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1. ‘மேற்பரப்பு நீர் ேற்றும் பபருங்கடல் நிலப்பரப்பு (SWOT)’ விண்கலத்தை ஏவிய நாடு எது? 
அ. அமெரிக்கர  

ஆ. ரஷ்யர 

இ. இஸ்ரரல் 

ஈ. சீனர 

✓ அபேரிக்காவின் மைசிய வானூர்தியியல் ேற்றும் விண்பவளி நிர்வாகோனது (NASA) பூமியின் மேற்பரப்பில் உள்ள 

அதனத்து நீதரயும் கண்காணிப்பைற்காக புவி அறிவியல் பெயற்தகக்மகாதள ஏவியது. மேற்பரப்பு நீர் ேற்றும் 

பபருங்கடல் நிலப்பரப்பு (SWOT) விண்கலம் மூன்றாண்டு பணிக்காலத்துடன் ஸ்மபஸ்X ஏவுகலத்தால் ஏவப்பட்டது. 

90 ெைவீைத்திற்கும் அதிகோன புவியின் மேற்பரப்பில் உள்ள நன்னீர் ேற்றும் கடலில் உள்ள நீரின் உயரத்தை இச் 

பெயற்தகக்மகாள் அளவிடும். இந்ைத் ைகவல் கடல்ொர் காலநிதல ோற்றத்தை எவ்வாறு பாதிக்கிறது என்பதைப் 

பற்றிய நுண்ணறிதவ வழங்கும். 

2. ICMR–NARFBR (உயிரி ேருத்துவ ஆராய்ச்சிக்கான மைசிய விலங்கு வள தேயம்) பைாடங்கப்பட்ட நகரம் எது? 
அ. வரரணரசி 

ஆ. மெய்ப்பூர் 

இ. ஹைதரரபரத்  

ஈ. ஹெசூரு 

✓ தைைராபாத்தில் உள்ள ஜீமனாம் பள்ளத்ைாக்கில் இந்திய ேருத்துவ ஆராய்ச்சிக் கழகத்தின் உயிரி ேருத்துவ 

ஆராய்ச்சிக்கான மைசிய விலங்கு வள தேயத்தை நடுவண் சுகாைாரத்துதற அதேச்ெர் Dr ேன்சுக் ோண்டவியா 

திறந்து தவத்ைார். NARFBR என்பது ஆராய்ச்சியின்மபாது ஆய்வகங்களில் பயன்படுத்தப்படும் விலங்குகளுக்கு அறம் 

ொர் பராேரிப்தபயும் நலன்கதளயும் அளிக்கும் ஓர் உச்ெநிதல வெதி ஆகும். புதிய ேருந்துகள், ைடுப்பூசிகள் ேற்றும் 

மநாயறிைல்கள் ஆகியவற்றில் ேருத்துவ முன் நிதல பரிமொைதனக்கான பெயல்முதறகதள ைர உத்ைரவாை 

மொைதனகளுடன் இம்தேயம் உருவாக்கும். 

3. இந்திய வம்ொவளிதயச் ொர்ந்ை ைதலவர் லிமயா வரத்கர் என்பவர் கீழ்க்காணும் எந்நாட்டின் பிரைேராக பைரிவு 

பெய்யப்பட்டார்? 
அ. இலங்ஹக 

ஆ. அயர்லரந்து  

இ. சிங்கப்பூர் 

ஈ. ெரலத்தீவுகள் 

✓ அயர்லாந்தின் பிரைேராக லிமயா வரத்கர் 2ஆவது முதறயாக பைவிமயற்றார். அயர்லாந்தின் இளம் ைதலவர்களுள் 

ஒருவராக அவர் உள்ளார். 2020ஆம் ஆண்டு மைர்ைலில் லிமயா வரத்கர் ைதலதேயிலான தபன் மகல் கட்சி 

பியனா பபயில் ேற்றும் பசுதே கட்சியுடன் கூட்டணி ஆட்சி அதேத்ைது. அதில் 2022 டிெம்பர் வதர பியானா பபயில் 

கட்சியின் ைதலவர் தேக்மகல் ோர்ட்டின் பிரைேராகவும், அைன்பிறகு லிமயா வரத்கர் பிரைேராக இருப்பார் என்றும் 

ஒப்பந்ைோனது. அைன்படி நாடாளுேன்றத்தில் வாக்பகடுப்பு நடத்ைப்பட்டு அவர் பிரைேராக மைர்வுபெய்யப்பட்டார். 

