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1. 2022 – உலக நூல் மற்றும் பதிப்புரிமம நாளுக்கானக் கருப்பபாருள் என்ன? 
அ. Read, so you never feel low  

ஆ. To share a story 

இ. Imagine the World: A story of books and festivals 

ஈ. Reading, it's my right! 

✓ புத்தகங்கள் மற்றும் வாசிப்பின் மகிழ்ச்சிமை ஊக்குவிக்கும் வமகயில், உலக நூல் மற்றும் பதிப்புரிமம நாள் ஏப்.23 

அன்று பகாண்டாடப்படுகிறது. “Read, so you never feel low” என்பது நடப்பு 2022ஆம் ஆண்டில் வந்த உலக புத்தகம் 

மற்றும் பதிப்புரிமம நாளுக்கானக் கருப்பபாருளாகும். ஒவ்வவார் ஆண்டும், UNESCO மற்றும் புத்தகத் துமறயின் 3 

முக்கிை துமறகமள பிரதிநிதித்துவப்படுத்தும் சர்வவதச நிறுவனங்கள் (பதிப்பாளர்கள், நூல் விற்பமனைாளர்கள் 

மற்றும் நூலகங்கள்) ஓராண்டு காலத்திற்கு உலக நூல் தமலநகரத்மதத் வதர்ந்பதடுக்கின்றன. குவாதலஜாரா 

(பமக்ஸிக்வகா) 2022–க்கான உலக நூல் தமலநகரமாகவும், அக்ரா (கானா) நகரம் 2023–க்கான உலக நூல் 

தமலநகரமாகவும் வதர்வு பசய்ைப்பட்டுள்ளது. 

2. ஐநா சீன பமாழி நாள் அனுசரிக்கப்படுகிற வததி எது? 
அ. ஏப்ரல்.20  

ஆ. மே.15 

இ. ஏப்ரல்.21 

ஈ. மே.16 

✓ உலக அமமப்பான ஐநாஇன் ஆறு உத்திவைாகபூர்வ பமாழிகளில் ஒவ்பவான்றின் வரலாறு, கலாச்சாரம் மற்றும் 

சாதமனகள் பற்றிை விழிப்புணர்மவயும் மரிைாமதமையும் ஏற்படுத்த ஐநா கல்வி, அறிவிைல் மற்றும் கலாச்சார 

அமமப்பால் (UNESCO) ஒவ்வவார் ஆண்டும் ஏப்.20 அன்று ஐநா சீன பமாழி நாள் அனுசரிக்கப்படுகிறது. சுமார் 5,000 

ஆண்டுகளுக்கு முன்பு சீன எழுத்துக்கமளக் கண்டுபிடித்ததாகக் கருதப்படும் ஒரு புராண காலத்து பாத்திரமான 

காங் ஜிக்கு அஞ்சலி பசலுத்துவதற்காக சீன பமாழிக்கான வததிைாக ஏப்.20 வதர்ந்பதடுக்கப்பட்டது. ஐநா அமவயின் 

ஆறு அதிகாரப்பூர்வ பமாழிகள் பின்வருமாறு: ஆங்கிலம், பிரஞ்சு, ருஷிைம், சீனம், ஸ்பானிைம் மற்றும் அரபு. 

3. ஓர் அண்மமை NABARD ஆய்வின்படி, அதிக கடன்பபறும் தனிநபர் விவசாயிகள் உள்ள மாநிலம் எது? 
அ. உத்தர பிரமதசே் 

ஆ. பீகாா் 

இ. ஜாா்கண்ட் 

ஈ. பஞ்சாப்  

✓ சமீபத்திை ஆய்வின்படி, பஞ்சாபின் ஒரு சராசரி விவசாயி உத்தர பிரவதசத்தில் உள்ள ஒரு விவசாயியைக் காட்டிலும் 

நான்கு மடங்கும், மகாராஷ்டிராவில் உள்ள ஒரு விவசாயியைக் காட்டிலும் ஐந்து மடங்கும் கடன் வாங்குகிறார். 

