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1. NSOஇன் சமீபத்திய அறிக்கையின்படி (2022 ஜூன்), 2021–22இல் இந்தியாவின் GDP வளர்ச்சி மதிப்பீடு என்ன? 
அ. 8.5 சதவீதம் 

ஆ. 8.7 சதவீதம்  

இ. 8.9 சதவீதம் 

ஈ. 9.2 சதவீதம் 

✓ தேசிய புள்ளியியல் அலுவலைம் (NSO) அேன் ஆண்டுக்கு ஆண்டு மமாத்ே உள்நாட்டு உற்பத்தி (GDP) வளர்ச்சிகய 

8.7 சேவீேமாைக் குகைத்துள்ளது. இது ைடந்ே பிப்ரவரியில் மதிப்பிடப்பட்ட 8.9 சேவீேத்திலிருந்து குகைந்துள்ளது. 

நான்ைாவது ைாலாண்டில் (ஜனவரி–மார்ச் ைாலம் 2021–22) GDP வளர்ச்சி 4.1 சேவீேமாை பதிவாகியுள்ளது. 2020–

21இல் மபாருளாோரம் 6.6 சேவீேச் சுருக்ைத்கேக் ைண்டது. அண்கமய GDP வளர்ச்சி மதிப்பீடானது 8.9 சேவீேம் 

(பிப்ரவரியில் மவளியிடப்பட்டது) மற்றும் முேல் முன்கூட்டிய மதிப்பீடு 9.2 சேவீேம் (ஜனவரியில் மவளியிடப்பட்டது) 

ஆகியவற்கை விடக் குகைவாை உள்ளது. 

2. முகைதய 2022 ஜூன்.1 முேல் அமலுக்கு வரும் PMJJBY மற்றும் PMSBY–இன் புதிய வருடாந்திர பிரீமியம் 

விகிேங்ைள் என்ன? 
அ. ரூ.520 மற்றும் ரூ.40 

ஆ. ரூ.436 மற்றும் ரூ.20  

இ. ரூ.400 மற்றும் ரூ.40 

ஈ. ரூ.350 மற்றும் ரூ.30 

✓ பிரேமர் ஜீவன் தஜாதி பீமா தயாஜனா (PMJJBY) மற்றும் பிரேமர் சுரக்ஷா பீமா தயாஜனா (PMSBY) ஆகியவற்றின் 

பிரீமியத்கே அரசாங்ைம் உயர்த்தியுள்ளது. PMJJBY–இன் பிரீமியம் விகிேம் நாமளான்றுக்கு `1.25 ஆை 

உயர்த்ேப்பட்டுள்ளது. இேன் ைாரணமாை ஆண்டுப் பிரீமியம் ̀ 330இலிருந்து ̀ 436ஆை உயர்கிைது. PMSBY–க்ைான 

வருடாந்திர பிரீமியம் `12லிருந்து `20ஆை உயர்த்ேப்பட்டுள்ளது. புதிய பிரீமியம் ைட்டணங்ைள் ஜூன் 1, 2022 முேல் 

அமலுக்கு வருகின்ைன. 

3. 2021–22இல் (GDPஇன் சேவீேத்தில்) இந்தியாவில் பதிவான நிதிப்பற்ைாக்குகை எவ்வளவு? 
அ. 7.51 % 

ஆ. 7.01 % 

இ. 6.71 %  

ஈ. 6.21 % 

✓ 2021–22ஆம் ஆண்டிற்ைான நிதிப்பற்ைாக்குகைகய ைன்ட்தராலர் மஜனரல் ஆப் அக்ைவுண்ட்ஸ் மவளியிட்டது. இது, 

6.9 சேவீேம் என்ை திருத்ேப்பட்ட பட்மஜட் மதிப்பீட்கடவிட மமாத்ே உள்நாட்டு உற்பத்தியில் 6.71 சேவீேமாை 

தமம்பட்டுள்ளது. முழுகமயான நிதிப்பற்ைாக்குகை `15,86,537 தைாடி (ேற்ைாலிைமானது) ஆகும். 17.65 டிரில்லியன் 

மதிப்பிலான திருத்ேப்பட்ட மதிப்பீட்டிற்கு எதிராை நிதியாண்டில் வரி வரவுைள் 18.2 டிரில்லியனாை இருந்ேது. 

