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1. UNESCOஇன் முக்கியமான அழிந்துவரும் பாரம்பரியக் கூர்ந ாக்ககங்களின் பட்டியலில், கீழ்க்காணும் எந்த 

மாநிலத்தின் வானியல் ஆய்வுக்கூடம் நேர்க்கப்பட்டுள்ளது? 
அ. மகாராஷ்டிரா 

ஆ. பீகாா்  

இ. மமற்கு வங்கம் 

ஈ. மகரளா 

✓ முோபர்பூரில் உள்ள LS கல்லூரியில் உள்ள வானியல் ஆய்வுக்கூடம் UNESCO–இன் உலகின் முக்கியமான 

அழிந்துவரும் பாரம்பரியக் கூர்ந ாக்ககங்களின் பட்டியலில் நேர்க்கப்பட்டுள்ளது. கடந்த 1916ஆம் ஆண்டில் இந்த 

வானியல் ஆய்வகம் உருவாக்கப்பட்டது. பல பத்தாண்டுகளாக சேயல்பட்டு வந்த இந்த வானியல் ஆய்வகத்தில், 

கடந்த 1995இல் சில வானியல் உபகரணங்கள் காணாமல் நபானததத் சதாடர்ந்து அது மூடி முத்திதரயிடப்பட்டது. 

2. IT மற்றும் ITeS சதாழில்நுட்ப பூங்காதவ அதமப்பதற்கான புரிந்துணர்வு ஒப்பந்தத்தில் கீழ்க்காணும் எந்த 

மாநிலமும் லார்ேன் & டூப்நராவும் தகசயழுத்திட்டன? 
அ. தமிழ்நாடு 

ஆ. குஜராத்  

இ. கா்நாடகா 

ஈ. மகாராஷ்டிரா 

✓ வநதாதராவில் IT மற்றும் IT அடிப்பதடயிலான நேதவகளளிக்கும் (ITeS) சதாழில்நுட்ப பூங்காதவ அதமப்பதற்கான 

புரிந்துணர்வு ஒப்பந்தத்தில் லார்ேன் & டூப்நராவும் குஜராத் மாநில அரோங்கமும் தகசயழுத்திட்டன. `7,000 நகாடி 

முதலீட்டில் அடுத்த ஐந்து ஆண்டுகளில் L&T இந்த IT பூங்காதவ உருவாக்கும். இது ஓர் ஆண்டில் 2,000 

சபாறியாளர்களுக்கும் இதர பணியாளர்களுக்கும் பணி வழங்கும்; நமலும் அடுத்த ஐந்து ஆண்டுகளில் 10,000 

ந ரடி மற்றும் மதைமுக நவதலவாய்ப்புகதளயும் அது உருவாக்கும். 

3. உலகின் மிகப்சபரிய மிததவ சூரிய மின்னுற்பத்தி நிதலயம் கட்டப்படவுள்ள மாநிலம் எது? 
அ. இராஜஸ்தான் 

ஆ. மத்திய பிரமதசம்  

இ. குஜராத் 

ஈ. பீகாா் 

✓ புதுப்பிக்கத்தக்க எரிேக்தி அதமச்ேகத்தின் அண்தமய அறிவிப்பின்படி, உலகின் மிகப்சபரிய மிததவ சூரிய மின் 

உற்பத்தி நிதலயமானது மத்திய பிரநதே மாநிலத்தின் கந்துவாவில் கட்டப்படவுள்ளது. இந்த ஆதல 2022–23ஆம் 

ஆண்டிற்குள் 600 MW மின்ோரத்தத உற்பத்தி சேய்யும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிைது. இதன் மதிப்பீடு `3000 

நகாடிக்கும் நமல் இருக்கும் என மதிப்பிடப்பட்டுள்ளது. தற்நபாது, இந்தியாவின் மிகப்சபரிய மிததவ சூரிய மின் 

உற்பத்தித் திட்டம் சதலுங்கானாவில் உள்ள இராமகுண்டத்தில் NTPC–ஆல் இயக்கப்பட்டு வருகிைது. 

