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1. ஒட்டும ொத்தமாக 10 GW-க்கும் ம ல் மின்னுற்பதி மெய்யும் மெொலொர் நிறுவல்களைக் மகொண்டுள்ை இந்தியொவின் 

முதல்  ொநிலம் எது? 
அ. உத்தர பிரததசம் 

ஆ. இராஜஸ்தான்  

இ. பீகாா் 

ஈ. மத்திய பிரததசம் 

✓ ஒட்டும ொத்த ொக 10 GW-க்கும் ம ல் மின்னுற்பத்தி மெய்யும் மெொலொர் நிறுவல்களைக் மகொண்டுள்ை இந்தியொவின் 

முதல்  ொநில ொக இரொஜஸ்தொன் ஆனது. நொட்டின் 49,346 MW சூரிய ஆற்றல் திறனில் 10,506 MW ஆற்றல் இந்த 

 ொநிலத்திலிருந்து உற்பத்தி மெய்யப்படுகிறது.  ொநிலத்தின் ம ொத்தத்திறனில், 9,542 MW ஆற்றல் நிலத்தில் 

நிறுவப்பட்ட மின்னுற்பத்தித் திட்டங்கள்மூலமும், 668 MW ம ற்கூளரயில் நிறுவப்பட்ட மின்னுற்பத்தித் திட்டங்கள் 

மூலமும் 296 MW ஆற்றல் ஆஃப்-கிரிட் மூலமும் உருவொக்கப்படுகிறது. இம் ொநிலம், ம ற்கூளர சூரிய ஆற்றலின் 

மமயமாகவும் உருவொகி வருகிறது. “இன்மவஸ்ட் இரொஜஸ்தொன்” பிரச்ெொரத்தின்மபொது எரிெக்தித் துளறயில் பல 

புரிந்துணர்வு ஒப்பந்தங்களில் அம் ொநிலம் ளகமயழுத்திட்டது. 

2. ஆண்டுமதொறும் ம .9 அன்று ‘மவற்றி நொளை’க் மகொண்டொடுகிற நொடு எது? 
அ. பிரான்ஸ் 

ஆ. ரஷ்யா  

இ. ஜஜா்மனி 

ஈ. இந்தியா 

✓ 1945ஆம் ஆண்டு நொஜி மஜர் னிக்கு எதிரொன மெொவியத் யூனியனின் மவற்றிளயக் குறிக்கும் வளகயில் ஒவ்மவொர் 

ஆண்டும் ம .9 அன்று ரஷ்யொவொல் ‘மவற்றி நொள்’ மகொண்டொடப்படுகிறது. இந்த நொளின்மபொது, மபொதுவொக 

 ொஸ்மகொவில் உள்ை மெஞ்ெதுக்கத்தில் இரொணுவ அணிவகுப்பு ம ற்மகொள்ைப்படுகிறது. இது இரண்டொம் உலகப் 

மபொரின் தியொகங்களை நிளனவுகூரும் வளகயில் மகொண்டொடப்படுகிறது. இரண்டொம் உலகப்மபொரில் இருபத்மதழு 

மில்லியன் மெொவியத் குடி க்கள் இறந்தனர்; இது ரஷ்யர்கைொல் ‘மபரும் மதெபக்தி மபொர்’ என்று அளைக்கப்பட்டது. 

3. உலகப் மபொருைொதொர  ன்றத்தின் வருடொந்திர (2022) கூட்டம் நளடமபறும் இடம் எது? 
அ. நியூயாா்க் 

ஆ. தாத ாஸ்  

இ. ஜஜனி ா 

ஈ. பாாிஸ் 

✓ உலகப்மபொருைொதொர  ன்றம் (WEF) அதன் வருடொந்திரக் கூட்டத்ளத 2022ஆம் ஆண்டு ம .22 முதல் 26 வளர 

சுவிச்ெர்லொந்தின் தொமவொஸ் நகரில் நடத்தவுள்ைது. WEF வருடொந்திர (2022) கூட்டத்தின் கருப்மபொருள் “Working 

Together, Restoring Trust” என்பதொகும். விவொதிக்கப்படமவண்டிய பிரச்சிளனகளுள் மதொற்றுமநொய்க்கு இளடயில் 

அரெொங்கக்மகொள்ளககள் & வணிக உத்திகள்  ற்றும் உக்ளரனில் மபொர்  ற்றும் புவி-மபொருைொதொர ெவொல்கள் 

ஆகியளவ அடங்கும். 

