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1. தனது GSDPஐ இரட்டிப்பாக்கும் இலக்கை அகைவதற்ைாை அதற்ைான மேலாண்கே ஆமலாசகன நிறுவனோை 

மேக்கின்சிகை நிைமித்துள்ள ோநிலம் எது? 
அ. கர்நரடகர 

ஆ. உத்தரகரண்ட்  

இ. ஒடிஸர 

ஈ. ததலுங்கரனர 

✓ அடுத்த ஐந்து ஆண்டுைளில் மோத்த ோநில உள்நாட்டு உற்பத்திகை (GSDP) இரட்டிப்பாக்கும் இலக்கை அகைை 

உதவுவதற்ைாை, உலைளாவிை மேலாண்கே ஆமலாசகன நிறுவனோன மேக்கின்சிகை உத்தரைாண்ட் மாநில 

அரசு நிைமித்துள்ளது. அடுத்த 5 ஆண்டுைளில் 15% CAGRஐ எட்டுவதன்மூலம் GSDPஐ ̀ 2.73 லட்சம் மைாடியிலிருந்து 

`5.5 லட்சம் மைாடிைாை இரட்டிப்பாக்ை அம்ோநிலம் இலக்கு கவத்துள்ளது. ஷாஷக்த் உத்தரைாண்ட் திட்ைத்தின்கீழ், 

மேக்கின்சி, ோநில அரசாங்ைத்துைனான ஈராண்டுைால ஒப்பந்தத்தில் கைமைழுத்திட்டுள்ளது. 

2. நிலவுக்கு விண்ைலத்கத மசலுத்துவதற்கு நீராவிகை மவற்றிைரோை பைன்படுத்திை நாடு எது? 
அ. அதெரிக்கர 

ஆ. ஐக்கிய அரபு அெீரகெ் 

இ. ஜப்பரன்  

ஈ. சீனர 

✓ NASAஇன் ஓரிைன் விண்ைலத்தில் தாங்குசுகேைளுள் ஒன்றாை ஏவப்பட்ை தனது விண்ைலத்கத மசலுத்துவதற்கு 

மவற்றிைரோை நீராவிகைப் பைன்படுத்திைதாை ஜப்பானின் விண்மவளி நிறுவனோன JAXA அறிவித்துள்ளது. 

JAXAஇன் கூற்றுப்படி, நீர் உந்கத அடிப்பகைைாைக் மைாண்ை உந்துவிகச அகேப்கபப் பைன்படுத்தி பூமியின் தாழ் 

புவிசுற்றுப்பாகதகைத் தாண்டிை உலகின் முதல் மவற்றிைரோன திட்ைம் இதுவாகும். 

3. ‘இருவாச்சி திருவிழா’ என்பது கீழ்க்ைாணும் எந்த ோநிலத்தின் முதன்கேைான ைலாச்சார நிைழ்வாகும்? 
அ. அஸ்ஸரெ் 

ஆ. நரகரலரந்து  

இ. சிக்கிெ் 

ஈ. அருணரச்சல பிரததசெ் 

✓ நாைாலாந்து ோநிலத்தின் ‘இருவாச்சி திருவிழா’வானது ‘திருவிழாக்ைளின் திருவிழா’ என்றும் அகழக்ைப்படுகிறது; 

இது நாைாலாந்தின் வளோன ைலாச்சாரத்கத மவளிப்படுத்துகிறது. 2022ஆம் ஆண்டு டிசம்பர்.01 அன்று இந்திைா 

G20 கூட்ைகேப்பின் தகலகேப்மபாறுப்கப ஏற்றுக்மைாண்ை அமத தருணத்தில் நாைாலாந்து ோநிலத்தில் 23ஆவது 

‘இருவாச்சி திருவிழா’ மதாைங்கிைது. இது நாைாலாந்து ோநில அரசாங்ைத்தால், பழங்குடியினருக்கு இகைமைைான 

மதாைர்புைகள ஊக்குவிக்ைவும், நாைாலாந்து ோநிலத்தின் ைலாச்சார பாரம்பரிைத்கத மேம்படுத்துவதற்ைாைவும் 

ஏற்பாடு மசய்ைப்பட்டுள்ளது. நாைாலாந்தின் ைலாசார அகைைாளோன இருவாச்சி பறகவ, இந்திை துகணக்ைண்ைம் 

ேற்றும் மதன்கிழக்ைாசிைப் பிராந்திைத்தில் ைாணப்படுகிறது. 

