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1. ஆண்டுத ோறும் உலக மோற்றுத்திறனோளிகள் நோள் கடைப்பிடிக்கப்படுகிற த தி எது? 
அ. 1 டிசம்பர் 

ஆ. 3 டிசம்பர்  

இ. 5 டிசம்பர் 

ஈ. 7 டிசம்பர் 

✓ உலக மோற்றுத்திறனோளிகள் நோளோனது ஆண்டுத ோறும் டிசம்பர்.3 அன்று கடைப்பிடிக்கப்படுகிறது. உலக மோற்றுத் 

திறனோளிகள் நோளோனது கைந்  1992ஆம் ஆண்டிலிருந்து ஐக்கிய நோடுகளின் பபோதுச்சடபயோல் ஆண்டுத ோறும் 

கடைப்பிடிக்கப்பட்டு வருகிறது. ஒரு பில்லியனுக்கும் அதிகமோன உலக மக்கள் அல்லது உலக மக்கள்ப ோடகயில் 

த ோரோயமோக 15 ச வீ ம் தபர், ஏத ோபவோரு வடகயோன ஊனத்துைன் வோழ்கின்றனர். பமோத்  ஊனமுற்றவர்களில் 

80 ச வீ ம் தபர் வளரும் நோடுகளில் வோழ்கின்றனர். 

2. எந்  நிறுவனத்ட ச் தசர்ந்  ஆரோய்ச்சியோளர்கள் அடுத்   டலமுடற மின்னணு சோ னங்கடள உருவோக்க 

ஆற்றல் திறன்பகோண்ை கணினியல்  ளத்ட  உருவோக்கியுள்ளனர்? 
அ. ஐஐடி மமட்ரரஸ் 

ஆ. ஐஐடி தில்லி 

இ. இந்திய அறிவியல் கழகம்  

ஈ. ஐஐடி பம்பரய் 

✓ இந்திய அறிவியல் கழகத்தில் (IISc) அடமந்துள்ள நோதனோ அறிவியல் மற்றும் பபோறியியல் டமயத்தின் (CeNSE), 

ஆரோய்ச்சியோளர்கள், அடுத்   டலமுடற மின்னணு சோ னங்கடள உருவோக்குவதில் உறுதியளிக்கும் அதிக 

ஆற்றல் திறன்பகோண்ை கணினி  ளத்ட  உருவோக்கியுள்ளனர். நிரப்பு உதலோக–ஆக்டசடு குடறக்கைத்திகடள 

(CMOS) பயன்படுத்துவ ற்குப் பதிலோக, ‘பமமிரிஸ்ைர்கள்’ எனப்படும் கூறுகடள இக்குழுவோனது பயன்படுத்தியது; 

அவற்றோல்  ரடவச் தசமிக்கவும் கணக்கீடு பசய்யவும் முடியும். 

3. அண்டமய  ரவுகளின்படி, 2010 மற்றும் 2021க்கு இடையில் இந்தியோவில் கோணப்பட்ை வருைோந்திர HIV ப ோற்று 

விகி த்தின் தபோக்கு என்ன? 
அ. குறறகிறது  

ஆ. உயர்த்துதல் 

இ. எந்த மரற்றமும் இல்றல 

ஈ. தரவு எதுவும் கிறடக்கவில்றல 

✓ சமீபத்திய  ரவுகளின்படி, த சிய எய்ட்ஸ் கட்டுப்போட்டு அடமப்பு (NACO) 2010 மற்றும் 2021க்கு இடையில் நோட்டின் 

வருைோந்திர HIV ப ோற்று விகி ம் 46% குடறந்துள்ளது என்று அறிவித் து. இந் ச் சரிவு உலகளோவிய சரோசரியோன 

32 ச வீ த்திற்கு எதிரோக உள்ளது. NACOஇன் கூற்றுப்படி, எய்ட்ஸ் ப ோைர்போன இறப்புகளும் இந் க் கோலகட்ைத்தில் 

உலகளோவிய சரோசரியோன 52 ச வீ த்திற்கு எதிரோக 76 ச வீ ம் குடறந்துள்ளது. 

