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1. 2022 – இந்தியா கெம் மாநாட்டை நைத்தும் நெரம் எது? 
அ. பெங்களூரு 

ஆ. ெுது தில்லி  

இ. ஹைதராொத் 

ஈ. பென்ஹன 

✓ நடுவண் இரசாயனங்ெள் மற்றும் உரங்ெள் அடமச்சர் ைாக்ைர் மன்சுக் மாண்ைவியா, “Vision 2030: Chemicals and 

Petrochemicals Build India” என்ற ெருப்க ாருளுைன் புது தில்லியின் பிரெதி டமதானத்தில் 2022 – இந்தியா கெம் 

மாநாட்டைத் கதாைங்கி டவத்தார். இந்திய வணிெம் மற்றும் கதாழிற்துடற கூட்ைடமப்புைன் (FICCI) இடைந்து 

இந்தியா கெம்மின்  ன்னிரண்ைாவது  திப்பு ஏற் ாடு கசய்யப் ட்ைது. 2021–22ஆம் ஆண்டிற்ொன இந்தியாவின் 

இரசாயனங்ெள் ஏற்றுமதி $29,296 மில்லியன் அகமரிக்ெ ைாலர்ெளாெ உயர்ந்து சாதடன  டைத்துள்ளது. 

2. கிரீன்ஃபீல்ட் எலக்ட்ரானிக்ஸ் மமனுஃம க்ச்சரிங் கிளஸ்ைர் அடமக்ெப் ைவுள்ள இரஞ்சன்ொவ்ன் அடமந்துள்ள 

மாநிலம் எது? 
அ. மகாராஷ்டிரா  

ஆ. குஜராத்  

இ. அஸ்ஸாம் 

ஈ. அருணாெ்ெல ெிரததெம் 

✓ நடுவண் மின்னணுவியல் மற்றும் தெவல் கதாழில்நுட்  அடமச்செமானது மொராஷ்டிர மாநிலத்தில் புமனவுக்கு 

அருகிலுள்ள இரஞ்சன்ொவ்ன் 3ஆம் ெட்ைத்தில் அடமக்ெப் ைவுள்ள கிரீன்ஃபீல்ட் மின்னணு உற் த்தித் கதாகுதிக்கு 

ஒப்புதல் அளித்துள்ளது. இத்கதாகுப்பின் திட்ைச்கசலவு `492.85 மொடியாகும். கநாய்ைா, திருப் தி, ெர்நாைொ மற்றும் 

தமிழ்நாட்டில் மின்னணு உற் த்தித் கதாகுதிெள் உள்ளன. அங்கு  ல்மவறு மதசிய நிறுவனங்ெள் மற்றும் இந்திய 

துளிர் நிறுவல்ெள் தங்ெள் அலகுெடள நிறுவியுள்ளன. 

3. யாரின் பிறந்தநாடள நிடனவுகூரும் வடெயில், ‘மதசிய ஒற்றுடம நாள்’ அனுசரிக்ெப் டுகிறது? 
அ. ‘மகாத்மா’ காந்தியடிகள் 

ஆ. ொ்தாா் வல்லொய் ெதேல்  

இ. சுொஷ் ெந்திர தொஸ் 

ஈ. B R அம்தெத்கா் 

✓ சர்தார்வல்ல ாய்  மைலின் பிறந்தநாடள நிடனவுகூரும் வடெயில், ‘மதசிய ஒற்றுடம நாள்’ அனுசரிக்ெப் டுகிறது. 

சுதந்திரத்திற்குப் பிறகு இந்தியாவின் முதல் உள்துடற அடமச்சராெப்  ணியாற்றிய  மைல், 550–க்கும் மமற் ட்ை 

சுமதச சமஸ்தானங்ெடள ஒன்றிடைப் தற்ொன தனது முயற்சிெளுக்ொெ, ‘இந்தியாவின் இரும்பு மனிதர்’ என்றும் 

அடைக்ெப் டுகிறார். இவ்வாண்டு சர்தார் வல்ல ாய்  மைலின் 147ஆவது ஆண்டு பிறந்தநாள் கொண்ைாைப் டுகிறது. 

