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1. கீழ்காணும் எந்த மாநிலம் / UT–இல் ‘ததசிய பழங்குடியினர் ஆராய்ச்சி நிறுவனம்’ ததாடங்கப்பட்டுள்ளது? 
அ. கர்நரடகர 

ஆ. புது தில்லி  

இ. மத்திய பிரததசம் 

ஈ. ஜரர்கண்ட் 

✓ விடுதலலப்தபருவிழாவின் ஒருபகுதியாக பழங்குடியினர் நல அலமச்சகத்தின் சார்பில், ‘ததசிய பழங்குடியினர் 

ஆராய்ச்சி லமயத்லத மத்திய உள்துலை மற்றும் கூட்டுைவுத்துலை அலமச்சர் அமித்ஷா புது தில்லியில் ததாடங்கி 

லவத்தார். பழங்குடியினர் ஆராய்ச்சி லமயங்கள், திைன் தமம்பாட்டு லமயங்கள் ஆகிய திட்டங்கலள ததசிய 

பழங்குடியினர் ஆராய்ச்சி லமயம் கண்காணிக்கும். ஆராய்ச்சி மற்றும் பயிற்சியின் தரத்லத தமம்படுத்துவதற்கான 

தநறிமுலைகலளயும் அது வகுக்கும். 

2. டார்னியர் வானூர்தி மற்றும் Su–30 MKI ஏதரா எஞ்சின்கலள, கீழ்காணும் எந்த நிறுவனம் தயாரிப்பதற்கு, 

பாதுகாப்பு உபகரணங்கள் தகாள்முதல் கவுன்சில் ஒப்புதலளித்துள்ளது? 
அ. ISRO 

ஆ. DRDO 

இ. HAL  

ஈ. BHEL 

✓ பாதுகாப்பு அலமச்சர் இராஜ்நாத் சிங் தலலலமயிலான பாதுகாப்பு உபகரணங்கள் தகாள்முதல் கவுன்சில் (DAC), 

உள்நாட்டு ததாழிற்சாலைகளிலிருந்து `76,390 தகாடி மதிப்பிலான இராணுவ தளவாடங்கள் மற்றும் தளங்கலள 

வாங்க ஒப்புதலளித்தது. ஹிந்துஸ்தான் ஏதராநாட்டிக்ஸ் லிமிதடட் (HAL)மூலம் டார்னியர் விமானம் மற்றும் Su–30 

MKI ஏதரா–எஞ்சின்கள் தயாரிக்க DAC ஒப்புதல் அளித்தது. தமலும், ‘டிஜிட்டல் கடதலார காவற்பலட’ திட்டத்திற்கும் 

DAC ஒப்புதல் அளித்துள்ளது. 

3. அண்லமயில் இந்தியாவால் தசாதிக்கப்பட்ட, ‘அக்னி–4’ என்ைால் என்ன? 
அ. இடடநிடல நநடுக்க எறிகடண  

ஆ. அடுத்த தடலமுடற தசமக்கலன் 

இ. நீர்மூழ்கிக்கப்பல் எதிர்ப்பு ஏவுகடண 

ஈ. கண்டம்விட்டுக் கண்டம் பரயும் ஏவுகடண 

✓ அக்னி–4 என்ை இலடநிலல தநடுக்க எறிகலணலய இந்தியா தவற்றிகரமாக பரிதசாதித்தது. ஒடிஸாவில் உள்ள 

ஆபதெ அப்துல் கலாம் தீவிலிருந்து தவற்றிகரமாக இந்தச் தசாதலன தமற்தகாள்ளப்பட்டது. அக்னி–4 என்பது 4,000 

கிமீ தூரம் வலர தசன்று தாக்கக்கூடிய ஓர் இலடநிலல தநடுக்க ஏவுகலணயாகும். இது பாதுகாப்பு ஆராய்ச்சி & 

தமம்பாட்டு நிறுவனத்தால் உருவாக்கப்பட்டது. 1,000 கிகி எலட வலை சுமந்து 900 கிமீ வலர தசல்லக்கூடியது. 