4. ‘அக்னி வாரிைர்’ என்பது இந்திைாவிற்கும் எந்த நாட்டிற்கும் இகைமை நகைமபறும் ஓர் இருதரப்பு பாதுைாப்புப் 

பயிற்சிைாகும்? 
அ. அதெரிக்கர  ஆ. பிரரன்ஸ் 

இ. சிங்கப்பூர்  ஈ. இலங்கக 
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✓ சிங்ைப்பூர் ேற்றும் இந்திை இராணுவம் இகைமைைான இருதரப்பு பயிற்சிைான, ‘அக்னி வாரிைர்’ பயிற்சியின் 12ஆவது 

பதிப்பு ேைாராஷ்டிர ோநிலம் மதவ்லாலியில் நிகறவகைந்தது. ‘அக்னி வாரிைர்’ பயிற்சிைானது கூட்டு சுடுதிறன் 

திட்ைமிைல், மசைல்படுத்துதல் ேற்றும் புதிை தகலமுகற பீரங்கி உபைரணங்ைகளப் பைன்படுத்துதல் ஆகிைவற்கற 

உள்ளைக்கிைதாகும். இதன் இறுதிக்ைட்ைப் பயிற்சியில் உள்நாட்டிமலமை தைாரிக்ைப்பட்ை பீரங்கித் துப்பாக்கிைள் 

பைன்படுத்தப்பட்ைன. 

5. பன்னாட்டு ைைல்சார் அகேப்பின் (IMO) உத்திசார் திட்ைத்தில் டிஜிட்ைல் ேைோக்ைகல இகணப்பதற்ைான எந்த 

நாட்டின் முன்மோழிகவ இந்திைா ஆதரித்தது? 

அ. ஐக்கிய அரபு அெீரகெ்  

ஆ. ஆஸ்திதரலியர 

இ. பிரரன்ஸ் 

ஈ. இலங்கக 

✓ பன்னாட்டு ைைல்சார் அகேப்பின் அடுத்த உத்திசார் திட்ைத்தில் டிஜிட்ைல்ேைோக்ைல் கூறுைகளச் மசர்ப்பதற்ைான 

ஐக்கிை அரபு அமீரைத்தின் (UAE) முன்மோழிகவ இந்திைா ஆதரித்தது. ைைல்சார் மதாழிற்துகறயில் எதிர்மைாள்ளும் 

ஒழுங்குமுகற இகையூறுைகளத் தீர்ப்பதில் உதவுவதற்ைாை டிஜிட்ைல் ேைோக்ைல் முகனவின் ஒருபகுதிைாை ைைல் 

சார் ஒற்கறச்சாளர அகேப்கப ஏற்றுக்மைாள்ளவும் ஐக்கிை அரபு அமீரைம் முன்மோழிந்தது. இகத துகறமுைங்ைள், 

ைப்பல் மபாக்குவரத்து ேற்றும் நீர்வழிைள் அகேச்சைம் அறிவித்துள்ளது. 

