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1. ஓசியானிக்ஸ் சிட்டி என்ற பெயரிலான மிதக்கும் நகரம் அமைக்கப்ெடவுள்ள நகரம் எது? 
அ. மாலத்தீவுகள் 

ஆ. மலலசியா 

இ. ததன் தகாாியா  

ஈ. சிங்கப்பூா் 

✓ உலகின் முதல் மிதக்கும் நகரைான ஓசியானிக்ஸ் சிட்டிமய ஐநா இந்த ஆண்டு ஏப்ரல் ைாதம் அறிவித்தது. பதன் 

பகாரியாவின் இரண்டாவது பெரிய நகரைான புசான் கடற்கமரயில் இது அமைக்கப்ெடவுள்ளது. அடுத்த ஆண்டு 

இதற்கானக் கட்டுைானப் ெணிகள் பதாடங்கப்ெடும். 

2. அண்மைச் பசய்திகளில் இடம்பெற்ற ொஷி வாய்க்கால், ெசிபிக் பெருங்கடலில் உள்ள எந்த நீரிமையின் ஒரு 

ெகுதியாகும்? 
அ. ததவான் நீாிதை 

ஆ. லூசன் நீாிதை  

இ. காிமாடா நீாிதை 

ஈ. மலாக்கா நீாிதை 

✓ பதன்சீனக்கடமல மைற்கு ெசிபிக் பெருங்கடலுடன் இமைக்கும் ொஷி வாய்க்கால், பிலிப்மென்ஸின் வடக்குத் 

தீவான லூசானுக்கும் மதவானின் ஆர்க்கிட் தீவுக்கும் இமடயிலான நீர்வழிப்ொமதயாகும். இது பிலிப்மென்ஸ் 

கடமலயும் பதன் சீனக்கடமலயும் இமைக்கும் லூசன் நீரிமையின் ஒருெகுதியாகும். 

3. சமீெ பசய்திகளில் இடம்பெற்ற உருசிய புறநில ஆட்சிப் ெகுதியான கலினின்கிராட் அமைந்துள்ள கடல் எது? 
அ. வட கடல் 

ஆ. லாப்ரடாா் கடல் 

இ. பால்டிக் கடல்  

ஈ. பியூலபாா்ட் கடல் 

✓ உருசிய புறநில ஆட்சிப் ெகுதியான கலினின்கிராட் கலினின்கிராட் ொல்டிக் கடலில் அமைந்துள்ளது. இது 

லிதுமவனியாவிற்கும் மொலந்துக்கும் இமடயில் அமைந்துள்ளது. இது 1945 ஏப்ரலில் நாஜி பெர்ைனியிடமிருந்து 

மசாவியத் ஒன்றியத்தால் மகப்ெற்றப்ெட்டது. மொட்ஸ்டாம் ஒப்ெந்தத்தின் விமளவாக இது மசாவியத் ஒன்றியத்தின் 

ஒருெகுதியாக ைாறியது. ஐமராப்பிய ஒன்றியத்தின் தமடவிதிப்பின் காரைைாக லிதுமவனியா அதன் எல்மல 

வழியாக கலினின்கிராட்டுக்கு சரக்குகள் அனுப்ெப்ெடுவமதத் தமட பசய்ய முடிபவடுத்தமதத் பதாடர்ந்து இது 

சமீெத்திய பசய்திகளில் இடம்பெற்றது. 

4. ைனித உடலின் எந்தத் திசு / உறுப்பு மைமலாடிஸ்பிளாஸ்டிக் மநாய்க்குறியால் ொதிக்கப்ெடுகிறது? 
அ. இரத்த அணுக்கள்  

ஆ. ததமஸ் சுரப்பி 

இ. நிைநீா் நாளங்கள் 

ஈ. கதையம் 

✓ மைமலாடிஸ்பிளாஸ்டிக் மநாய்க்குறி என்ெது ஓர் அரிய வமக இரத்தப்புற்றுமநாயாகும்; இது எலும்பு ைஜ்மெயில் 

நலைான இரத்த அணுக்கமள உருவாக்கும் உடலின் திறமனப்ொதிக்கிறது. இது இரத்த அணுக்கமள உற்ெத்தி 
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பசய்யும் உடலின் திறமனத் தடுக்கிறது. இரத்தைாற்றம், கீமைாபதரபி அல்லது ஸ்படம் பசல் ைாற்று அறுமவ சிகிச்மச 

மொன்றவற்றின்மூலம் இந்மநாமயக் குைப்ெடுத்தலாம். 

