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1. இந்தியாவின் முதன்மை தகவல் உட்கட்டமைப்மைப் ைாதுகாப்ைதற்குப் பைாறுப்ைான நிறுவனைாகும்? 
அ. தேசிய சசபர் ஒருங்கிசைப்பு சையை் 

ஆ. தேசிய ேகவலியல் சையை் 

இ. ICERT 

ஈ. NCIIPC  

✓ ததசிய முதன்மை தகவல் உட்கட்டமைப்பு ைாதுகாப்பு மையம் (NCIIPC) என்ைது இந்தியாவின் முதன்மையான தகவல் 

உட்கட்டமைப்மைப் ைாதுகாக்கும் பைாறுப்புவாய்ந்த நிறுவனைாகும். இது 2014-இல் IT சட்டம், 2000-இன் பிரிவு 70A 

இன்கீழ் நிறுவப்ைட்டது. இது NSA-இன் கீழ் உள்ள உளவுத்துமை நிறுவனைான ததசிய பதாழில்நுட்ை ஆராய்ச்சி 

அமைப்பின் (NTRO) ஒருைகுதியாகும். 

2. சமீை பசய்திகளில் குறிப்பிடப்ைட்ட விடுதமை அறிவிப்புடன் (Emancipation Proclamation) பதாடர்புமடயது எது? 
அ. பிளரக் சலவ்ஸ் தைட்டர் இயக்கை் 

ஆ. கருக்கசலப்புக்கரன உரிசை 

இ. வரக்குரிசை 

ஈ. அடிசைே்ேனே்ேின் முடிவு  

✓ அபைரிக்க முன்னாள் அதிைர் ஆபிரகாம் லிங்கன், பிரிவிமனவாத கூட்டமைப்பு நாடுகளில் உள்ள ஆப்பிரிக்க 

அபைரிக்கர்கமள அடிமைத்தனத்திலிருந்து விடுவிப்ைதற்காக 1863 ஜன.1ஆம் தததி அன்று விடுதமை அறிவிப்மை 

பவளியிட்டார். அடிமைகமள மவத்திருந்ததார் தங்கள் அடிமைகளிடம் இதுகுறித்த தகவமை ைமைத்து மவத்ததால், 

ஈராண்டுகளுக்கும் தைைாக அது ையனற்ைதாக இருந்தது. இறுதியாக அடிமைப்ைடுத்தப்ைட்ட ஆப்பிரிக்க அபைரிக்கர்கள் 

1865 ஜூன்.19 அன்று விடுவிக்கப்ைட்டனர். 

3. இந்திய அரசியைமைப்பின் எந்தப்பிரிவின்கீழ் ைாநிைங்களுக்கிமடதயயான கவுன்சில் நிறுவப்ைட்டது? 
அ. பிரிவு 246 

ஆ. பிரிவு 257 

இ. பிரிவு 263  

ஈ. பிரிவு 267 

✓ இந்திய அரசியைமைப்பின் பிரிவு 263, ைல்தவறு நிர்வாகப் பிரச்சமனகமளப்ைற்றி விவாதிப்ைதற்கான பைாதுவான 

ஒரு தைமடயில் அரசு நிறுவனங்கமள ஒன்றிமைக்கும் ைாநிைங்களுக்கு இமடதயயான கவுன்சிமை நிறுவ 

குடியரத்தமைவருக்கு அதிகாரம் வழங்குகிைது. ைாநிைங்களுக்கிமடதயயான கவுன்சில் 1990-இல் நிறுவப்ைட்டது. 

அதன் தமைவர் பிரதைரும் அதன் உறுப்பினர்களில் ைாநிைங்கள் ைற்றும் யூனியன் பிரததசங்களின் முதல்வர்கள் 

ைற்றும் நிர்வாகிகளும் உள்ளனர். 

4. ‘UNESCO ைன்னர் ஹைத் பின் இசா அல்-கலிைா ைரிசு’ பின்வரும் எந்தத் துமையில் பசய்யப்ைட்ட ைணிகமள 

அங்கீகரிக்கிைது? 
அ. இலக்கியை் 

ஆ. உயிரியல் அறிவியல் 

இ. சுற்றுச்சூழல் பரதுகரப்பு 

ஈ. ேகவல் & தேரடர்பு தேரழில்நுட்பை்  
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✓ UNESCO ைன்னர் ஹைத் பின் இசா அல்-கலிைா ைரிசு / கல்வியில் தகவல் ைற்றும் பதாடர்பு பதாழில்நுட்ைங்களின் 

ையன்ைாடு (ICT) குறித்த விருதானது 2005-இல் ைஹ்மரன் தைரரசின் உதவியுடன் நிறுவப்ைட்டதாகும். இது கல்வித் 

துமையில் ICT-இன் புதுமையான ையன்ைாடுகமள அங்கீகாரைளிக்கிைது. 

