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1. அணுக்கரு இணைவு த ொழில்நுட்பத்தில் வரலொற்றுச்சிறப்புமிக்க மிகப்தபரிய திருப்புமுணைணய அறிவித்துள்ள 

நொடு எது? 
அ. சீனா 

ஆ. அமொிக்கா  

இ. ரஷ்யா 

ஈ. இந்தியா 

✓ அணுக்கரு இணைவு ஆற்றணலப் பயன்படுத்து ற்கொை ஆரொய்ச்சியில் பபரளவிளொை அறிவியல் முன்பைற்றத்ண  

அணைந்துள்ள ொக அதெரிக்க அறிவியலொளர்கள் அறிவித்துள்ளைர். கலிபபொர்னியொவில் உள்ள லொரன்ஸ் லிவர்பெொர் 

ப சிய ஆய்வகத்தின் ஆரொய்ச்சியொளர்கள் மு ன்முணறயொக இந்  முன்பைற்றத்ண  அணைந்துள்ளைர். இது நிகர 

ஆற்றல் ஆ ொயம் என்று அணைக்கப்படுகிறது. இந் ச் சொ ணை பொதுகொப்பிற்கும் எதிர்கொலத்தில் தூய்ணெயொை 

ஆற்றணல உற்பத்தி தசய்வ ற்கும் வழிவகுக்கும். 

2. சமீபத்தில் அதன் மு ல் த ொகுப்புப் பரிந்துணரகணள அனுப்பிய உச்சநீதிென்ற தகொலீஜியத்தின்  ணலவர் யொர்? 
அ. நரரந்திர ரொதி 

ஆ. D Y சந்திரசூட்  

இ. இராஜீவ் குொா் 

ஈ. அெிதாப் காந்த் 

✓ இந்திய உச்சநீதிென்ற தகொலீஜியம் ஐந்து உயர்நீதிென்ற நீதிபதிகணள உச்சநீதிென்ற நீதிபதிகளொக நியமிக்க 

பரிந்துணரத் து. தகொலீஜியத்தின் மு ல் த ொகுப்புப் பரிந்துணர இதுவொகும். அதில், நீதிபதி தீபங்கர்  த் ொணவ உச்ச 

நீதிென்ற நீதிபதியொக நியமிக்கும் பரிந்துணரயும் அைங்கும். ஜொர்கண்ட், ஜம்மு–கொஷ்மீர் ெற்றும் லைொக் ெற்றும் 

தகௌகொத்தி ஆகிய ெொநிலங்களின் உயர்நீதிென்ற நீதிபதிகணள உயர்நீதிென்றங்களின்  ணலணெ நீதிபதிகளொக 

ப வி உயர்த் வும் உச்சநீதிென்ற தகொலீஜியம் பரிந்துணரத் து. 

3. அணைத்து குடும்பங்களுக்கும்  னித்துவெொை எழுத்த ண்தகொண்ை (alpha–numeric) அணையொள எண்ணை  ர 

முன்தெொழிந்துள்ள ெொநிலம்/யூனியன் பிரப சம் எது? 
அ. ஜாா்கண்ட் 

ஆ. ஜெ்மு–காஷ்ெீா்  

இ. ரெகாலயா 

ஈ. மகால்கத்தா 

✓ ஜம்மு ெற்றும் கொஷ்மீரின் துணைநிணல ஆளுநர் ெபைொஜ் சின்ஹொ, ஜம்மு கொஷ்மீர் யூனியன் பிரப சத்தில் உள்ள 

குடும்பங்களுக்கு அ ன் நிர்வொகம் 8 இலக்கமுணைய  னித்துவெொை எழுத்த ண்தகொண்ை அணையொள எண்ணை 

அறிமுகப்படுத்தும் என்றொர். சமூக–பொதுகொப்புத் திட்ைங்கணள பவகெொகவும் தவளிப்பணையொகவும் தசயல்படுத்துவண  

இது பநொக்கெொகக்தகொண்டுள்ளது. பல்பவறு சமூக நலத் திட்ைங்களின் பயைொளிகளின்  குதிணயத் தீர்ெொனிக்க 

ஜம்மு கொஷ்மீர் நிர்வொகம் இந்  அணையொள எண்ணைப் பயன்படுத் ப்படும். 

4. ‘சர்வப ச கொலநிணல சங்கத்ண ’ த ொைங்கிய நிறுவைம் எது? 
அ. ஜி20  ஆ. ஜி7  

 

இ. ஆசியான்  ஈ. சாா்க் 
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✓ புவி தவப்பெணை லுக்கு எதிரொை பபொரொட்ைத்தில் உலக நொடுகள் ஒத்துணைப்ப ற்கொக, ஜி7 கூட்ைணெப்பு ஒரு திறந் , 

சர்வப ச கொலநிணல சங்கத்ண  உருவொக்கியுள்ளது. இந்  ஆண்டு இறுதிவணர ஜி7 கூட்ைணெப்பின்  ணலணெப் 

தபொறுப்பில் இருக்கும் தஜர்ெொனிய அதிபர் ஓலொஃப் ஸ்பகொல்ஸ், இந்  முடிணவ அறிவித் ொர். தஜர்ெனிக்குப் பிறகு 

ஜப்பொன்  ணலணெப் தபொறுப்ணப வகிக்கும். தூய்ணெயொை ஆற்றல் வடிவங்களுக்கு த ொழிற்துணறகள் ெொறுவண  

விணரவுபடுத் வும், உமிழ்வு–குணறப்பு நைவடிக்ணககணள பெலும் பெம்படுத் வும் இந் ச் சங்கம் தசயல்படும். 

5. ெொநில பல்கணலக்கைகங்களின் பவந் ரொக ஆளுநணர நீக்கும் ெபசொ ொணவ சமீபத்தில் நிணறபவற்றிய ெொநிலம் 

எது? 

அ. தெிழ்நாடு 

ஆ. ரகரளா  

இ. கா்நாடகா 

ஈ. குஜராத் 

✓ பகரள ெொநிலத்தில் உள்ள 14 பல்கணலகைகங்களின் ப விவழி பவந் ர் ப வியிலிருந்து ெொநில ஆளுநணர நீக்கும் 

ெபசொ ொணவ பகரள ெொநில சட்ைப்பபரணவ சமீபத்தில் நிணறபவற்றியது. இந் ப் பல்கணலக்கைகங்களில் நிர்வொகம் 

ெற்றும் நியெைங்கள்குறித்து ஆளுநர் ஆரிப் முகெது கொனுக்கும் ெொநில அரசுக்கும் இணைபய பலமுணற சிக்கல்கள் 

எழுந் ண யடுத்து, சிபிஐ (எம்)  ணலணெயிலொை பகரள ெொநில அரசு, பல்கணலக்கைக சட்ைங்கள் (திருத் ங்கள்) 

ெபசொ ொணவ சட்ைசணபயில் அறிமுகப்படுத்தியது. இம்ெபசொ ொ சட்ைெொகும்முன் ஆளுநரின் ஒப்பு லுக்கு அனுப்பப்படும். 

