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1. மத்திய கல்வியமமச்சகத்தால் முன்மமாழியப்பட்ட புதிய மாதிரி பள்ளிகளின் மபயர் என்ன? 
அ. PM மாதிாி பள்ளிகள் 

ஆ. PM ஸ்ரீ பள்ளிகள்  

இ. ஆத்மநிா்பாா் பள்ளிகள் 

ஈ. பாரத் ககௌரவ் பள்ளிகள் 

✓ மத்திய கல்வியமமச்சர் தர்மமந்திர பிரதான் குஜராத் மாநிலத்தின் காந்திநகரில் நடந்த மதசிய கல்வியமமச்சர்கள் 

மாநாட்டில் உமரயாற்றினார். புதிய மதசிய கல்விக்மகாள்மக 2020–ஐ மசயல்படுத்துவமத மமயமாகக்மகாண்டு 

அவர் மபசினார். கல்வி அமமச்சகமானது மதசிய கல்விக்மகாள்மக 2020–இன் மசாதமனக் கூடமாக, ‘PM ஸ்ரீ 

பள்ளிகமை’ நிறுவும் பணியில் ஈடுபட்டுள்ைதாக அவர் அறிவித்தார். மாணாக்கமர எதிர்காலத்திற்குத் தயார்படுத்தும் 

விதமாக இந்தப் பள்ளிகள் அமமயவுள்ைன. 

2. ஐமராப்பிய ஒன்றியத்தின் பாதுகாப்புக்மகாள்மகயில் மசர அண்மமயில் வாக்களித்த நாடு எது? 
அ. சுவிச்சா்லாந்து 

ஆ. கென்மாா்க்  

இ. மால்ொ 

ஈ. வாடிகன் நகரம் 

✓ மடன்மார்க் ஆனது ஐமராப்பிய ஒன்றியத்தின் பாதுகாப்புக் மகாள்மகயில் அதற்கான வாக்மகடுப்மப நடத்திய பிறகு, 

அதில் இமணயவுள்ைது. ஐமராப்பிய ஒன்றியத்தின் மபாதுப்பாதுகாப்பு மற்றும் பாதுகாப்புக் மகாள்மகயின் (CSDP) 

பகுதியாக இல்லாத ஒமர ஐமராப்பிய ஒன்றிய உறுப்பினர் மடன்மார்க் மட்டுமம. மடன்மார்க் அரசாங்கம் 1993ஆம் 

ஆண்டு மாஸ்ட்ரிச் உடன்படிக்மகயின் மீதான வாக்மகடுப்பில் மபறப்பட்ட ஒரு விலக்மக இரத்து மசய்வதில் மவற்றி 

மபற்றுள்ைது. சுவீடன் மற்றும் பின்லாந்து ஆகியமவ மநட்மடாவில் மசருவதற்கான இமசமவத் தந்துள்ைன. 

3. இந்தியா எந்த நாட்டுடனான, ‘பாதுகாப்பு ஒத்துமைப்புக்கான மதாமலமநாக்கு அறிக்மகயில்’ மகமயழுத்திட்டது? 
அ. ஆஸ்திரரலியா 

ஆ. இஸ்ரரல்  

இ. இத்தாலி 

ஈ. பிரான்ஸ் 

✓ இந்தியாவும் இஸ்மரலும் எதிர்காலத்தில் பாதுகாப்பு ஒத்துமைப்மப வலுப்படுத்துவதற்காக, ‘மதாமலமநாக்கு 

அறிக்மகமய’ ஏற்றுக்மகாண்டன. இந்த அறிக்மக இருநாடுகளுக்கும் இமடயிலான 30 ஆண்டுகால அரசியல் 

ரீதியான உறவுகமைக் குறிக்கிறது. புது தில்லியில் மத்திய பாதுகாப்பு அமமச்சர் இராஜ்நாத் சிங் மற்றும் இஸ்மரல் 

பாதுகாப்பு அமமச்சர் இருதரப்பு மபச்சுவார்த்மத நடத்தினர். இருதமலவர்களும் பாதுகாப்பு ஒத்துமைப்பு மற்றும் 

உலகைாவிய மற்றும் பிராந்திய பாதுகாப்புச் சூழ்நிமல குறித்து விவாதித்தனர். சர்வமதச மசாலார் கூட்டணிமய 

அங்கீகரிக்கும் ஒப்பந்தத்தில் இஸ்மரல் சமீபத்தில் மகமயழுத்திட்டது. 

