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1. அஞ்சல்துறையானது எந்த மாநிலத்தில் முதன்முறையாக டிர ாறைப் பயன்படுத்தி அஞ்சல்கறை வழங்கியது? 
அ. கேரளா 

ஆ. தெலுங்ோனா 

இ. குஜராெ்  

ஈ. ஒடிஸா 

✓ முதன்முறையாக குஜ ாத்தின் கட்ச் மாவட்டத்தில் ரசாதறைத் திட்டத்தின் ஒருபகுதியாக டிர ாறைப் பயன்படுத்தி 

அஞ்சல்துறை அஞ்சறல அனுப்பியது. மத்திய தகவல் ததாடர்பு அறமச்சகத்தின் வழிகாட்டுதலின்கீழ் அஞ்சல் 

துறையின்மூலம் புஜ் தாலுகாவில் இருந்து கட்ச் மாவட்டத்தின் பச்சாவ் தாலுகா வற யிலாை 46 கிமீ தூ த்றத 25 

நிமிடங்களில் டிர ான் கடந்தது. இந்தச் ரசாதறைத் திட்டம் டிர ான்கள்மூலம் அஞ்சல் அனுப்புவதற்காை தசலவு 

மற்றும் இ ண்டு றமயங்களுக்கு இறடரயயாை புவியியல் இருப்பிடம் ஆகியவற்றை ஆய்வுதசய்தது. 

2. அண்றமச் தசய்திகளில் இடம்தபற்ை பந்தன் எக்ஸ்பி ஸ் மற்றும் றமத்ரீ எக்ஸ்பி ஸ் ஆகியறவ இந்தியாவிற்கும் 

எந்த நாட்டிற்கும் இறடரய ஓடுகின்ைை? 
அ. கேபாளம் 

ஆ. இலங்கே 

இ. வங்ோளகெசம்  

ஈ. மியான்மா் 

✓ COVID ததாற்றுப்ப வல் கா ணமாக நிறுத்தப்பட்ட இந்தியா மற்றும் வங்காைரதசம் இறடரய இயங்கும் பந்தன் 

எக்ஸ்பி ஸ், 2 ஆண்டுகளுக்குப்பிைகு சமீபத்தில் மீண்டும் தைது ரசறவறயத் ததாடங்கியது. றமத்ரீ எக்ஸ்பி ஸ் 2 

ஆண்டுகளுக்கும் ரமலாை நீண்ட இறடதவளிக்குப் பிைகு மீண்டும் தைது ரசறவறயத்ததாடங்கியது. தகால்கத்தா 

மற்றும் குல்ைா இறடரய பந்தன் எக்ஸ்பி ஸ் வா த்தில் இ ண்டு நாட்கள் இயக்கப்படுகிைது; றமத்ரீ எக்ஸ்பி ஸ் 

தகால்கத்தாறவ டாக்காவுடன் இறணக்கிைது. 

3. 2022 – ஐநாஇன் அறமதிகாக்கும் பறடயிைர் நாளுக்காைக் கருப்தபாருள் என்ை? 
அ. People Peace Progress: The Power of Partnerships  

ஆ. Peace for All 

இ. Planet Peace Partnerships 

ஈ. Tribute to Peacekeepers 

✓ சீருறட அணிந்த மற்றும் சிவிலியன் பணியாைர்களின் பங்களிப்றப ரபாற்றும் வறகயில் ஆண்டுரதாறும் ரம.29 

அன்று ஐநாஇன் அறமதிகாக்கும் பறடயிைருக்காை சர்வரதச நாள் தகாண்டாடப்படுகிைது. 1948ஆம் ஆண்டு முதல் 

ஐநா-இன்கீழ் பணியாற்றிய சுமார் 4,200 அறமதிகாக்கும் பறடயிைற  தகௌ விப்பறத இந்நாள் ரநாக்கமாகக் 

தகாண்டுள்ைது. இந்த ஆண்டு (2022), “People Peace Progress: The Power of Partnerships” என்ை கருப்தபாருளின் 

கீழ் இந்த நாள் அனுசரிக்கப்பட்டது. 

