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1. ‘DAKSH’ என்ற புதிய ‘SupTech முனைனை’ அறிமுகப்படுத்திய நிறுைைம் எது? 
அ. NITI ஆய ோக் 

ஆ. இந்தி  ோிசோ்வ் வங்கி  

இ. SEBI 

ஈ. NABARD 

✓ இந்திய ரிசர்வ் ைங்கி (RBI) ஆளுநர் சக்திகாந்த தாஸ், ‘DAKSH’ என்ற புதிய சூப்டெக் முனைனைத் டதாெங்கிைார். 

ரிசர்வ் ைங்கியின் அதிநவீை மேற்பார்னை கண்காணிப்பு அனேப்பாை இது, மேற்பார்னை டசயல்முனறகனை 

மேலும் ைலுைாக ோற்றுைனத மநாக்கோகக்டகாண்டுள்ைது. DAKSH என்பது இனைய அடிப்பனெயிலாை ஆதி 

முதல் அந்தம் ைனையிலாை டசயற்பாட்னெ மேற்டகாள்ளும் ஒரு பணிப்பாய்வு பயன்பாொகும். இதன்மூலம் ைங்கிகள், 

NBFC–கள் மபான்ற ஏற்கைமை மேற்பார்னையிலுள்ை நிறுைைங்களில் இைக்க கலாச்சாைத்னத மேம்படுத்துதற்கு 

மதனையாைைற்னற RBI கண்காணிக்கும். 

2. சிவிங்கிகள் விெப்பட்ெ குமைா மதசியப்பூங்கா அனேந்துள்ை ோநிலம் எது? 
அ. மத்தி  பிரயதசம்  

ஆ. குஜரோத் 

இ. இரோஜஸ்தோன் 

ஈ. மகோரோஷ்டிரோ 

✓ ேத்திய பிைமதச ோநிலத்தில் அனேந்துள்ை குமைா மதசியப்பூங்கா ேற்றும் பிற அறிவிக்கப்பட்ெ பகுதிகளில் விெப்பட்ெ 

சிவிங்கிப்புலிகனைக் கண்காணிக்க ஒன்பதுமபர்டகாண்ெ பணிக்குழுனை நடுைைைசு அனேத்துள்ைது. மதசியப் 

புலிகள் பாதுகாப்பு ஆனையம் சிவிங்கிப்புலிகளுக்காை இந்த அதிைடிப்பனெயின் பணிக்கு உதவும். இது ஈைாண்டு 

காலத்திற்கு அேலில் இருக்கும். சிவிங்கிப்புலிகளின் சுகாதாை நினல, தனினேப்படுத்தல் ேற்றும் அந்தப் பகுதியின் 

பாதுகாப்பு நினல ேற்றும் குமைா மதசியப்பூங்காவின் ைாழ்விெத்னதச் சிவிங்கிப்புலிகள் ஏற்றுக்டகாள்ளுதல் 

ஆகியைற்னற அந்தக்குழு கண்காணிக்கும். 

3. ‘இனையைழி சூதாட்ெத்தனெ ேற்றும் இனையைழி வினையாட்டுக்கனை ஒழுங்குபடுத்துைதற்காை சட்ெம், 

2022’ நனெமுனறக்கு ைந்துள்ை ோநிலம் எது? 
அ. தமிழ்நோடு  

ஆ. யகரளோ 

இ. ஒடிஸோ 

ஈ. ததலுங்கோனோ 

✓ தமிழ்நாட்டில் இனையைழி சூதாட்ெத்னதத் தனெடசய்யவும், இனையைழி வினையாட்டுக்கனைக் கட்டுப்படுத்தவும் 

ோண்புமிகு தமிழ்நாடு ஆளுநர் R N இைவி ஓர் அைசைச்சட்ெத்திற்கு ஒப்புதல் அளித்துள்ைார். இதன்மூலம், தமிழ்நாடு 

‘இனையைழி சூதாட்ெத்தனெ ேற்றும் இனையைழி வினையாட்டுக்கனை ஒழுங்குபடுத்துைதற்காை சட்ெம், 2022’ 

அேலுக்கு ைந்தது. சட்ெ விதிமுனறகளின்கீழ், உள்ளூர் இனையைழி வினையாட்டுக்கனை ைழங்குமைார்கள் பதிவு 

டசய்த பின்ைமை மசனைனய ைழங்கவியலும்; அந்தப்பதிவு மூன்றாண்டுகளுக்குச் டசல்லுபடியாகும். பைஞ்டசலுத்தி 

வினையாெப்படும் எந்த ஒரு இனையைழி வினையாட்டு ரீதியாை மசனைனயயும் இந்தச் சட்ெம் அனுேதிக்காது. 
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4. ‘இைத்ததான் அம்ரித் ேமகாத்சைத்தின்’கீழ், எந்தச்டசயலிமூலம் தன்ைார்ை இைத்ததாைம் டதாெங்கப்பட்டுள்ைது? 
அ. ஆயரோக்  யசது  

ஆ. டிஜிட்டல் இலோக்கோ் 

இ. மமதகௌ 

ஈ. ஆ ுஷ்மோன் போரத் 

✓ டசப்.17 முதல் அக்.1 ைனை நாடு முழுைதும் திட்ெமிெப்பட்டுள்ை பிைம்ோண்ெ தன்ைார்ை இைத்ததாை இயக்கத்தின் 

ஒருபகுதியாக ஆமைாக்ய மசது டசயலியிலும் இ–ைத்தமகாஷ் இனையதைத்திலும் ‘இைத்ததான் அம்ரித் ேமகாத்சைத் 

–திற்காை’ பதிவுகள் டதாெங்கப்பட்டுள்ைை. அக்.1 அன்று மதசிய தன்ைார்ை இைத்த தாை நாள் அனுசரிக்கப்படுகிறது. 

தன்ைார்ைோக இைத்ததாைம் டசய்பைர்களின் கைஞ்சியத்னத உருைாக்குைமத இந்த நாளின் முக்கிய மநாக்கோம். 

5. ‘GEF சிறுோனியத் திட்ெத்துென்’ டதாெர்புனெய அனேச்சகம் எது? 

அ. MSME அமமச்சகம் 

ஆ. சுற்றுச்சூழல், வனம் மற்றும் கோலநிமல மோற்றம் அமமச்சகம்  

இ. நிதி மமச்சகம் 

ஈ. தபருநிறுவன விவகோரங்கள் அமமச்சகம் 

✓ ‘உலகைாவிய சுற்றுச்சூழல் ைசதி (Global Environment Facility) சிறுோனியத் திட்ெம்’ என்பது சுற்றுச்சூழல், ைைம் 

ேற்றும் காலநினல ோற்ற அனேச்சகம், ஐக்கிய நாடுகளின் ைைர்ச்சித் திட்ெம் ேற்றும் ஆற்றல் ேற்றும் ைைங்கள் 

நிறுைைம் (TERI) ஆகியைற்றால் கூட்ொகச் டசயல்படுத்தப்படுகிறது. இது உள்ளூர் சமூகங்களின் ைாழ்க்னகனய 

மேம்படுத்தும் அமத மைனையில் சுற்றுச்சூழனல மீட்டெடுக்கும் திட்ெங்களுக்கு நிதி ேற்றும் டதாழில்நுட்ப ஆதைனை 

ைழங்குகிறது. தன்ைார்ை டதாண்டு நிறுைைங்களின் நிதியுதவிமூலம் பல்லுயிர்ப்டபருக்கம், பருைநினல ோற்றம் 

ேற்றும் நிலச்சீைழிவு ஆகியைற்றில் பணியாற்றுைனத இந்தத் திட்ெம் தைது மநாக்கோகக் டகாண்டுள்ைது. 

6. பன்ைாட்டு பாதுகாப்புப்பயிற்சியாை, ‘ககாடு–2022’ஐ நெத்தும் நாடு எது? 
அ. இந்தி ோ 

ஆ. போகிஸ்தோன் 

இ. ஆஸ்தியரலி ோ  

ஈ. வங்கோளயதசம் 

✓ ‘ககாடு–2022’ என்னும் பயிற்சியாைது ஆஸ்திமைலிய நாட்டின் ொர்வினில் இைாயல் ஆஸ்திமைலிய கெற்பனெயால் 

அதிகாைப்பூர்ைோக நெத்தப்படுகிறது. இந்திய கெற்பனெயாைது தைது 14 கெற்பனெக் கப்பல்களுென் இப்பயிற்சியில் 

இனைந்தது. இப்பன்ைாட்டுப் பயிற்சியில் பங்மகற்க இந்தியக் கெற்பனெயின் INS சாத்புைா ேற்றும் கெல்சார் மைாந்து 

விோைம் ொர்வின் டசன்றனெந்தது. இைண்டு ைாை காலம் நீளும் இந்தப் பயிற்சி, துனறமுகத்திலும் கெற்புறத்திலும் 

நனெடபறும். 

7. காசமநாய் முக்த் பாைத் அபியான் திட்ெத்தின்கீழ், 100,000 காசமநாயாளிகனை தத்டதடுப்பதாக அறிவித்துள்ை 

டதாழிற்சங்கம் எது? 
அ. CII 

ஆ. FICCI  

இ. NASSCOM 

ஈ. ASSOCHAM 

 

 

 

 

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


விண்மீன்.காம்                           2022 அக்ட ாபர் 08 & 09 
   

 

ந ப்பு நிகழ்வுகள்                                           3 

✓ காசமநாய் முக்த் பாைத் அபியானின்கீழ், 100,000 காசமநாயாளிகனைத் தத்டதடுப்பதற்கு இந்திய ைர்த்தகம் ேற்றும் 

டதாழிற்துனற கூட்ெனேப்பு (FICCI) சமீபத்தில் உறுதியளித்துள்ைது. இந்தியக்குடியைசுத்தனலைர் திடைௌபதி முர்மு 

டசப்.9 அன்று பிைதே ேந்திரி காசமநாய் முக்த் பாைத் அபியானைத் டதாெங்கிைார். காசமநானய ஒழிப்பதில் நாட்டின் 

முன்மைற்றத்னத வினைவுபடுத்துைதற்காக அனைத்து பங்குதாைர்கனையும் ஒன்றினைப்பனத இந்தத் திட்ெம் 

தைது மநாக்கோகக் டகாண்டுள்ைது. 

8. எந்தப் புகழ்டபற்ற ஆளுனேனயப் மபாற்றும் ைனகயில், டசப்.15 அன்று இந்தியா மதசிய டபாறியாைர் நானைக் 

டகாண்ொடுகிறது? 
அ. ய ோமி J போபோ 

ஆ. Dr APJ அப்துல் கலோம் 

இ. M விஸ்யவஸ்வமர ோ  

ஈ. சதீஷ் தவோன் 

✓ இந்தியாவின் தனலசிறந்த டபாறியாைர்களுள் ஒருைைாை M விஸ்மைஸ்ைனையாவின் சாதனைகனை அங்கீகரித்து 

டகௌைவிப்பதற்காக ஒவ்மைார் ஆண்டும் டசப்.15 அன்று ‘மதசிய டபாறியாைர்கள் நானை’ இந்தியா டகாண்ொடுகிறது. 

இந்தியாவுென், இலங்னக ேற்றும் தான்சானியாவும் டபாறியாைர்கள் நானைக் டகாண்ொடுகின்றை.  

✓ விஸ்மைஸ்ைனையா னேசூருவில் அனேந்துள்ை கிருஷ்ைைாஜ சாகை அனையின் கட்டுோைத்தின் தனலனேப் 

டபாறியாைைாகவும், னைதைாபாத் டைள்ைப்பாதுகாப்பு கட்ெனேப்பின் முதன்னே ைடிைனேப்பாைைாகவும் இருந்தார். 

கெந்த 1955இல் அைருக்கு, ‘பாைத இைத்ைா’ விருது ைழங்கப்பட்ெது. அைர் பிரிட்டிஷ் இந்தியப் மபைைசின் (KCIE) ‘னநட் 

கோண்ெர்’ என்ற பட்ெத்னதயும் டபற்றுள்ைார். 

9. ‘உலக ேக்கைாட்சி நாள்’ அனுசரிக்கப்படுகிற மததி எது? 
அ. தசப்டம்போ்.10 

ஆ. தசப்டம்போ்.15  

இ. தசப்டம்போ்.20 

ஈ. தசப்டம்போ்.25 

✓ உலக ேக்கைாட்சி நாைாைது ஒவ்மைார் ஆண்டும் டசப்.15 அன்று அனுசரிக்கப்படுகிறது. இந்த ஆண்டு (2022), “The 

Importance of Media Freedom to Democracy, Peace, and Delivering on the Sustainable Development Goals” என்பது 

இந்த நாளுக்காைக் கருப்டபாருைாக டதரிவு டசய்யப்பட்டுள்ைது. ேக்கைாட்சி, அனேதி ேற்றும் நினலயாை ைைர்ச்சி 

இலக்குகனை ைழங்குைதற்கு ஊெக சுதந்திைத்தின் முக்கியத்துைத்னத இந்த நாள் எடுத்துனைக்கிறது. இது உலகின் 

ேக்கைாட்சியின் நினலனய ேறுபரிசீலனை டசய்ைதற்காை ைாய்ப்னபயும் ைழங்குகிறது. 