6. 2022ஆம் ஆண்டில், ‘பைவிஸ் பகொப்ணப’ பட்ைத்ண  தவன்ற நொடு எது? 
அ. கனடா  

ஆ. ஆஸ்திரரலியா 

இ. பிரான்ஸ் 

ஈ. ஐக்கிய இராச்சியெ் 

✓ பைவிஸ் பகொப்ணபக்கான இறுதிப்பபொட்டியில் ஆஸ்திபரலியொணவ 2–0 என்ற புள்ளிக்கைக்கில் வீழ்த்தி கைைொ 

சொம்பியன் பட்ைத்ண  தவன்றது. தபலிக்ஸ் ஆகர்–அலியொசிம் 6–3, 6–4 என்ற கைக்கில் அதலக்ஸ் டி மிைொணர 

வீழ்த்தி ஆஸ்திபரலியொவுக்கு எதிரொக கைைொ 2–0 எை முன்னிணல தபற உ விைொர். உலகின் ஆறொம்நிணல 

வீரரொை இவர் ஒற்ணறயர் ெற்றும் இரட்ணையர் ஆட்ைங்களில் தவன்றொர். கைந்  2019ஆம் ஆண்டில் பைவிஸ் 

பகொப்ணப பட்ைத்திற்கொை ஆட்ைத்தில் கைைொ மு ன் மு லொக விணளயொடியது. 

7. இந்திய ஒலிம்பிக் சங்கத்தின் (IOA) மு ல் தபண்  ணலவரொக ப ர்ந்த டுக்கப்பட்ைவர் யொர்? 
அ. ரொி ரகாெ் 

ஆ. P T உஷா  

இ. கா்ணெ் ெல்ரலஸ்வாி 

ஈ. அஞ்சு ஜாா்ஜ் 

✓ இந்திய ஒலிம்பிக் சங்கத்தின் மு ல் தபண்  ணலவரொக மூத்   ைகள வீரொங்கணை PT உஷொ ப ர்ந்த டுக்கப்பட்ைொர். 

ஆசிய விணளயொட்டுப் பபொட்டிகளில் பலமுணற  ங்கம் தவன்ற அவர் ெற்றும் 1984 லொஸ் ஏஞ்சல்ஸ் ஒலிம்பிக்ஸ் 400 

மீ  ணைபயொட்ைம் இறுதிப்பபொட்டியில் நொன்கொவது இைத்ண ப் பிடித் ொர். 58 வய ொை அவர் வொக்தகடுப்பில் பபொட்டி 

இன்றி ப ர்ந்த டுக்கப்பட்ை ொக அறிவிக்கப்பட்ைொர். உச்சநீதிென்றத் ொல் நியமிக்கப்பட்ை ஓய்வுதபற்ற நீதிபதி L 

நொபகஸ்வர இரொவ் பெற்பொர்ணவயில் ப ர் ல் நணைதபற்றது. 95 ஆண்டுகொல வரலொற்றில் இந்திய ஒலிம்பிக் 

சங்கத்திற்கு  ணலணெ ொங்கிய மு ல் ஒலிம்பியன் ெற்றும் மு ல் சர்வப ச ப க்கம் தவன்றவர் இவரொவொர். 
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8. உலக பவங்ணககள் (jaguar) நொள் தகொண்ைொைப்படுகிற ப தி எது? 
அ. நவெ்பா்.29  

ஆ. டிசெ்பா்.01 

இ. டிசெ்பா்.05 

ஈ. டிசெ்பா்.09 

✓ உலக பவங்ணககள் நொளொைது ஒவ்பவொர் ஆண்டும் நவம்பர்.29 அன்று தகொண்ைொைப்படுகிறது. பவங்ணகப்புலிகள் 

உலகின் மூன்றொவது மிகப்தபரிய பூணையிைெொகும். பவட்ணையொடிகளொை இணவ அபெசொன் ெணைக்கொடுகளில் 

மு ன்ணெயொக கொைப்படுகிறை. பவங்ணககள் எதிர்தகொள்ளும் அச்சுறுத் ல்கள் ெற்றும் அ ன் உயிர்வொழ்விற்கொை 

மு ன்ணெயொை பொதுகொப்பு முணைவுகள்பற்றிய விழிப்புைர்ணவ ஏற்படுத்தும் பநொக்பகொடு உலக பவங்ணகப்புலிகள் 

உருவொக்கப்பட்ைது. 

9. ஐக்கிய நொடுகளின் குழுெமானது கீழ்க்காணும் எந் த்  ளத்ண , ‘ஆபத்தில் உள்ள உலக பொரம்பரிய  ளெொக’ 

பட்டியலிை பரிந்துணரத்துள்ளது? 

அ. ஆஸ்திரரலியாவின் மபருந்தடுப்புப் பவளத்திட்டு  

ஆ. ரலடி எலியட் தீவு 

இ. மெரான் தீவு 

ஈ. அந்தொன் நிக்ரகாபாா் தீவுகள் 

✓ ஆஸ்திபரலியொவில் உள்ள தபருந் டுப்புப் பவளத்திட்டு, ‘ஆபத்திலுள்ள உலக பொரம்பரிய  ளெொக’ பட்டியலிைப்பை 

பவண்டும் என்று ஐக்கிய நொடுகளின் குழு பரிந்துணரத் து. கொலநிணல ெொற்றம் ெற்றும் கைல்களின் தவப்பெயெொ ல் 

ஆகியவற்றொல் உலகின் தபரும் பவளப்பொணற குறிப்பிைத் க்க அளவில் பொதிக்கப்பட்டுள்ள ொக ஐக்கிய நொடுகளின் 

குழு த ரிவித்துள்ளது. கைந்  ஏழு ஆண்டுகளில் நொன்கு முணற நிகழ்ந்  தவளிர்த் ல் நிகழ்வுகள் அப்பொணறகணள 

அச்சுறுத் லுக்கு உள்ளொக்குகின்றை. மு ல் தவளிர்த் ல் நிகழ்வொைது லொ நிைொ நிகழ்வின் பபொது நைந் து. 

