
விண்மீன்.காம்                                      2022 செப்டம்பர் 01 
  

 

நடப்பு நிகழ்வுகள்                                           1 

1. 2022ஆம் ஆண்டில் G20 கூட்டமைப்பின் தமைமைப் பைொறுப்மை வகிக்கிற நொடு எது? 
அ. இந்தியா 

ஆ. சீனா 

இ. இந்ததாதனசியா  

ஈ. இலங்கை 

✓ G20 உறுப்புநொடுகளின் சுற்றுச்சூழல் அதிகொரிகள், கொைநிமை நடவடிக்மக ைற்றும் உக்மைனில் நமடபைற்று வரும் 

பைொரின் உைகளொவிய தொக்கம் குறித்து இந்பதொபேசியொவின் ைொலி தீவில் பைச்சுவொர்த்மத நடத்திேர். கொைநிமை 

ைொற்றத்மத எதிர்த்துப்பைொைொடுவதற்கும் வளரும் ைற்றும் வளர்ந்த நொடுகளிமடபய இைக்குகமள ஒத்திமைப்ைதற்கும் 

ஒவ்பவொரு G20 நொடுகளின் ைங்களிப்மை பையல்ைடுத்துவது ைற்றியும் அவர்கள் விவொதித்தேர். 

2. நொட்டில் ைொம்பு தீண்டுவதொல் ஏற்ைடும் ைொதிப்பு, இறப்பு, பநொயுற்ற தன்மை ைற்றும் ைமூகப்பைொருளொதொை சுமை 

ஆகியமவ குறித்த அறிக்மகமய பவளியிட்டுள்ள நிறுவேம் எது? 
அ. AIIMS 

ஆ. ICMR  

இ. NITI ஆதயாை் 

ஈ. IMA 

✓ இந்திய ைருத்துவ ஆைொய்ச்சிக் கவுன்சில் (ICMR) நொட்டில் ைொம்பு தீண்டுவதொல் ஏற்ைடும் ைொதிப்பு, இறப்பு, பநொயுற்ற 

தன்மை ைற்றும் ைமூகப்பைொருளொதொை சுமை குறித்த ஆய்வறிக்மகமய பவளியிட்டுள்ளது. ஆய்வின்ைடி, இந்தியொவில் 

ஒவ்பவொர் ஆண்டும் ைொம்பு தீண்டுவதொல் ைட்டும் 45,000–க்கும் பைற்ைட்ட ைக்கள் இறப்பைய்துகின்றேர். அதில் 

ைொதிக்கப்ைட்டவர்களுள் 30 ைதவீதம் பைர் ைட்டுபை ைருத்துவ சிகிச்மை பைற ைருத்துவைமேகமள அமடகின்றேர். 

இந்தியொவில் ஓைொண்டுக்கு 46,900 பைர் விஷப்ைொம்புக்கடியொல் உயிரிழக்கின்றேர். 

3. இந்தியொவில் ைமூகப் ைங்குச்ைந்மதமய (SSE) அறிமுகப்ைடுத்தும் கட்டமைப்மை அறிவித்துள்ள ஒழுங்குமுமற 

அமைப்பு எது? 
அ. இந்திய ாிசா்வ் வங்ைி 

ஆ. இந்திய பங்கு மற்றும் பாிவா்த்தகன வாாியம்  

இ. நிதியியல் தசகவைள் துகற 

ஈ. பபாருளாதார ஆதலாசகனை் குழு 

✓ இந்திய ைங்கு ைற்றும் ைரிவர்த்தமே வொரியம் (SEBI) இந்தியொவில் ைமூகப்ைங்குச்ைந்மதமய (SSE) அறிமுகப்ைடுத்தும் 

கட்டமைப்மை அறிவித்துள்ளது. இப்புதிய வமக ைரிைொற்றம் ைமூக நிறுவேங்களுக்கு நிதி திைட்ட கூடுதல் வழிமய 

ஏற்ைடுத்தும். ைங்குச்ைந்மதகளில் இைொை பநொக்கற்ற நிறுவேங்கமள இந்தக்கட்டமைப்பு ைட்டியலிடுகிறது ைற்றும் 

அமவகளுக்கு ைொற்று நிதி திைட்டும் வழிமயயும் வழங்குகிறது. 