4. ஓர் உயிரினத்தின் DNA’ஐ  ொற்றும் மதொழில்நுட்பத்தின் மபயர் என்ன? 
அ. மரபணு மாற்றுரு  ஆ. மரபணுத்ஜதாகுதியயத் திருத்தியயமத்தல்  

இ. மரபணு மாற்றம்  ஈ. மரபணு ஒழுங்குமுயற 
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✓  ரபணுத்மதொகுதிளயத் திருத்தியள க்கப்பட்ட தொவரங்களின் பொதுகொப்பு  திப்பீட்டிற்கொன வழிகொட்டுதல்களை 

உயிரித்மதொழில்நுட்பத்துளற அறிவித்தது. இந்த வழிகொட்டுதல்கள்  ரபணுத்மதொகுதிளயத் திருத்தியள ப்பதற்கொன 

மதொழில்நுட்பங்களின் நிளலயொன பயன்பொட்டிற்கொன மெயல் திட்டத்ளத வைங்குகின்றன. அளவ மபொது  ற்றும் 

தனியொர் துளற ஆரொய்ச்சி நிறுவனங்களுக்கும் மபொருந்தும்.  ரபணுத்மதொகுதிளயத் திருத்தியள ப்பது (Genome 

Editing) என்பது ஓர் உயிரினத்தின் DNA-ஐ  ொற்றும் மதொழில்நுட்ப ொகும். இது  ரபணு  ொற்றப்பட்ட உயிரி (GMO) 

மதொழில்நுட்பத்திலிருந்து முற்றிலும் மவறுபட்டதொகும். 

5. 2022 - குவொட் தளலவர்கள் உச்சி ொநொடு நடத்தப்படுகிற நொடு எது? 

அ. ஜப்பான்  

ஆ. அஜமாிக்கா 

இ. இந்தியா 

ஈ. ஆஸ்திதரலியா 

✓ இரண்டொவது குவொட் தளலவர்களின் உச்சி ொநொட்ளட ஜப்பொன் நடத்துகிறது. நொற்கர பொதுகொப்பு உளரயொடலில் 

இந்தியொ, அம ரிக்கொ, ஜப்பொன்  ற்றும் ஆஸ்திமரலியொ ஆகியளவ அடங்கும். இந்தியப்பிரத ர் ம ொடி குவொட் 

தளலவர்கள் உச்சி ொநொட்டில் கலந்துமகொண்டொர். நொன்கு நொடுகளின் தளலவர்களும் குழுவின் முன்முயற்சிகளின் 

முன்மனற்றத்ளத  திப்பொய்வு மெய்கின்றனர். புதிதொக மதர்ந்மதடுக்கப்பட்ட ஆஸ்திமரலிய பிரத ர் அந்மதொனி 

அல்பொனீஸ் குவொட் தளலவர்கள் உச்சி ொநொட்டில் முதல் முளறயொக இளணகிறொர். 

6. இந்திய கடற்பளடயொனது அண்ள யில் எந்த நொட்டுடன் இளணந்து ஒருங்கிளணந்த மரொந்துப் (CORPAT) 

பயிற்சிளய ம ற்மகொண்டது? 
அ. ஜப்பான் 

ஆ. பிரான்ஸ் 

இ.  ங்காளததசம்  

ஈ. இலங்யக 

✓ இந்திய கடற்பளடயும் வங்கொைமதெ கடற்பளடயும் இளணந்து ஒருங்கிளணந்த மரொந்துப் (CORPAT) பயிற்சியின் 

நொன்கொவது பதிப்ளப ெமீபத்தில் வடக்கு வங்கொை விரிகுடொவில் மதொடங்கியது. பன்னொட்டு கடல் எல்ளலக்மகொடு 

வழியொக இந்திய கடற்பளடயும் வங்கொைமதெ கடற்பளடயும் இளணந்து இந்த மரொந்துப்பணிளய ம ற்மகொள்ளும். 

வங்கொைமதெ கடற்பளடக் கப்பல்களுடன் உள்நொட்டிமலமய தயொரிக்கப்பட்ட 2 கப்பல்கைொன INS மகொரொ  ற்றும் INS 

சும தொ ஆகியளவ இப்பயிற்சியில் பங்மகற்கின்றன. இரு கடற்பளடகளின் கடற்புற மரொந்து வொனூர்திகளும் இந்த 

மரொந்துப்பணியில் பங்மகற்கும். 

