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1. UNEP ‘வருடாந்திர பிராண்டியர் அறிக்கை, 2022’இன் 

படி, உலை அளவில் ஒலி மாசுபட்ட நைரங்ைளில் 2ஆவது 

இடத்தில் உள்ள இந்திய நைரம் எது? 

அ) மும்பை 

ஆ) ம ொரொதொைொத்  

இ) கொன்பூர் 

ஈ) ைொட்னொ 

✓ ஐநொ சுற்றுச்சூழல் திட்டத்தொல் மெளியிடப்ைட்ட சமீைத்திய 

‘Annual Frontier’ அறிக்பக – 2022’இன்ைடி, உத்தர 

பிரததச  ொநிலத்தின் ம ொரொதொைொத், உலக அளவில் அதிக 

ஒலி  ொசுைட்ட நகரங்களில் 2ஆெது இடத்தில் உள்ளது.  

✓ 2021–இல் WHO நிர்ணயித்த 55 dB–க்கு எதிரொக, 114 

மடசிைல் ஒலி  ொசுைொட்பட அந்நகரம் ைதிவு மசய்தது. ஐந்து 

இந்திய நகரங்கபள உள்ளடக்கிய உலமகங்குமுள்ள 61 

நகரங்களின் ைட்டியலில் டொக்கொ முதலிடத்தில் உள்ளது. 

 

2. சமீப அரசாங்ைத் தரவுைளின்படி, 2022ஆம் ஆண்டு 

நிலவரப்படி, நாட்டிலலலய அதிை ODF+ சிற்றூர்ைகளக் 

கைாண்ட மாநிலம் எது? 

அ) தமிழ்நொடு 

ஆ) மதலுங்கொனொ  

இ) குஜரொத் 

ஈ)  கொரொஷ்டிரொ 

✓ நொட்டில் 50,000 ODF பிளஸ் கிரொ ங்கள் உள்ளன என்று 

அரசொங்கம் சமீைத்தில் அறிவித்தது. ODF+ கிரொ ம் என்ைது 

திறந்தமெளி  லங்கழித்தலற்ற நிபலபயத் தக்கபெத்து, 

திட  ற்றும் திரெக்கழிவு த லொண்ப பய உறுதி 

மசய்து, ைொர்பெக்கு தூய்ப யொக இருக்கும் கிரொ  ொகும்.  

✓ 13,960 ODF+ கிரொ ங்களுடன் மதலுங்கொனொ  ொநிலம் 

முதலிடத்தில் உள்ளது. 11,477 ODF+ உடன் தமிழ்நாடு 2 

ஆம் இடத்திலும்; 3,849 ODF+ உடன்  த்திய பிரததசம் 

மாநிலம் 3ஆம் இடத்திலும் உள்ளது. 

 

3. ைரடுமுரடான பற்ைள்கைாண்ட டால்பின்ைள் (Steno 

bredanensis) முதன்முகையாை இந்தியாவின் எம்மாநிலம் 

/யூடியில் லநரடியாைக் ைாணப்பட்டது? 

அ) தகரளொ 

ஆ) இலட்சத்தீவுகள்  

இ) தகொெொ 

ஈ)  கொரொஷ்டிரொ 

✓ இலட்சத்தீவுகளில் உள்ள சுற்றுச்சூழல்  ற்றும் ெனத் 

துபறயின் கடல் ைொலூட்டிகள் ஆரொய்ச்சிக் குழு, இந்தியக் 

கடற்ைகுதியில் முதன்முபறயொக கரடுமுரடொன ைற்கள் 

மகொண்ட ஓங்கில்கபள (Steno bredanensis) தநரடியொகக் 

கண்டதொகத் மதரிவித்துள்ளது. 

 

 

 

4. ‘இராஷ்ட்ரிய சமற்கிருதி மலைாத்சவம் – 2022’ 

கதாடங்கியுள்ள மாநிலம் / UT எது? 

அ) இரொஜஸ்தொன் 

ஆ) ஆந்திர பிரததசம்  

இ) குஜரொத் 

ஈ) உத்தர பிரததசம் 

✓ அமுதப்மைருவிழொவின் ஒருைகுதியொக, ‘இரொஷ்ட்ரிய ச ற் 

கிருதி  தகொத்செம்–2022’ ஆனது ஆந்திர பிரததசத்தில், 

ஆளுநர் விஸ்ெபூசன் ஹரிசந்தன் அெர்களொல் மதொடங்கி 

பெக்கப்ைட்டது. ‘இரொஷ்ட்ரிய ச ற்கிருதி  தகொத்செம்’ 

என்ைது கலொசொர அப ச்சகத்தின் முதன்ப  திருவிழொ 

ஆகும். இது இந்திய நொட்டின் ெளம்மிகுந்த கலொச்சொர 

ைொரம்ைரியத்பத ைொதுகொக்கவும், த ம்ைடுத்தவும்  ற்றும் 

பிரைலப்ைடுத்தவும் தநொக்கம் எனக் மகொண்டுள்ளது. முதல் 

‘இரொஷ்ட்ரிய ச ற்கிருதி  தகொத்செம்’ ஆனது கடந்த 

2015ஆம் ஆண்டில் ஏற்ைொடு மசய்யப்ைட்டது. 

 

5. 2022ஆம் ஆண்டில் சிைந்த திகரப்படத்திற்ைான ஆஸ்ைர் 

விருகத கவன்ை திகரப்படம் எது? 

அ) King Richard 

ஆ) The Power of Dog 

இ) CODA  

ஈ) West Side Story 

✓ 94ஆம் அகொதமி விருதுகளில், சியொன் மஹடரின் ‘CODA’ 

‘சிறந்த ைடத்திற்கொன’ ஆஸ்கர் விருபத மென்றது. 

✓ ‘கிங் ரிச்சர்ட்’ ைடத்திற்கொக வில் ஸ்மித் சிறந்த நடிகரொகவும், 

சிறந்த நடிபகக்கொன விருபத மஜசிகொ சொஸ்மடய்னும் 

மென்றனர். அரியொனொ டிதைொஸ், ‘மெஸ்ட் பசட் ஸ்தடொரி’ 

ைடத்திற்கொக சிறந்த குணச்சித்திர நடிபகக்கொன விருபத 

மென்றொர். 

 

6. 2021–2022 நிதியாண்டில், ஏற்றுமதியில் இந்தியா 

எந்த கமல்ைல் சாதனைனை எட்டியது? 

அ) $200 பில்லியன் ஆ) $300 பில்லியன் 

இ) $400 பில்லியன்  ஈ) $500 பில்லியன் 

✓ இந்தியொ சமீைத்தில் முதன்முபறயொக ஒரு நிதியொண்டில் 

$400 பில்லியன் டொலர் ஏற்று தி இலக்பக எட்டியுள்ளது.  

✓ இந்தச் சொதபனயொனது திட்டமிட்டபதவிட 9 நொட்களுக்கு 

முன்னதொகதெ எட்டப்ைட்டுள்ளது. 

✓ 2020–21 நிதியொண்டில் இந்தியொவின் சரக்கு ஏற்று தி 

$298.1 பில்லியன் டொலர்களொக இருந்தது. 

 

7. எம்மாநிலம் / யூனியன் பிரலதசத்தின் முதலகமச்சராை 

புஷ்ைர் சிங் தாமி பதவிலயற்ைார்? 

அ)  ணிப்பூர்  ஆ) தகொெொ 

இ) உத்தரகொண்ட்  ஈ) ைஞ்சொப் 

✓ ைொஜக தபலெர் புஷ்கர் சிங் தொமி மதொடர்ந்து இரண்டொெது 

முபறயொக உத்தரகொண்ட் முதல்ெரொக ைதவிதயற்றொர். 

அெருடன் 8 தகபினட் அப ச்சர்களும் ைதவிப்பிர ொணம் 
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மசய்து மகொண்டனர்.  பலயக  ொநில ொன உத்தரகண் 

–டின் 12ஆெது முதலப ச்சரொக தொமி ைதவிதயற்றொர். 

 

8. ‘அகனத்து மனித உரிகம மீைல்ைள் மற்றும் பாதிக்ைப்ப 

–ட்டவர்ைளின் ைண்ணியம் கதாடர்பான உண்கமக்ைான 

உரிகமக்ைான உலை நாள்’ அனுசரிக்ைப்படும் லததி எது? 

அ)  ொர்ச்.22 

ஆ)  ொர்ச்.24  

இ)  ொர்ச்.26 

ஈ)  ொர்ச்.28 

✓  ொர்ச்.24 அன்று, ‘அபனத்து  னித உரிப  மீறல்கள் 

 ற்றும் ைொதிக்கப்ைட்டெர்களின் கண்ணியம் மதொடர்ைொன 

உண்ப க்கொன உரிப க்கொன உலக நொள் – 

International Day for the Right to the Truth Concerning 

Gross Human Rights Violations and for the Dignity of 

Victims’ அனுசரிக்கப்ைடுகிறது. ஐநொ மைொது அபெயொல் 

கடந்த 2010ஆம் ஆண்டில் இந்த நொள் அறிவிக்கப்ைட்டது. 

 

9. இந்தியாவில், ‘பத்ம பூஷன்’ விருது கபற்ை முதல் பாரா–

தடைள வீரர் யார்? 

அ) தததெந்திர ஜஜொரியொ  

ஆ)  ொரியப்ைன் தங்கதெலு 

இ) அெனி மலகொரொ 

ஈ) ைவீனொ ைதடல் 

✓ இந்தியொவில், ‘ைத்  பூஷன்’ விருது மைற்ற முதல் ைொரொ– 

தடகள வீரர் தததெந்திர ஜஜொரியொ ஆெொர். ‘ைத்  பூஷன்’ 

என்ைது இந்தியொவில் குடி க்களுக்கு ெழங்கப்ைடும் 3ஆெது 

உயரிய விருதொகும். தததெந்திர ஜஜொரியொ, கடந்த 2004 

–இல் ஏமதன்ஸில் நடந்த ைொரொலிம்பிக்ஸில் முதல் தங்கம், 

2016 ரிதயொ விபளயொட்டுப் தைொட்டிகளில் 2ஆெது தங்கம், 

2020 தடொக்கிதயொ ஒலிம்பிக்கில் மெள்ளி உட்ைட ைல 

ைொரொலிம்பிக் ைதக்கங்கபள மென்றுள்ளொர். 

✓ ைொரொ–ஷூட்டர் வீரொங்கபனயொன அெனி மலகொரொவுக்கு 

‘ைத் ஸ்ரீ’ விருது ெழங்கப்ைட்டுள்ளது. 

 

10. 2025ஆம் ஆண்டுக்குள் எத்தகன புதிய வானூர்தி 

நிகலயங்ைகள அகமப்பதற்கு இந்தியா இலக்கு நிர்ண 

–யித்துள்ளது? 

அ) 110 ஆ) 220  

இ) 330 ஈ) 440 

✓ 2025ஆம் ஆண்டுக்குள் 220 புதிய வானூர்தி நிபலயங் 

–கபள அப க்க  த்திய அரசு திட்டமிட்டுள்ளதொக 

 த்திய உள்நொட்டு வி ொனப் தைொக்குெரத்துத் துபற 

அப ச்சர் தஜொதிரொதித்ய சிந்தியொ அறிவித்தொர். 

 

 

1. இந்திய புவியியல் ஆய்வுத்துபற புதிய தபலப  

இயக்குநர் இன்று மைொறுப்தைற்பு 

இந்திய புவியியல் ஆய்வுத்துபறயின் தபலப  

இயக்குநரொக தமிழ்நொட்படச்தசர்ந்த முபனெர் எஸ் ரொஜு, 

மைொறுப்தைற்கிறொர். 

இது மதொடர்ைொக மெளியிடப்ைட்ட மசய்திக்குறிப்பு: 

இந்திய புவியில் ஆய்வுத்துபறயின் கூடுதல் தபலப  

இயக்குநரொக 2018-ஆம் ஆண்டு முதல் ைணியொற்றிெரும் 

இெர், தூத்துக்குடி  ொெட்டத்தில் உள்ள ைசுெந்தபன 

கிரொ த்பதப் பூர்வீக ொகக் மகொண்டெர். 

 

2. ம ட்தரொ ரயில்கள் இனி கொபல 5 முதல் இரவு 11  ணி 

ெபர இயக்கம் 

மைொது க்களின் ெசதிக்கொக வியொழக்கிழப  முதல் 

அபனத்து நொள்களிலும் கொபல 5 முதல் இரவு 11  ணி 

ெபர ம ட்தரொ ரயில்கள் இயக்கப்ைடும் என மசன்பன 

ம ட்தரொ ரயில் நிறுெனம் மதரிவித்துள்ளது. 

அதன்ைடி திங்கள் முதல் சனிக்கிழப  ெபர, மநரிசல்மிகு 

தநர ொன கொபல 8 முதல் கொபல 11  ணி ெபரயிலும், 

 ொபல 5 முதல் இரவு 8  ணி ெபரயிலும் 5 நிமிட இபட 

மெளியிலும்,  ற்ற தநரங்களில் 10 நிமிட இபட 

மெளியிலும், இரவு 10 முதல் 11  ணி ெபர 15 நிமிட 

இபடமெளியிலும் ரயில்கள் இயக்கப்ைடுகின்றன. 

ஞொயிற்றுக்கிழப   ற்றும் அரசு விடுமுபற நொள்களில் 

கொபல 5 முதல் இரவு 10  ணி ெபர 10 நிமிட இபட 

மெளியிலும், இரவு 10 முதல் 11  ணி ெபர 15 நிமிட 

இபடமெளியிலும் ரயில்கள் இயக்கப்ைடும் என நிர்ெொகம் 

மதரிவித்துள்ளது. 

 

3. 100 நொள் தெபல திட்டத்திற்கொக `949 தகொடி 

ஒதுக்கீடு - தமிழ்நொடு அரசு அரசொபண மெளியீடு 

 கொத் ொ கொந்தி ததசிய ஊரக தெபலெொய்ப்பு திட்டத்தின் 

ைடி 100 நொள் தெபல திட்டத்திற்கொக `949 தகொடி 

ஒதுக்கீடு மசய்து தமிழ்நொடு அரசு அரசொபண மெளியிட்டு 

உள்ளது. 

இதில்  த்திய அரசு சொர்பில் 75% நிதியும்,  ொநில அரசு 

சொர்பில் 25% நிதியும் ஒதுக்கப்ைட்டதற்கொன அரசொபண 

மெளியிடப்ைட்டுள்ளது. 

 

4. நீதி ன்ற உத்தரவுகள் விபரந்து கிபடக்க ‘ஃைொஸ்டர்’ 

புதிய ம ன்மைொருபள அறிமுகம் மசய்தொர் தபலப  

நீதிைதி 

நீதி ன்ற உத்தரவுகள் சம்ைந்தப்ைட்ட அதிகொரிகளுக்கு 

விபரந்து கிபடக்க, ‘ஃைொஸ்டர்’ என்ற புதிய 

ம ன்மைொருபள இந்திய உச்சநீதி ன்ற தபலப  

நீதிைதி அறிமுகம் மசய்தொர். மின்னணு மதொழினுட்ைம் 

மூலம் பிபண உட்ைட ைல்தெறு ெழக்குகளில் 

நீதி ன்றங்கள் பிறப்பிக்கும் உத்தரவுகள் அதிகொரிகபள 

விபரந்து மசன்று தசரும் ெபகயில் ‘ஃைொஸ்டர்’ (Faster) 

என்ற ம ன்மைொருபள உச்ச நீதி ன்ற தபலப  நீதிைதி 

N V ர ணொ அறிமுகம் மசய்து பெத்தொரர். 
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1. நடப்பு 2022இல் கத்தாரில் நடைபெறக்கூடிய FIFA 

உலகக்ககாப்டெப் கொட்டிகளின் அதிகாரப்பூர்வ வழங்கு 

–நராக அறிவிக்கப்ெட்டுள்ள இந்திய நிறுவனம் எது? 

அ) டாடா 

ஆ) பேடியெம் 

இ) BYJU’ஸ்  

ஈ) ய ாபேபடா 

✓ இந்திெ கல்வி ார் ய ாழில்நுட்ே நிறுவனோன BYJU’ஸ்.  

2022இல் கத் ாரில் நடக்கும் FIFA உலகக்பகாப்பேப் 

போட்டிகளின் அதிகாரப்பூர்வ வழங்குநராக அறிவிக்கப் 

–ேட்டுள்ளது. 2022 FIFA உலகக்பகாப்பேொனது 2022 

நவ.21 மு ல் டி .18 வபர கத் ாரில் நபடயேறவுள்ளது. 

 

2. ‘சுரக்ஷா கவாச்–2’ என்ெது இந்திய இராணுவம் மற்றும் 

பின்வரும் எந்த மாநிலத்தால் ஏற்ொடு பெய்யப்ெட்ை கூட்டுப் 

ொதுகாப்புப் ெயிற்சியாகும்? 

அ)  மிழ்நாடு 

ஆ) ய லுங்கானா 

இ) குஜராத் 

ஈ) ேகாராஷ்டிரா  

✓ ‘சுரக்ஷா கவாச்–2’ என்ேது புபனவிலுள்ள லுல்லா நகரில் 

இந்திெ இராணுவம் ேற்றும் ேகாராஷ்டிரா காவல்துபற 

ஆகிெவற்றால் ஏற்ோடு ய ய்ெப்ேட்ட ஒரு கூட்டு ோதுகாப்பு 

ேயிற்சிொகும். புபனவில் ேெங்கரவா  நடவடிக்பககபள 

எதிர்யகாள்ள ராணுவமும் காவல்துபறயும் பேற்யகாண்ட 

நபடமுபறகபள ஒருங்கிபைப்ேப  இந் ப் ேயிற்சியின் 

பநாக்கோகும். 

 

3. பெர்தார் பெர்டிமுகபமகைாவ் என்பவர் கீழ்காணும் எந்த 

நாட்டின் அதிெர் கதர்தலில் பவற்றி பெற்றார்? 

அ) துர்க்யேனிஸ் ான்  

ஆ) ஈரான் 

இ) ோகிஸ் ான் 

ஈ) ஆப்கானிஸ் ான் 

✓ துர்க்யேனிஸ் ான் அதிேர் ப ர் லில் நாற்ேது வெ ான 

ய ர் ார் யேர்டிமுகேபடாவ் யவற்றி யேற்றுள்ளார். அவர் 

அந்நாட்டுத் பலவரின் ேகனாவார்.  மீேத்தில் நடந்  

ப ர் லில், யேர்டிமுகேபடாவ் 72.97% வாக்குகபளப் 

யேற்று அவரது  ந்ப  குர்ேங்குலிக்பக அடுத்து ே வி 

ஏற்றார் என ேத்திெ ப ர்லாபைெம் ய ரிவித்துள்ளது. 

 

4. கதாட்ைக்கடலப்ெயிர்களின் ெரப்ெளவு மற்றும் உற்ெத்தி 

குறித்த 2020–21–இன் இறுதி மதிப்பீடுகளின்ெடி, 2020–

21–இல் அவற்றின் பமாத்த உற்ெத்தி என்ன? 

அ) 134.60 மில்லிென் டன் 

ஆ) 234.60 மில்லிென் டன் 

இ) 334.60 மில்லிென் டன்  

ஈ) 434.60 மில்லிென் டன் 

✓ பவளாண்பே ேற்றும் உழவர்கள் நலத்துபறொனது 

2020–21ஆம் ஆண்டிற்கான இறுதி ேதிப்பீடுகபளயும், 

2021–22ஆம் ஆண்டுக்கான மு லாவது முன்கூட்டிெ 

ேதிப்பீடுகபளயும் ேல்பவறு ப ாட்டக்கபலப் ேயிர்களின் 

ேரப்ேளவு ேற்றும் உற்ேத்திபெயும் யவளியிட்டது. 

✓ 2020–21ஆம் ஆண்டில் யோத்  ப ாட்டக்கபல உற்ேத்தி 

334.60 மில்லிென் டன்னாக ேதிப்பிடப்ேட்டுள்ளது, இது 

2019–20இல் எட்டப்ேட்டப விட சுோர் 4.4% அதிகோகும்.  

✓ ேழங்கள் ேற்றும் காய்கறிகளின் உற்ேத்தி முபறபெ 

102.48 மில்லிென் டன் ேற்றும் 200.45 மில்லிென் டன் 

என ேதிப்பிடப்ேட்டுள்ளது. 2021–22இல் யோத்  ப ாட்டக் 

கபல உற்ேத்தி 2020–21–ஐவிட 333.3 மில்லிென் டன் 

(0.4% குபறவு) என ேதிப்பிடப்ேட்டுள்ளது. 

 

5. குடறகைத்தி சில்லுகள் உற்ெத்திக்கு $52 பில்லியன் 

ைாலர்கடள மானியமாக வழங்குவதற்கான மகொதாவுக்கு 

அண்டமயில் ஒப்புதல் அளித்த நாடு எது? 

அ) ரஷ்ொ 

ஆ) அயேரிக்கா  

இ) இங்கிலாந்து 

ஈ) யஜர்ேனி 

✓ குபறகடத்தி சில்லுகள் உற்ேத்திக்கு $52 பில்லிென் 

டாலர்கபள ோனிெோக வழங்குவ ற்கான ேப ா ா 

ஒன்றுக்கு அயேரிக்க ய னட் ஒப்பு ல் அளித்துள்ளது.  

✓ “ோநாடு” எனப்ேடும் ஒரு முபறொன ய ெல்முபறபெத் 

ய ாடங்க, இச் ட்டம் பிரதிநிதிகள்  பேக்கு அனுப்ேப்ேட்டது. 

 

6. அண்டமச் பெய்திகளில் இைம்பெற்ற, ‘ஜிங்கிங் ஜ்ரி: 

வாழும் கவர்ப்ொலங்கள்’ அடமந்துள்ள மாநிலம் எது? 

அ) அஸ்ஸாம் 

ஆ) சிக்கிம் 

இ) பேகாலொ  

ஈ) ஜம்மு–காஷ்மீர் 

✓ “ஜிங்கியெங் ஜ்ரி: வாழும் பவர்ப்ோலங்கள் – பேகாலொ 

ோநிலத்தின் கலா ார நிலப்ேரப்புகள்” UNESCO உலக 

ோரம்ேரிெ  ள  ற்காலிக ேட்டிெலில் ப ர்க்கப்ேட்டுள்ளது.  

✓ இந்த வேர்ப்ோலங்கள் ேல அழிவின் விளிம்பிலிருக்கும் 

 ாவரங்கள் ேற்றும் விலங்கினங்களுக்கு வாழ்விடோக 

உள்ளன. ஆற்றின் இருபுறமும் நடப்ேட்ட அத்திேரங்களின் 

உயிருள்ள பவர்கபளப் ேென்ேடுத்தி, பேகாலொவின் 

ேழங்குடியினரால் கட்டப்ேட்டபவொகும் இப்ோலங்கள். 

 

7. ‘2030ஆம் ஆண்டை கநாக்கி இந்திய கவளாண்டம’ 

என்ற நூடல NITI ஆகயாக் ஆனது எந்த நிறுவனத்துைன் 

இடைந்து பவளியிட்ைது? 

அ) UNEP 

ஆ) FAO  

இ) NABARD 

ஈ) ICAR 
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✓ ேத்திெ உழவு ேற்றும் உழவர்கள் நலத்துபற அபேச் ர் 

நபரந்திர சிங் ப ாேர், ‘2030ஆம் ஆண்டிற்கான இந்திெ 

உழவு: உழவர்களின் வருோனம், ஊட்டச் த்து ோதுகாப்பு 

& நிபலொன உைவு ேற்றும் ேண்பை அபேப்புகபள 

பேம்ேடுத்துவ ற்கான ோப கள்’ என்ற  பலப்பிலான 

நூபல யவளியிட்டார். 

✓ NITI ஆபொக் ேற்றும் விவ ாெம் ேற்றும் விவ ாயிகள் நல, 

மீன்வளம், கால்நபட வளர்ப்பு ேற்றும் ோல்வள 

அபேச் கங்களின் பேச்சுவார்த்ப யின் விபளவுகபள 

இந்  நூல் எடுத்துக்கூறுகிறது. ஐநாவின் உைவு ேற்றும் 

உழவு அபேப்பின் (FAO) ஆ ரவின்கீழ் இந்நூல் 

உருவாக்கப்யேற்ற ாகும். 

 

8. அழிவின் விளிம்பிலிருக்கும் ஆலிவ் ரிட்லி ஆடமகளின் 

கூடுகளுக்குப் பெயர் பெற்ற ருஷிகுல்யா கைற்கடர 

அடமந்துள்ள மாநிலம் எது? 

அ)  மிழ்நாடு 

ஆ) ஒடிஸா  

இ) ேகாராஷ்டிரா 

ஈ) ஆந்திர பிரப  ம் 

✓ அண்பேயில், 1,14,305 ஆலிவ் ரிட்லி ஆபேகள் கூடு 

கட்டுவ ற்காக ருஷிகுல்ொ ஆற்றின் முகத்துவாரத்திற்கு 

வந்து  ா பனேபடத் ன. ருசிகுல்ொ கடற்கபரொனது 

ஒடிஸாவின் கஞ் ம் ோவட்டத்தில் அபேந்துள்ளது. 

 

9. அரசு மின்–ெந்டத (GeM) தளத்தின் தடலடமச் பெயல் 

அதிகாரி (CEO) யார்? 

அ) நந் ன் நிபலகனி 

ஆ) P K சிங்  

இ) அமி ாப் காந்த் 

ஈ) இரபேஷ்  ந்த் 

✓ அபனத்து ேத்திெ அரசு அபேச் கங்கள் & துபறகளின் 

 ரக்குகள் ேற்றும் ப பவகபள இபைவழியில் 

யேறுவ ற்காக கடந்  2016ஆம் ஆண்டு அரசு மின்னணு 

 ந்ப  (GeM) வபலத் ளம் ய ாடங்கப்ேட்டது. 

✓ இந் த்  ளம், இந்  நிதிொண்டில் ̀ 1 இலட் ம் பகாடிபெத் 

 ாண்டியுள்ள ாக GeM–இன்  பலபேச் ய ெல் அதிகாரி 

அறிவித் ார். GeM, உலகளவில் மு ல் ஐந்து மின்–அரசு 

யகாள்மு ல் அபேப்புகளுள் ஒன்றாகும். 

✓ இந் த்  ளத்திலிருந்து வாங்கும் மு ல் 4 ோநிலங்கள் – 

உத் ரபிரப  ம், தில்லி, குஜராத் & ேத்திெபிரப  ம் ஆகும். 

 

10. சீனாவுைன் ொதுகாப்பு ஒப்ெந்தத்டத ஏற்படுத்தியுள்ள 

ொலமன் தீவுகள் அடமந்துள்ள பெருங்கைல்/கைல் எது? 

அ) அட்லாண்டிக் யேருங்கடல் 

ஆ) ேசிபிக் யேருங்கடல்  

இ) இந்திெ யேருங்கடல் 

ஈ) அரபிக்கடல் 

✓ ய ன்–ேசிபிக் ேகுதியிலுள்ள 100க்கைக்கான தீவுகபளக் 

யகாண்ட  ாலேன் தீவுகள், சீனாவுடன் ோதுகாப்பு 

ஒப்ேந் த்ப  ஏற்ேடுத்துவப  உறுதிப்ேடுத்தியுள்ளது. 

✓ ஊடக அறிக்பககளின்ேடி, ஆஸ்திபரலிொவின் வடக்பக 

உள்ள இத்தீவில் சீன இராணுவ  ளம் அபேக்கப்ேடலாம். 

இந்  நடவடிக்பக அண்பட நாடான ஆஸ்திபரலிொ & 

இந்ப ா–ேசிபிக் ேகுதியில் உள்ள ேற்ற பேற்கத்திெ நட்பு 

நாடுகளிபடபெ கவபலபெத் தூண்டியுள்ளது. 

 

 

1. GST வசூல் இதுவபர இல்லா  புதிெ உச் ம்: ோர்ச்சில் 

`1.42 இலட் ம் பகாடி 

GST வசூல் இதுவபர இல்லா  அளவு கடந்  ோர்ச் 

ோ த்தில் புதிெ உச் த்ப  அபடந்துள்ளது. 

ய ாடர்ந்து 8ஆவது ோ ோக GST வரி வருவாய் 1 லட் ம் 

பகாடிக்கும் பேல் உெர்ந்துள்ளது. ய ாடர்ந்து 6ஆவது 

ோ ோக `1.30 இலட் ம் பகாடிக்கும் அதிகோகச் 

ய ன்றுள்ளது. இந்  நிபலயில், இதுவபர இல்லா  அளவு 

GST வசூலில் இந்  ோர்ச் ோ ம் புதிெ உச் த்ப  

அபடந்துள்ளது. இந்  ஆண்டு ோர்ச் ோ ம் `1,42,095 

பகாடி GST வசூலாகியுள்ளது. 

அதிகேட்  ோ ாந்திர GST வருவாொக கடந்  ஜனவரி 

ோ ம் `1,40,986 பகாடி வசூலானது. இந்  ஆண்டு ோர்ச் 

ோ ம் வசூலான GST, கடந்  ஆண்டு ோர்ச் ோ  GST 

வசூபலவிட 15   வீ மும், கடந்  2020-ஆம் ஆண்டு 

ோர்ச் ோ  GST வசூபலவிட 46   வீ மும் அதிகம் 

என்ேது குறிப்பிடத் க்கது. 

 

2. ய ாத்து வரி உெர்வு ஏன்? எத் பன   வீ ம் 

உெர்ந்துள்ளது? –  மிழ்நாடு அரசு 

கடந்  ஆண்டுகளில் ஏற்ேட்ட விபலவாசி உெர்வு, 

ேணிொளர்களின் ஊதிெ உெர்வு, யோதுேக்களுக்கு 

ய ய்ெ பவண்டிெ அடிப்ேபட ப பவ ேற்றும் ோநகராட்சி, 

நகராட்சி, பேரூராட்சிகளில் ஏற்ேடுத் ப்ேட்டுள்ள அடிப்ேபட 

கட்டபேப்புகபள பேம்ேடுத்தி ேராேரிப்பு ய ய் ல் 

போன்றவற்றிற்கு ப பவப்ேடும் கூடு ல் ய லவீனம் 

ஆகிெவற்பற கருத்தில் யகாண்டும், அடித் ட்டு ேக்களின் 

யோருளா ார நிபலபெ கருத்தில் யகாண்டும் ய ாத்து 

வரி சீராய்வு ய ய்ெப்ேட்டுள்ள ாக  மிழக அரசு 

ய ரிவித்துள்ளது. 

இதுய ாடர்ோக  மிழ்நாடு அரசு யவளியிட்டுள்ள ய ய்திக் 

குறிப்பில், “ேத்திெ அர ால் அபேக்கப்ேட்ட 15ஆவது நிதி 

ஆபைெோனது,  ேது அறிக்பகயில் 2022-2023ஆம் 

ஆண்டு மு ல், உள்ளாட்சி அபேப்புகள், ஆபைெத்தின் 

ேரிந்துபரயின் அடிப்ேபடயில், ோனிெம் யேறுவ ற்கான 

 குதிபெப் யேறும்யோருட்டு, 2021 - 2022ஆம் ஆண்டில், 

ய ாத்துவரி  ள வீ ங்கபள (Floor rates) அறிவிக்பக 

ய ய்ெ பவண்டும் எனவும், ேற்றும், ோநில யோத்  

உள்நாட்டு உற்ேத்தி வளர்ச்சிக்கு ஏற்றவாறு ஆண்டு 

ப ாறும் ய ாத்து வரி வீ த்ப  உெர்த்திட பவண்டும் 

எனவும் நிேந் பனகள் விதித்துள்ளது. 
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> பேலும், ேத்திெ அரசின் தூய்பே இந்திொ திட்டம் 20 

ேற்றும் அம்ரூத் 20 ஆகிெ திட்டங்களிலும் இப  

நிேந் பனகள் விதிக்கப்ேட்டுள்ளது 

> யேருநகர ய ன்பன ோநகராட்சியின் பிர ான ேகுதியில் 

(Core city) 1998ஆம் ஆண்டிலும், யேருநகர ய ன்பன 

ோநகராட்சியுடன் புதிெ ாக இபைக்கப்ேட்ட ேகுதிகள் 

ேற்றும் இ ர நகர்ப்புர உள்ளாட்சிகளில் 2008ஆம் 

ஆண்டிலும், ய ாத்து வரி யோது சீராய்வு 

பேற்யகாள்ளப்ேட்டது. 

> கடந்  ஜூபல 2013ஆம் ஆண்டு, ய ாத்து வரி யோது 

சீராய்வு பேற்யகாள்வது ய ாடர்ோக, அர ாபை 

யவளியிடப்ேட்டு, பின்னர் நவம்ேர் 2019ஆம் ஆண்டில் 

நிறுத்தி பவக்கப்ேட்டு ய ாத்து வரி சீராய்வு 

பேற்யகாள்வ ற்கான வழிகாட்டு ல்கபள வழங்க 

குழுவும் அபேக்கப்ேட்டது. 

> இக்குழு,  ற்போது அளித்துள்ள அறிக்பகயில், ய ாத்து 

வரி சீராய்வு ய ய்வ ற்கான ேரிந்துபரகள் வழங்குவ ற்கு 

முன்னர்,  ந்ப  ேதிப்பு குறியீடு (Market Rate), 

ேைவீக்கம் (Inflation), ய லவு ேைவீக்க குறியீடு (Cost 

Inflation Rate), யோத்  உள்நாட்டு உற்ேத்தி (GSDP) 

போன்ற காரணிகள் ேரிசீலிக்கப்ேட்டுள்ளது. 

யோத்  விற்ேபன விபல குறியீடானது (Wholesale Price 

Index) நாட்டின் ேை வீக்கத்ப  குறிப்பிடும் முக்கிெ 

காரணிொக அபேந்துள்ளது. யோத்  விற்ேபன விபல 

குறியீடு உெர்பவ ேரிசீலிக்கும் போது 1998 மு ல் 2022 

வபர ேை வீக்கம் 297 ேடங்காகவும், 2008 மு ல் 

2022 வபர 1.79 ேடங்காகவும் உெர்ந்துள்ளது. 

பேற்கண்டவாறு யோருளா ார குறியீடுகள் உெர்ந்துள்ள 

நிபலயில் ய ாத்து வரியில் ேல ஆண்டுகளாக எந்  

உெர்வும் இல்லா  ால் உள்ளாட்சி அபேப்புகளின் 

யோத்  வருவாயில் ய ாந்  வருவாயின் ேங்கு யேருேளவு 

குபறந்து நகர்ப்புற உள்ளாட்சி அபேப்புகளின் 

ய லவீனம் ேலேடங்கு உெர்ந்துள்ளது. 

> பேற்குறிப்பிட்ட காரைங்களின் அடிப்ேபடயில் 

 மிழகத்திலுள்ள நகராட்சிகள் ேற்றும் பேரூராட்சிகளில் 

கீழ்க்கண்டவாறு ய ாத்து வரி சீராய்வு ய ய்ெலாம் என 

ேரிந்துபரக்கப்ேட்ட குழுவின் அறிக்பகொனது அர ால் 

ஏற்றுக்யகாள்ளப்ேடுகிறது. 

i. 600  துர அடிக்கும் குபறவான ேரப்ேளவு உள்ள 

குடியிருப்பு கட்டடங்களுக்கு 25   வீ ம் ேட்டும் ய ாத்து 

வரி உெர்த் ப்ேடுகிறது. 

ii. 601 மு ல் 1200  துர அடி வபர ேரப்ேளவு உள்ள 

குடியிருப்பு கட்டடங்களுக்கு 50   வீ ம் ேட்டும் ய ாத்து 

வரி உெர்த் ப்ேடுகிறது. 

iii. 1201 மு ல் 1800  துர அடி வபர ேரப்ேளவு உள்ள 

குடியிருப்பு கட்டிடங்களுக்கு 75   வீ ம் ேட்டும் ய ாத்து 

வரி உெர்த் ப்ேடுகிறது. 

iv. 1800  துர அடிக்கு அதிகோக ேரப்ேளவு உள்ள 

குடியிருப்பு கட்டடங்களுக்கு100   வீ ம் ய ாத்துவரி 

உெர்வு ய ய்ெப்ேடவுள்ளது. 

v.  ற்போது உள்ள ய ாத்து வரியில், வணிக ேென்ோட்டு 

கட்டடங்களுக்கு 100   வீ மும், ய ாழிற் ாபல ேற்றும் 

கல்வி நிபலெ ேென்ோட்டு கட்டடங்களுக்கு 75 

  வீ மும் உெர்த் ப்ேடுகிறது. 

> (i) அப போன்று, யேருநகர ய ன்பன ோநகராட்சி 

ேற்றும் இ ர 20 ோநகராட்சிகளில், ய ாத்து ேதிப்பு 

உெர்வு 2022-23ஆம் நிதிொண்டில் உெர்த் ப்ேட 

உள்ளது. ய ாத்து ேதிப்பு உெர்வு குறித்  குழுவின் 

அறிக்பகயின்ேடி, ய ன்பனயின் பிர ான நகரப் 

ேகுதியில் 600  துர அடிக்கு குபறவாக உள்ள குடியிருப்பு 

கட்டடங்களுக்கு 50   வீ மும், ய ன்பனபொடு 2011ல் 

இபைக்கப்ேட்ட ேகுதிகள் ேற்றும் இ ர ோநகராட்சிகளில் 

25   வீ ம் உெர்த்திடவும். பேலும், ய ன்பனயின் 

பிர ான நகரப் ேகுதிகளில் உள்ள 600-1200  துர 

அடிேரப்ேளவுள்ள குடியிருப்புகட்டடங்களுக்கு 75   வீ ம், 

1201-1800  துர அடி ேரப்ேளவுள்ள 

குடியிருப்புகட்டடங்களுக்கு 100   வீ ம், 1801  துர 

அடிக்கு பேல் ேரப்ேளவுள்ள குடியிருப்பு 

கட்டடங்களுக்கான ய ாத்து வரி 150   வீ ம் 

உெர்த் வும், ய ன்பனபொடு 2011-ல் இபைக்கப்ேட்ட 

ேகுதிகள் ேற்றும் இ ர ோநகராட்சிகளில், 600-1200  துர 

அடிேரப்ேளவுள்ள குடியிருப்புகட்டடங்களுக்கு 50   வீ ம், 

1201-1800  துர அடி ேரப்ேளவுள்ள 

குடியிருப்புகட்டடங்களுக்கு 75   வீ ம், 1801  துர அடிக்கு 

பேல் ேரப்ேளவுள்ள குடியிருப்பு கட்டடங்களுக்கான 

ய ாத்து வரி 100   வீ ம் உெர்த் வும், 

(ii) ய ன்பனயின் பிர ான நகரப் ேகுதிகளில் வணிக 

ேென்ோட்டு கட்டடங்களுக்கு 150   வீ மும், 

ய ாழிற் ாபல ேற்றும் கல்வி நிபலெ கட்டடங்களுக்கு 

100   வீ மும், ய ன்பனபொடு 2011-ல் 

இபைக்கப்ேட்ட ேகுதிகள் ேற்றும் இ ர ோநகராட்சிகளில் 

உள்ள வணிக ேென்ோட்டு கட்டடங்களுக்கு 100   வீ ம், 

ய ாழில் ேற்றும் கல்வி நிபலெங்களுக்கு 75   வீ ம், 

ய ாத்து வரியிபன உெர்த் வும் குழு ேரிந்துபரத்துள்ளது. 

பேற்ேடி ோநகராட்சிகளின் ய ாத்து வரி உெர்வு 

ய ாடர்ோன குழுவின் ேரிந்துபரபெ அரசு 

ஏற்றுக்யகாண்டு, அ பன ய ெல்ேடுத்திட  ம்ேந் ப்ேட்ட 

ோநகராட்சியின் ோேன்றம் மூலம் நடவடிக்பக எடுக்க 

அறிவுபர வழங்கப்ேட்டுள்ளது. 

> இ ற்கு முந்ப ெ ய ாத்து வரி சீராய்வுகளின் போது, 

குடியிருப்புகளின் ேரப்ேளவிற்கு ஏற்றவாறு  னித் னிொக 

பிரித்து ய ாத்து வரி சீராய்வு ய ய்வ ற்கான 

நடவடிக்பககள் எடுக்கப்ேடவில்பல. ஆனால் 

 ற்போப ெ சீராய்வு அடித் ட்டு ேக்கள் அதிகம் 

ோதிக்கப்ேடா  வபகயில் குடியிருப்புகளின் ேரப்ேளபவ 4 

வபககளாக பிரித்து நிர்ைெம் ய ய்ெப்ேட்டுள்ளது. 1200 

 துர அடிக்கும் குபறவான ேரப்ேளவு உள்ள கட்டடங்கள், 

யேருநகர ய ன்பன ோநகராட்சியின் பிர ான (Core city) 

ேகுதியில் 6240   வீ மும் ஆகவும், யேருநகர ய ன்பன 

ோநகராட்சியின் பிற ேகுதிகள், ோநிலத்தின் பிற 20 

ோநகராட்சிகள், நகராட்சிகள் ேற்றும் பேரூராட்சிகளில் 88 

  வீ மும் அபேந்துள்ளது. ஆகபவ, யேரும்ோலான 

ேக்கள் 1200  துர அடிக்கும் குபறவான ேரப்ேளவுள்ள 

வீடுகளில் வசிப்ோ ல் இந்  வரி உெர்வு யேருேளவு 

ோதிப்பிபன ஏற்ேடுத் ாது. 
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> கடந்  ஆண்டுகளில் ஏற்ேட்ட விபலவாசி உெர்வு, 

ேணிொளர்களின் ஊதிெ உெர்வு, யோதுேக்களுக்கு 

ய ய்ெ பவண்டிெ அடிப்ேபட ப பவ ேற்றும் ோநகராட்சி, 

நகராட்சி, பேரூராட்சிகளில் ஏற்ேடுத் ப்ேட்டுள்ள அடிப்ேபட 

கட்டபேப்புகபள பேம்ேடுத்தி ேராேரிப்பு ய ய் ல் 

போன்றவற்றிற்கு ப பவப்ேடும் கூடு ல் ய லவீனம் 

ஆகிெவற்பற கருத்தில் யகாண்டும், அடித் ட்டு ேக்களின் 

யோருளா ார நிபலபெ கருத்தில் யகாண்டும் ய ாத்து 

வரி சீராய்வு ய ய்ெப்ேடுகிறது. 

>  ற்போது ய ாத்து வரி சீராய்வு, 2022-2023-ஆம் 

ஆண்டிற்கான மு லாம் அபரொண்டு மு ல் 

பேற்யகாள்ள உத்ப சிக்கப்ேட்டுள்ளது.  ற்போது, 

 மிழகத்தில் உள்ள ோநகராட்சிகள், நகராட்சிகள் ேற்றும் 

பேரூராட்சிகளில் நபடமுபறயில் உள்ள ய ாத்து 

வரிொனது, இந்திொவில் உள்ள ேல்பவறு ோநகரங்கள் 

ேற்றும் நகரங்களுடன் ஒப்பிடுபகயில் மிகவும் 

குபறவாக உள்ளது. 

ய ன்பன ோநகராட்சியில், 600  துர அடி ேரப்ேளவுள்ள 

குடியிருப்பு கட்டடத்திற்கு  ற்போது விதிக்கப்ேடும் 

குபறந் ேட்  ய ாத்துவரி `810 ஆகும். சீராய்விற்குப் பிறகு, 

இது, `1215 ஆக உெரும். ஆனால், இப  ேரப்ேளவு 

யகாண்ட குடியிருப்பு கட்டடத்திற்கு, மும்பேயில் `2,157 

ஆகவும், யேங்களூருவில் `3.464 ஆகவும், 

யகால்கத் ாவில் `3,510 ஆகவும் ேற்றும் புபனவில் 

`3,924ஆகவும் உள்ளது. 

ய ன்பன ோநகராட்சியில், 600  துர அடி ேரப்ேளவுள்ள 

குடியிருப்பு கட்டடத்திற்கு  ற்போது விதிக்கப்ேடும் 

அதிகேட்  ய ாத்துவரி `3,240 ஆகும். சீராய்விற்குப் பிறகு. 

இது, `4.860 ஆக உெரும். ஆனால், இப  ேரப்ேளவு 

யகாண்ட குடியிருப்பு கட்டடத்திற்கு, யேங்களூருவில் 

`8.660 ஆகவும், யகால்கத் ாவில் `15,984 ஆகவும், 

புபனவில் `17,112 ஆகவும்ேற்றும் மும்பேயில் `84,583 

ஆகவும் உள்ளது. 

பகாெம்புத்தூர் ோநகராட்சியில், 600  துர அடி 

ேரப்ேளவுள்ள குடியிருப்பு கட்டடத்திற்கு  ற்போது 

விதிக்கப்ேடும் குபறந் ேட்  ய ாத்துவரி `204 ஆகும். 

சீராய்விற்குப் பிறகு, இது, `255 ஆக உெரும். ஆனால், 

இப  ேரப்ேளவு யகாண்ட குடியிருப்பு கட்டடத்திற்கு, 

லக்பனாவில் `648 ஆகவும், இந்தூரில் ` 1324 ஆகவும் 

ேற்றும் அகே ாோத்தில் `2.103 ஆகவும் உள்ளது. 

பகாெம்புத்தூர் ோநகராட்சியில், 600  துர அடி 

ேரப்ேளவுள்ள குடியிருப்பு கட்டடத்திற்கு  ற்போது 

விதிக்கப்ேடும் அதிகேட்  ய ாத்துவரி `972 ஆகும். 

சீராய்விற்குப் பிறகு, இது, `1215 ஆக உெரும். ஆனால், 

இப  ேரப்ேளவு யகாண்ட குடியிருப்பு கட்டடத்திற்கு, 

லக்பனாவில் `2,160 ஆகவும், இந்தூரில் `2,520 ஆகவும் 

ேற்றும் அகே ாோத்தில் `5,609ஆகவும் உள்ளது என்று 

ய ரிவிக்கப்ேட்டுள்ளது. 

 

3. அல் ரிஹ்லா 

உலகக்வகோப்பை கோல்ைந்து வைோட்டியின் ஆட்டங்களில் 

ையன்ைடுத்தப்ைடவிருக்கும் கோல்ைந்து வதோகோவில் 

அறிமுகம் செய்யப்ைட்டது. 

‘அல் ரிஹ்லா’ என்று யேெரிடப்ேட்டுள்ள இந் ப் ேந்ப , 

‘அடிடாஸ்’ நிறுவனம்  ொரித்துள்ளது. உலகக்வகோப்பை 

கோல்ைந்து வைோட்டிக்கோக சதோடர்ந்து 14-ஆேது முபையோக 

அந்த நிறுேனம் தயோரித்துள்ள ைந்து இது. ‘அல் ரிஹ்லோ’ 

என்ை இந்த அரபு ச ோழிச் செோல்லின் சைோருள், ‘ையணம்’ 

என்ைதோகும். 

 

4. 6,000 இந்திெ யோருள்களுக்கு வரி ரத்து 

இந்திொ-ஆஸ்திபரலிொ இபடபெொன யோருளா ார 

ஒத்துபழப்பு ேற்றும் வர்த் க ஒப்ேந் ம் பகயொப்ேோனது. 

இந்  ஒப்ேந் த்தின்மூலோக இந்திொவின் ஆெத்  

ஆபடகள், ப ால் யோருள்கள், ஆேரைங்கள் உள்ளிட்ட 

6,000 யோருள்கள் ஆஸ்திபரலிொவின்  ந்ப களுக்கு 

வரியின்றி ய ன்றபடெவுள்ளன. 

 

5. ‘யந வு-2022’ பகத் றி கண்காட்சிபெ ேத்திெ 

அபேச் ர் ய ன்பனயில் ய ாடங்கிபவத் ார் 

இந்திெ பகத் றித்  ொரிப்புகள் ேற்றும் பகவிபனத் 

திறபன ஊக்குவிக்கும் முெற்சியில், யந வாளர்களின் 

பகவிபனப் யோருட்கபளக்யகாண்ட, “யந வு-2022” 

பகத் றி கண்காட்சிபெ ேத்திெ குடிப த் ய ாழில் 

கழகம் நடத்துகிறது. 

2022 ஏப்ரல் 2 மு ல் 12 வபர, ய ன்பனயில் இந் க் 

கண்காட்சி நபடயேறுகிறது. 
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1. ‘துலிப் திருவிழா’ என்பது இந்தியாவின் எந்த நகரத்தில் 

நடத்தப்படும் ஒரு விழாவாகும்? 

அ) சிம்லா 

ஆ) ஸ்ரீநகர்  

இ) சண்டிகர் 

ஈ) ககௌகாத்தி 

✓ ஜம்மு–காஷ்மீரின் ஸ்ரீநகரில் 10 லட்சத்துக்கும் அதிகமான 

துலிப் மலர்களைக் ககாண்ட ஆசியாவின் மிகப்கெரிய 

துலிப் த ாட்டம் கொதுமக்களின் ொர்ளைக்காகத் திறக்கப் 

–ெட்டுள்ைது. இந் த் துலிப் த ாட்டம் ைரவிருக்கும் துலிப் 

திருவிழாவிற்காக ெல மா ங்கைாக உருைாக்கப்ெட்டது.  

✓ ஆண்டுத ாறும் ைசந் த்தின் க ாடக்கத்தில் ஸ்ரீநகரில் 

நளடகெறும் துலிப் திருவிழா, உலகம் முழுைதிலுமிருந்து 

சுற்றுலாப்ெயணிகளை கைகுைாக ஈர்க்கிறது. 

 

2. அண்மைச் செய்திகளில் இடம்சபற்ற, ‘ெஞ்சி கமை’ 

நமடமுமறயில் உள்ள ைாநிைம் எது? 

அ) இராஜஸ் ான் 

ஆ) ஹிமாச்சல பிரத சம் 

இ) உத் ர பிரத சம்  

ஈ) குஜராத் 

✓ ‘சஞ்சி’ களலயில் ஈடுெடும் மதுரா–பிருந் ாைனஞ்சார் 

களலஞர்களை ஊக்குவிக்கும் திட்டம் ஏத னுமுள்ை ா? 

என்று மக்கைளை உறுப்பினரும் நடிகருமான தேமா 

மாலினி அரசிடம் தகள்விகயழுப்பினார். 

✓ சஞ்சி களல என்ெது ஒரு  னித்துைமான ளகவிளன 

ைடிைமாகும். இது, காகி த்தில் கைட்டப்ெட்ட தநர்த்தியான 

ைடிைளமப்புகள் மற்றும் ெடைடிைங்களைக் ககாண்டு 

உள்ைது. ைட இந்திய மாநிலமான உத் ர பிரத சத்தில் 

உள்ை மதுராவில் த ான்றிய ‘சஞ்சி’ ஓவியம் பிருந் ாைன 

–த்திலும் ைழக்கத்தில் உள்ைது. 

 

3. அடிமைத்தனத்தால் பாதிக்கப்பட்டடாமர நிமனவுறும் 

உைக நாள் அனுெரிக்கப்படுகிற டததி எது? 

அ) மார்ச்.23 

ஆ) மார்ச்.25  

இ) மார்ச்.27 

ஈ) மார்ச்.29 

✓ ‘அடிளமத் னத் ால் ொதிக்கப்ெட்தடாளர நிளனவுகூரும் 

உலக நாள்’ ஆனது ஆண்டுத ாறும் மார்ச்.25 அன்று 

அனுசரிக்கப்ெடுகிறது. “Stories of Courage: Resistance to 

Slavery and Unity against Racism” என்ெது நடப்பு 2022 

இல் ைரும் இந்நாளுக்கானக் கருப்கொருைாகும். 

 

4. ெமீபசெய்திகளில் இடம்சபற்ற PACER முன்சனடுப்மபச் 

செயல்படுத்துகிற ைத்திய அமைச்ெகம் எது? 

அ) புவி அறிவியல்  ஆ) உள்துளற 

இ) ொதுகாப்பு  ஈ) அறிவியல் & க ாழில்நுட்ெம் 

✓ துருை அறிவியல் மற்றும்  ாழ் கைப்ெ மண்டல ஆராய்ச்சி 

(PACER) திட்டமானது புவி அறிவியல் அளமச்சகத்தின்கீழ் 

உள்ை  ன்னாட்சி நிறுைனமான துருை மற்றும் கடல்சார் 

ஆராய்ச்சிக்கான த சிய ளமயத்தினால் (NCPOR) 

கசயல்ெடுத் ப்ெடுகிறது. இது அண்டார்டிக் திட்டம், இந்திய 

ஆர்க்டிக் திட்டம், க ன்கெருங்கடல் திட்டம் மற்றும்  ாழ் 

கைப்ெ மண்டலம் & காலநிளல திட்டம் ஆகியைற்ளற 

உள்ைடக்கியது. இந் த்திட்டம் அண்டார்டிகாவிற்கு 41ைது 

இந்திய அறிவியல் ெயணத்ள  ஏற்ொடு கசய்கிறது.  

✓ PACER திட்டத்ள  2021–2026இலும் க ாடர சமீெத்தில் 

ஒப்பு ல் ைழங்கப்ெட்டது. 

 

5. 2021 – ஏற்றுைதி தயார்நிமைக் குறியீட்டில் முதலிடம் 

பிடித்த இந்திய ைாநிைம்/UT எது? 

அ)  மிழ்நாடு 

ஆ) மகாராஷ்டிரா 

இ) குஜராத்  

ஈ) க லுங்கானா 

✓ NITI ஆதயாக், தொட்டித்திறன் ளமயத்துடன் இளணந்து 

ஏற்றுமதி  யார்நிளலப் ெட்டியல் – 2021’ஐ கைளியிட்டது. 

இதில் கெரும்ொலான கடதலார மாைட்டங்கள், 

ஏற்றுமதியில் சிறப்ொகச் கசயல்ெடுகின்றன. குஜராத் 

மாநிலம் 2ஆம் முளறயாக மு லிடத்ள ப் பிடித்துள்ைது.  

✓ ஏற்றுமதி  யார்நிளலப் ெட்டியல் ககாள்ளக, ைர்த் கச் 

சூழல், ஏற்றுமதிச் சூழல், ஏற்றுமதி கசயல்ொடு என்ற 4 

முக்கிய அம்சங்களின்ெடி, மாநிலங்கள் மற்றும் யூனியன் 

பிரத சங்களை இது  ரைரிளசெடுத்துகிறது. இதில் 11 

துளண அம்சங்களும் உள்ைன. 

 

6. அண்மைச் செய்திகளில் இடம்சபற்ற, ‘Le Corbusier’s 

Edict’ என்பதுடன் சதாடர்புமடய இந்திய நகரம் எது? 

அ) மும்ளெ 

ஆ) புது தில்லி 

இ) சண்டிகர்  

ஈ) புதுச்தசரி 

✓ சண்டிகரில் உள்ை தகபிடல் ைைாகத்தில் 3 சிளலகளை 

நிறுை ெஞ்சாப் அரசு தீர்மானம் எடுத்துள்ைது. இ ற்கு 

அந்நகரின் ொரம்ெரிய நிபுணர்கள் எதிர்ப்பு க ரிவித் னர்.  

✓ ‘சண்டிகரின் ஆளண’ என்ெது சண்டிகரின் திட்டமிடுெைர் 

லீ கார்பூசியரால் ெரிந்துளரக்கப்ெட்ட ஒரு விதி நூலாகும். 

சிளலகள் நிறுைளலத்  விர, சுக்னா ஏரியில் ைணிகக் 

கட்டளமப்புகள் ஏற்ெடுத்  முழுளமயான  ளட 

விதிக்கவும் இந்  ஆளண குறிப்பிடுகிறது. 

 

7. ெரிஸ்கா புலிகள் காப்பகம் அமைந்துள்ள ைாநிைம் எது? 

அ) பீகார் 

ஆ) இராஜஸ் ான்  

இ) மத்திய பிரத சம் 

ஈ) தகரைா 
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✓ இராஜஸ் ான் மாநிலம் அல்ைார் மாைட்டத்தில் உள்ை 

சரிஸ்கா புலிகள் காப்ெகத்தில் சமீெத்தில் ெயங்கர 

தீவிெத்து ஏற்ெட்டது. அக்ெர்பூர் மளலத்க ாடரில் 8–10 

சதுர கிமீ ெரப்ெைவு ொதிக்கப்ெட்டுள்ை ால், நீர்த்க ளிக்கும் 

கருவிகள் கொருத் ப்ெட்ட ைான்ெளட கேலிகாப்டர்கள் 

தீளய அளணக்கும் ெணியில் ஈடுெட்டுள்ைன. சரிஸ்கா 

புலிகள் காப்ெகத்தில் கமாத் ம் 27 புலிகள் உள்ைன. 

 

8. ‘Jal Shakti Abhiyan: Catch the Rain’ பிரச்ொரைானது 

பின்வரும் எந்த ஆண்டில் முதலில் சதாடங்கப்பட்டது? 

அ) 2015 

ஆ) 2017 

இ) 2021  

ஈ) 2022 

✓ புது தில்லியில் நடந்  மளழநீர் தசகரிப்பு இயக்கத்தின்கீழ் 

3ஆைது த சிய நீர் தமலாண்ளம விருதுகளை ைழங்கி 

ஜல்சக்தி திட்டத்ள  இந்தியக்குடியரசுத் ளலைர் ராம்நத் 

தகாவிந்த் க ாடங்கிளைத் ார். 

✓ இந்திய அரசானது 2019இல், ‘ஜல் சக்தி அபியான்’ என்ற 

திட்டத்ள  அறிமுகப்ெடுத்தியது. அத  ஆண்டில், ‘ஜல் 

ஜீைன் இயக்கம்’ க ாடங்கப்ெட்டது. 2021ஆம் ஆண்டு 

மார்ச்.22 அன்று, ‘உலக நீர் நாைன்று, குடிமக்களை 

நீளரச்தசமிக்க ைலியுறுத்துை ற்காக, ‘ஜல்சக்தி அபியான்: 

மளழளயச்தசகரிக்கவும்’ என்ெது க ாடக்கப்ெட்டது. 

 

9. ‘இந்தியப் சபருஞ்சுவரும்’ உைகின் இரண்டாவது மிக 

நீளச் சுவருைானது அமைந்துள்ள ைாநிைம்/UT எது? 

அ) தமற்கு ைங்கம் 

ஆ) இராஜஸ் ான்  

இ) மகாராஷ்டிரா 

ஈ) குஜராத் 

✓ இராஜஸ் ான் மாநிலத்தின் உ ய்பூருக்கு அருகில் உள்ை 

ஆரைல்லி மளலத்க ாடரில் உள்ை, ‘கும்ெல்கர்’ தகாட்ளட 

‘இந்தியாவின் கெருஞ்சுைர்’ என்றும் அளழக்கப்ெடுகிறது.  

✓ சீனப்கெருஞ்சுைருக்கு அடுத் ெடியாக உலகின் 2ஆைது 

நீைமான சுைர் இதுைாகும். மார்ச்.30 அன்று ராஜஸ் ான் 

உருைான நாள், ‘இராஜஸ் ான் திைாஸ்’ என்று 

ககாண்டாடப்ெடுகிறது. 

✓ 1949 மார்ச்.30 அன்று தஜாத்பூர், கஜய்ப்பூர், கஜய்சால்மர் 

மற்றும் பிதகனர் ஆகிய சமஸ் ானங்கள் ஒன்றிளணந்து 

‘மாகெரும் இராஜஸ் ான் யூனியன்’ என்றானது. ‘2022’, 

இராஜஸ் ான் திைாஸின் 73 ஆண்டுகளைக் குறிக்கிறது. 

 

10. டநரடிப் பயன் பரிைாற்றத்மத உறுதிசெய்வதற்காக 

நடுவண் துமற ைற்றும் ைத்திய நிதியுதவித் திட்டங்கள் 

இமைக்கப்பட்டுள்ள தளத்தின் சபயர் என்ன? 

அ) DPT ொரத் இளணய ைம்  

ஆ) ஆத்மநிர்ொர் DPT இளணய ைம் 

இ) பிர ான் மந்திரி DBT இளணய ைம்  

ஈ) அம்ருத் கால் DBT இளணய ைம்  

✓ DBT ொரத் தொர்ட்டலில் 313 நடுைண் துளற மற்றும் 53 

அளமச்சகங்களின் மத்திய நிதியு வி திட்டங்கள் 

இளணக்கப்ெட்டுள்ைன. ெயனாளிகளுக்கு அைர்களின் 

ைங்கிக்கணக்குகளில் மானியங்களை ைரவு ளைப்ெ ன் 

மூலம் கைளிப்ெளடத் ன்ளமளயக் ககாண்டுைர தநரடிப் 

ெயன்கள் ெரிமாற்றம் திட்டம் க ாடங்கப்ெட்டது. 

 

 

1. இந்திய ஏற்றுமதி `32 லட்சம் தகாடி: மத்திய அளமச்சர் 

பியூஷ் தகாயல் 

நாட்டின் சரக்கு ஏற்றுமதி கடந்  2021-22 நிதியாண்டில் 

சுமார் `32 லட்சம் தகாடிளய (418 பில்லியன் டாலர்) 

 ாண்டி சா ளன ெளடத்துள்ை ாக மத்திய ைர்த் க, 

க ாழிற்துளற அளமச்சர் பியூஷ் தகாயல் கூறியுள்ைார். 

இதுகுறித்து கசய்தியாைர்களிடம் அைர் கூறியது: நாட்டின் 

சரக்கு ஏற்றுமதி 2021-22 நிதியாண்டில் சுமார் `32 

லட்சம் தகாடிளய (418 பில்லியன் டாலர்) கடந்து சா ளன 

ெளடத்துள்ைது. 

கடந்  மார்ச்.21-ஆம் த திதய நமது இலக்கான 400 

பில்லியன் டாலளர (`30.4 லட்சம் தகாடி) சரக்கு ஏற்றுமதி 

கடந் து. இதுைளர எந் கைாரு மா த்திலும் இல்லா  

ைளகயில், கடந்  மார்ச் மா ம் மட்டுதம `3.06 இலட்சம் 

தகாடி (40.38 பில்லியன்) மதிப்பில் ஏற்றுமதி நடந் து. 

அதிகரிப்பு: கடந்  2019-20 நிதியாண்டில் கைறும் 

இரண்டு லட்சம் டன்னாக (`500 தகாடி) இருந்  

தகாதுளம ஏற்றுமதி, 2020-21-இல் 21.55 லட்சம் 

டன்னாகவும் (`4,000 தகாடி), 2021-22 நிதியாண்டில் 

70 லட்சம் டன்னாகவும் (`15,000 தகாடி) அதிகரித் து. 

இந்தியாவில் விளையும் தகாதுளம கெரும்ொலும் 

அண்ளட நாடுகளுக்தக ஏற்றுமதி கசய்யப்ெடுகிறது. 

குறிப்ொக ைங்கத சத்துக்கு மட்டுதம கடந்  நிதியாண்டில் 

30.50 லட்சம் டன் தகாதுளம (54 ச வீ ம்) ஏற்றுமதி 

கசய்யப்ெட்டது. 

சர்ைத ச அைவில் தகாதுளம உற்ெத்தியில் இந்தியா 14.14 

ச வீ த்துடன் 2-ஆம் இடம் ைகித் ாலும் ஏற்றுமதியில் 

ஒரு ச வீ த்துக்கும் குளறைாகதை உள்ைது. நாட்டில் 

ஆண்டுக்கு 10.76 தகாடி டன் தகாதுளம உற்ெத்தி 

கசய்யப்ெடுகிறது. 

 

2. மியாமி ஓென்: சாம்பியன் ஸ்வியாகடக் 

மியாமி ஓென் டபிள்யுடிஏ கடன்னிஸ் தொட்டி இறுதி 

ஆட்டத்தில் தொலந்தின் இைம் வீராங்களன ஐகா 

ஸ்வியாகடக் சாம்பியன் ெட்டத்ள க் ளகப்ெற்றினார். 

ஆடைர் இரட்ளடயர் பிரிவில் ஜான் ஐஷ்நர்-ேர்காஸ் 

இளண கூல்தோப்-ஸ்கூப்ஸ்கி இளணளய கைன்று 

ெட்டத்ள க் ளகப்ெற்றினர். 
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3. 7-ஆைது முளறயாக ஆஸ்திதரலியா உலக சாம்பியன் 

ICC மகளிர் ஒருநாள் உலகக்தகாப்ளெ தொட்டியில் நடப்பு 

சாம்பியன் இங்கிலாந்ள  71 ரன்கள் வித்தியாசத்தில் 

வீழ்த்தி 7-ஆைது முளறயாக சாம்பியன் ெட்டத்ள க் 

ளகப்ெற்றியது ஆஸ்திதரலியா. இதுைளர நடந்  12 

உலகக்தகாப்ளெகளில்  ற்தொது ஆஸ்திதரலிய மகளிர் 

அணி 7-ஆைது முளறயாக உலக சாம்பியன் ெட்டத்ள க் 

ளகப்ெற்றியுள்ைது. 

அலிஸா ஹீலி சா ளன: 

இதுைளர நடந்துள்ை ஆடைர் மற்றும் மகளிர் ஒருநாள் 

உலகக்தகாப்ளெ இறுதி ஆட்டங்களில் அலிஸா ஹீலி 

அடித்  170 ரன்கதை அதிகெட்ச ரன்கைாகும். 

 

4. ைருணா ெயிற்சி 2022 நிளறவு 

இந்தியா - பிரான்ஸ் கடற்ெளடகளுக்கு இளடயிலான 

20ஆைது இரு ரப்பு ெயிற்சியான, ‘ைருணா 2022’ 

நிளறைளடந் து. இந் ாண்டு நளடகெற்ற ெயிற்சி 

ஆழ்கடல் கசயல்ொடுகளில் விரிைான ைாய்ப்புகளை 

உருைாக்கியுள்ைது. இந்  ஆழ்கடல்  ந்திரப் ெயிற்சியில், 

அதிநவீன நீர்மூழ்கி எதிர்ப்பு தொர்  ந்திரம், துப்ொக்கி 

சுடு ல், கடல் ெயண ெரிணாமங்கள், சூழ்ச்சித்  ந்திரங்கள் 

மற்றும் விரிைான ைான் கசயல்ொடுகள் இடம் கெற்றன. 

எதிர் எதிர்  ைங்களில் கேலிகாப்டர்களை இறக்கு ல் 

தொன்ற ெயிற்சிகளும் தமற்ககாள்ைப்ெட்டன. 

இந்தியாவின் அதிநவீன நீர்மூழ்கி எதிர்ப்பு சா னங்களும் 

இந்  ெயிற்சி நிளறவு நிகழ்ச்சியில் இடம் கெற்றன. 

ஐஎன்எஸ் கசன்ளன தொர்க் கப்ெலில் சீ கிங் எம் தக 42பி, 

கடதலார தராந்து விமானமான பி-8ஐ பிகரஞ்ச் 

கடற்ெளடயின் FS கூர்கெட் கப்ெலும் இந் ப் ெயிற்சியில் 

ெங்தகற்று தொர் ஒத்திளககளில் ஈடுெட்டன. 

 

5. த சிய தூயகாற்று திட்டத்தின்கீழ் தமிழ்நாட்டிற்கு 

கமாத் ம் `233 தகாடி ஒதுக்கீடு 

த சிய தூயகாற்று திட்டத்தின்கீழ்  மிழ்நாட்டிலுள்ை 

தூத்துக்குடிக்கு 2021 மார்ச் 31 ைளர `3.06 தகாடி 

ஒதுக்கப்ெட்டுள்ைது. 15ஆைது நிதி ஆளணயத்தின் (2020 

-21) ெரிந்துளரயின்ெடி கசன்ளனக்கு `181 தகாடி, 

மதுளரக்கு `31 தகாடி மற்றும் திருச்சிராப்ெள்ளிக்கு `21 

தகாடி என  மிழ்நாட்டிற்கு கமாத் ம் `233 தகாடி 

ஒதுக்கீடு கசய்யப்ெட்டுள்ைது.  

காற்றுத்  ர நிதியின் கீழ் கசன்ளனக்கு `91 தகாடி, 

மதுளரக்கு `15 தகாடி மற்றும் திருச்சிராப்ெள்ளிக்கு `11 

தகாடி என  மிழ்நாட்டிற்கு கமாத் ம் `117 தகாடி ஒதுக்கீடு 

கசய்யப்ெட்டுள்ைது. 
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1. அண்மையில் வெளியிடப்பட்ட ‘பாலி பிரகடனம்’ எதன் 

சட்டவிரராத ெர்த்தகத்மதத் தடுப்பமத ர ாக்கவைனக் 

வகாண்டுள்ளது? 

அ) தங்கம் 

ஆ) பாதரசம்  

இ) வனவுயிரிகள் 

ஈ) மனித உடலுறுப்புகள் 

✓ பாதரசம் குறித்த மினமாட்டா தீர்மானம் பற்றிய (COP-4) 

உறுப்புநாடுகளின் நான்காவது கூட்டம் அண்மமயில் 

இந்ததாதனசியாவின் பாலியில் நமடபபற்றது.  

✓ சுவிச்சர்லாந்தின் பெனிவாவில் நமடபபற்ற COP-5’இல் 

பாதரசத்துடன் கூடிய நான்கு வமகயான பபாருட்களின் 

பயன்பாட்மட மறு பரிசீலமன பசய்வது குறித்து முடிவு 

பசய்யப்பட்டது. சட்டவிதராத பாதரச வர்த்தகத்மதத் தடுக்க 

‘பாலி பிரகடனம்’ பவளியிடப்பட்டது. 

 

2. வென்ஸ் ஸ்ரடால்டன்வபர்க் என்பார் எந்த அமைப்பின் 

வபாதுச்வசயலாளராக உள்ளார்? 

அ) ஐதராப்பிய ஒன்றியம் 

ஆ) NATO  

இ) G20 

ஈ) G7 

✓ வட அட்லாண்டிக் ஒப்பந்த கூட்டமமப்பின் (NATO) பபாதுச் 

பசயலாளர் பென்ஸ் ஸ்தடால்டன்பபர்க்கின் பதவிக்காலம் 

2023 பசப்.30 வமர ஓராண்டுக்கு நீட்டிக்கப்பட்டுள்ளது.  

✓ பிரஸ்ஸல்ஸில் நடந்த NATO உச்சிமாநாட்டில், அபமரிக்க 

அதிபர் தொ மபடனும் மற்ற NATO தமலவர்களும் 

பென்ஸ் சுதடால்டன்பபர்க்கின் பதவிக்காலத்மத நீட்டிக்க 

ஒப்புக்பகாண்டனர். நார்தவயின் முன்னாள் பிரதமரான 

அவர், கடந்த 2014’இல் NATO பபாதுச்பசயலாளராக 

நியமிக்கப்பட்டார். அவரது பதவிக்காலம் கடந்த 2021 

பசப்டம்பரில் முடிவமடந்தது. 

 

3. இந்திய ொனூர்தி நிமலயங்கள் ஆமையைானது 

(AAI), உள் ாட்டு விைானப் ரபாக்குெரத்து ரைலாண்மை 

அமைப்புகமள உருொக்குெதற்காக எந்நிறுெனத்துடன் 

கூட்டு ரசர்ந்துள்ளது? 

அ) ISRO 

ஆ) DRDO 

இ) BEL  

ஈ) HAL 

✓ இந்திய வானூர்தி நிமலயங்கள் ஆமையம் அதன் R&D 

முன்பனடுப்பின்கீழ், உள்நாட்டு விமானப் தபாக்குவரத்து 

தமலாண்மம அமமப்புகமள கூட்டாக உருவாக்க பாரத் 

மின்னணு நிறுவனத்துடன் (BEL) ஒப்பந்தம் பசய்துள்ளது. 

மைதராபாத்தில், ‘WINGS இந்தியா-2022’ நிகழ்ச்சியின் 

தபாது இந்த ஒப்பந்தம் மகபயழுத்தானது. 

 

 

4. ‘பிரஸ்தான்’ என்பது எந்த இந்திய ஆயுதப்பமடயால் 

 டத்தப்படும் ஒரு கடல்சார் பாதுகாப்புப் பயிற்சியாகும்? 

அ) இந்திய இராணுவம் 

ஆ) இந்திய கடற்பமட  

இ) இந்திய வான்பமட 

ஈ) இந்திய கடதலார காவல்பமட 

✓ ‘பிரஸ்தான்’ என்பது இந்திய கடற்பமடயால் ஆறு 

மாதங்களுக்கு ஒருமுமற நடத்தப்படும் ஒரு கடல்சார் 

பாதுகாப்புப் பயிற்சியாகும். இதில் இந்திய விமானப்பமட, 

கடதலார காவல்பமட, ONGC, மும்மப துமறமுக அறக் 

கட்டமள, சுங்கம், மாநில மீன்வளத்துமற, கடல்சார் 

காவல்படட உள்ளிட்ட பல்தவறு துமறகளின் பங்தகற்பு 

அடங்கும். இந்தப் பயிற்சியானது கடல்கடந்த பாதுகாப்மப 

உறுதிபசய்வமதயும், கடல்சார் பாதுகாப்பில் ஈடுபட்டுள்ள 

அமனத்து கடல்சார் பங்குதாரர்களின் முயற்சிகமளயும் 

ஒருங்கிமைப்பமதயும் தநாக்கமாகக் பகாண்டுள்ளது. 

 

5. இந்தியாவின் முதல் பாதுகாப்பு நிதியத்தைத் வதாடங்க 

முடிவு வசய்துள்ள பரஸ்பர நிதியம் எது? 

அ) ஐசிஐசிஐ புருபடன்ஷியல் பரஸ்பர நிதியம் 

ஆ) HDFC பரஸ்பர நிதியம்  

இ) SBI பரஸ்பர நிதியம் 

ஈ) கனரா தராபபதகா பரஸ்பர நிதியம் 

✓ HDFC பரஸ்பர நிதியம், இந்தியாவின் முதல் பாதுகாப்பு 

நிதியமான HDFC பாதுகாப்பு நிதிக்கான திட்டத் தகவல் 

ஆவைத்மத SEBI-யிடம் தாக்கல் பசய்தது. இது ஒரு 

திறந்தநிமல சரிஒப்பு திட்டமாகும். இது பாதுகாப்பு மற்றும் 

அதுசார்ந்த துமற நிறுவனங்களில் முதலீடு பசய்யும். 

 

6. 2021-22 நிதியாண்டில் தனி பர் ெருைானத்தின் 

அடிப்பமடயில் 3ஆமிடத்திலுள்ள இந்திய ைாநிலம் எது? 

அ) மும்மப 

ஆ) புது தில்லி  

இ) சண்டிகர் 

ஈ) புதுச்தசரி 

✓ 2021-22 பபாருளாதார ஆய்வின்படி, சிக்கிம் மற்றும் 

தகாவாவுக்கு அடுத்தபடியாக தனிநபர் வருமானத்தில் 

தில்லி மூன்றாவது இடத்தில் உள்ளது.  

✓ இந்த ஆய்வின்படி, தில்லியின் தனிநபர் வருமானம் 

ஆண்டுக்கு ஆண்டு 16.81 சதவீதம் அதிகரித்து 2021-22 

நிதியாண்டில் `4,01,982ஆக உள்ளது. தில்லியின் தனி 

நபர் வருமானம் 2021-22’இல் ததசிய சராசரிமயவிட 

மூன்று மடங்கு அதிகமாக இருந்தது. 

 

7. ‘MSME வசயல்திறமன உயர்த்துதல் ைற்றும் விதைவுப் 

-படுத்துதமல’ (RAMP) ஆதரிக்கின்ற நிறுெனம் எது? 

அ) பன்னாட்டுச் பசலவாணி நிதியம் 

ஆ) உலக வங்கி  

இ) UNICEF 
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ஈ) உலக பபாருளாதார மன்றம் 

✓ உலக வங்கியின் உதவியுடன் ‘சிறு, குறு, நடுத்தர பதாழில் 

நிறுவனங்களின் பசயல்திறமன அதிகரித்தல் மற்றும் 

துரிதப்படுத்துதல்’ திட்டத்திற்கு 808 மில்லியன் அபமரிக்க 

டாலர்கள் அல்லது `6,062.45 தகாடி வழங்க மத்திய 

அமமச்சரமவ ஒப்புதலளித்தது. இப்புதிய திட்டம் 2022-

23ஆம் நிதியாண்டில் பதாடங்கும். 

✓ சந்மத மற்றும் கடனுக்கான அணுகமல தமம்படுத்துதல், 

மத்தியிலும் மாநிலத்திலும் அமமப்புகள் மற்றும் 

நிர்வாகத்மத வலுப்படுத்துதல், மத்திய-மாநில இமைப் 

-புகள் மற்றும் கூட்டுகமள தமம்படுத்துதல், தாமதமான 

பைஞ்பசலுத்துதல்குறித்த சிக்கல்கமள கமளதல் மற்றும் 

சிறு, குறு, நடுத்தர பதாழில்களின் பசுமமப்படுத்துதல் 

தபான்றவற்மற இத்திட்டம் தநாக்கமாகக்பகாண்டுள்ளது. 

 

8. ைண்டலம் முழுெதும் 100 சதவீத மின்ையைாக்கமல 

நிமறவுவசய்துள்ள இரயில்ரெ பிரிவு எது? 

அ) பகாங்கன் இரயில்தவ  

ஆ) வடகிழக்கு எல்மலப்புற இரயில்தவ 

இ) கிழக்குக் கடற்கமர இரயில்தவ 

ஈ) பதற்கு மத்திய இரயில்தவ 

✓ பகாங்கன் இரயில்தவ சமீபத்தில் மண்டலம் முழுவதும் 

100% மின்மயமாக்கமல நிமறவு பசய்துள்ளது மற்றும் 

அது நிமலயான வளர்ச்சிக்கான புதிய வமரயமறகமள 

அமமத்துள்ளது. மகாராஷ்டிர மாநிலத்தின் தராகா மற்றும் 

கர்நாடக மாநிலத்தின் ததாக்கூர் இமடதயயான 741 

கிதலாமீட்டர் நீளமுள்ள பாமதயில், பகாங்கன் இரயில்தவ 

மின்மயமாக்கும் பணிமய நிமறவு பசய்துள்ளது. இந்த 

மின்மயமாக்கல் திட்டத்திற்கான பசலவு `1287 தகாடி. 

 

9. இந்தியாவின் எந்த ஆற்றின் கமரயில் காசிரங்கா 

ரதசியப் பூங்கா எந்த அமைந்துள்ளது? 

அ) கங்மக 

ஆ) யமுனா 

இ) பிரம்மபுத்திரா  

ஈ) சட்பலஜ் 

✓ காசிரங்கா ததசியப் பூங்காவானது அஸ்ஸாமில் உள்ள 

ஒரு பாதுகாக்கப்பட்ட பகுதியாகும். இது பிரம்மபுத்திரா 

ஆற்றின் குறுக்தக பரவியுள்ளது. இந்தத் ததசியப் பூங்கா 

2022-இல் 14ஆவது காண்டாமிருகக் கைக்பகடுப்மப 

பவற்றிகரமாக முடித்துள்ளது. 2018 புள்ளிவிவரங்கமள 

ஒப்பிடும்தபாது 200 ஒற்மறக்பகாம்பு காண்டாமிருகங்க 

-ள் அப்பூங்காவில் அதிகரித்துள்ளன. 

 

10. சிட்டி ெங்கியின் இந்திய ொடிக்மகயாளர் ெங்கிசார் 

ெணிகங்கமள மகயகப்படுத்திய ெங்கி எது? 

அ) HDFC வங்கி 

ஆ) ஆக்சிஸ் வங்கி  

இ) ஐசிஐசிஐ வங்கி 

ஈ) YES வங்கி 

✓ இந்திய தனியார் துமற வங்கியான ஆக்சிஸ் வங்கி, 

அபமரிக்க நாட்டு வங்கியான சிட்டி குழுமத்தின் இந்திய 

நுகர்தவார் வங்கிசார் வணிகங்கமள மகயகப்படுத்தி 

உள்ளது. 13 சந்மதகளில் அதன் சில்லமற வர்த்தக 

நடவடிக்மககளிலிருந்து அவ்வங்கி பவளிதயறுகிறது. 

இதன் மதிப்பு `12,325 தகாடியாகும். 

 

 

1. பபண்கள், பபாதுமக்களுக்கான ‘காவல் உதவி’ பசயலி 

அறிமுகம் 

காவல்துமற கட்டுப்பாட்டு அமறயிலிருந்து தநரடியாக 

பபண்கள், பபாதுமக்களுக்கான தசமவ, ‘காவல் உதவி’ 

பசயலிமய முதல்வர் ஸ்டாலின் பதாடங்கி மவத்தார் 

இதுகுறித்து தமிழ்நாடு அரசு பவளியிட்டுள்ள பசய்திக் 

குறிப்பில், பபாதுமக்கள் குறிப்பாக பபண்கள், அவசர 

காலங்களில் காவல்துமறயின் உதவிமய உடனடியாக 

பபறும் பபாருட்டு, 60-க்கும் தமற்பட்ட சிறப்பம்சங்களுடன் 

‘காவல் உதவி’ பசயலி உருவாக்கப்பட்டுள்ளது. இந்தச் 

பசயலியானது இந்திய மாநில காவல்துமறயில் உருவாக் 

-கப்பட்டுள்ள பசயலிகளில் முதன்மமயாக விளங்கும். 

‘காவல் உதவி’ பசயலியின் சிறப்பம்சங்கள்: ‘அவசரம்’ 

உதவி பபாத்தான் – பபாது மக்கள் குறிப்பாக பபண்கள் 

அவசர காலங்களில் சிவப்பு நிற 'அவசரம்' என்ற 

பபாத்தாமன அழுத்துவதன் மூலமாக, பயனாளர் விவரம், 

தற்தபாமதய இருப்பிட விவரம் மற்றும் வீடிதயா, 

கட்டுப்பாட்டு அமறயில் பபறப்பட்டு காவல் துமறயின் 

அவசர தசமவ வழங்கப்படும். அவசரகால அமலதபசி 

அமழப்பு வசதி (Dial-112/100/101) – பயனாளர்கள் 

அமலதபசியில் தநரடி புகார்கமள பதரிவிக்க 'Dial-100' 

என்ற பசயலி 'காவல் உதவி' பசயலி மூலம் 

ஒருங்கிமைக்கப்பட்டுள்ளது. பதிவு பசய்யப்பட்ட 

அமலதபசி எண்ணிலிருந்து அமழப்பதால், பயனாளர் 

விவரம் மற்றும் தற்தபாமதய இருப்பிட விவரம் 

அறியப்பட்டு துரித தசமவ வழங்கப்படும். 

அமலதபசி வழி / புகாரளித்தல் (Mobile Based Complaint) 

– பயனாளர்கள், குறிப்பாக மகளிர், சிறார், முதிதயார் 

ஆகிதயார் அவசர கால புகார்கமள, படங்கள் / குறுகிய 

அளவிலான வீடிதயாமவ பதிதவற்றம் பசய்து, புகாமர 

பதிவு பசய்யலாம். இருப்பிட விவர பரிமாற்ற தசமவவசதி 

(Location sharing) – பயைங்கள் தமற்பகாள்ளும் தபாது, 

அவசர காலத்தில் பயனாளர்கள், Whatsapp / Google Map 

வாயிலாக, தநரடி இருப்பிட விவரங்கமள நண்பர் 

அல்லது உறவினருடன் பரிமாறும் வசதி பசய்யப்பட்டு 

உள்ளது. இதன்மூலம் பயனாளர்களின் உறவினர் / 

நண்பர் வாயிலாக பசல்லும் இருப்பிடம் அறியப்பட்டு, 

காவலர் விமரந்து பசல்ல வழிவமக பசய்யப்பட்டுள்ளது. 

தமலும், காவல் நிமலய இருப்பிடம் மற்றும் தநரடி 

அமழப்பு வசதி (Police Station Locator), காவல் 

கட்டுப்பாட்டு அமறயின் பதாமலதபசி விவரம் அறிதல் 

(Control Room Directory), இமைய வழி பபாருளாதார 

குற்றம் பதாடர்பான புகார்கள் (Cyber Financial Related 

Complaint), இதர அவசர / புகார் உதவி எண் அமழக்கும் 
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வசதி (Other Emergency Helplines), அவசர கால 

அறிவிப்புகள் / இதர தகவல்கள் அறியும் வசதி (Alert / 

Notification messages), வாகன விவரம் அறிதல் (Vehicle 

Verification), தபாக்குவரத்து விதிமீறல் அபராதம் பசலுத்தும் 

வசதி (e-Payment), தனிநபர் குறித்த சரிபார்ப்பு தசமவ 

(Police Verification Services), பதாமலந்த ஆவைங்கள் 

குறித்த புகார் (Lost Document Report), CSR / FIR –குறித்த 

விவரம், காவல்துமறயின் சமூக ஊடக தசமவகள் (Social 

Media Connect), காவல்துமறயின் குடிமக்கள் தசமவ 

பசயலி (TN Police Citizen App) / 112 இந்தியா (112-India 

App) ஆகிய வசதிகமளயும் இச்பசயலி மூலம் 

பபாதுமக்கள் பபற்று பயன்பபறலாம். 

 

2. பவளியுறவுச் பசயலராக வினய் தமாகன் குவாத்ரா 

நியமனம் 

மத்திய பவளியுறவு பசயலராக வினய் தமாகன் குவாத்ரா 

நியமிக்கப்படுவதாக மத்திய பணியாளர் அமமச்சகம் 

பதரிவித்தது. 

தற்தபாது மத்திய பவளியுறவுச் பசயலராக பதவி வகிக்கும் 

ைர்ஷ்வர்தன் ஷ்ரிங்லா ஏப்.30-ஆம் தததி பணி ஓய்வு 

பபறும் நிமலயில், வினய் தமாகன் குவாத்ரா அந்தப் 

பதவிக்கு நியமிக்கப்படுகிறார். 

 

3. ஏப்.11-இல் இந்தியா-அபமரிக்கா 2+2 தபச்சுவார்த்மத 

இந்தியா, அபமரிக்கா இமடதய ஏப்ரல் 11-ஆம் தததி 2+2 

தபச்சுவார்த்மத நமடபபறவுள்ளது. 

இதுபதாடர்பாக தகவலறிந்த வட்டாரங்கள் கூறுமகயில், 

“பாதுகாப்பு அமமச்சாா் ராஜ்நாத்சிங், பவளியுறவு அமமச்சர் 

பெய்சங்கர் ஆகிதயார் அபமரிக்கா பசல்லவுள்ளனர். 

அந்நாட்டுத் தமலநகர் வாஷிங்டனில் ஏப்ரல் 11-ஆம் தததி 

அபமரிக்க பாதுகாப்பு அமமச்சர் லாயிட் ஆஸ்டின், 

அந்நாட்டு பவளியுறவு அமமச்சர் ஆன்டனி பிளிங்கன் 

ஆகிதயாருடன் இருவரும் 2+2 தபச்சுவார்த்மதயில் 

ஈடுபடவுள்ளனர். அப்தபாது இந்தியா-அபமரிக்கா 

இமடயிலான பவளியுறவு, பாதுகாப்பு உள்பட பல்தவறு 

விவகாரங்கள் குறித்து ஆதலாசிக்கவுள்ளனர். 

அதமனத்பதாடர்ந்து இம்மாத மத்தியில் இந்தியா-ெப்பான் 

இமடதய 2+2 தபச்சுவார்த்மத நமடபபறவுள்ளது.  

இந்தப் தபச்சுவார்த்மதயில் இந்தியா, ெப்பான் இமடதய 

பாதுகாப்பு விவகாரங்களில் ஒத்துமழப்மப 

விரிவுபடுத்துவது, இந்ததா-பசிபிக் பிராந்தியத்தின் 

தற்தபாமதய நிலவரம் உள்ளிட்டமவ குறித்து 

ஆதலாசிக்கப்படவுள்ளது. QUAD கூட்டமமப்பில் இந்தியா, 

ெப்பான், அபமரிக்கா, ஆஸ்திதரலியா இடம்பபற்றுள்ளது 

குறிப்பிடத்தக்கது. 

 

4. இந்தியர்கள் இருவருக்கு ‘கிராமி’ விருது! 

பிரபல இமச விருதுகளில் ஒன்றான ‘கிராமி’ விருது 

இந்தியாமவச் தசர்ந்த இருவருக்கு வழங்கப்பட்டுள்ளது. 

64-ஆவது கிராமி விருதுகள் வழங்கும் விழா 

அபமரிக்காவின் லாஸ் தவகஸ் நகரத்தில் நமடபபற்றது. 

அதில், ‘டிமவன் மடட்ஸ்’ என்ற பாடல் பதாகுப்புக்காக 

பபங்களூமரச் தசர்ந்த ரிக்கி பகஜ், ‘சிறந்த புதிய ஆல்பம்’ 

என்ற பிரிவில் கிராமி விருமத பவன்றார். 

ரிக்கி பகஜ் பபறும் இரண்டாவது கிராமி விருது இதுவாகும். 

அவர் ஏற்பகனதவ ‘விண்ட்ஸ் ஆஃப் சம்சாரா’ என்ற 

பாடலுக்காக 2015-இல் கிராமி விருமதப் பபற்றுள்ளார். 

மும்மபயில் பிறந்த பாடகியான பால்குனி ஷா, 

‘சிறார்களுக்கான சிறந்த ஆல்பம்’ என்ற பிரிவில், ‘எ கலர் 

புல் தவர்ல்டு’ பாடலுக்காக கிராமி விருமதப் பபற்றார். 

அவர் பவல்லும் முதல் கிராமி விருது இதுவாகும்.  
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1. கீழ்காணும் எந்த நகரத்தின் மூன்று மாநகராட்சிகளை 

ஒரர மாநகராட்சியாக இளைக்கும் மர ாதா மக்கைளை 

-யில் நிளைரைற்ைப்பட்டது? 

அ) மும்பை 

ஆ) தில்லி  

இ) ககொல்கத்தொ 

ஈ) கென்பை 

✓ சிறந்த திட்டமிடல் மற்றும் வளங்கபள உகந்த முபறயில் 

ையன்ைடுத்துவதற்கொக, தில்லியின் 3 மொநகரொட்சிகபள 

ஒருங்கிபைக்கும் நநொக்கில், தில்லி மொநகரொட்சிகள் 

(திருத்த) மநெொதொபவ மக்களபவ நிபறநவற்றியது.  

✓ இந்த மநெொதொவின்மூலம், புதிய மொநகரொட்சியின் கூட்டம் 

நபடகைறும் வபர நதர்ந்கதடுக்கப்ைட்ட கவுன்சிலர்களின் 

கெயல்ைொடுகபள நிபறநவற்றும் ஒரு ‘சிறப்பு அதிகொரி’ஐ 

நியமிக்க மத்திய அரசு முன்கமொழிந்தது. இந்த மநெொதொ 

ஒருங்கிபைந்த அம்மொநகரொட்சிக்கு கூடுதல் தன்ைொட்சி 

அளிக்கும் எை எதிர்ைொர்க்கப்ைடுகிறது. 

 

2. 2022இல், சுவிஸ் ஓப்பன் சூப்பர் 300 பாட்மிண்டன் 

ரபாட்டியில் வைன்ை இந்திய வீரர் / வீராங்களை யார்? 

அ) K ஸ்ரீகொந்த் 

ஆ) P V சிந்து  

இ) ெொய்ைொ நநவொல் 

ஈ) H S பிரைொய் 

✓ ைொெலில் நடந்த சுவிஸ் ஓப்ைன் சூப்ைர் 300 ைொட்மிண்டன் 

நைொட்டியில், இரட்பட ஒலிம்பிக் ைதக்கம் கவன்ற P V சிந்து, 

தொய்லொந்தின் புெொைன் ஓங்ைொம்ருங்ைொபைத் வீழ்த்தி 

கவற்றி கைற்றொர். P V சிந்து 21-16, 21-8 என்ற நநர் 

செட்களில் ைொெலில் தைது 2ஆவது ைட்டத்பத கவன்றொர்.  

✓ முன்ைதொக ஜைவரி மொதம் நடந்த பெயத் நமொடி இந்தியொ 

இன்டர்நநஷைல் நைொட்டியில் சிந்து கவற்றி கைற்றொர். 

ைொெலில் நடந்த ஆடவர் ஒற்பறயர் இறுதிப்நைொட்டியில் 

இந்தியொவின் H S பிரைொய், கஜொைொதன் கிரிட்டியிடம் 

நதொல்வியபடந்தொர். 

 

3. பிரதான் மந்திரி கரீப் கல்யாண் அன்ை ரயாஜைாவின் 

ஆைாைது கட்டம், எந்த மாதம் ைளர நீட்டிக்கப்பட்டுள்ைது? 

அ) ஜூன் 2022 

ஆ) நம 2022 

இ) ஆகஸ்ட் 2022 

ஈ) கெப்டம்ைர் 2022  

✓ மத்திய நுகர்நவொர் விவகொரங்கள், உைவு மற்றும் கைொது 

விநிநயொக அபமச்ெகம், PMGKAY-ஐ 2022 கெப்டம்ைர் 

வபர நீட்டிக்க முடிவுகெய்துள்ளது. பிரதொன் மந்திரி கரிப் 

கல்யொண் அன்ை நயொஜைொவின் (PMGKAY)கீழ், ஐந்து 

கிகி உைவு தொனியங்கள் (நகொதுபம, அரிசி, குருபை) 

மொதந்நதொறும் ஒவ்கவொரு ையைொளிக்கும் இலவெமொக 

வழங்கப்ைடுகிறது. திட்டத்தின் Vஆம் கட்டம் 2022 மொர்ச் 

மொதத்தில் முடிவபடய இருந்தது. 

 

4. ‘பரைலாக்கப்பட்ட கழிவு ரமலாண்ளம வதாழில்நுட்ப 

பூங்கா’ திைக்கப்பட்டுள்ை மாநிலம்/UT எது? 

அ) தமிழ்நொடு 

ஆ) புது தில்லி  

இ) மத்திய பிரநதெம் 

ஈ) இரொஜஸ்தொன் 

✓ இந்திய அரசின் முதன்பம அறிவியல் ஆநலொெகரின் 

அலுவலகத்தின் ‘நவஸ்ட் டூ கவல்த்’ திட்டம், கிழக்கு 

தில்லியில் ‘ைரவலொக்கப்ைட்ட கழிவுநமலொண்பம கதொழில் 

நுட்ை பூங்கொபவத் திறந்துள்ளது. 

✓ கீபழ தில்லி மொநகரொட்சியுடன் இபைந்து புதிய மொநகரொ 

-ட்சி திடக்கழிவுகபள அங்நகநய கெயலொக்குவதற்கொக 

இது திறக்கப்ைட்டது. 

 

5. 2022 -  ன் த் இரத்ைா விருதுகளில் ைாழ்நாள்  ாத 

-ளையாைர் APJ அப்துல்கலாம் விருளதப் வபற்ைைர்கள் 

யார்? 

அ) Dr H V ஹண்நட & வீரப்ை கமொய்லி  

ஆ) H D நதவககௌவுடொ & வீரப்ை கமொய்லி 

இ) Dr H V ஹண்நட & S M கிருஷ்ைொ 

ஈ) H D நதவககௌவுடொ &S M கிருஷ்ைொ 

✓ ென்ெத் இரத்ைொ விருதுகள் குழுவின் 12ஆவது அமர்வின் 

நைொது, தமிழ்நொடு ெட்டமன்றத்தின் 95 வயதொை மூத்த ெ 

ம உ-உம், முன்ைொள் சுகொதொர அபமச்ெருமொை Dr H V 

ஹண்நடவுக்கு வொழ்நொள் ெொதபையொளர் APJ அப்துல் 

கலொம் விருது வழங்கப்ைட்டது. 

✓ கர்நொடக மானியல் முன்ைொள் முதல்வர் வீரப்ை கமொய்லி 

அவர்கட்கும் இவ்விருது வழங்கப்ைட்டது. பிபரம் ைொயின்ட் 

அறக்கட்டபளயொல் வழங்கப்ைட்ட 2022 - ென்ெத் ரத்ைொ 

விருதுகளில் ககௌரவிக்கப்ைட்ட 11 MP-களில் சுப்ரியொ 

சுநல மற்றும் அமர் ைட்நொயக் ஆகிநயொர் அடங்குவர். 

 

6. 2022ஆம் ஆண்டு புவி மணிரநரத்தின் கருப்வபாருள் 

என்ை? 

அ) Shape our Future  

ஆ) Stand for Environment 

இ) Save our Children 

ஈ) Decarbonise the Planet 

✓ புவி நநரம் மொர்ச் 26 அன்று இரவு 8:30 முதல் 9:30 மணி 

வபர அனுெரிக்கப்ைட்டது. உலககங்கிலும் உள்ள மக்கள் 

1 மநநரம் வபர நதபவயற்ற விளக்குகபள அபைத்து, 

கொலநிபல மொற்றத்திற்கு எதிரொக ஒரு நிபலப்ைொட்பட 

எடுக்கும், சுற்றுச்சூழலுக்கொை உலகின் ஒரு மிகப்கைரிய 

இயக்கம் இது. இது 2007-இல் சிட்னியில் ஒரு குறியீட்டு 

நிகழ்வொகத் கதொடங்கியது. பின்ைர் ஒவ்நவொர் ஆண்டும் 

மொர்ச் கபடசி ெனிக்கிழபமயன்று 180-க்கும் நமற்ைட்ட 

நொடுகளில் அனுெரிக்கப்ைட்டது. 
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7. கில்பர்ட் F ஹூங்ரபா, எந்த உலகைாவிய அளமப்பின் 

தளலளம இயக்குநராகத் ரதர்ந்வதடுக்கப்பட்டார்? 

அ) UNEP 

ஆ) ILO  

இ) IMF 

ஈ) WEF 

✓ ILO ஆளும் குழு கில்ைர்ட் F ஹூங்நைொபவ அபமப்பின் 

11ஆவது தபலபம இயக்குநரொகத் நதர்ந்கதடுத்துள்ளது. 

தற்நைொது, உழவு நமம்ைொட்டுக்கொை ெர்வநதெ நிதியத்தின் 

தபலவரொக இருக்கும் ஹூங்நைொ, 2022 அக்நடொைரில் 

ைதவிநயற்கவுள்ளொர். 

✓ ILOஇன் தபலபம இயக்குநர் ைதவிபய வகிக்கும் முதல் 

ஆப்பிரிக்கரொவொர் இவர். ஐக்கிய இரொஜ்ஜியத்பதச் நெர்ந்த 

தற்நைொபதய தபலபம இயக்குநர் பக பரடர், 2012 

முதல் ைதவி வகித்து வருகிறொர். 

 

8. 2022 - WINGS இந்தியா நிகழ்வில், ‘COVID  ாம்பியன்’ 

விருளத வைன்ை ைானூர்தி நிளலயம் எது? 

அ) ெத்ரைதி சிவொஜி ைன்ைொட்டு வொனூர்தி நிபலயம் 

ஆ) ககொச்சி ைன்ைொட்டு வொனூர்தி நிபலயம்  

இ) இந்திரொ கொந்தி ைன்ைொட்டு வொனூர்தி நிபலயம் 

ஈ) ககம்நைகவுடொ ைன்ைொட்டு வொனூர்தி நிபலயம் 

✓ 2022 - WINGS இந்தியொ நிகழ்வில், ககொச்சின் ைன்ைொட்டு 

வொனூர்தி நிபலயமொைது ‘COVID ெொம்பியன்’ விருபத 

சென்றது. இது சிவில் வொன்நைொக்குவரத்து அபமச்ெகம் 

மற்றும் FICCI இபைந்து நடத்தும் உள்நொட்டு விமொைப் 

நைொக்குவரத்து கதொடர்ைொை ஆசியொவின் மிகப்கைரிய 

நிகழ்வொகும். ககொச்சி விமொை நிபலயத்தில் ைொதுகொப்ைொை 

ையைத்பத உறுதிகெய்வதற்கொக COVID கதொற்றுநைொது 

‘Mission Safeguarding’ என்ற திட்டத்பத கெயல்ைடுத்தியத 

-ற்கொக ககொச்சி விமொை நிபலயம் நதர்ந்கதடுக்கப்ைட்டது. 

 

9. 2022 - SAFF U-18 மகளிர்  ாம்பியன்ஷிப்ளப வைன்ை 

நாடு எது? 

அ) வங்கொளநதெம் 

ஆ) இந்தியொ  

இ) இலங்பக 

ஈ) ஜப்ைொன் 

✓ வங்கொளநதெத்திடம் 0-1 என்ற கைக்கில் வீழ்ந்தொலும், 

2022 - SAFF U-18 மகளிர் ெொம்பியைொக இந்திய அணி 

அறிவிக்கப்ைட்டது. சிறப்ைொை நகொல் வித்தியொெம் கொரை 

-மொக இம்முடிவு அறிவிக்கப்ைட்டது. 

✓ வங்கொளநதெத்தின் +3 உடன் ஒப்பிடுபகயில் இந்தியொ 

+11 என்ற சிறந்த நகொல் வித்தியொெத்பத ககொண்டிருந்தது. 

நைொட்டியின் மதிப்புமிக்க வீரொங்கபை மற்றும் அதிக 

நகொல் அடித்தவரொக லிண்டொ நகொம் இருந்தொர். அவர் 5 

நகொல்கபள அடித்திருந்தொர். 

 

 

 

10. ‘நலகர் மருத்துை  ாதை பூங்கா’ என்பது எந்த இந்திய 

மாநிலம்/யூனியன் பிரரத த்தின் திட்டமாகும்? 

அ) சிக்கிம் 

ஆ) ஹிமொச்ெல பிரநதெம்  

இ) ஜம்மு-கொஷ்மீர் 

ஈ) பீகொர் 

✓ நெொலன் மொவட்டத்தில் உள்ள நலகர் என்ற இடத்தில் 

அபமயவிருக்கும் மருத்துவ ெொதை பூங்கொவின் அறிவுெொர் 

ைங்கொளரொக இருப்ைதற்கொக ஹிமொச்ெல பிரநதெ அரசு, 

கமொகொலியின் நதசிய மருந்துக் கல்வி மற்றும் ஆரொய்ச்சி 

நிறுவைத்துடன் (NIPER) ஒரு புரிந்துைர்வு ஒப்ைந்தத்தில் 

பககயழுத்திட்டது. 

 

 

1. மின்ைல் ைற்றி எச்ெரிக்பக கெய்ய டொமினி கெயலி 

2020இல் டொமினி மின்ைல் கெயலிகபள புநை ஐஐடிஎம் 

உருவொக்கியது. இந்தச் கெயலி இந்தியொ முழுவதுமொை 

மின்ைல்ைற்றிய தகவல்கபள கண்கொணித்து 20 கிமீ 

மற்றும் 40 கிமீ சுற்றுவட்டொரத்தில் ஜிபிஎஸ் அறிவிப்புடன் 

மின்ைல் ைற்றிய எச்ெரிக்பகபய கவளியிடுகிறது.  

அடுத்த 40 நிமிடங்களில் மின்ைல் உருவொகும் இடம் 

ைற்றிய எச்ெரிக்பகபயயும் அது அளிக்கிறது. இந்தச் 

கெயலிபய இந்தியொ முழுவதும் ஐந்து இலட்ெத்திற்கும் 

அதிகமொநைொர் ைதிவிறக்கம் கெய்துள்ளைர். 

 

2. ைொர்ெபல வீடு வீடொக அனுப்ைவிருக்கும் இரயில்நவ 

இந்தியொ நைொஸ்ட் மற்றும் இந்திய ரயில்நவ இபைந்த 

ைொர்ெல் நெபவ உருவொக்கப்ைட்டுள்ளது. ைொர்ெபல 

வொங்கும் இடத்திலும், ைொர்ெபல ககொடுக்கும் இடத்திலும் 

அஞ்ெல் துபற நெபவ கெய்யும். இந்தப் ைொர்ெபல இரயில் 

நிபலயங்களுக்கிபடநய ககொண்டுகெல்லும் நெபவபய 

இரயில்நவ கெய்யும். 

