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1. அண்மையில் த ொடங்கப்பட்ட, ‘நி–க்ஷய் 2.0’ என்ற இமைய ளத்துடன் த ொடர்புமடய ந ொய் எது? 
அ. புற்றுந ோய் 

ஆ. கோசந ோய்  

இ. COVID–19 

ஈ. இரத்த நசோகக 

✓ இந்தியக்குடியரசுத் மைவர் திதரௌபதி முர்மு பிர ைர் கொசந ொய் (TB) முக்த் பொரத் அபியொன், ‘நி–க்ஷய் 2.0’ என்ற 

இமைய ளத்ம  த ொடங்கவுள்ளொர்.  டுவண் சுகொ ொரம் ைற்றும் குடும்ப ை அமைச்சகம் 2025ஆம் ஆண்டுக்குள் 

கொசந ொமய ஒழிக்க இைக்கு நிர்ையித்துள்ளது. ‘நி–க்ஷய் 2.0’ என்பது கொசந ொயொல் பொதிக்கப்பட்டவர்களுக்கு 

சமூக அளவிைொன ஆ ரமவ வழங்கும் ஒரு டிஜிட்டல்  ளைொகும். இது கொசந ொயொளிகளின் சிகிச்மச விமளவுகமள 

நைம்படுத்துவ ற்கொன கூடு ல் ஆ ரமவ வழங்குகிறது. 

2. இளநிமை பட்டப்படிப்மப நிமறவு தசய்வ ற்கொக ைொைவிகளுக்கு ைொ ந்ந ொறும் நிதியு வி வழங்கும், ‘புதுமைப் 

தபண்’ என்ற திட்டத்ம த் த ொடங்கியுள்ள ைொநிைம் எது? 
அ. தமிழ் ோடு  

ஆ. ஒடிஸோ 

இ. கே்ா ோடகோ 

ஈ. ஆ ்திர பிரநதசம் 

✓  மிழ் ொடு அரசொனது மூவலூர் இரொைொமிர் ம் அம்மையொர் உயர்கல்வி உறுதித் திட்டத்ம , ‘புதுமைப்தபண் திட்டம்’ 

என ைொற்றியமைத்துள்ளது. இளங்கமைப்பட்டம், பட்டயப்படிப்பு, ஐடிஐ அல்ைது நவறு ஏந னும் அங்கீகரிக்கப்பட்ட 

படிப்மபத்த ொடருவ ற்கொக, ைொைவிகளுக்கு ைொ ந்ந ொறும் `1,000 உ வித்த ொமகமய இத்திட்டம் வழங்குகிறது. 

அரசுப்பள்ளிகளில் ஆறொம் வகுப்பு மு ல் பன்னிரண்டொம் வகுப்பு வமர படித்  ைொைவிகள் இந்  நிதியு வி தபறத் 

 குதியுமடயவர்கள் ஆவர். 

3. பிர ைர் கதி சக்தி திட்டத்திற்கு இரயில்நவ நிைத்ம  நீண்டகொை குத் மகக்கு விடுவ ற்கொன தகொள்மகயின்படி, 

நிை குத் மகயொனது எத் மன ஆண்டுகளுக்கு வழங்கப்படுகிறது? 
அ. 10 

ஆ. 15 

இ. 25 

ஈ. 35  

✓ பிர ைரின் கதிசக்தி கட்டமைப்பு அைைொக்கத்திற்கொக இரயில்நவக்கு தசொந் ைொன நிைத்ம  நீண்டகொை குத் மகக்கு 

அளிப்ப ற்கொன தகொள்மகக்கு பிர ைர்  மைமையிைொன  டுவண் அமைச்சரமவ ஒப்பு ல் அளித்துள்ளது.  

✓ இ ன்மூைம், இரயில்நவயின் சரக்குப் நபொக்குவரத்து அதிகரித்து அ ன்மூைம் த ொழிற்துமறயின் சரக்குப் 

நபொக்குவரத்திற்கொன தசைவும் குமறயும்; இரயில்நவக்கு அதிக வருவொய் கிமடக்கும். இக்தகொள்மகயின்மூைம் 1.2 

இைட்சம் நபருக்கு நவமைவொய்ப்பு கிமடக்கும். பிர ைரின் கதிசக்தி திட்டத்தின்கீழ் அடுத்  5 ஆண்டுகளில் 300 

சரக்குப் நபொக்குவரத்து முமனயங்கள் அமைக்கப்படும். நிைத்தின் சந்ம  ைதிப்பில், ஆண்டுக்கு 1.5 ச வீ  வட்டியில், 

35 ஆண்டுகள் வமர சரக்குப் நபொக்குவரத்து  டவடிக்மககளுக்கொக ரயில்நவ நிைங்கள் நீண்டகொை குத் மகக்கு 

அளிக்கப்படவுள்ளன. 

