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1. கீழ்காணும் எந்த மாநிலம் / UT–இல் ‘ததசிய பழங்குடியினர் ஆராய்ச்சி நிறுவனம்’ ததாடங்கப்பட்டுள்ளது? 
அ. கர்நரடகர 

ஆ. புது தில்லி  

இ. மத்திய பிரததசம் 

ஈ. ஜரர்கண்ட் 

✓ விடுதலலப்தபருவிழாவின் ஒருபகுதியாக பழங்குடியினர் நல அலமச்சகத்தின் சார்பில், ‘ததசிய பழங்குடியினர் 

ஆராய்ச்சி லமயத்லத மத்திய உள்துலை மற்றும் கூட்டுைவுத்துலை அலமச்சர் அமித்ஷா புது தில்லியில் ததாடங்கி 

லவத்தார். பழங்குடியினர் ஆராய்ச்சி லமயங்கள், திைன் தமம்பாட்டு லமயங்கள் ஆகிய திட்டங்கலள ததசிய 

பழங்குடியினர் ஆராய்ச்சி லமயம் கண்காணிக்கும். ஆராய்ச்சி மற்றும் பயிற்சியின் தரத்லத தமம்படுத்துவதற்கான 

தநறிமுலைகலளயும் அது வகுக்கும். 

2. டார்னியர் வானூர்தி மற்றும் Su–30 MKI ஏதரா எஞ்சின்கலள, கீழ்காணும் எந்த நிறுவனம் தயாரிப்பதற்கு, 

பாதுகாப்பு உபகரணங்கள் தகாள்முதல் கவுன்சில் ஒப்புதலளித்துள்ளது? 
அ. ISRO 

ஆ. DRDO 

இ. HAL  

ஈ. BHEL 

✓ பாதுகாப்பு அலமச்சர் இராஜ்நாத் சிங் தலலலமயிலான பாதுகாப்பு உபகரணங்கள் தகாள்முதல் கவுன்சில் (DAC), 

உள்நாட்டு ததாழிற்சாலைகளிலிருந்து `76,390 தகாடி மதிப்பிலான இராணுவ தளவாடங்கள் மற்றும் தளங்கலள 

வாங்க ஒப்புதலளித்தது. ஹிந்துஸ்தான் ஏதராநாட்டிக்ஸ் லிமிதடட் (HAL)மூலம் டார்னியர் விமானம் மற்றும் Su–30 

MKI ஏதரா–எஞ்சின்கள் தயாரிக்க DAC ஒப்புதல் அளித்தது. தமலும், ‘டிஜிட்டல் கடதலார காவற்பலட’ திட்டத்திற்கும் 

DAC ஒப்புதல் அளித்துள்ளது. 

3. அண்லமயில் இந்தியாவால் தசாதிக்கப்பட்ட, ‘அக்னி–4’ என்ைால் என்ன? 
அ. இடடநிடல நநடுக்க எறிகடண  

ஆ. அடுத்த தடலமுடற தசமக்கலன் 

இ. நீர்மூழ்கிக்கப்பல் எதிர்ப்பு ஏவுகடண 

ஈ. கண்டம்விட்டுக் கண்டம் பரயும் ஏவுகடண 

✓ அக்னி–4 என்ை இலடநிலல தநடுக்க எறிகலணலய இந்தியா தவற்றிகரமாக பரிதசாதித்தது. ஒடிஸாவில் உள்ள 

ஆபதெ அப்துல் கலாம் தீவிலிருந்து தவற்றிகரமாக இந்தச் தசாதலன தமற்தகாள்ளப்பட்டது. அக்னி–4 என்பது 4,000 

கிமீ தூரம் வலர தசன்று தாக்கக்கூடிய ஓர் இலடநிலல தநடுக்க ஏவுகலணயாகும். இது பாதுகாப்பு ஆராய்ச்சி & 

தமம்பாட்டு நிறுவனத்தால் உருவாக்கப்பட்டது. 1,000 கிகி எலட வலை சுமந்து 900 கிமீ வலர தசல்லக்கூடியது. 

4. பன்னாட்டு அலமதி காக்கும் பயிற்சியான, ‘கான் குதவஸ்ட் – 2022’ஐ நடத்திய நாடு எது? 
அ. அநமரிக்கர 

ஆ. மங்தகரலியர  

இ. கஜகஸ்தரன் 

ஈ. பிரரன்ஸ் 
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✓ பன்னாட்டு அலமதி காக்கும் பயிற்சியான, ‘Khan Quest – 2022’ சமீபத்தில் மங்தகாலியாவில் ததாடங்கியது. இந்தப் 

பயிற்சியில் இந்தியா உட்பட 16 நாடுகலளச் தசர்ந்த இராணுவ வீரர்கள் பங்தகற்கின்ைனர். இந்தியாவின் பாதுகாப்பு 

அலமச்சகத்தின்படி, இந்திய இராணுவம் லடாக் சாரணர்களின் ஒரு குழுவால் பிரதிநிதித்துவப்படுத்தப்படுகிைது. 14 

நாள் பயிற்சியானது, பங்தகற்கும் நாடுகளிலடதய பாதுகாப்பு ஒத்துலழப்பின் அளலவ தமம்படுத்தும். 

5. ‘லபதகா பண்டிலக’ தகாண்டாடப்படுகிை இந்திய மாநிலம் எது? 

அ. உத்தர பிரததசம் 

ஆ. பஞ்சரப் 

இ. அஸ்ஸரம்  

ஈ. மகரரரஷ்டிரர 

✓ இந்தியாவின் வடகிழக்கு மாநிலமான அஸ்ஸாமில் உள்ள மக்கள், ‘லபதகா பண்டிலக’ என்ை வசந்த விழாலவக் 

தகாண்டாடுகிைார்கள். ஆண்டுததாறும் ெூன் மாதத்தில் அஸ்ஸாம் மாநிலாத்திலுள்ள மக்களால் இது முக்கியமாகக் 

கலடப்பிடிக்கப்படுகிைது. நன்னலத்துடன் கூடிய மங்களகரமான பயிர் அறுவலடக்காலத்லதக் தகாண்டு வருவதத 

இந்தத் திருவிழாவின் தநாக்கமாகும். 

6. KVIC–இன் தலலவர் விலனகுமார் சக்தசனா, கீழ்க்காணும் எந்த மாநிலம் / UT–இன் ஆளுநர் / துலணநிலல 

ஆளுநராக நியமிக்கப்பட்டுள்ளார்? 
அ. தகரவர 

ஆ. புது தில்லி  

இ. புதுச்தசரி 

ஈ. தமற்கு வங்கம் 

✓ தற்தபாது காதி மற்றும் கிராமப்புற ததாழிற்சாலலகள் ஆலணயத்தின் (KVIC) தலலவராக பணியாற்றிவரும் விலன 

குமார் சக்தசனா, தில்லியின் புதிய துலணநிலல ஆளுநராக நியமிக்கப்பட்டுள்ளார். முன்னாள் துலணநிலல 

ஆளுநர் அனில் லபொலின் இராஜினாமாலவ இந்தியக்குடியரசுத்தலலவர் ஏற்றுக்தகாண்டு அவலரத் ததாடர்ந்து 

சக்தசனாலவ நியமித்துள்ளார். இந்தியாவின் 75ஆவது விடுதலல நாலள நிலனவுகூரும் வலகயில் பிரதமர் 

தலலலமயிலான ததசியக் குழுவின் உறுப்பினராகவும் அவர் இருந்தார். 

7. மூத்த இஆப அதிகாரி நிதி சிப்பர், கீழ்காணும் எந்த நிறுவனத்தின் தலலவராக நியமிக்கப்பட்டுள்ளார்? 
அ. CBSE  

ஆ. AIIMS 

இ. CSIR 

ஈ. DRDO 

✓ மத்திய இலடநிலலக் கல்வி வாரியத்தின் (CBSE) தலலவராக மூத்த IAS அதிகாரி நிதி சிப்பர் நியமிக்கப்பட்டுள்ளார். 

சத்தீஸ்கர் தகடரின் 1994 ததாகுதி இந்திய ஆட்சிப்பணி அதிகாரியான நிதி சிப்பர், தற்தபாது கனரக ததாழிற்துலை 

அலமச்சகத்தின் கூடுதல் தசயலாளராக உள்ளார். பணியாளர் அலமச்சகம் பிைப்பித்த ஆலணயின்படி, தற்தபாலதய 

தலலவர் Dr வினீத் தொஷி இஆப–ஐத் ததாடர்ந்து நிதி சிப்பர் பதவிதயற்ைார். 
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8. 75ஆவது உலக சுகாதார அலவயின் கருப்தபாருள் என்ன? 
அ. Invest in Health Service 

ஆ. Health for Peace, Peace for Health  

இ. Health Amid Pandemic 

ஈ. Health and Global Cooperation 

✓ 75ஆவது உலக சுகாதார மாநாடு 2022 தம.22–28 வலர சுவிச்சர்லாந்தில் உள்ள தெனீவாவில் நலடதபறுகிைது. 

COVID–19 ததாற்றுகாலத்திற்குப்பிைகு தநரடி முலையில் நலடதபற்ை முதல் சுகாதார மாநாடு இதுவாகும். “Health for 

Peace, Peace for Health” என்பது இந்த ஆண்டு (2022) நலடதபறும் சுகாதார தபரலவயின் கருப்தபாருளாகும். 

உலக சுகாதார அலவ என்பது WHOஇன் முடிதவடுக்கும் அலமப்பாகும். இதில் அலனத்து WHO உறுப்பு நாடுகளின் 

பிரதிநிதிகளும் கலந்துதகாண்டனர். 

9. இந்திய எரிவாயு பரிமாற்ைகத்தில் வீட்டு உபதயாக எரிவாயு வர்த்தகம் தசய்யும் முதல் இந்திய நிறுவனம் எது? 
அ. GAIL 

ஆ. ONGC  

இ. IOCL 

ஈ. HPCL 

✓ ONGC ஆனது இந்திய எரிவாயு பரிமாற்ைகத்தில் வீட்டு உபதயாக எரிவாயுலவ வர்த்தகம் தசய்யும் இந்தியாவின் 

முதல் ஆய்வு மற்றும் உற்பத்தி நிறுவனமாக மாறியுள்ளது. இந்தியாவின் முதல் தானியங்கி ததசிய அளவிலான 

எரிவாயு பரிமாற்ைகமான IGX–இல் ONGCஆல் முதல் இலணயவழி வர்த்தகம் சமீபத்தில் தசய்யப்பட்டது. ONGC, 

கிருஷ்ணா தகாதாவரி ததாகுதியில் இருந்து எரிவாயு வர்த்தகம் தமற்தகாள்கிைது. 

10. 2022 – மகளிர் உலக குத்துச்சண்லட சாம்பியன்ஷிப் நலடதபறும் இடம் எது? 
அ. இஸ்தரன்புல்  

ஆ. மங்தகரலியர 

இ. புது தில்லி 

ஈ. டரக்கர 

✓ சர்வததச குத்துச்சண்லட சங்கத்தின் (IBA) 2022 – மகளிர் உலக குத்துச்சண்லட சாம்பியன்ஷிப் துருக்கியின் 

இஸ்தான்புல்லில் நலடதபற்ைது. இந்திய அணி தமாத்தம் மூன்று பதக்கங்களுடன் (1 தங்கம் மற்றும் 2 தவண்கலம்) 

தபாட்டிலய நிலைவுதசய்தது. ததலங்கானாலவச் தசர்ந்த குத்துச்சண்லட வீராங்கலன நிகத் ெரீன் 52 கிதலா 

பிரிவில் தங்கமும், மனிஷா (57 கிதலா), பர்வீன் (63 கிதலா) தவண்கலமும் தவன்ைனர். சிைந்த குத்துச்சண்லட 

வீராங்கலனயாக ஒலிம்பிக் மற்றும் உலக சாம்பியனான புதசனாஸ் சுர்தமதனலி ததர்ந்ததடுக்கப்பட்டார். 

 

செய்தித்தாள் நடப்பு நிகழ்வுகள்  

1. 1,000 மீனவ இலளஞர்களுக்கு உயிர்பாதுகாப்புப் பயிற்சி - முதல்வர் மு க ஸ்டாலின் ததாடக்கி லவத்தார் 

தமிழ்நாட்டில் 14 கடதலார மாவட்டங்கலளச்தசர்ந்த 1,000 மீனவ இலளஞர்களுக்கு உயிர் பாதுகாப்பு மற்றும் மீட்புப் 

பயிற்சியளிக்கும் திட்டத்லத முதலலமச்சர் மு க ஸ்டாலின் ததாடக்கிலவத்தார். இந்தத் திட்டத்தில், முதற்கட்டமாக 

தசங்கல்பட்டு மாவட்டம் தகாவளத்தில் 25 மீனவ இலளஞர்கள் பங்தகற்ைனர். 
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தமிழ்நாடு 1,076 கிமீ நீளமுள்ள கடற்கலரலயக் தகாண்டது. இங்குள்ள 608 மீனவ கிராமங்களில் 10.48 இலட்சம் 

மீனவர்கள் வாழ்கின்ைனர். கடற்கலரப் பகுதிகளுக்கு மக்கள் தசல்லும்தபாது அங்கு ஏற்படும் விபத்துகளால் மனித 

உயிர்கலள இழக்க தநரிடுகிைது. இதுதபான்ை விபத்துகலளக் குலைக்கவும், நீரில் தவறி மூழ்கி தவிப்பவர்கலளக் 

காப்பாற்றிடும் வலகயிலும் மீனவ இலளஞர்களுக்கு, ‘கடற்கலர உயிர்காக்கும் பயிற்சிகள்’ வழங்கப்பட உள்ளன. 

இந்தப் பயிற்சியானது ததசிய மீன்வள தமம்பாட்டு வாரியத்தின் நிதி உதவியுடன் `53 லட்சம் மதிப்பீட்டில் தனியார் 

நிறுவனம்மூலம் மாநிலத்தின் 14 மாவட்டங்கலளச் தசர்ந்த 1,000 மீனவ இலளஞர்களுக்கு அளிக்கப்படுகிைது. 

 

2. உணவுத் தரக் கட்டுப்பாடு: தமிழ்நாடு முதலிடம் 

உணவுப்பாதுகாப்பு துலை தசயல்பாடுகளில் இந்திய அளவில் தமிழ்நாடு முதன்லமயான மாநிலமாக ததர்ந்ததடுக்கப் 

-பட்டு, மத்திய அரசு சார்பில் தில்லியில் விருது வழங்கப்பட்டது. 

இதுகுறித்து தமிழ்நாட்டின் மக்கள் நல்வாழ்வுத் துலை கூறியதாவது: 

நாடு முழுவதும் 75 உணவுத் தரம் நிலைந்த மாவட்டங்கள் அறிவிக்கப்பட்டன இடம்தபற்ைன. அதில், தமிழ்நாட்டில் 

இருந்து மட்டும் 11 மாவட்டங்களுக்கு அத்தலகய அங்கீகாரம் அளிக்கப்பட்டுள்ளது. அதன்படி, திருவள்ளூர், காஞ்சிபுரம், 

தசலம், தகாயம்புத்தூர், தசன்லன, ஈதராடு, திருதநல்தவலி, திருப்பூர், தூத்துக்குடி, மதுலர மற்றும் திண்டுக்கல் 

ஆகிய மாவட்ட உணவுப் பாதுகாப்பு துலைக்கு தர நிர்ணய பரிசுகள் அறிவிக்கப்பட்டு இருக்கின்ைன. 

 

3. நிகழ் நிதியாண்டில் இந்திய தபாருளாதார வளர்ச்சி 7.5%: உலக வங்கி திருத்தி மதிப்பீடு 

நிகழ் நிதியாண்டில் இந்திய தபாருளாதார வளர்ச்சி 7.5 சதவீதமாக இருக்கும் என்று உலக வங்கி மதிப்பிட்டுள்ளது. 

இந்த நிதியாண்டில் இந்திய தபாருளாதார வளர்ச்சி 8 சதவீதமாக இருக்கும் என்று கடந்த ஏப்ரல் மாதம் 

ததரிவித்திருந்த அந்த வங்கி, அதலன திருத்தி மதிப்பிட்டுள்ளது. 

இதுததாடர்பாக அந்த வங்கி தவளியிட்டுள்ள அறிக்லக: 

பணவீக்கம் (விலலவாசி உயர்வு விகிதம்) அதிகரிப்பு, விநிதயாக நலடமுலைகளில் இடர்ப்பாடுகள், புவி அரசியல் 

பதற்ைம் ஆகியலவ காரணமாக நிகழ் நிதியாண்டான 2022-23-இல் இந்தியாவின் தபாருளாதார வளர்ச்சி 7.5 

சதவீதமாக இருக்கும். தனியார்துலையின் நிலலயான முதலீடு, ததாழிற்துலை சூழலல தமம்படுத்த இந்திய அரசு 

அறிமுகம் தசய்துள்ள ஊக்கத்ததாலக திட்டங்கள் மற்றும் சீர்திருத்தங்கள் தபாருளாதார வளர்ச்சிக்கு உதவும். 