10. 2022ஆம் ஆண்டில், SAFF 17 ையதுக்குட்பட்மொருக்காை சாம்பியன்ஷிப் பட்ெத்னத டைன்ற நாடு எது? 
அ. வங்கோளயதசம் 

ஆ. யநபோளம் 

இ. இந்தி ோ  

ஈ. இலங்மக 

✓ டகாழும்புவில் நெந்த இறுதிப்மபாட்டியில் மநபாைத்னத வீழ்த்தி இந்தியா 17 ையதுக்குட்பட்ெ SAFF சாம்பியன்ஷிப் 

பட்ெத்னத டைன்றது. இந்த டைற்றியின்மூலம் இந்திய அணி நான்காைது முனறயாக சாம்பியன் பட்ெத்னத தக்க 

னைத்துக்டகாண்ெது. இப்மபாட்டியின் மிகவும் ேதிப்புமிக்க வீைைாக இந்திய மகப்ென் ைன்லால்மபகா கிட் மதர்வு 

டசய்யப்பட்ொர்; அமத மைனையில் 16 ையதாை சாகில் பூனியா சிறந்த மகால்கீப்பர் விருனத டைன்றார். 
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செய்தித்தாள் ந ப்பு நிகழ்வுகள்  

1. இனைய சூதாட்ெத்துக்குத் தனெ: அைசை சட்ெத்துக்கு ஆளுநர் ஒப்புதல் 

தமிழ்நாட்டில் இனைய சூதாட்ெங்களுக்குத் தனெ விதிக்கும் அைசை சட்ெத்துக்கு ஆளுநர் ஆர் என் இைவி ஒப்புதல் 

அளித்துள்ைார். இந்தச்சட்ெம் தமிழ்நாட்டின் அைசிதழில் கெந்த 3ஆம் மததி டைளியிெப்பட்டு, அப்மபாது முதல் 

நனெமுனறக்கு ைந்துள்ைது. 

அைசை சட்ெத்தில் குறிப்பிெப்பட்டுள்ை முக்கிய அம்சங்கள்: 

தமிழ்நாட்டில் இனைய சூதாட்ெங்களுக்குத் தனெவிதிக்கப்பட்டுள்ைது. பைம் அல்லது பைம் ேதிப்பிலாை 

டபாருள்கனைக்டகாண்டு, இனைய ைழியில் வினையாெப்படும் சூதாட்ெங்களுக்குத் தனெ விதிக்கப்பட்டுள்ைது. 

இமதமபான்று, இனைய சூதாட்ெங்கள் எனதயும் டபாதுேக்களின் பயன்பாட்டுக்காக அளிக்கவும் தனெ 

விதிக்கப்படுகிறது. 

விைம்பைங்கள் கூொது: இனைய சூதாட்ெங்கள் டதாெர்பாக யாரும் எந்தைனக விைம்பைங்கனையும் மின்ைணு 

ஊெகம் உள்பெ எந்த ஊெகங்களிலும் டைளியிெக்கூொது. மநைடியாக/ேனறமுகோக இத்தனகய விைம்பைங்கனைச் 

டசய்யவும் தனெவிதிக்கப்பட்டுள்ைது. இனைய சூதாட்ெ நெைடிக்னககளில் ைங்கிகள், நிதி நிறுைைங்கள், 

இனைய பைப்பரிைர்த்தனை அனேப்புகள் ஈடுபெக்கூொது. 

உள்ளூர் இனைய வினையாட்டுக்குச்சலுனக: உள்ளூர் இனைய வினையாட்டுகனை ைழங்கும் 

நிறுைைங்களுக்டகை கட்டுப்பாடுகள் டகாண்டுைைப்பட்டுள்ைை. அதன்படி, உள்ளூர் இனைய வினையாட்டுகனை 

முனறப்படுத்துைதற்காை ஆனையத்தில் உரிய சான்றிதனழப் டபற மைண்டும். இந்தச் சான்றிதனழ னைத்துள்ை 

உள்ளூர் வினையாட்டு ைழங்குநர்கள் ேட்டுமே இனைய வினையாட்டுகனை ைழங்க முடியும். இதற்டகை உரிய 

அனுேதிச்சான்னறப் டபற ஆனையத்திெம் விண்ைப்பிக்க மைண்டும். இந்த விண்ைப்பத்னதப் பரிசீலிக்கும் 

ஆனையம், உரிய விசாைனைக்குப் பிறகு அனுேதிச்சான்னற அளிக்கலாம் அல்லது நிைாகரிக்கலாம். 

சூதாட்ெம் நெத்தக்கூொது: உள்ளூைைவில் இனையைழி வினையாட்டுகனை ைழங்கும் நிறுைைங்கள் சில முக்கிய 

அம்சங்கனை கைைத்தில் டகாள்ைமைண்டும். குறிப்பாக, பைம் அல்லது மைறு ைனக டபாருள்கனைக் டகாண்டு 

சூதாட்ெ அடிப்பனெயில் இனையைழி வினையாட்டுகனை நெத்தக்கூொது. அனுேதிச்சான்றிதழ் 3 ஆண்டுகளுக்கு 

டசல்லுபடியாகும். தைறாை தகைல்கனை அளித்மதா அல்லது மோசடியாகமைா அனுேதி சான்றிதழ்கனைப் 

டபற்றிருந்தாமலா, உரிய விதிமுனறகளுக்கு உட்பட்டு டசயல்பொவிட்ொமலா, அைசைச் சட்ெத்திலுள்ை அம்சங்களுக்கு 

முைைாக இயங்கிைாமலா சான்றிதழ் திரும்பப்டபறப்படும். 

இனைய ைழி வினையாட்டுக்காை சான்றிதனழத் திரும்பப் டபறமைா அல்லது நிறுத்தி னைப்பதற்கு முன்பாகமைா 

பாதிக்கப்படும் நபருக்கு உரிய ைாய்ப்னப ைழங்கலாம். சான்றிதழ் டதாெர்பாை நிறுத்தம் குறித்த தகைல் 

டதரிவிக்கப்பட்ெ நாளிலிருந்து 15 நாள்களுக்குள் பாதிக்கப்படும் நபர்கள் முனறயீடு டசய்யலாம். இதற்காை மேல் 

முனறயீட்டு ஆனையத்னத அைமச அனேக்கும். இதன்மூலம், உள்ளூைைவிலாை இனையைழி வினையாட்டுகனை 

தவிர்த்து, சூதாட்ெ அடிப்பனெயிலாை எந்த வினையாட்டுகளுக்கும் ோநிலத்தில் அனுேதியில்னல. 

தண்ெனை என்ை? பைம் அல்லது பைம் ேதிப்பிலாை டபாருள்கனைக் டகாண்டு இனையைழி சூதாட்ெத்தில் 

யாமைனும் ஈடுபட்ொல் 3 ோதங்கள் ைனை சினற, `5,000 ைனையிலாை அபைாதம் / இைண்டுமே தண்ெனையாக 

விதிக்கப்படும். சூதாட்ெத்னத னேயப்படுத்தும் இனைய ைழி வினையாட்டுகள் டதாெர்பாை விைம்பைங்கனை 

யாமைனும் டைளியிட்ொல் அைர்களுக்கு ஓைாண்டு சினறத்தண்ெனை அல்லது `5 லட்சம் ைனை அபைாதம் அல்லது 

இைண்டுமே விதிக்கப்படும். 

மீண்டும் இந்தத் தைனறச் டசய்தால் மூன்றாண்டுகள் ைனை சினறத்தண்ெனையும், `10 லட்சம் ைனை அபைாதமும் 

விதிக்கப்படும். சூதாட்ெத்துென் இனைத்து இனையைழி வினையாட்டுகனை ைழங்கும் நபர்களுக்கு 3 ஆண்டுகள் 

ைனை சினறத்தண்ெனை அல்லது `10 லட்சம் ைனை அபைாதம் அல்லது இைண்டுமே மசர்த்து விதிக்கப்படும். மீண்டும் 

இமத தைனறச்டசய்தால் 5 ஆண்டுகள் ைனை சினறத்தண்ெனையும், அதிகபட்சம் `20 லட்சம் ைனை அபைாதமும் 

விதிக்கப்படும். இதிலுள்ை குற்ற முகாந்திைங்கனை நீதிேன்றங்கள் கண்ெறிய முடியாது எை அைசை சட்ெத்தில் 

டதரிவிக்கப்பட்டுள்ைது. 
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2. அனேதிக்காை மநாபல் பரிசு மூன்றாகப் பகிர்வு 

ேனித உரினேகனையும் ஜைநாயகத்னதயும் காப்பதற்காகத் டதாெர்ந்து மபாைாடி ைருைதற்காக டபலாைஸ் ஆர்ைலர் 

அடலஸ் பியலியட்ஸ்கிக்கு நெப்பாண்டுக்குரிய (2022) அனேதிக்காை மநாபல் பரிசு அறிவிக்கப்பட்டுள்ைது. மேலும், 

ைஷியானைச் மசர்ந்த குரூப் டேமோரியல், உக்னைனைச் மசர்ந்த ேனித சுதந்திை னேயம் ஆகியைற்றுக்கும் 

அனேதிக்காை மநாபல் பரிசு அறிவிக்கப்பட்டுள்ைது. 

அடலஸ் பியலியட்ஸ்கி 

சர்ைாதிகாை ஆட்சி நனெடபறும் டபலாைஸில் ஜைநாயக உரினேகளுக்காக 1980ஆம் ஆண்டுகளில் இருந்து 

மபாைாடி ைரும் முக்கியத் தனலைர். நாட்டில் ேனித உரினேகளுக்கு முக்கியத்துைம் அளிக்கப்பெ மைண்டுடேைத் 

டதாெர்ந்து ைலியுறுத்தி ைருபைர். அைசுக்கு எதிைாை மபாைாட்ெம் தீவிைேனெந்ததன் காைைோகக் கெந்த 2020–ஆம் 

ஆண்டில் டபலாைஸ் அைசு அைனை னகதுடசய்தது. தற்மபாது ைனை எந்தவித விசாைனையுமின்றி அைர் சினறயில் 

அனெக்கப்பட்டுள்ைார். 

ைஷியாவின், ‘டேமோரியல்’ அனேப்பு 

மசாவியத் யூனியனில் 1987ஆம் ஆண்டு டதாெங்கப்பட்ெ இந்த னேயம், கம்யூனிஸ அெக்குமுனறக்கு எதிைாகப் 

மபாைாடியது. ைஷிய அைசின் ேனித உரினேகள் மீறல் டதாெர்பாை விைைங்கனை இந்த னேயம் டதாெர்ந்து மசகரித்து 

ைருகிறது. ைஷியாவில் அைசியல் னகதிகளின் நினல குறித்தும் டதாெர்ந்து ஆய்வு டசய்து ைருகிறது. 

ைஷியாவில் அெக்குமுனறக்கு முடிவுடகாண்டு ைந்து, ேனித உரினேகளுக்கு முக்கியத்துைம் அளிக்க மைண்டுடேை 

இம்னேயம் டதாெர்ந்து ைலியுறுத்தி ைருகிறது. சட்ெத்தின் அடிப்பனெயிலாை ஆட்சி அேல்படுத்த மைண்டுடேைவும் 

னேயம் மகாரி ைருகிறது. 

உக்னைன், ‘ேனித சுதந்திை னேயம்’ 

உக்னைன் கடும் டநருக்கடினயச் சந்தித்துைந்த சேயத்தில் ேனித உரினேகனையும் ஜைநாயகத்னதயும் ைலியுறுத்தி 

2007ஆம் ஆண்டில் இம்னேயம் டதாெங்கப்பட்ெது. உக்னைனை ஜைநாயக நாொக ோற்றுைதற்காை நெைடிக்னகக 

–னை இம்னேயம் மேற்டகாண்ெது. நாடு சட்ெத்தின் அடிப்பனெயில் ஆைப்படுைனதயும் இந்த னேயம் உறுதிடசய்தது. 

உக்னைனில் ைஷியா மபார்டதாடுத்தபிறகு, ைஷியாவின் மபார் விதிமீறல்கனை இம்னேயம் டதாெர்ந்து ஆைைப்படுத் 

–தி ைருகிறது. விதிமீறலில் ஈடுபட்ெ ைஷிய அதிகாரிகளுக்கு உரிய தண்ெனை டபற்றுத்தைமைண்டும் என்ற 

மநாக்கில் னேயம் டசயல்பட்டு ைருகிறது. 

 

3. ேதம் ோறிய தலித் சமூகத்திைருக்கு SC அந்தஸ்து: ஆய்வுடசய்ய நடுைைைசு குழு அனேப்பு 

ேதம் ோறிய தலித் சமூகத்திைருக்கு SC அந்தஸ்து ைழங்குைது டதாெர்பாக ஆய்வுடசய்ய உச்சநீதிேன்ற முன்ைாள் 

தனலனே நீதியைசர் K G பாலகிருஷ்ைன் தனலனேயில் குழு ஒன்னற நடுைைைசு அனேத்துள்ைது. 

இந்த 3 மபர் குழுவில் ஓய்வுடபற்ற இ ஆ ப அதிகாரி ைவீந்தர் குோர் னஜன், யுஜிசி (பல்கனலக்கழக ோனியக்குழு) 

உறுப்பிைர் மபைாசிரியர் சுஷ்ோ யாதவ் ஆகிமயார் இெம்டபற்றிருப்பதாக நடுைண் சமூக நீதி ேற்றும் மேம்பாட்டுத் 

துனற அனேச்சகத்தின் சார்பில் டைளியிெப்பட்ெ அைசிதழ் அறிவிக்னகயில் டதரிவிக்கப்பட்டுள்ைது. 

இந்தக்குழு, அைசியலனேப்புச் சட்ெப்பிரிவு 341–இன்கீழ் அவ்ைப்மபாது டைளியிெப்படும் குடியைசுத்தனலைர் 

உத்தைவுகளின் அடிப்பனெயில் இந்த விைகாைத்னத ஆய்வுடசய்யும். 

