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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. 

 

  

 

 

 

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


விண்மீன்.காம்                                                  2022 மே 25 
  

 

நடப்பு நிகழ்வுகள்                                           4 

செய்தித்தாள் நடப்பு நிகழ்வுகள்  

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

கைகத்தின் முன்முயற்சி 

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

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

உயர்மெயல்திறன்மகொண்ட கணினித் திறன்களைக் மகொண்ட மதொழில்நுட்ப நிறுவனங்களுக்கு அதிகொரம் 

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

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

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

மதசிய மதொழில்நுட்ப கைகத்திற்கு வைங்க அனு தி அளிக்கப்பட்டுள்ைது. 

 

2. உலக சுகொதொர அள ப்பின் தளலவரொக மடட்மரொஸ் அதமனொம் மீண்டும் மதர்வு 

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

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

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

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

மதொற்றின்மபொது பல்மவறு சிர ங்களுக்கு  த்தியில் உலக நொடுகளின் மகள்விகளுக்கு பதிலளித்து உலக சுகொதொர 

அள ப்ளப மடட்மரொஸ் திறம்பட வழிநடத்தினொர். 
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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. 

  

 

 

 

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


விண்மீன்.காம்                                                  2022 மே 27 
  

 

நடப்பு நிகழ்வுகள்                                           3 

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

ஆ. ஐே்ேிய அரபு அமீரேம் 

இ. கேஜீாியா 

ஈ. தென்னாப்பிாிே்ோ 

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

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

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

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

பாலிை சமத்துவம் மற்றும் கல்விக்காக வாதிடுபவ ாக உள்ைார். 

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

ஆ. இே்ெியா 

இ. ஜப்பான் 

ஈ. சீனா 

✓ அதமரிக்காவில் உள்ை புரைாரிடா பல்கறலக்கழகத்தின் ஆ ாய்ச்சியாைர்கள் நிலவின் மண்ணில் தாவ ங்கள் 

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

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

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

ஆ ாய்ச்சியில் பயன்படுத்தப்படுகிைது. இது எதிர்கால விண்தவளி பயணங்களின்ரபாது நிலவில் உணவு மற்றும் 

ஆக்ஸிஜறை உற்பத்தி தசய்வதற்காை ஒருபடியாக பார்க்கப்படுகிைது. 

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

ஆ. ெிாிபுரா  

இ. கமோலயா 

ஈ. மணிப்பூா் 

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

குமார் ரதப் தைது பதவிறய  ாஜிைாமா தசய்தார். மாநிலங்கைறவ உறுப்பிைரும் மாநில கட்சித்தறலவருமாை 

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

பதவிரயற்ைார். 

 

செய்தித்தாள் நடப்பு நிகழ்வுகள்  

1. கு ங்கு அம்றம: றநஜீரியாவில் முதல் உயிரிழப்பு 

கு ங்கு அம்றம ரநாய்த்ததாற்றுக்கு நிகழாண்டு முதல்முறையாக றநஜீரியாவில் ஒருவர் உயிரிழந்தார். தபரியம்றம 

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

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

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

தசய்யப்பட்ட நிறலயில், ஒருவர் உயிரிழந்துள்ைார். 

 

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

கூட்டாளியாை அதமரிக்கா 

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

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

கூட்டாளியாகியுள்ைது அதமரிக்கா. 

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

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

கூட்டாளியாக சீைா திகழ்ந்துள்ைது. இந்நிறலயில், கடந்த நிதியாண்டில் சீைாறவ பின்னுக்குத்தள்ளி இந்தியாவின் 

மிகப்தபரிய வர்த்தகக் கூட்டாளியாகியுள்ைது அதமரிக்கா. 

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

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

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

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

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

ரகாடியாக) இருந்தது. 
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