5. வீட்டுவசதி & நகர்ப்புற விவகாரங்கள் அமைச்சகத்தின் NIPUN திட்டத்மதச் பசயல்ெடுத்துவதற்குப் பொறுப்ொன 

அமைப்பு எது? 

அ. லதசிய திறன் பயிற்சி நிறுவனம் 

ஆ. லதசிய திறன் லமம்பாட்டு நிதி 

இ. லதசிய திறன் லமம்பாட்டுக் கழகம்  

ஈ. ததாழிற்கல்வி மற்றும் பயிற்சிக்கான லதசிய கவுன்சில் 

✓ ைத்திய திறன் மைம்ொடு ைற்றும் பதாழில்முமனவு அமைச்சகத்தின்கீழ் வரும் மதசிய திறன் மைம்ொட்டுக் கழகம், 

வீட்டுவசதி & நகர்ப்புற விவகாரங்கள் அமைச்சகத்தின் NIPUN திட்டத்மதச் பசயல்ெடுத்துவதற்குப் பொறுப்ொகும். இது 

இந்த முன்முயற்சியின்கீழ் சாத்தியைான ெங்மகற்ொளர்களுக்கு ெயிற்சியளிக்கும். 

6. ‘கருடா ஏமராஸ்மெஸின்’ விளம்ெரத்தூதராக மகபயழுத்திட்டுள்ள இந்தியர் யார்? 
அ. சிவகாா்த்திலகயன் 

ஆ. மலகந்திர சிங் லதானி  

இ. இரஜினிகாந்த் 

ஈ. கமல்ஹாசன் 

✓ ைமகந்திர சிங் மதானி கருடா ஏமராஸ்மெஸ் நிறுவனத்தின் விளம்ெரத்தூதராகவும் சிறுொன்மை ெங்குதாரராகவும் 

ஒப்ெந்தம் பசய்யப்ெட்டுள்ளார். இது பசன்மனமயச் சார்ந்த வானூர்தி ைற்றும் விண்பவளி உதிரிொக உற்ெத்தி 

நிறுவனைாகும். அது ஆளில்லா வான்வழி வாகனங்கமள வடிவமைத்தல் ைற்றும் உருவாக்குதல் ஆகியவற்மறக் 

மகயாள்கிறது. குமறந்த விமல டிமரான்கமள உருவாக்குவதில் அந்நிறுவனம் புகழ்பெற்றுள்ளது. 

7. தனது ைாநிலப்ெட்டாம்பூச்சியாக, ‘புளூ டியூக் – Blue Duke’ஐ அறிவித்த இந்திய ைாநிலம்/UT எது? 
அ. அருைாச்சல பிரலதசம் 

ஆ. சிக்கிம்  

இ. நாகாலாந்து 

ஈ. பஞ்சாப் 

✓ சிக்கிம் மாநில முதலமைச்சர் பிமரம் சிங் தைாங், உலக சுற்றுச்சூழல் நாமள முன்னிட்டு, ‘நீல டியூக்’மக ைாநிலப் 

ெட்டாம்பூச்சியாக அறிவித்தார். ‘நீல டியூக்’கின் அறிவியல் பெயர் ‘Bassarona durga’ ஆகும். சிக்கிம் ைற்றும் கிழக்கு 

இையைமலமயப் பூர்வீகைாகக் பகாண்டதாகும் இமவ. ‘நீல டியூக்’, வனவுயிர்கள் ொதுகாப்புச் சட்டம், 1972-இன் 

அட்டவமை-2இன்கீழ் உள்ளது. இது இையைமலயில் ஒரு ொதுகாக்கப்ெட்ட இனைாக உள்ளது. சிக்கிம் ைாநிலத்தில் 

720 வமகயான ெட்டாம்பூச்சிகள் காைப்ெடுகின்றன. 