மேலும், தலித் சமூகத்திைர் மைறு ேதங்களுக்கு ோறிய பிறகு அைர்களின் பழக்கைழக்கங்கள், ேைபுகள், அைர்களின் 

சமூக பாகுபாடு ேற்றும் தாழ்வுநினல ஆகியைற்றில் ஏற்பட்டுள்ை ோற்றங்கனை கைக்கில் எடுத்துக்டகாள்ைமதாடு, 

இைர்களுக்கு மீண்டும் SC அந்தஸ்து அளிக்கப்படும்மபாது தற்மபானதய SC பிரிவிைருக்கு ஏற்படும் தாக்கங்னையும் 

ஆய்வுடசய்து, அதுடதாெர்பாை அறிக்னகனய அடுத்த 2 ஆண்டுகளுக்குள் நடுைைைசிெம் சேர்ப்பிக்கும் என்றும் 

அறிவிக்னகயில் டதரிவிக்கப்பட்டுள்ைது. 

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


விண்மீன்.காம்                           2022 அக்ட ாபர் 08 & 09 
   

 

ந ப்பு நிகழ்வுகள்                                           6 

அைசியலனேப்புச் சட்ெ 1950–ஆம் ஆண்டு திருத்த (SC) உத்தைவின்படி, ஹிந்து அல்லது சீக்கியம் அல்லது டபைத்த 

ேதத்திலிருந்து மைறு ேதத்துக்கு ோறிய தலித் சமூகத்திைர் SC அந்தஸ்து மகாைமுடியாது எைக்குறிப்பிெப்பட்டுள்ைது. 

இந்தக் குழுவுக்கு தனலனே ைகிக்கும் நீதிபதி K G பாலகிருஷ்ைன், உச்சநீதிேன்றத்தின் முதல் தலித் தனலனே 

நீதிபதி என்பது குறிப்பிெத்தக்கது. மதசிய ேனித உரினேகள் ஆனையத்தின் தனலைைாகவும் அைர் இருந்துள்ைார். 

 

4. விோைப்பனெயில் ஆயுத அனேப்பு பிரிவுக்கு ஒப்புதல் 

இந்திய ைான்பனெ அதிகாரிகளுக்டகை தனி ஆயுத அனேப்புப்பிரினை அனேக்க நடுைைைசு ஒப்புதல் அளித்ததாக 

அப்பனெயின் தனலனேத்தைபதி வி ஆர் டசௌதரி டதரிவித்துள்ைார். 

தனி ஆயுதப்பிரிவு: ைான்பனெ அதிகாரிகளுக்டகை தனி ஆயுத அனேப்புப்பிரினை உருைாக்க நடுைைைசு ஒப்புதல் 

ைழங்கியுள்ைது. இந்தப் பிரிவு அனேக்கப்படுைது சுதந்திைத்துக்குப் பிறகு இதுமை முதல்முனறயாகும். 

தனையிலும் ைானிலும் உள்ை இலக்குகனைத் தனையில் இருந்து தாக்கி அழிக்கும் ஏவுகனைகள், டதானலவில் 

இருந்து ‘ரிமோட்’ ைாயிலாகக் கட்டுப்படுத்தக் கூடிய விோைங்கள், விோைங்களில் இெம்டபறும் ஆயுதங்கள் 

உள்ளிட்ெனை ஆயுத அனேப்புப்பிரிவில் இெம்டபறும். இதன்மூலோக அதிகாரிகளுக்கு எளிதில் பயிற்சியளிக்க 

முடியும். அதைால் `3,400 மகாடி ைனை மசமிக்கப்படும். 

 

 

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


விண்மீன்.காம்                                     2022 அக்ட ாபர் 10 
   

 

ந ப்பு நிகழ்வுகள்                                           1 

1. ‘Poverty and Shared Prosperity – 2022’ என்ற தலைப்பிைான ஓர் அறிக்கைகை வெளியிட்ட நிறுெனம் எது? 
அ. உலக வங்கி  

ஆ. உலக ப ொருளொதொர மன்றம் 

இ.  ன்னொட்டு பெலொவணி நிதியம் 

ஈ. UNICEF 

✓ உலை ெங்கிைானது அண்கையில், “Poverty and Shared Prosperity 2022: Correcting Course” என்ற தகலப்பில் 

ஒரு புதிை அறிக்கைகை வெளியிட்டது. இந்த அறிக்கையின்படி, உணவு ைற்றும் ஆற்றல் சார்ந்தெற்றின் அதிைரித்த 

விகலைள் COVID–19க்குப் பிறைான விகைொன மீவெழுச்சிக்குத் தகடைாய் உள்ென; இது பல தசாப்தங்ைொை 

உலைொவிை ெறுகைவைாழிப்புக்கு மிைப்வபரிை பின்னகடொை உள்ெது. 

✓ தீவிை ெறுகை நிகலைானது துகண–சஹாைா ஆப்பிரிக்ை நாடுைளில் அதிைரித்து ெருகிறது. அந்நாடுைள் சுைார் 35 

சதவீதம் ெகை ெறுகை விகிதத்கதக் வைாண்டுள்ென. மைலும், தீவிை ெறுகையில் உள்ெ ைக்ைள்வதாகையுள் 60% 

மபகையும் அது வைாண்டுள்ெது. 

2. ைதம் ைாறிை ஒடுக்ைப்பட்மடாகை பட்டிைலினத்தில் (SC) மசர்ப்பதற்ைான நிகலகை ஆைாய்ெதற்ைாை அண்கையில் 

அகைக்ைப்பட்ட ஆகணைத்தின் தகலெர் ைார்? 
அ. நீதியரெொ் K G  ொலகிருஷ்ணன்  

ஆ. நீதியரெொ் H L தத்து 

இ. நீதியரெொ் அருண் குமொொ் மிஸ்ரொ 

ஈ. நீதியரெொ் T S தொக்கூொ் 

✓ ஹிந்து, வபௌத்தம் ைற்றும் சீக்கிைம் அல்லாத பிற ைதங்ைளுக்கு ைாறிை பட்டிைலினத்மதாருக்கு ‘SC’ என்ற அந்தஸ்து 

ெழங்குெதற்ைான சாத்திைக்கூறுைகெ பரிசீலிக்ை நடுெணைசு ஓர் ஆகணைத்கத அகைத்துள்ெது. இந்திைாவின் 

முன்னாள் தகலகை நீதிைைசர் K G பாலகிருஷ்ணன் தகலகையில் மூெர் ஆகணைம் அகைக்ைப்பட்டுள்ெது. 

இைண்டு ஆண்டுைளில் அறிக்கை தாக்ைல் வசய்யுைாறு இவ்ொகணைத்திடம் மைட்டுக்வைாள்ெப்பட்டுள்ெது. 

3. UNICEFஇன் சமீபத்திை அறிக்கையின்படி, கீழ்க்ைாணும் எந்தத் வதன்கிழக்கு ஆசிை நாட்டில் 1 மில்லிைனுக்கும் 

அதிைைான ைக்ைள் புலம்வபைர்ந்துள்ெனர்? 
அ. ஆ ்கொனிஸ்தொன் 

ஆ. மியொன்மொ்  

இ. இலங்கக 

ஈ. ெீனொ 

✓ ைடந்த ஆண்டு நிைழ்ந்த இைாணுெ சதிப்புைட்சிக்குப் பின்னர் மிைான்ைரில் இருந்து ஒரு மில்லிைனுக்கும் அதிைைான 

ைக்ைள் புலம்வபைர்ந்துள்ெதாை ஐக்கிை நாடுைள் அகெயின் சிறார் முைகை (UNICEF) தனது சமீபத்திை அறிக்கையில் 

அறிவித்துள்ெது. ைடந்த ஆண்டில் ஆங் சான் சூகியின் அைகச இைாணுெம் நீக்கிைதில் இருந்து மிைான்ைர் 

கிெர்ச்சியிமலதான் உள்ெது. புலம்வபைைமெண்டிை ைட்டாைத்தில் உள்ெெர்ைளில் பாதிக்கும் மைற்பட்டெர்ைள் அந்த 

நாட்டின் ெடமைற்கு சாமையிங் பிைாந்திைத்தில் இருப்பதாை அவ்ெறிக்கை மைலும் கூறுகிறது. 

4. ‘துளிர் நிறுெல்ைளுக்ைான ைடன் உத்தைொதத் திட்டத்துடன்’ வதாடர்புகடை நடுெண் அகைச்சைம் எது? 
அ. MSME அகமெ்ெகம்  ஆ. வணிகம் மற்றும் பதொழிற்துகற அகமெ்ெகம்  

இ. நிதியகமெ்ெகம்  ஈ. உள்துகற அகமெ்ெகம் 
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✓ ெணிைம் & வதாழிற்துகற அகைச்சைத்தின் கீழுள்ெ வதாழிற்துகற & உள்நாட்டு ெணிைத்கத மைம்படுத்துெதற்ைான 

துகற, துளிர் நிறுெல்ைளுக்ைான ைடன் உத்தைொதத் திட்டத்கத நிறுவுெது குறித்து அறிவித்துள்ெது. அட்டெகணப் 

–படுத்தப்பட்ட ெணிை ெங்கிைள், ெங்கிைல்லாத நிதி நிறுெனங்ைள் ைற்றும் SEBI பதிவுவசய்ைப்பட்ட ைாற்று முதலீட்டு 

நிதிைங்ைள் ஆகிைெற்றால் ெழங்ைப்படும் ைடன்ைளுக்கு ைடன் உத்தைொதங்ைகெ ெழங்குெகத இந்தத் திட்டம் 

தனது மநாக்ைைாைக் வைாண்டுள்ெது. 

5. முதன்முகறைாை, கீழ்க்ைாணும் எந்த ஆயுதப்பகடக்ைாை, ‘அதிைாரிைளுக்ைான ஆயுத அகைப்புக்கிகெ’க்கு ஒப்புதல் 

அளிக்ைப்பட்டுள்ெது? 

அ. இந்திய இரொணுவம் 

ஆ. இந்திய கடற் கட 

இ. இந்திய வொன் கட  

ஈ. இந்திய கடலலொரக் கொவல் கட 

✓ இந்திை ொன்பகடயின் ெைலாற்றுச் சிறப்புமிக்ை நடெடிக்கைைாை, ஆயுத அகைப்புைள் (WS) கிகெ என்ற புதிை 

கிகெகை உருொக்ை அைசு ஒப்புதலளித்துள்ெது. WS கிகெகை உருொக்கிைதன் மநாக்ைைானது, அகனத்து 

ஆயுத அகைப்பு நிபுணர்ைகெயும் ஒரு குகடயின்கீழ் ஒன்றிகணத்து, அகனத்து தகை ைற்றும் ொன்ெழி ஆயுத 

அகைப்புைளின் வசைல்பாடுைளுக்ைாை அர்ப்பணிக்ைப்பட்டுள்ெது. 

✓ தகையிலிருந்து தகை இலக்கைத்தாக்கும் ஏவுைகணைள், தகையிலிருந்து ொன் இலக்கைத்தாக்கும் ஏவுைகணைள், 

வதாகலதூைத்திலிருந்து இைக்ைப்படும் ஆளில்லா ொனூர்தி ைற்றும் இைட்கட விைானிைள், பகடயினர் பலர் 

பைணிக்கும் விைானம் ஆகிைெற்றில் ஆயுத அகைப்கப இைக்கும் வதாகுப்பு உள்ளிட்டெற்கறக் வைாண்டதாை இந்தக் 

கிகெ இருக்கும். இந்திை ொன்பகடயின் மபார்த்திறகன மைம்படுத்துெது வதாடர்பான நடெடிக்கைைளில் இந்தக் 

கிகெ தனது ைைத்தான பங்ைளிப்கப ெழங்கும். 

6. எந்த அகைச்சைத்தின் வபாதுத்துகற நிறுெனங்ைள் சமீபத்தில் மதசிை விகெைாட்டு மைம்பாட்டு நிதிைத்துடன் 

`215 மைாடி ைதிப்பிலான புரிந்துணர்வு ஒப்பந்தங்ைளில் கைவைழுத்திட்டன? 
அ. நிதியகமெ்ெகம் 

ஆ. எொிெக்தி அகமெ்ெகம்  

இ. நிலக்கொி அகமெ்ெகம் 

ஈ. எஃகு அகமெ்ெகம் 

✓ விகெைாட்டுத்துகறயின் மதசிை விகெைாட்டு மைம்பாட்டு நிதிைைானது நடுெண் எரிசக்தி அகைச்சைத்தின்கீழ் 

உள்ெ இைண்டு வபரிை வபாதுத்துகற நிறுெனங்ைொன NTPC ைற்றும் REC லிட் உடன் புரிந்துணர்வு ஒப்பந்தத்தில் 

கைவைழுத்திட்டது. NTPC, வில்வித்கதக்ைாை `115 மைாடி தருெதாை உறுதிைளித்தது; REC லிட் வபண்ைள் ஹாக்கி, 

குத்துச்சண்கட ைற்றும் தடைெப் மபாட்டிைளுக்ைாை 3 ஆண்டுைளுக்கு `100 மைாடி அளிப்பதாை உறுதிைளித்தது. 

7. 2022 – எம்மி விருதுைளில், ‘நாடைத்வதாடரில் சிறந்த நடிைர் ைற்றும் நடிகை’ பட்டத்கத வென்றெர் ைார்? 
அ. லீ ஜங்–லஜ மற்றும் பஜண்டயொ  

ஆ. வில் ஸ்மித் மற்றும் பஜண்டயொ 

இ.  ிரட் லகொல்ட்ஸ்கடன் மற்றும் பஜண்டயொ 

ஈ. வில் ஸ்மித் மற்றும் கில்லியன் ஆண்டொ்ென் 

✓ 2022 – எம்மி விருதுைள் ெழங்கும் விழாவானது சமீபத்தில் லாஸ் ஏஞ்சல்சில் நகடவபற்றது. நாடைத்வதாடரில் சிறந்த 

நடிைர் ைற்றும் நடிகைக்ைான விருகத ஸ்குவிட் மைம் என்ற வதாடருக்ைாை முகறமை நடிைர் லீ ஜங்–மஜவும், 

யுமபாரிைா என்ற வதாடருக்ைாை நடிகை வஜண்டைாவும் வென்றனர். 
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✓ பிறழுலை வைாரிை திகில்மிகுந்த ஸ்குவிட் மைம் வதாடகை இைக்கிை ஹ்ொங் மடாங்–ஹியூக் சிறந்த இைக்ைத்திற்ைான 

எம்மி விருகத வென்றார். ஆப்பிளின் வடட் லாஸ்ம ா நிைழ்ச்சிக்ைாை, ‘நகைச்சுகெத்வதாடரில் சிறந்த நடிைருக்ைான 

விருகத’ மஜசன் சுமடகிஸ் வபற்றார். 

