
விண்மீன்.காம்                                          2022 மே 01 & 02 
  

 

நடப்பு நிகழ்வுகள்                                           1 

1. அண்மைச் செய்திகளில் இடம்செற்ற, ’கங்கா வினாடி-வினா – 2022’ ஆனது எதன்கீழ் நமடசெறுகிறது? 
அ. தூய்மை இந்தியா திட்டை் 

ஆ. ததசிய தூய்மை கங்மக திட்டை்  

இ. பசுமை இந்தியா இயக்கை் 

ஈ. இையைமைச் சூழைமைப்மப நிமைநிறுத்தவதற்கான ததசிய திட்டை் 

✓ ததசிய தூய்மை கங்மக இயக்கமும் (NMCG) டிரீ கிதேஸ் அறக்கட்டமையும் இமைந்து, ‘கங்கா குசெஸ்ட்’ என்ற 

இமையெழி வினாடி-வினா தொட்டிமய கடந்த 2019ஆம் ஆண்டில் சதாடங்கின. இந்த ஆண்டு, ‘கங்கா 

குசெஸ்ட் – 2022’ வினாடி-வினா தொட்டி ஏப்.7ஆம் தததி முதல் சதாடங்கி நமடசெறுகிறது. 

✓ வினாடி-வினா தொட்டிக்கான கமடசி தததி தை.22ஆம் தததி ஆகும். இது உயிரியல் ென்முகத்தன்மைக்கான 

ெர்ெததெ நாைாகக் கமடப்பிடிக்கப்ெடுகிறது. ஜூன்.5, 2022 அன்று உலக சுற்றுச்சூழல் நாமைசயாட்டி தநேடி 

வினாடி-வினா தொட்டியுடன் செற்றியாைர்கள் அறிவிக்கப்ெடுொர்கள். இந்தப் தொட்டியானது ‘விடுதமல அமுதப் 

செருவிழாவின்’ ஒருெகுதியாக நடத்தப்ெடுகிறது. 

2. சிறார்கமை மையைாகக்சகாண்டு, நீடித்த ெைர்ச்சி இலக்குகளில் (SDGs) UNICEF இந்தியாவுடன் கூட்டு 

தெர்ந்துள்ை நிறுெனம் எது? 
அ. ைத்திய ைகளிா் ைற்றுை் குழந்மதகள் தைை்பாட்டு அமைச்சகை் 

ஆ. NITI ஆதயாக்  

இ. ஸ்மைை் அறக்கட்டமள 

ஈ. பிரதை் அறக்கட்டமள 

✓ அேொங்க ைதியுமேயகைான NITI ஆதயாக் ைற்றும் UNICEF இந்தியா ஆகியமெ சிறார்கமை மையைாகக் 

சகாண்டு, நீடித்த ெைர்ச்சி இலக்குகள் (SDGs) குறித்த தநாக்கத்திற்கான அறிக்மகயில் (SoI) மகசயழுத்திட்டன. 

SoI ஆனது, ‘இந்தியாவின் குழந்மதகள் நிமல: ெல ெரிைாை குழந்மத ெைர்ச்சியின் நிமல ைற்றும் தொக்குகள்’ 

ெற்றிய முதல் அறிக்மகமய செளியிட, ஒத்துமழப்புக்கான கட்டமைப்மெ முமறப்ெடுத்த எண்ணுகிறது. 

3. NITI ஆதயாக்கின் புதிய துமைத் தமலெோக (2022 ஏப்ேலில்) நியமிக்கப்ெட்டெர் யார்? 
அ. ஜெயதி தகாஷ் 

ஆ. அபிெித் பானா்ெி 

இ. சுைன் K ஜபாி  

ஈ. ரதைஷ் சந்த் 

✓ NITI ஆதயாக்கின் புதிய துமைத் தமலெோக டாக்டர் சுைன் K செரி நியமிக்கப்ெட்டுள்ைார். ெணியாைர், சொது 

மக்கள் குமறதீர் ைற்றும் ஓய்வூதிய அமைச்ெகத்தின்ெடி, டாக்டர் இோஜீவ் குைாமே அடுத்து அெர் ெதவிதயற்ொர்.  