5. இந்தியாவின் முதல், ‘டார்க் ஸ்மக ரிசர்வ்’ அமைந்துள்ள வனவுயிரிகள் சரைாையம் எது? 

அ. சரங்ேரங் வனவுயிரிகள் சரைரலயை்  

ஆ. சக்ரஷிலர வனவுயிரிகள் சரைரலயை் 

இ. கரரதகரரை் வனவுயிரிகள் சரைரலயை் 

ஈ. தபரபிதடரரர வனவுயிரிகள் சரைரலயை் 

✓ இைடாக்கில் உள்ள சாங்தாங் வனவுயிரிகள் சரைாையத்தின் ஒருைகுதி ‘டார்க் ஸ்மக ரிசர்வ்’ ஆக ைாைவுள்ளது. 

இது வானியல்-சுற்றுைாமவ தைம்ைடுத்த உதவும். இப்ைகுதி ‘ஹான்தை டார்க் ஸ்மக ரிசர்வ்’ என அறிவிக்கப்ைட்ட 

உடன், இரவு வாமன மிதமிஞ்சிய ஒளி ைாசுைாட்டிலிருந்து ைாதுகாக்கும் முயற்சிகள் தைற்பகாள்ளப்ைடும். 

6. வருடாந்திர BALTOPS கடற்ைமட ையிற்சிமய நடத்துகிை சங்கம் எது? 
அ. ஐதரரப்பிய ஒன்றியை் 

ஆ. தேட்தடர  

இ. எஸ்சிஓ 

ஈ. ஆசியரன் 

✓ தநட்தடா 16 நாடுகமளச் தசர்ந்த 7000 ைாலுமிகள், விைானப் ைணியாளர்கள் ைற்றும் கடற்ைமடயினருடன் ைால்டிக் 

கடலில் இருவாரகாை அபைரிக்கா தமைமையிைான கடற்ைமடப்ையிற்சிமயத் பதாடங்கியது. ராணுவக்கூட்டணியில் 

தசர விண்ைப்பித்த பின்ைாந்து, சுவீடன் ஆகிய நாடுகளும் இந்நிகழ்ச்சியில் ைங்தகற்ைன. வருடந்ததாறும் நடக்கும் 

BALTOPS கடற்ைமடப் ையிற்சி கடந்த 1972ஆம் ஆண்டு பதாடங்கப்ைட்டது. 

7. அண்மைச் பசய்திகளில் இடம்பைற்ை, ‘D2M ஒளிைரப்பு’ என்பதன் விரிவாக்கம் என்ன? 
அ. Digital-to-Mobile 

ஆ. Direct-to-Mobile  

இ. Device-to-Mobile 

ஈ. Direct-to-Movie 

✓ பதாமைத்பதாடர்புத் துமையும் இந்தியாவின் பைாது தசமவ ஒளிைரப்பு நிறுவனைான பிரசார் ைாரதியும், ‘Direct-to-

Mobile (D2M) ஒளிைரப்பு’ என்ை பதாழில்நுட்ைத்தின் சாத்தியக்கூறுகமள ஆராய்ந்து வருகின்ைன. பசயலில் உள்ள 

இமைய இமைப்பின் அவசியமில்ைாைல், தநரடியாக திைன்தைசிகளில் காபைாளி & ைல்லூடக உள்ளடக்கத்தின் 

பிை வடிவங்கமள ஒளிைரப்ை இது அனுைதிக்கிைது. இந்தத் பதாழில்நுட்ைம் அகைக்கற்மை இமைய ையன்ைாடு 

ையன்ைாட்மட தைம்ைடுத்தும் என்று எதிர்ைார்க்கப்ைடுகிைது. 

8. 2022 - உைக உைவுப் ைாதுகாப்பு நாளுக்கானக் கருப்பைாருள் என்ன? 
அ. Prevent foodborne risks. 

ஆ. Safer Food, Better Health.  

இ. Manage foodborne infections. 

