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1. ‘AI Pe Charcha (AI பேச்சுவார்த்தை)’ என்ற நிகழ்தவ ஏற்ோடு செய்கிற நடுவண் அதைச்ெகம் எது? 
அ. மின்னணு மற்றும் தகவல் ததொழில்நுட்ப அமமச்சகம்  

ஆ. நிதி அமமச்சகம் 

இ. அறிவியல் மற்றும் ததொழில்நுட்ப அமமச்சகம் 

ஈ. தபருநிறுவன விவகொரங்கள் அமமச்சகம் 

✓ மின்னணு ைற்றும் ைகவல் சைாழில்நுட்ே அதைச்ெகத்தின்கீழ் உள்ள பைசிய மின்னாளுதகப் பிரிவானது ‘AI Pe 

Charcha (AI பேச்சுவார்த்தை)’ என்றசவான்தற ஏற்ோடு செய்ைது. செயற்தக நுண்ணறிவுக்கான (AI) ைரைான ைரவுத் 

சைாகுப்புகதள அணுகுவைற்கான முக்கியத்துவம் ைற்றும் அணுகுமுதறகள் குறித்து குழு உறுப்பினர்கள் விவாைம் 

செய்ைனர். ‘AI Pe Charcha’ என்ற இத்சைாடர், Responsible AI for Social Empowerment (RAISE)இன் ஒருேகுதியாக 

சைாடங்கப்ேட்டது; இது கடந்ை 2020ஆம் ஆண்டில் மின்னணு ைற்றும் ைகவல் சைாழில்நுட்ே அதைச்ெகத்ைால் ஏற்ோடு 

செய்யப்ேட்ட இந்தியாவின் முைல் உலகளாவிய AI உச்சிைாநாடாகும். 

2. சோது பெதவ தையங்கள் (CSC) ைற்றும் இந்திய ைோல்துதறமூலம் அரொங்க மின்னணு ெந்தை பெதவகதள 

(GeM) அறிமுகப்ேடுத்திய நடுவண் அதைச்ெகம் எது? 
அ. வணிகம் மற்றும் ததொழிற்துமற அமமச்சகம்  

ஆ. உள்துமற அமமச்சகம் 

இ. MSME அமமச்சகம் 

ஈ. நிதி அமமச்சகம் 

✓ வணிகம் ைற்றும் சைாழிற்துதற அதைச்ெர் பியூஷ் பகாயல், சோது பெதவ தையங்கள் ைற்றும் இந்திய அஞ்ெல் 

துதறமூலம் அரசு மின்னணு ெந்தைக்கூட பெதவகதள (GeM) அறிமுகப்ேடுத்தினார். GeM இதணயைளத்தில் 

விற்ேதனயாளர்களும் பெதவ வழங்குநர்களும் சேற்ற அனுேவத்தின் அடிப்ேதடயில் சைாகுக்கப்ேட்ட அரசு 

மின்னணு ெந்தைக்கூட விற்ேதனயாளர் ெம்வாத் தகபயட்தடயும் அதைச்ெர் சவளியிட்டார். 

3. UNESCOஇன் உலக ோரம்ேரிய ைளங்களின் ைற்காலிக ேட்டியலில் பெர்க்கப்ேட்டுள்ள உனபகாடியின் ோதற 

புதடப்புச் சிற்ேங்கள் ைற்றும் கற்சிற்ேங்கள் அதைந்துள்ள ைாநிலம் எது? 
அ. குஜரொத் 

ஆ. திொிபுரொ  

இ. ததலுங்கொனொ 

ஈ. ஒடிஸொ 

✓ குஜராத் மாநிலத்தில் அதைந்துள்ள இரு ோரம்ேரிய ைளங்களான பைாபைராவில் அதைந்துள்ள சூரியன் பகாவிலும் 

பிரைைர் நபரந்திர பைாதியின் சொந்ை ஊரான வரலாற்று நகரைான வாட்நகரமும் UNESCO உலக ோரம்ேரிய 

ைளங்களின் ைற்காலிக ேட்டியலில் பெர்க்கப்ேட்டுள்ளன. திரிபுரா ைாநிலத்தின் உனபகாடியின் ோதற புதடப்புச் 

சிற்ேங்கள் ைற்றும் கற்சிற்ேங்களும் UNESCOஇன் ைற்காலிக ேட்டியலில் பெர்க்கப்ேட்டன. 

