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1. 2022-இல் இந்தியாவின் ‘முதல் ததசிய தலைலைச் செயைாளர்கள் ைாநாட்டுக்குத்’ தலைலை வகித்தவர் யார்? 
அ. மத்திய உள்துறை அறமச்சர் 

ஆ. பிரதமர்  

இ. மத்திய நிதி அறமச்சர் 

ஈ. மத்திய பரதுகரப்பு அறமச்சர் 

✓ ஜூன்.16, 17 ஆகிய தததிகளில் தர்ைொைாவில் நலைசெறவுள்ள முதைாவது ததசிய தலைலைச் செயைாளர்கள் 

ைாநாட்டுக்குப் பிரதைர் தலைலை வகிக்கிறார். ைத்திய ைாநிை அரசுகளுக்கிலையிைான கூட்ைாண்லைலய தைலும் 

வலுப்ெடுத்துவலத தநாக்கிய முக்கிய நைவடிக்லகயாக இந்த ைாநாடு இருக்கும். ததசிய கல்விக்சகாள்லகலய 

நலைமுலறப்ெடுத்துவது, நகர்ப்புற நிர்வாகம், ெயிர் ைாற்றம் ைற்றும் தவளாண் சொருட்களில் தன்னிலறலவ 

அலைதல் ஆகிய மூன்று கருப்சொருட்கள்குறித்து விரிவான விவாதம் இம்ைாநாட்டின்தொது நலைசெறும். 

2. ஐநா அலவயில் ெயன்ெடுத்தப்ெைவுள்ள, ‘வழி கண்ைறியும் வடிவலைப்புக்கருவி’ உருவாக்கப்தொவதாக அறிவித்து 

உள்ள நாடு எது? 
அ. அமமரிக்கர 

ஆ. ரஷ்யர 

இ. இந்தியர  

ஈ. ஐக்கிய அரபு அமீரகம் 

✓ சஜனீவாவில் உள்ள ஐநா அலுவைகத்தில் ெயன்ெடுத்தப்ெைவுள்ள, ‘வழி கண்ைறியும் வடிவலைப்புக் கருவி’ குறித்து 

இந்தியா–ஐநா இலைதயயான ஒப்ெந்த ஆதைாெலனக்கு நடுவண் அலைச்ெரலவ ஒப்புதல் அளித்துள்ளது. 

✓ ‘ததெங்களின் அரண்ைலன’ என்று வர்ணிக்கப்ெடும் வரைாற்றுச் சிறப்புமிக்க 21 அடுக்குகலளக் சகாண்ை ஐநா 

அலுவைகம் சஜனீவாவில் உள்ளது. ெல்தவறு கூட்ைங்கள், ைாநாடுகள், தொன்றவற்றில் ெங்தகற்ெதற்கு 

ஏராளைாதனார் பிரதிநிதிகளாகவும், ொர்லவயாளர்களாகவும் வந்து தெர்கின்றனர். இந்தக் கட்ைைத்தின் ெல்தவறு 

அரங்குகலளக் கண்ைறிவதில் உள்ள சிரைங்கலளக் கணக்கில்சகாண்டு எளிதாக ஒவ்சவாரு தளத்திலும் உள்ள 

தனித்தனி அரங்குகள்ெற்றிய விவரங்கலள GPS அடிப்ெலையில் கண்ைறிந்து செல்வதற்கான செயலி உருவாக்கப்ெட் 

-டுள்ளது. 2 மில்லியன் அசைரிக்க ைாைர் செைவாகும் என ைதிப்பிைப்ெட்டுள்ள இந்தச் செயலிலய உருவாக்கவும், 

ெராைரிக்கவும் இந்தியா முன்வந்துள்ளது. இதன்ெடி, ஐநா’இன் 75ஆம் ஆண்டு விழாலவசயாட்டி, இந்தச் செயலிலய 

உருவாக்குவதற்கான சதாலகலய இந்தியா நன்சகாலையாக வழங்கியுள்ளது. 