7. ‘பிரம்  ெ ொஜம்’ என்னும் சீர்திருத்த இயக்கத்ளத நிறுவியவர் யொர்? 
அ. தயானந்த சரஸ் தி 

ஆ. இராஜாராம் தமாகன் இராய்  

இ. இர ீந்திரநாத் தாகூா் 

ஈ. அன்னி ஜபசன்ட் 

✓ 19ஆம் நூற்றொண்டின் ெமூக சீர்திருத்தவொதி ரொஜொரொம் ம ொகன் ரொய் இந்து  தத்தின் சீர்திருத்த இயக்க ொன ‘பிரம்  

ெ ொஜத்ளத’ நிறுவினொர். ெமுதொயத்தில் நிலவும் மூடநம்பிக்ளககள், ‘ெதி’மபொன்ற பைக்கவைக்கங்கள், குைந்ளதத் 

திரு ணம், ெொதி ஏற்றத்தொழ்வுகள்மபொன்ற ெமூகத்தீள களை எதிர்த்துப் மபொரொடுவளத இந்த இயக்கம் தனது 

மநொக்க ொகக்மகொண்டு மெயல்பட்டது. அவர் 1772 ம .22 அன்று வங்கொை  ொகொணத்தில் பிறந்தொர். மகொல்கத்தொவில் 

இரொஜொரொம் ம ொகன் இரொயின் 250ஆவது பிறந்தநொளின் ஆண்டு விைொளவக் மகொண்டொடும் வளகயில் கலொச்ெொர 

அள ச்ெகம் மதொடக்க விைொளவ நடத்தியது. 
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8. உலக சுகொதொர ெளபயின் 75ஆவது பதிப்பு நளடமபறும் இடம் எது? 
அ. தராம் 

ஆ. பாாிஸ் 

இ. ஜஜனி ா  

ஈ. நியூயாா்க் 

✓ உலக சுகொதொர அள ப்பொனது (WHO) மஜனிவொவில் உலக சுகொதொர ெளபயின் 75ஆம் பதிப்ளப ஏற்பொடு மெய்கிறது. 

பத்து லட்ெம் ASHA (அங்கீகரிக்கப்பட்ட ெமூக சுகொதொர ஆர்வலர்) பணியொைர்கள் உலகைொவிய சுகொதொர தளலவர்கள் 

விருது-2022-ஐப்மபற்றுள்ைனர். விருதுமபற்ற ஆறுள் ASHA பணியாளர்களும் ஒன்று. ஆப்கொனிஸ்தொனில் ஆயுதம் 

ஏந்திய துப்பொக்கிதொரிகைொல் சுட்டுக்மகொல்லப்பட்ட எட்டுத் தன்னொர்வ மபொலிமயொ மதொழிலொைர்களும் இதிலடங்குவர். 

9. எந்த நொட்டுடனொன, ‘முதலீட்டு ஊக்க ஒப்பந்தத்தில்’ இந்தியொ ளகமயழுத்திட்டுள்ைது? 
அ. ஜப்பான் 

ஆ. அஜமாிக்கா  

இ. ஆஸ்திதரலியா 

ஈ. ஐக்கிய அரபு அமீரகம் 

✓ இந்தியொவும் அம ரிக்கொவும் ெமீபத்தில் மடொக்கிமயொவில் ‘முதலீட்டு ஊக்குவிப்பு ஒப்பந்தத்தில்’ ளகமயழுத்திட்டன. 

US இன்டர்மநஷனல் மடவலப்ம ன்ட் ளபனொன்ஸ் கொர்ப்பமரஷன் ஆனது இந்தியொவில் முதலீட்டு ஆதரளவத் 

மதொடர்ந்து வைங்குவது ெட்டப்பூர்வ ொன மதளவயொகும். இந்த ஒப்பந்தம், மடொக்கிமயொவில், இந்தியொவின் மவளியுறவு 

மெயலொைர் வினய் குவொத்ரொ  ற்றும் DFC-இன் CEO ஸ்கொட் நொதன் ஆகிமயொரொல் ளகமயழுத்திடப்பட்டது. 