✓ டாக்டர் சுைன் K செரி, ஒரு முன்னணி இலாெ தநாக்கற்ற சகாள்மக ஆோய்ச்சி நிறுெனைான ததசிய ெயன்ொட்டு 

சொருைாதாே ஆோய்ச்சி கவுன்சிலின் (NCAER) தலைலம இயக்குநோக ெணியாற்றியுள்ைார். அெர் பிேதைரின் 

சொருைாதாே ஆதலாெமனக்குழு, ததசிய புள்ளியியல் ஆமையம் ைற்றும் இந்திய ரிெர்வ் ெங்கியின் ெைவியல் 

சகாள்மகக்கான சதாழில்நுட்ெ ஆதலாெமனக் குழுவின் உறுப்பினோகவும் ெணியாற்றியுள்ைார். 
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4. ெமீெத்தில் ெணியில் தெர்க்கப்ெட்ட, ‘உர்ஜா பிேொகா’, கீழ்காணும் எந்த ஆயுதப் ெமடயின் கப்ெலாகும்? 
அ. இந்திய இராணுவை் 

ஆ. இந்தியக் கடற்பமட 

இ. இந்திய வான்பமட 

ஈ. இந்தியக் கடதைாரக் காவை்பமட  

✓ ‘உர்ஜா பிேொகா’ என்ற இந்தியக் கடதலாேக் காெல்ெமட கப்ெல் (துமைக்கப்ெல்) குஜோத்தின் ெரூச்சில் உள்ை 

இந்தியக் கடதலாேக் காெல்ெமடயில் தெர்க்கப்ெட்டுள்ைது. இது, 2017ஆம் ஆண்டு முதல் அங்கு இயங்கி ெரும் 

‘உர்ஜா ஷிதோதா’ என்ற துமைக் கப்ெல் தவிே, கடதலாேக் காெல்ெமட ைாெட்டத் தமலமையகம்-4 (தகேைா 

& ைாதே)-இன் செயல்ொட்டுக் கட்டமையின்கீழ் இருக்கும். 36 மீட்டர் நீைங்சகாண்ட இந்தக் கப்ெல், ெேக்குக் 

கப்ெல் எரிசொருமைக் சகாண்டு செல்லும் ெமகயில் ெடிெமைக்கப்ெட்டுள்ைது. 

5. 5-12 ெயது ெமேயிலான குழந்மதகளுக்கு, இந்தியாவில் அெெேகால ெயன்ொட்டு அங்கீகாேம் ெழங்கப்ெட்ட 

முதல் தடுப்பூசி எது? 
அ. தகாவாக்சின் 

ஆ. தகாவிஷீை்டு 

இ. தநாவாவாக்ஸ் 

ஈ. தகாா்பிவாக்ஸ்  

✓ 5 முதல் 12 ெயதுக்குட்ெட்ட குழந்மதகளுக்குச் செலுத்த ‘Corbevax’-க்கு அெெேகால ெயன்ொட்டு அங்கீகாேத்மத 

ெழங்க இந்திய தமலமை ைருந்துக் கட்டுப்ொட்டாைரின் ெல்லுநர் குழு ெரிந்துமேத்துள்ைது. மேதோொத்மதச் 

ொர்ந்த ெதயாலாஜிக்கல்-இ நிறுெனத்தால் உருொக்கப்ெட்ட, ‘Corbevax’ என்ெது COVID-19-க்கு எதிோக 

உள்நாட்டிதலதய உருொக்கப்ெட்ட RBD புேத துமை அலகு தடுப்பூசி ஆகும். தற்தொது, 12 முதல் 14 ெயது 

ெமேயிலான குழந்மதகளுக்கு ‘Corbevax’ தடுப்பூசி ெழங்கப்ெடுகிறது. 15-18 ெயதுக்குட்ெட்ட குழந்மதகளுக்கு 

‘தகாொக்சின்’ தடுப்பூசி ெழங்கப்ெடுகிறது. 