4. வருமான வரித்துதையின் TIN 2.0 தளத்தில், முதன்முறையாக எந்த வங்கியின் ககாடுப்பனவு நுறைவு வாயில் 

(payment gateway) இடம்சபற்றுள்ளது? 
அ. பாரத வங்கி    ஆ. பபடரல் வங்கி  

இ. பஞ்சாப் மதசிய வங்கி  ஈ. ஆக்சிஸ் வங்கி 

✓ சபடரல் வங்கியானது வருமான வரித்துதையின் TIN 2.0 தளத்தில் அதன் சகாடுப்பனவு நுதழவாயில் பட்டியலிட்ட 

இந்தியாவின் முதல் வங்கியாக மாறியுள்ளது. கடன்/பற்ைட்தட, UPI, NEFT/RTGS மற்றும் இதணயவழி வங்கிச் 
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நேதவ முதைதம நபான்ை முதைகதளப் பயன்படுத்தி வரி சேலுத்துநவார் பணஞ்சேலுத்துவதற்கு இந்தக் 

சகாடுப்பனவு நுதழவாயில் உதவுகிைது. 

5. 2022ஆம் ஆண்டிற்கான ஐ ா பாதுகாப்பு கவுன்சில் பயங்கரவாத எதிர்ப்புக் குழுவிற்கு ததலதம வகிக்கிை  ாடு 

எது? 

அ. சீனா 

ஆ. இரஷ்யா 

இ. இந்தியா  

ஈ. கஜகஸ்தான் 

✓ அசமரிக்கா, சீனா, ரஷ்யா உள்ளிட்ட 15  ாடுகதளக் சகாண்ட ஐ ா பாதுகாப்பு கவுன்சிலின் தூதரக அதிகாரிகள் 

பங்நகற்கும், தீவிரவாத எதிர்ப்பு சதாடர்பான சிைப்புக் கூட்டத்தத இந்தியா  டத்தவுள்ளது. இது அக்நடாபர் மாதம் 

 தடசபைவுள்ளது. ஐ ா பாதுகாப்பு கவுன்சிலின் நிரந்தரமற்ை உறுப்பினராக இந்தியா இரண்டாண்டு காலத்திற்கு 

நதர்ந்சதடுக்கப்பட்டுள்ளது. அக்கவுன்சிலில் இந்தியாவின் பதவிக்காலம் இந்த ஆண்டு டிேம்பரில் முடிவதடகிைது. 

2022ஆம் ஆண்டிற்கான பாதுகாப்பு கவுன்சில் பயங்கரவாத எதிர்ப்பு குழுவின் ததலவராக இந்தியா உள்ளது. 

6. இந்தியாவில், ‘நதசிய ஒலிபரப்பு  ாள்’ அனுேரிக்கப்படுகிை நததி எது? 
அ. ஜூலல.23  

ஆ. ஆகஸ்ட்.23 

இ. பசப்டம்பா்.23 

ஈ. அக்மடாபா்.23 

✓ நதசிய ஒலிபரப்பு  ாள் என்பது இந்தியாவில் ஜூதல.23 அன்று அனுேரிக்கப்படும் வருடாந்திர நிகழ்வாகும்; இது  ம் 

வாழ்வில் வாசனாலியின் தாக்கத்தத நிதனவூட்டுகிைது. இந்தியாவின் அதிகாரப்பூர்வ ஒலிபரப்பு நிறுவனமான 

‘பிரோர் பாரதி’யில் அகில இந்திய வாசனாலியும் (AIR) தூர்தர்ஷனும் அடங்கும். ஆங்கிநலயர்களால் தகயகப்படுத்தப் 

–பட்ட இந்தியன் பிராட்காஸ்டிங் கம்சபனி லிட் (IBC) கடந்த 1936ஆம் ஆண்டில் அகில இந்திய வாசனாலியாக (AIR) 

மாற்ைப்பட்டது. 