இந்தத் திட்டத்தின் நநொக்கம் வணிகர்களிடமிருந்து 

வணிகர்களுக்கு மற்றும் வணிகர்களிடமிருந்து 

வொடிக்பகயொளர்களுக்கு என்ைதொகும்.  அதொவது 

அனுப்புகின்றவரின் இடத்திலிருந்து ககொண்டுகென்று 

கைறுகின்றவரின் இடத்தில் அளிப்ைதொகும். 

முன்நைொட்ட அடிப்ைபடயில் இந்தத்திட்டம் கதொடங்கப்ைட்டு 

உள்ளது. இதன் முதல் நெபவ 2022 மொர்ச் 31இல் சூரத்- 

வொரைொசி இபடநய நபடகைற்றது. 

 

3. தமிழ்நொட்டுக்கு எை தனித்த கல்விக்ககொள்பகபய 

வடிவபமக்க குழு: முதல்வர் மு க ஸ்டொலின் அறிவிப்பு 

தமிழ்நொட்டு அரசுக்ககை தனித்த கல்விக் ககொள்பகபய 

வடிவபமக்க குழு அபமக்கப்ைட்டுள்ளதொக முதல்வர் மு க 

ஸ்டொலின் கதரிவித்தொர். அவரது அறிவிப்பு விவரம்: 

இந்தக்குழுவின் தபலவரொக தில்லி உயர்நீதிமன்ற 

முன்ைொள் தபலபம நீதிைதி த முருநகென் கெயல்ைடுவொர். 
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4. பிரதமரின் கிரொம ெொபலகள் நமம்ைொட்டுத் திட்டம் 

தமிழ்நொட்டுக்கு `440 நகொடி 

பிரதமரின் கிரொம ெொபலகள் நமம்ைொட்டுத் திட்டத்தின்கீழ், 

2021-22-ஆம் ஆண்டில் தமிழ்நொட்டுக்கு `440 நகொடி 

வழங்கப்ைட்டுள்ளது. 

பிரதமரின் கிரொம ெொபலகள் நமம்ைொட்டுத் திட்டத்தின் கீழ், 

நிகழொண்டு மொர்ச்.31 வபர நொடு முழுவதும் 7,88,185 கிமீ 

ெொபலகள் மற்றும் 9,509 ைொலங்களுக்கு ஒப்புதல் 

அளிக்கப்ைட்டு 7,01,205 கிமீ ெொபலகள் மற்றும் 6,852 

ைொலங்கபள அபமக்கும் ைணிகள் நிபறவு 

கெய்யப்ைட்டுள்ளை. 

இந்தத் திட்டத்தின்கீழ், தமிழ்நொட்டுக்கு 2018-19 ஆண்டில் 

`619.14 நகொடி, 2019-20 ஆண்டில் `308.46 நகொடி, 

2020-21 ஆண்டில் `265.38 நகொடி, 2021-22-இல் 

`440 நகொடி வழங்கப்ைட்டுள்ளது. 

 

5. ஆதிச்ெநல்லூர் அகழொய்வுப் ைணியில் ெங்க கொலத்பதச் 

நெர்ந்த கநல் உமிகள் கண்கடடுப்பு: மத்திய கதொல்லியல் 

துபறயிைர் ஆய்வு 

தூத்துக்குடி மொவட்டம் ஆதிச்ெநல்லூரில் கிபடத்த முது 

மக்கள்தொழியில் இருந்து அதிகளவில் கநல் உமிகள் 

கண்கடடுக்கப்ைட்டுள்ளை. 

மத்திய கதொல்லியல் துபற ெொர்பில், ஆதிச்ெநல்லூரில் 

அகழொய்வுப் ைணி கடந்த 2021 அக்நடொைரில் கதொடங்கி 

நபடகைற்று வருகிறது. மூன்று இடங்களில் 32 குழிகள் 

நதொண்டப்ைட்டுள்ளை. 62-க்கும் நமற்ைட்ட முதுமக்கள் 

தொழிகள் எடுக்கப்ைட்டுள்ளை. குடுபவகள், ைொபைகள், 

இரும்புப்கைொருட்கள், மணிகள் எை ஏரொளமொை 

கதொல்லியல் கைொருட்கள் கிபடத்துள்ளை. 

கடந்த இரு திைங்களுக்கு முன்ைர் அகழொய்வுப் ைணியில் 

ைொண்டியர் கொலத்பதச் நெர்ந்த இரண்டு நொையங்கள் 

கண்கடடுக்கப்ைட்டுள்ளை. 

அகழொய்வு நபடகைறும் மூன்று ைகுதிகளில் ஓர் இடம் 

தொமிரைரணி ஆற்றின் கபரநயொரம் அபமந்துள்ளது. 

கடந்த 1902ஆம் ஆண்டு அகலக்ெொண்டர் ரியொ என்ற 

ஆங்கிநலயர் அகழொய்வு கெய்த இடத்தின் அருநக, இந்த 

அகழொய்வுப் ைணி நடந்து வருகிறது. இந்த இடத்தில் கடந்த 

ஒரு மொதத்துக்கு முன்ைர் கைரிய முதுமக்கள் தொழி 

கண்கடடுக்கப்ைட்டது. 

இந்தத் தொழியிலிருந்து, கநல் உமிகள் கண்கடடுக்கப்ைட்டு 

உள்ளை. தொழிபயச் சுற்றி 100-க்கும் நமற்ைட்ட மண் 

கலயங்கள், சிறுைொபைகள், இரும்பு வொள் ஆகியபவ 

கிபடத்தை. எைநவ, ைழங்கொலத்தில் வொழ்ந்த தபலவன் 

அல்லது நைொர்வீரனின் தொழியொக இது இருக்கலொம் என்று 

நம்ைப்ைடுகிறது. இந்தப் ைணி விபரவில் நிபறவுற்று, 

அருங்கொட்சியகம் அபமக்கும் ைணி கதொடங்கும் எை 

எதிர்ைொர்க்கப்ைடுகிறது. 
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1. ‘உலக மக்கள்த ொகக நிலை’ குறித்த அறிக்கககை 

தெளியிடுகிற நிறுெனம் எது? 

அ) UNICEF 

ஆ) UNFPA  

இ) IMF 

ஈ) உலக வங்கி 

✓ ஐநா மக்கள்த ாகக நிதியம் (UNFPA) சமீபத்தில், ‘State of 

World Population: Seeing the Unseen: The case for action 

in the neglected crisis of unintended pregnancy’ என்ற 

அறிக்கககய தவளியிட்டது. 

✓ இந்  அறிக்ககயின்படி, உலதகங்கும் ஆண்டுத ாறும் 

உண்டாகும் தமாத் ம் 121 மில்லியன் கருவுறு லில் 

கிட்டத் ட்ட சரிபாதி, திட்டமிடப்படா கவ ஆகும். உலக 

அளவில், கருவுறு கலத்  விர்க்க விரும்பும் 257 

மில்லியன் தபண்கள், பாதுகாப்பான மற்றும் நவீன கருத் 

 கட முகைககளப் பயன்படுத்துவதில்கல. 

 

2. ‘Fast and Secured Transmission of Electronic Records’ 

(FASTER)’ என்ற டிஜிட்டல்  ளத்க  அறிமுகப்படுத்திை 

அகமப்பு எது? 

அ) இந்திய ரிசர்வ் வங்கி 

ஆ) இந்திய உச்சநீதிமன்ைம்  

இ) இந்திய த ர் ல் ஆகையம் 

ஈ) மத்திய புலனாய்வுப் பணியகம் 

✓ இந்திய  கலகம நீதிபதி NV ரமைா, டிஜிட்டல்  ளமான 

‘Fast and Secured Transmission of Electronic Records’ 

(FASTER)’ஐ அறிமுகஞ்செய்துவைத்தார். 

✓ இந் த்  ளம் நீதிமன்ை அதிகாரிகளால் பாதுகாக்கப்பட்ட 

மின்னணு  கவல்த ாடர்பு அகலவரிகசமூலம் வழக்கு 

சம்பந் ப்பட்டவர்களுக்கு உடனடியாக ஆகைகளின் 

மின் நகல்ககள அனுப்ப பயன்படும். இது நீதிமன்ைத்தின் 

அகனத்து வககயான ஆகைககளயும் உள்ளடக்கியது. 

 

3. ‘மந் ன்’ என்ற ஐடிைொ ொகன த ொடங்கிை ஒழுங்கொற்று 

அகமப்பு எது? 

அ) RBI 

ஆ) NABARD 

இ) SEBI  

ஈ) IRDAI 

✓ SEBI  கலவர் மா பி பூரி புச் BSE, NSE, NSDL, CDSL, 

KFintech, CAMS, LinkInTime மற்றும் MCX உள்ளிட்ட 

பல்தவறு நிறுவனங்களுடன் இகைந்து ஆறு வார கால 

‘மந் ன்’ என்னும் ஐடியாதாவை அறிமுகப்படுத்தினார். 

இந்தியாவில் பத்திரச்சந்க  த ாடர்பான தயாசகனகள் 

மற்றும் புதுகமயான தீர்வுககள உருவாக்க இது உ வும். 

 

 

 

4. ‘பிர ொன் மந்திரி சங்கரொலைொ’ அகமந்துள்ள மொநிலம் / 

UT எது? 

அ) புது தில்லி  

ஆ) உத் ர பிரத சம் 

இ) உத் ரகாண்ட் 

ஈ) குஜராத் 

✓ இந்தியப் பிர மர்களுக்காக அர்ப்பணிக்கப்பட்ட ‘பிர ான் 

மந்திரி சங்கராலயா அருங்காட்சியகம், B R அம்தபத்கரின் 

பிைந் நாகளசயாட்டி ஏப்.14 அன்று திைக்கப்படவுள்ளது.  

✓ தில்லியில் உள்ள தநரு நிகனவு அருங்காட்சியகத்க  

ஒட்டி 10,000 ச மீட்டர் நிலப்பரப்பில் கட்டப்பட்டுள்ள இந்  

அருங்காட்சியகம் இதுவகர 14 இந்தியப் பிர மர்களின் 

வாழ்க்கககய உள்ளடக்கியது. 

 

5. 2022 – ‘MSMEகள் குறித்த பிரம்மொண்ட சர்ெத ச 

உச்சிமொநொட்கட’ நடத்துகிற நகரம் எது? 

அ) மும்கப 

ஆ) தசன்கன 

இ) புது தில்லி  

ஈ) தடராடூன் 

✓ MSME அகமச்சகம், இந்திய அரசு மற்றும் அகம ாபாத்தில் 

உள்ள இந்திய த ாழில்முகனதவார் வளர்ச்சி நிறுவனம் 

(EDII), ஆகியகவ புது தில்லியில் அகமந்துள்ள இந்திய 

பன்னாட்டு கமயத்தில், ‘MSMEகள் குறித்  பிரம்மாண்ட 

சர்வத ச உச்சிமாநாட்கட’ ஏற்பாடு தசய் ன. 

✓ இரண்டு நாள் உச்சிமாநாட்டில் இந்தியா மற்றும் உலகம் 

முழுவதும் உள்ள த ாழில்முகனதவார், கல்வியாளர்கள், 

தகாள்கக வகுப்பாளர்கள், த ாழில்துகை  கலவர்கள், 

த ாழிற்சங்கங்கள், துளிர் நிறுவனங்கள், சமூக  ாக்க 

நிறுவனங்கள், MSMEகள் மற்றும் சுயஉ வி குழுக்கள் 

பங்தகற்ைன. 

 

6. கடதலொரங்களில்  ட்பதெப்ப நிகலகை தமம்படுத்தும் 

புதிை திட்டம் த ொடங்கப்பட்டுள்ள மொநிலங்கள் எகெ? 

அ)  மிழ்நாடு, மகாராஷ்டிரா & ஒடிஸா 

ஆ) ஆந்திரா, மகாராஷ்டிரா & ஒடிஸா  

இ) ஆந்திரா, மகாராஷ்டிரா & தகரளா 

ஈ) கர்நாடகா, மகாராஷ்டிரா & ஒடிஸா 

✓ ஆந்திர பிரத சம், மகாராஷ்டிரா மற்றும் ஒடிஸா ஆகிய 

மாநிலங்களின் கடதலாரப் பகுதிகளின் காலநிகலத் 

 ன்கமகய தமம்படுத்தும் திட்டத்க  நடுவண் அரசு 

த ாடங்கியுள்ளது. 

✓ இத்திட்டம் தமாத் ம் $130.269 மில்லியன் டாலர் (சுமார் 

`1,000 தகாடி) தசலவில் தமற்தகாள்ளப்படுகிைது. இதில் 

43.419 மில்லியன் டாலர் மானியமும் அடங்கும். 
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7. உலக ஆட்டிசம் விழிப்புணர்வு நொள் அனுசரிக்கப்படுகிற 

த தி எது? 

அ) ஏப்ரல்.01 

ஆ) ஏப்ரல்.02  

இ) ஏப்ரல்.03 

ஈ) ஏப்ரல்.04 

✓ உலக ஆட்டிசம் விழிப்புைர்வு நாளானது ஆட்டிசம் 

உள்ளவர்கள் அன்ைாடம் சந்திக்கும் சவால்கள் குறித்  

விழிப்புைர்கவ ஏற்படுத்துவக  தநாக்கமாகக்தகாண்டு 

உள்ளது. ஆட்டிசம் ஸ்தபக்ட்ரம் தகாளாறு (ASD) பற்றிய 

விழிப்புைர்கவ பரப்புவ ற்காக ஒவ்தவார் ஆண்டும் 

ஏப்ரல்.2ஆம் த தி உலக ஆட்டிசம் விழிப்புைர்வு நாள் 

தகாண்டாடப்படுகிைது. 

✓ ‘Inclusion in the Workplace’ என்பது நடப்பு 2022ஆம் 

ஆண்டில் வரும் உலக ஆட்டிசம் விழிப்புைர்வு நாளுக்கா 

-னக் கருப்தபாருளாகும். 

 

8. ‘த சிை கடல்சொர் நொள்’ அனுசரிக்கப்படுகிற த தி எது? 

அ) ஏப்ரல்.01 

ஆ) ஏப்ரல்.03 

இ) ஏப்ரல்.05  

ஈ) ஏப்ரல்.07 

✓ ஒவ்தவார் ஆண்டும் ஏப்ரல்.5 அன்று த சிய கடல்சார் 

நாகள இந்தியா தகாண்டாடுகிைது. இந்  ஆண்டு இ ன் 

59ஆவது நாகளக் குறிக்கிைது. “Sustainable Shipping 

beyond Covid-19” என்பது இந்  ஆண்டில் (2022) ைரும் 

இந்நாளுக்காைக் கருப்தபாருளாகும். சர்வத ச வர்த் கம் 

மற்றும் தபாருளா ாரம்பற்றிய விழிப்புைர்கவ ஏற்படுத்  

1964ஆம் ஆண்டில் இந்நாள் மு லில் அனுசரிக்கப்பட்டது. 

 

9. உலக சுகொ ொர நொள் தகொண்டொடப்படுகிற த தி எது? 

அ) ஏப்ரல்.01 

ஆ) ஏப்ரல்.03 

இ) ஏப்ரல்.05 

ஈ) ஏப்ரல்.07  

✓ உலக சுகா ார அகமப்பு மற்றும் இன்னபிை த ாடர்புகடய 

அகமப்புகளின் அனுசரகையின்கீழ் உலகம் முழுவதும் 

சுகா ாரம் குறித்  விழிப்புைர்கவ ஏற்படுத்துவ ற்காக 

ஏப்.7 உலக சுகா ார நாளாகக் தகாண்டாடப்படுகிைது. 

“Our Planet, Our Health” என்பது நடப்பு 2022ஆம் ஆண்டில் 

வரும் இந்நாளுக்கானக் கருப்தபாருளாகும். 

 

10. ‘கடம்100 - இம்பொக்ட் விருதுகளில்’ இடம்தபற்றுள்ள 

இந்திை ஆளுகம யார்? 

அ) விராட் தகாலி 

ஆ) சிவகார்த்திதகயன் 

இ) தீபிகா படுதகான்  

ஈ) PV சிந்து 

✓ இந்திய நடிகக தீபிகா படுதகான், ‘Live Love Laugh’ 

அைக்கட்டகளமூலம்  ாம் தமற்தகாண்ட மனநலந்த ாடர் 

-பான  னது பணிக்காக, ‘TIME 100 – இம்பாக்ட் விருது’ 

வழங்கி தகௌரவிக்கப்பட்டார். இது, தீபிகா படுதகான், 

கடம் இ ழிடமிருந்து தபறும் இரண்டாவது விருது ஆகும். 

 

 

1. ஒகமக்ரானின் புதிய வகக: மும்கபயில் மு ல் பாதிப்பு 

ஒகமக்ரானின் புதிய உருமாற்ை வககயான எக்ஸ்இ 

கதரானா தீநுண்மியால் பாதிக்கப்பட்டுள்ள மு ல் நபர் 

மும்கபயில் கண்டறியப்பட்டுள்ளார். 

ஒகமக்ரான் வககயான பிஏ.2 தீநுண்மிகயவிட எக்ஸ்இ 

வகக தீநுண்மி 10 ச வீ ம் தவகமாகப் பரவக்கூடியது. 

இந் ப் புதிய வகக தீநுண்மி முந்க ய கதரானா 

வககககளவிட தவகமாகப் பரவக்கூடியது என்று உலக 

சுகா ார அகமப்பும் த ரிவித்துள்ளது. 

 

2. மூன்று மா ங்களில் கடலில் விடப்பட்ட21,000 ஆலிவ் 

ரிட்லி ஆகமக் குஞ்சுகள் 

தசன்கனயில் வனத்துகை சார்பில் அகமக்கப்பட்ட 

தபாறிப்பகம்மூலம் கடந்  மூன்று மா ங்களில் 21,338 

ஆலிவ் ரிட்லி ஆகமக் குஞ்சுகள் கடலில் விடப்பட்டுள்ளன. 

உலகில் உள்ள 7 வககயான கடல் ஆகமகளில் மிகவும் 

சிறிய உடல் அகமப்கபக் தகாண்டுள்ளது ஆலிவ் ரிட்லி 

ஆகமகள். பங்குனி மா த்தில் இகவ முட்கட இடுவ ால் 

‘பங்குனி ஆகமகள்’ என்றும்  மிழில் இகவ 

அகழக்கப்படுகின்ைன. 

அழியும் நிகலயில் உள்ள உயிரினமாக சர்வத ச 

இயற்கக பாதுகாப்புச் சங்கத் ால் பட்டியலிடப்பட்டுள்ள 

இகவ, 2 ½ அடி நீளமும், அகலமும் தகாண்டகவயாகும். 

12 மு ல் 15 ஆண்டுகளில் பருவத்க  அகடயும் இந்  

ஆகமகள்,  ான் பிைந்  கடற்ககரக்கு வந்து முட்கடயிட்டு 

குஞ்சு தபாறிக்கும்  ன்கம தகாண்ட ாகும்.  மிழகத்தின் 

கடற்ககரகளில் ஜனவரி மா ம் மு ல் ஏப்ரல் மா ம் வகர 

முட்கடயிடும். ஒரு தபண் ஆகம 50 மு ல் 190 வகர 

முட்கடயிட்டு 45 நாள் மு ல் 60 நாள்களுக்குள் குஞ்சு 

தபாறிக்கும். 

அச்சுறுத் ல்: 1,000 ஆலிவ் ரிட்லி ஆகமக்குஞ்சுகள் 

பிைந் ால் அதில் 1 மட்டுதம உயிர்வாழ்வ ாக ஆய்வுகள் 

கூறுகின்ைன. மீன்பிடிக்கப் பயன்படும் இழுகவ 

வகலயில் சிக்கி உயிரிழப்பது, தவளிச்சத்க  தநாக்கி 

நகருந் ன்கமதகாண்ட ஆகமக்குஞ்சுகள் கடதலாரத்தில் 

தபாருத் ப்பட்டுள்ள அதிக திைனுள்ள மின்விளக்குககள 

தநாக்கிச்தசல்வ ால் பிை இகர உன்னிகள், நீர்ச்சத்து 

குகைபாட்டால் உயிரிழக்கின்ைன. கடற்ககரயில் இடும் 

முட்கடககள நாய், நரி உண்பது, தபாதுமக்கள் சிலர் 

எடுத்துச்தசல்வதுதபான்ை காரைங்களாலும், சுற்றுச் 

சூழல் பாதிப்பாலும் இவற்றின் இனப்தபருக்கம் குகைந்து 

வருகிைது. 

21,000 ஆகமக் குஞ்சுகள்:  ற்தபாது வகர 21,338 

ஆகமக் குஞ்சுகள் கடலில் விடப்பட்டுள்ளன. 
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3. 2023ஆம் ஆண்டு இறுதியில் உலக மு லீட்டாளர்கள் 

மாநாடு: மு ல்வர் மு க ஸ்டாலின் அறிவிப்பு 

2023-ஆம் ஆண்டு இறுதியில் உலக மு லீட்டாளர்கள் 

மாநாடு  மிழ்நாட்டில் நடத் ப்படும் எனப் தபரகவயில் 

மு ல்வர் மு க ஸ்டாலின் கூறினார். 

 மிழ்நாடு சட்டப்தபரகவயில் 110-ஆவது விதியின் கீழ் 

மு ல்வர் மு க ஸ்டாலின் தவளியிட்ட அறிவிப்பு: 

உலக மு லீட்டாளர்கள் மாநாடு: வரும் தம மா த்தில் 

சுவிட்சர்லாந்து நாட்டில் நடக்கவுள்ள உலகப்தபாருளா ார 

அகமப்பின் வருடாந்திர கூட்டத்திலும், தஜர்மனி நாட்டில் 

ஹாதனாவர் நிகழ்விலும், ஜூன் மா த்தில் இங்கிலாந்தில் 

நகடதபைவுள்ள ‘Global of Shore Wind’ நிகழ்விலும், 

ஜூகல மா த்தில் அதமரிக்கா நாட்டிலும், முன்னணி 

மு லீட்டாளர்ககளச் சந்தித்து,  மிழ்நாட்டின் த ாழில் 

வளர்ச்சிக்குத் த கவயான மு லீடுககள ஈர்ப்ப ற்கான 

முயற்சிகள் ஏற்தகனதவ த ாடங்கியுள்ளன. 

எல்லாவற்றுக்கும் முத் ாய்ப்பாக 2023-ஆம் ஆண்டு 

இறுதியில் உலக மு லீட்டாளர்கள் மாநாடு  மிழகத்தில் 

சிைப்பாக நடத் ப்படும் என்ைார் மு ல்வர் மு க ஸ்டாலின். 

 

4.  மிழகத்தில் புக சாக்ககடகள் தூய்கமப்படுத்தும் 

பணியில் 214 தபர் பலி: நாட்டில் அதிகபட்சம் 

கடந்  1993-ஆம் ஆண்டு மு ல் இதுவகர, நாட்டில் 

அதிகபட்சமாக  மிழ்நாட்டில் 214 தபர் புக சாக்ககடகய 

தூய்கமப்படுத்தும் பணியின்தபாது உயிரிழந்  ாக 

மத்திய அரசு த ரிவித்துள்ளது. 

கடந்  1993-ஆம் ஆண்டு மு ல் இதுவகர, நாட்டில் 971 

தபர் புக சாக்ககடககளத் தூய்கமப்படுத்தும் பணியின் 

தபாது இைந்துள்ளனர். அதிகபட்சமாக  மிழ்நாட்டில் 214 

தபர் உயிரிழந் னர். அ கனத்த ாடர்ந்து குஜராத்தில் 156 

தபர், உத் ர பிரத சத்தில் 106 தபர் பலியாகியுள்ளனர். 

 

5. இந்தியாவில் ான் சாகல விபத்துகளால் அதிக 

உயிரிழப்பு: நிதின் கட்கரி 

பன்னாட்டளவில் இந்தியாவில் ான் சாகல விபத்துகளால் 

அதிக உயிரிழப்புகள் ஏற்படுவ ாக நாடாளுமன்ைத்தில் 

மத்திய சாகலப் தபாக்குவரத்து, தநடுஞ்சாகலகள் துகை 

அகமச்சர் நிதின்கட்கரி கவகல த ரிவித் ார். 

தஜனீவாவில் உள்ள சர்வத ச சாகலக்கூட்டகமப்பு 

தவளியிட்ட உலக சாகல விபத்துகள் புள்ளிவிவரங்கள் - 

2018-இன்படி, சாகல விபத்துகளின் எண்ணிக்ககயில் 

இந்தியா மூன்ைாமிடம் வகிக்கிைது. சாகல விபத்தில் 

பலியாதனார்களின் எண்ணிக்ககயில் இந்தியா மு ல் 

இடமும், காயமகடந் வர்களின் எண்ணிக்ககயில் 3ஆம் 

இடமும் வகிக்கிைது. 

தமலும் கடந்  2020-இல் சாகல விபத்தில் பலியானவர் 

-களில் 69.8 ச வீ த்தினர் 18-45 வயதுக்குட்பட்தடார் 

ஆவர். நாட்டில் 22 பசுகமவழி தநடுஞ்சாகலககள 

(`1,63,350 தகாடி மதிப்பில் 2,485 கிமீ தூர 5 விகரவுச் 

சாகலகள், `1,92,876 தகாடி மதிப்பில் 5,816 கிமீ அணுகு 

தநடுஞ்சாகலகள்) தமம்படுத்  உத்த சிக்கப்பட்டுள்ளது. 

 

6. தவளாண் ஏற்றுமதி `3.79 லட்சம் தகாடிகய எட்டி 

சா கன 

இந்தியாவின் தவளாண் தபாருள்களின் ஏற்றுமதி `3.79 

லட்சம் தகாடிகய (5,000 தகாடி டாலர்) எட்டி வரலாற்று 

உச்சத்க த் த ாட்டுள்ளது. 

அரிசி, தகாதுகம, சர்க்ககர, இ ர  ானியங்கள் மற்றும் 

இகைச்சிதபான்ை முக்கிய தபாருள்கள் இதுவகர இல்லா  

அளவுக்கு அதிகமாக ஏற்றுமதி தசய்யப்பட்டுள்ளது. 

கடந்  நிதியாண்டில் (2021-22)-இல் தவளாண் 

தபாருள்களின் ஏற்றுமதி (கடல் & த ாட்டப்தபாருட்கள் 

உட்பட) 5,000 தகாடி டாலர்ககள (சுமார் `3.79 லட்சம் 

தகாடி) கடந்துள்ளது. இது தவளாண் ஏற்றுமதியில் 

இதுவகர எட்டப்படா  அதிகபட்ச அளவாகும். 

வணிக நுண்ைறிவு மற்றும் புள்ளியியல் துகை 

 கலகம இயக்குநர் தவளியிட்ட புள்ளிவிவரங்களின்படி, 

2021-22 ஆண்டில் தவளாண் ஏற்றுமதி 19.92% 

அதிகரித்து 5,021 தகாடி டாலர்ககளத் த ாட்டுள்ள ாகத் 

த ரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. 

விவசாயிகளின் வருவாகய தமம்படுத்தும் பிர மரின் 

த ாகலதநாக்குப் பார்கவகய நனவாக்க கடந்  இரு 

ஆண்டுகளில் இந் ச் சா கன தபரிதும் உ விடும். அரிசி 

`73,321 தகாடி (965 தகாடி டாலர்), தகாதுகம `16,639 

தகாடி (219 தகாடி டாலர்), சர்க்ககர `34,951 தகாடி (460 

தகாடி டாலர்) மற்றும் பிை  ானியங்கள் `8,205 தகாடி 

(108 தகாடி டாலர்) தபான்ை முக்கிய தபாருள்கள் இதுவகர 

இல்லா  வககயில் அதிக ஏற்றுமதி எட்டப்பட்டுள்ளன. 

அரிசிக்கு உலகச் சந்க யில் கிட்டத் ட்ட 50 ச வீ  

பங்களிப்கப இந்தியா ககப்பற்றியுள்ளது. 

கடல்சார் தபாருள்களின் ஏற்றுமதி `58,581 தகாடியாக 

(771 தகாடி டாலர்) உள்ளது. இ ன்மூலம் தமற்கு வங்கம், 

ஆந்திர பிரத சம், ஒடிஸா,  மிழ்நாடு, தகரளம், 

மகாராஷ்டிரம், குஜராத் ஆகிய கடதலார மாநிலங்களில் 

உள்ள விவசாயிகள் பயனகடகின்ைனர். 

மசாலா தபாருள்களின் ஏற்றுமதி த ாடர்ந்து இரண்டாவது 

ஆண்டாக (`30,392 தகாடி) 400 தகாடி டாலர்ககள 

எட்டியுள்ளது. மிகப்தபரிய அளவில் விநிதயாகப் 

பிரச்கனககள எதிர்தகாண்டதபாதிலும், காபி ஏற்றுமதி 

மு ல் முகையாக `7,598 தகாடிகய (100 தகாடி டாலர்) 

கடந்துள்ளது. இ ன்மூலம் கர்நாடகம், தகரளம் மற்றும் 

 மிழ்நாடு ஆகிய மாநிலங்களில் உள்ள காபி விவசாயிகள் 

பயனகடந்துள்ளனர். 

மத்திய தசய்தி  கவல் பிரிவு தவளியிட்ட தசய்திக்குறிப்பில் 

இது த ரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. 

 

7. முதகஷ் அம்பானி மு லிடம், அ ானி இரண்டாம் இடம்: 

இந்தியாவின் டாப் 10 தகாடீஸ்வரர்கள் யார் யார்? - 

தபார்ப்ஸ் பட்டியல் 

2022-க்கான இந்தியாவின் டாப் 10 தகாடீஸ்வரர்கள் 

பட்டியகல தவளியிட்டுள்ளது தபார்ப்ஸ். இதில் முதகஷ் 

அம்பானி மு லிடத்திலும், அ ானி இரண்டாம் இடத்திலும் 

உள்ளனர். 
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அதமரிக்காவின் பிரபல வணிக பத்திரிகக நிறுவனமான 

‘தபார்ப்ஸ்’ ஆண்டுத ாறும் உலகின் மு ல்நிகல 

தகாடீஸ்வரர்கள் பட்டியகல தவளியிடுவது வழக்கம். 

அந்  வககயில் நடப்பாண்டுக்கான பட்டியகலயும் 

தபார்ப்ஸ் தவளியிட்டுள்ளது. இந் ப் பட்டியலில் தமாத் ம் 

2,668 தகாடீஸ்வரர்கள் இடம்தபற்றுள்ளனர். அவர்களின் 

தமாத்  தசாத்து மதிப்பு 12.7 டிரில்லியன் அதமரிக்க 

டாலர்கள் என த ரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. 

சுமார் $219 பில்லியன் டாலர்ககள  னது தசாத்து 

மதிப்பாக தகாண்டுள்ள தடஸ்லா நிறுவனர் எலான் மஸ்க் 

உலக தகாடீஸ்வரர்களில் மு லிடத்தில் உள்ளார். 

அதமசான் நிறுவனர் தஜப் தபதசாஸ் $171 பில்லியன் 

டாலர்கள் தசாத்து மதிப்புடன் 2ஆவது இடத்தில் உள்ளார். 

உலக அளவில் தகாடீஸ்வரர்ககள அதிகம் தகாண்டுள்ள 

நாடுகளில் இந்தியா மூன்ைாவது இடத்தில் உள்ளது. 

தபார்ப்ஸ் பட்டியலில் இடம்தபற்றுள்ள இந்தியாவின் மு ல் 

10 தகாடீஸ்வரர்கள் யார் யார்? 

10ஆம் இடத்தில் தகாட்டக் மகிந்திரா வங்கியின் நிர்வாக 

இயக்குநர் உ ய் தகாட்டக், 9ஆமிடத்தில் மருந்துககளத் 

 யாரித்து வரும் சன் பார்மா நிறுவனர் திலீப் சாங்க்வி, 

8ஆம் இடத்தில் ஆதித்யா பிர்லா, 7ஆவது இடத்தில் ஓ பி 

ஜிண்டால், 6ஆவது இடத்தில் ஆர்சிலர் மிட்டல் நிறுவனத் 

 கலவராக உள்ள லட்சுமி மிட்டல், 5ஆவது இடத்தில் டி-

மார்ட் நிறுவனர் ரா ாகிஷன்  மானி, 4ஆவது இடத்தில் 

சீரம் இன்ஸ்டிடியூட் நிர்வாக இயக்குநர் கசரஸ் 

பூனவல்லா, 3ஆவது இடத்தில்  மிழகத்தில் பிைந் வரான 

HCL நிறுவனத்தின் நிறுவனர் ஷிவ் நாடார், 2ஆவது 

இடத்தில் துகைமுகங்கள், விமான நிகலயங்கள், 

நிலக்கரி, மின் உற்பத்தி மற்றும் ரியல் எஸ்தடட் மு லான 

த ாழில்களில் ஈடுபட்டு வரும் அ ானி குழும நிறுவனர் 

தகௌ ம் அ ானி, மு ல் இடத்தில் தபட்தரா தகமிக்கல், 

எண்தைய் மற்றும் எரிவாயு, தடலிகாம் மற்றும் ரீதடயில் 

மாதிரியான த ாழில்களில் ஈடுபட்டு வரும் ரிகலயன்ஸ் 

குழுமத்  கலவர் முதகஷ் அம்பானி உள்ளனர். 

டாப் 10 உலக தகாடீஸ்வரர்களில் பத் ாவது இடத்தில் 

உள்ளார் அம்பானி. 

 

8. கல்கி வாழ்க்கக வரலாறு ஆங்கிலத்தில் தவளியீடு 

புகழ்தபற்ை ‘தபான்னியின் தசல்வன்’ நாவகலப் பகடத்  

எழுத் ாளர் கல்கி கிருஷ்ைமூர்த்தியின் வாழ்க்கக 

வரலாறு ஆங்கிலத்தில் பகடக்கப்பட்டுள்ளது. 

‘Kalki Krishnamurthy: His Life on Times’ என்னும் தபயரில் 

அந்நூல் பகடக்கப்பட்டுள்ளது. மு ல் நூகல தபற்றுக் 

தகாண்டார் தசன்கன உயர்நீதிமன்ைத்தின் முன்னாள் 

நீதிபதி தக சந்துரு. 

கல்கியின் வாழ்க்கக வரலாறு கடந்  1973இல்  மிழில் 

தவளியீடு கண்டது. அந்நூகல ஆங்கிலத்தில் தமாழி 

தபயர்த்துள்ளார் கல்கியின் தபத்தியான தகௌரி 

இராமநாராயைன். 
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1. எஃகு கழிவுகளால் ஆன முதல் சாலைலைப் பெறவுள்ள 

இந்திை நகரம் எது? 

அ) மும்பை 

ஆ) சூரத்  

இ) ஜெய்ப்பூர் 

ஈ) சண்டிகர் 

✓ எஃகுக்கழிவுகளாலான சாபல வாய்க்கப்ஜைற்ற இந்தியா 

-வின் முதல் நகரமாக சூரத் ஆனது. இது நிபலயான 

வளர்ச்சிக்கு எடுத்துக்காட்டாகக் கருதப்ைடுகிறது. CSIR 

இந்தியா (அறிவியல் & ஜதாழிற்துபற ஆராய்ச்சிக் கழகம்) 

மற்றும் CRRI (மத்திய சாபல ஆராய்ச்சி நிறுவனம்) 

உடன் ஆர்ஜசலர் மிட்டல் நிப்ைான் ஸ்டீல் இந்தியாவால் 

இபைந்து இந்தச் சாபல அபமக்கப்ைட்டது. 

✓ இது எஃகு அபமச்சகம் மற்றும் இந்திய அரசாங்க மதியு 

-பரயகமான NITI ஆயயாக்கின் ஆதரவின்கீழ் உள்ளது. 

 

2. ொரதிை ரிசர்வ் வங்கி நநாட் முத்ரன் தனியார் லிட்’இன் 

‘வர்னிகா’ லை உற்ெத்திப் பிரிவானது கீழ்காணும் எந்த 

நகரத்தில் திறக்கப்ெட்டுள்ளது? 

அ) ஜசன்பன 

ஆ) பமசூரு  

இ) புது தில்லி 

ஈ) ஜகால்கத்தா 

✓ இந்திய ரிசர்வ் வங்கியின் (RBI) ஆளுநர் சக்திகாந்த தாஸ், 

பமசூரில் உள்ள ைாரதிய ரிசர்வ் வங்கி யநாட் முத்ரன் 

தனியார் நிறுவனத்தின் (BRBNMPL) பம உற்ைத்திப் 

பிரிவான ‘வர்னிகா’பவ நாட்டுக்கு அர்ப்ைணித்தார். இது 

இந்திய ரிசர்வ் வங்கியின் (RBI) முழு-உரிபமயுபடய 

துபை நிறுவனமாகும். 

 

3. ‘ொலிகாத்தான்’ என்ெது அபைரிக்கப் ெலைகளுக்கும் 

கீழ்காணும் எந்நாட்டிற்கும் இலைநை நலைபெறும் கூட்டு 

இராணுவப் ெயிற்சிைாகும்? 

அ) இத்தாலி 

ஆ) பிலிப்பைன்ஸ்  

இ) ெப்ைான் 

ஈ) இலங்பக 

✓ அஜமரிக்கா மற்றும் பிலிப்பைன்ஸின் தற்காப்புப் ைபடகள் 

பிலிப்பைன்ஸில், ‘ைாலிகாத்தான் – 2022’ என்ற ஜையரில் 

மிகப்ஜைரிய கூட்டு இராணுவப் ையிற்சிபய ஜதாடங்கின.  

✓ 12 நாள் நடக்கும் இந்தப் ையிற்சியில் கிட்டத்தட்ட 9,000 

பிலிப்பைன்ஸ் மற்றும் அஜமரிக்க வீரர்கள் ஈடுைடுத்தப்ைட் 

-டுள்ளனர். 

 

4. இந்திைா சமீெத்தில் எந்த நாட்டுைனான பொருளாதார 

ஒத்துலைப்பு & வர்த்தக ஒப்ெந்தத்தில் லகபைழுத்திட்ைது? 

அ) ெப்ைான்  ஆ) ஜெர்மனி 

இ) ஆஸ்தியரலியா  ஈ) பிரான்ஸ் 

✓ இந்தியாவும் ஆஸி’உம் ஜைாருளாதார ஒத்துபழப்பு மற்றும் 

வர்த்தக ஒப்ைந்தத்தில் (IndAus ECTA) பகஜயழுத்திட்டன. 

இது ஆஸ்தியரலியாவிற்கு ஏற்றுமதி ஜசய்யப்ைடும் 

இந்தியப் ஜைாருட்களுக்கு 96% வரி அணுகபல வழங்க 

எண்ணுகிறது. ஏற்றுமதியில் ஜைாறியியல் ஜைாருட்கள், 

இரத்தினங்கள் மற்றும் நபககள், ெவுளி, ஆபட மற்றும் 

யதால் ஜைாருட்கள் ஆகியபவ அடங்கும். 

✓ இந்த ஒப்ைந்தம் ஐந்து ஆண்டுகளில் $45-50 பில்லியன் 

டாலர்கள் வபர ஜைாருட்கள் மற்றும் யசபவகளில் இரு 

தரப்பு வர்த்தகத்பத அதிகரிக்கும். யமலும், இந்தியாவில் 1 

மில்லியனுக்கும் அதிகமான யவபலவாய்ப்புகபள 

உருவாக்கும் என எதிர்ைார்க்கப்ைடுகிறது. 

 

5. பொருளாதார பநருக்கடி பதாைர்ொன எதிர்ப்புகளுக்கு 

இலைநை நாடு தழுவிை அவசரநிலைலை அறிவித்துள்ள 

ஆசிை நாடு எது? 

அ) மியான்மர் 

ஆ) ஆப்கானிஸ்தான் 

இ) இலங்பக  

ஈ) ைாகிஸ்தான் 

✓ இலங்பகயில் ஏற்ைட்டுள்ள யமாசமான ஜைாருளாதார 

ஜநருக்கடிக்கு இபடயய இலங்பக அதிைர் யகாத்தைய 

இராெைக்ச நாடு தழுவிய அவசரநிபலபய அறிவித்து 

உள்ளார். இந்த அறிவிப்பு ஏப்ரல்.1 முதல் உடனடியாக 

அமலுக்கு வரும். 

 

6. ‘சாஜிபு நநாங்ைா ெண்ொ’ என்ெது எந்த ைாநிைத்தின் 

ொரம்ெரிை விைாவாகும்? 

அ) யமற்கு வங்காளம் 

ஆ) ஒடிஸா 

இ) மணிப்பூர்  

ஈ) அஸ்ஸாம் 

✓ ‘சாஜிபு யநாங்மா ைண்ைா’ என்ைது நிலவுப் புத்தாண்டாக 

மணிப்பூரில் உள்ள சனாமாஹிசம் மதத்பதப் பின்ைற்று 

-யவாரால் ஜகாண்டாடப்ைடும் ஒரு ைாரம்ைரிய ைண்டிபக 

ஆகும். இந்நாள் ஜைரும்ைாலும் சந்திர மாதமான சாஜிபுவின் 

முதல் நாளில் அனுசரிக்கப்ைடுகிறது. 

✓ ‘மீயதய் ஜசய்ரவ்ைா’ அல்லது ‘சாஜிபு ஜசய்ரவ்ைா’ என்றும் 

அபழக்கப்ைடும் இவ்விழா, மணிப்பூரின் மிகப்ஜைரிய இன 

சமூகங்களில் ஒன்றான ஜமய்யட இன மக்களால் 

ஜகாண்டாடப்ைடுகிறது. 

 

7. ‘நவீன தடுப்ொற்றலிைல் ெயிற்சி பதாைர்ொன உைகளா 

-விை ஒத்துலைப்பு’க் கூட்ைத்லத நைத்திை நகரம் எது? 

அ) நியூயார்க் 

ஆ) ஜெனிவா  

இ) ஜைர்லின் 

ஈ) ைாரிஸ் 

✓ ‘நவீன தடுப்ைாற்றலியல் ையிற்சி ஜதாடர்ைான உலகளா -

விய ஒத்துபழப்பு’க்கூட்டமானது சமீைத்தில் ஜெனிவாவில் 
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நபடஜைற்றது. இக்கூட்டத்தில், உலகம் முழுவதும் உள்ள 

சுகாதாரப்ைணியாளர்களுக்கான அடிப்ைபட தடுப்ைாற்றலி 

-யல் ையிற்சியின் அவசியம் குறித்து விவாதிக்கப்ைட்டது.  

✓ யதசிய யநாய்த்தடுப்பு ஜதாழினுட்ை ஆயலாசபன குழுவில் 

(NTAGEI) COVID-19 ைணிக்குழுவின் தபலவரான Dr NK 

அயராரா இந்தியாபவப் பிரதிநிதித்துவப்ைடுத்தினார். 

 

8. உட்கட்ைலைப்பு குத்தலக ைற்றும் நிதி நசலவகளின் 

(IL&FS) தலைவர் ைற்றும் நிர்வாக இைக்குநராக நிைைனம் 

பசய்ைப்ெட்டுள்ளவர் ைார்? 

அ) உர்ஜித் ையடல் 

ஆ) C S இராென்  

இ) இரகுராம் இராென் 

ஈ) விரால் ஆச்சார்யா 

✓ மத்திய அரசானது C S இராெபன ஆறு மாத காலத்திற்கு 

உட்கட்டபமப்பு குத்தபக மற்றும் நிதி யசபவகள் (IL&FS) 

தபலவர் மற்றும் நிர்வாக இயக்குநராக நியமித்துள்ளது.  

✓ மார்ச் இறுதி வபர, இந்நிறுவனம் 55,000 யகாடி ரூைாய் 

கடனுக்குத் தீர்வுகண்டுள்ளது. இதில், ஜசாத்துக்கபளப் 

ைைமாக்குதல் மற்றும் கடபனத் திருப்பிச் ஜசலுத்துதல் 

ஆகியவற்றின்மூலம் `21,000 யகாடி விடுவிக்கப்ைட்டு 

உள்ளது. தீர்க்கப்ைட்ட கடனானது தீர்க்கப்ைடும் என்று 

எதிர்ைார்க்கப்ைட்ட ஜமாத்த கடனில் 90% ஆகும். 

 

9. ‘வினை சைரசிை நைாஜனா’வை அறிவித்துள்ள இந்திை 

ைாநிைம் / UT எது? 

அ) ஆந்திர பிரயதசம் 

ஆ) கர்நாடகா  

இ) யகரளா 

ஈ) குெராத் 

✓ கர்நாடக மாநில அரசு, மாநிலம் முழுவதும் உள்ள கிராமப் 

ைஞ்சாயத்துகளில் தீண்டாபமபய ஒழிப்ைதற்கான 

விழிப்புைர்வு திட்டமான, ‘வினய சமரஸ்ய யயாெனா’ 

என்ற திட்டத்பத அறிவித்துள்ளது. இந்தத் திட்டத்திற்கு 3 

வயது தலித் சிறுவன் வினயின் ஜையர் இடப்ைட்டுள்ளது. 

 

10. பெண்களுக்கு இைவச சட்ை உதவி வைங்குவதற்காக, 

‘DSLSA சட்ை உதவிைகத்லத’த்பதாைங்கிை அலைப்பு எது? 

அ) ஐநா ஜைண்கள் 

ஆ) யதசிய ஜைண்கள் ஆபையம்  

இ) UNICEF 

ஈ) NITI ஆயயாக் 

✓ யதசிய ஜைண்கள் ஆபையமானது (NCW) தில்லி மாநில 

சட்ட யசபவகள் ஆபையத்துடன் (DSLSA) இபைந்து 

‘சட்ட உதவியகம்’ என்றஜவான்பறத் ஜதாடங்கியுள்ளது.  

✓ ஜைண்களுக்கு இலவச சட்ட உதவிகபள வழங்கி 

அவர்தம் குபறகபளத் தீர்க்க ஒற்பறச்சாளர வசதியாக 

இது ஜசயல்ைடும். 

 

 

1. தூய்பமயான உைவுவளாகம் திட்டத்தின்கீழ் ICF-க்கு 

ஐந்து நட்சத்திர தரச்சான்றிதழ் 

ஜசன்பன இபைப்பு ஜைட்டி ஜதாழிற்சாபலக்கு (ICF) 

இந்திய உைவு ைாதுகாப்பு மற்றும் தரக்கட்டுப்ைாட்டு 

நிறுவனத்தின் ‘தூய்பமயான உைவு வளாகத்துக்கான’ 

5 நட்சத்திர தரச்சான்றிதழ் வழங்கப்ைட்டுள்ளது. 

இந்திய அரசின் உடல்நலம் மற்றும் குடும்ைநல 

அபமச்சகத்தின் கட்டுப்ைாட்டின் கீழ், இந்திய உைவு 

ைாதுகாப்பு மற்றும் தரக்கட்டுப்ைாட்டு நிறுவனம் (ஊநநஅஐ) 

ஜசயல்ைடுகிறது. இந்த நிறுவனம், ஜைாதுமக்கள் உடல்நல 

ைாதுகாப்பை உறுதி ஜசய்யும் வபகயில், நாடு முழுவதும் 

ைல்யவறு நடவடிக்பககபள எடுத்து வருகிறது. 

‘தூய்பமயான உைவு வளாகம்’ என்னும் திட்டத்தின் 

கீழ், இந்நிறுவனம் சார்பில், ைல்யவறு ைள்ளிகள், ைல்கபலக் 

கழகங்கள், கல்லூரிகள், மருத்துவமபனகள், 

ைணியிடங்கள் உள்ளிட்ட ைல்யவறு அபமப்புகளுக்கு 

தரச்சான்றிதழ் வழங்கப்ைடுகிறது. 

 

2. நடமாடும் மருத்துவ வாகன யசபவ 

‘மக்கபளத் யதடி மருத்துவம்’ திட்டத்தின்கீழ் `70 யகாடி 

ஜசலவில் ஜசன்பன ஜமரினாவில் நடமாடும் மருத்துவ 

வாகன யசபவ திட்டத்பத முதல்வர் மு க ஸ்டாலின் 

ஜகாடியபசத்து ஜதாடக்கி பவத்தார்.  

`70 யகாடி ஜசலவில் 389 மருத்துவ வாகனங்கபள 

முதல்வர் ஜசன்பனயில் ஜகாடியபசத்து ஜதாடக்கினார். 

 

3. காலணி வடிவபமப்பு, உற்ைத்தி: பதவான் 

நிறுவனத்துடன் `1,000 யகாடியில் அரசு ஒப்ைந்தம் 

பதவானின் புகழ்ஜைற்ற காலணி வடிவபமப்பு, உற்ைத்தி 

நிறுவனமான ஹாங்பூ தமிழ்நாட்டில் தனது ஆபலபய 

அபமக்கவுள்ளது. இதற்கான ஒப்ைந்தம் முதலபமச்சர் 

முன்னிபலயில் தமிழ்நாடு அரசுடன் ஜசய்யப்ைட்டது. 

`1,000 யகாடி முதலீட்டில் 20,000 யைருக்கு யவபல 

வாய்ப்பு அளிக்க ஒப்ைந்தத்தில் வபக ஜசய்யப்ைட்டுள்ளது. 

 

4. அஜமரிக்க உச்சநீதிமன்றத்துக்கு முதல் கருப்பின 

ஜைண் நீதிைதி நியமனம் 

அஜமரிக்க உச்சநீதிமன்றத்தின் நீதிைதியாக கருப்பினத் 

-பதச் யசர்ந்த யகதன்ஜி பிஜரளன் ொக்சபன நியமிக்க 

அந்நாட்டு நாடாளுமன்ற யமலபவ ஒப்புதல் அளித்தது. 

அஜமரிக்க உச்சநீதிமன்றத்தின் முதல் கருப்பின ஜைண் 

நீதிைதி என்ற ஜைருபமபய இவர் ஜைறுகிறார்.  

தற்யைாது தபலநகர் வாஷிங்டனில் உள்ள ஜகாலம்பியா 

மாவட்ட யமல்முபறயீட்டு நீதிமன்ற நீதிைதியாக உள்ள 

யகதன்ஜி பிஜரளன் ொக்சன் (51) அஜமரிக்க உச்சநீதி 

மன்றத்தின் மூன்றாவது ஜைண் நீதிைதியாக இருப்ைார். 
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1. 2022இல் 5ஆவது BIMSTEC உச்சிமாநாட்டை நைத்தும் 

நாடு எது? 

அ) இந்தியா 

ஆ) இலங்கை  

இ) மியான்மர் 

ஈ) பூடான் 

✓ ஐந்தாவது BIMSTEC (Bay of Bengal Initiative for Multi-

Sectoral Technical and Economic Cooperation) உச்சி 

மாநாடு இலங்கையால் நடத்தப்பட்டது. பிரதமர் நரரந்திர 

ரமாடி, இந்த மாநாட்டில் மமய்நிைராை ைலந்துமைாண்டார். 

ரமலும், BIMSTEC மெயலைத்தின் பட்மெட்கட ரமம்படுத்து 

-வதற்ைாை $1 மில்லியன் டாலர்கள் நிதியுதவிகயயும் 

அவர் அறிவித்தார். 

✓ “Bimstec-Towards a Resilient Region, Prosperous 

Economies, Healthy Peoples” என்பது மைாழும்புவில் 

நடந்த இந்த உச்சிமாநாட்டின் ைருப்மபாருளாகும். 

 

2. ‘ஹுருன் உலகளாவிய U-40 தானே உருவாே பில் 

-லியனர்கள்-2022’இல் இந்தியாவின் தரநிடல என்ன? 

அ) இரண்டாவது 

ஆ) மூன்றாவது 

இ) நான்ைாவது  

ஈ) ஆறாவது 

✓ ‘ஹுருன் உலைளாவிய U-40 தானே உருவாே பில்லிய 

-னர்ைள்-2022’ பட்டியலில், இந்தியா நான்ைாமிடத்தில் 

உள்ளது. 37 பில்லியனர்ைளுடன் அமமரிக்ைா முதலிடத்தி 

-லும், 25 ரபருடன் சீனா இரண்டாமிடத்திலும், எட்டு 

ரபருடன் இங்கிலாந்து மூன்றாவது இடத்திலும் உள்ளது. 

இந்தியாவில் 6 U-40 பில்லியனர்ைள் உள்ளனர்.  

✓ $76 பில்லியன் டாலர்ைளுடன் 40 வயதுக்குட்பட்ரடாருள் 

மார்க் ெூக்ைர்மபர்க் (37) உலகின் நம்பர்.1ஆை உள்ளார். 

டிக்டாக் நிறுவனர் ொங் யிமிங் (39), $54 பில்லியன் 

டாலர்ைளுடன் இரண்டாவது இடத்தில் உள்ளார். 

 

3. ‘ஹுரூன் தானன உருவான செல்வச் சீமாட்டிகள் – 

2022’ பட்டியலில், இந்திய அளவில் முதலிைம் பிடித்த 

இந்திய சீமாட்டி யார்? 

அ) கிரண் மெும்தார்-ஷா 

ஆ) பால்குனி நாயர்  

இ) இராதா ரவம்பு 

ஈ) மிருதுளா பரரக் 

✓ ‘ஹுரூன் தாரன உருவான மெல்வச் சீமாட்டிைள் – 2022’ 

பட்டியலின்படி, உலகில் தற்ரபாது 124 மெல்வச்சீமாட்டிைள் 

உள்ளனர். இந்த எண்ணிக்கை ைடந்த ஆண்கடவிட 6 

குகறவாகும். இந்தப் பட்டியலில், கநக்ைாகவச் ரெர்ந்த 

பால்குனி நாயர், பரயாைானின் கிரண் மெும்தார்-ஷா 

மற்றும் ரொரஹாவின் ராதா ரவம்பு ஆகிரயார் இடம் 

மபற்றுள்ளனர். 

✓ பால்குனி நாயர், நீண்டைாலமாை இந்தியாவின் நம்பர்.1 

மெல்வச்சீமாட்டியாை இருந்துவரும் கிரண் மெும்தார் 

ஷாகவ பின்னுக்குத் தள்ளி, இந்தியாவின் மெல்வச் 

சீமாட்டி ஆனார். 

 

4. மாநில பல்லுயிர் உத்தி மற்றும் செயல்திட்ைத்டத 

(SBSAP) உருவாக்க, WWF இந்தியாவுைன் ஒப்பந்தத்தில் 

டகசயழுத்திட்ை இந்திய மாநிலம் எது? 

அ) ைர்நாடைா 

ஆ) அஸ்ஸாம் 

இ) அருணாச்ெல பிரரதெம்  

ஈ) ரைரளா 

✓ மாநில பல்லுயிர் உத்தி & மெயல்திட்டத்கத (SBSAP) 

உருவாக்ை அருணாச்ெல பிரரதெம் WWF இந்தியாவுடன் 

ஓர் ஒப்பந்தம் மெய்துள்ளது. SBSAP ஆனது 2020-க்குப் 

பிந்கதய உலைளாவிய பல்லுயிர் ைட்டகமப்பு மற்றும் 

பக்ரை பிரைடனம் ஆகியவற்றுக்கு இணக்ைமாை இருக்கும். 

 

5. இந்தியாவில் ஒளிபரப்பு சதாைர்பான னெடவகளுக்காக 

சதாைங்கப்பட்ை இடையதளத்தின் சபயர் என்ன? 

அ) பிராட்ைாஸ்ட் ரெவா ரபார்டல்  

ஆ) பாரத் பிராட்ைாஸ்ட் 

இ) ஆத்மநிர்பர் பிராட்ைாஸ்ட் 

ஈ) இ-பிராட்ைாஸ்ட் ரபார்டல் 

✓ ஒளிபரப்பு உரிமங்ைள், அனுமதிைள் & பதிவுைளுக்ைான 

விண்ணப்பங்ைகள விகரவாை தாக்ைல்மெய்வதற்கும் 

மெயலாக்குவதற்கும் அரொங்ைம் புதிய ஒளிபரப்பு ரெகவ 

இகணயதளத்கத அறிமுைப்படுத்தியுள்ளது. 

✓ ‘பிராட்ைாஸ்ட் ரெவா ரபார்டல்’ என்ற மபயரிலான இது 

மெயற்கைக்ரைாள் மதாகலக்ைாட்சி அகலவரிகெைள், 

மடலிரபார்ட் ஆபரரட்டர்ைள், MSO-கள், ெமூை வாமனாலி 

நிகலயங்ைள் மற்றும் தனியார் FM ரெனல்ைளுக்கு 

உதவும். பயன்பாடுைகளக் ைண்ைாணிப்பதற்கும், ைட்டண 

-ங்ைகளக் ைணக்கிடுவதற்கும், பணஞ்மெலுத்துவதற்கும் 

இது பயன்படுகிறது. 

 

6. விக்ைர் ஓர்பன் என்பவர் கீழ்காணும் எந்த நாட்டின் 

பிரதமராக னதர்ந்சதடுக்கப்பட்ைார்? 

அ) உக்கரன் 

ஆ) ஹங்ரைரி  

இ) மபலாரஸ் 

ஈ) ரபாலந்து 

✓ ஹங்ரைரியின் ரதசியவாத பிரதமரான விக்டர் ஓர்பன் 

மதாடர்ந்து நான்ைாவது முகறயாை மீண்டும் பிரதமராைத் 

ரதர்ந்மதடுக்ைப்பட்டுள்ளார். 1989இல் மபாதுவுகடகமத் 

தத்துவத்தின் வீழ்ச்சிக்குப் பின்னர் நாட்டின் மிைநீண்ட 

ைாலம் பணியாற்றிய தகலவர் ஆவார் அவர்.  
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7. ொடலப் பாதுகாப்புத் திட்ைத்தின் ஒருபகுதியாக, 

செயற்டக நுண்ைறிவில் (AI) இயங்கும் னகமராக்களால் 

சூழப்பட்டிருக்கும் இந்திய நகரம் எது? 

அ) மென்கன 

ஆ) ரைாழிக்ரைாடு  

இ) மும்கப 

ஈ) புது தில்லி 

✓ மாநில அளவிலான ொகலப் பாதுைாப்புத் திட்டத்தின் ஒரு 

பகுதியாை, ரைரளாவின் ரைாழிக்ரைாடு நைகரச் சுற்றி 

சுமார் அறுபது மெயற்கை நுண்ணறிவு அடிப்பகடயிலான 

ரைமராக்ைள் நிறுவப்படவுள்ளன. 

✓ ரபாக்குவரத்து விதிமீறல்ைகள மவளிப்படுத்தவும், உறுதி 

-யான டிஜிட்டல் ஆதாரங்ைளுடன் பதிவு மெய்யவும் இந்த 

நடவடிக்கை மெயல்படுத்தப்படவுள்ளது. இத்திட்டத்திற்ைாை 

ரைரள மாநில அரசு `225 ரைாடி மெலவிடும். 

 

8. அஸ்ஸாம் மாநிலமாேது ெமீபத்தில், மாநில எல்டலயில் 

உள்ள னவறுபாடுகளுக்குத் தீர்வுகாண்பதற்காக, எந்த 

மாநிலத்துைனான ஒப்பந்தத்தில் டகசயழுத்திட்ைது? 

அ) சிக்கிம் 

ஆ) ரமைாலயா  

இ) மணிப்பூர் 

ஈ) அருணாச்ெல பிரரதெம் 

✓ ரமைாலயா மற்றும் அஸ்ஸாம் இகடரய கைமயழுத்தான 

புரிந்துணர்வு ஒப்பந்தத்தின்படி, 18.33 ெதுர கிரலாமீட்டர் 

ரமைாலயாவுடனும், 18.46 ெதுர கிரலா மீட்டர் அஸ்ஸாம் 

மாநிலத்துடனும் இருக்கும். 

 

9. இந்தியப் சபருங்கைல் கைற்படை கருத்தரங்கின் (IONS) 

முதல் கைல்ொர் பயிற்சி - 2022 (IMEX-22) நடைசபற்ற 

இைம் எது? 

அ) விொைப்பட்டினம் 

ஆ) ரைாவா  

இ) புரன 

ஈ) ரடராடூன் 

✓ இந்தியப் மபருங்ைடல் ைடற்பகட ைருத்தரங்ைம் (IONS) 

அதன் முதலாவது ைடல்ொர் பயிற்சி - 2022 (IMEX-22)’ஐ 

ரைாவாவிலும் அரபிக்ைடலிலும் நடத்தியது.  

✓ ஆஸ்திரரலியா, வங்ைாளரதெம், பிரான்ஸ், இந்தியா, 

இலங்கை, ஐக்கிய அரபு அமீரைம் மற்றும் இங்கிலாந்து 

உட்பட 15 IONS உறுப்பினர் ைடற்பகடைகளச் ரெர்ந்த 22 

பார்கவயாளர்ைளும் பயிற்சியில் பங்ரைற்றனர். IMEX - 

22 ஆேது 2 ைட்டங்ைளாை ரைாவாவின் மர்மரைாவா 

துகறமுைத்திலும் அரபிக்ைடலிலும் நடத்தப்பட்டது. 

 

10. அண்மமயில் புவிசார் குறியீடு பெற்ற ஷாஹி லிச்சி 

ொர்ந்த இந்திய மாநிலம் எது? 

அ) பீைார்  ஆ) உத்தர பிரரதெம் 

இ) மத்திய பிரரதெம் ஈ) உத்தரைாண்ட் 

✓ ரவளாண்கம மற்றும் பதப்படுத்தப்பட்ட உணவு ஏற்றுமதி 

ரமம்பாட்டு ஆகணயம் (APEDA)மூலம் நடுவண் அரசு, 

இந்தியாவின் முதன்கமயான புவிொர் குறியீடு மபறப்பட்ட 

உழவுப்மபாருட்ைகள புதிய உலைளாவிய ெந்கதைளில் 

ரொதகன முகறயில் ஏற்றுமதி மெய்கிறது. 

✓ பீைாரின் GI குறியிடப்பட்ட ஷாஹி லிச்சி ைடந்த ஆண்டு 

பீைாரின் முொபர்பூர் மாவட்டத்திலிருந்து இலண்டனுக்கு 

ஏற்றுமதி மெய்யப்பட்டது. இன்றுவகர, 417 பதிவுமெய்யப்ப 

-ட்ட GI தயாரிப்புைள் உள்ளன. அவற்றுள் சுமார் 150 GI 

குறியிடப்பட்ட தயாரிப்புைள் விவொயம் மற்றும் உணவுப் 

மபாருட்ைள் ஆகும். 

 

 

1. மாற்றுத்திறனாளிைளுக்ைான மெயற்கை முழங்ைால்: 

மென்கன ஐ.ஐ.டி., ைண்டுபிடிப்பு 

மாற்றுத்திறனாளிைளின் பயன்பாட்டுக்ைாை, உள்நாட்டில் 

தயாரிக்ைப்பட்ட முதலாவது பன்கமய மெயற்கை 

முழங்ைாகல, மென்கன ஐ.ஐ.டி., அறிமுைம் மெய்துள்ளது. 

‘ைதம்’ எனப் மபயரிடப்பட்ட இந்தச் மெயற்கை முழங்ைாகல, 

மொகெட்டி பார் பரயாமமடிக்ைல் மடக்னாலஜி, மமாபிலிட்டி 

இந்தியா நிறுவனங்ைளுடன் இகணந்து மென்கன ஐஐடி 

உருவாக்கியுள்ளது. 

 

2. வங்கி ைடன்ைளுக்ைான வட்டி விகிதங்ைளில் மாற்றம் 

இல்கல: ரிெர்வ் வங்கி 

ரிெர்வ் வங்கி மதாடர்ந்து 11ஆவது முகறயாை வங்கி 

ைடன்ைளுக்ைான வட்டி விகிதங்ைளில் மாற்றம் மெய்யாமல் 

பகழய நிகலயிரலரய மதாடரும் எனத் மதரிவித்துள்ளது. 

நிதிக்மைாள்கை மதாடர்பான முடிவுைகள இந்திய ரிெர்வ் 

வங்கியின் ஆளுநர் ெக்திைாந்த தாஸ் மவளியிட்டு 

ரபசியதாவது: 

மரப்ரபா 4 ெதவீதம்: ரிெர்வ் வங்கி நிதிக் மைாள்கைக் குழு 

எடுத்த முடிவுைளின்படி, இம்முகறயும் வங்கிக் ைடன்ைளு 

-க்ைான வட்டி விகிதங்ைளில் மாற்றமில்கல. இகத 

அடுத்து, ரிெர்வ் வங்கி வணிை வங்கிைளுக்கு வழங்கும் 

குறுகியைால ைடனுக்ைான வட்டி விகிதமான ‘மரப்ரபா 

ரரட்’ முன்மனப்ரபாதும் இல்லாத குகறந்தபட்ெ அளவான 

4 ெதவீதம் என்ற அளவிரலரய மதாடர்ந்து நீடிக்கும். 

அரதரபான்று, வங்கிைளிடமிருந்து ரிெர்வ் வங்கி மபறும் 

ைடனுக்ைான ‘ரிவர்ஸ் மரப்ரபா ரரட்’ விகிதமும் முந்கதய 

அளவான 3.35 ெதவீதமாைரவ இருக்கும். 

இலக்கை விட அதிைம்: பன்னாட்டு அளவில் அதிைரித்து 

வரும் பதற்றங்ைளால் நடப்பு நிதியாண்டில் பணவீக்ை 

விகிதம் ரிெர்வ் வங்கியின் இலக்கைக் ைாட்டிலும் (4.5 

ெதவீதம்), 5.7% என்ற அளவில் ைணிெமாை அதிைரிக்கும் 

என மதிப்பிடப்பட்டுள்ளது. 

மபாருளாதார வளர்ச்சி: தற்ரபாது நிலவும் ைடினமான 

சூழகலயடுத்து, நடப்பு 2022-23ஆம் நிதியாண்டுக்ைான 

மபாருளாதார வளர்ச்சி மதிப்பீடு 7.8 ெதவீதத்திலிருந்து 7.2 

ெதவீதமாைக் குகறக்ைப்பட்டுள்ளது. ஒரு பீப்பாய் ைச்ொ 
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எண்மணய் விகல $100 டாலர் என்பதன் அடிப்பகடயில் 

இந்த மதிப்பீடு மெய்யப்பட்டுள்ளது என்றார் அவர். 

 

3. 2022 நிதியாண்டில் வரி வசூல் 34% அதிைரிப்பு 

நிறுவன வரி, சுங்ைவரி, ஜிஎஸ்டி வரி வசூல் அதிைரிப்பு 

ைாரணமாை ைடந்த மார்ச்.31 வகரயிலான நிதியாண்டு 

முடிவின்படி, நாட்டின் மமாத்த வரி வசூல் `27.07 லட்ெம் 

ரைாடிகய எட்டி 34% உயர்ந்திருப்பதாை மத்திய அரசு 

ததரிவித்துள்ளது. 

ைடந்த 1999-க்குப் பின்னர் தற்ரபாது மமாத்த உள்நாட்டு 

உற்பத்தி மீதான வரி வீதம் 11.7 ெதவீதம் அதிைரித்துள்ளது. 

இதுரவ ைடந்த 2020-21 நிதியாண்டில் 10.3 ெதவீதமாை 

இருந்தது. 

 

4. 2021-22-இல் `3.72 இலட்ெம் ரைாடிக்கு ரவளாண் 

மபாருள்ைள் ஏற்றுமதி; ெவால்ைளுக்கிகடரய 19.92% 

உயர்வு 

நாட்டில் ஒட்டு மமாத்தமாை ரவளாண் மபாருள்ைள், `3.72 

லட்ெம் ரைாடிக்கு ($50 பில்லியன் அமரிக்ை டாலர்) 

ஏற்றுமதி மெய்யப்பட்டு இந்தியா குறிப்பிடத்தக்ை 

ொதகனகயப் புரிந்துள்ளது. 

ரநாய்த்மதாற்றுக் ைாலக்ைட்டத்தில் ஏற்பட்ட பல்ரவறு 

தளவாட வெதி ெவால்ைளுக்கிகடரயயும் சுமார் 19.92% 

ஏற்றுமதி உயர்ந்துள்ளாை மத்திய வர்த்தைம் மதாழில் 

துகற அகமச்ெைம் மதரிவித்துள்ளது. 

 

5. உலை ஸ்குவாஷ் இரட்கடயர் ொம்பியன்ஷிப்: இந்தியா 

ொம்பியன் 

உலை ஸ்குவாஷ் இரட்கடயர் ொம்பியன்ஷிப் ரபாட்டி 

மைளிர், ைலப்பு இரட்கடயர் பிரிவில் முதன்முகறயாை 

இந்தியா ொம்பியன் பட்டம் மவன்றது. இதில் தீபிைா 

பல்லிக்ைல் இரட்கட ொம்பியன் பட்டம் மவன்றுள்ளார். 

இந்தியா உலை ொம்பியன்: 

ைலப்பு இரட்கடர் பிரிவு இறுதிச்சுற்றில் தீபிைா-மெௌரவ் 

ரைாஷல் இகண 11-6, 11-8 என்ற புள்ளிக்ைணக்கில் 

இங்கிலாந்தின் அட்ரியன் வாலர்-அலிஸன் வாட்டர்ஸ் 

இகணகய வீழ்த்தி முதன்முகறயாை ொம்பியன் 

பட்டத்கதக் கைப்பற்றியது. 

அரதரபால் மைளிர் இரட்கடயர் பிரிவு இறுதிச்சுற்றில் 

தீபிைா-ரொஷ்னா இகண 11-9, 4-11, 11-8 என்ற புள்ளிக் 

ைணக்கில் இங்கிலாந்தின் ொரா ரென்-அலிஸன் 

வாட்டர்ஸ் இகணகய வீழ்த்தி ொம்பியன் பட்டத்கதக் 

கைப்பற்றியது. உலை ொம்பியன் பட்டத்கதக் 

கைப்பற்றியது இந்தியாவுக்கு இதுரவ முதன்முகறயாகும்.  
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1. அண்மையில் த ொடங்கப்பட்ட, ‘அன்பொக்ஸ் மீ பிரச்சொரம்’ 

என்பதுடன் த ொடர்புமடய நொள் எது? 

அ) திருநங்கையகை இனங்ைாணும் உலை நாள்  

ஆ) பாகுபாடுகள் ஒழிப்பு நாள் 

இ) உலை மனிதாபிமான நாள் 

ஈ) ஆப்பிரிக்ை வம்சாவளி மக்ைளுக்ைான உலை நாள் 

✓ திருநங்கையகை இனங்ைாணும் உலை நாளானது மார்ச் 

31 அன்று அனுசரிக்ைப்படுகிறது. USAID ஆனது திருநங் 

-கையரின் உரிகமைளுக்ைாை வாதிடும், ‘அன்பாக்ஸ் மீ 

பிைச்சாைம்’ என்ற முன்னனடுப்கபத் னதாடங்கியது. 

✓ இது குழந்கதப் பருவத்தில் பாலின அகடயாளங்குறித்த 

விழிப்புணர்கவ னபற்றறார்ைள், ஆசிரியர்ைள் மற்றும் 

சமுதாயத்தினரிகடறய ஏற்படுத்துவகத றநாக்ைமாைக் 

னைாண்டுள்ளது. னதாண்ணூறு சதவீதத்திற்கும் றமலான 

திருநங்கையர் தங்ைள் வீட்கடவிட்டு னவளிறயறும் 

இந்தியாவில்தான் இந்தப் பிைச்சாைம் உருவானது. 

 

2. இந்திய ரிசர்வ் வங்கியின்  ரவுகளின்படி, 2021 ஏப்ரல்-

டிசம்பர் ைொ ங்களில், அதிக மைொசடிகமை எதிர்தகொண்ட 

வங்கி எது? 

அ) பாைத வங்கி 

ஆ) பஞ்சாப் றதசிய வங்கி  

இ) பாங்க் ஆப் இந்தியா 

ஈ) மைாைாஷ்டிைா வங்கி 

✓ இந்திய ரிசர்வ் வங்கியின் தைவுைளின்படி, னமாத்தம் 27 

அட்டவகணப்படுத்தப்பட்ட வணிை வங்கிைள் மற்றும் நிதி 

நிறுவனங்ைளில் 96 றமாசடி வழக்குைள் பதிவாகியுள்ளன. 

இதில் 2021 ஏப்ைல்-டிசம்பரில் மட்டும் னமாத்தம் `34,097 

றைாடி நிதி றமாசடி னசய்யப்பட்டது. பஞ்சாப் றதசிய வங்கி 

அதிைபட்ச மதிப்கபப் பதிவு னசய்துள்ளது.  

 

3. 2022 – தசௌதி அமரபிய கிரொண்ட் பிரிக்ஸ் மபொட்டியில் 

தவன்ற பந் ய ஓட்டுநர் யொர்? 

அ) றமக்ஸ் னவர்ஸ்டாப்பன்  

ஆ) சார்லஸ் னலக்னலர்க் 

இ) லூயிஸ் ஹாமில்டன் 

ஈ) னசபாஸ்டியன் னவட்டல் 

✓ னபல்ஜிய-டச்சு பந்தய ஓட்டுநைான றமக்ஸ் னவர்ஸ்டாப்பன் 

2022 - னசௌதி அறைபிய கிைாண்ட் பிரிக்கை னவன்றார். 

னபைாரியின் ைார்றலாஸ் கசன்ஸ் மற்றும் னைட் புல்லின்  

✓ னசர்ஜிறயா னபனைஸ் மூன்றாவது மற்றும் நான்ைாவது 

இடத்கதப் பிடித்தனர். னமர்சிடஸ் அணியின் ஜார்ஜ் 

ைஸ்ைல் ஐந்தாமிடத்கதப் பிடித்தார். றமலும், லூயிஸ் 

ஹாமில்டன் 10ஆமிடத்கதப் பிடித்தார். 

 

4. புதுப்பிக்கத் க்க எரிசக்திக் தகொள்மகமய (2022-27) 

அங்கீகரித்துள்ை ைொநிலம் எது? 

அ) ைர்நாடைா   ஆ) அஸ்ைாம் 

இ) குஜைாத்  ஈ) ஒடிைா 

✓ ைர்நாடை மாநில அகமச்சைகவ புதுப்பிக்ைத்தக்ை எரிசக்திக் 

னைாள்கைக்கு (2022-27) ஒப்புதல் அளித்துள்ளது.  

✓ புதுப்பிக்ைத்தக்ை ஆற்றல் உற்பத்தி மற்றும் புதுப்பிக்ைத்தக்ை 

ஆற்றல் னதாடர்பான உபைைணங்ைகள உற்பத்தி னசய்யும் 

கமயமாை ைர்நாடை மாநிலத்கத றமம்படுத்துவகத இது 

றநாக்ைமாைக் னைாண்டுள்ளது. அடுத்த ஐந்தாண்டுைளில் 

மாநிலத்தின் புதுப்பிக்ைத்தக்ை எரிசக்தி உற்பத்தித் 

திறகன 10 ஜிைாவாட்டாை உயர்த்தவும் இந்தக் னைாள்கை 

எண்ணுகிறது. 

 

5. ‘MyGov’ இணைய ைத்ம  அறிமுகப்படுத்திய மு ல் 

யூனியன் பிரம சம் எது? 

அ) புதுச்றசரி 

ஆ) இலட்சத்தீவுைள் 

இ) ஜம்மு-ைாஷ்மீர்  

ஈ) சண்டிைர் 

✓ ஜம்மு மற்றும் ைாஷ்மீர் அதன் ‘MyGov’ இகணயதளத்கத 

அறிமுைப்படுத்திய இந்தியாவின் முதல் யூனியன் பிைறதசம் 

ஆகும். இகத துகணநிகல ஆளுநர் மறனாஜ் சின்ஹா 

னதாடங்கிகவத்தார். இத்தளம் குடிமக்ைளின் ஈடுபாட்கட 

றநாக்ைமாைக் னைாண்டது மற்றும் ‘நல்லாட்சி’ என்ற 

இலக்கை அகடகிறது. இது, 2014’இல் பிைதமர் றமாடியால் 

னதாடங்ைப்பட்டது. 

 

6. 2022 – ம சிய கடல்சொர் நொளுக்கொனக் கருப்தபொருள் 

என்ன? 

அ) International trade and Economy 

ஆ) Sustainable Shipping beyond COVID-19  

இ) Gratitude towards Navy 

ஈ) Atmanirbhar Maritime Force 

✓ இந்தியா சமீபத்தில் ஏப்.5 அன்று 59ஆம் றதசிய ைடல்சார் 

நாகளக் னைாண்டாடியது. “Sustainable Shipping beyond 

COVID-19” என்பது நடப்பு ஆண்டில் (2022) வரும் இந்த 

நாளுக்ைானக் ைருப்னபாருளாகும். பன்னாட்டு வர்த்தைம் 

மற்றும் னபாருளாதாைம்பற்றிய விழிப்புணர்கவ ஏற்படுத்த 

1964இல் இந்நாள் முதன்முதலில் னைாண்டாடப்பட்டது. 

 

7. ‘எழுந்து நில் இந்தியொ’ திட்டத்ம  மைற்பொர்மவயிடுகிற 

ைத்திய அமைச்சகம் எது? 

அ) MSME அகமச்சைம் 

ஆ) நிதி அகமச்சைம்  

இ) வணிைம் & னதாழிற்துகற அகமச்சைம் 

ஈ) அறிவியல் & னதாழில்நுட்ப அகமச்சைம் 

✓ கிரீன்பீல்ட் நிறுவனத்கதத் னதாடங்குதற்கு உதவுதற்ைாை, 

னபண்ைள், பட்டியலிடப்பட்ட சாதிைள் (SC) மற்றும் பழங்குடி 

(ST) பிரிவினர் மத்தியில் னதாழில்முகனறவாகை 

றமம்படுத்துவகத றநாக்ைமாைக்னைாண்ட, ‘ஸ்டாண்ட் அப் 

இந்தியா’ திட்டத்கத நடுவண் அரசின் நிதி அகமச்சைம் 

றமற்பார்கவயிடுகிறது. இந்தத் திட்டம் 6 ஆண்டுைகள 

நிகறவு னசய்துள்ளது. 
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8. கங்தகௌர் திருவிழொ தகொண்டொடப்படுகிற ைொநிலம் எது? 

அ) சிக்கிம் 

ஆ) இைாஜஸ்தான்  

இ) மணிப்பூர் 

ஈ) அருணாச்சல பிைறதசம் 

✓ ைங்னைௌர் திருவிழாவானது இைாஜஸ்தான் மாநிலத்தில் 

னைாண்டாடப்படுகிறது. COVID னதாற்றுறநாய் ைாைணமாை 

ஈைாண்டு இகடனவளிக்குப் பிறகு ைாஜஸ்தான் சுற்றுலாத் 

துகற இவ்விழாகவ ஏற்பாடு னசய்தது. 

✓ ஏப்ைல்.3ஆம் றததி னதாடங்கிய இந்த விழா னதாடர்ந்து 18 

நாட்ைள் நகடனபறுகிறது. 

 

9. இந்தியொவின் புதிய தவளியுறவுச் தசயலரொக நியைனம் 

தசய்யப்பட்டவர் யொர்? 

அ) வினய் றமாைன் குவாத்ைா  

ஆ) ருத்றைந்திை டாண்டன் 

இ) திறனஷ் பாட்டியா 

ஈ) சந்றதாஷ் ஜா 

✓ இந்திய னவளியுறவுத்துகறயின் மூத்த அதிைாரி வினய் 

றமாைன் குவாத்ைாகவ புதிய னவளியுறவுச் னசயலாளைாை 

இந்திய அைசு நியமித்தது. 1988ஆம் ஆண்டுத் னதாகுதி IFS 

அதிைாரியான இவர், தற்றபாது 2020 ஜனவரி முதல் 

ைாத்மாண்டுவில் தூதைாைப் பணியாற்றி வருகிறார்.  

✓ தற்றபாகதய னவளியுறவுச் னசயலாளர் ஹர்ஷ் வர்தன் 

ஷிரிங்லாவுக்குப் பதிலாை வினய் நியமிக்ைப்படுகிறார். 

 

10. ரிக்கி மகஜ் ைற்றும் பல்குனி ஷொ ஆகிமயொர் சமீபத்தில் 

கீழ்கொணும் எந்  விரும  தவன்றனர்? 

அ) அைாதமி விருதுைள் 

ஆ) கிைாமி விருதுைள்  

இ) பிரிட்ஸ்ைர் ைட்டடக்ைகல பரிசு 

ஈ) ஆனபல் பரிசு 

✓ 64ஆவது ஆண்டு கிைாமி விருதுைளில் இைண்டு இந்திய 

இகசக்ைகலஞர்ைள் விருது னவன்றனர்.  

✓ அதில், ‘டிகவன் கடட்ஸ்’ என்ற பாடல் னதாகுப்புக்ைாை 

னபங்ைளூகைச் றசர்ந்த ரிக்கி னைஜ், ‘சிறந்த புதிய ஆல்பம்’ 

என்ற பிரிவில் கிைாமி விருகத னவன்றார். ரிக்கி னைஜ் 

னபறும் இைண்டாவது கிைாமி விருது இதுவாகும். பல்குனி 

ஷா, ‘சிறார்ைளுக்ைான சிறந்த ஆல்பம்’ என்ற பிரிவில், ‘எ 

ைலர்புல் றவர்ல்டு’ பாடலுக்ைாை கிைாமி விருகதப்னபற்றார். 

 

 

1. ைல்வித்தைத்தில் தமிழைத்துக்கு 22ஆவது இடம் 

றதசிய அளவில் ைல்வித்தைத்தில் தமிழ்நாடு 22ஆவது 

இடத்திலிருப்பதாை அண்ணா பல்ைகலக்ைழை முன்னாள் 

துகணறவந்தர் இ பாலகுருசாமி னதரிவித்தார். 

ைல்வி, சுைாதாைம், தனிநபர் வருமானம் உள்ளிட்ட 

ைாைணிைகள உள்ளடக்கிய மனித வளர்ச்சிக் குறியீட்டில், 

னமாத்தமுள்ள 180 நாடுைளின் பட்டியலில் இந்தியா 130 

ஆவது இடத்திறலறய உள்ளது. தனி நபர் வருமானத்தில் 

12 ஆண்டுைளில் மட்டும் இந்தியாகவவிட சீனா 8 மடங்கு 

முன்றனற்றம் அகடந்துள்ளது. 

நறவாதயா பள்ளிைள் அகமயும் பட்சத்தில், அைசுப் பள்ளி 

மாணவர்ைளுக்கு 7.5% சிறப்பு ஒதுக்கீடு என்ற றதகவ 

இருக்ைாது. தமிழைத்தில் ைல்விைற்றபாரின் எண்ணிக்கை 

அதிைமாை இருந்தாலும் கூட, தைத்தின் அடிப்பகடயில் 

இந்திய அளவில் 22ஆவது இடத்திறலறய தமிழ்நாடு 

உள்ளது என்றார். 

 

2. குஜைாத்தில் எல்கலச்சுற்றுலா: அமித்ஷா னதாடக்கி 

கவத்தார் 

குஜைாத் மாநிலத்தில் ‘சீமாதர்ஷன்’ என்ற எல்கல 

சுற்றுலாத் திட்டத்கத மத்திய உள்துகற அகமச்சர் அமித் 

ஷா னதாடக்கிகவத்தார். 

நாட்டின் எல்கலகயப் பாதுைாக்கும் பணியில் 

ஈடுபடுத்தப்பட்டுள்ள எல்கலப் பாதுைாப்புப் பகடயினரின் 

வாழ்க்கைமுகறபற்றி சாமானிய மக்ைள் னதரிந்து 

னைாள்ளும் றநாக்கில் `125 றைாடியில் இந்தச் சுற்றுலாத் 

திட்டம் னதாடங்ைப்பட்டுள்ளது. 

 

3. றதசிய கூகடப்பந்து றபாட்டி: தமிழை அணி சாம்பியன் 

71ஆவது றதசிய சீனியர் கூகடப்பந்து சாம்பியன்ஷிப் 

றபாட்டி ைடந்த ஒரு வாைமாை னசன்கனயில் நடந்தது. 

இதில் ஆண்ைள் பிரிவில் தமிழ்நாட்டு அணி 87-69 என்ற 

புள்ளிக்ைணக்கில் நடப்பு சாம்பியன் பஞ்சாப்கவ வீழ்த்தி 

றைாப்கபகய தட்டிச் னசன்றது.  
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1. சமீப செய்திகளில் இடம்செற்ற, ‘செஸ் ஐனாக் தளம்’ 

ெற்றும் ‘ொமியானின் புத்தர்கள்’ ஆகியவை அவெந்துள்ள 

நாடு எது? 

அ) நேபாளம் 

ஆ) சீனா 

இ) ஆப்கானிஸ்தான்  

ஈ) இந்தியா 

✓ ‘மெஸ ஐனாக் தளம்’ ெற்றும் ‘பாமியானின் புத்தர்கள்’ 

ஆகியன ஆப்கானிஸ்தானில் அமெந்துள்ளன.  

✓ ஆப்கானிஸ்தானின் மெஸ் ஐனாக்கில் உள்ள புராதன 

மபௌத்த சிமைகமள பாதுகாப்பதாக தலிபான் அரசு 

அறிவித்துள்ளது. தலிபான்கள் ஆப்கானிஸ்தானில் ஆட்சி 

மெய்தநபாது, பீரங்கி, மெடிமபாருட்கள் ெற்றும் ஏவுகமை 

-கமளப் பயன்படுத்தி பை நூற்றாண்டுகள் பழமெயான 

மபௌத்த சிமைகமள பாமியானில் தகர்த்தனர். UNESCO, 

2003-இல் உைக பாரம்பரிய தளங்களின் பட்டியலில் 

பாமியன் மபௌத்த சிமைகளின் எச்ெங்கமளச் நெர்த்தது. 

 

2. ‘அம்பெத்கர் இளம் சதாழில்முவனபைார் - ைழிகாட்டி 

திட்டம்’ என்ெது கீழ்காணும் எந்த ெத்திய அவெச்ெகத்தின் 

புதிய திட்டொகும்? 

அ) ெமூக நீதி & அதிகாரெளித்தல் அமெச்ெகம்  

ஆ) நிதி அமெச்ெகம் 

இ) மபண்கள் & குழந்மதகள் நெம்பாட்டு அமெச்ெகம் 

ஈ) கல்வி அமெச்ெகம் 

✓ கூட்டு மூைதன நிதிய (VCF) திட்டொன அம்நபத்கர் இளம் 

மதாழில்முமனநொர் திட்டொனது ெமூக நீதி ெற்றும் 

அதிகாரெளித்தல் அமெச்ெகத்தின் திட்டொகும். இது SC 

ெற்றும் OBC-கமளச்நெர்ந்த ஆர்ெமுள்ள மதாழில்முமன 

-நொருக்கு உதவுெதற்காக உருொக்கப்பட்டது.  

✓ இத்திட்டத்தின் மெயல்திறன் திருப்திகரொக இல்ைாததால், 

அமெச்ெகம் ‘ெழிகாட்டி’ திட்டத்மதத் மதாடங்கவுள்ளது. 

 

3. கடல்ொர் மீட்பு ஒருங்கிவைப்பு வெயத்வத அவெக்க, 

இந்தியா, எந்த நாட்டுடனான புரிந்துைர்வு ஒப்ெந்தத்தில் 

வகசயழுத்திட்டது? 

அ) ஜப்பான் 

ஆ) நேபாளம் 

இ) இைங்மக  

ஈ) ெங்காளநதெம் 

✓ மகாழும்புவில் ேவீன கடல்ொர் மீட்பு ஒருங்கிமைப்பு 

மெயத்மத அமெப்பதற்காக இந்திய மபாதுத்துமற 

நிறுெனொன பாரத் மின்னணு லிட் நிறுெனத்துடனான 

புரிந்துைர்வு ஒப்பந்தத்தில் இந்தியாவும் இைங்மகயும் 

மகமயழுத்திட்டுள்ளன. இந்த ஒப்பந்தம் இந்தியாவின் 

ொகர் முயற்சியின் ஒருபகுதியாக உள்ளது. 

 

 

 

4. 2022 - பதசிய நீர் விருதுகளில், ‘சிறந்த ொநிலம்’ 

விருவத சைன்ற ொநிலம் எது? 

அ) உத்தர பிரநதெம்   

ஆ) அஸ்ஸாம் 

இ) குஜராத் 

ஈ) ஒடிஸா 

✓ குடியரசுத்தமைெர் ராம்ோத் நகாவிந்த் ெமீபத்தில் 2022 

- நதசிய நீர் விருதுகமள ெழங்கினார். ‘சிறந்த ொநிைம்’ 

விருது உத்தர பிரநதெ ொநிைத்துக்கு ெழங்கப்பட்டது. 

✓ நீர்நெமிப்பில் அமனத்து இந்திய ொநிைங்களிலும் உத்தர 

பிரநதெம் முதலிடத்திலும், ராஜஸ்தான் ெற்றும் தமிழ்ோடு 

முமறநய இரண்டாெது ெற்றும் மூன்றாெது இடத்திலும் 

உள்ளன. ெடக்கு ெண்டைம், மதற்கு ெண்டைம், கிழக்கு 

ெண்டைம் ெற்றும் நெற்கு ெண்டைத்திற்கான சிறந்த 

ொெட்டப் பிரிவில் உத்தர பிரநதெ ொநிைத்தின் முொபர் 

ேகர், நகரளத்தின் திருெனந்தபுரம், பீகாரின் கிழக்கு 

ொம்ப்ரான் ொெட்டம் ெற்றும் ெத்திய பிரநதெத்தின் 

இந்தூர் ஆகியமெ முமறநய முதலிடம் பிடித்துள்ளன. 

 

5. ‘ைருைா’ என்ெது இந்தியாவிற்கும் எந்த நாட்டிற்கும் 

இவடயிலான இருதரப்பு கடற்ெவட ெயிற்சியாகும்? 

அ) பிரான்ஸ்  

ஆ) ஜப்பான் 

இ) ஓொன் 

ஈ) ஐக்கிய அரபு அமீரகம் 

✓ இந்தியாவும் பிரான்சும் அரபிக்கடலில், ‘ெருைா’ என்ற 

இருதரப்பு கடற்பமட பயிற்சியின் 20ஆெது பதிப்மப 

ெமீபத்தில் மதாடங்கின. இரு கடற்பமடகளின் கடற்பமட 

கப்பல்கள், நீர்மூழ்கிக் கப்பல்கள், கடற்புற நராந்து 

ொனூர்திகள், நபார் ொனூர்திகள் ெற்றும் உைங்கு 

ொனூர்திகள் இந்தப் பயிற்சியில் பங்நகற்கின்றன.  

✓ இரண்டு கடற்பமடகளுக்கும் இமடயிைான இருதரப்பு 

கடற்பமடப்பயிற்சிகள் கடந்த 1993இல் மதாடங்கப்பட்டன. 

இந்தப் பயிற்சிக்கு 2001ஆம் ஆண்டு, ‘ெருைா’ என்று 

மபயர்சூட்டப்பட்டது. 

 

6. ‘பிராகிருதி’ என்ெது எந்தத் துவறயில் விழிப்புைர்வை 

ஏற்ெடுத்துைதற்காக அண்வெயில் சைளியிடப்ெட்டது? 

அ) மேகிழி ொசுபாடு  

ஆ) ஆண், மபண் ெெத்துெம் 

இ) LGBTQ உரிமெகள் 

ஈ) திறன் நெம்பாடு 

✓ ெத்திய சுற்றுச்சூழல் அமெச்ெர் பூநபந்தர் யாதவ் 

‘பிராகிருதி’ என்ற சின்னத்மத அறிமுகப்படுத்தினார். இது, 

மேகிழி ொமெக்கட்டுப்படுத்தக்கூடிய சிறிய ொற்றங்கள் 

குறித்த விழிப்புைர்மெப் பரப்புகிறது. ோட்டில் பயனுள்ள 

மேகிழிக் கழிவு நெைாண்மெமய உறுதிமெய்ெதற்காக 

சுற்றுச்சூழல், ெனம் ெற்றும் காைநிமை ொற்றம் ெற்றும் 

ெத்திய ொசுக் கட்டுப்பாட்டு ொரியம் (CPCB) அமெச்ெகம் 
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எடுத்த பல்நெறு பசுமெ முயற்சிகமளயும் இது எடுத்துக் 

காட்டுகிறது. 

 

7. உலக நலைாழ்வு அவெப்பின் ைளி தர தரவுத்தளத்தின் 

புதுப்பிப்பின்ெடி, உலகில் எத்தவன ெதவீதத்தினர் நலம் 

அற்ற காற்வறச் சுைாசிக்கின்றனர்? 

அ) 25 

ஆ) 49 

இ) 75 

ஈ) 99  

✓ உைக ேைொழ்வு அமெப்பின் ெளி தர தரவுத்தளத்தின் 

2022 புதுப்பிப்பின்படி, உைக ெக்கள்மதாமகயில் 99% 

நபர் WHOஇன் காற்றின் தர ெரம்புகமள மீறும் காற்மறச் 

சுொசிக்கிறார்கள் என்பமத எடுத்துக்காட்டுகிறது. 

✓ தற்நபாமதய நிைெரப்படி, 117 ோடுகளில் உள்ள 6,000 

ேகரங்களில் காற்றின் தரம் கண்காணிக்கப்படுகிறது. 

 

8. வைட்ரஜவன எரித்து ‘ெசுவெ’ எஃகு தயாரிக்கும் 

முன்பனாடித் திட்டத்வதத் சதாடங்கியுள்ள நாடு எது? 

அ) ஆஸ்திநரலியா 

ஆ) சுவீடன்  

இ) நபாைந்து 

ஈ) இத்தாலி 

✓ கற்கரியாக்க நிைக்கரிமய எரிப்பதற்குப்பதிலாக 

மைட்ரஜமன எரித்து அதன்மூைம் எஃகு உற்பத்தியில் 

ஏற்படும் கார்பன் உமிழ்மெக் குமறக்க சுவீடன் ஒரு 

நொதமனத் திட்டத்மதத் மதாடங்கியுள்ளது. 

✓ HYBRIT அல்ைது Hydrogen Breakthrough Iron-making 

Technology - இது எஃகு நிறுெனொன SSAB, சுரங்க 

நிறுெனொன LKAB ெற்றும் சுவீட அரசுக்குச் மொந்தொன 

மின் நிறுெனொன Vattenfall ஆகியெற்றின் கூட்டு 

முயற்சியாகும். உைக எஃகு ெங்கத்தின் கூற்றுப்படி, 

உற்பத்தி மெய்யப்படும் ஒவ்மொரு மெட்ரிக் டன் எஃகும் 

இரண்டு ெடங்கு கரியமிை ொயுமெ மெளியிடுகிறது. 

 

9. அண்மைச் செய்திகளில் இடம்செற்ற நீல வநல் நதி 

உருைாகின்ற நாடு எது? 

அ) எத்திநயாப்பியா  

ஆ) சிலி 

இ) மெக்சிநகா 

ஈ) மதன்னாப்பிரிக்கா 

✓ மேல் ேதியின் துமையாறான நீை மேல் ேதி 

எத்திநயாப்பியாவில் உள்ள டானா ஏரியில் உருொகி 

எத்திநயாப்பியா ெற்றும் சூடான் ெழியாக பயணிக்கிறது.  

✓ சூடானின் மென்னார் ொகாைத்தில், நீை மேல் ேதியில் 

கப்பல் விபத்துக்குள்ளானதில் 23 நபர் இறந்தனர். 

அெர்கள் அமனெரும் மபண்களாெர். நீை மேல் என்பது 

ஆப்பிரிக்க ோடுகளில் ொழும் ெக்களுக்கும் அெர்தம் 

ெரக்குகளுக்குொன ஒரு முதன்மெயான நபாக்குெரத்து 

பாமதயாக திகழ்கிறது. 

10. ‘ைாக்னர் குரூப்’ என்ெது எந்த நாட்டின் தனியார் 

இராணுை நிறுைனொகும்? 

அ) அமெரிக்கா 

ஆ) ரஷ்யா  

இ) மஜர்ெனி 

ஈ) சீனா 

✓ ‘ொக்னர் குரூப்’ என்பது ரஷ்யாவின் தனியார் இராணுெ 

நிறுெனொகும். பிரிட்டிஷ் இராணுெ உளவுத்துமறயின் 

கூற்றுப்படி, ‘ொக்னர் குழு’மெச் நெர்ந்த 1,000 கூலிப் 

பமடயினர் கிழக்கு உக்மரனுக்கு அனுப்பப்பட்டுள்ளனர்.  

✓ இக்குழு உக்மரன், சிரியா ெற்றும் ஆப்பிரிக்க ோடுகளில் 

கடந்த எட்டு ஆண்டுகளாக மெயல்பட்டு ெருகிறது. இதன் 

நெல் நபார்க்குற்றங்கள் ெற்றும் ெனித உரிமெ மீறல்கள் 

எனப் பைமுமற குற்றஞ்ொட்டப்பட்டுள்ளது. 2014இல் 

கிரிமியாமெ ரஷ்யா இமைத்தநபாது ொக்னர் குழுெம் 

முதன்முதலில் மெயல்பாட்டிற்கு ெந்தது. 

 

 

1. எரிெக்தி, பருெநிமை தரெரிமெயில் குஜராத், நகரளம், 

தில்லி முன்னிமை: எரிெக்தி நெமிப்பில் தமிழகம் முதலிடம் 

எரிெக்தி, பருெநிமை குறியீடுகளில் ொநிைங்களின் 

மெயல்பாடுகளில் ஒட்டுமொத்த தரெரிமெயில் குஜராத், 

நகரளம், பஞ்ொப் ஆகிய ொநிைங்கள் முன்னிமையில் 

உள்ளதாக NITI ஆநயாக் அறிவித்துள்ளது. இதில் எரிெக்தி 

நெமிப்பு பிரிவில் தமிழ்ோடு முதலிடம் மபற்றுள்ளது. 

NITI ஆநயாக்கின் ொநிை எரிெக்தி ஆற்றல் ெற்றும் 

பருெநிமை குறியீடு தரெரிமெ பட்டியல் மெளியிடப்பட்டது. 

இமத இந்த அமெப்பின் துமைத் தமைெர் Dr. இராஜீவ் 

குொர் மெளியிட்டார். இந்தத் தரெரிமெப் பட்டியல் குறித்து 

NITI ஆநயாக்கின் கூடுதல் மெயைாளர் டாக்டர் இராநகஷ் 

ெர்ொல் விளக்கினார். அது ெருொறு: இது, ொநிை எரிெக்தி 

ெற்றும் பருெநிமை குறியீடுகளின் முதல் சுற்று. இதில் 

ொநிைங்களின் மெயல்பாடுகள் ஆறு அளவுநகால்கள், 

குறிகாட்டிகமளக் மகாண்டு தரெரிமெ மெய்யப்பட்டுள்ளது.  

இமெ மபரிய ொநிைங்கள், சிறிய ொநிைங்கள் ெற்றும் 

யூனியன் பிரநதெங்கள் என மூன்றாக பிரிக்கப்பட்டு 

தரெரிமெ ெழங்கப்பட்டுள்ளது. 

1. மின்பகிர்ொன நிறுென மெயல்பாடு (டிஸ்காம்). 2. 

ெக்களுக்கு எரிெக்தி எளிதில் கிமடத்தல், குமறந்த 

மெைவில் ேம்பகத்தன்மெநயாடு கிமடப்பது. 3.  தூய்மெ 

எரிெக்திக்கான ேடெடிக்மககள். 4. எரிெக்தி நெமிப்பு. 5. 

மின்னுற்பத்தியில் நீடித்த சுற்றுச்சூழல். 6. மின் அளவீடு, 

ொற்று எரிெக்தி, மின்ொர ொர்ஜிங் ஆகியெற்றில் புதிய 

முன்முயற்சிகள் நபான்றமெ இந்த அளவுநகால்களாகும். 

இதில் இந்த ஆறு அளவுநகால்களிலும் ஒட்டு மொத்தொக 

அதிகப் புள்ளிகள் மபற்று தரெரிமெயில் முதலிடத்தில் 

இருக்கும் மபரிய ொநிைங்களில் குஜராத் (50.1 புள்ளிகள்) 

முதலிடத்தில் உள்ளது. இரண்டாெது இடத்தில் நகரளம் 

(49.1 புள்ளிகள்), மூன்றாெதாக பஞ்ொப் (48.6 புள்ளிகள்) 

இடம் மபற்றுள்ளன. சிறிய ொநிைங்கள் ெரிமெயில் 
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நகாொ (51.4 புள்ளிகள்), திரிபுரா (45 புள்ளிகள்) ஆகிய 

ொநிைங்களும் யூனியன் பிரநதெங்களில் ெண்டீகர் (55.7 

புள்ளிகள்), தில்லி (55.6 புள்ளிகள்), டாென் - மடயூ (53.2 

புள்ளிகள்), புதுச்நெரி (48.5 புள்ளிகள்) ஆகியமெயும் 

முன்னிமையில் உள்ளன. இந்த ஒட்டுமொத்த 

தரெரிமெயில் தமிழ்ோடு 43.4 புள்ளிகளுடன் 9-ஆெது 

இடத்மதப் மபற்றுள்ளது.  அநத ெெயத்தில் எரிெக்தி 

ஆற்றல் நெமிப்புப் பிரிவில் தமிழகம் 85.4 புள்ளிகள் மபற்று 

முதல் இடம்மபற்றுள்ளது என்றார் அெர். 

 

2. 6,029 அரசுப்பள்ளிகளில் ஆங்கிை மொழி ஆய்ெகங்கள், 

7,500 ஸ்ொர்ட் ெகுப்பமறகள் - பள்ளிக் கல்வித் 

துமறயின் 34 அறிவிப்புகள் 

ரூ.150 நகாடியில் 7,500 திறன் ெகுப்பமறகள் (Smart 

Class Room), உயர்மதாழில்நுட்ப கணினி ஆய்ெகங்கள், 

ஆங்கிை மொழி ஆய்ெகங்கள், மெம்மெப் பள்ளிகள் 

உள்ளிட்ட அம்ெங்களுடன் தமிழக ெட்டப்நபரமெயில் 

பள்ளிக் கல்வித் துமற ொனியக் நகாரிக்மக மீது 

விொதத்தின்நபாது அறிவிப்புகள் மெளியிடப்பட்டுள்ளன. 

தமிழக ெட்டப்நபரமெயில் இன்று ேடந்த பள்ளிக் 

கல்வித்துமற ொனியக் நகாரிக்மக மீதான 

விொதத்தின்நபாது, பாரம்பரிய கட்டடங்கமளப் 

புதுப்பித்தல், ேடொடும் அறிவியல் ஆய்ெகங்கள், 

பள்ளிகளில் காய்கறித் நதாட்டம், பள்ளி ெதுரங்க 

ஒலிம்பியாட், கணினித் நதர்வு மெயங்கள், 

நூைகங்களில் Wi-fi ெெதி, ெயது ெந்நதாருக்கான புதிய 

எழுத்தறிவுத் திட்டம் உள்ளிட்ட பல்நெறு முக்கிய 

அறிவிப்புகமளயும், அதற்காக ஒதுக்கீடு மெய்யப்பட்டுள்ள 

நிதி விெரங்கமளயும் பள்ளிக் கல்வித் துமற அமெச்ெர் 

அன்பில் ெநகஸ் மபாய்யாமொழி அறிவித்தார். அதில் 

இடம்மபற்ற 34 முக்கிய அறிவிப்புகள்: 

> திறன் ெகுப்பமறகள்: 2022-23ஆம் கல்வியாண்டு 

மதாடங்கி ோன்கு ஆண்டுகளில் தமிழகத்திலுள்ள 

அமனத்து அரசு மதாடக்கப் பள்ளிகளிலும் திறன் 

ெகுப்பமறகள் (Smart Class Room) ஏற்படுத்தும் 

முயற்சியின் முதற்கட்டொக ேடப்பாண்டில் 

ைட்ெக்கைக்கான ொைெர்கள் பயன்மபறும் ெமகயில் 

ரூ.150 நகாடி ெதிப்பீட்டில் 7,500 திறன் ெகுப்பமறகள் 

உருொக்கப்படும். 

