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1. ஐநா ப ாதுச்சேவை நாள் அனுேரிக்கப் டுகிற சேதி எது? 
அ. ஜூன்.18 

ஆ. ஜூன்.21 

இ. ஜூன்.23  

ஈ. ஜூன்.25 

✓ உலபகங்கிலும் உள்ள அவைத்து துவறகளின் ைளர்ச்சிவை உறுதிபேய்ைதில் அரசு நிறுைைங்கள் மற்றும் அரசு 

ஊழிைர்களின் முக்கிைத்துைத்வே அங்கீகரிப் ேற்காக ஐநா ப ாதுச்சேவை நாள் ஒவ்சைார் ஆண்டும் ஜூன்.23 

அன்று அனுேரிக்கப் டுகிறது. “Building back better from COVID-19: Enhancing innovative partnerships to meet the 

Sustainable Development Goals” என் து 2022-இல் அனுேரிக்கப் ட்ட இந்நாளுக்காைக் கருப்ப ாருளாகும். 

2. ஐநா அவையின் ப ாதுச்சேவை விருதுகளால் அண்வமயில் அங்கீகரிக்கப் ட்ட, ‘சமா ச ருந்து சேவை’வை 

போடங்கிை மாநிலம்/யூனிைன் பிரசேேம் எது? 
அ. தெலுங்கானா 

ஆ. புது ெில்லி 

இ. மேற்கு வங்கே் 

ஈ. ஒடிஸா  

✓ ஒடிஸாவின் ேவலநகர மண்டல நகர்ப்புற ச ாக்குைரத்து (CRUT) ஆவைைம், ப ண்  ைணிகளுக்காை நவீை 

போழில்நுட் ங்கள் மற்றும்  ாதுகாப் ாை ச ாக்குைரத்வே சமம் டுத்துைேற்காக ‘சமா ச ருந்து சேவை’வை கடந்ே 

2018 நைம் ரில் அறிமுகப் டுத்திைது. நடப்பு 2022ஆம் ஆண்டிற்காை ஐநா-இன் ப ாதுச்சேவை விருதுகளால் 

இந்ேச் சேவை அண்வமயில் அங்கீகரிக்கப் ட்டது. 

3. இந்திைா அண்வமயில் எந்ே நாட்டுடன் இவைந்து ‘காமன்பைல்த் டிப்ளசமடிக் அகாடமி’ திட்டத்வே அறிவித்ேது? 
அ. ஆஸ்ெிமேலியா 

ஆ. இங்கிலாந்து  

இ. இெ்ொலி 

ஈ. பிோன்ஸ் 

✓ இங்கிலாந்து (UK) மற்றும் இந்திைாவின் பைளியுறவு அவமச்ேர்களால் இந்திைா-இங்கிலாந்து இவைந்ே கூட்டுத் 

திட்டமாை, ‘காமன்பைல்த் டிப்ளசமடிக் அகாடமி’ திட்டம் அண்வமயில் அறிவிக்கப் ட்டது. அவைத்து காமன்பைல்த் 

உறுப்புநாடுகளின் தூேரக அதிகாரிகவள உலக அளவிலாை ோக்கத்வே ஏற் டுத்தும் ைளர்ந்துைரும் ேைால்கவள 

எதிர்பகாள்ைேற்குத் சேவைைாை திறன்களில் நிபுைத்துைம் ைாய்ந்ேைராக மாற்றுைேற்கு இது சநாக்கமாகக் 

பகாண்டுள்ளது. இந்ே அகாடமி நிகழ்வு புதுதில்லியில் நடத்ேப் டும். 

✓ ஜூன்.24 முேல் ஜூன்.25 ைவர கிழக்கு ஆப்பிரிக்காவின் ருைாண்டாவில் நவடப ற்ற 26ஆைது காமன்பைல்த் அரே 

ேவலைர்கள் மாநாட்டின்ச ாது (CHOGM) இது அறிவிக்கப் ட்டது. 