7. NITI ஆநயாக்கின் சமீபத்திய அறிக்தகயின்படி R&D (GERD)–க்கான இந்தியாவின் சமாத்தச் சேலவினம் என்ன? 
அ. $43/ நபா்  

ஆ. $83/ நபா் 

இ. $123/ நபா் 

ஈ. $183/ நபா் 

✓ NITI ஆநயாக்கின் இந்திய புத்தாக்க குறியீடு – 2021–இன்படி, ஆராய்ச்சி & நமம்பாட்டிற்கான (R&D) இந்தியாவின் 

சமாத்தச் சேலவினம் உலகிநலநய மிகக்குதைவானவற்றுள் ஒன்ைாகும். அது $43/ தனி பர் என்ைளவில் உள்ளது. 

இந்தியா இந்தச் சேலவினத்தத அதிகரிக்க நவண்டும் என்றும் குதைந்தபட்ேம் ரஷ்யா ($285) மற்றும் பிநரசில் 

($173) நபான்ை BRICS அல்லது ஆசியான்  ாடுகளுக்கு இதணயாக இருக்க நவண்டும் என்று இந்தக் குறியீட்டில் 

கூைப்பட்டுள்ளது. இந்திய அரசு R&D–க்கு 55%–க்கும் நமல் சேலவு சேய்கிைது. 

8. ேமீபத்தில் சவளியிடப்பட்ட, ‘E–AMRIT சேயலியுடன் சதாடர்புதடய துதை எது? 
அ. மின்–வாகனப் பபாக்குவரவு  ஆ. விலளயாட்டு 

இ. திலன சாகுபடி   ஈ. பபண்கள் அதிகாரமளித்தல் 

 

 

 

 

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


விண்மீன்.காம்                                         2022 ஆகஸ்ட் 05 
  

 

நடப்பு நிகழ்வுகள்                                           3 

✓ NITI ஆநயாக் ஆனது ஐக்கிய இராஜ்ஜியத்துடன் இதணந்து மின்–வாகனப் நபாக்குவரவு குறித்த விழிப்புணர்தவ 

ஏற்படுத்த e–AMRIT (Accelerated e–Mobility Revolution for India's Transportation) சேயலிதய அறிமுகப்படுத்தியது. 

இந்தியாவில் அதி வீன நவதியியல் மின்கல மறுபயன்பாடு மற்றும் மறுசுழற்சி ேந்தத பற்றிய அறிக்தகதயயும் இது 

சவளியிட்டது. மின்–வாகனங்கள், மின்நனற்ை உட்கட்டதமப்பு மற்றும் மின்கல நேமிப்பு ஆகிய துதைகளில் NITI 

ஆநயாக் இங்கிலாந்து அரோங்கத்துடன் கூட்டிதணந்து சேயல்பட்டு வருகிைது. 

9. இந்தியா, எந்த உலகளாவிய குழுவுடன் இறைந்து, ‘ ாடுகடந்த குற்ைங்கள் குறித்த கூட்டத்தத’  டத்தியது? 
அ. பிம்ஸ்படக் 

ஆ. பிாிக்ஸ் 

இ. ஆசியான்  

ஈ. ஜி–20 

✓  ாடுகடந்த குற்ைங்கள் சதாடர்பான 9ஆவது ஆசியான்–இந்திய மூத்த அதிகாரிகள் கூட்டம் அதமயில் சமய்நிகர் 

முதையில்  தடசபற்ைது.  ாடுகடந்த குற்ைங்கதள எதிர்த்துப் நபாராடுவதற்கான ஆசியான்–இந்தியா நவதலத் 

திட்டத்தின் கட்டதமப்பின்கீழ் ஒத்துதழப்தப நமம்படுத்துதற்கான வழிகள் குறித்து இருதரப்பினரும் விவாதித்தனர். 

