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1. மாதிரிப் பதிவு அமமப்பு அறிக்மை – 2020இன்படி, 2018–20இல் இந்தியாவில் குமைவான பாலின விகிதத்மத 

கைாண்டிருந்த மாநிலம் எது? 
அ. பீகாா் 

ஆ. உத்தர பிரததசம் 

இ. ஹாியானா 

ஈ. உத்தரகாண்ட்  

✓ இந்தியத் தமலமமப் பதிவாளர் கவளியிட்ட மாதிரிப் பதிவு அமமப்பின் புள்ளிவிவர அறிக்மை–2020இன்படி, 

உத்தரைாண்டின் பிைப்பு பாலின விகிதம் நாட்டிலலலய மிைலமாசமாை 844ஆைக் ைண்டறியப்பட்டது. பாலின விகிதம் 

என்பது 1,000 ஆண் குழந்மதைளுக்கு இருக்கும் கபண் குழந்மதைளின் விகிதமாகும். லைரளத்தின் விகிதம் 974 

ஆை சிைப்பாை உள்ளது. இந்தியாவின் ஒட்டுகமாத்த பிைப்பு பாலின விகிதம் 2017–19இல் 904ஆை இருந்து 2018–20 

இல் மூன்று புள்ளிைள் அதிைரித்து 907ஆை உள்ளது என்று அவ்வறிக்மை கூறியது. இது கிராமப்புைங்ைளில் 907 

ஆைவும், நைர்ப்புைங்ைளில் 910 ஆைவும் உள்ளது. 

2. ‘ஸ்வச் டாய்லைத்தான்’ என்ை திட்டத்மத அறிமுைப்படுத்திய நடுவண் அமமச்சைம் எது? 
அ. வீட்டுவசதி மற்றும் நகா்ப்புற விவகாரங்கள் அமமச்சகம்  

ஆ. கல்வி அமமச்சகம் 

இ. திறன் தமம்பாடு மற்றும் ததாழில்முமனதவாா் அமமச்சகம் 

ஈ. ததாழிலாளா் மற்றும் தவமலவாய்ப்பு அமமச்சகம் 

✓ வீட்டுவசதி மற்றும் நைர்ப்புை விவைாரங்கள் அமமச்சைமானது சமீபத்தில் ஸ்வச் அம்ருத் மலைாத்சவத்தின்கீழ், ‘ஸ்வச் 

டாய்லைத்தமன’ அறிமுைப்படுத்தியது. இப்லபாட்டியானது கபாம்மமைளுக்ைான லதசிய கசயல் திட்டம் மற்றும் ஸ்வச் 

பாரத் இயக்ைத்தின் இரண்டாம் ைட்டம் (SBM 2.0) ஆகியவற்றுக்கு இமடலயயான ஓர் ஒருங்கிமைப்பாை உள்ளது. 

கபாம்மமைமளத் தயாரிப்பதில் ைழிவுைமளப் பயன்படுத்துவதற்ைான தீர்வுைமள ஆராய்வமத இது லநாக்ைமாைக் 

கைாண்டுள்ளது. ஐஐடி ைாந்திநைரில் உள்ள பமடப்பாக்ை ைற்ைல் மமயம், இத்திட்டத்திற்ைான அறிவுப்பங்ைாளராை 

உள்ளது. 

3. அண்மைச் கசய்திைளில் இடம்கபற்ை, ஆபலரஷன் ‘லமைா சக்ரா’ என்பதுடன் கதாடர்புமடய நிறுவனம் எது? 
அ. இந்திய இராணுவம் 

ஆ. நடுவண் புலனாய்வுப் பணியகம்  

இ. இந்திய கடதலார காவல்பமட 

ஈ. மத்திய விஜிதலன்ஸ் ஆமணயம் 

✓ ‘லமைா சக்ரா’ நடவடிக்மையின் ஒருபகுதியாை, நடுவண் புலனாய்வுப்பிரிவு (CBI) 19 மாநிலங்ைளில் 56 இடங்ைளிலும், 

ஒரு யூனியன் பிரலதசத்திலும் சிறுவர் பாலியல் வன்கைாடுமம சம்பந்தப்பட்ட காணைாளிகமை இமையதைத்தில் 

தரவேற்றம் ைற்றும் தரவிறக்கம் ணசய்தது ணதாடர்பான இரண்டு வழக்குைள் கதாடர்பாை லசாதமன நடத்தியது. 