4. ஆண்டுமைாறும், ‘உலக புலம்பபயர்ந்மைார் நாள்’ கதடப்பிடிக்கப்படுகிற மைதி எது? 
அ. டிசெ்பர்.15  ஆ. டிசெ்பர்.18  

இ. டிசெ்பர்.21  ஈ. டிசெ்பர்.23 
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✓ உலபகங்கும் உள்ள புலம்பபயர்ந்மைாரின் ெமூக ேற்றும் பபாருளாைார நிதலதேகளில் கவனம் பெலுத்துவைற்காக 

உலக புலம்பபயர்ந்மைார் நாள் டிெம்பர்.18 அன்று கதடப்பிடிக்கப்படுகிறது. 2020ஆம் ஆண்டில் 281 மில்லியனுக்கும் 

அதிகோன ேக்கள் பன்னாட்டளவில் புலம்பபயர்ந்துள்ளனர். 2021ஆம் ஆண்டின் இறுதியில் 59 மில்லியனுக்கும் 

அதிகோன ேக்கள் உள்நாட்டில் புலம்பபயர்ந்துள்ளனர். கடந்ை 50 ஆண்டுகளாக பன்னாட்டளவில் புலம்பபயர்ந்ை 

ேக்களின் ேதிப்பிடப்பட்ட எண்ணிக்தக அதிகரித்துள்ளது. 

5. 2022 – உலக எய்ட்ஸ் நாளுக்கானக் கருப்பபாருள் என்ன? 

அ. Leaving no one behind. 

ஆ. Equalize.  

இ. Empathize. 

ஈ. Inclusion of AIDS survivors. 

✓ ேனிை மநாபயதிர்ப்புத்திறன் குதறபாட்டு தவரஸ் (HIV) அைன் பரவல், மநாயறி மொைதன, ைடுப்பு நடவடிக்தககள் 

ேற்றும் சிகிச்தெ முதறகள்குறித்து ேக்களிதடமய விழிப்புணர்தவ ஏற்படுத்துவைற்காக ஆண்டுமைாறும் டிெம்பர்.01 

அன்று உலக எய்ட்ஸ் நாள் அனுெரிக்கப்படுகிறது. 2022ஆம் ஆண்டின் உலக எய்ட்ஸ் தினத்தின் கருப்பபாருள் 

“Equalize” என்பைாகும்; இது ெேத்துவமின்தேதயக் குதறப்பைற்கும் உயிருக்கு ஆபத்ைான இந்ை மநாய்க்கு முற்றுப் 

புள்ளி தவப்பைற்கும் உள்ள நதடமுதற தீர்வுகளில் கவனம் பெலுத்துவதை மநாக்கோகக் பகாண்டுள்ளது. 

6. உள்நாட்டு வான்மபாக்குவரத்து அதேச்ெகத்ைால் பைாடங்கப்பட்ட, ‘காகிைமில்லா வானூர்தி நிதலய நுதழவு 

வெதி’யின் பபயர் என்ன? 
அ. ஃபரஸ்ட் யரத்ரர 

ஆ. டிெி யரத்ரர  

இ. பரரத் யரத்ரர 

ஈ. ஏவிரயட் எனிஹடெ் 

✓ புது தில்லி, வாரணாசி, பபங்களூரு ஆகிய 3 விோன நிதலயங்களில், ‘டிஜி யாத்ரா’ பைாழில்நுட்பத்தை உள்நாட்டு 

வான்மபாக்குவரவு அதேச்ெகம் பைாடங்கியது. முக அதடயாள பைாழில்நுட்பம் வாயிலாக விோன நிதலயத்திற்குள் 

பயணிகள் ஊழியர்கதள மநரடியாக பைாடர்பு பகாள்வதை ைவிர்த்து விதரவாக பெல்லும் வதகயில் டிஜி யாத்ரா 

வடிவதேக்கப்பட்டுள்ளது. எதிர்வரும் 2023ஆம் ஆண்டு ோர்ச் ோைத்திற்குள் தைைராபாத், பகால்கத்ைா, புமன 

ேற்றும் விஜயவாடா ஆகிய இடங்களில் உள்ள விோன நிதலயங்களில் இவ்வெதி பகாண்டுவரப்படவுள்ளது. 

