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1. சுற்றுச்சூழல் நிர்வாகத்தை வலுப்படுத்துவைற்காக கீழ்க்காணும் எந்ை நாட்டுக்கு $250 மில்லியன் அமெரிக்க டாலர் 

ெதிப்பிலான நிதியுைவிதன வழங்க உலக வங்கி அண்தெயில் ைனது ஒப்புைதல அளித்ைது? 
அ. பிலிப்பபன்ஸ் 

ஆ. வங்காளதேசம்  

இ. ஜப்பான் 

ஈ. ஆஸ்ேிதேலியா 

✓ சுற்றுச்சூழல் நிர்வாகத்தை வலுப்படுத்ைவும், பசுதெ முைலீட்டில் ைனியார் துதை பங்ககற்தப ஊக்குவிக்கவுொக 

$250 மில்லியன் அமெரிக்க டாலர் நிதியுைவிதய வங்காளகைசத்திற்கு அளிக்க உலக வங்கி ஒப்புைல் அளித்துள்ளது. 

வங்காளகைச சுற்றுச்சூழல் நிதலத்ைன்தெ ெற்றும் உருொற்ைத்திட்டம் அந்நாட்டின் முைன்தெ ொசு பிரச்தனகதள 

தகயாள உைவும். ஆண்டுக்கு 3500 மெட்ரிக் டன் மின்னணுக்கழிவுகதள மசயலாக்கம் மசய்வைற்கான மின்னணு 

கழிவு கெலாண்தெ வசதி அந்நாட்டில் ஏற்படுத்ைப்படும். 

2. 2022ஆம் ஆண்டு நிலவரப்படி, சீனா ெற்றும் அமெரிக்காவிற்கு அடுத்ைபடியாக இந்தியாவின் மிகப்மபரிய வர்த்ைகப் 

பங்காளராக உள்ள நாடு எது? 
அ. ஆஸ்ேிதேலியா 

ஆ. ஐக்கிய அேபு அமீேகம்  

இ. ஐக்கிய இோச்சியம் 

ஈ. ேஷ்யா 

✓ இந்தியா ெற்றும் ஐக்கிய அரபு அமீரகத்திற்கு இதடகயயான வர்த்ைகம் 2021–22இல் $72.8 பில்லியன் அமெரிக்க 

டாலர்களாக ெதிப்பிடப்பட்டுள்ளது. சீனா ெற்றும் அமெரிக்காவிற்கு அடுத்ைபடியாக ஐக்கிய அரபு அமீரகம் இந்தியாவின் 

மூன்ைாவது மபரிய வர்த்ைகப் பங்காளராக உள்ளது. ஐக்கிய அரபு அமீரகத்தின் ைதலநகரொன அபுைாபி இந்தியாவில் 

இருந்து அதிக முைலீடுகதள நாடுகிைது. அபுைாபியில் இந்திய நிறுவனங்கள் முைலீடு மசய்யக்கூடிய கவளாண் 

மைாழில்நுட்பம், சுற்றுலா, சுகாைாரம், ெருந்து ெற்றும் நிதியியல் கசதவகள் உள்ளிட்ட முன்னுரிதெத் துதைகதள 

அது அதடயாளம் கண்டுள்ளது. 

3. காஷ்ட்–இ–எர்ஷாத் என அதழக்கப்படும் கலாச்சார காவல் பிரிதவ ஒழித்ை நாடு எது? 
அ. ஐக்கிய அேபு அமீேகம் 

ஆ. ஈோன்  

இ. ஈோக் 

ஈ. கே்ோா் 

✓ காஷ்ட்–இ எர்ஷாத் எனப்படும் ‘கலாச்சார காவல்’ பிரிதவ ஈரான் நீக்கம் மசய்துள்ளது. இந்ைப் பிரிவு கடந்ை 

2006ஆம் ஆண்டில் நிறுவப்பட்டது. இந்ைக் காவல் பிரிவின் கராந்து மபண்களிதடகய அச்சத்தை ஏற்படுத்தியதை 

