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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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