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1. 2022 – உலகளாவிய தகவல் ததாழில்நுட்ப அறிக்ககயின்படி, வகலயகைப்பு தயார்நிகல குறியீட்டில் முதலிடம் 

வகிக்கிற நாடு எது? 
அ. அமெரிக்கர  

ஆ. சிங்கப்பூர் 

இ. இந்தியர 

ஈ. சுவீடன் 

✓ அதைரிக்கா, சிங்கப்பூர், சுவீடன், தநதர்லாந்து ைற்றும் சுவிச்சர்லாந்து ஆகியகவ 2022–வகலயகைப்பு 

தயார்நிகலக் குறியீட்டின்படி தநட்தவார்க் தயார்நிகலயிலுள்ள நாடுகளாகும். உலகளாவிய தகவல் ததாழில்நுட்ப 

அறிக்ககயின் ஒருபகுதியாக உலக தபாருளாதார ைன்றத்தால், கடந்த 2002இல் இந்தக்குறியீடு ததாடங்கப்பட்டது. 

மைம்பாடு ைற்றும் மபாட்டித்தன்கைக்கு தகவல் ைற்றும் ததாடர்பு ததாழில்நுட்பத்கதப் பயன்படுத்துவதற்கான முக்கிய 

அளவீடாகும் இந்தக் குறியீடு. இந்த ஆண்டுக்கான கருப்தபாருள், “Stepping into the new digital era: How and why 

digital natives will shape the world” என்பதாகும். 

2. இந்தியாவின் 53ஆவது சர்வமதச திகரப்பட விழாவின்மபாது (IFFI) 2022ஆம் ஆண்டுக்கான இந்திய திகரப்பட 

ஆளுகை விருதானது கீழ்க்காணும் யாருக்கு வழங்கப்பட்டது? 
அ. இரஜினிகரந்த் 

ஆ. சிரஞ்சீவி  

இ. கெல்ஹரசன் 

ஈ. மெரகன்லரல் 

✓ 53ஆவது இந்திய சர்வமதச திகரப்பட விழாவின் (IFFI) ததாடக்க விழாவில், ததலுங்கு ‘சூப்பர் ஸ்டார்’ சிரஞ்சீவிக்கு 

2022ஆம் ஆண்டுக்கான இந்திய திகரப்பட ஆளுகை விருது வழங்கப்பட்டது. நடுவண் தகவல் ைற்றும் ஒலிபரப்புத் 

துகற அகைச்சர் அனுராக் தாக்கூர், மகாவா ஆளுநர் PS ஸ்ரீதரன்பிள்கள, முதலகைச்சர் பிரமைாத் சாவந்த் ஆகிமயார் 

கலந்துதகாண்ட ததாடக்க விழாவுடன் 53ஆவது இந்திய சர்வமதச திகரப்பட விழா ததாடங்கியது. 

3. ஏகழ நாடுககள ஆதரிப்பதற்காக, “இழப்பு ைற்றும் மசத நிதியத்கத” ததாடங்கிய ைாநாடு எது? 
அ. COP–27  

ஆ. G–20 வருடரந்திர உச்சிெரநரடு 

இ. ASEAN வருடரந்திர உச்சிெரநரடு 

ஈ. WEF வருடரந்திர உச்சிெரநரடு 

✓ ஐநாஇன் காலநிகல உச்சிைாநாடான COP–27இல் ஏறக்குகறய இருநூறு நாடுகள் பருவநிகல தாக்கங்களால் 

பாதிக்கப்பட்ட ஏகழ நாடுககள ஆதரிப்பதற்காக, “இழப்பு ைற்றும் மசத நிதியத்கத” அகைப்பதற்கு ஒப்புக்தகாண்டன. 