4. NARCL (National Assets Reconstruction Company Ltd)-இன் MD மற்றும் CEOஆை நியமிக்ைப்பட்டவர் யார்? 
அ. உர்ஜித் படேல் 

ஆ. நேரரஜன் சுந்தர்  

இ. அஸ்வனி பரே்டியர 

ஈ. நிதின் சுக் 
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✓ பாரே வங்கியின் முன்னாள் துகண நிர்வாை இயக்குநர் நடராஜன் சுந்ேர், NARCL (National Assets Reconstruction 

Company Ltd)–இன் நிர்வாை இயக்குநராைவும், CEOஆைவும் MD & CEOஆை நியமிக்ைப்பட்டுள்ளார். NARCL என்பது 

மபாது மற்றும் ேனியார்துகை வங்கிைளின் கூட்டு முயற்சியாகும். இது வங்கிைளிடமிருந்து வாராக்ைடன்ைகள 

எடுத்துக்மைாள்வது மற்றும் தீர்வு மற்றும் மீட்மடடுப்புைளில் ைவனம் மசலுத்தும் என எதிர்பார்க்ைப்படுகிைது. NARCL 

ஆனது 15 இந்திய வங்கிைளின் பங்குைகளக் மைாண்டுள்ளது. இேன் ஸ்பான்சர் வங்கியாை ைனரா வங்கி உள்ளது. 

5. 2022 – உலை புகையிகல ஒழிப்பு நாளுக்ைானக் ைருப்மபாருள் என்ன? 

அ. Tobacco: A Threat to our Humanity 

ஆ. Tobacco: A Threat to our Environment  

இ. Tobacco: A Threat to Health 

ஈ. Dangers of smoking 

✓ புகைபிடிப்போல் ஏற்படும் ஆபத்துைள், புகையிகல நிறுவனங்ைள் மற்றும் அவற்றின் வணிை நகடமுகைைள் குறித்ே 

விழிப்புணர்கவ ஏற்படுத்துவேற்ைாை ஒவ்தவார் ஆண்டும் தம.31ஆம் தேதி உலை புகையிகல ஒழிப்பு நாள் 

ைகடப்பிடிக்ைப்படுகிைது. “Tobacco: A Threat to our Environment” என்பது நடப்பு 2022ஆம் ஆண்டில் வரும் உலை 

புகையிகல ஒழிப்பு நாளிற்ைான ைருப்மபாருளாகும். 

✓ புகையிகலகயப் பயிரிடுவேற்ைாை ஆண்டுதோறும் கிட்டத்ேட்ட 3.5 மில்லியன் மெக்தடர் நிலம் அழிக்ைப்படுகிைது. 

ஐநா சகபயின் கூற்றுப்படி, புகையிகல நுைர்வானது ஆண்டுதோறும் எட்டு மில்லியனுக்கும் அதிைமான மக்ைளின் 

மரணத்திற்குக் ைாரணமாை அகமகிைது. 

6. 2022 – ஒருபாற்தசர்க்கைவிதராேம் (Homophobia), திருநங்கை மவருளி (Transphobia) மற்றும் இருபாலுைவு 

மவருளி (Biphobia) ஆகியவற்றுக்கு எதிரான உலை நாளின் ைருப்மபாருள் என்ன? 
அ. Our Bodies. Our Lives. Our Rights  

ஆ. Fundamental Rights of LGBTIQ+ 

இ. Bodily Autonomy 

ஈ. Decriminalise Diversity 

✓ ஒவ்தவார் ஆண்டும் தம.17 அன்று ஒருபாற்தசர்க்கைவிதராேம் (Homophobia), திருநங்கை மவருளி (Transphobia) 

மற்றும் இருபாலுைவு மவருளி (Biphobia) ஆகியவற்றுக்கு எதிரான உலை நாள் ைகடப்பிடிக்ைப்படுகிைது. இந்ே நாள் 

பன்முைத்ேன்கமகயக் மைாண்டாடுகிைது மற்றும் மாயிகை, ஓரினச்தசர்க்கை, இருபாலினம், திருநங்கைைள் 

மற்றும் இருபாலுடல் (LGBTIQ+) மக்ைளின் மனிே உரிகமைள்பற்றிய விழிப்புணர்கவ ஏற்படுத்துகிைது. “Our Bodies. 

Our Lives. Our Rights” என்பது இந்ே ஆண்டு (2022) வரும் இந்நாளுக்ைானக் ைருப்மபாருளாகும். 

