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1. குன்மிங்–மாண்ட்ரீல் உலகளாவிய பல்லுயிர் கட்டமமப்பானது எந்த ஆண்டுக்குள் உலகம் அமடயவேண்டிய 

23 இலக்குகமளக் ககாண்டுள்ளது? 
அ. 2025 

ஆ. 2030  

இ. 2035 

ஈ. 2040 

✓ COP15–உயிரியல் பன்முகத்தன்மமக்கான ஐக்கிய நாடுகளின் மாநாடானது குன்மிங்–மாண்ட்ரீல் உலகளாவிய 

பல்லுயிர் கட்டமமப்மப ஏற்றுக்ககாண்டது. 2030ஆம் ஆண்டிற்குள் உலகம் அமடயவேண்டிய 23 இலக்குகமள 

இந்தக்கட்டமமப்பு ககாண்டுள்ளது. 2020ஆம் ஆண்டில் அமடயவேண்டிய, கமடசி இலக்கான ஐச்சி இலக்குகமள 

உலகம் அமடய தேறிவிட்டது. COP15 தளம் 188 அரசாங்கங்களின் பிரதிநிதிகமளக் ககாண்டுள்ளது; அேர்கள் 

அமனேரும் அக்கட்டமமப்மப ஒப்புக்ககாண்டனர். 

2. “Coal 2022: Analysis and forecast to 2025” என்ற தமலப்பிலான அறிக்மகமய கேளியிட்ட நிறுேனம் எது? 
அ. UNEP 

ஆ. FAO 

இ. UNFCC 

ஈ. IEA  

✓ பன்னாட்டு எரிசக்தி முகமமயானது (IEA) “Coal 2022: Analysis and forecast to 2025” என்ற தமலப்பில் ஓர் 

அறிக்மகமய கேளியிட்டது. இவ்ேறிக்மகயில், உலகளாவிய நிலக்கரி வதமே 2022இல் முன்கனப்வபாதும் 

இல்லாத அளவுக்கு அதிகரிக்கும் எனக் கூறப்பட்டுள்ளது. முக்கியமாக இந்தியா, ஐவராப்பிய ஒன்றியம் மற்றும் சீனா 

ஆகிய நாடுகளின் சிறு அளவிலான நிலக்கரி அடிப்பமடயிலான ஆற்றல் உற்பத்தியின் காரணமாக இது 

ஏற்பட்டுள்ளது. அதீத நிலக்கரி பயன்பாடு சீனா, இந்தியா மற்றும் கதன்கிழக்காசியாவில் ஏற்படும் என இவ்ேறிக்மக 

கணித்துள்ளது. உலகளாவிய நிலக்கரி பயன்பாடு 2022ஆம் ஆண்டில் 1.2% உயரும் எனக் கூறப்பட்டுள்ளது. முதல் 

முமறயாக ஒவர ஆண்டில் 8 பில்லியன் டன் அளமே நிலக்கரி பயன்பாடு தாண்டும் எனக் கூறப்பட்டுள்ளது. 

3. நாட்டின் முதல் பிமணமுறி காப்பீட்டுத் திட்டத்மத அறிமுகப்படுத்திய நடுேண் அமமச்சகம் எது? 
அ. நடுவண் நிதி அமைச்சகை் 

ஆ. நடுவண் சாமைப் பபாக்குவரத்து ைற்றுை் நநடுஞ்சாமை அமைச்சகை்  

இ. நடுவண் நபருநிறுவன விவகாரங்கள் அமைச்சகை் 

ஈ. நடுவண் வா்த்தகை் ைற்றுை் நதாழிற்துமற அமைச்சகை் 

✓ நடுேண் சாமலப் வபாக்குேரத்து மற்றும் கநடுஞ்சாமலத்துமற அமமச்சர் நிதின் கட்கரி நாட்டின் முதல் பிமண 

முறி காப்பீட்டுத் திட்டத்மதத் கதாடக்கிமேத்தார். ேங்கி பிமணமுறிமயப்வபாலன்றி, இப்பிமணமுறி காப்பீட்டிற்காக 

ஒப்பந்தக்காரரிடமிருந்து ஒரு கபரிய பிமணத்கதாமகமய வகட்காது. இதன்விமளவு, ஒப்பந்தக்காரர் அந்த நிதிமய 

அேர்களின் ேணிகத்தின் ேளர்ச்சிக்காகப் பயன்படுத்த முடியும். 

