


விண்மீன்.காம்                            2022 அக்ட ாபர் 01 & 02 
   

 

ந ப்பு நிகழ்வுகள்                                           1 

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 
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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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1. ‘ஸ்வச் சர்வவக்ஷன் விருதுகள் – 2022’இல் முதலிடத்தில் உள்ள நகரம் எது? 
அ. மைசூரு 

ஆ. இந்தூர்  

இ. சென்மன 

ஈ. செங்களூரு 

✓ ‘ஸ்வச் சர்வவக்ஷன் விருதுகள்–2022’இல் சிறப்பாகச் சசயல்படும் நகரங்களின் பிரிவில், ச ாடர்ச்சியாக ஆறாவது 

முறறயாக இந்தூர் ‘தூய்றையான நகரைாக’ அறிவிக்கப்பட்டது. அற த் ச ாடர்ந்து சூரத் ைற்றும் நவி மும்றப 

உள்ளன. ைாநிலங்களின் பிரிவில், ைத்திய பிரவ சம் மு லிடத்ற யும், சத்தீஸ்கர் ைற்றும் ைகாராஷ்டிரா அடுத் டுத்  

இடங்கறையும் சபற்றன. ஸ்வச் சர்வவக்ஷனின் ஏழாவது பதிப்பு, தூய்றை இந்தியா இயக்கத்தின் (நகர்ப்புறம்) 

முன்வனற்றம் ைற்றும் பல்வவறு தூய்றை ைற்றும் சுகா ார அைவுருக்களின் அடிப்பறடயில் நகர்ப்புற உள்ைாட்சி 

அறைப்புகறைத்  ரவரிறசப்படுத்துவ ற்காக நடத் ப்பட்டது. 

2. அண்றையில் (2022 அக்வடாபரில்) இயக்கப்பட்ட மூன்றாவது ‘வந்வ  பாரத்’ விறரவு இரயிலானது, கீழ்க்காணும் 

எந்  இருநகரங்களுக்கு இறடவய இயக்கப்படுகிறது? 
அ. ெுத தில்லி ைற்றுை் குருகிரரை் 

ஆ. முை்மெ ைற்றுை் அகைதரெரத்  

இ. செங்களூரு ைற்றுை் மைசூரு 

ஈ. முை்மெ ைற்றுை் இந்தூர் 

✓ ‘வந்வ  பாரத்’ வரிறசயில் மூன்றாவது இரயிலான காந்திநகர்–மும்றப ‘வந்வ  பாரத்’ விறரவு இரயிறல மும்றப 

ைற்றும் அகை ாபாத்தில் பிர ைர் வைாதி ச ாடங்கிறவத் ார். ைற்ற இரண்டு ‘வந்வ  பாரத்’ விறரவு இரயில்கள் 2019 

பிப்ரவரி ைற்றும் அக்வடாபர் ைா ங்களில் அறிமுகப்படுத் ப்பட்டன; அறவ முறறவய புது தில்லியிலிருந்து வாரணாசி 

ைற்றும் கத்ராவிற்கு இயக்கப்பட்டன. ‘வந்வ  பாரத் 2.0’ என்றறழக்கப்படும் காந்திநகர்–மும்றப விறரவு இரயில் 

சுைார் 540 கிவலாமீட்டர் தூரத்ற  6 ைணி 30 நிமிடங்களில் கடக்கிறது. 

3. ‘Universal Service Obligation Fund (USOF)’ என்பதுடன் ச ாடர்புறடய நடுவண் அறைச்சகம் எது? 
அ. தகவல் சதரடர்ெு அமைெ்ெகை்  

ஆ. ைின்னணு ைற்றுை் தகவல் சதரழில்நுட்ெ அமைெ்ெகை் 

இ. MSME அமைெ்ெகை் 

ஈ. வர்த்தகை் ைற்றுை் சதரழிற்தமற அமைெ்ெகை் 

✓ ச ாறலத்ச ாடர்புத் துறறயின் ( கவல் ச ாடர்பு அறைச்சகம்) கீழுள்ை ஓர் அறைப்பான ‘Universal Service Obligation 

Fund (USOF)’, ச ாறலத்ச ாடர்பு ச ாழில்நுட்ப வைம்பாட்டு நிதித் திட்டத்ற  அதிகாரப்பூர்வைாக அறிமுகப்படுத்தியது. 

இத்திட்டம் உள்நாட்டு உற்பத்தி ைற்றும் துறறயில் புதுறைகறை வைம்படுத்துவற  வநாக்கைாகக் சகாண்டுள்ைது. 

கிராைப்புறம் சார்ந்   கவல் ச ாடர்பு ச ாழில்நுட்ப பயன்பாடுகளில் ஆராய்ச்சி ைற்றும் வைம்பாட்டிற்கு நிதியளிப்பற  

இத்திட்டம் வநாக்கைாகக் சகாண்டுள்ைது. 

4. ‘உலக அல்றசைர் நாள்’ கறடப்பிடிக்கப்படுகிற வ தி எது? 
அ. செெ்டை்ெர்.20 ஆ. செெ்டை்ெர்.21  

இ. செெ்டை்ெர்.25 ஈ. செெ்டை்ெர்.27 

✓ ஆண்டுவ ாறும் சசப்.21 அன்று உலக அல்றசைர் தினைாக கறடப்பிடிக்கப்படுகிறது. இந்  நாள் அல்றசைர் வநாய், 

அ ன் காரணங்கள், அறிகுறிகள் ைற்றும் அற  றகயாளும் முறறகள்பற்றி விழிப்புணர்வு ஏற்படுத்துவற   னது 
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வநாக்கைாகக்சகாண்டுள்ைது. அல்றசைர் வநாய் என்பது மூறையின் நிறனவாற்றல் & அறிவாற்றல் திறன்கறை 

குறறக்கின்ற ஒரு வநாயாகும். முதிவயார்களில் சபாதுவாகக்காணப்படும் ஞாபக ைறதி வநாய்க்கு இது காரணைாகும். 

5. “New Technologies for Greener Shipping” என்பது சசப்.30 அன்று வரும் எந்  நாளின் கருப்சபாருைாகும்? 

அ. உலக கடற்ெமடயினர் நரள் 

ஆ. உலக கடல்ெரர் நரள்  

இ. உலக செருங்கடலியல் நரள் 

ஈ. உலக ைீன்வள நரள் 

✓ பன்னாட்டு கடல்சார் அறைப்பு (IMO) என்பது ஐக்கிய நாடுகள் (UN) அறவயின் ஒரு சிறப்பு நிறுவனைாகும். அது கப்பல் 

வபாக்குவரத்ற  ஒழுங்குபடுத்துகிறது. அ ன்  றலறையகம் இலண்டனில் உள்ைது. உலக கடல்சார் நாைானது 

ஒவ்வவார் ஆண்டும் சசப்டம்பர்.30 அன்று சகாண்டாடப்படுகிறது. COVID ச ாற்றால் இன்னல்கறை எதிர்சகாள்ளும் 

கடற்பறடயினருக்காக, IMO, 2021’ஐ அவர்களுக்கான ஓர் ஆண்டாக அறிவித்துள்ைது. 2022ஆம் ஆண்டிற்கான 

உலக கடல்சார் நாளின் கருப்சபாருள், “New Technologies for Greener Shipping” என்ப ாகும். 

6. உணவு இழப்பு ைற்றும் வச ம் குறித்  சர்வவ ச விழிப்புணர்வு நாள் கறடப்பிடிக்கப்படுகிற வ தி எது? 
அ. செெ்டை்ெர்.29  

ஆ. செெ்டை்ெர்.30 

இ. அக்டடரெர்.01 

ஈ. அக்டடரெர்.02 

✓ சசப்டம்பர்.29 அன்று உணவிழப்பு ைற்றும் வச ம் குறித்  மூன்றாவது சர்வவ ச விழிப்புணர்வு நாறை உலகம் 

சகாண்டாடியது. “Stop Food Loss and Waste; For the People; For the Planet” என்பது இந்  ஆண்டின் (2022) கருப் 

சபாருைாகும். உற்பத்தி சசய்யப்படும் உணவுப்சபாருட்களில் சுைார் 14% அறுவறட ைற்றும் சில்லறற விற்பறனயின் 

வபாது வீணாகின்றது. அவ  வநரத்தில், உலகைாவிய உணவு உற்பத்தியில் 17% வறர பல்வவறு நிறலகளில் 

வீணாகின்றது. உலக இரு ய நாைானது சசப்டம்பர்.29 அன்று சகாண்டாடப்படுகிறது. “Use Heart for Every Heart” 

என்பது இந்  ஆண்டின் (2022) கருப்சபாருைாகும். 

7. சர்வவ ச சைாழிசபயர்ப்பு நாள் சகாண்டாடப்படுகிற வ தி எது? 
அ. செெ்டை்ெர்.30  

ஆ. அக்டடரெர்.01 

இ. அக்டடரெர்.02 

ஈ. அக்டடரெர்.03 

✓ ஆண்டுவ ாறும் சசப்.30 அன்று சர்வவ ச சைாழிசபயர்ப்பு நாள் சகாண்டாடப்படுகிறது. சைாழிசபயர்ப்பாைர்களின் 

 ந்ற யாகக் கரு ப்படும் விவிலிய சைாழிசபயர்ப்பாைர் புனி  செவராம் நிறனவாக இந்நாள் வ ர்ந்ச டுக்கப்பட்டது. 

