
விண்மீன்.காம்                                              2022 ஜூன் 14 
  

 

நடப்பு நிகழ்வுகள்                                           1 

1. மாற்றுத்திறனாளிகள் த ாடர்பான புதிய த சிய தகாள்கக வகைகவ அறிமுகப்படுத்திய ஒன்றிய அகமச்சகம் 

எது? 
அ. உள்துறை அறைச்சகை் 

ஆ. சமூக நீதி & அதிகாரைளித்தல் அறைச்சகை்  

இ. சட்டை் & நீதி அறைச்சகை் 

ஈ. பெண்கள் & குழந்றதகள் மைை்ொட்டு அறைச்சகை் 

✓ சமூக நீதி மற்றும் அதிகாைமளித் ல் அகமச்சகம், மாற்றுத்திறனாளிகளுக்கான த சிய தகாள்கக வகைவு குறித்து 

தபாதுமக்களிடம் கருத்து தகட்டுள்ளது. இது இயலாகம  டுப்பு, கல்வி, சுகா ாைம், சமூக பாதுகாப்பு மற்றும் அணுகல் 

ஆகியவற்றில் இகடயீட்டுககள முன்தமாழிகிறது. ஊட்டச்சத்துக் குகறபாடு, மருத்துவ அலட்சியம் மற்றும் 

தபரிடர்களால் ஏற்படும் குகறபாடுதபான்ற இயலாகமக்கான பிற காைணங்களிலும் இது கவனஞ்தசலுத்துகிறது. 

2. NeSDA அறிக்ககயின்படி, த சிய மின்னாளுகக தசகவ வழங்கல் மதிப்பீட்டில் (NeSDA) உயரிய இடத்க ப் 

தபற்றுள்ள மாநிலம் எது? 
அ. பதலுங்கானா 

ஆ. மகரளா  

இ. ஒடிஸா 

ஈ. குஜராத் 

✓ த சிய மின்னாளுகக தசகவ வழங்கல் மதிப்பீட்டின் (NeSDA) அறிக்ககயின்படி, தகைள மாநிலம் அகனத்து 

மாநிலங்களுக்கிகடயில் அதிக ஒட்டுதமாத்  இணக்க மதிப்தபண்கணப் தபற்றுள்ளது. ஜம்மு மற்றும் காஷ்மீர், 

மு ன்முகறயாக மதிப்பிடப்பட்டுள்ளது. அது யூனியன் பிைத சங்களுள் மிகவுயரிய இடத்க ப்பிடித்துள்ளது.  

✓ வடகிழக்கு மற்றும் மகலப்பாங்கான மாநிலங்களில் தமகாலயா மற்றும் நாகாலாந்து ஆகிய மாநிலங்கள் முன்னணி 

இடங்களில் உள்ளன. கடந்  2019ஆம் ஆண்கடவிட 2021ஆம் ஆண்டில்  மிழ்நாட்டின் ஒட்டுதமாத்  மதிப்தபண் 

அதிகரித்துள்ளது. 

3. 2022–இல் தமற்கு மண்டல கவுன்சில் கூட்டம் நகடதபறும் மாநிலம்/யூனியன் பிைத சம் எது? 
அ. மகாவா 

ஆ. குஜராத் 

இ. டாைன் & றடயூ  

ஈ. ைகாராஷ்டிரா 

✓ மத்திய உள்துகற அகமச்சர் அமித் ஷா, COVID–19 த ாற்றுதநாய் காைணமாக ஈைாண்டு இகடதவளிக்குப்பிறகு, 

கடயூவில் தமற்கு மண்டல கவுன்சிலின் கூட்டத்திற்கு  கலகம ாங்கினார். தமற்கு மண்டல கவுன்சில் குஜைாத், 

மகாைாஷ்டிைா, தகாவா மற்றும்  ாத்ைா & நாகர் ஹதவலி மற்றும் டாமன் மற்றும் கடயூ யூனியன் பிைத சங்ககள 

