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1. அண்மைய NSO தரவுகளின்படி, 2022–23 ஜூமை–செப்டம்பர் காைாண்டில் இந்தியாவின் சைாத்த உள்நாட்டு 

உற்பத்தி (GDP) வளர்ச்சி சதவீதம் என்ன? 
அ. 6.1% 

ஆ. 6.3%  

இ. 6.5% 

ஈ. 7.2% 

✓ ததசிய புள்ளியியல் அலுவைகம் (NSO) சவளியிட்ட தற்காலிக ைதிப்பீடுகளின்படி, 2022–23 நிதியாண்டின் ஜூமை–

செப்டம்பர் காைாண்டில் இந்தியாவின் சைாத்த உள்நாட்டு உற்பத்தி (GDP) 6.3 ெதவீதைாகக் குமைந்துள்ளது. 2022–

23–க்கு முந்மதய ஏப்ரல்–ஜூன் காைாண்டில் GDP 13.5 ெதவீத வளர்ச்சிமயக் கண்டது. முதன்மையாக உற்பத்தி 

ைற்றும் சுரங்கத்துமைகளின் தைாெைான செயல்பாட்டால் இந்தச் ெதவீதம் குமைந்துள்ளது. 

2. இந்தியா–அசைரிக்க கூட்டு இராணுவப்பயிற்சியான, ‘யுத் அபியாஸ்–2022’ நமடசபறுகிை இந்திய ைாநிைம் எது? 
அ. க ோவோ 

ஆ. ஆந்திர பிரகதசம் 

இ. உத்தர ோண்ட்  

ஈ. சி ் ிம் 

✓ இந்தியா–அசைரிக்க கூட்டு இராணுவப் பயிற்சியான, ‘யுத் அப்யாஸின்’ 18ஆவது பதிப்பு உத்தரகாண்டில் 

நமடசபற்று வருகிைது. இந்தியா ைற்றும் அசைரிக்கா இமடதய ஆண்டுததாறும் இந்த இராணுவப்பயிற்சி 

நடத்தப்படுகிைது. ஆதிக்க எல்மைக் தகாட்டிலிருந்து சுைார் 100 கிமீ சதாமைவில் இந்தப் யிற்சி நமடசபறுவதால், 

இந்த இராணுவப் பயிற்சிக்கு சீனா தனது எதிர்ப்மப சதரிவித்தது. 

3. அண்மைய தரவுகளின்படி, 2018–20இல் இந்தியாவில் தாய்வழி இைப்பு விகிதம் (MMR) என்ன? 
அ. ஓோ் இலட்சம் உயிருள்ள பிறப்பு ளு ்கு 130 

ஆ. ஓோ் இலட்சம் உயிருள்ள பிறப்பு ளு ்கு 107 

இ. ஓோ் இலட்சம் உயிருள்ள பிறப்பு ளு ்கு 97  

ஈ. ஓோ் இலட்சம் உயிருள்ள பிறப்பு ளு ்கு 85 

✓ இந்திய தமைமைப் பதிவாளர் சவளியிட்ட சிைப்புத் தகவலேட்டின்படி, 2018–20ஆம் ஆண்டில், தாய்வழி இைப்பு 

விகிதம் (MMR) ஒரு இைட்ெத்துக்கு 97 எனக் குமைந்துள்ளது. இந்த எண்ணிக்மக 2014–16இல் ஒரு இைட்ெம் 

குழந்மதப்பிைப்புக்கு 130 என இருந்தது. இதன்மூைம், ஒரு இைட்ெம் உயிருள்ள பிைப்புகளுக்கு 100க்கும் குமைவான 

MMR–க்கான ததசிய சுகாதாரக் சகாள்மக இைக்மக இந்தியா நிமைதவற்றியது. 2030ஆம் ஆண்டுக்குள் ஒரு 

இைட்ெத்துக்கு 70 என்ை எண்ணிக்மகமயக் சகாண்டுவருவது SDG இைக்காக உள்ளது. 

4. உைக வங்கியின் புைம்சபயர்வு ைற்றும் தைம்பாட்டு குறித்த சிற்ைறிக்மகயின்படி, 2022–23இல் இந்தியாவிற்கு 

எவ்வளவு பணம் அனுப்பப்படும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிைது? 
அ. $50 பில்லியன் அமமோி ்  டோலோ் ள் 

ஆ. $100 பில்லியன் அமமோி ்  டோலோ் ள்  

இ. $150 பில்லியன் அமமோி ்  டோலோ் ள் 

ஈ. $200 பில்லியன் அமமோி ்  டோலோ் ள் 
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✓ உைக வங்கி அண்மையில், ‘புைம்சபயர்வு ைற்றும் தைம்பாடு குறித்த தனது சுருக்கவுமர’ என்ை தமைப்பில் அதன் 

முதன்மை அறிக்மகமய சவளியிட்டது. இந்த அறிக்மகயின்படி, இந்த ஆண்டு இந்தியாவிற்கு அனுப்பப்படும் பணம் 

12% அதிகரித்து $100 பில்லியன் டாைர்கமள எட்டும். குமைந்த ைற்றும் நடுத்தர வருைானம்சகாண்ட நாடுகளுக்கு 

பணம் அனுப்புவது 2022இல் 5% அதிகரித்து $626 பில்லியன் அசைரிக்க டாைர்களாக இருந்தது. 

5. இந்தியாவிற்கும் எந்த நாட்டிற்கும் இமடயிைான சபாருளாதார கூட்டாண்மை ைற்றும் வர்த்தக ஒப்பந்தம் (ECTA) 

2022 டிெம்பர் முதல் நமடமுமைக்கு வரவுள்ளது? 

அ. ஐ ் ிய அரபு அமீர ம் 

ஆ. ஆஸ்திகரலியோ  

இ. பிரோன்ஸ் 

ஈ. இலங்க  

✓ இந்தியா–ஆஸ்திதரலியா சபாருளாதார கூட்டாண்மை ைற்றும் வர்த்தக ஒப்பந்தைானது (ECTA) 2022 டிெ.29ஆம் 

தததி முதல் நமடமுமைக்கு வரும். இந்தியா–ஆஸ்திதரலிய ECTA ஆனது ெரக்கு ைற்றும் தெமவகளில் இருதரப்பு 

வர்த்தகத்மத தைம்படுத்தி புதிய தவமைவாய்ப்புகமள உருவாக்கும். இந்த ஒப்பந்தத்தின்கீழ், 100 ெதவீத வரிகள் 

ஆஸ்திதரலிய அரொங்கத்தால் நீக்கப்படும். 

6. ‘இ–கழிவு (தைைாண்மை) விதிகள்–2022’ஐ அறிவித்த நடுவண் அமைச்ெகம் எது? 
அ. உள்துகற அகமச்ச ம் 

ஆ. சுற்றுச்சூழல், வனம் மற்றும்  ோலநிகல மோற்றம் அகமச்ச ம்  

இ. சு ோதோரம் மற்றும் குடும்ப நல அகமச்ச ம் 

ஈ. எோிச ்தி அகமச்ச ம் 

✓ சுற்றுச்சூழல், வனம் ைற்றும் காைநிமை ைாற்ை அமைச்ெகம் ெமீபத்தில் இ–கழிவு (தைைாண்மை) விதிகள்–2022ஐ 

அறிவித்தது. இவ்விதிகள் அடுத்தாண்டு ஏப்.01 முதல் நமடமுமைக்கு வரும். அது ஒவ்சவாரு உற்பத்தியாளருக்கும் 

புதுப்பிப்பாளருக்கும் ைற்றும் ைறுசுழற்சி செய்பவர்களுக்கும் சபாருந்தும். மின்னணுக் கருவிகள் தயாரிப்பில் ஈயம், 

பாதரெம், காட்மியம் தபான்ைவற்மைப் பயன்படுத்துவமதக் குமைக்க இவ்விதிகள் ஆமணயிடுகின்ைன. 

7. ‘உைகளாவிய தடுப்பூசி ெந்மத அறிக்மக–2022’ஐ சவளியிட்ட நிறுவனம் எது? 
அ. WHO  

ஆ. UNEP 

இ. ஜோன் ஹோப் ின்ஸ் பல் கல ் ழ ம் 

ஈ. ஆ ்ஸ்கபோோ்டு பல் கல ் ழ ம் 

✓ உைக சுகாதார அமைப்பானது (WHO) ெமீபத்தில், ‘உைகளாவிய தடுப்பூசி ெந்மத அறிக்மக–2022’ஐ சவளியிட்டது. 

இவ்வறிக்மகயின்படி, 2021ஆம் ஆண்டில் $141 பில்லியன் அசைரிக்க டாைர்கள் ைதிப்புமடமய சுைார் 16 பில்லியன் 

தடுப்பூசி தவமணகள் வழங்கப்பட்டன. COVID–19 தடுப்பூசிகளால் இந்த எண்ணிக்மக இவ்வளவு உயர்ந்துள்ளது. 

வமரயறுக்கப்பட்ட தடுப்பூசி வழங்கல் ைற்றும் ெைைற்ை விநிதயாகம் ஆகியமவ உைக அளவில் ஏற்ை இைக்கங்கமள 

உருவாக்குகிைது என்பமதயும் இது சவளிப்படுத்தியது. 

8. சதன்னிந்தியாவின் முதல் ‘வந்தத பாரத்’ விமரவு இரயிைானது மைசூமரயும் கீழ்க்காணும் எந்த நகரத்மதயும் 

இமணக்கிைது? 
அ. மசன்கன   ஆ. மதுகர 

இ. க ோயம்புத்துூோ்  ஈ. கசலம் 
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✓ மைசூரு ைற்றும் சென்மனமய சபங்களூரு வழியாக இமணக்கும் சதன்னிந்தியாவின் முதல் ‘வந்தத பாரத்’ 

விமரவு இரயிமை பிரதைர் நதரந்திர தைாதி சகாடியமெத்து சதாடக்கிமவத்தார். இது நாட்டின் ஐந்தாவது ‘வந்தத 

பாரத்’ விமரவு இரயிைாகும். இது சென்மன, சபங்களூரு ைற்றும் மைசூரு இமடதய இரயில் முமையிைான 

இமணப்மப தைம்படுத்தும். கர்நாடகாவிலிருந்து காசிக்கு யாத்ரீகர்கமள அனுப்பும் தநாக்கத்துடன், ‘பாரத் சகௌரவ் 

காசி தர்ஷன்’ என்ை இரயிமையும் பிரதைர் சகாடியமெத்து சதாடக்கிமவத்தார். 

9. சதன்கிழக்காசிய நாடுகளின் கூட்டமைப்பு (ASEAN) குழுைத்தின் 11ஆவது உறுப்பினராக தெர்க்கப்பட்டுள்ள நாடு 

எது? 

அ. திகமோோ் மலஸ்கட  

ஆ. தஜி ிஸ்தோன் 

இ.  ஜ ஸ்தோன் 

ஈ. பப்புவோ நியூ  ினி 

✓ இந்ததாதனசியா, ைதைசியா, பிலிப்மபன்ஸ், சிங்கப்பூர், தாய்ைாந்து, புருதன தருஸ்ஸைாம், வியட்நாம், ைாதவாஸ், 

மியான்ைர் ைற்றும் கம்தபாடியா ஆகிய பத்து உறுப்புநாடுகமளக் சகாண்ட ஆசியான் குழுைம் தனது 11ஆவது உறுப்பு 

நாடாக கிழக்குத்திதைாமர ஏற்றுக்சகாள்ள சகாள்மகயளவில் ஒப்புக்சகாண்டதாக ஆசியான் (ASEAN) கூட்டமைப்பு 

அறிவித்துள்ளது. திதைார் சைஸ்தட என்று அதிகாரப்பூர்வைாக அமழக்கப்படும் அந்தத் தீவுநாடு, 2002இல் ஐக்கிய 

நாடுகள் அமவயால் அதிகாரப்பூர்வைாக அங்கீகரிக்கப்பட்டது. அது ஆசியாவின் இமளய ஜனநாயக நாடாக உள்ளது. 

10. 2022 – உைக நிதைானியா நாளுக்கானக் கருப்சபாருள் என்ன? 
அ. Championing the fight to stop pneumonia  

ஆ. Prevention of pneumonia 

இ. Early Diagnosis 

ஈ. Raising Awareness 

✓ நிதைானியா எனப்படும் தநாமயப்பற்றிய விழிப்புணர்மவ ஏற்படுத்துவதற்காக ஒவ்தவார் ஆண்டும் நவம்பர்.12ஆம் 

தததி, ‘உைக நிதைானியா நாள்’ அனுெரிக்கப்படுகிைது. நிதைானியா என்பது பாக்டீரியா, தீநுண்ைங்கள் ைற்றும் 

பூஞ்மெகளால் ஏற்படும் நுமரயீரல் ொர்ந்த ஒரு சதாற்று ஆகும். இந்த ஆண்டுக்கான உைக நிதைானியா நாளின் 

கருப்சபாருள், “Championing the fight to stop pneumonia – நிதைானியாமவ ஒழிப்பதற்கான தபாராட்டத்தில் சவற்றி 

சபறுவது” என்பதாகும். இந்த நாள் முதன்முதலில் 2009 நவம்பர்.12 அன்று, ‘ஸ்டாப் நிதைானியா’ என்ை முமனவின் 

கீழ் நமடமுமைக்கு வந்தது. 

 

சசய்தித்தாள் நடப்பு நிகழ்வுகள்  

1. 23ஆவது ஹார்ன்பில் திருவிழாமவ குடியரசுத்துமணத்தமைவர் சதாடங்கிமவத்தார். 

நாகாைாந்து தமைநகரம் தகாகிைா அருதக கிொைாவில் உள்ள நாகா பாரம்பரிய கிராைத்தில் 23ஆவது இருவாச்சி 

திருவிழாமவ குடியரசுத்துமணத்தமைவர் ஜக்தீப் தன்கர் சதாடங்கிமவத்தார். 

 

2. நாட்டின் மூன்று வானூர்தி நிமையங்களில், ‘டிஜி யாத்ரா’ சதாழில்நுட்பத்மத நடுவண் வான்தபாக்குவரத்துத் 

துமை அமைச்ெர் தஜாதிராதித்ய சிந்தியா சதாடங்கிமவத்தார். 

புது தில்லி, வாரணாசி, சபங்களூரு ஆகிய மூன்று விைான நிமையங்களில், ‘டிஜி யாத்ரா’ சதாழில்நுட்பத்மத ைத்திய 

வான்தபாக்குவரத்துத்துமை அமைச்ெர் தஜாதிராத்திய சிந்தியா சதாடக்கிமவத்தார். முக அமடயாள சதாழில்நுட்பம் 
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வாயிைாக வானூர்தி நிமையத்திற்குள் பயணிகள் ஊழியர்கமள தநரடியாக சதாடர்புசகாள்வமத தவிர்த்து 

விமரவாகச் செல்லும் வமகயில், ‘டிஜி யாத்ரா’ வடிவமைக்கப்பட்டுள்ளது. 

 

3. தமிழ்நாட்டின் முதன்மை கணக்காய்வுத் தமைவராக சி சநடுஞ்செழியன் சபாறுப்தபற்ைார். 

சி சநடுஞ்செழியன் தமிழ்நாட்டின் முதன்மை கணக்காய்வுத் தமைவர் (தணிக்மக-I) ஆக இன்று (1 டிெம்பர் 2022) 

சபாறுப்தபற்ைார். சி சநடுஞ்செழியன், கடந்த 1996ஆம் ஆண்டில் IA&AS அதிகாரியாக பணியிைைர்ந்தார். முதன்மை 

கணக்காய்வுத் தமைவர் சபாறுப்பில், தமிழ்நாட்டின் 37 துமைகளில், 21 துமைகமள தணிக்மக செய்யும் ைாநிை 

CAGஇன் அமைப்பிற்கு அவர் தமைமை வகிக்கிைார். ைாநிை அரசின், நிதி, வருவாய், சுகாதாரம், கல்வி, உள்ளாட்சி 

அமைப்புகள் ைற்றும் சபாதுத்துமை நிறுவனம் ஆகியவற்மை தணிக்மக செய்யும் சபாறுப்மப அவர் அலுவைகம் 

தைற்சகாள்கிைது. இந்த அலுவைகம், பல்தவறு தரப்பட்ட தமைப்புகளில் பை தணிக்மக அறிக்மககமள ைாநிை 

ெட்டைன்ைத்தில் ஒவ்தவார் ஆண்டும் தாக்கல் செய்கிைது. 
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1. தனது GSDPஐ இரட்டிப்பாக்கும் இலக்கை அகைவதற்ைாை அதற்ைான மேலாண்கே ஆமலாசகன நிறுவனோை 

மேக்கின்சிகை நிைமித்துள்ள ோநிலம் எது? 
அ. கர்நரடகர 

ஆ. உத்தரகரண்ட்  

இ. ஒடிஸர 

ஈ. ததலுங்கரனர 

✓ அடுத்த ஐந்து ஆண்டுைளில் மோத்த ோநில உள்நாட்டு உற்பத்திகை (GSDP) இரட்டிப்பாக்கும் இலக்கை அகைை 

உதவுவதற்ைாை, உலைளாவிை மேலாண்கே ஆமலாசகன நிறுவனோன மேக்கின்சிகை உத்தரைாண்ட் மாநில 

அரசு நிைமித்துள்ளது. அடுத்த 5 ஆண்டுைளில் 15% CAGRஐ எட்டுவதன்மூலம் GSDPஐ ̀ 2.73 லட்சம் மைாடியிலிருந்து 

`5.5 லட்சம் மைாடிைாை இரட்டிப்பாக்ை அம்ோநிலம் இலக்கு கவத்துள்ளது. ஷாஷக்த் உத்தரைாண்ட் திட்ைத்தின்கீழ், 

மேக்கின்சி, ோநில அரசாங்ைத்துைனான ஈராண்டுைால ஒப்பந்தத்தில் கைமைழுத்திட்டுள்ளது. 

2. நிலவுக்கு விண்ைலத்கத மசலுத்துவதற்கு நீராவிகை மவற்றிைரோை பைன்படுத்திை நாடு எது? 
அ. அதெரிக்கர 

ஆ. ஐக்கிய அரபு அெீரகெ் 

இ. ஜப்பரன்  

ஈ. சீனர 

✓ NASAஇன் ஓரிைன் விண்ைலத்தில் தாங்குசுகேைளுள் ஒன்றாை ஏவப்பட்ை தனது விண்ைலத்கத மசலுத்துவதற்கு 

மவற்றிைரோை நீராவிகைப் பைன்படுத்திைதாை ஜப்பானின் விண்மவளி நிறுவனோன JAXA அறிவித்துள்ளது. 

JAXAஇன் கூற்றுப்படி, நீர் உந்கத அடிப்பகைைாைக் மைாண்ை உந்துவிகச அகேப்கபப் பைன்படுத்தி பூமியின் தாழ் 

புவிசுற்றுப்பாகதகைத் தாண்டிை உலகின் முதல் மவற்றிைரோன திட்ைம் இதுவாகும். 

3. ‘இருவாச்சி திருவிழா’ என்பது கீழ்க்ைாணும் எந்த ோநிலத்தின் முதன்கேைான ைலாச்சார நிைழ்வாகும்? 
அ. அஸ்ஸரெ் 

ஆ. நரகரலரந்து  

இ. சிக்கிெ் 

ஈ. அருணரச்சல பிரததசெ் 

✓ நாைாலாந்து ோநிலத்தின் ‘இருவாச்சி திருவிழா’வானது ‘திருவிழாக்ைளின் திருவிழா’ என்றும் அகழக்ைப்படுகிறது; 

இது நாைாலாந்தின் வளோன ைலாச்சாரத்கத மவளிப்படுத்துகிறது. 2022ஆம் ஆண்டு டிசம்பர்.01 அன்று இந்திைா 

G20 கூட்ைகேப்பின் தகலகேப்மபாறுப்கப ஏற்றுக்மைாண்ை அமத தருணத்தில் நாைாலாந்து ோநிலத்தில் 23ஆவது 

‘இருவாச்சி திருவிழா’ மதாைங்கிைது. இது நாைாலாந்து ோநில அரசாங்ைத்தால், பழங்குடியினருக்கு இகைமைைான 

மதாைர்புைகள ஊக்குவிக்ைவும், நாைாலாந்து ோநிலத்தின் ைலாச்சார பாரம்பரிைத்கத மேம்படுத்துவதற்ைாைவும் 

ஏற்பாடு மசய்ைப்பட்டுள்ளது. நாைாலாந்தின் ைலாசார அகைைாளோன இருவாச்சி பறகவ, இந்திை துகணக்ைண்ைம் 

ேற்றும் மதன்கிழக்ைாசிைப் பிராந்திைத்தில் ைாணப்படுகிறது. 

4. ‘அக்னி வாரிைர்’ என்பது இந்திைாவிற்கும் எந்த நாட்டிற்கும் இகைமை நகைமபறும் ஓர் இருதரப்பு பாதுைாப்புப் 

பயிற்சிைாகும்? 
அ. அதெரிக்கர  ஆ. பிரரன்ஸ் 

இ. சிங்கப்பூர்  ஈ. இலங்கக 
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✓ சிங்ைப்பூர் ேற்றும் இந்திை இராணுவம் இகைமைைான இருதரப்பு பயிற்சிைான, ‘அக்னி வாரிைர்’ பயிற்சியின் 12ஆவது 

பதிப்பு ேைாராஷ்டிர ோநிலம் மதவ்லாலியில் நிகறவகைந்தது. ‘அக்னி வாரிைர்’ பயிற்சிைானது கூட்டு சுடுதிறன் 

திட்ைமிைல், மசைல்படுத்துதல் ேற்றும் புதிை தகலமுகற பீரங்கி உபைரணங்ைகளப் பைன்படுத்துதல் ஆகிைவற்கற 

உள்ளைக்கிைதாகும். இதன் இறுதிக்ைட்ைப் பயிற்சியில் உள்நாட்டிமலமை தைாரிக்ைப்பட்ை பீரங்கித் துப்பாக்கிைள் 

பைன்படுத்தப்பட்ைன. 

5. பன்னாட்டு ைைல்சார் அகேப்பின் (IMO) உத்திசார் திட்ைத்தில் டிஜிட்ைல் ேைோக்ைகல இகணப்பதற்ைான எந்த 

நாட்டின் முன்மோழிகவ இந்திைா ஆதரித்தது? 

அ. ஐக்கிய அரபு அெீரகெ்  

ஆ. ஆஸ்திதரலியர 

இ. பிரரன்ஸ் 

ஈ. இலங்கக 

✓ பன்னாட்டு ைைல்சார் அகேப்பின் அடுத்த உத்திசார் திட்ைத்தில் டிஜிட்ைல்ேைோக்ைல் கூறுைகளச் மசர்ப்பதற்ைான 

ஐக்கிை அரபு அமீரைத்தின் (UAE) முன்மோழிகவ இந்திைா ஆதரித்தது. ைைல்சார் மதாழிற்துகறயில் எதிர்மைாள்ளும் 

ஒழுங்குமுகற இகையூறுைகளத் தீர்ப்பதில் உதவுவதற்ைாை டிஜிட்ைல் ேைோக்ைல் முகனவின் ஒருபகுதிைாை ைைல் 

சார் ஒற்கறச்சாளர அகேப்கப ஏற்றுக்மைாள்ளவும் ஐக்கிை அரபு அமீரைம் முன்மோழிந்தது. இகத துகறமுைங்ைள், 

ைப்பல் மபாக்குவரத்து ேற்றும் நீர்வழிைள் அகேச்சைம் அறிவித்துள்ளது. 

6. அண்கேயில் மதாைங்ைப்பட்ை, e–KUMBH இகணைதளத்துைன் மதாைர்புகைை துகற எது? 
அ. ததர்தலில் குகை நிவர்த்தி 

ஆ. உள்ளூர் தெரழிகளில் ததரழில்நுட்ப படிப்புகள்  

இ. தகரவில்களுக்கரன நன்தகரகட நிதி 

ஈ. உழவு ெை்றுெ் உழவுசரர் வணிகெ் 

✓ இந்திைக்குடிைரசுத்தகலவர் திமரௌபதி முர்மு e–KUMBH (பல வகைைான பாரதிை மோழிைளில் திரட்ைப்பட்ை அறிவு) 

இகணைதளத்கதத் மதாைங்கினார். இந்த இகணைதளத்தில், மபாறியிைல் படிப்புைள் ேற்றும் அதுசார்ந்த நூல்ைள் 

12 அட்ைவகணப்படுத்தப்பட்ை இந்திை மோழிைளில் கிகைக்கும். ஒடிைா மோழியில் அகில இந்திை மதாழில்நுட்பக் 

ைல்விக் கழகத்தின் மபாறியிைல் நூல்ைள், அறிவிைல் மதாழில்நுட்பத்திற்ைான மசாற்பிறப்பிைல் ஆகணைத்தால் 

ஒடிைா மோழியில் உருவாக்ைப்பட்ை மதாழில்நுட்ப மசாற்ைளின் ைகலக்ைளஞ்சிைம் ஆகிைவற்கறயும் திமரௌபதி 

முர்மு அப்மபாது மவளியிட்ைார். 

7. ஆசிைான்–இந்திைா நட்பின் ஆண்ைாை அறிவிக்ைப்பட்டுள்ள ஆண்டு எது? 
அ. 2020 

ஆ. 2022  

இ. 2024 

ஈ. 2026 

✓ நடப்பு 2022ஆம் ஆண்ைானது ஆசிைான்–இந்திைா நட்பு ஆண்ைாை அறிவிக்ைப்பட்டுள்ளது. இது ஆசிைானுக்கும் 

இந்திைாவுக்கும் இகையிலான முப்பதாண்டுைால கூட்ைாண்கேகை நிகனவுகூருகிறது. இந்த அறிவிப்பின் ஒரு 

பகுதிைாை, ஆசிைான்–இந்திைா ஊைைப் பரிோற்றத் திட்ைத்தின்கீழ், இந்திை ஊைைப் பிரதிநிதிைள் குழு சிங்ைப்பூர் 

ேற்றும் ைம்மபாடிைாவுக்குச் மசன்றுள்ளன. 
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8. நைாசா பிர்க் முசார் என்பவர் கீழ்க்காணும் எந்த நாட்டின் முதல் மபண் அதிபராைத் மதர்ந்மதடுக்ைப்பட்டுள்ளார்? 
அ. நரர்தவ 

ஆ. பின்லரந்து 

இ. ஸ்தலரதவனியர  

ஈ. சிரியர 

✓ தாராண்கேவாத உரிகேைள் வழக்ைறிஞர் நைாசா பிர்க் முசார் ஸ்மலாமவனிைாவின் முதல் மபண் அதிபராைத் 

மதர்ந்மதடுக்ைப்பட்டுள்ளார். 54 அைகவைான நைாசா பிர்க் முசார், 1991இல் ஸ்மலாமவனிைா யூமைாஸ்லாவிைாவில் 

இருந்து பிரிந்து சுதந்திரேகைந்த பின்னர் அதிபராைப் மபாறுப்மபற்கும் முதல் மபண்ேணி ஆவார். 

9. 2022 – உலை நீரிழிவு நாளுக்ைானக் ைருப்மபாருள் என்ன? 

அ. Access to diabetes education  

ஆ. Awareness and Education 

இ. Inclusion in Medical Care 

ஈ. Availability of Medicines 

✓ உலை நீரிழிவு நாளானது ஒவ்மவார் ஆண்டும் நவம்பர்.14 அன்று உலை சுைாதார அகேப்பால் அனுசரிக்ைப்படுகிறது. 

இது உலைளாவிை சுைாதாரப்பிரச்சிகனைாை ோறிவரும் நீரிழிவு மநாய் பற்றிை விழிப்புணர்கவ ஏற்படுத்துவகதயும், 

அகத தடுத்தல், ைண்ைறிதல் ேற்றும் அதன் நிகலகை நிர்வகிப்பதற்ைான தீர்வுைகள உருவாக்குவதையும் தனது 

மநாக்ைோைக் மைாண்டுள்ளது. “Access to diabetes education” என்பது இந்த ஆண்டு உலை நீரிழிவு நாளுக்ைானக் 

ைருப்மபாருளாகும். இந்தக் ைருப்மபாருள், “Access to care” என்ற பல்லாண்டுக் ைருப்மபாருகள ஒற்றிவருகிறது. 

உலை சுைாதார அகேப்பின் கூற்றுப்படி, 2021ஆம் ஆண்டில் உலைளவில் சுோர் 8.4 மில்லிைன் நபர்ைள் கைப்–1 

நீரிழிவு மநாைால் பாதிக்ைப்பட்டுள்ளனர். 

10. அண்தமச் மசய்திைளில் இைம்மபற்ற ஜூலா மபய்லி மதாங்கு பாலம் அகேந்துள்ள ோநிலம்/UT எது? 
அ. அஸ்ஸரெ் 

ஆ. அருணரச்சல பிரததசெ் 

இ. ஜெ்மு மற்றும் கரஷ்ெீர்  

ஈ. தெை்கு வங்கரளெ் 

✓ ஜம்மு ைாஷ்மீரில் உள்ள ரம்பனில் புதிதாை ைட்ைப்பட்ை ஜூலா மபய்லி மதாங்குபாலம் சமீபத்தில் மபாக்குவரத்துக்ைாை 

மசைல்பைத் மதாைங்கிைது. இது பாதுைாப்பற்றதாை அறிவிக்ைப்பட்ை முந்கதை பாலத்திற்கு ோற்றாை ைட்ைப்பட்ைதாகும். 

மசனாப் ஆற்றின்மீது ைட்ைப்பட்டுள்ள இப்மபய்லி மதாங்குபாலம் பகழை நைரோன இரம்பகனயும் ோவட்ை நிர்வாை 

வளாைத்கதயும் இகணக்கிறது. 

 

  

 

 

 

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


விண்மீன்.காம்                                         2022 டிசம்பர் 02 
   

 

நடப்பு நிகழ்வுகள்                                           4 

சசய்தித்தாள் நடப்பு நிகழ்வுகள்  

1. ஜி-20 அகேப்புக்கு தகலகேமைற்ற இந்திைா: தஞ்சாவூர் மபரிைமைாயில் மின்மனாளியில் ஒளிர்ந்தது. 

ஜி-20 அகேப்புக்கு இந்திைா தகலகேமைற்றுள்ளகதமைாட்டி, தஞ்சாவூர் மபரிைமைாவில் விைாழக்கிழகே இரவு 

மின்மனாளியில் ஒளிர்ந்தது. ஜி20 அகேப்பில் இந்திைா, ஆஸ்திமரலிைா, பிமரசில், ைனைா, சீனா, பிரான்ஸ், மஜர்ேனி 

உள்பை பல்மவறு நாடுைள் உள்ளன. இந்த அகேப்புக்கு ஆண்டுமதாறும் ஒவ்மவாரு நாடு தகலகேமைற்கும். இந்த 

வரிகசயில் ஜி-20 அகேப்புக்கு இந்திைா டிச.1 முதல் ஓராண்டு ைாலத்துக்கு தகலகேமைற்றுள்ளது. இகதமைாட்டி, 

நாடு முழுவதும் உள்ள 100 பாரம்பரிை சின்னங்ைள் ஜி20 என்ற அகைைாள சின்னத்துைன் மின்மனாளியில் ஒளிரச் 

மசய்ை ஏற்பாடு மசய்ைப்பட்ைது. 

 

2. எய்ட்ஸ் விழிப்புணர்வில் தமிழ்நாடு முதலிைம்: தமிழ்நாடு ேக்ைள் நல்வாழ்வுத் துகற 

உலை அளவில் 4 மைாடி மபரும், இந்திைாவில், 24 இலட்சம் மபரும் (0.24%) எய்ட்ஸ் மநாைால் பாதிக்ைப்பட்டுள்ளனர். 

தமிழ்நாட்டில் 1.24 இலட்சம் (0.18 %) பாதிக்ைப்பட்டுள்ளனர். 

 

3. இந்திைா உள்பை 4 நாடுைள் பங்மைற்கும் முதல் ைைமலாரப் பாதுைாப்பு ோநாடு மசன்கனயில் மதாைங்கிைது. 

இந்திைப்மபருங்ைைலில் பாதுைாப்கப உறுதிப்படுத்தும் வகையில் மைாழும்பு பாதுைாப்பு கூட்ைகேப்பு 2011ஆம் ஆண்டு 

மதாைங்ைப்பட்ைது. இதில் தற்மபாது இந்திைா, இலங்கை, ோலத்தீவு, மோரிசிைஸ் ஆகிை 4 நாடுைள் உறுப்பினர்ைளாை 

உள்ளன. வங்ைமதசம் தற்மபாது பார்கவைாளராை இகணந்துள்ளது. இந்த அகேப்பில் உறுப்பினர்ைளாை உள்ள 

நாடுைளின் பிரதிநிதிைள் பங்மைற்கும் முதல் ைைமலாரப்பாதுைாப்பு ோநாட்கை நடுவண் பாதுைாப்பு அகேச்சைத்தின் 

மசைலாளர் மசன்கனயில் மதாைக்கி கவத்தார். இதன் சேைம், “ைைமலார பாதுைாப்புக்ைான கூட்டு முைற்சிைள்” என்ற 

ைருப்மபாருளின் அடிப்பகையில் விவாதங்ைள், ைருத்துப்பரிோற்றங்ைள் நகைமபறவுள்ளன. 

 

4. இந்திைப் மபாருளாதாரம் 6.3% வளர்ச்சி. 

நாட்டின் மபாருளாதாரம் நைப்பு 2022-23-ஆம் நிதிைாண்டின் ஜூகல முதல் மசப்ைம்பர் வகரயிலான 2ஆவது 

ைாலாண்டில் 6.3% வளர்ச்சி அகைந்துள்ளது. ஏப்ரல்-ஜூன் வகரயிலான முதலாவது ைாலாண்டில் மபாருளாதாரம் 

13.5% வளர்ந்திருந்த நிகலயில், தற்மபாது வளர்ச்சி குகறந்துள்ளது. எனினும், உலகின் மவைோை வளரும் 

மபாருளாதாரோை இந்திைா மதாைர்ந்து நீடிப்பதாை மதசிை புள்ளியிைல் அலுவலைம் மதரிவித்துள்ளது. 

நைப்பு நிதிைாண்டின் 2ஆவது ைாலாண்டில் நாட்டின் மோத்த மபாருளாதார ேதிப்பு `38.17 இலட்சம் மைாடிைாை 

அதிைரித்துள்ளது. இது முதலாவது ைாலாண்டுைன் ஒப்பிடுகையில் 6.3% அதிைம். ைைந்த 2021-22ஆம் நிதி 

ஆண்டின் 2ஆவது ைாலாண்டின்மபாது மபாருளாதார வளர்ச்சி 8.4 சதவீதோை இருந்தது. நைப்பு நிதிைாண்டில் 6.8% 

முதல் 7% வகரயிலான வளர்ச்சிகை எட்டுவகத மநாக்கி நாட்டின் மபாருளாதாரம் பைணித்து வருவதாை தகலகே 

மபாருளாதார ஆமலாசைர் வி அனந்த நாமைஸ்வரன் மதரிவித்தார். 

உற்பத்தி குகறவு: ைச்சா எண்மணய், இைற்கை எரிவாயு, சிமேண்ட் உள்ளிட்ை முக்கிை எட்டுத்துகறைளின் மோத்த 

உற்பத்தி ைைந்த அக்மைாபரில் 0.1 சதவீதமே வளர்ச்சி ைண்டுள்ளதாை ேற்மறார் அறிக்கையில் மதரிவிக்ைப்பட்டுள்ளது. 

இது ைைந்த 20 ோதங்ைளில் இல்லாத அளவுக்குக் குகறந்தபட்ச வளர்ச்சி என்பது குறிப்பிைத்தக்ைது. 
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1. 840 என்ற படைப்பிரிவுக்காக அதிநவீன இலகுரக ஹெலிகாப்ைரான (ALH) Mk–IIIஐ தயாரிக்கும் நிறுவனம் எது? 
அ. DRDO 

ஆ. HAL  

இ. மசகான் கப்பல்கட்டும் நிறுவனம் 

ஈ. BHEL 

✓ இந்திய கைலலாரக் காவல்படையின் கிழக்குப் பிராந்தியத்தில் லராந்துப்பணிடய வலுப்படுத்துவதற்கான ஹபரும் 

ஊக்குவிப்பாக புதிய இலகுரக நவீன ஹெலிகாப்ைர் வசதியுைன்கூடிய 840 என்ற புதிய படைப்பிரிடவ கைலலார 

காவல்படை தடலடை இயக்குனர் V S பதானியா ஹதாைங்கிடவத்தார். 

✓ நடுவணரசின், ‘தற்சார்பு இந்தியா’ என்ற திட்ைத்தின் அடிப்படையில் இந்த இலகுரக ஹெலிகாப்ைர் Mk–III, 

ஹிந்துஸ்தான் ஏலராநாட்டிகல் நிறுவனத்தால் தயாரிக்கப்பட்டுள்ளது. உள்நாட்டிலலலய தயாரிக்கப்பட்ை ALH Mk–III 

என்ற இலகுரக ஹெலிகாப்ைர்கள், லைம்பட்ை லரைார் ைற்றும் எலக்ட்லரா ஆப்டிகல் ஹசன்சார்கள், சக்திவாய்ந்த 

என்ஜின்கள், முழுடையான கண்ணாடி காக்பிட், உயர்தீவிர லதைல் விளக்கு ஆகியவற்றின்மூலம் லைம்படுத்தப்பட்டு 

உள்ளது. கைலலாரக் காவற்படையில் ஹைாத்தம் 16 ALH Mk–III ஹெலிகாப்ைர்கள் இடணக்கப்பட்டுள்ளன, இவற்றில் 

நான்கு ஹசன்டனயில் நிடலநிறுத்தப்பட்டுள்ளன. 

2. இந்தியா, கீழ்க்காணும் எந்த நாட்டுைன் நுண்ணறிவு லபாக்குவரத்து அடைப்பிற்கான, ‘ஹபாருளியல் லைம்பாட்டு 

கூட்டுறவு நிதிக் கைன்’ ஒப்பந்தத்தில் டகஹயழுத்திட்ைது? 
அ. ஆஸ்திரேலியா 

ஆ. பிோன்ஸ் 

இ. ததன் தகாாியா  

ஈ. ஸ்வீடன் 

✓ 245 பில்லியனுக்கும் அதிகைான ஹகாரியன் லவான் ைதிப்புடைய, ‘ஹபாருளியல் லைம்பாட்டு கூட்டுறவு நிதிக்கைன்’ 

ஹதாைர்பான ஒப்பந்தத்தில் இந்தியாவும் ஹதன் ஹகாரியாவும் டகஹயழுத்திட்ைன. தில்லியில் நாக்பூர்–மும்டப சூப்பர் 

கம்யூனிலகஷன் எக்ஸ்பிரஸ்லவ திட்ைத்தில் நுண்ணறிவு லபாக்குவரத்து அடைப்டப நிறுவுவதற்கான ஒப்பந்தம் 

ஆகும் இது. ஹதன் ஹகாரியா, கைந்த 2016ஆம் ஆண்டில் வளர்ச்சிக் கூட்ைாண்டைக்காக இந்தியாவின் அதிகாரப்பூர்வ 

லைம்பாட்டு உதவி பங்காளராக நியமிக்கப்பட்ைது. 

3. 2022 நவம்பர் ைாதத்தில் வசூலிக்கப்பட்ை ஹைாத்த GST வருவாய் எவ்வளவு? 
அ. ரூ.1.46 இலட்சம் ரகாடி  

ஆ. ரூ.1.26 இலட்சம் ரகாடி 

இ. ரூ.1.06 இலட்சம் ரகாடி 

ஈ. ரூ.0.96 இலட்சம் ரகாடி 

✓ 2022 நவம்பர் ைாதத்தில் வசூலிக்கப்பட்ை ஹைாத்த ஜிஎஸ்டி வருவாய் `1,45,867 லகாடியாகும். 2022 நவம்பர் 

ைாதத்திற்கான வருவாய் கைந்த ஆண்டு இலத ைாதத்தில் வசூலிக்கப்பட்ை ஜிஎஸ்டி வருவாடயவிை 11% கூடுதல் 

ஆகும். ஹைாத்த ஜிஎஸ்டி வருவாயில், சிஜிஎஸ்டி `25,681 லகாடி, எஸ்ஜிஎஸ்டி `32,651 லகாடி, ஐஜிஎஸ்டி `77,103 

லகாடி, ஹசஸ் `10,433 லகாடி ஆகும். 
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4. அண்டைச் ஹசய்திகளில் இைம்ஹபற்ற, ‘Wassenaar Arrangement’ என்பதுைன் ஹதாைர்புடைய துடற எது? 
அ. மேபாா்ந்த ஆயுதங்கள்  

ஆ. பருவநிலல மாற்றம் 

இ. கிாிப்ரடாகேன்சி 

ஈ. அணுவாயுதங்கள் 

✓ 2023 ஜன.1 அன்று ஓராண்டிற்கான வாஹசனார் ஏற்பாட்டின் முழுக்குழுைத்தின் தடலடைப்ஹபாறுப்டப இந்தியா 

ஏற்கவுள்ளது. ஐந்து ஆண்டுகளுக்கு முன்பு, இந்தியா, நாற்பத்திரண்டு உறுப்பினர்கடளக் ஹகாண்ை இத்தன்னார்வ 

ஏற்றுைதிக் கட்டுப்பாட்டு குழுைத்தில் இடணந்தது. இந்தக் குழுைம் ைரபார்ந்த ஆயுதங்கள் ைற்றும் இரட்டைப் 

பயன்பாட்டை உடைய ஹபாருட்களின் பரிைாற்றங்கடளக் கண்காணிக்கிறது. 

5. 2021 – ‘உலகளாவிய நீர் வளங்களின் நிடல’ என்ற அறிக்கைகை ஹவளியிட்ை நிறுவனம் எது? 

அ. FAO 

ஆ. WMO  

இ. UNEP 

ஈ. UNFCCC 

✓ உலக வானிடல அடைப்பானது (WMO) 2021 – ‘உலகளாவிய நீர் வளங்களின் நிடல’ என்ற தடலப்பிலான ஓர் 

அறிக்டகடய ஹவளியிட்ைது. இந்த அறிக்டகயின்படி, 2002 ைற்றும் 2021–க்கு இடையில் கங்டகயில் கிடைக்கப் 

ஹபறும் நீரினளவும் ஆற்றுப்படுடகயில் நிலத்தடியில் கிடைக்கப்ஹபறும் நீரினளவும் கணிசைாகக் குடறந்துள்ளது. 

இலத லபாக்டகக் காட்டும் பல உலகளாவிய தலங்கடளயும் இந்த அறிக்டக கண்ைறிந்துள்ளது. 

6. காலநிடல ைாற்ற ஹசயல்திறன் குறியீட்டின்படி, காலநிடல தணிப்பில் முன்னணியில் உள்ள நாடு எது? 
அ. நாா்ரவ 

ஆ. தொ்மனி 

இ. தடன்மாா்க்  

ஈ. ஸ்வீடன் 

✓ காலநிடல ைாற்ற ஹசயல்திறன் குறியீட்டின்படி (Climate Change Performance Index – CCPI), காலநிடல தணிப்பில் 

ஹைன்ைார்க் த ொடர்ந்து முன்னணியில் இருந்து வருகிறது. ‘உயரிய’ லதசிய ைற்றும் ‘மிகவுயரிய’ ைதிப்பிைப்பட்ை 

சர்வலதச காலநிடலக் ஹகாள்டகடயக் ஹகாண்ை ஒலர நாடு ஹைன்ைார்க் ஆகும். உலகின் எந்த நாடும் முதல் மூன்று 

இைங்கடளப் ஹபறவில்டல. ஹைன்ைார்க் நான்காம் இைத்டதயும் ஸ்வீைன் அடதத் ஹதாைர்ந்தும் உள்ளது. இந்தியா 

எட்ைாமிைத்தில் உள்ளது. 

