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1. கட்டுமானத் த ாழிலாளர்களின் திறனன மமம்படுத்துவ ற்கான நாடு  ழுவிய முன்தனடுப்பான, ‘NIPUN’ என்பது 

கீழ்க்காணும் எந்  நடுவண் அனமச்சகத்தின் முன்தனடுப்பாகும்? 
அ. வீட்டுவசதி & நகர்ப்புற விவகரரங்கள் அமைச்சகை்  

ஆ. MSME அமைச்சகை் 

இ. வணிகை் & ததரழிற்துமற அமைச்சகை் 

ஈ. தபண்கள் & குழந்மதகள் மைை்பரட்டு அமைச்சகை் 

✓ நடுவண் வீட்டுவசதி மற்றும் நகர்ப்புற விவகாரங்களுக்கான அனமச்சர் ஹர்தீப் சிங் பூரி அண்னமயில் கட்டுமானத் 

த ாழிலாளர்களின் திறன்பயிற்சிக்கான ‘NIPUN’ என்ற திட்டத்ன த் த ாடங்கி னவத் ார். இது கட்டுமானத் 

த ாழிலாளர்களின் திறனமனய மமம்படுத்துவ ற்கான ஒரு நாடு  ழுவிய முன்தனடுப்பாகும். இது தீன யாள் 

அந்திமயா யா மயாஜனா – ம சிய நகர்ப்புற வாழ்வா ார இயக்கத்தின் கீழ் (DAY–NULM) வீட்டுவசதி மற்றும் 

நகர்ப்புற விவகாரங்கள் அனமச்சகத்தின் முன்தனடுப்பாக உள்ளது. இது 1 இலட்சத்துக்கும் மமற்பட்ட கட்டுமானத் 

த ாழிலாளர்களுக்கு திறன் மற்றும் மமம்பாட்டுத் திட்டங்கள்மூலம் பயிற்சியளிப்பன  மநாக்கமாகக்தகாண்டுள்ளது. 

2. இந்தியாவில் எட்டாவது சர்வம ச மயாகா நாளின் தகாண்டாட்டங்கள் மு ன்னமயாக நனடதபற்ற இடம் எது? 
அ. ததன்கரசி 

ஆ. மைசூரு  

இ. மைதரரபரத் 

ஈ. கரந்தி நகர் 

✓ கர்நாடக மாநிலம் னமசூருவில் நனடதபற்ற எட்டாவது சர்வம ச மயாகா நாள் விழாவில் பிர மர் மமாடி பங்மகற்றார். 

இந்  ஆண்டு மயாகா நாள் தகாண்டாட்டத்தின் கருப்தபாருள், ‘Yoga for Humanity’ என்ப ாகும். உலகம் முழுவதும் 

25 மகாடிக்கும் அதிகமாமனார் பல்மவறு நிகழ்வுகளில் பங்மகற்று மயாகாசனம் தசய் னர். 

3. பன்னாட்டு அனமதிகாக்கும் பயிற்சியான, ‘கான் குதவஸ்ட்–2022’ நடத் ப்பட்ட நாடு எது? 
அ. பிரரன்ஸ் 

ஆ. ஓைரன் 

இ. ைங்மகரலியர  

ஈ. ஈரரன் 

✓ ‘கான் குதவஸ்ட்–2022’ என்ற பன்னாட்டு அனமதிகாக்கும் பயிற்சி மங்மகாலியாவில் உள்ள உலான்பா ரில் 

நடத் ப்பட்டது. இந் ப்பயிற்சியானது 16 நாடுகனளச் மசர்ந்  இராணுவத்தினரினடமய பரஸ்பர கற்றல் மற்றும் சிறந்  

நனடமுனறகனளப் பகிர்ந்துதகாள்வ ற்கான ஒரு வாய்ப்பினன வழங்கியது. இப்பயிற்சியில் லடாக் சாரணர்களின் 

பணியாளர்கள் அடங்கிய இந்தியக்குழு பங்மகற்றது. ஐக்கிய நாடுகள் (UN) அனவயின் ஆனணயின்படி, உத்திசார் 

ஒத்தினககள் இதன் சமயம் நடத் ப்பட்டன. 