இந்திய தபாருளாதார வளர்ச்சி 8.7 சதவீதமாக இருக்கும் என்று கடந்த ெனவரி மாதம் ததரிவிக்கப்பட்டது. அலதவிட 

தற்தபாலதய மதிப்பீடு 1.2 சதவீதம் குலைவாகும். தவலலவாய்ப்பின்லம விகிதம் கதரானா பரவலுக்கு முன்பிருந்த 

நிலலக்குத் திரும்பியுள்ளது. எனினும் ததாழிலாளர் பங்தகற்பு விகிதம் கதரானா பரவலுக்கு முன்பு இருந்தலதவிட 

குலைவாகத்தான் உள்ளது. உலழப்பாளர்களும் குலைந்த ஊதியம் தகாண்ட பணிகளுக்கு மாறியுள்ளனர். 

தற்தபாது இந்தியாவில் உட்கட்டலமப்பில் முதலீடு தசய்வலத தநாக்கி அரசின் தசலவினம் திரும்பியுள்ளது. 

ததாழிலாளர் விதிமுலைகள் எளிலமப்படுத்தப்படுகின்ைன. நஷ்டத்தில் இயங்கும் தபாதுத்துலை நிறுவனங்கள் 

தனியார்மயமாக்கப்படுகின்ைன. அடுத்த நிதியாண்டில் இந்திய தபாருளாதார வளர்ச்சி 7.1 சதவீதமாக குலையும் என 

எதிர்பார்க்கப்படுகிைது என்று ததரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. 

 

4. தசஸ் ஒலிம்பியாடிலும் இனி ‘தொதி ஓட்டம்’ - எப்தபாதும் இந்தியாவில் ததாடக்கம் 

ஒலிம்பிக் தபாட்டிகள் ததாடக்கத்துக்கு முன்பாக நடத்தப்படுவலதப் தபான்று, தசஸ் ஒலிம்பியாட் தபாட்டியின் 

ததாடக்கத்துக்கு முன்பாகவும் ‘தொதி ஓட்டத்லத’ நடத்துவததன முடிவு தசய்யப்பட்டுள்ளதாக சர்வததச தசஸ் 

சம்தமளனம் அறிவித்துள்ளது. 
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இந்த நலடமுலை முதன்முதலாக, தசன்லன அருதக மகாபலிபுரத்தில் வரும் ெூலல - ஆகஸ்டில் நலடதபைவுள்ள 

44-ஆவது தசஸ் ஒலிம்பியாட் தபாட்டியிலிருந்து ததாடங்க இருக்கிைது. அதன் பிைகு இனி தசஸ் ஒலிம்பியாட் 

நலடதபறும்தபாததல்லாம் அதற்கு முன்பாக இந்த ‘தொதி ஓட்டம்’ நடத்தப்படும். இந்தியாவில் முதன்முலையாக தசஸ் 

ஒலிம்பியாட் தபாட்டி நலடதபறும் நிலலயில் இந்த அறிவிப்பு தவளியாகியிருப்பது குறிப்பிடத்தக்கது. 

ஒலிம்பிக்கிற்கு ஏததன்ஸ் தபால, தசஸ் விலளயாட்டின் பிைப்பிடமாக இருக்கும் இந்தியாவிலிருந்தத இனி ஒவ்தவாரு 

முலையும் இந்த ஒலிம்பியாட் தொதி ஓட்டம் ததாடங்கும். அதன் பிைகு, சர்வததச தசஸ் சம்தமளனத்தில் உறுப்பினராக 

இருக்கும் நாடுகளில் வலம்வரும் அந்த தொதி, இறுதியாக தபாட்டி நலடதபை இருக்கும் நாட்லடயும், சம்பந்தப்பட்ட 

நகரத்லதயும் வந்தலடயும். 

தற்தபாது மகாபலிபுரத்தில் நலடதபை இருக்கும் தசஸ் ஒலிம்பியாட் தபாட்டிக்கு இன்னும் 50 நாள்கதள இருப்பதால், 

இந்த அறிமுக ‘தொதி ஓட்டமானது’ இந்தியாவுக்குள்ளாக மட்டுதம நடக்கவுள்ளதாக சம்தமளனம் ததரிவித்துள்ளது. 

தொதிலய ஏந்தி ஓடுபவர்களில் ஒருவராக இந்திய தசஸ் நட்சத்திரமான விஸ்வநாதன் ஆனந்தும் இருப்பார். 

44-ஆவது தசஸ் ஒலிம்பியாட் தபாட்டியானது மகாபலிபுரத்தில் வரும் ெூலல 28 முதல் ஆகஸ்ட் 10 வலர 

நலடதபைவுள்ளது. இதில் பங்தகற்க இதுவலர 187 நாடுகளில் இருந்து 343 அணிகள் ஓபன் மற்றும் மகளிர் 

பிரிவுகளில் பதிவு தசய்துள்ளன. 

 

5. சுற்றுச்சூழல் தசயல்திைன் குறியீடு: 180 நாடுகள் பட்டியலில் கலடசி இடத்தில் இந்தியா 

அதமரிக்கக் கல்வி நிறுவனங்கள் தமற்தகாண்ட ஆய்வில் 180 நாடுகள் அடங்கிய நிகழாண்டுக்கான சுற்றுச்சூழல் 

தசயல்திைன் குறியீட்டு பட்டியலில் இந்தியா கலடசி இடத்லதப் பிடித்துள்ளது. 

180 நாடுகளின் சுற்றுச்சூழல் தசயல்திைன் ததாடர்பாக அதமரிக்காவின் தயல் பல்கலலக்கழகத்தின்கீழ் தசயல்படும் 

தயல் சுற்றுச்சூழல் சட்டம் மற்றும் தகாள்லக லமயம், தகாலம்பியா பல்கலலக்கழகத்தின்கீழ் தசயல்படும் சர்வததச 

புவி அறிவியல் தகவல் லமயம் ஆகியலவ ஆய்வு தமற்தகாண்டன. அந்த ஆய்வு முடிவுகள் அண்லமயில் 

தவளியிடப்பட்டது. அந்த முடிவுகளின்படி, அப்பட்டியலில் இந்தியா கலடசி இடம் பிடித்துள்ளது. 

நாடுகள் சுற்றுச்சூழல் தசயல்திைன் தரவரிலச 

தடன்மார்க் - 1 

பிரிட்டன் - 2 

பின்லாந்து - 3 

மால்டா - 4 

சுவீடன் – 5

ஆய்வின் பல்தவறு பிரிவுகள் இந்தியாவின் தரவரிலச 

பல்லுயிர்ப் தபருக்கம் பாதுகாத்தல் - 179 

உயிரினங்கள் பாதுகாப்பு குறியீடு - 175 

உயிரினங்கள் வாழ்விட குறியீடு - 80 

காடுகள் இழப்பு - 75 

புல்தவளிப் பகுதிகள் இழப்பு - 116 

சதுப்புநிலப் பகுதிகள் இழப்பு - 60 

காற்றின் தரம் - 179 

கடலில் தநகிழிக் கலப்பு - 135 

பருவநிலல மாற்ைம் - 165 

கரியமில வாயு தவளிதயற்ைம் அதிகரிப்பு - 136 

தவளாண்லமயில் பூச்சிக்தகால்லி பயன்பாடு – 47
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1. ரிசர்வ் வங்கியின் 2022 ஜூன் மாத நிதிக் கைொள்கைக் குழு கூட்டத்திற்குப் பிறகு கெப்ப ொ விகிதம் என்ன? 
அ. 4.2 % 

ஆ. 4.5 % 

இ. 4.9 %  

ஈ. 5.0 % 

✓ கெப்ப ொ விகிதத்கத 50 அடிப் கட புள்ளிைளொை 4.90% அளவிற்கு உயர்த்துவது என இந்திய ரிசர்வ் வங்கியின் 

நிதிக்கைொள்கை குழு முடிவுகசய்துள்ளது. க ொத்த உள்நொட்டு உற் த்தி வளர்ச்சி விகிதம் 7.2 சதவீதம் அளவுக்கு 

கதொடரும் என்று இக்குழு ைணித்துள்ளது. 2022–23ஆம் நிதியொண்டில்  ணவீக்ை விகிதம் 6.7 சதவீத ொை 

இருக்கும் என்றும் கூறியுள்ளது. 

2. ைொர்டுைள்  ற்றும் UPI (2022 ஜூனுக்குப்பிறகு) மூலம் கசய்யப் டும் ஆட்படொ கடபிட்  ரிவர்த்தகனைளுக்ைொன 

புதிய வெம்பு என்ன? 
அ. ரூ.5000 

ஆ. ரூ.10000 

இ. ரூ.15000  

ஈ. ரூ.20000 

✓ ைொர்டுைள்  ற்றும் ஒருங்கிகணந்த ைட்டண இகடமுைம் (UPI) மூலம் ப ற்கைொள்ளப் டும் ஆட்படொ கடபிட் 

 ரிவர்த்தகனைளுக்ைொன வெம்க  இந்திய ரிசர்வ் வங்கி முந்கதய `5,000இலிருந்து `15,000ஆை உயர்த்தியது. 

ஒவ்கவொரு முகறயும்  ணஞ்கசலுத்தும்ப ொது வொடிக்கையொளர்ைள் ஒருமுகற  யன் டுத்தக் கூடிய ைடவுச்கசொல் 

(OTP) கைொடுத்து  ணப் ரிவர்த்தகன ப ற்கைொண்டு வந்தனர். தற்ப ொது `15,000 மதிப்பு வகெயிலொன  ணப் 

 ரிவர்த்தகனைகள OTP இல்லாமல் மமற்க ாள்ளலாம் என ரிசர்வ் வங்கி கூறியுள்ளது. 

3.  ொதுைொப்புப்  ணியொளர்ைளின் தகலக ப்  தவிக்கு தகுதியுகடய அதிைொரிைளுக்ைொன வயது வெம்பு என்ன? 
அ. 60 

ஆ. 62  

இ. 65 

ஈ. 70 

✓ உலங்கூர்தி வி த்தில் இந்தியொவின் முதல்  ொதுைொப்புப்  கடத் தகலவர் கஜனெல் பிபின் ெொவத் உயிரிழந்த ஆறு 

 ொதங்ைளுக்குப் பிறகு, ஆயுதப் கடைளின் பசகவ விதிைளில்  த்திய அெசு திருத்தஞ்கசய்துள்ளது. அந்தப் புதிய 

விதிைளின் டி, 62 வயதுக்குட் ட்ட முப் கடச்பசகவைகளச்பசர்ந்த 3 நட்சத்திெங்ைள்  ற்றும் நொன்கு நட்சத்திெ 

அதிைொரிைள் அகனவரும் CDS  தவிக்கு தகுதியுகடயவர்ைள். இதில் ைடந்த ஈெொண்டுைளில் ஓய்வுக ற்றவர்ைளும் 

அடங்குவர். CDS என்பது தெவரிகசயில் மிைவும் உயர்ந்த அதிைொரி  தவியொகும்.  

4. 75 கிமீ நீளப்பாகதகய அக த்து கின்னஸ் சொதகன  கடத்துள்ள அக ப்பு எது? 
அ. BRO 

ஆ. NHAI  

இ. இந்திய இராணுவம் 

ஈ. L & T கட்டுமான நிறுவனம் 
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✓ அ ெொவதி  ொவட்டத்தில் இருந்து அக்பைொலொ  ொவட்டம் வகெ NH53இல் ஒற்கற வழித்தடத்தில் க ட்பெொலிய உ  

க ொருட்ைள்  ற்றும் செகள ைற்ைளுடனொன ைலகவமூலம் 105  ணி பநெம் 33 நிமிடங்ைளில் (5 நாட் ளுக்குள்) 

சொகல அக த்துள்ளதொை  த்திய சொகலப் ப ொக்குவெத்து & கநடுஞ்சொகலத் துகற அக ச்சைம் கதரிவித்துள்ளது. 

இது கின்னஸ் சொதகனயொைப்  ொர்க்ைப் டுகிறது. 

✓ முன்னதொை ைடந்த 2019இல் ைத்தொர் தகலநைெம் பதொைொவில் 25.275 கிமீ கதொகலவிற்கு இத்தகைய சொகல 

அக க்ைப் ட்டபத இதுநொள் வகெ கின்னஸ் உலை சொதகனயொை இருந்தது. 

5. ஆறு உலைக்பைொப்க ைளில்  ங்பைற்ற முதல் கிரிக்கைட் வீெொங்ைகன யொர்? 

அ. ஜூலன் ககாஸ்வாமி 

ஆ. மிதாலி ராஜ்  

இ. சாா்கலாட் எட்வா்ட்ஸ் 

ஈ. கிகோ் டடய்லா் 

✓ பிெ ல கிரிக்கைட் வீெொங்ைகன மிதொலி இெொஜ், அகனத்து வகையொன கிரிக்கைட்டிலிருந்தும் ஓய்வு க றுவதொை 

அண்க யில் அறிவித்தொர். 39 வயதொன இவர், இதுவகெ ஆறு உலைக்பைொப்க ைளில்  ங்பைற்ற உலகின் முதல் 

 ற்றும் ஒபெ கிரிக்கைட் வீெொங்ைகன ஆவொர். இந்தச் சொதகனக்ைொை அண்க யில் சச்சின் கடண்டுல்ைர்  ற்றும் 

 ொகிஸ்தொனின் ஜொபவத் மியொண்டட் முதலொபனொர் இடம்க ற்றுள்ள  ட்டியலில் இகணந்தொர். 232 ஒருநொள் 

ப ொட்டிைளில் 7,805 ென்ைள் குவித்தபத க ண்ைளுக்ைொன ஒருநொள் ப ொட்டியில் அதிை ட்ச ொை உள்ளது. க ொத்தம் 

10,868 ென்ைள் குவித்து, இந்திய க ண்ைள் கிரிக்கைட்டணியின் நீண்டைொல அணித்தகலவெொை இருந்தவர் மிதொலி. 

6. உலைப் க ொருளொதொெ  ன்றத்தின் அதிநவீன உற் த்தி க யங்ைளின் (AMHUB) உலைளொவிய வகலயக ப்பில் 

இகணந்துள்ள இந்திய  ொநிலம் எது? 
அ. டதலுங்கானா 

ஆ. ஆந்திர பிரகதசம்  

இ. ஒடிஸா 

ஈ. கா்நாடகா 

✓ உலைப்க ொருளொதொெ  ன்றத்தின் (WEF) அதிநவீன உற் த்தி க யங்ைளின் உலைளொவிய வகலயக ப்பில் 

(AMHUBs) ஆந்திெ பிெபதச  ொநிலம் இகணந்துள்ளது. டொபவொஸில் நடந்து வரும் WEF–இன் ஆண்டுக் கூட்டத்தின் 

ஒருபுறத்தில், ஆந்திெ பிெபதச  ொநிலமும் WEF–உம், “அதிநவீன உற் த்தி &  திப்பு சங்கிலிைளின் எதிர்ைொலத்கத 

வடிவக ப் தில்” தங்ைளது கூட்டொண்க கய  ரி ொறிக்கைொண்டன. “மூவிங் இந்தியொ” முயற்சிைளில் கதரிவொன 

முதல்  ொநில ொை ஆந்திெ பிெபதச  ொநிலம் உள்ளது. 

7. சர்க்ைகெ ஏற்று திக்ைொன புதிய ைட்டுப் ொடுைள் கீழ் ாணும் எந்தத் பததியிலிருந்து அ லுக்கு வருகின்றன? 
அ. 2022 கம.01 

ஆ. 2022 ஜூன்.01  

இ. 2022 ஆகஸ்ட்.01 

ஈ. 2023 ஜனவாி.01 

✓ பைொதுக  ஏற்று திகய ைட்டுப் டுத்திய பிறகு, சர்க்ைகெ ஏற்று திக்கு இந்தியொ ைட்டுப் ொடுைகள விதித்துள்ளது. 

புதிய ைட்டுப் ொடுைள் ஜூன்.1 முதல் அ லுக்கு வரும். உள்நொட்டு சந்கதயில் க ொருட்ைளின் கிகடக்கும் தன்க கய 

அதிைரிப் தற்கும், விகலவொசி உயர்கவக் ைட்டுப் டுத்துவதற்கும் இந்த நடவடிக்கை எடுக் ப்பட்டுள்ளது. புவிசொர் 

அெசியல்  தட்டங்ைளொல் தூண்டப் ட்ட  ணவீக்ைத்தின் ைொெண ொன விகல உயர்வுக்குப் பிறகு, உள்நொட்டுச் 

சந்கதைளில் க ொருட்ைளின் விகலைகளக் குகறப் தற்கு இந்தியொ  ல நடவடிக்கைைகள எடுத்து வருகிறது. 
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8. 2022 – ‘WEF  யண  ற்றும் சுற்றுலொ வளர்ச்சிக் குறியீட்டில்’ இந்தியொ அகடந்துள்ள தெநிகல என்ன? 
அ. 34 

ஆ. 45 

இ. 54  

ஈ. 43 

✓ உலைப் க ொருளொதொெ  ன்றத்தின் ஒரு சமீ த்திய ஆய்வு, 117 நொடுைகள  திப்பீடு கசய்து ‘ யண  ற்றும் சுற்றுலொ 

வளர்ச்சிக் குறியீட்கட’ கவளியிட்டது. இந்தியொ ஒட்டுக ொத்த தெவரிகசயில் 54ஆவது இடத்தில் உள்ளது. 2019–இல் 

46ஆவது இடத்தில் இந்தியொ இருந்தது. இவ்வொய்வின் டி, COVID–19 கதொற்றுபநொயொல் ஏற் ட்ட ஈெொண்டு  ந்த 

நிகலக்குப் பிறகு, இந்தியொவின்  யண  ற்றும் சுற்றுலொத்துகறயொனது மீட்சிக்ைொன அறிகுறிைகளக் ைொட்டியுள்ளது. 

