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1. அண்மையில் வெளியான, “The boy who wrote a constitution” என்ற நூலின் ஆசிரியர் யார்? 
அ. ராஜேஷ் தல்வாா்  

ஆ. அருந்ததி ராய் 

இ. ர ோமிலா தாப்பா் 

ஈ. அா்ேுன் ஜதவ் 

✓ பிரபல நாடக ஆசிரியரும் எழுத்தாளருைான ராஜேஷ் தல்ொர் எழுதிய, “The Boy Who Wrote a Constitution” என்ற 

நூல் அண்மையில் வெளியிடப்பட்டது. அம்ஜபத்கரின் 131ஆெது பிறந்தநாமளவயாட்டி, அம்ஜபத்கரின் குழந்மதப் 

பருெத்து நிமனவுகமள அடிப்பமடயாகக் வகாண்ட இக்குழந்மதகள் நாடகம் வெளியிடப்பட்டது. ஆசிரியரின் பிற 

நூல்களுள், “The Vanishing of Subhash Bose”, “Gandhi, Ambedkar, and the Four–Legged Scorpion”, மற்றும் 

“Aurangzeb” ஆகியமெ அடங்கும். 

2. அண்மமச் வெய்திகளில் இடம்வபற்ற, ‘ஷிங்கு லா கணொய்” அமைந்துள்ள ைாநிலம் எது? 
அ. உத்தரகாண்ட் 

ஆ. ஹிமாச்சல பிரஜதசம்  

இ. அருணாச்சல பிரஜதசம் 

ஈ. சிக்கிம் 

✓ ஹிைாச்ெல பிரஜதெத்மத லடாக்குடன் இமணக்கும் ெமகயில் 16,580 அடி உயரத்தில் ஷிங்கு லா கணொயில் 

உலகின் மிகவுயரைான சுரங்கப்பாமதமய எல்மலப்புறச் ொமலகள் அமைப்பு உருொக்கவுள்ளது. ஷிங்கு லா 

கணொயில் அமைந்துள்ள உத்திொர் முக்கியத்துெம் ொய்ந்த ஹிைாச்ெல்–ொன்ஸ்கர் ொமலமயத் 

திறந்துமெக்கும் ஜபாது BROஇன் தமலமை இயக்குநர் Lt Gen இராஜீவ் வெௌத்ரி இவ்ொறு கூறினார். இந்த 

இலட்சியத் திட்டத்மதச் வெயல்படுத்துெதற்கு BRO–இன் ‘Project Yojak’ஐ நடுெண் அரசு வதாடங்கியுள்ளது. 

3. அண்மைச் வெய்திகளில் இடம்வபற்ற, ‘டான்பாஸ்’ என்பது எந்த நாட்டில் உள்ள ஒரு பகுதியாகும்? 
அ. ரஷ்யா  

ஆ. ேப்பான் 

இ. உக்ரரன் 

ஈ. இஸ்ஜரல் 

✓ ரஷ்ய அதிபர் விளாடிமிர் புதினின் பமடகள் 300 மைல்களுக்கு ஜைல் முன்ஜனாக்கிச் வென்று தாக்குதல் 

நடத்தியதுடன், அது டான்பாஸ் பிராந்தியத்தின் கட்டுப்பாட்மடக் மகப்பற்ற முன்ஜனறியது. ெரைாரியான பீரங்கி 

ைற்றும் ஏவுகமண தாக்குதலின் ஆதரவுடன் ஆயிரக்கணக்கான ரஷ்யப் பமடகள் டான்பாஸ் பிராந்தியத்தில் 

முன்ஜனறின; உக்ஜரனிய அதிகாரிகள் அமத ‘டான்பாஸ் ஜபார்’ என்று அமழத்தனர்.  

4. இந்தியாவின் முதல் மகயடக்க சூரிய மமற்கூமர அமைப்பு திறக்கப்பட்ட நகரம் எது? 
அ. மும்ரப 

ஆ. ஜேய்சால்மா் 

இ. காந்திநகா்  

ஈ. சண்டிகா் 
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✓ இந்தியாவின் முதல் மகயடக்க சூரிய மமற்கூமர அமைப்பானது காந்திநகரில் உள்ள சுொமிநாராயண் அக்ஷர்தாம் 

ஜகாவில் ெளாகத்தில் திறக்கப்பட்டது. வேர்ைன் ஜைம்பாட்டு நிறுெனைான Deutsche Gesellschaft fur Internationale 

Zusammenarbeit மூலம் அக்ஜகாவில் ெளாகத்தில் 10 PV ஜபார்ட் அமைப்புகள் நிறுெப்பட்டது. இந்தியா முழுெதும் 

புதுப்பிக்கத்தக்க எரிெக்தி நகரங்கமள ஜைம்படுத்துதற்காக புதிய ைற்றும் புதுப்பிக்கத்தக்க எரிெக்தி அமைச்ெகத்தின் 

முன்முயற்சியின்கீழ் இந்த அமைப்புகள் நிறுெப்பட்டுள்ளன. 

5. விண்வெளி வெயற்மகக்ஜகாள்களுக்கு எதிரான ஏவுகமண ஜொதமனகளுக்கு தமட விதித்த முதல் நாடு எது? 
அ. ரஷ்யா 

ஆ. அஜமாிக்கா  

இ. இஸ்ஜரல் 

ஈ. ேப்பான் 

✓ விண்வெளி வெயற்மகக்ஜகாள்களுக்கு எதிரான ஏவுகமண ஜொதமனகளுக்கு தமட விதித்த உலகின் முதல் நாடு 

என்ற வபருமைமய அவைரிக்கா வபற்றுள்ளது. ஜதசிய விண்வெளி கவுன்சிலின் தமலெரான அவைரிக்க துமண 

அதிபர் கைலா ஹாரிஸ், இதுஜபான்ற ஜொதமனகளால் உருொகும் குப்மபகள் விண்வெளி வீரர்கள் ைற்றும் 

வெயற்மகக்ஜகாள்களின் பாதுகாப்பிற்கு ஆபத்மத ஏற்படுத்துெதாக அறிவித்தார். அவைரிக்கா, சீனா, ரஷ்யா, இந்தியா 

உள்ளிட்ட பல்ஜெறு நாடுகள் இதுஜபான்ற ஜொதமனகமள ஜைற்வகாண்டு விண்வெளி குப்மபகமள உருொக்கி 

உள்ளன. 

6. ‘லா ஜராடா பன்னாட்டு ஓப்பன் வெஸ் ஜபாட்டியில்’ வென்ற இந்திய வெஸ் வீரர் யார்? 
அ. R பிரக்ஞானந்தா 

ஆ. D குஜகஷ்  

இ. இனியன் 

ஈ. ஜகாஜனரு ஹம்பி 

✓ இளம் இந்திய கிராண்ட்ைாஸ்டரான D குஜகஷ், 48ஆெது ‘லா ஜராடா ெர்ெஜதெ ஓப்பன் வெஸ் ஜபாட்டியில்’ ஒன்பது 

சுற்றுகளில் எட்டுப் புள்ளிகமளப் வபற்று வெற்றிமயப்வபற்றார். ஒன்பது சுற்றுகளில் ஆட்டமிழக்காைல் இருந்த 

தமிழ்நாட்மடச்ஜெர்ந்த 15 ெயதான D குஜகஷ், இறுதிச்சுற்றில் இஸ்ஜரலின் விக்டர் மிகவலவ்ஸ்கிமய ஜதாற்கடித்தார். 

ைற்வறாரு இளம் இந்திய கிராண்ட்ைாஸ்டரான R பிரக்ஞானந்தா மூன்றாமிடத்மதப் பிடித்தார். 

7. பூடான் ைற்றும் சிங்கப்பூருக்குப் பிறகு, UPI அடிப்பமடயிலான வகாடுப்பனவு ஜெமெகமள ெழங்க, கீழ்காணும் 

எந்த நாட்டிற்கு NPCI விரிவுபடுத்தப்பட்டுள்ளது? 
அ. இலங்ரக 

ஆ. ஜநபாளம் 

இ. வங்காளஜதசம் 

ஈ. ஐக்கிய அரபு அமீரகம்  

✓ NPCI–இன் ெர்ெஜதெப் பிரிொன NPCI இன்டர்ஜநஷனல் ஜபவைண்ட்ஸ் லிட் (NIPL), Mashreq ெங்கியின் வகாடுப்பனவு 

துமண நிறுெனைான ‘NeoPay’ உடன் கூட்டுஜெர்ந்து UAE ெந்மதயில் நுமழந்துள்ளது. BHIM UPI ஜெமெ ‘NeoPay’ 

முமனயங்களில் இயக்கப்பட்டுள்ளது. இக்கூட்டாண்மை இந்தப் பிராந்தியங்களுக்கு பயணிக்கும் இந்தியர்களுக்கு 

ஒருங்கிமணந்த வகாடுப்பனவு இமடமுகம் அடிப்பமடயிலான வகாடுப்பனவு ஜெமெகமள ெழங்கும். பூடான் 

ைற்றும் சிங்கப்பூருக்குப் பிறகு NPCI–இன் மூன்றாெது ெர்ெஜதெ விரிொக்கைாக இது உள்ளது. 
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8. அண்மமச் வெய்திகளில் இடம்வபற்ற, ‘SAANS பிரச்ொரம்’ என்பதுடன் வதாடர்புமடய ஜநாய் எது? 
அ. COVID–19 

ஆ. நிஜமானியா  

இ. நாள்பட்ட நுரரயரீல் அரடப்பு ஜநாய் 

ஈ. நுரரயரீல் ஃரபப்ஜராஸிஸ் 

✓ “Social Awareness and Action to Neutralise Pneumonia Successfully” (SAANS) என்பது நடுெண் சுகாதார 

அமைச்ெகத்தால் குழந்மதகளிமடஜய நிஜைானியா குறித்த விழிப்புணர்வு ைற்றும் நிஜைானியாமெ முன்கூட்டிஜய 

கண்டறிெமத உறுதிவெய்யும் ஜநாக்ஜகாடு வதாடங்கப்பட்டது. ெமீபத்தில், கர்நாடக சுகாதாரம் ைற்றும் ைருத்துெக் 

கல்வி அமைச்ெகம் ஐந்து ெயதுக்குட்பட்ட குழந்மதகளுக்கு நிஜைானியாமெ முன்கூட்டிஜய கண்டறிெமத உறுதி 

வெய்ெதற்காக ைாநிலத்தில் ‘SAANS பிரச்ொரத்மத’த் வதாடங்கியுள்ளது. நிஜைானியா இறப்பு விகிதத்மத 1000–க்கு 

3 அல்லது அதற்கும் குமறொகக் வகாண்டு ெருதமல இது ஜநாக்கைாகக் வகாண்டுள்ளது. நிஜைானியா என்பது 

பாக்டீரியா, மெரஸ் அல்லது பூஞ்மெயால் ஏற்படும் ஒரு நுமரயீரல் வதாற்று ஆகும். 

9. நிர்ொகச் ஜெமெ அதிகாரிகளுக்கு இமடஜய யார் உமரயாற்றியமத நிமனவுகூரும் ெமகயில், இந்தியா, 

‘குடிமைப் பணிகள் நாமள’க் வகாண்டாடுகிறது? 
அ. மகாத்மா காந்தி 

ஆ. ேவஹா்லால் ஜநரு 

இ. B R அம்ஜபத்கா் 

ஈ. சா்தாா் வல்லபாய் பஜடல்  

✓ 1947ஆம் ஆண்டு விடுதமல இந்தியாவின் முதல் உள்துமற அமைச்ெரான ெர்தார் ெல்லபாய் பஜடல், தில்லியில், 

தகுதிகாண் பருெத்தில் இருந்த நிர்ொகச் ஜெமெகள் அதிகாரிகளிமடஜய உமரயாற்றிய நாமள நிமனவுகூரும் 

ெமகயில், ஆண்டுஜதாறும் ஏப்.21 அன்று, இந்திய அரசு, ‘குடிமைப் பணிகள் நாமள’க் வகாண்டாடுகிறது. புகழ்வபற்ற 

அவ்வுமரயில், அெர் நிர்ொகச் ஜெமெகள் அதிகாரிகமள, “இந்தியாவின் எஃகுச் ெட்டகம்” என்று குறிப்பிட்டார். 

இதுஜபான்ற முதல் வகாண்டாட்டம் 2006 ஏப்ரல்.21 அன்று நடந்தது. ‘வபாது நிர்ொகத்தில் சிறந்து விளங்குெதற்கான 

பிரதைர் விருதுகள்’ ஆண்டுஜதாறும் இவ்விழாவின்ஜபாது ெழங்கப்படுகிறது. 

10. சமீப வெய்திகளில் இடம்வபற்ற அர்ேுன் ஹலகுர்கி, சுனில் குைார் ைற்றும் நீரஜ் ஆகிம ோருடன் வதாடர்புமடய 

விமளயாட்டு எது? 
அ. ஹாக்கி 

ஆ. ஜடன்னிஸ் 

இ. மல்யுத்தம்  

ஈ. ஜடபிள் ஜடன்னிஸ் 

✓ ைங்ஜகாலியாவின் தமலநகர் உலன் பாட்டரில் நமடவபற்று ெரும் ஆசிய ொம்பியன்ஷிப் ஜபாட்டியில், கிஜரக்க–

ஜராைன் ைல்யுத்த வீரர்களான அர்ேுன் ஹலகுர்கி, சுனில் குைார் ைற்றும் நீரஜ் ஆகிஜயார் வெண்கலப் பதக்கங்கமள 

வென்றனர். இன்னும் ஐந்து கிஜரஜகா பிரிவுகள், பிரீஸ்மடல் ைற்றும் வபண்கள் ைல்யுத்தம் ஜபாட்டிகள் நமடவபற 

உள்ளன. எந்த கிஜரக்க–ஜராைன் ைல்யுத்த வீரரும் ஜடாக்கிஜயாவிற்குத் தகுதி வபறாததால், கிஜரக்க–ஜராைன் பிரிவு 

இந்திய ைல்யுத்தத்தில் ஜதமெயற்ற இமணப்பாகக் கருதப்படுகிறது. 
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செய்தித்தாள் நடப்பு நிகழ்வுகள்  

1. ெங்கக்கடலில் உருொனது ‘அொனி’ புயல் 

ெங்கக்கடலில் ‘அொனி’ என்ற புயல் உருொகியுள்ளதாக ொனிமல ஆய்வு மையம் அறிவித்துள்ளது. வதன்கிழக்கு 

ெங்கக்கடலில் நிலவிய காற்றழுத்தத்தாழ்வு ைண்டலம் அடுத்தடுத்து ெலுெமடந்து புயலாக ைாறியுள்ளது. இந்தப் 

புயலுக்கு இலங்மக நாடு ‘அொனி’ என்று வபயர் ெழங்கியுள்ளது. இந்தப் புயல் ஜைலும் தீவிரைாகி ஒடிஸா கடற்கமர 

ஜநாக்கி நகரவுள்ளது. 

 

2. நூல் வெளியீடு 

முன்னாள் இகாப அதிகாரி பிரகாஷ் சிங் எழுதிய, “இந்தியாவில் காெல்துமற சீர்திருத்தங்களுக்கான ஜபாராட்டம்” 

என்ற நூமல தில்லியில் மெத்து இந்திய துமணக் குடியரசுத் தமலெர் வெங்மகயா வெளியிட்டார். 

 

3. புயல்களின் வபயர்களும் பின்னணியும்... 

ெங்கக்கடலில் புதிதாக உருொகியுள்ள புயலுக்கு, ‘அொனி’ எனப் வபயரிடப்பட்டுள்ளது. இந்தப் வபயர் இலங்மகயால் 

அளிக்கப்பட்டுள்ளது. அந்நாட்டின் சிங்கள வைாழியில் ‘அொனி’ என்பதற்கு ‘வபருஞ்சினம்’ என்று வபாருள். 

ஏன் வபயர் சூட்டப்படுகிறது? 

அதற்கு பதிலளிக்கும் விதைாக உலக ொனிமல அமைப்பு விளக்கம் அளித்துள்ளது. அதன்படி, ஒரு குறிப்பிட்ட 

புவியியல் இடத்தில் அல்லது பூமியின் எந்தவொரு பகுதியிலும் ஒஜர ஜநரத்தில் ஒன்றுக்கும் ஜைற்பட்ட புயல்கள் 

உருொகக்கூடும். அந்தப் புயல்கமள ஜெறுபடுத்திக் காண்பித்து குழப்பத்மதத் தவிர்க்கவும், ஜபரிடர் அபாய 

விழிப்புணர்மெ ஏற்படுத்தவும், பாதிப்பின் தீவிரத்மதக் குமறக்கவும் ஒவ்வொரு புயலுக்கும் வபயர்சூட்டப்படுகிறது. 

