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1. ‘ஐநா பல்லுயிர் மாநாடு – COP15’ஐ நடத்தும் நாடு எது? 
அ. சீனா 

ஆ. சுவீடன்  

இ. கனடா 

ஈ. ஆஸ்திரேலியா 

✓ ஐக்கிய நாடுகளின் பல்லுயிர் மாநாடு அல்லது COP15 ஆனது கனடாவின் மாண்ட்ரீலில் ஏற்பாடு செய்யப்பட்டது. 

அடுத்த பத்தாண்டுகளில் இயற்ககக்கான புதிய இலக்குககை உலக நாடுகள் ஏற்றுக்சகாள்ை வேண்டும் என்ற 

வநாக்கத்திற்காக இம்மாநாடு கூட்டப்படுகிறது. ஐநா பல்லுயிர் மாநாட்டில் வபச்சுோர்த்கத நடத்திவயார், 2030ஆம் 

ஆண்டுக்குள் பல்லுயிர் சபருக்கத்கத ஆதரிப்பதற்காக $200 பில்லியன் அசமரிக்க டாலர்ககைச் செலேழிப்பதற்கான 

ஓர் உடன்பாட்கட எட்டினர். 

2. 2022ஆம் ஆண்டு FIFA உலகக்வகாப்கப ொம்பியன் பட்டத்கத சேன்ற நாடு எது? 
அ. பிோன்ஸ் 

ஆ. அா்ஜென்டினா  

இ. இங்கிலாந்து 

ஈ. ஜ ாோக்ரகா 

✓ நடப்புச் ொம்பியனான பிரான்கை சபனால்டியில் 4–2 என்ற வகால் கணக்கில் வீழ்த்தி அர்சென்டினா 2022 – FIFA 

உலகக்வகாப்கப ொம்பியன் ஆனது. FIFA உலகக்வகாப்கபகய 3ஆேது முகறயாக அர்சென்டினா வென்றுள்ளது. 

பிரான்ஸ் அணிக்காக ககலியன் எம்பாப்வப ஹாட்ரிக் வகால் அடித்தார். அர்சென்டினா அணிக்காக அவ்ேணியின் 

அணித்தகலேர் லிவயானல் சமஸ்சி ஒரு வகாலும், ஏஞ்ெல் டி மரியா ஒரு வகாலும் அடித்தனர். 

3. அண்கமச் செய்திகளில் இடம்சபற்ற வெலா கணோய் சுரங்கப்பாகத அகமந்துள்ை மாநிலம் எது? 
அ. ஒடிஸா 

ஆ. அருணாச்சல பிேரதச ்  

இ. ர ற்கு வங்க ் 

ஈ. அஸ்ஸா ் 

✓ அருணாச்ெல பிரவதெ மாநிலத்தில் அகமந்துள்ை சீன எல்கலக்கு அகனத்து ோனிகலச் சூழலிலும் ொகலேழி 

இகணப்கப ேழங்குேதற்காக, எல்கலப்புறச் ொகலகள் அகமப்பால் (BRO) வெலா கணோய் சுரங்கப்பாகத 

கட்டப்பட்டு ேருகிறது. 13,000 அடி உயரத்தில் கட்டப்படும் இச்சுரங்கப்பாகத, தோங் அருவகயுள்ை ஆதிக்க எல்கலக் 

வகாட்டுக்கு செல்ேதற்கான அணுககல இந்திய இராணுேத்திற்கு ேழங்கும். 

4. ‘கரது பந்து’ என்பது கீழ்க்காணும் எந்த மாநிலம்/யூனியன் பிரவதெத்தின் முதன்கமத் திட்டமாகும்? 
அ. ரகேளா 

ஆ. ஜதலுங்கானா  

இ. கா்நாடகா 

ஈ. ஒடிஸா 

✓ சதலுங்கானா மாநிலத்தில், ‘ரைது பந்து’ திட்டம் செயல்படுத்தப்பட்டு ேருகிறது. கரீப் மற்றும் இரபி பருேங்களுக்கு 

ஏக்கருக்கு ̀ 10,000 வீதம் இந்தத் திட்டத்தின்மூலம் விேொயிகளுக்கு பயிர் முதலீடுககை அரொங்கம் ேழங்குகிறது. 
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இந்த ஆண்டு ெனேரி மாதத்திற்குள் ெங்கராந்தி பண்டிககக்கு முன்னதாக விேொயிகளின் ேங்கிக்கணக்கில் 

`7,600 வகாடிகய மாநில அரசு கேப்பு கேக்கும். 