> உயர் மதாழில் நுட்ப கணினி ஆய்ெகங்கள் அமெத்தல்: 

2713 ேடுநிமைப் பள்ளிகளில் உயர் மதாழில் நுட்ப 

கணினி ஆய்ெகங்கள் ரூ.210 நகாடி ெதிப்பீட்டில் 

அமெக்கப்படும். இதனால் 10 ைட்ெத்திற்கும் அதிகொன 

ொைெர்களும் ஆசிரியர்களும் பயன்மபறுெர். 

> பள்ளிப் பராெரிப்புக்மகன தனி நிதி: பள்ளி ெளாகங்கள், 

ெகுப்பமறகள், கழிெமறகமளத் தூய்மெ மெய்தல், 

இரவுக்காெல் பணியிமன நெற்மகாள்ளல் நபான்ற 

நெமெகள் மெளிப்பணியெர்த்துதல் (Outsourcing) 

ொயிைாக மெயல்படுத்தப்படும். அமனத்து அரசு 

உயர்நிமை ெற்றும் நெல்நிமைப் பள்ளிகளில் பயிலும் 15 

ைட்ெம் ொைெர்கள் பயன்மபறும் ெமகயில் 

முதற்கட்டொக இத்திட்டம் 2022-23ஆம் கல்வியாண்டு 

முதல் ரூ.100 நகாடி ெதிப்பீட்டில் மெயல்படுத்தப்படும். 

> ஆங்கிை மொழி ஆய்ெகங்கள்: அரசுப் பள்ளிகளில் 

பயிலும் ொைெர்கள் ஆங்கிைத்தில் ெரளொக நபெ, படிக்க, 

எழுத ெற்றும் புரிந்துமகாள்ளும் திறமன நெம்படுத்த 

6,029 அரசு உயர்நிமை ெற்றும் நெல்நிமைப் 

பள்ளிகளில் ஆங்கிை மொழி ஆய்ெகங்கள் ரூ.30 நகாடி 

ெதிப்பீட்டில் அமெக்கப்படும். 

> விரிொன பள்ளிக் கட்டமெப்புத் திட்டம்: 1000 

ொைெர்களுக்கு நெல் உள்ள அரசு மதாடக்க ெற்றும் 

ேடுநிமைப் பள்ளிகளின் அமனத்துத் நதமெகமளயும் 

ெெதிகமளயும் உள்ளடக்கிய முழுமெயான கட்டமெப்பு 

ஏற்படுத்தப்படும். முதல் கட்டொக ேடப்பாண்டில் ரூ.90 

நகாடி ெதிப்பீட்டில் இத்திட்டம் நிமறநெற்றப்படும். 

> மெம்மெப் பள்ளி (School of Excellence): அரசுப் பள்ளி 

ொைெர்களிலிருந்து அடுத்த தமைமுமற 

தமைெர்கமள உருொக்குெமத இைக்காகக் மகாண்டு 

கல்வி, கவின்கமை, அறிவியல், இைக்கியம், விமளயாட்டு 

என கல்வி ெற்றும் இமைச் மெயல்பாடுகளுக்கு உரிய 

முக்கியத்துெம் அளிக்கும் ெமகயில் உைகத் தரத்திைான 

பள்ளி மென்மனயில் அமெக்கப்படும். சுொர் ரூ.7 நகாடி 

ெதிப்பீட்டில் இத்திட்டம் மெயல்படுத்தப்படும். 

> பாரம்பரிய பள்ளிக் கட்டடங்கள் புதுப்பித்தல்: தமிழ் 

அறிஞர்கள், தமைெர்கள், விமளயாட்டு வீரர்கள், 

பல்துமற ொதமனயாளர்கள், அறிவியல் அறிஞர்கள் 

படித்த பள்ளிகளும், 100 ஆண்டுகளுக்கு முன்பு 

கட்டப்பட்டு பயன்பாட்டில் உள்ள பாரம்பரிய பள்ளிக் 

கட்டடங்களும் அெற்றின் தனிச்சிறப்பு ொறாெல் 

புதுப்பிக்கப்படும். 

நூற்றாண்டு காணும் பள்ளிகமளச் சிறப்பிக்கும் 

ெமகயில் நூற்றாண்டு விழாக்கள் மகாண்டாடப்படும். 

இப்பள்ளி நூைகங்களிலுள்ள அரிய நூல்கள் ெற்றும் 

முக்கிய தமைெர்கள் குறித்த ஆெைங்கள் 

மின்னுருொக்கம் மெய்யப்பட்டு பாதுகாக்கப்படும். 

இத்திட்டம் ரூ.25 நகாடி ெதிப்பீட்டில் மெயல்படுத்தப்படும் 

> பள்ளிக் கல்வி அலுெைர்களுக்கான திறன் நெம்பாட்டுப் 

பயிற்சி அளித்தல் 

> சிறந்த பள்ளித் தமைமெ ஆசிரியருக்கான அறிஞர் 

அண்ைா தமைமெத்துெ விருது 

> ஆசிரியர்களுக்கு மதால்லியல் பயிற்சி: தமிழர் ோகரிகம், 

பண்பாடு, கைாச்ொரம், மதான்மெயின் சிறப்பு, குடிநயற்றப் 

பகுதிகளின் காைக்கண்ைாடிமயன கீழடி, சிெகமள 

உள்ளிட்ட தமிழகமெங்கும் விரவியிருக்கும் மதால்லியல் 

தைங்கள் குறித்த தகெல்கமள அடுத்த தமைமுமறக்கு 

சிறப்பாகக் மகாண்டு நெர்க்கும் ெண்ைம் மதால்லியல் 

துமற ொயிைாக ஆர்ெமுமடய 1000 அரசுப்பள்ளி 

ஆசிரியர்களுக்கு ரூ.3 நகாடி ெதிப்பீட்டில் பயிற்சி 

அளிக்கப்படும். 

> ேடொடும் அறிவியல் ஆய்ெகங்கள்: அரசுப் பள்ளிகளில் 

பயிலும் ொைெர்களின் அறிவியல் ஆர்ெத்மதத் 

தூண்டும் ெமகயில் ேடொடும் அறிவியல் ஆய்ெகங்கள் 

மூைம் ொதந்நதாறும் அறிவியல் பரிநொதமனகள் உரிய 

ெழிகாட்டுதலுடன் ொைெர்களுக்குக் 

கற்பிக்கப்படுெதுடன் ொைெர்கநள உருொக்கிய 

அறிவியல் கருவிகளும் காட்சிப்படுத்தப்படும். 25 ைட்ெம் 
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ொைெர்கள் பயன்மபறும் ெமகயில் இத்திட்டம் ரூ.25 

நகாடி ெதிப்பீட்டில் மெயல்படுத்தப்படும். 

> ொைெர்களுக்கு கல்விச் சுற்றுைா 

> நகாமடக் மகாண்டாட்டம் - சிறப்புப் பயிற்சி முகாம் 

> ொரை ொரணியர் முகாம்களுக்கு (Jamboree) நிதி 

ஒதுக்கீடு 

> ொைெர் ென்றங்கமளப் புதுப்பித்தல் 

> கமைத் திருவிழா 

> கணினி நிரல், எந்திரனியல் ென்றங்கள் ெற்றும் 

நைக்கத்தான்: ொறிெரும் மதாழில்நுட்ப ொற்றங்களுக்கு 

ஏற்ப அரசுப் பள்ளி ொைெர்களுக்குத் மதாழில் நுட்ப 

அறிவு ெற்றும் கணினி மொழி மீதான ஆர்ெத்மத 

ஏற்படுத்த கணினி நிரல் ென்றங்கள் (Computer Coding 

Club) ெற்றும் எதிர்காைத் மதாழில்நுட்பொன 

எந்திரனியமைக் (Robotics) கற்றுக்மகாள்ள எந்திரனியல் 

ென்றங்கள் (Robotics Club) பள்ளிகளில் ஏற்படுத்தப்படும். 

நெலும் இமையப் பாதுகாப்பு ெற்றும் Ethical Hacking 

மதாடர்பான பயிற்சி அளிக்கப்பட்டு ஆண்டுநதாறும் ொநிை 

அளவிைான நைக்கத்தான் நபாட்டிகள் ேடத்தப்படும். 

> பள்ளிகளில் விழிப்புைர்வு ொரம் 

> ொைெர்களின் உடல்ேைன் காக்க சிறப்புப் பயிற்சிகள் 

> பள்ளிகளில் காய்கறித் நதாட்டம்: அரசுப் பள்ளிகளில் 

பயிலும் ொைெர்களுக்கு மெயல்ெழிக் கற்றமை 

ஊக்குவிக்கும் ெமகயில் அமனத்து அரசுப் பள்ளிகளிலும் 

காய்கறித் நதாட்டம் ொைெர்களால் ஏற்படுத்தப்படும். 

அெற்றில் விமளயும் காய்கறிகள், பழங்கள், கீமரகள் 

அப்பள்ளிகளின் ெத்துைவில் பயன்படுத்தப்படும். 

இத்திட்டம் ரூ.25 ைட்ெம் ெதிப்பீட்டில் மெயல்படுத்தப்படும் 

> பள்ளி ெதுரங்க ஒலிம்பியாட்: ஜூமை, ஆகஸ்ட் 

ொதங்களில் மென்மனயில் ேமடமபறும் ெர்ெநதெ 

ெதுரங்க ஒலிம்பியாட் நபாட்டிகமளத் மதாடர்ந்து அரசுப் 

பள்ளிகளில் பயிலும் ொைெர்களிமடநய ெதுரங்கம் 

குறித்து ஆர்ெத்மத ஏற்படுத்தும் ெண்ைம் பள்ளி, 

ெட்டாரம், ொெட்டம் ெற்றும் ொநிை அளவில் ெதுரங்கப் 

நபாட்டிகள் ேடத்தப்பட்டு மெற்றிமபறும் ொைெர்கள் 

ெர்ெநதெ விமளயாட்டு வீரர்களுடன் கைந்துமரயாட 

ஏற்பாடு மெய்யப்படும். இத்திட்டம் ரூ.1 நகாடி ெதிப்பீட்டில் 

மெயல்படுத்தப்படும். 

> சிறார் பருெ இதழ் ெற்றும் ஆசிரியர் ொத இதழ்: 

ொைெர்களின் ொசிப்புத் திறமன ஊக்குவிக்கவும் 

அெர்களின் உள்ளார்ந்த பமடப்புத் திறன்கமள 

மெளிப்படுத்தும் ெமகயிலும் தமிழ் ெற்றும் ஆங்கிை 

மொழிகளில் மதாடக்க ெகுப்பு ொைெர்களுக்கு ஊஞ்ெல் 

இதழும், உயர்ெகுப்பு ொைெர்களுக்கு நதன்சிட்டு 

இதழும் ொதமிருமுமற மெளியிடப்படும். நெலும், 

ஆசிரியர்களுக்கான பமடப்புத் தளத்மத உருொக்கவும் 

சிறந்த கற்றல் கற்பித்தல் முமறகமளப் பரிொறிக் 

மகாள்ளவும் கனவு ஆசிரியர் என்ற ொத இதழ் 

மெளியிடப்படும். சுொர் ரூ.7 நகாடி ெதிப்பீட்டில் இத்திட்டம் 

மெயல்படுத்தப்படும். 

> நெல்நிமை கணினிப் பிரிவு ொைெர்களுக்கு கட்டை 

விைக்கு: அரசு நெல்நிமை ெகுப்புகளில் கணினி 

அறிவியல் பாடத்மத விருப்பப் பாடொக பயிலும் 

ொைெர்களிடம் 2022-23ஆம் கல்வி ஆண்டிலிருந்து, 

ரூ.200 தனிக் கட்டைொக ெசூலிக்கப்படுெது 

முழுமெயாக ரத்து மெய்யப்படும். இதனால் 

ஆண்டுநதாறும் 3 ைட்ெம் ொைெர்கள் பயனமடெர். 

இதற்மகன ஆகும் மெைவினம் ரூ.6 நகாடிமய அரநெ 

ஏற்கும். 

> ொற்றுத்திறனாளி ொைெர்களுக்கு 

இருப்பிடத்திநைநய கல்வி: பல்ெமகக் குமறபாடுகள் 

காரைொக (Children with multiple disabilities voitorflebo) 

ெர இயைாத 10,146 ொற்றுத்திறனாளி ொைெர்களுக்கு 

கல்வி ெற்றும் இயன்முமற ெருத்துெம் உள்ளிட்ட 

சிகிச்மெகமள அெர்களின் வீடுகளுக்நக மென்று 

ெழங்கி அெர்களின் கற்றல் சூழமை நெம்படுத்த ரூ.8.11 

நகாடி ெதிப்பீட்டில் திட்டம் மெயல்படுத்தப்படும் 

> அரசு ெற்றும் அரசு உதவிமபறும் பள்ளிகளில் ொதாந்திர 

மபற்நறார் கூட்டம் 

> கணினித் நதர்வு மெயங்கள் அமெத்தல்: ஆசிரியர் 

நதர்வு ொரிய நபாட்டித் நதர்வுகமளத் திட்டமிட்ட காை 

அட்டெமைப்படி விமரந்து ேடத்திடவும், நபாட்டித்நதர்வு 

ேமடமபறாத காைங்களில் அரசுப்பள்ளி ொைெர்கள் 

பயன்படுத்தும் ெமகயிலும் அரசுப் பள்ளிகளில் கணினி 

ஆய்ெகங்கள் ரூ.30 நகாடி ெதிப்பீட்டில் அமெக்கப்படும். 

> நூைக ேண்பர்கள் திட்டம் 

தமிழகத்தில் உள்ள கிராெங்கள் ெற்றும் ேகரப் பகுதிகளில் 

நூைக நெமெ கிமடக்கப்மபறாத இடங்களில் நூைக 

ேண்பர்கள் என்ற புதிய திட்டம் அறிமுகப்படுத்தப்பட்டு 

தன்னார்ெைர்கள் ொயிைாக நூைக நெமெ 

ெழங்கப்படும். இத்திட்டம் 15 ைட்ெம் ொெகர்கள் 

பயன்மபறும் ெமகயில் ரூ.56.25 ைட்ெம் ெதிப்பீட்டில் 

மெயல்படுத்தப்படும். 

> மெய்நிகர் நூைகம் (Virtual Reality Library): 

நூைகங்கமளப் பயன்படுத்தும் குழந்மதகள் ெற்றும் 

ொைெர்கள் பயன்மபறும் ெமகயில் ேவீன 

மதாழில்நுட்பத்மத உள்ளடக்கிய மெய்நிகர் மதாழில்நுட்ப 

நூைகம் (Virtual Reality Library) 76 நூைகங்க ளில் 

ஏற்படுத்தப்படும். இத்திட்டம் ஆண்டுக்கு ஒரு ைட்ெம் 

ொைெர்கள் பயன்மபறும் ெமகயில் ரூ.57.20 ைட்ெம் 

ெதிப்பீட்டில் மெயல்படுத்தப்படும். 

> நூைகங்களில் wi-fi ெெதி: தமிழக அரசு மபாது 

நூைகங்கமள ோடிெரும் ொெகர்கள் ெற்றும் நபாட்டித் 

நதர்வு ொைெர்கள் பயன்மபறும் ெமகயில் 352 

நூைகங்களில் இைெெ wi-fi இமைய ெெதி 

ஏற்படுத்தப்படும். இத்திட்டம் 75,000 ொெகர்கள் 

பயன்மபறும் ெமகயில் ரூ.23.40 ைட்ெம் ெதிப்பீட்டில் 

நெற்மகாள்ளப்படும். 

> TN talk: அண்ைா நூற்றாண்டு நூைகத்தின் 

ஒருங்கிமைப்பில் ெர்ெநதெ அளவில் பல்துமற 

நிபுைர்கள், அறிவியல் ஆய்ொளர்கள் ெற்றும் புகழ்மபற்ற 

அறிஞர்களின் உமரகள் மிகச்சிறந்த மதாழில்நுட்பம் 

ெற்றும் அரங்க அமெப்புடன் TN talk என்ற மபயரில் 

நிகழ்த்தப்படும். இமையம் ொயிைாக உைமகங்கும் 
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உள்ள தமிழர்கமளச் மென்றமடயும் ெமகயில் இத்திட்டம் 

ரூ.37.50 ைட்ெம் ெதிப்பீட்டில் மெயல்படுத்தப்படும். 

> ோமளய தமைமுமறக்கு ோட்டுமடமெ நூல்கள்: 

பள்ளி, கல்லூரி ொைெர்கள், கல்வியாளர்கள், 

இதழாளர்கள் ெற்றும் மபாது ொெகர்களிமடநய தமிழ், 

கமை ெற்றும் பண்பாட்டு ஆர்ெத்மத ெளர்க்கும் 

ெமகயில், தமிழக அரொல் ோட்டுமடயாக்கப்பட்ட 

பல்நெறு அறிஞர்களின் பமடப்புகளிலிருந்து 

மதரிவுமெய்யப்பட்ட 20 நூல்கள் ரூ.30 ைட்ெம் ெதிப்பீட்டில் 

மெளியிடப்படும். 

> கமைக்களஞ்சியங்கள் ஆெைப்பதிப்பு: ெரைாறு 

ெற்றும் பண்பாட்டு ஆர்ெைர்கள், ொைெர்கள், 

ஆய்ொளர்கள் ெற்றும் அறிவியல் தமிழ் ஆர்ெைர்கள் 

பயன்மபறும் ெமகயில், அறிஞர் மபரியொமி தூரன் 

அெர்கள் மதாகுத்த கமைக்களஞ்சியங்கள் 10 

மதாகுதிகளும் சிறார் களஞ்சியங்கள் 10 மதாகுதிகளும் 

ஆெைப்பதிப்பாக ரூ.10 ைட்ெம் ெதிப்பீட்டில் 

மெளியிடப்படும். 

> நூற்றாண்டு காணும் பமடப்பாளிகளின் நூல் 

மெளியீடு: நூற்றாண்டு காணும் பமடப்பாளிகளின் 

பிறந்த ோள் ெற்றும் நிமனவு ோமளப் நபாற்றும் 

ெமகயில் அெர்தம் எழுத்துத்திறன் ெற்றும் ெமூகப் 

பங்களிப்பு நபான்றெற்மற இமளய தமைமுமறயினர் 

உைர்ந்துமகாள்ளும் ெமகயில் அெர்களது தமைசிறந்த 

பமடப்புகள் மதரிவுமெய்யப்பட்டு ரூ.20 ைட்ெம் ெதிப்பீட்டில் 

மெளியிடப்படும். இத்திட்டத்தின் ொயிைாக குழந்மதகள், 

இைக்கிய ெற்றும் ோடக ஆர்ெைர்கள் பயன்மபறுெர். 

> ெயது ெந்நதாருக்கான புதிய எழுத்தறிவுத் திட்டம்: 

தமிழகத்தில் 15 ெயதுக்கு நெற்பட்ட முற்றிலும் எழுதப் 

படிக்கத் மதரியாத 4.80 ைட்ெம் ேபர்களுக்கு அடிப்பமட 

எழுத்தறிவுக் கல்வி ெழங்கிடும் ெமகயில் ரூ.9.83 நகாடி 

ெதிப்பீட்டில் புதிய எழுத்தறிவுத் திட்டம் மெயல்படுத்தப்படும். 

 

3. தமிழ்ோடு ொநிை காட்டுயிர் ொரியத்துக்கு புதிய 

உறுப்பினர்கள் நியெனம் 

தமிழ்ோடு ொநிை காட்டுயிர் ொரியத்துக்கு புதிய 

உறுப்பினர்கள் நியெனம் மெய்யப்பட்டுள்ளனர்.  

முதைமெச்ெர் தமைமெயிைான காட்டுயிர் ொரிய 

உறுப்பினர்களாக, ெெஉ கம்பம் இராெகிருஷ்ைன், உதய 

சூரியன், ஐ பி மெந்தில்குொர் ஆகிய மூெர் நியமிக்கப்பட்ட 

-னர். அரசுொரா உறுப்பினர்களாக சுற்றுச்சூழல் ஆர்ெைர் 

-கள் பிரதிம் ராய், ஓமெ காளிதாென், இராஜ்குொர் 

நியமிக்கப்பட்டுள்ளனர். 
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1. ஆசிய வளர்ச்சிக் கண்ண ோட்டம் – 2022’இன்படி, 

2023-24’இல் இந்தியோவின் மதிப்பிடப்பட்ட வளர்ச்சி 

விகிதம் என்ன? 

அ) 10.5% 

ஆ) 9% 

இ) 8%  

ஈ) 6.5% 

✓ மணிலாவைச் சார்ந்த ஆசிய ைளர்ச்சி ைங்கி சமீபத்தில் 

அதன் ஆசிய ைளர்ச்சிக் கண்ண ாட்டம் – 2022’ஐ 

வைளியிட்டது. வதற்காசியாவின் மிகப்வபரிய வபாருளாதார 

-மான இந்தியா, நடப்பு நிதியாண்டில் (2022-23) 7.5 

சதவீதமும், அடுத்த ஆண்டு (2023-24) எட்டு சதவீதமும் 

ைளரும் என்று அது கணித்துள்ளது. 

 

2. 2022 - உலக சுகோதோர நோளுக்கோனக் கருப்பபோருள் 

என்ன? 

அ) Our Planet, Our Health  

ஆ) Climate Change Matters 

இ) Personal Hygiene and Public Hygiene 

ஈ) Take Care of You and Earth 

✓ 1948இல் முதலாைது சுகாதார சவபயில் உலக சுகாதார 

நிறுைனம் (WHO) உருைாக்கப்பட்டவதக் வகாண்டாடும் 

விதமாக ஒவ்ணைார் ஆண்டும் ஏப்ரல்.7 அன்று உலக 

சுகாதார நாள் அனுசரிக்கப்படுகிறது. 

✓ உடல்நலன் வதாடர்பான சிக்கல்கவளப்பற்றி விைாதிக்க 

-வும், குறிப்பிட்ட உடல்நலச் சிக்கல்கள் குறித்து சிறப்பு 

கைனத்வத ஈர்க்கவுமாக WHO இதவன ைழிநடத்துகிறது. 

“நமது ணகாள், நமது நலன்” என்பது இந்த ஆண்டு (2022) 

உலக சுகாதார நாளுக்கானக் கருப்வபாருள் ஆகும். 

 

3. “Braving the Storms: East Asia and Pacific Economic 

Update” என்ற தலலப்பிலோன அறிக்லகலய பவளியிட்ட 

நிறுவனம் எது? 

அ) பன்னாட்டு ப  நிதியம் 

ஆ) உலக ைங்கி  

இ) ஆசிய ைளர்ச்சி ைங்கி 

ஈ) BRICS ைங்கி 

✓ உலக ைங்கியானது “Braving the Storms: East Asia and 

Pacific Economic Update” என்ற தவலப்பிலான ஓர் 

அறிக்வகவய வைளியிட்டது. 

✓ இந்த அறிக்வகயின்படி, அவமரிக்காவில் நிதி இறுக்கம், 

சீனாவில் கட்டவமப்பு மந்தநிவல மற்றும் உக்வரனில் 

ணபார் ஆகிய மூன்று இடர்கள் கிழக்காசியா மற்றும் பசிபிக் 

பிராந்தியத்திற்கு முன்னுள்ளன. இவ்ைறிக்வகயின் ஏப்ரல் 

2022 இதழ், அபாயங்கவளத் தவிர்க்கவும் ைாய்ப்புகவளப் 

புரிந்துவகாள்ளவும் துணிச்சல் மிகுந்த சீர்திருத்தங்கவளப் 

பரிந்துவரக்கிறது. 

 

 

 

4. 2021-22ஆம் ஆண்டில் இந்தியோவின் ணவளோண்லமப் 

பபோருட்கள் ஏற்றுமதி, எந்தச் சோதலனலய எட்டியுள்ளது? 

அ) $10 பில்லியன் 

ஆ) $20 பில்லியன் 

இ) $50 பில்லியன்  

ஈ) $100 பில்லியன் 

✓ 2021-22ஆம் ஆண்டில் $50 பில்லியன் டாலர்கவளக் 

கடந்து இந்தியாவின் விைசாயப் வபாருட்களின் ஏற்றுமதி 

புதிய வமல்கல்வல எட்டியது. இதுணை இந்தியாவிலிருந்து 

விைசாய ஏற்றுமதியில் இதுைவர எட்டப்பட்ட அதிகபட்ச 

அளைாகும். ணைளாண் ஏற்றுமதி 2021-22இல் 19.92% 

அதிகரித்து $50.21 பில்லியன் டாலர்கவளத் வதாட்டுள்ளது.  

✓ தரவுகளின்படி, அரிசி ($9.65 பில்லியன்), ணகாதுவம 

($2.19 பில்லியன்), சர்க்கவர ($4.6 பில்லியன்) ணபான்ற 

முக்கியப் வபாருட்கள் இதுைவர இல்லாத அளவுக்கு அதிக 

அளவில் ஏற்றுமதி வசய்யப்பட்டுள்ளன. 

 

5. ‘ஒன் பெல்த்’ கட்டலமப்போனது எந்த மோநிலத்தில் ஒரு 

ணசோதலனத்திட்டமோக பதோடங்கப்பட்டுள்ளது? 

அ) உத்தரகாண்ட்  

ஆ) குஜராத் 

இ) ணகாைா 

ஈ) ஹரியானா 

✓ கால்நவட பராமரிப்பு மற்றும் பால்ைளத்துவறயானது 

உத்தரகாண்ட் மாநிலத்தில் ஒரு சுகாதாரக் கட்டவமப்வப 

ஒரு சுகாதார ஆதரவு அலகுமூலம் வசயல்படுத்துதற்கான 

ஒரு ணசாதவனத் திட்டத்வதத் வதாடங்கியுள்ளது. இந்தப் 

பிரிவின் முக்கிய ணநாக்கம், கற்றல்களின் அடிப்பவடயில் 

ணதசிய அளவிலான ஒரு சுகாதார வசயல்திட்டத்வத 

உருைாக்குைதாகும். 

 

6. 2022 - உலக ஆட்டிசம் விழிப்பு ர்வு நோளுக்கோனக் 

கருப்பபோருள் என்ன? 

அ) Inclusion in the Workplace  

ஆ) Quality Education for All 

இ) Leaving No one Behind 

ஈ) Disorder, Not a disease 

✓ உலக ஆட்டிசம் விழிப்பு ர்வு நாளானது ஆட்டிசம் 

உள்ளைர்கள் நாணடாறும் எதிர்வகாள்ளும் சிக்கல்கள் 

குறித்த விழிப்பு ர்வை ஏற்படுத்துைவத ணநாக்கமாகக் 

வகாண்டுள்ளது. 

✓ ஆட்டிசம் ஸ்வபக்ட்ரம் ணகாளாறுபற்றிய விழிப்பு ர்வை 

பரப்புைதற்காக ஆண்டுணதாறும் ஏப்ரல்.2 அன்று உலக 

ஆட்டிசம் விழிப்பு ர்வு நாள் கவடப்பிடிக்கப்படுகிறது. 

“Inclusion in the Workplace” என்பது இந்த ஆண்டு (2022) 

ைரும் உலக ஆட்டிசம் விழிப்பு ர்வு நாளுக்கானக் கருப் 

வபாருள் ஆகும். 
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7. 2022 - உலக வோனிலல நோளுக்கோனக் கருப்பபோருள் 

என்ன? 

அ) Early Warning and Early Action  

ஆ) Climate and Water 

இ) The Sun, the Earth and the Weather 

ஈ) The Ocean, Our climate and Weather 

✓ ‘உலக ைானிவல அவமப்பு (WMO)’ நிறுைப்பட்ட நாளை 

நிவனவுகூரும் ைவகயில் உலக ைானிவல நாள் 

அனுசரிக்கப்படுகிறது. WMO, தற்ணபாது 193 உறுப்பு 

நாடுகவளயும் பிரணதசங்கவளயும் வகாண்டுள்ளது. 

✓ WMO ஆனது 1961ஆம் ஆண்டு முதல், மார்ச்.23ஆம் ணததி 

அன்று உலக ைானிவல நாவளக்கவடபிடித்து ைருகிறது. 

“Early Warning and Early Action” என்பது இந்த ஆண்டு 

(2022) உலக ைானிவல நாளுக்கானக் கருப்வபாருள் 

ஆகும். 

 

8. ஒரு சமீப அறிக்லகயின்படி, ஆசியோ முழுவதும் கோப்பீட்டு 

ஊடுருவல் விகிதம் குலறவோகவுள்ள நோடு எது? 

அ) இலங்வக 

ஆ) ஆப்கானிஸ்தான் 

இ) இந்தியா  

ஈ) ணநபாளம் 

✓ சுற்றுச்சூழல் தளமான கிவளணமட் டிவரண்ட்ஸ் தயாரித்த 

ஒரு சமீபத்திய அறிக்வகயின்படி, வமாத்த ஆசியாவிலும் 

காப்பீட்டு ஊடுருைலில் இந்தியா மிகக்குவறந்த 

விகிதத்வதக் வகாண்டுள்ளது என்று சுட்டிக்காட்டியுள்ளது.  

✓ 2021 ணமயில் ணமற்கு ைங்காளத்வதத் தாக்கிய ஆம்பன் 

சூறாைளிக்குப் பின், இந்தியக் காப்பீட்டு நிறுைனங்கள் 

காப்பீட்டுத் வதாவகயில் ¾ பகுதிவயச் வசலுத்தத் தைறின. 

இதுவே இம்மிகக்குளைந்த விகிதத்திற்குக் காரணமாகும். 

 

9. ணகணலோ இந்தியோ – பல்கலலக்கழக விலளயோட்டுக்கள் 

– 2021’ஐ (KIUG 2021) நடத்துகிற நகரம் எது? 

அ) வசன்வன  

ஆ) வபங்களூரு  

இ) வஹதராபாத் 

ஈ) ணடராடூன் 

✓ ணகணலா இந்தியா பல்கவலக்கழக விவளயாட்டுக்கள் – 

2021’க்கான (KIUG 2021) இலச்சிவன, வஜர்சி, சின்னம் 

மற்றும் கீதம் ஆகியைற்வற மத்திய இவளணயார் 

விைகாரங்கள் மற்றும் விவளயாட்டுத்துவற அவமச்சர் 

அனுராக் தாக்கூர் வைளியிட்டார். 

✓ சின்னமானது ‘வீரா’ என்ற யாவனவயக் வகாண்டுள்ளது. 

வபங்களூரில் நவடவபறவிருந்த இந்நிகழ்வு, கடந்தாண்டு 

COVID வநருக்கடி கார மாக ஒத்திவைக்கப்பட்டது. இது 

KIUG-இன் 2ஆைது பதிப்பாகும். இதில் முதன்முவறயாக 

ணயாகாசனம் மற்றும் மற்கம்பம் ஆகியவை இடம்வபறும். 

 

 

10. 2022 – ICC மகளிர் உலகக்ணகோப்லபலய பவன்ற 

நோடு எது? 

அ) இங்கிலாந்து 

ஆ) ஆஸ்திணரலியா  

இ) வதன்னாப்பிரிக்கா 

ஈ) இந்தியா 

✓ ஆஸ்திணரலிய அணி இறுதிப்ணபாட்டியில் இங்கிலாந்வத 

71 ரன்கள் வித்தியாசத்தில் வீழ்த்தி ஏழாைது ICC மகளிர் 

கிரிக்வகட் உலகக்ணகாப்வபவய வைன்றது.  

✓ ஆஸ்திணரலியாவின் அலிசா ஹீலி 170 ரன்கவள விளாச, 

இறுதிப்ணபாட்டியில் இங்கிலாந்துக்கு எதிராக ஆஸி., ஐந்து 

விக்வகட் இழப்புக்கு 356 ரன்கள் எடுத்தது. மற்வறாரு வீரர் 

நாட் ஸ்கிைர் 148 ரன்களுடன் ஆட்டமிழக்காமலிருந்தார். 

இங்கிலாந்து அணியால் 43.4 ஓைரில் 285 ரன் மட்டுணம 

எடுக்க முடிந்தது. 

 

 

1. விக்ணடாரியாவில் 2026 காமன்வைல்த் ணபாட்டிகள்: 

முதன்முவறயாக பல நகரங்களில் நவடவபறுகிறது 

23ஆைது காமன்வைல்த் விவளயாட்டுப் ணபாட்டிகள், 

ஆஸ்திணரலியாவின் விக்ணடாரியா மாகா த்தில் 

2026ஆம் ஆண்டு நவடவபறவுள்ளது. 

ைழக்கமாக ஒணர நகரத்தில் நவடவபறும் இந்த 

விவளயாட்டுப் ணபாட்டிகள், அந்த ஆண்டு விக்ணடாரியா 

மாகா த்தின் ஒன்றுக்கும் ணமற்பட்ட நகரங்களில் 

நவடவபறவுள்ளது. இதற்காக வமல்ணபார்ன், கீலாங், 

வபண்டிணகா, பலாரத், கிப்ஸ்ணலண்ட் ஆகிய நகரங்கள் 

ணதர்வு வசய்யப்பட்டுள்ளன. 

அந்தந்த நகரங்களில் இருக்கும் பிரத்ணயக விவளயாட்டு 

கிராமங்களில் ணபாட்டிகள் நவடவபறும். வதாடக்க நிகழ்ச்சி 

மார்ச் மாதத்தில் வமல்ணபார்ன் கிரிக்வகட் வமதானத்தில் 

நிகழவுள்ளது. அப்ணபாட்டிக்காக 16 விவளயாட்டுகவளக் 

வகாண்ட முதல் பட்டியல் வைளியிடப்பட்டுள்ளது. 

அதில் டி20 கிரிக்வகட் இடம்வபற்றுள்ள நிவலயில், 

துப்பாக்கி சுடுதல், மல்யுத்தம், வில்வித்வத ணபான்ற 

விவளயாட்டுகள் இடம்வபறவில்வல. இந்தியா இைற்றில் 

சிறந்து விளங்குைது நிவனவுகூரத்தக்கது. எனினும், 

ைரும் நாள்களில் ணபாட்டிவய நடத்தும் நகரங்களின் 

விருப்பத்தின் அடிப்பவடயில் இன்னும் சில 

விவளயாட்டுகள் பட்டியலில் ணசர்க்கப்படும். 

காமன்வைல்த் விவளயாட்டுப் ணபாட்டிகள் 

ஆஸ்திணரலியாவில் நவடவபற இருப்பது, இது 6ஆைது 

முவறயாகும். இதற்குமுன் 2018 (ணகால்டு ணகாஸ்ட், 2006 

(வமல்ணபார்ன்), 1982 (பிரிஸ்ணபன்), 1962 (வபர்த்), 1938 

(சிட்னி) ஆகிய இடங்களில் நடத்தப்பட்டுள்ளன. 

 

2. புதுப்பிக்கப்பட்ட ணதசிய கிராம சுயராஜ்ய திட்டத்வத 

01.04.2022 முதல் 31.03.2026 ைவர வதாடர 

அவமச்சரவை ஒப்புதல் 
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ணதசிய கிராம சுயராஜ்யம் என்னும் புதுப்பிக்கப்பட்ட மத்திய 

நிதியுதவித் திட்டத்வத 01.04.2022 முதல் 31.03.2026 

ைவர (பதிவனந்தாைது நிதி ஆவ யக் காலத்தில்) 

வதாடர்ைதற்கு பிரதமர் தவலவமயிலான வபாருளாதார 

விைகாரங்களுக்கான அவமச்சரவைக்குழு ஒப்புதல் 

அளித்துள்ளது. பஞ்சாயத்து ராஜ் அவமப்புகளின் நிர்ைாக 

திறன்கவள ணமம்படுத்தும் ணநாக்கத்தில் இந்த முடிவு 

எடுக்கப்பட்டுள்ளது. 

நிதி தாக்கங்கள்: 

இத்திட்டத்தின் வமாத்த நிதிச் வசலவு `5911 ணகாடி, இதில் 

மத்தியப் பங்கு ̀ 3700 ணகாடி மற்றும் மாநிலப் பங்கு ̀ 2211 

ணகாடி. 

ணைவலைாய்ப்பு உருைாக்கம் உட்பட முக்கிய தாக்கம்: 

நாடு முழுைதும் உள்ள பாரம்பரிய அவமப்புகள் உட்பட 

2.78 லட்சத்திற்கும் அதிகமான கிராமப்புற உள்ளாட்சி 

அவமப்புகளுக்கு, உள்ளாட்சி நிர்ைாகத்தின் மூலம் நீடித்த 

ைளர்ச்சி இலக்குகவள அவடைதற்கான நிர்ைாக 

திறன்கவள ணமம்படுத்துைதற்கு இத்திட்டம் உதவும். 

கிராமங்களில் ைறுவம இல்லாத மற்றும் ணமம்பட்ட 

ைாழ்ைாதாரம், நலமான கிராமம், குழந்வதகளுக்கு 

நட்பான கிராமம், ணபாதுமான தண்ணீர் ைசதி வகாண்ட 

கிராமம், சுத்தமான மற்றும் பசுவம கிராமம், கிராமத்தில் 

தன்னிவறைான உள்கட்டவமப்பு, சமூக பாதுகாப்பு 

கிராமம், நல்லாட்சியுடன் கூடிய கிராமம், மற்றும் 

கிராமத்தில் உருைாக்கப்படும் ைளர்ச்சி உள்ளிட்ட 

இலக்குகவள எட்ட இது உதவும். 

பட்டியல் பிரிவுகள், பழங்குடியினர் மற்றும் வபண்களின் 

பிரதிநிதித்துைத்வத பஞ்சாயத்துகள் வகாண்டிருப்பதாலும், 

அடித்தட்டு மக்களுக்கு வநருக்கமான அவமப்புகளாக 

இருப்பதாலும், பஞ்சாயத்துகவள ைலுப்படுத்துைது சமூக 

நீதி மற்றும் சமூகத்தின் வபாருளாதார ைளர்ச்சியுடன் 

சமத்துைத்வதயும் உள்ளடக்கிய தன்வமவயயும் 

ஊக்குவிக்கும். 

பஞ்சாயத்து ராஜ் அவமப்புகளின் மின்-ஆளுவமயின் 

அதிகரித்த பயன்பாடு ணமம்பட்ட ணசவை ைழங்கல் மற்றும் 

வைளிப்பவடத்தன்வமவய அவடய உதவும். கிராம 

சவபகவள இத்திட்டம் ைலுப்படுத்தும். திட்டத்வத 

வசயல்படுத்துைவத ணமற்பார்வையிடவும், திட்டத்தின் கீழ் 

இலக்குகவள அவடைதற்காக மாநிலங்கள் / யூனியன் 

பிரணதசங்களுக்கு வதாழில்நுட்ப ஆதரவை ைழங்கவும் 

ணதவை அடிப்பவடயிலான ஒப்பந்தப் பணியாளர்கள் 

ைழங்கப்படலாம். 

பயனாளிகளின் எண்ணிக்வக: 

நாடு முழுைதும் உள்ள பாரம்பரிய அவமப்புகள் உள்ளிட்ட 

கிராமப்புற உள்ளாட்சி அவமப்புகளின் ணதர்ந்வதடுக்கப்பட்ட 

60 லட்சம் பிரதிநிதிகள், வசயல்பாட்டாளர்கள் மற்றும் இதர 

பங்குதாரர்கள் இத்திட்டத்தின் ணநரடிப் பயனாளிகளாக 

இருப்பார்கள். 

 

 

 

3. அம்ணபத்கர் பிறந்தநாள் சமத்துை நாளாகக் 

வகாண்டாட்டம்: முதல்ைர் மு க ஸ்டாலின் அறிவிப்பு 

அம்ணபத்கர் பிறந்தநாள் சமத்துை நாளாகக் வகாண்டாடப்ப 

-டும் என முதல்ைர் மு க ஸ்டாலின் அறிவித்தார். ணமலும், 

அைரது எழுத்துகள் தமிழில் வமாழிவபயர்க்கப்படும் 

என்றும் அைர் அறிவித்தார். 

 

4. ஐ.நா. வபாருளாதாரம்-சமூக கவுன்சிலின் 4 முக்கிய 

அவமப்புகளுக்கு இந்தியா ணதர்வு 

ஐநா வபாருளாதாரம் மற்றும் சமூக கவுன்சிலின் 4 முக்கிய 

அவமப்புகளுக்கு இந்தியா ணதர்வு வசய்யப்பட்டுள்ளது. 

கடந்த 1945-ஆம் ஆண்டு ஐநா வபாருளாதாரம் மற்றும் 

சமூக கவுன்சில் நிறுைப்பட்டது. இது ஐநா அவமப்பின் 6 

முக்கிய உறுப்புகளில் ஒன்றாகும். ஐநாவின் 54 உறுப்பு 

நாடுகவள இந்தக் கவுன்சில் உள்ளடக்கியுள்ளது. 

இந்நிவலயில், ஐநாவுக்கான இந்திய தூதரகம் டுவிட்டரில் 

வைளியிட்ட பதிவில், ‘ஐநா வபாருளாதாரம் மற்றும் சமூக 

கவுன்சிலின் சமூக ணமம்பாட்டு ஆவ யம், தன்னார்ை 

அவமப்புகளுக்கான குழு, அறிவியல் மற்றும் வதாழில்நுட்ப 

ைளர்ச்சி ஆவ யம் ஆகியைற்றுக்கு இந்தியா ணதர்ைாகி 

உள்ளது. இதுதவிர, வபாருளாதாரம்-சமூகம்-பண்பாட்டு 

உரிவமகள் குழுவில் இடம்வபற இந்திய தூதர் பிரீத்தி 

சரண் மீண்டும் ணதர்வுவசய்யப்பட்டுள்ளார்” என்று 

வதரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. 

இதற்காக ஐநா உறுப்புநாடுகளுக்கு இந்திய தூதரகம் 

நன்றி வதரிவித்துள்ளது. 

 

5. வரய்க்யாவிக் ஓபன் வசஸ்: பிரக்ஞானந்தா சாம்பியன் 

ஐஸ்லாந்தில் நவடவபற்ற வரய்க்யாவிக் ஓபன் வசஸ் 

ணபாட்டியில் இந்திய வீரரும், வசன்வனவயச் ணசர்ந்தைரு 

-மான ஆர் பிரக்ஞானந்தா சாம்பியன் பட்டம் வைன்றார். 

9 சுற்றுகள் வகாண்ட இந்தப் ணபாட்டியில் பிரக்ஞானந்தா 

7.5 புள்ளிகள் வபற்று வைற்றியாளரானார். இறுதிச்சுற்றில் 

அைர் சக இந்திய கிராண்ட்மாஸ்டரான டி குணகவை 

வீழ்த்தினார். 

 

6. நாட்டின் ஏற்றுமதி 42,000 ணகாடி டாலவர எட்டியது 

நாட்டின் ஏற்றுமதி கடந்த நிதியாண்டில் 42,000 ணகாடி 

டாலவர எட்டியுள்ளதாக மத்தி அரசு வதரிவித்துள்ளது. 

இதுகுறித்து ைர்த்தக அவமச்சகம் வைளியிட்ட புள்ளி 

விைரத்தில் வதரிவித்துள்ளதாைது: 

வபட்ணராலிய தயாரிப்புகள், வபாறியியல், ணதால் உள்ளிட்ட 

துவறகளின் வசயல்பாடுகள் ஆணராக்கியமான நிவலயில் 

இருந்தவதயடுத்து நாட்டின் ஏற்றுமதி கடந்த மார்ச் 

மாதத்தில் 4,222 ணகாடி டாலர் அளவிற்கு அதிகரித்தது. 

இது, முந்வதய 2021ஆம் ஆண்டின் மார்ச் மாத 

ஏற்றுமதியான 3,526 ணகாடி டாலருடன் ஒப்பிடுவகயில் 

19.76 சதவீதம் அதிகமாகும். 

அணதணபான்று, இறக்குமதியும் கடந்த மார்ச்சில் 24.21% 

உயர்ந்து 6,074 ணகாடி டாலராக கா ப்பட்டது. 
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இவதயடுத்து, ைர்த்தக பற்றாக்குவற 1,851 ணகாடி டாலராக 

அதிகரித்தது. 2021 மார்ச் மாதத்தில் ைர்த்தக பற்றாக்குவற 

1,364 ணகாடி டாலராக கா ப்பட்டது. 

ஒட்டுவமாத்த அளவில் கடந்த நிதியாண்டில் (2021-22) 

நாட்டின் ஏற்றுமதி ைரலாற்று உச்சமாக 41,965 ணகாடி 

டாலவரத் வதாட்டுள்ளது. இது இந்திய மதிப்பில் `31.50 

லட்சம் ணகாடியாகும். 

ணமலும், கடந்த நிதியாண்டில் இறக்குமதியும் 61,189 ணகாடி 

டாலராக அதிகரித்தது. இவதயடுத்து ைர்த்தக 

பற்றாக்குவற அந்த நிதியாண்டில் 19,224 ணகாடி டாலர் 

(`15 லட்சம் ணகாடி) என்ற அளவில் இருந்தது. 

2020-21இல் ைர்த்தக பற்றாக்குவற (இறக்குமதி மற்றும் 

ஏற்றுமதிக்கு இவடயிலான வித்தியாசம்) 10,263 ணகாடி 

டாலர் என்ற அளவில் கா ப்பட்டது. 

இந்தியாவின் மாதாந்திர ஏற்றுமதி முதல்முவறயாக 

நடப்பாண்டு மார்ச் மாதத்தில்தான் 4,000 ணகாடி டாலர் 

என்ற வமல்கல்வல கடந்து 4,200 ணகாடி டாலவர 

வதாட்டதாக ைர்த்தக அவமச்சகம் புள்ளிவிைரத்தில் 

வதரிவித்துள்ளது. 

 

7. 20 சிறந்த வகவிவனஞர்களுக்கு மாநில அரசு 

விருதுகள்: முதல்ைர் மு க ஸ்டாலின் ைழங்கினார் 

வகவிவனத் வதாழில்களுக்காகணை தங்களது ைாழ்வை 

அர்ப்பணித்துக்வகாண்ட 10 சிறந்த வகவிவனஞர்களுக்கு 

‘ைாழும் வகவிவனப் வபாக்கிைம்’ விருது ைழங்கப்பட்டு 

ைருகிறது. இந்த விருதானது 8 கிராம் தங்கப்பதக்கம், 

தாமிர பத்திரம், சான்றிதழ், `1 லட்சம் காணசாவல 

அடங்கியது. 

இணதணபான்று, சிறந்த வகவிவனஞர்களின் பங்களிப்வப 

ஊக்குவிக்கும் ைவகயில், ‘பூம்புகார் மாநில விருது’ 

அளிக்கப்பட்டு ைருகிறது. இந்த விருதானது `50,000 

பரிசுத்வதாவக, 4 கிராம் தங்கப்பதக்கம், தாமிர பதக்கம், 

தகுதிச்சான்று வகாண்டது. 

 

8. ஒணர ணநரத்தில் சூரிய அஸ்தமனம், சந்திணராதயம்: 

கன்னியாகுமரியில் அபூர்ை காட்சிவய 16இல் பார்க்கலாம் 

கன்னியாகுமரி முக்கடல் சங்கமத்தில் நின்றைாறு, ஒணர 

ணநரத்தில் சூரியன் மவறயும், சந்திரன் உதயமாகும் 

அபூர்ை காட்சிவய சனிக்கிழவம (ஏப்.16) பார்க்கலாம். 

ஆண்டுணதாறும் சித்திவர மாத வபௌர் மி நாளில் 

கன்னியாகுமரி கடலில் சூரியன் மவறைதும், சந்திரன் 

உதயமாைதும் ஒணரணநரத்தில் நிகழுகிறது. நிகழாண்டு 

அத்தவகய அபூர்ை காட்சி சனியன்று (ஏப்.16) நிகழவுள்ள 

-து. இந்தக் காட்சிவய இந்தியாவில் கன்னியாகுமரியில் 

மட்டுணம பார்க்கலாம் என்பதால் ஆயிரக்க க்கான 

சுற்றுலாப்பயணிகள் முக்கடல் சங்கமத்தில் திரளுைது 

ைழக்கம். 

 

9. அந்தமான் - நிக்ணகாபர் தீவு இவ ப்புத் திட்டம். 

அந்தமான்-நிக்ணகாபார் தீவுகளில் ணதசிய வநடுஞசாவல -

4இல் உள்ள பிணயாட்னாபாத் முதல் வபரார்கஞ்ச் 

ைவரயிலான பகுதியில் சாவல அவமக்கும் பணிகள் 

கடந்த 2019ஆம் ஆண்டு நிவறைவடந்ததாக கட்கரி 

வதரிவித்துள்ளார். இது வதாடர்பாக அைர் விடுத்துள்ள 

வசய்தி: இந்த 26 கிமீ நீளமுள்ள சாவல அந்தமான் - 

நிக்ணகாபார் தீவு இவ ப்பு திட்டத்தின்கீழ் `170 ணகாடி 

வசலவில் அவமக்கப்பட்டுள்ளது. 

பயன்பாட்வட ணமம்படுத்துைதன்மூலம், ணபார்ட் பிணளயரில் 

இருந்து அந்தமான் மாைட்டத்தின் பிற நகரங்களுக்கு 

தவடயற்ற ணபாக்குைரத்து உறுதிவசய்யப்பட்டுள்தாக அைர் 

கூறினார். ணதசிய வநடுஞ்சாவல-4 எனப்படும் ‘அந்தமான் 

ட்ரங்க் சாவல’ தீவுகளின் உயிர்நாடி என்றும், அந்தமான் 

- நிக்ணகாபார் தீவுகளின் சமூக-வபாருளாதார ைளர்ச்சியில் 

முக்கிய பங்கு ைகிக்கிறது என்றும் அைர் குறிப்பிட்டுள்ளார். 
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1. இந்தியாவின் அயல்நாட்டு வர்த்தகக் ககாள்ககயுடன் 

கதாடர்புகடய மத்திய அகமச்சகம் எது? 

அ) வெளியுறவு அமைச்சகம் 

ஆ) MSME அமைச்சகம் 

இ) ெணிகம் & வ ொழிற்துமற அமைச்சகம்  

ஈ) உள்துமற அமைச்சகம் 

✓ ைத்திய ெணிகம் ைற்றும் வ ொழிற்துமற அமைச்சகத்தின் 

கீழ் உள்ள அயல்நொட்டு ெர்த் க இயக்குநரகம், இந்திய 

நொட்டின் அயல்நொட்டு ெர்த் கக் வகொள்மகக்கு வ ொறுப்பு 

ஆகும்.  ற்ப ொதுள்ள அயல்நொட்டு ெர்த் கக் வகொள்மக 

2015–20, ைொர்ச் 31, 2022 ெமர வசல்லு டியொகும் என 

அறிவிக்கப் ட்டிருந் து. அது  ற்ப ொது 2022 வசப்.30 

ெமர நீட்டிக்கப் டும் என DGFT அறிவித் து. 

 

2. குகைகடத்தி திட்டத்தின் வழிகாட்டும் ஆல ாசகைக் 

குழுவின் தக வர் யார்? 

அ) நந் ன் நிபேகனி 

ஆ) அஸ்வினி மெஷ்ணவ்  

இ) சுந் ர் பிச்மச 

ஈ) சத்யொ நொவ ல்ேொ 

✓ `76,000 பகொடி ைதிப்பிேொன குமறகடத்தி திட்டத்திற்கு 

ெழிகொட்ட ைத்திய மின்னணு ைற்றும்  கெல் வ ொழினுட்  

அமைச்சகம்  திபனழு உறுப்பினர்கமளக் வகொண்ட 

ஆபேொசமனக் குழுமெ அமைத் து. இந் க் குழுவின் 

 மேெரொக மின்னணு ைற்றும்  கெல் வ ொழில்நுட் த் 

துமற அமைச்சர் அஸ்வினி மெஷ்ணவ் இருப் ொர். 

✓ NITI ஆபயொக் உறுப்பினர் வி பக சரஸ்ெத், மு ன்மை 

அறிவியல் ஆபேொசகர் ைற்றும் வெளியுறவு அமைச்சகம், 

வசேவினம், வ ொருளொ ொர விெகொரங்கள் ைற்றும் வ ொழில் 

ைற்றும் உள்நொட்டு ெர்த் கத்ம  பைம் டுத்து ல் ஆகிய 

துமறகளின் வசயேொளர்கள் இந் க் குழுவில் 

உறுப்பினர்களொக இருப் ொர்கள். 

 

3. மின்சார வாகைக் ககாள்ககயில் இ–மிதிவண்டிககை 

லசர்க்கவுள்ை முதல் மாநி ம்/UT எது? 

அ) வ லுங்கொனொ 

ஆ) புது தில்லி  

இ) குஜரொத் 

ஈ) ஒடிஸொ 

✓ தில்லி அரசொங்கம் அ ன் மின்சொர ெொகனங்களுக்கொனக் 

வகொள்மகயின்கீழ் இ–மிதிெண்டிகமளச் பசர்த்துள்ளது. 

பைலும், இ–மிதிெண்டிகமள ெொங்கும் மு ல் 10,000 

ந ர்களுக்கு  ேொ `5,500 ைொனியம் ெழங்குெ ொகவும் 

தில்லி அரசு அறிவித்துள்ளது. 

 

4. சமீபத்தில் கண்டறியப்பட்ட, ‘K2–2016–BLG–0005Lb’ 

என்ை புைக்லகாள், எந்தக் லகாகைப் லபா லவ உள்ைது? 

அ) சனி ஆ) வியொழன்  

இ) வசவ்ெொய் ஈ) வநப்டியூன் 

✓ நைது வியொழன் பகொமளப் ப ொன்ற ஒரு புறக்பகொமள 

ெொனியேொளர்கள் சமீ த்தில் கண்டுபிடித்துள்ளனர். “K2–

2016–BLG–0005Lb” எனப் வ யரிடப் ட்ட இந் க் பகொள், 

பூமியிலிருந்து 17,000 ஒளியொண்டுகள் வ ொமேவில் 

அமைந்துள்ளது. NASAஇன் வகப்ளர் விண்வெளி வ ொமே 

பநொக்கிமூேம் வ றப் ட்ட  ரவுகளின் அடிப் மடயில் 

ெொனியற்பியேொளர்கள் குழு இ மனக்கண்டறிந்துள்ளது. 

 

5. CEEW–இன் அண்கமய ஆய்வின்படி, கடந்த இருபது 

ஆண்டுகளில் அதிக எண்ணிக்ககயி ாை காட்டுத்தீ 

நிகழ்வுககைக் கண்ட மாநி ம் எது? 

அ) இரொஜஸ் ொன் 

ஆ) மிபசொரம்  

இ) பைற்கு ெங்கொளம் 

ஈ) அருணொச்சே பிரப சம் 

✓ எரிசக்தி, சுற்றுச்சூழல் ைற்றும் நீர் கவுன்சில் (CEEW) 

வெளியிட்ட ஆய்வின் டி, கடந்  இரு து ஆண்டுகளில் 

கொட்டுத்தீயின் நிகழ்வும் அ ன் தீவிரமும் அதிகரித்துள்ளது.  

✓ ‘ைொறும் கொேநிமேயில் கொட்டுத்தீமய நிர்ெகித் ல்’ என்ற 

ஆய்வில், கடந்  இரு  ொண்டுகளில் கொட்டுத்தீ 10 ைடங்கு 

அதிகரித்துள்ளது. இந்திய ைொநிேங்களில் 62 ச வீ த்திற் 

–கும் அதிகைொனமெ அதிதீவிரங்வகொண்ட கொட்டுத்தீக்கு 

ஆளொகியுள்ளன. கடந்  இரு து ஆண்டுகளில் மிபசொரம் 

ைொநிேத்தில் அதிக எண்ணிக்மகயிேொன கொட்டுத்தீ 

ஏற் ட்டுள்ளது. 

 

6. 2022 ஏப்ரலில் நகடகபற்ை பணவியல் ககாள்ககக் 

குழு கூட்டத்திற்குப் பிைகு, கரப்லபா விகிதம் என்ை? 

அ) 4.50% 

ஆ) 4.25% 

இ) 4.00%  

ஈ) 3.75% 

✓ இந்திய ரிசர்வ் ெங்கியின் (RBI)  ணவியல் வகொள்மகக் 

குழு வ ொடர்ந்து 11ஆெது முமறயொக வரப்ப ொ விகி த்ம  

4 ச வீ ைொக ைொற்றொைல் மெத்துள்ளது. ரிசர்வ் ெங்கியின் 

ஆளுநர் சக்திகொந்   ொஸ், இணக்கைொன நிமேப் ொட்மட 

 ரொைரிக்க, குழு ஒருைன ொக ெொக்களித்  ொக அறிவித் ொர். 

பைலும்  மேகீழ் வரப்ப ொ விகி மும் ைொறொைல் 3.35 

ச வீ ைொக இருக்கும் என்றும் கூறினொர். 

 

7. 2022 நி வரப்படி, கசாத்துக்களின் அடிப்பகடயில் 

இந்தியாவின் மிகப்கபரிய தனியார் துகை வங்கி எது? 

அ) ஐசிஐசிஐ ெங்கி 

ஆ) HDFC ெங்கி  

இ) ஆக்சிஸ் ெங்கி 

ஈ) பகொடக் ைஹிந்திரொ ெங்கி 

✓ HDFC ெங்கி ைற்றும் HDFC லிட் ஆகியன சமீ த்தில் அ ன் 

இமணமெ அறிவித் ன. இந்தியொவின் மிகப்வ ரிய 

 னியொர் துமற ெங்கியொன HDFC ெங்கியின் வசொத்து 

ைதிப்பு `8.35 டிரில்லியன் ஆகும். 
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✓ `5.26 டிரில்லியன் ைதிப்புள்ள வசொத்துகள் பைேொண்மை 

ைற்றும் `4.44 டிரில்லியன் சந்ம  மூே னங்வகொண்ட 

இந்தியொவின் மிகப்வ ரிய வீட்டு நிதி நிறுெனைொன HDFC 

லிட், HDFC ெங்கியுடன் இமணயும். HDFC லிமிவடட்டின் 

துமண அல்ேது இமணகளும் ஒழுங்குமுமற 

ஒப்பு ல்களுக்குப் பிறகு HDFC ெங்கிக்கு ைொற்றப் டும். 

 

8. NASA’இன் SpaceX Crew–4 வானூர்தியின் புதிய 

கபயர் என்ை? 

அ) Inspire 

ஆ) Freedom  

இ) Aspiration 

ஈ) Triumph 

✓ NASAஇன் ெணிகக்குழு திட்டத்தின் ஒரு குதியொக NASA 

ைற்றும் SpaceX ஆகியமெ  ன்னொட்டு விண்வெளி 

நிமேயத்திற்கு விண்வெளி வீரர்கமள அனுப் வுள்ளன.  

✓ இந் ப்  ணி ஒரு புதிய டிரொகன் விண்கேத்ம  ஏவும். 

இந்  விண்கேத்திற்கு குழு–4 விண்வெளி வீரர்களொல் 

‘Freedom’ என்று வ யரிடப் ட்டுள்ளது. 

 

9. ‘Neu’ என்பது பின்வரும் எந்த இந்தியக் குழுமத்தின் 

சூப்பர் கசயலியின் கபயராகும்? 

அ) ரிமேயன்ஸ் ஜிபயொ 

ஆ) அபைசொன் 

இ) ITC லிட் 

ஈ) TATA குழுைம்  

✓ ‘TATA Neu’ என் து இந்தியொவின் முன்னணி 

நிறுெனைொன TATA குழுைத்தின் சூப் ர் வசயலியொகும். 

இது TATA’இன் அமனத்து டிஜிட்டல் பசமெகள் ைற்றும் 

 யன் ொடுகமள ஒபர இடத்தில் வகொண்டுெருகிறது.  

✓ AirAsia India, Air India, Taj Group, BigBasket, 1mg, Croma 

ைற்றும் Westside ப ொன்ற TATA குழுைத்தின்  ல்பெறு 

டிஜிட்டல் பசமெகள் ‘Tata Neu’ வசயலியில் இடம்பெறும். 

 

10. கபண்கள் மற்றும் மாணவிகளுக்கு பாதுகாப்பாை 

லபாக்குவரத்துச் சேவவவை வழங்குவதற்காக, ‘She Auto’ 

நிக யங்ககை அறிமுகப்படுத்திய இந்திய மாநி ம் எது? 

அ) பகரளொ 

ஆ) ஆந்திர பிரப சம்  

இ) புது தில்லி 

ஈ) ஒடிஸொ 

✓ ஆந்திர பிரப ச ைொநிேம் சித்தூரின் கொெல்துமறயொனது 

ைொநிேத்திபேபய மு ன்முமறயொக ‘She Auto’ நிலையங் 

–கலை அமைத்துள்ளது. இது வ ண்கள் ைற்றும் 

ைொணவிகளுக்கு  ொதுகொப் ொன ப ொக்குெரத்துச் 

பசமெமய ெழங்குெம  பநொக்கைொகக் வகொண்டுள்ளது.  

✓ ைொநிேத்திபேபய வ ண்களுக்வகன பிரத்பயக ஆட்படொ 

நிமேயங்கள் அமைக்கப் ட்ட மு லிடம் திருப் தியொகும். 

 

 

1. ப சிய கொசபநொய் ஒழிப்புத் திட்டம்: வ ொது சுகொ ொரத் 

துமறமூேம் வசயல் டுத்  முடிவு 

ப சிய கொசபநொய் ஒழிப்புத் திட்டத்ம  இனி  மிழ்நொட்டில் 

வ ொது சுகொ ொரத் துமற வசயல் டுத் வுள்ளது. இ ற்கொன 

அரசொமணமய ைொநிே ைக்கள் நல்ெொழ்வுத் துமற 

பிறப்பித்துள்ளது. 

இதுெமர கொசபநொய் ஒழிப்புத் திட்டைொனது ைொநிே 

ைருத்துெம் ைற்றும் ஊரக பசமெகள் இயக்ககத்தின் 

கட்டுப் ொட்டின்கீழ் இருந்து ெந்  நிமேயில், ப சிய 

நல்ெொழ்வுக் குழுைத் திட்ட இயக்குநர் அளித்   ரிந்துமர 

ைற்றும் நிர்ெொகக் கொரணங்களுக்கொக இந்  ைொறு ல்கள் 

வசய்யப் ட்டுள்ளன. 

கொசபநொமய முழுமையொக ஒழிக்கும் பநொக்கில் ைத்திய, 

ைொநிே அரசுகள்  ல்பெறு முயற்சிகமள முன்வனடுத்து 

ெருகின்றன. அதுைட்டுைன்றி, 2025-க்குள் அந்பநொமய 

முற்றிலும் ஒழிக்க பெண்டும் என்ற இேக்குடன் ப சிய 

கொசபநொய் ஒழிப்புத் திட்டம் அமனத்து ைொநிேங்களிலும் 

வசயல் டுத் ப் ட்டு ெருகிறது. 
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1. ‘முக்கிய மந்திரி பக்வானி பீமா யயாஜனா’ திட்டத்தைச் 

செயல்படுத்துகிற மாநிலம் எது? 

அ) புது தில்லி 

ஆ) ஹரியானா  

இ) இராஜஸ்தான் 

ஈ) பஞ்சாப் 

✓ ஹரியானாவின் வேளாண் அமைச்சர், ‘முக்கிய ைந்திரி 

பக்ோனி பீைா வயாஜனா’ என்ற தளத்மதத்ததாடங்கினார். 

இத்திட்டத்தின்கீழ், இயற்மைப் வபரிடர்ைளால் உழேர்தம் 

பயிர்ைளுக்கு ஏற்படும் வசதங்ைளுக்கு இழப்பீடு 

ேழங்ைப்படும். அம்ைாநில உழவுத் துமறயின் கூற்றுப்படி, 

இந்தத் திட்டத்திற்ைான ததாடக்ை நிமல மூலதனைாை `10 

வைாடிமய அம்ைாநில அரசு தைாண்டிருக்கும். 

 

2. ஸ்யபஸ்எக்ஸின் பால்கன்-9 ஏவுகலம்மூலம் ைனது 

முைல் வணிக செயற்தகக்யகாதை ஏவிய இந்திய 

விண்சவளி சைாழில்நுட்ப துளிர் நிறுவனம் எது? 

அ) பிக்ஸ்ஸல் (Pixxel)  

ஆ) அக்னிகுல் 

இ) ஸ்மைரூட் ஏவராஸ்வபஸ் 

ஈ) துருவா ஸ்பேஸ் 

✓ இந்திய விண்தேளி ததாழில்நுட்ப துளிர் நிறுேனைான 

‘Pixxel’, ‘சகுந்தலா’ அல்லது ‘Pixxel TD-2’ என அமழக்ைப் 

படும் அதன் முதல் ேணிை தசயற்மைக்வைாமள 

தேற்றிைரைாை ஏவியது. 

✓ அதைரிக்ைாவின் வைப் ைனாேரலிலிருந்து ஸ்வபஸ்X’இன் 

டிரான்ஸ்வபார்ட்டர்-4 மிஷனில் எவலான் ைஸ்க் இயக்கும் 

ஸ்வபஸ்X’இன் பால்ைன்-9 ஏவுைலம்மூலம் இந்தச் 

தசயற்மைக்வைாள் ஏேப்பட்டது. 

 

3. ஐநா, ‘அரசுொரா நிறுவனங்களின் நிகர-சுழிய உமிழ்வு 

உறுதிகள்’ குறித்ை உயர்நிதல வல்லுநர் குழுவில் நியமி 

-க்கப்பட்டுள்ை இந்தியர் யார்? 

அ) இரவைஷ் சந்த் 

ஆ) இராஜீவ் குைார் 

இ) அருணாபா வைாஷ்  

ஈ) அரவிந்த் பனைாரியா 

✓ அருணாபா வைாஷ், ஐநா தபாதுச்தசயலர் அன்வடானிவயா 

குட்தடரஸால், ‘அரசுசாரா நிறுேனங்ைளின் நிைர-சுழிய 

உமிழ்வு உறுதிப்பாடுைள் குறித்த உயர்நிமல ேல்லுநர் 

குழு’வுக்கு நியமிக்ைப்பட்டார். 

✓ அருணாபா வைாஷ் ஆனேர் ைாலநிமல ைற்றும் ஆற்றல் 

ைதியுமரக்குழுோன ஆற்றல், சுற்றுச்சூழல் ைற்றும் நீர் 

ைவுன்சிலின் (CEEW) ததசஅ (CEO) ஆோர். இவ்ேல்லுநர் 

குழுவிற்கு ைனடா சுற்றுச்சூழல் ைற்றும் ைாலநிமல ைாற்ற 

முன்னாள் அமைச்சர் வைத்தரின் தைக்தைன்னா தமலமை 

தாங்குோர். 

 

 

4. ெமீபத்தில் 13 புதிய மாவட்டங்கதை உருவாக்கி, அதன் 

மாவட்டங்களின் சமாத்ை எண்ணிக்தகதய 26ஆக 

உயர்த்திய இந்திய மாநிலம் எது? 

அ) ததலுங்ைானா 

ஆ) ஆந்திர பிரவதசம்  

இ) ஒடிஸா 

ஈ) வைற்கு ேங்ைம் 

✓ ஆந்திர பிரவதச ைாநில முதலமைச்சர் YS தஜைன் வைாைன் 

தரட்டி, ைாநிலத்தில் 13 புதிய ைாேட்டங்ைமள உருவாக்கி 

அதன் தைாத்த எண்ணிக்மைமய 26ஆை உயர்த்தினார். 

அவ்ேமனத்து புதிய ைாேட்டங்ைளும் ஏப்ரல் 4 முதல் 

நமடமுமறக்கு ேந்தன. 

✓ ஆந்திர பிரவதச ைாேட்டங்ைள் உருோக்கும் சட்டத்தின் 

பிரிவு 3 (5)-இன் கீழ் பதிமூன்று புதிய ைாேட்டங்ைமள 

உருோக்குேதற்ைான அதிைாரப்பூர்ே அரசிதழ் 

அறிவிப்மப அம்ைாநில அரசு தேளியிட்டது. 

 

5. 2022ஆம் ஆண்டு நிலவரப்படி, உலகின் மிகப்சபரிய 

அபின் உற்பத்தி செய்யும் நாடு எது? 

அ) சீனா 

ஆ) இந்தியா 

இ) ஆப்ைானிஸ்தான்  

ஈ) வநபாளம் 

✓ ஆப்ைானிஸ்தான் தற்வபாது உலகின் மிைப்தபரிய அபின் 

உற்பத்தியாளராை உள்ளது. 

✓ அண்மையில், ஆப்ைானிஸ்தானில் ைசைசா பயிரிட தமட 

விதிப்பதாை தலிபான்ைள் அறிவித்தனர். ைற்ற வபாமதப் 

தபாருட்ைமள உற்பத்தி தசய்ேது, பயன்படுத்துேது 

அல்லது தைாண்டு தசல்ேதும் தமடதசய்யப்பட்டது. ஐநா 

ைதிப்பீட்டின்படி, 2017ஆம் ஆண்டில் ஆப்ைானிஸ்தானின் 

அபின் உற்பத்தி $1.4 பில்லியன் டாலர்ைளாை இருந்தது. 

 

6. இந்திய ரிெர்வ் வங்கியின் பணவியல் சகாள்தக 2022 

ஏப்ரலின்படி, 2022-23-க்கான உண்தமயான சமாத்ை 

உள்நாட்டு உற்பத்தியின் வைர்ச்சிக் கணிப்பு என்ன? 

அ) 9.5 சதவீதம் 

ஆ) 8.1 சதவீதம் 

இ) 7.2 சதவீதம்  

ஈ) 6.9 சதவீதம் 

✓ இந்திய ரிசர்வ் ேங்கி ஓர் இணக்ைைான நிமலப்பாட்மட 

பராைரித்து, 2022-23-க்ைான உண்மையான தைாத்த 

உள்நாட்டு உற்பத்தியின் ேளர்ச்சிக் ைணிப்மப முந்மதய 

ைணிப்பு 7.8 சதவீதத்திற்கு எதிராை 7.2%ஆைக்குமறத்தது.  

✓ 2022-23 நிதியாண்டின் பணவீக்ை முன்ைணிப்பு 4.5 

சதவீதத்திலிருந்து 5.7 சதவீதைாை உயர்த்தப்பட்டுள்ளது. 

உலைளாவிய ைச்சா எண்தணய் விமலயில் அதிை ஏற்ற 

இறக்ைம் ைற்றும் உருோகி ேரும் புவிசார் அரசியல் 

பதட்டங்ைள் மீதான தீவிர நிச்சயைற்ற தன்மை ஆகியமே 

இதற்ைான ைாரணங்ைளாம். 
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7. ஆயுஷ்மான் பாரத் - பிரைான் மந்திரி ஜன் ஆயராக்கிய 

யயாஜனாதவச் (PMJAY) செயல்படுத்துவைற்கான தமய 

முகதம எது? 

அ) வதசிய ைருத்துே ஆமணயம் 

ஆ) இந்திய ைருத்துே ைவுன்சில் 

இ) வதசிய நலோழ்வு ஆமணயம்  

ஈ) எய்ம்ஸ் 

✓ வதசிய நலவாழ்வு ஆமணயைானது (NHA) வதசிய அளவில் 

PM-JAY-ஐ தசயல்படுத்துேதற்ைான மைய முைமையாை 

அமைக்ைப்பட்டது. வதசிய நலோழ்வு ஆமணயம், PM JAY 

இன்கீழ், தஹல்த் தபனிபிட் வபக்வைஜ், 2022-இன் புதிய 

பதிப்மபச் சமீபத்தில் அறிமுைப்படுத்தியுள்ளது. 

✓ இது 365 புதிய நமடமுமறைமளச் வசர்த்து தைாத்த 

எண்ணிக்மைமய 1,949 ஆை ைாற்றியது. 

 

8. அண்தமயில், ‘AVSAR’ திட்டத்தை அறிமுகப்படுத்திய 

நிறுவனம் எது? 

அ) இந்திய ோனூர்தி நிமலயங்ைள் ஆமணயம்  

ஆ) இந்திய ரிசர்வ் ேங்கி 

இ) இந்திய உச்சநீதிைன்றம் 

ஈ) இந்திய வதர்தலாமணயம் 

✓ இந்திய ோனூர்தி நிமலயங்ைள் ஆமணயைானது (AAI) 

அண்மையில் விைான நிமலயத்மத பிராந்தியத்தின் 

திறமையான மைவிமனஞர்ைளுக்ைான இடைாை (Airport 

as Venue for Skilled Artisans of the Region - AVSAR) ஐ 

அறிமுைப்படுத்தியுள்ளது. 

✓ இது விைான நிமலயங்ைளில், சுய உதவி குழுக்ைள் 

தாங்ைள் தயாரித்த தபாருட்ைமள விற்பமன தசய்ேதற்கு 

(அ) ைாட்சிப்படுத்துேதற்கு இடம் ஒதுக்குேமத வநாக்ைம் 

எனக்தைாண்டுள்ளது. இந்தத் திட்டத்தின்கீழ், AAIஆல் 

இயக்ைப்படும் ஒவ்தோரு விைான நிமலயத்திலும், 100-

200 சதுர அடி பரப்பளவு ஒதுக்ைப்பட்டுள்ளது. 

 

9. அனியமஷன், விஷுவல் எசபக்ட்ஸ், யகமிங் மற்றும் 

காமிக்ஸ் துதறயின் ஊக்குவிப்புக்கான பணிக்குழுவின் 

ைதலவர் யார்? 

அ) தைேல் & ஒலிபரப்பு அமைச்சை தசயலர்  

ஆ) மின்னணு & IT அமைச்சர் 

இ) ேணிைம் & ததாழிற்துமற அமைச்சர் 

ஈ) மின்னணு ைற்றும் IT தசயலர் 

✓ அனிவைஷன், விஷுேல் எதபக்ட்ஸ், வைமிங் ைற்றும் 

ைாமிக்ஸ் துமறயின் ஊக்குவிப்புக்ைான பணிக்குழுமே 

தைேல் ைற்றும் ஒலிபரப்பு அமைச்சைம் அமைத்துள்ளது. 

✓ தைேல் ைற்றும் ஒலிபரப்பு அமைச்சைத்தின் தசயலாளரால் 

ேழிநடத்தப்படும் ஊக்குவிப்பு பணிக்குழு, திறன் வைம்பாடு 

ைற்றும் ததாழில்முமனவோர் அமைச்சைம்; ைல்வி 

அமைச்சைத்தின் உயர்ைல்வித்துமற; மின்னணு ைற்றும் 

தைேல் ததாழில்நுட்ப அமைச்சைம் ைற்றும் ததாழில் ைற்றும் 

உள்நாட்டு ேர்த்தை வைம்பாட்டுத் துமற ஆகியேற்றின் 

தசயலாளர்ைமளக் தைாண்டிருக்கும். 

10. ரிெர்வ் வங்கியின் ெமீபத்திய அறிவிப்பின்படி, அட்தட 

இல்லாமல் பணம் எடுக்கும் முதற எைன் ஊடாக முன் 

சமாழியப்படுகிறது? 

அ) USSD 

ஆ) ஒருங்கிமணந்த ைட்டண இமடமுைம் (UPI)  

இ) ஆதார் அடிப்பமடயிலான ைட்டண முமற (AePS) 

ஈ) உடனடி ைட்டண வசமே (IMPS) 

✓ ரிசர்வ் ேங்கியின் (RBI) கூற்றுப்படி, ஒரு சில ேங்கிைளால் 

ைட்டுவை ேழங்ைப்பட்ட அட்டையில்லா தராக்ைம் தபறுதல் 

பேடவ தற்வபாது அமனத்து ேங்கிைளிலும் ATM’ைளிலும் 

யூனிஃமபட் வபதைண்ட்ஸ் இன்டர்ஃவபஸ் (யுபிஐ)மூலம் 

கிமடக்ைப்பேறும். 

✓ ோடிக்மையாளர் அங்கீைாரத்திற்ைாை UPI பயன்படுத்தப்ப 

-டும், வைலும் இந்நடேடிக்மை பணப்பரிேர்த்தமனைமள 

எளிதாக்கும் ைற்றும் நிதி வைாசடிைமள ஒழிக்கும் என 

எதிர்பார்க்ைப்படுகிறது. 

 

 

1. ‘உடான்’ ைண்டல இமணப்புத் திட்டத்தின் கீழ் 

வைவஷாத் - மும்மப ேழித்தடத்தில் விைான வசமே 

ததாடங்ைப்பட்டது 

ைத்திய அரசின் ைண்டல இமணப்புத் திட்டைான ‘உடான்’ 

திட்டத்தின்கீழ் வைவஷாத்-மும்மப ேழித்தடத்தில் விைான 

வசமேைமள சிவில் விைான வபாக்குேரத்து அமைச்சைம் 

ததாடங்கியது. இந்தத் திட்டத்தின் 4.1 ஏல முமறயின்கீழ் 

அமலயன்ஸ் விைான நிறுேனத்திற்கு இந்த ோன் ேழித் 

தடம் ேழங்ைப்பட்டுள்ளது. இதமனயடுத்து, உடான் – 

ைண்டல இமணப்புத்திட்டத்தின்கீழ் 417 ேழித்தடங்ைளில் 

விைான வசமேைள் இயக்ைப்படும். 

 

2. புதுச்வசரி பல்ைமலக்கு பசுமை சாம்பியன் விருது 

ைத்திய அரசின் உயர்ைல்வித் துமற அமைச்சைம், 2021-

22ஆம் ஆண்டுக்ைான ‘ைாேட்ட பசுமை சாம்பியன்’ என்ற 

விருமத புதுச்வசரி பல்ைமலக்கு ேழங்கி அங்கீைரித்தது. 

இந்தப் பல்ைமலக்ைழைைானது ைடந்த 4 ஆண்டுைளாை 

பசுமை ேளாைம், (கிரீன் வைம்பஸ்) என்ற திட்டத்தின் கீழ், 

பல நிமலயான ேளர்ச்சி, பருேநிமலைாற்ற ததாடர்பான 

முயற்சிைமளச் தசயல்படுத்தி ேருகிறது. 

 

3. ஏப்.20-இல் ‘ோக்ஷீர்’ அறிமுைம்: ஸ்ைார்பீன் திட்டத்தின் 

கீழ் 6ஆேது நீர்மூழ்கிக்ைப்பல் 

பி75 ஸ்ைார்பீன் திட்டத்தின்கீழ் 6ஆேது நீர்மூழ்கிக் 

ைப்பலான ‘ோக்ஷீர்’ ஏப்.20ஆம் வததி அறிமுைப்படுத்தப்பட 

உள்ளது. 

ைடந்த 2005-ஆம் ஆண்டு இந்தியா-பிரான்ஸ் இமடவய 

3.75 பில்லியன் டாலர்ைள் (சுைார் `28,600 வைாடி) 

ைதிப்பில் ஏற்பட்ட ஒப்பந்தத்தின்கீழ், இந்திய 

ைடற்பமடக்ைாை 6 ஸ்ைார்பீன் ரை தாக்குதல் நீர்மூழ்கிக் 

ைப்பல்ைமளக் ைட்ட திட்டமிடப்பட்டது. அந்தக் ைப்பல்ைள் 
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டீசல் ைற்றும் மின்சார உதவியுடன் இயங்குபமே. 

பிரான்ஸில் உள்ள வநேல் குரூப் நிறுேனத்தின் 

உதவியுடன் மும்மபயில் உள்ள ைஸைான் டாக் ைப்பல் 

ைட்டுைான தபாதுத்துமற நிறுேனத்தால் அந்தக் ைப்பல்ைள் 

ைட்டப்பட்டன. அேற்றில் ஐஎன்எஸ் ைல்ேரி, ஐஎன்எஸ் 

ைன்வடரி, ஐஎன்எஸ் ைரஞ், ஐஎன்எஸ் வேலா ஆகிய 4 

ஸ்ைார்பீன் ைப்பல்ைள் ஏற்தைனவே பயன்பாட்டுக்கு 

ேந்துள்ளன. ‘ோகீர்’ என்ற தபயர்தைாண்ட ஐந்தாேது 

ஸ்ைார்பீன் ைப்பல் தற்வபாது வசாதமன ஓட்டத்திலுள்ளது. 

 

4. 144 ததால்ைாப்பியம் ததாடர்பான நூல்ைள் பதிவேற்றம் 

ததால்ைாப்பியம் குறித்த 144 நூல்ைள் இமணயதளத்தில் 

பதிவேற்றம் தசய்யப்பட்டுள்ளதாை தமிழநாட்டின் தைேல் 

ததாழில்நுட்பத் துமற அமைச்சர் ைவனா தங்ைராஜ் 

ததரிவித்தார். 

இதுகுறித்து, அேர் சனிக்கிழமை டுவிட்டர் பதிவில் 

கூறியிருப்பதாேது: ததால்ைாப்பியரின் 2,733ஆேது பிறந்த 

தினம் சனிக்கிழமை தைாண்டாடப்படுகிறது. 
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1. நான்காவது இந்தியா-அமெரிக்கா 2+2 அமெச்சர்கள் 

நிமையிைான பேச்சுவார்த்மைமய நடத்தும் நகரம் எது? 

அ) புது தில்லி 

ஆ) வாஷிங்டன்  

இ) காந்தி நகரம் 

ஈ) நியூயார்க் 

✓ பாதுகாப்பு அமைச்சர் இராஜ்நாத் சிங் தனது ஐந்து நாள் 

அமைரிக்க பயணத்தின் ஒருபகுதியாக வாஷிங்டன் DC 

சென்றமடந்தார். இதில் இந்தியா-அமைரிக்கா 2+2 

அமைச்சர்கள் நிமையிைான பபச்சுவார்த்மத அடங்கும்.  

✓ 2+2 உமரயாடலில் பாதுகாப்பு அமைச்சர் இராஜ்நாத் சிங், 

மவளியுறவு அமைச்சர் S மெய்சங்கர் ைற்றும் அமைரிக்க 

பாதுகாப்பு மற்றும் மவளியுறவு அமைச்சர் இமடபயயான 

சந்திப்புகள் அடங்கும். 

 

2. ‘ொைவ்பூர் பெளா’ மகாண்டாடப்ேடுகிற மாநிலம் எது? 

அ) கர்நாடகா 

ஆ) குெராத்  

இ) இராெஸ்தான் 

ஈ) பஞ்சாப் 

✓ குெராத் ைாநிைத்தின் கடற்கமர கிராைைான ைாதவ்பூரில் 

ஆண்டுபதாறும் ஐந்து நாள் நடக்கும் ‘ைாதவ்பூர் பைளா’ 

என்னும் கைாச்சார கண்காட்சிமய இந்தியக் குடியரசுத் 

தமைவர் இராம்நாத் பகாவிந்த் மதாடங்கி மவத்தார்.  

✓ இந்துக்கடவுளான கிருஷ்ணருக்கு ருக்மிணியுடன் நடந்த 

திருைணத்மத இது மகாண்டாடுகிறது. 

 

3. நம்பிக்மகயில்ைா தீர்ொனத்திற்குப்பின் ோகிஸ்ைானின் 

23ஆவது பிரைெராக பைர்ந்மைடுக்கப்ேட்டவர் யார்? 

அ) ஷாபாஸ் மஷரீப்  

ஆ) ஷா ைஹ்மூத் குபரஷி 

இ) நவாஸ் மஷரிப் 

ஈ) ஆசிப் அலி சர்தாரி 

✓ பாகிஸ்தான் முஸ்லீம் லீக் (N) தமைவர் ஷாபாஸ் மஷரீப் 

பாகிஸ்தானின் புதிய பிரதைராக பதவிபயற்றார். அவருக்கு 

முன் பிரதைராக இருந்த இம்ரான் கானுக்கு எதிராக 

நம்பிக்மகயில்ைா தீர்ைானம் மகாண்டுவரப்பட்டமத 

அடுத்து ஷாபாஸ் பிரதைரானார். 

✓ மூன்று முமற முன்னாள் பிரதைரான நவாஸ் மஷரீப்பின் 

இமளய சபகாதரர் ஷாபாஸ், பாகிஸ்தானின் 23ஆவது 

பிரதைராக பதர்ந்மதடுக்கப்பட்டுள்ளார். 

 

4. உைகில் ைங்கத்மை அதிகம் ேயன்ேடுத்தும் நாடு எது? 

அ) இந்தியா 

ஆ) சீனா  

இ) அமைரிக்கா 

ஈ) ஆஸ்திபரலியா 

✓ சீனாவுக்கு அடுத்தபடியாக, உைகின் இரண்டாவது மபரிய 

தங்க பயன்பாட்டை இந்தியா மகாண்டுள்ளது. 

✓ அதிக பதமவ காரணைாக 2021-22 நிதியாண்டில் 

இந்தியாவின் தங்கம் இறக்குைதி 33.34% அதிகரித்து 

`46.14 பில்லியனாக உள்ளது. முந்மதய நிதியாண்டில், 

தங்கம் இறக்குைதி ைதிப்பு ̀ 34.62 பில்லியனாக இருந்தது. 

 

5. காைநிமை ொற்றத்திற்கான அரசுகளுக்கிமடபயயான 

குழு அைன் சமீேத்திய ெதிப்பீட்டறிக்மகயில் நிமையான 

போக்குவரத்துக்கான இந்திய நகரொகக் குறிப்பிட்டுள்ள 

நகரம் எது? 

அ) மசன்மன 

ஆ) புது தில்லி 

இ) மகால்கத்தா  

ஈ) மும்மப 

✓ காைநிமை ைாற்றத்திற்கான அரசுகளுக்கிமடபயயான 

குழுவானது (IPCC) சமீபத்தில் தனது ஆறாவது ைதிப்பீட்டு 

அறிக்மகயின் பகுதி C-ஐ மவளியிட்டது. 

✓ சமீபத்திய IPCC அறிக்மகயின் முக்கிய கண்டறிவு என்ன 

-மவனில், புமதபடிவ எரிமபாருமளச் சார்ந்திருப்பமதக் 

குமறத்துக்மகாள்வதில் உைகம் தனது கவனத்மதச் 

மசலுத்த பவண்டும். மகால்கத்தாவின் பபாக்குவரமவ 

முற்றிலுைாக மபாதுப் பபாக்குவரத்திற்கு ைாற்றுவது 

குறித்து இந்த அறிக்மக குறிப்பிடுகிறது. 

 

6. “ஒருங்கிமைந்ை உயிரி-சுத்திகரிப்பு நிமையங்கள்" 

திட்டம் என்ேது பின்வரும் எந்ை ெத்திய அமெச்சகத்தின் 

முன்முயற்சியாகும்? 

அ) அறிவியல் & மதாழில்நுட்ப அமைச்சகம்  

ஆ) புதிய & புதுப்பிக்கத்தக்க எரிசக்தி அமைச்சகம் 

இ) MSME அமைச்சகம் 

ஈ) எரிசக்தி அமைச்சகம் 

✓ ைத்திய அறிவியல் ைற்றும் மதாழில்நுட்ப அமைச்சர் டாக்டர் 

ஜிபதந்திர சிங், ‘ஒருங்கிமணந்த உயிரி-சுத்திகரிப்பு 

நிமையங்கமள’த் மதாடங்கினார். 

✓ இது புதுப்பிக்கத்தக்க எரிமபாருள்கள் ைற்றும் குமறந்த 

அளவிைான கரிைத்மத மவளியிடும் எதிர்காைத்திற்கான 

இரசாயனங்களின் கண்டுபிடிப்புகமள ஊக்கப்படுத்தும். 

இது, ‘தூய ஆற்றல்’ என்ற அடிப்பமடயில், ஒரு PPP (மபாது 

தனியார் பங்பகற்பு) ைாதிரி முன்முயற்சியாக உள்ளது. 

 

7. ேங்குச்சந்மைகளில் நிருவாக விதிமுமறகமள 

வலுப்ேடுத்துவைற்கான SEBI குழுவின் ைமைவர் யார்? 

அ) UK சின்ஹா 

ஆ) அெய் தியாகி 

இ) G ைகாலிங்கம்  

ஈ) உர்ஜித் பபடல் 

✓ பங்குச்சந்மதகள் ைற்றும் பிற சந்மத உட்கட்டமைப்பு 

நிறுவனங்களில் (MIIs) நிருவாக விதிமுமறகமள பைலும் 

வலுப்படுத்துவதற்கான பரிந்துமரகமள ைதிப்பாய்வு 
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மசய்வதற்கும் பரிந்துமர மசய்வதற்கும் ஒரு குழுமவ 

மூைதனச் சந்மதக் கட்டுப்பாட்டாளரான SEBI அமைத்தது.  

✓ அறுவர்மகாண்ட இக்குழுவிற்கு SEBIஇன் முன்னாள் முழு 

பநர உறுப்பினரான G ைகாலிங்கம் தமைமைதாங்குவார். 

 

8. கனடாவின் மேரும் கட்டை அமெப்ோன ‘Payments 

Canada’ உடன் கூட்டிமைந்துள்ள இந்திய நிறுவனம் 

எது? 

அ) இன்பபாசிஸ் 

ஆ) TATA கன்சல்டன்சி சர்வீசஸ் (TCS)  

இ) விப்பரா 

ஈ) NPCl 

✓ TATA கன்சல்டன்சி சர்வீசஸ் (TCS) ஆனது கனடாவின் 

மிகப்மபரிய கட்டண அமைப்பான, ‘Payments Canada’ 

உடன் கூட்டிமணந்துள்ளது. 

✓ இக்கூட்டாண்மை அதன் கட்டண முமறச்மசயல்பாடுக 

-மள அடுத்த கட்டத்திற்கு மகாண்டுமசல்வமதயும், Real-

Time Rail (RTR)-ஐச் மசயல்படுத்துவதில் உதவுவமதயும் 

பநாக்கமைனக் மகாண்டுள்ளது. RTR என்பது ஒரு புதிய 

நிகழ்பநர கட்டண முமறமையாகும். 

 

9. அரசாங்கப்ேள்ளிகளில், ‘ஹாபி ஹப்ஸ்’ அமெக்கும் 

திட்டத்மைத் மைாடங்கியுள்ள ொநிைம்/UT எது? 

அ) தமிழ்நாடு 

ஆ) பகரளா 

இ) புது தில்லி  

ஈ) பஞ்சாப் 

✓ தில்லி அரசுப்பள்ளிகளில், ‘ஹாபி ஹப்ஸ்’ அமைக்கும் 

திட்டம் உள்ளது. இது பள்ளிவவடைக்குப் பிறகு நடனம், 

இமச, கமை ைற்றும் மகவிமன பயிற்சிகமளக் கற்றுத் 

தரும். 2022-2023 கல்வியாண்டில் அரசுப்பள்ளிகளில் 

இந்தத்திட்டம் மசயல்படுத்தப்படும். 

 

10. ‘மடம்பிள் 360’ இணையதளத்ணத அறிமுகப்ேடுத்திய 

ெத்திய அமெச்சகம் எது? 

அ) MSME அமைச்சகம் 

ஆ) கைாச்சார அமைச்சகம்  

இ) ெவுளி அமைச்சகம் 

ஈ) உள்துமற அமைச்சகம் 

✓ ைத்திய கைாச்சார அமைச்சகைானது ‘மடம்பிள் 360’ என்ற 

புதிய இமணயதளத்மத அறிமுகப்படுத்தியுள்ளது. இதன் 

மூைம் பக்தர்கள் முதன்மையான யாத்திமர தைங்களின் 

பூமசகமள இமணயவழியில் பைற்மகாள்ளைாம்.  

✓ இந்தியாவில் உள்ள அமனத்துக் பகாவில்களின் முழு 

பநரமையும் இந்த இமணயதளத்தில் கிமடக்கப்மபறும். 

தற்பபாது, பசாைநாத் (குெராத்), காசி விஸ்வநாதர் (உபி), 

திரிம்பபகஷ்வர் ைற்றும் கிரிஷ்பனஷ்வர் (இரண்டும் 

ைகாராஷ்டிரா) ஆகிய 4 பகாவில்களின் பூமசகளின் 

பநரடி ஒளிபரப்மப இதில் காணைாம்.

 

 

1. ொம்நகரில் பாரம்பரிய ைருந்துகளுக்கான உைக 

சுகாதார அமைப்பின் உைகளாவிய மையத்மதப் பிரதைர் 

நாமள மதாடங்கி மவப்பார் 

குெராத் ைாநிைம் ொம்நகரில் உைகிபைபய இந்த 

வமகயில் முதைாவதாக பாரம்பரிய ைருந்துகளுக்கான 

உைக சுகாதார அமைப்பின் உைகளாவிய மையம் 2022 

ஏப்.19 அன்று மதாடங்கப்படவுள்ளது. இந்த மையத்தின் 

மதாடக்க விழா நிகழ்வுடன் உைகளாவிய ஆயுஷ் முதலீடு 

ைற்றும் புதிய கண்டுபிடிப்பு உச்சிைாநாடும் நடக்கவுள்ளது. 

 

2. இந்திய இராணுவத்தின் தமைமைத் தளபதியாக 

மைப்டினண்ட் மெனரல் ைபனாஜ் பாண்பட நியைனம் 

இந்திய இராணுவத்தின் புதிய தமைமைத் தளபதியாக, 

இராணுவத்தின் துமணத் தளபதி மைப்டினண்ட் 

மெனரல் ைபனாஜ் சி பாண்பட நியமிக்கப்பட்டுள்ளார்.  

ைபனாஜ் சி பாண்பட 1982 டிசம்பர் 24ஆம் பததி 

இராணுவத்தின் மபாறியாளர் பிரிவில் இமணந்தார். 

தனது 39 வருட பணி அனுபவத்தில், பல்பவறு முக்கியப் 

மபாறுப்புகளில் பணியாற்றியுள்ளார். பைலும், அந்தைான் 

நிபகாபார் தீவுகள் ராணுவக் கைாண்டர் ஆகவும், 

மகால்கத்தாமவ தமைமையிடைாகக் மகாண்ட கிழக்கு 

பிராந்திய ராணுவத் தமைமையகத்தின் தமைமைக் 

கைாண்டர் ஆகவும் பணியாற்றியுள்ளார். 

 

3. தமிழ்நாட்டில் பைலும் ஐந்து இடங்களில் அகழ்வாராய்ச்சி 

நடத்தப்படவுள்ளன: மதால்லியல் கண்காணிப்பாளர் 

அைர்நாத் இராைகிருஷ்ணா தகவல் 

தமிழ்நாட்டில் சிவகமள, மவம்பக்பகாட்மட, மவமக 

ஆற்றங்கமர உட்பட 5 இடங்களில் அகழ்வாராய்ச்சிகள் 

நடத்தப்படவுள்ளன என்று மதன்னிந்திய பகாயில் ஆய்வுத் 

துமறயின் மதால்லியல் கண்காணிப்பாளர் அைர்நாத் 

இராைகிருஷ்ணா மதரிவித்தார். 

 

4. பூந்தைல்லி-கைங்கமர விளக்கம் இமடபய மைட்பரா 

இஇரயில் திட்டம்: 78 மபட்டிகள் தயாரிக்க அல்ஸ்ட்ராம் 

நிறுவனத்துக்கு ஒப்பந்தம் 

இரண்டாம் கட்ட மைட்பரா இரயில் திட்டத்தில், பூந்தைல்லி-

கைங்கமர விளக்கம் இமடபயயான மைட்பரா இரயில் 

பசமவக்கு 78 இரயில் மபட்டிகள் தயாரிக்க அல்ஸ்ட்ராம் 

நிறுவனத்துக்கு ஒப்பந்தம் வழங்க முடிவு 

மசய்யப்பட்டுள்ளது. 

இரண்டாம் கட்ட மைட்பரா இரயில் திட்டம்: 

மசன்மனயில், இரண்டாம் கட்ட மைட்பரா இரயில் திட்டப் 

பணி `63,246 பகாடியில் 118.9 கிமீ தூரத்துக்கு 

நமடமபறுகிறது. இந்தத் திட்டத்தில் கைங்கமரவிளக்கம்-

பூந்தைல்லி வமர 26.1 கிமீ மதாமைவுக்கும், ைாதவரம்-

பசாழிங்கநல்லூர் வமர 47 கிமீ மதாமைவுக்கும், 

ைாதவரம்-சிறுபசரி சிப்காட் வமர 45.8 கிமீ 
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மதாமைவுக்கும் 3 வழித்தடங்களில் மைட்பரா இரயில் 

திட்டப்பணிகள் மசயல்படுத்தப்படுகின்றன. 

78 மபட்டிகள் தயாரிக்க ஒப்பந்தம்: 

இந்த நிமையில், பூந்தைல்லி-கைங்கமர விளக்கம் 

இமடபயயான மைட்பரா இரயில் திட்டப்பணி முடிந்து, 

இங்கு மைட்பரா இரயில் பசமவக்கு 78 மபட்டிகள் 

அல்ஸ்ட்ராம் நிறுவனத்துக்கு ஒப்பந்தம் வழங்க முடிவு 

மசய்யப்பட்டுள்ளது. 

 

5. இராணுவத் தளபதிகளின் ஐந்துநாள் ைாநாடு இன்று 

மதாடக்கம் 

இராணுவத் தளபதிகள் பங்பகற்கும் ஐந்து நாள் ைாநாடு 

ஏப்ரல்.18 தில்லியில் மதாடங்குகிறது. ரஷியா - உக்மரன் 

பபாருக்கிமடபய நமடமபறும் இந்த ைாநாட்டில் இந்திய 

எல்மைகளின் சவால்கள் குறித்தும் விவாதித்து 

ைதிப்பிடப்படும் என்று பாதுகாப்புத் துமற வட்டாரங்களில் 

மதரிவிக்கப்பட்டன. 

இந்த ைாநாடு ராணுவத் தமைமைத் தளபதி எம் எம் 

நரவபண தமைமையில் தில்லியில் ஏப்ரல் 18 முதல் 22 

ஆம் பததி வமர நமடமபறவுள்ளது. ஆண்டுபதாறும் 

ஏப்ரல், அக்படாபர் ைாதங்களில் நடத்தப்படும் இராணுவத் 

தளபதிகள் ைாநாடு என்பது பாதுகாப்புத் துமறயின் உயர் 

நிமை ைாநாடாகும். 

 

6. பதசிய ஹாக்கி: தமிழ்நாட்டுக்கு மவள்ளி 

12-ஆவது சீனியர் ஆடவர் பதசிய ஹாக்கி சாம்பியன்ஷிப் 

-பில் தமிழக அணி மவள்ளிப்பதக்கம் மபற்றது. 

ைத்திய பிரபதச ைாநிைம், பபாபாலில் கடந்த 6-ஆம் பததி 

மதாடங்கி நமடமபற்று வந்த இப்பபாட்டியில் தமிழக அணி 

இறுதி ஆட்டத்துக்கு முன்பனறியிருந்தது. 

அதில் ஹரியானா அணியிடம் வீழ்ந்து இரண்டாமிடம் 

பிடித்தது. கர்நாடக அணி மவண்கைம் மவன்றது. 

 

7. 17-04-2022: ‘தீரன்’ சின்னமடை அவர்களின் 

266ஆவது பிறந்தநாள். 
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1. சட்லஜ்–யமுனா இணைப்புக்கால்வாணய நிறைவேற் 

–ைக்ககாரி தீர்மானம் நிணைகவற்றியுள்ள மாநிலம் எது? 

அ) உத்தர பிரததசம் 

ஆ) ஹரியானா  

இ) குஜராத் 

ஈ) இராஜஸ்தான் 

✓ சட்லஜ்–யமுனா இணைப்புக் கால்வாணய கட்டி முடிக்கக் 

தகாரி ஹரியானாவின் விதான் சணை தீர்மானம் நிணை 

–தவற்றியுள்ளது. ஹரியானா மற்றும் ைஞ்சாப் இணைதய 

நதிநீர் ைங்கீடு ததாைர்ைாக நீண்ைகாலமாக நிலுணவயில் 

உள்ளது. சண்டிகரில் உரிணமதகாரும் வணகயில் ைஞ்சாப் 

விதான் சணை நிணைதவற்றிய தீர்மானத்ணத எதிர்த்து, 

ஹரியானா சட்ைப்தைரணவ ஒருமனதாக தீர்மானம் 

நிணைதவற்றியது. 

✓ இருமாநிலங்களுக்கு இணைதய நிலவும் சமநிணலணய சீர் 

குணலக்கும் வணகயில் மத்திய அரசு எந்த நைவடிக்ணகயும் 

எடுக்கக்கூைாது என அதில் தகாரப்ைட்டுள்ளது. 

 

2. அண்றைச்சசய்திகளில் இடம்செற்ை புச்சா நகரம் உள்ள 

நாடு எது? 

அ) ரஷ்யா 

ஆ) உக்ணரன்  

இ) இலங்ணக 

ஈ) ஆப்கானிஸ்தான் 

✓ உக்ணரனின் புச்சா நகரின் ததருக்களில் தைாதுமக்களின் 

உைல்களின் ைைங்கள் கண்தைடுக்கப்ைட்ைணத அடுத்து, 

உலகம் முழுவதும் பெருஞ்சீற்ைம் ஏற்ைட்டுள்ளது.  

✓ உக்ணரன் அதிைர் தவாதலாடிமிர் தஜதலன்ஸ்கி, ஐநாவில் 

உள்ள இந்தியாவின் நிரந்தரப் பிரதிநிதி T S திருமூர்த்தி 

ஆகிய ோர் உணரயாற்றிய உக்ணரன் குறித்த UNSC கூட்ை 

–த்தில், புச்சா தைாதுமக்கள் ைடுதகாணலகணளக் 

கண்டித்து தன்னிச்ணசயான விசாரணைக்கு அணைப்பு 

விடுத்தனர். 

 

3. ‘மாநிலக்கல்விக்சகாள்ணக’ணய உருவாக்குவதற்காக 

குழுசவான்ணை அணமத்த மாநில அரசு எது? 

அ) தமிழ்நாடு  

ஆ) தகரளம் 

இ) ஒடிஸா 

ஈ) தமற்கு வங்கம் 

✓ தமிழ்நாடு அரசு சமீைத்தில் மாநிலக்கல்விக்தகாள்ணகணய 

வகுக்க 13 தைர்தகாண்ை ஒரு குழுணவ அணமத்தது. தில்லி 

உயர்நீதிமன்ைத்தில் ைணிதசய்து ஓய்வுதைற்ை தணலணம 

நீதிைதி டி முருதகசன் தணலணமயிலான குழுவில் கல்வி 

நிபுைர்கள், எழுத்தாளர் எஸ் ராமகிருஷ்ைன், முன்னாள் 

தசஸ் உலக சாம்பியன் விஸ்வநாதன் ஆனந்த், கர்நாைக 

இணசக்கணலஞர் டி எம் கிருஷ்ைா உள்ளிட்தைார் இைம் 

தைற்றுள்ளனர். 

 

 

4. ‘ணைப்ெர்சானிக் ஏவுகணைத் தாக்குதல் மற்றும் 

ொதுகாப்புத் திைன்’ சதாடர்ொன ஒத்துணைப்ணெ அறிவித்த 

உலகளாவிய கூட்டணி எது? 

அ) கரீபியன் சமூகம் (CARICOM) 

ஆ) AUKUS ைாதுகாப்பு கூட்ைணி  

இ) ஷாங்காய் ஒத்துணைப்பு அணமப்பு (SCO) 

ஈ) வை அட்லாண்டிக் ஒப்ைந்த அணமப்பு (NATO) 

✓ அதமரிக்கா, பிரிட்ைன் மற்றும் ஆஸ்திதரலியா ஆகியணவ 

ஐப்ைர்சானிக் ஏவுகணைத் தாக்குதல் மற்றும் ைாதுகாப்புத் 

திைன் ஆகியவற்றில் இணைந்து தசயல்ைைத் ததாைங்குவ 

–தாக அறிவித்தன. இது அவர்களின் தைாட்டியாளர்களான 

ரஷ்யாவும் சீனாவும் ணஹப்ைர்சானிக் ததாழில்நுட்ைத்தில் 

தவகமாக முன்தனறி வருவதற்கான ைதிலடியாகும். 

 

5. 2022 – கொர்ப்ஸ் பில்லியனர்கள் ெட்டியலில் இடம் 

செற்றுள்ள இந்தியர்களின் எண்ணிக்ணக எவ்வளவு? 

அ) 28 

ஆ) 75 

இ) 166  

ஈ) 321 

✓ 2022 – தைார்ப்ஸ் பில்லியனர்கள் ைட்டியலின்ைடி, கைந்த 

ஆண்டு 140ஆக இருந்த இந்திய பில்லியனர்களின் 

எண்ணிக்ணக இந்த ஆண்டில் 166ஆக உயர்ந்துள்ளது. 