3. ஓர் அண்லைய அறிவிப்பின்ெடி, 5G அலைக்கற்லற எத்தலன ஆண்டுகளுக்கு ஏைம் விைப்ெடும்? 
அ. 5 

ஆ. 10 

இ. 20  

ஈ. 25 

✓ 72 GHz அலைக்கற்லறலய இருொதாண்டு காைத்திற்கு ஏைம் விடுவதற்கான சதாலைத்சதாைர்புத்துலறயின் 

முன்சைாழிவுக்கு நடுவண் அலைச்ெரலவ ஒப்புதல் அளித்துள்ளது. இது குடிைக்கள் ைற்றும் நிறுவனங்களுக்கு 5ஜி 

தெலவகலள வழங்க வழிசெய்யும். 5ஜி தெலவகள் 4ஜிலயவிை சுைார் 10 ைைங்கு தவகைானதாக இருக்கும் எனக் 

கூறப்ெடுகிறது. வாகனம், சுகாதாரம், தவளாண்லை, எரிெக்தி & இதர துலறகளில் இயந்திரங்கள் இலைதயயான 

தகவல் ெரிைாற்றம், இலணய உெகரணங்கள், AI முதலிய சதாழிற்துலற 4.0 செயல்ொடுகளில் புதுலைகலள 

ஊக்குவிக்க தனியார் இலணப்புகலள உருவாக்கவும் அலைச்ெரலவ முடிவு செய்தது. 
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4. அண்லையில் உருவாக்கப்ெட்ை, ‘I2U2 குழுைத்தில்’ கீழ்காணும் எந்சதந்த நாடுகள் உறுப்பினர்களாக உள்ளன? 
அ. இந்தியர, ஈரரக், அமமரிக்கர மை்றும் இங்கிலரந்து 

ஆ. இந்தியர, இஸ்ரரல், அமமரிக்கர மை்றும் இங்கிலரந்து 

இ. இந்தியர, இஸ்ரரல், அமமரிக்கர மை்றும் ஐக்கிய அரபு அமீரகம்  

ஈ. இந்தியர, ஈரரக், அமமரிக்கர மை்றும் ஐக்கிய அரபு அமீரகம் 

✓ இந்தியா, இஸ்தரல், அசைரிக்கா ைற்றும் ஐக்கிய அரபு அமீரகம் ஆகிய நாடுகளின் தைற்கு ஆசிய QUAD தலைவர்கள் 

முதைாவது சைய்நிகர் உச்சிைாநாட்டில் ெங்தகற்கவுள்ளனர். இந்தக் கூட்ைத்திற்கு சவள்லள ைாளிலக அலழப்பு 

விடுத்துள்ளது. இதன் ெையம் அசைரிக்க அதிெர் தஜா பிைன் உலரயாற்றுவார். அசைரிக்க அதிெர் தஜா பிைன் தைற்கு 

ஆசியாவிற்கும் - இஸ்தரல் ைற்றும் செௌதி அதரபியாவிற்கு விஜயம் செய்கிறார். இந்தியா, இஸ்தரல் ைற்றும் ஐக்கிய 

அரபு அமீரகம் ைற்றும் அசைரிக்கா முதலிய நாடுகலள உள்ளைக்கிய இந்தப் புதிய குழுவிற்கு ‘I2U2’ என சவள்லள 

ைாளிலக செயரளித்துள்ளது. 

5. BIMSTEC சதாழில்நுட்ெ ெரிைாற்ற லையம் அலைந்துள்ள இைம் எது? 

அ. புது தில்லி 

ஆ. டரக்கர 

இ. மகரழும்பு  

ஈ. ஜகரர்த்தர 

✓ இைங்லகயின் சகாழும்புவில் 2022 ைார்ச்.30 அன்று நலைசெற்ற 5ஆவது BIMSTEC உச்சிைாநாட்டில், BIMSTEC 

சதாழில்நுட்ெ ெரிைாற்ற லையத்லத, சகாழும்புவில் இந்தியா நிறுவுவதற்கு BIMSTEC உறுப்புநாடுகளால் செய்து 

சகாள்ளப்ெட்ை ஒப்ெந்தத்திற்கு நடுவண் அலைச்ெரலவக் கூட்ைத்தில் ஒப்புதல் அளிக்கப்ெட்டுள்ளது. 

✓ சதாழில்நுட்ெ ெரிைாற்றம், அனுெவப் ெகிர்வு, திறன் கட்ைலைப்பு ஆகியவற்லற தைம்ெடுத்த BIMSTEC உறுப்பு 

நாடுகளிலைதய, சதாழில்நுட்ெத்லத ெரிைாற்றஞ்செய்வலத ஒருங்கிலணப்ெது, ஒத்துலழப்லெ வலுப்ெடுத்துவது 

ஆகியலவ BIMSTEC சதாழில்நுட்ெ ெரிைாற்ற வெதியின் தநாக்கைாகும். 

