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1. முழுமையான COVID-19 தடுப்பூசி செலுத்தமை (2022 ஜூனில்) உறுதிசெய்வதற்காக சதாடங்கப்பட்ட திட்டத்தின் 

சபயர் என்ன? 
அ. ஹர் கர் தஸ்தக் திட்டம் 2.0  

ஆ. ஆத்மநிர்பரர் தடுப்பூசி திட்டம் 2.0 

இ. பிரதரன் மந்திரி தடுப்பூசி திட்டம் 

ஈ. கரீப் கல்யரண் தடுப்பூசி திட்டம் 2.0 

✓ தகுதியுள்ள அமனவருக்கும் COVID-19 தடுப்பூசிமய முழுமையாக வழங்குவமத உறுதிசெய்வதற்காக, ‘வீடு ததடி 

சென்று தடுப்பூசி 2.0’ நாடு முழுவதும் ஏற்பாடு செய்யப்பட்டுள்ளது. 12-14 வயதிற்குட்பட்தடார் ைற்றும் 60 வயதுக்கு 

தைற்பட்டவர்களுக்கான முன்சனச்ெரிக்மக தவமைமீது சிறப்பு கவனம் செலுத்தப்படுகிறது. ஜூன்.1 முதல் ஜூமை 

31 வமை 2 ைாத காைம் வீடு வீடாகச்சென்று இத்திட்டம் தைற்சகாள்ளப்படும். கடந்த 2021 நவம்பரில் முதல் ‘வீடு ததடி 

சென்று தடுப்பூசி 2.0’ நடத்தப்பட்டது. நாடு முழுவதும் இதுவமை 193.6 தகாடி தடாஸ்கள் தபாடப்பட்டுள்ளன. 

2. எந்த நிறுவனத்மத வாங்குபவர்களாகப் பதிவுசெய்ய அனுைதிக்கும் வமகயில், அைசு இ-ெந்மத தளத்தின் (GeM) 

தநாக்கத்மத ைத்திய அமைச்ெைமவ விரிவுபடுத்தியுள்ளது? 
அ. அஞ்சல் நிலலயங்கள் 

ஆ. கூட்டுறவு சங்கங்கள்  

இ. சிறு நிதி வங்கிகள் 

ஈ. பபரது சசலவ லமயங்கள் 

✓ கூட்டுறவு அமைப்புகமள வாங்குதவாைாக அனுைதிக்கும் வமகயில் அைசு இ-ெந்மத சகாள்முதல் விரிவாக்கத்திற்கு 

பிைதைர் தைாடி தமைமையில் நமடசபற்ற அமைச்ெைமவ ஒப்புதல் அளித்துள்ளது. தற்தபாது கூட்டுறவு அமைப்புகமள 

வாங்குதவாைாக அனுைதித்திருப்பதன்மூைம் 27 தகாடி உறுப்பினர்கமளக் சகாண்டுள்ள 8.54 இைட்ெத்திற்கும் 

அதிகைான பதிவு செய்யப்பட்ட கூட்டுறவு அமைப்புகள் பயனமடயும். 

3. 2022ஆம் ஆண்டுக்கான ‘வாங்கரி ைாத்தாய் வன ொம்பியன்’ விருமத சவன்றவர் யார்? 
அ. பசசிலி பெபபட்  

ஆ. சடவிட் அட்டன்பசரர 

இ. கிமிசகர ஹிரரடர 

ஈ. ஷசரரன் பலவிக்சன 

✓ காடுகமளக் காப்பதிலும் காடுகமளச் ொர்ந்த ைக்களின் வாழ்மவ தைம்படுத்துவதிலும் அவைாற்றிய பங்களிப்மப 

அங்கீகரிப்பதற்காக, 2022ஆம் ஆண்டுக்கான ‘வாங்கரி ைாத்தாய் வன ொம்பியன்’ விருமத தகைரூனின் ஆர்வைர் 

செசிலி சஜசபட் சவன்றார். ஐநா ெமபயின் உைவு ைற்றும் தவளாண்மை அமைப்பின் (FAO) தமைமையிைான 

காடுகளின் கூட்டுப்பங்காளித்துவம் (CPF) இந்த விருமத வழங்குகிறது. சகாரிய குடியைசின் சிதயாலில் நமடசபற்ற 

XV உைக வனவியல் ைாநாட்டின்தபாது நடந்த விழாவில் இந்த விருது வழங்கப்பட்டது. 