புயல்களுக்கு சிறிய ைற்றும் அமழப்பதற்கு எளிமையாக உள்ள வபயர்கள் சூட்டப்படுகின்றன. இதுஜபால் வபயர் 

சூட்டுெது நூற்றுக்கணக்கான நிமலயங்கள், கடஜலார தளங்கள் ைற்றும் கப்பல்களுக்கு விமரந்தும், திறம்படவும் 

புயல் குறித்த தகெல்கமள அனுப்ப உதவுகிறது. 

வபண் வபயர் மெக்கும் ெழக்கம்: 

வதாடக்கத்தில் புயல்களுக்குத் தன்னிச்மெயாகப் வபயரிடப்பட்டன. 1900-ஆம் ஆண்டுகளின் ைத்தியில் இருந்து 

புயல்களுக்கு வபண் வபயர் மெக்கும் ெழக்கம் வதாடங்கியது. பின்னர் வபயர் மெப்பதில் ஜைலும் ஒழுங்கான, 

ஆற்றல்மிக்க நமடமுமறமயக் வகாண்டிருப்பதற்குப் வபயர் பட்டியல் தயாரிக்க ொனிமல ஆய்ொளர்கள் 

தீர்ைானித்தனர். 

வபயர்சூட்டலில் ருசிகரம்: 

ொனிமல விஞ்ஞானிகள் புயல்களுக்குத் தன்னிச்மெயாகப் வபயர்சூட்டி ெந்த காலத்தில், தங்களுக்குப் பிடிக்காத 

வபண்கள், அரசியல்ொதிகள் வபயர்கமளச் சூட்டி ெந்தார்கள்! 

புயல்களுக்குப் வபயர்சூட்டும் ெழக்கத்மதத் வதாடங்கியெர் பிரிட்டமனச்ஜெர்ந்த ொனியல் விஞ்ஞானி கிவளவைன்ட் 

ராக் (1852-1922) என்பெர். இெர் முதலில் பிரிட்டனிலும் பின்னர் ஆஸ்திஜரலியாவிலும் ொனிமலமய 

அளவிடுெதற்கான கருவிகமள தனிப்பட்ட முமறயில் அமைத்து ஆய்வு வெய்துெந்தார். முதலில் கிஜரக்க 

எழுத்துகமளக் வகாண்ட வபயர்கமளயும் கிஜரக்க புராணங்களில் காணப்படும் வபயர்கமளயும் புயல்களுக்குச்சூட்ட 

அெர் முடிவுவெய்தார். பின்னர் புயல்களின் வபயர்கள் ெரிமெயில் அெருக்குப் பிடிக்காத ஆஸ்திஜரலிய பிரதைர்களின் 

வபயர்களும் இடம்பிடித்தன! 
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ஒருமுமற ைட்டுஜை பயன்படுத்தப்படும்: 

ஒருமுமற சூட்டப்படும் வபயர் மீண்டும் பயன்படுத்தப்படாது. புயல்களுக்கான வபயர்கள் அதிகபட்ெம் 8 

எழுத்துகமளக் வகாண்டிருக்கலாம். அந்தப் வபயர் எந்தவொரு நாட்டுக்கு எதிராகவும், எந்தவொரு இனத்மதச் 

ஜெர்ந்தெர்களின் உணர்வுகமளக் காயப்படுத்தும் விதைாகவும் இருக்கக்கூடாது. 

கடந்த 2020-ஆம் ஆண்டு புயல்களுக்குச்சூட்ட 13 நாடுகள் ெழங்கிய 169 வபயர்கள் அடங்கிய பட்டியல் 

வெளியிடப்பட்டது. ஒவ்வொரு நாடும் தலா 13 வபயர்கமள அளித்தன. அெற்றில் இந்தியா ொர்பில் அளிக்கப்பட்ட 

வபயர்களில் கதி, ஜைக், ஆகாஷ் ஆகிய வபயர்கள் பயன்படுத்தப்பட்டுள்ளன. 

இந்திய பங்களிப்பு: 

உலக அளவில் 6 சிறப்பு பிராந்திய ொனிமல மையங்கள் உள்ளன. அெற்றில் இந்திய ொனிமல ஆய்வு மையமும் 

ஒன்று. ெடக்கு இந்தியப் வபருங்கடல் பகுதியில் உருொகும் புயல் ைணிக்கு 62 கிமீ அல்லது அதற்கும் அதிகைான 

ஜெகத்மத எட்டும்ஜபாது, அதற்குப் வபயர் சூட்டும் வபாறுப்பு இந்திய ொனிமல ஆய்வு மையத்திடம் ெழங்கப்பட்டு 

உள்ளது. ெடக்கு இந்தியப் வபருங்கடல் பகுதிமயவயாட்டியுள்ள 13 நாடுகளுக்கு புயல் குறித்த ஆஜலாெமனகமள 

இந்திய ொனிமல ஆய்வு மையம் ெழங்குகிறது. 

ெங்கக்கடல் ைற்றும் அரபிக்கடலில் புயல்களுக்குப் வபயரிடும் ெழக்கம் 2004ஆம் ஆண்டு வெப் ைாதம் வதாடங்கியது. 

அகெரிமெப்படி உள்ள நாடுகள் அளிக்கும் வபயர்களுக்கு ஏற்ப பட்டியல் தயாரிக்கப்படுகிறது. அமெ பாலினம், 

அரசியல், ைத நம்பிக்மககள், பண்பாடுகள் ஆகியெற்றுக்கு அப்பாற்பட்டதாக இருக்கும். 

தமிழ்ப்வபயர்... 

தற்ஜபாது உருொகியுள்ள ‘அொனி’ புயமலத் வதாடர்ந்து அடுத்து உருொகும் புதிய புயலுக்கு ‘சித்ரங்’ எனப் 

வபயரிடப்படவுள்ளது. அதமனத் வதாடர்ந்து இந்தியா அளித்துள்ள ‘குர்மி’, ‘பிரொஜஹா’, ‘ோர்’, ‘முரசு’ ஜபான்ற 

வபயர்களும் எதிர்காலத்தில் பயன்படுத்தப்படவுள்ளன. 
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1. இந்திய அரசாங்கத்தின் முதன்மை அறிவியல் ஆல ாசகராக (2022-இல்) நியமிக்கப்பட்டவர் யார்? 
அ. அஜை குமாா் சூட்  

ஆ. K சிவன் 

இ. மயில்சாமி அண்ணாதுஜை 

ஈ. கிாிஸ் ககாபாலகிருஷ்ணன் 

✓ இந்திய அரசாங்கத்தின் முதன்மை அறிவியல் ஆல ாசகராக மூத்த இயற்பிய ாளர் அமை குைார் சூட் நியைனம் 

சசய்யப்பட்டுள்ளார். பணியாளர் அமைச்சகத்தின் ஆமையின்படி, பிரதைரின் அறிவியல், சதாழில்நுட்பம் ைற்றும் 

புத்தாக்க ஆல ாசமனக்குழுவின் உறுப்பினரான சூட், 3 ஆண்டுகா த்திற்கு அந்தப்பதவிக்கு நியமிக்கப்பட்டுள்ளார். 

அவர், தற்லபாமதய முதன்மை அறிவியல் ஆல ாசகராக இருந்து வரும் புகழ்சபற்ற உயிரிய ாளர் K விைய 

இராகவமனத் சதாடர்ந்து இந்தப் பதவிக்கு வரவுள்ளார். 

2. ‘சர்ைத்’ என்னும் கண்டம்விட்டு கண்டம் பாயும் ஏவுகமைமயப் பரிலசாதித்த நாடு எது? 
அ. அமமாிக்கா 

ஆ. சீனா 

இ. ைஷ்யா  

ஈ. பிைான்ஸ் 

✓ ரஷ்யா சமீபத்தில் தனது புதிய கண்டம்விட்டு கண்டம் பாயும் ஏவுகமையான ‘Sarmat’ஐ பரிலசாதமன சசய்தது. 

RS-28 சர்ைத் (சதன்-II என்றும் அமைக்கப்படுகிறது) 10 அல் து அதற்கு லைற்பட்ட வெடியுளைகளை சுைந்து சசல்லும் 

திறன் சகாண்டதாகக் கூறப்படுகிறது. இது 11,000 முதல் 18,000 கிமீ வரம்பில் பூமியின் இரு துருவங்களிலும் 

இயங்கும் திறன்சகாண்டது. தற்லபாமதய சதற்கு ரஷ்யா, உக்மரன் ைற்றும் கைகஸ்தானில் வாழ்ந்த நாலடாடிப் 

பைங்குடியினரின் நிமனவாக ‘சர்ைத்’ எனப் சபயரிடப்பட்டுள்ளது. 

3. விஸ்டனின் 2022ஆம் ஆண்டுக்கான, ‘ஆண்டின் சிறந்த ஐந்து கிரிக்சகட் வீரர்கள்’ பட்டியலில் எத்தமன 

இந்தியர்கள் இடம்சபற்றுள்ளனர்? 
அ. ஒன்று 

ஆ. இைண்டு  

இ. மூன்று 

ஈ. ஒருவருமில்ஜல 

✓ இந்திய அணியின் அணித்தம வர் லராகித சர்ைாவும் லவகப்பந்து வீச்சாளர் ைஸ்பிரித் பும்ராவும் விஸ்டனின் 2022 

ஆம் ஆண்டுக்கான ‘சிறந்த 5 கிரிக்சகட் வீரர்களுள் இருவராக’க் சகௌரவிக்கப்பட்டனர். நியூசி ாந்தின் சதாடக்க 

ஆட்டக்காரர் சடலவான் கான்லவ, இங்கி ாந்து லவகப்பந்து வீச்சாளர் ஆலி ராபின்சன் ைற்றும் சதன்னாப்பிரிக்க 

ைகளிர் அணியின் அணித்தம வி லடன் வான் நீசகர்க் ஆகிலயாரும் அந்தப்பட்டியிலில் இடம்சபற்றுள்ளனர். 

இங்கி ாந்து அணியின் அணித்தம வர் லைா ரூட், 2022ஆம் ஆண்டு விஸ்டன் கிரிக்சகட்டர்ஸ் அல்ைனாக் 

பதிப்பில் உ கின் முன்னணி கிரிக்சகட் வீரராக லதர்வுசசய்யப்பட்டார். 

4. ஆண்டுததோறும், ‘உ க பமடப்பாற்றல் ைற்றும் புத்தாக்க நாள்’ சகாண்டாடப்படுகிற லததி எது? 
அ. ஏப்ைல்.18  ஆ. ஏப்ைல்.21  

இ. ஏப்ைல்.23  ஈ. கம.05 

✓ உ க பமடப்பாற்றல் ைற்றும் புத்தாக்க நாளானது ஒவ்லவார் ஆண்டும் ஏப்.21 அன்று சகாண்டாடப்படுகிறது. ைனித 

வளர்ச்சியின் அமனத்து அம்சங்களிலும் பமடப்பாற்றல் ைற்றும் புத்தாக்கத்தின் பங்குபற்றிய விழிப்புைர்மவ 
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ஏற்படுத்துவதற்காக இந்நாள் சகாண்டாடப்படுகிறது. ஐநா சபாதுச்சமபயானது கடந்த 2017ஆம் ஆண்டில் இந்த 

நாமளக் சகாண்டாடுவாதற்கான ஒரு தீர்ைானத்மத ஏற்றுக்சகாண்டது. லைலும் 2018ஆம் ஆண்டில் முதல் உ க 

பமடப்பாற்றல் ைற்றும் புத்தாக்க நாள் சகாண்டாடப்பட்டது. ‘Collaboration’ என்பது இந்த ஆண்டு உ க பமடப்பாற்றல் 

ைற்றும் புத்தாக்க நாளுக்கானக் கருப்சபாருள் ஆகும். 

5. ‘லபாலபாஸ்’ என்பது கீழ்கோணும் எந்தக் லகாளின் இயற்மகயான துமைக்லகாள்/நி வு ஆகும்? 

அ. மவள்ளி 

ஆ. மசவ்வாய்  

இ. வியாழன் 

ஈ. சனி 

✓ NASAஇன் சசவ்வாய் ஆய்வூர்தியான, ‘சபர்ஸிசவரன்ஸ்’ சசவ்வாய்க்லகாள் சம்பந்தப்பட்ட கிரகைத்மத படம் 

பிடித்துள்ளது. இது சசவ்வாய்க்லகாளின் உருமளக்கிைங்கு வடிவ நி வு அல் து துமைக்லகாளான ‘லபாலபாஸ்’, 

சூரியனுக்கு லநசரதிராகக் கடந்தலபாது படம் பிடித்தது. இக்கிரகைம், ‘சபர்ஸிவரன்ஸி’ன் Mastcam-Z லகைராமூ ம் 

படம்பிடிக்கப்பட்டது. பூமியின் நி மவக் காட்டிலும் 157 ைடங்கு சிறியது ‘லபாலபாஸ்’ என்பதால், 40 வினாடி 

லநரத்திற்கு லைல் அக்கிரகைம் நீடித்தது. 

6. யாருக்கு, UNEP, ‘புவியின் சாம்பியன்’ வாழ்நாள் சாதமனயாளர் விருது வைங்கப்பட்டுள்ளது? 
அ. கடவிட் அட்டன்பகைா  

ஆ. வங்காாி மாத்தாய் 

இ. கிகைட்டா துன்மபா்க் 

ஈ. கைா பிடன் 

✓ ஐநா சுற்றுச்சூைல் திட்டைானது (UNEP) லடவிட் அட்டன்பலராவுக்கு, ‘புவியின் சாம்பியன்’ வாழ்நாள் சாதமனயாளர் 

விருமத வைங்கியுள்ளது. மூத்த ஆங்கி  ஒலிபரப்பாளரும் உயிரிய ாளருைான லடவிட் அட்டன்பலரா, இயற்மகயின் 

பாதுகாப்பு ைற்றும் அதன் ைறுசீரமைப்புக்கான ஆராய்ச்சி, ஆவைங்கள் ைற்றும் வாதிடுவதற்கான அர்ப்பணிப்புக்காக 

சகௌரவிக்கப்பட்டார். BBC-இன் லநச்சுரல் ஹிஸ்டரி அ கில் பணியாற்றியதற்காக அவர் அறியப்படுகிறார். 

7. லநாபல் பரிசாளரான லைாஸ் ராலைாஸ்-ல ார்டா, கீழ்காணும் எந்த நாட்டின் அதிபர் லதர்தலில் சவற்றி சபற்றார்? 
அ. மங்ககாலியா 

ஆ. திகமாா்-மலஸ்கட  

இ. புருகன 

ஈ. பப்புவா நியூ கினி 

✓ திலைார்-ச ஸ்லட அல் து கிைக்கு திலைார் என்பது ஒரு சதன்கிைக்காசிய நாடாகும். அது திலைாரின் சரிபாதியாகும். 

திலி அதன் தம நகராகும். லநாபல் பரிசு சபற்ற லைாஸ் ராலைாஸ்-ல ார்டா அந்நாட்டின் அதிபர் லதர்தலில் அலைாக 

சவற்றிசபற்றுள்ளார். அந்நாட்டுச் சசய கத்தின் இமையதளத்தின்படி, எழுபத்திரு வயதான அவர் தற்லபாமதய 

அதிபர் பிரான்சிஸ்லகா குட்சடசரஸுக்கு எதிராக 62.09% வாக்குகமளப் சபற்றார். 

8. முத ாவது, ‘இன்க்சரடிபிள் இந்தியா இன்டர்லநஷனல் குரூஸ் கான்பரன்ஸ் – 2022’ நமடசபறும் நகரம் எது? 
அ. மசன்ஜன  ஆ. மதுஜை 

இ. விசாகப்பட்டினம் ஈ. மும்ஜப  
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✓ லை ைாதத்தில், ‘இன்க்சரடிபிள் இந்தியா இன்டர்லநசனல் குரூஸ் ைாநாடு-2022’ஐ இந்தியா நடத்தவுள்ளது. மும்மப 

துமறமுக ஆமையைானது லை 14-15 ஆகிய லததிகளில் இந்தியாவின் நிதித்தம நகரில் இந்நிகழ்மவ நடத்தும். 

இதன் வமகயில் முத ான தனித்துவம்மிக்க, ‘கடல் பயை முமனயம்’ 2024 ைூம  ைாதத்துக்குள் மும்மபயால் 

சதாடங்கப்படும். ைத்திய துமறமுகங்கள், கப்பல் லபாக்குவரத்து ைற்றும் நீர்வழிகள் அமைச்சர் சர்பானந்தா 

லசாலனாவால், நிகழ்வின் இமையதளத்மதயும் சதாடங்கி மவத்தார். லைலும் நிகழ்வின் இ ச்சிமன ைற்றும் 

‘லகப்டன் குரூலஸா’ என்ற சின்னத்மதயும் அவர் சவளியிட்டார். 

