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1. இந்திய அரசியலமைப்பின் பத்தாவது அட்டவமை பின்வரும் எதமை குறிக்கிறது? 
அ. அதிகாரப்பூா்வ ம ாழிகள் 

ஆ. நிலச்சீா்திருத்தங்கள் 

இ. கட்சித்தாவல் தடட சட்ட ்  

ஈ. பஞ்சாயத்து இராஜ் 

✓ 52ஆவது திருத்தச்சட்டம், 1985இன் விமைவாக, கட்சித்தாவல் தமடச்சட்டம் எைப் பிரபலைாக அறியப்படும் பத்தாவது 

அட்டவமை, இந்திய அரசியலமைப்பின் ஒருபகுதியாக ைாறியது. ைற்றறார் அரசியல் கட்சிக்குத் தாவுவதன் அடிப்ப 

-மடயில் சட்டைன்ற உறுப்பிைர்கமைத் தகுதிநீக்கம் சசய்வதற்கு இது அனுைதிக்கிறது. ைகாராஷ்டிர அரசியல் 

செருக்கடி காரைைாக சமீபத்திய சசய்திகளில் இடம்சபற்றது. 

2. அண்மைச் சசய்திகளில் இடம்பெற்ற வரதா ஆறு என்பது கீழ்க்காணும் எவ்வாற்றின் கிமையாறாகும்? 
அ. கிருஷ்ணா ஆறு 

ஆ. காவிாியாறு  

இ. காளியாறு 

ஈ. துங்கபத்திடர ஆறு  

✓ ெடுக்கர்ொடகாவில் பாயும் வரதா ஆறு துங்கபத்திமர ஆற்றின் கிமையாறாகும். கர்ொடகா ைாநில அரசு சபட்டி-வரதா 

ஆறுகமை இமைக்கும் திட்டத்திற்கு எதிராக சுற்றுச்சூழல் ஆர்வலர்களின் விைர்சைங்கமைத் தற்சையம் எதிர் 

சகாண்டுவருகிறது. சபட்டி-வரதா ஆறுகமை இமைக்கும் திட்டம் உத்தரகன்ைடாவில் உள்ை சிர்சியில் இருந்து 

மரச்சூர் ைற்றும் சகாப்பல் ைாவட்டங்களின் வறண்ட பகுதிகளுக்கு சுைார் 524 மில்லியன் கை மீட்டர் தண்ணீமர 

ஏற்றம் சசய்ய எண்ணுகிறது. இத்திட்டம் றைற்குத்சதாடர்ச்சி ைமலயின் சுற்றுச்சூழல் ரீதியாக உைர்திறன் வாய்ந்த 

பகுதிகளில் உள்ை 2,125 ஏக்கர் காடுகமை அழிக்கும் என்று உள்ளூர் ஆர்வலர்கள் எச்சரித்து வருகின்றைர். 

3. NDA-இன் குடியரசுத்தமலவர் றதர்தல் றவட்பாைராை திசரௌபதி முர்மு, எந்தப் பழங்குடிமயச் சார்ந்தவர்? 
அ. ககாண்டு 

ஆ. சந்தால்  

இ. பில் 

ஈ. முண்டா 

✓ சந்தால் பழங்குடிகள் றகாண்டுகள் ைற்றும் பில்கமைத் சதாடர்ந்து இந்தியாவின் மூன்றாவது சபரிய பழங்குடிச் 

சமூகைாக உள்ைது. சந்தால் பழங்குடிகள் ஜார்கண்ட், ஒடிஸா ைற்றும் றைற்கு வங்கம் ஆகிய ைாநிலங்களில் 

பரவலாக வாழ்ந்து வருகிறார்கள். றதசிய ஜைொயக கூட்டணியின் குடியரசுத்தமலவர் றதர்தலுக்காை றவட்பாைர் 

திசரௌபதி முர்முவின் சசாந்த ைாவட்டைாை ையூர்பஞ்ச், சந்தால் ைக்கள் அதிகம் வசிக்கும் ைாவட்டங்களுள் ஒன்றாகும். 

