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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 

 

 

 

 

 

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


விண்மீன்.காம்                                          2022 மே 01 & 02 
  

 

நடப்பு நிகழ்வுகள்                                           3 

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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1. 71ஆவது சீனியர் ஆடவர் தேசிய கூடடப்பந்து சாம்பியன்ஷிப்பில் பட்டத்டே வவன்ற அணி எது? 
அ. தமிழ்நாடு  

ஆ. கேரளா 

இ. பஞ்சாப் 

ஈ. ோ்நாடோ 

✓ 71ஆவது சீனியர் தேசிய கூடடப்பந்து சாம்பியன்ஷிப் ஆடவர் பிரிவு இறுதி ஆட்டத்தில் ேமிழ்நாடு அணி 

பஞ்சாப்டப வீழ்த்தியது. மகளிர் பிரிவில் வேலுங்கானாடவ வீழ்த்தி இந்திய இரயில்தவ அணி சாம்பியன் பட்டம் 

வவன்றது. ஆடவர் பிரிவில் ேமிழ்நாடு 87-69 என்ற புள்ளிக்கணக்கில் நடப்புச் சாம்பியனான பஞ்சாடப வீழ்த்தி 

சாம்பியன் பட்டத்டே வவன்றது. மகளிருக்கான அடரயிறுதியில் இரயில்தவ அணி ேமிழ்நாட்டட எதிர்த்து அபார 

வவற்றிடயப் பதிவு வசய்ேது. 

2. அண்டமயில் வோடங்கப்பட்ட, ‘டரசினா தபச்சுவார்த்டே’ என்பது எந்ேத் துடறசார்ந்ே மாநாடு ஆகும்? 
அ. வெளியுறெுே் வோள்கே  

ஆ. பருெநிகை மாற்றம் 

இ. தேெை்வதாடா்பு வதாழிை்நுட்பம் 

ஈ. கெளாண்கம 

✓ ‘டரசினா தபச்சுவார்த்டே’ என்பது இந்தியாவின் முேன்டமயான வவளியுறவுக் வகாள்டக மற்றும் புவிசார்-

வபாருளாோர மாநாடு ஆகும். இேன் ஏழாவது பதிப்டப பிரேம விருந்தினரான ஐதராப்பிய ஒன்றிய ஆடணயத் 

ேடைவர் உர்சுைா வான் வடர் தையனுடன் இடணந்து பிரேமர் தமாடி வோடங்கிடவத்ோர். இதில் 90 நாடுகளில் 

இருந்து 200-க்கும் தமற்பட்ட தபச்சாளர்கள் பங்தகற்கின்றனர். இந்ே மாநாடு வவளியுறவு அடமச்சகம் மற்றும் 

அப்சர்வர் ரிசர்ச் அறக்கட்டடள ஆகியவற்றின் கூட்டு முயற்சியாகும். “Terranova: Impassioned, Impatient, and 

Imperilled” என்பது இந்ே ஆண்டு டரசினா தபச்சுவார்த்டேகக்கானக் கருப்வபாருளாகும். 

3. இம்மானுதவல் மக்தரான், கீழ்காணும் எந்ே நாட்டின் அதிபர் தேர்ேலில் வவற்றி வபற்றார்? 
அ. UK 

ஆ. பிரான்ஸ்  

இ. வொ்மனி 

ஈ. வதன்னாப்பிாிே்ோ 

✓ பிரான்ஸ் நாட்டு அதிபர் தேர்ேலில் தீவிர வைதுசாரி தவட்பாளர் மரின் லு வபன்னிற்கு எதிராக இம்மானுதவல் 

மக்தரான் வவற்றிவபற்றுள்ளார். இருபது ஆண்டுகளில் மீண்டும் அதிபர் பேவிக்கு தேர்ந்வேடுக்கப்பட்ட முேல் 

பிவரஞ்சு ேடைவர் என்ற வபருடமடய மக்தரான் வபற்றார். 

4. ‘அகிை-இந்திய குடும்ப நுகர்தவார் வசைவின கணக்வகடுப்டப’ நடத்துகிற நிறுவனம் எது? 
அ. கதசிய புள்ளியியை் அலுெைேம்  

ஆ. NITI ஆகயாே் 

இ. இந்திய ாிசா்ெ் ெங்ேி 

ஈ. NABARD 
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✓ அகிை இந்திய குடும்ப நுகர்தவார் வசைவின கணக்வகடுப்பானது ஐந்ோண்டுகளுக்கு ஒருமுடற தேசிய 

புள்ளியியல் அலுவைகத்ோல் நடத்ேப்படுகிறது. வறுடம நிடைகடள மதிப்பிட உேவும் இக்கணக்வகடுப்பு, நீண்ட 

இடடவவளிக்குப் பிறகு இந்ே ஆண்டு மீண்டும் நடத்ேப்படவுள்ளது. 2011-12இலிருந்து, இந்தியாவில் ேனிநபர் 

குடும்ப வசைவினங்கள் பற்றிய அதிகாரப்பூர்வ மதிப்பீடுகள் ஏதுமில்டை; இது வறுடம நிடைகளின் மதிப்பீடுகள் 

மற்றும் GDP தபான்ற வபாருளாோர குறிகாட்டிகடள மதிப்பாய்வு வசய்யும். ேரவுத்ேரச்சிக்கல்களுக்காக அரசாங்கம் 

கடந்ே ஆய்வின் (2017–18) கண்டறிவுகடள இரத்து வசய்ேது. 

5. அண்டமச் வசய்திகளில் இடம்வபற்ற, ‘அம்ருத் சதராவர் முன்வனடுப்பின்’ முேன்டம தநாக்கம் என்ன? 
அ. ஒற்கறப் பயன்பாடுகடய வநேிழிகய ஒழித்தை் 

ஆ. நீா்நிகைேளுே்குப் புத்துயிரளித்தை்  

இ. ேடை் நீாின் உப்புநீே்ேம் 

ஈ. மகழநீா் கசோிப்பு 

✓ ‘அம்ருத் சதராவர்’ திட்டத்தின்கீழ், அமுேப்வபருவிழாவின் ஒருபகுதியாக ஒவ்வவாரு மாவட்டத்திலும் 75 நீர் 

நிடைகள் தமம்படுத்ேப்பட்டு புத்துயிர் ஊட்டப்படும். இந்தியாவின் முேல், ‘அம்ருத் சதராவர்’ உத்ேரபிரதேச 

மாநிைத்தின் இராம்பூரில் உள்ள கிராமப்பஞ்சாயத்து பட்வாய்யில் கட்டி முடிக்கப்பட்டுள்ளது. இராம்பூரில் உள்ள 

எழுபத்டேந்து குளங்கள் ‘அம்ருத் சதராவராக’ உருவாக்கத் தேர்ந்வேடுக்கப்பட்டுள்ளன. 

6. 2022 ஏப்ரல்-தம மாேங்களில் நடடவபறும், ‘தகதைா இந்தியா பல்கடைக்கழக விடளயாட்டுக்கள் – 2021’ 

நடடவபறும் இடம் எது? 
அ. ொரணாசி 

ஆ. கடராடூன் 

இ. வபங்ேளூரு  

ஈ. புகன 

✓ ‘தகதைா இந்தியா பல்கடைக்கழக விடளயாட்டுக்கள் – 2021’ ஆனது வபங்களூருவில் 24 ஏப்ரல் 2022 முேல் 

தம 3, 2022 வடர நடத்ேப்படுகிறது. நாடு முழுவதும் உள்ள 190 பல்கடைக்கழகங்களிலிருந்து 4,500-க்கும் 

தமற்பட்ட பங்தகற்பாளர்கள் தகதைா இந்தியா பல்கடைக்கழக விடளயாட்டுகளில் தபாட்டியிடுகின்றனர். இந்ே 

நிகழ்வின் தபாது மற்கம்பம் மற்றும் தயாகாசனம் தபான்ற உள்நாட்டு விடளயாட்டுகள் உட்பட 20 வவவ்தவறு 

விடளயாட்டுகளில் விடளயாட்டு வீரர்கள் / வீராங்கடனகள் பங்தகற்பார்கள். 

7. ‘முத்ேரப்பு வளர்ச்சிக் கழக நிதியம்’ என்பது எந்ே நாட்டின் புதிய அரசியல் ரீதியான முன்வனடுப்பாகும்? 
அ. ரஷ்யா 

ஆ. இந்தியா  

இ. சீனா 

ஈ. அவமாிே்ோ 

✓ இந்தியாவின் மத்திய வவளியுறவு அடமச்சகம் சமீபத்தில் ‘முத்ேரப்பு வளர்ச்சிக் கழக நிதியம்’ என்ற ேளத்டே 

அறிமுகப்படுத்தியுள்ளது. இந்தோ-பசிபிக் பிராந்தியம் மற்றும் பிற பிராந்தியங்களில் முேலீடு வசய்வேற்கு அரசு 

ஆேரவுடன் ேனியார் துடறகடள இந்ே நிதியம் ஈடுபடுத்தும். இது சீனாவின் பட்டட-பாடே முன்வனடுப்புக்கு 

மாற்றாக இருப்படே தநாக்கமாகக் வகாண்டுள்ளது. UK, பட்டட-பாடே முன்வனடுப்புக்காக 5G, அணு மற்றும் 

அதிதவக இரயில் வோழில்நுட்பங்கடள வழங்குகிறது. 
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8. அண்டமச் வசய்திகளில் இடம்வபற்ற குரில் தீவுகளுக்கு உரிடமதகாரும் நாடுகள் எடவ? 
அ. சீனா மற்றும் ரஷ்யா 

ஆ. ெப்பான் மற்றும் ரஷ்யா  

இ. உே்கரன் மற்றும் ரஷ்யா 

ஈ. இங்ேிைாந்து மற்றும் ரஷ்யா 

✓ கடந்த 1945-இல் தசாவியத் யூனியன் குரில் தீவுகடளக் டகப்பற்றியதிலிருந்து, அேடன ேற்தபாது ஜப்பான் 

உரிடமதகாரி சவால் வசய்துள்ளது. ஜப்பானிய வவளியுறவு அடமச்சகத்ோல் வவளியிடப்பட்ட 2022 டிப்ளதமட்டிக் 

புளூபுக்கின் அண்டமய பதிப்பில், வடபகுதிகள், “ஜப்பானின் இடறயாண்டமடயக்வகாண்ட தீவுகள், ஆனால் 

ேற்தபாது ரஷ்யாவால் சட்டவிதராேமாக ஆக்கிரமிக்கப்பட்டுள்ளன” எனக் கூறப்பட்டுள்ளது. 

