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1. அரசின் கடனுதவித் திட்டங்களை ஒருங்கிளைக்கும் புதிய ததசிய வளைத்தைத்தின் பெயர் என்ன? 
அ. PM ஆத்மநிர்பரர் வலைத்தளம் 

ஆ. ஜன் சமர்த் வலைத்தளம்  

இ. ஜன் சந்ததஷ் வலைத்தளம் 

ஈ. பரரத் சமர்த் வலைத்தளம் 

✓ ‘ஜன் சமர்த்’ என்ற பெயரில் அரசின் கடனுதவித் திட்டங்களை ஒருங்கிளைக்கும் புதிய ததசிய வளைத்தைத்தை 

பிரதமர் தமோடி பதோடங்கி ளவத்தோர். ‘ஜன் சமர்த்’ என்ெது ெயனோளிகளை கடன் வழங்குெவர்களுடன் இளைக்க, 

அரசின் கடனுதவித் திட்டங்களை ஒருங்கிளைக்கும் ஒதர டிஜிட்டல் தைம் ஆகும். இது எளிதோன டிஜிட்டல் பசயல் 

முளறகள்மூைம் சரியோன அரசோங்க நன்ளமகளை நோட்டு மக்களுக்கு வழங்குகிறது. 

2. அதன் டியோங்கோங் விண்பவளி நிளையத்திற்கு மனிதர்களை அனுப்பிய நோடு எது? 
அ. ஜப்பரன் 

ஆ. இஸ்தரை் 

இ. சீனர  

ஈ. ததன் த ரரியர 

✓ சீனோ தனது புதிய விண்பவளி நிளையத்திற்கு ஆறு மோதங்களுக்குக் கட்டுமோனப் ெணிகளைத் பதோடருவதற்கோக 3 

விண்பவளி வீரர்களை அனுப்பியுள்ைது. ைோங் மோர்ச் 2F ஏவுகைம்மூைம் பென்தசோ–14 விண்கைம் ஏவப்ெட்டதோக 

சீனோவின் மனிதர்களை விண்ணுக்கு அனுப்பும் விண்பவளி நிறுவனம் அறிவித்தது. இந்தக் குழு டியோங்கோங் 

விண்பவளி நிளையத்தின் தியோன்தே ளமய பதோகுதியில் 6 மோதங்களுக்கு இருந்து ெணிகளை தமற்பகோள்ளும். 

3. 2022 – பிபரஞ்சு ஓென் ஆடவர் ஒற்ளறயர் ெட்டத்ளத பவன்றவர் யோர்? 
அ. தநரவ ் தஜரத ரவிச் 

ஆ. ரதபை் நடரை்  

இ.  ரஸ்பர் ரூட் 

ஈ. லூ ரஸ் அை் ரரஸ் 

✓ படன்னிஸ் வீரர் ரதெல் நடோல் இறுதிப்தெோட்டியில் கோஸ்ெர் ரூட்ளட வீழ்த்தி தனது 14ஆவது பிபரஞ்சு ஓென் ஆடவர் 

ஒற்ளறயர் ெட்டத்ளத பவன்றோர். இந்த பவற்றியின்மூைம், நடோல் தனது 14ஆவது தரோைண்ட் கதரோஸ் (பிபரஞ்சு 

ஓென்) சோம்பியன்ஷிப்ளெயும் ஒட்டுபமோத்தமோக 22ஆவது கிரோண்ட்ஸ்ைோம் ெட்டத்ளதயும் பவன்றோர். பிபரஞ்சு ஓென் 

என்ெது ஒரு கிரோண்ட்ஸ்ைோம் படன்னிஸ் தெோட்டியோகும். இது பிரோன்சின் ெோரிஸில் உள்ை ஸ்தடட் தரோைண்ட் 

கதரோஸில் உள்ை பவளிப்புற களிமண் ளமதோனத்தில் விளையோடப்ெடுகிறது. 

4. ‘சுற்றுச்சூழலுக்கோன வோழ்க்ளகமுளற (LiFE) இயக்கம்’ என்ற உைகைோவிய முயற்சிளய பதோடங்கிய நோடு எது? 
அ. அதமரி ் ர 

ஆ. ஐ ் ிய தபரரசு 

இ. இந்தியர  

ஈ. ஜப்பரன் 
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✓ பிரதமர் தமோடி, 2022 ஜுன்.5 அன்று, ‘சுற்றுச்சூழல் இயக்கத்திற்கோன வோழ்க்ளகமுளற’ளய கோபனோலி வோயிைோகத் 

பதோடங்கி ளவக்கிறோர். ளைப் தயோசளனளய, கிைோஸ்தகோவில் கடந்த ஆண்டு நளடபெற்ற COP26 எனப்ெடும் ஐநோ 

ெருவநிளை மோற்ற மோநோட்டில் தெசியதெோது பிரதமரோல் அறிமுகப்ெடுத்தப்ெட்டது. 