திசரௌபதி முர்மு, சந்தால் பழங்குடியிைத்மதச் றசர்ந்தவராவார். 

4. சமீப சசய்திகளில் இடம்சபற்ற இரகுராஜ்பூர், பின்வரும் எந்த வமகயாை ஓவியங்களுக்காக அறியப்படுகிறது? 
அ.  துபானி 

ஆ. பட்டாச்சித்ரா  

இ. காளிகாட் 

ஈ. பகாடி 
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✓ பட்டாச்சித்ரா ஓவியைாைது ஒடிஸா ைற்றும் றைற்கு வங்காைத்தின் பாரம்பரிய ஓவியைாகும். பாரம்பரிய துணிகளில் 

அச்சுகமை உருைச்சசய்து உருவாக்கும் துணி அடிப்பமடயிலாை ஓவியைாை இமவ 12ஆம் நூற்றாண்மடச் 

சார்ந்தமவயாகும். ஹிந்து புராைங்கமைச்சித்தரிக்கும் ஜகந்ொதர் / மவஷ்ைவ பிரிவுகமைக் கருப்சபாருைாகவும் 

சகாண்ட ஓவியங்கள் இமவ. வாடிகன் ெகரத்தில், றபாப் பிரான்சிசுக்கு ஒடிஸா முதலமைச்சர் ெவீன் பட்டாச்சித்திரம் 

ஒன்மற பரிசாக வழங்கியது அடுத்து சமீப சசய்திகளில் இது இடம்சபற்றது. பூரி ைாவட்டத்தில் உள்ை இரகுராஜ்பூர் 

கிராைத்மதச்றசர்ந்த கமலஞர் அபிந்த்ரா சுமவன் ைற்றும் அவரது குடும்பத்திைரால் இந்தப் பட்டாச்சித்திரம் 

உருவாக்கப்பட்டது. இரகுராஜ்பூர், பட்டாச்சித்திரம் ஓவியங்களுக்கு உலகப்புகழ்சபற்றதாகும். 

5. ைத்திய தகவல் சதாடர்பு பணியகம் முன்பு என்ைவாக அறியப்பட்டது? 

அ. மதாடலத்மதாடா்புத் துடை 

ஆ. C-DOT 

இ. விள ்பர  ை்று ் காட்சி விள ்பர இயக்குநரக ் 

ஈ. மவளிக்கள  ை்று ் மதாடா்புப் பணியக ்  

✓ ெடுவண் தகவல் ைற்றும் ஒலிபரப்பு அமைச்சகைாைது, சவளிக்கை ைற்றும் சதாடர்புப் பணியகத்மத (BOC), ெடுவண் 

தகவல்சதாடர்புப் பணியகம் எைப்சபயர்ைாற்றஞ்சசய்துள்ைது. ெடுவண் தகவல் ைற்றும் ஒலிபரப்பு அமைச்சகத்தின் 

பமழய ஊடகப்பிரிவுகள் ஒன்சறை இமைந்தமதத் சதாடர்ந்து, கடந்த 2017-இல் BOC நிறுவப்பட்டது. 

6. அண்மையில் சவளியிடப்பட்ட, ‘ஆயுர்றவத ஆகார்’ இலச்சிமையாைது கீழ்க்காணும் எந்த வண்ைத்சதானியில் 

வடிவமைக்கப்பட்டுள்ைது? 
அ. சிவப்பு 

ஆ. பச்டச  

இ. நீல ் 

ஈ. பழுப்பு 

✓ ஜூன்.7 அன்று உலக உைவுப்பாதுகாப்பு ொமை முன்னிட்டு, ‘ஆயுர்றவத ஆகார்’ இலச்சிமைமய ைத்திய சுகாதார 

அமைச்சர் டாக்டர் ைன்சுக் ைாண்டவியா சவளியிட்டார். ‘ஆயுர்றவத ஆகார்’ என்பது FSSAI விதிமுமறகளின் 

‘அட்டவமை A’இன் கீழ் உள்ை ஆயுர்றவத நூல்களில் விவரிக்கப்பட்டுள்ை சசய்முமறகள், சபாருட்கள் ைற்றும் 

சசயல்முமறகளுக்கு ஏற்ப தயாரிக்கப்பட்ட ஓர் உைவாகும். 