9. இந்தியக் ைடற் கடயொனது எந்த நொட்டு ைடற் கடயுடன் இகணந்து ப ொங்பைொசொைர்  யிற்சியில்  ங்பைற்கிறது? 
அ. பிரான்ஸ் 

ஆ. வங்காேகதசம்  

இ. மியான்மா் 

ஈ. கநபாேம் 

✓ இந்தியக் ைடற் கட மற்றும் வங்ைொளபதச ைடற் கட  ங்பைற்கும் 3ஆவது இருதெப்பு  யிற்சியொன, ‘ப ொங்பைொசொைர்’ 

வங்ைொளபதசத்தின் ப ொங்லொ துகறமுைத்தில் கதொடங்கியது. துகறமுைக் ைட்டப்  யிற்சிகயத் கதொடர்ந்து வடக்கு 

வங்ைொள விரிகுடொவில் ைடல்சொர்  யிற்சிைள் நகடக றும். ப ொங்பைொசொைர்  யிற்சியொனது இரு ைடற் கடைளுக்கு 

இகடபய  ெந்த அளவிலொன ைடல்சொர்  யிற்சிைள்  ற்றும் கசயல் ொடுைகள நடத்துவதன்மூலம் கூட்டு கசயல் ொட்டு 

திறன்ைகள வளர்ப் கத பநொக்ை ொைக் கைொண்டுள்ளது. 

10. ‘ஊெைச் சொகலைளில் புதிய கதொழில்நுட் ங்ைள்  ற்றும் ைண்டுபிடிப்புைள் குறித்த சர்வபதச  ொநொடு’ ஏற் ொடு 

கசய்யப் ட்ட நைெம் எது? 
அ. கான்பூா் 

ஆ. புது தில்லி  

இ. வாரணாசி 

ஈ. டசன்னன 

✓ “ஊெைச்சொகலைளில் புதிய கதொழில்நுட் ங்ைள்  ற்றும் ைண்டுபிடிப்புைள்” குறித்த மூன்று நொள் சர்வபதச  ொநொட்கட 

 த்திய ஊெை வளர்ச்சி  ற்றும்  ஞ்சொயத்து ெொஜ் அக ச்சர் கிரிெொஜ் சிங் கதொடங்கி கவத்தொர். கதொடக்ை அ ர்வின் 

ப ொது, புதிய “கதொழில்நுட் ப்  ொர்கவ, 2022” உள்ளிட்ட ஆவணங்ைள் கவளியிடப் ட்டன. இத்கதொகலபநொக்கு 

ஆவணத்தின்கீழ், புதிய கதொழில்நுட் ங்ைள்  ற்றும்  ொற்றுப்க ொருட்ைகளப்  யன் டுத்தி குகறந்த ட்சம் சரி ொதி 

ஊெைச்சொகலைள் அக க்ைப் ட பவண்டும் என்று ஊெை ப ம் ொட்டு அக ச்சைம் பைொருகிறது. 
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செய்தித்தாள் நடப்பு நிகழ்வுகள்  

1. கைவிடப் டும் ஜயங்கைொண்டம்  ழுப்பு நிலக்ைரி திட்டம்: நிலங்ைள் திரும்  ஒப் கடப்பு 

ஜயங்கைொண்டம்  ழுப்பு நிலக்ைரி திட்டத்துக்ைொை கையைப் டுத்தப் ட்ட நிலங்ைள் உரிக யொளர்ைளிடம் வழங்ை 

தமிழ்நொடு அெசு முடிவு கசய்துள்ளது. 

அரியலூர்  ொவட்டம், ஜயங்கைொண்டம்  குதியில்  ழுப்பு நிலக்ைரி திட்டத்துக்ைொை ைடந்த 1992ஆம் ஆண்டில் நிலங்ைள் 

கையைப் டுத்தப் ட்டு 24 ஆண்டுைளொகியும் திட்டம் கதொடங்ைப் டொததொல், நிலத்கத உரிக யொளர்ைளிடம் திருப்பித் 

தெ தமிழ்நொடு அெசு உத்தெவிட்டது. இதனொல் அந்தத் திட்டம் கைவிடப் ட்டுள்ளது. 

 

2. அெசுப் ள்ளிைளில் LKG; UKG வகுப்புைள் மூடல் ஏன்? கதொடக்ைக்ைல்வித்துகற விளக்ைம் 

அெசுப்  ள்ளிைளில் கசயல் ட்டு வந்த LKG; UKG வகுப்புைள் மூடப் ட்டது குறித்து கதொடக்ைக் ைல்வி இயக்ைைம் 

விளக்ை ளித்துள்ளது. 

இதுகுறித்து கதொடக்ைக் ைல்வி இயக்குநெைம் சொர்பில் கவளியிடப் ட்டுள்ள கசய்தி: 

அெசு நடுநிகலப் ள்ளிைளில் உள்ள 2,381 அங்ைன்வொடிைளில்  ழகலயர் வகுப்புைள் 2019-ஆம் ஆண்டு பசொதகன 

முகறயில் கதொடங்ைப் ட்டன. இந்த  ழகலயர் வகுப்புைகளக் கையொள கதொடக்ைப் ள்ளி இகடநிகல ஆசிரியர்ைள் 

 ணியிட  ொற்றப் ட்டனர். 

இந்த ஆசிரியர்ைள் அனு வம் வொய்ந்தவர்ைளொை இருந்தொலும், அவர்ைள்  ழகலயர் வகுப்பு குழந்கதைகள 

கையொள்வதில் சிக்ைல்ைளும், புரிதல் இன்க யும் நீடித்தது.  றுபுறம் கதொடக்ைக்ைல்வி இயக்குநெைத்தில் 2013-14ம் 

ைல்வியொண்டு முதல் ஆசிரியர்  ணிநிய னம் கசய்யப் டவில்கல. 

ஆசிரியர்ைள்  ற்றொக்குகற: இதனொல் ைடந்த ைல்வியொண்டின் இறுதியில் இகடநிகல ஆசிரியர்ைள் 

 ணியிடங்ைளில் 4,863 ைொலிப் ணியிடங்ைள் ஏற் ட்டது. இதனொல் 3,800 கதொடக்ைப் ள்ளிைளில் 1 முதல் 5 

வகெயிலொன வகுப்புைகள ஒபெ ஒரு ஆசிரியர்தொன் ைவனித்துள்ளொர். 

ஆசிரியர்  ற்றொக்குகறயொல்  ொணவர்ைளுக்கு சரியொன முகறயில்ைல்வி ப ொதிக்ை இயலொத சூழல் ஏற் ட்டு அதன் 

விகளவொை  ொணவர்ைளின் ைல்வித்தெம் கவகுவொை குகறந்தது. இதற்கிகடபய ைபெொனொ  ெவலுக்கு பின்னர், 

அெசுப் ள்ளிைளில் 5 லட்சத்துக்கு ப ல் புதிதொை  ொணவர்ைள் பசர்ந்தனர். அதில் 1 முதல் 5ஆம் வகுப்பு வகெ  ட்டும் 

2.80 இலட்சம் ப ர்ைள் அெசுப் ள்ளிைளின் ப ல் நம்பிக்கை கவத்து கூடுதலொை பசர்ந்துள்ளனர். 

இதன்ைொெண ைை  ொணவர் ஆசிரியர் விகிதப் டி 4,500-க்கும் ப ற் ட்ட இகடநிகல ஆசிரியர்ைள் கூடுதலொை 

பதகவப் டுகிறது. ஏற்ைனபவ உள்ள ைொலிப் ணியிடங்ைபளொடு பசர்த்தொல் க ொத்தம் 9,000-க்கும் ப ற் ட்ட 

ஆசிரியர்ைள் பதகவப் டும் நிகல ஏற் ட்டு ைல்வித்தெம் குகறய வொய்ப்பு அதிை ொனது. இதுகுறித்து அகனத்து 

உயர் ட்ட அலுவலர்ைள் கூட்டத்தில் விவொதித்து எடுக்ைப் ட்ட முடிவுைளின் டி,  ழகலயர் வகுப்புைகளக் கையொள 

நியமிக்ைப் ட்ட இகடநிகல ஆசிரியர்ைள் மீண்டும் கதொடக்ைப் ள்ளிைளில்  ணிய ர்த்தப் ட்டனர். 

எண்ணும்-எழுத்தும் திட்டத்துக்கு... இதுதவிெ ைபெொனொவொல் அெசுப் ள்ளி  ொணவர்ைளிடம் ஏற் ட்டுள்ள ைற்றல் 

இகடகவளிகய சரிகசய்ய ‘எண்ணும் எழுத்தும்’ என்னும் திட்டம் வரும் ைல்வியொண்டு முதல் கசயல் டுத்தப் ட 

உள்ளது. இதற்ைொை அகனத்து  ொவட்டங்ைளிலும் சு ொர் 30,000 ஆசிரியர்ைளுக்கு  யிற்சியளிக்ைப் ட்டுள்ளது. இந்த 

திட்டத்கத முழுக யொைச் கசயல் டுத்தவும், சரியொன  ொகதயில்  ொணவர்ைளிடத்தில் கைொண்டு பசர்க்ைவும் 

கதொடக்ைக்ைல்வி இயக்ைை நிர்வொைத்துக்கு ப ொது ொன எண்ணிக்கையில் இன்னும் அதிை ொன இகடநிகல 

ஆசிரியர்ைள் பதகவப் டுகின்றனர். 

 கழய நகடமுகறயில்... இகதக்ைருத்தில்கைொண்டு அங்ைன்வொடி க யங்ைளில் ஏற்ைனபவ இருந்த சிறொர்ைளுக்கு 

முந்கதய நகடமுகறகய பின் ற்றி இந்தொண்டு முதல் அங்ைன்வொடி உதவியொளர்மூலம் தற்ைொலிை ொை ைற்றல் 

கசயல் ொட்கட ப ற்கைொள்ளலொம் என முடிகவடுக்ைப் ட்டது. ப லும், ‘எண்ணும் எழுத்தும்’ திட்டத்கத அடுத்த 

மூன்று ஆண்டுைளுக்கு கவற்றிைெ ொைச் கசயல் டுத்தும் ப ொது தமிழ்நொட்டில் கதொடக்ைப் ள்ளி  ொணவர்ைள் ைற்றல் 
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நிகலைளில் ப ம் டுவொர்ைள். இதுதவிெ மூன்றொண்டுைளுக்கு பின்பு பதசிய அளவிலொன ைற்றல் அகடவு பசொதகன 

முடிவுைளில் (நொஸ்) 27-ஆவது இடத்தில் இருக்கும் தமிழ்நொடு, முதல் 10 இடத்துக்குள் வந்துவிடும். 

 

3. வட்டி விகிதம் 4.9%-ஆை அதிைரிப்பு: ரிசர்வ் வங்கி அறிவிப்பு 

வங்கிைளுக்கு வழங்ைப் டும் குறுகிய ைொலக்ைடன்ைளுக்ைொன வட்டி விகிதத்கத (கெப்ப ொ) 4.9 சதவீத ொை ரிசர்வ் 

வங்கி உயர்த்தியுள்ளது. ரிசர்வ் வங்கி வட்டிகய உயர்த்துவது ைடந்த ஐந்து வொெங்ைளில் இது இெண்டொவது 

முகறயொகும். இதனொல், தனிந ர் ைடன், வீடு, வொைனக்ைடன் ஆகியவற்றுக்ைொன வட்டி அதிைரித்து  ொதத்தவகணத் 

கதொகைகய கூடுதலொை கசலுத்த பவண்டியிருக்கும். 

ரிசர்வ் வங்கியின் நிதிக்கைொள்கைக்குழுக் கூட்டம் புதன்கிழக  நகடக ற்றது. அதில், கெப்ப ொ விகிதத்கத 4.4 

சதவீதத்தில் இருந்து 0.5 சதவீதம் அதிைரித்து 4.9 சதவீத ொை நிர்ணயிப் து என ஒரு னத ொை முடிகவடுக்ைப் ட்டது. 

ைடந்த ப   ொதம் வட்டி விகிதம் 0.4 சதவீதம் உயர்த்தப் ட்ட நிகலயில், தற்ப ொது மீண்டும் உயர்ந்துள்ளது. 4 

சதவீத ொை இருந்த வட்டி விகிதம், ைடந்த 2  ொதங்ைளில்  ட்டும் 0.9 சதவீதம் உயர்ந்துள்ளது. 

இதுகுறித்து ரிசர்வ் வங்கி ஆளுநர் சக்திைொந்த தொஸ் கூறியதொவது: உக்கெனில் நகடக றும் ப ொெொல் உலை 

அளவில்  ணவீக்ைம் அதிைரித்துள்ளது. ப லும், அதிை ட்ச அளகவவிட அதிை ொை  ணவீக்ைம் அதிைரித்துள்ளது. 

அகதக் ைட்டுப் டுத்தும் பநொக்ைத்தில் வட்டி விகிதம் உயர்த்தப் ட்டுள்ளது. வட்டி விகிதத்கத ரிசர்வ் வங்கி 

உயர்த்தியப ொதிலும், ைபெொனொவுக்கு முந்கதய நிகலயொன 5.15 சதவீதத்துக்கும் குகறவொைபவ வட்டி விகிதம் 

உள்ளது. 

 ொநில அெசுைள் வரிகயக் குகறக்ை பவண்டும்: விகலவொசி உயர்கவக் ைட்டுப் டுத்த க ட்பெொல், டீசல் மீதொன 

ைலொல் வரி ைடந்த ப   ொதம் 21-ஆம் பததி குகறக்ைப் ட்டது. எரிக ொருள்ைள் மீதொன  திப்புக் கூட்டு வரிகய (வொட்) 

 ொநிலங்ைள் குகறத்தொல் விகலவொசிகயக் குகறக்ை முடியும். முகறப் டி  திவு கசய்யொ ல் கசயலிைள்மூலம் ைடன் 

வழங்கும் நிறுவனங்ைள் மீது ைொவல்துகறயில் க ொது க்ைள் புைொெளிக்ைலொம் என்றொர் அவர். 

கூட்டுறவு வங்கிைளுக்கு அனு தி: வீட்டுவசதித்திட்டங்ைளுக்கு ஊெை  ற்றும் நைர்ப்புற கூட்டுறவு வங்கிைள் ைடன் 

வழங்குவதற்கு அனு தி அளிக்ைப் ட்டுள்ளது. சந்தொ கதொகை, ைொப்பீட்டுத்கதொகை, ைல்விக்ைட்டணம் ஆகியவற்றுக்கு 

ஒருமுகற கசலுத்தும் கதொகைகய ̀ 5,000-இலிருந்து ̀ 15,000-ஆை உயர்த்தி அனு தி அளிக்ைப் ட்டுள்ளது. ரூப  

ைடன் அட்கடைகளப்  யன் டுத்தியும் யுபிஐ முகறயில்  ணம் கசலுத்தும் வசதி அறிமுைம் கசய்யப் டவுள்ளது. இது 

 டிப் டியொை பிற வகை ைடன் அட்கடைளுக்கும் விரிவு டுத்தப் டும். 

 ணவீக்ைம் 6.7%: உக்கென்-ெஷியொ ப ொர்ைொெண ொை சர்வபதச அளவில்  ணவீக்ைம் அதிைரித்துள்து. எனபவ 

நடப்பு நிதியொண்டில் (2022-23)  ணவீக்ைம் விகிதம் 6.7 சதவீத ொை இருக்கும் என ரிசர்வ் வங்கி ைணித்துள்ளது. 

நடப்பு நிதியொண்டின்  ணவீக்ை விகிதம் 5.7 சதவீத ொை இருக்கும் என ரிசர்வ் வங்கி ஏப்ெலில் ைணித்திருந்தது. 

க ொருளொதொெ வளர்ச்சி 7.2% 

நடப்பு நிதியொண்டில் நொட்டின் க ொருளொதொெ வளர்ச்சி 7.2 சதவீத ொை இருக்கும் என ரிசர்வ் வங்கி கதரிவித்துள்ளது. 

இதுகுறித்து RBI ஆளுநர் சக்திைொந்த தொஸ் கூறுகையில், ‘ைடந்த ஏப்ெல், ப   ொதங்ைளின் தைவல் டி, உள்ளூர் 

க ொருளொதொெச் கசயல் ொடுைள் மீண்டு வருகின்றன. இது, க ொருளொதொெம் வளர்ச்சியகடந்து வருவகதக் ைொட்டுகிறது. 