8. இந்திைாவின் தகலகைத்துவ முன்வனடுப்பான, ‘LEADS உச்சிைாநாட்கட’ ஏற்பாடு வசய்கிற வதாழிற்சங்ைம் எது? 
அ. NASSCOM 

ஆ. FICCI  

இ. CII  

ஈ. ASSOCHAM 

✓ FICCI ஆனது இந்திைாவின் தகலகைத்துெ முகனொன, ‘LEADS (Leadership, Excellence, Adaptability, Diversity, 

Sustainability) உச்சிைாநாட்கட புது தில்லியில் ஏற்பாடு வசய்கிறது. இதில் சுைார் 50 நாடுைளிலிருந்து 250–க்கும் 

மைற்பட்மடார் பங்மைற்பார்ைள். 3ஆெது பதிப்பான இதில் 36 உலைொவிை சிந்தகனத்தகலெர்ைளின் விொதங்ைள் 

அடங்கும்; இதில் அகனெருக்கும் உணவு; புதுகை; இைக்ைம் உட்பட 11 ைருப்வபாருள்ைளில் ைருத்துைள் பரிைாறப்படும்; 

இந்திை நடுெண் அகைச்சர்ைள் ைற்றும் வஜர்ைனி ைற்றும் நியூசிலாந்தில் இருந்து ெரும் அெர்ைளுக்கு இகணைான 

பிைதிநிதிைள் பல்மெறு ைருப்வபாருள்ைளின்கீழ் நகடவபறும் அைர்வுைளில் உகைைாற்றுொர்ைள். 

9. ‘The Green Fins Hub’ என்ற முதலாெது உலைொவிை ைடல்சார் சுற்றுலாத்துகற தெத்துடன் வதாடர்புகடை 

நிறுெனம் எது? 
அ. WEF 

ஆ. UNEP  

இ. IMF 

ஈ. UNICEF 

✓ ‘தி கிரீன் ஃபின்ஸ் ஹப்’ என்பது முதலாெது உலைொவிை ைடல்சார் சுற்றுலாத்துகற தெைாகும். ஐநா சுற்றுச்சூழல் 

திட்டத்துடன் (UNEP) இகணந்து ‘The Reef–World’ அறக்ைட்டகெ இந்தக் ைருவிகை உருொக்கியுள்ெது. ைடல்சார் 

பாதுைாப்புச் சுற்றுலாத்துகறயில் நிகலத்தன்கை சொல்ைகெச் சைாளிக்ை இந்தக் ைருவி உதவுகிறது. சுற்றுலா 

ஏற்பாட்டாெர்ைள் தங்ைள் அன்றாட நகடமுகறைளில் எளிை ைாற்றங்ைகெச்வசய்ைவும், அெர்ைளின் ெருடாந்திை 

ெெர்ச்சிைகெக் ைண்ைாணிக்ைவும், அெர்ைளின் சமூைங்ைள் ைற்றும் ொடிக்கைைாெர்ைளுடன் வதாடர்புவைாள்ெவும் 

இது உதவுகிறது. 

10. ‘ANGAN – 2022’ என்ற ைாநாட்கட ஏற்பாடு வசய்த நிறுெனம் எது? 
அ. இந்திய ொிெொ்வ் வங்கி 

ஆ. எொிெக்தித் திறன்  ணியகம்  

இ. NITI ஆலயொக் 

ஈ. நடுவண் மகறமுக வொிகள் வொொியம் 

✓ குகறந்த வசலவில் புதிை பசுகை குடியிருப்புைள்மூலம் இைற்கைகை விரிவுபடுத்துதல் என்ற வபாருளுகடை 

அங்ைன் – 2022 என்னும் மூன்று நாள் சர்ெமதச ைாநாடு 2022 வசப்.14 அன்று வதாடங்கிைது. “ைட்டடங்ைகெக் 

ைரிைமில ொயு வெளிமைற்றமில்லாைல் ைாற்றுெது” என்று தகலப்பில் இம்ைாநாடு நகடவபற்றது. இந்திைா – சுவிஸ் 

ைட்டுைான எரிசக்தித்திறன் திட்டத்தின்கீழ், ெெர்ச்சி & ஒத்துகழப்புக்ைான சுவிஸ் முைகையுடன் ஒருங்கிகணந்து 

எரிசக்தி அகைச்சைத்தின் எரிசக்தித் திறன் பணிைைம் அங்ைன் 2.0 ைாநாட்டிற்கு ஏற்பாடு வசய்தது. ைரிைமில ொயு 

வெளிமைற்றத்கதக் குகறத்தல், ைட்டடங்ைளில் எரிசக்தித் திறன் ஆகிை தகலப்புைளில் விொதங்ைள் நடந்மதறின. 
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செய்தித்தாள் ந ப்பு நிகழ்வுகள்  

1. உலகில் ஆற்றல்ொய்ந்த ஏவுைலைாை தைாைாகும், ‘GSLV Mk-III’ 

உலகின் அதிை திறன், ஆற்றல்ொய்ந்த ஏவுைலைாை ‘GSLV Mk-III’ தைாைாகி ெருகிறது. விண்வெளி ஆைாய்ச்சியில் 

உலைெவில் இந்திைா 2ஆெது இடம் ெகித்து ெருகிறது. 

ஆண்டுமதாறும் விண்வெளி ொைத்கத அக்.4 முதல் 10-ஆம் மததி ெகை வைாண்டாட மெண்டுவைன ஐநா சகபயில் 

ைடந்த 1999ஆம் ஆண்டு தீர்ைானம் நிகறமெற்றப்பட்டது. அதன்படி, 2000ஆம் ஆண்டு முதல் உலை விண்வெளி 

ொைம் வைாண்டாடப்பட்டு ெருகிறது. உலகில் 100 நாடுைளில் உலை விண்வெளி ொைம் வைாண்டாடப்படுகிறது. 
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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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1. IMFஇன் அண்மைய உலகப் ப ொருளொதொரக் கண்ண ொட்ட அறிக்மகயின் டி (2022 அக்ணடொ ர்), இந்தியொவின் 

2022–23 கொலகட்டத்திற்கொன GDP கணிப்பு என்ன? 
அ. 5.8% 

ஆ. 6.0% 

இ. 6.8%  

ஈ. 7.0% 

✓  ன்னொட்டு பெலொவணி நிதியம் அதன் அண்மைய உலகப் ப ொருளொதொரக் கண்ண ொட்ட அறிக்மகயில், 2022–23 

நிதியொண்டில் இந்தியொவின் பைொத்த உள்நொட்டு உற் த்தி (GDP) வளர்ச்சிக்கொன முன்கணிப்ம  6.8 ெதவீதைொகக் 

குமைத்துள்ளது. IMF ஆனது உலகளொவிய   வீக்க பநருக்கடிமயக் குறிப்பிட்டு இதில் கொட்டியுள்ளது. IMF 

இந்தியொவின் வளர்ச்சிக்கணிப்ம  கடந்த ஜூமல ைொதத்தில் 7.4 ெதவீதைொகக் குமைத்திருந்தது; இதிலிருந்து 0.6% 

தற்ண ொது குமைக்கப் ட்டுள்ளது. 

2. ஐக்கிய நொடுகளின் 2022 – உலக இடஞ்ெொர் ைொநொட்டு (UNWGIC) நிகழ்மவ நடத்தும் நகரம் எது? 
அ. பெங்களூரு 

ஆ. ஹைதராொத்  

இ. டாக்கா 

ஈ. மாலே 

✓ இந்தியப் பிரதைர் நணரந்திர ணைொதி மைதரொ ொத்தில் மவத்து ஐக்கிய நொடுகளின் 2022 – உலக இடஞ்ெொர் ைொநொட்டு 

(UNWGIC) நிகழ்மவத் பதொடங்கி மவத்தொர். “Geo–Enabling the Global Village: No one should be left behind” என் து 

2022 – UNWGICஇன் கருப்ப ொருளொகும். இது ைனிதர்கள் குறித்த தரவு ைற்றும் இடம் ஆகியவற்றிற்கொன ெமூகத்மத 

உருவொக்குவதில் தனது கவனத்மதச் பெலுத்துகிைது. 

3. நீதியரெர் U U லலித்துக்குப்பிைகு, இந்தியொவின் 50ஆவது தமலமை நீதியரெரொக  தவிணயற்கவுள்ளவர் யொர்? 
அ. நீதியரசா் DY சந்திரசூட்  

ஆ. நீதியரசா் சஞ்ஹச கிஷன் பகௌே் 

இ. நீதியரசா் S அெ்துே் நசீா் 

ஈ. நீதியரசா் K M ல ாசெ் 

✓ நீதியரெர் தனஞ்ெய யஷ்வந்த் ெந்திரசூட் இந்தியொவின் ஐம் தொவது தமலமை நீதியரெரொக தற்ண ொமதய தமலமை 

நீதியரெர் U U லலித் முமைப் டி அவமர  ரிந்துமரத்தமத அடுத்து  தவிணயற்கவுள்ளொர். நமடமுமையின் டி, மூத்த 

நீதியரெரொன உச்ெநீதிைன்ை நீதியரெர் இந்தியொவின் தமலமை நீதியரெரொக  ணியொற்றுகிைொர்; ணைலும் அவருக்குப் 

பின் அப் தவிக்கு வருணவொர் யொபரன அரெொங்கம்  ரிந்துமர ணகொருகிைது. நீதியரெர் DY ெந்திரசூட், ஓரினச்ணெர்க்மக 

என் து குற்ைமில்மல என்றும் ெ ரிைமலயில் ப ண்கமள அனுைதிக்கலொம் என்றும் தீர்ப்பு வழங்கிய அைர்வுகளின் 

ஒரு  குதியொக இருந்தொர். 

4. Crypto–Asset Reporting Framework (CARF) என் மத உருவொக்கிய உலகளொவிய கூட்டமைப்பு எது? 
அ. உேக வங்கி 

ஆ. உேக பொருளாதார மன்றம் 

இ. ென்னாட்டு பசேவாணி நிதியம் 

ஈ. OECD  
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✓ ப ொருளியல் கூட்டுைவு ைற்றும் வளர்ச்சிக்கொன அமைப்பு (OECD) நொடுகளுக்கு இமடணய கிரிப்ணடொ பெொத்துக்கள் 

பதொடர் ொன தகவல்கமளத் தொனொக  ரிைொற்ைம் பெய்வதற்கொன புதிய உலகளொவிய வரி பவளிப் மடத்தன்மை 

கட்டமைப்ம  உருவொக்கியுள்ளது. Crypto–Asset Reporting Framework (CARF) எனப்ப யரிடப் ட்ட கட்டமைப் ொனது, 

கிரிப்ணடொ பெொத்துகளின் எல்மல தொண்டிய  ரிைொற்ைத்மதக் கண்கொணிக்க நொடுகளொல்  யன் டுத்தப் டும். இந்த 

வொரம் வொஷிங்டன் DCஇல் மவத்து G20 நிதியமைச்ெர்களுக்கு CARF வழங்கப் டும். 

5. அண்மையில் பதொடங்கப் ட்ட ைகொகல் ணலொக் திட்டம் அமைந்துள்ள ைொநிலம்/யூனியன் பிரணதெம் எது? 

அ. மகாராஷ்டிரா 

ஆ. மத்திய ெிரலதசம்  

இ. உத்தர ெிரலதசம் 

ஈ. கு ராத் 

✓ பிரதைர் நணரந்திர ணைொதி, ைத்திய பிரணதெ ைொநிலம் உஜ்ஜயினியில் உள்ள ஸ்ரீ ைைொகல் ணலொக்கில் ைகொகல் ணலொக் 

திட்டத்தின் முதற்கட்டத்மத நொட்டுக்கு அர்ப் ணித்தொர். பைொத்த திட்டத்திற்கொன பைொத்த பெலவு சுைொர் `850 ணகொடி 

ஆகும். ைகொகல் வழித்தடத்தில் சிவப ருைொனின் ஆனந்த தொண்டவச் பெொரூ ங்கமள (நடன வடிவம்) சித்தரிக்கின்ை 

நூற்பைட்டு (108) ஸ்தம் ங்கள் (தூண்கள்) உள்ளன. 

6. அண்மைச் பெய்திகளில் இடம்ப ற்ை ‘நொன்ைணடொல்’ புயல் கீழ்க்கொணும் எந்த நொட்டில் கமரமயக் கடக்கும்? 
அ. இந்லதாலனசியா 

ஆ.  ெ்ொன்  

இ. ெிேிெ்ஹென்ஸ் 

ஈ. இேங்ஹக 

✓ ‘நொன்ைணடொல்’ புயலொனது ஜப் ொனில் கமரமயக் கடக்கும் என எதிர் ொர்க்கப் டுகிைது. ஆற்ைல்வொய்ந்த இந்தப் புயல் 

குறித்து அந்நொட்டு வொனிமல மையம் எச்ெரிக்மகமய விடுத்துள்ளது. நொன்ைணடொல் சூைொவளிக்கு கமரமயக் 

கடக்கும் முன் ைக்கள் அமனவரும் தஞ்ெைமடய ணவற்றிடங்களுக்குச் பெல்லுைொறு ணகட்டுக்பகொள்ளப் ட்டுள்ளனர். 

