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1. அண்மைய NSO தரவுகளின்படி, 2022–23 ஜூமை–செப்டம்பர் காைாண்டில் இந்தியாவின் சைாத்த உள்நாட்டு 

உற்பத்தி (GDP) வளர்ச்சி சதவீதம் என்ன? 
அ. 6.1% 

ஆ. 6.3%  

இ. 6.5% 

ஈ. 7.2% 

✓ ததசிய புள்ளியியல் அலுவைகம் (NSO) சவளியிட்ட தற்காலிக ைதிப்பீடுகளின்படி, 2022–23 நிதியாண்டின் ஜூமை–

செப்டம்பர் காைாண்டில் இந்தியாவின் சைாத்த உள்நாட்டு உற்பத்தி (GDP) 6.3 ெதவீதைாகக் குமைந்துள்ளது. 2022–

23–க்கு முந்மதய ஏப்ரல்–ஜூன் காைாண்டில் GDP 13.5 ெதவீத வளர்ச்சிமயக் கண்டது. முதன்மையாக உற்பத்தி 

ைற்றும் சுரங்கத்துமைகளின் தைாெைான செயல்பாட்டால் இந்தச் ெதவீதம் குமைந்துள்ளது. 

2. இந்தியா–அசைரிக்க கூட்டு இராணுவப்பயிற்சியான, ‘யுத் அபியாஸ்–2022’ நமடசபறுகிை இந்திய ைாநிைம் எது? 
அ. க ோவோ 

ஆ. ஆந்திர பிரகதசம் 

இ. உத்தர ோண்ட்  

ஈ. சி ் ிம் 

✓ இந்தியா–அசைரிக்க கூட்டு இராணுவப் பயிற்சியான, ‘யுத் அப்யாஸின்’ 18ஆவது பதிப்பு உத்தரகாண்டில் 

நமடசபற்று வருகிைது. இந்தியா ைற்றும் அசைரிக்கா இமடதய ஆண்டுததாறும் இந்த இராணுவப்பயிற்சி 

நடத்தப்படுகிைது. ஆதிக்க எல்மைக் தகாட்டிலிருந்து சுைார் 100 கிமீ சதாமைவில் இந்தப் யிற்சி நமடசபறுவதால், 

இந்த இராணுவப் பயிற்சிக்கு சீனா தனது எதிர்ப்மப சதரிவித்தது. 

3. அண்மைய தரவுகளின்படி, 2018–20இல் இந்தியாவில் தாய்வழி இைப்பு விகிதம் (MMR) என்ன? 
அ. ஓோ் இலட்சம் உயிருள்ள பிறப்பு ளு ்கு 130 

ஆ. ஓோ் இலட்சம் உயிருள்ள பிறப்பு ளு ்கு 107 

இ. ஓோ் இலட்சம் உயிருள்ள பிறப்பு ளு ்கு 97  

ஈ. ஓோ் இலட்சம் உயிருள்ள பிறப்பு ளு ்கு 85 

✓ இந்திய தமைமைப் பதிவாளர் சவளியிட்ட சிைப்புத் தகவலேட்டின்படி, 2018–20ஆம் ஆண்டில், தாய்வழி இைப்பு 

விகிதம் (MMR) ஒரு இைட்ெத்துக்கு 97 எனக் குமைந்துள்ளது. இந்த எண்ணிக்மக 2014–16இல் ஒரு இைட்ெம் 

குழந்மதப்பிைப்புக்கு 130 என இருந்தது. இதன்மூைம், ஒரு இைட்ெம் உயிருள்ள பிைப்புகளுக்கு 100க்கும் குமைவான 

MMR–க்கான ததசிய சுகாதாரக் சகாள்மக இைக்மக இந்தியா நிமைதவற்றியது. 2030ஆம் ஆண்டுக்குள் ஒரு 

இைட்ெத்துக்கு 70 என்ை எண்ணிக்மகமயக் சகாண்டுவருவது SDG இைக்காக உள்ளது. 