4. ெமீேத்தில் அைன் சுற்றுலாத் துதறக்கு சைாழிற்துதற அந்ைஸ்தை வழங்கியுள்ள ைாநிலம்/யூனியன் பிரபைெம் எது? 
அ. குஜரொத் 

ஆ. அஸ்ஸொம்  

இ. மமற்கு வங்கம் 

ஈ. அருணொச்சல பிரமதசம் 
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✓ அஸ்ஸாம் ைாநிலத்தில் சுற்றுலாத்துதறக்கு சைாழிற்துதற அந்ைஸ்தை வழங்கவும், முைலீடுகதள அதிகரிக்கவும், 

பவதலவாய்ப்தே உருவாக்கவும் அஸ்ஸாம் அதைச்ெரதவ ஒப்புைல் அளித்துள்ளது. இைன்மூலம், அஸ்ஸாம் 

ைாநிலத்தில் உள்ள உணவகங்கள், சிற்றுண்டிச்ொதலகள், சுகாைார ெங்கங்கள், ஸ்ோக்கள் ைற்றும் நலதையங்கள் 

போன்றதவ சைாழிற்துதற சகாள்தகயின்கீழ் ஊக்கத்சைாதகக்கு ைகுதியுதடயதவ ஆகின்றன. 

5. புது தில்லி ெர்வபைெ நடுவர் தையத்தின் ைதலவராக நியமிக்கப்ேட்டவர் யார்? 

அ. மேமந்த் குப்தொ  

ஆ. A K சிக்ொி 

இ. V V இரமணொ 

ஈ. இரஞ்சன் மகொமகொய் 

✓ உச்ெநீதிைன்ற முன்னாள் நீதிேதி பேைந்த் குப்ைா, புது தில்லி ெர்வபைெ நடுவர் ைன்றத்தின் (NDIAC) ைதலவராக 

நியமிக்கப்ேட்டுள்ளார். NDIAC ைதலவராக ஓய்வுற்ற நீதிேதி பேைந்த் குப்ைாதவயும் ேகுதிபநர உறுப்பினர்களாக 

கபணஷ் ெந்துரு ைற்றும் அனந்த் விஜய் ோலி ஆகிபயாதரயும் நியமிக்க அதைச்ெரதவயின் நியைனக்குழு ஒப்புைல் 

அளித்துள்ளது. 

6. ஆக்ஸ்போர்டு ஆங்கில அகராதியால், ‘2022ஆம் ஆண்டின் சொல்’ எனத் பைர்ந்சைடுக்கப்ேட்ட ‘சொல்’ எது? 

அ. I Stand With 

ஆ. Goblin Mode  

இ. Gaslighting 

ஈ. Moonlighting 

✓ ஆக்ஸ்போர்டு ஆங்கில அகராதி அண்தையில் ‘2022ஆம் ஆண்டின் சொல்’ என ‘Goblin Mode’ஐ அறிவித்ைது. இந்ைச் 

சொல் சோது வாக்சகடுப்பின்மூலைாகத் பைர்ந்சைடுக்கப்ேட்டது. ஆக்ஸ்ஃபோர்ட் ேல்கதலக்கழக பிரஸ்ஸின்ேடி, 

‘சோதுவான ெமூக சநறிகளுக்குக் கட்டுப்ேடாை ைன்னலம் பைபலாங்கும் ஒரு வதக நடத்தை’ என்று சோருள்ேடும் 

விைத்தில் ‘Goblin Mode’ என்ற ச ால் அமமந்துள்ளது. இந்ை ஆண்டின் சைாடக்கத்தில் ெமூக வதலைளங்களில் 

ேரவலாக இந்ைச் சொல் தகயாளப்ேட்டது. 