7. இந்திய கைற்படைைொனது நாடு தழுவிய தற்காப்புப் பயிற்சியான, ‘சீ விஜில்–22’ஐ கீழ்க்காணும் எந்த ைாநிலத்தில் 

இருந்து ஹதாைங்கியது? 
அ. ஆந்திே பிேரதசம் 

ஆ. ஒடிஸா  

இ. ரகாவா 

ஈ. ரமற்கு வங்காளம் 
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✓ ஒடிஸா ைாநிலத்தின் பாரதீப் துடறமுகத்திலிருந்து இந்திய கைற்படை மிகப்ஹபரிய நாடு தழுவிய கைலலார பாதுகாப்பு 

பயிற்சியான, ‘சீ விஜில்–22’ஐ ஹதாைங்கியது. நாடு தழுவிய இக்கைலலார பாதுகாப்புப் பயிற்சியின் மூன்றாவது பதிப்பு 

இரண்டு நாட்களுக்கு நைத்தப்படும். இந்தத் லதசிய அளவிலான கைலலாரப் பாதுகாப்புப் பயிற்சியானது கைல்சார் 

பாதுகாப்டப லைம்படுத்தும் லநாக்கில் கைந்த 2018ஆம் ஆண்டில் கருத்தாக்கப்பட்ைது. கைலலார காவல்படை ைற்றும் 

பிற அடைச்சகங்களின் ஒருங்கிடணப்புைன் இந்திய கைற்படையால் இந்தப் பயிற்சி நைத்தப்படுகிறது. 

8. யுத் அபியாஸ் 22 என்பது இந்தியாவிற்கும் எந்த நாட்டிற்கும் இடைலய நைத்தப்படும் ஒரு பாதுகாப்பு பயிற்சிைொகும்? 
அ. ஆஸ்திரேலியா 

ஆ. இலங்லக 

இ. அதமாிக்கா  

ஈ. பிோன்ஸ் 

✓ இந்தியா–அஹைரிக்க கூட்டுப் பயிற்சியின் 18ஆவது பதிப்பு, ‘யுத் அபியாஸ்–22’ இம்ைாதம் உத்தரகாண்டில் நைத்தப்பை 

உள்ளது. பயிற்சியின் முந்டதய பதிப்பு 2021 அக்லைாபரில் அலாஸ்காவில் நைத்தப்பட்ைது. வருைாந்திர பயிற்சியான 

இது சிறந்த நடைமுடறகள் ைற்றும் தந்திலராபாயங்கடளப் பரிைாறிக் ஹகாள்வடத லநாக்கைாகக் ஹகாண்டுள்ளது. 

இருநாடுகளின் இராணுவத்தினருக்கும் இடைலயயான இந்தக்கூட்டுப்பயிற்சி ைனிதாபிைான உதவி ைற்றும் லபரிைர் 

நிவாரண நைவடிக்டககளிலும் கவனம் ஹசலுத்தும். 

9. இந்தியாவில், ‘லதசிய பத்திரிடக நாள்’ கடைப்பிடிக்கப்படுகிற லததி எது? 

அ. நவம்பா்.12 

ஆ. நவம்பா்.16  

இ. நவம்பா்.17 

ஈ. நவம்பா்.19 

✓ பிரஸ் கவுன்சில் ஆஃப் இந்தியாவொனது நவம்பர்.16 அன்று லதசிய பத்திரிடக நாடள, “The Media’s Role in Nation 

Building” என்ற கருப்ஹபாருளின்கீழ் ஹகாண்ைாடியது. நடுவண் தகவல் & ஒலிபரப்புத்துடற அடைச்சர் ‘பத்திரிடக 

நைத்டத விதிமுடறகள், 2022’ஐ ஹவளியிட்ைார். இந்த நாளில்தான் பிரஸ் கவுன்சில் ஆஃப் இந்தியா ஒரு தார்மீக 

கண்காணிப்பு அடைப்பாக ஹசயல்பைத் ஹதாைங்கியது. 

10. ஒவ்லவார் ஆண்டும், ‘லதசிய பச்சிளங்குழந்டதகள் வாரம்’ அனுசரிக்கப்படுகிற ைாதம் எது? 
அ. நவம்பா்  

ஆ. டிசம்பா் 

இ. ெனவாி 

ஈ. பிப்ேவாி 

✓ லதசிய சுகாதார இயக்கைானது ஒவ்லவார் ஆண்டும் நவம்பர்.15–21 வடர லதசிய பச்சிளங்குழந்டதகள் வாரத்டத 

அனுசரிக்கிறது. குழந்டதகளின் உயிர்வாழ்வு ைற்றும் நலைான லதசத்திற்காக பச்சிளங்குழந்டதடயப் பராைரிப்பது 

பற்றிய விழிப்புணர்டவ பரப்புவடத லநாக்கைாகக் ஹகாண்டு இது அனுசரிக்கப்படுகிறது. இந்த ஆண்டு, “Ensuring 

quality health care for every newborn – ஒவ்ஹவாரு பச்சிளங்குழந்டதக்கும் தரைான சுகாதாரத்டத உறுதிஹசய்தல்” 

என்ற தடலப்பில் இந்த வாரம் கடைப்பிடிக்கப்பட்ைது. 
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சசய்தித்தாள் நடப்பு நிகழ்வுகள்  

1. இந்தியாவின் முதல் ஹசங்குத்து லிப்ட் இரயில்லவ கைல்பாலம் நாட்டின் பிரதான நிலப்பகுதிடய இராலைஸ்வரம் 

தீவுைன் இடணக்கிறது. 

இராலைஸ்வரம் தீடவ தமிழ்நாட்டின் நிலப்பரப்புைன் இடணக்கும் 2.05 கிமீ நீள புதிய பாம்பன் இரயில் பாலத்தின் 

ைறுசீரடைப்புப் பணிகள் தீவிரைாக நடைஹபற்று வருகின்றன. இந்த அதிநவீன பாலம் நாட்டின் முதல் ஹசங்குத்து 

லிப்ட் இரயில்லவ கைல்பாலைாக இருக்கும். இது 2023 ைார்ச்சுக்குள் கட்டிமுடிக்கப்படும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. 

`535 லகாடி ஹசலவில் இரயில் விகாஸ் நிகம் லிட்மூலம் இக்கைல்பாலம் கட்ைப்பட்டு வருகிறது. இந்தப் பாலம் அதிக 

லவகத்தில் இரயில்கடள இயக்க அனுைதிக்கும். இது இந்தியாவின் பிரதான நிலப்பகுதிக்கும் இராலைஸ்வரம் 

தீவுக்கும் இடையிலான லபாக்குவரத்டத அதிகரிக்கும். 

இராலைசுவரத்டத இந்திய நிலப்பரப்புைன் இடணக்கும் பாம்பன் இரயில்பாலம் 105 ஆண்டுகள் பழடையானது. 

ைன்னார் வடளகுைாவில் அடைந்துள்ள இராலைஸ்வரம் தீவுைன் ைண்ைபத்டத இடணக்க 1914ஆம் ஆண்டு அசல் 

பாலம் கட்ைப்பட்ைது. 1988இல் கைல் இரயில்பாலத்துக்கு இடணயாக ஒரு புதிய சாடலப்பாலம் கட்ைப்படும் வடர 

இரண்டு இைங்கடளயும் இடணக்கும் ஒலர இடணப்பாக இது இருந்தது. 

2. இராஜஸ்தானின் வரலாற்றுச் சிறப்புமிக்க உதயப்பூரில் ஜி20 நாடுகடளச்லசர்ந்த பிரதிநிதிகளின் முதல் அைர்வு 

ஹதாைக்கம். 

இராஜஸ்தானின் வரலாற்றுச் சிறப்புமிக்க உதயப்பூரில் ஜி20 நாடுகடளச் லசர்ந்த பிரதிநிதிகளின் முதல் அைர்வு 

4.12.2022 அன்று ஹதாைங்கியது. இந்த அைர்வு அடுத்து வரக்கூடிய ஆண்டுகளில் இந்தியா சிறப்பு கவனம் 

ஹசலுத்துகின்ற குறிப்பாக, ஹபாருளாதார வளர்ச்சி, காலநிடல ைாற்றம், ஹபண்கள் தடலடையிலான லைம்பாடு ைற்றும் 

இதர முக்கிய தடலப்புகளில் பல்லவறு கட்ை விவாதங்கள் நடைஹபறுகிறது. அண்டையில் ஜி20 உச்சிைாநாட்டிற்கு 

தடலடைப்ஹபாறுப்டப இந்தியா ஏற்றது. இந்தியாவின் தடலடையின்கீழ், ஹசயல்படும் பல்லவறு குழுக்களுக்கான 

பணிகளும், ஹசயலாற்ற லவண்டிய நடைமுடற விளக்கங்களும் விரிவாக விளக்கப்படும். உலக அளவில் நிலவும் 

பல்லவறு சவால்களுக்கும், பிரச்சடனகளுக்கும் தீர்வுகாணும் லநாக்கில் இந்தியா ைற்ற நாடுகலளாடு இடணந்து, 

தீர்வுகளுக்காக முயற்சிடய முன்ஹனடுத்துச் ஹசல்லும். 

 

3. எழுத்தாளர் கி இராஜநாராயணன் நிடனவரங்கம் 

சாகித்திய அகாஹதமி விருதுஹபற்ற ைடறந்த எழுத்தாளர் கி இராஜநாராயணனின் நிடனவரங்கம் லகாவில்பட்டியில் 

அடைக்கப்பட்டுள்ளது. இந்த நிடனவரங்கத்டத தமிழ்நாட்டு முதலடைச்சர் மு க ஸ்ைாலின் திறந்து டவத்தார். 

எழுத்தாளர் கி இராஜநாராயணன் அவர்கள் தூத்துக்குடி ைாவட்ைம் லகாவில்பட்டில் அருகில் உள்ள இடைஹசவல் 

கிராைத்தில் ஸ்ரீகிருஷ்ண இராைனுஜம் – இலட்சுமி அம்ைாள் தம்பதியருக்கு ைகனாக 16.09.1922 அன்று பிறந்தார். 

பள்ளிப்பருவ கல்விடய ைட்டுலை முடித்திருந்த கி இராஜநாராயணன், லபச்சுத்தமிழில் ைண்ைணம்மிக்க சிறு 

கடதகடள படைத்தார். அவரது படைப்புகளில் கரிசல் நிலவியலும், ஹவள்ளந்தித்தனமும், லபரன்புமிக்க ைக்களின் 

வாழ்வும் இைம்ஹபற்றிருந்தன. 

கி இராஜநாராயணன் அவர்கள் கரிசல் வட்ைார அகராதிடய உருவாக்கிய முன்லனாடியாக திகழ்ந்தார். கரிசல் 

கடதகள், கதவு, ஹபண் கடதகள், கிராமியக்கடதகள்லபான்ற எண்ணற்ற சிறுகடதகடளயும், கிடை, பிஞ்சுகள் 

லபான்ற குறுநாவல்கடளயும், லகாபல்ல கிராைம், லகாபல்லபுரத்து ைக்கள், அந்தைான் நாயக்கர் லபான்ற 

நாவல்கடளயும், எண்ணற்ற கட்டுடரகடளயும் அவர் எழுதியுள்ளார். 1991ஆம் ஆண்டு, “லகாபல்லபுரத்து ைக்கள்” 

என்ற நாவலுக்காக சாகித்திய அகாஹதமி விருது ஹபற்றார்.  

கி இராஜநாராயணன் அவர்களுக்கு இலக்கிய சிந்தடன விருது, தமிழ்நாடு அரசின் விருது, ைலனான்ைணியம் 

சுந்தரனார் விருது, கனைா தமிழ் இலக்கியத் லதாட்ைத்தின் தமிழ் இலக்கியச் சாதடன விருது உள்ளிட்ை தமிழின் 

முக்கிய இலக்கிய விருதுகள் வழங்கப்பட்டுள்ளன. தமிழ் நாட்டுப்புறக் கடதகள் ைற்றும் நாவல்கள்மூலம் 

எண்ணற்லறார் இதயங்களில் வாழ்ந்த கி இராஜநாராயணன் அவர்கள் 17.05.2021 அன்று ைடறந்தார். 
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3. 03-12-2022 - உலை மொற்றுத்திறனொளிைள் நொள். 

ைருப்தபொருள்: Transformative solutions for inclusive development: the role of innovation in fuelling an accessible and 

equitable world. 

 

4.  ைாற்றுத்திறனாளிகள் ஓய்வூதியம் உயர்வு; ைாதம் `1500 

பார்டவயற்லறார் உள்பை 4.39 இலட்சம் ைாற்றுத்திறனாளிகளுக்கான ைாதாந்திர ஓய்வூதியம் உயர்த்தப்பட்டுள்ளது. 

`1000லிருந்து `1,500ஆக உயர்த்தப்பட்ை ஓய்வூதியத்ஹதாடக வரும் ஜன.1 முதல் நடைமுடறக்கு வருகிறது. 

 

5. ‘முதல்வரின் முகவரி’ துடறக்கு வரும் ைனுக்களுக்கு தரைதிப்பீடு: தமிழ்நாட்ைரசின் புதிய முயற்சி 

‘முதல்வரின் முகவரி’ துடறக்கு வரும் ைனுக்களின்மீது எடுக்கப்பட்ை நைவடிக்டககளின் அடிப்படையில் அவற்றுக்கு 

தரைதிப்பீடு வழங்கும் புதிய முயற்சிடய தமிழ்நாடு அரசு ஹதாைங்கியுள்ளது. ைனுக்களின் மீதான நைவடிக்டகடய 

துரிதப்படுத்தும் வடகயில் இந்த நைவடிக்டகடய லைற்ஹகாள்ள முதல்வர் மு க ஸ்ைாலின் உத்தரவிட்டுள்ளார். ஹபாது 

ைக்களின் குடறகடளக் கடளவதில் மிகுந்த முக்கியத்துவம் வாய்ந்த துடறகளில், ‘முதல்வரின் முகவரி’ துடற 

முக்கியப் பங்கு வகிக்கிறது. இந்தத் துடறடய உருவாக்கியுள்ள முதல்வர் மு க ஸ்ைாலின் அதடன தனது லநரடிக் 

கட்டுப்பாட்டில் டவத்துள்ளார். 

தரைதிப்பீடு அளிப்பு: தனியார் துடறகளில் லசடவயளிக்கும் பிரிவுகளில் தரைதிப்பீடு வழங்குவது வழக்கம். அதாவது, 

வாடிக்டகயாளர்களுக்குச் லசடவ எந்த அளவுக்கு திருப்திகரைாக இருந்தது என்படதத் ஹதரிவிக்க நட்சத்திர 

குறியீட்டை வழங்கச் ஹசால்வார்கள். அதுலபான்லற, ‘முதல்வரின் முகவரி’ துடறயும் ஹபாதுைக்கள் அளிக்கும் 

ைனுக்களின்மீது எடுக்கப்படும் நைவடிக்டககடள துரிதப்படுத்த தரைதிப்பீடு அளிக்கும் புதிய முயற்சிடயத் 

ஹதாைங்கியுள்ளது. அதன்படி, ‘ஏ’, ‘பி’ ைற்றும் ‘சி’ என்ற மூன்று ைதிப்பீடுகள் அளிக்கப்படுகின்றன. 

‘ஏ’ என்றால், ஹபாதுைக்கள் அளித்த ைனுக்கள் மீது முழுடையாகத் தீர்வு கண்ைதாக அர்த்தம். அதாவது, முழுடையாக 

டபசல் ஹசய்யப்பட்ை ைனுக்கள், ‘ஏ’ என்று தரவரிடசப்படுத்தப்படுகிறது. பகுதியளவு தீர்வுகாணப்பட்டிருந்தால் ‘பி’ என 

தரவரிடச அளிக்கப்படுகிறது. அதாவது, ஹபாதுைக்கள் அளித்த ைனுவானது லவறு துடறயின் பரிசீலடனக்லகா 

அல்லது ‘முதல்வரின் முகவரி’ துடறயின் பரிசீலடனயிலலா இருந்தால் அது ‘பி’ தரவரிடசக்கு உட்படுத்தப்படுகிறது. 

ைனுக்கள்மீது நைவடிக்டககள் ஹதாைங்கப்பைாதபட்சத்தில் அடவ ‘சி’ என தரவரிடசக்கு உட்படுத்தப்படுகிறது. இதன் 

மூலம், ‘முதல்வரின் முகவரி’ துடறயில் ஹபறப்படும் அடனத்து ைனுக்கடளயும் லகாரிக்டககளின் தன்டைக்கு ஏற்ப 

பகுத்தாய்வு ஹசய்து விடரவாக சீரிய முடறயில் நைவடிக்டககடள எடுக்க முடியும் என அரசுத்துடற அதிகாரிகள் 

நம்பிக்டக ஹதரிவித்தனர். 

 

6. உலகளாவிய விைானப்லபாக்குவரத்து பாதுகாப்பு: இந்தியா 48ஆவது இைத்துக்கு முன்லனற்றம். 

சர்வலதச வான்லபாக்குவரத்து அடைப்பின் உலகளாவிய வான்லபாக்குவரத்து பாதுகாப்புத் தரவரிடசயில் இந்தியா 

48ஆவது இைத்துக்கு முன்லனறியுள்ளது. உலகளாவிய விைானப்லபாக்குவரத்து தரவரிடசயில் 4 ஆண்டுகளுக்கு 

முன்னர், இந்தியா 102ஆவது இைத்தில் இருந்தது. இந்நிடலயில், முக்கிய பாதுகாப்பு அம்சங்கடள இந்திய விைானப் 

லபாக்குவரத்து தடலடை இயக்குநரகம் எவ்வாறு ஹசயல்படுத்தியுள்ளது என்படத கைந்த ைாதம் ஐசிஏஓ தணிக்டக 

ஹசய்தது. இதில் அந்த அம்சங்கடள ஹசயல்படுத்தியதில் இந்தியாவின் ைதிப்ஹபண் 85.49 சதவீதைாக உயர்ந்தது.  

இந்தத் தரவரிடசயில் முதலிைத்தில் சிங்கப்பூர், இரண்ைாவது இைத்தில் ஐக்கிய அரபு அமீரகம், மூன்றாவது இைத்தில் 

ஹதன்ஹகாரியா ஆகியடவ உள்ளன. சீனா 49ஆவது இைத்தில் உள்ளது. 
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7. சிறுவிவசாயிகள் பிரச்டனக்குத் தீர்வு: இந்திய புத்தாக்க நிறுவனத்துக்கு பிரிட்ைன் பரிசு. 

டபங்குடில் விவசாயம் வாயிலாக சிறு விவசாயிகளின் பிரச்டனகளுக்கு தீர்வுகண்ைதற்காக, ஹதலங்கானாடவச் 

லசர்ந்த புத்தாக்க நிறுவனைான லகத்தி நிறுவனத்துக்கு பிரிட்ைன் இளவரசரால் நிறுவப்பட்ை ‘எர்த்ஷாட்’ பரிசு 

வழங்கப்பட்டுள்ளது. சுற்றுச்சூழல் துடறயின் ஆஸ்கர் என்று அடழக்கப்படும் இப்பரிசு, 1 மில்லியன் பவுண்ட் (இந்திய 

ைதிப்பில் `10 லகாடி) ைதிப்புடையதாகும். 

சுற்றுச்சூழல் பிரச்டனகளுக்கு சிறப்பாக பங்களிப்பவர்கடள அங்கீகரிக்கும் வடகயில், ‘எர்த்ஷாட்’ பரிடச பிரிட்ைன் 

இளவரசர் வில்லியம் கைந்த ஆண்டு நிறுவினார். இயற்டகமீட்பு ைற்றும் பாதுகாப்பு, வளிைண்ைல தூய்டை, கைல்சார் 

ைறுைலர்ச்சி, கழிவுகள் இல்லா வாழ்க்டக, பருவநிடல ஹசயல்பாடு ஆகிய ஐந்து பிரிவுகளின்கீழ் இந்த விருது 

வழங்கப்படுகிறது. இதில், இயற்டகமீட்பு ைற்றும் பாதுகாப்பு பிரிவின்கீழ் லகத்தி நிறுவனத்துக்கு பரிசு வழங்கப்பட்டு 

உள்ளது. உலகம் முழுவதும் இருந்து நூற்றுக்கணக்காலனாரின் ஹபயர்கள் பரிந்துடரக்கப்பட்டிருந்த நிடலயில், 

லகத்தி நிறுவனத்துக்கு பரிசு கிடைத்துள்ளது. 

குடறந்த ஹசலவில் பசுடைக்குடில் உபகரணங்கள் ஹதாகுப்டப உருவாக்கி, அதன்மூலம் சிறு விவசாயிகளுக்கு 

குடறவான உற்பத்தி ஹசலவு, அதிகப்படியான ைகசூல் ைற்றும் வாழ்வாதார பாதுகாப்டப உறுதிஹசய்யும் 

புதுடையான தீர்டவ அளித்தடைக்காக லகத்தி நிறுவனம் இப்பரிடச ஹவன்றுள்ளது. 
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1. ஆண்டுத ோறும் உலக மோற்றுத்திறனோளிகள் நோள் கடைப்பிடிக்கப்படுகிற த தி எது? 
அ. 1 டிசம்பர் 

ஆ. 3 டிசம்பர்  

இ. 5 டிசம்பர் 

ஈ. 7 டிசம்பர் 

✓ உலக மோற்றுத்திறனோளிகள் நோளோனது ஆண்டுத ோறும் டிசம்பர்.3 அன்று கடைப்பிடிக்கப்படுகிறது. உலக மோற்றுத் 

திறனோளிகள் நோளோனது கைந்  1992ஆம் ஆண்டிலிருந்து ஐக்கிய நோடுகளின் பபோதுச்சடபயோல் ஆண்டுத ோறும் 

கடைப்பிடிக்கப்பட்டு வருகிறது. ஒரு பில்லியனுக்கும் அதிகமோன உலக மக்கள் அல்லது உலக மக்கள்ப ோடகயில் 

த ோரோயமோக 15 ச வீ ம் தபர், ஏத ோபவோரு வடகயோன ஊனத்துைன் வோழ்கின்றனர். பமோத்  ஊனமுற்றவர்களில் 

80 ச வீ ம் தபர் வளரும் நோடுகளில் வோழ்கின்றனர். 

2. எந்  நிறுவனத்ட ச் தசர்ந்  ஆரோய்ச்சியோளர்கள் அடுத்   டலமுடற மின்னணு சோ னங்கடள உருவோக்க 

ஆற்றல் திறன்பகோண்ை கணினியல்  ளத்ட  உருவோக்கியுள்ளனர்? 
அ. ஐஐடி மமட்ரரஸ் 

ஆ. ஐஐடி தில்லி 

இ. இந்திய அறிவியல் கழகம்  

ஈ. ஐஐடி பம்பரய் 

✓ இந்திய அறிவியல் கழகத்தில் (IISc) அடமந்துள்ள நோதனோ அறிவியல் மற்றும் பபோறியியல் டமயத்தின் (CeNSE), 

ஆரோய்ச்சியோளர்கள், அடுத்   டலமுடற மின்னணு சோ னங்கடள உருவோக்குவதில் உறுதியளிக்கும் அதிக 

ஆற்றல் திறன்பகோண்ை கணினி  ளத்ட  உருவோக்கியுள்ளனர். நிரப்பு உதலோக–ஆக்டசடு குடறக்கைத்திகடள 

(CMOS) பயன்படுத்துவ ற்குப் பதிலோக, ‘பமமிரிஸ்ைர்கள்’ எனப்படும் கூறுகடள இக்குழுவோனது பயன்படுத்தியது; 

அவற்றோல்  ரடவச் தசமிக்கவும் கணக்கீடு பசய்யவும் முடியும். 

3. அண்டமய  ரவுகளின்படி, 2010 மற்றும் 2021க்கு இடையில் இந்தியோவில் கோணப்பட்ை வருைோந்திர HIV ப ோற்று 

விகி த்தின் தபோக்கு என்ன? 
அ. குறறகிறது  

ஆ. உயர்த்துதல் 

இ. எந்த மரற்றமும் இல்றல 

ஈ. தரவு எதுவும் கிறடக்கவில்றல 

✓ சமீபத்திய  ரவுகளின்படி, த சிய எய்ட்ஸ் கட்டுப்போட்டு அடமப்பு (NACO) 2010 மற்றும் 2021க்கு இடையில் நோட்டின் 

வருைோந்திர HIV ப ோற்று விகி ம் 46% குடறந்துள்ளது என்று அறிவித் து. இந் ச் சரிவு உலகளோவிய சரோசரியோன 

32 ச வீ த்திற்கு எதிரோக உள்ளது. NACOஇன் கூற்றுப்படி, எய்ட்ஸ் ப ோைர்போன இறப்புகளும் இந் க் கோலகட்ைத்தில் 

உலகளோவிய சரோசரியோன 52 ச வீ த்திற்கு எதிரோக 76 ச வீ ம் குடறந்துள்ளது. 

4. மோநிலத்தில் இை ஒதுக்கீட்டை 76%ஆக உயர்த்துவ ற்கோன மதசோ ோடவ நிடறதவற்றியுள்ள மோநிலம் எது? 
அ. ஆந்திர பிரததசம் 

ஆ. ஒடிஸர 

இ. சத்தீஸ்கர்  

ஈ. தகரளர 
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✓ சத்தீஸ்கர் மோநில சட்ைசடபயில் அரசு தவடலவோய்ப்பு மற்றும் கல்வி நிறுவனங்களில் இைஒதுக்கீட்டை 76%ஆக 

உயர்த்துவ ற்கோன இரு சட்ைத்திருத்  மதசோ ோக்கள் ஒருமன ோக நிடறதவற்றப்பட்ைன. இந்  மதசோ ோக்களின்படி, 

பட்டியல் பழங்குடியினர் இப்தபோது 32%மும், இ ர பிற்படுத் ப்பட்ை வகுப்பினர் 27%மும் பட்டியலின சோதியினர் 

13%மும் இைஒதுக்கீட்டைப் பபறுவோர்கள். அத  தவடளயில் பபோருளோ ோரத்தில் பின் ங்கிய பிரிவினர் (EWS) பபோது 

தவடலவோய்ப்பு மற்றும் கல்வி நிறுவனங்களில் தசர்க்டகயில் 4% இைஒதுக்கீட்டைப் பபறுவோர்கள். 

5. திருக்தகோவில்களுக்குள் டகதபசி பயன்போட்டுக்குத்  டைவிதித்  உயர்நீதிமன்றம் எது? 

அ. மசன்றன உயர்நீதிமன்றம்  

ஆ. தில்லி உயர்நீதிமன்றம் 

இ. பரம்தப உயர்நீதிமன்றம் 

ஈ. கல்கத்தர உயர்நீதிமன்றம் 

✓ ஆன்மிக மணம் கமழும்  மிழ்நோடு முழுவதும் உள்ள திருக்தகோவில்களில் டகதபசி பயன்படுத்துவ ற்கு பமட்ரோஸ் 

உயர்நீதிமன்றம்  டைவிதித்துள்ளது. அந்நீதிமன்றத்தின் கூற்றுப்படி, வழிபோட்டுத்  லங்களின் தூய்டம மற்றும் 

புனி த்ட ப் தபணதவ டகதபசி பயன்போட்டுக்குத்  டைவிதிக்கப்பட்டுள்ளது. தகோவில்களில் மக்களுக்கு இடையூறு 

ஏற்பைோ  வடகயில் டகதபசி கோப்புப்பபட்ைகத்ட  அடமக்க தவண்டும் என்றும், இந்  ஆடணடய பின்பற்றுவட  

உறுதிபசய்ய போதுகோப்புப் பணியோளர்கள் நியமிக்கப்படுவோர்கள் என்றும் பமட்ரோஸ் உயர்நீதிமன்றம் கூறியுள்ளது. 

6. பபருநிறுவன விவகோரங்கள் அடமச்சகத்தின் கூற்றுப்படி, அதிக எண்ணிக்டகயில் புதிய நிறுவனங்கடளச் 

தசர்த்  மோநிலம் எது? 
அ. தமிழ்நரடு 

ஆ. கர்நரடகர 

இ. மகரரரஷ்டிரர  

ஈ. உத்தர பிரததசம் 

✓ நடுவண் பபருநிறுவன விவகோரங்கள் அடமச்சகத்தின்  ரவுகளின்படி, COVID–19 த ொற்று பரவியதிலிருந்து அதிக 

எண்ணிக்டகயிலோன புதிய நிறுவனங்கடள மகோரோஷ்டிர மோநிலம் தசர்த்துள்ளது. அட த்ப ோைர்ந்  இைத்தில் 

உத் ர பிரத ச மோநிலம் உள்ளது. உத் ர பிரத ச மோநிலம் கைந்  மூன்று ஆண்டுகளில் சுமோர் 30,000 புதிய 

நிறுவனங்கடளச் தசர்த்துள்ளது. மகோரோஷ்டிரோ மற்றும் தில்லிக்கு அடுத் படியோக பசயல்படும் நிறுவனங்களின் 

எண்ணிக்டகயில் உத் ர பிரத ச மோநிலம் மூன்றோவது இைத்தில் உள்ளது. 

7. ஒவ்தவோர் ஆண்டும், ‘சகிப்புத் ன்டமக்கோன உலக நோள்’ கடைப்பிடிக்கப்படுகிற த தி எது? 
அ. 12 நவம்பர் 

ஆ. 14 நவம்பர் 

இ. 16 நவம்பர்  

ஈ. 18 நவம்பர் 

✓ கைந்  1996ஆம் ஆண்டில், ஐக்கிய நோடுகளின் பபோதுச்சடபயோனது ஒவ்தவோர் ஆண்டும் நவம்பர்.16ஆம் த தியன்று 

சகிப்புத் ன்டமக்கோன உலக நோளோக கடைப்பிடிக்கப்படும் என அறிவித் து. கலோச்சோரங்களின் இணக்கத்திற்கோன 

சர்வத ச  சோப் மோனது (2013–2022) உலபகங்கிலும் UNESCO அடமப்போல் முன்பனடுக்கப்படுகிறது. UNESCO, 

சகிப்புத் ன்டம மற்றும் அகிம்டசடய ஊக்குவிப்ப ற்கோக, ‘UNESCO–ம ன்ஜீத் சிங்’ பரிசு என்ற பபயரில் ஒரு பரிடச 

உருவோக்கியது. 
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8. அண்மைச் பசய்திகளில் இைம்பபற்ற, ‘PSMA ஒப்பந் ம்’ என்பதுைன் ப ோைர்புடையது எது? 
அ. பயங்கரவரத எதிர்ப்பு 

ஆ. முறறபடுத்தப்மபறரத மீன்பிடித்தல்  

இ. பருவநிறல மரற்றம் 

ஈ. சர்வததச வர்த்தகம் 

✓ உணவு மற்றும் உழவு அடமப்பின் “Agreement on Port State Measures (PSMA)” ஆனது சட்ைவிதரோ மோன & 

முடறபடுத் ப்பபறோ  மீன்பிடித் டலத்  டுத் ற்கோக வடிவடமக்கப்பட்ை மு ல் சர்வத ச ஒப்பந் மோகும். அங்தகோலோ, 

எரித்திரியோ, பமோரோக்தகோ மற்றும் டநஜீரியோ ஆகிய நோடுகள் அண்டமயில் இந்  ஒப்பந் த்தில் டகபயழுத்திட்ைன. 

இட யடுத்து இந்  ஒப்பந் த்தில் டகபயழுத்திட்ை நோடுகளின் எண்ணிக்டக நூறு ஆனது. 

9. இந்திய ஒலிம்பிக் சங்கத்தின்  ைகள ஆடணயத்தின்  டலவரோக த ர்ந்ப டுக்கப்பட்ை விடளயோட்டு ஆளுடம 

யோர்? 

அ. பி வி சிந்து 

ஆ. தமரி தகரம்  

இ. ஸ்ரீதேஷ் 

ஈ. தேரஷ்னர சின்னப்பர 

✓ ஆறு முடற உலக மகளிர் குத்துச்சண்டை சோம்பியனும் ஒலிம்பிக் ப க்கமும் பவன்ற தமரி தகோம் இந்திய ஒலிம்பிக் 

சங்கத்தின்  ைகள ஆடணயத்தின்  டலவரோக த ர்ந்ப டுக்கப்பட்ைோர். இந்  ஆடணயத்தின் துடணத் டலவர் 

ப விக்கு தைபிள் பைன்னிஸ் வீரர் சரத் கமல் த ர்ந்ப டுக்கப்பட்ைோர். ஒலிம்பிக்கில் ப க்கம் பவன்ற பி வி சிந்து, ககன் 

நரங், தமரி தகோம் மற்றும் மீரோபோய் சோனு உட்பை 10 ஒலிம்பிக் வீரர் / வீரோங்கடனகள் இந்திய ஒலிம்பிக் சங்கத்தின் 

 ைகள ஆடணய உறுப்பினர்களோக தபோட்டியின்றி த ர்ந்ப டுக்கப்பட்ைனர். 

10. த சிய மு லீடு மற்றும் உட்கட்ைடமப்பு நிதியத்தின் (NIIF) மு ல் முன்பமோழியப்பட்ை இரு ரப்பு நிதியம் எது? 
அ. இந்தியர–இலங்றக நிதியம் 

ஆ. இந்தியர–தநபரள நிதியம் 

இ. இந்தியர–ேப்பரன் நிதியம்  

ஈ. இந்தியர–ஆஸ்திதரலியர நிதியம்  

✓ நடுவண் நிதியடமச்சர் நிர்மலோ சீ ோரோமன் த சிய மு லீடு மற்றும் உட்கட்ைடமப்பு நிதியத்தின் (NIIF) நிர்வோகக் 

குழுமத்தின் 5ஆவது கூட்ைத்திற்கு  டலடம ோங்கினோர். NIIFஇன் மு ல் இரு ரப்பு நிதியம்–த சிய மு லீடு மற்றும் 

உட்கட்ைடமப்பு நிதி லிட் மற்றும் பன்னோட்டு வளர்ச்சிக்கோன ஜப்போன் வங்கி (JBIC) ஆகியவற்றுக்கு இடைதயயோன 

புரிந்துணர்வு ஒப்பந் த்தின்மூலம் முன்பமோழியப்பட்ைது. அது இந்திய அரசின் பங்களிப்புைன் முன்பமோழியப்பட்ை 

‘இந்தியோ–ஜப்போன் நிதியம்’ ஆகும். 

 

சசய்தித்தாள் நடப்பு நிகழ்வுகள்  

1. 05-12-2022 – உலக ைண் நொள் 

கருப்தபொருள்: Soils: Where Food Begins. 
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1. அண்மைச் செய்திகளில் இடம்செற்ற செமேரு எரிேலை அலேந்துள்ள நாடு எது? 
அ. பிலிப்பபன்ஸ் 

ஆ. இந்த ோதனசியோ  

இ. ஜப்போன் 

ஈ. ஆஸ் ிதேலியோ 

✓ இந்ம ாமேசியாவின் ஜாவா தீவில் உள்ள செமேரு எரிேலை சவடிக்கத் ச ாடங்கியது. இந்  சவடிப்பிோல் ஏற்ெட்ட 

எரிேலை ொம்ெலைத் ச ாடர்ந்து கிழக்கு ஜாவா ோகாணத்திலிருந்  ஈராயிரத்துக்கும் மேற்ெட்மடார் அங்கிருந்து 

சவளிமயற்றப்ெட்டேர். இந்ம ாமேசியா மெரிடர் மேைாண்லே நிறுவேத்தின்ெடி, இதுவலர இ ன் காரணோக 

எந் சவாரு நெரும் ெலியாகவில்லை. இந்ம ாமேசிய  லைநகரம் ஜகார்த் ாவில் இருந்து ச ன்கிழக்மக 640 

கிமைாமீட்டர் ச ாலைவில் செமேரு எரிேலை அலேந்துள்ளது. 

2. இந்தியாவில் நலடசெற்ற மு ல் G20 செர்ொ கூட்டத்ல  நடத்திய நகரம் எது? 
அ. உ ய்பூோ்  

ஆ. தஜோ ்பூோ் 

இ. வோேணோசி 

ஈ. கோந் ி நகோ் 

✓ இராஜஸ் ான் ோநிைத்தின் உ ய்பூர் நகரத்தில் இந்தியாவின் G20  லைவர் ெ விக்காே செர்ொ கூட்டம் ஏற்ொடு 

செய்யப்ெட்டுள்ளது. இதில் ெர்வம ெ செர்ொக்கள், அவர்களது பிரதிநிதிகள் ேற்றும் G20 உறுப்பிேர்கள், ஒன்பது 

விருந்திேர் நாடுகள் உட்ெட அலழக்கப்ெட்ட ெர்வம ெ அலேப்புகளின்  லைவர்கள் கைந்துசகாண்டேர். மு ைாவது 

செர்ொ கூட்டத்தின் விவா ங்கள் இந்தியாவின் G20 செர்ொ, அமி ாப் காந்த் என்ெவரால் ச ாடங்கப்ெட்டது. 

3. ம சிய புள்ளியியல் ஆலணயத்தின்  லைவராக நியமிக்கப்ெட்டவர் யார்? 
அ. இேோஜீவ லக்்ஷமன் கேண்டிகோ்  

ஆ. அமி ோப் கோந் ் 

இ. இேோஜீவ் குமோோ் 

ஈ. பேதமஸ்வேன் 

✓ இந்திய ம சிய புள்ளியியல் ஆலணயத்தின் ெகுதிமநர  லைவராக சென்லே கணி  நிறுவேத்தில்  லகலேப் 

மெராசிரியராக ெணியாற்றி வரும் இராஜீவ ைக்ஷ்ேன் கரண்டிகர் மூன்று ஆண்டுகளுக்கு நியமிக்கப்ெட்டுள்ளார். 

இரங்கராஜன் ஆலணயத்தின் ெரிந்துலரயின்கீழ், கடந்  2005ஆம் ஆண்டு ஜூனில் உருவாக்கப்ெட்ட இந்திய 

ம சிய புள்ளியியல் ஆலணயம் என்ெது ஒரு  ன்ோட்சிமிக்க அலேப்ொகும். 

4. அண்லேயில், ‘B–21’ எேப்செயரிடப்ெட்ட அ ன் ெமீெத்திய அணுவாற்றல் திறன்சகாண்ட ேலறந்திருந்து  ாக்கும் 

குண்டு ாரி விைானத்மை அறிமுகப்ெடுத்திய நாடு எது? 
அ. இஸ்தேல் 

ஆ. ேஷ்யோ 

இ. அமமோிக்கோ  

ஈ. உக்பேன் 
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✓ அசேரிக்க வான்ெலட  ேது ெமீெத்திய அணுவாற்றல் திறன்சகாண்ட ேலறந்திருந்து  ாக்கும் குண்டு ாரியாே 

‘B–21’ஐ சவளியிட்டது. இது ெனிப்மொரில் மு ன்மு லில் ெயன்ெடுத் ப்ெட்ட விோேங்களுக்கு ோற்றாக இருக்கும். 

இந் ப்புதிய குண்டு ாரி விோேம்  யாரிப்ெ ற்கு, ஒவ்சவான்றுக்கும் சுோர் $700 மில்லியன் அசேரிக்க டாைர்கள் 

செைவாகும். இந் க் குண்டு ாரி விோேத் ால் அணு ேற்றும் ேரொர்ந்  ஆயு ங்கலள எடுத்துச் செல்ைவியலும். 

5. இந்தியாவில் ம ர் ல் ெத்திரங்கலள விற்ெ ற்கும் ெணோக்குவ ற்கும் அங்கீகரிக்கப்ெட்ட ஒமர நிறுவேம் எது? 

அ. போே  வங்கி  

ஆ. NITI ஆதயோக் 

இ. இந் ிய ோிசோ்வ் வங்கி 

ஈ. இந் ிய பங்கு மற்றும் போிவோ் ் பன வோோியம் 

✓ நாடு முழுவதுமுள்ள ொர  வங்கியின் (SBI) 29 கிலளகள்மூைம் ம ர் ல் ெத்திரங்கலள விற்ெலே செய்வ ற்கும் 

ெணோக்குவ ற்கும் அரொங்கம் அங்கீகாரம் அளித்துள்ளது. ம ர் ல் ெத்திரங்கலள ஓர் இந்திய குடிேகன் அல்ைது 

இந்தியாவில் இலணக்கப்ெட்ட அல்ைது நிறுவப்ெட்ட ஒரு நிறுவேத் ால் வாங்கவியலும். ஒரு  னி நெர் ம ர் ல் 

ெத்திரங்கலள  னித் னியாகமவா அல்ைது கூட்டாகமவா ேற்ற நெர்களுடன் இலணந்து வாங்கைாம். 

6. UNESCOஇன் 2022 – உைக  த்துவ நாளுக்காேக் கருப்சொருள் என்ே? 
அ. The Human of the Future  

ஆ. Philosophy and Humanity 

இ. Growth and Humanity 

ஈ. Development of Thoughts 

✓ 2022 – உைக  த்துவ நாளானது நவம்ெர் ோ ம் மூன்றாவது வியாழேன்று உைகம் முழுவதும் சநஸ்மகாவால் 

சகாண்டாடப்ெட்டது. ஒவ்சவாரு கைாொரத்திற்கும், ஒவ்சவாரு  னிேனி னுக்கும் ேனி  சிந் லேயின் வளர்ச்சிக்கு 

 த்துவத்தின் ெங்களிப்லெ இந்நாள் எடுத்துக்காட்டுகிறது. 2022ஆம் ஆண்டு உைக  த்துவ நாலளக் சகாண்டாட, 

UNESCOஉம் ேற்றும்  ற்காை கலைகளின் தைசிய அரங்கமும் சை ஃப்சரஸ்மோயும் இலணந்து ொரிஸில் உள்ள 

UNESCO  லைலேயகத்தில். ‘The Human of the Future – எதிர்காைத்தின் ேனி ன்’ என்ற கருப்சொருளில் 

கருத் ரங்கம் ேற்றும் கண்காட்சிலய ஏற்ொடு செய் ே. 

7. அண்மைச் செய்திகளில் இடம்செற்ற காங்க்ரா நுண்மணாவியம்  யாரிக்கப்ெடுகிற ோநிைம் எது? 
அ. குஜேோ ் 

ஆ. ஹிமோச்சல பிேத சம்  

இ. அஸ்ஸோம் 

ஈ. அருணோச்சல பிேத சம் 

✓ இந்ம ாமேசியாவின் ொலியில் நலடசெற்ற 17ஆவது G20 ோநாட்டின் நிலறவுநாளில், ஹிோச்ெை பிரம ெத்தின் 

காங்க்ரா நுண்மணாவியத்ல  அசேரிக்க அதிெர் மஜா லெடனுக்கு பிர ேர் நமரந்திர மோதி வழங்கிோர். மேலும் 

ஸ்செயின் பிர ேர் செட்மரா ொன்செஸுக்கு ஹிோச்ெலின் ேந்தி ேற்றும் குலு ோவட்டங்களில்  யாரிக்கப்ெடும் ஒரு 

கேல் பித் லள ச ாகுப்லெயும், இத் ாலி பிர ேர் ஜிமயார்ஜியா சேமைானிக்கு வட குஜராத்தில் ையாரிக்கப்பட்ட 

மகயால் நநய்யப்பட்ட ஒரு ெடன் ெமடாைா துப்ெட்டாலவயும் பிர ேர் வழங்கிோர். அது, ‘இரட்மட இகாட்’ என்ற 

ச ாழில்நுட்ெத்தில் சநய்யப்ெட்ட ாகும். 
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8. 2022 – உைக கழிப்ெலற நாளுக்காேக் கருப்சொருள் என்ே? 
அ. Hygiene and Growth 

ஆ. Making the Invisible Visible  

இ. Leaving No one Behind 

ஈ. Access to Toilet Services 

✓ கழிப்ெலறகளின் கண்டுபிடிப்லெக் குறிக்கவும், சுகா ார சநருக்கடி குறித்  விழிப்புணர்லவ ஏற்ெடுத் வுோக 

ஒவ்மவார் ஆண்டும் நவ.19 அன்று உைக கழிப்ெலற நாள் அனுெரிக்கப்ெடுகிறது. உைக கழிப்ெலற நாளாேது ஐநா–

நீர் ேற்றும் உைசகங்கிலும் உள்ள அரொங்கங்களின் கூட்டுறவில் சகாண்டாடப்ெடுகிறது. இந்  ஆண்டு (2022) 

உைக கழிப்ெலற நாளுக்காேக் கருப்சொருள், ‘Making the Invisible Visible’ என்ெ ாகும். 

9. 2022 – உைக குழந்ல கள் நாளுக்காேக் கருப்சொருள் என்ே? 

அ. Inclusion, For Every Child  

ஆ. Children’s Rights 

இ. International Togetherness 

ஈ. Digital Access for All 

✓ ெர்வம ெ ஒற்றுலே, உைசகங்கிலும் உள்ள குழந்ல களிலடமய விழிப்புணர்வு ேற்றும் குழந்ல களின் நைலே 

மேம்ெடுத்துவ ற்காக நவ.20ஆம் ம தி உைக குழந்ல கள் நாள் சகாண்டாடப்ெடுகிறது. இது மு ன்மு லில், கடந்  

1954இல் உைகளாவிய குழந்ல கள் நாளாக நிறுவப்ெட்டது. ஐநா சொதுச்ெலெ குழந்ல கள் உரிலேகள்ெற்றிய 

மெரறிவிப்பு ேற்றும் தீர்ோேம் எே இரண்லடயும் ஏற்றுக்சகாண்ட ம தியின் ஆண்டுநிலறலவயும் இது குறிக்கிறது. 

