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1. இந்தியாவின் முதல் 24×7 சூரிய ஆற்றலிலியங்கும் கிராமமாக அறிவிக்கப்பட்ட மமாததரா அமமந்துள்ள மாநிலம்/ 

யூனியன் பிரததசம் எது? 
அ. ஹிமாச்சல பிரதேசம் 

ஆ. இராஜஸ்ோன் 

இ. குஜராே்  

ஈ. மகாராஷ்டிரா 

✓ குஜராத் மாநிலத்தின் தமசானா மாவட்டத்தில் உள்ள மமாததரா கிராமத்மத இந்தியாவின் முதல் சூரிய ஆற்றலில் 

இயங்கும் கிராமமாக பிரதமர் நதரந்திர தமாடி அறிவித்தார். மமாததரா, சூரியன் தகாவிலுடன் மதாடர்புமடய ஒரு 

கிராமமாகும். குஜராத் மாநில அரசின் கூற்றுப்படி, கிராமத்து வீடுகளில் ஆயிரத்துக்கும் தமற்பட்ட தசாலார் தபனல்கள் 

நிறுவப்பட்டு, கிராம மக்களுக்கு மின்சாரம் உற்பத்தி மசய்யப்படுகிறது. அவர்களுக்கு சுழிய விமலயில் சூரியமவாளி 

மின்சாரம் வழங்கப்படும். 

2. ‘கல்வி 4.0 இந்தியா’ என்ற அறிக்மகமய மவளியிட்ட நிறுவனம் எது? 
அ. IMF   ஆ. WEF  

இ. உலக வங்கி  ஈ. UNICEF 

✓ அதன் ‘கல்வி 4.0 இந்தியா’ முமனவின் ஒருபகுதியாக, உலகப்மபாருளாதார மன்றம் புதிய, ‘கல்வி 4.0 இந்தியா’ 

என்ற அறிக்மகமய மவளியிட்டுள்ளது. எண்மம் மற்றும் பிற மதாழில்நுட்பங்கள் கற்றல் இமடமவளிகமள எவ்வாறு 

நிரப்பலாம் என்பது குறித்தும் அமனவருக்கும் கல்விமய அணுகக்கூடியதாக எவ்வாறு மாற்றுவது என்பது குறித்தும் 

இந்த அறிக்மக விவாதிக்கிறது. உலகப்மபாருளாதார மன்றம், UNICEF மற்றும் YuWaah ஆகியவற்றின் கூட்டு 

உமழப்பின்கீழ் இந்த அறிக்மக தயாரிக்கப்பட்டுள்ளது. 

3. அண்மமயில் மதாடங்கப்பட்ட, ‘Tele–MANAS’ என்ற முமனவுடன் மதாடர்புமடய துமற எது? 
அ. குழந்தே நலம் 

ஆ. மனநலம்  

இ. தோற்றுதநாய்கள் 

ஈ. அறிவியல் மற்றும் தோழில்நுட்பம் 

✓ மத்திய நலவாழ்வு மற்றும் குடும்பநல அமமச்சகம், “Tele Mental Health Assistance and Networking Across States” 

(Tele–MANAS) என்ற மனநலச் தசமவமய அறிமுகப்படுத்தியது. ததசிய மனநலத் திட்டத்தின் டிஜிட்டல் பிரிவாக 

Tele–MANAS இருக்கும். இத்திட்டத்திற்கான மமய முகமையாக ததசிய மனநலம் மற்றும் நரம்பியல் நிறுவனமும் 

(NIMHANS) மதாழில்நுட்ப ஆதரவு வழங்குநராக ஐஐடி–பாம்தப நிறுவனமும் இருக்கும். 

4. சிறுத்மதகள் காணப்பட்ட அதசாலா பாட்டி வனவுயிரி சரணாலயம் அமமந்துள்ள மாநிலம்/UT எது? 
அ. அஸ்ஸாம் 

ஆ. புது ேில்லி  

இ. தமற்கு வங்கம் 

ஈ. ஜாா்கண்ட் 

✓ அதசாலா பாட்டி வனவுயிரி சரணாலயத்தில் எட்டுச் சிறுத்மதகள் இருப்பது ஓராண்டுகாலம் நடத்தப்பட்ட ஆய்வின்படி 

உறுதிமசய்யப்பட்டுள்ளது. இது அதன் மசழிப்பான சுற்றுச்சூழலமமப்பின் உணர்த்தியாகக் கருதப்படுகிறது. கடந்த 

