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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 
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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 
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✓ 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. 

 

  

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


விண்மீன்.காம்                                         2022 மே 07 & 08 
  

 

நடப்பு நிகழ்வுகள்                                           5 

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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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  

 

 

 

 

 

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


விண்மீன்.காம்                                                  2022 மே 10 
  

 

நடப்பு நிகழ்வுகள்                                           3 

✓ 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. 

  

 

 

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


விண்மீன்.காம்                                                  2022 மே 10 
  

 

நடப்பு நிகழ்வுகள்                                           4 

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. 
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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 
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✓ 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. 

  

 

 

 

 

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


விண்மீன்.காம்                                                  2022 மே 13 
  

 

நடப்பு நிகழ்வுகள்                                           4 

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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1. 2022 – உலக நூல் மற்றும் பதிப்புரிமம நாளுக்கானக் கருப்பபாருள் என்ன? 
அ. Read, so you never feel low  

ஆ. To share a story 

இ. Imagine the World: A story of books and festivals 

ஈ. Reading, it's my right! 

✓ புத்தகங்கள் மற்றும் வாசிப்பின் மகிழ்ச்சிமை ஊக்குவிக்கும் வமகயில், உலக நூல் மற்றும் பதிப்புரிமம நாள் ஏப்.23 

அன்று பகாண்டாடப்படுகிறது. “Read, so you never feel low” என்பது நடப்பு 2022ஆம் ஆண்டில் வந்த உலக புத்தகம் 

மற்றும் பதிப்புரிமம நாளுக்கானக் கருப்பபாருளாகும். ஒவ்வவார் ஆண்டும், UNESCO மற்றும் புத்தகத் துமறயின் 3 

முக்கிை துமறகமள பிரதிநிதித்துவப்படுத்தும் சர்வவதச நிறுவனங்கள் (பதிப்பாளர்கள், நூல் விற்பமனைாளர்கள் 

மற்றும் நூலகங்கள்) ஓராண்டு காலத்திற்கு உலக நூல் தமலநகரத்மதத் வதர்ந்பதடுக்கின்றன. குவாதலஜாரா 

(பமக்ஸிக்வகா) 2022–க்கான உலக நூல் தமலநகரமாகவும், அக்ரா (கானா) நகரம் 2023–க்கான உலக நூல் 

தமலநகரமாகவும் வதர்வு பசய்ைப்பட்டுள்ளது. 

2. ஐநா சீன பமாழி நாள் அனுசரிக்கப்படுகிற வததி எது? 
அ. ஏப்ரல்.20  

ஆ. மே.15 

இ. ஏப்ரல்.21 

ஈ. மே.16 

✓ உலக அமமப்பான ஐநாஇன் ஆறு உத்திவைாகபூர்வ பமாழிகளில் ஒவ்பவான்றின் வரலாறு, கலாச்சாரம் மற்றும் 

சாதமனகள் பற்றிை விழிப்புணர்மவயும் மரிைாமதமையும் ஏற்படுத்த ஐநா கல்வி, அறிவிைல் மற்றும் கலாச்சார 

அமமப்பால் (UNESCO) ஒவ்வவார் ஆண்டும் ஏப்.20 அன்று ஐநா சீன பமாழி நாள் அனுசரிக்கப்படுகிறது. சுமார் 5,000 

ஆண்டுகளுக்கு முன்பு சீன எழுத்துக்கமளக் கண்டுபிடித்ததாகக் கருதப்படும் ஒரு புராண காலத்து பாத்திரமான 

காங் ஜிக்கு அஞ்சலி பசலுத்துவதற்காக சீன பமாழிக்கான வததிைாக ஏப்.20 வதர்ந்பதடுக்கப்பட்டது. ஐநா அமவயின் 

ஆறு அதிகாரப்பூர்வ பமாழிகள் பின்வருமாறு: ஆங்கிலம், பிரஞ்சு, ருஷிைம், சீனம், ஸ்பானிைம் மற்றும் அரபு. 

3. ஓர் அண்மமை NABARD ஆய்வின்படி, அதிக கடன்பபறும் தனிநபர் விவசாயிகள் உள்ள மாநிலம் எது? 
அ. உத்தர பிரமதசே் 

ஆ. பீகாா் 

இ. ஜாா்கண்ட் 

ஈ. பஞ்சாப்  

✓ சமீபத்திை ஆய்வின்படி, பஞ்சாபின் ஒரு சராசரி விவசாயி உத்தர பிரவதசத்தில் உள்ள ஒரு விவசாயியைக் காட்டிலும் 

நான்கு மடங்கும், மகாராஷ்டிராவில் உள்ள ஒரு விவசாயியைக் காட்டிலும் ஐந்து மடங்கும் கடன் வாங்குகிறார். 

மூன்று மாநில அரசுகளின் சமீபத்திை விவசாைக்கடன் தள்ளுபடி குறித்து பாரத் கிரிஷக் சமாஜுடன் இமணந்து 

NABARD வங்கி இந்த ஆய்விமன நடத்திைது. உ பி மற்றும் மகாராஷ்டிராவில் முமறவை `84,000 மற்றும் 

`62,000 என ஒப்பிடும்வபாது, பஞ்சாபில் உள்ள ஒரு குறு விவசாயி ஆண்டுக்கு `3.4 இலட்சம் கடன் வாங்குகிறார். 

4. ‘லாக்டு ஷீல்ட்ஸ் – 2022’ மசபர் டிபபன்ஸ் பயிற்சியில் பவன்ற நாடு எது? 
அ. அமோிக்கா  ஆ. சீனா 

இ. பின்லாந்து  ஈ. மஜா்ேனி 

  

 星系 
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✓ இந்த ஆண்டு நிகழ்வில் பங்வகற்ற 24 அணிகளில் இருந்து, உலகின் மிகப்பபரிை மற்றும் மிகவும் சிக்கலான 

சர்வவதச இமணைவவளிப் பாதுகாப்பு வநரடித்தீ பயிற்சிைான, ‘Locked Shields–2022’ஐ பின்லாந்து பவன்றது. 

லித்துவவனிைா–வபாலந்து கூட்டணியும் எஸ்வடானிைா–ஜார்ஜிைா கூட்டணியும் இரண்டாவது இடத்மதப் பிடித்தன. 

இந்தப் பயிற்சிமை NATO Cooperative Cyber Defense Centre of Excellence (CCDCOE) ஏற்பாடு பசய்திருந்தது. 

5. ‘Class of Young Global Leaders’ என்பமத அறிவிக்கிற நிறுவனம் எது? 

அ.  உலக வங்கி 

ஆ. உலக மபாருளாதார ேன்றே்  

இ. பன்னாட்டுச் மசலவாணி நிதியே் 

ஈ. NASA 

✓ 30 முதல் 40 வைதுக்குட்பட்ட ஆராய்ச்சிைாளர்கள், புதுமமைான பதாழில்முமனவவார், ஆர்வலர்கள் மற்றும் 

நம்பிக்மகக்குரிை அரசிைல் தமலவர்கமள உள்ளடக்கிை, ‘Class of Young Global Leaders (YGLs)’ என்பயத உலகப் 

பபாருளாதார மன்றம் அறிவிக்கின்றது. 2022ஆம் ஆண்டுக்கான பட்டிைலில், ‘ஆம் ஆத்மி’ கட்சித் தமலவர் ராகவ் 

சதா, எபடல்பவய்ஸ் மியூச்சுவல் பண்ட் CEO ராதிகா குப்தா, தடகள வீராங்கமன மானசி வஜாஷி, பாரத்வப CEO 

சுமைல் சமீர், Innov8 இமண நிறுவனர் ரித்வதஷ் மாலிக், சுகர் காஸ்பமட்டிக்ஸ் CEO வினீதா சிங் மற்றும் 

குவளாபல் ஹிமாலைன் எக்ஸ்பபடிஷன் CEO பஜய்தீப் பன்சால் உள்ளிட்ட இந்திைர்கள் இடம்பபற்றுள்ளனர். 

6. ‘வதசிை தரவு மற்றும் பகுப்பாய்வு தளத்மத’ பதாடக்கிை நிறுவனம் எது? 
அ. இந்திய ாிசா்வ் வங்கி 

ஆ. NITI ஆமயாக்  

இ. NASSCOM 

ஈ. C–DAC 

✓ NITI ஆவைாக் ஆனது பபாதுமக்கள் பைன்பாட்டிற்காக வதசிை தரவு மற்றும் பகுப்பாய்வு தளத்மத அறிமுகம் 

பசய்துள்ளது. தரவுகமள எளிதில் அணுகக்கூடிைதாகவும், கலந்துமரைாடக்கூடிைதாகவும் பபாது அரசாங்கத் 

தரவுகளுக்கான அணுகமல மக்கள்மைப்படுத்துவமதயும் இந்தத் தளம் தனது வநாக்கமாகக் பகாண்டுள்ளது. 

✓ இது பல்வவறு அரசு நிறுவனங்களின் அடிப்பமட தரவுத்பதாகுப்புகமள வழங்குகிறது, அவற்மற ஒத்திமசவாக 

வழங்குகிறது; வமலும் பகுப்பாய்வு மற்றும் காட்சிப்படுத்தலுக்கான கருவிகமள வழங்குகிறது. இந்தப்பபாது பவளியீடு 

இைங்குதளத்தின் பீட்டா பவளியீட்மடப் பின்பற்றுகிறது; இது குமறந்த எண்ணிக்மகயிலான பைனர்களுக்கு 

வசாதமன மற்றும் கருத்துக்கான அணுகமல வழங்கிைது. 

7. 2022 – உலக அருங்காட்சிைக நாளுக்கானக் கருப்பபாருள் என்ன? 
அ. Bio–restoration in Museums 

ஆ. Power of Museums  

இ. Cultural Exchange 

ஈ. Global Co–operation 

✓ சமூகத்மதக் கட்டிபைழுப்புதல், வதசிை மற்றும் சர்வவதச ஒத்துமழப்பு மற்றும் கலாச்சார பரிமாற்றம் ஆகிைவற்றில் 

அருங்காட்சிைகங்களின் குறிப்பிடத்தக்க பங்மகப் பற்றிை விழிப்புணர்மவ ஏற்படுத்துவதற்காக, வம.18 அன்று 

உலபகங்கிலும் உள்ள அருங்காட்சிைகங்களால் உலக அருங்காட்சிைக நாள் பகாண்டாடப்படுகிறது. புது தில்லியின் 

வதசிை நவீன கமலக்கூடமானது, இந்த ஆண்டு அருங்காட்சிைக நாமள – ‘அருங்காட்சிைகங்களின் ஆற்றல்’ என்ற 

கருப்பபாருளின்கீழ் கல்வி நடவடிக்மககள் மற்றும் நிகழ்ச்சிகளுடன் ஒரு வார கால பகாண்டாட்டங்கமள ஏற்பாடு 

பசய்கிறது. 
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8. இந்திைாவின் முதல், ‘அமிர்த நீர்நிமல’ திறக்கப்பட்ட மாநிலம் எது? 
அ. மகாவா 

ஆ. ஜே்மு காஷ்ேீா் 

இ. உத்தர பிரமதசே்  

ஈ. குஜராத் 

✓ நாட்டின் முதலாவது ‘அமிர்த நீர்நிமல’மை உத்தர பிரவதச மாநிலம் இராம்பூரில் உள்ள பட்வாய் என்னுமிடத்தில் 

மத்திை சிறுபான்மமயினர் நலத்துமற அமமச்சர் முக்தார் அப்பாஸ் நக்வி பதாடங்கி மவத்தார். உள்ளூர் மக்கள் 

மற்றும் உள்ளூர் பள்ளி மாணாக்கரின் உதவியுடன், அழுக்கான ஒரு குளம் புதிை தடுப்புச்சுவர், எல்மலச்சுவர், 

உணவரங்கம், நீரூற்றுகள் & விளக்குகளுடன் மீட்டுருவாக்கஞ்பசய்ைப்பட்டுள்ளது. இந்திைா விடுதமல அமடந்த 

75ஆவது ஆண்டில், ஒவ்பவாரு மாவட்டத்திலும் குமறந்தது 75 நீர்நிமலகள் தூய்மமைாக இருக்கவவண்டும் 

என்று பிரதமர் வமாடி அமழப்பு விடுத்திருந்தார். 

9. கீழ்காணும் எம்மாநிலம் / UT–இல் மட்வசாயிவட பாம்பின் புமதபடிவத்மத விஞ்ஞானிகள் கண்டுபிடித்துள்ளனர்? 
அ. மகரளே் 

ஆ. மேற்கு வங்கே் 

இ. லடாக்  

ஈ. இலட்சத்தீவுகள் 

✓ லடாக்கில் அமமந்துள்ள இமைமமலப்பகுதியில் மட்வசாயிவட பாம்பின் புமதபடிவத்மத அறிவிைலாளர்கள் 

கண்டுபிடித்துள்ளனர். ‘Madtsoiidae’ என்பது அழிந்துவபான நடுத்தரம் முதல் பிரம்மாண்ட நீளமுமடை பாம்புகளின் 

குழுவாகும். இந்த ஆராய்ச்சி இந்திை துமணக்கண்டத்தில் அரிைவமக பாம்பினங்கள் இருந்தமத எடுத்துக் 

காட்டுகிறது. அமவ 30 அடி நீளம் வமர வளரும் எனக் கருதப்படுகிறது. வடராடூனின் வாடிைா இன்ஸ்டிடியூட் ஆப் 

ஹிமாலைன் ஜிைாலஜி, பஞ்சாப் பல்கமலக்கழகம், ஐஐடி வராபார் மற்றும் சுவலாவாக்கிைாவின் பகாவமனிைஸ் 

பல்கமலக்கழகம் ஆகிைவற்றின் ஆராய்ச்சிைாளர்களால் இந்த ஆய்வு வமற்பகாள்ளப்பட்டது. 

10. ‘கிராமப்புற பழங்குடியினர் பதாழில்நுட்பப் பயிற்சி’த் திட்டமானது எவ்விடத்திலிருந்து பதாடங்கப்பட்டது? 
அ. வாரணாசி 

ஆ. காந்தி நகா் 

இ. மபாபால்  

ஈ. புமன 

✓ மத்திை திறன் வமம்பாடு மற்றும் பதாழில்முமனவவார் அமமச்சகத்தின் இமணைமமச்சர் இராஜீவ் சந்திரவசகர், 

வபாபாலில் உள்ள ஆராய்ச்சி மற்றும் பதாழில்துமற பணிைாளர்கள் பசைல்திறன் மமைத்தில், பழங்குடியின 

இமளஞர்கள் – கிராமப்புற பழங்குடியினர் பதாழில்நுட்பப் பயிற்சிக்கான முன்வனாடித் திட்டத்மதத் பதாடங்கினார்.  

✓ இந்திைாவின் மத்திை பிரவதசம், சத்தீஸ்கர், குஜராத், இராஜஸ்தான், மகாராஷ்டிரா மற்றும் ஒடிஸா ஆகிை ஆறு 

மாநிலங்களிலிருந்து வதர்ந்பதடுக்கப்பட்ட 17 மாவட்டங்களின் சுமார் 250 பைனாளிகளுக்கு பயிற்சிைளிக்க இந்தத் 

திட்டம் எண்ணுகிறது. விமரவில் ஜார்க்கண்டிலும் இது ஏற்பாடு பசய்ைப்படும். இப்பயிற்சியின்மூலம் இமளஞர்கள் 

தாங்களாகவவ பசாந்தமாகத் பதாழில் பதாடங்க முடியும். 
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செய்தித்தாள் நடப்பு நிகழ்வுகள்  

1. தாமஸ் வகாப்மப: வரலாறு பமடத்தது இந்திைா! 

தாமஸ் வகாப்மப பாட்மின்டன் வபாட்டியின் 73 ஆண்டுகால வரலாற்றில் முதன்முமறைாக இந்திைா சாம்பிைன் 

ஆகியிருக்கிறது. தாய்லாந்தில் நமடபபற்று வந்த இப்வபாட்டியில் ஞாயிற்றுக்கிழமம நமடபபற்ற இறுதி ஆட்டத்தில் 

இந்திைா 3-0 என்ற கணக்கில், 14 முமற சாம்பிைனான இந்வதாவனசிைாமவ வீழ்த்தி வாமகசூடி வரலாறு 

பமடத்திருக்கிறது.  

இந்திை அணி, கடந்த 1979-க்குப் பிறகு இப்வபாட்டியில் அமரயிறுதி, இறுதி ஆட்டங்களுக்கு முன்வனறிைதும் 

இதுவவ முதல் முமறைாகும். இந்த முன்வனற்றத்தின்வபாது முக்கிை அணிகளான மவலசிைா, படன்மார்க்மக 

இந்திை அணி சாய்த்தது குறிப்பிடத்தக்கது. 

 

2. ஆஸி. முன்னாள் கிரிக்பகட் வீரர் மசமண்ட்ஸ் மரணம் 

ஆஸ்திவரலிை முன்னாள் கிரிக்பகட் வீரர் ஆண்ட்ரூ மசமண்ட்ஸ் (46) கார் விபத்தில் உயிரிழந்தார். 

ஆஸ்திவரலிைாவுக்காக 26 படஸ்ட் ஆட்டங்களில் விமளைாடியுள்ள மசமண்ட்ஸ் 1,462 ரன்கள் எடுத்துள்ளார். 

வபட்டிங் சராசரி 40.61. பந்துவீச்சில் 24 விக்பகட் வீழ்த்தியுள்ளார். ஒருநாள் மற்றும் டி20 கிரிக்பகட்டில் அதிகம் 

ஆதிக்கம் பசலுத்திை இவர் 198 ஒருநாள் ஆட்டங்களில் விமளைாடி 5,088 ரன்கள் குவித்துள்ளார். வபட்டிங் சராசரி 

39.75. பந்துவீச்சில் 133 விக்பகட் வீழ்த்தியுள்ளார். 

14 டி20 ஆட்டங்களில் விமளைாடி 8 விக்பகட் வீழ்த்தியுள்ளார். வபட்டிங்கில் சராசரி 48.14 உடன் 337 ரன்கள் 

விளாசியுள்ளார் மசமண்ட்ஸ். வபட்டிங், பந்துவீச்சு மட்டுமின்றி பீல்டிங்கிலும் தமலசிறந்த வீரர் மசமண்ட்ஸ். ஐபிஎல் 

கிரிக்பகட்டில் படக்கான் சார்ஜர்ஸ் மைதராபாத், மும்மப இந்திைன்ஸ் ஆகிை அணிகளுக்காக மசமண்ட்ஸ் 

விமளைாடியுள்ளார். 

 

3. இத்தாலிைன் ஓபன்: வஜாவகாவிச், ஸ்விைாபடக் சாம்பிைன் 

இத்தாலிைன் ஓபன் படன்னிஸ் வபாட்டியில் பசர்பிைாவின் வநாவக் வஜாவகாவிச், வபாலந்தின் இகா ஸ்விைாபடக் 

ஆகிவைார் சாம்பிைன் ஆகினர். இதன்மூலம் இப்வபாட்டியில் 6ஆவது முமறைாக சாம்பிைன் பட்டம் பவன்றிருக்கிறார் 

வஜாவகாவிச். 

தக்கமவத்த ஸ்விைாபடக்: இப்வபாட்டியின் மகளிர் ஒற்மறைர் பிரிவில், நடப்புச் சாம்பிைனான வபாலந்தின் இகா 

ஸ்விைாபடக் வகாப்மபமை தக்கமவத்துக் பகாண்டார். இது, இப்வபாட்டியில் அவர் பவல்லும் 5-ஆவது பட்டமாகும். 

 

4. வநட்வடாவில் இமணகிறது பின்லாந்து: அதிகாரபூர்வ அறிவிப்பு 

வநட்வடா அமமப்பில் இமணை உள்ளதாக பின்லாந்து நாடு அதிகாரபூர்வமாக அறிவித்தது. பஜர்மனி தமலநகர் 

பபர்லினில் நமடபபற்ற வநட்வடா கூட்டத்துக்குப் பின்னர், பின்லாந்து அதிபரும் பிரதமரும் கூட்டாக இதமன 

அறிவித்தனர். ரஷிைாவின் அண்மட நாடான உக்மரன் வநட்வடாவில் இமணை விருப்பம் பதரிவித்தது. 

அமதைடுத்து, அந்த நாட்டின் மீது ரஷிைா கடந்த பிப்ரவரி 24-ஆம் வததி பமடபைடுத்தது. 

இந்த நிமலயில், ரஷிைாவின் மற்பறாரு அண்மட நாடான பின்லாந்தும் வநட்வடாவில் இமணை விருப்பம் 

பதரிவித்து வந்தது. உக்மரமனப் வபால தங்கள் மீதும் ரஷிைா பமடபைடுப்பமதத் தடுப்பதற்காக அந்த முடிமவ 

பின்லாந்து எடுக்கலாம் என்று கூறப்பட்டது. பின்லாந்தின் விருப்பத்துக்கு ரஷிைா எதிர்ப்பு பதரிவித்தது. 
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ஆனால், அமதப் பபாருட்படுத்தாமல், வநட்வடாவில் இமணவதற்கான விண்ணப்பத்மத காலம் தாழ்த்தாமல் 

உடனடிைாக சமர்ப்பிக்க வவண்டும் எனவும், அதற்கான நமடமுமறகள் உடனடிைாகத் பதாடங்கப்படும் எனவும் 

பின்லாந்து அதிபர் சாவ்லி நினிஸ்வடா, பிரதமர் சனா மரீன் ஆகிவைார் அறிவித்தனர். 

 

5. பவம்பக்வகாட்மட அகழாய்வில் ைாமன தந்தத்தாலான அணிகலன் கண்படடுப்பு 

பவம்பக்வகாட்மடயில் நமடபபற்று வரும் அகழாய்வில் ைாமன தந்தத்தாலான அழகிை வவமலப்பாடுகளுடன் 

கூடிை அணிகலன் மற்றும் சுடுமண்ணாலான காதணிகள் கண்படடுக்கப்பட்டுள்ளன. 

விருதுநகர் மாவட்டம், சாத்தூர் அருவக பவம்பக்வகாட்மட அடுத்த விஜைகரிசல்குளம் ஊராட்சிக்குட்பட்ட 

மவப்பாற்றின் வடகமரயில் அமமந்துள்ள உச்சிவமட்டில் 25 ஏக்கர் பரப்பளவிலான பதால்லிைல்வமட்டில், கடந்த 

மார்ச்.16 ஆம் வததி முதல் அகழ்வாராய்ச்சிப் பணிகள் பதாடங்கி நமடபபற்று வருகின்றன. 

இந்த அகழாய்வில் முன்னதாக, சுடுமண்ணாலான பகமடக்காய், தக்களி, ஆட்டக்காய்கள், முத்துமணிகள், சங்கு 

வமளைல்கள், சுடுமண்ணால் பசய்ைப்பட்ட விமளைாட்டுப் பபாருள்கள், அழகிை வவமலப்பாடுகளுடன்கூடிை 

சுடுமண் அகல்விளக்கு உள்ளிட்டமவ கண்படடுக்கப்பட்டுள்ளன. இந்நிமலயில், அகழாய்வில் அழகிை வவமலப்பா 

-டுகளுடன் கூடிை ைாமன தந்தால் பசய்ைப்பட்ட அணிகலன் மற்றும் சுடுமண்ணாலான காதணிகள் ஆகிைமவயும் 

கண்படடுக்கப்பட்டுள்ளன. ைாமன தந்ததால் பசய்ைப்பட்ட அணிகலன் 5 பசமீ நீளமும், 0.8 பசமீ விட்டமும், 61 கிராம் 

எமடயும் பகாண்டதாக உள்ளது. அவதவபால், சுடுமண் காதணி 2.2 பசமீ நீளமும், 1.01 பசமீ சுற்றளவும் 65 கிராம் 

எமடயும் பகாண்டதாக உள்ளது. 

கண்படடுக்கப்பட்டுள்ள இந்த இரு அணிகலன்கள் மூலம் பதான்மமைான மனிதர்கள் சுடுமண் பபாருள்கமள 

பல்வவறு வமகயில் பைன்படுத்தி உள்ளதும், பபண்கள் அணிகலன்கமள அழகிை வடிவில் பைன்படுத்தி உள்ளதும் 

பதரிைவந்துள்ளது. 
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1. 2022–இல் நடைபெற்ற முதல் வியத்தகு இந்தியா சர்வததச கப்ெல் மாநாடு நைந்த இைம் எது? 
அ. க ோவோ 

ஆ. விசோ ப்பட்டினம் 

இ. மும்பப  

ஈ. க ோல் த்தோ 

✓ மத்திய சுற்றுலாத்துடற அடமச்சரான ஜி கிஷன் பரட்டி, மும்டெயில் முதலாவது வியத்தகு இந்தியா சர்வததச கப்ெல் 

மாநாட்டைத் பதாைங்கிடவத்தார். அவர் உள்நாட்டு மற்றும் சர்வததச சுற்றுலாப் ெயணிகடை, ‘வாருங்கள், 

இந்தியாவில் ெயணஞ்பசய்யுங்கள்’ என்று அடைப்பு விடுத்தார். இது துடறமுகங்கள், கப்ெல் தொக்குவரத்து மற்றும் 

நீர்வழிப் தொக்குவரத்து அடமச்சகம், இந்திய அரசு மற்றும் FICCI ஆகியவற்றால் கூட்ைாக ஏற்ொடு பசய்யப்ெட்ைது. 

இந்த மாநாட்டின்தொது எட்டுப் புரிந்துணர்வு ஒப்ெந்தங்கள் டகபயழுத்தானது. 

2. சமீெ பசய்திகளில் இைம்பெற்ற சிட்ைகாங் துடறமுகம் அடமந்துள்ை நாடு எது? 
அ. இந்தியோ 

ஆ. வங் ோளகதசம்  

இ. கநபோளம் 

ஈ. மியோன்மோ் 

✓ ‘சிட்ைகாங்’ அல்லது ‘சாட்தைாகிராம்’ துடறமுகம் வங்காைததசத்தின் முக்கியமான துடறமுகங்களுள் ஒன்றாகும். 

வங்காைததச பிரதமர் தஷக் ஹசீனா, ைாக்காவில் பவளியுறவு அடமச்சர் S பெய்சங்கடரச் சந்தித்ததொது, சிட்ைகாங் 

துடறமுகத்டதப் ெயன்ெடுத்திக்பகாள்ை இந்தியாவுக்கு அனுமதியளித்தார். துடறமுகப்பட்டினம் அருகாடமயில் 

இருப்ெதால், அஸ்ஸாம், தமகாலயா மற்றும் மிதசாரம் உள்ளிட்ை வைகிைக்கு இந்திய மாநிலங்களில் பொருைாதார 

நைவடிக்டகடய அதிகரிக்க வாய்ப்புள்ைது. 

3. 2022 – இத்தாலிய ஓப்ென் மகளிர் ஒற்டறயர் ெட்ைத்டத பவன்ற பைன்னிஸ் வீராங்கடன யார்? 
அ. ஆஷ்கல போோ்ட்டி 

ஆ. இ ோ ஸ்விகட ்  

இ. நகவோமி ஒசோ ோ 

ஈ. சிகமோனோ ஹோகலப் 

✓ உலகின் நம்ெர்.1 வீராங்கடனயான இகா ஸ்விபைக், 2022ஆம் ஆண்டு இத்தாலிய ஓப்ென் பைன்னிஸ் பதாைடர 

உலகின் ஏைாம் நிடலயில் உள்ை வீராங்கடனடய தநர் பசட்களில் ததாற்கடித்து தனது ஐந்தாவது WTA டூர் 

ெட்ைத்டத பவன்றார். 20 வயதான இப்தொலந்து வீரங்கடன, 2013–இல் பசரீனா வில்லியம்ஸுக்குப் பிறகு (5) ஒதர 

சீசனில் நான்கு அல்லது அதற்கு தமற்ெட்ை ‘WTA 1000’ பவன்ற இரண்ைாவது வீராங்கனன என்ற பபருனைனைப் 

பபறுகிறார். தநாவக் தொதகாவிச், 2022 – இத்தாலிய ஓப்ென் ஆைவர் ெட்ைத்டதயும் சீசனின் முதல் ATP டூர் 

ெட்ைத்டதயும் பவன்றார். 

4. ‘பதாழில்நுட்ெ முன்தனாடி சமூகம்’ என்ெது கீழ்காணும் எந்த நிறுவனத்தின் முன்பனடுப்ொகும்? 
அ. NITI ஆகயோ ் 

ஆ. WEF  

இ. IMF 

ஈ. உல  வங் ி 
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✓ இந்தியாடவச் தசர்ந்த ஐந்து துளிர் நிறுவனங்கள் உட்ெை 100 புதிய துளிர் நிறுவல்கள் அதன் பதாழில்நுட்ெ 

முன்தனாடி சமூகத்தில் இடணந்துள்ைதாக உலகப் பொருைாதார மன்றம் பதரிவித்துள்ைது. துளிர் நிறுவல்களில் 

நல்வாழ்வு மற்றும் நிதிச்தசடவகள் முதல் பமட்ைாவர்ஸ் வடரயுள்ை நிறுவனங்களும் அைங்கும். 

✓ உலகப் பொருைாதார மன்றமானது 2022 பதாழில்நுட்ெ முன்தனாடிகளின் குழுடவ தாதவாசில் அதன் வருைாந்திர 

கூட்ைத்திற்கு முன்னதாக பவளியிட்ைது. ஐந்து இந்திய நிறுவனங்களில் வாகன், ஸ்மார்ட் காயின் டெனான்சியல்ஸ், 

புதராயான், ொண்தைாகார்ப் மற்றும் பரடசகல் ஆகியடவ அைங்கும். 

5. அடமதியாகக் கூடியிருத்தலுக்கான உலக நாள் அனுசரிக்கப்ெடுகிற தததி எது? 

அ.  கம.12 

ஆ. கம.14 

இ. கம.16  

ஈ. கம.18 

✓ ஐநா பொதுச்சடெயானது கைந்த 2017ஆம் ஆண்டில் தம.16ஆம் தததிடய அடமதியாகக் கூடியிருத்தலுக்கான 

உலக நாைாக அறிவிக்க ஒரு தீர்மானத்டத ஏற்றுக்பகாண்ைது. மக்கள் ஒற்றுடமயாகவும் அடமதியாகவும் வாை 

வலியுறுத்துவடத இந்த நாள் தநாக்கமாகக் பகாண்டுள்ைது. 2000ஆம் ஆண்டு, ‘அடமதி கலாச்சாரத்திற்கான 

சர்வததச ஆண்ைாக’ அங்கீகரிக்கப்ெட்ைது. 2001 முதல் 2010 வடரயிலான ெத்தாண்டு காலத்டத, ‘உலகின் 

குைந்டதகளுக்கான அடமதி மற்றும் அகிம்டச கலாச்சாரத்திற்கான சர்வததச தசாப்தம்’ என்று ஐநா அறிவித்தது. 

6. இந்தியாவின் முதல் குழு வாபனாலி நிடலயமான, ‘தூத் வாணி’ பதாைங்கப்ெட்ை மாநிலம் எது? 
அ. பஞ்சோப் 

ஆ. குஜரோத்  

இ. மத்திய பிரகதசம் 

ஈ. ம ோரோஷ்டிரோ 

✓ கால்நடை வைர்ப்பிற்காக அர்ப்ெணிக்கப்ெட்ை, ‘தூத் வாணி’ என்ற குழு வாபனாலி நிடலயத்டதப் பிரதமர் திறந்து 

டவத்தார். ெனஸ்கந்தா மாவட்ை கூட்டுறவு ொல் உற்ெத்தியாைர்கள் சங்கத்தால் (ெனாஸ் ொல் ெண்டண) 

அடமக்கப்ெட்டுள்ை இந்த வாபனாலி நிடலயம், மாநிலத்தில் உள்ை 1,700 கிராமங்களில் உள்ை ஐந்து லட்சத்திற்கும் 

அதிகமான ொல் உற்ெத்தியாைர்கடை இடணக்கும். கால்நடை வைர்ப்தொருக்காக அர்ப்ெணிக்கப்ெட்ை நாட்டின் 

முதல் குழு வாபனாலி நிடலயமும் இதுதான். 