4. அண்மையில், ைல்லுயிர் ைொதுகொப்பு பதொடர்ைொக கீழ்க்கொணும் எந்த நொட்டுடேொே புரிந்துணர்வு ஒப்ைந்தத்தில் 

இந்தியொ மகபயழுத்திட்டது? 
அ. ஜப்பான் 

ஆ. தநபாளம்  

இ. இலங்கை 

ஈ. ஆஸ்திதரலியா 
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✓ வேங்கள், வேவுயிரிகள், சுற்றுச்சூழல், ைல்லுயிர் ைொதுகொப்பு, வழித்தடங்கள் ைற்றும் ஒன்பறொபடொன்று இமணக்கும் 

ைகுதிகமள மீட்படடுப்ைது உள்ளிட்ட ைருவநிமை ைொற்றம் ஆகிய துமறகளில் ஒத்துமழப்மை வலுப்ைடுத்தி 

விரிவுைடுத்துவது, இருநொடுகளுக்கிமடபய அறிவு ைற்றும் சிறந்த நமடமுமறகமளப் ைகிர்ந்துபகொள்வது என்ற 

கண்பணொட்டத்துடன் பநைொள அைசுடன் ைல்லுயிர் ைொதுகொப்பு குறித்த புரிந்துணர்வு ஒப்ைந்தத்தில் 

மகபயழுத்திடுவதற்கொே சுற்றுச்சூழல், வேம் ைற்றும் ைருவநிமை ைொற்ற அமைச்ைகத்தின் முன்பைொழிவுக்குப் 

பிைதைர் தமைமையிைொே நடுவண் அமைச்ைைமவ ஒப்புதல் அளித்துள்ளது. 

5. ைமீைத்திய NSO தைவுகளின்ைடி, இந்த 2022–23 நிதியொண்டின் முதல் கொைொண்டில் (ஏப்ைல்–ஜூன்) இந்தியொவின் 

GDP வளர்ச்சி விகிதம் என்ே? 

அ. 12.3% 

ஆ. 13.5%  

இ. 14.7% 

ஈ. 15.2% 

✓ பதசிய புள்ளியியல் அலுவைகம் (NSO) பவளியிட்டுள்ள அண்மைய தைவுகளின்ைடி, இந்தியப் பைொருளொதொைம் ஓர் 

ஆண்டில் மிகவிமைவொே பவகத்தில் விரிவமடந்துள்ளது. இந்த நிதியொண்டின் முதல் கொைொண்டில் (ஏப்ைல்–ஜூன்) 

பைொத்த உள்நொட்டு உற்ைத்தி (GDP) 13.5 ைதவீதம் அதிகரித்துள்ளது. இது ரிைர்வ் வங்கி கணித்திருந்த 16.2% 

பைொருளொதொை வளர்ச்சிமய விடக்குமறவொகும். 2022–23இன் முதல் கொைொண்டில் (ஏப்ைல்–ஜூன்) பைொத்த ைதிப்புச் 

பைர்ப்பு (GVA) 12.7 ைதவீதைொக உள்ளது. 

6. உைக உடலுறுப்பு தொே நொள் கமடப்பிடிக்கப்ைடுகிற பததி எது? 
அ. ஆைஸ்ட்.11 

ஆ. ஆைஸ்ட்.13  

இ. பசப்டம்பா்.13 

ஈ. பசப்டம்பா்.11 

✓ உடலுறுப்பு தொேம் குறித்த விழிப்புணர்மவ ஏற்ைடுத்த ஒவ்பவொர் ஆண்டும் ஆக.13ஆம் பததி உைக உடலுறுப்புதொே 

நொளொகக் கமடப்பிடிக்கப்ைடுகிறது. உைபகங்கிலும் உள்ள ைக்கள் எதிர்பகொள்ளும் முக்கிய பிைச்சிமேகளில் உறுப்பு 

பையலிழப்பும் ஒன்றொகும் என்ைதொல் இந்த நொள் உறுப்புகமள தொேம் பைய்ய ைக்கமள ஊக்குவிக்கிறது. ஒருவர் 18 

வயமத அமடந்த பிறகு உறுப்புதொேம் பைய்ய ைதிவுபைய்யைொம். 

