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1. சுக்விந்தர் சிங் சுகு என்பவர் கீழ்க்காணும் எந்த மாநிலத்தின் முதலமமச்சராக பதவியேற்றார்? 
அ. க ோவோ 

ஆ. குஜரோத் 

இ. ஹிமோச்சல பிரகதசம்  

ஈ. உத்தர ோண்ட் 

✓ ஹிமாச்சல பிரயதச மாநிலத்தின் அடுத்த முதலமமச்சராக சுக்விந்தர் சிங் சுகு சமீபத்தில் பதவியேற்றார். அவர் நான்கு 

முமற சமஉஆகவும், காங்கிரஸின் மாநிலத் யதர்தல் பிரசாரக் குழு தமலவராகவும் இருந்தார். துமை முதல்வராக 

முயகஷ் அக்னியகாத்ரி யதர்வுசசய்ேப்பட்டுள்ளார். ஹிமாச்சல பிரயதச மாநில சட்டசமப யதர்தலில் இந்திே யதசிே 

காங்கிரஸ் கட்சி சவற்றிசபற்றுள்ளது. 

2. ‘G20 வளர்ச்சிப் பணிக்குழு கூட்டம்’ நடத்தப்படுகிற நகரம் எது? 
அ. மும்பப  

ஆ. வோரணோசி 

இ. அ மதோபோத் 

ஈ. சசன்பன 

✓ G20 வளர்ச்சிப் பணிக்குழுவின் நான்கு நாள் கூட்டம் இந்திேக்குடிேரசுத்தமலவர் தமலமமயின்கீழ் மும்மபயில் 

சதாடங்கவுள்ளது. வளர்ச்சிப் பணிக்குழு கூட்டமானது வளரும் நாடுகள், குமறந்த வளர்ச்சிேமடந்த நாடுகள் மற்றும் 

தீவு நாடுகளின் வளர்ச்சிப் பிரச்சமனகமளப் பற்றி விவாதிப்பமத யநாக்கமாகக் சகாண்டுள்ளது. 

3. IUCN சிவப்புப் பட்டிேலில் யசர்க்கப்பட்ட Meizotropis pellita (Patwa) சார்ந்த இனம் எது? 
அ. ஆபம 

ஆ. மருத்துவத் தோவரம்  

இ. போம்பு 

ஈ. வண்ணத்துப்பூச்சி 

✓ இமேமமலயில் காைப்படும் மூன்று மருத்துவத் தாவர இனங்கள் IUCN சிவப்புப் பட்டிேலில், ‘அச்சுறு நிமலமே 

அண்மித்த இனப்’பட்டிேலில் யசர்க்கப்பட்டுள்ளன. சபாதுவாக ‘பட்வா’ என்று அமைக்கப்படுகிற Meizotropis pellita, 

உத்தரகாண்மடப் பூர்வீகமாகக் சகாண்டது என்று சசால்லப்படுகிறது. இது ‘மிகவும் அருகிவிட்ட இனம்’ என 

வமகப்படுத்தப்பட்டுள்ளது. Fritilloria cirrhosa ‘அழிவாய்ப்பு இனம்’ என்றும், Dactylorhiza hatagirea ‘அருகிவிட்ட இனம்’ 

என்றும் வமகப்படுத்தப்பட்டுள்ளது. 

4. 2022 – உலக மண் நாளுக்கானக் கருப்சபாருள் என்ன? 
அ. Soils: Where food begins  

ஆ. Soils: Where life begins 

இ. Soils: Where earth begins 

ஈ. Soils: Where all begins 

✓ வளம்மிகு மண்ணின் முக்கிேத்துவத்மத சிறப்பித்துக்காட்டவும், மண் வளங்கமள நிமலோன யமலாண்மமக்காக 

பேன்படுத்துவது குறித்து எடுத்துக்கூறுவதற்குமாக ஆண்டுயதாறும் டிசம்பர்.5ஆம் யததி அன்று ‘உலக மண் நாள்’ 

அனுசரிக்கப்படுகிறது. “Soils: Where food begins” என்பது இந்த ஆண்டு (2022) உலக மண் நாளுக்கானக் கருப் 
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சபாருளாகும். 2002ஆம் ஆண்டில் சர்வயதச மண் அறிவிேல் சங்கத்தால் மண்மைக் சகாண்டாட ஒரு சர்வயதச 

நாள் பரிந்துமரக்கப்பட்டது. உைவு மற்றும் உைவு அமமப்பின் FAO மாநாடு கடந்த 2013 ஜூனில் உலக மண் 

நாமள அங்கீகரித்து யபரறிவிப்பு சசய்தது. 