மூன்று மாநில அரசுகளின் சமீபத்திை விவசாைக்கடன் தள்ளுபடி குறித்து பாரத் கிரிஷக் சமாஜுடன் இமணந்து 

NABARD வங்கி இந்த ஆய்விமன நடத்திைது. உ பி மற்றும் மகாராஷ்டிராவில் முமறவை `84,000 மற்றும் 

`62,000 என ஒப்பிடும்வபாது, பஞ்சாபில் உள்ள ஒரு குறு விவசாயி ஆண்டுக்கு `3.4 இலட்சம் கடன் வாங்குகிறார். 

4. ‘லாக்டு ஷீல்ட்ஸ் – 2022’ மசபர் டிபபன்ஸ் பயிற்சியில் பவன்ற நாடு எது? 
அ. அமோிக்கா  ஆ. சீனா 

இ. பின்லாந்து  ஈ. மஜா்ேனி 

  

 星系 
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✓ இந்த ஆண்டு நிகழ்வில் பங்வகற்ற 24 அணிகளில் இருந்து, உலகின் மிகப்பபரிை மற்றும் மிகவும் சிக்கலான 

சர்வவதச இமணைவவளிப் பாதுகாப்பு வநரடித்தீ பயிற்சிைான, ‘Locked Shields–2022’ஐ பின்லாந்து பவன்றது. 

லித்துவவனிைா–வபாலந்து கூட்டணியும் எஸ்வடானிைா–ஜார்ஜிைா கூட்டணியும் இரண்டாவது இடத்மதப் பிடித்தன. 

இந்தப் பயிற்சிமை NATO Cooperative Cyber Defense Centre of Excellence (CCDCOE) ஏற்பாடு பசய்திருந்தது. 

5. ‘Class of Young Global Leaders’ என்பமத அறிவிக்கிற நிறுவனம் எது? 

அ.  உலக வங்கி 

ஆ. உலக மபாருளாதார ேன்றே்  

இ. பன்னாட்டுச் மசலவாணி நிதியே் 

ஈ. NASA 

✓ 30 முதல் 40 வைதுக்குட்பட்ட ஆராய்ச்சிைாளர்கள், புதுமமைான பதாழில்முமனவவார், ஆர்வலர்கள் மற்றும் 

நம்பிக்மகக்குரிை அரசிைல் தமலவர்கமள உள்ளடக்கிை, ‘Class of Young Global Leaders (YGLs)’ என்பயத உலகப் 

பபாருளாதார மன்றம் அறிவிக்கின்றது. 2022ஆம் ஆண்டுக்கான பட்டிைலில், ‘ஆம் ஆத்மி’ கட்சித் தமலவர் ராகவ் 

சதா, எபடல்பவய்ஸ் மியூச்சுவல் பண்ட் CEO ராதிகா குப்தா, தடகள வீராங்கமன மானசி வஜாஷி, பாரத்வப CEO 

சுமைல் சமீர், Innov8 இமண நிறுவனர் ரித்வதஷ் மாலிக், சுகர் காஸ்பமட்டிக்ஸ் CEO வினீதா சிங் மற்றும் 

குவளாபல் ஹிமாலைன் எக்ஸ்பபடிஷன் CEO பஜய்தீப் பன்சால் உள்ளிட்ட இந்திைர்கள் இடம்பபற்றுள்ளனர். 

6. ‘வதசிை தரவு மற்றும் பகுப்பாய்வு தளத்மத’ பதாடக்கிை நிறுவனம் எது? 
அ. இந்திய ாிசா்வ் வங்கி 

ஆ. NITI ஆமயாக்  

இ. NASSCOM 

ஈ. C–DAC 

✓ NITI ஆவைாக் ஆனது பபாதுமக்கள் பைன்பாட்டிற்காக வதசிை தரவு மற்றும் பகுப்பாய்வு தளத்மத அறிமுகம் 

பசய்துள்ளது. தரவுகமள எளிதில் அணுகக்கூடிைதாகவும், கலந்துமரைாடக்கூடிைதாகவும் பபாது அரசாங்கத் 

தரவுகளுக்கான அணுகமல மக்கள்மைப்படுத்துவமதயும் இந்தத் தளம் தனது வநாக்கமாகக் பகாண்டுள்ளது. 

