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1. “Scheme for Residential Education for Students in High Schools in Targeted Areas” (SHRESTHA) திட்டத்தை 

அறிமுகப்படுத்திய நடுவண் அமைச்சகம் எது? 
அ. சமூக நீதி மற்றும் அதிகாரமளித்தல் அமமச்சகம்  

ஆ. கல்வி அமமச்சகம் 

இ. பெண்கள் மற்றும் குழந்மதகள் மமம்ொட்டு அமமச்சகம் 

ஈ. ெழங்குடியினா் விவகாரங்கள் அமமச்சகம் 

✓ சமூக நீதி மற்றும் அதிகாரமளித்ைல் அதமச்சகமானது “Scheme for Residential Education for Students in High 

Schools in Targeted Areas” (SHRESTHA) திட்டத்தைத் தைாடங்கியது. இது ஏதை பட்டியல் இன மாணவர்களுக்கு 

ைரமான கல்வி மற்றும் வாய்ப்புகதை வைங்குவதை ந ாக்கமாகக் தகாண்டுள்ைது. இந்ைத் திட்டத்தின்கீழ், நைசிய 

நைர்வு முகதமயால்  டத்ைப்படும் SHRESHTA (NETS)–க்கான நைசிய நுதைவுத் நைர்வின் மூலம் ஆண்டுக்கு 

குறிப்பிட்ட எண்ணிக்தகயிலான திறதமயான SC மாணவர்கள் நைர்ந்தைடுக்கப்படுவார்கள். அவர்கள் CBSE 

உடன் இதணக்கப்பட்ட  ல்ல ைரமான ைனியார் உண்டு உதறவிடப் பள்ளிகளில் நசர்க்கப்படுவார்கள். 

2. சுற்றுலா அதமச்சகமானது எந்ை நிறுவனத்துடன் இதணந்து, ‘நிதலயான சுற்றுலாவுக்கான நைசிய உத்தி’தய 

அறிமுகப்படுத்தியது? 
அ. FAO 

ஆ. UNEP  

இ. உலக வங்கி 

ஈ. உலகப் பொருளாதார மன்றம் 

✓ மத்திய சுற்றுலா அதமச்சகம், ஐ ா சுற்றுச்சூைல் திட்டம் (UNEP) மற்றும் இந்திய தபாறுப்பு சுற்றுலா சங்கம் (RTSOI) 

ஆகியவற்றுடன் இதணந்து, புது தில்லியில் ‘நிதலயான மற்றும் தபாறுப்பான சுற்றுலாத் ைலங்கதை நமம்படுத்துவ 

–ைற்கான நைசிய உச்சிமா ாட்தட’ ஏற்பாடு தசய்ைது. இச்சந்ைர்ப்பத்தில், சுற்றுலா அதமச்சகம் ‘நிதலயான சுற்றுலா 

மற்றும் தபாறுப்பான பயணிகள்’ திட்டத்திற்கான நைசிய உத்திதய’ அறிமுகப்படுத்தியது. 

3. 2022 – உலக சுற்றுச்சூைல்  ாளுக்கானக் கருப்தபாருள் என்ன? 
அ. Invest in our Planet 

ஆ. Only One Earth  

இ. 50th Environment Day 

ஈ. Live with the Nature 

✓ மதிப்புக்நகடான சுற்றுச்சூைல் நிதலகள் மற்றும் சூைல் பாதுகாப்புகுறித்ை விழிப்புணர்தவ ஏற்படுத்துவைற்காக 

ஒவ்நவார் ஆண்டும் ஜூன்.5 அன்று உலக சுற்றுச்சூைல்  ாள் தகாண்டாடப்படுகிறது. ஐ ா சுற்றுச்சூைல் திட்டம் 

(UNEP) என்பது உலதகங்கிலும் உள்ை நிகழ்வுகதை ஒழுங்கதமத்து  டத்தும் ஒரு தமய நிறுவனமாகும். 2022 

ஆம் ஆண்டு 50ஆவது உலக சுற்றுச்சூைல்  ாதைக் குறிக்கிறது. சுவீடன், இந்ை ஆண்டு நிகழ்வின் தைாகுப்பாைராக 

உள்ைது. ‘Only One Earth’ என்பது 2022 – உலக சுற்றுச்சூைல்  ாளுக்கானக் கருப்தபாருைாகும்.  