ஈ. Safe food to children. 
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✓ ஒவ்தவார் ஆண்டும் ஜூன்.7 அன்று உைக உைவுப்ைாதுகாப்பு நாள் உைகம் முழுவதும் கமடப்பிடிக்கப்ைடுகிைது. 

உைவினால் ஏற்ைடும் இடர்கமளத்தடுப்ைது, கண்டறிவது ைற்றும் நிர்வகித்தற்கான விழிப்புைர்மவ ஊக்குவிப்ைதத 

இந்த நாளின் தநாக்கைாகும். உைவுப் ைாதுகாப்பு குறித்த விழிப்புைர்மவ ஏற்ைடுத்துவதற்காக 2018ஆம் ஆண்டு 

ஐநா அமவயால் இந்த நாள் அறிவிக்கப்ைட்டது. இந்த ஆண்டு, உைக உைவு ைாதுகாப்பு நாளின் கருப்பைாருள், “Safer 

Food, Better Health” என்ைதாகும். WHO-இன் அறிக்மகயின்ைடி, உைகில் ஆண்டுததாறும் 600 மில்லியனுக்கும் 

அதிகைான தைர் உைவினால் ைரவும் தநாய்களால் ைாதிக்கப்ைடுகின்ைனர். 

9. காைநிமை நடவடிக்மக ைற்றும் சுற்றுச்சூழல் ைாதுகாப்பில் ஒத்துமழப்மை அதிகரிப்ைதற்காக, இந்தியா, சமீைத்தில் 

எந்த நாட்டுடனான புரிந்துைர்வு ஒப்ைந்தத்தில் மகபயழுத்திட்டது? 
அ. பிரரன்ஸ் 

ஆ. கனடர  

இ. ஆஸ்ேிதரலியர 

ஈ. சிலி 

✓ புதுப்பிக்கத்தக்க எரிசக்தி ைற்றும் பநகிழி ைாசுதைான்ை துமைகளில் ைல்தவறு முன்பனடுப்புகள்மூைம் காைநிமை 

நடவடிக்மக, சுற்றுச்சூழல் ைாதுகாப்பு ஆகியவற்றில் ஒத்துமழப்மை அதிகரிக்க இந்தியாவும் கனடாவும் புரிந்துைர்வு 

ஒப்ைந்தத்தில் மகபயழுத்திட்டுள்ளன. இருநாடுகளும் ஒத்துமழத்து, தகவல் ைரிைாற்ைம் பசய்து, ைரஸ்ைர காைநிமை 

ைற்றும் சுற்றுச்சூழல் இைக்குகமள அமடயும். 

10. ‘எம்பிரஸ்’ என்ை பசாகுசுக்கப்ைல் எந்த ைாநிைம்/UTஇலிருந்து பகாடியமசத்து பதாடங்கி மவக்கப்ைட்டது? 
அ. ேைிழ்ேரடு  

ஆ. தகரளர 

இ. ைகரரரஷ்டிரர 

ஈ. குஜரரே் 

✓ பசன்மன துமைமுகத்திலிருந்து, ‘எம்பிரஸ்’ என்ை பசாகுசுக் கப்ைமை தமிழ்நாட்டு முதைமைச்சர் மு க ஸ்டாலின் 

அண்மையில் பகாடியமசத்து பதாடங்கி மவத்தார். தமிழ்நாட்டில் இருந்து இயக்கப்ைடும் முதல் பசாகுசுக்கப்ைல் 

இதுவாகக் கருதப்ைடுகிைது. ைதிதனாரு ைாடிகமளக் பகாண்ட இந்தச் சுற்றுைாக் கப்ைலில் 2000 ையணிகள் ைற்றும் 

800 ைணியாளர்கள் வமர ையணிக்க முடியும். 

 

செய்தித்தாள் நடப்பு நிகழ்வுகள்  

1. சூரியபவாளிமூைம் இயங்கும் அடுப்பு: இந்தியன் ஆயில் நிறுவனம் உருவாக்கம் 

வீட்டு உைதயாக சமையல் எரிவாயு சிலிண்டரின் விமை ஆயிரத்மதத் தாண்டி விற்ைமன பசய்யப்ைடும் நிமையில், 

இந்தியன் ஆயில் நிறுவனம் சூரியபவாளிமூைம் இயங்கும் அடுப்மை உருவாக்கியுள்ளது. சூரியபவாளியின்மூைம் 

உருவாகும் பவப்ை ஆற்ைமளச் தசமித்து மவத்து, இரவிலும் இந்த அடுப்மைப் ையன்ைடுத்தும் வமகயில் 

உருவாக்கப்ைட்டுள்ளது. 