தற்ண ொமதய அமைப்பு கடந்த 2013ஆம் ஆண்டில் பதொடங்கப் ட்டதிலிருந்து ஒகினொவொ பிரொந்தியத்திற்கு பவளிணய 

அறிவிக்கப் ட்ட முதல் சூைொவளி பதொடர் ொன சிைப்பு எச்ெரிக்மக இதுவொகும். 

7. ‘உ வு ைற்றும் உழவிற்கொன தொவர ைர ணு வளங்களுக்கொன  ன்னொட்டு ஒப் ந்தத்தின் (ITPGRFA)’ ஆளும் 

குழு அைர்மவ நடத்தும் நொடு எது? 
அ. இந்தியா  

ஆ. ஐக்கிய அரெு அமீரகம் 

இ. ஐக்கிய அபமாிக்க நாடுகள் 

ஈ. ஆஸ்திலரேியா 

✓ ‘உ வு ைற்றும் உழவிற்கொன தொவர ைர ணு வளங்களுக்கொன  ன்னொட்டு ஒப் ந்தத்தின் (ITPGRFA)’ ஆளும் குழு 

அைர்மவ இந்தியொ நடத்தவுள்ளது. கடந்த 2004ஆம் ஆண்டில் நமடமுமைக்கு வந்த இவ்பவொப் ந்தத்மத 149 

நொடுகள் அங்கீகரித்துள்ளன. ITPGRFAஇன் புது தில்லி உச்சிைொநொட்டில் உறுப்புநொடுகள் அமனத்திற்கும் சிைந்த 

தரைொன விமதகளுக்கொன அணுகமல வழங்கும், ‘மூலவுயிருருவின்  யன்– கிர்வு’ குறித்து ஒருமித்த ஆணைொதிப்பு 

ப ை வொய்ப்புள்ளது. 
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8. 2023இல் ஷொங்கொய் ஒத்துமழப்பு அமைப்பில் (SCO) ணெருவதற்கொன முமையொன புரிந்து ர்வு ஒப் ந்தத்தில் 

மகபயழுத்திட்டுள்ள நொடு எது? 
அ. இஸ்லரே் 

ஆ. ஈரான்  

இ. ஐக்கிய அரெு அமீரகம் 

ஈ. ஈராக் 

✓ 2023ஆம் ஆண்டில் ஷொங்கொய் ஒத்துமழப்பு அமைப்பில் (SCO) நிரந்தர உறுப்பினரொவதற்கொன ஒரு முமையொன 

புரிந்து ர்வு ஒப் ந்தத்தில் ஈரொன் மகபயழுத்திட்டுள்ளது. SCO உச்சிைொநொட்டில் கலந்துபகொள்வதன்மூலம் இரு து 

ஆண்டுகளில் உசுப கிஸ்தொனுக்கு வருமகதரும் முதல் ஈரொனிய அதி ரொக இப்ரொகிம் மரசி ஆனொர். 2005 ஜூனில் 

ஈரொன் SCO அமைப்பில்  ொர்மவயொளர் அந்தஸ்மதப்ப ற்ைது. 15 ஆண்டு கொத்திருப்புக்குப்பிைகு 2021 பெப்டம் ரில் 

அதன் முழுணநர உறுப்பினருக்கொன முன்பைொழிவு அங்கீகரிக்கப் ட்டது. 

9. ‘சுற்றுச்சூழல் நிமலத்தன்மை 2020–21’ ஆண்டறிக்மகமய பவளியிட்ட நடுவண் அமைச்ெகம் எது? 
அ. சுற்றுச்சூழே், வனம் மற்றும் காேநிஹே மாற்ற அஹமச்சகம் 

ஆ. இரயிே்லவ அஹமச்சகம்  

இ. MSME அஹமச்சகம் 

ஈ. ெணியாளா் மற்றும் லவஹேவாய்ெ்ெு அஹமச்சகம் 

✓ இரயில்ணவ அமைச்ெர் அஷ்வினி மவஷ் வ், ‘ஸ்வச்ெதொ  க்வொரொ – 2022’ஐ பதொடங்கிமவத்து, ‘சுற்றுச்சூழல் 

நிமலத்தன்மை 2020–21’ ஆண்டறிக்மகமய பவளியிட்டொர்.  சுமை ைற்றும் தூய எரிெக்திமய வளர்த்பதடுக்க 

இரயில்ணவ அமைச்ெகம் எடுத்துள்ள நடவடிக்மககமள எடுத்துமரக்கும் விரிவொன ஆவ ைொக இந்த அறிக்மக 

உள்ளது. இவ்வறிக்மக, நிகர சுழிய ைொசு பவளிணயற்ைத்மத ணநொக்கிய இரயில்ணவ அமைச்ெகத்தின் முமனவுகமள 

பவளிப் டுத்துகிைது. 

10. UNICEF நல்பலண்  தூதரொக நியமிக்கப் ட்ட கொலநிமல ஆர்வலர் வணனெொ நணகட் சார்ந்த நாடு எது? 
அ. அபமாிக்கா 

ஆ. உகாண்டா  

இ. பவனிசுோ 

ஈ. ஆெ்கானிஸ்தான் 

✓ 25 வயதொன உகொண்டொ கொலநிமல ஆர்வலர் வணனெொ நணகட் UNICEF நல்பலண்  தூதரொக நியமிக்கப் ட்டொர். 

அவர் ஆப்பிரிக்க கொலநிமல ஆர்வலர்களுக்கு ஆதரவொக எழுச்சி இயக்கம் என்ை தளத்மத உருவொக்கினொர். அவர் 

ஆப்பிரிக்க ைமழக்கொடுகமள அழிப் மதத் தடுக்கும் ஒரு முமனவுக்குத் தமலமைதொங்கினொர். தனது பெொந்த 

நொடொன உகொண்டொவின் பதொமலதூரப் குதிகளில் சூரியப்பலகங்கமள (solar–panel) நிறுவுவமத ணநொக்கைொகக் 

பகொண்ட, ‘வொஷ்  சுமை  ள்ளிகள் திட்டத்மத’ அவர் பதொடங்கினொர். 
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செய்தித்தாள் ந ப்பு நிகழ்வுகள்  

1. உச்ெநீதிைன்ைத்தின் அடுத்த தமலமை நீதி தி DY ெந்திரசூட்: UU லலித்  ரிந்துமர 

உச்ெநீதிைன்ைத்தின் அடுத்த தமலமை நீதி தியொக DY ெந்திரசூட்மட நியமிக்குைொறு, உச்ெநீதிைன்ைத்தின் 

தற்ண ொமதய தமலமை நீதி தி UU லலித்  ரிந்துமர பெய்துள்ளொர். உச்ெநீதிைன்ைத்தின் தமலமை நீதி தியொக 

இருக்கும் UU லலித் வரும் நவ.8-ஆம் ணததி ஓய்வுப ைவிருக்கிைொர். 

இந்நிமலயில், ைத்திய ெட்ட அமைச்ெகத்திடமிருந்து வந்த  ரிந்துமரமய ஏற்று, உச்ெநீதிைன்ைத்தின் அடுத்த 

தமலமை நீதி தியொக ெந்திரசூட்மட நியமிக்கலொம் என்று UU லலித்  ரிந்துமர கடிதம் அனுப்பியிருக்கிைொர். 

இமதயடுத்து, உச்ெநீதிைன்ைத்தின் 50ஆவது தமலமை நீதி தியொக DY ெந்திரசூட்  தவிணயற் து கிட்டத்தட்ட 

உறுதியொகியிருக்கிைது. அவர் உச்ெநீதிைன்ை தமலமை நீதி தியொக 2024 நவ.10-ஆம் ணததி வமர  தவியில் 

இருப் ொர் என் து குறிப்பிடத்தக்கது. 

 

2. இந்தியொவின் ப ொருளொதொர வளர்ச்சி ைதிப்பீட்மட 6.8%ஆக குமைத்தது IMF 

நடப்பு நிதியொண்டுக்கொன இந்தியொவின் ப ொருளொதொர வளர்ச்சி ைதிப்பீட்மட 6.8 ெதவீதைொக ெர்வணதெ பெலொவணி 

நிதியம் (IMF) குமைத்துள்ளது. 2022-23ஆம் நிதியொண்டில் இந்தியொவின் பைொத்த உள்நொட்டு உற் த்தி வளர்ச்சி 

8.2 ெதவீதைொக இருக்கும் என்று கடந்த ஜனவரியில் IMF கணித்திருந்தது. பின்னர், இது 7.4 ெதவீதைொக கடந்த 

ஜூமலயில் குமைக்கப் ட்டது. 

நடப்பு நிதியொண்டுக்கொன இந்தியொவின் ப ொருளொதொர வளர்ச்சி ைதிப்பீட்மட ஏற்பகனணவ  ல்ணவறு ெர்வணதெ 

அமைப்புகள் குமைத்துள்ள நிமலயில், அந்த வரிமெயில் IMF இம ந்துள்ளது. IMF ெொர்பில் உலக ப ொருளொதொர 

கண்ண ொட்ட அறிக்மக பவளியிடப் ட்டது. உலக வங்கி ைற்றும் IMF அதிகொரிகளின் வருடொந்திர கூட்டத்துக்குப்பின் 

பவளியிடப் ட்ட இந்த அறிக்மகயில், நடப்பு நிதியொண்டுக்கொன இந்தியொவின் ப ொருளொதொர வளர்ச்சி ைதிப்பீடு 6.8 

ெதவீதைொக குமைக்கப் ட்டுள்ளது. கடந்த ஜூமல கணிப்புடன் ஒப்பிடுமகயில் இது 0.6 ெதவீதம் குமைவொகும். 2021-

22ஆம் நிதியொண்டில் இந்தியொவின் ப ொருளொதொர வளொா்ச்சி 8.7 ெதவீதைொக இருந்தது. 

உலகப் ப ொருளொதொர வளர்ச்சி ைதிப்பீடு குமைப்பு: உலகப் ப ொருளொதொர வளர்ச்சி 2021இல் 6.0 ெதவீதைொக இருந்த 

நிமலயில், 2022இல் 3.2 ெதவீதைொகவும் 2023இல் 2.7 ெதவீதைொகவும் குமையும் என்று IMF அறிக்மகயில் 

பதரிவிக்கப் ட்டுள்ளது. இக்கணிப்புகள், ப ரும் ப ொருளொதொர நொடுகளின் (அபைரிக்கொ, ஐணரொப்பிய ஒன்றியம், சீனொ) 

குறிப்பிடத்தக்க அளவிலொன ைந்தநிமலமய எதிபரொலிப் தொக IMF பதரிவித்துள்ளது. 
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1. “பெண்குழந்தைகள் திறதையானவர்கள் – ைரபுசாரா வாழ்வாைார வழிகளில் பெண்களுக்கான திறன்கள்” 

என்ெது கீழ்க்காணும் எந்ை முைன்தைத் திட்டத்தில் சசர்க்கப்ெட்டுள்ளது? 
அ. பேட்டி ேச்சாப ா பேட்டி ேதாப ா  

ஆ. இராஷ்டிாிய மகிளா பகாஷ் 

இ. போஷான் அேியான் 

ஈ. ேிரதமா் மாத்ரு  ந்தனா பயாஜனா 

✓ நடுவணரசானது, ‘பெண் குழந்தைதயக் காப்சொம், பெண் குழந்தைகளுக்குக் கற்பிப்சொம்’ என்ற அைன் முைன்தை 

திட்டத்தில், “பெண்குழந்தைகள் திறதையானவர்கள்–ைரபுசாரா வாழ்வாைார வழிகளில் பெண்டிர்க்கான திறன்கள்” 

என்ெதை சசர்ப்ெைாக அறிவித்ைது. பெண்கள் ைற்றும் குழந்தைகள் சைம்ொட்டுத்துதற அதைச்சர் ஸ்மிருதி இரானி, 

பெண்களுக்கு அதிகாரைளிக்கும் வதகயில் ைரைான கல்விதய வழங்குவைற்கு ெல்சவறு துதறகளுக்கு இதடசய 

சைதவப்ெடும் ஒருங்கிதணப்பின் முக்கியத்துவத்தை வலியுறுத்தினார். 

2. ‘ஒசர நாடு, ஒசர கட்டதைப்பு, ஒசர அதிர்பவண் ைற்றும் ஒரே சைசிய சுதை அனுப்பும் தையத்துடன்’ பைாடர்புதடய 

நடுவண் அதைச்சகம் எது? 
அ. தக ல் ததாடா்ேு அமமச்சகம் 

ஆ. மின்னணு மற்றும் தக ல் ததாழில்நுட்ே அமமச்சகம் 

இ. எாிசக்தி அமமச்சகம்  

ஈ. அறி ியல் மற்றும் ததாழில்நுட்ே அமமச்சகம் 

✓ புதைெடிவ எரிபொருள் அல்லாை எரிசக்தி ஆைாரங்கதள சைசிய மின்சார கட்டதைப்புடன் ஒருங்கிதணக்க, நடப்பு 

ஆண்டில் 66.5 கிகாவாட் திறன்பகாண்ட புதுப்பிக்கத்ைக்க எரிசக்தி ைண்டலங்களுக்கான ெரிைாற்ற அதைப்புகதள 

அதைக்கும் பசயல்முதறதய நடுவண் எரிசக்தி அதைச்சகம் பைாடங்கியுள்ளது. இது ைதலமுதறயின் ைாறுொட்தட 

நிவர்த்தி பசய்ய 13 RE சைலாண்தை தையங்கதளயும் (REMC) நிறுவும். 2026–27க்குள் கூடுைலாக 52 GW திறன் 

பகாண்ட புதுப்பிக்கத்ைக்க எரிசக்தி ைண்டலங்கதள ஒருங்கிதணப்ெைற்காக ஒரு பசலுத்துதக அதைப்பும் நிறுவ 

திட்டமிடப்ெட்டுள்ளது. ‘ஒசர நாடு, ஒசர கட்டதைப்பு, ஒசர அதிர்பவண் ைற்றும் ஒசர சைசிய சுதை அனுப்பும் தையம்’ 

(NLDC) உருவாக்குவைற்கான நடவடிக்தககள் குறித்து எரிசக்தித் துதற அதைச்சர் விளக்கினார். 