4. பன்னாட்டு அலமதி காக்கும் பயிற்சியான, ‘கான் குதவஸ்ட் – 2022’ஐ நடத்திய நாடு எது? 
அ. அநமரிக்கர 

ஆ. மங்தகரலியர  

இ. கஜகஸ்தரன் 

ஈ. பிரரன்ஸ் 
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✓ பன்னாட்டு அலமதி காக்கும் பயிற்சியான, ‘Khan Quest – 2022’ சமீபத்தில் மங்தகாலியாவில் ததாடங்கியது. இந்தப் 

பயிற்சியில் இந்தியா உட்பட 16 நாடுகலளச் தசர்ந்த இராணுவ வீரர்கள் பங்தகற்கின்ைனர். இந்தியாவின் பாதுகாப்பு 

அலமச்சகத்தின்படி, இந்திய இராணுவம் லடாக் சாரணர்களின் ஒரு குழுவால் பிரதிநிதித்துவப்படுத்தப்படுகிைது. 14 

நாள் பயிற்சியானது, பங்தகற்கும் நாடுகளிலடதய பாதுகாப்பு ஒத்துலழப்பின் அளலவ தமம்படுத்தும். 

5. ‘லபதகா பண்டிலக’ தகாண்டாடப்படுகிை இந்திய மாநிலம் எது? 

அ. உத்தர பிரததசம் 

ஆ. பஞ்சரப் 

இ. அஸ்ஸரம்  

ஈ. மகரரரஷ்டிரர 

✓ இந்தியாவின் வடகிழக்கு மாநிலமான அஸ்ஸாமில் உள்ள மக்கள், ‘லபதகா பண்டிலக’ என்ை வசந்த விழாலவக் 

தகாண்டாடுகிைார்கள். ஆண்டுததாறும் ெூன் மாதத்தில் அஸ்ஸாம் மாநிலாத்திலுள்ள மக்களால் இது முக்கியமாகக் 

கலடப்பிடிக்கப்படுகிைது. நன்னலத்துடன் கூடிய மங்களகரமான பயிர் அறுவலடக்காலத்லதக் தகாண்டு வருவதத 

இந்தத் திருவிழாவின் தநாக்கமாகும். 

6. KVIC–இன் தலலவர் விலனகுமார் சக்தசனா, கீழ்க்காணும் எந்த மாநிலம் / UT–இன் ஆளுநர் / துலணநிலல 

ஆளுநராக நியமிக்கப்பட்டுள்ளார்? 
அ. தகரவர 

ஆ. புது தில்லி  

இ. புதுச்தசரி 

ஈ. தமற்கு வங்கம் 

✓ தற்தபாது காதி மற்றும் கிராமப்புற ததாழிற்சாலலகள் ஆலணயத்தின் (KVIC) தலலவராக பணியாற்றிவரும் விலன 

குமார் சக்தசனா, தில்லியின் புதிய துலணநிலல ஆளுநராக நியமிக்கப்பட்டுள்ளார். முன்னாள் துலணநிலல 

ஆளுநர் அனில் லபொலின் இராஜினாமாலவ இந்தியக்குடியரசுத்தலலவர் ஏற்றுக்தகாண்டு அவலரத் ததாடர்ந்து 

சக்தசனாலவ நியமித்துள்ளார். இந்தியாவின் 75ஆவது விடுதலல நாலள நிலனவுகூரும் வலகயில் பிரதமர் 

தலலலமயிலான ததசியக் குழுவின் உறுப்பினராகவும் அவர் இருந்தார். 

7. மூத்த இஆப அதிகாரி நிதி சிப்பர், கீழ்காணும் எந்த நிறுவனத்தின் தலலவராக நியமிக்கப்பட்டுள்ளார்? 
அ. CBSE  

ஆ. AIIMS 

இ. CSIR 

ஈ. DRDO 

✓ மத்திய இலடநிலலக் கல்வி வாரியத்தின் (CBSE) தலலவராக மூத்த IAS அதிகாரி நிதி சிப்பர் நியமிக்கப்பட்டுள்ளார். 