✓ இது பல்வவறு அரசு நிறுவனங்களின் அடிப்பமட தரவுத்பதாகுப்புகமள வழங்குகிறது, அவற்மற ஒத்திமசவாக 

வழங்குகிறது; வமலும் பகுப்பாய்வு மற்றும் காட்சிப்படுத்தலுக்கான கருவிகமள வழங்குகிறது. இந்தப்பபாது பவளியீடு 

இைங்குதளத்தின் பீட்டா பவளியீட்மடப் பின்பற்றுகிறது; இது குமறந்த எண்ணிக்மகயிலான பைனர்களுக்கு 

வசாதமன மற்றும் கருத்துக்கான அணுகமல வழங்கிைது. 

7. 2022 – உலக அருங்காட்சிைக நாளுக்கானக் கருப்பபாருள் என்ன? 
அ. Bio–restoration in Museums 

ஆ. Power of Museums  

இ. Cultural Exchange 

ஈ. Global Co–operation 

✓ சமூகத்மதக் கட்டிபைழுப்புதல், வதசிை மற்றும் சர்வவதச ஒத்துமழப்பு மற்றும் கலாச்சார பரிமாற்றம் ஆகிைவற்றில் 

அருங்காட்சிைகங்களின் குறிப்பிடத்தக்க பங்மகப் பற்றிை விழிப்புணர்மவ ஏற்படுத்துவதற்காக, வம.18 அன்று 

உலபகங்கிலும் உள்ள அருங்காட்சிைகங்களால் உலக அருங்காட்சிைக நாள் பகாண்டாடப்படுகிறது. புது தில்லியின் 

வதசிை நவீன கமலக்கூடமானது, இந்த ஆண்டு அருங்காட்சிைக நாமள – ‘அருங்காட்சிைகங்களின் ஆற்றல்’ என்ற 

கருப்பபாருளின்கீழ் கல்வி நடவடிக்மககள் மற்றும் நிகழ்ச்சிகளுடன் ஒரு வார கால பகாண்டாட்டங்கமள ஏற்பாடு 

பசய்கிறது. 
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8. இந்திைாவின் முதல், ‘அமிர்த நீர்நிமல’ திறக்கப்பட்ட மாநிலம் எது? 
அ. மகாவா 

ஆ. ஜே்மு காஷ்ேீா் 

இ. உத்தர பிரமதசே்  

ஈ. குஜராத் 

✓ நாட்டின் முதலாவது ‘அமிர்த நீர்நிமல’மை உத்தர பிரவதச மாநிலம் இராம்பூரில் உள்ள பட்வாய் என்னுமிடத்தில் 

மத்திை சிறுபான்மமயினர் நலத்துமற அமமச்சர் முக்தார் அப்பாஸ் நக்வி பதாடங்கி மவத்தார். உள்ளூர் மக்கள் 

மற்றும் உள்ளூர் பள்ளி மாணாக்கரின் உதவியுடன், அழுக்கான ஒரு குளம் புதிை தடுப்புச்சுவர், எல்மலச்சுவர், 

உணவரங்கம், நீரூற்றுகள் & விளக்குகளுடன் மீட்டுருவாக்கஞ்பசய்ைப்பட்டுள்ளது. இந்திைா விடுதமல அமடந்த 

75ஆவது ஆண்டில், ஒவ்பவாரு மாவட்டத்திலும் குமறந்தது 75 நீர்நிமலகள் தூய்மமைாக இருக்கவவண்டும் 

என்று பிரதமர் வமாடி அமழப்பு விடுத்திருந்தார். 