9. 2021ஆம் ஆண்டில் உைகளாவிய இராணுவ வசைவினங்கள் குறித்ே SIPRI ேரவுகளில் இந்தியாவின் ேரநிடை 

என்ன? 
அ. இரண்டாெது 

ஆ. மூன்றாெது  

இ. ஐந்தாெது 

ஈ. ஆறாெது 

✓ ஸ்டாக்த ாம் பன்னாட்டு அடமதி ஆராய்ச்சி நிறுவனம் (SIRPI) வவளியிட்ட உைகளாவிய இராணுவச் வசைவு 

குறித்ே புதிய ேரவுகளின்படி, 2021ஆம் ஆண்டில் வமாத்ே உைகளாவிய இராணுவச்வசைவு 0.7% அதிகரித்து 2113 

பில்லியன் டாைர்கடள எட்டியது. இது வோடர்ந்து ஏழாவது ஆண்டாக அதிகரித்துள்ளது. மேலும் $2.1 டிரில்லியன் 

டாைர்கடள கடந்ேது இதுதவ முேன்முடறயாகும். 2021இல் முேல் ஐந்து இடங்களில் முடறதய அவமரிக்கா, 

சீனா, இந்தியா, இங்கிைாந்து மற்றும் ரஷ்யா ஆகிய நாடுகள் உள்ளன. இடவ முடறதய 62 சேவீே 

வசைவினங்கடளக் வகாண்டுள்ளன. 

10. ஆசியாவின் மிகப்வபரிய பன்னாட்டு உணவு மற்றும் விருந்தோம்பல் கண்காட்சியான, ‘AAHAR – 2022’ 

நடடவபறும் இடம் எது? 
அ. கநனிடாை் 

ஆ. புது திை்ைி  

இ. ோந்தி நோ் 

ஈ. மும்கப 

✓ தவளாண்டம மற்றும் பேப்படுத்ேப்பட்ட உணவுப் வபாருட்கள் ஏற்றுமதி தமம்பாட்டு ஆடணயம் (APEDA) இந்திய 

வர்த்ேக தமம்பாட்டு அடமப்புடன் (ITPO) இடணந்து ஆசியாவின் மிகப்வபரிய பன்னாட்டு உணவு மற்றும் 

விருந்தோம்பல் கண்காட்சியான, ‘AAHAR-2022’ஐ ஏற்பாடு வசய்கிறது. இந்ேக் கண்காட்சி புதுதில்லியில் உள்ள 

பிரகதி டமோனத்தில் ஏற்பாடு வசய்யப்பட்டுள்ளது. 

✓ வணிகம் மற்றும் வோழிற்துடற அடமச்சகத்தின் கூற்றுப்படி, பல்தவறு பிரிவுகளில் இருந்து 80-க்கும் தமற்பட்ட 

ஏற்றுமதியாளர்கள் இக்கண்காட்சியில் பங்தகற்பார்கள். வடகிழக்கு பிராந்தியம் மற்றும் இமாைய மாநிைங்கடளச் 

தசர்ந்ே ஏற்றுமதியாளர்கள், வபண் வோழில்முடனதவார், FPO-க்கள், துளிர் நிறுவல்கள் மற்றும் துடறசார் 

ஏற்றுமதியாளர்களுக்காக APEDA அரங்கங்கடள உருவாக்கியுள்ளது. 
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செய்தித்தாள் நடப்பு நிகழ்வுகள்  

1. தேசிய கயிறு வாரிய மாநாடு தகாடவயில் வோடக்கம்: மத்திய அடமச்சர்கள் பங்தகற்பு 

கயிறு வோழிற்சாடை சட்டம் 1953இன்படி மத்திய கயிறு வாரியம் அடமக்கப்பட்டது. நாட்டில் உள்ள கயிறு உற்பத்தி 

மற்றும் தமம்பாட்டுக்கான இவ்வாரியம், வேன்டன உபவபாருட்களின் தமம்பாட்டுக்கான அறிவியல், வோழில்நுட்பம், 

நவீனமயமக்கால், ேரதமம்பாடு, மனிே வள தமம்பாடு, சந்டே தமம்பாடு மற்றும் வோழிைாளர் நைத்திற்கான 

அடனத்டேயும் வசயல்படுத்தி வருகிறது. வகாச்சிடய ேடைடமயிடமாகக் வகாண்டு வசயல்பட்டு வரும் இந்ே 

வாரியத்தின்கீழ் நாடு முழுவதும் 48 அடமப்புகள், 29 சந்டே விற்படனயகங்கள் வசயல்பட்டு வருகின்றன. கடந்ே 

60 ஆண்டுகளாக நாட்டின் கிராமப்புற வபாருளாேரத்தில் மிக முக்கியப் பங்கு வகித்து வருகிறது. வேன்டன நார் 

வோழிற்சாடைகள் தகரளாவில் அதிக அளவில் உள்ளன. நாட்டின் பிற பாகங்களில் பரவைாக உள்ளன. 

இந்ே மாநாட்டின் முக்கிய தநாக்கம், மத்திய, மாநிை, யூனியன் பிரதேசங்களுடன் இடணந்து சிறப்பான வேன்டன 

நார், கயிறு தமம்பாட்டுக்கான திட்டங்கடள கைந்து ஆதைாசடன வசய்வோகும். இந்ேத் வோழில் உள்ள சவால்கள், 

வாய்ப்புகள் குறித்து விவாதிக்கப்படும். மத்திய மாநிை அரசுகள் ஒருங்கிடணந்து வசயல்படவும், சிறந்ே முடறயில் 

விரிவாக்க நடவடிக்டககடள தமற்வகாள்ளவும், மாநிை அரசுகள் முக்கிய பங்காற்றிடவும் வழி வகுக்கப்படும். தமலும் 

புதுடமயான படடப்புகள் குறித்து மத்திய அடமச்சர்கள், அதிகாரிகளிடம் விளக்க ஒரு ேளமாக இது அடமயும். 

 

2. அரசுப்பள்ளிகளில் கடைத்திருவிழா, கல்விச்சுற்றுைா, காய்கறித்தோட்டம்: புதிய முன்வனடுப்புகள் வரும் 

கல்வியாண்டில் அறிமுகம் 

அரசுப்பள்ளிகளில் கடைத்திருவிழா, மாணவர்களுக்கான தேன்சிட்டு இேழ், த க்கத்ோன், நன்வனறி வகுப்புகள் 

ஆகிடவ உள்பட 10க்கும் தமற்பட்ட புதிய முன்வனடுப்புகள் வரும் கல்வியாண்டில் தமற்வகாள்ளப்படும் எனப்பள்ளிக் 

கல்வித்துடற அடமச்சர் அன்பில் மதகஷ் வபாய்யாவமாழி வேரிவித்துள்ளார். 

இயந்திரனியல் மன்றம்: மாணவர்களுக்கு வோழில்நுட்பத்திலும் கணினியிலும் ஆர்வத்டே ஏற்படுத்தும் வடகயில் 

கணினி நிரல் மன்றங்களும் இயந்திரனியல் மன்றங்களும் ஏற்படுத்ேப்படும். தமலும் இடணயப் பாதுகாப்பு குறித்து 

பயிற்சி அளிக்கப்பட்டு மாநிை அளவிைான ‘த க்கத்ோன்’ தபாட்டிகள் ஆண்டுதோறும் நடத்ேப்படும். 

மாணவர்களுக்கு சதுரங்க விடளயாட்டில் ஆர்வத்டே ஏற்படுத்துவேற்காக மாநிை அளவில் சதுரங்கப்தபாட்டிகள் 

நடத்ேப்பட்டு வவற்றியாளர்கள் சர்வதேச சதுரங்க ஒலிம்பியாட் விடளயாட்டு வீரர்களுடன் கைந்துடரயாட 

ஏற்பாடுகள் வசய்யப்படும். அறிவியல் வோழில்நுட்பம் வபாறியியல் மற்றும் கணிேம் சார்ந்ே புதிய திட்டம் 

அறிமுகப்படுத்ேப்படும். 

தேன்சிட்டு-ஊஞ்சல் இேழ்கள்: மூன்றாம் வகுப்பு முேல் ஐந்ோம் வகுப்பு வடரயிைான மாணவர்களுக்கு, ‘ஊஞ்சல்’ 

என்கிற இேழும், 6-9ஆம் வகுப்பு வடரயிைான மாணவர்களுக்கு, ‘தேன்சிட்டு’ என்கிற இேழும் வவளிவரவுள்ளன. 

தமலும், ஆசிரியர்களுக்வகன நாட்டிதைதய முேல்முடறயாக, ‘கனவு ஆசிரியர்’ என்ற இேழும் வவளிவரவிருக்கிறது. 

மாணவர்களும் ஆசிரியர்களும் ேங்கள் படடப்புத்திறடன வவளிப்படுத்தும் வடகயில் இந்ே இேழ்களுக்கு ேங்கள் 

ஆக்கங்கடள அனுப்பைாம். 

 

3. ஜூனியர் பளுதூக்குேல்:  ர்ஷோ சாம்பியன் 

கிரீஸில் நடடவபறும் ஜூனியர் உைக பளுதூக்குேல் சாம்பியன்ஷிப்பில் இந்தியாவின்  ர்ஷோ சரத் ேங்கப்பேக்கம் 

வவன்றார். இேன் மூைம் இப்தபாட்டியில் ேங்கம் வவன்ற முேல் இந்தியர் என்ற வபருடமடய அவர் வபற்றுள்ளார். 

இதே பிரிவில் பங்தகற்ற மற்வறாரு இந்தியரான அஞ்சலி பதடல் 148 கிதைா (67+81) எடடடயத் தூக்கி 5-ஆம் இடம் 

பிடித்ோர். இேற்குமுன் இப்தபாட்டியில் சாய்தகாம் மிராபாய் சானு வவண்கைமும் (2013), அசிந்ோ ஷியுலி வவள்ளியும் 

(2021) வவன்றுள்ளது நிடனவுகூரத்ேக்கது. 
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4. கீழடி அகழாய்வில் மனிே முகம் தபான்ற அடமப்புடடய சுடுமண் சிற்பம் கண்வடடுப்பு 

சிவகங்டக மாவட்டம் கீழடியில் நடடவபற்று வரும் எட்டாம் கட்ட அகழாய்வில், மனிே முகம் தபான்ற அடமப்பு 

வகாண்ட சுடுமண் சிற்பம் அண்டமயில் கண்வடடுக்கப்பட்டுள்ளது. திருப்புவனம் அருதக கீழடியில் எட்டாம் கட்ட 

அகழாய்வுப் பணிகள் நடடவபற்று வருகிறது. தமலும் இேன் அருதக உள்ள வகாந்ேடக, மணலூர், அகரம் ஆகிய 

இடங்களிலும் அகழாய்வு விரிவுபடுத்ேப்பட்டு இங்கும் அகழாய்வுப் பணிகள் நடந்து வருகிறது. 