1940ஆம் ஆண்டுக்குப்பிறகு பல பத்தாண்டுகளாக இச்சரணாலயத்தில் சிறுத்மதகள் மதன்படாமதலதய இருந்தன.  
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✓ கடந்த 2019ஆம் ஆண்டில், தில்லி வனத்துமறயானது அந்தச்சரணாலயத்தில் சிறுத்மதப்புலியின் அமடயாளங்கள் 

மற்றும் கீறல்கமளப் புதிதாகப் பார்த்ததாக அறிவித்தது. வரிக்கழுமதப்புலி, காட்டுப்பூமன, மபான்னரி, இந்திய முயல், 

இந்தியப்பன்றி, கரும்புலி மற்றும் புள்ளிமான்தபான்ற பாலூட்டிகளின் இருப்பு குறித்தும் இந்த ஆய்வு சிறப்பித்துக் 

கூறியுள்ளது. 

5. 2022ஆம் ஆண்டுக்கான மபாருளாதார அறிவியலுக்கான தநாபல் நிமனவுப்பரிசு, கீழ்க்காணும் எந்தத் துமறயில் 

ஆராய்ச்சி தமற்மகாண்டமமக்காக மூன்று அறிவியலாளர்களுக்கு வழங்கப்பட்டது? 

அ. தபாக்குசாா் தபாருளியல் 

ஆ. உலகளாவிய வறுதம 

இ. வங்கிகள் மற்றும் நிேி தநருக்கடிகள்  

ஈ. அளவு முதறதமகள் 

✓ 2022ஆம் ஆண்டுக்கான மபாருளாதார அறிவியலுக்கான தநாபல் நிமனவுப்பரிசானது அமமரிக்க மபடரல் ரிசர்வின் 

முன்னாள் தமலவர் மபன் S மபர்னான்தக, டக்ளஸ் W மடமண்ட் மற்றும் அமமரிக்காவின் பிலிப் H மடப்விக் 

ஆகிதயாருக்கு வங்கிகள் மற்றும் நிதி மநருக்கடிகள் குறித்த அவர்களது ஆராய்ச்சிக்காக வழங்கப்பட்டது. 

✓ தநாபல் பரிசுக்குழுவின் கூற்றுப்படி, “வங்கிகள் ஏன் ததமவப்படுகின்றன, அமவ ஏன் பாதிக்கப்படக்கூடிய நிமல 

மகாண்டுள்ளன, அதற்கு நாம் என்ன மசய்யதவண்டும் என்பதற்கான நமது நவீன புரிதலுக்கு பரிசுமபற்றவர்கள் ஓர் 

அடித்தளத்மத வழங்கியுள்ளனர்”. 

6. ‘ஓதசான் படலத்மதப் பாதுகாப்பதற்கான உலக நாள்’ கமடப்பிடிக்கப்படுகிற தததி எது? 
அ. தசப்டம்பா்.10  

ஆ. தசப்டம்பா்.20 

இ. தசப்டம்பா்.30 

ஈ. அக்தடாபா்.10 

✓ உலக ஓதசான் நாள் அல்லது ஓதசான் படலத்மதப் பாதுகாப்பதற்கான உலக நாளானது ஒவ்தவார் ஆண்டும் மசப்.16 

அன்று மகாண்டாடப்படுகிறது. ஓதசான் படலத்தில் ஏற்படும் தீங்குகள் குறித்து விழிப்புணர்மவ ஏற்படுத்த இந்த நாள் 

கமடப்பிடிக்கப்படுகிறது. “Global Cooperation to Protect Life on Earth” என்பது இந்த ஆண்டு (2022) வரும் உலக 

ஓதசான் நாளுக்கானக் கருப்மபாருளாகும். முதலாவது ஓதசான் நாள் 1995 மசப்.16 அன்று மகாண்டாடப்பட்டது. 

7. SCO சுற்றுலா மற்றும் கலாச்சார தமலநகரமாக பரிந்துமரக்கப்பட்டுள்ள முதல் இந்திய நகரம் எது? 
அ. மதுதர  

ஆ. வாரணாசி  

இ. கன்னியாகுமாி 

ஈ. ஏதேன்ஸ் 

✓ இந்திய நகரமான வாரணாசி சமீபத்தில் முதல் SCO சுற்றுலா மற்றும் கலாச்சார தமலநகராக பரிந்துமரக்கப்பட்டது. 

உஸ்மபகிஸ்தானின் சமர்கண்டில் நமடமபற்ற ஷாங்காய் ஒத்துமழப்பு அமமப்பின் உறுப்பு நாட்டுத்தமலவர்கள் 

கவுன்சிலின் 22ஆவது கூட்டத்தில், 2022–2023 காலகட்டத்திற்கு இது பரிந்துமரக்கப்பட்டுள்ளது. 