9. கீழ்காணும் எம்மாநிலம் / UT–இல் மட்வசாயிவட பாம்பின் புமதபடிவத்மத விஞ்ஞானிகள் கண்டுபிடித்துள்ளனர்? 
அ. மகரளே் 

ஆ. மேற்கு வங்கே் 

இ. லடாக்  

ஈ. இலட்சத்தீவுகள் 

✓ லடாக்கில் அமமந்துள்ள இமைமமலப்பகுதியில் மட்வசாயிவட பாம்பின் புமதபடிவத்மத அறிவிைலாளர்கள் 

கண்டுபிடித்துள்ளனர். ‘Madtsoiidae’ என்பது அழிந்துவபான நடுத்தரம் முதல் பிரம்மாண்ட நீளமுமடை பாம்புகளின் 

குழுவாகும். இந்த ஆராய்ச்சி இந்திை துமணக்கண்டத்தில் அரிைவமக பாம்பினங்கள் இருந்தமத எடுத்துக் 

காட்டுகிறது. அமவ 30 அடி நீளம் வமர வளரும் எனக் கருதப்படுகிறது. வடராடூனின் வாடிைா இன்ஸ்டிடியூட் ஆப் 

ஹிமாலைன் ஜிைாலஜி, பஞ்சாப் பல்கமலக்கழகம், ஐஐடி வராபார் மற்றும் சுவலாவாக்கிைாவின் பகாவமனிைஸ் 

பல்கமலக்கழகம் ஆகிைவற்றின் ஆராய்ச்சிைாளர்களால் இந்த ஆய்வு வமற்பகாள்ளப்பட்டது. 

10. ‘கிராமப்புற பழங்குடியினர் பதாழில்நுட்பப் பயிற்சி’த் திட்டமானது எவ்விடத்திலிருந்து பதாடங்கப்பட்டது? 
அ. வாரணாசி 

ஆ. காந்தி நகா் 

இ. மபாபால்  

ஈ. புமன 

✓ மத்திை திறன் வமம்பாடு மற்றும் பதாழில்முமனவவார் அமமச்சகத்தின் இமணைமமச்சர் இராஜீவ் சந்திரவசகர், 

வபாபாலில் உள்ள ஆராய்ச்சி மற்றும் பதாழில்துமற பணிைாளர்கள் பசைல்திறன் மமைத்தில், பழங்குடியின 

இமளஞர்கள் – கிராமப்புற பழங்குடியினர் பதாழில்நுட்பப் பயிற்சிக்கான முன்வனாடித் திட்டத்மதத் பதாடங்கினார்.  

✓ இந்திைாவின் மத்திை பிரவதசம், சத்தீஸ்கர், குஜராத், இராஜஸ்தான், மகாராஷ்டிரா மற்றும் ஒடிஸா ஆகிை ஆறு 

மாநிலங்களிலிருந்து வதர்ந்பதடுக்கப்பட்ட 17 மாவட்டங்களின் சுமார் 250 பைனாளிகளுக்கு பயிற்சிைளிக்க இந்தத் 

திட்டம் எண்ணுகிறது. விமரவில் ஜார்க்கண்டிலும் இது ஏற்பாடு பசய்ைப்படும். இப்பயிற்சியின்மூலம் இமளஞர்கள் 

தாங்களாகவவ பசாந்தமாகத் பதாழில் பதாடங்க முடியும். 
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செய்தித்தாள் நடப்பு நிகழ்வுகள்  

1. தாமஸ் வகாப்மப: வரலாறு பமடத்தது இந்திைா! 

தாமஸ் வகாப்மப பாட்மின்டன் வபாட்டியின் 73 ஆண்டுகால வரலாற்றில் முதன்முமறைாக இந்திைா சாம்பிைன் 

ஆகியிருக்கிறது. தாய்லாந்தில் நமடபபற்று வந்த இப்வபாட்டியில் ஞாயிற்றுக்கிழமம நமடபபற்ற இறுதி ஆட்டத்தில் 

இந்திைா 3-0 என்ற கணக்கில், 14 முமற சாம்பிைனான இந்வதாவனசிைாமவ வீழ்த்தி வாமகசூடி வரலாறு 

பமடத்திருக்கிறது.  

இந்திை அணி, கடந்த 1979-க்குப் பிறகு இப்வபாட்டியில் அமரயிறுதி, இறுதி ஆட்டங்களுக்கு முன்வனறிைதும் 

இதுவவ முதல் முமறைாகும். இந்த முன்வனற்றத்தின்வபாது முக்கிை அணிகளான மவலசிைா, படன்மார்க்மக 

இந்திை அணி சாய்த்தது குறிப்பிடத்தக்கது. 