உள்ளடக்கியது. மாநிலங்கள் மறுசீைகமப்புச் சட்டம், 1956–இன் பகுதி–IIIமூலம் ஐந்து மண்டல கவுன்சில்கள் 

அகமக்கப்பட்டன. மற்ற கவுன்சில்கள் – வடக்கு மண்டல கவுன்சில், மத்திய மண்டல கவுன்சில், கிழக்கு மண்டல 

கவுன்சில் மற்றும் த ற்கு மண்டல கவுன்சில் ஆகும். 
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4. 2022 – குழந்க த் த ாழிலாளர்களுக்கு எதிைான உலக நாளுக்கானக் கருப்தபாருள் என்ன? 
அ. Universal Social Protection to End Child Labour  

ஆ. Rehabilitation and Restoration 

இ. Importance of Education   

ஈ. Commitment to End Child Labour 

✓ குழந்க த் த ாழிலாளர்களுக்கு எதிைான உலக நாள் ஒவ்தவார் ஆண்டும் ஜூன்.12 அன்று உலகம் முழுவதும் 

ககடப்பிடிக்கப்படுகிறது. குழந்க த் த ாழிலில் ஈடுபடும் குழந்க ககளத்  ன்னலத்திற்காக பயன்படுத்திக் 

தகாள்வது குறித்  விழிப்புணர்கவ ஏற்படுத்துவத  இந்நாளின் தநாக்கமாகும். சர்வத ச த ாழிலாளர் அகமப்பு (ILO) 

2002ஆம் ஆண்டில் குழந்க த் த ாழிலாளர்களுக்கு எதிைான உலக நாகள அறிவித் து. “Universal Social 

Protection to End Child Labour” என்பது இந்  ஆண்டுக்கான (2022) கருப்தபாருளாகும். 

5. இந்திய கடற்பகடயால் அண்கமயில் பணியிலமர்த் ப்பட்ட, ‘சந் ாயக்’ என்றால் என்ன? 

அ. ஆய்வுக்கெ்ெல்  

ஆ. மொா்க்கெ்ெல் 

இ. விைானந்தாங்கிக் கெ்ெல் 

ஈ. நீா்மூழ்கிக்கெ்ெல் 

✓ இந்திய கடற்பகடயானது தகால்கத் ாவில் கவத்து நான்கு தபரிய ஆய்வுக்கப்பல்களுள் மு லாவ ான, ‘சந் ாயக்’ 

ஆய்வுக்கப்பகல பணியிலமர்த்தியது. இந்  ஆய்வுக்கப்பல்களின் மு ன்கமப் பணியானது துகறமுகங்கள் சார்ந்து 

ஆய்வுககள தமற்தகாள்வ ாகும். கடல்சார் மற்றும் புவி இயற்பியல்  ைவுககளச் தசகரிப்ப ற்கும், வழிதசலுத் கலத் 

தீர்மானிப்ப ற்கும் இக்கப்பல்கள் பயன்படுத் ப்படும். பாதுகாப்பு அகமச்சகம் மற்றும் கார்டன் ரீச் கப்பல் கட்டுநர்கள் 

மற்றும் தபாறியாளர்கள் இகடதய கடந்  2018–இல் இந்  நான்கு ஆய்வுக்கப்பல்ககள உருவாக்குவ ற்கான 

ஒப்பந் ம் ககதயழுத் ானது. 

6. NADI–3 ஆசிய சங்கம் நதி மாநாடு நகடதபற்ற இடம் எது? 
அ. பகௌகாத்தி  

ஆ. இை்ொல் 

இ. அகா்தலா 

ஈ. திைாபூா் 

✓ 2022 தம 28–29 ஆகிய த திகளில் தகௌகாத்தியில் இைண்டு நாள் NADI–3 (வளர்ச்சி மற்றும் ஒன்றுக்தகான்று 

சார்ந்துள்ள இயற்கக கூட்டாளிகள்) ஆசிய சங்கம் நதி மாநாடு நகடதபற்றது. ‘ஆறு’ என்று தபாருள்படும் ‘NADI’, உப 

பிைாந்தியத்தின் கூட்டு தநாக்கத்க த் த ளிவுபடுத்துவ ற்கும் தசயல்படுத்துவ ற்குமான ஒரு முன்தனடுப்பாகும். 