4. உலகின் மிகப்தபரிய நன்னீர் மீனானது அண்னமயில் எந்  நாட்டில் கண்டுபிடிக்கப்பட்டது? 
அ. ஆஸ்திமரலியர 

ஆ. சீனர 

இ. கை்மபரடியர  

ஈ. சிலி 
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✓ கம்மபாடியாவில் பாயும் மீகாங் ஆற்றில் பிடிபட்ட 300 கிமலாகிராம் எனடயுள்ள திருக்னக மீன், உலகில் இதுவனர 

ஆவணப்படுத் ப்பட்ட மிகப்தபரிய நன்னீர் மீன் ஆகும். உலகின் மிகப்தபரிய நன்னீர் மீன்பற்றிய அதிகாரப்பூர்வ 

 ரவு இல்னல என்றாலும், இ ற்குமுன் பதிவுதசய்யப்பட்டதிமலமய மிகப்தபரிய மீன் 293 கிமலா எனடயுள்ள மீகாங் 

தபருங்தகளுத்தி ஆகும்; அது 2005இல்  ாய்லாந்தில் பிடிபட்டது. மீகாங் ஆறு திதபத்திய பீடபூமியிலிருந்து சீனா, 

மியான்மர்,  ாய்லாந்து, லாமவாஸ், கம்மபாடியா மற்றும் வியட்நாம் வழியாகப் பாய்கிறது. 

5. ICICI வங்கி, HDFC வங்கி மற்றும் NPCI ஆகியவற்றின் சில வளங்கனள, ‘முக்கியமான  கவல் உட்கட்டனமப்பு’ 

என அறிவித்துள்ள நடுவண் அனமச்சகம் எது? 

அ. ைின்னணு & தகவல் ததரழில்நுட்ப அமைச்சகை்  

ஆ. நிதியமைச்சகை் 

இ. வணிகை் ைற்றுை் ததரழிற்துமற அமைச்சகை் 

ஈ. உள்துமற அமைச்சகை் 

✓ மத்திய மின்னணு மற்றும்  கவல் த ாழில்நுட்ப அனமச்சகமானது ICICI வங்கி, HDFC வங்கி மற்றும் இந்திய ததசிய 

ககாடுப்பனவு கழகம் (NPCI) ஆகியவற்றின்  கவல் த ாழில்நுட்ப வளங்கனள, ‘முக்கியமான  கவல் உட்கட்டனமப்பு’ 

என அறிவித்துள்ளது.  கவல் த ாழில்நுட்பச் சட்டம் – 2000 ‘முக்கியமான  கவல் உட்கட்டனமப்னப’ ஒரு ‘கணினி 

வளமாக’ வனரயறுக்கிறது. எந் தவாரு  ரவு,  ரவுத் ளம்,  கவல் த ாழில்நுட்ப வனலயனமப்பு அல்லது  கவல் 

த ாடர்பு உட்கட்டனமப்பு ஆகியவற்னற இவ்வாறு அறிவிக்க அரசாங்கத்திற்கு அதிகாரமுள்ளது. 

6. 2022 – உலக சுற்றுச்சூழல் நாளுக்கானக் கருப்தபாருள் என்ன? 
அ. Invest in our Planet 

ஆ. Only One Earth  

இ. 50th Environment Day 

ஈ. Live with the Nature 

✓ பாழான சுற்றுச்சூழல் நினலனமகள் மற்றும் சுற்றுச்சூழல் பாதுகாப்பு குறித்  விழிப்புணர்னவ ஏற்படுத்துவ ற்காக 

ஒவ்மவார் ஆண்டும் ஜூன்.5 அன்று உலக சுற்றுச்சூழல் நாள் தகாண்டாடப்படுகிறது. ஐநாஇன் சுற்றுச்சூழல் திட்டம் 

என்பது உலதகங்கிலும் உள்ள நிகழ்வுகனள ஒழுங்கனமத்து நடத்தும் ஒரு னமய நிறுவனமாகும். 

✓ 2022ஆம் ஆண்டு 50ஆம் உலக சுற்றுச்சூழல் நானளக்குறிக்கிறது. சுவீடன், இந்  ஆண்டு நிகழ்வின் த ாகுப்பாளராக 

உள்ளது. “Only One Earth” என்பது இந்நாளின் கருப்தபாருளாகும். இது 1972 ஸ்டாக்மஹாம் மாநாட்டின் முழக்கமாக 

இருந் து. 