சிங்ைப்பூர் இன்டர்லபாலின் தரவுைள் மற்றும் இமையதளத்தில் சிறுவர் பாலியல் வன்கைாடுமம சம்பந்தப்பட்ட 

காணைாளிகமை விற்பமன கசய்லதாருக்கு எதிராை ைடந்த ஆண்டு நடத்தப்பட்ட, ‘ஆபலரஷன் ைார்பன்’லபாது 

கபைப்பட்ட உளவுத்துமையின் தைவல்ைள் அடிப்பமடயில் இந்த சமீபத்திய லசாதமனைள் நடத்தப்பட்டன. 
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4. சாம்பமலப் பயன்படுத்தி ைாண்டாமிருைங்ைளுக்ைாை உருவாக்ைப்பட்ட, ‘ஒற்மைக்கைாம்பிைளின் உமைவிடம்’ 

என்ை நிமனவிடத்மத உருவாக்கியுள்ள மாநிலம் எது? 
அ. தமற்கு வங்கம் 

ஆ. அஸ்ஸாம்  

இ. ஒடிஸா 

ஈ. அருணாச்சல பிரததசம் 

✓ அஸ்ஸாம் மாநிலத்தில் உள்ள ைாசிரங்ைா லதசியப்பூங்ைாவில் அஸ்ஸாம் மாநில அரசால் எரிக்ைப்பட்ட ைாண்டாமிருை 

கைாம்புைளிலிருந்து லசைரிக்ைப்பட்ட சாம்பமலப்பயன்படுத்தி உருவாக்ைப்பட்ட மூன்று ைாண்டாமிருைங்ைளின் 

சிமலைள் திைந்து மவக்ைப்பட்டன. ஓராண்டுக்கு முன், உலை ைாண்டாமிருை நாளன்று, லவட்மடக்ைாரர்ைள் மற்றும் 

சட்டவிலராத வியாபாரிைளிடமிருந்து பாதுைாப்பு அதிைாரிைளால் லசைரிக்ைப்பட்ட சுமார் 2500 ைாண்டாமிருை 

கைாம்புைமள அஸ்ஸாம் மாநில அரசு எரித்துச்சாம்பலாக்கியது. மூன்று ைாண்டாமிருை சிற்பங்ைமளக்கைாண்ட இந்த 

நிமனவுச்சின்னத்திற்கு, ‘ஒற்மைக்கைாம்பிைளின் உமைவிடம்’ என்று கபயரிடப்பட்டுள்ளது. 

5. சமீபத்திய ஆய்வின்படி, கூட்டாை 12 மில்லியன் டன் உலர் ைார்பமனக் கைாண்டிருக்கின்ை உயிரினம் எது? 

அ. தகாசுக்கள் 

ஆ. எறும்புகள்  

இ. ததனீக்கள் 

ஈ. பட்டாம்பூச்சிகள் 

✓ ஓர் அண்மைய ஆய்வின்படி, உலைம் முழுவதும் உள்ள எறும்புைள் கமாத்தமாை சுமார் பன்னிரண்டு மில்லியன் டன் 

உலர் ைரிமத்மதக் கைாண்டிருக்கின்ைன. உலைம் முழுவதும் உள்ள எறும்புைளின் எண்ணிக்மை சுமார் இருபது 

குவாட்ரில்லியன் அல்லது இருபதாயிரம் மில்லியன் மில்லியன்ைள் இருக்கும் என மதிப்பிடப்பட்டுள்ளது. அமவ 

கூட்டாை ைாட்டுப்பைமவைள் மற்றும் பாலூட்டிைமளவிட அதிை எமட கைாண்டமவயாை இருக்கும். 