4. கர்ப்பிணிப்தபண்களுக்காக, ‘அஞ்சல்’ என்ற சிறப்பு சுகாைாரத்திட்டத்தை அறிமுகப்படுத்திய மாநிலம் எது? 
அ. தமிழ்நாடு  ஆ. இராஜஸ்தான்  

இ. உத்தர ெிரமதசம் ஈ. மகரளா 
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✓ கர்ப்பிணிப் தபண்களுக்காக கதரௌலி மாவட்டத்தில், ‘அஞ்சல்’ என்னும் சிறப்பு சுகாைாரப் பாதுகாப்புத் திட்டத்தை 

இராஜஸ்ைான் மாநிலம் அறிமுகப்படுத்தியது. இந்ைச்சமயத்தின்நபாது, 13000 கர்ப்பிணிப்தபண்களுக்கு அவர்களின் 

ஹீநமாகுநைாபின் அைதவப் பரிநசாதித்து, சரியான மருந்துகதை உட்தகாள்ை அறிவுறுத்ைப்பட்டது. 

5. 2021–22–க்கான ‘தைாழிலாைர்’ வருங்கால தவப்புநிதி (EPF) தவப்புகளுக்கு அரசாங்கத்ைால் ஒப்பளிக்கப்பட்ட 

புதிய வட்டி வீைம் என்ன? 

அ. 8.7% 

ஆ. 8.5% 

இ. 8.1%  

ஈ. 7.5% 

✓ 2021–22ஆம் ஆண்டிற்கான தைாழிலாைர் வருங்கால தவப்பு நிதி (EPF) தவப்புகளுக்கு முந்தைய ஆண்டில் 

வைங்கப்பட்ட 8.5 சைவீைத்திற்கு மாற்றாக 8.1 சைவீை வட்டி வீைம் வைங்குவைற்கு அரசாங்கம் ஒப்புைல் அளித்துள்ைது. 

8.1 சைவீை EPF வட்டி வீைமானது 1977–78இல் வைங்கப்பட்ட 8 சைவீைத்திற்குப் பின் வைங்கப்படுகிற மிகக் குதறந்ை 

வட்டிவீைமாகும். EPF தவப்புத்தைாதகக்கான வட்டி வீைம் மத்திய அறங்காவலர் குழுவால் முடிவு தசய்யப்பட்டது 

மற்றும் 2021ஆம் ஆண்டில் நிதி அதமச்சகத்ைால் அங்கீகரிக்கப்பட்டது. 

6. சமீபத்தில் உலக சாம்பியன்ஷிப்பில் இந்தியாவிற்காக ைங்கப்பைக்கம் தவன்ற நிகத் ஜரீன் சார்ந்ை விதையாட்டு 

எது? 
அ. மடெிள் படன்னிஸ் 

ஆ. பூெ்ெந்து 

இ. குத்துச்சண்மட  

ஈ. ஸ்குவாஷ் 

✓ தைலங்கானாதவச் நசர்ந்ை 25 வயைான குத்துச்சண்தட வீராங்கதன நிகத் ஜரீன், தபண்களுக்கான உலக 

குத்துச்சண்தட சாம்பியன்ஷிப்பின் பிதைதவயிட் (52 கிநலா) பிரிவில் ைங்கப்பைக்கம் தவன்றார். சாம்பியன்ஷிப்தப 

தவன்ற ஐந்ைாவது இந்தியப்தபண்மணி என்ற தபருதமதயயும் அவர் தபற்றார். கடந்ை 2009ஆம் ஆண்டில் ைனது 

குத்துச்சண்தட பயணத்தைத் தைாடங்கிய அவர், 2011இல் இதைநயார் உலக சாம்பியன்ஷிப்தப தவன்றார் மற்றும் 

2016–இல் மூத்ை உலக சாம்பியன்ஷிப்பின் காலிறுதி வதர தசன்றார். 