6. அண்கேயில் மதாைங்ைப்பட்ை, e–KUMBH இகணைதளத்துைன் மதாைர்புகைை துகற எது? 
அ. ததர்தலில் குகை நிவர்த்தி 

ஆ. உள்ளூர் தெரழிகளில் ததரழில்நுட்ப படிப்புகள்  

இ. தகரவில்களுக்கரன நன்தகரகட நிதி 

ஈ. உழவு ெை்றுெ் உழவுசரர் வணிகெ் 

✓ இந்திைக்குடிைரசுத்தகலவர் திமரௌபதி முர்மு e–KUMBH (பல வகைைான பாரதிை மோழிைளில் திரட்ைப்பட்ை அறிவு) 

இகணைதளத்கதத் மதாைங்கினார். இந்த இகணைதளத்தில், மபாறியிைல் படிப்புைள் ேற்றும் அதுசார்ந்த நூல்ைள் 

12 அட்ைவகணப்படுத்தப்பட்ை இந்திை மோழிைளில் கிகைக்கும். ஒடிைா மோழியில் அகில இந்திை மதாழில்நுட்பக் 

ைல்விக் கழகத்தின் மபாறியிைல் நூல்ைள், அறிவிைல் மதாழில்நுட்பத்திற்ைான மசாற்பிறப்பிைல் ஆகணைத்தால் 

ஒடிைா மோழியில் உருவாக்ைப்பட்ை மதாழில்நுட்ப மசாற்ைளின் ைகலக்ைளஞ்சிைம் ஆகிைவற்கறயும் திமரௌபதி 

முர்மு அப்மபாது மவளியிட்ைார். 

7. ஆசிைான்–இந்திைா நட்பின் ஆண்ைாை அறிவிக்ைப்பட்டுள்ள ஆண்டு எது? 
அ. 2020 

ஆ. 2022  

இ. 2024 

ஈ. 2026 

✓ நடப்பு 2022ஆம் ஆண்ைானது ஆசிைான்–இந்திைா நட்பு ஆண்ைாை அறிவிக்ைப்பட்டுள்ளது. இது ஆசிைானுக்கும் 

இந்திைாவுக்கும் இகையிலான முப்பதாண்டுைால கூட்ைாண்கேகை நிகனவுகூருகிறது. இந்த அறிவிப்பின் ஒரு 

பகுதிைாை, ஆசிைான்–இந்திைா ஊைைப் பரிோற்றத் திட்ைத்தின்கீழ், இந்திை ஊைைப் பிரதிநிதிைள் குழு சிங்ைப்பூர் 

ேற்றும் ைம்மபாடிைாவுக்குச் மசன்றுள்ளன. 
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8. நைாசா பிர்க் முசார் என்பவர் கீழ்க்காணும் எந்த நாட்டின் முதல் மபண் அதிபராைத் மதர்ந்மதடுக்ைப்பட்டுள்ளார்? 
அ. நரர்தவ 

ஆ. பின்லரந்து 

இ. ஸ்தலரதவனியர  

ஈ. சிரியர 

✓ தாராண்கேவாத உரிகேைள் வழக்ைறிஞர் நைாசா பிர்க் முசார் ஸ்மலாமவனிைாவின் முதல் மபண் அதிபராைத் 

மதர்ந்மதடுக்ைப்பட்டுள்ளார். 54 அைகவைான நைாசா பிர்க் முசார், 1991இல் ஸ்மலாமவனிைா யூமைாஸ்லாவிைாவில் 

இருந்து பிரிந்து சுதந்திரேகைந்த பின்னர் அதிபராைப் மபாறுப்மபற்கும் முதல் மபண்ேணி ஆவார். 

9. 2022 – உலை நீரிழிவு நாளுக்ைானக் ைருப்மபாருள் என்ன? 

அ. Access to diabetes education  

ஆ. Awareness and Education 

இ. Inclusion in Medical Care 

ஈ. Availability of Medicines 

✓ உலை நீரிழிவு நாளானது ஒவ்மவார் ஆண்டும் நவம்பர்.14 அன்று உலை சுைாதார அகேப்பால் அனுசரிக்ைப்படுகிறது. 

இது உலைளாவிை சுைாதாரப்பிரச்சிகனைாை ோறிவரும் நீரிழிவு மநாய் பற்றிை விழிப்புணர்கவ ஏற்படுத்துவகதயும், 

அகத தடுத்தல், ைண்ைறிதல் ேற்றும் அதன் நிகலகை நிர்வகிப்பதற்ைான தீர்வுைகள உருவாக்குவதையும் தனது 

மநாக்ைோைக் மைாண்டுள்ளது. “Access to diabetes education” என்பது இந்த ஆண்டு உலை நீரிழிவு நாளுக்ைானக் 

ைருப்மபாருளாகும். இந்தக் ைருப்மபாருள், “Access to care” என்ற பல்லாண்டுக் ைருப்மபாருகள ஒற்றிவருகிறது. 