7. ெர்வபைெ உள்நாட்டு வானூர்தி போக்குவரத்து அதைப்பின் (ICAO) உலகளாவிய வானூர்தி போக்குவரத்து 

ோதுகாப்புத் ைரவரிதெயில் இந்தியா அதடந்துள்ள ைரநிதல யாது? 
அ. 48  

ஆ. 52 

இ. 75 

ஈ. 105 

✓ ெர்வபைெ உள்நாட்டு வானூர்தி போக்குவரத்து அதைப்பின் (ICAO) உலகளாவிய வானூர்தி போக்குவரத்து ைர 

வரிதெயில் இந்தியா 48ஆம் இடத்திற்கு முன்பனறியுள்ளது. இந்திய வானூர்தி போக்குவரத்துப் ோதுகாப்புத்துதற 

இதுவதர இல்லாை அளவுக்கு 85.49% ைதிப்சேண்கதளப் சேற்றுள்ளது. கடந்ை 2018இல் இந்தியா 102ஆம் இடத்தில் 

இருந்ைது. இந்ைத் ைரவரிதெயில் சிங்கப்பூர் முைலிடத்திலும், ஐக்கிய அரபு அமீரகம் ைற்றும் சைன் சகாரியா முதறபய 

இரண்டாவது ைற்றும் மூன்றாவது இடத்திலும் உள்ளன. 

8. ‘12ஆவது உலக ஹிந்தி ைாநாட்தட’ நடத்தும் நாடு எது? 
அ. இத்தொலி   ஆ. ஆஸ்திமரலியொ 

இ. இஸ்மரல்   ஈ. பிஜி  
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✓ 12ஆவது உலக ஹிந்தி ைாநாடானது எதிர்வரும் 2023 பிப்ரவரியில் பிஜியில் பிஜி அரொங்கத்துடன் இதணந்து 

இந்திய சவளியுறவு அதைச்ெகத்ைால் நடத்ைப்ேடவுள்ளது. இந்திய சவளியுறவு அதைச்ெகத்தின் கூற்றுப்ேடி, “Hindi: 

From Traditional Knowledge to Artificial Intelligence” என்ேது இந்ை ைாநாட்டின் முைன்தை கருப்சோருளாக இருக்கும். 

இதுவதர ேதிசனாரு உலக ஹிந்தி ைாநாடுகள் ேல்பவறு நாடுகளில் நடத்ைப்ேட்டுள்ளன. 

9. இந்தியாவில் முைன்முதறயாக கீழ்க்காணும் எந்ை ஆடவர் கிரிக்சகட் போட்டியில் சேண்கள் நடுவர்களாக 

விளங்கவுள்ளார்கள்? 

அ. இரஞ்சிக் மகொப்மப  

ஆ. துலீப் மகொப்மப 

இ. விஜய் ேசொமர மகொப்மப 

ஈ. திமயொதொ் மகொப்மப 

✓ இந்திய கிரிக்சகட் வரலாற்றில் முைன்முதறயாக இந்ைப் பருவத்தில் இரஞ்சிக் பகாப்தேயில் மூன்று சேண்கள் 

நடுவர்களாக செயல்ேடவுள்ளனர். பிருந்ைா இரதி, ஜனனி நாராயண் ைற்றும் காயத்ரி பவணுபகாோலன் ஆகிபயார் 

இரஞ்சிக் பகாப்தேயில் நடுவர்களாக செயல்ேடுவார்கள். ஆடவர் கிரிக்சகட் போட்டிகளில் நடுவர்களாக சேண்கள் 

செயல்ேடுவது இந்திய கிரிக்சகட்டுக்கு இதுபவ முைன்முதறயாகும். நடுவர்களில் ஒருவரான காயத்ரி பவணு 

பகாோலன் கடந்ை காலங்களில் இரஞ்சிக் பகாப்தேயில் நான்காவது நடுவராக ேணியாற்றியுள்ளார். 