6. ‘இந்தியா ஔட் – India Out’ பிேச்ொேத்துடன் சதாடர்புமடய நாடு எது? 
அ. இைங்மக 

ஆ. தநபாளை் 

இ. ைாைத்தீவுகள்  

ஈ. வங்காளததசை் 

✓ ைாலத்தீவு அதிெர் இப்ோகிம் முகைது தொலி, ‘இந்தியா ஔட்’ பிேச்ொேத்துக்கு தமட விதித்து உத்தேவு பிறப்பித்தார். 

முன்னாள் அதிெர் யாமீன் தமலமையில், ைாலத்தீவு அேொங்கம் இந்திய இோணுெத்மத ைாலத்தீவு நாட்டில் 

அனுைதிப்ெதாக இந்தப் பிேச்ொேம் குற்றஞ்ொட்டுகிறது. அதிெர் தொலியானெர், ‘இந்தியா ெர்ஸ்ட்’ செளியுறவுக் 

சகாள்மகமயத் ததர்ந்சதடுத்துள்ைார். இந்தியாவுக்கு எதிோன செறுப்புைர்மெத் தூண்டும் அந்தப் பிேச்ொேம், 

ததசிய ொதுகாப்புக்கு அச்சுறுத்தல் என்று ைாலத்தீவு ததசிய ொதுகாப்பு கவுன்சில் தனது முடிமெ அறிவித்தது. 

7. உலக ததர்தல் அமைப்புகளின் ெங்கம் அலமந்துள்ை நாடு எது? 
அ. இந்தியா  ஆ. பிதரசிை் 

இ. அஜைாிக்கா ஈ. ஜதன் ஜகாாியா  

✓ உலக ததர்தல் அமைப்புகளின் ெங்கம் (A-WEB) 2013-இல் சதன் சகாரியாவின் ொங்-தடாவில் நிறுெப்ெட்டது. 

இது ததர்தல் தைலாண்மை அமைப்புகளின் முதல் ென்னாட்டு அமைப்ொகும். தைலும் இது 118 EMB-கமை 
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உறுப்பினர்கைாகவும் 20 பிோந்திய ெங்கங்கமை இமை உறுப்பினர்கைாகவும் சகாண்டுள்ைது. தமலமைத் 

ததர்தல் ஆமையர் சுஷில் ெந்திோ தமலமையிலான குழு சதன்னாப்பிரிக்கா ைற்றும் சைாரிஷியஸ் ஆகிய 

நாடுகளுக்குச் சென்று அெர்களின் ததர்தல் ஆமையத்துடனும், இரு நாடுகளிலும் உள்ை செரிய NRI 

ெமூகத்தினருடனும் உமேயாடல்கமை நிகழ்த்தியது. இந்திய ெம்ொெளிமயச் தெர்ந்தெர்கள் செளிநாட்டு 

ொக்காைர்கைாக ெதிவுசெய்யுைாறு அெர் தகட்டுக்சகாண்டார். 

8. ‘ேனுைன்ஜி ொர் தாம்’ திட்டத்தின் இேண்டாெது சிமல திறக்கப்ெட்டுள்ை தைார்பி உள்ள ைாநிலம் எது? 
அ. ைத்திய பிரததசை் 

ஆ. குெராத்  

இ. உத்தரப்பிரததசை் 

ஈ. பீகாா் 

✓ ேனுைன் சஜயந்திமய முன்னிட்டு குஜோத்தின் தைார்பியில் 108 அடி உயே ேனுைன் சிமலமய பிேதைர் 

தைாடி திறந்து மெத்தார். ‘ேனுைன்ஜி ொர் தாம்’ திட்டத்தின் ஒருெகுதியாக, நாடு முழுெதும் 4 திமெகளிலும் 

கட்டப்ெடும் நான்கு சிமலகளில் இது 2ஆெதாகும். இந்தத் சதாடரின் முதல் சிமல, 2010ஆம் ஆண்டு ஹிைாச்ெலப் 

பிேததெத்தின் சிம்லாவில் கட்டப்ெட்டது. 3ஆெது சிமலக்கான ெணி சதற்தக இோதைஸ்ெேத்தில் சதாடங்கியது. 