அவர்களின் தமாத்த தசாத்து மதிப்பு $760 பில்லியன் 

ைாலர்கள் ஆகும். 

✓ ரிணலயன்ஸ் ததாழிற்துணையின் தணலவரும் நிர்வாக 

இயக்குநருமான முதகஷ் அம்ைானி $90.7 பில்லியன் 

ைாலர் நிகர மதிப்புைன் இந்திய அளவில் ததாைர்ந்து முதல் 

இைத்தில் நீடிக்கிைார். உலக அளவில் 10ஆவது இைத்ணதப் 

பிடித்துள்ளார் அவர். தைஸ்லா & ஸ்தைஸ் எக்ஸ் தணலவர் 

எதலான் மஸ்க் உலகின் தைருஞ்தசல்வந்தராக உள்ளார். 

 

6. ககன்யான் வன்சொருளின் முதல் சதாகுப்ணெ இந்திய 

விண்சவளி & ஆய்வு ணமயத்திடம் (ISRO) ஒப்ெணடத்த 

நிறுவனம் எது? 

அ) DRDO 

ஆ) HAL  

இ) ஸ்தைஸ் X 

ஈ) பிக்சல் ஸ்தைஸ் 

✓ ஹிந்துஸ்தான் ஏதராநாட்டிக்ஸ் லிட் (HAL) ககன்யான் 

வன்தைாருளின் முதல் ததாகுப்ணை இந்திய விண்தவளி 

மற்றும் ஆய்வு ணமயத்திைம் (ISRO) ஒப்ைணைத்தது. PS–2 

நிணல என்ைது PSLV ஏவுகணையின் 2ஆம் கட்ைமாகும். 

இதில் பூமியில் வைக்கப்ெட்டிருக்கும் உந்து அவைப்பு 

உந்துவிணசக்கு ையன்ைடுத்தப்ைடுகின்ைன. 

✓ 2021 அக்தைாைரில், HALஆல் இதுவணர தயாரிக்கப்ைட்ை 

மிகக்கனமான தசமி–கிணரதயாதஜனிக் புதராப்ைல்லன்ட் 

தைங்க் (SC120–LOX) இஸ்தராவிைம் வைங்கப்ைட்ைது. 
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7. செண்கள் சடன்னிஸ் சங்கத்தின் உலகின் நம்ெர்.1 

வீராங்கணனயான இகா ஸ்வியாசடக் சார்ந்த நாடு எது? 

அ) ஆஸ்திதரலியா 

ஆ) தைாலந்து  

இ) தஜர்மனி 

ஈ) பிரான்ஸ் 

✓ 20 வயதான இகா ஸ்வியாதைக் அண்ணமயில் தைண்கள் 

தைன்னிஸ் சங்கத்தின் உலகின் நம்ைர்.1 வீராங்கணன 

ஆன முதல் தைாலந்து வீராங்கணன ஆனார். அவர் 

சமீைத்தில் மியாமி ஓப்ைணன தவன்ைார். ஒரு ைருவத்தில் 

முதல் மூன்று ‘WTA 1000’ நிகழ்வுகணள தவன்ை முதல் 

வீராங்கணன ஆனார். 2020–இல், 28 ஆண்டுகளில் 

தராலண்ட் கதராணஸ தவன்ை முதல் இளம்தைண் என்ை 

தைருணமணயயும் இகா ஸ்விதைக் தைற்ைார். 

 

8. NITI ஆகயாக்கின் மாநில எரிசக்தி மற்றும் ெருவநிணல 

குறியீடு – சுற்று 1இல் முதலிடம் பிடித்த மாநிலம் எது? 

அ) தகரளா 

ஆ) ைஞ்சாப் 

இ) குஜராத்  

ஈ) ஒடிஸா 

✓ NITI ஆதயாக்மூலம் மாநில எரிசக்தி மற்றும் ைருவநிணல 

குறியீடு சுற்று–1 தவளியிைப்ைட்ைது.  

✓ இதில் மாநிலங்களின் தசயல்ைாடு 6 அளவுதகால்கணள 

தகாண்டு தரவரிணச தசய்யப்ைட்டுள்ளது. 1) டிஸ்காம் 

தசயல்ைாடு 2) எரிசக்தி எளிதில், குணைந்த தசலவில் 

நம்ைகத்தன்ணமதயாடு கிணைத்தது 3) தூய்ணம 

எரிசக்திக்கான நைவடிக்ணககள் 4) எரிசக்திக்தகன 5) 

சுற்றுச்சூைல் நீடித்திருத்தல் 6) புதிய முன்முயற்சிகள். 

✓ குஜராத், தகரளா, ைஞ்சாப் ஆகியணவ தரவரிணசயில் முதல் 

3 தைரிய மாநிலங்களாக உள்ளன. தமிழ்நாடு இந்தத் தர 

வரிணசயில் 43.4 சராசரி புள்ளிகளுைன் 9ஆமிைத்ணதப் 

தைற்றுள்ளது. நன்ைாக தசயல்ைட்ை சிறிய மாநிலங்களின் 

தரவரிணசயில் தகாவா முதலிைத்ணதப் பிடித்துள்ளது. 

 

9. ‘PM–DAKSH கயாஜனா’ணவச் சசயல்ெடுத்துகிை மத்திய 

அணமச்சகம் எது? 

அ) உள்துணை அணமச்சகம் 

ஆ) திைன் தமம்ைாடு & ததாழில்முணனதவார் அணமச்சகம் 

இ) சமூக நீதி & அதிகாரமளித்தல் அணமச்சகம்  

ஈ) மகளிர் & குைந்ணதகள் தமம்ைாட்டு அணமச்சகம் 

✓ மத்திய சமூக நீதி & அதிகாரமளித்தல் அணமச்சகத்தால் 

தசயல்ைடுத்தப்ைடும் PM–DAKSH (Pradhan Mantri Dakshta 

Aur Kushalta Sampann Hitgrahi) தயாஜனா, விளிம்புநிணல 

ஆட்களின் திைணமக்கான ததசியத்திட்ைமாகும்.  

✓ இத்திட்ைத்தின் முக்கிய தநாக்கம், நீண்ைகால மற்றும் 

குறுகிய கால திைன்கணள வைங்குவதன்மூலம் இலக்கு 

இணளஞர்களின் திைனளணவ அதிகரிப்ைதாகும். அணதத் 

ததாைர்ந்து ஒரு தவணலவாய்ப்பு/சுய தவணலவாய்ப்பும் 

அளிக்கப்ைடும். ஐந்து ஆண்டுகளில் சுமார் 2.71 லட்சம் தைர் 

ையிற்சிதைறுவார்கள். 2021–22 நிதியாண்டுக்கு `79.48 

தகாடி நிதி ஒதுக்கப்ைட்டுள்ளது. 

 

10. ‘மனிதனின் விண்சவளிப் ெயைங்குறித்த உலக 

நாள்’ நிணனவுகூரப்ெடுகிை கததி எது? 

அ) ஏப்ரல்.10 

ஆ) ஏப்ரல்.12  

இ) ஏப்ரல்.14 

ஈ) ஏப்ரல்.15 

✓ ஐக்கிய நாடுகளின் தைாதுச்சணை ஏப்ரல்.12 ஆம் தததிணய 

‘மனிதனின் விண்தவளிப் ையைங்குறித்த உலக நாள்’ 

என நிறுவியது. ஏப்ரல் 12, 1961–இல், ரஷ்ய விண்தவளி 

வீரர் யூரி ககாரின் தவாஸ்ைாக் 1 விண்கலத்தில் பூமிணயச் 

சுற்றிவந்தார். மனிதகுலத்தின் நலனுக்காக விண்தவளி 

ஆய்வுக்கு வழிவகுத்த இந்த நிகழ்ணவ நிணனவுகூரும் 

வணகயில், ‘மனிதனின் விண்தவளிப் ையைங்குறித்த 

உலக நாள்’ தகாண்ைாைப்ைடுகிைது.

 

 

1. வருவாய்த்துணை தசயலி மூலம் வைட்சி நிணல 

கண்காணிப்பு: ஜூன் முதல் புதிய திட்ைம் துவக்கம் 

வைட்சி நிணலணயயும் தசயலி வழியாகக் கண்காணிக்கும் 

புதிய திட்ைம் ஜூன் மாதம் முதல் நணைமுணைக்கு வரும் 

என்று வருவாய்த் துணை ததரிவித்துள்ளது. இதுகுறித்து, 

தைரணவயில் தாக்கல் தசய்யப்ைட்ை அந்தத் துணையின் 

தகாள்ணக விளக்கக்குறிப்பில் கூைப்ைட்டிருப்ைதாவது: 

கைந்த 2021-22-ஆம் ஆண்டில் தசயலிமூலம் மின்னல் 

ததாைர்ைான எச்சரிக்ணக தசய்திகணள அனுப்ை வழிவணக 

தசய்யப்ைட்டுள்ளது. வைட்சி நிணலயிணன கண்காணித்து 

தகவல் அளிக்ணக வசதிணயயும் அந்தச் தசயலியில் 

ஏற்ைடுத்த நைவடிக்ணககள் தமற்தகாள்ளப்ைட்டு வருகிைது. 

இது ஜூன் முதல் தசயல்ைடுத்தத் திட்ைமிைப்ைட்டுள்ளது. 

 

2. கைந்த 15 மாதங்களில் தமிைகத்தில் 131 யாணனகள் 

உயிரிைப்பு 

தமிைகத்தில் கைந்த 15 மாதங்களில் 131 யாணனகள் உயிர் 

இைந்துள்ளதாக யாணனகள் இைப்பு ததாைர்ைாக அணமக்கப் 

ைட்ை குழு அறிக்ணக சமர்ப்பித்துள்ளது. 

தமிழ்நாடு முழுவதும் 2021 ஜன.1 முதல் டிச.31 வணர 101 

யாணனகளும், 2022 ஜன.1 முதல் மார்ச் 15 வணர 30 

யாணனகளும் உயிரிைந்துள்ளன. இதில், அதிகைட்சமாக 

சத்தியமங்கலம் வனக்தகாட்ைத்தில் இருைது யாணனகள், 

தகாயம்புத்தூர் வனக்தகாட்ைத்தில் 18 யாணனகள் 

உயிரிைந்துள்ளன. 

 

3. யேதி பெரியுைோ? 

மார்ச் 26: தைஸ்ட் கிரிக்தகட்டில் 8 ஆயிரம் ரன்கணள (151 

இன்னிங்ஸ்கள்) விணரவாகக் கைந்த வீரர் என்கிை 
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சாதணனணய ஆஸ்திதரலியாவின் ஸ்டீவ் ஸ்மித் 

ைணைத்தார். 

மார்ச் 27: சுவிஸ் சூப்ைர் ஓைன் ைாட்மிண்ைன் ததாைர் 

ஒற்ணையர் பிரிவில் இந்தியாவின் பி.வி. சிந்து ைட்ைம் 

தவன்ைார். 

மார்ச் 28: தகாவா மாநில முதல்வராக பிரதமாத் சாவந்த் 

இரண்ைாவது முணையாகப் தைாறுப்தைற்ைார். அவருக்கு 

ஆளுநர் தரன் பிள்ணள ைதவி பிரமாைம் தசய்து 

ணவத்தார். 

மார்ச் 28: அதமரிக்காவில் நணைதைற்ை 94-வது ஆஸ்கர் 

விைாவில் 2022-ஆம் ஆண்டுக்கான சிைந்த ைைத்துக்கான 

விருது ‘CODA’ ைைத்துக்கு வைங்கப் ைட்ைது. சிைந்த 

நடிகராக ‘கிங் ரிச்சர்டு’  ைைத்துக்காக வில் ஸ்மித்தும் 

சிைந்த நடிணகயாக ‘தி ஐஸ் ஆஃப் ைாமி ஃதை’ 

ைைத்துக்காக தஜசிகா சாஸ்தைய்னும் 

ததர்ந்ததடுக்கப்ைட்ைனர். 

மார்ச் 29: தகாணவ தமிழ்நாடு தவளாண் ைல்கணலக்கைக 

முதல் தைண் துணைதவந்தராக வி. கீதா லட்சுமிணயத் 

தமிைக ஆளுநர் ஆர்.என்.ரவி நியமித்தார். 

மார்ச் 29: ததசிய நீர் விருதுகள் வைங்கும் விைாவில் நீர் 

தசமிப்பில் இந்தியாவில் முதலிைம் பிடித்த உத்தரப் 

பிரததசத்துக்குக் குடியரசுத் தணலவர் ராம்நாத் தகாவிந்த் 

சிைந்த மாநிலத்துக்கான விருது வைங்கினார். 

மார்ச் 29: தமிைகத்தில் தைாக்குவரத்துத் துணை 

அணமச்சராக இருந்த ராஜ கண்ைப்ைன் 

பிற்ைடுத்தப்ைட்தைார் நலத் துணை அணமச்சராகவும், 

பிற்ைடுத்தப் ைட்தைார் நலத்துணை அணமச்சராக இருந்த 

சிவசங்கர் தைாக்குவரத்துத் துணை அணமச்சராகவும் 

நியமிக்கப் ைட்ைனர். 

மார்ச் 30: கத்தாரில் நணைதைை உள்ள உலகக் தகாப்ணை 

கால்ைந்துப் தைாட்டிக்கு 36 ஆண்டுகளுக்குப் பிைகு கனைா 

அணி தகுதி தைற்ைது. 

மார்ச் 31: தமிைகத்தில் வன்னியர் களுக்கான 10.5 சதவீத 

இை ஒதுக்கீட்ணை ரத்துதசய்த தசன்ணன உயர்நீதிமன்ை 

மதுணர கிணளயின் தீர்ப்ணை உச்ச நீதிமன்ைம் 

உறுதிதசய்தது. 

மார்ச் 31: நாகாலாந்து, அசாம், மணிப்பூர் ஆகிய 

மாநிலங்களில் ஆயுதப்ைணை சிைப்பு அதிகாரச் சட்ைத்தின் 

(AFSPA) கீழ் உள்ள ைகுதிகணளக் குணைக்க மத்திய அரசு 

முடிவு தசய்தது. 

ஏப்.1: இந்தியப் புவியியல் ஆய்வு ணமயத்தின் (ஜிஎஸ்ஐ) 

இயக்குநர் தஜனரலாக ைாக்ைர் எஸ். ராஜு 

தைாறுப்தைற்ைார். 

ஏப்.2: ஆந்திரப் பிரததசத்தின் தலைக் ஷியில் உள்ள ஸ்ரீ 

வீரைத்ர சுவாமி தகாவில் மற்றும் ஒற்ணைக்கல் நந்தி 

யுதனஸ்தகாவின் உலக ைாரம்ைரிய தற்காலிகப் 

ைட்டியலில் தசர்க்கப்ைட்ைது. 

ஏப்.3: நியூசிலாந்தில் நணைதைற்ை 50 ஓவர் மகளிர் உலகக் 

தகாப்ணை இறுதிப் தைாட்டியில் இங்கிலாந்ணத வீழ்த்தி 

ஆஸ்திதரலியா தகாப்ணைணய தவன்ைது. இது 

ஆஸ்திதரலியா தவல்லும் ஏைாவது தகாப்ணை. 

ஏப்.4: பிஹாரில் உள்ள தஜய்நகணரயும் தநைாளத்தின் 

குர்தாணவயும் இணைக்கும் 35 கி.மீ. குறுக்கு ரயில் 

ைாணதயில் ததாைக்க ஓட்ைம் நணைதைற்ைது. 

ஏப்.4: 2022 மியாமி ஓைன் தைன்னிஸ் ததாைரின் இறுதிப் 

தைாட்டியில் ஜப்ைானின் நதவாமி ஒசாகாணவ வீழ்த்தி 

தைாலந்து வீராங்கணன இகா ஷ்வாதைக் ைட்ைம் தவன்ைார். 

ஏப்.5: ஹிமாச்சல பிரததசத்தில் 9ஆம் வகுப்பு முதல் 

அணனத்துப் ைள்ளி மாைவர்களுக்கும் ைகவத் கீணத 

கற்பிக்கப்ைடும் என்று அம்மாநில கல்வி அணமச்சர் 

தகாவிந்த் சிங் தாக்கூர் ததரிவித்தார். 

ஏப்.7: தமிைகத்தில் மருத்துவக் கல்லூரிகளில் அரசுப் ைள்ளி 

மாைவர்களுக்கு வைங்கப்ைடும் 7.5 சதவீத இை ஒதுக்கீடு 

தசல்லும் என்று தசன்ணன உயர் நீதிமன்ைம் 

தீர்ப்ைளித்தது. 

ஏப்.7: தமிைகத்தில் புதிய கல்விக் தகாள்ணகணய 

வடிவணமப்ைது குறித்து ஆய்வு தசய்ய தைல்லி உயர் 

நீதிமன்ை முன்னாள் தணலணம நீதிைதி த.முருதகசன் 

தணலணமயில் குழு அணமக்கப்ைட்ைது. 

ஏப்.8: ஐ.நா. மனித உரிணம ஆணையத்தில் இருந்து 

ரஷ்யாணவ இணைநீக்கம் தசய்யும் தீர்மானத்துக்கு ஐ.நா. 

தைாதுச் சணை ஒப்புதல் அளித்தது. தீர்மானத்துக்கு 

ஆதரவாக 93 வாக்குகளும் எதிராக 24 வாக்குகளும் 

கிணைத்தன. இந்தியா உட்ைை 58 நாடுகள் 

வாக்களிக்கவில்ணல. 

ஏப்.8: அதமரிக்க உச்ச நீதிமன்ைத்தின் முதல் கறுப்பினப் 

தைண் நீதிைதியாக தகதன்ஜி பிரவுன் ஜாக்சணன நியமிக்க 

அந்நாட்டு நாைாளுமன்ை தமலணவ ஒப்புதல் அளித்தது. 

ஏப்.9: தாய்லாந்தின் புக்தகட் நகரில் நணைதைற்ை சர்வததச 

குத்துச்சண்ணை ஓைன் ததாைரில் இந்திய அணி 3 தங்கம், 

4 தவள்ளி, 3 தவண்கலம் என 10 ைதக்கங்கணள 

தவன்ைது. 

ஏப்.10: கிளாஸ்தகா நகரில் நணைதைற்ை உலக இரட்ணையர் 

ஸ்குவாஷ் சாம்பியன்ஷிப் தைாட்டியில் இந்தியாவின் 

தீபிகா ைள்ளிக்கல் மகளிர் இரட்ணையர் பிரிவில் தஜாஸ்னா 

சின்னப்ைாவுைனும் கலப்பு இரட்ணையர் பிரிவில் சவுரவ் 

தகாஷலுைனும் இணைந்து ைட்ைம் தவன்ைார். உலக 

இரட்ணையர் ஸ்குவாஷ் சாம்பியன்ஷிப் ததாைணர இந்தியா 

முதன் முணையாக தவன்ைது குறிப்பிைத்தக்கது. 

ஏப்.11: இந்தியாவில் காய்கறி உற்ைத்தியில் உத்தரப் 

பிரததச மாநிலம் மீண்டும் முதலிைத்ணதப் பிடித்தது. 

இதததைாலப் ைைங்கள் உற்ைத்தியில் ஆந்திரப் பிரததசம் 

முதலிைத்ணதப் பிடித்துள்ளது. 

ஏப்.12: மருத்துவமணனகள் மற்றும் சுகாதார தசணவ 

வைங்குநர்களுக்கான ததசிய அங்கீகார வாரியத்தின் 

(NABH) புதிய தணலவராக ைாக்ைர் மதகஷ் வர்மா 

நியமிக்கப்ைட்ைார். 
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1. சமீபத்தில் எந்த இந்திய மாநிலத்தில், பெருங்கற்கால 

கல் ஜாடிகள் கண்டுபிடிக்கப்பட்டன? 

அ) தமிழ்நாடு 

ஆ) அஸ்ஸாம்  

இ) உத்தர பிரததசம் 

ஈ) தேற்கு வங்கம் 

✓ அஸ்ஸாம் ோநிலத்தில் இதுவரர அறியப்படாத நான்கு 

இடங்களில், டசன் கணக்கிலான பபருங்கற்கால கல் 

ஜாடிகள் அண்ரேயில் கண்டுபிடிக்கப்பட்டுள்ளன. 

✓ இந்தக் கண்டறிவானது இந்தியாவின் வடகிழக்கிற்கும் 

பதன்கிழக்கு ஆசியாவிற்கும் இரடயிலான சாத்தியோன 

சம்பந்தங்கரள எடுத்துக்கூறுகிறது. 

 

2. உலக வர்த்தக அமமப்பின் கூற்றுப்படி, 2022–23 நிதி 

ஆண்டில் உலகின் வர்த்தக வளர்ச்சி எவ்வளவு இருக்கும் 

என்று மதிப்பிடப்பட்டுள்ளது? 

அ) 2.5% 

ஆ) 3%  

இ) 4% 

ஈ) 5.5% 

✓ உலக வர்த்தக அரேப்பானது (WTO) 2022–23 நிதி 

ஆண்டில் உலகின் வர்த்தக வளர்ச்சி மூன்று சதவீதோக 

இருக்கும் எனத் பதரிவித்துள்ளது. இதற்கு முன் இந்தக் 

கணிப்பு 4.7% எனக் கணிக்கப்பட்டிருந்தது. 

✓ ரஷ்யா – உக்ரரன் தபாரின் தாக்கம் காரணோக இந்தக் 

குரறப்தபற்பட்டுள்ளது. விரலவாசி உயர்வால் உணவுப் 

பஞ்சம் ஏற்படக்கூடும் என்றும் WTO எச்சரித்துள்ளது. 

2023ஆம் ஆண்டில் உலகின் வர்த்தக வளர்ச்சி 3.4%ஆக 

உயரும் என்றும் அது கணித்துள்ளது. 

 

3. இந்தியாவில் 2021–22 நிதியாண்டில் சசாத்துக்கமளப் 

பணமாக்குதலிலிருந்து திரட்டப்பட்ட வருவாய்கள் மற்றும் 

முதலீடுகளின் சமாத்தத்சதாமக என்ன? 

அ) `36000 தகாடி 

ஆ) `45000 தகாடி 

இ) `75000 தகாடி 

ஈ) `96000 தகாடி  

✓ நிலக்கரி ேற்றும் கனிேத் பதாகுதிகள், பநடுஞ்சாரல 

நீட்சிகள் ேற்றும் மின் பரிோற்ற வடங்கள் ஆகியவற்றின் 

வலுவான பசயல்திறன் காரணோக, நடுவணரசின் 

பசாத்துக்கரளப் பணோக்குதல் இயக்கோனது 2021–22 

நிதியாண்டில் நிர்ணயிக்கப்பட்ட இலக்ரக விட 12% 

அதிகோக ஈட்டியுள்ளது. 

✓ போத்தத்தில், 2021–22இல் பசாத்ரதப் பணோக்குதலின் 

மூலம் திரட்டப்பட்ட வருவாய்கள் ேற்றும் முதலீடுகள் 

`96,000 தகாடியாக இருந்தது. 

 

 

4. எந்த நாட்டுடன் இமணந்து, ‘கல்வி மற்றும் திறன் 

மமம்பாட்டு பணிக்குழு’விமன அமமக்க இந்தியா முடிவு 

சசய்துள்ளது? 

அ) அபேரிக்கா  

ஆ) பிரான்ஸ் 

இ) பஜர்ேனி 

ஈ) பின்லாந்து 

✓ இந்தியாவும் அபேரிக்காவும் இரணந்து புதிய, ‘இந்தியா–

அபேரிக்கா கல்வி ேற்றும் திறன் தேம்பாட்டு பணிக்குழு’ 

ஒன்ரற நிறுவ முடிவுபசய்துள்ளன. இந்தக் கூட்டு முயற்சி 

மூலம் கல்வி ேற்றும் திறன் தேம்பாட்டுத் துரறயில் 

ஒத்துரழப்ரப தேலும் வலுப்படுத்தப்படும். 

 

5. ‘ஸ்வநிதி மச சம்ரிதி’ என்ற திட்டத்துடன் சதாடர்புமடய 

மத்திய அமமச்சகம் எது? 

அ) உள்துரற அரேச்சகம் 

ஆ) வீட்டுவசதி & நகர்ப்புற விவகார அரேச்சகம்  

இ) ஊரக வளர்ச்சி அரேச்சகம் 

ஈ) நிதி அரேச்சகம் 

✓ ேத்திய வீட்டுவசதி ேற்றும் நகர்ப்புற விவகார அரேச்சகம் 

14 ோநிலங்கள் ேற்றும் யூனியன் பிரததசங்களில் உள்ள 

126 நகரங்களில், ‘ஸ்வநிதி தச சம்ரிதி’ திட்டத்ரதத் 

பதாடங்கியுள்ளது. பிரதே அரேச்சர் ஸ்வநிதியின் கூடுதல் 

திட்டோன, ‘ஸ்வநிதி தச சம்ரிதி’ கடந்த ஆண்டு முதல் 

கட்டோக 125 நகரங்களில் சுோர் 35 லட்சம் பதருதவார 

வியாபாரிகள் ேற்றும் அவர்களது குடும்பங்கரள 

உள்ளடக்கியதாக பதாடங்கப்பட்டது. 

✓ பதரு வியாபாரிகளுக்கு ேலிவு விரலயில் பசயல்பாட்டு 

மூலதனக்கடரன வழங்குவரத பிரதேர் சுவநிதி திட்டம் 

தநாக்கோகக் பகாண்டுள்ளது. 

 

6. NSO சவளியிட்ட தரவுகளின்படி, கடந்த மார்ச் மாதத்தில் 

இந்தியாவின் சில்லமற பணவீக்க விகிதம் என்ன? 

அ) 5.20% 

ஆ) 5.85% 

இ) 6.95%  

ஈ) 7.20% 

✓ ததசிய புள்ளியியல் அலுவலகம் (NSO) பவளியிட்ட தரவு 

–களின்படி, இந்தியாவில் சில்லரற பணவீக்கம் கடந்த 

ஆண்டு ோர்ச் ோதத்தில் 6.95 சதவீதோக உயர்ந்துள்ளது.  

✓ பதாடர்ந்து மூன்றாவது ோதோக இந்திய ரிசர்வ் 

வங்கியின் ஏற்பரேவு வரம்ரபவிட இந்த விகிதம் 

அதிகோக உள்ளது. பதாழிற்துரற உற்பத்திக் குறியீடு 

(IIP) பிப்ரவரியில் ஆண்டளவில் 1.7% உயர்ந்தது; ஆனால் 

ோதத்தளவில் 4.7 சதவீதம் எனச் சுருங்கியது. 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Page Number 48 Of 184



        

    

7. ‘பிரதமர் சங்கராலயா’ அருங்காட்சியகம் அமமந்துள்ள 

நகரம் எது? 

அ) காந்தி நகர் 

ஆ) புது தில்லி  

இ) பசன்ரன 

ஈ) பகால்கத்தா 

✓ பிரதேர்களின் அருங்காட்சியகத்ரத (சங்கராலயா) பிரதேர் 

தோடி பதாடங்கிரவத்தார். இந்த அருங்காட்சியகம், 

இந்தியப் பிரதேர்களின் வாழ்க்ரக ேற்றும் பங்களிப்புகள் 

மூலம் விடுதரலக்கு பிந்ரதய இந்தியாவின் வரலாற்ரற 

எடுத்துரரக்கும். இவ்வருங்காட்சியகத்தில் போத்தம் 43 

காட்சியகங்கள் உள்ளன. ‘சங்கராலயா’, பிரதேர்களின் 

சாதரனகரள எடுத்துக்காட்டுகிறது. 

 

8. ராஷ்ட்ரிய கிராம சுவராஜ் அபியாமனச் சசயல்படுத்தும் 

மத்திய அமமச்சகம் எது? 

அ) ஊரக வளர்ச்சி அரேச்சகம் 

ஆ) பஞ்சாயத்து இராஜ் அரேச்சகம்  

இ) உள்துரற அரேச்சகம் 

ஈ) ேகளிர் & குழந்ரதகள் தேம்பாட்டு அரேச்சகம் 

✓ இந்தியப் பிரதேர் தோடி பஞ்சாயத்து ராஜ் அரேச்சகத்தின் 

கீழ், ‘ராஷ்ட்ரிய கிராே சுவராஜ் அபியான்’, ‘முன்தனற 

விரழயும் ோவட்டங்களின் ோற்றம்’ என்ற திட்டத்ரதத் 

பதாடங்கினார். 2018ஆம் ஆண்டில் அங்கீகரிக்கப்பட்ட இது, 

ததர்ந்பதடுக்கப்பட்ட ோவட்டங்கரள முன்தனற்றவும், 

2.78 இலட்சம் கிராேப்புற உள்ளாட்சி அரேப்புகள் நீடித்த 

வளர்ச்சி இலக்குகரள அரடய உதவுவரதயும் 

தநாக்கோகக் பகாண்டுள்ளது. 

✓ இராஷ்ட்ரிய கிராே சுவராஜ் அபியானுக்கு (RGSA) `5,911 

தகாடி நிதி ஒதுக்கீட்டிற்கு ேத்திய அரேச்சரரவ ஒப்புதல் 

அளித்துள்ளது. 2022 ஏப்ரல்.1 முதல் 2026 ோர்ச்.31 வரர 

இந்தத் திட்டத்ரதத் பதாடர நடுவணரசு ஒப்புதலளித்தது. 

 

9. யாருக்கு, ‘2021 – சதாழுமநாய்க்கான சர்வமதச காந்தி 

விருது’ வழங்கப்பட்டுள்ளது? 

அ) Dr பூஷன் குோர்  

ஆ) Dr G P தல்வார் 

இ) Dr M D குப்தத 

ஈ) Dr அதுல் ஷா 

✓ சண்டிகரரச் தசர்ந்த Dr பூஷன் குோருக்கும், குஜராத்தின் 

சகதயாக் குஷ்தா யக்னா அறக்கட்டரளக்கும், 2021ஆம் 

ஆண்டுக்கான பதாழுதநாய்க்கான சர்வததச காந்தி 

விருரத குடியரசுத்துரணத்தரலவர் பவங்ரகயா 

வழங்கினார். 

✓ காந்தி நிரனவு பதாழுதநாய் அறக்கட்டரளயால் ஆண்டு 

ததாறும் இந்த விருது வழங்கப்படுகிறது. ததசிய பதாழு 

தநாய் ஒழிப்புத்திட்டோனது இந்தியாவில் பதாழுதநாரய 

முற்றாக ஒழிக்க முயற்சி பசய்து வருகிறது. 

 

10. Dr B R அம்மபத்கரின் பிறந்தநாளான ஏப்ரல்.14 அன்று 

‘சமத்துவ நாள்’ எனக் சகாண்டாடப்படும் என அறிவித்த 

மாநிலம் எது? 

அ) தமிழ்நாடு  

ஆ) ேகாராஷ்டிரா 

இ) புது தில்லி 

ஈ) ஒடிஸா 

✓ Dr B R அம்தபத்கரின் பிறந்தநாளான ஏப்ரல்.14ஆம் தததி 

இந்த ஆண்டு முதல் சேத்துவ நாளாகக் பகாண்டாடப்படும் 

என்று மாண்புமிகு தமிழ்நாட்டு முதல்வர் மு க ஸ்டாலின் 

சட்டப்தபரரவயில் அறிவித்தார். அன்ரறய நாள் ோநிலம் 

முழுவதும் உறுதிபோழி எடுக்கப்படும் என்றும் முதல்வர் 

கூறினார். Dr B R அம்தபத்கரின் ததர்ந்பதடுக்கப்பட்ட சில 

நூல்கரள தமிழில் போழிபபயர்த்து பவளியிடவும் 

தமிழ்நாடு அரசு திட்டமிட்டுள்ளது.

 

 

1. பபாது நிர்வாகத்தில் சிறந்து விளங்குவதற்கான 

பிரதேரின் விருது விோன தபாக்குவரத்து 

அரேச்சகத்தின் உடான் திட்டத்திற்கு வழங்கப்பட்டுள்ளது 

பபாது நிர்வாகத்தில் சிறந்துவிளங்குவதற்கான பிரதேரின் 

விருது விோன தபாக்குவரத்து அரேச்சகத்தின் உடான் 

திட்டத்திற்கு வழங்கப்பட்டுள்ளது. புதுரேகள் (பபாது) 

ேத்திய பிரிவில் இந்த விருதிற்கு உடான் திட்டம் 

ததர்ந்பதடுக்கப்பட்டுள்ளது. 

அரசின் ோவட்டங்கள் ேற்றும் அரேப்புகளால் 

பசய்யப்படும் அசாதாரணோன ேற்றும் புதுரேயான 

பணிகரள அங்கீகரித்து, பவகுேதி அளிக்க இந்திய அரசு 

இந்த விருரதத் பதாடங்கியுள்ளது. நல்ல நிர்வாகம், 

சிறப்பான சாதரனகள் ேற்றும் கரடசி ரேல் இரணப்பு 

ஆகியவற்ரற இந்தத் திட்டம் வலியுறுத்துகிறது. தகாப்ரப, 

பாராட்டு பத்திரம் ேற்றும் ஊக்கத்பதாரகயாக `10 லட்சம் 

ஆகியவற்ரற தாங்கி இந்த விருது வருகிறது. 

 

2. இந்தியாவின் பாஸ்ேதி அல்லாத அரிசி ஏற்றுேதி 2013-

14இலிருந்து 109% அதிகரித்து 6115 மில்லியன் அபேரிக்க 

டாலர்களாக உள்ளது 

இந்தியாவின் பாஸ்ேதி அல்லாத அரிசி ஏற்றுேதி 2013-14 

நிதியாண்டில் 2925 மில்லியன் அபேரிக்க டாலர்களாக 

இருந்த நிரலயில் 2021-22 நிதியாண்டில் 6115 

மில்லியன் அபேரிக்க டாலர்களாக 109% அசுர 

வளர்ச்சிரயக் கண்டுள்ளது. 

வணிக நுண்ணறிவு ேற்றும் புள்ளியியல் தரலரே 

இயக்குநரக தரவுகளின்படி, 2021-22-ல் உலகம் 

முழுவதும் 150 நாடுகளுக்கு இந்தியா அரிசிரய ஏற்றுேதி 

பசய்துள்ளது. 2021-22-ல் 150 நாடுகளில் 76 

நாடுகளுக்கு ஒரு மில்லியன் அபேரிக்க டாலர்களுக்கு 

தேல் இந்தியா ஏற்றுேதி பசய்துள்ளது, இந்தியாவின் அரிசி 

ஏற்றுேதியின் பன்முகத்தன்ரேரய இது குறிக்கிறது. 
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3. முதல் பசமிகான் இந்தியா 2022 ோநாடு ஏப்ரல் 29 

முதல் தே 1 வரர பபங்களூருவில் நரடபபறுகிறது 

முதல் பசமிகான் இந்தியா 2022 ோநாட்ரட ஏப்.29 முதல் 

1 தே 2022 வரர பபங்களூருவில் மின்னணு ேற்றும் 

தகவல் பதாழில்நுட்ப அரேச்சகம் நடத்தவுள்ளது.  

“உலகத்திற்காக இந்தியாவில் வடிவரேப்பு ேற்றும் 

உற்பத்தி: இந்தியாரவ பசமிகண்டக்டர் ததசோக 

ோற்றுதல்” என்பது இதன் ரேயக்கருவாகும். 

 

4. பால் உற்பத்தியில் இந்தியா முதலிடம்: பிரதேர் தோடி 

ஆண்டுக்கு ̀ 8.5 இலட்சம் தகாடி ேதிப்புக்கு பால் உற்பத்தி 

பசய்து, உலகிதலதய இந்தியா முதலிடத்தில் உள்ளதாகப் 

பிரதேர் தோடி பபருமிதம் பதரிவித்துள்ளார். 

 

5. பதாழிற்துரறயின் பபயர் ோற்றம்; கிருஷ்ணகிரியில் 

`1800 தகாடியில் புதிய SIPCOT பதாழிற்பூங்கா; சட்டப் 

தபரரவயில் அரேச்சர் தங்கம் பதன்னரசு அறிவிப்பு 

தபரரவயில் தநற்று பதாழில்துரற ோனியக் 

தகாரிக்ரகயின்தபாது பதாழில்துரற அரேச்சர் தங்கம் 

பதன்னரசு பவளியிட்ட அறிவிப்பு: 

* தமிழகத்தில் பதாழில்துரற இனி, ‘பதாழில், முதலீட்டு 

ஊக்குவிப்பு ேற்றும் வர்த்தகத்துரற’ எனப் பபயர்ோற்றம் 

பசய்யப்படும். 

* பதாழில்துரறயின்கீழ் ோநில அளவில் ஒரு முதலீட்டு 

ஊக்குவிப்பு ேற்றும் எளிதாக்கல் ஆரணயரகம் புதிதாக 

உருவாக்கப்படும். சுற்றுச்சூழலின் தரத்ரத தேம்படுத்த 

‘எத்தனால் பகாள்ரக 2022’ பவளியிடப்படும்.  தமிழ்நாடு 

பதாழிற்பகாள்ரக 2021’ன்கீழ் வழங்கப்படும் நிரலயான 

ஊக்க சலுரககளுடன் கூடுதலாக பதாழில்நுட்ப 

ஜவுளிகள் ேற்றும் ஆரடகள் உற்பத்தி துரறக்கான 

சிறப்பு திட்டம் ஒன்று பவளியிடப்படும். 

* கிருஷ்ணகிரி ோவட்டத்தில் புதிய SIPCOT பதாழிற்பூங்கா 

ஒன்று `1800 தகாடி திட்ட ேதிப்பீட்டில் 3000 ஏக்கர் 

பரப்பளவில் உருவாக்கப்படும். இதன்மூலம் `21 ஆயிரம் 

தகாடி முதலீடு ஈர்க்கப்படுவதுடன் 16,800 நபர்களுக்கு 

தநரடி ேற்றும் ேரறமுக தவரலவாய்ப்பு உருவாக்கும். 

* திருப்பபரும்புதூர் சிப்காட் பதாழிற்பூங்காவில் `7 தகாடி 

ேதிப்பீட்டில் வணிகவளாகம் ேற்றும் உணவகம் தனியார் 

பங்களிப்புடன் அரேக்கப்படும். காஞ்சிபுரம் ோவட்டம் 

ஸ்ரீபபரும்புதூர் அருதக சுோர் 250 ஏக்கர் பரப்பில் பல் 

துரற பதாழிற்பூங்கா அரேக்கப்படும்.  தமிழ்நாட்டில் 

அதிதவக இரயில் வழித்தடத்ரத அரடயாளம் 

காண்பதற்கான சாத்தியக்கூறு ஆய்வு `3 தகாடி பசலவில் 

தேற்பகாள்ளப்படும். வான்பவளி ேற்றும் பாதுகாப்பு 

பதாழில்கள் பதாடர்பாக ஒரு பபாது வசதி ரேயம் சுோர் 

`500 தகாடி ேதிப்பீட்டில் தகாரவயில் அரேக்கப்படும். 

ோநிலத்தில் பல விோனங்கரள இயக்க பயிற்சி தரும் 

நிறுவனங்கரள அரேக்க டிட்தகா துரண புரியும். 

* புதிய ஏர்தபார்ட் 

பசன்ரன அருதக புதிய பன்னாட்டு விோன நிரலயம் 

அரேக்க திட்டமிடப்பட்டுள்ளதாக பதாழில் துரற 

பகாள்ரக விளக்க குறிப்பில் பதரிவிக்கப்பட்டுள்ளதாக 

பதாழில்துரற அரேச்சர் தங்கம் பதன்னரசு 

பதரிவித்துள்ளார். 

தமிழ் உச்சரிப்புக்கு விருது 

* ோணவர்களின் தமிழ் ஆர்வத்ரத அதிகரிக்க, அரசு 

கரல ேற்றும் அறிவியல் கல்லூரி, பபாறியியல் கல்லூரி, 

ேருத்துவக் கல்லூரி ஆகியவற்றில் ோணவர் தமிழ் 

ேன்றங்கள் அரேத்து ோணவர்களிரடதய தமிழ் சார்ந்த 

தபாட்டிகள் ஆண்டுததாறும் நடத்தப்படும். 

இதற்பகன ஒவ்பவாரு கல்லூரிக்கும் `5 இலட்சம் வீதம் 

100 கல்லூரிகளுக்கு `5 தகாடியும், இவ்வாண்டு 

தபாட்டிகள் நடத்திட `36 லட்சமும் என போத்தம் `5.36 

தகாடி வழங்கப்படும். 

* தமிரழச் சிறப்பாக உச்சரிக்கும் பசய்தி ஊடகங்களுக்கு 

ோநில அளவில் சிறந்த தமிழ் உச்சரிப்பு விருது 

வழங்கப்படும். இதற்பகன `5 லட்சம் வழங்கப்படும். 
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1. உலக வங்கியின் ஏப்ரல் அறிக்ககயின்படி, 2022-23 

நிதியாண்டிற்கான இந்தியாவின் GDP கணிப்பு என்ன? 

அ) 7.5% 

ஆ) 8.0%  

இ) 8.5% 

ஈ) 9.0% 

✓ 2022-23 நிதியாண்டிற்கான இந்தியாவின் ஜிடிபி (GDP) 

முன்கணிப்பை உலக வங்கி 8.7%இலிருந்து 8%ஆகக் 

குபைத்துள்ளது. இது உக்பைன் மீதான ைஷ்யாவின் 

ைபையயடுப்ைால் ஏற்ைடும் மமாசமான விநிமயாகத் 

தபைகள் மற்றும் அதிகரித்து வரும் ைணவீக்க இைர்கபள 

மமற்மகாளிட்டுள்ளது. உலக வங்கி, ஆப்கானிஸ்தாபனத் 

தவிர்த்து யதற்காசியாவிற்கான அதன் வளர்ச்சி 

மதிப்பீட்பை 6.6%ஆகக் குபைத்தது. 

✓ ஆசிய வளர்ச்சி வங்கி கண்மணாட்ைம் - 2022 ஆனது 

முன்னதாக, இந்தியா 2022-23 நிதியாண்டில் 7.5% 

வளர்ச்சிபயக்யகாண்டிருக்கும் என மதிப்பிட்ைது. 

 

2. 2023 - COP28 காலநிகல உச்சிமாநாடு நகைபபறும் 

நாடு எது? 

அ) இந்தியா 

ஆ) ஐக்கிய அைபு அமீைகம்  

இ) ஆஸ்திமைலியா 

ஈ) UK 

✓ 2023 - COP28 காலநிபல உச்சிமாநாட்பை நைத்தும் 

நாைாக ஐக்கிய அைபு அமீைகம் மதர்ந்யதடுக்கப்ைட்டுள்ளது. 

ஐநா காலநிபல உச்சிமாநாைானது அபுதாபியில் நபையைை 

உள்ளது. அபுதாபியில் வரும் ஜூன் மாதம் முதல் 1 முபை 

மட்டுமம ையன்ைடுத்தும் யநகிழிப் பைகளுக்கு தபை 

விதிக்கப்ைடும் என அறிவிக்கப்ைட்டுள்ளது. 

✓ 2050ஆம் ஆண்டுக்குள் கார்ைன் நடுநிபலபய 

அபைவபத UAE தனது மநாக்கமாகக் யகாண்டுள்ளது. 

 

3. ‘SMBHAV’ என்னும் தனது டிஜிட்ைல் மாற்ற திட்ைத்கத 

அறிமுகப்படுத்திய இந்திய பபாதுத்துகற வங்கி எது? 

அ) ைாைத வங்கி 

ஆ) கனைா வங்கி 

இ) யூனியன் மைங்க் ஆஃப் இந்தியா  

ஈ) ைஞ்சாப் மதசிய வங்கி 

✓ யூனியன் மைங்க் ஆஃப் இந்தியா ஆனது அண்மையில் 

‘UnionNXT’ மற்றும் டிஜிட்ைல் மாற்ை திட்ைமான, ‘SMBHAV’ 

என்ை அதன் சூப்ைர்-யசயலிபயயும் அறிமுகப்ைடுத்தியது. 

2022-23 நிதியாண்டில் சுமார் ̀ 1,000 மகாடி முதலீட்டில் 

இந்தத் திட்ைம் யதாைங்கப்ைட்டுள்ளது. 

 

4. ‘கஞ்சார்’ என்பது இந்தியாவிற்கும் எந்த நாட்டிற்கும் 

இகையய நைக்கும் கூட்டு சிறப்புப்பகைப்பயிற்சியாகும்? 

அ) ஓமான்  ஆ) சிங்கப்பூர் 

இ) கிர்கிஸ்தான்  ஈ) மநைாளம் 

✓ இந்தியா மற்றும் கிர்கிஸ்தானுக்கு இபைமய வளர்ந்து 

வரும் ைாதுகாப்பு உைவுகளின் பிைதிைலிப்ைாக 2 வாை கால 

கூட்டு சிைப்புப் ைபைப் ையிற்சிபய மமற்யகாண்ைன.  

✓ இமாச்சலப் பிைமதசத்தில் உள்ள ைக்மலாவில் நபையைற்ை 

இப்ையிற்சி சமீைத்தில் நிபைவபைந்தது. மைார் துப்ைாக்கிச் 

சூடு, துப்ைாக்கிச் சூடு, மபலகளில் பிபைத்திருப்ைது 

மற்றும் ைணயக்பகதிகள் மீட்புப்ையிற்சிகள் ஆகியபவ 

ையிற்சியின்மைாது ையிற்சி யசய்யப்ைட்ைன. 

 

5. உலக அளவில் அதிகளவு பகனபயண்பெகய 

உற்பத்தி பசய்து ஏற்றுமதி பசய்யும் நாடு எது? 

அ) இந்தியா 

ஆ) சீனா 

இ) இந்மதாமனசியா  

ஈ) ஐக்கிய அைபு அமீைகம் 

✓ இந்மதாமனசியா உலகில் அதிகளவு ைபனயயண்யணய் 

உற்ைத்தி மற்றும் ஏற்றுமதி யசய்யும் நாைாக உள்ளது. 

தற்மைாது, உக்பைன் மீதான ைஷ்யாவின் ைபையயடுப்ைால், 

ைபனயயண்யணய் யநருக்கடிபய இந்மதாமனசியா 

எதிர்யகாண்டு வருகிைது. 

✓ உக்பைன் மைாரினால் ஏற்ைட்ை உணவு & எரிசக்திக்கான 

விபலமயற்ைம் 40 மில்லியனுக்கும் அதிகமான மக்கபள 

தீவிை வறுபமயில் தள்ளும். உலகில் அதிகளவு சபமயல் 

எண்யணபய நுகரும் நாைான இந்தியா, அதன் ைாமாயில் 

இைக்குமதிக்கு சரிைாதிக்கும் மமல் இந்மதாமனசியாபவ 

சார்ந்துள்ளது. 

 

6. அண்கமச் பசய்திகளில் இைம்பபற்ற, ‘மிஷன் ரப்தார்’ 

என்பதுைன் பதாைர்புகைய நிறுவனம் எது? 

அ) NITI ஆமயாக் 

ஆ) இந்திய இையில்மவ  

இ) இந்திய மதர்தல் ஆபணயம் 

ஈ) இந்திய கைமலாை காவல்ைபை 

✓ 2016-17இல் இந்திய இையில்மவ அறிமுகப்ைடுத்திய ‘மிஷன் 

ைப்தார்’, 2021-22க்குள் அஞ்சல்/விபைவு இையில்களுக்கு 

சைாசரியாக 50 கிமீ மவகத்பதயும், சைக்கு இையில்களுக்கு 

மணிக்கு 75 கிமீ மவகத்பதயும் இலக்காகக் யகாண்ைது.  

✓ கம்ப்ட்மைாலர் மற்றும் ஆடிட்ைர் யஜனைல் (சிஏஜி) சமீைத்தில் 

நைத்திய தணிக்பகயில், கைந்த சில ஆண்டுகளாக 

இையில்களின் ையண மநைம் அதிகரித்துள்ளபதயும், ஒட்டு 

யமாத்த இையில்களின் வரும் மநைம் குபைந்துள்ளதும் 

கண்ைறியப்ைட்ைது. அஞ்சல்/விபைவு இையில்களின் மநைக் 

கட்டுப்ைாடு 79 சதவீதத்திலிருந்து (2012-13) 69.23%ஆக 

(2018-19) நிறுத்த நிபலயங்களில் குபைந்துள்ளது. 

 

7. விகையாட்டில் ஊக்கமருந்தின் பயன்பாட்கை ஒழிப்பத 

-ற்காக, $72,124-ஐ இகையயார் விவகாரங்கள் மற்றும் 

விகையாட்டு அகமச்சகம் கீழ்காணும் எந்நிறுவனத்திைம் 

வழங்கியது? 

அ) உலக வங்கி ஆ) சர்வமதச ஒலிம்பிக் சங்கம் 

இ) UNESCO   ஈ) UNICEF 
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✓ மத்திய இபளமயார் விவகாைங்கள் மற்றும் விபளயாட்டு 

அபமச்சகம், விபளயாட்டில் ஊக்கமருந்துப்ையன்ைாட்பை 

ஒழிப்ைதற்காக UNESCO நிதியத்திற்கு $72,124 அயமரிக்க 

ைாலர்கபள வைங்கியது. 

✓ கைந்த 2021ஆம் ஆண்டில் முதன்முபையாக இபளமயார் 

விவகாைங்கள் மற்றும் விபளயாட்ைபமச்சகம் UNESCO 

நிதியத்திற்கு $28172 ைாலர்கபள வைங்கியது.  

✓ விபளயாட்டில் ஊக்கமருந்தின் ையன்ைாட்பை எதிர்ப்ைது 

யதாைர்ைான ‘மகாைன்மககன் மைைறிவிப்பை’ கைந்த 2003 

இல் இந்திய அைசாங்கம் ஏற்றுக்யகாண்ைது. 

 

8. ‘1994ஆம் ஆண்டு துட்ஸி இனப்படுபகாகல குறித்த 

பன்னாட்டு பிரதிபலிப்பு நாைானது’ எந்நாட்டில், ஐநா’ஆல் 

ஏப்.7 அன்று அனுசரிக்கப்படுகிறது? 

அ) ருவாண்ைா  

ஆ) யதன்னாப்பிரிக்கா 

இ) எத்திமயாப்பியா 

ஈ) எகிப்து 

✓ கடந்த 1994ஆம் ஆண்டு ருவாண்ைாவில் நிகழ்ந்த துட்ஸி 

இனப்ைடுயகாபலயின் குறித்த ைன்னாட்டு நாபள ஏப்.7 

அன்று UNESCO நிபனவுகூருகிைது. 2003’இல் ஐநா 

யைாதுச்சபையால் இந்நாள் நிறுவப்ைட்ைது. 

✓ ஹுட்டு தீவிைவாத தபலபமயிலான அைசாங்கத்தால் 

சிறுைான்பமயினைான துட்சி உறுப்பினர்களுக்கு எதிைாக 

நிகழ்த்தப்ைட்ை இனப்ைடுயகாபலபய இந்நாள் குறிக்கிைது. 

 

9. விநியயாகச் சங்கிலி நிதியளிப்கப ஆதரிப்பதற்காக 

ஆசிய வைர்ச்சி வங்கியுைனான (ADB) பகுதி உத்தரவாத 

ஒப்பந்தத்தில் ககபயழுத்திட்ை வங்கி எது? 

அ) YES வங்கி 

ஆ) ஆக்சிஸ் வங்கி  

இ) HDFC வங்கி 

ஈ) ைாைத ஸ்மைட் வங்கி 

✓ ஆக்சிஸ் வங்கியானது ஆசிய வளர்ச்சி வங்கியுைன் (ADB) 

இபணந்து $150 மில்லியன் ைாலர்கள் மதிப்பிலான ஒரு 

ைகுதி உத்தைவாத ஒப்ைந்தத்பத மமற்யகாண்டுள்ளது. 

இவ்யவாப்ைந்தத்தின்கீழ் சுற்றுச்சூைல், சமூக & நிர்வாகம் 

மற்றும் பிை முன்னுரிபமத் துபைகளில் சிைப்பு கவனம் 

யசலுத்தப்ைடும். 

 

10. ஒரு புதிய நூலான, “The Maverick Effect”, எந்த 

இந்திய நிறுவனத்தின் உருவாக்கத்கத விவரிக்கிறது? 

அ) NITI ஆமயாக்  

ஆ) NASSCOM  

இ) ISRO 

ஈ) FICCI 

✓ “The Maverick Effect” என்ை தபலப்பிலான ஒரு நூல் 

யமன்யைாருள் மற்றும் IT மசபவ நிறுவனங்களின் உச்ச 

அபமப்ைான யமன்யைாருள் & மசபவ நிறுவனங்களின் 

மதசிய சங்கம் (NASSCOM) உருவானபத விவரிக்கிைது.  

✓ இது NASSCOM-இன் இபண நிறுவனரும் முதல் 

மதர்ந்யதடுக்கப்ைட்ை தபலவருமான ஹரிஷ் மமத்தாவால் 

எழுதப்ைட்ைது. தற்மைாது, இந்திய தகவல் யதாழில்நுட்ைத் 

துபையின் மதிப்பு $200 பில்லியன் ைாலர்களாகும்.

 

 

1. சுமார்ட் சிட்டி 2020: யசன்பன மாநகைாட்சிக்கு 2 விருது 

நீர்நிபலகள் சீைபமப்பு, கமைானா தடுப்புக்கான உட் 

கட்ைபமப்பு உள்ளிட்ைவற்றில் சிைந்து விளங்கியதற்காக 

மத்திய அைசின் ஸ்மார்ட் சிட்டி 2020 என்ை தபலப்பில் 

இைண்டு விருதுகபள யைருநகை யசன்பன மாநகைாட்சி 

யைற்றுள்ளது. 

மத்திய வீட்டுவசதி மற்றும் நகர்ப்புை வளர்ச்சித்துபை 

சார்பில் நாடு முழுவதும் சிைந்து விளங்கும் நகைங்களுக்கு 

ஸ்மார்ட் சிட்டி விருது வைங்கப்ைடுகிைது. 

 

2. அயமரிக்க துபண அதிைர் கமலா ஹாரீஸின் ைாதுகாப்பு 

ஆமலாசகைாகிைார் இந்திய வம்சாவளி யைண் 

அயமரிக்க துபண அதிைர் கமலா ஹாரீஸின் ைாதுகாப்பு 

ஆமலாசகைாக, அயமரிக்க மைார் கப்ைலின் கமாண்ைைாக 

ைணியாற்றிய இந்திய வம்சாவளி யைண் சாந்தி மசதி 

நியமிக்கப்ைட்டுள்ளார். 

அயமரிக்காவின் யநவைா மாகாணத்தில் உள்ள யைமனா 

நகரில் பிைந்தவர் சாந்தி மசதி. இவைது தாய் கனைாபவச் 

மசர்ந்தவர். தந்பத இந்தியாவிலிருந்து கைந்த 1960களில் 

அயமரிக்காவுக்கு குடியையர்ந்தவர். 

சாந்தி மசதி கைந்த 1993-ம் ஆண்டில், அயமரிக்க 

கைற்ைபையில் மசர்ந்தார். கைந்த 2010 முதல் 2012-ம் 

ஆண்டு வபை யுஎஸ்எஸ் யைகாைர் என்ை அயமரிக்க மைார் 

கப்ைலின் கமாண்ைைாக ைணியாற்றினார். இந்தியா வந்த, 

அயமரிக்க மைார் கப்ைலின் முதல் யைண் கமாண்ைரும் 

இவர்தான். தற்மைாது அயமரிக்க துபண அதிைர் கமலா 

ஹாரீஸின் யசயலாளைாகவும், ைாதுகாப்பு 

ஆமலாசகைாகவும் நியமிக்கப்ைட்டுள்ளார். 

 

3. புதுபவப் ைல்கபலக்கைகத்தின் மைைாசிரியர் அ. தினகை 

ைாவ், மதசிய அளவிலான ‘புகழ்யைற்ை விஞ்ஞானி’ விருது 

யைற்ைார் 

வி எச் என் யசந்திகுமாை நாைார் தன்னாட்சி கல்லூரியில் 

“தாவைத்தின் சமீைத்திய மைாக்குகள் மற்றும் சவால்கள்” 

என்ை தபலப்பில் நபையைற்ை மதசிய மாநாட்டில், 

புதுபவப் ைல்கபலக்கைகத்தின் உயிரி தகவலியல் துபை 

மைைாசிரியர் அ தினகைைாவுக்கு தாவை அறிவியலில் அவைது 

ைங்களிப்பிற்காக தாவை ஆைாய்ச்சிக்கான சங்கத்தின் 

மதிப்புமிக்க ‘புகழ்யைற்ை விஞ்ஞானி’ விருது வைங்கப்ைட்ைது. 
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1. ‘Gaofen-3 03’ என்ற புவி கண்காணிப்பு செயற்ககக் 

ககாகை ஏவிய நாடு எது? 

அ) ரஷ்யா 

ஆ) இஸ்ரரல் 

இ) சீனா  

ஈ) ஐக்கிய அரபு அமீரகம் 

✓ ‘Gaofen-3 3’ என்ற புதிய புவி கண்காணிப்பு செயற்ககக் 

ரகாகை லாங் மார்ச்-4C ஏவுகலம்மூலம் சீனா செற்றிகர 

-மாக விண்ணில் செலுத்தியது. இந்தச்செயற்ககக்ரகாள் 

அதன் தகர-கடல் ரரடார் செயற்ககக்ரகாள் சதாகுப்பின் 

ஒருபகுதியாக மாறும். 

✓ ரமலும் நாட்டின் கடல்ொர் நலன்ககைப் பாதுகாக்க 

உதவும் சிறந்த சதளிவுத்திறன் படங்ககை இது பிடிக்கும். 

இந்தச் செயற்ககக்ரகாள் ‘Gaofen-3’ மற்றும் ‘Gaofen-3 

02’ செயற்ககக்ரகாள்களுடன் இகைக்கப்பட்டு, தகர-

கடல் ரரடார் செயற்ககக்ரகாள் குழுமத்கத உருொக்கும். 

 

2. ‘Expanding Heat Resilience – விரிவு செப்ப நெகிழ்வு’ 

அறிக்கககய செளியிட்ட நிறுெனம் எது? 

அ) இந்திய ொனிகல ஆய்வு கமயம் 

ஆ) உைவு மற்றும் உழவு அகமப்பு 

இ) NITI ஆரயாக் 

ஈ) இயற்கக ெைங்கள் பாதுகாப்பு கவுன்சில்  

✓ ஒரு இலாபரநாக்கற்ற அகமப்பான இயற்கக ெைங்கள் 

பாதுகாப்பு கவுன்சில், ‘Expanding Heat Resilience’ என்ற 

அறிக்கககய எழுதியுள்ைது. இவ்ெறிக்ககயின்படி, செப்ப 

அகலகள் ெரலாறு காைாத மாநிலங்கைான இமாச்ெல 

பிரரதெம் மற்றும் ரகரைாவில் தீவிர செப்பநிகல பதிொகி 

ெருகிறது. 

✓ செப்ப அகலகைால் பாதிக்கப்பட்ட மாநிலங்களின் 

எண்ணிக்கக கடந்த 2019-இல் 28-ஆக இருந்தது. 

அதற்கு முந்கதய ஆண்டு இது 19-ஆக இருந்தது. 

 

3. ொலிட் பியூயல் டக்டட் ராம்செட் பூஸ்டகர விமானத்தில் 

கொதகன செய்த அகமப்பு எது? 

அ) HAL 

ஆ) DRDO  

இ) ISRO 

ஈ) BEL 

✓ பாதுகாப்பு ஆராய்ச்சி மற்றும் ெைர்ச்சி நிறுெனம் (DRDO) 

ஒடிஸாவின் கடற்ககரயில் உள்ை ெந்திப்பூரில் உள்ை 

ஒருங்கிகைந்த ரொதகனத் தைத்தில் ொலிட் பியூயல் 

டக்டட் ராம்செட் பூஸ்டகர (SFDR) விமானத்தில் ரொதகன 

செய்தது. SFDR-அடிப்பகடயிலான உந்துவிகெயானது 

சூப்பர்ொனிக் ரெகத்தில், மிகநீண்ட தூரத்தில் ொன்ெழி 

இடர்ககை இகடமறிக்க ஏவுககைக்கு உதவுகிறது. 

 

 

 

4. இந்தியாவிற்கு, ‘MH-60 கராமிகயா’ என்ற பல-பாத்திர 

உலங்கு ொனூர்திககை ெழங்கும் நாடு எது? 

அ) ரஷ்யா 

ஆ) அசமரிக்கா  

இ) இஸ்ரரல் 

ஈ) பிரான்ஸ் 

✓ ஐக்கிய அசமரிக்க அரொங்கத்துடனான `15,000 ரகாடி 

மதிப்பிலான ஒப்பந்தத்தின் ஒருபகுதியாக, இந்தியா, 24 

MH-60 ரராமிரயா பல பாத்திர செலிகாப்டர்ககை 

ொங்குகிறது. ‘MH-60 ரராமிரயா’ செலிகாப்டர்ககை 

இயக்குெதற்கான பயிற்சிகய இந்திய கடற்பகடயின் 

முதல் சதாகுதி ொன்பகடயினர் ஐக்கிய அசமரிக்காவில் 

முடித்துள்ைனர். 

 

5. ‘Corruption-Free App - 1064’ஐ அறிமுகப்படுத்திய 

மாநில அரசு எது? 

அ) கர்நாடகா 

ஆ) சதலுங்கானா 

இ) உத்தரகண்ட்  

ஈ) ெம்மு-காஷ்மீர் 

✓ உத்தரகண்ட் முதல்ெர் புஷ்கர் சிங் தாமி, ‘Corruption-Free 

App-1064’ஐ அறிமுகப்படுத்தினார். இந்தச் செயலியானது 

மாநிலத்கத ஊழலற்ற மாநிலமாக மாற்றுெகதயும், 

மாநிலத்தில் நிர்ொகம் செளிப்பகடத் தன்கமயுடன் 

நகடசபறுெகத உறுதி செய்ெகதயும் ரநாக்கமாகக் 

சகாண்டுள்ைது. இந்தச் செயலி ஆங்கிலம் மற்றும் இந்தி 

ஆகிய இருசமாழிகளிலும் கிகடக்கும். 

 

6. பன்னாட்டு புக்கர் பரிசுக்கு கதர்வு செய்யப்பட்ட முதல் 

ஹிந்தி நாெல் எது? 

அ) ரடாம்ப் ஆஃப் ொண்ட்  

ஆ) ொம்ராட் அரொக் 

இ) சீரலட்டி ஹியூ அப்ரன ரகா 

ஈ) பாரிொதம் 

✓ எழுத்தாைர் கீதாஞ்ெலி ஸ்ரீயின் ‘ரடாம்ப் ஆஃப் ொண்ட்’ 

என்ற நாெல் ெர்ெரதெ புக்கர் பரிசுக்கு ரதர்வு செய்யப்பட்ட 

முதல் ஹிந்தி சமாழி புகனககத பகடப்பாகும். 

✓ சடய்சி இராக்செல் என்பெரால் ஆங்கிலத்தில் சமாழி 

சபயர்க்கப்பட்ட இந்நூல், எழுத்தாைர் மற்றும் சமாழிசபயர் 

-ப்பாைருக்கிகடரய பகிர்ந்துசகாள்ைப்படும் மதிப்புமிக்க 

50,000 பவுண்டுகள் இலக்கியப்பரிசுக்காக உலசகங்கும் 

உள்ை மற்ற ஐந்து தகலப்புகளுடன் ரபாட்டியிடும். 

 

7. ெதின் ககாஸ்ொமி, கொனல் மான்சிங் மற்றும் 

கல்யாணசுந்தரம் ஆகிகயார் கீழ்காணும் எந்த விருது / 

சபல்கலாஷிப்கபப் சபற்றுள்ைனர்? 

அ) ெங்கீத நாடக அகாடமி சபல்ரலாஷிப்  

ஆ) கிராமி விருதுகள் 

இ) ொகித்ய அகாடமி 
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ஈ) பத்மஸ்ரீ 

✓ கடந்த 2018ஆம் ஆண்டிற்கான ெங்கீத நாடக அகாடமி 

சபல்ரலாஷிப் மற்றும் ெங்கீத நாடக விருதுககை, சிறந்த 

ககலஞர்களுக்கு இந்தியக்குடியரசுத்துகைத்தகலெர் 

செங்ககயா ெழங்கினார். 

✓ ெங்கீத நாடக அகாடமி சபல்ரலாஷிப் 4 ககலஞர்களுக்கு 

ெழங்கப்பட்டது: தரபலா ரமகத ொகிர் உரென், நடன 

இயக்குநர் ெதின் ரகாஸ்ொமி, நடனக்ககலஞர் ரொனல் 

மான்சிங் மற்றும் நடன ஆசிரியர் திருவிகடமருதூர் 

குப்கபயா கல்யாைசுந்தரம். ரமலும் 40 ரபருக்கு ெங்கீத 

நாடக அகாடமி விருதுகள் மற்றும் லலித் கலா அகாடமி 

விருதுகளும் ெழங்கப்பட்டன. 

 

8. அண்கமயில் கலப்பு இரட்கடயர் மற்றும் சபண்கள் 

இரட்கடயர் பட்டத்கத சென்ற தீபிகா பல்லிகல் ொர்ந்த 

விகையாட்டு எது? 

அ) ரடபிள் சடன்னிஸ் 

ஆ) ஸ்குொஷ்  

இ) பாட்மிண்டன் 

ஈ) சடன்னிஸ் 

✓ தீபிகா பல்லிகல், 2018 அக்ரடாபருக்குப் பிறகு தனது முதல் 

ரபாட்டி நிகழ்வில் செௌரவ் ரகாஷலுடன் இகைந்தார். 

ரமலும், இங்கிலாந்தின் அட்ரியன் ொலர் மற்றும் அலிென் 

ொட்டர்கஸ சென்றதன்மூலம் கலப்பு இரட்கடயர் 

பட்டத்கதயும் அெர் சென்றார். 

✓ மகளிர் இரட்கடயர் பிரிவு இறுதிப் ரபாட்டியில் தீபிகா 

மற்றும் ரொஷ்னா சின்னப்பா ரொடி, இங்கிலாந்தின் 

ொரா ரென் சபர்ரி மற்றும் ொட்டர்ஸ் ரொடிக்கு எதிராக 

சென்றது. இரட்கடக் குழந்கதககைப் சபற்சறடுத்த ஆறு 

மாதங்களுக்குள் தீபிகா இச்ொதகனகய நிகழ்த்தினார். 

 

9. 2022-இல் கதசிய புலிகள் பாதுகாப்பு ஆகணயத்தின் 

கூட்டத்கத நடத்துகிற மாநிலம் எது? 

அ) இராெஸ்தான் 

ஆ) அருைாச்ெல பிரரதெம்  

இ) குெராத் 

ஈ) அஸ்ஸாம் 

✓ ரதசிய புலிகள் பாதுகாப்பு ஆகையத்தின் இருபதாெது 

கூட்டம் அருைாச்ெல பிரரதெ மாநிலத்தில் உள்ை பக்ரக 

புலிகள் காப்பகத்தில் மத்திய சுற்றுச்சூழல், ெனம் மற்றும் 

காலநிகல மாற்ற அகமச்ெர் பூரபந்தர் தகலகமயில் 

நகடசபற்றது. ெரலாற்றில் முதன்முகறயாக NTCA 

கூட்டம் ரதசிய தகலநகரத்துக்கு செளிரய நகடசபற்றது. 

 

10. ஒற்கற ெனவிலங்குகளின் ெட்டபூர்ெ உரிகமககை 

அங்கீகரித்த முதல் நாடு எது? 

அ) சதன்னாப்பிரிக்கா 

ஆ) ஈக்ெடார்  

இ) சிலி 

ஈ) ஆஸ்திரரலியா 

✓ சதன்னசமரிக்காவில் அகமந்துள்ை ஈக்ெடார், ஒற்கற 

ெனவிலங்குகளின் ெட்டபூர்ெ உரிகமககை அங்கீகரித்த 

முதல் நாடாக ெரலாறு பகடத்துள்ைது. எஸ்ட்சரல்லிட்டா 

என்ற சபயர்சகாண்ட கம்பளி குரங்குக்கு இயற்ககயின் 

அகனத்து உரிகமகளும் உள்ைசதன அந்நாட்டின் உச்ெ 

நீதிமன்றம் தீர்ப்பு ெழங்கியுள்ைது.

 

 

1. ொடககத்தாய்மூலம் குழந்கத சபறும் அரசு சபண் 

ஊழியர்களுக்கு 270 நாள்கள் விடுப்பு 

ொடககத்தாய்மூலம் குழந்கத சபறும் அரசு சபண் 

ஊழியர்கள் மற்றும் ஆசிரியர்களுக்கு 270 நாள்களுக்கு 

விடுப்பு ெழங்கப்படும் என்று ெமூக நலத்துகற அகமச்ெர் 

கீதா ஜீென் அறிவித்தார். 
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1. UPSCஇன் புதிய தலைவராக நியமிக்கப்பட்டவர் யார்? 

அ) ர ொமிலொ தொப்பர் 

ஆ) அர்ஜுன் ததவ் 

இ) மத ொஜ் த ொனி  

ஈ) பிபின்  ந்தி ொ 

✓ அ சியல் அறிவியல் அறிஞர் மத ொஜ் த ொனி, மத்திய 

அரசுப் பணியாளர் தேர்வாணையத்தின் (UPSC) புதிய 

தலலவ ொக நியமிக்கப்பட்டுள்ளொர். மத ொஜ் த ொனி 

 ர்வதத  உறவுகளில் நிபுணத்துவம் ரபற்றவர் மற்றும் Dr 

பொபொ ொதகப் அம்தபத்கர் திறந்தநிலல பல்கலலக்கழகம் 

மற்றும் பத ொடொவின் MS பல்கலலக்கழகத்தின் துலண 

தவந்த ொக பணியொற்றி ொர். விடுதலல இந்தியொவின் 

இலளய துலணதவந்தரும் ஆவொர். 

 

2. 2022 - ஆஸ்திரரலிய கிராண்ட் பிரிக்ஸ் ரபாட்டியில் 

வவன்ற பந்தய ஓட்டுநர் யார்? 

அ) தமக்ஸ் ரவர்ஸ்டொப்பன் 

ஆ)  ொர்லஸ் ரலக்ரலர்க்  

இ) லூயிஸ் ஹொமில்டன் 

ஈ) ர ர்ஜிதயொ ரபர ஸ் 

✓ ரமொ ொகன் பந்ேய கொர் ஓட்டுநர்  ொர்லஸ் ரலக்ரலர்க் 

ஆஸ்தித லிய கி ொண்ட் பிரிக்ஸில் ரவற்றி ரபற்று உலக 

 ொம்பியன்ஷிப்பில் தலலலம நிலலக்கு முன்த றி ொர்.  

✓ ர ட்புல் அணியின் ர ர்ஜிதயொ ரபர ஸ், ரமர்சிடிஸ் 

அணியின் ஓட்டுநர்கள் ஜொர்ஜ்   ல் மற்றும் லூயிஸ் 

ஹொமில்டன் ஆகிதயொர் இ ண்டொமிடத்லதப் பிடித்த ர். 

 

3. சமீபத்திய வெய்திகளில் இடம்வபற்ற, ‘மாஸ்க்வா’ என்பது 

எந்த நாட்டின் புகழ்வபற்ற ரபார்க்கப்பைாகும்? 

அ) உக்ல ன் 

ஆ)  ஷ்யொ  

இ) சீ ொ 

ஈ) ரஜர்மனி 

✓  ஷ்யொவின்  ொணுவ ஆற்றலின் அலடயொளமொக இருந்த 

510 தபர்ரகொண்ட ஏவுகலணக் கப்பல், ‘மொஸ்க்வொ’ 

உக்ல ன் ஏவுகலணகளொல் தொக்கப்பட்டதொகக் கூறப்படு 

-கிறது.  ஷ்ய இ ொணுவ ஆதொ ங்களின்படி, உக்ல ன் 

மீதொ  கடற்பலடத் தொக்குதலல முன்ர டுத்துச் ர ன்ற 

தபொது அப்தபொர்க்கப்பல் ரவடித்துச் த தமலடந்தததொடு 

தீயில் மூழ்கியது. 12,490 டன் எலடயுள்ள இந்தக் கப்பல் 

2ஆம் உலகதபொருக்குப்பிறகு, ர யலிலிருந்ததபொது 

மூழ்கிய மிகப்ரபரிய  ஷ்ய தபொர்க்கப்பலொகும். 

 

4. இந்தியாவில், ‘ஹிமாச்ெல் திவாஸ்’ வகாண்டாடப்படுகிற 

ரததி எது? 

அ) ஏப் ல்.12 

ஆ) ஏப் ல்.14 

இ) ஏப் ல்.15  

ஈ) ஏப் ல்.16 

✓ ஹிமொச் ல் நொளொ து ஆண்டுததொறும் ஏப் ல்.15 அன்று 

ரகொண்டொடப்படுகிறது. கடந்த 1948ஆம் ஆண்டு இதத 

நொளில்தொன், 28 சிறிய  மஸ்தொ ங்களின் ஒருங்கிலண 

-ப்லப அடுத்து, ஹிமொச் லப்பி தத ம் இந்தியொவின் ஒரு 

மொநிலமொக உருவொக்கப்பட்டது. 

 

5. இந்திய வானிலை ஆய்வுத்துலறயால் பருவமலைலய 

முன்னறிவிக்க பயன்படுத்தப்படும், ‘LPA’இன் விரிவாக்கம் 

என்ன? 

அ) Long Period Average  

ஆ) Least Period Average 

இ) Long Prime Average 

ஈ) Least Prime Average 

✓ இந்திய வொனிலல ஆய்வுத் துலறயானது (IMD) இந்த 

ஆண்டுக்கொ  அதன் முதல் நீள்ரநடுக்கக் கொலநிலல 

முன்கணிப்பில் (LRF) ரதொடர்ந்து நொன்கொவது ஆண்டொக 

நொட்டில்  ொதொ ண பருவமலழரபய்ய வொய்ப்புள்ளது எ த் 

ரதரிவித்துள்ளது. 

✓ 2019, 2020 மற்றும் 2021ஆம் ஆண்டுகளிலும் ஜூன்-

ர ப் வல யிலொ  ரதன்தமற்குப்பருவமலழப் பருவத்தில் 

இயல்பொ  அளவில் மலழ ரபய்தது. 

 

6. ெமீப வெய்திகளில் இடம்வபற்ற, ‘வநப்டியூன் ஏவுகலை 

அலமப்பு’டன் வதாடர்புலடய நாடு எது? 

அ) ஏமன் 

ஆ) ர ௌதி அத பியொ 

இ) உக்ல ன்  

ஈ) ஐக்கிய அ பு அமீ கம் 

✓ கப்பலின்மீது நிகழ்ந்த ஏவுகலணத் தொக்குதலுக்குப் பிறகு, 

 ஷ்ய கருங்கடல் கடற்பலடக் கப்பலொ  ‘மொஸ்க்வொ’ 

ஒரட ொ கடலில் மூழ்கியது. அக்கப்பலில் ரவடிகுண்டுகள் 

ரவடித்ததொக  ஷ்ய த ப்பும், ரநப்டியூன் கப்பல் எதிர்ப்பு 

ஏவுகலணகலளப்பயன்படுத்தி திட்டமிட்டு இதல  

தமற்ரகொண்டதொக உக்த னிய த ப்பும் கூறியுள்ளது. 

 

7. உற்பத்தியுடன் இலைக்கப்பட்ட ஊக்கத்வதாலக (PLI) 

திட்டத்தின்கீழ், எவ்வளவு ஆண்டுகளுக்கு உற்பத்திக்கா 

-ன நிதியுதவிலய மத்திய அரசு வைங்குகிறது? 

அ) 3 ஆண்டுகள் 

ஆ) 5 ஆண்டுகள்  

இ) 7 ஆண்டுகள் 

ஈ) 10 ஆண்டுகள் 

✓ ஜவுளித்துலறயில் உற்பத்தியுடன் இலணந்த ஊக்கத் 

ரதொலக ரபறுவதற்கொக ரபறப்பட்ட 67 விண்ணப்பங்களி 

-ல் 61 விண்ணப்பங்களுக்கு ஒப்புதல் அளிக்கப்பட்டுள்ளது.  

✓ ஊக்கத்ரதொலக ரபற ததர்ந்ரதடுக்கப்பட்ட 61 விண்ணப்ப 

-ங்கள்மூலம், ரமொத்த முதலீடு `19,077 தகொடியொகவும், 5 

ஆண்டுகளில் `184,917 தகொடி அளவிற்கு விற்றுவ வும் 

கிலடக்கப்ரபறும். 
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8. CUET’க்கு (மத்திய பல்கலைக்கைகங்களுக்கான வபாது 

நுலைவுத் ரதர்வு) எதிராக தீர்மானம் நிலறரவற்றிய 

மாநிைம் எது? 

அ) தமிழ்நொடு  

ஆ) தக ளொ 

இ) ஆந்தி  பி தத ம் 

ஈ) மத்திய பி தத ம் 

✓ CUET (மத்திய பல்கலலக்கழக்கங்களுக்கான ரபொதுவொ  

நுலழவுத்ததர்வு) திட்டத்லத லகவிட தவண்டும் என்று 

மத்திய அ ல  வலியுறுத்தி தமிழ்நொடு  ட்டப்தப லவயில் 

தீர்மொ ம் நிலறதவற்றப்பட்டது. 

✓ இந்தத் தீர்மொ த்தின்படி, NEETஐப்தபொன்று CUETஉம் 

விளிம்புநிலல மொணொக்கல  ஓ ங்கட்டுகிறது. 2022-

2023ஆம் கல்வியொண்டு முதல் அல த்து மத்திய 

பல்கலலக்கழகங்களிலும் பல்தவறு படிப்புகளுக்கொ  

மொணொக்கர் த ர்க்லக CUET மூலம் மட்டுதம நடத்தப்படும் 

என்று பல்கலலக்கழக மொனியக் குழு அறிவித்துள்ளது. 

 

9. அண்லமயில் பாதுகாப்பு ஆராய்ச்சி மற்றும் ரமம்பாட்டு 

அலமப்பால் (DRDO) ரொதலன வெய்யப்பட்ட, ‘வெலினா’ 

என்பது எந்த வலக ஏவுகலையாகும்? 

அ) பீ ங்கி எதிர்ப்பு வழிகொட்டு ஏவுகலண  

ஆ) நீர்மூழ்கிக் கப்பலிலிருந்து ஏவப்படும் எறிகலண 

இ) தல ப்ப ப்பிலிருந்து வொனிலக்லகத்தொக்கும் ஏவுகலண 

ஈ) இலடமறிக்கும் ஏவுகலண 

✓ பீ ங்கி எதிர்ப்பு வழிகொட்டு ஏவுகலணயான ‘ரஹலி ொ’, 

உள்நொட்டிதலதய தயொரிக்கப்பட்ட ரஹலிகொப்டரிலிருந்து 

மிகவுய த்தில் ரவற்றிக மொக பரித ொதிக்கப்பட்டது. இந்தச் 

த ொதல லய பொதுகொப்பு ஆ ொய்ச்சி மற்றும் தமம்பொட்டு 

நிறுவ ம் (DRDO), இந்திய இ ொணுவம் மற்றும் இந்திய 

வொன்பலட ஆகியலவ கூட்டொக தமற்ரகொண்ட . இந்த 

ஏவுகலண உலகிதலதய மிக நவீ மொ  பீ ங்கி எதிர்ப்பு 

 ொத ங்களில் ஒன்று என்பது குறிப்பிடத்தக்கது. 

 

10. யாரின் பிறந்தநாளான ஏப்ரல்.11 அன்று இந்தியாவில், 

‘ரதசிய பாதுகாப்பான தாய்லம நாள்’ 

வகாண்டாடப்படுகிறது? 

அ) அன்ல  ரத  ொ 

ஆ) கஸ்தூரிபொய் கொந்தி  

இ) இந்தி ொ கொந்தி 

ஈ அன்னி ரப ன்ட் 

✓ இந்திய அ சு கடந்த 2003ஆம் ஆண்டு ஏப்.11 அன்று ததசிய 

பொதுகொப்பொ  தொய்லம நொளொக அறிவித்தது. இந்த நொள் 

கஸ்தூரிபொய் கொந்தியின் பிறந்தநொலளயும் குறிக்கிறது.  

✓ இந்தியொவில் ஆண்டுததொறும் இந்நொள் ரகொண்டொடப்படுகி 

-றது. பி  வத்திற்கு முன்பும், பி  வத்திற்குப் பின்பும், 

கர்ப்பிணிப் ரபண்ணுக்குத் ததலவயொ  கவனிப்பு 

பற்றிய விழிப்புணர்லவ ஏற்படுத்துவலத இந்த நொள் 

தநொக்கமொகக் ரகொண்டுள்ளது.

 

 

1. பொதுகொப்புத் துலறயில் தற் ொர்பு: இந்தியொவுக்கு ஆத வு 

பொதுகொப்புத்துலறயில் தற் ொர்பு அலடவதற்கொ  இலக்லக 

இந்தியொ அலடவதற்கு பிரிட்டன் தபொதுமொ  ஆத லவ 

வழங்கும் என்று பிரிட்டன் பி தமர் தபொரிஸ் ஜொன் ன் 

உறுதியளித்தொர். 

நவீ  தபொர்விமொ ங்கலளத் தயொரிப்பதற்கொ  ரதொழில் 

நுட்பத்லத உருவொக்குவதில் இந்தியொவும் பிரிட்டனும் 

இலணந்து ர யல்படவுள்ளதொகவும் அவர் ரதரிவித்தொர். 

 

2. ஓராண்டுக்கு ஆறு கி ொம  லப கூட்டம் நடத்தப்படும்: 

தப லவயில் முதல்வர் மு க ஸ்டொலின் அறிவிப்பு 

அ சின் பல்தவறு திட்டங்கலள கி ொம அளவில் ஒருங்தக 

இலணத்து ர யல்படுத்த முதற்கட்டமொக இந்த ஆண்டு 

600 ஊ ொட்சிகளில், ‘கி ொம ர யலகங்கள்’ கட்டப்படும் 

என்று முதல்வர் ஸ்டொலின் அறிவித்துள்ளொர். ஆண்டுக்கு 

6 கி ொம லப கூட்டங்கள் நடத்தப்படும், நவ.1ஆம் தததி 

‘உள்ளொட்சி நொள்’ ரகொண்டொடப்படும் என்றும் முதல்வர் 

அறிவித்தொர். 

இந்த ஆண்டு முதல் ஆண்டுக்கு 6 கி ொம லப கூட்டங்கள் 

நடத்தப்படும். அந்த வலகயில் ஜ .26 குடிய சு நொள், தம.1 

ரதொழிலொளர் நொள், ஆகஸ்ட்.15 சுதந்தி  நொள், அக்.2 கொந்தி 

பிறந்தநொள் ஆகிய நொட்களுடன் இனி வரும் கொலங்களில் 

கூடுதலொக மொர்ச்.22 - உலக தண்ணீர் நொள், நவம்பர்.1 

உள்ளொட்சி நொள் ஆகிய நொட்களிலும் கி ொம  லப 

கூட்டங்கள் நடத்தப்படும். 

இந்த ஆண்டு முதல் ‘உத்தமர் கொந்தி கி ொம ஊ ொட்சி’ 

விருது வழங்கப்படும். மொவட்டத்துக்கு ஒன்றுவீதம் சிறந்த 

37 கி ொம ஊ ொட்சிகளுக்கு ̀ 10 லட் ம் வீதம் வழங்கப்படும். 

இவ்வொறு முதல்வர் ரதரிவித்தொர். 

 

3. கத ொ ொவுக்கு எதி ொக ர யல்படும் புதிய மருந்து: 

ர ன்ல  ஐஐடி ஆய்வில் தகவல் 

மருத்துவமல களில் அனுமதிக்கப்பட்ட தல ொ  மற்றும் 

மிதமொ  கத ொ ொ ரதொற்று ஏற்பட்ட தநொயொளிகளுக்கு 

சிகிச்ல  அளிப்பதில் ‘இன்தடொரமதசின்’ மருந்துக்கு 

ர யல்திறன் இருப்பலத ர ன்ல  ஐஐடி வடிவலமத்த 

த ொதல  ரவளிப்படுத்துகிறது. 

கத ொ ொ ரதொற்றொல் பொதிக்கப்பட்தடொருக்கு அளிக்கப்படும் 

அழற்சி எதிர்ப்பு மருந்தொ  ‘இன்தடொரமதசின்’ மிகச்சிறந்த 

ர யல்திறல க் கொட்டுகிறது எ , அண்லமயில் 

ரவளியொ  தநச் ர்  யின்டிபிக் ரிப்தபொர்ட்ஸ் இதழில் 

மதிப்பொய்வு ர ய்யப்பட்டுள்ளது. 

 

4. 22-04-2022: உலக புவி நாள் 

கருப்பபாருள்: Invest In Our Planet. 
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5. உலக பொ ம்பரிய நீர்ப்பொ   கட்டலமப்பின் மூன்று 

விருதுகளுக்கு தமிழ்நொடு அ சு ததர்வு: நீர்வளத் துலறச் 

ர யலர்  ந்தீப்  க்த  ொ தகவல் 

நீர்வளத்துலறச் ர யலர்  ந்தீப்  க்த  ொ ரவளியிட்ட 

ர ய்திக்குறிப்பில் கூறியிருப்பதொவது: 

 ர்வதத  நீர்ப்பொ  ம் மற்றும் வடிகொல் ஆலணயம் 

ஒவ்தவொர் ஆண்டும் உலக பொ ம்பரிய நீர்ப்பொ  க் 

கட்டலமப்புகள் & நீர் த மிப்பு விருதுகலள அறிவிக்கிறது. 

இந்திய ததசிய நீர்ப்பொ  ம் மற்றும் வடிகொல் குழுமம், 

ஒவ்தவொர் ஆண்டும் இந்திய மொநிலங்களில் இருந்து, 

தகுதியொ  முன்ரமொழிவுகலள ஐசிஐடி அலமப்புக்கு 

பரிந்துல க்கிறது. 

இதன்படி, கடந்த ஆண்டு ஜூலல மொதம் தமிழக நீர்வளத் 

துலற  ொர்பில்கல்லலண, கொளிங்க ொயன் அலணக்கட்டு, 

வீ ொணம் நீர்த்ததக்கம், தபச்சிப்பொலற அலண, மது ொந்தக 

ஆம் ஏரி, ர ம்ப ம்பொக்கம் ஏரி ஆகிய ஆறு நீர்த்ததக்கக் 

கட்டலமப்புகலள உலக பொ ம்பரிய கட்டலமப்புகளொக 

அறிவிக்கக் தகொரி விண்ணப்பிக்கப்பட்டது. 

கடந்த ஆண்டு டி ம்பரில்  ர்வதத  நீர்ப்பொ   மற்றும் 

வடிகொல் ஆலணய ஆய்வுக்குழு, தமிழக நீர்வளத் துலற 

விண்ணப்பித்த கட்டலமப்புகலள தநரில் ஆய்வு ர ய்தது. 

இதன் ரதொடர்ச்சியொக, உலக பொ ம்பரிய நீர்ப்பொ  க் 

கட்டலமப்புகளுக்கொ  விருதுகளுக்கு கல்லலண, 

வீ ொணம் ஏரி, கொளிங்க ொயன் அலணக்கட்டு ஆகிய 3 

கட்டலமப்புகள் ததர்வு ர ய்யப்பட்டுள்ள . 

ஒவ்ரவொரு நொட்டுக்கும் 4 விருதுகள்  ர்வதத  அலமப்பொல் 

ஆண்டுததொறும் வழங்கப்படுகிறது. கடந்த ஆண்டு 

இந்தியொவுக்கு 4 விருதுகள் ததர்வு ர ய்யப்பட்டுள்ள . 

இதில், தமிழகம் 3 விருதுகள் ரபறுவது குறிப்பிடத்தக்கது. 

கல்லலண: வ லொற்றுச் சிறப்பு மிக்க கல்லலண கிபி 2ம் 

நூற்றொண்டில் த ொழ மன் ன் கரிகொல ொல் கொவிரி 

ஆற்றின் குறுக்தக கட்டப்பட்ட பழலமயொ  அலணயொகும். 

இது உலகின் 4ஆவது பழலமயொ  நீர்மொற்று அலமப்பு 

அல்லது நீர் ஒழுங்குபடுத்தும் கட்டலமப்பொகும். இன்னும் 

பயன்பொட்டில் உள்ள பழலமயொ  கட்டலமப்பொகும். 

வீ ொணம் நீர்த்ததக்கம்: கடலூர் மொவட்டத்தில் உள்ள 

வீ ொணம் நீர்த்ததக்கம் 9ஆம் நூற்றொண்டில் முதலொம் 

ப ொந்தக த ொழன் கொலத்தில் உருவொக்கப்பட்டது. 

கொளிங்க ொயன் அலணக்கட்டு: ஈத ொடு மொவட்டத்தில் 

உள்ள பவொனி ஆற்றின் குறுக்தக கொளிங்க ொயன் 

அலணக்கட்டு 740 ஆண்டுகளுக்கு முன்பு ரகொங்கு பகுதி 

மன்  ொ  கொளிங்க ொயக் கவுண்ட ொல் கட்டப்பட்ட 

பழலமயொ  அலணயொகும். இந்தியொவில் இன்னும் 

பயன்பொட்டில் உள்ள பழலமயொ  கட்டலமப்பொகும். 

தமிழகத்துக்கொ  3 விருதுகளும் வரும் நவம்பர் 7ஆம் 

தததி வழங்கப்பட உள்ளது. 

நீர்ப்பொ  க் கட்டலமப்புகலளப் ப ொமரித்தல் மற்றும் 

நீர்த மிப்லப ஊக்குவிக்கும் வலகயில்,  ர்வதத  

அலமப்பொல் இத்தகு விருது வழங்கப்படுவது 

மொநிலங்கலள ஊக்குவிக்கும் வலகயில் அலமந்துள்ளது. 

இதததபொல, 2022ஆம் ஆண்டுக்கொ  விருதுக்கு தமிழகம் 

 ொர்பில் தமலும் 10-க்கும் தமற்பட்ட பொ ம்பரிய நீர்ப்பொ  க் 

கட்டலமப்புகளுக்கொ  முன்ரமொழிவு அனுப்பப்பட 

உள்ளது. 
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1. 2022 - ‘ப ோர்ப்ஸின் முப் த்தோறோம் ஆண்டு உலக 

செல்வந்தர்கள்  ட்டியலில் முதலிடம் பிடித்தவர் யோர்? 

அ) ஜெப் ஜெச ோஸ் 

ஆ) எச ோன் மஸ்க்  

இ) வோரன் ெஜெட் 

ஈ) பில் சேட்ஸ் 

✓ 2022இல் தனது 36ஆம் ஆண்டு உ ே ஜ ல்வந்தர்ேள் 

ெட்டியல  செோர்ப்ஸ் ஜவளியிட்டது. இது 236 புதியவர்ேள் 

உட்ெட உ கின் 2,668 ஜ ல்வந்தோர்ேலை ெட்டியல் 

இட்டுள்ைது. ேடந்த ஆண்டு ெட்டியலில், புதியவர்ேளின் 

எண்ணிக்லே 493ஆே இருந்தது. 

✓ எச ோன் மஸ்க், உ ே ஜ ல்வந்தர்ேள் தரவரில யில் 

முதன்முலையோே $219 பில்லியன் மதிப்புடன் முதல் 

இடத்தில் உள்ைோர். ஜெப் ஜெச ோஸ் மற்றும் ஜெர்னோர்ட் 

அர்னோல்ட் ஆகிசயோர் மஸ்க்குக்குப் பின்னுள்ைனர். 

 

2. இந்த ஆண்டுக்கோன ஓ சென்றி  ரிசு ச ற்ற அமர் 

மித்ரோ சார்ந்த சமோழி எது? 

அ) ஹிந்தி 

ஆ) உருது 

இ) ஜெங்ேோலி  

ஈ) மரோத்தி 

✓ ஜெங்ேோலி எழுத்தோைர் அமர் மித்ரோவின், ‘ேோன்புசரோ’ என்ை 

சிறுேலதக்கு இவ்வோண்டுக்ேோன மதிப்புமிக்ே ஓ ஜென்றி 

ெரிசு வழங்ேப்ெட்டது. இது 1977-இல் அமர் மித்ரோ எழுதிய 

வங்ேோை சிறுேலதயோகும். ஆதிவோசி ே ோச் ோரம் மற்றும் 

அவர்ேளின் செோரோட்டசம அமர் மித்ரோவின் விருதுஜெற்ை 

இக்ேலதயின் பின்னணி. அமர் மித்ரோவுக்கு ேடந்த 2006 

ஆம் ஆண்டில்  ோகித்திய அேோதமி விருது வழங்ேப்ெட்டது. 

 

3. இந்தியோ, கீழ்காணும் எந்த நோட்டுடனோன புதிய 

‘விண்சவளி சூழ்நிலல விழிப்புணர்வு ஏற் ோட்டில்-Space 

Situational Awareness Arrangement’ லகசயழுத்திட்டது? 

அ) ஆஸ்திசரலியோ 

ஆ) அஜமரிக்ேோ  

இ) பிரோன்ஸ் 

ஈ) ெப்ெோன் 

✓ வோஷிங்டனில் நலடஜெற்று வரும் 2+2 அலமச் ர்ேள் 

செச்சுவோர்த்லதயின்செோது, இந்தியோவும் அஜமரிக்ேோவும் 

புதிய ‘விண்ஜவளி சூழ்நில  விழிப்புணர்வு ஏற்ெோட்டில்’ 

லேஜயழுத்திட்டன. அஜமரிக்ேோவும் இந்தியோவும் தேவல் 

ெகிர்வு, ஜதோடர்புப் ெரிமோற்ைங்ேள் மற்றும் கூட்டுச்ச லவ 

ஈடுெோடுேளில் உயர்நில , ஒருங்கிலணந்த ஜ யல்ெோடு 

-ேலை ஆதரிக்கும் முக்கிய இருதரப்பு முன்னெடுப்புேலை 

இறுதிஜ ய்துள்ைன. 

 

 

 

4. 2026 - கோமன்சவல்த் விலையோட்டுப் ப ோட்டிகலை 

நடத்தும் நோடு எது? 

அ) பிரோன்ஸ் 

ஆ) ஆஸ்திசரலியோ  

இ) சீனோ 

ஈ) ரஷ்யோ 

✓ ஆஸ்திசரலியோவின் விக்சடோரியோ மோேோணமோனது 2026 

ேோமன்ஜவல்த் விலையோட்டுப் செோட்டிேலை நடத்தும். 

காமன்னெல்த் என்பது ஜெரும்ெோலும் முந்லதய பிரிட்டிஷ் 

ேோ னிேளின் விலையோட்டுக் கூட்டமோகும். ேடந்த ஐந்து 

ெதிப்புேளுள் நோன்கு, ஆஸ்திசரலியோ அல் து பிரிட்டனில் 

நடந்தன. ஆங்கி  நேரமோன ெர்மிங்ேோம் ெூல .28 

முதல் 2022 ெதிப்லெ நடத்துகிைது. 

 

5. புலம்ச யர்தல் கண்கோணிப்பு அலமப்பு  யன் ோட்லட 

உருவோக்கிய முதல் மோநிலம் எது? 

அ) பீேோர் 

ஆ) குெரோத் 

இ) மேோரோஷ்டிரோ  

ஈ) உத்தர பிரசத ம் 

✓ ெோதிக்ேப்ெடக்கூடிய ெருவேோ  பு ம்ஜெயர்ந்த ஜதோழி ோை 

-ர்ேளின் இயக்ேத்லத வலரெடமோக்குவதற்காக, 

மேோரோஷ்டிர மோநி  அர ோங்ேம் இலணயதை 

அடிப்ெலடயி ோன பு ம்ஜெயர்வு ேண்ேோணிப்பு அலமப்பு 

ஜ யலிலய உருவோக்கியுள்ைது. 

✓ மோநி  ஜெண்ேள் மற்றும் குழந்லதேள் சமம்ெோட்டுத்துலை, 

ெழங்குடியினர் அதிேம் உள்ை ஆறு மோவட்டங்ேளில் 

ேடந்த ஆண்டு நவம்ெரில் முன்சனோடித்திட்டமோே இலத 

அறிமுேப்ெடுத்தியது. 

 

6. ‘ஏற்றுமதி ஊக்குவிப்பு மூலதனப் ச ோருட்கள் திட்டம்’ 

என் துடன் சதோடர்புலடய மத்திய அலமச்ெகம் எது? 

அ) MSME அலமச் ேம் 

ஆ) வணிே அலமச் ேம்  

இ) ஜவளியுைவு அலமச் ேம் 

ஈ) நிதி அலமச் ேம் 

✓ ஏற்றுமதி ஊக்குவிப்பு மூ தனப் ஜெோருட்ேள் திட்டத்தின் 

கீழ் வணிே அலமச் ேம் ெல்சவறு நலடமுலைேலை 

தைர்த்தியுள்ைது. இந்தத் திட்டத்தின் கீழ், மூ தனப் 

ஜெோருட்ேளின் இைக்குமதிேள் ஏற்றுமதித் தீர்லவக்கு 

உட்ெட்டு, வரியின்றி அனுமதிக்ேப்ெடுகின்ைன. இணக்ேத் 

சதலவேலைக் குலைப்ெதற்கும் வணிேம் ஜ ய்வலத 

எளிதோக்குவதற்குமோேத் தைர்வுேள் அறிவிக்ேப்ெட்டுள்ைன. 

 

7. ெமீ  செய்திகளில் இடம்ச ற்ற, ‘Poison Pill’ என் துடன் 

சதோடர்புலடய துலற எது? 

அ) மருத்துவ ஜதோழிற் ோல  

ஆ) உணவு ெோதுேோப்பு 

இ) நிறுவனத்லதக் லேயேப்ெடுத்துதல்  
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ஈ) தீநுண்மவியல் 

✓ இலணப்பு மற்றும் லேயேப்ெடுத்தல் ஜதோடர்ெோன நிதித் 

துலையில், வலரயறுக்ேப்ெட்ட ேோ  ெங்குதோரர் உரிலமத் 

திட்டம், “விஷ மோத்திலர” என்றும் அலழக்ேப்ெடுகிைது.  

✓  மீெத்தில், எச ோன் மஸ்க்கின் லேயேப்ெடுத்தும் முயற்சி 

-க்கு ெதி ளிக்கும் விதமோே, டுவிட்டர் “வி  மோத்திலரலய” 

ஏற்றுக்ஜேோண்டது. இது ஏற்ேனசவ உள்ை ெங்குதோரர்ேள் 

ஒரு நிறுவனத்தில் புதிதோே வழங்ேப்ெட்ட ெங்குேலை 

வர்த்தே வில யில் தள்ளுெடியில் வோங்ே அனுமதிக்கிைது. 

இது வோங்குதல் திட்டத்லத மிேவும் 

வில யுயர்ந்ததோேவும் சிக்ே ோனதோேவும் மோற்றும். 

 

8. சித்தலிங்க சுவோமிகளின் பிறந்தநோலை ‘ஒருங்கிலண 

-ப்பு நோள்’ எனக் சகோண்டோடவுள்ை மோநிலம் எது? 

அ) தமிழ்நோடு 

ஆ) சேரைோ 

இ) ஆந்திர பிரசத ம் 

ஈ) ேர்நோடேோ  

✓ ேர்நோடே மாநில முதல்வர் ெ வரோஜ் ஜெோம்லம, சித்தலிங்ே 

சுவோமியின் பிைந்தநோலை, ‘ஒருங்கிலணப்பு நோள்’ எனக் 

ஜேோண்டோடப்ெடும் என்று அறிவித்தோர். ேடக்கில் உள்ை 

ஜதோண்டதர்ய மடத்தின் சித்தலிங்ே சுவோமிேள் ஒரு 

சிந்தலனயோைரும் தத்துவவோதியுமோவோர். 

 

9. பின்வரும் எவ்வலமப்பின்கீழ், ஆரோய்ச்சி வடிவலமப்பு 

-கள் மற்றும் தரநிலலகள் அலமப்பு செயல் டுகிறது? 

அ) ISRO  

ஆ) DRDO 

இ) இந்திய இரயில்சவ  

ஈ) இந்திய விமோனப்ெலட 

✓ ஆரோய்ச்சி வடிவலமப்புேள் மற்றும் தரநில ேள் அலமப்பு 

(RDSO) என்ெது இந்திய இரயில்சவயின்கீழ் ஜ யல்ெடும் 

ஓர் ஆரோய்ச்சி அலமப்ெோகும். B-5 ெசயோ-டீ ல் ஜேோண்ட 

டீ ல் எஞ்சின்ேளின் இயக்ேம் ஆரோய்ச்சி வடிவலமப்புேள் 

மற்றும் தரநில ேள் அலமப்ெோல் ச ோதிக்ேப்ெட்டதோே 

இந்திய இரயில்சவ அறிவித்துள்ைது. 

 

10. இந்திய மோநிலங்களிலிருந்து ‘ ச்ெரிசி’யைக் ககாள்மு 

-தல் கசய்யும் அலமப்பு எது? 

அ) NABARD 

ஆ) FCI  

இ) ICAR 

ஈ) IARI 

✓ இந்திய உணவுப்ஜெோருள் ேழேமோனது (FCI) இந்தியோவின் 

ஒவ்ஜவோரு மோநி த்துடனும் ‘ெச் ரிசி’ ஜேோள்முதல் ஜ ய்ய 

ஒப்ெந்தம் ஜ ய்துள்ைது. அண்லமயில், உழவர்ேளுக்கு 

உதவும் வலேயில், குலைந்தெட்  ஆதரவு வில யில் 

அரிசிலய ஜதலுங்ேோனோ மோநி த்திலிருந்து FCI 

ஜேோள்முதல் ஜ ய்தது. 

 

 

1. ேடற்ெலடத்தைெதிேள் 4 நோள் மோநோடு 

ரோணுவத் தைெதிேள் மோநோட்லடத் ஜதோடர்ந்து, இந்திய 

ேடற்ெலடயின் உயர்நில த் தைெதிேளின் நோன்கு நோள் 

மோநோடு தில்லியில் ஏப்.25 அன்று ஜதோடங்குகிைது. நோட்டின் 

ஒட்டுஜமோத்த ேடல் ோர் ெோதுேோப்பு, ரஷியோ - உக்லரன் 

சமோத ோல் இந்தியப் ஜெருங்ேடல் ெகுதியின் தோக்ேங்ேள், 

சீன ஊடுவல் உள்ளிட்டலவ குறித்து இந்த மோநோட்டில் 

விரிவோன ஆய்வு சமற்ஜேோள்ைப்ெடும். 

 

2. 25-04-2022 - உலக மலலரியா நாள் 

கருப்னபாருள்: “Harness innovation to reduce the malaria 

disease burden and save lives” - உ ே அைவில் 

மச ரியோ சநோய் ெோதிப்பு சுலமலய குலைப்ெதற்ேோன 

புதுலம ேண்டுபிடிப்புேலை சமற்ஜேோள்ளுதல் மற்றும் 

உயிர்ேலை ேோப்ெோற்றுதல். 
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1. வெப்பமண்டலப் புயலான வமகி தாக்கிய நாடு எது? 

அ) ஜப்பான் 

ஆ) பிலிப்பபன்ஸ்  

இ) இந்த ாதேசியா 

ஈ) இலங்பை 

✓ அண்பையில் பிலிப்பபன்பை வெப்பைண்டலப் புயலாே 

‘வைகி’  ாக்கியது. இப்புயபலத் வ ாடர்ந்து ஏற்பட்ட நிலச் 

சரிவு ைற்றும் வெள்ளத்தில் சிக்கி ஐம்பத்வ ட்டுப் தபர் 

உயிரிழந்துள்ளேர். வ ற்கு ைற்றும் கிழக்கு பிலிப்பபன்ஸ் 

தீவுைளில் 1,00,000-க்கும் தைற்பட்ட ைக்ைள் இப்புயலால் 

பாதிக்ைப்பட்டுள்ளேர். 