9. ைரபணு ைாற்றப்பட்ட சகாசுக்களின் முதல் திறந்தசவளி லசாதமனமய நடத்திய நாடு எது? 
அ. சீனா 

ஆ. அமமாிக்கா  

இ. மைா்மனி 

ஈ. இத்தாலி 

✓ சதாடக்கத்தில் ஆக்ஸ்லபார்டு பல்கம க்கைகத்தில் நிறுவப்பட்ட UK-ஐச் சார்ந்த உயிரித்சதாழில்நுட்ப நிறுவனைான, 

‘ஆக்ஸிசடக்’, காட்டுக்சகாசுக்களின் எண்ணிக்மகமயக் கட்டுப்படுத்தும் முயற்சியின் ஒருபகுதியாக ைரபணு 

ைாற்றம் சசய்யப்பட்ட சகாசுக்கமள திறந்த சவளியில் பறக்கவிட்டது. ‘Oxitec’ ஏற்கனலவ பிலரசில், பனாைா, லகைன் 

தீவுகள் ைற்றும் ைல சியாவில் உள்ள வயலில் ைரபணு ைாற்றப்பட்ட சகாசுக்கமளப் பரிலசாதித்துள்ளது. இது, 

அசைரிக்காவில் ைரபணு ைாற்றப்பட்ட சகாசுக்களின் முதல் திறந்தசவளி பரிலசாதமனயாகும். 

10. அதிகாரப்பூர்வ தரவுகளின்படி, 2020-இல் ஒரு நாளளவில் அதிக உயிரி ைருத்துவக்கழிவுகமள உருவாக்கிய 

ைாநி ம் எது? 
அ. உத்தை பிைகதசம் 

ஆ. ககைளா  

இ. மத்திய பிைகதசம் 

ஈ. கா்நாடகா 

✓ 2020ஆம் ஆண்டில் நாடு நாசளான்றுக்கு 651.23 டன் உயிரி ைருத்துவக்கழிவுகமள (BMW) உற்பத்தி சசய்ததாக 

சுற்றுச்சூைல் அமைச்சகத் தரவு காட்டுகிறது. COVID-19 சதாற்றுலநாய்க்குப் பிறகு, தினசரி BMW உற்பத்தி இரண்டு 

ஆண்டுகளில் சுைார் 962.31 டன்கள் உயர்ந்துள்ளது. இக்கா கட்டத்தில் தினசரி உற்பத்தி சசய்யப்படும் BMW-இல் 

60% COVID சதாடர்பானதாகும். லகரளாவில், 2020ஆம் ஆண்டில் நாசளான்றுக்கு சுைார் 40.41 டன் BMW ைற்றும் 

2020-2022 வமர 178.37 டன் COVID சதாடர்பான BMW உற்பத்தி சசய்யப்பட்டது. 

✓ ைகாராஷ்டிரா, கர்நாடகா, தமிழ்நாடு, குைராத் ைற்றும் உத்தரபிரலதசம் ஆகியமவ BMW உற்பத்தியில் முன்னணியில் 

உள்ளன. ைகாராஷ்டிராவில் அதிக எண்ணிக்மகயி ான சபாது உயிரி ைருத்துவக்கழிவு சுத்திகரிப்பு வசதிகள் (30) 

உள்ளன. லகரள ைாநி த்தின் ஒன்லற ஒன்றுதான் (1) உள்ளது. 

 

செய்தித்தாள் நடப்பு நிகழ்வுகள்  

1. சிறந்த லசமவக்காக அஸ்ஸாம் காவல்துமறக்கு குடியரசுத் தம வரின் க ர்ஸ் சகாடி விருமத உள்துமற 

அமைச்சர் அமித்ஷா வைங்கினார் 

சிறந்த லசமவக்காக அஸ்ஸாம் காவல்துமறக்கு குடியரசுத்தம வரின் க ர்ஸ் சகாடி விருமத ைத்திய உள்துமற, 

கூட்டுறவுத்துமற அமைச்சர் அமித்ஷா வைங்கினார். 
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நாட்டின் உயரிய காவல்துமற விருமதப்சபறும் பத்தாவது காவல்பமடயாக அஸ்ஸாம் காவல்துமற திகழ்வது 

குறித்து சபருமிதைமடவதாக உள்துமற அமைச்சர் தைது உமரயில் குறிப்பிட்டார். கடந்த 1826ஆம் ஆண்டில் 

பிரிட்டிஷ் ஆட்சியால் இந்த காவல்துமற ஏற்படுத்தப்பட்டமத அவர் சுட்டிக்காட்டினார். 

 

2. தமிழ்நாட்டில் 4,200 ஆண்டுகளுக்கு முன்லப இரும்பின் பயன்பாடு: ையி ாடும்பாமற ஆய்வு முடிமவ 

சவளியிட்டு முதல்வர் லபச்சு 

தமிழ்நாட்டில் 4,200 ஆண்டுகளுக்கு முன்லப, இரும்பின் பயன்பாடு இருந்து வந்துள்ளமத கிருஷ்ைகிரி ைாவட்டம் 

ையி ாடும்பாமற ஆய்வு முடிவுகள் சதரிவிப்பதாக முதல்வர் மு க ஸ்டாலின் லபசினார். 

தமிைக சட்டப்லபரமவயில் விதி 110இன்கீழ் அவர் படித்தளித்த அறிக்மக: 

அகைாய்வுகளில் கிமடக்கக்கூடிய சதால்சபாருள்கமள ஆய்வுசசய்திட சதால் தாவரவியல், சதால் வி ங்கியல், 

சதால் ைரபணு ஆய்வு, சுற்றுச்சூைல் சதால்லியல், ைண் பகுப்பாய்வு, உல ாகவியல், கடல்சார் ஆய்வுலபான்ற 

பல்துமற வல்லுநர்களுடன் இமைந்து பணியாற்றிட புகழ்சபற்ற நிறுவனங்களுடன் புரிந்துைர்வு ஒப்பந்தங்கள் 

சசய்யப்பட்டுள்ளன. அறிவியல்வழி ஆய்வுகள் லைற்சகாள்ளப்பட்டதில் கிமடத்த ஆய்வு முடிவுகள் 

சவளியிடப்படுகின்றன. 

அதன்படி, கீைடிக்கு அருலகயுள்ள அகைாய்வுத் தளத்தில் லசகரிக்கப்பட்ட ைண்ைாதிரிகமள பகுப்பாய்வு சசய்ததில் 

அங்லக சநற்பயிர்கள் பயிரிடப்பட்டதற்கான சான்றுகள் கிமடத்துள்ளன. சிவகமள வாழ்விடப்பகுதியில் 

லசகரிக்கப்பட்ட ைண் ைாதிரிகமள ஆய்வு சசய்ததில், அங்லக நீர்சசல்லும் சசங்கல் வடிகாலில் நன்னீர் 

சசன்றுள்ளதும், லதக்கிமவக்கப்பட்ட நீர்நிம யிலிருந்து இந்த நீர் சகாண்டுவரப்பட்டதும் ஆய்வில் சதரிய வருகிறது. 

ையி ாடும்பாமற ஆய்வு: 

தமிழ்நாடு சதால்லியல் துமறயால் கிருஷ்ைகிரி ைாவட்டம் ையி ாடும்பாமற என்ற இடத்தில் ஈைச்சின்னங்கள், 

வாழ்விடப்பகுதிகளில் ஆய்வுகள் சசய்யப்பட்டன. பாமற ஓவியங்கள், புதிய கற்கா க்கருவிகள் என அரியவமக 

சதால்லியல் அமடயாளங்கமளக் சகாண்ட ையி ாடும்பாமறயின் வாழ்விடப் பகுதியில் லசகரிக்கப்பட்ட ைாதிரிகள் 

ஆய்வுக்கு அனுப்பப்பட்டன. 

இந்த ஆய்வின் மூ ம், தமிழ்நாட்டில் இரும்பின் பயன்பாடு 4,200 ஆண்டுகளுக்கு முன்னலர இருந்து வந்தது 

உறுதியாகியுள்ளது. இரும்பின் பயமன உைரத்சதாடங்கிய பிறலக, அடர்ந்த வனங்கமள அழித்து லவளாண்மை 

சசய்திடும் லபாக்கு உருவாகியுள்ளது. அந்த வமகயில், லவளாண்மைச் சமூகம் சதாடங்கிய கா ம் குறித்தான 

லகள்விகளுக்கு விமட கிமடத்துள்ளது. 

ையி ாடும்பாமறயில் ஆய்வு முடிவுகள் 4,200 ஆண்டுகளுக்கு முந்மதயது என்பது சபருமைதரத்தக்க சசய்தியாகும். 

இலதலபான்று, கருப்பு-சிவப்புப் பாமன வமககளும் 4,200 ஆண்டுகளுக்கு முன்புமடயது. 

புதிய இடங்களில் ஆய்வு: தமிழ்நாட்டின் சதால்லியல் அகைாய்வுப் பணிகள் இத்துடன் நின்றுவிடாது. லகரளத்தின் 

பட்டைம், கர்நாடக ைாநி ம் தம க்காடு, ஆந்திரத்தின் லவங்கி, ஒடிஸாவின் பாலூர் பகுதிகளிலும் ஆய்வுகள் 

லைற்சகாள்ளப்படும் என்றார் முதல்வர் மு க ஸ்டாலின். 

 

3. லசதி சதரியுைா? 

ஏப்.29: தமிைகத்தில் சித்த ைருத்துவப் பல்கம க்கைக லவந்தராகத் தமிைக முதல்வர் இருப்பதற்கான சட்ட ைலசாதா 

தமிைகச் சட்டப்லபரமவயில் நிமறலவறியது. 

ஏப்.29: சபாருளாதார சநருக்கடியில் சிக்கித் தவிக்கும் இ ங்மக ைக்களுக்கு உதவ அனுைதி வைங்க ைத்திய அரமச 

வலியுறுத்தி சட்டப் லபரமவயில் தனித் தீர்ைானம் நிமறலவற்றப்பட்டது. 
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லை.2: சசன்மன ஸ்டான்லி அரசு ைருத்துவக் கல்லூரி ைருத்துவைமனயில், இறந்த உடலிலிருந்து கல்லீரல் 

எடுக்கப்பட்டு உறுப்பு ைாற்று அறுமவச்சிகிச்மச இரண்டாவது முமறயாக லைற்சகாள்ளப்பட்டது. 

லை.2: ைணி ாவில் நமடசபற்ற ஆசிய பாட்மிண்டன் சாம்பியன்ஷிப் லபாட்டியில் இந்தியாவின் பி.வி. சிந்து 

சவண்க ப் பதக்கம் சவன்றார். ஆசிய சாம்பியன்ஷிப்பில் சிந்து சவல்லும் இரண்டாவது பதக்கம் இது. 

லை.3: சசன்மனயில் உள்ள கிைக்குக் கடற்கமர சாம  இனி ‘முத்தமிைறிஞர் கம ஞர் கருைாநிதி சாம ’ என்று 

அமைக்கப்படும் என்று முதல்வர் மு க ஸ்டாலின் அறிவித்தார். 

லை.4: லபரறிவாளன் வைக்கில், ‘20 ஆண்டுகளுக்கும் லை ாகச் சிமறயில் உள்ளவர்களின் வைக்கில் நகர்வுகள் 

இல் ாதபட்சத்தில் நீதிைன்றலை அந்த நபர்களின் விடுதம  விவகாரத்தில் முடிசவடுக்க அதிகாரம் உள்ளது’ என்று 

உச்ச நீதிைன்றம் சதரிவித்தது. 

லை.5: தமிைக சட்டப்லபரமவயில் இரண்டாம் முமறயாக நிமறலவற்றப்பட்ட நீட் ைலசாதாமவ நிலுமவயில் 

மவத்திருந்த ஆளுநர் ஆர் என் ரவி அமதக் குடியரசுத்தம வருக்கு அனுப்பினார். 

 

 

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


விண்மீன்.காம்                                                   2022 மே 1 1 
  

 

நடப்பு நிகழ்வுகள்                                           1 

1. டிஜிட்டல் வணிகத்திற்கான திறந்தவவளி வலையலைப்பின் (Open Network for Digital Commerce) ச ாதலன 

கட்டத்துடன் வதாடர்புலடய ைத்திய அலைச் கம் எது? 
அ. வணிகம் மற்றும் த ொழிற்துறற அறமச்சகம்  

ஆ. MSME அறமச்சகம் 

இ. உள்துறற அறமச்சகம் 

ஈ. மின்னணு மற்றும்  கவல் த ொழில்நுட்ப அறமச்சகம் 

✓ வணிகம் ைற்றும் வதாழிற்துலற அலைச் கைானது டிஜிட்டல் வணிகத்திற்கான திறந்தவவளி வலையலைப்பின் 

ச ாதலன கட்டத்லத அறிமுகப்படுத்தியது. நாட்டில் டிஜிட்டல் வணிகத்தின் பயன்பாட்லட சைம்படுத்துவதற்கு 

டிஜிட்டல் வணிகத்லத ைக்கள்ையப்படுத்துவதற்கு வழிவகுக்கும் முயற்சியாகும் இது. மின்னணு வலையலைப்புகள் 

மூைம் வபாருட்கள் ைற்றும் ச லவகலைப் பரிைாற்றஞ்வ ய்வதற்கான திறந்த தைத்லத சைம்படுத்துவலத இந்த 

முயற்சி தனது சநாக்கைாகக் வகாண்டுள்ைது. 

2. ‘நாணயம் ைற்றும் நிதி’ குறித்த அறிக்லகலய (Report on Currency and Finance) வவளியிடுகிற நிறுவனம் எது? 
அ. நி ி அறமச்சகம் 

ஆ. இந் ிய ொிசொ்வ் வங்கி  

இ. இந் ிய த சிய தகொடுப்பனவுக் கழகம் 

ஈ. NITI ஆதயொக் 

✓ இந்திய ரி ர்வ் வங்கியானது (RBI) 2021–22ஆம் ஆண்டிற்கான, ‘நாணயம் ைற்றும் நிதி’ குறித்த அறிக்லகலய 

வவளியிட்டது. வலுவான ைற்றும் நிலையான வைர்ச்சிக்கு விலை நிலைப்புத்தன்லை அவசியைான முன்நிபந்தலன 

ஆகும் என இந்த அறிக்லக கூறுகிறது. சீர்திருத்தங்களுக்கான ஏழு அம்  வலைபடத்லதயும் அது முன்வைாழிந்தது 

COVID–19 வதாற்றுசநாயால் ஏற்பட்ட சுைார் ̀ 52 இைட் ம் சகாடி இழப்லபச்  ைாளிக்க இந்தியப் வபாருைாதாைத்திற்கு 

12 ஆண்டுகள் ஆகைாம் எனவும் இந்த அறிக்லகயில் வதரிவிக்கப்பட்டுள்ைது. 

3. வபட்சைாலுடன் 15% வைத்தனால் கைந்து ‘M15 வபட்சைாலை’ அறிமுகப்படுத்திய நிறுவனம் எது? 
அ. இந் ிய எண்ணணய் நிறுவனம்  

ஆ. பொர ் தபட்தரொலியம் 

இ. எண்தணய் மற்றும் இயற்றக எொிவொயு கழகம் 

ஈ. GAIL லிட் 

✓ இந்திய எண்வணய் நிறுவனைானது (IOC) M15 வபட்சைாலை அஸ்ஸாமின் டின்சுகியா ைாவட்டத்தில் ச ாதலன 

அடிப்பலடயில் அறிமுகப்படுத்தியது. இதில் வபட்சைாலுடன் 15% வைத்தனால் கைக்கப்பட்டுள்ைது. திக்பாய் சுத்திகரிப்பு 

ஆலைக்கு அருகில் அஸ்ஸாம் வபட்சைா வகமிக்கல் லிமிவடட்மூைம் வைத்தனால் தயாரிக்கப்படுகிறது. எத்தனால் 

வதாடர்பான கடன்கலை வழங்குதற்கும், திட்டங்கலை நிலறசவற்றுதற்கும் அை ாங்கம் முன்னதாக காைக்வகடுலவ 

நீட்டித்திருந்தது. வட்டி ைானிய முலறயில் அைசு நிதியுதவியும் வழங்குகிறது. 