7. இந்தியாவின் மிகப்பபரிய மயாகா தேயோனது கீழ்க்காணும் எந்ை ோநிலம்/யூனியன் பிரமைெத்தில் உள்ள 

ேண்டதல கிராேத்தில் கட்டப்பட்டுள்ளது? 
அ. அஸ்ஸரெ் 

ஆ. ெெ்மு–கரஷ்ெீர்  

இ. ஒடிஸர 

ஈ. ஆந்திர பிரரதசெ் 

✓ இந்தியாவின் மிகப்பபரிய மயாகா தேயம் ஜம்மு–காஷ்மீர் யூனியன் பிரமைெத்தில் உள்ள ேண்டதல கிராேத்தில் 

கட்டப்பட்டுள்ளது. இந்ைக் கிராேத்தில் ைாவி ஆற்றங்கதரயில் ெர்வமைெ மயாகா தேயம் அதேக்கப்படவுள்ளது. இந்ை 

தேயத்தை கட்டுவைற்கு நடுவண் சுற்றுலா அதேச்ெகம் `9,782 மகாடி நிதிதய அனுேதித்துள்ளது. 
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8. ‘உலகளாவிய நீர் வளங்களின் நிதல–2021’ஐ பவளியிட்ட நிறுவனம் எது? 
அ. FAO 

ஆ. WMO  

இ. UNEP 

ஈ. UNFCCC 

✓ உலக வானிதல அதேப்பானது (WMO) ‘உலகளாவிய நீர் வளங்களின் நிதல–2021’ என்ற ைதலப்பிலான ஓர் 

அறிக்தகதய பவளியிட்டது. இவ்வறிக்தகயின்படி, 2002 ேற்றும் 2021ஆம் ஆண்டுகட்கு இதடயில் கங்தகயில் 

கிதடக்கும் நீரினளவும் நிலத்ைடி நீரினளவும் கணிெோகக் குதறந்துள்ளது. இமை மபாக்தகக்காட்டும் உலகில் 

உள்ள பல்மவறு இடங்கதளயும் இந்ை அறிக்தக கண்டறிந்துள்ளது. 

9. ‘ெர்வமைெ கீதை ேமகாத்ெவம்–2022’ஐ நடத்துகிற ோநிலம்/யூனியன் பிரமைெம் எது? 

அ. ஆந்திர பிரரதசெ் 

ஆ. ைரியரனர  

இ. மதலுங்கரனர 

ஈ. ரகரளர 

✓ இந்தியக்குடியரசுத்ைதலவர் திபரௌபதி முர்மு, ‘ெர்வமைெ கீதை ேமகாத்ெவம்–2022’ஐ ைரியானா ோநிலத்தில் 

உள்ள குருமேத்ராவில் பைாடங்கி தவத்ைார். இந்ை ஆண்டு, மநபாளம் பங்காளர் நாடாகவும், ேத்திய பிரமைெம் 

நிகழ்வின் பங்காளர் ோநிலோகவும் உள்ளது. இந்தியக்குடியரசுத்ைதலவர் திபரௌபதி முர்மு, ‘நிமராகி ைரியானா’, 

என்ற சுகாைாரப் பரிமொைதனத் திட்டம் ேற்றும் பபாது ொதலப்மபாக்குவரத்துக்கான, ‘இ–டிக்பகட்’ முதறதயயும் 

பைாடக்கிதவத்ைார். 

10. 2022ஆம் ஆண்டுக்கான பேரியம்–பவப்ஸ்டரின் பொல் எனத் பைரிவு பெய்யப்பட்ட பொல் எது? 
அ. Metaverse 

ஆ. Permacrisis 

இ. Homer 

ஈ. Gaslighting  

✓ ‘Gaslighting’ என்பது மெரியம்–பவப்ஸ்டரின் 2022ஆம் ஆண்டுக்கான பொல் என அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. merriam–

webster.comஇல் இந்ைச் பொல்லுக்கான மைடல்கள் முந்தைய ஆண்டு இருந்ைதைவிட 2022ஆம் ஆண்டில் 1000 

ெைவீைத்திற்கும் மேல் அதிகரித்துள்ளது. ‘Gaslighting’ பொல்லுக்கான வதரயதற என்பது ஒரு நபதர வினா வழித் 

தூண்டி அவரது பொந்ை எண்ணங்கள், நிதனவுகள் ஆகியவற்தற மகள்விக்குள்ளாக்குவைாகும். இது ஒருவதர 

உளவியல் முதறயில் தகயாளுைலில் பயன்படுகிறது. 