4. உயிரி எரிசபாருள் மீதான ததசிய சகாள்மகயின் அண்மைய திருத்தத்தின்படி, சபட்தைாலில் 20% எத்தனாமைக் 

கைப்பதற்கான இைக்கு ஆண்டு எது? 
அ. 2024-25  ஆ. 2025-26  

இ. 2029-30  ஈ. 2039-40 

✓ பிைதைர் தைாடி தமைமையிைான அமைச்ெைமவ, உயிரி எரிசபாருள் மீதான ததசிய சகாள்மகயில் திருத்தங்களுக்கு 

ஒப்புதல் அளித்துள்ளது. சபட்தைாலில் 20 ெதவீத எத்தனாமை கைக்கும் இைக்மக 2030-இலிருந்து 2025-26-க்கு 
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அது முன்தனற்றியுள்ளது. தற்தபாது சபட்தைாலில் 10 ெதவீதம் எத்தனால் கைக்கப்படுகிறது. உயிரி எரிசபாருள் 

தயாரிப்பதற்கான கூடுதல் மூைப்சபாருட்கமள இருப்பு மவக்கவும் அனுைதியளிக்கப்பட்டுள்ளது. 

5. இரு இருக்மககள்சகாண்ட புதிய தமைமுமற பறக்கும் பயிற்சி வானூர்தியான, ‘HANSA-NG’ஐ உருவாக்கிய 

நிறுவனம் எது? 

அ. CSIR-NAL  

ஆ. BRO 

இ. DRDO 

ஈ. HAL 

✓ HANSA-NG, இரு இருக்மககள்சகாண்ட புதிய தமைமுமற பயிற்சி வானூர்திமய அறிவியல் ைற்றும் சதாழிைக 

ஆைாய்ச்சிக் கழகத்தின் (CSIR) ததசிய விண்சவளி ஆய்வகங்கள் (NAL) வடிவமைத்து உருவாக்கியுள்ளது. இந்த 

வானூர்தி தனது எஞ்சின் பரிதொதமனமய சவற்றிகைைாக நிமறவு செய்துள்ளது. கர்நாடக ைாநிைத்தின் பாதுகாப்பு 

ஆைாய்ச்சி தைம்பாட்டு அமைப்பின் (DRDO) ஏதைாநாட்டிகல் சடஸ்ட் தைஞ்சில் இச்தொதமன நடத்தப்பட்டது. 

6. உைத்துமறயில் ஒத்துமழப்புக்காக இந்தியா எந்த நாட்டுடனான புரிந்துைர்வு ஒப்பந்தத்தில் மகசயழுத்திட்டது? 
அ. ஆஸ்திசரலியர 

ஆ. பிரரன்ஸ் 

இ. ெப்பரன் 

ஈ. செரர்டரன்  

✓ ைத்திய தவதிகள் ைற்றும் உைங்கள் அமைச்ெர் டாக்டர் ைன்சுக் ைாண்டவியா தமைமையிைான உயர்ைட்டக்குழு, 

உைகளாவிய உை சநருக்கடிக்கு ைத்தியில் உைத்துமறயில் தைம்பட்ட ஒத்துமழப்பிற்காக தஜார்டானுக்குச் சென்றது. 

நடப்பாண்டிற்கு 30 LMT இைாக் பாஸ்தபட், 2.50 LMT DAP, 1 LMT பாஸ்தபாரிக் அமிைம் வழங்க தஜார்டானுடன் 

அந்தப் புரிந்துைர்வு ஒப்பந்தம் மகசயழுத்தானது. 