10. ‘Child Alert’ என்ற தளலப்பிலொன ஓர் அறிக்ளகளய மவளியிட்ட நிறுவனம் எது? 
அ. உலக  ங்கி 

ஆ. NTI ஆதயாக் 

இ. UNICEF  

ஈ. ஆக்ஸ்பாம் இன்டா்தநஷனல் 

✓ UNICEF ஆனது ெமீபத்தில், ‘Child Alert’ என்ற தளலப்பிலொன ஓர் அறிக்ளகளய மவளியிட்டது. 600,000 குைந்ளதகள் 

அத்தியொவசிய சிகிச்ளெளய மபற ொட்டொர்கள் என இந்த அறிக்ளக கூறுகிறது. உணவு  ற்றும் உயிர்க்கொக்கும் 

சிகிச்ளெயின் விளல உயர்ந்துவருவதொல், அதிக எண்ணிக்ளகயிலொன குைந்ளதகள் இறக்கக்கூடும். உக்ளரன் 

மீதொன ரஷ்யொவின் பளடமயடுப்பின் விளைவுகள்  ற்றும் மகொமரொனொ ளவரஸ் மதொற்றுமநொயின்தொக்கம்  ற்றும் 

கொலநிளல ொற்றத்தொல் மதொடர்ந்து ஏற்படும் இடர்  ற்றும் மெதம் ஆகியளவ உலகைொவிய உணவு மநருக்கடிளய 

ஏற்படுத்துகின்றன. 

 

  

 

 

 

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


விண்மீன்.காம்                                                  2022 மே 25 
  

 

நடப்பு நிகழ்வுகள்                                           4 

செய்தித்தாள் நடப்பு நிகழ்வுகள்  

1. ‘பரம்மபொருள்’ சூப்பர் கம்ப்யூட்டர்: மதசிய சூப்பர் கம்ப்யூட்டிங் மிஷனின்கீழ் திருச்சி மதசிய மதொழில்நுட்பக் 

கைகத்தின் முன்முயற்சி 

இந்திய அரசின் மதசிய சூப்பர் கம்ப்யூட்டிங் மிஷனில் (NSM) திருச்சிரொப்பள்ளியின் மதசிய மதொழில்நுட்பக்கைகம் 

இளணந்துள்ைது. ‘பரம்மபொருள்’ எனப் மபயரிடப்பட்டுள்ை ள யத்ளத, இக்கைகத்தின் இயக்குநர் திறந்து ளவத்தொர். 

உயர்மெயல்திறன்மகொண்ட கணினித் திறன்களைக் மகொண்ட மதொழில்நுட்ப நிறுவனங்களுக்கு அதிகொரம் 

அளிப்பமத மதசிய கம்ப்யூட்டிங் மிஷனின் முக்கிய மநொக்கொகும். NSM உட்கட்டள ப்புக் குழுவிடம் மதசிய மதொழில் 

நுட்பக்கைகம் ெ ர்ப்பித்த முன்ம ொழிவின் அடிப்பளடயில், மின்னணு  ற்றும் தகவல் மதொழில்நுட்ப அள ச்ெகம் 

 ற்றும் அறிவியல்  ற்றும் மதொழில்நுட்பம் துளற ஆகியவற்றொல் `19 மகொடி  திப்பிலொன சூப்பர் கம்ப்யூட்டர், திருச்சி 

மதசிய மதொழில்நுட்ப கைகத்திற்கு வைங்க அனு தி அளிக்கப்பட்டுள்ைது. 

 

2. உலக சுகொதொர அள ப்பின் தளலவரொக மடட்மரொஸ் அதமனொம் மீண்டும் மதர்வு 

எத்திமயொப்பியொளவச்மெர்ந்த முன்னொள் அள ச்ெரொன மடட்மரொஸ் அதமனொம் உலக சுகொதொர அள ப்பின் (WHO) 

தளலவரொக இருக்கிறொர். இவரது பதவிக்கொலம் முடிந்த நிளலயில், 2ஆம் முளறயொக அவர் மீண்டும் மபொட்டியிட்டொர். 

இந்நிளலயில், மடட்மரொஸ் அதமனொள  எதிர்த்து யொரும் மபொட்டியிடவில்ளல என்பதொல், அவர் மீண்டும் இந்த 

அள ப்பின் தளலவரொகி உள்ைொர். அடுத்த 5 ஆண்டுக்கு அவர் தளலவரொக மெயல்படுவொர். மகொமரொனொ ளவரஸ் 

மதொற்றின்மபொது பல்மவறு சிர ங்களுக்கு  த்தியில் உலக நொடுகளின் மகள்விகளுக்கு பதிலளித்து உலக சுகொதொர 

அள ப்ளப மடட்மரொஸ் திறம்பட வழிநடத்தினொர். 
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