5. இந்திோவின் முதல் கரிம–சமநிமல பண்மை அமமக்கப்பட்டுள்ள மாநிலம் எது? 

அ. அஸ்ஸோம் 

ஆ. குஜரோத் 

இ. க ரளோ  

ஈ. சதலுங் ோனோ 

✓ இந்திோவின் முதல் கரிம–சமநிமல பண்மைோக சகாச்சியின் ஆலுவாவிலுள்ள விமதப்பண்மைமே யகரள 

மாநில முதலமமச்சர் பினராயி விஜேன் அறிவித்தார். கரிேமில வாயு (CO2) உமிழ்மவக்குமறத்ததால், யவளாண் 

துமறயின்கீழ் உள்ள அவ்விமதப்பண்மை கரிம–சமநிமலமே அமடே முடிந்துள்ளது. கடந்த ஓராண்டில் மட்டும் 

அப்பண்மையிலிருந்து சவளியேற்றப்பட்ட சமாத்த கரிேமில வாயுவின் அளவு 43 டன்கள் ஆகும். 

6. ‘மரபணு மாற்றப்பட்ட உைவுகளுக்கான விதிமுமறகமள’ சவளியிட்ட நிறுவனம் எது? 
அ. FAO 

ஆ. FSSAI  

இ. ISO 

ஈ. NIT ஆக ோ ் 

✓ இந்திே உைவுப் பாதுகாப்பு மற்றும் தரநிர்ைே ஆமைேமானது (FSSAI) மரபணு மாற்றப்பட்ட (GM) உைவுப் 

சபாருட்களுக்கான விதிமுமறகளின் புதிே வமரமவ சபாதுமக்களின் கருத்துக் ககட்புக்காக சவளியிட்டுள்ளது. 1% 

அல்லது அதற்கு யமற்பட்ட மரபணு மாற்றப்பட்ட (GM) மூலப்சபாருள்கமளக் சகாண்ட உைவுப்சபாருட்களுக்கான 

விவரங்கமள சபாருளின் பபாதி அட்டையில் ஒட்ை இது முன்சமாழிகிறது. FSSAIஇன் முன் அனுமதியின்றி, GMO 

சகாண்டு தோரிக்கப்படும் எந்தசவாரு உைவு அல்லது உைவுப்சபாருமளயும் ோரும் தோரிக்கயவா, கட்டயவா, 

யசமிக்கயவா, விற்கயவா, சந்மதப்படுத்தயவா அல்லது விநியோகிக்கயவா அல்லது இறக்குமதி சசய்ேயவா கூடாது. 

7. சபௌத்தவனம் என்ற சபௌத்த பாரம்பரிே யநாக்கப் பூங்கா அமமந்துள்ள மாநிலம் எது? 
அ. பீ ோோ் 

ஆ. சதலுங் ோனோ  

இ. ம ோரோஷ்டிரோ 

ஈ. திோிபுரோ 

✓ சபௌத்தவனம் என்ற சபௌத்த பாரம்பரிே யநாக்கப்பூங்கா திட்டமானது சதலுங்கானா மாநிலத்தில் திறக்கப்பட்டுள்ளது. 

இதமன நாகார்ஜுனாசாகரில் சதலுங்கானா மாநில சுற்றுலா வளர்ச்சிக்கைகம் உருவாக்கியுள்ளது. நாகார்ஜுனா 

சாகர் அருயக பல்யவறு நாடுகளின் சபௌத்த மடாலேங்கமளயும் சபௌத்த பல்கமலக்கைகத்மதயும் அமமக்கவும் 

மாநகராட்சி ஆய்வுசசய்து வருகிறது. 