இது இமயமகலயின் த ற்தக உள்ள பகுதிகய கங்கக மற்றும் பிைம்மபுத்திைா மு ல் மீகாங் வகையிலான நதி 

பள்ளத் ாக்குகளின் த ாடர்ச்சியான சங்கமமாக அங்கீகரிக்கிறது. 

7. பின்வருதவாருள் பன்னாட்டு பதனாைமா தகால்டன் விருக  தவன்றவர் யார்? 
அ. மகசெ் ைஹந்தா 

ஆ. பஷௌனக் பசன் 

இ. K V இரகுெதி  

ஈ. இவருள் எவருைில்றல 
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✓ திருப்பதிகயச் சார்ந்  எழுத் ாளர் KV இைகுபதி, 2019ஆம் ஆண்டு தவளியிடப்பட்ட ‘The Mountain is Calling’ என்ற 

நூலுக்காக, ‘ஒயிட் பால்கன்’ பதிப்பகத் ால் வழங்கப்படும் சர்வத ச பதனாைமா தகால்டன் விருதுக்கு த ர்ந்த டுக்கப் 

–பட்டுள்ளார். திருவாரூரில் உள்ள  மிழ்நாடு மத்திய பல்ககலக்கழகத்தில் இருந்து ஓய்வுதபற்ற ஆங்கிலப் 

தபைாசிரியைான K V இைகுபதி, கடந்  1980–களிலிருந்து எழுதி வருகிறார். 

8. இனப்தபருக்க உரிகமகளுக்கான உலக தபண்கள் வகலயகமப்பால் தம 28 அன்று தகாண்டாடப்படுகிற நாள் 

எது? 
அ. பெண்களின் உடல்நலத்திை்கான ென்னாட்டு நடவடிக்றக நாள்  

ஆ. ென்னாட்டு பெண்கள் இனெ்பெருக்க உாிறைகள் நாள் 

இ. ென்னாட்டு ைக்கள்பதாறக நாள் 

ஈ. ென்னாட்டு ொலின சைத்துவ நாள் 

✓ தபண்களின் உடல்நலத்திற்கான பன்னாட்டு நடவடிக்கக நாகள ஒவ்தவார் ஆண்டும் தம.28 அன்று இனப் 

தபருக்க உரிகமகளுக்கான உலகளாவிய தபண்கள் வகலயகமப்பு (WGNRR) தகாண்டாடி வருகிறது. கடந்  

1987ஆம் ஆண்டு மு ல் பல்தவறு தபண்கள் உடல்நல ஆ ைவாளர்களும் அவர்களது சமூகங்களும் இந் க் 

தகாண்டாட்டத்திற்கு  கலகம  ாங்கிவருகின்றனர். தகாஸ்டாரிகாவில் நடந்  பன்னாட்டு தபண்கள் உடல்நலம் 

குறித்  சந்திப்பின்தபாது, இலத்தீன் அதமரிக்க மற்றும் கரீபியன் மகளிர் உடல்நல வகலயகமப்பு, தம.28ஆம் த தி 

தபண்களின் உடல்நலத்திற்கான பன்னாட்டு நடவடிக்கக நாளாகக் தகாண்டாடுவ ற்கு முன்தமாழிந் து. 

9. நடப்பாண்டில் (2022) வரும் பன்னாட்டு ஐநா அகமதிகாப்தபார் நாளுக்கான கருப்தபாருள் என்ன? 
அ. People. Peace. Progress. The Power of Partnerships  

ஆ. Honouring Peacekeeping 

இ. Women, Peace and Security 

ஈ. Risk of COVID–19 in peacekeeping 

✓ அகமதிகாக்கும் பகடயினரின் பங்களிப்புக்கு அஞ்சலி தசலுத்துவ ற்காக ஒவ்தவார் ஆண்டும் தம.29 அன்று 