7. இந்தியாவின் முைல், ‘நபார் விதையாட்டுக்கள் ஆராய்ச்சி மற்றும் நமம்பாட்டு தமயம்’ (WARDEC) அதமயவுள்ை 

 கரம் எது? 
அ. மும்மெ 

ஆ. ெுது தில்லி  

இ. பகாச்சி 

ஈ. விசாகெ்ெட்டினம் 

✓ இராணுவப் பயிற்சிக் குழு, காந்தி கரில் உள்ை ராஷ்ட்ரிய ரக்ஷா பல்கதலக்கைகத்துடன் இமைந்து புது தில்லியில் 

‘நபார்–விதையாட்டு ஆராய்ச்சி மற்றும் நமம்பாட்டு தமயத்தை’ உருவாக்குைற்கான ஒரு புரிந்துணர்வு ஒப்பந்ைத்தில் 

தகதயழுத்திட்டது. ‘WARDEC’ எனப்தபயரிடப்பட்ட இத்திட்டம்,  ாட்டின் முைல் உருவகப்படுத்துைல் அடிப்பதடயிலா 

–ன பயிற்சி தமயமாக இருக்கும். இது தமய்நிகர் அடிப்பதடயிலான நபார்–விதையாட்டுகதை வடிவதமக்க 

தசயற்தக நுண்ணறிதவ (AI) பயன்படுத்தும். 
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8. ‘கலாம்–100 ஏவுகதண’ நசாைதனதய தவற்றிகரமாக  டத்திய விண்தவளி நிறுவனம் எது? 
அ. NSIL 

ஆ. ஸ்மக ரூட்  

இ. பிக்ஸ்ஸஸல் 

ஈ. அக்னிகுல் 

✓ தைைராபாத்தைச் சார்ந்ை விண்தவளி தைாழில்நுட்ப துளிர் நிறுவனமான ஸ்தக ரூட் ஏநராஸ்நபஸ் அைன் ‘கலாம்–

100’ ஏவுகதண நசாைதனதய தவற்றிகரமாக  டத்தியது. இது விக்ரம்–1 ஏவுகதணதய இயக்கும். இைன் 3ஆம் 

கட்டத்திற்கு, முன்னாள் குடியரசுத்ைதலவர் ஆபதஜ அப்துல்கலாமின் நிதனவாக கலாம்–100 எனப்தபயரிடப்பட்டது. 

விக்ரம்–1 கலம் ைாழ் சரிவு வட்டதணயில் 480 கிகி முைல் 500 கிநலாமீட்டர் வதர சரக்குகதைக் தகாண்டுதசல்லும் 

வதகயில் வடிவதமக்கப்பட்டுள்ைது. 

9. அந்நைானி அல்பானீஸ் என்பார் எந்ை  ாட்டின் அதிபர் நைர்ைலில் தவன்றுள்ைார்? 
அ. ஐக்கிய பபரரசு 

ஆ. ெிரான்ஸ் 

இ. ஆஸ்திமரலியா  

ஈ. நியூசிலாந்து 

✓ அண்தமயில்  தடதபற்ற ஆஸ்திநரலிய அதிபர் நைர்ைலில், தைாழிலாைர் கட்சி 72 இடங்கதை தவன்றது. ஸ்காட் 

நமாரிசனின் ைாராைவாை நைசிய கூட்டணி 52 இடங்கதை தவன்றது. அந்நைானி அல்பானீஸ் ைதலதமயிலான 

தைாழிலாைர் கட்சி 2013–க்குப் பிறகு முைன்முதறயாக ஆட்சிக்கு வரவுள்ைது. பிரைமர் ஸ்காட் நமாரிசனின் 

பைதமவாை அரசாங்கம் ைனது நைால்விதய ஒப்புக்தகாண்டது.  

10. 2022 – பல்லுயிர் தபருக்கத்திற்கான உலக  ாளின் கருப்தபாருள் என்ன? 
அ. Building a shared future for all life  

ஆ. Inclusive and Inspiring 

இ. Rights for All life 

ஈ. Co–exist and Co–operate 

✓ பல்லுயிர் தபருக்கத்திற்கான உலக  ாைானது ஒவ்நவார் ஆண்டும் நம.22 அன்று கதடப்பிடிக்கப்படுகிறது. “Building 

a shared future for all life” என்பது  டப்பாண்டில் (2022) வரும் பல்லுயிர் தபருக்கத்திற்கான உலக  ாளுக்கானக் 

கருப்தபாருைாகும். உலகில் பல்லுயிர்களுக்கு ஏற்படும் சிக்கல்கள்பற்றிய விழிப்புணர்தவ ஏற்படுத்துவைற்காக இந்ை 