7. ‘சூப்ைர் கருடொ தற்கொப்புப் ையிற்சியை’ நடத்திய நொடு எது? 
அ. அபமாிை்ைா 

ஆ. இந்ததாதனசியா  

இ. ஆஸ்திதரலியா 

ஈ. ஜப்பான் 

✓ அபைரிக்கொ, இந்பதொபேசியொ, ஆஸ்திபைலியொ, ஜப்ைொன் ைற்றும் சிங்கப்பூர் ஆகிய நொடுகமளச் பைர்ந்த 5000–க்கும் 

பைற்ைட்ட வீைர்கள் இந்பதொபேசியொவின் சுைத்ைொ தீவில் நடந்த கூட்டுப் பைொர்ப்ையிற்சியில் ைங்பகற்றேர். இந்பதொ–

ைசிபிக் பிைொந்தியத்தில் அதிகரித்துவரும் சீே நடவடிக்மககளுக்கு இமடபய இந்தப்ையிற்சி நடத்தப்ைட்டது. கடந்த 

2009ஆம் ஆண்டில் இந்தப்ையிற்சி பதொடங்கப்ைட்டது. 
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8. இந்தியொவின் முதல் உவர்நீர் விளக்கின் பையர் என்ே? 
அ. வா்த்தினி 

ஆ. லாவண்யா 

இ. தராஷினி  

ஈ. ைீா்த்தி 

✓ LED விளக்குகமள இயக்குவதற்கொக பிைத்திபயகைொக வடிவமைக்கப்ைட்ட மின்முமேகளுக்கு இமடபய கடல்நீமை 

மின்ைகுபைொருளொகப் ையன்ைடுத்தும் இந்தியொவின் முதல் உவர்நீர் விளக்மக நடுவண் அறிவியல் & பதொழில்நுட்ைம், 

அமைச்ைர் Dr ஜித்பதந்திை சிங் பைன்மேயில் அறிமுகப்ைடுத்திேொர். 

✓ கடல்ைொர் ஆைொய்ச்சிக்கொக பைன்மேயில் அமைந்துள்ள பதசிய பைருங்கடல் பதொழில்நுட்ைக்கழகத்தொல் இயக்கப்ைட்டு, 

ையன்ைடுத்தப்ைடும் ைொகர் அன்பவஷிகொ என்ற கடல்ைொர் ஆைொய்ச்சிக்கப்ைமை பநரில் பைன்று ைொர்த்த அவர், ‘பைொஷினி’ 

என்று பையரிடப்ைட்ட இந்த உவர் நீர் விளக்மக அறிமுகப்ைடுத்திேொர். 

9. உைக நைவொழ்வு அமைப்ைொல் (WHO) குைங்கம்மை தீநுண்ைத்துக்கு வழங்கப்ைட்ட அதிகொைப்பூர்வ பையபைன்ே? 
அ. ைிதளட்  

ஆ. ஃப்ளீட்  

இ. ைிளிதயா 

ஈ. தேதலா 

✓ உைக நைவொழ்வு அமைப்பு (WHO) குைங்கு அம்மை தீநுண்ைத்தின் திரிபுகளுக்கு புதிய பையர்கமள அறிவித்துள்ளது; 

இது கைொச்ைொை அல்ைது ைமூக குற்றங்கள் ஏற்ைடுத்துவமதத் தவிர்க்கிறது. நிபுணர்கள், ைத்திய ஆப்பிரிக்கொவின் 

முன்ேொள் கொங்பகொ ைடுமக கிபளமட (திரிபுகளின் குழு) ‘கிபளட் I’ என்றும், முன்ேொள் பைற்கு ஆப்பிரிக்க கிபளமட 

‘கிபளட் II’ என்றும் குறிப்பிடுவொர்கள். இது, ‘கிபளட் IIa’ ைற்றும் ‘கிபளட் Iib’ ஆகிய இைண்டு துமணப்பிரிவுகமளக் 

பகொண்டுள்ளது. கடந்த 1958ஆம் ஆண்டு முதன்முதலில் இது கண்டுபிடிக்கப்ைட்டபைொது ‘குைங்கு அம்மை’ மவைஸ் 

என்று பையர்சூட்டப்ைட்டது. 

10. 2022 ஆகஸ்ட்.15 நிைவைப்ைடி, இந்தியொவில் எத்தமே இைொம்ைர் தளங்கள் உள்ளே? 
அ. 75  

ஆ. 57 

இ. 100 

ஈ. 250 

✓ விடுதமையின் 75ஆம் ஆண்டில் 13,26,677 பெக்படர் ைைப்ைளமவக்பகொண்ட 75 ைொம்ைர் தளங்கமள உருவொக்க 

இைொம்ைர் தளங்களின் ைட்டியலில் தமிழ்நொட்மடச் பைர்ந்த 4 இடங்கள் உள்ைட பைலும் 11 ஈைநிைங்கமள இந்தியொ 