4. உைக வங்கியின் புைம்சபயர்வு ைற்றும் தைம்பாட்டு குறித்த சிற்ைறிக்மகயின்படி, 2022–23இல் இந்தியாவிற்கு 

எவ்வளவு பணம் அனுப்பப்படும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிைது? 
அ. $50 பில்லியன் அமமோி ்  டோலோ் ள் 

ஆ. $100 பில்லியன் அமமோி ்  டோலோ் ள்  

இ. $150 பில்லியன் அமமோி ்  டோலோ் ள் 

ஈ. $200 பில்லியன் அமமோி ்  டோலோ் ள் 
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✓ உைக வங்கி அண்மையில், ‘புைம்சபயர்வு ைற்றும் தைம்பாடு குறித்த தனது சுருக்கவுமர’ என்ை தமைப்பில் அதன் 

முதன்மை அறிக்மகமய சவளியிட்டது. இந்த அறிக்மகயின்படி, இந்த ஆண்டு இந்தியாவிற்கு அனுப்பப்படும் பணம் 

12% அதிகரித்து $100 பில்லியன் டாைர்கமள எட்டும். குமைந்த ைற்றும் நடுத்தர வருைானம்சகாண்ட நாடுகளுக்கு 

பணம் அனுப்புவது 2022இல் 5% அதிகரித்து $626 பில்லியன் அசைரிக்க டாைர்களாக இருந்தது. 

5. இந்தியாவிற்கும் எந்த நாட்டிற்கும் இமடயிைான சபாருளாதார கூட்டாண்மை ைற்றும் வர்த்தக ஒப்பந்தம் (ECTA) 

2022 டிெம்பர் முதல் நமடமுமைக்கு வரவுள்ளது? 

அ. ஐ ் ிய அரபு அமீர ம் 

ஆ. ஆஸ்திகரலியோ  

இ. பிரோன்ஸ் 

ஈ. இலங்க  

✓ இந்தியா–ஆஸ்திதரலியா சபாருளாதார கூட்டாண்மை ைற்றும் வர்த்தக ஒப்பந்தைானது (ECTA) 2022 டிெ.29ஆம் 

தததி முதல் நமடமுமைக்கு வரும். இந்தியா–ஆஸ்திதரலிய ECTA ஆனது ெரக்கு ைற்றும் தெமவகளில் இருதரப்பு 

வர்த்தகத்மத தைம்படுத்தி புதிய தவமைவாய்ப்புகமள உருவாக்கும். இந்த ஒப்பந்தத்தின்கீழ், 100 ெதவீத வரிகள் 

ஆஸ்திதரலிய அரொங்கத்தால் நீக்கப்படும். 

6. ‘இ–கழிவு (தைைாண்மை) விதிகள்–2022’ஐ அறிவித்த நடுவண் அமைச்ெகம் எது? 
அ. உள்துகற அகமச்ச ம் 

ஆ. சுற்றுச்சூழல், வனம் மற்றும்  ோலநிகல மோற்றம் அகமச்ச ம்  

இ. சு ோதோரம் மற்றும் குடும்ப நல அகமச்ச ம் 

ஈ. எோிச ்தி அகமச்ச ம் 

✓ சுற்றுச்சூழல், வனம் ைற்றும் காைநிமை ைாற்ை அமைச்ெகம் ெமீபத்தில் இ–கழிவு (தைைாண்மை) விதிகள்–2022ஐ 

அறிவித்தது. இவ்விதிகள் அடுத்தாண்டு ஏப்.01 முதல் நமடமுமைக்கு வரும். அது ஒவ்சவாரு உற்பத்தியாளருக்கும் 

புதுப்பிப்பாளருக்கும் ைற்றும் ைறுசுழற்சி செய்பவர்களுக்கும் சபாருந்தும். மின்னணுக் கருவிகள் தயாரிப்பில் ஈயம், 

பாதரெம், காட்மியம் தபான்ைவற்மைப் பயன்படுத்துவமதக் குமைக்க இவ்விதிகள் ஆமணயிடுகின்ைன. 

7. ‘உைகளாவிய தடுப்பூசி ெந்மத அறிக்மக–2022’ஐ சவளியிட்ட நிறுவனம் எது? 
அ. WHO  

ஆ. UNEP 

இ. ஜோன் ஹோப் ின்ஸ் பல் கல ் ழ ம் 

ஈ. ஆ ்ஸ்கபோோ்டு பல் கல ் ழ ம் 

✓ உைக சுகாதார அமைப்பானது (WHO) ெமீபத்தில், ‘உைகளாவிய தடுப்பூசி ெந்மத அறிக்மக–2022’ஐ சவளியிட்டது. 