 

2. ஆஸி. முன்னாள் கிரிக்பகட் வீரர் மசமண்ட்ஸ் மரணம் 

ஆஸ்திவரலிை முன்னாள் கிரிக்பகட் வீரர் ஆண்ட்ரூ மசமண்ட்ஸ் (46) கார் விபத்தில் உயிரிழந்தார். 

ஆஸ்திவரலிைாவுக்காக 26 படஸ்ட் ஆட்டங்களில் விமளைாடியுள்ள மசமண்ட்ஸ் 1,462 ரன்கள் எடுத்துள்ளார். 

வபட்டிங் சராசரி 40.61. பந்துவீச்சில் 24 விக்பகட் வீழ்த்தியுள்ளார். ஒருநாள் மற்றும் டி20 கிரிக்பகட்டில் அதிகம் 

ஆதிக்கம் பசலுத்திை இவர் 198 ஒருநாள் ஆட்டங்களில் விமளைாடி 5,088 ரன்கள் குவித்துள்ளார். வபட்டிங் சராசரி 

39.75. பந்துவீச்சில் 133 விக்பகட் வீழ்த்தியுள்ளார். 

14 டி20 ஆட்டங்களில் விமளைாடி 8 விக்பகட் வீழ்த்தியுள்ளார். வபட்டிங்கில் சராசரி 48.14 உடன் 337 ரன்கள் 

விளாசியுள்ளார் மசமண்ட்ஸ். வபட்டிங், பந்துவீச்சு மட்டுமின்றி பீல்டிங்கிலும் தமலசிறந்த வீரர் மசமண்ட்ஸ். ஐபிஎல் 

கிரிக்பகட்டில் படக்கான் சார்ஜர்ஸ் மைதராபாத், மும்மப இந்திைன்ஸ் ஆகிை அணிகளுக்காக மசமண்ட்ஸ் 

விமளைாடியுள்ளார். 

 

3. இத்தாலிைன் ஓபன்: வஜாவகாவிச், ஸ்விைாபடக் சாம்பிைன் 

இத்தாலிைன் ஓபன் படன்னிஸ் வபாட்டியில் பசர்பிைாவின் வநாவக் வஜாவகாவிச், வபாலந்தின் இகா ஸ்விைாபடக் 

ஆகிவைார் சாம்பிைன் ஆகினர். இதன்மூலம் இப்வபாட்டியில் 6ஆவது முமறைாக சாம்பிைன் பட்டம் பவன்றிருக்கிறார் 

வஜாவகாவிச். 

தக்கமவத்த ஸ்விைாபடக்: இப்வபாட்டியின் மகளிர் ஒற்மறைர் பிரிவில், நடப்புச் சாம்பிைனான வபாலந்தின் இகா 

ஸ்விைாபடக் வகாப்மபமை தக்கமவத்துக் பகாண்டார். இது, இப்வபாட்டியில் அவர் பவல்லும் 5-ஆவது பட்டமாகும். 

 

4. வநட்வடாவில் இமணகிறது பின்லாந்து: அதிகாரபூர்வ அறிவிப்பு 

வநட்வடா அமமப்பில் இமணை உள்ளதாக பின்லாந்து நாடு அதிகாரபூர்வமாக அறிவித்தது. பஜர்மனி தமலநகர் 

பபர்லினில் நமடபபற்ற வநட்வடா கூட்டத்துக்குப் பின்னர், பின்லாந்து அதிபரும் பிரதமரும் கூட்டாக இதமன 

அறிவித்தனர். ரஷிைாவின் அண்மட நாடான உக்மரன் வநட்வடாவில் இமணை விருப்பம் பதரிவித்தது. 

அமதைடுத்து, அந்த நாட்டின் மீது ரஷிைா கடந்த பிப்ரவரி 24-ஆம் வததி பமடபைடுத்தது. 