10. அண்மமச் தசய்திகளில் இைம்தபற்ற ஸ்தைஃபனி ஃப்ரொபொர்ட் என்பவருைன் த ொைர்புணைய விணளயொட்டு எது? 
அ. ெட்டடப்பந்து 

ஆ. கால்பந்து  

இ. ொக்கி 

ஈ. ஸ்குவாஷ் 

✓ தஜர்ெனி ெற்றும் பகொஸ்ைொரிகொ அணிகளுக்கு இணையிலொை குரூப் ஈ பபொட்டிக்கு நடுவரொக ஸ்தைபொனி ஃப்ரொபொர்ட் 

தபொறுப்பபற்ப ொக FIFA அறிவித் ண யடுத்து, ஆைவர் உலகக்பகொப்ணப பபொட்டி ஒன்றுக்கு நடுவரொகப் தபொறுப்பபற்ற 

மு ல் தபண்ெணி என்ற தபருணெணய அவர் தபற்றுள்ளொர். ருவொண்ைொவின் சலிெொ முகன்சங்கொ ெற்றும் ஜப்பொனின் 

பயொஷிமி யெொஷி ொ ஆகிபயொருைன் கத் ொரில் நணைதபறும் பபொட்டிக்கு ப ர்ந்த டுக்கப்பட்ை 36 பபரில் மூன்று 

தபண் நடுவர்கள் இைம்தபற்றுள்ளைர். அதில் 38 வய ொை இவரும் ஒருவரொவொர். 
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சசய்தித்தாள் நடப்பு நிகழ்வுகள்  

1. திருெதிகொர்ட் தசயலிமூலம் தபண்கள் தபொருளொ ொர பெம்பொட்டிற்கு ஒப்பு ல் அளித் ல். 

திருெதிகொர்ட், திருெதிகொர்ட் விற்பணையொளர், திருெதிகொர்ட் வொங்குபவர் ெற்றும் திருெதிகொர்ட் லொஜிஸ்டிக்ஸ் 

பபொன்ற மின்ைணு வணிக ணகப்பபசி தசயலிகளின் பெம்படுத் ப்பட்ை பதிப்புகணள NIT திருச்சிரொப்பள்ளி 

உருவொக்கியுள்ளது. இ ன் முக்கிய பநொக்கம் வொடிக்ணகயொளணர சுய உ விக்குழுக்கள் (SHG’s) ெற்றும் தபண் 

த ொழில்முணைபவொர்களுைன் இணைப்ப ொகும்.  னிப்பயைொக்கப்பட்ை ணகப்பபசி தசயலி, ணகவிணைப்தபொருட்கள், 

ஆணைகள் ெற்றும் அைகுசொ ைப்தபொருட்கள் பபொன்ற  யொரிப்புகணள வொடிக்ணகயொளருக்கு எளி ொக வைங்குகிறது. 

பெலும், திருெதிகொர்ட் தைலிவரி தசயலிமூலம், சுய உ விக்குழுப் தபண்கள் ெற்றும் தபண் த ொழில்முணைபவொர், 

வொடிக்ணகயொளர்களுக்கு  யொரிப்புகணள வைங்குவ ற்கொை பவணலவொய்ப்ணப தபறுகின்றைர். 

 

2. இந்தியொ-பநபொளம் இணைபயயொை கூட்டு இரொணுவப் பயிற்சியொை, “சூர்ய கிரண்-XVI” பநபொளத்தில் உள்ள 

சல்ஜொண்டியில் நணைதபறுகிறது. 

இந்தியொ ெற்றும் பநபொளம் இணையிலொை கூட்டு இரொணுவப்பயிற்சியொை, “சூர்ய கிரண்” 16ஆம் முணறயொக பநபொள 

இரொணுவப் பபொர்ப்பள்ளி அணெந்துள்ள சல்ஜொண்டியில் நணைதபறவுள்ளது. “சூர்ய கிரண்” பயிற்சி ஆண்டுப ொறும் 

நைத் ப்படுகிறது. இந்தியொவும் பநபொளமும் கொடு ெற்றும் ெணலப்பொங்கொை நிலப்பரப்புகளில் இணைந்து பயிற்சிணய 

பெற்தகொள்கின்றை. பநபொளத்தின் ஸ்ரீ பவொனி பக்ஷ் பணைப்பிரிணவச் பசர்ந்  வீரர்களும், இந்தியொவின் 5ஆவது 

பகொர்க்கொ ணரபிள் பணைப்பிரிவிைரும் இந் க் கூட்டுப்பபொர் பயிற்சியில் பங்பகற்கின்றைர். 

இரண்டு இரொணுவங்களும்  ங்களது அனுபவங்கணள இந் ப் பயிற்சியின்பபொது பகிர்ந்துதகொள்ளும். தீவிரவொ த் 

 டுப்பு, பபரிைர் நிவொரைப் பணிகளின்பபொது ெனி ொபிெொை நைவடிவக்ணககள் பபொன்றவற்றில் இருநொடுகளும் 

அனுபவங்கணளப் பகிர்ந்துதகொள்வதுைன், இணைந்து தசயல்படும் பநொக்கில் இந் ப் பயிற்சி பெற்தகொள்ளப்படுகிறது. 

 

3. ணசபர் கிணரம் கொவல் நிணலயங்கள்:  மிழ்நொடு மு லிைம். 

நொட்டில் அதிக ணசபர் கிணரம் கொவல் நிணலயங்கள் தகொண்ை ெொநிலங்களில்  மிழ்நொடு மு லிைத்தில் உள்ள ொக 

ெத்திய அரசு த ரிவித்துள்ளது. அதிகபட்செொக  மிழ்நொட்டில் 46, ெகொரொஷ்டிர ெொநிலத்தில் 43 ணசபர் கிணரம் கொவல் 

நிணலயங்கள் உள்ள ொக நடுவைரசு த ரிவித்துள்ளது. ணசபர் குற்றங்கள் த ொைர்பொக புகொரளிக்க cybercrime.gov.in 

இணைய ளம்மூலம் பதிவுதசய்யலொம் எைவும் நடுவைரசு த ரிவித்துள்ளது. பெலும், 2022 ஜைவரி மு ல் டிச.07 

வணர இணைய ளத்தில் பதிைொறு இலட்சத்திற்கும் அதிகெொை புகொர்கள் பதிவுதசய்யப்பட்டுள்ள ொக நடுவைரசு 

த ரிவித்துள்ளது. 

 

4.  மிழ்நொட்டில் கிரொெ, வட்ைொர, ெொவட்ை ஊரொட்சிகளுக்கு முணறபய `5 இலட்சம், `25 இலட்சம், `50 இலட்செொக 

நிதி அதிகொரம் உயர்வு. 