  

 

 

 

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


விண்மீன்.காம்                                     2022 செப்டம்பர் 09 
   

 

நடப்பு நிகழ்வுகள்                                           2 

4. தசப்.9ஆம் தேதியை, ‘இையைமை தவற்றி  ொள்’ என்று தகொண்டொடுகிற ைொநிைம் எது? 
அ. பீகோே்ா 

ஆ. அஸ்ஸோம் 

இ. உத்தரகோண்ட்  

ஈ. சிக்கிம் 

✓ இையைமையின் சுற்றுச்சூழமையும் பிரொந்தியத்ம யும் பொதுகொக்கும் ந ொக்கத்துடன் உத் ரகொண்ட் ைொநிைத்தில் 

ஒவ்நவொர் ஆண்டும் தசப்டம்பர்.9ஆம் ந தி, ‘இையைமை தவற்றி  ொள்’ தகொண்டொடப்படுகிறது. இது கடந் , 2015ஆம் 

ஆண்டில், உத் ரகொண்டின் அப்நபொம ய மு ல்வரொல் அதிகொரப்பூர்வைொக இையைமை  ொளொக அறிவிக்கப்பட்டது. 

கடந்  2014ஆம் ஆண்டில், அப்நபொம ய மு ைமைச்சர் ஹரிஷ் இரொவத், இையைமை சுற்றுச்சூழல் அமைப்புகமளப் 

பொதுகொப்ப ற்கொன தசய்திமயப்பரப்புவ ற்கொக ைொநிைம் முழுவதும் தசப்.9ஆம் ந திமய ‘இையைமை தவற்றி  ொள்’ 

என்று அதிகொரப்பூர்வைொக அறிவித் ொர். 

5. நைக்னஸ் கொர்ல்சனுக்கு எதிரொக  னது தேொழிற்முயை வொழ்வில் த ொடர்ச்சியொக மூன்றொவது தவற்றிமயப் பதிவு 

தசய்  இந்திய தசஸ் வீரர் யொர்? 

அ. குநகஷ் D 

ஆ. பிரக்ஞோன ்தோ R  

இ. விதித் குஜரோத்தி 

ஈ.  ிஹோல் சோின் 

✓ 17 வய ொன இந்திய சதுரங்க வீரர் R பிரக்ஞொனந் ொ  னது தேொழிற்முயை வொழ்வில்  ொர்நவ தசஸ் வீரர் நைக்னஸ் 

கொர்ல்சனுக்கு எதிரொக த ொடர்ந்து மூன்றொவது தவற்றிமயப் பதிவுதசய் ொர். FTX கிரிப்நடொ நகொப்மபயில்  னது 

இறுதிப்நபொட்டியில் ஐந்து முமற உைக தசஸ் சொம்பியனொன நைக்னஸ் கொர்ல்சமன பிரக்ஞொனந் ொ வீழ்த்தினொர். 

இருந் ொலும், 7 சுற்றுகள் முடிவில் நைக்னஸ் கொர்ல்சன் 16 புள்ளிகளுடன் மு லிடம் பிடித் ொர். பிரக்ஞொனந் ொ 15 

புள்ளிகளுடன் 2ஆவது இடத்ம ப் பிடித் ொர். 