8. விலங்குகள் வமத தடுப்பு (திருத்தம்) மயசாதா, 2022இன்படி, ஒரு விலங்மகக் சகான்றால் விதிக்கப்படும் 

அதிகபட்ச அபராதம் எவ்வளவு? 
அ. ரூ.1 இலட்சம்  ஆ. ரூ.5 இலட்சம்  

இ. ரூ.10 இலட்சம்  ஈ. ரூ.25 இலட்சம் 
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✓ மீன்பிடி, கால்நமட பராமரிப்பு மற்றும் பால்வளத்துமற அமமச்சகத்தால் தோரிக்கப்பட்ட விலங்குகள் வமத தடுப்பு 

(திருத்தம்) மயசாதா, 2022, சபாதுமக்களின் கருத்துக்ககட்புக்காக சவளியிடப்பட்டுள்ளது. ‘அருவருக்கத்தக்க வன் 

சகாடுமம’ என்ற புதிே பிரிவின்கீழ், “விலங்குப் புைர்வு” உட்பட 61 சட்டத்திருத்தங்கமள அது ஒரு குற்றமாக 

அறிமுகப்படுத்தியுள்ளது. இது `50,000 முதல் `75,000 வமர அபராதம் அல்லது விலங்கின் மதிப்பு இதில் எது 

அதிகயமா அதமன அபாராதமாகயவா அல்லது ஓராண்டு முதல் மூவாண்டு வமர சிமறத்தண்டமன அல்லது 

இரண்மடயும் குற்றத்திற்கான தண்டமனோக விதிக்க பரிந்துமரக்கிறது. விலங்சகான்மறக் சகால்வதற்காக, 

அதிகபட்சமாக ஐந்தாண்டுகள் வமர சிமறத்தண்டமனமே விதிக்கவும் இவ்வமரவு மயசாதா முன்சமாழிகிறது. 

9. அணுவாற்றலில் இேங்கும், ‘ோகுடிோ’ என்ற பனி உமடப்புக் கப்பமல அறிமுகப்படுத்திே நாடு எது? 

அ. ரஷ் ோ  

ஆ. உ ்பரன் 

இ. ஜப்போன் 

ஈ. இஸ்கரல் 

✓ ரஷ்ோ அண்மமயில் வடயமற்கு ரஷ்ோவில் உள்ள புனித பீட்டர்ஸ்பர்க்கில் உள்ள பால்டிக் கப்பல்கட்டும் தளத்தில் 

அணுவாற்றலில் இேங்கும், ‘ோகுடிோ’ என்ற பனி உமடப்புக் கப்பமல அறிமுகப்படுத்திேது. இந்த விைாவில் ரஷ்ே 

அதிபர் விளாடிமிர் புடின் சமய்நிகராக கலந்துசகாண்டார். ‘ோகுடிோ’ ரஷ்ோவின் யராசாட்டம் ஸ்யடட் அணுவாற்றல் 

கைகத்திற்காக கட்டப்பட்டுவரும், ‘திட்டம்–22220 அணுவாற்றலால் இேங்கும் பனி உமடப்புக்கப்பல்கள்’ வரிமசயில் 

வருகிறது. இந்த வமக கப்பல்கள் உலக அளவில் மிகப்சபரிேமவயும் சக்திவாய்ந்தமவயும் ஆகும். 

10. ‘UNESCO–இந்திோ–ஆப்பிரிக்கா (UIA) யேக்கத்தாமன’ நடத்தும் நகரம் எது? 
அ. மும்பப 

ஆ. ச ோ ்டோ பெருநகரம்  

இ.  ோ ்தி  ோ் 

ஈ. சஜ ்ப்பூோ் 

✓ சநாய்டா சபருநகரத்தில் நமடசபற்ற UNESCO–இந்திோ–ஆப்பிரிக்கா (UIA) யேக்கத்தான் நிகழ்ச்சியில் இந்தியக் 

குடியரசுத் துமைத் தமலவர் ஜக்தீப் தன்கர் உமரோற்றினார். இந்திோ மற்றும் 22 ஆப்பிரிக்க நாடுகமளச் யசர்ந்த 

இளம் சதாழில்முமனயவார் பங்யகற்கும் இந்த யேக்கத்தாமன கல்வி அமமச்சகத்தின் புத்தாக்கப் பிரிவு, AICTE 

மற்றும் UNESCO ஆகிேவற்றால் ஏற்பாடு சசய்ேப்பட்டதாகும். 

 

சசய்தித்தாள் நடப்பு நிகழ்வுகள்  

1. உதேம் சக்தி இமைேதளத்தில் பதிவு சசய்துள்ள தமிழ்நாட்மடச் யசர்ந்த சபண் சதாழில்முமனயவார்கள். 