அடுத்து இம் முடிமவடுக்கப்பட்டது. 22 வயைான ொஷா அமினி முதையாக ஹிஜாப் அணியவில்தல எனக் 

தகதுமசய்து காவலில் தவக்கப்பட்டார். சிதைக்காவலில் காவலர்களால் மகாடூரொக ைாக்கப்பட்டதை அடுத்து அவர் 

உயிரிழந்ைார். இைன் காரணொக ஏற்பட்ட கிளர்ச்சியிதனத் மைாடர்ந்து இக்காவல்பிரிவு ஒழிக்கப்பட்டது. 

4. அண்தெச் மசய்திகளில் இடம்மபற்ை Olivier Giroud என்பவர் கீழ்க்காணும் எந்ை நாட்தடச்கசர்ந்ை பிரபல கால்பந்து 

வீரராவார்? 
அ. பிோன்ஸ்   ஆ. ேஷ்யா 

இ. இங்கிலாந்து ஈ. பிதேசில் 
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✓ 2022 – FIFA உலகக்ககாப்தபயில், பிரான்சு கபாலந்தைத் கைாற்கடித்து கபாட்டியின் காலிறுதிக்குத் ைகுதிமபற்ைது. 

ஆலிவர் ஜிகராட் 52 ககால்கள் அடித்து பிரான்சு அணியின் ஆல் தடம் டாப் ஸ்ககாரர் ஆனார். 24 ஆண்டுகளுக்கு 

முன் ஒன்பது உலகக்ககாப்தப ககால்கதள அடித்ை முைல் வீரர் தகலியன் எம்பாப்கப ஆவார். 

5. பன்னாட்டு மைாழிலாளர் அதெப்பின் (ILO) ஆசிய ெற்றும் பசிபிக் பிராந்திய கூட்டத்தை நடத்துகிை நாடு எது? 

அ. இந்ேியா 

ஆ. இலங்பக 

இ. ோய்லாந்து 

ஈ. சிங்கப்பூா்  

✓ பன்னாட்டு மைாழிலாளர் அதெப்பின் 17ஆம் ஆசிய ெற்றும் பசிபிக் பிராந்திய கூட்டொனது சிங்கப்பூரில் மைாடங்கியது. 

“Integrated Policy Agenda for a Human–Centred Recovery that is Inclusive, Sustainable and Resilient” என்பது இந்த 

பதிகனழாம் ஆசிய ெற்றும் பசிபிக் பிராந்திய கூட்டத்தின் கருப்மபாருளாக அதெந்ைது. 

6. ஆசியான்–இந்தியா இதச விழாதவ நடத்தும் நகரம் எது? 
அ. மும்பப 

ஆ. புது ேில்லி  

இ. காந்ேி நகா் 

ஈ. சசன்பன 

✓ ஆசியான்–இந்தியா இதச விழாவின் இரண்டாவது பதிப்பானது மவளியுைவு அதெச்சகம் ெற்றும் மசஹர் இந்தியா 

ஆகியவற்றின் ஒத்துதழப்புடன் ஏற்பாடு மசய்யப்பட்டது. இது தில்லியிலுள்ள புரானா கிலாவில் நதடமபறும் மூன்று 

நாள் திருவிழாவாகும். இது மைன்கிழக்காசியாவின் இதச பன்முகத்ைன்தெதயக் மகாண்டாடுவதை கநாக்கொகக் 

மகாண்டது. ஆசியான் நாடுகதளச் கசர்ந்ை பத்து இதசக்குழுக்களும், இந்தியாவில் இருந்து ஐந்து குழுக்களும் இந்ை 

விழாவில் பங்ககற்கின்ைன. 