“இழப்பு ைற்றும் மசதம்” என்பது காலநிகல இயக்கத்தால் ஏற்படும் வானிகல தீவிரங்கள் அல்லது கடல்ைட்ட உயர்வு 

மபான்ற தாக்கங்களால் ஏற்படும் தசலவினங்ககளக் குறிக்கிறது. ஏகழ நாடுகளால் தவிர்க்க முடியாத அல்லது 

ைாற்றியகைக்க முடியாத மசதத்தின் தசலகவ இந்த நிதியம் ஈடுதசய்கிறது. 

4. ITTF–ATTU ஆசிய மகாப்கபயில் பதக்கம் தவன்ற முதல் இந்திய மடபிள் தடன்னிஸ் வீரர் / வீராங்ககன யார்? 
அ. சரத் கெல்  ஆ. ெனிகர பத்ரர  

இ. ஸ்ரீஜர அகுல ஈ. சத்தியன் ஞரனமசகரன் 
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✓ தாய்லாந்தின் பாங்காக்கில் நகடதபற்ற ITTF–ATTU ஆசிய மகாப்கப மடபிள் தடன்னிஸ் மபாட்டியில் பதக்கம் 

தவன்ற முதல் இந்திய மடபிள் தடன்னிஸ் வீராங்ககனயாக ைனிகா பத்ரா ஆனார். உலகின் 6ஆம்நிகல மடபிள் 

தடன்னிஸ் வீராங்ககனயான ஜப்பானின் ஹினா ஹயாடாகவ மதாற்கடித்து அவர் தவண்கலப்பதக்கம் 

தவன்றுள்ளார். கடந்த 1997ஆம் ஆண்டில் தவள்ளி ைற்றும் 2000ஆம் ஆண்டில் தவண்கலம் தவன்ற மசத்தன் 

பாபூர், இதற்கு முன் ஆசிய மகாப்கபயில் பதக்கம் தவன்ற ஒமர இந்திய மடபிள் தடன்னிஸ் வீரராக இருந்தார். 

5. 2022ஆம் ஆண்டில் தசயற்கக நுண்ணறிவுக்கான உலகளாவிய கூட்டாண்கையின் தகலவராக இருக்கும் 

நாடு எது? 

அ. இலங்கக 

ஆ. வங்கரளமதசெ் 

இ. இந்தியர  

ஈ. இங்கிலரந்து 

✓ தசயற்கக நுண்ணறிவுக்கான உலகளாவிய கூட்டாண்கைக்கான (GPAI) தகலகைப்தபாறுப்கப பிரான்ஸிடம் 

இருந்து இந்தியா தபற்றுக்தகாண்டது. GPAI என்பது அதைரிக்கா, இங்கிலாந்து, ஐமராப்பிய ஒன்றியம், ஆஸ்திமரலியா, 

கனடா, பிரான்ஸ், தஜர்ைனி, இத்தாலி, ஜப்பான், தைக்சிமகா, நியூசிலாந்து, தகாரியா குடியரசு ைற்றும் சிங்கப்பூர் உட்பட 

25 உறுப்புநாடுகளின் சங்கைாகும். இந்தியா, கடந்த 2020இல் GPAIஇன் நிறுவன உறுப்பினராக இகணந்தது. 

6. UN–FAO கூட்டறிக்ககயின்படி, எந்த நாட்கடச் சார்ந்த எட்டு மில்லியன் ைக்கள் பட்டினியால் வாடும் அபாயத்தில் 

உள்ளனர்? 
அ. மதற்கு சூடரன்  

ஆ. இஸ்மரல் 

இ. இலங்கக 

ஈ. எகிப்து 

✓ உணவு ைற்றும் மவளாண்கை அகைப்பு (FAO), ஐநா குழந்கதகள் நிதியைான UNICEF ைற்றும் உலக உணவுத் 

திட்டம் ஆகியகவ கூட்டாக இகணந்து தவளியிட்ட ஒரு சமீபத்திய அறிக்ககயின்படி, ததற்கு சூடானில் கிட்டத்தட்ட 