 

சசய்தித்தாள் நடப்பு நிகழ்வுகள்  

1. பருவநிதல ோற்ற பெயல்திறன் குறியீடு 

பருவநிதல ோற்ற பெயல்திறன் குறியீடு-2023 அறிக்தக அண்தேயில் பவளியிடப்பட்டது. இதில் முன்பிருந்ை 

நிதலதயவிட இரண்டு இடங்கள் முன்மனறி இந்தியா 8ஆவது இடத்தைப் பிடித்துள்ளது. அதனத்து குறியீட்டு 

வதககளிலும் ஒட்டுபோத்ைோக மிகவுயர்ந்ை ேதிப்பீட்தட அதடய எந்ை நாட்டின் பெயல்பாடும் மபாதுோனைாக 
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இல்லாைைால், முைல் மூன்று இடங்கள் அைாவது 1-3 காலியாக உள்ளன. அைன்பிறகான முைல் 5 நாடுகளில் இந்தியா 

இடம்பிடித்துள்ளது. இந்தியா (8ஆவது), பிரிட்டன் (11ஆவது), ேற்றும் பஜர்ேனி (16ஆவது). 3 G20 நாடுகள் ேட்டுமே 

பருவநிதல ோற்ற பெயல்திறன் குறியீடு-2023இல் அதிக பெயல்திறன்பகாண்ட நாடுகளாக உள்ளன. எனமவ 

இந்தியாவின் ைரவரிதெ G20 நாடுகளில் சிறந்ைைாக உள்ளது. 

பருவநிதல ோற்ற பெயல்திறன் குறியீட்டின் பல்மவறு அம்ெங்களில் இந்தியாவின் ைரவரிதெ வருோறு:  

தபங்குடில் வாயு பவளிமயற்றம் – உயர்நிதல. 

புதுப்பிக்கத்ைக்க எரிெக்தி – நடுத்ைரம். 

எரிெக்திப் பயன்பாடு – உயர்நிதல. 

பருவநிதலக் பகாள்தக – நடுத்ைரம். 

 

2. 2022 - FIFA உலகக்ககாப்பப கால்பந்து ககாப்பபபய பவன்றது ஆர்பஜன்டீனா! 

FIFA உலகக்மகாப்தப கால்பந்து மபாட்டியின் இறுதியாட்டத்தில் பிரான்ஸ் அணிதய வீழ்த்தி ஆர்பஜன்டீனா அணி 

ொம்பியன் பட்டம் பவன்று வரலாறு பதடத்ைது. FIFA உலகக்மகாப்தப கால்பந்து மபாட்டி கத்ைார் ைதலநகரம் 

மைாகாவில் கடந்ை நவ.20-ஆம் மைதி மகாலாகலோக பைாடங்கியது. போத்ைம் 36 நாடுகள் பங்மகற்ற இதில் இறுதி 

ஆட்டம் இன்று நதடபபற்றது. இதில் நடப்புச் ொம்பியன் அணியான பிரான்ஸ் அணியும் முன்னாள் ொம்பியனுோன 

ஆர்பஜன்டீனாவும் மோதின. 

மபாட்டியின் இறுதியில் 7-க்கு 4 என்ற மகால் கணக்கில் பிரான்ஸ் அணிதய வீழ்த்தி ஆர்பஜன்டீனா அணி பவற்றி 

வாதக சூடியது. ஆர்பஜன்டீனா பவன்றைன் மூலம் 3ஆவது முதறயாகக் மகாப்தபதய பவன்ற பபருதேதய 

அந்ை அணி பபற்றுள்ளது. 

 

3. அரசுப்பள்ளிகதள மேம்படுத்துவைற்கான, ‘நம்ே ஸ்கூல்’ திட்டம். 

ைமிழ்நாடு முழுவதும் உள்ள அரசுப் பள்ளிகதள மேம்படுத்தும் வதகயில், ‘நம்ே ஸ்கூல்’ என்னும் புதிய திட்டத்தை 

முைலதேச்ெர் மு க ஸ்டாலின் பைாடக்கி தவக்கவுள்ளார். 

