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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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