எட்டு மில்லியன் ைக்கள் பட்டினியால் வாடும் அபாயத்தில் உள்ளனர். இந்த அறிக்ககயின்படி, அதிக அளவிலான 

உணவுப்பாதுகாப்பின்கை ைற்றும் ஊட்டச்சத்துக குகறபாட்கட எதிர்தகாள்ளும் ைக்களின் விகிதம், கடந்த 2013 

ைற்றும் 2016ஆம் ஆண்டில் நடந்த மைாதலின்மபாது இருந்த அளகவவிட அதிகரித்துள்ளது. 

7. அண்கையில் இந்தியாவின் மிகப்தபரிய காற்றாகல நிறுவப்பட்ட ைாநிலம் எது? 
அ. தெிழ்நரடு 

ஆ. ெகரரரஷ்டிரர 

இ. குஜரரத்  

ஈ. கர்நரடகர 

✓ அதானி நியூ இண்டஸ்ட்ரீஸ் இந்தியாவின் மிகப்தபரிய காற்றாகல மின்னியற்றிகய குஜராத் ைாநிலத்தில் உள்ள 

முந்த்ராவில் நிறுவியுள்ளது. இந்த விகசயாழி ஒற்றுகை சிகலகயவிட (182 மீ) உயரைானது என்று கூறப்படுகிறது. 

அதானி எண்டர்பிகரசஸ் லிமிதடடின் துகண நிறுவனைான முந்த்ரா விண்ட்தடக் லிமிதடட்மூலம் இவ்விகசயாழி 

நிறுவப்பட்டுள்ளது. 
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8. ஆசிய கான்டிதனன்டல் தசஸ் சாம்பியன்ஷிப்பில் ஓபன் ைற்றும் ைகளிர் பட்டங்ககள தவன்ற இந்திய தசஸ் வீரர்/ 

வீராங்ககனகள் யார்? 
அ. R பிரக்ஞரனந்தர ெற்றுெ் P V நந்திதர  

ஆ. B அதிபன் ெற்றுெ் மகரமனரு ஹெ்பி 

இ. R பிரக்ஞரனந்தர ெற்றுெ் மகரமனரு ஹெ்பி 

ஈ. B அதிபன் ெற்றுெ் P V நந்திதர 

✓ ஆசிய கான்டிதனன்டல் தசஸ் சாம்பியன்ஷிப்பில் இந்திய கிராண்ட்ைாஸ்டர் ஆர் பிரக்ஞானந்தா ைற்றும் சகநாட்டு 

வீரரான PV நந்திதா ஆகிமயார் முகறமய ஓபன் ைற்றும் தபண்கள் பிரிவில் பட்டங்ககள தவன்றனர். பிரக்ஞானந்தா 

ஒன்பதாவது ைற்றும் ககடசி சுற்றில் சகநாட்டவரான B அதிபனுடன் டிரா தசய்து ஏழு புள்ளிகளுடன் பட்டத்கத 

தவன்றார். இந்த தவற்றி பிரக்ஞானந்தாவுக்கு அடுத்த FIDE உலகக்மகாப்கபக்கான அனுைதிகயயும் தபற்றுத்தந்தது. 

தபண்களுக்கான மபாட்டியில் நந்திதா ஆட்டமிழக்காைல் 7.5 புள்ளிகளுடன் முதலிடம் பிடித்தார். 

9. அண்கையில் காலஞ்தசன்ற எலா பட், கீழ்க்காணும் எந்த முதன்கை நிறுவனத்தின் நிறுவனராவார்? 
அ. SEWA  

ஆ. AICTU 

இ. CII 

ஈ. FICCI 

✓ SEWAஇன் (Self Employed Women’s Association) நிறுவனரும் புகழ்தபற்ற தபண்ணுரிகை ஆர்வலருைான எலா பட் 

அண்கையில் காலைானார். SEWA ஆனது அகைப்புசாரா துகறயில் பணிபுரியும் தபண்களின் ததாழிற்சங்கைாக 

உருவாக்கப்பட்டது; இதில் இப்மபாது இரண்டு மில்லியன் உறுப்பினர்கள் உள்ளனர். 89 வயதான, ‘பத்ை பூஷண்’ 

விருதாளரான இவர், தபண்கள் அதிகாரைளிப்புத் துகறயில் முன்மனாடியாக இருந்தார். 