இந்த நிமலயில், ரஷிைாவின் மற்பறாரு அண்மட நாடான பின்லாந்தும் வநட்வடாவில் இமணை விருப்பம் 

பதரிவித்து வந்தது. உக்மரமனப் வபால தங்கள் மீதும் ரஷிைா பமடபைடுப்பமதத் தடுப்பதற்காக அந்த முடிமவ 

பின்லாந்து எடுக்கலாம் என்று கூறப்பட்டது. பின்லாந்தின் விருப்பத்துக்கு ரஷிைா எதிர்ப்பு பதரிவித்தது. 

  

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


விண்மீன்.காம்                                                  2022 மே 16 
  

 

நடப்பு நிகழ்வுகள்                                           5 

ஆனால், அமதப் பபாருட்படுத்தாமல், வநட்வடாவில் இமணவதற்கான விண்ணப்பத்மத காலம் தாழ்த்தாமல் 

உடனடிைாக சமர்ப்பிக்க வவண்டும் எனவும், அதற்கான நமடமுமறகள் உடனடிைாகத் பதாடங்கப்படும் எனவும் 

பின்லாந்து அதிபர் சாவ்லி நினிஸ்வடா, பிரதமர் சனா மரீன் ஆகிவைார் அறிவித்தனர். 

 

5. பவம்பக்வகாட்மட அகழாய்வில் ைாமன தந்தத்தாலான அணிகலன் கண்படடுப்பு 

பவம்பக்வகாட்மடயில் நமடபபற்று வரும் அகழாய்வில் ைாமன தந்தத்தாலான அழகிை வவமலப்பாடுகளுடன் 

கூடிை அணிகலன் மற்றும் சுடுமண்ணாலான காதணிகள் கண்படடுக்கப்பட்டுள்ளன. 

விருதுநகர் மாவட்டம், சாத்தூர் அருவக பவம்பக்வகாட்மட அடுத்த விஜைகரிசல்குளம் ஊராட்சிக்குட்பட்ட 

மவப்பாற்றின் வடகமரயில் அமமந்துள்ள உச்சிவமட்டில் 25 ஏக்கர் பரப்பளவிலான பதால்லிைல்வமட்டில், கடந்த 

மார்ச்.16 ஆம் வததி முதல் அகழ்வாராய்ச்சிப் பணிகள் பதாடங்கி நமடபபற்று வருகின்றன. 

இந்த அகழாய்வில் முன்னதாக, சுடுமண்ணாலான பகமடக்காய், தக்களி, ஆட்டக்காய்கள், முத்துமணிகள், சங்கு 

வமளைல்கள், சுடுமண்ணால் பசய்ைப்பட்ட விமளைாட்டுப் பபாருள்கள், அழகிை வவமலப்பாடுகளுடன்கூடிை 

சுடுமண் அகல்விளக்கு உள்ளிட்டமவ கண்படடுக்கப்பட்டுள்ளன. இந்நிமலயில், அகழாய்வில் அழகிை வவமலப்பா 

-டுகளுடன் கூடிை ைாமன தந்தால் பசய்ைப்பட்ட அணிகலன் மற்றும் சுடுமண்ணாலான காதணிகள் ஆகிைமவயும் 

கண்படடுக்கப்பட்டுள்ளன. ைாமன தந்ததால் பசய்ைப்பட்ட அணிகலன் 5 பசமீ நீளமும், 0.8 பசமீ விட்டமும், 61 கிராம் 

எமடயும் பகாண்டதாக உள்ளது. அவதவபால், சுடுமண் காதணி 2.2 பசமீ நீளமும், 1.01 பசமீ சுற்றளவும் 65 கிராம் 

எமடயும் பகாண்டதாக உள்ளது. 

கண்படடுக்கப்பட்டுள்ள இந்த இரு அணிகலன்கள் மூலம் பதான்மமைான மனிதர்கள் சுடுமண் பபாருள்கமள 

பல்வவறு வமகயில் பைன்படுத்தி உள்ளதும், பபண்கள் அணிகலன்கமள அழகிை வடிவில் பைன்படுத்தி உள்ளதும் 

பதரிைவந்துள்ளது. 
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