4. அமமதிகாக்கும் பமடயினருக்கு எதிரான குற்றங்களுக்குப் கபாறுப்புக்கூறமல ஊக்குவிப்பதற்காக, ‘நண்பர்கள் 

குழுமேத்’ கதாடங்கியுள்ள நாடு எது? 
அ. உக்மரன்  ஆ. இந்தியா  

இ. இைங்மக  ஈ. வங்காளபதசை் 
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✓ ஐநா பாதுகாப்பு அமேயின் தற்வபாமதய தமலேராக இருக்கும் இத்தருணத்தில், அமமதி காக்கும் பமடயினருக்கு 

எதிரான குற்றங்களுக்குப் கபாறுப்புக்கூறமல ஊக்கப்படுத்துேதற்காக இந்தியா சமீபத்தில், ‘நண்பர்கள் குழுமே’த் 

கதாடங்கியது. அமமதி காக்கும் பமடயினருக்கு எதிரான அமனத்து குற்றங்கமளயும் பதிவுகசய்யும் தரவுத்தளம் 

விமரவில் புது தில்லியில் அமமயாவுள்ளது என்று கேளியுறவுத்துமற அமமச்சர் கெய்சங்கர் அறிவித்தார். இந்தியா, 

ேங்காளவதசம், எகிப்து, பிரான்ஸ், கமாராக்வகா மற்றும் வநபாளம் ஆகிய நாடுகள் இந்தக் குழுவின் இமணத் 

தமலேர்களாக இருக்கும். ஐநா அமமதி காக்கும் பணியில் அதிக அளவில் துருப்புக்கமள ேழங்கும் நாடுகளில் 

இந்தியா உள்ளது. 177 அமமதி காக்கும் பமட வீரர்கமள இந்தியா இழந்துள்ளது. 

5. இந்திய மின் சந்மதயிலிருந்து மின்சாரம் கபறுேதற்காக PTC இந்தியாவுடன் கூட்டிமணந்துள்ள நாடு எது? 

அ. பநபாளை் 

ஆ. இைங்மக 

இ. வங்காளபதசை் 

ஈ. பூடான்  

✓ பூடான், டுரூக் கிரீன் பேர் கார்ப்பவரஷன்மூலம், ேறண்ட குளிர்காலத்தில் அதன் மின்சாரத் வதமேமயப் பூர்த்தி 

கசய்ேதற்காக, இந்திய மின் சந்மதயிலிருந்து மின்சாரம் கபறும் வநாக்கத்திற்காக, PTC இந்தியாவுடன் ஒப்பந்தம் 

கசய்துள்ளது. அமனத்து ஒப்புதல்களுடன், பூடான் தற்வபாது இந்திய மின் சந்மதயில் இருந்து PTCமூலம் 600 MW 

(கமகாோட்) ேமர மின்சாரத்மதக் ககாள்முதல் கசய்யும். 

6. மாற்றுத்திறனாளிகளுக்கான மாதாந்திர உதவித்கதாமகமய `1,000லிருந்து `1,500ஆக உயர்த்திய அரசு எது? 
அ. தைிழ்நாடு  

ஆ. பகரளா 

இ. கா்நாடகா 

ஈ. ஆந்திர பிரபதசை் 

✓ தமிழ்நாடு அரசு மாற்றுத்திறனாளிகளுக்கான மாதாந்திர ஓய்வூதியத் கதாமகமய எதிர்ேரும் 2023 ெனேரி மாதம் 

முதல் `1000லிருந்து `1500ஆக ேழங்க ஆமண பிறப்பித்துள்ளது. மாற்றுத்திறனாளிகள் பணியமர்த்தப்படக்கூடிய 

அமனத்து துமறகளிலும் உள்ள காலியிடங்கமளக் கண்டறிேதற்காக தமிழ்நாடு அரசால் ஒரு சிறப்பு நிபுணர் குழு 

அமமக்கப்பட்டுள்ளது. 

7. சமீபத்தில் அதன் அரசால் நடத்தப்பட்ட ஒரு மாநாட்டின்வபாது `10.5 இலட்சம் வகாடி முதலீட்டு திட்டங்கமள ஈர்த்த 

மாநிலம் எது? 
அ. தைிழ்நாடு 

ஆ. கா்நாடகா 

இ. குஜராத் 

ஈ. ஒடிஸா  

✓ வமக் இன் ஒடிஸா மாநாட்டின்வபாது ஒடிஸா மாநிலம் ̀ 10.5 லட்சம் வகாடி முதலீட்மடப் கபற்றது. மூன்று நாள் நடந்த 

இம்மாநாட்டின்வபாது, `10.5 இலட்சம் வகாடி மதிப்பிலான ஒட்டுகமாத்த முதலீட்மட ஒடிஸா மாநிலம் ஈர்த்தது. 