இந்  ஆண்டு, “Inclusion, For Every Child” என்ெது இந்  நாளுக்காேக் கருப்சொருளாக உள்ளது. 

10. 2023 – ொங்காய் ஒத்துலழப்பு அலேப்பு (SCO) உச்சிோநாட்டுக்காேக் கருப்சொருள் என்ே? 
அ. SECURE SCO  

ஆ. SAFE SCO 

இ. SUSTAINABLE SCO 

ஈ. SOVEREIGN SCO 

✓ எதிர்வரும் 2023ஆம் ஆண்டில் SCO அலேப்பின்  லைவராக இருந்து அடுத்  SCO உச்சிோநாட்லட நடத்தும் 

சொருட்டு, ொங்காய் ஒத்துலழப்பு அலேப்பின் (SCO) அதிகாரப்பூர்வ வலைத் ளத்ல  இந்தியா ச ாடங்கியுள்ளது. 

2023 – SCO உச்சிோநாட்டுக்காேக் கருப்சொருள், ‘SECURE SCO’ என்பைாகும். SCO அமைப்பின் உறுப்பு நாடுகள் 

இலடமய சுழற்சி முலறயில் செல்லும் அவ்வலேப்பின்  லைலேப் ெ விலய உஸ்செகிஸ் ானின் ெேர்கண்டில் 

இந்தியா அலடந் து. உஸ்செகிஸ் ானின் ெேர்கண்ட் நகரத்தில் நடந்  உறுப்பு நாடுகளின்  லைவர்கள் கவுன்சில் 

கூட்டத்தில், SCO உறுப்பு நாடுகளின்  லைவர்கள் ெேர்கண்ட் பிரகடேத்தில் லகசயழுத்திட்டேர். 
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சசய்தித்தாள் நடப்பு நிகழ்வுகள்  

1. இந்ம ாமேசிய எரிேலையில் சீற்றம் 

இந்ம ாமேசியாவின் மிகவுயரோே எரிேலையில் சீற்றம் ஏற்ெட்டல த் ச ாடர்ந்து, அப்ெகுதிலயச் மெர்ந் வர்கலள 

மீட்குப்ெணிகள் மேற்சகாள்ளப்ெட்டு வருகின்றே. இதுகுறித்து அதிகாரிகள் கூறிய ாவது: கிழக்கு ஜாவா 

ோகாணத்தில் அலேந்துள்ள நாட்டின் மிகவுயரோே செமேரு எரிேலையில் சீற்றம் ஏற்ெட்டது. இ ோல் 1,500 மீ 

உயரத்துக்கு ொம்ெல் ேண்டைம் எழுந் து. அல யடுத்து அருகிலுள்ள கிராேங்கள் ேற்றும் ஊர்களில் ஏராளோே 

வீடுகள் ொம்ெலில் புல யுண்டே. இதில் யாரும் உயிரிழந்  ாக உடேடி  கவல் இல்லை. 

 

  

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


விண்மீன்.காம்                                         2022 டிசம்பர் 07 
   

 

நடப்பு நிகழ்வுகள்                                           1 

1. சுற்றுச்சூழல் நிர்வாகத்தை வலுப்படுத்துவைற்காக கீழ்க்காணும் எந்ை நாட்டுக்கு $250 மில்லியன் அமெரிக்க டாலர் 

ெதிப்பிலான நிதியுைவிதன வழங்க உலக வங்கி அண்தெயில் ைனது ஒப்புைதல அளித்ைது? 
அ. பிலிப்பபன்ஸ் 

ஆ. வங்காளதேசம்  

இ. ஜப்பான் 

ஈ. ஆஸ்ேிதேலியா 

✓ சுற்றுச்சூழல் நிர்வாகத்தை வலுப்படுத்ைவும், பசுதெ முைலீட்டில் ைனியார் துதை பங்ககற்தப ஊக்குவிக்கவுொக 

$250 மில்லியன் அமெரிக்க டாலர் நிதியுைவிதய வங்காளகைசத்திற்கு அளிக்க உலக வங்கி ஒப்புைல் அளித்துள்ளது. 

வங்காளகைச சுற்றுச்சூழல் நிதலத்ைன்தெ ெற்றும் உருொற்ைத்திட்டம் அந்நாட்டின் முைன்தெ ொசு பிரச்தனகதள 

தகயாள உைவும். ஆண்டுக்கு 3500 மெட்ரிக் டன் மின்னணுக்கழிவுகதள மசயலாக்கம் மசய்வைற்கான மின்னணு 

கழிவு கெலாண்தெ வசதி அந்நாட்டில் ஏற்படுத்ைப்படும். 

2. 2022ஆம் ஆண்டு நிலவரப்படி, சீனா ெற்றும் அமெரிக்காவிற்கு அடுத்ைபடியாக இந்தியாவின் மிகப்மபரிய வர்த்ைகப் 

பங்காளராக உள்ள நாடு எது? 
அ. ஆஸ்ேிதேலியா 

ஆ. ஐக்கிய அேபு அமீேகம்  

இ. ஐக்கிய இோச்சியம் 

ஈ. ேஷ்யா 

✓ இந்தியா ெற்றும் ஐக்கிய அரபு அமீரகத்திற்கு இதடகயயான வர்த்ைகம் 2021–22இல் $72.8 பில்லியன் அமெரிக்க 

டாலர்களாக ெதிப்பிடப்பட்டுள்ளது. சீனா ெற்றும் அமெரிக்காவிற்கு அடுத்ைபடியாக ஐக்கிய அரபு அமீரகம் இந்தியாவின் 

மூன்ைாவது மபரிய வர்த்ைகப் பங்காளராக உள்ளது. ஐக்கிய அரபு அமீரகத்தின் ைதலநகரொன அபுைாபி இந்தியாவில் 

இருந்து அதிக முைலீடுகதள நாடுகிைது. அபுைாபியில் இந்திய நிறுவனங்கள் முைலீடு மசய்யக்கூடிய கவளாண் 

மைாழில்நுட்பம், சுற்றுலா, சுகாைாரம், ெருந்து ெற்றும் நிதியியல் கசதவகள் உள்ளிட்ட முன்னுரிதெத் துதைகதள 

அது அதடயாளம் கண்டுள்ளது. 

3. காஷ்ட்–இ–எர்ஷாத் என அதழக்கப்படும் கலாச்சார காவல் பிரிதவ ஒழித்ை நாடு எது? 
அ. ஐக்கிய அேபு அமீேகம் 

ஆ. ஈோன்  

இ. ஈோக் 

ஈ. கே்ோா் 

✓ காஷ்ட்–இ எர்ஷாத் எனப்படும் ‘கலாச்சார காவல்’ பிரிதவ ஈரான் நீக்கம் மசய்துள்ளது. இந்ைப் பிரிவு கடந்ை 

2006ஆம் ஆண்டில் நிறுவப்பட்டது. இந்ைக் காவல் பிரிவின் கராந்து மபண்களிதடகய அச்சத்தை ஏற்படுத்தியதை 

அடுத்து இம் முடிமவடுக்கப்பட்டது. 22 வயைான ொஷா அமினி முதையாக ஹிஜாப் அணியவில்தல எனக் 

தகதுமசய்து காவலில் தவக்கப்பட்டார். சிதைக்காவலில் காவலர்களால் மகாடூரொக ைாக்கப்பட்டதை அடுத்து அவர் 

உயிரிழந்ைார். இைன் காரணொக ஏற்பட்ட கிளர்ச்சியிதனத் மைாடர்ந்து இக்காவல்பிரிவு ஒழிக்கப்பட்டது. 

4. அண்தெச் மசய்திகளில் இடம்மபற்ை Olivier Giroud என்பவர் கீழ்க்காணும் எந்ை நாட்தடச்கசர்ந்ை பிரபல கால்பந்து 

வீரராவார்? 
அ. பிோன்ஸ்   ஆ. ேஷ்யா 

இ. இங்கிலாந்து ஈ. பிதேசில் 
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✓ 2022 – FIFA உலகக்ககாப்தபயில், பிரான்சு கபாலந்தைத் கைாற்கடித்து கபாட்டியின் காலிறுதிக்குத் ைகுதிமபற்ைது. 

ஆலிவர் ஜிகராட் 52 ககால்கள் அடித்து பிரான்சு அணியின் ஆல் தடம் டாப் ஸ்ககாரர் ஆனார். 24 ஆண்டுகளுக்கு 

முன் ஒன்பது உலகக்ககாப்தப ககால்கதள அடித்ை முைல் வீரர் தகலியன் எம்பாப்கப ஆவார். 

5. பன்னாட்டு மைாழிலாளர் அதெப்பின் (ILO) ஆசிய ெற்றும் பசிபிக் பிராந்திய கூட்டத்தை நடத்துகிை நாடு எது? 

அ. இந்ேியா 

ஆ. இலங்பக 

இ. ோய்லாந்து 

ஈ. சிங்கப்பூா்  

✓ பன்னாட்டு மைாழிலாளர் அதெப்பின் 17ஆம் ஆசிய ெற்றும் பசிபிக் பிராந்திய கூட்டொனது சிங்கப்பூரில் மைாடங்கியது. 

“Integrated Policy Agenda for a Human–Centred Recovery that is Inclusive, Sustainable and Resilient” என்பது இந்த 

பதிகனழாம் ஆசிய ெற்றும் பசிபிக் பிராந்திய கூட்டத்தின் கருப்மபாருளாக அதெந்ைது. 

6. ஆசியான்–இந்தியா இதச விழாதவ நடத்தும் நகரம் எது? 
அ. மும்பப 

ஆ. புது ேில்லி  

இ. காந்ேி நகா் 

ஈ. சசன்பன 

✓ ஆசியான்–இந்தியா இதச விழாவின் இரண்டாவது பதிப்பானது மவளியுைவு அதெச்சகம் ெற்றும் மசஹர் இந்தியா 

ஆகியவற்றின் ஒத்துதழப்புடன் ஏற்பாடு மசய்யப்பட்டது. இது தில்லியிலுள்ள புரானா கிலாவில் நதடமபறும் மூன்று 

நாள் திருவிழாவாகும். இது மைன்கிழக்காசியாவின் இதச பன்முகத்ைன்தெதயக் மகாண்டாடுவதை கநாக்கொகக் 

மகாண்டது. ஆசியான் நாடுகதளச் கசர்ந்ை பத்து இதசக்குழுக்களும், இந்தியாவில் இருந்து ஐந்து குழுக்களும் இந்ை 

விழாவில் பங்ககற்கின்ைன. 

7. ‘மபண் மைாழில்முதனகவார் நாள்’ மகாண்டாடப்படுகிை கைதி எது? 
அ. நவம்பா்.01 

ஆ. நவம்பா்.15 

இ. நவம்பா்.19  

ஈ. நவம்பா்.25 

✓ ஒவ்வ ார் ஆண்டும் நவ.19ஆம் கைதியன்று ‘மபண் மைாழில்முதனகவார் நாள்’ ெகளிர் மைாழில்முதனகவார் நாள் 

அதெப்பால் கதடப்பிடிக்கப்படுகிைது. முைன்முைலாக கடந்ை 2014ஆம் ஆண்டில் சுொர் 144 நாடுகளில் மபண்கள் 

மைாழில்முதனகவார் நாள் அனுசரிக்கப்பட்டது. இது வழக்மகாழிந்துகபான மகாள்தககதளத் ைகர்த்மைறிவதில் 

முதனப்பு காட்டும் மபண்கதள சிைப்பிக்கிைது. 

8. ‘யாதனகள் இைப்பு ைணிக்தக கட்டதெப்தப’ அறிமுகப்படுத்திய முைல் ொநிலம் எது? 
அ. ேமிழ்நாடு  

ஆ. ஆந்ேிே பிேதேசம் 

இ. கா்நாடகா 

ஈ. தகேளா 
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✓ யாதனகள் இைப்புக்கான காரணங்கதள ஆவணப்படுத்துவைற்காக ைமிழ்நாடு அரசு யாதனகள் இைப்பு ைணிக்தக 

கட்டதெப்தபத் மைாடங்கியுள்ளது. ஊடக அறிக்தககளின்படி, 2021 ஜனவரி ெற்றும் 2022 ொர்ச்சுக்கு இதடயில் 

ைமிழ்நாட்டின் வனச்சரகங்களில் பதிவுமசய்யப்பட்ட 131 யாதன இைப்புகளில், பதிமூன்றுக்கு ெட்டுகெ ெனிைன் 

காரணொகும். இந்ைக் கட்டதெப்பானது மவளிப்பதடத்ைன்தெதய கெம்படுத்துவகைாடு, இைப்புக்கான காரணத்தை 

மிகவும் நம்பகொன ஒப்பீடுகளுடன் அளிக்கும். 

9. உலக மீன்பிடி நாள் மகாண்டாடப்படுகிை கைதி எது? 

அ. நவம்பா்.15 

ஆ. நவம்பா்.21  

இ. நவம்பா்.25 

ஈ. நவம்பா்.28 

✓ அதனத்து மீனவ ெக்கள், மீன் வளர்ப்பாளர்கள் ெற்றும் அது சார்ந்ை மைாழிற்துதையினருடனான ஒற்றுதெதய 

எடுத்துக் காட்டும் கநாக்ககாடு ஒவ்வ ார் ஆண்டும் நவம்பர்.21 அன்று, ‘உலக மீன்பிடி நாள்’ மகாண்டாடப்படுகிைது. 

இந்ை நாள், ‘உலக மீன் அறுவதடயாளர்கள் ெற்றும் மீனவ மைாழிலாளர்களின் ென்ைம்’ புது தில்லியில் கூடி, 18 

நாடுகளின் பிரதிநிதிகளுடன் 1997இல், ‘உலக மீன்பிடி ென்ைம்’ உருவானதை நிதனவுகூருகிைது. 

10. 2022 – FIFA உலகக்ககாப்தப கபாட்டிகதள நடத்துகிை நாடு எது? 
அ. இந்ேியா 

ஆ. கே்ோா்  

இ. ஆஸ்ேிதேலியா 

ஈ. அா்சஜன்டினா 

✓ 2022 – FIFA உலகக்ககாப்தபதய கத்ைார் நடத்துகிைது. உலகக்ககாப்தபயின் மைாடக்க விழா கத்ைாரின் அல் கபட் 

அரங்கத்தில் மைாடங்கியது. முன்னைாக, பிரான்ஸ் ஜாம்பவான் ொர்மசல் டிசாய்லி, மைாடக்க விழாவுக்கு முன்னைாக 

உலகக்ககாப்தப ககாப்தபதய ரசிகர்கள் முன்னிதலயில் வழங்கினார். ஐந்து பிராந்தியங்கதளச் சார்ந்ை முப்பத்து 

இரண்டு முன்னணி நாடுகள் சாம்பியன்ஷிப் பட்டத்திற்காக கபாட்டியிடவுள்ளன. 

 

சசய்தித்தாள் நடப்பு நிகழ்வுகள்  

1. நாட்டில் மசயல்படும் ைபால் நிதலயங்கள். 

நாட்டில் மொத்ைம் 1,59,225 ைபால் நிதலயங்கள் மசயல்படுகின்ைன. இதில் 11,864 ைபால் நிதலயங்கள் ைமிழ்நாடு 

ெற்றும் புதுச்கசரியில் மசயல்படுகின்ைன. நாட்டில் கடந்ை ஐந்ைாண்டுகளில் 37 ைபால் நிதலயங்கள் மூடப்பட்டுள்ளன. 

 

2. உலகின் நீளொன ஈரடுக்கு பாலம்: நாகபுரி மெட்கரா கின்னஸ் சாைதன 

ெகாராஷ்டிரத்தில் உள்ள நாகபுரி மெட்கராவின் 3.14 கிமீ மைாதலவிலான ஈரடுக்கு பாலம் உலகில் நீளொன 

ஈரடுக்கு பாலம் என்ை வதகயில் கின்னஸ் உலக சாைதன புத்ைகத்தில் இடம்மபற்றுள்ளது. நாகபுரியின் வார்ைா 

சாதலயில் அதெந்துள்ள இந்ைப் பாலத்தின் கெல் பகுதியில் மெட்கரா இரயிலுக்கான இரு ைடங்களும், 3 மெட்கரா 

இரயில் நிதலயங்கதளயும் மகாண்டுள்ளது. அைற்குகீழ்ப்பகுதியில், வாகனப் கபாக்குவரத்துக்கான கெம்பாலம் 

உள்ளது. ைதரப்பகுதியில் வாகனங்கள் வழக்கம்கபால் சாதலயில் மசல்லும் வசதி என மூன்று நிதலயிலான 

கபாக்குவரத்து வசதிகதளக் மகாண்டுள்ளது. 

  

 

 

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


விண்மீன்.காம்                                         2022 டிசம்பர் 07 
   

 

நடப்பு நிகழ்வுகள்                                           4 

முன்னைாக, இந்ை ஈரடுக்கு பாலம் இந்தியா ெற்றும் ஆசியாவிகலகய நீளொன ஈரடுக்கு பாலம் என்பைற்காகவும் 

ஈரடுக்கு பாலத்தில் அதிக எண்ணிக்தகயில் மெட்கரா இரயில் நிதலயங்கதளக் மகாண்டிருப்பைற்காகவும் இந்திய 

ெற்றும் ஆசிய சாைதன புத்ைகங்களில் இடம்மபற்றுள்ளது குறிப்பிடத்ைக்கது. 

 

3. இந்தியாவின் மபாருளாைார வளர்ச்சி: கணிப்தப ொற்றியதெத்ைது உலக வங்கி 

இந்தியாவின் நடப்பு நிதியாண்டுக்கான மொத்ை உள்நாட்டு உற்பத்தி (GDP) வளர்ச்சி கணிப்தப 6.9 சைவீைொக 

உலக வங்கி உயர்த்தியுள்ளது. கடந்ை அக்கடாபர் ொைம் இந்ை அதெப்பு மவளியிட்ட வளர்ச்சி கணிப்பில் முந்தைய 

கணிப்பான 7.5 சைவீைத்திலிருந்து 6.5 சைவீைொகக் குதையும் எனத் மைரிவிக்கப்பட்டிருந்ைது. இந்நிதலயில், உலக 

நிகழ்வுகளின் ைாக்கங்கதள இந்திய மபாருளாைாரம் எதிர்மகாள்ளும் ைன்தெ, அடுத்ைடுத்ை காலாண்டுகளின் 

வளர்ச்சி உள்ளிட்டவற்தைக் கருத்தில்மகாண்டு, மபாருளாைார வளர்ச்சிக்கான கணிப்தப 6.5 சைவீைத்திலிருந்து 

6.9 சைவீொக உயர்த்தியுள்ளது. உலகில் பல்கவறு மபாருளாைார சிக்கல்கள் நீடித்து வரும் நிதலயில், சர்வகைச 

அதெப்பால் இந்தியாவின் மபாருளாைார வளர்ச்சி கணிப்பு உயர்த்தி மவளியிடப்பட்டுள்ளது இதுகவ முைல் 

முதையாகும். 

பணவீக்கம்: ரிசர்வ் வங்கியின் வட்டி விகிை நடவடிக்தககள் ெற்றும் எரிமபாருள் மீைான கலால் வரி உள்ளிட்ட பிை 

வரிகள் குதைக்கப்பட்டது உள்ளிட்டதவ பணவீக்கத்தில் சர்வகைச கச்சா எண்மணய் விதலகயற்ைத்தின் 

ைாக்கத்தைப் ெட்டுப்படுத்தியுள்ளது. நடப்பு நிதியாண்டில் பணவீக்கம் 7.1 சைவீைொக இருக்கும் நிதலயில், அடுத்ை 

நிதியாண்டில் (2023-24) 5.2 சைவீைொகக் குதையும் என அந்ை அறிக்தகயில் மைரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. 

 

4. மசஸ்: ஆதித்யா மிட்டல் புதிய கிராண்ட்ொஸ்டர் 

இந்தியாவின் 77ஆவது மசஸ் கிராண்ட் ொஸ்டராக, மும்தபதயச்கசர்ந்ை ஆதித்யா மிட்டல் (16) உருமவடுத்துள்ளார். 

ஸ்மபயினில் ைற்கபாது நதடமபற்று வரும் எகலாபிமரகாட் ஓபன் மசஸ் கபாட்டியில் பங்ககற்றுள்ள அவர், 6ஆவது 

சுற்றில் ஸ்மபயினின் மந:1 கபாட்டியாளரான ஃபிரான்சிஸ்ககா வகலகஜா மபான்ஸுடன் டிரா மசய்ைகபாது இந்ைச் 

சாைதனதய அவர் எட்டினார். நடப்பாண்டில் கிராண்ட்ொஸ்டராக உருமவடுத்துள்ள 5ஆவது இந்தியர் ஆதித்யா 

மிட்டல். முன்னைாக, பரத் சுப்ரெணியம், ராகுல் ஸ்ரீவத்சவ், வீ பிரணவ், பிரணவ் ஆனந்த் ஆகிகயார் இகை ஆண்டில் 

கிராண்ட்ொஸ்டர்களாகினர். இதில் பரத், வீ பிரணவ் ஆகிகயார் ைமிழர்களாவர். 

 

5. இந்தியாவில் உள்ள அரசு ெருத்துவெதனகளில் 1 இலட்சம் படுக்தக வசதியுடன் ைமிழ்நாடு முைலிடம். 

ைமிழ்நாட்டில் 7.5 ககாடி ெக்கள்மைாதக உள்ள நிதலயில் COVID காலத்தில் ெருத்துவ படுக்தககளின் கைதவ 

அதிகரித்ைைன் எதிமராலியாக ைமிழ்நாடு முழுவதும் படுக்தககள் எண்ணிக்தக இரட்டிப்பாக்கப்பட்டன. இைன் 

விதளவாக, ைற்கபாது அரசு ெருத்துவெதனகளில் 99,435 படுக்தககள் உள்ளன. இைன்மூலொக இந்திய அளவில் 

அதிக ெருத்துவ படுக்தககள்மகாண்ட ொநிலொக ைமிழ்நாடு விளங்கி வருகிைது. கெலும், இந்தியாவில் உள்ள அரசு 

ெருத்துவெதனகளில் ைமிழ்நாடு முைலிடம் பிடித்துள்ளது. ொநிலம் முழுவதும், 37 அரசு ெருத்துவ கல்லூரிகள், 50 

ெருத்துவ கல்லூரியுடன் இதணந்ை ெருத்துவெதனகள், ஓர் அரசு பன்கனாக்கு உயர் சிைப்பு ெருத்துவெதன, ஒரு 

அரசு பல் ெருத்துவக் கல்லூரி ெருத்துவெதன, 29 ொவட்ட ைதலதெ ெருத்துவெதனகள், 273 வட்டம் ெற்றும் 

வட்டம் சாரா ெருத்துவெதனகள், 1,806 ஆரம்ப சுகாைார நிதலயங்கள், 8,713 துதண சுகாைார நிதலயங்கள், 460 

நகர்ப்புை ஆரம்ப சுகாைார நிதலயங்கள், 15 நகர்ப்புை சமுைாய தெயங்கள் உள்ளன. ைமிழ்நாட்டில் 99.8% 

பிரசவங்கள் ெருத்துவ நிதலயங்களில் ைகுதியும், பயிற்சியும் மபற்ைவர்களால் நடத்ைப்படுகிைது. 

 

6. மைன்மபண்தண ஆற்ைங்கதரகயாரம் 300 ஆண்டுகள் பழதெயான ஏறுைழுவுைல் குறித்ை நடுகல் கண்டுபிடிப்பு. 

கிருஷ்ணகிரி ொவட்டம் அகரம் கிராெத்தில் மைன்மபண்தண ஆற்ைங்கதரகயாரம் உள்ள விவசாய நிலத்தில் 300 

ஆண்டுகள் பழதெயான ஏறுைழுவுைல் குறித்ை நடுகல் கண்டறியப்பட்டுள்ளது. 
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7. ைமிழ்நாடு காவல்துதையின் ‘ஆபகரஷன் ெறுவாழ்வு’: ஒகர நாளில் 726 பிச்தசக்காரர்கள் மீட்பு. 

ைமிழ்நாடு காவல்துதையின் ‘ஆபகரஷன் ெறுவாழ்வு’ என்ை அதிரடி நடவடிக்தகயின்கீழ் 726 பிச்தசக்காரர்கள் 

மீட்கப்பட்டுள்ளனர். ைமிழ்நாட்டில் உள்ள 37 ொவட்டங்களிலும் 9 காவல் ஆதணயரகங்களிலும் நடத்ைப்பட்ட அதிரடி 

கசாைதனகளில் பிச்தச எடுக்கும் மைாழிலில் ஈடுபடுத்ைப்பட்ட 726 பிச்தசக்காரர்கள் ெற்றும் 16 குழந்தைகளும் 

மீட்கப்பட்டுள்ளனர். 

மசன்தன, ககாயம்புத்தூர், ெதுதர, திருச்சிராப்பள்ளி, கசலம் கபான்ை மபருநகரங்களுக்கு மவகுதூரங்களிலிருந்து 

மபண்கள் ெற்றும் குழந்தைகதள அதழத்து வந்து பிச்தசமயடுக்க தவக்கும் ஆட்கடத்ைல் குற்ைவாளிகள்பற்றிய 

ைகவல் 044-28447701 என்ை எண்ணில் மைரிவிக்கலாம் எனக் காவல்துதை மைரிவித்துள்ளது. 

 

8. வங்கக்கடலில் புதிய புயல்: ொண்டஸ். 

வங்கக்கடலில் புதிைாக உருவாகும் புயலுக்கு ஐக்கிய அரபு அமீரகம் (UAE) பரிந்துதரத்ை ‘ொண்டஸ்’ எனப் மபயர் 

சூட்டப்பட்டுள்ளது. ‘மாண்டஸ்’ என்ைால் ‘புதையல் மபட்டி’ எனப் மபாருள் வருகிைது. 

 

 

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


விண்மீன்.காம்                                         2022 டிசம்பர் 08 
   

 

நடப்பு நிகழ்வுகள்                                           1 

1. உலக வங்கியின் இந்திய வளர்ச்சிக் கணிப்பு அறிக்ககயின்படி, 2022–23க்கான இந்தியாவின் GDP வளர்ச்சி 

சதவீதம் என்ன? 
அ. 8.1% 

ஆ. 7.5% 

இ. 7.2% 

ஈ. 6.9%  

✓ இந்தியாவின் நடப்பு நிதியாண்டுக்கான ம ாத்த உள்நாட்டு உற்பத்தி (GDP) வளர்ச்சி கணிப்கப 6.9 சதவீத ாக 

உலக வங்கி உயர்த்தியுள்ளது. 2023–24 நிதியாண்டில் மபாருளாதாரம் சற்றுக் குகைந்த வீதத்தில் 6.6 சதவீத ாக 

வளரும் என்று உலக வங்கியின் இந்திய வளர்ச்சிக் கணிப்பு அறிக்கக மதரிவித்துள்ளது. 

2. 2022 டிசம்பரில் நடந்த பணவியல் மகாள்ககக் குழுக் கூட்டத்திற்குப் பிைகு, மரப்பபா விகிதம் என்ன? 
அ. 5.9% 

ஆ. 6.25%  

இ. 6.50% 

ஈ. 6.75% 

✓ இந்திய ரிசர்வ் வங்கியானது (RBI) மரப்பபா விகிதத்கத 35 காசுகள் அதிகரித்து 6.25 சதவீத ாக உயர்த்த முடிவு 

மசய்துள்ளது. இதகனயடுத்து நிகலயான கவப்புத்மதாகக வசதி வீதம் 6 சதவீத ாக இருக்கும். வங்கிகளுக்கு 

இகடயிலான தினசரி வணிகத்தின்பபாது, சந்கதயில் ஏற்படும் ஏற்ை இைக்கங்ககள சரிமசய்வதற்காக அறிமுகப் 

படுத்தப்பட்ட  ார்ஜினல் ஸ்டாண்டிங் ஃமபசிலிட்டி எனப்படும் MSF வீதம் 6.50 சதவீத ாக இருக்கும். இந்த நிதி 

ஆண்டில்  த்திய வங்கியின் ஐந்தாவது வட்டி விகித உயர்வு இதுவாகும். 

3. அண்க யில் வங்கக்கடலில் உருவாகி, மதன்  ாநிலங்களின் ககரகயக் கடக்கவுள்ள புயல் எது? 
அ. மாண்டஸ்  

ஆ. அஸானி  

இ. சித்ராங் 

ஈ. மமாக்கா 

✓ மசன்கனக்கு மதன்கிழக்பக 620 கிபலா மீட்டர் மதாகலவில் மதன்ப ற்கு வங்கக்கடலில்  ாண்டூஸ் புயல் க யம் 

மகாண்டுள்ளது. இந்தப் புயல் புதுச்பசரி  ற்றும் ஸ்ரீஹரிபகாட்டா இகடபய வட தமிழ்நாடு, புதுச்பசரி  ற்றும் ஆந்திர 

பிரபதசத்தில் ககரகயக் கடக்க வாய்ப்புள்ளது. இதன் தாக்கத்தால், தமிழ்நாடு, புதுச்பசரி  ற்றும் ஆந்திர பிரபதசத்தின் 

கடபலாரப் பகுதிகளில் இரண்டு நாட்களுக்கு மிகக்கன கழ மபய்யும். கடபலார ஆந்திர பிரபதசம், தமிழ்நாடு  ற்றும் 

புதுச்பசரிக்கு ஏற்மகனபவ, ‘மரட் அலர்ட்’ விடுக்கப்பட்டுள்ளது. 

4. அண்க யில் கால ான Y K அலக் என்பார் ஒரு_____? 
அ. ப ாருளாதார நி ுணா்  

ஆ. விளளயாட்டு வீரா் 

இ. பதாழிலதி ா் 

ஈ. அறிவியலாளா் 
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✓ மூத்த மபாருளாதார நிபுணரும், முன்னாள் நடுவண் அக ச்சரு ான பயாகிந்தர் K அலக், அண்மையில் தனது 

83ஆவது வயதில் கால ானார். அவர் 1996–98 காலகட்டத்தில், திட்டமிடல்  ற்றும் திட்ட அ லாக்கம், அறிவியல் 

 ற்றும் மதாழினுட்பம்  ற்றும் எரிசக்தித்துகை நடுவணக ச்சராக இருந்தார். தில்லி ஜவஹர்லால் பநரு பல்ககலக் 

கழகத்தில் துகணபவந்தராகவும் பணியாற்றியுள்ளார். 

5. ‘12ஆவது உலக ஹிந்தி  ாநாட்கட’ நடத்தும் நாடு எது? 

அ. இந்தியா 

ஆ. இலங்ளக 

இ. தாய்லாந்து 

ஈ. ஃபிஜி  

✓ ‘12ஆவது உலக ஹிந்தி  ாநாடு’ 2023 பிப்ரவரியில் பிஜியில் பிஜி அரசாங்கத்துடன் இகணந்து இந்திய மவளியுைவு 

அக ச்சகத்தால் ஏற்பாடு மசய்யப்பட்டுள்ளது. இந்திய மவளியுைவு அக ச்சகத்தின் கூற்றுப்படி, இந்த  ாநாட்டிற்கான 

முதன்க  கருப்மபாருள், “Hindi: From Traditional Knowledge to Artificial Intelligence” என்பதாகும். இதுவகர 

பதிமனாரு உலக ஹிந்தி  ாநாடுகள் பல்பவறு நாடுகளில் நடத்தப்பட்டுள்ளன. 

6. 2022 – ததசிய மின்னாளுமை  ாநாட்கட நடத்துகிை  ாநிலம் / யூனியன் பிரபதசம் எது? 
அ. கா்நாடகா 

ஆ. மகாராஷ்டிரா 

இ. அஸ்ஸாம் 

ஈ. ஜம்மு–காஷ்மீா்  

✓ நிர்வாகச் சீர்திருத்தங்கள்  ற்றும் மபாது க்கள் குகைதீர் துகையும் மின்னணுவியல்  ற்றும் தகவல் மதாழில்நுட்ப 

அக ச்சகமும் ஜம்மு  ற்றும் காஷ்மீரின் கத்ராவில் 25ஆவது பதசிய மின்னாளுகக  ாநாட்கட (NCeG) நடத்த 

உள்ளன. இந்த  ாநாட்டின் கருப்மபாருள், “Bringing Citizens, Industry and Government closer” என்பதாகும். பதசிய 

மின்னாளுகக விருதுகள் அகனத்தும் NAeG திட்டம் – 2022இன் ஐந்து வகககளின்கீழ் வழங்கப்படும். 

7. அண்க யில் கண்டறியப்பட்ட, ‘Lophopetalum tanahgambut’ என்பது சார்ந்த இனம் எது? 
அ. மரம்  

ஆ. மீன் 

இ. பூஞ்ளச 

ஈ. சிலந்தி 

✓ Lophopetalum tanahgambut என்பது தனிச்சார்பற்ை குடும்ப ான Celastraceaeஇல் உள்ள Lophopetalum இனத்கதச் 

சார்ந்த புதிதாக அகடயாளம் காணப்பட்ட  ர இன ாகும். 40 மீ உயரம் வகர வளரும் இம் ரத்தின் தண்டு விட்டம் 

1.05 மீட்டர் வகர இருக்கும். இந்பதாபனசியாவின் சு த்ரா தீவின் பசற்றுச் சதுப்பு நிலக் காடுகளில்  ட்டுப  இந்தப் 

புதிய இனங்கள் காணப்படுகின்ைன. 

8. காசிம்–பஜா ார்ட் படாகாபயவ் என்பவர் கீழ்க்ைாணும் எந்த நாட்டின் அதிபராக பதர்ந்மதடுக்கப்பட்டார்? 
அ. ஈரான்  ஆ. இஸ்மரல் 

 

இ. கஜகஸ்தான்  ஈ. துருக்கி 
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✓ கஜகஸ்தான் அதிபர் பதர்தலில் 81.3% வாக்குககளப் மபற்று Kassym–Jomart Tokayev இரண்டாவது முகையாக 

அதிபராகப் பதவிபயற்றுள்ளார். படாகாபயவ், 2019இல் தனது முதல் பதர்தலில் தனது முன்பனாடி நர்சுல்தான் 

நசர்பபயவின் ஆதரவுடன் மவற்றி மபற்ைார். நசர்பபயவ் கசக் ம ாழியில் ‘எல்பாஸி’ (பதசத்தின் தகலவர்) என்ை 

பட்டத்கதத் தக்ககவத்துக்மகாண்டார். 

9. 2021–22க்கான ‘பதசிய ஸ்வச் வித்யாலயா புரஸ்காகர’ வழங்குகிை நடுவண் அக ச்சகம் எது? 

அ. ஜல் சக்தி அளமச்சகம் 

ஆ. கல்வி அளமச்சகம்  

இ. இளளமயாா் விவகாரங்கள் மற்றும் விளளயாட்டு அளமச்சகம் 

ஈ. ப ண்கள் மற்றும் குழந்ளதகள் மமம் ாட்டு அளமச்சகம் 

✓ 2021–22 கல்வியாண்டுக்கான ஸ்வச் வித்யாலயா புரஸ்காகர நாடு முழுவதுமிருந்து 39 பள்ளிகள் மபற்றுள்ளதாக 

கல்வி அக ச்சகம் அறிவித்துள்ளது. 8.23 லட்சம் பதிவுகளில், 28 அரசு  ற்றும் உதவி மபறும் நிறுவனங்கள்  ற்றும் 

11 தனியார் பள்ளிகள் பதர்வுமசய்யப்பட்டன. ஆறு பரந்த அளவுபகால்களின் அடிப்பகடயில் விருதுக்கான பள்ளிகள் 

 திப்பீடு மசய்யப்படுகின்ைன. அகவ COVID–19 (தயார்நிகல  ற்றும் பதிலளிப்பு நிகல), பசாப்பினால் கககழுவுதல், 

கழிப்பகைகள், மசயல்பாடு  ற்றும் பரா ரிப்பு, நடத்கத  ாற்ைம்  ற்றும் தண்ணீர் ஆகியனவாகும். 

10. ஜவஹர்லால் பநரு துகைமுக ஆகணயம் (JNPA) அக ந்துள்ள  ாநிலம்/யூனியன் பிரபதசம் எது? 
அ. தமிழ்நாடு 

ஆ. மகாராஷ்டிரா  

இ. மகரளா 

ஈ. கா்நாடகா 

✓ மும்கபயில் உள்ள ஜவஹர்லால் பநரு துகைமுக ஆகணய ானது இந்திய மதாழில்நுட்ப நிறுவனம் – ம ட்ராஸ் 

உடன் இகணந்து, மதாடர்ச்சியான கடல் நீர் தர கண்காணிப்பு நிகலயத்கத (Continuous Marine Water Quality 

Monitoring Station) உருவாக்கியது. மதாடர்ச்சியான கடல் நீர்தர கண்காணிப்பு அக ப்பும் மின்சார கண்காணிப்பு 

வாகனமும் துகைமுகப் பகுதியில் கடல்நீர்  ற்றும் காற்றின் தரத்கத நிர்வகிக்க உதவும். மின்சாரத்தில் இயங்கும் 

ஒரு சுற்றுச்சூழல் கண்காணிப்பு வாகனமும் (EV) துகைமுகத்தில் அறிமுகப்படுத்தப்பட்டுள்ளது. 

 

சசய்தித்தாள் நடப்பு நிகழ்வுகள்  

1. 9ஆவது உலக ஆயுர்பவத  ாநாடு  ற்றும் ஆபராக்யா கண்காட்சி - 2022 பகாவாவில் மதாடங்கியது. 

9ஆவது உலக ஆயுர்பவத  ாநாடானது பகாவாவின் பனாஜியில் நடுவண் சுற்றுலா  ற்றும் கப்பல் பபாக்குவரத்து, 

துகைமுகங்கள்  ற்றும் நீர்வழிப்பாகதகள் துகை இகணயக ச்சர் ஸ்ரீபத் நாயக் முன்னிகலயில் மதாடங்கியது. 

9ஆவது உலக ஆயுர்பவத  ாநாடு, உலகளவில் ஆயுஷ்  ருத்துவ முகைகளின் மசயல்திைன்  ற்றும் வலிக கய 

மவளிப்படுத்துவகத பநாக்க ாகக் மகாண்டுள்ளது. 

 

2. தமிழ்நாடு காலநிகல  ாற்ை இயக்கம்; முதல்வர் மு க ஸ்டாலின் இன்று மதாடக்கி கவக்கிைார். 

தமிழ்நாட்டில் காலநிகல  ாற்ைத்கத கண்காணிக்கும் வககயில், அதற்மகன தனி இயக்கம் உருவாக்கப்படுகிைது. 

இந்த இயக்கத்கத முதல்வர் மு க ஸ்டாலின் மசன்கனயில் மதாடக்கி கவக்கிைார்.  ாவட்ட அளவிலான காலநிகல 

 ாற்ை இயக்கங்களுக்கு  ாவட்ட ஆட்சியர் தகலவராக இருப்பார்.  ாவட்ட காலநிகல அதிகாரியாக  ாவட்ட வன 
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அலுவலர் இருப்பார்.  ாவட்டங்களில் ப ற்மகாள்ளப்படும் ஒவ்மவாரு திட்டப்பணியிலும், காலநிகல  ாற்ைத்தால் 

பாதிப்பு ஏபதனும் உள்ளதா என  ாவட்ட இயக்கம் ஆராய பவண்டும். 

காற்ைாகல, சூரியமவாளி மின்சாரம், மின்வாகனம்பபான்ை சுற்றுச்சூழலுக்குகந்த மதாழினுட்பங்ககள ஊக்குவிக்க 

பவண்டும்.  ாவட்ட அளவில் காலநிகல ாற்ை தணிப்பு திட்டங்ககள உருவாக்குவபத காலநிகல  ாற்ை 

இயக்கத்தின் குறிக்பகாள்களாகும்.  ாநில அளவிலான இயக்கத்துக்கு முதலக ச்சர் தகலவராக இருப்பார். 

 

3. சர்வபதச தகவல் மதாழில்நுட்பக் கருத்தரங்கம். 

இந்தியாவில் முதல்முகையாக மசன்கனயில் மதாழில்நுட்பம், மதாழில்முகனவு, திைன் ச ர்பிப்பு-Umagine  ாநாடு 

என்னும் தகலப்பில் சர்வபதச கருத்தரங்கம் நகடமபறுகிைது. இதில் பல்பவறு நாடுகளிலிருந்து 250 மதாழில்நுட்ப 

வல்லுநர்கள் உள்பட 10,000 பபர் கலந்துமகாள்கின்ைனர். இதில் மதாழில்நுட்பங்கள் குறித்து தகவல் மதாழில்நுட்ப 

வல்லுநர்களின் ஆய்வுக்கட்டுகரகள் ச ர்ப்பிக்கப்பட்டு அதன்மீது விவாதங்கள் நடத்தப்படும். இக்கருத்தரங்கத்கத 

நடத்துவது மதாடர்பாக பிரான்ஸ் நாட்டுடன் தமிழ்நாடு அரசு ஒப்பந்தம் மசய்துள்ளது. 
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1. ‘இந்தியாவின் குளிரூட்டும் துறையில் காலநிறல முதலீட்டு வாய்ப்புகள்’ என்ை தறலப்பிலான அறிக்றகறய 

வவளியிட்ட நிறுவனம் எது? 
அ. NITI ஆய ோக் 

ஆ. உலக வங்கி  

இ. உலக ப ோருளோதோர மன்றம் 

ஈ.  ன்னோட்டு பெலவோணி நிதி ம் 

✓ உலக வங்கி சமீபத்தில், ‘இந்தியாவின் குளிரூட்டும் துறையில் காலநிறல முதலீட்டு வாய்ப்புகள்’ என்ை தறலப்பில் 

ஓர் அறிக்றகறய வவளியிட்டது. ககரள மாநில அரசுடன் இறைந்து உலக வங்கி ஏற்பாடு வசய்துள்ள இரண்டு 

நாள், ‘இந்திய காலநிறல மற்றும் கமம்பாட்டு கூட்டாளர்கள்’ சந்திப்பின்கபாது இந்த அறிக்றக வவளியிடப்பட்டது. 

இந்த அறிக்றகயின்படி, இந்தியா அதிக வவப்பநிறலறய அனுபவித்து வருகிைது. முன்கூட்டிகய இந்நிறலக்கு 

ஆளாகியுள்ளது இந்தியா. மனிதரின் உயிர்வாழும் வரம்றபத் தாண்டிய வவப்ப அறலகறள வகாண்டிருக்கும் உலக 

நாடுகளுள் இந்தியாவும் ஒன்வைன உள்ளது. 

2. ‘ஸ்ட்வரப் A’ என்ை பாக்டீரியா வதாற்றுகநாயால் குழந்றதகள் இைந்த நாடு எது? 
அ. இந்தி ோ 

ஆ. ஐக்கி  இரோெ்ெி ம்  

இ. பெோ்மனி 

ஈ. வங்கோளயதெம் 

✓ ஐக்கிய இராச்சியத்தில் ‘ஸ்ட்வரப் ஏ’ என்ை பாக்டீரியா வதாற்று காரைமாக குறைந்தது 6 குழந்றதகள் இைந்துள்ளனர். 

இந்தப் பாக்டீரியா இரத்த ஓட்டத்தில் நுறழயும் கபாது, வதாற்று தீவிரமறடயும். அது அப்கபாது invasive Group A Strep 

(iGAS) என்று அறழக்கப்படுகிைது. ஸ்ட்வரப் ஏ–இன் அறிகுறிகளில் காய்ச்சல், கதால் வவடிப்பு மற்றும் நுண்ணுயிர் 

எதிர்ப்பிகளால் எளிதில் சிகிச்றசயளிக்கப்படும் புண் ஆகியறவ அடங்கும். நவம்பரில் ஒரு வாரத்தில் மட்டும் 851 

ஸ்ட்வரப் ஏ பாதிப்புகள் பதிவாகியுள்ளன. முந்றதய ஆண்டுகளில் இகத கவறளயில் சராசரியாக 186 பாதிப்புகள் 

பதிவாகியிருந்தன. 

