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1. ‘WIPO உலகளாவிய புத்தாக்க குறியீடு – 2022’இல் இந்தியா அடைந்துள்ள தரநிடல என்ன? 
அ. 25 

ஆ. 40  

இ. 50 

ஈ. 75 

✓ உலக அறிவுசார் சசாத்து அடைப்பு (WIPO) செளியிட்டுள்ள தரெரிடசயின்படி, 2022ஆம் ஆண்டின் உலகளாவிய 

புத்தாக்க குறியீட்டில், 132 நாடுகளுள் இந்தியா 40ஆெது இைத்டதப் பிடித்துள்ளது. ஓராண்டிற்கு முன்பு இருந்தடத 

விை ஆறு இைங்கள் முன்னனறியுள்ளது இந்தியா. இந்த உயர்வுக்கு முக்கியைாக தகெல் ைற்றும் தகெல் சதாைர்பு 

னசடெகள், ஏற்றுைதி சதாழில்நுட்பங்களில் முன்னனற்றம் காரணைாக அடைந்துள்ளது. சுவிச்சர்லாந்து, அசைரிக்கா, 

சுவீைன், UK ைற்றும் சநதர்லாந்து ஆகியடெ உலகின் மிகப்புதுடையான சபாருளாதாரங்களாக விளங்குகின்றன. 

2. இந்தியாவின் புதிய அட்ைர்னி செனரலாக நியமிக்கப்பட்ைெர் யார்? 
அ. R வெங்கடரமணி  

ஆ. A J சதாசிொ 

இ. D Y சந்திரசூட் 

ஈ. இரஞ்சன் ககாககாய் 

✓ இந்தியாவின் புதிய அட்ைர்னி செனரலாக மூத்த ெழக்கறிஞர் R செங்கைரைணி மூன்று ஆண்டுகளுக்கு நியைனம் 

சசய்யப்பட்டுள்ளார். தற்னபாடதய அட்ைர்னி செனரல் K K னெணுனகாபாலின் பதவிக்காலம் சசப்ைம்பர்.30ஆம் னததி 

முடிெடைகிறது. 91 ெயதான மூத்த ெழக்கறிஞர் K K வேணுவகோபோல், கடந்த 2017 ெூடலயில் அந்தப்பதவிக்கு 

நியமிக்கப்பட்ைார். னைலும், கைந்த ெூன் ைாதத்தில் மூன்றுைாத காலத்திற்கு மீண்டும் அெர் அப்பதவிக்கு நியைனம் 

சசய்யப்பட்ைார். 

3. ‘உலகளாவிய தகெல் அணுகலுக்கான சர்ெனதச நாள் ைாநாடு’ நைத்தப்படுகிற நகரம் எது? 
அ. தாஷ்கண்ட்  

ஆ. டாக்கா 

இ. நூா்சுல்தான் 

ஈ. புது தில்லி 

✓ உலகளாவிய தகெலணுகலுக்கான சர்ெனதச நாள் ஆண்டுனதாறும் சசப்.28 அன்று UNESCOஆல் அனுசரிக்கப்படும் 

என அறிவிக்கப்பட்ைது. “தகெடலத்னதை, சபற ைற்றும் விநினயாகிக்க அடனெருக்கும் உரிடையுண்டு” என்ற 

கருத்டத ஆதரிப்பனத இந்த நாளின் னநாக்கைாகும். “Artificial Intelligence, e-Governance and Access to Information” 

என்பது உஸ்சபகிஸ்தானின் தாஷ்கண்ட் நகரத்தில் நடைசபற்ற இந்த ைாநாட்டின் கருப்சபாருளாகும். 

4. நடுெண் MSME அடைச்சகத்தால் நைத்தப்பட்ை னதசிய SC-ST டைய ைாநாட்டை நைத்துகிற ைாநிலம் எது? 
அ. தமிழ்நாடு 

ஆ. ஜாா்கண்ட் 

இ. குஜராத்  

ஈ. மகாராஷ்டிரா 
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✓ நடுேண் குறு, சிறு ைற்றும் நடுத்தர சதாழிற்துடற அடைச்சகைானது குெராத் ைாநிலத்தில் னதசிய SC-ST டைய 

ைாநாட்டை ஏற்பாடு சசய்தது. NTPC லிட், இந்திய உணவுக்கழகம், எண்சணய் ைற்றும் இயற்டக எரிொயு கழகம் 

ைற்றும் இந்திய எண்சணய் நிறுெனம், பாரத ெங்கி ைற்றும் YES ெங்கி னபான்ற நிதி நிறுெனங்களின் பங்னகற்பு 

இந்தத் திட்ைத்தில் அைங்கும். 