4. மோநிலத்தில் இை ஒதுக்கீட்டை 76%ஆக உயர்த்துவ ற்கோன மதசோ ோடவ நிடறதவற்றியுள்ள மோநிலம் எது? 
அ. ஆந்திர பிரததசம் 

ஆ. ஒடிஸர 

இ. சத்தீஸ்கர்  

ஈ. தகரளர 
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✓ சத்தீஸ்கர் மோநில சட்ைசடபயில் அரசு தவடலவோய்ப்பு மற்றும் கல்வி நிறுவனங்களில் இைஒதுக்கீட்டை 76%ஆக 

உயர்த்துவ ற்கோன இரு சட்ைத்திருத்  மதசோ ோக்கள் ஒருமன ோக நிடறதவற்றப்பட்ைன. இந்  மதசோ ோக்களின்படி, 

பட்டியல் பழங்குடியினர் இப்தபோது 32%மும், இ ர பிற்படுத் ப்பட்ை வகுப்பினர் 27%மும் பட்டியலின சோதியினர் 

13%மும் இைஒதுக்கீட்டைப் பபறுவோர்கள். அத  தவடளயில் பபோருளோ ோரத்தில் பின் ங்கிய பிரிவினர் (EWS) பபோது 

தவடலவோய்ப்பு மற்றும் கல்வி நிறுவனங்களில் தசர்க்டகயில் 4% இைஒதுக்கீட்டைப் பபறுவோர்கள். 

5. திருக்தகோவில்களுக்குள் டகதபசி பயன்போட்டுக்குத்  டைவிதித்  உயர்நீதிமன்றம் எது? 

அ. மசன்றன உயர்நீதிமன்றம்  

ஆ. தில்லி உயர்நீதிமன்றம் 

இ. பரம்தப உயர்நீதிமன்றம் 

ஈ. கல்கத்தர உயர்நீதிமன்றம் 

✓ ஆன்மிக மணம் கமழும்  மிழ்நோடு முழுவதும் உள்ள திருக்தகோவில்களில் டகதபசி பயன்படுத்துவ ற்கு பமட்ரோஸ் 

உயர்நீதிமன்றம்  டைவிதித்துள்ளது. அந்நீதிமன்றத்தின் கூற்றுப்படி, வழிபோட்டுத்  லங்களின் தூய்டம மற்றும் 

புனி த்ட ப் தபணதவ டகதபசி பயன்போட்டுக்குத்  டைவிதிக்கப்பட்டுள்ளது. தகோவில்களில் மக்களுக்கு இடையூறு 

ஏற்பைோ  வடகயில் டகதபசி கோப்புப்பபட்ைகத்ட  அடமக்க தவண்டும் என்றும், இந்  ஆடணடய பின்பற்றுவட  

உறுதிபசய்ய போதுகோப்புப் பணியோளர்கள் நியமிக்கப்படுவோர்கள் என்றும் பமட்ரோஸ் உயர்நீதிமன்றம் கூறியுள்ளது. 

6. பபருநிறுவன விவகோரங்கள் அடமச்சகத்தின் கூற்றுப்படி, அதிக எண்ணிக்டகயில் புதிய நிறுவனங்கடளச் 

தசர்த்  மோநிலம் எது? 
அ. தமிழ்நரடு 

ஆ. கர்நரடகர 

இ. மகரரரஷ்டிரர  

ஈ. உத்தர பிரததசம் 

✓ நடுவண் பபருநிறுவன விவகோரங்கள் அடமச்சகத்தின்  ரவுகளின்படி, COVID–19 த ொற்று பரவியதிலிருந்து அதிக 

எண்ணிக்டகயிலோன புதிய நிறுவனங்கடள மகோரோஷ்டிர மோநிலம் தசர்த்துள்ளது. அட த்ப ோைர்ந்  இைத்தில் 

உத் ர பிரத ச மோநிலம் உள்ளது. உத் ர பிரத ச மோநிலம் கைந்  மூன்று ஆண்டுகளில் சுமோர் 30,000 புதிய 

நிறுவனங்கடளச் தசர்த்துள்ளது. மகோரோஷ்டிரோ மற்றும் தில்லிக்கு அடுத் படியோக பசயல்படும் நிறுவனங்களின் 

எண்ணிக்டகயில் உத் ர பிரத ச மோநிலம் மூன்றோவது இைத்தில் உள்ளது. 

7. ஒவ்தவோர் ஆண்டும், ‘சகிப்புத் ன்டமக்கோன உலக நோள்’ கடைப்பிடிக்கப்படுகிற த தி எது? 
அ. 12 நவம்பர் 

ஆ. 14 நவம்பர் 

இ. 16 நவம்பர்  

ஈ. 18 நவம்பர் 

✓ கைந்  1996ஆம் ஆண்டில், ஐக்கிய நோடுகளின் பபோதுச்சடபயோனது ஒவ்தவோர் ஆண்டும் நவம்பர்.16ஆம் த தியன்று 

சகிப்புத் ன்டமக்கோன உலக நோளோக கடைப்பிடிக்கப்படும் என அறிவித் து. கலோச்சோரங்களின் இணக்கத்திற்கோன 

சர்வத ச  சோப் மோனது (2013–2022) உலபகங்கிலும் UNESCO அடமப்போல் முன்பனடுக்கப்படுகிறது. UNESCO, 

