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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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