3. ‘காயங்கள் மற்றும் வன்முறைறயத் தடுத்தல்: ஒரு கண்கைாட்டம்’ என்ை தறலப்பிலான அறிக்றகறய 

வவளியிட்ட நிறுவனம் எது? 
அ. UNICEF 

ஆ. WHO  

இ. UNESCO 

ஈ. UN Women 

✓ உலக நலவாழ்வு அறமப்பானது (WHO) ‘காயங்கள் மற்றும் வன்முறைறயத் தடுத்தல்: ஒரு கண்கைாட்டம்’ என்ை 

தறலப்பிலான ஒரு புதிய அறிக்றகறய வவளியிட்டது. ஒவ்வவாரு நாளும் உலகம் முழுவதும் காயங்கள் மற்றும் 

வன்முறைகளால் சுமார் 12,000 இைப்புகள் ஏற்படுவதாக அவ்வறிக்றக கூறுகிைது. காயம் வதாடர்பான இைப்புகறளத் 

தடுப்பதற்கான முயற்சிகறள அதிகரிக்க கவண்டியதன் அவசியத்றதயும் இது எடுத்துக்காட்டுகிைது. உலகளவில் 12 

இைப்புகளில் 1 இதன் காரைமாக நிகழ்கிைது. சாறலப் கபாக்குவரத்து காயங்கள், வகாறல மற்றும் தற்வகாறல 

ஆகியறவ 5–29 வயதுறடயவர்களிறடகய மரைத்திற்கான முதல் ஐந்து காரைங்களில் பட்டியலிடப்பட்டுள்ளன. 
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4. அண்றமச் வசய்திகளில் இடம்வபற்ை துங்ககரஷ்வர் வனவுயிரி சரைாலயம் அறமந்துள்ள மாநிலம் எது? 
அ. கோ்நோடகோ 

ஆ. மகோரோஷ்டிரோ  

இ. யகரளோ 

ஈ. ஆந்திர  ிரயதெம் 

✓ இந்தியாவில் உள்ள அறனத்து பாதுகாக்கப்பட்ட பகுதிகறளயும் சுற்றி 1 கிமீ சுற்ைளவுக்கு சுற்றுச்சூழல் உைர்திைன் 

மண்டலங்கறள உருவாக்குவறத கட்டாயமாக்கிய உச்சநீதிமன்ைம், மகாராஷ்டிர மாநிலத்தின் துங்ககரஷ்வர் 

வனவுயிரி சரைாலயத்திற்கு மட்டும் விதிவிலக்கு அளித்துள்ளது. சுற்றுச்சூழல் உைர்திைன் மண்டலங்கறள 

உருவாக்குவதற்கான ஒகர மாதிரியான ஆறைறயப் வபறுவதற்கு முன்பு நறடமுறைச் சிக்கல்கள் மற்றும் கள 

உண்றமகறள கைக்கில் எடுத்துக்வகாள்ள கவண்டும் என்றும் அது கூறியுள்ளது. இந்தச்சரைாலயம் மும்றபயின் 

புைநகரப் பகுதியில் அறமந்துள்ளது. 

5. 2022 – ஆர்டன் ககபிடல் கடவுச்சீட்டு குறியீட்டில் இந்தியா அறடந்துள்ள தரநிறல என்ன? 

அ. 80  ஆ. 87  

இ. 92  ஈ. 95 

✓ ஆர்டன் ககபிட்டல் வவளியிட்ட 2022 – கடவுச்சீட்டு குறியீடு என்பது உலகின் வலிறமயான மற்றும் பலவீனமான 

கடவுச்சீட்டுகளின் தரவரிறசயாகும். உலகின் வலிறமயான கடவுச்சீட்டு பட்டியலில் இந்தியா 87ஆவது இடத்றதப் 

பிடித்துள்ளது. ஐக்கிய அரபு அமீரகம் முதலிடத்திலும், வெர்மனி, சுவீடன், பின்லாந்து, லக்சம்பர்க், ஸ்வபயின், பிரான்ஸ் 

ஆகிய நாடுகள் அடுத்தடுத்த இடங்களிலும் உள்ளன. ஆப்கானிஸ்தான் கறடசி இடத்திலும், பாகிஸ்தான் 94ஆவது 

இடத்திலும் உள்ளது. 

6. கராகஸ் என்பது கீழ்க்காணும் எந்த நாட்டின் தறலநகரமாகும்? 
அ. ஈரோன் 

ஆ. பவனிசுலோ  

இ.   ் ுவோ நியூ கினி 

ஈ. அோ்பென்டினோ 

✓ இந்தியாவும் வவனிசுலாவும் இணைந்து நான்காம் சுற்று வவளியுைவு அலுவலக ஆகலாசறனகறள வவனிசுலாவின் 

தறலநகரமான கராகஸில் நடத்தின. இந்திய வவளியுைவுத்துறை அறமச்சகத்தின்படி, அரசியல், வர்த்தகம், எரிசக்தி, 

சுகாதாரம் மற்றும் மருந்துகள், ஆயுர்கவதம் மற்றும் கயாகா, கவளாண்றம, கலாச்சாரம் மற்றும் அறிவியல் மற்றும் 

வதாழில்நுட்பம்கபான்ை துறைகறள உள்ளடக்கிய இருதரப்பு உைவுகறள இருதரப்பும் மதிப்பாய்வு வசய்தன. 

7. வழிகாட்டுதல், ஆகலாசறன, உதவி, வநகிழ்திைன் மற்றும் வளர்ச்சி (Mentorship, Advisory, Assistance, Resilience 

and Growth – MAARG) என்ை இறையதளத்றத வதாடங்கிய நடுவண் அறமச்சகம் எது? 
அ. வணிகம் & பதோழிற்துறற அறமெ்ெகம்  

ஆ. MSME அறமெ்ெகம் 

இ. திறன் யமம் ோடு & பதோழில்முறனவு அறமெ்ெகம் 

ஈ. பதோழிலோளோ் & யவறலவோ ் ் ு அறமெ்ெகம் 

✓ வணிகம் மற்றும் வதாழிற்துறை அறமச்சகத்தின் கீழியங்கும் வதாழிற்துறை மற்றும் உள்நாட்டு வணிகத்றத 

கமம்படுத்துவதற்கான துறை MAARG இறையதளத்தில் பதிவுவசய்வதற்கு ஸ்டார்ட்–அப் நிறுவனங்களிடமிருந்து 

விண்ைப்பங்கறள வரகவற்றுள்ளது. MAARG (வழிகாட்டுதல், ஆகலாசறன, உதவி, வநகிழ்திைன் மற்றும் வளர்ச்சி) 
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இறையதளமானது பல்கவறு துறைகள், வசயற்பாடுகள், நிறலகளிலுள்ள ஸ்டார்ட்அப்களுக்கான வழிகாட்டுதறல 

எளிதாக்குவதற்கான ஒகர தளமாக விளங்கும். 

8. அன்வர் இப்ரகிம் என்பவர் கீழ்க்காணும் எந்த நாட்டின் புதிய பிரதமராக பதவிகயற்ைார்? 
அ. ெிங்க ்பூோ் 

ஆ. மயலெி ோ  

இ. ஆ ்கோனிஸ்தோன் 

ஈ. ஐக்கி  அர ு அமீரகம் 

✓ மகலசியாவின் மூத்த எதிர்க்கட்சித்தறலவர் அன்வர் இப்ரகிம், அந்நாட்டின் புதிய பிரதமராக அண்றமயில் பதவி 

ஏற்ைார். எந்தவவாரு கட்சிக்கும் வபரும்பான்றம கிறடக்காதறத அடுத்து ஏற்பட்ட கதக்கநிறலறயத் வதாடர்ந்து 

புதிய பிரதமறர மகலசிய மன்னர் அறிவித்தார். மகலசியாவின் வாழ்வினச்வசலவு அதிகரித்து வருவறதச் சமாளித்து 

ஊழலுக்கு எதிராகப் கபாராடப் கபாவதாக அன்வர் கூறியுள்ளார். 

9. வடலிகமடிக்ஸ் கமம்பாட்டு றமயத்தின் (C–DOT) தறலறமயகம் அணமந்துள்ள இடம் எது? 

அ. மும்ற  

ஆ.  ுது தில்லி  

இ. குருகிரோம் 

ஈ. பகோல்கத்தோ 

✓ வடலிகமடிக்ஸ் கமம்பாட்டு றமயம் (C–DOT) என்பது இந்திய அரசுக்குச்வசாந்தமான வதாறலத்வதாடர்பு வதாழில்நுட்ப 

கமம்பாட்டு றமயமாகும். இதன் தறலறமயகம் புது தில்லியில் அறமந்துள்ளது. நடுவண் அறமச்சர் அஷ்வினி 

றவஷ்ைவ், C–DOT வடலிகமட்டிக்ஸ் கமம்பாட்டு றமயத்தின் தில்லி வளாகத்தில் வதாழில்முறனகவார் பிரிவு 

மற்றும் புத்தாக்க றமயத்றத திைந்து றவத்தார். 

10. முதலாவது இந்தியா–ஆசியான் பாதுகாப்பு அறமச்சர்கள் கூட்டத்றத நடத்திய நாடு எது? 
அ. இந்தி ோ 

ஆ. கம்ய ோடி ோ  

இ. தோ ்லோந்து 

ஈ. லோயவோஸ் 

✓ இந்தியா–ஆசியான் உைவுகளின் முப்பதாவது ஆண்டு நிறைறவ நிறனவுகூரும் வறகயில், இந்தியா–ஆசியான் 

பாதுகாப்பு அறமச்சர்கள் கூட்டம் கம்கபாடியாவில் உள்ள சீம் ரீப்பில் நறடவபற்ைது. இந்தியப் பாதுகாப்பு அறமச்சர் 

இராஜ்நாத் சிங், ஐக்கிய நாடுகள் சறபயின் அறமதிகாக்கும் நடவடிக்றககளில் வபண்களுக்கான முன்முறனவு 

மற்றும் கடலில் வநகிழி மாசுபாடு குறித்த முன்முறனவு உட்பட இரண்டு திட்டங்கறள முன்றவத்தார். 
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சசய்தித்தாள் நடப்பு நிகழ்வுகள்  

1. கலங்கறர விளக்க சுற்றுலாத் திட்டங்கள் 

நாடு முழுவதுமுள்ள 65 கலங்கறர விளக்கங்களில் அரசு மற்றும் தனியார் துறை பங்களிப்புடன் சுற்றுலா 

வதாடர்பான நடவடிக்றககறள கமற்வகாள்ளப்படும். தமிழ்நாடு (11), குெராத் (13), ககரளா (10), மகாராஷ்டிரா (5), 

கர்நாடகா (5), ஒடிஸா (5), கமற்கு வங்காளம் (3), அந்தமான் மற்றும் நிக்ககாபார் தீவுகள் (2), இலட்சத்தீவுகள் (1), 

ககாவா (1). தமிழ்நாட்டில் பதிவனாரு கலங்கறர விளக்கங்கள் இத்திட்டத்தின்கீழ் சுற்றுலா நடவடிக்றககளுக்காக 

கதர்ந்வதடுக்கப்பட்டுள்ளது. கன்னியாகுமரி, கூத்தங்குழி, மைப்பாடு, கீழக்கறர, தனுஷ்ககாடி, பாம்பன், மல்லிப் 

பட்டினம், ககாடியக்கறர, நாகப்பட்டினம், பூம்புகார், பழகவற்காடு கபான்ை கலங்கறர விளக்கங்களில் அரசு மற்றும் 

தனியார் பங்களிப்புடன் சுற்றுலா நடவடிக்றககள் கமற்வகாள்ளப்படும். 

 

2. கடல் அறலயிலிருந்து மின்சாரம்: வசன்றன ஐஐடி கண்டுபிடிப்பு. 

கடல் அறலகளிலிருந்து ஆற்ைறலப் பயன்படுத்தி மின்சாரம் உற்பத்தி வசய்யும் கருவிறய வசன்றன ஐஐடி ஆய்வுக் 

குழுவினர் வடிவறமத்துள்ளனர். ‘சிந்துொ-1’ என அறழக்கப்படும் இந்தக் கருவி தூத்துக்குடி கடலின் உள்கள ஆறு 

கிமீ வதாறலவில் 20 மீட்டர் ஆழத்தில் இடத்தில் றவக்கப்பட்டுள்ளது. இந்தக் கருவி தற்கபாது 100 வாட்ஸ் ஆற்ைறல 

உற்பத்தி வசய்யும். அடுத்த மூன்ைாண்டுகளில், கடல் அறலயிலிருந்து ஒரு வமகாவாட் மின்சாரம் உற்பத்தி வசய்யும் 

வறகயில் இலக்கு நிர்ையம் வசய்யப்பட்டுள்ளது. 
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1. இந்திய ரிசர்வ் வங்கியானது (RBI) கீழ்க்காணும் எந்த நாட்டின் நாணய ஆணணயத்துடனான நாணய பரிமாற்ற 

ஒப்பந்தத்தில் ணகயயழுத்திட்டுள்ளது? 
அ. சீனா 

ஆ. ரஷ்யா 

இ. மாலத்தீவுகள்  

ஈ. இலங்கக 

✓ இந்திய ரிசர்வ் வங்கியானது சார்க் நாணய மாறுக ாள் கட்டணமப்பின்கீழ் மாலத்தீவுகள் நாணய ஆணணயத்துடன் 

(Maldives Monetary Authority) நாணய பரிமாற்ற ஒப்பந்தத்தில் ணகயயழுத்திட்டுள்ளது. இந்த ஒப்பந்தம் MMAஐ ரிசர்வ் 

வங்கியிடமிருந்து அதிகபட்சம் $200 மில்லியன் அயமரிக்க டாலர்கள் வணை பல தவணணகளில் யபற உதவும். 

2. அண்ணமயில், கீழ்க்காணும் எந்த நாட்டின் முதல் யபண் அதிபைாக டினா யபாலுவார்டட டதர்ந்யதடுக்கப்பட்டார்? 
அ. பிரான்ஸ் 

ஆ. பபரு  

இ. பிரரசில் 

ஈ. ஆஸ்திரரலியா 

✓ யபரு நாட்டின் அதிபைாக இருந்த யபட்டைா காஸ்டிடலா, காங்கிைஸால் பதவிநீக்கம் யசய்யப்பட்டுள்ளார். துணண அதிபர் 

டினா யபாலுவார்டட, யபருவின் அடுத்த அதிபைாகிறார். காஸ்டிடலா, சட்ட ஒழுங்ணக சீர்குணலக்க முயன்றார் என்று 

அவர்மீது குற்றஞ்சாட்டப்பட்டு பதவிநீக்கம் யசய்யப்பட்டுள்ளார். டமலும் காஸ்டிடலா, சட்டமன்றத்ணத கணலத்து, 

அைசாங்கத்ணத ஒருதணல கட்டுப்பாட்டின்கீழ் யகாண்டுவை முயற்சித்த குற்றச்சாட்டின்கீழ் ணகது யசய்யப்பட்டுள்ளார். 

இதனால் துணண அதிபர் டினா யபாலுவார்டட, யபரு நாட்டின் வைலாற்றில் முதல் யபண் அதிபைாக பதவிடயற்க 

உள்ளார். 

3. உட்கட்டணமப்பிற்கு ஊக்கமளிக்கும் டநாக்கத்திற்காக இந்தியாவின் முதல் பிணணமுறி காப்பீட்டுத் திட்டத்ணதத் 

யதாடங்கவுள்ள நடுவண் அணமச்சகம் எது? 
அ. சாகலப் ரபாக்குவரத்து & பெடுஞ்சாகல அகமச்சகம்  

ஆ. ெிதி அகமச்சகம் 

இ. தகவல் பதாடா்பு அகமச்சகம் 

ஈ. வீட்டுவசதி & ெகா்ப்புற விவகாரங்கள் அகமச்சகம் 

✓ நடுவண் அணமச்சர் நிதின் கட்கரியின் கூற்றுப்படி, உட்கட்டணமப்புத் துணறயில் பணப்புழக்கத்ணத அதிகரிக்கும் 

டநாக்கத்திற்காக இந்தியாவின் முதல் பிணணமுறி காப்பீட்டுத் திட்டத்ணத நடுவண் சாணலப் டபாக்குவைத்து மற்றும் 

யநடுஞ்சாணலகள் அணமச்சகம் அறிமுகப்படுத்தும். வங்கி பிணணகளில் சிக்கியுள்ள ஒப்பந்ததாைர்களின் யசயற்பாட்டு 

மூலதனத்திற்கு நிவாைணமளிப்பதன்மூலம் உட்கட்டணமப்புத்துணறயில் பணப்புழக்கத்ணத அதிகரிப்பதற்கு இந்தப் 

பிணணமுறிகள் உதவும். 

4. யசன்ணன யமட்டைா இையில் வணலயணமப்ணப விரிவுபடுத்துவதற்காக $780 மில்லியன் அயமரிக்க டாலர் ள் 

மதிப்பிலான கடன்யதாணகணய வழங்கவுள்ள நிறுவனம் எது? 
அ. உலக வங்கி  ஆ. ஆசிய வளா்ச்சி வங்கி  

 

இ. IMF   ஈ. AIIB 
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✓ ஆசிய வளர்ச்சி வங்கியானது யசன்ணன யமட்டைா இையில் வணலயணமப்பில் புதிய வழித்தடங்கணள உருவாக்க 

மற்றும் டபருந்து மற்றும் பிற டபாக்குவைத்துச் டசணவகளுடன் யமட்டைா இையில் வணலயணமப்பின் இணணப்ணப 

டமம்படுத்துவதற்காக $780 மில்லியன் அயமரிக்க டாலர் நிதியுதவி வழங்க ஒப்புதல் அளித்துள்ளது. 

✓ இந்தத் திட்டத்தின்மூலம் 10.1 கிமீ நீளத்திற்கு உயர்மட்டப் பிரிவு, ஒன்பது யமட்டைா இையில் நிணலயங்கள், 10 கிமீட்டர் 

நீளத்திற்கு நிலத்தடிப்பிரிவு ஆகியணவ அணமக்கப்படும். இந்த நிணலயங்கள் டபரிடர் & பல்டவறு காலநிணலகளில் 

தாக்குப்பிடிக்கக்கூடியதாகவும், முதியவர்கள், யபண்கள், குழந்ணதகள் மற்றும் மாற்றுத்திறனாளிகள் எளிதில் 

பயன்படுத்தும் விதமாகவும் வடிவணமக்கப்படும். 

5. ஒன்பதாவது உலக ஆயுர்டவத மாநாடு மற்றும் ஆடைாக்யா கண்காட்சி–2022ஐ நடத்துகிற மாநிலம்/UT எது? 

அ. குஜராத் 

ஆ. ரகாவா  

இ. பதலுங்கானா 

ஈ. பீகாா் 

✓ 9ஆவது உலக ஆயுர்டவத மாநாடானது டகாவா மாநிலம் பனாஜியில் யதாடங்கியது. உலகளவில் ஆயுஷ் மருத்துவ 

முணறகளின் யசயல்திறன் மற்றும் வலிணமணய யவளிப்படுத்துவணத இது தனது டநாக்கமாகக் யகாண்டுள்ளது. 

இந்நிகழ்வின் சமயம், ‘ஆயுஷ்மான்’ காமிக் புத்தகத் யதாடரின் மூன்றாவது பதிப்பும் யவளியிடப்பட்டது. அகில இந்திய 

ஆயுர்டவத கல்விக்கழகம், யெர்மனியிலுள்ள டைாசன்பர்க் ஐடைாப்பிய ஆயுர்டவத அகாடமி ஆகியவற்றுக்கு இணடடய 

பாைம்பரிய இந்திய மருத்துவ முணறகளில் டமம்பட்ட ஆய்வுகணள டமற்யகாள்வதற்கான ஒரு புரிந்துணர்வு ஒப்பந்தம் 

ணகயயழுத்தானது. 

6. அகில இந்திய யதாழில்நுட்பக் கல்விக் கழகத்தின் (AICTE) புதிய தணலவைாக (2022இல்) நியமிக்கப்பட்டவர் யார்? 
அ. T G சீத்தாராம்  

ஆ. மரனாஜ் ரசானி 

இ. ெிதி சிப்பா் 

ஈ. வினீத் ரஜாஷி 

✓ அகில இந்திய யதாழில்நுட்பக் கல்விக்  ழ த்தின் (AICTE) புதிய தணலவைாக யகௌகாத்தி–ஐஐடிஇன் இயக்குநர் 

டபைாசிரியர் T G சீத்தாைாம் நியமிக்கப்பட்டுள்ளார். இவருக்கு முன்பு UGC தணலவர் M யெகடதஷ் குமார் இப்பதவியில் 

இருந்தார். M யெகடதஷ் குமாரிடமிருந்து யபாறுப்ணப ஏற்றுக்யகாண்ட T G சீத்தாைாம் மூன்றாண்டு காலம் இந்தப் 

பதவியில் இருப்பார். டபைாசிரியர் T G சீத்தாைாம், அறிவியல் மற்றும் யபாறியியல் ஆைாய்ச்சி வாரியத்தின் (SERB) 

உறுப்பினைாகவும், யபங்களூர், IIScஇன் குடிசார் யபாறியியல் பிரிவில் மூத்த டபைாசிரியைாகவும் உள்ளார். 

7. அயமரிக்காணவச் சார்ந்த மார்னிங் கன்சல்ட் யவளியிட்ட குடளாபல் லீடர் அப்ரூவல் மதிப்பீடுகளின்படி, உலகின் 

மிகவும் பிைபலமான தணலவர் யார்? 
அ. ரஜா பிடன் 

ஆ. ெரரெ்திர ரமாதி  

இ. மு க ஸ்டாலின் 

ஈ. விளாடிமிா் புடின் 

✓ இந்தியப் பிைதமர் நடைந்திை டமாதி 77 சதவீத ஒப்புதல் மதிப்பீட்டுடன் உலகின் மிகவும் பிைபலமான தணலவைாகத் 

யதாடர்கிறார். அயமரிக்காணவச் சார்ந்த ஆடலாசணன நிறுவனமான மார்னிங் கன்சல்ட் யவளியிட்ட குடளாபல் லீடர் 

அப்ரூவல் மதிப்பீடுகளில் இது யதரியவந்துள்ளது. யமக்சிடகா அதிபர் ஆண்ட்டைஸ் மானுவல் டலாபஸ் ஒப்ைாடடார் 

இைண்டாமிடத்ணதயும், ஆஸ்திடைலிய பிைதமர் அந்டதானி அல்பானீஸ் மூன்றாமிடத்ணதயும் பிடித்துள்ளனர். 
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8. CITES தீர்மானத்தின் பிற்டசர்க்ணக–IIஇலிருந்து பிற்டசர்க்ணக–Iக்கு கீழ்க்காணும் எந்த உயிரினத்ணத மாற்றிப் 

பட்டியலிட இந்தியா முன்யமாழிந்துள்ளது? 
அ. லீத்தின் மெல்லலோட்டு ஆகம  

ஆ. பா்மிய மயில் வண்ண மெல்லலோட்டு ஆகம 

இ. இெ்திய பமல்ரலாட்டு ஆகம 

ஈ. பா்மிய குறுெ்தகலயுகடய மெல்லலோட்டு ஆகம 

✓ அழிந்துவரும் வனவுயிரிகளின் சர்வடதச வர்த்தகம் (CITES) யதாடர்பான கூட்டணமப்பின் பிற்டசர்க்ணக–IIஇலிருந்து 

லீத்தின் யமல்டலாட்டு ஆணமணய (Leith’s Softshell Turtle – Nilssonia leithi) பிற்டசர்க்ணக–Iக்கு மாற்றிப்பட்டியலிட 

இந்தியா முன்யமாழிந்துள்ளது. பனாமாவில் நணடயபற்ற CITESஇன் 19ஆவது கூட்டத்தில் இந்த முன்யமாழிவு ஏற்றுக் 

யகாள்ளப்பட்டது. லீத்தின் யமல்டலாட்டு ஆணம என்பது யமன்ணமயான ஓடுயகாண்ட ஒரு யபரிய நன்னீர் ஆணம 

ஆகும்; இது தீபகற்ப இந்தியாவில் மட்டுடம காணப்படுகிறது. 

9. ஐந்து யவவ்டவறு உலகக்டகாப்ணபகளில் டகாலடித்த முதல் கால்பந்து வீைர் யார்? 

அ. லிரயானல் பமஸ்ஸி 

ஆ. கிறிஸ்டியாரனா பரானால்ரடா  

இ. பெய்மா் 

ஈ. ககலியன் பாப்ரப 

✓ டபார்ச்சுகல் கால்பந்து வீைர் கிறிஸ்டியாடனா யைானால்டடா 5 யவவ்டவறு உலகக்டகாப்ணப டபாட்டிகளில் டகால் 

அடித்த முதல் வீைர் ஆவார். 2006, 2010, 2014, 2018, 2022 ஆகிய ஆண்டுகளில் நணடயபற்ற உலகக்டகாப்ணப 

யதாடர்களில் யைாடனால்டடா டகாலடித்துள்ளார் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது. கானாவுக்கு எதிைான குரூப்–H டபாட்டியில் 

65ஆவது நிமிடத்தில் டகாலடித்து யைாடனால்டடா இந்த ணமல்கல் சாதணனணய எட்டினார். 

10. ‘RH–200’ என்ற ஆய்வு ஏவு ணைணய ஏவிய நாடு எது? 
அ. ரஷ்யா 

ஆ. இெ்தியா  

இ. இஸ்ரரல் 

ஈ. ஈரான் 

✓ இந்திய விண்யவளி ஆய்வு ணமயம் (ISRO) யதாடர்ந்து 200ஆவது முணறயாக ‘RH–200’ ஆய்வு ஏவுகணணணய 

ஏவியது. வானிணல, வானியல் மற்றும் விண்யவளி இயற்பியலின் ஒத்த பிரிவுகளில் டசாதணனகணள டமற்யகாள்வ 

–தற்கு இந்திய ஆய்வு ஏவுகணணகள் (sounding rockets) பயன்படுத்தப்படுகின்றன. 

 

சசய்தித்தாள் நடப்பு நிகழ்வுகள்  

1. 130 ஆண்டுகளில் 13ஆவது புயல்! 

கடந்த 1891 முதல் 2021 வணையிலான 130 ஆண்டுகாலத்தில் யசன்ணன மற்றும் புதுச்டசரி இணடடய 12 புயல்கள் 

கணைணயக் கடந்துள்ளன. யசன்ணன–புதுச்டசரி இணடடய கணைணயக் கடந்த 13–ஆவது புயலாக ‘மாண்டஸ்’ 

ஆனது. 
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2. 10–12–2022 – ‘மூதறிஞர்’ இைாொஜியின் 144ஆவது பிறந்தநாள். 

 

3. 2025ஆம் ஆண்டுக்குள் காசடநாணய ஒழிக்கத் திட்டம்: நடுவண் அைசு. 

2025ஆம் ஆண்டுக்குள் நாட்டில் காசடநாணய ஒழிக்க நடுவணைசு திட்டமிட்டுள்ளது. நாட்டில் நிகழாண்டு ெனவரி 

முதல் அக்டடாபர் வணை 20.16 இலட்சம் டபர் காசடநாயால் பாதிக்கப்பட்ட நிணலயில், அந்த டநாயால் 73,551 டபர் 

இறந்தனர். உலகளாவிய காசடநாய் அறிக்ணக–2022இன்படி, நாட்டில் காசடநாய் பாதிப்பு 18% குணறந்துள்ளது.  

கடந்த 2015ஆம் ஆண்டு இந்தியாவில் லட்சத்தில் 256 டபர் அந்த டநாயால் பாதிக்கப்பட்ட நிணலயில், கடந்த ஆண்டு 

லட்சத்தில் 210 டபர் பாதிக்கப்பட்டனர். காசடநாய் பாதிப்பு அதிகம் உள்ள பகுதிகளில் மாநில–மாவட்ட அளவிலான 

திட்டம், பலவீனமானவர்களிடமும் டவறு டநாய்களால் பாதிக்கப்பட்டவர்களிடமும் காசடநாய் பரிடசாதணன 

டமற்யகாள்ளுதல் டபான்ற நடவடிக்ணககள்மூலம், 2025ஆம் ஆண்டுக்குள் நாட்டில் காசடநாணய ஒழிக்க நடுவண் 

அைசு திட்டமிட்டுள்ளது. 

 

4. 11–12–2022 – ‘ம ா வி’ பாைதியாரின் 141ஆவது பிறந்தநாள். 

 

5. ‘காசி தமிழ்ச்சங்கமம்’ விணைவு இையில்! 

‘காசி தமிழ்ச்சங்கமம்’ நிகழ்ணவ நிணனவுகூரும் வணகயில் காசி–தமிழ்நாட்டுக்கு இணடடய ‘காசி தமிழ்ச்சங்கமம்’ 

விணைவு இையில் என்ற புதிய இையில்டசணவ யதாடங்கப்படும் என நடுவண் இையில்டவ துணற அணமச்சர் அஸ்வினி 

ணவஷ்ணவ் அறிவித்துள்ளார். 
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1. சுக்விந்தர் சிங் சுகு என்பவர் கீழ்க்காணும் எந்த மாநிலத்தின் முதலமமச்சராக பதவியேற்றார்? 
அ. க ோவோ 

ஆ. குஜரோத் 

இ. ஹிமோச்சல பிரகதசம்  

ஈ. உத்தர ோண்ட் 

✓ ஹிமாச்சல பிரயதச மாநிலத்தின் அடுத்த முதலமமச்சராக சுக்விந்தர் சிங் சுகு சமீபத்தில் பதவியேற்றார். அவர் நான்கு 

முமற சமஉஆகவும், காங்கிரஸின் மாநிலத் யதர்தல் பிரசாரக் குழு தமலவராகவும் இருந்தார். துமை முதல்வராக 

முயகஷ் அக்னியகாத்ரி யதர்வுசசய்ேப்பட்டுள்ளார். ஹிமாச்சல பிரயதச மாநில சட்டசமப யதர்தலில் இந்திே யதசிே 

காங்கிரஸ் கட்சி சவற்றிசபற்றுள்ளது. 

2. ‘G20 வளர்ச்சிப் பணிக்குழு கூட்டம்’ நடத்தப்படுகிற நகரம் எது? 
அ. மும்பப  

ஆ. வோரணோசி 

இ. அ மதோபோத் 

ஈ. சசன்பன 

✓ G20 வளர்ச்சிப் பணிக்குழுவின் நான்கு நாள் கூட்டம் இந்திேக்குடிேரசுத்தமலவர் தமலமமயின்கீழ் மும்மபயில் 

சதாடங்கவுள்ளது. வளர்ச்சிப் பணிக்குழு கூட்டமானது வளரும் நாடுகள், குமறந்த வளர்ச்சிேமடந்த நாடுகள் மற்றும் 

தீவு நாடுகளின் வளர்ச்சிப் பிரச்சமனகமளப் பற்றி விவாதிப்பமத யநாக்கமாகக் சகாண்டுள்ளது. 

3. IUCN சிவப்புப் பட்டிேலில் யசர்க்கப்பட்ட Meizotropis pellita (Patwa) சார்ந்த இனம் எது? 
அ. ஆபம 

ஆ. மருத்துவத் தோவரம்  

இ. போம்பு 

ஈ. வண்ணத்துப்பூச்சி 

✓ இமேமமலயில் காைப்படும் மூன்று மருத்துவத் தாவர இனங்கள் IUCN சிவப்புப் பட்டிேலில், ‘அச்சுறு நிமலமே 

அண்மித்த இனப்’பட்டிேலில் யசர்க்கப்பட்டுள்ளன. சபாதுவாக ‘பட்வா’ என்று அமைக்கப்படுகிற Meizotropis pellita, 

உத்தரகாண்மடப் பூர்வீகமாகக் சகாண்டது என்று சசால்லப்படுகிறது. இது ‘மிகவும் அருகிவிட்ட இனம்’ என 

வமகப்படுத்தப்பட்டுள்ளது. Fritilloria cirrhosa ‘அழிவாய்ப்பு இனம்’ என்றும், Dactylorhiza hatagirea ‘அருகிவிட்ட இனம்’ 

என்றும் வமகப்படுத்தப்பட்டுள்ளது. 

4. 2022 – உலக மண் நாளுக்கானக் கருப்சபாருள் என்ன? 
அ. Soils: Where food begins  

ஆ. Soils: Where life begins 

இ. Soils: Where earth begins 

ஈ. Soils: Where all begins 

✓ வளம்மிகு மண்ணின் முக்கிேத்துவத்மத சிறப்பித்துக்காட்டவும், மண் வளங்கமள நிமலோன யமலாண்மமக்காக 

பேன்படுத்துவது குறித்து எடுத்துக்கூறுவதற்குமாக ஆண்டுயதாறும் டிசம்பர்.5ஆம் யததி அன்று ‘உலக மண் நாள்’ 

அனுசரிக்கப்படுகிறது. “Soils: Where food begins” என்பது இந்த ஆண்டு (2022) உலக மண் நாளுக்கானக் கருப் 
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சபாருளாகும். 2002ஆம் ஆண்டில் சர்வயதச மண் அறிவிேல் சங்கத்தால் மண்மைக் சகாண்டாட ஒரு சர்வயதச 

நாள் பரிந்துமரக்கப்பட்டது. உைவு மற்றும் உைவு அமமப்பின் FAO மாநாடு கடந்த 2013 ஜூனில் உலக மண் 

நாமள அங்கீகரித்து யபரறிவிப்பு சசய்தது. 

5. இந்திோவின் முதல் கரிம–சமநிமல பண்மை அமமக்கப்பட்டுள்ள மாநிலம் எது? 

அ. அஸ்ஸோம் 

ஆ. குஜரோத் 

இ. க ரளோ  

ஈ. சதலுங் ோனோ 

✓ இந்திோவின் முதல் கரிம–சமநிமல பண்மைோக சகாச்சியின் ஆலுவாவிலுள்ள விமதப்பண்மைமே யகரள 

மாநில முதலமமச்சர் பினராயி விஜேன் அறிவித்தார். கரிேமில வாயு (CO2) உமிழ்மவக்குமறத்ததால், யவளாண் 

துமறயின்கீழ் உள்ள அவ்விமதப்பண்மை கரிம–சமநிமலமே அமடே முடிந்துள்ளது. கடந்த ஓராண்டில் மட்டும் 

அப்பண்மையிலிருந்து சவளியேற்றப்பட்ட சமாத்த கரிேமில வாயுவின் அளவு 43 டன்கள் ஆகும். 

6. ‘மரபணு மாற்றப்பட்ட உைவுகளுக்கான விதிமுமறகமள’ சவளியிட்ட நிறுவனம் எது? 
அ. FAO 

ஆ. FSSAI  

இ. ISO 

ஈ. NIT ஆக ோ ் 

✓ இந்திே உைவுப் பாதுகாப்பு மற்றும் தரநிர்ைே ஆமைேமானது (FSSAI) மரபணு மாற்றப்பட்ட (GM) உைவுப் 

சபாருட்களுக்கான விதிமுமறகளின் புதிே வமரமவ சபாதுமக்களின் கருத்துக் ககட்புக்காக சவளியிட்டுள்ளது. 1% 

அல்லது அதற்கு யமற்பட்ட மரபணு மாற்றப்பட்ட (GM) மூலப்சபாருள்கமளக் சகாண்ட உைவுப்சபாருட்களுக்கான 

விவரங்கமள சபாருளின் பபாதி அட்டையில் ஒட்ை இது முன்சமாழிகிறது. FSSAIஇன் முன் அனுமதியின்றி, GMO 

சகாண்டு தோரிக்கப்படும் எந்தசவாரு உைவு அல்லது உைவுப்சபாருமளயும் ோரும் தோரிக்கயவா, கட்டயவா, 

யசமிக்கயவா, விற்கயவா, சந்மதப்படுத்தயவா அல்லது விநியோகிக்கயவா அல்லது இறக்குமதி சசய்ேயவா கூடாது. 

7. சபௌத்தவனம் என்ற சபௌத்த பாரம்பரிே யநாக்கப் பூங்கா அமமந்துள்ள மாநிலம் எது? 
அ. பீ ோோ் 

ஆ. சதலுங் ோனோ  

இ. ம ோரோஷ்டிரோ 

ஈ. திோிபுரோ 

✓ சபௌத்தவனம் என்ற சபௌத்த பாரம்பரிே யநாக்கப்பூங்கா திட்டமானது சதலுங்கானா மாநிலத்தில் திறக்கப்பட்டுள்ளது. 

இதமன நாகார்ஜுனாசாகரில் சதலுங்கானா மாநில சுற்றுலா வளர்ச்சிக்கைகம் உருவாக்கியுள்ளது. நாகார்ஜுனா 

சாகர் அருயக பல்யவறு நாடுகளின் சபௌத்த மடாலேங்கமளயும் சபௌத்த பல்கமலக்கைகத்மதயும் அமமக்கவும் 

மாநகராட்சி ஆய்வுசசய்து வருகிறது. 

8. விலங்குகள் வமத தடுப்பு (திருத்தம்) மயசாதா, 2022இன்படி, ஒரு விலங்மகக் சகான்றால் விதிக்கப்படும் 

அதிகபட்ச அபராதம் எவ்வளவு? 
அ. ரூ.1 இலட்சம்  ஆ. ரூ.5 இலட்சம்  

இ. ரூ.10 இலட்சம்  ஈ. ரூ.25 இலட்சம் 
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✓ மீன்பிடி, கால்நமட பராமரிப்பு மற்றும் பால்வளத்துமற அமமச்சகத்தால் தோரிக்கப்பட்ட விலங்குகள் வமத தடுப்பு 

(திருத்தம்) மயசாதா, 2022, சபாதுமக்களின் கருத்துக்ககட்புக்காக சவளியிடப்பட்டுள்ளது. ‘அருவருக்கத்தக்க வன் 

சகாடுமம’ என்ற புதிே பிரிவின்கீழ், “விலங்குப் புைர்வு” உட்பட 61 சட்டத்திருத்தங்கமள அது ஒரு குற்றமாக 

அறிமுகப்படுத்தியுள்ளது. இது `50,000 முதல் `75,000 வமர அபராதம் அல்லது விலங்கின் மதிப்பு இதில் எது 

அதிகயமா அதமன அபாராதமாகயவா அல்லது ஓராண்டு முதல் மூவாண்டு வமர சிமறத்தண்டமன அல்லது 

இரண்மடயும் குற்றத்திற்கான தண்டமனோக விதிக்க பரிந்துமரக்கிறது. விலங்சகான்மறக் சகால்வதற்காக, 

அதிகபட்சமாக ஐந்தாண்டுகள் வமர சிமறத்தண்டமனமே விதிக்கவும் இவ்வமரவு மயசாதா முன்சமாழிகிறது. 

9. அணுவாற்றலில் இேங்கும், ‘ோகுடிோ’ என்ற பனி உமடப்புக் கப்பமல அறிமுகப்படுத்திே நாடு எது? 

அ. ரஷ் ோ  

ஆ. உ ்பரன் 

இ. ஜப்போன் 

ஈ. இஸ்கரல் 

✓ ரஷ்ோ அண்மமயில் வடயமற்கு ரஷ்ோவில் உள்ள புனித பீட்டர்ஸ்பர்க்கில் உள்ள பால்டிக் கப்பல்கட்டும் தளத்தில் 

அணுவாற்றலில் இேங்கும், ‘ோகுடிோ’ என்ற பனி உமடப்புக் கப்பமல அறிமுகப்படுத்திேது. இந்த விைாவில் ரஷ்ே 

அதிபர் விளாடிமிர் புடின் சமய்நிகராக கலந்துசகாண்டார். ‘ோகுடிோ’ ரஷ்ோவின் யராசாட்டம் ஸ்யடட் அணுவாற்றல் 

கைகத்திற்காக கட்டப்பட்டுவரும், ‘திட்டம்–22220 அணுவாற்றலால் இேங்கும் பனி உமடப்புக்கப்பல்கள்’ வரிமசயில் 

வருகிறது. இந்த வமக கப்பல்கள் உலக அளவில் மிகப்சபரிேமவயும் சக்திவாய்ந்தமவயும் ஆகும். 

10. ‘UNESCO–இந்திோ–ஆப்பிரிக்கா (UIA) யேக்கத்தாமன’ நடத்தும் நகரம் எது? 
அ. மும்பப 

ஆ. ச ோ ்டோ பெருநகரம்  

இ.  ோ ்தி  ோ் 

ஈ. சஜ ்ப்பூோ் 

✓ சநாய்டா சபருநகரத்தில் நமடசபற்ற UNESCO–இந்திோ–ஆப்பிரிக்கா (UIA) யேக்கத்தான் நிகழ்ச்சியில் இந்தியக் 

குடியரசுத் துமைத் தமலவர் ஜக்தீப் தன்கர் உமரோற்றினார். இந்திோ மற்றும் 22 ஆப்பிரிக்க நாடுகமளச் யசர்ந்த 

இளம் சதாழில்முமனயவார் பங்யகற்கும் இந்த யேக்கத்தாமன கல்வி அமமச்சகத்தின் புத்தாக்கப் பிரிவு, AICTE 

மற்றும் UNESCO ஆகிேவற்றால் ஏற்பாடு சசய்ேப்பட்டதாகும். 

 

சசய்தித்தாள் நடப்பு நிகழ்வுகள்  

1. உதேம் சக்தி இமைேதளத்தில் பதிவு சசய்துள்ள தமிழ்நாட்மடச் யசர்ந்த சபண் சதாழில்முமனயவார்கள். 

சிறு, குறு மற்றும் நடுத்தர சதாழிற்துமறயில் சபண் சதாழில்முமனயவார்களுக்கு நடுவண் சிறு, குறு மற்றும் 

நடுத்தர சதாழிற்துமற அமமச்சகத்தின்மூலம் அளிக்கப்படும் நிதித்திட்டங்கள், சகாள்மககள் குறித்த தகவல்கமள 

உதேம் சக்தி இமைேதளம் (https://udyam-sakhi.com) அளிக்கிறது. 2022 அக்யடாபர் மாதம் வமர உதேம் சக்தி 

இமைேதளத்தில் பதிவுசசய்துள்ள தமிழ்நாட்மடச் யசர்ந்த சபண் சதாழில்முமனயவார்களின் மாவட்ட வாரிோன 

விவரங்கள் சவளியிடப்பட்டுள்ளன. அதன்படி இராணிப்யபட்மடயில் 334 யபர், யசலத்தில் 163 யபர், திருவண்ைா 

மமலயில் 210 யபர், யவலூரில் 360 யபர் என சமாத்தம் 1067 சபண் சதாழில்முமனயவார்கள் உதேம் சக்தி 

இமைேதளத்தில் பதிவுசசய்துள்ளனர். 
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2. ஜி20: முதலாவது நிதிசார் கூட்டம் சபங்களூருவில் நாமள சதாடக்கம். 

இந்திோவின் ஜி20 தமலமமயின்கீழ் முதலாவது நிதி மற்றும் மத்திே வங்கி பிரதிநிதிகள் கூட்டம், சபங்களூருவில் 

டிச.13 முதல் 15 வமர நமடசபறவுள்ளது. இந்திோவின் ஜி20 தமலமமத்துவத்தின்கீழ் நிதி வழிமுமற குறித்த 

விவாதங்களின் சதாடக்கமாக நமடசபறும் இந்தக் கூட்டத்மத மத்திே நிதி அமமச்சகமும், இந்திே ரிசர்வ் வங்கியும் 

இமைந்து ஏற்பாடு சசய்துள்ளன. “21ஆம் நூற்றாண்டின் உலகளாவிே சவால்கமள எதிர்சகாள்ள பலதரப்பு 

வளர்ச்சி வங்கிகமள வலுப்படுத்துதல்” என்ற தமலப்பில் குழு விவாதமும் நமடசபறும். “பசுமம நிதிேளிப்பில் 

மத்திே வங்கிகளின் பங்கு” என்ற தமலப்பில் கருத்தரங்கமும் நமடசபறவுள்ளது. 

 

3. PARAVAI திட்ைம்.  

தமிழ்நாட்டின் காவல்துமறோனது PARAVAI - Personality and Attitude Reformation Assistance Venture for 

Affirming Identity என்ற திட்டத்மதச் சசேல்படுத்தவுள்ளது. 18-24 வேதுக்குட்பட்ட முதல்முமற குற்றம் சசய்யதாமர 

சீர்திருத்தி அவர்கமள சமூகத்தில் மீண்டும் ஒருங்கிமைத்து அதன்மூலம் அவர்கள் மீண்டும் குற்றவாழ்க்மகக்கு 

திரும்பாமல் தடுப்பமத இந்தத் திட்டம் தனது யநாக்கமாகக் சகாண்டுள்ளது. 

 

4. அமனவருக்கும் நலவாழ்வு திட்டம்: நாட்டியலயே முதலிடம் சபற்று தமிழ்நாடு சாதமன. 