உலை சுைாதார அகேப்பின் கூற்றுப்படி, 2021ஆம் ஆண்டில் உலைளவில் சுோர் 8.4 மில்லிைன் நபர்ைள் கைப்–1 

நீரிழிவு மநாைால் பாதிக்ைப்பட்டுள்ளனர். 

10. அண்தமச் மசய்திைளில் இைம்மபற்ற ஜூலா மபய்லி மதாங்கு பாலம் அகேந்துள்ள ோநிலம்/UT எது? 
அ. அஸ்ஸரெ் 

ஆ. அருணரச்சல பிரததசெ் 

இ. ஜெ்மு மற்றும் கரஷ்ெீர்  

ஈ. தெை்கு வங்கரளெ் 

✓ ஜம்மு ைாஷ்மீரில் உள்ள ரம்பனில் புதிதாை ைட்ைப்பட்ை ஜூலா மபய்லி மதாங்குபாலம் சமீபத்தில் மபாக்குவரத்துக்ைாை 

மசைல்பைத் மதாைங்கிைது. இது பாதுைாப்பற்றதாை அறிவிக்ைப்பட்ை முந்கதை பாலத்திற்கு ோற்றாை ைட்ைப்பட்ைதாகும். 

மசனாப் ஆற்றின்மீது ைட்ைப்பட்டுள்ள இப்மபய்லி மதாங்குபாலம் பகழை நைரோன இரம்பகனயும் ோவட்ை நிர்வாை 

வளாைத்கதயும் இகணக்கிறது. 
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சசய்தித்தாள் நடப்பு நிகழ்வுகள்  

1. ஜி-20 அகேப்புக்கு தகலகேமைற்ற இந்திைா: தஞ்சாவூர் மபரிைமைாயில் மின்மனாளியில் ஒளிர்ந்தது. 

ஜி-20 அகேப்புக்கு இந்திைா தகலகேமைற்றுள்ளகதமைாட்டி, தஞ்சாவூர் மபரிைமைாவில் விைாழக்கிழகே இரவு 

மின்மனாளியில் ஒளிர்ந்தது. ஜி20 அகேப்பில் இந்திைா, ஆஸ்திமரலிைா, பிமரசில், ைனைா, சீனா, பிரான்ஸ், மஜர்ேனி 

உள்பை பல்மவறு நாடுைள் உள்ளன. இந்த அகேப்புக்கு ஆண்டுமதாறும் ஒவ்மவாரு நாடு தகலகேமைற்கும். இந்த 

வரிகசயில் ஜி-20 அகேப்புக்கு இந்திைா டிச.1 முதல் ஓராண்டு ைாலத்துக்கு தகலகேமைற்றுள்ளது. இகதமைாட்டி, 

நாடு முழுவதும் உள்ள 100 பாரம்பரிை சின்னங்ைள் ஜி20 என்ற அகைைாள சின்னத்துைன் மின்மனாளியில் ஒளிரச் 

மசய்ை ஏற்பாடு மசய்ைப்பட்ைது. 

 

2. எய்ட்ஸ் விழிப்புணர்வில் தமிழ்நாடு முதலிைம்: தமிழ்நாடு ேக்ைள் நல்வாழ்வுத் துகற 

உலை அளவில் 4 மைாடி மபரும், இந்திைாவில், 24 இலட்சம் மபரும் (0.24%) எய்ட்ஸ் மநாைால் பாதிக்ைப்பட்டுள்ளனர். 

தமிழ்நாட்டில் 1.24 இலட்சம் (0.18 %) பாதிக்ைப்பட்டுள்ளனர். 