8. அண்மைச் மசய்திகளில் இடம்மபற்ற பிரணவ் ஆனந்த் என்பாருடன் மதாடர்புமடய விமளயாட்டு எது? 
அ. ஸ்குவாஷ்   ஆ. சதுரங்கம்  

இ. தடபிள் தடன்னிஸ்  ஈ. பூப்பந்து 
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✓ மபங்களூருமவச் தசர்ந்த 15 வயது மசஸ் வீரர் பிரணவ் ஆனந்த் சமீபத்தில் இந்தியாவின் 76ஆம் கிராண்ட்மாஸ்டர் 

ஆனார். ருதமனியாவின் மாமியாவில் நடந்துவரும் உலக இமளதயார் மசஸ் சாம்பியன்ஷிப்பில் அவர் 2,500 Elo 

மதிப்மபண்கமளக் கடந்தார். ஒரு கிராண்ட்மாஸ்டர் ஆக, ஒரு வீரர் மூன்று GM விதிமுமறகமளப் மபறதவண்டும் 

மற்றும் 2,500 Elo புள்ளிகளின் தநரடி மதிப்பீட்மடக் கடக்கதவண்டும். 2022 ஜூமலயில் சுவிச்சர்லாந்தில் நடந்த 

55ஆவது பீல் மசஸ் விழாவில் பிரணவ் ஆனந்த் மூன்றாவது மற்றும் இறுதி GM மநறிமுமறமய அமடந்தார். 

9. இந்தியாவின் முதல் லித்தியம் மின்கல உற்பத்தி நிமலயம் திறக்கப்பட்டுள்ள நகரம் எது? 
அ. தமசூரு 

ஆ. ேிருப்பேி  

இ. சிவகாசி 

ஈ. ஓசூா் 

✓ மசன்மனமயச் சார்ந்த முதனாத் மதாழிற்துமற நிறுவனத்தால் `165 தகாடி மதிப்பீட்டில் அமமக்கப்பட்டுள்ள 

இந்தியாவின் முதல் லித்தியம் மின்கல உற்பத்தி நிமலயத்மத ஆந்திர மாநிலம் திருப்பதியில் மவத்து நடுவண் 

மின்னணு மற்றும் தகவல் மதாழில்நுட்பத் துமற அமமச்சர் இராஜீவ் சந்திரதசகர் மதாடங்கி மவத்தார். தற்தபாது, 

இந்தியா தனது லித்தியம் அயன் மின்கலத் ததமவகளுக்காக 100 சதவீதம் வமர சீனா, மதன் மகாரியா, வியட்நாம் 

மற்றும் ஹாங்காங் ஆகிய நாடுகமளச் சார்ந்துள்ளது. 

10. 2022 – ‘உலக தநாயாளிகள் பாதுகாப்பு நாளுக்கானக்’ கருப்மபாருள் என்ன? 
அ. Medication Safety  

ஆ. Ask Before Googling 

இ. Expanding Healthcare 

ஈ. Warning in Medication 

✓ உலக தநாயாளிகள் பாதுகாப்பு நாளானது மசப்.17 அன்று அனுசரிக்கப்படுகிறது. 2019ஆம் ஆண்டில், உலக சுகாதார 

அமமப்பு (WHO) மசப்.17ஆம் தததிமய உலக தநாயாளிகள் பாதுகாப்பு நாள் என அறிவித்தது. “Medication Safety” 

என்பது இந்த ஆண்டில் (2022) வரும் உலக தநாயாளிகள் பாதுகாப்பு நாளுக்கானக் கருப்மபாருளாகும். தமலும், 

“Medication Without Harm” என்ற முழக்கவரியுடன் இந்த நாள் அனுசரிக்கப்பட்டது. 

செய்தித்தாள் ந ப்பு நிகழ்வுகள்  

1. மபாருளாதாரம்: அமமரிக்க அறிவியலாளர்கள் மூவருக்கு தநாபல் 

வங்கிகள் குறித்தும், நிதி மநருக்கடி மதாடர்பாகவும் விரிவான ஆய்வுகமள தமற்மகாண்டதற்காக அமமரிக்காமவச் 

தசர்ந்த நிபுணர்கள் மூவருக்கு நடப்பாண்டுக்கான மபாருளாதாரத்துக்குரிய தநாபல் பரிசு பகிர்ந்தளிக்கப்பட்டுள்ளது. 