6. அண்மைச் கசய்திைளில் இடம்கபற்ை சுப்லராலதா லைாப்மபயுடன் கதாடர்புமடய விமளயாட்டு எது? 
அ. ஹாக்கி 

ஆ. கால்பந்து  

இ. மட்மடப்பந்து 

ஈ. பூப்பந்து 

✓ சுப்லராலதா லைாப்மபக்ைான சர்வலதச ைால்பந்து லபாட்டியின் 61ஆவது பதிப்பு ஈராண்டு இமடகவளிக்குப்பிைகு 

கதாடங்கியது. நாடு முழுவதுமுள்ள பள்ளிைளுக்கு இது மிைவும் மதிப்புமிக்ை ைால்பந்துப் லபாட்டியாை ைருதப்படுகிைது. 

இந்தப் லபாட்டிமய இந்திய வான்பமடயுடன் இமைந்து சுப்லராலதா முைர்ஜி விமளயாட்டுக் ைல்விச்சங்ைம் ஏற்பாடு 

கசய்துள்ளது. இந்தியாவின் 25 மாநிலங்ைள் மற்றும் யூனியன் பிரலதசங்ைமள பிரதிநிதித்துவப்படுத்தும் கமாத்தம் 

92 பள்ளிைள் மற்றும் வங்ைாளலதசத்தின் வான்பமட பள்ளி ஆகியமவ இப்லபாட்டியில் லபாட்டியிடுகின்ைன. 

7. 2023 ஜன.1 வமர அமனத்து வமையான பட்டாசுைளின் உற்பத்தி, விற்பமன மற்றும் பயன்பாடு ஆகியவற்றுக்கு 

தமடவிதிப்பதாை அறிவித்த மாநிலம்/யூடி எது? 
அ. மகாராஷ்டிரா  ஆ. புது தில்லி  

இ. சிக்கிம்   ஈ. ஹிமாச்சல பிரததசம் 

✓ அமனத்து வமையான பட்டாசுைளின் உற்பத்தி, விற்பமன மற்றும் பயன்பாட்டுக்ைான தமட 2023 ஜனவரி.1 வமர 

நீட்டிக்ைப்படும் என தில்லி சுற்றுச்சூழலமமச்சர் லைாபால் ராய் அறிவித்தார். பண்டிமை ைாலங்ைளில் மாசுபாட்மடக் 
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ைட்டுப்படுத்த முடிகவடுக்ைப்பட்டுள்ளது. இமையதளத்தில் பட்டாசு விற்பமனக்கும் தமடநீட்டிக்ைப்பட்டுள்ளது. இத் 

தமடமய ைடுமமயாை அமல்படுத்துவமத உறுதிகசய்வதற்ைான கசயல்திட்டம் வமரயப்படவுள்ளது. ‘ஆம் ஆத்மி’ 

ைட்சி பட்டாசு கவடிப்பதற்கு எதிரான விழிப்புைர்மவ ஏற்படுத்துவதற்ைாை, ‘படலை நகி திலய ஜலாவ்’ என்ை 

பிரச்சாரத்மதயும் கதாடங்கியது. 

8. ‘ைலாச்சாரத்திற்ைான சிைந்த இடத்திற்ைான’ சர்வலதச சுற்றுலா விருமத கபற்ை மாநிலம் எது? 
அ. தமிழ்நாடு 

ஆ. தகரளா 

இ. தமற்கு வங்கம்  

ஈ. ஜம்மு காஷ்மீா் 

✓ ஐநா உலை சுற்றுலா அமமப்பின் துமை அமமப்பான பசிபிக் ஏரியா டிராவல் மரட்டர்ஸ் அலசாசிலயஷன், லமற்கு 

வங்ைாளத்திற்கு 2023ஆம் ஆண்டுக்ைான சர்வலதச பயை விருமத, ‘ைலாச்சாரத்திற்ைான சிைந்த இடம்’ என்ற 

தமைப்பில் வழங்ைவுள்ளது. கபர்லினில் நமடகபறும் உலை சுற்றுலா மற்றும் வான்லபாக்குவரத்து தமலமமைளின் 

உச்சிமாநாட்டில் இவ்விருது வழங்ைப்படும். UNESCO பாரம்பரிய தகுதி லமற்கு வங்ைத்தின் துர்ைா பூமஜக்கு இதற்கு 

முன்னர் வழங்ைப்பட்டுள்ளது. 