4. ‘RSF 2022 உைக பத்திரிலக சுதந்திைக் குறியீட்டில்’ இந்தியாவின் தைநிலை என்ன? 
அ. 87 

ஆ. 104 

இ. 150  

ஈ. 176 
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✓ RSF 2022 உைக பத்திரிலக சுதந்திைக் குறியீட்டின்படி, கடந்த ஆண்டு 142ஆவது இடத்திலிருந்த இந்தியா, இந்த 

ஆண்டு 150ஆவது இடத்திற்குச்  ரிந்துள்ைது. இந்த ஆண்டு, நார்சவ (1ஆவது) வடன்ைார்க் (2ஆவது) ைற்றும் சுவீடன் 

(3ஆவது) ஆகியலவ முதல் மூன்றிடங்கலைப் பிடித்தன. 180 நாடுகள் ைற்றும் பிைாந்தியங்கள் இடம்வபற்றுள்ை 

இப்பட்டியலில் வடவகாரியா கலடசி இடத்தில் உள்ைது. ரிப்சபார்ட்டர்ஸ்  ான்ஸ் பிைாண்டியர்ஸ் (RSF) அல்ைது 

ரிப்சபார்ட்டர்ஸ் வித் பார்டர்ஸ் என்ற உைகைாவிய ஊடக கண்காணிப்பு நிறுவனம் ஒவ்சவார் ஆண்டும் இந்த 

அறிக்லகலய வவளியிடுகிறது. 

5. ‘பசுலை லைட்ைஜன் பணிக்குழு’ என்ற ஒப்பந்தத்தில் லகவயழுத்திட்டசதாடு எந்த நாட்டுடனான AI–துளிர் 

நிறுவல்களில் பணியாற்ற இந்தியா ஒப்புக்வகாண்டுள்ைது? 

அ.  UK 

ஆ. அதமொிக்கொ 

இ. தெொ்மனி  

ஈ. பிரொன்ஸ் 

✓ இந்தியாவும் வஜர்ைனியும்  மீபத்தில் இந்சதா–வஜர்ைன் பசுலை லைட்ைஜன் பணிக்குழுவின் கூட்டுப்பிைகடனத்தில் 

லகவயழுத்திட்டன. இந்தியாவும் வஜர்ைனியும் வ யற்லக நுண்ணறிவு (AI) துளிர் நிறுவல்கள் ைற்றும் AI ஆைாய்ச்சி 

ைற்றும் நிலைத்தன்லை ைற்றும் சுகாதாைப்பாதுகாப்பில் அதன் பயன்பாடு ஆகியவற்றில் கவனஞ்வ லுத்தி இலணந்து 

வ யல்பட ஒப்புக்வகாண்டன. இந்தியாவின் அறிவியல் ைற்றும் வதாழில்நுட்பம் ைற்றும் புவி அறிவியல் அலைச் ர் 

ஜிசதந்திை சிங் தனது அதிகாைப்பூர்வ சுற்றுப்பயணத்தின் ஒரு பகுதியாக வஜர்ைனி வ ன்றார். 

6. இந்தியாவின் முதல் பசுலை வயல் தானிய அடிப்பலடயிைான எத்தனால் ஆலை வதாடங்கப்பட்டுள்ை ைாநிைம் / 

UT எது? 
அ. குெரொ ் 

ஆ. ஒடிசொ 

இ. பீகொொ்  

ஈ. த லுங்கொனொ 

✓ பீகார் ைாநிை முதைலைச் ர் நிதிஷ் குைார், நாட்டின் முதல் பசுலை வயல் தானிய அடிப்பலடயிைான எத்தனால் 

ஆலைலய பூர்னியாவில் திறந்து லவத்தார். பீகாரின் எத்தனால் உற்பத்தி & ஊக்குவிப்புக்வகாள்லக – 2021–க்கு 

நடுவணைசு ஒப்புதைளித்த பிறகு, `105 சகாடி வ ைவில் கிழக்கிந்தியா உயிரி–எரிவபாருள் நிறுவனத்தால் உருவா 

–க்கப்பட்ட முதல் ஆலை இதுவாகும். அடுத்த இைண்டு ஆண்டுகளில் குலறந்தது 17 எத்தனால் ஆலைகலை திறக்க 

பீகார் ைாநிை அைசு முன்வைாழிந்துள்ைது. 

7. உைகின் காடுகளின் நிலை (State of the World’s Forests) என்ற அறிக்லகலய வவளியிடுகிற அலைப்பு எது? 
அ. NABARD 

ஆ. சுற்றுச்சூழல், கொடு மற்றும் கொலநிறல மொற்ற அறமச்சகம் 

இ. உணவு மற்றும் உழவு அறமப்பு  

ஈ. இயற்றகக்கொன உலகளொவிய நி ியம் 

✓ ‘உைகின் காடுகளின் நிலை’ அறிக்லக என்பது உணவு ைற்றும் சவைாண்லை அலைப்பின் (FAO) முதன்லையான 

வவளியீடாகும். உைக வனவியல் ைாநாட்டின்சபாது வவளியிடப்பட்ட இவ்வறிக்லகயின் 2022 பதிப்பின்படி, உைகம் 

கடந்த 30 ஆண்டுகளில் 420 மில்லியன் வைக்சடர்கலை (mha) இழந்துள்ைது; அதன் வைாத்த காட்டுப்பகுதியில் 

சுைார் 10.34  தவீதைாகும். வைர்ந்து வரும் 250 வதாற்றுசநாய்களில் 15% காடுகளுடன் வதாடர்புலடயது என்றும் 

அந்த அறிக்லக எச் ரித்துள்ைது. 
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8. எம்ைாநிைத்தால் இந்தியாவின் முதல் ‘பழங்குடியினர் சுகாதாை கண்காணிப்பகம் (TriHOb)’ அறிவிக்கப்பட்டுள்ைது? 
அ. ம ் ிய பிரத சம் 

ஆ. ெொொ்கண்ட் 

இ. குெரொ ் 

ஈ. ஒடிஸொ  

✓ ஒடிஸா ைாநிை ST ைற்றும் SC சைம்பாட்டுத்துலறயானது புவசனசுவரில் உள்ை பிைாந்திய ைருத்துவ ஆைாய்ச்சி 

லையத்துடன் இலணந்து பழங்குடியினர் சுகாதாை கண்காணிப்பகத்லத (TriHOb) அலைப்பதற்கான புரிந்துணர்வு 

ஒப்பந்தத்தில் லகவயழுத்திட்டது. ஒடிஸாவில் பழங்குடியினரின் ஆசைாக்கியத்தில்  ைத்துவத்லத உறுதிவ ய்வதில் 

இது நாட்டிசைசய முதன்முலறயான வ தியாகும். ஒடி ாவின் பழங்குடியின ைக்களின் நைங்குறித்த கைஞ்சியத்லத 

‘TriHOb’ நிறுவும். ஒடிஸா பழங்குடியினர் குடும்ப நைக்கணக்வகடுப்பும் வதாடங்கப்பட்டுள்ைது. 

9. 2022 சை ைாத பணவியல் வகாள்லகக்குழுவின் கூட்டத்திற்குப் பிறகு, திருத்தப்பட்ட வைப்சபா விகிதம் என்ன? 
அ. 3.75% 

ஆ. 4.25% 

இ. 4.40%  

ஈ. 4.50% 

✓ 2022 சை ைாதத்தில் நடந்த பணவியல் வகாள்லகக் குழுவின் திட்டமிடப்படாத கூட்டத்திற்குப்பிறகு, ரி ர்வ் வங்கி 

வைப்சபா விகிதத்லத 40 அடிப்பலட புள்ளிகள் உயர்த்தி 4.40  தவீதைாக ைாற்றியது. அடுத்த கூட்டம் ஜூன் 6–8 

ஆகிய சததிகளில் திட்டமிடப்பட்டுள்ைது. 6 உறுப்பினர்களும் ஒருைனதாக இவ்விகித உயர்வுக்கு வாக்களித்தனர்; 

அசத சநைத்தில் இணக்கைான நிலைப்பாட்லட கலடபிடித்தனர். கடந்த மூன்று ைாதங்கைாக 6  தவீதத்திற்கு சைல் 

இருந்த பணவீக்கத்லத கட்டுப்படுத்துவசத இதன் சநாக்கைாகும். வைாக்க லகயிருப்பு விகிதைானது சை.21 முதல் 50 

அடிப்பலட புள்ளிகள் அதிகரித்து 4.5%ஆக உள்ைது. 

10. இந்தியாவின் முதல், ‘Flow Chemistry Technology Hub (FCT Hub)’ அலைக்கப்பட்டுள்ை நகரம் எது? 
அ. மும்றப 

ஆ. றை ரொபொ ்  

இ. தபங்களூரு 

ஈ. புது  ில்லி 

✓ இந்தியாவின் முதைாவது ‘Flow Chemistry Technology Hub (FCT Hub)’ லைதைாபாத்தில் உள்ை டாக்டர் வைட்டிஸ் 

இன்ஸ்டிடியூட் ஆப் லைப் ல ன்ஸில் அலைக்கப்பட்டுள்ைது. வதலுங்கானா அைசு டாக்டர் வைட்டிஸ் சைபசைட்டரீஸ் 

ைற்றும் ைாைஸ் சைப்ஸுடன் இலணந்து இந்தச் சிறப்பு லையத்லத நிறுவுவதற்கு ஆதைவளித்தது. R&D–இன்சபாது 

புசைா சவதியியல் நுட்பங்கலை அதிக அைவில் பயன்படுத்தப்படுவலத உறுதிவ ய்யும் வலகயிைான பயிற்சிலய 

வழங்குவதற்கு அதிநவீன புசைா சவதியியல் உபகைணங்கலை இந்த லையம் வகாண்டுள்ைது. 

 

செய்தித்தாள் நடப்பு நிகழ்வுகள்  

1. மே.11 – மதசிய ததாழில்நுட்ப நாள் 

கருப்தபாருள்: “Integrated Approach in Science and Technology for a Sustainable Future”. 
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2. 13 சபருக்கு, ‘வ ௌர்ய  க்ை’ விருதுககள்: குடியைசுத்தலைவர் வழங்கினார் 

பாதுகாப்பு பலடயினருக்கு விருது வழங்கும் விழாவில், 13 சபருக்கு ‘வ ௌர்ய  க்ை’ விருதுகலை குடியைசுத்தலைவர் 

இைாம்நாத் சகாவிந்த் வழங்கினார். 

தில்லியில் உள்ை குடியைசுத்தலைவர் ைாளிலகயில் பாதுகாப்புப் பலடயினருக்கு முதைாம் கட்ட விருது வழங்கும் 

விழா நலடவபற்றது. விழாவில் 13 சபருக்கு (6 சபருக்கு ைைணத்துக்குப் பிறகு) ‘வ ௌர்ய ச்கை’ விருதுகலை பாதுகாப்புப் 

பலடகளின் தலைலைத்தைபதியான குடியைசுத்தலைவர் இைாம்நாத் சகாவிந்த் வழங்கினார். இதில் பணியின்சபாது 

ைைணம் எய்திய 6 சபருக்கு விருது வழங்கப்படுகிறது. பணிக்காைத்தில் அதிகபட்  அர்ப்பணிப்புடன் வீைதீைத்துடன் 

சிறப்பாக பணியாற்றியலத அங்கீகரித்து இந்த விருதுகள் வழங்கப்பட்டுள்ைன. 

இதுதவிை, தற்சபாலதய இைாணுவத்தலைலைத்தைபதி ைசனாஜ் பாண்சட உள்பட 14 சபருக்கு ‘பைம் விசிஷ்ட ச வா’ 

பதக்கங்கலையும், 4 சபருக்கு ‘உத்தம் யுத் ச வா’ பதக்கங்கலையும், 24 சபருக்கு ‘அதிவிசிஷ்ட ச வா’ 

பதக்கங்கலையும் குடியைசுத்தலைவர் வழங்கினார். 

 

3. சைாடி எழுதிய புத்தகம் கீலத சபான்றது 

புது தில்லியில் பிைதைர் சைாடி எழுதிய ‘சைாடி@20 டிரீம்ஸ் மீட் வடலிவரி’ என்ற புத்தகத்லத துலணக்குடியைசுத் 

தலைவர் வவங்லகயா வவளியிட்டார். 

 

4. 4 இந்திய புலகப்படக் கலைஞர்களுக்கு ‘புலிட்ஸர்’ விருது 

ஆப்கானிஸ்தானில் வகால்ைப்பட்ட தனிஷ் சித்திக்கி உள்பட இந்தியாலவச் ச ர்ந்த 4 புலகப்படக் கலைஞர்களுக்கு 

‘புலிட்ஸர்’ விருது அறிவிக்கப்பட்டுள்ைது. 

பத்திரிலகத் துலறயில் சிறப்பாகச் வ யல்படுசவாருக்கும், எழுத்து, இல , நாடக உைகில் முக்கியப் 

பங்காற்றுசவாருக்கும் ‘புலிட்ஸர்’ விருதுகள் வழங்கப்பட்டு வருகின்றன. நடப்பாண்டுக்கான விருதுப்பட்டியல் 

திங்கள்கிழலை அறிவிக்கப்பட்டது. 

அதில், ைாய்ட்டர்ஸ் வ ய்தி நிறுவன புலகப்படக்கலைஞர்கைான 4 இந்தியர்களுக்கு ‘பீச் ர் சபாட்சடாகிைாபி’ பிரிவின் 

கீழ் விருது அறிவிக்கப்பட்டுள்ைது. கசைானா பைவல் காைத்தில் இந்தியாவின் நிலைலைலயப் புலகப்படங்கள் 

வாயிைாக வவளிக்வகாணர்ந்ததற்காக அவர்களுக்கு விருது அறிவிக்கப்பட்டுள்ைது. 

தானிஷ் சித்திக்கி, அத்னான் அபிதி,  ன்னா இர்ஷாத் ைட்டூ, அமித் தசவ ஆகிசயார் ‘புலிட்ஸர்’ விருலதப் 

வபறுகின்றனர். கடந்த ஆண்டு ஆப்கானிஸ்தானில் தலிபான்களுக்கும் அந்நாட்டு ைாணுவத்தினருக்கும் இலடசய 

நிகழ்ந்த சபாலைப் பதிவுவ ய்வதற்காக அங்கு வ ன்றிருந்த தானிஷ் சித்திக்கி, தலிபான்கைால் வகால்ைப்பட்டார். அவர் 

‘புலிட்ஸர்’ விருலதப் வபறுவது இது இைண்டாவது முலறயாகும். ஏற்கனசவ சைாஹிங்கியா அகதிகள் நிலை குறித்து 

பதிவு வ ய்ததற்காகக் கடந்த 2018-ஆம் ஆண்டில் அவர் ‘புலிட்ஸர்’ விருலதப் வபற்றிருந்தார். ைாங்காங் சபாைாட்டம் 

உள்ளிட்ட ஆசியா, ஐசைாப்பிய நாடுகள், ைத்திய கிழக்கு நாடுகளில் நிகழ்ந்த பல்சவறு விவகாைங்கலைத் தனது 

புலகப்படங்கள் வாயிைாக சித்திக்கி பதிவு வ ய்துள்ைார். 

சிறப்பு விருது: 

அவைரிக்க நாடாளுைன்றத்தில் கடந்த ஆண்டு ஜனவரி 6-ஆம் சததி நிகழ்த்தப்பட்ட வன்முலறலய சிறப்பாகப் பதிவு 

வ ய்ததற்காக ‘தி வாஷிங்டன் சபாஸ்ட்’ இதழுக்கு ‘வபாது ச லவ’ பிரிவின்கீழ் ‘புலிட் ர்’ விருது அறிவிக்கப்பட்டுள்ைது. 

சபார்ச்சூழலிலும் ைனந்தைைாைல் வ யல்பட்டுவரும் உக்லைன் புலகப்படக்கலைஞர்களுக்கு சிறப்பு விருது 

அறிவிக்கப்பட்டுள்ைது. 1917-ஆம் ஆண்டு முதல் ‘புலிட்ஸர்’ விருதுகள் வழங்கப்பட்டு வருவது குறிப்பிடத்தக்கது. 

பத்திரிலகயுைகின் புகழ்வபற்ற விருதான ‘புலிட்ஸர்’ விருதுகலை சஜா ப் புலிட்ஸர் என்னும் பத்திரிலக 

வவளியீட்டாைர் உருவாக்கினார். நியூயார்க்கில் உள்ை வகாைம்பியா பல்கலைக்கழகம் சுதந்திைைான குழு அலைத்து 

பரிசுக்குரியவர்கலைத் சதர்ந்வதடுத்து வருகிறது. 
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1. தேசிய குடும்பநல ஆய்வின்படி (NFHS-5) இந்தியாவில் புதிய ம ாத்ேக் கருவுறுேல் விகிேம் என்ன? 
அ. 2.4 

ஆ. 2.2 

இ. 2.0  

ஈ. 1.9 

✓  த்திய நலவாழ்வு அம ச்சர்  ன்சுக்  ாண்டவியா, வதோேராவில் நமடமபற்ற, ‘சுவஸ்த்ய சிந்ேன் சிவிர்’ நிகழ்வில், 

தேசிய குடும்பநல ஆய்வின் (NFHS-5) 5ஆவது சுற்று தேசிய அறிக்மகமய மவளியிட்டார். NFHS-4  ற்றும் 5-க்கு 

இமடயில் தேசிய அளவில் ஒரு மபண் ஈனும் சராசரி குழந்மேகளின் எண்ணிக்மகயாக அளவிடப்படும் ம ாத்ே 

கருவுறுேல் விகிேம் 2.2 இலிருந்து 2.0ஆகக்குமறந்துள்ளது. 2.1 என்ற ‘Replacement Level of Fertility’ விகிதத்துடன் 

இந்தியாவில் ஐந்து  ாநிலங்கள்  ட்டுத  உள்ளன. இதில் பீகார் (2.98), த காலயா, உத்ேரபிரதேசம், ஜார்கண்ட் 

 ற்றும்  ணிப்பூர் ஆகியமவ அடங்கும். 

