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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. 
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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 
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✓ 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. 

 

  

 

 

 

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


விண்மீன்.காம்                                                  2022 மே 18 
  

 

நடப்பு நிகழ்வுகள்                                           4 

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. 

  

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


விண்மீன்.காம்                                                  2022 மே 19 
  

 

நடப்பு நிகழ்வுகள்                                           5 

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. 
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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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