4. நார்சகாடிக் மருந்துகள் மற்றும் உளச்ோர்புள்ள ப ாருட்கள் ேட்டம், 1985 ஆைது எந்ே மத்திை அவமச்ேகத்தின் 

அதிகார ைரம்பிற்கு (ஜூன் 2022 நிலைரப் டி) உட் ட்டோக உள்ளது? 
அ. நிெி அமேச்சகே்   ஆ. வணிகே் & தொழிற்துமற அமேச்சகே் 

இ. உள்துமற அமேச்சகே் ஈ. சட்டே் & நீெி அமேச்சகே் 
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✓ நிதிைவமச்ேகத்தின்கீழ் உள்ள ைருைாய்த்துவற, 1985ஆம் ஆண்டின் நார்சகாடிக் மருந்துகள் மற்றும் 

உளச்ோர்புள்ள ப ாருட்கள் ேட்டத்வே நிர்ைகிக்கிறது. இந்ேச் ேட்டத்தின் நிர்ைாகத்வே நிதியவமச்ேகத்திடம் இருந்து 

நடுைண் உள்துவற அவமச்ேகத்திற்கு மாற்ற நடுைைரசு திட்டமிட்டு, ச ாவேப்ப ாருள் போடர் ாை அவைத்துப் 

பிரச்ேவைகவளயும் ஒசர துவறயின்கீழ் பகாண்டுைர எண்ணுகிறது. 

5. ‘MEDISEP’ என்ற விரிைாை மருத்துைக் காப்பீட்டுத் திட்டத்வே அறிவிக்கவுள்ள மாநிலம் எது? 

அ. மகேளா  

ஆ. பீகாா் 

இ. குஜோெ் 

ஈ. ேெ்ெிய பிேமெசே்  

✓ சகரள மாநில அரசு MEDISEP திட்டத்வே 2022 ஜூவல.1 முேல் போடங்கவுள்ளது. இது மாநில அரசு ஊழிைர்கள், 

ஓய்வூதிைோரர் மற்றும் அைர்களது ேகுதியுள்ள குடும்  உறுப்பிைர்களுக்காை மருத்துைக் காப்பீட்டுத் திட்டமாகும். 

இது ஆண்டுக்கு `3 இலட்ேம் ைவரயிலாை விரிைாை காப்பீட்டுடன் இலைே மருத்துை உேவிவை ைழங்கும். 

6. ‘உலக முேலீட்டு அறிக்வக’ என் து கீழ்க்காணும் எந்ே நிறுைைத்தின் முேன்வம அறிக்வகைாகும்? 
அ. IMF 

ஆ. உலக வங்கி 

இ. UNCTAD  

ஈ. WTO 

✓ அேன் ேமீ த்திை உலக முேலீட்டு அறிக்வகயில், ைர்த்ேகம் மற்றும் சமம் ாட்டுக்காை ஐநா அமைப்பு (UNCTAD) 

இந்திைாவுக்காை அந்நிை சநரடி முேலீடு முந்வேை ஆண்டில் இருந்ே $64 பில்லிைன் டாலரிலிருந்து 2021-இல் 

$45 பில்லிைன் டாலராக குவறந்துள்ளது எைத் பேரிவித்துள்ளது. 2021 ஆங்கில ஆண்டில் அந்நிை சநரடி 

முேலீட்வட (FDI) அதிகமாகப் ப றும் நாடுகளுள் இந்திைாவின் ேரைரிவே ஓரிடம் முன்சைறி 7ஆைது இடத்திற்கு 

முன்சைறியுள்ளது. அபமரிக்கா ($367 பில்லிைன்) அந்நிை சநரடி முேலீட்டில் முேலிடத்தில் உள்ளது. 

7. 2022-இல் ஐநா குசளா ல் காம் ாக்ட் பநட்பைார்க்கால் குசளா ல் SDG முன்சைாடிைாகத் சேர்ந்பேடுக்கப் ட்ட 

இந்திைர் ைார்? 
அ. இோேகிருஷ்ணா முக்கவில்லி  

ஆ. P V சிந்து 

இ. யாஷ் துல் 

ஈ. சுேந்ெ் சின்ஹா 

✓ ஐேரா ாத்வேச் சார்ந்த துளிர் நிறுைைமாை வமத்ரி அக்ைாபடக்கின் ேவலைராை ராமகிருஷ்ைா முக்கவில்லி, ஐநா 

குசளா ல் காம் ாக்ட் பநட்பைார்க்கால் (UNGC) குசளா ல் SDG முன்சைாடிைாகத் சேர்ந்பேடுக்கப் ட்டார். 2022ஆம் 

ஆண்டிற்காை 10 புதிை SDG முன்சைாடிகளில் ஒருைராக UNGCஆல் அங்கீகரிக்கப் ட்ட முேல் இந்திைர் இைர். 

