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1. இந்தியாவில் 2022–நவம்பர் மாதத்திற்கான நுகர்வவார் விலைக்குறியீடு அடிப்பலையிைான சில்ைலை பணவீக்க 

சதவீதம் என்ன? 
அ. 5.22% 

ஆ. 5.88%  

இ. 6.22% 

ஈ. 8.88% 

✓ நுகர்வவார் விலைக்குறியீட்லை அடிப்பலையாகக் ககாண்டு அளவிைப்படும் இந்தியாவின் சில்ைலை பணவீக்கம், 

2022 நவம்பர் மாதத்தில் 11 மாதங்களில் இல்ைாத அளவுக்கு 5.88%ஆகக் குலைந்துள்ளது. 2022 அக்வைாபரில் 

பணவீக்க சதவீதம் 6.77%ஆக இருந்தது. உைகளாவிய பண்ைங்களின் விலைவீழ்ச்சி மற்றும் அதீத கைன் கசைவுகள் 

காரணமாக இது நிகழ்ந்துள்ளது. பணவீக்க சதவீதம் இந்த ஆண்டில் முதன்முலையாக இந்திய ரிசர்வ் வங்கியின் 

2–6% சகிப்புத்தன்லம வரம்பிற்குள் வந்தது. கதாழிற்துலை உற்பத்தி குறியீட்டின் அடிப்பலையில் அளவிைப்படுகிை 

கதாழிற்சாலை உற்பத்தியானது அக்வைாபரில் 4% என இருந்தது. 

2. 2022 ஹுருன் குவளாபல் பட்டியலில் இந்தியா அலைந்துள்ள தரநிலை என்ன? 
அ. 3 

ஆ. 5  

இ. 7 

ஈ. 10 

✓ 2022–ஹுருன் குவளாபல் பட்டியலின்படி, உைகின் மிகவும் மதிப்புமிக்க ஐந்நூறு நிறுவனங்களில் இருபது இந்திய 

நிறுவனங்கள் இைம்கபற்றுள்ளலத அடுத்து, இந்தியா ஐந்தாம் இைத்தில் உள்ளது. இப்பட்டியலில் 20 நிறுவனங்கள் 

இைம்கபற்றுள்ள நிலையில், இந்தியா 9ஆமிைத்திலிருந்து 5ஆமிைத்திற்கு முன்வனறியுள்ளது. 

✓ $202 பில்லியன் ைாைர்களுைன் ரிலையன்ஸ் கதாழிற்துலைகள் இந்தியா அளவில் முன்னணியில் உள்ளது. 

அலதத் கதாைர்ந்து TATA கன்சல்ைன்சி சர்வீசஸும், HDFC வங்கியும் உள்ளன. ரிலையன்ஸ் கதாழிற்துலைகள் (34) 

மற்றும் TATA கன்சல்ைன்சி சர்வீசஸ் (65) ஆகிய இரண்டு இந்திய நிறுவனங்கள் மட்டுவம பட்டியலின் முதல் 100 

இைங்களுக்குள் இைம்கபற்றுள்ளன. 260 நிறுவனங்களுைன் அகமரிக்கா முதலிைத்தில் உள்ளது. 

3. அகிை இந்திய ஆயுர்வவத நிறுவனத்லத பிரதமர் நவரந்திர வமாதி திைந்து லவத்த மாநிைம் எது? 
அ. ஹரியரனர 

ஆ. ஹிமரச்சல பிரதேசம் 

இ. த ரவர  

ஈ. தேலுங் ரனர 

✓ வகாவாவில் நிறுவப்பட்டுள்ள அகிை இந்திய ஆயுர்வவத நிறுவனம், காசியாபாத்தில் நிறுவப்பட்டுள்ள வதசிய யுனானி 

மருத்துவ நிறுவனம் மற்றும் தில்லியில் நிறுவப்பட்டுள்ள வதசிய ஓமிவயாபதி நிறுவனம் ஆகியவற்லை பிரதமர் 

நவரந்திர வமாதி கமய்நிகராக கதாைங்கி லவத்தார். 9ஆவது உைக ஆயுர்வவத மாநாடு மற்றும் ஆவராக்கியா 

கண்காட்சியிலும் அவர் உலரயாற்றினார். வகாவா மாநிை முதைலமச்சர் பிரவமாத் சாவந்த், தர்காலில் உள்ள அகிை 