✓ உைகம் முழுவதுமுள்ை தனிநெர்கள், சமுதோயத்தினர் மற்றும் நிறுவனங்கள், சுற்றுச்சூழல் உைர்வுடன்கூடிய 

வோழ்க்ளகமுளறளய பின்ெற்றுவதற்கும், வலியுறுத்துவதற்கும், கல்வியோைர்கள், ெல்களைகழகங்கள் மற்றும் 

ஆரோய்ச்சி நிறுவனங்களிடமிருந்து தயோசளனகள் மற்றும் ெரிந்துளரகளை ‘தயோசளன தகோருவதற்கோன ளைப் 

சர்வததச அளழப்பு’ பதோடங்கும். 

5. ‘Ex SAMPRITI–X’ என்ெது இந்தியோவிற்கும் எந்த நோட்டிற்கும் இளடயிைோன கூட்டு இரோணுவப்ெயிற்சியோகும்? 

அ. இைங்ல  

ஆ. ஜப்பரன் 

இ. வங் ரளததசம்  

ஈ. பிரரன்ஸ் 

✓ இருதரப்பு ெோதுகோப்பு ஒத்துளழப்பின் ஒருெகுதியோக, இந்தியோ மற்றும் வங்கததசம் இளடதயயோன கூட்டு இரோணுவப் 

ெயிற்சியோன ‘SAMPRITI–X’ வங்கோைததசத்தில் பதோடங்கியது. இந்த இரோணுவப்ெயிற்சியோனது இருெளடகளுக்கும் 

இளடதய இயங்குதன்ளம மற்றும் ஒத்துளழப்பின் அம்சங்களை வலுப்ெடுத்துவளத தநோக்கமோகக் பகோண்டுள்ைது. 

தடோக்ரோ ெளடப்பிரிவோனது இந்தியோவின் சோர்ெோக இந்தப் ெயிற்சியில் ெங்தகற்கிறது. 

6. ‘பெல்பிதரட்!’ என்பது எந்தப் ென்னோட்டு நோளின் கருப்பெோருைோகும்? 
அ. உை  ஆலம ள் நரள்  

ஆ. உை  டுனர நரள் 

இ. உை  நீர் நரள் 

ஈ. உை  சுற்றுச்சூழை் நரள் 

✓ உைக ஆளமகள் நோைோனது தம.23 அன்று உைகைவில் பகோண்டோடப்ெடுகிறது. ஆளமகள் அவற்றின் இயல் 

வோழ்விடங்களில் வோழ உதவும் வழிகள்ெற்றிய விழிப்புைர்ளவ இந்த நோள் ஏற்ெடுத்துகிறது. ‘Shellebrate!’ என்ெது 

நடப்பு 2022ஆம் ஆண்டில் வரும் உைக ஆளமகள் நோளுக்கோனக் கருப்பெோருைோகும். இக்கருப்பெோருள் ஆளமகளை 

தநசிக்கவும் கோப்ெோற்றவும் அளனவளரயும் தகட்டுக்பகோள்கிறது. இந்தச் சிறப்பு நோள் 1990இல் ஒரு இைோெ தநோக்கற்ற 

அளமப்ெோன அபமரிக்க டோர்டோய்ஸ் பரஸ்க்யூமூைம் நிறுவப்ெட்டது. 

7. உைக பசஞ்சிலுளவ நோள் அனுசரிக்கப்ெடுகிற தததி எது? 
அ. தம.08  

ஆ. தம.10 

இ. ஜூன்.05 

ஈ. ஜூன்.07 

✓ ென்னோட்டு பசஞ்சிலுளவ மற்றும் பசம்பிளற இயக்கத்தின் பகோள்ளககளை நிளனவுகூரும் வளகயில், உைக 

பசஞ்சிலுளவ நோள் ஒவ்தவோர் ஆண்டும் தம.8 அன்று அனுசரிக்கப்ெடுகிறது. ென்னோட்டு பசஞ்சிலுளவச் சங்கத்தின் 

நிறுவனரும் அளமதிக்கோன முதல் தநோெல் ெரிளசப் பெற்றவருமோன பேன்றி டுனோன்ட்டின் பிறந்தநோளையும் இந்த 