பன்னாட்டு ஐநா அகமதிகாப்தபார் நாள் தகாண்டாடப்படுகிறது. “People. Peace. Progress. The Power of Partnerships” 

என்பது நடப்பாண்டில் (2022) வரும் இந்  நாளுக்கான கருப்தபாருளாகும். தபண்கள், அகமதி மற்றும் பாதுகாப்பு 

த ாடர்பான ஐ நா பாதுகாப்பு கவுன்சில் தீர்மானம், 1325 நிகறதவற்றப்பட்ட இருபத்திைண்டாமாண்டு நிகறகவயும் 

நடப்பாண்டு (2022) குறிக்கிறது. கடந்  1948ஆம் ஆண்டு மு ல்,  ங்கள் தசகவயின்தபாது உயிரிழந்  3,900’க்கும் 

தமற்பட்ட ஐ நா அகமதிகாக்கும் பகடயினகை ஐநா அகவ தகௌைவித்து வருகிறது. 

10. ஆக்கிைமிப்பால் பாதிக்கப்பட்ட அப்பாவி சிறார்களுக்கான பன்னாட்டு நாள் (International Day of Innocent Children 

Victims of Aggression) ககடப்பிடிக்கப்படும் த தி எது? 
அ. ஜூன்.04  

ஆ. ஜூன்.05 

இ. ஜூன்.06 

ஈ. ஜூன்.07 

✓ ஆக்கிைமிப்பால் பாதிக்கப்பட்ட அப்பாவி சிறார்களுக்கான பன்னாட்டு நாள் என்பது ஆண்டுத ாறும் ஜூன்.4 அன்று ஐ 

நா அகமப்பால் நிகனவுகூைப்படும் ஒரு நாளாகும். இது, 1982 ஆகஸ்ட்.19 மு ல் ஆண்டுத ாறும் நிகனவுகூைப்பட்டு 

வருகிறது. உடல், மனம் மற்றும் உணர்ச்சி ரீதியான பாதிப்புகளுக்கு ஆளான உலதகங்கிலும் உள்ள சிறார்கள் 

அனுபவிக்கும் வலிகய உணர்ந்துதகாள்வத  இ ன் தநாக்கமாகும். இந்  நாள் சிறார்களின் உரிகமககளக் 

காப்ப ற்கான ஐநா’இன் உறுதிப்பாட்கட வலியுறுத்துகிறது. 
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செய்தித்தாள் நடப்பு நிகழ்வுகள்  

1. ஜூன்.16, 17 ஆகிய த திகளில்  ர்மசாலாவில் நகடதபறவுள்ள மு லாவது த சிய  கலகமச் தசயலாளர்கள் 

மாநாட்டுக்கு பிை மர்  கலகம வகிக்கிறார் 

இமாச்சலப் பிைத சத்தின்  ர்மசாலா பிசிஏ கம ானத்தில் வரும் 16. 17 ஆகிய த திகளில் பிை மர் திரு. நதைந்திை 

தமாதி  கலகமயில் மு லாவது த சிய  கலகமச் தசயலாளர்கள் மாநாடு நகடதபறவுள்ளது. மத்திய மாநில 

அைசுகளுக்கு இகடயிலான கூட்டாண்கமகய தமலும் வலுப்படுத்துவக  தநாக்கமாகக் தகாண்ட முக்கிய 

நடவடிக்ககயாக மாநாடு நகடதபறும். 

15 மு ல் 17ஆம் த தி வகை நகடதபறவுள்ள த சிய  கலகமச் தசயலாளர்கள் மாநாட்டில், மத்திய அைசு அகனத்து 

மாநிலங்கள் / யூனியன் பிைத சங்களின் பிைதிநிதிகள் மற்றும் நிபுணர்கள் உட்பட 200-க்கும் தமற்பட்தடார் கலந்து 

தகாள்வார்கள். மூன்று நாட்கள் நகடதபறும் இந்  மாநாட்டில் மாநிலங்களின் ஒத்துகழப்புடன் தமற்தகாள்ளப்படும் 