சகிப்புத் ன்டம மற்றும் அகிம்டசடய ஊக்குவிப்ப ற்கோக, ‘UNESCO–ம ன்ஜீத் சிங்’ பரிசு என்ற பபயரில் ஒரு பரிடச 

உருவோக்கியது. 
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8. அண்மைச் பசய்திகளில் இைம்பபற்ற, ‘PSMA ஒப்பந் ம்’ என்பதுைன் ப ோைர்புடையது எது? 
அ. பயங்கரவரத எதிர்ப்பு 

ஆ. முறறபடுத்தப்மபறரத மீன்பிடித்தல்  

இ. பருவநிறல மரற்றம் 

ஈ. சர்வததச வர்த்தகம் 

✓ உணவு மற்றும் உழவு அடமப்பின் “Agreement on Port State Measures (PSMA)” ஆனது சட்ைவிதரோ மோன & 

முடறபடுத் ப்பபறோ  மீன்பிடித் டலத்  டுத் ற்கோக வடிவடமக்கப்பட்ை மு ல் சர்வத ச ஒப்பந் மோகும். அங்தகோலோ, 

எரித்திரியோ, பமோரோக்தகோ மற்றும் டநஜீரியோ ஆகிய நோடுகள் அண்டமயில் இந்  ஒப்பந் த்தில் டகபயழுத்திட்ைன. 

இட யடுத்து இந்  ஒப்பந் த்தில் டகபயழுத்திட்ை நோடுகளின் எண்ணிக்டக நூறு ஆனது. 

9. இந்திய ஒலிம்பிக் சங்கத்தின்  ைகள ஆடணயத்தின்  டலவரோக த ர்ந்ப டுக்கப்பட்ை விடளயோட்டு ஆளுடம 

யோர்? 

அ. பி வி சிந்து 

ஆ. தமரி தகரம்  

இ. ஸ்ரீதேஷ் 

ஈ. தேரஷ்னர சின்னப்பர 

✓ ஆறு முடற உலக மகளிர் குத்துச்சண்டை சோம்பியனும் ஒலிம்பிக் ப க்கமும் பவன்ற தமரி தகோம் இந்திய ஒலிம்பிக் 

சங்கத்தின்  ைகள ஆடணயத்தின்  டலவரோக த ர்ந்ப டுக்கப்பட்ைோர். இந்  ஆடணயத்தின் துடணத் டலவர் 

ப விக்கு தைபிள் பைன்னிஸ் வீரர் சரத் கமல் த ர்ந்ப டுக்கப்பட்ைோர். ஒலிம்பிக்கில் ப க்கம் பவன்ற பி வி சிந்து, ககன் 

நரங், தமரி தகோம் மற்றும் மீரோபோய் சோனு உட்பை 10 ஒலிம்பிக் வீரர் / வீரோங்கடனகள் இந்திய ஒலிம்பிக் சங்கத்தின் 

 ைகள ஆடணய உறுப்பினர்களோக தபோட்டியின்றி த ர்ந்ப டுக்கப்பட்ைனர். 

10. த சிய மு லீடு மற்றும் உட்கட்ைடமப்பு நிதியத்தின் (NIIF) மு ல் முன்பமோழியப்பட்ை இரு ரப்பு நிதியம் எது? 
அ. இந்தியர–இலங்றக நிதியம் 

ஆ. இந்தியர–தநபரள நிதியம் 

இ. இந்தியர–ேப்பரன் நிதியம்  

ஈ. இந்தியர–ஆஸ்திதரலியர நிதியம்  

✓ நடுவண் நிதியடமச்சர் நிர்மலோ சீ ோரோமன் த சிய மு லீடு மற்றும் உட்கட்ைடமப்பு நிதியத்தின் (NIIF) நிர்வோகக் 

குழுமத்தின் 5ஆவது கூட்ைத்திற்கு  டலடம ோங்கினோர். NIIFஇன் மு ல் இரு ரப்பு நிதியம்–த சிய மு லீடு மற்றும் 

உட்கட்ைடமப்பு நிதி லிட் மற்றும் பன்னோட்டு வளர்ச்சிக்கோன ஜப்போன் வங்கி (JBIC) ஆகியவற்றுக்கு இடைதயயோன 

புரிந்துணர்வு ஒப்பந் த்தின்மூலம் முன்பமோழியப்பட்ைது. அது இந்திய அரசின் பங்களிப்புைன் முன்பமோழியப்பட்ை 

‘இந்தியோ–ஜப்போன் நிதியம்’ ஆகும். 

 

சசய்தித்தாள் நடப்பு நிகழ்வுகள்  

1. 05-12-2022 – உலக ைண் நொள் 

கருப்தபொருள்: Soils: Where Food Begins. 
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