4. அண்றமயில் தவளியிடப்பட்ட, ‘இந்தியாவில் சாறல விபத்துகள் – 2020’ என்ை அறிக்றகயின்படி, 2020-இல் 

எந்த மாநிலம்/UT-இல் அதிக விபத்துத்தீவி ம் பதிவாகியுள்ைது? 
அ. கேரளா  ஆ. மிகசாரம்  

இ. அஸ்ஸாம்  ஈ. ஹிமாச்சல பிரகெசம் 
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✓ ‘இந்தியாவில் சாறல விபத்துகள் – 2020’ என்ை தறலப்பிலாை அறிக்றகயின்படி, 2000ஆம் ஆண்டுக்குப்பிைகு 

மிகக்குறைந்த எண்ணிக்றகயிலாை சாறல விபத்துகளும், 2009-க்குப் பிைகு குறைந்த எண்ணிக்றகயிலாை 

இைப்புகளும், 2020ஆம் ஆண்டில் நிகழ்ந்துள்ைை. 

✓ 100 விபத்துகளில் இைந்தவர்களின் எண்ணிக்றகறயக்தகாண்டு ‘சாறல விபத்து தீவி ம்’ வற யறுக்கப்படுகிைது. 

2020-இல் 36 எை இந்த எண்ணிக்றக உள்ைது; இது 2000-க்குப் பிைகு உயர்ந்துள்ைது. மிரசா ம் (79) அதிக 

விபத்துத்தீவி த்றத பதிவுதசய்துள்ைது. அறதத்ததாடர்ந்து பீகார் (78) மற்றும் பஞ்சாப் (75) உள்ைது. 

5. ரதசிய பூங்காவிற்குள் சமூக வை வைத்றத அங்கீகரிக்கும் இ ண்டாவது மாநிலம் எது? 

அ. குஜராெ் 

ஆ. மெ்ெிய பிரகெசம் 

இ. செ்ெீஸ்ோ்  

ஈ. மோராஷ்டிரா 

✓ சத்தீஸ்கர் மாநிலத்தில் உள்ை கங்ரகர்காட்டி ரதசிய பூங்காவில் உள்ை குடியாபதர் மற்றும் நாகல்சர் கி ாமங்களின் 

சமூக வை வை உரிறமரகா ல்களுக்கு மாநில அ சு ஒப்புதலளித்துள்ைது. இதன்மூலம், ஒடிசாவிற்கு அடுத்தபடியாக 

ரதசிய பூங்காவிற்குள் சமூக வை வைத்றத அங்கீகரித்த இ ண்டாவது மாநிலமாக சத்தீஸ்கர் ஆைது. இந்த 

உரிறமகள் வைவாசிகளுக்கு பல்ரவறு அ சாங்கத் திட்டங்களின்கீழ் கிறடக்கும் நிதிறயப் தபை முடிதவடுக்கும் 

மற்றும் வை நிர்வாகத்தில் அதிகா மளிக்கின்ைை. 

6. எந்த நாட்டின் தசவ்வாய் தற யிைங்கி, சமீபத்தில் மற்தைாரு கி கத்தில் காணப்பட்ட மிகப்தபரிய நிலநடுக்கத்றதக் 

கண்டறிந்தது? 
அ. ஐே்ேிய அரபு அமீரேம் 

ஆ. அதமாிே்ோ  

இ. சீனா 

ஈ. இஸ்கரல் 

✓ NASAஇன் இன்றசட் செவ்வாய் தரையிறங்கியாயனது ரவதைாரு கி கத்தில் இதுவற  கண்டி ாத மிகப்தபரிய 

நிலநடுக்கத்றத கண்டறிந்துள்ைது. இந்த ஊர்தி 2018 நவம்பரில் தசவ்வாய் கி கத்தில் தற யிைங்கியது. இதுவற  

1,313 நிலநடுக்கங்கறை அது ரகட்டுள்ைது. அவற்றுள் மிகப்தபரியதாை ‘மார்ஸ்கக்’ 2021 ஆகஸ்ட் மாதத்தில் 

கண்டறியப்பட்டது. பூமியில் நிலநடுக்கங்கள் தடக்ரடானிக் திட்டுகளில் ஏற்படும் மாற்ைங்கைால் ஏற்படுகின்ைை, 

ஆைால் தசவ்வாய் கி கத்தில் தடக்ரடானிக் தட்டுகள் ஏதுமில்றல. 

7. ‘Fostering Effective Energy Transition’ என்ை அறிக்றகறய தவளியிடுகிை நிறுவைம் எது? 
அ. உலே வங்ேி 

ஆ. உலேப் தபாருளாொர மன்றம்  

இ. பன்னாட்டுச் தசலவாணி ேிெியம் 

ஈ. பன்னாட்டு எாிசே்ெி ேிறுவனம் 

✓ உலகப் தபாருைாதா  மன்ைம் (WEF) சமீபத்தில் 'Fostering Effective Energy Transition' அறிக்றகறய தவளியிட்டது. 