 

2. ‘கூட்டுறவுக் வைாள்கைக்ைான ததசிய மாநாடு’ நடக்கும் 

இடம் எது? 

அ) ொரணாசி 

ஆ) ைாந்தி நைர் 

இ) புது தில்லி  

ஈ) புதே 

✓ ‘கூட்டுறவுக் வைாள்பைக்ைாே த சிய ைாநாடு’ சமீபத்தில் 

புது தில்லியில் ஏற்பாடு வசய்யப்பட்டது. ைாநாட்டில் ைத்திய 

உள்துபற ைற்றும் கூட்டுறவுத்துபற அபைச்சர் அமித் ஷா 

தபசிோர். நாட்டில் புதிய கூட்டுறவுக் வைாள்பையின் 

அெசியத்ப  அெர் அப்தபாது ெலியுறுத்திோர். 

✓ வ ாடக்ை தெளாண்பைக் ைடன் சங்ைம் ைற்றும் உயர் 

மட்ட கூட்டுறவுக் கூட்டபைப்புச் சிக்ைலுக்குத் தீர்வுைாணும் 

புதிய வைாள்பைபய ைத்திய அரசு அறிமுைப்படுத்தும் 

என்றும் அெர் அறிவித் ார். 

 

3. 2022ஆம் ஆண்டில், ‘உலை மர நைரங்ைளுள்’ ஒன்வறன 

அங்கீைரிக்ைப்பட்டுள்ள இந்திய நைரம் எது? 

அ) வசன்பே 

ஆ) பை ராபாத்  

இ) ைதுபர 

ஈ) திருெேந் புரம் 

✓ வ ாடர்ந்து இரண்டாெது ஆண்டாை, பை ராபாத் நகரம் 

‘உலை ைர நைரங்ைளுள் - Tree Cities of the World’ ஒன்று 

எே அங்கீைரிக்ைப்பட்டுள்ளது. இது அர்பர் தட 

அறக்ைட்டபள ைற்றும் ஐநா-இன் உணவு ைற்றும் உழவு 

அபைப்பால் ெழங்ைப்படும் ஓர் அங்கீைாரைாகும். ைடந்  2 

ஆண்டுைளில் 3.50 தைாடி ைரக்ைன்றுைள் நட்ட ற்ைாை, 

அந்நைரத்துக்கு இந்  அங்கீைாரம் அளிக்ைப்பட்டுள்ளது.  

 

4. எதன் நிகனொை ஆண்டுத ாறும் ஏப்ரல்.13 அன்று 

இந்திய ராணுெம் சியாச்சின் நாகள நிகனவுகூர்கிறது? 

அ) ஆபதரஷன் விஜய் 

ஆ) ஆபதரஷன் தைைதூ ம்  

இ) ஆபதரஷன் புளூ பநல் 

ஈ) ஆபதரஷன் ைார்கில் 

✓ ‘ஆபதரஷன் தைைதூ த்தின்’கீழ் இந்திய இராணுெத்தின் 

வீரதீரத்ப  நிபேவுகூரும் ெபையில், ஆண்டுத ாறும் 

ஏப்.13 அன்று சியாச்சின் நாபள இந்திய இராணுெம் 

வைாண்டாடுகிறது. 1984ஆம் ஆண்டு இந்திய இராணுெம் 

சால்தடாதரா முைடு, சியா லா ைற்றும் பிலாதபான்ட் லா 

ஆகிய முக்கிய ைணொய்ைளில் ஆதிக்ைம் வசலுத்தும் 

ைட்டுப்பாட்படப் வபற்றது. 

 

5. அண்கமச் வெய்திைளில் இடம்வபற்ற, ‘ஜீதரா தைாவிட் 

வைாள்கை’யுடன் வதாடர்புகடய நாடு எது? 

அ) இந்தியா 

ஆ) ரஷ்யா 

இ) சீோ  

ஈ) வஜர்ைனி 

✓ அ ன் ‘ஜீதரா-தைாவிட் வைாள்பை’யின் மீ ாே உலைளா 

-விய விைர்சேங்ைளுக்கு இபடதய, சீோ  ேது 

ைடுபையாே வைாதராோ பெரஸ் நடெடிக்பைைபள 

தைற்வைாண்டது. அது பல்தெறு சீேத்து நைரங்ைளில் 

வபரும் இன்ேல்ைபள ஏற்படுத்தியது. உலைளாவிய நிதி 

பையைாே ஷாங்ைாய் ைடுபையாே நடெடிக்பைைளால் 

மிைதைாசைாைப் பாதிக்ைப்பட்டுள்ள ாைக் கூறப்படுகிறது. 

 

6. அண்கமச் வெய்திைளில் இடம்வபற்ற ொமியா சுலுஹு 

ஹாென், எந்த நாட்டின் முதல் வபண் அதிபராொர்? 

அ) வ ன்ோப்பிரிக்ைா 

ஆ)  ான்சானியா  

இ) லிபியா 

ஈ) எகிப்து 

✓  ான்சானியாவின் மு ல் வபண் அதிபர் சாமியா சுலுைு 

ைாசன் ஆொர். கீபழ-ஆப்பிரிக்ை பிராந்தியத்தில் உள்ள 

மிைப்வபரிய நாடாே இது கிளிைஞ்சாதரா த சியப் 

பூங்ைாவிற்குப் வபயர்வபற்ற ாகும். 

✓ சமீபத்தில், அவைரிக்ைாவின் துபண அதிபராை ப விதயற்ற 

மு ல் வபண்ைணி ைைலா ைாரிபை  ான்சானிய அதிபர் 

சந்தித் ார். இந் ச் சந்திப்பு அதிை மு லீட்டாளர்ைபள 

 ான்சானியா தநாக்கி ஈர்க்கும் எே எதிர்பார்க்ைப்படுகிறது. 

 

7. உலை ெங்கி கூற்றுப்படி, ஒருெர் தீவிர ெறுகமயில் 

உள்ளதாை ெகைப்படுத்தப்பட்டால் அெரது தினெரி வெலவு 

ெரம்பு எவ்ெளவு? 

அ) $1.90  

ஆ) $2.50 

இ) $3.20 

ஈ) $5.00 

✓ உலை ெங்கியின் கூற்றுப்படி, நாள ான்றுக்கு $1.90 

டாலருக்கும் குபறொே (சுைார் `145) வசலவிேத்ப க் 

வைாண்டு ொழ்க்பை நடத்துதொரின் எண்ணிக்பையின் 

அடிப்பபடயில் தீவிர ெறுபை அளவிடப்படுகிறது. 

✓ உலை ெங்கியாேது சமீபத்தில் “Poverty in India Has 

Declined over the Last Decade But Not As Much As 
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Previously Thought” என்ற  பலப்பிலாே ஒரு திட்டமிடும் 

ஆெணத்ப  வெளியிட்டது. இந்தியாவில், COVID-க்கு 

முந்ப ய ஆண்டில் (2019) 10.2%ஆை தீவிர ெறுபை 

இருந் து. 2011-இல் அந் ச் ச வீ ம் 22.5%ஆை இருந் து. 

 

8. எந்த மத்திய அகமச்ெைம், 1 இலட்ெத்திற்கும் அதிைமான 

ஆயுஷ்மான் பாரத்-சுைாதாரம் மற்றும் நல கமயங்ைளில் 

‘ெட்டார அளவிலான நல விழாக்ைகள’ நடத்தியது? 

அ) வபண்ைள் & குழந்ப ைள் தைம்பாட்டு அபைச்சைம் 

ஆ) சுைா ார அபைச்சைம்  

இ) உள்துபற அபைச்சைம் 

ஈ) ைல்வி அபைச்சைம் 

✓ ைத்திய சுைா ார அபைச்சைம் நாடு முழுெதும் உள்ள ஒரு 

இலட்சத்திற்கும் தைற்பட்ட ஆயுஷ்ைான் பாரத்-சுைா ாரம் 

ைற்றும் ஆதராக்கிய பையங்ைளில் ெட்டார அளவிலாே 

நல விழாக்ைபள ஏற்பாடு வசய்து ெருகிறது. 

✓ இது அபேத்து ைாநிலங்ைள், யூனியன் பிரத சங்ைள் 

ைற்றும் வபண்ைள் ைற்றும் குழந்ப ைள் தைம்பாடு,  ைெல் 

ைற்றும் ஒலிபரப்பு, பஞ்சாயத்து ராஜ், ஆயுஷ் ைற்றும் ைல்வி 

தபான்ற வ ாடர்புபடய அபைச்சைங்ைளின் 

ஒத்துபழப்புடன் ஏற்பாடு வசய்யப்பட்டுள்ளது. 

✓ இவ்விழாக்ைள் ஆயுஷ்ைான் பாரத்-உடல்நலம் ைற்றும் நல 

பையங்ைள் ைற்றும் வ ாபலைருத்துெ & வ ாபலநிபல 

ஆதலாசபேைள்பற்றிய விழிப்புணர்பெ ஏற்படுத்தும் 

அமு ப் வபருவிழாவின் ஒருபகுதியாை உள்ளது. 

 

9. 2022 – பன்னாட்டு நீர் ொரம் - நீர் மாநாட்கட 

நடத்தும் நாடு எது? 

அ) இந்தியா 

ஆ) சிங்ைப்பூர்  

இ) தநபாளம்  

ஈ) ெங்ைாளத சம் 

✓ இந்தியாவின் த சிய தூய்பை ைங்பை திட்டத்தின் 

 பலபை இயக்குநர், சிங்ைப்பூரில் நடந்த றிய 2022 – 

பன்ோட்டு நீர் ொரம், நீர் ைாநாட்டில் வைய்நிைராைப் 

பங்தைற்று, “இந்தியாவில் ைழிவுநீர் உற்பத்தி, சுத்திைரிப்பு 

& தைலாண்பையின் நிபல” குறித்து விளக்ைைளித் ார். 

 

10. அண்கமச் வெய்திைளில் இடம்வபற்ற பிரவிந்த் குமார் 

ஜக்நாத் என்பெர் எந்த நாட்டின் பிரதமராொர்? 

அ) இலங்பை 

ஆ) வைாரிஷியஸ்  

இ) ைாலத்தீவுைள் 

ஈ) ைதலசியா 

✓ இந்தியப் பிர ைர் நதரந்திர தைாடியின் அபழப்பின் தபரில் 

வைாரீஷியசு பிர ைர் பிரவிந்த் குைார் ஜக்நாத், உயர்ைட்டக் 

குழுவுடன் இந்தியா ெந் படந் ார். ஜாம்நைரில் அபைய 

உள்ள WHO - உலைளாவிய பாரம்பரிய பையத்திற்ைாே 

அடிக்ைல் நாட்டு விழாவிலும், ைாந்திநைரில் அபையவுள்ள 

உலைளாவிய ஆயுஷ் மு லீடு ைற்றும் புத் ாக்ை ைாநாடு 

ஆகியெற்றிலும் ஜைநாத் பங்தைற்ைவுள்ளார். 

 

 

1. த சிய அளவிலாே  ளொடப் தபாக்குெரத்து 

வ ாடர்பாே ைருத் ரங்கு ‘தலாஜிவசம் ொயு – 2022’ 

தில்லியில் நபடவபறுகிறது 

ஏப்ரல் 28ஆம் த தி புது தில்லியில் உள்ள விைாேப்பபட 

அரங்ைத்தில் த சிய அளவிலாே ஆயு   ளொடப் தபாக்கு 

ெரத்து வ ாடர்பாே ைருத் ரங்கிற்கு இந்திய விைாேப் 

பபட ஏற்பாடு வசய்துள்ளது. இந் க் ைருத் ரங்கின் ைருப் 

வபாருள், “விைாேப்தபார் நடெடிக்பைைளுக்ைாே 

லாஜிஸ்டிக்ஸ் ஆ ரபெ ஒழுங்ைபைத் ல்” என்ப ாகும்.  

 

2. வசன்பேக்கு ெந்  ெங்ைத ச ைடதலார ைாெல்பபட 

தராந்துக் ைப்பல் பாரம்பரிய முபறப்படி ெரதெற்பு 

ெங்ைத ச நாட்டின் ைடதலார ைாெல்பபட ைப்பல் ‘ைைர் 

உஸ்ைான்’ வசன்பே துபறமுைத்திற்கு நல்வலண்ணப் 

பயணைாை ெந் படந் து. இக்ைப்பலுக்கு இந்திய 

ைடதலாரக் ைாெல் பபட சார்பில் பாரம்பரிய முபறப்படி 

ெரதெற்பு அளிக்ைப்பட்டது. 

இதுகுறித்து பாதுைாப்பு அபைச்சைம் சார்பில் 

வெளியிடப்பட்ட வசய்திக்குறிப்பு: 

எட்டாெது த சிய அளவிலாே ைாசு ைட்டுப்பாடு குறித்  

பயிற்சி முைாம் ைடந்  ஏப்.18 மு ல் 20-ஆம் த தி ெபர 

தைாொவில் நபடவபற்றது. இதில் பங்தைற்ற ெங்ைத ச 

ைடதலார ைாெல் பபட தராந்துக் ைப்பல் ‘ைைர் உஸ்ைான்’ 

பயிற்சி முைாபை முடித்துவிட்டு நாடு திரும்பும் ெழியில் 

வசன்பே துபறமுைத்திற்கு ெந் படந் து எே வசய்திக் 

குறிப்பில் கூறப்பட்டுள்ளது. 

 

3. வசன்பேயில் `2 தைாடியில் குத்துச்சண்பட 

அைாவ மி: அபைச்சர் சிெ வீ வைய்யநா ன் 

வசன்பேயில் `2 தைாடி வசலவில் குத்துச்சண்பட 

அைாவ மி அபைக்ைப்படும் என்று சுற்றுச்சூழல் துபற 

ைற்றும் விபளயாட்டு தைம்பாட்டுத்துபற அபைச்சர் சிெ வீ 

வைய்யநா ன் அறிவித் ார். 

 

4. ைதலரியா  டுப்பு நடெடிக்பைைள்:  மிழ்நாட்டுக்கு 

த சிய விருது 

ைதலரியா  டுப்பு நடெடிக்பைைபள சிறப்புற 

தைற்வைாண்ட ற்ைாை  மிழ்நாட்டுக்கு த சிய விருது 

ெழங்ைப்பட்டுள்ளது. தில்லியில் நபடவபற்ற உலை 

ைதலரியா நாள் விழாவில், ைத்திய சுைா ாரத் துபற 

அபைச்சர் ைன்சுக் ைாண்டவியா இவ்விருப   மிழ்நாட்டு 

வபாது சுைா ாரத்துபற இயக்குநர் Dr வசல்ெவிநாயைம் 

அவர்கட்கு ெழங்கிோர். 

இதுகுறித்து வெளியிடப்பட்ட வசய்திக் குறிப்பு: 

2024ஆம் ஆண்டுக்குள்  மிழைத்தில் ைதலரியா தநாபய 

முழுபையாை ஒழித்திட ைாநில அரசு தைற்வைாண்ட 
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வ ாடர் நடெடிக்பைைளால் ைதலரியா தநாய் பாதிப்பு 

வெகுொை குபறக்ைப்பட்டு ைட்டுக்குள்ளது. வைாசுக்ைளால் 

பரவும் தநாய்ைளாே ைதலரியா, வடங்கு, சிக்குன் குனியா, 

மூபளக்ைாய்ச்சல் ைற்றும் யாபேக்ைால் தநாய் உட்பட 

அபேத்து தநாய்ைளும்  மிழை அரசின் தீவிர வ ாடர் 

 டுப்பு நடெடிக்பைைளால் குபறக்ைப்பட்டு,  ற்தபாது 

ைதலரியா தநாய் ஒழிக்ைப்படும்  ருொயில் உள்ளது. 

1990-ைளில் 1.20 லட்சைாை இருந்  ைதலரியா தநாய் 

பாதிப்புைள் 2011-ஆம் ஆண்டில் 22,171-ஆை குபறந்து 

 ற்தபாது 772-ஆை உள்ளது. 

வைாசுவிலிருந்து பரவும் ைதலரியா பிளாஸ்தைாடியம் 

எனும் ஒட்டுண்ணியால் இந்தநாய் உண்டாகின்றது. 

இந்  வ ாற்று அோபிலிஸ் வபண் வைாசுக்ைள்மூலம் 

ஒருெரிடமிருந்து ைற்வறாருெருக்கு பரவுகிறது. 

இந்தியாவில் இரண்டு ெபை ைதலரியா 

ஒட்டுண்ணிைளாே பிளாஸ்தைாடியம் பெொக்ஸ் 

ைற்றும் பிளாஸ்தைாடியம் பால்சிபாரம் ைட்டுதை உள்ளது. 

இந்தியாவில் ைதலரியாபெ 2030-ஆம் ஆண்டுக்குள் 

ஒழிக்ை இலக்கு நிர்ணயிக்ைப்பட்டுள்ளது. ஆோல் 

 மிழநாட்டில் ெரும் 2024-ஆம் ஆண்டுக்குள் ைதலரியா 

தநாபய ஒழிக்ை இலக்குடன் அ பே அபடெ ற்கு 

பல்தெறு நடெடிக்பைைளும் முபேப்புடன் 

தைற்வைாள்ளப்பட்டு ெருகின்றே. 

 

5. ராணுெ வசலவிேத்ப  0.9% அதிைரித்துள்ள இந்தியா: 

சீோ 4.7% அதிைரிப்பு: சர்ெத ச ஆய்ெறிக்பையில்  ைெல் 

ராணுெத்துக்ைாே வசலவிேத்ப  2021-ஆம் ஆண்டில் 

`5.86 லட்சம் தைாடியாை இந்தியா அதிைரித்துள்ளது. இது 

முந்ப ய ஆண்படக்ைாட்டிலும் 0.9% கூடு லாகும். 

தபார் ைற்றும் ஆயு  ைட்டுப்பாடு வ ாடர்பாை சர்ெத ச 

அளவில் ஆய்வுைபள தைற்வைாள்ளும் அபைப்பாே 

‘ஸ்டாக்தைாம் சர்ெத ச அபைதிக்ைாே ஆராய்ச்சி 

நிறுெேம் (SIPRI)’ வெளியிட்ட ஆய்ெறிக்பைமூலம் இந் த் 

 ைெல் வ ரியெந்துள்ளது. அந்  ஆய்ெறிக்பையில் 

தைலும் கூறியிருப்ப ாெது: 

ராணுெத்துக்கு அதிை நிதி ஒதுக்குெதில் உலகிதலதய 

இரண்டாெது நாடாே சீோ, 2021-ஆம் ஆண்டில் அந் 

நாட்டு பாதுைாப்புத் துபறக்கு `22.43 லட்சம் தைாடி 

நிதிபய ஒதுக்கியுள்ளது. இது முந்ப ய ஆண்படக் 

ைாட்டிலும் 4.7% கூடு லாகும். 2012-ஆம் ஆண்டுடன் 

ஒப்பிடும்தபாது 72 ச வீ ம் கூடு லாகும். 

அதுதபால, இந்தியாவும் ராணுெத்துக்ைாே வசலவிேத் 

-ப  2021-ஆம் ஆண்டில் `5.86 லட்சம் தைாடியாை 

இந்தியா அதிைரித்துள்ளது. இது முந்ப ய ஆண்படக் 

ைாட்டிலும் 0.9% கூடு லாகும். 2012-ஆம் ஆண்டுடன் 

ஒப்பிடும்தபாது இது 33% கூடு லாகும். 

ராணுெத்துக்கு அதிை நிதி ஒதுக்கும் உலை நாடுைளில் 

இந்தியா மூன்றாமிடத்தில் உள்ளது. இந் ப் பட்டியலில் 

அவைரிக்ைா மு லிடத்திலும், பிரிட்டன் நான்ைாமிடத்திலும், 

ஐந் ாெது இடத்தில் ரஷியாவும் உள்ளே. 

உலகின் வைாத்  ராணுெ வசலவிேத்தில் இந்  ஐந்து 

நாடுைளின் பங்ைளிப்பு 62 ச வீ ைாகும். அதில் அவைரிக்ைா, 

சீோ இரு நாடுைள் ைட்டுதை 52% அளவு பங்ைளிப்பபக் 

வைாண்டுள்ளே என்று அதில் வ ரிவிக்ைப்பட்டுள்ளது. 

ஆசியா - ஓசியாோ ராணுெ வசலவிேமும் அதிைரிப்பு: 

ஆசியா ைற்றும் ஆஸ்திதரலியா உள்பட 4 நாடுைபள 

உள்ளடக்கிய ஓசியாோ பிராந்தியத்தின் ஒட்டுவைாத்  

ராணுெ வசலவிேமும் 2021-இல் கூடு லாகியிருப்பது 

இந்  ஆய்ெறிக்பைமூலம் வ ரியெந்துள்ளது. இந் ப் 

பிராந்தியத்தின் 2021-ஆம் ஆண்டு ராணுெ வசலவிேம் 

`44.87 லட்சம் தைாடியாகும். இது முந்ப ய ஆண்படக் 

ைாட்டிலும் 3.5% கூடு லாகும். இதில் இந்தியா, சீோ இரு 

நாடுைளின் பங்கு ைட்டும் 63 ச வீ ைாகும். 

இந் ப் பிராந்தியத்தில் ராணுெ வசலவிேம் ைடந்  1989-

ஆம் ஆண்டு மு ல் வ ாடர்ச்சியாை அதிைரிக்ைப்பட்டு 

ெந்துள்ளது எே ஆய்ெறிக்பையில் வ ரிவிக்ைப்பட்டுள்ளது. 

 

6. டுவிட்டர் நிறுெேத்ப  பையைப்படுத்திோர் எலான் 

ைஸ்க் 

டுவிட்டர் நிறுெேத்ப  வடஸ்லா  பலபைச் வசயல் 

அதிைாரி எலான் ைஸ்க் 44 பில்லியன் டாலர் அளித்து 

பையைப்படுத்  முடிொேது. 

இது வ ாடர்பாை டுவிட்டர் - எலான் ைஸ்க் இபடதய 

தபச்சுொர்த்ப  நபடவபற்றது. 

டுவிட்டர் நிறுெேத்ப  பையைப்படுத்துெ ற்கு வடஸ்லா 

 பலபைச் வசயல் அதிைாரி எலான் ைஸ்க் அண்பையில் 

விருப்பம் வ ரிவித்திருந் ார். இ ற்ைாை 43 பில்லியன் 

டாலர் (சுைார் `3.10 லட்சம் தைாடி) வராக்ைம் அளிக்ைத் 

 யார் என்றும் அெர் கூறியிருந் ாாாா். இப யடுத்து 

நிறுெேத்ப  அெர் பையைப்படுத்  இயலா  ெபையில் 

பங்கு ஒழுங்ைாற்று விதிமுபறைளின் கீழ் டுவிட்டர் 

நிர்ொைம்  படைபள ஏற்படுத்தியது. எனினும், எலான் 

ைஸ்க் அல்லது இத  தபான்ற பையைப்படுத்தும் 

தநாக்ைத்துடன் முன்ெரும் தெறு ஏத னும் 

மு லீட்டாளபர நிரந் ரைாைத்  டுத்துவிட முடியாது என்ற 

நிபலயில், டுவிட்டர் நிறுெேம் ைேம் ைாறியது. 

தபச்சுொர்த்ப யின் இறுதியில் 44 பில்லியன் டாலர் 

(சுைார் `3.36 லட்சம் தைாடி) அளித்து டுவிட்டரின் முழுப் 

பங்குைபள எலான் ைஸ்க் வபற முடிொே ாைத்  ைெல் 

வெளியாகியுள்ளது. இந் ப் தபச்சுொர்த்ப  விெரம் 

வெளியாேதும் அவைரிக்ைப் பங்குச் சந்ப ைளில் டுவிட்டர் 

பங்கு விபல 3 ச வீ ம் அதிைரித் து. 
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1. அண்மைச் செய்திகளில் இடம்செற்ற கிழக்கு திம ோர், 

எந்த ஆண்டு ஐநோவோல் அங்கீகரிக்கப்ெட்டது? 

அ) 1982 

ஆ) 1992 

இ) 2002  

ஈ) 2012 

✓ கடந்த 2002ஆம் ஆண்டில் ஐக்கிய நாடுகள் அவையால் 

அதிகாரப்பூர்ைமாக அங்கீகரிக்கப்பட்ட, ‘திமமார் லெஸ்மட’ 

என்றும் அவைக்கப்படுகின்ற கிைக்கு திமமார் சமீபத்தில் 

அதன் அதிபர் மதர்தவெ நடத்தியது. 

 

2. ெமீெ செய்திகளில் இடம்செற்ற அல்-அக்ெோ ெள்ளிவோெல் 

அம ந்துள்ள நகரம் எது? 

அ) மராம் 

ஆ) லெருமசெம்  

இ) ரியாத் 

ஈ) மஸ்கட் 

✓ இசுொமியர்கள் இரம்ொன் லகாண்டாடும் மைவையில், 

யூதர்களின் ‘பாஸ்கா’ என்ற பண்டிவகயின்மபாது ஏற்பட்ட 

ைன்முவறயில் 17-க்கும் மமற்பட்ட பாெஸ்தீனியர்கள் 

படுகாயமவடந்தனர். லெருமசெமின் அல்-அக்ஸா மசூதி 

ைைாகத்தில் இந்தச் சம்பைம் நடந்துள்ைது. 

 

3. இந்தியோவின் புதிய இரோணுவத் தளெதி யோர்? 

அ) லெப்டினன்ட் லெனரல் பிபின் ராைத் 

ஆ) லெப்டினன்ட் லெனரல் எம் எம் நரைமன 

இ) லெப்டினன்ட் லெனரல் மமனாஜ் பாண்மட  

ஈ) லெப்டினன்ட் லெனரல் பிக்ரம் சிங் 

✓ Lt Gen மமனாஜ் பாண்மட புதிய இராணுைத் தைபதியாக 

நியமிக்கப்பட்டார். லெனரல் M M நரைமனவை அடுத்து 

அைர் பதவிமயற்பார். இராணுைப் லபாறியாைர் பதவியில் 

இருந்து இராணுைத் தைபதியான முதல் அதிகாரி இைர் 

ஆைார். ெம்மு-காஷ்மீரின் பல்ென்ைாொ பகுதியில், 

எல்வெக் கட்டுப்பாட்டுக் மகாட்டுப் பகுதியில், ‘ஆபமரஷன் 

பராக்ரமுக்கு’ அைர் தவெவம தாங்கினார். 

 

4. ெமீெ செய்திகளில் இடம்செற்ற, ‘ கர்’ ெோர்ந்த இனம்? 

அ) பாம்பு 

ஆ) முதவெ  

இ) ஆவம 

ஈ) மரப்பல்லி 

✓ ‘மகர்’ (அ) ‘சதுப்புநிெ முதவெகள்’ என்பன (Crocodylus 

palustris) நன்னீர் முதவெகைாகும். அவை லதற்காசியா & 

லதன்கிைக்கு ஈரான் முழுைதும் காணப்படுகின்றன. 

இந்தியாவில், மத்திய கங்வகப் படுவக மற்றும் சம்பல் 

படுவககளில் இவை அதிகம் காணப்படுகின்றன.  

✓ சமீபத்தில், இராெஸ்தானின் ெைாய் அவணயில் உள்ை 

350க்கும் மமற்பட்ட சதுப்புநிெ முதவெகள், மார்ச் மற்றும் 

ஏப்ரல் மாதங்களில் நிெவும் கடுவமயான லைப்பம் 

காரணமாக உயிர் பிவைக்க மபாராடி ைருகின்றன. பெ 

நீர்நிவெகள் ைறண்டு கிடப்பதால், இந்திய இரயில்மை 

மமற்கு ராெஸ்தானுக்கு நீர் விநிமயாகம் லசய்து ைருகிறது. 

ெைாய் ஆறானது லூனி ஆற்றின் துவண ஆறு ஆகும். 

 

5. இந்தியோவில், ‘WHOஇன் ெோரம்ெரிய  ருத்துவத்திற்கோன 

உலகளோவிய ம யம்’ அம யவுள்ள இடம் எது? 

அ) மும்வப 

ஆ) ைாரணாசி 

இ) ொம்நகர்  

ஈ) லகாச்சி 

✓ குெராத் மாநிெத்தின் ொம்நகரில் அவமயவுள்ை WHOஇன் 

பாரம்பரிய மருத்துைத்திற்கான உெகைாவிய 

வமயத்திற்கு பிரதமர் மமாடி அடிக்கல் நாட்டினார். இந்த 

நிகழ்ச்சியில், லமாரீஷியசு பிரதமர் பிரவிந்த் ெக்நாத், உெக 

சுகாதார அவமப்பின் (WHO) தலைலை இயக்குநர் டாக்டர் 

லடட்மராஸ் லகப்மரயஸ் ஆகிமயார் கெந்துலகாண்டனர். 

 

6. ஆண்டுமதோறும், ‘உலக கமல நோள்’ அனுெரிக்கப்ெடும் 

மததி எது? 

அ) ஏப்ரல் 15  

ஆ) ஏப்ரல் 16 

இ) ஏப்ரல் 17 

ஈ) ஏப்ரல் 18 

✓ ஆண்டுததோறும், ஏப்.15 அன்று, UNESCO பங்காைரான 

பன்னாட்டு கவெ சங்கத்தால் (IAA) ‘உெக கவெ நாள்’ 

உெகம் முழுைதும் லகாண்டாடப்படுகிறது. 

✓ கவெயின் ைைர்ச்சி, பரைல் மற்றும் அதன் இன்பத்வத 

மமம்படுத்துைதற்கான லகாண்டாட்டம், 2019ஆம் ஆண்டு 

UNESCO மாநாட்டின் 40ஆம் அமர்வில் அறிவிக்கப்பட்டது. 

 

7. ஆண்டுமதோறும், ‘உலக ெோகஸ் நோள்’ அனுெரிக்கப்ெடும் 

மததி எது? 

அ) ஏப்ரல் 14  

ஆ) ஏப்ரல் 20 

இ) ஏப்ரல் 24 

ஈ) ஏப்ரல் 28 

✓ ‘அலமரிக்க டிரிபமனாமசாமியாசிஸ்’ என்றுைவைக்கப்படும் 

உயிருக்கு ஆபத்தான மநாவயப்பற்றிய விழிப்புணர்வை 

ஏற்படுத்துைதற்காக, ஆண்டுமதாறும் ஏப்.14 அன்று உெக 

சாகஸ் நாைாக அனுசரிக்கப்படுகிறது. டிரிபமனாமசாமா 

கிரிசு என்ற ஒட்டுண்ணியால் இந்த மநாய் ஏற்படுகிறது. 

இந்த நாள் முதன்முதலில் கடந்த 2020 ஏப்ரல்.14 அன்று 

அனுசரிக்கப்பட்டது. 
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8. ‘கிருெோன் ெக்தி’ ஒருங்கிமைந்த தீ ஆற்றல் ெயிற்சி 

நமடசெற்ற ைாநிலம் எது? 

அ) உத்தரகாண்ட் 

ஆ) மகாராஷ்டிரா 

இ) மமற்கு ைங்கம்  

ஈ) மகரைா 

✓ மமற்கு ைங்காைத்தில் சிலிகுரிக்கு அருகில் உள்ை டீஸ்டா 

பீல்ட் வபரிங் மரஞ்சில் (TFFR) ஒருங்கிவணந்த தீ ஆற்றல் 

பயிற்சியான கிருபான் சக்தி பயிற்சிவய திரிசக்தி கார்ப்ஸ் 

நடத்தியது. இந்தப் பயிற்சியானது இந்திய இராணுைம் 

மற்றும் மத்திய ஆயுதக் காைல் பவடகளின் திறன்கவை 

ஒன்றிவணத்து ஒருங்கிவணந்த மபாவர நடத்துைவத 

மநாக்கமாகக் லகாண்டது. 

 

9. உள்ளூர் கண்டுபிடிப்ெோளர்களுக்கு $2.2 மில்லியன் 

டோலர்கமள கோலநிமல நடவடிக்மக  ோனிய ோக 

வழங்குவதோக அறிவித்துள்ள நிறுவனம் எது? 

அ) UNDP  

ஆ) UNEP 

இ) IMF 

ஈ) உெக ைங்கி 

✓ ஐநா ைைர்ச்சித் திட்டம் (UNDP) மற்றும் அடாப்மடஷன் 

இன்மனாமைசன் மார்க்லகட்பிமைசின் (AIM) பங்கோளர்கள் 

இந்தியா உட்பட 19 நாடுகளில் உள்ை 22 உள்ளூர் 

கண்டுபிடிப்பாைர்களுக்கு $2.2 மில்லியன் டாெர்கவை 

காெநிவெ நடைடிக்வக மானியமாக அறிவித்துள்ைனர்.  

✓ இந்நிதியானது உள்ளூர் காெநிவெ நடைடிக்வககவை 

மமம்படுத்துைமதாடு, பாரிஸ் ஒப்பந்தம் மற்றும் நீடித்த 

ைைர்ச்சி இெக்குகவை எட்டுைவத துரிதப்படுத்தும். 

 

10. ‘2022 - சரய்க்ஜோவிக் மெோட்டிமய’ சவன்ற இந்திய 

செஸ் வீரர் யோர்? 

அ) பரத் சுப்ரமணியம் 

ஆ) மித்ரபா குகா 

இ) பிரக்ஞானந்தா R  

ஈ) இராொ ரித்விக் 

✓ அண்வமயில் ஐஸ்ொந்தில் நவடலபற்ற, ‘2022 - விகா 

லரய்க்ொவிக் ஓபன் மபாட்டியில் இந்திய கிராண்ட்மாஸ்டர் 

பிரக்ஞானந்தா R லைற்றி லபற்றார். 16 ையதான இந்திய 

கிராண்ட்மாஸ்டர், இறுதிச்சுற்றில் தனது சகநாட்டைரான 

GM குமகஷ் D (15)-க்கு எதிரான முக்கியமான ஆட்டத்தில் 

லைன்றார். கடந்த 2018-இல் கிராண்ட்மாஸ்டர் பட்டத்வத 

அவடந்த உெகின் ஐந்தாைது மிக இவைய நபரானார் 

பிரக்ஞானந்தா R ஆைார். 

 




 

1. மாற்றுத்திறனாளிகள் துவறயில் இந்தியா - சிலி 

நாடுகளிவடமய ஒத்துவைப்பிற்கான புரிந்துணர்வு 

ஒப்பந்தத்தில் வகலயழுத்திட அவமச்சரவை ஒப்புதல் 

மாற்றுத்திறனாளிகள் துவறயில் இந்தியா - சிலி நாடுகளி 

-வடமய ஒத்துவைப்பிற்கான புரிந்துணர்வு ஒப்பந்தத்தில் 

வகலயழுத்திட மத்திய அவமச்சரவை ஒப்புதல் அளித்தது. 

மாற்றுத்திறனாளிகள் துவறயில் பரஸ்பரம் இருநாடுகள் 

இவடமயயான புரிந்துணர்வு ஒப்பந்தம், இந்தியா - சிலி 

இவடமய மமற்லகாள்ைப்படும் கூட்டு முயற்சிகள்மூெம் 

அைர்களுக்கு அதிகாரமளிக்கும் ைவகயிொன நடைடிக் 

-வககளுக்கு ஊக்கமளிக்கும். இது இந்தியா மற்றும் சிலி 

இவடமய இருதரப்பு உறவுகவை மமலும் ைலுப்படுத்தும். 

இந்தியா-சிலி நாடுகளிவடமயயான உறவுகள் பல்மைறு 

விைகாரங்களில் லபாதுைான பார்வையின் அடிப்பவடயில் 

நட்புரீதியில் அவமந்துள்ைது.  2019-20ஆம் ஆண்டு இரு 

நாடுகளுக்கும் இவடமய தூதரக ரீதியிொன உறவுகள் 

ஏற்பட்டு 70 ஆண்டுகள் நிவறைவடந்தவதக் குறிக்கிறது. 

 

2. 540 MW உற்பத்தித் திறனுள்ை குைார் புனல்மின் 

திட்டத்திற்கு அவமச்சரவை ஒப்புதல் அளித்துள்ைது 

ெம்மு காஷ்மீர் யூனியன் பிரமதசத்தின் கிஷ்த்ைார் 

மாைட்டத்தில் லசனாப் ஆற்றின் குறுக்மக ̀ 4526.12 மகாடி 

முதலீட்டில் 540 லமகாைாட் உற்பத்தி திறனுள்ை குைார் 

புனல்மின் திட்டத்திற்கு லபாருைாதார விைகாரங்களுக்கா 

-ன அவமச்சரவை குழு ஒப்புதல் அளித்துள்ைது. 

மதசிய புனல்மின் கைகம், ெம்மு-காஷ்மீர் மாநிெ மின் 

உற்பத்தி மமம்பாட்டு கைகமும், லசனாப் பள்ைத்தாக்கு மின் 

உற்பத்தி திட்டத்திற்கான தனியார் நிறுைனமும் 

இவணந்து இதவன அமொக்கும். இதில் 51% தனியார் 

பங்களிப்பாகவும், 49% அரசு கைகங்களின் பங்காகவும் 

இருக்கும். இந்த மின்திட்டம் ஆண்டுக்கு 1975.54 

மில்லியன் யூனிட் மின்சாரம் உற்பத்தி லசய்யும். 

இந்தத் திட்டத்திற்கு அடிப்பவட கட்டவமப்பு லசெவுக்காக 

மத்திய அரசு `69.80 மகாடி மானியமாக ைைங்குகிறது. 

மமலும் ெம்மு-காஷ்மீர் யூனியன் பிரமதசத்திற்கு 

உதவியாக `655.08 மகாடி மானியமாக ைைங்கப்படும். 

இம்மின்திட்டம் 54 மாத காெத்தில் லசயல்படத்லதாடங்கும். 

 

3. 5-12 ையது சிறார்களுக்கு கமரானா தடுப்பூசி - 

மருந்துக் கட்டுப்பாட்டு அவமப்பு ஒப்புதல் 

சிறார்களிவடமய கமரானா லதாற்று பரைவெத் தடுக்கும் 

மத்திய அரசின் முயற்சிக்கு ஊக்கம் தரும் ைவகயில், 5 

ையது முதல் 12 ையது ைவரயிொன சிறார்களுக்கு அைசர 

காெத்தில் பயன்படுத்த 2 தடுப்பூசிகளுக்கு இந்திய 

தவெவம மருந்துக் கட்டுப்பாட்டு அவமப்பு (டிசிஜிஐ) 

ஒப்புதல் அளித்துள்ைது. 

6-12 ையது ைவரயிொன சிறார்களுக்கு பாரத் பமயாலடக் 

நிறுைனத்தின் மகாமைக்ஸின் தடுப்பூசிவயயும், 5-12 

ையது ைவரயிொன சிறார்களுக்கு பயாெஜிகல்-இ 
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நிறுைனத்தின் மகார்பிமைக்ஸ் தடுப்பூசிவயயும் அைசர 

காெத்தில் நிபந்தவனகளுக்கு உள்பட்டு 

பயன்படுத்துைதற்கு ஒப்புதல் அளிக்கப்பட்டுள்ைது. 

மத்திய மருந்து தரக் கட்டுப்பாட்டு அவமப்பின் (சிடிஎஸ்சிஓ) 

நிபுணர் குழு அளித்த பரிந்துவரகளின் அடிப்பவடயில் 

டிசிஜிஐ ஒப்புதல் அளித்துள்ைது. 

தற்சமயம், மத்திய அரசின் மதசிய தடுப்பூசித் திட்டத்தின் 

கீழ் 15-18 ையதுக்கு உட்பட்டைர்களுக்கு பாரத் பமயாலடக் 

நிறுைனத்தின் தடுப்பூசியும், 12-15 ையதுக்கு 

உள்பட்டைர்களுக்கு பயாெஜிகல்-இ நிறுைனத்தின் 

தடுப்பூசியும் பயன்படுத்தப்பட்டு ைருகிறது. 

மகாமைக்ஸின் தடுப்பூசிவய சிறார்களுக்குப் 

பயன்படுத்துைது லதாடர்பாக நடத்தப்பட்ட 

பரிமசாதவனகவை ஆய்வுலசய்த மத்திய மருந்து தரக் 

கட்டுப்பாட்டு அவமப்பு, மகாமைக்ஸின் தடுப்பூசிவய 2-18 

ையதுக்கு உட்பட்டைர்களுக்கு பயன்படுத்த கடந்தாண்டு 

அக்மடாபர் மாதம் பரிந்துவர லசய்தது. இருப்பினும், 12-18 

ையதுக்கு உட்பட்டைர்களுக்கு மட்டுமம அந்தத் 

தடுப்பூசிவயப் பயன்படுத்த டிஜிசிஐ ஒப்புதல் அளித்தது. 

இந்நிவெயில், மகார்பிமைக்ஸ் தடுப்பூசிவய 5-12 

ையதுக்கு உள்பட்டைர்களுக்குப் பயன்படுத்த டிசிஜிஐயின் 

மருத்துை நிபுணர் குழு கடந்த ஏப்ரல் 21-ஆம் மததி 

பரிந்துவர லசய்தது. 12-15 ையதுக்கு உள்பட்டைர்களுக்கு 

அந்தத் தடுப்பூசி தற்மபாது பயன்பாட்டில் உள்ைது. 

தற்சமயம், வபசர் நிறுைனத்தின் தடுப்பூசியும் 12 ையதுக்கு 

மமற்பட்டைர்களுக்கு லசலுத்தப்பட்டு ைருகிறது. 

வசடஸ் நிறுைனத்தின் வசமகாவ்-டி தடுப்பூசிவய 12 

ையதுக்கு மமற்பட்டைர்களுக்குப் பயன்படுத்த டிசிஜிஐ 

கடந்த ஆண்டு ஆகஸ்ட் மாதம் ஒப்புதல் அளித்துவிட்டது. 

ஆனால், அந்தத் தடுப்பூசி இன்னும் மதசிய தடுப்பூசித் 

திட்டத்தில் மசர்க்கப்படவில்வெ. 

 

4. இந்தியா-அலமரிக்கா நட்புறவின் 75-ஆைது ஆண்டு 

விடிமயா லைளியீடு 

இந்தியா-அலமரிக்கா நட்புறவின் 75 ஆண்டுகள் 

லகாண்டாட்டத்வதலயாட்டி, அலமரிக்காவில் உள்ை 

இந்தியர்களின் குறிப்பிடத்தக்க பங்களிப்புகவை 

பிரதிபலிக்கும் ைவகயில் விடிமயா பதிவு லைளியிடப்பட்டு 

உள்ைது. 

 

5. 27-04-2022 – ‘வெள்ளுலை தெந்தர்’ சர். பிட்டி. 

தியோகரோயர் அெர்களின் 171-ஆெது பிறந்தநோள். 
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1. 2022-23 பயிராண்டுக்கு அறிவிக்கப்பட்ட உணவு 

தானிய உற்பத்தி இலக்கு என்ன? 

அ) 278 மில்லியன் டன்கள் 

ஆ) 328 மில்லியன் டன்கள்  

இ) 378 மில்லியன் டன்கள் 

ஈ) 428 மில்லியன் டன்கள் 

✓ கரீப் இயக்கம் 2022-23-க்கான வேளாண்மை குறித்த 

வதசிய கருத்தரங்மக ைத்திய வேளாண் அமைச்சர் 

நவரந்திர சிங் வதாைர் புது தில்லியில் ததாடங்கி மேத்தார்.  

✓ 2022-23ஆம் ஆண்டுக்கான தைாத்த உணவு தானிய 

உற்பத்திக்கு 3,280 இலட்சம் டன் இலக்கிமனயும், 

பருப்புகள் ைற்றும் எண்தணய் வித்துக்களின் உற்பத்தி 

295.5 ைற்றும் 413.4 இலட்சம் டன்களாக இந்தக் 

கருத்தரங்கில் இலக்கு நிர்ணயிக்கப்பட்டுள்ளது. 

✓ இரண்டாேது ைதிப்பீட்டின்படி, (2021-22) தைாத்த உணவு 

தானியங்கள் உற்பத்தி 3,160 இலட்சம் டன் என ைதிப்பீடு 

தசய்யப்பட்டுள்ளது. 

 

2. பின்வரும் எந்தத் திட்டத்தின் கீழ், ‘ததசிய பயிற்சி தேளா’ 

ஏற்பாடு செய்யப்பட்டுள்ளது? 

அ) பிரதைர் வேமலோய்ப்பு திட்டம் 

ஆ) ஸ்கில் இந்தியா  

இ) இந்தியாவில் தயாரிப்வபாம் திட்டம் 

ஈ) ததாடங்கிடு இந்தியா திட்டம் 

✓ ஸ்கில் இந்தியா, பயிற்சிக்கான தமலமை இயக்குநரகத்து 

-டன் இமணந்து, நாடு முழுேதும் 700-க்கும் வைற்பட்ட 

இடங்களில் ஒரு நாள் முழுேதும், ‘ததாழில் பழகுநர் 

திருவிழா’மே நடத்துகிறது. இந்த முயற்சியானது ஒரு 

இலட்சத்திற்கும் வைற்பட்ட பயிற்சியாளர்கமள 

பணியைர்த்துேமத வநாக்கைாகக் தகாண்டுள்ளது. 

 

3. ‘NAPOLREX’ என்ற ததசிய அளவிலான ோசு மறுமமொழி 

பயிற்சியய ஏற்பாடு செய்கிற இந்திய ஆயுதப்பயட எது? 

அ) இந்திய இராணுேம் 

ஆ) இந்திய கடற்பமட 

இ) இந்திய ோன்பமட 

ஈ) இந்திய கடவலாரக் காேல்பமட  

✓ வகாோவில் உள்ள ைர்ைவகாோ துமறமுகத்தில் இந்திய 

கடவலாரக் காேல்பமடமூலம் வதசிய அளவிலான ைாசு 

ைறுதைாழி பயிற்சி – ‘NATPOLREX’ நடத்தப்படுகிறது.  

✓ ைத்திய பாதுகாப்புச்தசயலாளர் அஜய் குைார் இந்த இரண்டு 

நாள் பயிற்சிமயத் ததாடங்கி மேத்தார். 

 

4. ‘ததசிய உதலாகவியல் வல்லுநர் விருது – 2021’ 

நிகழ்யவ நடத்திய ேத்திய அயேச்ெகம் எது? 

அ) அறிவியல் & ததாழில்நுட்ப அமைச்சகம் 

ஆ) எஃகு அமைச்சகம்  

இ) MSME அமைச்சகம் 

ஈ) ேணிகம் & ததாழிற்துமற அமைச்சகம் 

✓ ைத்திய எஃகு அமைச்சகைானது புது தில்லியில், “வதசிய 

உவலாகவியல் விருது – 2021” நிகழ்மே நடத்தியது.  

✓ இந்த நிகழ்ச்சிக்கு ைத்திய உருக்குத்துமற அமைச்சர் ராம் 

சந்திர பிரசாத் சிங் தமலமைதாங்கினார். இரும்பு ைற்றும் 

எஃகு துமறயில் பணிபுரியும் உவலாகவியலாளர்கள் 

ைற்றும் தபாறியியலாளர்களின் சிறந்த பங்களிப்மப 

அங்கீகரிப்பமத இது வநாக்கைாகக் தகாண்டுள்ளது. 

 

5. ஆடவருக்கான T20 கிரிக்சகட்டில் 10,000 இரன்கயள 

கடந்த முதல் இந்திய கிரிக்சகட் வீரர் யார்? 

அ) ைவகந்திர சிங் வதானி 

ஆ) விராத் வகாலி 

இ) வராகித் சர்ைா  

ஈ) இரவீந்திர ஜவடஜா 

✓ ஆடேருக்கான T20 கிரிக்தகட்டில் 10,000 இரன்கமள 

கடந்த இரண்டாேது இந்திய வீரர் என்ற தபருமைமய 

டீம் இந்தியா ைற்றும் மும்மப இந்தியன்ஸின் வகப்டன் 

வராகித் சர்ைா தபற்றுள்ளார். விராத் வகாலி கடந்த ஆண்டு 

10,000 T20 ரன்கமள கடந்த முதல் இந்திய வீரர் ஆனார்.  

✓ அவதவேமளயில் வைற்கிந்திய தீவுகளின் கிறிஸ் தகய்ல் 

T20 கிரிக்தகட்டில் 5 இலக்க ரன்கமள எட்டிய உலகின் 

முதல் கிரிக்தகட் வீரர் ஆோர். பஞ்சாப் கிங்ஸ் அணிக்கு 

எதிரான ஆட்டத்தில் வராகித் சர்ைா இந்த ேரலாற்றுச் 

சாதமனமய எட்டினார். 

 

6. ‘உலகளாவிய ஆயுஷ் முதலீடு ேற்றும் கண்டுபிடிப்பு 

உச்சிோநாடு – 2022’ நடத்தப்படுகிற நகரம் எது? 

அ) ோரணாசி 

ஆ) தகாச்சி 

இ) காந்திநகர்  

ஈ) சிம்லா 

✓ ‘உலகளாவிய ஆயுஷ் முதலீடு ைற்றும் கண்டுபிடிப்பு உச்சி 

ைாநாடு – 2022’ என்பது ஆயுஷ் அமைச்சகத்தால் இந்தத் 

துமறயில் முதலீடுகமளத் வதடுேதற்கும் பாரம்பரிய 

ைருத்துே நமடமுமறகளுக்கான மையைாக 

இந்தியாமே வைம்படுத்துேதற்கும் ஏற்பாடு தசய்யப்பட்டது. 

இது குஜராத்தின் காந்திநகரில் ஏற்பாடு தசய்யப்பட்டுள்ளது. 

 

7. இந்தியாவின் முதல் தூய பசுயே யைட்ரஜன் ஆயல 

திறக்கப்பட்டுள்ள ோநிலம் எது? 

அ) குஜராத் 

ஆ) அஸ்ஸாம்  

இ) வைற்கு ேங்கம் 

ஈ) ஒடிஸா 

✓ இந்திய எண்தணய் நிறுேனம் (OIL) இந்தியாவின் முதல் 

99.999% தூய பசுமை மகட்ரஜன் ஆமலமய அஸ்ஸாம் 

ைாநிலத்தில் நிறுவியது. 

✓ இரண்டாேது தபரிய வதசிய உற்பத்தி ைற்றும் ஆய்வு 

நிறுேனைான OIL, அதன் வஜார்ஹட் பம்ப் நிமலயத்தில் 
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பசுமை மஹட்ரஜன் ஆமலமய ததாடங்கியது. இந்த 

ஆமல நாதளான்றுக்கு 10 கிகி மஹட்ரஜமன உற்பத்தி 

தசய்யும் திறன் தகாண்டது. AEM (அயனி பரிைாற்ற சவ்வு) 

பயன்படுத்தும் இந்தியாவின் முதல் ஆமல இதுோகும். 

 

8. அண்யேச் செய்திகளில் இடம்சபற்ற, Ariosoma indicum 

ொர்ந்த இனம் எது? 

அ) ஆமை 

ஆ) தேமள 

இ) விலாங்கு மீன்  

ஈ) ைரப்பல்லி 

✓ வகரளா ைற்றும் வைற்கு ேங்கத்தில் உள்ள மீன்பிடித் 

துமறமுகங்களில் இருந்து வசகரிக்கப்பட்ட ைாதிரிகளில் 

இருந்து, ‘Ariosoma indicum’ என்ற புதிய விலாங்கு மீன் 

இனத்மத இந்திய அறிவியலாளர்கள் குழு 

கண்டுபிடித்துள்ளது. 

✓ புதிதாக கண்டுபிடிக்கப்பட்ட இந்த விலாங்கு மீன் இனம், 

காங்கிரிட் ஈல்ஸ் குழுமேச் வசர்ந்தது. இண்டிகம் என்ற 

தசால்லுக்கு இந்தியாவில் காணப்பட்டது என்று தபாருள். 

 

9. சதாயலமருத்துவ சேவவவை உறுதிசெய்வதற்காக 

கீழ்காணும் எந்சதந்த நிறுவனங்களில், ‘இ-ெஞ்சீவனி’ 

வெதி சதாடங்கப்படவுள்ளது? 

அ) ஆயுஷ்ைான் பாரத்–சுகாதார & நலோழ் மையங்கள்  

ஆ) நகர்ப்புற ஆரம்ப சுகாதார நிமலயங்கள் 

இ) ைாேட்ட ைருத்துேைமனகள் 

ஈ) AIIMS ைருத்துேைமனகள் 

✓ ததாமலதூரப் பகுதிகமளச் வசர்ந்த ைக்கமளப் பாதுகாக்க, 

1 லட்சம் ஆயுஷ்ைான் பாரத்-சுகாதாரம் ைற்றும் நலோழ்வு 

மையங்களில் ததாமலைருத்துே ஆவலாசமன ேசதி 

ஆன, ‘இ-சஞ்சீேனி’ஐத் ததாடங்க அரசு திட்டமிட்டுள்ளது.  

✓ ஆயுஷ்ைான் பாரத் உடல்நலம் & நலோழ் மையங்களின் 

4ஆேது ஆண்டு விழாவில், 1 இலட்சம் மையங்களில் ‘இ-

சஞ்சீேனி தடலி-கன்சல்வடஷன்’ ேசதி ததாடங்கப்படும். 

 

10. அண்வமச் செய்திகளில் இடம்சபற்ற சென்னதகெவர் 

தகாவில் அயேந்துள்ள ோநிலம் எது? 

அ) தமிழ்நாடு 

ஆ) வகரளா 

இ) கர்நாடகா  

ஈ) ஒடிஸா 

✓ வபளூரில் அமைந்துள்ள தசன்னவகசேர் வகாவிலின் 

வதர்த்திருவிழா அதன் பாரம்பரியைான தைௌலவி ஒருேர் 

குர்ஆன் பத்திகமள ஓதியமதத் ததாடர்ந்து நிகழ்ந்தது. 

கர்நாடக ைாநில அறநிமலயத்துமற அதிகாரிகளும் இந்த 

நமடமுமறக்கு அனுைதியளித்தனர். 

 



 

1. முன்வனற்றத்மத விரும்பும் ைாேட்டங்களின் திட்டம் 

குறித்த ைாநாட்டிற்கு NITI ஆவயாக் ஏற்பாடு 

விடுதமலப்தபருவிழாவின் ஒருபகுதியாக, முன்வனற்றத் 

-மத விரும்பும் ைாேட்டங்களின் திட்டம் குறித்த ஒரு நாள் 

ைாநாட்டிற்கு NITI ஆவயாக் ஏற்பாடு தசய்திருந்தது. 

‘பங்வகற்பின்மூலம் தசழுமை’ என்ற தமலப்பிலான இந்த 

ைாநாட்டில், முன்வனற்றத்மத விரும்பும் ைாேட்டங்களின் 

ஆட்சியர்கள் ைற்றும் ைத்திய அரசின் தபாறுப்பு அதிகாரிகள், 

ைத்திய அமைச்சகங்கள் ைற்றும் NITI ஆவயாக்கின் 

அதிகாரிகள் உள்ளிட்வடார் கலந்துதகாண்டனர். 

‘ைாற்றத்தின் கமதகள்’ என்ற தமலப்பில் முன்வனற்றத் 

-மதவிரும்பும் ைாேட்டங்களின் 30 புதுமை முயற்சிகளும் 

இந்த ைாநாட்டில் தேளியிடப்பட்டது.  பழக்கேழக்க 

தகாள்மககள் பயன்பாடு, புதுமை கண்டுபிடிப்புகள், 

பிரதிபலிப்பு உள்ளிட்ட அம்சங்களின் அடிப்பமடயில் இப் 

புதுமை முயற்சிகள் வதர்ந்ததடுக்கப்பட்டுள்ளன. 

 

2. திமரத்துமறயினருக்கு கருணாநிதி தபயரில் விருது: 

அமைச்சர் மு தப சாமிநாதன் அறிவிப்பு 

திமரத்துமறயில் சிறந்து விளங்குவோருக்கு கருணாநிதி 

தபயரில் ‘கமலத்துமற வித்தகர்’ விருது ேழங்கப்படும் 

என்று தசய்தி ைற்றும் விளம்பரத்துமற அமைச்சர் மு தப 

சாமிநாதன் அறிவித்தார். 

தமிழ்நாடு திமரப்படப் பிரிவின் ஊடக மையத்துக்கு புதிய 

நவீன ததாழில்நுட்பக் கருவிகள், தற்வபாது ேளர்ந்துேரும் 

நவீன அறிவியல் ததாழில்நுட்பத்துக்கு ஏற்றோறு `14 

லட்சம் ைதிப்பீட்டில் தகாள்முதல் தசய்து வைம்படுத்தப்படும். 

தமிழ்நாடு அரசு MGR திமரப்படம் ைற்றும் ததாமலக்காட்சி 

பயிற்சி நிறுேனத்தில் அமைந்துள்ள குளிர்சாதன 

ேசதியுடன் கூடிய படப்பிடிப்புத்தளத்மத முழு அளவில் 

புனரமைக்கும் பணிகள், பமழய ைாணேர் விடுதி, நீதி 

ைன்றம், சிமறச்சாமல, காேல் நிமலயம் ஆகிய படப் 

பிடிப்புக்கட்டடங்கமளச்சீரமைக்கும் பணிகள், படப்பிடிப்புத் 

தளத்தில் மையப்படுத்தப்பட்ட குளிர்சாதனக் கருவிகள் 

புதிதாக அமைக்கும் பணிகள், இரண்டு புதிய மின் 

ைாற்றிகள் நிறுவும் பணிகள், இதர மின்சீரமைப்புப் 

பணிகள் ஆகியமே `5.10 இலட்சம் ைதிப்பீட்டில் 

வைற்தகாள்ளப்படும். 

திமரப்படத்துமறயில் மிகச்சிறப்பாகப் பணியாற்றி ேருபே 

-ர்களுக்கு ‘கமலத்துமற வித்தகர்’ விருதுகள் 

ேழங்கப்பட்டு ேருகின்றன. தமிழ்த்திமரயுலகில் சிறந்து 

விளங்கிய ோழ்நாள் சாதமனயாளருக்கு கருணாநிதி 

தபயரில் கமலஞர் கமலத்துமற வித்தகர் விருது தமிழக 

அரசின் சார்பில் ஒவ்தோரு ஆண்டும் ஜூன்.3-இல் 

ேழங்கப்படும். இந்த விருதுக்குத் வதர்ந்ததடுக்கப்படும் 

விருதாளருக்கு `10 இலட்சம் ைற்றும் நிமனவுப்பரிசு 

ேழங்கப்படும். 
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3. ைாயூரம் வேதநாயகத்துக்கு அரங்கம், சிமல: அமைச்சர் 

மு தப சாமிநாதன் 

தமிழில் முதல் நாேல் (பிரதாப முதலியார் சரித்திரம்) 

எழுதிய ைாயூரம் முன்சீப் வேதநாயகத்துக்கு சிமல, 

அரங்கம் ையிலாடுதுமறயில் அமைக்கப்படும் எனச் தசய்தி 

ைற்றும் விளம்பரத்துமற அமைச்சர் மு தப சாமிநாதன் 

அறிவித்தார். 

தமிழில் முதல் நாேல் (பிரதாப முதலியார் சரித்திரம் -

எழுதப்பட்டது 1857; தேளியிடப்பட்டது 1879) எழுதிய 

ைாயூரம் முன்சீப் வேதநாயகத்துக்கு ையிலாடுதுமறயில் 

`3 வகாடியில் அரங்கம், சிமல அமைக்கப்படும். 

வேலூரில் உள்ள அண்ணா கமலயரங்கம், அண்ணா 

பல்வநாக்கு கமலயரங்கைாக `10 வகாடி தசலவில் ைாற்றி 

புதிதாகக்கட்டப்படும். தருைபுரியில் அமைந்துள்ள அதிய 

-ைான் வகாட்டம் `1 வகாடி தசலவில் புனரமைக்கப்படும். 

 

4. 2023-க்குள் ‘எண்ைச் தசலாேணி’ அறிமுகம்: ைத்திய 

நிதியமைச்சர் 

இந்தியாவில் 2023-க்குள் ‘எண்ைச்தசலாேணி’ 

(டிஜிட்டல் கரன்சி) அறிமுகப்படுத்தப்படவுள்ளதாக ைத்திய 

நிதியமைச்சர் நிர்ைலா சீதாராைன் ததரிவித்துள்ளார். 

இதுததாடர்பாக ைத்திய நிதியமைச்சகம் டுவிட்டரில் 

தேளியிட்ட பதிவுகளில் ததரிவிக்கப்பட்டுள்ளதாேது: 

அதைரிக்கா தசன்றுள்ள ைத்திய நிதியமைச்சர் நிர்ைலா 

சீதாராைன், அங்குள்ள சான் பிரான்சிஸ்வகா நகரத்தில் 

‘இந்தியாவின் எண்ை (டிஜிட்டல்) புரட்சியில் முதலீடு’ என்ற 

மையக்கருத்தில் நமடதபற்ற ேட்டவைமச கூட்டத்தில் 

பங்வகற்றார். அப்வபாது அேர் வபசுமகயில், இந்தியாவில் 

முதலீடு தசய்ய முதலீட்டாளர்களின் ததாழிற்சார்ந்த 

வயாசமனகள் ேரவேற்கப்படுகின்றன. 

இந்தியாவில் அதிக அளவில் புதிய ததாழில் (ஸ்டார்ட்-அப்) 

ததாடங்கும் சூழமல உருோக்க இந்திய அரசின் ததாழில் 

ைற்றும் உள்நாட்டு ேர்த்தக துமற சார்பில் ஸ்டார்ட்-அப் 

பிரிவு ததாடங்கப்பட்டுள்ளது. இந்தியாவில் புதிய ததாழில் 

ததாடங்க விரும்புவோர் டிபிஐஐடிமய அணுகலாம். 

எண்ைையைாக்கல் முயற்சியில், இந்தியாவில் 2023-ஆம் 

ஆண்டுக்குள் எண்ைச் தசலாேணி அறிமுகப்படுத்தப்படும் 

என்று அரசு அறிவித்துள்ளது’ என்றார் அேர். 
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1. WTO பரிந்துரைத்தபடி, ‘National Time Release Studies 

(TRS)’ஐ வெளியிட்ட துரை எது? 

அ) DPIIT 

ஆ) CBIC  

இ) CBDT 

ஈ) GDFT 

✓ மத்திய மறைமுக வரிகள் மற்றும் சுங்க வாரியத்தின் 

(CBIC) தறைவர் விவவக் வ ாரி, துறையால் நடத்தப்படும் 

வநர வவளியீட்டு ஆய்வுகளின் வதாகுப்றப வவளியிட்டார்.  

✓ TRS என்பது வர்த்தக வசதி ஒப்பந்தம் மற்றும் உைக சுங்க 

அறமப்பு (WCO) ஆகியவற்றின்கீழ் WTO பரிந்துறரத்தபடி, 

பன்னாட்டு வாணிபத்தின் சரக்கு அனுமதி 

வசயல்முறைறய மதிப்பிடுவதற்கான ஒரு வசயல்திைன் 

அளவீட்டுக் கருவியாகும். 

 

2. ‘இரும்புக்கற்ரை (Iron Beam)’ என்ற பெயரிலான புதிய 

லேசர் ஏவுகரை-பாதுகாப்பு அரைப்ரப வெற்றிகைைாக 

லசாதித்துள்ள நாடு எது? 

அ) ரஷ்யா 

ஆ) வட வகாரியா 

இ) இஸ்வரல்  

ஈ) பிரான்ஸ் 

✓ எறிகறைகள், ஏவுகறைகள், பீரங்கி-எதிர்ப்பு 

எறிகறைகள் மற்றும் ஆளில்ைா வானூர்திகள்வபான்ை 

பை வான்வழி வபாருட்கறள இறடமறித்து தாக்கும் 

‘இரும்புக்கற்றை – Iron Beam’ என்ற பெயரிலான புதிய 

வைசர் ஏவுகறை-தற்காப்பு அறமப்றப இஸ்வரல் 

வவற்றிகரமாக வசாதித்துள்ளது. 

 

3. 2023-ஆடெருக்கான FIH ஹாக்கி உேகக்லகாப்ரபப் 

லபாட்டிகரள நடத்துகிை இந்திய ைாநிேம் எது? 

அ) தமிழ்நாடு 

ஆ) ஒடிஸா  

இ) புது தில்லி 

ஈ) ஹரியானா 

✓ 2023 - FIH ஆடவர் உைகக்வகாப்றப ஹாக்கிறய 

ஒடிஸா மாநிைம் நடத்துகிைது. நான்காண்டுகளுக்கு ஒரு 

முறை நறடவபறும் இப்வபாட்டி  ன.13 முதல் 29 வறர 

புவவனஸ்வர் மற்றும் ரூர்வகைாவில் நறடவபைவுள்ளது.  

✓ ஒடிஸாவின் முதல்வர் நவீன் பட்நாயக் அண்றமயில் FIH 

ஒடிஸா ஆண்கள் உைகக்வகாப்றப ஹாக்கி - 2023இன் 

அதிகாரப்பூர்வ இைச்சிறனறய வவளியிட்டார். நாட்டின் 

மிகப்வபரிய ஹாக்கி அரங்கம் ரூர்வகைாவில் கட்டப்பட்டு 

வருகிைது. 

 

4. ‘FYN’ என்ற தனது புதிய நிறுென இரையதளத்ரத 

அறிமுகப்படுத்திய இந்திய தனியார் துரை ெங்கி எது? 

அ) YES வங்கி   ஆ) வபடரல் வங்கி 

இ) வகாடக் மஹிந்திரா வங்கி  ஈ) ஆக்சிஸ் வங்கி 

✓ வகாடக் மஹிந்திரா வங்கியானது அண்றமயில் வணிக 

வங்கியியல் மற்றும் வபருநிறுவன வாடிக்றகயாளர்களு 

-க்காக பிரத்வயகமான அதன் புதிய நிறுவன இறைய 

தளமான ‘Kotak FYN’-ஐ அறிமுகப்படுத்தியது. 

✓ வங்கியின் வாடிக்றகயாளர்கள் அறனத்து வர்த்தக 

மற்றும் வசறவ பரிவர்த்தறனகறள வமற்வகாள்ள இந்த 

இறையதளத்றதப் பயன்படுத்தைாம். 

 

5. 2022 - ைால்கம் ஆதிலசரையா விருதுக்குத் வதரிவு 

வசய்யப்பட்டுள்ள இந்தியப் வபாருளாதாை ெல்லுநர் யார்? 

அ) வ யதி வகாஷ் 

ஆ) பிரபாத் பட்நாயக்  

இ) அபிஜீத் பானர்ஜி 

ஈ) ஜீன் டிவரஸ் 

✓ நடப்பு 2022ஆம் ஆண்டுக்கான மால்கம் ஆதிவசறையா 

விருதுக்கு மூத்த வபாருளாதார நிபுைர் பிரபாத் பட்நாயக் 

வதரிவு வசய்யப்பட்டுள்ளார். இந்த விருது மால்கம் மற்றும் 

எலிசவபத் ஆதிவசறையா அைக்கட்டறளயால் ஆண்டு 

வதாறும் வழங்கப்படுகிைது. 

✓ வகரள மாநிைத்தின் திட்ட வாரியத்தின் துறைத் 

தறைவராகவும் இவர் பணியாற்றியுள்ளார். 

 

6. MyGov நடத்தும், ‘சப்கா விகாஸ் ைகா வினாடி-வினா’ 

பொட்டியின் கருப்வபாருள் என்ன? 

அ) ஆத்மநிர்பார் பாரத்  

ஆ) அரசின் திட்டங்கறள அறியுங்கள் 

இ) குடிமக்கறள உைர்வூட்டல்  

ஈ) MyGov உங்கள் அரசு 

✓ மின்னணு & தகவல் வதாழில்நுட்ப அறமச்சகத்தின்கீழ் 

உள்ள ‘MyGov’, ‘சப்கா விகாஸ் மகா வினாடி-வினா’ 

வதாடறர ஏற்பாடு வசய்கிைது. இந்திய அரசாங்கத்தின் 

பல்வவறு வளர்ச்சி மற்றும் நைத்திட்டங்கள் மற்றும் 

நல்ைாட்சிபற்றிய விழிப்புைர்றவ குடிமக்களிறடவய 

உருவாக்குவறத வநாக்கமாகக் வகாண்ட நாட்டின் மிகப் 

வபரிய வினாடி-வினா வபாட்டி இதுவாகும். 

✓ PM கரீப் கல்யாண் அன்ன வயா னா குறித்த வதாடக்க 

வினாடி-வினாவுடன் இந்தப் வபாட்டி வதாடங்கப்பட்டது. 

‘ஆத்மநிர்பர் பாரத்’ என்ை கருப்வபாருளின்கீழ் இப்வபாட்டி 

வதாடங்கியது. 

 

7. அரேயன்ஸ் ஏரின் முதல் இந்தியாவில் தயாரிக்கப்ெட்ட 

ெணிக விைானைான, ‘டார்னியர் 228’ விைானத்ரதத் 

தயாரித்த அரைப்பு எது? 

அ) DRDO 

ஆ) HAL  

இ) BEL 

ஈ) BHEL 

✓ அறையன்ஸ் ஏரின் முதல் இந்தியாவில் தயாரிக்கப்பட்ட, 

‘டார்னியர் 228’ வானூர்தியானது திப்ரூகர்-பாசிகாட் 
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வழித்தடத்தில் தனது முதல் வணிகப் பயைத்றத 

வமற்வகாண்டுள்ளது. 

✓ ‘டார்னியர் 228’ விமானமானது இந்திய வான்பறடயால் 

இயக்கப்படும் ‘Do-228’ஐ அடிப்பறடயாகக்வகாண்டது 

இது இந்தியாவில் HALஆல் தயாரிக்கப்பட்டது ஆகும். 

 

8. 2022 – உேக புவி நாளுக்கானக் கருப்வபாருள் யாது? 

அ) Covid and Planet 

ஆ) Invest on our Planet  

இ) Sustainable Living 

ஈ) No to Pollution 

✓ சுற்றுச்சூழறைக் காக்கவும், வசதமறடந்த சுற்றுச்சூழல் 

அறமப்புகறள மீட்வடடுக்கவும், வமலும் நிறையான 

வாழ்க்றகறய வாழவும் மக்கறள உைர்த்துவதற்காக 

ஆண்டுவதாறும் ஏப்ரல்.22ஆம் வததி அன்று உைக புவி 

நாள் வகாண்டாடப்படுகிைது. புவி நாள், கடந்த 1970 முதல் 

வகாண்டாடப்பட்டு வருகிைது. இந்த நாள் முதன்முதலில் 

அவமரிக்காவில் அனுசரிக்கப்பட்டது. 

✓ 2009ஆம் ஆண்டில், ஐநா அறவ ஏப்ரல்.22-ஐ, ‘சர்வவதச 

தாய்பூமி நாள்’ என அறிவித்தது. “Invest on our Planet” 

என்பது இந்த ஆண்டில் வந்த உைக புவி நாளுக்கானக் 

கருப்வபாருளாகும். 

 

9. மின்சாைத்தில் இயங்கும் ொகனங்களுக்கான மின்கே 

ைாற்ை ெரைவுக் வகாள்ரகரய வெளியிட்ட நிறுெனம் 

எது? 

அ) எரிசக்தி அறமச்சகம் 

ஆ) புது & புதுப்பிக்கத்தக்க எரிசக்தி அறமச்சகம் 

இ) NITI ஆவயாக்  

ஈ) ஆற்ைல் திைன் பணியகம் 

✓ முக்கியமாக மின்சார ஈருருளிகள் மற்றும் மூன்று சக்கர 

வண்டிகள் மின்சார தானிகளில் மின்கைங்கறள 

மாற்றுவறத ஆதரிப்பதற்காக, இந்திய அரசாங்கத்தின் 

மதியுறரயகமான NITI ஆவயாக், மின்கை மாற்ை வறரவுக் 

வகாள்றகறயத் தயாரித்துள்ளது. 

 

10. ‘வபாது நிர்ொகத்தில் சிைந்து விளங்கியரைக்கான 

பிைதைரின் விருதுகள்’ எந்வதந்தப் பிரிவுகள் / நபர்களுக்கு 

ெழங்கப்படுகின்ைன? 

அ) முதைறமச்சர்கள் 

ஆ) மாவட்டங்கள் / வசயல்படுத்தும் அைகுகள் மற்றும் 

மத்திய / மாநிைஞ்சார் அறமப்புகள்  

இ) முதைறமச்சர்கள் / ஆளுநர்கள் 

ஈ) தறைறமப் வபாறுப்புகளில் உள்ள வவளிநாடு வாழ் 

இந்தியர்கள் 

✓ குடிறமப்பணிகள் நாறளவயாட்டி, ‘வபாது நிர்வாகத்தில் 

சிைந்து விளங்கியறமக்கான பிரதமரின் விருதுகறள’ப் 

பிரதமர் வமாடி வழங்கினார். சாதாரை குடிமக்களின் 

நைனுக்காக மாவட்டங்கள் / வசயல்படுத்தும் அைகுகள் 

மற்றும் மத்திய / மாநிை அறமப்புகளால் வசய்யப்பட்ட 

அசாதாரைமான பணிகறள அங்கீகரிக்கும் வநாக்கில் 

இவ்விருதுகள் நிறுவப்பட்டன. இந்த ஆண்டு வமாத்தம் 16 

விருதுகள் வழங்கப்பட்டன. 

 

 

1. நீைப்புரட்சியின் திட்டத்தின்மூைம் நடப்பு நிதியாண்டில் 

15 மில்லியன் டன் என்ை இைக்றக அறடய மத்திய அரசு 

அறனத்து முயற்சிகறளயும் வமற்வகாண்டு வருகிைது: 

மத்திய இறையறமச்சர் டாக்டர் எல் முருகன் 

நீைப்புரட்சியின் திட்டத்தின்மூைம் நடப்பு நிதியாண்டில் 15 

மில்லியன் டன் என்ை இைக்றக அறடய மத்திய அரசு 

அறனத்து முயற்சிகறளயும் வமற்வகாண்டு வருவதாக 

மத்திய இறையறமச்சர் Dr L முருகன் வதரிவித்துள்ளார். 

மீனுற்பத்திறய அதிகரிக்கவும், கடல் & நிைப்பகுதிகளில் 

மீன்வளத்திற்கான அடிப்பறட உட்கட்டறமப்றப 

உருவாக்கவும், மீன்வளம் & மீன்வளர்ப்பு உட்கட்டறமப்பு 

நிதி (FIDF) திட்டமிட்டுள்ளது எனவும் அவர் வதரிவித்தார். 

 

2. வதனி, இராமநாதபுரம் மாவட்டங்களில் கட்டாய 

ஹால்மார்க் திட்டம் வசயல்படுத்தப்படவுள்ளது: இந்திய தர 

நிர்ைய அறமவனம் 

இந்திய தர நிர்ைய அறமவனத்தால், ‘ஹால்மார்க்’ 

வசய்வது கட்டாயமாக்கப்பட்ட பிைகு நாட்டின் 256 

மாவட்டங்களில், தினமும் 3 இைட்சத்துக்கும் அதிகமான 

தங்கத்தைான வபாருட்கள் HUID முத்திறரயுடன் 

ஹால்மார்க் வசய்யப்படுகின்ைன. தற்வபாது 2022,  ூன்.1 

முதல் கட்டாய ஹால்மார்க் வசய்வதன் 2ஆம் கட்டத்றத 

அமல்படுத்துவதாக மத்திய அரசு அறிவித்துள்ளது. 

இதனால் வமலும் 32 புதிய மாவட்டங்களில் ஹால்மார்க் 

வசய்யும் திட்டம் கட்டாயமாக்கப்பட்டுள்ளது. இதன்படி 

தமிழ்நாட்டில் வதனி, ராமநாதபுரம் ஆகிய மாவட்டங்களில் 

கட்டாய ஹால்மார்க் வசயல்படுத்தப்படவுள்ளது 

நுகர்வவார் வாங்கும் HUID எண்ணுடன் கூடிய 

ஹால்மார்க் வசய்யப்பட்ட தங்கநறககளின் நம்பகத் 

தன்றம மற்றும் தூய்றமறய, பிவள ஸ்வடாரிலிருந்து 

பதிவிைக்கம் வசய்யக்கூடிய ‘BIS CARE’ வசயலிறயப் 

பயன்படுத்தி நுகர்வவாவர சரிபார்க்கைாம் என இந்திய தர 

நிர்ைய அறமவனம் வவளியிட்டுள்ள வசய்திக்குறிப்பில் 

வதரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. 

 

3. சித்த மருத்துவப் பல்கறை-க்கு முதல்வவர வவந்தர்: 

வபரறவயில் மவசாதா நிறைவவற்ைம் 

தமிழகத்தில் சித்த மருத்துவப் பல்கறைக்கழகம் 

அறமக்கப்படுவதற்கான சட்ட மவசாதா வபரறவயில் 

நிறைவவற்ைப்பட்டது. பல்கறைக்கழகத்தின் வவந்தராக 

மாநிைத்தின் முதல்வர் வசயல்படும் வறகயில் இந்த 

மவசாதாவில் வழிவறக வசய்யப்பட்டுள்ளது. 

தமிழ்நாட்டில் உள்ள பல்கறைக்கழகங்களில் துறை 

வவந்தர்கறள நியமிக்கும் அதிகாரத்றத மாநிை அரசுக்கு 

அளிக்க வறக வசய்யும் சட்டத்திருத்த மவசாதா சட்டப் 
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வபரறவயயில் நிறைவவற்ைப்பட்டது. இந்த நிறையில், 

புதிதாக அறமக்கப்படவிருக்கும் சித்த மருத்துவப் 

பல்கறைக்கழகத்தின் வவந்தராக மாநிைத்தின் 

முதல்வவர வசயல்படும் வறகயில் சட்ட மவசாதா இப்வபாது 

நிறைவவற்ைப்பட்டுள்ளது. 

 

4. நம்மாழ்வார் இயற்றக வவளாண் ஆராய்ச்சி றமயம்: 

முதல்வர் மு க ஸ்டாலின் வதாடக்கி றவத்தார் 

வகாறவ வவளாண் பல்கறைக்கழகத்தில் நம்மாழ்வார் 

இயற்றக வவளாண் ஆராய்ச்சி றமயத்றத முதல்வர் மு 

க ஸ்டாலின் திைந்து றவத்தார். தறைறமச் வசயைகத்தில் 

காவைாலி காட்சி வழியாக நறடவபற்ை நிகழ்ச்சி குறித்து, 

தமிழக அரசு வவளியிட்ட வசய்தி: 

தமிழ்நாடு வவளாண்றமப் பல்கறைக்கழகத்தின் கீழ் 

கிருஷ்ைகிரி மாவட்டம் ஜீனூரில் புதிய வதாட்டக்கறை 

கல்லூரி மற்றும் ஆராய்ச்சி நிறையம், ஈவராடு மாவட்டம் 

பவானிசாகரில் புதிய மஞ்சள் ஆராய்ச்சி றமயம், 

வகாயம்புத்தூர் வவளாண்றமப் பல்கறைக்கழகத்தில் 

நம்மாழ்வார் இயற்றக வவளாண்றம ஆராய்ச்சி றமயம் 

ஆகியன அறமக்கப்பட்டுள்ளன. இவற்றை முதல்வர் மு க 

ஸ்டாலின் வதாடக்கி றவத்தார். 

வமலும், கரூர், நாகப்பட்டினம் மாவட்டம் கீழ்வவளூர், 

சிவகங்றக மாவட்டம் வசட்டிநாடு ஆகிய மூன்று 

இடங்களில் புதிய வவளாண்றமக் கல்லூரி மற்றும் 

ஆராய்ச்சி நிறையங்கறள முதல்வர் வதாடக்கி றவத்தார். 

 

5. வசன்றனயில் `10 வகாடியில் சர்வவதச தரத்தில் 

வடிவறமப்பு நிறையம்: அறமச்சர் ஆர் காந்தி 

வசன்றனயில் `10 வகாடியில் சர்வவதச தரத்தில் 

வடிவறமப்பு நிறையம் உருவாக்கப்படும் என்று 

றகத்தறித்துறை அறமச்சர் ஆர் காந்தி அறிவித்தார். 

இந்த வடிவறமப்பு நிறையம் இந்திய அரசு, தனியார் 

பங்குதாரர்கள் மற்றும் மாநிை அரசிடமிருந்து நிதிறயப் 

வபற்று வகா-ஆப்வடக்ஸ் வளாகத்தில் வதாராயமாக `10 

வகாடி வசைவில் வபாது-தனியார் கூட்டாண்றம 

நிறுவனமாக உருவாக்கப்படும். 

வசன்றனயில்  வுளி நகரம் அறமப்பதற்கான சாத்தியக் 

கூறு ஆய்வு மற்றும் விரிவான வசயல்திட்டம் `1 வகாடியில் 

தயாரிக்கப்படும் என்ைார். 

 

6. ராணுவ துறை தறைறமத்தளபதியாக பி எஸ் ரா ு 

நியமனம் 

இந்திய இராணுவப் பறடயின் துறை தறைறமத் 

தளபதியாக Lt Gen பி எஸ் ரா ு நியமிக்கப்பட்டுள்ளார். 

இராணுவ தறைறமத் தளபதி எம் எம் நரவவைவின் 

பதவிக்காைம் ஏப்.30 அன்று நிறைவறடகிைது. 

இராணுவத்தின் அடுத்த தறைறமத்தளபதியாக Lt Gen 

மவனாஜ் பாண்வட வம.1 வபாறுப்வபற்கவுள்ளார். இந்த 

நிறையில், இராணுவத்தின் துறை தறைறமத் 

தளபதியாக பி எஸ் ரா ு நியமிக்கப்பட்டுள்ளார். வம 1-ஆம் 

வததி அவர் வபாறுப்றப ஏற்பார் என அதிகாரிகள் 

வதரிவித்துள்ளனர். 

பயிற்சி வபற்ை வஹலிகாப்டர் விமானியான பி எஸ் ரா ு, 

தற்வபாது ராணுவ வசயல்பாடுகள் பிரிவின் இயக்குநராகப் 

பணியாற்றி வருகிைார். சீனாவுடன் பதற்ை சூழல் நிைவும் 

கிழக்கு ைடாக் எல்றைப் பகுதியில் ராணுவப் பறடகளின் 

ஒட்டுவமாத்த தயார்நிறைறய அவவர 

வமற்பார்றவயிட்டார். 

பிரிட்டனில் உள்ள ராயல் பாதுகாப்புக் கல்லூரியில் பட்டம் 

வபற்றுள்ளார். பயங்கரவாதத் தடுப்பு நடவடிக்றககள் 

வதாடர்பான வமற்படிப்றப அவமரிக்காவின் மான்வடரி 

நகரில் உள்ள கடற்பறடக் கல்லூரியில் பயின்ைார். சிைந்த 

வசறவகளுக்காக உத்தம் யுத் வசவா பதக்கம், அதி 

விசிஷ்ட வசவா பதக்கம், யுத் வசவா பதக்கம் 

ஆகியவற்றையும் அவர் வபற்றுள்ளார். 

 

7. 29-04-2022 – ‘ொவேந்தர்’ பாரதிதாசன் அவர்களின் 

132-ஆவது பிைந்தநாள். 

 

8. ‘வதனீக்கள் ரீங்காரம்’ திட்டம் இருந்தும் – 2019ஆம் 

ஆண்டில் இருந்து இதுவறர இரயிலில் அடிபட்டு 48 

யாறனகள் இைப்பு 

வனப்பகுதிகளில் யாறனகள் வசல்லும் பாறதகளில் 

இரயில் தண்டவாளங்கள் அறமக்கப்பட்டுள்ளன. 

இதனால் இரயில்களில் அடிபட்டு யாறனகள் வதாடர்ந்து 

இைக்கின்ைன. இறத தடுக்க, யாறனகள் உள்ள 

பகுதிகளில் தண்டவாளங்கள் அருவக வதனீக்கள் 

ரீங்காரமிடும் ஒலிறய வவளியிடும் கருவிகறள 

இரயில்வவ வபாருத்தியது. வதனீக்கள் ஒலி 

யாறனகளுக்கு பிடிக்காது என்பதால் நாட்டின் பை 

பகுதிகளில் ‘பிளான் பீ’ என்ை வபயரில் இத்திட்டம் கடந்த 

2017ஆம் ஆண்டு அமல்படுத்தப்பட்டது. 

இதன்மூைம் அந்தக் கருவிகள் 600 மீட்டர் தூரம் வறர 

வகட்கும் அளவில் வதனீக்களின் ரீங்கார ஒலிறய 

வதாடர்ந்து எழுப்பும். அறத வகட்கும் யாறனகள் 

தண்டவாளப் பகுதிக்கு வராமல் விைகிச் வசல்லும் என்று 

எதிர் பார்க்கப்பட்டது. ஆனால், இத்திட் டத்றத 

வசயல்படுத்தியும் கடந்த 2019ஆம் ஆண்டில் இருந்து 

இதுவறர 48 யாறனகள் இரயில்களில் அடிபட்டு 

இைந்துள்ளன. 

கடந்த 2019ஆம் ஆண்டில் இருந்து இதுவறர இரயில்கள் 

வமாதி 48 யாறனகள், 188 மற்ை விைங்குகள் 

இைந்துள்ளன. அதிகபட்சமாக வதன்கிழக்கு மத்திய 

மண்டைத்தில் 72 விைங்குகள் இைந்துள்ளன. 
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1. அண்மைச் செய்திகளில் இடம்செற்ற, ’கங்கா வினாடி-வினா – 2022’ ஆனது எதன்கீழ் நமடசெறுகிறது? 
அ. தூய்மை இந்தியா திட்டை் 

ஆ. ததசிய தூய்மை கங்மக திட்டை்  

இ. பசுமை இந்தியா இயக்கை் 

ஈ. இையைமைச் சூழைமைப்மப நிமைநிறுத்தவதற்கான ததசிய திட்டை் 

✓ ததசிய தூய்மை கங்மக இயக்கமும் (NMCG) டிரீ கிதேஸ் அறக்கட்டமையும் இமைந்து, ‘கங்கா குசெஸ்ட்’ என்ற 

இமையெழி வினாடி-வினா தொட்டிமய கடந்த 2019ஆம் ஆண்டில் சதாடங்கின. இந்த ஆண்டு, ‘கங்கா 

குசெஸ்ட் – 2022’ வினாடி-வினா தொட்டி ஏப்.7ஆம் தததி முதல் சதாடங்கி நமடசெறுகிறது. 

✓ வினாடி-வினா தொட்டிக்கான கமடசி தததி தை.22ஆம் தததி ஆகும். இது உயிரியல் ென்முகத்தன்மைக்கான 

ெர்ெததெ நாைாகக் கமடப்பிடிக்கப்ெடுகிறது. ஜூன்.5, 2022 அன்று உலக சுற்றுச்சூழல் நாமைசயாட்டி தநேடி 

வினாடி-வினா தொட்டியுடன் செற்றியாைர்கள் அறிவிக்கப்ெடுொர்கள். இந்தப் தொட்டியானது ‘விடுதமல அமுதப் 

செருவிழாவின்’ ஒருெகுதியாக நடத்தப்ெடுகிறது. 

2. சிறார்கமை மையைாகக்சகாண்டு, நீடித்த ெைர்ச்சி இலக்குகளில் (SDGs) UNICEF இந்தியாவுடன் கூட்டு 

தெர்ந்துள்ை நிறுெனம் எது? 
அ. ைத்திய ைகளிா் ைற்றுை் குழந்மதகள் தைை்பாட்டு அமைச்சகை் 

ஆ. NITI ஆதயாக்  

இ. ஸ்மைை் அறக்கட்டமள 

ஈ. பிரதை் அறக்கட்டமள 

✓ அேொங்க ைதியுமேயகைான NITI ஆதயாக் ைற்றும் UNICEF இந்தியா ஆகியமெ சிறார்கமை மையைாகக் 

சகாண்டு, நீடித்த ெைர்ச்சி இலக்குகள் (SDGs) குறித்த தநாக்கத்திற்கான அறிக்மகயில் (SoI) மகசயழுத்திட்டன. 

SoI ஆனது, ‘இந்தியாவின் குழந்மதகள் நிமல: ெல ெரிைாை குழந்மத ெைர்ச்சியின் நிமல ைற்றும் தொக்குகள்’ 

ெற்றிய முதல் அறிக்மகமய செளியிட, ஒத்துமழப்புக்கான கட்டமைப்மெ முமறப்ெடுத்த எண்ணுகிறது. 

3. NITI ஆதயாக்கின் புதிய துமைத் தமலெோக (2022 ஏப்ேலில்) நியமிக்கப்ெட்டெர் யார்? 
அ. ஜெயதி தகாஷ் 

ஆ. அபிெித் பானா்ெி 

இ. சுைன் K ஜபாி  

ஈ. ரதைஷ் சந்த் 

✓ NITI ஆதயாக்கின் புதிய துமைத் தமலெோக டாக்டர் சுைன் K செரி நியமிக்கப்ெட்டுள்ைார். ெணியாைர், சொது 

மக்கள் குமறதீர் ைற்றும் ஓய்வூதிய அமைச்ெகத்தின்ெடி, டாக்டர் இோஜீவ் குைாமே அடுத்து அெர் ெதவிதயற்ொர்.  

✓ டாக்டர் சுைன் K செரி, ஒரு முன்னணி இலாெ தநாக்கற்ற சகாள்மக ஆோய்ச்சி நிறுெனைான ததசிய ெயன்ொட்டு 

சொருைாதாே ஆோய்ச்சி கவுன்சிலின் (NCAER) தலைலம இயக்குநோக ெணியாற்றியுள்ைார். அெர் பிேதைரின் 

சொருைாதாே ஆதலாெமனக்குழு, ததசிய புள்ளியியல் ஆமையம் ைற்றும் இந்திய ரிெர்வ் ெங்கியின் ெைவியல் 

சகாள்மகக்கான சதாழில்நுட்ெ ஆதலாெமனக் குழுவின் உறுப்பினோகவும் ெணியாற்றியுள்ைார். 
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4. ெமீெத்தில் ெணியில் தெர்க்கப்ெட்ட, ‘உர்ஜா பிேொகா’, கீழ்காணும் எந்த ஆயுதப் ெமடயின் கப்ெலாகும்? 
அ. இந்திய இராணுவை் 

ஆ. இந்தியக் கடற்பமட 

இ. இந்திய வான்பமட 

ஈ. இந்தியக் கடதைாரக் காவை்பமட  

✓ ‘உர்ஜா பிேொகா’ என்ற இந்தியக் கடதலாேக் காெல்ெமட கப்ெல் (துமைக்கப்ெல்) குஜோத்தின் ெரூச்சில் உள்ை 

இந்தியக் கடதலாேக் காெல்ெமடயில் தெர்க்கப்ெட்டுள்ைது. இது, 2017ஆம் ஆண்டு முதல் அங்கு இயங்கி ெரும் 

‘உர்ஜா ஷிதோதா’ என்ற துமைக் கப்ெல் தவிே, கடதலாேக் காெல்ெமட ைாெட்டத் தமலமையகம்-4 (தகேைா 

& ைாதே)-இன் செயல்ொட்டுக் கட்டமையின்கீழ் இருக்கும். 36 மீட்டர் நீைங்சகாண்ட இந்தக் கப்ெல், ெேக்குக் 

கப்ெல் எரிசொருமைக் சகாண்டு செல்லும் ெமகயில் ெடிெமைக்கப்ெட்டுள்ைது. 

5. 5-12 ெயது ெமேயிலான குழந்மதகளுக்கு, இந்தியாவில் அெெேகால ெயன்ொட்டு அங்கீகாேம் ெழங்கப்ெட்ட 

முதல் தடுப்பூசி எது? 
அ. தகாவாக்சின் 

ஆ. தகாவிஷீை்டு 

இ. தநாவாவாக்ஸ் 

ஈ. தகாா்பிவாக்ஸ்  

✓ 5 முதல் 12 ெயதுக்குட்ெட்ட குழந்மதகளுக்குச் செலுத்த ‘Corbevax’-க்கு அெெேகால ெயன்ொட்டு அங்கீகாேத்மத 

ெழங்க இந்திய தமலமை ைருந்துக் கட்டுப்ொட்டாைரின் ெல்லுநர் குழு ெரிந்துமேத்துள்ைது. மேதோொத்மதச் 

ொர்ந்த ெதயாலாஜிக்கல்-இ நிறுெனத்தால் உருொக்கப்ெட்ட, ‘Corbevax’ என்ெது COVID-19-க்கு எதிோக 

உள்நாட்டிதலதய உருொக்கப்ெட்ட RBD புேத துமை அலகு தடுப்பூசி ஆகும். தற்தொது, 12 முதல் 14 ெயது 

ெமேயிலான குழந்மதகளுக்கு ‘Corbevax’ தடுப்பூசி ெழங்கப்ெடுகிறது. 15-18 ெயதுக்குட்ெட்ட குழந்மதகளுக்கு 

‘தகாொக்சின்’ தடுப்பூசி ெழங்கப்ெடுகிறது. 

6. ‘இந்தியா ஔட் – India Out’ பிேச்ொேத்துடன் சதாடர்புமடய நாடு எது? 
அ. இைங்மக 

ஆ. தநபாளை் 

இ. ைாைத்தீவுகள்  

ஈ. வங்காளததசை் 

✓ ைாலத்தீவு அதிெர் இப்ோகிம் முகைது தொலி, ‘இந்தியா ஔட்’ பிேச்ொேத்துக்கு தமட விதித்து உத்தேவு பிறப்பித்தார். 

முன்னாள் அதிெர் யாமீன் தமலமையில், ைாலத்தீவு அேொங்கம் இந்திய இோணுெத்மத ைாலத்தீவு நாட்டில் 

அனுைதிப்ெதாக இந்தப் பிேச்ொேம் குற்றஞ்ொட்டுகிறது. அதிெர் தொலியானெர், ‘இந்தியா ெர்ஸ்ட்’ செளியுறவுக் 

சகாள்மகமயத் ததர்ந்சதடுத்துள்ைார். இந்தியாவுக்கு எதிோன செறுப்புைர்மெத் தூண்டும் அந்தப் பிேச்ொேம், 

ததசிய ொதுகாப்புக்கு அச்சுறுத்தல் என்று ைாலத்தீவு ததசிய ொதுகாப்பு கவுன்சில் தனது முடிமெ அறிவித்தது. 

7. உலக ததர்தல் அமைப்புகளின் ெங்கம் அலமந்துள்ை நாடு எது? 
அ. இந்தியா  ஆ. பிதரசிை் 

இ. அஜைாிக்கா ஈ. ஜதன் ஜகாாியா  

✓ உலக ததர்தல் அமைப்புகளின் ெங்கம் (A-WEB) 2013-இல் சதன் சகாரியாவின் ொங்-தடாவில் நிறுெப்ெட்டது. 

இது ததர்தல் தைலாண்மை அமைப்புகளின் முதல் ென்னாட்டு அமைப்ொகும். தைலும் இது 118 EMB-கமை 
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உறுப்பினர்கைாகவும் 20 பிோந்திய ெங்கங்கமை இமை உறுப்பினர்கைாகவும் சகாண்டுள்ைது. தமலமைத் 

ததர்தல் ஆமையர் சுஷில் ெந்திோ தமலமையிலான குழு சதன்னாப்பிரிக்கா ைற்றும் சைாரிஷியஸ் ஆகிய 

நாடுகளுக்குச் சென்று அெர்களின் ததர்தல் ஆமையத்துடனும், இரு நாடுகளிலும் உள்ை செரிய NRI 

ெமூகத்தினருடனும் உமேயாடல்கமை நிகழ்த்தியது. இந்திய ெம்ொெளிமயச் தெர்ந்தெர்கள் செளிநாட்டு 

ொக்காைர்கைாக ெதிவுசெய்யுைாறு அெர் தகட்டுக்சகாண்டார். 

8. ‘ேனுைன்ஜி ொர் தாம்’ திட்டத்தின் இேண்டாெது சிமல திறக்கப்ெட்டுள்ை தைார்பி உள்ள ைாநிலம் எது? 
அ. ைத்திய பிரததசை் 

ஆ. குெராத்  

இ. உத்தரப்பிரததசை் 

ஈ. பீகாா் 

✓ ேனுைன் சஜயந்திமய முன்னிட்டு குஜோத்தின் தைார்பியில் 108 அடி உயே ேனுைன் சிமலமய பிேதைர் 

தைாடி திறந்து மெத்தார். ‘ேனுைன்ஜி ொர் தாம்’ திட்டத்தின் ஒருெகுதியாக, நாடு முழுெதும் 4 திமெகளிலும் 

கட்டப்ெடும் நான்கு சிமலகளில் இது 2ஆெதாகும். இந்தத் சதாடரின் முதல் சிமல, 2010ஆம் ஆண்டு ஹிைாச்ெலப் 

பிேததெத்தின் சிம்லாவில் கட்டப்ெட்டது. 3ஆெது சிமலக்கான ெணி சதற்தக இோதைஸ்ெேத்தில் சதாடங்கியது. 

9. எந்த ைாநிலம்/UT தனது முதல் கடற்கமே திருவிழாமெ, ‘I Sea PONDY-2022’ எனக் சகாண்டாடியது? 
அ. தகாவா 

ஆ. புதச்தசாி  

இ. இைட்சத்தீவுகள் 

ஈ. அந்தைான் & நிக்தகாபாா் தீவுகள் 

✓ புதுச்தெரியின் முதல் கடற்கமே திருவிழாொன, ‘I Sea PONDY-2022’ஐ புதுச்தெரி துமை நிமல ஆளுநர் 

தமிழிமெ செௌந்தேோஜன் சதாடங்கி மெத்தார். புதுச்தெரி காந்தி கடற்கமே, ொண்டி சைரினா ைற்றும் ொேமடஸ் 

பீச் ொண்டூன்ஸ் ஆகிய இடங்களில் நான்கு நாட்கள் இவ்விழா சகாண்டாடப்ெடுகிறது. கடற்கமே திருவிழாவில் 

ெல்தெறு கலாச்ொே நிகழ்வுகள் ைற்றும் தொட்டிகள் நடத்தப்ெடும். 

10. 2022 - ததசிய தீயமைப்புச் தெமெ நாளுக்கானக் கருப்சொருள் என்ன? 
அ. Learn Fire Safety, Increase Productivity  

ஆ. Tribute to Fire Fighters 

இ. Fire Safety for Children 

ஈ. AI in Fire Service 

✓ ததசிய தீயமைப்புச் தெமெ நாைானது 1944 ஏப்ேல்.14 அன்று மும்மெ கப்ெல்துமறயில் நிகழ்ந்த ஒரு செரிய 

செடிப்பின்தொது உயிரிழந்த 71 தீயமைப்புச் தெமெ வீேர்கமை நிமனவுகூரும் விதைாக அனுெரிக்கப்ெடுகிறது. 

இந்திய அேொங்கம் ததசிய தீயமைப்புச் தெமெ நாைன்று வீேதீேமிகு தீயமைப்பு வீேர்கமை சகௌேவிக்கிறது. 

“Learn Fire Safety, Increase Productivity” என்ெது நடப்பு 2022ஆம் ஆண்டில் ெரும் ததசிய தீயமைப்புச் தெமெ 

நாளுக்கானக் கருப்சொருைாகும். 
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செய்தித்தாள் நடப்பு நிகழ்வுகள்  

1. GST ெருொய் `1.68 இலட்ெம் தகாடி: ஏப்ேலில் இதுெமே இல்லாத அைவில் அதிகம் 

கடந்த ஏப்ேல் ைாதத்தில் ெேக்கு-தெமெ ெரி (GST) ெருொய், இதுெமே இல்லாத அைவில் அதிகெட்ெைாக `1.68 

லட்ெம் தகாடி ெசூலாகியுள்ைது. GST ெசூல் `1.50 லட்ெம் தகாடிமயக் கடந்திருப்ெது இதுதெ முதல் முமற. கடந்த 

ைார்ச் ைாதம் ெசூலான GST சதாமக `1,42,095-ஐ விட ஏப்ேலில் `25,000 தகாடி அதிகைாக ெசூலாகியுள்ைது. 

இதுகுறித்து நிதியமைச்ெகம் செளியிட்ட அறிக்மகயில் கூறப்ெட்டிருப்ெதாெது: ெரிசெலுத்துெது 

அதிகரித்திருப்ெதாலும், ெர்த்தக சூழல் மீண்டு ெருெதாலும் GST ெருொய் அதிகரித்துள்ைது. ஏப்ேல் ைாதத்தில் 1.06 

தகாடி GST கைக்குகள் தாக்கல் செய்யப்ெட்டன. அெற்றில், 97 லட்ெம் கைக்குகள் ைார்ச் ைாதத்துக்கானமெ. ஏப்ேல் 

ைாதத்தில் ெசூலான சைாத்த GST `1,67,540 தகாடியாகும். அதில், ைத்திய GSTயாக `33,159 தகாடியும், ைாநில 

GSTயாக `41,793 தகாடியும், ஒருங்கிமைந்த GSTயாக `81,939 தகாடியும் (இறக்குைதி செய்யப்ெட்ட சொருள்கள் 

மூலம் ெசூலான `36,705 தகாடி உள்ெட) ெசூலானது. செஸ் ெரியாக `10,649 தகாடியும் கிமடத்துள்ைது. 

ெரி நிர்ொகத்தால் தைற்சகாள்ைப்ெட்ட ெல்தெறு நடெடிக்மககளின் விமைொக, ெரியான தநேத்தில் ெரிக் கைக்கு 

தாக்கல் செய்ெதில் சதளிொன முன்தனற்றம் ஏற்ெட்டுள்ைது. தேவுப்ெகுப்ொய்வு ைற்றும் செயற்மக நுண்ைறிவு 

ஆகியெற்றின் அடிப்ெமடயில் அமடயாைம் காைப்ெட்ட தெறு செய்யும் ெரி செலுத்துதொர் மீது கடுமையான 

நடெடிக்மககளும் தைற்சகாள்ைப்ெட்டன என்று அந்த அறிக்மகயில் சதரிவிக்கப்ெட்டுள்ைது. 

கடந்த ஆண்டு ஏப்ேல் ைாதம், GST ெருொயாக `1.40 லட்ெம் தகாடி ெசூலான நிமலயில், 2022-ஆம் ஆண்டு 

ஏப்ேலில் 20 ெதவீதம் அதிகரித்து, `1.68 தகாடியாக ெசூலாகியுள்ைது. ஒருங்கிமைந்த GST ெரியிலிருந்து ைத்திய 

GSTக்கு `33,423 தகாடியும், ைாநில GSTக்கு `26,962 தகாடியும் ைத்திய அேசு விடுவித்துள்ைது. ஏப்ேல் ைாத GST 

ெசூலில் இறக்குைதி சொருள்களுக்கான GST 30 ெதவீதமும், உள்நாட்டுப் சொருள்களுக்கான GST 17 ெதவீதமும் 

அதிகரித்துள்ைது. 

 
2. ெத்ைாெதி நகர் பிேதான ொமல இனி ‘சின்னக்கமலொைர்’ விதெக் ொமல 

நடிகர் விதெக் வீடு அமைந்துள்ை ொமலயின் செயர் சின்னக்கமலொைர் விதெக் ொமல எனப் செயர்ைாற்றம் 

செய்யப்ெட்டுள்ைது. 

 
3. கிழக்குக் கடற்கமே ொமல இனி ‘முத்தமிழறிஞர் கமலஞர் கருைாநிதி’ ொமல: முதல்ெர் ஸ்டாலின் அறிவிப்பு 

கிழக்குக் கடற்கமே ொமலக்கு ைமறந்த முன்னாள் முதல்ெர் மு கருைாநிதியின் செயர்சூட்டப்ெடும் என முதல்ெர் 

மு க ஸ்டாலின் அறிவித்தார். 