6. புவிசொர் குறியீடு தபற்ற, ‘மிதிைொ ைக்கொனொ’ பயிரிடப்படுகிற ைொநிைம் எது? 
அ. ஆ ்திரப் பிரநதசம் 

ஆ. பீகோே்ா  

இ. கே்ா ோடகோ 

ஈ. நமற்கு வங்கம் 

✓ விவசொயிகள்  ங்கள் விமளதபொருட்களுக்கு அதிகபட்ச விமைமயப்தபற உ வும் வமகயில், அரசொங்கம் சமீபத்தில் 

‘மிதிைொ ைக்கொனொ’வுக்கு புவிசொர் குறியீட்யை வழங்கியுள்ளது. இ ன்  ொவரவியல் தபயர், ‘Euryale Ferox Salisb’ 

ஆகும். இது ஒரு சிறப்பு வமக நீர்வொழ்  ொைமரப்தபொரி ஆகும். ‘மிதிைொ ைக்கொனொ’ பீகொரின் மிதிைொ பகுதியிலும் 

ந பொளத்தின் சிை பகுதிகளிலும் பயிரிடப்படுகிறது. பொகல்பூரின் ஜர் ொலு ைொம்பழம், க ர்னி  ொன் (அரிசி),  வொடொவின் 

ைொகொய் பொன் ைற்றும் முசொபர்பூரின் ஷொஹி லிச்சிக்குப் பிறகு புவிசொர் குறியீடு தெறும் பீகொமரச் சொர்ந்  ஐந் ொவது 

தபொருள் இதுவொகும். 

7. UN இயைை ஆளுயை ைருத்துக்ைள  மைமைத்துவ அரங்கிற்கு நியமிக்கப்பட்டுள்ள இந்தியர் யொர்? 
அ. அல்நகஷ் குமோே்ா சே்ாமோ   ஆ.   ்தன்  ிநலகனி 

இ. K V கோமத்    ஈ. கிோிஸ் நகோபோலகிருஷ்ணன் 
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✓ ஐ ொ தபொதுச்தசயைர் அன்நடொனிநயொ குட்தடதரஸ், இந்திய மூத்  அதிகொரி அல்நகஷ் குைொர் சர்ைொமவ இமைய 

ஆளுமை ைருத்துக்ைளத்தின்  மைமைத்துவ குழுவில் நசர்த்துள்ளொர். உைதகங்கிலும் இருந்து ந ர்ந்த டுக்கப்பட்ட 

10 புகழ்தபற்ற டிஜிட்டல் ஆளுமை நிபுைர்களில் அவரும் ஒருவர். அவர் ரொஜஸ் ொமன நசர்ந்  1990 நபட்ச் ஐஏஎஸ் 

அதிகொரியும் அமைச்சரமவ தசயைகத்தில் முன்னொள் தசயைொளரொகவும் உள்ளொர். அவர் இ ற்கு முன்னர் UNDPஇல் 

 கர்ப்புற நைம்பொடு ைற்றும் வறுமை ஒழிப்புக்கொன ந சிய திட்ட இயக்கு ரொக பணியொற்றியுள்ளொர். 

8. ந சிய குடும்பநல கைக்தகடுப்பு 2019–21’இன்படி, இந்தியொவில் பிறப்பின் நபொ ொன பொலின விகி ம் என்ன? 
அ. 110 

ஆ. 108  

இ. 105 

ஈ. 101 

✓ பியூ ஆரொய்ச்சி மையத்தின் சமீபத்திய ஆய்வின்படி, இந்தியொவில் பிறக்கும்நபொது நிைவும் பொலின விகி ம், ஒவ்தவொரு 

100 ஆண் குழந்ம களுக்கும் பிறக்கும் தபண் குழந்ம களின் எண்ணிக்மக, சற்று சீரொக உள்ளது. 2015–16இல் 

100 தபண் குழந்ம களுக்கு 109 ஆண் குழந்ம களொக இருந்  பொலின விகி ம், 2019–21இல் 100 தபண் 

குழந்ம களுக்கு 108 ஆண் குழந்ம களொக குமறந்துள்ளது என்று ந சிய குடும்ப சுகொ ொர கைக்தகடுப்பு 2019–

21இன்  ரவு கொட்டுகிறது. இந்தியொவில், ‘கொைொைல் நபொகும்’ தபண் குழந்ம களின் சரொசரி ஆண்டு எண்ணிக்மக 

2010இல் இருந்  சுைொர் 4.8 இைட்சத்திலிருந்து 2019இல் 4.1 இைட்சைொகக் குமறந்துள்ளது. 