இந்த ஆய்வின்படி, சுற்றுச்சூழல் நிறலத்தன்றம, எரிசக்தி பாதுகாப்பு மற்றும் தாங்குறம திைன் ஆகியவற்றுக்காை 

சவால்கறை எதிர்தகாள்ை, ஒரு மீைாற்ைல் மாற்ைத்றத உறுதிதசய்ய தனியார் மற்றும் தபாதுத்துறைகளின் அவச  

நடவடிக்றக ரதறவ. அக்தசன்ச்சர் நிறுவைத்துடன் இறணந்து தவளியிடப்பட்ட சிைப்புப் பதிப்பு அறிக்றக, ஆற்ைல் 

மாற்ைத்றத முன்ரைற்றுவதற்கு அ சாங்கங்கள், நிறுவைங்கள், நுகர்ரவார்களுக்காை பரிந்துற கறை இந்த 

அறிக்றக பட்டியலிட்டுள்ைது. 
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8. $250,000 மதிப்புள்ள குரைாபல் நர்சிங் விருது - 2022 தவன்ை அன்ைா கபாரல துபா சார்ந்த நாடு எது? 
அ. தேன்யா  

ஆ. ஐே்ேிய அரபு அமீரேம் 

இ. கேஜீாியா 

ஈ. தென்னாப்பிாிே்ோ 

✓ தகன்யா நாட்றடச் ரசர்ந்த அன்ைா கபாரல துபா ‘ஆஸ்டர் கார்டியன்ஸ் குரைாபல் நர்சிங் விருது – 2022’இன் 

தவற்றியாை ாக அறிவிக்கப்பட்டுள்ைார். இது சுகாதாைத் துரறயில் $250,000 டாலர்கள் மதிப்புறடய சிைந்த 

விருதுகளுள் ஒன்ைாகும். கபாரல துபா அைக்கட்டறையின்கீழ், அவர் தைது கி ாமத்தில் ஒரு பள்ளிறயக்கட்டிைார். 

அங்கு குழந்றதகள் காறலயில் படிக்கலாம் மற்றும் தபரியவர்கள் மதியம் படிக்கலாம். அவர் தைது சமூகத்தில் 

பாலிை சமத்துவம் மற்றும் கல்விக்காக வாதிடுபவ ாக உள்ைார். 

9. எந்த நாட்டு அறிவியலாைர்கள் நிலவின் மண்ணில் முதன்முறையாக தாவ ங்கறை வைர்த்துள்ைைர்? 
அ. அதமாிே்ோ  

ஆ. இே்ெியா 

இ. ஜப்பான் 

ஈ. சீனா 

✓ அதமரிக்காவில் உள்ை புரைாரிடா பல்கறலக்கழகத்தின் ஆ ாய்ச்சியாைர்கள் நிலவின் மண்ணில் தாவ ங்கள் 

தவற்றிக மாக முறைத்து வை முடியும் என்பறத நிரூபித்துள்ைைர். தாவ ங்கள் வைர்க்கப்பட்ட நிலவின் மண் 

‘சந்தி  த ரகாலித்’ என்று அறழக்கப்படுகிைது. அப்பல்ரலா பயணங்களில் விண்தவளி வீ ர்கைால் பூமிக்கு அது 

தகாண்டுவ ப்பட்டது. அ பிரடாப்சிஸ் தாவ ம் அதன் ம பணு குறியீடு முழுறமயாக வற படமாக்கப்பட்டுள்ைதால் 

ஆ ாய்ச்சியில் பயன்படுத்தப்படுகிைது. இது எதிர்கால விண்தவளி பயணங்களின்ரபாது நிலவில் உணவு மற்றும் 

ஆக்ஸிஜறை உற்பத்தி தசய்வதற்காை ஒருபடியாக பார்க்கப்படுகிைது. 

10. எந்த இந்திய மாநிலத்தின் புதிய முதலறமச்ச ாக மாணிக் சாஹா பதவிரயற்ைார்? 
அ. அஸ்ஸாம் 

ஆ. ெிாிபுரா  

இ. கமோலயா 

ஈ. மணிப்பூா் 

✓ திரிபு ா மாநிலத்தில் அடுத்த ஆண்டு ததாடக்கத்தில் சட்டசறப ரதர்தல் நறடதபைவுள்ை நிறலயில், முதல்வர் பிப்லப் 

குமார் ரதப் தைது பதவிறய  ாஜிைாமா தசய்தார். மாநிலங்கைறவ உறுப்பிைரும் மாநில கட்சித்தறலவருமாை 

மாணிக் சாஹா புதிய அறவத்தறலவ ாக ரதர்ந்ததடுக்கப்பட்டார். திரிபு ாவின் புதிய முதல்வ ாக மாணிக் சாஹா 

பதவிரயற்ைார். 