2. ஜம்மு & காஷ்மீரின் தேர்ேல் வமரபடத்மே  ாற்றியம த்ே எல்மல நிர்ணய ஆமணயத்தின் ேமலவர் யார்? 
அ. நீதிபதி ரஞ்சனா பிரகாஷ் ததசாய்  

ஆ. நீதிபதி சதாசிவம் 

இ. நீதிபதி ரஞ்சன் தகாகாய் 

ஈ. சுஷில் சந்திரா 

✓ ஜம்மு  ற்றும் காஷ்மீரின் தேர்ேல் வமரபடத்மே  றுவடிவம ப்பு மசய்ே எல்மல நிர்ணய ஆமணயம், உச்சநீதி 

 ன்றத்தின் ஓய்வுற்ற நீதிபதியான ரஞ்சனா பிரகாஷ் தேசாய் ேமலம யிலானது. ேமலம த் தேர்ேல் ஆமணயர் 

சுஷில் சந்திரா  ற்றும்  ாநிலத் தேர்ேல் ஆமணயர் தக தக சர் ா ஆகிதயார் இேன் அதிகாரபூர்வ உறுப்பினர்களாக 

உள்ளனர். காஷ்மீருக்கு 47 இடங்களும், ஜம்முவுக்கு 43 இடங்களும் ஒதுக்கப்பட்டு, எல்மல நிர்ணய ஆமணயம் 

ேனது இறுதி அறிக்மகமய மவளியிட்டது. 

✓ ஐந்து நாடாளு ன்றத் மோகுதிகள் உள்ளன. அதில் ஒவ்மவான்றும் ச  ான எண்ணிக்மகயிலான 18 சட்ட ன்றத் 

மோகுதிகமளக் மகாண்டுள்ளது. அதில 9 இடங்கள் பட்டியல் பழங்குடியினருக்கு (ST) ஒதுக்கப்பட்டன. 

3. சமீப மசய்திகளில் இடம்மபற்ற சிந்தியா தராசன்ஸ்வீக், கீழ்க்காணும் எந்ே  திப்புமிக்க விருமேப் மபற்றார்? 
அ. உலக உணவு பாிசு  

ஆ. புக்கா் பாிசு 

இ. புலிட்சா் பாிசு 

ஈ. ஏபபல் விருது 

✓ NASAஇன் தகாடார்ட் இன்ஸ்டிடியூட் பார் ஸ்தபஸ் ஸ்டடீஸின் (GISS) மூத்ே ஆராய்ச்சி அறிவியலாளரான சிந்தியா 

தராசன்ஸ்வீக், உலக உணவு பரிசு அறக்கட்டமளயின் ‘2022 உலக உணவு பரிமசப்’ மபற்றார். உலக உணவு 

பரிசு என்பது ‘உணவு  ற்றும் உழவிற்கான தநாபல் பரிசு’ எனக் கருேப்படும் ஒரு  திப்புமிக்க விருது. தராசன்ஸ்வீக், 

காலநிமல  ற்றும் உணவு முமறகளுக்கு இமடதயயான உறமவப் புரிந்துமகாள்வேற்கும், எதிர்காலத்தில் அமவ 

எவ்வாறு  ாறும் என்பமே முன்னறிவிப்பேற்கும் அவர் த ற்மகாண்ட ஆராய்ச்சிக்காக இந்ேச் சிறப்புமிக்கு 

விருதுக்குத் தேர்ந்மேடுக்கப்பட்டார். 
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4. இந்தியாவில் காலமுமற மோழிலாளர் கணக்மகடுப்பு முடிவுகமள மவளியிடும் நிறுவனம் எது? 
அ. ததசிய புள்ளியியல் அலுவலகம்  

ஆ. பதாழிலாளா் மற்றும் தவலலவாய்ப்பு அலமச்சகம் 

இ. NITI ஆதயாக் 

ஈ. உலக வங்கி - இந்தியா 

✓ காலமுமற மோழிலாளர் கணக்மகடுப்பின்கீழ், தேசிய புள்ளியியல் அலுவலக ானது தவமலயின்ம  விகிேம், 

மோழிலாளர் எண்ணிக்மக விகிேம் (WPR), மோழிலாளர் பமட பங்தகற்பு விகிேம் (LFPR) தபான்ற மோழிலாளர் 

குறிகாட்டிகளின்  திப்பீடுகமள வழங்கும் காலாண்டு அறிக்மகமய மவளியிடுகிறது. 2021 அக்தடாபர்-டிசம்பர் 

பதிப்பின்படி, நகர்ப்புறங்களில் 15 வயது  ற்றும் அேற்கு த ற்பட்ட ஆட்களுக்கான தவமலயின்ம  விகிேம் 

முந்மேய ஆண்டின் காலாண்டில் 10.3 சேவீேத்திலிருந்து 8.7 சேவீே ாகக் குமறந்துள்ளது. 2021 ஜூமல-

மசப்டம்பரில், நகர்ப்புறங்களில் இது 9.8 சேவீே ாக இருந்ேது. 

5. இந்தியாவின் முேல் ‘Regional Rapid Transit System (RRTS)’ஐ வடிவம த்துள்ள நிறுவனம் எது? 

அ.  DRDO 

ஆ. HAL 

இ. அல்ஸ்தடாம்  

ஈ. சீபமன்ஸ் 

✓ தில்லி  ற்றும் மீரட் இமடதயயான இந்தியாவின் முேலாவது பிராந்திய விமரவுப் தபாக்குவரத்து அம ப்பு (RRTS), 

மைேராபாத்தில் உள்ள அல்ஸ்டாம் வடிவம த்து குஜராத்தின் சாவ்லியில் ேயாரிக்கப்படுகிறது. இந்ே அம ப்பின் 

முேல் இரயில் மபட்டி தில்லி-காசியாபாத்-மீரட் RRTS கட்டம்-1-க்காக தேசிய ேமலநகர  ண்டலப் தபாக்குவரத்து 

கழகத்திடம் ஒப்பமடக்கப்பட்டது. இந்தியாவின் முேல் அமர அதிதவக பிராந்திய பயணிகள் இரயிலான இது 

 ணிக்கு 180 கிமீ தவகத்தில் மசல்லும். 

6. நான்காவது தகதலா இந்தியா இமளதயார் விமளயாட்டுக்கள் – 2022-க்கான சின்னம் என்ன? 
அ. அப்பு 

ஆ. தாகத்  

இ. வீா் 

ஈ. கம்பீா் 

✓  த்திய விமளயாட்டுத்துமற அம ச்சர் அனுராக் ோக்கூர், 4ஆவது தகதலா இந்தியா இமளதயார் விமளயாட்டுப் 

தபாட்டியின் அதிகாரப்பூர்வ இலச்சிமன, அதிகாரப்பூர்வ மஜர்சி  ற்றும் சின்ன ான, ‘ோகத்’ஐ அறிமுகப்படுத்தினார். 

ஜூன் 4 முேல் ஜூன் 13 வமர பஞ்ச்குலா  ற்றும் பிற நகரங்களில் நான்காவது தகதலா இந்தியா இமளதயார் 

விமளயாட்டுப் தபாட்டிகமள ைரியானா நடத்துகிறது. பாரம்பரிய விமளயாட்டுகமளப் பாதுகாக்க வலியுறுத்தும் 

வமகயில் கட்கா, களரிபயட்டு, ேங்-டா,  ல்லகம்பா  ற்றும் தயாகாசனம் ஆகிய ஐந்து பாரம்பரிய விமளயாட்டுகள் 

வரவிருக்கும் தகதலா இந்தியா தபாட்டிகளின் ஒருபகுதியாக இருக்கும். 

7. ‘PM மித்ரா’ திட்டத்மேச் மசயல்படுத்துகிற  த்திய அம ச்சகம் எது? 
அ. ஜவுளி அலமச்சகம்   ஆ. உள்துலற அலமச்சகம் 

இ. பாதுகாப்பு அலமச்சகம்  ஈ. பவளியுறவு அலமச்சகம் 

 

 

 

 

  

 

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


விண்மீன்.காம்                                                   2022 மே 12 
  

 

நடப்பு நிகழ்வுகள்                                           3 

✓ PM Mega Integrated Textile Regions  ற்றும் Apparel Park (PM MITRA)  த்திய ஜவுளி அம ச்சகத்ோல் 

மசயல்படுத்ேப்பட்டு வருகிறது. ‘PM MITRA Park’ ஆனது ஓர் ஒருங்கிமணந்ே ஜவுளி  திப்புச் சங்கிலிமய ஒதர 

இடத்தில் உருவாக்கி, தபாக்குவரத்துச் மசலமவக் குமறக்கும். PM MITRA பூங்காக்கள் திட்டம்பற்றிய தேசிய  ாநாடு 

ஜவுளி அம ச்சகத்ோல் ஏற்பாடு மசய்யப்பட்டது. 13  ாநில அரசுகள் அந்ேந்ே  ாநிலங்களில் PM MITRA பூங்காக்கள் 

அம ப்பேற்கான ேங்களது திட்டங்கமள முன்மவத்ேன. 

8. சமீப மசய்திகளில் இடம்மபற்ற ‘ராக்கிகர்ஹி’ என்ற ைரப்ப ேளம் அம ந்துள்ள  ாநிலம் எது? 
அ. மத்திய பிரததசம் 

ஆ. ஜாா்கண்ட் 

இ. குஜராத் 

ஈ. ஹாியானா  

✓ இந்திய மோல்மபாருள் ஆய்வுத்துமறயின் கூற்றுப்படி, ைரியானாவின் ஹிசாரில் அம ந்துள்ள ராக்கிகர்ஹியில் 

த ற்மகாள்ளப்பட்ட சமீபத்திய அகழ்வாராய்ச்சியில் மேரு அம ப்பு, பரந்ே ேளவம ப்புகள்மகாண்ட வீடுகள்  ற்றும் 

வடிகால் அம ப்பு ஆகியமவ மவளிப்பட்டன. இது 5,000 ஆண்டுகள் பழம யான ைரப்ப ேளமும் 2020 பட்மஜட் 

உமரயில் அறிவிக்கப்பட்ட ஐந்து ேளங்களுள் ஒன்று ாகும். இத்ேளம் ைரப்ப காலத்தின் மிகப்மபரிய ேள ாகவும் 

கருேப்படுகிறது. 

9. சமீப மசய்திகளில் இடம்மபற்ற ஜான் லீ, எந்ே நாட்டின் ேமலவராக தேர்ந்மேடுக்கப்பட்டார்? 
அ. ஹாங்காங்  

ஆ. லதவான் 

இ. பதன் பகாாியா 

ஈ. மதலசியா 

✓ ஜான் லீ என்பவர் ைாங்காங்கின் அடுத்ே ேமலவராக, இரகசிய வாக்மகடுப்பில் வாக்களித்ே தேர்ேல் குழு த்ோல் 

தேர்ந்மேடுக்கப்பட்டார். அக்குழு த்தில் சு ார் 1,500 தபர் மபய்ஜிங்கிற்கு ஆேரவான உறுப்பினர்கள் இருந்ேனர். 

முன்னோக ைாங்காங்கின் ேமலம ச் மசயலாளராக இருந்ே லீ, ஓய்வுறும் ேமலம  நிர்வாகி தகரி லாம்க்கு 

அடுத்து ேனது ஐந்ோண்டு பேவிக்காலத்மேத் மோடங்குவார். ைாங்காங் என்பது சீனாவின் ஒரு சிறப்பு நிர்வாகப் 

பகுதியாகும்; இது 1997-இல் இங்கிலாந்தின் வசமிருந்து சீன ஆட்சியின் வசம் வந்ேது. 

10. ‘ேலசீமியா’ என்பது உடலின் எேனுடன் மோடர்புமடய தநாயாகும்? 
அ. நுலரயரீல் 

ஆ. கல்லீரல் 

இ. இரத்தம்  

ஈ. இதயம் 

✓ உலக ேலசீமியா நாளானது ஆண்டுதோறும் த .8 அன்று உலகம் முழுவதும் அனுசரிக்கப்படுகிறது, இந்ே தநாமயப் 

பற்றிய விழிப்புணர்மவ ஏற்படுத்ேவும், தநாயால் பாதிக்கப்பட்ட தநாயாளிகளின் தபாராட்டத்மே உணர்த்ேவு ாக 

இந்நாள் அனுசரிக்கப்படுகிறது. ேலசீமியா என்பது ஒரு  ரபணு இரத்ேக்தகாளாறு ஆகும்; இது உடமலப் தபாது ான 

ஹீத ாகுதளாபிமன உருவாக்க அனு திப்பதில்மல. 

✓ “Be Aware.Share. Care: Working with the global community as one to improve thalassemia knowledge” என்பது இந்ே 

ஆண்டு (2022) உலக ேலசீமியா நாளுக்கானக் கருப்மபாருள் ஆகும். 
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செய்தித்தாள் நடப்பு நிகழ்வுகள்  

1. தகன்ஸ் படவிழாவில் ‘ராக்மகட்ரி’ ேமிழ்ப்படம் திமரயிடப்படுகிறது.  மலயாளம்,  ராத்தி, இந்தி, மிஷிங் ம ாழித் 

திமரப்படங்களும் திமரயிடப்படவுள்ளன. 

தகன்ஸ் திமரப்படவிழாவில் திமரயிடப்படவுள்ள திமரப்படங்களின் பட்டியமல  த்திய ேகவல்  ற்றும் ஒலிபரப்புத் 

துமற அம ச்சகம் மவளியிட்டுள்ளது. இதில்  ாேவன் இயக்கி நடித்துள்ள ‘ராக்மகட்ரி’ என்னும் படமும் ஒன்றாகும். 

ேமிழ், இந்தி, ஆங்கிலம் ஆகிய ம ாழிகளில் ேயாரிக்கப்பட்டுள்ள ‘ராக்மகட்ரி – தி நம்பி எமபக்ட்’ என்னும் திமரப்படம் 

உலக பிரீமியர் காட்சியாக நமடமபறும்.  ராத்தி ம ாழிப்பட ான தகாோவரி, இந்தி ம ாழிமயச் தசர்ந்ே ஆல்பா 

பீட்டா கா ா, மிஷின் ம ாழிமயச் தசர்ந்ே பூம்பா மரட், இந்தி,  ராத்தி, ம ாழிமயச் தசர்ந்ே துயின்,  மலயாள 

ம ாழிப்பட ான ‘ட்ரீ புல் ஆப் தபரட்ஸ்’ ஆகிய படங்களும் தகன்ஸ் படவிழாவில் திமரயிடப்படவுள்ளன. 

 

2. நாட்டின் முேலாவது ‘அமிர்ே நீர்நிமல’மய  த்திய சிறுபான்ம யினர் நலத்துமற அம ச்சர் முக்ோர் அப்பாஸ் 

நக்வி நாமள மோடங்கிமவப்பார் 

நாட்டின் முேலாவது ‘அமிர்ே நீர்நிமல’மய 2022 த .13 அன்று  த்திய சிறுபான்ம யினர் நலத்துமற அம ச்சர் 

முக்ோர் அப்பாஸ் நக்வியும், உத்ேரபிரதேச ஜல்சக்தி அம ச்சர் ஸ்வேந்த்ர தேவ் சிங்கும் ராம்பூரின் (உபி) பட்வாய் 

என்ற இடத்தில் மோடங்கிமவப்பார்கள். பட்வாயின் இந்ே ‘அமிர்ே நீர்நிமல’ சுற்றுச்சூழமலப் பாதுகாப்பது  ற்றும் 

ேண்ணீர் தசமிப்புக்கு உேவுவது  ட்டுமின்றி அருகிலுள்ள பகுதி  க்களுக்கான ஈர்ப்பு சக்தியாகவும் இருக்கும் 

என்று நக்வி மேரிவித்ோர். 