கீழடி அகழாய்வில் வண்ண பாசி மணிகள், பாடன ஓடுகள், வகாந்ேடகயில் முதுமக்கள் ோழிகள் உள்ளிட்ட பை 

வோன்டமயான வபாருள்கள் கண்வடடுக்கப்பட்டுள்ளன. இந்நிடையில் அண்டமயில் கீழடியில் எட்டாம் கட்ட 

அகழாய்வுக்காக தோண்டப்பட்ட குழியில் இரண்டாயிரம் ஆண்டுகளுக்கு முந்டேய பண்டடய காை ேமிழர்கள் 

பயன்படுத்திய மனிே முகம் தபான்ற உருவம் வகாண்ட சுடுமண் சிற்பம் கண்வடடுக்கப்பட்டுள்ளது. 
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1. “புதுமையான வேளாண்மை” என்ற வேசிய அளவிலான பயிலரங்மை ஏற்பாடு செய்ே நிறுேனம் எது? 
அ. உழவு மற்றும் உழவர்கள் நல அமமச்சகம் 

ஆ. NITI ஆய ரக்  

இ. NABARD 

ஈ. இந்தி  யவளரண் ஆரர ்ச்சிக் கழகம் 

✓ NITI ஆவயாக், அமுேப்சபருவிழா சைாண்டாட்டங்ைளின் ஒருபகுதியாை, புது தில்லி அறிவியல் பேனில், “புதுமையான 

வேளாண்மை” என்ற வேசிய அளவிலான பயிலரங்மை ஏற்பாடு செய்ேது. NITI ஆவயாக் ேமலமைச் செயல் அதிைாரி 

அமிோப் ைாந்த் கூறுமையில், “இயற்மை விேொயம் ைாலத்தின் வேமே ைற்றும் இயற்மை விேொயத்தின்மூலம் 

விேொயிைளுக்கு அதிை ேருைானத்மே உறுதிசெய்ேேற்ைான அறிவியல் ேழிைமளக் ைண்டறிேது முக்கியம்” 

என்றார். ைத்திய மீன்ேளம், ைால்நமட பராைரிப்பு ைற்றும் பால்ேளத்துமற அமைச்ெர் புருவ ாத்ேம் ரூபாலா 

விேொயம் & விேொயிைள் நலன் அமைச்ெர் நவரந்திர சிங் வோைர் ைற்றும் NITI ஆவயாகின் துமைத்ேமலேர் 

டாக்டர் இராஜீவ் குைார் ஆகிவயார் இப்பயிலரங்கில் ைலந்துசைாண்டனர். 

2. புதுப்பிக்ைத்ேக்ை ஆற்றமலப் பரிைாற்றஞ்செய்துசைாள்ேேற்ைாை, எந்ே நாட்டுடன், ‘Transmission Interconnection’ஐ 

அமைப்போை இந்தியா அறிவித்துள்ளது? 
அ. இலங்மக 

ஆ. யநபரளம் 

இ. மரலத்தீவுகள்  

ஈ. வங்கரளயதசம் 

✓ ைாலத்தீவின் ஆற்றல் ைாற்றத் திட்டத்மே எளிோக்கும் ேமையில், இரு நாடுைளுக்கு இமடவய புதுப்பிக்ைத்ேக்ை 

ஆற்றமல பரிமாறிக்க ாள்ேேற்ைான ‘பரிைாற்ற இமடத்சோடர்மப’ அமைக்ை இந்தியாவும் ைாலத்தீவுைளும் 

திட்டமிட்டுள்ளன. எரிெக்தி ைற்றும் புது ைற்றும் புதுப்பிக்ைத்ேக்ை எரிெக்தி அமைச்ெர் ஆர் வை சிங் ைற்றும் ைாலத்தீவு 

அமைச்ெர் ஆகிவயாருக்கு இமடவயயான ெந்திப்பின்வபாது “ஒரு சூரியன், ஓர் உலகு, ஒவர மின்ைட்டமைப்பின் 

(OSOWOG)” கீழ், ஆற்றல் ஒத்துமழப்பு ைற்றும் பரிைாற்றம் இமடத்சோடர்பு ஆகியேற்மற சைாண்டுேரும் இரண்டு 

புரிந்துைர்வு ஒப்பந்ேங்ைமள அேர்ைள் முன்சைாழிந்ேனர். 

3. ஏழு ையிற்றுப்பாமே திட்டங்ைமள வைம்படுத்துேேற்ைான புரிந்துைர்வு ஒப்பந்ேங்ைளில் அண்மையில் 

மைசயழுத்திட்ட இந்திய ைாநிலம் எது? 
அ. மகரரரஷ்டிரர 

ஆ. ஹிமரச்சல பிரயதசம்  

இ. குஜரரத் 

ஈ. அஸ்ஸரம் 

✓ ஹிைாச்ெல பிரவேெ அரசு ைாநிலத்தின் ைாங்க்ரா, குலு, ெம்பா, சிர்மூர் ைற்றும் பிலாஸ்பூர் ைாேட்டங்ைளில் ஏழு ையிற்றுப் 

பாமே திட்டங்ைமள வைம்படுத்துேேற்ைான புரிந்துைர்வு ஒப்பந்ேத்தில் மைசயழுத்திட்டுள்ளது. ஹிைாச்ெல பிரவேெ 

ைாநிலத்தில் புதுமையான வபாக்குேரத்து தீர்ோை ையிற்றுப் பாமே திட்டங்ைமள வைம்படுத்துேேற்ைாை வராப்வேஸ் 

ைற்றும் வரபிட் டிரான்ஸ்வபார்ட் சிஸ்டம் சடேலப்சைன்ட் ைார்ப்பவர ன் (ஆர்டிடிசி) செச்பி லிமிசடட் ைற்றும் வேசிய 

சநடுஞ்ொமலைள் லாஜிஸ்டிக் வைவனஜ்சைன்ட் லிமிசடட் இமடவய புரிந்துைர்வு ஒப்பந்ேம் மைசயழுத்ோனது. 
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4. ‘ைருந்து ைற்றும் ைருத்துே ொேனங்ைள் துமறயின் 2022-க்ைான ெர்ேவேெ ைாநாடு’ நமடசபறும் இடம் எது? 
அ. வரரணரசி 

ஆ. புது தில்லி  

இ. கரந்தி நகர் 

ஈ. புயே 

✓ வேதி & உரங்ைள் ைற்றும் சுைாோரம் & குடும்ப நலத்துமறக்ைான ைத்திய அமைச்ெர் டாக்டர் ைன்சுக் ைாண்டவியா, 

2022ஆம் ஆண்டுக்ைான ைருந்து & ைருத்துே ொேனங்ைள் துமறக்ைான ெர்ேவேெ ைாநாட்டின் 7ஆேது பதிப்மப 

சோடக்கி மேத்ோர். இம்ைாநாடு புது தில்லியில் உள்ள டாக்டர் அம்வபத்ைர் ெர்ேவேெ மையத்தில் நமடசபறுகிறது. 

பிரேைர் வைாடியின் அயராே முயற்சிைள் ைற்றும் ேமலமையின் ைாரைைாை இந்திய சுைாோரத்துமற அமனேரும் 

அணுைக்கூடியோை ைாறிேருகிறது என டாக்டர் ைன்சுக் ைாண்டவியா கூறினார். ைருந்து உற்பத்திமயப் 

சபாறுத்ேேமர உலகில் ஐந்ோேது இடத்தில் இந்தியா உள்ளது. 

5. 2021-22 நிதியாண்டில் இந்தியாவிலிருந்து ஏற்றுைதி செய்யப்பட்ட சைாத்ே ஆக்ைப்சபற்ற எஃகின் அளவு என்ன? 
அ. ரூ.10 மில்லி ே் டே் 

ஆ. ரூ.13.5 மில்லி ே் டே்  

இ. ரூ.15 மில்லி ே் டே் 

ஈ. ரூ.20.5 மில்லி ே் டே் 

✓ இந்தியா `1 டிரில்லியன் ைதிப்புமடய 13.5 மில்லியன் டன்ைள் ஆக்ைப்சபற்ற எஃகு ைற்றும் `46000 வைாடி 

ைதிப்புமடய எஃமை இறக்குைதியும் செய்துள்ளோை ைத்திய எஃகு அமைச்ெைம் ெமீபத்தில் அறிவித்ேது. வைலும், 106 

மில்லியன் டன்ைள் எஃமை இந்தியாவும் பயன்படுத்தியுள்ளது. நம் நாட்டில் சிறப்பு எஃகு ேயாரிக்ை இந்திய அரசு 

உற்பத்தியுடன் இமைக்ைப்பட்ட திட்டத்மே அறிமுைப்படுத்தியது. 

6. “எண்டர்பிமரஸ் இந்தியா” என்ற நிமனவுகூர் நிைழ்மேத் சோடங்கியுள்ள ைத்திய அமைச்ெைம் எது? 
அ. வணிகம் மற்றும் ததரழிற்துமற அமமச்சகம் 

ஆ. MSME அமமச்சகம்  

இ. தவளி ுறவு அமமச்சகம் 

ஈ. அறிவி ல் மற்றும் ததரழில்நுட்ப அமமச்சகம் 

✓ அமுேப்சபருவிழாவின்கீழ், MSME அமைச்ெைத்தின் மிைப்சபரும் நிைழ்ோன, “எண்டர்பிமரஸ் இந்தியா” நிைழ்ச்சிமய 

ைத்திய குறு, சிறு ைற்றும் நடுத்ேர சோழிற்துமற அமைச்ெர் ஸ்ரீ நாராயண் ராவன சோடங்கி மேத்ோர். இது 

சோழில்முமனவோர் ைலாச்ொரத்மே வைம்படுத்துேேற்கும் நாடு முழுேதும் MSME அமைச்ெைத்தின் திட்டங்ைள் 

ைற்றும் முன்சனடுப்புைள்பற்றிய விழிப்புைர்மே ஏற்படுத்துேேற்கும் ஏற்பாடு செய்யப்படும் ஒரு நிைழ்வு ஆகும். 

7. ‘டிஜிட்டல் இந்தியா RISC-V நுண்செயலி (DIR-V) திட்டைானது’ எவ்ோண்டுக்குள் நுண்செயலிைமள உருோக்கி 

சிலிக்ைான் ைற்றும் ேடிேமைப்பில் சேற்றிைாண்பமே வநாக்ைைாைக் சைாண்டுள்ளது? 
அ. 2023  

ஆ. 2025 

இ. 2026 

ஈ. 2030 

 

 

 

 

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


விண்மீன்.காம்                                                  2022 மே 05 
  

 

நடப்பு நிகழ்வுகள்                                           3 

✓ மின்னணு ைற்றும் ேைேல் சோழில்நுட்ப அமைச்ெைம், ‘டிஜிட்டல் இந்தியா RISC-V நுண்செயலி (DIR-V)’ திட்டத்மே 

அறிமுைப்படுத்தியது. இது நுண்செயலிைமள உருோக்குேமேயும், சோழிற்முமற ேரத்தில் சிலிக்ைான் ைற்றும் 

ேடிேமைப்பில் சேற்றிைாண்பமே 2023 டிெம்பருக்குள் அமடேமேயும் வநாக்ைைாைக் சைாண்டுள்ளது. இது  க்தி 

& வேைாவின் ேணிை சிலிக்ைானுக்ைான மைல்ைற்ைமள அமைக்கிறது. 