உள்ளொட்சிகளுக்கு நிதி அதிகொரத்ண  உயர்த்தி வைங்கி  மிழ்நொடு அரசு அரசொணை தவளியிட்டுள்ளது. இது 

த ொைர்பொக  மிைக அரசு தவளியிட்டுள்ள அறிக்ணக: 

கிரொெ ஊரொட்சிகளுக்கு `5 இலட்சம் வணரயிலும், வட்ைொர ஊரொட்சிகளுக்கு `25 இலட்சம் வணரயிலும், ெொவட்ை 

ஊரொட்சிகளுக்கு `50 இலட்சம் வணரயிலும் பணிகணள  ொெொகபவ உரிய தீர்ெொைம் நிணறபவற்றி பெற்தகொள்ள 

அதிகொரம் அளிக்கப்பட்டு, ஊரக உள்ளொட்சி அணெப்புகளின் அதிகொரப் பரவலொக்கத்திற்கு தசய்யப்பட்டுள்ளது. இந்  

வழிவணக நைவடிக்ணகயொைது, ஊரக உள்ளொட்சி அணெப்புகளின் நிர்வொகத்தில் சிறந் த ொரு ெொற்றத்ண  

ஏற்படுத்தி உள்ளொட்சியில் நல்லொட்சிணய கிரொெப்புற ெக்களுக்கு வைங்க வழிவணக ஏற்படுத்தும். 
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1. இந்திய நீர் விளைவு உச்சிமாநாட்ளை நைத்தும் நகரம் எது? 
அ. வாரணாசி 

ஆ. புது தில்லி  

இ. பபங்களூரு 

ஈ. பெய்ப்பூா் 

✓ மத்திய ஜல் சக்தித்துளை அளமச்சர் கஜஜந்திர சிங் ஷெகாவத், புது தில்லியில் இந்திய நீர் விளைவு உச்சிமாநாட்டின் 

7ஆவது பதிப்ளப ஷ ாைக்கிளவத் ார். “Restoration and Conservation of Small Rivers in a Large Basin” என்பது இந்  

ஆண்டு நளைஷபறும் உச்சிமாநாட்டிற்கானக் கருப்ஷபாருைாகும். ‘5P–க்களை – People (மக்கள்), Policy (ஷகாள்ளக), 

Plan (வளரவு), Programme (திட்டநிரல்) மற்றும் Project (திட்ைம்) வளரபைமாக்கு ல் மற்றும் ஒருங்கிளைத் லின் 

ஜ ர்ந்ஷ டுக்கப்பட்ை அம்சங்களில் கவனம் ஷசலுத் ப்படும். 

2. கிருஷி–தீர்மான ஆ ரவு அளமப்ளப (கிருஷி–DSS) உருவாக்குவ ற்காக கீழ்க்காணும் எந் த் துளையுைன் 

ஜவைாண் அளமச்சகம் கூட்டிளைந்துள்ைது? 
அ. அறிவியல் மற்றும் பதாழில்நுட்பத் துறற 

ஆ. விண்பவளித் துறற  

இ. வணிகவியல் துறற 

ஈ. இந்திய கணினி அவசரகால பதிலளிப்புக் குழு 

✓ ஜவைாண் அளமச்சகமும் விண்ஷவளித் துளையும் ஷசயற்ளகக்ஜகாள்  ரவுகளைப் பயன்படுத்தி கிருஷி–தீர்மான 

ஆ ரவு அளமப்ளப (கிருஷி–DSS) உருவாக்குவ ற்கான ஒரு புரிந்துைர்வு ஒப்பந் த்தில் ளகஷயழுத்திட்ைன. இது 

விண்ஷவளித் துளையின், ‘RISAT–1A’ மற்றும் ‘VEDAS’ ஆகியவற்ளைப் பயன்படுத்தி ஷசயல்படும் ஒரு தீர்மான 

ஆ ரவளமப்பாகும். ஜவைாண் துளையிலுள்ை அளனவரும் ஆ ார அடிப்பளையில் தீர்மானிப்பள  ஜமம்படுத்து ற்கு 

புவிசார் ஷ ாழில்நுட்பங்கள் மற்றும் அது ஷ ாைர்புளைய  ரவுத் ைங்களை இது பயன்படுத்துகிைது. 

3. இந்திய  ளைளம நீதியரசர் D Y சந்திரசூட் அவர்கள் கீழ்க்காணும் எந்  மாநிைத்தில் பத்து மாவட்ை நீதிமன்ை 

எண்ணிமப்படுத் ல் ளமயங்களைத் திைந்து ளவத் ார்? 
அ. தமிழ்நாடு 

ஆ. ஆந்திர பிரததசம் 

இ. ஒடிஸா  

ஈ. தகரளா 

✓ இந்திய  ளைளம நீதிபதி D Y சந்திரசூட் ஒடிஸா மாநிைத்தில் பத்து மாவட்ை நீதிமன்ை எண்ணிமப்படுத் ல் 

ளமயங்களை ஷமய்நிகர் முளையில் திைந்து ளவத் ார். இ ன்மூைம், ஒடிஸாவில் 30 மாவட்ை நீதிமன்ைங்களையும் 

உள்ைைக்கிய ஷமாத் ம் பதிளனந்து மாவட்ை நீதிமன்ை எண்ணிமப்படுத் ல் ளமயங்கள்  ற்ஜபாது ஷசயல்பைத் 

ஷ ாைங்கியுள்ைன. ஷ ாைக்கத்தில், கட்ைாக், கஞ்சம், சம்பல்பூர் மற்றும் பாைஜசார் ஆகிய இைங்களில் நான்கு மாவட்ை 

நீதிமன்ை எண்ணிமப்படுத் ல் ளமயங்கள் மட்டும் ஜசா ளன அடிப்பளையில் அளமக்கப்பட்ைன. 

4. உள்ளார்ந்த சுற்றுைாளவ ஜமம்படுத்துவ ற்காக ‘Airbnb’ ஆனது கீழ்க்காணும் எந்  மாநிை அரசாங்கத்துைனான 

புரிந்துைர்வு ஒப்பந் த்தில் ளகஷயழுத்திட்ைது? 
அ. தகரளா  ஆ. தகாவா  

இ. சிக்கிம்  ஈ. பஞ்சாப் 
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✓ Airbnb ஆனது சமீபத்தில் ஜகாவா சுற்றுைாத் துளையுைனான ஒரு புரிந்துைர்வு ஒப்பந் த்தில் ளகஷயழுத்திட்ைது, 

உள்ைார்ந்  சுற்றுைாளவ ஜமம்படுத்துவ ற்கான ஒப்பந் மாக்கும் இது. ஜகாவா மாநிைத்தின் பரந்துபட்ை கைாச்சார 

பன்முகத் ன்ளமளயக் ஷகாண்ைாடும் 1 வார காைம் நீளும், ‘ரீடிஸ்கவர் ஜகாவா’வின் அதிகாரப்பூர்வ ஷவளியீட்டின் 

ஒரு பகுதியாக இந் ப் புரிந்துைர்வு ஒப்பந் ம் ளகஷயழுத் ானது. இந் ப் புரிந்துைர்வு ஒப்பந் மானது ஜகாவாளவ 

உள்ளூர் / ஷவளிநாட்டு சுற்றுைாப்பயணிகளிளைஜய மிகவும் விரும்பப்படும் சுற்றுைாத் ைமாக மாற்ை விளைகிைது. 