அமனவருக்கும் நலவாழ்வு திட்டத்மதச் சிறப்பாக சசேல்படுத்திேதில் நாட்டியலயே முதலிடம் சபற்று தமிழ்நாடு 

சாதமன பமடத்துள்ளது. அமனத்து மக்களுக்கும் தரமான, விமலயில்லா மருத்துவ யசமவ வைங்கப்படுவமத 

யநாக்கமாகக் சகாண்டதுதான் இந்த ‘அமனவருக்கும் நலவாழ்வு திட்டம்’. ஆண்டுயதாறும் டிச.12ஆம் யததிேன்று 

அமனவருக்கும் நலவாழ்வு திட்ட நாள் சகாண்டாடப்படுகிறது. 
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1. ஆண்டுத ோறும் UNICEF நாள் அனுசரிக்கப்படுகிற தேதி எது? 
அ. டிசம்பர்.10 

ஆ. டிசம்பர்.11  

இ. டிசம்பர்.14 

ஈ. டிசம்பர்.15 

✓ ஒவ்த ார் ஆண்டும் டிசம்பர்.11 அன்று UNICEF நாள் ககாண்டாடப்படுகிறது. UNICEF முேலில் ஐக்கிய நாடுகளின் 

பன்னாட்டு குழந்தேகளுக்கான அ சரகால நிதியம் என்று அதழக்கப்பட்டது; ேற்தபாது அது அதிகாரப்பூர் மாக 

ஐநா குழந்தேகள் நிதியம் என்று அதழக்கப்படுகிறது. ஐநா கபாதுச்சதபயால் இரண்டாம் உலகப்தபாரில் அழிவுற்ற 

நாடுகளில் உள்ள சிறார்களுக்கு உணவு & சுகாோர  சதிகதள  ழங்கும் தநாக்குடன் இது ஆரம்பிக்கப்பட்டது. இது 

குழந்தேகளின் உரிதமகதள பாதுகாக்கிறது மற்றும் அ ர்களின் திறதன நிதறத ற்ற உேவுகிறது. 

2. அேன் பிரத்தயக காலநிதல மாற்ற இயக்கத்தேத் கோடங்கிய முேல் மாநிலம் எது? 
அ. தமிழ்நரடு  

ஆ. கேரளர 

இ. ததலுங்ேரனர 

ஈ. ஒடிஸர 

✓ ேமிழ்நாட்டில் உள்ள இயற்தக  ளங்கதளப் பாதுகாப்பதேயும், அ ற்தற மீட்கடடுப்பதேயும் தநாக்கமாகக்ககாண்ட 

ேமிழ்நாடு காலநிதல மாற்ற இயக்கத்தே மாண்புமிகு ேமிழ்நாடு முேலதமச்சர் மு க ஸ்டாலின் கோடக்கி த த்ோர். 

ேமிழ்நாடு பசுதம காலநிதல நிறு னத்ோல் (TNGCC) மாநிலத்தின் காலநிதல கசயல்திட்டம் கசயல்படுத்ேப்படும். 

2030–க்குள் புதுப்பிக்கத்ேக்க ஆோரங்கள்மூலம் சரிபாதியளவு மின்சாரத்தே உற்பத்திகசய்ய திட்டமிட்டுள்ளோல், 

ேற்தபாதுள்ள நிலக்கரி மின்னுற்பத்தி  சதிகளுடன் தமற்ககாண்டு எதேயும் தசர்ப்பதில்தல எனத் ேமிழ்நாடு 

முடிவு கசய்துள்ளது. 

3. 2022 – உலக மதலகள் நாளுக்கானக் கருப்கபாருள் என்ன? 
அ. Climate Change and Mountains 

ஆ. Women move mountains  

இ. Protect Mountains 

ஈ. Mountains are Monuments 

✓ ஐநா கபாதுச்சதபயானது 2002ஆம் ஆண்தட ஐநா சர் தேச மதலகள் ஆண்டாக அறிவித்ேது. கடந்ே 2003ஆம் 

ஆண்டில் டிச.11ஆம் தேதிதய, ‘உலக மதலகள் நாள்’ என ஐநா அறிவித்ேது. ஐக்கிய நாடுகள் அத யின் உணவு 

மற்றும் உழவு அதமப்பு (FAO) இந்நாளது ககாண்டாட்டத்திற்கான ஒருங்கிதணப்பு நிறு னமாக உள்ளது. “Women 

move mountains” என்பது இந்ே ஆண்டு (2022) உலக மதலகள் நாளுக்கானக் கருப்கபாருளாகும். 2022 – உலக 

மதலகள் நாளானது மதல ாழ் கபண்டிர்க்கு அதிகாரமளிப்பேன் அ சியம்குறித்ே விழிப்தப ஏற்படுத்துகிறது. 

4. ‘அதன ருக்கும் மருத்து க் காப்பீடு குறித்ே தேசிய மாநாட்தட’ நடத்திய நகரம் எது? 
அ. புகன  

ஆ. வரரணரசி  

இ. ேரந்தி நேர் 

ஈ. மமசூரு 
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✓ அதன ருக்கும் மருத்து க் காப்பீடு குறித்ே இரண்டு நாள் தேசிய மாநாட்தட  ாரணாசியில் நடு ண் சுகாோரம் 

மற்றும் குடும்பநல அதமச்சம் ஏற்பாடு கசய்ேது. நடு ண் சுகாோரம் மற்றும் குடும்பநலத்துதற அதமச்சர் மான்சுக் 

மாண்டவியா, AB–HWCs, Tele–MANAS ஆகிய ற்றுக்கான கசயல்பாட்டு  ழிகாட்டுேல்களுடன், CHO–களுக்கான 

பயிற்சித்கோகுதிகள் & SASHAKT இதணயேளம் ஆகிய ற்தறயும் அறிமுகப்படுத்தினார். சிறப்பாகச் கசயல்படும் 

மாநிலங்கள்/யூனியன் பிரதேசங்கதளயும் அ ர் அப்தபாது பாராட்டினார். 

5. G20இன் முேலா து நிதிசார் கூட்டத்தே நடத்தும் நகரம் எது? 

அ. மும்மப 

ஆ. தபங்ேளூரு  

இ. தசன்மன 

ஈ. தேரல்ேத்தர 

✓ டிச.13–15  தர நதடகபறும் G20இன் முேலா து நிதி மற்றும் மத்திய  ங்கி பிரதிநிதிகள் கூட்டத்தே கபங்களூரு 

நடத்துகிறது. G20இன் நிதி மற்றும் மத்திய  ங்கி பிரதிநிதிகள் கூட்டத்தே நிதியதமச்சகம் மற்றும் இந்திய ரிசர்வ் 

 ங்கி இதணந்து நடத்துகிறது. இந்திய G20 ேதலதமயின்கீழ் நிதிசார் நிகழ்ச்சிநிரல் குறித்ே வி ாேங்களின் 

கோடக்கத்தே இந்ேச் சந்திப்பு குறிக்கின்றது. 2023 பிப்ர ரி 23–25 தேதிகளில் நிதியதமச்சர்கள் மற்றும் மத்திய 

 ங்கி ஆளுநர்கள் கூட்டம் கபங்களூருவில் நதடகபறும். 

6. நாட்டின் முேல் ஒட்டி (sticker) அடிப்பதடயிலான பற்றட்தடயான ‘FIRSTAP’ஐ அறிமுகப்படுத்திய  ங்கி எது? 
அ. ஆே்சிஸ் வங்ேி 

ஆ. IDFC ஃபர்ஸ்ட் வங்ேி  

இ. பந்தன் வங்ேி 

ஈ. HDFC வங்ேி 

✓ IDFC ஃபர்ஸ்ட்  ங்கி ‘FIRSTAP’ஐ அறிமுகப்படுத்தியது. நாட்டின் முேல் ஸ்டிக்கர் அடிப்பதடயிலான இப்பற்றட்தடதய 

இந்திய தேசிய ககாடுப்பனவு கழகத்துடன் (NPCI) இதணந்து IDFC ஃபர்ஸ்ட்  ங்கி அறிமுகப்படுத்தியது. ஸ்டிக்கர் 

அடிப்பதடயிலான இந்ேப் பற்றட்தட  ழக்கமான பற்றட்தடதயவிட 1/3 பங்கு அளத  இருக்கும். அண்தமப் புலத் 

கோடர்பு (NFC)–கசயல்படுத்ேப்பட்ட விற்பதன முகத்தில் ஸ்டிக்கதரத் ேட்டு ேன்மூலம் இதேப் பயன்படுத்ேலாம். 

7. “Illegal Wildlife Trade and Climate Change: Joining the Dots” என்ற ேதலப்பிலான ஓர் அறிக்தகதய க ளியிட்ட 

நிறு னம் எது? 
அ. UNFCCC 

ஆ. UNODC  

இ. FAO 

ஈ. UNEP 

✓ தபாதேப்கபாருள் & குற்றங்கள் ேடுப்பு நட டிக்தககளுக்கான ஐக்கிய நாடுகளின் ேதலதம அலு லகமானது 

(UNODC) “Illegal Wildlife Trade and Climate Change: Joining the Dots” என்ற ேதலப்பிலான ஓர் அறிக்தகதய 

க ளியிட்டது. சட்டத்துக்குப்புறம்பான  னவிலங்கு  ர்த்ேகத்தேக் ஒழிப்பேற்கான முயற்சிகள் என்பது இயற்தகப் 

பாதுகாப்பு பிரச்சதன மட்டுமல்ல, காலநிதல மாற்றத்தேத் ேணிப்பது மற்றும் மிக நிதலயான மற்றும் கநகிழ் ான 

எதிர்கால காலநிதலதய உறுதிகசய் து ஆகிய இரண்டின் முக்கிய பகுதியாகும் என்று அவ் றிக்தக கூறுகிறது. 
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8. ‘eGramSwaraj மற்றும் Audit Online’ என்பது கீழ்க்காணும் எந்ே நடு ண் அதமச்சகத்தின் முதனவுகளாகும்? 
அ. ஊரே வளர்ச்சி அமமச்சேம் 

ஆ. பஞ்சரயத்து ரரஜ் அமமச்சேம்  

இ. கவளரண்மம மற்றும் விவசரயிேள் நல அமமச்சேம் 

ஈ. MSME அமமச்சேம் 

✓ பஞ்சாயத்து ராஜ் அதமச்சகத்தின், ‘eGramSwaraj’ மற்றும் ‘இதணய ழி ேணிக்தக’ ஆகிய இரு முதனவுகளும் 

மின்னாளுதகக்கான தேசிய விருதுகளின்கீழ் ‘ேங்க’ விருதே க ன்றுள்ளன. ‘e–Panchayat Mission Mode’ திட்டம், 

மின்னாளுதகக்கான தேசிய விருதுகளின் “டிஜிட்டல் உருமாற்றத்திற்கான அரசு கசயல்முதற மறு–

 டி தமப்பில் சிறப்பானது” என்ற பிரிவின்கீழ் விருது க ன்றுள்ளது. 

9. ‘எக்கு தடாரியல் கினியா’ என்ற நாடு அதமந்துள்ள பகுதி எது? 

அ. ஆஸ்திகரலியர 

ஆ. ஆசியர 

இ. அதமரிே்ேர 

ஈ. ஆப்பிரிே்ேர  

✓ எக்கு தடாரியல் கினியாவின் அதிபர் திதயாதடாதரா ஒபியாங் நுகுமா எம்பாதசாதகா மத்திய ஆப்பிரிக்க நாட்டில் 

நதடகபற்ற மறுதேர்ேலில் க ற்றிகபற்று 6ஆ து முதறயாக பேவிதயற்றுள்ளார். நாற்போண்டுகளுக்கும் தமலாக 

அதிபராக பேவி  கித்து உலகின் மிகநீண்ட அதிபராக பேவி  கித்ே நபராக அ ர் உள்ளார். ஒபியாங் ேனது 43 

ஆண்டுகால ஆட்சிதய நீட்டித்து தமலும் ஏழு ஆண்டுகள் அதிபராக இருக்கவுள்ளார். 

10. டர்ஃப்–2022 நிகழ்வில், ‘ஆண்டின் சிறந்  போரோ விளளயோட்டு ஆளுளை’ என்ற விருதே க ன்ற ர் யார்? 
அ. அவனி தலேரர  

ஆ. தீபர மரலிே் 

இ. மரரியப்பன் தங்ேகவலு 

ஈ. கதகவந்திர ஜஜரரியர 

✓ பாராலிம்பிக் பேக்கம் க ன்ற அ னி கலகாரா, FICCIஇன் டர்ஃப்–2022 மற்றும் இந்திய விதளயாட்டு விருதுகளில் 

‘ஆண்டின் சிறந்ே பாரா விதளயாட்டு ஆளுதம’ என்ற விருதேப்கபற்றார். முன்னாள் இரஞ்சி கிரிக்ககட் வீரர் சர்கார் 

ேல் ாருக்கு இவ் ாண்டின் ‘ ாழ்நாள் சாேதனயாளர்’ விருது  ழங்கப்பட்டது. இவ் ாண்டின் ‘சிறப்பு விதளயாட்டு 

வீரர்’ என ஷ்தர காத்யன் அங்கீகரிக்கப்பட்டார். விதளயாட்தட ஊக்குவிப்பதில் சிறந்ே மாநிலம் என ஒடிஸா 

மாநிலம் அங்கீகரிக்கப்பட்டது. அகில இந்திய கசஸ் கூட்டதமப்பு இந்ே ஆண்டின் தேசிய விதளயாட்டு கூட்டதமப்பு 

விருதே க ன்றது. 
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சசய்தித்தாள் நடப்பு நிகழ்வுகள்  

1. தநரடி  ரி  சூல் 24% அதிகரிப்பு.  

நடப்பு நிதியாண்டில் இது தர தநரடி  ரி  சூல் 24% அதிகரித்து ̀ 8.77 இலட்சம் தகாடியாகி உள்ளோக நடு ண் 

அரசு கேரிவித்துள்ளது. இதுகுறித்து நடு ண் நிதியதமச்சகம் க ளியிட்ட அறிக்தக: நடப்பு 2022-23 நிதியாண்டில் 

ஏப்ரல் முேல் ந ம்பர்  தரயிலான காலத்தில் தநரடி  ரியாக `8.77 லட்சம் தகாடி  சூலாகி உள்ளது. இது கடந்ே 

ஆண்டின் இதே காலத்துடன் ஒப்பிடும்தபாது 24.26% அதிகம். நடப்பு நிதியாண்டில் தநரடி  ரியாக கமாத்ேம் `14.2 

இலட்சம் தகாடி  சூலாகும் என பட்கெட்டில் மதிப்பிடப்பட்டுள்ளது. இதில் கடந்ே எட்டு மாேங்களில் மட்டும் 61.79% 

 சூலாகியுள்ளது. கடந்ே 2021-22 நிதியாண்டில் தநரடி  ரியாக ̀ 14.1 லட்சம் தகாடி  சூலானது குறிப்பிடத்ேக்கது. 

இவ் ாறு அதில் கூறப்பட்டுள்ளது. 

ேனிநபர்  ரு ாய் & கபருநிறு னங்களின்  ரு ாய்மீது விதிக்கப்படும்  ரி தநரடி  ரி என அதழக்கப்படுகிறது. 

நடப்பு நிதியாண்டில் இது தர, கூடுேலாக  ரி கசலுத்திய ர்களுக்கு `2.15 இலட்சம் தகாடி நிதி திரும்பக் 

ககோடுக்கப்பட்டுள்ளது. இது கடந்ே ஆண்தடவிட 67% அதிகமாகும். சரக்குகள் மற்றும் தசத கள்  ரியாக (GST) 

மாேந்தோறும் `1.45 இலட்சம் தகாடி முேல் `1.5 இலட்சம் தகாடி  தர  சூலாகி  ருகிறது. இது மதறமுக  ரி என 

அதழக்கப்படுகிறது. 

 

2. பசுதம கோழில்நுட்பம்மூலமாக புதிய த தல ாய்ப்புகள்: பரு நிதல மாற்ற இயக்க அறிக்தகயில் இலக்கு. 

பசுதம கோழில்நுட்பம்மூலமாக புதிய த தல ாய்ப்புகதள உரு ாக்க இலக்கு நிர்ணயிக்கப்பட்டுள்ளது. ேமிழ்நாடு 

பரு நிதல மாற்ற இயக்கத்துக்கான திட்ட அறிக்தகயில் இதுகுறித்து கேரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. 

இந்ே இயக்கத்தே ேமிழ்நாட்டு முேலதமச்சர் மு க ஸ்டாலின், அண்தமயில் கோடக்கி த த்ோர். அப்தபாது, அ ர் 

அேற்கான திட்ட அறிக்தகதயயும் க ளியிட்டார். தமலும், அதில் கூறப்பட்டுள்ளோ து: பரு நிதல மாற்றமானது, 

இயற்தகச்சூழல், மனிே உயிர்கள், கபாருளாோர  ளம் தபான்ற ற்றில் மிகப்கபரிய பாதிப்புகதள ஏற்படுத்துகிறது. 

மிகநீண்ட கேளி ான கோதலதநாக்கு, சிறந்ே ேதலதம, நல்ல புரிேல்தபான்ற அம்சங்கதள பரு நிதல மாற்ற 

எதிர்ககாள்ளலுக்குத் தேத யாக இருக்கின்றன. 

இேதன மனதில் ககாண்தட ேமிழ்நாடு பரு நிதல மாற்ற இயக்கம்  டி தமக்கப்பட்டுள்ளது. இந்ே இயக்கம் சில 

இலக்குகதள முன்த த்து இயங்கவுள்ளது. ேமிழ்நாட்டில் பல்கதலக்கழகங்கள், ஆராய்ச்சி முகதமகள் மற்றும் 

கல்வி நிறு னங்கள் ஆகியன பரு நிதல மாற்றம், தபரிடர் ேணிப்பு தபான்ற பிரிவுகளில் தீவிரமாகப் பணியாற்றி 

 ருகின்றன. இந்ே அனுப ங்கள், பரு நிதல மாற்றக் ககாள்தககதள  குக்கும் தபாது பயன்படுத்திக் ககாள்ள 

 ழிகசய்யப்படும். பல்த று விேமான பரு நிதல மாற்ற பிரச்தனகள், கடல்நீர்மட்டம் உயர் து தபான்ற ற்றுக்கு 

தீர்வுகாண நட டிக்தக எடுக்கப்படும். 

தபங்குடில்  ாயுக்களால் ஏராளமான பாதிப்புகள் ஏற்படுகின்றன. இேதனக் குதறப்பேற்குத் தேத யான 

பணிகதள பரு நிதல மாற்ற இயக்கம் தமற்ககாள்ளும். தூய மற்றும் பசுதம எரிசக்திதய பயன்படுத்ேச் கசய் து, 

சூழதலப் பாதிக்காே கபாதுப்தபாக்கு ரத்தே பயன்பாட்டுக்குக் ககாண்டு  ரு து, மரபுசாரா எரிசக்திகதள அதிகம் 

பயன்படுத்ேச் கசய் து தபான்ற அம்சங்கதள பின்பற்ற நட டிக்தககள் எடுக்கப்படும். 

ேமிழ்நாட்டில் அடுத்ே 10 ஆண்டுகளில் மரங்களின் அளத  23.7 சேவீேத்திலிருந்து 33 சேவீேமாக உயர்த்ே முடிவு 

கசய்யப்பட்டுள்ளது. இேற்காக ேமிழ்நாடு ஈரநிலங்கள் இயக்கம் தபான்ற ற்றுடன், பரு நிதல மாறுபாடு இயக்கம் 

இதணந்து பணியாற்றும். பரு நிதல மாறுபாடு பிரச்தனதய எதிர்ககாள்ள நவீன கோழில்நுட்பங்கள் 

ஆராயப்படும். இதுகோடர்பான நிபுணத்து ம்கபற்ற கல்வி நிறு னங்கள் மற்றும் பங்குோரர்களுடன் பரு நிதல 

மாற்ற இயக்கம் கோடர்ந்து பணியாற்றும் என திட்ட அறிக்தகயில் கேரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. 
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3. 41.5 தகாடி தபர்  றுதமயிலிருந்து மீட்பு: நடு ண் அரசு 

கடந்ே 2005-2021  தர 41.5 தகாடி மக்கள்  றுதமயில் இருந்து மீட்கப்பட்டுள்ளனர் என மாநிலங்களத யில் 

நடு ண் அரசு கேரிவித்ேது. 

மாநிலங்களத யில் நதடகபற்ற தகள்வி தநரத்தின்தபாது நடு ண் திட்ட அதமச்சகத்தின் இதணயதமச்சர் ராவ் 

இந்ேர்ஜித் சிங் எழுத்துப்பூர் மாக அளித்ே பதிலில் கூறப்பட்டிருப்போ து: ஆக்ஸ்தபார்டு  றுதம மற்றும் மனிே 

தமம்பாட்டு முன்கனடுப்பு மற்றும் ஐநாஇன் தமம்பாட்டுத் திட்டம் க ளியிட்ட, ‘உலக பலபரிமாண  றுதமக் குறியீடு 

2022’இன்படி, இந்தியாவில் 2005-06 முேல் 2019-21  தரயிலான கால அளவில் 41.5 தகாடி மக்கள் 

 றுதமயிலிருந்து மீட்கப்பட்டுள்ளனர். NITI ஆதயாக் க ளியிட்ட ‘பலபரிமாண  றுதமக் குறியீடு-2021’ 

ேரவுகள்படி, இந்திய மக்கள்கோதகயில் 25.01 சேவீேம் தபர்  றுதமயில் உள்ளனர். இது ஊரகங்களில் 32.75 

சேவீேமாகவும் நகரங்களில் 8.81 சேவீேமாகவும் உள்ளது. இத்ேரவுகள் 2019-2021  தரயில் தமற்ககாள்ளப்பட்ட 

தேசிய குடும்பநல சுகாேரக் கணக்ககடுப்பு-5இலிருந்து கபறப்பட்டது. 
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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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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. 
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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. 

 

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


விண்மீன்.காம்                                          2022 டிசம்பர் 20 
   

 

நடப்பு நிகழ்வுகள்                                           1 

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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1. நிதியமைச்சகத்தின் அண்மைய தரவுகளின்படி, 2022–23இன் முதற்பாதியில் இந்தியாவின் மைாத்த உள்நாட்டு 

உற்பத்தி வளர்ச்சி என்னவாக இருந்தது? 
அ. 7.7% 

ஆ. 8.7% 

இ. 9.7%  

ஈ. 10.7% 

✓ நடுவண் நிதியமைச்சகத்தின் அண்மைய தரவுகளின்படி, 2022–23இன் முதல் பாதியில் இந்தியாவின் மைாத்த 

உள்நாட்டு உற்பத்தி வளர்ச்சி சராசரியாக 9.7%ஆக இருந்தது. இது நிதி அமைச்சகத்தின் ைத்திய ஆண்டு மசலவு 

ைற்றும் வருவாய் அறிக்மகயில் கூறப்பட்டுள்ளது. உலகளாவிய பபரினப் மபாருளியல் நிமலமை அரசாங்கத்தின் 

கணிப்புகமளச் சீர்குமலப்பதால், நிதிப்மபாறுப்பு ைற்றும் வரவுமசலவுத்திட்ட பைலாண்மைச் சட்டத்தால் அறிவுறுத்தப் 

–படுகிற நடுத்தர–கால மசலவினக் கட்டமைப்மப முன்மவக்க இயலவில்மல என்று நிதி அமைச்சகம் கூறியது. 

2. 2023 பிப்ரவரியில், இந்பதா–பசிபிக் மபாருளாதாரக் கட்டமைப்பின் நான்கில் மூன்று தூண்கள் குறித்து சிறப்புப் 

பபச்சுவார்த்மதச் சுற்று நடத்தப்படும் நாடு எது? 
அ. அமெரிக்கர 

ஆ. இந்தியர  

இ. பிரரன்ஸ் 

ஈ. மெர்ெனி 

✓ 2023 பிப்ரவரி ைாதத்தில், அமைரிக்கா தமலமையிலான இந்பதா–பசிபிக் மபாருளாதாரக் கட்டமைப்பின் நான்கில் 

மூன்று தூண்கள் குறித்த சிறப்புப் பபச்சுவார்த்மதமய இந்தியா நடத்தவுள்ளது. வர்த்தகம், விநிபயாகச்சங்கிலி, வரி 

& ஊழல் எதிர்ப்பு ைற்றும் தூய ஆற்றல் ஆகியன அந்நான்கு தூண்களாகும். 2022 மசப்டம்பரில் நடந்த முதல் பநரடி 

அமைச்சர்கள் சந்திப்பின்பபாது, இந்தியா மூன்று தூண்கமள ைட்டுபை இமைக்க முடிவு மசய்து வர்த்தக தூணில் 

இருந்து தாைாக விலகிக்மகாண்டது. 

3. கடந்த 2014ஆம் ஆண்டு முதல் PSEகளின் முதலீடு விலகல் ைற்றும் உத்திசார் விற்பமன ஆகியவற்றின்மூலம் 

அரசாங்கத்தால் திரட்டப்பட்ட மைாத்தத் மதாமக எவ்வளவு? 
அ. ரூ 1.01 இலட்செ் ககரடி 

ஆ. ரூ 2.02 இலட்செ் ககரடி 

இ. ரூ.3.03 இலட்செ் ககரடி 

ஈ. ரூ.4.04 இலட்செ் ககரடி  

✓ 2014ஆம் ஆண்டு முதல் மபாதுத்துமற நிறுவனங்களின் முதலீடு விலகல் ைற்றும் உத்திசார் விற்பமனமூலம் 

`4.04 இலட்சம் பகாடிமய அரசாங்கம் திரட்டியுள்ளது என்று நிதியமைச்சகம் மதரிவித்துள்ளது. 59 உருப்படிகளில் 

‘offer for sale’மூலம் மிகப்மபரிய மதாமகயான `1.07 இலட்சம் பகாடி திரட்டப்பட்டது. இமதத்மதாடர்ந்து ‘Exchange 

Traded Fund’மூலம் 10 தவமைகளாக ̀ 98,949 பகாடிக்கு பங்குகள் விற்பமன மசய்யப்பட்டன. ஏர் இந்தியா உட்பட 

10 நிறுவனங்களின் உத்திசார் விற்பமனமூலம் `69,412 பகாடி வருவாய் ஈட்டப்பட்டுள்ளது. 2014–15இலிருந்து 17 

CPSEகள் பட்டியலிடப்பட்டுள்ளன; இதன்மூலம் `50,386 பகாடி வருவாய் ஈட்டப்பட்டுள்ளது. 
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4. நடப்பு நிதியாண்டில் PMEGP திட்டத்தின்கீழ், அதிக எண்ணிக்மகயிலான பணிகமள உருவாக்கிய ைாநிலம் 

அல்லது யூனியன் பிரபதசம் எது? 
அ. உத்தரகரண்ட் 

ஆ. ெெ்மு–கரஷ்ெீர்  

இ. ககரவர 

ஈ. புது தில்லி 

✓ நடப்பு நிதியாண்டில் பிரதைரின் பவமலவாய்ப்பு உருவாக்கத் திட்டத்தின்கீழ் (PMEGP) அமனத்து ைாநிலங்கள் 

ைற்றும் யூனியன் பிரபதசங்களிலும் அதிக எண்ணிக்மகயிலான பணிகமள ஜம்மு–காஷ்மீர் உருவாக்கியுள்ளது. 

நடுவண் குறு, சிறு ைற்றும் நடுத்தர மதாழிற்துமற அமைச்சகத்தின் (MSME) இந்தத் திட்டம் காதி ைற்றும் கிராைப்புறத் 

மதாழிற்துமறகள் ஆமையத்தால் (KVIC) மசயல்படுத்தப்படுகிறது. கடந்த 2008ஆம் ஆண்டு முதல், ஜம்மு ைற்றும் 

காஷ்மீரில் 7,851 உதவித்திட்டங்கள்மூலம் 62,808 பணிகள் உருவாக்கப்பட்டுள்ளன. 

5. ‘2022 in Nine Charts’ என்ற தமலப்பிலான ஓர் அறிக்மகமய மவளியிட்ட நிறுவனம் எது? 

அ. உலக மபரருளரதரர ென்றெ் 

ஆ. பன்னரட்டு மசலரவணி நிதியெ் 

இ. உலக வங்கி  

ஈ. ஆசிய வளர்ச்சி வங்கி 

✓ உலக வங்கியானது ‘2022 in Nine Charts’ என்ற தமலப்பில் ஓர் அறிக்மகமய மவளியிட்டது. அந்த அறிக்மகயில் 

கடந்த 1970ஆம் ஆண்டுக்குப் பிறகு உலகம் அதன் மபருை சரிவிறக்கத்தில் இருப்பதாகவும், நடப்பு 2022ஆம் 

ஆண்டின் இறுதியில் 685 மில்லியன் ைக்கள் கடுமையான வறுமையில் வாழக்கூடும் என்றும் கூறப்பட்டுள்ளது. 

2020–க்குப் பிறகு, கடந்த இருபதாண்டுகளில் வறுமைக் குமறப்புக்கான பைாசைான ஆண்டாக 2022 உள்ளது. 

6. ஸ்வர் தபராஹர் விழாமவ நடத்திய நடுவண் அமைச்சகம் எது? 
அ. கலரச்சரர அமெச்சகெ்  

ஆ. சுற்றுலர அமெச்சகெ் 

இ. MSME அமெச்சகெ் 

ஈ. உள்துமற அமெச்சகெ் 

✓ இந்திய அரசின் கலாச்சார அமைச்சகம், ஸ்வர் தபராஹர் அறக்கட்டமளயுடன் இமைந்து கலாஞ்சலியின்கீழ், ‘ஸ்வர் 

தபராஹர் திருவிழா’மவத் மதாடங்கியது. இது ஒரு இமச, கமல ைற்றும் இலக்கிய விழாவாகும்; இது இந்தியாவின் 

தனித்துவைான கமல ைற்றும் கலாச்சாரம் ைற்றும் இந்திய ைாநிலங்களின் வளைான இலக்கியக் கமல ைற்றும் 

பாரம்பரியத்மத மவளிப்படுத்தும் பநாக்பகாடு ஏற்பாடு மசய்யப்பட்டுள்ளது. 

7. சமீப மசய்திகளில் இடம்மபற்ற ைானு பாக்கர் ைற்றும் சரப்பஜாத் சிங் ஆகிபயாருடன் மதாடர்புமடய விமளயாட்டு 

எது? 
அ. ஹரக்கி 

ஆ. துப்பரக்கி சுடுதல்  

இ. ஸ்குவரஷ் 

ஈ. ெட்மடப்பந்து 
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✓ 65ஆவது பதசிய துப்பாக்கி சுடுதல் சாம்பியன்ஷிப் பபாட்டியில் ைானு பாக்கர் ைற்றும் சரப்பஜாத் சிங் ஆகிபயார் 10 மீ 

ஏர் பிஸ்டல் கலப்பு அணி பட்டத்மத மவன்றனர். கர்நாடகத்தின் திவ்யா TS ைற்றும் இம்பராஸ் ஆகிபயார் மவள்ளிப் 

பதக்கத்மதயும், பஞ்சாப் ைற்றும் ONGC அணிகள் மவண்கலப்பதக்கங்கமளயும் மவன்றன. ஜூனியர் கலப்பு அணி 

பிஸ்டல் பிரிவில், உத்தரகாண்டின் யஷஸ்வி ைற்றும் அபினவ் பஜாடிமய வீழ்த்தி உத்தர பிரபதசத்தின் அஞ்சலி 

ைற்றும் சாகர் பஜாடி தங்கம் மவன்றது. ைகாராஷ்டிராவும், ஆந்திர பிரபதசமும் மவண்கலப்பதக்கங்கமள மவன்றன. 

8. மசத்திய பூமி என்பது கீழ்க்காணும் எந்தத் தமலவரின் நிமனவிடைாகும்? 
அ. Dr B R அெ்கபத்கர்  

ஆ. சர்தரர் வல்லபரய் பகடல் 

இ. இரவீந்திரநரத் தரகூர் 

ஈ. ெவஹர்லரல் கநரு 

✓ ‘இந்திய ைாைணி’ Dr B R அம்பபத்கரின் 67ஆவது ‘ைகாபரிநிர்வான தினம்’ டிசம்பர்.06 அன்று அனுசரிக்கப்பட்டது. 

நாடு முழுவதிலுமிருந்து இலட்சக்கைக்கான ஆதரவாளர்கள் மும்மபயின் தாதரில் அமைந்துள்ள மசத்திய பூமியில் 

கூடி அவருக்கு அஞ்சலி மசலுத்தினர். மசத்திய பூமி என்பது ஒரு மபௌத்த மசத்தியைாகும். இருபதாம் நூற்றாண்டின் 

இந்திய பைமதயும் இந்திய அரசியலமைப்பின் தமலமைச் சிற்பியுைான Dr B R அம்பபத்கரின் தகனம் மசய்யப்பட்ட 

இடந்தான் சைத்திய பூமி. 

9. இந்தியாவின் முதல் தங்க ATM திறக்கப்பட்ட நகரம் எது? 

அ. வரரணரசி 

ஆ. ஐதரரபரத்  

இ. லக்கனர 

ஈ. மகரச்சி 

✓ இந்தியாவின் முதல் தங்க ATMஉம் உலகின் முதல் நிகழ்பநர தங்க ATMஉம் ஐதராபாத்தில் மதாடங்கப்பட்டுள்ளது. 

தங்க ATMமூலம் வாடிக்மகயாளர்கள் தங்கநமகக் கமடக்குச் மசல்லாைல் தங்கம் வாங்கவியலும். தங்கம் வாங்கல் 

ைற்றும் விற்றலில் நிபுைத்துவம் மபற்ற பகால்ட்சிக்கா நிறுவனம், ஐதராபாத்மதச் சார்ந்த துளிர் நிறுவனைான, ‘Open 

Cube’இன் மதாழில்நுட்ப ஆதரவுடன் இந்த ATMஐ அறிமுகப்படுத்தியுள்ளது. இந்த ATMஇல், வாங்குபவர் விமலமயத் 

பதர்ந்மதடுத்து, அந்தத் மதாமகக்கு ைதிப்புள்ள தங்கத்மத வாங்கலாம். 

10. 2023ஆம் ஆண்டு FIH ஆடவர் ஹாக்கி உலகக்பகாப்மபமய நடத்தும் ைாநிலம் எது? 
அ. ஒடிஸர  

ஆ. ஆந்திர பிரகதசெ் 

இ. கெற்கு வங்கெ் 

ஈ. கர்நரடகர 

✓ 2023ஆம் ஆண்டு FIH ஆடவர் ஹாக்கி உலகக்பகாப்மப, ஒடிஸா ைாநிலத்தின் புவபனசுவரம்–ரூர்பகலாவில் 

2023 ஜனவரி.13 முதல் நடத்தப்படும். ஒடிஸா ைாநில முதலமைச்சர் நவீன் பட்நாயக், FIH ஒடிஸா ஹாக்கி ஆடவர் 

உலகக்பகாப்மப–2023இன் பகாப்மப சுற்றுப்பயைத்மதத் மதாடக்கிமவத்தார். அக்பகாப்மப 13 ைாநிலங்கட்கும் 

ஒரு யூனியன் பிரபதசத்திற்கும் பின்னர் ஒடிஸா ைாநிலத்தின் அமனத்து ைாவட்டங்களுக்கும் பயணிக்கும். 
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சசய்தித்தாள் நடப்பு நிகழ்வுகள்  

1. 48 தமிழறிஞர்களுக்கு தமிழ்நாடு அரசு விருதுகள். 

தமிழ்மைாழிக்குச் சிறந்த பங்களிப்மபச் மசய்துவரும் தமிழறிஞர்களுக்கு தமிழ்நாடு அரசின் விருதுகள் வழங்கப்பட்டது. 

38 பபருக்கு ‘தமிழ்ச்மசம்ைல்’ விருதுகளும், 10 பபருக்கு ‘சிறந்த மைாழிமபயர்ப்பாளர்’களுக்கான விருதுகளும் 

வழங்கப்பட்டது. 

‘தமிழ்ச்மசம்ைல்’ விருது தலா `25,000 காபசாமல, பாராட்டுச்சான்றிதழ், மபான்னாமட ஆகியன அடங்கியது. ‘சிறந்த 

மைாழிமபயர்ப்பாளருக்கான விருது’ தலா `2 இலட்சத்துக்கான காபசாமல, தகுதியுமர, மபான்னாமட ஆகியன 

அடங்கியது. 

 

2. மநல்மல மச திவான் உள்பட 8 எழுத்தாளர்களின் நூல்கள் நாட்டுமடமை. 

மநல்மல மச திவான் உள்ளிட்ட 8 எழுத்தாளர்களின் நூல்கள் நாட்டுமடமையாக்கப்பட்டுள்ளன. தமிழறிஞாா்களும், 

எழுத்தாளர்களுைான மநல்மல மச திவான், விடுதமல இராபஜந்திரன், நா ைம்ைது ஆகிபயாரின் நூல்கள் அரசால் 

நாட்டுமடமை ஆக்கப்பட்டுள்ளன. அதற்காக அவர்களின் ைரபுரிமையர் ஒவ்மவாருவருக்கும் தலா `15 

இலட்சத்துக்கான காபசாமல வழங்கப்பட்டது. பைலும், ைமறந்த தமிழறிஞர் ‘மநல்மல’ கண்ைன் உள்ளிட்ட ஐந்து 

எழுத்தாளர்களின் நூல்களும் நாட்டுமடமை ஆக்கப்பட்டுள்ளன. ‘மநல்மல’ கண்ைன் நூல்களுக்கு `15 லட்சமும், 

கந்தர்வன் என்ற நாகலிங்கம், பசாைமல, முமனவர் ந ராமசயா, தஞ்மச பிரகாஷ் ஆகிபயாரின் நூல்களுக்கு தலா 

`10 இலட்சமும் வழங்கப்பட்டன. இந்தத் மதாமககள் தமிழறிஞர்களின் ைரபுரிமையர்களிடம் அளிக்கப்பட்டது. 
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1. ‘AI Pe Charcha (AI பேச்சுவார்த்தை)’ என்ற நிகழ்தவ ஏற்ோடு செய்கிற நடுவண் அதைச்ெகம் எது? 
அ. மின்னணு மற்றும் தகவல் ததொழில்நுட்ப அமமச்சகம்  

ஆ. நிதி அமமச்சகம் 

இ. அறிவியல் மற்றும் ததொழில்நுட்ப அமமச்சகம் 

ஈ. தபருநிறுவன விவகொரங்கள் அமமச்சகம் 

✓ மின்னணு ைற்றும் ைகவல் சைாழில்நுட்ே அதைச்ெகத்தின்கீழ் உள்ள பைசிய மின்னாளுதகப் பிரிவானது ‘AI Pe 

Charcha (AI பேச்சுவார்த்தை)’ என்றசவான்தற ஏற்ோடு செய்ைது. செயற்தக நுண்ணறிவுக்கான (AI) ைரைான ைரவுத் 

சைாகுப்புகதள அணுகுவைற்கான முக்கியத்துவம் ைற்றும் அணுகுமுதறகள் குறித்து குழு உறுப்பினர்கள் விவாைம் 

செய்ைனர். ‘AI Pe Charcha’ என்ற இத்சைாடர், Responsible AI for Social Empowerment (RAISE)இன் ஒருேகுதியாக 

சைாடங்கப்ேட்டது; இது கடந்ை 2020ஆம் ஆண்டில் மின்னணு ைற்றும் ைகவல் சைாழில்நுட்ே அதைச்ெகத்ைால் ஏற்ோடு 

செய்யப்ேட்ட இந்தியாவின் முைல் உலகளாவிய AI உச்சிைாநாடாகும். 

2. சோது பெதவ தையங்கள் (CSC) ைற்றும் இந்திய ைோல்துதறமூலம் அரொங்க மின்னணு ெந்தை பெதவகதள 

(GeM) அறிமுகப்ேடுத்திய நடுவண் அதைச்ெகம் எது? 
அ. வணிகம் மற்றும் ததொழிற்துமற அமமச்சகம்  

ஆ. உள்துமற அமமச்சகம் 

இ. MSME அமமச்சகம் 

ஈ. நிதி அமமச்சகம் 

✓ வணிகம் ைற்றும் சைாழிற்துதற அதைச்ெர் பியூஷ் பகாயல், சோது பெதவ தையங்கள் ைற்றும் இந்திய அஞ்ெல் 

துதறமூலம் அரசு மின்னணு ெந்தைக்கூட பெதவகதள (GeM) அறிமுகப்ேடுத்தினார். GeM இதணயைளத்தில் 

விற்ேதனயாளர்களும் பெதவ வழங்குநர்களும் சேற்ற அனுேவத்தின் அடிப்ேதடயில் சைாகுக்கப்ேட்ட அரசு 

மின்னணு ெந்தைக்கூட விற்ேதனயாளர் ெம்வாத் தகபயட்தடயும் அதைச்ெர் சவளியிட்டார். 

3. UNESCOஇன் உலக ோரம்ேரிய ைளங்களின் ைற்காலிக ேட்டியலில் பெர்க்கப்ேட்டுள்ள உனபகாடியின் ோதற 

புதடப்புச் சிற்ேங்கள் ைற்றும் கற்சிற்ேங்கள் அதைந்துள்ள ைாநிலம் எது? 
அ. குஜரொத் 

ஆ. திொிபுரொ  

இ. ததலுங்கொனொ 

ஈ. ஒடிஸொ 

✓ குஜராத் மாநிலத்தில் அதைந்துள்ள இரு ோரம்ேரிய ைளங்களான பைாபைராவில் அதைந்துள்ள சூரியன் பகாவிலும் 

பிரைைர் நபரந்திர பைாதியின் சொந்ை ஊரான வரலாற்று நகரைான வாட்நகரமும் UNESCO உலக ோரம்ேரிய 

ைளங்களின் ைற்காலிக ேட்டியலில் பெர்க்கப்ேட்டுள்ளன. திரிபுரா ைாநிலத்தின் உனபகாடியின் ோதற புதடப்புச் 

சிற்ேங்கள் ைற்றும் கற்சிற்ேங்களும் UNESCOஇன் ைற்காலிக ேட்டியலில் பெர்க்கப்ேட்டன. 

4. ெமீேத்தில் அைன் சுற்றுலாத் துதறக்கு சைாழிற்துதற அந்ைஸ்தை வழங்கியுள்ள ைாநிலம்/யூனியன் பிரபைெம் எது? 
அ. குஜரொத் 

ஆ. அஸ்ஸொம்  

இ. மமற்கு வங்கம் 

ஈ. அருணொச்சல பிரமதசம் 
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✓ அஸ்ஸாம் ைாநிலத்தில் சுற்றுலாத்துதறக்கு சைாழிற்துதற அந்ைஸ்தை வழங்கவும், முைலீடுகதள அதிகரிக்கவும், 

பவதலவாய்ப்தே உருவாக்கவும் அஸ்ஸாம் அதைச்ெரதவ ஒப்புைல் அளித்துள்ளது. இைன்மூலம், அஸ்ஸாம் 

ைாநிலத்தில் உள்ள உணவகங்கள், சிற்றுண்டிச்ொதலகள், சுகாைார ெங்கங்கள், ஸ்ோக்கள் ைற்றும் நலதையங்கள் 

போன்றதவ சைாழிற்துதற சகாள்தகயின்கீழ் ஊக்கத்சைாதகக்கு ைகுதியுதடயதவ ஆகின்றன. 

5. புது தில்லி ெர்வபைெ நடுவர் தையத்தின் ைதலவராக நியமிக்கப்ேட்டவர் யார்? 

அ. மேமந்த் குப்தொ  

ஆ. A K சிக்ொி 

இ. V V இரமணொ 

ஈ. இரஞ்சன் மகொமகொய் 

✓ உச்ெநீதிைன்ற முன்னாள் நீதிேதி பேைந்த் குப்ைா, புது தில்லி ெர்வபைெ நடுவர் ைன்றத்தின் (NDIAC) ைதலவராக 

நியமிக்கப்ேட்டுள்ளார். NDIAC ைதலவராக ஓய்வுற்ற நீதிேதி பேைந்த் குப்ைாதவயும் ேகுதிபநர உறுப்பினர்களாக 

கபணஷ் ெந்துரு ைற்றும் அனந்த் விஜய் ோலி ஆகிபயாதரயும் நியமிக்க அதைச்ெரதவயின் நியைனக்குழு ஒப்புைல் 

அளித்துள்ளது. 

6. ஆக்ஸ்போர்டு ஆங்கில அகராதியால், ‘2022ஆம் ஆண்டின் சொல்’ எனத் பைர்ந்சைடுக்கப்ேட்ட ‘சொல்’ எது? 