8. ‘PM SVANIdhi’ திட்டத்தின் பயனாளிைள் யார்? 
அ. SHG உறுப்பிேர்கள் 

ஆ. வீதிய ரர வி ரபரரிகள்  

இ. பரலூட்டும் தர ்மரர்கள் மற்றும் புதிதரகப் பிறந்த குழந்மதகள் 

ஈ. வளரிளம்பருவத்திேர் 

✓ சபாருளாோர விேைாரங்ைளுக்ைான அமைச்ெரமேக் குழு, ‘PM SVANIdhi’ என்ற திட்டத்மே 2024 டிெம்பர் ேமர 

சோடர்ேேற்கு ஒப்புேலளித்துள்ளது. இந்ேத் திட்டத்தின்மூலம், வீதிவயார வியாபாரிைளுக்கு ைட்டுப்படியாைக்கூடிய 

அடைானம் இல்லாே ைடன்ைள் ேழங்ைப்படுகின்றன. 5,000 வைாடிக்கு ைடன் ேழங்குேமே வநாக்ைைாைக்சைாண்ட 

இந்ேத்திட்டம், ெமீபத்திய ஒப்புேமல அடுத்து அேன் ைடன்சோமை `8,100 வைாடியாை அதிைரித்துள்ளது. 

9. அண்மைச் செய்திைளில் இடம்சபற்ற குோர் நீர் மின் திட்டம் அமைந்துள்ள ைாநிலம் / UT எது? 
அ. அருணரச்சல பிரயதசம் 

ஆ. ஜம்மு மற்றும் கரஷ்மீர்  

இ. சிக்கிம் 

ஈ. குஜரரத் 

✓ 540 MW உற்பத்தித் திறன்சைாண்ட குோர் நீர்மின் திட்டத்திற்கு `4,526.12 வைாடி முேலீடு செய்ய சபாருளாோர 

விேைாரங்ைளுக்ைான அமைச்ெரமேக்குழு ஒப்புேலளித்துள்ளது. இது ஜம்மு & ைாஷ்மீரின் கிஷ்த்ோர் ைாேட்டத்தில் 

செனாப் ஆற்றின்மீது அமைந்துள்ளது. குோர் நீர்மின் திட்டம், NHPC லிமிசடட் ைற்றும் ஜம்மு & ைாஷ்மீர் ைாநில பேர் 

சடேலப்சைன்ட் ைார்ப்பவர ன் ஆகியேற்றின் கூட்டு நிறுேனைான செனாப் வேலி பேர் புராசஜக்ட்ஸ் பிமரவேட் 

லிட் (CVPPL) மூலம் செயல்படுத்ேப்படும். 

10. 2022 - உயர்நீதிைன்ற ேமலமை நீதிபதிைள் ைாநாடு நமடசபற்ற இடம் எது? 
அ. தசே்மே 

ஆ. தகரல்கத்தர 

இ. புது தில்லி  

ஈ. மும்மப 

✓ புது தில்லியில் உள்ள உச்ெநீதிைன்ற ேளாைத்தில் நமடசபற்ற இந்தியாவின் பல்வேறு உயர்நீதிைன்றங்ைளின் 

ேமலமை நீதிபதிைள் பங்வைற்ற 39ஆேது ைாநாட்டுக்கு, இந்திய ேமலமை நீதிபதி என் வி ரைைா ேமலமை 

ோங்கினார். முேலாேது ேமலமை நீதிபதிைள் ைாநாடு 1953இல் நேம்பரில் நமடசபற்றது. இதுேமர 38 ைாநாடுைள் 

நடத்ேப்பட்டுள்ளன. ைடந்ே 2016ஆம் ஆண்டு இம்ைாநாடு நமடசபற்றது. நீதித்துமற சோடர்பான பிரச்மனைளுக்கு 

தீர்வுைாைவும், நீதி ேழங்ைல் முமறமய வைம்படுத்ே எடுக்ை வேண்டிய நடேடிக்மைைள் குறித்து விோதிக்ைவும் 

இம்ைாநாடு நடத்ேப்படுகிறது. 
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செய்தித்தாள் நடப்பு நிகழ்வுகள்  

1. ேங்கிைளுக்ைான ேட்டி விகிேம் உயர்வு 

ேங்கிைளுக்கு ேழங்ைப்படும் குறுகிய ைால ைடன்ைளுக்ைான ேட்டி விகிேத்மே (சரப்வபா) 4.40 ெேவீேைாை ரிெர்வ் 

ேங்கி உயர்த்தியுள்ளது. இேனால், ேனிநபர்ைடன், வீடு, ோைனக்ைடன் ஆகியேற்றுக்ைான ேட்டி அதிைரிக்ைவுள்ளது. 

2018ஆம் ஆண்டு ஆைஸ்ட் ைாேத்துக்குப் பிறகு முேன்முமறயாை சரப்வபா விகிேம் உயர்த்ேப்பட்டுள்ளது. ரிெர்வ் 

ேங்கியின் நிதிக்சைாள்மைக்குழு 2 ைாேங்ைளுக்கு ஒருமுமற கூடி, ேட்டி விகிே ைாற்றம் குறித்ே அறிவிப்புைமள 

சேளியிட்டு ேருகிறது. ைடந்ே ஏப்ரலில் நடந்ே கூட்டத்தில் சரப்வபா ேட்டி விகிேத்தில் ைாற்றமில்மல என்று அந்ேக் 

குழு அறிவித்ேது. 

இந்நிமலயில், அந்ேக் குழுவின் கூட்டம், ரிெர்வ் ேங்கி ஆளுநர் ெக்திைாந்ே ோஸ் ேமலமையில் நமடசபற்றது. முன் 

திட்டமிடலின்றி நமடசபற்ற இக்கூட்டத்தில், ைடந்ே 3 ைாேங்ைளாை அதிைரித்துள்ள பைவீக்ைத்மேக் ைட்டுப்படுத்ே 

சரப்வபா ேட்டி விகிேத்மே 4 ெேவீேத்தில் இருந்து 40 அடிப்பமட புள்ளிைள் உயர்த்தி, 4.40 ெேவீேைாை உயர்த்ே 

முடிவுசெய்யப்பட்டது. இந்ே ேட்டி உயர்வு உடனடியாை அைலுக்கு ேருகிறது. 

இதுேவிர, ரிெர்வ் ேங்கியில் பிற ேங்கிைள் இருப்பு மேக்ை வேண்டிய விகிேம் (CRR) 4 ெேவீேத்தில் இருந்து 4.5 

ெேவீேைாை உயர்த்ேப்பட்டுள்ளது. இேனால், ேங்கிைளிடம் இருக்கும் `87,000 வைாடி ரிெர்வ் ேங்கியின் 

ைட்டுப்பாட்டுக்குள் ேரும். இந்ே நமடமுமற, ேரும் வை ைாேம் 21-ஆம் வேதியில் இருந்து அைலுக்கு ேருகிறது. 

 

2. ைாநைரப் வபருந்துைள் ேருமைமய அறிய செயலி: அறிமுைம் செய்ோர் அமைச்ெர் 

ைாநைரப் வபாக்குேரத்துக் ைழைப் வபருந்துைள் இயங்கும் இடத்மே சபாதுைக்ைள் அறிந்திட ஏதுோை உருோக்ைப்பட்ட 

‘சென்மன பஸ்’ செயலிமய சென்மன, ேமலமைச் செயலைத்தில் வபாக்குேரத்துத் துமற அமைச்ெர் எஸ் எஸ் 

சிேெங்ைர் அறிமுைம் செய்ோர். 

 

3. வேோரண்யத்தில் ஒளமேயாருக்கு `1 வைாடியில் ைணிைண்டபம் 

வேோரண்யத்தில் ஔமேயாருக்கு `1 வைாடியில் ைணிைண்டபம் அமைக்ைப்படும் என்று இந்து ெைய அறநிமலயத் 

துமற அமைச்ெர் பி வை வெைர்பாபு அறிவித்ோர். ேமிழை ெட்டப் வபரமேயில், இந்து ெையம் ைற்றும் அறநிமலயத் துமற 

ைானியக்வைாரிக்மை மீோன விோேத்துக்குப் பதில் அளித்து அமைச்ெர் பி வை வெைர்பாபு அறிவிப்புைமள சேளியிட்டு 

வபசியோேது: 

ஔமேயாருக்கு ைணிைண்டபம்: நாைப்பட்டினம் ைாேட்டம், வேோரண்யம் துளசியாப்பட்டினம் கிராைத்தில் உள்ள 

ஔமேயார் விஸ்ேநாே சுோமி வைாயிலில், ேமிழ் மூோட்டி ஔமேயாருக்கு `1 வைாடியில் ைணிைண்டபம் 

அமைத்து, அேரது பாடல்ைள் ைல்சேட்டாைப் பதிக்ைப்படும். ேற்வபாது ஔமேயாருக்கு பங்குனி ைாேம் ெேய 

நட்ெத்திரத்ேன்று 2 நாள்ைள் அரசு விழாோை சைாண்டாடப்படுகிறது. இனி ஆண்டுவோறும் இந்ே விழா மூன்று 

நாள்ைளுக்கு சேகு சிறப்பாை நடத்ேப்படும். 

ேள்ளலாருக்கு முப்சபரும் விழா: உயிர்த்திரள் ஒன்சறனக் கூறி ேனிப்சபரும் ைருமை ஆட்சி நடத்திய ேள்ளலார் 

ேருைொமல சோடங்கிய 156-ஆேது ஆண்டு சோடக்ைமும், ேள்ளலார் இந்ே உலகுக்கு ேருவிக்ை உற்ற 200ஆேது 

ஆண்டு சோடக்ைமும், வஜாதி ேரிெனம் ைாட்டுவித்ே 152ஆேது ஆண்டும் ேரவிருப்போல் இந்ே மூன்று 

நிைழ்வுைமளயும் இமைத்து அேரது 200-ஆேது ஆண்டான அக்வடாபர் 2022 முேல் அக்வடாபர் 2023 ேமர 52 

ோரங்ைளுக்கு முக்கிய நைரங்ைளில் முப்சபரும் விழா எடுக்ைப்படும். இேற்ைாை சிறப்புக் குழு அமைக்ைப்படும் என்றார். 
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4.  பத்திரிமை சுேந்திரம்: 150-ஆேது இடத்தில் இந்தியா 

பத்திரிமை சுேந்திரத்துக்ைான் ெர்ேவேெ ேரேரிமெப் பட்டியலில் இந்தியா 150-ஆேது இடத்துக்கு இறங்கியுள்ளது. 

இதுகுறித்து இந்ேப் பட்டியமல சேளியிட்டுள்ள, ‘எல்மலைளற்ற செய்தியாளர்ைள்’ அமைப்பு சேரிவித்துள்ளோேது: 

2022-ஆம் ஆண்டுக்ைான பத்திரிமை சுேந்திர ேரேரிமெப் பட்டியலில் இந்தியா 150-ஆேது இடத்மே ேகிக்கிறது. 

ைடந்ே ஆண்டு இந்ேப் பட்டியலில் இந்தியா 142-ஆேது இடத்மே ேகித்ேது. 