10. அண்தைச் செய்திகளில் இடம்சேற்ற ைனிஷா இராைைாஸ் என்ேவருடன் சைாடர்புதடய விதளயாட்டு எது? 
அ. மட்மடப்பந்து 

ஆ. பூப்பந்து  

இ. பளு துூக்குதல் 

ஈ. வில்வித்மத 

✓ உலக பூப்ேந்து ெம்பைளனத்தின், ‘ஆண்டின் சிறந்ை சேண் ோரா பூப்ேந்து வீராங்கதனயாக’ இந்திய வீராங்கதன 

ைனிஷா இராைைாஸ் பைர்வுசெய்யப்ேட்டுள்ளார். SU5 பிரிவில் உலக ொம்பியனான ைனிஷா இராைைாஸ், கடந்ை 

2022ஆம் ஆண்டில் ஒட்டுசைாத்ைைாக 11 ைங்கம் ைற்றும் ஐந்து சவண்கலப்ேைக்கங்கதள சவன்றார். ‘ஆண்டின் 

சிறந்ை ஆண் ோரா பூப்ேந்து வீரராக’ WH2 உலக ொம்பியனும் நடப்பு ோராலிம்பிக் ொம்பியனுைான சடய்கி கஜிவாரா 

பைர்வுசெய்யப்ேட்டுள்ளார். விக்டர் ஆக்செல்சென் மற்றும் சஜங் சி சவய்/ேுவாங் யா கிபயாங் ஆகிபயார், ‘ஆண்டின் 

சிறந்ை வீரர்’ விருதுகதள சவன்றனர். 

 

சசய்தித்தாள் நடப்பு நிகழ்வுகள்  

1. இராஷ்டிரிய பகாகுல் மிஷன் உள்நாட்டு ைாட்டினங்களின் பைம்ோடு ைற்றும் ோதுகாப்புக்கு வழிவகுக்கிறது. 

கால்நதடப் ேராைரிப்பு ைற்றும் ோல்வளத்துதற, உள்நாட்டு ைாடுகளின் பைம்ோடு ைற்றும் ோதுகாப்பிற்காக ராஷ்ட்ரிய 

பகாகுல் இயக்கத்தை கடந்ை 2014 டிெம்ேர் முைல் செயல்ேடுத்தி வருகிறது. பைதவக்பகற்ே ோல் உற்ேத்தி ைற்றும் 

ைாடுகளின் ோலுற்ேத்தித்திறதன அதிகரிப்ேைற்கு இத்திட்டம் வதகசெய்கிறது.  நாட்டின் கிராைப்புற உழவர்களுக்கு 

வருைானம் கிதடக்கவும் இது வழிவகுக்கிறது. 

`2400 பகாடி ஒதுக்கீட்டில் கால்நதடப்ேராைரிப்பு ைற்றும் ோல்வளத்துதறயின் திருத்ைப்ேட்ட ைற்றும் சீரதைக்கப்ேட்ட 

திட்டத்தின்கீழ் இந்ை இயக்கம் சைாடரப்ேடுகிறது. இராஷ்ட்ரிய பகாகுல் இயக்கத்தின்கீழ், நாடுைழுவிய செயற்தக 

கருவூட்டல் திட்டம்ேற்றிய ைகவல்கள் இதணயைளத்தில் விலங்கு உற்ேத்தி ைற்றும் ஆபராக்கிய வதலயதைப்பு 

ைரவுத்ைளத்தில் ேதிபவற்றப்ேட்டு கன்று பிறக்கும் வதர பின்ேற்றப்ேடுகிறது. 
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2. ைமிழ்நாட்டில் நரிக்குறவர் ைற்றும் குருவிக்காரர் ொதிகதள ேழங்குடியினர் ேட்டியலில் பெர்ப்ேைற்கு வதகசெய்யும் 

ைபொைா நாடாளுைன்றத்தில் குளிர்கால கூட்டத்சைாடரில் நிதறபவற்றப்ேட்டது. 