இவ்வறிக்மகயின்படி, 2021ஆம் ஆண்டில் $141 பில்லியன் அசைரிக்க டாைர்கள் ைதிப்புமடமய சுைார் 16 பில்லியன் 

தடுப்பூசி தவமணகள் வழங்கப்பட்டன. COVID–19 தடுப்பூசிகளால் இந்த எண்ணிக்மக இவ்வளவு உயர்ந்துள்ளது. 

வமரயறுக்கப்பட்ட தடுப்பூசி வழங்கல் ைற்றும் ெைைற்ை விநிதயாகம் ஆகியமவ உைக அளவில் ஏற்ை இைக்கங்கமள 

உருவாக்குகிைது என்பமதயும் இது சவளிப்படுத்தியது. 

8. சதன்னிந்தியாவின் முதல் ‘வந்தத பாரத்’ விமரவு இரயிைானது மைசூமரயும் கீழ்க்காணும் எந்த நகரத்மதயும் 

இமணக்கிைது? 
அ. மசன்கன   ஆ. மதுகர 

இ. க ோயம்புத்துூோ்  ஈ. கசலம் 
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✓ மைசூரு ைற்றும் சென்மனமய சபங்களூரு வழியாக இமணக்கும் சதன்னிந்தியாவின் முதல் ‘வந்தத பாரத்’ 

விமரவு இரயிமை பிரதைர் நதரந்திர தைாதி சகாடியமெத்து சதாடக்கிமவத்தார். இது நாட்டின் ஐந்தாவது ‘வந்தத 

பாரத்’ விமரவு இரயிைாகும். இது சென்மன, சபங்களூரு ைற்றும் மைசூரு இமடதய இரயில் முமையிைான 

இமணப்மப தைம்படுத்தும். கர்நாடகாவிலிருந்து காசிக்கு யாத்ரீகர்கமள அனுப்பும் தநாக்கத்துடன், ‘பாரத் சகௌரவ் 

காசி தர்ஷன்’ என்ை இரயிமையும் பிரதைர் சகாடியமெத்து சதாடக்கிமவத்தார். 

9. சதன்கிழக்காசிய நாடுகளின் கூட்டமைப்பு (ASEAN) குழுைத்தின் 11ஆவது உறுப்பினராக தெர்க்கப்பட்டுள்ள நாடு 

எது? 

அ. திகமோோ் மலஸ்கட  

ஆ. தஜி ிஸ்தோன் 

இ.  ஜ ஸ்தோன் 

ஈ. பப்புவோ நியூ  ினி 

✓ இந்ததாதனசியா, ைதைசியா, பிலிப்மபன்ஸ், சிங்கப்பூர், தாய்ைாந்து, புருதன தருஸ்ஸைாம், வியட்நாம், ைாதவாஸ், 

மியான்ைர் ைற்றும் கம்தபாடியா ஆகிய பத்து உறுப்புநாடுகமளக் சகாண்ட ஆசியான் குழுைம் தனது 11ஆவது உறுப்பு 

நாடாக கிழக்குத்திதைாமர ஏற்றுக்சகாள்ள சகாள்மகயளவில் ஒப்புக்சகாண்டதாக ஆசியான் (ASEAN) கூட்டமைப்பு 

அறிவித்துள்ளது. திதைார் சைஸ்தட என்று அதிகாரப்பூர்வைாக அமழக்கப்படும் அந்தத் தீவுநாடு, 2002இல் ஐக்கிய 

நாடுகள் அமவயால் அதிகாரப்பூர்வைாக அங்கீகரிக்கப்பட்டது. அது ஆசியாவின் இமளய ஜனநாயக நாடாக உள்ளது. 