இங்கிலாந்மதச் சார்ந்த ‘ஸ்ராம் மற்றும் மிராம்’ குழுமம் ஒடிஸாவில் ஒரு குமறக்கடத்தி அலமக அமமப்பதற்கான 

`2 இலட்சம் வகாடி முதலீட்மட ‘வமக் இன் ஒடிஸா’ மாநாட்டில் அறிவித்தது. 
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8. அண்மமச் கசய்திகளில் இடம்கபற்ற எஸ்வடானியா நாடு அமமந்துள்ள கண்டம் எது? 
அ. ஆசியா 

ஆ. ஐபராப்பா  

இ. ஓசியானியா 

ஈ. ஆப்பிாிக்கா 

✓ எஸ்வடானியா என்பது ேட ஐவராப்பாவின் பால்டிக் பகுதியிலுள்ள நாடாகும். இந்த நாடு பின்லாந்து ேமளகுடாவின் 

எல்மலயில் அமமந்துள்ளது. இந்திய நடுேண் அமமச்சரமே 3 புதிய தூதரகங்கமளத் திறப்பதற்கான கேளியுறவு 

அமமச்சகத்தின் முன்கமாழிவுக்கு ஒப்புதல் அளித்தது. கடந்த 2021ஆம் ஆண்டில், எஸ்வடானியா (ஐவராப்பா), 

பராகுவே (கதன்னகமரிக்கா) மற்றும் கடாமினிகன் குடியரசு (ேட அகமரிக்கா) ஆகிய நாடுகளில் இந்தியாவின் 

மூன்று புதிய தூதரகங்கள் திறக்கப்பட்டது. இந்நடேடிக்மக அரசியல் உறவுகமள ேலுப்படுத்தும் மற்றும் இருதரப்பு 

ேர்த்தகம் மற்றும் முதலீட்டின் ேளர்ச்சிமய ஊக்குவிக்கும் ேமகயில் உள்ளது. 

9. அண்மைச் கசய்திகளில் இடம்கபற்ற உன்னதி ஹூடா என்பேருடன் கதாடர்புமடய விமளயாட்டு எது? 

அ. நடன்னிஸ் 

ஆ. ஸ்குவாஷ் 

இ. பூப்பந்து  

ஈ. ஹாக்கி 

✓ ஆசிய ெூனியர் வபட்மிண்டன் சாம்பியன்ஷிப்பில் U–17 கபண்கள் ஒற்மறயர் பிரிவு இறுதிப்வபாட்டிக்குள் நுமழந்த 

முதல் இந்திய வீராங்கமன உன்னதி ஹூடா ஆோர். தாய்லாந்தின் கநாந்தபுரியில் நடந்த சாம்பியன்சிப் வபாட்டியில் 

கேள்ளிப்பதக்கம் கேன்றார். ஆடேர் இரட்மடயர் பிரிவில் அர்ஷ் முகமது மற்றும் சன்ஸ்கர் சரஸ்ேத் வொடியும், 15 

ேயதுக்குட்பட்வடார் ஒற்மறயர் பிரிவில் அனிஷ் வதாப்பானியும் கேள்ளிப்பதக்கங்கமள கேன்றனர். 

10. ‘ஒரு மாேட்டம் ஒரு விமளயாட்டு’ என்ற திட்டத்மத அறிமுகப்படுத்திய மாநிலம் எது? 
அ. ஒடிஸா 

ஆ. உத்தர பிரபதசை்  

இ. குஜராத் 

ஈ. ஹிைாச்சை பிரபதசை் 

✓ உத்தர பிரவதச மாநில முதலமமச்சர் வயாகி ஆதித்யநாத், அரசாங்கத்தின் ‘ஒரு மாேட்டம் ஒரு தயாரிப்பு’ (ODOP) 

திட்டத்தின் ேரிமசயில் ‘ஒரு மாேட்டம் ஒரு விமளயாட்டு’ திட்டத்மதத் கதாடங்கியுள்ளார். இத்திட்டத்தின் வநாக்கம் 

விமளயாட்டு கலாச்சாரத்மத வமம்படுத்துதல், இளம் தமலமுமறயினமர ஆவராக்கியமாக மேத்திருப்பது மற்றும் 

விமளயாட்டு வீரர்களுக்கு அேர்களின் திறமமகமள ேளர்ப்பதற்கான ஒரு தளத்மத ேழங்குதல் ஆகியமே 

அடங்கும். இந்தத் திட்டத்தின்கீழ், உத்தர பிரவதச மாநிலத்தில் அமமந்துள்ள 75 மாேட்டங்களில் ஒவ்கோன்றிலும் 

ஒரு விமளயாட்டு அமடயாளம் காணப்படும். 
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சசய்தித்தாள் நடப்பு நிகழ்வுகள்  

1. இந்திய கடற்பமடக்கு வமலும் ஒரு நவீன நீர்மூழ்கிக்கப்பல். 