4. இந்திய ரிசர்வ் வங்கி அதன் மசாதடன ெட்ைத்தில் எந்த வடெயான ‘நடுவண் வங்கி டிஜிட்ைல் நாையத்டத’ 

கவளியிட்டுள்ளது? 
அ. ெில்லஹை விை்ெஹன 

ஆ. பமாத்த விை்ெஹன  

இ. ெண்ேம் 

ஈ. கிாிெ்தோகரன்ெி 
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✓ இந்திய ரிசர்வ் வங்கியானது (RBI) கமாத்த விற் டனப் பிரிவினருக்ொக, நடுவண் வங்கி ஆதரவுடைய ‘எண்ம 

ரூ ாய்’க்ொன முன்மனாடித் திட்ைத்டத அறிமுெப் டுத்தியுள்ளது. ‘நடுவண் வங்கியின் எண்ம நாையத்தின் 

கசயல் ாடு–கமாத்த விற் டன (இ `–W) மசாதடனமுடற’ என்ற அறிவிப்பில் RBI இதடன அறிவித்துள்ளது.  ாரதி 

வங்கி,  மராைா வங்கி, இந்திய யூனியன் வங்கி, HDFC வங்கி, ICICI வங்கி, மொைக் மஹிந்திரா வங்கி, YES வங்கி, 

IDFC ஃ ர்ஸ்ட் ம ங்க் மற்றும் HSBC ஆகிய ஒன் து வங்கிெள் இதற்ொெ மதர்வுகசய்யப் ட்டுள்ளன. 

5. தனது விண்கவளி நிடலயத்திற்ொெ, ‘கமங்டியான்’ என்ற ஆய்வெத்கதாகுதிடய ஏவியுள்ள நாடு எது? 

அ. ரஷ்யா 

ஆ. அபமாிக்கா 

இ. ெீனா  

ஈ. இஸ்தரல் 

✓ சீனா தற்ம ாது ெட்ைப் ட்டுவரும் விண்கவளி நிடலயத்தின் ஒரு குதியாெ, ‘கமங்டியான்’ என்ற ஆய்வெத் 

கதாகுதிடய அண்டமயில் ஏவியது. இந்த இரண்ைாவது ஆய்வெக்கூறு, லாங் மார்ச்–5B Y4 கொண்டு ஏவப் ட்ைது. 

மமலும் இது நுண் புவியீர்ப்பு விடசடய ஆயவும் திரவ இயற்பியல், க ாருண்ம அறிவியல், எரிப்பு அறிவியல் மற்றும் 

அடிப் டை இயற்பியல் ஆகியவற்றில் மசாதடனெடள மமற்கொள்ளவும்  யன் டுத்தப் டும். உயிரியல் மற்றும் 

விண்கவளி வாழ்க்டெ அறிவியலில் ெவனம் கசலுத்திய, ‘கவன்டியன்’ ஆய்வெக்ெலம் இதற்குமுன் அனுப் ப் ட்ைது. 

6. 2022 – உலெ மனநல நாளுக்ொனக் ெருப்க ாருள் என்ன? 
அ. Leaving None Behind 

ஆ. Make mental health for all a global priority  

இ. Accessible Mental Health 

ஈ. Sustainable Mental Health 

✓ உலெம் முழுவதும் மனநலம் குறித்த விழிப்புைர்டவ ஏற் டுத்துவதற்ொெ ஒவ்மவார் ஆண்டும் அக்.10ஆம் மததி 

அன்று ‘உலெ மனநல நாள்’ அனுசரிக்ெப் டுகிறது. ெைந்த 2013ஆம் ஆண்டு முதல் ஒவ்மவார் ஆண்டும், உலெ 

நலவாழ்வு அடமப்பு (WHO) உலெ மனநல நாளிற்ொன உலெளாவிய பிரச்சாரத்டத ஏற் ாடு கசய்து வருகிறது. 