 

3. தேசத்துதராக சட்டத்துக்கு இமடக்கால ேமட: உச்சநீதி ன்றம் உத்ேரவு 

தேசத்துதராக சட்டத்தின்கீழ் வழக்குகள் பதிய இமடக்காலத்ேமட விதித்து உச்சநீதி ன்றம் உத்ேரவிட்டது. இந்ேச் 

சட்டத்தின்கீழ் விசாரமணகள் மோடர்வமேயும், கடும் நடவடிக்மககள் எடுப்பமேயும்  த்திய,  ாநில அரசுகள் 

மகவிட தவண்டும் என்றும் உச்சநீதி ன்றம் தகட்டுக்மகாண்டது. 

ஆங்கிதலயர் ஆட்சிக்காலத்தில் மகாண்டுவரப்பட்ட தேசத் துதராக சட்டப் பிரிமவ  று ஆய்வு மசய்ய உள்ளோக 

 த்திய அரசு மேரிவித்ேமேயடுத்து, இந்ே உத்ேரமவ உச்சநீதி ன்றம் பிறப்பித்ேது. 

உத்ேரவின் முக்கிய அம்சங்கள் 

இந்திய ேண்டமனச் சட்டத்தின் பிரிவு 124ஏ என்ற தேசத் துதராக சட்டப் பிரிவு ேற்தபாமேய சமூக சூழலுக்கு 

ஏற்றோக இல்மல; அந்ேக் கடும யான சட்டப்பிரிவு  று ஆய்வு மசய்யப்பட தவண்டும் என்ற  த்திய அரசின் 

கருத்மே ஏற்று உச்சநீதி ன்றம் பிறப்பித்ே வரலாற்றுச் சிறப்புமிக்க தீர்ப்பின் முக்கிய அம்சங்கள்: 

- ஒருபுறம் அரசின் பாதுகாப்பு நலன்கள்  ற்றும் ஒரும ப்பாடு;  றுபுறம் குடி க்களின் சிவில் உரிம கமளக் 

கவனத்தில்மகாண்டு இரண்மடயும் ச நிமலப்படுத்தும் வமகயில் இந்ே உத்ேரவு பிறப்பிக்கப்பட்டுள்ளது. 

- இந்ே உத்ேரமவப் பிறப்பிக்கும்தபாது,  காராஷ்டிரத்தில் ைனு ன் சாலீசா ஓதும் விவகாரத்தில் எடுக்கப்பட்டது 

தபான்று, இச்சட்டப்பிரிவு ேவறாகப் பயன்படுத்ேப்படும் உோரணங்கமள அட்டர்னி மஜனரல் தகதக தவணுதகாபால் 

சுட்டிக்காட்டியது கவனத்தில் மகாள்ளப்பட்டது. 

- சட்டப்பிரிவின் மீோன  று ஆய்வு முடியும் வமர,  த்திய -  ாநில அரசுகள் இந்ேச் சட்டப்பிரிமவப் பயன்படுத்ோது 

என எதிர்பார்க்கிதறாம். 

- இந்ே விவகாரத்தில் கடந்ே 2021 த  31-ஆம் தேதி சில  னுோரர்களுக்கு வழங்கப்பட்ட இமடக்காலத் ேமட 

உத்ேரவு, அடுத்ே உத்ேரவு பிறப்பிக்கப்படும் வமர மோடரும். 
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- 124ஏ சட்டப்பிரிவு  று ஆய்வு மசய்யப்படும் வமர தேசத் துதராக சட்டப் பிரிவின் கீழ் புதிோக முேல் ேகவல் 

அறிக்மக பதிவு மசய்யவும், விசாரமணமயத் மோடரவும், கடும யான நடவடிக்மககமள எடுக்கவும்  த்திய 

அரசுக்கு ேமட விதிக்கப்படுகிறது. 

- ஒருதவமள இந்ேச்சட்டப்பிரிவின்கீழ் புதிய வழக்குகள் பதிவு மசய்யப்பட்டால், பாதிக்கப்படும் நபர்கள் சம்பந்ேப்பட்ட 

நீதி ன்றத்மே அணுகி நிவாரணம் மபற சுேந்திரம் அளிக்கப்படுகிறது. 

- இந்ேச் சட்டப்பிரிவின்கீழ் நிலுமவயில் உள்ள விசாரமணகள், த ல்முமறயீடு  ற்றும் வழக்குகள் அமனத்தும் 

ேற்காலிக ாக நிறுத்தி மவக்கப்படுகின்றன. 

- குற்றம்சாட்டப்பட்டவர்களுக்கு எந்ேவிே பாரபட்சமும் ஏற்படாது என்று நீதி ன்றங்கள் கருதினால், பிற பிரிவுகள் 

மோடர்பான வழக்கு விசாரமணமயத் மோடரலாம். 

- தேசத்துதராக சட்டப்பிரிவு ேவறாகப் பயன்படுத்ேப்படுவமே ேடுக்கும் வமகயில் முன்ம ாழியப்பட்ட உத்ேரமவ 

 ாநிலங்கள்  ற்றும் யூனியன் பிரதேசங்களுக்கு வழங்க  த்திய அரசுக்கு அனு திக்கப்படுகிறது என்றும் ேனது 

உத்ேரவில் உச்சநீதி ன்றம் கூறியுள்ளது. 

 

4. 12 ஊராட்சிகளுக்கு  த்திய அரசு விருதுகள்: முேல்வர் மு க ஸ்டாலின் பாராட்டு 

 த்திய அரசு விருதுகமளப்மபற்ற ேமிழகத்மேச்தசர்ந்ே 12 ஊராட்சிகளின் ேமலவர்கமள முேல்வர் மு க ஸ்டாலின் 

தநரில் அமழத்துப் பாராட்டினார். 

ஒவ்தவார் ஆண்டும் தேசிய அளவில் சிறப்பாகச் மசயல்படும் ஊராட்சிகளுக்கு  த்திய ஊரக வளர்ச்சி  ற்றும் 

ஊராட்சித் துமற சார்பில் விருதுகள் வழங்கப்படுகின்றன. அவற்றில் மூன்றடுக்கு ஊராட்சிகமள வலிம ப்படுத்தும் 

விருது திருவண்ணா மல  ாவட்ட ஊராட்சிக்கும், ஊராட்சி ஒன்றிய விருது திருச்சி  ாவட்டம்- ண்ணச்சநல்லூர் 

ஊராட்சி ஒன்றியம், ரா நாேபுரம்  ாவட்டம்- ண்டபம் ஊராட்சி ஒன்றியங்களுக்கும், கிரா  ஊராட்சிக்கான விருது 

திண்டுக்கல்  ாவட்டம் அக்கமரப்பட்டி, கரூர்  ாவட்டம்  ண் ங்கலம்,  துமர  ாவட்டம் சின்னப்பட்டி, 

கன்னியாகு ரி  ாவட்டம் அத்திக்காட்டுவிமள, கிருஷ்ணகிரி  ாவட்டம் கங்கதலரி, புதுக்தகாட்மட  ாவட்டம் 

கட்டாத்தி ஆகிய ஊராட்சிகளுக்கும், சிறந்ே கிரா  சமபக்கான விருது ரா நாேபுரம்  ாவட்டம், சாத்ேனூர் கிரா  

ஊராட்சிக்கும், கிரா  ஊராட்சி வளர்ச்சித் திட்டத்துக்கான விருது சிவகங்மக  ாவட்டம் துவார் கிரா  ஊராட்சிக்கும், 

குழந்மேகள் தநய கிரா  ஊராட்சிக்கான விருது நீலகிரி  ாவட்டம் குஞ்சப்பமன கிரா  ஊராட்சிக்கும் விருதுகள் 

அளிக்கப்பட்டன. 

 

5. ஆசிய தேர்ேல் ஆமணயங்கள் சங்கத்தின் ேமலம யாக இந்தியா ஒரு னோக தேர்வு 

2022 -24-ஆம் ஆண்டுகளுக்கான ஆசிய தேர்ேல் ஆமணயங்கள் சங்கத்தின் ேமலம யாக இந்திய தேர்ேல் 

ஆமணயம் ஒரு னோக தேர்ந்மேடுக்கப்பட்டு அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. இரண்டாவது முமறயாக இந்தியா இந்ேத் 

ேமலம ப் மபாறுப்மப ஏற்கிறது. 2011-13-ஆம் ஆண்டுகளில் இந்ே அம ப்பின் துமணத் ேமலம ப் 

மபாறுப்மபயும் இந்தியா ஏற்றிருந்ேது. 

20 ஆசிய நாடுகளின் தேர்ேல் நிர்வாக அம ப்புகள் உறுப்பினர்களாகக் மகாண்ட இந்ே சங்கத்தின் நிர்வாகக் குழு, 

மபாதுக்குழுக் கூட்டம் கடந்ே த  7- ஆம் தேதி பிலிப்மபன்ஸ் நாட்டின் ேமலநகர்  ணிலாவில் நமடமபற்றது. 

இக்கூட்டத்தில் இந்தியா தேர்வு மசய்யப்பட்டது. இந்ேச் சங்கத்துக்கு ேற்தபாமேய ேமலம  ஏற்று இருந்ே  ணிலா 

தேர்ேல் ஆமணயம், இப்மபாறுப்பிலிருந்து விலகிச் மசல்கிறது. த லும், இந்ேச் சங்கத்தின் நிர்வாகக் குழுவில் ரஷ்யா, 

உஸ்மபகிஸ்ோன், இலங்மக,  ாலத்தீவுகள், மேவான் ஆகிய நாடுகள் சங்கத்தில் புதிோக 

இமணக்கப்பட்டுள்ளோகவும் அறிவிக்கப்பட்டது. 

 ணிலாவில் நமடமபற்ற நிர்வாகக் குழுக் கூட்டத்தில் இந்திய தேர்ேல் ஆமணயத்தின் பிரதிநிதிகளாக இந்திய 

தேர்ேல் ஆமணயத்தின் துமணத் தேர்ேல் ஆமணயர் நிதிஷ் வியாஸ்,  ணிப்பூர் ேமலம த் தேர்ேல் அதிகாரி 

ராதஜஷ் அகர்வால், ராஜஸ்ோன் ேமலம த் தேர்ேல் அதிகாரி பிரவீன் குப்ோ ஆகிய 3 உறுப்பினர் பிரதிநிதிகள் 
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குழு பங்தகற்றது.  ணிலா கூட்டத்தில் 2022- 23-ஆம் ஆண்டுக்கான பணித் திட்டத்மேயும், 2023 -24-ஆம் 

ஆண்டுக்கான எதிர்கால மசயல்திட்டங்கமளயும் நிர்வாகக் குழுவில் ச ர்ப்பிக்கப்பட்டன. த லும், இக்கூட்டத்தில் 

இந்தியா சார்பில் தேர்ேல்களில் பாலின பிரச்மனகள் என்பேற்கான அறிக்மக ஒன்றும் ச ர்ப்பிக்கப்பட்டது. 

அமனவமரயும் உள்ளடக்கிய, பங்தகற்புமிக்க தேர்ேலுக்கான வாக்காளர் பட்டியல், அரசியல் நமடமுமறகளில் 

உள்ள ேமடகமள நீக்குவேற்கு இந்தியா த ற்மகாண்ட பல்தவறு ஒருங்கிமணந்ே இலக்குகள் ஆகியமவ இந்ே 

அறிக்மகயில் உறுப்பு நாடுகள் பயனமடயும் வமகயில் எடுத்துமரக்கப்பட்டுள்ளோக தேர்ேல் ஆமணய 

வட்டாரங்களில் கூறப்பட்டது. பிலிப்மபன்சின்  ணிலாவில் 1997 ஜனவரி 26 - 29-இல் நமடமபற்ற 21-ஆம் 

நூற்றாண்டில் ஆசிய தேர்ேல்கள் குறித்ே கருத்ேரங்கில் இதுதபான்ற ஆசிய சங்கம் அம ப்பேற்கான தயாசமனகள் 

உருவாகி தீர் ானம் நிமறதவற்றப்பட்டது. அேனடிப்பமடயில், 1998-இல் ஆசிய தேர்ேல் ஆமணயங்களின் சங்கம் 

அம க்கப்பட்டது. 

ஆசிய நாடுகளில் தேர்ேல்கள் சிறப்பான மசயல் முமறமயக் மகாண்டோக உருவாக்கும் தநாக்கத்துடனும், 

மவளிப்பமடயான தேர்ேல்கமள த ம்படுத்துவேற்கான வழிகமளப் பற்றி விவாதித்து மசயல்பட, 

நாடுகளுக்கிமடதயயான சிறந்ே அனுபவங்கமளப் பகிர்ந்து மகாள்வேற்காக ஒரு கட்சி சார்பற்ற ஜனநாயக 

 ன்றத்மே வழங்குவேற்காக இது ஏற்படுத்ேப்பட்டது. த லும், இந்திய தேர்ேல் ஆமணயத்தின் கீழ் உள்ள 

ஜனநாயகம்  ற்றும் தேர்ேல் த லாண்ம க்கான இந்திய சர்வதேச நிறுவனத்தின் (ஐஐஐடிஇஎம்) மூலம் பல்தவறு 

ஆசிய தேர்ேல் ஆமணயங்களின் சங்க உறுப்பு நாடுகளுக்கு அவ்வப்தபாது திறன் த ம்பாட்டு பயிற்சித் 

திட்டங்கமள நடத்ேப்பட்டு வரப்படுகிறது என்பதும் குறிப்பிடத்ேக்கது. 
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1. அண்மையில் ைாட்ரிட் ஓப்பன் பட்டத்மை வென்ற கார்ல ாஸ் அல்கராஸ் சார்ந்ை நாடு எது? 
அ. பிரான்ஸ் 

ஆ. ஸ்பபயின்  

இ. சுவிச்சா்லாந்து 

ஈ. ரஷ்யா 

✓ 19 ெயைான ஸ்வபயின் வீரர் கார்ல ாஸ் அல்கராஸ், ைாட்ரிட் ஓப்பன் உட்பட 2 ‘ைாஸ்டர்ஸ் 1000’ பட்டங்கமைப் 

வபற்றுள்ைார். முந்மைய சுற்றுகளில் ரஃலபல் நடால் ைற்றும் லநாெக் ல ாலகாவிச் ஆகிலயாமர வீழ்த்திய அல்கராஸ், 

ைாட்ரிட் ஓப்பன் இறுதிப்லபாட்டியில் நடப்புச் சாம்பியனான அவ க்சாண்டர் ஸ்வெலரமெ வீழ்த்தினார். ஏப்ரல் ைாைம் 

மியாமி ஓப்பனில் வென்றது உட்பட இந்ை ஆண்டில் இது அெரது நான்காெது பட்டைாகும். 

✓ 2007இல் லடவிட் நல்பாண்டியனுக்குப் பிறகு, ஒலர ‘ைாஸ்டர்ஸ் 1000’ நிகழ்வில் மூன்று முைல் நான்கு வீரர்கமைத் 

வீழ்த்திய முைல் வீரர் என்ற வபருமைக்குரியெராகவும் அெர் ஆனார். 

2. நாட்டில லய அரசுப்பள்ளிகளில் காம  உணவு ெழங்கும் முைல் ைாநி ம் எது? 
அ. தமிழ்நாடு  

ஆ. பஞ்சாப் 

இ. கேரளா 

ஈ. கமற்கு வங்ோளம் 

✓ அரசுப்பள்ளிகளில் ைதிய உணவுடன் காம ச் சிற்றுண்டியும் ெழங்கும் நாட்டின் முைல் ைாநி ைாக ைமிழ்நாடு 

திகழ்கிறது. ைாநி த்தில் 1-5ஆம் ெகுப்பு ெமர படிக்கும் ைாணெர்களுக்கு காம  உணவு ெழங்கும் திட்டத்மை 

முை மைச்சர் மு க ஸ்டாலின் அறிவித்ைார். ைாநி த்தில் உள்ை ஊட்டச்சத்துக் குமறபாடுள்ை குழந்மைகள் குறித்ை 

அரசின் வபாது சுகாைார ஆய்வின் அடிப்பமடயில் இச்சிறப்பு ஊட்டச்சத்துத் திட்டம் உள்ைது. ைதிய உணவுத்திட்டத்தில் 

ைமிழ்நாடு, இந்தியாவுக்லக முன்லனாடியாக இருந்ைது குறிப்பிடத்ைக்கது. 