 

3. இந்திைா உள்பை 4 நாடுைள் பங்மைற்கும் முதல் ைைமலாரப் பாதுைாப்பு ோநாடு மசன்கனயில் மதாைங்கிைது. 

இந்திைப்மபருங்ைைலில் பாதுைாப்கப உறுதிப்படுத்தும் வகையில் மைாழும்பு பாதுைாப்பு கூட்ைகேப்பு 2011ஆம் ஆண்டு 

மதாைங்ைப்பட்ைது. இதில் தற்மபாது இந்திைா, இலங்கை, ோலத்தீவு, மோரிசிைஸ் ஆகிை 4 நாடுைள் உறுப்பினர்ைளாை 

உள்ளன. வங்ைமதசம் தற்மபாது பார்கவைாளராை இகணந்துள்ளது. இந்த அகேப்பில் உறுப்பினர்ைளாை உள்ள 

நாடுைளின் பிரதிநிதிைள் பங்மைற்கும் முதல் ைைமலாரப்பாதுைாப்பு ோநாட்கை நடுவண் பாதுைாப்பு அகேச்சைத்தின் 

மசைலாளர் மசன்கனயில் மதாைக்கி கவத்தார். இதன் சேைம், “ைைமலார பாதுைாப்புக்ைான கூட்டு முைற்சிைள்” என்ற 

ைருப்மபாருளின் அடிப்பகையில் விவாதங்ைள், ைருத்துப்பரிோற்றங்ைள் நகைமபறவுள்ளன. 

 

4. இந்திைப் மபாருளாதாரம் 6.3% வளர்ச்சி. 

நாட்டின் மபாருளாதாரம் நைப்பு 2022-23-ஆம் நிதிைாண்டின் ஜூகல முதல் மசப்ைம்பர் வகரயிலான 2ஆவது 

ைாலாண்டில் 6.3% வளர்ச்சி அகைந்துள்ளது. ஏப்ரல்-ஜூன் வகரயிலான முதலாவது ைாலாண்டில் மபாருளாதாரம் 

13.5% வளர்ந்திருந்த நிகலயில், தற்மபாது வளர்ச்சி குகறந்துள்ளது. எனினும், உலகின் மவைோை வளரும் 

மபாருளாதாரோை இந்திைா மதாைர்ந்து நீடிப்பதாை மதசிை புள்ளியிைல் அலுவலைம் மதரிவித்துள்ளது. 

நைப்பு நிதிைாண்டின் 2ஆவது ைாலாண்டில் நாட்டின் மோத்த மபாருளாதார ேதிப்பு `38.17 இலட்சம் மைாடிைாை 

அதிைரித்துள்ளது. இது முதலாவது ைாலாண்டுைன் ஒப்பிடுகையில் 6.3% அதிைம். ைைந்த 2021-22ஆம் நிதி 

ஆண்டின் 2ஆவது ைாலாண்டின்மபாது மபாருளாதார வளர்ச்சி 8.4 சதவீதோை இருந்தது. நைப்பு நிதிைாண்டில் 6.8% 

முதல் 7% வகரயிலான வளர்ச்சிகை எட்டுவகத மநாக்கி நாட்டின் மபாருளாதாரம் பைணித்து வருவதாை தகலகே 

மபாருளாதார ஆமலாசைர் வி அனந்த நாமைஸ்வரன் மதரிவித்தார். 

உற்பத்தி குகறவு: ைச்சா எண்மணய், இைற்கை எரிவாயு, சிமேண்ட் உள்ளிட்ை முக்கிை எட்டுத்துகறைளின் மோத்த 

உற்பத்தி ைைந்த அக்மைாபரில் 0.1 சதவீதமே வளர்ச்சி ைண்டுள்ளதாை ேற்மறார் அறிக்கையில் மதரிவிக்ைப்பட்டுள்ளது. 

இது ைைந்த 20 ோதங்ைளில் இல்லாத அளவுக்குக் குகறந்தபட்ச வளர்ச்சி என்பது குறிப்பிைத்தக்ைது. 
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