி அணமச்சகத்தின்கீழ் ஒன்றி  

மோநில அரசின் வோயிலோக கிரோமப்புற இணளஞர்களின் யவணலவோய்ப்பிற்கோக மோநில அரசின் ஊரக வளர்ச்சித் 

துணறயின்மூலமோக தச ல்படுத்தப்பட்டு வருகிறது. 

தசன்ணன நீங்கலோக தமிழ்நோட்டிலுள்ள அணனத்து மோவட்டங்களிலும் தச ல்பட்டுவரும் தீனத ோள் உபோத்தி ோ  

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

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

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

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

எளிதில் யவணலவோய்ப்புப் தபறவி லும் 120க்கு யமற்பட்ட ததோழிற்பிரிவுகளில் பயிற்சிகள் வழங்கப்பட்டு யவணல 

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

16 சதவீதம் என சிறப்பு ஒதுக்கீடு அளித்து இலவச பயிற்சி வழங்கப்படுகிறது. 

 

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

 

3. ‘கனவு இல்லம்’ திட்டம்: 10 எழுத்தோளர்கள் யதர்வு 

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

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

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

யதர்வு தசய் ப்பட்டுள்ளனர். 
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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 
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✓ 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 

  

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


விண்மீன்.காம்                                2022 நவம்பர் 26 & 27 
   

 

நடப்பு நிகழ்வுகள்                                           5 

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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