✓ பச்மச வண்ைத் சதானியில் வடிவமைக்கப்பட்டுள்ை இதன் இலச்சிமையில் றதவொகரி ைற்றும் ஆங்கிலத்தில் 

‘ஆயுர்றவதம்’ ைற்றும் ‘ஆகார்’ என்ற சசாற்களின் சதாடக்க எழுத்துக்கள் இடம்சபற்றுள்ைை. 

7. ‘கீர் பவானி றைைா’ சகாண்டாடப்படுகிற இந்திய ைாநிலம்/யூனியன் பிரறதசம் எது? 
அ. அருணாச்சல பிரகதச ் 

ஆ. ஜ ்மு & காஷ் ீா்  

இ. நாகாலாந்து 

ஈ. பஞ்சாப் 

✓ ஜம்மு ைற்றும் காஷ்மீரின் கந்தர்பாலில் உள்ை புகழ்சபற்ற ரக்னியா றதவி றகாவிலில் வருடாந்திர ைாதா ‘கீர்பவானி 

றைைா’ சதாடங்கியது. காஷ்மீரின் பல்றவறு சமூகங்களுக்கிமடயில் பல நூற்றாண்டுகள் பழமையாை கலாச்சாரம் 

ைற்றும் சறகாதரத்துவத்தின் சின்ைைாக துல்முல்லா ஆலயம் உள்ைது. COVID-19 சதாற்றுறொய் காரைைாக 

ஈராண்டுகளுக்குப்பிறகு இந்த றைைா சகாண்டாடப்படுகிறது. 
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8. ‘Revitalisation: Collective Action for the Ocean’ என்பது ஜூன்.8 அன்று சகாண்டாடப்பட்ட எந்த நாளின் கருப் 

சபாருைாகும்? 
அ. உலக கடல்வாழ் விலங்குகள் நாள் 

ஆ. உலகப் மபருங்கடல்கள் நாள்  

இ. உலக கடை்கடர நாள் 

ஈ. உலக அன்டன பூ ி நாள் 

✓ சபருங்கடல்கமை எவ்வாறு பாதுகாப்பது ைற்றும் எதிர்காலத்தில் அவற்மற நிமலயாகப் பயன்படுத்துவது என்ெது 

பற்றிய விழிப்புைர்மவ ஏற்படுத்துவதற்காக ஐொ அமவ ஜூன்.8-ஐ உலகப் சபருங்கடல்கள் ொைாக அறிவித்தது. 

“Revitalisation: Collective Action for the Ocean” என்பது 2022ஆம் ஆண்டின் உலகப் சபருங்கடல்கள் ொளின் 

கருப்சபாருைாகும். இந்த ஆண்டின் (2022) கருப்சபாருள் கடலுக்கு தீங்கு விமைவிப்பமத நிறுத்துவறதாடல்லாைல், 

கூட்டுமுயற்சிகள்மூலம் கடல்சார் மீட்பு ெடவடிக்மககள் குறித்து கவைஞ்சசலுத்துகிறது. 