அதிதவக நீடித்  தபாருளா ாை வளர்ச்சி குறித்து கவனம் தசலுத் ப்படும். இந்தியா ஒதை குழு என்ற உணர்வுடன் 

நகடதபறும் மாநாடு, நீடித்  உயர் வளர்ச்சி, தவகலகள் உருவாக்கம், கல்வி, எளி ாக வாழு ல், தவளாண்கமயில் 

 ற்சார்பு ஆகியவற்றுக்கான ஒருங்கிகணந்  நடவடிக்ககக்கான  ளத்க  உருவாக்கும். தபாதுவான வளர்ச்சிகய 

தசயல்படுத்து ல், மக்களின் விருப்பங்ககள நிகறதவற்ற ஒருங்கிகணந்  நடவடிக்ககக்கான திட்டம் 

ஆகியவற்கற இந்  மாநாடு மதிப்பீடு தசய்யும். 

இந்  மாநாட்டுக்கான கருத்துப்படிவு மற்றும் நிகழ்ச்சிநிைல், கடந்  6 மா ங்களாக 100  டகவகளுக்குதமல் கூடி 

விவாதிக்கப்பட்டு முடிவு தசய்யப்பட்டுள்ளது. மாநாட்டில் 3 கருப்தபாருட்கள் குறித்து விரிவான விவா ம் நடத்  

அகடயாளம் காணப்பட்டுள்ளன. (i) த சிய கல்விக் தகாள்கககய நகடமுகறப்படுத்துவது; (ii) நகர்ப்புற நிர்வாகம், 

(iii) பயிர் மாற்றம் மற்றும் எண்தணய் வித்துக்கள், பருப்பு வகக மற்றும் இ ை தவளாண் தபாருட்களில் 

 ன்னிகறகவ அகட ல். த சிய கல்விக் தகாள்ககயின்கீழ், பள்ளி மற்றும் உயர்கல்வி குறித்து விரிவாக 

விவாதிக்கப்படும். ஒவ்தவாரு  கலப்பின்கீழும், மாநிலங்கள் / யூனியன் பிைத சங்களில் ககடபிடிக்கப்படும் 

சிறப்பான நகடமுகறகள் பைஸ்பைம் த ரிந்துதகாள்வ ற்காக விளக்கப்படும். 

முன்தனற விரும்பும் மாவட்டங்கள் குறித்  அமர்வு, இதுவகை எட்டப்பட்ட சா கனகள், குறிப்பிட்ட மாவட்டங்களின் 

இளம் ஆட்சியர்கள் வழங்கிய  ைவு அடிப்பகடயிலான நிர்வாகம் உள்ளிட்ட தவற்றிகைமான ஆய்வுகளுடன் 

விவாதிக்கும். 2047-க்கான ‘விடு கலயின் அமிர் ப் தபருவிழா’ வழிகாட்டு ல் திட்டம் குறித்  சிறப்பு அமர்வும் 

நகடதபறும். எளி ாக வர்த் கம் புரி ல், திட்டங்களின் முழுகமயான பலன்ககள ககடசி கமல் வகையிலும் 

தகாண்டு தசல்வக  உறுதி தசய் ல், பிை மரின் விகைவு சக்தி மூலம் இந்தியாவின் உள்கட்டகமப்கப 

மாற்றியகமத் ல், ஒருங்கிகணந்  அைசு ஆன்கலன் பயிற்சியான கர்மதயாகி இயக்கத்க  நகடமுகறப்படுத்து ல் 

ஆகிய நான்கு கூடு ல் கருப்தபாருள்கள் குறித்தும் விவாதிக்கப்படும். 

மாநாட்டில் விவாதிக்கப்பட்ட தபாருட்கள் குறித்து, உயர்மட்ட அளவில் விரிவான கருத்த ாற்றுகமயுடன் 

தசயல்திட்டத்க  இறுதி தசய்ய, மாநாட்டின் த ாடர்ச்சியாக நகடதபறும், அகனத்து மாநில, யூனியன் பிைத ச 

மு லகமச்சர்கள், நிர்வாகிகள் கலந்துதகாள்ளும் நித்தி ஆதயாக்கின் நிர்வாகக் குழு கூட்டத்தில் விவாதிக்கப்பட்டு 

முடிதவடுக்கப்படும். 