 

செய்தித்தாள் நடப்பு நிகழ்வுகள்  

1. கு ங்கு அம்றம: றநஜீரியாவில் முதல் உயிரிழப்பு 

கு ங்கு அம்றம ரநாய்த்ததாற்றுக்கு நிகழாண்டு முதல்முறையாக றநஜீரியாவில் ஒருவர் உயிரிழந்தார். தபரியம்றம 

வறகறயச் ரசர்ந்த கு ங்கு அம்றம றவ ஸ் ஆப்பிரிக்க நாடுகளிலும், ஐர ாப்பிய நாடுகளிலும் ப வி வருகிைது. ரம 
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26-ஆம் ரததி வற யிலாை நிலவ ப்படி 23 நாடுகளில் சுமார் 257 ரபருக்கு இந்த ரநாய்த்ததாற்று பாதிப்பு 

ஏற்பட்டுள்ைதாக உலக சுகாதா  நிறுவைம் ததரிவித்தது. 2017-ஆம் ஆண்டு கு ங்கு அம்றம ரநாய்த்ததாற்று 

றநஜீரியாவில் முதலில் கண்டறியப்பட்டது. நிகழாண்டில் இதுவற  21 ரபருக்கு கு ங்கு அம்றம பாதிப்பு உறுதி 

தசய்யப்பட்ட நிறலயில், ஒருவர் உயிரிழந்துள்ைார். 

 

2. `9.27 இலட்சம் ரகாடி வர்த்தகம்: சீைாறவ பின்னுக்குத் தள்ளி இந்தியாவின் மிகப்தபரிய வர்த்தகக் 

கூட்டாளியாை அதமரிக்கா 

கடந்த நிதியாண்டில் இந்தியா-அதமரிக்கா இறடயிலாை வர்த்தக மதிப்பு 119.42 பில்லியன் டாலர்கறை (சுமார் 

`9.27 இலட்சம் ரகாடி) எட்டியது. இதன்மூலம் சீைாறவ பின்னுக்குத்தள்ளி இந்தியாவின் மிகப்தபரிய 

கூட்டாளியாகியுள்ைது அதமரிக்கா. 

இந்தப் புள்ளிவிவ த்றத மத்திய வர்த்தக அறமச்சகம் தவளியிட்டுள்ைது. அந்தப் புள்ளிவிவ த்தின்படி, கடந்த 2013-

14 முதல் 2017-18-ஆம் நிதியாண்டு வற யும், 2020-21-ஆம் நிதியாண்டிலும் இந்தியாவின் முதன்றம வர்த்தகக் 

கூட்டாளியாக சீைா திகழ்ந்துள்ைது. இந்நிறலயில், கடந்த நிதியாண்டில் சீைாறவ பின்னுக்குத்தள்ளி இந்தியாவின் 

மிகப்தபரிய வர்த்தகக் கூட்டாளியாகியுள்ைது அதமரிக்கா. 

அதமரிக்காவுடன் உபரி, சீைாவுடன் பற்ைாக்குறை: இந்தியா-சீைா இறடரய வர்த்தகப்பற்ைாக்குறை நிலவுகிைது. 

கடந்த 2020-21-ஆம் நிதியாண்டில் சீைாவுடைாை இந்தியாவின் வர்த்தகப் பற்ைாக்குறை 44 பில்லியன் 

டாலர்கைாக (`3.41 இலட்சம் ரகாடி) இருந்தது. இது கடந்த நிதியாண்டில் 72.91 பில்லியன் டாலர்கைாக (`5.66 

இலட்சம் ரகாடி) அதிகரித்தது. அரதரவறையில், இந்தியா-அதமரிக்கா இறடரய வர்த்தக உபரி நிலவுகிைது. கடந்த 

நிதியாண்டில் அதமரிக்காவுடைாை இந்தியாவின் வர்த்தக உபரி 32.8 பில்லியன் டாலர்கைாக (`2.54 இலட்சம் 

ரகாடியாக) இருந்தது. 

 

 

 

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