“Make mental health for all a global priority” என் து நைப்பு 2022ஆம் ஆண்டில் வரும் உலெ மனநல நாளிற்ொனக் 

ெருப்க ாருளாகும். 

7. 21 வயடத அடையும்முன் மைம் கசய்துகொண்ை சிறுமிெள் அதிெமுள்ள மாநிலம் எது? 
அ. ெீகாா் 

ஆ. தமை்கு வங்காளம்  

இ. இராஜஸ்தான் 

ஈ. ைாியானா 

✓ நடுவண் உள்துடற அடமச்செத்தின் சமீ த்திய மக்ெள்கதாடெ மாதிரி ெைக்கெடுப்பின் டி, மமற்கு வங்ொளத்தில் 

54.9% சிறுமிெள் 21 வயதுக்கு முன்ம  மைம் கசய்து கொள்கிறார்ெள். ஜார்ெண்டில், மதசிய சராசரியான 29.5%க்கு 

எதிராெ 54.6%ஆெ உள்ளது. மாதிரி  திவு அடமப்பின் புள்ளிவிவர அறிக்டெயின் டி, ஜார்ெண்ட் மாநிலத்தில் 

திருமை வயடத அடைவதற்கு முன்ம  திருமைம் கசய்து கொள்ளும் சிறுமிெளின் சதவீதம் 5.8ஆெ உள்ளது. 

மதசிய அளவில் இது 1.9 சதவீதமாெவும், மெரளாவில் 0.0 ஆெவும் உள்ளது. 
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8. விண்மீனிடை விண்ெற்ெள் IM1 மற்றும் IM2 ஆகியவற்டறக் ெண்ைறிந்த நாடு எது? 
அ. ெீனா 

ஆ. ரஷ்யா 

இ. அபமாிக்கா  

ஈ. இஸ்தரல் 

✓ ஹார்வர்ட்  ல்ெடலக்ெைெ வானியல் இயற்பியலாளர்ெளின் புதிய ஆராய்ச்சியின் டி, முதல் மற்றும் இரண்ைாவது 

விண்மீனிடை விண்ெற்ெளான IM1 மற்றும் IM2 ஆகிய இரண்டும் க ாருண்ம வலிடமயில் கவளிப்புறமாெ உள்ளன. 

மமலும் இடவ சூப் ர்மநாவா கவடிப்புெளினால் மதான்றியிருக்ெலாம். IM1 ஆனது ெைந்த 2014ஆம் ஆண்டில் 

அகமரிக்ெ அரசாங்ெ உைரிெளால் ெண்ைறியப் ட்ைது; ெைந்த 2019ஆம் ஆண்டில் விண்மீன்ெளுக்கிடைமயயான 

க ாருண்மமாெ அது அடையாளம் ொைப் ட்டு நைப்பு 2022இல் உறுதிப் டுத்தப் ட்ைது. இரண்ைாவது விண்மீன் 

இடை விண்ெல்லான IM2 ஆனது NASAஇன் NEO ஆய்வுெளுக்ொன டமயத்தின் எரிமொள அட்ைவடையில் 

இருந்த தரவுெளின்மூலம் அடையாளம் ொைப் ட்ைது. 

9. “Our time is now—our rights, our future” என் து அக்மைா ர்.11 அன்று கொண்ைாைப் டும் எந்தச் சிறப்பு நாளின் ெருப் 

க ாருளாகும்? 
அ. ொ்வததெ பெண் குழந்ஹதகள் நாள்  

ஆ. ொ்வததெ ெிறுொன்ஹமயினா் நாள் 

இ. ொ்வததெ அகதிகள் நாள் 

ஈ. ொ்வததெ மூன்ைாம் ொலினத்ததாா் நாள் 

✓ சர்வமதச க ண் குைந்டதெள் நாளானது ெைந்த 2012ஆம் ஆண்டு முதல் ஒவ்மவார் ஆண்டும் அக்.11 அன்று உலெம் 

முழுவதும் அனுசரிக்ெப் டுகிறது. இது ஐக்கிய நாடுெள் அடவயால் அறிவிக்ெப் ட்ைது. இவ்வாண்டு (2022) சர்வமதச 

க ண் குைந்டதெள் நாளின் 10ஆம் ஆண்டு ெடைப்பிடிப் ாகும். “Our time is now—our rights, our future” என் து இந்த 

ஆண்டு க ண் குைந்டதெளுக்ொன சர்வமதச நாளுக்ொனக் ெருப்க ாருளாகும். 