7. பதன்கிைக்காசிய பிராந்தியத்தில் மதலரியாவினால் 82% இறப்புக்கள் நிகைந்த நாடு எது? 
அ. சீனோ 

ஆ. இந்தியோ  

இ. இலங்ப  

ஈ. வங் ோளகதசம் 

✓ உலக நலவாழ்வு அடமப்பின் (WHO) “உலக மதலரியா அறிக்டக–2021” ஆனது பதன்கிைக்காசிய பிராந்தியத்தில் 

மதலரியாவால் நிகைந்த இறப்புக்களில் சுமார் 82% இந்தியாவில் நிகைந்தாகக் காட்டுகிறது. இருப்பினும், மதலரியா 

தநாயின் ொதிப்டெக் குடறக்கும் ஒதர நாடு இந்தியாவாகும். 2022 – உலக மதலரியா நாைானது, “Harness 

Innovation to Reduce the Malaria Disease Burden and Save Lives” என்ற கருப்பொருளின் கீழ், ஏப்ரல்.25 அன்று 

அனுசரிக்கப்ெட்ைது. 
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8. ‘பிராணஹிதா புஷ்கரலூ’ என்ெது எந்த மாநிலத்தில் பகாண்ைாைப்ெடும் ஒரு புகழ்பெற்ற விைாவாகும்? 
அ. கமற்கு வங் ம் 

ஆ. கதலுங் ோனோ  

இ. க ரளோ 

ஈ. ஒடிஸோ 

✓ ‘பிராணஹிதா புஷ்கரலூ’ என்ெது பதலுங்கானாவில் உள்ை தகாதாவரி நதியின் கிடை நதியான பிராணஹிதாடவ 

வழிெடுவதற்காக அர்ப்ெணிக்கப்ெட்ை ஒரு திருவிைாவாகும். பதலுங்கானா மாநிலம் உருவாக்கப்ெட்ைடதத்பதாைர்ந்து 

முதன்முடறயாக இவ்விைா பகாண்ைாைப்ெட்ைது. இது பிராணஹிதா ஆற்றங்கடரயில் உருவாக்கப்ெட்ை அரங்குகளில் 

பதாைங்கியது. பதலுங்கானா, ஆந்திர பிரததசம், மகாராஷ்டிரா, சத்தீஸ்கர், கர்நாைகா ஆகிய மாநிலங்கடைச் தசர்ந்த 

6 லட்சத்துக்கும் தமற்ெட்ை ெக்தர்கள் 12 நாட்கள் நைந்த இவ்விைாவில் ெங்தகற்றனர். 

9. மாநில ெல்கடலக்கைகங்களின் துடணதவந்தர்கடை நியமிப்ெதில் ஆளுநரின் அதிகாரத்டத மாநில அரசிற்கு 

மாற்றுவதற்கான மதசாதாக்கடை நிடறதவற்றியுள்ை மாநிலம் எது? 
அ. தமிழ்நோடு  

ஆ. கமற்கு வங் ம் 

இ. க ரளோ 

ஈ. சத்தீஸ் ோ் 

✓ 13 மாநில ெல்கடலக்கைகங்களின் துடணதவந்தர்கடை நியமிக்கும் ஆளுநரின் அதிகாரத்டத மாநில அரசுக்கு 

மாற்றும் வடகயிலான 2 மதசாதாக்கள் தமிழ்நாட்டின் சட்ைப்தெரடவயில் நிடறதவற்றப்ெட்ைன. தமிழ்நாடு அரசின் 

கூற்றுப்ெடி, துடணதவந்தர்கள் நியமனங்குறித்த மாநில அரசின் கருத்டத ஆளுநர் புறக்கணிப்ெதால் இந்தப் புதிய 

மதசாதாக்கள் ததடவப்ெடுகின்றன. கைந்த காலத்தில் மகாராஷ்டிரா, தமற்கு வங்கம் தொன்ற மாநிலங்களும் இந்த 

வாதத்டத முன்டவத்தன. 

10. 2022 – ‘லாரஸ் உலக விடையாட்டு வீரர்’ மற்றும் ‘ஆண்டின் சிறந்த விடையாட்டு வீராங்கடன’ விருதுகடை 

பவன்றவர் யார்? 
அ. கம ்ஸ் கவோ்ஸ்டோப்பன் மற்றும் எபலன் தோம்சன்–கஹரோ  

ஆ. லுூயிஸ் ஹோமில்டன் மற்றும் எபலன் தோம்சன்–கஹரோ 

இ. ரகபல் நடோல் மற்றும் ஆஷ்கல போோ்ட்டி  

ஈ. லுூயிஸ் ஹோமில்டன் மற்றும் ஆஷ்கல போோ்ட்டி 

✓ F1 உலக சாம்பியனான தமக்ஸ் பவர்ஸ்ைாப்ென் மற்றும் ெடமக்கா ஒலிம்பிக் குறுவிடரதயாட்ை வீராங்கடனயான 

எடலன் தாம்சன்–தஹரா ஆகிதயார் முடறதய 2022ஆம் ஆண்டுக்கான லாரஸ் உலக விடையாட்டு வீரராகவும், 

லாரஸ் ஆண்டின் சிறந்த விடையாட்டு வீராங்கடனயாகவும் ததர்வு பசய்யப்ெட்டுள்ைனர். இத்தாலிய ஆைவர் 

கால்ெந்து அணி இரண்ைாவது முடறயாக, ‘லாரஸ் ஆண்டின் சிறந்த அணி’ விருடத பவன்றது. பைன்னிஸ் 

வீராங்கடன எம்மா ராடுகானு, இந்த ஆண்டின் லாரஸ் திருப்புமுடன விருடதப் பெற்றார். 

 

  

 

 

 

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


விண்மீன்.காம்                                                  2022 மே 17 
  

 

நடப்பு நிகழ்வுகள்                                           4 

செய்தித்தாள் நடப்பு நிகழ்வுகள்  

1. ொங்க் ஆஃப் இங்கிலாந்து நிதிக்குழுவில் இந்தியப் பெண் 

பிரிட்ைனின் மத்திய வங்கியான ொங்க் ஆஃப் இங்கிலாந்தின் நிதிக்குழுவில் இந்தியப் பெண்ணும், பொருைாதார 

தெராசிரியருமான ஸ்வாதி திங்ரா இைம்பெற்றுள்ைார். லண்ைன் ஸ்கூல் ஆஃப் எகனாமிக்ஸில் துடணப் 

தெராசிரியராக ெணியாற்றும் ஸ்வாதி, தில்லி ெல்கடலக்கைகத்தில் பொருைாதாரத்தில் இைநிடலப் ெட்ைம் பெற்றவர். 

பதாைர்ந்து தில்லி ஸ்கூல் ஆஃப் எகனாமிக்ஸில் பொருைாதாரத்தில் முதுநிடலப் ெட்ைம் பெற்றார். பின்னர் பிரிட்ைன் 

பசன்று உயர்கல்வி ெயின்ற அவர் பொருைாதாரத்தில் முடனவர் ெட்ைமும் பெற்றார்; இவர் சர்வததச 

பொருைாதாரத்தில் நிபுணத்துவம் பெற்றவர். இந்நிடலயில், பிரிட்ைனில் வட்டி விகிதத்டத நிர்ணயம் பசய்யும் 

முக்கியத்துவம் வாய்ந்த ொங்க் ஆஃப் இங்கிலாந்தின் நிதிக்குழுவில் அவர் நியமிக்கப்ெட்டுள்ைார். இக்குழுவில் 

இைம்பெறும் முதல் இந்தியப் பெண் ஸ்வாதி திங்ரா என்ெது குறிப்பிைத்தக்கது. 

பிரிட்ைன் நிதியடமச்சராக இந்திய வம்சாவளிடயச்தசர்ந்த ரிஷி சுனக் ெதவி வகிக்கிறார் என்ெதும் குறிப்பிைத்தக்கது. 

 

2. பிரான்ஸின் புதிய பிரதமராக எலிசபெத் தொர்ன் நியமனம் 

பிரான்ஸின் புதிய பிரதமராக எலிசபெத் தொர்ன் (61) நியமிக்கப்ெட்ைார். இந்தப் ெதவிக்கு நியமிக்கப்ெடும் 2-ஆவது 

பெண் இவர். பிரான்ஸ் அதிெராக இமானுவல் தமக்ரான் கைந்த மாதம் 2ஆவது முடறயாகத் ததர்ந்பதடுக்கப்ெட்ைார். 

இடதயடுத்து, அப்தொது பிரதமராக இருந்த ஜீன் காஸ்பைக்ஸ், ராஜிநாமா பசய்வார் என எதிர்ொர்க்கப்ெட்ைது. 

அதன்ெடி, ஜீன் காஸ்பைக்ஸ் ராஜிநாமா பசய்தார். அவருக்குப் ெதிலாக புதிய பிரதமராக எலிசபெத் தொர்டன அதிெர் 

தமக்ரான் நியமித்துள்ைார். 
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1. 2022 – ஆசிய மல்யுத்த சாம்பியன்ஷிப்பில், இந்தியா, எத்தனை பதக்கங்கனை வென்றது? 
அ. 10 

ஆ. 12 

இ. 15 

ஈ. 17  

✓ 2022 - ஆசிய மல்யுத்த சாம்பியன்ஷிப்பில் இந்திய அணி ஒரு தங்கம், ஐந்து வெள்ளி மற்றும் 11 வெண்கலம் எை 

வமாத்தம் 17 பதக்கங்களுடன் பபாட்டினய நினறவு வசய்தது. இறுதி நாளில், இந்தியாவின் ‘பிரீஸ்னடல்’ மல்யுத்த 

வீரர்கைாை தீபக் புனியா மற்றும் விக்கி முனறபய வெள்ளி மற்றும் வெண்கலப் பதக்கங்கனை வென்றைர். கிரீபகா 

பராமன், வபண்கள் பிரீஸ்னடல், ஆண்கள் பிரீஸ்னடல் எை அனைத்துப்பிரிவுகளிலும் இந்திய அணி வென்றது. 

2. 2022 - உலக அறிவுசார் வசாத்துரினம நாளுக்காைக் கருப்வபாருள் என்ை? 
அ. IP and Youth innovating for a better future.  

ஆ. IP during Pandemic. 

இ. Plagiarism and its effects. 

ஈ. Awareness on IPR. 

✓ காப்புரினமகள், பதிப்புரினம, ெர்த்தக முத்தினரகள் மற்றும் ெடிெனமப்பு ஆகியனெ நமது அன்றாட ொழ்க்னகனய 

எவ்ொறு பாதிக்கின்றை என்பனதப் பற்றிய விழிப்புணர்னெ ஏற்படுத்துெதற்காக, ஏப்.26 அன்று ‘உலக அறிவுசார் 

வசாத்துரிமை நாள்’ வகாண்டாடப்படுகிறது. வெனீொனெச் சார்ந்த உலக அறிவுசார் வசாத்து அனமப்பு ஐநா சனபயின் 

15 சிறப்பு நிறுெைங்களுள் ஒன்றாகும். “IP and Youth innovating for a better future” என்பது இந்த ஆண்டுக்காை 

(2022) உலக அறிவுசார் வசாத்துரினம நாளுக்காைக் கருப்வபாருைாகும். 

3. 2022-இல் 21ஆெது உலக கணக்காைர்கள் மாநாட்னட நடத்துகிற நாடு எது? 
அ. சீனா 

ஆ. ரஷ்யா 

இ. இந்தியா  

ஈ. வங்காளததசம் 

✓ இந்திய பட்டயக் கணக்காளர்கள் நிறுெைமாைது (ICAI) 118 ஆண்டுகளில் முதன்முனறயாக 21ஆெது உலக 

கணக்காைர்கள் மாநாட்னட நடத்தவுள்ைது. இந்த மாநாடு, 1904இல் அந்நிறுெைம் வதாடங்கப்பட்டதிலிருந்து நான்கு 

ஆண்டுகளுக்கு ஒருமுனற நடத்தப்படுகிறது. இந்நிகழ்வு மும்னபயில் புதிதாக கட்டப்பட்ட, ‘ஜிபயா உலக மாநாட்டு 

னமயத்தில்’ 2022 நெம்பரில் நனடவபறும். 130 நாடுகனைச் சார்ந்த சுமார் 6000 உயர்மட்ட கணக்காைர்கள் இதில் 

பநரடியாக பங்பகற்பார்கள் மற்றும் 10000-க்கும் பமற்பட்டெர்கள் வமய்நிகராக இனணொர்கள். இந்நிகழ்வின் 

கருப்வபாருள், “Building Trust Enabling Sustainability” என்பதாகும். 

4. உலக பநாய்த்தடுப்பு ொரமாக எந்த ொரம் வகாண்டாடப்படுகிறது? 
அ. ஏப்ரல் நான்காவது வாரம்  

ஆ. தம மாதம் நான்காவது வாரம் 

இ. ஜனவாி நான்காவது வாரம் 

ஈ. சசப்டம்பா் நான்காவது வாரம் 

 

 

 

 

 

 

 

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


விண்மீன்.காம்                                                  2022 மே 18 
  

 

நடப்பு நிகழ்வுகள்                                           2 

✓ ஏப்ரல் நான்காெது ொரம் உலக பநாய்த்தடுப்பு ொரமாக வகாண்டாடப்படுகிறது. இது உலக நலொழ்வு அனமப்பின் 

அனைத்து உறுப்புநாடுகைாலும் கனடப்பிடிக்கப்படுகிறது. பநாய்த்தடுப்பு ஊசிமூலம் தடுக்கக்கூடிய பநாய்கள் 

குறித்து வபாதுமக்களிடம் விழிப்புணர்னெ ஏற்படுத்துெதும், அதன்மூலம் தடுப்பூசி வசலுத்துதனல ஊக்குவிப்பதும் 

இதன் பநாக்கமாகும். “Long Life for All” என்பது இந்த ஆண்டு உலக பநாய்த்தடுப்பு ொரத்தின் கருப்வபாருைாகும். 

5. NASSCOM-இன் புதிய தனலெராக நியமிக்கப்பட்டெர் யார்? 

அ.  அனந்த் மதகஸ்வாி 

ஆ. கிருஷ்ணன் இராமானுஜம்  

இ. கிாிஸ் தகாபாலகிருஷ்ணன் 

ஈ. நந்தன் நிதலகனி 

✓ வமன்வபாருள் மற்றும் பசனெ நிறுெைங்களின் பதசிய சங்கம் (NASSCOM), 2022-23ஆம் ஆண்டிற்காை அதன் 

தனலெராக கிருஷ்ணன் இராமானுெத்னத நியமிப்பதாக அறிவித்துள்ைது. அெர் தற்பபாது TATA கன்சல்டன்சி 

சர்வீசஸில் எண்டர்பினரஸ் குபராத் குழுமத்தின் தனலெராகவும், NASSCOM-இன் துனணத்தனலெராகவும் 

பணியாற்றி ெருகிறார். அக்வசன்ச்சர் இந்தியாவின் தனலெரும் மூத்த நிர்ொக இயக்குநருமாை பரகா எம் 

பமைனைத் வதாடர்ந்து அெர் இப்பதவிக்கு ெரவுள்ைார். னமக்பராசாப்ட் இந்தியாவின் தனலெர் அைந்த் மபகஸ்ெரி, 

2022-23-க்காை NASSCOM துனணத்தனலெராக நியமிக்கப்பட்டுள்ைார். 

6. அண்மையில், ஐநாஇன் உலக சுற்றுலா அனமப்பிலிருந்து விலகுெதாக அறிவித்த நாடு எது? 
அ. சீனா 

ஆ. ரஷ்யா  

இ. உக்ரரன் 

ஈ. சபலாரஸ் 

✓ ஸ்வபயினைச் சார்ந்த ஐநாஇன் உலக சுற்றுலா அனமப்பில் இருந்து தங்கள் இனடநீக்கம் குறித்த திட்டமிடப்பட்ட 

ொக்வகடுப்புக்கு முன்ைதாகபெ வெளிபயற முடிவுவசய்துள்ைதாக ரஷ்யா அறிவித்துள்ைது. உக்னரன் மீதாை 

ரஷ்யாவின் வதாடர்ச்சியாை பபார்த்வதாடுப்பு காரணமாக, இந்த முடிவு எடுக்கப்பட்டுள்ைதாக உலக சுற்றுலா 

அனமப்பு (UNWTO) வதளிவுபடுத்தியுள்ைது. இந்த அனமப்பிலிருந்து ரஷ்யானெ விலக்கும் வசயல்முனற முடிய ஓர் 

ஆண்டுகாலம் ஆகும். 

7. ஓர் அண்னமய ஆய்வின்படி, கடந்த 2019ஆம் ஆண்டில் குழந்னதகள் மற்றும் இைம்பருெத்திைரினடபய ஏற்பட்ட 

இறப்புகளின் எண்ணிக்னக என்ை? 
அ. 8 இலட்சம் 

ஆ. 18 இலட்சம் 

இ. 86 இலட்சம்  

ஈ. 118 இலட்சம் 

✓ லான்வசட் இதழில் வெளியிடப்பட்ட குழந்னத மற்றும் இைம்பருெத்திைர் நலம் மற்றும் ெைர்ச்சினய பமம்படுத்துெது 

குறித்த புதிய வதாடரின்படி, 2019ஆம் ஆண்டில் குழந்னதகள் மற்றும் இைம்பருெத்திைரினடபய (0-20 ெயது) 86 

இலட்சத்திற்கும் அதிகமாை இறப்புகள் பதிொகியுள்ைை. இந்த இறப்புகளில் பாதிக்கும் பமலாை இறப்புகள் இறந்து 

பிறந்த குழந்னதகளின் இறப்பு மற்றும் பச்சிைங்குழந்னதகளின் இறப்பு ஆகும். இறப்புகளில் மூன்றில் ஒரு பங்கு ஒரு 

மாதம் முதல் ஐந்து ெயது ெனரயிலாை குழந்னதகளில் நிகழ்ந்தது. 
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8. தகெல் மற்றும் ஒலிபரப்பு அனமச்சகமாைது எந்த OTT தைத்துடன் இனணந்து, ‘ஆசாதி கி அம்ரித் ககானியா’னெ 

அறிமுகப்படுத்தியது? 
அ. அதமசான் பிரரம் 

ஆ. சநட்ஃபிளிக்ஸ்  

இ. தசானி லிவ் 

ஈ. டிஸ்னி+ ஹாட்ஸ்டாா் 

✓ OTT தைமாை ‘Netflix’உடன் இனணந்து உருொக்கப்பட்ட, ‘ஆசாதி கி அம்ரித் ககானியா’ என்ற குறுங்காவணாளித் 

வதாடனர தகெல் & ஒலிபரப்பு அனமச்சகம் அறிமுகப்படுத்தியது. இந்த முயற்சியாைது இந்தியர்களின் எழுச்சியூட்டும் 

கனதகனை வெளிக்வகாணர்ெனதயும், அெர்களின் இலக்குகனை அனடய மக்கனை ஊக்குவிப்பெனதயும் தைது 

பநாக்கமாகக் வகாண்டுள்ைது. இந்தக் காவணாளிகள் அனமச்சகம் மற்றும் Netflix-இன் பல்பெறு சமூக ஊடக 

அனலெரினசகளிலும், தூர்தர்ஷன் வநட்வொர்க் முழுெதும் ஒளிபரப்பப்படும். 

9. 2022 - உயர்நீதிமன்ற தனலனம நீதிபதிகள் மாநாடு நனடவபறும் இடம் எது? 
அ. சசன்ரன 

ஆ. சகால்கத்தா 

இ. புது தில்லி  

ஈ. திருவனந்தபுரம் 

✓ இந்தியாவின் பல்பெறு உயர்நீதிமன்றங்களின் தனலனம நீதிபதிகள் பங்பகற்கும் 39ஆம் மாநாடாைது, இந்தியத் 

தனலனம நீதிபதி N V இரமணா தனலனமயில், புது தில்லியில் உள்ை உச்சநீதிமன்ற ெைாகத்தில் நனடவபற்றது. 

முதலாெது தனலனம நீதிபதிகள் மாநாடு 1953 நெம்பரில் நனடவபற்றது; இதுெனர இதுபபான்று 38 மாநாடுகள் 

நடத்தப்பட்டுள்ைை. கடந்த 2016ஆம் ஆண்டில் இம்மாநாடு நனடவபற்றது. நீதித்துனற வதாடர்பாை சிக்கல்களுக்குத் 

தீர்வுகாணவும், நீதி ெழங்கல் முனறனய பமம்படுத்த எடுக்கபெண்டிய நடெடிக்னககள் குறித்து விொதிக்கவும் 

இந்த மாநாடு நடத்தப்படுகிறது. 

10. ‘பணியின்பபாது பாதுகாப்பு மற்றும் நலத்திற்காை உலக நாள்’ அனுசரிக்கப்படுகிற பததி எது? 
அ. ஏப்ரல்.24 

ஆ. ஏப்ரல்.26 

இ. ஏப்ரல்.28  

ஈ. ஏப்ரல்.30 

✓ பணியின்பபாது பாதுகாப்பு & நலத்திற்காை உலக நாைாைது ஆண்டுபதாறும் ஏப்.28 அன்று அனுசரிக்கப்படுகிறது. 

இந்த நாள் வதாழில்சார் பாதுகாப்பு மற்றும் நல பமலாண்னமகுறித்த விழிப்புணர்னெ ஏற்படுத்துெதற்க்காக 

அர்ப்பணிக்கப்பட்டுள்ைது. பன்ைாட்டு வதாழிலாைர் அனமப்பாைது (ILO) கடந்த 2003ஆம் ஆண்டில், பணியின் 

பபாதாை விபத்துக்கள் மற்றும் பநாய்கனைத்தடுக்கும் பநாக்கில் இந்த உலக நானைக் கனடப்பிடிக்கத்வதாடங்கியது. 

“Act together to build a positive safety and health culture” என்பது நடப்பாண்டில் (2022) ெரும் இந்நாளுக்காைக் 

கருப்வபாருைாகும். 
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செய்தித்தாள் நடப்பு நிகழ்வுகள்  

1. உள்நாட்டு ெடிெனமப்பில் உருொை பபார்க் கப்பல்கள்: அனமச்சர் ராஜ்நாத் சிங் வதாடக்கி னெத்தார் 

உள்நாட்டிபலபய ெடிெனமக்கப்பட்டுள்ை 2 பபார்க்கப்பல்கனை பாதுகாப்புத் துனற அனமச்சர் ராஜ்நாத் சிங் 

வதாடக்கினெத்தார். பாதுகாப்புத் துனறக்குத் பதனெயாை பபார்க் கப்பல்கள், நீர்மூழ்கிக் கப்பல்கள் ஆகியெற்னறத் 

தயாரித்து தரும் மசகான் கப்பல் கட்டும் நிறுெைம், இந்த இரு கப்பல்கனையும் ெடிெனமத்துள்ைது. 

இதுகுறித்து அந்த நிறுெைம் வெளியிட்டுள்ை அறிக்னகயில் கூறப்பட்டிருப்பதாெது: ‘ஐஎன்எஸ் சூரத்’, ‘ஐஎன்எஸ் 

உதய்கிரி’ ஆகிய இரு பபார்க்கப்பல்கள் அறிமுகம் வசய்யப்பட்டுள்ைை. ஒபர பநரத்தில் 2 பபார்க்கப்பல்கள் அறிமுகம் 

வசய்யப்படுெது இதுபெ முதல் முனறயாகும். 

சூரத் பபார்க்கப்பல், 15பி வடஸ்ட்ராயர்ஸ் திட்டத்தின்கீழ் தயாரிக்கப்படும் நான்காெது கப்பலாகும். இந்தக் கப்பலுக்கு 

பமற்கு இந்தியாவின் இரண்டாெது மிகப்வபரிய ெர்த்தக நகரமாை சூரத்தின் வபயர்சூட்டப்பட்டுள்ைது. 

17ஏ பிரிபகட்ஸ் திட்டத்தின்கீழ் தயாரிக்கப்பட்டுள்ை 3-ஆெது கப்பல் ‘உதய்கிரி’. இந்தக் கப்பலுக்கு ஆந்திர மனலத் 

வதாடரின் வபயர்சூட்டப்பட்டுள்ைது. பி17 பிரிபகட்ஸ் (ஷிொலிக்) ெனக பபார்க்கப்பலின் பமம்பட்ட ெடிெமாக கூடுதல் 

சிறப்பம்சங்களுடன் இந்தக் கப்பல் உருொக்கப்பட்டுள்ைது. 

கடந்த 1976-ஆம் ஆண்டு முதல் 2007-ஆம் ஆண்டு ெனர 30 ஆண்டுகள் ராணுெத்தில் பல்பெறு சொல்கனை 

எதிர்வகாண்ட ‘உதய்கிரி’ பபார்க்கப்பலின் மறுபனடப்பாக புதிய பபார்க்கப்பல் உருொக்கப்பட்டுள்ைது என்று அந்த 

அறிக்னகயில் வதரிவிக்கப்பட்டுள்ைது. 

 

2. தமிழகத்தில் எெருக்வகல்லாம் ‘பகாபொபெக்ஸ்’ தடுப்பூசி? வபாது சுகாதாரத் துனற இயக்குநர் தகெல் 

தமிழகத்தில் 12 முதல் 17 ெயது ெனர உள்ைெர்களுக்கு, ‘பகாபொபெக்ஸ்’ கபராைா தடுப்பூசினய ெழங்கலாம் 

என்று வபாது சுகாதாரத் துனற இயக்குநர் வதரிவித்துள்ைார். 

 

3. ெனமக்கா நாட்டின் சானலக்கு அம்பபத்கர் வபயர்: குடியரசுத்தனலெர் இராம்நாத் பகாவிந்த் திறப்பு 

அரசுமுனறப்பயணமாக ெனமக்கா நாட்டுக்கு வசன்றுள்ை குடியரசுத்தனலெர் இராம்நாத் பகாவிந்த், அந்நாட்டு 

தனலநகரில் இந்திய சட்ட பமனத அம்பபத்கர் வபயரிட்ட சானலனய திறந்து னெத்தார். பமலும், அம்பபத்கரின் 

பணிகனை எடுத்துனரக்கும் ெனகயில் நினைவுச் சின்ைத்னதயும் அந்நாட்டு உள்ைாட்சித் துனற அனமச்சாா் 

வடஸ்மண்ட் வமக்கன்ஸி திறந்து னெத்தார். 

 

4. மும்னப பங்குச்சந்னதயின் தனலெராக எஸ் எஸ் முந்த்ரா நியமைம் 

மும்னப பங்குச்சந்னதயின் (BSE) தனலெராக எஸ் எஸ் முந்த்ரா நியமைம் வசய்யப்பட்டுள்ைார். இதுகுறித்து BSE, 

பதசிய பங்குச்சந்னதயிடம் வதரிவித்ததாெது: வபாது நல இயக்குநராை எஸ் எஸ் முந்த்ரானெ மும்னப பங்குச் 

சந்னதயின் தனலெராக நியமிப்பதற்கு நிறுெைத்தின் இயக்குநர் குழு அனுமதி ெழங்கியுள்ைது. இனதயடுத்து, 

நீதிபதி விக்ரமஜித் வசன்னுக்குப் பதிலாக முந்த்ரா BSE தனலெர் வபாறுப்னப ஏற்பார் எைத் வதரிவிக்கப்பட்டுள்ைது. 

ரிசர்வ் ெங்கியின் துனண ஆளுநராக இருந்த முந்த்ரா மூன்று ஆண்டு பணிக்குப் பிறகு கடந்த 2017 ெூனலயில் 

ஓய்வுற்றார். அதற்கு முன்பாக, பாங்க் ஆப் பபராடாவின் தனலெர் மற்றும் நிர்ொக இயக்குநராக பணியாற்றியெர். 
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1. ‘Not Just a Nightwatchman: My Innings in the BCCI’ என்ற நூலின் ஆசிரியர் யார்? 
அ. ச ௌரவ் கங்குலி 

ஆ. வின ோத் ரோய்  

இ. ஜக்ன ோக ் டோல் ியோ 

ஈ. N  ீ ிவோ  ் 

✓ இந்தியாவின் 11ஆவது கணக்குத் தணிக்ககத் தகைவரான வினனாத் ராய், ‘Not Just a Nightwatchman: My Innings 

in the BCCI’ என்ற நூகை எழுதியுள்ளார். இந்திய உச்சநீதிமன்றம் 2017–இல் இந்திய கிரிக்ககட் கட்டுப்பாட்டு 

வாரியத்தின் (BCCI) இகைக்காைத் தகைவராக வினனாத் ராகய நியமித்தது. இந்தப் புத்தகம் நிர்வாகிகள் குழுவின் 

வழிகாட்டுதலின்கீழ் BCCI–இன் கசயல்பாடுகள்பற்றிய கவளிப்பகையான வர்ணகன என்று கூறப்படுகிறது. 

2. 2022 – கைம்ஸ் உயர்கல்வி (THE) தாக்க தரவரிகசயில், இந்தியாவில் உள்ள அகனத்து கபாதுப் பல்ககைக் 

கழகங்களிலும் முதலிைத்கதப் பிடித்துள்ள பல்ககைக்கழகம் எது? 
அ. அண்ணோ பல்கலலக்கழக ் 

ஆ. ச ட்ரோஸ் பல்கலலக்கழக ் 

இ. கல்கத்தோ பல்கலலக்கழக ்  

ஈ. ஜவஹோ்லோல் னேரு பல்கலலக்கழக ் 

✓ 2022 – கைம்ஸ் உயர்கல்வி (THE) தாக்க தரவரிகசயில் கல்கத்தா பல்ககைக்கழகம் நாட்டிலுள்ள அகனத்து 

மத்திய மற்றும் மாநிை அரசு உதவிகபறும் கபாதுப்பல்ககைக்கழகங்களிலும் முதலிைத்கதப் பிடித்துள்ளது.  

✓ ஒட்டுகமாத்தமாக, அமிர்தா விஸ்வ வித்யாபீைம் 41ஆவது இைத்தில் உள்ளது. துருக்கியுைன் இகணந்து கமாத்தம் 64 

பல்ககைக்கழகங்களுைன், தரவரிகசயில் அதிக பிரதிநிதித்துவம் கபற்ற நான்காவது நாைாக இந்தியா உள்ளது. 

ஆஸ்தினரலியாவின் னமற்கு சிட்னி பல்ககைக்கழகம் 1,406 கல்வி நிறுவனங்ககள உள்ளைக்கிய ஒட்டுகமாத்தத் 

தரவரிகசயில் முதலிைத்தில் உள்ளது. 