கடந்  2017’இல் ஐநா சபாதுச்சறபயால் இது ச ாடர்பான தீர்ைானம் நிறறவவற்றப்பட்டது. நாடுகறை இறணப்பதி 

–லும் அறைதிறய வைம்படுத்துவதிலும் சைாழிவல்லுநர்கள் வகிக்கும் பங்றக அங்கீகரிப்ப ற்காக இந் ச்சிறப்பு நாள் 

சகாண்டாடப்படுகிறது. “A World without Barriers” என்பது நடப்பாண்டில் (2022) வரும் இந்நாளுக்கானக் கருப் 

சபாருைாகும்.
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8. வ சிய  ன்னார்வ குருதிக்சகாறட நாள் அனுசரிக்கப்படுகிற வ தி எது? 
அ. அக்டடரெர்.01  

ஆ. அக்டடரெர்.02 

இ. அக்டடரெர்.03 

ஈ. அக்டடரெர்.04 

✓ வ சிய  ன்னார்வ குருதிக்சகாறட நாைானது ஒவ்வவாராண்டும் அக்.1 அன்று நாடு முழுவதும் அனுசரிக்கப்படுகிறது. 

இது குருதிக்சகாறடபற்றிய விழிப்புணர்றவ ஏற்படுத்துவற யும்,  ன்னார்வ குருதிக்சகாறடறய ஊக்குவிப்பற  

–யும் வநாக்கைாகக் சகாண்டுள்ைது. நம் நாட்டிற்கு ஒவ்வவார் ஆண்டும் சுைார் 1.45 வகாடி அலகு (யூனிட்) இரத் ம் 

வ றவப்படுகிறது. நாடு முழுவதும் 3500 உரிைம் சபற்ற இரத்  வங்கிகள்மூலம் இந்  இரத் ம் வசகரிக்கப்படுகிறது. 

9. உலக வாழ்விட நாள் கறடப்பிடிக்கப்படுகிற நாள் எது? 
அ. அக்டடரெர் முதல் திங்கள்  

ஆ. அக்டடரெர் முதல் ஞரயிறு 

இ. செெ்டை்ெர் கமடெி ஞரயிறு 

ஈ. செெ்டை்ெர் கமடெி ெனிக்கிழமை 

✓ ஒவ்வவார் ஆண்டும் அக்வடாபர் ைா த்தில் வரும் மு ல் திங்கைன்று, ஐநா அறவயால், “உலக வாழ்விட நாள்” 

அனுசரிக்கப்படுகிறது. அறனவருக்கும் வபாதுைான  ங்குமிடத்ற  வலியுறுத்தி இந்  நாள் கறடப்பிடிக்கப்படுகிறது. 

இந்  ஆண்டு, அக்.3 அன்று அனுசரிக்கப்பட்டது. “Mind the Gap. Leave No One and Place Behind” என்பது இந்  

ஆண்டு (2021) வரும் உலக வாழ்விட நாளுக்கானக் கருப்சபாருைாகும். 

10. பன்னாட்டு அகிம்றச நாள் அனுசரிக்கப்படுகிற வ தி எது? 
அ. அக்டடரெர்.01  

ஆ. அக்டடரெர்.02 

இ. அக்டடரெர்.03 

ஈ. அக்டடரெர்.04 

✓ இந்தியாவின் ‘வ சத் ந்ற ’ ‘ைகாத்ைா’ காந்தியடிகளின் பிறந் நாள், ஒவ்வவார் ஆண்டும் அக்.2 அன்று பன்னாட்டு 

அகிம்றச நாைாக அனுசரிக்கப்படுகிறது. கல்வி ைற்றும் சபாதுைக்களிறடவயயான விழிப்புணர்வுமூலம் அகிம்றசறய 

பரப்புவ ற்கான ஒரு சந் ர்ப்பைாக இந்  நாள் அனுசரிக்கப்படுகிறது. கடந்  2004ஆம் ஆண்டில், வநாபல் பரிசு சபற்ற 

ஈரானியர் ஷிரின் எபாடி, இந்  நிறனவவந் ல் வயாசறனறய மு ன் மு லில் முன்சைாழிந் ார். 

 

செய்தித்தாள் ந ப்பு நிகழ்வுகள்  

1. கிராைப்புறங்களில் 55% குடியிருப்புகளுக்கு குழாய்மூலம் குடிநீர்:  மிழ்நாடு அரசுக்கு நடுவணரசு விருது 

ெல் ஜீவன் திட்டத்தின்படி,  மிழ்நாட்டின் கிராைப்புறங்களில் 55 ச வீ  குடியிருப்புகளுக்கு குழாய்மூலம் குடிநீர் 

வழங்கப்பட்டுள்ைது. நாட்டிவலவய சபருைைவில் இந் ப் பணிகறை வைற்சகாண்ட ற்காக மு ல் பரிறச  மிழ்நாடு 

அரசு சபற்றுள்ைது. 

 மிழ்நாட்டின் ஊரகப்பகுதிகளில் உள்ை 124.93 லட்சம் குடியிருப்புகளில் இதுவறர 69.14 லட்சம் குடியிருப்புகளுக்கு 

(55%) குடிநீர் குழாய் இறணப்புகள் வழங்கப்பட்டுள்ைன. மீ முள்ை 55.79 லட்சம் குடியிருப்புகளுக்கு பல்வவறு 
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திட்டங்கள் வாயிலாக குடிநீர் குழாய் இறணப்புகள் வழங்கும் பணிகள் நறடசபற்று வருவ ாக  மிழ்நாடு அரசு 

 ரப்பில் ச ரிவிக்கப்பட்டது. இற  முன்னிட்டு `18,000 வகாடி அைவிற்கு 42 புதிய குடிநீர் திட்டங்கள், 56 குடிநீர் 

திட்டங்களின் ைறுசீரறைப்பு பணிகள் ஆகியவற்றுக்கு அனுைதி வழங்கப்பட்டுள்ை ாகவும் ச ரிவிக்கப்பட்டது. 

 

2. வாட்ஸ்ஆப் கணக்குகள் முடக்கமும் காரணங்களும் 

சைட்டா நிறுவனத்துக்குச் சசாந் ைான வாட்ஸ்ஆப், கடந்  ெூறலயில் 23 இலட்சம் கணக்குகறை முடக்கியுள்ைது. 

பயனர்கள் ச ரிவித்  புகார்கள் அடிப்பறடயிலும், விதிமீறல்கறைக்கண்டறியும் ச ாழில்நுட்பத்தின் அடிப்பறடயிலும் 

கணக்குகறை வாட்ஸ்ஆப் முடக்கியுள்ைது. 

வாட்ஸ்ஆப் கணக்குகள் முடக்கப்படுவ ற்கான காரணங்கள் சிலவற்றறக் காணலாம்: 

வபாலிக்கணக்கு உருவாக்கு ல் 

ைற்றவர்கள் சபயரில் வபாலிக்கணக்குகறை உருவாக்கினால், சம்பந் ப்பட்ட நபரின் கணக்கு முடக்கப்படும். 

அதிக குறுஞ்சசய்திகறை அனுப்பு ல் 

றகப்வபசியில் பதிவுசசய்து றவக்கப்படா  எண்ணுக்கு மிக அதிக எண்ணிக்றகயிலான குறுஞ்சசய்திகறை 

அனுப்பினால், சம்பந் ப்பட்ட வாட்ஸ்ஆப் கணக்கு முடக்கப்படும். 

அங்கீகரிக்கப்படா  பயன்பாடு 

வாட்ஸ்ஆப் சடல்டா, GB வாட்ஸ்ஆப், வாட்ஸ்ஆப்+ உள்ளிட்ட அங்கீகரிக்கப்படா  சசயலிகறைப் பயன்படுத்தினாலும் 

சம்பந் ப்பட்ட கணக்றக வாட்ஸ்ஆப் நிறுவனம் முடக்கும். அத் றகய சசயலிகளில்  னிநபர்  ரவுகளுக்கு பாதுகாப்பு 

இல்றல என்ப ால், அவற்றின் பயன்பாட்றட வாட்ஸ்ஆப் அனுைதிப்பதில்றல. 

பயனர்கைால் முடக்கம் 

பல வாட்ஸ்ஆப் பயனர்கள் உங்கறை முடக்கியிருந் ால் (பிைாக்) வாட்ஸ்ஆப் நிறுவனத் ால் கணக்கு அதிகாரபூர்வ 

-ைாக முடக்கப்படும் அபாயமுள்ைது. வபாலிச்சசய்திகறைப் பரப்பும் நபர் எனக்கருதி, வாட்ஸ்ஆப் இந்நடவடிக்றகறய 

வைற்சகாள்ளும். 

பயனர்களின் புகார் 

உங்களுக்கு எதிராக வாட்ஸ்ஆப் பயனர்கள் பலர் புகார் ச ரிவிக்கும்பட்சத்தில், உங்கள் கணக்றக வாட்ஸ்ஆப் 

அதிகாரபூர்வைாக முடக்கும். 

வபாலி  கவல்கறை அனுப்பு ல் 

றகப்வபசிக்வகா ைடிக்கணினிக்வகா அபாயம் ஏற்படுத்தும் வறகயிலான  ரவுகறையும் சைன்சபாருறையும் ைற்றவர் 

-களுக்கு அனுப்பினால், உங்கள் கணக்கு முடக்கப்படும். 

ஆபாச படங்கறை அனுப்பு ல் 

ஆபாச படங்கள், மிரட்டல்கள், அச்சுறுத் ல்கள், அவைதிக்கும் பதிவுகள் உள்ளிட்டவற்றறப் பயனர்களுக்கு 

அனுப்பினால், அக்கணக்கு முடக்கப்பட வாய்ப்புள்ைது. 

வன்முறறறயப் பரப்பு ல் 

வன்முறறறயப் பரப்பும் வறகயிலான சசய்திகள், காசணாலிகறை ைற்ற பயனர்களுக்குப் பகிர்ந் ால், உங்கள் 

கணக்கு முடக்கப்படும். 