4. உலக மிதிவண்டி நாள் மகாண்டாடப்படுகிற மததி எது? 
அ. ஜூன்.1 

ஆ. ஜூன்.3  

இ. ஜூன்.5 

ஈ. ஜூன்.7 
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✓ உலக மிதிவண்டி நாைானது ஒவ்மவார் ஆண்டும் ஜூன்.3 அன்று மகாண்டாடப்படுகிறது. அடிப்பமட மபாக்குவரத்து, 

உடல் மற்றும் மன நலத்மத வலுப்படுத்துவதற்காக மிதிவண்டி ஓட்டுதல் கலாச்சாரத்மத உருவாக்குவதற்காக இந்த 

நாள் மகாண்டாடப்படுகிறது. மத்திய இமைமயார் விவகாரங்கள் மற்றும் விமையாட்டுத்துமற அமமச்சர் அனுராக் 

தாக்கூர், உலக மிதிவண்டி நாைன்று தில்லியில் உள்ை மமஜர் தியான் சந்த் மமதானத்தில் இருந்து நாடு தழுவிய 

‘பிட் இந்தியா பிரீடம் மரடர் மசக்கிள்’ மபரணிமயத் மதாடங்கி மவத்தார். 

5. இந்திய ரிசர்வ் வங்கியின் (RBI) சமீபத்திய வழிகாட்டுதல்களின்படி, அட்மடயில்லா பணப்பரிவர்த்தமனகளுக்கு 

விதிக்கப்படும் கட்டணம் எவ்வைவு? 

அ. ஒரு பாிவா்த்தனனக்கு ரூ.0.50 

ஆ. ஒரு திங்களுக்கு ரூ.10  

இ. ஒரு திங்களுக்கு ரூ.25 

ஈ. கெ்ெணம் எதுவும் விதிக்கப்பொது  

✓ இந்திய ரிசர்வ் வங்கியானது (RBI) அமனத்து வங்கிகள் மற்றும் ATM ஆபமரட்டர்கமை, இந்தியாவிலுள்ை அமனத்து 

வங்கிகளிலும் உள்ை அமனத்து ATM–களிலும் ICCW (Interoperable Card–less Cash Withdrawal) எனப்படும் 

அட்மடயில்லா பணம் எடுக்கும் வசதிமய மசய்யுமாறு மகட்டுக்மகாண்டுள்ைது. அத்தமகய பரிவர்த்தமனகளில் 

வாடிக்மகயாைர் அங்கீகாரத்திற்காக UPI பயன்படுத்தப்படும். மமலும் மநஷனல் பினான்சியல் சுவிட்ச் (NFS) / ATM 

மநட்மவார்க்குகள்மூலம் மபசல் மசய்யப்படும். அட்மடயில்லா பணப் பரிவர்த்தமனகள் யாமதாரு கட்டணமும் 

மபறப்படாமல் மசயல்படுத்தப்படும். 

6. ‘Mujib – The Making of a Nation’ என்ற திமரப்படத்மதத் தயாரித்த நாடுகள் எமவ? 
அ. வங்காளரதசம் மற்றும் ரநபாளம் 

ஆ. வங்காளரதசம் மற்றும் சீனா 

இ. வங்காளரதசம் மற்றும் இந்தியா  

ஈ. வங்காளரதசம், மியான்மா் மற்றும் இந்தியா 

✓ ஸ்ரீ ஷியாம் மபனகல் இயக்கிய, ‘முஜிப் – தி மமக்கிங் ஆப் எ மநஷன்’ திமரப்படத்தின் 90 வினாடிகள் மகாண்ட 

முன்மனாட்டம் அண்மமயில் மவளியிடப்பட்டது. இந்திய அரசின் தகவல் ஒலிபரப்பு அமமச்சகம் மற்றும் வங்கமதச 

அரசின் தகவல் ஒலிபரப்பு அமமச்சகம் ஆகியமவ படத்தின் தயாரிப்பாைர்கைாகும். கடந்த 2020–இல் வங்கபந்து 

மஷக் முஜிபுர் இரகுமான் குறித்த படத்திற்கான ஒப்பந்தத்தில் இந்தியாவின் மதசிய திமரப்பட மமம்பாட்டுக்கைகமும் 

(NFDC) வங்காைமதசத்தின் திமரப்பட மமம்பாட்டுக் கைகமும் (FDC) மகமயழுத்திட்டன. 