இந்திய ஆயுர்வவத கல்வி நிறுவனத்தில் வகாவா மக்களுக்கு 50% இைஒதுக்கீடு வழங்கப்படும் எனக் கூறினார். 
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4. ஒருநாள் இன்னிங்ஸில் விலரவாக 200 இரன்கள் எடுத்த கிறிஸ் ககயிலின் சாதலனலய முறியடித்த இந்திய 

கிரிக்ககட் வீரர் யார்? 
அ. தரரஹிே் சர்மர 

ஆ. இரவீந்ேிர ஜதேஜர 

இ. இஷரன்  ிஷன்  

ஈ. K L இரரகுல் 

✓ வங்காளவதசத்துக்கு எதிரான மூன்ைாவது மற்றும் கலைசி ஒருநாள் வபாட்டியில் இந்திய இளம் கிரிக்ககட் வீரர் 

இஷான் கிஷான் பல்வவறு சாதலனகலளப் பலைத்தார். சச்சின் கைண்டுல்கர், வராகித் சர்மா மற்றும் வீவரந்திர 

வசவாக் ஆகிவயாருக்குப் பிைகு, ஒருநாள் வபாட்டிகளில் இரட்லைச்சதம் அடித்த உைகின் ஏழாவது கிரிக்ககட் வீரர் 

ஆனார் அவர். 126 பந்துகளில் அவர் இரட்லைச்சதம் அடித்தார். ஒரு நாள் இன்னிங்ஸில் வவகமாக 200 ரன்கலளக் 

கைந்த கிறிஸ் ககயிலின் சாதலனலயயும் இஷான் கிஷன் முறியடித்தார். 

5. 2022 – சர்வவதச கைன் அறிக்லகயை கவளியிட்ை நிறுவனம் எது? 

அ. உல  வங் ி  

ஆ. உல  தபரருளரேரர மன்றம் 

இ. ADB 

ஈ. AIIB 

✓ உைக வங்கியின் 2022ஆம் ஆண்டுக்கான சர்வவதச கைன் அறிக்லகயின்படி, சஹாராவடி ஆப்பிரிக்காவில் குலைந்த 

மற்றும் நடுத்தர வருமானம்ககாண்ை நாடுகளின் கைன் கைந்த 2021ஆம் ஆண்டில் $789 பில்லியன் அகமரிக்க 

ைாைர்களாக உயர்ந்துள்ளது. அந்தப் பிராந்தியத்தின் தற்வபாலதய கைன் சுலமயானது அதன் திருப்பிச்கசலுத்தும் 

திைனுக்கு அப்பாற்பட்டு உள்ளது. 

6. ‘கங்லக நீர் வழங்கல் திட்ைத்யைத்’ கதாைங்கிய மாநிைம் எது? 
அ. உே்ேர பிரதேசம் 

ஆ. பீ ரர்  

இ. உே்ேர ரண்ே் 

ஈ. தமற்கு வங் ம் 

✓ பீகார் மாநில முதைலமச்சர் நிதிஷ் குமார் பீகார் மாநிைத்தில் திட்ைகமான்லைத் கதாைங்கி லவத்தார். இத்திட்ைத்தின் 

கீழ், மாநிைத்தின் கதற்குப்பகுதியில் உள்ள வீடுகளுக்கு வழங்குவதற்காக கவள்ளநீர் சுத்திகரிக்கப்படும். கங்லக நீர் 

வழங்கல் திட்ைத்தின்கீழ், திட்ைத்தின்மூைம் ஒரு நபருக்கு கமாத்தம் 135 லிட்ைர் நீர் வழங்கப்படும். இதற்கான திட்ை 

மதிப்பீடு `4500 வகாடியாகும். 

7. ஹரிகமௌ சக்தி–2022 என்பது இந்தியாவிற்கும் கீழ்க்காணும் எந்நாட்டிற்கும் இலைவய நலைகபறும் இருதரப்புப் 

பயிற்சியாகும்? 
அ. ஆஸ்ேிதரலியர 

ஆ. மதலசியர  

இ. சிங் ப்பூர் 

ஈ. ஐ ் ிய அரபு அமீர ம் 
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✓ இந்தியா–மவைசியா கூட்டு இராணுவப்பயிற்சியான ஹரிகமௌ சக்தி–2022 சமீபத்தில் மவைசியாவில் உள்ள புைாய் 

கிளாங்கில் கதாைங்கியது. இந்தப் பயிற்சியில் இந்திய இராணுவத்தின் கர்வால் லரபிள்ஸ் பலைப்பிரிவும் மவைசிய 

இராணுவத்தின் இராயல் மைாய் பலைப்பிரிவும் கைந்துககாண்ைது. ஹரிகமௌ சக்தி என்பது கைந்த 2012ஆம் ஆண்டு 

முதல் ஏற்பாடு கசய்யப்படுகிை இந்திய மற்றும் மவைசிய இராணுவங்களுக்கு இலையிைான ஒரு வருைாந்திர பயிற்சி 

நிகழ்வாகும். 