சத்தீஸ்கர் தகடரின் 1994 ததாகுதி இந்திய ஆட்சிப்பணி அதிகாரியான நிதி சிப்பர், தற்தபாது கனரக ததாழிற்துலை 

அலமச்சகத்தின் கூடுதல் தசயலாளராக உள்ளார். பணியாளர் அலமச்சகம் பிைப்பித்த ஆலணயின்படி, தற்தபாலதய 

தலலவர் Dr வினீத் தொஷி இஆப–ஐத் ததாடர்ந்து நிதி சிப்பர் பதவிதயற்ைார். 
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8. 75ஆவது உலக சுகாதார அலவயின் கருப்தபாருள் என்ன? 
அ. Invest in Health Service 

ஆ. Health for Peace, Peace for Health  

இ. Health Amid Pandemic 

ஈ. Health and Global Cooperation 

✓ 75ஆவது உலக சுகாதார மாநாடு 2022 தம.22–28 வலர சுவிச்சர்லாந்தில் உள்ள தெனீவாவில் நலடதபறுகிைது. 

COVID–19 ததாற்றுகாலத்திற்குப்பிைகு தநரடி முலையில் நலடதபற்ை முதல் சுகாதார மாநாடு இதுவாகும். “Health for 

Peace, Peace for Health” என்பது இந்த ஆண்டு (2022) நலடதபறும் சுகாதார தபரலவயின் கருப்தபாருளாகும். 

உலக சுகாதார அலவ என்பது WHOஇன் முடிதவடுக்கும் அலமப்பாகும். இதில் அலனத்து WHO உறுப்பு நாடுகளின் 

பிரதிநிதிகளும் கலந்துதகாண்டனர். 

9. இந்திய எரிவாயு பரிமாற்ைகத்தில் வீட்டு உபதயாக எரிவாயு வர்த்தகம் தசய்யும் முதல் இந்திய நிறுவனம் எது? 
அ. GAIL 

ஆ. ONGC  

இ. IOCL 

ஈ. HPCL 

✓ ONGC ஆனது இந்திய எரிவாயு பரிமாற்ைகத்தில் வீட்டு உபதயாக எரிவாயுலவ வர்த்தகம் தசய்யும் இந்தியாவின் 

முதல் ஆய்வு மற்றும் உற்பத்தி நிறுவனமாக மாறியுள்ளது. இந்தியாவின் முதல் தானியங்கி ததசிய அளவிலான 

எரிவாயு பரிமாற்ைகமான IGX–இல் ONGCஆல் முதல் இலணயவழி வர்த்தகம் சமீபத்தில் தசய்யப்பட்டது. ONGC, 

கிருஷ்ணா தகாதாவரி ததாகுதியில் இருந்து எரிவாயு வர்த்தகம் தமற்தகாள்கிைது. 

10. 2022 – மகளிர் உலக குத்துச்சண்லட சாம்பியன்ஷிப் நலடதபறும் இடம் எது? 
அ. இஸ்தரன்புல்  

ஆ. மங்தகரலியர 

இ. புது தில்லி 

ஈ. டரக்கர 

✓ சர்வததச குத்துச்சண்லட சங்கத்தின் (IBA) 2022 – மகளிர் உலக குத்துச்சண்லட சாம்பியன்ஷிப் துருக்கியின் 

இஸ்தான்புல்லில் நலடதபற்ைது. இந்திய அணி தமாத்தம் மூன்று பதக்கங்களுடன் (1 தங்கம் மற்றும் 2 தவண்கலம்) 

தபாட்டிலய நிலைவுதசய்தது. ததலங்கானாலவச் தசர்ந்த குத்துச்சண்லட வீராங்கலன நிகத் ெரீன் 52 கிதலா 

பிரிவில் தங்கமும், மனிஷா (57 கிதலா), பர்வீன் (63 கிதலா) தவண்கலமும் தவன்ைனர். சிைந்த குத்துச்சண்லட 

வீராங்கலனயாக ஒலிம்பிக் மற்றும் உலக சாம்பியனான புதசனாஸ் சுர்தமதனலி ததர்ந்ததடுக்கப்பட்டார். 