 ாடுகடந்த குற்ைங்கள் குறித்த 10ஆவது ஆசியான்–இந்தியா SOMTC ஆநலாேதனக் கூட்டம் இந்நதாநனசியாவில் 

2023–இல்  தடசபறும். 

10. ேமீப சேய்திகளில் இடம்சபற்ை Monitoring App for Seamless Inspection (MASI) உடன் சதாடர்புதடயது எது? 
அ. நலப்பராமாிப்பு நிறுவனங்கலளக் கண்காணித்தல் 

ஆ. குழந்லத பராமாிப்பு நிறுவனங்கலளக் கண்காணித்தல்  

இ. விலளயாட்டு நிறுவனங்களில் ஆய்வு 

ஈ. கல்வி நிறுவனங்களில் ஆய்வு 

✓ கடந்த 2014ஆம் ஆண்டு முதல் 2,000 குழந்ததகள் சிைப்பு தத்சதடுப்பு/காப்பு நிறுவனங்களில் இைந்துள்ளனர் என்று 

மக்களதவயில் சபண்கள் மற்றும் குழந்ததகள் நமம்பாட்டு அதமச்ேர் ஸ்மிருதி இரானி பதிலளித்தார். கடந்த 2014 

ஆம் ஆண்டு முதல் 27,085 குழந்ததகள் தத்சதடுக்கப்பட்டுள்ளனர். நதசிய குழந்ததகள் உரிதமகள் பாதுகாப்பு 

ஆதணயமானது (NCPCR) ஒரு சேயலிதய உருவாக்கியுள்ளது. அது குழந்தத பராமரிப்பு நிறுவனங்கதளக் 

கண்காணிக்கும் ‘Monitoring App for Seamless Inspection (MASI)’ என்ை சேயலியாகும். 

 

செய்தித்தாள் நடப்பு நிகழ்வுகள்  

1. ஐ ா பாதுகாப்பு கவுன்சிலின் பயங்கரவாத எதிர்ப்பு கூட்டம் 

ஐ ா பாதுகாப்பு கவுன்சிலின் உறுப்பு ாடுகள் பங்நகற்கும் பயங்கரவாதத்துக்கு எதிரான கூட்டத்தத அக்.29ஆம் 

நததி இந்தியா  டத்தவுள்ளது. அந்தக் கூட்டத்தில் அசமரிக்கா, ரஷியா, சீனா உள்ளிட்ட  ாடுகளின் பிரதிநிதிகள் 

பங்நகற்பார்கள் என எதிர்பார்க்கப்படுகிைது. 

ஐ ா பாதுகாப்பு கவுன்சிலில் 5 நிரந்தர உறுப்பு ாடுகளும், 10 நிரந்தரமற்ை உறுப்பு ாடுகளும் உள்ளன. நிரந்தரமற்ை 

உறுப்பு ாடாகக் கடந்த ஆண்டு சதாடக்கத்தில் இந்தியா சபாறுப்நபற்றுக் சகாண்டது. இந்தியாவின் பதவிக்காலம் 

டிேம்பர் மாதத்துடன் நிதைவதடய உள்ள நிதலயில், பயங்கரவாதத்துக்கு எதிரான ஐ ா பாதுகாப்பு கவுன்சிலின் 

சிைப்பு கூட்டத்தத  டத்தவுள்ளது. 