6. பிரதைர் தவலைவாய்ப்பு உருவாக்க திட்ைைானது (PMEGP) எந்த ஆண்டு வலர நீட்டிக்கப்ெட்டுள்ளது? 
அ. 2023-24 

ஆ. 2024-25 

இ. 2025-26  

ஈ. 2026-27 

✓ பிரதைரின் தவலைவாய்ப்பு உருவாக்க திட்ைம் (PMEGP) 2025-26 வலர சதாைர ஒப்புதைளிக்கப்ெட்டுள்ளது, இதன் 

சைாத்தச் செைவு `13,554.42 தகாடியாகும். இத்திட்ைத்தின் நீட்டிப்பு 2021-22 முதல் 2025-26 வலரயிைான ஐந்து 

ஆண்டுகளுக்கு 15ஆவது நிதி ஆலணய சுழற்சியின்கீழ் வந்துள்ளது. ஐந்து நிதியாண்டுகளில் சுைார் 40 இைட்ெம் 

தெருக்கு நிலையான தவலைவாய்ப்புகலள இத்திட்ைம் உருவாக்கும். இது குறு, சிறு ைற்றும் நடுத்தர சதாழிற்துலற 

அலைச்ெகத்தால் செயல்ெடுத்தப்ெடுகிறது. 

7. இந்திய ரிெர்வ் வங்கியின் வருைாந்திர அறிக்லகயின்ெடி, முந்லதய ஆண்லை ஒப்பிடும்தொது, 2021-22இல் 

கள்ள இந்தியப் ெணத்தாள்களின் தொக்கு என்னவாக இருந்தது? 
அ. அதிகரித்தது   ஆ. குறைந்துள்ளது 

இ. அப்படிரய உள்ளது  ஈ. கணக்கிடப்படவில்றல 
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✓ இந்திய ரிெர்வ் வங்கியானது RBI ஆண்ைறிக்லக 2021-22-ஐ சவளியிட்ைது. அறிக்லகயின்ெடி, வங்கித்துலறயில் 

கண்ைறியப்ெட்ை அலனத்து வலக கள்ள இந்தியப் ெணத்தாள்களின் சைாத்த எண்ணிக்லக 2,30,971ஆக அதிகரித் 

-துள்ளது. `10, `20, `200, `500, `2000 ெணத்தாள்கள் முலறதய 16.4%, 16.5%, 11.7%, 101.9% ைற்றும் 54.6% 

அதிகரித்துள்ளது. 2021-2022-இல் ெணத்தாள் அச்ெடிப்பிற்கான சைாத்தச்செைவு, முந்லதய ஆண்டிலிருந்த ̀ 4,012.1 

தகாடியிலிருந்து `4,984.8 தகாடியாக அதிகரித்துள்ளது. 

8. அண்மைச் செய்திகளில் இைம்செற்ற எட்ைாலின் நீர்மின்திட்ைம் அலையவுள்ள ைாநிைம்/UT எது? 
அ. பஞ்சரப் 

ஆ. அருணரச்சல பிரரதசம்  

இ. இரரஜஸ்தரன் 

ஈ. ரகரளர 

✓ எட்ைாலின் நீர்மின்திட்ைம் அருணாச்ெை பிரததெ ைாநிைத்தில் அலைக்க உத்ததசிக்கப்ெட்டுள்ளது. 3,097 MW மின் 

உற்பத்தித் திறனுமைய இந்தத் திட்ைத்திற்கு 1100 செக்தைர்களுக்கு தைல் வன நிைம் ைற்றும் 280,000 ைரங்கலள 

சவட்ை தவண்டும். அருணாச்ெை பிரததெ ைாநிைத்தின் வனவுயிர் ஆய்வாளர்கள் ைற்றும் ொதுகாவைர்கள் இந்தத் 

திட்ைத்தால் உள்ளூர் ெல்லுயிர் செருக்கத்திற்கு ஏற்ெடும் அச்சுறுத்தல்கள் குறித்து ைத்திய சுற்றுச்சூழல், வனம் ைற்றும் 

காைநிலை ைாற்ற அலைச்ெகத்தின்கீழ் உள்ள வன ஆதைாெலனக் குழுவிற்கு கடிதம் எழுதியுள்ளனர். 