3. மிஷன் சாகர் – IXஇன் ஒருபகுதியாக, INS கரியால், அண்கமயில் எந்த நாட்டுக்கு முக்கியமான மருந்துககள 

ககாண்டுகசன்று வழங்கியது? 
அ.  ோலத்தீவுகள் 

ஆ. இலங்லக  

இ. னேபோள ் 

ஈ. ஆப்கோ ிஸ்தோ ் 

✓ INS கரியால், மிஷன் SAGAR – IXஇன் ஒருபகுதியாக, 760 கினைாகிராமிற்கும் அதிகமான 107 வககயான உயிர்க் 

காக்கும் மருந்துககள இைங்ககக்கு வழங்கியது. இைங்ககயின் தற்னபாகதய கபாருளாதார கநருக்கடியின்னபாது 

மருத்துவ உதவிககள வழங்குவகத இது னநாக்கமாகக் ககாண்டுள்ளது. SAGAR – Security and Growth for All in 

the Region என்ற அரசாங்கத்தின் பார்கவக்கு இணங்க, நட்பு நாடுகளுக்கு உதவுவதற்காக மிஷன் SAGAR என்ற 

தகைப்பில் இந்தியக் கைற்பகை பல்னவறு மனிதாபிமான நைவடிக்ககககள னமற்ககாள்கிறது. 

4. ‘இந்திய பில்டிங் காங்கிரஸ்’ ‘சிறந்த உட்கட்ைகமப்புத் திட்ைம்’ விருது கவன்ற உட்கட்ைகமப்புத் திட்ைம் எது? 
அ. Dr  ியோ ோ பிர ோத் முகோ்ஜி சுரங்கப்போலத ஆ. அடல் சுரங்கப்போலத  

இ. னரோஹ்தங் லோ கணவோய்   ஈ. ச ோஜி லோ கணவோய் 
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✓ எல்கைப்புறச் சாகைகள் அகமப்பால் (BRO) ஹிமாச்சை பிரனதசத்தின் னராதங்கில் கட்ைப்பட்ை அைல் சுரங்கப்பாகத, 

இந்திய கட்ைை மாநாட்டின் ‘சிறந்த உட்கட்ைகமப்புத் திட்ை’ விருகதப்கபற்றது. இம்மாநாட்டின் நடுவர் குழு, 2021ஆம் 

ஆண்டில், ‘கட்ைகமக்கப்பட்ை சூழலில் சிறந்து விளங்குவதற்கான சிறந்த திட்ைமாக’ இந்தச் சுரங்கப்பாகதகயத் 

னதர்ந்கதடுத்தது. புதிய ஆஸ்திரிய சுரங்கப்பாகத முகறகய (NATM) பயன்படுத்தி கட்ைப்பட்ை இது, 2020 அக்னைாபர். 

3 அன்று பிரதமர் னமாடியால் நாட்டுக்கு அர்ப்பணிக்கப்பட்ைது. 

5. மருந்து ஏற்றுமதியின் அளவு அடிப்பகையில், உற்பத்தியில், உைகளவில் இந்தியா கபற்றுள்ள இைம் எது? 

அ.  1ஆவது 

ஆ. 2ஆவது 

இ. 3ஆவது  

ஈ. 5ஆவது 

✓ மருந்து ஏற்றுமதியின் அளவு அடிப்பகையில், உற்பத்தியில், இந்தியா உைகளவில் மூன்றாமிைத்கதயும், மதிப்பின் 

அடிப்பகையில் 14ஆமிைத்கதயும் கபற்றுள்ளது. உள்நாட்டு மருந்துத் துகறயின் தற்னபாகதய சந்கத அளவு சுமார் 

$50 பில்லியன் ைாைர்களாகும். உைகளாவிய ஏற்றுமதியில் இந்திய மருந்துகளின் பங்கு 5.92 சதவீதமாக உள்ளது. 

2021–22இல் மருந்து ஏற்றுமதி `1,83,422 னகாடிகய கதாட்டுள்ளதாக வர்த்தக அகமச்சகம் கதரிவித்துள்ளது. 

உைக தடுப்பூசிகளில் 60 சதவீதமும், கெனரிக் மருந்துகளில் 20 சதவீதமும் இந்தியாவில் இருந்து வந்தகவ. 

6. இகளனயார் விவகாரங்கள் மற்றும் விகளயாட்டு அகமச்சரானவர் 2ஆவது னகனைா மாஸ்ைர்ஸ் விகளயாட்டு – 

2022ஐ, கீழ்காணும் எந்த இைத்தில் கதாைங்கிகவத்தார்? 
அ. மு ்லப 

ஆ. ல சூரு 

இ. சபங்களூரு 

ஈ. புது தில்லி  

✓ இகளனயார் விவகாரங்கள் மற்றும் விகளயாட்டுத்துகற அகமச்சர் அனுராக் சிங் தாக்கூர் புது தில்லியில் 2ஆவது 

னகனைா மாஸ்ைர்ஸ் விகளயாட்டு – 2022–ஐ கதாைங்கிகவத்தார். இந்த விகளயாட்டில், 23 மாநிைங்கள் மற்றும் 

யூனியன் பிரனதசங்களில் இருந்து 30 முதல் 95 வயதுக்குட்பட்ை 3000–க்கும் னமற்பட்ை மாஸ்ைர் விகளயாட்டு 

வீரர்கள் எட்டு வகக விகளயாட்டுகளில் பங்னகற்கின்றனர். இது னம.3ஆம் னததி அன்று நிகறவகைகிறது. 

7. AAHAR உணவுக்கண்காட்சியில், ‘பகசயமற்ற’ திகன தயாரிப்புககள அறிமுகப்படுத்திய அகமப்பு எது? 
அ. NABARD 

ஆ. APEDA  

இ. FICCI 

ஈ. NITI ஆனயோக் 

✓ னவளாண் மற்றும் பதப்படுத்தப்பட்ை உணவுப்கபாருட்கள் ஏற்றுமதி னமம்பாட்டு ஆகணயம் (APEDA) புது தில்லியில் 

நகைகபறும் AAHAR உணவுக்கண்காட்சியில் அகனத்து வயதினருக்கும் மலிவு விகையில் பல்னவறு திகன 

கபாருட்ககள அறிமுகப்படுத்தியுள்ளது. வணிகம் மற்றும் கதாழிற்துகற அகமச்சகத்தின் கூற்றுப்படி, APEDAஆல் 

கதாைங்கப்பட்ை அகனத்து திகன தயாரிப்புகளும் பகசயமற்றகவ, 100% இயற்கக மற்றும் காப்புரிகம கபற்றகவ. 

AAHAR–இன் 36ஆவது பதிப்பானது APEDA மற்றும் இந்திய வர்த்தக ஊக்குவிப்பு அகமப்பால் கூட்ைாக ஏற்பாடு 

கசய்யப்பட்ைது. 
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8. கீழ்காணும் எந்த மாதத்தில், ‘சர்வனதச இருண்ை வான வாரம்’ ககாண்ைாைப்படுகிறது? 
அ. ஏப்ரல்  

ஆ. ன  

இ. ஜூ ் 

ஈ. ஜூலல 

✓ ‘சர்வனதச இருண்ை வான வாரம்’ என்பது சர்வனதச இருண்ட வான சங்கம் நைத்தும் ஒரு வருைாந்திர நிகழ்வாகும். 

இந்த ஆண்டு, வானியைாளர்கள் மற்றும் வானியல் ஆர்வைர்கள் ஏப்ரல் 22–30 வகர 2022 சர்வனதச இருண்ை 

வான வாரத்கதக் ககைப்பிடித்தனர். அதுசமயம் உைககங்கிலும் நூற்றுக்கணக்கான நிகழ்வுகள் நைத்தப்பட்ைன; 

இதில் பங்னகற்பாளர்கள் வானியற்பியல் குறித்து கற்றல், இரவில் நகைப்பயிற்சி னமற்ககாள்வது மற்றும் ஒளி மாசு 

இல்ைாமல் இரவு வானத்கத கூர்னநாக்குதல் உள்ளிட்ைவற்றில் ஈடுபட்ைனர். 

9. 2022 – ஆசிய சாம்பியன்ஷிப்பில் இந்தியாவின் P V சிந்து எந்தப் பதக்கம்/நிகைகய கபற்றார்? 
அ. தங்க ் 

ஆ. சவள்ளி 

இ. சவண்கல ்  

ஈ. 4ஆவது இட ் 

✓ இந்தியாவின் P V சிந்து, மகளிர் ஒற்கறயர் பிரிவு அகரயிறுதியில் ெப்பானின் அகானன யமாகுச்சியிைம் வீழ்ந்து, 

தனது இரண்ைாவது ஆசிய சாம்பியன்ஷிப் கவண்கைப் பதக்கத்கத கவன்றார். சிந்து முதல் ஆட்ைத்தில் 21–13 என்ற 

கணக்கில் கவற்றிகபற்றாலும், ெப்பானின் முதல்நிகை வீரரும் நைப்புச் சாம்பியனுமான அகானன யமாகுச்சியிைம் 

னதால்விகயச்சந்தித்தார். லீ ஜி ஜியா கொனாதன் கிறிஸ்டிகய வீழ்த்தி ஆைவர் பட்ைத்கத கவன்றார்; வாங் ஜி யி 

கபண்கள் ஒற்கறயர் பிரிவில் அகானன யமாகுச்சிகய னதாற்கடித்தார். 

10. ‘ஜிவ்ஹாைா’ என்பது கீழ்காணும் எந்த மாநிை அரசால் கதாைங்கப்பட்ை ஒரு சிறப்பு கைன் திட்ைமாகும்? 
அ. ஆே்திர பிரனத  ் 

ஆ.  கோரோஷ்டிரோ  

இ. பஞ் ோப் 

ஈ.  த்திய பிரனத  ் 

✓ மகாராஷ்டிர மாநிைா சிகறத்துகறயானது அம்மாநிைம் முழுவதும் உள்ள சிகறகளில் உள்ள ககதிகளுக்கு இதன் 

வககயில் முதலான ஒரு சிறப்பு கைன் திட்ைத்கத அறிமுகப்படுத்தியுள்ளது. ‘ஜிவ்ஹாைா’ என்ற இந்தக் கைன் திட்ைம் 

மகாராஷ்டிர மாநிை கூட்டுறவு வங்கியால் 3 ஆண்டுகளுக்கு னமல் சிகறத்தண்ைகன அனுபவிக்கும் ககதிகளுக்கு 

வழங்கப்படுகிறது. புனனவில் உள்ள எரவாைா மத்திய சிகறயில் னசாதகன முகறயில் அறிமுகப்படுத்தப்பட்டு, கிட்ைத் 

தட்ை 60 சிகறகளில் இது நீட்டிக்கப்படும். ககதிகள் தங்கள் குழந்கதகளின் கல்வி, குடும்ப உறுப்பினர்களின் 

மருத்துவச் சிகிச்கச, சட்ைக் கட்ைணம் அல்ைது பிற கசைவுகளுக்கு இக்கைன்ககளப் பயன்படுத்தைாம். 
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செய்தித்தாள் நடப்பு நிகழ்வுகள்  

1. சுனரஷ் பாய் னகாட்ைக் தகைகமயில் இந்திய பருத்தி கவுன்சில்: அகமச்சர் பியூஷ் னகாயல் அறிவிப்பு 

ெவுளி அகமச்சகம், னவளாண்கம அகமச்சகம், வர்த்தகம் மற்றும் கதாழிற்துகற அகமச்சகம், நிதி அகமச்சகம், 

இந்திய பருத்தி கழகம் மற்றும் பருத்தி ஆராய்ச்சி நிறுவனத்தின் பிரதிநிதியாய் புகழ்கபற்ற மூத்த பருத்தி நிபுணரான 

சுனரஷ் பாய் னகாட்ைக் தகைகமயில் இந்திய பருத்தி கவுன்சில் அகமக்கப்படும் என்று மத்திய ெவுளி, வர்த்தகம் 

மற்றும் கதாழிற்துகற, நுகர்னவார் விவகாரங்கள், உணவு மற்றும் கபாது விநினயாகத் துகற அகமச்சர் திரு பியூஷ் 

னகாயல் அறிவித்துள்ளார். இந்தத் துகறயில் குறிப்பிைத்தக்க வளர்ச்சிகய ஏற்படுத்த விரிவான திட்ை அறிக்கககய 

தயாரிப்பதுைன் விவாதங்ககளயும் கவுன்சில் நைத்தும். 

 

2. தமிழகத்தில் நிகழாண்டில் 34,239 னபருக்கு காசனநாய் பாதிப்பு 

தமிழகத்தில் நிகழாண்டில் 34,239 னபர் காசனநாயால் புதிதாக பாதிக்கப்பட்டுள்ளனர். காசனநாகய முழுகமயாக 

ஒழிக்கும் னநாக்கில் மத்திய, மாநிை அரசுகள் பல்னவறு முயற்சிககள முன்கனடுத்து வருகின்றன. அதுமட்டுமன்றி, 

2025-க்குள் அந்னநாகய முற்றிலும் ஒழிக்கனவண்டும் என்ற இைக்குைன் பல்னவறு திட்ைங்கள் 

கசயல்படுத்தப்படுகின்றன. 

தமிழ்நாட்கைப் கபாருத்தவகர காசனநாகயக் குணப்படுத்தும் விகிதம் கணிசமாக உயர்ந்து வருவதாகத் தகவல்கள் 

கதரிவிக்கின்றன. அந்த னநாயின் தாக்கத்தால் பாதிக்கப்படும் னநாயாளிகளில் 84% னபகர முதல் சிகிச்கசயினைனய 

குணப்படுத்துவதாகவும், கதாைர் சிகிச்கசகள்மூைம் மீதமுள்ளவர்ககளயும் பூரண குணமாக்குவதாகவும் சுகாதாரத் 

துகற அதிகாரிகள் கதரிவித்துள்ளனர். 

 

3. னகரளத்தில் இந்தியாவின் முதல் அரசு OTT தளம் 

இந்தியாவின் முதைாவது அரசு OTT தளத்கத னகரள அரசு கதாைங்கியுள்ளது. நவம்பர்.1-ஆம் னததிமுதல் இந்த OTT 

தளம் கசயல்பைத் கதாைங்கும். ‘சி ஸ்னபஸ்’ என்று கபயரிைப்பட்டுள்ள இந்த OTT தளம், அனமசான், கநட்ஃபிளிக்ஸ் 

உள்ளிட்ை இத்துகறயில் னகானைாச்சும் சர்வனதச நிறுவனங்கள் மற்றும் உள்ளூர் OTT தளங்களுக்கு 

னபாட்டியளிக்கும் வககயில் இருக்கும் என்று கதரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. 

னகரள மாநிை உருவாக்கப்பட்ை தினமான நவ.1 முதல் இந்த OTT தளம் கசயல்பைத்கதாைங்கும். இந்தியாவில் அரசு 

சார்பில் கதாைங்கப்படும் முதல் OTT தளமும் இதுவாகும். 

 

4. நகர்ப்புறத்திலும் னவகைவாய்ப்பு உறுதித்திட்ைம்: பிரதமருக்கு கபாருளாதார கவுன்சில் பரிந்துகர 

கிராமப்புறங்களில் னவகைவாய்ப்பு உறுதித்திட்ைம் கசயல்படுத்தப்படுவகதப்னபால் நகர்ப்புறங்களில் னவகை 

இல்ைாதவர்களுக்கும் திட்ைம் கதாைங்க னவண்டும் என்றும், அகனத்துப் பகுதிகளிலும் ஒனர மாதிரியான 

குகறந்தபட்ச ஊதியம் நிர்ணயிக்கப்பைனவண்டும் என்றும் கபாருளாதார ஆனைாசகன கவுன்சில் பிரதமர் னமாடிக்கு 

பரிந்துகர கசய்துள்ளது. 

‘இந்தியாவில் சமத்துவமின்கம’ என்ற தகைப்பில் சமர்ப்பிக்கப்பட்டுள்ள இந்த அறிக்ககயில், ‘சமூக னசகவ 

திட்ைங்களுக்கு மத்திய அரசு அதிகப்படியான நிதிகய ஒதுக்கீடு கசய்ய னவண்டும். அப்னபாதுதான் 

கபாருளாதாரத்தில் பின்தங்கிய மக்கள் னமலும் வறுகமயில் சிக்கமாட்ைார்கள். ஆண்களுக்கும், கபண்களுக்கும் 

இகைனயயான ஊதிய னவறுபாடு அதிகமாக உள்ளது. நகர்ப்புறங்களில் னதகவக்கு அதிகமான பணியாளர்கள் 

உள்ளதால், அவர்களுக்கு பணிககள வழங்க திட்ைங்ககளச் கசயல்படுத்த னவண்டும். குகறந்தபட்ச ஊதியம் 

அதிகரிக்கப்பை னவண்டும். 
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2019-20-இல் நாட்டில் 45.78 சதவீதம் னபர் சுயகதாழில் கசய்யும் ஊழியர்களாகவும், 33.5 சதவீதம் னபர் மாதாந்திர 

கதாைர் ஊதிய ஊழியர்களாகவும், 20.71% னபர் ஒப்பந்த ஊழியர்களாகவும் இருந்துள்ளனர். அந்தக் காைகட்ைத்தில் 

நாட்டின் னவகையின்கம 4.8 சதவீதமாக இருந்தது. னவகை கசய்யும் ஊழியர்களின் சதவீதம் 46.8-ஆக இருந்தது. 

95% பள்ளிகளில் கழிப்பகற வசதிகளும், 80.16% பள்ளிகளில் மின் இகணப்புகளும் இருந்தன. தமிழ்நாடு, னகாவா, 

சண்டீகர், தில்லி, தாத்ரா நாகர் ஹனவலி, ைாமன் கையு, ைட்சத்தீவு, புதுச்னசரியில் பள்ளிகளில் 100 சதவீதம் மின் 

இகணப்பு உள்ளது என்று அந்த அறிக்ககயில் கதரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. 

 

5. னபரறிவாளன் விடுதகை: உச்சநீதிமன்றத் தீர்ப்பில் கூறியிருப்பது என்ன? 

முன்னாள் பிரதமர் இராஜீவ் காந்தி ககாகை வழக்கில் ஆயுள் தண்ைகன அனுபவிக்கும் 7 னபரில் ஒருவரான 

னபரறிவாளகன விடுதகை கசய்து இந்திய உச்சநீதிமன்றம் இன்று (2022 னம.18) உத்தரவிட்ைது. 

இந்த வழக்கில் ஆயுள்தண்ைகன அனுபவித்து வரும் 7 னபகரயும் விடுதகை கசய்ய மாநிை அரசு 2018ஆம் ஆண்டு 

கசப்ைம்பர் மாதம் முடிவுகசய்து மாநிை ஆளுநருக்கு பரிந்துகர அனுப்பிய நிகையில், அந்தப் பரிந்துகரகய ஆளுநர் 

இரண்ைகர ஆண்டுகள் கழித்து குடியரசுத் தகைவரின் பரிசீைகனக்கு அனுப்பிகவத்தார். அப்படி அனுப்பியது 

அரசகமப்புச்சட்ைத்தின்படி கசல்லுபடியாகும் நைவடிக்கக அல்ை என உச்சநீதிமன்றம் தனது தீர்ப்பில் கதரிவித்து 

உள்ளது. 

னபரறிவாளன் கதாைர்ந்த இந்த வழக்கக விசாரித்து, நீதியரசர்கள் எல் நானகஸ்வரராவ், பி ஆர் கவாய், ஏ எஸ் 

னபாபன்னா ஆகினயார் அைங்கிய உச்ச நீதிமன்ற அமர்வு வழங்கிய தீர்ப்பு: 

“மாநிை அகமச்சரகவயின் அறிவுகரக்கு கட்டுப்பட்னை, மாநிை ஆளுநர், அரசகமப்புச் சட்ைத்தின் 161ஆம் பிரிவின்கீழ் 

தனது அதிகாரத்கத கசயல்படுத்த முடியும் என்பது முன்பு இந்த நீதிமன்றம் வழங்கிய பை தீர்ப்புகளின் மூைம் நன்கு 

உறுதிகசய்யப்பட்டுள்ளது. 

னபரறிவாளன் விடுதகை: வழக்கின் திகசகய மாற்றிய 3 சம்பவங்கள்ஒரு சிகறவாசிகய விடுதகை கசய்ய மாநிை 

அகமச்சரகவ முடிகவடுத்து அதகன பரிந்துகரயாக ஆளுநருக்கு அனுப்பிய பிறகு, 161ஆவது பிரிவின்கீழ் ஆளுநர் 

தனது அதிகாரத்கத கசயல்படுத்தாமல் இருப்பது அல்ைது அப்படி கசயல்படுத்துவதில் விவரிக்க முடியாத தாமதத்கத 

ஏற்படுத்துவது நீதிமன்றத்தின் பரிசீைகனக்கு உரியது. 

மாநிை அகமச்சரகவயின் பரிந்துகரகய இரண்ைகர ஆண்டு காைம் கழித்து குடியரசுத் தகைவருக்கு மாநிை 

ஆளுநர் அனுப்பியிருக்கும் கசயகை அரசகமப்புச் சட்ைம் ஆதரிக்கவில்கை; அரசகமப்புச் சட்ைத்தின் 

கசயல்பாட்டுக்கும் அது வினராதமாக இருக்கிறது. இதன்மூைம் மாநிை அரசின் கருத்கத ஆளுநர் 

பிரதிபலிக்கவில்கை என்று இந்த நீதிமன்றம் கருதுகிறது. 

னவறு ஒரு வழக்கில் இந்த நீதிமன்றம் வழங்கிய தீர்ப்பு, இந்திய தண்ைகன சட்ைத்தின் 302ஆவது பிரிவின்கீழ் 

தண்ைகன குகறப்பு வழங்கும் அதிகாரம் மத்திய அரசுக்கு உள்ளதாக குறிப்பிட்டிருக்கிறது என்று புரிந்து 

ககாள்ளப்பட்டிருப்பது தவறானது. அரசகமப்புச் சட்ைனமா, இந்திய தண்ைகனச் சட்ைம் கதாைர்பில் நாைாளுமன்றத்தில் 

நிகறனவற்றப்பட்ை னவறு சட்ைங்கனளா அப்படி தண்ைகன குகறக்கும் கவளிப்பகையான நிர்வாக அதிகாரத்கத 

மத்திய அரசுக்கு வழங்கவில்கை. குறிப்பாக அப்படி மத்திய அரசுக்கு எந்த அதிகாரமும் வழங்கப்பைாத நிகையில், இ 

த ச 302இன் கீழ் மாநிை அரசுக்னக நிர்வாக அதிகாரம் உள்ளது. 

மனுதாரரின் (னபரறிவாளனின்) நீண்ை காை சிகறவாசத்கதயும், சிகறயிலும், சிகற விடுப்பிலும் அவரது திருப்தி 

அளிக்கும் நைத்கதகயயும், நாள்பட்ை உைல் நைக் னகாளாறுககளயும், சிகறவாசத்தில் அவர் கபற்ற கல்வித் 

தகுதிககளயும் கருத்தில் ககாண்டு பார்க்கும்னபாது இந்தக் னகாரிக்கககய மீண்டும் ஆளுநரின் பரிசீைகனக்னக 

அனுப்புவது கபாருத்தமற்றது என்று இந்த நீதிமன்றம் கருதுகிறது. 

அரசகமப்புச் சட்ைத்தின் 142 பிரிவின்கீழ் எங்களுக்கு வழங்கப்பட்டுள்ள அதிகாரத்கதப் பயன்படுத்தி, மனுதாரர் 

1991ஆம் ஆண்டு பதிவான குற்ற எண் 329இன் கீழ் தண்ைகனகய அனுபவித்துவிட்ைதாக கருதப்பைனவண்டும் 

என்று உத்தரவிடுகினறாம். ஏற்ககனனவ பிகணயில் உள்ள னபரறிவாளன் விடுதகை கசய்யப்படுகிறார்” என்று 

உச்சநீதிமன்றம் தனது தீர்ப்பில் குறிப்பிட்டுள்ளது. 

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


விண்மீன்.காம்                                                  2022 மே 20 
  

 

நடப்பு நிகழ்வுகள்                                           1 

1. உலக டுனா நாள் ககாண்டாடப்படுகிற தேதி எது? 
அ. ஏப்ரல்.30 

ஆ. மே.02  

இ. ஜூன்.03 

ஈ. மே.13 

✓ ஆண்டுத ோறும் தே.2 அன்று உலக டுனா நாள் ககாண்டாடப்படுகிறது. கடந்ே 2016 டிசம்பரில் ஐநா கபாதுச் 

சபபயால் இந்ே நாள் நிறுவப்பட்டது; இது, அழிந்துவரும் இவ்வபக மீனினத்பேப் பாதுகாப்பேற்கும் நீடித்ே மீன்பிடி 

நபடமுபறகளின் முக்கியத்துவத்பே வலியுறுத்துவேற்குோக கடந்  2017 தே 2 அன்று, முேல் முபறயாக 

அனுசரிக்கப்பட்டது. ஐநா சபபயின் கூற்றுப்படி, ஒவ்தவார் ஆண்டும் சுோர் 7 மில்லியன் கேட்ரிக் டன் சூபை மீன் 

இனங்கள் பிடிக்கப்படுகின்றன. “Our Tuna, Our Heritage” என்பது இந்ே ஆண்டு (2022) ககாண்டாடப்பட்ட உலக 

சூபை மீன்கள் (டுனா) நாளுக்கானக் கருப்கபாருளாகும். 

2. ஆண்டுதோறும், ‘உலக கால்நபட நாள்’ கபடப்பிடிக்கப்படுகிற தேதி எது? 
அ. ஏப்ரல் மாதத்தில் வரும் கடைசி சனிக்கிழடே  

ஆ. மே ோதத்தில் வருே் கடைசி சனிக்கிழடே 

இ. ஜூன் ோதத்தில் வருே் கடைசி சனிக்கிழடே 

ஈ. டிசே்பா் ோதத்தில் வருே் கடைசி சனிக்கிழடே 

✓ ‘உலக கால்நபட நாளானது’ ஆண்டுதோறும் ஏப்ைல் ோேத்தில் வரும் கபடசி சனியன்று கபடப்பிடிக்கப்படுகிறது. 

இந்ே ஆண்டு (2022), ஏப்ைல்.30 அன்று இந்ே நாள் கபடப்பிடிக்கப்பட்டது. உலகம் முழுவதும் உள்ள கால்நபட 

ேருத்துவர்களால் தேற்ககாள்ளப்படும் பணிகபள முன்னிபலப்படுத்ேவும் தேம்படுத்ேவும் இந்ே நாள் தநாக்கோகக் 

ககாண்டுள்ளது. கடந்ே 1959ஆம் ஆண்டில், உலக கால்நபட சங்கம் ஸ்கபயினின் ோட்ரிட்டில் நிறுவப்பட்டது. 

“Strengthening Veterinary Resilience” என்பது நடப்பாண்டில் (2022) கபடப்பிடிக்கப்பட்ட உலக கால்நபட 

நாளுக்கானக் கருப்கபாருளாகும். 

3. இந்திய ஆய்வறிஞர் ஒருவைால் உருவாக்கப்பட்ட கியூப்சாட் லக்ஷ்யாSAT என்ற நாதனா கசயற்பகக்தகாள், 

கீழ்காணும் எந்ே நாட்டிலிருந்து விண்ணில் ஏவப்பட்டது? 
அ. அமோிக்கா 

ஆ. ஐக்கிய இராச்சியே் (UK)  

இ. இஸ்மரல் 

ஈ. ஆஸ்திமரலியா 

✓ ஆந்திை பிைதேசத்பேச்தசர்ந்ே செயற்ககக்தகோள் ச ோகைத்ச ோடர்பு ஆய்வறிஞர் சாய் திவ்யா, கியூப்சாட் லக்ஷ்யாசாட் 

என்ற ஆைாய்ச்சி நாதனா கசயற்பகக்தகாபள உருவாக்கியுள்ளார். அவர் ேனது கியூப்சாட்டின் முன்ோதிரிபய 

ஐக்கிய இைாச்சியத்திற்கு (UK) அனுப்பியக  அடுத்து, B2ஸ்தபஸ் நிறுவனம் அச்கசயற்பகக்தகாபள ஏவியது. 

ஸ்தபஸ் பாக்ஸ் பிளாட்ஃபார்மிற்குள் பவக்கப்பட்ட, ‘கியூப்சாட்’ ோதிரியானது, உயைோன பலூபனப் பயன்படுத்தி 

அடுக்கு ேண்டலத்தின் பல்தவறு அளவுருக்கபள தசகரிக்கும் தநாக்தகாடு அடுக்கு ேண்டலத்திற்கு அனுப்பப்பட்டது. 

4. ‘Zhongxing 6D’ என்ற ேகவல் கோடர்பு கசயற்பகக்தகாபள ஏவிய நாடு எது? 
அ. இஸ்மரல் ஆ. சீனா  

இ. ஜப்பான் ஈ. மதன் மகாாியா 
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✓ சீனத்தின் தேசிய விண்கவளி நிர்வாகம் ேனது நீண்ட விண்கவளிப் பயணத்பே கவற்றிகைோக ேபையிறக்கிய 

அதே நாளில், இைண்டு திட்டங்கபளத் கோடங்கியுள்ளது. வாகனாலி ேற்றும் கோபலக்காட்சி நிகழ்ச்சிகளுக்கான 

சிறப்பு ேகவல் கோடர்பு கசயற்பகக்தகாளான, ‘Zhongxing 6D’ஐ சுேந்துககாண்டு லாங் ோர்ச் 3B ஏவுகபண 

புறப்பட்டது. இந் ச் கசயற்பகக்தகாள் கேன்சீனக்கடல், கேன்கிழக்காசியா ேற்றும் பசிபிக் தீவு நாடுகளில் வாகனாலி 

ேற்றும் கோபலக்காட்சி ஒளிபைப்பு தசபவகள் ேற்றும் உயர் துல்லிய காகணாளிகபள வழங்கும். 

5. அண்பேயில் ஏவப்பட்ட, ‘NROL-85’ என்பது கீழ்காணும் எந்ே நாட்டின் உளவுத்துபற கசயற்பகக்தகாளாகும்? 

அ. அமோிக்கா  

ஆ. ஐக்கிய அரபு அேீரகே் 

இ. இஸ்மரல் 

ஈ. பிரான்ஸ் 

✓ ஸ்தபஸ்X ஆனது அகேரிக்க தேசிய உளவு அலுவலகத்திற்காக (NRO) உளவு கசயற்பகக்தகாபள ஏவியது. NROL-

85 விண்கலத்பே ஏற்றிச்கசல்வ ற்கு இைண்டு-நிபல பால்கன்-9 ஏவுகபண பயன்படுத்ேப்பட்டது. 

6. ெமீப கசய்திகளில் இடம்கபற்ற ஹர்ஷோ ஷைத் கருட் என்பவருடன் கோடர்புபடய விபளயாட்டு எது? 
அ. குத்துச்சண்டை 

ஆ. பளு துூக்குதல்  

இ. ஸ்குவாஷ் 

ஈ. ஹாக்கி 

✓ ஹர்ஷோ ஷைத் கருட், கிதைக்கத்தில் கஹைாக்லிதயானில் நடந்ே IWF ஜூனியர் உலக சாம்பியன்ஷிப் தபாட்டியில், 

பளு தூக்குேலில் ேங்கப்பேக்கம் கவன்ற முேல் இந்தியர் என்ற சாேபனபயப் பபடத்ோர். அவர் 45-கிதலாகிைாம் 

எபடப்பிரிவில் 153-கிதலாகிைாம் தூக்கி முேலிடம் பிடித்ோர். 18 வய ோன ஹர்ஷோவுக்கு முன், IWF ஜூனியர் உலக 

சாம்பியன்ஷிப்பில், இைண்டு இந்தியர்கள் பேக்கம் கவன்றுள்ளனர். 2013-இல் மீைாபாய் சானு கவண்கலமும், கடந்ே 

ஆண்டு 2021-இல் அச்சிந்ோ ஷூலி கவள்ளிப்பேக்கமும் கவன்றிருந்ேனர். 