3. சமீெ பசய்திகளில் இடம்பெற்ற, ‘PM–DevINE’ திட்டம் என்ெது கீழ்க்காணும் எந்ைப் பிராந்தியத்தின் வளர்ச்சிதய 

சநாக்கைாகக் பகாண்டைாகும்? 
அ. கடபலாரே் ேகுதிகள் 

ஆ. மமலயகங்கள் 

இ.  டகிழக்குே்ேகுதி  

ஈ. எல்மலே்ேுறே் ேகுதிகள் 

✓ 2022–23 முைல் 2025–26 வதரயிலான ெதிதனந்ைாவது நிதி ஆதணயத்தின் எஞ்சிய நான்கு ஆண்டுகளுக்கு 

“பிரைைரின் வடகிழக்குப் பிராந்தியத்திற்கான வளர்ச்சி முதனவு” என்ற புதிய திட்டத்திற்கு பிரைைர் நசரந்திர சைாதி 

ைதலதையிலான நடுவணதைச்சரதவக் கூட்டம் ஒப்புைலளித்துள்ளது. 100 சைவீைம் நடுவணரசின் நிதியிலான 

இப்புதிய திட்டத்தை வடகிழக்குப் பிராந்திய சைம்ொட்டு அதைச்சகம் அைலாக்கும். இந்ை நான்காண்டு காலத்திற்கான 

திட்ட ஒதுக்கீடு `6600 சகாடியாக இருக்கும். 
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4. சமீெத்திய ைரவுகளின்ெடி, இந்தியாவில் ெதிவுபசய்யப்ெட்ட CPI அடிப்ெதடயிலான சில்லதற ெணவீக்கம் என்ன? 
அ. 6.25% 

ஆ. 7.2% 

இ. 7.41%  

ஈ. 7.91% 

✓ சைசிய புள்ளியியல் அலுவலகம் (NSO) பவளியிட்ட அதிகாரப்பூர்வ ைகவலில், நுகர்சவார் விதலக்குறியீட்டின் (CPI) 

அடிப்ெதடயிலான சில்லதற ெணவீக்கம் பசப்டம்ெர் ைாைத்தில் 7.41 சைவீைைாக இருந்ைது. ஆகஸ்ட் ைாைத்தில் இது 7 

சைவீைைாக இருந்ைது. விதலயுயர்ந்ை உணவுப் பொருட்களால் சில்லதற ெணவீக்கம் ஐந்து ைாைங்களில் இல்லாை 

அளவுக்கு பசப்டம்ெர் ைாைத்தில் 7.41 சைவீைைாக உயர்ந்துள்ளது. பைாடர்ந்து ஒன்ெைாவது ைாைைாக சில்லதற ெண 

வீக்கம் இந்திய ரிசர்வ் வங்கி நிர்ணயித்திருந்ை 6 சைவீைத்தை விட அதிகைாக உள்ளது. 

5. ‘உலகளாவிய கிரிப்சடா ஏற்றுக்பகாளல் குறியீடு – 2022’இல் இந்தியா அதடந்துள்ள ைரநிதல என்ன? 

அ. இரண்டா து 

ஆ. நான்கா து  

இ. ஆறா து 

ஈ. எட்டா து 

✓ சைனாலிஸிஸின்  2022 – உலகளாவிய கிரிப்சடா ஏற்றுக்பகாளல் அறிக்தகயின்ெடி, ‘உலகளாவிய கிரிப்சடா 

ஏற்றுக்பகாளல் குறியீடு – 2022’இல் இந்தியா நான்காவது இடத்தில் உள்ளது. பைாடர்ந்து இரண்டாவது ஆண்டாக, 

கிரிப்சடாகரன்சி ஏற்றுக்பகாளலில் வியட்நாம் முைலிடத்தில் உள்ளது. 0.663 குறியீட்டு ைதிப்பெண்ணுடன் இந்தியா 

4ஆவது இடத்தில் உள்ளது. அதனத்து கிரிப்சடா கரன்சி வர்த்ைகத்திற்கும் ைதடவிதிக்கப்ெட்டிருந்ைாலும், ஐக்கிய 

அபைரிக்க நாடுகள் (USA) ஐந்ைாவது இடத்திற்கு முன்சனறியுள்ளது. 

6. ‘2022– இந்திய ொகுொடு’ என்ற தசைப்பிைான அறிக்தகதய பவளியிட்டுள்ள நிறுவனம் எது? 
அ. UNICEF 

ஆ. WEF  

இ. NITI ஆபயாக் 

ஈ. ஆக்ஸ்ோம் இன்டா்பநஷனல்  

✓ ஆக்ஸ்ொம் இந்தியா, ‘2022 – இந்திய ொகுொடு அறிக்தக’ என்ற ைதலப்பிலான அறிக்தகதய பவளியிட்டுள்ளது. 

இந்ை அறிக்தகயின்ெடி, இந்தியாவில் ஆண்களுக்கும் பெண்களுக்கும் இதடயிலான 98 சைவீை சவதலவாய்ப்பு 

இதடபவளிக்கு ொலின ொகுொடுைான் காரணைாக உள்ளது. பைாழிலாளர் சந்தையில் கிராைப்புறங்களில் பெண்கள் 

எதிர்பகாள்ளும் 100% சவதலவாய்ப்பு சைத்துவமின்தைதயயும் நகர்ப்புறங்களில் 98 சைவீைத்தையும் இப்ொகுொடு 

ஏற்ெடுத்துகிறது என்ெதையும் இது காட்டுகிறது. சுயபைாழில் பசய்யும் ஆண்கள் பெண்கதளவிட 2.5 ைடங்கு 

அதிகைாக ஈட்டுகிறார்கள்; இதில் 83 சைவீைம் ொலின அடிப்ெதடயிலான ொகுொடு காரணைாக அதைகிறது. 

7. அண்தைச் பசய்திகளில் இடம்பெற்ற, ‘SOVA தவரஸ்’ என்றால் என்ன? 
அ. COVID–19 திாிேு 

ஆ. இன்ேுளூயன்ஸா ம ரஸ் திாிேு 

இ. தீம்தோருள்  

ஈ. கிாிே்படாகரன்ஸி 
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✓ SOVA தவரஸ் என்ெது புதிய அதலசெசி வங்கிச்சசதவ ஊடாக வரும் டிசராஜன் தவரஸாகும்; இது ஆண்ட்ராய்டு 

அதலசெசி வழியாகப் ெரவுகிறது. இந்தியாவில் ஜூதல ைாைம் முைன்முைலில் இவ்தவரஸ் கண்டறியப்ெட்ட பின்னர் 

அது அைன் ஐந்ைாவது ெதிப்பிற்கு சைம்ெடுத்ைப்ெட்டுள்ளைாக இந்தியாவின் நடுவண் இதணய ொதுகாப்பு நிறுவனம் 

ஓர் ஆசலாசதனதய பவளியிட்டது. 2022 ஜூதலயில், இந்தியா உட்ெட ெல நாடுகதள அவ்தவரஸ் அைன் இலக்கு 

ெட்டியலில் சசர்த்ைது. கீ லாக்கிங், குக்கீகதளத் திருடுைல் ைற்றும் ெல பசயலிகளில் ைவறான சைலடுக்குகதளச் 

சசர்ப்ெைன்மூலம் ெயனர் பெயர்கள் ைற்றும் கடவுச்பசாற்கதள சசகரம் பசய்யும் திறதன இது பகாண்டுள்ளது. 

8. ஐக்கிய நாடுகளின் ென்னாட்டு சை ஊதிய நாள் கதடப்பிடிக்கப்ெடுகிற சைதி எது? 
அ. தசே்டம்ோ்.12 

ஆ. தசே்டம்ோ்.14 

இ. தசே்டம்ோ்.18  

ஈ. தசே்டம்ோ்.20 

✓ ொலின ஊதிய இதடபவளிதய முன்னிதலப்ெடுத்தி ஆண்டுசைாறும் உலக சை ஊதிய நாள் அனுசரிக்கப்ெடுகிறது. 

இது ஐக்கிய நாடுகள் அதவயால் அங்கீகரிக்கப்ெட்ட நிகழ்வாகும்; இது பசப்டம்ெர்.18 அன்று வருகிறது. ென்னாட்டு 

சை ஊதிய நாள் முைன்முைலில் 1996இல் செ ஈக்விட்டிக்கான சைசியக் குழுவால் அனுசரிக்கப்ெட்டது. உலபகங்கிலும் 

பெண்கள் எதிர்பகாள்ளும் ொலின ொகுொட்தட முடிவுக்குக்பகாண்டுவருவசை இைன் முைன்தை சநாக்கைாகும். 

9. அண்சைச் பசய்திகளில் இடம்பெற்ற இராம்குைார் இராைநாைன் & பிரஜ்சனஷ் குசணஸ்வரன் ஆகிசயாருடன் 

பைாடர்புதடய விதளயாட்டு எது? 
அ. தடன்னிஸ்  

ஆ. பூே்ேந்து 

இ. ஸ்கு ாஷ் 

ஈ. சதுரங்கம் 

✓ சடவிஸ் சகாப்தெ உலக குரூப்–1 தடயில், நார்சவயின் லில்லிஹாைரில் நடந்ை ஆட்டத்தில் இந்தியா 0–3 என்ற 

சகால் கணக்கில் நார்சவயிடம் சைால்வியதடந்ைது. இந்திய படன்னிஸ் வீரர் இராம்குைார் இராைநாைன் அவதரவிட 

குதறவான ைரவரிதசயிலிருந்ை துராசசாவிச்சிடம் வீழ்ந்ைார். ைற்பறாரு ஒற்தறயர் பிரிவில், உலகின் நம்ெர் 2ஆவது 

இடத்தில் உள்ள காஸ்ெர் ரூடிடம் பிரஜ்சனஷ் குசணஸ்வரன் வீழ்ந்ைார். இரட்தடயர் ஆட்டத்தில், உலகின் நம்ெர் 

2ஆவது இடத்தில் உள்ள காஸ்ெர் ரூட் ைற்றும் விக்டர் துராசசாவிக் அடங்கிய நார்சவ சஜாடி, இந்திய சஜாடியான 

யூகி ொம்ப்ரி–சாசகத் தைசனனிதய சைாற்கடித்ைது. 

10. அண்சைச் பசய்திகளில் இடம்பெற்ற, ‘The Fabelmans’ என்ற திதரப்ெடத்தின் இயக்குநர் யார்? 
அ. ஸ்டீ ன் ஸ்ேீல்தோ்க்  

ஆ. ஜாா்ஜ் லூகாஸ் 

இ. மாா்ட்டின் ஸ்பகாா்தசஸி 

ஈ. குத ன்டின் டரான்டிபனா 

✓ ஸ்டீவன் ஸ்பீல்பெர்க்கின், ‘தி ஃசெெல்சைன்ஸ்’ என்ற திதரப்ெடம் படாராண்சடா ென்னாட்டு திதரப்ெட விழாவில் 

(TIFF) 2022ஆம் ஆண்டுக்கான ைதிப்புமிக்க, ‘ைக்கள் சைர்வு’ விருதை பவன்றது. இது மிகவும் பிரெலைான ைற்றும் 

ஓரளவு சுயசரிதை சார்ந்ை திதரப்ெடைாகும். TIFF பீப்பிள்ஸ் சாய்ஸ் ஆவணப்ெட விருதை ஹூெர்ட் சடவிஸ் இயக்கிய 

‘பிளாக் ஐஸ்’ பவன்றது. TIFF பீப்பிள்ஸ் சாய்ஸ் மிட்தநட் சைட்னஸ் விருதை எரிக் அப்ெல் இயக்கிய ‘வியர்ட்: தி அல் 

யான்சகாவிக் ஸ்சடாரி’ பவன்றது. 
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செய்தித்தாள் ந ப்பு நிகழ்வுகள்  

1. திண்டுக்கல், கரூரில் இந்தியாவின் முைல் சைவாங்கு சரணாலயம்: ைமிழ்நாடு அரசு அறிவிப்பு 

இந்தியாவின் முைல் சைவாங்கு சரணாலயங்கள் திண்டுக்கல், கரூர் ைாவட்டங்களில் 11,806 பஹக்சடர் ெரப்பில் 

அதைக்கப்ெடுகிறது எனத் ைமிழ்நாடு அரசு அறிவித்துள்ளது. 

இைற்கான அறிவிக்தகதய ைமிழ்நாடு அரசு பவளியிட்டது. அதில் கூறப்ெட்டுள்ளைாவது: சைவாங்கு, இரவுசநர 

ொலூட்டி வதகதயச் சசர்ந்ைது. அளவில் சிறியைாக இருக்கும் அதவ, ைரவதக இனத்தைச் சசர்ந்ைது. இந்ை இனம் 

ெயிர்களுக்குச் சசைம் உண்டாக்கும் பூச்சிகதள சவட்தடயாடி விவசாயிகளுக்கு நன்தைெயக்கிறது. இைனால், 

சுற்றுச்சூழல் ைற்றும் நிலப்ெரப்பு சுற்றுச்சூழல் அதைப்பில் சைவாங்குகள் முக்கியப்ெங்தக வகிக்கின்றன. 