நடப்பு நிதியொண்டில் க ொருளொதொெ வளர்ச்சி 7.2 சதவீத ொை இருக்கும். 

கதன்ப ற்குப்  ருவ கழயொல் ைொரீப்  ருவ சொகு டியும் திருப்திைெ ொை இருக்கும். இருப்பினும் சர்வபதச அளவிலொன 

 தற்றம், க ொருள்ைளின் விகல உயர்வு, சர்வபதச அளவிலொன நிதிக் ைட்டுப் ொடுைள் ப ொன்றகவ வளர்ச்சிக்கு 

 ொதை ொை இருக்கும் என்றொர் அவர். நடப்பு நிதியொண்டில் இந்தியொவின் க ொருளொதொெ வளர்ச்சி 7.5 சதவீத ொை 

இருக்கும் என்று உலை வங்கி ைணிப்பு கவளியிட்டிருந்தது. 
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4. NSIL-உக்கு 10 கதொகலத்கதொடர்பு கசயற்கைக்பைொள்ைள்:  த்திய அக ச்செகவ ஒப்புதல் 

க ொதுத்துகற நிறுவன ொன நியூ ஸ்ப ஸ் இந்தியொ நிறுவனத்துக்கு (NSIL) 10 கதொகலத்கதொடர்பு கசயற்கைக் 

பைொள்ைகள வழங்ை  த்திய அக ச்செகவ ஒப்புதலளித்தது. 

இதுகதொடர் ொை  த்திய அெசு கவளியிட்டுள்ள அறிக்கை: புவிவட்டப்  ொகதயில் வலம்வரும் 10 கதொகலத்கதொடர்பு 

கசயற்கைக்பைொள்ைகள NSIL நிறுவனத்துக்கு வழங்ை  த்திய அக ச்செகவ ஒப்புதல் அளித்துள்ளது. இது தீவிெ 

மூலதன திட்டங்ைகளச் கசயல் டுத்துவதற்கு நிதி விவைொெங்ைளில் அந்த நிறுவனம் சுதந்திெ ொை முடிகவடுக்ை 

வழிவகுக்கும். அதன்மூலம் இதெ துகறைளுக்கு மிைப்க ரிய அளவில் பவகலவொய்ப் ளிக்கும் திறனும், கதொழில்நுட்  

உ ைெணங்ைளும் கிகடக்கும். இதுதவிெ, NSIL நிறுவனத்தின்  ங்கு மூலதனத்கத `1,000 பைொடியில் இருந்து 

`7,500 பைொடியொை அதிைரிக்ைவும் ஒப்புதல் அளிக்ைப் ட்டுள்ளது. 

இந்த ஒப்புதல் விண்கவளித் துகறயில் உள்நொட்டு க ொருளொதொெச் கசயல் ொடுைகள ஊக்குவித்து, உலை அளவிலொன 

விண்கவளி சந்கதயில் இந்தியொவின்  ங்கை அதிைரிக்கும் என்று எதிர் ொர்க்ைப் டுகிறது. NSIL என் து இந்திய 

விண்கவளி ஆய்வு நிறுவனத்தின் (ISRO) வர்த்தைப் பிரிவொகும். 

UAE ஒப் ந்தப்  ரிந்துகெக்கு ஒப்புதல்: இந்தியொ-ஐக்கிய அெபு அமீெைம் இகடபய கதொழிற்துகற  ற்றும் அதிநவீன 

கதொழில்நுட் த் துகறயில் ஒத்துகழப்க  ஏற் டுத்தும் ஒப் ந்தத்தில் கைகயொப் மிடும்  ரிந்துகெக்கு  த்திய 

அக ச்செகவ ஒப்புதல் அளித்துள்ளது. 

ைொற்றின் தெம்  ற்றும்  ருவநிகல  ொற்றம் கதொடர் ொை இந்தியொவின் ஆர்ய ட்டொ அறிவியல் ஆெொய்ச்சி நிறுவனம், 

ஜப் ொனின் பதசிய சுற்றுச்சூழல் ஆெொய்ச்சி நிறுவனம் ஆகியகவ இகணந்து ப ற்கைொள்ளும் கூட்டு ஆெொய்ச்சி 

ஒப் ந்தத்துக்கு ஒப்புதல் அளிக்ைப் ட்டுள்ளது. 

 

5. ஹர் ன்ப்ரீத் கைௌர் புதிய பைப்டன் 

இந்திய  ைளிர் ஒருநொள் அணியின் புதிய பைப்டனொை இளம் வீெொங்ைகன ஹர் ன்ப்ரீத் கைௌர் நியமிக்ைப் ட்டு 

உள்ளொர். ஏற்கைனபவ பைப்டனொை இருந்த மூத்த வீெொங்ைகன மிதொலி ெொஜ் ஓய்வுக ற்ற நிகலயில் இந்நிய னம் 

கசய்யப் ட்டுள்ளது. ஏற்கைனபவ ஹர் ன்ப்ரீத் கைௌர் T20 அணியின் பைப்டனொை உள்ளொர். இந்நிகலயில் தற்ப ொது 

ஒருநொள் அணிக்கும் பைப்டனொை நியமிக்ைப் ட்டுள்ளொர். 
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1. ‘ல ோகதந்திரோ லக சுவர்’ மற்றும் ‘குடியரசு நெறிமுறைகள்’ ஆகியன கீழ்கோணும் எந்த இந்திய ஆளுறமயின் 

லதர்ந்நதடுக்கப்பட்ட உறரகளோகும்? 
அ. நரேந்திே ர ோடி 

ஆ. இேோ ்நோத் ர ோவிந்த்  

இ. வவங்க யோ 

ஈ. S வெய்சங் ோ் 

✓ குடியரசுத்தற வர் இரோம்ெோத் லகோவிந்தின் லதர்ந்நதடுக்கப்பட்ட உறரகளின் ெோன்கோம் நதோகுதிறய மத்திய கல்வி 

அறமச்சர் தர்லமந்திர பிரதோன் மற்றும் தகவல் மற்றும் ஒலிபரப்புத் துறை அறமச்சர் அனுரோக் சிங் தோக்கூர் ஆகிலயோர் 

நவளியிட்டனர். தகவல் மற்றும் ஒலிபரப்பு அறமச்சகத்தின்கீழ் உள்ள நவளியீடுகள் பிரிவோல் இந்தப் புத்தகங்கள் 

நவளியிடப்பட்டுள்ளன. 

2. உயிரி மருத்துவக் கருவிகள் மற்றும் நதோழில்நுட்பங்கள் துறையில் கீழ்கோணும் எந்த ெோட்டுடனோன புரிந்துணர்வு 

ஒப்பந்தத்தில் றகநயழுத்திட மத்திய அறமச்சரறவ ஒப்புதல் அளித்துள்ளது? 
அ. ெப்போன் 

ஆ. பிேோன்ஸ் 

இ. அவ ோி ் ோ  

ஈ. ஆஸ்திரேலியோ 

✓ மத்திய அரசின் உயிரித்நதோழில்நுட்பத்துறை, இந்திய மருத்துவ ஆரோய்ச்சிக் குழுமம், அநமரிக்கோவின் சர்வலதச AIDS 

தடுப்பூசி முன்நனடுப்பு, இறடலயயோன புரிந்துணர்வு ஒப்பந்தத்திற்கு பிரதமர் லமோடி தற றமயி ோன மத்திய 

அறமச்சரறவ ஒப்புத ளித்துள்ளது. உயிர்க்நகோல்லி லெோய், கோசலெோய், COVID உள்ளிட்ட லெோய்கறளத்தடுப்பதற்கும், 

சிகிச்றசயளிப்பதற்கும், லதறவயோன புதிய உயிரி மருத்துவக்கருவிகள் & நதோழில்நுட்பங்கறள கண்டறிவதற்கோக 

இந்த ஒப்பந்தம் லமற்நகோள்ளப்பட்டுள்ளது. 

3. இந்திய ரிசர்வ் வங்கியோனது (RBI) எந்த வறக வங்கிகளுக்கு வோடிக்றகயோளரின் வீடுகளுக்லகச்நசன்று வங்கிச் 

லசறவகறள வழங்க ஒப்புதல் அளித்துள்ளது? 
அ. உள்ளூே  வங் ி ள் 

ஆ. ந ோ்ப்புற கூட்டுறவு வங் ி ள்  

இ. ஊே  கூட்டுறவு வங் ி ள் 

ஈ. வ ோடுப்பனவு வங் ி ள் 

✓ இந்திய ரிசர்வ் வங்கி கூட்டுைவு வங்கிகள்மூ ம் வழங்கப்படும் வீட்டுக்கடன் வரம்றப இருமடங்கோக உயர்த்தியது. 

அது முதல் நிற  ெகரங்களுக்கு ̀ 30 முதல் ̀ 60 இ ட்சமோகவும், இரண்டோம் நிற  ெகரங்களுக்கு ̀ 70 இஇ ட்சம் 

முதல் `1.40 லகோடியோகவும் நிர்ணயிக்கப்பட்டுள்ளது. உள்ளடக்கிய வளர்ச்சிறய ஆதரிப்பதற்கோக மலிவு விற  

வீடுகள் மற்றும் குடியிருப்புத் திட்டங்களுக்கு ஊரக கூட்டுைவு வங்கிகள் நிதியளிக்கவும் RBI அனுமதியளித்துள்ளது.  

✓ வோடிக்றகயோளர்களின், குறிப்போக மூத்த குடிமக்கள் மற்றும் மோற்றுத் திைனோளிகளின் வங்கிச்லசறவகறளப் பூர்த்தி 

நசய்வதற்கோக, ெகர்ப்புை கூட்டுைவு வங்கிகள் அவர்களின் வீடுகளுக்லகச் நசன்று வங்கிச் லசறவகறள வழங்க 

அனுமதிக்கப்பட்டுள்ளன. 

4. நதோழில்நுட்ப வளர்ச்சி நிதிய திட்டத்துடன் நதோடர்புறடய ஒன்றிய அறமச்சகம் எது? 
அ. அறிவியல் & வதோழில்நுட்ப அக ச்ச  ்  ஆ. போது ோப்பு அக ச்ச  ்  

இ.  ின்னணு & த வல் வதோழில்நுட்ப அக ச்ச  ் ஈ. MSME அக ச்ச  ் 
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✓ நதோழில்நுட்ப வளர்ச்சி நிதிய (TDF) திட்டத்தின்கீழ் ஒரு திட்டத்திற்கு `10 லகோடி முதல் `50 லகோடி வறர உயர்த்த 

போதுகோப்பு அறமச்சர் இரோஜ்ெோத் சிங் ஒப்புதல் அளித்துள்ளோர். 2022-23 ஒன்றிய அரசு பட்நெட்டில், போதுகோப்பு R&D 

பட்நெட்டின் 25 சதவீதம் தனியோர் நதோழிற்துறை, துளிர் நிறுவனங்கள் மற்றும் கல்வித்துறைக்கு ஒதுக்கப்பட்டது. 

TDF திட்டமோனது MSME-கள் மற்றும் துளிர் நிறுவனங்களின் தயோரிப்புகள் மற்றும் நதோழினுட்பங்களின் உள்ெோட்டு 

வளர்ச்சிறய ஆதரிக்கிைது. 

5. OECD-இன் சமீபத்திய அறிக்றகயின்படி (2022 ெூன்) FY23இல் இந்தியோவின் GDP வளர்ச்சிக் கணிப்பு என்ன? 

அ. 8.2% 

ஆ. 7.5% 

இ. 7.2% 

ஈ. 6.9%  

✓ நபோருளியல் கூட்டுைவு & வளர்ச்சிக்கோன அறமப்பு (OECD) இந்தியோவின் வளர்ச்சிறய 2022-23 நிதியாண்டிற்கு 

8.1%-லிருந்து 6.9%-ஆகக் குறைத்துள்ளது. 2023ஆம் ஆண்டில் நமோத்த உள்ெோட்டு உற்பத்தியின் வளர்ச்சி 6.2 

சதவீதமோக இருக்கும் என்று கணிக்கப்பட்டுள்ளது. இது இந்திய ரிசர்வ் வங்கியின் 7.2% வளர்ச்சி மதிப்பீட்றடக் 

கோட்டிலும் குறைவோகவுள்ளது. உ க வங்கியோனது தனது ஏப்ரல் மோத மதிப்போய்வில் இந்தியோவின் 2022-23 

நிதியோண்டிற்கோன முன்கணிப்றப 8.5%-இலிருந்து 7.5%-ஆகக் குறைத்தது. 

6. அண்றமயில் நவளியிடப்பட்ட லதசிய சோதறன ஆய்வு – 2021-இல் கீழ்கோணும் எந்நதந்த வறகயோன பள்ளிகள் 

லசர்க்கப்பட்டிருந்தன? 
அ. அேசுப் பள்ளி ள் 

ஆ. அேசு உதவி வபறு ் பள்ளி ள் 

இ. உதவி வபறோத தனியோோ் பள்ளி ள் 

ஈ. ர ற் ண்ட அகனத்து ்  

✓ பள்ளிக்கல்வி மற்றும் எழுத்தறிவுத் துறையோனது லதசிய சோதறன ஆய்வு (NAS) 2021 அறிக்றகறய நவளியிட்டது. 

இது ெோட்டில் 3, 5, 8 மற்றும் 10ஆம் வகுப்புகளில் உள்ள மோணோக்கரின் கற்ைல் திைன்பற்றிய விரிவோன மதிப்பீட்றட 

வழங்குகிைது. கறடசியோக லதசிய சோதறன ஆய்வு 2017-இல் ெடத்தப்பட்டது. அலதசமயம் NAS 2021 ஆனது 2021 

ெவ.12 அன்று அகி  இந்திய அளவில் அரசுப்பள்ளிகள், அரசு உதவி நபறும் பள்ளிகள் மற்றும் உதவிநபைோத தனியோர் 

பள்ளிகறள உள்ளடக்கியதோக ெடத்தப்பட்டது. 

✓ NAS 2021-இல் 720 மோவட்டங்களில் உள்ள 1.18 இஇ ட்சம் பள்ளிகளில் இருந்து சுமோர் 34 இஇ ட்சம் 

மோணவர்கள் க ந்துநகோண்டனர். மோணோக்கரின் முன்லனற்ைம் மற்றும் கற்ைல் திைறனக் கல்வி முறையின் 

திைறமயின் குறிகோட்டியோக மதிப்பீடு நசய்வலத 2021 - NASஇன் லெோக்கமோகும். 

7. பிரதமர் லமோடி அண்றமயில் `1430 லகோடி மதிப்பி ோன பல்முறன சரக்குப் லபோக்குவரத்துப் பூங்கோவிற்குக் 

கீழ்கோணும் எந்தப் நபருெகரில் அடிக்கல் ெோட்டினோர்? 
அ. மு ்கப 

ஆ. தில்லி 

இ. வசன்கன  

ஈ. வ ோல் த்தோ 

✓ நசன்றனயில் `1430 லகோடி மதிப்பீட்டில் அறமக்கப்படும் பல்முறன சரக்குப் லபோக்குவரத்துப் பூங்கோவிற்கு பிரதமர் 

சமீபத்தில் அடிக்கல் ெோட்டினோர். இதர தனித்துவமோன பல்நசயல்போடுநகோண்ட பூங்கோக்களுக்கு இறடலய தறடயற்ை 
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சரக்குப் லபோக்குவரறவ வழங்கும் வறகயில் இப்பூங்கோ வடிவறமக்கப்பட்டுள்ளது. 31,530 லகோடி மதிப்பி ோன 11 

திட்டங்களுக்கு அடிக்கல் ெோட்ட பிரதமர் லமோடி சமீபத்தில் நசன்றன வந்திருந்தோர். 

8. கீழ்கோணும் எந்த ெகரத்தில், இரோெோ மலகந்திர பிரதோப் சிங் பல்கற க்கழகத்திற்கோன அடிக்கல்ற  பிரதமர் 

லமோடி ெோட்டினோர்? 
அ. அலி ோோ்  

ஆ. புரன 

இ. குவோலியோ் 

ஈ. ரடேோடூன் 

✓ அலிகோரில் உள்ள இரோெோ மலகந்திர பிரதோப் சிங் மோநி  பல்கற க்கழகத்திற்கு பிரதமர் லமோடி அடிக்கல் ெோட்டினோர். 

விடுதற ப்லபோரோட்ட வீரர், கல்வியோளர் மற்றும் சமூக சீர்திருத்தவோதியோன இரோெோ மலகந்திர பிரதோப் சிங்கின் 

நிறனவோக உத்தர பிரலதச அரசு இந்தப் பல்கற க்கழகத்றத நிறுவுகிைது. இப்பல்கற க்கழகம் அலிகோர் பிரிவின் 

395 கல்லூரிகளுக்கு இறணப்பு வழங்கும். 