7. இந்திய வான்பனடயானது இந்திய வான்பனட பாரம்பரிய னமயத்ன  அனமப்ப ற்காக எந்  மாநிலம்/UT உடன் 

புரிந்துணர்வு ஒப்பந் த்தில் னகதயழுத்திட்டது? 
அ. சிக்கிை் 

ஆ. மகரளர 

இ. சண்டிகர்  

ஈ. ததலுங்கரனர 

✓ சண்டிகர் யூனியன் பிரம ச நிர்வாகமும் இந்திய வான்பனடயும் இந்திய வான்பனட பாரம்பரிய னமயம் குறித்  

புரிந்துணர்வு ஒப்பந் த்தில் னகதயழுத்திட்டன. இம்னமயத்தில் சிமுமலட்டர்கள், பணிநீக்கஞ்தசய்யப்பட்ட விமானம், 

ஏமரா எஞ்சின்கள் மற்றும் பிற IAF கனலப்தபாருட்கள் இருக்கும். இந்  னமயத்தில் விர்ச்சுவல் ரியாலிட்டி மற்றும் AI 

த ாழில்நுட்பமும் இருக்கும். பாரம்பரிய னமயம்  கவல்  ருவ ாகவும், நாட்டின் இனளஞர்கனள ஆயு ப்பனடகளில் 

மசர ஊக்குவிக்கும் வனகயிலும் அனமந்திருக்கும். 

 

 

 

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


விண்மீன்.காம்                                              2022 ஜூன் 22 
  

 

நடப்பு நிகழ்வுகள்                                           3 

8. காப்புக்காடுகள், வனவுயிரிகள் சரணாலயத்திற்கு குனறந் பட்சம் எத் னன கிமீட்டர் த ானலவில் சுற்றுச்சூழல் 

உணர்திறன் மண்டலத்ன  (ESZ) கட்டாயமாக அனமக்க மவண்டும் என்று உச்சநீதிமன்றம் ஆனணயிட்டுள்ளது? 
அ. 0.5 கிைீ 

ஆ. 1 கிைீ  

இ. 2 கிைீ 

ஈ. 3 கிைீ 

✓ நாடு முழுவதுமுள்ள ஒவ்தவாரு காப்புக்காடு, ம சியப்பூங்கா மற்றும் வனவுயிரி சரணாலயம் ஆகியனவ அவற்றின் 

வனரயறுக்கப்பட்ட எல்னலயிலிருந்து த ாடங்கி குனறந் பட்சம் ஒரு கிமலா மீட்டருக்கு ஒரு கட்டாய சுற்றுச்சூழல் 

உணர்திறன் மண்டலத்ன க் தகாண்டிருக்க மவண்டும் என்று உச்சநீதிமன்றம் ஆனணயிட்டுள்ளது. சுற்றுச்சூழல் 

அனமச்சகத்தின் வழிகாட்டு ல்களின்படி, சுற்றுச்சூழல் உணர்திறன் மண்டலம் குனறந்  பாதுகாப்னப உள்ளடக்கிய 

பகுதிகளுக்கான ஒரு மாறு ல் மண்டலமாகச் தசயல்படும். 

9. 2022 – பிதரஞ்சு ஓபன் தடன்னிஸ் மகளிர் ஒற்னறயர் பட்டத்ன  தவன்றவர் யார்? 
அ. ஆஷ்மல பரர்ட்டி 

ஆ. இகர ஸ்விதடக்  

இ. ைரியர சக்கரரி 

ஈ. நமவரைி ஒசரகர 

✓ 2022–பிதரஞ்சு ஓபன் மகளிர் ஒற்னறயர் பிரிவில் உலகின் கெ:1 வீராங்கனனயான மபாலந்தின் இகா ஸ்வியாதடக் 

அதமரிக்க இளம் வீராங்கனனயான மகாமகா காப்னப வீழ்த்தி பட்டத்ன  தவன்றார். 21 வய ான அவர் மூன்று 

ஆண்டுகளில்  னது இரண்டாவது பட்டத்ன  6–1, 6–3 என்ற மநர் தசட்களில் காப்புக்கு எதிராக தவன்றார். மு ல் 

10 இடங்களுக்குள் வந்  இளம் வீராங்கனன இவராவார். 2020–பிதரஞ்சு ஓபன் சாம்பியனான இகா, மபாலந்ன ப் 

பிரதிநிதித்துவப்படுத்தி கிராண்ட்ஸ்லாம் ஒற்னறயர் பட்டத்ன  தவன்ற மு ல் வீராங்கனன ஆவார். 