10. 2022 – உைக நிதைானியா நாளுக்கானக் கருப்சபாருள் என்ன? 
அ. Championing the fight to stop pneumonia  

ஆ. Prevention of pneumonia 

இ. Early Diagnosis 

ஈ. Raising Awareness 

✓ நிதைானியா எனப்படும் தநாமயப்பற்றிய விழிப்புணர்மவ ஏற்படுத்துவதற்காக ஒவ்தவார் ஆண்டும் நவம்பர்.12ஆம் 

தததி, ‘உைக நிதைானியா நாள்’ அனுெரிக்கப்படுகிைது. நிதைானியா என்பது பாக்டீரியா, தீநுண்ைங்கள் ைற்றும் 

பூஞ்மெகளால் ஏற்படும் நுமரயீரல் ொர்ந்த ஒரு சதாற்று ஆகும். இந்த ஆண்டுக்கான உைக நிதைானியா நாளின் 

கருப்சபாருள், “Championing the fight to stop pneumonia – நிதைானியாமவ ஒழிப்பதற்கான தபாராட்டத்தில் சவற்றி 

சபறுவது” என்பதாகும். இந்த நாள் முதன்முதலில் 2009 நவம்பர்.12 அன்று, ‘ஸ்டாப் நிதைானியா’ என்ை முமனவின் 

கீழ் நமடமுமைக்கு வந்தது. 

 

சசய்தித்தாள் நடப்பு நிகழ்வுகள்  

1. 23ஆவது ஹார்ன்பில் திருவிழாமவ குடியரசுத்துமணத்தமைவர் சதாடங்கிமவத்தார். 

நாகாைாந்து தமைநகரம் தகாகிைா அருதக கிொைாவில் உள்ள நாகா பாரம்பரிய கிராைத்தில் 23ஆவது இருவாச்சி 

திருவிழாமவ குடியரசுத்துமணத்தமைவர் ஜக்தீப் தன்கர் சதாடங்கிமவத்தார். 

 

2. நாட்டின் மூன்று வானூர்தி நிமையங்களில், ‘டிஜி யாத்ரா’ சதாழில்நுட்பத்மத நடுவண் வான்தபாக்குவரத்துத் 

துமை அமைச்ெர் தஜாதிராதித்ய சிந்தியா சதாடங்கிமவத்தார். 

புது தில்லி, வாரணாசி, சபங்களூரு ஆகிய மூன்று விைான நிமையங்களில், ‘டிஜி யாத்ரா’ சதாழில்நுட்பத்மத ைத்திய 

வான்தபாக்குவரத்துத்துமை அமைச்ெர் தஜாதிராத்திய சிந்தியா சதாடக்கிமவத்தார். முக அமடயாள சதாழில்நுட்பம் 
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வாயிைாக வானூர்தி நிமையத்திற்குள் பயணிகள் ஊழியர்கமள தநரடியாக சதாடர்புசகாள்வமத தவிர்த்து 

விமரவாகச் செல்லும் வமகயில், ‘டிஜி யாத்ரா’ வடிவமைக்கப்பட்டுள்ளது. 

 

3. தமிழ்நாட்டின் முதன்மை கணக்காய்வுத் தமைவராக சி சநடுஞ்செழியன் சபாறுப்தபற்ைார். 

சி சநடுஞ்செழியன் தமிழ்நாட்டின் முதன்மை கணக்காய்வுத் தமைவர் (தணிக்மக-I) ஆக இன்று (1 டிெம்பர் 2022) 

சபாறுப்தபற்ைார். சி சநடுஞ்செழியன், கடந்த 1996ஆம் ஆண்டில் IA&AS அதிகாரியாக பணியிைைர்ந்தார். முதன்மை 

கணக்காய்வுத் தமைவர் சபாறுப்பில், தமிழ்நாட்டின் 37 துமைகளில், 21 துமைகமள தணிக்மக செய்யும் ைாநிை 

CAGஇன் அமைப்பிற்கு அவர் தமைமை வகிக்கிைார். ைாநிை அரசின், நிதி, வருவாய், சுகாதாரம், கல்வி, உள்ளாட்சி 

அமைப்புகள் ைற்றும் சபாதுத்துமை நிறுவனம் ஆகியவற்மை தணிக்மக செய்யும் சபாறுப்மப அவர் அலுவைகம் 

தைற்சகாள்கிைது. இந்த அலுவைகம், பல்தவறு தரப்பட்ட தமைப்புகளில் பை தணிக்மக அறிக்மககமள ைாநிை 

ெட்டைன்ைத்தில் ஒவ்தவார் ஆண்டும் தாக்கல் செய்கிைது. 
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