 

செய்தித்தாள் நடப்பு நிகழ்வுகள்  

1. 1,000 மீனவ இலளஞர்களுக்கு உயிர்பாதுகாப்புப் பயிற்சி - முதல்வர் மு க ஸ்டாலின் ததாடக்கி லவத்தார் 

தமிழ்நாட்டில் 14 கடதலார மாவட்டங்கலளச்தசர்ந்த 1,000 மீனவ இலளஞர்களுக்கு உயிர் பாதுகாப்பு மற்றும் மீட்புப் 

பயிற்சியளிக்கும் திட்டத்லத முதலலமச்சர் மு க ஸ்டாலின் ததாடக்கிலவத்தார். இந்தத் திட்டத்தில், முதற்கட்டமாக 

தசங்கல்பட்டு மாவட்டம் தகாவளத்தில் 25 மீனவ இலளஞர்கள் பங்தகற்ைனர். 

  

 

 

 

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


விண்மீன்.காம்                                              2022 ஜூன் 08 
  

 

நடப்பு நிகழ்வுகள்                                           4 

தமிழ்நாடு 1,076 கிமீ நீளமுள்ள கடற்கலரலயக் தகாண்டது. இங்குள்ள 608 மீனவ கிராமங்களில் 10.48 இலட்சம் 

மீனவர்கள் வாழ்கின்ைனர். கடற்கலரப் பகுதிகளுக்கு மக்கள் தசல்லும்தபாது அங்கு ஏற்படும் விபத்துகளால் மனித 

உயிர்கலள இழக்க தநரிடுகிைது. இதுதபான்ை விபத்துகலளக் குலைக்கவும், நீரில் தவறி மூழ்கி தவிப்பவர்கலளக் 

காப்பாற்றிடும் வலகயிலும் மீனவ இலளஞர்களுக்கு, ‘கடற்கலர உயிர்காக்கும் பயிற்சிகள்’ வழங்கப்பட உள்ளன. 

இந்தப் பயிற்சியானது ததசிய மீன்வள தமம்பாட்டு வாரியத்தின் நிதி உதவியுடன் `53 லட்சம் மதிப்பீட்டில் தனியார் 

நிறுவனம்மூலம் மாநிலத்தின் 14 மாவட்டங்கலளச் தசர்ந்த 1,000 மீனவ இலளஞர்களுக்கு அளிக்கப்படுகிைது. 

 

2. உணவுத் தரக் கட்டுப்பாடு: தமிழ்நாடு முதலிடம் 

உணவுப்பாதுகாப்பு துலை தசயல்பாடுகளில் இந்திய அளவில் தமிழ்நாடு முதன்லமயான மாநிலமாக ததர்ந்ததடுக்கப் 

-பட்டு, மத்திய அரசு சார்பில் தில்லியில் விருது வழங்கப்பட்டது. 

இதுகுறித்து தமிழ்நாட்டின் மக்கள் நல்வாழ்வுத் துலை கூறியதாவது: 

நாடு முழுவதும் 75 உணவுத் தரம் நிலைந்த மாவட்டங்கள் அறிவிக்கப்பட்டன இடம்தபற்ைன. அதில், தமிழ்நாட்டில் 

இருந்து மட்டும் 11 மாவட்டங்களுக்கு அத்தலகய அங்கீகாரம் அளிக்கப்பட்டுள்ளது. அதன்படி, திருவள்ளூர், காஞ்சிபுரம், 

தசலம், தகாயம்புத்தூர், தசன்லன, ஈதராடு, திருதநல்தவலி, திருப்பூர், தூத்துக்குடி, மதுலர மற்றும் திண்டுக்கல் 

ஆகிய மாவட்ட உணவுப் பாதுகாப்பு துலைக்கு தர நிர்ணய பரிசுகள் அறிவிக்கப்பட்டு இருக்கின்ைன. 