இந்தியா ைட்டுைன்றி, வநபாளத்மேத் ேவிர அேன் அமனத்து அண்மட நாடுைளும் பத்திரிமை சுேந்திரத்துக்ைான 

ேரேரிமெயில் ெரிவு ைண்டுள்ளன. அந்ேப் பட்டியலில் பாகிஸ்ோன் 157-ஆேது இடத்திலும் இலங்மை 146-ஆேது 

இடத்திலும் உள்ளன. ேங்ைவேெம் ைற்றும் மியான்ைர் முமறவய 162 ைற்றும் 176-ஆேது இடங்ைளில் உள்ளன. 

பத்திரிமை சுேந்திரத்துக்ைான ேரேரிமெயில் இந்ே ஆண்டு முேலிடத்தில் நார்வேயும் இரண்டாேது இடத்தில் 

சடன்ைார்க்கும் உள்ளன. ஸ்வீடன், எஸ்வடானியா, பின்லாந்து ஆகியமே அடுத்ேடுத்ே இடங்ைளில் உள்ளன. 

சைாத்ேம் 180 நாடுைள் இடம்சபற்றுள்ள இந்ேத் ேரேரிமெப் பட்டியலில் ேட சைாரியா ைமடசி இடத்தில் உள்ளது. 

ைடந்ே ஆண்டு இந்ேப் பட்டியலில் 150-ஆேது இடத்மே ேகித்ே ரஷியா, இந்ே ஆண்டு 155-ஆேது இடத்துக்குக் 

கீழிறங்கியுள்ளது; சீனா 175-ஆேது இடத்திலிருந்து 177-ஆேது இடத்துக்கு ெரிந்துள்ளது. 
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1. எந்த வங்கியின் சேவவகவை விரிவுபடுத்துவதற்காக `820 சகாடி கூடுதல் நிதியுதவி அளிப்பதற்கு மத்திய 

அவமச்ேரவவ ஒப்புதல் அளித்துள்ைது? 
அ. இந்திய அஞ்சல் க ொடுப்பனவு வங் ி  

ஆ. யூனிட்டி சிறு நிதி வங் ி 

இ. NSDL க ொடுப்பனவு வங் ி 

ஈ. AU சிறு நிதி வங் ி 

✓ நாட்டிலுள்ை அவைத்து அஞ்ேல் நிவையங்களுக்கும் அதன் சேவவகவை விரிவுபடுத்துவதற்காக இந்திய அஞ்ேல் 

ககாடுப்பைவு வங்கிக்கு (IPPB) `820 சகாடி கூடுதல் நிதியுதவி அளிப்பதற்கு மத்திய அவமச்ேரவவ ஒப்புதல் 

அளித்துள்ைது. 1.56 இைட்ேம் அஞ்ேல் நிவையங்களுள், IPPB தற்சபாது 1.3 இைட்ேம் அஞ்ேல் நிவையங்களில் இருந்து 

கேயல்படுகிறது. கதாடங்கப்பட்டதிலிருந்து தற்சபாது வவர 5.25 சகாடி கணக்குகள் இவ்வங்கி ககாண்டுள்ைது. 

ஒழுங்குமுவற சதவவகள் மற்றும் கதாழில்நுட்ப சமம்பாட்டிற்காக `500 சகாடி மதிப்பிைாை எதிர்காை நிதிவய 

வழங்கவும் அவமச்ேரவவ ஒப்புதல் அளித்துள்ைது. 

2. தவரயிறங்கும்சபாது, ‘GAGAN’ கேயற்வகக்சகாள் அடிப்பவடயிைாை வழிகேலுத்தல் அவமப்வபப் பயன்படுத்திய 

ஆசியாவின் முதல் வானூர்தி நிறுவைம் எது? 
அ. ஏொ் இந்தியொ 

ஆ. இண்டிக ொ  

இ. ஏொ் ஆசியொ 

ஈ. ஸ்பபஸ்கெட் 

✓ தவரயிறங்கும்சபாது உள்நாட்டிசைசய உருவாக்கப்பட்ட கேயற்வகக்சகாள் அடிப்பவடயிைாை வழிகேலுத்தல் 

அவமப்பாை, ‘GAGAN’ஐப் பயன்படுத்திய ஆசியாவின் முதல் விமாை நிறுவைமாக ‘IndiGo’ ஆைது. இந்த அவமப்வப 

இந்திய வானூர்தி நிவைய ஆவணயமும் (AAI) இந்திய விண்கவளி ஆய்வுவமயமும் இவணந்து இதவை 

உருவாக்கியுள்ைை. இது விமாைப் சபாக்குவரத்து நிர்வாகத்வத சமம்படுத்த உைகைாவிய நிவையறியும் அவமப்பு 

(GPS) ேமிக்வைகளில் திருத்தங்கவை வழங்குகிறது. 

3. ‘காைாண்டு சவவைவாய்ப்பு ஆய்வறிக்வகவய’ கவளியிடுகிற நிறுவைம் எது? 
அ. NITI ஆகயொ ் 

ஆ. பணியொளொ் & கவபலவொய்ப்பு அபைச்ச ை்  

இ. NASSCOM 

ஈ. FICCI 

✓ மத்திய பணியாைர் மற்றும் சவவைவாய்ப்பு அவமச்ேகத்தின் மூன்றாவது காைாண்டு சவவைவாய்ப்பு ஆய்வு (QES) 

அறிக்வகயின்படி, 2021 அக்சடாபர்-டிேம்பரில், சதர்ந்கதடுக்கப்பட்ட 9 துவறகளில் 10 அல்ைது அதற்கு சமற்பட்ட 

பணியாைர்கவைக்ககாண்ட நிறுவைங்களில் 4 இைட்ேத்திற்கும் அதிகமாை சவவைகள் உருவாக்கப்பட்டை.  

✓ அவமச்ேகத்தின் இந்த ஆய்வு, 2013-14-க்கு முன் நிறுவப்பட்ட 10,834 அைகுகவை உள்ைடக்கியதாகும். மூன்றாம் 

சுற்றில், 2021 ஜூவை-கேப்டம்பரில் 3.10 சகாடியாக இருந்த சவவைவாய்ப்பு அடுத்த காைாண்டில் 3.145 சகாடியாக 

அதிகரித்துள்ைது. 
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4. முதன்முதலாக மரபணு வங்கித் திட்டத்வத நிறுவிய இந்திய மாநிைம் எது? 
அ. க ரளொ 

ஆ. கதலுங் ொனொ 

இ. ை ொரொஷ்டிரொ  

ஈ. கைற்கு வங் ை் 

✓ பூர்வீக மற்றும் அழிந்துவரும் விைங்குகள், பயிர்கள் மற்றும் கடல்ோர் உயிரிைங்கவை பாதுகாக்க, ‘மரபணு வங்கித் 

திட்டத்வத’ அவமப்பதாக மகாராஷ்டிரா அறிவித்துள்ைது. இது மகாராஷ்டிர மாநிை பல்லுயிர் வாரியத்தால் (MSBB) 

கேயல்படுத்தப்படும். இந்தத் திட்டத்திற்காக அடுத்த 5 ஆண்டுகளுக்கு `172.39 சகாடி ஒதுக்கீடு கேய்யப்பட்டுள்ைது.  

✓ கடல்ோர், பயிர், கால்நவட மருத்துவம், நன்னீர், புல்கவளி பல்லுயிர், வை உரிவமப் பகுதிகளின் பாதுகாப்பு மற்றும் 

சமைாண்வம மற்றும் காடுகளின் மீட்டுருவாக்கம் ஆகிய ஏழு கருப்கபாருள்களின்கீழ் இந்தத் திட்டம் கேயல்படும். 

பருவநிவை மாற்றத்தால் உணவுச் ேங்கிலியில் ஏற்படும் பாதிப்வபக் குவறப்பதில் இந்தத் திட்டம் கவைஞ்கேலுத்தும். 

5. MSME-களுக்காக, ‘Open for All’ என்ற டிஜிட்டல் சூழைவமப்வப அறிமுகப்படுத்திய இந்திய வங்கி எது? 
அ. பொரத ஸ்கடட் வங் ி 

ஆ. ஐசிஐசிஐ வங் ி  

இ. HDFC வங் ி 

ஈ.  னரொ வங் ி 

✓ ஐசிஐசிஐ வங்கியாைது MSME-களுக்காக, ‘Open for All’ என்ற டிஜிட்டல் சூழைவமப்வப அறிமுகப்படுத்தியுள்ைது. 

குறு, சிறு மற்றும் நடுத்தர நிறுவைங்களுக்காை (MSMEs) இந்த டிஜிட்டல் சேவவவய மற்ற வங்கிகளின் 

வாடிக்வகயாைர்களும் பயன்படுத்தைாம். இது வழங்கும் புதிய சேவவகளுள் ஒன்றாை, ‘InstaOD Plus’மூைம் `25 

இைட்ேம் வவர உடைடி மற்றும் காகிதமில்ைா மிவகப்பற்று வேதிவய அனுமதிப்பதாகும். எந்தகவாரு வங்கியின் 

வாடிக்வகயாைர்களும் உடைடியாக மிவகப்பற்வறப்கபற இந்த அம்ேம் உதவுகிறது. 

6. சதசிய பாடத்திட்ட கட்டவமப்பிற்காக, ‘கட்டாய ஆவணத்வத’ அறிமுகப்படுத்திய நிறுவைம் எது? 
அ. பல் பல ் ழ  ைொனிய ் குழு 

ஆ. AICTE 

இ. ைத்திய  ல்வி அபைச்ச ை்  

ஈ. கதசியத் ததர்வு முகமை 

✓ சதசிய பாடத்திட்ட கட்டவமப்புக்காை ‘கட்டாய ஆவணத்திட்டத்வத’ மத்திய கல்வித்துவற அவமச்ேர் தர்சமந்திர 

பிரதான் கதாடக்கிவவத்தார். சதசிய கல்விக்ககாள்வக - 2020, சதசிய பாடத்திட்ட கட்டவமப்பு வைர்ச்சிக்காக 

பள்ளிக்கல்வி, முன்கூட்டிய குழந்வதப் பருவ கவனிப்பு மற்றும் கல்வி, ஆசிரியர் கல்வி மற்றும் வயதுவந்சதார் கல்வி 

ஆகிய நான்கு பிரிவுகவை பரிந்துவரத்துள்ைது. 

✓ சதசிய பாடத்திட்ட கட்டவமப்பின் வைர்ச்சியாைது Dr K கஸ்தூரிரங்கன் தவைவமயிைாை சதசிய வழிகாட்டுதல் 

குழுவால் வழிநடத்தப்படுகிறது; சமலும், NCERT உடன் இவணந்து ஆவணக்குழுவால் இது ஆதரிக்கப்படுகிறது. 