7. ‘மபண் மைாழில்முதனகவார் நாள்’ மகாண்டாடப்படுகிை கைதி எது? 
அ. நவம்பா்.01 

ஆ. நவம்பா்.15 

இ. நவம்பா்.19  

ஈ. நவம்பா்.25 

✓ ஒவ்வ ார் ஆண்டும் நவ.19ஆம் கைதியன்று ‘மபண் மைாழில்முதனகவார் நாள்’ ெகளிர் மைாழில்முதனகவார் நாள் 

அதெப்பால் கதடப்பிடிக்கப்படுகிைது. முைன்முைலாக கடந்ை 2014ஆம் ஆண்டில் சுொர் 144 நாடுகளில் மபண்கள் 

மைாழில்முதனகவார் நாள் அனுசரிக்கப்பட்டது. இது வழக்மகாழிந்துகபான மகாள்தககதளத் ைகர்த்மைறிவதில் 

முதனப்பு காட்டும் மபண்கதள சிைப்பிக்கிைது. 

8. ‘யாதனகள் இைப்பு ைணிக்தக கட்டதெப்தப’ அறிமுகப்படுத்திய முைல் ொநிலம் எது? 
அ. ேமிழ்நாடு  

ஆ. ஆந்ேிே பிேதேசம் 

இ. கா்நாடகா 

ஈ. தகேளா 
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✓ யாதனகள் இைப்புக்கான காரணங்கதள ஆவணப்படுத்துவைற்காக ைமிழ்நாடு அரசு யாதனகள் இைப்பு ைணிக்தக 

கட்டதெப்தபத் மைாடங்கியுள்ளது. ஊடக அறிக்தககளின்படி, 2021 ஜனவரி ெற்றும் 2022 ொர்ச்சுக்கு இதடயில் 

ைமிழ்நாட்டின் வனச்சரகங்களில் பதிவுமசய்யப்பட்ட 131 யாதன இைப்புகளில், பதிமூன்றுக்கு ெட்டுகெ ெனிைன் 

காரணொகும். இந்ைக் கட்டதெப்பானது மவளிப்பதடத்ைன்தெதய கெம்படுத்துவகைாடு, இைப்புக்கான காரணத்தை 

மிகவும் நம்பகொன ஒப்பீடுகளுடன் அளிக்கும். 

9. உலக மீன்பிடி நாள் மகாண்டாடப்படுகிை கைதி எது? 

அ. நவம்பா்.15 

ஆ. நவம்பா்.21  

இ. நவம்பா்.25 

ஈ. நவம்பா்.28 

✓ அதனத்து மீனவ ெக்கள், மீன் வளர்ப்பாளர்கள் ெற்றும் அது சார்ந்ை மைாழிற்துதையினருடனான ஒற்றுதெதய 

எடுத்துக் காட்டும் கநாக்ககாடு ஒவ்வ ார் ஆண்டும் நவம்பர்.21 அன்று, ‘உலக மீன்பிடி நாள்’ மகாண்டாடப்படுகிைது. 

இந்ை நாள், ‘உலக மீன் அறுவதடயாளர்கள் ெற்றும் மீனவ மைாழிலாளர்களின் ென்ைம்’ புது தில்லியில் கூடி, 18 

நாடுகளின் பிரதிநிதிகளுடன் 1997இல், ‘உலக மீன்பிடி ென்ைம்’ உருவானதை நிதனவுகூருகிைது. 

10. 2022 – FIFA உலகக்ககாப்தப கபாட்டிகதள நடத்துகிை நாடு எது? 
அ. இந்ேியா 

ஆ. கே்ோா்  

இ. ஆஸ்ேிதேலியா 

ஈ. அா்சஜன்டினா 

✓ 2022 – FIFA உலகக்ககாப்தபதய கத்ைார் நடத்துகிைது. உலகக்ககாப்தபயின் மைாடக்க விழா கத்ைாரின் அல் கபட் 

அரங்கத்தில் மைாடங்கியது. முன்னைாக, பிரான்ஸ் ஜாம்பவான் ொர்மசல் டிசாய்லி, மைாடக்க விழாவுக்கு முன்னைாக 

உலகக்ககாப்தப ககாப்தபதய ரசிகர்கள் முன்னிதலயில் வழங்கினார். ஐந்து பிராந்தியங்கதளச் சார்ந்ை முப்பத்து 

இரண்டு முன்னணி நாடுகள் சாம்பியன்ஷிப் பட்டத்திற்காக கபாட்டியிடவுள்ளன. 