5. அண்டைச் சசய்திகளில் இைம்சபற்ற, ‘ஆபனரஷன் கருைா’ என்பதுைன் சதாைர்புடைய அடைப்பு எது? 

அ. நடுெண் ஊழல் கண்காணிப்பு ஆணணயம் 

ஆ. நடுெண் புலனாய்ெுப் பணியகம் (CBI)  

இ. இந்திய ொன்பணட 

ஈ. இந்திய கடற்பணட 

✓ சட்ைத்துக்குப்புறம்பான னபாடதப்சபாருள் கைத்தல் ெடலயடைப்பிற்கு எதிராக நடுெண் புலனாய்வுப்பிரிவு பல கட்ை 

‘ஆபனரஷன் கருைா’டெத் சதாைங்கியுள்ளது. இந்தியப் சபருங்கைல் பகுதிடய டையைாகக்சகாண்டு நடைசபறும் 

சட்ைத்துக்குப்புறம்பான னபாடதப்சபாருள் கைத்தல் நைெடிக்டககடள எதிர்த்து, பன்னாட்டு காெலகம் (INTERPOL) 

ைற்றும் னபாடதப்சபாருள் கட்டுப்பாட்டுப் பணியகத்துைன் ஒருங்கிடணந்து இந்த உலகளாவிய நைெடிக்டக 

சதாைங்கப்பட்ைது. இந்தச் சிறப்பு நைெடிக்டகயின்னபாது 127 புதிய ெழக்குகடள பதிவுசசய்த CBI, 175 னபடர டகது 

சசய்தது ைற்றும் ஏராளைான னபாடதப்சபாருட்கடளயும் அப்வபோது அது டகப்பற்றியது. 

6. இந்திய ரிசர்வ் ெங்கியின் (RBI) சமீபத்திய பணவியல் சகாள்டகக் குழுக் கூட்ைத்திற்குப்பிறகு (2022 அக்னைாபர்), 

இந்தியாவின் 2022-23 காலத்திற்கான ெளர்ச்சிக்கணிப்பு என்ன? 
அ. 6.5% 

ஆ. 7.0%  

இ. 7.5% 

ஈ. 8.2% 

✓ இந்திய ரிசர்வ் ெங்கியின் (RBI) சமீபத்திய பணவியல் சகாள்டகக் குழுக் கூட்ைத்திற்குப் பிறகு, அது அதன் முந்டதய 

ைதிப்பீட்ைான 7.2 சதவீதத்திலிருந்து 2022-23 கோலத்திற்கோன இந்தியோவின் ெளர்ச்சிக்கணிப்டப 7 சதவீதைாகக் 

குடறத்தது. இந்த நிதியாண்டில் ரிசர்வ் ெங்கி நான்காெது முடறயாக ெட்டி விகிதத்டத உயர்த்தியுள்ளது. சரப்னபா 

விகிதம் 50 அடிப்படைப்புள்ளிகள் உயர்த்தப்பட்டு 5.9%ஆக நிர்ணயம் சசய்யப்பட்டுள்ளது. Standing Deposit Facility 

(SDF) விகிதம் 5.65 சதவீதைாகவும், Marginal Standing Facility (MSF) விகிதம் ைற்றும் ெங்கி விகிதம் 6.15 

சதவீதைாகவும் ைாற்றியடைக்கப்பட்டுள்ளது. 