அ. I Stand With 

ஆ. Goblin Mode  

இ. Gaslighting 

ஈ. Moonlighting 

✓ ஆக்ஸ்போர்டு ஆங்கில அகராதி அண்தையில் ‘2022ஆம் ஆண்டின் சொல்’ என ‘Goblin Mode’ஐ அறிவித்ைது. இந்ைச் 

சொல் சோது வாக்சகடுப்பின்மூலைாகத் பைர்ந்சைடுக்கப்ேட்டது. ஆக்ஸ்ஃபோர்ட் ேல்கதலக்கழக பிரஸ்ஸின்ேடி, 

‘சோதுவான ெமூக சநறிகளுக்குக் கட்டுப்ேடாை ைன்னலம் பைபலாங்கும் ஒரு வதக நடத்தை’ என்று சோருள்ேடும் 

விைத்தில் ‘Goblin Mode’ என்ற ச ால் அமமந்துள்ளது. இந்ை ஆண்டின் சைாடக்கத்தில் ெமூக வதலைளங்களில் 

ேரவலாக இந்ைச் சொல் தகயாளப்ேட்டது. 

7. ெர்வபைெ உள்நாட்டு வானூர்தி போக்குவரத்து அதைப்பின் (ICAO) உலகளாவிய வானூர்தி போக்குவரத்து 

ோதுகாப்புத் ைரவரிதெயில் இந்தியா அதடந்துள்ள ைரநிதல யாது? 
அ. 48  

ஆ. 52 

இ. 75 

ஈ. 105 

✓ ெர்வபைெ உள்நாட்டு வானூர்தி போக்குவரத்து அதைப்பின் (ICAO) உலகளாவிய வானூர்தி போக்குவரத்து ைர 

வரிதெயில் இந்தியா 48ஆம் இடத்திற்கு முன்பனறியுள்ளது. இந்திய வானூர்தி போக்குவரத்துப் ோதுகாப்புத்துதற 

இதுவதர இல்லாை அளவுக்கு 85.49% ைதிப்சேண்கதளப் சேற்றுள்ளது. கடந்ை 2018இல் இந்தியா 102ஆம் இடத்தில் 

இருந்ைது. இந்ைத் ைரவரிதெயில் சிங்கப்பூர் முைலிடத்திலும், ஐக்கிய அரபு அமீரகம் ைற்றும் சைன் சகாரியா முதறபய 

இரண்டாவது ைற்றும் மூன்றாவது இடத்திலும் உள்ளன. 

8. ‘12ஆவது உலக ஹிந்தி ைாநாட்தட’ நடத்தும் நாடு எது? 
அ. இத்தொலி   ஆ. ஆஸ்திமரலியொ 

இ. இஸ்மரல்   ஈ. பிஜி  

 

 

 

 

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


விண்மீன்.காம்                                          2022 டிசம்பர் 23 
   

 

நடப்பு நிகழ்வுகள்                                           3 

✓ 12ஆவது உலக ஹிந்தி ைாநாடானது எதிர்வரும் 2023 பிப்ரவரியில் பிஜியில் பிஜி அரொங்கத்துடன் இதணந்து 

இந்திய சவளியுறவு அதைச்ெகத்ைால் நடத்ைப்ேடவுள்ளது. இந்திய சவளியுறவு அதைச்ெகத்தின் கூற்றுப்ேடி, “Hindi: 

From Traditional Knowledge to Artificial Intelligence” என்ேது இந்ை ைாநாட்டின் முைன்தை கருப்சோருளாக இருக்கும். 

இதுவதர ேதிசனாரு உலக ஹிந்தி ைாநாடுகள் ேல்பவறு நாடுகளில் நடத்ைப்ேட்டுள்ளன. 

9. இந்தியாவில் முைன்முதறயாக கீழ்க்காணும் எந்ை ஆடவர் கிரிக்சகட் போட்டியில் சேண்கள் நடுவர்களாக 

விளங்கவுள்ளார்கள்? 

அ. இரஞ்சிக் மகொப்மப  

ஆ. துலீப் மகொப்மப 

இ. விஜய் ேசொமர மகொப்மப 

ஈ. திமயொதொ் மகொப்மப 

✓ இந்திய கிரிக்சகட் வரலாற்றில் முைன்முதறயாக இந்ைப் பருவத்தில் இரஞ்சிக் பகாப்தேயில் மூன்று சேண்கள் 

நடுவர்களாக செயல்ேடவுள்ளனர். பிருந்ைா இரதி, ஜனனி நாராயண் ைற்றும் காயத்ரி பவணுபகாோலன் ஆகிபயார் 

இரஞ்சிக் பகாப்தேயில் நடுவர்களாக செயல்ேடுவார்கள். ஆடவர் கிரிக்சகட் போட்டிகளில் நடுவர்களாக சேண்கள் 

செயல்ேடுவது இந்திய கிரிக்சகட்டுக்கு இதுபவ முைன்முதறயாகும். நடுவர்களில் ஒருவரான காயத்ரி பவணு 

பகாோலன் கடந்ை காலங்களில் இரஞ்சிக் பகாப்தேயில் நான்காவது நடுவராக ேணியாற்றியுள்ளார். 

10. அண்தைச் செய்திகளில் இடம்சேற்ற ைனிஷா இராைைாஸ் என்ேவருடன் சைாடர்புதடய விதளயாட்டு எது? 
அ. மட்மடப்பந்து 

ஆ. பூப்பந்து  

இ. பளு துூக்குதல் 

ஈ. வில்வித்மத 

✓ உலக பூப்ேந்து ெம்பைளனத்தின், ‘ஆண்டின் சிறந்ை சேண் ோரா பூப்ேந்து வீராங்கதனயாக’ இந்திய வீராங்கதன 

ைனிஷா இராைைாஸ் பைர்வுசெய்யப்ேட்டுள்ளார். SU5 பிரிவில் உலக ொம்பியனான ைனிஷா இராைைாஸ், கடந்ை 

2022ஆம் ஆண்டில் ஒட்டுசைாத்ைைாக 11 ைங்கம் ைற்றும் ஐந்து சவண்கலப்ேைக்கங்கதள சவன்றார். ‘ஆண்டின் 

சிறந்ை ஆண் ோரா பூப்ேந்து வீரராக’ WH2 உலக ொம்பியனும் நடப்பு ோராலிம்பிக் ொம்பியனுைான சடய்கி கஜிவாரா 

பைர்வுசெய்யப்ேட்டுள்ளார். விக்டர் ஆக்செல்சென் மற்றும் சஜங் சி சவய்/ேுவாங் யா கிபயாங் ஆகிபயார், ‘ஆண்டின் 

சிறந்ை வீரர்’ விருதுகதள சவன்றனர். 

 

சசய்தித்தாள் நடப்பு நிகழ்வுகள்  

1. இராஷ்டிரிய பகாகுல் மிஷன் உள்நாட்டு ைாட்டினங்களின் பைம்ோடு ைற்றும் ோதுகாப்புக்கு வழிவகுக்கிறது. 

கால்நதடப் ேராைரிப்பு ைற்றும் ோல்வளத்துதற, உள்நாட்டு ைாடுகளின் பைம்ோடு ைற்றும் ோதுகாப்பிற்காக ராஷ்ட்ரிய 

பகாகுல் இயக்கத்தை கடந்ை 2014 டிெம்ேர் முைல் செயல்ேடுத்தி வருகிறது. பைதவக்பகற்ே ோல் உற்ேத்தி ைற்றும் 

ைாடுகளின் ோலுற்ேத்தித்திறதன அதிகரிப்ேைற்கு இத்திட்டம் வதகசெய்கிறது.  நாட்டின் கிராைப்புற உழவர்களுக்கு 

வருைானம் கிதடக்கவும் இது வழிவகுக்கிறது. 

`2400 பகாடி ஒதுக்கீட்டில் கால்நதடப்ேராைரிப்பு ைற்றும் ோல்வளத்துதறயின் திருத்ைப்ேட்ட ைற்றும் சீரதைக்கப்ேட்ட 

திட்டத்தின்கீழ் இந்ை இயக்கம் சைாடரப்ேடுகிறது. இராஷ்ட்ரிய பகாகுல் இயக்கத்தின்கீழ், நாடுைழுவிய செயற்தக 

கருவூட்டல் திட்டம்ேற்றிய ைகவல்கள் இதணயைளத்தில் விலங்கு உற்ேத்தி ைற்றும் ஆபராக்கிய வதலயதைப்பு 

ைரவுத்ைளத்தில் ேதிபவற்றப்ேட்டு கன்று பிறக்கும் வதர பின்ேற்றப்ேடுகிறது. 
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2. ைமிழ்நாட்டில் நரிக்குறவர் ைற்றும் குருவிக்காரர் ொதிகதள ேழங்குடியினர் ேட்டியலில் பெர்ப்ேைற்கு வதகசெய்யும் 

ைபொைா நாடாளுைன்றத்தில் குளிர்கால கூட்டத்சைாடரில் நிதறபவற்றப்ேட்டது. 

ைமிழ்நாட்டில் நரிக்குறவர் ைற்றும் குருவிக்காரர் ொதிகதள ேழங்குடியினர் ேட்டியலில் பெர்ப்ேைற்கு வதகசெய்யும் 

ைபொைா நாடாளுைன்றத்தில் குளிர்கால கூட்டத்சைாடரில் நிதறபவற்றப்ேட்டது. இந்ை ைபொைா ைக்களதவயில் 

15.12.2022 அன்று நிதறபவற்றப்ேட்டது. இைதனத் சைாடர்ந்து இந்ை அரசியல் ொென திருத்ை ெட்டம், 22.12.2022 

அன்று ைாநிலங்களதவயில் ஒருைனைாக நிதறபவறியது. இதையடுத்து ேழங்குடியினர் ேட்டியலில் ைமிழ்நாட்தடச் 

பெர்ந்ை நரிக்குறவர் ைற்றும் குருவிக்காரர் ெமுைாயத்தினர் ேழங்குடியினர் ேட்டியலில் பெர்க்கப்ேட்டுள்ளனர். 

இபைபோல கர்நாடக ைாநிலத்தில் சேட்டா – குருோ, உத்ைர பிரபைெத்தின் துரியா, நாயக், ஓஜா, ேத்ைாரி, ராஜ்பகாண்ட் 

ஆகிய ொதியினதர ேழங்குடியினர் ேட்டியலில் பெர்ப்ேைற்கான இரண்டு ைபொைாக்களும் இந்ைக் கூட்டத்சைாடரில் 

நிதறபவற்றப்ேட்டன. 

 

3. ‘காலா ோணி’ நாவலுக்கு ‘ொகித்திய அகாசைமி’ விருது. 

காதளயார்பகாவில் போதர முன்தவத்து எழுத்ைாளர் மு. இராபஜந்திரன் எழுதிய ‘காலா ோணி’ நாவலுக்கு 

‘ொகித்திய அகாசைமி’ விருது அறிவிக்கப்ேட்டுள்ளது. 1801ஆம் ஆண்டு 6 ைாைங்கள் நதடசேற்ற காதளயார்பகாவில் 

போதர முன்தவத்து எழுைப்ேட்ட நாவல் ‘காலா ோணி’.  

சொந்ை நாட்டிலிருந்து நாடு கடத்ைப்ேட்டு முகந்சைரியாை தீவில் இறக்கிவிடப்ேடுவதுைான் ‘காலா ோணி’. எழுத்ைாளர் 

மு. இராபஜந்திரன் எழுதிய ‘காலா ோணி’, நாடு கடத்ைப்ேட்ட முைல் அரெனின் கதை. 

எழுத்ைாளர் மு. இராபஜந்திரன். 

எழுத்ைாளர் டாக்டர் மு. இராபஜந்திரன் ைதுதர ைாவட்டம் திருைங்கலத்திற்கு அருபக வடகதர கிராைத்தில் பிறந்ைவர். 

முதுகதல ஆங்கில இலக்கியமும் ெட்டமும் ேடித்ைவர். ஐஏஎஸ் பைர்வில் வரலாற்தற ஒரு ோடைாக எடுத்துப் ேடித்ை 

போது, வரலாறுமீபை அவரது ஆர்வம் திரும்பியது. 

1998ஆம் ஆண்டு நதடசேற்ற ைஞ்தெ ைமிழ்ப்ேல்கதலக்கழக முைல் ேட்டைளிப்பு விழாவில் முதனவர் ேட்டம் சேற்ற 

முைல் ைாணவர்.  இவசரழுதிய பிற நூல்கள், பொழர் காலச்செப்பேடுகள், ோண்டியர் காலச்செப்பேடுகள், பெரர் காலச் 

செப்பேடுகள், ேல்லவர் காலச்செப்பேடுகள், ெட்ட வல்லுநர் திருவள்ளுவர், வடகதர - ஒரு வம்ெத்தின் வரலாறு (ைன் 

வரலாற்று நாவல்), ோைாளி, 1801 முைலியதவ. 

‘காலா ோணி’ நாவல். 

சொந்ை நாட்டிலிருந்து நாடு கடத்ைப்ேட்டு முகந்சைரியாை தீவில் இறக்கிவிடப்ேடுவதுைான் ‘காலா ோணி’. நூலாசிரியர் 

இராபஜந்திரனின் இந்ை, “காலா ோணி”, நாடு கடத்ைப்ேட்ட முைல் அரெனின் கதை. 

1801இல் சுைார் ஆறு ைாைங்கள் நடந்ை காதளயார்பகாவில் போதர நாட்டின் முைல் சுைந்திரப்போர் என நிறுவ 

முடிந்ைாலும்கூட இன்னமும் உரிய இடம் அல்லது சேருதை அைற்கு வழங்கப்ேடவில்தல. 

காதளயார்பகாவில் போதர முன்தவத்து ஆசிரியர் எழுதிய, ‘1801’ என்ற நாவலின் சைாடர்ச்சி அல்லது அைன் ஒரு 

ேகுதிைான், ‘காலா ோணி’ நாவல் என்று சகாள்ளலாம். இருநூறு ஆண்டுகளுக்கு முன் சிவகங்தக ைன்னரும், 

நாட்டின் முைல் புரட்சித்திலகம் பவலு நாச்சியாரின் ைருைகனுைான பவங்தக சேரிய உதடயனத்பைவன் ைற்றும் 

அவர் கூட்டாளிகள் 72 பேர் நாடு கடத்ைப்ேட்ட கதைைான் இந்ை நாவல். 

சேரிய உதடயனத்பைவன் தகது செய்யப்ேட்டதில் சைாடங்கி, திருையம் பகாட்தடயிலிருந்து தூத்துக்குடிக்குக் 

சகாண்டு செல்லப்ேட்டு, துதறமுகத்தில் கப்ேபலற்றி, பினாங்கிற்குக் கடத்ைப்ேட்டு, அங்பக அவர்கள் ைாண்ட துயரக் 

கதைதயச் சிறப்ோக எழுதிச்செல்கிறார் ஆசிரியர். பவங்தக உதடயனத் பைவனும் குழுவும் நாடு கடத்ைப்ேட, 

அவருதடய உறவுகள் ேடும்ோடுகள் எழுைப்ேட்டுள்ள விைம் சிறப்பு. 

கடலுக்கு அப்ோல் நடந்ை கதையின் சில ேகுதிகள் ைட்டும் வரலாறும் புதனவுைாகக் கலந்திருக்கும். நாவலாசிரியர் 

நாவல் ெம்ேந்ைப்ேட்ட வரலாற்றிடங்கதள எல்லாம் பநரில் சென்று ோர்த்து நாவதலச் செறிவூட்டியைாகத் ைகவல்கள் 
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சைரிவிக்கின்றன. நாவல் செல்லும் ைடத்திபலபய அன்தறய ைமிழ்நாட்டின், ைமிழர்களின் வாழ்க்தகச்சூழல், 

பிரிட்டிஷாரின் நடத்தைகள் ைற்றும் அணுகுமுதறகள் எனப் பிறவற்தறயும் ேதிவு செய்திருக்கிறார் எழுத்ைாளர். 

 

4. பக. நல்லைம்பிக்கு ‘சிறந்ை சைாழிசேயர்ப்ோளர்’ விருது. 

‘ொகித்திய அகாசைமி’யின் ‘சிறந்ை சைாழிசேயர்ப்ோளர்’ விருது எழுத்ைாளர் பக. நல்லைம்பிக்கு அறிவிக்கப்ேட்டுள்ளது. 

2022ஆம் ஆண்டுக்கான, ‘ொகித்திய அகாசைமி’ விருதுகள் தில்லியில் அறிவிக்கப்ேட்டன. இதில், ‘சிறந்ை சைாழி 

சேயர்ப்ோளர்’ விருது பநமிெந்த்ரா கன்னடத்தில் எழுதிய, ‘யாத் வபஷம்’ என்னும் நூலின் ைமிழ்சைாழியாக்கத்திற்கு 

பக. நல்லைம்பிக்கு அறிவிக்கப்ேட்டுள்ளது. 

எழுத்ைாளரும், சைாழிசேயர்ப்ோளருைான பக. நல்லைம்பி சேங்களூருவில் வசித்து வருகிறார். கன்னடத்திலிருந்து 

ைமிழுக்கும் ைமிழிலிருந்து கன்னடத்திற்கும் ேல நூல்கதள அவர் சைாழிசேயர்த்துள்ளார். 
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1. வீர் கார்டியன்–2023 பயிற்சி என்பது இந்தியாவிற்கும் எந்த நாட்டிற்கும் இடையய நைத்தப்படும் முதல் இருதரப்பு 

விமானப்பயிற்சியாகும்? 
அ. சீனா 

ஆ. ஜப்பான்  

இ. பிரான்ஸ் 

ஈ. ஆஸ்திரரலியா 

✓ இந்திய வான்படையும் ஜப்பானிய வான் தற்காப்புப்படையும் தங்களது முதல் இருதரப்பு விமானப்பயிற்சியான வீர் 

கார்டியன்–2023ஐ நைத்தவுள்ளன. இந்தப் பயிற்சி ஜப்பானில் 2023 ஜனவரியில் டைகுரி மற்றும் இருமா விமானப் 

படைத்தளத்தில் நடைபபறும். பரஸ்பர புரிதடை யமம்படுத்துதல் மற்றும் விமானப்படைகளுக்கு இடையய பாதுகாப்பு 

ஒத்துடைப்டப வலுப்படுத்துதல் ஆகியடவ இந்தப் பயிற்சியின் யநாக்கமாகும். 

2. மனித பாப்பியைாமா டவரஸால் (HPV) கீழ்க்காணும் எவ்வடக புற்றுயநாய் ஏற்படுகிறது? 
அ. கா்ப்பப்பப வாய்ப் புற்றுர ாய்  

ஆ. மாா்பகப் புற்றுர ாய் 

இ. வாய்ப் புற்றுர ாய் 

ஈ. ஆண்பமச்சுரப்பிப் புற்றுர ாய் 

✓ பபரும்பாைான கர்ப்பப்டப வாய்ப்புற்றுயநாய்கள் மனித பாப்பியைாமா தீநுண்மத்துைன் (HPV) பதாைர்புடையடவ 

ஆகும். சிறுமிகள் அல்ைது இளம்பபண்கள் இந்யநாய்த்தாக்குதலுக்கு ஆளாகும்முன் தடுப்பூசி பெலுத்திக் பகாண்ைால் 

இதன் தாக்கத்திலிருந்து தற்காத்துக் பகாள்ளைாம். யநாய்த்தடுப்புக்கான யதசிய பதாழில்நுட்ப ஆயைாெடனக் குழு 

9–14 வயதுடைய இளம்பபண்களுக்கு உைகளாவிய யநாய்த்தடுப்புத் திட்ைத்தில் HPV தடுப்பூசிடய அறிமுகப்படுத்த 

பரிந்துடரத்துள்ளது. கர்ப்பப்டப வாய்ப்புற்றுயநாடயத் தடுப்பது மற்றும் HPV தடுப்பூசியின் முக்கியத்துவம் குறித்து 

விழிப்புணர்டவ ஏற்படுத்துமாறு அடனத்து மாநிைங்களுக்கும் யூனியன் பிரயதெங்களுக்கும் நடுவண் அரசு கடிதம் 

எழுதியுள்ளது. 

3. எந்தத் தடைவரின் பிறந்தநாடள நிடனவுகூரும் வடகயில் யதசிய விவொயிகள் நாள் அனுெரிக்கப்படுகிறது? 
அ. அடல் பிஹாாி வாஜ்பாய் 

ஆ. ஜவஹா்லால் ர ரு 

இ. சசௌத்ாி சரண் சிங்  

ஈ. P V  ரசிம்ம இராவ் 

✓ இந்தியாவின் ஐந்தாவது பிரதமராக விளங்கிய பெௌத்ரி ெரண் சிங்கின் பிறந்தநாடளயும், நாட்டின் விவொயிகளின் 

யமம்பாட்டிற்கு அவர் ஆற்றிய பங்களிப்டபயும் நிடனவுகூரும் வடகயில் டிெம்பர்.23ஆம் யததி யதசிய விவொயிகள் 

நாள் அனுெரிக்கப்படுகிறது. உைவர்களின் பங்கு மற்றும் பபாருளாதாரத்தில் அவர்களின் பங்களிப்பு குறித்து பபாது 

மக்களுக்கு விழிப்புணர்வு ஏற்படுத்துவதற்காக நாடு முழுவதும் பல்யவறு விழிப்புணர்வு பிரச்ொரங்கள் மற்றும் 

இயக்கங்கள் ஏற்பாடு பெய்யப்படுகின்றன. 

4. ெமூகப் பங்குச்ெந்டதடய அடமப்பதற்காக SEBIஇைம் அனுமதி பபற்ற நிறுவனம் எது? 
அ. NITI ஆரயாக்  ஆ. பாரத ஸ்ரடட் வங்கி 

 

இ. ரதசிய பங்குச்ச ்பத  ஈ. PFRDA 
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✓ இந்திய யதசிய பங்குச்ெந்டதயானது (NSE) ெமூகப் பங்குச் ெந்டதடய (SSE) அதன் தனிப்பிரிவாக அடமக்க இந்திய 

பங்குகள் மற்றும் பரிவர்த்தடன வாரியத்தின் (SEBI) பகாள்டக ரீதியான ஒப்புதடைப் பபற்றுள்ளது. நடுவண் நிதி 

அடமச்ெர் நிர்மைா சீதாராமன், 2019–20ஆம் ஆண்டுக்கான மத்திய வரவுபெைவுத்திட்ை உடரயில், SEBIஇன் 

ஒழுங்குமுடற வரம்பின்கீழ், ெமூகப் பங்குச்ெந்டதடய உருவாக்கைாம் என முன்பமாழிந்தார். 

5. அண்டமயில் மக்களடவயில் தாக்கல் பெய்யப்பட்ை, ‘ஜன விஸ்வாஸ் மயொதாவின்’ யநாக்கம் என்ன? 

அ. பயங்கரவாத எதிா்ப்பு 

ஆ. வணிகம் சசய்வபத எளிதாக்கல்  

இ. ஊட்டச்சத்துக் குபறபாட்பட ஒழித்தல் 

ஈ. காவல்துபறயில் சீா்திருத்தங்கள் ரமற்சகாள்வது 

✓ வணிகம் மற்றும் பதாழிற்துடற அடமச்ெர் பியூஷ் யகாயல் மக்களடவயில், ‘ஜன விஸ்வாஸ்’ மயொதாடவத் தாக்கல் 

பெய்தார். இது வணிகம் பெய்வடத எளிதாக்கும் யநாக்கத்டதக் பகாண்ைதாகும். 42 ெட்ைங்களில் 183 விதிகடள 

திருத்துவதன்மூைம் சிறு குற்றங்கடள குற்றமற்றதாக்க இந்த மயொதா எண்ணுகிறது. இம்மயொதா பின்னர் 31 யபர் 

பகாண்ை நாைாளுமன்ற கூட்டுக்குழுவின் ஆய்வுக்கு அனுப்பப்பட்ைது. நீதித்துடறயின் சுடமடயக் குடறப்பதற்கும் 

இந்த மயொதா உதவும். 

6. அண்மைச் பெய்திகளில் இைம்பபற்ற ஆதித்யா மிட்ைல் என்பவருைன் பதாைர்புடைய விடளயாட்டு எது? 

அ. கிாிக்சகட் 

ஆ. சசஸ்  

இ. பூப்ப ்து 

ஈ. ஹாக்கி 

✓ 16 வயதுடைய ஆதித்யா மிட்ைல் ெமீபத்தில் இந்தியாவின் 77ஆவது பெஸ் கிராண்ட்மாஸ்ைர் ஆனார். ஸ்பபயினில் 

நடைபபற்று வரும் எல்யைாபியரகாட் ஓபன் யபாட்டியின் ஆறாவது சுற்றில் மும்டபடயச் யெர்ந்த அவ்வீரர் 2,500 

ELO புள்ளிகடளக் கைந்தார். பரத் சுப்ரமணியம், இராகுல் ஸ்ரீவத்ெவ், வி பிரணவ் மற்றும் பிரணவ் ஆனந்த் 

ஆகியயாருக்குப் பிறகு நைப்பு 2022ஆம் ஆண்டில் கிராண்ட்மாஸ்ைர் பட்ைத்டதப் பபறும் ஐந்தாவது இந்தியரானார் 

ஆதித்யா மிட்ைல். 

7. ‘கரிசல் மண்ணின் உைகளாவிய நிடை’ என்ற தடைப்பிைான அறிக்டகடய பவளியிட்ை நிறுவனம் எது? 
அ. UNEP 

ஆ. FAO  

இ. UNFCCC 

ஈ. UNHCR 

✓ உணவு மற்றும் உைவு அடமப்பானது (FAO) 2022 டிெம்பர்.05ஆம் யததியன்று உைக மண் நாடள முன்னிட்டு 

“Global status of Black Soils” என்ற ஓர் அறிக்டகடய பவளியிட்ைது. இந்த அறிக்டகயின்படி, உைக மக்களுக்கு 

உணவளிக்கும் கரிெல் மண் அச்சுறுத்தலுக்கு ஆளாகியுள்ளது. பபரும்பாைான கரிெல் மண் பரப்புகள் தங்களது 

இயல்பான கரிம இருப்புகளில் பாதிடயயாவது இைந்துள்ளன. FAOஇன் கருத்துப்படி, நிைப் பயன்பாட்டு மாற்றம், 

நீடிக்க முடியாத யமைாண்டம நடைமுடறகள் மற்றும் இரொயனங்களின் அதிகப்படியான பயன்பாடு ஆகியடவ 

இதற்குக் காரணங்கள் ஆகும். 
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8. ெர்வயதெ திடன ஆண்டு–2023 (IYM2023) இன் பதாைக்க விைாடவ நைத்தும் நகரம் எது? 
அ. புது தில்லி 

ஆ. ரராம்  

இ. பாாிஸ் 

ஈ. சகாழும்பு 

✓ ஐக்கிய நாடுகள் அடவயின் உணவு மற்றும் உைவு அடமப்பு (FAO) இத்தாலியின் யராமில் ெர்வயதெ திடன ஆண்டு 

–2023 (IYM2023) இன் பதாைக்க விைாடவ ஏற்பாடு பெய்தது. பதாைக்க விைாவில், நடுவண் யவளாண்டம மற்றும் 

விவொயிகள் நைத்துடற இடணயடமச்ெர் சுஸ்ரீ ய ாபா கரந்த்ைாயஜ தடைடமயிைான இந்தியக் குழுவும் பிற 

மூத்த அதிகாரிகளும் கைந்துபகாண்ைனர். “திடனகுறித்த விழிப்புணர்வு – Millet Mindfulness” என்பமை உருவாக்கி 

விழிப்புணர்டவ ஏற்படுத்துவது இந்த இயக்கத்தின் ஒரு முக்கிய பகுதியாகும். 

9. G20இன் தடைடமப்பபாறுப்பில் இந்தியாவுள்ள இவ்யவடளயில், வணிக நிகழ்ச்சி நிரடை வழிநைத்துவதற்காக, 

B20 இந்தியாவின் தடைவராக நியமிக்கப்பட்ைவர் யார்? 

அ. கிரண் மசூம்தாா் ஷா 

ஆ. N ச ்திரரசகரன்  

இ. உதய் ரகாடக் 

ஈ. இரத்தன் டாடா 

✓ ைாைா குழுமத்தின் தடைவரான N ெந்திரயெகரன் B20 இந்தியாவின் தடைவராக நியமிக்கப்பட்ைார். G20இன் 

தடைடமப்பபாறுப்பில் இந்தியாவுள்ள இவ்யவடளயில், வணிக நிகழ்ச்சி நிரடை அவர் வழிநைத்தினார். B20 

இந்தியா பெயல்முடறக்கு தடைடமதாங்குவதற்காக நடுவண் அரொல் B20 இந்திய பெயைகமாக இந்திய பதாழிற் 

துடற கூட்ைடமப்பு (CII) நியமனம் பெய்யப்பட்டுள்ளது. 

10. BPCLஇன் முன்னாள் தடைவர் அருண் குமார் சிங், கீழ்க்காணும் எந்த அடமப்பின் தடைவர் மற்றும் நிர்வாக 

இயக்குநராக நியமிக்கப்பட்டுள்ளார்? 
அ. PFC 

ஆ. ONGC  

இ. SAIL 

ஈ. IOCL 

✓ எண்பணய் சுத்திகரிப்பு மற்றும் ெந்டதப்படுத்தல் நிறுவனமான BPCLஇன் முன்னாள் தடைவர் அருண் குமார் சிங், 

ONGCஇன் தடைவர் மற்றும் நிர்வாக இயக்குநராக நியமிக்கப்பட்டுள்ளார். அவர் பபாறுப்யபற்ற யததியில் இருந்து 

மூன்றாண்டு காைத்திற்கு அந்த நிறுவனத்தின் தடைவராக பதவி வகிப்பார். அவர் BPCL தடைவராக 13 மாதங்கள் 

பைவியிலிருந்ை பிறகு 2022 அக்யைாபரில் ஓய்வுபபற்றார். 

 

சசய்தித்தாள் நடப்பு நிகழ்வுகள்  

1. மூக்குவழியாக பெலுத்தும் COVID மருந்டத பூஸ்ைராக பயன்படுத்த அனுமதி. 

பாரத் பயயாபைக் நிறுவனம் தயாரித்துள்ள மூக்குவழியாகச் பெலுத்தும் COVID மருந்டத 3ஆவது தவடணயாக 

(பூஸ்ைர்) பெலுத்திக்பகாள்ள நடுவண் அரசு அனுமதி அளித்துள்ளது. 
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கயரானா பதாற்று பாதிப்டபத் தடுப்பதற்காக யகாயவக்ஸின் தடுப்பூசிடய டைதராபாடதச் யெர்ந்த பாரத் பயயாபைக் 

நிறுவனம் ஏற்பகனயவ தயாரித்துள்ளது. அந்தத்தடுப்பூசி மக்களுக்கு பெலுத்தப்பட்டு வருகிறது. இந்நிடையில், ஊசி 

மூைமாக அல்ைாமல் மூக்கு வழியாகயவ பெலுத்தும் COVID மருந்டத பாரத் பபயாபைக் நிறுவனம் தயாரித்தது. அந்த 

மருந்டத 18 வயடதக் கைந்த நபர்களுக்கு பெலுத்த இந்திய மருந்துப் பபாருள்கள் தரக் கட்டுப்பாட்டு இயக்குநரகம் 

அவெரகாை ஒப்புதல் வைங்கியது. 

இந்நிடையில், அந்தத் தடுப்பு மருந்டத 3ஆவது தவடணயில் பெலுத்திக்பகாள்ளவும் அனுமதி வைங்கப்பட்டுள்ளது. 

சீனா உள்ளிட்ை சிை நாடுகளில் COVID பதாற்று பரவல் அதிகரித்துள்ள நிடையில் இந்த ஒப்புதல் வைங்கப்பட்டுள்ளது. 

மூக்குவழி COVID மருந்தானது CoWin வடைதளத்தில் அறிமுகப்படுத்தப்பட்ைது. 

முதல் இருதவடணகளில் யகாயவக்ஸின், யகாவிஷீல்டு என எவ்வித COVID தடுப்பூசிகடளச் பெலுத்தியிருந்தாலும், 

பூஸ்ைராக மூக்குவழி தடுப்பு மருந்டத பெலுத்திக்பகாள்ளைாம். 

பபரும்பைன்: சுவாெப்பாடதயின் யமற்பரப்பில் கயரானா பதாற்று பாதிப்பு ஏற்படுவடத வைக்கமான COVID தடுப்பூசி 

தடுப்பதில்டை எனக் கூறிய பாரத் பயயாபைக் நிறுவனம், அதற்குத் தீர்வுகாணும் யநாக்கில் ‘BBV154’ என்ற மூக்கு 

வழியாகச் பெலுத்தும் தடுப்பு மருந்டத தயாரித்தது. 

 

2. தமிழ்நாடு சிடைக்கைத்தல் தடுப்புப்பிரிவில், ‘பிளாக் பெயின்’ பதாழில்நுட்பம் அறிமுகம். 

தமிழ்நாடு சிடைக்கைத்தல் தடுப்புப்பிரிவில் ‘பிளாக் பெயின்’ பதாழில்நுட்பம் அறிமுகம் பெய்யப்பட்டுள்ளது. தமிைகத்தில் 

முதல்முடறயாக இந்தத் பதாழில்நுட்பத்டத சிடைக்கைத்தல் தடுப்புப்பிரிவு அறிமுகம் பெய்துள்ளது. இதன்மூைம் 

புகார்கடளப் பதிவு பெய்வது மட்டுமல்ைாது, அந்தப் புகார்களின் முன்யனற்றத்டதக் கண்காணிக்கவும், மனுக்கள் 

எவ்வாறு டகயாளப்படுகிறது என்படதக் கண்ைறியவும் முடியும். 

முன்யனாடியான திட்ைம்: தமிைக சிடை திருட்டு தடுப்புப்பிரிவு அறிமுகப்படுத்தியுள்ள இந்தத் பதாழில்நுட்பம் மிகவும் 

முன்யனாடியானது. இதன்மூைம் ஒரு முடற புகார் அளித்துவிட்ைால், அது பாதுகாப்பாக யெமிக்கப்படுவயதாடு, அடத 

மாற்றவும் முடியாது. யமலும், இந்தத் பதாழில்நுைபத்தின்மூைம் புகார் அளிப்பவரின் அடையாளத்டத பிறர் அறிய 

முடியாது. 

 

3. 25-12-2022 – ‘மூைறிஞர்’ இராஜாஜி அவர்களின் 50ஆவது நிமனவு நாள். 
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1. COVID த ொற்றுந ொய்க்கொன நாசிவழி ஊக்கத் தடுப்பூசியாக அங்கீகரிக்கப்பட்டுள்ள ‘iNCOVACC’ஐ தயாரிக்கின்ற 

நிறுவனம் எது? 
அ. சீரம் இந்தியா நிறுவனம் 

ஆ. பயயாலாஜிக்கல் E லிட் 

இ. பாரத் பயயாடடக்  

ஈ. பயயாகான் 

✓ 18 வயதுக்கு மேற்பட்டவர்களுக்கு ஊக்கத்தவணை தடுப்பூசியாக பாரத் பமயாடடக்கின் நாசிவழி டெலுத்தக்கூடிய 

தடுப்பூசிணய நடுவண் சுகாதாரம் ேற்றும் குடும்பநல அணேச்ெகம் அங்கீகரித்துள்ளது. இந்தியாவில் தடுப்பூசி 

டெலுத்திக்டகாள்ள பதிவுடெய்துடகாள்ளும் இணையதளோன ‘CoWin’ டெயலியில் இந்தியாவின் முதல் நாசிவழி 

COVID தடுப்பூசியொன ‘iNCOVACC’ மெர்க்கப்படும். தற்மபாது, பாரத் பமயா டடக்கின் மகாவாக்ஸின், சீரம் இந்தியா 

நிறுவனத்தின் மகாவிஷீல்ட் ேற்றும் மகாமவாவாக்ஸ், ரஷிய ஸ்புட்னிக்–V ேற்றும் பமயாலாஜிக்கல் E லிட் இன் 

மகார்பிவாக்ஸ் ஆகியணவ CoWin இணையதளத்தில் பட்டியலிடப்பட்டுள்ளன. 

2. ‘அரசுத்துணறயில் சிறந்த பாதுகாப்பு நணடமுணறகளுக்கான’ DSCI AISS விருணத டவன்ற நிறுவனம் எது? 
அ. இந்திய இரயில்யவ 

ஆ. UIDAI  

இ. ISRO 

ஈ. NASSCOM 

✓ இந்திய தனித்துவ அணடயாள ஆணையம் (UIDAI) ‘அரசுத்துணறயில் சிறந்த நணடமுணறகளுக்கான சிறந்த தரவுப் 

பாதுகாப்பு விருணதப்’ டபற்றுள்ளது. இந்திய  ரவுப்பொதுகொவல் கழகம் (DSCI) என்பது NASSCOM அணேப்பால் இந்திய 

நாட்டில் தரவுப்பாதுகாப்பிற்காக நிறுவப்பட்ட ஒரு இலாப மநாக்கற்ற அணேப்பாகும். குடிகளுக்கு டிஜிட்டல் அணடயாள 

அடிப்பணடயிலான நலன்புரி மெணவகணள வழங்கும், ‘ஆதார்’ உட்கட்டணேப்ணபப் பாதுகாப்பதில் குறிப்பிடத்தக்க 

பங்களிப்பு வழங்கியதற்காக DSCI UIDAIக்கு இவ்விருணத வழங்கியது. 

3. பன்னாட்டு நிதிக் கழகம் (IFC) இந்தியாவிலுள்ள கீழ்க்கொணும் எந்த நிறுவனத்திற்கு $400 மில்லியன் அடேரிக்க 

டாலர் ேதிப்பிலான கடணன வழங்கியுள்ளது? 
அ. பாரத வங்கி 

ஆ. யகன் ஃபின் ய ாம்ஸ் 

இ. HDFC  

ஈ. LIC  வுசிங் ஃபபனான்ஸ் 

✓ பன்னாட்டு நிதிக்கழகம் (IFC) அடோன நேவவகள் வழங்கும் நிறுவனோன HDFC–க்கு $400 மில்லியன் அடேரிக்க 

டாலர் ேதிப்பிலான கடணன வழங்கியுள்ளது. இந்தக்கடன் நகர்ப்புறங்களில் வீடு கட்டுதலில் உள்ள இணடடவளிணய 

குணறத்தற்கும், பசுணே வீடுகணள அதிகரிப்பதற்கும், மவணலவாய்ப்புகணள உருவாக்குதற்கும் நீண்டகால வணிக 

வளர்ச்சிணய உறுதிடெய்வதன்மூலம் காலநிணல–திறன்மிகு வீடுகளுக்கான அணுகணல மேம்படுத்தவும் உதவும். 

4. 2023–FIH ஆடவர் ஹாக்கி உலகக்மகாப்ணபக்கான இந்திய அணியின் மகப்டனாக நியமிக்கப்பட்டுள்ளவர் யார்? 
அ.  ா்மன்பிாத்ீ சிங்  ஆ. P R ஸ்ரீயஜஷ் 

 

இ. அமித் யரா ிதாஸ்  ஈ. ருபிந்தா் பால் சிங் 
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✓ FIH ஆடவர் ஹாக்கி உலகக்மகாப்ணபக்கான 18 மபர்டகாண்ட இந்திய அணிக்கு ஹர்ேன்ப்ரீத் சிங் மகப்டனாக 

நியமிக்கப்பட்டார். ஒடிஸாவின் புவமனசுவரம்–ரூர்மகலாவில் 2023 ஜன.13–29 வணர நடத்த திட்டமிடப்பட்டுள்ள 

FIH ஆடவர் ஹாக்கி உலகக்மகாப்ணபக்கான அணிணய ஹாக்கி இந்தியா அறிவித்தது. இந்த நிகழ்விற்கு அமித் 

மராகிதாஸ் துணைத்தணலவராக இருப்பார். ரூர்மகலாவில் புதிதாக கட்டப்பட்ட பிர்ொ முண்டா அரங்கில் இந்திய 

ஹாக்கி அணி தனது டதாடக்க ஆட்டத்ணத ஸ்டபயினுக்கு எதிராக விணளயாடும். 

5. இந்தியாவிற்கு S–400 வான் பாதுகாப்பு ஏவுகணை அணேப்ணப வழங்குகிற நாடு எது? 

அ. அடமாிக்கா 

ஆ. இஸ்யரல் 

இ. ரஷ்யா  

ஈ. பிரான்ஸ் 

✓ அடுத்த ஆண்டு ஜனவரி அல்லது பிப்ரவரியில் S–400 வான் பாதுகாப்பு ஏவுகணை அணேப்பின் மூன்றாவது பணடப் 

பிரிணவ ரஷியா இந்தியாவுக்கு வழங்கத் டதாடங்கும். இந்தியா ஏற்கனமவ தனது முதல் இரண்டு ஏவுகணை 

அணேப்பு பணடப்பிரிவுகணள லடாக் பிரிவு, மேற்கு வங்கத்தின் சிலிகுரி பாணத ேற்றும் முழு வடகிழக்குப் பகுதியிலும் 

மராந்துப்பணியில் ஈடுபடுத்தியுள்ளது. S–400 வான் பாதுகாப்பு ஏவுகணைகளின் ஐந்து பணடப்பிரிவுகணள 

வாங்குவதற்கான `35,000 மகாடி ேதிப்பிலான ஒப்பந்தத்திற்கு இந்தியாவும் ரஷ்யாவும் ஒப்பந்தம் டெய்துள்ளன. 

6. அண்வைச் டெய்திகளில் இடம்டபற்ற அனிஷ் மதாப்பானி என்பவருடன் டதாடர்புணடய விணளயாட்டு எது? 

அ. கிாிக்டகட் 

ஆ. டசஸ் 

இ. பூப்பந்து  

ஈ.  ாக்கி 

✓ தாய்லாந்தின் மநாந்தபுரியில் நணடடபற்ற ஆசிய ஜூனியர் பூப்பந்து ொம்பியன்ஷிப் மபாட்டியில் இந்திய வீரர் அனிஷ் 

மதாப்பானி 15 வயதுக்குட்பட்மடாருக்கான பிரிவில் டவள்ளிப்பதக்கம் டவன்றார். அனிஷ் மதாப்பானி ஆடவர் 

ஒற்ணறயர் பிரிவு இறுதிப்மபாட்டியில் சீன ணதமபயின் சுங்–ஹ்சியாங் யீக்கு எதிராக மதால்வியணடந்து டவள்ளிப் 

பதக்கத்ணத டவன்றார். இந்தியாவின் 17 வயதுக்குட்பட்ட ஆடவர் இரட்ணடயர்களான அர்ஷ் முகேது ேற்றும் ென்ஸ்கர் 

ஸ்ரஸ்வத் டவள்ளிப்பதக்கம் டவன்றனர். 

7. அண்வைச் டெய்திகளில் இடம்டபற்ற ஆச்ொர்யா டஜகதீஷ் ெந்திரமபாஸ் இந்திய தாவரவியல் பூங்கா அணேந்துள்ள 

ோநிலம் எது? 
அ. யமற்கு வங்காளம்  

ஆ. ஆந்திர பிரயதசம்  

இ.  ிமாச்சல பிரயதசம் 

ஈ. மத்திய பிரயதசம் 

✓ மேற்கு வங்க ைொநிலத்தின் டஹௌராவில் அணேந்துள்ள இந்தியாவின் மிகப்டபரிய தாவரவியல் பூங்காவான 

ஆச்ொர்யா டஜகதீஷ் ெந்திரமபாஸ் இந்திய தாவரவியல் பூங்கா கங்ணகயாற்றின் மிகக்கடுணேயான நில அரிப்பு 

காரைோக அச்சுறுத்தலுக்கு ஆளாகியுள்ளது. ெமீபத்திய தளப்பார்ணவயின்மபாது, மவலி ேற்றும் உள்மதாட்டத்தின் 

சில பகுதிகள் ஆற்றுடவள்ளத்தால் அடித்துச் டெல்லப்படலாம் என்று நிபுைர்கள் எச்ெரித்தனர். இத்மதாட்டம் இந்திய 

தாவரவியல் ஆய்வகத்தின் (BSI) அதிகார வரம்பிற்கு உட்பட்டதாகும். 
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8. நியூயார்க்கின் ஃடபடரல் ரிெர்வ் வங்கியின் தணலணே இயக்க அதிகாரியாக நியமிக்கப்பட்டுள்ள இந்திய 

வம்ொவளிணயச் மெர்ந்த நபர் யொர்? 
அ. சுஷ்மிதா சுக்லா  

ஆ. இந்திரா நூயி  

இ. பிாீத்தி சுதன் 

ஈ. கீதா யகாபிநாத் 

✓ இந்திய வம்ொவளிணயச் மெர்ந்த காப்பீட்டுத் துணறொர் மூத்த அதிகாரியான சுஷ்மிதா சுக்லா, நியூயார்க் ஃடபடரல் 

ரிெர்வ் வங்கியின் முதல் துணைத்தணலவர் ேற்றும் தணலணே இயக்க அதிகாரியாக நியமிக்கப்பட்டுள்ளார். இந்த 

நியேனத்திற்கு நியூயார்க்கின் டபடரல் ரிெர்வ் அணேப்பின் ஆளுநர்கள் குழுேம் ஒப்புதல் அளித்துள்ளது. அவர் 2023 

ோர்ச் முதல் துணைத்தணலவராகவும், தணலணே இயக்க அதிகாரியாகவும் டெயல்படுவார். 