 

சசய்தித்தாள் நடப்பு நிகழ்வுகள்  

1. நாட்டில் மசயல்படும் ைபால் நிதலயங்கள். 

நாட்டில் மொத்ைம் 1,59,225 ைபால் நிதலயங்கள் மசயல்படுகின்ைன. இதில் 11,864 ைபால் நிதலயங்கள் ைமிழ்நாடு 

ெற்றும் புதுச்கசரியில் மசயல்படுகின்ைன. நாட்டில் கடந்ை ஐந்ைாண்டுகளில் 37 ைபால் நிதலயங்கள் மூடப்பட்டுள்ளன. 

 

2. உலகின் நீளொன ஈரடுக்கு பாலம்: நாகபுரி மெட்கரா கின்னஸ் சாைதன 

ெகாராஷ்டிரத்தில் உள்ள நாகபுரி மெட்கராவின் 3.14 கிமீ மைாதலவிலான ஈரடுக்கு பாலம் உலகில் நீளொன 

ஈரடுக்கு பாலம் என்ை வதகயில் கின்னஸ் உலக சாைதன புத்ைகத்தில் இடம்மபற்றுள்ளது. நாகபுரியின் வார்ைா 

சாதலயில் அதெந்துள்ள இந்ைப் பாலத்தின் கெல் பகுதியில் மெட்கரா இரயிலுக்கான இரு ைடங்களும், 3 மெட்கரா 

இரயில் நிதலயங்கதளயும் மகாண்டுள்ளது. அைற்குகீழ்ப்பகுதியில், வாகனப் கபாக்குவரத்துக்கான கெம்பாலம் 

உள்ளது. ைதரப்பகுதியில் வாகனங்கள் வழக்கம்கபால் சாதலயில் மசல்லும் வசதி என மூன்று நிதலயிலான 

கபாக்குவரத்து வசதிகதளக் மகாண்டுள்ளது. 
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முன்னைாக, இந்ை ஈரடுக்கு பாலம் இந்தியா ெற்றும் ஆசியாவிகலகய நீளொன ஈரடுக்கு பாலம் என்பைற்காகவும் 

ஈரடுக்கு பாலத்தில் அதிக எண்ணிக்தகயில் மெட்கரா இரயில் நிதலயங்கதளக் மகாண்டிருப்பைற்காகவும் இந்திய 

ெற்றும் ஆசிய சாைதன புத்ைகங்களில் இடம்மபற்றுள்ளது குறிப்பிடத்ைக்கது. 

 

3. இந்தியாவின் மபாருளாைார வளர்ச்சி: கணிப்தப ொற்றியதெத்ைது உலக வங்கி 

இந்தியாவின் நடப்பு நிதியாண்டுக்கான மொத்ை உள்நாட்டு உற்பத்தி (GDP) வளர்ச்சி கணிப்தப 6.9 சைவீைொக 

உலக வங்கி உயர்த்தியுள்ளது. கடந்ை அக்கடாபர் ொைம் இந்ை அதெப்பு மவளியிட்ட வளர்ச்சி கணிப்பில் முந்தைய 

கணிப்பான 7.5 சைவீைத்திலிருந்து 6.5 சைவீைொகக் குதையும் எனத் மைரிவிக்கப்பட்டிருந்ைது. இந்நிதலயில், உலக 

நிகழ்வுகளின் ைாக்கங்கதள இந்திய மபாருளாைாரம் எதிர்மகாள்ளும் ைன்தெ, அடுத்ைடுத்ை காலாண்டுகளின் 