9. திருநங்மையருக்ைாை பிரத்லயைமாை, ‘கரயின்லபா லசமிப்புக்ைைக்மை’ அறிமுைப்படுத்திய இந்திய வங்கி எது? 
அ. ESAF சிறு நிதி வங்கி  

ஆ. AU சிறு நிதி வங்கி 

இ. YES வங்கி 

ஈ. தகாடக் மஹிந்திரா வங்கி 

✓ ESAF சிறு நிதி வங்கி திருநங்மைைளுக்ைாை பிரத்லயைமாை, ‘கரயின்லபா லசமிப்புக்ைைக்மை’ அறிமுைப்படுத்தியது. 

அதிை லசமிப்பு விகிதம் மற்றும் லமம்பட்ட கடனட்மட வசதிைள் உள்ளிட்ட பல்லவறு சிைப்பம்சங்ைமள இந்தக் ைைக்கு 

வழங்குகிைது. லைரளாமவச் சார்ந்த இந்த நிறுவனம், ைடந்த 2017இல் ஒரு சிறு நிதிய வங்கியாை நிறுவப்பட்டது. 

10. UNESCOஇன் உலை பாரம்பரிய தளமான கமாைஞ்சதாலரா அமமந்துள்ள நாடு எது? 
அ. இந்தியா 

ஆ. ஆப்கானிஸ்தான் 

இ. பாகிஸ்தான்  

ஈ. கஜகஸ்தான் 

✓ UNESCOஇன் உலை பாரம்பரிய தளமாை விளங்கும் கமாைஞ்சதாலராவின் இடிபாடுைள் பாகிஸ்தானின் கதற்கு சிந்து 

மாைாைத்தில் சிந்து ஆற்றுக்ைருகில் அமமந்துள்ளது. முன்கனப்லபாதும் இல்லாத பருவமமழக்ைாலம் ைாரைமாை 

பாகிஸ்தானில் நூற்றுக்ைைக்ைான மக்ைள் மாண்டனர். இந்தச் சூழ்நிமல, 1922இல் ைண்டுபிடிக்ைப்பட்ட 4,500 

ஆண்டுைளுக்கு முந்மதய கமாைஞ்சதாலரா கதால்கபாருள் தளத்திற்கு அச்சுறுத்தமல ஏற்படுத்தியுள்ளது. 
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செய்தித்தாள் நடப்பு நிகழ்வுகள்  

1. 2020 - தாதா சாலேப் பால்லை விருது வழங்கி ஆஷா பலரக் கைௌரவிக்ைப்படவுள்ளார். 

202ஆம் ஆண்டுக்ைான தாதா சாலேப் பால்லை விருது பிரபல திமரப்பட நடிமை ஆஷா பலரக் கபறுவதாை நடுவண் 

தைவல் ஒலிபரப்பு அமமச்சைம் அறிவித்துள்ளது. புது தில்லியில் நமடகபறும் லதசிய திமரப்பட விருது வழங்கும் 

விழாவில் இந்த விருது வழங்ைப்படும். 

ஆஷா பலரக் புைழ்கபற்ை திமரப்பட நடிமை, இயக்குனர், தயாரிப்பாளர் இவற்றுடன் இந்திய கசவ்வியல் நடனக் 

ைமலஞருமாவார். 1992இல் பலரக், ‘பத்மஸ்ரீ’ விருது வழங்கி கைௌரவிக்ைப்பட்டார். 1998 முதல் 2001 வமர நடுவண் 

திமரப்பட சான்றிதழ் வாரியத்தின் தமலவராை அவர் பணியாற்றியுள்ளார். 