9. உலக வங்கியின் முதன்ணேயான பாலினக் கருவித்டதாகுப்ணப அறிமுகப்படுத்திய ோநகராட்சி எது? 

அ. மும்பப 

ஆ. டசன்பன  

இ. டகால்கத்தா 

ஈ. புது தில்லி 

✓ டபருநகர டென்ணன ோநகராட்சிமூலம் ‘பாலினம் ொர்ந்து டெயல்படும் நகர்ப்புற இயக்கம் ேற்றும் டபாதுடவளிகணள 

இயக்குதல்’ அடிப்பணடயிலான பாலின கருவித்டதாகுப்பு டதாடங்கப்பட்டது. உலக வங்கி ேற்றும் டென்ணன ோநகரப் 

மபாக்குவரத்துக் கழகம் இணைந்து நடத்திய அேர்வின்மபாது இக்கருவித்டதாகுப்பு டவளியிடப்பட்டது. டபண்களின் 

பயைத் மதணவகணள ஆதரிக்கக்கூடிய டபாதுப்மபாக்குவரத்து ேற்றும் நகர்ப்புற இடங்கணள வடிவணேப்பதற்கு 

இந்திய நகரங்களுக்கு வழிகாட்டுவமத இதன் மநாக்கம் ஆகும். 

10. ‘ெர்வமதெ ஊழல் எதிர்ப்பு நாள்’ அனுெரிக்கப்படுகிற மததி எது? 
அ. டிசம்பா்.09  

ஆ. டிசம்பா்.11 

இ. டிசம்பா்.15 

ஈ. டிசம்பா்.26 

✓ “ஊழலுக்கு எதிராக உலணக ஒன்றிணைத்தல் – Uniting the World Against Corruption” என்ற கருப்டபாருளின்கீழ் 

ெர்வமதெ ஊழல் எதிர்ப்பு நாள் டிெ.09 அன்று அனுெரிக்கப்பட்டது. 2022 ெர்வமதெ ஊழல் எதிர்ப்பு நாளானது ஊழல் 

எதிர்ப்பு ேற்றும் அணேதி, பாதுகாப்பு ேற்றும் வளர்ச்சி ஆகியவற்றுக்கு இணடமயயான முக்கியோன டதாடர்ணப 

முன்னிணலப்படுத்த எண்ணுகிறது. ஊழலுக்கு எதிரான ஐநா தீர்ோனத்தின் இருபதாம் ஆண்டு நிணறணவயும் இந்த 

நாள் குறிக்கிறது. 
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சசய்தித்தாள் நடப்பு நிகழ்வுகள்  

1. ொதனங்கணளப் பழுதுநீக்க உதவும் வணலதளம். 

மின்னணு ொதனங்கள், மவளாண் கருவிகள் உள்ளிட்டவற்ணற ேற்றவர்களின் உதவியின்றி சுயோகமவ பழுது 

பார்க்க உதவும் ‘ணரட் டூ ரிப்மபர்’ என்ற வணலதளத்ணத நடுவண் அணேச்ெர் பியூஷ் மகாயல் டதாடக்கிணவத்தார். 

அந்த வணலதளத்தில் ொதனங்களின் பழுணத நீக்குவதற்கான ணகமயடுகள் பதிமவற்றம் டெய்யப்பட்டுள்ளன. இதன் 

மூலோக, பழுணத நீக்குவதற்கு அந்தச் ொதனங்கணளத் தயாரித்த நிறுவனங்கணள நாடமவண்டிய கட்டாயம் 

இருக்காது எனத் டதரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. 

முதல்கட்டோக, ணகப்மபசிகள், மின்னணு ொதனங்கள், நுகர்மவார் டபாருள்கள், வாகனங்கள், மவளாண் கருவிகள் 

ஆகியவற்ணறப் பழுதுநீக்குவதற்கான ணகமயடுகள் பதிமவற்றம் டெய்யப்பட்டுள்ளன. அக்ணகமயடுகணள வாசித்து 

சுயோகப் பழுணத ெரிடெய்ய முடியும் எனத் டதரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. 

நடுவண் நுகர்மவார் விவகாரங்கள் துணறக்கும் ஐஐடி வாரைாசிக்கும் இணடமயயான புரிந்துைர்வு ஒப்பந்தமும் 

இதன்மபாது ணகடயாப்போனது. 
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1. ‘பிரசந்தா’ என அழைக்கப்படும் புஷ்ப கமல் தஹால் கீழ்க்காணும் எந்த நாட்டின் பிரதமராக நியமிக்கப்பட்டுள்ளார்? 
அ. வங்காளதேசம் 

ஆ. தேபாளம்  

இ. மாலே்ேீவுகள் 

ஈ. மமாாீஷியஸ் 

✓ நநபாளத்தின் குடியரசுத்தழைவர் வித்யா நதவி பண்டாரி, நநபாளத்தின் புதிய பிரதமராக CPN–மாநவாயிஸ்ட் 

ழமயத்தின் தழைவர் ‘பிரசந்தா’ என அழைக்கப்படும் புஷ்ப கமல் தஹாழை நியமித்தார். அரசியைழமப்பின் 76ஆம் 

பிரிவு–2இன்படி நநபாளத்தின் புதிய பிரதமராக ‘பிரசந்தா’ நியமிக்கப்பட்டுள்ளார். சுைற்சி முழையில் அரசாங்கத்ழத 

வழிநடத்த ‘பிரசந்தா’வுக்கும் சர்மா ஒலிக்கும் இழடநய புரிந்துணர்வு ஏற்பட்டுள்ளது. 

2. அண்ழமச் சசய்திகளில் இடம்சபற்ை நபரரச சபன்குயின்கள் சார்ந்த பகுதி/நாடு எது? 
அ. அண்டாா்டிகா  

ஆ. ஆஸ்ேிதேலியா 

இ. கிாீன்லாே்து 

ஈ. ஐஸ்லாே்து 

✓ ஒரு புதிய ஆய்வின்படி, நபரரச சபங்குவின் உட்பட அண்டார்டிகாவின் பூர்வீக இனங்களில் மூன்றில் இரண்டு பங்கு 

இனங்கள் முற்றிலும் அழிந்துநபாகும் நிழையிநைா அல்ைது 2100ஆம் ஆண்டளவில் நபசரண்ணிக்ழகயில் 

வீழ்ச்சிக்குள்ளாகும் நிழையிநைா உள்ளன. இது தற்நபாழதய புவி சவப்பமயமாதலின் காரணத்தால் ஏற்படும் எனச் 

சசால்ைப்படுகிைது. 12 நாடுகழளச் நசர்ந்த அறிவியைாளர்கள், பாதுகாவைர்கள் மற்றும் சகாள்ழக வகுப்பாளர்களால் 

இந்த ஆய்வு நடத்தப்பட்டது. நபரரச சபன்குவின்கழள அழிந்துநபாகும் அபாயத்தில் உள்ள அண்டார்டிக் வாழ் உயிர் 

இனங்களாக வழகப்படுத்தியுள்ளனர். அழதத்சதாடர்ந்து பிை கடற்பைழவயினங்களும் உைர்ந்த மண் நூற்புழு 

இனங்களும் உள்ளன. 

3. நடுவண் அழமச்சர் அனுராக் சிங் தாக்கூர் அவர்கள் கீழ்க்காணும் எந்த நகரத்தில் விழளயாட்டு அறிவியல் 

ழமயத்ழத திைந்து ழவத்தார்? 
அ. புதன 

ஆ. அமோவேி 

இ. உடுப்பி  

ஈ. வாேணாசி 

✓ நடுவண் இழளநயார் விவகாரங்கள் மற்றும் விழளயாட்டுத்துழை அழமச்சர் அனுராக் சிங் தாக்கூர் உடுப்பியில் 

விழளயாட்டு அறிவியல் ழமயத்ழத திைந்து ழவத்தார். இந்த விழளயாட்டு அறிவியல் ழமயமானது விழளயாட்டு 

சார் அறிவியைாளர்கழளயும் விழளயாட்டு வீரர்கழளயும் ஒன்றிழணக்கும். விழளயாட்டுக் கட்டழமப்ழப நமம்படு 

–த்துவதற்காக `2700 நகாடிழயயும், நகநைா இந்தியா விழளயாட்டுப் நபாட்டிகளுக்காக `3,136 நகாடிழயயும் 

அரசாங்கம் கடந்த ஐந்து ஆண்டு காைத்தில் சசைவிட்டுள்ளது. 

4. எந்த அண்ழட நாட்டுடனான கட்டற்ை வர்த்தக உடன்படிக்ழகக்கான நபச்சுவார்த்ழதழயத் சதாடங்க இந்தியா 

ஒப்புக்சகாண்டது? 
அ. சீனா   ஆ. இலங்கக 

இ. வங்காளதேசம்   ஈ. தேபாளம் 
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✓ இந்தியாவும் வங்கநதசமும் கட்டற்ை வர்த்தக உடன்படிக்ழகக்கான நபச்சுவார்த்ழதழய முன்கூட்டிநய சதாடங்க 

ஒப்புக்சகாண்டன. வர்த்தகம் மற்றும் சதாழிற்துழை அழமச்சர் பியூஷ் நகாயல் மற்றும் வங்காளநதச அழமச்சர் திப்பு 

முன்ஷி இழடநய நழடசபற்ை சந்திப்பில் இந்த முடிவு எடுக்கப்பட்டது. இருநாடுகளும் வர்த்தக உடன்படிக்ழகயின் 

சாத்தியக்கூறுகழள ஆராய ஒப்புக்சகாண்டழதயடுத்து, விரிவான சபாருளாதார கூட்டு ஒப்பந்தம்பற்றிய ஒரு கூட்டு 

சாத்தியக்கூறு ஆய்வு நமற்சகாள்ளப்பட்டது. 2021–22இல் இந்தியாவிற்கும் வங்காளநதசத்திற்கும் இழடயிைான 

இருதரப்பு வர்த்தகம் $18.2 பில்லியன் அசமரிக்க டாைர்களாக அதிகரித்துள்ளது. 

5. ‘நடுவண் கைால் மற்றும் நசழவ வரி தீர்வு ஆழணயத்ழத’ அழமத்துள்ள நிறுவனம் எது? 

அ. SEBI 

ஆ. CBIC  

இ. CBDT 

ஈ. அமலாக்க இயக்குேேகம் 

✓ நடுவண் மழைமுக வரிகள் மற்றும் சுங்க வாரியமானது (CBIC) சுங்கம், நடுவண் கைால் மற்றும் நசழவ வரி தீர்வு 

ஆழணயத்ழத அழமத்துள்ளது. இது சுங்கச்சட்டம், நடுவண் கைால் சட்டம் மற்றும் நசழவ வரி விதிகளின்கீழ் 

வைங்கப்பட்ட காரணம் நகட்கும் குறிப்பாழணகளுக்குத் தீர்வுகாண்பழத நநாக்கமாகக் சகாண்டுள்ளது. இந்த 

நடவடிக்ழக பழைய மழைமுக வரி முழையின்கீழ் வைக்குகளுக்குத் விழரவாக தீர்வுகாண்பழத உறுதிசசய்யும். 

6. ‘தூய்ழமப் பணியாளர்கள் நமம்பாட்டுத் திட்டத்ழத’த் சதாடங்கியுள்ள அரசு எது? 

அ. ேமிழ்ோடு  

ஆ. ஆே்ேிே பிேதேசம் 

இ. தகேளா 

ஈ. ோகாலாே்து 

✓ மாண்புமிகு தமிழ்நாடு முதைழமச்சர் மு க ஸ்டாலின், மாநிைம் முழுழமக்கும் தூய்ழமப் பணியாளர்கள் நமம்பாட்டுத் 

திட்டத்ழத சதாடங்கி ழவத்து, பாதுகாப்பு உபகரணங்கழள வைங்கினார். தூய்ழமப் பணியாளர்கழளக் கண்டறிய 

கணக்சகடுப்பு நடத்தப்பட்டு, திைன்நபசி சசயலியில் விவரங்கள் பதிநவற்ைம் சசய்யப்படவுள்ளது. முதற்கட்டமாக, 5 

நகர்ப்புை உள்ளாட்சி அழமப்புகளில் இத்திட்டம் சசயல்படுத்தப்பட்டு, மற்ை அழனத்து உள்ளாட்சி அழமப்புகளுக்கும் 

படிப்படியாக விரிவுபடுத்தப்படும். 

7. நடுவண் புதிய மற்றும் புதுப்பிக்கத்தக்க எரிசக்தி அழமச்சகமானது நமற்கூழர சூரியசவாளி மின்னுற்பத்தித் 

திட்டத்ழத கீழ்க்காணும் எந்த ஆண்டு வழர நீட்டித்துள்ளது? 
அ. 2024 

ஆ. 2025 

இ. 2026  

ஈ. 2027 

✓ நடுவண் புதிய மற்றும் புதுப்பிக்கத்தக்க எரிசக்தி அழமச்சகமானது நமற்கூழரயில் பதிக்கப்படும் சூரியசவாளித் 

தகடுகள்மூலம் மின்னுற்பத்தி சசய்யும் திட்டத்ழத 2026ஆம் ஆண்டு மார்ச்.31 வழர நீட்டித்துள்ளது. இதன்மூைம், 

திட்டத்திற்கான இைக்கு அழடயப்படும்வழர மானியம் வைங்கப்படும். நதசிய வழைதளத்தில் 

விண்ணப்பிப்பதற்கான கட்டணம் அல்ைது அளவிடல் அல்ைது நசாதழனக்கான கூடுதல் கட்டணங்கள் தவிர 

நவசைந்த காரணத்திற்காகவும் எந்தசவாரு விற்பழனயாளருக்கும் கூடுதல் கட்டணங்கழளச் சசலுத்தநவண்டாம் 

என அழனத்து குடியிருப்பாளர்களும் அறிவுறுத்தப்படுகிைார்கள். 
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8. சுக்விந்தர் சிங் சுகு என்பவர் கீழ்க்காணும் எந்த மாநிைத்தின் முதைழமச்சராகப் பதவிநயற்ைார்? 
அ. தகாவா 

ஆ. குஜோே் 

இ. ஹிமாச்சல பிேதேசம்  

ஈ. உே்ேேகாண்ட் 

✓ ஹிமாச்சை பிரநதச மாநிைத்தின் அடுத்த முதைழமச்சராக சுக்விந்தர் சிங் சுகு அண்ழமயில் பதவிநயற்ைார். நான்கு 

முழை சமஉஆகவும், காங்கிரஸின் மாநிைத் நதர்தல் பிரசாரக் குழு தழைவராகவும் இருந்தவர் சுக்விந்தர் சிங் சுகு. 

துழண முதைழமச்சராக முநகஷ் அக்னிநகாத்ரி நதர்வுசசய்யப்பட்டுள்ளார். ஹிமாச்சை பிரநதச மாநிை சட்டசழப 

நதர்தலில் இந்திய நதசிய காங்கிரஸ் கட்சி சவற்றி சபற்ைது. 

9. ஜல் சக்தி அழமச்சகத்தின் கூற்றுப்படி, ஆறுகழள இழணக்கும் எத்தழன கூறுகள் கண்டறியப்பட்டுள்ளன? 

அ. 10 

ஆ. 20 

இ. 30  

ஈ. 50 

✓ ஆறுகழள இழணக்கும் முப்பது கூறுகள் கண்டறியப்பட்டுள்ளதாக நடுவண் ஜல் சக்தி அழமச்சர் கநஜந்திர சிங் 

செகாவத் மக்களழவயில் கூறினார். ஜல் சக்தி அழமச்சகத்தின்கீழ் உள்ள நதசிய நீர்நமம்பாட்டு நிறுவனம் தீபகற்ப 

ஆறுகளின் கூறுகளின்கீழ் 16 இழணப்புகழளயும், நதசிய சதாழைநநாக்குத்திட்டத்தின் (NPP) இமாைய கூறுகளின் 

கீழ் 14 இழணப்புகழளயும் இழடப்பட்ட படுழக பரிமாற்ைத்திற்காக அழடயாளம் கண்டுள்ளது. `39,317 நகாடி 

என்ை நடுவண் அரசின் பங்களிப்புடன் நமாதகம் `44,605 நகாடி மதிப்பீட்டில் சகன்–சபட்வா ஆறுகள் இழணப்புத் 

திட்டம் அங்கீகரிக்கப்பட்டுள்ளது. 

10. 2022 சட்டமன்ைத் நதர்தலுக்குப் பிைகு குஜராத் மாநிலத்தின் புதிய முதைழமச்சராகப் சபாறுப்நபற்ைவர் யார்? 
அ. பூதபே்ேிே பதடல்  

ஆ. விஜய் ரூபானி 

இ. ஆனே்ேிமபன் பதடல் 

ஈ. தகசுபாய் பதடல் 

✓ குஜராத் மாநிை சட்டசழப நதர்தலில் பாரதிய ஜனதா கட்சி சவற்றிசபற்ைழத அடுத்து, பூநபந்திர பநடல் சதாடர்ந்து 

இரண்டாவது முழையாக குஜராத் மாநிலத்தின் முதைழமச்சராகப் சபாறுப்பில் நீடிப்பார். புதிதாக நதர்ந்சதடுக்கப்பட்ட 

பாரதிய ஜனதா கட்சி சமஉக்கள் பூநபந்திர பநடழை சட்டமன்ைக் கட்சியின் தழைவராகத் நதர்ந்சதடுத்தனர். 

 

சசய்தித்தாள் நடப்பு நிகழ்வுகள்  

1. தமிழ்நாட்டில் நகர்ப்புை நசழவகழள நமம்படுத்துவதற்காக இந்தியாவும் ஆசிய வளர்ச்சி வங்கியும் `1,040 நகாடி 

மதிப்பிைான கடன் ஒப்பந்தத்தில் ழகசயழுத்திட்டன. 

தமிழ்நாட்டின் மூன்று நகரங்களில் பருவநிழை மாற்ைத்ழத எதிர்சகாள்ளும் வழகயில், கழிவுநீர் நசகரிப்பு மற்றும் 

சுத்திகரிப்பு, கழிவுநீர் அகற்றுதல் மற்றும் குடிநீர் விநிநயாக முழைகழள உருவாக்குவதற்காக நடுவணரசும் ஆசிய 

வளர்ச்சி வங்கியும் `1,040 நகாடி கடன் ஒப்பந்தத்தில் ழகசயழுத்திட்டன. 
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தமிழ்நாட்டில் சதாழிற்துழை முக்கியத்துவம் வாய்ந்த பத்து நகரங்களில் குடிநீர் விநிநயாகம், கழிவுநீர் அகற்றுதல் 

ஆகியவற்றின் கட்டழமப்புக்காக 2018இல் ஆசிய வளர்ச்சி வங்கியால் $500 மில்லியன் டாைர்கள் மதிப்பிைான பை 

சதாகுப்பு நிதி வசதிக்கு ஒப்புதல் அளிக்கப்பட்டது. இதில் மூன்ைாவது மற்றும் கழடசி சதாகுப்பாக இந்த ஒப்பந்தம் 

ழகயழுத்தாகியுள்ளது. இந்தத் சதாகுப்பில் நகாயம்புத்தூர், மதுழர, தூத்துக்குடி ஆகிய நகரங்கள் இடம்சபற்றுள்ளன. 

 

2. இந்திய இரயில்நவக்கான அமிர்த பாரத் இரயில் நிழைய திட்டம். 

இரயில் நிழையங்கழள நவீனமயமாக்கும் அமிர்த பாரத் இரயில் நிழைய திட்டம் என்னும் புதிய சகாள்ழகழய 

இரயில்நவ அழமச்சகம் வகுத்துள்ளது. சதாழைநநாக்குப் பார்ழவயுடன் இரயில் நிழையங்கழள சதாடர்ந்து 

நமம்படுத்துவதற்கு இந்தத் திட்டம் வழகசசய்யும். இரயில் நிழையத்திற்கு வந்துசசல்லும் பயணிகளின் 

எண்ணிக்ழகழய சபாறுத்து வசதிகளின் நதழவழய கருத்தில்சகாண்டு சசயல்படுத்தப்படும் சபருந்திட்டத்ழத 

இது அடிப்பழடயாக சகாண்டதாகும். 

குழைந்தபட்ச அத்தியாவசிய வசதிகழள கருத்தில்சகாண்டு இரயில் நிழையங்களின் நமல்தளத்தில் அங்காடிகள், 

வணிக நிறுவனங்கள் அழமக்கப்படும். இரயில் நிழையங்களில் ஏற்கனநவ உள்ள வசதிகளுக்கு மாற்ைாக 

நமம்பாடும் மற்றும் புதிய வசதிகழள அறிமுகப்படுத்துதழை இந்தத் திட்டம் நநாக்கமாகக் சகாண்டதாகும். தகவல் 

பைழககள், மாற்றுத்திைனாளிகளுக்கான வசதிகள் ஆகியழவ இரயில் நிழையங்களில் உறுதிசசய்யப்படும். 

பயணிகள் தங்குமழை, நழடநமழடகள், ஓய்வழைகள், அதிகாரிகள் ஆய்வழை ஆகிய வசதிகள் ஏற்படுத்தப்படும். 
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1. இரயில்வே அமைச்சகத்தின் நிமைய ைறுவைம்பாட்டின்கீழ் அறிவிக்கப்பட்ட புதிய திட்டத்தின் பபயர் என்ன? 
அ. ஆத்மாா்பாா் பாரத் நிலைய திட்டம் 

ஆ. அம்ருத் பாரத் நிலைய திட்டம்  

இ. பாரத் இரயிை் நிலைய திட்டம் 

ஈ. அடை் நிலைய திட்டம் 

✓ இரயில் நிமையங்கமை நவீனையைாக்கும் அம்ருத் பாரத் இரயில் நிமைய திட்டம் என்னும் புதிய பகாள்மகமய 

இரயில்வே அமைச்சகம் ேகுத்துள்ைது. ப ாமைவநாக்குப் பார்மேயுடன் இரயில் நிமையங்கமைத் ப ாடர்ந்து 

வைம்படுத்துே ற்கு இந் த் திட்டம் ேமகபசய்யும். குமைந் பட்ச அத்தியாேசிய ேசதிகமைக் கருத்தில்பகாண்டு 

இரயில் நிமையங்களின் வைல் ைத்தில் அங்காடிகள், ேணிக நிறுேனங்கள் அமைக்கப்படும். இரயில் நிமையங்க 

–ளில் ஏற்கனவேயுள்ை ேசதிகளுக்கு ைாற்ைாக வைம்பாடும் ைற்றும் புதிய ேசதிகமை அறிமுகப்படுத்து மையும் இத் 

திட்டம்  னது வநாக்கைாகக் பகாண்டுள்ைது. 

2. ZUF ஆயு க்குழுவுடனான பசயல்பாட்டு நிறுத்  ஒப்பந் த்தில் நடுேண் உள்துமை அமைச்சகத்துடன் இமைந்து 

மகபயழுத்திட்ட ைாநிைம் எது? 
அ. மணிப்பூா்  

ஆ. அஸ்ஸாம் 

இ. அருணாச்சை பிரததசம் 

ஈ. சிக்கிம் 

✓ நடுேண் அரசும் ைணிப்பூர் ைாநிை அரசாங்கமும் இமைந்து Zeliangrong United Front (ZUF) உடனான பசயல்பாடு 

நிறுத்  ஒப்பந் த்தில் மகபயழுத்திட்டுள்ைன. ZUF என்பது ைணிப்பூமரச் சார்ந்  நாகா ஆயு க்குழுோகும்; இது 

பெலியங்வரான் நாகா பழங்குடியினருக்கு  னி ைாநிைம் வகாரி வபாராடி ேருகிைது. இந்  ஒப்பந் ம் ஆயு வைந்திய 

வபாராளிகளுக்கு ைறுோழ்விமனயும் மீள்குடிவயற்ைத்ம யும் வகாரும் ேமகயில் அமைந்துள்ைது. 

3. அண்மைச் பசய்திகளில் இடம்பபற்ை ைங்வ ச்சு நீர்மின்னுற்பத்தித் திட்டம், இந்தியாோல் கீழ்க்காணும் எந்  

நாட்டிடம் ஒப்பமடக்கப்பட்டது? 
அ. தநபாளம் 

ஆ. வங்காளததசம் 

இ. பூடான்  

ஈ. மாைத்தீவுகள் 

✓ இந்தியாவின் உ வியுடன் உருோக்கப்பட்ட 720 பைகாோட் உற்பத்தித் திைன்பகாண்ட ைங்வ ச்சு நீர்மின்சாரத் 

திட்டம் சமீபத்தில் பூடானில் உள்ை டுரூக் கிரீன் பவர் கார்பரேஷனிடம் ஒப்பமடக்கப்பட்டது. இத்திட்டத்வ ாடு 

வசர்த்து பைாத் ம் நான்கு பிரம்ைாண்ட நீர் மின்னுற்பத்தித் திட்டங்கமை இந்தியாவும் பூடானும் பேற்றிகரைாக 

நிமைவு பசய்துள்ைன. இத்திட்டத்தின் ப ாடக்கைானது பூடானின் மின்னாற்ைல் உற்பத்தித் திைமன 44 ச வீ ம் 

ேமர அதிகரித்துள்ைது. 

4. ‘நகர நிதி  ரேரிமச–2022’ஐ பேளியிட்ட நடுேண் அமைச்சகம் எது? 
அ. வீட்டுவசதி & நகா்ப்புற விவகாரங்கள் அலமச்சகம்  ஆ. நிதி அலமச்சகம் 

 

இ. பபருநிறுவன விவகாரங்கள் அலமச்சகம்   ஈ. MSME அலமச்சகம் 
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✓ நடுேண் வீட்டுேசதி ைற்றும் நகர்ப்புை விேகாரங்கள் துமை அமைச்சர் சமீபத்தில் நகரங்களின் நிதி பசயல்திைன் 

ைற்றும் அழகுபடுத் லின் அடிப்பமடயில் புதிய  ரேரிமச முமைக்கான ேமரவு ேழிகாட்டு ல்கமை பேளியிட்டார்.  

✓ ‘நகர நிதி பசயல்திைன்  ரேரிமச–2022’ ஆனது நகர்ப்புை உள்ைாட்சி அமைப்புகளின் ேலிமையின் அடிப்பமடயில் 

ேைங்கமைத் திரட்டு ல், பசைவினச் பசயல்பாடுகள் ைற்றும் நிதி நிர்ோக முமைகள் ஆகியேற்றின் அடிப்பமடயில் 

ைதிப்பீடு பசய்து பேகுைதி அளிப்பம  வநாக்கைாகக் பகாண்டுள்ைது. நகரங்கள் ைற்றும் குடும்புகளின் அழகான, 

புதுமையான ைற்றும் உள்ைடக்கிய பபாது பேளிகமை உருோக்குே ற்கான முயற்சிகமை அங்கீகரிப்பவ  ‘நகர 

அழகுபடுத்து ல் வபாட்டி’ என்ை முமனவின் வநாக்கைாகும். 

5. வ சிய பைாமபல் கண்காணிப்பு பைன்பபாருள் என்பது எந்  நடுேண் அமைச்சகத்தின் முமனோகும்? 

அ. ஊரக வளா்ச்சி அலமச்சகம்  

ஆ. வீட்டுவசதி மற்றும் நகா்ப்புற தமம்பாட்டு அலமச்சகம் 

இ. தவளாண்லம மற்றும் விவசாயிகள் நை அலமச்சகம் 

ஈ. பாதுகாப்பு அலமச்சகம் 

✓ வ சிய பைாமபல் கண்காணிப்பு பைன்பபாருள் (National Mobile Monitoring Software – NMMS) பசயலி என்பது கடந்த 

2021ஆம் ஆண்டில் ஊரக ேைர்ச்சி அமைச்சகத்தால் ப ாடங்கப்பட்ட ாகும். ைகாத்ைா காந்தி வ சிய ஊரக வேமை 

உறுதித்திட்டத்தின்கீழ் பணிபுரியும் ப ாழிைாைர்களின் ேருமகமய டிஜிட்டல் முமையில் பதிவுபசய்ேது 2023 

ெனேரி.01 மு ல் நமடமுமைக்கு ேரும். ேருமகப்பதிோனது வ சிய பைாமபல் கண்காணிப்பு பைன்பபாருளின் 

திைன்வபசி பசயலிமூைம் பபைப்படும். 

6. கடல் அமைகளில் இருந்து மின்சாரம்  யாரிக்கக்கூடிய, ‘ஓஷன் வேவ் எனர்ஜி கன்பேர்ட்டமர’ உருோக்கியுள்ை 

நிறுேனம் எது? 

அ. ஐஐடி பமட்ராஸ்  

ஆ. ஐஐடி பம்பாய் 

இ. ஐஐடி திை்ைி 

ஈ. NIT வாரங்கை் 

✓ இந்திய ப ாழில்நுட்பக் கழகம்–பைட்ராஸின் (IIT பைட்ராஸ்) ஆராய்ச்சியாைர்கள் கடல் அமைகளில் இருந்து மின்சாரம் 

 யாரிக்கக்கூடிய ‘Ocean Wave Energy Converter’ஐ உருோக்கியுள்ைனர்.  மிழ்நாட்டின் தூத்துக்குடி ைாேட்ட 

கடற்கமரயிலிருந்து 6 கிவைாமீட்டர் ப ாமைவில் உள்ை இடத்தில் இந் ச் சா னம் நிறுேப்பட்டது. அடுத்  மூன்று 

ஆண்டுகளில் கடல் அமைகளில் இருந்து 1 பைகாோட் (MW) மின்சாரத்ம  உற்பத்தி பசய்ேம  இந் ச் சா னம் 

தனது இைக்காகக் பகாண்டுள்ைது. 

7. ஹகுவடா–R வைண்டர் என்பது கீழ்க்காணும் எந்  நாட்டின் மு ல் நிைவு ஆய்வுப் பணியாகும்? 
அ. பதன் பகாாியா 

ஆ. ஜப்பான்  

இ. சிங்கப்பூா் 

ஈ. ஐக்கிய அரபு அமீரகம் 

✓ ெப்பானிய துளிர் நிறுேனைான ஐஸ்வபஸ் இங்க், ஸ்வபஸ்X உ வியுடன் அந்த நாட்டின் மு ல் நிைவு ஆய்வுப் 

பணிமய ஏவியது. ஸ்வபஸ்X ஃபால்கன்–9 ஏவுகமைமூைம் இரண்டு ஆய்வூர்திகள் ைற்றும்  ாங்குசுமைகமை 

ெப்பானிய நிைவு  மரயிைங்கி ஏற்றிச்பசன்ைது. நிைவில்  மரயிைங்கிய மு ல் ேணிக விண்கைைாகவும் இது 

அமைந் து. ஹகுவடா–R வைண்டரின் ஏவு ல் மு லில் 2022 நேம்பரின் இறுதியில் வைற்பகாள்ை திட்டமிடப்பட்டது. 
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8. சுற்றுைா அமைச்சகத் ால் அமைக்கப்பட்ட 24x7 இயங்கும் பன்பைாழி சுற்றுைாத்  கேல்–உ வி மையத்தின் 

சுருக்கக் குறியீடு என்ன? 
அ. 1091 

ஆ. 1098 

இ. 1363  

ஈ. 1585 

✓ சுற்றுைா அமைச்சகைானது 1800111363 என்ை இைேச எண்ணில் அல்ைது 1363 என்ை சுருக்கக்குறியீட்டில் 24x7 

இயங்கும் பன்பைாழி சுற்றுைாத்  கேல்–உ வி மையத்ம  அமைத்துள்ைது. இந்  உ வி மையம் பத்து சர்ேவ ச 

பைாழிகள் (பெர்ைானியம், பிபரஞ்சு, ஸ்பானியம், இத் ாலியம், வபார்த்துகீசியம், ரஷியம், சீனம், ெப்பானியம், பகாரிய 

ைற்றும் அரபு) உட்பட 12 பைாழிகளில் அமைக்கப்பட்டுள்ைது. ஹிந்தி ைற்றும் ஆங்கிைம் ஆகியமே உள்நாட்டுப் 

பயணிகளுக்கும் பிை 10 பைாழிகள் பேளிநாட்டு சுற்றுைாப் பயணிகளுக்கு இந்தியாவில் பயைம் பசய்ேது ைற்றும் 

இந்தியாவில் பயைம் பசய்யும் வபாது துன்பத்தில் இருக்கும் சுற்றுைாப் பயணிகளுக்கு ேழிகாட்டு ல் ப ாடர்பான 

 கேல்கமை ேழங்குகின்ைன. 

9. கீழ்க்காணும் யாரின் 150ஆேது பிைந் நாமை முன்னிட்டு டிசம்பர்.13ஆம் வ தியன்று புதுச்வசரியில் நிமனவு 

நாையத்ம யும் அஞ்சல்  மைமயயும் பிர ைர் வைாதி பேளியிட்டார்? 

அ. ‘மகாகவி’ சுப்ரமணிய பாரதியாா் 

ஆ. ஸ்ரீ அரவிந்தா்  

இ. தகாபாை கிருஷ்ண தகாகதை 

ஈ. அன்னி பபசன்ட் 

✓ பிர ைர் நவரந்திர வைாதி டிசம்பர்.13 அன்று ஸ்ரீ அரவிந் ரின் 150ஆேது பிைந் நாமை நிமனவுகூரும் நிகழ்ச்சியில் 

பைய்நிகராகப் பங்வகற்ைார். புதுச்வசரி கம்பன் கமைச் சங்கத்தில் விடு மை அமு ப் பபருவிழா என்ை பபயரில் 

நிகழ்ச்சி நமடபபற்ைது. ஸ்ரீ அரவிந் ரின் நிமனோக ஒரு நிமனவு நாையமும் அஞ்சல்  மைமயயும் பிர ைர் 

வைாதி பேளியிட்டார். ஸ்ரீ அரவிந் ர் ஓர் இந்திய வ சியோதி ஆோர். ‘ேந்வ  ைா ரம்’ வபான்ை பசய்தித் ாள்களின் 

ஆசிரியராகவும் அேர் இருந் ார். பின்னர் ஆன்மீக சீர்திருத் ோதியாக ைாறி புதுச்வசரியில் அரவிந் ர் ஆசிரைத்ம  

நிறுவினார். 

10. 2022 டிசம்பர் நிைேரப்படி, அதிக அகைக்கற்மை இமையப் பயனர்கமைக் பகாண்ட நாடு எது? 
அ. சீனா  

ஆ. அபமாிக்கா 

இ. இந்தியா  

ஈ. இந்ததாதனசியா 

✓ எண்ணூறு மில்லியனுக்கும் அதிகைான அகைக்கற்மை இமையப் பயனர்கமைக் பகாண்ட உைகின் மிகப்பபரிய 

இமையேசதிபகாண்ட நாடு இந்தியா என்று மின்னணு ைற்றும்  கேல் ப ாழில்நுட்பத் துமை இமையமைச்சர் 

இராஜீவ் சந்திரவசகர் அறிவித் ார். ‘பார த்ம  வைம்படுத்துே ற்கான ப ாழில்நுட்பத்ம  வைம்படுத்து ல்’ என்ை 

கருப்பபாருளின்கீழ் நமடபபற்ை ‘இந்திய இமைய ஆளுமை ைன்ைம்–2022’இன்வபாது அேர் இந்  அறிவிப்மப 

பேளியிட்டார். இது ஐநா இமைய ஆளுமக ைன்ைத்துடன் (UN–IGF) ப ாடர்புமடய ஒரு முமனோகும்.  
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சசய்தித்தாள் நடப்பு நிகழ்வுகள்  

1. 3D அச்சுமுமையில் உருோக்கப்பட்ட மு ைாேது ஈரடுக்கு குடியிருப்பு கட்டிடத்ம  அகை ாபாதில் இராணுேம் 

திைந்துள்ைது. 

அகை ாபாத்தின் காண்ட் பகுதியில் 3D அச்சு முமையில் இராணுே வீர்ர்களுக்காக உருோக்கப்பட்ட ஈரடுக்கு 

குடியிருப்புக் கட்டிடத்ம  ( மர ைம் ைற்றும் மு ல் ைம்) இராணுேம் 2022 டிசம்பர்.28 அன்று திைந்துள்ைது. 

மிக்காப்  னியார் நிறுேனத்துடன் இமைந்து இராணுே பபாறியியல் வசமே அமைப்பு 3D விமரவுக் கட்டுைான 

ப ாழில்நுட்பத்ம ப் பயன்படுத்தி இந் க் கட்டிடத்ம க் கட்டியுள்ைது. 

 

2. நடுேண் உள்துமை ைற்றும் கூட்டுைவுத்துமை அமைச்சர் அமித்ஷா எல்மைப் பாதுகாப்பு பமடயினருக்கான 

‘பிரஹாரி’ என்ை திைன்வபசி பசயலிமய அறிமுகம் பசய் ார். 

நடுேண் உள்துமை ைற்றும் கூட்டுைவுத் துமை அமைச்சர் அமித்ஷா எல்மைப் பாதுகாப்பு பமடயினருக்கான 

‘பிரஹாரி’ என்ை திைன்வபசி பசயலிமய அறிமுகம் பசய்துமேத் ார். எல்மைப் பாதுகாப்புப் பமடயினருக்கான இந்  

‘பிரஹாரி’ பசயலி மூைம் எல்மைப் பாதுகாப்புப் பமட வீரர்கள்  ங்குமிடங்கள் ைற்றும் ைருத்துே ேசதிகமை எளிதில் 

ப ரிந்துபகாள்ை முடியும். குமைதீர்ப்பு நமடமுமைகமை இ ன்மூைம் ப ரிந்துபகாள்ைமுடியும் என்பதுடன் எல்மைப் 

பாதுகாப்புப் பமடவீரர்களுக்கான நைத்திட்டங்கமையும் இந் ச் பசயலியின்மூைம் அறிந்துபகாள்ை முடியும். 

 

3. நடுேண்  கேல் ப ாழில்நுட்ப அமைச்சகத்தின்கீழ், ‘இமைய விமையாட்டுகள்’. 

இமையேழி விமையாட்டுகமை நிர்ேகிக்கும் பபாறுப்பு நடுேண் மின்னணு ைற்றும்  கேல் ப ாழில்நுட்ப 

அமைச்சகத்துக்கு ேழங்கப்பட்டுள்ைது. இமையேழி விமையாட்டுகள் பிரிோனது நடுேண் இமைவயார் நைன்-

விமையாட்டு அமைச்சகத்தின்கீழ் இயங்கி ேரும் விமையாட்டுத் துமையிடம் இருந் து. 

 

4.  மிழக நகர்ப்புை வசமே வைம்பாடு ஆசிய ேைர்ச்சி ேங்கியுடன் நடுேண் அரசு `1,040 வகாடி கடன் ஒப்பந் ம். 

 மிழ்நாட்டில் ைதுமர, வகாயம்புத்தூர், தூத்துக்குடி வபான்ை நகரங்களில் பேள்ைத் டுப்பு, குடிநீர், கழிவுநீர் 

வசமேகமை வைம்படுத்  ஆசிய ேைர்ச்சி ேங்கியுடன் `1,040 வகாடி கடனுக்கான ஒப்பந் த்தில் நடுேண் அரசு 

மகபயாப்பமிட்டது. 

பருேநிமை ைாற்ைத் ால்  மிழ்நாட்டு நகரங்களில் ஏற்பட்டுள்ை சூழ்நிமைமயக் கருத்தில் பகாண்டும், கழிவுநீர் 

வசகரிப்பு, சுத்திகரிப்பு, கழிவுநீர், ைமழநீர் அகற்ைல், குடிநீர் விநிவயாக முமைகமை உருோக்கி வைம்படுத்துே ற்காக 

நடுேண் அரசு இந் க் கடன் ஒப்பந் த்ம  வைற்பகாண்டுள்ைது. 

மு ற்கட்டைாக பசன்மன, திருபநல்வேலி, இராெபாமையம், திருச்சிராப்பள்ளி, வேலூர் வபான்ை நகரங்களுக்கு 

`1,157 வகாடிக்கான ($169 மில்லியன் டாைர்) கடன் ஒப்பந் ம் கடந்  2018 நே.16ஆம் வ தி வைற்பகாள்ைப்பட்டது. 

மு ல் இரு ேமைக்குப் பின்னர்  ற்வபாது கமடசி  ேமையாக இந்  ஒப்பந் ம் மகபயாப்பைாகியுள்ைது. இதில் 

வகாயம்புத்தூர், ைதுமர, தூத்துக்குடி ஆகிய நகரங்கள் இடம்பபற்றுள்ைன. 

 

5. நீைகிரி ேமரயாடு திட்டம்:  மிழ்நாடு அரசு உத் ரவு. 

நீைகிரி ேமரயாடு திட்டத்ம  ஏற்படுத்தி  மிழ்நாடு  மிழக அரசு உத் ரவிட்டுள்ைது. இ ற்கான ஆமைமய சுற்றுச் 

சூழல் ைற்றும் ேனத்துமை கூடு ல்  மைமைச் பசயைாைர் சுப்ரியா சாகு பிைப்பித்துள்ைார். 
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அேர் பிைப்பித்  ஆமை:  மிழ்நாட்டின் ைாநிை விைங்காக நீைகிரி ேமரயாடு விைங்குகிைது. இ மனக் காக்கவும், 

அ ன் ோழ்விடங்கமை வைம்படுத் வும் இந்தியாவிவைவய மு ல்முமையாக நீைகிரி ேமரயாடு திட்டம் 

ேடிேமைக்கப்பட்டுள்ைது. இந் த்திட்டம் `25.14 வகாடி பசைவில் 2027ஆம் ஆண்டு ேமர பசயல்படுத் ப்படும். 

கைக்பகடுப்புப் பணி: நீைகிரி ேமரயாடு திட்டத்தின்கீழ் பல்வேறு பணிகள் வைற்பகாள்ைப்படவுள்ைன. குறிப்பாக, 

ஆண்டுக்கு இருமுமை ஒருங்கிமைந்  கைக்பகடுப்பு, ஒலிபபருக்கி கருவிகமை பபாருத்தி ப ாடர்ந்து காத் ல், 

பமழய ோழ்விடங்களில் மீண்டும் ேமரயாடுகமை அறிமுகம் பசய்ேது, வநாய் பாதிக்கப்பட்ட ேமரயாடுக்கு 

சிகிச்மசயளிப்பது, வசாமை புல்பேளிகமை அமைத் ல் உள்ளிட்ட பணிகள் வைற்பகாள்ைப்படும். வைலும், 

ேமரயாடுகளின் முக்கியத்துேத்ம  அமனத்துத்  ரப்பினருக்கும் உைர்த்தும் ேமகயில், ஆண்டுவ ாறும் அக்.7 

அன்று ேமரயாடு நாள் எனக் கமடப்பிடிக்கப்படும். 

வைற்குத்ப ாடர்ச்சி ைமைப்பகுதி: உைகைாவிய இயற்மகப் பாதுகாப்பு நிதி அறிக்மகயின்படி, வைற்குத்ப ாடர்ச்சி 

ைமைப்பகுதிகளில் 3,122 ேமரயாடுகள் உள்ை ாக கைக்கிடப்பட்டுள்ைது. வைற்குத்ப ாடர்ச்சி ைமைப்பகுதிவய 

அேற்றின் ோழ்விடைாக உள்ைன.  மிழ்நாடு அரசின் இத்திட்டத்தின்மூைைாக, ேமரயாடுகளின் உண்மையான 

ோழ்விடங்கள் மீட்கப்படும். 

 

6. ஆ ார்வபான்று  மிழ்நாட்டில் ேசிக்கும் அமனேருக்கும் ‘ைக்கள் ஐடி’ - விரிோன  கேல். 