7. இந்தியாவின் 50 பிரத்தினயக ைற்றும் தனித்துெமிக்க பாரம்பரிய ெவுளி டகவிடனப்சபாருட்களின் பட்டியடல 

செளியிட்ை நிறுெனம் எது? 
அ. UNESCO  

ஆ. NITI ஆகயாக் 

இ. நடுெண் கலாச்சார அணமச்சகம் 

ஈ. FICCI 

✓ UNESCO, இந்தியாவின் ஐம்பது பிரத்தினயக ைற்றும் தனித்துெமிக்க பாரம்பரிய ெவுளி டகவிடனப் பட்டியடல, “21 

ஆம் நூற்றாண்டிற்கான சநசவு: பாரம்பரிய இந்திய ெவுளிடயப் பாதுகாத்தல்” என்ற சபயரில் செளியிட்ைது. இது 

அெற்றின் தயாரிப்பின் பின்னணியிலுள்ள சசயல்முடறகடள விெரிக்கிறது; அெற்றின் புகழ் ைங்கிெருெதற்கான 

காரணங்கடளக்குறிப்பிடுகிறது ைற்றும் அெற்டறப் பாதுகாப்பதற்கான உத்திகடள ெழங்குகிறது. தமிழ்நாட்டைச் 

சார்ந்த னதாைா பூத்டதயல் ைற்றும் சுங்குடி, டைதராபாத்தில் இருந்து ஹிம்ரூ சநசவுகள் ைற்றும் ஒடிசாவிலிருந்து 

பந்தா சாய சநசவு ஆகியடெ இப்பட்டியலில் அைங்கும்.  
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8. சமீபத்தில், பசிபிக் தீவு நாடுகளுைனான கூட்டு ஒப்பந்தத்தில் டகசயழுத்திட்டுள்ள நாடு எது? 
அ. சீனா 

ஆ. அவமாிக்கா  

இ. ரஷ்யா 

ஈ. வஜா்மனி 

✓ ஐக்கிய அசைரிக்க நாடுகளானது (USA) ஒரு ெரலாற்று முக்கியத்துேம்மிக்க உச்சிைாநாட்டை நைத்தியது. அப்னபாது 

பிஜி, ைார்ஷல் தீவுகள், பப்புொ நியூ கினியா, னைாங்கா உள்ளிட்ை பத்துக்கும் னைற்பட்ை பசிபிக் தீவு நாடுகளுைனான 

கூட்டு ஒப்பந்தத்தில் அது டகசயழுத்திட்ைது. சீனாவின் ெளர்ந்துெரும் இராணுெ ைற்றும் சபாருளாதார சசல்ொக்கு 

குறித்து அதிகரித்துெரும் அச்சங்களுக்கு இடைனய, பசிபிக் பிராந்தியத்தில் தனது இருப்டப அதிகரிக்க உறுதி 

பூண்டுள்ளதாக அசைரிக்க அதிபர் னொ டபைன் அறிவித்துள்ளார். ஆஸ்தினரலியா ைற்றும் நியூசிலாந்து ஆகிய 

நாடுகளும் இவ்வுச்சிைாநாட்டில் பார்டெயாளர்களாகப் பங்னகற்றன. 

9. அண்டையில் காவிரியோற்றில் கண்டுபிடிக்கப்பட்ை Pangasius Icaria என்பது சோர்ந்த இனம் எது? 
அ. ஆணம 

ஆ. வகளுத்தி மீன்  

இ. தெணை 

ஈ. பாம்பு 

✓ னைட்டூர் அடணக்கருனக காவிரியோற்றில் Pangasius Icaria (P. icaria) என்ற சபயரில் புதிய உண்ணத்தகு சகளுத்தி 

மீன் இனம் கண்டுபிடிக்கப்பட்டுள்ளது. இந்த இனத்டத இந்திய னெளாண் ஆராய்ச்சிக் கழகம் கண்டுபிடித்தது; இது 

Pangasius இனத்டதச் னசர்ந்ததாகும். ஏறக்குடறய இருநூறாண்டுகளாக Pangasius இனம் இந்தியாவிலும் சதற்கு 

ஆசியாவிலும் Pangasius pangasius என்று ஓர் இனத்தால் பிரதிநிதித்துெப்படுத்தப்படுகிறது 

10. UNICEFஇன் சமீபத்திய அறிக்டகயின்படி, சபண் குழந்டதகளுக்கு உயர்கல்வி ெழங்கினால் எத்தடன சதவீத 

அளவுக்குக் குழந்டதத்திருைணங்கள் குடறயும்? 
அ. 25 சதெீதம் 

ஆ. 40 சதெீதம் 

இ. 60 சதெீதம் 

ஈ. 80 சதெீதம்  

✓ சமீபத்தில் செளியிைப்பட்ை UNICEF அறிக்டகயின்படி, அடனத்து சிறுமிகளுக்கும் உயர்கல்வி ெழங்கினால் 80% 

குழந்டதத் திருைணங்கள் குடறயும். ஆரம்பப்பள்ளிக்கல்விடயவிை இடைநிடலக் கல்வி என்பது குழந்டதத் 

திருைணத்திற்கு எதிரான மிகவும் ெலுொன ைற்றும் நிடலயான பாதுகாப்பு என்றும் அவ்ெறிக்டக குறிப்பிட்ைது. 