7. அண்பேச் கசய்திகளில் இடம்கபற்ற சஜன் பிைகாஷ் ேற்றும் தவோந்த் ோேவன் ஆகிதயாருடன் கோடர்புபடய 

விபளயாட்டு எது? 
அ. நீச்சல்  

ஆ. ேை்டைப்பந்து 

இ. குத்துச்சண்டை 

ஈ. பூப்பந்து 

✓ கடன்ோர்க்கின் தகாபன்தககனில் நபடகபற்ற தடனிஷ் ஓப்பன் நீச்சல் தபாட்டியில் இந்தியாவின் முன்னணி நீச்சல் 

வீைர் சஜன் பிைகாஷ் ஆடவருக்கான 200 மீட்டர் பட்டர்பிபள ேங்கப்பேக்கத்பேயும், ஆண்களுக்கான 1500 மீட்டர் 

பிரீஸ்படல் தபாட்டியில் தவோந்த் ோேவன் கவள்ளிப்பேக்கத்பேயும் கவன்றனர். தகைளாபவச் தசர்ந்ே 28 வயது 

நீச்சல் வீைைான சஜன் பிைகாஷ், பிரீஸ்படல், பட்டர்பிபள ேற்றும் கேட்லி தபாட்டிகளில் நிபுணத்துவம் கபற்றவர். 16 

வயோன தவோந்த் ோேவன், 2021 ோர்ச்சில் லாட்வியா ஓப்பனில் கவண்கலப்பேக்கம் கவன்றிருந்ோர். கடந்ே 

ஆண்டு ஜூனியர் தேசிய நீச்சல் சாம்பியன்ஷிப்பில் ஏழு பேக்கங்கபள கவன்றார். 
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8. தபரிடர் ோங்கும் உட்கட்டபேப்புக்கான சர்வதேச ோநாட்பட நடத்திய நாடு எது? 
அ. பிரான்ஸ் 

ஆ. ஐக்கிய இராச்சியே் (UK) 

இ. இந்தியா  

ஈ. நியூசிலாந்து 

✓ தபரிடர் ோங்கும் உட்கட்டபேப்புக்கான கூட்டணியோனது (CDRI) புது தில்லியில் தபரிடர் ோங்கும் உட்கட்டபேப்பு 

(ICDRI) பற்றிய சர்வதேச ோநாட்பட தநைடி ேற்றும் இபணயவழி முபறபேகளில் நடத்தியது. இது அகேரிக்க 

அைசாங்கத்துடன் இபணந்து நடத்ேப்பட்டது. இந்ே ோநாட்டில் இந்தியா, ஆஸ்திதைலியா ேற்றும் ஜப்பான் பிைேேர்கள் 

ேற்றும் கானா ேற்றும் ேடகாஸ்கர் அதிபர்கள் கலந்துககாண்டனர். இந்தியா, COP26 2021-இல், ‘கநகிழ்திறன்மிக்க 

தீவு நாடுகளுக்கான உட்கட்டபேப்பு’ என்ற முன்கனடுப்பபத் கோடங்கியது. 

9. 2022-இல் நபடகபற்ற இைண்டாவது ‘இந்தியா-நார்டிக் உச்சிோநாட்பட’ நடத்திய நாடு எது? 
அ. பின்லாந்து 

ஆ. மநதா்லாந்து 

இ. மைன்ோா்க்  

ஈ. மபல்ஜியே் 

✓ கடன்ோர்க் ேபலநகைம் தகாபன்தககனில் நபடகபற்ற இைண்டாவது இந்தியா-நார்டிக் உச்சிோநாட்டில் பிைேேர் 

தோடி கலந்துககாண்டார். இந்ே ோநாட்டின்தபாது கடன்ோர்க், சுவீடன், பின்லாந்து, நார்தவ ேற்றும் ஐஸ்லாந்து 

பிைேேர்களுடன் உக்பைன் நிலவைங்கள் குறித்து அவர் விவாதித்ோர். இந்தியாவும் கடன்ோர்க்கும் சுோர் ஒன்பது 

ஒப்பந்ேங்களில் அப்தபாது பககயழுத்திட்டன. அவற்றுள் பசுபே உத்திகள், இடம்கபயர்வு ேற்றும் நகர்வு, கலாச்சாை 

பரிோற்றத்திட்டம் தபான்றபவ அடங்கும். 

10. 2022-இல் FIFA U-17 ேகளிர் உலகக்தகாப்பபபய நடத்தும் நாடு எது? 
அ. பிமரசில் 

ஆ. இந்தியா  

இ. கனைா 

ஈ. கிமரக்கே் 

✓ நடப்பு 2022ஆம் ஆண்டில், FIFA U-17 ேகளிர் உலகக்தகாப்பபபய இந்தியா நடத்துகிறது. இந்ே நிகழ்வானது 

புவதனசுவைம், தகாவா ேற்றும் நவி மும்பப ஆகிய மூன்று இடங்களில் நபடகபறும். தபாட்டிக்கான டிைா, ஜூன்.24 

அன்று சூரிச்சில் நபடகபறும். இப்தபாட்டிபய நடத்தும் இந்தியா ேற்றும் பிதைசில், சிலி, சீனா PR, ககாலம்பியா, 

ஜப்பான் ேற்றும் நியூசிலாந்து ஆகிய ஆறு நாடுகள் இப்தபோட்டியில் கைந்துசகோள்வக  உறுதி செய்துள்ளன. 

 

செய்தித்தாள் நடப்பு நிகழ்வுகள்  

1. ஆ இைா தவங்கடாசலபதிக்கு இயல் விருது 

கனடா ேமிழ் இலக்கியத் தோட்டம் அபேப்பின் 2021ஆம் ஆண்டுக்கான, ‘இயல் விருது’ ேமிழ் இலக்கியம் ேற்றும் 

பண்பாட்டு ஆய்வாளைான ஆ இைா தவங்கடாசலபதிக்கு அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. அபேப்தபால கட்டுபை பிரிவில் 

நீதிபதி சந்துருவுக்கு விருது அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. 
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கனடாவின் ேமிழ் இலக்கியத் தோட்டம் அபேப்பின் சார்பில் ஆண்டுதோறும் ேமிழ் இலக்கியத்துக்குப் பங்களிப்பபச் 

கசலுத்தியவர்களுக்கு ‘இயல் விருது’ என்ற கபயரில் வாழ்நாள் ேமிழ் இலக்கியச் சாேபன விருது வழங்கப்பட்டு 

வருகிறது. இது ேமிழின் மிக முக்கியோன விருோகப் பார்க்கப்படுகிறது. அந்ே வபகயில், ஆ இைா 

தவங்கடாசலபதிக்கு 2021-ஆம் ஆண்டுக்கான ‘இயல் விருது’ அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.  புபனவு இலக்கியப் பிரிவில் 

பா அ ஜயகைன், கவிபேப்பிரிவில் ஆழியாள், கட்டுபைப்பிரிவில் நீதிபதி சந்துரு, கோழிகபயர்ப்புப்பிரிவில் ோர்த்ோ 

ஆன் கசல்பி ஆகிதயாருக்கும் விருதுகள் அறிவிக்கப்பட்டுள்ளன. 

‘இயல் விருபே’ ஏற்ககனதவ, சுந்ேைைாேசாமி, அம்பப, ஐைாவேம் ேகாதேவன், நாஞ்சில் நாடன், கஜயதோகன், 

சுகுோைன், எஸ் இைாேகிருஷ்ணன், இபேயம், வண்ணோசன், சு கவங்கதடசன் உள்ளிட்தடார் கபற்றுள்ளனர். 

 

2. இந்தியாவின் கபாருளாோை வளர்ச்சி 6.4%: ஐநா கணிப்பு 

உக்பைன்-ைஷியா இபடதயயான தபார்ச்சூழல் காைணோக நடப்பாண்டில் இந்தியாவின் கபாருளாோை வளர்ச்சி 

6.4 சேவீேம் அளவுக்தக இருக்கும் என ஐநா அறிக்பகயில் கேரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. 

இதுகுறித்து ஐநாவின் கபாருளாோை ேற்றும் சமூக விவகாைங்கள் துபற கவளியிட்ட கபாருளாோைம் குறித்ே 

ஆய்வறிக்பகயில் தேலும் கேரிவிக்கப்பட்டுள்ளோவது: 

கபருந்கோற்றின் பாதிப்பிலிருந்து மீண்டுவரும் உலக கபாருளாோைத்பே உக்பைன்-ைஷியா இபடதய நீடித்து 

வரும் தபார் நிபலகுபலயச் கசய்துள்ளது. உணவு ேற்றும் இேை கபாருள்களின் விபல அதிகரிப்புக்கு 

காைணோகியுள்ளதுடன் பணவீக்கத்பேத் தூண்டி உலக நாடுகபள அழுத்ேத்துக்கு உள்ளாக்கியுள்ளது. தேலும், 

ஐதைாப்பாவில் கநருக்கடிகபள தூண்டிவிட்டுள்ளது. 

2022 ஜனவரியில் கவளியிடப்பட்ட ேதிப்பீட்டில் சர்வதேச கபாருளாோைம் 4.0 சேவீேம் அளவுக்கு வளர்ச்சிகாணும் 

எனக் கணிக்கப்பட்டிருந்ேது. ஆனால், ேற்தபாது சர்வதேச நிலவைங்கள் முற்றிலும் ோறியுள்ளோல் உலகப் 

கபாருளாேைம் 3.1 சேவீே வளர்ச்சிபய ேட்டுதே எட்டும் என ேதிப்பிடப்பட்டுள்ளது. இந்தியாபவப் கபாருத்ேவபையில், 

அதிக பணவீக்கம், தவபலவாய்ப்பு சந்பேயில் காணப்படும் சேச்சீைற்ற மீட்சி நிபலயால் ேனியார் நுகர்வு ேற்றும் 

முேலீட்டு நடவடிக்பககளில் பாதிப்பு ஆகியவற்றுக்கிபடயிலும் தவகோக வளர்ச்சி கண்டு வரும் மிக முக்கிய 

கபாருளாோை நாடாக இன்னும் உள்ளது. 

கடந்ே ஆண்டில் இந்தியா 8.8 சேவீே கபாருளாோை வளர்ச்சிபயப் பதிவு கசய்ே நிபலயில், நடப்பாண்டில் 6.4 சேவீே 

வளர்ச்சிபய ேட்டுதே எட்டும் என ேதிப்பிடப்பட்டுள்ளது. தேலும், 2023 நிதியாண்டில் கபாருளாோை வளர்ச்சி தேலும் 

சரிந்து 6 சேவீேோகும். உணவு ேற்றும் எரிகபாருள்களின் விபல அதிகரிப்பால், உலக பணவீக்கம் 2022-இல் 6.7 

சேவீேோக அதிகரிக்கும். இது, 2010-2020 ஆண்டுகளுக்கிபடயில் காணப்பட்ட சர்வதேச பணவீக்கோன 2.9 

சேவீேத்பேக் காட்டிலும் இருேடங்கு அதிகம் என ஐநா ஆய்வறிக்பகயில் கேரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. 

 

3. உலக சாம்பியன் நிகாத் ஜரீன் 

இஸ்ோன்புல்லில் நபடகபற்ற உலக ேகளிர் குத்துச்சண்பட சாம்பியன்ஷிப்பில் இந்தியாவின் நிகாத் ஜரீன் வாபக 

சூடினார். இப்தபாட்டியில் சாம்பியன் ஆன 5-ஆவது இந்திய வீைாங்கபன என்ற கபருபேபய அவர் கபற்றுள்ளார். 

52 கிதலா எபடப்பிரிவில் பங்தகற்ற அவர், இறுதிச்சுற்றில் 5-0 என்ற கணக்கில் ோய்லாந்தின் ஜித்தபாங் 

ஜுடாேûஸ தோற்கடித்து ேங்கப்பேக்கம் கவன்றார். நிகாத் ஜரீனுக்கு முன், தேரி தகாம் (2002, 2005, 2006, 2008, 

2010, 2018), சரிோ தேவி (2006), கஜனி R L (2006), தலகா K C (2006) ஆகிதயார் ேட்டுதே உலக சாம்பியன் 

பட்டம் கவன்ற இந்திய வீைாங்கபனகளாவர். இந்ே ஆண்டு தபாட்டியில் நிகாத் ஜரின் ேவிர்த்து, ேனீஷா கேளன் 

(57 கிதலா), பர்வீன் ஹூடா (63 கிதலா) ஆகிதயார் கவண்கலம் கவன்றிருந்ேனர். 
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4. துப்பாக்கி சுடுேல்: இந்தியா முேலிடம் 

சர்வதேச துப்பாக்கி சுடுேல் சம்தேளனம் (ISSF) நடத்திய ஜூனியர் உலகக்தகாப்பப தபாட்டியில் இந்தியா 33 

பேக்கங்கள் கவன்று முேலிடம் பிடித்து நிபறவுகசய்துள்ளது. கஜர்ேனியில் நபடகபற்ற இப்தபாட்டியில் இந்தியாவின் 

பேக்க வரிபசயில் 13 ேங்கம், 15 கவள்ளி, 5 கவண்கலம் அடங்கும். 

 

5. காற்று ோசு உயிரிழப்பு: முேலிடத்தில் இந்தியா 

அபனத்து விேோன ோசுபாடு காைணோக உலகிதலதய அதிகபட்சோக இந்தியாவில் 23.5 இலட்சம் தபர் உயிர் 

இழந்திருப்பது கேரியவந்துள்ளது. உலக அளவில் இந்ே எண்ணிக்பக 90 இலட்சோக உள்ளது. இதில் காற்று ோசு 

முக்கியப்பங்கு வகிக்கிறது. அகேரிக்காபவச் தசர்ந்ே “தி லான்கசட்” ேருத்துவ இேழ் உலகம் முழுவதும் ோசுபாடுகள் 

காைணோக ஏற்படும் உயிரிழப்புகள் குறித்து ஆய்வு நடத்தி, அது கோடர்பான அறிக்பகபய கவளியிட்டுள்ளது.  

உலகம் முழுவதும் வாகனப்தபாக்குவைத்து ேற்றும் கோழில் நிறுவனங்கள் அதிகரித்துள்ள நிபலயில், அவற்றால் 

ஏற்படும் காற்று ோசுவும் அதிகரித்து வருவோக ஆய்வறிக்பகயில் கேரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. 

முேலிடத்தில் இந்தியா: உலக அளவில் 2019ஆம் ஆண்டில் அபனத்து வபகயான ோசுபாட்டுக்கு 90 இலட்சம் தபர் 

உயிரிழந்துள்ளனர். அதில் வீடுகளிலிருந்து ஏற்படும் காற்று ோசு ேற்றும் சுற்றுப்புற காற்று ோசு காைணோக ேட்டும் 

66.7 இலட்சம் தபர் உயிரிழந்துள்ளனர். இதில் இந்தியா 23.5 இலட்சம் உயிரிழப்புகளுடன் முேலிடத்தில் உள்ளது. 

அதில் சுற்றுப்புறச்சூழல் ோசுபாடு காைணோக 9.8 இலட்சம் உயிரிழப்புகளும், வீடுகளினால் ஏற்படும் காற்று ோசு 

காைணோக 6.1 இலட்சம் உயிரிழப்புகளும் ஏற்பட்டுள்ளன. 

இந்தியாவில் காைணம் என்ன? இந்தியாபவப் கபாருத்ேவபை வீடுகளில் விறகுகள் உள்ளிட்ட உயிரிக்கழிவுகள் 

எரிக்கப்படுவதே காற்று ோசுவுக்கு மிக முக்கியக் காைணோக உள்ளது. அேற்கு அடுத்ேபடியாக, நிலக்கரி எரிப்பது, 

பயிர்க்கழிவுகபள எரிப்பது உள்ளிட்ட காைணங்களால் காற்று ோசு ஏற்படுகிறது. 

காற்று ோசு அதிகரிப்பபேக் கட்டுப்படுத்துவேற்கு தேசிய தூய்பே காற்று திட்டம் அறிமுகம், தேசிய ேபலநகை 

பிைாந்திய பகுதியில் காற்று ேை தேலாண்பே ஆபணயம் அபேத்ேது, ோநில ோசு கட்டுப்பாட்டு வாரியங்கள் 

மூலோன நடவடிக்பககள் எனப் பல்தவறு நடவடிக்பககள் எடுக்கப்பட்டு வருகின்றன. இருந்ேதபாதும், காற்று 

ோசுபவக் கட்டுப்படுத்ே வலுவான பேயப்படுத்ேப்பட்ட நடவடிக்பககள் எடுக்கப்படவில்பல. அேன் காைணோக, 

ஒட்டுகோத்ே காற்றின் ேைத்தின் தேம்பாடு குபறவாகவும், சீைற்றோகவும் உள்ளது. 

`357 லட்சம் தகாடி இழப்பு 

ோசுபாட்டால் ஏற்பட்டிருக்கும் கூடுேல் உயிரிழப்புகள் காைணோக உலக அளவில் 2019ஆம் ஆண்டில் `357 லட்சம் 

தகாடி (4.6 டிரில்லியன் டாலர்) ேதிப்பில் கபாருளாோை இழப்பு ஏற்பட்டுள்ளது. இது கோத்ே உலகப் கபாருளாோைத்தில் 

6.2 சேவீேோகும். இந்தியாவில் காற்று ோசு, ஓதசான் ோசு, கோழில்சார் புற்றுதநாய்கள் உள்ளிட்ட நவீன வடிவ 

ோசுபாடு காைணோக ஏற்படும் கபாருளாோை இழப்பு 2000-2019ஆம் ஆண்டுகளுக்கு இபடப்பட்ட காலங்களில் 

அதிகரித்துள்ளது. இது ஒட்டுகோத்ே உள்நாட்டு உற்பத்தியில் ஒரு சேவீேம் எனக் கணக்கிடப்பட்டுள்ளது. 

நீர்நிபல ோசுபாடு 

காற்று ோசுவுக்கு அடுத்ேபடியாக நீர்நிபல ோசுபாடு காைணோக உலக அளவில் 13.6 இலட்சம் உயிரிழப்புகள் 

ஏற்பட்டுள்ளன. 
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1. புலிகள் காப்பகமாக அறிவிக்கப்பட்ட, ‘இராம்கர் விஷதாரி சரணாலயம்’ அமமந்துள்ள மாநிலம் எது? 
அ. குஜராத் 

ஆ. மத்திய பிரததசம் 

இ. இராஜஸ்தான்  

ஈ. பஞ்சாப் 

✓ மத்திய சுற்றுச்சூழல் அமமச்சர் பூபபந்தர் யாதவ் அறிவித்தபடி, இராஜஸ்தான் மாநிலத்தில் உள்ள இராம்கர் விஷதாரி 

சரணாலயம் இந்தியாவின் 52ஆவது புலிகள் காப்பகமாக அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. ராந்தம்பபார், சரிஸ்கா மற்றும் 

முகுந்த்ராவுக்குப் பிறகு இராஜஸ்தானின் நான்காவது புலிகள் காப்பகம் இதுவாகும். பதசிய புலிகள் பாதுகாப்பு 

ஆமணயமானது கடந்த ஆண்டு இராம்கர் விஷதாரி வனவுயிரி சரணாலயத்மத புலிகள் காப்பகமாக மாற்றுவதற்கு 

தனது ஒப்புதமல அளித்தது. 

2. பாதுகாப்பு அமமச்சரால் சமீபத்தில் அறிமுகப்படுத்தப்பட்ட ‘சூரத்’ மற்றும் ‘உதயகிரி’ என்பமவ என்ன? 
அ. தபாா்க்கப்பல்கள்  

ஆ. எறிகணைகள் 

இ. விை்வவளி ஏவூா்திகள் 

ஈ. தபாா் வானூா்திகள் 

✓ உள்நாட்டிபலபய தயாரிக்கப்பட்ட ‘சூரத்’ என்ற 15B வமகமயச் பசர்ந்த பபார்க்கப்பமலயும், ‘உதயகிரி’ என்ற 17A 

வமக பபார்க்கப்பமலயும் மத்திய பாதுகாப்பு அமமச்சர் இராஜ்நாத் சிங் மும்மபயில் மவத்து அறிமுகப்படுத்தினார். 

இந்த இரு பபார்க்கப்பல்கமளயும் மசகான் கப்பல்கட்டும் நிறுவனம் காட்டியுள்ளது. உள்நாட்டிபலபய தயாரிக்கப்பட்ட 

இரண்டு பபார்க்கப்பல்கள் ஒன்றாக அறிமுகப்படுத்தப்படுவது இதுபவ முதல்முமறயாகும். 

3. XV உலக வனவியல் கூட்டத்மத நடத்தும் நாடு எது? 
அ. ஜப்பான் 

ஆ. அவமாிக்கா 

இ. வதன் வகாாியா  

ஈ. அா்வஜன்டினா 

✓ ததன் தகாரியாவின் சிபயாலில் நமடதபற்ற XV உலக வனவியல் கூட்டத்தின்பபாது, ‘சிபயால் பிரகடனம்’ ஏற்றுக் 

தகாள்ளப்பட்டது. பங்பகற்ற 141 நாடுகளால் மகதயழுத்திடப்பட்ட பிரகடனம், மனிதகுலத்தின் பல தநருக்கடிகமளச் 

சமாளிக்க உதவும் முக்கிய பகுதிகமள அமடயாளங்காண்பதில் கவனஞ்தசலுத்துகிறது. 2030-ஆம் ஆண்டுக்குள் 

பாழ்நிலங்கமள மீட்தடடுப்பதற்கான முதலீடுகமள மும்மடங்காக உயர்த்த பவண்டியதன் அவசியத்மதயும் இது 

சிறப்புற எடுத்துமரத்தது. 

4. ‘SRESTHA’ திட்டத்மதச் தசயல்படுத்துவதற்காக, கீழ்காணும் எந்த மாநிலத்திற்கு, உலக வங்கி, $350 பில்லியன் 

டாலர்கமள வழங்கியது? 
அ. அஸ்ஸாம் 

ஆ. குஜராத்  

இ. இராஜஸ்தான் 

ஈ. வதன் வகாாியா 
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✓ குஜராத் மாநிலத்தில், Systems Reform Endeavours for Transformed Health Achievement in Gujarat (SRESTHA-G) 

முன்தனடுப்புகமளச் தசயல்படுத்த உலக வங்கி $350 பில்லியன் டாலர்கமள குஜராத் மாநிலத்திற்கு வழங்கியது. 

SRESTHA-G திட்டத்தின்கீழ், கிராமப்புற மற்றும் நகர்ப்புற மக்களுக்கு சுகாதார பசமவகமள விரிவுபடுத்துவதற்கும், 

மாநிலத்தின் ததாற்றுபநாய் தடுப்புமுமறமய வலுப்படுத்துவதற்கும் அரசாங்கம் முயற்சிகமள பமற்தகாள்ளும். 

5. 2021-இல் அயல்நாடுகளிலிருந்து தாய்நாட்டிற்கு அதிகம் பணமனுப்பிய நாடுகளில் முதலிடம் பிடித்த நாடு எது? 

அ. இந்தியா  

ஆ. எகிப்து 

இ. இந்ததாதனசியா 

ஈ. வமக்ஸிக்தகா 

✓ 2021-இல் அயல்நாடுகளிலிருந்து தாய்நாட்டிற்கு அதிகம் பணமனுப்பிய முதல் 5 நாடுகளாக இந்தியா, தமக்ஸிக்பகா, 

சீனா, பிலிப்மபன்ஸ் மற்றும் எகிப்து ஆகிய நாடுகள் உள்ளன. உலக வங்கியின் சமீபத்திய இடம்தபயர்வு மற்றும் 

வளர்ச்சி குறித்த சுருக்கமான அறிக்மகயின்படி, குமறந்த மற்றும் நடுத்தர வருமானங்தகாண்ட நாடுகளுக்கு 

அனுப்பப்படும் பணம் இந்த ஆண்டு 4.2 சதவீதம் அதிகரித்து $630 பில்லியன் அதமரிக்க டாலர்கமள எட்டும் என்று 

எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. 

6. ‘இந்திய ததாழில்நுட்ப மற்றும் தபாருளாதார ஒத்துமழப்பு’டன் ததாடர்புமடய நடுவண் அமமச்சகம் எது? 
அ. நிதியணமச்சகம் 

ஆ. வவளியுறவு அணமச்சகம்  

இ. அறிவியல் & வதாழில்நுட்ப அணமச்சகம் 

ஈ. மின்னணு & தகவல் வதாழில்நுட்ப அணமச்சகம் 

✓ இந்திய ததாழில்நுட்ப மற்றும் தபாருளாதார ஒத்துமழப்பு (ITEC) திட்டம் என்பது தவளியுறவு அமமச்சகத்தின் ஒரு 

முன்தனடுப்பாகும். இதில், ITECஇன் உறுப்பினர்களின் பங்பகற்பாளர்கள் பயிற்சிதபறுகின்றனர். இந்தியக்குடியரசுத் 

தமலவர் இராம்நாத் பகாவிந்தின் ஜமமக்கா பயணம், வரலாற்றில் இந்தியக்குடியரசுத்தமலவதராருவர் ஜமமக்கா 

நாட்டுக்கு பமற்தகாள்ளும் முதல் பயணமாகப் பார்க்கப்படுகிறது. இரு நாடுகளுக்கும் இமடயிலான அரசியல் 

ரீதியான உறவுகள் நிறுவப்பட்ட 60ஆவது ஆண்டு நிமறவும் இபதாடு ஒத்திமசகிறது. 

7. சமீபத்திய அறிக்மகயின்படி, காற்று மாசு காரணமாக நிகழ்ந்த இறப்புகளில் அதிகபட்ச எண்ணிக்மகமயப் பதிவு 

தசய்துள்ள நாடு எது? 
அ. அவமாிக்கா 

ஆ. ரஷ்யா 

இ. இந்தியா  

ஈ. சீனா 

✓ லான்தசட் இதழில் தவளியிடப்பட்ட மாசு மற்றும் நலம் குறித்த அண்மமய அறிக்மகயின்படி, 2019ஆம் ஆண்டில், 

இந்தியாவில் நிகழ்ந்த 16.7 இலட்சம் இறப்புகளுக்கு காற்று மாசுபாடு காரணமாக அமமந்துள்ளது. இது அந்த ஆண்டு 

நாட்டில் நிகழ்ந்த தமாத்த இறப்புகளில், 17.8 சதவீதம் ஆகும். இந்தியாவில் காற்று மாசு ததாடர்பான இறப்புகளில் 

தபரும்பாலானமவ PM2.5 மாசுபாட்டால் ஏற்படுகின்றன. உலக அளவில், காற்று மாசுபாடு மட்டும் 66.7 இலட்சம் 

இறப்புகளுக்குக் காரணமாக அமமந்துள்ளது. 
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8. வாட்நகர் சர்வபதச மாநாட்மட நடத்தும் மாநிலம் எது? 
அ. இராஜஸ்தான் 

ஆ. குஜராத்  

இ. மகாராஷ்டிரா 

ஈ. மத்திய பிரததசம் 

✓ மத்திய கலாச்சார விவகார அமமச்சகத்துடன் இமணந்து காந்திநகரில் வாட்நகர் சர்வபதச மாநாட்மட குஜராத் 

மாநில முதலமமச்சர் பூபபந்திர பபடல் ததாடங்கிமவத்தார். சர்வபதச அருங்காட்சியக நாளன்று, குஜராத் மாநில 

அரசு வாட்நகர் நகரத்மத உலகத்தரம்வாய்ந்த பாரம்பரிய சுற்றுலாத் தலமாக மாற்றுவதாக அறிவித்தது. வாட்நகர் 

அதன் நிமனவுச்சின்னங்கள், கமலப்பமடப்புகள் மற்றும் ததால்தபாருள் மற்றும் வரலாற்று பாரம்பரியத்திற்காக 

பிரபலமாக அறியப்படுகிறது. வாட்நகர், பிரதமர் நபரந்திர பமாதியின் தசாந்த ஊராகும். 

9. கீழ்காணும் எந்த நாட்டின் அடுத்த அதிபராக ஹசன் பஷக் முகமது பதர்ந்ததடுக்கப்பட்டுள்ளார்? 
அ. வதன்னாப்பிாிக்கா 

ஆ. பிரான்ஸ் 

இ. தசாமாலியா  

ஈ. அா்வஜன்டினா 

✓ ஆப்பிரிக்க நாடான பசாமாலியாவின் அடுத்த அதிபராக அந்நாட்டுச் சட்டமன்ற உறுப்பினர்கள் முன்னாள் தமலவர் 

ஹசன் பஷக் முகமதுமவத் பதர்ந்ததடுத்துள்ளனர். 2012 முதல் 2017 வமர பசாமாலியாவின் அதிபராக பதவி 

வகித்த ஹசன் பஷக் முகமது, தமலநகரம் தமாகடிஷுவில் நமடதபற்ற பபாட்டியில் தவற்றிதபற்றார். 

10. பன்னிரண்டாவது ஹாக்கி இந்தியா சீனியர் மகளிர் பதசிய சாம்பியன்ஷிப் - 2022இல் சாம்பியன் பட்டம் 

தவன்ற மாநிலம் எது? 
அ. கா்நாடகா 

ஆ. ஜாா்கை்ட் 

இ. ஒடிஸா  

ஈ. தமற்கு வங்கம் 

✓ 12ஆவது ஹாக்கி இந்தியா சீனியர் மகளிர் பதசிய சாம்பியன்ஷிப் – 2022இல் ஒடிஸா சாம்பியன் பட்டம் தவன்றது. 

மத்திய பிரபதச மாநிலம் பபாபாலில் நமடதபற்ற இந்தச் சாம்பியன்ஷிப்பின் இறுதிப்பபாட்டியில் கர்நாடகாமவ 2-0 

என்ற பகால் கணக்கில் ஒடிஸா தவன்றது. ஹரியானாமவ வீழ்த்தி ஜார்கண்ட் மூன்றாவது இடத்மதப் பிடித்தது. 

 

செய்தித்தாள் நடப்பு நிகழ்வுகள்  

1. நிதியாண்டு 2021-22-இல் $83.57 பில்லியன் அதமரிக்கன் டாலர் என்ற அளவுக்கு மிக அதிகமான வருடாந்திர 

அயல்நாட்டு பநரடி முதலீட்மட இந்தியா தபற்றுள்ளது 

நிதியாண்டு 2021-22-இல் $83.57 பில்லியன் அதமரிக்க டாலர் என்ற அளவுக்கு மிக அதிகமான வருடாந்திர 

அயல்நாட்டு பநரடி முதலீட்மட இந்தியா தபற்றுள்ளது. இது 2014-2015-இல் தவறும் $45.15 பில்லியன் டாலராக 

இருந்தது. உக்மரனில் இராணுவ நடவடிக்மக, COVID-19 தபருந்ததாற்று ஆகியமவ இருந்தபபாதும், 2020-21ஐ 

விட தவளிநாட்டு பநரடி முதலீட்டு வரவு 1.60 பில்லியன் அதமரிக்க டாலர் அதிகமாக வரப்தபற்றது குறிப்பிடத்தக்கது.  
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தபாருள் உற்பத்தித் துமறயில் தவளிநாட்டு முதலீடுகளுக்கு உகந்த நாடாக இந்தியா பவகமாக வளர்ந்து வருகிறது. 