விதிகறை மீறு ல் 

வாட்ஸ்ஆப் நிறுவனத்தின் விதிகறை மீறி நடக்கும் பயனர்களின் கணக்குகள் முடக்கப்படும். 
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அதிகாரபூர்வ பதிவிறக்கம் 

கூகுள் பிவை ஸ்வடார், ஆப்பிள் ஆப் ஸ்வடார் உள்ளிட்ட அதிகாரபூர்வ வறல ைங்களில் இருந்து ைட்டுவை வாட்ஸ்ஆப் 

சசயலி பதிவிறக்கம் சசய்யப்பட வவண்டும். நம்பகத் ன்றை அற்ற  ைங்களிலிருந்து பதிவுசசய்யப்படும் கணக்குகள் 

முடக்கப்படும். 

அறடயாைம் ச ரியா  நபறர இறணத் ல் 

அறடயாைம் ச ரியா  பயனறரக் குறிப்பிட்ட குழுவில் இறணத் ால், சம்பந் ப்பட்ட நபரின் வாட்ஸ்ஆப் கணக்கு 

முடக்கப்படும். 

விைம்பரச்சசய்திகறை அனுப்பு ல் 

பயனர்களின் அனுைதியின்றி விைம்பரச்சசய்திகறை அனுப்பினால், சம்பந் ப்பட்டவர்களின் கணக்கு முடக்கப்படும். 

சட்டவிவரா  சசய்திகறை அனுப்பு ல் 

சட்டவிவரா  சசய்திகறை ைற்ற பயனாைர்களுக்கு அனுப்பினால், வாட்ஸ்ஆப் கணக்கு முடக்கப்படும். 

ஒவர சசய்திறயப் பலருக்கு அனுப்பு ல் 

குறிப்பிட்ட சசய்திறயக் குறறந்  வநரத்தில் பலருக்கு அனுப்பினால், உங்களின் வாட்ஸ்ஆப் கணக்கு முடக்கப்படும். 
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1. உள்நாட்டிலேலே உருவாக்கப்பட்ட முதல் இேகுரக லபார் உேங்கு வானூர்திகளின் பபேர் என்ன? 
அ. பிரதாப் 

ஆ. பிரசந்தா  

இ. பிரகாஷ் 

ஈ. விகாஸ் 

✓ இந்திே வான்படடோனது உள்நாட்டிலேலே உருவாக்கப்பட்ட இேகுரக லபார் உேங்கு வானூர்திகளின் முதல் 

பதாகுதிடே அறிமுகப்படுத்திேது. இந்த இேகுரக லபார் உேங்கு வானூர்திக்கு, ‘பிரசந்தா’ எனப் பபேர் சூட்டப்பட்டு 

உள்ளது. அடவ ஏவுகடைகள் மற்றும் பிற ஆயுதங்கடளச் சுட்டு வீழ்த்தும் திறன்பகாண்டடவ. இந்த இேகுரக 

லபார் உேங்கு வானூர்திகடள பபாதுத்துடற நிறுவனமான ஹிந்துஸ்தான் ஏலராநாட்டிக்ஸ் லிமிபடட் (HAL) 

உருவாக்கியுள்ளது. உேரமான பகுதிகளில் லசடவோற்றும் வடகயில் இது வடிவடமக்கப்பட்டுள்ளது. ல ாத்பூரில் 

நடந்த விழாவில் இந்திே வான்படடயில் இது லசர்க்கப்பட்டது. 

2. ‘YUVA 2.0’ என்ற திட்டத்துடன் பதாடர்புடடே நடுவண் அடமச்சகம் எது? 
அ. கல்வி அமைச்சகை்  

ஆ. MSME அமைச்சகை் 

இ. இமைஞா் விவகாரங்கை் ைற்றுை் விமையாட்டு அமைச்சகை் 

ஈ. வா்த்தகை் ைற்றுை் ததாழில்துமற அமைச்சகை் 

✓ கல்வி அடமச்சகத்தின் உேர்கல்வித்துடற, அக்.2 அன்று YUVA 2.0 (Young, Upcoming மற்றும் Versatile Authors) 

என்ற திட்டத்டதத் பதாடங்கிேது. இது இளம் ஆசிரிேர்களுக்கு வழிகாட்டும் பிரதமரின் ஒரு திட்டமாகும். YUVA 2.0 

என்பது இந்திே இேக்கிேத்டத பன்னாட்டளவில் வளர்ப்பதற்காக 30 வேதுக்குட்பட்ட இளம் மற்றும் ஆர்வமுள்ள 

எழுத்தாளர்களுக்கு பயிற்சிேளிப்பதற்கான ஓர் ஆசிரிேர் வழிகாட்டல் திட்டமாகும். 

3. இந்திோவில், ‘ஸ்வச் பாரத் திவாஸ்’ பகாண்டாடப்படுகிற லததி எது? 
அ. அக்டடாபா்.02  

ஆ. அக்டடாபா்.04 

இ. அக்டடாபா்.06 

ஈ. அக்டடாபா்.08 

✓ அக்.02 அன்று இந்திோ முழுவதும், ‘ஸ்வச் பாரத் திவாஸ்’ பகாண்டாடப்பட்டது. ஸ்வச் பாரத் திவாஸ்–2022’ஐ 

ஏற்பாடு பசய்யும் குடிநீர் மற்றும் சுகாதாரத்துடற, தூய்டம இந்திோ இேக்கம் – ஊரகம் (SBM–G) மற்றும்  ல் ஜீவன் 

இேக்கம் ஆகிே இரண்டு திட்டங்கடளச் பசேல்படுத்துகிறது. தூய்டம கைக்பகடுப்பு – ஊரகம் (SSG) 2022, 

ஸ்வச்சதா கி லசவா–2022, சு ோம் 1.0 மற்றும் 2.0,  ல் ஜீவன் இேக்கத்தின் பசேற்பாட்டு மதிப்பீடு, கிராண்ட் கர் 

 ல் சான்றளிப்பு மற்றும் துளிர் நிறுவல்கள் ஆகிேவற்றுக்கான விருதுகடள இந்திேக்குடிேரசுத்தடேவர் திபரௌபதி 

முர்மு வழங்கினார். 

4. பங்குச்சந்டதகளில் பட்டிேலிடத் தகுதிபபற, பிராந்திே கிராமப்புற வங்கிகளின் (RRBs) குடறந்தபட்ச நிகர மதிப்பு 

எவ்வளவாக இருத்தல் லவண்டும்? 
அ. ரூ.100 டகாடி ஆ. ரூ.250 டகாடி 

இ. ரூ.300 டகாடி  ஈ. ரூ.500 டகாடி 
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✓ நிதியடமச்சகத்தால் பவளியிடப்பட்ட வடரவு வழிகாட்டுதல்களின்படி, பிராந்திே கிராமப்புற வங்கிகள் (RRBs) பங்குச் 

சந்டதகளில் பட்டிேலிடவும், முந்டதே 3 ஆண்டுகளில் குடறந்தபட்சம் `300 லகாடி நிகர மதிப்பு இருந்தால் நிதி 

திரட்டவும் தகுதிபபறும். அத்தடகே வங்கிகள் முந்டதே மூன்றாண்டுகளில் ஒவ்பவான்றிலும் 9 சதவீத அளவுக்கு 

லபாதுமான மூேதனத்டதக் பகாண்டிருக்க லவண்டும் மற்றும் முந்டதே ஐந்து ஆண்டுகளில் குடறந்தபட்சம் 

மூன்று ஆண்டுகளின் குடறந்தபட்சம் `15 லகாடி அளவுக்கு பசேல்பாட்டு இோபத்டத பதிவுபசய்திருக்க லவண்டும். 

5. ஸ்வச் சர்லவக்ஷன் – ஊரகம் – 2022இன்கீழ், பபரிே மாநிேங்கள் பிரிவின்கீழ் முதல் பரிடச பவன்ற மாநிேம் 

எது? 

அ. தைிழ்நாடு 

ஆ. ததலுங்கானா  

இ. ைகாராஷ்டிரா 

ஈ. கா்நாடகா 

✓ ஸ்வச் சர்லவக்ஷன் – ஊரகம் (SSG) – 2022இன்கீழ் பபரிே மாநிேங்கள் பிரிவின்கீழ் பதலுங்கானா முதல் பரிடச 

பவன்றது. லமதகு இந்திேக் குடிேரசுத் தடேவர் திபரௌபதி முர்மு, ஊரகங்களின் சுகாதார நிடேடே ஆய்வுபசய்து 

விருதுகடள வழங்கினார். SSG விருதுகள் – 2022இல், ஹரிோனா இரண்டாவது மற்றும் தமிழ்நாடு மூன்றாவது 

சிறந்த மாநிேமாக அறிவிக்கப்பட்டன. தூய்டம இந்திோ இேக்கம் – ஊரகம் இரண்டாம் கட்டத்தில், இந்திோவில் 

உள்ள அடனத்து 6 ேட்சம் கிராமங்கடளயும் திறந்தபவளி மேங்கழித்தல் இல்ோததாக மாற்றுவலத லநாக்கமாகும். 

6. உடலிேல் அல்ேது மருத்துவத்திற்கான 2022ஆம் ஆண்டுக்கான லநாபல் பரிடச பவன்ற ஸ்வான்லட பாலபா 

என்பவர் கீழ்க்காணும் எந்த நாட்டடச் லசர்ந்த மரபிேல் நிபுைராவார்? 
அ. அதைாிக்கா 

ஆ. தொ்ைனி 

இ. ஆஸ்திடரலியா 

ஈ. சுவீடன்  

✓ சுவீட மரபிேோளர் ஸ்வாண்லட பாலபா, அழிந்துலபான லஹாமினின்களின் மரபணுக்கள் மற்றும் மனித பரிைாமம் 

பதாடர்பான கண்டுபிடிப்புகளுக்காக உடலிேல் அல்ேது மருத்துவத்திற்கான 2022 – லநாபல் பரிடச பவன்றார். 