7. நவீன் ஸ்ரீவஸ்ேவா என்பார் எந்ே நாட்டுக்ைான தூேராை நியமிக்ைப்பட்டுள்ளார்? 
அ. அமமரிக்கர 

ஆ. டநபரளம்  

இ. இலங்கக 

ஈ. உக்கரன் 

✓ தநபாளத்துக்ைான அடுத்ே தூேராை மவளியுைவுத்துகை கூடுேல் மசயலர் நவீன் ஸ்ரீவஸ்ேவாகவ நியமிப்போை 

இந்தியா அறிவித்துள்ளது. இந்ே மாேம் மவளியுைவு மசயலாளராை பேவிதயற்ை வினய் குவாத்ராகவத் மோடர்ந்து 

ஸ்ரீவஸ்ேவா இந்ேப் பேவிகய ஏற்ைவுள்ளார். பிரேமர் நதரந்திர தமாடியின் தநபாள பயணத்தின்தபாது இந்தியாவும் 

தநபாளமும் ஆறு ஒப்பந்ேங்ைளில் கைமயழுத்திட்டன, இதில் 490 MW அருண்–4 நீர்மின் திட்டமும் ஒன்று. 
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8. எந்ே அமமரிக்ை அதிபரின் உகரயின் நிகனவாை உலை எய்ட்ஸ் ேடுப்பூசி நாள் மைாண்டாடப்படுகிைது? 
அ. ஜரர்ஜ் புஷ் 

ஆ. பில் கிளிண்ேன்  

இ. பரரக் ஒபரமர 

ஈ. ஆபிரகரம் லிங்கன் 

✓ பாதுைாப்பான மற்றும் பயனுள்ள HIV ேடுப்பூசிகயக் ைண்டறியும் பணியில் ஈடுபட்டுள்ள சுைாோர வல்லுநர்ைள், 

ஆராய்ச்சியாளர்ைள், ேன்னார்வத்மோண்டர்ைள் மற்றும் சமூை உறுப்பினர்ைகள மைௌரவிப்பேற்ைாை ஆண்டுதோறும் 

தம.18 அன்று ‘உலை எய்ட்ஸ் ேடுப்பூசி நாள்’ அனுசரிக்ைப்படுகிைது. 1997ஆம் ஆண்டு தம.18ஆம் தேதி அமமரிக்ை 

முன்னாள் அதிபர் பில் கிளிண்டன் HIV பரவுவகேக் ைட்டுப்படுத்தும் பயனுள்ள HIV ேடுப்பூசியின் அவசியத்கே 

வலியுறுத்தியகேயும் இந்நாள் நிகனவுகூருகிைது. 2020ஆம் ஆண்டின் இறுதியில், 37.7 மில்லியன் மக்ைள் 

HIVஆல் பாதிக்ைப்பட்டிருந்ேனர். தமலும் 0.68 மில்லியன் மக்ைள் எய்ட்ஸ் மோடர்பான தநாய்ைளால் இைந்துள்ளனர். 

9. என்தடாசல்பான் பாதிப்பால் பாதிக்ைப்பட்டவர்ைளுக்கு இைப்பீடு வைங்குமாறு கீழ்க்ைாணும் எந்ே மாநிலத்திற்கு 

உச்சநீதிமன்ைம் உத்ேரவிட்டுள்ளது? 
அ. ஒடிஸர 

ஆ. டகரளர  

இ. கர்நரேகர 

ஈ. டமற்கு வங்கம் 

✓ எண்தடாசல்பான் பூச்சிக்மைால்லி மருந்ோல் பாதிக்ைப்பட்டவர்ைளுக்கு இைப்பீடு வைங்ை தவண்டும் என்ை 2017ஆம் 

ஆண்டு ஜனவரி உத்ேரகவக் ைகடப்பிடிக்ைத்ேவறியோல், தைரளாகவ உச்சநீதிமன்ைம் ைடுகமயாைச் சாடியது. 

பாதிக்ைப்பட்டவர்ைகள அகடயாளங்ைாணுேல், பாதிக்ைப்பட்ட ஒவ்மவாருவருக்கும் `5 லட்சம் இைப்பீடு வைங்குேல், 

எண்தடாசல்பான் பாதிப்பால் ஏற்படும் நீண்டைால உடல்நலப் பாதிப்புைகளச் சமாளிக்ை மருத்துவ வசதிைகள 

அகமத்ேல் ஆகிய மூன்று படிநிகலைகள அந்ேத் தீர்ப்பு மசயல்படுத்ேச் மசால்லியிருந்ேது. ைடந்ே 2012ஆம் ஆண்டில் 

உச்சநீதிமன்ைம் எண்தடாசல்பான் மருந்கேப் பயன்படுத்ே ேகட விதித்திருந்ேது குறிப்பிடத்ேக்ைாது. 