5. ஜபப்பூர் உரு என்பது கீழ்க்காணும் எந்  மாநிைத்தின் மு ன்ளம  யாரிப்பாகும்? 

அ. தமிழ்நாடு 

ஆ. தகரளா  

இ. கா்நாடகா 

ஈ. குெராத் 

✓ ஜகரை மாநிைத்தின் ஜகாழிக்ஜகாடு மாவட்ை சுற்றுைா ஜமம்பாட்டுக் கைகம் புகழ்ஷபற்ை ஜபப்பூர் உருவிற்கு (பைகு) 

புவிசார் குறியீடு (GI) பெறுவதற்கு விண்ைப்பம் ஷசய்துள்ைது. இது ஜகரை மாநிைத்தின் ஜபப்பூரில் உள்ை திைன்மிகு 

ளகவிளனஞர்கள் மற்றும்  ச்சர்கைால் ளகயால் ஷசய்யப்படுகிை ஒரு மரக்கைம் அல்ைது பாய்மரக்கைமாகும். ஜபப்பூர் 

பைகுகள் ஜகரை மாநிைத்திற்கும் வளைகுைா நாடுகளுக்கும் இளையில் இருக்கும் வர்த் க உைவுகள் மற்றும் நட்பின் 

அளையாைமாக திகழ்கிைது. 

6. SEBIஆல் அண்ளமயில் உருவாக்கப்பட்ை FPI ஆஜைாசளனக் குழுமத்தின்  ளைவர் யார்? 
அ. அறெ தியாகி 

ஆ. S C காா்க் 

இ. ஹஸ்முக் அதியா  

ஈ. மாதபி பூாி புச் 

✓ இந்தியப் பங்குகள் மற்றும் பரிவர்த் ளன வாரியமானது (SEBI) முன்னாள் நிதிச் ஷசயைாைர் ஹஸ்முக் அதியா 

 ளைளமயில் பதினாறுஜபர்ஷகாண்ை FPI ஆஜைாசளனக் குழுளவ அளமத்துள்ைது. இதில் ரிசர்வ் வங்கியின் (RBI) 

முன்னாள் துளை ஆளுநர் H R கான் மற்றும் ரிசர்வ் வங்கியின் ஷசயல் இயக்குநர் R சுப்ரமணியன் ஆகிஜயாரும் 

இைம்ஷபறுவார்கள். ளகயகப்படுத்து ல் விதிமுளைகளை மறுஆய்வு ஷசய்வ ற்கான இருபதுஜபர்ஷகாண்ை மற்ஷைாரு 

குழு ஓய்வுஷபற்ை நீதியரசர் ஷியாவக்ஸ் ஜல் வசிப் ார்  ளைளமயில் ஷசயல்படும். சமூக பங்குச் சந்ள  (SSEs) 

ஆஜைாசளனக் குழுமமானது கிராஸ்ரூட்ஸ் ஆராய்ச்சி மற்றும் பரிந்துளர இயக்கத்தின் (Graam)  ளைவர் R 

ொலசுப்ரமணியம்  ளைளமயில் இருக்கும். 

7. ‘Re–Hab (Reducing Human Attacks using Honey Bees)’ என்ற திட்ைத்ள  அறிமுகப்படுத்திய நிறுவனம் எது? 
அ. சுற்றுச்சூழல், வனம் மற்றும் காலநிறல மாற்றம் அறமச்சகம் 

ஆ. காதி மற்றும் கிராமப்புறத் பதாழிற்துறற ஆறணயம்  

இ. NITI ஆதயாக் 

ஈ. இந்திய வனவியல் ஆராய்ச்சி மற்றும் கல்வி கவுன்சில் 

✓ ‘Re–Hab (Reducing Human Attacks using Honey Bees)’ என்பது காதி & கிராமப்புைத் ஷ ாழிற்துளை ஆளையத்தின் 

(குறு, சிறு & நடுத் ர நிறுவனங்களுக்கான அளமச்சகம்) ஒரு மு ன்ளம திட்ைமாகும். ளநனிைால் மாவட்ைத்தில் 

உள்ை ஷசௌஸ்ைா கிராமத்தில் KVIC  ளைவர் மஜனாஜ் குமார் இத்திட்ைத்ள த் ஷ ாைக்கிளவத் ார். காதி & கிராமப் 

புைத் ஷ ாழிற்துளைகள் ஆளையமானது (KVIC) நாட்டின் ஏழு மாநிைங்களில் அ ாவது கர்நாைகா, மகாராஷ்டிரா, 

ஜமற்கு வங்கம், அஸ்ஸாம் மற்றும் ஒடிஸாவில் Re–Hab என்று அளைக்கப்படும் இந் த் திட்ைத்ள  நைத்தி வருகிைது. 

இத்திட்ைத்தின்கீழ், யாளனகள் மக்கள் வசிக்கும் பகுதிகளை ஜநாக்கிச்ஷசல்லும் பகுதிகளில் ஜ னீப் ஷபட்டிகள் 

ஷகாண்டு ஜவலி அளமக்கப்படுகிைது. 
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8. உைக மருந் ாளுநர் நாள் அனுசரிக்கப்படுகிை மா ம் எது? 
அ. ெனவாி 

ஆ. மாா்ச் 

இ. பசப்டம்பா்  

ஈ. டிசம்பா் 

✓ மருந் ாளுநர்களின் பங்ளக எடுத்துளரத்து, அவர்களுக்குப் பாராட்டு ஷ ரிவிக்கும் வளகயில், ஒவ்ஜவார் ஆண்டும் 

ஷசப்.25 அன்று உைக மருந் ாளுநர் நாள் களைப்பிடிக்கப்படுகிைது. “Pharmacy united in action for a healthier world” 

என்பது 2022ஆம் ஆண்டில் வரும் உைக மருந் ாளுநர் நாளுக்கானக் கருப்ஷபாருைாகும். இஸ் ான்புல்லில் உள்ை 

சர்வஜ ச மருந்துக் கூட்ைளமப்பு கவுன்சிைால் கைந்  2009ஆம் ஆண்டில் இந்  நாள் அறிமுகப்படுத் ப்பட்ைது. கைந்  

1912ஆம் ஆண்டு இஜ  நாளில், சர்வஜ ச மருந்துக் கூட்ைளமப்பு நிறுவப்பட்ைது. 