முன்ைோக ஐக்கிை நாடுகள் குசளா ல் காம் ாக்ட் பநட்பைார்க் இந்திைாைால் இந்திைாவின் SDG முன்சைாடிைாகத் 

சேர்ந்பேடுக்கப் ட்டார். ைளிமண்டல நீர் உற் த்திவைப்  ைன் டுத்தி, அைரது நிறுைைம் ைளியிலிருந்து 100 

மில்லிைன் லிட்டர் தூை நீவர உருைாக்கியுள்ளது. 

8. இங்கிலாந்ோல், ‘Companion of Honour’ என்று அறிவிக்கப் ட்ட இந்திை எழுத்ோளர் ைார்? 
அ. இேஸ்கின் பாண்ட்  ஆ. சல்ோன் ருஷ்டி  

இ. அருந்ெெி ோய்  ஈ. விக்ேே் மசெ் 
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✓ இந்திை எழுத்ோளராை ேல்மான் ருஷ்டி, இலக்கிைத்திற்காை சேவைகளுக்காக இங்கிலாந்து, ‘மரிைாவேக்குரிை 

சோழராக’ அறிவிக்கப் ட்டார். இராணியின்  ைள விழாவைக் குறிக்கும் நான்கு நாட்கள் பகாண்டாட்டத்தின்ச ாது 

‘மிட்வநட்ஸ் சில்ட்ரனின்’ ஆசிரிைராை ேல்மான் ருஷ்டி பகௌரவிக்கப் ட்டார். அைர் இேற்கு முன்பு கடந்ே 2007-இல் 

‘வநட்ஹூட்’  ட்டம் ப ற்றார். ‘கம்ச னிைன் ஆப் ஹாைர்’ என் து இலக்கிைத்திற்காை சேவைகளுக்காக எந்ே 

சநரத்திலும் 65 ச ர் மட்டுசம உறுப்பிைர்களாக இருக்கும் ஒரு பிரத்சைக குழுமம் ஆகும். 

9.  ன்ைாட்டு பேலைாணி நிதிைத்தின் ஆசிை மற்றும்  சிபிக் துவறயின் ேவலைராக நிைமிக்கப் ட்டுள்ள இந்திைர் 

ைார்? 
அ. உா்ஜிெ் பமடல் 

ஆ. நிா்ேலா சீொோேன்  

இ. கிருஷ்ணா சீனிவாசன்  

ஈ. மவேல் ஆச்சாா்யா 

✓  ன்ைாட்டு பேலைாணி நிதிைத்தின் (IMF) ஆசிை மற்றும்  சிபிக் துவறயின் இைக்குநராக இந்திைாவைச் ோர்ந்ே 

கிருஷ்ைா சீனிைாேன் நிைமிக்கப் ட்டுள்ளார். IMFஇல் 27 ஆண்டுகளுக்கும் சமலாக  ணிபுரிந்ே அைர், சிறிை  சிபிக் 

மாகாைங்களாை பிஜி மற்றும் ைனுைாட்டு மற்றும் சீைா மற்றும் பகாரிைாச ான்ற அவமப்பு ரீதிைாக முக்கிைமாை 

நாடுகளின் மீோை துவறயின் கண்காணிப்புப்  ணிகவள சமற் ார்வையிடுகிறார். 

10. ‘ேைா ச  அணுவுவல நியூட்ரிசைா  ரிசோேவைைகம்’ பேைல் டுகிற நாடு எது? 
அ. சீனா  

ஆ. உருசியா 

இ. இஸ்மேல் 

ஈ. ஆஸ்ெிமேலியா 

✓ ேைா விரிகுடா அணுவுவல நியூட்ரிசைா  ரிசோேவைைகமாைது சீைாவின் குைாங்டாங்கில் பேைல் ட்டு ைருகிறது. 

இது ஹாங்காங்கிலிருந்து ைடகிழக்சக சுமார் 52 கிமீ போவலவில் ேைா விரிகுடாவில் அவமந்துள்ளது.  ன்ைாட்டு 

ஒத்துவழப்பின்கீழ் சீைா, சிலி, அபமரிக்கா, வேைான், உருசிைா மற்றும் பேக் குடிைரசு ஆராய்ச்சிைாளர்கள் இங்கு 

 ணியில் உள்ளைர். இேன் உைர்கருவிகள் அருகிலுள்ள அணுமின்னுற் த்தி நிவலைங்களிலிருந்து ஸ்ட்ரீமிங் 

பேய்யும் ஆன்டிநியூட்ரிசைாக்களால் உருைாக்கப் ட்ட ஒளி ேமிக்வைகவள ப ற்றுக்பகாள்கின்றை. 