அமமரிக்க மத்திய வங்கியின் தமலவராக 2006 முதல் 2014 வமர பணியாற்றிய மபன் மபர்னன்தக, நிபுணர்கள் 

டக்ளஸ் W மடமண்ட், பிலிப் H டிப்விக் ஆகிதயாருக்கு மபாருளாதாரத்துக்கான தநாபல் பரிசு அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. 

இதுமதாடர்பான அறிவிப்மப ஸ்டாக்தஹாமில் மவளியிட்ட ததர்வுக்குழு தமலவர் ஜான் தஹஸ்லர் கூறுமகயில், 

“நிதி மநருக்கடியும் மபாருளாதார வீழ்ச்சியும் நாட்டுக்குப் மபரும் இன்னல் விமளவிக்கக்கூடியமவ. அமவ 

ஒருமுமற மட்டுமல்லாமல் மீண்டும் மீண்டும் ஏற்படவும் வாய்ப்புள்ளது. எனதவ, அமவ குறித்து மதளிவாகப் புரிந்து 

மகாள்ளதவண்டியது கட்டாயமாக உள்ளது. அந்தப் புரிதமல மவளிப்படுத்திய நிபுணர்களுக்தக நடப்பாண்டுக்கான 

மபாருளாதாரத்துக்குரிய தநாபல் பரிசு வழங்கப்படவுள்ளது. வங்கிகள் சந்திக்கும் நிதி மநருக்கடிமயக் கண்டு 

மகாள்ளாமல் ஏன் இருக்கக்கூடாது என்பதற்கான விமடமய நிபுணர்கள் மூவரும் வழங்கியுள்ளனர். 
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உலக நாடுகள் 2008-ஆம் ஆண்டில் மபாருளாதார மநருக்கடிமயச் சந்தித்ததபாது, அதில் இருந்து மீள்வதற்கு 

மூவரின் ஆராய்ச்சிகளும் முக்கியப்பங்கு வகித்தன” என்றார். 

முதன்மம ஆராய்ச்சி: கடந்த 1930-ஆம் ஆண்டில் உலக நாடுகள் சந்தித்த மபாருளாதார மநருக்கடிக்கு வங்கிகளின் 

ததால்விதய முக்கிய காரணம் எனத் தனது 1983-ஆம் ஆண்டு ஆய்வறிக்மகயில் மபர்னன்தக மவளிப்படுத்தினார். 

வங்கி அமமப்பு முற்றிலும் ததால்வியமடந்ததத நவீன வரலாற்றின் மிகப்மபரும் மபாருளாதார மநருக்கடிக்குக் 

காரணமாக அமமந்தமதன அந்த அறிக்மகயில் அவர் குறிப்பிட்டிருந்தார். 

2008-ஆம் ஆண்டு மபாருளாதார மநருக்கடிமய உலக நாடுகள் சந்தித்ததபாது, அமமரிக்க மத்திய வங்கியின் 

தமலவராக மபர்னன்தக மசயல்பட்டார். அப்தபாது, அமமரிக்க நிதித்துமறயுடன் இமணந்து மபாருளாதாரத்மத 

மீட்மடடுப்பதற்கான நடவடிக்மககமள அவர் விமரந்து தமற்மகாண்டார். தற்தபாது வாஷிங்டன் புரூகிங்ஸ் 

நிறுவனத்தில் அவர் பணியாற்றி வருகிறார். 

நிதிமநருக்கடி: சிகாதகா பல்கமலக்கழகப்தபராசிரியரான மடமண்ட், வாஷிங்டன் பல்கமல தபராசிரியரான டிப்விக் 

ஆகிதயார் நிதி மநருக்கடியின் விமளவுகள் குறித்து விரிவான ஆராய்ச்சி தமற்மகாண்டனர். வங்கிக்கடன்களுக்கு 

அரசு உத்தரவாதம் அளிப்பதன்மூலமாக நிதி மநருக்கடியின் விமளவுகமளத் தடுக்க முடியும் என அவர்கள் கூறினர். 

வங்கிமய முமறயாக நிர்வகிப்பது மதாடர்பாக கடந்த 1983ஆம் ஆண்டில் அவர்கள் இருவரும் இமணந்து 

ஆய்வறிக்மகமய மவளியிட்டனர். 2008ஆம் ஆண்டு மபாருளாதார மநருக்கடியின்தபாது மூவரின் ஆராய்ச்சிகளும் 

முதலீட்டாளர்களுக்குப் மபருமளவில் உதவியதாக தநாபல் பரிசு ததர்வுக்குழு மதரிவித்துள்ளது. 
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