5. அண்ரைச் செய்திகளில் இடம்சபற்ற ஊர்ேசி சிங் என்பேருடன் சதாடர்புகடய விகையாட்டு எது? 

அ. குத்துச்சண்டட  

ஆ. ஹாக்கி 

இ. ஸ்குவாஷ் 

ஈ. பளு துூக்குதல் 

✓ இந்திய குத்துச்ெண்கட வீராங்ககன ஊர்ேசி சிங், தாய்லாந்தின் வதசிய ொம்பியனான தன்ெவனாக் பானகன 

வீழ்த்தி WBC இன்டர்வநஷனல் சூப்பர் பாண்டம்சேயிட் பட்டத்கத சேன்றார். சகாழும்புவில் நகடசபற்ற வபாட்டியில் 

அேர் WBC ஆசிய சேள்ளிக் கிரீடத்கதயும் சேன்றார். அேர் தற்வபாது உலக குத்துச்ெண்கட கவுன்சில் ஆசிய 

கான்டிசனன்டல் மற்றும் ெர்ேவதெ ொம்பியன் ஆோர். 

6. ‘உலக ஊதிய அறிக்கக 2022–2023’ஐ சேளியிட்ட நிறுேனம் எது? 
அ. UNICEF 

ஆ. ILO  

இ. NITI ஆரயாக் 

ஈ. உலக வங்கி 

✓ ‘உலகைாவிய ஊதிய அறிக்கக 2022–2023’ என்ற தகலப்பிலான பன்னாட்டு சதாழிலாைர் அகமப்பின் (ILO) ஓர் 

புதிய அறிக்ககயின்படி, கடுகமயான பணவீக்க சநருக்கடி மற்றும் சபாருைாதார ேைர்ச்சியில் உலகைாவிய மந்த 

நிகல ஆகியகே பல நாடுகளில் மாத ஊதியத்தில் வீழ்ச்சிகய ஏற்படுத்துகின்றன. இந்த மந்தநிகல உக்கரனில் 

நடந்த வபார் மற்றும் உலகைாவிய எரிெக்தி சநருக்கடியின் ஒருபகுதியாக உள்ைது. இந்த அறிக்ககயின்படி, இந்த 

சநருக்கடி நடுத்தர ேர்க்கத்தினரின் ோங்கும் திறகனக் குகறத்து, குகறந்த ேருோய்சகாண்ட குடும்பங்ககைத் 

தாக்குகிறது. 

7. ‘பராக் MX’ என்ற ோன் பாதுகாப்பு அகமப்புடன் சதாடர்புகடய நாடு எது? 
அ. அஜ ாிக்கா 

ஆ. ேஷ்யா 

இ. இஸ்ரேல்  

ஈ. உக்டேன் 

✓ அதிநவீன சீர்வேக ஏவுககணக்கு எதிராக நீண்டதூரம் இகடமறிக்கும் ஏவுககணகய இஸ்வரலிய கடற்பகட 

சேற்றிகரமாக வொதகன செய்தது. இந்த LRAD ஏவுககணயானது பராக் MX பாதுகாப்பு அகமப்பின் ஒருபகுதியான 

இஸ்வரலிய விண்சேளித் சதாழிற்துகற மற்றும் பாதுகாப்பு அகமச்ெகத்தின் ஆராய்ச்சி மற்றும் வமம்பாட்டுப் பிரிோல் 

உருோக்கப்பட்டதாகும். இது இந்தியாவின் பராக் 8 வபான்றதாகும். 

8. உச்ெநீதிமன்றத்தில் முதன்முகறயாக அகனத்து மகளிர் அைர்வு உருோக்கப்பட்ட ஆண்டு எது? 
அ. 1975   ஆ. 1985  

 

இ. 1995   ஈ. 2013  
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✓ கடந்த 2013ஆம் ஆண்டு, இந்திய உச்ெநீதிமன்றத்தில் முதன்முகறயாக அகனத்துப் சபண்கள் அடங்கிய அமர்வு 

உருோக்கப்பட்டது. அதில் நீதிபதிகள் கியான் சுதா மிஸ்ரா மற்றும் இரஞ்ெனா பிரகாஷ் வதொய் ஆகிவயார் ஒன்றாக 