வளர்ச்சி உள்ளிட்டவற்தைக் கருத்தில்மகாண்டு, மபாருளாைார வளர்ச்சிக்கான கணிப்தப 6.5 சைவீைத்திலிருந்து 

6.9 சைவீொக உயர்த்தியுள்ளது. உலகில் பல்கவறு மபாருளாைார சிக்கல்கள் நீடித்து வரும் நிதலயில், சர்வகைச 

அதெப்பால் இந்தியாவின் மபாருளாைார வளர்ச்சி கணிப்பு உயர்த்தி மவளியிடப்பட்டுள்ளது இதுகவ முைல் 

முதையாகும். 

பணவீக்கம்: ரிசர்வ் வங்கியின் வட்டி விகிை நடவடிக்தககள் ெற்றும் எரிமபாருள் மீைான கலால் வரி உள்ளிட்ட பிை 

வரிகள் குதைக்கப்பட்டது உள்ளிட்டதவ பணவீக்கத்தில் சர்வகைச கச்சா எண்மணய் விதலகயற்ைத்தின் 

ைாக்கத்தைப் ெட்டுப்படுத்தியுள்ளது. நடப்பு நிதியாண்டில் பணவீக்கம் 7.1 சைவீைொக இருக்கும் நிதலயில், அடுத்ை 

நிதியாண்டில் (2023-24) 5.2 சைவீைொகக் குதையும் என அந்ை அறிக்தகயில் மைரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. 

 

4. மசஸ்: ஆதித்யா மிட்டல் புதிய கிராண்ட்ொஸ்டர் 

இந்தியாவின் 77ஆவது மசஸ் கிராண்ட் ொஸ்டராக, மும்தபதயச்கசர்ந்ை ஆதித்யா மிட்டல் (16) உருமவடுத்துள்ளார். 

ஸ்மபயினில் ைற்கபாது நதடமபற்று வரும் எகலாபிமரகாட் ஓபன் மசஸ் கபாட்டியில் பங்ககற்றுள்ள அவர், 6ஆவது 

சுற்றில் ஸ்மபயினின் மந:1 கபாட்டியாளரான ஃபிரான்சிஸ்ககா வகலகஜா மபான்ஸுடன் டிரா மசய்ைகபாது இந்ைச் 

சாைதனதய அவர் எட்டினார். நடப்பாண்டில் கிராண்ட்ொஸ்டராக உருமவடுத்துள்ள 5ஆவது இந்தியர் ஆதித்யா 

மிட்டல். முன்னைாக, பரத் சுப்ரெணியம், ராகுல் ஸ்ரீவத்சவ், வீ பிரணவ், பிரணவ் ஆனந்த் ஆகிகயார் இகை ஆண்டில் 

கிராண்ட்ொஸ்டர்களாகினர். இதில் பரத், வீ பிரணவ் ஆகிகயார் ைமிழர்களாவர். 

 

5. இந்தியாவில் உள்ள அரசு ெருத்துவெதனகளில் 1 இலட்சம் படுக்தக வசதியுடன் ைமிழ்நாடு முைலிடம். 

ைமிழ்நாட்டில் 7.5 ககாடி ெக்கள்மைாதக உள்ள நிதலயில் COVID காலத்தில் ெருத்துவ படுக்தககளின் கைதவ 

அதிகரித்ைைன் எதிமராலியாக ைமிழ்நாடு முழுவதும் படுக்தககள் எண்ணிக்தக இரட்டிப்பாக்கப்பட்டன. இைன் 

விதளவாக, ைற்கபாது அரசு ெருத்துவெதனகளில் 99,435 படுக்தககள் உள்ளன. இைன்மூலொக இந்திய அளவில் 

அதிக ெருத்துவ படுக்தககள்மகாண்ட ொநிலொக ைமிழ்நாடு விளங்கி வருகிைது. கெலும், இந்தியாவில் உள்ள அரசு 