தற்காே மனிதர்களின் அழிந்துலபான உறவினரான நிோண்டர்தாலின் மரபணுடவ பாலபா வரிடசப்படுத்தினார். 

‘படனிலசாவா’ என்ற முன்பின் அறிந்திராத லஹாமின்குறித்த கண்டுபிடிப்டபயும் அவர் லமற்பகாண்டார். மதிப்புமிக்க 

இவ்விருது தங்கப்பதக்கம் மற்றும் 10 மில்லிேன் சுவீட குலரானர் ($1.14 மில்லிேன் அபமரிக்க டாேர்களுக்கு லமல்) 

ஆகிேவற்டற உள்ளடக்கிேதாகும். 

7. UNCTADஇன் வருடாந்திர வர்த்தகம் மற்றும் லமம்பாட்டு அறிக்டகயின்படி, 2022–23ஆம் ஆண்டுக்கான 

இந்திோவின் GDP வளர்ச்சிக்கணிப்பு என்ன? 
அ. 6.2%   ஆ. 6.0% 

இ. 5.7%   ஈ. 5.5% 

✓ வர்த்தகம் மற்றும் லமம்பாட்டுக்கான ஐக்கிே நாடுகளின் கூட்டடமப்பு (UNCTAD) இந்திோவின் பபாருளாதாரம் 

2022ஆம் ஆண்டில் 5.7 சதவீதமும் 2023ஆம் ஆண்டில் 4.7 சதவீதமும் வளர்ச்சிேடடயும் என்று மதிப்பிடுகிறது. 

அதன் 2022 – வருடாந்திர வர்த்தக மற்றும் லமம்பாட்டு அறிக்டகயில், உேகப்பபாருளாதாரம் 2022ஆம் ஆண்டில் 

2.6% வளர்ச்சிேடடயும் என்று கூறப்பட்டுள்ளது. இவ்வறிக்டகயின்படி, லமம்பட்ட பபாருளாதாரங்களில் நிேவும் 

பைவிேல் மற்றும் நிதி இறுக்கத்தின் தற்லபாடதே பகாள்டகப்லபாக்டக விடரவாக மாற்றாத வடர உேகம் 

உேகளாவிே மந்தநிடே மற்றும் லதக்கநிடேடே லநாக்கிலே பசல்லும். 
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8. மாநிே தகவல் பதாழில்நுட்ப அடமச்சர்களின் டிஜிட்டல் இந்திோ மாநாட்டட நடத்துகிற மாநிேம்/UT எது? 
அ. வாரணாசி 

ஆ. புது தில்லி  

இ. முை்மப 

ஈ. மைசூரு 

✓ தில்லியில் அண்டமயில், ‘மாநிே தகவல் பதாழில்நுட்ப அடமச்சர்களின் டிஜிட்டல் இந்திோ மாநாடு’ நடடபபற்றது. 

நடுவண் தகவல்பதாடர்பு, மின்னணுவிேல் மற்றும் தகவல்பதாழில்நுட்பத்துடற அடமச்சர் அஸ்வினி டவஷ்ைவ் 

தடேடமயில் இம்மாநாடு நடடபபற்றது. அடுத்த 500 நாட்களில் புதிதாக 25,000 லகாபுரங்கள் அடமக்க `26,000 

லகாடி ஒப்புதல் அளிக்கப்பட்டுள்ளதாக நடுவண் அடமச்சர் அறிவித்தார். 

9. இந்திே இராணுவமும் இந்திே வான்படடயும் இடைந்து கீழ்க்காணும் எந்த மாநிேத்தில், ‘ககன் ஸ்ட்டரக்’ 

என்ற கூட்டுப்பயிற்சிடே நடத்தின? 
அ. ஆந்திர பிரடதசை் 

ஆ. உத்தரகாண்ட் 

இ. சிக்கிை் 

ஈ. பஞ்சாப்  

✓ இந்திே இராணுவத்தின் கர்கா படடேணியும் இந்திே வான்படடயும் பஞ்சாபின் பே பகுதிகளில் நான்கு நாட்களாக 

‘ககன் ஸ்ட்டரக்’ என்ற கூட்டுப்பயிற்சிடே நடத்தின. இந்த நடவடிக்டகோனது அப்பாச்சி 64E மற்றும் அதிநவீன 

இேகுரக உேங்கு வானூர்தி WSI ஆகிேடவ ஆற்றல்வாய்ந்த ஆயுத விநிலோகிகளாக அங்கீகரிக்கப்பட்டதாக 

இராணுவம் அறிவித்தது. இந்தப் பயிற்சியின்லபாது தடரப்படடகளுக்கு ஆதரவாக தாக்குதல் உேங்கு வானூர்திகள் 

வான்வழிப்படடோகப் பேன்படுத்தப்பட்டன. 

10. சர்வலதச கிரிக்பகட்டிலிருந்து ஓய்வுறுவதாக அறிவித்த ஆலரான் பிஞ்ச் சார்ந்த நாடு எது? 
அ. இங்கிலாந்து 

ஆ. ஆஸ்திடரலியா  

இ. ததன்னாப்பிாிக்கா 

ஈ. நியூசிலாந்து 

✓ ஆஸ்திலரலிே கிரிக்ககட் அணியின் அணித்தலைவர் ஆலரான் பிஞ்ச் சர்வலதச ஒருநாள் கிரிக்பகட்டிலிருந்து ஓய்வு 

பபறுவதாக அறிவித்தார். பிஞ்ச் 145 ஒருநாள் லபாட்டிகளில் ஆஸ்திலரலிோடவப் பிரதிநிதித்துவப்படுத்தியுள்ளார். 

இந்த ஆண்டு ICC T20 உேகக்லகாப்டபயில் ஆஸ்திலரலிே அணிக்கான அணித்தடேவராக பிஞ்ச் பதாடர்ந்து 

இருப்பார். அவரது பதாழிற்முடற வாழ்வில் 17 சதங்களுடன் 5400 இரன்களுக்கு லமல் எடுத்துள்ளார். 2013இல் 

இேங்டகக்கு எதிராக அறிமுகமான அவர், ஸ்காட்ோந்துக்கு எதிராக தனது முதல் சதத்டத அடித்தார். 
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செய்தித்தாள் ந ப்பு நிகழ்வுகள்  

1. இராலமஸ்வரம் தனுஷ்லகாடியில் 30 ஜிகாவாட் மின்னுற்பத்திக்கான காற்றுவளம் உள்ளது 

பநல்டே மாவட்டம் வள்ளியூர் அருலக வடலிவிடளயில் அடமக்கப்பட்டுள்ள இந்திோவிலேலே அதிக மின்னுற்பத்தி 

திறன்பகாண்ட காற்றாடேடே நடுவைரசின் புதிே மற்றும் புதுப்பிக்கத்தக்க எரிசக்தித்துடற, இரசாேனம் மற்றும் 

உரங்கள் துடற இடைேடமச்சர் பகவந்த் கூபா பார்டவயிட்டார். 

பிலரசில் நாட்டடச் லசர்ந்த WEG நிறுவனம் `88 லகாடி மதிப்பில் இந்தக் காற்றாடே டர்டபடன அடமத்துள்ளது. 

இதன்மூேம் 4.2 MW மின்னுற்பத்தி பசய்ேப்படுகிறது. இந்தக் காற்றாடே டர்டபடனப் பார்டவயிட்டு ஆய்வுபசய்த 

நடுவைடமச்சர், அந்த நிறுவன அதிகாரிகளிடம் அதிக மின்னுற்பத்தி திறன்பகாண்ட காற்றாடே பசேல்பாடு, 

உற்பத்தி பசேவு உள்ளிட்ட விபரங்கடளக் லகட்டறிந்தார். 

இதடனத் பதாடர்ந்து பசய்திோளர்களுக்கு லபட்டிேளித்த அவர், எதிர்காேத்தில் 7 MW மின்சார உற்பத்தித்திறன் 

பகாண்ட டர்டபடனத் தோரிக்கவுள்லளாம். இந்திே கடலோரப்பகுதியில் 70 GW காற்றுவளம் உள்ளது. 

கு ராத்திலும், தமிழ்நாட்டிலும் 35 GW காற்று வளம் உள்ளது.  குறிப்பாக இராலமஸ்வரம் தனுஷ்லகாடியில் சுமார் 

30 GW காற்றுவளம் உள்ளது. இங்கு இரண்டு காற்றாடே டர்டபன் நிறுவ உள்லளாம். இதன் மூேம் ராலமஸ்வரம் 

நகர் முழுவதும் மின்சாரத்டத விநிலோகிக்க முடியும் என்றார். 2030-ஆம் ஆண்டுக்குள் இந்திோவில் மரபுசாரா 

எரிசக்திமூேம் 500 GW மின்னுற்பத்தி பசய்ே பிரதமர் இேக்கு நிர்டையித்துள்ளார். இதற்கு லபாதுமான அளவு 

வாய்ப்பும் வளமும் இந்திோவில் உள்ளது. சூரிே சக்தி மூேம் 300 GW மின்சாரமும் பிற மரபு சாரா எரிசக்திமூேம் 

200 GW மின்சாரமும் உற்பத்தி பசய்ே முடியும் என அடமச்சர் பதரிவித்தார். 

 

2. சுவீடன் விஞ்ஞானிக்கு மருத்துவத்துக்கான லநாபல் பரிசு 

மனித சமூகத்தின் பரிைாமம் பதாடர்பான ஆராய்ச்சிக்காக ஸ்வீடன் விஞ்ஞானி ஸ்வான்லட பாலபாவுக்கு லநாபல் 

பரிசு அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. 

