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1. UNDPஇன் 2021ஆம் ஆண்டுக்கான மனித வளர்ச்சிக்குறியீட்டில் இந்தியா அடைந்துள்ள தரநிடை என்ன? 
அ. 121 

ஆ. 125 

இ. 129 

ஈ. 132  

✓ 2021ஆம் ஆண்டுக்கான மனித வளர்ச்சிக்குறியீட்டில் (HDI) 191 நாடுகள் மற்றும் பிராந்தியங்களில் இந்தியா 132ஆவது 

இைத்டதப்பிடித்துள்ளது. ஐக்கிய நாடுகளின் வளர்ச்சித் திட்ைத்தின் (UNDP) அறிக்டகயின்படி, ஆயுட்காைம் 

வீழ்ச்சியடைவதால், நாட்டின் செயல்திறன் அதன் முந்டதய நிடையிலிருந்து ெற்றற ெரிந்துள்ளது. கைந்த 2020ஆம் 

ஆண்டின் அறிக்டகயில், 189 நாடுகள் மற்றும் பிரறதெங்களில் இந்தியா 131ஆவது இைத்தில் இருந்தது. 

2. அண்டமயில், ‘டைமண்ட் லீக் ொம்பியன்’ ஆன இந்திய விடளயாட்டு வீரர்/வீராங்கடன யார்? 
அ. P V சிந்து  

ஆ. நீரஜ் சசோப்ரோ  

இ. H S பிரணோய் 

ஈ. ஹிமோ தோஸ் 

✓ நீரஜ் றொப்ரா 88.44 மீ தூரத்துக்கு ஈட்டியெறிந்து, இந்தியாவிலிருந்து ‘டைமண்ட் றகாப்டபடய’ சவல்லும் முதல் 

வீரர் என்ற வரைாற்றுச்ொதடனடயப் படைத்தார். நீரஜ் றொப்ரா இதற்கு முன், 89.08 மீட்ைர் தூரம் ஈட்டிசயறிந்து 

‘சைாறென் டைமண்ட்’ லீக்டக சவன்றிருந்தார். ஜூடை மாதம் நைந்த உைக ொம்பியன்ஷிப் றபாட்டியில், அவர், 

89.30 மீட்ைர் தூரம் ஈட்டிசயறிந்து வரைாற்றுச் சிறப்புமிக்க சவள்ளிப்பதக்கத்டத சவன்றார். 

3. 2022ஆம் ஆண்டிற்கான பார்ச்சூன் இந்தியாவின், ‘இந்தியாவின் செல்வந்தர்கள்’ பட்டியலில் முதல் இைத்டதப் 

பிடித்த வணிகர் யார்? 
அ. முசேஷ் அம்போனி 

ஆ. கேௌதம் அதோனி  

இ. சசரஸ் பூனோவோலோ 

ஈ. ஆதி சேோத்கரஜ் 

✓ பார்ச்சூன் இந்தியாவின் 2022ஆம் ஆண்டிற்கான, ‘இந்தியச் செல்வந்தர்கள்’ பட்டியலின்படி, சகௌதம் அதானி 

`10.29 டிரில்லியன் சொத்துக்களுைன் முதலிைத்தில் உள்ளார். இந்தியாவில் உள்ள 142 பில்லியனர்களின் சொத்து 

மதிப்பு $832 பில்லியன் அசமரிக்க ைாைர்கள் (`66.36 டிரில்லியன்) ஆகும். ஃறபார்ப்ஸ் பத்திரிக்டகயின் நிகழ்றநர 

பில்லியனர்கள் பட்டியலின்படி, ஆசியாவின் மிகப்சபரிய பணக்காரரான சகௌதம் அதானி அண்டமயில் அறமொன் 

நிறுவனர் சஜஃப் சபறொடை விஞ்சி உைகின் மூன்றாவது சபருஞ்செல்வந்தர் ஆனார். 

4. ‘குடியிருப்புப் பாதுகாப்பு மற்றும் பாதுகாப்புச் ெட்ைம்’ என்ற பல்றநாக்கு இடணயதளத்டதத் சதாைங்கியுள்ள 

மாநிைம் எது? 
அ. சமற்கு வங்ேோளம் 

ஆ. சமேோலயோ  

இ. சிே்ேிம் 

ஈ. ஒடிஸோ 
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✓ றமகாையா மாநிை அரசு, “றமகாையா குடியிருப்பாளர்கள் பாதுகாப்பு மற்றும் பாதுகாப்புச் ெட்ைம்” என்ற பல்றநாக்கு 

இடணயதளத்டத அறிமுகப்படுத்தியது. இந்த டிஜிட்ைல் மயமாக்கல் செயல்முடறயானது றமகாையா முழுவதும் 

ஆறாயிரத்துக்கும் றமற்பட்ை கிராமங்கள் மற்றும் உள்ளாட்சிகடள இந்த இடணயதள அடமப்புைன் இடணக்கும். 