இந்தத் துமறயில் 2020-21 நிதியாண்டுடன் ($12.09 பில்லியன் டாலர்) ஒப்பிடுமகயில், 2021-22 நிதியாண்டில் 

76% உயர்வு ($21.34 பில்லியன் டாலர்) இருந்தது. இந்தியாவில் தகாவிடுக்கு முந்மதய காலத்தில் (2018 பிப்ரவரி 

முதல் 2020 பிப்ரவரி வமர) $141.10 பில்லியன் டாலராக இருந்த தவளிநாட்டு பநரடி முதலீட்டு வரவு தகாவிடுக்கு 

பிந்மதய காலத்தில் (2020 மார்ச் முதல் 2022 மார்ச் வமர) 23% அதிகரித்து $171.84 பில்லியன் டாலராக இருந்தது 

என்பது குறிப்பிடத்தக்கது. அயல்நாட்டு பநரடி முதலீட்டு வரவில் 2021-22 நிதியாண்டில் முதன்மம நாடாக 27 

சதவீதத்துடன் சிங்கப்பூரும், 18 சதவீதத்துடன் அதமரிக்கா இரண்டாவது இடத்திலும், 16 சதவீதத்துடன் தமாரீஷியஸ் 

மூன்றாவது இடத்திலும் இருந்தன. 

 

2. 2022 மே.20 – உலக மேனீக்கள் நாள். 

கருப்ப ாருள்: Bee Engaged: Celebrating the Diversity of Bees and Beekeeping Systems. 

 

3. 2022 மே.20 – உலக எடை அளவியல் நாள். 

கருப்ப ாருள்: Metrology in the Digital Era. 

 

4. விவசாய மற்றும் கிராமப்புற ததாழிலாளர்களுக்கான அகில-இந்திய நுகர்பவார் விமலக்குறியீட்டு எண் – ஏப்ரல், 

2022 அதிக புள்ளிகளுடன் தமிழ்நாடு முதலிடம் 

ஏப்ரல், 2022 மாதத்திற்கான விவசாய மற்றும் கிராமப்புற ததாழிலாளர்களுக்கான அகில-இந்திய நுகர்பவார் 

விமலக்குறியீட்டு எண் (அடிப்பமட: 1986/87=100) 10 புள்ளிகள் அதிகரிக்கப்பட்டு 1,108 மற்றும் 1,119 புள்ளிகளாக 

உள்ளது. அரிசி, பகாதுமம-ஆட்டா, பசாளம், கம்பு, பகழ்வரகு, காய்கறி & பழங்கள் பபான்றவற்றின் விமல உயர்பவ, 

விவசாய மற்றும் கிராமப்புற ததாழிலாளர்களுக்கான தபாதுக்குறியீடு உயர்வுக்கு முக்கியக்காரணமாக அமமந்து 

உள்ளது. இந்தக் குறியீடு உயர்வு / வீழ்ச்சி, மாநிலத்திற்கு மாநிலம் பவறுபடும். விவசாயத் ததாழிலாளர்கமளப் 

தபாருத்தவமர, 19 மாநிலங்களில் 1 புள்ளி முதல் 20 புள்ளிகள் வமர உயர்ந்துள்ள பவமளயில், தமிழ்நாட்மடப் 

தபாருத்தவமர 7 புள்ளிகள் வீழ்ச்சியமடந்துள்ளது. 

நுகர்பவார் விமலக்குறியீட்டுப்பட்டியலில் 1,275 புள்ளிகளுடன் தமிழ்நாடு முதலிடத்தில் உள்ளது; அபதபவமளயில் 

ஹிமாச்சல பிரபதசம் 880 புள்ளிகளுடன் கமடசியில் உள்ளது. கிராமப்புறத் ததாழிலாளர்கமளப் தபாருத்தவமர, 19 

மாநிலங்களில் 2 முதல் 19 புள்ளிகள் அதிகரித்துள்ள நிமலயில், தமிழ்நாட்டில் 7 புள்ளிகள் குமறந்துள்ளது. இந்தக் 

குறியீட்டில், 1263 புள்ளிகளுடன் தமிழ்நாடு முதலிடத்திலும், 931 புள்ளிகளுடன் ஹிமாச்சல பிரபதசம் கமடசி 

இடத்திலும் உள்ளன. தமிழ்நாட்டில் அரிசி, மீன், தவங்காயம், காய்கறி & பழங்கள் உள்ளிட்ட அத்தியாவசியப் 

தபாருட்களின் விமல குமறந்தபத, இந்த சாதமனக்குக் காரணமாகும். 

 

5. உதமகயில் 124ஆவது மலர்க்காட்சி 

நீலகிரி மாவட்டம் உதகமண்டலத்தில் அமமந்துள்ள அரசு தாவரவியல் பூங்காவில் 124ஆவது மலர்க்காட்சிமய 

மாண்புமிகு தமிழ்நாடு முதலமமச்சர் மு க ஸ்டாலின் ததாடங்கிமவத்தார். 

 

6. சுதந்திரத்துக்குப் பிறகு முதல் முமற... 

நாடு சுதந்திரம் அமடந்த பிறகு, முதல்முமறயாக பகாமடக்காலத்தில் பமட்டூர் அமணயில் இருந்து தண்ணீர் 

திறந்துவிடப்படுகிறது. இதற்கு முன்பாக, 1942, 1943, 1944 மற்றும் 1945 ஆகிய ஆண்டுகளில் பமட்டூர் அமணயில் 

இருந்து பகாமடக்காலமான பம மாதத்தில் பாசனத்துக்காக தண்ணீர் திறந்துவிடப்பட்டுள்ளது. 
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1. ‘நகராட்சி திட மற்றும் திரவக்கழிவுகள் மீதான சுற்றுப்ப ாருளாதாரம்’ என்ற அறிக்கககை பவளியிட்ட நடுவண் 

அகமச்சகம் எது? 
அ. வீட்டுவசதி & நகர்ப்புற விவகரரங்கள் அமைச்சகை்  

ஆ. உழவு ைற்றுை் உழவர்கள் நல அமைச்சகை் 

இ. உள்துமற அமைச்சகை் 

ஈ. ஊரக வளர்ச்சி அமைச்சகை் 

✓ மத்திை வீட்டுவசதி மற்றும் நகர்ப்புற விவகாரங்கள் அகமச்சகமானது நகராட்சி திட மற்றும் திரவக்கழிவுகள் மீதான 

சுற்றுப்ப ாருளாதாரம்’ என்ற அறிக்கககை பவளியிட்டுள்ளது. தற்ப ாது, இந்திைாவில் நாபடாறும் 1.4 இலட்சம் டன் 

திடக்கழிவுகள் உருவாகின்றன; அதில் 35 சதவீதம் உலர் கழிவுகளாம். ஈர, திட மற்றும் கட்டுமானக் கழிவுககள 

சுத்திகரிப் தன்மூலம் ஒரு நகராட்சி ஆண்டுக்கு `30,000 பகாடிகை வருவாைாக ஈட்டமுடியும் என இந்த அறிக்கக 

மதிப்பிட்டுள்ளது. 

2. 2022-இல் நடந்த ‘BRICS பவளியுறவு அகமச்சர்கள்’ கூட்டத்திற்கு தகலகமதாங்கிை நாடு எது? 
அ. இந்தியர 

ஆ. சீனர  

இ. ரஷ்யர 

ஈ. பிரரசில் 

✓ 2022-இல் BRICS பவளியுறவு அகமச்சர்கள் கூட்டத்கத சீனா நடத்திைது. இந்திைாவின் பவளியுறவு அகமச்சகம் 

சார் ாக S பெய்சங்கர் இக்கூட்டத்தில்  ங்பகற்றார்; அங்கு பவளியுறவு அகமச்சர்கள் உக்கரன் நிகலகம குறித்து 

விவாதித்தனர். பமலும் ரஷ்ைா மற்றும் உக்கரன் இகடபைைான ப ச்சுவார்த்கதககள ஆதரித்தனர். வளர்ந்து 

வரும் சந்கதகள் மற்றும் வளரும் நாடுகள் குறித்த BRICS பவளியுறவு அகமச்சர்களின் ப ச்சுவார்த்கதயிலும் 

இந்திை பவளியுறவு அகமச்சர்  ங்பகற்றார். 

3. உச்சநீதிமன்றத்தின் சமீ த்திை முக்கிை தீர்ப்பின் டி, கீழ்காணும் எந்த அகமப்பின்  ரிந்துகர மத்திை மற்றும் 

மாநில அரசுககளக் கட்டுப் டுத்தாது? 
அ. சரக்குகள் ைற்றுை் ரசமவகள் வரி (GST) கவுன்சில்  

ஆ. நிதி ஆமையை் 

இ. NITI ஆரயரக் 

ஈ. நிதி நிமலத்தன்மை ைற்றுை் ரைை்பரட்டு கவுன்சில் 

✓ சரக்குகள் மற்றும் பசகவகள் வரி (GST) கவுன்சிலின்  ரிந்துகரகள் மத்திை, மாநில அரசுககளக் கட்டுப் டுத்தாது 

என்று உச்சநீதிமன்றம் தனது தீர்ப்பில் பதரிவித்துள்ளது. கடல்வழிைாக ப ாருட்ககள இறக்குமதி பசய்யும்ப ாது 

ஒருங்கிகைந்த GST (IGST) விதிப்பது குறிப்பது வழக்ககொன்றில் உச்சநீதிமன்றம் இவ்வாறான தீர்ப்க  அளித்தது. 

GST மீது சட்டமிைற்ற நாடாளுமன்றம் மற்றும் மாநில சட்டமன்றங்களுக்கு சமமான அதிகாரங்கள் இருப் தாகவும், 

GST கவுன்சில் இைக்கமான முகறயில் பசைல் ட பவண்டும் என்றும் அதில் கூறப் ட்டுள்ளது. 

4. இராஜீவ்காந்தி பகாகலவழக்குக் குற்றவாளிைான A G ப ரறிவாளகன விடுதகல பசய்ை உச்சநீதிமன்றம் எந்த 

அரசிைல் சட்டத்தின்கீழ் ஆகையிட்டது? 
அ. பிரிவு 142   ஆ. பிரிவு 161 

இ. பிரிவு 123  ஈ. பிரிவு 260 
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✓ இராஜீவ்காந்தி பகாகலவழக்குக் குற்றவாளி A G ப ரறிவாளகன விடுதகல பசய்ை உத்தரவிட, அரசிைலகமப்புச் 

சட்டத்தின் 142ஆவது பிரிவின்கீழ் நீதிமன்றத்திற்கு வழங்கப் ட்டுள்ள அசாதாரை அதிகாரத்கத உச்சநீதிமன்ற 

நீதி திகள் அமர்வு  ைன் டுத்திைது. அரசிைல் சாசனத்தின் 161ஆவது பிரிவின்கீழ் ப ரறிவாளனுக்கு மன்னிப்பு 

வழங்குவதில் தமிழ்நாடு ஆளுநர் அதீத தாமதம் காட்டி முடிபவடுக்காதகதயும் உச்சநீதிமன்றம் அப்ப ாது பமற்பகாள் 

இட்டு காட்டிைது. 

5. ‘உலகளாவிை உைவுப் ாதுகாப்பு-விகனக்ககழப்பு’ என்ற உைர்மட்ட அகமச்சர்கள் கூட்டத்திற்குத் தகலகம 

வகித்த நாடு எது? 

அ. இந்தியர 

ஆ. சீனர 

இ. அமைரிக்கர  

ஈ. ஐக்கிய இரரச்சியை் (UK) 

✓ நியூைார்க்கில் நகடப ற்ற, ‘Global Food Security-Call to Action’ குறித்த உைர்மட்ட அகமச்சர்கள் கூட்டத்திற்கு 

அபமரிக்க பவளியுறவு அகமச்சர் ஆண்டனி பிளிங்கன் தகலகம தாங்கினார். இந்திைாவின் மத்திை பவளியுறவுத் 

துகற இகைைகமச்சர் வி முரளீதரன், இக்கூட்டத்தில் உலகளாவிை உைவுப் ாதுகாப்பின்கம குறித்து கவகல 

பதரிவித்தார். உைவு, எரிசக்தி மற்றும் நிதி பதாடர் ான உலகளாவிை பநருக்கடி  திலளிப்புக் குழுகவ நிறுவுதல் 

மற்றும் உைவு ஏற்றுமதி கட்டுப் ாடுகளிலிருந்து மனிதாபிமான உதவிக்காக WFPமூலம் உைவு பகாள்முதலுக்கு 

விலக்களிக்கும் ஐநா ப ாதுச்பசைலாளரின் முன்முைற்சிகை இந்திைா வரபவற்கிறது என்றும் அவர் கூறினார். 

6. ஐநாஇன் சமீ த்திை உலகப்ப ாருளாதார நிகல மற்றும் வாய்ப்புகள் அறிக்ககயின் டி, 2022-23 நிதிைாண்டில், 

இந்திைாவின் GDP வளர்ச்சி விகிதம் என்னவாக இருக்கும்? 
அ. 8.2% 

ஆ. 7.5% 

இ. 6.9% 

ஈ. 6.0%  

✓ ஐநா ப ாருளாதாரம் மற்றும் சமூக விவகாரங்கள் துகற அதன் ‘உலகப்ப ாருளாதார நிகல மற்றும் வாய்ப்புகள்’ 

அறிக்கககை பவளியிட்டது. நடப்பு 2022ஆம் ஆண்டில் இந்திைா 6.4 சதவீதமாக வளர்ச்சிைகடயும் எனக் 

கணிக்கப் ட்டுள்ளது; இது கடந்த ஆண்டின் 8.8 சதவீதத்கதவிட குகறவாகும். இருந்தப ாதிலும் வளர்ந்துவரும் 

ப ரிை ப ாருளாதாரமாகத்தான் இந்திைா உள்ளது. 2023ஆம் நிதிைாண்டில் இந்திைாவின் வளர்ச்சி 6 சதவீதமாக 

இருக்கும் எனக் கணிக்கப் ட்டுள்ளது. உக்கரன் ப ார் உலகப்ப ாருளாதார வளர்ச்சிகை 4 சதவீதத்திலிருந்து 3.1 

சதவீதமாகக் குகறத்துள்ளதாகவும் இவ்வறிக்கக பதரிவித்துள்ளது. 

7. ‘பதசிை அழிந்துவரும் உயிரினங்கள் நாளானது’ பம மாதத்தில் வரும் எந்த நாளில் ககடப்பிடிக்கப் டுகிறது? 
அ. ரை ைரதத்தில் வருை் முதல் ஞரயிற்றுக்கிழமை 

ஆ. ரை ைரதத்தில் வருை் கமடசி சனிக்கிழமை 

இ. ரை ைரதத்தில் வருை் கமடசி ஞரயிற்றுக்கிழமை 

ஈ. ரை ைரதத்தில் வருை் மூன்றரவது மவள்ளிக்கிழமை  

✓ ‘பதசிை அழிந்துவரும் உயிரினங்கள் நாளானது’ ஒவ்பவார் ஆண்டும் பம மாதத்தில் வரும் மூன்றாவது பவள்ளிக் 

கிழகமைன்று பகாண்டாடப் டுகிறது. இந்த ஆண்டு பம.20 அன்று இந்த நாள் பகாண்டாடப் ட்டது. அழிந்துவரும் 

உயிரினங்கள் மற்றும் அவற்கறப்  ாதுகாக்க நாம் எடுக்கக்கூடிை  ல்பவறு நடவடிக்கககள் குறித்து மக்களிகடபை 

விழிப்புைர்கவ ஏற் டுத்துவபத இந்த நாளின் பநாக்கமாகும். 
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✓ 1973ஆம் ஆண்டின் அழிந்துவரும் உயிரினங்கள் சட்டம் டிசம் ர்.28 அன்று நகடமுகறக்கு வந்தது. வனவுயிரிகள் 

 ாதுகாப்பு மற்றும் அழிந்துவரும் உயிரினங்களின் மறுவாழ்வு ஆகிைவற்றின் பதகவகை உைர்த்துவகத இந்தச் 

சட்டம் பநாக்கமாகக் பகாண்டுள்ளது. 

8. இந்திை ரிசர்வ் வங்கிைானது 2021-22ஆம் ஆண்டில் அரசாங்கத்திற்கு எவ்வளவு உ ரி நிதிகைப்  ரிமாற்றஞ் 

பசய்ைவுள்ளது? 
அ. ரூ.20201 ரகரடி 

ஆ. ரூ.30307 ரகரடி  

இ. ரூ.78784 ரகரடி 

ஈ. ரூ.99500 ரகரடி 

✓ இந்திை ரிசர்வ் வங்கிைானது 2021-22ஆம் ஆண்டிற்கான உ ரி நிதிைாக `30,307 பகாடிகை அரசாங்கத்திற்கு 

 ரிமாற்றஞ்பசய்ைவுள்ளது. எதிர் ாராச் பசலவு நிதிைத்கத அதன் இருப்பு நிகலக்குறிப்பில் 5.50 சதவீதமாக 

 ராமரிக்க இந்திை ரிசர்வ் வங்கியின் வாரிைம் முடிவு பசய்துள்ளது. 2021 மார்ச்சுடன் முடிவகடந்த ஒன் து மாத 

காலத்திற்கு முந்கதை நிதிைாண்டில்  ரிமாற்றப் ட்ட உ ரிைான `99,126 பகாடிகைவிடவும் இந்த ஆண்டின் நிதிப் 

 ரிமாற்றம் குகறவாக உள்ளது. 

9. இந்திைாவில், ‘தீவிரவாத எதிர்ப்பு நாள்’ அனுசரிக்கப் டுகிற பததி எது? 
அ. ஜனவரி.31 

ஆ. பிப்ரவரி.28 

இ. ைரர்ச்.31 

ஈ. ரை.21  

✓ இந்திைாவில் ஒவ்பவார் ஆண்டும் பம.21 அன்று ‘தீவிரவாத எதிர்ப்பு நாள்’ அனுசரிக்கப் டுகிறது. 1991ஆம் ஆண்டு 

இபதநாளில்தான் முன்னாள் இந்திைப்பிரதமர் ராஜீவ்காந்தி  டுபகாகல பசய்ைப் ட்டார். ப ாதுமக்களின் துைர்ககள 

எடுத்துகரத்து,  ைங்கரவாதம் மற்றும் வன்முகற குறித்து இகளபைாரிகடபை விழிப்புைர்வு ஏற் டுத்துவது இந்த 

நாளின் பநாக்கமாகும். இந்த ஆண்டு (2022) இராஜீவ் காந்தியின் 30ஆவது நிகனவு நாளாகும். இந்த ஆண்டு, 

உள்துகற அகமச்சகம் ‘ ைங்கரவாத எதிர்ப்பு உறுதிபமாழிகை’ முன்பமாழிந்தது. 

10. 2021-22 நிதிைாண்டில் இந்திைாவில் அதிக முதலீடு பசய்த நொடு எது? 
அ. அமைரிக்கர 

ஆ. சிங்கப்பூர்  

இ. ஐக்கிய அரபு அைீரகை் 

ஈ. மநதர்லரந்து 

✓ 2021-22 நிதிைாண்டில் $83.57 பில்லிைன் டாலர் என்ற அளவுக்கு மிக அதிகமான வருடாந்தர பவளிநாட்டு பநரடி 

முதலீட்கட இந்திைா ப ற்றுள்ளது. ப ாருள் உற் த்தித் துகறயில் பவளிநாட்டு முதலீடுகளுக்கு உகந்த நாடாக 

இந்திைா பவகமாக வளர்ந்து வருகிறது. இந்தத் துகறயில் 2020-21 நிதிைாண்டுடன் ($12.09 பில்லிைன் டாலர்) 

ஒப்பிடுககயில், 2021-22 நிதிைாண்டில் 76% உைர்வு ($21.34 பில்லிைன் டாலர்) இருந்தது. 

✓ பவளிநாட்டு பநரடி முதலீட்டு வரவில் 2021-22 நிதிைாண்டில் முதன்கம நாடாக 27 சதவீதத்துடன் சிங்கப்பூரும், 

18 சதவீதத்துடன் அபமரிக்கா இரண்டாமிடத்திலும், 16 சதவீதத்துடன் பமாரீஷிைஸ் மூன்றாமிடத்திலும் உள்ளன. 
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செய்தித்தாள் நடப்பு நிகழ்வுகள்  

1. WHO தகலகம இைக்குநரின் ‘குபளா ல் பெல்த் லீடர்ஸ்’ விருதகதப் ப ற்ற ஆஷா  ணிைாளர்கள் 

‘ஆஷா’ எனப் டும் அங்கீகாரம் ப ற்ற சமூகநல ஆர்வலர்களுக்கு உலக சுகாதார அகமப்பின் (WHO), தகலகம 

இைக்குநரின், ‘குபளா ல் பெல்த் லீடர்ஸ்’ விருது வழங்கப் ட்டுள்ளது. 

 

2. ஒருங்கிகைந்த பவளாண் வளர்ச்சித் திட்டம் பதாடக்கம் 

`227 பகாடி மதிப்பிலான ககலஞரின் அகனத்துக் கிராம ஒருங்கிகைந்த பவளாண் வளர்ச்சித் திட்டத்கத 

தமிழ்நாடு முதலகமச்சர் மு க ஸ்டாலின் பதாடங்கி கவத்தார். இந்தத்திட்டத்தின்கீழ், அகனத்து கிராமங்களும் 

ஒட்டுபமாத்த வளர்ச்சிைகடந்து தன்னிகறவு ப ற்ற கிராமங்களாக மாற பவண்டும் என் பத பநாக்கமாகும். 

2021-22ஆம் ஆண்டில் 1,997 கிராமப்  ஞ்சாைத்துக்களில் பசைல் டுத்தப் டவுள்ள இத்திட்டத்தின்கீழ், பதன்னங் 

கன்றுகள்,  ைறுவகக விகதகள், பதளிப் ான்கள், வீட்டுத்பதாட்டம் அகமக்க காய்கறி பதாகுப்புகள், பதாட்டக்ககல 

 யிர்சாகு டிக்கு ஊக்கத்பதாகக வழங்கப் டும். 

 

3.  ாம்பின் நஞ்சுமூலம் கிகடக்கும் வருவாயில் 5% இருளர் மக்கள் நலனுக்காக பசலவிடப் டும் 

 ாம்பின் நஞ்கச ஐபசரா  ல்லுயிர் தனிைார் நிறுவனம் அணுகும் வககயில், பதசிை  ல்லுயிர் ஆகைைமும் 

தமிழ்நாடு  ல்லுயிர் வாரிைமும், இருளர்  ாம்பு பிடிப்ப ார் பதாழில் கூட்டுறவு சங்கத்துடன் இகைந்து ஓர் 

ஒப் ந்தத்தில் ககபைழுத்திட்டுள்ளதாக மத்திை அகமச்சர் பூப ந்தர் ைாதவ் பதரிவித்தார். இந்த ஒப் ந்தத்தின் டி, 

ஆண்டுபதாறும்  ாம்பு நஞ்சிலிருந்து கிகடக்கும் பமாத்த வருமானத்தில் 5%, இருளர் மக்களின் நலனுக்காக இருளர் 

 ாம்பு பிடிப்ப ார் பதாழில் கூட்டுறவு சங்கத்தில் பசலுத்தப் டும். 

 

4. மியூசிக் அகாபதமி விருதுகள் அறிவிப்பு 

‘சங்கீத கலாநிதி’, ‘சங்கீத கலா ஆச்சார்ைா’ உள்ளிட்ட விருதுகளுக்குத் பதர்வுபசய்ைப் ட்ட ககலஞர்களின் 

விவரங்ககள பசன்கன மியூசிக் அகாபதமி பவளியிட்டது. 

சங்கீத கலாநிதி விருது: கர்நாடக இகசக்ககலஞர் பநய்பவலி ஆர் சந்தானபகா ாலன் (2020); மிருதங்க இகசக் 

ககலஞர் திருவாரூர்  க்தவத்சலம் (2021); வைலின் இகசக்ககலஞர்கள் லால்குடி ஜி பெ ஆர் கிருஷ்ைன், ஜி பெ 

ஆர் விெைலட்சுமி (2022). 

சங்கீத கலா ஆச்சார்ைா விருது: நாகஸ்வர இகசக்ககலஞர் கீவளூர் என் ஜி கபைசன் (2020); கர்நாடக இகசக் 

ககலஞர் ரிதா ராென் (2021); வீகை இகசக்ககலஞர் ஆர் எஸ் பெைலட்சுமி (2022). 

டி டி பக விருது: கர்நாடக இகசக்ககலஞர் தாமரக்காடு பகாவிந்தன் நம்பூதிரி (2020); மிருதங்க-ெலதரங்க இகசக் 

ககலஞர் பநமனி பசாமைாெுலு (2021), கஞ்சிரா இகசக்ககலஞர் ஏ வி ஆனந்த் (2022). 

இகசப்ப ரறிஞர் விருது: வி பிபரமலதா (2022). 

நாட்டிை விருது (நிருத்ை கலாநிதி):  ரதநாட்டிைக் ககலஞர்கள் ரமா கவத்திைநாதன் (2020); நர்த்தகி நடராஜ் 

(2021); பிரகா ப சல் (2022). 
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1. சமீபத்திய NCRB தரவுகளின்படி, சிறைகளில் அதிக விசாரறைக் றகதிகறைக்ககாண்ட மாநிலங்கள் எறை? 
அ. உத்தரபிரததசம் மற்றும் பீகாா் 

ஆ. தில்லி மற்றும் ஜம்மு & காஷ்மீா்  

இ. குஜராத் மற்றும் மத்திய பிரததசம் 

ஈ. தமற்கு வங்காளம் மற்றும் அஸ்ஸாம் 

✓ கடந்த 2020ஆம் ஆண்டிற்கான ததசிய குற்ை ஆைைக்காப்பகம் (NCRB) கதாகுத்துள்ை சமீபத்திய தரவுகளின்படி, 

கமாத்தமுள்ை 4.88 இலட்சம் சிறைக்றகதிகளில், 76% அல்லது 3.71 இலட்சம் தபர் விசாரறைக் றகதிகைாகக் 

கண்டறியப்பட்டுள்ைனர். அைர்களில் 68% தபர் படிப்பறிவில்லாதைர்கள் அல்லது பள்ளிப்படிப்றபப் பாதியில் 

நிறுத்தியைர்கள். விசாரறைக்குட்பட்டைர்களில் சுமார் 20% தபர் இசுலாமியர்கள், 73 சதவீதம் தபர் தலித்துகள், 

பழங்குடியினர் அல்லது OBC-க்கள். தில்லி மற்றும் ஜம்மு மற்றும் காஷ்மீர் சிறைகளில் விசாரறைக்றகதிகளின் 

விகிதம் அதிகபட்சமாக 91% ஆகவும், பீகார் மற்றும் பஞ்சாப் 85% ஆகவும், ஒடிஸாவில் 83% ஆகவும் உள்ைது. 

2. இந்தியப் பிரதமரின் ஆதலாசகராக (2022-இல்) நியமிக்கப்பட்டைர் யார்? 
அ. தருண் பஜாஜ் 

ஆ. தருண் கபூா்  

இ. மமக்தகல் D பத்ரா 

ஈ. ஜஜயதி தகாஷ் 

✓ மத்திய அறமச்சரறையின் நியமனக்குழுைானது தருண் கபூறர பிரதமரின் ஆதலாசகராக 2 ஆண்டுகாலத்திற்கு 

நியமிக்க ஒப்புதல் அளித்துள்ைது. மத்திய கபட்தராலியத்துறை முன்னாள் கசயலாைரும், கடந்த 1987-ம் ஆண்டு 

இமாச்சல பிரததச பிரிவிலிருந்து இஆப அதிகாரியுமான இைர், கடந்த 2021-இல் கபட்தராலியம் மற்றும் இயற்றக 

எரிைாயு அறமச்சகத்தின் கசயலாைராகப் பதவிதயற்ைார். 

3. PMFME திட்டம் மற்றும் ஒரு மாைட்டம் ஒரு தயாரிப்பு திட்டத்துடன் கதாடர்புறடய மத்திய அறமச்சகம் எது? 
அ. உணவுப்பதப்படுத்தும் ஜதாழிலகங்கள் அமமச்சகம்  

ஆ. தவளாண் அமமச்சகம் 

இ. MSME அமமச்சகம் 

ஈ. உள்துமற அமமச்சகம் 

✓ மத்திய உைவுப்பதப்படுத்தும் கதாழிலகங்கள் அறமச்சரானைர் புது தில்லியில் பிரதம மந்திரி முறைப்படுத்தப்பட்ட 

நுண்ணுைவுப் பதப்படுத்தும் நிறுைனங்களின் (PMFME) திட்டத்தின்கீழ் மூன்று ‘ஒரு மாைட்டம் ஒரு தயாரிப்பு’ 

பிராண்டுகறை அறிமுகப்படுத்தினார். 

✓ PMFME திட்டத்தின், ‘பிராண்டிங் மற்றும் மார்க்ககட்டிங் கூறுகளின்’கீழ் ததர்ந்கதடுக்கப்பட்ட 20 ODOP-களின் 10 

பிராண்டுகறை உருைாக்குதற்காக உைவுப்பதப்படுத்தும் கதாழிற்துறை அறமச்சகம், இந்திய ததசிய தைைாண் 

கூட்டுைவு சந்றதப்படுத்தல் கூட்டறமப்புடன் (NAFED) ஒப்பந்தகமான்றில் றககயழுத்திட்டுள்ைது. 

4. ஐந்து இலட்சம் மாைாக்கருக்கு றகக்கணினி ைழங்கும் ‘இ-அதிகம்’ திட்டத்றதத் கதாடங்கியுள்ை மாநில அரசு 

எது? 
அ. தமிழ்நாடு  ஆ. ஹாியானா  

இ. மத்திய பிரததசம் ஈ. தகரளா 
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✓ ஹரியானா அரசின்கீழ், 10 மற்றும் 12ஆம் ைகுப்புகளில் பயிலும் சுமார் ஐந்து இலட்சம் பள்ளி மாைாக்கருக்கு றகக் 

கணினிகள் ைழங்கப்படும். இந்தச் சாதனங்கள் தனிப்பயனாக்கப்பட்ட மற்றும் தகைறமப்பு கற்ைல் கமன்கபாருள் 

மற்றும் 2 GB இலைசத் தரவு ைசதிகளுடன் முன்தப ஏற்ைப்பட்ட உள்ைடக்கத்துடன் தரப்படும். ஹரியானா அரசு, 

பள்ளிகளின் உட்கட்டறமப்பு மற்றும் சுகாதாரம் ஆகியைற்றில் பணியாற்றுைதற்காக, கல்வித்துறைக்காக இரண்டு 

பணிக்குழுக்கறை அறமக்கவும் முடிவு கசய்துள்ைது. 

5. 2022-இல் 24ஆைது தகாறடகால காதுதகைாததார் ஒலிம்பிக் தபாட்டிகறை நடத்தும் நாடு எது? 

அ. இந்தியா 

ஆ. பிதரசில்  

இ. ஆஸ்திதரலியா 

ஈ. கிதரக்கம் 

✓ 2022 தம.1 முதல் பிதரசிலின் காக்சியாஸ் தடா சுல் நகரத்தில் 24ஆைது தகாறடகால காதுதகைாததார் ஒலிம்பிக் 

தபாட்டிகள் நறடகபற்று ைருகின்ைன. 65 விறையாட்டு வீரர்கறைக் ககாண்ட ைலுைான இந்தியக் குழு இந்த 

விறையாட்டுப் தபாட்டிகளில் பங்தகற்கிைது. ஆடைருக்கான 10 மீட்டர் ஏர் றரபிள் தபாட்டியில் தனுஷ் ஸ்ரீகாந்த் 

தங்கமும், கசௌர்யா றசனி கைண்கலமும் கைன்ைனர். இந்திய பாட்மிண்டன் அணி இறுதிப்தபாட்டியில் ஜப்பாறன 

3-1 என்ை தகால் கைக்கில் வீழ்த்தி தங்கம் கைன்ைது. 