 

2. ைாலாண்டு லவமலவாய்ப்பு ைைக்கைடுப்பின் நான்ைாவது சுற்று (ஜனவரி-மார்ச், 2022) தைவல் அறிக்மை 

கவளியிடப்பட்டது. 

நிறுவனம்சார்ந்த லவமலவாய்ப்புகுறித்த அகில இந்திய ைாலாண்டு ஆய்வின் ஒருபகுதியாை ைாலாண்டு லவமல 

வாய்ப்பின் நான்ைாவது சுற்றுபற்றிய ஆய்வறிக்மைமய நடுவண் கதாழிலாளர் மற்றும் லவமலவாய்ப்பு அமமச்சர் 

பூலபந்தர் யாதவ் கவளியிட்டார். 

உழவுசாராத துமைைளில் உள்ள கமாத்த லவமலவாய்ப்பில் கபரும்பங்ைாற்றும் லதர்ந்கதடுக்ைப்பட்ட 9 துமைைளில் 

முமைப்படுத்தப்பட்ட மற்றும் முமைசாரா லவமலவாய்ப்புகுறித்த தைவல்ைமளக் ைாலாண்டு லவமலவாய்ப்பு ஆய்வு 

அக்மைைள் கதாடர்ந்து வழங்குகின்ைன. உற்பத்தி, ைட்டுமானம், வர்த்தைம், லபாக்குவரத்து, ைல்வி, சுைாதாரம், 

உைவைம் மற்றும் தங்குமிடங்ைள், தைவல் கதாழில்நுட்பம் / பிபிஓ மற்றும் நிதி லசமவைள் ஆகியமவ இந்த ஒன்பது 

துமைைளாகும். 

நிறுவனம் சார்ந்த லவமலவாய்ப்புகுறித்த அகில இந்திய ைாலாண்டு ஆய்வு, இரண்டு பகுதிைமளக் கைாண்டுள்ளது. 

முதலாவதாை, “ைாலாண்டு லவமலவாய்ப்பு ஆய்வு”, இரண்டாவதாை, “பகுதி திட்ட அமமப்பு ஆய்வு”. ைாலாண்டு 

லவமலவாய்ப்பு ஆய்வு என்பது பத்து அல்லது அதற்கு லமற்பட்ட கதாழிலாளர்ைமளப் பணியில் அமர்த்தியுள்ள 

நிறுவனங்ைள் சம்பந்தப்பட்டதும், இரண்டாவது ஆய்வு, ஒன்பது அல்லது அதற்கும் குமைவான பணியாளர்ைள் 

பணிபுரியும் நிறுவனங்ைள் பற்றியதுமாகும். 

கபாருளாதாரத்தின் முமைப்படுத்தப்பட்ட துமைைளில் லவமலவாய்ப்பு மற்றும் அதுசம்பந்தமான முக்கிய 

தைவல்ைமள திரட்டுவதற்ைாை அகில இந்திய ைாலாண்டு ஆய்வின் ஒருபகுதியாை ைாலாண்டு லவமலவாய்ப்பு 

ஆய்வு ஏப்ரல், 2021இல் அறிமுைப்படுத்தப்பட்டது. ஒவ்கவாரு ைாலண்டிலும் சுமார் 12000 அமமப்புைள் கதாடர்பான 

தைவல்ைள் திரட்டப்படுகின்ைன. இவ்வாறு, முதன்முதலில் 2021 ஏப்ரல்-ஜூன் ைாலத்திற்ைான அறிக்மை, 2021 

கசப்டம்பர் மாதத்தில் கவளியிடப்பட்டது. 