சென்மன கிண்டி சநடுஞ்ொமல ஆோய்ச்சி நிமலய ெைாகத்தில் நமடசெற்ற சநடுஞ்ொமலத்துமறயின் 75ஆெது 

ஆண்டு விழாவில், ெெை விழா நிமனவுத்தூமை திறந்து மெத்த முதல்ெர் மு க ஸ்டாலின், ொமல தைம்ொட்டுத் 

திட்டத்தின் இலச்சிமனமயயும், ெெை விழா ைலமேயும் செளியிட்டார். 

தமேப்ொலங்கதை இல்லாத தமிழகம்: 2026-க்குள் தமேப்ொலங்கதை இல்லாத ைாநிலைாகத் இந்தத் தமிழகத்மத 

ைாற்றவுள்ைதாக முதலமைச்ெர் மு க ஸ்டாலின் அறிவித்தார். 

 
4. இந்தியா - யுஏஇ சொருைாதாே கூட்டு ஒப்ெந்தம் சதாடக்கம்: ெர்த்தகம் `7.50 லட்ெம் தகாடியாக உயே ொய்ப்பு 

இந்தியாவிற்கும் ஐக்கிய அேபு அமீேகத்திற்கு (யுஏஇ) இமடதய ஏற்ெட்ட விரிொன சொருைாதாேக் கூட்டாண்மை 

ஒப்ெந்தம் செயல்ொட்டுக்கு ெந்தது. இந்தத் தமடயற்ற ெர்த்தக ஒப்ெந்தகத்தின்மூலம், அடுத்த ஐந்தாண்டுகளில் 

இருதேப்பிற்கும் இமடதயயான ெர்த்தகம் `7,50,000 தகாடியாக அதிகரிக்கும் என ைத்திய அேசு எதிர்ொர்க்கிறது. 
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இந்தியா-ஐக்கிய அேபு அமீேகம் நாடுகளுக்கிமடதய ெேலாற்றுச் சிறப்புமிக்க விரிொன சொருைாதாேக் 

கூட்டாண்மை ஒப்ெந்தத்தில் (சிஇபிஏ) இருதேப்பும் கடந்த பிப்ேெரி, 18-ஆம் தததி மகசயாப்ெமிட்டன. இந்த ஒப்ெந்தம், 

தை-1ஆம் தததி அதிகாேப்பூர்ெைாக செயல்ொட்டுக்கு ெந்துள்ைது. 

இந்த ஒப்ெந்தத்தின்ெடி இனி சுங்க ெரி விதிக்கப்ெடைாட்டாது. இந்தியா - யுஏஇ நாடுகளுக்களுக்கிமடதய கடந்த 

நிதியாண்டில் சுைார் `1,95,000 தகாடி ெர்த்தகம் நமடசெற்றது. இந்த ஒப்ெந்தம்மூலம் அடுத்த ஓர் ஆண்டில் இது 

`3,00,000 தகாடியாக அதிகரிக்கும் என ைத்திய அேசு எதிர்ொர்க்கிறது. ஐக்கிய அேபு அமீேகத்திற்கு 

இந்தியாவிலிருந்து அதிக அைவில் நமக, ஆெேைங்கள் ஏற்றுைதி செய்யப்ெடுகின்றன. இந்த ஒப்ெந்தம்மூலம், இந்தப் 

சொருள்களுக்கு ெரி விதிக்கப்ெடாது என்ெதால், இந்தப் பிரிவு ஏற்றுைதியாைர்கள் ெயனமடெர். 

 
5. தெலத்தில் ஒருங்கிமைந்த ஜவுளிப்பூங்கா! ஏற்றுைதிமய தைம்ெடுத்த ொய்ப்பு 

தெலம் ைாெட்டத்தில் ஒருங்கிமைந்த ஜவுளிப்பூங்கா அமைக்கும் ெணிகள் தீவிேைமடந்துள்ைன. இந்த ஜவுளிப் 

பூங்கா அமைக்கப்ெடும்ெட்ெத்தில் ஜவுளி ஏற்றுைதிமய அதிகரிக்கும் ொய்ப்பு ஏற்ெடும். 
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1. 71ஆவது சீனியர் ஆடவர் தேசிய கூடடப்பந்து சாம்பியன்ஷிப்பில் பட்டத்டே வவன்ற அணி எது? 
அ. தமிழ்நாடு  

ஆ. கேரளா 

இ. பஞ்சாப் 

ஈ. ோ்நாடோ 

✓ 71ஆவது சீனியர் தேசிய கூடடப்பந்து சாம்பியன்ஷிப் ஆடவர் பிரிவு இறுதி ஆட்டத்தில் ேமிழ்நாடு அணி 

பஞ்சாப்டப வீழ்த்தியது. மகளிர் பிரிவில் வேலுங்கானாடவ வீழ்த்தி இந்திய இரயில்தவ அணி சாம்பியன் பட்டம் 

வவன்றது. ஆடவர் பிரிவில் ேமிழ்நாடு 87-69 என்ற புள்ளிக்கணக்கில் நடப்புச் சாம்பியனான பஞ்சாடப வீழ்த்தி 

சாம்பியன் பட்டத்டே வவன்றது. மகளிருக்கான அடரயிறுதியில் இரயில்தவ அணி ேமிழ்நாட்டட எதிர்த்து அபார 

வவற்றிடயப் பதிவு வசய்ேது. 

2. அண்டமயில் வோடங்கப்பட்ட, ‘டரசினா தபச்சுவார்த்டே’ என்பது எந்ேத் துடறசார்ந்ே மாநாடு ஆகும்? 
அ. வெளியுறெுே் வோள்கே  

ஆ. பருெநிகை மாற்றம் 

இ. தேெை்வதாடா்பு வதாழிை்நுட்பம் 

ஈ. கெளாண்கம 

✓ ‘டரசினா தபச்சுவார்த்டே’ என்பது இந்தியாவின் முேன்டமயான வவளியுறவுக் வகாள்டக மற்றும் புவிசார்-

வபாருளாோர மாநாடு ஆகும். இேன் ஏழாவது பதிப்டப பிரேம விருந்தினரான ஐதராப்பிய ஒன்றிய ஆடணயத் 

ேடைவர் உர்சுைா வான் வடர் தையனுடன் இடணந்து பிரேமர் தமாடி வோடங்கிடவத்ோர். இதில் 90 நாடுகளில் 

இருந்து 200-க்கும் தமற்பட்ட தபச்சாளர்கள் பங்தகற்கின்றனர். இந்ே மாநாடு வவளியுறவு அடமச்சகம் மற்றும் 

அப்சர்வர் ரிசர்ச் அறக்கட்டடள ஆகியவற்றின் கூட்டு முயற்சியாகும். “Terranova: Impassioned, Impatient, and 

Imperilled” என்பது இந்ே ஆண்டு டரசினா தபச்சுவார்த்டேகக்கானக் கருப்வபாருளாகும். 

3. இம்மானுதவல் மக்தரான், கீழ்காணும் எந்ே நாட்டின் அதிபர் தேர்ேலில் வவற்றி வபற்றார்? 
அ. UK 

ஆ. பிரான்ஸ்  

இ. வொ்மனி 

ஈ. வதன்னாப்பிாிே்ோ 

✓ பிரான்ஸ் நாட்டு அதிபர் தேர்ேலில் தீவிர வைதுசாரி தவட்பாளர் மரின் லு வபன்னிற்கு எதிராக இம்மானுதவல் 

மக்தரான் வவற்றிவபற்றுள்ளார். இருபது ஆண்டுகளில் மீண்டும் அதிபர் பேவிக்கு தேர்ந்வேடுக்கப்பட்ட முேல் 

பிவரஞ்சு ேடைவர் என்ற வபருடமடய மக்தரான் வபற்றார். 

4. ‘அகிை-இந்திய குடும்ப நுகர்தவார் வசைவின கணக்வகடுப்டப’ நடத்துகிற நிறுவனம் எது? 
அ. கதசிய புள்ளியியை் அலுெைேம்  

ஆ. NITI ஆகயாே் 

இ. இந்திய ாிசா்ெ் ெங்ேி 

ஈ. NABARD 
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✓ அகிை இந்திய குடும்ப நுகர்தவார் வசைவின கணக்வகடுப்பானது ஐந்ோண்டுகளுக்கு ஒருமுடற தேசிய 

புள்ளியியல் அலுவைகத்ோல் நடத்ேப்படுகிறது. வறுடம நிடைகடள மதிப்பிட உேவும் இக்கணக்வகடுப்பு, நீண்ட 

இடடவவளிக்குப் பிறகு இந்ே ஆண்டு மீண்டும் நடத்ேப்படவுள்ளது. 2011-12இலிருந்து, இந்தியாவில் ேனிநபர் 

குடும்ப வசைவினங்கள் பற்றிய அதிகாரப்பூர்வ மதிப்பீடுகள் ஏதுமில்டை; இது வறுடம நிடைகளின் மதிப்பீடுகள் 

மற்றும் GDP தபான்ற வபாருளாோர குறிகாட்டிகடள மதிப்பாய்வு வசய்யும். ேரவுத்ேரச்சிக்கல்களுக்காக அரசாங்கம் 

கடந்ே ஆய்வின் (2017–18) கண்டறிவுகடள இரத்து வசய்ேது. 

5. அண்டமச் வசய்திகளில் இடம்வபற்ற, ‘அம்ருத் சதராவர் முன்வனடுப்பின்’ முேன்டம தநாக்கம் என்ன? 
அ. ஒற்கறப் பயன்பாடுகடய வநேிழிகய ஒழித்தை் 

ஆ. நீா்நிகைேளுே்குப் புத்துயிரளித்தை்  

இ. ேடை் நீாின் உப்புநீே்ேம் 

ஈ. மகழநீா் கசோிப்பு 

✓ ‘அம்ருத் சதராவர்’ திட்டத்தின்கீழ், அமுேப்வபருவிழாவின் ஒருபகுதியாக ஒவ்வவாரு மாவட்டத்திலும் 75 நீர் 

நிடைகள் தமம்படுத்ேப்பட்டு புத்துயிர் ஊட்டப்படும். இந்தியாவின் முேல், ‘அம்ருத் சதராவர்’ உத்ேரபிரதேச 

மாநிைத்தின் இராம்பூரில் உள்ள கிராமப்பஞ்சாயத்து பட்வாய்யில் கட்டி முடிக்கப்பட்டுள்ளது. இராம்பூரில் உள்ள 

எழுபத்டேந்து குளங்கள் ‘அம்ருத் சதராவராக’ உருவாக்கத் தேர்ந்வேடுக்கப்பட்டுள்ளன. 

6. 2022 ஏப்ரல்-தம மாேங்களில் நடடவபறும், ‘தகதைா இந்தியா பல்கடைக்கழக விடளயாட்டுக்கள் – 2021’ 

நடடவபறும் இடம் எது? 
அ. ொரணாசி 

ஆ. கடராடூன் 

இ. வபங்ேளூரு  

ஈ. புகன 

✓ ‘தகதைா இந்தியா பல்கடைக்கழக விடளயாட்டுக்கள் – 2021’ ஆனது வபங்களூருவில் 24 ஏப்ரல் 2022 முேல் 

தம 3, 2022 வடர நடத்ேப்படுகிறது. நாடு முழுவதும் உள்ள 190 பல்கடைக்கழகங்களிலிருந்து 4,500-க்கும் 

தமற்பட்ட பங்தகற்பாளர்கள் தகதைா இந்தியா பல்கடைக்கழக விடளயாட்டுகளில் தபாட்டியிடுகின்றனர். இந்ே 

நிகழ்வின் தபாது மற்கம்பம் மற்றும் தயாகாசனம் தபான்ற உள்நாட்டு விடளயாட்டுகள் உட்பட 20 வவவ்தவறு 

விடளயாட்டுகளில் விடளயாட்டு வீரர்கள் / வீராங்கடனகள் பங்தகற்பார்கள். 

7. ‘முத்ேரப்பு வளர்ச்சிக் கழக நிதியம்’ என்பது எந்ே நாட்டின் புதிய அரசியல் ரீதியான முன்வனடுப்பாகும்? 
அ. ரஷ்யா 

ஆ. இந்தியா  

இ. சீனா 

ஈ. அவமாிே்ோ 

✓ இந்தியாவின் மத்திய வவளியுறவு அடமச்சகம் சமீபத்தில் ‘முத்ேரப்பு வளர்ச்சிக் கழக நிதியம்’ என்ற ேளத்டே 

அறிமுகப்படுத்தியுள்ளது. இந்தோ-பசிபிக் பிராந்தியம் மற்றும் பிற பிராந்தியங்களில் முேலீடு வசய்வேற்கு அரசு 

ஆேரவுடன் ேனியார் துடறகடள இந்ே நிதியம் ஈடுபடுத்தும். இது சீனாவின் பட்டட-பாடே முன்வனடுப்புக்கு 

மாற்றாக இருப்படே தநாக்கமாகக் வகாண்டுள்ளது. UK, பட்டட-பாடே முன்வனடுப்புக்காக 5G, அணு மற்றும் 

அதிதவக இரயில் வோழில்நுட்பங்கடள வழங்குகிறது. 
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8. அண்டமச் வசய்திகளில் இடம்வபற்ற குரில் தீவுகளுக்கு உரிடமதகாரும் நாடுகள் எடவ? 
அ. சீனா மற்றும் ரஷ்யா 

ஆ. ெப்பான் மற்றும் ரஷ்யா  

இ. உே்கரன் மற்றும் ரஷ்யா 

ஈ. இங்ேிைாந்து மற்றும் ரஷ்யா 

✓ கடந்த 1945-இல் தசாவியத் யூனியன் குரில் தீவுகடளக் டகப்பற்றியதிலிருந்து, அேடன ேற்தபாது ஜப்பான் 

உரிடமதகாரி சவால் வசய்துள்ளது. ஜப்பானிய வவளியுறவு அடமச்சகத்ோல் வவளியிடப்பட்ட 2022 டிப்ளதமட்டிக் 

புளூபுக்கின் அண்டமய பதிப்பில், வடபகுதிகள், “ஜப்பானின் இடறயாண்டமடயக்வகாண்ட தீவுகள், ஆனால் 

ேற்தபாது ரஷ்யாவால் சட்டவிதராேமாக ஆக்கிரமிக்கப்பட்டுள்ளன” எனக் கூறப்பட்டுள்ளது. 

9. 2021ஆம் ஆண்டில் உைகளாவிய இராணுவ வசைவினங்கள் குறித்ே SIPRI ேரவுகளில் இந்தியாவின் ேரநிடை 

என்ன? 
அ. இரண்டாெது 

ஆ. மூன்றாெது  

இ. ஐந்தாெது 

ஈ. ஆறாெது 

✓ ஸ்டாக்த ாம் பன்னாட்டு அடமதி ஆராய்ச்சி நிறுவனம் (SIRPI) வவளியிட்ட உைகளாவிய இராணுவச் வசைவு 

குறித்ே புதிய ேரவுகளின்படி, 2021ஆம் ஆண்டில் வமாத்ே உைகளாவிய இராணுவச்வசைவு 0.7% அதிகரித்து 2113 

பில்லியன் டாைர்கடள எட்டியது. இது வோடர்ந்து ஏழாவது ஆண்டாக அதிகரித்துள்ளது. மேலும் $2.1 டிரில்லியன் 

டாைர்கடள கடந்ேது இதுதவ முேன்முடறயாகும். 2021இல் முேல் ஐந்து இடங்களில் முடறதய அவமரிக்கா, 

சீனா, இந்தியா, இங்கிைாந்து மற்றும் ரஷ்யா ஆகிய நாடுகள் உள்ளன. இடவ முடறதய 62 சேவீே 

வசைவினங்கடளக் வகாண்டுள்ளன. 

10. ஆசியாவின் மிகப்வபரிய பன்னாட்டு உணவு மற்றும் விருந்தோம்பல் கண்காட்சியான, ‘AAHAR – 2022’ 

நடடவபறும் இடம் எது? 
அ. கநனிடாை் 

ஆ. புது திை்ைி  

இ. ோந்தி நோ் 

ஈ. மும்கப 

✓ தவளாண்டம மற்றும் பேப்படுத்ேப்பட்ட உணவுப் வபாருட்கள் ஏற்றுமதி தமம்பாட்டு ஆடணயம் (APEDA) இந்திய 

வர்த்ேக தமம்பாட்டு அடமப்புடன் (ITPO) இடணந்து ஆசியாவின் மிகப்வபரிய பன்னாட்டு உணவு மற்றும் 

விருந்தோம்பல் கண்காட்சியான, ‘AAHAR-2022’ஐ ஏற்பாடு வசய்கிறது. இந்ேக் கண்காட்சி புதுதில்லியில் உள்ள 

பிரகதி டமோனத்தில் ஏற்பாடு வசய்யப்பட்டுள்ளது. 

✓ வணிகம் மற்றும் வோழிற்துடற அடமச்சகத்தின் கூற்றுப்படி, பல்தவறு பிரிவுகளில் இருந்து 80-க்கும் தமற்பட்ட 

ஏற்றுமதியாளர்கள் இக்கண்காட்சியில் பங்தகற்பார்கள். வடகிழக்கு பிராந்தியம் மற்றும் இமாைய மாநிைங்கடளச் 

தசர்ந்ே ஏற்றுமதியாளர்கள், வபண் வோழில்முடனதவார், FPO-க்கள், துளிர் நிறுவல்கள் மற்றும் துடறசார் 

ஏற்றுமதியாளர்களுக்காக APEDA அரங்கங்கடள உருவாக்கியுள்ளது. 
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செய்தித்தாள் நடப்பு நிகழ்வுகள்  

1. தேசிய கயிறு வாரிய மாநாடு தகாடவயில் வோடக்கம்: மத்திய அடமச்சர்கள் பங்தகற்பு 

கயிறு வோழிற்சாடை சட்டம் 1953இன்படி மத்திய கயிறு வாரியம் அடமக்கப்பட்டது. நாட்டில் உள்ள கயிறு உற்பத்தி 

மற்றும் தமம்பாட்டுக்கான இவ்வாரியம், வேன்டன உபவபாருட்களின் தமம்பாட்டுக்கான அறிவியல், வோழில்நுட்பம், 

நவீனமயமக்கால், ேரதமம்பாடு, மனிே வள தமம்பாடு, சந்டே தமம்பாடு மற்றும் வோழிைாளர் நைத்திற்கான 

அடனத்டேயும் வசயல்படுத்தி வருகிறது. வகாச்சிடய ேடைடமயிடமாகக் வகாண்டு வசயல்பட்டு வரும் இந்ே 

வாரியத்தின்கீழ் நாடு முழுவதும் 48 அடமப்புகள், 29 சந்டே விற்படனயகங்கள் வசயல்பட்டு வருகின்றன. கடந்ே 

60 ஆண்டுகளாக நாட்டின் கிராமப்புற வபாருளாேரத்தில் மிக முக்கியப் பங்கு வகித்து வருகிறது. வேன்டன நார் 

வோழிற்சாடைகள் தகரளாவில் அதிக அளவில் உள்ளன. நாட்டின் பிற பாகங்களில் பரவைாக உள்ளன. 

இந்ே மாநாட்டின் முக்கிய தநாக்கம், மத்திய, மாநிை, யூனியன் பிரதேசங்களுடன் இடணந்து சிறப்பான வேன்டன 

நார், கயிறு தமம்பாட்டுக்கான திட்டங்கடள கைந்து ஆதைாசடன வசய்வோகும். இந்ேத் வோழில் உள்ள சவால்கள், 

வாய்ப்புகள் குறித்து விவாதிக்கப்படும். மத்திய மாநிை அரசுகள் ஒருங்கிடணந்து வசயல்படவும், சிறந்ே முடறயில் 

விரிவாக்க நடவடிக்டககடள தமற்வகாள்ளவும், மாநிை அரசுகள் முக்கிய பங்காற்றிடவும் வழி வகுக்கப்படும். தமலும் 

புதுடமயான படடப்புகள் குறித்து மத்திய அடமச்சர்கள், அதிகாரிகளிடம் விளக்க ஒரு ேளமாக இது அடமயும். 

 

2. அரசுப்பள்ளிகளில் கடைத்திருவிழா, கல்விச்சுற்றுைா, காய்கறித்தோட்டம்: புதிய முன்வனடுப்புகள் வரும் 

கல்வியாண்டில் அறிமுகம் 

அரசுப்பள்ளிகளில் கடைத்திருவிழா, மாணவர்களுக்கான தேன்சிட்டு இேழ், த க்கத்ோன், நன்வனறி வகுப்புகள் 

ஆகிடவ உள்பட 10க்கும் தமற்பட்ட புதிய முன்வனடுப்புகள் வரும் கல்வியாண்டில் தமற்வகாள்ளப்படும் எனப்பள்ளிக் 

கல்வித்துடற அடமச்சர் அன்பில் மதகஷ் வபாய்யாவமாழி வேரிவித்துள்ளார். 

இயந்திரனியல் மன்றம்: மாணவர்களுக்கு வோழில்நுட்பத்திலும் கணினியிலும் ஆர்வத்டே ஏற்படுத்தும் வடகயில் 

கணினி நிரல் மன்றங்களும் இயந்திரனியல் மன்றங்களும் ஏற்படுத்ேப்படும். தமலும் இடணயப் பாதுகாப்பு குறித்து 

பயிற்சி அளிக்கப்பட்டு மாநிை அளவிைான ‘த க்கத்ோன்’ தபாட்டிகள் ஆண்டுதோறும் நடத்ேப்படும். 

மாணவர்களுக்கு சதுரங்க விடளயாட்டில் ஆர்வத்டே ஏற்படுத்துவேற்காக மாநிை அளவில் சதுரங்கப்தபாட்டிகள் 

நடத்ேப்பட்டு வவற்றியாளர்கள் சர்வதேச சதுரங்க ஒலிம்பியாட் விடளயாட்டு வீரர்களுடன் கைந்துடரயாட 

ஏற்பாடுகள் வசய்யப்படும். அறிவியல் வோழில்நுட்பம் வபாறியியல் மற்றும் கணிேம் சார்ந்ே புதிய திட்டம் 

அறிமுகப்படுத்ேப்படும். 

தேன்சிட்டு-ஊஞ்சல் இேழ்கள்: மூன்றாம் வகுப்பு முேல் ஐந்ோம் வகுப்பு வடரயிைான மாணவர்களுக்கு, ‘ஊஞ்சல்’ 

என்கிற இேழும், 6-9ஆம் வகுப்பு வடரயிைான மாணவர்களுக்கு, ‘தேன்சிட்டு’ என்கிற இேழும் வவளிவரவுள்ளன. 

தமலும், ஆசிரியர்களுக்வகன நாட்டிதைதய முேல்முடறயாக, ‘கனவு ஆசிரியர்’ என்ற இேழும் வவளிவரவிருக்கிறது. 

மாணவர்களும் ஆசிரியர்களும் ேங்கள் படடப்புத்திறடன வவளிப்படுத்தும் வடகயில் இந்ே இேழ்களுக்கு ேங்கள் 

ஆக்கங்கடள அனுப்பைாம். 

 

3. ஜூனியர் பளுதூக்குேல்:  ர்ஷோ சாம்பியன் 

கிரீஸில் நடடவபறும் ஜூனியர் உைக பளுதூக்குேல் சாம்பியன்ஷிப்பில் இந்தியாவின்  ர்ஷோ சரத் ேங்கப்பேக்கம் 

வவன்றார். இேன் மூைம் இப்தபாட்டியில் ேங்கம் வவன்ற முேல் இந்தியர் என்ற வபருடமடய அவர் வபற்றுள்ளார். 

இதே பிரிவில் பங்தகற்ற மற்வறாரு இந்தியரான அஞ்சலி பதடல் 148 கிதைா (67+81) எடடடயத் தூக்கி 5-ஆம் இடம் 

பிடித்ோர். இேற்குமுன் இப்தபாட்டியில் சாய்தகாம் மிராபாய் சானு வவண்கைமும் (2013), அசிந்ோ ஷியுலி வவள்ளியும் 

(2021) வவன்றுள்ளது நிடனவுகூரத்ேக்கது. 
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4. கீழடி அகழாய்வில் மனிே முகம் தபான்ற அடமப்புடடய சுடுமண் சிற்பம் கண்வடடுப்பு 

சிவகங்டக மாவட்டம் கீழடியில் நடடவபற்று வரும் எட்டாம் கட்ட அகழாய்வில், மனிே முகம் தபான்ற அடமப்பு 

வகாண்ட சுடுமண் சிற்பம் அண்டமயில் கண்வடடுக்கப்பட்டுள்ளது. திருப்புவனம் அருதக கீழடியில் எட்டாம் கட்ட 

அகழாய்வுப் பணிகள் நடடவபற்று வருகிறது. தமலும் இேன் அருதக உள்ள வகாந்ேடக, மணலூர், அகரம் ஆகிய 

இடங்களிலும் அகழாய்வு விரிவுபடுத்ேப்பட்டு இங்கும் அகழாய்வுப் பணிகள் நடந்து வருகிறது. 

கீழடி அகழாய்வில் வண்ண பாசி மணிகள், பாடன ஓடுகள், வகாந்ேடகயில் முதுமக்கள் ோழிகள் உள்ளிட்ட பை 

வோன்டமயான வபாருள்கள் கண்வடடுக்கப்பட்டுள்ளன. இந்நிடையில் அண்டமயில் கீழடியில் எட்டாம் கட்ட 

அகழாய்வுக்காக தோண்டப்பட்ட குழியில் இரண்டாயிரம் ஆண்டுகளுக்கு முந்டேய பண்டடய காை ேமிழர்கள் 

பயன்படுத்திய மனிே முகம் தபான்ற உருவம் வகாண்ட சுடுமண் சிற்பம் கண்வடடுக்கப்பட்டுள்ளது. 
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1. “புதுமையான வேளாண்மை” என்ற வேசிய அளவிலான பயிலரங்மை ஏற்பாடு செய்ே நிறுேனம் எது? 
அ. உழவு மற்றும் உழவர்கள் நல அமமச்சகம் 

ஆ. NITI ஆய ரக்  

இ. NABARD 

ஈ. இந்தி  யவளரண் ஆரர ்ச்சிக் கழகம் 

✓ NITI ஆவயாக், அமுேப்சபருவிழா சைாண்டாட்டங்ைளின் ஒருபகுதியாை, புது தில்லி அறிவியல் பேனில், “புதுமையான 

வேளாண்மை” என்ற வேசிய அளவிலான பயிலரங்மை ஏற்பாடு செய்ேது. NITI ஆவயாக் ேமலமைச் செயல் அதிைாரி 

அமிோப் ைாந்த் கூறுமையில், “இயற்மை விேொயம் ைாலத்தின் வேமே ைற்றும் இயற்மை விேொயத்தின்மூலம் 

விேொயிைளுக்கு அதிை ேருைானத்மே உறுதிசெய்ேேற்ைான அறிவியல் ேழிைமளக் ைண்டறிேது முக்கியம்” 

என்றார். ைத்திய மீன்ேளம், ைால்நமட பராைரிப்பு ைற்றும் பால்ேளத்துமற அமைச்ெர் புருவ ாத்ேம் ரூபாலா 

விேொயம் & விேொயிைள் நலன் அமைச்ெர் நவரந்திர சிங் வோைர் ைற்றும் NITI ஆவயாகின் துமைத்ேமலேர் 

டாக்டர் இராஜீவ் குைார் ஆகிவயார் இப்பயிலரங்கில் ைலந்துசைாண்டனர். 

2. புதுப்பிக்ைத்ேக்ை ஆற்றமலப் பரிைாற்றஞ்செய்துசைாள்ேேற்ைாை, எந்ே நாட்டுடன், ‘Transmission Interconnection’ஐ 

அமைப்போை இந்தியா அறிவித்துள்ளது? 
அ. இலங்மக 

ஆ. யநபரளம் 

இ. மரலத்தீவுகள்  

ஈ. வங்கரளயதசம் 

✓ ைாலத்தீவின் ஆற்றல் ைாற்றத் திட்டத்மே எளிோக்கும் ேமையில், இரு நாடுைளுக்கு இமடவய புதுப்பிக்ைத்ேக்ை 

ஆற்றமல பரிமாறிக்க ாள்ேேற்ைான ‘பரிைாற்ற இமடத்சோடர்மப’ அமைக்ை இந்தியாவும் ைாலத்தீவுைளும் 

திட்டமிட்டுள்ளன. எரிெக்தி ைற்றும் புது ைற்றும் புதுப்பிக்ைத்ேக்ை எரிெக்தி அமைச்ெர் ஆர் வை சிங் ைற்றும் ைாலத்தீவு 

அமைச்ெர் ஆகிவயாருக்கு இமடவயயான ெந்திப்பின்வபாது “ஒரு சூரியன், ஓர் உலகு, ஒவர மின்ைட்டமைப்பின் 

(OSOWOG)” கீழ், ஆற்றல் ஒத்துமழப்பு ைற்றும் பரிைாற்றம் இமடத்சோடர்பு ஆகியேற்மற சைாண்டுேரும் இரண்டு 

புரிந்துைர்வு ஒப்பந்ேங்ைமள அேர்ைள் முன்சைாழிந்ேனர். 

3. ஏழு ையிற்றுப்பாமே திட்டங்ைமள வைம்படுத்துேேற்ைான புரிந்துைர்வு ஒப்பந்ேங்ைளில் அண்மையில் 

மைசயழுத்திட்ட இந்திய ைாநிலம் எது? 
அ. மகரரரஷ்டிரர 

ஆ. ஹிமரச்சல பிரயதசம்  

இ. குஜரரத் 

ஈ. அஸ்ஸரம் 

✓ ஹிைாச்ெல பிரவேெ அரசு ைாநிலத்தின் ைாங்க்ரா, குலு, ெம்பா, சிர்மூர் ைற்றும் பிலாஸ்பூர் ைாேட்டங்ைளில் ஏழு ையிற்றுப் 

பாமே திட்டங்ைமள வைம்படுத்துேேற்ைான புரிந்துைர்வு ஒப்பந்ேத்தில் மைசயழுத்திட்டுள்ளது. ஹிைாச்ெல பிரவேெ 

ைாநிலத்தில் புதுமையான வபாக்குேரத்து தீர்ோை ையிற்றுப் பாமே திட்டங்ைமள வைம்படுத்துேேற்ைாை வராப்வேஸ் 

ைற்றும் வரபிட் டிரான்ஸ்வபார்ட் சிஸ்டம் சடேலப்சைன்ட் ைார்ப்பவர ன் (ஆர்டிடிசி) செச்பி லிமிசடட் ைற்றும் வேசிய 

சநடுஞ்ொமலைள் லாஜிஸ்டிக் வைவனஜ்சைன்ட் லிமிசடட் இமடவய புரிந்துைர்வு ஒப்பந்ேம் மைசயழுத்ோனது. 
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4. ‘ைருந்து ைற்றும் ைருத்துே ொேனங்ைள் துமறயின் 2022-க்ைான ெர்ேவேெ ைாநாடு’ நமடசபறும் இடம் எது? 
அ. வரரணரசி 

ஆ. புது தில்லி  

இ. கரந்தி நகர் 

ஈ. புயே 

✓ வேதி & உரங்ைள் ைற்றும் சுைாோரம் & குடும்ப நலத்துமறக்ைான ைத்திய அமைச்ெர் டாக்டர் ைன்சுக் ைாண்டவியா, 

2022ஆம் ஆண்டுக்ைான ைருந்து & ைருத்துே ொேனங்ைள் துமறக்ைான ெர்ேவேெ ைாநாட்டின் 7ஆேது பதிப்மப 

சோடக்கி மேத்ோர். இம்ைாநாடு புது தில்லியில் உள்ள டாக்டர் அம்வபத்ைர் ெர்ேவேெ மையத்தில் நமடசபறுகிறது. 

பிரேைர் வைாடியின் அயராே முயற்சிைள் ைற்றும் ேமலமையின் ைாரைைாை இந்திய சுைாோரத்துமற அமனேரும் 

அணுைக்கூடியோை ைாறிேருகிறது என டாக்டர் ைன்சுக் ைாண்டவியா கூறினார். ைருந்து உற்பத்திமயப் 

சபாறுத்ேேமர உலகில் ஐந்ோேது இடத்தில் இந்தியா உள்ளது. 

5. 2021-22 நிதியாண்டில் இந்தியாவிலிருந்து ஏற்றுைதி செய்யப்பட்ட சைாத்ே ஆக்ைப்சபற்ற எஃகின் அளவு என்ன? 
அ. ரூ.10 மில்லி ே் டே் 

ஆ. ரூ.13.5 மில்லி ே் டே்  

இ. ரூ.15 மில்லி ே் டே் 

ஈ. ரூ.20.5 மில்லி ே் டே் 

✓ இந்தியா `1 டிரில்லியன் ைதிப்புமடய 13.5 மில்லியன் டன்ைள் ஆக்ைப்சபற்ற எஃகு ைற்றும் `46000 வைாடி 

ைதிப்புமடய எஃமை இறக்குைதியும் செய்துள்ளோை ைத்திய எஃகு அமைச்ெைம் ெமீபத்தில் அறிவித்ேது. வைலும், 106 

மில்லியன் டன்ைள் எஃமை இந்தியாவும் பயன்படுத்தியுள்ளது. நம் நாட்டில் சிறப்பு எஃகு ேயாரிக்ை இந்திய அரசு 

உற்பத்தியுடன் இமைக்ைப்பட்ட திட்டத்மே அறிமுைப்படுத்தியது. 

6. “எண்டர்பிமரஸ் இந்தியா” என்ற நிமனவுகூர் நிைழ்மேத் சோடங்கியுள்ள ைத்திய அமைச்ெைம் எது? 
அ. வணிகம் மற்றும் ததரழிற்துமற அமமச்சகம் 

ஆ. MSME அமமச்சகம்  

இ. தவளி ுறவு அமமச்சகம் 

ஈ. அறிவி ல் மற்றும் ததரழில்நுட்ப அமமச்சகம் 

✓ அமுேப்சபருவிழாவின்கீழ், MSME அமைச்ெைத்தின் மிைப்சபரும் நிைழ்ோன, “எண்டர்பிமரஸ் இந்தியா” நிைழ்ச்சிமய 

ைத்திய குறு, சிறு ைற்றும் நடுத்ேர சோழிற்துமற அமைச்ெர் ஸ்ரீ நாராயண் ராவன சோடங்கி மேத்ோர். இது 

சோழில்முமனவோர் ைலாச்ொரத்மே வைம்படுத்துேேற்கும் நாடு முழுேதும் MSME அமைச்ெைத்தின் திட்டங்ைள் 

ைற்றும் முன்சனடுப்புைள்பற்றிய விழிப்புைர்மே ஏற்படுத்துேேற்கும் ஏற்பாடு செய்யப்படும் ஒரு நிைழ்வு ஆகும். 

7. ‘டிஜிட்டல் இந்தியா RISC-V நுண்செயலி (DIR-V) திட்டைானது’ எவ்ோண்டுக்குள் நுண்செயலிைமள உருோக்கி 

சிலிக்ைான் ைற்றும் ேடிேமைப்பில் சேற்றிைாண்பமே வநாக்ைைாைக் சைாண்டுள்ளது? 
அ. 2023  

ஆ. 2025 

இ. 2026 

ஈ. 2030 
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✓ மின்னணு ைற்றும் ேைேல் சோழில்நுட்ப அமைச்ெைம், ‘டிஜிட்டல் இந்தியா RISC-V நுண்செயலி (DIR-V)’ திட்டத்மே 

அறிமுைப்படுத்தியது. இது நுண்செயலிைமள உருோக்குேமேயும், சோழிற்முமற ேரத்தில் சிலிக்ைான் ைற்றும் 

ேடிேமைப்பில் சேற்றிைாண்பமே 2023 டிெம்பருக்குள் அமடேமேயும் வநாக்ைைாைக் சைாண்டுள்ளது. இது  க்தி 

& வேைாவின் ேணிை சிலிக்ைானுக்ைான மைல்ைற்ைமள அமைக்கிறது. 

8. ‘PM SVANIdhi’ திட்டத்தின் பயனாளிைள் யார்? 
அ. SHG உறுப்பிேர்கள் 

ஆ. வீதிய ரர வி ரபரரிகள்  

இ. பரலூட்டும் தர ்மரர்கள் மற்றும் புதிதரகப் பிறந்த குழந்மதகள் 

ஈ. வளரிளம்பருவத்திேர் 

✓ சபாருளாோர விேைாரங்ைளுக்ைான அமைச்ெரமேக் குழு, ‘PM SVANIdhi’ என்ற திட்டத்மே 2024 டிெம்பர் ேமர 

சோடர்ேேற்கு ஒப்புேலளித்துள்ளது. இந்ேத் திட்டத்தின்மூலம், வீதிவயார வியாபாரிைளுக்கு ைட்டுப்படியாைக்கூடிய 

அடைானம் இல்லாே ைடன்ைள் ேழங்ைப்படுகின்றன. 5,000 வைாடிக்கு ைடன் ேழங்குேமே வநாக்ைைாைக்சைாண்ட 

இந்ேத்திட்டம், ெமீபத்திய ஒப்புேமல அடுத்து அேன் ைடன்சோமை `8,100 வைாடியாை அதிைரித்துள்ளது. 

9. அண்மைச் செய்திைளில் இடம்சபற்ற குோர் நீர் மின் திட்டம் அமைந்துள்ள ைாநிலம் / UT எது? 
அ. அருணரச்சல பிரயதசம் 

ஆ. ஜம்மு மற்றும் கரஷ்மீர்  

இ. சிக்கிம் 

ஈ. குஜரரத் 

✓ 540 MW உற்பத்தித் திறன்சைாண்ட குோர் நீர்மின் திட்டத்திற்கு `4,526.12 வைாடி முேலீடு செய்ய சபாருளாோர 

விேைாரங்ைளுக்ைான அமைச்ெரமேக்குழு ஒப்புேலளித்துள்ளது. இது ஜம்மு & ைாஷ்மீரின் கிஷ்த்ோர் ைாேட்டத்தில் 

செனாப் ஆற்றின்மீது அமைந்துள்ளது. குோர் நீர்மின் திட்டம், NHPC லிமிசடட் ைற்றும் ஜம்மு & ைாஷ்மீர் ைாநில பேர் 

சடேலப்சைன்ட் ைார்ப்பவர ன் ஆகியேற்றின் கூட்டு நிறுேனைான செனாப் வேலி பேர் புராசஜக்ட்ஸ் பிமரவேட் 

லிட் (CVPPL) மூலம் செயல்படுத்ேப்படும். 

10. 2022 - உயர்நீதிைன்ற ேமலமை நீதிபதிைள் ைாநாடு நமடசபற்ற இடம் எது? 
அ. தசே்மே 

ஆ. தகரல்கத்தர 

இ. புது தில்லி  

ஈ. மும்மப 

✓ புது தில்லியில் உள்ள உச்ெநீதிைன்ற ேளாைத்தில் நமடசபற்ற இந்தியாவின் பல்வேறு உயர்நீதிைன்றங்ைளின் 

ேமலமை நீதிபதிைள் பங்வைற்ற 39ஆேது ைாநாட்டுக்கு, இந்திய ேமலமை நீதிபதி என் வி ரைைா ேமலமை 

ோங்கினார். முேலாேது ேமலமை நீதிபதிைள் ைாநாடு 1953இல் நேம்பரில் நமடசபற்றது. இதுேமர 38 ைாநாடுைள் 

நடத்ேப்பட்டுள்ளன. ைடந்ே 2016ஆம் ஆண்டு இம்ைாநாடு நமடசபற்றது. நீதித்துமற சோடர்பான பிரச்மனைளுக்கு 

தீர்வுைாைவும், நீதி ேழங்ைல் முமறமய வைம்படுத்ே எடுக்ை வேண்டிய நடேடிக்மைைள் குறித்து விோதிக்ைவும் 

இம்ைாநாடு நடத்ேப்படுகிறது. 
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செய்தித்தாள் நடப்பு நிகழ்வுகள்  

1. ேங்கிைளுக்ைான ேட்டி விகிேம் உயர்வு 

ேங்கிைளுக்கு ேழங்ைப்படும் குறுகிய ைால ைடன்ைளுக்ைான ேட்டி விகிேத்மே (சரப்வபா) 4.40 ெேவீேைாை ரிெர்வ் 

ேங்கி உயர்த்தியுள்ளது. இேனால், ேனிநபர்ைடன், வீடு, ோைனக்ைடன் ஆகியேற்றுக்ைான ேட்டி அதிைரிக்ைவுள்ளது. 

2018ஆம் ஆண்டு ஆைஸ்ட் ைாேத்துக்குப் பிறகு முேன்முமறயாை சரப்வபா விகிேம் உயர்த்ேப்பட்டுள்ளது. ரிெர்வ் 

ேங்கியின் நிதிக்சைாள்மைக்குழு 2 ைாேங்ைளுக்கு ஒருமுமற கூடி, ேட்டி விகிே ைாற்றம் குறித்ே அறிவிப்புைமள 

சேளியிட்டு ேருகிறது. ைடந்ே ஏப்ரலில் நடந்ே கூட்டத்தில் சரப்வபா ேட்டி விகிேத்தில் ைாற்றமில்மல என்று அந்ேக் 

குழு அறிவித்ேது. 

இந்நிமலயில், அந்ேக் குழுவின் கூட்டம், ரிெர்வ் ேங்கி ஆளுநர் ெக்திைாந்ே ோஸ் ேமலமையில் நமடசபற்றது. முன் 

திட்டமிடலின்றி நமடசபற்ற இக்கூட்டத்தில், ைடந்ே 3 ைாேங்ைளாை அதிைரித்துள்ள பைவீக்ைத்மேக் ைட்டுப்படுத்ே 

சரப்வபா ேட்டி விகிேத்மே 4 ெேவீேத்தில் இருந்து 40 அடிப்பமட புள்ளிைள் உயர்த்தி, 4.40 ெேவீேைாை உயர்த்ே 

முடிவுசெய்யப்பட்டது. இந்ே ேட்டி உயர்வு உடனடியாை அைலுக்கு ேருகிறது. 

இதுேவிர, ரிெர்வ் ேங்கியில் பிற ேங்கிைள் இருப்பு மேக்ை வேண்டிய விகிேம் (CRR) 4 ெேவீேத்தில் இருந்து 4.5 

ெேவீேைாை உயர்த்ேப்பட்டுள்ளது. இேனால், ேங்கிைளிடம் இருக்கும் `87,000 வைாடி ரிெர்வ் ேங்கியின் 

ைட்டுப்பாட்டுக்குள் ேரும். இந்ே நமடமுமற, ேரும் வை ைாேம் 21-ஆம் வேதியில் இருந்து அைலுக்கு ேருகிறது. 

 

2. ைாநைரப் வபருந்துைள் ேருமைமய அறிய செயலி: அறிமுைம் செய்ோர் அமைச்ெர் 

ைாநைரப் வபாக்குேரத்துக் ைழைப் வபருந்துைள் இயங்கும் இடத்மே சபாதுைக்ைள் அறிந்திட ஏதுோை உருோக்ைப்பட்ட 

‘சென்மன பஸ்’ செயலிமய சென்மன, ேமலமைச் செயலைத்தில் வபாக்குேரத்துத் துமற அமைச்ெர் எஸ் எஸ் 

சிேெங்ைர் அறிமுைம் செய்ோர். 

 

3. வேோரண்யத்தில் ஒளமேயாருக்கு `1 வைாடியில் ைணிைண்டபம் 

வேோரண்யத்தில் ஔமேயாருக்கு `1 வைாடியில் ைணிைண்டபம் அமைக்ைப்படும் என்று இந்து ெைய அறநிமலயத் 

துமற அமைச்ெர் பி வை வெைர்பாபு அறிவித்ோர். ேமிழை ெட்டப் வபரமேயில், இந்து ெையம் ைற்றும் அறநிமலயத் துமற 

ைானியக்வைாரிக்மை மீோன விோேத்துக்குப் பதில் அளித்து அமைச்ெர் பி வை வெைர்பாபு அறிவிப்புைமள சேளியிட்டு 

வபசியோேது: 

ஔமேயாருக்கு ைணிைண்டபம்: நாைப்பட்டினம் ைாேட்டம், வேோரண்யம் துளசியாப்பட்டினம் கிராைத்தில் உள்ள 

ஔமேயார் விஸ்ேநாே சுோமி வைாயிலில், ேமிழ் மூோட்டி ஔமேயாருக்கு `1 வைாடியில் ைணிைண்டபம் 

அமைத்து, அேரது பாடல்ைள் ைல்சேட்டாைப் பதிக்ைப்படும். ேற்வபாது ஔமேயாருக்கு பங்குனி ைாேம் ெேய 

நட்ெத்திரத்ேன்று 2 நாள்ைள் அரசு விழாோை சைாண்டாடப்படுகிறது. இனி ஆண்டுவோறும் இந்ே விழா மூன்று 

நாள்ைளுக்கு சேகு சிறப்பாை நடத்ேப்படும். 

ேள்ளலாருக்கு முப்சபரும் விழா: உயிர்த்திரள் ஒன்சறனக் கூறி ேனிப்சபரும் ைருமை ஆட்சி நடத்திய ேள்ளலார் 

ேருைொமல சோடங்கிய 156-ஆேது ஆண்டு சோடக்ைமும், ேள்ளலார் இந்ே உலகுக்கு ேருவிக்ை உற்ற 200ஆேது 

ஆண்டு சோடக்ைமும், வஜாதி ேரிெனம் ைாட்டுவித்ே 152ஆேது ஆண்டும் ேரவிருப்போல் இந்ே மூன்று 

நிைழ்வுைமளயும் இமைத்து அேரது 200-ஆேது ஆண்டான அக்வடாபர் 2022 முேல் அக்வடாபர் 2023 ேமர 52 

ோரங்ைளுக்கு முக்கிய நைரங்ைளில் முப்சபரும் விழா எடுக்ைப்படும். இேற்ைாை சிறப்புக் குழு அமைக்ைப்படும் என்றார். 
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4.  பத்திரிமை சுேந்திரம்: 150-ஆேது இடத்தில் இந்தியா 

பத்திரிமை சுேந்திரத்துக்ைான் ெர்ேவேெ ேரேரிமெப் பட்டியலில் இந்தியா 150-ஆேது இடத்துக்கு இறங்கியுள்ளது. 

இதுகுறித்து இந்ேப் பட்டியமல சேளியிட்டுள்ள, ‘எல்மலைளற்ற செய்தியாளர்ைள்’ அமைப்பு சேரிவித்துள்ளோேது: 

2022-ஆம் ஆண்டுக்ைான பத்திரிமை சுேந்திர ேரேரிமெப் பட்டியலில் இந்தியா 150-ஆேது இடத்மே ேகிக்கிறது. 

ைடந்ே ஆண்டு இந்ேப் பட்டியலில் இந்தியா 142-ஆேது இடத்மே ேகித்ேது. 

இந்தியா ைட்டுைன்றி, வநபாளத்மேத் ேவிர அேன் அமனத்து அண்மட நாடுைளும் பத்திரிமை சுேந்திரத்துக்ைான 

ேரேரிமெயில் ெரிவு ைண்டுள்ளன. அந்ேப் பட்டியலில் பாகிஸ்ோன் 157-ஆேது இடத்திலும் இலங்மை 146-ஆேது 

இடத்திலும் உள்ளன. ேங்ைவேெம் ைற்றும் மியான்ைர் முமறவய 162 ைற்றும் 176-ஆேது இடங்ைளில் உள்ளன. 

பத்திரிமை சுேந்திரத்துக்ைான ேரேரிமெயில் இந்ே ஆண்டு முேலிடத்தில் நார்வேயும் இரண்டாேது இடத்தில் 

சடன்ைார்க்கும் உள்ளன. ஸ்வீடன், எஸ்வடானியா, பின்லாந்து ஆகியமே அடுத்ேடுத்ே இடங்ைளில் உள்ளன. 

சைாத்ேம் 180 நாடுைள் இடம்சபற்றுள்ள இந்ேத் ேரேரிமெப் பட்டியலில் ேட சைாரியா ைமடசி இடத்தில் உள்ளது. 

ைடந்ே ஆண்டு இந்ேப் பட்டியலில் 150-ஆேது இடத்மே ேகித்ே ரஷியா, இந்ே ஆண்டு 155-ஆேது இடத்துக்குக் 

கீழிறங்கியுள்ளது; சீனா 175-ஆேது இடத்திலிருந்து 177-ஆேது இடத்துக்கு ெரிந்துள்ளது. 
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1. எந்த வங்கியின் சேவவகவை விரிவுபடுத்துவதற்காக `820 சகாடி கூடுதல் நிதியுதவி அளிப்பதற்கு மத்திய 

அவமச்ேரவவ ஒப்புதல் அளித்துள்ைது? 
அ. இந்திய அஞ்சல் க ொடுப்பனவு வங் ி  

ஆ. யூனிட்டி சிறு நிதி வங் ி 

இ. NSDL க ொடுப்பனவு வங் ி 

ஈ. AU சிறு நிதி வங் ி 

✓ நாட்டிலுள்ை அவைத்து அஞ்ேல் நிவையங்களுக்கும் அதன் சேவவகவை விரிவுபடுத்துவதற்காக இந்திய அஞ்ேல் 

ககாடுப்பைவு வங்கிக்கு (IPPB) `820 சகாடி கூடுதல் நிதியுதவி அளிப்பதற்கு மத்திய அவமச்ேரவவ ஒப்புதல் 

அளித்துள்ைது. 1.56 இைட்ேம் அஞ்ேல் நிவையங்களுள், IPPB தற்சபாது 1.3 இைட்ேம் அஞ்ேல் நிவையங்களில் இருந்து 

கேயல்படுகிறது. கதாடங்கப்பட்டதிலிருந்து தற்சபாது வவர 5.25 சகாடி கணக்குகள் இவ்வங்கி ககாண்டுள்ைது. 

ஒழுங்குமுவற சதவவகள் மற்றும் கதாழில்நுட்ப சமம்பாட்டிற்காக `500 சகாடி மதிப்பிைாை எதிர்காை நிதிவய 

வழங்கவும் அவமச்ேரவவ ஒப்புதல் அளித்துள்ைது. 

2. தவரயிறங்கும்சபாது, ‘GAGAN’ கேயற்வகக்சகாள் அடிப்பவடயிைாை வழிகேலுத்தல் அவமப்வபப் பயன்படுத்திய 

ஆசியாவின் முதல் வானூர்தி நிறுவைம் எது? 
அ. ஏொ் இந்தியொ 

ஆ. இண்டிக ொ  

இ. ஏொ் ஆசியொ 

ஈ. ஸ்பபஸ்கெட் 

✓ தவரயிறங்கும்சபாது உள்நாட்டிசைசய உருவாக்கப்பட்ட கேயற்வகக்சகாள் அடிப்பவடயிைாை வழிகேலுத்தல் 

அவமப்பாை, ‘GAGAN’ஐப் பயன்படுத்திய ஆசியாவின் முதல் விமாை நிறுவைமாக ‘IndiGo’ ஆைது. இந்த அவமப்வப 

இந்திய வானூர்தி நிவைய ஆவணயமும் (AAI) இந்திய விண்கவளி ஆய்வுவமயமும் இவணந்து இதவை 

உருவாக்கியுள்ைை. இது விமாைப் சபாக்குவரத்து நிர்வாகத்வத சமம்படுத்த உைகைாவிய நிவையறியும் அவமப்பு 

(GPS) ேமிக்வைகளில் திருத்தங்கவை வழங்குகிறது. 

3. ‘காைாண்டு சவவைவாய்ப்பு ஆய்வறிக்வகவய’ கவளியிடுகிற நிறுவைம் எது? 
அ. NITI ஆகயொ ் 

ஆ. பணியொளொ் & கவபலவொய்ப்பு அபைச்ச ை்  

இ. NASSCOM 

ஈ. FICCI 

✓ மத்திய பணியாைர் மற்றும் சவவைவாய்ப்பு அவமச்ேகத்தின் மூன்றாவது காைாண்டு சவவைவாய்ப்பு ஆய்வு (QES) 

அறிக்வகயின்படி, 2021 அக்சடாபர்-டிேம்பரில், சதர்ந்கதடுக்கப்பட்ட 9 துவறகளில் 10 அல்ைது அதற்கு சமற்பட்ட 

பணியாைர்கவைக்ககாண்ட நிறுவைங்களில் 4 இைட்ேத்திற்கும் அதிகமாை சவவைகள் உருவாக்கப்பட்டை.  

✓ அவமச்ேகத்தின் இந்த ஆய்வு, 2013-14-க்கு முன் நிறுவப்பட்ட 10,834 அைகுகவை உள்ைடக்கியதாகும். மூன்றாம் 

சுற்றில், 2021 ஜூவை-கேப்டம்பரில் 3.10 சகாடியாக இருந்த சவவைவாய்ப்பு அடுத்த காைாண்டில் 3.145 சகாடியாக 

அதிகரித்துள்ைது. 
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4. முதன்முதலாக மரபணு வங்கித் திட்டத்வத நிறுவிய இந்திய மாநிைம் எது? 
அ. க ரளொ 

ஆ. கதலுங் ொனொ 

இ. ை ொரொஷ்டிரொ  

ஈ. கைற்கு வங் ை் 

✓ பூர்வீக மற்றும் அழிந்துவரும் விைங்குகள், பயிர்கள் மற்றும் கடல்ோர் உயிரிைங்கவை பாதுகாக்க, ‘மரபணு வங்கித் 

திட்டத்வத’ அவமப்பதாக மகாராஷ்டிரா அறிவித்துள்ைது. இது மகாராஷ்டிர மாநிை பல்லுயிர் வாரியத்தால் (MSBB) 

கேயல்படுத்தப்படும். இந்தத் திட்டத்திற்காக அடுத்த 5 ஆண்டுகளுக்கு `172.39 சகாடி ஒதுக்கீடு கேய்யப்பட்டுள்ைது.  

✓ கடல்ோர், பயிர், கால்நவட மருத்துவம், நன்னீர், புல்கவளி பல்லுயிர், வை உரிவமப் பகுதிகளின் பாதுகாப்பு மற்றும் 

சமைாண்வம மற்றும் காடுகளின் மீட்டுருவாக்கம் ஆகிய ஏழு கருப்கபாருள்களின்கீழ் இந்தத் திட்டம் கேயல்படும். 

பருவநிவை மாற்றத்தால் உணவுச் ேங்கிலியில் ஏற்படும் பாதிப்வபக் குவறப்பதில் இந்தத் திட்டம் கவைஞ்கேலுத்தும். 

5. MSME-களுக்காக, ‘Open for All’ என்ற டிஜிட்டல் சூழைவமப்வப அறிமுகப்படுத்திய இந்திய வங்கி எது? 
அ. பொரத ஸ்கடட் வங் ி 

ஆ. ஐசிஐசிஐ வங் ி  

இ. HDFC வங் ி 

ஈ.  னரொ வங் ி 

✓ ஐசிஐசிஐ வங்கியாைது MSME-களுக்காக, ‘Open for All’ என்ற டிஜிட்டல் சூழைவமப்வப அறிமுகப்படுத்தியுள்ைது. 

குறு, சிறு மற்றும் நடுத்தர நிறுவைங்களுக்காை (MSMEs) இந்த டிஜிட்டல் சேவவவய மற்ற வங்கிகளின் 

வாடிக்வகயாைர்களும் பயன்படுத்தைாம். இது வழங்கும் புதிய சேவவகளுள் ஒன்றாை, ‘InstaOD Plus’மூைம் `25 

இைட்ேம் வவர உடைடி மற்றும் காகிதமில்ைா மிவகப்பற்று வேதிவய அனுமதிப்பதாகும். எந்தகவாரு வங்கியின் 

வாடிக்வகயாைர்களும் உடைடியாக மிவகப்பற்வறப்கபற இந்த அம்ேம் உதவுகிறது. 

6. சதசிய பாடத்திட்ட கட்டவமப்பிற்காக, ‘கட்டாய ஆவணத்வத’ அறிமுகப்படுத்திய நிறுவைம் எது? 
அ. பல் பல ் ழ  ைொனிய ் குழு 

ஆ. AICTE 

இ. ைத்திய  ல்வி அபைச்ச ை்  

ஈ. கதசியத் ததர்வு முகமை 

✓ சதசிய பாடத்திட்ட கட்டவமப்புக்காை ‘கட்டாய ஆவணத்திட்டத்வத’ மத்திய கல்வித்துவற அவமச்ேர் தர்சமந்திர 

பிரதான் கதாடக்கிவவத்தார். சதசிய கல்விக்ககாள்வக - 2020, சதசிய பாடத்திட்ட கட்டவமப்பு வைர்ச்சிக்காக 

பள்ளிக்கல்வி, முன்கூட்டிய குழந்வதப் பருவ கவனிப்பு மற்றும் கல்வி, ஆசிரியர் கல்வி மற்றும் வயதுவந்சதார் கல்வி 

ஆகிய நான்கு பிரிவுகவை பரிந்துவரத்துள்ைது. 

✓ சதசிய பாடத்திட்ட கட்டவமப்பின் வைர்ச்சியாைது Dr K கஸ்தூரிரங்கன் தவைவமயிைாை சதசிய வழிகாட்டுதல் 

குழுவால் வழிநடத்தப்படுகிறது; சமலும், NCERT உடன் இவணந்து ஆவணக்குழுவால் இது ஆதரிக்கப்படுகிறது. 

7. ‘2022 - கேமிகான் இந்தியா மாநாடு’ நவடகபறும் இடம் எது? 
அ. முை்பப  ஆ. புது தில்லி 

இ. கபங் ளூரு  ஈ. கசன்பன 
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✓ பிரதமர் சமாடி கபங்களூருவில், ‘கேமிகான் இந்தியா மாநாடு-2022’ஐ கதாடங்கிவவத்தார். குவறகடத்திகளின் 

நுகர்வு 2030ஆம் ஆண்டைவில் 110 பில்லியன் டாைர்கவைத் தாண்டும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. சமலும் 

இந்தியா உைகின் மிகசவகமாக வைர்ந்துவரும் துளிர் நிறுவைச்சூழைவமப்வபக் ககாண்டுள்ைது. இந்திய அரசு 

அண்வமயில் 14 முக்கிய துவறகளில் $26 பில்லியன் டாைர்களுக்கு சமல் ேலுவககவை வழங்கும், ‘உற்பத்தியுடன் 

இவணக்கப்பட்ட ஊக்கத்கதாவக’த் திட்டங்கவை அறிமுகப்படுத்தியது. 

8. குப்வபயில்ைா நகரங்களுக்காை சதசிய நடத்வத மாற்ற தகவல் கதாடர்பு கட்டவமப்பாைது கீழ்காணும் எந்தத் 

திட்டத்தின்கீழ் கதாடங்கப்பட்டது? 
அ. துூய்பை இந்தியொ இய ் ை் –  ிரொைப்புறை் 2.0 

ஆ. துூய்பை இந்தியொ இய ் ை் – ந ொ்ப்புறை் 2.0  

இ. அை்ருத் 2.0 

ஈ. HRIDAY 2.0 

✓ தூய்வம இந்தியா இயக்கம் – நகர்ப்புறம் 2.0, வீட்டுவேதி மற்றும் நகர்ப்புற விவகாரங்கள் அவமச்ேகத்தின்கீழ், 

‘குப்வபயில்ைா நகரங்களுக்காை சதசிய நடத்வத மாற்ற தகவல்கதாடர்பு கட்டவமப்வப’ அறிமுகப்படுத்தியுள்ைது.  

✓ தனிநபர்களுக்கிவடசயயாை தகவல்கதாடர்பு பிரச்ோரங்களுடன் கபரிய அைவிைாை பல்லூடக பிரச்ோரங்கவை 

சமற்ககாள்ை மாநிைங்கள் மற்றும் நகரங்களுக்கு வழிகாட்டு ஆவணமாகவும் கேயல்திட்டமாகவும் கேயல்படுவவத 

இது சநாக்கமாகக் ககாண்டுள்ைது. SBM-நகர்ப்புறம் 2.0 ஆைது வீட்டுவேதி & நகர்ப்புற விவகார அவமச்ேகத்தால் 

கேயல்படுத்தப்படுகிறது. 

9. உைகம் முழுவதும், ‘உைக இரத்தம் உவறயா நாள்’ அனுேரிக்கப்படுகிற சததி எது? 
அ. ஏப்ரல் 15 

ஆ. ஏப்ரல் 17  

இ. ஏப்ரல் 19 

ஈ. ஏப்ரல் 25 

✓ உைக இரத்தம் உவறயா நாள், ஆண்டுசதாறும் ஏப்ரல்.17 அன்று ககாண்டாடப்படுகிறது. இந்த நாள் இரத்தம் 

உவறயா தன்வம மற்றும் பிற பரம்பவர இரத்தக்கசிவு சகாைாறுகள்பற்றிய விழிப்புணர்வவ ஏற்படுத்துவதற்காக 

அர்ப்பணிக்கப்பட்டுள்ைது. இரத்தம் உவறயா தன்வம என்பது பரம்பவரக்சகாைாறு ஆகும். இதில் இரத்தம் உவறயும் 

திறன் கணிேமாகக் குவறந்து காணப்படும்; இதன் காரணமாக சிறிய காயங்கள் ஏற்பட்டாலும் அதிக இரத்தப்சபாக்கு 

ஏற்படுகிறது. உைக இரத்தம் உவறயா கூட்டவமப்பு, 1989ஆம் ஆண்டு முதல் அதன் நிறுவைர் பிராங்க் ஷ்ைாகபல் 

அவர்களின் பிறந்தநாவைக்ககாண்டாடும் வவகயில் உைக ரத்தமுவறயா நாவைக் கவடப்பிடிக்கத் கதாடங்கியது. 

10. 2022 - 'உைக பாரம்பரிய நாளுக்காைக்’ கருப்கபாருள் என்ை? 
அ. Heritage and Climate  

ஆ. Rural Landscapes 

இ. Heritage for Generations 

ஈ. Complex Pasts: Diverse Futures 

✓ உைக பாரம்பரிய நாைாைது ஆண்டுசதாறும் ஏப்ரல்.18 அன்று விழிப்புணர்வவ ஏற்படுத்தவும் கைாச்ோர 

பாரம்பரியத்வதப் பாதுகாப்பதற்குமாை வழிகவை சமற்ககாள்ைவுமாகக் ககாண்டாடப்படுகிறது. இது நிவைவுச் 

சின்ைங்கள் மற்றும் தைங்களுக்காை பன்ைாட்டு நாள் என்றும் அவழக்கப்படுகிறது. “மரபு மற்றும் காைநிவை - 

Heritage and Climate” என்பது நடப்பு 2022இல் வரும் இந்த நாளுக்காைக் கருப்கபாருைாகும். 
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✓ இந்தியாவில், UENSCOஆல் அங்கீகரிக்கப்பட்ட 40 உைக பாரம்பரிய கைங்கள் உள்ைை. அண்வமயில் அவற்றுள் 

இந்தியாவின் இராஜஸ்தான் மாநிைத்தின் கஜய்ப்பூர் நகரமும் குஜராத் மாநிைத்தில் உள்ை ஹரப்பா தைமாை 

சதாைாவிராவும் கூடுதைாகச் சேர்க்கப்பட்டை. 

 

செய்தித்தாள் நடப்பு நிகழ்வுகள்  

1. ஆட்கடத்தவை தடுக்கும் விதமாக தன்ைார்வ அவமப்புடன் இரயில்சவ பாதுகாப்புப் பவட புரிந்துணர்வு ஒப்பந்தம் 

ஆட்கடத்தவைத் தடுக்கும் விதமாக ரயில்சவ பாதுகாப்புப் பவட தன்ைார்வ கதாண்டு நிறுவைத்துடன் புரிந்துணர்வு 

ஒப்பந்தம் சமற்ககாண்டுள்ைது. ஆட்கடத்தவைத் தடுக்கும் வவகயில் இருநிறுவைங்களிவடசய தகவல் பரிமாற்றம், 

RPF வீரர்கள் மற்றும் இரயில்சவ பணியாைர்களுக்கு பயிற்சி அளித்தல், விழிப்புணர்வு மற்றும் குற்றத்தடுப்பு 

கேயல்களில் ஒத்துவழப்பு ஆகியவற்வற இந்த ஒப்பந்தம் முன்கைடுத்து கேல்லும். குழந்வதகள் மீட்பு இயக்கம் எைப் 

கபாருள்படும் ‘பச்பன் பச்ோசவா அந்சதாைன்’, வகைாஷ் ேத்யார்த்தி குழந்வதகளுக்காை அறக்கட்டவையுடன் 

இவணந்து கடந்த 1979ஆம் ஆண்டு முதல் குழந்வதகளுக்கு எதிராை குற்றத்தடுப்பு மற்றும் விழிப்புணர்வு 

நடவடிக்வககவை சமற்ககாண்டு வருவது குறிப்பிடத்தக்கது.  

இரயில்சவ பாதுகாப்பு பவட, ரயில்சவ கோத்துக்கள், பயணிகள் பகுதிகள் மற்றும் பயணிகவையும் பாதுகாக்கும் 

பணிவய ஏற்றுள்ைது. கடந்த 2018ஆம் ஆண்டு இரயில்சவ அவமச்ேகத்தால் கவளியிடப்பட்ட குழந்வதகள் மீட்பு 

வழிகாட்டு கநறிமுவறகள்படி உருவாை, ‘சிறிய சதவவதகள்’ எைப் கபாருள்படும் ‘ஆபசரஷன் நன்சை பரிஷ்சட’ 

மூைம் 50,000 குழந்வதகவை இரயில்சவ பாதுகாப்பு பவட மீட்டுள்ைது. சமலும், ரயில்களில் நவடகபறும் குழந்வதக் 

கடத்தவை தடுக்கும் வவகயில், “ஆப்சரஷன் ஆஹட்” திட்டத்வத கேயல்படுத்தி வருகிறது. இந்தத் திட்டத்தின்மூைம் 

298 குழந்வதகள் உள்பட 1400 குழந்வதகள் மீட்கப்பட்டுள்ைைர். இதுசபான்ற ஆட்கடத்தவைத் தடுக்கும் விதமாக 

740-க்கும் சமற்பட்ட இடங்களில் இரயில்சவ பாதுகாப்புப் பவட, ஆட்கடத்தல் தடுப்புப் பிரிவவ அவமத்துள்ைது. 

 

2. கடஃப்லிம்பிக்ஸ்: இந்தியாவுக்கு இரு தங்கம் 

பிசரஸிலில் நவடகபறும் காதுசகைாசதாருக்காை ஒலிம்பிக் சபாட்டியில் இந்தியாவுக்கு துப்பாக்கிச் சுடுதல், 

பாட்மின்டனில் தங்கப்பதக்கம் கிவடத்துள்ைது. துப்பாக்கிச் சுடுதலில் ஆடவருக்காை 10 மீட்டர் ஏர் வரபிள் பிரிவில் 

இந்தியாவின் தனுஷ் ஸ்ரீகாந்த் 247.5 புள்ளிகளுடன் தங்கம் கவல்ை, கதன்ககாரியாவின் கிம் வூ ரிம் (246.6), 

மற்கறாரு இந்தியராை கேௌரியா வேனி (224.3) ஆகிசயார் முவறசய கவள்ளி, கவண்கைம் கபற்றைர். ஸ்ரீகாந்த் 

எட்டியிருக்கும் புள்ளி, இறுதிச்சுற்றில் உைக ோதவையாகும். 

அசதசபால், பாட்மின்டன் அணிகள் பிரிவின் இறுதிச்சுற்றிலும் இந்தியா 3-1 என்ற கணக்கில் ஜப்பாவை வீழ்த்தி 

ோம்பியன் ஆைது. சபாட்டியின் 4-ஆம் நாள் நிவறவில், இந்தியா 2 தங்கம், 1 கவண்கைம் எை 3 பதக்கங்களுடன் 

8-ஆவது இடத்தில் இருந்தது. இந்த ஆண்டு ஒலிம்பிக்கில் 65 சபர்ககாண்ட இந்திய அணி கைந்துககாண்டுள்ைது. 

கடந்த 2017-ஆம் ஆண்டு இப்சபாட்டியில் இந்தியா தைா 1 தங்கம், கவள்ளி, கவண்கைம் மட்டும் கவன்றிருந்தது. 
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1. அந்நியச் செலாவணி மேலாண்மேச் ெட்டம் (FEMA) விதிகள் திருத்தப்பட்டு, LIC–இல் எத்தமை ெதவீதத்திற்கு 

அந்நிய மேரடி முதலீட்டிமை அனுேதிக்கும்? 
அ. 10 

ஆ. 20  

இ. 25 

ஈ. 50 

✓ LIC–இல் 20 ெதவீதம் வமர அந்நிய மேரடி முதலீட்டுக்கு வழிவகுக்கும் அந்நியச் செலாவணி மேலாண்மேச் 

ெட்டத்தின் (FEMA) விதிகமை அரொங்கம் திருத்தியுள்ைது. முதல் சபாதுப்பங்கு சவளியீடு (IPO) மூலம் LIC–இல் 

உள்ை அதன் பங்குகமை நீர்த்துப்மபாகச் செய்ய அரொங்கம் திட்டமிட்டுள்ைது. அமேச்ெரமவ ஒப்புதலுக்குப் பிறகு, 

LIC–இல் அந்நிய முதலீட்மட எளிதாக்குவதற்காக, சதாழிற்துமற ேற்றும் உள்ோட்டு வர்த்தக மேம்பாட்டுத் துமற 

FDI சகாள்மகயில் திருத்தஞ்செய்தது. LIC–இன் வமரவு ஆவணங்களுக்கு SEBI ஒப்புதல் அளித்தது. 

2. உலகின் முதல் ‘கிரிப்மடா அடிப்பமடயில் இயங்கும்’ சகாடுப்பைவு அட்மடயுடன் சதாடர்புமடய உலகைாவிய 

சகாடுப்பைவு நிறுவைம் எது? 
அ. VISA 

ஆ. மாஸ்டா்காா்டு  

இ. ரூபே 

ஈ. அமமாிக்கன் எக்ஸ்ேிரஸ் 

✓ கிரிப்மடா வழங்கியாை சேக்ம ா, ‘கிரிப்மடா அடிப்பமடயில் இயங்கும்’ உலகின் முதல் சகாடுப்பைவு அட்மடமய 

அறிமுகப்படுத்துவதற்காக உலகைாவிய சகாடுப்பாைவு நிறுவைோை ோஸ்டர்கார்டுடன் கூட்டிமணந்துள்ைது. 

சதாடத்தில் மதர்ந்சதடுக்கப்பட்ட ஐமராப்பிய ோடுகளில் கிமடக்கப்சபறும் இந்த அட்மட, பயைர்கள் பிட்காயின் 

மபான்ற டிஜிட்டல் சொத்துக்கமை விற்காேல் செலவிட அனுேதிக்கிறது. ோஸ்டர்கார்மடப் பயன்படுத்தி வரும் 

உலசகங்கிலும் உள்ை 92 மில்லியன் வணிகர்களிடம் இந்த அட்மடமயப் பயன்படுத்த முடியும். 

3. ‘ோன்மட–கார்மலா ோஸ்டர்ஸ் 2022’ஐ சவன்ற ஸ்சடபமைாஸ் சிட்சிபாஸ் என்பவர் எந்த ோட்மடச் மெர்ந்த 

சடன்னிஸ் வீரராவார்? 
அ. ேிரான்ஸ் 

ஆ. சுவிச்சா்லாந்து 

இ. கிபரக்கம்  

ஈ. கியூோ 

✓ கிமரக்க சடன்னிஸ் வீரராை ஸ்சடபமைாஸ் சிட்சிபாஸ், ோன்மட–கார்மலா ோஸ்டர்ஸில் பட்டத்மத தக்கமவத்துக் 

சகாண்ட ஆறாவது வீரராைார். அவர் 2022 பதிப்பின் இறுதிப் மபாட்டியில் அசலஜான்ட்மரா மடவிமடாவிச் 

மபாகிைாமவ மேர்செட்களில் மதாற்கடித்தார். இந்த சவற்றி அவரது எட்டாவது ATP டூர் பட்டத்மதயும் அவரது 

இரண்டாவது ‘ோஸ்டர்ஸ் 1000’ பட்டத்மதயும் குறிக்கிறது. அவர் தற்மபாது WTA பட்டியலில் உலகின் ஐந்தாவது 

இடத்தில் உள்ைார். 

4. அண்மேயில் காலோை D விஷ்வாவுடன் ொர்ந்த விமையாட்டு எது? 
அ. மடன்னிஸ்   ஆ. ஸ்குவாஷ் 

இ. படேிள் மடன்னிஸ்  ஈ. வாள்சண்டை 
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✓ தமிழ்ோட்மடச் மெர்ந்த 18 வயதாை சிறந்த மடபிள் சடன்னிஸ் வீரராை D விஷ்வா, 83ஆவது சீனியர் மதசிய 

ொம்பியன்ஷிப் மபாட்டியில் பங்மகற்க ஷில்லாங்கிற்குச் செல்லும் வழியில் ொமல விபத்தில் உயிரிழந்தார். கடந்த 

ஆண்டு ஜைவரி ோதம் ேடந்த மதசிய தரவரிமெப் மபாட்டியில், இமைமயார் U–19 சிறுவர்கள் ஒற்மறயர் பட்டத்மத 

சவன்றார். மேலும் 2021 டிெம்பரில் சதன் ேண்டல தரவரிமெப் மபாட்டியில் இரண்டாமிடத்மதப் பிடித்தார். 

5. புயல் ேற்றும் கைேமழயால் பாதிக்கப்பட்ட டர்பன் என்னும் நகரம் அமைந்துள்ள ோடு எது? 
அ. அமமாிக்கா 

ஆ. மென்னாே்ேிாிக்கா  

இ. ரஷ்யா 

ஈ. எகிே்து 

✓ சதன்ைாப்பிரிக்காவின் கீமழப்பகுதியில் ஏற்பட்ட மிகக்சகாடிய புயல் தாக்குதலுக்குப் பிறகு அதிக ேமழ சபய்துள்ைது. 

கிட்டத்தட்ட 400 மபரின் ேரணத்திற்குக் காரணோை இப்புயல், பல்லாயிரக்கணக்காை ேக்கமை வீடற்றவர்கைாக 

ஆக்கியுள்ைது. 3.5 மில்லியன் ேக்கள் வசிக்கும் டர்பன் ேகரத்தில் மீட்பு ேடவடிக்மககள் ேற்றும் ேனிதாபிோை 

நிவாரணப் பணிகள் ேடந்து வருகின்றை. சவள்ைத்தால் 13,500–க்கும் மேற்பட்ட வீடுகள் மெதேமடந்துள்ைதுடன் 

சுோர் 4,000 வீடுகள் முற்றாக அழிந்துள்ைை. அவெரகால நிவாரண நிதியாக அந்ோட்டு அரொங்கம் ஒரு பில்லியன் 

ராண்ட் ($68 மில்லியன்) நிதிமை அறிவித்துள்ைது. 

6. தமடயற்ற இமணய இமணப்புடன் டிஜிட்டல் மெமவகமை வழங்கும், ‘L–ரூட் ெர்வமர’ப் சபற்ற இந்தியாவின் 

முதல் ோநிலம் எது? 
அ. பகரளா 

ஆ. இராஜஸ்ொன்  

இ. குஜராெ் 

ஈ. மெலுங்கானா 

✓ L–ரூட் மெமவயகத்மதப் சபற்ற ோட்டின் முதல் ோநிலோக இராஜஸ்தான் ோறியுள்ைது. இது ோநில அரசு தைது 

டிஜிட்டல் மெமவகமை வழங்கவும், தமடயற்ற இமணய இமணப்புடன் மின்–ஆளுமகமயச் செயல்படுத்தவும் 

உதவும். இந்தப் புதிய வெதி இமணய உட்கட்டமேப்மப வலுப்படுத்துவமதாடு இமணய அடிப்பமடயிலாை 

செயல்பாடுகளின் பாதுகாப்மப மேம்படுத்தவும் உதவும். 

7. ‘சபாருைாதார நிமல – State of the Economy’ என்பது எந்த நிறுவைத்தின் முதன்மே அறிக்மகயாகும்? 
அ. NITI ஆபயாக் 

ஆ. இந்ெிய ாிசா்வ் வங்கி  

இ. நிெியமமச்சகம் 

ஈ. FICCI 

✓ இந்திய ரிெர்வ் வங்கி (RBI) அதன் முதன்மேயாை ‘சபாருைாதார நிமல’ அறிக்மகயில், சபாருட்களின் விமல 

உயர்வு, அதிகரித்துவரும் இறக்குேதிகளுக்கு இமடமய பணவீக்க அபாயத்மத ஏற்படுத்துகிறது என்று கூறியுள்ைது. 

அடிப்பமடகளின் வலிமே ேற்றும் ெர்வமதெ இருப்புக்களின் பங்கு ஆகியமவ இமடயகங்கமை வழங்கிைாலும், 

விமரவாக விரிவமடயும் வர்த்தகம் ேற்றும் ேடப்புக் கணக்குப் பற்றாக்குமறகள் மூலதை விலகளுடன் இமணந்து 

இருப்பது சவளிப்புற நிமலத்தன்மேக்கு ஆபத்துகைாகும். 

 

 

 

 

 

Page Number 93 Of 184

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


விண்மீன்.காம்                                         2022 மே 07 & 08 
  

 

நடப்பு நிகழ்வுகள்                                           3 

8. ‘சீர்மிகு ேகரங்கள், சீர்மிகு ேகரேயோக்கல்’ ோோட்மட ேடத்தும் ேகரம் எது? 
அ. மசன்மன 

ஆ. விசாகே்ேட்டினம் 

இ. சூரெ்  

ஈ. ோலக்காடு 

✓ ‘சீர்மிகு ேகரங்கள், சீர்மிகு ேகரேயோக்கல்’ ோோட்மட சூரத்தில் உள்ை சூரத் ஸ்ோர்ட் சிட்டி கார்ப்பமரஷன் 

சடவலப்சேன்ட் லிட் உடன் இமணந்து ேத்திய வீட்டுவெதி ேற்றும் ேகர்ப்புற விவகார அமேச்ெகம் ஏற்பாடு 

செய்துள்ைது. இந்தியா சீர்மிகு ேகரங்கள் விருதுகள் மபாட்டி (ISAC) – 2020இல், சூரத் ேற்றும் இந்தூர் சிறந்த 

ேகரத்திற்காை விருமதப் சபற்றை. மைலும், உத்தரபிரமதெம், ‘சிறந்த ோநில’ விருது சபற்றது. ேகர்ப்புற விமைவு 

கட்டமேப்பு – 2022, தரவுத்தைம் – AMPLIFI ேற்றும் சீர்மிகு ேகரங்கள் திட்டத்தின் விமைவுகள் குறித்த 

தகவல்கமை அளிக்கும் தகவல்பலமக உள்ளிட்ட பல்மவறு முன்சைடுப்புகள் அப்மபாது சதாடங்கப்பட்டை. 

9. ‘மதசிய இமணயசவளிப் பாதுகாப்பு மேர்வு மீட்புப் பயிற்சிமய (NCX இந்தியா)’ ஏற்பாடு செய்கிற நிறுவைம் எது? 
அ. இந்ெிய இராணுவம் 

ஆ. பெசிய ோதுகாே்ேுக் கழகம்  

இ. அெிநவீன கணினி வளா்ச்சிக்கான மமயம் 

ஈ. NITI ஆபயாக் 

✓ மதசிய பாதுகாப்புக் கழகச் செயலகோைது அரசு அதிகாரிகளுக்கு மதசிய இமணயசவளிப் பாதுகாப்பு மேர்வு மீட்புப் 

பயிற்சிமய (NCX இந்தியா) ஏற்பாடு செய்கிறது. இந்தப் பயிற்சிமை மதசிய பாதுகாப்பு ஆமலாெகர் அஜித் மதாவல் 

சதாடங்கிமவத்தார். தீங்குநிரல் தகவல் பகிர்வு தைம் (MISP), பாதிப்பு மகயாளுதல் ேற்றும் ஊடுருவல் மொதமை, 

வமலயமேப்பு, டிஜிட்டல் தடயவியல்மபான்ற பல்மவறு முக்கிய இமணயசவளிப் பாதுகாப்பு ொர்ந்த பகுதிகளில் 

பங்மகற்பாைர்களுக்கு பயிற்சியளிக்கப்படும். 

10. ‘அங்கிதா சரய்ைா, ருதுஜா மபாெமல, ரியா பாட்டியா ேற்றும் செௌஜன்யா பவிசெட்டி’ ஆகிமைோருடன் 

சதாடர்புமடய விமையாட்டு எது? 
அ. ஸ்குவாஷ் 

ஆ. மடன்னிஸ்  

இ. படேிள்–மடன்னிஸ் 

ஈ. ஹாக்கி 

✓ அங்கிதா சரய்ைா, ருதுஜா மபாெமல, ரியா பாட்டியா ேற்றும் செௌஜன்யா பவிசெட்டி ஆகிமயார் அடங்கிய இந்திய 

சபண்கள் சடன்னிஸ் அணி பில்லி ஜீன் கிங் மகாப்மப–2022இல் மூன்றாவது இடத்மதப் பிடித்தது. முன்ைதாக 

ஜப்பான் ேற்றும் சீைாவுக்கு எதிராை குழு ஆட்டங்களில் மதால்வியமடந்த பிறகு, அங்கிதா சரய்ைா 

தமலமேயிலாை அணி மீசைழுச்சி சபற்று சவற்றி சபற்றது. இந்மதாமைசியா, நியூசிலாந்து ேற்றும் இறுதியாக 

சதன்சகாரியாவுக்கு எதிராக இது மூன்றாவது–மேராை சவற்றியாகும். 
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செய்தித்தாள் நடப்பு நிகழ்வுகள்  

1. 2022 மே 8 - உலக இரத்த அழிவுச்ம ோமக (தலசீமிைோ) நோள் 

கருப்பபோருள்: Be Aware.Share.Care: Working with the Global Community as One to Improve Thalassemia Knowledge. 

 

2. ெட்டப்படியாை வயமத எட்டுவதற்கு முன்மப திருேணம்: சபண்கள் 25%; ஆண்கள் 15% 

ெட்டப்படியாை குமறந்தபட்ெ திருேண வயமத எட்டுவதற்கு முன்ைமர 18 முதல் 29 வயதுவமரயுமடய 

சபண்களில் 25% மபருக்கு திருேணம் ேடந்திருப்பது மதசிய குடும்ப சுகாதார கண்காணிப்பு (NFHS) அமேப்பு 

ேடத்திய ெமீபத்திய ஆய்வில் சதரியவந்துள்ைது. அதுமபால, 21 முதல் 29 வயதுவமரயுமடய 15% ஆண்களுக்கு 

ெட்டப்படியாை குமறந்தபட்ெ ேண வயமத எட்டுவதற்கு முன்மப திருேணம் ேமடசபற்றிருப்பதும் சதரியவந்துள்ைது. 

இந்தியாவில் சபண்களுக்காை ெட்டப்படியாை குமறந்தபட்ெ திருேண வயது 18 எை நிர்ணயம் செய்யப்பட்டுள்ைது. 

ஆண்களுக்கு 21 எை நிர்ணயிக்கப்பட்டுள்ைது. தற்மபாது, இருதரப்பிைருக்கும் குமறந்தபட்ெ திருேண வயமத 21-

ஆக ோற்றுவதற்கு அரசு திட்டமிட்டு வருகிறது. 

இந்தச் சூழலில், ெட்டப்படியாை வயமத அமடவதற்கு முன்ைமர திருேணங்கள் ேமடசபறுவது சதாடர்பாக 2019 

முதல் 2021 வமர NFHS ஆய்வுமேற்சகாண்டு, அதன் முடிமவ சவளியிட்டது. அதில் கூறியிருப்பதாவது: 

ெட்டப்படியாை குமறந்தபட்ெ ேண வயமத எட்டுவதற்கு முன்ைமர சபண்களுக்கு திருேணம் செய்துமவக்கப்படும் 

ோநிலங்களில் 42 ெவீதத்துடன் மேற்கு வங்கம் முதலிடத்தில் உள்ைது. பிகார் (42%), திரிபுரா (39%), ஜார்க்கண்ட் 

(35%), ஆந்திரம் (33%), அஸ் ாம் (32%), தாத்ரா ோகர் ஹமவலி ேற்றும் டாேன் மடயு (28%), சதலங்காைா (27%), 

ேத்திய பிரமதெம், இராஜஸ்தான் ோநிலங்கள் (25%) ஆகியமவ இந்த விவகாரத்தில் அடுத்தடுத்த இடங்களில் 

உள்ைை. அதுமபால, குமறந்தபட்ெ ேண வயமத எட்டுவதற்கு முன்ைமர ஆண்களுக்கு திருேணம் ேமடசபறும் 

ோநிலங்களில் 25 ெதவீதத்துடன் பிகார் முதலிடத்தில் உள்ைது. 

குஜராத், ராஜஸ்தான், ேத்திய பிரமதெம் 24 ெதவீதத்துடனும், ஜார்கண்ட் 22 ெதவீதத்துடனும், அருணாெல பிரமதெம் 

21 ெதவீதத்துடனும், மேற்கு வங்கம் 20 ெதவீதத்துடனும் அடுத்தடுத்த இடங்களில் உள்ைை. இதில் குமறந்தபட்ெோக 

லட்ெத்தீவு, ெண்டீகரில் 1 ெதவீதத்துக்கும் குமறவாை ஆண்களுக்கு திருேண வயமத எட்டுவதற்கு முன்ைமர 

திருேணம் ேமடசபறுகிறது. மகரைத்தில் 1 ெதவீத ஆண்களுக்கும், கர்ோடகம், தமிழ்ோடு, ோகாலந்து ோநிலங்களில் 

4% ஆண்களுக்கும் குமறந்தபட்ெ திருேண வயமத எட்டுவதற்கு முன்ைமர திருேணம் செய்து மவக்கப்படுகிறது. 

11% ேணங்கள் ரத்த சொந்தங்களில் ேமடசபறுவதும், இது மகரைம் தவிர்த்து பிற சதன்ோநிலங்களில் சபாதுவாை 

நிகழ்வாக காணப்படுவதும் ஆய்வில் சதரியவந்துள்ைது. 

 

2. மதசிய ஹாக்கி: தமிழ்ோடு சவற்றி 

சீனியர் ேகளிர் மதசிய ஹாக்கி ொம்பியன்ஷிப்பில் தமிழகம் முதல் ஆட்டத்தில் சவள்ளிக்கிழமே சவற்றிமய பதிவு 

செய்தது. ேத்திய பிரமதெ ோநிலம் மபாபாலில் சதாடங்கிய இப்மபாட்டியில் முதல்ோைாை சவள்ளிக்கிழமே 5 

ஆட்டங்கள் ேமடசபற்றை. அதில் தமிழகம் தைது ஆட்டத்தில் 5-0 என்ற மகால் கணக்கில் முன்னிமலயில் 

இருந்தமபாது அந்தோன் & நிமகாபார் ‘மபார்சபய்ட்’ செய்தது. ஆட்டத்தின் விதிகமை ஏமதனும் ஒரு அணி மீறியதாகக் 

கருதப்படும் பட்ெத்தில் ெம்பந்தப்பட்ட அணி ‘மபார்சபய்ட்’ செய்ததாக அறிவிக்கப்படும். அந்த அடிப்பமடயில் அந்தோன் 

& நிமகாபார் ‘மபார்சபய்ட்’ செய்யப்பட்டதால் தமிழகம் சவன்றதாக அறிவிக்கப்பட்டது. 

இதர ஆட்டங்களில் கர்ோடகம் - அருணாெல பிரமதெத்மதயும் (10-0), உத்தர பிரமதெம் - மகாவாமவயும் (8-0), 

தில்லி - குஜராத்மதயும் (13-0), ஒடி ா - சதலங்காைாமவயும் (14-0) வீழ்த்திை. தமிழ்ோடு தைது அடுத்த 

ஆட்டத்தில் கர்ோடகத்மதய ஞாயிற்றுக்கிழமே எதிர்சகாள்கிறது. 
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3. ‘UNESCO அரங்கில் திருக்குறள் ோோடு’: தமிழ்ோடு அரசு 

பாரிஸில் உள்ை UNESCO அரங்கில் திருக்குறள் ோோடு ேடத்தப்படும் என்று தமிழ் பண்பாடு ேற்றும் சதாழில் துமற 

அமேச்ெர் தங்கம் சதன்ைரசு சதரிவித்துள்ைார். 

தமிழக ெட்டப்மபரமவயில் துமற வாரியாக ோனியக் மகாரிக்மககள் மீது விவாதம் ேமடசபற்று வருகின்றை. 

இன்று காமல மகள்வி மேரத்திற்கு பிறகு சதாழில்துமற ேற்றும் தமிழ்ப் பண்பாடு, சதால்லியல் துமறயின் ோனியக் 

மகாரிக்மககள் மீது விவாதம் ேடத்தப்பட்டது. 

இதமைத் சதாடர்ந்து தமிழ் பண்பாடு துமறயின் கீழ் புதிய அறிவிப்புகமை அமேச்ெர் சவளியிட்டார். 

1. திருக்குறளுக்கு ஐக்கிய ோட்டு கல்வி அறிவியல் பண்பாடு அமேப்பின் (யுசைஸ்மகா) அங்கீகாரம் கிமடக்கும் 

வமகயில் பாரிசில் உள்ை யுசைஸ்மகா அரங்கில் திருக்குறள் ோோடு ேடத்த `1 மகாடி நிதியுதவி வழங்கப்படும். 

2. தமிழகம் முழுவதும் 6,218 அரசு உயர்நிமல ேற்றும் மேல்நிமலப் பள்ளிகளில் தமிழ் ேன்றங்கமை மேம்படுத்தி 

ஆண்டிற்கு மூன்று தமிழ்க் கூடல் நிகழ்வுகமை ேடத்த `5.60 மகாடி வழங்கப்படும். 

3. அமைத்துக் காட்சி ஊடகங்களுக்கும் தமிழ் உச்ெரிப்பு சிறப்பு வகுப்புகள் ேடத்தப்படும். தமிமழச் சிறப்பாக 

உச்ெரிக்கும் ஊடகங்களுக்கு ோநில அைவில் சிறந்த தமிழ் உச்ெரிப்பு விருது வழங்கப்படும். 
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1. அண்மையில் வெளியான, “The boy who wrote a constitution” என்ற நூலின் ஆசிரியர் யார்? 
அ. ராஜேஷ் தல்வாா்  

ஆ. அருந்ததி ராய் 

இ. ர ோமிலா தாப்பா் 

ஈ. அா்ேுன் ஜதவ் 

✓ பிரபல நாடக ஆசிரியரும் எழுத்தாளருைான ராஜேஷ் தல்ொர் எழுதிய, “The Boy Who Wrote a Constitution” என்ற 

நூல் அண்மையில் வெளியிடப்பட்டது. அம்ஜபத்கரின் 131ஆெது பிறந்தநாமளவயாட்டி, அம்ஜபத்கரின் குழந்மதப் 

பருெத்து நிமனவுகமள அடிப்பமடயாகக் வகாண்ட இக்குழந்மதகள் நாடகம் வெளியிடப்பட்டது. ஆசிரியரின் பிற 

நூல்களுள், “The Vanishing of Subhash Bose”, “Gandhi, Ambedkar, and the Four–Legged Scorpion”, மற்றும் 

“Aurangzeb” ஆகியமெ அடங்கும். 

2. அண்மமச் வெய்திகளில் இடம்வபற்ற, ‘ஷிங்கு லா கணொய்” அமைந்துள்ள ைாநிலம் எது? 
அ. உத்தரகாண்ட் 

ஆ. ஹிமாச்சல பிரஜதசம்  

இ. அருணாச்சல பிரஜதசம் 

ஈ. சிக்கிம் 

✓ ஹிைாச்ெல பிரஜதெத்மத லடாக்குடன் இமணக்கும் ெமகயில் 16,580 அடி உயரத்தில் ஷிங்கு லா கணொயில் 

உலகின் மிகவுயரைான சுரங்கப்பாமதமய எல்மலப்புறச் ொமலகள் அமைப்பு உருொக்கவுள்ளது. ஷிங்கு லா 

கணொயில் அமைந்துள்ள உத்திொர் முக்கியத்துெம் ொய்ந்த ஹிைாச்ெல்–ொன்ஸ்கர் ொமலமயத் 

திறந்துமெக்கும் ஜபாது BROஇன் தமலமை இயக்குநர் Lt Gen இராஜீவ் வெௌத்ரி இவ்ொறு கூறினார். இந்த 

இலட்சியத் திட்டத்மதச் வெயல்படுத்துெதற்கு BRO–இன் ‘Project Yojak’ஐ நடுெண் அரசு வதாடங்கியுள்ளது. 

3. அண்மைச் வெய்திகளில் இடம்வபற்ற, ‘டான்பாஸ்’ என்பது எந்த நாட்டில் உள்ள ஒரு பகுதியாகும்? 
அ. ரஷ்யா  

ஆ. ேப்பான் 

இ. உக்ரரன் 

ஈ. இஸ்ஜரல் 

✓ ரஷ்ய அதிபர் விளாடிமிர் புதினின் பமடகள் 300 மைல்களுக்கு ஜைல் முன்ஜனாக்கிச் வென்று தாக்குதல் 

நடத்தியதுடன், அது டான்பாஸ் பிராந்தியத்தின் கட்டுப்பாட்மடக் மகப்பற்ற முன்ஜனறியது. ெரைாரியான பீரங்கி 

ைற்றும் ஏவுகமண தாக்குதலின் ஆதரவுடன் ஆயிரக்கணக்கான ரஷ்யப் பமடகள் டான்பாஸ் பிராந்தியத்தில் 

முன்ஜனறின; உக்ஜரனிய அதிகாரிகள் அமத ‘டான்பாஸ் ஜபார்’ என்று அமழத்தனர்.  

4. இந்தியாவின் முதல் மகயடக்க சூரிய மமற்கூமர அமைப்பு திறக்கப்பட்ட நகரம் எது? 
அ. மும்ரப 

ஆ. ஜேய்சால்மா் 

இ. காந்திநகா்  

ஈ. சண்டிகா் 
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✓ இந்தியாவின் முதல் மகயடக்க சூரிய மமற்கூமர அமைப்பானது காந்திநகரில் உள்ள சுொமிநாராயண் அக்ஷர்தாம் 

ஜகாவில் ெளாகத்தில் திறக்கப்பட்டது. வேர்ைன் ஜைம்பாட்டு நிறுெனைான Deutsche Gesellschaft fur Internationale 

Zusammenarbeit மூலம் அக்ஜகாவில் ெளாகத்தில் 10 PV ஜபார்ட் அமைப்புகள் நிறுெப்பட்டது. இந்தியா முழுெதும் 

புதுப்பிக்கத்தக்க எரிெக்தி நகரங்கமள ஜைம்படுத்துதற்காக புதிய ைற்றும் புதுப்பிக்கத்தக்க எரிெக்தி அமைச்ெகத்தின் 

முன்முயற்சியின்கீழ் இந்த அமைப்புகள் நிறுெப்பட்டுள்ளன. 

5. விண்வெளி வெயற்மகக்ஜகாள்களுக்கு எதிரான ஏவுகமண ஜொதமனகளுக்கு தமட விதித்த முதல் நாடு எது? 
அ. ரஷ்யா 

ஆ. அஜமாிக்கா  

இ. இஸ்ஜரல் 

ஈ. ேப்பான் 

✓ விண்வெளி வெயற்மகக்ஜகாள்களுக்கு எதிரான ஏவுகமண ஜொதமனகளுக்கு தமட விதித்த உலகின் முதல் நாடு 

என்ற வபருமைமய அவைரிக்கா வபற்றுள்ளது. ஜதசிய விண்வெளி கவுன்சிலின் தமலெரான அவைரிக்க துமண 

அதிபர் கைலா ஹாரிஸ், இதுஜபான்ற ஜொதமனகளால் உருொகும் குப்மபகள் விண்வெளி வீரர்கள் ைற்றும் 

வெயற்மகக்ஜகாள்களின் பாதுகாப்பிற்கு ஆபத்மத ஏற்படுத்துெதாக அறிவித்தார். அவைரிக்கா, சீனா, ரஷ்யா, இந்தியா 

உள்ளிட்ட பல்ஜெறு நாடுகள் இதுஜபான்ற ஜொதமனகமள ஜைற்வகாண்டு விண்வெளி குப்மபகமள உருொக்கி 

உள்ளன. 

6. ‘லா ஜராடா பன்னாட்டு ஓப்பன் வெஸ் ஜபாட்டியில்’ வென்ற இந்திய வெஸ் வீரர் யார்? 
அ. R பிரக்ஞானந்தா 

ஆ. D குஜகஷ்  

இ. இனியன் 

ஈ. ஜகாஜனரு ஹம்பி 

✓ இளம் இந்திய கிராண்ட்ைாஸ்டரான D குஜகஷ், 48ஆெது ‘லா ஜராடா ெர்ெஜதெ ஓப்பன் வெஸ் ஜபாட்டியில்’ ஒன்பது 

சுற்றுகளில் எட்டுப் புள்ளிகமளப் வபற்று வெற்றிமயப்வபற்றார். ஒன்பது சுற்றுகளில் ஆட்டமிழக்காைல் இருந்த 

தமிழ்நாட்மடச்ஜெர்ந்த 15 ெயதான D குஜகஷ், இறுதிச்சுற்றில் இஸ்ஜரலின் விக்டர் மிகவலவ்ஸ்கிமய ஜதாற்கடித்தார். 

ைற்வறாரு இளம் இந்திய கிராண்ட்ைாஸ்டரான R பிரக்ஞானந்தா மூன்றாமிடத்மதப் பிடித்தார். 

7. பூடான் ைற்றும் சிங்கப்பூருக்குப் பிறகு, UPI அடிப்பமடயிலான வகாடுப்பனவு ஜெமெகமள ெழங்க, கீழ்காணும் 

எந்த நாட்டிற்கு NPCI விரிவுபடுத்தப்பட்டுள்ளது? 
அ. இலங்ரக 

ஆ. ஜநபாளம் 

இ. வங்காளஜதசம் 

ஈ. ஐக்கிய அரபு அமீரகம்  

✓ NPCI–இன் ெர்ெஜதெப் பிரிொன NPCI இன்டர்ஜநஷனல் ஜபவைண்ட்ஸ் லிட் (NIPL), Mashreq ெங்கியின் வகாடுப்பனவு 

துமண நிறுெனைான ‘NeoPay’ உடன் கூட்டுஜெர்ந்து UAE ெந்மதயில் நுமழந்துள்ளது. BHIM UPI ஜெமெ ‘NeoPay’ 

முமனயங்களில் இயக்கப்பட்டுள்ளது. இக்கூட்டாண்மை இந்தப் பிராந்தியங்களுக்கு பயணிக்கும் இந்தியர்களுக்கு 

ஒருங்கிமணந்த வகாடுப்பனவு இமடமுகம் அடிப்பமடயிலான வகாடுப்பனவு ஜெமெகமள ெழங்கும். பூடான் 

ைற்றும் சிங்கப்பூருக்குப் பிறகு NPCI–இன் மூன்றாெது ெர்ெஜதெ விரிொக்கைாக இது உள்ளது. 
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8. அண்மமச் வெய்திகளில் இடம்வபற்ற, ‘SAANS பிரச்ொரம்’ என்பதுடன் வதாடர்புமடய ஜநாய் எது? 
அ. COVID–19 

ஆ. நிஜமானியா  

இ. நாள்பட்ட நுரரயரீல் அரடப்பு ஜநாய் 

ஈ. நுரரயரீல் ஃரபப்ஜராஸிஸ் 

✓ “Social Awareness and Action to Neutralise Pneumonia Successfully” (SAANS) என்பது நடுெண் சுகாதார 

அமைச்ெகத்தால் குழந்மதகளிமடஜய நிஜைானியா குறித்த விழிப்புணர்வு ைற்றும் நிஜைானியாமெ முன்கூட்டிஜய 

கண்டறிெமத உறுதிவெய்யும் ஜநாக்ஜகாடு வதாடங்கப்பட்டது. ெமீபத்தில், கர்நாடக சுகாதாரம் ைற்றும் ைருத்துெக் 

கல்வி அமைச்ெகம் ஐந்து ெயதுக்குட்பட்ட குழந்மதகளுக்கு நிஜைானியாமெ முன்கூட்டிஜய கண்டறிெமத உறுதி 

வெய்ெதற்காக ைாநிலத்தில் ‘SAANS பிரச்ொரத்மத’த் வதாடங்கியுள்ளது. நிஜைானியா இறப்பு விகிதத்மத 1000–க்கு 

3 அல்லது அதற்கும் குமறொகக் வகாண்டு ெருதமல இது ஜநாக்கைாகக் வகாண்டுள்ளது. நிஜைானியா என்பது 

பாக்டீரியா, மெரஸ் அல்லது பூஞ்மெயால் ஏற்படும் ஒரு நுமரயீரல் வதாற்று ஆகும். 

9. நிர்ொகச் ஜெமெ அதிகாரிகளுக்கு இமடஜய யார் உமரயாற்றியமத நிமனவுகூரும் ெமகயில், இந்தியா, 

‘குடிமைப் பணிகள் நாமள’க் வகாண்டாடுகிறது? 
அ. மகாத்மா காந்தி 

ஆ. ேவஹா்லால் ஜநரு 

இ. B R அம்ஜபத்கா் 

ஈ. சா்தாா் வல்லபாய் பஜடல்  

✓ 1947ஆம் ஆண்டு விடுதமல இந்தியாவின் முதல் உள்துமற அமைச்ெரான ெர்தார் ெல்லபாய் பஜடல், தில்லியில், 

தகுதிகாண் பருெத்தில் இருந்த நிர்ொகச் ஜெமெகள் அதிகாரிகளிமடஜய உமரயாற்றிய நாமள நிமனவுகூரும் 

ெமகயில், ஆண்டுஜதாறும் ஏப்.21 அன்று, இந்திய அரசு, ‘குடிமைப் பணிகள் நாமள’க் வகாண்டாடுகிறது. புகழ்வபற்ற 

அவ்வுமரயில், அெர் நிர்ொகச் ஜெமெகள் அதிகாரிகமள, “இந்தியாவின் எஃகுச் ெட்டகம்” என்று குறிப்பிட்டார். 

இதுஜபான்ற முதல் வகாண்டாட்டம் 2006 ஏப்ரல்.21 அன்று நடந்தது. ‘வபாது நிர்ொகத்தில் சிறந்து விளங்குெதற்கான 

பிரதைர் விருதுகள்’ ஆண்டுஜதாறும் இவ்விழாவின்ஜபாது ெழங்கப்படுகிறது. 

10. சமீப வெய்திகளில் இடம்வபற்ற அர்ேுன் ஹலகுர்கி, சுனில் குைார் ைற்றும் நீரஜ் ஆகிம ோருடன் வதாடர்புமடய 

விமளயாட்டு எது? 
அ. ஹாக்கி 

ஆ. ஜடன்னிஸ் 

இ. மல்யுத்தம்  

ஈ. ஜடபிள் ஜடன்னிஸ் 

✓ ைங்ஜகாலியாவின் தமலநகர் உலன் பாட்டரில் நமடவபற்று ெரும் ஆசிய ொம்பியன்ஷிப் ஜபாட்டியில், கிஜரக்க–

ஜராைன் ைல்யுத்த வீரர்களான அர்ேுன் ஹலகுர்கி, சுனில் குைார் ைற்றும் நீரஜ் ஆகிஜயார் வெண்கலப் பதக்கங்கமள 

வென்றனர். இன்னும் ஐந்து கிஜரஜகா பிரிவுகள், பிரீஸ்மடல் ைற்றும் வபண்கள் ைல்யுத்தம் ஜபாட்டிகள் நமடவபற 

உள்ளன. எந்த கிஜரக்க–ஜராைன் ைல்யுத்த வீரரும் ஜடாக்கிஜயாவிற்குத் தகுதி வபறாததால், கிஜரக்க–ஜராைன் பிரிவு 

இந்திய ைல்யுத்தத்தில் ஜதமெயற்ற இமணப்பாகக் கருதப்படுகிறது. 
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செய்தித்தாள் நடப்பு நிகழ்வுகள்  

1. ெங்கக்கடலில் உருொனது ‘அொனி’ புயல் 

ெங்கக்கடலில் ‘அொனி’ என்ற புயல் உருொகியுள்ளதாக ொனிமல ஆய்வு மையம் அறிவித்துள்ளது. வதன்கிழக்கு 

ெங்கக்கடலில் நிலவிய காற்றழுத்தத்தாழ்வு ைண்டலம் அடுத்தடுத்து ெலுெமடந்து புயலாக ைாறியுள்ளது. இந்தப் 

புயலுக்கு இலங்மக நாடு ‘அொனி’ என்று வபயர் ெழங்கியுள்ளது. இந்தப் புயல் ஜைலும் தீவிரைாகி ஒடிஸா கடற்கமர 

ஜநாக்கி நகரவுள்ளது. 