9. எந்த ைாநிலம்/UT தனது முதல் கடற்கமே திருவிழாமெ, ‘I Sea PONDY-2022’ எனக் சகாண்டாடியது? 
அ. தகாவா 

ஆ. புதச்தசாி  

இ. இைட்சத்தீவுகள் 

ஈ. அந்தைான் & நிக்தகாபாா் தீவுகள் 

✓ புதுச்தெரியின் முதல் கடற்கமே திருவிழாொன, ‘I Sea PONDY-2022’ஐ புதுச்தெரி துமை நிமல ஆளுநர் 

தமிழிமெ செௌந்தேோஜன் சதாடங்கி மெத்தார். புதுச்தெரி காந்தி கடற்கமே, ொண்டி சைரினா ைற்றும் ொேமடஸ் 

பீச் ொண்டூன்ஸ் ஆகிய இடங்களில் நான்கு நாட்கள் இவ்விழா சகாண்டாடப்ெடுகிறது. கடற்கமே திருவிழாவில் 

ெல்தெறு கலாச்ொே நிகழ்வுகள் ைற்றும் தொட்டிகள் நடத்தப்ெடும். 

10. 2022 - ததசிய தீயமைப்புச் தெமெ நாளுக்கானக் கருப்சொருள் என்ன? 
அ. Learn Fire Safety, Increase Productivity  

ஆ. Tribute to Fire Fighters 

இ. Fire Safety for Children 

ஈ. AI in Fire Service 

✓ ததசிய தீயமைப்புச் தெமெ நாைானது 1944 ஏப்ேல்.14 அன்று மும்மெ கப்ெல்துமறயில் நிகழ்ந்த ஒரு செரிய 

செடிப்பின்தொது உயிரிழந்த 71 தீயமைப்புச் தெமெ வீேர்கமை நிமனவுகூரும் விதைாக அனுெரிக்கப்ெடுகிறது. 

இந்திய அேொங்கம் ததசிய தீயமைப்புச் தெமெ நாைன்று வீேதீேமிகு தீயமைப்பு வீேர்கமை சகௌேவிக்கிறது. 

“Learn Fire Safety, Increase Productivity” என்ெது நடப்பு 2022ஆம் ஆண்டில் ெரும் ததசிய தீயமைப்புச் தெமெ 

நாளுக்கானக் கருப்சொருைாகும். 
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செய்தித்தாள் நடப்பு நிகழ்வுகள்  

1. GST ெருொய் `1.68 இலட்ெம் தகாடி: ஏப்ேலில் இதுெமே இல்லாத அைவில் அதிகம் 

கடந்த ஏப்ேல் ைாதத்தில் ெேக்கு-தெமெ ெரி (GST) ெருொய், இதுெமே இல்லாத அைவில் அதிகெட்ெைாக `1.68 

லட்ெம் தகாடி ெசூலாகியுள்ைது. GST ெசூல் `1.50 லட்ெம் தகாடிமயக் கடந்திருப்ெது இதுதெ முதல் முமற. கடந்த 

ைார்ச் ைாதம் ெசூலான GST சதாமக `1,42,095-ஐ விட ஏப்ேலில் `25,000 தகாடி அதிகைாக ெசூலாகியுள்ைது. 