பைர்த்துள்ளது. 11 புதிய தளங்கள்: தமிழ்நொட்டில் நொன்கு (4) தளங்கள், ஒடிஸொவில் மூன்று (3), ஜம்மு & கொஷ்மீரில் 

இைண்டு (2) ைற்றும் ைத்திய பிைபதைம் ைற்றும் ைகொைொஷ்டிைொவில் தைொ 1 அடங்கும். இந்தத் தளங்களின் பையர் ைதுப்பு 

நிைங்களின் ைொதுகொப்பு & பைைொண்மை ைற்றும் அவற்றின் வளங்கமள புத்திைொலித்தேைொக ையன்ைடுத்த உதவும். 
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செய்தித்தாள் நடப்பு நிகழ்வுகள்  

1. கர்ப்ைப்மைவொய் புற்றுபநொமயத் தடுப்ைதற்கொே ‘பைர்வொவொக்’ தடுப்பூசி இந்தியொவில் முதன்முமறயொக 

உருவொக்கப்ைட்டுள்ளதொக நடுவண் அமைச்ைர் Dr ஜிபதந்திை சிங் அறிவித்துள்ளொர். 

கர்ப்ைப்மைவொய் புற்றுபநொமயத் தடுப்ைதற்கொே, ‘பைர்வொவொக்’ தடுப்பூசி இந்தியொவில் முதன்முமறயொக உருவொக்கப் 

–ைட்டுள்ளதொக நடுவண் அறிவியல் ைற்றும் பதொழில்நுட்ைத்துமற இமணயமைச்ைர் (தனிப்பைொறுப்பு) Dr ஜிபதந்திை 

சிங் அறிவித்துள்ளொர். 

கர்ப்ைப்மைவொய் புற்றுபநொய் இந்தியொவில் அதிகம் ைொதிப்மை ஏற்ைடுத்துவதில், இைண்டொவது இடத்தில் உள்ளது 

என்ைமத சுட்டிக்கொட்டிய Dr ஜிபதந்திை சிங், இந்த பநொய் பைரிதும் தவிர்க்கக்கூடியதொக இருந்தபைொதும், இந்த 

புற்றுபநொயொல் உைகில் ஏற்ைடும் ைைணங்களில் சுைொர் நொன்கில் ஒரு ைங்கு இந்தியொவில் ஏற்ைடுவதொக கூறிேொர். 

இந்தியொவில் ஒவ்பவொர் ஆண்டும் சுைொர் 1.25 இைட்ைம் பைண்களுக்கு கர்ப்ைப்மைவொய் புற்றுபநொய் இருப்ைது 

கண்டறியப்ைடுவதொகவும், இவர்களில், 75,000 பைர் உயிரிழப்ைதொகவும் அவர் பதரிவித்தொர். ‘ைொபைரும் ைவொல்கள் 

இந்தியொ’ திட்டத்தில் ைங்பகற்றுள்ள சீைம் இந்தியொ நிறுவேத்தின் ஆதைவுடன் பில் ைற்றும் பைலிண்டொ பகட்ஸ் 

அறக்கட்டமளமூைம் உயிரி பதொழில்நுட்ைத்துமறயும் உயிரி பதொழில்நுட்ை பதொழில்துமற ஆைொய்ச்சி உதவி 

கவுன்சிலும் இமணந்ததன் விமளவொக, ‘பைர்வொவொக்’ தடுப்பூசி உள்நொட்டிபைபய உருவொக்கப்ைட்டுள்ளது என்று 

அமைச்ைர் கூறிேொர். 

 

2. முதல் கொைொண்டில் GDP 13.5% உயர்வு 

நிகழ் நிதியொண்டின் ஏப்ைல் முதல் ஜூன் வமையிைொே முதல் கொைொண்டில், நொட்டின் பைொத்த உள்நொட்டு உற்ைத்தி 

(GDP) 13.5 ைதவீதம் அதிகரித்துள்ளது. கடந்த 2021–22 நிதியொண்டின் கமடசி மூன்று கொைொண்டுகளில் ைதிவொே 

விகிதத்மதக் கொட்டிலும், நிகழொண்டின் முதல் கொைொண்டில் GDP 13.5 ைதவீதம் அதிகைொக ைதிவொகியுள்ளதொக பதசிய 

புள்ளியியல் அலுவைகம் (NSO) பதரிவித்துள்ளது. 