அமர்ந்தனர். இரண்டாேது முகறயாக 2018ஆம் ஆண்டில் இவ்ோறு உருோக்கப்பட்டது. அண்கமயில், இந்திய 

தகலகம நீதிபதி DY ெந்திரசூட், திருமண தகராறுகள் மற்றும் பிகண விேகாரங்கள் சதாடர்பான இடமாற்ற 

மனுக்ககை விொரிக்க நீதிபதிகள் ஹிமா வகாஹ்லி மற்றும் வபலா எம் திரிவேதி ஆகிவயார் அடங்கிய அகனத்து 

மகளிர் அமர்கே அகமத்துள்ைார். இந்திய உச்ெநீதிமன்ற ேரலாற்றில் அகனத்து மகளிர் அமர்வு அகமப்பது இது 

மூன்றாேது முகறயாகும். 

9. எந்த நாட்டின்மீது விழுந்த விண்கல்லில் இரண்டு முற்றிலும் புதிய கனிமங்கள் கண்டுபிடிக்கப்பட்டுள்ைன? 

அ. எகிப்து 

ஆ. ரசா ாலியா  

இ. ெப்பான் 

ஈ. இந்ரதாரனசியா 

✓ வொமாலியாவில் விழுந்த ஒரு சபரிய விண்கல்லில் முற்றிலும் புதிய இரு கனிமங்கள் கண்டுபிடிக்கப்பட்டுள்ைன. 

புதிய கனிமங்களின் அதிகாரப்பூர்ே சபயர்கள் எலாகலட் மற்றும் எல்கிஸ்டன்வடாகனட் ஆகும். வொமாலியாவில் 

உள்ை எல் அலி மாேட்டத்தில் இந்த விண்கல் வதாண்டிசயடுக்கப்பட்டகத, ‘எலாகலட்’ என்ற சபயர் குறிக்கிறது, 

வமலும், ‘எல்கின்ஸ்டன்வடாகனட்’ நாொ நிபுணர் லிண்டி எல்கின்ஸ்–டாண்டனின் சபயரால் அகழக்கப்படுகிறது. 

மூன்றாேது அகடயாைம் சதரியாத கனிமத்கத ஆல்பர்ட்டா பல்ககலக்கழக ஆராய்ச்சியாைர்கள் ஆய்வுசெய்து 

ேருகின்றனர். 

10. ‘விெய் ஹொவர’ வகாப்கபயுடன் சதாடர்புகடய விகையாட்டு எது? 
அ. கிாிக்ஜகட்  

ஆ. ஹாக்கி 

இ. ஜடன்னிஸ் 

ஈ. பூப்பந்து 

✓ அகமதாபாத்தில் நடந்த இறுதிப்வபாட்டியில் செௌராஷ்டிரா அணி ஐந்து விக்சகட் வித்தியாெத்தில் மகாராஷ்டிராகே 

வீழ்த்தி, ‘விெய் ஹொவர’ வகாப்கபகய சேன்றது. செௌராஷ்டிரா அணி சேல்லும் இரண்டாேது விெய் ஹொவர 

வகாப்கப இதுோகும். மகாராஷ்டிரா அணி 50 ஓேர்களில் 9 விக்சகட் இழப்புக்கு 248 இரன்கள் எடுத்த நிகலயில், 

செௌராஷ்டிரா அணி 21 பந்துகளில் 5 விக்சகட்டுககை இழந்து சேற்றி இலக்கக எட்டியது. 

 

சசய்தித்தாள் நடப்பு நிகழ்வுகள்  

1. பிசரஞ்சு கலாொரத்கதப் பரப்பும் ககலஞருக்குச் ‘செோலியர்’ விருது. 

பிசரஞ்சு கலாொரத்கதப் பரப்பும் பல்துகற ககலஞரும், அகலயன்ஸ் பிரான்ஸிஸ் ஆப் சமட்ராஸ் அகமப்பின் 

தகலேருமான பிரவின் கண்ணூருக்கு செோலியர் சடஸ் ஆர்ட்ஸ் எட் சலட்டர் சடக்கவரஷன் என்னும் விருகத 

இந்தியாவுக்கான பிரான்ஸ் தூதர் எச் இ இம்மானுவேல் சலகனன் ேழங்கினார். தமிழ்நாடு மற்றும் பிரான்ஸ் 

உடனான சமாழி மற்றும் கலாச்ொர உறகே பகிர்ந்துசகாள்ளும் ேககயில் அகலயன்ஸ் பிரான்சிஸ் ஆப் சமட்ராஸ் 

என்னும் அகமப்பு செயல்பட்டு ேருகிறது. 
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2. செயற்கக நுண்ணறிவு ஆராய்ச்சி கமயம்: சென்கன ஐஐடிக்கு கூகுள் `8 வகாடி நிதியுதவி. 