ெருத்துவெதனகளில் ைமிழ்நாடு முைலிடம் பிடித்துள்ளது. ொநிலம் முழுவதும், 37 அரசு ெருத்துவ கல்லூரிகள், 50 

ெருத்துவ கல்லூரியுடன் இதணந்ை ெருத்துவெதனகள், ஓர் அரசு பன்கனாக்கு உயர் சிைப்பு ெருத்துவெதன, ஒரு 

அரசு பல் ெருத்துவக் கல்லூரி ெருத்துவெதன, 29 ொவட்ட ைதலதெ ெருத்துவெதனகள், 273 வட்டம் ெற்றும் 

வட்டம் சாரா ெருத்துவெதனகள், 1,806 ஆரம்ப சுகாைார நிதலயங்கள், 8,713 துதண சுகாைார நிதலயங்கள், 460 

நகர்ப்புை ஆரம்ப சுகாைார நிதலயங்கள், 15 நகர்ப்புை சமுைாய தெயங்கள் உள்ளன. ைமிழ்நாட்டில் 99.8% 

பிரசவங்கள் ெருத்துவ நிதலயங்களில் ைகுதியும், பயிற்சியும் மபற்ைவர்களால் நடத்ைப்படுகிைது. 

 

6. மைன்மபண்தண ஆற்ைங்கதரகயாரம் 300 ஆண்டுகள் பழதெயான ஏறுைழுவுைல் குறித்ை நடுகல் கண்டுபிடிப்பு. 

கிருஷ்ணகிரி ொவட்டம் அகரம் கிராெத்தில் மைன்மபண்தண ஆற்ைங்கதரகயாரம் உள்ள விவசாய நிலத்தில் 300 

ஆண்டுகள் பழதெயான ஏறுைழுவுைல் குறித்ை நடுகல் கண்டறியப்பட்டுள்ளது. 
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7. ைமிழ்நாடு காவல்துதையின் ‘ஆபகரஷன் ெறுவாழ்வு’: ஒகர நாளில் 726 பிச்தசக்காரர்கள் மீட்பு. 

ைமிழ்நாடு காவல்துதையின் ‘ஆபகரஷன் ெறுவாழ்வு’ என்ை அதிரடி நடவடிக்தகயின்கீழ் 726 பிச்தசக்காரர்கள் 

மீட்கப்பட்டுள்ளனர். ைமிழ்நாட்டில் உள்ள 37 ொவட்டங்களிலும் 9 காவல் ஆதணயரகங்களிலும் நடத்ைப்பட்ட அதிரடி 

கசாைதனகளில் பிச்தச எடுக்கும் மைாழிலில் ஈடுபடுத்ைப்பட்ட 726 பிச்தசக்காரர்கள் ெற்றும் 16 குழந்தைகளும் 

மீட்கப்பட்டுள்ளனர். 

மசன்தன, ககாயம்புத்தூர், ெதுதர, திருச்சிராப்பள்ளி, கசலம் கபான்ை மபருநகரங்களுக்கு மவகுதூரங்களிலிருந்து 

மபண்கள் ெற்றும் குழந்தைகதள அதழத்து வந்து பிச்தசமயடுக்க தவக்கும் ஆட்கடத்ைல் குற்ைவாளிகள்பற்றிய 

ைகவல் 044-28447701 என்ை எண்ணில் மைரிவிக்கலாம் எனக் காவல்துதை மைரிவித்துள்ளது. 

 

8. வங்கக்கடலில் புதிய புயல்: ொண்டஸ். 

வங்கக்கடலில் புதிைாக உருவாகும் புயலுக்கு ஐக்கிய அரபு அமீரகம் (UAE) பரிந்துதரத்ை ‘ொண்டஸ்’ எனப் மபயர் 

சூட்டப்பட்டுள்ளது. ‘மாண்டஸ்’ என்ைால் ‘புதையல் மபட்டி’ எனப் மபாருள் வருகிைது. 
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