கபைொேொ கொைத்துக்கு முந்மதய நிமைமய ஒப்பிடும்பைொது, GDP சுைொர் 4 ைதவீதம் அதிகரித்துள்ளதொக நிதித் துமறச் 

பையைர் டி வி பைொைநொதன் பதரிவித்தொர். பைலும், 2023இல் நொட்டின் பைொருளொதொை வளர்ச்சி 7 முதல் 7.5 ைதவீதைொக 

அதிகரிக்கும் என்றும் அவர் பதரிவித்தொர். 

கடந்த ஆகஸ்டின் பதொடக்கத்தில், ரிைர்வ் வங்கியின் ைணக்பகொள்மக கூட்டத்தின்பைொது நிகழ் நிதியொண்டின் முதல் 

கொைொண்டில் GDP 16.2% வளர்ச்சியமடயும் எே ைதிப்பிடப்ைட்டிருந்தது. இபத கொைகட்டத்தில் சீேொவின் பைொருளொதொை 

வளர்ச்சி 0.4 ைதவீதம் அதிகரித்துள்ளது. 

நொட்டின் வருவொய்ப் ைற்றொக்குமற கடந்த ஏப்ைல்–ஜூன் வமையிைொே கொைகட்டத்தில், நிர்ணயிக்கப்ைட்ட இைக்கில் 

20.5 ைதவீதத்மத எட்டியதொக தமைமை கணக்கு அதிகொரி பவளியிட்ட அறிக்மகயில் பதரிவிக்கப்ைட்டுள்ளது. கடந்த 

ஆண்டில் இபத கொைகட்டத்தில், வருவொய்ப்ைற்றொக்குமற அதன் இைக்கில் 21.3 ைதவீதத்மத எட்டியது 

குறிப்பிடத்தக்கது. 

 

3. குத்துச்ைண்மடயில் ைதக்கங்கமள பவல்ை உதவும் ‘ஸ்ைொர்ட் ைொக்ஸர்’ பைன்பைொருள்: பைன்மே ஐஐடி தகவல் 

பைன்மே ஐஐடி ஆைொய்ச்சியொளர்கள் இன்ஸ்ையர் இன்ஸ்டிடியூட் ஆஃப் ஸ்பைொர்ட்ஸ் (ஐஐஎஸ்) உடன் இமணந்து, 

2024ஆம் ஆண்டு நமடபைறவுள்ள ஒலிம்பிக் பைொட்டியில் இந்தியொவின் ைதக்கங்கமள அதிகரிக்கச்பைய்ய பைம்ைட்ட 

குத்துச்ைண்மட ைகுப்ைொய்வு பைன்பைொருமள உருவொக்கி வருகின்றேர். 

பைன்மே IITஇன் விமளயொட்டு அறிவியல் ைற்றும் ைகுப்ைொய்வுக்கொே தனிச்சிறப்பு மையம் ‘ஸ்ைொர்ட் ைொக்ஸர்’ என்ற 

ைகுப்ைொய்வு பைன்பைொருமள உருவொக்கி வருகிறது. அணியக்கூடிய பைன்ைொர்கள் ைற்றும் விடிபயொ பகைைொக்கமளப் 

ையன்ைடுத்தி ‘இன்டர்பநட்-ஆஃப்-திங்ஸ்’மூைம் பின்னூட்டம் ைற்றும் பையல்திறன் ைதிப்பீடுகமள இப்ைகுப்ைொய்வுத் 

தளம் வழங்கும். இந்திய விமளயொட்டு வீைர்களின் பைொட்டித்திறமே பைம்ைடுத்த இது உதவும். 
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எவ்வொறு பையல்ைடுகிறது? ‘இன்டர்பநட்-ஆப்-திங்ஸ்’ அடிப்ைமடயில், ைஞ்ச்-இன் பவகத்மத ஆயும் வமகயில் 

பைன்ைொருடன் கூடிய மகயுமறகள், தமை விமே விமைமயப் ைதிவுபைய்வதற்கொக ‘வயர்பைஸ் ஃபுட் இன்பைொலுடன் 

கூடிய அழுத்தைொனி, விமளயொட்டு வீைர்கள் உடலின் கீழ்ைகுதியில் இயக்கத்மதப் ைதிவு பைய்வதற்கொக வயர்பைஸ் 

இ எம் ஜி பைன்ைொர்கள், விமளயொட்டு வீைர்கள் உடலின் பைல்ைகுதியில் இயக்கத்மதப் ைதிவுபைய்வதற்கொக 

இயக்கைக்தி அளவீட்டு அைகு ஆகியமவ ையன்ைடுத்தப்ைடுகிறது. 