9. ‘இராஜீவ் காந்தி தகல் இரத்னா விருது’ ைற்றும் ‘இராஜீவ் காந்தி ஊரக ஒலிம்பிக்’ ஆகியவற்லற அறிவித்த ைாநிைம் 

எது? 
அ. சத்தீஸ்கர் 

ஆ. இரரஜஸ்தரன்  

இ. பஞ்சரப் 

ஈ. மணிப்பூர் 

✓ இராஜஸ்தான் ைாநிைத்தின் விலளயாட்டு வீரர்களுக்கு இராஜீவ் காந்தி தகல் இரத்னா விருது அறிமுகப்ெடுத்தப்ெடும் 

என்று அம்ைாநிை முதைலைச்ெர் அதொக் சகைாட் அறிவித்துள்ளார். ‘இராஜீவ் காந்தி ஊரக ஒலிம்பிக்’ 2022 ஆகஸ்ட் 

முதல் சதாைங்கும் என்றும், அலனத்து வயதுக்குட்ெட்ை 27 ைட்ெத்துக்கும் அதிகைான வீரர்கள் இதில் ெங்தகற்ொர்கள் 

என்றும் முதைலைச்ெர் கூறினார். இராஜஸ்தான் ைாநிை உயர் செயல்திறன் விலளயாட்டு ைற்றும் ைறுவாழ்வு 

லையத்லதயும் அவர் திறந்து லவத்தார். 

10. அண்மைச்செய்திகளில் இைம்செற்ற இளதவனில் வாைறிவன், ஸ்தரயா அகர்வால் ைற்றும் ரமிதா ஆகிதயாருைன் 

சதாைர்புலைய விலளயாட்டு எது? 
அ. மல்யுத்தம் 

ஆ. துப்பரக்கிச் சுடுதல்  

இ. வரள்சண்றட 

ஈ. படரகரட்டம் 

✓ 2022 - ISSF உைகக்தகாப்லெயில் 10 மீ ‘ஏர் லரபிள்’ செண்கள் குழு தொட்டியில் இளதவனில் வாலறிவன், ஸ்தரயா 

அகர்வால் ைற்றும் இரமிதா ஆகிதயாலரக்சகாண்ை இந்திய செண்கள் துப்ொக்கிச் சுடுதல் அணி, இந்தியாவுக்காக 

தங்கப்ெதக்கத்லத சவன்றுள்ளது. அஜர்லெஜான் தலைநகரம் ொகுவில் நலைசெற்ற ISSF உைகக்தகாப்லெயில் 

இந்தியா சவன்ற முதல் ெதக்கம் இதுவாகும். 
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செய்தித்தாள் நடப்பு நிகழ்வுகள்  

1. சைாழி, உரிலைகளுக்கு ஏற்ற வலகயில் ைாநிை கல்விக் சகாள்லக: நீதிெதி முருதகென் 

சைாழி, உரிலைகளுக்கு ஏற்ற வலகயில் ைாநிை கல்விக்சகாள்லக வடிவலைக்கப்ெடும் எனக் குழுவின் தலைவரும் 

ஓய்வுசெற்ற நீதிெதியுைான த முருதகென் கூறினார். 

ைாநிை கல்விக்சகாள்லக வடிவலைப்பு சதாைர்ொன ஓய்வுசெற்ற நீதிெதி முருதகென் தலைலையில் அலைக்கப்ெட்ை 

குழுவினருைன் முதல்வர் மு க ஸ்ைாலின் சிை ஆதைாெலனகலள வழங்கினார். ஆதைாெலனக் கூட்ைத்துக்குப்பிறகு 

நீதிெதி முருதகென் செய்தியாளர்களிைம் கூறியது: முதல் ஆதைாெலனக்கூட்ைத்தில் அலனத்லதயும் 

தகட்ைறிந்ததாம். இலதயடுத்து தவலைவாய்ப்புக்கு ஏற்ற ொைத்திட்ைம், ொைத்திட்ைத்தில் தைற்சகாள்ளப்ெை தவண்டிய 

சீர்திருத்தங்கள் குறித்து ஆதைாசிக்கப்ெட்ைது. 

ெள்ளி ைற்றும் கல்லூரிகளுக்கு தனித்தனியாக துலணக் குழுக்கள் அலைக்கப்ெடும். இந்தக் குழுவினாா் தநரடியாக 

ெள்ளி, கல்லூரிகளுக்கு சென்று அவாா்கள் கூறக்கூடிய கருத்துகலளயும் தகட்டு ெதிவு செய்வாாா்கள். ெள்ளிக்கல்வி, 

உயாா்கல்வி, சதாழிற்கல்வி என அலனத்தும் தைம்ெை கூடிய வலகயில் இந்த அறிக்லகலயத் தயாரிக்கவுள்தளாம். 

சைாழி, உரிலைகளுக்கு ஏற்ற வலகயில் புதிய கல்விக் சகாள்லக அலையும் என்றார் அவர். 