ைமிழ்நாட்டில் நரிக்குறவர் ைற்றும் குருவிக்காரர் ொதிகதள ேழங்குடியினர் ேட்டியலில் பெர்ப்ேைற்கு வதகசெய்யும் 

ைபொைா நாடாளுைன்றத்தில் குளிர்கால கூட்டத்சைாடரில் நிதறபவற்றப்ேட்டது. இந்ை ைபொைா ைக்களதவயில் 

15.12.2022 அன்று நிதறபவற்றப்ேட்டது. இைதனத் சைாடர்ந்து இந்ை அரசியல் ொென திருத்ை ெட்டம், 22.12.2022 

அன்று ைாநிலங்களதவயில் ஒருைனைாக நிதறபவறியது. இதையடுத்து ேழங்குடியினர் ேட்டியலில் ைமிழ்நாட்தடச் 

பெர்ந்ை நரிக்குறவர் ைற்றும் குருவிக்காரர் ெமுைாயத்தினர் ேழங்குடியினர் ேட்டியலில் பெர்க்கப்ேட்டுள்ளனர். 

இபைபோல கர்நாடக ைாநிலத்தில் சேட்டா – குருோ, உத்ைர பிரபைெத்தின் துரியா, நாயக், ஓஜா, ேத்ைாரி, ராஜ்பகாண்ட் 

ஆகிய ொதியினதர ேழங்குடியினர் ேட்டியலில் பெர்ப்ேைற்கான இரண்டு ைபொைாக்களும் இந்ைக் கூட்டத்சைாடரில் 

நிதறபவற்றப்ேட்டன. 

 

3. ‘காலா ோணி’ நாவலுக்கு ‘ொகித்திய அகாசைமி’ விருது. 

காதளயார்பகாவில் போதர முன்தவத்து எழுத்ைாளர் மு. இராபஜந்திரன் எழுதிய ‘காலா ோணி’ நாவலுக்கு 

‘ொகித்திய அகாசைமி’ விருது அறிவிக்கப்ேட்டுள்ளது. 1801ஆம் ஆண்டு 6 ைாைங்கள் நதடசேற்ற காதளயார்பகாவில் 

போதர முன்தவத்து எழுைப்ேட்ட நாவல் ‘காலா ோணி’.  

சொந்ை நாட்டிலிருந்து நாடு கடத்ைப்ேட்டு முகந்சைரியாை தீவில் இறக்கிவிடப்ேடுவதுைான் ‘காலா ோணி’. எழுத்ைாளர் 

மு. இராபஜந்திரன் எழுதிய ‘காலா ோணி’, நாடு கடத்ைப்ேட்ட முைல் அரெனின் கதை. 

எழுத்ைாளர் மு. இராபஜந்திரன். 

எழுத்ைாளர் டாக்டர் மு. இராபஜந்திரன் ைதுதர ைாவட்டம் திருைங்கலத்திற்கு அருபக வடகதர கிராைத்தில் பிறந்ைவர். 

முதுகதல ஆங்கில இலக்கியமும் ெட்டமும் ேடித்ைவர். ஐஏஎஸ் பைர்வில் வரலாற்தற ஒரு ோடைாக எடுத்துப் ேடித்ை 

போது, வரலாறுமீபை அவரது ஆர்வம் திரும்பியது. 

1998ஆம் ஆண்டு நதடசேற்ற ைஞ்தெ ைமிழ்ப்ேல்கதலக்கழக முைல் ேட்டைளிப்பு விழாவில் முதனவர் ேட்டம் சேற்ற 

முைல் ைாணவர்.  இவசரழுதிய பிற நூல்கள், பொழர் காலச்செப்பேடுகள், ோண்டியர் காலச்செப்பேடுகள், பெரர் காலச் 

செப்பேடுகள், ேல்லவர் காலச்செப்பேடுகள், ெட்ட வல்லுநர் திருவள்ளுவர், வடகதர - ஒரு வம்ெத்தின் வரலாறு (ைன் 

வரலாற்று நாவல்), ோைாளி, 1801 முைலியதவ. 

‘காலா ோணி’ நாவல். 

சொந்ை நாட்டிலிருந்து நாடு கடத்ைப்ேட்டு முகந்சைரியாை தீவில் இறக்கிவிடப்ேடுவதுைான் ‘காலா ோணி’. நூலாசிரியர் 

இராபஜந்திரனின் இந்ை, “காலா ோணி”, நாடு கடத்ைப்ேட்ட முைல் அரெனின் கதை. 