9. ைனிதனை விண்சவளிக்கு அனுப்பும் முதல் திட்டைாை ககன்யான் ைற்றும் சமுத்திரயான் ஆகிய திட்டங்களுக்கு 

இந்தியா நிர்ையித்துள்ை இலக்கு ஆண்டு எது? 
அ. 2022 

ஆ. 2023  

இ. 2024 

ஈ. 2025 

✓ புவி அறிவியல் அமைச்சர் டாக்டர் ஜிறதந்திர சிங், 2023ஆம் ஆண்டின் இரண்டாம் பாதியில் இந்தியா தைது முதல் 

ைனிதமை விண்ணுக்கு அனுப்பும் திட்டைாை, ‘ககன்யான்’ ைற்றும் ‘சமுத்திரயான்’ திட்டத்மத சதாடங்கும் என்று 

அறிவித்தார். புது தில்லியில் உலகப் சபருங்கடல்கள் ொள் சகாண்டாட்டத்தில் உமரயாற்றிய அமைச்சர் இதுகுறித்து 

றைலும் கூறிைார். இந்திய அரசாங்கம் விமரவில் நீலப் சபாருைாதாரக் சகாள்மகமய சவளியிடும் என்றும் 2030 

ஆம் ஆண்டைவில் கடல்சார் சதாழில்கைால் சுைார் 40 மில்லியன் ைக்கள் றவமலவாய்ப்மபப் சபறுவார்கள் எை 

அவர் அறிவித்தார். 

10. அண்னைச் சசய்திகளில் இடம்சபற்ற, ‘EASE 5.0 சீர்திருத்தங்கள்’ என்பதுடன் சதாடர்புமடயது எது? 
அ. பல்கடலக்கழகங்கள்  

ஆ. மபாதுத்துடை வங்கிகள்  

இ. வானூா்தி நிடலயங்கள் 

ஈ. காவல் நிடலயங்கள் 

✓ Enhanced Access and Service Excellence-EASE 5.0 EASE Next திட்டத்தின் ‘சபாதுச் சீர்திருத்த நிகழ்ச்சி நிரல்’ 

சமீபத்தில் நிதியமைச்சர் நிர்ைலா சீதாராைைால் சதாடங்கப்பட்டது. சபாதுத்துமற வங்கிகளில் சீர்திருத்தங்களுக்காக 

அமவ உருவாக்கப்பட்டுள்ைை. PSB ைந்தன், 2022 ஆைது EASENext திட்டத்மத சவளியிட்டது; இது 2 முக்கிய 

முயற்சிகமை உள்ைடக்கியது; அதாவது EASE 5.0 சீர்திருத்த நிகழ்ச்சி நிரல் ைற்றும் தனிப்பட்ட வங்கியின் வணிக 

முன்னுரிமைகளின் அடிப்பமடயில் வங்கியின் குறிப்பிட்ட உத்திசார் 3-ஆண்டு சசயல்திட்டைாகும். 
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செய்தித்தாள் நடப்பு நிகழ்வுகள்  

1. ஆயத்த ஆமட உற்பத்தியில் ொட்டில் முதலிடம் வகிக்கும் தமிழ்ொடு; ஜவுளி உற்பத்தியிலும் இரண்டாம் இடம் 

வகிக்கிறது: ைத்திய அமைச்சர் பியூஷ் றகாயல் 

ைத்திய ஜவுளித்துமற அமைச்சர் பியூஷ் றகாயல், சைாத்த உள்ொட்டு உற்பத்தி விகிதத்தில் இரண்டாவது அதிக 

பங்களிப்மப வழங்கும் ைாநிலைாக தமிழ்ொடு திகழ்கிறது என்றார். சைாத்த மின்சார உற்பத்தியில், காற்றமல 

வாயிலாக அதிக பங்களிப்மப வழங்குவதில் தமிழ்ொடு உலக அைவில் ஒன்பதாம் இடத்தில் உள்ைதாகவும் 

குறிப்பிட்டார்.  கார் உற்பத்தியிலும் உலகின் பத்து சபரிய உற்பத்தி மையங்களில் ஒன்றாக தமிழ்ொடு திகழ்கிறது. 