7. அண்மைச் மசய்திகளில் இடம்மபற்ற யாகச்சி ஆறு பாய்கிற மாநிலம் எது? 
அ. கா்நாெகா  

ஆ. ஆந்திர பிரரதசம் 

இ. ரகரளா 

ஈ. மகாராஷ்டிரா 

✓ கர்நாடக மாநிலம் ஹாசன் மாவட்டத்தில் அமமந்துள்ை யாகச்சி நீர்த்மதக்கம் முதல்முமறயாக மம மாதம் நிரம்பியது. 

நீர்பிடிப்பு பகுதியில் மபய்த கனமமையால், அதிகபட்சமாக 3164.90 அடியாக இருந்த நீர்மட்டம், 3164.06 அடிமய 

எட்டியது. யாகச்சி ஆறு, சிக்மகளூரு அருமக மமற்குத்மதாடர்ச்சிமமலயில் உருவாகி, ஹாசன் மாவட்டம், மபலூர் 

வழியாகப் பாய்ந்து, மஹமாவதி ஆற்றின் கிமையாறாக மாறுகிறது. 
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8. உலகைாவிய உணவு மநருக்கடிமயச் சமாளிப்பதற்காக $30 பில்லியன் டாலர் நிதியளிப்பதாக அறிவித்துள்ை 

அமமப்பு எது? 
அ. உணவு மற்றும் விவசாய அனமப்பு 

ஆ. உலக வங்கி  

இ. உலகப் கபாருளாதார மன்றம் 

ஈ. பன்னாெ்டு கசலவாணி நிதியம் 

✓ உலகைாவிய உணவு மநருக்கடிமயச் சமாளிப்பதற்குத் தற்மபாதுள்ை மற்றும் புதிய திட்டங்களில் $30 பில்லியன் 

டாலர்கள் வமரயிலான நிதியுதவியுடன், உலகைாவிய திட்டத்மதச் மசயல்படுத்த திட்டமிட்டுள்ைதாக உலக வங்கி 

அறிவித்துள்ைது. விவசாயம், ஊட்டச்சத்து, சமூகப்பாதுகாப்பு, நீர் மற்றும் நீர்ப்பாசனம் மபான்ற துமறகளில் அடுத்த 15 

மாதங்களில் இந்த நிதியுதவி உணவுப்பாதுகாப்பின்மமக்குத் தீர்வுகாண மசயல்படுத்தப்படும். உணவுப் பாதுகாப்பு 

மநருக்கடிமய எதிர்த்துப் மபாராட $12 பில்லியன் டாலர் புதிய திட்டங்கமைத்தயாரிக்க உலக வங்கி மற்ற 

நாடுகளுடன் இமணந்து மசயல்பட்டு வருகிறது. 

9. இந்தியாவில், ‘CSIR–மத்திய மதாலாராய்ச்சி நிறுவனம்’ அமமந்துள்ை இடம் எது? 
அ. புரன 

ஆ. கசன்னன  

இ. லக்ரனா 

ஈ. னமசூரு 

✓ மசன்மனயில் உள்ை CSIR–மத்திய மதாலாராய்ச்சி நிறுவனத்தின் பவை விைா மகாண்டாட்டத்தில் நடுவண் 

அறிவியல் & மதாழில்நுட்ப அமமச்சர் Dr ஜிமதந்திர சிங் உமரயாற்றினார். இந்தியாவில் மதால் மதாழிற்துமறயானது 

நிகர–சுழிய கரிம அடித்தடத்மத இலக்காகக் மகாண்டிருக்கும் என்று அவர் அறிவித்தார். 2021ஆம் ஆண்டில், மதால் 

துமறயின் ஏற்றுமதித் தீர்மவ மதிப்பு ̀ 40,000 மகாடியாக இருக்கும். முப்பரிமாண மதாழினுட்பத்மதப் பயன்படுத்தி 

இந்தியர்களுக்கான தனிப்பயனாக்கப்பட்ட பாதணிகமைத் தயாரிப்பதற்கான முயற்சிகள் குறித்தும் அமமச்சர் 

அப்மபாது அறிவித்தார். 