6. ‘ஒயிட்லி தகால்ட்’ விருதானது கீழ்காணும் எந்தத் துறையில் பங்களிப்பைர்களுக்கு ைழங்கப்படுகிைது? 
அ. வனவுயிாிகள் மற்றும் பல்லுயிா் பாதுகாப்பு  

ஆ. நீா்வளப் பாதுகாப்பு 

இ. கனிமவளப் பாதுகாப்பு 

ஈ. நிலவளங்கள் பாதுகாப்பு 

✓ ‘ஒயிட்லி தகால்ட்’ விருகதன்பது ைனவுயிர்கள் மற்றும் பல்லுயிர் பாதுகாப்பில் சிைந்த பங்களிப்றபத்தரும் மாந்தர்க்கு 

ஆண்டுததாறும் ைழங்கப்படுகிை ஒரு விருதாகும். பனிச்சிறுத்றதகள் பாதுகாப்பாைரான சாருதத் மிஸ்ரா, பனிச் 

சிறுத்றதகறைப் பாதுகாப்பதற்கான அைரது முயற்சிகளுக்காக 2022-இல் ‘ஒயிட்லி தகால்ட்’ விருது கபற்றுள்ைார். 

மிஸ்ரா, பனிச்சிறுத்றத அைக்கட்டறையின் (SLT) முதல் சர்ைததச நிர்ைாக இயக்குநரும் ஆைார். அைர் உலகைாவிய 

பனிச்சிறுத்றத மற்றும் சுற்றுச்சூழல் பாதுகாப்புத் திட்டத்றத நிறுைவும் உதவியுள்ைார். 

7. ‘தகதலா இந்தியா பல்கறலக்கழக விறையாட்டுகள் – 2021’ஐ கைன்ை பல்கறலக்கழகம் எது? 
அ. ஜமட்ராஸ் பல்கமலக்கழகம் 

ஆ. அண்ணா பல்கமலக்கழகம் 

இ. மஜன் பல்கமலக்கழகம்  

ஈ. பஞ்சாப் பல்கமலக்கழகம் 

✓ ‘தகதலா இந்தியா பல்கறலக்கழக விறையாட்டுகள் – 2021’ஐ வழங்கிய கபங்களூருறைச் தசர்ந்த கஜயின் (நிகர் 

நிறலப் பல்கறலக்கழகம்), ‘தகதலா இந்தியா பல்கறலக்கழக விறையாட்டுகள் (KIUG) 2021’இல் முதலிடத்றதப் 

பிடித்துள்ைது. அந்த அணி 20 தங்கம், 7 கைள்ளி மற்றும் 5 கைண்கலப் பதக்கங்கறை கைன்ைது. 

✓ லவ்லி புகராபஷனல் யுனிைர்சிட்டி (LPU) மற்றும் பஞ்சாப் பல்கறலக்கழகம் முறைதய முதல் இரன்னர்-அப் மற்றும் 

இரண்டாைது இரன்னர் அப் நிறலகறை கபற்ைன. இந்தப் பதிப்பில், 2 ததசிய சாதறனகள் மற்றும் 76 முந்றதய 

தகதலா இந்தியா பல்கறலக்கழக விறையாட்டுச் சாதறனகள் முறியடிக்கப்பட்டன. 
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8. சமீபத்தில் அதிக ையதான உலக சாம்பியனான தரானி ஓ’சுல்லிைன் சார்ந்த விறையாட்டு எது? 
அ. ஜடன்னிஸ் 

ஆ. ஸ்னூக்கா்  

இ. ஸ்குவாஷ் 

ஈ. தகால்ப் 

✓ தற்தபாறதய உலகின் முதல்நிறல வீரரான இங்கிலாந்து ஸ்னூக்கர் வீரர் தரானி ஓ'சுல்லிைன் தனது ஏழாைது 

உலக சாம்பியன்ஷிப் பட்டத்றத ஜட் ட்ரம்றப வீழ்த்தியதன்மூலம் கபற்ைார். இதன்மூலம் ஸ்டீபன் கஹன்றியின் 

சாதறனறய அைர் சமன்கசய்தார். 46 ையதான ஸ்னூக்கர் வீரரான தரானி ஓ'சுல்லிைன், குரூசிபிள் ைரலாற்றில் 

அதிக ையதுறடய உலகச் சாம்பியனானார். அைர் தனது முதல் கதாழிற்முறை தரைரிறச நிகழ்றை 17 ையதில் 

கைன்ைார். 19 ையதில் மாஸ்டர்ஸ் பட்டத்றத கைன்ை இறைய வீரரும் இைதர. ஸ்னூக்கருக்கான தசறைகளுக்காக 

கடந்த 2016ஆம் ஆண்டில் ஓ'சுல்லிைனுக்கு ‘ஆர்டர் ஆப் தி பிரிட்டிஷ் எம்றபயர்’ விருது ைழங்கப்பட்டது. 

9. ஜிலின்-1 01C மற்றும் ஜிலின்-1 காஃகபன் சீரிஸ் கசயற்றகக்தகாள்கள் உட்பட எட்டு த ாலலயுணரி கசயற்றகக் 

தகாள்கறை ஏவிய நாடு எது? 
அ. இஸ்தரல் 

ஆ. சீனா  

இ. ஐக்கிய அரபு அமீரகம் 

ஈ. ரஷ்யா 

✓ ஜிலின்-1 01C மற்றும் ஜிலின்-1 காஃகபன் சீரிஸ் கசயற்றகக்தகாள்கள் உட்பட எட்டுச் கசயற்றகக்தகாள்கறை  ாழ் 

புவி சுற்றுப்பால க்கு லாங் மார்ச் ஏவுகலத்தில் சீனா ஏவியது. இது லாங் மார்ச் ஏவுகலத்கதாடரின் 419ஆைது விண் 

கைளிப்பயைத்றதயும் குறித்தது. கடந்த ைாரம், சீனாவின் ததசிய விண்கைளி நிர்ைாகம் (CNSA) லாங் மார்ச் 2C 

ஏவுகலத்தில் 2 கசயற்றகக்தகாள்கறை ஏவியது; அது நாட்டின் நகர்ப்புை பாதுகாப்றப அதிகரிக்கவும் சுற்றுச்சூழல் 

மாற்ைங்கறைக் கண்காணிக்கவும் ஏைப்பட்டது. 

10. ஆண்டுத ாறும், ‘உலக றகத் தூய்றம நாள்’ கறடப்பிடிக்கப்படுகிை தததி எது? 
அ. தம.2 

ஆ. தம.4 

இ. தம.5  

ஈ. தம.7 

✓ உலக சுகாதார நிறுைனமானது (WHO) ஆண்டுததாறும் தம.5 அன்று ‘உலக றகத் தூய்றம நாறைக்’ 

கறடப்பிடிக்கிைது. குறித்த தநரத்தில் குறித்த தயாரிப்புகளுடன் றககறைச் சுத்தம் கசய்ய மக்கறை இந்தச் சிைப்பு 

நாள் ஊக்குவிக்கிைது. இந்த ஆண்டு (2022) பிரச்சாரத்தின் கருப்கபாருள், “A Healthcare “Quality and Safety Climate 

or Culture” that Values Hand Hygiene and Infection Prevention and Control” என்பதாகும். முழக்கைரியாக, “Unite for 

safety: clean your hands” என்பது ததர்ந்கதடுக்கப்பட்டுள்ைது. 
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செய்தித்தாள் நடப்பு நிகழ்வுகள்  

1. இந்ததா-பசிபிக் கபாருைாதாரக் கூட்டறமப்பு 

இந்ததா-பசிபிக் பிராந்தியம் முக்கியத்துைம் கபற்றுைரும் நிறலயில், இந்தியா, அகமரிக்கா ஜப்பான், ஆஸ்திதரலியா 

உள்ளிட்ட பதிமூன்று நாடுகள் ஒருங்கிறைந்து, ‘ைைர்ச்சிக்கான இந்ததா-பசிபிக் கபாருைாதாரக் கூட்டறமப்றப’ 

(IPEF) ஏற்படுத்தியுள்ைன. இந்தக் கூட்டறமப்பானது, இந்ததா-பசிபிக் பிராந்தியத்றத சர்ைததச கபாருைாதார 

ைைர்ச்சிக்கான தகந்திரமாக மாற்றும் என்று பிரதமர் தமாடி நம்பிக்றக கதரிவித்தார். 

இந்ததா-பசிபிக் பிராந்தியத்தில் சீனாவின் ஆதிக்கம் அதிகரித்து ைரும் நிறலயில், அகமரிக்க அதிபர் றபடனால் 

முன்கமாழியப்பட்டுள்ை இந்தக்கூட்டறமப்பு, சீனாவுக்கு பதிலடி தரும்ைறகயில் உள்ைதாகப் பார்க்கப்படுகிைது. 

இந்தக் கூட்டறமப்பில் இந்தியா, அகமரிக்கா, ஜப்பான், ஆஸ்திதரலியா, புருதை, இந்ததாதனசியா, கதன் ககாரியா, 

மதலசியா, நியூஸிலாந்து, பிலிப்பின்ஸ், சிங்கப்பூாூா், தாய்லாந்து, வியத்நாம் ஆகிய நாடுகள் இறைைதாகத் 

கதரிவித்துள்ைன. 

கூட்டறமப்பின் குறிக்தகாள்: IPEF கூட்டறமப்பில் இறைந்துள்ை 13 நாடுகளும் இறைந்து கைளியிட்டுள்ை 

கூட்டறிக்றகயில், “நீடித்த ைைர்ச்சி, ஒருங்கிறைப்பு, கபாருைாதார ைைர்ச்சி, நாடுகளின் கபாருைாதாரப் தபாட்டி 

உள்ளிட்டைற்றை ஆக்கபூர்ைமாக தமம்படுத்தும் தநாக்கில் IPEF அறமக்கப்பட்டுள்ைது. நாடுகள் தங்களுக்கு 

இறடதயயான கபாருைாதாரத் கதாடர்றப ைலுப்படுத்துைது கதாடர்பாக IPEF தபச்சுைார்த்றதயில் விரிைாக 

விைாதிக்கப்படும். சர்ைததச விநிதயாகச் சங்கிலிறய ைலுப்படுத்துதல், தபாக்குைரத்து ைசதிகறை தமம்படுத்துதல், 

அத்தியாைசியப் கபாருள்கள் அறனத்து நாடுகளுக்கும் கிறடத்தல் உள்ளிட்டறை கதாடர்பாக விரிைாக 

விைாதிக்கப்படவுள்ைது. தூய்றமயான எரிசக்தி, கரியமில ைாயு கைளிதயற்ைத்றதக் குறைத்தல், கதாழில்நுட்ப 

ைசதிகறைப் பகிர்ந்துககாள்ளுதல் உள்ளிட்டறை குறித்தும் விைாதிக்கப்படவுள்ைது” எனக் குறிப்பிடப்பட்டுள்ைது. 

 

2. ைாட்ஸ்ஆப் ைாயிலாக அரசின் தசறைகள் 

கல்விச்சான்றிதழ், ஆதார் அட்றட, ஓட்டுநர் உரிமம் உள்ளிட்ட முக்கிய ஆைைங்கறை எண்ம ைடிவில் தசகரித்து 

றைப்பதற்கான மத்திய, மாநில அரசுகளின் தசறைகறை இனி ைாட்ஸ்ஆப் ைாயிலாகப் கபை முடியும் என்று 

அறிவிக்கப்பட்டுள்ைது. பல்தைறு முக்கிய ஆைைங்கறை எண்மைடிவில் தசகரித்து றைப்பதற்கான ைசதிகறை 

‘டிஜிலாக்கர்’ கசயலி ைழங்கி ைருகிைது. ‘றமககௌ கஹல்ப்கடஸ்க்’ ைாயிலாக அச்கசயலி ைழங்கும் தசறைகறை 

இனி ைாட்ஸ்ஆப் மூலமாகதை மக்கள் கபை முடியும் என்று மத்திய அரசு அறிவித்துள்ைது. 

அச்தசறைகறை ைாட்ஸ்ஆப் ைாயிலாகப் கபை 9013151515 என்ை எண்ணுக்கு தட்டச்சு கசய்து அனுப்ப தைண்டும். 

இதன்மூலமாக அரசின் தசறைகறை மக்கள் எளிதில் கபற்றுவிட முடியும். 

 

3. கறலஞரின் அறனத்து கிராம ஒருங்கிறைந்த தைைாண் ைைர்ச்சித்திட்டத்தின் முக்கிய தநாக்கங்கள்... 

கறலஞரின் அறனத்து கிராம ஒருங்கிறைந்த தைைாண் ைைர்ச்சித் திட்டத்தின் முக்கிய தநாக்கங்கள் குறித்து, 

மாண்புமிகு தமிழ்நாட்டு முதலறமச்சர் மு க ஸ்டாலின் தபசியது: 

கிராமங்களில் உள்ை தரிசு நிலங்கறைச் சாகுபடிக்குக் ககாண்டு ைருைது, நீர்ைை ஆதாரங்கறைப் கபருக்கி, சூரிய 

சக்தி பம்ப் கசட்டுகளுடன் நுண்ணீர்ப்பாசன ைசதி ஏற்படுத்துதல், தைைாண் விறை கபாருள்கறை மதிப்புக்கூட்டி 

சந்றதப்படுத்துதல், ஊரகைைர்ச்சித்துறையின்மூலமாக பண்றைக்குட்றட அறமத்தல், கிராம தைைாண் 

உட்கட்டறமப்றப தமம்படுத்துதல், கால்நறடகளின் நலங்காத்து, பால் உற்பத்திறயப் கபருக்குதல், ைருைாய்த் 

துறையின்மூலம் பட்டா மாறுதல், இ-அடங்கல், சிறு-குறு உழைர்களுக்குச் சான்று ைழங்குதல், கூட்டுைவுச் 

சங்கங்களின்மூலம் அதிகைவு பயிர்க்கடன்கள் ைழங்குதல், பாசன நீர்ைழித்தடங்கறை தூர்ைாருதல் உள்ளிட்ட 

திட்டங்கள் கசயல்படுத்தப்படும். 
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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. 
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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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1. “Monitor on the World of Work” என்ற தலைப்பிைான ஓர் அறிக்கைகை வெளியிட்ட அகைப்பு எது? 
அ. UNESCO 

ஆ. உலகப் ப ொருளொதொர மன்றம் 

இ. UNICEF 

ஈ.  ன்னொட்டு பதொழிலொளொ் அமம ் ு  

✓ பன்னாட்டு வ ாழிலாளர் அகைப்பானது (ILO) Monitor on the World of Work” என்ற  கலப்பிலான ஓர் அறிக்கைகை 

வெளியிட்டது. இவ்ெறிக்கையின்படி, பல உலைளாவிை வெருக்ைடிைள் உலைளாவிை வ ாழிலாளர் சந்க  மீட்சியில் 

சரிகெ ஏற்படுத்துகிது; அது ொடுைளுக்குள்ளும் ொடுைளுக்கிகடயையும் ஏற்றத் ாழ்வுைகள அதிைரித்து ெருகிறது. 

2022ஆம் ஆண்டின் மு லாெது ைாலாண்டில் உலைளவில் யெகலவசய்யும் ைணியெரங்ைளின் எண்ணிக்கை, 

வெருக்ைடிக்கு முந்க ை ச வீ த்திலிருந்து 3.8 ச வீ ைாை குகறந்துள்ளது. 

2. ெங்கிைள், NBFC-ைள் ைற்றும் பிற ஒழுங்குபடுத் ப்பட்ட நிறுெனங்ைளில் ொடிக்கைைாளர் யசகெயின்  ரத்க  

ைதிப்பிடுெ ற்ைாை உருொக்ைப்பட்ட RBI குழுவின்  கலெர் ைார்? 
அ. M D  த்ரொ 

ஆ. B P கனுங்ககொ  

இ. M K பெயின் 

ஈ. உொ்ெித்  கடல் 

✓ இந்திை ரிசர்வ் ெங்கியானது ெங்கிைள், NBFC-ைள் ைற்றும் அ ன்மூலம் ைட்டுப்படுத் ப்படும் பிற நிறுெனங்ைளில் 

ொடிக்கைைாளர் யசகெயின் வசைல்திறன், யபாதுகை ைற்றும்  ரம் ஆகிைெற்கற ைதிப்பீடு வசய்ை குழுவொன்கற 

அகைத்துள்ளது. ரிசர்வ் ெங்கியின் முன்னாள் துகை ஆளுெர் BP ைனுங்யைா  கலகையில் 6 யபர் வைாண்ட குழு 

அகைக்ைப்பட்டுள்ளது. இந் க்குழு  னது மு ல் கூட்டம் ெகடவபற்ற ொளிலிருந்து மூன்று ைா ங்ைளுக்குள் அறிக்கை 

சைர்ப்பிக்குைாறு யைட்டுக்வைாள்ளப்பட்டுள்ளது. 

3. ‘MyGov வெல்ப் வடஸ்க்’ ஆனது கீழ்ைாணும் எந் ச் சமூை  ளத்தில் குடிைக்ைளுக்கு அணுைக்கூடிை ாை 

ைாற்றப்பட்டுள்ளது? 
அ. கீச்சகம் (Twitter) 

ஆ.  ுலனம் (WhatsApp)  

இ. தந்தி (Telegram) 

ஈ. முகநூல் (Facebook) 

✓ ைல்விச்சான்றி ழ், ஆ ார் அட்கட, ஓட்டுெர் உரிைம் உள்ளிட்ட முக்கிை ஆெைங்ைகள எண்ை ெடிவில் யசைரித்து 

கெப்ப ற்ைான ைத்திை, ைாநில அரசுைளின் யசகெைகள இனி ொட்ஸ்ஆப் ொயிலாைப் வபற முடியும் என்று 

அறிவிக்ைப்பட்டுள்ளது. பல்யெறு முக்கிை ஆெைங்ைகள எண்ைெடிவில் யசைரித்து கெப்ப ற்ைான ெசதிைகள 

‘டிஜிைாக்கர்’ வசைலி ெழங்கி ெருகிறது. ‘கைவைௌ வெல்ப்வடஸ்க்’ ொயிலாை அச்வசைலி ெழங்கும் யசகெைகள 

இனி ொட்ஸ்ஆப் மூலைாையெ ைக்ைள் வபற முடியும் என்று ைத்திை அரசு அறிவித்துள்ளது. 

4. ‘உலைளாவிை ஒத்துகழப்பு கிராைம்’ என்பது எந்  அகைப்பின் புதிை முன்வனடுப்பாகும்? 
அ. ஆசிய வளொ்ச்சி வங்கி  ஆ. உலக ் ப ொருளொதொர மன்றம்  

இ.  ன்னொட்டுச் பசலவொணி நிதியம் ஈ. NITI ஆகயொக் 

✓ உலைப்வபாருளா ார ைன்றம் அ ன்  ாயொஸ் கூட்டத்தில் வபாது- னிைார் ஒத்துகழப்பின் வைய்நிைர் எதிர்ைாலைாை 

‘உலைளாவிை ஒத்துகழப்பு கிராைத்க ’ உருொக்குெ ாை அறிவித்துள்ளது. அக்வசஞ்சர் ைற்றும் கைக்யராசாப்ட் 
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நிறுெனத்துடன் இகைந்து இம்முன்வனடுப்பு வ ாடங்ைப்படுகிறது. உலைப்வபாருளா ார ைன்றைானது வைடாவெர்கச 

ெகரைறுத்து உருொக்குெ ற்ைான முைற்சிகைத்வ ாடங்கியுள்ளது. 

5. ‘ஸ்ெச் சர்யெக்ஷன் – எஸ்எஸ்-2023’இன் ைருப்வபாருள் என்ன? 

அ. ென்  ொகிதொொி 

ஆ. ென் அந்கதொலன் 

இ. வீணிலிருந்து பசல்வம் (Waste to Wealth)  

ஈ. சொம் ல் நீொ் கமலொண்மம 

✓ தூய்கை இந்திைா இைக்ைம் – ெைர்ப்புறம் 2.0-இன்கீழ் ‘ஸ்ெச் சர்யெக்ஷன் - எஸ்எஸ்-2023’இன் 8ஆெது பதிப்கப 

ைத்திை அரசு வெளியிட்டுள்ளது. ஸ்ெச் சர்யெக்ஷன்- 2023 ஆனது ‘Waste to Wealth’ என்ற ைருப்வபாருகளக் 

வைாண்டு ெடிெகைக்ைப்பட்டுள்ளது. மூன்று Rகள் குகறத் ல் (Reduce), ைறுசுழற்சி வசய் ல் (Recycle) ைற்றும் 

ைறுபைன்பாடு (Reuse) என்ற வைாள்கைக்கும் இந்  ஆய்வு முன்னுரிகை அளிக்கும். 

6. 2022-இல் BRICS ைலாச்சார அகைச்சர்ைள் கூட்டத்க  ெடத்திை ொடு எது? 
அ. இந்தியொ 

ஆ. ரஷ்யொ 

இ. சீனொ  

ஈ. பதன்னொ ் ிொிக்கொ 

✓ 7ஆெது BRICS ைலாச்சார அகைச்சர்ைள் கூட்டத்தில் ைலாச்சாரம் ைற்றும் வெளியுறவுத்துகற இகை அகைச்சர் 

மீனாட்சி யலகி பங்யைற்றார். அகனத்து BRICS உறுப்புொடுைளின் பங்யைற்புடன் ைாவைாளிக்ைாட்சிமூலம் சீன 

ைக்ைள் குடிைரசால் இது ெடத் ப்பட்டது. “Establishing a Cultural Partnership Featuring Inclusiveness and Mutual 

Learning among BRICS” என்ற ைருப்வபாருளின்கீழ் இது ெகடவபற்றது. ைலாச்சார ஒத்துகழப்கப ெலுப்படுத்தும் 

யொக்கில் அகைச்சர்ைள் 2022-2026 BRICS வசைல்திட்டத்க  ஏற்றுக்வைாண்டனர். 

7. ஆயுஷ்ைான் பாரத் சுகாதார கணக்கானது (ABHA) எத் கன இலக்ைங்ைகளக் வைாண்டுள்ளது? 
அ. 10 

ஆ. 12 

இ. 14  

ஈ. 16 

✓ ய சிை சுைா ார ஆகைைம் அ ன் ஆயுஷ்ைான் பாரத் டிஜிட்டல் மிஷன் திட்டத்தின்கீழ் புதுப்பிக்ைப்பட்ட ஆயுஷ்ைான் 

பாரத் சுைா ாரஅ ைைக்கிற்ைான (ABHA) திறன்யபசி வசைலிகை அறிமுைப்படுத்துெ ாை அறிவித்துள்ளது. ABHA 

வசைலியின் புதுப்பிக்ைப்பட்ட பதிப்பில் புதிை பைனர் இகடமுைம் இடம்வபற்றுள்ளது. 14 இலக்ை ABHA எண்ணுடன் 

இகைக்ைக்கூடிை ஒரு பைனர்வபைரான ABHA முைெரிகை உருொக்ைவும் இச்வசைலி ஒருெருக்கு உ வுகிறது. 

இந் ப்புதிை வசைலியில்,  னிெபர்ைள்  ங்ைள் உடல்ெலப்பதிவுைகள எப்யபாது யெண்டுைானாலும் எங்கிருந்து 

யெண்டுைானாலும் அணுைலாம். 

8. வடட்யராஸ் அ ாயனாம் வைப்யரைஸ், எந்  நிறுெனத்தின்  கலெராை மீண்டும் ய ர்ந்வ டுக்ைப்பட்டார்? 
அ. ILO  ஆ. WHO  

இ. UNICEF ஈ. உலக வங்கி 
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✓ உலை சுைா ார அகைப்பின் (WHO) உறுப்புொடுைள் வடட்யராஸ் அ ாயனாம் வைப்யரைகை 2ஆெது ஐந் ாண்டு 

ைாலத்திற்கு அவ்ெகைப்பின் வபாது இைக்குெராை மீண்டும் ய ர்ந்வ டுத் து. வெனிொவில் ெடந்  75ஆெது உலை 

சுைா ார சகபயின்யபாது அெர் மீண்டும் ய ர்ந்வ டுக்ைப்பட்டார். உலை சுைா ார சகபயின் விதிைள் ைற்றும் 

ெகடமுகறைளின்படி, ஒரு வபாது இைக்குெகர ஒருமுகற ைட்டும் மீண்டும் நிைமிக்ைலாம். 

9. ய சிை சா கன ைைக்வைடுப்பு (NAS) 2021-இன்படி, இந்திைாவில் உள்ள பள்ளி ைாைெர்ைளில் எத் கன 

ச வீ ம் யபர் பள்ளிைளுக்கு ைால்ெகடைாைப் பைைஞ்வசய்கிறார்ைள்? 
அ. 45% 

ஆ. 48%  

இ. 50% 

ஈ. 52% 

✓ NAS-2021இன்படி, ொடு முழுெதுமுள்ள ைாைெர்ைளில் குகறந் து 48% யபர் பள்ளிக்கு ெடந்து வசல்கிறார்ைள்; 

அெர்ைளுள் 9 ச வீ ம் யபர் பள்ளிப் யபாக்குெரத்க ப் பைன்படுத்துகின்றனர். இந் க் ைைக்வைடுப்பின்படி, 

குகறந் பட்சம் 25% பள்ளிைள், ைாைெர்ைளின் ைற்றலில் வபற்யறாரின் ஆ ரவின்கைகை எதிர்வைாள்கின்றன. 

10. ஆஸ்தியரலிைாவின் புதிை பிர ைர் அந்ய ானி ொர்ைன் அல்பானீஸ் சார்ந்  அரசிைல் ைட்சி எது? 
அ. ஆஸ்திகரலிய கதசிய கட்சி 

ஆ. ஆஸ்திகரலிய லி ரல் கட்சி 

இ. ஆஸ்திகரலிய பதொழிலொளொ் கட்சி  

ஈ. ஆஸ்திகரலிய கிொன்ீஸ் 

✓ 9 ஆண்டுைள் எதிர்க்ைட்சிைாை இருந் பிறகு, அந்ய ானி அல்பானீஸ்  கலகையிலான ஆஸ்தியரலிை வ ாழிலாளர் 

ைட்சி மீண்டும் ஆட்சிக்கு ெந்துள்ளது. ொட்டில் 74.6% ொக்குைள் பதிொகியுள்ளன; 151 உறுப்பினர்ைகளக்வைாண்ட 

பிரதிநிதிைள் சகபயில் அந்ய ானி அல்பானீஸ் ைட்சி 75 இடங்ைகள வென்றது; அய  சைைம் பழகைொ  லிபரல் 

ய சிை கூட்டணி 57 இடங்ைளில் வெற்றிவபற்றது. அந்ய ானி ொர்ைன் அல்பானீஸ் ஓர் ஆஸ்தியரலிை அரசிைல்ொதி 

ஆொர். இெர், ஆஸ்தியரலிைாவின் 31ஆெது ைற்றும்  ற்யபாக ை பிர ைராொர். அெர் 2019 மு ல் ஆஸ்தியரலிை 

வ ாழிலாளர் ைட்சியின்  கலெராைவும், 1996ஆம் ஆண்டு மு ல் கிவரண்ட்லரின் ொடாளுைன்ற உறுப்பினராைவும் 

இருந்துெருகிறார். 

 

செய்தித்தாள் நடப்பு நிகழ்வுகள்  

1. `31,500 யைாடி ைதிப்பில் புதிை திட்டங்ைள்: பிர ைர் யைாடி வ ாடக்கி கெத் ார் 

உட்ைட்டகைப்கப ெலுப்படுத்தும் ெகையில் `31,500 யைாடி ைதிப்பிலான புதிை திட்டங்ைகள பிர ைர் ெயரந்திர 

யைாடி, வசன்கனயில் வ ாடங்கி கெத் ார். 

பிர ைர் வ ாடக்கி கெத்  நிகறெகடந்  திட்டங்ைள்: 

`500 யைாடியில் ைதுகர-ய னி இகடயை அைல இரயில்பாக , ̀ 590 யைாடியில் வசன்கன  ாம்பரம்-வசங்ைல்பட்டு 

இகடயைைான 3ஆெது இரயில்பாக , `116 யைாடியில் பிர ைரின் ெைர்ப்புற வீட்டுெசதித்திட்டத்தின்கீழ், குகறந்  

வசலவில் வசன்கனயில் ைட்டப்பட்ட 1,152 வீடுைகளத் வ ாடக்கிகெக்ைப்பட்டுள்ளன. 

எண்ணூர்-வசங்ைல்பட்டு பிரிவு ைற்றும் திருெள்ளூர்-வபங்ைளூரு இகடயை இைற்கை எரிொயு குழாய் திட்டங்ைள் 

நிகறயெற்றப்பட்டுள்ளன. இந் த் திட்டங்ைகளயும் பிர ைாா் ெயரந்திர யைாடி வ ாடக்கி கெத் ார். 
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அடிக்ைல் ொட்டு ல்: 

`14,870 யைாடியில் 262 கியலாமீட்டர் தூர வபங்ைளூரு-வசன்கன விகரவுச்சாகல திட்டம் ைர்ொடைம்-ஆந்திரம்-

 மிழ்ொடு ெழிைாைச்வசல்கிறது. 

வசன்கன துகறமுைம் – ைதுரொயிகலயும் இகைக்கும் 21 கியலாமீட்டர் தூர ஈரடுக்கு, ொன்குெழி உைர்நிகலச் 

சாகல, `5,850 யைாடி வசலவில் அகைக்ைப்படவுள்ளது. 

வெரலூரு- ருைபுரி பிரிவில் 94 கிமீ வ ாகலவுக்கு ொன்கு ெழிச்சாகல, மீன்சுருட்டி-சி ம்பரம் பிரிவில் 31 கிமீ இரு 

ெழிச்சாகல ஆகிைகெ `3,870 யைாடி ைற்றும் `720 யைாடியில் அகைக்ைப்படவுள்ளது. இந் த் திட்டங்ைளுக்கு 

பிர ைர் அடிக்ைல் ொட்டினார். 

வசன்கன எழும்பூர், இராயைசுெரம், ைதுகர, ைாட்பாடி ைற்றும் ைன்னிைாகுைரி ஆகிை ஐந்து இரயில் நிகலைங்ைளின் 

ைறுசீரகைப்பு பணிைளுக்ைான அடிக்ைல் ொட்டப்பட்டது. `1,800 யைாடியில் இரயில் நிகலைங்ைள் ைறுசீரகைப்பு 

வசய்ைப்படும். வசன்கனயில் ̀ 1,400 யைாடியில் பன்ைாதிரி சரக்கு யபாக்குெரத்துப் பூங்ைா உள்ளிட்ட ̀ 28,500 யைாடி 

வசலவிலான திட்டங்ைளுக்கு பிர ைர் அடிக்ைல் ொட்டினார். 

 

2. இந்திை ொன்பகடயின் மு ல் வபண் யபார்விைானி அபிலாஷா பாரக் 

இந்திை ொன்பகடயின் மு ல் வபண் யபார்விைானிைாை அபிலாஷா பாரக் நிைமிக்ைப்பட்டுள்ளார். ொசிக்கில் உள்ள 

ொன்பகட பயிற்சி கைைத்தில் ெகடவபற்ற நிைழ்ச்சியில் 36 ொன்பகட விைானிைளுடன் அபிலாஷா பாரக்கிற்கு 

விைானி பட்டம் ெழங்ைப்பட்டது. இ ன்மூலம் இந்திைாவின் யபார்விைானத்தின் வபண் விைானி என்ற வபருகைகை 

அபிலாஷா பாரக் வபற்றுள்ளார். ெரிைாைா ைாநிலத்க ச் யசர்ந்  அபிலாஷா பாரக், ைடந்  2018, வசப்டம்பர் ைா ம் 

ொன்பகடயில் யசர்ந் ார். இெர், ஓய்வுற்ற ொன்பகட அதிைாரி ைர்னல் எஸ் ஓம் சிங்கின் ைைள் ஆொர். 