9. அண்றமயில் இரோணுவ வோன்பறடயில் உ ங்கூர்திகறள இயக்குவதற்கோக லபோர் விமோனியோகப் பதவிலயற்ை 

முதல் நபண் அதிகோரி யோர்? 
அ. அபிலோஷோ பேோ ்  

ஆ. போட்ோிசியோ யோப் 

இ. நிரலோபோ் ேஹ் ோனி 

ஈ. போவனோ  ோந்த் 

✓ லகப்டன் அபி ோஷோ பரோக் உ ங்கூர்திகறள இயக்கும் லபோர் விமோனியோக இரோணுவ வோன்பறடயில் லசர்ந்த முதல் 

நபண் அதிகோரி ஆனோர். 2022 லம.25 அன்று ெோசிக்கில் உள்ள கோம்பட் ஆர்மி ஏவிலயஷன் பயிற்சிப் பள்ளியில் 

ெறடநபற்ை விழோவின்லபோது, றடரக்டர் நெனரல் மற்றும் கர்னல் கமோண்டன்ட் ஆர்மி ஏவிலயஷன் அவர்களோல் 36 

இரோணுவ விமோனிகளுடன் அவர் நகௌரவிக்கப்பட்டோர். 

10. சமீபத்தில் “Abha” என்ை திைன்லபசிச் நசயலிறய அறிமுகப்படுத்திய ஆறணயம் எது? 
அ. இந்திய தனித்துவ அகடயோள ஆகணய ் 

ஆ. உணவுப் போது ோப்பு ஆகணய ் 

இ. ரதசிய நலவோழ்வு ஆகணய ்  

ஈ. இந்திய விகளயோட்டு ஆகணய ் 

✓ ஆயுஷ்மோன் போரத் டிஜிட்டல் இயக்கத்தின்கீழ் சுகோதோர பதிவுகறள நிர்வகிக்க லதசிய சுகோதோர ஆறணயம் (NHA) 

திருத்தப்பட்ட ஆயுஷ்மோன் போரத் நெல்த் அக்கவுண்ட் (ABHA) திைன்லபசிச்நசயலிறய அறிமுகப்படுத்தியது. ‘ABHA’ 

என்பது ஒரு தனிெபரின் உடல்ெ ப் பதிவுகறள எந்த லெரத்திலும் எங்கும் நசயலியின்மூ ம் அணுக உதவுகிைது. 

 

செய்தித்தாள் நடப்பு நிகழ்வுகள்  

1. போரத்நெட் திட்டத்தில் கண்ணோடி இறழ கம்பிவடம் பதிக்கும் பணி: முதல்வர் நதோடக்கிறவத்தோர் 

போரத்நெட் திட்டத்றதச் நசயல்படுத்தும் வறகயில், கண்ணோடி இறழ கம்பி வடம் பதிக்கும் பணிறய முத மைச்சர் 

மு க ஸ்டோலின் நதோடக்கிறவத்தோர்.  

  

 

 

 

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


விண்மீன்.காம்                                              2022 ஜூன் 10 
  

 

நடப்பு நிகழ்வுகள்                                           4 

இந்தத் திட்டம்மூ ம் மோநி த்தின் அறனத்து ஊரோட்சிகளிலும் போதுகோப்போன, விறரவோன இறணய லசறவறய 

நபைமுடியும் எனத் தமிழ்ெோடு அரசு நதரிவித்துள்ளது. 

கன்னியோகுமரி மோவட்டம், முத்த குறிச்சி ஊரோட்சியில் கண்ணோடி இறழ கம்பி வடத்றத பதிக்கும் பணிறய, 

நசன்றன தற றமச் நசய கத்திலிருந்து முதல்வர் மு க ஸ்டோலின் நதோடக்கிறவத்தோர். 

இதுநதோடர்போக தமிழ்ெோடு அரசு நவளியிட்ட நசய்திக்குறிப்பு:  

தமிழ்ெோட்டில் உள்ள 12,525 ஊரோட்சிகறளயும் கண்ணோடி இறழ கம்பி வடம்மூ ம் இறணத்து, அதிலவக 

இறணய இறணப்பு வழங்குவலத போரத்நெட் திட்டமோகும். இந்தத் திட்டமோனது, தமிழ்ெோடு அரசின், கண்ணோடி 

இறழ வற யறமப்பு நிறுவனம் மூ மோகச்நசயல்படுத்தப்பட்டு வருகிைது. 

ெோன்கு நதோகுப்புகள்: ‘போரத்நெட்’ திட்டம் ெோன்கு நதோகுப்புகளோகப் பிரிக்கப்பட்டு நசயல்படுத்தப்படுகிைது.  

நதோகுப்பு ஏ-வில், கோஞ்சிபுரம், திருவள்ளூர், லவலூர், கிருஷ்ணகிரி, நசங்கல்பட்டு, நசன்றன, இரோணிப்லபட்றட, 

திருப்பத்தூர், திருவண்ணோமற  ஆகிய மோவட்டங்களும், நதோகுப்பு பி-யில், கடலூர், அரியலூர், நபரம்பலூர், 

தருமபுரி, கள்ளக்குறிச்சி, லச ம், ஈலரோடு, நீ கிரி, விழுப்புரம் ஆகிய மோவட்டங்களும் வருகின்ைன.  

நதோகுப்பு சி-யில், ெோகப்பட்டினம், தஞ்சோவூர், திருவோரூர், புதுக்லகோட்றட, ெோமக்கல், கரூர், லகோயம்புத்தூர், திருப்பூர், 

திருச்சி, மயி ோடுதுறை ஆகிய மோவட்டங்களும், நதோகுப்பு டி-யில், கன்னியோகுமரி, மதுறர, ரோமெோதபுரம், லதனி, 

தூத்துக்குடி, திருநெல்லவலி, விருதுெகர், நதன்கோசி, திண்டுக்கல், சிவகங்றக ஆகிய மோவட்டங்களும் வருகின்ைன. 

இந்தத்திட்டம்மூ ம் நபோதுமக்களுக்கு குறைந்த விற யில் மின்னணு லசறவகள், இறணயவழி கல்வி, நதோற  

மருத்துவம், நதோற லபசி, நதோற க்கோட்சி மற்றும் இறணயம் ஆகிய லசறவகறள வழங்க முடியும். அரசு 

அலுவ கங்கள், பள்ளிகள், கல்லூரிகள், நதோழில் நிறுவனங்கள் ஆகியன அதிலவக இறணயதள லசறவறயப் 

நபறுவதன்மூ ம் கிரோம அளவில் அரசின் பல்லவறு திட்டங்கள் மக்கறள விறரந்து நசன்ைறடயும். 

 

2. மனிதக்கழிவுகறள அகற்றும் பணிக்கு, ‘லெோலமோநசப்’ லரோலபோ தயோர்: நசன்றன ஐஐடி தகவல் 

மனிதக்கழிவுகறள றககளோல் அகற்றும் முறைறய ஒழிக்கும் நபோருட்டு, ‘லெோலமோநசப்’ என்ை லரோலபோ நசன்றன 

ஐஐடி ஆரோய்ச்சியோளர்களோல் உருவோக்கப்பட்டு தற்லபோது களப்பணிக்கு முழுறமயோகத் தயோர்நிற யில் உள்ளது. 

நசன்றன ஐஐடி லபரோசிரியர் பிரபு ரோெலகோபோல் தற றமயில், நசன்றன ஐஐடி இயந்திரப் நபோறியியல் துறை 

ஆசிரியர்கறளக்நகோண்ட குழுவினர் பல் ோண்டுகளோகப் பணியோற்றி இந்த லரோலபோறவ உருவோக்கியுள்ளனர்.  

 

3. மோற்றுத்திைனோளிகளுக்கு லவற வோய்ப்பில் இட ஒதுக்கீடு: உறுதிநசய்ய உயர்நிற க்குழு 

மோற்றுத்திைனோளிகளுக்கு அரசு லவற வோய்ப்பில் வழங்கப்பட்டுள்ள ெோன்கு சதவீத இடஒதுக்கீட்றட உறுதிநசய்ய 

உயர்நிற க்குழுறவ தமிழ்ெோடு அரசு அறமத்துள்ளது. இதற்கோன உத்தரறவ மோற்றுத்திைனோளிகள் ெ த்துறைச் 

நசய ர் பிைப்பித்துள்ளோர். 

ஆறண விவரம்: 

மோற்றுத்திைனோளிகளுக்கு அரசு லவற வோய்ப்பில் 3 சதவீத இடஒதுக்கீடு வழங்குவறத கண்கோணிக்க தற றமச் 

நசய ோளரின் தற றமயில் உயர்நிற க்குழு 2012-ஆம் ஆண்டு அறமக்கப்பட்டது. இறதத்நதோடர்ந்து, இந்த 

உயர்நிற க்குழுவில் லமலும் 3 உறுப்பினர்கள் லசர்க்கப்பட்டனர். இதனிறடலய, 2016-ஆம் ஆண்டின் மோற்றுத் 

திைனோளிகளுக்கோன உரிறமகள் சட்டப்படி, அவர்களுக்கு அரசு லவற வோய்ப்பில் 4 சதவீதம் இடஒதுக்கீடு வழங்க 

லவண்டுநமன கூைப்பட்டது. இதறனச்நசயல்படுத்தும் வறகயி ோன அறிவிப்பு சட்டப்லபரறவயில் நவளியிடப்பட்டது. 

அதன்படி, அரசு லவற வோய்ப்பில் 4 சதவீத இடஒதுக்கீட்றட மோற்றுத்திைனோளிகளுக்கு வழங்கிட ஏதுவோக உகந்த 

பதவியிடங்கள் கண்டறியப்பட்டு பணிநியமனம் நசய்வறத கண்கோணிக்க உயர்நிற க்குழு அறமக்கப்படும் என 

சட்டப்லபரறவயில் முதல்வர் மு க ஸ்டோலின் அறிவித்திருந்தோர். 
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இந்நிற யில், ஏற்நகனலவ அறமக்கப்பட்ட உயர்நிற க் குழுறவ மறுசீரறமப்பு நசய்து கண்கோணிப்புக்குழுறவ 

அறமக்க ோம் என தமிழ்ெோடு அரறச மோற்றுத்திைனோளிகள் ெ த்துறை இயக்குெரகம் லகட்டுக்நகோண்டது. 

இயக்குெரகத்தின் லகோரிக்றகறய ஏற்று, உயர்நிற க்குழு அறமக்கப்படுகிைது. 

குழுவின் தற வரோக, மோற்றுத்திைனோளிகள் ெ த்துறைச்நசய ோளர் இருப்போர். உறுப்பினர்களோக நதோழி ோளர் 

ெ ன் மற்றும் திைன் லமம்போடு, மனிதவள லம ோண்றம ஆகிய துறைகளின் நசய ோளர்கள், தமிழ்ெோடு அரசுப் 

பணியோளர் லதர்வோறணயச்நசய ோளர், ஆசிரியர் லதர்வு வோரியத்தற வர், மருத்துவப்பணியோளர் லதர்வு வோரியத் 

தற வர், லவற வோய்ப்பு & பயிற்சித்துறை இயக்குெர், கூட்டுைவு சங்கங்களின் பதிவோளர் ஆகிலயோர் இருப்பர். 

பணிகள் என்ன? அறனத்து அரசுத்துறைகள், அரசு சோர்பு நிறுவனங்கள், நபோதுத்துறை நிறுவனங்கள், கழகங்கள், 

வோரியங்கள், கல்வி நிறுவனங்கள், பல்கற க்கழகங்கள் மற்றும் உள்ளோட்சி அறமப்புகள் ஆகியவற்றில் 

வழங்கப்படும் லவற வோய்ப்புகளில் மோற்றுத்திைனோளிகளுக்கு ெோன்கு சதவீதம் இடஒதுக்கீடு அளிக்கப்படுவறத 

உயர்நிற க்குழு கண்கோணிக்கும். 

மோற்றுத்திைனோளிகளுக்கு ஒதுக்கப்பட்ட பணியிடங்கள், மோற்றுத்திைனோளிகறளக்நகோண்டு நிரப்பப்படோத பட்சத்தில், 

அந்தப்பணியிடங்கள் அடுத்த ஆண்டுக்கு முறையோக முன்நகோண்டு வரப்படுகிைதோ? என்பது கண்கோணிக்கப்படும். 

மோற்றுத்திைனோளிகள் பணிபுரிய உகந்த பதவியிடங்கள் கண்டறியப்படுவறதயும், மூன்ைோண்டுகளுக்கு ஒருமுறை 

மறுஆய்வு நசய்வறதயும் கண்கோணிக்கும். 

 

4. மோமல் புரத்தில் நசஸ் ஒலிம்பியோட்: இ ச்சிறன, சின்னம் நவளியீடு 

மோமல் புரத்தில் 44ஆவது சர்வலதச நசஸ் ஒலிம்பியோட் லபோட்டி ெூற .28 நதோடங்கி ஆகஸ்ட்.10 வறர ெறடநபை 

உள்ளது. இந்த நிற யில் நசஸ் ஒலிம்பியோட் லபோட்டிக்கோன இ ச்சிறன மற்றும் சின்னத்றதச் நசன்றன ரிப்பன் 

மோளிறகயில் முத றமச்சர் மு க ஸ்டோலின் நவளியிட்டோர். 

லமலும் நசஸ் ஒலிம்பியோட் நதோடருக்கோன ஐம்பது ெோட்கள் கவுன்ட்-ட ௌறனயும் முத றமச்சர் நதோடங்கிறவத்தோர். 

அலதலபோல், #ChessChennai2022 என்ை ெோஷ் டோறகயும் முத றமச்சர் நவளியிட்டோர். குதிறர வடிவி ோன 

நவளியிடப்பட்ட சின்னத்துக்குத் ‘தம்பி’ என்று நபயரிடப்பட்டுள்ளது. 

 

5. தமிழ்ெோட்டில் இரண்டோவது ஆண்டோக அதிகரித்த மகப்லபறு உயிரிழப்புகள் 

தமிழ்ெோட்டில் நதோடர்ந்து இரண்டோவது ஆண்டோக மகப்லபறு உயிரிழப்பு அதிகரித்துள்ளது. கர்ப்ப கோ ங்களிலும், 

பிரசவத்தின்லபோதும் கர்ப்பிணிகள் உயிரிழப்பு என்பது பரவ ோக கோணப்படுகிைது. இதறனக் கட்டுப்படுத்த லதசிய 

சுகோதோர இயக்கம் சோர்பில் பல்லவறு தீவிர ெடவடிக்றககள் எடுக்கப்பட்டு வருகின்ைன. தமிழகத்திலும் மகப்லபறு 

உயிரிழப்புகறளக் கட்டுப்படுத்த ஆரம்ப சுகோதோர நிற யங்களில் கர்ப்பத்றதப் பதிவு நசய்தது முதல் பிரசவம் வறர 

கர்ப்பிணிகள் சுகோதோர நசவிலியர்கள்மூ ம் நதோடர்ந்து கண்கோணிக்கப்படுகின்ைனர். 

தவிர சிக்க ோன பிரசவங்களுக்கு வோய்ப்புள்ளவர்கறளக் கண்டறிந்து அவர்களுக்நகன தனி வோட்ஸ் ஆப் குழு 

அறமத்து கண்கோணிக்கப்படுவதோகவும் சுகோதோரத் துறையினர் நதரிவிக்கின்ைனர். 

ஒவ்லவோர் ஆண்டும் முந்றதய ஆண்றடக் கோட்டிலும் மகப்லபறு உயிரிழப்புகறளக் கட்டுப்படுத்த சுகோதோரத் 

துறையினர் தீவிர ெடவடிக்றக எடுக்க லவண்டும் என்று லதசிய சுகோதோர இயக்கம் சோர்பில் அறிவுறுத்தப்பட்டுள்ளது.  

ெோடு முழுவதும் மகப்லபறு உயிரிழப்புகள் 1  ட்சத்துக்கு கணக்கிடப்பட்டு சரோசரியில் குறிப்பிடப்படுகிைது. அதன்படிலய 

மகப்லபறு உயிரிழப்புகறளக் கட்டுப்படுத்திய மோவட்டங்கள் வரிறசப்படுத்தப்படுகின்ைன. இந்நிற யில் 

தமிழ்ெோட்டில் முந்றதய ஆண்றடக் கோட்டிலும் கடந்த ஆண்டு மகப்லபறு உயிரிழப்புகள் அதிகரித்துள்ளன.   

தமிழ்ெோட்டில் கடந்த 2020-21-ஆம் ஆண்டில் ஒரு இ ட்சம் லபருக்கு சரோசரியோக 73 லபர் உயிரிழந்துள்ளனர். 

ஆனோல் கடந்த ஆண்டு (2021-22) ஒரு இ ட்சம் கர்ப்பிணிகளில் சரோசரியோக 90 லபர் உயிரிழந்துள்ளனர். இதுலவ 

கடந்த 2019-20 ஆம் ஆண்டில் ஒரு  ட்சத்தில் 53 உயிரிழப்புகள் மட்டுலம பதிவோகியுள்ளன. கடந்த இரண்டு 

ஆண்டுகளோகத் நதோடர்ந்து மகப்லபறு உயிரிழப்புகள் அதிகரித்துள்ளன.  
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தமிழ்ெோட்டில் கடந்த 2020-21 ஆம் ஆண்டில் 9  ட்சத்து 8 ஆயிரத்து 623 கர்ப்பிணிகள் குழந்றத நபற்ைனர். 