10. உலக மதநீர் நாள் மகாண்டாடப்படுகிற மததி எது? 
அ. ரம.21  

ஆ. ரம.30 

இ. ஜூன்.01 

ஈ. ஜூன்.03 

✓ மம.21 அன்று உலகம் முழுவதும் ‘உலக மதநீர் நாள்’ மகாண்டாடப்படுகிறது. 2019ஆம் ஆண்டில், ஐநா மபாதுச் 

சமபயானது மதநீரின் உற்பத்தி மற்றும் நுகர்மவ மமம்படுத்துவதற்காக மதநீருக்கான உலக நாைாக மம.21–ஐ 

அறிவித்தது. தனிநபர் நுகர்வு ஒப்பீட்டைவில் குமறவாக இருக்கும் மதயிமல உற்பத்தி மசய்யும் நாடுகளில் மதயிமல 

மதமவமய விரிவுபடுத்துவதற்கு அதிக முயற்சிகமை மமற்மகாள்ை உணவு மற்றும் உைவமமப்பின் அரசுகளுக்கு 

இமடமயயான குழு வலியுறுத்தியது. 

 

செய்தித்தாள் நடப்பு நிகழ்வுகள்  

1. வருங்கால மவப்பு நிதிக்கான வட்டி 8.1%-ஆக குமறப்பு 
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மதாழிலாைர் வருங்கால மவப்பு நிதிக்கான (EPF) வட்டிமய 8.1 சதவீதமாக மத்திய அரசு குமறத்துள்ைது. 

இதுகுறித்து மதாழிலாைர் வருவங்கால மவப்பு நிதி அமமப்பு (EPFO) மதரிவித்துள்ைதாவது: 

கடந்த 2021-22-ஆம் நிதியாண்டுக்கு மதாழிலாைர் வருங்கால மவப்பு நிதிக்கு வைங்கப்படும் வட்டி விகிதம் 8.1 

சதவீதமாக நிர்ணயிக்கப்பட்டுள்ைது. இதற்கான ஒப்புதமல மத்திய அரசு வைங்கியுள்ைது. கடந்த 2020-21-ஆம் 

ஆண்டுக்கு 8.5 சதவீத வட்டி விகிதம் வைங்கப்பட்ட நிமலயில் தற்மபாது அது 8.1 சதவீதமாக குமறக்கப்பட்டுள்ைது 

என EPFO மதரிவித்துள்ைது. 

ஐந்துமகாடி மதாழிலாைர்கள் உறுப்பினர்கைாக உள்ை EPFO அமமப்பில், கடந்த 1977-78 நிதியாண்டில் வருங்கால 

மவப்புநிதிக்கான வட்டி விகிதம் 8 சதவீதமாக நிர்ணயிக்கப்பட்டது. இமதயடுத்து, சுமார் 40 ஆண்டுகளுக்குப்பிறகு 

குமறந்தபட்ச அைவாக 2021-22 நிதியாண்டுக்கு 8.1 சதவீத வட்டி நிர்ணயம் மசய்யப்பட்டுள்ைது. வருங்கால 

மவப்பு நிதிக்கான வட்டி விகிதம், 2017-18 நிதியாண்டில் 8.55 சதவீதமாகவும், 2016-18-இல் 8.65 சதவீதமாகவும், 

2018-19-இல் 8.65 சதவீதமாகவும், 2019-20-இல் 8.5 சதவீதமாகவும் நிர்ணயிக்கப்பட்டது குறிப்பிடத்தக்கது. 