‘சூர்யா நுடன்’ என்று பையரிடப்ைட்டுள்ள இந்த அடுப்பின் விமை `18,000 முதல் `30,000 வமர இருக்கும் என்றும், 

3 ைட்சம் அடுப்புகமள உருவாக்கினால் இதன் விமை `10,000 முதல் `12,000 ஆயிரைாக குமையும் என்றும் 

இந்தியன் ஆயில் நிறுவனம் பதரிவித்தது. 
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2. ைறுசுழற்சி பசய்யப்ைடும் தங்கம்: 4-ஆவது இடத்தில் இந்தியா 

ைமழய நமககமள ைாற்றிவிட்டு, புதிய வடிவமைப்மைக்பகாண்ட தங்க நமககமள வாங்குதவார் எண்ணிக்மக 

அதிகரித்துள்ளது. அதன்காரைைாக இந்தியாவில் ைமழய தங்க ஆைரைங்கமள ைறுசுழற்சி பசய்வது அதிகரித்து 

உள்ளது. உைக தங்க கவுன்சிலின் அறிக்மகயும் இமத உறுதி பசய்கிைது. 

கடந்த 2021-ஆம் ஆண்டில் ைட்டும் 75 டன் தங்கத்மத இந்தியா ைறுசுழற்சி பசய்துள்ளது. இதில் சர்வததச 

நாடுகளுடன் ஒப்பிடுமகயில் இந்தியா 4-ஆவது இடம் வகிக்கிைது. சீனா, இத்தாலி, அபைரிக்கா ஆகிய நாடுகள் முதல் 

3 இடங்களில் உள்ளதாக உைக தங்க கவுன்சிலின் அறிக்மகயில் குறிப்பிடப்ைட்டுள்ளது. 

 

3. ஜூன் 30-இல் விண்ணில் ைாய்கிைது பிஎஸ்எல்வி சி-53 

மூன்று பசயற்மகக்தகாள்களுடன் பிஎஸ்எல்வி சி-53 ஏவுகைம் வரும் 30-ஆம் தததி விண்ணில் ஏவப்ைடுகிைது. 

ஸ்ரீஹரிதகாட்டாவில் உள்ள சதீஷ் தவண் ஆராய்ச்சி மையத்தின் இரண்டாம் ஏவுதளத்திலிருந்து அன்மைய தினம் 

ைாமை 6 ைணிக்கு அந்த ஏவுகைம் பசலுத்தப்ைடவிருக்கிைது. அதற்கான 25 ைணி தநர கவுன்ட் டவுன் ஜூன் 29-

ஆம் தததி பதாடங்கவுள்ளது. 

சிங்கப்பூர் நாட்டின் புவிக் கண்காணிப்பு பசயற்மகக்தகாள்கள் அதில் இடம்பைற்றுள்ளன. முழுக்க, முழுக்க வர்த்தக 

நடவடிக்மககளுக்கான திட்டைாக இதமன இஸ்தரா முன்பனடுத்துள்ளது. இஸ்தரா தமைவராக தசாைநாத் 

பைாறுப்தைற்ை பிைகு பசலுத்தப்ைடும் இரண்டாவது பிஎஸ்எல்வி ஏவுகைம் திட்டம் இதுவாகும். 

பிஎஸ்எல்வி சி-53 ஏவுகைம் தாங்கிச்பசல்லும் டிஎஸ்-இஓ பசயற்மகக்தகாள், பூமியிலிருந்து 570 கிமீ உயரத்தில் 

சூரிய வட்ட சுற்றுப்ைாமதயில் நிமைநிறுத்தப்ைடவுள்ளது. பிதரசில் நாட்டில் வடிவமைக்கப்ைட்ட அந்த பசயற்மகக் 

தகாள், சிங்கப்பூரின் புவி கண்காணிப்பு, தவளாண், வனம் சார்ந்த ைாதுகாப்பு நடவடிக்மககளுக்கு ையன்ைடுத்தப்ைட 

உள்ளது. இந்தச் பசயற்மகக்தகாள் அமனத்து ைருவநிமைகளிலும் துல்லியைான ைடங்கமள வழங்கும் திைன் 

பகாண்டது. இதனுடன் ஆய்வுத்திட்டத்தின்கீழ் வடிவமைக்கப்ைட்ட 2 பசயற்மகக்தகாள்களும் ஏவப்ைடவுள்ளன.  
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