 

2. ஆயு ப்பகடகளில் இகளஞர்ககள பணியில் தசர்ப்ப ற்கான, ‘‘அக்னிபத்’’ திட்டத்துக்கு அகமச்சைகவ ஒப்பு ல் 

ஆயு ப்பகடகளில் இந்திய இகளஞர்ககள பணியமர்த்தும் கவர்ச்சிகைமான திட்டத்திற்கு மத்திய அகமச்சைகவ 

ஒப்பு ல் வழங்கியுள்ளது. ‘அக்னிபத்’ என்று அகழக்கப்படும் இந் த்திட்டத்தின்கீழ் பணிக்கு த ர்ந்த டுக்கப்படும் 

இகளஞர்கள் ‘அக்னி வீைர்கள்’ என்று அகழக்கப்படுவார்கள். த சபக்தியுடன், துடிப்புமிக்க இகளஞர்கள் 

இைாணுவத்தில் நான்கு ஆண்டு காலத்திற்கு பணியாற்ற ‘‘அக்னிபத்’’ அனுமதிக்கும். 

ஆயு ப்பகடகளில் இகளஞர்ககள பணியமர்த்துவ ற்காக இத்திட்டம் வடிவகமக்கப்பட்டுள்ளது. சமு ாயத்தில் 

இருந்து சமகால த ாழில்நுட்பப் தபாக்குகளுக்கு ஏற்ற வககயில் திறகமமிக்க இகளஞர்ககள சீருகடப்பணிக்கு 

ஈர்க்க இது வாய்ப்புககள வழங்கும். இகளஞர்ககள பகடகளில் தசர்ப்ப ன்மூலம் வீைர்களின் சைாசரி வயக  

நான்ககந்து ஆண்டுகள் குகறக்க இது வககதசய்யும். அைசு அறிமுகப்படுத்தியுள்ள மிகப்தபரிய பாதுகாப்புக் 
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தகாள்கக சீர்திருத் மான இது, முப்பகடகளிலும் மனி வளக் தகாள்கககய நகடமுகறப்படுத்தும் புதிய 

அத்தியாயத்க  உருவாக்கும். உடனடியாக அமலுக்கு வரும் இந் க் தகாள்கக முப்பகடகளிலும் ஆள்தசர்ப்கப 

நிர்வகிக்கும். 

 

3. தசன்கன IIT தபைாசிரியருக்கு சர்வத ச விருது;  ங்கப்ப க்கத்துடன் `2 தகாடி பரிசு 

தசன்கன IIT தபைாசிரியர்  லப்பில் பிைதீப்புக்கு, மதிப்புமிக்க ‘இளவைசர் சுல் ான்பின் அப்துல்அஜிஸ்  ண்ணீருக்கான 

சர்வத ச விருது’ அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. எந்  ஒரு துகறயிலும் நீர் த ாடர்பான திருப்புமுகன கண்டுபிடிப்புக்காக 

இந்  விருது வழங்கப்படுகிறது. தபைாசிரியர் பிைதீப்பின் குழுவினர், குடிநீரில் இருந்து ஆர்சனிக்கக விகைவாக 

அகற்றுவ ற்கு, மலிவு விகலயில் சிறிய அளவிலான தபாருட்ககள உருவாக்கி, சுற்றுச்சூழலுக்குகந்   ண்ணீகை 

வழங்கியது. அ ற்காக இந்  விருதுக்கு அவர் த ர்ந்த டுக்கப்பட்டு இருக்கிறார். இ ன்மூலம் தபைாசிரியர் பிைதீப் 

மற்றும் அவருகடய குழுவுக்கு விருதுடன் `2 தகாடி தைாக்கப்பரிசு,  ங்கப்ப க்கம், தகாப்கப மற்றும் சான்றி ழ் 

வழங்கப்படவுள்ளது. 
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