குத்துச்ைண்மட வமளயத்தில் மவக்கப்ைடும் விடிபயொ பகைைொக்கள் வீைரின் இடது, வைது மககமள அமடயொளம் 

கொண்ைதுடன், தொக்குதல், தற்கொப்பு, ைொைொங்கு ஆகியவற்மற வமகப்ைடுத்தும். ஐஐஎஸ்-இல் ைரிைொர்க்கப்ைட்டபின், 

பைன்மே ஐஐடி ஆைொய்ச்சியொளர்கள் ஐஐஎஸ்-உடன் இமணந்து ‘ஸ்ைொர்ட் ைொக்ஸர்’ கொப்புரிமைக்கொக 

விண்ணப்பிக்கத் திட்டமிட்டுள்ளே. 

 

4. இந்தியொவில் இமணயவழி குற்றங்கள் 5% அதிகரிப்பு 

இந்தியொவில் இமணயவழியில் நமடபைறும் குற்றங்கள் கடந்த ஆண்டில் (2021) 5% அளவுக்கு அதிகரித்துள்ளது. 

முந்மதய ஆண்டில் இது 15% அளவுக்கு அதிகரித்தது குறிப்பிடத்தக்கது. 2020-ஆம் ஆண்டு 50,035-ஆக இருந்த 

இமணயவழிக் குற்றம் பதொடர்ைொே புகொர்கள், 2021-ஆம் ஆண்டில் 52,974-ஆக அதிகரித்துள்ளது. 2019-இல் 

44,735 இமணயவழிக்குற்றங்கள் நமடபைற்றுள்ளே. 

இதுபதொடர்ைொக பதசிய குற்ற ஆவணக்கொப்ைகம் பவளியிட்டுள்ள தகவலில் பைலும் கூறப்ைட்டுள்ளதொவது: 2021-ஆம் 

ஆண்டில் பதைங்கொேொ, உத்தை பிைபதைம், கர்நொடகம், ைகொைொஷ்டிைம், அஸ்ஸொம் ஆகிய ைொநிைங்களில்தொன் அதிக 

அளவில் இமணயவழி குற்றங்கள் ைதிவொகியுள்ளே. ைதிவொகும் குற்றங்களில் மூன்றில் ஒன்றுக்குதொன் கொவல் 

துமறயிேைொல் தீர்வுகொண முடிகிறது. 

இமணயவழிக் குற்றங்களில் 60.8% நிதி உள்ளிட்ட பைொைடிகள் ைற்றும் ஏைொற்று நடவடிக்மககளில் ஈடுைடுவதொக 

உள்ளது. இதற்கடுத்து 8.6 ைதவீதம் ைொலியல் ரீதியொே இமணயவழிக் குற்றங்கள் ஆகும். 5.4 ைதவீதம் மிைட்டுவது, 

அச்சுறுத்துவதுபைொன்ற குற்றங்கள் ஆகும். 

பதைங்கொேொவில் அதிகைட்ைைொக 10,303 இமணயவழிக்குற்றங்கள் ைதிவொகியுள்ளே. பைண்கள், குழந்மதகளுக்கு 

எதிைொகவும் இமணயவழியில் குற்றங்கள் அதிகம் நமடபைறுகின்றே. தகவல் திருட்டு, படபிட், கிபைடிட் கொர்டு 

பைொைடிகள் இமணயவழியில் நடப்ைது அதிகம் உள்ளது. இதுதவிை இமணயவழியில் ையங்கைவொதத்மதப் ைைப்புவது 

பதொடர்ைொகவும் வழக்குகள் ைதிவுபைய்யப்ைட்டுள்ளே என்று பதரிவிக்கப்ைட்டுள்ளது. 

 

5. இருவருக்கு ைகபைபை விருது 

“ஆசியொவின் பநொைல் ைரிசு” என்றமழக்கப்ைடும் பிலிப்பின்ஸின் ைகபைபை விருதுக்கொக, கம்பைொடியொவில் அைசின் 

அடக்குமுமறயொல் ைொதிக்கப்ைட்டவர்களுக்கு உதவிய ைேநை ைருத்துவர் பைொதியொைொ சிம் (54), 

வன்பகொடுமைக்குள்ளொே ஆயிைக்கணக்கொே சிறுவர்களுக்கு உதவிய பிலிப்பின்ஸ் ைருத்துவர் பைர்ேபடட் 

பைட்ரிட் (64) ஆகிபயொர் பதர்ந்பதடுக்கப்ைட்டுள்ளேர். 
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