10. 2022இன், ‘தசலண்ட் மாதிரி’ தவற்றியாளராக அறிவிக்கப்பட்டுள்ள வங்கி எது? 
அ. இண்டஸ்இண்ட் வங்கி  

ஆ. HDFC வங்கி 

இ. ஐசிஐசிஐ வங்கி 

ஈ. ஆக்சிஸ் வங்கி 

✓ இண்டஸ்இண்ட் வங்கியானது அதன் வககயில் சிறந்த நிறுவன தகாடுப்பனவு னமயத்ன க் கட்டனமத்  ற்காக 

‘Payments System Transformation’ பிரிவின்கீழ் உலகளாவிய, ‘தசலண்ட் மாதிரி வங்கி’ விருன ப் தபற்றுள்ளது. 

முகிலடிப்பனடயிலான நடுவண் தகாடுப்பனவு னமயத்ன  உருவாக்குவதில் வங்கியின் சிறந்  பயணத்ன  இந்  

விருது அங்கீகரிக்கிறது. உலகளவில் நிதி நிறுவனங்களுக்கான த ாழில்நுட்பத்தில் கவனஞ்தசலுத்தும் முன்னணி 

ஆராய்ச்சி மற்றும் ஆமலாசனன நிறுவனமான ‘தசலண்ட்’ இந்  விருன  வழங்குகிறது. 
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செய்தித்தாள் நடப்பு நிகழ்வுகள்  

1.  மிழ்நாடு: கமரானா பாதித்ம ாரில் 25% மபருக்கு பிஏ-5 வனக  ாக்கம் – தபாதுச்சுகா ாரத்துனற ஆய்வில்  கவல் 

இந்  மா த்தில் COVID-19 த ாற்றுக்கு உள்ளானவர்களில் 25 ச வீ ம் மபர் ஒனமக்ரான் பிஏ-5 வனகயால் 

பாதிக்கப்பட்டுள்ள ாக தபாது சுகா ாரத் துனற த ரிவித் து. 

இதுகுறித்து தபாதுச்சுகா ாரத்துனற கூறிய ாவது: 

கடந்  மம மா த்தில் பிஏ-2 வனக த ாற்று பாதித் வர்களின் விகி ம் 36 ச வீ மும், பிஏ-2.38 வனக பாதிப்புக்கு 

உள்ளானவர்கள் விகி ம் 35 ச வீ மாகவும் இருந் து. அந் க் காலகட்டத்தில் பிஏ-4, பிஏ-5 ஆகியனவ முனறமய 

1.4 ச வீ ம் மற்றும் 4 ச வீ  பாதிப்புகனள ஏற்படுத்தியிருந் ன. இந்  நினலயில், ஜூன் மா த்ன ப் தபாருத் வனர 

பிஏ-2.38 வனக த ாற்றுக்குள்ளாமனார் 35 ச வீ மாகவும், பிஏ-5 வனக பாதிப்புக்குள்ளாமனார் 25.2 

ச வீ மாகவும் உள்ளது.  

 

2. விம்பிள்டன் 

தடன்னிஸ் காலண்டரில், ஓர் ஆண்டில் நனடதபறும் 3-ஆவது கிராண்ட்ஸ்லாம் மபாட்டியான விம்பிள்டன், வரும் 

27-ஆம் ம தி த ாடங்கி, ஜூனல.10-ஆம் ம தி வனர நனடதபறவுள்ளது. 

இ ற்கான இருபாலர்  குதிச்சுற்று ஆட்டங்கள் திங்கள்கிழனம த ாடங்கி நனடதபற்று வருகின்றன. அடுத் கட்டமாக 

பங்மகற்பாளர்களுக்கான மபாட்டித் ரவரினசயும் (சீட்) தசவ்வாய்க்கிழனம அறிவிக்கப்பட்டிருக்கிறது. 

புல் னரயில் நனடதபறும் ஒமர கிராண்ட்ஸ்லாம் மபாட்டியான விம்பிள்டன் குறித்  சில விவரங்கள், இம ா. 