10. இந்தியாவில் தேசிய மடங்கு நாள் அனுசரிக்ைப்படுகிை மாேம் எது? 
அ. அக்டேரபர் 

ஆ. ஜனவரி 

இ. ஜூகல 

ஈ. டம  

✓ ஒவ்தவார் ஆண்டும் தம.16 அன்று, தேசிய மடங்கு நாள் அனுசரிக்ைப்படுகிைது. இந்நாள், மடங்கு தநாய் பரவும் விேம் 

பற்றிய விழிப்புணர்கவ ஏற்படுத்துகிைது. ஆண்டுதோறும், உலைளவில் சுமார் 400 மில்லியன் மடங்கு தநாய்த் 

மோற்றுைள் ஏற்படுகின்ைன. சுமார் 96 மில்லியன் தபர் இேன் ைடுகம நிகலகய எதிர்மைாள்கின்ைனர். மடங்குக் 

ைாய்ச்சல் என்பது நான்கு ஏடிஸ் மைாசு இனங்ைளுள் ஏதேனும் ஒன்ைால் பரவும் தநாயாகும். இந்ேக் மைாசுக்ைள் 

தமற்கு கநல் கவரஸ் தநாய் மற்றும் மஞ்சள் ைாய்ச்சகல ஏற்படுத்தும் கவரஸ்ைகளயும் மைாண்டுள்ளன. 
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செய்தித்தாள் நடப்பு நிகழ்வுகள்  

1. ேமிைைத்தில் 8,023 தபருக்கு 4ஆவது நிகல யாகனக்ைால் தநாய் பாதிப்பு: 

ேமிழ்நாட்டில் 8,023 தபருக்கு நான்ைாவது நிகல யாகனக்ைால் தநாய் பாதிப்புக்ைான சிகிச்கச மபற்று வருவோை 

மருத்துவத்துகை அகமச்சர் மா சுப்பிமணியன் மேரிவித்துள்ளார். 

இேகனத் மோடர்ந்து மசய்தியாளர்ைளிடம் அகமச்சர் மா சுப்பிரமணியன் கூறியது: “யாகனக்ைால் தநாய் 

ஆரம்பத்தில் ைாய்ச்சல், மநரிைட்டுேல், கைக்ைால் வலி, தோல் சிவந்து ைாணப்படுேல், தோல் ேடித்து ைாணப்படுேல் 

தபான்ை அறிகுறிைளுடன் இருக்கும். தநாய் முற்றும்தபாது ைால்ைளில் வீக்ைம் (யாகனக்ைால்), விகரவீக்ைம், கைைள் 

மற்றும் மார்பைங்ைளில் வீக்ைம் தபான்ைகவ ஏற்படும். 

இந்ேத் ோக்ைங்ைளுக்கு ஏற்ப யாகனக்ைால் தநாய் நான்கு நிகலைளில் அகைக்ைப்பட்டு வருகிைது. யாகனக்ைால் 

தநாயின் ோக்ைம் ேமிைைத்தில் 29 மாவட்டங்ைளில் ைாணப்பட்டது. யாகனக்ைால் தநாய் ஒழிப்புத் திட்டம் 1957-ஆம் 

ஆண்டு முேல் மசயல்பட்டு வருகிைது. 

இத்திட்டத்தின்கீழ் 44 இரவுதநர இரத்ேப் பரிதசாேகன கமயங்ைளும், 25 யாகனக்ைால் தநாய் ைட்டுப்பாட்டு 

கமயங்ைளும் மசயல்பட்டு வருகின்ைன. இந்ே கமயங்ைள் மூலம் ஆங்ைாங்தை மபாது மக்ைளுக்கு இரவு தநர ரத்ேத் 

ேடவல் பரிதசாேகன மற்றும் மைாசு ஒழிப்புப் பணிைளும் தமற்மைாள்ளப்பட்டு வருகின்ைன. 

யாகனக்ைால் தநாகய ஒழிக்கும் மபாருட்டு ஒட்டு மமாத்ே டிஇசி மாத்திகர வைங்கும் திட்டம் 1998 முேல் 2014 

வகர 2 வயது முேல் 60 வயது வகர உள்ள அகனவருக்கும் வருடந்தோறும் மாத்திகரைள் வைங்ைப்பட்டன. 

ேமிழ்நாடு அரசின் தமற்ைண்ட நடவடிக்கைைளால் இந்தநாய் ேற்மபாழுது பரவக்கூடிய நிகலயில் இல்கல என்ை 

இலக்கை தநாக்கி ேமிழ்நாடு மசல்கிைது. 