3. $100 பில்லியன் டா ர் ஆண்டு ெருொமயத் ைாண்டிய முைல் இந்திய நிறுெனம் எது? 
அ. அதானி பதாழிற்சாலலேள் 

ஆ. ாிலலயன்ஸ் பதாழிற்சாலலேள்  

இ. TATA பதாழிற்சாலலேள் 

ஈ. பியூச்சா் நிறுவனங்ேள் 

✓ முலகஷ் அம்பானியின் ரிம யன்சு வைாழிற்சாம கள் நிறுெனம், $100 பில்லியன் டா ர் ெருடாந்திர ெருொமயத் 

ைாண்டிய முைல் இந்திய நிறுெனம் என்ற வபருமைமயப் வபற்றது. 2021-22 நிதியாண்டில், ரிம யன்ஸ் `7.92 

இ ட்சம் லகாடி ($102 பில்லியன்) ெருொயில் `60,705 லகாடி நிகர இ ாபம் ஈட்டியுள்ைது. அதிக எண்வணய் 

சுத்திகரிப்பு, வைாம த்வைாடர்பு ைற்றும் டிஜிட்டல் லசமெகளின் ெைர்ச்சி ைற்றும் ெலுொன சில் மற ெணிகம் 

ஆகியெற்றின் காரணைாக ெருொய் அதிகரித்ைது. அக க்கற்மற சந்ைாைாரர்களின் உயர்வு, ஆன்ம ன் சில் மற 

விற்பமன ைற்றும் புதிய எரிசக்தி முைலீடு ஆகியமெயும் இந்ை ெருொய் உயர்வுக்குக் காரணைாகும். 

4. LIC-இன் 3.5% பங்குகமை விற்பைன்மூ ம், அரசு திரட்டும் வைாத்ைத் வைாமகயின் அைவு எவ்ெைவு? 
அ. ரூ.64,000 கோடி  ஆ. ரூ.45,000 கோடி 

இ. ரூ.36,000 கோடி  ஈ. ரூ.21,000 கோடி  
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✓ ஆயுள் காப்பீட்டுக் கழகம் (LIC) ெழங்கும் இந்தியாவின் மிகப்வபரிய வபாதுப்பங்கீடு ெழங்கலின் (IPO) அமனத்து 

ெமககளின் கீழும் முழுமையாக முன்பதிவு வசய்யப்பட்டுள்ைது. காப்பீட்டுைாரர்களுக்கான பகுதி 6.11 ைடங்கும், 

ஊழியர்களுக்கான பகுதி 4.39 ைடங்கும், சில் மற முைலீட்டாைர்களுக்கான பகுதி 1.99 ைடங்கும், நிறுெனைற்ற 

முைலீட்டாைர்களுக்கான பகுதி 2.91 ைடங்கும், ைகுதிொய்ந்ை நிறுென ொங்குபெர்களுக்கான பகுதி (QIB) 2.83 

ைடங்கும் முன்பதிவு வசய்யப்பட்டுள்ைது. நாட்டின் முன்னணி காப்பீட்டு நிறுெனத்தில் 3.5 சைவீை பங்குகமை 

விற்பைன்மூ ம் அரசாங்கம் `21,000 லகாடிமய திரட்டும். இது அரசாங்கத்ைால் நிர்ணயிக்கப்பட்ட அசல் இ க்கில் 

மூன்றில் ஒருபங்கு ைட்டுலை. 

5. NATO மசபர் பாதுகாப்பு குழுவில் இமணந்ை முைல் ஆசிய நாடு எது? 

அ.  இந்தியா 

ஆ. பதன் போாியா  

இ. இலங்லே 

ஈ. வங்ோளகதசம் 

✓ வைன் வகாரியாவின் லைசிய பு னாய்வு லசமெ NATOஇன் இமணயவெளிப் பாதுகாப்பு குழுவில் இமணந்ை முைல் 

ஆசிய நாடாகும். வைன் வகாரியாொனது சீன ைற்றும் ெட வகாரியாவின் மசபர் அச்சுறுத்ைல்களுக்கு உட்பட்டுள்ைது. 

NATOஇன் Cooperative Cyber Defence Centre of Excellence (CCDCOE)-க்கு பங்களிக்கும் பங்லகற்பாைராக NIS 

ஏற்றுக்வகாள்ைப்பட்டுள்ைது. இது, கடந்ை 2008-இல் எஸ்லடானியாவில் நிறுெப்பட்ட இமணயவெளிப் பாதுகாப்பு 

மையைாக இருந்ைது. அது இமணயவெளிப்பாதுகாப்பு ஆராய்ச்சி ைற்றும் பயிற்சிகளில் கெனஞ்வசலுத்துகிறது. 

6. சமீப வசய்திகளில் இடம்வபற்ற பல்லுயிர் ஈரநி ைான சாொ ஏரி அமைந்துள்ை நாடு எது? 
அ. இந்தியா 

ஆ. இலங்லே 

இ. ஈராே்  

ஈ. ஆப்ோனிஸ்தான் 

✓ ஈராக்கின் சைாொ நகரத்துக்கு அருகில் அமைந்துள்ை சாொ ஏரி, ைனிை வசயல்பாடு ைற்றும் கா நிம  ைாற்றம் 

காரணைாக அழிந்துவிட்டது. ஐந்து சதுர கில ாமீட்டர் பரப்பைவுவகாண்ட இவ்லெரி 2014 முைல் ெறண்டு ெருகிறது. 

இைற்கு கா நிம  ைாற்றமும் வெப்பநிம  அதிகரிப்பும் காரணைாகும். இந்ைப் பகுதியில் லெைாண்மைக்காக சட்ட 

விலராைைாகத் லைாண்டப்பட்ட ஆயிரம் லகணிகளும் ஏரிக்கருலக கட்டப்பட்ட சிவைண்ட் & உப்பு வைாழிற்சாம களும் 

குறிப்பிடத்ைக்க அைவு ஏரி நீமர அங்கிருந்து வெளிலயற்றியுள்ைன. 

7. நடப்பு 2022ஆம் ஆண்டுக்கான ைதிப்புமிக்க இராயல் ைங்கப்பைக்கைானது கீழ்காணும் எந்ை இந்திய கட்டடக் 

கம ஞருக்கு ெழங்கப்பட்டுள்ைது? 
அ. பாலேிருஷ்ண கதாஷி  

ஆ. ஷீலா ஸ்ரீ பிரோஷ் 

இ. பிருந்தா கசாமயா 

ஈ. ஹபீஸ் ோண்ட்ராே்டா் 

✓ இராயல் இன்ஸ்டிடியூட் ஆஃப் பிரிட்டிஷ் ஆர்கிவடக்ட்ஸ் (RIBA) ெழங்கும் உ கின் மிகவுயரிய கட்டடக்கம  

விருதுகளுள் ஒன்றான ைதிப்புமிக்க இராயல் ைங்கப்பைக்கம், நடப்பு 2022ஆம் ஆண்டில் பழம்வபரும் கட்டடக் 

கம ஞர் பா கிருஷ்ணா லைாஷிக்கு ெழங்கப்பட்டுள்ைது. 94 ெயைான அெர், இவ்விருமைப் வபறும் ஒலர இந்தியர் 

ஆொர். “கட்டடக்கம க்கான லநாபல் பரிசு” என்று குறிப்பிடப்படும் ‘இராயல் ைங்கப்பைக்கம்’ ைற்றும் ‘பிரிட்ஸ்கர் 

கட்டடக்கம  பரிசு’ என இரண்மடயும் வபற்ற முைல் நபர் இெராொர். 
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8. யூன் சுக்-லயால் என்பெர் பின்ெரும் எந்ை நாட்டின் புதிய அதிபராொர்? 
அ. பதன் போாியா  

ஆ. பிலிப்லபன்ஸ் 

இ. வியட்நாம் 

ஈ. தாய்லாந்து 

✓ வைன் வகாரியாவின் புதிய அதிபரான யூன் சுக்-லயால் சமீபத்தில் நடந்ை அதிபர் லைர்ைலில் மிகக்குமறந்ை ொக்கு 

வித்தியாசத்தில் வெற்றிவபற்றுள்ைார். ெழக்கறிஞரான அெர், முன்னாள் அதிபர் பார்க் கியூன்-மை அதிகார 

துஷ்பிரலயாகம் வசய்ைைற்காக அெருக்கு ைண்டமன ொங்கித்ைருெதில் குறிப்பிடத்ைக்க பங்மகக் வகாண்டிருந்ைார். 

நாட்டின் சி  உயர்ைட்ட ஊழல்கள் மீைான விசாரமணமய அடுத்து அெர் ைக்களின் கெனத்மைப் வபற்றார். 

9. ‘டிலரான்கள் பற்றிய எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஸ்டுடிலயா’ கீழ்காணும் எந்ை நிறுெனத்தில் வைாடங்கப்பட்டுள்ைது? 
அ. DRDO 

ஆ. ISRO 

இ. NITI ஆகயாே்  

ஈ. நியூ ஸ்கபஸ் இந்தியா 

✓ வபாது லசமெகளில் ஒருங்கிமணந்ை சூழம  லைம்படுத்ை, டிலரான்கமை பயன்படுத்தும் NITI ஆலயாக்கின் 

பயன்பாடு ைற்றும் பயிற்சி ஸ்டுடிலயாமெ ைத்திய சிவில் விைானப்லபாக்குெரத்து துமற அமைச்சர் ல ாதிராதித்ய 

சிந்தியா வைாடங்கிமெத்ைார். அப்லபாது, NITI ஆலயாக் சிவில் விைானப் லபாக்குெரத்து அமைச்சகத்துடன் இமணந்து 

நடத்தும் ‘Drones for Social Impact Competition’ ைற்றும் ‘Robotics Workshop and Competition’ என்ற இரண்டு 

சொல்கமையும் ைத்திய அமைச்சர் அறிமுகப்படுத்தினார். 

10. ஆண்டுலைாறும், ‘சர்ெலைச ைாெர ந  நாள்’ அனுசரிக்கப்படுகிற லைதி எது? 
அ. கம.10 

ஆ. கம.12  

இ. கம.14 

ஈ. கம.15 

✓ ைாெர ந த்மைப் பாதுகாப்பதில் உ கைாவிய விழிப்புணர்மெ ஏற்படுத்துெைற்காக ஐநா அமெ லை.12-ஐ சர்ெலைச 

ைாெர ந  நாைாக நியமித்ைது. ஐநா அமெயின் கூற்றுப்படி, ைாெர ந த்மைப் பாதுகாப்பது பசிமய ஒழிக்கவும், 

ெறுமைமயக்குமறக்கவும், பல்லுயிர் ைற்றும் சூழம ப் பாதுகாக்கவும், வபாருைாைார ெைர்ச்சிமய அதிகரிக்கவும் 

உைவும். நாம் உண்ணும் உணவில் 80% ைற்றும் நாம் சுொசிக்கும் ஆக்ஸி னில் 98% ைாெரங்களிடமிருந்து 

வபறப்படுகிறது. ஆண்டுலைாறும் ைாெர பூச்சிகள் ைற்றும் லநாய்கைால் 40% உணவுப்பயிர்கள் இழக்கப்படுகின்றன. 

 

செய்தித்தாள் நடப்பு நிகழ்வுகள்  

1. ைம மைத் லைர்ை ாமணயராக இராஜீவ் குைார் நியைனம் 

நாட்டின் புதிய ைம மைத் லைர்ை ாமணயராக இராஜீவ் குைார் நியமிக்கப்பட்டுள்ைார். இெர் ெரும் 15ஆம் லைதி 

ைம மைத் லைர்ை ாமணயராக பைவிலயற்கவுள்ைார். 
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இந்திய ைம மைத் லைர்ைல் ஆமணயராக ைற்லபாது இருந்து ெரும் சுஷில் சந்திராவின் பைவிக்கா ம் ெரும் 14ஆம் 

லைதியுடன் முடிெமடகிறது. இந்ை நிம யில், புதிய ைம மைத் லைர்ைல் ஆமணயராக ைற்லபாது மூத்ை லைர்ைல் 

ஆமணயராக இருக்கும் இராஜீவ் குைார் நியமிக்கப்பட்டுள்ைார். இைற்கான உத்ைரமெ குடியரசுத்ைம ெர் ராம்நாத் 

லகாவிந்த் பிறப்பித்துள்ைார். இமை சட்ட அமைச்சகம் வெளியிட்ட அறிக்மகயில் வைரிவித்துள்ைது. 

 

2. ைாவபரும் கருந்துமையின் முைல் புமகப்படம் வெளியீடு 

நைது பால்வெளி ைண்ட த்தில் காணப்படும் ைாவபரும் கருந்துமையின் (பிைாக் லைால்) முைல் புமகப்படத்மை 

ொனிய ாைர்கள் வெளியிட்டுள்ைனர். சூரியமனவிட 40  ட்சம் ைடங்கு வபரிைாக இந்ைக் கருந்துமை உள்ைைாகத் 

வைரிவிக்கப்பட்டுள்ைது. 

இதுவைாடர்பாக, ‘தி அஸ்ட்லராபிசிக்கல்  ர்னல் வ ட்டர்ஸ்’ என்ற அறிவியல் இைழில் வெளியான ஆய்ெறிக்மகயில், 

நைது பால்வெளி ைண்ட த்தின் மையப் பகுதியில் என்ன நடக்கிறது என்பது பற்றிய நைது புரிைம  லைம்படுத்ைவும், 

கருந்துமைகள் எவ்ொறு அெற்றின் சுற்றுப்புறத்துடன் வைாடர்புவகாள்கின்றன என்பது பற்றிய புதிய நுண் 

அறிமெயும் இந்ைக் கண்டுபிடிப்பு ெழங்குகிறது எனத் வைரிவிக்கப்பட்டுள்ைது. 

இந்ைக் கருந்துமைக்கு ‘ஸாஜிட்லடரியஸ்-ஏ’ (SGR-A) எனப்வபயரிடப்பட்டுள்ைது. உ கைாவிய ஆராய்ச்சிக் குழு 

இமணந்து, உ கம் முழுெதுமுள்ை ொவனாலி வைாம லநாக்கிகளின் ைரவுகளின் அடிப்பமடயில் இந்ைக் கருந் 

துமையின் புமகப்படத்மை உருொக்கியுள்ைன. ஓர் இருண்ட மையத்மைச் சுற்றி சிெப்பு, ைஞ்சள், வெள்மை 

நிறங்களின் வைளிெற்ற ஒளிரும் ெடிெத்மை இந்ைப் புமகப்படம் காட்டுகிறது. நட்சத்திரங்கள் வசயலிழக்கும்லபாது 

கருந்துமைகைாக உருைாறுகின்றன. இைன் ஈர்ப்புவிமச மிகெதிகைாகும். ஒளி உட்பட எதுவும் 

கருந்துமையிலிருந்து ைப்பமுடியாது. 
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1. 2022-2024-க்கான ஆசிய தேர்ேல் அதிகாரிகளின் சங்கத்தின் புதிய ேலைவராக தேர்ந்தேடுக்கப்பட்டுள்ள நாடு 

எது? 
அ. ரஷ்யா 

ஆ. அமொிக்கா 

இ. இந்தியா  

ஈ. சீனா 

✓ 2022-2024-க்கு இலைப்பட்ை ஆண்டிற்கான ஆசிய தேர்ேல் அதிகாரிகளின் சங்கத்தின் (AAEA) புதிய ேலைவராக 

இந்தியா ஒருமனோக தேர்ந்தேடுக்கப்பட்டுள்ளது. இேற்குமுன் பிலிப்லபன்ஸ் AAEA-இன் ேலைவராக இருந்ேது. 

ேற்தபாது, 20 ஆசிய தேர்ேல் தமைாண்லம அலமப்புகள் AAEA-இன் உறுப்பினர்களாக உள்ளன. இந்திய தேர்ேல் 

ஆலையமானது AAEA-இன் நிறுவன உறுப்பினராகும். உருசியா, உஸ்தபகிஸ்ோன், இைங்லக, மாைத்தீவுகள், 

லேவான் மற்றும் பிலிப்லபன்ஸ் ஆகியலவ இேன் புதிய உறுப்பினர்களாகும். 

2. கட்ைலின் தநாவக் என்பார் கீழ்காணும் எந்ே நாட்டின் முேல் தபண் மற்றும் இளவயது அதிபராக அண்லமயில் 

தேர்ந்தேடுக்கப்பட்ைார்? 
அ. பின்லாந்து 

ஆ. ருமெனியா 

இ. ஹங்மகாி  

ஈ. மபாலந்து 

✓ ஹங்தகரியின் முேல் தபண் அதிபராக கட்ைலின் தநாவாக்லக ஹங்தகரிய நாைாளுமன்றம் தேர்வுதசய்துள்ளது. 44 

வயோன அவர் ஹங்தகரியின் மிகவும் இளவயது அரச ேலைவர் ஆவார். தநாவக், சமீபத்தில் குடும்பக் தகாள்லக 

அலமச்சராகப் பணியாற்றியவராவார். இளம் இலையர்கள் அதிக குழந்லேகலளப் தபறுவலே ஊக்குவிக்கும் 

வலகயில் வடிவலமக்கப்பட்ை வரிச்சலுலககள் மற்றும் லகதயடுகள் உள்ளிட்ை அரசாங்கக் தகாள்லககளுக்காக 

அவர் பிரபைமாக அறியப்பட்ைார். 