ொட்டின் சைாத்த ஜவுளி உற்பத்தி நிறுவைங்களில் மூன்றில் ஒரு பகுதி நிறுவைங்கள் அமைந்திருப்பதன்மூலம் 

தமிழ்ொடு, இந்தியாவின் ஜவுளி பள்ைத்தாக்காகவும், சைாத்த நூல் உற்பத்தியில் ொற்பது சதவீதத்மத சபற்றிருப்பதன் 

மூலம் இந்தியாவின் நூல் கிண்ைைாகவும் திகழ்வதாக கூறிைார். 

இந்தியாவில் உள்ை ஆயத்த ஆமட உற்பத்தி நிறுவைங்களில் பாதி அைவுக்கு (13,000-ல் 6,500) தமிழ்ொட்டில் 

இருப்பதுடன், ஆயத்த ஆமட உற்பத்தியில் முதலிடத்திலும், ஜவுளி உற்பத்தியில் இரண்டாம் இடத்திலும் இருப்பதாக 

சதரிவித்தார். 35 சதவீத ைக்களுக்கு றவமலவாய்ப்பு அளிக்கும் துமறயாக ஜவுளி ைற்றும் ஆயத்த ஆமட சதாழில் 

துமற திகழ்வதாகவும் அவர் குறிப்பிட்டார். 

புத்சதழுச்சி சபறும் ஜவுளித்சதாழில் 

ஜவுளித் சதாழில் துமற சகாவிட் செருக்கடிமய வாய்ப்பாக ைாற்றி, 3 ைாத காலத்திற்குள் இரண்டாவது சபரிய 

ஏற்றுைதியாைராக உருசவடுத்துள்ைது. COVID பாதிப்புக்கு பிந்மதய காலத்தில், ஜவுளி ஏற்றுைதி சாதமை அைவாக 

44 பில்லியன் டாலமர எட்டியுள்ை நிமலயில், 2025ஆம் ஆண்டுக்குள் 100 பில்லியன் டாலமர எட்ட இலக்கு 

நிர்ையிக்கப்பட்டுள்ைதாகவும் சதரிவித்தார். தற்சார்பு இந்தியாவுக்கு மிக முக்கியைாக திகழும் ஜவுளித்துமற, 

ஏற்றுைதி, றவமலவாய்ப்பு உருவாக்கம் றபான்றவற்றிலும் முன்ைணியில் இருப்பதாக அவர் கூறிைார். 

ைாற்றத்மத ஏற்படுத்தும் சீர்திருத்தங்கள் 

ஜவுளித்சதாழிலுக்காை உற்பத்தியுடன் இமைந்த ஊக்கத்சதாமக: எம்எம்எஃப் ைற்றும் சதாழில்நுட்ப ஜவுளி 

உற்பத்திமய ஊக்குவிக்க ைத்திய அரசு `10,683 றகாடி ைதிப்பிலாை ஊக்கத்சதாமக திட்டத்திற்கு ஒப்புதல் 

அளித்துள்ைது. தமிழ்ொட்டில் ஆறு நிறுவைங்கள் இத்திட்டத்தின்கீழ் றதர்வு சசய்யப்பட்டுள்ைை. இதன் மூலம் 

ரூ.964 றகாடி முதலீடும், 12 ஆயிரத்து 600 றபருக்கு றவமலவாய்ப்பும், ரூ.14,600 றகாடி விற்று வரவும், ரூ. 360 

றகாடி அைவுக்கு ஊக்கத்சதாமக கிமடக்கும் எை உத்றதசிக்கப்பட்டுள்ைது. 

பிரதைரின் மித்ரா பூங்காக்கள்: 

பிரதைரின் சைகா ஒருங்கிமைந்த ஜவுளி ைண்டலம் ைற்றும் ஆயத்த ஆமட (PM MITRA) பூங்கா திட்டத்தின் கீழ் 7 

பூங்காக்கமை உலகத்தரம்வாய்ந்த கட்டமைப்புடன், ̀ 4,045 றகாடி ைதிப்பீட்டில், 2027-2028க்குள் அமைக்கப்படும். 