ஐ ா பாதுகாப்பு கவுன்சிலின் பயங்கரவாத எதிர்ப்புக் குழுவுதடய  டப்பாண்டுக்கான ததலதமப் சபாறுப்தப 

இந்தியா வகித்து வருகிைது. அக்குழுவின் ோர்பிநலநய சிைப்பு கூட்டம்  டத்தப்படவுள்ளது. அக்நடாபர்.29-ஆம் நததி 
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 டக்கவுள்ள அக்கூட்டத்தில் ஐ ா பாதுகாப்பு கவுன்சிலின் நிரந்தர உறுப்பு ாடுகளான அசமரிக்கா, ரஷியா, சீனா, 

பிரான்ஸ், பிரிட்டன் ஆகியவற்றின் பிரதிநிதிகளும், அல்நபனியா, பிநரஸில், நகபன், கானா, ஐயர்லாந்து, சகன்யா, 

சமக்ஸிநகா,  ார்நவ, ஐக்கிய அரபு அமீரகம் ஆகிய நிரந்தரமற்ை உறுப்பு  ாடுகளின் பிரதிநிதிகளும் கலந்துசகாள்ள 

உள்ளனர். 

 வீன சதாழில்நுட்பங்கள் அதீத வளர்ச்சிகண்டு வரும் நிதலயில், அவற்தை பயங்கரவாத குழுக்கள் தவைாகப் 

பயன்படுத்துவததத் தடுப்பது சதாடர்பாகக் கூட்டத்தில் விவாதிக்கப்படவுள்ளதாக அதிகாரபூர்வ அறிக்தகயில் 

சதரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. பயங்கரவாதத்தத எதிர்ப்பதற்கு  வீன சதாழில்நுட்பங்கதள எவ்வாறு பயன்படுத்துவது 

என்பது சதாடர்பாகவும் விவாதிக்கப்படவுள்ளதாகத் சதரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. 

ஐ ாவுக்கான இந்தியத்தூதர் ருசிரா கம்நபாஜ், சிைப்பு கூட்டத்துக்குத் ததலதமநயற்பார் என எதிர்பார்க்கப்படுகிைது. 

ஐ ா பாதுகாப்பு கவுன்சிலின் பயங்கரவாத எதிர்ப்புக் குழு  டத்தும் சிைப்புக் கூட்டம் சபரும்பாலும் அசமரிக்காவின் 

நியூயார்க்கிநலநய  தடசபறும். ஆனால்,  டப்பாண்டில் அக்கூட்டம் இந்தியாவில்  தடசபைவுள்ளது. 

அசமரிக்காவுக்கு சவளிநய சிைப்புக் கூட்டம்  தடசபறுவது இது 7-ஆவது முதையாகும். 

ஐ ா பாதுகாப்பு கவுன்சிலின் ததலதமப் சபாறுப்தபக் கடந்த ஆண்டு ஆகஸ்டில் இந்தியா ஏற்றிருந்தது.  டப்பாண்டு 

டிேம்பரிலும் அப்சபாறுப்தப இந்தியா மீண்டும் ஏற்கவுள்ளது குறிப்பிடத்தக்கது. 

 

2. குரங்கு அம்தம தடுக்க வழிகாட்டு ச றிமுதைகள் 

 ாட்டில் குரங்கு அம்தம பாதிப்பு அதிகரித்து வரும் நிதலயில், இந்ந ாய் வராமல் தடுக்க என்ன சேய்ய நவண்டும்? 

என்ன சேய்யக் கூடாது? என்ை வழிகாட்டு ச றிமுதைகள் அடங்கிய பட்டியதல  டுவண் சுகாதார அதமச்ேகம் 

சவளியிட்டது. 

குரங்கு அம்தமயால் பாதிக்கப்பட்ட  பருடன் அடிக்கடி அல்லது நீண்ட சதாடர்பில் இருந்தால் யாருக்கும் 

நவண்டுமானாலும் இந்ந ாய் சதாற்ைக்கூடும்; ந ாயாளியின் சுவாே துளிகள், சகாப்பளங்களில் இருந்து வடியும் நீர் 

என ந ரடியாகநவா அல்லது அவர்களது துணிகள்மூலம் மதைமுகமாகநவா இந்ந ாய் பரவும் என்று சுகாதார 

அதமச்ேகம் சதரிவித்துள்ளது. 