 

3. ஓய்வூதிை ாரருக்ைான புதிை ைருத்துெ ைாப்பீட்டுத் திட்டம்: 4 ஆண்டுைளுக்கு நீட்டிப்பு 

ஓய்வூதிை ாரருக்ைான புதிை ைருத்துெ ைாப்பீட்டுத் திட்டத்க  ொன்கு ஆண்டுைளுக்கு நீட்டித்து  மிழ்ொடு அரசு 

உத் ரவிட்டுள்ளது. இதுவ ாடர்பாை நிதித்துகற வெளியிட்டுள்ள உத் ரவு விெரம்: 

அரசுப்பணிைளிலிருந்து ஓய்வுவபற்ற ஓய்வூதிை ாரர்ைள், குடும்ப ஓய்வூதிை ாரர்ைள் ஆகியைாருக்ைான புதிை 

ைாப்பீட்டுத்திட்டம் ெரும் ெூன் 30-ஆம் ய தியுடன் நிகறெகடை இருந் து. இந் த் திட்டத்க  யைலும் ொன்கு 

ஆண்டுைளுக்கு அ ாெது 2026ஆம் ஆண்டு ெூன் 30ஆம் ய தி ெகர நீட்டித்து உத் ரவிடப்படுகிறது. இ ற்ைான 

 குந்  வபாதுத்துகற நிறுெனைானது ஒப்பந் ப்புள்ளிைள் யைாரல் அடிப்பகடயில் இறுதி வசய்ைப்படும். 

ொன்கு ஆண்டுைளில் ைருத்துெக் ைாப்பீட்டுத் திட்டத்தின்கீழ் பைன்வபறும் பைனாளிைளுக்கு நிதியு வியின் அளவு 

`4 லட்சத்தில் இருந்து `5 லட்சைாை உைர்த் ப்படுகிறது. புற்றுயொய், ைகைைம் உள்ளிட்ட இ ர உறுப்பு ைாற்று 

அறுகெ சிகிச்கச வசய்யொருக்கு ைருத்துெ உ வித் வ ாகையின் அளவு `10 லட்சைாை அதிைரிக்ைப்படுகிறது. 

ையரானா யொய்த் வ ாற்றால் பாதிக்ைப்படும் யொைாளிைளுக்கு `10 லட்சம் ெகரயில் ைருத்துெ உ வித் வ ாகை 

கிகடக்கும். ஓய்வூதிை ாரர்ைகளச் சார்ந்து இருக்கும் ெபர்ைளும் புதிை ைருத்துெ ைாப்பீட்டுத் திட்டத்துக்குள் ெருெர். 

ைாப்பீட்டு நிறுெனம் இறுதி வசய்யும் ைா ாந்திரத் வ ாகைைானது ஓய்வூதிை ாரர்ைள், குடும்ப ஓய்வூதிை ாரர்ைளிடம் 

இருந்து வபறப்படும். 
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1. இந்தியாவின் மிகப்பெரிய லித்தியம் அயன் மின்கல ஆலல அலைந்துள்ள ைாநிலம் எது? 
அ. தமிழ்நாடு 

ஆ. குஜராத்  

இ. மகாராஷ்டிரா 

ஈ. கா்நாடகா  

✓ இந்தியாவின் மிகப்பெரிய லித்தியம் அயன் மின்கல ஆலல குஜராத் ைாநிலத்தில் உள்ளது. பெக்ஸ்சார்ஜ், இந்திய 

பெட்டரி தயாரிப்ொளரான எக்லைட் இண்டஸ்ட்ரீஸ் ைற்றும் சுவிச்சர்லாந்தின் பலக்லாஞ்ச் எஸ்ஏ ஆகியவற்றின் 

கூட்டுமுயற்சியில் ஆலலயில் பெருைளவு உற்ெத்திலயத் பதாடங்கியுள்ளது. ஆட்படாபைாலெல்கள் ைற்றும் ஆற்றல் 

பசமிப்பு ெயன்ொடுகளுக்கான மின்கலங்கலள உற்ெத்தி பசய்ய பைாத்தம் 1.5 GW ைணிபெரம் என்ற நிறுவப்ெட்ட 

திறன்பகாண்டதாகும் இது. பெக்ஸ்சார்ஜ் நிறுவனம் இதுவலர 2.5 பில்லியன் ரூொலய ஆலலலயக் கட்டுவதற்கும் 

அலைப்ெதற்கும் முதலீடு பசய்துள்ளது. 

2. வடகிழக்குத் திறனுருவாக்கம் (NECB) 2.0 திட்டத்லத அறிமுகப்ெடுத்திய அலைச்சகம்/நிறுவனம் எது? 
அ. மின்னணு மற்றும் தகவல் ததாழில்நுட்ப அமமச்சகம்  

ஆ. திறன் மமம்பாடு மற்றும் ததாழில்முமனவு அமமச்சகம் 

இ. NASSCOM 

ஈ. NITI ஆம ாக் 

✓ மின்னணுவியல் ைற்றும் தகவல் பதாழில்நுட்ெ அலைச்சகைானது ஐந்து பதசிய மின்னணுவியல் ைற்றும் தகவல் 

பதாழில்நுட்ெ நிறுவனத்லதத் (NEILIT) பதாடங்கியுள்ளது. வடகிழக்குத் திறன் உருவாக்கம் (NECB) 2.0 திட்டம் 

வடகிழக்கு ைாநிலங்களில் உள்ள ைக்களுக்கு டிஜிட்டல் திறன் பதாகுப்புகள் ைற்றும் பதாழிற்துலறக்குரிய பதாழில் 

நுட்ெங்கள்ெற்றிய ெயிற்சிக்காக பதாடங்கப்ெட்டது. இந்த நிகழ்ச்சி திைாபூரில் உள்ள பதசிய மின்னணு ைற்றும் தகவல் 

பதாழில்நுட்ெ நிறுவனத்தில் (NEILIT) ெலடபெற்றது. 

3. 2022 - ‘வடகிழக்கு உணவுக்கண்காட்சி’யை நடத்தும் நகரம் எது? 
அ. தகௌகாத்தி 

ஆ. ஷில்லாங்  

இ. திஸ்பூா் 

ஈ. மகாகிமா 

✓ ஷில்லாங்கில் வடகிழக்கு உணவுக் கண்காட்சிலய பைகாலய ைாநில முதலலைச்சர் கான்ராட் பக சங்ைா ைற்றும் 

சிக்கிம் ைாநில முதளலைச்சர் பிபரம் சிங் தைாங் ஆகிபயார் பதாடங்கி லவத்தனர். இவ்வுணவுக்கண்காட்சியானது, 

வடகிழக்கு ெகுதிகலளச்பசர்ந்த பதாழில்முலனபவார் ைற்றும் விவசாயிகளுக்கு சர்வபதச சந்லதகளுக்கான ஒரு 

தளத்லத வழங்குகிறது. பைகாலயா, SIAL உணவு கண்டுபிடிப்பு பெட்பவார்க்குடன் இலணந்து, 2019-இல் இதன் 

முதல் நிகழ்லவ ஏற்ொடு பசய்தது. தற்பொது இந்நிகழ்ச்சியின் இரண்டாவது ெதிப்பு ெலடபெறுகிறது. 

4. 2022-இல் ெலடபெறவுள்ள 19ஆவது ஆசிய விலளயாட்டுப்பொட்டிகள் ெலடபெறவுள்ள இடம் எது? 
அ. மடாக்கிம ா, ஜப்பான் 

ஆ. ஹாங்மசா, சீனா  

இ. தகாழும்பு, இலங்மக 

ஈ. புது தில்லி, இந்தி ா 
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✓ சீனாவின் ஹாங்பசாவில் 2022 பசப்.10 முதல் 25 வலர ெலடபெறவிருந்த 19ஆவது ஆசிய விலளயாட்டுப் பொட்டி, 

சீனாவில் COVID-19 ொதிப்புகள் அதிகரித்து வரும் காரணத்தால் ஒத்திலவக்கப்ெட்டுள்ளது. ஆசிய ஒலிம்பிக் கழகம் 

இந்த விலளயாட்டுப் பொட்டிகலள ஒத்திலவத்துள்ளது. ஒலிம்பிக்கிற்குப் பிறகு இரண்டாவது மிகப்பெரிய 

விலளயாட்டு நிகழ்வாக இது ொர்க்கப்ெடுகிறது. 

5. சமீப பசய்திகளில் இடம்பெற்ற, ‘ைால்பெ மிதக்கும் ொலம்’ அலைந்துள்ள ைாநிலம் எது? 

அ. மகரளா 

ஆ. கா்நாடகா  

இ. மமகால ா 

ஈ. ஹிமாச்சல பிரமதசம் 

✓ கர்ொடகாவின் முதல் மிதக்கும் ொலம் உடுப்பியில் உள்ள ைால்பெ கடற்கலரயில் சமீெத்தில் திறக்கப்ெட்டது. ஒரு 

ொர்லவயாளர் ொலத்தின்மீது ெடக்கும்பொது கடலலலயின் அலசலவ அவர் உணரும் வண்ணம் இந்தப் ொலம் 

கட்டப்ெட்டுள்ளது. இப்ொலம் 100 மீட்டர் நீளமும் 3 மீட்டர் அகலமும் பகாண்டது ைற்றும் சுைார் 100 ொர்லவயாளர்கள் 

வலர இந்தப் ொலத்தில் ஒபர பெரத்தில் ெடக்க முடியும். ொலம் நிரந்தரைாக இலணக்கப்ெடாததால், இதலன எளிதாக 

பவறு இடத்திற்கு ைாற்றவும் முடியும். 

6. 2022 – தேசிை கயிறு வாரிை மாநாடு ஏற்ொடு பசய்யப்ெட்ட ெகரம் எது? 
அ. தகாச்சி 

ஆ. மகா ம்புத்துூா்  

இ. திருதநல்மவலி 

ஈ. ததன்காசி 

✓ தமிழ்ொட்டின் பகாயம்புத்தூரில், ‘அமுேப்பபருவிழாவி’ன்கீழ் ஏற்ொடு பசய்யப்ெட்ட ‘பதசிய கயிறு வாரிய ைாொட்லட’ 

ைத்திய MSME அலைச்சர் ொராயண் ராபன பதாடங்கி லவத்தார். இந்ே நிகழ்வின்பொது, 44 பதன்லன ொர் ைற்றும் 

பதன்லனொர் பொருட்கள் உற்ெத்தி ைற்றும் ஏற்றுைதி அலகுகளுக்கு பதன்லனொர் பதாழிற்சாலலகளுக்கான 

விருதுகள் வழங்கப்ெட்டன. இந்த நிகழ்ச்சியில் புவிசார் கயிறு ஜவுளி பொருட்கள், ொர் ைரம், ொர் பைத்லத, தலர 

விரிப்புகள் குறித்த ொன்கு புத்தகங்கள் பவளியிடப்ெட்டன. 

7. அடல் ஓய்வூதியத் திட்டத்தில் பசருவதற்கான அதிகெட்ச வயது வரம்பு என்ன? 
அ. 35 ஆண்டுகள் 

ஆ. 40 ஆண்டுகள்  

இ. 45 ஆண்டுகள் 

ஈ. 50 ஆண்டுகள் 

✓ பிரதைர் சுரக்ஷா பீைா பயாஜனா (PMJJBY), பிரதைர் ஜீவன் பஜாதி பீைா பயாஜனா (PMSBY), ைற்றும் அடல் ஓய்வூதிைத் 

திட்டம் (APY) ஆகியலவ சமூகப்ொதுகாப்பு வலலலய வழங்குவதில் ஏழு ஆண்டுகள் நிலறவலடந்துள்ளன. அடல் 

அடல் ஓய்வூதிைத் திட்டத்தில் இதுவலர ொன்கு பகாடிக்கும் அதிகைான ெெர்கள் குழுபசர்ந்துள்ளனர். ஓய்வூதியத் 

திட்டத்தில் பசர, ஒருவர் 18 முதல் 40 வயதுக்கு உட்ெட்டவராக இருக்கபவண்டும். ைாதாந்திர பதாலகலயப் 

பொறுத்து ைாதம் 1000 முதல் 5000 ரூொய் வலர ஓய்வூதியம் பெறலாம். 
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8. 8000 மீட்டருக்கும் அதிக உைரமுயடை ஐந்து சிகரங்கலள ஏறிய முதல் இந்தியப் பெண்ைணி யார்? 
அ. பிாி ங்கா மமாகிமத  

ஆ. அருணிமா சின்ஹா 

இ. ஷிவாங்கி பதக் 

ஈ. தாஷி  ாங்மஜாம் 

✓ பிரியங்கா பைாகிபத (30) என்ெவர் 8000 மீட்டருக்கும் அதிக உயரமுலடய 5 சிகரங்கலள ஏறிய முதல் இந்தியப் 

பெண்ைணி என்ற பெருலைலயப் பெற்றுள்ளார். கடல்ைட்டத்திலிருந்து 8586 மீ உயரத்தில் உள்ளதும் பூமியின் 

3ஆவது உயரைான ைலலயுைான கஞ்சஞ்சங்கா ைலலயில் ஏறியதுடன் அவர் இச்சாதலனலயப் ெலடத்துள்ளார். 

2013ஆம் ஆண்டில், பைாகிபத உலகின் மிகவுயரைான சிகரைான எவபரஸ்ட் (8849 மீ) சிகரத்லத ஏறினார். 

பைாகிபத, 2020ஆம் ஆண்டுக்கான ‘படன்சிங் பொர்பக அட்பவஞ்சர்’ விருலதயும் பெற்றுள்ளார். 

9. உலக வங்கியின் முன்னாள் பொருளாதார நிபுணர் பராட்ரிபகா சாவ்ஸ், எந்த ொட்டின் அதிெராக ெதவிபயற்றார்? 
அ. ஸ்தப ின் 

ஆ. மகாஸ்ட்டா ாிக்கா  

இ. பிமரசில் 

ஈ. பிரான்ஸ் 

✓ பகாஸ்டா ரிகாவின் புதிய அதிெராக பராட்ரிபகா சாவ்ஸ் சமீெத்தில் ெதவிபயற்றார். உலக வங்கியின் முன்னாள் 

பொருளாதார நிபுணரான இவர் கடந்த ைாதம் முன்னாள் அதிெர் பஜாஸ் ைரியா பிகியூரலை எதிர்த்து பவன்றார். 

சுைார் ஐந்து மில்லியன் ைக்கள்பதாலகபகாண்ட பகாஸ்டாரிகா, ைத்திய அபைரிக்காவில் அரசியல் ரீதியாக மிகவும் 

நிலலயான ொடுகளில் ஒன்றாக கருதப்ெடுகிறது. 

10. ‘பராலைன் பராலண்ட்’ நூல் ெரிசானது கீழ்காணும் எம்பைாழி நூலல இந்திய பைாழி/ஆங்கிலத்தில் சிறப்புற 

பைாழிபெயர்ப்ெதற்காக வழங்கப்ெடுகிறது? 
அ. தசருமானி  தமாழி 

ஆ. பிதரஞ்சு தமாழி  

இ. சுபானி  தமாழி 

ஈ. ஜப்பானி  தமாழி 

✓ ‘பராலைன் பராலண்ட்’ நூல் ெரிபசன்ெது ஒரு பிபரஞ்சு நூலல இந்திய பைாழி அல்லது ஆங்கிலத்தில் சிறப்புற 

பைாழிபெயர்த்பதார்க்கு வழங்கப்ெடுகிற ெரிசாகும். பிபரஞ்சு ொவலான “Meursault, contre-enquête" (The Meursault 

Investigation)-இன் பெங்காலி பைாழிபெயர்ப்பு ஐந்தாவது ‘பராலைன் பராலண்ட்’ நூல் ெரிலச பவன்றுள்ளது. 

அல்ஜீரிய எழுத்தாளரும் ெத்திரிலகயாளருைான கபைல் தாவூதின் முதல் ொவல் இது. இவ்விருது பைாழிபெயர்ப்ொளர் 

திரினஞ்சன் சக்ரவர்த்தி ைற்றும் ெதிப்ொளர் ெத்ர ொரதி ஆகிபயாருக்கு வழங்கப்ெட்டது. 

 

செய்தித்தாள் நடப்பு நிகழ்வுகள்  

1. சர்வபதச தடகளம்:  முரளிக்கு தங்கம் 

கிரீஸில் ெலடபெற்ற 12-ஆவது சர்வபதச தடகள பொட்டியில் இந்தியாவின் முரளி ஸ்ரீசங்கர் நீளம் தாண்டுதலில் 

தங்கப்ெதக்கம் பவன்று அசத்தினார்.  
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காலிதியா ெகரில் ெலடபெற்ற இப்பொட்டியில் முரளி, 8.31 மீட்டர் தூரம் தாண்டி முதலிடம் பிடித்தார். சுவீடன் வீரர் 

பதாபியாஸ் ைான்ட்லர் (8.27 மீ) பவள்ளியும், பிரான்ஸின் ஜூல்ஸ் பொபைரி (8.17 மீட்டர்) பவண்கலமும் பெற்றனர். 

நீளந்தாண்டுதலில் தற்பொலதய பதசிய சாதலன முரளி ஸ்ரீசங்கரிடபை உள்ளது. கடந்த ைாதம் பெடபரஷன் 

பகாப்லெ பொட்டியின்பொது 8.36 மீட்டர் நீளம் தாண்டி சாதலன ெலடத்தார் முரளி. 

 

2. 2020-இல் சாலல விெத்துகளில் தமிழ்ொடு முதலிடம் 

ொடு முழுவதும் கடந்த 2020-இல் 3,66,138 சாலல விெத்துகள் நிகழ்ந்துள்ளன. இதில் 1,20,806 பெர் ெலியாகினர். 

காயைலடந்தவர்கள் 3,48,279 பெர். இதில் அதிகப்ெடியாக சாலல விெத்துகளில் (45,484) தமிழ்ொடும், அதிகப் 

ெடியான உயிரிழப்பில் (19,149) உத்தர பிரபதச ைாநிலமும் முதலிடத்தில் வகிக்கின்றன என்று ைத்திய பெடுஞ்சாலல 

பொக்குவரத்து அலைச்சகம் பதரிவித்துள்ளது. 

தமிழ்ொடு பதாடர்ந்து மூன்று ஆண்டுகளாக அதிகப்ெடியான விெத்துகள் நிகழும் ைாநிலைாக நீடித்து வருகிறது. 

‘இந்தியாவில் 2020-இல் ெதிவான சாலல விெத்துகள்’ என்ற தலலப்பில் ைத்திய சாலலப் பொக்குவரத்து, பெடுஞ் 

சாலலகள் அலைச்சகம் பவளியிட்டுள்ள புள்ளிவிவரங்களில், ொட்டில் கடந்த 2020-இல் 1,20,806 அொயகரைான 

விெத்துகள் ெலடபெற்றதாகவும் இதில் 43,412 (35.9 சதவீதம்) பதசிய பெடுஞ்சாலலயிலும், 30,171 (25 சதவீதம்) 

ைாநில பெடுஞ்சாலலகளிலும், 47,223 (39.1 சதவீதம்) பிற சாலலகளிலும் ஏற்ெட்டதாக குறிப்பிடப்ெட்டுள்ளது. 

கடந்த 2019-இல் ெதிவான 1,37,689 விெத்துகலளக் காட்டிலும் 2020-இல் 12.23 சதவீதம் குலறவாகபவ விெத்து 

வீதம் ெதிவாகியுள்ளது. சாலல விதிகலளப் பின்ெற்றாததால், 85,032 (64%) விெத்துகள் நிகழ்ந்தன என்று அந்தப் 

புள்ளிவிவரங்கள் பதரிவிக்கின்றன. 

2020-ஆம் ஆண்டு சாலல விெத்தில் முதல் ஐந்து ைாநிலங்கள் 

ைாநிலம் விெத்துகள் (சதவீதம்) உயிரிழப்பு 

தமிழ்ொடு 45,484 (12.4%) 7,039 

ைத்திய பிரபதசம் 45,266(12.36%) 11,141 

உத்தர பிரபதசம் 34,176 (9.3%) 19,149 

கர்ொடகம் 34,176 (9.3) 9,760 

பகரளம் 27,877 (7.6%) 2,979 

ெலியானவர்களின் வயது 

18-45 69% 

18-60 87.4% 

விெத்துகள் நிகழ்ந்த இடம் 

பதசிய பெடுஞ்சாலல 1,16,496 (31.8%) 

ைாநில பெடுஞ்சாலல 1,58,887 (43.4%) 

பிற சாலலகள் 90,755 (24.8%) 

ஊரக ெகுதி விெத்துகள் - 68% 

ெகர்ப்புற விெத்துகள் - 32% 
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1. “பரம் ய ோதோ ஸ்தலம்” அமைந்துள்ள நகரம் எது? 
அ. புது தில்லி  

ஆ. லக்ன ோ 

இ. ஜம்மு 

ஈ. அமிோ்தசரஸ் 

✓ இந்தி  நுமைவோயில் உள்ள அைர் ஜவோன் யஜோதியின் ஒருபகுதி ோக இருந்த நிமைவுச்சின்ைைோை துப்போக்கி 

ைற்றும் சிப்போயின் யபோர் தமலக்கவசம், 2022 யை.27 அன்று யதசி  யபோர் நிமைவகத்திற்குக்ககோண்டு 

கசல்லப்பட்டது. இது, 1971 யபோரில் இறந்த வீரர்களின் நிமைவுச்சின்ைைோகும். இந்தி  நுமைவோயில் உள்ள அைர் 

ஜவோன் யஜோதி 2022 ஜைவரியில் யதசி  யபோர் நிமைவகத்தில் நித்தி  சுடருடன் இமைக்கப்பட்டது. 

✓ அைர் ஜவோன் யஜோதி 1971ஆம் ஆண்டு இந்தி ோ–போகிஸ்தோன் யபோரில் இறந்த இந்தி  வீரர்களின் நிமைவோக 

கட்டப்பட்டது; அப்யபோரில் இந்தி ோ கவன்றது; அது வங்கயதசம் உருவோக வழிவகுத்தது. 26 ஜைவரி 1972 அன்று 

அப்யபோமத  பிரதைர் இந்திரோ கோந்தி ோல் இது திறந்து மவக்கப்பட்டது. 

2. ஆப்கோனிஸ்தோன் கதோடர்போை 4ஆவது பிரோந்தி  போதுகோப்பு யபச்சுவோர்த்மத நமடகபறும் இடம் எது? 
அ. தோரோஸ், கஜகஸ்தோ ் 

ஆ. தோஷ்கண்ட், உஸ்பபகிஸ்தோ ் 

இ. துஷோ ்னப, தஜிகிஸ்தோ ்  

ஈ. பதஹ்ரோ ், ஈரோ ் 

✓ தஜிகிஸ்தோன், இந்தி ோ, ரஷ் ோ, கஜகஸ்தோன், உஸ்கபகிஸ்தோன், ஈரோன், கிர்கிஸ்தோன் ைற்றும் சீைோ ஆகி  

நோடுகளின் யதசி  போதுகோப்பு ஆயலோசகர்கள் 2022 யை.26 அன்று ஆப்கோனிஸ்தோன் கதோடர்போை 4ஆவது பிரோந்தி  

போதுகோப்பு யபச்சுவோர்த்மதக்கோக தஜிகிஸ்தோனின் துஷோன்யபயில் சந்தித்தைர். இந்தி ோவின் யதசி  போதுகோப்பு 

ஆயலோசகர் அஜித் யதோவல், இந்தி ோவின் அணுகுமுமற கதோடர்ந்து வழிநடத்தும் எைத் கதரிவித்தோர். 

3. 2022ஆம் ஆண்டுக்கோை சர்வயதச புக்கர் பரிமச கவன்ற கரட்ஸ் கைௌயசோலி ம் என்று முதலில் கப ரிடப்பட்ட 

“யடோம்ப் ஆஃப் சோண்ட்” என்ற நோவலின் ஆசிரி ர்  ோர்? 
அ. அ ிதோ னதசோய் 

ஆ. அருந்ததி ரோய் 

இ. கீதோஞ்சலி ஸ்ரீ  

ஈ. சசி னதஷ்போண்னட 

✓ ரீட் கோ ைக்பரோ என்பது புது தில்லிம ச் சோர்ந்த ஒரு சோதோரை இலக்கி வோதி ோை கீதோஞ்சலி ஸ்ரீ எழுதி  ஹிந்தி 

நோவல் ஆகும். இது 2022ஆம் ஆண்டுக்கோை சர்வயதச புக்கர் பரிமச கவன்றது; அது அகைரிக்கோவில் உள்ள கடய்சி 

ரோக்கவல் என்பவரோல் ஆங்கிலத்தில் கைோழிகப ர்க்கப்பட்டது. முதலில் ‘கரட் கி சைதி’ என்று கப ரிடப்பட்டு 2018இல் 

கவளியிடப்பட்ட சோண்ட் கோ ைக்பரோ, இம்ைதிப்புமிக்க அங்கீகோரத்மதப் கபற்ற ஆங்கிலத்தில் கைோழிகப ர்க்கப்பட்ட 

முதல் இந்தி பமடப்போகும். கபங்குயின் இந்தி ோ அதன் ஆங்கில கைோழிகப ர்ப்மப 2022 ைோர்ச்சில் கவளியிட்டது. 

இந்த நூல், ‘இங்கிலிஷ் கபயின்’ விருமதயும் கவன்றுள்ளது. 

4. ைோதவிடோய் சுகோதோர நோள் அனுசரிக்கப்படுகிற யததி எது? 
அ. 27 னம  ஆ. 26 னம 

இ. 25 னம  ஈ. 28 னம  

 

 

 

 

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


விண்மீன்.காம்                                         2022 மே 28 & 29 
  

 

நடப்பு நிகழ்வுகள்                                           2 

✓ ைோதவிடோய் கோரைைோக உலககங்கிலும் உள்ள கபண்கள் ைற்றும் சிறுமிகள் எதிர்ககோள்ளும் சவோல்கள்பற்றி  

விழிப்புைர்மவ ஏற்படுத்தவும், இந்தச் சவோல்கமள எதிர்ககோள்ளும் தீர்வுகமள முன்னிமலப்படுத்தவுைோக 

ஆண்டுயதோறும் யை.28 அன்று ைோதவிடோய் சுகோதோர நோள் அனுசரிக்கப்படுகிறது. “Making Menstruation a Normal Fact 

of Life by 2030” என்பது இந்த ஆண்டு (2022) வரும் இந்நாளுக்கானக் கருப்பபாருளாகும். 

5. எத்தமை இந்தி ர்களுக்கு 2022ஆம் ஆண்டுக்கோை புலிட்சர் பரிசு வைங்கப்பட்டுள்ளது? 

அ. ஒ ்று 

ஆ. இரண்டு 

இ. நோ ்கு  

ஈ. ஆறு 

✓ பத்திரிமக, நூல்கள், நோடகம் ைற்றும் இமச ஆகி வற்றில் புலிட்சர் பரிசு (2022) கவன்றவர்கள் அண்மையில் 

அறிவிக்கப்பட்டைர். அதில் நோன்கு விருதுகமள இந்தி ோ கபற்றுள்ளது. பிரபல நிைற்படக்கமலஞரோை யடனிஷ் 

சித்திக் (இறப்பிற்குப்பின்) சிறப்பு நிைற்படகைடுத்தல் பிரிவில் புலிட்சர் விருது கபற்றோர். ைற்ற இந்தி  கவற்றி ோளர்கள்: 

அட்ைோன் அபிடி, சன்ைோ இர்ஷோத் ைட்டூ ைற்றும் அமித் யடவ். நோன்கு யபருக்கும் இந்தி ோவில் COVID தோக்கங்குறித்த 

அவர்களின் நிழற்படங்களுக்கோக ைதிப்புமிக்க புலிட்சர் பரிசு வைங்கப்படுகிறது. 

6. உலக லூபஸ் நோளோைது ஆண்டுயதோறும் யை.10 அன்று அனுசரிக்கப்படுகிறது. ‘லூபஸ்’ என்றோல் என்ை? 
அ. அழிந்துவரும் ஒரு மீனி ம் 

ஆ. ஒரு னநோய்  

இ. ஒரு சிறுபோ ்மம இ ம் 

ஈ. ஒரு பமோழி 

✓ உடலின் எந்தப்பகுதியிலும் போதிப்மப ஏற்படுத்தக்கூடி  நோள்பட்ட தன்னுடல் தோக்க யநோ ோை ‘லூபஸ்’ பற்றி  

விழிப்புைர்மவ ஏற்படுத்துவதற்கோக ஆண்டுததாறும் யை.10 அன்று ‘உலக லூபஸ் நோள்’ அனுசரிக்கப்படுகிறது. 

இவ்வமக யநோயில், யநோக திர்ப்பு அமைப்பு கச லிைந்து, யநோய்க்கிருமிகளுக்கும் ஆயரோக்கி ைோை திசுக்களுக்கும் 

இமடயில் யவறுபடுத்திப் போர்க்க முடி ோைல், நலைோை திசுக்கமள அழிக்கும் ஆன்டிபோடிகமள உருவோக்குகிறது. 

லூபஸ் யநோயின் மிகவும் கபோதுவோை அறிகுறிகளோக இமடவிடோத கோய்ச்சல், வோய்ப்புண்கள், மூட்டு ைற்றும் தமச 

வலி ைற்றும் தீவிர யசோர்வு ஆகி மவ கோைப்படுகிறது. 

7. பிளோஸ்டிண்டி ோ 2023 – 11ஆவது சர்வயதச கநகிழிக் கண்கோட்சி ைற்றும் ைோநோட்மட நடத்தும் நகரம் எது? 
அ. புது தில்லி  

ஆ. பச ்ம  

இ. திருவ ந்தபுரம் 

ஈ. வோரணோசி 

✓ ைத்தி  யவதி & உரங்கள் ைற்றும் சுகோதோரம் ைற்றும் குடும்ப நலத்துமற அமைச்சர் டோக்டர் ைன்சுக் ைோண்டவி ோ 

பிளோஸ்டிண்டி ோ 2023 – 11ஆவது சர்வயதச கநகிழிக் கண்கோட்சி ைற்றும் ைோநோட்மட கதோடங்கி மவத்தோர்.  

✓ பிளோஸ்டிண்டி ோ அறக்கட்டமள ோைது 11ஆவது சர்வயதச கநகிழிக் கண்கோட்சி ைற்றும் ைோநோட்மட 2023 பிப்.1–5 

வமர புது தில்லியில் அமைந்துள்ள ITPO பிரகதி மைதோைத்தில் நடத்தவுள்ளது. இந்தி  இரசோ ைப்கபோருட்களின் 

ஏற்றுைதி 2013–14–ஐவிட 2021–22–இல் 106% வளர்ச்சிம ப் பதிவு கசய்தது. 
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8. NATO’இன் இமை கவளிப் போதுகோப்புக் குழுவில் இமைந்த முதல் ஆசி  நோடு எது? 
அ. இந்தியோ 

ஆ. பத ் பகோோியோ  

இ. இலங்மக 

ஈ. வங்கோளனதசம் 

✓ கதன் ககோரி ோவின் யதசி  புலைோய்வு யசமவ NATO–இன் இமை கவளிப் போதுகோப்புக் குழுவில் இமைந்த 

ஆசி ோவின் முதல் நோடு ஆைது. கதன் ககோரி ோவோைது சீைோ ைற்றும் வட ககோரி ோவின் மசபர் அச்சுறுத்தல்களுக்கு 

உட்பட்டுள்ளது. யநட்யடோவின் கூட்டுறவு மசபர் டிகபன்ஸ் கசன்டர் ஆப் எக்ஸலன்ஸ் (CCDCOE)–க்கு பங்களிக்கும் 

பங்யகற்போளரோக NIS ஏற்றுக்ககோள்ளப்பட்டது. இது 2008–இல் எஸ்யடோனி ோவில் நிறுவப்பட்ட இமை  போதுகோப்பு 

மை ைோக இருந்தது ைற்றும் இமை  போதுகோப்பு ஆரோய்ச்சி, பயிற்சிகளில் இது கவைஞ்கசலுத்துகிறது. 