சுயசார்பு திட்டத்தின்கீழ் முற்றிலும் உள்நாட்டிவலவய தயாரிக்கப்பட்ட ஐந்தாேது ஸ்கார்பீன் ரக நீர்மூழ்கிக்கப்பலான 

‘ோகீர்’ இந்திய கடற்பமடயிடம் ஒப்பமடக்கப்பட்டது. இந்தியப்கபருங்கடல் பகுதியில் சீனாவின் ஆதிக்கம் அதிகரித்து 

ேரும் நிமலயில், இந்த அதிநவீன நீர்மூழ்கிக்கப்பல் இந்திய கடற்பமடக்கு கூடுதல் ேலுவசர்த்துள்ளது. 

உள்நாட்டிவலவய 6 ஸ்கார்பீன் இரக நீர்மூழ்கிக்கப்பல்கமள உருோக்கும் புராெக்ட்-75 என்ற திட்டத்மத பிரான்ஸ் 

கடற்பமடக் குழுவுடன் வசர்ந்து மும்மபயில் நடுேணரசு கசயல்படுத்தி ேருகிறது. 

 

2. சமூக முன்வனற்ற குறியீடு: ோய்ப்புகளில் தமிழ்நாடு முதலிடம். 

பிரதமருக்கான கபாருளாதார ஆவலாசமனக் குழு கேளியிட்டுள்ள சமூக முன்வனற்ற குறியீட்டில் (Social Progress 

Index) தனிநபர் உரிமமகள், தனிநபர் சுதந்திரம் உள்ளிட்டமே அடங்கிய ோய்ப்புகள் அளவீட்டில் தமிழ்நாடு 

முதலிடம் பிடித்துள்ளது. ஒட்டுகமாத்த சமூக முன்வனற்ற குறியீட்டில் புதுச்வசரி முதலிடம் பிடித்துள்ளது. 

சமூக முன்வனற்ற குறியீடு அறிக்மகமய பிரதமருக்கான கபாருளாதார ஆவலாசமனக் குழுவின் தமலேர் விவேக் 

வதராய் கேளியிட்டுள்ளார். அவ்ேறிக்மகயின்படி மக்களின் அடிப்பமட வதமேகள், நல்ோழ்வுக்கான அடித்தளங்கள், 

ோய்ப்புகள் ஆகிய மூன்று அளவீடுகளில் மாநிலங்கள் மற்றும் யூனியன் பிரவதசங்களின் கசயல்திறமன சமூக 

முன்வனற்ற குறியீடு மதிப்பிடுகிறது. 

மக்களின் அடிப்பமட வதமேகள் அளவீடு: ஊட்டச்சத்து மற்றும் அடிப்பமட மருத்துே வசமே, குடிநீர் மற்றும் கழிவு 

நீரகற்றல், தனிநபர் பாதுகாப்பு மற்றும் உமறவிடம் ஆகியேற்றில் மாநிலங்கள் மற்றும் யூனியன் பிரவதசங்களின் 

கசயல்பாட்மட மதிப்பிடப்படுகிறது. 

நல்ோழ்வுக்கான அடித்தளங்கள் அளவீடு: அடிப்பமட கல்வி, தகேல் மற்றும் கருத்துப்பரிமாற்றம், சுகாதாரம் மற்றும் 

நல்ோழ்வு, சுற்றுச்சூழல் தரம் ஆகியேற்றில் நாடு கண்டுள்ள முன்வனற்றத்மத மதிப்பிடப்படுகிறது. 

ோய்ப்புகள் அளவீடு: தனிநபர் உரிமமகள், தனிநபர் சுதந்திரம் மற்றும் விருப்புரிமம, சமூகத்துக்குப் பங்களிக்கும் 

நபராக அமனத்துத் தரப்பினமரயும் உள்ளடக்கிய தன்மம, வமம்பட்ட கல்விக்கான ோய்ப்பு ஆகியேற்றில் 

மாநிலங்கள் மற்றும் மாேட்டங்களின் கசயல்பாட்மட அளவிடுகிறது. 

ஒட்டுகமாத்த சமூக முன்வனற்ற குறியீட்டில் (SPI) தமிழ்நாடு 63.33 புள்ளிகளுடன் 6ஆேது இடம்பிடித்துள்ளது. 

இதில் ோய்ப்புகள் அளவீட்டில் 72 புள்ளிகளுடன் தமிழ்நாடு முதலிடம் பிடித்துள்ளது. குெராத்மதவிட ெம்மு-காஷ்மீர் 

(60.76) அதிக புள்ளிகமளப் கபற்றுள்ளது. இக்குறியீட்டில் 43.95 புள்ளிகளுடன் ொர்க்கண்ட் கமடசி இடத்மதப் 

பிடித்துள்ளது. 
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