8. 2022 - சுற்றுச்சூழல் பசயல்திறன் குறியீட்டில் இந்தியா அடடந்துள்ள தரநிமல என்ன? 
அ. 120 

ஆ. 140 

இ. 160 

ஈ. 180  
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✓ 2022 - சுற்றுச்சூழல் பசயல்திறன் குறியீட்டில் இந்தியாவின் தரநிமல 180ஆக உள்ளது. 180 நாடுகள் இடம்பெற்று 

உள்ள இக்குறியீட்டில் இந்தியா மிகக்குமறந்த ைதிப்பெண்கமளமய பெற்றுள்ளது. காலநிமல ைாற்ற பசயல்திறன், 

சுற்றுச்சூழல் நலம் ைற்றும் சுற்றுச்சூழல் உயிராற்றல் ஆகியவற்மற அடிப்ெமடயாகக்பகாண்ட 11 சிக்கல் வமககளில் 

நாற்ெது பசயல்திறன் குறிகாட்டிகளில் அது நாடுகமள தரவரிமசப்ெடுத்தியுள்ளது. பகாள்மக நடவடிக்மகயின் 

அடிப்ெமடயில் இந்த அளவுருக்களில் இந்தியாவின் பசயல்திறன் மிகமிகமைாசைாக இருப்ெதாகக் கருதப்ெடுகிறது. 

9. அண்மையில் சர்வமதச கிரிக்பகட்டில் 17,000 இரன்கள் எடுத்த மொ ரூட், எந்த நாட்டுக்காக விமளயாடுகிறார்? 
அ. ததன்னாப்பிாிக்கா 

ஆ. இங்கிலாந்து  

இ. ஆஸ்திலரலியா 

ஈ. லமற்கிந்திய தீவுகள் 

✓ சர்வமதச கிரிக்பகட்டில் 17,000 இரன்கமளக் கடந்த முதல் இங்கிலாந்து வீரர் என்ற பெருமைமய இங்கிலாந்து 

வீரர் மொ ரூட் பெற்றார். முன்னதாக, மொ ரூட் படஸ்ட் கிரிக்பகட்டில் 10,000 இரன்கமளக் கடந்திருந்தார். இந்தச் 

சாதமனமய எட்டிய இரண்டாவது இங்கிலாந்து வீரரும் ஒட்டுபைாத்தைாக 14ஆவது வீரரும் ஆனார் மொ ரூட். இப் 

ெட்டியலில் சச்சின் படண்டுல்கர் (15,921), ரிக்கி ொண்டிங் (13,378), ொக் காலிஸ் (13,289) ஆகிமயார் முன்னிமல 

வகிக்கின்றனர். 

10. 2022-இல் FSSAI-இன் நான்காவது ைாநில உைவுப் ொதுகாப்புக் குறியீட்டில் முதலிடம் பிடித்த ைாநிலம் எது? 
அ. தமிழ்நாடு  

ஆ. லகரளா 

இ. மகாராஷ்டிரா 

ஈ. குஜராத் 

✓ இந்திய உைவுப் ொதுகாப்பு ைற்றும் தரநிர்ைய ஆமையத்தின் 4ஆவது ைாநில உைவுப் ொதுகாப்புக் குறியீட்மட 

ைத்திய சுகாதாரம் ைற்றும் குடும்ெநலத்துமற அமைச்சர் ைன்சுக் ைாண்டவியா பவளியிட்டார். உைவுப் ொதுகாப்புச் 

சூழலில், மொட்டி ைற்றும் ஆக்கப்பூர்வைான ைாற்றங்கமள உருவாக்கும் மநாக்கத்துடன் 2018-19ஆம் ஆண்டில், 5 

அம்சங்கமள அடிப்ெமடயாகக்பகாண்ட உைவுப் ொதுகாப்புக் குறியீடு அறிமுகப்ெடுத்தப்ெட்டது. 