 

2. 6 எழுத்தாைர்களுக்கு வீட்டு வசதி வாரிய குடியிருப்புகள்: ஒதுக்கீட்டு உத்தரவுகமை வைங்கினார் முதல்வர் 

ஆறு எழுத்தாைர்களுக்கு வீட்டு வசதி வாரியக் குடியிருப்புகளுக்கான உத்தரவுகமை முதல்வர் மு க ஸ்டாலின் 

வைங்கினார். இதுகுறித்து, தமிைக அரசு மவளியிட்ட மசய்திக் குறிப்பு: 

தமிழ்நாட்மடச் மசர்ந்த எழுத்தாைர்களில் ஞானபீடம், சாகித்திய அகாமதமி மபான்ற மதசிய விருதுகள், மாநில 

இலக்கிய விருதுகள், புகழ்மபற்ற உலகைாவிய அமமப்புகளின் விருதுகமைப் மபற்ற எழுத்தாைர்களுக்கு அவர்கள் 

வசிக்கும் மாவட்டத்தில் அல்லது விரும்பும் மாவட்டத்தில் தமிழ்நாடு அரசுமூலமாக வீடு அளிக்கப்படும் என்ற 

திட்டத்மத கடந்த ஆண்டு ஜூன்.3-ஆம் மததி முதல்வர் மு க ஸ்டாலின் அறிவித்தார். இந்த அறிவிப்மபச் 

மசயல்படுத்தும் வமகயில், ஆறு எழுத்தாைர்களுக்கு வீடுகள் ஒதுக்கீடு மசய்யப்பட்டன. 

எழுத்தாைர்கள் யார் யார்? ‘வணக்கம் வள்ளுவ’ எனும் கவிமத நூலுக்காக சாகித்திய அகாமதமி விருமதயும், 

கமலஞர் மு கருணாநிதி மசம்மமாழித் தமிழ் விருமதயும் எழுத்தாைர் ஈமராடு தமிைன்பன் மபற்றுள்ைார். இமத 

மபான்று, தமிழ் இலக்கியப் பணிகளுக்காக கமலஞர் மு கருணாநிதி மசம்மமாழித் தமிழ் விருமத முமனவர் இ 

சுந்தரமூர்த்தியும், ‘அஞ்ஞாடி’ என்னும் நாவலுக்காக பூமணியும், ‘மசல்லாத பணம்’ நாவலுக்காக இமமயமும் 

சாகித்திய அகாமதமி விருதுகமைப் மபற்றுள்ைனர். இந்த நான்கு எழுத்தாைர்களுக்கும் மசன்மன மகாயம்மபட்டில் 

உள்ை மதற்காசியக் கூட்டமமப்பு விமையாட்டு கிராமக் மகாட்டத்தில் உயர்வருவாய்ப் பிரிவு அடுக்குமாடி குடியிருப்பு 

ஒதுக்கீடு மசய்யப்பட்டுள்ைது. 

‘மகமயாப்பம்’ என்னும் கவிமத நூலுக்காக சாகித்திய அகாமதமி விருது மபற்ற கவிஞர் புவியரசுக்கு, மகாமவ 

வீட்டுவசதி பிரிவு கணபதி திட்டப் பகுதியில் உயர்வருவாய்ப் பிரிவு குடியிருப்புகளில் அடுக்குமாடி குடியிருப்பு 

ஒதுக்கீடு மசய்யப்பட்டுள்ைது. தமிழ் இலக்கியப் பணிகளுக்காக கமலஞர் மு கருணாநிதி மசம்மமாழித் தமிழ் விருது 

மபற்ற கு மமாகனராசுவுக்கு, மசன்மன அண்ணாநகர் சாந்தி காலனி நடுவாங்கமர திட்டப்பகுதியில் அடுக்குமாடி 

குடியிருப்பு ஒதுக்கீடு மசய்யப்பட்டுள்ைது. 

 

3. ‘ஸ்மபல்லிங் பீ’ மபாட்டி: மீண்டும் இந்திய வம்சாவளி மாணவி மவற்றி 

அமமரிக்காவில் நமடமபற்ற ‘ஸ்மபல்லிங் பீ’ எனப்படும் ஆங்கிலச் மசாற்களுக்கான எழுத்துகமைப் பிமையின்றி 

மசால்லும் மபாட்டியில், இந்திய வம்சாவளிமயச் மசர்ந்த ஹரிணி மலாகன் மவற்றி மபற்றார். 