7. ‘2022 - கேமிகான் இந்தியா மாநாடு’ நவடகபறும் இடம் எது? 
அ. முை்பப  ஆ. புது தில்லி 

இ. கபங் ளூரு  ஈ. கசன்பன 
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✓ பிரதமர் சமாடி கபங்களூருவில், ‘கேமிகான் இந்தியா மாநாடு-2022’ஐ கதாடங்கிவவத்தார். குவறகடத்திகளின் 

நுகர்வு 2030ஆம் ஆண்டைவில் 110 பில்லியன் டாைர்கவைத் தாண்டும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. சமலும் 

இந்தியா உைகின் மிகசவகமாக வைர்ந்துவரும் துளிர் நிறுவைச்சூழைவமப்வபக் ககாண்டுள்ைது. இந்திய அரசு 

அண்வமயில் 14 முக்கிய துவறகளில் $26 பில்லியன் டாைர்களுக்கு சமல் ேலுவககவை வழங்கும், ‘உற்பத்தியுடன் 

இவணக்கப்பட்ட ஊக்கத்கதாவக’த் திட்டங்கவை அறிமுகப்படுத்தியது. 

8. குப்வபயில்ைா நகரங்களுக்காை சதசிய நடத்வத மாற்ற தகவல் கதாடர்பு கட்டவமப்பாைது கீழ்காணும் எந்தத் 

திட்டத்தின்கீழ் கதாடங்கப்பட்டது? 
அ. துூய்பை இந்தியொ இய ் ை் –  ிரொைப்புறை் 2.0 

ஆ. துூய்பை இந்தியொ இய ் ை் – ந ொ்ப்புறை் 2.0  

இ. அை்ருத் 2.0 

ஈ. HRIDAY 2.0 

✓ தூய்வம இந்தியா இயக்கம் – நகர்ப்புறம் 2.0, வீட்டுவேதி மற்றும் நகர்ப்புற விவகாரங்கள் அவமச்ேகத்தின்கீழ், 

‘குப்வபயில்ைா நகரங்களுக்காை சதசிய நடத்வத மாற்ற தகவல்கதாடர்பு கட்டவமப்வப’ அறிமுகப்படுத்தியுள்ைது.  

✓ தனிநபர்களுக்கிவடசயயாை தகவல்கதாடர்பு பிரச்ோரங்களுடன் கபரிய அைவிைாை பல்லூடக பிரச்ோரங்கவை 

சமற்ககாள்ை மாநிைங்கள் மற்றும் நகரங்களுக்கு வழிகாட்டு ஆவணமாகவும் கேயல்திட்டமாகவும் கேயல்படுவவத 

இது சநாக்கமாகக் ககாண்டுள்ைது. SBM-நகர்ப்புறம் 2.0 ஆைது வீட்டுவேதி & நகர்ப்புற விவகார அவமச்ேகத்தால் 

கேயல்படுத்தப்படுகிறது. 

9. உைகம் முழுவதும், ‘உைக இரத்தம் உவறயா நாள்’ அனுேரிக்கப்படுகிற சததி எது? 
அ. ஏப்ரல் 15 

ஆ. ஏப்ரல் 17  

இ. ஏப்ரல் 19 

ஈ. ஏப்ரல் 25 

✓ உைக இரத்தம் உவறயா நாள், ஆண்டுசதாறும் ஏப்ரல்.17 அன்று ககாண்டாடப்படுகிறது. இந்த நாள் இரத்தம் 

உவறயா தன்வம மற்றும் பிற பரம்பவர இரத்தக்கசிவு சகாைாறுகள்பற்றிய விழிப்புணர்வவ ஏற்படுத்துவதற்காக 

அர்ப்பணிக்கப்பட்டுள்ைது. இரத்தம் உவறயா தன்வம என்பது பரம்பவரக்சகாைாறு ஆகும். இதில் இரத்தம் உவறயும் 

திறன் கணிேமாகக் குவறந்து காணப்படும்; இதன் காரணமாக சிறிய காயங்கள் ஏற்பட்டாலும் அதிக இரத்தப்சபாக்கு 

ஏற்படுகிறது. உைக இரத்தம் உவறயா கூட்டவமப்பு, 1989ஆம் ஆண்டு முதல் அதன் நிறுவைர் பிராங்க் ஷ்ைாகபல் 

அவர்களின் பிறந்தநாவைக்ககாண்டாடும் வவகயில் உைக ரத்தமுவறயா நாவைக் கவடப்பிடிக்கத் கதாடங்கியது. 

10. 2022 - 'உைக பாரம்பரிய நாளுக்காைக்’ கருப்கபாருள் என்ை? 
அ. Heritage and Climate  

ஆ. Rural Landscapes 

இ. Heritage for Generations 

ஈ. Complex Pasts: Diverse Futures 

✓ உைக பாரம்பரிய நாைாைது ஆண்டுசதாறும் ஏப்ரல்.18 அன்று விழிப்புணர்வவ ஏற்படுத்தவும் கைாச்ோர 

பாரம்பரியத்வதப் பாதுகாப்பதற்குமாை வழிகவை சமற்ககாள்ைவுமாகக் ககாண்டாடப்படுகிறது. இது நிவைவுச் 

சின்ைங்கள் மற்றும் தைங்களுக்காை பன்ைாட்டு நாள் என்றும் அவழக்கப்படுகிறது. “மரபு மற்றும் காைநிவை - 

Heritage and Climate” என்பது நடப்பு 2022இல் வரும் இந்த நாளுக்காைக் கருப்கபாருைாகும். 
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✓ இந்தியாவில், UENSCOஆல் அங்கீகரிக்கப்பட்ட 40 உைக பாரம்பரிய கைங்கள் உள்ைை. அண்வமயில் அவற்றுள் 

இந்தியாவின் இராஜஸ்தான் மாநிைத்தின் கஜய்ப்பூர் நகரமும் குஜராத் மாநிைத்தில் உள்ை ஹரப்பா தைமாை 

சதாைாவிராவும் கூடுதைாகச் சேர்க்கப்பட்டை. 

 

செய்தித்தாள் நடப்பு நிகழ்வுகள்  

1. ஆட்கடத்தவை தடுக்கும் விதமாக தன்ைார்வ அவமப்புடன் இரயில்சவ பாதுகாப்புப் பவட புரிந்துணர்வு ஒப்பந்தம் 

ஆட்கடத்தவைத் தடுக்கும் விதமாக ரயில்சவ பாதுகாப்புப் பவட தன்ைார்வ கதாண்டு நிறுவைத்துடன் புரிந்துணர்வு 

ஒப்பந்தம் சமற்ககாண்டுள்ைது. ஆட்கடத்தவைத் தடுக்கும் வவகயில் இருநிறுவைங்களிவடசய தகவல் பரிமாற்றம், 

RPF வீரர்கள் மற்றும் இரயில்சவ பணியாைர்களுக்கு பயிற்சி அளித்தல், விழிப்புணர்வு மற்றும் குற்றத்தடுப்பு 

கேயல்களில் ஒத்துவழப்பு ஆகியவற்வற இந்த ஒப்பந்தம் முன்கைடுத்து கேல்லும். குழந்வதகள் மீட்பு இயக்கம் எைப் 

கபாருள்படும் ‘பச்பன் பச்ோசவா அந்சதாைன்’, வகைாஷ் ேத்யார்த்தி குழந்வதகளுக்காை அறக்கட்டவையுடன் 

இவணந்து கடந்த 1979ஆம் ஆண்டு முதல் குழந்வதகளுக்கு எதிராை குற்றத்தடுப்பு மற்றும் விழிப்புணர்வு 

நடவடிக்வககவை சமற்ககாண்டு வருவது குறிப்பிடத்தக்கது.  

இரயில்சவ பாதுகாப்பு பவட, ரயில்சவ கோத்துக்கள், பயணிகள் பகுதிகள் மற்றும் பயணிகவையும் பாதுகாக்கும் 

பணிவய ஏற்றுள்ைது. கடந்த 2018ஆம் ஆண்டு இரயில்சவ அவமச்ேகத்தால் கவளியிடப்பட்ட குழந்வதகள் மீட்பு 

வழிகாட்டு கநறிமுவறகள்படி உருவாை, ‘சிறிய சதவவதகள்’ எைப் கபாருள்படும் ‘ஆபசரஷன் நன்சை பரிஷ்சட’ 

மூைம் 50,000 குழந்வதகவை இரயில்சவ பாதுகாப்பு பவட மீட்டுள்ைது. சமலும், ரயில்களில் நவடகபறும் குழந்வதக் 

கடத்தவை தடுக்கும் வவகயில், “ஆப்சரஷன் ஆஹட்” திட்டத்வத கேயல்படுத்தி வருகிறது. இந்தத் திட்டத்தின்மூைம் 

298 குழந்வதகள் உள்பட 1400 குழந்வதகள் மீட்கப்பட்டுள்ைைர். இதுசபான்ற ஆட்கடத்தவைத் தடுக்கும் விதமாக 

740-க்கும் சமற்பட்ட இடங்களில் இரயில்சவ பாதுகாப்புப் பவட, ஆட்கடத்தல் தடுப்புப் பிரிவவ அவமத்துள்ைது. 

 

2. கடஃப்லிம்பிக்ஸ்: இந்தியாவுக்கு இரு தங்கம் 

பிசரஸிலில் நவடகபறும் காதுசகைாசதாருக்காை ஒலிம்பிக் சபாட்டியில் இந்தியாவுக்கு துப்பாக்கிச் சுடுதல், 

பாட்மின்டனில் தங்கப்பதக்கம் கிவடத்துள்ைது. துப்பாக்கிச் சுடுதலில் ஆடவருக்காை 10 மீட்டர் ஏர் வரபிள் பிரிவில் 

இந்தியாவின் தனுஷ் ஸ்ரீகாந்த் 247.5 புள்ளிகளுடன் தங்கம் கவல்ை, கதன்ககாரியாவின் கிம் வூ ரிம் (246.6), 

மற்கறாரு இந்தியராை கேௌரியா வேனி (224.3) ஆகிசயார் முவறசய கவள்ளி, கவண்கைம் கபற்றைர். ஸ்ரீகாந்த் 

எட்டியிருக்கும் புள்ளி, இறுதிச்சுற்றில் உைக ோதவையாகும். 

அசதசபால், பாட்மின்டன் அணிகள் பிரிவின் இறுதிச்சுற்றிலும் இந்தியா 3-1 என்ற கணக்கில் ஜப்பாவை வீழ்த்தி 

ோம்பியன் ஆைது. சபாட்டியின் 4-ஆம் நாள் நிவறவில், இந்தியா 2 தங்கம், 1 கவண்கைம் எை 3 பதக்கங்களுடன் 

8-ஆவது இடத்தில் இருந்தது. இந்த ஆண்டு ஒலிம்பிக்கில் 65 சபர்ககாண்ட இந்திய அணி கைந்துககாண்டுள்ைது. 