இது குடியிருப்பாளர்களின் பாதுகாப்டப உறுதிசெய்வடத றநாக்கமாகக்சகாண்டுள்ளது. றமலும், பல்றவறு அரொங்க 

றெடவகடள சிறப்பாக வழங்குவதற்காக உளவுத்துடறயின் தகவல்கடளயும் இது பயன்படுத்துகிறது. 

5. நாட்டின் முதல், ‘கல்வி நகரத்டத’ உருவாக்கவுள்ள மாநிைம்/UT எது? 

அ. சேரளோ 

ஆ. ேோ்நோடேோ 

இ. பஞ்சோப் 

ஈ. உத்தர பிரசதசம்  

✓ உத்தரபிரறதெ மாநிைத்தில், ‘கல்வி நகரத்டத’ உருவாக்கவுள்ளதாக அம்மாநிை அரசு அறிவிப்பு செய்துள்ளது. இந்த 

நைவடிக்டக இடளறயார்க்கு உயர்தர கல்விடய வழங்குவறதாடு, ஒறர இைத்தில் பைவிதமான சதாழிற்முடற 

திறன்களுைன் அவர்கடள சித்தப்படுத்துகிறது. மாணவர்கள் மற்றும் ஆசிரியர்களுக்கு தங்குமிைம் மற்றும் இதர 

வெதிகடளயும் இந்தக் ‘கல்வி நகரம்’ வழங்கும். 

6. எந்த மாநிைம்/UTஇல், ஆசியாவின் மிகப்சபரிய தனியார் மருத்துவமடனடய பிரதமர் திறந்து டவத்தார்? 
அ. ஆந்திரப் பிரசதசம் 

ஆ. ஹோியோனோ  

இ. ேோ்நோடேோ 

ஈ. சமற்கு வங்ேம் 

✓ ஹரியானா மாநிைம் பரிதாபாத்தில் அடமந்துள்ள அமிர்தா மருத்துவமடனடய பிரதமர் நறரந்திர றமாடி திறந்து 

டவத்தார். இது மாதா அமிர்தானந்தமயி மைத்தின் நிதியுதவியுைன் ஆறாண்டு காைத்தில் கட்டி முடிக்கப்பட்டுள்ளது. 

81 சிறப்புத்துவங்கடளக் சகாண்ை இந்த மருத்துவமடன, இந்தியா மற்றும் ஆசியாவிறைறய மிகப்சபரிய தனியார் 

மருத்துவமடன என்ற சிறப்டப சகாண்டுள்ளது. இது ஒரு பிரத்றயக ஏழு–அடுக்கு ஆராய்ச்சித்சதாகுதி மற்றும் 

எட்டுச் சிறப்பு டமயங்கடளத் தன்னகத்றத சகாண்டுள்ளது. 

7. ‘டெலிட்ைால்’ என்ற ெர்க்கடர மாற்றீட்டை உற்பத்தி செய்வதற்கான சநாதித்தல் முடறடய உருவாக்கியுள்ள 

நிறுவனம் எது? 
அ. IISc கபங்ேளூரு 

ஆ. ஐஐடி கேௌேோத்தி  

இ. ஐஐடி கமட்ரோஸ் 

ஈ. NIT வரங்ேல் 

✓ ஐஐடி சகௌகாத்தியெச் சார்ந்த ஆராய்ச்சியாளர்கள் மீசயாலி உதவியுைனான சநாதித்தல் முடறடய உருவாக்கி 

‘டெலிட்ைால்’ என்ற ெர்க்கடர மாற்றீட்டை உருவாக்கியுள்ளனர். கரும்புகடள பிழிந்த பின் எஞ்சியிருக்கும் கரும்புச் 

ெக்டகயிலிருந்து இது உருவாக்கப்படுகிறது. இந்தத் தயாரிப்பு இரொயன சதாகுப்பு முடறகளின் வரம்புகள் மற்றும் 

பாரம்பரிய சநாதித்தல் முடறயுைன் சதாைர்புடைய றநர தாமதங்கடளயும் ெமாளிக்கிறது. இது நீரழிவு எதிர்ப்பு மற்றும் 