7. உைக ததனீக்கள் நாள் அனுெரிக்கப்படுகிற ைாதம் எது? 
அ. சம  

ஆ. ெூன் 

இ. ஆகஸ்ட் 

ஈ. பசப்டம்பர் 

✓ ைக்கமளயும் சுற்றுச்சூழமையும் வளர்த்சதடுப்பதில் ததனீக்கள் வகிக்கும் முக்கியப்பங்குபற்றிய விழிப்புைர்மவ 

ஏற்படுத்துவதற்காக ஆண்டுததாறும் தை.20 அன்று உைக ததனீக்கள் நாள் அனுெரிக்கப்படுகிறது. நவீன ததனீ 

வளர்ப்பின் முன்தனாடியான ஸ்தைாதவனிய ததனீ வளர்ப்பவர் அன்டன் ஜான்ொவின் பிறந்தநாளில் உைவு 

ைற்றும் உழவு அமைப்பால் இந்த நாள் அனுெரிக்கப்படுகிறது. “Bee Engaged: Celebrating the diversity of bees and 

beekeeping systems” என்பது இந்த ஆண்டு (2022) வரும் உைக ததனீக்கள் நாளுக்கானக் கருப்சபாருளாகும். 

8. மிகவும் அருகிவிட்ட உயிரினத்மதப் பாதுகாப்பதற்காக, ‘இைாஜாளி ைைபணு வங்கி’ அமையவுள்ள நகைம் எது? 
அ. பதன்கரசி  ஆ. லமசூரு  

இ. முக்கூர்த்தி  ஈ. களக்கரடு 

✓ மைசூரு பல்கமைக்கழகத்தின் ைைபியல் & ைைபணுத்சதாகுதியியல் ஆய்வுத்துமறயானது கர்நாடக ைாநிை வனத் 

துமறயுடனான புரிந்துைர்வு ஒப்பந்தத்தில் மகசயழுத்திட்டது. 
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✓ இைாைநகைத்தில் உள்ள இைாைததவைசபட்டா ைமைப்பகுதியிலுள்ள கழுகுகளின் பல்லுயிர் சபருக்கம்குறித்து DNA 

விவைக்குறிப்பு நுட்பங்கமளப்பயன்படுத்தி, ‘இராஜாளி மரபணு வங்கி’ மைசூருவில் நிறுவப்படவுள்ளது. இந்த 

ைைபியல் துமற, கழுகு இனத்மத அழிந்து விடாைல் காப்பாற்றுவதற்காக கழுகுொர் ைைபணு ஆய்வுகமள விமைவில் 

சதாடங்க திட்டமிட்டுள்ளது. 

9. ‘ததசிய அருகிவிட்ட உயிரினங்கள் நாளானது’ தை ைாதத்தில் வரும் எந்தத்தததியில் அனுெரிக்கப்படுகிறது? 
அ. சம மாதத்தில் வரும் முதல் ஞரயிறு 

ஆ. சம மாதத்தில் வரும் கலடசி சனிக்கிழலம  

இ. சம மாதத்தில் வரும் கலடசி ஞரயிறு 

ஈ. சம மரதத்தில் வரும் மூன்றரவது பவள்ளிக்கிழமம  

✓ ததசிய அருகிவிட்ட உயிரினங்கள் நாளானது ஒவ்தவார் ஆண்டும் தை ைாதத்தின் மூன்றாவது சவள்ளிக்கிழமை 

அன்று அனுெரிக்கப்படுகிறது. இந்த ஆண்டு தை.20 அன்று இந்நாள் அனுெரிக்கப்பட்டது. அருகிவிட்ட உயிரினங்கள் 

ைற்றும் அவற்மறப் பாதுகாப்பதற்கு நாம் எடுக்கக்கூடிய பல்தவறு நடவடிக்மககள்குறித்து சபாதுைக்களிமடதய 

விழிப்புைர்மவ ஏற்படுத்துவதத இந்த நாளின் தநாக்கைாகும். 1973ஆம் ஆண்டு அருகிவிட்ட உயிரினங்கள் ெட்டம் 

டிெம்பர்.28 அன்று நமடமுமறக்கு வந்தது. வனவுயிரி பாதுகாப்பு ைற்றும் அருகிவிட்ட உயிரினங்களின் ைறுவாழ்வு 

ஆகியவற்றின் ததமவமய உயர்த்துவமத இந்தச் ெட்டம் தனது தநாக்கைாகக் சகாண்டுள்ளது. 