1801இல் சுைார் ஆறு ைாைங்கள் நடந்ை காதளயார்பகாவில் போதர நாட்டின் முைல் சுைந்திரப்போர் என நிறுவ 

முடிந்ைாலும்கூட இன்னமும் உரிய இடம் அல்லது சேருதை அைற்கு வழங்கப்ேடவில்தல. 

காதளயார்பகாவில் போதர முன்தவத்து ஆசிரியர் எழுதிய, ‘1801’ என்ற நாவலின் சைாடர்ச்சி அல்லது அைன் ஒரு 

ேகுதிைான், ‘காலா ோணி’ நாவல் என்று சகாள்ளலாம். இருநூறு ஆண்டுகளுக்கு முன் சிவகங்தக ைன்னரும், 

நாட்டின் முைல் புரட்சித்திலகம் பவலு நாச்சியாரின் ைருைகனுைான பவங்தக சேரிய உதடயனத்பைவன் ைற்றும் 

அவர் கூட்டாளிகள் 72 பேர் நாடு கடத்ைப்ேட்ட கதைைான் இந்ை நாவல். 

சேரிய உதடயனத்பைவன் தகது செய்யப்ேட்டதில் சைாடங்கி, திருையம் பகாட்தடயிலிருந்து தூத்துக்குடிக்குக் 

சகாண்டு செல்லப்ேட்டு, துதறமுகத்தில் கப்ேபலற்றி, பினாங்கிற்குக் கடத்ைப்ேட்டு, அங்பக அவர்கள் ைாண்ட துயரக் 

கதைதயச் சிறப்ோக எழுதிச்செல்கிறார் ஆசிரியர். பவங்தக உதடயனத் பைவனும் குழுவும் நாடு கடத்ைப்ேட, 

அவருதடய உறவுகள் ேடும்ோடுகள் எழுைப்ேட்டுள்ள விைம் சிறப்பு. 

கடலுக்கு அப்ோல் நடந்ை கதையின் சில ேகுதிகள் ைட்டும் வரலாறும் புதனவுைாகக் கலந்திருக்கும். நாவலாசிரியர் 

நாவல் ெம்ேந்ைப்ேட்ட வரலாற்றிடங்கதள எல்லாம் பநரில் சென்று ோர்த்து நாவதலச் செறிவூட்டியைாகத் ைகவல்கள் 
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சைரிவிக்கின்றன. நாவல் செல்லும் ைடத்திபலபய அன்தறய ைமிழ்நாட்டின், ைமிழர்களின் வாழ்க்தகச்சூழல், 

பிரிட்டிஷாரின் நடத்தைகள் ைற்றும் அணுகுமுதறகள் எனப் பிறவற்தறயும் ேதிவு செய்திருக்கிறார் எழுத்ைாளர். 

 

4. பக. நல்லைம்பிக்கு ‘சிறந்ை சைாழிசேயர்ப்ோளர்’ விருது. 

‘ொகித்திய அகாசைமி’யின் ‘சிறந்ை சைாழிசேயர்ப்ோளர்’ விருது எழுத்ைாளர் பக. நல்லைம்பிக்கு அறிவிக்கப்ேட்டுள்ளது. 

2022ஆம் ஆண்டுக்கான, ‘ொகித்திய அகாசைமி’ விருதுகள் தில்லியில் அறிவிக்கப்ேட்டன. இதில், ‘சிறந்ை சைாழி 

சேயர்ப்ோளர்’ விருது பநமிெந்த்ரா கன்னடத்தில் எழுதிய, ‘யாத் வபஷம்’ என்னும் நூலின் ைமிழ்சைாழியாக்கத்திற்கு 

பக. நல்லைம்பிக்கு அறிவிக்கப்ேட்டுள்ளது. 

எழுத்ைாளரும், சைாழிசேயர்ப்ோளருைான பக. நல்லைம்பி சேங்களூருவில் வசித்து வருகிறார். கன்னடத்திலிருந்து 

ைமிழுக்கும் ைமிழிலிருந்து கன்னடத்திற்கும் ேல நூல்கதள அவர் சைாழிசேயர்த்துள்ளார். 
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