9. ‘Gaudi2’ ைற்றும் ‘Greco’ என்ற புதி  கச ற்மக நுண்ைறிவு சில்லுகமள அறிமுகப்படுத்தி  நிறுவைம் எது? 
அ. எ ்விடியோ 

ஆ. இ ்படல்  

இ. குவோல்கோம் 

ஈ. சோம்சங் 

✓ உலகளோவி  சில்லு உற்பத்தி ோளரோை இன்கடல் கோர்ப், கச ற்மக நுண்ைறிவு கணினி லில் கவைஞ்கசலுத்தும் 

‘Gaudi2’ என்ற புதி  சில்மல அறிமுகப்படுத்தி து. இன்கடல் ஆைது ‘Greco’ என்ற புதி  சில்மல அனுைோனிக்கும் 

யவமலக்கோக அறிமுகப்படுத்தியுள்ளது. அது AI கநறிமுமற ஒன்மற எடுத்து அதமை கணிப்பது அல்லது ஒரு 

கபோருமள அமட ோளங்கோணுதல் ஆகி  பணிகமளச் கசய்கிறது. AI சில்லு சந்மதயில் தற்யபோது என்விடி  கோர்ப் 

ஆதிக்கம் கசலுத்தி வருகிறது. 

10. ‘இன்டர்யசோலோர் ஐயரோப்போ – 2022’ நிகழ்மவ நடத்தும் நகரம் எது? 
அ. புது தில்லி 

ஆ. மு ிச்  

இ. டோக்கோ 

ஈ. லண்ட ் 

✓ ‘இன்டர்யசோலோர் ஐயரோப்போ – 2022’ ஆைது முனிச்சில் உள்ள இந்யதோ–கஜர்ைன் ஆற்றல் ைன்றத்தோல் (IGEF) ஏற்போடு 

கசய் ப்பட்டுள்ளது. இது சூரி  மின்னுற்பத்தி கதோழிற்துமற ைற்றும் அதன் கூட்டோளர்களுக்கோை உலகின் 

முன்ைணி கண்கோட்சித் கதோடரோகும். நைது ஆற்றல் விநிய ோகத்தில் சூரி  ஆற்றலின் பங்மக அதிகரிப்பயத இந்தக் 

கண்கோட்சியின் யநோக்கைோகும். இது பல நோடுகள் ைற்றும் புதுப்பிக்கத்தக்க எரிசக்தித் துமறயின் முக்கி  பன்ைோட்டு 

நிறுவைங்களோல் பிரதிநிதித்துவம் கசய் ப்படும். ைத்தி  புதி  ைற்றும் புதுப்பிக்கத்தக்க எரிசக்தி அமைச்சகத்தின் 

இமை மைச்சர் ஸ்ரீ பகவந்த் குபோ இந்தி ோமவ பிரதிநிதித்துவப்படுத்துகிறோர். 

 

செய்தித்தாள் நடப்பு நிகழ்வுகள்  

1. தே.28 – உலக இரத்தப் புற்றுதநாய் விழிப்புணர்வு நாள் 
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2. அரசு ைருத்துவைமை பிரசவங்கமள 75%-ஆக உ ர்த்த இலக்கு: அமைச்சர் ைோ சுப்பிரைணி ன் 

அரசு ைருத்துவைமைகளில் நமடகபறும் பிரசவங்களின் எண்ணிக்மகம  75 சதவீதைோக உ ர்த்த நடவடிக்மக 

எடுக்கப்படும் என்று தமிழ்நோடு ைக்கள் நல்வோழ்வுத் துமற அமைச்சர் ைோ சுப்பிரைணி ன் கதரிவித்தோர். 

ைோநில சுகோதோரத்துமற அதிகோரிகளுடைோை ஆயலோசமைக்கூட்டம் கசன்மையில் நமடகபற்றது. அப்யபோது, 

கர்ப்பிணிகளுக்கோை ‘பிக்மி 2.0’ இமை தளத்தில், யபறுகோலத்மத சு ைோகப் பதிவு கசய்து, பதிகவண் கபறும் 

திட்டத்மத அமைச்சர் ைோ சுப்பிரைணி ன் கதோடக்கி மவத்தோர். 

அப்யபோது அவர் கசய்தி ோளர்களிடம் கூறி தோவது: 

பச்சிளம் குைந்மதகள், கர்ப்பிணிகளுக்கு 11 வமக தடுப்பூசிகள் கசலுத்தப்படுகின்றை. குறிப்போக, ைஞ்சள் கோைோமல, 

தட்டம்மை, யபோலிய ோ, ரூகபல்லோ, கக்குவோன் இருைல், கோசயநோய், கதோண்மட அமடப்போன், வயிற்றுப்யபோக்கு 

உள்ளிட்ட யநோய்களிலிருந்து போதுகோக்கும் வமகயில் தடுப்பூசிகள் கசலுத்தப்படுகின்றை. 

முழுமை ோக தடுப்பூசி கபற்ற குைந்மதகளின் சதவீதம் 76.1-ஆக இருந்து, 90.4 சதவீதைோக அதிகரிக்கப்பட்டுள்ளது. 

கடந்தோண்டு 9.31 இலட்சம் பச்சிளங்குைந்மதகளுக்கும், 10.21 இலட்சம் கர்ப்பிணிகளுக்கும் தடுப்பூசி 

கசலுத்தப்பட்டுள்ளது. கயரோைோ தடுப்பூசியுடன், இவ்வமக தடுப்பூசிகளும் கதோடர்ந்து கசலுத்தப்பட்டு வருகின்றை. 

தமிழ்நோட்டில் ைோதந்யதோறும் 75,000 முதல் 81,000 பிரசவங்கள் நமடகபறுகின்றை. இதில், 60 சதவீத பிரசவங்கள் 

ைட்டுயை, அரசு ைருத்துவைமைகளில் நமடகபறுகின்றை. அடுத்த ஈரோண்டுகளில், அரசு ைருத்துவைமைகளில் 

நமடகபறும் பிரசவங்களின் எண்ணிக்மகம  75 சதவீதைோக உ ர்த்த இலக்கு நிர்ையிக்கப்பட்டுள்ளது. 

ைோநிலத்தில் நமடகபறும் ஆயிரம் பிரசவங்களில் 15 குைந்மதகள் இறக்கும் நிமல இருந்தது. தற்யபோது அந்த 

எண்ணிக்மக 13-ஆகக் குமறக்கப்பட்டுள்ளது. பிரசவ உயிரிைப்பு குமறவோக உள்ள ைோநிலங்கள் பட்டி லில் 

தமிழ்நோடு இரண்டோம் இடத்தில் உள்ளது. யகரளம் முதலிடம் கபற்றுள்ளது. விமரவில், அந்தப் பட்டி லில், தமிழ்நோடு 

முதலிடம் கபறயவண்டும் என்பயத அரசின் இலக்கு என்றோர் அவர். 

 

3. ஆண்டுக்கு ஆறு கிரோை சமபக் கூட்டங்கள்: தமிைக அரசு உத்தரவு 

ஆண்டுக்கு ஆறு நோள்கள் கிரோை சமபக் கூட்டங்கமள நடத்துவதற்கோை உத்தரமவ தமிழ்நோடு அரசு கவளியிட்டது. 

இதுகுறித்து ஊரக வளர்ச்சி ைற்றும் ஊரோட்சித் துமற கவளியிட்ட உத்தரவு: 

தமிைகத்தில் குடி ரசு நோள், உமைப்போளர் நோள், சுதந்திர நோள், கோந்தி கஜ ந்தி எை ஆண்டுக்கு நோன்கு நோள்கள் 

கிரோை சமபக் கூட்டங்கள் நடத்தப்பட்டு வருகின்றை. இந்த நிமலயில், ஆண்டுக்கு ஆறு கிரோை சமபக் கூட்டங்கள் 

நடத்தப்படும் எை சட்டப்யபரமவ விதி 110-இன்கீழ் முதல்வர் மு க ஸ்டோலின் அறிவித்திருந்தோர். அந்த அறிவிப்மபச் 

கச ல்படுத்தும் வமகயில், உத்தரவு கவளியிடப்படுகிறது. 

ஆண்டுயதோறும் ைோர்ச்.22-ஆம் யததி உலக தண்ணீர் நோளோகவும், நவ.1-ஆம் யததி உள்ளோட்சிகள் நோளோகவும் 

கமடப்பிடிக்கப்பட்டு வருகிறது. கூடுதலோக, இவ்விரு திைங்களிலும் கிரோை சமபக் கூட்டங்கள் நடத்தப்படும். ைோர்ச் 

22-ஆம் யததி நமடகபறும் கிரோை சமபக் கூட்டத்தில், தண்ணீரின் யதமவ, சிக்கைத்மத ைைதில் மவத்துச் 

கச ல்பட அறிவுறுத்தும் வமகயில் உறுதி ஏற்கப்படும். தண்ணீமரச் சிக்கைைோகப் ப ன்படுத்தி, உயிர்யபோல் 

கோப்யபோம் என்ற உறுதிகைோழிம  அமைவர் ைைதில் ஏற்று அதமை நிமறயவற்ற உறுதிகைோழி எடுத்தல் யபோன்ற 

நடவடிக்மககள் கிரோை சமபக் கூட்டத்தில் யைற்ககோள்ளப்படும். 

நவ.1-ஆம் யததி உள்ளோட்சிகள் நோமளக ோட்டி, ஊரோட்சிகளில் கச ல்படுத்தப்பட்டு வரும் திட்டங்கள் குறித்து 

முழுமை ோக விழிப்புைர்வு ஏற்படுத்தப்படும். இந்தக் கூட்டங்களில் ஏயதனும் ஓர் ஊரோட்சியில் ைோவட்ட ஆட்சி ரின் 

தமலமையில் கூட்டம் கூட்டப்பட்டு, நலத்திட்ட உதவிகள் பல்யவறு துமற ப ைோளிகளுக்கு வைங்கப்படயவண்டும். 
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4. 2035-க்குள் நிலக்கரி ப ன்போட்மட ஒழிக்க ஜி7 நோடுகள் உறுதி 

எரிசக்தித் துமறயில் நிலக்கரி ப ன்போட்மட 2035ஆம் ஆண்டுக்குள் முடிவுக்குக் ககோண்டுவர ஜி7 நோடுகள் உறுதி 

ஏற்றுள்ளை. கபோருளோதோரத்தில் வளர்ச்சி மடந்த அகைரிக்கோ, ஜப்போன், பிரிட்டன், பிரோன்ஸ், கஜர்ைனி, இத்தோலி, 

கைடோ ஆகி  நோடுகள் ஜி7 கூட்டமைப்பில் உள்ளை. அந்தக் கூட்டமைப்பின் தமலவர்கள் பங்யகற்கும் ைோநோடு 

கஜர்ைனியின் எல்ைோ நகரில் அடுத்த ைோதம் நமடகபறவுள்ளது. 

இந்நிமலயில் ஜி7 நோடுகளின் அமைச்சர்கள் பங்யகற்ற கூட்டம் கஜர்ைனி தமலநகர் கபர்லின் நகரில் நமடகபற்றது. 

அதில், 2035ஆம் ஆண்டுக்குள் எரிசக்தித் துமறயில் நிலக்கரியின் ப ன்போட்மட முடிவுக்குக் ககோண்டு வருவதற்கு 

உறுதி ஏற்கப்பட்டது. 

கரி மிலவோயு கவளிய ற்றமில்லோத சோமலப் யபோக்குவரத்மத 2030-ஆம் ஆண்டுக்குள் ஏற்படுத்தவும் கூட்டத்தில் 

உறுதிய ற்கப்பட்டது. இதன்மூலைோக நடப்பு தசோப்தத்தின் இறுதிவோக்கில் பசுமை எரிசக்தியில் இ ங்கும் 

வோகைங்கயள கபரும்போலும் விற்பமையில் இருக்கும் எை நிபுைர்கள் கதரிவித்துள்ளைர். 

 

5. புக்கர் பரிசு கவன்றோர் இந்தி  எழுத்தோளர் கீதோஞ்சலி ஸ்ரீ 

இலக்கி த்திற்கோக வைங்கப்படும் புகழ்கபற்ற ‘புக்கர்’ பரிசு இந்தோண்டு இந்தி ோமவச்யசர்ந்த ஹிந்தி நோவலோசிரிம  

கீதோஞ்சலி ஸ்ரீ-க்கு அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. 

இலக்கி த் துமறயில் சிறந்த ஆக்கங்கள் எைக் கருதப்படும் புத்தகங்கள் ஆண்டுயதோறும் ‘புக்கர்’ பரிசுப்யபோட்டிக்கு 

அனுப்பப்படுகின்றை. அந்த வமகயில் கடந்த ஆண்டு கதன்ைோப்பிரிக்கோமவச் யசர்ந்த எழுத்தோளர் டோைன் கல்கட் 

எழுதி  ‘தி பிரோமிஸ்’ என்னும் நோவலுக்கு புக்கர் பரிசு வைங்கப்பட்டது. 

தற்யபோது, நடப்போண்டிற்கோை (2022) புக்கர் பரிசுப்யபோட்டியில் உலகம் முழுவதிலிருந்தும் 135 புத்தகங்கள் 

யதர்ந்கதடுக்கப்பட்டிருந்தை. இதில் இந்தி ோமவச் யசர்ந்த தில்லியில் வசிக்கும் எழுத்தோளர் கீதோஞ்சலி ஸ்ரீ (64) 

ஹிந்தியில் எழுதி  ‘கரட் சைோதி’ நோவல் ‘யடோம்ப் ஆப் சோண்ட்’ (Tomb of Sand) என்னும் கப ரில் ஆங்கிலத்தில் 

கைோழிகப ர்க்கப்பட்டுக் கவைத்மத ஈர்த்ததோல் இந்த முமற ‘புக்கர்’ யபோட்டிக்கு அனுப்பப்பட்டது. 

இந்நிமலயில், இறுதிச்சுற்றில் பங்குகபற்ற ஆறு புத்தகங்களில் ஒன்றோை, ‘யடோம்ப் ஆப் சோண்ட்’ நடுவர்களோல் சிறந்த 

புத்தகைோகத் யதர்ந்கதடுக்கப்பட்டு ‘புக்கர்’ பரிமச கவன்றுள்ளது.  

‘புக்கர்’ பரிசுத்கதோமக ோை `50 இலட்சத்மத கீதோஞ்சலி ஸ்ரீ-உம் புத்தகத்மத ஹிந்தியிலிருந்து ஆங்கிலத்திற்கு 

கைோழிகப ர்த்த கடய்சி ரோக்கவல்லும் பகிர்ந்துககோள்வோர்கள். யைலும், இந்தி  கைோழிக ோன்றில் எழுதப்பட்ட புத்தகம் 

‘புக்கர்’ பரிசு கபறுவது இதுயவ முதல்முமற ோகும். 

 

6. யகன்ஸ் சர்வயதச திமரப்பட விைோவில் இந்தி  ஆவைப்படத்துக்கு விருது 

பிரோன்ஸின் யகன்ஸ் நகரில் நமடகபற்ற 75ஆவது சர்வயதச திமரப்பட விைோவில், இந்தி  இ க்குநர் கஷளைக் 

கசன் இ க்கி , ‘ஆல் யதட் பிரீத்ஸ்’ ஆவைப்படத்துக்கு ‘தங்கக்கண் விருது’ வைங்கப்பட்டது. 

தில்லிம ச் யசர்ந்த நதீம், சவூத் ஆகி  இரு சயகோதரர்கள் புலம்கப ர்ந்து வரும் பருந்து உள்ளிட்ட பறமவகமள 

கோற்று ைோசுபோட்டிலிருந்து போதுகோப்பமத கருவோகக் ககோண்டது இந்தப்படம். யகன்ஸ் திமரப்பட விைோவில், சிறப்புக் 

கோட்சியின்யபோது, ‘ஆல் யதட் பிரீத்ஸ்’ படம் திமரயிடப்பட்டு, அமைவரது கவைத்மதயும் ஈர்த்து தங்கக்கண் விருமத 

கவன்றுள்ளது. 

யகன்ஸ் விைோவில் கடந்த 2 ஆண்டுகளில் இது இந்தி ோவுக்கோை இரண்டோவது விருதோகும். கடந்த ஆண்டில் போ ல் 

கபோடி ோவின், ‘ஏ மநட் ஆப் யநோயிங் நத்திங்’ என்ற ஆவைப்படத்துக்கு இயத விருது வைங்கி ககளரவிக்கப்பட்டது. 
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1. PRIME (Program for Researchers for Innovation, Market Readiness and Entrepreneurship) என்பது கீழ்காணும் எந்த 

நிறுவனத்தின் முன்னனடுப்பாகும்? 
அ. திறன் இந்தியா இயக்கம் 

ஆ. NITI ஆயயாக்  

இ. NASSCOM 

ஈ. NCERT 

✓ மத்திய சுகாதாரம் & குடும்ப நலத்துறை இணையறமச்சரானவர் அடல் புத்தாக்க இயக்கம் – PRIME (புதுறம, சந்றத 

தயார்நிறல மற்றும் னதாழில்முறனவுக்கான ஆராய்ச்சியாளர்களுக்கான திட்டம்) பிளளபுக் மற்றும் ஸ்டார்ட்-அப் 

கண்காட்சிறய புது தில்லியில் னதாடங்கினார். நாட்டில் உள்ள அறனத்து முக்கியமான துறைகளிலும் வலுவான 

உள்நாட்டு உற்பத்தித் திைன்கறள உருவாக்குவதற்காக இந்தத் திட்டம் னதாடங்கப்பட்டுள்ளது. 

2. 1ஆவது னசசபிள் சன்ளவ பார்னமன்னடரா-2022 ளபாட்டிறய னவன்ைறத அடுத்து ஹாட்ரிக் பட்டங்கறள னவன்ை 

இந்திய கிராண்ட்மாஸ்டர் யார்? 
அ. D குயகஷ்  

ஆ. R பிரக்ஞானந்தா 

இ. அதிபன் பாஸ்கரன் 

ஈ. P ஹாிகிருஷ்ணா 

✓ இந்திய கிராண்ட்மாஸ்டர் D குளகஷ் 1ஆவது னசசபிள் சன்ளவ பார்னமன்னடரா ஓப்பன் - 2022 னசஸ் ளபாட்டியில் 

சாம்பியனானார். இதற்குமுன்பு அண்றமய வாரங்களில் நடந்த லா ளராடா ளபாட்டி மற்றும் னமளனார்கா ஓப்பறன 

னவன்ைதால் இது அவருக்கு ஹாட்ரிக் பட்டமாக அறமந்தது. 15 வயதான குளகஷ் 9 சுற்றுகளிலும் ஆட்டமிழக்காமல் 

இருந்தார். இந்த னவற்றியின்மூலம் உலகத் தரவரிறசயில் 64ஆவது இடத்திற்கு முன்ளனறினார். 

3. மார்ளகாஸ் ஜூனியர் என்பார் எந்த நாட்டின் புதிய அதிபராக ளதர்ந்னதடுக்கப்பட்டார்? 
அ. பிலிப்பபன்ஸ்  

ஆ. இந்யதாயனசியா 

இ. மியான்மா் 

ஈ. யநபாளம் 

✓ மறைந்த பிலிப்றபன்ஸ் சர்வாதிகாரி னபர்டினாண்ட் மார்ளகாஸின் மகன் மார்ளகாஸ் ஜூனியர் அதிபர் ளதர்தலில் 

அளமாக னவற்றினபற்ைார். மார்ளகாஸ் ஜூனியர் 30 மில்லியனுக்கும் அதிகமான வாக்குகறளப்னபற்ைார்; இந்த 

எண்ணிக்றக அவருக்கு எதிராக ளபாட்டியிட்ட தாராளவாத ளவட்பாளரான னலனி ராப்னரளடாவின் எண்ணிக்றக 

-றயவிட இரண்டு மடங்கு அதிகமாகும். 1986-இல், மார்ளகாஸ் சீனியரும் அவரது குடும்பத்தினரும் நாட்டில் மக்கள் 

சக்தி புரட்சியால் நாடுகடத்தப்பட்டனர் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது. 

4. 17ஆவது மும்றப சர்வளதச திறரப்பட விழாவில் சிைப்புக்கவனம் னபறும் நாடு எது? 
அ. பூட்டான் 

ஆ. இலங்பக 

இ. வங்காளயதசம்  

ஈ. யநபாளம் 
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✓ ஆவணப்படம், குறும்படங்கள் மற்றும் அனிளமஷன் படங்களுக்கான மும்றப சர்வளதச திறரப்பட விழாவின் 17ஆம் 

பதிப்பு (MIFF-2022) 2022 ளம.29 முதல் ஜூன் 4 வறர மும்றபயிலுள்ள திறரப்படப்பிரிவு வளாகத்தில் நடக்கிைது. 

உலனகங்கிலும் உள்ள ஆவணப்படங்கள், குறும்படங்கள் மற்றும் அனிளமஷன் திறரப்படங்கறள உள்ளடக்கிய 

இவ்விழாவில் வங்காளளதசம், ‘சிைப்புக்கவனம் னபறும் நாடாக’ உள்ளது. 

5. கீழ்காணும் எந்த மாநிலத்தில், நாளனா யூரியா (திரவ) ஆறலறய பிரதமர் சமீபத்தில் திைந்து றவத்தார்? 

அ. குஜராத்  

ஆ. மத்திய பிரயதசம் 

இ. இராஜஸ்தான் 

ஈ. மகாராஷ்டிரா 

✓ 2022 ளம.28 அன்று, IFFCO, களலாலில் (குஜராத்) நிறுவப்பட்ட நாளனா யூரியா (திரவ) ஆறலறய பிரதமர் ளமாடி 

திைந்து றவத்தார். காந்திநகரில் உள்ள மகாத்மா மந்திரில், ‘சகாகர் ளச பிராஸ்பரிட்டி’ குறித்து பல்ளவறு கூட்டுைவு 

நிறுவனங்களின் தறலவர்களிடம் அவர் உறரயாற்றினார். ளதாராயமாக `175 ளகாடி மதிப்பிலான நாளனா யூரியா 

(திரவ) ஆறலயானது ளவளாண் உற்பத்திறய அதிகரிக்கவும், உழவரின் வருவாறய அதிகரிக்கவும் உதவும். இந்த 

ஆறல ஒரு நாறளக்கு 500 மில்லி னகாள்ளளவுனகாண்ட 1.5 இலட்சம் பாட்டில்கறள உற்பத்தி னசய்யும். 

6. இந்திய ஆயுதப்பறடகளில் 34 ஆண்டுகள் பணியாற்றிய பிைகு சமீபத்தில் பணிநீக்கம் னசய்யப்பட்ட INS ளகாமதி 

என்பது ஓர் _____? 
அ. இலகுரக விமானந்தாங்கிக்கப்பல் 

ஆ. ஏவுகபண யபாா்க்கப்பல்  

இ. யவகமான யபாா்க்கப்பல் 

ஈ. தாக்கும் நீா்மூழ்கிக் கப்பல் 

✓ INS ளகாமதி (வழினசலுத்தப்பட்ட ஏவுகறண ளபார்க்கப்பல்) தனது 34 ஆண்டு ளசறவக்குப்பின் 2022 ளம.28 அன்று 

மும்றபயிலுள்ள கடற்பறட கப்பல் தளத்தில் சூரிய அஸ்தமனத்தின்ளபாது பணிநீக்கஞ்னசய்யப்பட்டது. ளகாமதி 

ஆற்றின் னபயரால் அறழக்கப்படும் INS ளகாமதி, 1988 ஏப்.16 அன்று அப்ளபாறதய பாதுகாப்பு அறமச்சர் ளக சி பந்த் 

அவர்களால் பம்பாயில் உள்ள மசகான் டாக் லிட் நிறுவனத்தில் பணிக்குச் ளசர்க்கப்பட்டது. 

7. திராவிட அரசியல் தறலவரும் ஐந்து முறை தமிழ்நாட்டின் முதலறமச்சராகவும் இருந்த காலஞ்னசன்ை ‘கறலஞர்’ 

மு கருணாநிதியின் 16 அடி உயர னவண்கலச்சிறல, கீழ்காணும் எவ்விடத்தில் திைக்கப்பட்டது? 
அ. சசன்பன  

ஆ. திருவாரூா் 

இ. மதுபர 

ஈ. யசலம் 

✓ திராவிட அரசியல் தறலவரும், ஐந்து முறை தமிழ்நாட்டின் முதலறமச்சராகவும் இருந்த மறைந்த ‘கறலஞர்’ மு 

கருணாநிதி அவர்களின் 16 அடி உயர னவண்கலச்சிறலறய (14 அடி உயர பீடத்தில் நிற்கும்) துறணக்குடியரசுத் 

தறலவர் னவங்றகயா னசன்றனயில் 2022 ளம.28 அன்று திைந்து றவத்தார். 

8. ளசறவகறள ளமம்படுத்துவதற்காக ளதசிய தரவு ஆளுறம கட்டறமப்றப னவளியிட்டுள்ள அறமச்சகம் எது? 
அ. தகவல் & ஒலிபரப்பு அபமச்சகம் ஆ. அறிவியல் & சதாழில்நுட்ப அபமச்சகம் 

இ. வணிகம் & சதாழில் அபமச்சகம் ஈ. மின்னணு & தகவல் சதாழில்நுட்ப அபமச்சகம்  
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✓ னபாது மற்றும் தனியார் நிறுவனங்களால் ளசறவகறள ளமம்படுத்துவதற்காக குடிமக்களின் தனிப்பட்ட தரவுகறள 

திரட்டுவதற்கான வறரவு ளதசிய தரவு ஆளுறக கட்டறமப்றப மின்னணு & தகவல் னதாழில்நுட்ப அறமச்சகம் 

னவளியிட்டுள்ளது. இந்த வறரவுக்னகாள்றகயானது தனிப்பட்ட தரவு அடிப்பறடயிலான இந்திய தரவுத்னதாகுப்புத் 

திட்டத்றதத் னதாடங்குவதற்கு முன்னமாழிகிைது. அரசு மற்றும் தனியார் நிறுவனங்களின் தனிப்பட்ட மற்றும் 

அநாமளதய தரவுகள் ஆராய்ச்சி மற்றும் கண்டுபிடிப்பு சுற்றுச்சூழல் அறமப்பால் பாதுகாப்பாக அணுகப்படுவறத 

உறுதினசய்வதற்கான முறைகள் மற்றும் ஒழுங்குமுறைகறளக் குறிப்பிடுகிைது. 

9. கூகுள் டிரான்ஸ்ளலட் என்னும் னமாழினபயர்ப்புக் கருவியில் அண்றமயில் எத்தறன புதிய இந்திய னமாழிகள் 

ளசர்க்கப்பட்டன? 
அ. 2 

ஆ. 4 

இ. 6 

ஈ. 8  

✓ கூகுள் சமீபத்தில் அஸ்ஸாமி, ளபாஜ்புரி, சமற்கிருதம், ளடாக்ரி, னகாங்கனி, னமய்ட்டீளலான் (மணிப்பூரி), மிளசா மற்றும் 

றமதிலி உள்ளிட்ட 8 இந்திய னமாழிகறள அதன் கூகுள் டிரான்ஸ்ளலட் னமாழினபயர்ப்புக் கருவியில் ளசர்த்துள்ளது. 

உலகம் முழுவதும் பயன்படுத்தப்படும் னமாத்தம் 133 னமாழிகறள உள்ளடக்கிய கூகுள் டிரான்ஸ்ளலட் னமாழி 

னபயர்ப்புக்கருவியில் கூகுள் ளமலும் 24 னமாழிகறளச்ளசர்த்துள்ளது. கூகுள் னகச்சுவா (னபரு, னபாலிவியா, ஈக்வடார்), 

குரானி (பராகுளவ மற்றும் னபாலிவியா, பிளரசில் மற்றும் அர்னஜன்டினா), மற்றும் ஐமாரா (னபாலிவியா, னபரு மற்றும் 

சிலி) ஆகியவற்றை முதன்முறையாக ளசர்க்கிைது. 

10. அண்றமயில் $18.8 மில்லியன் டாலர்களுக்கு ஏலம்ளபான, ‘தி ராக்’ என்பனதாரு ____? 
அ. ஓவியம் 

ஆ. பவரம்  

இ. பிரம்மாண்ட படகு 

ஈ. சிற்பம் 

✓ இதுவறர ஏலம் விடப்பட்டதிளலளய மிகப்னபரிய னவண் றவரமான ‘தி ராக்’ 18.6 மில்லியன் சுவிஸ் பிராங்குகளுக்கு 

($18.8 மில்லியன் அனமரிக்க டாலர்கள்) விற்கப்பட்டது. ளகால்ப் பந்றதக் காட்டிலும் சற்று னபரியதாக இருந்த 228.31 

காரட் கல், னஜனிவாவில் கிறிஸ்டியின் ஏல நிறுவனத்தால் விற்கப்பட்டது. $33.7 மில்லியன் டாலர் மதிப்புள்ள னவண் 

றவரத்தின் உலக சாதறனறய, ‘தி ராக்’ முறியடிக்கும் என்று அதிகம் நம்பப்பட்டது. இப்னபரிய றவரமானது 2000 

-களின் முற்பகுதியில் னதன்னாப்பிரிக்காவில் உள்ள ஒரு சுரங்கத்தில் இருந்து பிரித்னதடுக்கப்பட்டது. னஜனிவாவில் 

அதன் திட்டமிடப்பட்ட விற்பறனக்கு முன் துபாய், றதளப மற்றும் நியூயார்க்கில் அது காட்சிப்படுத்தப்பட்டது. 

 

செய்தித்தாள் நடப்பு நிகழ்வுகள்  

1. முதன்முறையாக டிளரான்மூலம் பார்சல் விநிளயாகம்: குஜராத்தில் அஞ்சல்துறை முயற்சி னவற்றி 

நாட்டிளலளய முதன்முறையாக ஆளில்லா விமானம் (டிளரான்)மூலம் இந்திய அஞ்சல் துறை, மருந்து பார்சறல 

விநிளயாகம் னசய்துள்ளது. குஜராத் மாநிலம், கட்ச் மாவட்டத்தில் இந்தச் ளசாதறன முயற்சி னவற்றினபற்றுள்ளது. 
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2. ஒளர வறலதளத்தில் மத்திய அரசின் ளசறவகள் 

பல்ளவறு அறமச்சகங்கள் மற்றும் துறைகளின் ளசறவகறள ஒளர இடத்தில் னபறுவதற்கு வழிவகுக்கும். ‘ஜன் சமர்த்’ 

என்ை வறலதளத்றத மத்திய அரசு விறரவில் பயன்பாட்டுக்குக் னகாண்டுவரவுள்ளது. மத்திய அரசு னசயல்படுத்தி 

வரும் 15 கடன்சார்ந்த திட்டங்கறள முதல்கட்டமாக வறலதளத்தில் ஒருங்கிறணக்க திட்டமிடப்பட்டுள்ளது. அரசின் 

ளசறவகறள மக்கள் எளிதில் னபறும் ளநாக்கில் இந்த வறலதளம் னசயல்படுத்தப்படவுள்ளது.  
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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. 

 

 

 

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


விண்மீன்.காம்                                                  2022 மே 31 
  

 

நடப்பு நிகழ்வுகள்                                           3 

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. 
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