 ாதை ஐ ா சதப அறிவித்ைது. தசன்தனயில் மத்திய சுற்றுச்சூைல், வனம் மற்றும் பருவநிதல மாற்ற துதற 

அதமச்சர் பூநபந்ைர் யாைவ் பல்லுயிர் தபருக்கங்குறித்ை கண்காட்சிதயத் தைாடங்கிதவத்ைார். 
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செய்தித்தாள் நடப்பு நிகழ்வுகள்  

1. ‘ஜன் சமர்த்’ வதலைைத்தை இன்று தைாடக்கி தவக்கிறார் பிரைமர் நமாடி 

மத்திய அரசு தசயல்படுத்தி வரும் கடனுைவித் திட்டங்கதை ஒருங்கிதணக்கும் ‘ஜன் சமர்த்’ வதலைைத்தைப் 

பிரைமர்  நரந்திர நமாடி ஜூன்.6 அன்று தைாடக்கிதவக்கிறார். 

 ாடு சுைந்திரமதடந்ை 75-ஆவது ஆண்தடக் தகாண்டாடும் ஒருபகுதியாக மத்திய நிதித்துதற, வர்த்ைகத்துதற 

அதமச்சகங்களுக்கான ‘சிறப்பு வார’ தகாண்டாட்டங்கதைப் பிரைமர் நமாடி தைாடக்கிதவக்கிறார். அதில், கடந்ை 8 

ஆண்டுகளில் இரு அதமச்சகங்களின் பயணங்கதை விவரிக்கும் எண்ம கண்காட்சி இடம்தபறவுள்ைது. ஜூன்.6-

ஆம் நைதி முைல் 11-ஆம் நைதி வதர இந்ைக் தகாண்டாட்டங்கள்  தடதபறவுள்ைன. 

மத்திய அரசு தசயல்படுத்திவரும் கடனுைவித்திட்டங்கதை ஒருங்கிதணக்கும் வதகயில், ‘ஜன் சமர்த்’ வதலைைத் 

-தையும் பிரைமர் நமாடி தைாடக்கிதவக்கிறார். கடன் வைங்குநவாதரயும் தபறுநவாதரயும் ஒநர ைைத்தில் சந்திக்கச் 

தசய்து, கடன் தபறும்  டவடிக்தகதய எளிைாக்குவைற்கு இந்ை வதலைைம் உைவும். 

எளிதமயான வழிமுதறகதைப் பின்பற்றி கடன் தபற்று பல்நவறு துதறகளின் வைர்ச்சிதய ஊக்கப்படுத்ை இந்ை 

வதலைைம் வழிவகுக்கும் எனப் பிரைமர் அலுவலகம் தைரிவித்துள்ைது. நமலும், 75ஆவது சுைந்திர ஆண்தடதயாட்டி, 

`1, `2, `5, `10, `20  ாணயங்களின் சிறப்புத் தைாகுப்தபயும் பிரைமர் நமாடி தவளியிடுகிறார். 

 

2. தபட்நராலில் 10% எத்ைனால் கலப்பு இலக்கு நிதறநவறியது 

மத்திய அரசு திட்டமிட்டதைவிட ஐந்து மாைங்களுக்கு முன் தபட்நராலில் 10 சைவீை எத்ைனால் கலப்பு இலக்கு 

எட்டப்பட்டுள்ைது. 

 ாட்டின் எரிசக்தி பாதுகாப்தப நமம்படுத்துைல், அந்நியச் தசலாவணிதயச் நசமிப்பது, சுற்றுச்சூைல் பிரச்தனகதைத் 

தீர்ப்பது மற்றும் உள் ாட்டு விவசாயத் துதறக்கு ஊக்கமளிக்கும் ந ாக்கத்துடன், எத்ைனால் கலந்ை தபட்நரால் 

திட்டத்தை மத்திய அரசு ஊக்குவித்து வருகிறது. 

கடந்ை 2018-இல் அறிவிக்கப்பட்ட ‘உயிரி எரிதபாருள் மீைான நைசியக் தகாள்தக’ 2030-ஆம் ஆண்டுக்குள் 

தபட்நராலில் 20% எத்ைனால் கலப்பதை இலக்காகக் தகாண்டிருந்ைது. பின்னர், இந்ை இலக்தக முன்கூட்டிநய 

அதடயும் ந ாக்கில், 2025-26-க்கு மாற்றியதமக்கப்பட்டது. 