அலதலவறள பிரசவத்தின்லபோதும், கர்ப்பகோ ங்களிலும் 664 தோய்மோர்கள் உயிரிழந்துள்ளனர். ஆனோல், கடந்த 

2021-22 ஆம் ஆண்டில் 9  ட்சத்து 12 ஆயிரத்து 436 லபர் குழந்றத நபற்நைடுத்த நிற யில், 827 மகப்லபறு 

உயிரிழப்புகள் ஏற்பட்டுள்ளன. 

முந்றதய ஆண்றடக் கோட்டிலும் கடந்த ஆண்டு 163 உயிரிழப்புகள் அதிகரித்துள்ளன. நதோடர்ந்து இரண்டு 

ஆண்டுகளோக மகப்லபறுகோ  உயிரிழப்பு அதிகரித்து வருவது கர்ப்பகோ  கண்கோணிப்பில் நதோய்வு ஏற்பட்டுள்ளறத 

நவளிக்கோட்டுகிைது.  

வளர்ந்த மோவட்டங்கறளப் பின்னுக்குத் தள்ளிய தருமபுரி: தமிழ்ெோட்டில் சுகோதோரத் துறையின் வசதிக்கோக 38 

வருவோய்த் துறை மோவட்டங்கள் 46 சுகோதோர மோவட்டங்களோகப் பிரிக்கப்பட்டுள்ளன. கடந்த ஆண்டு மோவட்ட அளவில் 

குறைந்த மகப்லபறு உயிரிழப்புகள் பதிவோன சுகோதோர மோவட்டங்களில் பழனி, பரமக்குடி, தருமபுரி, திருவோரூர், 

விழுப்புரம் ஆகிய மோவட்டங்கள் முதல் 5 இடங்களில் உள்ளன. அதிக உயிரிழப்புகள் பதிவோன மோவட்டங்களில் 

விருதுெகர், ெோகப்பட்டினம், திருப்பூர், நபரம்பலூர், திருவள்ளூர் மோவட்டங்கள் கறடசி 5 இடங்களில் உள்ளன.  

சுகோதோர மோவட்ட அளவில் பழனி முதலிடத்தில் இருந்தோலும் ஒட்டுநமோத்தமோக வருவோய்த் துறை மோவட்டங்கள் 

அளவில் கணக்கிடும்லபோது தருமபுரி மோவட்டலம முதலிடத்தில் உள்ளது. 

மோநி த்தில் மகப்லபறு உயிரிழப்புகறளக் கட்டுப்படுத்துவதில் நசன்றன, மதுறர, லகோறவ, திருப்பூர் லபோன்ை 

வளர்ந்த மோவட்டங்கறளப் பின்னுக்குத்தள்ளி தருமபுரி மோவட்டம் முதலிடம் நபற்றுள்ளது. முந்றதய ஆண்டு 

மகப்லபறு உயிரிழப்புகறளக் கட்டுப்படுத்துவதில் முதல் மூன்று இடங்களில் இருந்த புதுக்லகோட்றட, தூத்துக்குடி, 

லகோறவ ஆகிய மோவட்டங்கள் தற்லபோது முறைலய 27, 34 மற்றும் 6-ஆவது இடத்தில் உள்ளன. 

 

6. வி ங்குகளுக்கோன இந்தியோவின் முதல் கலரோனோ தடுப்பூசி: மத்திய அரசு அறிமுகம் 

வி ங்குகளுக்கோக உள்ெோட்டில லய தயோரிக்கப்பட்ட முதல் கலரோனோ தடுப்பூசிறய மத்திய லவளோண்துறை 

அறமச்சர் ெலரந்திர சிங் லதோமர் அறிமுகஞ்நசய்தோர். 

‘அலனோலகோவோக்ஸ்’ என்ை அத்தடுப்பூசி ெரியோணோவிலுள்ள இந்திய லவளோண் ஆரோய்ச்சி கவுன்சிலின் (ICAR) 

லதசிய குதிறரகளுக்கோன ஆரோய்ச்சி றமயம் சோர்பில் உருவோக்கப்பட்டுள்ளது. 

இதுகுறித்து ICAR நவளியிட்ட அறிக்றகயில், ‘அலனோலகோவோக்ஸ்’ தடுப்பூசியோனது வி ங்களுக்கோன வீரியம் 

அழிக்கப்பட்ட சோர்ஸ்-லகோவிட் நடல்டோ வறக தடுப்பூசியோகும். நடல்டோ வறக தீநுண்மி எதிர்ப்புத்திைனும், துறண 

மருந்துப்நபோருளோக அல்றெட்லரோநெல்ற யும் இந்தத் தடுப்பூசி நபற்றிருக்கும். கலரோனோவின் நடல்டோ மற்றும் 

ஒறமக்ரோன் ஆகிய இருதிரிபுகறளயும் ெடுநிற ப்படுத்தக்கூடிய வறகயில் லெோய் எதிர்ப்புத்திைறன 

அலனோலகோவோக்ஸ் நபற்றுள்ளது. ெோய்கள், சிங்கம், சிறுத்றத, எலிகள் மற்றும் முயல்களுக்கு இந்தத் தடுப்பூசி 

போதுகோப்போனதோகும் என்று நதரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. 

அலனோலகோவோக்ஸ் தடுப்பூசிலயோடு, ICAR-NRC சோர்பில் உருவோக்கப்பட்ட, வி ங்குகளுக்கோன லெோய் கண்டறியும் 

உபகரணங்கறளயும் மத்திய அறமச்சர் லதோமர் அறிமுகஞ்நசய்தோர். 

அதில் ‘லகன்-லகோவிட் எலிசோ கிட்’ என்ை உபகரணம் ெோய்களில் கலரோனோவுக்கு எதிரோன எதிர்நபோருறள 

கண்டறிய உதவுவதோகும். தற்லபோது சந்றதயில் வி ங்குகளில் எதிர்நபோருறளக் கண்டறிவதற்கோன எந்தநவோரு 

உபகரணமும் இல்ற . அவ்வறகயில் ‘லகன்-லகோவிட் எலிசோ கிட்’ உபகரணத்துக்கு கோப்புரிறம நபைவும் இந்தியோ 

விண்ணப்பித்துள்ளது. 

அதுலபோ , ப தரப்பட்ட வி ங்களில் ரத்த ஒட்டுண்ணி லெோய் போதிப்றபக் கண்டறிய உதவும் ‘சுரோ எலிசோ கிட்’ என்ை 

உபகரணமும் அறிமுகஞ்நசய்யப்பட்டது. இந்தச் சுரோ ரத்து ஒட்டுண்ணி லெோய் தோக்கம் கோரணமோக, கோல்ெறட 

உற்பத்தியில் ஆண்டுக்கு `4,474 லகோடி அளவுக்கு இழப்றப இந்தியோ சந்தித்து வருகிைது. 
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1. சிறு வணிகங்களை ஆதரிப்பதற்காக SMB சாதி உத்சவத்ளத அறிமுகப்படுத்திய சமூக ஊடக தைம் எது? 
அ. முகநூல் (Facebook) 

ஆ. புலனம் (WhatsApp)  

இ. கீச்சகம் (Twitter) 

ஈ. கூ (Koo) 

✓ வாட்ஸ்அப் இந்தியா, ‘SMBSaathi Utsav’ என்ற பபயரில் ஒரு முன்பெடுப்ளப அறிவித்தது. இது வாட்ஸ்அப் பிசிெஸ் 

பசயலிபபான்ற டிஜிட்டல் ஊடகங்களைப் பின்பற்றுவதற்கு உதவுவதன்மூலம் சிறு வணிகங்களுக்கு உதவுதளல 

ப ாக்கமாகக்பகாண்டுள்ைது. பெய்ப்பூரில் ஒரு பசாதளெத் திட்டமாகத் பதாடங்கப்பட்ட, ‘SMBSaathi Utsav’ அங்கு 

500 சிறு வணிகங்கள் ஆன்ளலனில் தங்கள் வணிகத்ளத  டத்துவதற்கு பயிற்சியளித்தது. பொஷ் டாக்ஸ் 

நிறுவெத்துடன் இளைந்து இந்த முன்பெடுப்பு பதாடங்கப்பட்டது. 

2. பமட்டாபவர்ஸில் அலுவலக பவளிளயப்பபற்ற உலகின் முதல் அங்கீகாரம் பெற்ற அளமப்பு எது? 
அ. இந்திய மருத்துவ கவுன்சில் (எம்சிஐ) 

ஆ. அகில இந்திய ததொழில்நட்பக் கல்விக் கவுன்சில் (AICTE)  

இ. ததசிய மதிப்பீடு மற்றும் அங்கீகொர கவுன்சில் (NAAC) 

ஈ. இந்திய தர கவுன்சில் (QCI) 

✓ அகில இந்திய பதாழில்நுட்பக் கல்வி கவுன்சிலாெது (AICTE) பமட்டாபவர்ஸில் அலுவலக பவளிளயப் பபற்ற 

உலகின் முதல் அங்கீகாரம் பபற்ற அளமப்பாக மாறியுள்ைது. மிச்சிகளெச் சார்ந்த இன்ஃபர்பமஷன் படட்டா 

சிஸ்டம்ஸ் இன்க் (IDS) AICTEஇன் பமட்டாபவர்ஸ் கண்பைாட்டத்ளத பவளியிட்டது. இது ஆக்பமன்டட் ரியாலிட்டி 

அல்லது விர்ச்சுவல் ரியாலிட்டி ஆகியவற்ளறப் பயன்படுத்தும் உருவகப்படுத்தப்பட்ட டிஜிட்டல் சூழலாகும். IDS, கல்வி 

அளமச்சர் தர்பமந்திர பிரதான் முன்னிளலயில் பாரத் பிைாக்பசயின் ப ட்பவார்க் (அகாடமிக் பிைாக்பசயின் 

கன்பசார்டியம்) மற்றும் பாலிவர்சிட்டி (கல்வி பமட்டாவர்ஸ்) ஆகியவற்ளற அறிமுகப்படுத்தியது. 

3. பிரிட்டிஷ் கவுன்சிலின், ‘India/UK Together 2022, a Season of Culture’ சீசன் தூதராக நியமிக்கப்பட்டுள்ை இந்தியர் 

யார்? 
அ. விரொட் தகொலி 

ஆ. A R ரகுமொன்  

இ. தீபிகொ படுதகொன் 

ஈ. பொ இரஞ்சித் 

✓ இளசயளமப்பாைர் A R ரகுமான், பிரிட்டிஷ் கவுன்சிலின், ‘India/UK Together 2022, a Season of Culture’ சீசன் 

தூதராக நியமிக்கப்பட்டார். இந்தியாவின் 75ஆம் ஆண்டு விழா மற்றும் இரு ாடுகளுக்கு இளடபயயாெ இருதரப்பு 

உறவுகளைக் பகாண்டாடும் வளகயில் இந்த முயற்சி பதாடங்கப்பட்டது. திட்டத்தின்கீழ், இந்தியா–இங்கிலாந்தில் 

இருந்து 1,400 களலஞர்கள்  டெம், இளச,  ாடகம், கவிளத, இலக்கியம், காட்சிக்களலகள் மற்றும் பளடப்பாற்றல் 

பதாழில்நுட்பம் ஆகியவற்றில் ஒத்துளழப்ளப பவளிப்படுத்துவார்கள். 

4. ‘திறந்தநிளல பசுளம அணுகல் விதிகள் – 2022’ஐ அறிமுகப்படுத்திய ஒன்றிய அளமச்சகம் எது? 
அ. அறிவியல் & ததொழில்நட்ப அமமச்சகம்  ஆ. எொிசக்தி அமமச்சகம்  

இ. மின்னணு & தகவல் ததொழில்நட்ப அமமச்சகம் ஈ. MSME அமமச்சகம் 

✓ இந்தியாவின் புதுப்பிக்கத்தக்க எரிசக்தி திட்டங்களை விளரவுபடுத்துவதற்காக, ‘திறந்தநிளல பசுளம அணுகல் 

விதிகள் – 2022’ஐ மத்திய எரிசக்தி அளமச்சகம் அறிவித்துள்ைது. இந்தப் புதிய விதிகளின்படி, எரிசக்தி விநிபயாக 
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நிறுவெங்களிடம் நுகர்பவார் பசுளம எரிசக்திளயக் பகாரலாம். திறந்தநிளல பசுளம அணுகல் அளெத்து 

நுகர்பவாருக்கும் அனுமதிக்கப்படுகிறது. பமலும், பசுளம ஆற்றலுக்காெ திறந்தநிளல அணுகல் பரிவர்த்தளெயின் 

வரம்பு 1 பமகாவாட்டிலிருந்து 100 கிபலாவாட்டாக குளறக்கப்பட்டுள்ைது. 

5. ‘அபமரிக்காவின் உச்சிமா ாடு – 2022’  ளடபபறும்  கரம் எது? 

அ. நியூயொொ்க் 

ஆ. வொஷிங்டன் DC 

இ. லொஸ் ஏஞ்சல்ஸ்  

ஈ. சிகொதகொ 

✓ அபமரிக்காவின் ஒன்பதாவது உச்சிமா ாட்டிற்காக லாஸ் ஏஞ்சல்ஸில் அபமரிக்க அதிபர் பிடனும் பல்பவறு  ாட்டின் 

உலகத்தளலவர்களும் கூடிெர். அபமரிக்காவின் உச்சிமா ாடு ஒவ்பவாரு 3 ஆண்டுகளுக்கும்  டத்தப்படுகிறது. 

குடிபயற்றம், வணிகம் மற்றும் வறுளமபபான்ற பிரச்சிளெகளை ளகயாளுதற்காக பமற்குப் பிராந்தியத்தில் உள்ை 

 ாடுகளின் பிரதிநிதிகளை இது ஒன்றிளைக்கிறது. அபமரிக்க முன்ொள் அதிபர் பில் கிளிண்டன், கடந்த 1994ஆம் 

ஆண்டில் மியாமியில் இதன் முதல் உச்சிமா ாட்ளட  டத்திொர். 

6. அண்ளமயில் விவாதத்திற்குள்ைாெ, ‘Q–CHAMP’ என்றால் என்ெ? 
அ. விமையொட்டுத் ததொடொ்பொனது 

ஆ. COVID–19 ததொடொ்பொனது 

இ. பயங்கரவொத தொக்குதல் ததொடொ்பொனது 

ஈ. கொலநிமல மொற்றம் ததொடொ்பொனது  

✓ காலநிளல மாற்றத்ளத எதிர்பகாள்வதற்காெ அவசரத்பதளவளய உைர்ந்து, 2022 பம.24 அன்று QUAD ( ாற்கர 

பாதுகாப்பு உளரயாடல்) தளலவர்கள் “QUAD Climate Change Adaptation and Mitigation Package (QAAP)" ‘தணிப்பு’ 

மற்றும் ‘ஏற்பு’ ஆகியவற்ளற இரண்டு கருப்பபாருள்கைாகக் ப ாண்டு அறிமுகப்படுத்திெர். 

✓ ‘Q–CHAMP’இன் பவளியீட்ளட பிரதமர் பமாடி, அபமரிக்க அதிபர் பொ பிடன், ெப்பானிய பிரதமர் புமிபயா கிஷிடா 

மற்றும் ஆஸ்திபரலிய பிரதமர் அந்பதானி அல்பானீஸ் ஆகிபயார் கலந்துபகாண்ட இரண்டாவது தனிப்பட்ட QUAD 

உச்சிமா ாட்டின் முடிவில் அறிவித்தெர். 

7. ஒவ்பவார் ஆண்டும் உலக ளதராய்டு  ாள் அனுசரிக்கப்படுகிற பததி எது? 
அ. தம.25  

ஆ. தம.27 

இ. தம.29 

ஈ. தம.30 

✓ உலக ளதராய்டு  ாைாெது ஒவ்பவார் ஆண்டும் பம.25 அன்று அனுசரிக்கப்படுகிறது. இது ளதராய்டு ப ாய், அதன் 

அறிகுறிகள் மற்றும் அதன் சிகிச்ளச பதாடர்பாெ புரிதளல பமம்படுத்துவளத ப ாக்கமாகக் பகாண்டுள்ைது. உலக 

ளதராய்டு  ாள், முதன்முதலில் கடந்த 2008ஆம் ஆண்டில் ஐபராப்பிய ளதராய்டு சங்கத்தின் (ETA) தீர்மாெத்தால் 

அனுசரிக்கப்பட்டது. 
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8. பபச்சுவார்த்ளத மற்றும் பமம்பாட்டிற்காெ கலாச்சார பன்முகத்தன்ளமக்காெ உலக  ாள் பகாண்டாடப்படுகிற 

பததி எது? 
அ. தம.21  

ஆ. தம.22 

இ. தம.23 

ஈ. தம.24 

✓  டந்த 2001ஆம் ஆண்டில், UNESCO ஆெது கலாச்சார பன்முகத்தன்ளம குறித்த உலகைாவிய பெரரறிவிப்பெ 

ஏற்றுக்பகாண்டது. 2002 டிசம்பரில், ஐ ா பபாதுச்சளப பம.21 அன்று பபச்சுவார்த்ளத மற்றும் பமம்பாட்டிற்காெ 

கலாச்சார பன்முகத்தன்ளமக்காெ உலக  ாைாக அறிவித்தது. இந்த  ாள், உலக கலாச்சாரங்களின் மகத்துவத்ளத 

மட்டுமல்ல, அளமதி மற்றும் நிளலயாெ வைர்ச்சிளய அளடவதற்காெ கலாச்சார உளரயாடலின் பங்ளகயும் 

எடுத்துக்காட்டுகிறது. ஐ ா பபாதுச்சளப, 2015–இல் கலாச்சாரம் மற்றும் நிளலயாெ வைர்ச்சி குறித்த தீர்மாெத்ளத 

ஒருமெதாக ஏற்றுக்பகாண்டது. 