உைற்பருமன் எதிர்ப்பு விடளவுகடளயும் தன்னகத்றத சகாண்டுள்ளது. 
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8. தனது, ‘பாதணிகள் மற்றும் றதால் சபாருட்கள் சகாள்டக – 2022’ஐ சவளியிட்டுள்ள மாநிைம் எது? 
அ. தமிழ்நோடு  

ஆ. சமற்கு வங்ேோளம்  

இ. ஒடிஸோ 

ஈ. ேோ்நோடேோ 

✓ தமிழ்நாடு தனது, ‘பாதணிகள் மற்றும் றதால் தயாரிப்புக்சகாள்டக – 2022’ஐ பாதணி மற்றும் றதால் சதாழிற்துடற 

மாநாட்டில் அறிமுகப்படுத்தியுள்ளது. றதசிய றதால் சதாழிற்துடற உற்பத்தியில் 26 ெதவீதமும், ஏற்றுமதியில் 48 

ெதவீதமும் தமிழ்நாட்டின் பங்காகும். இக்சகாள்டகயானது பாதணி மற்றும் றதால் சபாருட்கள் (FLP) உற்பத்திக்கான 

சிறப்புப் சபாதிடயயும் FLP வடிவடமப்பு அரங்குகளுக்கான ஊக்கத்சதாடகடயயும் வழங்கும். மாண்புமிகு 

தமிழ்நாடு முதைடமச்ெர் மு க ஸ்ைாலின், இராணிப்றபட்டையில், `400 றகாடி மதிப்பிைான பிரம்மாண்ை பாதணி 

உற்பத்திப் பூங்காவிற்கு அடிக்கல் நாட்டினார். 

9. ெமீபத்தில் சவளியிைப்பட்ை, “New India: Selected Writings 2014–19” என்பது கீழ்க்காணும் எந்தத் தடைவருடைய 

கட்டுடரகளின் சதாகுப்பு நூைாகும்? 
அ. சுஷ்மோ சுவரோஜ் 

ஆ. அருண் கஜட்லி  

இ. மசனோேோ் போோிே்ேோ் 

ஈ. அடல் பிஹோோி வோஜ்போய் 

✓ இந்திொவின் முன்னாள் துடணக்குடியரசுத்தடைவர் சவங்டகயா, “New India: Selected Writings 2014–19” என்ற 

நூடை சவளியிட்ைார். 2014 முதல் 2019 வடர இந்திய அரசின் நிதி மற்றும் சபருநிறுவன விவகாரங்கள் 

அடமச்ெராக பணியாற்றிய அருண் சஜட்லி எழுதிய கட்டுடரகள் இந்நூலில் இைம்சபற்றுள்ளன. இந்த நூல், அருண் 

சஜட்லியின் மூன்றாவது நிடனவு நாளின்றபாது சவளியிைப்பட்ைது. 

10. அகதிகடள வரறவற்கும் முடனவுகடள அங்கீகரிக்கும் வடகயில், 2022ஆம் ஆண்டுக்கான UNESCOஇன் 

அடமதிப்பரிடெப் சபற்றவர் யார்? 
அ. சஜோ பிடன் 

ஆ. நசரந்திர சமோடி  

இ. ஏஞ்சலோ சமோ்ே்ேல்  

ஈ. சவோசலோடிமிோ் கஜகலன்ஸ்ேி 

✓ சஜர்மன் அதிபர் ஏஞ்ெைா றமர்க்சகல், நைப்பு 2022ஆம் ஆண்டுக்கான UNESCO அடமதிப்பரிடெப் சபற்றார். 

“அகதிகடள வரறவற்பதில் அவர் றமற்சகாண்ை முடனவுகடள அங்கீகரிக்கும் வடகயில்” அவருக்கு இந்தப் பரிசு 

வழங்கப்பட்டுள்ளது. கைந்த 2015ஆம் ஆண்டில், 1.2 மில்லியனுக்கும் அதிகமான புைம்சபயர்ந்றதாடர, குறிப்பாக 

சிரியா, ஈராக், ஆப்கானிஸ்தான் மற்றும் எரித்திரியாடவச் றெர்ந்றதாடர வரறவற்கும், ‘துணிச்ெைான’ முடிவிற்காக 

ஃசபலிக்ஸ் ஹூப்ஹவுட்–றபாய்க்னி–யுசனஸ்றகா அடமதிப்பரிடெ அவர் சபற்றார். 
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செய்தித்தாள் நடப்பு நிகழ்வுகள்  

1. டைமண்ட் லீக்: வரைாறு படைத்த நீரஜ் றொப்ரா 

டைமண்ட் லீக் றபாட்டியில் ஈட்டிசயறிதல் பிரிவில் இந்தியாவின் நீரஜ் றொப்ரா ொம்பியன் பட்ைம் சவன்றுள்ளார். 