இத்திட்டத்தின்கீழ் தமிழ்ொட்டின் விருதுெகரில் பிரதைரின் மித்ரா பூங்காமவ அமைக்க தமிழ்ொடு அரசு திட்ட 

அறிக்மகமய சைர்ப்பித்துள்ைது. 

ஒருங்கிமைந்த ஜவுளித் சதாழில் பூங்கா திட்டத்தின்கீழ் தமிழ்ொட்டில் `740 றகாடி சசலவில் 8 பூங்காக்கமை 

அமைக்க அனுைதியளிக்கப்பட்டுள்ைது. இதில் 4 பூங்காக்களின் பணிகள் முடிவமடந்துள்ைது. 4 இடங்கள் 

சசயல்பாட்டிற்கு வந்துள்ைை. 

தமிழ்ொட்டின் சகாலப்பலூரில் சதாழில்நுட்ப ஜவுளி பூங்கா அமைக்கும் பணி ெமடசபற்று வருகிறது.  றகாமவயில் 

சதன்னிந்திய ஜவுளி ஆராய்ச்சி சங்கம் SITRA சார்பில் சைடிசடக் உயர் சிறப்பு மையமும், PSG சபாறியியல் 

கல்லூரியில் இந்து சடக் உயர் சிறப்பு மையமும் அமைக்கப்பட்டுள்ைை. திருத்தப்பட்ட சதாழில்நுட்ப றைம்பாட்டு 

நிதியுதவி திட்டத்தின் கீழ், தமிழ்ொட்டில் 5 ஆண்டுகளில் `8,024 றகாடி நிதியுதவி ைற்றும் `595 றகாடி ைானிய 

உதவியுடன், சுைார் 6 இலட்சம் சதாழிலாைர்களுக்கு றவமலவாய்ப்பு அளிக்கும் விதைாக, சைாத்தம் 1405 

திட்டங்களுக்கு அனுைதி அளிக்கப்பட்டுள்ைது. சைர்த் திட்டத்தின்கீழ் தமிழ்ொட்டில் 2 லட்சம் பயைாளிகளுக்கு பயிற்சி 

அளிக்கப்பட்டு, இதுவமர `1.71 இலட்சம் றபருக்கு றவமலவாய்ப்பு வழங்கப்பட்டுள்ைது. 
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2. திருப்பூர், விழுப்புரத்தில் மினி மடடல் பூங்காக்கள்: முதல்வர் அடிக்கல் 

திருப்பூர், விழுப்புரம் ைாவட்டங்களில் `76.90 றகாடி ைதிப்பீட்டில் அமைக்கப்படவுள்ை மினி மடடல் பூங்காக்களுக்கு 

முதல்வர் மு க ஸ்டாலின் அடிக்கல் ொட்டிைார். 

மடடல் பூங்காவில் `212 றகாடியில் அமைக்கப்பட்டுள்ை தமிழ்ொடு றைம்பட்ட உற்பத்தி முமறக்காை திறன்மிகு 

மையம், ஸ்ரீசபரும்புதூர் ைற்றும் ஓசூரில் உள்ை சிப்காட் சதாழிற்பூங்காக்களில் `33.46 றகாடியில் அமைக்கப்பட்டு 

உள்ை 2 சிப்காட் சதாழில் புத்தாக்க மையங்கமை முதல்வர் திறந்து மவத்தார். 

திருப்பூர், விழுப்புரம் ைாவட்டங்களில் `76.90 றகாடி ைதிப்பீட்டில் அமைக்கப்படவுள்ை மினி மடடல் பூங்காக்களுக்கு 

-ம் காசைாலிக்காட்சிமூலம் அடிக்கல் ொட்டிைார். 