மனிதர்களின் பரிைாமம்குறித்து தீவிர ஆய்வுகடள லமற்பகாண்ட பாலபா, நவீன மனிதர்களின் மரபணுக்களின் 

பதாகுதிடே (ஜீலனாம்), மனிதர்களின் முந்டதே பரிைாமமான நிோண்டர்தால், படனிலசாவன் ஆகிேவற்றின் 

மரபணுத்பதாகுதிகளுடன் ஒப்பிட்டு பல்லவறு ஆராய்ச்சிகடள லமற்பகாண்டார். நிோண்டர்தால், படனிலசாவன் 

ஆகிே இனக்குழுக்கள் இடைந்லத மனித இனம் உருவானதாகத் தனது ஆய்வின் மூேமாக அவர் கண்டறிந்து 

பதரிவித்தார். 

முந்டதே இனக்குழுக்களில் இருந்து மனிதர்களின் இனக்குழு தனித்துவமானது என்ற அவரது கண்டுபிடிப்பால் 

மனிதர்களின் லநாபேதிர்ப்பு மண்டேம் குறித்து அதிக தகவல்கள் பதரிேவந்ததாக லநாபல் லதர்வுக்குழு பதரிவித்து 

உள்ளது. பத்பதான்பதாம் நூற்றாண்டின் இடடயில் நிோண்டர்தாலின் எலும்புகள் கண்டறிேப்பட்டு மரபணு 

ஆராய்ச்சிகள் லமற்பகாள்ளப்பட்டன. 

அந்த ஆராய்ச்சியின்மூேமாக மனிதர்களின் பரிைாம வளர்ச்சிகுறித்து பதரிேவந்ததாகத் லதர்வுக்குழு பதரிவித்தது. 

பாலபா குழுவினரின் கண்டுபிடிப்பானது கலரானா உள்ளிட்ட லநாய்த்பதாற்றுகளுக்கு எதிராக மனிதர்களின் 

மரபணு எவ்வாறு பசேல்படுகிறது என்படதயும் அறிந்துபகாள்ள உதவிேதாகக்குழு பதரிவித்தது. 

லநாபல் பரிசு பபற்றுள்ள ஸ்வான்லட பாலபாவுக்கு சுமார் 9 ேட்சம் அபமரிக்க டாேர் பரிசுத்பதாடகோக வழங்கப்பட 

உள்ளது. வரும் டிச.10-ஆம் லததி நடடபபறவுள்ள நிகழ்ச்சியில் லநாபல் பதக்கத்துடன் பரிசுத்பதாடக அவருக்கு 

வழங்கப்படவுள்ளது. 
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1. 2022ஆம் ஆண்டுக்கான இயற்பியலுக்கான ந ாபல் பரிசு 3 அறிவியலாளர்களால் பகிர்ந்துககாள்ளப்படுகிறது. 

அம்மூவரும் சார்ந்த துறற எது? 
அ. அணு இயற்பியல் 

ஆ. குவாண்டம் இயக்கவியல்  

இ. அணு அறிவியல் 

ஈ. விண்வவளி அறிவியல் 

✓ 2022ஆம் ஆண்டுக்கான இயற்பியலுக்கான ந ாபல் பரிசு, குவாண்டம் இயக்கவியலில் பணியாற்றியதற்காக, 

அறலன் ஆஸ்கபக்ட், ஜான் எப் கிளாசர் மற்றும் அன்டன் கஜயிலிங்கர் ஆகிய மூன்று அறிவியலாளர்களால் பகிர்ந்து 

ககாள்ளப்படுகிறது. இந்த 3 அறிவியலாளர்களும் சிக்கிய குவாண்டம் நிறலகளில் கதாடர்ச்சியான நசாதறனகறள 

 டத்தினர்; அந்தச் நசாதறனயில் இரண்டு தனித்தனி துகள்கள் ஓர் அலகுநபால கசயல்படுகின்றன. அவற்றின் 

விறளவுகள் குவாண்டம் கணினிகள், குவாண்டம் வறலயறமப்புகள் மற்றும் பாதுகாப்பான குவாண்டம் 

மறறகுறியாக்கப்பட்ட தகவல்கதாடர்பு ஆகிய துறறகளில் தாக்கங்கறள ஏற்படுத்தும். 

2. இந்தியக்குடியரசுத்தறலவர் திகரௌபதி முர்மு, கீழ்க்காணும் எந் கரத்தில், கபண் கதாழில்முறனநவாருக்கான 

துளிர் நிறுவல்கள் தளமான, ‘herSTART’ஐத் கதாடங்கினார்? 
அ. மும்பப 

ஆ. அகமதாபாத்  

இ. வாரணாசி 

ஈ. லக்ன ா 

✓ இந்தியக் குடியரசுத் தறலவர் திகரௌபதி முர்மு, குஜராத் பல்கறலக்கழகத்தால் உருவாக்கப்பட்ட கபண் கதாழில் 

முறனநவாருக்கான துளிர் நிறுவல்கள் தளமான, ‘herSTART’ஐ அகமதாபாத்தில் றவத்து கதாடங்கி றவத்தார். 

கபண் கதாழில்முறனநவாருக்காக அர்ப்பணிக்கப்பட்ட இத்தளம், கபண் கதாழில்முறனநவாரின் புதுறம மற்றும் 

துளிர் நிறுவல்கள் முறனவுகறள ஊக்குவிக்கும். நமலும், பல்நவறு அரசு மற்றும் தனியார் நிறுவனங்களுடன் 

கபண் கதாழில்முறனநவாறர இது இறைக்கும். 

3. அகதிகளுக்கான ஐ ா உயராறையரால் வழங்கப்பட்ட 2022 –  ான்கசன் விருறதப் கபற்றவர் யார்? 
அ. ஜி ஜி ்பிங் 

ஆ. ஏஞ்சலா னமா்க்கல்  

இ. னவானலாடிமிா் வஜவல ்ஸ்கி 

ஈ. அந்னதாணி அல்பா ீஸ் 

✓ அகதிகளுக்கான ஐ ா உயராறையரகத்தால் வழங்கப்பட்ட  ான்கசன் விருறதப் கபறுபவராக முன்னாள் கஜர்மன் 

அதிபர் ஏஞ்சலா கமர்க்கல் அறிவிக்கப்பட்டுள்ளார். பதினாறு ஆண்டுகளாக தனது  ாட்றட வழி டத்திய முன்னாள் 

அறிவியலாளரான அவர், 1.2 மில்லியனுக்கும் அதிகமான அகதிகள் மற்றும் சிரிய நமாதலின்நபாது வன்முறறயில் 

இருந்து தப்பிநயாடிய புகலிடக் நகாரிக்றகயாளர்களுக்கு புகலிடம் வழங்கியதற்காக இவ்விருறதப்கபற்றார். 

4. ‘பிரதமர் ககௌஷல் விகாஸ் நயாஜனா (PMKVY)’ஐச் கசயல்படுத்துகிற  டுவண் அறமச்சகம் எது? 
அ. நிதி அபமச்சகம்  ஆ. திற ் னமம்பாடு & வதாழில்முப னவாா் அபமச்சகம்  

இ. கல்வி அபமச்சகம்  ஈ. MSME அபமச்சகம் 
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✓ பர்த்ருஹரி மஹ்தாப் தறலறமயிலான கதாழிலாளர், ஜவுளி மற்றும் திறன் நமம்பாட்டுக்கான நிறலக்குழு, ‘பிரதமர் 

ககௌஷல் விகாஸ் நயாஜனா (PMKVY) அமலாக்கம்’ குறித்த தனது அறிக்றகறயச்சமர்ப்பித்தது. இது திறன் நமம்பாடு 

மற்றும் கதாழில்முறனநவார் அறமச்சகத்தால் கசயல்படுத்தப்படுகிறது. அவ்வறிக்றகயின்படி, PMKVY 3.0இன்கீழ், 

2021–22இல், 72 சதவீதம் மட்டுநம பயன்படுத்தப்பட்டுள்ளது. PMKVY 3.0இன்கீழ், சுமார்  ான்கு இலட்சம் 

விண்ைப்பதாரர்களில், 8% நபர் மட்டுநம பணி கபற்றுள்ளனர். PMKVY 1.0, 2.0 மற்றும் 3.0 இன்நபாது, கமாத்த 

பதிவு கசய்தவர்களில் சுமார் 20% நபர் பயிற்சித்திட்டத்திலிருந்து கவளிநயறினர். 

5. அண்றமய அரசாங்கத் தரவுகளின்படி, கடந்த 2020ஆம் ஆண்டில் சிறுவர் மற்றும் சிறுமிகளுக்கு இறடயிலான 

குழந்றத இறப்பு விகிதத்தில் அதிக இறடகவளிறயக் ககாண்டுள்ள மாநிலம் எது? 

அ. தமிழ்நாடு 

ஆ. சத்தீஸ்கா்  

இ. மகாராஷ்டிரா 

ஈ. கா்நாடகா 

✓ மாதிரி பதிவுமுறற புள்ளிவிவர அறிக்றக – 2020இன்படி, கபண் குழந்றத இறப்பு விகிதம் 41 உடன் ஒப்பிடும்நபாது 

ஆண் குழந்றத இறப்பு விகிதம் 35 என்ற வறகயில், சத்தீஸ்கர் மாநிலம் 2020இல் சிறுவர் மற்றும் சிறுமிகளுக்கு 

இறடயிலான குழந்றத இறப்பு விகிதத்தில் அதிக இறடகவளிறயக் ககாண்டுள்ள மாநிலம் ஆனது. இந்தியாவில் 

ஆண் மற்றும் கபண் குழந்றத இறப்பு விகிதம் (IMR) 2020இல் சமமாக உள்ளது. குழந்றத இறப்பு விகிதம் என்பது 

ஒவ்கவாரு 1,000 உயிருள்ள பிறப்புகளுக்கும் நிகழும் குழந்றத இறப்புகளின் எண்ணிக்றகயாகும். 