 

3. நிகழ் நிதியாண்டில் இந்திய தபாருளாதார வளர்ச்சி 7.5%: உலக வங்கி திருத்தி மதிப்பீடு 

நிகழ் நிதியாண்டில் இந்திய தபாருளாதார வளர்ச்சி 7.5 சதவீதமாக இருக்கும் என்று உலக வங்கி மதிப்பிட்டுள்ளது. 

இந்த நிதியாண்டில் இந்திய தபாருளாதார வளர்ச்சி 8 சதவீதமாக இருக்கும் என்று கடந்த ஏப்ரல் மாதம் 

ததரிவித்திருந்த அந்த வங்கி, அதலன திருத்தி மதிப்பிட்டுள்ளது. 

இதுததாடர்பாக அந்த வங்கி தவளியிட்டுள்ள அறிக்லக: 

பணவீக்கம் (விலலவாசி உயர்வு விகிதம்) அதிகரிப்பு, விநிதயாக நலடமுலைகளில் இடர்ப்பாடுகள், புவி அரசியல் 

பதற்ைம் ஆகியலவ காரணமாக நிகழ் நிதியாண்டான 2022-23-இல் இந்தியாவின் தபாருளாதார வளர்ச்சி 7.5 

சதவீதமாக இருக்கும். தனியார்துலையின் நிலலயான முதலீடு, ததாழிற்துலை சூழலல தமம்படுத்த இந்திய அரசு 

அறிமுகம் தசய்துள்ள ஊக்கத்ததாலக திட்டங்கள் மற்றும் சீர்திருத்தங்கள் தபாருளாதார வளர்ச்சிக்கு உதவும். 

இந்திய தபாருளாதார வளர்ச்சி 8.7 சதவீதமாக இருக்கும் என்று கடந்த ெனவரி மாதம் ததரிவிக்கப்பட்டது. அலதவிட 

தற்தபாலதய மதிப்பீடு 1.2 சதவீதம் குலைவாகும். தவலலவாய்ப்பின்லம விகிதம் கதரானா பரவலுக்கு முன்பிருந்த 

நிலலக்குத் திரும்பியுள்ளது. எனினும் ததாழிலாளர் பங்தகற்பு விகிதம் கதரானா பரவலுக்கு முன்பு இருந்தலதவிட 

குலைவாகத்தான் உள்ளது. உலழப்பாளர்களும் குலைந்த ஊதியம் தகாண்ட பணிகளுக்கு மாறியுள்ளனர். 

தற்தபாது இந்தியாவில் உட்கட்டலமப்பில் முதலீடு தசய்வலத தநாக்கி அரசின் தசலவினம் திரும்பியுள்ளது. 

ததாழிலாளர் விதிமுலைகள் எளிலமப்படுத்தப்படுகின்ைன. நஷ்டத்தில் இயங்கும் தபாதுத்துலை நிறுவனங்கள் 

தனியார்மயமாக்கப்படுகின்ைன. அடுத்த நிதியாண்டில் இந்திய தபாருளாதார வளர்ச்சி 7.1 சதவீதமாக குலையும் என 

எதிர்பார்க்கப்படுகிைது என்று ததரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. 

 

4. தசஸ் ஒலிம்பியாடிலும் இனி ‘தொதி ஓட்டம்’ - எப்தபாதும் இந்தியாவில் ததாடக்கம் 

ஒலிம்பிக் தபாட்டிகள் ததாடக்கத்துக்கு முன்பாக நடத்தப்படுவலதப் தபான்று, தசஸ் ஒலிம்பியாட் தபாட்டியின் 

ததாடக்கத்துக்கு முன்பாகவும் ‘தொதி ஓட்டத்லத’ நடத்துவததன முடிவு தசய்யப்பட்டுள்ளதாக சர்வததச தசஸ் 

