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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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