இயற்தக ொதுகாப்புக்கான சர்வசைச தையைானது சைவாங்தக அழிந்துவரும் இனங்களின் ெட்டியலில் இதணத் 

-துள்ளது. இந்ை உயிரினங்களின் வாழ்விடத்தை சைம்ெடுத்துைல், ொதுகாத்ைல் ைற்றும் அதவகளுக்கு ஏற்ெடும் 

அச்சுறுத்ைதல ைணித்ைல் ஆகியவற்றின்மூலம் சைவாங்கு இனத்தின் எண்ணிக்தகதய பெருக்கவியலும். 

கரூர்-திண்டுக்கல்: அழிந்துவரும் சைவாங்குகள் இனத்தைப் ொதுகாக்கும் வதகயில், கரூர், திண்டுக்கல் ைாவட்டங் 

-களில் 11,806 பஹக்சடர் ெரப்பிலான வனப்ெகுதிகள் அவற்றின் முக்கிய வாழ்விடங்களாக அதடயாளம் காணப்ெட் 

-டுள்ளன. இந்ை இனத்தை உடனடியாகப் ொதுகாக்க சவண்டியைன் அவசியத்தை உணர்ந்ை ைமிழ்நாடு அரசு, 

இந்தியாவின் முைல் சைவாங்குகளுக்கான வனவுயிரி சரணாலயம் கரூர், திண்டுக்கல் ைாவட்டங்களில் அதைக்கப்ெ 

-டும் என்று சட்டப்செரதவயில் அறிவித்ைது. இந்ை அறிவிப்தெச் பசயல்ெடுத்தும் வதகயில், கரூர், திண்டுக்கல் 

ைாவட்டங்களில் உள்ள 11 ஆயிரத்து 806.56 பஹக்சடர் ெரப்பிலான நிலத்தைக் கடவூர் சைவாங்கு சரணாலயைாக 

அறிவித்து அறிவிக்தக பசய்துள்ளது. 

புதிய வாழ்விடங்கள்: சைவாங்தகப்சொன்று, சவறு ெல அழிந்துவரும் உயிரினங்கதளக் காக்கவும் ைமிழ்நாடு அரசு 

நடவடிக்தக எடுத்துள்ளது. அைன்ெடி, கடற்ெசு ொதுகாப்ெகம், கழுசவலி ெறதவகள் சரணாலயம், அகத்தியர் ைதல 

யாதனகள் ொதுகாப்ெகம், திருப்பூர் நஞ்சராயன் குளம் ெறதவகள் சரணாலயம், 13 ஈரநிலப்ெகுதிகதள இராம்சர் 

சாசனப்ெகுதிகளில் இடம்பெறச்பசய்ைது சொன்ற நடவடிக்தககதள எடுத்துள்ளைாக சுற்றுச்சூழல், காலநிதல 

ைாற்றம் ைற்றும் வனத்துதற பைரிவித்துள்ளது. 

 

2. 4ஆவது, ‘வந்சை ொரத்’ இரயிதலத் பைாடங்கிதவத்ைார் பிரைைர் சைாதி. 

ஹிைாசல பிரசைசத்தில், ‘வந்சை ொரத்’ விதரவு இரயிலின் நான்காவது ரயில் சசதவதய பிரைைர் நசரந்திர சைாதி 

பைாடக்கிதவத்ைார். நாட்டின் அதிசவக ரயிலான வந்சை ொரத் விதரவு ரயில் சுைார் 160 கிமீ சவகத்தில் ெயணிக்க 

கூடியது. இந்ை இரயில் சசதவ கடந்ை 2019ஆம் ஆண்டு அறிமுகப்ெடுத்ைப்ெட்டது. வந்சை ொரத் விதரவு ரயிலின் 

3ஆவது ரயில் சசதவதய குஜராத்தின் காந்தி நகருக்கும் ைகாராஷ்டிரத்தின் மும்தெக்கும் இதடசய கடந்ை ைாைம் 

பிரைைர் சைாதி பைாடக்கி தவத்ைார். 

இந்நிதலயில், 4ஆவது இரயில் சசதவதய ஹிைாசல பிரசைச ைாநிலம் உனா இரயில் நிதலயத்திலிருந்து தில்லி 

பசல்லும் வந்சை ொரத் எக்ஸ்பிரஸ் ரயிதல பிரைைர் நசரந்திர சைாதி பகாடியதசத்து பைாடக்கிதவத்ைார். 

 

3. ‘குட்டி காவலர்’ ைாணவர்களுக்கான சாதலப்ொதுகாப்பு விழிப்புணர்வு திட்டம்: முைல்வர் பைாடக்கி தவத்ைார் 

‘குட்டி காவலர்’ என்ற ைாணவர்களுக்கான சாதலப்ொதுகாப்பு விழிப்புணர்வு திட்டத்தை முைல்வர் முக ஸ்டாலின் 

பைாடக்கி தவத்ைார். இளம் ெள்ளிச்சிறார்களுக்கு சாதலப்ொதுகாப்பு விழிப்புணர்வுெற்றி நன்கு வடிவதைக்கப்ெட்ட 

ொடத்திட்டத்தின்மூலம் சாதலப்ொதுகாப்பு குறித்து கற்பித்து அவர்கதள சாதலப்ொதுகாப்பின் தூதுவர்களாக 

ைாற்றுவசை, ‘குட்டி காவலர்’ திட்டத்தின் சநாக்கைாகும். 
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4. குதவத்துக்கான புதிய இந்திய தூைர் நியைனம்  

வதளகுடா நாடுகளில் ஒன்றான குதவத் நாட்டுக்கான புதிய இந்திய தூைராக பவளியுறவுப்ெணி மூத்ை அதிகாரி 

ஆைர்ஷ் ஸ்தவகா நியமிக்கப்ெட்டார். கடந்ை 2002ஆம் ஆண்டு பிரிவு இந்திய பவளியுறவுப்ெணி அதிகாரியான 

ஆைர்ஷ் ஸ்தவகா, தில்லியிலுள்ள பவளியுறவுத்துதற அதைச்சக ைதலதையகத்தில் இதணச்பசயலராக ைற்சொது 

ெணியாற்றி வருகிறார். அவர் விதரவில் ைனது புதிய பொறுப்தெ ஏற்ொர் என்று அந்ை அதைச்சகம் பவளியிட்ட 

அறிக்தகயில் பைரிவிக்கப்ெட்டுள்ளது. குதவத்துக்கான ைற்சொதைய இந்திய தூைராக சிபி ஜார்ஜ் உள்ளார். 

வதளகுடா நாடுகளில் இந்தியாவின் முக்கிய கூட்டுறவு நாடாக குதவத் கருைப்ெடுகிறது. இருநாடுகளுக்கு 

இதடயிலான நல்லுறவு கடந்ை சில ஆண்டுகளாக சைம்ெட்டு வருகிறது. இசைசொல், கினியா குடியரசுக்கான அடுத்ை 

இந்திய தூைராக ஔைார் சிங் நியமிக்கப்ெட்டுள்ளார். இவர் ைற்சொது பவளியுறவு அதைச்சகத்தில் இயக்குநராகப் 

ெணியாற்றி வருகிறார். 

 

5. சர்வீசஸ் சாம்பியன்; ைமிழ்நாடு 5ஆம் இடம் 

குஜராத்தில் நதடபெற்று வந்ை 36ஆவது சைசிய விதளயாட்டுப்சொட்டிகள் நிதறவதடந்ைன. இந்ைப் சொட்டியில் 

பைாடர்ந்து 4ஆவது முதறயாக சர்வீசஸ் அணி ஒட்டுபைாத்ை சாம்பியன் ெட்டம் பவன்றது. ைமிழ்நாடு 5ஆம் இடம் 

பிடித்ைது. சொட்டியின் ெைக்கப்ெட்டியலில் முைலிடம் பிடித்ை சர்வீசஸ் அணிக்கு ஒட்டுபைாத்ை சாம்பியன் சகாப்தெ 

வழங்கப்ெட்டது. ைகாராஷ்டிரம், ஹரியானா முதறசய அடுத்ை இரு இடங்கதளப் பிடித்ைன. சொட்டி முழுவதுைாக 

சிறப்ொகச் பசயல்ெட்ட அணியாக ைகாராஷ்டிரம் சைர்வானது. 

பவள்ளியுடன் நிதறவுபசய்ை ைமிழ்நாடு: கதடசி நாளான புைன்கிழதை, வாலிொல் ஆடவர் பிரிவு இறுதிச்சுற்றில் 

ைமிழ்நாடு 0-3 என்ற கணக்கில் சகரளத்திடம் பவற்றிதய இழந்து பவள்ளிப்ெைக்கம் பெற்றது. சொட்டியில் ைமிழகம் 

பைாத்ைைாக 20 விதளயாட்டுகளில் 74 ெைக்கங்கள் பவன்றுள்ளது. இதில் அதிகெட்சைாக ைடகளத்தில் 7 ைங்கம், 6 

பவள்ளி, 5 பவண்கலம் என 18 ெைக்கங்கள் கிதடத்துள்ளது. 

சிறந்ை வீரர், வீராங்கதன... 

சகரளத்தைச் சசர்ந்ை நீச்சல் வீரர் சஜன் பிரகாஷ், இப்சொட்டியில் 5 ைங்கம், 2 பவள்ளி, 1 பவண்கலம் என 

பைாத்ைைாக 8 ெைக்கங்கள் பவன்று சிறந்ை வீரராகத் சைர்வானார். கர்நாடக நீச்சல் வீராங்கதன ஹாஷிகா 

இராைச்சந்திரா 6 ைங்கம், 1 பவண்கலத்துடன் சொட்டியிசலசய சிறந்ை வீராங்கதனயாகத் சைர்வு பசய்யப்ெட்டார். 
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1. LEADS (Logistics Ease Across Different States) – 2022 என்ற அறிக்கையில் சரக்குப் ப ோக்குவரத்து ரீதியில் 

முதலிடம் பிடித்த மோநிலம் எது? 
அ. தமிழ்நாடு 

ஆ. ஆந்திர பிரததசம்  

இ. மகாராஷ்டிரா 

ஈ. குஜராத் 

✓ நடுவண் வணிைம் & ததோழிற்துகை அகமச்சைம் LEADS ( ல்பவறு மோநிலங்ைளிகடபே சரக்குப் ப ோக்குவரத்கத 

எளிதோக்குதல்) – 2022 என்ை அறிக்கைகே தவளியிட்டது. 2022 – சரக்குப் ப ோக்குவரத்திற்ைோன குறியீட்டில் 

சோதகனேோளர்ைளோை வகைப் டுத்தப் ட்ட 15 மோநிலங்ைள் மற்றும் யூனிேன் பிரபதசங்ைளில் ஆந்திர பிரபதசம், 

அஸ்ஸோம் மற்றும் குஜரோத் ஆகிேகவ அடங்கும். இந்தக் குறியீடு ஏற்றுமதி மற்றும் த ோருளோதோர வளர்ச்சிகே 

பமம் டுத்துவதற்குத் பதகவேோன சரக்குப் ப ோக்குவரத்துச் பசகவைளின் தசேல்திைகனக் குறிக்கிைது. 

2. ‘2022 – Living Planet’ என்ை தகலப்பிலோன ஓர் அறிக்கைகே தவளியிட்ட நிறுவனம் எது? 
அ. இயற்ககக்கான உலகளாவிய நிதியம்  

ஆ. UNEP 

இ. UNESCO 

ஈ. FAO 

✓ இேற்கைக்ைோன உலைளோவிே நிதிேத்தின் (WWF) அண்கமே ‘Living Planet’ என்ற அறிக்கையின் டி, ைடந்த 50 

ஆண்டுைளில் உலைம் முழுவதும்  ோலூட்டிைள்,  ைகவைள், அருவிைள், ஊர்வனங்ைள் மற்றும் மீன்ைளின் வன 

உயிரிைளின் எண்ணிக்கையில் 69% சரிவு ஏற் ட்டுள்ளது. அதிை ட்ச சரிவு (94%) இலத்தீன் அதமரிக்ைோ மற்றும் 

ைரீபிேன்  குதியில் ைோணப் டுகிைது.  ல்லுயிர் இழப்பு மற்றும் ைோலநிகல தநருக்ைடி ஆகிேகவ ஒன்பைோதடோன்று 

பின்னிப்பிகணந்துள்ளன என் கதயும் இந்த அறிக்கை வலியுறுத்துகிைது. ஆப்பிரிக்ைோ 1970–2018 வகர அதன் 

வனவுயிரி எண்ணிக்கையில் 66% வீழ்ச்சிகேயும் ஆசிேோ  சிபிக் 55 சதவீத வீழ்ச்சிகேயும்  திவுதசய்துள்ளது. 

3. நூற்றுக்ைணக்ைோன வலவம் திமிங்ைலங்ைள் இைந்து ைகர ஒதுங்கிே பிட் தீவு அகமந்துள்ள நோடு எது? 
அ. அமமாிக்கா 

ஆ. நியூசிலாந்து  

இ. ஜப்பான் 

ஈ. இந்ததாதனசியா 

✓ நியூசிலோந்தின்  சிபிக் த ருங்ைடலில் உள்ள பிட் தீவில் 240 வலவம் திமிங்ைலங்ைள் இைந்து ைகரதேோதுங்கின. 

மனித நடமோட்டம் தவகு குகைவோை உள்ள பிட் தீவு மற்றும் சோதம் தீவுைள் தீவுக்கூட்டத்தில் இந்தத் திமிங்ைலங்ைளின் 

இைந்த உடல் ைண்டுபிடிக்ைப் ட்டது. ஏற்தைனபவ, அந்நோட்டின் ைடற்ைகரயில் நிைழ்ந்த சில மர்மமோன நிைழ்வுைகளத் 

ததோடர்ந்து 215 திமிங்ைலங்ைள் இைந்தன. 