றைாக்கிறயா ஒலிம்பிக் றபாட்டியில் தைகளப்பிரிவில் இந்திய ஈட்டிசயறிதல் வீரர் நீரஜ் றொப்ரா தங்கப்பதக்கம் 

சவன்றார். இறுதிச்சுற்றில் அவர் 87.58 மீ. தூரம் எறிந்து முதலிைம் பிடித்தார். அசமரிக்காவில் நடைசபற்ற உைக 

தைகள ொம்பியன்ஷிப் றபாட்டியில் ஆைவர் ஈட்டிசயறிதல் இறுதிச்சுற்றில் 88.13 மீ தூரத்துக்கு ஈட்டிடய எறிந்து 2ஆம் 

இைம்பிடித்து சவள்ளிப்பதக்கத்டத சவன்றார். உைக தைகள ொம்பியன்ஷிப் றபாட்டியில் பதக்கம் சவன்ற 2ஆவது 

இந்தியர் நீரஜ் றொப்ரா. 2003இல் பாரிஸில் அஞ்சு பாபி ஜார்ஜ் சவண்கைம் சவன்றார். பிறகு இங்கிைாந்தில் 

நடைசபற்ற காமன்சவல்த் றபாட்டிகளில் நீரஜ் றொப்ரா காயம் காரணமாகப் பங்றகற்கவில்டை.  

கைந்த மாத இறுதியில் ஸ்விட்ெர்ைாந்தின் லுொறனவில் நடைசபற்ற டைமண்ட் லீக் றபாட்டியில் பங்றகற்றார் நீரஜ் 

றொப்ரா. இந்தப் றபாட்டியில் 89.08 மீ. தூரத்துக்கு ஈட்டிடய எறிந்து முதலிைம் சபற்றார். இந்தப் றபாட்டியின் முடிவில் 

முதல் ஆறு இைங்கடளப் பிடித்த வீரர்கள், ஜூரிச்சில் நடைசபற்ற டைமண்ட் லீக் றபாட்டியின் இறுதிச்சுற்றில் 

பங்றகற்றார்கள். டைமண்ட் லீக் இறுதிச்சுற்றுக்குத் தகுதி சபற்றதுைன் 2023இல் ஹங்றகரியில் நடைசபறவுள்ள 

உைக தைகள ொம்பியன்ஷிப் றபாட்டிக்கும் தகுதியடைந்தார் நீரஜ் றொப்ரா.  

இந்நிடையில் ஜூரிச்சில் நடைசபற்ற டைமண்ட் லீக் றபாட்டியின் இறுதிச்சுற்றில் இந்திய ஈட்டிசயறிதல் வீரர் நீரஜ் 

றொப்ரா முதலிைம் சபற்று ொம்பியன் பட்ைம் சவன்றுள்ளார். இந்தப்றபாட்டியில் 88.44 மீ தூரத்துக்கு ஈட்டிடய எறிந்து 

முதலிைம் சபற்றார். டைமண்ட் லீக் றபாட்டியில் முதல்முடறயாக ொம்பியன் ஆகியுள்ளார் 24 வயது நீரஜ் றொப்ரா. 

2017இல் 7ஆவது இைமும் 2018இல் 4ஆவது இைமும் சபற்றார். முதலிைம் சபற்ற நீரஜ் றொப்ராவுக்கு `23.85 ைட்ெம் 

பரிசுத்சதாடக கிடைத்துள்ளது. உைக தைகள ொம்பியன்ஷிப் றபாட்டியில் தங்கப்பதக்கம் சவன்ற ஆண்ைர்ென் 

பீட்ைர்ஸ் காயம் காரணமாக இப்றபாட்டியில் கைந்துசகாள்ளவில்டை.  

டைமண்ட் லீக் றபாட்டியில் ொம்பியன் பட்ைம் சவன்ற முதல் இந்தியர் என்கிற சபருடமடயப் சபற்றுள்ளார் நீரஜ் 

றொப்ரா. ஒலிம்பிக்ஸ், உைக ொம்பியன்ஷிப் றபான்ற றபாட்டிகளுக்கு அடுத்ததாகப் சபரிய றபாட்டியாக டைமண்ட் 

லீக் கருதப்படுகிறது. கைந்த 13 மாதங்களில் ஒலிம்பிக்ஸில் தங்கம், உைக தைகள ொம்பியன்ஷிப் றபாட்டியில் சவள்ளி, 

டைமண்ட் லீக் ொம்பியன் என மூன்று ொதடனகடள நீரஜ் றொப்ரா படைத்துள்ளார். 

 

  

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