✓ கிராமப்புற இந்தியாவில், இறடகவளி குறறந்திருந்தாலும், ஆண் IMRஐவிட கபண் IMR சற்றதிகமாகநவ உள்ளது. 

 கர்ப்புற இந்தியாவில், 2020ஆம் ஆண்டளவில் கபண்களின் IMR ஆண்கறளவிட குறறவாக உள்ளது. 

6. கபாது நசறவ றமயத்தின் (CSC) SPVஇன் நிர்வாக இயக்கு ராக நியமிக்கப்பட்டுள்ளவர் யார்? 
அ. K சுப்ரமணிய ் 

ஆ. சஞ்பச குமாா் இரானகஷ்  

இ. K V காமத் 

ஈ. சாரதா குமாா் ன ாதா 

✓ கபாது நசறவ றமயத்தின் (CSC) சிறப்பு ந ாக்க வாகனத்தின் தறலறம நிர்வாக அதிகாரி சஞ்றச குமார் ராநகஷ், 

நிறுவனத்தின் நிர்வாக இயக்கு ராகவும் நியமிக்கப்பட்டுள்ளார்.  டுவண் மின்னணு மற்றும் தகவல் கதாழில்நுட்ப 

அறமச்சகத்தில்  றடகபற்ற CSCஇன் வாரியக்கூட்டத்தில் இதற்கான முடிவு எடுக்கப்பட்டது. சஞ்றச குமார் ராநகஷ் 

இஆப–இலிருந்து விருப்ப ஓய்வுகபற்றபிறகு கடந்த 2020ஆம் ஆண்டில் CSC SPVஇன் CEOஆக கபாறுப்நபற்றார். 

திரிபுராவின் கூடுதல் தறலறமச் கசயலாளராகவும், மின்னணுவியல் மற்றும் தகவல் கதாழில்நுட்ப அறமச்சகத்தின் 

இறைச் கசயலாளராகவும் அவர் பணியாற்றியுள்ளார். 

7. கஜனரல் பிபின் இராவத்தின் கபயரிடப்பட்ட கிபித்து இராணுவப்பறட அறமந்துள்ள மாநிலம்/யூனியன் பிரநதசம் 

எது? 
அ. உத்தரகாண்ட் ஆ. அருணாச்சல பிரனதசம்  

இ. லடாக்  ஈ. பஞ்சாப் 

✓ அருைாச்சலப் பிரநதச மாநிலத்தின் நலாகித் பள்ளத்தாக்கின் கறரயிலுள்ள உத்திசார் முக்கியத்துவம் வாய்ந்த 

கிபித்து இராணுவப்பறடக்கு இந்தியாவின் முதல் பாதுகாப்புப் பறடத்தளபதி கஜனரல் பிபின் இராவத்தின் கபயர் 

சூட்டப்பட்டது. இது கமய்கயல்றலக் கட்டுப்பாட்டுக் நகாட்டில் அறமந்துள்ளது. கஜனரல் இராவத் 1999–2000 வறர 

கிபித்துவில் தனது பட்டாலியன் நகார்க்கா றரபிள்களுக்கு தறலறமதாங்கினார் மற்றும் அப்பகுதியில் பாதுகாப்பு 

கட்டறமப்றப வலுப்படுத்துவதில் பங்களித்தார். 
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8. ‘சர்வநதச PCOS விழிப்புைர்வு மாதமாக’ அனுசரிக்கப்படுகிற மாதம் எது? 
அ. ஆகஸ்ட் 

ஆ. வசப்டம்பா்  

இ. அக்னடாபா் 

ஈ. நவம்பா் 

✓ கசப்டம்பர் மாதம் சர்வநதச PCOS விழிப்புைர்வு மாதமாக அங்கீகரிக்கப்பட்டுள்ளது. பாலிசிஸ்டிக் ஓவரி சிண்ட்நராம் 

(சினனப்னை ந ாய்க்குறி PCOS) என்பது கபண்களுக்கு ஏற்படும் ஒரு கபாதுவான ஹார்நமான் நகாளாறாகும்; இது 

கபண் மலட்டுத்தன்றமக்கும் ஒரு காரைமாக அறமகிறது. PCOS மரபணு மற்றும் சுற்றுச்சூழல் காரணிகளின் 

கலறவயால் ஏற்படுகிறது. உலகளவில், ைத்தில் 3 முதல் 4 கபண்கள் இந்த ந ாயால் பாதிக்கப்படுகின்றனர். 

9. 2022 – உலக முதலுதவி  ாளுக்கானக் கருப்கபாருள் என்ன? 
அ. Leaving No one Behind 

ஆ. Lifelong First Aid  

இ. Learning First Aid 

ஈ. First Aid; Second Life 

✓ உலக முதலுதவி  ாளானது ஒவ்நவார் ஆண்டும் கசப்டம்பர் மாதத்தில் வரும் இரண்டாவது சனிக்கிழறமயன்று 

ககாண்டாடப்படுகிறது. இந்த ஆண்டு (2022), உலக முதலுதவி  ாள் 2022 கசப்டம்பர்.10 அன்று வந்தது. “Lifelong 

First Aid” என்பது  டப்பு 2022ஆம் ஆண்டில் வரும் இந்த  ாளுக்கானக் கருப்கபாருளாகும். முதலுதவியின் 

முக்கியத்துவத்றத ஊக்குவிப்பதற்கும், விறலமதிப்பற்ற உயிர்கறளக் காப்பாற்றுவதுகுறித்து உலக அளவில் 

விழிப்புைர்றவ ஏற்படுத்துவதற்குமாக இந்த  ாள் அனுசரிக்கப்படுகிறது. 

10. ‘இராச மிளகாய்க்கு’ புகழ்கபற்ற எந்த இந்திய மாநிலம், ‘மிர்ச்சி திருவிழாறவ’ (மிளகாய்த்திருவிழா)  டத்தியது? 
அ. அஸ்ஸாம் 

ஆ. நாகாலாந்து  

இ. அருணாச்சல பிரனதசம் 

ஈ.  ாியா ா 

✓  ாகாலாந்து மாநிலம், ‘ ாகா மிர்ச்சா’ என்றும் அறழக்கப்படும் ‘இராச மிளகாய்க்குப்’ புகழ்கபற்றதாகும். இது உலகின் 

காரமான மிளகாய் வறககளுள் ஒன்றாக கருதப்படுகிறது. நதாட்டக்கறலத் துறறயின் நிதியுதவியுடன் கசய்யாமா 

கிராமச்சறபயால் முதன்முதலில், ‘ ாகா மிர்ச்சா’ திருவிழா அண்றமயில்  டத்தப்பட்டது. ‘ ாகா இராச மிளகாய்’ 

உட்பட பல்நவறு வறகயான பயிர்களுக்கு கசய்யாமா கிராமம் புகழ்கபற்றதாகும். 

 

செய்தித்தாள் ந ப்பு நிகழ்வுகள்  

1. இலக்கியத்திற்கான ந ாபல் பரிசு அறிவிப்பு 

இலக்கியத்திற்கான ந ாபல் பரிசு பிகரஞ்சு எழுத்தாளர் ஆனி எர்னாக்ஸூக்கு (Annie Ernaux) அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. 
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2. நவதியியல்: மூவருக்கு ந ாபல் 

மருந்துகறள உருவாக்க உதவியாக மூலக்கூறுகறள ஒன்றிறைக்கும் வழிறய உருவாக்கியதற்காக கநராலின் 

ஆர் கபர்நடாசி, நமார்கடன் கமல்டல் மற்றும் பாரி ஷார்ப்கலஸ் ஆகிய மூவருக்கு நவதியியலுக்கான ந ாபல் பரிசு 

பகிர்ந்தளிக்கப்பட்டுள்ளது. இதில் கபர்நடாசி அகமரிக்காவின் கலிநபார்னியாவில் உள்ள ஸ்டான்நபார்ட் பல்கறலக் 

கழகத்றதச் நசர்ந்தவர். ஷார்ப்கலஸ் கலிநபார்னியா ஸ்கிரிப்ஸ் ஆராய்ச்சி நிறுவனத்றதச் நசர்ந்தவர். கமல்டல் 

கடன்மார்க்கின் நகாகபன்கஹகன் பல்கறலக்கழகத்றதச் நசர்ந்தவர். 

புற்றுந ாய்க்கான மருந்றத உருவாக்கவும், DNA வறரபடமாக்கல் மற்றும் ஒருகுறிப்பிட்ட ந ாக்கத்துக்கான மிகவும் 

கபாருத்தமான கபாருள்கறல உருவாக்குவதற்கும் பயன்படும் ‘கிளிக் ககமிஸ்ட்ரி’ மற்றும் உயிரி ஆர்த்நதாகனல் 

எதிர்விறனகள் கதாடர்பான ஆராய்ச்சியில் ஈடுபட்டதற்காக இந்த ந ாபல் பரிசு அவர்களுக்குப் பகிர்ந்தளிக்கப்பட்டு 

உள்ளது. 

இவர்களில் ஷார்ப்கலஸ் ஏற்ககனநவ கடந்த 2001ஆம் ஆண்டும் ந ாபல் பரிறச கவன்றுள்ளார். அதன்மூலமாக, 

ந ாபல் பரிறச இரண்டு முறற கவன்ற 5ஆவது  பர் என்ற கபருறமறயயும் அவர் கபற்றுள்ளார். மனிதர்களின் 

பரிைாமம் கதாடர்பான ஆராய்ச்சிறய நமற்ககாண்ட சுவீடன் விஞ்ஞானியான சுவான்கட பாநபாவுக்கு 

மருத்துவத்துக்கான ந ாபல் பரிசு அறிவிக்கப்பட்டது. 