 

2. நூல் வெளியீடு 

முன்னாள் இகாப அதிகாரி பிரகாஷ் சிங் எழுதிய, “இந்தியாவில் காெல்துமற சீர்திருத்தங்களுக்கான ஜபாராட்டம்” 

என்ற நூமல தில்லியில் மெத்து இந்திய துமணக் குடியரசுத் தமலெர் வெங்மகயா வெளியிட்டார். 

 

3. புயல்களின் வபயர்களும் பின்னணியும்... 

ெங்கக்கடலில் புதிதாக உருொகியுள்ள புயலுக்கு, ‘அொனி’ எனப் வபயரிடப்பட்டுள்ளது. இந்தப் வபயர் இலங்மகயால் 

அளிக்கப்பட்டுள்ளது. அந்நாட்டின் சிங்கள வைாழியில் ‘அொனி’ என்பதற்கு ‘வபருஞ்சினம்’ என்று வபாருள். 

ஏன் வபயர் சூட்டப்படுகிறது? 

அதற்கு பதிலளிக்கும் விதைாக உலக ொனிமல அமைப்பு விளக்கம் அளித்துள்ளது. அதன்படி, ஒரு குறிப்பிட்ட 

புவியியல் இடத்தில் அல்லது பூமியின் எந்தவொரு பகுதியிலும் ஒஜர ஜநரத்தில் ஒன்றுக்கும் ஜைற்பட்ட புயல்கள் 

உருொகக்கூடும். அந்தப் புயல்கமள ஜெறுபடுத்திக் காண்பித்து குழப்பத்மதத் தவிர்க்கவும், ஜபரிடர் அபாய 

விழிப்புணர்மெ ஏற்படுத்தவும், பாதிப்பின் தீவிரத்மதக் குமறக்கவும் ஒவ்வொரு புயலுக்கும் வபயர்சூட்டப்படுகிறது. 

புயல்களுக்கு சிறிய ைற்றும் அமழப்பதற்கு எளிமையாக உள்ள வபயர்கள் சூட்டப்படுகின்றன. இதுஜபால் வபயர் 

சூட்டுெது நூற்றுக்கணக்கான நிமலயங்கள், கடஜலார தளங்கள் ைற்றும் கப்பல்களுக்கு விமரந்தும், திறம்படவும் 

புயல் குறித்த தகெல்கமள அனுப்ப உதவுகிறது. 

வபண் வபயர் மெக்கும் ெழக்கம்: 

வதாடக்கத்தில் புயல்களுக்குத் தன்னிச்மெயாகப் வபயரிடப்பட்டன. 1900-ஆம் ஆண்டுகளின் ைத்தியில் இருந்து 

புயல்களுக்கு வபண் வபயர் மெக்கும் ெழக்கம் வதாடங்கியது. பின்னர் வபயர் மெப்பதில் ஜைலும் ஒழுங்கான, 

ஆற்றல்மிக்க நமடமுமறமயக் வகாண்டிருப்பதற்குப் வபயர் பட்டியல் தயாரிக்க ொனிமல ஆய்ொளர்கள் 

தீர்ைானித்தனர். 

வபயர்சூட்டலில் ருசிகரம்: 

ொனிமல விஞ்ஞானிகள் புயல்களுக்குத் தன்னிச்மெயாகப் வபயர்சூட்டி ெந்த காலத்தில், தங்களுக்குப் பிடிக்காத 

வபண்கள், அரசியல்ொதிகள் வபயர்கமளச் சூட்டி ெந்தார்கள்! 

புயல்களுக்குப் வபயர்சூட்டும் ெழக்கத்மதத் வதாடங்கியெர் பிரிட்டமனச்ஜெர்ந்த ொனியல் விஞ்ஞானி கிவளவைன்ட் 

ராக் (1852-1922) என்பெர். இெர் முதலில் பிரிட்டனிலும் பின்னர் ஆஸ்திஜரலியாவிலும் ொனிமலமய 

அளவிடுெதற்கான கருவிகமள தனிப்பட்ட முமறயில் அமைத்து ஆய்வு வெய்துெந்தார். முதலில் கிஜரக்க 

எழுத்துகமளக் வகாண்ட வபயர்கமளயும் கிஜரக்க புராணங்களில் காணப்படும் வபயர்கமளயும் புயல்களுக்குச்சூட்ட 

அெர் முடிவுவெய்தார். பின்னர் புயல்களின் வபயர்கள் ெரிமெயில் அெருக்குப் பிடிக்காத ஆஸ்திஜரலிய பிரதைர்களின் 

வபயர்களும் இடம்பிடித்தன! 
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ஒருமுமற ைட்டுஜை பயன்படுத்தப்படும்: 

ஒருமுமற சூட்டப்படும் வபயர் மீண்டும் பயன்படுத்தப்படாது. புயல்களுக்கான வபயர்கள் அதிகபட்ெம் 8 

எழுத்துகமளக் வகாண்டிருக்கலாம். அந்தப் வபயர் எந்தவொரு நாட்டுக்கு எதிராகவும், எந்தவொரு இனத்மதச் 

ஜெர்ந்தெர்களின் உணர்வுகமளக் காயப்படுத்தும் விதைாகவும் இருக்கக்கூடாது. 

கடந்த 2020-ஆம் ஆண்டு புயல்களுக்குச்சூட்ட 13 நாடுகள் ெழங்கிய 169 வபயர்கள் அடங்கிய பட்டியல் 

வெளியிடப்பட்டது. ஒவ்வொரு நாடும் தலா 13 வபயர்கமள அளித்தன. அெற்றில் இந்தியா ொர்பில் அளிக்கப்பட்ட 

வபயர்களில் கதி, ஜைக், ஆகாஷ் ஆகிய வபயர்கள் பயன்படுத்தப்பட்டுள்ளன. 

இந்திய பங்களிப்பு: 

உலக அளவில் 6 சிறப்பு பிராந்திய ொனிமல மையங்கள் உள்ளன. அெற்றில் இந்திய ொனிமல ஆய்வு மையமும் 

ஒன்று. ெடக்கு இந்தியப் வபருங்கடல் பகுதியில் உருொகும் புயல் ைணிக்கு 62 கிமீ அல்லது அதற்கும் அதிகைான 

ஜெகத்மத எட்டும்ஜபாது, அதற்குப் வபயர் சூட்டும் வபாறுப்பு இந்திய ொனிமல ஆய்வு மையத்திடம் ெழங்கப்பட்டு 

உள்ளது. ெடக்கு இந்தியப் வபருங்கடல் பகுதிமயவயாட்டியுள்ள 13 நாடுகளுக்கு புயல் குறித்த ஆஜலாெமனகமள 

இந்திய ொனிமல ஆய்வு மையம் ெழங்குகிறது. 

ெங்கக்கடல் ைற்றும் அரபிக்கடலில் புயல்களுக்குப் வபயரிடும் ெழக்கம் 2004ஆம் ஆண்டு வெப் ைாதம் வதாடங்கியது. 

அகெரிமெப்படி உள்ள நாடுகள் அளிக்கும் வபயர்களுக்கு ஏற்ப பட்டியல் தயாரிக்கப்படுகிறது. அமெ பாலினம், 

அரசியல், ைத நம்பிக்மககள், பண்பாடுகள் ஆகியெற்றுக்கு அப்பாற்பட்டதாக இருக்கும். 

தமிழ்ப்வபயர்... 

தற்ஜபாது உருொகியுள்ள ‘அொனி’ புயமலத் வதாடர்ந்து அடுத்து உருொகும் புதிய புயலுக்கு ‘சித்ரங்’ எனப் 

வபயரிடப்படவுள்ளது. அதமனத் வதாடர்ந்து இந்தியா அளித்துள்ள ‘குர்மி’, ‘பிரொஜஹா’, ‘ோர்’, ‘முரசு’ ஜபான்ற 

வபயர்களும் எதிர்காலத்தில் பயன்படுத்தப்படவுள்ளன. 
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1. இந்திய அரசாங்கத்தின் முதன்மை அறிவியல் ஆல ாசகராக (2022-இல்) நியமிக்கப்பட்டவர் யார்? 
அ. அஜை குமாா் சூட்  

ஆ. K சிவன் 

இ. மயில்சாமி அண்ணாதுஜை 

ஈ. கிாிஸ் ககாபாலகிருஷ்ணன் 

✓ இந்திய அரசாங்கத்தின் முதன்மை அறிவியல் ஆல ாசகராக மூத்த இயற்பிய ாளர் அமை குைார் சூட் நியைனம் 

சசய்யப்பட்டுள்ளார். பணியாளர் அமைச்சகத்தின் ஆமையின்படி, பிரதைரின் அறிவியல், சதாழில்நுட்பம் ைற்றும் 

புத்தாக்க ஆல ாசமனக்குழுவின் உறுப்பினரான சூட், 3 ஆண்டுகா த்திற்கு அந்தப்பதவிக்கு நியமிக்கப்பட்டுள்ளார். 

அவர், தற்லபாமதய முதன்மை அறிவியல் ஆல ாசகராக இருந்து வரும் புகழ்சபற்ற உயிரிய ாளர் K விைய 

இராகவமனத் சதாடர்ந்து இந்தப் பதவிக்கு வரவுள்ளார். 

2. ‘சர்ைத்’ என்னும் கண்டம்விட்டு கண்டம் பாயும் ஏவுகமைமயப் பரிலசாதித்த நாடு எது? 
அ. அமமாிக்கா 

ஆ. சீனா 

இ. ைஷ்யா  

ஈ. பிைான்ஸ் 

✓ ரஷ்யா சமீபத்தில் தனது புதிய கண்டம்விட்டு கண்டம் பாயும் ஏவுகமையான ‘Sarmat’ஐ பரிலசாதமன சசய்தது. 

RS-28 சர்ைத் (சதன்-II என்றும் அமைக்கப்படுகிறது) 10 அல் து அதற்கு லைற்பட்ட வெடியுளைகளை சுைந்து சசல்லும் 

திறன் சகாண்டதாகக் கூறப்படுகிறது. இது 11,000 முதல் 18,000 கிமீ வரம்பில் பூமியின் இரு துருவங்களிலும் 

இயங்கும் திறன்சகாண்டது. தற்லபாமதய சதற்கு ரஷ்யா, உக்மரன் ைற்றும் கைகஸ்தானில் வாழ்ந்த நாலடாடிப் 

பைங்குடியினரின் நிமனவாக ‘சர்ைத்’ எனப் சபயரிடப்பட்டுள்ளது. 

3. விஸ்டனின் 2022ஆம் ஆண்டுக்கான, ‘ஆண்டின் சிறந்த ஐந்து கிரிக்சகட் வீரர்கள்’ பட்டியலில் எத்தமன 

இந்தியர்கள் இடம்சபற்றுள்ளனர்? 
அ. ஒன்று 

ஆ. இைண்டு  

இ. மூன்று 

ஈ. ஒருவருமில்ஜல 

✓ இந்திய அணியின் அணித்தம வர் லராகித சர்ைாவும் லவகப்பந்து வீச்சாளர் ைஸ்பிரித் பும்ராவும் விஸ்டனின் 2022 

ஆம் ஆண்டுக்கான ‘சிறந்த 5 கிரிக்சகட் வீரர்களுள் இருவராக’க் சகௌரவிக்கப்பட்டனர். நியூசி ாந்தின் சதாடக்க 

ஆட்டக்காரர் சடலவான் கான்லவ, இங்கி ாந்து லவகப்பந்து வீச்சாளர் ஆலி ராபின்சன் ைற்றும் சதன்னாப்பிரிக்க 

ைகளிர் அணியின் அணித்தம வி லடன் வான் நீசகர்க் ஆகிலயாரும் அந்தப்பட்டியிலில் இடம்சபற்றுள்ளனர். 

இங்கி ாந்து அணியின் அணித்தம வர் லைா ரூட், 2022ஆம் ஆண்டு விஸ்டன் கிரிக்சகட்டர்ஸ் அல்ைனாக் 

பதிப்பில் உ கின் முன்னணி கிரிக்சகட் வீரராக லதர்வுசசய்யப்பட்டார். 

4. ஆண்டுததோறும், ‘உ க பமடப்பாற்றல் ைற்றும் புத்தாக்க நாள்’ சகாண்டாடப்படுகிற லததி எது? 
அ. ஏப்ைல்.18  ஆ. ஏப்ைல்.21  

இ. ஏப்ைல்.23  ஈ. கம.05 

✓ உ க பமடப்பாற்றல் ைற்றும் புத்தாக்க நாளானது ஒவ்லவார் ஆண்டும் ஏப்.21 அன்று சகாண்டாடப்படுகிறது. ைனித 

வளர்ச்சியின் அமனத்து அம்சங்களிலும் பமடப்பாற்றல் ைற்றும் புத்தாக்கத்தின் பங்குபற்றிய விழிப்புைர்மவ 
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ஏற்படுத்துவதற்காக இந்நாள் சகாண்டாடப்படுகிறது. ஐநா சபாதுச்சமபயானது கடந்த 2017ஆம் ஆண்டில் இந்த 

நாமளக் சகாண்டாடுவாதற்கான ஒரு தீர்ைானத்மத ஏற்றுக்சகாண்டது. லைலும் 2018ஆம் ஆண்டில் முதல் உ க 

பமடப்பாற்றல் ைற்றும் புத்தாக்க நாள் சகாண்டாடப்பட்டது. ‘Collaboration’ என்பது இந்த ஆண்டு உ க பமடப்பாற்றல் 

ைற்றும் புத்தாக்க நாளுக்கானக் கருப்சபாருள் ஆகும். 

5. ‘லபாலபாஸ்’ என்பது கீழ்கோணும் எந்தக் லகாளின் இயற்மகயான துமைக்லகாள்/நி வு ஆகும்? 

அ. மவள்ளி 

ஆ. மசவ்வாய்  

இ. வியாழன் 

ஈ. சனி 

✓ NASAஇன் சசவ்வாய் ஆய்வூர்தியான, ‘சபர்ஸிசவரன்ஸ்’ சசவ்வாய்க்லகாள் சம்பந்தப்பட்ட கிரகைத்மத படம் 

பிடித்துள்ளது. இது சசவ்வாய்க்லகாளின் உருமளக்கிைங்கு வடிவ நி வு அல் து துமைக்லகாளான ‘லபாலபாஸ்’, 

சூரியனுக்கு லநசரதிராகக் கடந்தலபாது படம் பிடித்தது. இக்கிரகைம், ‘சபர்ஸிவரன்ஸி’ன் Mastcam-Z லகைராமூ ம் 

படம்பிடிக்கப்பட்டது. பூமியின் நி மவக் காட்டிலும் 157 ைடங்கு சிறியது ‘லபாலபாஸ்’ என்பதால், 40 வினாடி 

லநரத்திற்கு லைல் அக்கிரகைம் நீடித்தது. 

6. யாருக்கு, UNEP, ‘புவியின் சாம்பியன்’ வாழ்நாள் சாதமனயாளர் விருது வைங்கப்பட்டுள்ளது? 
அ. கடவிட் அட்டன்பகைா  

ஆ. வங்காாி மாத்தாய் 

இ. கிகைட்டா துன்மபா்க் 

ஈ. கைா பிடன் 

✓ ஐநா சுற்றுச்சூைல் திட்டைானது (UNEP) லடவிட் அட்டன்பலராவுக்கு, ‘புவியின் சாம்பியன்’ வாழ்நாள் சாதமனயாளர் 

விருமத வைங்கியுள்ளது. மூத்த ஆங்கி  ஒலிபரப்பாளரும் உயிரிய ாளருைான லடவிட் அட்டன்பலரா, இயற்மகயின் 

பாதுகாப்பு ைற்றும் அதன் ைறுசீரமைப்புக்கான ஆராய்ச்சி, ஆவைங்கள் ைற்றும் வாதிடுவதற்கான அர்ப்பணிப்புக்காக 

சகௌரவிக்கப்பட்டார். BBC-இன் லநச்சுரல் ஹிஸ்டரி அ கில் பணியாற்றியதற்காக அவர் அறியப்படுகிறார். 

7. லநாபல் பரிசாளரான லைாஸ் ராலைாஸ்-ல ார்டா, கீழ்காணும் எந்த நாட்டின் அதிபர் லதர்தலில் சவற்றி சபற்றார்? 
அ. மங்ககாலியா 

ஆ. திகமாா்-மலஸ்கட  

இ. புருகன 

ஈ. பப்புவா நியூ கினி 

✓ திலைார்-ச ஸ்லட அல் து கிைக்கு திலைார் என்பது ஒரு சதன்கிைக்காசிய நாடாகும். அது திலைாரின் சரிபாதியாகும். 

திலி அதன் தம நகராகும். லநாபல் பரிசு சபற்ற லைாஸ் ராலைாஸ்-ல ார்டா அந்நாட்டின் அதிபர் லதர்தலில் அலைாக 

சவற்றிசபற்றுள்ளார். அந்நாட்டுச் சசய கத்தின் இமையதளத்தின்படி, எழுபத்திரு வயதான அவர் தற்லபாமதய 

அதிபர் பிரான்சிஸ்லகா குட்சடசரஸுக்கு எதிராக 62.09% வாக்குகமளப் சபற்றார். 

8. முத ாவது, ‘இன்க்சரடிபிள் இந்தியா இன்டர்லநஷனல் குரூஸ் கான்பரன்ஸ் – 2022’ நமடசபறும் நகரம் எது? 
அ. மசன்ஜன  ஆ. மதுஜை 

இ. விசாகப்பட்டினம் ஈ. மும்ஜப  
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✓ லை ைாதத்தில், ‘இன்க்சரடிபிள் இந்தியா இன்டர்லநசனல் குரூஸ் ைாநாடு-2022’ஐ இந்தியா நடத்தவுள்ளது. மும்மப 

துமறமுக ஆமையைானது லை 14-15 ஆகிய லததிகளில் இந்தியாவின் நிதித்தம நகரில் இந்நிகழ்மவ நடத்தும். 

இதன் வமகயில் முத ான தனித்துவம்மிக்க, ‘கடல் பயை முமனயம்’ 2024 ைூம  ைாதத்துக்குள் மும்மபயால் 

சதாடங்கப்படும். ைத்திய துமறமுகங்கள், கப்பல் லபாக்குவரத்து ைற்றும் நீர்வழிகள் அமைச்சர் சர்பானந்தா 

லசாலனாவால், நிகழ்வின் இமையதளத்மதயும் சதாடங்கி மவத்தார். லைலும் நிகழ்வின் இ ச்சிமன ைற்றும் 

‘லகப்டன் குரூலஸா’ என்ற சின்னத்மதயும் அவர் சவளியிட்டார். 

9. ைரபணு ைாற்றப்பட்ட சகாசுக்களின் முதல் திறந்தசவளி லசாதமனமய நடத்திய நாடு எது? 
அ. சீனா 

ஆ. அமமாிக்கா  

இ. மைா்மனி 

ஈ. இத்தாலி 

✓ சதாடக்கத்தில் ஆக்ஸ்லபார்டு பல்கம க்கைகத்தில் நிறுவப்பட்ட UK-ஐச் சார்ந்த உயிரித்சதாழில்நுட்ப நிறுவனைான, 

‘ஆக்ஸிசடக்’, காட்டுக்சகாசுக்களின் எண்ணிக்மகமயக் கட்டுப்படுத்தும் முயற்சியின் ஒருபகுதியாக ைரபணு 

ைாற்றம் சசய்யப்பட்ட சகாசுக்கமள திறந்த சவளியில் பறக்கவிட்டது. ‘Oxitec’ ஏற்கனலவ பிலரசில், பனாைா, லகைன் 

தீவுகள் ைற்றும் ைல சியாவில் உள்ள வயலில் ைரபணு ைாற்றப்பட்ட சகாசுக்கமளப் பரிலசாதித்துள்ளது. இது, 

அசைரிக்காவில் ைரபணு ைாற்றப்பட்ட சகாசுக்களின் முதல் திறந்தசவளி பரிலசாதமனயாகும். 

10. அதிகாரப்பூர்வ தரவுகளின்படி, 2020-இல் ஒரு நாளளவில் அதிக உயிரி ைருத்துவக்கழிவுகமள உருவாக்கிய 

ைாநி ம் எது? 
அ. உத்தை பிைகதசம் 

ஆ. ககைளா  

இ. மத்திய பிைகதசம் 

ஈ. கா்நாடகா 

✓ 2020ஆம் ஆண்டில் நாடு நாசளான்றுக்கு 651.23 டன் உயிரி ைருத்துவக்கழிவுகமள (BMW) உற்பத்தி சசய்ததாக 

சுற்றுச்சூைல் அமைச்சகத் தரவு காட்டுகிறது. COVID-19 சதாற்றுலநாய்க்குப் பிறகு, தினசரி BMW உற்பத்தி இரண்டு 

ஆண்டுகளில் சுைார் 962.31 டன்கள் உயர்ந்துள்ளது. இக்கா கட்டத்தில் தினசரி உற்பத்தி சசய்யப்படும் BMW-இல் 

60% COVID சதாடர்பானதாகும். லகரளாவில், 2020ஆம் ஆண்டில் நாசளான்றுக்கு சுைார் 40.41 டன் BMW ைற்றும் 

2020-2022 வமர 178.37 டன் COVID சதாடர்பான BMW உற்பத்தி சசய்யப்பட்டது. 

✓ ைகாராஷ்டிரா, கர்நாடகா, தமிழ்நாடு, குைராத் ைற்றும் உத்தரபிரலதசம் ஆகியமவ BMW உற்பத்தியில் முன்னணியில் 

உள்ளன. ைகாராஷ்டிராவில் அதிக எண்ணிக்மகயி ான சபாது உயிரி ைருத்துவக்கழிவு சுத்திகரிப்பு வசதிகள் (30) 

உள்ளன. லகரள ைாநி த்தின் ஒன்லற ஒன்றுதான் (1) உள்ளது. 

 

செய்தித்தாள் நடப்பு நிகழ்வுகள்  

1. சிறந்த லசமவக்காக அஸ்ஸாம் காவல்துமறக்கு குடியரசுத் தம வரின் க ர்ஸ் சகாடி விருமத உள்துமற 

அமைச்சர் அமித்ஷா வைங்கினார் 

சிறந்த லசமவக்காக அஸ்ஸாம் காவல்துமறக்கு குடியரசுத்தம வரின் க ர்ஸ் சகாடி விருமத ைத்திய உள்துமற, 

கூட்டுறவுத்துமற அமைச்சர் அமித்ஷா வைங்கினார். 
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நாட்டின் உயரிய காவல்துமற விருமதப்சபறும் பத்தாவது காவல்பமடயாக அஸ்ஸாம் காவல்துமற திகழ்வது 

குறித்து சபருமிதைமடவதாக உள்துமற அமைச்சர் தைது உமரயில் குறிப்பிட்டார். கடந்த 1826ஆம் ஆண்டில் 

பிரிட்டிஷ் ஆட்சியால் இந்த காவல்துமற ஏற்படுத்தப்பட்டமத அவர் சுட்டிக்காட்டினார். 

 

2. தமிழ்நாட்டில் 4,200 ஆண்டுகளுக்கு முன்லப இரும்பின் பயன்பாடு: ையி ாடும்பாமற ஆய்வு முடிமவ 

சவளியிட்டு முதல்வர் லபச்சு 

தமிழ்நாட்டில் 4,200 ஆண்டுகளுக்கு முன்லப, இரும்பின் பயன்பாடு இருந்து வந்துள்ளமத கிருஷ்ைகிரி ைாவட்டம் 

ையி ாடும்பாமற ஆய்வு முடிவுகள் சதரிவிப்பதாக முதல்வர் மு க ஸ்டாலின் லபசினார். 

தமிைக சட்டப்லபரமவயில் விதி 110இன்கீழ் அவர் படித்தளித்த அறிக்மக: 

அகைாய்வுகளில் கிமடக்கக்கூடிய சதால்சபாருள்கமள ஆய்வுசசய்திட சதால் தாவரவியல், சதால் வி ங்கியல், 

சதால் ைரபணு ஆய்வு, சுற்றுச்சூைல் சதால்லியல், ைண் பகுப்பாய்வு, உல ாகவியல், கடல்சார் ஆய்வுலபான்ற 

பல்துமற வல்லுநர்களுடன் இமைந்து பணியாற்றிட புகழ்சபற்ற நிறுவனங்களுடன் புரிந்துைர்வு ஒப்பந்தங்கள் 

சசய்யப்பட்டுள்ளன. அறிவியல்வழி ஆய்வுகள் லைற்சகாள்ளப்பட்டதில் கிமடத்த ஆய்வு முடிவுகள் 

சவளியிடப்படுகின்றன. 

அதன்படி, கீைடிக்கு அருலகயுள்ள அகைாய்வுத் தளத்தில் லசகரிக்கப்பட்ட ைண்ைாதிரிகமள பகுப்பாய்வு சசய்ததில் 

அங்லக சநற்பயிர்கள் பயிரிடப்பட்டதற்கான சான்றுகள் கிமடத்துள்ளன. சிவகமள வாழ்விடப்பகுதியில் 

லசகரிக்கப்பட்ட ைண் ைாதிரிகமள ஆய்வு சசய்ததில், அங்லக நீர்சசல்லும் சசங்கல் வடிகாலில் நன்னீர் 

சசன்றுள்ளதும், லதக்கிமவக்கப்பட்ட நீர்நிம யிலிருந்து இந்த நீர் சகாண்டுவரப்பட்டதும் ஆய்வில் சதரிய வருகிறது. 

ையி ாடும்பாமற ஆய்வு: 

தமிழ்நாடு சதால்லியல் துமறயால் கிருஷ்ைகிரி ைாவட்டம் ையி ாடும்பாமற என்ற இடத்தில் ஈைச்சின்னங்கள், 

வாழ்விடப்பகுதிகளில் ஆய்வுகள் சசய்யப்பட்டன. பாமற ஓவியங்கள், புதிய கற்கா க்கருவிகள் என அரியவமக 

சதால்லியல் அமடயாளங்கமளக் சகாண்ட ையி ாடும்பாமறயின் வாழ்விடப் பகுதியில் லசகரிக்கப்பட்ட ைாதிரிகள் 

ஆய்வுக்கு அனுப்பப்பட்டன. 

இந்த ஆய்வின் மூ ம், தமிழ்நாட்டில் இரும்பின் பயன்பாடு 4,200 ஆண்டுகளுக்கு முன்னலர இருந்து வந்தது 

உறுதியாகியுள்ளது. இரும்பின் பயமன உைரத்சதாடங்கிய பிறலக, அடர்ந்த வனங்கமள அழித்து லவளாண்மை 

சசய்திடும் லபாக்கு உருவாகியுள்ளது. அந்த வமகயில், லவளாண்மைச் சமூகம் சதாடங்கிய கா ம் குறித்தான 

லகள்விகளுக்கு விமட கிமடத்துள்ளது. 

ையி ாடும்பாமறயில் ஆய்வு முடிவுகள் 4,200 ஆண்டுகளுக்கு முந்மதயது என்பது சபருமைதரத்தக்க சசய்தியாகும். 

இலதலபான்று, கருப்பு-சிவப்புப் பாமன வமககளும் 4,200 ஆண்டுகளுக்கு முன்புமடயது. 

புதிய இடங்களில் ஆய்வு: தமிழ்நாட்டின் சதால்லியல் அகைாய்வுப் பணிகள் இத்துடன் நின்றுவிடாது. லகரளத்தின் 

பட்டைம், கர்நாடக ைாநி ம் தம க்காடு, ஆந்திரத்தின் லவங்கி, ஒடிஸாவின் பாலூர் பகுதிகளிலும் ஆய்வுகள் 

லைற்சகாள்ளப்படும் என்றார் முதல்வர் மு க ஸ்டாலின். 

 

3. லசதி சதரியுைா? 

ஏப்.29: தமிைகத்தில் சித்த ைருத்துவப் பல்கம க்கைக லவந்தராகத் தமிைக முதல்வர் இருப்பதற்கான சட்ட ைலசாதா 

தமிைகச் சட்டப்லபரமவயில் நிமறலவறியது. 

ஏப்.29: சபாருளாதார சநருக்கடியில் சிக்கித் தவிக்கும் இ ங்மக ைக்களுக்கு உதவ அனுைதி வைங்க ைத்திய அரமச 

வலியுறுத்தி சட்டப் லபரமவயில் தனித் தீர்ைானம் நிமறலவற்றப்பட்டது. 
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லை.2: சசன்மன ஸ்டான்லி அரசு ைருத்துவக் கல்லூரி ைருத்துவைமனயில், இறந்த உடலிலிருந்து கல்லீரல் 

எடுக்கப்பட்டு உறுப்பு ைாற்று அறுமவச்சிகிச்மச இரண்டாவது முமறயாக லைற்சகாள்ளப்பட்டது. 

லை.2: ைணி ாவில் நமடசபற்ற ஆசிய பாட்மிண்டன் சாம்பியன்ஷிப் லபாட்டியில் இந்தியாவின் பி.வி. சிந்து 

சவண்க ப் பதக்கம் சவன்றார். ஆசிய சாம்பியன்ஷிப்பில் சிந்து சவல்லும் இரண்டாவது பதக்கம் இது. 

லை.3: சசன்மனயில் உள்ள கிைக்குக் கடற்கமர சாம  இனி ‘முத்தமிைறிஞர் கம ஞர் கருைாநிதி சாம ’ என்று 

அமைக்கப்படும் என்று முதல்வர் மு க ஸ்டாலின் அறிவித்தார். 

லை.4: லபரறிவாளன் வைக்கில், ‘20 ஆண்டுகளுக்கும் லை ாகச் சிமறயில் உள்ளவர்களின் வைக்கில் நகர்வுகள் 

இல் ாதபட்சத்தில் நீதிைன்றலை அந்த நபர்களின் விடுதம  விவகாரத்தில் முடிசவடுக்க அதிகாரம் உள்ளது’ என்று 

உச்ச நீதிைன்றம் சதரிவித்தது. 

லை.5: தமிைக சட்டப்லபரமவயில் இரண்டாம் முமறயாக நிமறலவற்றப்பட்ட நீட் ைலசாதாமவ நிலுமவயில் 

மவத்திருந்த ஆளுநர் ஆர் என் ரவி அமதக் குடியரசுத்தம வருக்கு அனுப்பினார். 
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1. டிஜிட்டல் வணிகத்திற்கான திறந்தவவளி வலையலைப்பின் (Open Network for Digital Commerce) ச ாதலன 

கட்டத்துடன் வதாடர்புலடய ைத்திய அலைச் கம் எது? 
அ. வணிகம் மற்றும் த ொழிற்துறற அறமச்சகம்  

ஆ. MSME அறமச்சகம் 

இ. உள்துறற அறமச்சகம் 

ஈ. மின்னணு மற்றும்  கவல் த ொழில்நுட்ப அறமச்சகம் 

✓ வணிகம் ைற்றும் வதாழிற்துலற அலைச் கைானது டிஜிட்டல் வணிகத்திற்கான திறந்தவவளி வலையலைப்பின் 

ச ாதலன கட்டத்லத அறிமுகப்படுத்தியது. நாட்டில் டிஜிட்டல் வணிகத்தின் பயன்பாட்லட சைம்படுத்துவதற்கு 

டிஜிட்டல் வணிகத்லத ைக்கள்ையப்படுத்துவதற்கு வழிவகுக்கும் முயற்சியாகும் இது. மின்னணு வலையலைப்புகள் 

மூைம் வபாருட்கள் ைற்றும் ச லவகலைப் பரிைாற்றஞ்வ ய்வதற்கான திறந்த தைத்லத சைம்படுத்துவலத இந்த 

முயற்சி தனது சநாக்கைாகக் வகாண்டுள்ைது. 

2. ‘நாணயம் ைற்றும் நிதி’ குறித்த அறிக்லகலய (Report on Currency and Finance) வவளியிடுகிற நிறுவனம் எது? 
அ. நி ி அறமச்சகம் 

ஆ. இந் ிய ொிசொ்வ் வங்கி  

இ. இந் ிய த சிய தகொடுப்பனவுக் கழகம் 

ஈ. NITI ஆதயொக் 

✓ இந்திய ரி ர்வ் வங்கியானது (RBI) 2021–22ஆம் ஆண்டிற்கான, ‘நாணயம் ைற்றும் நிதி’ குறித்த அறிக்லகலய 

வவளியிட்டது. வலுவான ைற்றும் நிலையான வைர்ச்சிக்கு விலை நிலைப்புத்தன்லை அவசியைான முன்நிபந்தலன 

ஆகும் என இந்த அறிக்லக கூறுகிறது. சீர்திருத்தங்களுக்கான ஏழு அம்  வலைபடத்லதயும் அது முன்வைாழிந்தது 

COVID–19 வதாற்றுசநாயால் ஏற்பட்ட சுைார் ̀ 52 இைட் ம் சகாடி இழப்லபச்  ைாளிக்க இந்தியப் வபாருைாதாைத்திற்கு 

12 ஆண்டுகள் ஆகைாம் எனவும் இந்த அறிக்லகயில் வதரிவிக்கப்பட்டுள்ைது. 

3. வபட்சைாலுடன் 15% வைத்தனால் கைந்து ‘M15 வபட்சைாலை’ அறிமுகப்படுத்திய நிறுவனம் எது? 
அ. இந் ிய எண்ணணய் நிறுவனம்  

ஆ. பொர ் தபட்தரொலியம் 

இ. எண்தணய் மற்றும் இயற்றக எொிவொயு கழகம் 

ஈ. GAIL லிட் 

✓ இந்திய எண்வணய் நிறுவனைானது (IOC) M15 வபட்சைாலை அஸ்ஸாமின் டின்சுகியா ைாவட்டத்தில் ச ாதலன 

அடிப்பலடயில் அறிமுகப்படுத்தியது. இதில் வபட்சைாலுடன் 15% வைத்தனால் கைக்கப்பட்டுள்ைது. திக்பாய் சுத்திகரிப்பு 

ஆலைக்கு அருகில் அஸ்ஸாம் வபட்சைா வகமிக்கல் லிமிவடட்மூைம் வைத்தனால் தயாரிக்கப்படுகிறது. எத்தனால் 

வதாடர்பான கடன்கலை வழங்குதற்கும், திட்டங்கலை நிலறசவற்றுதற்கும் அை ாங்கம் முன்னதாக காைக்வகடுலவ 

நீட்டித்திருந்தது. வட்டி ைானிய முலறயில் அைசு நிதியுதவியும் வழங்குகிறது. 

4. ‘RSF 2022 உைக பத்திரிலக சுதந்திைக் குறியீட்டில்’ இந்தியாவின் தைநிலை என்ன? 
அ. 87 

ஆ. 104 

இ. 150  

ஈ. 176 
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✓ RSF 2022 உைக பத்திரிலக சுதந்திைக் குறியீட்டின்படி, கடந்த ஆண்டு 142ஆவது இடத்திலிருந்த இந்தியா, இந்த 

ஆண்டு 150ஆவது இடத்திற்குச்  ரிந்துள்ைது. இந்த ஆண்டு, நார்சவ (1ஆவது) வடன்ைார்க் (2ஆவது) ைற்றும் சுவீடன் 

(3ஆவது) ஆகியலவ முதல் மூன்றிடங்கலைப் பிடித்தன. 180 நாடுகள் ைற்றும் பிைாந்தியங்கள் இடம்வபற்றுள்ை 

இப்பட்டியலில் வடவகாரியா கலடசி இடத்தில் உள்ைது. ரிப்சபார்ட்டர்ஸ்  ான்ஸ் பிைாண்டியர்ஸ் (RSF) அல்ைது 

ரிப்சபார்ட்டர்ஸ் வித் பார்டர்ஸ் என்ற உைகைாவிய ஊடக கண்காணிப்பு நிறுவனம் ஒவ்சவார் ஆண்டும் இந்த 

அறிக்லகலய வவளியிடுகிறது. 

5. ‘பசுலை லைட்ைஜன் பணிக்குழு’ என்ற ஒப்பந்தத்தில் லகவயழுத்திட்டசதாடு எந்த நாட்டுடனான AI–துளிர் 

நிறுவல்களில் பணியாற்ற இந்தியா ஒப்புக்வகாண்டுள்ைது? 

அ.  UK 

ஆ. அதமொிக்கொ 

இ. தெொ்மனி  

ஈ. பிரொன்ஸ் 

✓ இந்தியாவும் வஜர்ைனியும்  மீபத்தில் இந்சதா–வஜர்ைன் பசுலை லைட்ைஜன் பணிக்குழுவின் கூட்டுப்பிைகடனத்தில் 

லகவயழுத்திட்டன. இந்தியாவும் வஜர்ைனியும் வ யற்லக நுண்ணறிவு (AI) துளிர் நிறுவல்கள் ைற்றும் AI ஆைாய்ச்சி 

ைற்றும் நிலைத்தன்லை ைற்றும் சுகாதாைப்பாதுகாப்பில் அதன் பயன்பாடு ஆகியவற்றில் கவனஞ்வ லுத்தி இலணந்து 

வ யல்பட ஒப்புக்வகாண்டன. இந்தியாவின் அறிவியல் ைற்றும் வதாழில்நுட்பம் ைற்றும் புவி அறிவியல் அலைச் ர் 

ஜிசதந்திை சிங் தனது அதிகாைப்பூர்வ சுற்றுப்பயணத்தின் ஒரு பகுதியாக வஜர்ைனி வ ன்றார். 

6. இந்தியாவின் முதல் பசுலை வயல் தானிய அடிப்பலடயிைான எத்தனால் ஆலை வதாடங்கப்பட்டுள்ை ைாநிைம் / 

UT எது? 
அ. குெரொ ் 

ஆ. ஒடிசொ 

இ. பீகொொ்  

ஈ. த லுங்கொனொ 

✓ பீகார் ைாநிை முதைலைச் ர் நிதிஷ் குைார், நாட்டின் முதல் பசுலை வயல் தானிய அடிப்பலடயிைான எத்தனால் 

ஆலைலய பூர்னியாவில் திறந்து லவத்தார். பீகாரின் எத்தனால் உற்பத்தி & ஊக்குவிப்புக்வகாள்லக – 2021–க்கு 

நடுவணைசு ஒப்புதைளித்த பிறகு, `105 சகாடி வ ைவில் கிழக்கிந்தியா உயிரி–எரிவபாருள் நிறுவனத்தால் உருவா 

–க்கப்பட்ட முதல் ஆலை இதுவாகும். அடுத்த இைண்டு ஆண்டுகளில் குலறந்தது 17 எத்தனால் ஆலைகலை திறக்க 

பீகார் ைாநிை அைசு முன்வைாழிந்துள்ைது. 

7. உைகின் காடுகளின் நிலை (State of the World’s Forests) என்ற அறிக்லகலய வவளியிடுகிற அலைப்பு எது? 
அ. NABARD 

ஆ. சுற்றுச்சூழல், கொடு மற்றும் கொலநிறல மொற்ற அறமச்சகம் 

இ. உணவு மற்றும் உழவு அறமப்பு  

ஈ. இயற்றகக்கொன உலகளொவிய நி ியம் 

✓ ‘உைகின் காடுகளின் நிலை’ அறிக்லக என்பது உணவு ைற்றும் சவைாண்லை அலைப்பின் (FAO) முதன்லையான 

வவளியீடாகும். உைக வனவியல் ைாநாட்டின்சபாது வவளியிடப்பட்ட இவ்வறிக்லகயின் 2022 பதிப்பின்படி, உைகம் 

கடந்த 30 ஆண்டுகளில் 420 மில்லியன் வைக்சடர்கலை (mha) இழந்துள்ைது; அதன் வைாத்த காட்டுப்பகுதியில் 

சுைார் 10.34  தவீதைாகும். வைர்ந்து வரும் 250 வதாற்றுசநாய்களில் 15% காடுகளுடன் வதாடர்புலடயது என்றும் 

அந்த அறிக்லக எச் ரித்துள்ைது. 
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8. எம்ைாநிைத்தால் இந்தியாவின் முதல் ‘பழங்குடியினர் சுகாதாை கண்காணிப்பகம் (TriHOb)’ அறிவிக்கப்பட்டுள்ைது? 
அ. ம ் ிய பிரத சம் 

ஆ. ெொொ்கண்ட் 

இ. குெரொ ் 

ஈ. ஒடிஸொ  

✓ ஒடிஸா ைாநிை ST ைற்றும் SC சைம்பாட்டுத்துலறயானது புவசனசுவரில் உள்ை பிைாந்திய ைருத்துவ ஆைாய்ச்சி 

லையத்துடன் இலணந்து பழங்குடியினர் சுகாதாை கண்காணிப்பகத்லத (TriHOb) அலைப்பதற்கான புரிந்துணர்வு 

ஒப்பந்தத்தில் லகவயழுத்திட்டது. ஒடிஸாவில் பழங்குடியினரின் ஆசைாக்கியத்தில்  ைத்துவத்லத உறுதிவ ய்வதில் 

இது நாட்டிசைசய முதன்முலறயான வ தியாகும். ஒடி ாவின் பழங்குடியின ைக்களின் நைங்குறித்த கைஞ்சியத்லத 

‘TriHOb’ நிறுவும். ஒடிஸா பழங்குடியினர் குடும்ப நைக்கணக்வகடுப்பும் வதாடங்கப்பட்டுள்ைது. 

9. 2022 சை ைாத பணவியல் வகாள்லகக்குழுவின் கூட்டத்திற்குப் பிறகு, திருத்தப்பட்ட வைப்சபா விகிதம் என்ன? 
அ. 3.75% 

ஆ. 4.25% 

இ. 4.40%  

ஈ. 4.50% 

✓ 2022 சை ைாதத்தில் நடந்த பணவியல் வகாள்லகக் குழுவின் திட்டமிடப்படாத கூட்டத்திற்குப்பிறகு, ரி ர்வ் வங்கி 

வைப்சபா விகிதத்லத 40 அடிப்பலட புள்ளிகள் உயர்த்தி 4.40  தவீதைாக ைாற்றியது. அடுத்த கூட்டம் ஜூன் 6–8 

ஆகிய சததிகளில் திட்டமிடப்பட்டுள்ைது. 6 உறுப்பினர்களும் ஒருைனதாக இவ்விகித உயர்வுக்கு வாக்களித்தனர்; 

அசத சநைத்தில் இணக்கைான நிலைப்பாட்லட கலடபிடித்தனர். கடந்த மூன்று ைாதங்கைாக 6  தவீதத்திற்கு சைல் 

இருந்த பணவீக்கத்லத கட்டுப்படுத்துவசத இதன் சநாக்கைாகும். வைாக்க லகயிருப்பு விகிதைானது சை.21 முதல் 50 

அடிப்பலட புள்ளிகள் அதிகரித்து 4.5%ஆக உள்ைது. 

10. இந்தியாவின் முதல், ‘Flow Chemistry Technology Hub (FCT Hub)’ அலைக்கப்பட்டுள்ை நகரம் எது? 
அ. மும்றப 

ஆ. றை ரொபொ ்  

இ. தபங்களூரு 

ஈ. புது  ில்லி 

✓ இந்தியாவின் முதைாவது ‘Flow Chemistry Technology Hub (FCT Hub)’ லைதைாபாத்தில் உள்ை டாக்டர் வைட்டிஸ் 

இன்ஸ்டிடியூட் ஆப் லைப் ல ன்ஸில் அலைக்கப்பட்டுள்ைது. வதலுங்கானா அைசு டாக்டர் வைட்டிஸ் சைபசைட்டரீஸ் 

ைற்றும் ைாைஸ் சைப்ஸுடன் இலணந்து இந்தச் சிறப்பு லையத்லத நிறுவுவதற்கு ஆதைவளித்தது. R&D–இன்சபாது 

புசைா சவதியியல் நுட்பங்கலை அதிக அைவில் பயன்படுத்தப்படுவலத உறுதிவ ய்யும் வலகயிைான பயிற்சிலய 

வழங்குவதற்கு அதிநவீன புசைா சவதியியல் உபகைணங்கலை இந்த லையம் வகாண்டுள்ைது. 

 

செய்தித்தாள் நடப்பு நிகழ்வுகள்  

1. மே.11 – மதசிய ததாழில்நுட்ப நாள் 

கருப்தபாருள்: “Integrated Approach in Science and Technology for a Sustainable Future”. 
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2. 13 சபருக்கு, ‘வ ௌர்ய  க்ை’ விருதுககள்: குடியைசுத்தலைவர் வழங்கினார் 

பாதுகாப்பு பலடயினருக்கு விருது வழங்கும் விழாவில், 13 சபருக்கு ‘வ ௌர்ய  க்ை’ விருதுகலை குடியைசுத்தலைவர் 

இைாம்நாத் சகாவிந்த் வழங்கினார். 

தில்லியில் உள்ை குடியைசுத்தலைவர் ைாளிலகயில் பாதுகாப்புப் பலடயினருக்கு முதைாம் கட்ட விருது வழங்கும் 

விழா நலடவபற்றது. விழாவில் 13 சபருக்கு (6 சபருக்கு ைைணத்துக்குப் பிறகு) ‘வ ௌர்ய ச்கை’ விருதுகலை பாதுகாப்புப் 

பலடகளின் தலைலைத்தைபதியான குடியைசுத்தலைவர் இைாம்நாத் சகாவிந்த் வழங்கினார். இதில் பணியின்சபாது 

ைைணம் எய்திய 6 சபருக்கு விருது வழங்கப்படுகிறது. பணிக்காைத்தில் அதிகபட்  அர்ப்பணிப்புடன் வீைதீைத்துடன் 

சிறப்பாக பணியாற்றியலத அங்கீகரித்து இந்த விருதுகள் வழங்கப்பட்டுள்ைன. 

இதுதவிை, தற்சபாலதய இைாணுவத்தலைலைத்தைபதி ைசனாஜ் பாண்சட உள்பட 14 சபருக்கு ‘பைம் விசிஷ்ட ச வா’ 

பதக்கங்கலையும், 4 சபருக்கு ‘உத்தம் யுத் ச வா’ பதக்கங்கலையும், 24 சபருக்கு ‘அதிவிசிஷ்ட ச வா’ 

பதக்கங்கலையும் குடியைசுத்தலைவர் வழங்கினார். 

 

3. சைாடி எழுதிய புத்தகம் கீலத சபான்றது 

புது தில்லியில் பிைதைர் சைாடி எழுதிய ‘சைாடி@20 டிரீம்ஸ் மீட் வடலிவரி’ என்ற புத்தகத்லத துலணக்குடியைசுத் 

தலைவர் வவங்லகயா வவளியிட்டார். 

 

4. 4 இந்திய புலகப்படக் கலைஞர்களுக்கு ‘புலிட்ஸர்’ விருது 

ஆப்கானிஸ்தானில் வகால்ைப்பட்ட தனிஷ் சித்திக்கி உள்பட இந்தியாலவச் ச ர்ந்த 4 புலகப்படக் கலைஞர்களுக்கு 

‘புலிட்ஸர்’ விருது அறிவிக்கப்பட்டுள்ைது. 

பத்திரிலகத் துலறயில் சிறப்பாகச் வ யல்படுசவாருக்கும், எழுத்து, இல , நாடக உைகில் முக்கியப் 

பங்காற்றுசவாருக்கும் ‘புலிட்ஸர்’ விருதுகள் வழங்கப்பட்டு வருகின்றன. நடப்பாண்டுக்கான விருதுப்பட்டியல் 

திங்கள்கிழலை அறிவிக்கப்பட்டது. 

அதில், ைாய்ட்டர்ஸ் வ ய்தி நிறுவன புலகப்படக்கலைஞர்கைான 4 இந்தியர்களுக்கு ‘பீச் ர் சபாட்சடாகிைாபி’ பிரிவின் 

கீழ் விருது அறிவிக்கப்பட்டுள்ைது. கசைானா பைவல் காைத்தில் இந்தியாவின் நிலைலைலயப் புலகப்படங்கள் 

வாயிைாக வவளிக்வகாணர்ந்ததற்காக அவர்களுக்கு விருது அறிவிக்கப்பட்டுள்ைது. 

தானிஷ் சித்திக்கி, அத்னான் அபிதி,  ன்னா இர்ஷாத் ைட்டூ, அமித் தசவ ஆகிசயார் ‘புலிட்ஸர்’ விருலதப் 

வபறுகின்றனர். கடந்த ஆண்டு ஆப்கானிஸ்தானில் தலிபான்களுக்கும் அந்நாட்டு ைாணுவத்தினருக்கும் இலடசய 

நிகழ்ந்த சபாலைப் பதிவுவ ய்வதற்காக அங்கு வ ன்றிருந்த தானிஷ் சித்திக்கி, தலிபான்கைால் வகால்ைப்பட்டார். அவர் 

‘புலிட்ஸர்’ விருலதப் வபறுவது இது இைண்டாவது முலறயாகும். ஏற்கனசவ சைாஹிங்கியா அகதிகள் நிலை குறித்து 

பதிவு வ ய்ததற்காகக் கடந்த 2018-ஆம் ஆண்டில் அவர் ‘புலிட்ஸர்’ விருலதப் வபற்றிருந்தார். ைாங்காங் சபாைாட்டம் 

உள்ளிட்ட ஆசியா, ஐசைாப்பிய நாடுகள், ைத்திய கிழக்கு நாடுகளில் நிகழ்ந்த பல்சவறு விவகாைங்கலைத் தனது 

புலகப்படங்கள் வாயிைாக சித்திக்கி பதிவு வ ய்துள்ைார். 

சிறப்பு விருது: 

அவைரிக்க நாடாளுைன்றத்தில் கடந்த ஆண்டு ஜனவரி 6-ஆம் சததி நிகழ்த்தப்பட்ட வன்முலறலய சிறப்பாகப் பதிவு 

வ ய்ததற்காக ‘தி வாஷிங்டன் சபாஸ்ட்’ இதழுக்கு ‘வபாது ச லவ’ பிரிவின்கீழ் ‘புலிட் ர்’ விருது அறிவிக்கப்பட்டுள்ைது. 

சபார்ச்சூழலிலும் ைனந்தைைாைல் வ யல்பட்டுவரும் உக்லைன் புலகப்படக்கலைஞர்களுக்கு சிறப்பு விருது 

அறிவிக்கப்பட்டுள்ைது. 1917-ஆம் ஆண்டு முதல் ‘புலிட்ஸர்’ விருதுகள் வழங்கப்பட்டு வருவது குறிப்பிடத்தக்கது. 

பத்திரிலகயுைகின் புகழ்வபற்ற விருதான ‘புலிட்ஸர்’ விருதுகலை சஜா ப் புலிட்ஸர் என்னும் பத்திரிலக 

வவளியீட்டாைர் உருவாக்கினார். நியூயார்க்கில் உள்ை வகாைம்பியா பல்கலைக்கழகம் சுதந்திைைான குழு அலைத்து 

பரிசுக்குரியவர்கலைத் சதர்ந்வதடுத்து வருகிறது. 
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1. தேசிய குடும்பநல ஆய்வின்படி (NFHS-5) இந்தியாவில் புதிய ம ாத்ேக் கருவுறுேல் விகிேம் என்ன? 
அ. 2.4 

ஆ. 2.2 

இ. 2.0  

ஈ. 1.9 

✓  த்திய நலவாழ்வு அம ச்சர்  ன்சுக்  ாண்டவியா, வதோேராவில் நமடமபற்ற, ‘சுவஸ்த்ய சிந்ேன் சிவிர்’ நிகழ்வில், 

தேசிய குடும்பநல ஆய்வின் (NFHS-5) 5ஆவது சுற்று தேசிய அறிக்மகமய மவளியிட்டார். NFHS-4  ற்றும் 5-க்கு 

இமடயில் தேசிய அளவில் ஒரு மபண் ஈனும் சராசரி குழந்மேகளின் எண்ணிக்மகயாக அளவிடப்படும் ம ாத்ே 

கருவுறுேல் விகிேம் 2.2 இலிருந்து 2.0ஆகக்குமறந்துள்ளது. 2.1 என்ற ‘Replacement Level of Fertility’ விகிதத்துடன் 

இந்தியாவில் ஐந்து  ாநிலங்கள்  ட்டுத  உள்ளன. இதில் பீகார் (2.98), த காலயா, உத்ேரபிரதேசம், ஜார்கண்ட் 

 ற்றும்  ணிப்பூர் ஆகியமவ அடங்கும். 

2. ஜம்மு & காஷ்மீரின் தேர்ேல் வமரபடத்மே  ாற்றியம த்ே எல்மல நிர்ணய ஆமணயத்தின் ேமலவர் யார்? 
அ. நீதிபதி ரஞ்சனா பிரகாஷ் ததசாய்  

ஆ. நீதிபதி சதாசிவம் 

இ. நீதிபதி ரஞ்சன் தகாகாய் 

ஈ. சுஷில் சந்திரா 

✓ ஜம்மு  ற்றும் காஷ்மீரின் தேர்ேல் வமரபடத்மே  றுவடிவம ப்பு மசய்ே எல்மல நிர்ணய ஆமணயம், உச்சநீதி 

 ன்றத்தின் ஓய்வுற்ற நீதிபதியான ரஞ்சனா பிரகாஷ் தேசாய் ேமலம யிலானது. ேமலம த் தேர்ேல் ஆமணயர் 

சுஷில் சந்திரா  ற்றும்  ாநிலத் தேர்ேல் ஆமணயர் தக தக சர் ா ஆகிதயார் இேன் அதிகாரபூர்வ உறுப்பினர்களாக 

உள்ளனர். காஷ்மீருக்கு 47 இடங்களும், ஜம்முவுக்கு 43 இடங்களும் ஒதுக்கப்பட்டு, எல்மல நிர்ணய ஆமணயம் 

ேனது இறுதி அறிக்மகமய மவளியிட்டது. 

✓ ஐந்து நாடாளு ன்றத் மோகுதிகள் உள்ளன. அதில் ஒவ்மவான்றும் ச  ான எண்ணிக்மகயிலான 18 சட்ட ன்றத் 

மோகுதிகமளக் மகாண்டுள்ளது. அதில 9 இடங்கள் பட்டியல் பழங்குடியினருக்கு (ST) ஒதுக்கப்பட்டன. 

3. சமீப மசய்திகளில் இடம்மபற்ற சிந்தியா தராசன்ஸ்வீக், கீழ்க்காணும் எந்ே  திப்புமிக்க விருமேப் மபற்றார்? 
அ. உலக உணவு பாிசு  

ஆ. புக்கா் பாிசு 

இ. புலிட்சா் பாிசு 

ஈ. ஏபபல் விருது 

✓ NASAஇன் தகாடார்ட் இன்ஸ்டிடியூட் பார் ஸ்தபஸ் ஸ்டடீஸின் (GISS) மூத்ே ஆராய்ச்சி அறிவியலாளரான சிந்தியா 

தராசன்ஸ்வீக், உலக உணவு பரிசு அறக்கட்டமளயின் ‘2022 உலக உணவு பரிமசப்’ மபற்றார். உலக உணவு 

பரிசு என்பது ‘உணவு  ற்றும் உழவிற்கான தநாபல் பரிசு’ எனக் கருேப்படும் ஒரு  திப்புமிக்க விருது. தராசன்ஸ்வீக், 

காலநிமல  ற்றும் உணவு முமறகளுக்கு இமடதயயான உறமவப் புரிந்துமகாள்வேற்கும், எதிர்காலத்தில் அமவ 

எவ்வாறு  ாறும் என்பமே முன்னறிவிப்பேற்கும் அவர் த ற்மகாண்ட ஆராய்ச்சிக்காக இந்ேச் சிறப்புமிக்கு 

விருதுக்குத் தேர்ந்மேடுக்கப்பட்டார். 
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4. இந்தியாவில் காலமுமற மோழிலாளர் கணக்மகடுப்பு முடிவுகமள மவளியிடும் நிறுவனம் எது? 
அ. ததசிய புள்ளியியல் அலுவலகம்  

ஆ. பதாழிலாளா் மற்றும் தவலலவாய்ப்பு அலமச்சகம் 

இ. NITI ஆதயாக் 

ஈ. உலக வங்கி - இந்தியா 

✓ காலமுமற மோழிலாளர் கணக்மகடுப்பின்கீழ், தேசிய புள்ளியியல் அலுவலக ானது தவமலயின்ம  விகிேம், 

மோழிலாளர் எண்ணிக்மக விகிேம் (WPR), மோழிலாளர் பமட பங்தகற்பு விகிேம் (LFPR) தபான்ற மோழிலாளர் 

குறிகாட்டிகளின்  திப்பீடுகமள வழங்கும் காலாண்டு அறிக்மகமய மவளியிடுகிறது. 2021 அக்தடாபர்-டிசம்பர் 

பதிப்பின்படி, நகர்ப்புறங்களில் 15 வயது  ற்றும் அேற்கு த ற்பட்ட ஆட்களுக்கான தவமலயின்ம  விகிேம் 

முந்மேய ஆண்டின் காலாண்டில் 10.3 சேவீேத்திலிருந்து 8.7 சேவீே ாகக் குமறந்துள்ளது. 2021 ஜூமல-

மசப்டம்பரில், நகர்ப்புறங்களில் இது 9.8 சேவீே ாக இருந்ேது. 

5. இந்தியாவின் முேல் ‘Regional Rapid Transit System (RRTS)’ஐ வடிவம த்துள்ள நிறுவனம் எது? 

அ.  DRDO 

ஆ. HAL 

இ. அல்ஸ்தடாம்  

ஈ. சீபமன்ஸ் 

✓ தில்லி  ற்றும் மீரட் இமடதயயான இந்தியாவின் முேலாவது பிராந்திய விமரவுப் தபாக்குவரத்து அம ப்பு (RRTS), 

மைேராபாத்தில் உள்ள அல்ஸ்டாம் வடிவம த்து குஜராத்தின் சாவ்லியில் ேயாரிக்கப்படுகிறது. இந்ே அம ப்பின் 

முேல் இரயில் மபட்டி தில்லி-காசியாபாத்-மீரட் RRTS கட்டம்-1-க்காக தேசிய ேமலநகர  ண்டலப் தபாக்குவரத்து 

கழகத்திடம் ஒப்பமடக்கப்பட்டது. இந்தியாவின் முேல் அமர அதிதவக பிராந்திய பயணிகள் இரயிலான இது 

 ணிக்கு 180 கிமீ தவகத்தில் மசல்லும். 

6. நான்காவது தகதலா இந்தியா இமளதயார் விமளயாட்டுக்கள் – 2022-க்கான சின்னம் என்ன? 
அ. அப்பு 

ஆ. தாகத்  

இ. வீா் 

ஈ. கம்பீா் 

✓  த்திய விமளயாட்டுத்துமற அம ச்சர் அனுராக் ோக்கூர், 4ஆவது தகதலா இந்தியா இமளதயார் விமளயாட்டுப் 

தபாட்டியின் அதிகாரப்பூர்வ இலச்சிமன, அதிகாரப்பூர்வ மஜர்சி  ற்றும் சின்ன ான, ‘ோகத்’ஐ அறிமுகப்படுத்தினார். 

ஜூன் 4 முேல் ஜூன் 13 வமர பஞ்ச்குலா  ற்றும் பிற நகரங்களில் நான்காவது தகதலா இந்தியா இமளதயார் 

விமளயாட்டுப் தபாட்டிகமள ைரியானா நடத்துகிறது. பாரம்பரிய விமளயாட்டுகமளப் பாதுகாக்க வலியுறுத்தும் 

வமகயில் கட்கா, களரிபயட்டு, ேங்-டா,  ல்லகம்பா  ற்றும் தயாகாசனம் ஆகிய ஐந்து பாரம்பரிய விமளயாட்டுகள் 

வரவிருக்கும் தகதலா இந்தியா தபாட்டிகளின் ஒருபகுதியாக இருக்கும். 

7. ‘PM மித்ரா’ திட்டத்மேச் மசயல்படுத்துகிற  த்திய அம ச்சகம் எது? 
அ. ஜவுளி அலமச்சகம்   ஆ. உள்துலற அலமச்சகம் 

இ. பாதுகாப்பு அலமச்சகம்  ஈ. பவளியுறவு அலமச்சகம் 
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✓ PM Mega Integrated Textile Regions  ற்றும் Apparel Park (PM MITRA)  த்திய ஜவுளி அம ச்சகத்ோல் 

மசயல்படுத்ேப்பட்டு வருகிறது. ‘PM MITRA Park’ ஆனது ஓர் ஒருங்கிமணந்ே ஜவுளி  திப்புச் சங்கிலிமய ஒதர 

இடத்தில் உருவாக்கி, தபாக்குவரத்துச் மசலமவக் குமறக்கும். PM MITRA பூங்காக்கள் திட்டம்பற்றிய தேசிய  ாநாடு 

ஜவுளி அம ச்சகத்ோல் ஏற்பாடு மசய்யப்பட்டது. 13  ாநில அரசுகள் அந்ேந்ே  ாநிலங்களில் PM MITRA பூங்காக்கள் 

அம ப்பேற்கான ேங்களது திட்டங்கமள முன்மவத்ேன. 

8. சமீப மசய்திகளில் இடம்மபற்ற ‘ராக்கிகர்ஹி’ என்ற ைரப்ப ேளம் அம ந்துள்ள  ாநிலம் எது? 
அ. மத்திய பிரததசம் 

ஆ. ஜாா்கண்ட் 

இ. குஜராத் 

ஈ. ஹாியானா  

✓ இந்திய மோல்மபாருள் ஆய்வுத்துமறயின் கூற்றுப்படி, ைரியானாவின் ஹிசாரில் அம ந்துள்ள ராக்கிகர்ஹியில் 

த ற்மகாள்ளப்பட்ட சமீபத்திய அகழ்வாராய்ச்சியில் மேரு அம ப்பு, பரந்ே ேளவம ப்புகள்மகாண்ட வீடுகள்  ற்றும் 

வடிகால் அம ப்பு ஆகியமவ மவளிப்பட்டன. இது 5,000 ஆண்டுகள் பழம யான ைரப்ப ேளமும் 2020 பட்மஜட் 

உமரயில் அறிவிக்கப்பட்ட ஐந்து ேளங்களுள் ஒன்று ாகும். இத்ேளம் ைரப்ப காலத்தின் மிகப்மபரிய ேள ாகவும் 

கருேப்படுகிறது. 

9. சமீப மசய்திகளில் இடம்மபற்ற ஜான் லீ, எந்ே நாட்டின் ேமலவராக தேர்ந்மேடுக்கப்பட்டார்? 
அ. ஹாங்காங்  

ஆ. லதவான் 

இ. பதன் பகாாியா 

ஈ. மதலசியா 

✓ ஜான் லீ என்பவர் ைாங்காங்கின் அடுத்ே ேமலவராக, இரகசிய வாக்மகடுப்பில் வாக்களித்ே தேர்ேல் குழு த்ோல் 

தேர்ந்மேடுக்கப்பட்டார். அக்குழு த்தில் சு ார் 1,500 தபர் மபய்ஜிங்கிற்கு ஆேரவான உறுப்பினர்கள் இருந்ேனர். 

முன்னோக ைாங்காங்கின் ேமலம ச் மசயலாளராக இருந்ே லீ, ஓய்வுறும் ேமலம  நிர்வாகி தகரி லாம்க்கு 

அடுத்து ேனது ஐந்ோண்டு பேவிக்காலத்மேத் மோடங்குவார். ைாங்காங் என்பது சீனாவின் ஒரு சிறப்பு நிர்வாகப் 

பகுதியாகும்; இது 1997-இல் இங்கிலாந்தின் வசமிருந்து சீன ஆட்சியின் வசம் வந்ேது. 

10. ‘ேலசீமியா’ என்பது உடலின் எேனுடன் மோடர்புமடய தநாயாகும்? 
அ. நுலரயரீல் 

ஆ. கல்லீரல் 

இ. இரத்தம்  

ஈ. இதயம் 

✓ உலக ேலசீமியா நாளானது ஆண்டுதோறும் த .8 அன்று உலகம் முழுவதும் அனுசரிக்கப்படுகிறது, இந்ே தநாமயப் 

பற்றிய விழிப்புணர்மவ ஏற்படுத்ேவும், தநாயால் பாதிக்கப்பட்ட தநாயாளிகளின் தபாராட்டத்மே உணர்த்ேவு ாக 

இந்நாள் அனுசரிக்கப்படுகிறது. ேலசீமியா என்பது ஒரு  ரபணு இரத்ேக்தகாளாறு ஆகும்; இது உடமலப் தபாது ான 

ஹீத ாகுதளாபிமன உருவாக்க அனு திப்பதில்மல. 

✓ “Be Aware.Share. Care: Working with the global community as one to improve thalassemia knowledge” என்பது இந்ே 

ஆண்டு (2022) உலக ேலசீமியா நாளுக்கானக் கருப்மபாருள் ஆகும். 
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செய்தித்தாள் நடப்பு நிகழ்வுகள்  

1. தகன்ஸ் படவிழாவில் ‘ராக்மகட்ரி’ ேமிழ்ப்படம் திமரயிடப்படுகிறது.  மலயாளம்,  ராத்தி, இந்தி, மிஷிங் ம ாழித் 

திமரப்படங்களும் திமரயிடப்படவுள்ளன. 

தகன்ஸ் திமரப்படவிழாவில் திமரயிடப்படவுள்ள திமரப்படங்களின் பட்டியமல  த்திய ேகவல்  ற்றும் ஒலிபரப்புத் 

துமற அம ச்சகம் மவளியிட்டுள்ளது. இதில்  ாேவன் இயக்கி நடித்துள்ள ‘ராக்மகட்ரி’ என்னும் படமும் ஒன்றாகும். 

ேமிழ், இந்தி, ஆங்கிலம் ஆகிய ம ாழிகளில் ேயாரிக்கப்பட்டுள்ள ‘ராக்மகட்ரி – தி நம்பி எமபக்ட்’ என்னும் திமரப்படம் 

உலக பிரீமியர் காட்சியாக நமடமபறும்.  ராத்தி ம ாழிப்பட ான தகாோவரி, இந்தி ம ாழிமயச் தசர்ந்ே ஆல்பா 

பீட்டா கா ா, மிஷின் ம ாழிமயச் தசர்ந்ே பூம்பா மரட், இந்தி,  ராத்தி, ம ாழிமயச் தசர்ந்ே துயின்,  மலயாள 

ம ாழிப்பட ான ‘ட்ரீ புல் ஆப் தபரட்ஸ்’ ஆகிய படங்களும் தகன்ஸ் படவிழாவில் திமரயிடப்படவுள்ளன. 

 

2. நாட்டின் முேலாவது ‘அமிர்ே நீர்நிமல’மய  த்திய சிறுபான்ம யினர் நலத்துமற அம ச்சர் முக்ோர் அப்பாஸ் 

நக்வி நாமள மோடங்கிமவப்பார் 

நாட்டின் முேலாவது ‘அமிர்ே நீர்நிமல’மய 2022 த .13 அன்று  த்திய சிறுபான்ம யினர் நலத்துமற அம ச்சர் 

முக்ோர் அப்பாஸ் நக்வியும், உத்ேரபிரதேச ஜல்சக்தி அம ச்சர் ஸ்வேந்த்ர தேவ் சிங்கும் ராம்பூரின் (உபி) பட்வாய் 

என்ற இடத்தில் மோடங்கிமவப்பார்கள். பட்வாயின் இந்ே ‘அமிர்ே நீர்நிமல’ சுற்றுச்சூழமலப் பாதுகாப்பது  ற்றும் 

ேண்ணீர் தசமிப்புக்கு உேவுவது  ட்டுமின்றி அருகிலுள்ள பகுதி  க்களுக்கான ஈர்ப்பு சக்தியாகவும் இருக்கும் 

என்று நக்வி மேரிவித்ோர். 

 

3. தேசத்துதராக சட்டத்துக்கு இமடக்கால ேமட: உச்சநீதி ன்றம் உத்ேரவு 

தேசத்துதராக சட்டத்தின்கீழ் வழக்குகள் பதிய இமடக்காலத்ேமட விதித்து உச்சநீதி ன்றம் உத்ேரவிட்டது. இந்ேச் 

சட்டத்தின்கீழ் விசாரமணகள் மோடர்வமேயும், கடும் நடவடிக்மககள் எடுப்பமேயும்  த்திய,  ாநில அரசுகள் 

மகவிட தவண்டும் என்றும் உச்சநீதி ன்றம் தகட்டுக்மகாண்டது. 

ஆங்கிதலயர் ஆட்சிக்காலத்தில் மகாண்டுவரப்பட்ட தேசத் துதராக சட்டப் பிரிமவ  று ஆய்வு மசய்ய உள்ளோக 

 த்திய அரசு மேரிவித்ேமேயடுத்து, இந்ே உத்ேரமவ உச்சநீதி ன்றம் பிறப்பித்ேது. 

உத்ேரவின் முக்கிய அம்சங்கள் 

இந்திய ேண்டமனச் சட்டத்தின் பிரிவு 124ஏ என்ற தேசத் துதராக சட்டப் பிரிவு ேற்தபாமேய சமூக சூழலுக்கு 

ஏற்றோக இல்மல; அந்ேக் கடும யான சட்டப்பிரிவு  று ஆய்வு மசய்யப்பட தவண்டும் என்ற  த்திய அரசின் 

கருத்மே ஏற்று உச்சநீதி ன்றம் பிறப்பித்ே வரலாற்றுச் சிறப்புமிக்க தீர்ப்பின் முக்கிய அம்சங்கள்: 

- ஒருபுறம் அரசின் பாதுகாப்பு நலன்கள்  ற்றும் ஒரும ப்பாடு;  றுபுறம் குடி க்களின் சிவில் உரிம கமளக் 

கவனத்தில்மகாண்டு இரண்மடயும் ச நிமலப்படுத்தும் வமகயில் இந்ே உத்ேரவு பிறப்பிக்கப்பட்டுள்ளது. 

- இந்ே உத்ேரமவப் பிறப்பிக்கும்தபாது,  காராஷ்டிரத்தில் ைனு ன் சாலீசா ஓதும் விவகாரத்தில் எடுக்கப்பட்டது 

தபான்று, இச்சட்டப்பிரிவு ேவறாகப் பயன்படுத்ேப்படும் உோரணங்கமள அட்டர்னி மஜனரல் தகதக தவணுதகாபால் 

சுட்டிக்காட்டியது கவனத்தில் மகாள்ளப்பட்டது. 

- சட்டப்பிரிவின் மீோன  று ஆய்வு முடியும் வமர,  த்திய -  ாநில அரசுகள் இந்ேச் சட்டப்பிரிமவப் பயன்படுத்ோது 

என எதிர்பார்க்கிதறாம். 

- இந்ே விவகாரத்தில் கடந்ே 2021 த  31-ஆம் தேதி சில  னுோரர்களுக்கு வழங்கப்பட்ட இமடக்காலத் ேமட 

உத்ேரவு, அடுத்ே உத்ேரவு பிறப்பிக்கப்படும் வமர மோடரும். 
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- 124ஏ சட்டப்பிரிவு  று ஆய்வு மசய்யப்படும் வமர தேசத் துதராக சட்டப் பிரிவின் கீழ் புதிோக முேல் ேகவல் 

அறிக்மக பதிவு மசய்யவும், விசாரமணமயத் மோடரவும், கடும யான நடவடிக்மககமள எடுக்கவும்  த்திய 

அரசுக்கு ேமட விதிக்கப்படுகிறது. 

- ஒருதவமள இந்ேச்சட்டப்பிரிவின்கீழ் புதிய வழக்குகள் பதிவு மசய்யப்பட்டால், பாதிக்கப்படும் நபர்கள் சம்பந்ேப்பட்ட 

நீதி ன்றத்மே அணுகி நிவாரணம் மபற சுேந்திரம் அளிக்கப்படுகிறது. 

- இந்ேச் சட்டப்பிரிவின்கீழ் நிலுமவயில் உள்ள விசாரமணகள், த ல்முமறயீடு  ற்றும் வழக்குகள் அமனத்தும் 

ேற்காலிக ாக நிறுத்தி மவக்கப்படுகின்றன. 

- குற்றம்சாட்டப்பட்டவர்களுக்கு எந்ேவிே பாரபட்சமும் ஏற்படாது என்று நீதி ன்றங்கள் கருதினால், பிற பிரிவுகள் 

மோடர்பான வழக்கு விசாரமணமயத் மோடரலாம். 

- தேசத்துதராக சட்டப்பிரிவு ேவறாகப் பயன்படுத்ேப்படுவமே ேடுக்கும் வமகயில் முன்ம ாழியப்பட்ட உத்ேரமவ 

 ாநிலங்கள்  ற்றும் யூனியன் பிரதேசங்களுக்கு வழங்க  த்திய அரசுக்கு அனு திக்கப்படுகிறது என்றும் ேனது 

உத்ேரவில் உச்சநீதி ன்றம் கூறியுள்ளது. 

 

4. 12 ஊராட்சிகளுக்கு  த்திய அரசு விருதுகள்: முேல்வர் மு க ஸ்டாலின் பாராட்டு 

 த்திய அரசு விருதுகமளப்மபற்ற ேமிழகத்மேச்தசர்ந்ே 12 ஊராட்சிகளின் ேமலவர்கமள முேல்வர் மு க ஸ்டாலின் 

தநரில் அமழத்துப் பாராட்டினார். 

ஒவ்தவார் ஆண்டும் தேசிய அளவில் சிறப்பாகச் மசயல்படும் ஊராட்சிகளுக்கு  த்திய ஊரக வளர்ச்சி  ற்றும் 

ஊராட்சித் துமற சார்பில் விருதுகள் வழங்கப்படுகின்றன. அவற்றில் மூன்றடுக்கு ஊராட்சிகமள வலிம ப்படுத்தும் 

விருது திருவண்ணா மல  ாவட்ட ஊராட்சிக்கும், ஊராட்சி ஒன்றிய விருது திருச்சி  ாவட்டம்- ண்ணச்சநல்லூர் 

ஊராட்சி ஒன்றியம், ரா நாேபுரம்  ாவட்டம்- ண்டபம் ஊராட்சி ஒன்றியங்களுக்கும், கிரா  ஊராட்சிக்கான விருது 

திண்டுக்கல்  ாவட்டம் அக்கமரப்பட்டி, கரூர்  ாவட்டம்  ண் ங்கலம்,  துமர  ாவட்டம் சின்னப்பட்டி, 

கன்னியாகு ரி  ாவட்டம் அத்திக்காட்டுவிமள, கிருஷ்ணகிரி  ாவட்டம் கங்கதலரி, புதுக்தகாட்மட  ாவட்டம் 

கட்டாத்தி ஆகிய ஊராட்சிகளுக்கும், சிறந்ே கிரா  சமபக்கான விருது ரா நாேபுரம்  ாவட்டம், சாத்ேனூர் கிரா  

ஊராட்சிக்கும், கிரா  ஊராட்சி வளர்ச்சித் திட்டத்துக்கான விருது சிவகங்மக  ாவட்டம் துவார் கிரா  ஊராட்சிக்கும், 

குழந்மேகள் தநய கிரா  ஊராட்சிக்கான விருது நீலகிரி  ாவட்டம் குஞ்சப்பமன கிரா  ஊராட்சிக்கும் விருதுகள் 

அளிக்கப்பட்டன. 

 

5. ஆசிய தேர்ேல் ஆமணயங்கள் சங்கத்தின் ேமலம யாக இந்தியா ஒரு னோக தேர்வு 

2022 -24-ஆம் ஆண்டுகளுக்கான ஆசிய தேர்ேல் ஆமணயங்கள் சங்கத்தின் ேமலம யாக இந்திய தேர்ேல் 

ஆமணயம் ஒரு னோக தேர்ந்மேடுக்கப்பட்டு அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. இரண்டாவது முமறயாக இந்தியா இந்ேத் 

ேமலம ப் மபாறுப்மப ஏற்கிறது. 2011-13-ஆம் ஆண்டுகளில் இந்ே அம ப்பின் துமணத் ேமலம ப் 

மபாறுப்மபயும் இந்தியா ஏற்றிருந்ேது. 

20 ஆசிய நாடுகளின் தேர்ேல் நிர்வாக அம ப்புகள் உறுப்பினர்களாகக் மகாண்ட இந்ே சங்கத்தின் நிர்வாகக் குழு, 

மபாதுக்குழுக் கூட்டம் கடந்ே த  7- ஆம் தேதி பிலிப்மபன்ஸ் நாட்டின் ேமலநகர்  ணிலாவில் நமடமபற்றது. 

இக்கூட்டத்தில் இந்தியா தேர்வு மசய்யப்பட்டது. இந்ேச் சங்கத்துக்கு ேற்தபாமேய ேமலம  ஏற்று இருந்ே  ணிலா 

தேர்ேல் ஆமணயம், இப்மபாறுப்பிலிருந்து விலகிச் மசல்கிறது. த லும், இந்ேச் சங்கத்தின் நிர்வாகக் குழுவில் ரஷ்யா, 

உஸ்மபகிஸ்ோன், இலங்மக,  ாலத்தீவுகள், மேவான் ஆகிய நாடுகள் சங்கத்தில் புதிோக 

இமணக்கப்பட்டுள்ளோகவும் அறிவிக்கப்பட்டது. 

 ணிலாவில் நமடமபற்ற நிர்வாகக் குழுக் கூட்டத்தில் இந்திய தேர்ேல் ஆமணயத்தின் பிரதிநிதிகளாக இந்திய 

தேர்ேல் ஆமணயத்தின் துமணத் தேர்ேல் ஆமணயர் நிதிஷ் வியாஸ்,  ணிப்பூர் ேமலம த் தேர்ேல் அதிகாரி 

ராதஜஷ் அகர்வால், ராஜஸ்ோன் ேமலம த் தேர்ேல் அதிகாரி பிரவீன் குப்ோ ஆகிய 3 உறுப்பினர் பிரதிநிதிகள் 
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குழு பங்தகற்றது.  ணிலா கூட்டத்தில் 2022- 23-ஆம் ஆண்டுக்கான பணித் திட்டத்மேயும், 2023 -24-ஆம் 

ஆண்டுக்கான எதிர்கால மசயல்திட்டங்கமளயும் நிர்வாகக் குழுவில் ச ர்ப்பிக்கப்பட்டன. த லும், இக்கூட்டத்தில் 

இந்தியா சார்பில் தேர்ேல்களில் பாலின பிரச்மனகள் என்பேற்கான அறிக்மக ஒன்றும் ச ர்ப்பிக்கப்பட்டது. 

அமனவமரயும் உள்ளடக்கிய, பங்தகற்புமிக்க தேர்ேலுக்கான வாக்காளர் பட்டியல், அரசியல் நமடமுமறகளில் 

உள்ள ேமடகமள நீக்குவேற்கு இந்தியா த ற்மகாண்ட பல்தவறு ஒருங்கிமணந்ே இலக்குகள் ஆகியமவ இந்ே 

அறிக்மகயில் உறுப்பு நாடுகள் பயனமடயும் வமகயில் எடுத்துமரக்கப்பட்டுள்ளோக தேர்ேல் ஆமணய 

வட்டாரங்களில் கூறப்பட்டது. பிலிப்மபன்சின்  ணிலாவில் 1997 ஜனவரி 26 - 29-இல் நமடமபற்ற 21-ஆம் 

நூற்றாண்டில் ஆசிய தேர்ேல்கள் குறித்ே கருத்ேரங்கில் இதுதபான்ற ஆசிய சங்கம் அம ப்பேற்கான தயாசமனகள் 

உருவாகி தீர் ானம் நிமறதவற்றப்பட்டது. அேனடிப்பமடயில், 1998-இல் ஆசிய தேர்ேல் ஆமணயங்களின் சங்கம் 

அம க்கப்பட்டது. 

ஆசிய நாடுகளில் தேர்ேல்கள் சிறப்பான மசயல் முமறமயக் மகாண்டோக உருவாக்கும் தநாக்கத்துடனும், 

மவளிப்பமடயான தேர்ேல்கமள த ம்படுத்துவேற்கான வழிகமளப் பற்றி விவாதித்து மசயல்பட, 

நாடுகளுக்கிமடதயயான சிறந்ே அனுபவங்கமளப் பகிர்ந்து மகாள்வேற்காக ஒரு கட்சி சார்பற்ற ஜனநாயக 

 ன்றத்மே வழங்குவேற்காக இது ஏற்படுத்ேப்பட்டது. த லும், இந்திய தேர்ேல் ஆமணயத்தின் கீழ் உள்ள 

ஜனநாயகம்  ற்றும் தேர்ேல் த லாண்ம க்கான இந்திய சர்வதேச நிறுவனத்தின் (ஐஐஐடிஇஎம்) மூலம் பல்தவறு 

ஆசிய தேர்ேல் ஆமணயங்களின் சங்க உறுப்பு நாடுகளுக்கு அவ்வப்தபாது திறன் த ம்பாட்டு பயிற்சித் 

திட்டங்கமள நடத்ேப்பட்டு வரப்படுகிறது என்பதும் குறிப்பிடத்ேக்கது. 
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1. அண்மையில் ைாட்ரிட் ஓப்பன் பட்டத்மை வென்ற கார்ல ாஸ் அல்கராஸ் சார்ந்ை நாடு எது? 
அ. பிரான்ஸ் 

ஆ. ஸ்பபயின்  

இ. சுவிச்சா்லாந்து 

ஈ. ரஷ்யா 

✓ 19 ெயைான ஸ்வபயின் வீரர் கார்ல ாஸ் அல்கராஸ், ைாட்ரிட் ஓப்பன் உட்பட 2 ‘ைாஸ்டர்ஸ் 1000’ பட்டங்கமைப் 

வபற்றுள்ைார். முந்மைய சுற்றுகளில் ரஃலபல் நடால் ைற்றும் லநாெக் ல ாலகாவிச் ஆகிலயாமர வீழ்த்திய அல்கராஸ், 

ைாட்ரிட் ஓப்பன் இறுதிப்லபாட்டியில் நடப்புச் சாம்பியனான அவ க்சாண்டர் ஸ்வெலரமெ வீழ்த்தினார். ஏப்ரல் ைாைம் 

மியாமி ஓப்பனில் வென்றது உட்பட இந்ை ஆண்டில் இது அெரது நான்காெது பட்டைாகும். 

✓ 2007இல் லடவிட் நல்பாண்டியனுக்குப் பிறகு, ஒலர ‘ைாஸ்டர்ஸ் 1000’ நிகழ்வில் மூன்று முைல் நான்கு வீரர்கமைத் 

வீழ்த்திய முைல் வீரர் என்ற வபருமைக்குரியெராகவும் அெர் ஆனார். 

2. நாட்டில லய அரசுப்பள்ளிகளில் காம  உணவு ெழங்கும் முைல் ைாநி ம் எது? 
அ. தமிழ்நாடு  

ஆ. பஞ்சாப் 

இ. கேரளா 

ஈ. கமற்கு வங்ோளம் 

✓ அரசுப்பள்ளிகளில் ைதிய உணவுடன் காம ச் சிற்றுண்டியும் ெழங்கும் நாட்டின் முைல் ைாநி ைாக ைமிழ்நாடு 

திகழ்கிறது. ைாநி த்தில் 1-5ஆம் ெகுப்பு ெமர படிக்கும் ைாணெர்களுக்கு காம  உணவு ெழங்கும் திட்டத்மை 

முை மைச்சர் மு க ஸ்டாலின் அறிவித்ைார். ைாநி த்தில் உள்ை ஊட்டச்சத்துக் குமறபாடுள்ை குழந்மைகள் குறித்ை 

அரசின் வபாது சுகாைார ஆய்வின் அடிப்பமடயில் இச்சிறப்பு ஊட்டச்சத்துத் திட்டம் உள்ைது. ைதிய உணவுத்திட்டத்தில் 

ைமிழ்நாடு, இந்தியாவுக்லக முன்லனாடியாக இருந்ைது குறிப்பிடத்ைக்கது. 

3. $100 பில்லியன் டா ர் ஆண்டு ெருொமயத் ைாண்டிய முைல் இந்திய நிறுெனம் எது? 
அ. அதானி பதாழிற்சாலலேள் 

ஆ. ாிலலயன்ஸ் பதாழிற்சாலலேள்  

இ. TATA பதாழிற்சாலலேள் 

ஈ. பியூச்சா் நிறுவனங்ேள் 

✓ முலகஷ் அம்பானியின் ரிம யன்சு வைாழிற்சாம கள் நிறுெனம், $100 பில்லியன் டா ர் ெருடாந்திர ெருொமயத் 

ைாண்டிய முைல் இந்திய நிறுெனம் என்ற வபருமைமயப் வபற்றது. 2021-22 நிதியாண்டில், ரிம யன்ஸ் `7.92 

இ ட்சம் லகாடி ($102 பில்லியன்) ெருொயில் `60,705 லகாடி நிகர இ ாபம் ஈட்டியுள்ைது. அதிக எண்வணய் 

சுத்திகரிப்பு, வைாம த்வைாடர்பு ைற்றும் டிஜிட்டல் லசமெகளின் ெைர்ச்சி ைற்றும் ெலுொன சில் மற ெணிகம் 

ஆகியெற்றின் காரணைாக ெருொய் அதிகரித்ைது. அக க்கற்மற சந்ைாைாரர்களின் உயர்வு, ஆன்ம ன் சில் மற 

விற்பமன ைற்றும் புதிய எரிசக்தி முைலீடு ஆகியமெயும் இந்ை ெருொய் உயர்வுக்குக் காரணைாகும். 

4. LIC-இன் 3.5% பங்குகமை விற்பைன்மூ ம், அரசு திரட்டும் வைாத்ைத் வைாமகயின் அைவு எவ்ெைவு? 
அ. ரூ.64,000 கோடி  ஆ. ரூ.45,000 கோடி 

இ. ரூ.36,000 கோடி  ஈ. ரூ.21,000 கோடி  
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✓ ஆயுள் காப்பீட்டுக் கழகம் (LIC) ெழங்கும் இந்தியாவின் மிகப்வபரிய வபாதுப்பங்கீடு ெழங்கலின் (IPO) அமனத்து 

ெமககளின் கீழும் முழுமையாக முன்பதிவு வசய்யப்பட்டுள்ைது. காப்பீட்டுைாரர்களுக்கான பகுதி 6.11 ைடங்கும், 

ஊழியர்களுக்கான பகுதி 4.39 ைடங்கும், சில் மற முைலீட்டாைர்களுக்கான பகுதி 1.99 ைடங்கும், நிறுெனைற்ற 

முைலீட்டாைர்களுக்கான பகுதி 2.91 ைடங்கும், ைகுதிொய்ந்ை நிறுென ொங்குபெர்களுக்கான பகுதி (QIB) 2.83 

ைடங்கும் முன்பதிவு வசய்யப்பட்டுள்ைது. நாட்டின் முன்னணி காப்பீட்டு நிறுெனத்தில் 3.5 சைவீை பங்குகமை 

விற்பைன்மூ ம் அரசாங்கம் `21,000 லகாடிமய திரட்டும். இது அரசாங்கத்ைால் நிர்ணயிக்கப்பட்ட அசல் இ க்கில் 

மூன்றில் ஒருபங்கு ைட்டுலை. 

5. NATO மசபர் பாதுகாப்பு குழுவில் இமணந்ை முைல் ஆசிய நாடு எது? 

அ.  இந்தியா 

ஆ. பதன் போாியா  

இ. இலங்லே 

ஈ. வங்ோளகதசம் 

✓ வைன் வகாரியாவின் லைசிய பு னாய்வு லசமெ NATOஇன் இமணயவெளிப் பாதுகாப்பு குழுவில் இமணந்ை முைல் 

ஆசிய நாடாகும். வைன் வகாரியாொனது சீன ைற்றும் ெட வகாரியாவின் மசபர் அச்சுறுத்ைல்களுக்கு உட்பட்டுள்ைது. 

NATOஇன் Cooperative Cyber Defence Centre of Excellence (CCDCOE)-க்கு பங்களிக்கும் பங்லகற்பாைராக NIS 

ஏற்றுக்வகாள்ைப்பட்டுள்ைது. இது, கடந்ை 2008-இல் எஸ்லடானியாவில் நிறுெப்பட்ட இமணயவெளிப் பாதுகாப்பு 

மையைாக இருந்ைது. அது இமணயவெளிப்பாதுகாப்பு ஆராய்ச்சி ைற்றும் பயிற்சிகளில் கெனஞ்வசலுத்துகிறது. 

6. சமீப வசய்திகளில் இடம்வபற்ற பல்லுயிர் ஈரநி ைான சாொ ஏரி அமைந்துள்ை நாடு எது? 
அ. இந்தியா 

ஆ. இலங்லே 

இ. ஈராே்  

ஈ. ஆப்ோனிஸ்தான் 

✓ ஈராக்கின் சைாொ நகரத்துக்கு அருகில் அமைந்துள்ை சாொ ஏரி, ைனிை வசயல்பாடு ைற்றும் கா நிம  ைாற்றம் 

காரணைாக அழிந்துவிட்டது. ஐந்து சதுர கில ாமீட்டர் பரப்பைவுவகாண்ட இவ்லெரி 2014 முைல் ெறண்டு ெருகிறது. 

இைற்கு கா நிம  ைாற்றமும் வெப்பநிம  அதிகரிப்பும் காரணைாகும். இந்ைப் பகுதியில் லெைாண்மைக்காக சட்ட 

விலராைைாகத் லைாண்டப்பட்ட ஆயிரம் லகணிகளும் ஏரிக்கருலக கட்டப்பட்ட சிவைண்ட் & உப்பு வைாழிற்சாம களும் 

குறிப்பிடத்ைக்க அைவு ஏரி நீமர அங்கிருந்து வெளிலயற்றியுள்ைன. 

7. நடப்பு 2022ஆம் ஆண்டுக்கான ைதிப்புமிக்க இராயல் ைங்கப்பைக்கைானது கீழ்காணும் எந்ை இந்திய கட்டடக் 

கம ஞருக்கு ெழங்கப்பட்டுள்ைது? 
அ. பாலேிருஷ்ண கதாஷி  

ஆ. ஷீலா ஸ்ரீ பிரோஷ் 

இ. பிருந்தா கசாமயா 

ஈ. ஹபீஸ் ோண்ட்ராே்டா் 

✓ இராயல் இன்ஸ்டிடியூட் ஆஃப் பிரிட்டிஷ் ஆர்கிவடக்ட்ஸ் (RIBA) ெழங்கும் உ கின் மிகவுயரிய கட்டடக்கம  

விருதுகளுள் ஒன்றான ைதிப்புமிக்க இராயல் ைங்கப்பைக்கம், நடப்பு 2022ஆம் ஆண்டில் பழம்வபரும் கட்டடக் 

கம ஞர் பா கிருஷ்ணா லைாஷிக்கு ெழங்கப்பட்டுள்ைது. 94 ெயைான அெர், இவ்விருமைப் வபறும் ஒலர இந்தியர் 

ஆொர். “கட்டடக்கம க்கான லநாபல் பரிசு” என்று குறிப்பிடப்படும் ‘இராயல் ைங்கப்பைக்கம்’ ைற்றும் ‘பிரிட்ஸ்கர் 

கட்டடக்கம  பரிசு’ என இரண்மடயும் வபற்ற முைல் நபர் இெராொர். 
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8. யூன் சுக்-லயால் என்பெர் பின்ெரும் எந்ை நாட்டின் புதிய அதிபராொர்? 
அ. பதன் போாியா  

ஆ. பிலிப்லபன்ஸ் 

இ. வியட்நாம் 

ஈ. தாய்லாந்து 

✓ வைன் வகாரியாவின் புதிய அதிபரான யூன் சுக்-லயால் சமீபத்தில் நடந்ை அதிபர் லைர்ைலில் மிகக்குமறந்ை ொக்கு 

வித்தியாசத்தில் வெற்றிவபற்றுள்ைார். ெழக்கறிஞரான அெர், முன்னாள் அதிபர் பார்க் கியூன்-மை அதிகார 

துஷ்பிரலயாகம் வசய்ைைற்காக அெருக்கு ைண்டமன ொங்கித்ைருெதில் குறிப்பிடத்ைக்க பங்மகக் வகாண்டிருந்ைார். 

நாட்டின் சி  உயர்ைட்ட ஊழல்கள் மீைான விசாரமணமய அடுத்து அெர் ைக்களின் கெனத்மைப் வபற்றார். 

9. ‘டிலரான்கள் பற்றிய எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஸ்டுடிலயா’ கீழ்காணும் எந்ை நிறுெனத்தில் வைாடங்கப்பட்டுள்ைது? 
அ. DRDO 

ஆ. ISRO 

இ. NITI ஆகயாே்  

ஈ. நியூ ஸ்கபஸ் இந்தியா 

✓ வபாது லசமெகளில் ஒருங்கிமணந்ை சூழம  லைம்படுத்ை, டிலரான்கமை பயன்படுத்தும் NITI ஆலயாக்கின் 

பயன்பாடு ைற்றும் பயிற்சி ஸ்டுடிலயாமெ ைத்திய சிவில் விைானப்லபாக்குெரத்து துமற அமைச்சர் ல ாதிராதித்ய 

சிந்தியா வைாடங்கிமெத்ைார். அப்லபாது, NITI ஆலயாக் சிவில் விைானப் லபாக்குெரத்து அமைச்சகத்துடன் இமணந்து 

நடத்தும் ‘Drones for Social Impact Competition’ ைற்றும் ‘Robotics Workshop and Competition’ என்ற இரண்டு 

சொல்கமையும் ைத்திய அமைச்சர் அறிமுகப்படுத்தினார். 

10. ஆண்டுலைாறும், ‘சர்ெலைச ைாெர ந  நாள்’ அனுசரிக்கப்படுகிற லைதி எது? 
அ. கம.10 

ஆ. கம.12  

இ. கம.14 

ஈ. கம.15 

✓ ைாெர ந த்மைப் பாதுகாப்பதில் உ கைாவிய விழிப்புணர்மெ ஏற்படுத்துெைற்காக ஐநா அமெ லை.12-ஐ சர்ெலைச 

ைாெர ந  நாைாக நியமித்ைது. ஐநா அமெயின் கூற்றுப்படி, ைாெர ந த்மைப் பாதுகாப்பது பசிமய ஒழிக்கவும், 

ெறுமைமயக்குமறக்கவும், பல்லுயிர் ைற்றும் சூழம ப் பாதுகாக்கவும், வபாருைாைார ெைர்ச்சிமய அதிகரிக்கவும் 

உைவும். நாம் உண்ணும் உணவில் 80% ைற்றும் நாம் சுொசிக்கும் ஆக்ஸி னில் 98% ைாெரங்களிடமிருந்து 

வபறப்படுகிறது. ஆண்டுலைாறும் ைாெர பூச்சிகள் ைற்றும் லநாய்கைால் 40% உணவுப்பயிர்கள் இழக்கப்படுகின்றன. 

 

செய்தித்தாள் நடப்பு நிகழ்வுகள்  

1. ைம மைத் லைர்ை ாமணயராக இராஜீவ் குைார் நியைனம் 

நாட்டின் புதிய ைம மைத் லைர்ை ாமணயராக இராஜீவ் குைார் நியமிக்கப்பட்டுள்ைார். இெர் ெரும் 15ஆம் லைதி 

ைம மைத் லைர்ை ாமணயராக பைவிலயற்கவுள்ைார். 
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இந்திய ைம மைத் லைர்ைல் ஆமணயராக ைற்லபாது இருந்து ெரும் சுஷில் சந்திராவின் பைவிக்கா ம் ெரும் 14ஆம் 

லைதியுடன் முடிெமடகிறது. இந்ை நிம யில், புதிய ைம மைத் லைர்ைல் ஆமணயராக ைற்லபாது மூத்ை லைர்ைல் 

ஆமணயராக இருக்கும் இராஜீவ் குைார் நியமிக்கப்பட்டுள்ைார். இைற்கான உத்ைரமெ குடியரசுத்ைம ெர் ராம்நாத் 

லகாவிந்த் பிறப்பித்துள்ைார். இமை சட்ட அமைச்சகம் வெளியிட்ட அறிக்மகயில் வைரிவித்துள்ைது. 

 

2. ைாவபரும் கருந்துமையின் முைல் புமகப்படம் வெளியீடு 

நைது பால்வெளி ைண்ட த்தில் காணப்படும் ைாவபரும் கருந்துமையின் (பிைாக் லைால்) முைல் புமகப்படத்மை 

ொனிய ாைர்கள் வெளியிட்டுள்ைனர். சூரியமனவிட 40  ட்சம் ைடங்கு வபரிைாக இந்ைக் கருந்துமை உள்ைைாகத் 

வைரிவிக்கப்பட்டுள்ைது. 

இதுவைாடர்பாக, ‘தி அஸ்ட்லராபிசிக்கல்  ர்னல் வ ட்டர்ஸ்’ என்ற அறிவியல் இைழில் வெளியான ஆய்ெறிக்மகயில், 

நைது பால்வெளி ைண்ட த்தின் மையப் பகுதியில் என்ன நடக்கிறது என்பது பற்றிய நைது புரிைம  லைம்படுத்ைவும், 

கருந்துமைகள் எவ்ொறு அெற்றின் சுற்றுப்புறத்துடன் வைாடர்புவகாள்கின்றன என்பது பற்றிய புதிய நுண் 

அறிமெயும் இந்ைக் கண்டுபிடிப்பு ெழங்குகிறது எனத் வைரிவிக்கப்பட்டுள்ைது. 

இந்ைக் கருந்துமைக்கு ‘ஸாஜிட்லடரியஸ்-ஏ’ (SGR-A) எனப்வபயரிடப்பட்டுள்ைது. உ கைாவிய ஆராய்ச்சிக் குழு 

இமணந்து, உ கம் முழுெதுமுள்ை ொவனாலி வைாம லநாக்கிகளின் ைரவுகளின் அடிப்பமடயில் இந்ைக் கருந் 

துமையின் புமகப்படத்மை உருொக்கியுள்ைன. ஓர் இருண்ட மையத்மைச் சுற்றி சிெப்பு, ைஞ்சள், வெள்மை 

நிறங்களின் வைளிெற்ற ஒளிரும் ெடிெத்மை இந்ைப் புமகப்படம் காட்டுகிறது. நட்சத்திரங்கள் வசயலிழக்கும்லபாது 

கருந்துமைகைாக உருைாறுகின்றன. இைன் ஈர்ப்புவிமச மிகெதிகைாகும். ஒளி உட்பட எதுவும் 

கருந்துமையிலிருந்து ைப்பமுடியாது. 
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1. 2022-2024-க்கான ஆசிய தேர்ேல் அதிகாரிகளின் சங்கத்தின் புதிய ேலைவராக தேர்ந்தேடுக்கப்பட்டுள்ள நாடு 

எது? 
அ. ரஷ்யா 

ஆ. அமொிக்கா 

இ. இந்தியா  

ஈ. சீனா 

✓ 2022-2024-க்கு இலைப்பட்ை ஆண்டிற்கான ஆசிய தேர்ேல் அதிகாரிகளின் சங்கத்தின் (AAEA) புதிய ேலைவராக 

இந்தியா ஒருமனோக தேர்ந்தேடுக்கப்பட்டுள்ளது. இேற்குமுன் பிலிப்லபன்ஸ் AAEA-இன் ேலைவராக இருந்ேது. 

ேற்தபாது, 20 ஆசிய தேர்ேல் தமைாண்லம அலமப்புகள் AAEA-இன் உறுப்பினர்களாக உள்ளன. இந்திய தேர்ேல் 

ஆலையமானது AAEA-இன் நிறுவன உறுப்பினராகும். உருசியா, உஸ்தபகிஸ்ோன், இைங்லக, மாைத்தீவுகள், 

லேவான் மற்றும் பிலிப்லபன்ஸ் ஆகியலவ இேன் புதிய உறுப்பினர்களாகும். 

2. கட்ைலின் தநாவக் என்பார் கீழ்காணும் எந்ே நாட்டின் முேல் தபண் மற்றும் இளவயது அதிபராக அண்லமயில் 

தேர்ந்தேடுக்கப்பட்ைார்? 
அ. பின்லாந்து 

ஆ. ருமெனியா 

இ. ஹங்மகாி  

ஈ. மபாலந்து 

✓ ஹங்தகரியின் முேல் தபண் அதிபராக கட்ைலின் தநாவாக்லக ஹங்தகரிய நாைாளுமன்றம் தேர்வுதசய்துள்ளது. 44 

வயோன அவர் ஹங்தகரியின் மிகவும் இளவயது அரச ேலைவர் ஆவார். தநாவக், சமீபத்தில் குடும்பக் தகாள்லக 

அலமச்சராகப் பணியாற்றியவராவார். இளம் இலையர்கள் அதிக குழந்லேகலளப் தபறுவலே ஊக்குவிக்கும் 

வலகயில் வடிவலமக்கப்பட்ை வரிச்சலுலககள் மற்றும் லகதயடுகள் உள்ளிட்ை அரசாங்கக் தகாள்லககளுக்காக 

அவர் பிரபைமாக அறியப்பட்ைார். 

3. அண்லமச் தசய்திகளில் இைம்தபற்ற, ‘ேக்காளிக்காய்ச்சல்’ சார்ந்ே மாநிைம் எது? 
அ. தெிழ்நாடு 

ஆ. மகரளெ்  

இ. கா்நாடகா 

ஈ. ஒடிஸா 

✓ அண்லமயில் தகரள மாநிைத்தில் பரவிவரும், ‘ேக்காளி காய்ச்சல்’ பரவியலே அடுத்து, அண்லை மாநிைங்களில் 

அந்தநாய்ப்பரவாமல் ேடுக்க கண்காணிப்பு பணியில் தீவிரங்காட்டி வருகின்றனர். ‘ேக்காளி காய்ச்சல்’ என்பது ஓர் 

அரியவலக தீநுண்ம தநாயாகும்; இது காய்ச்சல், தோலில் எரிச்சல், ேடிப்புகள் மற்றும் நீரிழப்பு ஆகியவற்லற 

ஏற்படுத்துகிறது. இது 5 வயதுக்குட்பட்ை குழந்லேகலளப்பாதிக்கிறது. தபரிய சிவப்புநிற தகாப்புளங்கலள இந்தநாய் 

ஏற்படுத்துவோல் அேற்கு இப்தபயர் வாய்க்கப்தபற்றது. குறிப்பிட்ை மருந்து என எதுவும் இந்தநாய்க்குக் கிலையாது. 

இது மற்ற காய்ச்சல் வலககலளப் தபாைதவ தோற்றுந்ேன்லம தகாண்ைோல் பாதிக்கப்பட்ை குழந்லேகலள 

ேனிலமப்படுத்துவது கட்ைாயமாகிறது. 

4. 2022ஆம் ஆண்டுக்கான ‘தைம்பிள்ைன்’ பரிலசப் தபற்றவர் யார்? 
அ. மராஜா் மபன்மராஸ்  ஆ. மஜெ்ஸ் பீபிள்ஸ் 

இ. ஆா்தா் அஷ்கின்  ஈ. பிராங்க் வில்மசக்  
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✓ தநாபல் பரிசாளரான தகாட்பாட்டு இயற்பியைாளரும் எழுத்ோளருமான பிராங்க் வில்தசக், இந்ே ஆண்டின் (2022) 

மதிப்புமிக்க, ‘தைம்பிள்ைன்’ பரிசு வழங்கி தகௌரவிக்கப்பட்ைார். இந்ே விருது 1972-இல் மலறந்ே தகாலையாளி சர் 

ஜான் தைம்பிள்ைனால் நிறுவப்பட்ைது. அறிவியல் மற்றும் ஆன்மீகத்தின் இலைலவக்குறிக்கும் நபர்களுக்கு இது 

வழங்கப்படுகிறது. தஜன் குைால், அன்லன தேரசா, ேைாய் ைாமா மற்றும் தபராயர் தைஸ்மண்ட் டுட்டு ஆகிதயார் 

இேற்குமுன் இவ்விருலேப் தபற்றுள்ளனர். 