கைந்த தசாப்தத்தில் சதற்காசியாவில் மிகவும் முன்னனற்றம் எய்தப்பட்டுள்ளது; அங்கு ஒரு சபண்ணின் குழந்டதப் 

பருெத்தில் திருைணம் சசய்துசகாள்ளும் ஆபத்து 1/3 பங்காக 30 சதவீதத்திற்கும் கீனழ குடறந்துள்ளது. 

 

செய்தித்தாள் ந ப்பு நிகழ்வுகள்  

1. ெட்டி விகிதங்கடள 0.5% உயர்த்தியது RBI 

  

 

 

 

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


விண்மீன்.காம்                            2022 அக்ட ாபர் 01 & 02 
   

 

ந ப்பு நிகழ்வுகள்                                           4 

நாட்டில் பணவீக்கம் சதாைர்ந்து அதிகைாகனெ உள்ள நிடலயில், அடத கட்டுக்குள் சகாண்டுெரும் ெடகயில் 

ெங்கிகளுக்கு ெழங்கும் குறுகியகால கைன்களுக்கான ெட்டி விகிதத்டத (சரப்னபா னரட்) இந்திய ரிசர்வ் ெங்கி 0.5 

சதவீதம் உயர்த்தியுள்ளது. அதன் காரணைாக, வீட்டுக்கைன், ொகனக்கைன், ைாதாந்திர தெடணத்சதாடக 

உள்ளிட்ைெற்றுக்கான ெட்டிடய ெங்கிகள் உயர்த்தவுள்ளன. 

கைந்த னை ைாதத்தில் இருந்து சதாைர்ந்து 4ஆெது முடறயாக சரப்னபா ெட்டி விகிதம் அதிகரிக்கப்பட்டுள்ளது. 

ஒட்டுசைாத்தைாக ெட்டி விகிதைானது 1.90% அதிகரிக்கப்பட்டு தற்னபாது 5.90 சதவீதைாக நிர்ணயிக்கப்பட்டுள்ளது. 

இது கைந்த 3 ஆண்டுகளில் இல்லாத அளவுக்கு அதிகபட்சைாகும். 

நாட்டில் பணவீக்கம் 2 முதல் 6 சதவீதத்துக்குள் இருக்கனெண்டுசைன RBI இலக்கு நிர்ணயித்துள்ளது. ஆனால், 

கைந்த ெனெரி ைாதம் முதனல பணவீக்கம் 6 சதவீதத்துக்கு அதிகைாக உள்ளது. அடத கட்டுக்குள் சகாண்டுெரும் 

னநாக்கில் சரப்னபா ெட்டி விகிதம் ஏற்சகனனெ கைந்த னை ைாதம் முதல் 1.4 சதவீதம் அதிகரிக்கப்பட்டுள்ளது. 

பணவீக்கம்: 

பணவீக்கைானது நைப்பு 2022-23ஆம் நிதியாண்டில் 6.7%ஆக இருக்கும் என RBI கணித்துள்ளது. நிதியாண்டின் 

இரண்ைாெது காலாண்டில் பணவீக்கம் 7.1 சதவீதைாகவும், மூன்றாெது காலாண்டில் 6.5 சதவீதைாகவும், 4ஆெது 

காலாண்டில் 5.8 சதவீதைாகவும் இருக்கும் எனத் சதரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. அடுத்த ஆண்டு ெனெரி முதல் பணவீக்கம் 

கட்டுக்குள் ெரும் எனவும் RBI நம்பிக்டக சதரிவித்துள்ளது. 

சபாருளாதார ெளர்ச்சி: 

நாட்டின் சைாத்த உள்நாட்டு உற்பத்தி (GDP) நைப்பு நிதியாண்டில் 7.2 சதவீதைாக இருக்கும் என்று RBI முன்பு 

கணித்திருந்த நிடலயில், அந்தக் கணிப்டப 7 சதவீதம் எனத் தற்னபாது குடறத்துள்ளது. 