9. முதுகளை பட்ைப்படிப்புகளில் பயிலும் ஷபண்களுக்கு ஆண்டுக்கு ̀ 10,000 உ வித்ஷ ாளக வைங்கும் திட்ைத்ள த் 

ஷ ாைங்கியுள்ை மாநிைம் எது? 

அ. தமிழ்நாடு 

ஆ. அஸ்ஸாம்  

இ. குெராத் 

ஈ. தகரளா 

✓ அஸ்ஸாம் மாநிை அரசு, மாநிைத்தின் கல்வி நிறுவனங்களில் முதுகளை பட்ைப்படிப்ளபத் ஷ ாைரும் மாைவிகளுக்கு 

ஆண்டுக்கு ̀ 10,000 உ வித்ஷ ாளக வைங்கும் திட்ைத்ள த் ஷ ாைங்கியுள்ைது. இவ்வு வித்ஷ ாளக மாைவிகளின் 

கல்வி மற்றும் அது ஷ ாைர்புளைய ஷசைவுகளுக்கு உ வியாக இருக்கும். 

10. அண்ளமயில் UNESCOஇன் பாரம்பரிய அந் ஸ்ள ப் ஷபற்ை பிஷரஞ்சு உைவுப்ஷபாருள் எது? 
அ. குதராசண்ட் 

ஆ. பாகுட்  

இ. ரட்டடூயில் 

ஈ. எஸ்காா்ககாட்ஸ் கட கபாா்காக்னி 

✓ பிஷரஞ்சு உைவான பாகுட்டுக்கு அண்ளமயில் UNESCOஇன் “ஷ ாட்ைறிய முடியா  கைாச்சார பாரம்பரிய அந் ஸ்து” 

வைங்கப்பட்ைது. ஜ சிய பிஷரஞ்சு அடுமளனகள் கூட்ைளமப்பின்படி, பிரான்சில் ஒவ்ஜவாராண்டும் 6 பில்லியனுக்கும் 

அதிகமான பாகுட்டுகள் சுைப்படுகின்ைன. இது மிருதுவான ஷவளிப்புைத்ள யும் ஷமன்ளமயான நடுப்புைத்ள யும் 

ஷகாண்ை ஷராட்டியாகும். இது பிஷரஞ்சு மக்களின் வாழ்க்ளகயில் ஓர் இன்றியளமயா  பகுதியாக உள்ைது. 

 

சசய்தித்தாள் நடப்பு நிகழ்வுகள்  

1. ‘அக்னி-5’ ஏவுகளை ஜசா ளன ஷவற்றி! 

அணுவாயு த்ள   ாங்கிச்ஷசல்லும் திைன்ஷகாண்ை ‘அக்னி-5’ பாலிஸ்டிக் எறிகளைளய இந்தியா ஷவற்றிகரமாக 

ஜசாதித் து. அக்னி-5 ஏவுகளையானது 5,000 கிமீ ஷ ாளைவு வளர ஷசன்று இைக்ளகத்  ாக்கக் கூடிய ாகும். 

கைந்  ஜூன் மா ம் அக்னி-4 ஏவுகளை பரிஜசா ளன ஷவற்றிகரமாக ஜமற்ஷகாள்ைப்பட்ைது. அது, 4,000 கிமீ 

ஷ ாளைவு வளர ஷசன்று இைக்ளகத்  ாக்கும் திைன்ஷகாண்ைது. 

  

 

 

 

https://www.winmeen.com/tnpsc-tamil-current-affairs/


விண்மீன்.காம்                                          2022 டிசம்பர் 16 
   

 

நடப்பு நிகழ்வுகள்                                           4 

2. சிைந்  மாநிைங்கள்  ரவரிளசப்பட்டியலில்  மிழ்நாடு மு லிைம்.  

ஆங்கிை இ ைான ‘இந்தியா டுஜை’ ஷவளியிட்ை சிைந்  மாநிைங்கள்  ரவரிளசப் பட்டியலில்  மிழ்நாடு மு லிைம் 

பிடித் து. ‘இந்தியா டுஜை’ ஆங்கிை இ ழ் ஒவ்ஜவார் ஆண்டு இறுதியிலும் மாநிைங்களின் ஷசயல்பாடுகுறித்து ‘ஸ்ஜைட் 

ஆப் தி ஸ்ஜைட்ஸ்’ என்ை ஷபயரில்  ரவரிளசப் பட்டியளை ஷவளியிட்டு வருகிைது. ஷபாருைா ாரம், மருத்துவம், உைவு, 

கல்வி, உள்கட்ைளமப்பு வசதி, சட்ைம் ஒழுங்கு, சுற்றுைா மற்றும் சுற்றுச்சூைல் ஆகிய பிரிவுகளின்கீழ் மாநிைங்கள் 

 ரவரிளசப்படுத் ப்படும். 

ஒட்டுஷமாத் மாக சிைந்  ஷசயல்பாடு பட்டியலில்  மிழ்நாடு மு லிைத்ள ப் பிடித்துள்ைது. ஹிமாச்சை பிரஜ சம் 2ஆம் 

இைத்திலும், ஜகரைா 3ஆம் இைத்திலும் உள்ைன. 
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1. ‘Youth Co: Lab’ என்ற இளைய ோர் புத்தோக்க இ க்கம் என்பது அடல் புத்தோக்க இ க்கம் (AIM) மற்றும் கீழ்க்காணும் 

எந்த நிறுவனத்தின் முளனவு ஆகும்? 
அ. WEF 

ஆ. UNDP  

இ. UNICEF 

ஈ. UNESCO 

✓ ஆசி  பசிபிக்கின் மிகப்பபரி  இளைய ோர் புத்தோக்க இ க்கமோன Youth Co: Lab’இன் ஐந்தோம் பதிப்போனது சமீபத்தில் 

அடல் புத்தோக்க இ க்கம் (AIM), NITI ஆய ோக் மற்றும் UNDP இந்தி ோ ஆகி வற்றோல் பதோடங்கப்பட்டது. இது அடல் 

புத்தோக்க இ க்கம், NITI ஆய ோக் ஆகி வற்றுடன் இளைந்து UNDP இந்தி ோவோல் 2019இல் பதோடங்கப்பட்ட ஒரு 

முளனவோகும். தளைளமத்துவம், சமூக–புத்தோக்கம் மற்றும் பதோழில்முளனவு ஆகி வற்றின்மூைம் நிளை ோன 

வைர்ச்சி இைக்குகளைச் பச ல்படுத்துவளத விளைவுபடுத்த இளைய ோர்களுக்கு அதிகோைமளிப்பதற்கோக ஆசி –

பசிபிக் நோடுகளுக்கோன பபோதுவோன நிகழ்ச்சி நிைளை நிறுவுவளத இது யநோக்கமோகக் பகோண்டுள்ைது. 