செயற்கக நுண்ணறிவு சதாழில்நுட்பம் ொர்ந்த ஆராய்ச்சி கமயம் அகமப்பதற்கு கூகுள் நிறுேனம் ொர்பில், 

சென்கன-ஐஐடிக்கு $1 மில்லியன் அசமரிக்க டாலர் (சுமார் `8.26 வகாடி) நிதியுதவி அறிவிக்கப்பட்டுள்ைது. 

 

3. பல்லுயிர்ப் பாதுகாப்புக்கு $20,000 வகாடி அசமரிக்க டாலர். 

பல்லுயிர்ப் சபருக்கத்தில் முக்கியத்துேம் ோய்ந்த பகுதிககைப் பாதுகாப்பதற்கான இலக்கக முப்பது ெதவீதமாக 

அதிகரிக்கவும் 2030ஆம் ஆண்டுக்குள் $20,000 வகாடி அசமரிக்க டாலர் நிதிகயத் திரட்டவும் ஐநா மாநாட்டில் 

தீர்மானம் நிகறவேற்றப்பட்டுள்ைது. 

உலக அைவில் பல்லுயிர்ப் பாதுகாப்பு நடேடிக்கககள் முக்கியத்துேம் சபற்று ேருகின்றன. இந்நிகலயில், ஐநா 

பல்லுயிர்ப்பாதுகாப்பு அகமப்பின் 15ஆேது ெர்ேவதெ மாநாடு கனடாவின் மான்ட்ரியால் நகரத்தில் நகடசபற்றது. 

அந்த அகமப்பில் இகணந்துள்ை 190க்கும் வமற்பட்ட நாடுகளின் பிரதிநிதிகள் மாநாட்டில் கலந்துசகாண்டனர். 

பல்லுயிர்ப்சபருக்கத்தில் முக்கியத்துேம் ோய்ந்த 17% நிலப்பகுதிகளும் 10 ெதவீத கடல் பகுதிகளும் ஏற்சகனவே 

பாதுகாக்கப்பட்ட பகுதிகைாக அறிவிக்கப்பட்டுள்ைன. தற்வபாது 2030ஆம் ஆண்டுக்குள் 30 ெதவீத நில மற்றும் கடல் 

பகுதிககைக் காப்பதற்கு இலக்கு நிர்ணயிக்கப்பட்டுள்ைது. பலகட்ட வபச்சுோர்த்கதகளுக்குப் பிறகு அதற்கான 

தீர்மானம் மாநாட்டில் நிகறவேற்றப்பட்டது. இந்தியா உள்ளிட்ட நாடுகள் தீர்மானத்துக்கு ஆதரவு சதரிவித்தன. 

வமலும், பல்லுயிர் பாதுகாப்கப வமம்படுத்துேதற்காக 2030ஆம் ஆண்டுக்குள் $20,000 வகாடி அசமரிக்க டாலகர 

நிதியாகத்திரட்டவும் தீர்மானத்தில் உறுதிவயற்கப்பட்டுள்ைது. அந்நிதிகயப் பலதரப்பிடமிருந்து திரட்ட உறுதிவயற்க 

-ப்பட்டுள்ைது. பல்லுயிர்ப்பாதுகாப்பு அகமப்புமூலமாக நாடுகளுக்கு ேழங்கப்பட்டு ேரும் மானியத் திட்டத்தில் 

சீர்திருத்தங்ககை வமற்சகாள்ைவும் தீர்மானத்தில் ேழிேகக செய்யப்பட்டுள்ைது. 

தற்வபாது ஏகழ நாடுகளுக்கு ேழங்கப்பட்டு ேரும் நிதிகய 2025க்குள் ஆண்டுக்கு குகறந்தபட்ெம் $2,000 வகாடி 

அசமரிக்க டாலராக அதிகரிக்கவும், 2030க்குள் ஆண்டுக்கு 3,000 வகாடி அசமரிக்க டாலராக அதிகரிக்கவும் இலக்கு 

நிர்ணயிக்கப்பட்டுள்ைதாகத் தீர்மானத்தில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ைது. 
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