10. சமத்துவமின்டமயைக் குடறப் தற்ொன உறுதிப் ாடு குறித்த 2022ஆம் ஆண்டுக்ொன குறியீட்டில் இந்தியா 

அடைந்துள்ள தரநிடல என்ன? 
அ. 113 

ஆ. 123  

இ. 133 

ஈ. 143 

✓ சமத்துவமின்டமயைக் குடறப் தற்ொன உறுதிப் ாடு குறித்த 2022ஆம் ஆண்டுக்ொன குறியீட்டில், இந்தியா, ஆறு 

இைங்ெள் முன்மனறியுள்ளது. 161 நாடுெளில் இந்தியா 123ஆவது இைத்டதப் பிடித்துள்ளது. இந்தக் குறியீட்டை 

ஆக்ஸ் ாம் இன்ைர்மநஷனலும் கைவலப்கமன்ட் ஃட னான்ஸ் இன்ைர்மநஷனலும் இடைந்து தயாரித்துள்ளன. 

க ாதுச்மசடவெள் (சுொதாரம், ெல்வி மற்றும் சமூெ  ாதுொப்பு), வரிவிதிப்பு மற்றும் கதாழிலாளர் உரிடமெள் ஆகிய 

மூன்று  குதிெளில் இது அரசாங்ெ கொள்டெெள் மற்றும் நைவடிக்டெெடள அளவிடுகிறது. 
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நடப்பு நிகழ்வுகள்                                           4 

செய்தித்தாள் நடப்பு நிகழ்வுகள்  

1. இரண்ைாவது முடறயாெ GST வசூல் `1.50 இலட்சம் மொடிடயக் ெைந்தது! 

நாடு முழுவதும் இரண்ைாவது முடறயாெ GST வசூல் `1.50 இலட்சம் மொடிடய ெைந்துள்ளதாெ நடுவண் அரசு 

கதரிவித்துள்ளது. 2022 ஏப்ரல் வசூலான GST வசூலுக்கு அடுத்த டியான அதிெ ட்சம் அக்மைா ர் மாத GST வசூல் 

ஆகும். கதாைர்ந்து 8ஆவது மாதமாெ `1.40 லட்சம் மொடிக்கும் அதிெமாெ GST வசூலாகியுள்ளதாெ நிதியடமச்செம் 

கதரிவித்துள்ளது. GST வசூல் ெைந்த ஏப்ரல் மாதத்தில் அதிெ ட்சமாெ `1.68 லட்சம் மொடி வசூலானது. ெைந்த 

ஆண்டு அக்மைா ரில் `1.30 லட்சம் மொடிக்கு மமல் GST வசூலானது. 

அக்மைா ர் 2022இல் வசூலான கமாத்த GST `1,51,718 மொடி, இதில் மத்திய GST `26,039 மொடி, மாநில GST 

`33,396 மொடி, ஒருங்கிடைந்த GST `81,778 மொடி (சரக்குெள் இறக்குமதிமூலம் வசூலான `37,297 மொடி 

உள் ை) கசஸ் `10,505 மொடி (சரக்கு இறக்குமதிமூலம் வசூலான `825 மொடி உள்ளைங்கியது) ஆகும். அக்மைா ர் 

மாதத்தில் தமிழ்நாட்டில் GST வசூல் 25 சதவீதம் அதிெரித்து `9,540 ஆெவும், புதுச்மசரியில் GST வரி வசூல் 34% 

அதிெரித்து `204 மொடி என நடுவைரசு தெவல் கதரிவித்துள்ளது. 
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