 

2. சதாழிற்துலறயினருக்கு தெலவகள் அளிக்க தனி இலணயதளம் சதாைக்கம் 

சதாழில்துலறயினர் உள்ெை ெல்தவறு தரப்பினருக்கான ததலவகள், பிரச்லனகளுக்குத் தீர்வுதர தனி இலணய 

தளம் (www.valar.tn.gov.in) சதாைங்கப்ெட்டுள்ளது. தமிழ்நாடு மின் ஆளுலை முகலையால் உருவாக்கப்ெட்ை ‘வளர் 

4.0’ என்ற இலணயதளத்லத குறு, சிறு & நடுத்தரத் சதாழில் நிறுவனங்கள் துலற அலைச்ெர் தா தைா அன்ெரென், 

தகவல் சதாழில்நுட்ெவியல் துலற அலைச்ெர் த ைதனா தங்கராஜ் ஆகிதயார் சதாைக்கி லவத்தனர். 

இதுகுறித்து, தமிழக அரசு சவளியிட்ை செய்தி: ைாநிைத்தில் சிறு, குறு ைற்றும் நடுத்தரத் சதாழில் துலறயில் திறலன 

தைம்ெடுத்தவும், உற்ெத்திலயப் செருக்கவும், நவீன சதாழில்நுட்ெங்கலளப் ெயன்ெடுத்தவும், கருத்துகலளப் 

ெரிைாறவும், பிரச்லனகள் ைற்றும் ெவால்களுக்குத் தீர்வுகாணவும் ‘வளர் 4.0’ என்ற இலணயதளம் 

உருவாக்கப்ெட்டுள்ளது. 

இந்த இலணயதளத்தில், குறு, சிறு ைற்றும் நடுத்தரத் சதாழில் நிறுவனங்களுக்கு தகவல் சதாழில்நுட்ெம் ொர்ந்த 

ஆராய்ச்சியாளர்கள், தெலவ வழங்குநர்களின் விவரங்கள், திட்ைங்கள் சதாைர்ொன தகவல்கள் கிலைக்கும். இந்த 

இலணயதளத்தில் சதாழில் துலறயினர், தெலவ வழங்குநர்கள், கல்வி நிறுவனங்கள், உணவு ெதப்ெடுத்துதல், 

சைன்சொருள், வன்சொருள் ைற்றும் சொருள்களின் சதாகுப்புத் ததலவகள் தொன்ற ெல்தவறு பிரச்லனகள், 

சிக்கல்கள் ைற்றும் ெவால்களுக்கு தயாெலனகள், தீர்வுகள் வழங்க வழிவலக செய்யப்ெட்டுள்ளது. 

279 தெலவகள், 20 திட்ைங்கள் ைற்றும் 389 நிபுணர்களின் விவரங்கள் இலணயதளத்தில் தெர்க்கப்ெட்டுள்ளன. 

இந்த இலணயதளத்லத தமிழ்நாடு மின்னாளுலை முகலையானது, இந்திய சதாழில்நுட்ெக் கழகத்தின் 

துலணயுைன் வடிவலைத்து உருவாக்கியுள்ளது. 

 

3. தவலையின்லை விகிதம் 4.2%-ஆக குலறந்தது 

தவலையின்லை விகிதம் கைந்த 2020-21-இல் 4.2 ெதவீதைாக குலறந்துள்ளதாக ைத்திய அரசின் ஆய்வில் 

சதரிவிக்கப்ெட்டுள்ளது. இதுகுறித்து ைத்திய புள்ளியியல் ைற்றும் திட்ை அைைாக்கத் துலற அலைச்ெகம் சவளியிட்ை 

காைமுலற சதாழிைாளர் திறன் கணக்சகடுப்பு அறிக்லகயில் சதரிவிக்கப்ெட்டுள்ளதாவது: 

சொருளாதாரச் சீர்குலைலவ ஏற்ெடுத்திய கதரானா தெரிைருக்கு ைத்தியில் ஜூன் 2020-ஜூன் 2021 ஆண்டில் 

நாட்டில் தவலையின்லை விகிதம் 4.2 ெதவீதைாக குலறந்துள்ளது. இது, இதற்கு முந்லதய ஆண்டில் 4.8 ெதவீதைாக 

காணப்ெட்ைது. தைலும், 2018-19-இல் தவலையின்லை விகிதம் 5.8 ெதவீதைாகவும், 2017-18-இல் 6 ெதவீதைாகவும் 

அதிகரித்து காணப்ெட்ைதாக அந்த அறிக்லகயில் சதரிவிக்கப்ெட்டுள்ளது. 
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