இரண்டாவது சபாருைாதார ைாநிலம்: 295 பில்லியன் அசைரிக்க டாலர் உள்ொட்டு உற்பத்தி என்ற வமகயில், அகில 

இந்திய அைவில் இரண்டாவது சபரிய சபாருைாதாரம் சகாண்ட ைாநிலைாக தமிழகம் திகழ்கிறது.  

இவற்றறாடு ைைநிமறவு அமடந்துவிடாைல், 2030-ஆம் ஆண்டில், தமிழகத்மத ஒரு டிரில்லியன் அசைரிக்க டாலர் 

(சுைார் `78 லட்சம் றகாடி) சபாருைாதாரைாக வைர்ச்சி அமடயச் சசய்ய றவண்டும் என்றார். 

 

2. பத்திரிமகயாைர் ைாலனுக்கு சாகித்திய அகாசதமி சைாழிசபயர்ப்பு விருது 

நிகழாண்டு சாகித்திய அகாசதமி சைாழிசபயர்ப்புக்காை விருதுக்கு எழுத்தாைரும், மூத்த பத்திரிமகயாைருைாை 

ைாலன் றதர்ந்சதடுக்கப்பட்டுள்ைார். மசரஸ் மிஸ்திரி எழுதிய ஆங்கில ொவலாை ‘குறரானிக்கல் ஆப் கார்ப்ஸ் பியரர்’ 

நூமல ‘ஒரு பிைந்தூக்கியின் வரலாற்றுக்குறிப்புகள்’ என்ற தமலப்பில் ைாலன் தமிழில் சைாழிசபயர்த்தமைக்காக 

இவ்விருது அறிவிக்கப்பட்டுள்ைது. 

சாகித்திய அகாசதமி சார்பில் ஆண்டுறதாறும் சிறந்த சைாழியாக்கப் பமடப்புகளுக்கு விருது வழங்கப்பட்டு வருகிறது. 

அதன்படி நிகழாண்டில் 22 இந்திய சைாழிகளில் சவளிவந்த சைாழிசபயர்ப்பு நூல்களுக்கு விருதுகள் 

அறிவிக்கப்பட்டுள்ைை. விருது சபற்றறார்க்கு `50,000 சராக்கமும் சசப்புப்பட்டயமும் வழங்கப்படவிருக்கிறது. 

 

3. FIFA 17 வயது உலகக்றகாப்மப: குரூப் ஏ பிரிவில் இந்தியா 

வரும் அக்றடார் ைாதம் ெமடசபறவுள்ை FIFA 17 வயது ைகளிர் உலகக்றகாப்மப றபாட்டியில் குரூப் ஏ பிரிவில் 

இந்தியா இடம்சபற்றுள்ைது. சர்வறதச கால்பந்து சம்றைைைம் (FIFA), அகில இந்திய கால்பந்து கூட்டமைப்பு (AIFF) 

சார்பில் இந்தியாவில் உலகக்றகாப்மப கால்பந்து றபாட்டி வரும் அக்.11 முதல் 30-ஆம் றததி வமர ெமடசபறுகிறது. 

புவறைசுவரம், றகாவா, ெவி மும்மப உள்ளிட்ட 3 ெகரங்களில் ெமடசபறும் இப்றபாட்டியில் சைாத்தம் 16 அணிகள் 

கலந்துசகாள்கின்றை. 

குரூப் ஏ பிரிவில் இந்தியா: 

றபாட்டிமய ெடத்தும் இந்தியா, குரூப் ஏ பிரிவில் வலுவாை அசைரிக்கா, பிறரசில், சைாராக்றகா உள்ளிட்ட 

ொடுகளுடன் இடம்சபற்றுள்ைது. குரூப் பி பிரிவில் சஜர்ைனி, மெஜீரியா, சிலி, நியூசிலாந்தும், குரூப் சி பிரிவில் 

ஸ்சபயின், சகாலம்பியா, சைக்ஸிறகா, சீைாவும், குரூப் டி பிரிவில் ஜப்பான், தான்சானியா, கைடா, பிரான்ஸ் 

அணிகளும் இடம்சபற்றுள்ைை. 