2. பல்லுயிர் பபருக்கத்திற்கோன மோநோட்டில் COP15ஆல் அங்கீகரிக்கப்பட்ட இந்தி  முளனவு எது? 
அ. தூய்மை இந்தியா இயக்கை் 

ஆ. நைாைி கங்மக  

இ. பசுமை இந்தியாவுக்கான ததசிய இயக்கை் 

ஈ. உலக நீா் திட்டை் 

✓ உைக மறுசீைளமப்பு நோைன்று கனடோவின் மோண்ட்ரீலில் நடந்த பல்லுயிர் பபருக்கத்திற்கோன மோநோட்டில் COP15ஆல் 

இந்தி ோவின், ‘நமோமி கங்ளக’ முன்முளனவு அங்கீகரிக்கப்பட்டது. கங்ளக ோற்றுக்குப் புத்துயிைளிப்பதற்கோன ‘நமோமி 

கங்ளக’ முன்முளனவோனது, இ லுைகிற்கு புத்துயிைளிக்கும் யநோக்கில் பச ல்படும் சிறந்த 10 உைக மறுசீைளமப்பு 

திட்டங்களுள் ஒன்றோக அங்கீகரிக்கப்பட்டது. சுற்றுச்சூழல் அளமப்பு மறுசீைளமப்புக்கோன ஐநோ தசோப்தத்தின்கீழ் இந்த 

முளனவுகள் யதர்ந்பதடுக்கப்பட்டன. 

3. ‘பிைதமர் பகௌஷல் யகோ கோம் கோரி கிைோம் (PMKKK)’ திட்டத்தின் புதி  பப ர் என்ன? 
அ. பிரதான் ைந்திாி விராசத் கா சை்வா்தன் (PM VIKAS)  

ஆ. ைிஷன் கா்ைதயாகி 

இ. சைா்த் திட்டை் 

ஈ. பிரதைா் ஸ்வாநிதி திட்டை் 

✓ பிைதம மந்திரி பகௌஷல் யகோ கோம் கோரி கிைோம் (PMKKK) திட்டத்திற்கு தற்யபோது பிைதமர் விைோசத் கோ சம்வர்தன் (PM 

விகோஸ்) திட்டம் என்று பப ரிடப்பட்டுள்ைதோக நடுவண் சிறுபோன்ளமயினர் நைத்துளற அளமச்சர் ஸ்மிருதி ஜூபின் 

இைோனி பதரிவித்தோர். ஒருங்கிளைந்த இத்திட்டம் அளமச்சகத்தின் ஐந்து பளழ  திட்டங்களை ஒன்றிளைக்கிறது: 

சீயகோ ஔர் கமோயவோ, USTTAD, ஹமோரி தயைோஹர், ளந யைோஷ்னி மற்றும் ளந மன்சில். 15வது நிதிக்குழுமத்தின் 

கோைத்திற்கு இந்தத் திட்டத்திற்கு நடுவண் அளமச்சைளவ ஒப்புதல் அளித்துள்ைது. 

4. FIH ஒடிஸோ ஆடவர் உைகக்யகோப்ளப–2023இன் அதிகோைப்பூர்வ பங்குதோைைோக ஆன நிறுவனம் எது? 
அ. மபஜூவின்    ஆ. டாடா ஸ்டீல்  

 

இ. ாிமலயன்ஸ் ததாழிற்தமறகள் ஈ. ஜிதயா 
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✓ FIH ஒடிசோ ஆடவர் உைகக்யகோப்ளப–2023இன் அதிகோைப்பூர்வ பங்கோைைோக ஆவதற்கோக ஹோக்கி 

இந்தி ோவுடனோன புரிந்துைர்வு ஒப்பந்தத்தில் டோடோ ஸ்டீல் நிறுவனம் ளகப ழுத்திட்டது. FIH ஆடவர் 

உைகக்யகோப்ளபப் யபோட்டிகள் என்பது ஆண்களுக்கோன முதன்ளம யபோட்டி ோகும். இது இப்யபோட்டியின் 

பதிளனந்தோவது பதிப்போகும். 2023ஆம் ஆண்டுக்கோனப் யபோட்டி புவயனசுவர் மற்றும் ரூர்யகைோ ஆகி  இடங்களின் 

நளடபபறுகிறது. 

5. ‘சூர்  கிைண்’ என்பது இந்தி ோவிற்கும் எந்த நோட்டிற்கும் இளடய  நளடபபறும் கூட்டுப்பயிற்சி ோகும்? 

அ. தநபாளை்  

ஆ. இலங்மக 

இ. பிரான்ஸ் 

ஈ. ஆஸ்திதரலியா 

✓ இந்தி ோ மற்றும் யநபோைம் இளடயிைோன கூட்டு இைோணுவப்பயிற்சி ோன ‘சூர்  கிைண்’ 16ஆவது முளற ோக யநபோை 

இைோணுவப் யபோர்ப்பள்ளி அளமந்துள்ை சல்ஜோண்டியில் நளடபபறவுள்ைது. ‘சூர்  கிைண்’ பயிற்சி ஆண்டுயதோறும் 

நடத்தப்படுகிறது. இந்தி ோவும் யநபோைமும் கோடு மற்றும் மளைப்போங்கோன நிைப்பைப்புகளில் இளைந்து இந்தப் 

பயிற்சிள  யமற்பகோள்கின்றன. கடந்த ஆண்டில் உத்தைகோண்ட் மோநிைம் பித்யதோைோகரில் 15ஆவது ‘சூர்  கிைண்’ 

இைோணுவப் பயிற்சி நடந்யதறி து. 

6. ‘Carbon Capture, Utilisation, and Storage Policy Framework’ என்ற தளைப்பிைோன ஓர் அறிக்ளகள  பவளியிட்ட 

நிறுவனம் எது? 
அ. ISRO 

ஆ. DRDO 

இ. NITI ஆதயாக்  

ஈ. சுற்றுச்சூழல், வனை் ைற்றுை் காலநிமல ைாற்றை் அமைச்சகை் 

✓ NITI ஆய ோக், ‘Carbon Capture, Utilisation, and Storage Policy Framework and its Deployment Mechanism in India’ 

என்ற தளைப்பிைோன ஓர் ஆய்வறிக்ளகள  பவளியிட்டது. கரிமத்ளதக் கவர்தல், ப ன்படுத்துதல் மற்றும் யசமித்தல் 

ஆகி வற்றின் முக்கி த்துவத்ளத இவ்வறிக்ளக ஆைோய்கிறது. கரிமநீக்கத்ளத அளடதற்கோன ஓர் உமிழ்வு குளறப்பு 

உத்தி ோக இது உள்ைது. அதன் ப ன்போட்டிற்கு பல்யவறு துளறகளில் யதளவப்படும் பைந்த அைவிைோன பகோள்ளக 

தளையீடுகளை இந்த அறிக்ளக சிறப்பித்துக் கோட்டுகிறது. 