9. 2021 – பயை மற்றும் சுற்றுலா வைர்ச்சிக் குறியீட்டில் முதலிடம் பிடித்துள்ை  ாடு எது? 
அ. ததன் தகொொியொ 

ஆ. ஜப்பொன்  

இ. ஹொங்கொங் 

ஈ. சிங்கப்பூொ் 

✓ 2021 – பயை மற்றும் சுற்றுலா வைர்ச்சிக் குறியீட்டில் ெப்பான் முதலிடத்திலும், அபமரிக்கா, ஸ்பபயின், பிரான்ஸ் 

மற்றும் பெர்மனி ஆகிய  ாடுகளும் பதாடர்ந்துள்ைெ. இந்தியா 4.2 மதிப்பபண்களுடன் 54ஆம் இடத்தில் உள்ைது. 

கடந்த 2019ஆம் ஆண்டின் குறியீட்ளடவிட எட்டு இடங்கள் சரிந்துள்ைது. 

10. அண்ளமச் பசய்திகளில் இடம்பபற்ற பமாகிந்தர் பக மிதா சார்ந்த  ாடு எது? 
அ. ஐக்கிய தபரரசு  

ஆ. பிரொன்ஸ் 

இ. தஜொ்மனி  

ஈ. அதமொிக்கொ 

✓ பிரிட்டனின் எதிர்க்கட்சியாெ பலபர் கட்சியின் இந்திய வம்சாவளி அரசியல்வாதியாெ கவுன்சிலர் பமாகிந்தர் பக 

மிதா, பமற்கு இலண்டனில் உள்ை ஈலிங் கவுன்சிலின் பமயராக பதர்ந்பதடுக்கப்பட்டுள்ைார். உள்ளூர் லண்டன் 

கவுன்சிலில் தலித் சமூகத்ளதச் பசர்ந்த முதல் பபண் பமயராொர் அவர். 

 

செய்தித்தாள் நடப்பு நிகழ்வுகள்  

1. ெூன் 13-இல் ‘எண்ணும் எழுத்தும்’ திட்டம்: முதல்வர் பதாடக்கி ளவக்கிறார் 

தமிழ் ாட்டில் பகாளட விடுமுளற முடிந்து வரும் திங்கள்கிழளம பள்ளிகள் திறக்கப்படும் நிளலயில், அன்ளறய 

 ாபை, ‘எண்ணும் எழுத்தும்’ திட்டத்ளத முதல்வர் மு க ஸ்டாலின் பதாடக்கி ளவக்கவுள்ைார். 

தமிழ் ாட்டில் வரும் 2025-ஆம் ஆண்டுக்குள் மாைவர்கள் அடிப்பளட எழுத்தறிவு மற்றும் எண்ைறிளவப் பபற 

பவண்டும் என்பபத ‘எண்ணும் எழுத்தும்’ திட்டத்தின் ப ாக்கமாகும். இந்தத்திட்டத்தின்கீழ், தமிழ் ாட்டில் உள்ை 
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அளெத்து மாைவர்களும் எட்டு வயதிற்குள் பபாருள்புரிந்து படிக்கும் திறளெயும் அடிப்பளடக் கணிதச் 

பசயல்பாடுகளைச் பசய்யும் திறன்களையும் பபற்றிருக்க பவண்டும். 

கல்வியில் இதுவளர  டத்தப்பட்ட பல்பவறு ஆராய்ச்சிகளின் பயொக அறிவியல் மெப்பான்ளம மற்றும் சமூகத் 

திறன்களுடன் இளைந்த பமாழிக் கற்பித்தலில் மாைவாா்களின் கற்றல் நிளலளய அடிப்பளடயாகக் பகாண்டு 

(level based) ஒருங்கிளைத்து அளிக்கப்பட பவண்டும் என்பளதபய எண்ணும் எழுத்தும் திட்டம் இலக்காகக் 

பகாண்டுள்ைது. இதன்படி தமிழ் ாட்டில் உள்ை ஒன்று முதல் மூன்று வகுப்புகளில் தமிழ், ஆங்கிலம், கைக்குப் 

பாடங்கள் சூழ்நிளலயியல் பாடக்கருத்துகளுடன் ஒருங்கிளைந்து கற்பிக்கப்படும். 

இதன்காரைமாக 2025-ஆம் ஆண்டில் தமிழ் ாட்டில் உள்ை எட்டு வயதிற்குட்பட்ட அளெத்து மாைவர்களும் 

பபாருள்புரிந்து படிப்பர், அடிப்பளடக் கணிதச் பசயல்பாடுகளை பமற்பகாள்வர். தமிழ் ாட்டில் உள்ை அளெத்து அரசு 

மற்றும் அரசு உதவிபபறும் பதாடக்க மற்றும்  டுநிளலப் பள்ளிகளில் 1, 2, 3-ஆம் வகுப்புகளுக்கு 2022-2023-ஆம் 

ஆண்டில் இருந்து ‘எண்ணும் எழுத்தும்’ என்ற திட்டம்  ளடமுளறப்படுத்தப்பட்டுள்ைது. இந்தத் திட்டத்திற்கு மாநில 

அைவிலாெ பயிற்சி  ளடபபற்றது. 

 

2. இன்னுமா இப்படி? | சிசு மரை விகிதம் குறித்த தளலயங்கம் 

ஒரு பதசத்தின் ஆபராக்கியத்துக்காெ குறியீடு, குளறவாெ குழந்ளதகள் மரை விகிதம் என்பது உலக அைவில் 

ஏற்றுக்பகாள்ைப்பட்டிருக்கிறது. அளத அடிப்பளடயாக ளவத்பத ஒட்டுபமாத்த மக்கள்பதாளகயின் ஆபராக்கியம் 

பார்க்கப்படுகிறது. இந்தப் பின்ெணியில், இந்தியாவின் தளலளமப் பதிவாைர் அலுவலகம் பவளியிட்டிருக்கும் 

அறிக்ளக அதிர்ச்சி அளிப்பதாக இருக்கிறது. 

2020-ஆம் ஆண்டுக்காெ பல்பவறு வைர்ச்சிக் குறியீடுகளும், ஆய்வுகளும் தளலளமப் பதிவாைர் அலுவலகத்தால் 

பவளியிடப்பட்டிருக்கின்றெ. அவற்றில் சிசு மரைம் குறித்த விவரங்கள் கவளலயளிக்கும் விதமாக இருக்கின்றெ. 

1000 பிரசவங்களில் 28 குழந்ளதகள் பிறக்கும்பபாபதா, பிறந்த ஒரு மாதத்திற்குள்பைா உயிரிழப்பதாகத் பதரிகிறது. 

இளதத்தான், ‘சிசு மரை விகிதம்’ என்று கூறுவார்கள். 

கடந்த 10 ஆண்டு புள்ளிவிவரங்களைப் பார்க்கும்பபாது இந்தியாவின் சிசு மரை விகிதம் (Infant Mortality Rate) 44-

லிலிருந்து 28-ஆகக் குளறந்திருக்கிறது. ஊரகப்புறங்களில் 48-லிருந்து 31-ஆகவும்  கர்ப்புறங்களில் 29-லிருந்து 

10-ஆகவும் குளறந்திருப்பதாகத் பதரிவிக்கிறது அந்த அறிக்ளக. 

பத்து ஆண்டுகளில், ‘சிசு மரை விகிதம்’ குளறந்திருக்கிறது என்றாலும், ஊர்ப்புறம்,  கர்ப்புறம் என்கிற பவறுபாடு 

இல்லாமல் பதசிய அைவில், பிறந்த முதலாண்டிபலபய 36 குழந்ளதகளில் ஒரு குழந்ளத உயிரிழப்பதாக 2022 பம 

மாத அறிக்ளக பதரிவிக்கிறது. சிசு மரைம் பபாலபவ குழந்ளதகள் மரைமும் கவெத்துக்குரியது, கவளலக்குரியது. 

பாகிஸ்தான் தவிர்த்த இந்தியாவின் அண்ளட ாடுகளில் சிசு மரை விகிதம் குளறவாக இருப்பளத சுட்டிக்காட்டாமல் 

இருக்க முடியவில்ளல. வங்கபதசத்தின் சிசு மரை விகிதம் 24 என்றால், ப பாைம் 24, பூடான் 23 என்கிற அைவில் 

இருப்பளத  ாம் உைரபவண்டும். பல்பவறு பிரச்ளெகளுக்கு இளடயிலும் இலங்ளகயின் ‘சிசு மரை விகிதம்’ 

ஆயிரத்தில் ஆறு மட்டுபம. பாகிஸ்தான் (56)  ம்ளமவிட பமாசமாக இருக்கிறது என்று மகிழ்ச்சி அளடயாமல், 

ஏளெய அண்ளட  ாடுகள் இந்தியாளவ முந்துகிறது என்பது குறித்து  ாம் கவளலப்பட்டாக பவண்டும். 

இந்தியா பபரிய  ாடு, கூடுதல் மக்கள்பதாளகபகாண்ட  ாடு என்பறல்லாம் காரைம் கூறி  ாம் தப்பித்துவிட 

முடியாது. ஏபென்றால்,  ம்ளமப் பபாலபவ அதிகமாெ மக்கள்பதாளகயும், நிலப்பரப்பும் பகாண்ட பிபரஸில், சீொ 

உள்ளிட்ட  ாடுகளில் குளறந்த, ‘சிசு மரை விகிதம்’ காைப்படுகிறது. 

பபரிய மாநிலங்களைவிட சிறிய மாநிலங்களில், ‘சிசு மரை விகிதம்’, குழந்ளதகள் மரை விகிதம், ஊட்டச்சத்து 

குளறபாடு பபான்றளவ குளறவாகக் காைப்படுகின்றெ. பபரிய மாநிலங்களில் இருந்து பிரிக்கப்பட்ட உத்தரகண்ட், 

சத்தீஸ்கர், ொர்க்கண்ட், பதலங்காொ ஆகியளவ உதாரைங்கள். இந்தியாவுக்குள்பை எடுத்துக்பகாண்டாலும் சிசு 

மரை விகிதத்தில் பல முரண்பாடுகள் காைப்படுகின்றெ. இந்தியாவின் மாநிலங்கள், ஒன்றிய பிரபதசங்கள் 

அளெத்ளதயும் பசர்த்துப்பார்க்கும்பபாது பகரை மாநிலத்தில் சிசு மரை விகிதம் ஒற்ளற இலக்கத்தில் (ஆயிரத்துக்கு 

ஆறு) உள்ைது. இந்தியாவிபலபய குளறந்த சிசு மரை விகிதம், சிறிய மாநிலமாெ மிபசாரத்தில் (3) காைப்படுகிறது 
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என்றால், வடகிழக்கு மாநிலங்கைாெ  ாகாலாந்து, சிக்கிம், திரிபுரா, மணிப்பூர் ஆகியவற்றிலும் குளறவு. அந்தப் 

பட்டியலில் பகாவாளவயும் பசர்த்துக்பகாள்ைபவண்டும். 

மனிதவைக் குறியீட்டில் பின்தங்கியிருக்கும் மாநிலங்கள் சிசு மரைத்ளதக் கட்டுப்படுத்துவதிலும் பின்தங்கிபய 

காைப்படுகின்றெ. இந்தியாவிபலபய அதிகமாெ சிசு மரை விகிதம் (43) மத்திய பிரபதசத்தில்தான். அங்பக 

 கரங்களுக்கும் ஊரகப்புறங்களுக்கும் இளடபய மிகப்பபரிய பவறுபாடும் காைப்படுகிறது. உத்தர பிரபதசத்தின் 

சிசு மரை விகிதம் 38. கடந்த ஐந்தாண்டுகைாக காட்டப்பட்ட முளெப்பின் விளைவாக மருத்துவமளெ பிரசவங்கள் 

அதிகரித்திருக்கின்றெ. அதொல், பிறந்த குழந்ளதகளுக்காெ உடெடி சிகிச்ளசக்கு வழிபகாலப்படுகிறது. பிறந்து 

ஓராண்டுக்குள் உயிரிழக்கும் குழந்ளதகளின் எண்ணிக்ளக உத்தர பிரபதச மாநிலத்தில் இப்பபாது கணிசமாகக் 

குளறந்திருக்கிறது. குழந்ளதகள்  லமாகவும், ஊட்டச்சத்துடனும் வைர்வதற்கு மருத்துவமளெ பிரசவங்கள் 

முக்கியமாெ காரணி என்பளத  ாடு தழுவிய அைவில் தாய்மார்கள் உைரத் பதாடங்கியிருப்பது வரபவற்புக்குரிய 

மாற்றம். 

முதலாவது பிறந்த  ாளை காை முடியாமல் குழந்ளதகள் உயிரிழப்பதற்கும் பிரசவகால மரைத்துக்கும், சிசு 

மரைத்துக்கும் பதாடர்புண்டு. அடித்தட்டு மக்கள் நிளலயில் காைப்படும் படிப்பறிவின்ளமயும், வறுளமயும், விழிப்பு 

உைர்வு இல்லாளமயும் அளெவருக்கும் பதரிந்த காரைங்கள். சாளல வசதிகள் பமம்பட்டிருந்தாலும் மருத்துவக் 

கட்டளமப்பு வசதிகள் அருகில் இல்லாளமயும் மிக முக்கியமாெ காரைம் என்பளதக் குறிப்பிடாமல் இருக்க 

முடியவில்ளல. ஊட்டச்சத்தின்ளம இன்பொரு காரைம். கடுளமயாெ ஊட்டச்சத்துக் குளறவு காரைமாக 

வயிற்றுப்பபாக்கு, நிபமானியா, மபலரியா உள்ளிட்ட குழந்ளதப்பருவ உடல்நிளல பாதிப்புகைால் சிசு மரைம், 

குழந்ளதகள் மரைம் ஏற்படுகின்றெ என்று பதரிவிக்கிறது உலக சுகாதார அளமப்பு. 

கடுளமயாெ ஊட்டச்சத்துக் குளறவு, குழந்ளதகளின் உடலில் ப ாய் எதிர்ப்பு ஆற்றல் இல்லாமல் பசய்துவிடுகிறது. 

பபாதாக்குளறக்கு பிரசவ காலத்தில் தாய்மார்கள் ஊட்டச்சத்துள்ை உைவு உட்பகாள்ைாததால் எளட குளறவாெ 

குழந்ளதகள் பிறக்கின்றெ. இளவயிரண்டும் பசர்ந்துபகாள்ளும்பபாது எதிர்ப்பு ஆற்றபல இல்லாத நிளலயில் 

உயிரிழப்பு தவிர்க்க முடியாததாகி விடுகிறது. 

 

3. அரசுப்பணியாைர் பதர்வாளைய பபாறுப்பு தளலவராக சி முனிய ாதன் நியமெம் 

தமிழ் ாடு அரசுப்பணியாைர் பதர்வாளையத்தின் (TNPSC) பபாறுப்புத் தளலவராக, பதர்வாளைய உறுப்பிெர் சி 

முனிய ாதன் நியமிக்கப்பட்டுள்ைார். பதர்வாளையத்தின் தளலவராக இருந்த க பாலச்சந்திரன், வயதடிப்பளடயில் 

கடந்த 9 அன்று ஓய்வுற்றார். இளதத்பதாடர்ந்து, பதர்வாளையத்தின் பபாறுப்புத் தளலவராக, அதில் ஏற்பகெபவ 

உறுப்பிெராக உள்ை ஓய்வுற்ற முன்ொள் இ ஆ ப அதிகாரி சி முனிய ாதன் நியமிக்கப்பட்டுள்ைார். 

 

4. இந்தியாவின் 4-ஆவது பபரிய வர்த்தகக் கூட்டாளி ஆப்பிரிக்க ஒன்றியம் 

இந்தியாவின் 4-ஆவது பபரிய வர்த்தகக் கூட்டாளியாக ஆப்பிரிக்க ஒன்றியம் திகழ்கிறது என்று பதன் 

ஆப்பிரிக்காவில் உள்ை பாரத ஸ்படட் வங்கி தளலளமச் பசயல் அதிகாரி சியாம் பிரசாத் பதரிவித்துள்ைார்.  