சேய்ய நவண்டியதவ என்ன? 

குரங்கு அம்தம பரவாமல் தடுக்க, பாதிக்கப்பட்ட  பதர மற்ைவர்களிடமிருந்து முதலில் தனிதமப்படுத்த நவண்டும். 

சுத்திகரிப்பான் அல்லது நோப்புகள்மூலம் தககதள கழுவுவதுடன், ந ாயாளிக்கு அருகில் சேல்லும்நபாது முகக் 

கவேமும் தகயுதையும் அணிவது அவசியம். கிருமிக்சகால்லிகதள பயன்படுத்தி சுற்றுப்புைத்தத தூய்தமப்படுத்த 

நவண்டும். 

சேய்யக்கூடாததவ என்ன? 

குரங்கு அம்தம ந ாயாளிகளின் உதடகள், படுக்தக விரிப்புகள், துண்டுகள் உள்ளிட்டவற்தை நவறு யாருடனும் 

பகிரக்கூடாது. ந ாயாளிகளின் துணிகதள ந ாய் பாதிப்பு இல்லாத  பர்களின் துணிகளுடன் நேர்த்து துதவக்கக் 

கூடாது. குரங்கம்தம அறிகுறிகள் இருப்பதாக நதான்றினால், சபாது நிகழ்ச்சிகளுக்கு சேல்வதத தவிர்க்கநவண்டும். 

குரங்கு அம்தமயால் பாதிக்கப்பட்டவர்கள் அல்லது அறிகுறிகள் உள்ளவர்கதள புைக்கணித்து, களங்கப்படுத்தக் 

கூடாது. 

21  ாள்கள் கண்காணிப்பு: 

குரங்கம்தமயால் பாதிக்கப்பட்ட அல்லது ந ாய் பாதிப்பு ோத்தியமுள்ள  பருடன் ச ருங்கிய, உடல்ரீதியான 

சதாடர்பிலிருந்தவர்கள் 21  ாள்களுக்கு கண்காணிக்கப்படநவண்டும். அவர்களுக்கு அறிகுறிகள் இல்லாவிட்டாலும் 

இரத்த தானநமா, சேல், திசு, உடல் உறுப்பு, உயிரணு தானநமா சேய்யக்கூடாது. 

 

 

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


விண்மீன்.காம்                                         2022 ஆகஸ்ட் 05 
  

 

நடப்பு நிகழ்வுகள்                                           5 

அறிகுறிகள் என்சனன்ன? 

காய்ச்ேல், அரிப்பு, நிணநீர் முடிச்சுகள் வீக்கம்நபான்ை அறிகுறிகளுடன் குரங்கு அம்தம பாதிப்பு சதாடங்கும். காய்ச்ேல் 

ஆரம்பித்ததில் இருந்து 3  ாள்களுக்குள் வலியுடன் கூடிய சகாப்பளங்கள் ஏற்படும். 2 முதல் 4 வாரங்களுக்கு பின் 

குணமாகும் காலம் சதாடங்கும். 4 வாரங்களுக்குள் தானாகநவா ேரியாகும் ந ாயாக இது பார்க்கப்படுகிைது. 

தற்நபாததய நிதலயில், குரங்கு அம்தமயால் ஏற்படும் இைப்பு விகிதம் 3 முதல் 6 ேதவீதமாக உள்ளது என்று மத்திய 

சுகாதார அதமச்ேகம் சதரிவித்துள்ளது. 

கநரானாதவத் சதாடர்ந்து, உலக  ாடுகதள அச்சுறுத்தும் ந ாயாக குரங்கு அம்தம மாறியுள்ளது. விலங்குகளிடம் 

இருந்து மனிதனுக்கு பரவிய குரங்கு அம்தம பாதிப்தப, ேர்வநதே சுகாதார ச ருக்கடியாக உலக சுகாதார 

நிறுவனம் அண்தமயில் அறிவித்தது. 
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