4. அழிந்துவரும் உயிரினமோன பதவோங்கிற்கு (Slender Loris) இந்திேோவிபலபே முதன்முகைேோை சரணோலேம் 

அகமக்ைவுள்ள மோநிலம்/யூனிேன் பிரபதசம் எது? 
அ. தமிழ்நாடு   ஆ. அஸ்ஸாம் 

இ. தகாவா  ஈ. கா்நாடகா 
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✓ அழிந்துவரும் உயிரினமோன பதவோங்கிற்கு (Slender Loris) இந்திேோவிபலபே முதன்முகைேோை தமிழ்நோட்டில் 

சரணோலேம் அகமக்ைப் டவுள்ளது. ைரூர் மற்றும் திண்டுக்ைல் மோவட்ட வனப் குதிைளில் 11,806 தெக்படர்  ரப்க  

இகணத்து ைடவூரில் பதவோங்கு சரணோலேம் உருவோக்ைப் டும்.  ன்னோட்டு இேற்கைப்  ோதுைோப்பு சங்ைத்தின் டி, 

பதவோங்கு அழிந்துவரும் உயிரினமோை  ட்டிேலிடப் ட்டுள்ளது. இரவுபநரத்தில் உணகவத்பதடும்  ோலூட்டிேோன 

இது தனது வோழ்நோளின் த ரும் குதிகே மரங்ைளில் தசலவிடுகிைது. பவளோண்  யிர்ைளுக்கு தீங்குவிகளவிக்கும் 

பூச்சிைகள பவட்கடேோடி இேற்கை பவட்கடேோடிேோைத் திைழ்வதன்மூலம் அகவ உழவர்ைளுக்கு உதவுகின்ைன. 

5. CSIR–NITI ஆபேோக் அறிக்கையின் டி, ஈே நச்சுத்தன்கமேோல் அதீத சுைோதோர மற்றும் த ோருளோதோரச் சுகமகேத் 

தோங்குகிை நோடு எது? 

அ. ஆப்கானிஸ்தான் 

ஆ. தநபாளம் 

இ. இந்தியா  

ஈ. இலங்கக 

✓ NITI ஆபேோக் மற்றும் அறிவிேல் மற்றும் ததோழிற்துகை ஆரோய்ச்சிக் கழகம் (CSIR) ஆகியவவ இகணந்து தேோரித்த 

ஓரறிக்கையின் டி, ஈே நச்சுத்தன்கமேோல் உலகிபலபே அதிை சுைோதோர மற்றும் த ோருளோதோரச் சுகமகே இந்திேோ 

தோங்கி வருகிைது. பீைோர், உத்தர பிரபதசம், மத்திே பிரபதசம், ஜோர்ைண்ட், சத்தீஸ்ைர் மற்றும் ஆந்திர பிரபதசம் ஆகிே 

மோநிலங்ைள் அதீத சரோசரி குருதி ஈே அளகவக் (Blood Lead Levels) தைோண்டுள்ளன. 

✓ UNICEF மற்றும் இலோ  பநோக்ைற்ை நிறுவனமோன பியூர் எர்த்தின் ைடந்த 2020ஆம் ஆண்கடே அறிக்கையின் டி, 

உலைளவில் ஈே நச்சுத்தன்கமேோல்  ோதிக்ைப் ட்ட எண்ணூறு மில்லிேன் குழந்கதைளுள் இந்திேோவில் த ரும் 

எண்ணிக்கையிலோன குழந்கதைள் உள்ளனர். இதன் த ோருள் இந்திேோவின் குழந்கதைளில்  ோதிப ர் ஈே நச்சுத் 

தன்கமேோல்  ோதிக்ைப் ட்டுள்ளனர் என் து புலனோகிைது. 

6. 2022ஆம் ஆண்டில் துரந்த் பைோப்க கே தவன்ை ைோல் ந்தணி எது? 
அ. மும்கப சிட்டி FC 

ஆ. மபங்களூரு FC  

இ. மசன்கனயின் FC 

ஈ. தகரளா பிளாஸ்டா்ஸ் 

✓ த ங்ைளூரு FC–உம் அதன் அணித்தகலவர் சுனில் பசத்ரியும் இறுதிப்ப ோட்டியில் மும்க  சிட்டி FC அணிகே 

வீழ்த்தி தங்ைள் முதல் துரந்த் பைோப்க க்கோன ைோல் ந்து ப ோட்டி  ட்டத்கத தவன்ைனர். இதன்மூலம் 38 வேதோன 

சுனில் பசத்ரி தனது முதல் துரந்த் பைோப்க கே தவன்ைோர். த ங்ைளூரு FC அணி கடந்த 2013ஆம் ஆண்டு முதல் 

துரந்த் பைோப்க  தவற்றிகேப்  திவு தசய்து வருகிைது. 

7. அண்வையில் எந்த நோட்டின் அதி ரோை, பஜோபனோ பலோதரன்பசோ என் வர்  தவிபேற்ைோர்? 
அ. துருக்கி 

ஆ. ஹங்தகாி 

இ. அங்தகாலா  

ஈ. மாலத்தீவுகள் 

✓ மத்திே ஆப்பிரிக்ை நோட்டின் தகலநைரமோன லுவோண்டோவில் அங்பைோலோ நோட்டு அதி ரோை பஜோபனோ பலோதரன்பசோ 

என் ோர் இரண்டோம் முகைேோை  தவிபேற்ைோர். நடந்து முடிந்த பதர்தல் முடிவுைள் எதிர்க்ைட்சிைளோல் ைடுகமேோை 

சர்ச்கசக்குள்ளோனது. 1975ஆம் ஆண்டில் ப ோர்ச்சுைலில் இருந்து விடுதகல அகடந்ததிலிருந்து ஆட்சியிலிருந்து 

வரும் அங்பைோலோ விடுதகலக்ைோன மக்ைள் இேக்ைம் தற்ப ோகதே பதர்தலிலும் தவற்றி த ற்ைது. 
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8. 32 ஆண்டு பசகவக்குப் பிைகு அண்கமயில் பசகவயிலிருந்து நீக்ைம் தசய்ேப் ட்ட ைடற் கடக்ைப் ல் எது? 
அ. INS அம்ாித் 

ஆ. INS அகஜ  

இ. INS அக்ஷய் 

ஈ. INS அகபயா 

✓ இந்திேக் ைடற் கடக் ைப் ல் அகஜ (P34) நோட்டிற்கு 32 ஆண்டுைோல சிைப் ோன பசகவயோற்றிய பிைகு சமீ த்தில் 

 ணிநீக்ைம் தசய்ேப் ட்டது. அதன்  ணி நீக்ை விழோ மும்க யில் உள்ள ைடற் கடக் ைப் ல் தளத்தில் நகடத ற்ைது. 

INS அகஜ என் து பமற்குக் ைடற் கடக் ைட்டகளயின் அக  வகை நீர்மூழ்கி எதிர்ப்புப் ப ோர்க்ைப் லோகும். இந்தக் 

ைப் ல் 1990 ஜனவரி.24இல்  ணிக்குச் பசர்க்ைப் ட்டது. இது 1999ஆம் ஆண்டு ைோர்கில் ப ோரின்ப ோது, ‘ஆ பரஷன் 

தல்வோர்’ மற்றும் 2001இல், ‘ஆ பரஷன்  ரோக்கிரமம்’ உட் ட  ல்பவறு  ணிைளுக்கு அனுப் ப் ட்டது. 

9. “A watershed moment: transformative solutions to interlocking challenges” என் து 2022இல் நகடத ற்ை எந்த 

உச்சிமோநோட்டின் ைருப்த ோருளோகும்? 
அ. SCO உச்சிமாநாடு – 2022 

ஆ. WHO உலக சுகாதார அகவ 

இ. G20 உச்சிமாநாடு 

ஈ. ஐநா மபாதுச்சகப அமா்வு  

✓ ஐக்கிே நோடுைள் த ோதுச்சக யின் 77ஆவது அமர்வு (UNGA–77) அண்கமயில் நியூேோர்க்கில் ததோடங்கிேது. ஐநோ 

த ோதுச்சக  என் து ஐநோ அகவயின் முதன்கமேோன தைோள்கை உருவோக்கும் ஓர் அகமப் ோகும். COVID–19, ைோல 

நிகல மோற்ைம் மற்றும் பமோதல்ைள் மற்றும் உலைளோவிே நிகலத்தன்கம மற்றும் நெகிழ்திறவனக் ைட்டிதேழுப்புவ 

–தற்ைோன தீர்வுைளின் பதகவப ோன்ை தநருக்ைடிைகள கமேமோைக்தைோண்டு, “A Watershed Moment: 

Transformative Solutions to Interlocking Challenges” இந்த ஆண்டு உச்சிமோநோட்டிற்ைோன ைருப்த ோருள் உள்ளது. 

10. சிேோச்சின்  னிப் ோகைப்  குதியில் தசேற்கைக்பைோள் வழிேோன அைலக்ைற்கை அடிப் கடயிலோன இகணே 

பசகவகேக் தைோண்டுவருவதற்ைோை, இந்திே இரோணுவம், கீழ்க்ைோணும் எந்நிறுவனத்துடன் கூட்டிகணந்தது? 
அ. ஏா்மடல் 

ஆ. ஜிதயா 

இ. BBNL  

ஈ. வி! 

✓ இந்திே இரோணுவம்,  ோரத அைலக்ைற்கை வகலேகமப்பு நிறுவனத்துடன் (BBNL) இகணந்து சிேோச்சின்  னிப் 

 ோகைப் குதியில் தசேற்கைக்பைோள் வழிேோன அைலக்ைற்கை (broadband) அடிப் கடயிலோன இகணே 

பசகவகேக் தைோண்டுவந்துள்ளது. இமேமகலயின் கிழக்குக் ைோரபைோரம் மகலத்ததோடரில் 19,061 அடி உேரத்தில் 

சிேோச்சின்  னிப் ோகை அகமந்துள்ளது. BBNL என் து முற்றிலும் அரசோங்ைத்திற்குச் தசோந்தமோன அைலக்ைற்கை 

அடிப் கடயிலோன இகணே பசகவகே வழங்கும் ஒரு நிறுவனமோகும். ததோகலதூர கிரோமங்ைளுக்குச் 

தசேற்கைக்பைோள்ைள்மூலம் இகணே இகணப்பு வழங்கும், ‘ ோரத் தநட்’ என்ை திட்டத்தின்கீழ் இது தசேல் டுகிைது. 
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செய்தித்தாள் ந ப்பு நிகழ்வுகள்  

1. முதல் பதசிே நிலக்ைரி மோநோடு மற்றும் ைண்ைோட்சி தில்லியில் 2022 அக்.16, 17 ஆகிே பததிைளில் நகடத றுகிைது 

நடுவண் நிலக்ைரி அகமச்சைத்தின்கீழ் தசேல் டும் இந்திே பதசிே குழு, “தற்சோர்பு இந்திேோகவ பநோக்கி இந்திே 

நிலக்ைரித்துகை” என்ை ைருப்த ோருளில் இரண்டு நோள் பதசிே மோநோட்கட, புது தில்லியில் அக்படோ ர்.16, 17 ஆகிே 

பததிைளில் ஏற் ோடு தசய்துள்ளது. இந்த இரண்டு நோள் மோநோடு, தைோள்கை இேற்றுபவோர், த ோது மற்றும் தனிேோர் 

சுரங்ை நிறுவனங்ைள், ஆரோய்ச்சிேோளர்ைள், ைல்வி நிறுவனங்ைள் மற்றும் பிை  ங்பைற் ோளர்ைள் ைலந்துகரேோடவும், 

தற்சோர்பு இந்திேோ திட்டத்துடன் இந்திே நிலக்ைரி துகைகே இகணப் தற்கு பதகவேோன திட்டங்ைகள வகுக்ைவும் 

சரிேோன தளத்கத வழங்கும். மின்சோர தேோரிப்பில் எரித ோருளில் தன்னிகைவு த றுதல், தற்சோர்பு இந்திேோவில் 

நிலக்ைரிக்ைோன எஃகு தேோரிப்பு, ததோழில்நுட் ம் & நிகலத்தன்கம ஆகிேகவ மோநோட்டின் ைருப்த ோருளோை இருக்கும். 

 

2. ஏழோவது இந்திேோ-பிபரசில் –ததன்னோப்பிரிக்ைோ ைடற் கட  யிற்சியில் INS தர்ைோஷ்  ங்பைற்ைது 

ஏழோவது இந்திேோ-பிபரசில்–ததன்னோப்பிரிக்ைோ ைடற் கட  யிற்சி ததன்னோப்பிரிக்ைோவின் எலிசத த் துகைமுைத்தில் 

2022 அக்.10 முதல் 12 வகர நகடத ற்ைது. இந்தப்  யிற்சியில் ஏவுைகணகே தோங்கிச்தசல்லும் INS தர்ைோஷ், பசதக் 

தெலிைோப் டர் மற்றும் மோர்பைோஸ் சிைப்புப் கடைள் இந்திே ைப் ற் கட சோர்பில்  ங்பைற்ைன. ைடல்சோர் உைவுைகள 

வலுப் டுத்துதல், கூட்டு இரோணுவ  யிற்சிகே பமம் டுத்துதல், ைடல்சோர் குற்ைங்ைகள முறிேடித்தல், ைடல் வழிேோன 

ததோடர்புைகளப்  ோதுைோத்தல் உள்ளிட்டகவ இந்தப்  யிற்சியின் பநோக்ைமோகும். 
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