10. 17ஆவது பிரவாசி பாரதிய திவாஸ் ைாநாட்டில் கீழ்க்காணும் எந்த நாட்டின் அதிபர் முதன்கை விருந்தினராக 

கலந்துதகாள்கிறார்? 
அ. ஆஸ்திமரலியர 

ஆ. இஸ்மரல் 

இ. கயரனர  

ஈ. பிமரசில் 

✓ 17ஆவது பிரவாசி பாரதிய திவாஸ் ைாநாட்டில் கயானா அதிபர் Dr முகைது இர்பான் அலி முதன்கை விருந்தினராக 

கலந்துதகாள்கிறார். இந்த ைாநாடு 2023 ஜனவரியில் ைத்திய பிரமதச ைாநிலத்தின் இந்தூரில் நகடதபறும். 

இகளமயார் பிரவாசி பாரதிய திவாஸ் விழாவில் சிறப்பு விருந்தினராக ஆஸ்திமரலிய நாடாளுைன்ற உறுப்பினர் 

சதனட்டா ைஸ்கதரன்ஹாஸ் கலந்துதகாள்வார் என்றும் நடுவண் தவளியுறவு அகைச்சகம் ததரிவித்துள்ளது. 

17ஆவது பிரவாசி பாரதிய திவாஸின் கருப்தபாருள், “Diaspora: Reliable Partners for India's Progress in Amrit Kaal” 

என்பதாகும். 
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செய்தித்தாள் நடப்பு நிகழ்வுகள்  

1. மஜாமகாவிச் சாதகன சாம்பியன் 

ஏடிபி ஃகபனல்ஸ் ஆடவர் தடன்னிஸ் மபாட்டியின் ஒற்கறயர் பிரிவில் தசர்பியாவின் மநாவக் மஜாமகாவிச் 

சாம்பியன் ஆனார். இறுதிச்சுற்றில் அவர் 7-5, 6-3 என்ற தசட்களில் நார்மவயின் மகஸ்பர் ரூகட மதாற்கடித்தார். 

இந்தப் மபாட்டியில் அவர் 2015ஆம் ஆண்டுக்குப்பிறகு சாம்பியன் ஆவது இதுமவ முதல் முகறயாகும். இப்மபாட்டியில் 

சுவிட்ஸர்லாந்தின் மராஜர் தபடரர் ஆறு முகற சாம்பியன் ஆனமத அதிகபட்சைாக இருக்கும் நிகலயில், தற்மபாது 

மஜாமகாவிச்சும் அமத எண்ணிக்ககயிலான பட்டங்ககள தவன்று அவரது சாதகனகய சைன் தசய்திருக்கிறார்.  

மைலும், இந்தப் பட்டத்கத தவல்லும் மிக வயதான வீரர் (35) என்ற தபருகைகயயும் தபற்ற அவர், தராக்கப் பரிசாக 

ரூ.38 மகாடிகய ககப்பற்றியுள்ளார். இந்தப் மபாட்டி முழுவதுைாக அவர் ஒரு மதால்விகயக் கூட தபறவில்கல 

என்பது குறிப்பிடத்தக்கது. இத்துடன் நடப்பு ஆண்கட, விம்பிள்டன் கிராண்ட்ஸ்லாம் உள்பட 5 சாம்பியன் 

பட்டங்களுடன் மஜாமகாவிச் நிகறவு தசய்திருக்கிறார். 
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