சம்தமளனம் அறிவித்துள்ளது. 
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இந்த நலடமுலை முதன்முதலாக, தசன்லன அருதக மகாபலிபுரத்தில் வரும் ெூலல - ஆகஸ்டில் நலடதபைவுள்ள 

44-ஆவது தசஸ் ஒலிம்பியாட் தபாட்டியிலிருந்து ததாடங்க இருக்கிைது. அதன் பிைகு இனி தசஸ் ஒலிம்பியாட் 

நலடதபறும்தபாததல்லாம் அதற்கு முன்பாக இந்த ‘தொதி ஓட்டம்’ நடத்தப்படும். இந்தியாவில் முதன்முலையாக தசஸ் 

ஒலிம்பியாட் தபாட்டி நலடதபறும் நிலலயில் இந்த அறிவிப்பு தவளியாகியிருப்பது குறிப்பிடத்தக்கது. 

ஒலிம்பிக்கிற்கு ஏததன்ஸ் தபால, தசஸ் விலளயாட்டின் பிைப்பிடமாக இருக்கும் இந்தியாவிலிருந்தத இனி ஒவ்தவாரு 

முலையும் இந்த ஒலிம்பியாட் தொதி ஓட்டம் ததாடங்கும். அதன் பிைகு, சர்வததச தசஸ் சம்தமளனத்தில் உறுப்பினராக 

இருக்கும் நாடுகளில் வலம்வரும் அந்த தொதி, இறுதியாக தபாட்டி நலடதபை இருக்கும் நாட்லடயும், சம்பந்தப்பட்ட 

நகரத்லதயும் வந்தலடயும். 

தற்தபாது மகாபலிபுரத்தில் நலடதபை இருக்கும் தசஸ் ஒலிம்பியாட் தபாட்டிக்கு இன்னும் 50 நாள்கதள இருப்பதால், 

இந்த அறிமுக ‘தொதி ஓட்டமானது’ இந்தியாவுக்குள்ளாக மட்டுதம நடக்கவுள்ளதாக சம்தமளனம் ததரிவித்துள்ளது. 

தொதிலய ஏந்தி ஓடுபவர்களில் ஒருவராக இந்திய தசஸ் நட்சத்திரமான விஸ்வநாதன் ஆனந்தும் இருப்பார். 

44-ஆவது தசஸ் ஒலிம்பியாட் தபாட்டியானது மகாபலிபுரத்தில் வரும் ெூலல 28 முதல் ஆகஸ்ட் 10 வலர 

நலடதபைவுள்ளது. இதில் பங்தகற்க இதுவலர 187 நாடுகளில் இருந்து 343 அணிகள் ஓபன் மற்றும் மகளிர் 

பிரிவுகளில் பதிவு தசய்துள்ளன. 

 

5. சுற்றுச்சூழல் தசயல்திைன் குறியீடு: 180 நாடுகள் பட்டியலில் கலடசி இடத்தில் இந்தியா 

அதமரிக்கக் கல்வி நிறுவனங்கள் தமற்தகாண்ட ஆய்வில் 180 நாடுகள் அடங்கிய நிகழாண்டுக்கான சுற்றுச்சூழல் 

தசயல்திைன் குறியீட்டு பட்டியலில் இந்தியா கலடசி இடத்லதப் பிடித்துள்ளது. 

180 நாடுகளின் சுற்றுச்சூழல் தசயல்திைன் ததாடர்பாக அதமரிக்காவின் தயல் பல்கலலக்கழகத்தின்கீழ் தசயல்படும் 

தயல் சுற்றுச்சூழல் சட்டம் மற்றும் தகாள்லக லமயம், தகாலம்பியா பல்கலலக்கழகத்தின்கீழ் தசயல்படும் சர்வததச 

புவி அறிவியல் தகவல் லமயம் ஆகியலவ ஆய்வு தமற்தகாண்டன. அந்த ஆய்வு முடிவுகள் அண்லமயில் 

தவளியிடப்பட்டது. அந்த முடிவுகளின்படி, அப்பட்டியலில் இந்தியா கலடசி இடம் பிடித்துள்ளது. 
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