கபாருளாதாரத்தின் லதர்ந்கதடுக்ைப்பட்ட துமைைளில் லவமலவாய்ப்பு நிலவரம் அதிைரித்து வருவதாை நான்ைாவது 

ைாலாண்டு அறிக்மைமய கவளியிடுமையில், நடுவண் அமமச்சர் கதரிவித்தார். மூன்ைாம் ைாலாண்டில் (கசப்டம்பர்-

டிசம்பர் 2021) 3.14 லைாடியாை இருந்த மதிப்பிடப்பட்ட லவமலவாய்ப்பு, நான்ைாவது ைாலாண்டில் (ஜனவரி-மார்ச், 

2022) 3.18 லைாடியாை உயர்ந்தது. ஆைாவது கபாருளாதாரக்ைைக்கைடுப்பில் (2013-2014) இத்லதர்ந்கதடுக்ைப்பட்ட 

9 துமைைளில் கமாத்த லவமலவாய்ப்பின் அளவு 2.37 லைாடியாை பதிவானது என்பது குறிப்பிடத்தக்ைதாகும். 

ைாலாண்டு லவமலவாய்ப்பு ஆய்வறிக்மை என்பது, விநிலயாைம் மற்றும் லதமவ குறித்த ஆய்வாகும். அதாவது 

குறிப்பிட்ட ைால அளவிற்ைான கதாழிலாளர் ஆய்வு என்பதால் நாட்டில் லவமலவாய்ப்புகுறித்த தரவு 

இமடகவளிைமள இது குமைக்கும். 

  

  

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


விண்மீன்.காம்                                      2022 செப்டம்பர் 27 
   

 

நடப்பு நிகழ்வுகள்                                           5 

நான்ைாவது ைாலாண்டு லவமலவாய்ப்பு ஆய்வறிக்மையின் முக்கிய அம்சங்ைள்: 

• 3ஆவது ைாலாண்டில் 3.14 லைாடி பணியாளர்ைள் பணியாற்றியதுடன் ஒப்பிடுமையில், நான்ைாவது ைாலாண்டில் 

5.31 இலட்சம் நிறுவனங்ைளில் கமாத்தம் 3.18 லைாடி கதாழிலாளர்ைள் பணிபுரிந்ததாை மதிப்பிடப்பட்டுள்ளது. 

• பணியாளர்ைளின் கமாத்த எண்ணிக்மையில் உற்பத்தித்துமை முதலிடமும் (38.5%), அமதத்கதாடர்ந்து 21.7% 

உடன் ைல்வித்துமையும், 12% உடன் தைவல் கதாழில்நுட்பம் / பிபிஓ துமையும், 10.6% உடன் சுைாதாரத் துமையும் 

உள்ளன. 

• 1.4% நிறுவனங்ைளில் மட்டுலம குமைந்தபட்சம் 500 லபர் பணியாற்றினார்ைள். இதுலபான்ை மிைப்கபரிய 

அமமப்புைள் கபரும்பாலும் தைவல் கதாழில்நுட்பம் / பிபிஓ மற்றும் சுைாதாரத் துமையில் இயங்குகின்ைன. 

• மூன்ைாவது ைாலாண்டில் 31.6%ஆை இருந்த கபண் கதாழிலாளர்ைளின் எண்ணிக்மை, நான்ைாவது ைாலாண்டு 

அறிக்மையில் 31.8%ஆை, சற்று உயர்ந்தது. இருப்பினும், சுைாதாரத்துமையில் கபண் கதாழிலாளர்ைளின் 

எண்ணிக்மை 52%ஆை இருந்தது. அமதத்கதாடர்ந்து ைல்வி, நிதி லசமவ மற்றும் தைவல் கதாழில்நுட்பம்/பிபிஓ 

துமைைளில் முமைலய 44%, 41% மற்றும் 36%ஆை பதிவானது. சுயகதாழில் புரியும் ஆண்ைமளவிட நிதி லசமவ 

துமையில் பணிபுரியும் கபண்ைளின் எண்ணிக்மை அதிைம் என்பது சுட்டிக்ைாட்டப்பட லவண்டிய விஷயம். 
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