இயற்பியலுக்கான ந ாபல் பரிசு: குவாண்டம் தகவல் அறிவியல் கதாடர்பான ஆராய்ச்சிறய நமற்ககாண்ட 

பிரான்றஸச் நசர்ந்த அறலன் ஆஸ்கபக்ட், அகமரிக்காறவச் நசர்ந்த ஜான் கிளாகசர், ஆஸ்திரியாறவச் நசர்ந்த 

ஆன்டன் சீலிங்ககர் ஆகிய மூவருக்கு இயற்பியலுக்கான ந ாபல் பரிசு பகிர்ந்தளிக்கப்படுவதாக அறிவிக்கப்பட்டது. 

 

3. புதிய ‘பாரத் சீரிஸ்’ வாகனப்பதிவு  றடமுறற: 24 மாநிலங்களில்  றடமுறற 

 ாடு முழுவதும் எந்தவித தறடயுமின்றி கசாந்த வாகனத்தில் பயைம் கசய்ய வசதியாக அறிமுகம் கசய்யப்பட்ட புதிய 

‘பாரத் சீரிஸ்’ வாகனப்பதிவு  றடமுறற 24 மாநிலங்கள் மற்றும் யூனியன் பிரநதசங்களில்  றடமுறறப்படுத்தப்ப 

-ட்டிருப்பது கதரியவந்துள்ளது. 

கபங்களூரில் கடந்த மாதம்  றடகபற்ற நபாக்குவரத்து நமம்பாட்டு கவுன்சிலின் 41ஆவது ஆண்டு கூட்டத்தின் 

தீர்மானம்மூலமாக இந்தத் தகவல் கதரியவந்துள்ளது. 

அதில் நமலும் கூறியிருப்பதாவது: ஒருவர் தனது கசாந்த வாகனத்தில் ஒரு மாநிலத்திலிருந்து நவறு மாநிலத்துக்கு 

அல்லது யூனியன் பிரநதசத்துக்கு குடிகபயரும்நபாதும், அந்த வாகனத்றத மறுபதிவு கசய்யநவண்டும். இதனால் 

பல்நவறு சிக்கல்கறள வாகன ஓட்டிகள் சந்தித்து வந்தனர். வாகன உரிறமயாளர்களுக்கு ஏற்படும் இந்த 

சிரமத்றதப் நபாக்கும் வறகயில், புதிய வாகனப்பதிவு  றடமுறற கதாடர்பான அறிவிக்றகறய  டுவைரசு கடந்த 

ஆண்டு ஆகஸ்ட் மாதம் கவளியிட்டது. 

இந்தப் புதிய ‘பாரத் சீரிஸ்’ வாகனப்பதிவு  றடமுறற மூலமாக,  ாடு முழுவதும் கசாந்த வாகனத்தில் பயணிப்நபார் 

அல்லது சுற்றுலா வாகனங்கள் எந்தகவாரு நசாதறனச் சாவடியிலும் நிறுத்தப்படமாட்டாது. நமலும், மாநில மற்றும் 

உள்ளூர்  றடமுறறகள் அடிப்பறடயிலான வாகன வரிகறளச்கசலுத்துவதிலிருந்தும் விலக்களிக்கப்படும். 

இந்தப் புதிய  றடமுறறயின்கீழ் 24 மாநிலங்கள் மற்றும் யூனியன் பிரநதசங்கறளச் நசர்ந்த 20,000-க்கும் 

அதிகமான வாகனங்கள் பதிவுகசய்யப்பட்டுள்ளன. நமலும், வாகனங்களுக்கான 30,000 பர்மிட்டுகள் மற்றும் 2.75 

இலட்சம் அங்கீகாரங்கள் இதுவறர வழங்கப்பட்டுள்ளன. 

வாகன நவகம் அதிகரிப்பு: நமலும், நதசிய விறரவுச் சாறலகளில் வாகனங்களின் இயக்க நவகத்றத மணிக்கு 

140 கிமீ என்ற அளவுக்கு உயர்த்த  டுவண் சாறலப்நபாக்குவரத்து மற்றும் க டுஞ்சாறலத்துறற அறமச்சகம் 

திட்டமிட்டிருப்பதாக அந்தத்துறறயின் அறமச்சர் நிதின் கட்கரி அண்றமயில் கூறியிருந்தார். 

நமலும்,  ான்கு வழி நதசிய க டுஞ்சாறலகளில் வாகன இயக்க நவகம் குறறந்தபட்சம் மணிக்கு 100 கிமீ என்ற 

அளவிலும், இரண்டு வழி நதசிய க டுஞ்சாறலகளில் வாகனங்களின் நவகம் மணிக்கு 80 கிமீ முதல் 75 கிமீ வறர 

இருக்கநவண்டும் என்றும் அவர் கூறியிருந்தார். 
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1. அண்மையில் மைபர் தாக்குதலால் பாதிக்கப்பட்ட டடலிகாம் டெயண்ட் ஆப்டஸ் ைார்ந்த நாடு எது? 
அ. கனடா 

ஆ. அமொிக்கா 

இ. ஆஸ்திரேலியா  

ஈ. ேஷ்யா 

✓ அண்மைய மைபர் தாக்குதலில் 1.2 மில்லியன் வாடிக்மகயாளர்களின் தனிப்பட்ட தகவல்கள் ைற்றும் அமடயாள 

வடிவங்கள் திருடப்பட்டதாக ஆஸ்திரேலிய டதாமலத்டதாடர்பு நிறுவனைான ஆப்டஸ் டதரிவித்துள்ளது. கனடா 

கண்ட மிகப்டபரிய இமைய மீறல்களில் ஒன்றாக இது கருதப்படுகிறது. இந்த இமைய மீறல் 10 மில்லியன் 

வாடிக்மகயாளர்கமள பாதிப்புக்குள்ளாக்கியது; அது ஆஸ்திரேலியாவின் ைக்கள்டதாமகயில் 40 ைதவீதத்துக்குச் 

ைைைாகும். இம்மீறலுக்குப்பிறகு, டதாமலத்டதாடர்பு ைட்டங்களில் ைாற்றங்கமள நடுவைேசு டவளியிட்டுள்ளது. 

2. `2,000 வமேயிலான பரிவர்த்தமனகளுக்கு UPIஇல் RuPay கடனட்மட பயன்படுத்துவதற்கு விதிக்கப்படும் 

கட்டை சதவீதம் எவ்வளவு? 
அ. 0.5% 

ஆ. 2%  

இ. 5% 

ஈ. கட்டணெ் இல்லல  

✓ `2,000 வமேயிலான பரிவர்த்தமனகளுக்கு யூனிஃமபட் ரபடைண்ட்ஸ் இன்டர்ஃரபஸில் (யுபிஐ) ரூரப கடன் 

அட்மட பயன்படுத்துவதற்கு கட்டைம் ஏதும் விதிக்கப்படாது என்று இந்திய ரதசிய டகாடுப்பனவு கழகம் (என்பிசிஐ) 

டதளிவுபடுத்தியுள்ளது. Nil Merchant Discount Rate (MDR) ஆனது இந்த வமகக்கு `2,000க்கும் குமறவான பைப் 

பரிைாற்றத்துக்குப் டபாருந்தும். டைப்டம்பரில், RBI ஆளுநர் UPI வமலயமைப்பில் ரூரப கடன் அட்மட பயன்பாட்மட 

அறிமுகப்படுத்தினார். 

3. உலக வங்கியின் ைமீபத்திய அறிக்மகயின்படி, நடப்பு நிதியாண்டில் (2022–23) இந்தியாவின் GDP வளர்ச்சிக் 

கணிப்பு என்ன? 
அ. 6.2% 

ஆ. 6.5%  

இ. 7.0% 

ஈ. 7.2% 

✓ உலக வங்கி இந்தியாவின் டபாருளாதாே வளர்ச்சிமய நடப்பு நிதியாண்டில் (2022–23) 6.5%ஆகக் குமறத்தது. 

அதன் முந்மதய ெூன் ைாத ைதிப்பீட்டில் 7.5% என அது அறிவிக்கப்பட்டது. இந்திய ரிைர்வ் வங்கியும் பைவீக்கத்மத 

எதிர்த்துப் ரபாோடுவதற்காக டேப்ரபா விகிதத்மத 50 அடிப்பமடப்புள்ளிகளால் 5.9 ைதவீதைாக உயர்த்திய பிறகு, 

முந்மதய ைதிப்பீடான 7.2%இலிருந்து 7%ஆகக் குமறத்தது. ரைலும் UNCTAD இந்தியாவின் டபாருளாதாே வளர்ச்சி 

ஆனது 2021இல் 8.2%ஆக இருந்து இந்த ஆண்டு 5.7%ஆக குமறயும் என்று கணித்துள்ளது. 

4. 2022 – இலக்கியத்திற்கான ரநாபல் பரிமை டவன்ற எழுத்தாளர் அன்னி எர்னாக்ஸ் ைார்ந்த நாடு எது? 
அ. அமொிக்கா  ஆ. ஆஸ்திரேலியா 

இ. பிோன்ஸ்   ஈ. மொ்ெனி 
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✓ பிடேஞ்சு எழுத்தாளர் அன்னி எர்னாக்ஸ் 2022ஆம் ஆண்டுக்கான இலக்கியத்திற்கான ரநாபல் பரிசு டவன்றவோக 

அறிவிக்கப்பட்டுள்ளார். 82 வயதான அன்னி எர்னாக்ஸ் வர்க்கம் ைற்றும் பாலினம் குறித்த அவேது தனிப்பட்ட 

அனுபவத்மத டவளிப்படுத்திய அவேது புதினங்களுக்குப் டபயர்டபற்றவர். அன்னி எர்னாக்ஸ் எழுதிய இருபதுக்கும் 

ரைற்பட்ட புத்தகங்கள் பல தைாப்தங்களாக பிோன்சில் பள்ளிப் பாடநூல்களாக உள்ளன. இந்த ஆண்டு இலக்கியப் 

பரிசுக்கான ரபாட்டியாளர்களில் ஒருவோக, இந்தியாவில் பிறந்த எழுத்தாளோன ைல்ைான் ருஷ்டியும் இருந்தார். 