9. ஆசியொவின் மிகப்தபரிய அமுக்கப்பட்ட உயிரிவொயு ஆமை த ொடங்கப்பட்டுள்ள ைொநிைம்/UT எது? 
அ. பஞ்சோப்  

ஆ. நகரளோ 

இ. சத்தீஸ்கே்ா 

ஈ. ஆ ்திர பிரநதசம் 

✓ பஞ்சொபின் சங்ரூர் ைொவட்டத்தில் உள்ள ஆசியொவின் மிகப்தபரிய அமுக்கப்பட்ட உயிரிவொயு ஆமையொனது சமீபத்தில் 

அ ன் வணிக ரீதியிைொன உற்பத்திமயத் த ொடங்கியது. இந்திய எண்தைய் நிறுவன விற்பமன நிமையத்திற்கு 

இந்  உயிரி வொயு விநிநயொகம் தசய்யப்படுகிறது. எரித் மைத்  டுக்கும் ந ொக்நகொடு பஞ்சொப் ஆற்றல் நைம்பொட்டு 

நிறுவனைொனது 42 கூடு ல் அமுக்கப்பட்ட உயிரிவொயு திட்டங்கமள த ல் மவக்நகொல் ைற்றும் பிற விவசொய 

மீ ங்கமள அடிப்பமடயொகக் தகொண்டு  யொரிக்கவுள்ளது. 

10. உைகளொவிய AI உச்சிைொ ொட்மட  டத்தும்  ொடு எது? 
அ. ஆஸ்திநரலியோ 

ஆ. சவூதி அநரபியோ  

இ. பிரோன்ஸ் 

ஈ. ஸ்பபயின் 

✓ சவூதி அநரபியொவொனது இந்  ஆண்டு (2022) தசப்டம்பரில் உைகளொவிய AI உச்சிைொ ொட்டின் இரண்டொவது 

பதிப்மப, “ைனி குைத்தின்  ன்மைக்கொன தசயற்மக நுண்ைறிவு” என்ற கருப்தபொருளின்கீழ் ஏற்பொடு தசய்ய 

உள்ளது. நைக்ைவிருக்கும் இந்  நிகழ்வில் உைதகங்கிலும் உள்ள அரசு நிறுவனங்கள் ைற்றும் முக்கிய த ொழில்நுட்ப 

நிறுவனங்களின் வல்லு ர்கள் பங்நகற்பொர்கள் என எதிர்பொர்க்கப்படுகிறது.  ற்நபொது  ைக்கு முன்னிருக்கும் 

சவொல்களுக்குத் தீர்வு கொண்பது ைற்றும் AI த ொழில்நுட்பங்களின் பயன்பொட்மட அதிகப்படுத்துவதுநபொன்ற பல்நவறு 

 மைப்புகளில் இ ன் சையம் விவொ ம்  மடதபறும். 
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செய்தித்தாள் நடப்பு நிகழ்வுகள்  

1. நியூசிைொந்துக்கொன புதிய இந்தியத் தூ ர் நியைனம் 

நியூசிைொந்து  ொட்டுக்கொன புதிய இந்தியத்தூ ரொக, தவளியுறவுப்பணி மூத்  அதிகொரி நீத் ொ பூஷண் நியைனம் 

தசய்யப்பட்டொர். கடந்  1994-ஆம் ஆண்டு பிரிவு இந்திய தவளியுறவுப்பணி அதிகொரியொன இவர்,  ற்நபொது 

தவளியுறவு அமைச்கத்தின் ைத்திய ஐநரொப்பிய  ொடுகளுக்கொன கூடு ல் தசயைொளரொக உள்ளொர். 

நியூசிைொந்துக்கொன இந்தியத்தூ ரொக இருந்  முக்ந ஷ் பர்ந சிக்கு ப வி உயர்வு வழங்கப்பட்டு, G20 கூட்டமைப்புக் 

-கொன இந்திய தசயைகத்தின்  மைமைப் தபொறுப்பில் நியமிக்கப்பட்டொர். இம யடுத்து, நியூசிைொந்துக்கொன இந்தியத் 

தூ ரொக நீத் ொ பூஷண் நியமிக்கப்பட்டுள்ளொர். இவர், வங்கந ச  மை கர் டொக்கொவில் உள்ள இந்திய தூ ரகத்தின் 

பத்திரிமக, கைொசொரம்,  கவல் பிரிவு  மைவரொகப் பணியொற்றியவர். இந நபொல், தஜர்ைனியில் உள்ள இந்தியத் 

தூ ரகத்தின் தபொருளொ ொர ைற்றும் வர்த் கப் பிரிவுக்கும்  மைமை  ொங்கியவர் என்பது குறிப்பிடத் க்கது. 
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