கடந்த 2017-ஆம் ஆண்டு இப்சபாட்டியில் இந்தியா தைா 1 தங்கம், கவள்ளி, கவண்கைம் மட்டும் கவன்றிருந்தது. 
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1. அந்நியச் செலாவணி மேலாண்மேச் ெட்டம் (FEMA) விதிகள் திருத்தப்பட்டு, LIC–இல் எத்தமை ெதவீதத்திற்கு 

அந்நிய மேரடி முதலீட்டிமை அனுேதிக்கும்? 
அ. 10 

ஆ. 20  

இ. 25 

ஈ. 50 

✓ LIC–இல் 20 ெதவீதம் வமர அந்நிய மேரடி முதலீட்டுக்கு வழிவகுக்கும் அந்நியச் செலாவணி மேலாண்மேச் 

ெட்டத்தின் (FEMA) விதிகமை அரொங்கம் திருத்தியுள்ைது. முதல் சபாதுப்பங்கு சவளியீடு (IPO) மூலம் LIC–இல் 

உள்ை அதன் பங்குகமை நீர்த்துப்மபாகச் செய்ய அரொங்கம் திட்டமிட்டுள்ைது. அமேச்ெரமவ ஒப்புதலுக்குப் பிறகு, 

LIC–இல் அந்நிய முதலீட்மட எளிதாக்குவதற்காக, சதாழிற்துமற ேற்றும் உள்ோட்டு வர்த்தக மேம்பாட்டுத் துமற 

FDI சகாள்மகயில் திருத்தஞ்செய்தது. LIC–இன் வமரவு ஆவணங்களுக்கு SEBI ஒப்புதல் அளித்தது. 

2. உலகின் முதல் ‘கிரிப்மடா அடிப்பமடயில் இயங்கும்’ சகாடுப்பைவு அட்மடயுடன் சதாடர்புமடய உலகைாவிய 

சகாடுப்பைவு நிறுவைம் எது? 
அ. VISA 

ஆ. மாஸ்டா்காா்டு  

இ. ரூபே 

ஈ. அமமாிக்கன் எக்ஸ்ேிரஸ் 

✓ கிரிப்மடா வழங்கியாை சேக்ம ா, ‘கிரிப்மடா அடிப்பமடயில் இயங்கும்’ உலகின் முதல் சகாடுப்பைவு அட்மடமய 

அறிமுகப்படுத்துவதற்காக உலகைாவிய சகாடுப்பாைவு நிறுவைோை ோஸ்டர்கார்டுடன் கூட்டிமணந்துள்ைது. 

சதாடத்தில் மதர்ந்சதடுக்கப்பட்ட ஐமராப்பிய ோடுகளில் கிமடக்கப்சபறும் இந்த அட்மட, பயைர்கள் பிட்காயின் 

மபான்ற டிஜிட்டல் சொத்துக்கமை விற்காேல் செலவிட அனுேதிக்கிறது. ோஸ்டர்கார்மடப் பயன்படுத்தி வரும் 

உலசகங்கிலும் உள்ை 92 மில்லியன் வணிகர்களிடம் இந்த அட்மடமயப் பயன்படுத்த முடியும். 

3. ‘ோன்மட–கார்மலா ோஸ்டர்ஸ் 2022’ஐ சவன்ற ஸ்சடபமைாஸ் சிட்சிபாஸ் என்பவர் எந்த ோட்மடச் மெர்ந்த 

சடன்னிஸ் வீரராவார்? 
அ. ேிரான்ஸ் 

ஆ. சுவிச்சா்லாந்து 

இ. கிபரக்கம்  

ஈ. கியூோ 

✓ கிமரக்க சடன்னிஸ் வீரராை ஸ்சடபமைாஸ் சிட்சிபாஸ், ோன்மட–கார்மலா ோஸ்டர்ஸில் பட்டத்மத தக்கமவத்துக் 

சகாண்ட ஆறாவது வீரராைார். அவர் 2022 பதிப்பின் இறுதிப் மபாட்டியில் அசலஜான்ட்மரா மடவிமடாவிச் 

மபாகிைாமவ மேர்செட்களில் மதாற்கடித்தார். இந்த சவற்றி அவரது எட்டாவது ATP டூர் பட்டத்மதயும் அவரது 

இரண்டாவது ‘ோஸ்டர்ஸ் 1000’ பட்டத்மதயும் குறிக்கிறது. அவர் தற்மபாது WTA பட்டியலில் உலகின் ஐந்தாவது 

இடத்தில் உள்ைார். 

4. அண்மேயில் காலோை D விஷ்வாவுடன் ொர்ந்த விமையாட்டு எது? 
அ. மடன்னிஸ்   ஆ. ஸ்குவாஷ் 

இ. படேிள் மடன்னிஸ்  ஈ. வாள்சண்டை 
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✓ தமிழ்ோட்மடச் மெர்ந்த 18 வயதாை சிறந்த மடபிள் சடன்னிஸ் வீரராை D விஷ்வா, 83ஆவது சீனியர் மதசிய 

ொம்பியன்ஷிப் மபாட்டியில் பங்மகற்க ஷில்லாங்கிற்குச் செல்லும் வழியில் ொமல விபத்தில் உயிரிழந்தார். கடந்த 

ஆண்டு ஜைவரி ோதம் ேடந்த மதசிய தரவரிமெப் மபாட்டியில், இமைமயார் U–19 சிறுவர்கள் ஒற்மறயர் பட்டத்மத 

சவன்றார். மேலும் 2021 டிெம்பரில் சதன் ேண்டல தரவரிமெப் மபாட்டியில் இரண்டாமிடத்மதப் பிடித்தார். 

5. புயல் ேற்றும் கைேமழயால் பாதிக்கப்பட்ட டர்பன் என்னும் நகரம் அமைந்துள்ள ோடு எது? 
அ. அமமாிக்கா 

ஆ. மென்னாே்ேிாிக்கா  

இ. ரஷ்யா 

ஈ. எகிே்து 

✓ சதன்ைாப்பிரிக்காவின் கீமழப்பகுதியில் ஏற்பட்ட மிகக்சகாடிய புயல் தாக்குதலுக்குப் பிறகு அதிக ேமழ சபய்துள்ைது. 

கிட்டத்தட்ட 400 மபரின் ேரணத்திற்குக் காரணோை இப்புயல், பல்லாயிரக்கணக்காை ேக்கமை வீடற்றவர்கைாக 

ஆக்கியுள்ைது. 3.5 மில்லியன் ேக்கள் வசிக்கும் டர்பன் ேகரத்தில் மீட்பு ேடவடிக்மககள் ேற்றும் ேனிதாபிோை 

நிவாரணப் பணிகள் ேடந்து வருகின்றை. சவள்ைத்தால் 13,500–க்கும் மேற்பட்ட வீடுகள் மெதேமடந்துள்ைதுடன் 

சுோர் 4,000 வீடுகள் முற்றாக அழிந்துள்ைை. அவெரகால நிவாரண நிதியாக அந்ோட்டு அரொங்கம் ஒரு பில்லியன் 

ராண்ட் ($68 மில்லியன்) நிதிமை அறிவித்துள்ைது. 

6. தமடயற்ற இமணய இமணப்புடன் டிஜிட்டல் மெமவகமை வழங்கும், ‘L–ரூட் ெர்வமர’ப் சபற்ற இந்தியாவின் 

முதல் ோநிலம் எது? 
அ. பகரளா 

ஆ. இராஜஸ்ொன்  

இ. குஜராெ் 

ஈ. மெலுங்கானா 

✓ L–ரூட் மெமவயகத்மதப் சபற்ற ோட்டின் முதல் ோநிலோக இராஜஸ்தான் ோறியுள்ைது. இது ோநில அரசு தைது 

டிஜிட்டல் மெமவகமை வழங்கவும், தமடயற்ற இமணய இமணப்புடன் மின்–ஆளுமகமயச் செயல்படுத்தவும் 

உதவும். இந்தப் புதிய வெதி இமணய உட்கட்டமேப்மப வலுப்படுத்துவமதாடு இமணய அடிப்பமடயிலாை 

செயல்பாடுகளின் பாதுகாப்மப மேம்படுத்தவும் உதவும். 

7. ‘சபாருைாதார நிமல – State of the Economy’ என்பது எந்த நிறுவைத்தின் முதன்மே அறிக்மகயாகும்? 
அ. NITI ஆபயாக் 

ஆ. இந்ெிய ாிசா்வ் வங்கி  

இ. நிெியமமச்சகம் 

ஈ. FICCI 

✓ இந்திய ரிெர்வ் வங்கி (RBI) அதன் முதன்மேயாை ‘சபாருைாதார நிமல’ அறிக்மகயில், சபாருட்களின் விமல 

உயர்வு, அதிகரித்துவரும் இறக்குேதிகளுக்கு இமடமய பணவீக்க அபாயத்மத ஏற்படுத்துகிறது என்று கூறியுள்ைது. 

அடிப்பமடகளின் வலிமே ேற்றும் ெர்வமதெ இருப்புக்களின் பங்கு ஆகியமவ இமடயகங்கமை வழங்கிைாலும், 

விமரவாக விரிவமடயும் வர்த்தகம் ேற்றும் ேடப்புக் கணக்குப் பற்றாக்குமறகள் மூலதை விலகளுடன் இமணந்து 

இருப்பது சவளிப்புற நிமலத்தன்மேக்கு ஆபத்துகைாகும். 
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8. ‘சீர்மிகு ேகரங்கள், சீர்மிகு ேகரேயோக்கல்’ ோோட்மட ேடத்தும் ேகரம் எது? 
அ. மசன்மன 

ஆ. விசாகே்ேட்டினம் 

இ. சூரெ்  

ஈ. ோலக்காடு 

✓ ‘சீர்மிகு ேகரங்கள், சீர்மிகு ேகரேயோக்கல்’ ோோட்மட சூரத்தில் உள்ை சூரத் ஸ்ோர்ட் சிட்டி கார்ப்பமரஷன் 

சடவலப்சேன்ட் லிட் உடன் இமணந்து ேத்திய வீட்டுவெதி ேற்றும் ேகர்ப்புற விவகார அமேச்ெகம் ஏற்பாடு 

செய்துள்ைது. இந்தியா சீர்மிகு ேகரங்கள் விருதுகள் மபாட்டி (ISAC) – 2020இல், சூரத் ேற்றும் இந்தூர் சிறந்த 

ேகரத்திற்காை விருமதப் சபற்றை. மைலும், உத்தரபிரமதெம், ‘சிறந்த ோநில’ விருது சபற்றது. ேகர்ப்புற விமைவு 

கட்டமேப்பு – 2022, தரவுத்தைம் – AMPLIFI ேற்றும் சீர்மிகு ேகரங்கள் திட்டத்தின் விமைவுகள் குறித்த 

தகவல்கமை அளிக்கும் தகவல்பலமக உள்ளிட்ட பல்மவறு முன்சைடுப்புகள் அப்மபாது சதாடங்கப்பட்டை. 