5. 2022இல் டடல் அவிவ் ஓபன் பட்டத்மத டவன்ற டடன்னிஸ் வீேர் யார்? 

அ. ேரபல் நடால் 

ஆ. ஸ்மடபரனாஸ் சிட்சிபாஸ் 

இ. ரோொ் மபடோ் 

ஈ. ரநாவக் ரொரகாவிச்  

✓ 2022இல் இஸ்ரேலில் நமடடபற்ற டடல் அவிவ் ஓபன் பட்டத்மத மூத்த டடன்னிஸ் வீேர் ரநாவக் ரொரகாவிச் 

டவன்றார். இது டடன்னிஸில் மிகப்டபரிய பரிைாகக் கருதப்படுகிறது. 35 வயதான ரொரகாவிச், இறுதிப்ரபாட்டியில் 

குரோஷியாவின் ைரின் சிலிக்மக 6–3, 6–4 என்ற டைட்கைக்கில் வீழ்த்தி ெூமல ைாத விம்பிள்டனுக்குப்பிறகு 

தனது முதல் பட்டத்மத டவன்றார். மூன்றடி உயேமுள்ள ரகாப்மப அவருக்குப் பரிைாக வழங்கப்பட்டது. 

6. 2022இல் நமடடபற்ற ஆறாவது ஆசிய ரகாப்மபப்ரபாட்டியில் ைாம்பியன் பட்டம் டவன்ற நாடு எது? 
அ. இந்தியா 

ஆ. பாகிஸ்தான் 

இ. இலங்லக  

ஈ. வங்காளரதசெ் 

✓ துபாயில் நமடடபற்ற ஆசிய ரகாப்மபக்கான இறுதிப்ரபாட்டியில் பாகிஸ்தாமன 23 ேன்கள் வித்தியாைத்தில் வீழ்த்தி 

இலங்மக அணி தனது ஆறாவது ரகாப்மபமய மகப்பற்றியது. இலங்மக 20 ஓவர்களில் 170–6 ேன்கள் எடுத்தது, 

பானுகா ோெபக்ரை 45 பந்துகளில் ஆட்டமிழக்காைல் 71 ேன்கள் எடுத்தார். இலங்மக கிரிக்டகட் அணிக்கு முன்னாள் 

இங்கிலாந்து பயிற்சியாளர் கிறிஸ் சில்வர்வுட் பயிற்சியாளோக உள்ளார். 

7. IBM குவாண்டம் டநட்டவார்க்கில் இமைந்த இந்தியாவின் முதல் நிறுவனம் எது? 
அ. ஐஐடி பாெ்ரப ஆ. ஐஐஎெ் அகெதாபாத் 

இ. ஐஐஎெ் மபங்களூரு ஈ. ஐஐடி மெட்ோஸ்  

✓ இந்திய டதாழில்நுட்பக்கழகம் – டைட்ோஸ் (IIT–M) ஆனது நியூயார்க்மகச் சார்ந்த IBM குவாண்டம் டநட்டவார்க்கில் 

இமைந்த முதல் இந்திய கல்வி நிறுவனம் என்ற டபருமைமயப் டபற்றுள்ளது. IIT–M ைற்றும் IBM இமடரயயான 

இந்த ஒத்துமழப்பு, IBM ரிைர்ச் இந்தியா நிறுவனத்தின் டதாழிற்துமற ஆதேவுடன் பயன்பாட்டு குவாண்டம் 

கம்ப்யூட்டிங் துமறைார்ந்த ஆோய்ச்சியில் ஐஐடி டைட்ோஸின் ஆோய்ச்சியாளர்களுக்குப் பயனளிக்கும். 

8. புற்றுரநாய் இறப்புகமளக் குமறப்பதற்காக, ‘ARPA–H (நலத்திற்கான ரைம்பட்ட ஆோய்ச்சித் திட்ட முகமைகள்)’ 

என்பமத டதாடங்கிய நாடு எது? 
அ. ெப்பான் 

ஆ. அமொிக்கா  

இ. ஆஸ்திரேலியா 

ஈ. பிோன்ஸ் 
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✓ அடைரிக்காவில் புற்றுரநாய் இறப்புகமள குமறக்கும் ரநாக்கில் ஒரு இலட்சிய திட்டத்மத அடைரிக்க அதிபர் ரொ 

மபடன் அறிவித்துள்ளார். இந்தத் திட்டத்திற்காக, ‘ARPA–H, நலத்திற்கான ரைம்பட்ட ஆோய்ச்சித்திட்ட முகமைகள்’ 

என்ற புதிய முகமை உருவாக்கப்பட்டுள்ளது. நாட்டில் இதய ரநாய்க்கு அடுத்தபடியாக அதிக இறப்புகளுக்கு காேைம் 

புற்றுரநாயாகும். ARPA–H ஆனது புற்றுரநாய், அல்மைைர், நீேழிவு ைற்றும் பிறரநாய்கள் உள்ளிட்ட ரநாய்கமளத் 

தடுப்பது, கண்டறிதல் ைற்றும் சிகிச்மையளிப்பமத ரநாக்கைாகக் டகாண்டுள்ளது. 

9. இந்தியாவில், ‘ஹிந்தி திவாஸ் அல்லது ரதசிய ஹிந்தி நாள்’ டகாண்டாடப்படுகிற ரததி எது? 
அ. மசப்டெ்பா்.14 

ஆ. மசப்டெ்பா்.12 

இ. மசப்டெ்பா்.14  

ஈ. மசப்டெ்பா்.18 

✓ ‘ஹிந்தி திவாஸ் அல்லது ரதசிய ஹிந்தி நாளானது’ 1949 டைப்.14 அன்று அேசியலமைப்பு அமவயால் அதிகாேப்பூர்வ 

டைாழியாக (ரதவநாகரி எழுத்தில் எழுதப்பட்டது) ஹிந்தி ஏற்கப்பட்டமதக் குறிக்கும் வமகயில் ஒவ்ரவார் ஆண்டும் 

டைப்.14 அன்று இந்த நாள் டகாண்டாடப்படுகிறது. உலக ஹிந்தி நாள் 2020 ெனவரி.10 அன்று அனுைரிக்கப்படுகிறது. 

இந்நாள் 1975 ென.10 அன்று நாக்பூரில் நடந்த முதல் உலக ஹிந்தி ைாநாட்டின் ஆண்டு நிமறமவக் குறிக்கிறது. 

10. அண்மையில் ெப்பான் ைற்றும் சீனாமவத் தாக்கிய சூறாவளியின் டபயர் என்ன? 
அ. முய்ஃபா  

ஆ. ாீட்டா 

இ. பங்கா 

ஈ. டிஃபானி 

✓ ெப்பான் வானிமல ஆய்வுமையத்தின்படி, மதவான் அருரகயுள்ள இஷிகாகி தீமவ, ‘முய்ஃபா’ சூறாவளி தாக்கியது. 

ெப்பானின் டதன்தீவுகமள அந்தச் சூறாவளி டநருங்கியது. ‘முய்ஃபா’ சூறாவளியானது ெப்பானின் ஒகினாவாவில் 

உள்ள தீவுகளில் பலத்த ைமழமயயும் காற்மறயும் டகாண்டுவந்தது. இந்தச் சூறாவளி டநருங்கிவரும் நிமலயில் 

சீனாவும் அவைே நடவடிக்மகமய ரைற்டகாண்டு வருகிறது. 

 

செய்தித்தாள் ந ப்பு நிகழ்வுகள்  

1. நில ஆவைங்கமள 22 டைாழிகளில் டைாழிடபயர்க்க நடுவைேசு திட்டம்! 

நாடு முழுவதும் நில ஆவைங்கமள ஆங்கிலம், ஹிந்தி உள்பட 22 ைாநில டைாழிகளில் டைாழிடபயர்ப்பு டைய்யும் 

புதிய திட்டத்மத நமடமுமறப்படுத்த நடுவைேசு திட்டமிட்டுள்ளது. இதுகுறித்து நடுவைேசின் நில வளத்துமற 

இமைச்டையலாளர் கூறியதாவது:  

நாடு முழுவதிலும் உள்ள பலர் நில ஆவைங்களில் டைாழியியல் தமடகமள எதிர்டகாள்கின்றனர், இதமன 

ரபாக்கும் விதைாக நடுவைேசு, இப்ரபாது நில ஆவைங்களில் டைாழிடபயர்ப்பு முமறமயக் டகாண்டு வருவதன் 

மூலம் தீர்க்க திட்டமிட்டுள்ளது. 

அதாவது, நாட்டில் உள்ள அந்தந்த ைாநில டைாழிகளில் எழுதப்படும் நில ஆவைங்கமள ஆங்கிலம், ஹிந்தி உள்பட 

22 ைாநில டைாழிகளில் டைாழிடபயர்ப்பு டைய்யும் புதிய திட்டத்மத நமடமுமறப்படுத்த உள்ளது நடுவைேசு. 

இந்தப்புதிய திட்டத்மத ரைாதமன முமறயாக தமிழ்நாடு, புதுச்ரைரி, ைகாோஷ்டிேம், குெோத், உத்தே பிேரதைம், பிகார் 

திரிபுோ ைற்றும் ெம்மு, காஷ்மீர் ஆகிய 8 ைாநிலங்களில் டதாடங்கவுள்ளது. 
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