நோள் குறிக்கிறது. ‘Be Human Kind’ என்ெது நடப்பு 2022ஆம் ஆண்டில் வரும் இந்நோளுக்கோனக் கருப்பெோருள் ஆகும். 
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8. 2022–23ஆம் ஆண்டில் அரசோங்கத்தோல் வழங்கப்ெட்ட பமோத்த உர மோனியம் எவ்வைவு? 
அ. ரூ.1 இைட்சம் த ரடி 

ஆ. ரூ.2.15 இைட்சம் த ரடி  

இ. ரூ.1.5 இைட்சம் த ரடி 

ஈ. ரூ.3.5 இைட்சம் த ரடி 

✓ உரங்களின் விளை உயர்வுக்கு இளடதய நடுவண் அரசு கூடுதைோக `1.10 இைட்சம் தகோடி உர மோனியத்ளத 

அறிவித்தது. இந்த வரவுபசைவுத்திட்டத்தில் உர மோனியம் `1.05 இைட்சம் தகோடி கூடுதைோக அறிவிக்கப்ெட்டுள்ைது. 

இதன்மூைம், 2022–23ஆம் ஆண்டில் அரசின் பமோத்த உர மோனியம் `2.15 இைட்சம் தகோடியோக உயரும். உர 

மோனியம் 2021–22ஆம் ஆண்டில் `1.62 இைட்சம் தகோடியோக இருந்தது. 

9. குரங்கம்ளம தநோயோல் ெோதிக்கப்ெட்டவர்களுக்கு 21 நோள் தனிளமப்ெடுத்தளை அறிமுகப்ெடுத்திய முதல் நோடு எது? 
அ. ஐ ் ிய பேரரசு 

ஆ. பிரரன்ஸ் 

இ. தபை்ஜியம்  

ஈ. நியூசிைரந்து 

✓ உைகைவில் அதிகரித்துவரும் ெோதிப்புகளுக்கிளடதய குரங்கம்ளம தநோயோளிகளுக்கு இருெத்பதோரு நோள் கட்டோய 

தனிளமப்ெடுத்தளை பெல்ஜியம் அறிமுகப்ெடுத்தியுள்ைது. உைக நைவோழ்வு அளமப்ெோனது இதுவளர 12 நோடுகளில் 

இதுதெோன்ற 92 ெோதிப்புகளை உறுதிப்ெடுத்தியுள்ைது. தமலும் 28 சந்ததகத்திற்கிடமோன ெோதிப்புகள் மதிப்ெோய்வு 

பசய்யப்ெட்டுள்ைன. குரங்கம்ளம என்ெது பெரியம்ளம குடும்ெத்தின் ஓர் அங்கமோன குரங்கம்ளம ளவரஸோல் 

ஏற்ெடும் ஒரு தநோயோகும். இது பசோறி, கோய்ச்சல், தளைவலி, தளசவலி, வீக்கம் மற்றும் முதுகுவலி உள்ளிட்ட தநோய் 

அறிகுறிகளைக் பகோண்டுள்ைது. 

10. வங்கிகள், NBFC–கள் மற்றும் பிற ஒழுங்குெடுத்தப்ெட்ட நிறுவனங்களில் வோடிக்ளகயோைர் தசளவயின் தரத்ளத 

மதிப்பிடுவதற்கோக உருவோக்கப்ெட்ட RBI குழுவின் தளைவர் யோர்? 
அ. M D பத்ரர 

ஆ. B P  னுங்த ர  

இ. M K தஜயின் 

ஈ. உர்ஜித் பதடை் 

✓ இந்திய ரிசர்வ் வங்கியோனது (RBI) வங்கிகள், NBFC–கள் மற்றும் அதன் கட்டுப்ெோட்டில் உள்ை பிற நிறுவனங்களில் 

வோடிக்ளகயோைர் தசளவயின் பசயல்திறன், தெோதுளம மற்றும் தரம் ஆகியவற்ளற மதிப்பீடு பசய்ய ஒரு குழுளவ 

அளமத்துள்ைது. இக்குழு தனது முதல் கூட்டம் நடந்த நோளிலிருந்து 3 மோதங்களுக்குள் அறிக்ளக சமர்ப்பிக்குமோறு 

தகட்டுக்பகோள்ைப்ெட்டுள்ைது. 
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செய்தித்தாள் நடப்பு நிகழ்வுகள்  

1. உைவுப் ெோதுகோப்பு நோளைபயோட்டி, 4ஆவது மோநிை உைவுப் ெோதுகோப்புக் குறியீட்ளட மத்திய குடும்ெநை 

அளமச்சகம் பவளியிட்டது. 