இைற்கான வழிமுதறகதை கடந்ை ஆண்டு ஜூன் மாைம் பிரைமர் நமாடி தவளியிட்டார். இந்நிதலயில் தபாதுத்துதற 

எண்தணய் நிறுவனங்களின் ஒருங்கிதணந்ை முயற்சிகளின் காரணமாக தபட்நராலில் 10 சைவீை எத்ைனால் கலப்பு 

இலக்கானது ைற்நபாது எட்டப்பட்டுள்ைது. வரும்  வம்பரில் இலக்கு நிர்ணயிக்கப்பட்ட நிதலயில், அைற்கு 

முன்னைாகநவ இந்ை இலக்கு எட்டப்பட்டுள்ைது. இதில் தபாதுத்துதற எண்தணய் நிறுவனங்கள் சராசரியாக 10 

சைவீைத்தை எட்டியுள்ைன. 

கடந்ை 8 ஆண்டுகளில் இச்சாைதன இந்தியாவின் எரிசக்தி பாதுகாப்தப அதிகப்படுத்தியது மட்டுமின்றி, `41,500 

நகாடிக்கு நமல் அந்நிய தசலாவணிதய நசமிக்க வழிவதக தசய்ைது. நமலும் மாசு உமிழ்தவ 27 லட்சம் தமட்ரிக் 

டன் குதறத்து, `40,600 நகாடிக்கு நமல் விவசாயிகளுக்கு விதரவாக தசலுத்ை வழிவகுத்ைது. 

இைன்மூலம் 2025-26-க்குள் எத்ைனால் கலப்பு திட்டம் 20 சைவீை இலக்தக எட்டும் என்றும், அடுத்ை ஆண்டு 

ஏப்ரலுக்குள் 20 சைவீை எத்ைனால் கலந்ை தபட்நரால் ஒரு சில தபட்நரால் நிதலயங்களில் விநிநயாகிக்கப்பட்டு 

படிப்படியாக  ாடு முழுவதும் விரிவதடயும் என்றும் எண்தணய் அதமச்சக அதிகாரிகள் தைரிவித்துள்ைனர். 
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3. சாம்பியன்  டால்: பிதரஞ்சு ஓபன்-14, கிராண்ட்ஸ்லாம்-22 

பிதரஞ்சு ஓபன் தடன்னிஸ் நபாட்டியின் ஆடவர் ஒற்தறயர் பிரிவு இறுதி ஆட்டத்தில்  ார்நவயின் நகஸ்பர் ரூதட 

6-3 6-3, 6-0 என்ற ந ர்தசட்களில் வீழ்த்தி 14-ஆவது முதறயாக சாம்பியன் பட்டத்தைக் தகப்பற்றி சாைதன 

புரிந்துள்ைார் ஜாம்பவான் ரநபல்  டால். நமலும் இது அவர் தவல்லும் 22-ஆவது கிராண்ட்ஸ்லாம் பட்டம் ஆகும். 

தடன்னிஸ் உலகில் தபடரர்,  டால், நஜாநகாவிச் உள்ளிட்நடார் ‘பிக் 3’ என அதைக்கப்படுகின்றனர். கடந்ை 20 

ஆண்டுகளுக்கு நமலாக ஆதிக்கம் தசலுத்தி வருகின்றனர். இதில்  டால் 21 முதறயும், தபடரர், நஜாநகாவிச் 

ஆகிநயார் ைலா 20 முதறயும் கிராண்ட்ஸ்லாம் சாம்பியன் பட்டங்கதை தகப்பற்றியுள்ைனர். பிதரஞ்சு ஓபனில் 

மட்டுநம 13 கிராண்ட்ஸ்லாம் பட்டங்கதை தவன்றுள்ைார்  டால். 

ஒநர ஆண்டில் ஆஸி, பிதரஞ்சு ஓபன் பட்டம்: 

நமலும் ஒநர ஆண்டில் ஆஸ்திநரலிய ஓபன் மற்றும் பிதரஞ்சு ஓபன் பட்டங்கதை  டால் தவல்வது இதுநவ முைன் 

முதறயாகும். நமலும் பிதரஞ்சு ஓபனில் சாம்பியன் பட்டம் தவன்ற அதிக வயைான வீரர் என்ற தபருதமதயயும் 

தபற்றார்  டால். 
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