7. பகோள்ளக பகுப்போய்வு ளம ம் பவளியிட்ட, ‘உைக சிறுபோன்ளம குறியீட்டில்’ முதலிடம் வகிக்கிற நோடு எது? 
அ. இலங்மக 

ஆ. இந்தியா  

இ. பாகிஸ்தான் 

ஈ. ஆப்கானிஸ்தான் 

✓ போட்னோளவச் சோர்ந்த ஆைோய்ச்சி நிறுவனமோன பகோள்ளக பகுப்போய்வு ளம ம் இந்தி ோளவ ‘உைக சிறுபோன்ளம 

குறியீட்டில்’ முதலிடத்தில் ளவத்துள்ைது. அளதத் பதோடர்ந்து பதன் பகோரி ோ, ஜப்போன், பனோமோ மற்றும் அபமரிக்கோ 

ஆகி  நோடுகள் உள்ைன. உைக சிறுபோன்ளமயினர் அறிக்ளகயில் பமோத்தம் 110 நோடுகள் பட்டி லிடப்பட்டுள்ைன. 

மோைத்தீவு, ஆப்கோனிஸ்தோன் மற்றும் யசோமோலி ோ ஆகி ளவ இப்பட்டி லில் களடசி இடத்தில் உள்ைன. இந்த 

அறிக்ளகள  முன்னோள் துளைக் குடி ைசுத்தளைவர் பவங்ளக ோ பவளியிட்டோர். 
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8. ஒன்றி  அைசுப் பணி ோைர் யதர்வோளை ம் அதிகபட்சமோக எத்தளன உறுப்பினர்களைக் பகோண்டிருக்கைோம்? 
அ. 05  ஆ. 10  

இ. 15  ஈ. 25 

✓ ஒன்றி  அைசுப் பணி ோைர் யதர்வோளை மோனது (UPSC) ஒரு தளைவரின் தளைளமயில் அதிகபட்சமோக பத்து 

உறுப்பினர்களைக் பகோண்டிருக்கைோம். ஒன்றி  அைசுப்பணி ோைர் யதர்வோளை த்தின் உறுப்பினைோக முன்னோள் 

சுகோதோை பச ைோைர் பிரீத்தி சுதன் நி மிக்கப்பட்டுள்ைோர். கடந்த 2020 ஜூளையில் அவர் சுகோதோைச் பச ைோைைோக 

பதவிய ற்றோர். இந்த நி மனத்திற்குப் பின்னும், ஆளை த்தில் 4 உறுப்பினர்களின் பதவி கோலி ோக உள்ைது. 

9. ‘அக்னி வோரி ர்’ என்பது இந்தி ோவிற்கும் கீழ்க்காணும் எந்த நோட்டிற்கும் இளடய  நளடபபறும் ஓர் இருதைப்பு 

போதுகோப்பு பயிற்சி ஆகும்? 

அ. அதைாிக்கா 

ஆ. பிரான்ஸ் 

இ. சிங்கப்பூா்  

ஈ. இலங்மக 

✓ சிங்கப்பூர் மற்றும் இந்தி  இைோணுவம் இளடய  ோன இருதைப்புப் பயிற்சி ோன ‘அக்னி வோரி ர்’ பயிற்சியின் 12ஆம் 

பதிப்பு மகோைோஷ்டிை மோநிைம் யதவ்ைோலியில் நிளறவளடந்தது. ‘அக்னி வோரி ர்’ பயிற்சி, கூட்டு சுடுதிறன் திட்டமிடல், 

பச ல்படுத்துதல் மற்றும் புதி  தளைமுளற பீைங்கி உபகைைங்களைப் ப ன்படுத்துதல் ஆகி வற்ளற உள்ைடக்கி 

உள்ைது. இதன் இறுதிக்கட்டப்பயிற்சியில் உள்நோட்டியைய  த ோரிக்கப்பட்ட துப்போக்கிகள் ப ன்படுத்தப்பட்டன. 

10. ஐஐடி–பமட்ைோஸ் நிறுவனமானது ஐநா–நீடித்த வைர்ச்சி இைக்குகளில் பச ைோற்றுவதற்கோக, “எரிசக்தி ளம ம்” 

பதோடங்க கீழ்க்கோணும் எந்த நோட்டுடன் கூட்டிளைந்துள்ைது? 
அ. அதைாிக்கா 

ஆ. சிங்கப்பூா் 

இ. ஆஸ்திதரலியா  

ஈ. தஜா்ைனி 

✓ பமட்ைோஸ்–இந்தி  பதோழில்நுட்ப நிறுவனம் ஆஸ்தியைலி  பல்களைக்கழகங்களுடன் இளைந்து ‘ஆஸ்தியைலி ோ–

இந்தி ோ எரிசக்தி ளம த்ளத பதோடங்கவுள்ைது. பமட்ைோஸ் ஐஐடிஉம் ஆஸ்தியைலி ோவில் அளமந்துள்ை டீக்கின் 

பல்களைக்கழகமும் இளைந்து இம்ளம த்ளத வழிநடத்துகின்றன. இருநோடுகளைச்யசர்ந்த பல்களைக்கழகங்கள், 

ஆைோய்ச்சி நிறுவனங்கள் மற்றும் பதோழிற்துளறயினரிளடய  ஐக்கி  நோடுகளின் எரிசக்தி துளறயில் ஒத்துளழப்ளப 

யமம்படுத்துவளதயும் இது யநோக்கமோகக் பகோண்டுள்ைது. 

 

சசய்தித்தாள் நடப்பு நிகழ்வுகள்  

1. ஆசிரி ருக்கு தமிழ்ச்பசம்மல் விருது 

ஓய்வு பபற்ற தமிழோசிரி ர் நோளக மு பசோக்கப்பன் தமிழ்ச்பசம்மல் விருதுக்கு யதர்வுபசய் ப்பட்டுள்ைோர். இவர், தமிழ் 

வைர்ச்சித்துளறயின் 2021ஆம் ஆண்டுக்கோன தமிழ்ச்பசம்மல் விருதுக்கு யதர்வுபசய் ப்பட்டுள்ைோர். மோண்புமிகு 

தமிழ்நோடு முதைளமச்சர் மு க ஸ்டோலின் இவ்விருளத வழங்குகிறோர். ‘அழுவதற்கோக பிறந்யதோம்’, ‘ ோர் நமக்கு 

பசோந்தம்’, ‘பசோக்கப்பன் கவிளதகள்’ ஆகி  மூன்று நூல்களை மு பசோக்கப்பன் எழுதி பவளியிட்டுள்ைோர். 
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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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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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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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