நோட்டு மக்களுக்குப் ெோதுகோப்ெோன உைளவ உறுதிபசய்யும் பெோருட்டு, மோநிைங்கள் & யூனியன் பிரததசங்களை 

ஊக்குவிக்க, இந்திய உைவுப்ெோதுகோப்பு மற்றும் தர நிர்ைய ஆளையத்தின் 4ஆவது மோநிை உைவுப் ெோதுகோப்பு 

குறியீட்ளட மத்திய சுகோதோரம் மற்றும் குடும்ெநைத்துளற அளமச்சர் மன்சுக் மோண்டவியோ பவளியிட்டோர். உைவுப் 

ெோதுகோப்புச் சூழலில், தெோட்டி மற்றும் ஆக்கப்பூர்வமோன மோற்றங்களை உருவோக்கும் தநோக்கத்துடன் 2018-19ஆம் 

ஆண்டில், ஐந்து அம்சங்களை அடிப்ெளடயோகபகோண்ட உைவுப் ெோதுகோப்புக் குறியீடு அறிமுகப்ெடுத்தப்ெட்டது. குடி 

மக்களுக்கு ெோதுகோப்ெோன மற்றும் சத்தோன உைவுகளை வழங்குவதற்கு இந்தக் குறியீடு உதவிபுரியும். 

2021-22ஆம் ஆண்டுக்கோன தரவரிளசயின் அடிப்ெளடயில் பெரிய மோநிைங்கள் ெட்டியலில் தமிழ்நோடு முதலிடத்திலும், 

குஜரோத், மகோரோஷ்டிரோ ஆகிய மோநிைங்கள் இரண்டோவது இடத்திலும் உள்ைன. சிறிய மோநிைங்களில் தகோவோ 

முதலிடத்திலும், அதளன பதோடர்ந்து மணிப்பூர், சிக்கிம் ஆகிய மோநிைங்களும் உள்ைன. யூனியன் பிரததசங்களில் 

ஜம்மு & கோஷ்மீர் முதலிடத்திலும், தில்லி இரண்டோம் இடத்திலும், சண்டிகர் மூன்றோம் இடத்திலும் உள்ைன. 

 

2. IRCTC வளைதைத்தில் மோதம் 12 ெயைச்சீட்டுகளை முன்ெதிவு பசய்யைோம் – ஆதோர் இளைத்தோல் 24 

ெயைச்சீட்டுகள் 

இரயில் ெயைச்சீட்டு முன்ெதிவு வளைதைமோன IRCTC (இந்திய இரயில்தவ உைவு விநிதயோகம் மற்றும் சுற்றுைோ 

கழகம்) ஒரு மோதத்துக்கோன ெயைச்சீட்டு முன்ெதிவு எண்ணிக்ளகளய உயர்த்தி அறிவிப்பு பவளியிட்டது. 

இரயில்களில் அடிக்கடி ெயணிக்கும் ெயணிகளுக்கு உதவும் வளகயிலும், தனது ஒதர வளைதை கைக்கிதைதய 

குடும்ெ உறுப்பினர்களுக்கும் ெயைச்சீட்டு முன்ெதிவு பசய்யும் ெயணிகளின் சிரமத்ளதப் தெோக்கும் வளகயிலும் 

முன்ெதிவு எண்ணிக்ளகளய IRCTC உயர்த்தியுள்ைதோக அதிகோரிகள் பதரிவித்தனர். 

இதுகுறித்து இரயில்தவ அளமச்சகம் பவளியிட்ட அறிக்ளகயில் கூறியிருப்ெதோவது: ெயணிகளின் வசதிக்கோக மோதம் 

6 இரயில் ெயைச்சீட்டுகளை மட்டுதம முன்ெதிவு பசய்ய முடியும் என்ற அைளவ 12-ஆக உயர்த்த இரயில்தவ முடிவு 

பசய்துள்ைது. இதன்மூைம், ெயணி தனது ஒதர IRCTC கைக்கில் மோதம் 12 ெயைச்சீட்டுகள் வளர முன்ெதிவு பசய்ய 

முடியும். தமலும், IRCTC கைக்குடன் ஆதோர் எண்ளை இளைக்கும் ெயணிகள் ஒதர கைக்கிலிருந்து மோதம் 24 

ெயைச்சீட்டுகள் வளர முன்ெதிவு பசய்ய முடியும். இவ்வோறு முன்ெதிவு பசய்யப்ெடும் ெயைச்சீட்டுகள் ஆதோர் 

மூைமோக அவ்வப்தெோது ஆய்வுக்கும் உட்ெடுத்தப்ெடும் என்று அளமச்சகம் பதரிவித்துள்ைது. 
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