8. மும்லப பங்குச்சந்லதயின் (BSE) நிர்வாக இயக்குநர் மற்றும் தலைலமச் கசயைதிகாரியாக அங்கீகரிக்கப்பட்ைவர் 

யார்? 
அ. சுந்ேரரரமன் இரரமமூர்ே்ேி  

ஆ. உர்ஜிே் பதேல் 

இ. அரவிந்ே் சுப்ரமணியம் 

ஈ. சிே்ரர இரரம ிருஷ்ணன் 

✓ மும்லப பங்குச் சந்லதயின் (BSE) நிர்வாக இயக்குநர் மற்றும் தலைலமச் கசயல் அதிகாரியாக சுந்தரராமன் 

இராமமூர்த்திலய நியமிக்க இந்திய பங்கு மற்றும் பரிவர்த்ையை வாரியம் (SEBI) ஒப்புதைளித்துள்ளது. சுந்தரராமன் 

இராமமூர்த்தி தற்வபாது பாங்க் ஆஃப் அகமரிக்காவில் இந்தியாவின் தலைலம இயக்க அதிகாரியாக உள்ளார். அவர் 

2014 வலர இந்தியாவின் வதசிய பங்குச் சந்லதயில் (NSE) பல்வவறு கபாறுப்புகலள வகித்துள்ளார். 

9. இந்திய கைற்பலையின் ஆய்வுக்கைமான, ‘இக்ஷாக்’ஐ கட்டிய நிறுவனம் எது? 

அ. DRDO 

ஆ. HAL 

இ. GRSE  

ஈ. BEL 

✓ இந்திய கைற்பலையானது GRSE/L&T நிறுவனத்தால் கட்ைப்பட்ை நான்கு ஆய்வுக் கைங்களுள் (கபரிய) மூன்ைாவது 

கைமான, ‘இக்ஷாக்’ஐ தமிழ்நாட்டின் கசன்லனயில் உள்ள காட்டுப்பள்ளியில் லவத்து அறிமுகப்படுத்தியது. நான்கு 

ஆய்வுக்கைங்கலள உருவாக்குவதற்கான இந்த ஒப்பந்தம் கைந்த 2018ஆம் ஆண்டில் ககால்கத்தாவின் கார்ைன் ரீச் 

கப்பல்கட்டும் நிறுவனம் (GRSE) மற்றும் பாதுகாப்பு அலமச்சகம் இலைவய லககயழுத்தானது. இதன் கமாத்த மதிப்பு 

`2,435 வகாடியாகும். 

10. குரங்கம்யம ந ாய்க்கு உைக சுகாதார நிறுவனத்தால் (WHO) பரிந்துலரக்கப்பட்ை புதிய கபயர் யாது? 
அ. mpox  

ஆ. Movid 

இ. H1M1 

ஈ. Mon–52 

✓ உைக சுகாதார நிறுவனமானது குரங்கம்லம வநாய்க்கு ‘mpox’ எனப் கபயர்மாற்ைம் கசய்துள்ளது. இந்த வநாயின் 

உண்லமயான கபயர் பாகுபாடு மற்றும் இனகவறிலயக் குறிப்பிடும் விதத்தில் உள்ளதால் இந்தப் கபயர் மாற்ைம் 

நிகழ்ந்துள்ளது. குரங்கம்லம வநாய்க்கான புதிய கபயர் ‘mpox’ என்று ஐநா சுகாதார நிறுவனம் ஓர் அறிக்லகயில் 

கதரிவித்துள்ளது. குரங்கம்லம மற்றும் ‘mpox’ ஆகிய இரண்டு கபயர்களும் அடுத்த ஆண்டு பயன்படுத்தப்படும்.  