இந்தப் மபாட்டியில் இதுவமர இல்லாமல் முதல்முமறயாக நமடமபற்ற 90 விநாடி மாரத்தான் பிரிவில், 26 

வார்த்மதகளில் 22 வார்த்மதகளுக்கு பிமையில்லாமல் எழுத்துகமைக் கூறி அவர் முதலிடத்மதப்பிடித்தார். 19 

வார்த்மதகளில் 15 வார்த்மதகளுக்கு சரியாக எழுத்துகமைக் கூறி, விக்ரம் ராஜு (12) என்ற மற்மறாரு இந்திய 

வம்சாவளி சிறுவர் இரண்டாவது இடத்மதப் பிடித்தார். 

 

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


விண்மீன்.காம்                                     2022 ஜூன் 04 & 05 
  

 

நடப்பு நிகழ்வுகள்                                           5 

4. மரங்கிங் சீரிஸ் மல்யுத்தம்: சாக்ஷி, மான்சி, திவ்யாவுக்கு தங்கம் 

கஜகஸ்தானில் நமடமபறும் சர்வமதச மல்யுத்த அமமப்பின் மரங்கிங் சீரிஸ் மபாட்டியில் இந்தியாவின் சாக்ஷி மாலிக், 

மான்சி, திவ்யா கக்ரான் ஆகிமயார் தங்கப்பதக்கம் மவன்று அசத்தினர். 

முன்னதாக, ஆடவருக்கான 63 கிமலா பிரிவில் இந்தியாவின் நீரஜ் மவண்கலப்பதக்கம் மவன்றார். தற்மபாமதய 

நிமலயில் இந்தியாவுக்கு இப்மபாட்டியில் 3 தங்கம், 1 மவண்கலம் கிமடத்துள்ைன. 

 

5. மகாமவக்ஸின், மகாவிஷீல்ட் பயனாளிகளுக்கு பூஸ்டர் தடுப்பூசியாக மகார்பிமவக்ஸ்: டிசிஜிஐ ஒப்புதல் 

மகாமவக்ஸின், மகாவிஷீல்ட் கமரானா தடுப்பூசி மசலுத்திக்மகாள்பவர்களுக்கு பூஸ்டர் (மூன்றாவது தவமண) 

தடுப்பூசியாக மகார்பிமவக்மை மசலுத்த இந்திய மருந்துக் கட்டுப்பாட்டு இயக்குநரகம் ஒப்புதல் அளித்துள்ைது. 

இதுமதாடர்பாக மகார்பிமவக்ஸ் தடுப்பூசிமய உருவாக்கி தயாரித்துவரும் பயாலஜிக்கல்-இ நிறுவனம் மவளியிட்ட 

மசய்திக்குறிப்பு: 

மகாமவக்ஸின் அல்லது மகாவிஷீல்ட் தடுப்பூசிகமைச் மசலுத்திக்மகாள்ளும் பயனாளிகளுக்கு பூஸ்டர் தடுப்பூசியாக 

மகார்பிமவக்மை மசலுத்த மருத்துவப் பரிமசாதமனகள் மமற்மகாள்ைப்பட்டன. அந்தப் பரிமசாதமனயில், பூஸ்டர் 

தடுப்பூசியாக மகார்பிமவக்ஸ் மசலுத்தப்படும்மபாது உடலில் குறிப்பிடத்தக்க அைவு மநாய் எதிர்ப்பாற்றல் அதிகரிப்பது 

மதரியவந்தது. அந்தப் பரிமசாதமனகள் மதாடர்பான விவரம் டிசிஜிஐயிடம் சமர்ப்பிக்கப்பட்டது. அதமன சம்பந்தப்பட்ட 

நிபுணர் குழு விரிவாக மதிப்பிட்டு ஆமலாசமன மமற்மகாண்டது. 

அதமனத்மதாடர்ந்து 18 வயதுக்கு மமற்பட்டவர்கள் மகாமவக்ஸின் அல்லது மகாவிஷீல்டின் 2 தவமணகமையும் 

மசலுத்திக்மகாண்ட 6 மாதங்களுக்குப் பின்னர், பூஸ்டர் தடுப்பூசியாக மகார்பிமவக்மச அவசரகாலங்களில் மசலுத்த 

டிசிஜிஐ ஒப்புதல் அளித்துள்ைது என்று மதரிவிக்கப்பட்டுள்ைது. 