 

2. நாட்டின் 3-ஆெது ‘ெந்னத பாரத்’ இரயில் னசடெ 

குெராத் தடலநகர் காந்திநகடரயும் ைகாராஷ்டிர தடலநகர் மும்டபடயயும் இடணக்கும் ெடகயில் நாட்டின் 

3ஆெது ‘ெந்னத பாரத்’ இரயில் னசடெடயப் பிரதைர் நனரந்திர னைாடி சதாைக்கிடெத்தார். 

நவீன ெசதிகள்சகாண்ை, ‘ெந்னத பாரத்’ இரயிடல இந்தியா உள்நாட்டினலனய தயாரித்து ெருகிறது. முக்கியைாக, 

ெந்னத பாரத் இரயிலின் சபட்டிகள் சசன்டனயில் உள்ள ICFஇல் தயாரிக்கப்பட்டு ெருகின்றன. நாட்டில் ஏற்சகனனெ 

புது தில்லி-ொராணசி, புது தில்லி-ஸ்ரீைாதா டெஷ்ணெ னதவி காத்ரா ஆகிய இருெழித்தைங்களில் ‘ெந்னத பாரத்’ 

இரயில்கள் இயக்கப்பட்டு ெருகின்றன. 

 

3. சர்ெனதச புத்தாக்க குறியீடு: 40-ஆெது இைத்தில் இந்தியா 

நவீன சதாழில்நுட்பங்கள் சதாைர்ந்து ெளர்ந்துெரும் நிடலயில், புத்தாக்கம் முக்கிய இைத்டதப் சபற்று ெருகிறது. 

சதாழில்முடனவுக்கு அடிப்படையாக இருப்படெ புத்தாக்க நைெடிக்டககள். பள்ளிகளிலும், கல்லூரிகளிலும் 

புத்தாக்க ஆராய்ச்சிகடள ஊக்குவிப்பதற்கான நைெடிக்டககடள உலக நாடுகள் சதாைர்ந்து னைற்சகாண்டு 

ெருகின்றன. 

புத்தாக்கத்தில் நாடுகள் எவ்ொறு சசயல்பட்டு ெருகின்றன என்பதற்கான ஆய்டெ உலக அறிவுசார் சசாத்துரிடை 

அடைப்பு ஆண்டுனதாறும் நைத்திெருகிறது. நைப்பாண்டுக்கான ஆய்வின் அடிப்படையில் சர்ெனதச புத்தாக்க 

குறியீட்டை அந்த அடைப்பு செளியிட்டுள்ளது. கைந்த ஆண்டுைன் ஒப்பிடுடகயில் இந்தியா 6 இைங்கள் முன்னனற்றம் 

கண்டுள்ளது. தற்னபாது 40ஆம் இைத்திலுள்ள இந்தியா, இந்தக்குறியீட்டில் தடலசிறந்த 40 நாடுகள் பட்டியலுக்குள் 

ெருெது இதுனெ முதல்முடறயாகும். அதிலும் குறிப்பாக, கைந்த 2015ஆம் ஆண்டில் சர்ெனதச புத்தாக்க குறியீட்டில் 

இந்தியா 81ஆெது இைத்தில் இருந்தது. தற்னபாது 40ஆெது இைத்துக்கு முன்னனறியுள்ளது சிறப்புமிக்கது. 
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கல்வி நிறுெனங்கள், ஆராய்ச்சி, அடிப்படை கட்ைடைப்பு னைம்பாடு, சதாழில்சதாைங்குெதற்கு சாதகைான சூழல், 

நவீன சதாழில்நுட்பங்கள் ெளர்ச்சி உள்ளிட்ை பல்னெறு பிரிவுகளில் இந்தியா ெளர்ச்சி கண்டுள்ளனத இந்த 

முன்னனற்றத்துக்குக் காரணைாகக் கூறப்படுகிறது. 

புத்தாக்க குறியீட்டில் முதல் 3 நாடுகள் 

1 சுவிட்சர்லாந்து 

2 அசைரிக்கா 

3 சுவீைன் 

 

4. 02-10-2022: உத்தமர் கோந்தியடிகளின் 154ஆேது பிறந்தநோள். 
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