✓ இந்த ஆண்டு, தரவரிமசயின் அடிப்ெமடயில் பெரிய ைாநிலங்கள் ெட்டியலில் தமிழ்நாடு முதலிடத்திலும், குெராத், 

ைகாராஷ்டிரா ஆகிய ைாநிலங்கள் இரண்டாவது இடத்திலும் உள்ளன. சிறிய ைாநிலங்களில் மகாவா முதலிடத்திலும், 

அதமன பதாடர்ந்து ைணிப்பூர், சிக்கிம் ஆகிய ைாநிலங்களும் உள்ளன. யூனியன் பிரமதசங்களில் ெம்மு & காஷ்மீர் 

முதலிடத்திலும், தில்லி இரண்டாமிடத்திலும், சண்டிகர் மூன்றாமிடத்திலும் உள்ளன. 

 

செய்தித்தாள் நடப்பு நிகழ்வுகள்  

1. NIA தமலவராக மூத்த ஐபிஎஸ் அதிகாரி தினகர் குப்தா நியைனம் 

மதசிய புலனாய்வு முகமை (NIA) தமலவராக மூத்த இ கா ெ அதிகாரி தினகர் குப்தா நியமிக்கப்ெடுவதாக ைத்திய 

ெணியாளர் அமைச்சகம் பதரிவித்தது. 1987 ெஞ்சாப் இ கா ெ பிரிமவச் மசர்ந்த தினகர் குப்தா, வரும் 2024 ைார்ச்.31-

ஆம் மததி வமர அதாவது ெணி ஓய்வுறும் வமர இந்தப்பொறுப்பில் நீடிப்ொர் என அறிவிக்கப்ெட்டுள்ளது. அவரது 

நியைனத்துக்கு அமைச்சரமவயின் நியைனக் குழுைம் ஒப்புதல் அளித்துவிட்டதாக ைத்திய ெணியாளர் அமைச்சகம் 

பதரிவித்துள்ளது.

 

  

 

 

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


விண்மீன்.காம்                                              2022 ஜூன் 24 
  

 

நடப்பு நிகழ்வுகள்                                           4 

2. 24-06-2022 – ‘கவியரசு’ கண்ைதாசன் அவர்களின் 96ஆவது பிறந்தநாள். 

 

3. G20 ைாநாடு ஒருங்கிமைப்புக் குழு அமைப்பு 

ெம்மு-காஷ்மீரில் வரும் 2023ஆம் ஆண்டில் G20 நாடுகளின் ைாநாடு நமடபெறவுள்ள நிமலயில், அதற்கான 

ஏற்ொடுகமள மைற்பகாள்வதற்கான ஒருங்கிமைப்புக் குழுமவ அந்த ைாநில அரசு அமைத்தது. 

உலகின் மிகப்பெரிய பொருளாதார சக்திகளாக விளங்கும் அபைரிக்கா, இந்தியா, ஆஸ்திமரலியா, பிமரசில், கனடா, 

சீனா, பிரான்ஸ், பிரிட்டன் உள்ளிட்ட 20 நாடுகள் அங்கம் வகிக்கும் G20 கூட்டமைப்பின் அடுத்த கூட்டத்பதாடர் 

2023இல் ெம்மு-காஷ்மீரில் நமடபெறுகிறது. இதமன இந்தியா தமலமைமயற்று நடத்துகிறது. இதற்கான 

தூதராக ைத்திய வர்த்தக அமைச்சர் பியூஷ் மகாயல் ஏற்பகனமவ அறிவிக்கப்ெட்டுள்ளார். இந்த நிமலயில், G20 

நாடுகளின் கூட்டத்துக்கான ஏற்ொடுகமள மைற்பகாள்ள ெம்மு-காஷ்மீர் வீட்டுவசதி, நகர்ப்புற மைம்ொட்டுத்துமற 

முதன்மைச் பசயலாளர் தமலமையில், ஐவர்பகாண்ட குழுமவ அந்த ைாநில அரசு ஏற்ெடுத்தியுள்ளது. 

உலகின் பைாத்த உள்நாட்டு உற்ெத்தியில் 80 சதவீதத்துக்கு அதிகைாகவும், சர்வமதச வர்த்தகத்தில் 75 

சதவீதத்மதயும், ைக்கள்பதாமகயில் 60 சதவீதத்மதயும் G20 நாடுகள் பகாண்டுள்ளன. 
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