இதுகுறித்து நிதியமைச்ெகம் செளியிட்ட அறிக்மகயில் கூறப்ெட்டிருப்ெதாெது: ெரிசெலுத்துெது 

அதிகரித்திருப்ெதாலும், ெர்த்தக சூழல் மீண்டு ெருெதாலும் GST ெருொய் அதிகரித்துள்ைது. ஏப்ேல் ைாதத்தில் 1.06 

தகாடி GST கைக்குகள் தாக்கல் செய்யப்ெட்டன. அெற்றில், 97 லட்ெம் கைக்குகள் ைார்ச் ைாதத்துக்கானமெ. ஏப்ேல் 

ைாதத்தில் ெசூலான சைாத்த GST `1,67,540 தகாடியாகும். அதில், ைத்திய GSTயாக `33,159 தகாடியும், ைாநில 

GSTயாக `41,793 தகாடியும், ஒருங்கிமைந்த GSTயாக `81,939 தகாடியும் (இறக்குைதி செய்யப்ெட்ட சொருள்கள் 

மூலம் ெசூலான `36,705 தகாடி உள்ெட) ெசூலானது. செஸ் ெரியாக `10,649 தகாடியும் கிமடத்துள்ைது. 

ெரி நிர்ொகத்தால் தைற்சகாள்ைப்ெட்ட ெல்தெறு நடெடிக்மககளின் விமைொக, ெரியான தநேத்தில் ெரிக் கைக்கு 

தாக்கல் செய்ெதில் சதளிொன முன்தனற்றம் ஏற்ெட்டுள்ைது. தேவுப்ெகுப்ொய்வு ைற்றும் செயற்மக நுண்ைறிவு 

ஆகியெற்றின் அடிப்ெமடயில் அமடயாைம் காைப்ெட்ட தெறு செய்யும் ெரி செலுத்துதொர் மீது கடுமையான 

நடெடிக்மககளும் தைற்சகாள்ைப்ெட்டன என்று அந்த அறிக்மகயில் சதரிவிக்கப்ெட்டுள்ைது. 

கடந்த ஆண்டு ஏப்ேல் ைாதம், GST ெருொயாக `1.40 லட்ெம் தகாடி ெசூலான நிமலயில், 2022-ஆம் ஆண்டு 

ஏப்ேலில் 20 ெதவீதம் அதிகரித்து, `1.68 தகாடியாக ெசூலாகியுள்ைது. ஒருங்கிமைந்த GST ெரியிலிருந்து ைத்திய 

GSTக்கு `33,423 தகாடியும், ைாநில GSTக்கு `26,962 தகாடியும் ைத்திய அேசு விடுவித்துள்ைது. ஏப்ேல் ைாத GST 

ெசூலில் இறக்குைதி சொருள்களுக்கான GST 30 ெதவீதமும், உள்நாட்டுப் சொருள்களுக்கான GST 17 ெதவீதமும் 

அதிகரித்துள்ைது. 

 
2. ெத்ைாெதி நகர் பிேதான ொமல இனி ‘சின்னக்கமலொைர்’ விதெக் ொமல 

நடிகர் விதெக் வீடு அமைந்துள்ை ொமலயின் செயர் சின்னக்கமலொைர் விதெக் ொமல எனப் செயர்ைாற்றம் 

செய்யப்ெட்டுள்ைது. 

 
3. கிழக்குக் கடற்கமே ொமல இனி ‘முத்தமிழறிஞர் கமலஞர் கருைாநிதி’ ொமல: முதல்ெர் ஸ்டாலின் அறிவிப்பு 

கிழக்குக் கடற்கமே ொமலக்கு ைமறந்த முன்னாள் முதல்ெர் மு கருைாநிதியின் செயர்சூட்டப்ெடும் என முதல்ெர் 

மு க ஸ்டாலின் அறிவித்தார். 