மபாட்டி த ாடக்கம்: 1877 

நடப்பு ஆண்டு மபாட்டி: 135-ஆவது சீசன் 

நடப்பு சாம்பியன்கள் 

ஆடவர்: மநாவக் மஜாமகாவிச் (தசர்பியா) 

மகளிர்: ஆஷ்லி பாா்ட்டி (ஆஸ்திமரலியா) (ஓய்வு) 

ஆடவர் இரட்னடயர்: நிமகாலா தமக்டிச்/மமட் பாவிச் (குமராஷியா) 

மகளிர் இரட்னடயர்: சிமய சுதவய் (ன வான்)/எலிஸ் தமர்டன்ஸ் (தபல்ஜியம்) 

கலப்பு இரட்னடயர்: தடனைமர கிராவ்ஸிக் (அதமரிக்கா)/நீல் ஸ்குப்ஸ்கி (இங்கிலாந்து) 

தமாத்  பரிசுத்த ானக: ரூ.386 மகாடி 

சா னனகள்... 

அதிகமுனற சாம்பியன் 

ஒற்னறயர்: மராஜர் தபடரர் (சுவிட்சர்லாந்து) (8) 

இரட்னடயர்: டாட் வூட்பிரிட்ஜ் (ஆஸ்திமரலியா) (9) 

வய ான சாம்பியன் 

மராஜர் தபடரர் (சுவிட்சர்லாந்து) (35 வயது / 2017) 
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இளம் சாம்பியன் 

மபாரிஸ் தபக்கர் (தஜர்மனி) (17 வயது / 1985) 

‘தசன்டர் மகார்ட்’ நூற்றாண்டு 

விம்பிள்டன் மபாட்டி நடத் ப்படும் தடன்னிஸ் மகார்ட்டுகளில் பிர ானமான ாக இருக்கும், ‘தசன்டர் மகார்ட்’ இந்  

ஜூன் மா த்துடன் நூற்றாண்னட எட்டுகிறது. அன க் தகாண்டாடும் வனகயில் சிறப்பு ஏற்பாடுகனள மபாட்டி 

ஒருங்கினணப்பாளர்கள் மமற்தகாண்டுள்ளனர். 

 

3. ஐநா-உக்கு புதிய தூ ர் நியமனம் 

ஐநா-உக்கான இந்தியத்தூ ராக, மூத்  தவளியுறவு அதிகாரி ருசிரா கம்மபாஜ் நியமிக்கப்பட்டார்.  ற்மபாது அந் ப் 

தபாறுப்னப வகித்து வரும் டி எஸ் திருமூர்த்திக்குப் பதிலாக அவர் அந் ப் ப வினய ஏற்கவுள்ளார். 1987-ஆம் 

ஆண்டில் இந்திய தவளியுறவுப் பணி அதிகாரியான அவர்,  ற்மபாது பூடானுக்கான இந்தியத் தூ ராக இருந்து 

வருகிறார். ஐநா-உக்கான இந்தியத்தூ ராக ருசிரா கம்மபாஜ் கூடிய வினரவில் தபாறுப்மபற்பார் என தவளியுறவுத் 

துனற அனமச்சகம் தவளியிட்டுள்ள அறிக்னகயில் த ரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. 

 

4. விண்ணில் பாய்ந் து த ன் தகாரிய ஏவுகனண 

உள்நாட்டில் முழுனமயாக வடிவனமக்கப்பட்ட ஏவுகனண மு ல்முனறயாக த ன் தகாரியா தவற்றிகரமாக 

விண்ணில் ஏவியது. இதுகுறித்து அதிகாரிகள் கூறிய ாவது: முழுக்க முழுக்க த ன் தகாரியாவிமலமய 

உருவாக்கப்பட்ட இந்  ஏவுகனணயின்மூலம் மு ல்முனறயாக தசயற்னகக்மகாள் தவற்றிகரமாக விண்ணில் 

தசலுத் ப்பட்டது. 3 நினலகளில் இயங்கக்கூடிய, ‘நூரி’ என்ற இந்  ஏவுகனண பூமியிலிருந்து 700 கிமீ த ானலவில் 

தசயற்னகக்மகானள துல்லியமாகச் தசலுத்திய ாக அதிகாரிகள் கூறினர். 
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