அரசுப்பள்ளிகளில் பயின்று ைற்மபாது பல்மவறு பைாழில்நிறுவனங்களில் உயர்ந்ை பைவியில் இருக்கும் முன்னாள் 

ோணவர்களும், பைாழிலதிபர்களாக உள்ள முன்னாள் ோணவர்களும், ெமூக அக்கதறபகாண்ட நிறுவனங்களும் 

(NGO) ைங்களது ெமூகப்பபாறுப்புணர்வு நிதிமூலம் அரசுப் பள்ளிகதளத் ைத்பைடுத்து, பள்ளிகளின் உட்கட்டதேப்பு, 

சுற்றுச்சுவர், வண்ணம் பூசுைல், இதணயைள வெதிகள், சுகாைாரோன கழிவதறகள், ஆய்வகங்கள், நூலகங்கள் 

மபான்ற அடிப்பதட வெதிகதள மேம்படுத்தும் வதகயில் இத்திட்டம் பைாடங்கப்படவுள்ளது. 

இைற்கான இதணயைளம் பைாடங்கப்படவுள்ளது. இந்ை இதணயைளம்மூலம் இந்ைத் திட்டத்தில் பங்பகடுக்க 

விரும்புகிறவர்கள், எந்ைப் பள்ளிக்கு மவண்டுோனாலும் நிதியுைவி வழங்கலாம். மேலும், பணிகள் முதறயாக நிதி 

மூலம் பயன்படுத்ைப்படுகிறைா? என்பதையும் நிதி வழங்கியவர்கள் அறியும் வதகயில் இதணயைளம் உருவாக்கம் 

பெய்யப்பட்டுள்ளது. 

 

4. NLC நிறுவனத்துக்கு விருது. 

NLC இந்தியா நிறுவனத்துக்கு சிறந்ை பைாழில் உறவுக்கான விருதை பைன்னிந்திய பைாழில், வர்த்ைகக் கூட்டதேப்பு 

வழங்கியது. 
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5. INS ேர்ேமகாவா மபார்க்கப்பல் கடற்பதடயில் இதணப்பு. 

ஏவுகதணகதளத் ைாக்கியழிக்கும் திறன்பகாண்ட ஐஎன்எஸ் ேர்ேமகாவா மபார்க்கப்பல் இந்தியக் கடற்பதடயில் 

இதணக்கப்பட்டது. ‘புராபஜக்ட் 15பி’ என்ற திட்டத்தின்கீழ் ஏவுகதணகதளத் ைாக்கியழிக்கும் திறன்பகாண்ட 4 

மபார்க்கப்பல்கதளக் கட்ட நடுவணரசு திட்டமிட்டது. அத்திட்டத்தின்கீழ் விொகப்பட்டினம், ேர்ேமகாவா, இம்பால், 

சூரத் ஆகிய பபயர்கதளக்பகாண்ட மபார்க்கப்பல்கதளக் கட்ட திட்டமிடப்பட்டது. ஐஎன்எஸ் இம்பால் ஏற்பகனமவ 

கடற்பதடயில் இதணக்கப்பட்டது. இந்ைக் கப்பதல ேஸகான் கப்பல்கட்டும் ைளம் காட்டியுள்ளது. 

கப்பலின் சிறப்பம்ெங்கள்: 

INS ேர்ேமகாவா கப்பலானது 163 மீ நீளமும் 17 மீ அகலமும் பகாண்டது. 7,400 டன் எதடபகாண்டது. அதிகபட்ெோக 

அக்கப்பலானது ேணிக்கு 55 கிமீ மவகத்தில் பயணிக்கும் திறன்பகாண்டது. உள்நாட்டிமலமய ையாரிக்கப்பட்ட பல 

ஆயுைங்களும் உணரிகளும் கப்பலில் இடம்பபற்றுள்ளன. வானிலுள்ள இலக்குகதளத் ைாக்கியழிக்கும் ஏவுகதண, 

ைதரயிலுள்ள இலக்குகதளத் ைாக்கியழிக்கும் ஏவுகதணகள் உள்ளிட்டதவயும் கப்பலில் இடம்பபற்றுள்ளன. நவீன 

கண்காணிப்புக் கருவிகள், நவீன ஆயுை அதேப்புகளும் கப்பலில் பபாருத்ைப்பட்டுள்ளன. 
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