ஆ ார் எண்வபால்  மிழ்நாட்டில் ேசிக்கும் அமனேருக்கும், ‘ைக்கள் ஐடி’ என்ை பபயரில் 10 மு ல் 12 இைக்க எண் 

ேழங்க  மிழ்நாடு அரசு முடிவுபசய்துள்ைது.  மிழ்நாட்டில் ேசிக்கும் அமனத்து குடும்பங்களின்  ரவுகமைக் 

பகாண்டு ஒருங்கிமைந்  ைாநிை குடும்பத்  ரவு ைத்ம   யார் பசய்ய  மிழ்நாடு அரசு முடிவுபசய்துள்ைது. இது 

ப ாடர்பான பணிமய  கேல் ப ாழில்நுட்பம் ைற்றும் டிஜிட்டல் வசமேகள் துமையின்கீழ் இயங்கி ேரும்  மிழ்நாடு 

மின்னாளுமக முகமை பசய்யவுள்ைது. இதில் அமனத்து துமைகளின்  ரவுகமையும் ஒருங்கிமைந்து இந் த் 

 ரவு  ைம் உருோக்கப்படவுள்ைது. இ ன்படி பபாது விநிவயாகம், மு ல்ேர் காப்பீட்டுத் திட்டம், ேருோய், கல்வி, 

மு ைமைச்சரின் உழேர் பாதுகாப்புத் திட்டம், கருவூைம், சுகா ாரம் பல்வேறு துமைகளிடம் உள்ை  ரவுகமை 

ஒருங்கிமைத்து இந் த்  ரவுத்  ைம் உருோக்கப்படவுள்ைது. 

குறிப்பாக, இதில் ஆ ார் எண்வபால் ஒவ்போரு குடிைகனு/ளுக்கும் ‘ைக்கள் ஐடி’ என்ை பபயரில் 10 மு ல் 12 இைக்க 

எண் ேழங்க  மிழ்நாடு அரசு முடிவு பசய்துள்ைது. ஒவ்போரு குடிைக்களுக்கும்  னித்துேைான ‘ைக்கள் ஐடி’ 

ேழங்கப்படும். இது 10 மு ல் 12 இைக்க எண்கள் பகாண்ட ாக இருக்கும். இ ன்மூைம் அமனத்து வசமேகமையும் 

இந்  ஒரு எண்மூைம் ேழங்க  மிழ்நாடு அரசு முடிவு பசய்துள்ைது. 
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1. ‘G20 அறிவியல் பணிக்குழு செயலகம்’ என அறிவிக்கப்பட்டுள்ள நிறுவனம் எது? 
அ. ஐஐடி மெட்ராஸ் 

ஆ. ஐஐடி பாெ்பப 

இ. ஐஐடி தில்லி 

ஈ. IISc மபங்களூரு  

✓ சபங்களூருவில் அமைந்துள்ள இந்திய அறிவியல் கழகைானது (IISc) அறிவியல்–20 (S20)–க்கான செயலகைாக 

அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. அது G20இன் குழுக்களுள் ஒன்றாகும். G20 கூட்டமைப்பானது இந்தியாவின் தமலமையின் 

கீழ் உள்ளது. மைலும் 2023ஆம் ஆண்டில் S20இன் கருப்சபாருள் “Disruptive Science for Innovative and Sustainable 

Development” ஆகும். இந்தியாவின் பல்மவறு பகுதிகளில் ஆண்டு முழுவதும் விவாதங்கள் நமடசபறவுள்ளன. 

2. தமிழ்நாட்டில் நகர்ப்புற மெமவகமள மைம்படுத்துவதற்காக கீழ்க்காணும் எந்த நிறுவனத்துடனான $125 

மில்லியன் அசைரிக்க டாலர் ைதிப்பிலான கடன் ஒப்பந்தத்தில் இந்தியா மகசயழுத்திட்டது? 
அ. ஆசிய வளா்ச்சி வங்கி  

ஆ. ஆசிய உட்கட்டமெப்பு முதலீட்டு வங்கி 

இ. உலக வங்கி 

ஈ. உலக மபாருளாதார ென்றெ் 

✓ தமிழ்நாட்டின் மூன்று நகரங்களில் பருவநிமல ைாற்றத்மத எதிர்சகாள்ளும் வமகயில், கழிவுநீர் மெகரிப்பு ைற்றும் 

சுத்திகரிப்பு, கழிவுநீர் அகற்றுதல் ைற்றும் குடிநீர் விநிமயாக முமறகமள உருவாக்குவதற்காக நடுவணரசும் ஆசிய 

வளர்ச்சி வங்கியும் ̀ 1,040 மகாடி ைதிப்பிலான கடன் ஒப்பந்தத்தில் மகசயழுத்திட்டன. தமிழ்நாடு நகர்ப்புற முதலீட்டு 

திட்டத்திற்கான மூன்றாவது சதாகுப்பு கடன் ஒப்பந்தம் இதுவாகும். 

✓ தமிழ்நாட்டில் சதாழிற்துமற முக்கியத்துவம் வாய்ந்த பத்து நகரங்களில் குடிநீர் விநிமயாகம், கழிவுநீர் அகற்றுதல் 

ஆகியவற்றின் கட்டமைப்புக்காக 2018இல் ஆசிய வளர்ச்சி வங்கியால் $500 மில்லியன் டாலர் ைதிப்பிலான பல 

சதாகுப்பு நிதி வெதிக்கு ஒப்புதல் அளிக்கப்பட்டது. இதில் மூன்றாவது ைற்றும் கமடசி சதாகுப்பாக இந்த ஒப்பந்தம் 

மகயழுத்தாகியுள்ளது. இந்தத் சதாகுப்பில் மகாயம்புத்தூர், ைதுமர, தூத்துக்குடி ஆகிய நகரங்கள் இடம்சபற்றுள்ளன. 

3. இமணய விமளயாட்டுக்கள் சதாடர்பான விஷயங்களுக்கான நடுவண் அமைச்ெகம் எது? 
அ. ெின்னணு ெற்றுெ் தகவல் மதாழில்நுட்ப அமெச்சகெ்  

ஆ. நிதி அமெச்சகெ் 

இ. அறிவியல் ெற்றுெ் மதாழில்நுட்ப அமெச்சகெ் 

ஈ. உள்துமற அமெச்சகெ் 

✓ இமணயவழி விமளயாட்டுகமள நிர்வகிக்கும் சபாறுப்பு நடுவண் மின்னணு ைற்றும் தகவல் சதாழில்நுட்ப 

அமைச்ெகத்துக்கு வழங்கப்பட்டுள்ளது. இமணயவழி விமளயாட்டுகள் பிரிவானது நடுவண் இமளமயார் நலன் 

ைற்றும் விமளயாட்டுத்துமற அமைச்ெகத்தின்கீழ் இயங்கிவரும் விமளயாட்டுத்துமறயிடம் இருந்தது. இந்தியாவின் 

இமணயவழி விமளயாட்டுகள் ெந்மத தற்மபாது $2.6 பில்லியன் அசைரிக்க டாலர்களாக ைதிப்பிடப்பட்டுள்ளது; 

2027ஆம் ஆண்டுக்குள் அது $8.6 பில்லியன் டாலர் ைதிப்புமடயதாக ைாறும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. 

4. இந்தியாவின் சைாழிப்பன்முகத்தன்மைமய வமரபடைாக்குவதற்காக கூகுளால் நிதியுதவி செய்யப்படும் டிஜிட்டல் 

திட்டத்தின் சபயர் என்ன? 
அ. பாரத் திட்டெ்  ஆ. வாணி திட்டெ்  

இ. கமலெகள் திட்டெ்  ஈ. இனிமெ திட்டெ் 
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✓ இந்திய அறிவியல் கழகம் (IISc), ARTPARK (AI and Robotics Technology Park) ைற்றும் கூகுள் ஆகியமவ ‘வாணி 

திட்டம்’ என்ற முன்முமனவுக்காக ஒன்றிமணந்துள்ளன. இந்த டிஜிட்டல் திட்டம், 773 ைாவட்டங்களின் சுைார் ஒரு 

மில்லியன் ைக்களின் மபச்சுத் சதாகுப்புகமளச் மெகரித்து இந்தியாவின் சைாழிப்பன்முகத்தன்மைமய வமரபடம் 

ஆக்குவமத மநாக்கைாகக் சகாண்டுள்ளது. இந்தத் திட்டைானது 150,000 ைணிமநர மபச்மெப் பதிவுசெய்வமத 

மநாக்கைாகக் சகாண்டுள்ளது; இதில் ஒருபகுதி உள்ளூர் வரிவடிவத்தில் படிசயடுக்கப்படும். தானியங்கி மபச்சு 

உணரி, மபச்சு–மபச்சு சைாழிசபயர்ப்பு ைற்றும் இயல்பான சைாழி புரிதல் ஆகியவற்றின் வளர்ச்சிமய அதிகரிப்பமத 

இதன் குறிக்மகாள் ஆகும். 

5. ‘தக்ஷ்’ என்பது கீழ்க்காணும் எந்த நிறுவனத்தால் பராைரிக்கப்படும் சகாடுப்பனவுகள் மைாெடி குறித்து புகார்கமளப் 

சபறும் சதாகுதியாகும்? 

அ. SEBI 

ஆ. NITI ஆபயாக் 

இ. இந்திய ாிசா்வ் வங்கி  

ஈ. பாரத வங்கி 

✓ ‘தக்ஷ்’ என்பது இந்திய ரிெர்வ் வங்கியால் பராைரிக்கப்படும் மைம்பட்ட மைற்பார்மவ மைலாண்மை அமைப்பாகும். 

ரிெர்வ் வங்கி ெமீபத்தில் 2023 ஜன.01 அன்று சகாடுப்பனவுகள் மைாெடி குறித்து புகார்கமளப் சபறும் சதாகுதிமய 

‘தக்ஷுக்கு’ ைாற்றுவதாக அறிவித்தது. இந்த நடவடிக்மக புகாரளித்தமல ஒழுங்குபடுத்துதல், செயல்திறமன 

மைம்படுத்துதல் ைற்றும் சகாடுப்பனவுகள் மைாெடி மைலாண்மை செயல்முமறமய தானியங்குபடுத்துதல் 

ஆகியவற்மற மநாக்கைாகக் சகாண்டுள்ளது. 

6. இந்தியாவின் ஆறாவது ‘வந்மத பாரத்’ இரயிலானது நாக்பூருக்கும் கீழ்க்காணும் எந்த நகரத்திற்கும் இமடமய 

இயக்கப்படுகிறது? 

அ. பிலாஸ்பூா்  

ஆ. ெதுமர 

இ. பபாபால் 

ஈ. மபங்களூரு 

✓ பிலாஸ்பூர் (ெத்தீஸ்கர்) – நாக்பூர் (ைகாராஷ்டிரா) இமடமய இந்தியாவின் ஆறாவது ‘வந்மத பாரத்’ விமரவு 

இரயிமல பிரதைர் நமரந்திர மைாதி சகாடியமெத்துத் சதாடக்கிமவத்தார். இது சதன்கிழக்கு ைத்திய இரயில்மவயால் 

(SECR) இயக்கப்படும். ‘வந்மத பாரத்’ விமரவு இரயில் அதிகபட்ெைாக ைணிக்கு 160 கிமீட்டர் மவகம் வமர 

இயங்கக்கூடியது. இது பயணிகளுக்கான மைம்பட்ட பயண வகுப்புகமளக் சகாண்டுள்ளது. நாக்பூர் சைட்மராவின் 

முதல் கட்டத்மதயும் பிரதைர் மைாதி அப்மபாது சதாடக்கிமவத்தார். 

7. இந்திய ஒலிம்பிக் ெங்கத்தின் (IOA) முதல் சபண் தமலவராக மதர்ந்சதடுக்கப்பட்டவர் யார்? 
அ. பொி பகாெ் 

ஆ. P T உஷா  

இ. அஞ்சு பாபி ஜாா்ஜ் 

ஈ. கா்ணெ் ெல்பலஸ்வாி 

✓ இந்திய ஒலிம்பிக் ெங்கத்தின் (IOA) முதல் சபண் தமலவராக பழம்சபரும் தடகள வீராங்கமன P T உஷா 

மதர்ந்சதடுக்கப்பட்டார். அவர் ஆசிய விமளயாட்டுப்மபாட்டிகளில் பலமுமற தங்கப்பதக்கம் சவன்றுள்ளார். கடந்த 

1984 லாஸ் ஏஞ்ெல்ஸ் ஒலிம்பிக்ஸ் 400 மீ தமடமயாட்டம் இறுதிப்மபாட்டியில் நான்காமிடத்மதப் பிடித்தவர் அவர். 

58 வயதான அவர் வாக்சகடுப்பில் மபாட்டியின்றி மதர்ந்சதடுக்கப்பட்டதாக அறிவிக்கப்பட்டார். உச்ெநீதிைன்றத்தால் 
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நியமிக்கப்பட்ட ஓய்வுசபற்ற நீதிபதி L நாமகஸ்வர இராவ் மைற்பார்மவயில் மதர்தல் நமடசபற்றது. 95 ஆண்டுகால 

வரலாற்றில் IOA–க்கு தமலமை தாங்கிய முதல் ஒலிம்பியனும் முதல் ெர்வமதெ பதக்கம் சவன்றவரும் இவர் ஆவார். 

8. ‘முசிறிஸ் மபனாமல’ என்ற கமல நிகழ்மவ ஏற்பாடு செய்த ைாநிலம் எது? 
அ. தெிழ்நாடு 

ஆ. பகரளா  

இ. ஆந்திர பிரபதசெ் 

ஈ. ஒடிஸா 

✓ சகாச்சி முசிறிஸ் மபனாமலயின் ஐந்தாவது பதிப்மப மகரள ைாநில முதலமைச்ெர் பினராயி விஜயன் சதாடக்கி 

மவத்தார். “In Our Views Flow Ink and Fire” என்ற கருப்சபாருளின்கீழ் இது நடத்தப்படும். இந்தக் கமல நிகழ்வின் 

நான்கு ைாத கால சகாண்டாட்டத்தில் பல்மவறு நிகழ்வுகள் நடத்த திட்டமிடப்பட்டுள்ளது. சுைார் 40 சவவ்மவறு 

நாடுகமளச்மெர்ந்த சதாண்ணூறு கமலஞர்களின் இருநூற்றுக்கும் மைற்பட்ட முக்கிய கமலப்பமடப்புகமள இது 

காட்சிப்படுத்துகிறது. 

9. 2030ஆம் ஆண்டுக்குள் கரிைத்தின் தீவிரத்மதக் குமறப்பதில் இந்தியாவின் இலக்கு ெதவீதம் என்ன? 

அ. 20% 

ஆ. 45%  

இ. 55% 

ஈ. 95% 

✓ புமதபடிவஞ்ொராத எரிெக்தி மூலங்களின் பயன்பாட்மடக் கட்டாயப்படுத்தவும், இந்தியாவில் உள்நாட்டு கரிைச் 

ெந்மதமய நிறுவுவமதயும் மநாக்கைாகக் சகாண்ட எரிெக்தி பாதுகாப்பு (திருத்தம்) ைமொதாமவ ைாநிலங்களமவ 

நிமறமவற்றியது. இது 2030ஆம் ஆண்டுக்குள் கரிைத்தின் தீவிரத்மதக் குமறப்பதில் இந்தியாவின் இலக்கான 45 

ெதவீதத்மத அமடய இந்தியாவிற்கு உதவும். இந்த இலக்கு ெதவீதம் இந்தியாவின் புதுப்பிக்கப்பட்ட மதசிய அளவில் 

தீர்ைானிக்கப்பட்ட பங்களிப்புகளின் (Nationally Determined Contributions) ஒருபகுதியாக உள்ளது. 

10. யாருக்கு ஸ்ரீ ெந்திரமெகமரந்திர ெரஸ்வதி மதசிய சிறப்புத்துவ விருது வழங்கப்பட்டுள்ளது? 
அ. நபரந்திர பொதி 

ஆ. இராஜ்நாத் சிங் 

இ. M மவங்மகயா  

ஈ. பியூஷ் பகாயல் 

✓ முன்னாள் துமணக்குடியரசுத்தலைவர் சவங்மகயாவுக்கு 25ஆவது ஸ்ரீ ெந்திரமெகமரந்திர ெரஸ்வதி மதசிய விருது 

(SIES) வழங்கப்பட்டுள்ளது. பிற பிரிவுகளில் விருது சபற்றவர்களில் மகரள ைாநில ஆளுநர் ஆரிப் முகைது கான், 

சதாழிலதிபர் இரத்தன் டாடா, இருதயமநாய் நிபுணர் ைற்றும் ‘பத்ை விபூஷன்’ விருதுசபற்ற டாக்டர் ைார்த்தாண்ட 

வர்ைா ெங்கரன் வலியநாதன், இந்திய அரசின் அறிவியல் ஆமலாெகர் அஜய் சூத் ைற்றும் பிரபல ஹரிகதா கமலஞர் 

விொகா ஹரி ஆகிமயார் அடங்குவர். 
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சசய்தித்தாள் நடப்பு நிகழ்வுகள்  

1. நிலத்தடியில் சபட்மராலியத்மதக் கண்டறிவதற்கு பயனுள்ள தரவுப்பகுப்பாய்வு அணுகுமுமறமய உருவாக்கி 

உள்ளனர் ஐஐடி சைட்ராஸ் ஆராய்ச்சியாளர்கள். 

சென்மனயில் உள்ள இந்திய சதாழில்நுட்பக் கழகத்தின் (ஐஐடி சைட்ராஸ்) ஆராய்ச்சியாளர்கள், நிலத்தடி பாமற 

அமைப்மப வமகப்படுத்தி சபட்மராலியம்-மஹட்மராகார்பன் மகயிருப்பு வளத்மதக் கண்டறியக்கூடிய புள்ளி 

விவர அணுகுமுமறமய உருவாக்கியுள்ளனர். மைல் அஸ்ஸாம் படுமகயில் திப்பம் ைணற்கல் அமைந்துள்ள 

பகுதியில் மஹட்மராகார்பன் செறிவூட்டல் ைண்டலங்கள் சதாடர்பான மிக முக்கிய தகவல்கமள வழங்குவதில் 

இந்த முமற சவற்றிகரைாக அமைந்துள்ளது. 

 

2. திருச்சியில் ஒலிம்பிக் அகாசதமி. 

ஒலிம்பிக்மபான்ற பன்னாட்டு மபாட்டிகளில் பதக்கங்கள் சவல்லும் வாய்ப்மப ஏற்படுத்தவும், இமளஞர்களுக்கு 

உலகத்தரம்வாய்ந்த பயிற்சிகமள வழங்கவும் திருச்சியில் ஒலிம்பிக் அகாசதமி உருவாக்கப்படவுள்ளது. உலகத்மதாடு 

தமிழ்நாடு மபாட்டியிட இந்த அகாசதமி சபரும் துமணயாக இருக்கும். 

 

3. ‘கால்பந்து அரென்’ பீமல ைமறவு. 

பிமரசில் ‘கால்பந்து அரென்’ பீமல (82) 29-12-2022 அன்று காைமானார். உலகக்மகாப்மப கால்பந்து மபாட்டியில் 

பிமரஸிலுக்கு 3 முமற ொம்பியன் பட்டம் (1958, 1962, 1970) சவன்று தந்த பீமல, கடந்த நூற்றாண்டின் மிகச்சிறந்த 

விமளயாட்டு வீரர்களில் ஒருவராகத் திகழ்ந்தார். 

ெர்வமதெ அரங்கில் பிமரஸிலுக்காக 14 ஆண்டுகள் 92 ஆட்டங்களில் களம்கண்ட பீமல, அதில் சைாத்தைாக 77 

மகால்கள் அடித்திருக்கிறார். அதுமவ லீக் மபாட்டிகள் உள்பட சீனியர் மகரியமர சைாத்தைாக கணக்கில்சகாண்டால் 

700 ஆட்டங்களில் 655 மகால்கள் அடித்து அெத்தியிருக்கிறார். கால்பந்து ஜாம்பவானான பீமல, கடந்த 1958ஆம் 

ஆண்டு சுவீடனில் நமடசபற்ற மபாட்டியின்மூலம் உலகக்மகாப்மப கால்பந்தில் அறிமுகைானார். அப்மபாது 17 

வயமதமய எட்டியிருந்த அவர், உலகக்மகாப்மப மபாட்டியில் களம்கண்ட மிக இளவயது வீரர் என்ற ொதமனமய 

பமடத்தார். கால்பந்திலிருந்து ஓய்வுசபற்ற பிறகு, பிமரசில் விமளயாட்டுத்துமற அமைச்ெராக 1995 முதல் 98 வமர 

சபாறுப்பு வகித்திருந்தார். 

 

4. சீட் சபல்ட் அணியாததால் 16,397 மபரும், சஹல்சைட் அணியாததால் 46,593 மபரும் உயிரிழப்பு. 

கடந்த 2021ஆம் ஆண்டு சீட் சபல்ட் அணியாைல் 4 ெக்கர வாகனங்கமள ஓட்டியதால் 16,397 மபரும், சஹல்சைட் 

அணியாததால் 46,593 மபரும் ொமல விபத்தில் உயிரிழந்ததாக ைத்திய சநடுஞ்ொமல மபாக்குவரத்து அமைச்ெகம் 

சதரிவித்துள்ளது. இதுசதாடர்பாக அந்த அமைச்ெகம் சவளியிட்டுள்ள ‘இந்திய ொமலகளில் ொமல விபத்துகள்-2021’ 

என்னும் ஆண்டறிக்மகயில், கடந்த ஆண்டு 4,12,432 ொமல விபத்துகள் ஏற்பட்டுள்ளன. இதில் 1,53,972 மபர் 

உயிரிழந்தனர். 3,84,448 மபர் காயைமடந்தனர். 

ொமல விபத்து உயிரிழப்பில் முதல் நான்கு இடங்களில் உள்ள ைாநிலங்கள் (ெதவீதத்தில்) 

1. உத்தர பிரமதெம் - 15.2% 

2. தமிழ்நாடு - 9.4% 

3. ைகாராஷ்டிரம் - 7.3% 

4. இராஜஸ்தான் - 6.8% 
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1. டாக்டர். சியாமா பிரசாத் முகர்ஜி – தேசிய நீர் மற்றும் சுகாோர நிறுவனம் தோடங்கப்பட்டுள்ள மாநிலம் எது? 
அ. உத்தர பிரததசம் 

ஆ. தமற்கு வங்காளம்  

இ. ததலுங்கானா 

ஈ. கா்நாடகா 

✓ பிரேமர் நதரந்திர தமாதி தமற்கு வங்காள மாநிலத்தில் நிறுவப்படவுள்ள ̀ 7,800 தகாடி மதிப்பிலான திட்டங்களுக்கு 

தமய்நிகராக அடிக்கல் நாட்டினார். அவர் டாக்டர். சியாமா பிரசாத் முகர்ஜி – நீர் மற்றும் சுகாோரத்திற்கான தேசிய 

நிறுவனத்தேயும் (DSPM – NIWAS) திறந்துதவத்ோர். இது நாட்டில் ேண்ணீர், துப்புரவு மற்றும் சுகாோரம் (WASH) 

ஆகியவற்றுக்கான நாட்டின் உயர் அதமப்பாக தசயல்படும். நடுவண், மாநில மற்றும் உள்ளூர் அரசாங்கங்களுக்கு 

ேகவல் மற்றும் அறிவின் தமயமாகவும் இது தசயல்படும். 

2. இந்திய தேர்ேல் ஆதையம் எந்ே வதக மக்களுக்காக தோதலவிட மின்னணு வாக்குப்பதிவு இயந்திரத்தின் 

(remote electronic voting machine) முன்மாதிரிதய உருவாக்கியுள்ளது? 
அ. தவளிநாடு வாழ் இந்தியா்கள் 

ஆ. உள்நாட்டு புலம்தபயா் ததாழிலாளா்கள்  

இ. 80 வயதுக்கு தமற்பட்ட முதிதயாா் 

ஈ. மாற்றுத்திறனாளிகள் 

✓ இந்திய தேர்ேல் ஆதையமானது உள்நாட்டில் புலம்தபயரும் தோழிலாளர்களுக்காக தோதலவிட மின்னணு 

வாக்குப்பதிவு இயந்திரத்தின் முன்மாதிரிதய உருவாக்கியுள்ளது. அரசியல் கட்சிகதள இேன் தசயல்விளக்கக் 

கூட்டத்திற்காக அதைத்துள்ளது. இது தசயல்படுத்ேப்பட்டால், புலம்தபயர்ந்ே வாக்காளர்கள் ேங்கள் வாக்குரிதமதயப் 

பயன்படுத்துவேற்கு ேங்கள் தசாந்ே மாவட்டத்திற்குச் தசல்ல தவண்டிய அவசியமிருக்காது. தமலும் இது வாக்காளர் 

பங்தகற்தப அதிகரிப்பேற்கான ஒரு முக்கிய நடவடிக்தகயாகவும் பார்க்கப்படுகிறது. 

3. இந்தியாவின் முேல் நீலகிரி வதரயாடு திட்டத்தேத் தோடங்கிய அரசு எது? 
அ. தமிழ்நாடு  

ஆ. தகரளா 

இ. ஒடிஸா 

ஈ. கா்நாடகா 

✓ `25.14 தகாடி தசலவில் மாநில விலங்கான நீலகிரி வதரயாட்தடப் பாதுகாப்பேற்காக ேமிழ்நாடு அரசு உத்ேரவு 

பிறப்பித்துள்ளது. இது நாட்டிதலதய முேல் நீலகிரி வதரயாடு பாதுகாப்புத் திட்டமாக கருேப்படுகிறது. இந்ேத் திட்டம் 

2022–2027 வதரயிலான ஐந்ோண்டு காலப்பகுதியில் தசயல்படுத்ேப்படும். தமலும் வதரயாடுகளின் எண்ணிக் 

–தகதய மதிப்பிடுவேற்கு ஓர் உத்திதயயும் இது பின்பற்றும். அழிந்துவரும் இனமான நீலகிரி வதரயாடு இந்திய 

வனவிலங்கு (பாதுகாப்பு) சட்டம், 1972இன் அட்டவதை–Iஇன்கீழ் பாதுகாக்கப்படுகிறது. 

4. பிரம்தமாஸ் ஏவுகதையின் நீண்டதூர இலக்தகத் ோக்கும் பதிப்தப தவற்றிகரமாக தசாேதன தசய்ே இந்திய 

ஆயுேப்பதட எது? 
அ. இந்திய இராணுவம்  ஆ. இந்திய கடற்படட 

 

இ. இந்திய வான்படட  ஈ. இந்திய கடதலார காவல்படட 
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✓ இந்திய வான்பதடயானது தமம்படுத்ேப்பட்ட பிரம்தமாஸ் ஏவுகதை ஒன்தற SU–30MKI இரக தபார் விமானத்தில் 

இருந்து கடலில் 400 கிமீ தோதலவில் உள்ள இலக்தக தநாக்கி தசலுத்தியது. இந்ேப் பரிதசாேதன தவற்றிகரமாக 

அதமந்ேது. தபார் விமானத்தில் இருந்து ஏவப்படும் இந்ே பிரம்தமாஸ் ஏவுகதையின் முேல் தசாேதன கடந்ே தம 

12 அன்று தமற்தகாள்ளப்பட்டது. பிரம்தமாஸ் ஏவுகதைகள் இந்தியாவின் பாதுகாப்பு ஆராய்ச்சி மற்றும் வளர்ச்சி 

மமயம் (DRDO) மற்றும் ரஷ்யாவின் மஷிதனாஸ்ட்தராதயனியாவால் நிறுவப்பட்ட கூட்டு நிறுவனமான பிரம்தமாஸ் 

ஏதராஸ்தபஸ்மூலம் வடிவதமக்கப்பட்டு, உருவாக்கப்பட்டு, ேயாரிக்கப்படுகின்றன. 

5. எந்ே நகரத்தில் இராணுவ வீரர்களுக்காக முேன்முதறயாக 3D முமையில் அச்சிடப்பட்டு உருவாக்கப்பட்ட 

வீடுகதள இந்திய இராணுவம் ஒப்பதடத்ேது? 

அ. தல 

ஆ. அகமதாபாத்  

இ. தெய்சால்மா் 

ஈ. தவாங் 

✓ இந்திய இராணுவமானது அகமோபாத்தின் பதடயினர் நகரத்தில் இராணுவ வீரர்களுக்காக முேன்முதறயாக 3D 

முமையில் அச்சிடப்பட்டு உருவாக்கப்பட்ட வீடுகதள வைங்கியுள்ளது. MiCoB ேனியார் நிறுவனத்துடன் இதைந்து 

இராணுவ தபாறியியல் தசதவகள்மூலம் அதவ கட்டப்பட்டுள்ளன. ேதரத்ேளம்தகாண்ட இந்ேக் குடியிருப்பு அலகு 

மலிவானதும் குதறந்ே தநரத்தில் கட்டதமக்கப்பட்டதும் ஆகும். இேன் கட்டுமானப் பணிகள் பன்னிரு வாரங்களில் 

முடிக்கப்பட்டுள்ளன. 

6. கீழ்காணும் எந்ே நகரத்தில், டிசம்பர் 8, 1985 அன்று சார்க் சாசனம் ஏற்றுக்தகாள்ளப்பட்டது? 

அ. புது தில்லி 

ஆ. டாக்கா  

இ. காத்மாண்டு 

ஈ. தகாழும்பு 

✓ பிராந்திய ஒத்துதைப்புக்கான தேற்காசிய சங்கத்தின் (SAARC) பட்டய நாள் ஒவ்தவார் ஆண்டும் டிசம்பர்.08 அன்று 

அனுசரிக்கப்படுகிறது. 1985ஆம் ஆண்டில் இதே நாளில், அந்ேக் குழுவின் முேல் உச்சிமாநாட்டின்தபாது, டாக்காவில் 

‘சார்க் சாசனம்’ ஏற்றுக்தகாள்ளப்பட்டது. இந்ே ஆண்டு, மண்டலக் குழுவின் 38ஆம் ஆண்டு நிதறதவக் குறிக்கிறது. 

கடந்ே 1985ஆம் ஆண்டு முேல் 18 உச்சிமாநாடுகதள SAARC ஏற்பாடு தசய்துள்ளது. 

7. டிசம்பர்.18 அன்று கீழ்க்காணும் எந்ே தமாழி நாள் அனுசரிக்கப்படுகிறது? 
அ. பிதரஞ்சு 

ஆ. கிதரக்கம் 

இ. அரபு  

ஈ. உருது 

✓ உலகளவில் 400 மில்லியனுக்கும் அதிகமான மக்களால் தபசப்படும் தமாழிதயக் தகௌரவிக்கும் வதகயில் டிச.18 

அன்று உலக அரபு தமாழி நாள் அனுசரிக்கப்படுகிறது. ஐநா அதவயின் ஆறாவது அலுவல் தமாழியாக அரபு 

தமாழிதய ஐநா தபாது அதவ ஏற்றுக்தகாண்டதேக் குறிக்கும் வதகயில், கடந்ே 2012ஆம் ஆண்டு முேல் இந்ே 

நாள் தகாண்டாடப்பட்டு வருகிறது. “The Contribution of the Arabic Language to Human Civilization and Culture” 

என்பது இந்ே ஆண்டு (2022), உலக அரபு தமாழி நாளுக்கானக் கருப்தபாருளாகும். 
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8. இந்தியாவில, ‘தேசிய நுகர்தவார் உரிதமகள் நாள்’ அனுசரிக்கப்படுகிற தேதி எது? 
அ. டிசம்பா்.20 

ஆ. டிசம்பா்.22 

இ. டிசம்பா்.24  

ஈ. டிசம்பா்.25 

✓ இந்தியா முழுவதும் ஆண்டுதோறும் டிச.24 அன்று தேசிய நுகர்தவார் உரிதமகள் நாள் தகாண்டாடப்படுகிறது. இது 

தேசிய நுகர்தவார் நாள் என்றும் அதைக்கப்படுகிறது. நுகர்தவார் பாதுகாப்புச் சட்டம் இந்தியக்குடியரசுத்ேதலவரின் 

ஒப்புேதலப் தபற்ற 1986 டிசம்பர்.24ஆம் தேதிோன் இந்நாளாக நிதனவுகூரப்படுகிறது. நுகர்தவாரின் உரிதமகள் 

மற்றும் தபாறுப்புகள் குறித்து விழிப்புைர்வு ஏற்படுத்துவதே இந்ே நாளின் தநாக்கமாகும். உலக நுகர்தவார் உரிதம 

நாள் ஆண்டுதோறும் மார்ச்.15 அன்று தகாண்டாடப்படுகிறது. 

9. சர்வதேச புலம்தபயர்ந்தோர் நாள் அனுசரிக்கப்படுகிற தேதி எது? 

அ. டிசம்பா்.18  

ஆ. டிசம்பா்.21 

இ. டிசம்பா்.24 

ஈ. டிசம்பா்.27 

✓ உலகளாவிய குடிதயற்றத்தின் பிரச்சதன & சவால்கதள சமாளிப்பேற்காக ஒவ்தவார் ஆண்டும் டிசம்பர்.18 அன்று 

சர்வதேச புலம்தபயர்ந்தோர் நாள் அனுசரிக்கப்படுகிறது. ஐநா தபாதுச்சதபயானது 1999ஆம் ஆண்டில் அதனத்து 

புலம்தபயர்ந்ே தோழிலாளர்கள் மற்றும் அவர்களது குடும்ப உறுப்பினர்களின் உரிதமகதளப் பாதுகாப்பேற்கான 

ஒரு சர்வதேச தீர்மானத்தே உருவாக்கியது. “Integrating migrants into primary health care” என்பது நடப்பு 2022ஆம் 

ஆண்டில் வரும் இந்நாளிற்கான கருப்தபாருளாகும். 

10. NTPC ஆனது 150 தமகாவாட் (MW) & 90 தமகாவாட் (MW) உற்பத்தித் திைன்ககாண்ட தேவிதகாட் தசாலார் PV 

திட்டங்கதள கீழ்க்காணும் எந்ே மாநிலத்தில் தசயல்பாட்டுக்குக் தகாண்டு வந்துள்ளது? 
அ. தமிழ்நாடு 

ஆ. குெராத் 

இ. மகாராஷ்டிரா 

ஈ. இராெஸ்தான்  

✓ NTPC ஆனது 150 தமகாவாட் மற்றும் 90 தமகாவாட் உற்பத்தித் திறன்தகாண்ட தேவிதகாட் சூரியதவாளி ஆற்றல் 

உற்பத்தித் திட்டங்கதள இராஜஸ்ோன் மாநிலத்தில் உள்ள தஜய்சால்மரில் தசயல்படுத்தியுள்ளது. அதவ வணிக 

ரீதியான தசயல்பாட்தடத் தோடங்கியுள்ளன. இேன்மூலம், NTPCஆல் தசாந்ேமாக நிறுவப்பட்ட உற்பத்தித்திறன் 

58041 தமகாவாட்டாகவும், குழுமமாக நிறுவப்பட்ட உற்பத்தித் திறன் 70656 தமகாவாட்தடயும் எட்டியுள்ளது. 
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சசய்தித்தாள் நடப்பு நிகழ்வுகள்  

1. உள்நாட்டிதலதய உருவாக்கப்பட்ட ‘லும்பி–ப்தராவாக்’ ேடுப்பூசிதய வணிகரீதியாக ேயாரிப்பேற்கான 

புரிந்துைர்வு ஒப்பந்ேம் தகதயழுத்து. 

ஆட்டு அம்தமக்கான ேடுப்பூசியான ‘லும்பி ப்தராவாக்’ஐ வணிகரீதியில் ேயாரிப்பேற்கான புரிந்துைர்வு ஒப்பந்ேம் 

நாக்பூரில் நடுவண் மீன்வளம், கால்நதட பராமரிப்பு மற்றும் பால்வளத்துதற அதமச்சர் பர்த ாத்ேம் ரூபாலா, 

மகாராஷ்டிர மாநில முேலதமச்சர், துதை முேலதமச்சர் ஆகிதயார் முன்னிதலயில் தகதயழுத்ோனது.  

தேசிய கால்நதட ேடுப்பூசி உருவாக்க தமயம், ஹரியானா மாநிலம் ஹிசாரில் அதமந்துள்ள இந்திய தவளாண்தம 

ஆராய்ச்சி கவுன்சிலின் தேசிய குதிதரகள் ஆராய்ச்சி தமயம், உ பி மாநிலம் இசட்நகர் இந்திய கால்நதட ஆராய்ச்சி 

நிறுவனம் ஆகியதவ இதைந்து, லும்பி ப்தராவாக் என்ற தபயரில் எல்எஸ்டி ேடுப்பூசிதய உருவாக்கியது. 

 

2. சிறுதசமிப்புகளுக்கான வட்டி 1.1% வதர உயர்வு. 

நடப்பு 2022-23ஆம் நிதியாண்டின் இறுதிகாலாண்டில் மூத்ே குடிமக்களுக்கான தசமிப்புத்திட்டம் உள்ளிட்ட சிறு 

தசமிப்புத் திட்டங்களுக்கான வட்டி விகிேத்தே 1.1% வதர நடுவண் அரசு உயர்த்தியுள்ளது. நடப்பு நிதியாண்டில் 

ஜனவரி முேல் மார்ச் வதரயிலான இறுதி காலாண்டில் சிறுதசமிப்புத் திட்டங்களுக்கான வட்டி விகிேம் குறித்ே 

விவரங்கதள நடுவண் நிதியதமச்சகம் தவளியிட்டது. 

அேன்படி, 8 சிறுதசமிப்புத் திட்டங்களுக்கான வட்டி விகிேங்கள் அதிகரிக்கப்பட்டுள்ளன. மூத்ே குடிமக்களுக்கான 

தசமிப்புத் திட்டத்துக்குரிய வட்டி 7.6 சேவீேத்தில் இருந்து 8 சேவீேமாக அதிகரிக்கப்பட்டுள்ளது. ேபால் நிதலய 

மூன்றாண்டு கால தவப்புத்தோதகக்கான வட்டி 5.8 சேவீேத்தில் இருந்து 6.9 சேவீேமாகவும், ஈராண்டு கால 

தவப்புத் தோதகக்கான வட்டி 5.7 சேவீேத்தில் இருந்து 6.8 சேவீேமாகவும் உயர்த்ேப்பட்டுள்ளது. ேபால் நிதலய 

ஓராண்டுகால தவப்புத்தோதகக்கான வட்டி 5.5 சேவீேத்தில் இருந்து 6.6 சேவீேமாகவும், ஐந்ோண்டு கால 

தவப்புத் தோதகக்கான வட்டி 6.7 சேவீேத்தில் இருந்து 7 சேவீேமாகவும் உயர்த்ேப்பட்டுள்ளது. 

தேசிய தசமிப்புத் திட்டத்துக்கான வட்டி 6.8 சேவீேத்தில் இருந்து 7 சேவீேமாகவும், விவசாயிகள் வளர்ச்சிப் பத்திர 

திட்டத்துக்கான வட்டி 7 சேவீேத்தில் இருந்து 7.2 சேவீேமாகவும் அதிகரிக்கப்பட்டுள்ளது. விவசாயிகள் வளர்ச்சிப் 

பத்திரத்துக்கான முதிர்வு காலம் 123 மாேங்களிலிருந்து 120 மாேங்களாகக் குதறக்கப்பட்டுள்ளது. அதேதவதளயில், 

வருங்கால தவப்புநிதித்திட்டம் (7.1 சேவீேம்), தசமிப்புக்கைக்கு (4 சேவீேம்), தபண் குைந்தேகளுக்கான தசமிப்புத் 

திட்டம் (7.6 சேவீேம்) ஆகியவற்றுக்கான வட்டி விகிேத்தில் எந்ேவிே மாற்றமும் தசய்யப்படவில்தல. புதிய வட்டி 

விகிேங்கள் ஜன.1-ஆம் தேதி முேல் அமலுக்கு வரும் எனத்தேரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. சிறுதசமிப்புத் திட்டங்களுக்கான 

வட்டி விகிேங்கள் தோடர்ந்து 2ஆவது காலாண்டாக உயர்த்ேப்பட்டுள்ளது குறிப்பிடத்ேக்கது. 

 

3. தசங்கல்பட்டு மாவட்டத்தில் ோவரவியல் பூங்கா அரசாதை பிறப்பிப்பு. 

தசங்கல்பட்டு மாவட்டம் கடம்பூர் கிராமத்தில் ோவரவியல் பூங்கா அதமக்க அரசாதை பிறப்பிக்கப்பட்டுள்ளது. 

இதுகுறித்து ேமிழ்நாடு வனம் மற்றும் சுற்றுச்சூைல் துதற கூடுேல் ேதலதமச் தசயலாளர் தவளியிட்ட உத்ேரவு: 

தசங்கல்பட்டு மாவட்டம், கடம்பூர் கிராமத்தில் 137.65 தஹக்தடர் பரப்பில் ோவரவியல் பூங்கா அதமக்கப்படவுள்ளது. 

இத்திட்டம் 5 ஆண்டுகளில் தசயல்படுத்ேப்படும். மரக்கன்றுகள், மூலிதகத்தோட்டம், தராஜா தோட்டம், ஜப்பானிய 

தோட்டம், பண்தடய ேமிழ்நாட்டின் நிலப்பரப்புதபான்ற பல்தவறு அம்சங்கள் இந்ேத் திட்டத்தில் இடம்தபற்றிருக்கும். 

தமலும், இத்திட்டத்தின்கீழ், நதடபயிற்சி, ோவர உயிரியல் பன்முகத்ேன்தமபற்றி மாைவர்களுக்குத் தேரிவிக்கும் 

கல்வித்திட்டம், ஒழுங்கதமக்கப்பட்ட குழுக்களுக்கான பட்டதறகள் மற்றும் கருத்ேரங்குகள், படகு சவாரி, இயற்தக 

பாதேகள், தசக்கிள் ஓட்டுேல், உடற்பயிற்சி, விதளயாட்டு மற்றும் பிற ஆதராக்கிய நடவடிக்தககள் உள்ளிட்ட 

தசயல்பாடுகளும் இத்ோவரவியல் பூங்காவில் இடம்தபற்றிருக்கும். பூங்காவுக்கான விரிவான திட்ட அறிக்தகதய 

ேயாரிக்க ேமிழ்நாடு அரசு `1 தகாடி விடுவித்துள்ளது. 
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4. உலக பிளிட்ஸ் தசஸ்: தகாதனரு ஹம்பிக்கு தவள்ளி. 

கஜகஸ்ோனில் நதடதபற்ற FIDE உலக பிளிட்ஸ் தசஸ் சாம்பியன்ஷிப்பில் மகளிர் பிரிவில் இந்தியாவின் தகாதனரு 

ஹம்பி தவள்ளிப்பேக்கம் தவன்றார். தமாத்ேம் நடந்ே 17 சுற்றுகளின் முடிவில் தகாதனரு ஹம்பி 12.5 புள்ளிகளுடன் 

2ஆம் இடம்பிடித்ோர். இதில் கதடசி சுற்றில் அவர் சீனாவின் தஜாங்யி டாதன வீழ்த்தி அசத்தினார். தஜாங்யி 2 

நாள்களுக்கு முன் இதே தபாட்டியில் தரப்பிட் பிரிவில் சாம்பியன் பட்டம் தவன்றவர் என்பது குறிப்பிடத்ேக்கது. 

ேற்தபாது இந்ே பிளிட்ஸ் பிரிவில் கஜகஸ்ோனின் அதசௌபதயவா பிபிசரா 13 புள்ளிகளுடன் ேங்கப்பேக்கம் தவல்ல, 

ரஷியாவின்  ுவாதலாவா பாலினா 12 புள்ளிகளுடன் தவண்கலப்பேக்கம் தபற்றார். முன்னோக இந்ேப்பிரிவில் 9 

சுற்றுகள் நிதறவில் தகாதனரு ஹம்பி 4 தவற்றிகதளதய பதிவு தசய்திருந்ோர். ஆனால், அடுத்ே எட்டுச் சுற்றுகளில் 

அவர் 7இல் தவற்றிதபற்று இந்ே முன்தனற்றத்தேச் சந்தித்ோர். எஞ்சிய ஒரு ஆட்டத்தில் சக இந்தியரான துதராை 

வள்ளி ஹரிகாவுடன் டிரா தசய்ோர். 

இப்பிரிவில் களம்கண்ட மற்ற இந்தியர்களான துதராைவள்ளி ஹரிகா 10ஆம் இடமும், பத்மினி தரௌத் 17ஆம் 

இடமும், ோனியா சச்தேவ் 21ஆவது இடமும், சவிோ ஸ்ரீ 34ஆவது இடமும் பிடித்ேனர். இதில் சவிோ தரப்பிட் 

சாம்பியன்ஷிப்பின் மகளிர் பிரிவில் தவண்கலம் தவன்றிருந்ோர். 
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