 

4. NITI ஆறயாக்கின் புதிய தமலமை நிர்வாக அதிகாரியாக பரறைஸ்வரன் நியைைம்! 
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NITI ஆறயாக் தமலமை நிர்வாக அதிகாரியாக பரறைஸ்வரன் நியமிக்கப்பட்டுள்ைார். ைத்திய திட்டக்குழுவுக்கு 

ைாற்றாக கடந்த 2015இல் பிரதைர் றைாடி தமலமையிலாை ைத்திய அரசு உருவாக்கிய அமைப்பு NITI ஆறயாக். 

றதசிய வைர்ச்சிக் சகாள்மககமை இது பரிந்துமர சசய்கிறது.  

இதன் அமைப்பின் தமலமை நிர்வாக அதிகாரியாக இருக்கும் அமிதாப் காந்தின் பதவிக்காலம் வருகிற ஜூன்.30 

அன்று நிமறவமடவமதயடுத்து, பரறைஸ்வரன் புதிய தமலமை நிர்வாக அதிகாரியாக நியமிக்கப்பட்டுள்ைார். 

ைத்திய பணியாைர் ைற்றும் பயிற்சித் துமறயின் அறிவிப்பின்படி, ஆரம்ப பதவிக்காலைாக ஈராண்டுகள் பதவிவகிப்பார் 

எைத்சதரிவிக்கப்பட்டுள்ைது. 

 

5. G7 ைாொடு: பிரதைர் றைாடி சஜர்ைனி பயைம் 

G7 ைாொட்டில் பங்றகற்க விமரவில் பிரதைர் றைாடி சஜர்ைனி சசல்லவுள்ைார். 

சஜர்ைனி அதிபர் ஓலாப் ஸ்றகால்ஸின் அமழப்பின் றபரில் G7 ைாொட்டில் கலந்துசகாள்ை பிரதைர் றைாடி விமரவில் 

சஜர்ைனி சசல்கிறார். ஜுன்.26, 27 றததிகளில் ெடக்கும் ைாொட்டில் சுற்றுச்சூழல், பருவநிமல, எரிசக்தி, உைவுப் 

பாதுகாப்பு, பாலிை சைத்துவம், குடியரசு ைற்றும் சர்வறதச உறவு ஆகியமவ குறித்து விவாதிக்கப்படும் எை இந்திய 

சவளியுறவுத்துமற அறிவித்துள்ைது. இம்ைாொட்டில் பங்றகற்க அர்சஜண்டிைா, இந்றதாறைசியா, சசைகல் ைற்றும் 

சதன்ைாப்பிரிக்கா ொடுகளுக்கும் அமழப்புவிடுக்கப்பட்டுள்ைது. 

 

6. வங்கறதசத்தின் நீைைாை பாலம் 

வங்கறதசத்தில் பத்ைா ெதியின் குறுக்றக சுைார் `2,700 றகாடியில் கட்டப்பட்ட 6.15 கி.மீ. நீைம் சகாண்ட பாலத்மத 

பிரதைர் றேக் ஹசீைா திறந்துமவத்தார். தமலெகரம் டாக்காமவயும் ொட்டின் சதன்றைற்குப் பகுதிமயயும் 

இமைக்கும் வமகயில் பத்ைா ெதியின் குறுக்றக சாமல-ரயில் பாலைாக இந்தப் பாலம் கட்டப்பட்டுள்ைது. 

சவளிொடுகளின் நிதியுதவி ஏதுமின்றி இந்தப் பாலத்மத வங்கறதச அரசு கட்டியுள்ைது. ொட்டின் மிகநீண்ட இந்தப் 

பாலத்மத பிரதைர் றேக் ஹசீைா ொட்டுக்கு அர்ப்பணித்தார். 
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