ேற்மபாழுது யாகனக்ைால் தநாய் முற்றிலும் ஒழிப்பு என்ை இலக்கிகன தநாக்கி மசன்ைதபாதிலும், ஏற்மைனதவ பல 

ஆண்டுைளுக்கு முன்பு யாகனக்ைால் தநாய் நிகல 4-இல் ேமிைைத்தில் 8,023 நபர்ைள் ேற்தபாது பாதிப்பில் 

உள்ளனர். நிகல 4-ல் உள்ளவர்ைளுக்கு ைால் வீக்ைம், தோலில் புண்ைள் மற்றும் நீர்வடிேல் ஆகியகவ 

ைாணப்படும். 

இேனால் இவர்ைளின் வாழ்வாோரம் பாதிக்ைப்படுவோல் உேவித்மோகையாை மாேம் ரூபாய்.1000/- மற்றும் 

யாகனக்ைால் பராமரிப்பு உபைரணங்ைள் 2010-ம் ஆண்டு முேல் வைங்ைப்பட்டு வருகிைது. இந்ேத் திட்டத்தின்கீழ் 

யாகனக்ைால் தநாய் பாதித்ேவர்ைளுக்கு மாேம்தோறும் ரூபாய் 1000 வங்கிக் ைணக்கிதலதய மாவட்ட துகண 

இயக்குநர் சுைாோரப் பணிைள் அலுவலைம் மூலமாை மசலுத்ேப்படுகிைது என்று மேரிவித்ோர். 

 

2. ேைவல் மோடர்பு தசகவக்ைான ஜிசாட்-24 மசயற்கைக்தைாள் - ஜூன் 22-இல் விண்ணில் ஏவப்படுகிைது 

இஸ்தராவின் ேைவல்மோடர்பு தசகவக்ைான அதிநவீன ஜிசாட்-24 மசயற்கைக்தைாள் ஏரியன் 5 ராக்மைட்மூலம் 

பிமரஞ்ச் ையானாவில் இருந்து ஜூன் 22ஆம் தேதி விண்ணில் ஏவப்படுகிைது. 

நம் நாட்டின் ேைவல் மோடர்பு வசதிைகள தமம்படுத்துவேற்ைாை ஜிசாட்-24 என்ை அதிநவீன மசயற்கைக்தைாகள 

இந்திய விண்மவளி ஆய்வு நிறுவனம் (இஸ்தரா) வடிவகமத்துள்ளது. 4,180 கிதலா எகட மைாண்ட ஜிசாட்-24, 

இஸ்தராவின் 42ஆவது ேைவல்மோடர்பு மசயற்கைக்தைாளாகும். 

அதிை எகட உகடய மசயற்கைக்தைாள் என்போல் ஐதராப்பிய நாடான பிரான்சின் ைட்டுப்பாட்டிலிருக்கும் பிமரஞ்ச் 

ையானாவில் உள்ள மைாரு ஏவுேளத்தில் இருந்து ைனரை இராக்மைட்டான ஏரியன்-5 மூலம் ஜூன் 22-ம் தேதி 

விண்ணில் மசலுத்ேப்பட உள்ளது. இேற்ைாை, விமானப்தபாக்குவரத்துமூலம் மசயற்கைக்தைாள் ைடந்ே தம 17ஆம் 

தேதி மைாரு ஏவுேளத்துக்கு மைாண்டு மசல்லப்பட்டுள்ளது. இந்ே ஜிசாட்-24 மசயற்கைக்தைாளில் கியூ தபன்ட் 

டிரான்ஸ்பாண்டர் உள்ளிட்ட நவீன அம்சங்ைள் இடம்மபற்றுள்ளன. இது டிடிஎச் மடலிவிஷன் மற்றும் மசல்தபான் 

தசகவக்குப் பயன்படும். 
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மத்திய விண்மவளி ஆய்வுத்துகையின்கீழ் இயங்கும் நியூ ஸ்தபஸ் இந்தியா லிமிமடட் (என்எஸ்ஐஎல்) நிறுவனம் 

மூலம் இந்ே இராக்மைட் ஏவுேல் தமற்மைாள்ளப்பட உள்ளது. தமலும், ஜிசாட்-24 மசயற்கைக்தைாள் பயன்பாட்டு 

தசகவைள் அகனத்தும் ‘டாடா பிதள’ நிறுவனத்துக்கு குத்ேகைக்கு வைங்ைப்பட்டுள்ளது என இஸ்தரா 

விஞ்ஞானிைள் மேரிவித்ேனர். ஏரியன் 5 இராக்மைட்டில் மதலசியாவுக்குச் மசாந்ேமான மீசாட் - 3டி 

மசயற்கைக்தைாளும் ஏவப்படவுள்ளது குறிப்பிடத்ேக்ைது. 
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