சென்மன கிண்டி சநடுஞ்ொமல ஆோய்ச்சி நிமலய ெைாகத்தில் நமடசெற்ற சநடுஞ்ொமலத்துமறயின் 75ஆெது 

ஆண்டு விழாவில், ெெை விழா நிமனவுத்தூமை திறந்து மெத்த முதல்ெர் மு க ஸ்டாலின், ொமல தைம்ொட்டுத் 

திட்டத்தின் இலச்சிமனமயயும், ெெை விழா ைலமேயும் செளியிட்டார். 

தமேப்ொலங்கதை இல்லாத தமிழகம்: 2026-க்குள் தமேப்ொலங்கதை இல்லாத ைாநிலைாகத் இந்தத் தமிழகத்மத 

ைாற்றவுள்ைதாக முதலமைச்ெர் மு க ஸ்டாலின் அறிவித்தார். 

 
4. இந்தியா - யுஏஇ சொருைாதாே கூட்டு ஒப்ெந்தம் சதாடக்கம்: ெர்த்தகம் `7.50 லட்ெம் தகாடியாக உயே ொய்ப்பு 

இந்தியாவிற்கும் ஐக்கிய அேபு அமீேகத்திற்கு (யுஏஇ) இமடதய ஏற்ெட்ட விரிொன சொருைாதாேக் கூட்டாண்மை 

ஒப்ெந்தம் செயல்ொட்டுக்கு ெந்தது. இந்தத் தமடயற்ற ெர்த்தக ஒப்ெந்தகத்தின்மூலம், அடுத்த ஐந்தாண்டுகளில் 

இருதேப்பிற்கும் இமடதயயான ெர்த்தகம் `7,50,000 தகாடியாக அதிகரிக்கும் என ைத்திய அேசு எதிர்ொர்க்கிறது. 
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இந்தியா-ஐக்கிய அேபு அமீேகம் நாடுகளுக்கிமடதய ெேலாற்றுச் சிறப்புமிக்க விரிொன சொருைாதாேக் 

கூட்டாண்மை ஒப்ெந்தத்தில் (சிஇபிஏ) இருதேப்பும் கடந்த பிப்ேெரி, 18-ஆம் தததி மகசயாப்ெமிட்டன. இந்த ஒப்ெந்தம், 

தை-1ஆம் தததி அதிகாேப்பூர்ெைாக செயல்ொட்டுக்கு ெந்துள்ைது. 

இந்த ஒப்ெந்தத்தின்ெடி இனி சுங்க ெரி விதிக்கப்ெடைாட்டாது. இந்தியா - யுஏஇ நாடுகளுக்களுக்கிமடதய கடந்த 

நிதியாண்டில் சுைார் `1,95,000 தகாடி ெர்த்தகம் நமடசெற்றது. இந்த ஒப்ெந்தம்மூலம் அடுத்த ஓர் ஆண்டில் இது 

`3,00,000 தகாடியாக அதிகரிக்கும் என ைத்திய அேசு எதிர்ொர்க்கிறது. ஐக்கிய அேபு அமீேகத்திற்கு 

இந்தியாவிலிருந்து அதிக அைவில் நமக, ஆெேைங்கள் ஏற்றுைதி செய்யப்ெடுகின்றன. இந்த ஒப்ெந்தம்மூலம், இந்தப் 

சொருள்களுக்கு ெரி விதிக்கப்ெடாது என்ெதால், இந்தப் பிரிவு ஏற்றுைதியாைர்கள் ெயனமடெர். 

 
5. தெலத்தில் ஒருங்கிமைந்த ஜவுளிப்பூங்கா! ஏற்றுைதிமய தைம்ெடுத்த ொய்ப்பு 

தெலம் ைாெட்டத்தில் ஒருங்கிமைந்த ஜவுளிப்பூங்கா அமைக்கும் ெணிகள் தீவிேைமடந்துள்ைன. இந்த ஜவுளிப் 

பூங்கா அமைக்கப்ெடும்ெட்ெத்தில் ஜவுளி ஏற்றுைதிமய அதிகரிக்கும் ொய்ப்பு ஏற்ெடும். 
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