இந்தியாவில் இரண்டு தவமணகைாகச் மசலுத்திக்மகாண்ட தடுப்பூசிக்குப் பதிலாக மவமறாரு தடுப்பூசிமய பூஸ்டர் 

தவமணயாகச்மசலுத்திக்மகாள்ை ஒப்புதல் அளிக்கப்பட்டுள்ை முதல் தடுப்பூசி மகார்பிமவக்ஸ் ஆகும். 

 

6. பிமரஞ்சு ஓபன் மடன்னிஸ்: ஸ்வியாமடக் சாம்பியன் 

பிமரஞ்சு ஓபன் மடன்னிஸ் மபாட்டியில் மகளிர் ஒற்மறயர் பிரிவில் மபாலந்தின் இகா ஸ்வியாமடக் சாம்பியனானார். 

இப்மபாட்டியில் அவர் மவன்ற 2-ஆவது மகாப்மப இதுவாகும். இதற்குமுன் 2020-இல் அவர் இங்கு சாம்பியன் 

ஆகியிருந்தார். 

பாரீஸில் சனிக்கிைமம நமடமபற்ற இறுதிச்சுற்றில், உலகின் நம்பர் 1 வீராங்கமனயான ஸ்வியாமடக் 6-1, 6-3 

என்ற மநர்மசட்களில் அமமரிக்காவின் இைம் வீராங்கமனயான மகாமகா மகௌமப மிக எளிதாக வீழ்த்தினார். 

மமலும், இந்த மவற்றியின்மூலம் மதாடர்ந்து 35 ஆட்டங்களில் மவற்றிமயப் பதிவு மசய்திருக்கும் ஸ்வியாமடக், 

வீனஸ் வில்லியம்ஸின் சாதமனமய சமன் மசய்துள்ைார். இப்மபாட்டியில் 4-ஆவது சுற்று தவிர்த்து இதர அமனத்து 

சுற்றுகளிலுமம மநர்மசட்களில் மவன்றிருக்கிறார் ஸ்வியாமடக். 

 

7. துப்பாக்கி சுடுதல்: இந்தியா 2-ஆம் இடம் 

அஜர்மபஜானில் சனிக்கிைமமயுடன் நிமறவமடந்த உலகக்மகாப்மப துப்பாக்கி சுடுதல் மபாட்டியில் இந்தியா 2ஆம் 

இடம் பிடித்து நிமறவு மசய்தது. இந்திய மபாட்டியாைர்கள் 2 தங்கம், 3 மவள்ளி என 5 பதக்கங்கமை இதில் 

மவன்றுள்ைனர். 

இப்மபாட்டியின் கமடசி நாைன்று நமடமபற்ற 50 மீ மரபிள் 3 மபாசிஷன்ஸ் கலப்பு அணிகள் பிரிவில் இந்தியாவின் 

ஸ்வப்னில் குமசல்/ஆஷி மசௌக்சி கூட்டணி பங்மகற்றிருந்தது. முதல் நிமலயில் 900-க்கு 881 புள்ளிகளும், 2-ஆம் 

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


விண்மீன்.காம்                                     2022 ஜூன் 04 & 05 
  

 

நடப்பு நிகழ்வுகள்                                           6 

நிமலயில் 600-க்கு 583 புள்ளிகளும் மபற்றது இந்திய இமண. பின்னர் இறுதிச்சுற்றில் கடும் சவால் அளித்த 

உக்மரனின் மசர்ஹி குலிஷ்/டரியா மடமகாவா கூட்டணிமய 16-12 என்ற புள்ளிகள் கணக்கில் வீழ்த்தி 

தங்கத்மத வசமாக்கியது ஸ்வப்னில்/ஆஷி மஜாடி. 

இப்மபாட்டியில் ஸ்வப்னிலுக்கு இது 3-ஆவது பதக்கமாகும். ஏற்மகனமவ தனிநபர் 3 மபாசிஷன்ஸ், அணிகள் 3 

மபாசிஷன்ஸ் ஆகிய இரு பிரிவுகளிலும் அவர் மவள்ளி மவன்றிருந்தார். 