10. உைக குடும்பங்கள் நாள் சகாண்டாடப்படுகிற தததி எது? 
அ. சம.15  

ஆ. சம.30 

இ. ெூன்.01 

ஈ. ெூன்.03 

✓ ஐநா அமவயானது தை.15 அன்று உைக குடும்பங்கள் நாமளக் சகாண்டாடுகிறது. ஐநா சபாதுச்ெமப 1993-இல் 

இந்த நாமளக் சகாண்டாடுவதாக அறிவித்தது. 2022ஆம் ஆண்டுக்கான உைக குடும்பங்கள் நாளிற்காக, ஐநா 

சபாதுச்செயைாளர், “Families and Urbanization” என்ற கருப்சபாருமளத் ததர்ந்சதடுத்துள்ளார். குடும்ப உறவு ைற்றும் 

நிமையான நகர்ப்புற சகாள்மககளின் முக்கியத்துவம் குறித்த விழிப்புைர்மவ அதிகரிப்பதத இந்த ஆண்டிற்கான 

கருப்சபாருளின் தநாக்கைாகும். 

 

செய்தித்தாள் நடப்பு நிகழ்வுகள்  

1. ஜூன்.3 – உைக மிதிவண்டி நாள் 

 

2. ைாநிை கல்விக் சகாள்மக: நீதிபதி முருதகென் தமைமையில் குழு அமைப்பு 

தமிழ்நாடு அைசின் ைாநிை கல்விக்சகாள்மகமய வகுப்பதற்கு தில்லி உயர்நீதிைன்ற முன்னாள் தமைமை நீதிபதி 

முருதகென் தமைமையில் 13 வல்லுநர்கள் அடங்கிய குழு அமைக்கப்பட்டுள்ளது. 

இது குறித்து பள்ளிக்கல்வித்துமற சவளியிட்ட அைொமை: 

ைத்திய அைசின் ததசிய கல்விக்சகாள்மக 2020-ஐ தமிழ்நாடு அைசு சதாடர்ந்து எதிர்த்துவரும் நிமையில், அதற்கு 

ைாற்றாக தமிழ்நாட்டின் ைைபுக்தகற்ப ைாநிை கல்விக்சகாள்மக ஒன்று உருவாக்கப்படும். அதற்காக குழு 

அமைப்பதாகவும் கடந்த ஏப்ைலில் முதைமைச்ெர் மு க ஸ்டாலின் அறிவித்திருந்தார். 
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அதன்படி ைாநிை கல்விக்சகாள்மகமய வடிவமைக்க ஓய்வுசபற்ற நீதிபதி முருதகென் தமைமையில் 13 தபர் 

சகாண்ட குழுமவ அமைத்து பள்ளிக்கல்வித்துமற அைொமை சவளியிட்டுள்ளது. குழுவின் உறுப்பினர் செயைைாக 

சைட்ரிக் பள்ளிகள் இயக்குநர் செயல்படுவார் எனத் சதரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. 

 

3. இந்தியா-செனகல் இமடதய 3 ஒப்பந்தங்கள் மகசயாப்பம் 

இந்தியா-செனகல் இமடதய கைாொை பரிைாற்றம், இமளஞர் விவகாைங்களில் ஒத்துமழப்பு ைற்றும் அதிகாரிகளுக்கு 

விொ இல்ைாத நமடமுமற ஆகிய 3 ஒப்பந்தங்கள் மகசயாப்பைாகின. 

தூதைகம் ைற்றும் பணி சதாடர்பான கடவுச்சீட்டு மவத்திருப்பவர்களுக்கு விொ இல்ைாத நமடமுமறமயக்சகாண்டு 

வருவது சதாடர்பான ஒப்பந்தம், 2022-26 ஆண்டுகாைத்தில் இருநாடுகளிமடதயயான கைாொை பரிைாற்றத் 

திட்டத்மத புதுப்பித்தல் ைற்றும் இருநாடுகளிமடதய இமளஞர் விவகாைங்களில் ஒத்துமழப்மப தைம்படுத்துவது 

சதாடர்பான ஒப்பந்தங்களில் இருநாட்டு தமைவர்களும் மகசயழுத்திட்டனர். 
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