இந்தியாவிலிருந்து ஆப்பிரிக்காவுக்கு பபட்பராலியம் பபாருள்கள், மருந்துப் பபாருள்கள், ரசாயெம், நூல் 

உள்ளிட்டளவ ஏற்றுமதி பசய்யப்படுகின்றெ. அபதபவளையில், ஆப்பிரிக்காவில் இருந்து காய்கறிகள், கச்சா 

எண்பைய், விளல உயாா்ந்த கற்கள் உள்ளிட்டளவ இந்தியாவில் இறக்குமதி பசய்யப்படுகின்றெ. ஆப்பிரிக்க 

ஒன்றியத்தில் இருந்து பமற்பகாள்ைப்படும் பமாத்த இறக்குமதியில் ள ஜீரியா, அங்பகாலா, அல்ஜீரியா  ாடுகளில் 

இருந்து இறக்குமதி பசய்யப்படும் கச்சா எண்பைய் 61 சதவீத பங்ளகக் பகாண்டுள்ைது. 

காொ, பதன் ஆப்பிரிக்கா, பபாட்ஸ்வாொவில் இருந்து விளல உயர்ந்த கற்கள் மற்றும் கண்ைாடிகள் இறக்குமதி 

பசய்யப்படுகின்றெ. இது ஆப்பிரிக்க ஒன்றியத்தில் இருந்து பசய்யப்படும் இறக்குமதியில் 20 சதவீத பங்ளகக் 

பகாண்டுள்ைது. இதுதவிர பபனின், சூடான், ஸாம்பியா, பமாபராக்பகா, பகாட் டிவார்பபான்ற ஆப்பிரிக்க  ாடுகளில் 

இருந்து காய்கறிகள், உபலாகங்கள், தாதுக்கள் இறக்குமதி பசய்யப்படுகின்றெ. கடந்த 2019-20-ஆம் ஆண்டில் 

இந்தியா-ஆப்பிரிக்கா இளடயிலாெ வர்த்தக மதிப்பு 68.33 பில்லியன் டாலராக (சுமார் `5.33 இலட்சம் பகாடி) 

இருந்தது. உலக வர்த்தகத்தில் அதன் பங்கு 8.52 சதவீதம் ஆகும். 
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1. ‘ஷாங்க்ரி–லா பேச்சுவார்த்தைதை (ஆசிை ோதுகாப்பு உச்சிமாநாடு) நடத்தும் நாடு எது? 
அ. சீனா 

ஆ. சிங்கப்பூா்  

இ. மலேசியா 

ஈ. ஐக்கிய அரபு அமீரகம் 

✓ COVID–19 தைாற்றுபநாய்க்கு ஈராண்டுகளுக்குப் பிறகு, ேன்னாட்டு உத்திசார் ஆய்வுகளுக்கான நிறுவனம் (IISS) 

நடத்திை 19ஆவது ஷாங்க்ரி–லா பேச்சுவார்த்தை சிங்கப்பூரில் தைாடங்கிைது. ஆசிைாவின் முக்கிைமான ோதுகாப்பு 

உச்சிமாநாடுகளுள் ‘ஷாங்ரி–லா’ வருடாந்திர பேச்சுவார்த்தையும் ஒன்றாகும். பிராந்திைத்தின் மிக முக்கிைமான 

ோதுகாப்பு சவால்கள்குறித்து அதமச்சர்கள் விவாதிக்கும் ைனித்துவமான கூட்டம் இது. இது 2002–இல் சிங்கப்பூர் 

அரசாங்கத்தின் ஆைரவுடன் பிரிட்டிஷ் மதியுதரைகமான IISS–ஆல் தைாடங்கப்ேட்டது. ‘ஷாங்ரி–லா’ பேச்சுவார்த்தை 

ஆனது அதிகாரப்பூர்வமாக ஆசிை ோதுகாப்பு உச்சிமாநாடு என்று அதைக்கப்ேடுகிறது. 

2. ‘சுரக்ஷா–மித்ரா திட்டம்’ என்ற வாகன கண்காணிப்பு அதமப்தே அறிமுகப்ேடுத்திை இந்திை மாநிலம் எது? 
அ. தெலுங்கானா 

ஆ. லகரளா  

இ. ஒடிஸா 

ஈ. குஜராெ் 

✓ பகரள மாநில போக்குவரத்து அதமச்சகம், ‘சுரக்ஷா–மித்ரா திட்டம்’ என்ற தேைரில் வாகன கண்காணிப்பு அதமப்தே 

அறிமுகப்ேடுத்திைது. ஏபைனும் இடர் ஏற்ேட்டால், உரிதமைாளரின் தகபேசிக்கு அதுகுறித்து தசய்திதை இவ்வதமப்பு 

அனுப்புகிறது. நிர்ேைா திட்டத்தின்கீழ் தைாடங்கப்ேட்ட இந்ைத் திட்டம், சாதலப் ேைணத்தை ோதுகாப்ோனைாக்கும் 

பநாக்கில் அம்மாநிலத்தில் தசைல்ோட்டுக்கு வந்துள்ளது. 

3. இதுவதர தவளியிட்டதிபலபை நிலவின் மிக விரிவான நிலப்தோதியிைல் வதரேடத்தை தவளியிட்ட நாடு எது? 
அ. அதமாிக்கா 

ஆ. ரஷ்யா 

இ. சீனா  

ஈ. இஸ்லரே் 

✓ நிலவின் மிக விரிவான நிலப்தோதியிைல் வதரேடத்தை சீனா தவளியிட்டுள்ளது. அதில் நிலவின் ேள்ளங்கள் மற்றும் 

கட்டதமப்புகள் ேற்றிை விவரங்கள் இடம்தேற்றுள்ளன. அதமரிக்க நிலப்தோதியிைல் ஆய்வானது 2020இல் NASA 

உடன் இதணந்து முழு சந்திர பமற்ேரப்தேயும் வதரேடமாக்கி வதகப்ேடுத்திைது. இருப்பினும், இந்ை வதரேடம் 

அதமரிக்க வதரேடத்தைவிட சிறந்ை விவரங்கதள தகாண்டுள்ளது. நிலவின் புதிை விரிவான நிலப்தோதியிைல் 

வதரேடம் 1:2500000 என்ற அளதவக் தகாண்டுள்ளது. 

4. 2022–இல் தசன்தனயில் நடத்ைப்ேடும் 44ஆவது தசஸ் ஒலிம்பிைாட் போட்டியின் சின்னத்தின் தேைர் என்ன? 
அ. வீரா 

ஆ. ெம்பி  

இ. அறிவு 

ஈ. லபாெி 
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✓ 44ஆவது FIDE தசஸ் ஒலிம்பிைாட் போட்டிக்கான இலச்சிதன மற்றும் ‘ைம்பி’ என்ற போட்டிச்சின்னத்தை மாண்புமிகு 

ைமிழ்நாட்டு முைலதமச்சர் மு க ஸ்டாலின் அவர்கள் தவளியிட்டார். ைமிழில் ‘ைம்பி’ என்றால் ‘இளவல்’ என்று தோருள். 

தசன்தனதை அடுத்துள்ள மாமல்லபுரத்தில் நடக்கும் இந்ைப் ேன்னாட்டுப் போட்டியில், 186 நாடுகதளச்பசர்ந்ை 

ஈராயிரத்துக்கும் பமற்ேட்ட வீரர்கள் ேங்பகற்கின்றனர். 

5. ‘பைசிை சுங்க மற்றும் GST அருங்காட்சிைகமானது’ அண்தமயில் எந்ை மாநிலம்/UTஇல் திறக்கப்ேட்டது? 

அ. ஹாியானா 

ஆ. லகாவா  

இ. புது ெிே்ேி 

ஈ. மகாராஷ்டிரா 

✓ மத்திை நிதிைதமச்சகத்தின் சார்பில் தகாண்டாடப்ேடும் விடுைதலயின் 75ஆவது ஆண்டுப் தேருவிைா சிறப்பு 

வாரத்தின் ஒருேகுதிைாக, பகாவாவில் ‘ைபராஹர்’ என்னும் பைசிை சுங்க மற்றும் GST அருங்காட்சிைகத்தை மத்திை 

நிதியதமச்சர் நிர்மலா சீைாராமன் நாட்டுக்கு அர்ப்ேணித்ைார். ேல நூற்றாண்டு ேைதமைான ோரம்ேரிை கட்டிடத்தில் 

நிறுவப்ேட்டுள்ள இந்ை அருங்காட்சிைகத்தில் அதமக்கப்ேட்டிருந்ை கதலநுட்ேம்தகாண்ட ஒற்தறப் ோதறயிலிருந்து 

ைங்க மணதல அகற்றி ைனித்துவமான முதறயில் அர்ப்ேணிப்பு விைா நதடதேற்றது. 

✓ பகாவாவில் போர்த்துகீசிை ஆட்சியின்போது ‘அல்ேண்படகா’ என்று அதைக்கப்ேட்ட இரண்டு மாடி ‘நீலக்கட்டிடம்’ 

ேனாஜியில் உள்ள மண்படாவி ஆற்றின் கதரயில் 400 ஆண்டுகளுக்கும் பமலாக உள்ளது. 

6. புது தில்லியில் தவத்து இந்திை வர்த்ைக வதலத்ைளத்தை அறிமுகப்ேடுத்திை ஒன்றிை அதமச்சகம் எது? 
அ. தபருநிறுவன விவகாரங்களுக்கான இணையணமச்சகம் 

ஆ. வைிகம் மற்றும் தொழிற்துணறக்கான இணையணமச்சகம்  

இ. நிெிக்கான இணையணமச்சகம் 

ஈ. MSME க்கான இணையணமச்சகம் 

✓ மத்திை வணிகம் மற்றும் தைாழிற்துதற இதணைதமச்சர் அனுப்ரிைா ேபடல், 2022 பம.27 அன்று புது தில்லியில் 

தவத்து இந்திை வர்த்ைக வதலத்ைளத்தை அறிமுகஞ்தசய்துதவத்ைார். இந்திை ஏற்றுமதிைாளர்கள் மற்றும் அைல் 

நாட்டு வாங்குபவார்க்கு ஒரு ேன்னாட்டு வணிக தமைமாக இந்ை வதலத்ைளம் தசைல்ேடும். 

✓ சிறு–நடுத்ைர நிறுவன ஏற்றுமதிைாளர்கள், தகவிதனஞர்கள் மற்றும் உைவர்கள் ைங்கள் ைைாரிப்புகளுக்கான 

புதிை சந்தைகதள அதடைாளங்கண்டு, உலகளவில் ைங்கள் விற்ேதனதை அதிகரிக்க, வணிகத்திலிருந்பை 

வணிகத்திற்கான ஓர் எண்ம சந்தைைாக இந்ை வதலத்ைளம் அதமந்துள்ளது. 

7. R பிரக்ஞானந்ைா என்பவருடன் தைாடர்புதடை விதளைாட்டு எது? 
அ. மட்ணடப்பந்து 

ஆ. பிே்ேியா்ட்ஸ் 

இ. தசஸ்  

ஈ. தடன்னிஸ் 

✓ 16 வைைான இந்திை தசஸ் கிராண்ட்மாஸ்டர் R பிரக்ஞானந்ைா, 2022 பம.27 அன்று தமல்ட்வாட்டர் சாம்பிைன்ஸ் 

தசஸ் டூர் தசசபிள் மாஸ்டர்ஸ் போட்டியின் இறுதிப்போட்டியில் சீனாவின் டிங் லிரனிடம் வீழ்ந்து தவளிபைறினார். 

அவர் அதரயிறுதி ஆட்டத்தில் அனிஷ் கிரிதை வீழ்த்தி இறுதிப்போட்டிக்குள் நுதைந்ைார். 
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8. உலக ோல் நாள் தகாண்டாடப்ேடுகிற பைதி எது? 
அ. ஜூன்.01  

ஆ. ஜூன்.05 

இ. ஜூன்.10 

ஈ. ஜூன்.15 

✓ உலக ோல் நாளானது கடந்ை 2001ஆம் ஆண்டில் ஐநா அதவயின் (FAO) உணவு மற்றும் பவளாண் அதமப்ோல் 

நிறுவப்ேட்டது. இது உலகின் உணவாக ோலின் முக்கிைத்துவத்தை அங்கீகரிப்ேைற்காகவும் ோல்வளத்துதறதை 

தகாண்டாடுவைற்காகவும் கதடப்பிடிக்கப்ேடுகிறது. உலக ோல் நாதளக் தகாண்டாடும் வதகயில் FAO ஆனது ‘ோல் 

பேரணிதைக் தகாண்டாடவும் – Enjoy Dairy Rally’ஐ ஏற்ோடு தசய்ைது. ‘Dairy Net Zero’ என்பது நடப்பு (2022) 

ஆண்டில் வரும் உலக ோல் நாளுக்கானக் கருப்தோருளாகும். 

9. உலக ேசி நாள் அனுசரிக்கப்ேடுகிற பைதி எது? 
அ. லம.28  

ஆ. லம.30 

இ. ஜூன்.10 

ஈ. ஜூன்.15 

✓ உலக ேசி நாள் என்ேது ‘தி ஹங்கர்’ திட்டத்தின் ஒரு முன்தனடுப்ோகும். இது நியூைார்க்தகச் சார்ந்ை ஓர் அதமப்பு 

ஆகும். இது உலகின் ேல்பவறு ேகுதிகளில் நடத்ைப்ேடும் நிகழ்வுகளின்மூலம் உலகம் முழுவதும் ேசிதை முடிவுக்குக் 

தகாண்டுவர உறுதிபூண்டுள்ளது. உலகம் முழுவதும் ஒவ்பவார் ஆண்டும் பம.28 அன்று உலக ேசி நாள் 

கதடப்பிடிக்கப்ேடுகிறது. ஐநா அதவயின் சமீேத்திை ைரவுகளின்ேடி, 2015–க்குப்பிறகு ேசிைால் 

அவதிப்ேடுேவர்களின் எண்ணிக்தக தைாடர்ந்து அதிகரித்து வருகிறது. “#YouthEndingHunger” என்பது நடப்பு 

(2022) ஆண்டில் வரும் உலக ேசி நாளுக்கானக் கருப்தோருளாகும். 

10. உலக புதகயிதல ஒழிப்பு நாள் விருது–2022–க்கு WHOஆல் பைர்ந்தைடுக்கப்ேட்ட இந்திை மாநிலம் எது? 
அ. ெமிழ்நாடு 

ஆ. லகரளா 

இ. ஜாா்கை்ட்  

ஈ. பீகாா் 

✓ புதகயிதல நுகர்தவக் கட்டுப்ேடுத்துவைற்கான அைன் முைற்சிகதள அங்கீகரித்து, உலக சுகாைார அதமப்பு (WHO) 

உலக புதகயிதல ஒழிப்பு நாள் (WNTD) விருது–2022–க்கு ஜார்க்கண்தடத் பைர்ந்தைடுத்துள்ளது. ஜார்கண்டின் 

பைசிை புதகயிதல கட்டுப்ோட்டு திட்டத்தின் (NTCP) தமை முகதம அதிகாரி லலித் இரஞ்சன் ேைக், புது தில்லியில் 

உலக புதகயிதல ஒழிப்பு நாதள முன்னிட்டு சுகாைாரத்துதறயின் மாநில புதகயிதல கட்டுப்ோட்டுப் பிரிவு இந்ை 

விருதைப் தேறும் என்று தைரிவித்ைார். 
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செய்தித்தாள் நடப்பு நிகழ்வுகள்  

1. பைசிை அரசு இதணை பசதவ மதிப்பீடு: ைமிழ்நாடு முன்பனற்றம் 

மத்திை அரசின் பைசிை அரசு இதணை பசதவ மதிப்பீட்டில் ைமிழ்நாடு முன்பனற்றம் அதடந்துள்ளது. 

இதுதைாடர்ோக ஒன்றிை அரசு தவளியிட்ட தசய்திக்குறிப்பு: 

பைசிை அரசு இதணை பசதவ மதிப்பீட்டில் 2019-ஆம் ஆண்டுடன் ஒப்பிடுதகயில் 2021-ஆம் ஆண்டு ைமிழ்நாடு 

மிகச்சிறப்ோக முன்பனற்றமதடந்துள்ளது. ைமிழ்நாடு அரசின் பசதவ வதலைளங்கள் அதனத்து அம்சங்களிலும் 75 

சைவீைத்துக்கும் அதிகமாக ைரநிதலதைப் பூர்த்தி தசய்துள்ளன. அந்ை வரிதசயில் ேஞ்சாப், இராஜஸ்ைானும் இடம் 

தேற்றுள்ளன. இதுைவிர, ஆந்திர பிரபைசம், பகரளம், ேஞ்சாப், பகாவா, ஒடிசா அரசுகளின் பசதவ வதலைளங்கள் 

100 சைவீைம் ைரநிதலதை பமம்ேடுத்தியுள்ளன. 

இந்ை மதிப்பீட்டில் யூனிைன் பிரபைசங்கள் வரிதசயில் ஜம்மு-காஷ்மீர் முைலிடத்தில் உள்ளது. வடகிைக்கு 

மாநிலங்கள் வரிதசயில் பமகாலைம், நாகாலாந்து முன்னணியில் உள்ளன. 
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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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