3. அண்லமச் தசய்திகளில் இைம்தபற்ற, ‘ேக்காளிக்காய்ச்சல்’ சார்ந்ே மாநிைம் எது? 
அ. தெிழ்நாடு 

ஆ. மகரளெ்  

இ. கா்நாடகா 

ஈ. ஒடிஸா 

✓ அண்லமயில் தகரள மாநிைத்தில் பரவிவரும், ‘ேக்காளி காய்ச்சல்’ பரவியலே அடுத்து, அண்லை மாநிைங்களில் 

அந்தநாய்ப்பரவாமல் ேடுக்க கண்காணிப்பு பணியில் தீவிரங்காட்டி வருகின்றனர். ‘ேக்காளி காய்ச்சல்’ என்பது ஓர் 

அரியவலக தீநுண்ம தநாயாகும்; இது காய்ச்சல், தோலில் எரிச்சல், ேடிப்புகள் மற்றும் நீரிழப்பு ஆகியவற்லற 

ஏற்படுத்துகிறது. இது 5 வயதுக்குட்பட்ை குழந்லேகலளப்பாதிக்கிறது. தபரிய சிவப்புநிற தகாப்புளங்கலள இந்தநாய் 

ஏற்படுத்துவோல் அேற்கு இப்தபயர் வாய்க்கப்தபற்றது. குறிப்பிட்ை மருந்து என எதுவும் இந்தநாய்க்குக் கிலையாது. 

இது மற்ற காய்ச்சல் வலககலளப் தபாைதவ தோற்றுந்ேன்லம தகாண்ைோல் பாதிக்கப்பட்ை குழந்லேகலள 

ேனிலமப்படுத்துவது கட்ைாயமாகிறது. 

4. 2022ஆம் ஆண்டுக்கான ‘தைம்பிள்ைன்’ பரிலசப் தபற்றவர் யார்? 
அ. மராஜா் மபன்மராஸ்  ஆ. மஜெ்ஸ் பீபிள்ஸ் 

இ. ஆா்தா் அஷ்கின்  ஈ. பிராங்க் வில்மசக்  
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✓ தநாபல் பரிசாளரான தகாட்பாட்டு இயற்பியைாளரும் எழுத்ோளருமான பிராங்க் வில்தசக், இந்ே ஆண்டின் (2022) 

மதிப்புமிக்க, ‘தைம்பிள்ைன்’ பரிசு வழங்கி தகௌரவிக்கப்பட்ைார். இந்ே விருது 1972-இல் மலறந்ே தகாலையாளி சர் 

ஜான் தைம்பிள்ைனால் நிறுவப்பட்ைது. அறிவியல் மற்றும் ஆன்மீகத்தின் இலைலவக்குறிக்கும் நபர்களுக்கு இது 

வழங்கப்படுகிறது. தஜன் குைால், அன்லன தேரசா, ேைாய் ைாமா மற்றும் தபராயர் தைஸ்மண்ட் டுட்டு ஆகிதயார் 

இேற்குமுன் இவ்விருலேப் தபற்றுள்ளனர். 

5. எட்டு ஆண்டுகளில் இல்ைாே அளவுக்கு, 2022 ஏப்ரலில் மிகவுயர்ந்ே புள்ளிலய எட்டிய இந்தியாவின் சில்ைலற 

பைவீக்க சேவீேம் என்ன? 

அ.  8.01% 

ஆ. 7.85% 

இ. 7.79%  

ஈ. 7.50% 

✓ 2022 ஏப்ரலில் இந்தியாவின் சில்ைலற பைவீக்கம் 7.79 சேவீேமாக உயர்ந்ேது. எரிதபாருள் மற்றும் உைவுப் 

தபாருட்களின் விலைதயற்றத்ோல் உந்ேப்பட்டு, கைந்ே எட்டு ஆண்டுகளில் இல்ைாே அளவுக்கு இந்ே உச்சத்லே அது 

எட்டியுள்ளது. இேற்கு முன் அதிகபட்சமாக 2014 தமயில் 8.33 சேவீேமாக அது இருந்ேது. மார்ச் மாேத்தில் 6.95 சேவீே 

பைவீக்கம் பதிவாகியுள்ளது. இந்திய ரிசர்வ் வங்கியின் சில்ைலற பைவீக்கத்திற்கான அதிகபட்ச சகிப்புத்ேன்லம 

வரம்பு 6% ஆகும். 

6. PMFBY மற்றும் KCC-க்கான தோழில்நுட்ப ஆேரவுக்காக, மத்திய உழவு அலமச்சகம், எந்ே நிறுவனத்துைனான 

புரிந்துைர்வு ஒப்பந்ேத்தில் லகதயழுத்திட்ைது? 
அ. FAO 

ஆ. UNDP  

இ. IMF 

ஈ. WMO 

✓ இந்திய அரசின் உழவு மற்றும் உழவர்கள்நை அலமச்சமும் ஐநா வளர்ச்சித் திட்ைமும் (UNDP) அண்லமயில் ஒரு 

புரிந்துைர்வு ஒப்பந்ேத்தில் லகதயழுத்திட்டுள்ளன. இப்புரிந்துைர்வு ஒப்பந்ேத்தின்படி, பிரேமர் பசல் பீமா தயாஜனா 

(PMFBY) திட்ைம் மற்றும் கிசான் கைனட்லை - மாற்றியலமக்கப்பட்ை வட்டி மானியத் திட்ைத்திற்கு UNDP தோழில்நுட்ப 

ஆேரலவ வழங்கும். UNDP ஆனது கைந்ே நான்காண்டுகளாக தோழில்நுட்ப உேவிகலள வழங்கி வருகிறது. 

7. ‘BHARAT TAP’ திட்ைத்லே அறிமுகப்படுத்திய மத்திய அலமச்சகம் எது? 
அ. ஜல் சக்தி அமெச்சகெ் 

ஆ. வீட்டுவசதி & நகா்ப்புற விவகாரங்கள் அமெச்சகெ்  

இ. மவளாண்மெ ெற்றுெ் விவசாயிகள் நல அமெச்சகெ் 

ஈ. MSME அமெச்சகெ் 

✓ மத்திய வீட்டுவசதி மற்றும் நகர்ப்புற விவகாரங்களுக்கான அலமச்சர் ஹர்தீப் S பூரி, ‘பிளம்தபக்ஸ் இந்தியா’ என்ற 

கண்காட்சியில் ‘BHARAT TAP’ என்ற முன்தனடுப்லபத் தோைங்கினார். ‘BHARAT TAP’ என்ற இந்ே முன்முயற்சி 

மூைம் நீர்நுகர்வு கணிசமாகக் குலறக்கப்படும். ஆண்டுக்கு 500 தகாடி லிட்ைர் ேண்ணீலரச்தசமிக்கும், ‘நிர்மல் ஜல் 

பிரயாஸ்’ திட்ைத்லேயும் பூரி அப்தபாது அறிமுகப்படுத்தினார். 
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8. ‘YUVA (இலளதயார்) சுற்றுைா மன்றங்கள்’ அலமப்போக அறிவித்துள்ள நிறுவனம் எது? 
அ. CBSE  

ஆ. UGC 

இ. ISRO 

ஈ. NITI ஆய ோக் 

✓ மத்திய இலைநிலைக் கல்வி வாரியமானது (CBSE) அலனத்து CBSE இலைப்புப் பள்ளிகளுக்கும், இலளதயார் 

சுற்றுைா மன்றங்கலள உருவாக்குவது தோைர்பான அறிவுறுத்ேல்கலள வழங்கியுள்ளது. மத்திய சுற்றுைா 

அலமச்சகம், ‘விடுேலையின் அமுேப்தபருவிழா’ தகாண்ைாட்ைங்களின் ஒருபகுதியாக, ‘இலளதயார் சுற்றுைா 

மன்றங்கலள’த் தோைங்கியுள்ளது. இந்திய சுற்றுைாவின் இளந்தூேர்கலள வளர்ப்பலேயும் தமம்படுத்துவலேயும் 

இது தநாக்கமாகக் தகாண்டுள்ளது. அவர்கள் இந்திய சுற்றுைாபற்றி அறிந்துதகாள்ளவும், நமது வளமான கைாச்சார 

பாரம்பரியத்லேப் புரிந்துதகாள்ளவும் மற்றும் சுற்றுைா மீோன ஆர்வத்லே வளர்க்கவும் இது உேவும். 

9. ‘காமன்தவல்த் பாயின்ட்ஸ் ஆஃப் லைட்’ விருதுக்குத் தேர்ந்தேடுக்கப்பட்ை கித ார் குமார் ோஸ் சார்ந்ே நாடு எது? 
அ. இந்தியா 

ஆ. இலங்மக 

இ. வங்காளமதசெ்  

ஈ. மநபாளெ் 

✓ சிறந்ே ேனிப்பட்ை ேன்னார்வைர்கலள அங்கீகரிக்கும், ‘காமன்தவல்த் பாயின்ட்ஸ் ஆஃப் லைட்’ விருதுக்கு, 

‘வித்யானந்தோ’ என்ற கல்வித் தோண்டு நிறுவனத்தின் நிறுவனர், வங்கதேசத்லேச் சார்ந்ே கித ார் குமார் ோஸ் 

தேர்வுதசய்யப்பட்டுள்ளார். விளிம்புநிலை பின்னணியில் உள்ள குழந்லேகளுக்கு கல்விக்கான அணுகலை 

வளர்த்தேடுப்பதில் அவராற்றிய சிறப்பான பணிக்காக அவர் இவ்விருதுக்குத் தேர்ந்தேடுக்கப்பட்ைார் என்று பிரிட்டிஷ் 

உயராலையரகம் தேரிவித்துள்ளது. கித ார் ோஸ், கைந்ே 2013ஆம் ஆண்டில் ‘பித்யானந்தோ’லவ அலமத்ோர்; 

இது பாதிக்கப்பைக்கூடியவர்களுக்கு இைவசக்கல்வி மற்றும் உைவுத்திட்ைத்லே வழங்கும் 5 தோைக்கப்பள்ளிகலள 

நைத்தி வருகிறது. 

10. எந்ே ஆங்கிை ஆசிரியரின் நிலனவாக, ஐநா, ஆங்கிை தமாழி நாலள ஏப்.23 அன்று தகாண்ைாடுகிறது? 
அ. வால்ட் விட்மென் 

ஆ. வில்லியெ் மஷக்ஸ்பியா்  

இ. R W எொ்சன் 

ஈ. இராபா்ட் பிமராஸ்ட் 

✓ ஆங்கிை நாைக ஆசிரியர் வில்லியம் த க்ஸ்பியரின் நிலனவாக, அவரது பிறந்ே நாள் மற்றும் இறந்ே நாள் ஆகிய 

இரண்லையும் குறிக்கும் வலகயில், ஐநா அலவ ஒவ்தவார் ஆண்டும் ஏப்ரல்.23 அன்று ஆங்கிை தமாழி நாலளக் 

தகாண்ைாடுகிறது. பன்தமாழி மற்றும் கைாச்சார பன்முகத்ேன்லமலயக் தகாண்ைாடுவேற்காக, ஐநா ேனது ஆறு 

அதிகாரப்பூர்வ தமாழிகள் ஒவ்தவான்றிற்கும் தமாழி நாலளக் கலைப்பிடிக்கிறது. சுபானிய எழுத்ோளர் மிகுவல் டி 

தசர்வாண்ைஸ் சாதவத்ராவுக்கு அஞ்சலி தசலுத்தும் வலகயில், ஐநா, சுபானிய தமாழி நாலளயும் ஏப்ரல்.23 அன்று 

அனுசரிக்கிறது. 
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செய்தித்தாள் நடப்பு நிகழ்வுகள்  

1. இந்தியாவின் 25ஆவது ேலைலமத் தேர்ேல் ஆலையராக இராஜீவ் குமார் தபாறுப்தபற்றார் 

தம 12 தேதியிட்ை இந்திய அரசின் சட்ைம் மற்றும் நீதித்துலற அலமச்சகத்தின் அரசிேழ் அறிவிப்பின்படி, புது தில்லியில் 

உள்ள தேர்ேல் ஆலைய அலுவைகத்தில் இராஜீவ் குமார் இன்று இந்தியாவின் 25ஆவது ேலைலமத் தேர்ேல் 

ஆலையராகப் தபாறுப்தபற்றுக் தகாண்ைார். 

 

2. திரிபுராவின் புதிய முேல்வர் மாணிக் சாஹா 

திரிபுரா மாநிைத்தின் புதிய முேல்வராக மாணிக் சாஹா தேர்வு தசய்யப்பட்டுள்ளார். புதிய முேல்வரான மாணிக் 

சாஹா ேற்தபாது நாைாளுமன்ற உறுப்பினராக உள்ளார். விலரவிதைதய, அவர் ேனது மாநிைங்களலவ எம் பி 

பேவிலய விைக்கிவிட்டு திரிபுராவில் ஏோவது தோகுதி ஒன்றில் தபாட்டியிைைாம் எனக் கூறப்படுகிறது. வைகிழக்கு 

மாநிைமான திரிபுராவில், அடுத்ே ஆண்டின் தோைக்கத்தில் சட்ைப்தபரலவத் தேர்ேல் நலைதபறவுள்ளது என்பது 

குறிப்பிைத்ேக்கது. 

 

3. தகாதுலம ஏற்றுமதிக்கு மத்திய அரசு ேலை 

உள்நாட்டில் விலை அதிகரித்து வருவலேக் கட்டுப்படுத்தும் தநாக்கில் தகாதுலம ஏற்றுமதிக்கு மத்திய அரசு ேலை 

விதித்துள்ளது. இந்ேத் ேலை உைனடியாக அமலுக்கு வருவோகவும் தேரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. 

நாட்டில் சில்ைலறப் பைவீக்கத்தின் மதிப்பு கைந்ே ஏப்ரலில் 8 ஆண்டுகள் காைாே அளவுக்கு 7.79 சேவீேமாக 

அதிகரித்ேது. முக்கியமாக, உைவுப் தபாருள்களின் பைவீக்கம் அதிகரித்துக் காைப்பட்ைது. கச்சா எண்தைய் 

விலை உயர்வும் ஒட்டுதமாத்ே பைவீக்க மதிப்பு உயர்ந்ேேற்கு மற்தறாரு காரைமாக அலமந்ேது. இேனிலைதய, 

பைவீக்கத்லேக் கட்டுக்குள் தகாண்டுவருவேற்காக இந்திய ரிசர்வ் வங்கி, வட்டி விகிேங்கலள அண்லமயில் 

உயர்த்தியது. இந்நிலையில், உைவுப்தபாருள்களின் விலை உயர்லவக் கட்டுப்படுத்துவேற்கான 

நைவடிக்லககலள மத்திய அரசும் தோைங்கியுள்ளது. 

இதுதோைர்பாக தவளிநாட்டு வர்த்ேக இயக்குநரகம் தவளியிட்ை அறிக்லகயில், “தகாதுலம ஏற்றுமதிக்கு 

உைனடியாகத் ேலை விதிக்கப்படுகிறது. எனினும், அறிவிக்லக தவளியிைப்படுவேற்கு முன்பு வலர ஏற்றுமதி தசய்ய 

அனுமதி தபற்றிருந்தோர், தகாதுலமலய அனுப்பைாம். உைவுப் பாதுகாப்லபக் கருத்தில்தகாண்டு தவளிநாடுகள் 

தகாரிக்லகவிடுக்கும்பட்சத்தில், மத்திய அரசு அனுமதி அளித்ோல் அந்நாடுகளுக்கு தகாதுலமலய ஏற்றுமதி 

தசய்யைாம்” என்று குறிப்பிைப்பட்டுள்ளது. 

நைப்பு நிதியாண்டில் 1 தகாடி ைன் தகாதுலமலய ஏற்றுமதி தசய்ய மத்திய அரசு இைக்கு நிர்ையித்துள்ள நிலையில், 

இதுவலர 9,63,000 ைன் தகாதுலம ஏற்றுமதி தசய்யப்பட்டுள்ளது. தகாதுலம ஏற்றுமதிக்காக தமாராக்தகா, 

துனிசியா, இந்தோதனசியா, பிலிப்பின்ஸ், ோய்ைாந்து, வியத்நாம், தைபனான் உள்ளிட்ை நாடுகளுைன் இந்தியா 

தபச்சுவார்த்லே நைத்தி வந்ேது. இந்நிலையில், உள்நாட்டு நிலைலமலயக் கருத்தில்தகாண்டு தகாதுலம 

ஏற்றுமதிக்கு மத்திய அரசு ேலை விதித்துள்ளது. அதே தவலளயில், தவங்காய ஏற்றுமதிக்கு விதிக்கப்பட்டிருந்ே 

ேலைலய DGFT நீக்கியுள்ளது. 
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