5. எட்டு ஆண்டுகளில் இல்ைாே அளவுக்கு, 2022 ஏப்ரலில் மிகவுயர்ந்ே புள்ளிலய எட்டிய இந்தியாவின் சில்ைலற 

பைவீக்க சேவீேம் என்ன? 

அ.  8.01% 

ஆ. 7.85% 

இ. 7.79%  

ஈ. 7.50% 

✓ 2022 ஏப்ரலில் இந்தியாவின் சில்ைலற பைவீக்கம் 7.79 சேவீேமாக உயர்ந்ேது. எரிதபாருள் மற்றும் உைவுப் 

தபாருட்களின் விலைதயற்றத்ோல் உந்ேப்பட்டு, கைந்ே எட்டு ஆண்டுகளில் இல்ைாே அளவுக்கு இந்ே உச்சத்லே அது 

எட்டியுள்ளது. இேற்கு முன் அதிகபட்சமாக 2014 தமயில் 8.33 சேவீேமாக அது இருந்ேது. மார்ச் மாேத்தில் 6.95 சேவீே 

பைவீக்கம் பதிவாகியுள்ளது. இந்திய ரிசர்வ் வங்கியின் சில்ைலற பைவீக்கத்திற்கான அதிகபட்ச சகிப்புத்ேன்லம 

வரம்பு 6% ஆகும். 

6. PMFBY மற்றும் KCC-க்கான தோழில்நுட்ப ஆேரவுக்காக, மத்திய உழவு அலமச்சகம், எந்ே நிறுவனத்துைனான 

புரிந்துைர்வு ஒப்பந்ேத்தில் லகதயழுத்திட்ைது? 
அ. FAO 

ஆ. UNDP  

இ. IMF 

ஈ. WMO 

✓ இந்திய அரசின் உழவு மற்றும் உழவர்கள்நை அலமச்சமும் ஐநா வளர்ச்சித் திட்ைமும் (UNDP) அண்லமயில் ஒரு 

புரிந்துைர்வு ஒப்பந்ேத்தில் லகதயழுத்திட்டுள்ளன. இப்புரிந்துைர்வு ஒப்பந்ேத்தின்படி, பிரேமர் பசல் பீமா தயாஜனா 

(PMFBY) திட்ைம் மற்றும் கிசான் கைனட்லை - மாற்றியலமக்கப்பட்ை வட்டி மானியத் திட்ைத்திற்கு UNDP தோழில்நுட்ப 

ஆேரலவ வழங்கும். UNDP ஆனது கைந்ே நான்காண்டுகளாக தோழில்நுட்ப உேவிகலள வழங்கி வருகிறது. 

7. ‘BHARAT TAP’ திட்ைத்லே அறிமுகப்படுத்திய மத்திய அலமச்சகம் எது? 
அ. ஜல் சக்தி அமெச்சகெ் 

ஆ. வீட்டுவசதி & நகா்ப்புற விவகாரங்கள் அமெச்சகெ்  

இ. மவளாண்மெ ெற்றுெ் விவசாயிகள் நல அமெச்சகெ் 

ஈ. MSME அமெச்சகெ் 

✓ மத்திய வீட்டுவசதி மற்றும் நகர்ப்புற விவகாரங்களுக்கான அலமச்சர் ஹர்தீப் S பூரி, ‘பிளம்தபக்ஸ் இந்தியா’ என்ற 

கண்காட்சியில் ‘BHARAT TAP’ என்ற முன்தனடுப்லபத் தோைங்கினார். ‘BHARAT TAP’ என்ற இந்ே முன்முயற்சி 

மூைம் நீர்நுகர்வு கணிசமாகக் குலறக்கப்படும். ஆண்டுக்கு 500 தகாடி லிட்ைர் ேண்ணீலரச்தசமிக்கும், ‘நிர்மல் ஜல் 

பிரயாஸ்’ திட்ைத்லேயும் பூரி அப்தபாது அறிமுகப்படுத்தினார். 
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8. ‘YUVA (இலளதயார்) சுற்றுைா மன்றங்கள்’ அலமப்போக அறிவித்துள்ள நிறுவனம் எது? 
அ. CBSE  

ஆ. UGC 

இ. ISRO 

ஈ. NITI ஆய ோக் 

✓ மத்திய இலைநிலைக் கல்வி வாரியமானது (CBSE) அலனத்து CBSE இலைப்புப் பள்ளிகளுக்கும், இலளதயார் 

சுற்றுைா மன்றங்கலள உருவாக்குவது தோைர்பான அறிவுறுத்ேல்கலள வழங்கியுள்ளது. மத்திய சுற்றுைா 

அலமச்சகம், ‘விடுேலையின் அமுேப்தபருவிழா’ தகாண்ைாட்ைங்களின் ஒருபகுதியாக, ‘இலளதயார் சுற்றுைா 

மன்றங்கலள’த் தோைங்கியுள்ளது. இந்திய சுற்றுைாவின் இளந்தூேர்கலள வளர்ப்பலேயும் தமம்படுத்துவலேயும் 

இது தநாக்கமாகக் தகாண்டுள்ளது. அவர்கள் இந்திய சுற்றுைாபற்றி அறிந்துதகாள்ளவும், நமது வளமான கைாச்சார 

பாரம்பரியத்லேப் புரிந்துதகாள்ளவும் மற்றும் சுற்றுைா மீோன ஆர்வத்லே வளர்க்கவும் இது உேவும். 

9. ‘காமன்தவல்த் பாயின்ட்ஸ் ஆஃப் லைட்’ விருதுக்குத் தேர்ந்தேடுக்கப்பட்ை கித ார் குமார் ோஸ் சார்ந்ே நாடு எது? 
அ. இந்தியா 

ஆ. இலங்மக 

இ. வங்காளமதசெ்  

ஈ. மநபாளெ் 

✓ சிறந்ே ேனிப்பட்ை ேன்னார்வைர்கலள அங்கீகரிக்கும், ‘காமன்தவல்த் பாயின்ட்ஸ் ஆஃப் லைட்’ விருதுக்கு, 

‘வித்யானந்தோ’ என்ற கல்வித் தோண்டு நிறுவனத்தின் நிறுவனர், வங்கதேசத்லேச் சார்ந்ே கித ார் குமார் ோஸ் 

தேர்வுதசய்யப்பட்டுள்ளார். விளிம்புநிலை பின்னணியில் உள்ள குழந்லேகளுக்கு கல்விக்கான அணுகலை 

வளர்த்தேடுப்பதில் அவராற்றிய சிறப்பான பணிக்காக அவர் இவ்விருதுக்குத் தேர்ந்தேடுக்கப்பட்ைார் என்று பிரிட்டிஷ் 

உயராலையரகம் தேரிவித்துள்ளது. கித ார் ோஸ், கைந்ே 2013ஆம் ஆண்டில் ‘பித்யானந்தோ’லவ அலமத்ோர்; 

இது பாதிக்கப்பைக்கூடியவர்களுக்கு இைவசக்கல்வி மற்றும் உைவுத்திட்ைத்லே வழங்கும் 5 தோைக்கப்பள்ளிகலள 

நைத்தி வருகிறது. 

10. எந்ே ஆங்கிை ஆசிரியரின் நிலனவாக, ஐநா, ஆங்கிை தமாழி நாலள ஏப்.23 அன்று தகாண்ைாடுகிறது? 
அ. வால்ட் விட்மென் 

ஆ. வில்லியெ் மஷக்ஸ்பியா்  

இ. R W எொ்சன் 

ஈ. இராபா்ட் பிமராஸ்ட் 

✓ ஆங்கிை நாைக ஆசிரியர் வில்லியம் த க்ஸ்பியரின் நிலனவாக, அவரது பிறந்ே நாள் மற்றும் இறந்ே நாள் ஆகிய 

இரண்லையும் குறிக்கும் வலகயில், ஐநா அலவ ஒவ்தவார் ஆண்டும் ஏப்ரல்.23 அன்று ஆங்கிை தமாழி நாலளக் 

தகாண்ைாடுகிறது. பன்தமாழி மற்றும் கைாச்சார பன்முகத்ேன்லமலயக் தகாண்ைாடுவேற்காக, ஐநா ேனது ஆறு 

அதிகாரப்பூர்வ தமாழிகள் ஒவ்தவான்றிற்கும் தமாழி நாலளக் கலைப்பிடிக்கிறது. சுபானிய எழுத்ோளர் மிகுவல் டி 

தசர்வாண்ைஸ் சாதவத்ராவுக்கு அஞ்சலி தசலுத்தும் வலகயில், ஐநா, சுபானிய தமாழி நாலளயும் ஏப்ரல்.23 அன்று 

அனுசரிக்கிறது. 
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செய்தித்தாள் நடப்பு நிகழ்வுகள்  

1. இந்தியாவின் 25ஆவது ேலைலமத் தேர்ேல் ஆலையராக இராஜீவ் குமார் தபாறுப்தபற்றார் 

தம 12 தேதியிட்ை இந்திய அரசின் சட்ைம் மற்றும் நீதித்துலற அலமச்சகத்தின் அரசிேழ் அறிவிப்பின்படி, புது தில்லியில் 

உள்ள தேர்ேல் ஆலைய அலுவைகத்தில் இராஜீவ் குமார் இன்று இந்தியாவின் 25ஆவது ேலைலமத் தேர்ேல் 

ஆலையராகப் தபாறுப்தபற்றுக் தகாண்ைார். 

 

2. திரிபுராவின் புதிய முேல்வர் மாணிக் சாஹா 

திரிபுரா மாநிைத்தின் புதிய முேல்வராக மாணிக் சாஹா தேர்வு தசய்யப்பட்டுள்ளார். புதிய முேல்வரான மாணிக் 

சாஹா ேற்தபாது நாைாளுமன்ற உறுப்பினராக உள்ளார். விலரவிதைதய, அவர் ேனது மாநிைங்களலவ எம் பி 

பேவிலய விைக்கிவிட்டு திரிபுராவில் ஏோவது தோகுதி ஒன்றில் தபாட்டியிைைாம் எனக் கூறப்படுகிறது. வைகிழக்கு 

மாநிைமான திரிபுராவில், அடுத்ே ஆண்டின் தோைக்கத்தில் சட்ைப்தபரலவத் தேர்ேல் நலைதபறவுள்ளது என்பது 

குறிப்பிைத்ேக்கது. 

 

3. தகாதுலம ஏற்றுமதிக்கு மத்திய அரசு ேலை 

உள்நாட்டில் விலை அதிகரித்து வருவலேக் கட்டுப்படுத்தும் தநாக்கில் தகாதுலம ஏற்றுமதிக்கு மத்திய அரசு ேலை 

விதித்துள்ளது. இந்ேத் ேலை உைனடியாக அமலுக்கு வருவோகவும் தேரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. 

நாட்டில் சில்ைலறப் பைவீக்கத்தின் மதிப்பு கைந்ே ஏப்ரலில் 8 ஆண்டுகள் காைாே அளவுக்கு 7.79 சேவீேமாக 

அதிகரித்ேது. முக்கியமாக, உைவுப் தபாருள்களின் பைவீக்கம் அதிகரித்துக் காைப்பட்ைது. கச்சா எண்தைய் 

விலை உயர்வும் ஒட்டுதமாத்ே பைவீக்க மதிப்பு உயர்ந்ேேற்கு மற்தறாரு காரைமாக அலமந்ேது. இேனிலைதய, 

பைவீக்கத்லேக் கட்டுக்குள் தகாண்டுவருவேற்காக இந்திய ரிசர்வ் வங்கி, வட்டி விகிேங்கலள அண்லமயில் 

உயர்த்தியது. இந்நிலையில், உைவுப்தபாருள்களின் விலை உயர்லவக் கட்டுப்படுத்துவேற்கான 

நைவடிக்லககலள மத்திய அரசும் தோைங்கியுள்ளது. 

இதுதோைர்பாக தவளிநாட்டு வர்த்ேக இயக்குநரகம் தவளியிட்ை அறிக்லகயில், “தகாதுலம ஏற்றுமதிக்கு 

உைனடியாகத் ேலை விதிக்கப்படுகிறது. எனினும், அறிவிக்லக தவளியிைப்படுவேற்கு முன்பு வலர ஏற்றுமதி தசய்ய 

அனுமதி தபற்றிருந்தோர், தகாதுலமலய அனுப்பைாம். உைவுப் பாதுகாப்லபக் கருத்தில்தகாண்டு தவளிநாடுகள் 

தகாரிக்லகவிடுக்கும்பட்சத்தில், மத்திய அரசு அனுமதி அளித்ோல் அந்நாடுகளுக்கு தகாதுலமலய ஏற்றுமதி 

தசய்யைாம்” என்று குறிப்பிைப்பட்டுள்ளது. 

நைப்பு நிதியாண்டில் 1 தகாடி ைன் தகாதுலமலய ஏற்றுமதி தசய்ய மத்திய அரசு இைக்கு நிர்ையித்துள்ள நிலையில், 

இதுவலர 9,63,000 ைன் தகாதுலம ஏற்றுமதி தசய்யப்பட்டுள்ளது. தகாதுலம ஏற்றுமதிக்காக தமாராக்தகா, 

துனிசியா, இந்தோதனசியா, பிலிப்பின்ஸ், ோய்ைாந்து, வியத்நாம், தைபனான் உள்ளிட்ை நாடுகளுைன் இந்தியா 

தபச்சுவார்த்லே நைத்தி வந்ேது. இந்நிலையில், உள்நாட்டு நிலைலமலயக் கருத்தில்தகாண்டு தகாதுலம 

ஏற்றுமதிக்கு மத்திய அரசு ேலை விதித்துள்ளது. அதே தவலளயில், தவங்காய ஏற்றுமதிக்கு விதிக்கப்பட்டிருந்ே 

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

ஆ. To share a story 

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

ஈ. Reading, it's my right! 

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

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

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

முக்கிை துமறகமள பிரதிநிதித்துவப்படுத்தும் சர்வவதச நிறுவனங்கள் (பதிப்பாளர்கள், நூல் விற்பமனைாளர்கள் 

மற்றும் நூலகங்கள்) ஓராண்டு காலத்திற்கு உலக நூல் தமலநகரத்மதத் வதர்ந்பதடுக்கின்றன. குவாதலஜாரா 

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

தமலநகரமாகவும் வதர்வு பசய்ைப்பட்டுள்ளது. 

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

ஆ. மே.15 

இ. ஏப்ரல்.21 

ஈ. மே.16 

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

சாதமனகள் பற்றிை விழிப்புணர்மவயும் மரிைாமதமையும் ஏற்படுத்த ஐநா கல்வி, அறிவிைல் மற்றும் கலாச்சார 

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

ஆண்டுகளுக்கு முன்பு சீன எழுத்துக்கமளக் கண்டுபிடித்ததாகக் கருதப்படும் ஒரு புராண காலத்து பாத்திரமான 

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

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

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

ஆ. பீகாா் 

இ. ஜாா்கண்ட் 

ஈ. பஞ்சாப்  

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

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

மூன்று மாநில அரசுகளின் சமீபத்திை விவசாைக்கடன் தள்ளுபடி குறித்து பாரத் கிரிஷக் சமாஜுடன் இமணந்து 

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

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

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

இ. பின்லாந்து  ஈ. மஜா்ேனி 

  

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

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

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

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

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

அ.  உலக வங்கி 

ஆ. உலக மபாருளாதார ேன்றே்  

இ. பன்னாட்டுச் மசலவாணி நிதியே் 

ஈ. NASA 

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

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

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

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

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

குவளாபல் ஹிமாலைன் எக்ஸ்பபடிஷன் CEO பஜய்தீப் பன்சால் உள்ளிட்ட இந்திைர்கள் இடம்பபற்றுள்ளனர். 

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

ஆ. NITI ஆமயாக்  

இ. NASSCOM 

ஈ. C–DAC 

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

பசய்துள்ளது. தரவுகமள எளிதில் அணுகக்கூடிைதாகவும், கலந்துமரைாடக்கூடிைதாகவும் பபாது அரசாங்கத் 

தரவுகளுக்கான அணுகமல மக்கள்மைப்படுத்துவமதயும் இந்தத் தளம் தனது வநாக்கமாகக் பகாண்டுள்ளது. 

✓ இது பல்வவறு அரசு நிறுவனங்களின் அடிப்பமட தரவுத்பதாகுப்புகமள வழங்குகிறது, அவற்மற ஒத்திமசவாக 

வழங்குகிறது; வமலும் பகுப்பாய்வு மற்றும் காட்சிப்படுத்தலுக்கான கருவிகமள வழங்குகிறது. இந்தப்பபாது பவளியீடு 

இைங்குதளத்தின் பீட்டா பவளியீட்மடப் பின்பற்றுகிறது; இது குமறந்த எண்ணிக்மகயிலான பைனர்களுக்கு 

வசாதமன மற்றும் கருத்துக்கான அணுகமல வழங்கிைது. 

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

ஆ. Power of Museums  

இ. Cultural Exchange 

ஈ. Global Co–operation 

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

அருங்காட்சிைகங்களின் குறிப்பிடத்தக்க பங்மகப் பற்றிை விழிப்புணர்மவ ஏற்படுத்துவதற்காக, வம.18 அன்று 

உலபகங்கிலும் உள்ள அருங்காட்சிைகங்களால் உலக அருங்காட்சிைக நாள் பகாண்டாடப்படுகிறது. புது தில்லியின் 

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

கருப்பபாருளின்கீழ் கல்வி நடவடிக்மககள் மற்றும் நிகழ்ச்சிகளுடன் ஒரு வார கால பகாண்டாட்டங்கமள ஏற்பாடு 

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

ஆ. ஜே்மு காஷ்ேீா் 

இ. உத்தர பிரமதசே்  

ஈ. குஜராத் 

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

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

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

உணவரங்கம், நீரூற்றுகள் & விளக்குகளுடன் மீட்டுருவாக்கஞ்பசய்ைப்பட்டுள்ளது. இந்திைா விடுதமல அமடந்த 

75ஆவது ஆண்டில், ஒவ்பவாரு மாவட்டத்திலும் குமறந்தது 75 நீர்நிமலகள் தூய்மமைாக இருக்கவவண்டும் 

என்று பிரதமர் வமாடி அமழப்பு விடுத்திருந்தார். 

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

ஆ. மேற்கு வங்கே் 

இ. லடாக்  

ஈ. இலட்சத்தீவுகள் 

✓ லடாக்கில் அமமந்துள்ள இமைமமலப்பகுதியில் மட்வசாயிவட பாம்பின் புமதபடிவத்மத அறிவிைலாளர்கள் 

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

குழுவாகும். இந்த ஆராய்ச்சி இந்திை துமணக்கண்டத்தில் அரிைவமக பாம்பினங்கள் இருந்தமத எடுத்துக் 

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

ஹிமாலைன் ஜிைாலஜி, பஞ்சாப் பல்கமலக்கழகம், ஐஐடி வராபார் மற்றும் சுவலாவாக்கிைாவின் பகாவமனிைஸ் 

பல்கமலக்கழகம் ஆகிைவற்றின் ஆராய்ச்சிைாளர்களால் இந்த ஆய்வு வமற்பகாள்ளப்பட்டது. 

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

ஆ. காந்தி நகா் 

இ. மபாபால்  

ஈ. புமன 

✓ மத்திை திறன் வமம்பாடு மற்றும் பதாழில்முமனவவார் அமமச்சகத்தின் இமணைமமச்சர் இராஜீவ் சந்திரவசகர், 

வபாபாலில் உள்ள ஆராய்ச்சி மற்றும் பதாழில்துமற பணிைாளர்கள் பசைல்திறன் மமைத்தில், பழங்குடியின 

இமளஞர்கள் – கிராமப்புற பழங்குடியினர் பதாழில்நுட்பப் பயிற்சிக்கான முன்வனாடித் திட்டத்மதத் பதாடங்கினார்.  

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

மாநிலங்களிலிருந்து வதர்ந்பதடுக்கப்பட்ட 17 மாவட்டங்களின் சுமார் 250 பைனாளிகளுக்கு பயிற்சிைளிக்க இந்தத் 

திட்டம் எண்ணுகிறது. விமரவில் ஜார்க்கண்டிலும் இது ஏற்பாடு பசய்ைப்படும். இப்பயிற்சியின்மூலம் இமளஞர்கள் 

தாங்களாகவவ பசாந்தமாகத் பதாழில் பதாடங்க முடியும். 
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செய்தித்தாள் நடப்பு நிகழ்வுகள்  

1. தாமஸ் வகாப்மப: வரலாறு பமடத்தது இந்திைா! 

தாமஸ் வகாப்மப பாட்மின்டன் வபாட்டியின் 73 ஆண்டுகால வரலாற்றில் முதன்முமறைாக இந்திைா சாம்பிைன் 

ஆகியிருக்கிறது. தாய்லாந்தில் நமடபபற்று வந்த இப்வபாட்டியில் ஞாயிற்றுக்கிழமம நமடபபற்ற இறுதி ஆட்டத்தில் 

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

பமடத்திருக்கிறது.  

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

இதுவவ முதல் முமறைாகும். இந்த முன்வனற்றத்தின்வபாது முக்கிை அணிகளான மவலசிைா, படன்மார்க்மக 

இந்திை அணி சாய்த்தது குறிப்பிடத்தக்கது. 

 

2. ஆஸி. முன்னாள் கிரிக்பகட் வீரர் மசமண்ட்ஸ் மரணம் 

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

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

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

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

39.75. பந்துவீச்சில் 133 விக்பகட் வீழ்த்தியுள்ளார். 

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

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

கிரிக்பகட்டில் படக்கான் சார்ஜர்ஸ் மைதராபாத், மும்மப இந்திைன்ஸ் ஆகிை அணிகளுக்காக மசமண்ட்ஸ் 

விமளைாடியுள்ளார். 

 

3. இத்தாலிைன் ஓபன்: வஜாவகாவிச், ஸ்விைாபடக் சாம்பிைன் 

இத்தாலிைன் ஓபன் படன்னிஸ் வபாட்டியில் பசர்பிைாவின் வநாவக் வஜாவகாவிச், வபாலந்தின் இகா ஸ்விைாபடக் 

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

வஜாவகாவிச். 

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

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

 

4. வநட்வடாவில் இமணகிறது பின்லாந்து: அதிகாரபூர்வ அறிவிப்பு 

வநட்வடா அமமப்பில் இமணை உள்ளதாக பின்லாந்து நாடு அதிகாரபூர்வமாக அறிவித்தது. பஜர்மனி தமலநகர் 

பபர்லினில் நமடபபற்ற வநட்வடா கூட்டத்துக்குப் பின்னர், பின்லாந்து அதிபரும் பிரதமரும் கூட்டாக இதமன 

அறிவித்தனர். ரஷிைாவின் அண்மட நாடான உக்மரன் வநட்வடாவில் இமணை விருப்பம் பதரிவித்தது. 

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

இந்த நிமலயில், ரஷிைாவின் மற்பறாரு அண்மட நாடான பின்லாந்தும் வநட்வடாவில் இமணை விருப்பம் 

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

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

உடனடிைாக சமர்ப்பிக்க வவண்டும் எனவும், அதற்கான நமடமுமறகள் உடனடிைாகத் பதாடங்கப்படும் எனவும் 

பின்லாந்து அதிபர் சாவ்லி நினிஸ்வடா, பிரதமர் சனா மரீன் ஆகிவைார் அறிவித்தனர். 

 

5. பவம்பக்வகாட்மட அகழாய்வில் ைாமன தந்தத்தாலான அணிகலன் கண்படடுப்பு 

பவம்பக்வகாட்மடயில் நமடபபற்று வரும் அகழாய்வில் ைாமன தந்தத்தாலான அழகிை வவமலப்பாடுகளுடன் 

கூடிை அணிகலன் மற்றும் சுடுமண்ணாலான காதணிகள் கண்படடுக்கப்பட்டுள்ளன. 

விருதுநகர் மாவட்டம், சாத்தூர் அருவக பவம்பக்வகாட்மட அடுத்த விஜைகரிசல்குளம் ஊராட்சிக்குட்பட்ட 

மவப்பாற்றின் வடகமரயில் அமமந்துள்ள உச்சிவமட்டில் 25 ஏக்கர் பரப்பளவிலான பதால்லிைல்வமட்டில், கடந்த 

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

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

வமளைல்கள், சுடுமண்ணால் பசய்ைப்பட்ட விமளைாட்டுப் பபாருள்கள், அழகிை வவமலப்பாடுகளுடன்கூடிை 

சுடுமண் அகல்விளக்கு உள்ளிட்டமவ கண்படடுக்கப்பட்டுள்ளன. இந்நிமலயில், அகழாய்வில் அழகிை வவமலப்பா 

-டுகளுடன் கூடிை ைாமன தந்தால் பசய்ைப்பட்ட அணிகலன் மற்றும் சுடுமண்ணாலான காதணிகள் ஆகிைமவயும் 

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

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

எமடயும் பகாண்டதாக உள்ளது. 

கண்படடுக்கப்பட்டுள்ள இந்த இரு அணிகலன்கள் மூலம் பதான்மமைான மனிதர்கள் சுடுமண் பபாருள்கமள 

பல்வவறு வமகயில் பைன்படுத்தி உள்ளதும், பபண்கள் அணிகலன்கமள அழகிை வடிவில் பைன்படுத்தி உள்ளதும் 

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

ஆ. விசோ ப்பட்டினம் 

இ. மும்பப  

ஈ. க ோல் த்தோ 

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

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

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

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

இந்த மாநாட்டின்தொது எட்டுப் புரிந்துணர்வு ஒப்ெந்தங்கள் டகபயழுத்தானது. 

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

ஆ. வங் ோளகதசம்  

இ. கநபோளம் 

ஈ. மியோன்மோ் 

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

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

துடறமுகத்டதப் ெயன்ெடுத்திக்பகாள்ை இந்தியாவுக்கு அனுமதியளித்தார். துடறமுகப்பட்டினம் அருகாடமயில் 

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

நைவடிக்டகடய அதிகரிக்க வாய்ப்புள்ைது. 

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

ஆ. இ ோ ஸ்விகட ்  

இ. நகவோமி ஒசோ ோ 

ஈ. சிகமோனோ ஹோகலப் 

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

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

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

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

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

ெட்ைத்டதயும் பவன்றார். 

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

ஆ. WEF  

இ. IMF 

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

முன்தனாடி சமூகத்தில் இடணந்துள்ைதாக உலகப் பொருைாதார மன்றம் பதரிவித்துள்ைது. துளிர் நிறுவல்களில் 

நல்வாழ்வு மற்றும் நிதிச்தசடவகள் முதல் பமட்ைாவர்ஸ் வடரயுள்ை நிறுவனங்களும் அைங்கும். 

✓ உலகப் பொருைாதார மன்றமானது 2022 பதாழில்நுட்ெ முன்தனாடிகளின் குழுடவ தாதவாசில் அதன் வருைாந்திர 

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

புதராயான், ொண்தைாகார்ப் மற்றும் பரடசகல் ஆகியடவ அைங்கும். 

5. அடமதியாகக் கூடியிருத்தலுக்கான உலக நாள் அனுசரிக்கப்ெடுகிற தததி எது? 

அ.  கம.12 

ஆ. கம.14 

இ. கம.16  

ஈ. கம.18 

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

உலக நாைாக அறிவிக்க ஒரு தீர்மானத்டத ஏற்றுக்பகாண்ைது. மக்கள் ஒற்றுடமயாகவும் அடமதியாகவும் வாை 

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

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

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

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

ஆ. குஜரோத்  

இ. மத்திய பிரகதசம் 

ஈ. ம ோரோஷ்டிரோ 

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

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

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

அதிகமான ொல் உற்ெத்தியாைர்கடை இடணக்கும். கால்நடை வைர்ப்தொருக்காக அர்ப்ெணிக்கப்ெட்ை நாட்டின் 

முதல் குழு வாபனாலி நிடலயமும் இதுதான். 

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

ஆ. இந்தியோ  

இ. இலங்ப  

ஈ. வங் ோளகதசம் 

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

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

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

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

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

ஆ. கதலுங் ோனோ  

இ. க ரளோ 

ஈ. ஒடிஸோ 

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

வழிெடுவதற்காக அர்ப்ெணிக்கப்ெட்ை ஒரு திருவிைாவாகும். பதலுங்கானா மாநிலம் உருவாக்கப்ெட்ைடதத்பதாைர்ந்து 

முதன்முடறயாக இவ்விைா பகாண்ைாைப்ெட்ைது. இது பிராணஹிதா ஆற்றங்கடரயில் உருவாக்கப்ெட்ை அரங்குகளில் 

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

6 லட்சத்துக்கும் தமற்ெட்ை ெக்தர்கள் 12 நாட்கள் நைந்த இவ்விைாவில் ெங்தகற்றனர். 

9. மாநில ெல்கடலக்கைகங்களின் துடணதவந்தர்கடை நியமிப்ெதில் ஆளுநரின் அதிகாரத்டத மாநில அரசிற்கு 

மாற்றுவதற்கான மதசாதாக்கடை நிடறதவற்றியுள்ை மாநிலம் எது? 
அ. தமிழ்நோடு  

ஆ. கமற்கு வங் ம் 

இ. க ரளோ 

ஈ. சத்தீஸ் ோ் 

✓ 13 மாநில ெல்கடலக்கைகங்களின் துடணதவந்தர்கடை நியமிக்கும் ஆளுநரின் அதிகாரத்டத மாநில அரசுக்கு 

மாற்றும் வடகயிலான 2 மதசாதாக்கள் தமிழ்நாட்டின் சட்ைப்தெரடவயில் நிடறதவற்றப்ெட்ைன. தமிழ்நாடு அரசின் 

கூற்றுப்ெடி, துடணதவந்தர்கள் நியமனங்குறித்த மாநில அரசின் கருத்டத ஆளுநர் புறக்கணிப்ெதால் இந்தப் புதிய 

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

வாதத்டத முன்டவத்தன. 

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

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

ஆ. லுூயிஸ் ஹோமில்டன் மற்றும் எபலன் தோம்சன்–கஹரோ 

இ. ரகபல் நடோல் மற்றும் ஆஷ்கல போோ்ட்டி  

ஈ. லுூயிஸ் ஹோமில்டன் மற்றும் ஆஷ்கல போோ்ட்டி 

✓ F1 உலக சாம்பியனான தமக்ஸ் பவர்ஸ்ைாப்ென் மற்றும் ெடமக்கா ஒலிம்பிக் குறுவிடரதயாட்ை வீராங்கடனயான 

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

லாரஸ் ஆண்டின் சிறந்த விடையாட்டு வீராங்கடனயாகவும் ததர்வு பசய்யப்ெட்டுள்ைனர். இத்தாலிய ஆைவர் 

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

வீராங்கடன எம்மா ராடுகானு, இந்த ஆண்டின் லாரஸ் திருப்புமுடன விருடதப் பெற்றார். 
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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. 
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செய்தித்தாள் நடப்பு நிகழ்வுகள்  

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

உள்நாட்டிபலபய ெடிெனமக்கப்பட்டுள்ை 2 பபார்க்கப்பல்கனை பாதுகாப்புத் துனற அனமச்சர் ராஜ்நாத் சிங் 

வதாடக்கினெத்தார். பாதுகாப்புத் துனறக்குத் பதனெயாை பபார்க் கப்பல்கள், நீர்மூழ்கிக் கப்பல்கள் ஆகியெற்னறத் 

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

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

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

வசய்யப்படுெது இதுபெ முதல் முனறயாகும். 

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

பமற்கு இந்தியாவின் இரண்டாெது மிகப்வபரிய ெர்த்தக நகரமாை சூரத்தின் வபயர்சூட்டப்பட்டுள்ைது. 

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

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

சிறப்பம்சங்களுடன் இந்தக் கப்பல் உருொக்கப்பட்டுள்ைது. 

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

எதிர்வகாண்ட ‘உதய்கிரி’ பபார்க்கப்பலின் மறுபனடப்பாக புதிய பபார்க்கப்பல் உருொக்கப்பட்டுள்ைது என்று அந்த 

அறிக்னகயில் வதரிவிக்கப்பட்டுள்ைது. 

 

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

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

என்று வபாது சுகாதாரத் துனற இயக்குநர் வதரிவித்துள்ைார். 

 

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

அரசுமுனறப்பயணமாக ெனமக்கா நாட்டுக்கு வசன்றுள்ை குடியரசுத்தனலெர் இராம்நாத் பகாவிந்த், அந்நாட்டு 

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

பணிகனை எடுத்துனரக்கும் ெனகயில் நினைவுச் சின்ைத்னதயும் அந்நாட்டு உள்ைாட்சித் துனற அனமச்சாா் 

வடஸ்மண்ட் வமக்கன்ஸி திறந்து னெத்தார். 

 

4. மும்னப பங்குச்சந்னதயின் தனலெராக எஸ் எஸ் முந்த்ரா நியமைம் 

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

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

சந்னதயின் தனலெராக நியமிப்பதற்கு நிறுெைத்தின் இயக்குநர் குழு அனுமதி ெழங்கியுள்ைது. இனதயடுத்து, 

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

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

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

ஆ. வின ோத் ரோய்  

இ. ஜக்ன ோக ் டோல் ியோ 

ஈ. N  ீ ிவோ  ் 

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

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

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

வழிகாட்டுதலின்கீழ் BCCI–இன் கசயல்பாடுகள்பற்றிய கவளிப்பகையான வர்ணகன என்று கூறப்படுகிறது. 

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

கழகங்களிலும் முதலிைத்கதப் பிடித்துள்ள பல்ககைக்கழகம் எது? 
அ. அண்ணோ பல்கலலக்கழக ் 

ஆ. ச ட்ரோஸ் பல்கலலக்கழக ் 

இ. கல்கத்தோ பல்கலலக்கழக ்  

ஈ. ஜவஹோ்லோல் னேரு பல்கலலக்கழக ் 

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

மத்திய மற்றும் மாநிை அரசு உதவிகபறும் கபாதுப்பல்ககைக்கழகங்களிலும் முதலிைத்கதப் பிடித்துள்ளது.  

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

பல்ககைக்கழகங்களுைன், தரவரிகசயில் அதிக பிரதிநிதித்துவம் கபற்ற நான்காவது நாைாக இந்தியா உள்ளது. 

ஆஸ்தினரலியாவின் னமற்கு சிட்னி பல்ககைக்கழகம் 1,406 கல்வி நிறுவனங்ககள உள்ளைக்கிய ஒட்டுகமாத்தத் 

தரவரிகசயில் முதலிைத்தில் உள்ளது. 

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

ககாண்டுகசன்று வழங்கியது? 
அ.  ோலத்தீவுகள் 

ஆ. இலங்லக  

இ. னேபோள ் 

ஈ. ஆப்கோ ிஸ்தோ ் 

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

காக்கும் மருந்துககள இைங்ககக்கு வழங்கியது. இைங்ககயின் தற்னபாகதய கபாருளாதார கநருக்கடியின்னபாது 

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

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

தகைப்பில் இந்தியக் கைற்பகை பல்னவறு மனிதாபிமான நைவடிக்ககககள னமற்ககாள்கிறது. 

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

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

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

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

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

3 அன்று பிரதமர் னமாடியால் நாட்டுக்கு அர்ப்பணிக்கப்பட்ைது. 

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

அ.  1ஆவது 

ஆ. 2ஆவது 

இ. 3ஆவது  

ஈ. 5ஆவது 

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

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

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

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

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

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

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

ஆ. ல சூரு 

இ. சபங்களூரு 

ஈ. புது தில்லி  

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

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

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

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

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

ஆ. APEDA  

இ. FICCI 

ஈ. NITI ஆனயோக் 

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

நகைகபறும் AAHAR உணவுக்கண்காட்சியில் அகனத்து வயதினருக்கும் மலிவு விகையில் பல்னவறு திகன 

கபாருட்ககள அறிமுகப்படுத்தியுள்ளது. வணிகம் மற்றும் கதாழிற்துகற அகமச்சகத்தின் கூற்றுப்படி, APEDAஆல் 

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

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

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

ஆ. ன  

இ. ஜூ ் 

ஈ. ஜூலல 

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

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

வான வாரத்கதக் ககைப்பிடித்தனர். அதுசமயம் உைககங்கிலும் நூற்றுக்கணக்கான நிகழ்வுகள் நைத்தப்பட்ைன; 

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

இல்ைாமல் இரவு வானத்கத கூர்னநாக்குதல் உள்ளிட்ைவற்றில் ஈடுபட்ைனர். 

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

ஆ. சவள்ளி 

இ. சவண்கல ்  

ஈ. 4ஆவது இட ் 

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

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

கணக்கில் கவற்றிகபற்றாலும், ெப்பானின் முதல்நிகை வீரரும் நைப்புச் சாம்பியனுமான அகானன யமாகுச்சியிைம் 

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

கபண்கள் ஒற்கறயர் பிரிவில் அகானன யமாகுச்சிகய னதாற்கடித்தார். 

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

ஆ.  கோரோஷ்டிரோ  

இ. பஞ் ோப் 

ஈ.  த்திய பிரனத  ் 

✓ மகாராஷ்டிர மாநிைா சிகறத்துகறயானது அம்மாநிைம் முழுவதும் உள்ள சிகறகளில் உள்ள ககதிகளுக்கு இதன் 

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

மகாராஷ்டிர மாநிை கூட்டுறவு வங்கியால் 3 ஆண்டுகளுக்கு னமல் சிகறத்தண்ைகன அனுபவிக்கும் ககதிகளுக்கு 

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

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

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

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

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

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

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

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

னகாயல் அறிவித்துள்ளார். இந்தத் துகறயில் குறிப்பிைத்தக்க வளர்ச்சிகய ஏற்படுத்த விரிவான திட்ை அறிக்கககய 

தயாரிப்பதுைன் விவாதங்ககளயும் கவுன்சில் நைத்தும். 

 

2. தமிழகத்தில் நிகழாண்டில் 34,239 னபருக்கு காசனநாய் பாதிப்பு 

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

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

2025-க்குள் அந்னநாகய முற்றிலும் ஒழிக்கனவண்டும் என்ற இைக்குைன் பல்னவறு திட்ைங்கள் 

கசயல்படுத்தப்படுகின்றன. 

தமிழ்நாட்கைப் கபாருத்தவகர காசனநாகயக் குணப்படுத்தும் விகிதம் கணிசமாக உயர்ந்து வருவதாகத் தகவல்கள் 

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

குணப்படுத்துவதாகவும், கதாைர் சிகிச்கசகள்மூைம் மீதமுள்ளவர்ககளயும் பூரண குணமாக்குவதாகவும் சுகாதாரத் 

துகற அதிகாரிகள் கதரிவித்துள்ளனர். 

 

3. னகரளத்தில் இந்தியாவின் முதல் அரசு OTT தளம் 

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

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

உள்ளிட்ை இத்துகறயில் னகானைாச்சும் சர்வனதச நிறுவனங்கள் மற்றும் உள்ளூர் OTT தளங்களுக்கு 

னபாட்டியளிக்கும் வககயில் இருக்கும் என்று கதரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. 

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

சார்பில் கதாைங்கப்படும் முதல் OTT தளமும் இதுவாகும். 

 

4. நகர்ப்புறத்திலும் னவகைவாய்ப்பு உறுதித்திட்ைம்: பிரதமருக்கு கபாருளாதார கவுன்சில் பரிந்துகர 

கிராமப்புறங்களில் னவகைவாய்ப்பு உறுதித்திட்ைம் கசயல்படுத்தப்படுவகதப்னபால் நகர்ப்புறங்களில் னவகை 

இல்ைாதவர்களுக்கும் திட்ைம் கதாைங்க னவண்டும் என்றும், அகனத்துப் பகுதிகளிலும் ஒனர மாதிரியான 

குகறந்தபட்ச ஊதியம் நிர்ணயிக்கப்பைனவண்டும் என்றும் கபாருளாதார ஆனைாசகன கவுன்சில் பிரதமர் னமாடிக்கு 

பரிந்துகர கசய்துள்ளது. 

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

திட்ைங்களுக்கு மத்திய அரசு அதிகப்படியான நிதிகய ஒதுக்கீடு கசய்ய னவண்டும். அப்னபாதுதான் 

கபாருளாதாரத்தில் பின்தங்கிய மக்கள் னமலும் வறுகமயில் சிக்கமாட்ைார்கள். ஆண்களுக்கும், கபண்களுக்கும் 

இகைனயயான ஊதிய னவறுபாடு அதிகமாக உள்ளது. நகர்ப்புறங்களில் னதகவக்கு அதிகமான பணியாளர்கள் 

உள்ளதால், அவர்களுக்கு பணிககள வழங்க திட்ைங்ககளச் கசயல்படுத்த னவண்டும். குகறந்தபட்ச ஊதியம் 

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

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

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

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

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

இகணப்பு உள்ளது என்று அந்த அறிக்ககயில் கதரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. 

 

5. னபரறிவாளன் விடுதகை: உச்சநீதிமன்றத் தீர்ப்பில் கூறியிருப்பது என்ன? 

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

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

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

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

இரண்ைகர ஆண்டுகள் கழித்து குடியரசுத் தகைவரின் பரிசீைகனக்கு அனுப்பிகவத்தார். அப்படி அனுப்பியது 

அரசகமப்புச்சட்ைத்தின்படி கசல்லுபடியாகும் நைவடிக்கக அல்ை என உச்சநீதிமன்றம் தனது தீர்ப்பில் கதரிவித்து 

உள்ளது. 

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

னபாபன்னா ஆகினயார் அைங்கிய உச்ச நீதிமன்ற அமர்வு வழங்கிய தீர்ப்பு: 

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

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

உறுதிகசய்யப்பட்டுள்ளது. 

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

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

தனது அதிகாரத்கத கசயல்படுத்தாமல் இருப்பது அல்ைது அப்படி கசயல்படுத்துவதில் விவரிக்க முடியாத தாமதத்கத 

ஏற்படுத்துவது நீதிமன்றத்தின் பரிசீைகனக்கு உரியது. 

மாநிை அகமச்சரகவயின் பரிந்துகரகய இரண்ைகர ஆண்டு காைம் கழித்து குடியரசுத் தகைவருக்கு மாநிை 

ஆளுநர் அனுப்பியிருக்கும் கசயகை அரசகமப்புச் சட்ைம் ஆதரிக்கவில்கை; அரசகமப்புச் சட்ைத்தின் 

கசயல்பாட்டுக்கும் அது வினராதமாக இருக்கிறது. இதன்மூைம் மாநிை அரசின் கருத்கத ஆளுநர் 

பிரதிபலிக்கவில்கை என்று இந்த நீதிமன்றம் கருதுகிறது. 

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

தண்ைகன குகறப்பு வழங்கும் அதிகாரம் மத்திய அரசுக்கு உள்ளதாக குறிப்பிட்டிருக்கிறது என்று புரிந்து 

ககாள்ளப்பட்டிருப்பது தவறானது. அரசகமப்புச் சட்ைனமா, இந்திய தண்ைகனச் சட்ைம் கதாைர்பில் நாைாளுமன்றத்தில் 

நிகறனவற்றப்பட்ை னவறு சட்ைங்கனளா அப்படி தண்ைகன குகறக்கும் கவளிப்பகையான நிர்வாக அதிகாரத்கத 

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

த ச 302இன் கீழ் மாநிை அரசுக்னக நிர்வாக அதிகாரம் உள்ளது. 

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

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

தகுதிககளயும் கருத்தில் ககாண்டு பார்க்கும்னபாது இந்தக் னகாரிக்கககய மீண்டும் ஆளுநரின் பரிசீைகனக்னக 

அனுப்புவது கபாருத்தமற்றது என்று இந்த நீதிமன்றம் கருதுகிறது. 

அரசகமப்புச் சட்ைத்தின் 142 பிரிவின்கீழ் எங்களுக்கு வழங்கப்பட்டுள்ள அதிகாரத்கதப் பயன்படுத்தி, மனுதாரர் 

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

என்று உத்தரவிடுகினறாம். ஏற்ககனனவ பிகணயில் உள்ள னபரறிவாளன் விடுதகை கசய்யப்படுகிறார்” என்று 

உச்சநீதிமன்றம் தனது தீர்ப்பில் குறிப்பிட்டுள்ளது. 

Page Number 142 Of 184

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


விண்மீன்.காம்                                                  2022 மே 20 
  

 

நடப்பு நிகழ்வுகள்                                           1 

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

ஆ. மே.02  

இ. ஜூன்.03 

ஈ. மே.13 

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

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

நபடமுபறகளின் முக்கியத்துவத்பே வலியுறுத்துவேற்குோக கடந்  2017 தே 2 அன்று, முேல் முபறயாக 

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

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

சூபை மீன்கள் (டுனா) நாளுக்கானக் கருப்கபாருளாகும். 

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

ஆ. மே ோதத்தில் வருே் கடைசி சனிக்கிழடே 

இ. ஜூன் ோதத்தில் வருே் கடைசி சனிக்கிழடே 

ஈ. டிசே்பா் ோதத்தில் வருே் கடைசி சனிக்கிழடே 

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

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

ேருத்துவர்களால் தேற்ககாள்ளப்படும் பணிகபள முன்னிபலப்படுத்ேவும் தேம்படுத்ேவும் இந்ே நாள் தநாக்கோகக் 

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

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

நாளுக்கானக் கருப்கபாருளாகும். 

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

கீழ்காணும் எந்ே நாட்டிலிருந்து விண்ணில் ஏவப்பட்டது? 
அ. அமோிக்கா 

ஆ. ஐக்கிய இராச்சியே் (UK)  

இ. இஸ்மரல் 

ஈ. ஆஸ்திமரலியா 

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

என்ற ஆைாய்ச்சி நாதனா கசயற்பகக்தகாபள உருவாக்கியுள்ளார். அவர் ேனது கியூப்சாட்டின் முன்ோதிரிபய 

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

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

அடுக்கு ேண்டலத்தின் பல்தவறு அளவுருக்கபள தசகரிக்கும் தநாக்தகாடு அடுக்கு ேண்டலத்திற்கு அனுப்பப்பட்டது. 

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

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

அதே நாளில், இைண்டு திட்டங்கபளத் கோடங்கியுள்ளது. வாகனாலி ேற்றும் கோபலக்காட்சி நிகழ்ச்சிகளுக்கான 

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

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

ேற்றும் கோபலக்காட்சி ஒளிபைப்பு தசபவகள் ேற்றும் உயர் துல்லிய காகணாளிகபள வழங்கும். 

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

அ. அமோிக்கா  

ஆ. ஐக்கிய அரபு அேீரகே் 

இ. இஸ்மரல் 

ஈ. பிரான்ஸ் 

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

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

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

ஆ. பளு துூக்குதல்  

இ. ஸ்குவாஷ் 

ஈ. ஹாக்கி 

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

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

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

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

ஆண்டு 2021-இல் அச்சிந்ோ ஷூலி கவள்ளிப்பேக்கமும் கவன்றிருந்ேனர். 

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

விபளயாட்டு எது? 
அ. நீச்சல்  

ஆ. ேை்டைப்பந்து 

இ. குத்துச்சண்டை 

ஈ. பூப்பந்து 

✓ கடன்ோர்க்கின் தகாபன்தககனில் நபடகபற்ற தடனிஷ் ஓப்பன் நீச்சல் தபாட்டியில் இந்தியாவின் முன்னணி நீச்சல் 

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

பிரீஸ்படல் தபாட்டியில் தவோந்த் ோேவன் கவள்ளிப்பேக்கத்பேயும் கவன்றனர். தகைளாபவச் தசர்ந்ே 28 வயது 

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

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

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

ஆ. ஐக்கிய இராச்சியே் (UK) 

இ. இந்தியா  

ஈ. நியூசிலாந்து 

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

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

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

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

தீவு நாடுகளுக்கான உட்கட்டபேப்பு’ என்ற முன்கனடுப்பபத் கோடங்கியது. 

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

ஆ. மநதா்லாந்து 

இ. மைன்ோா்க்  

ஈ. மபல்ஜியே் 

✓ கடன்ோர்க் ேபலநகைம் தகாபன்தககனில் நபடகபற்ற இைண்டாவது இந்தியா-நார்டிக் உச்சிோநாட்டில் பிைேேர் 

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

பிைேேர்களுடன் உக்பைன் நிலவைங்கள் குறித்து அவர் விவாதித்ோர். இந்தியாவும் கடன்ோர்க்கும் சுோர் ஒன்பது 

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

பரிோற்றத்திட்டம் தபான்றபவ அடங்கும். 

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

ஆ. இந்தியா  

இ. கனைா 

ஈ. கிமரக்கே் 

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

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

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

ஜப்பான் ேற்றும் நியூசிலாந்து ஆகிய ஆறு நாடுகள் இப்தபோட்டியில் கைந்துசகோள்வக  உறுதி செய்துள்ளன. 

 

செய்தித்தாள் நடப்பு நிகழ்வுகள்  

1. ஆ இைா தவங்கடாசலபதிக்கு இயல் விருது 

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

பண்பாட்டு ஆய்வாளைான ஆ இைா தவங்கடாசலபதிக்கு அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. அபேப்தபால கட்டுபை பிரிவில் 

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

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

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

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

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

ஆன் கசல்பி ஆகிதயாருக்கும் விருதுகள் அறிவிக்கப்பட்டுள்ளன. 

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

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

 

2. இந்தியாவின் கபாருளாோை வளர்ச்சி 6.4%: ஐநா கணிப்பு 

உக்பைன்-ைஷியா இபடதயயான தபார்ச்சூழல் காைணோக நடப்பாண்டில் இந்தியாவின் கபாருளாோை வளர்ச்சி 

6.4 சேவீேம் அளவுக்தக இருக்கும் என ஐநா அறிக்பகயில் கேரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. 

இதுகுறித்து ஐநாவின் கபாருளாோை ேற்றும் சமூக விவகாைங்கள் துபற கவளியிட்ட கபாருளாோைம் குறித்ே 

ஆய்வறிக்பகயில் தேலும் கேரிவிக்கப்பட்டுள்ளோவது: 

கபருந்கோற்றின் பாதிப்பிலிருந்து மீண்டுவரும் உலக கபாருளாோைத்பே உக்பைன்-ைஷியா இபடதய நீடித்து 

வரும் தபார் நிபலகுபலயச் கசய்துள்ளது. உணவு ேற்றும் இேை கபாருள்களின் விபல அதிகரிப்புக்கு 

காைணோகியுள்ளதுடன் பணவீக்கத்பேத் தூண்டி உலக நாடுகபள அழுத்ேத்துக்கு உள்ளாக்கியுள்ளது. தேலும், 

ஐதைாப்பாவில் கநருக்கடிகபள தூண்டிவிட்டுள்ளது. 

2022 ஜனவரியில் கவளியிடப்பட்ட ேதிப்பீட்டில் சர்வதேச கபாருளாோைம் 4.0 சேவீேம் அளவுக்கு வளர்ச்சிகாணும் 

எனக் கணிக்கப்பட்டிருந்ேது. ஆனால், ேற்தபாது சர்வதேச நிலவைங்கள் முற்றிலும் ோறியுள்ளோல் உலகப் 

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

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

முேலீட்டு நடவடிக்பககளில் பாதிப்பு ஆகியவற்றுக்கிபடயிலும் தவகோக வளர்ச்சி கண்டு வரும் மிக முக்கிய 

கபாருளாோை நாடாக இன்னும் உள்ளது. 

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

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

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

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

சேவீேத்பேக் காட்டிலும் இருேடங்கு அதிகம் என ஐநா ஆய்வறிக்பகயில் கேரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. 

 

3. உலக சாம்பியன் நிகாத் ஜரீன் 

இஸ்ோன்புல்லில் நபடகபற்ற உலக ேகளிர் குத்துச்சண்பட சாம்பியன்ஷிப்பில் இந்தியாவின் நிகாத் ஜரீன் வாபக 

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

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

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

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

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

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

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

பேக்கங்கள் கவன்று முேலிடம் பிடித்து நிபறவுகசய்துள்ளது. கஜர்ேனியில் நபடகபற்ற இப்தபாட்டியில் இந்தியாவின் 

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

 

5. காற்று ோசு உயிரிழப்பு: முேலிடத்தில் இந்தியா 

அபனத்து விேோன ோசுபாடு காைணோக உலகிதலதய அதிகபட்சோக இந்தியாவில் 23.5 இலட்சம் தபர் உயிர் 

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

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

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

உலகம் முழுவதும் வாகனப்தபாக்குவைத்து ேற்றும் கோழில் நிறுவனங்கள் அதிகரித்துள்ள நிபலயில், அவற்றால் 

ஏற்படும் காற்று ோசுவும் அதிகரித்து வருவோக ஆய்வறிக்பகயில் கேரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. 

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

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

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

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

காைணோக 6.1 இலட்சம் உயிரிழப்புகளும் ஏற்பட்டுள்ளன. 

இந்தியாவில் காைணம் என்ன? இந்தியாபவப் கபாருத்ேவபை வீடுகளில் விறகுகள் உள்ளிட்ட உயிரிக்கழிவுகள் 

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

பயிர்க்கழிவுகபள எரிப்பது உள்ளிட்ட காைணங்களால் காற்று ோசு ஏற்படுகிறது. 

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

பிைாந்திய பகுதியில் காற்று ேை தேலாண்பே ஆபணயம் அபேத்ேது, ோநில ோசு கட்டுப்பாட்டு வாரியங்கள் 

மூலோன நடவடிக்பககள் எனப் பல்தவறு நடவடிக்பககள் எடுக்கப்பட்டு வருகின்றன. இருந்ேதபாதும், காற்று 

ோசுபவக் கட்டுப்படுத்ே வலுவான பேயப்படுத்ேப்பட்ட நடவடிக்பககள் எடுக்கப்படவில்பல. அேன் காைணோக, 

ஒட்டுகோத்ே காற்றின் ேைத்தின் தேம்பாடு குபறவாகவும், சீைற்றோகவும் உள்ளது. 

`357 லட்சம் தகாடி இழப்பு 

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

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

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

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

அதிகரித்துள்ளது. இது ஒட்டுகோத்ே உள்நாட்டு உற்பத்தியில் ஒரு சேவீேம் எனக் கணக்கிடப்பட்டுள்ளது. 

நீர்நிபல ோசுபாடு 

காற்று ோசுவுக்கு அடுத்ேபடியாக நீர்நிபல ோசுபாடு காைணோக உலக அளவில் 13.6 இலட்சம் உயிரிழப்புகள் 

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

ஆ. மத்திய பிரததசம் 

இ. இராஜஸ்தான்  

ஈ. பஞ்சாப் 

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

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

முகுந்த்ராவுக்குப் பிறகு இராஜஸ்தானின் நான்காவது புலிகள் காப்பகம் இதுவாகும். பதசிய புலிகள் பாதுகாப்பு 

ஆமணயமானது கடந்த ஆண்டு இராம்கர் விஷதாரி வனவுயிரி சரணாலயத்மத புலிகள் காப்பகமாக மாற்றுவதற்கு 

தனது ஒப்புதமல அளித்தது. 

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

ஆ. எறிகணைகள் 

இ. விை்வவளி ஏவூா்திகள் 

ஈ. தபாா் வானூா்திகள் 

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

வமக பபார்க்கப்பமலயும் மத்திய பாதுகாப்பு அமமச்சர் இராஜ்நாத் சிங் மும்மபயில் மவத்து அறிமுகப்படுத்தினார். 

இந்த இரு பபார்க்கப்பல்கமளயும் மசகான் கப்பல்கட்டும் நிறுவனம் காட்டியுள்ளது. உள்நாட்டிபலபய தயாரிக்கப்பட்ட 

இரண்டு பபார்க்கப்பல்கள் ஒன்றாக அறிமுகப்படுத்தப்படுவது இதுபவ முதல்முமறயாகும். 

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

ஆ. அவமாிக்கா 

இ. வதன் வகாாியா  

ஈ. அா்வஜன்டினா 

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

தகாள்ளப்பட்டது. பங்பகற்ற 141 நாடுகளால் மகதயழுத்திடப்பட்ட பிரகடனம், மனிதகுலத்தின் பல தநருக்கடிகமளச் 

சமாளிக்க உதவும் முக்கிய பகுதிகமள அமடயாளங்காண்பதில் கவனஞ்தசலுத்துகிறது. 2030-ஆம் ஆண்டுக்குள் 

பாழ்நிலங்கமள மீட்தடடுப்பதற்கான முதலீடுகமள மும்மடங்காக உயர்த்த பவண்டியதன் அவசியத்மதயும் இது 

சிறப்புற எடுத்துமரத்தது. 

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

டாலர்கமள வழங்கியது? 
அ. அஸ்ஸாம் 

ஆ. குஜராத்  

இ. இராஜஸ்தான் 

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

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

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

மாநிலத்தின் ததாற்றுபநாய் தடுப்புமுமறமய வலுப்படுத்துவதற்கும் அரசாங்கம் முயற்சிகமள பமற்தகாள்ளும். 

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

அ. இந்தியா  

ஆ. எகிப்து 

இ. இந்ததாதனசியா 

ஈ. வமக்ஸிக்தகா 

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

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

வளர்ச்சி குறித்த சுருக்கமான அறிக்மகயின்படி, குமறந்த மற்றும் நடுத்தர வருமானங்தகாண்ட நாடுகளுக்கு 

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

எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. 

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

ஆ. வவளியுறவு அணமச்சகம்  

இ. அறிவியல் & வதாழில்நுட்ப அணமச்சகம் 

ஈ. மின்னணு & தகவல் வதாழில்நுட்ப அணமச்சகம் 

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

முன்தனடுப்பாகும். இதில், ITECஇன் உறுப்பினர்களின் பங்பகற்பாளர்கள் பயிற்சிதபறுகின்றனர். இந்தியக்குடியரசுத் 

தமலவர் இராம்நாத் பகாவிந்தின் ஜமமக்கா பயணம், வரலாற்றில் இந்தியக்குடியரசுத்தமலவதராருவர் ஜமமக்கா 

நாட்டுக்கு பமற்தகாள்ளும் முதல் பயணமாகப் பார்க்கப்படுகிறது. இரு நாடுகளுக்கும் இமடயிலான அரசியல் 

ரீதியான உறவுகள் நிறுவப்பட்ட 60ஆவது ஆண்டு நிமறவும் இபதாடு ஒத்திமசகிறது. 

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

தசய்துள்ள நாடு எது? 
அ. அவமாிக்கா 

ஆ. ரஷ்யா 

இ. இந்தியா  

ஈ. சீனா 

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

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

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

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

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

ஆ. குஜராத்  

இ. மகாராஷ்டிரா 

ஈ. மத்திய பிரததசம் 

✓ மத்திய கலாச்சார விவகார அமமச்சகத்துடன் இமணந்து காந்திநகரில் வாட்நகர் சர்வபதச மாநாட்மட குஜராத் 

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

அரசு வாட்நகர் நகரத்மத உலகத்தரம்வாய்ந்த பாரம்பரிய சுற்றுலாத் தலமாக மாற்றுவதாக அறிவித்தது. வாட்நகர் 

அதன் நிமனவுச்சின்னங்கள், கமலப்பமடப்புகள் மற்றும் ததால்தபாருள் மற்றும் வரலாற்று பாரம்பரியத்திற்காக 

பிரபலமாக அறியப்படுகிறது. வாட்நகர், பிரதமர் நபரந்திர பமாதியின் தசாந்த ஊராகும். 

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

ஆ. பிரான்ஸ் 

இ. தசாமாலியா  

ஈ. அா்வஜன்டினா 

✓ ஆப்பிரிக்க நாடான பசாமாலியாவின் அடுத்த அதிபராக அந்நாட்டுச் சட்டமன்ற உறுப்பினர்கள் முன்னாள் தமலவர் 

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

வகித்த ஹசன் பஷக் முகமது, தமலநகரம் தமாகடிஷுவில் நமடதபற்ற பபாட்டியில் தவற்றிதபற்றார். 

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

தவன்ற மாநிலம் எது? 
அ. கா்நாடகா 

ஆ. ஜாா்கை்ட் 

இ. ஒடிஸா  

ஈ. தமற்கு வங்கம் 

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

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

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

 

செய்தித்தாள் நடப்பு நிகழ்வுகள்  

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

அயல்நாட்டு பநரடி முதலீட்மட இந்தியா தபற்றுள்ளது 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

மூன்றாவது இடத்திலும் இருந்தன. 

 

2. 2022 மே.20 – உலக மேனீக்கள் நாள். 

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

 

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

கருப்ப ாருள்: Metrology in the Digital Era. 

 

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

2022 அதிக புள்ளிகளுடன் தமிழ்நாடு முதலிடம் 

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

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

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

விவசாய மற்றும் கிராமப்புற ததாழிலாளர்களுக்கான தபாதுக்குறியீடு உயர்வுக்கு முக்கியக்காரணமாக அமமந்து 

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

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

தபாருத்தவமர 7 புள்ளிகள் வீழ்ச்சியமடந்துள்ளது. 

நுகர்பவார் விமலக்குறியீட்டுப்பட்டியலில் 1,275 புள்ளிகளுடன் தமிழ்நாடு முதலிடத்தில் உள்ளது; அபதபவமளயில் 

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

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

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

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

தபாருட்களின் விமல குமறந்தபத, இந்த சாதமனக்குக் காரணமாகும். 

 

5. உதமகயில் 124ஆவது மலர்க்காட்சி 

நீலகிரி மாவட்டம் உதகமண்டலத்தில் அமமந்துள்ள அரசு தாவரவியல் பூங்காவில் 124ஆவது மலர்க்காட்சிமய 

மாண்புமிகு தமிழ்நாடு முதலமமச்சர் மு க ஸ்டாலின் ததாடங்கிமவத்தார். 

 

6. சுதந்திரத்துக்குப் பிறகு முதல் முமற... 

நாடு சுதந்திரம் அமடந்த பிறகு, முதல்முமறயாக பகாமடக்காலத்தில் பமட்டூர் அமணயில் இருந்து தண்ணீர் 

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

இருந்து பகாமடக்காலமான பம மாதத்தில் பாசனத்துக்காக தண்ணீர் திறந்துவிடப்பட்டுள்ளது. 

Page Number 151 Of 184

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


விண்மீன்.காம்                                                  2022 மே 23 
  

 

நடப்பு நிகழ்வுகள்                                           1 

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 

 

 

 

 

 

Page Number 156 Of 184

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


விண்மீன்.காம்                                                  2022 மே 24 
  

 

நடப்பு நிகழ்வுகள்                                           2 

✓ ஹரியானா அரசின்கீழ், 10 மற்றும் 12ஆம் ைகுப்புகளில் பயிலும் சுமார் ஐந்து இலட்சம் பள்ளி மாைாக்கருக்கு றகக் 

கணினிகள் ைழங்கப்படும். இந்தச் சாதனங்கள் தனிப்பயனாக்கப்பட்ட மற்றும் தகைறமப்பு கற்ைல் கமன்கபாருள் 

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

பள்ளிகளின் உட்கட்டறமப்பு மற்றும் சுகாதாரம் ஆகியைற்றில் பணியாற்றுைதற்காக, கல்வித்துறைக்காக இரண்டு 

பணிக்குழுக்கறை அறமக்கவும் முடிவு கசய்துள்ைது. 

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

அ. இந்தியா 

ஆ. பிதரசில்  

இ. ஆஸ்திதரலியா 

ஈ. கிதரக்கம் 

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

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

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

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

3-1 என்ை தகால் கைக்கில் வீழ்த்தி தங்கம் கைன்ைது. 

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

ஆ. நீா்வளப் பாதுகாப்பு 

இ. கனிமவளப் பாதுகாப்பு 

ஈ. நிலவளங்கள் பாதுகாப்பு 

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

ஆண்டுததாறும் ைழங்கப்படுகிை ஒரு விருதாகும். பனிச்சிறுத்றதகள் பாதுகாப்பாைரான சாருதத் மிஸ்ரா, பனிச் 

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

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

பனிச்சிறுத்றத மற்றும் சுற்றுச்சூழல் பாதுகாப்புத் திட்டத்றத நிறுைவும் உதவியுள்ைார். 

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

ஆ. அண்ணா பல்கமலக்கழகம் 

இ. மஜன் பல்கமலக்கழகம்  

ஈ. பஞ்சாப் பல்கமலக்கழகம் 

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

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

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

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

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

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

ஆ. ஸ்னூக்கா்  

இ. ஸ்குவாஷ் 

ஈ. தகால்ப் 

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

உலக சாம்பியன்ஷிப் பட்டத்றத ஜட் ட்ரம்றப வீழ்த்தியதன்மூலம் கபற்ைார். இதன்மூலம் ஸ்டீபன் கஹன்றியின் 

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

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

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

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

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

தகாள்கறை ஏவிய நாடு எது? 
அ. இஸ்தரல் 

ஆ. சீனா  

இ. ஐக்கிய அரபு அமீரகம் 

ஈ. ரஷ்யா 

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

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

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

ஏவுகலத்தில் 2 கசயற்றகக்தகாள்கறை ஏவியது; அது நாட்டின் நகர்ப்புை பாதுகாப்றப அதிகரிக்கவும் சுற்றுச்சூழல் 

மாற்ைங்கறைக் கண்காணிக்கவும் ஏைப்பட்டது. 

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

ஆ. தம.4 

இ. தம.5  

ஈ. தம.7 

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

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

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

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

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

1. இந்ததா-பசிபிக் கபாருைாதாரக் கூட்டறமப்பு 

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

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

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

ைைர்ச்சிக்கான தகந்திரமாக மாற்றும் என்று பிரதமர் தமாடி நம்பிக்றக கதரிவித்தார். 

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

முன்கமாழியப்பட்டுள்ை இந்தக்கூட்டறமப்பு, சீனாவுக்கு பதிலடி தரும்ைறகயில் உள்ைதாகப் பார்க்கப்படுகிைது. 

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

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

கதரிவித்துள்ைன. 

கூட்டறமப்பின் குறிக்தகாள்: IPEF கூட்டறமப்பில் இறைந்துள்ை 13 நாடுகளும் இறைந்து கைளியிட்டுள்ை 

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

உள்ளிட்டைற்றை ஆக்கபூர்ைமாக தமம்படுத்தும் தநாக்கில் IPEF அறமக்கப்பட்டுள்ைது. நாடுகள் தங்களுக்கு 

இறடதயயான கபாருைாதாரத் கதாடர்றப ைலுப்படுத்துைது கதாடர்பாக IPEF தபச்சுைார்த்றதயில் விரிைாக 

விைாதிக்கப்படும். சர்ைததச விநிதயாகச் சங்கிலிறய ைலுப்படுத்துதல், தபாக்குைரத்து ைசதிகறை தமம்படுத்துதல், 

அத்தியாைசியப் கபாருள்கள் அறனத்து நாடுகளுக்கும் கிறடத்தல் உள்ளிட்டறை கதாடர்பாக விரிைாக 

விைாதிக்கப்படவுள்ைது. தூய்றமயான எரிசக்தி, கரியமில ைாயு கைளிதயற்ைத்றதக் குறைத்தல், கதாழில்நுட்ப 

ைசதிகறைப் பகிர்ந்துககாள்ளுதல் உள்ளிட்டறை குறித்தும் விைாதிக்கப்படவுள்ைது” எனக் குறிப்பிடப்பட்டுள்ைது. 

 

2. ைாட்ஸ்ஆப் ைாயிலாக அரசின் தசறைகள் 

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

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

அறிவிக்கப்பட்டுள்ைது. பல்தைறு முக்கிய ஆைைங்கறை எண்மைடிவில் தசகரித்து றைப்பதற்கான ைசதிகறை 

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

இனி ைாட்ஸ்ஆப் மூலமாகதை மக்கள் கபை முடியும் என்று மத்திய அரசு அறிவித்துள்ைது. 

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

இதன்மூலமாக அரசின் தசறைகறை மக்கள் எளிதில் கபற்றுவிட முடியும். 

 

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

கறலஞரின் அறனத்து கிராம ஒருங்கிறைந்த தைைாண் ைைர்ச்சித் திட்டத்தின் முக்கிய தநாக்கங்கள் குறித்து, 

மாண்புமிகு தமிழ்நாட்டு முதலறமச்சர் மு க ஸ்டாலின் தபசியது: 

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

சக்தி பம்ப் கசட்டுகளுடன் நுண்ணீர்ப்பாசன ைசதி ஏற்படுத்துதல், தைைாண் விறை கபாருள்கறை மதிப்புக்கூட்டி 

சந்றதப்படுத்துதல், ஊரகைைர்ச்சித்துறையின்மூலமாக பண்றைக்குட்றட அறமத்தல், கிராம தைைாண் 

உட்கட்டறமப்றப தமம்படுத்துதல், கால்நறடகளின் நலங்காத்து, பால் உற்பத்திறயப் கபருக்குதல், ைருைாய்த் 

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

சங்கங்களின்மூலம் அதிகைவு பயிர்க்கடன்கள் ைழங்குதல், பாசன நீர்ைழித்தடங்கறை தூர்ைாருதல் உள்ளிட்ட 

திட்டங்கள் கசயல்படுத்தப்படும். 
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1. ஒட்டும ொத்தமாக 10 GW-க்கும் ம ல் மின்னுற்பதி மெய்யும் மெொலொர் நிறுவல்களைக் மகொண்டுள்ை இந்தியொவின் 

முதல்  ொநிலம் எது? 
அ. உத்தர பிரததசம் 

ஆ. இராஜஸ்தான்  

இ. பீகாா் 

ஈ. மத்திய பிரததசம் 

✓ ஒட்டும ொத்த ொக 10 GW-க்கும் ம ல் மின்னுற்பத்தி மெய்யும் மெொலொர் நிறுவல்களைக் மகொண்டுள்ை இந்தியொவின் 

முதல்  ொநில ொக இரொஜஸ்தொன் ஆனது. நொட்டின் 49,346 MW சூரிய ஆற்றல் திறனில் 10,506 MW ஆற்றல் இந்த 

 ொநிலத்திலிருந்து உற்பத்தி மெய்யப்படுகிறது.  ொநிலத்தின் ம ொத்தத்திறனில், 9,542 MW ஆற்றல் நிலத்தில் 

நிறுவப்பட்ட மின்னுற்பத்தித் திட்டங்கள்மூலமும், 668 MW ம ற்கூளரயில் நிறுவப்பட்ட மின்னுற்பத்தித் திட்டங்கள் 

மூலமும் 296 MW ஆற்றல் ஆஃப்-கிரிட் மூலமும் உருவொக்கப்படுகிறது. இம் ொநிலம், ம ற்கூளர சூரிய ஆற்றலின் 

மமயமாகவும் உருவொகி வருகிறது. “இன்மவஸ்ட் இரொஜஸ்தொன்” பிரச்ெொரத்தின்மபொது எரிெக்தித் துளறயில் பல 

புரிந்துணர்வு ஒப்பந்தங்களில் அம் ொநிலம் ளகமயழுத்திட்டது. 

2. ஆண்டுமதொறும் ம .9 அன்று ‘மவற்றி நொளை’க் மகொண்டொடுகிற நொடு எது? 
அ. பிரான்ஸ் 

ஆ. ரஷ்யா  

இ. ஜஜா்மனி 

ஈ. இந்தியா 

✓ 1945ஆம் ஆண்டு நொஜி மஜர் னிக்கு எதிரொன மெொவியத் யூனியனின் மவற்றிளயக் குறிக்கும் வளகயில் ஒவ்மவொர் 

ஆண்டும் ம .9 அன்று ரஷ்யொவொல் ‘மவற்றி நொள்’ மகொண்டொடப்படுகிறது. இந்த நொளின்மபொது, மபொதுவொக 

 ொஸ்மகொவில் உள்ை மெஞ்ெதுக்கத்தில் இரொணுவ அணிவகுப்பு ம ற்மகொள்ைப்படுகிறது. இது இரண்டொம் உலகப் 

மபொரின் தியொகங்களை நிளனவுகூரும் வளகயில் மகொண்டொடப்படுகிறது. இரண்டொம் உலகப்மபொரில் இருபத்மதழு 

மில்லியன் மெொவியத் குடி க்கள் இறந்தனர்; இது ரஷ்யர்கைொல் ‘மபரும் மதெபக்தி மபொர்’ என்று அளைக்கப்பட்டது. 

3. உலகப் மபொருைொதொர  ன்றத்தின் வருடொந்திர (2022) கூட்டம் நளடமபறும் இடம் எது? 
அ. நியூயாா்க் 

ஆ. தாத ாஸ்  

இ. ஜஜனி ா 

ஈ. பாாிஸ் 

✓ உலகப்மபொருைொதொர  ன்றம் (WEF) அதன் வருடொந்திரக் கூட்டத்ளத 2022ஆம் ஆண்டு ம .22 முதல் 26 வளர 

சுவிச்ெர்லொந்தின் தொமவொஸ் நகரில் நடத்தவுள்ைது. WEF வருடொந்திர (2022) கூட்டத்தின் கருப்மபொருள் “Working 

Together, Restoring Trust” என்பதொகும். விவொதிக்கப்படமவண்டிய பிரச்சிளனகளுள் மதொற்றுமநொய்க்கு இளடயில் 

அரெொங்கக்மகொள்ளககள் & வணிக உத்திகள்  ற்றும் உக்ளரனில் மபொர்  ற்றும் புவி-மபொருைொதொர ெவொல்கள் 

ஆகியளவ அடங்கும். 

4. ஓர் உயிரினத்தின் DNA’ஐ  ொற்றும் மதொழில்நுட்பத்தின் மபயர் என்ன? 
அ. மரபணு மாற்றுரு  ஆ. மரபணுத்ஜதாகுதியயத் திருத்தியயமத்தல்  

இ. மரபணு மாற்றம்  ஈ. மரபணு ஒழுங்குமுயற 
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✓  ரபணுத்மதொகுதிளயத் திருத்தியள க்கப்பட்ட தொவரங்களின் பொதுகொப்பு  திப்பீட்டிற்கொன வழிகொட்டுதல்களை 

உயிரித்மதொழில்நுட்பத்துளற அறிவித்தது. இந்த வழிகொட்டுதல்கள்  ரபணுத்மதொகுதிளயத் திருத்தியள ப்பதற்கொன 

மதொழில்நுட்பங்களின் நிளலயொன பயன்பொட்டிற்கொன மெயல் திட்டத்ளத வைங்குகின்றன. அளவ மபொது  ற்றும் 

தனியொர் துளற ஆரொய்ச்சி நிறுவனங்களுக்கும் மபொருந்தும்.  ரபணுத்மதொகுதிளயத் திருத்தியள ப்பது (Genome 

Editing) என்பது ஓர் உயிரினத்தின் DNA-ஐ  ொற்றும் மதொழில்நுட்ப ொகும். இது  ரபணு  ொற்றப்பட்ட உயிரி (GMO) 

மதொழில்நுட்பத்திலிருந்து முற்றிலும் மவறுபட்டதொகும். 

5. 2022 - குவொட் தளலவர்கள் உச்சி ொநொடு நடத்தப்படுகிற நொடு எது? 

அ. ஜப்பான்  

ஆ. அஜமாிக்கா 

இ. இந்தியா 

ஈ. ஆஸ்திதரலியா 

✓ இரண்டொவது குவொட் தளலவர்களின் உச்சி ொநொட்ளட ஜப்பொன் நடத்துகிறது. நொற்கர பொதுகொப்பு உளரயொடலில் 

இந்தியொ, அம ரிக்கொ, ஜப்பொன்  ற்றும் ஆஸ்திமரலியொ ஆகியளவ அடங்கும். இந்தியப்பிரத ர் ம ொடி குவொட் 

தளலவர்கள் உச்சி ொநொட்டில் கலந்துமகொண்டொர். நொன்கு நொடுகளின் தளலவர்களும் குழுவின் முன்முயற்சிகளின் 

முன்மனற்றத்ளத  திப்பொய்வு மெய்கின்றனர். புதிதொக மதர்ந்மதடுக்கப்பட்ட ஆஸ்திமரலிய பிரத ர் அந்மதொனி 

அல்பொனீஸ் குவொட் தளலவர்கள் உச்சி ொநொட்டில் முதல் முளறயொக இளணகிறொர். 

6. இந்திய கடற்பளடயொனது அண்ள யில் எந்த நொட்டுடன் இளணந்து ஒருங்கிளணந்த மரொந்துப் (CORPAT) 

பயிற்சிளய ம ற்மகொண்டது? 
அ. ஜப்பான் 

ஆ. பிரான்ஸ் 

இ.  ங்காளததசம்  

ஈ. இலங்யக 

✓ இந்திய கடற்பளடயும் வங்கொைமதெ கடற்பளடயும் இளணந்து ஒருங்கிளணந்த மரொந்துப் (CORPAT) பயிற்சியின் 

நொன்கொவது பதிப்ளப ெமீபத்தில் வடக்கு வங்கொை விரிகுடொவில் மதொடங்கியது. பன்னொட்டு கடல் எல்ளலக்மகொடு 

வழியொக இந்திய கடற்பளடயும் வங்கொைமதெ கடற்பளடயும் இளணந்து இந்த மரொந்துப்பணிளய ம ற்மகொள்ளும். 

வங்கொைமதெ கடற்பளடக் கப்பல்களுடன் உள்நொட்டிமலமய தயொரிக்கப்பட்ட 2 கப்பல்கைொன INS மகொரொ  ற்றும் INS 

சும தொ ஆகியளவ இப்பயிற்சியில் பங்மகற்கின்றன. இரு கடற்பளடகளின் கடற்புற மரொந்து வொனூர்திகளும் இந்த 

மரொந்துப்பணியில் பங்மகற்கும். 

7. ‘பிரம்  ெ ொஜம்’ என்னும் சீர்திருத்த இயக்கத்ளத நிறுவியவர் யொர்? 
அ. தயானந்த சரஸ் தி 

ஆ. இராஜாராம் தமாகன் இராய்  

இ. இர ீந்திரநாத் தாகூா் 

ஈ. அன்னி ஜபசன்ட் 

✓ 19ஆம் நூற்றொண்டின் ெமூக சீர்திருத்தவொதி ரொஜொரொம் ம ொகன் ரொய் இந்து  தத்தின் சீர்திருத்த இயக்க ொன ‘பிரம்  

ெ ொஜத்ளத’ நிறுவினொர். ெமுதொயத்தில் நிலவும் மூடநம்பிக்ளககள், ‘ெதி’மபொன்ற பைக்கவைக்கங்கள், குைந்ளதத் 

திரு ணம், ெொதி ஏற்றத்தொழ்வுகள்மபொன்ற ெமூகத்தீள களை எதிர்த்துப் மபொரொடுவளத இந்த இயக்கம் தனது 

மநொக்க ொகக்மகொண்டு மெயல்பட்டது. அவர் 1772 ம .22 அன்று வங்கொை  ொகொணத்தில் பிறந்தொர். மகொல்கத்தொவில் 

இரொஜொரொம் ம ொகன் இரொயின் 250ஆவது பிறந்தநொளின் ஆண்டு விைொளவக் மகொண்டொடும் வளகயில் கலொச்ெொர 

அள ச்ெகம் மதொடக்க விைொளவ நடத்தியது. 
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8. உலக சுகொதொர ெளபயின் 75ஆவது பதிப்பு நளடமபறும் இடம் எது? 
அ. தராம் 

ஆ. பாாிஸ் 

இ. ஜஜனி ா  

ஈ. நியூயாா்க் 

✓ உலக சுகொதொர அள ப்பொனது (WHO) மஜனிவொவில் உலக சுகொதொர ெளபயின் 75ஆம் பதிப்ளப ஏற்பொடு மெய்கிறது. 

பத்து லட்ெம் ASHA (அங்கீகரிக்கப்பட்ட ெமூக சுகொதொர ஆர்வலர்) பணியொைர்கள் உலகைொவிய சுகொதொர தளலவர்கள் 

விருது-2022-ஐப்மபற்றுள்ைனர். விருதுமபற்ற ஆறுள் ASHA பணியாளர்களும் ஒன்று. ஆப்கொனிஸ்தொனில் ஆயுதம் 

ஏந்திய துப்பொக்கிதொரிகைொல் சுட்டுக்மகொல்லப்பட்ட எட்டுத் தன்னொர்வ மபொலிமயொ மதொழிலொைர்களும் இதிலடங்குவர். 

9. எந்த நொட்டுடனொன, ‘முதலீட்டு ஊக்க ஒப்பந்தத்தில்’ இந்தியொ ளகமயழுத்திட்டுள்ைது? 
அ. ஜப்பான் 

ஆ. அஜமாிக்கா  

இ. ஆஸ்திதரலியா 

ஈ. ஐக்கிய அரபு அமீரகம் 

✓ இந்தியொவும் அம ரிக்கொவும் ெமீபத்தில் மடொக்கிமயொவில் ‘முதலீட்டு ஊக்குவிப்பு ஒப்பந்தத்தில்’ ளகமயழுத்திட்டன. 

US இன்டர்மநஷனல் மடவலப்ம ன்ட் ளபனொன்ஸ் கொர்ப்பமரஷன் ஆனது இந்தியொவில் முதலீட்டு ஆதரளவத் 

மதொடர்ந்து வைங்குவது ெட்டப்பூர்வ ொன மதளவயொகும். இந்த ஒப்பந்தம், மடொக்கிமயொவில், இந்தியொவின் மவளியுறவு 

மெயலொைர் வினய் குவொத்ரொ  ற்றும் DFC-இன் CEO ஸ்கொட் நொதன் ஆகிமயொரொல் ளகமயழுத்திடப்பட்டது. 

10. ‘Child Alert’ என்ற தளலப்பிலொன ஓர் அறிக்ளகளய மவளியிட்ட நிறுவனம் எது? 
அ. உலக  ங்கி 

ஆ. NTI ஆதயாக் 

இ. UNICEF  

ஈ. ஆக்ஸ்பாம் இன்டா்தநஷனல் 

✓ UNICEF ஆனது ெமீபத்தில், ‘Child Alert’ என்ற தளலப்பிலொன ஓர் அறிக்ளகளய மவளியிட்டது. 600,000 குைந்ளதகள் 

அத்தியொவசிய சிகிச்ளெளய மபற ொட்டொர்கள் என இந்த அறிக்ளக கூறுகிறது. உணவு  ற்றும் உயிர்க்கொக்கும் 

சிகிச்ளெயின் விளல உயர்ந்துவருவதொல், அதிக எண்ணிக்ளகயிலொன குைந்ளதகள் இறக்கக்கூடும். உக்ளரன் 

மீதொன ரஷ்யொவின் பளடமயடுப்பின் விளைவுகள்  ற்றும் மகொமரொனொ ளவரஸ் மதொற்றுமநொயின்தொக்கம்  ற்றும் 

கொலநிளல ொற்றத்தொல் மதொடர்ந்து ஏற்படும் இடர்  ற்றும் மெதம் ஆகியளவ உலகைொவிய உணவு மநருக்கடிளய 

ஏற்படுத்துகின்றன. 
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செய்தித்தாள் நடப்பு நிகழ்வுகள்  

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

கைகத்தின் முன்முயற்சி 

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

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

உயர்மெயல்திறன்மகொண்ட கணினித் திறன்களைக் மகொண்ட மதொழில்நுட்ப நிறுவனங்களுக்கு அதிகொரம் 

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

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

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

மதசிய மதொழில்நுட்ப கைகத்திற்கு வைங்க அனு தி அளிக்கப்பட்டுள்ைது. 

 

2. உலக சுகொதொர அள ப்பின் தளலவரொக மடட்மரொஸ் அதமனொம் மீண்டும் மதர்வு 

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

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

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

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

மதொற்றின்மபொது பல்மவறு சிர ங்களுக்கு  த்தியில் உலக நொடுகளின் மகள்விகளுக்கு பதிலளித்து உலக சுகொதொர 

அள ப்ளப மடட்மரொஸ் திறம்பட வழிநடத்தினொர். 
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1. “Monitor on the World of Work” என்ற தலைப்பிைான ஓர் அறிக்கைகை வெளியிட்ட அகைப்பு எது? 
அ. UNESCO 

ஆ. உலகப் ப ொருளொதொர மன்றம் 

இ. UNICEF 

ஈ.  ன்னொட்டு பதொழிலொளொ் அமம ் ு  

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

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

சரிகெ ஏற்படுத்துகிது; அது ொடுைளுக்குள்ளும் ொடுைளுக்கிகடயையும் ஏற்றத் ாழ்வுைகள அதிைரித்து ெருகிறது. 

2022ஆம் ஆண்டின் மு லாெது ைாலாண்டில் உலைளவில் யெகலவசய்யும் ைணியெரங்ைளின் எண்ணிக்கை, 

வெருக்ைடிக்கு முந்க ை ச வீ த்திலிருந்து 3.8 ச வீ ைாை குகறந்துள்ளது. 

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

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

ஆ. B P கனுங்ககொ  

இ. M K பெயின் 

ஈ. உொ்ெித்  கடல் 

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

ொடிக்கைைாளர் யசகெயின் வசைல்திறன், யபாதுகை ைற்றும்  ரம் ஆகிைெற்கற ைதிப்பீடு வசய்ை குழுவொன்கற 

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

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

சைர்ப்பிக்குைாறு யைட்டுக்வைாள்ளப்பட்டுள்ளது. 

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

ைாற்றப்பட்டுள்ளது? 
அ. கீச்சகம் (Twitter) 

ஆ.  ுலனம் (WhatsApp)  

இ. தந்தி (Telegram) 

ஈ. முகநூல் (Facebook) 

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

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

அறிவிக்ைப்பட்டுள்ளது. பல்யெறு முக்கிை ஆெைங்ைகள எண்ைெடிவில் யசைரித்து கெப்ப ற்ைான ெசதிைகள 

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

இனி ொட்ஸ்ஆப் மூலைாையெ ைக்ைள் வபற முடியும் என்று ைத்திை அரசு அறிவித்துள்ளது. 

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

இ.  ன்னொட்டுச் பசலவொணி நிதியம் ஈ. NITI ஆகயொக் 

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

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

ெகரைறுத்து உருொக்குெ ற்ைான முைற்சிகைத்வ ாடங்கியுள்ளது. 

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

அ. ென்  ொகிதொொி 

ஆ. ென் அந்கதொலன் 

இ. வீணிலிருந்து பசல்வம் (Waste to Wealth)  

ஈ. சொம் ல் நீொ் கமலொண்மம 

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

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

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

ைறுபைன்பாடு (Reuse) என்ற வைாள்கைக்கும் இந்  ஆய்வு முன்னுரிகை அளிக்கும். 

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

ஆ. ரஷ்யொ 

இ. சீனொ  

ஈ. பதன்னொ ் ிொிக்கொ 

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

மீனாட்சி யலகி பங்யைற்றார். அகனத்து BRICS உறுப்புொடுைளின் பங்யைற்புடன் ைாவைாளிக்ைாட்சிமூலம் சீன 

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

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

யொக்கில் அகைச்சர்ைள் 2022-2026 BRICS வசைல்திட்டத்க  ஏற்றுக்வைாண்டனர். 

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

ஆ. 12 

இ. 14  

ஈ. 16 

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

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

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

இகைக்ைக்கூடிை ஒரு பைனர்வபைரான ABHA முைெரிகை உருொக்ைவும் இச்வசைலி ஒருெருக்கு உ வுகிறது. 

இந் ப்புதிை வசைலியில்,  னிெபர்ைள்  ங்ைள் உடல்ெலப்பதிவுைகள எப்யபாது யெண்டுைானாலும் எங்கிருந்து 

யெண்டுைானாலும் அணுைலாம். 

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

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

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

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

ெகடமுகறைளின்படி, ஒரு வபாது இைக்குெகர ஒருமுகற ைட்டும் மீண்டும் நிைமிக்ைலாம். 

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

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

ஆ. 48%  

இ. 50% 

ஈ. 52% 

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

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

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

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

ஆ. ஆஸ்திகரலிய லி ரல் கட்சி 

இ. ஆஸ்திகரலிய பதொழிலொளொ் கட்சி  

ஈ. ஆஸ்திகரலிய கிொன்ீஸ் 

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

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

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

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

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

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

இருந்துெருகிறார். 

 

செய்தித்தாள் நடப்பு நிகழ்வுகள்  

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

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

யைாடி, வசன்கனயில் வ ாடங்கி கெத் ார். 

பிர ைர் வ ாடக்கி கெத்  நிகறெகடந்  திட்டங்ைள்: 

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

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

வசலவில் வசன்கனயில் ைட்டப்பட்ட 1,152 வீடுைகளத் வ ாடக்கிகெக்ைப்பட்டுள்ளன. 

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

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

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

 மிழ்ொடு ெழிைாைச்வசல்கிறது. 

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

சாகல, `5,850 யைாடி வசலவில் அகைக்ைப்படவுள்ளது. 

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

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

பிர ைர் அடிக்ைல் ொட்டினார். 

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

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

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

வசலவிலான திட்டங்ைளுக்கு பிர ைர் அடிக்ைல் ொட்டினார். 

 

2. இந்திை ொன்பகடயின் மு ல் வபண் யபார்விைானி அபிலாஷா பாரக் 

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

ொன்பகட பயிற்சி கைைத்தில் ெகடவபற்ற நிைழ்ச்சியில் 36 ொன்பகட விைானிைளுடன் அபிலாஷா பாரக்கிற்கு 

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

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

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

 

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

ஓய்வூதிை ாரருக்ைான புதிை ைருத்துெ ைாப்பீட்டுத் திட்டத்க  ொன்கு ஆண்டுைளுக்கு நீட்டித்து  மிழ்ொடு அரசு 

உத் ரவிட்டுள்ளது. இதுவ ாடர்பாை நிதித்துகற வெளியிட்டுள்ள உத் ரவு விெரம்: 

அரசுப்பணிைளிலிருந்து ஓய்வுவபற்ற ஓய்வூதிை ாரர்ைள், குடும்ப ஓய்வூதிை ாரர்ைள் ஆகியைாருக்ைான புதிை 

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

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

 குந்  வபாதுத்துகற நிறுெனைானது ஒப்பந் ப்புள்ளிைள் யைாரல் அடிப்பகடயில் இறுதி வசய்ைப்படும். 

ொன்கு ஆண்டுைளில் ைருத்துெக் ைாப்பீட்டுத் திட்டத்தின்கீழ் பைன்வபறும் பைனாளிைளுக்கு நிதியு வியின் அளவு 

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

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

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

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

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

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

ஆ. குஜராத்  

இ. மகாராஷ்டிரா 

ஈ. கா்நாடகா  

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

பெட்டரி தயாரிப்ொளரான எக்லைட் இண்டஸ்ட்ரீஸ் ைற்றும் சுவிச்சர்லாந்தின் பலக்லாஞ்ச் எஸ்ஏ ஆகியவற்றின் 

கூட்டுமுயற்சியில் ஆலலயில் பெருைளவு உற்ெத்திலயத் பதாடங்கியுள்ளது. ஆட்படாபைாலெல்கள் ைற்றும் ஆற்றல் 

பசமிப்பு ெயன்ொடுகளுக்கான மின்கலங்கலள உற்ெத்தி பசய்ய பைாத்தம் 1.5 GW ைணிபெரம் என்ற நிறுவப்ெட்ட 

திறன்பகாண்டதாகும் இது. பெக்ஸ்சார்ஜ் நிறுவனம் இதுவலர 2.5 பில்லியன் ரூொலய ஆலலலயக் கட்டுவதற்கும் 

அலைப்ெதற்கும் முதலீடு பசய்துள்ளது. 

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

ஆ. திறன் மமம்பாடு மற்றும் ததாழில்முமனவு அமமச்சகம் 

இ. NASSCOM 

ஈ. NITI ஆம ாக் 

✓ மின்னணுவியல் ைற்றும் தகவல் பதாழில்நுட்ெ அலைச்சகைானது ஐந்து பதசிய மின்னணுவியல் ைற்றும் தகவல் 

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

வடகிழக்கு ைாநிலங்களில் உள்ள ைக்களுக்கு டிஜிட்டல் திறன் பதாகுப்புகள் ைற்றும் பதாழிற்துலறக்குரிய பதாழில் 

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

பதாழில்நுட்ெ நிறுவனத்தில் (NEILIT) ெலடபெற்றது. 

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

ஆ. ஷில்லாங்  

இ. திஸ்பூா் 

ஈ. மகாகிமா 

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

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

வடகிழக்கு ெகுதிகலளச்பசர்ந்த பதாழில்முலனபவார் ைற்றும் விவசாயிகளுக்கு சர்வபதச சந்லதகளுக்கான ஒரு 

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

முதல் நிகழ்லவ ஏற்ொடு பசய்தது. தற்பொது இந்நிகழ்ச்சியின் இரண்டாவது ெதிப்பு ெலடபெறுகிறது. 

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

ஆ. ஹாங்மசா, சீனா  

இ. தகாழும்பு, இலங்மக 

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

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

இந்த விலளயாட்டுப் பொட்டிகலள ஒத்திலவத்துள்ளது. ஒலிம்பிக்கிற்குப் பிறகு இரண்டாவது மிகப்பெரிய 

விலளயாட்டு நிகழ்வாக இது ொர்க்கப்ெடுகிறது. 

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

அ. மகரளா 

ஆ. கா்நாடகா  

இ. மமகால ா 

ஈ. ஹிமாச்சல பிரமதசம் 

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

ொர்லவயாளர் ொலத்தின்மீது ெடக்கும்பொது கடலலலயின் அலசலவ அவர் உணரும் வண்ணம் இந்தப் ொலம் 

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

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

பவறு இடத்திற்கு ைாற்றவும் முடியும். 

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

ஆ. மகா ம்புத்துூா்  

இ. திருதநல்மவலி 

ஈ. ததன்காசி 

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

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

பதன்லனொர் பொருட்கள் உற்ெத்தி ைற்றும் ஏற்றுைதி அலகுகளுக்கு பதன்லனொர் பதாழிற்சாலலகளுக்கான 

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

விரிப்புகள் குறித்த ொன்கு புத்தகங்கள் பவளியிடப்ெட்டன. 

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

ஆ. 40 ஆண்டுகள்  

இ. 45 ஆண்டுகள் 

ஈ. 50 ஆண்டுகள் 

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

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

அடல் ஓய்வூதிைத் திட்டத்தில் இதுவலர ொன்கு பகாடிக்கும் அதிகைான ெெர்கள் குழுபசர்ந்துள்ளனர். ஓய்வூதியத் 

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

பொறுத்து ைாதம் 1000 முதல் 5000 ரூொய் வலர ஓய்வூதியம் பெறலாம். 

  

 

 

 

Page Number 169 Of 184

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  

 

 

 

 

Page Number 172 Of 184

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


விண்மீன்.காம்                                         2022 மே 28 & 29 
  

 

நடப்பு நிகழ்வுகள்                                           2 

✓ ைோதவிடோய் கோரைைோக உலககங்கிலும் உள்ள கபண்கள் ைற்றும் சிறுமிகள் எதிர்ககோள்ளும் சவோல்கள்பற்றி  

விழிப்புைர்மவ ஏற்படுத்தவும், இந்தச் சவோல்கமள எதிர்ககோள்ளும் தீர்வுகமள முன்னிமலப்படுத்தவுைோக 

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

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

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

அ. ஒ ்று 

ஆ. இரண்டு 

இ. நோ ்கு  

ஈ. ஆறு 

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

அறிவிக்கப்பட்டைர். அதில் நோன்கு விருதுகமள இந்தி ோ கபற்றுள்ளது. பிரபல நிைற்படக்கமலஞரோை யடனிஷ் 

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

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

அவர்களின் நிழற்படங்களுக்கோக ைதிப்புமிக்க புலிட்சர் பரிசு வைங்கப்படுகிறது. 

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

ஆ. ஒரு னநோய்  

இ. ஒரு சிறுபோ ்மம இ ம் 

ஈ. ஒரு பமோழி 

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

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

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

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

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

வலி ைற்றும் தீவிர யசோர்வு ஆகி மவ கோைப்படுகிறது. 

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

ஆ. பச ்ம  

இ. திருவ ந்தபுரம் 

ஈ. வோரணோசி 

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

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

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

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

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

ஆ. பத ் பகோோியோ  

இ. இலங்மக 

ஈ. வங்கோளனதசம் 

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

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

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

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

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

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

ஆ. இ ்படல்  

இ. குவோல்கோம் 

ஈ. சோம்சங் 

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

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

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

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

ஆதிக்கம் கசலுத்தி வருகிறது. 

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

ஆ. மு ிச்  

இ. டோக்கோ 

ஈ. லண்ட ் 

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

கசய் ப்பட்டுள்ளது. இது சூரி  மின்னுற்பத்தி கதோழிற்துமற ைற்றும் அதன் கூட்டோளர்களுக்கோை உலகின் 

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

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

நிறுவைங்களோல் பிரதிநிதித்துவம் கசய் ப்படும். ைத்தி  புதி  ைற்றும் புதுப்பிக்கத்தக்க எரிசக்தி அமைச்சகத்தின் 

இமை மைச்சர் ஸ்ரீ பகவந்த் குபோ இந்தி ோமவ பிரதிநிதித்துவப்படுத்துகிறோர். 

 

செய்தித்தாள் நடப்பு நிகழ்வுகள்  

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

அரசு ைருத்துவைமைகளில் நமடகபறும் பிரசவங்களின் எண்ணிக்மகம  75 சதவீதைோக உ ர்த்த நடவடிக்மக 

எடுக்கப்படும் என்று தமிழ்நோடு ைக்கள் நல்வோழ்வுத் துமற அமைச்சர் ைோ சுப்பிரைணி ன் கதரிவித்தோர். 

ைோநில சுகோதோரத்துமற அதிகோரிகளுடைோை ஆயலோசமைக்கூட்டம் கசன்மையில் நமடகபற்றது. அப்யபோது, 

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

திட்டத்மத அமைச்சர் ைோ சுப்பிரைணி ன் கதோடக்கி மவத்தோர். 

அப்யபோது அவர் கசய்தி ோளர்களிடம் கூறி தோவது: 

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

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

உள்ளிட்ட யநோய்களிலிருந்து போதுகோக்கும் வமகயில் தடுப்பூசிகள் கசலுத்தப்படுகின்றை. 

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

கடந்தோண்டு 9.31 இலட்சம் பச்சிளங்குைந்மதகளுக்கும், 10.21 இலட்சம் கர்ப்பிணிகளுக்கும் தடுப்பூசி 

கசலுத்தப்பட்டுள்ளது. கயரோைோ தடுப்பூசியுடன், இவ்வமக தடுப்பூசிகளும் கதோடர்ந்து கசலுத்தப்பட்டு வருகின்றை. 

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

ைட்டுயை, அரசு ைருத்துவைமைகளில் நமடகபறுகின்றை. அடுத்த ஈரோண்டுகளில், அரசு ைருத்துவைமைகளில் 

நமடகபறும் பிரசவங்களின் எண்ணிக்மகம  75 சதவீதைோக உ ர்த்த இலக்கு நிர்ையிக்கப்பட்டுள்ளது. 

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

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

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

முதலிடம் கபறயவண்டும் என்பயத அரசின் இலக்கு என்றோர் அவர். 

 

3. ஆண்டுக்கு ஆறு கிரோை சமபக் கூட்டங்கள்: தமிைக அரசு உத்தரவு 

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

இதுகுறித்து ஊரக வளர்ச்சி ைற்றும் ஊரோட்சித் துமற கவளியிட்ட உத்தரவு: 

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

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

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

கச ல்படுத்தும் வமகயில், உத்தரவு கவளியிடப்படுகிறது. 

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

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

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

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

கோப்யபோம் என்ற உறுதிகைோழிம  அமைவர் ைைதில் ஏற்று அதமை நிமறயவற்ற உறுதிகைோழி எடுத்தல் யபோன்ற 

நடவடிக்மககள் கிரோை சமபக் கூட்டத்தில் யைற்ககோள்ளப்படும். 

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

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

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

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

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

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

கஜர்ைனியின் எல்ைோ நகரில் அடுத்த ைோதம் நமடகபறவுள்ளது. 

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

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

உறுதி ஏற்கப்பட்டது. 

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

உறுதிய ற்கப்பட்டது. இதன்மூலைோக நடப்பு தசோப்தத்தின் இறுதிவோக்கில் பசுமை எரிசக்தியில் இ ங்கும் 

வோகைங்கயள கபரும்போலும் விற்பமையில் இருக்கும் எை நிபுைர்கள் கதரிவித்துள்ளைர். 

 

5. புக்கர் பரிசு கவன்றோர் இந்தி  எழுத்தோளர் கீதோஞ்சலி ஸ்ரீ 

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

கீதோஞ்சலி ஸ்ரீ-க்கு அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. 

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

அனுப்பப்படுகின்றை. அந்த வமகயில் கடந்த ஆண்டு கதன்ைோப்பிரிக்கோமவச் யசர்ந்த எழுத்தோளர் டோைன் கல்கட் 

எழுதி  ‘தி பிரோமிஸ்’ என்னும் நோவலுக்கு புக்கர் பரிசு வைங்கப்பட்டது. 

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

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

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

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

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

புத்தகைோகத் யதர்ந்கதடுக்கப்பட்டு ‘புக்கர்’ பரிமச கவன்றுள்ளது.  

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

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

‘புக்கர்’ பரிசு கபறுவது இதுயவ முதல்முமற ோகும். 

 

6. யகன்ஸ் சர்வயதச திமரப்பட விைோவில் இந்தி  ஆவைப்படத்துக்கு விருது 

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

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

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

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

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

கவன்றுள்ளது. 

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

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

நிறுவனத்தின் முன்னனடுப்பாகும்? 
அ. திறன் இந்தியா இயக்கம் 

ஆ. NITI ஆயயாக்  

இ. NASSCOM 

ஈ. NCERT 

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

தயார்நிறல மற்றும் னதாழில்முறனவுக்கான ஆராய்ச்சியாளர்களுக்கான திட்டம்) பிளளபுக் மற்றும் ஸ்டார்ட்-அப் 

கண்காட்சிறய புது தில்லியில் னதாடங்கினார். நாட்டில் உள்ள அறனத்து முக்கியமான துறைகளிலும் வலுவான 

உள்நாட்டு உற்பத்தித் திைன்கறள உருவாக்குவதற்காக இந்தத் திட்டம் னதாடங்கப்பட்டுள்ளது. 

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

இந்திய கிராண்ட்மாஸ்டர் யார்? 
அ. D குயகஷ்  

ஆ. R பிரக்ஞானந்தா 

இ. அதிபன் பாஸ்கரன் 

ஈ. P ஹாிகிருஷ்ணா 

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

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

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

இருந்தார். இந்த னவற்றியின்மூலம் உலகத் தரவரிறசயில் 64ஆவது இடத்திற்கு முன்ளனறினார். 

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

ஆ. இந்யதாயனசியா 

இ. மியான்மா் 

ஈ. யநபாளம் 

✓ மறைந்த பிலிப்றபன்ஸ் சர்வாதிகாரி னபர்டினாண்ட் மார்ளகாஸின் மகன் மார்ளகாஸ் ஜூனியர் அதிபர் ளதர்தலில் 

அளமாக னவற்றினபற்ைார். மார்ளகாஸ் ஜூனியர் 30 மில்லியனுக்கும் அதிகமான வாக்குகறளப்னபற்ைார்; இந்த 

எண்ணிக்றக அவருக்கு எதிராக ளபாட்டியிட்ட தாராளவாத ளவட்பாளரான னலனி ராப்னரளடாவின் எண்ணிக்றக 

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

சக்தி புரட்சியால் நாடுகடத்தப்பட்டனர் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது. 

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

ஆ. இலங்பக 

இ. வங்காளயதசம்  

ஈ. யநபாளம் 

 

 

 

 

Page Number 177 Of 184

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


விண்மீன்.காம்                                                  2022 மே 30 
  

 

நடப்பு நிகழ்வுகள்                                           2 

✓ 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.  

 

 

Page Number 180 Of 184

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


விண்மீன்.காம்                                                  2022 மே 31 
  

 

நடப்பு நிகழ்வுகள்                                           1 

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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