 

8. நாட்டில் குைந்மத இறப்பு விகிதம் 28-ஆகக் குமறவு 

நாட்டில் பிறக்கும் 1,000 குைந்மதகளில் ஓராண்டுக்குள் இறக்கும் குைந்மதகளின் எண்ணிக்மக 28-ஆகக் 

குமறந்துள்ைது. ஒரு குறிப்பிட்ட பகுதியில் பிறக்கும் 1,000 குைந்மதகளில் ஓராண்மட எட்டுவதற்குள் எத்தமன 

குைந்மதகள் இறக்கின்றன என்பமத குைந்மத இறப்பு விகிதம் எனக் கணக்கிடப்படுகிறது. கடந்த 2020-ஆம் 

ஆண்டுக்கான புதிய தரவுகமை இந்தியப் பதிவாைர் இயக்குநரகம் மவளியிட்டுள்ைது. 

அதன்படி, நாட்டில் குைந்மத இறப்பு விகம்த 28-ஆகக் குமறந்துள்ைது. 1971-ஆம் ஆண்டில் இது 129-ஆக இருந்த 

நிமலயில், தற்மபாது நான்கில் ஒரு பங்காகக் குமறந்துள்ைது. கடந்த 10 ஆண்டுகளில் குைந்மத இறப்பு விகிதம் 

மதாடர்ந்து குமறந்து வருகிறது. 10 ஆண்டுகளுக்கு முன்பு குைந்மத இறப்பு விகிதம் 44-ஆக இருந்த நிமலயில், 

தற்மபாது 28-ஆகக் குமறந்துள்ைது. 

அமத காலகட்டத்தில் கிராமப்பகுதிகளில் குைந்மத இறப்பு விகிதம் 48-இல் இருந்து 31-ஆகவும், நகரப்பகுதிகளில் 

29-இல் இருந்து 19-ஆகவும் சரிவமடந்துள்ைது. கிராமம் மற்றும் நகரப் பகுதிகளில் கடந்த 10 ஆண்டுகளில் 

குைந்மத இறப்பு விகிதம் சுமார் 35 சதவீதம் குமறந்துள்ைது. 

எனினும், 36 குைந்மதகளில் ஒரு குைந்மத ஓராண்டுக்குள் இறக்கும் சூைல் நிலவுவதாகத் தரவுகளில் 

மதரிவிக்கப்பட்டுள்ைது. கடந்த 2020-ஆம் ஆண்டில் மத்திய பிரமதசத்தில் அதிக குைந்மத இறப்பு விகிதமும் (43), 

மிமைாரத்தில் குமறந்த இறப்பு விகிதமும் (3) பதிவானதாக அறிக்மகயில் மதரிவிக்கப்பட்டுள்ைது. 

நாட்டில் பிறப்பு விகிதமும் மதாடர்ந்து குமறந்து வருகிறது. கடந்த 1971-ஆம் ஆண்டில் 36.9-ஆக இருந்த பிறப்பு 

விகிதம், 2020-ஆம் ஆண்டில் 19.5-ஆகக் குமறந்துள்ைது. அமதமவமையில், நகரப்பகுதிகளுடன் ஒப்பிடுமகயில் 

கிராமப்பகுதிகளில் பிறப்பு விகிதம் அதிகமாகமவ உள்ைது. 

கடந்த 2011-இல் பிறப்பு விகிதம் 21.8-ஆக இருந்தது. 2020-ஆம் ஆண்டில் அது 19.5-ஆகக் குமறந்துள்ைது. அமத 

காலகட்டத்தில் கிராமப்பகுதிகளில் பிறப்பு விகிதம் 23.3-இல் இருந்து 21.1-ஆகவும், நகரப்பகுதிகளில் 17.6-இல் 

இருந்து 16.1-ஆகவும் குமறந்துள்ைது. 

தமிழ்நாட்டில் / இந்தியாவில் பிறப்பு விகிதம்; இறப்பு விகிதம் (மபாது); குைந்மத இறப்பு விகிதம் 

தமிழ்நாடு: 13.8; 6.1; 13 

இந்தியா முழுவதும்: 19.5; 6; 28 
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