9. ‘மதசிய இமணயசவளிப் பாதுகாப்பு மேர்வு மீட்புப் பயிற்சிமய (NCX இந்தியா)’ ஏற்பாடு செய்கிற நிறுவைம் எது? 
அ. இந்ெிய இராணுவம் 

ஆ. பெசிய ோதுகாே்ேுக் கழகம்  

இ. அெிநவீன கணினி வளா்ச்சிக்கான மமயம் 

ஈ. NITI ஆபயாக் 

✓ மதசிய பாதுகாப்புக் கழகச் செயலகோைது அரசு அதிகாரிகளுக்கு மதசிய இமணயசவளிப் பாதுகாப்பு மேர்வு மீட்புப் 

பயிற்சிமய (NCX இந்தியா) ஏற்பாடு செய்கிறது. இந்தப் பயிற்சிமை மதசிய பாதுகாப்பு ஆமலாெகர் அஜித் மதாவல் 

சதாடங்கிமவத்தார். தீங்குநிரல் தகவல் பகிர்வு தைம் (MISP), பாதிப்பு மகயாளுதல் ேற்றும் ஊடுருவல் மொதமை, 

வமலயமேப்பு, டிஜிட்டல் தடயவியல்மபான்ற பல்மவறு முக்கிய இமணயசவளிப் பாதுகாப்பு ொர்ந்த பகுதிகளில் 

பங்மகற்பாைர்களுக்கு பயிற்சியளிக்கப்படும். 

10. ‘அங்கிதா சரய்ைா, ருதுஜா மபாெமல, ரியா பாட்டியா ேற்றும் செௌஜன்யா பவிசெட்டி’ ஆகிமைோருடன் 

சதாடர்புமடய விமையாட்டு எது? 
அ. ஸ்குவாஷ் 

ஆ. மடன்னிஸ்  

இ. படேிள்–மடன்னிஸ் 

ஈ. ஹாக்கி 

✓ அங்கிதா சரய்ைா, ருதுஜா மபாெமல, ரியா பாட்டியா ேற்றும் செௌஜன்யா பவிசெட்டி ஆகிமயார் அடங்கிய இந்திய 

சபண்கள் சடன்னிஸ் அணி பில்லி ஜீன் கிங் மகாப்மப–2022இல் மூன்றாவது இடத்மதப் பிடித்தது. முன்ைதாக 

ஜப்பான் ேற்றும் சீைாவுக்கு எதிராை குழு ஆட்டங்களில் மதால்வியமடந்த பிறகு, அங்கிதா சரய்ைா 

தமலமேயிலாை அணி மீசைழுச்சி சபற்று சவற்றி சபற்றது. இந்மதாமைசியா, நியூசிலாந்து ேற்றும் இறுதியாக 

சதன்சகாரியாவுக்கு எதிராக இது மூன்றாவது–மேராை சவற்றியாகும். 
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செய்தித்தாள் நடப்பு நிகழ்வுகள்  

1. 2022 மே 8 - உலக இரத்த அழிவுச்ம ோமக (தலசீமிைோ) நோள் 

கருப்பபோருள்: Be Aware.Share.Care: Working with the Global Community as One to Improve Thalassemia Knowledge. 

 

2. ெட்டப்படியாை வயமத எட்டுவதற்கு முன்மப திருேணம்: சபண்கள் 25%; ஆண்கள் 15% 

ெட்டப்படியாை குமறந்தபட்ெ திருேண வயமத எட்டுவதற்கு முன்ைமர 18 முதல் 29 வயதுவமரயுமடய 

சபண்களில் 25% மபருக்கு திருேணம் ேடந்திருப்பது மதசிய குடும்ப சுகாதார கண்காணிப்பு (NFHS) அமேப்பு 

ேடத்திய ெமீபத்திய ஆய்வில் சதரியவந்துள்ைது. அதுமபால, 21 முதல் 29 வயதுவமரயுமடய 15% ஆண்களுக்கு 

ெட்டப்படியாை குமறந்தபட்ெ ேண வயமத எட்டுவதற்கு முன்மப திருேணம் ேமடசபற்றிருப்பதும் சதரியவந்துள்ைது. 

இந்தியாவில் சபண்களுக்காை ெட்டப்படியாை குமறந்தபட்ெ திருேண வயது 18 எை நிர்ணயம் செய்யப்பட்டுள்ைது. 

ஆண்களுக்கு 21 எை நிர்ணயிக்கப்பட்டுள்ைது. தற்மபாது, இருதரப்பிைருக்கும் குமறந்தபட்ெ திருேண வயமத 21-

ஆக ோற்றுவதற்கு அரசு திட்டமிட்டு வருகிறது. 

இந்தச் சூழலில், ெட்டப்படியாை வயமத அமடவதற்கு முன்ைமர திருேணங்கள் ேமடசபறுவது சதாடர்பாக 2019 

முதல் 2021 வமர NFHS ஆய்வுமேற்சகாண்டு, அதன் முடிமவ சவளியிட்டது. அதில் கூறியிருப்பதாவது: 

ெட்டப்படியாை குமறந்தபட்ெ ேண வயமத எட்டுவதற்கு முன்ைமர சபண்களுக்கு திருேணம் செய்துமவக்கப்படும் 

ோநிலங்களில் 42 ெவீதத்துடன் மேற்கு வங்கம் முதலிடத்தில் உள்ைது. பிகார் (42%), திரிபுரா (39%), ஜார்க்கண்ட் 

(35%), ஆந்திரம் (33%), அஸ் ாம் (32%), தாத்ரா ோகர் ஹமவலி ேற்றும் டாேன் மடயு (28%), சதலங்காைா (27%), 

ேத்திய பிரமதெம், இராஜஸ்தான் ோநிலங்கள் (25%) ஆகியமவ இந்த விவகாரத்தில் அடுத்தடுத்த இடங்களில் 

உள்ைை. அதுமபால, குமறந்தபட்ெ ேண வயமத எட்டுவதற்கு முன்ைமர ஆண்களுக்கு திருேணம் ேமடசபறும் 

ோநிலங்களில் 25 ெதவீதத்துடன் பிகார் முதலிடத்தில் உள்ைது. 

குஜராத், ராஜஸ்தான், ேத்திய பிரமதெம் 24 ெதவீதத்துடனும், ஜார்கண்ட் 22 ெதவீதத்துடனும், அருணாெல பிரமதெம் 

21 ெதவீதத்துடனும், மேற்கு வங்கம் 20 ெதவீதத்துடனும் அடுத்தடுத்த இடங்களில் உள்ைை. இதில் குமறந்தபட்ெோக 

லட்ெத்தீவு, ெண்டீகரில் 1 ெதவீதத்துக்கும் குமறவாை ஆண்களுக்கு திருேண வயமத எட்டுவதற்கு முன்ைமர 

திருேணம் ேமடசபறுகிறது. மகரைத்தில் 1 ெதவீத ஆண்களுக்கும், கர்ோடகம், தமிழ்ோடு, ோகாலந்து ோநிலங்களில் 

4% ஆண்களுக்கும் குமறந்தபட்ெ திருேண வயமத எட்டுவதற்கு முன்ைமர திருேணம் செய்து மவக்கப்படுகிறது. 

11% ேணங்கள் ரத்த சொந்தங்களில் ேமடசபறுவதும், இது மகரைம் தவிர்த்து பிற சதன்ோநிலங்களில் சபாதுவாை 

நிகழ்வாக காணப்படுவதும் ஆய்வில் சதரியவந்துள்ைது. 

 

2. மதசிய ஹாக்கி: தமிழ்ோடு சவற்றி 

சீனியர் ேகளிர் மதசிய ஹாக்கி ொம்பியன்ஷிப்பில் தமிழகம் முதல் ஆட்டத்தில் சவள்ளிக்கிழமே சவற்றிமய பதிவு 

செய்தது. ேத்திய பிரமதெ ோநிலம் மபாபாலில் சதாடங்கிய இப்மபாட்டியில் முதல்ோைாை சவள்ளிக்கிழமே 5 

ஆட்டங்கள் ேமடசபற்றை. அதில் தமிழகம் தைது ஆட்டத்தில் 5-0 என்ற மகால் கணக்கில் முன்னிமலயில் 

இருந்தமபாது அந்தோன் & நிமகாபார் ‘மபார்சபய்ட்’ செய்தது. ஆட்டத்தின் விதிகமை ஏமதனும் ஒரு அணி மீறியதாகக் 

கருதப்படும் பட்ெத்தில் ெம்பந்தப்பட்ட அணி ‘மபார்சபய்ட்’ செய்ததாக அறிவிக்கப்படும். அந்த அடிப்பமடயில் அந்தோன் 

& நிமகாபார் ‘மபார்சபய்ட்’ செய்யப்பட்டதால் தமிழகம் சவன்றதாக அறிவிக்கப்பட்டது. 

இதர ஆட்டங்களில் கர்ோடகம் - அருணாெல பிரமதெத்மதயும் (10-0), உத்தர பிரமதெம் - மகாவாமவயும் (8-0), 

தில்லி - குஜராத்மதயும் (13-0), ஒடி ா - சதலங்காைாமவயும் (14-0) வீழ்த்திை. தமிழ்ோடு தைது அடுத்த 

ஆட்டத்தில் கர்ோடகத்மதய ஞாயிற்றுக்கிழமே எதிர்சகாள்கிறது. 
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3. ‘UNESCO அரங்கில் திருக்குறள் ோோடு’: தமிழ்ோடு அரசு 

பாரிஸில் உள்ை UNESCO அரங்கில் திருக்குறள் ோோடு ேடத்தப்படும் என்று தமிழ் பண்பாடு ேற்றும் சதாழில் துமற 

அமேச்ெர் தங்கம் சதன்ைரசு சதரிவித்துள்ைார். 

தமிழக ெட்டப்மபரமவயில் துமற வாரியாக ோனியக் மகாரிக்மககள் மீது விவாதம் ேமடசபற்று வருகின்றை. 

இன்று காமல மகள்வி மேரத்திற்கு பிறகு சதாழில்துமற ேற்றும் தமிழ்ப் பண்பாடு, சதால்லியல் துமறயின் ோனியக் 

மகாரிக்மககள் மீது விவாதம் ேடத்தப்பட்டது. 

இதமைத் சதாடர்ந்து தமிழ் பண்பாடு துமறயின் கீழ் புதிய அறிவிப்புகமை அமேச்ெர் சவளியிட்டார். 

1. திருக்குறளுக்கு ஐக்கிய ோட்டு கல்வி அறிவியல் பண்பாடு அமேப்பின் (யுசைஸ்மகா) அங்கீகாரம் கிமடக்கும் 

வமகயில் பாரிசில் உள்ை யுசைஸ்மகா அரங்கில் திருக்குறள் ோோடு ேடத்த `1 மகாடி நிதியுதவி வழங்கப்படும். 

2. தமிழகம் முழுவதும் 6,218 அரசு உயர்நிமல ேற்றும் மேல்நிமலப் பள்ளிகளில் தமிழ் ேன்றங்கமை மேம்படுத்தி 

ஆண்டிற்கு மூன்று தமிழ்க் கூடல் நிகழ்வுகமை ேடத்த `5.60 மகாடி வழங்கப்படும். 

3. அமைத்துக் காட்சி ஊடகங்களுக்கும் தமிழ் உச்ெரிப்பு சிறப்பு வகுப்புகள் ேடத்தப்படும். தமிமழச் சிறப்பாக 

உச்ெரிக்கும் ஊடகங்களுக்கு ோநில அைவில் சிறந்த தமிழ் உச்ெரிப்பு விருது வழங்கப்படும். 
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