பலழய கபயர் படிப்படியாக நீக்கப்படும் எனக் கூைப்பட்டுள்ளது. 
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சசய்தித்தாள் நடப்பு நிகழ்வுகள்  

1. வதசிய குழந்லதகள் காப்பகத் திட்ைம். 

புதிதாக ஒப்புதல் கபைப்பட்ை ‘மிஷன் சக்தி’ திட்ைத்தின்கீழ் வதசிய குழந்லதகள் காப்பகத் திட்ைம், ‘பல்னா திட்ைம்’ என 

கபயர் வசர்க்கப்பட்டு மாற்றியலமக்கப்பட்டுள்ளது. இது பணிபுரியும் தாய்மார்களின் 6 மாதம் முதல் 6 ஆண்டுகள் 

வலரயிைான குழந்லதகளுக்கு தினசரி பராமரிப்பு வழங்குவதற்காக ஏற்படுத்தப்பட்டு, குழந்லதகளின் ஊட்ைச்சத்து 

மற்றும் ஆவராக்கிய நிைவரத்லத வமம்படுத்தி வருகிைது. 2020-21ஆம் நிதியாண்டில் இந்தத் திட்ைத்திற்காக 

பட்கெட் ஒதுக்கீடு `75 வகாடியாக இருந்தது. 2021-22ஆம் நிதியாண்டில் `53 வகாடியாக இருந்தது. 

 

2. 6 பூச்சிக்ககால்லி மருந்துகளுக்குத் தலை: தமிழ்நாடு அரசு உத்தரவு. 

அபாயகரமான 6 பூச்சிக்ககால்லி மருந்துகளுக்கு தமிழ்நாடு அரசு அதிரடியாக தலைவிதித்தது. 

ஆலண விவரம்: வமாவனாக்வராபாஸ், புவராபிவனாபாஸ், கசப்வகட், லசபர்கமத்ரின் கைந்த புவராபிவனாபாஸ், லசபர் 

கமத்ரின் கைந்த குவளார்பிரிபாஸ் மற்றும் குவளார்பிரிபாஸ் ஆகிய பூச்சிக்ககால்லி மருந்துகலள 60 நாள்களுக்கு 

தற்காலிக அடிப்பலையில் தலை விதிக்கப்பட்டுள்ளது. மஞ்சள் பாஸ்பரஸ் பயன்பாட்டுக்கு முற்றிலும் தலைவிதித்து 

உத்தரவிைப்பட்டுள்ளது. இந்த உத்தரவு தமிழ்நாடு அரசிதழில் கவளியிைப்படுவதால், தலை உைனடியாக அமலுக்கு 

வருகிைது. 

 

3. நகர்ப்புை உள்கட்ைலமப்புக்கு நிதியுதவி: தமிழக திட்ைங்களுக்கான ஒப்பந்தங்கள் பரிமாற்ைம். 

நீடித்த நகர்ப்புை உள்கட்ைலமப்புகலள வமம்படுத்துவதற்கான நிதியுதவித் திட்ைத்தின்கீழ், தமிழக திட்ைங்களுக்கான 

ஒப்பந்தங்கள் முதைலமச்சர் மு க ஸ்ைாலின் முன்னிலையில் பரிமாறிக்ககாள்ளப்பட்ைன. 

நீடித்த நகர்ப்புை உள்கட்ைலமப்புக்கான நிதியுதவித் திட்ைத்லத, கெர்மன் வமம்பாட்டு வங்கியும், தமிழ்நாடு அரசும் 

இலணந்து கசயல்படுத்தி வருகின்ைன. சுற்றுச்சூழலை வமம்படுத்தி இயற்லக வளங்கலளப் பாதுகாப்பது, அதன் 

மூைம் நகர்ப்புை மக்களின் வாழ்க்லகத் தரத்லத வமம்படுத்துவது ஆகியன இந்தத் திட்ைத்தின் வநாக்கம். இந்தத் 

திட்ைத்தின் முதல் நிலை `1969.47 வகாடி மதிப்லபக் ககாண்ைது. திட்ைத்தின் இரண்டு கட்ை பணிகளும் இந்த 

மாதத்தில் நிலைவலையும். இதன் கதாைர்ச்சியாக, கெர்மன் வமம்பாட்டு வங்கி ̀ 4,250 வகாடி மதிப்பில் மூன்ைாம்கட்ை 

நீடித்த நகர்ப்புை உள்கட்ைலமப்புத் திட்ைத்லத கசயல்படுத்தவுள்ளது.  
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