சிறு, குறு மற்றும் நடுத்தர சதாழிற்துமறயில் சபண் சதாழில்முமனயவார்களுக்கு நடுவண் சிறு, குறு மற்றும் 

நடுத்தர சதாழிற்துமற அமமச்சகத்தின்மூலம் அளிக்கப்படும் நிதித்திட்டங்கள், சகாள்மககள் குறித்த தகவல்கமள 

உதேம் சக்தி இமைேதளம் (https://udyam-sakhi.com) அளிக்கிறது. 2022 அக்யடாபர் மாதம் வமர உதேம் சக்தி 

இமைேதளத்தில் பதிவுசசய்துள்ள தமிழ்நாட்மடச் யசர்ந்த சபண் சதாழில்முமனயவார்களின் மாவட்ட வாரிோன 

விவரங்கள் சவளியிடப்பட்டுள்ளன. அதன்படி இராணிப்யபட்மடயில் 334 யபர், யசலத்தில் 163 யபர், திருவண்ைா 

மமலயில் 210 யபர், யவலூரில் 360 யபர் என சமாத்தம் 1067 சபண் சதாழில்முமனயவார்கள் உதேம் சக்தி 

இமைேதளத்தில் பதிவுசசய்துள்ளனர். 
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2. ஜி20: முதலாவது நிதிசார் கூட்டம் சபங்களூருவில் நாமள சதாடக்கம். 

இந்திோவின் ஜி20 தமலமமயின்கீழ் முதலாவது நிதி மற்றும் மத்திே வங்கி பிரதிநிதிகள் கூட்டம், சபங்களூருவில் 

டிச.13 முதல் 15 வமர நமடசபறவுள்ளது. இந்திோவின் ஜி20 தமலமமத்துவத்தின்கீழ் நிதி வழிமுமற குறித்த 

விவாதங்களின் சதாடக்கமாக நமடசபறும் இந்தக் கூட்டத்மத மத்திே நிதி அமமச்சகமும், இந்திே ரிசர்வ் வங்கியும் 

இமைந்து ஏற்பாடு சசய்துள்ளன. “21ஆம் நூற்றாண்டின் உலகளாவிே சவால்கமள எதிர்சகாள்ள பலதரப்பு 

வளர்ச்சி வங்கிகமள வலுப்படுத்துதல்” என்ற தமலப்பில் குழு விவாதமும் நமடசபறும். “பசுமம நிதிேளிப்பில் 

மத்திே வங்கிகளின் பங்கு” என்ற தமலப்பில் கருத்தரங்கமும் நமடசபறவுள்ளது. 

 

3. PARAVAI திட்ைம்.  

தமிழ்நாட்டின் காவல்துமறோனது PARAVAI - Personality and Attitude Reformation Assistance Venture for 

Affirming Identity என்ற திட்டத்மதச் சசேல்படுத்தவுள்ளது. 18-24 வேதுக்குட்பட்ட முதல்முமற குற்றம் சசய்யதாமர 

சீர்திருத்தி அவர்கமள சமூகத்தில் மீண்டும் ஒருங்கிமைத்து அதன்மூலம் அவர்கள் மீண்டும் குற்றவாழ்க்மகக்கு 

திரும்பாமல் தடுப்பமத இந்தத் திட்டம் தனது யநாக்கமாகக் சகாண்டுள்ளது. 

 

4. அமனவருக்கும் நலவாழ்வு திட்டம்: நாட்டியலயே முதலிடம் சபற்று தமிழ்நாடு சாதமன. 

அமனவருக்கும் நலவாழ்வு திட்டத்மதச் சிறப்பாக சசேல்படுத்திேதில் நாட்டியலயே முதலிடம் சபற்று தமிழ்நாடு 

சாதமன பமடத்துள்ளது. அமனத்து மக்களுக்கும் தரமான, விமலயில்லா மருத்துவ யசமவ வைங்கப்படுவமத 

யநாக்கமாகக் சகாண்டதுதான் இந்த ‘அமனவருக்கும் நலவாழ்வு திட்டம்’. ஆண்டுயதாறும் டிச.12ஆம் யததிேன்று 

அமனவருக்கும் நலவாழ்வு திட்ட நாள் சகாண்டாடப்படுகிறது. 
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