 

செய்தித்தாள் நடப்பு நிகழ்வுகள்  

1. சுகாோரக் கட்டவமப்பு: ேமிழநாட்டுக்கு `404 சகாடி: மத்திை அவமச்ேர் மன்சுக் மாண்டவிைா 

ேமிழ்நாட்டின் சுகாோர உட்கட்டவமப்புத் திட்டத்துக்காக மத்திை அரசு `404 சகாடி ஒதுக்கியுள்ளோக மத்திை 

சுகாோரத்துவற அவமச்ேர் மன்சுக் மாண்டவிைா பேரிவித்ோர். 

ேமிழகத்தில் பேலுத்ேப் ட்டுள்ள 11 சகாடிசை 26 லட்ேம் கசராைா ேடுப்பூசிகளில் 94 ேேவீேம் முேல் ேைவை, 82 

ேேவீேம் இரண்டாைது ேைவை. 

காேசநாய்  ாதிப்பு: 2025-ஆம் ஆண்டுக்குள் இந்திைாவில் காேசநாவை முற்றிலும் ஒழிக்கும் சநாக்கில், 

ப ாதுசநாக்கம் உள்ள எந்ே ஒரு ந ரும், அரசு ோராே அல்லது அரசு ோர்ந்ே, ேனிைார் மற்றும் அரசு நிறுைைங்கவளச் 

சேர்ந்ே ேனிந ர்கள் காேசநாைாளிகவளத் ேத்பேடுக்கலாம். 

ேமிழ்நாட்டின் 17 மாைட்டங்களில் மசலரிைா  ாதிப்பு இல்வல. ைாவைக்கால் சநாவை ேமிழ்நாடு முற்றிலும் 

ஒழித்துள்ளது. 
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சேசிை டைாலிசிஸ் திட்டம்: 2030-ஆம் ஆண்டுக்குள் நாட்டிலிருந்து மசலரிைாவை முற்றிலும் ஒழிக்க இந்திைா 

உறுதிபூண்டுள்ளது. பிரேமரின் சேசிை டைாலிசிஸ் திட்டத்தின்கீழ், ‘ஒசர சேேம் ஒசர டைாலிசிஸ்’ திட்டத்வே பிரேமர் 

விவரவில் போடக்கிவைப் ார். அேன்மூலம், டைாலிசிஸ் சேவை ஏற் டும் சநாைாளி, நாட்டின் எந்ே ஒரு 

 குதியிலிருந்தும் அந்ே ைேதிவைப்ப ற முடியும். 

ஆயுஷ்மான்  ாரத் - சுகாோரம் மற்றும் நலைாழ்வு வமைங்கள் திட்டத்தின் கீழ் 2022, டிேம் ருக்குள் 9,135 சுகாோரம் 

மற்றும் ஆசராக்கிை வமைங்கள் அவமக்கப் ட சைண்டும் என்ற இலக்கு நிர்ையிக்கப் ட்டுள்ளது. மாநிலத்தில் 

ேற்ச ாது 7,052 வமைங்கள் (ஜூன் 2022 ைவர) அந்ேத் திட்டத்தின்கீழ் பேைல் டுகின்றை. இந்ே வமைங்களில் 

உைர் இரத்ே அழுத்ேம், ேர்க்கவர சநாய், ப ாதுைாை புற்றுசநாய் உள்ளிட்டைற்றுக்கு இதுைவர (மார்ச் 2022 ைவர) 

542.07 இலட்ேம்  ரிசோேவைகள் பேய்ைப் ட்டுள்ளை. 

 

2. முகக்கைேம் அணிைாவிடில் அ ராேம்: ேமிழ்நாடு அரசு அறிவிப்பு 

முகக்கைேம் அணிைாேைர்கள், COVID சநாய்த்ேடுப்பு விதிகவளக் கவடப்பிடிக்காசோர்க்கு அ ராேம் விதிக்கப் டும். 

இதுகுறித்து மக்கள் நல்ைாழ்வுத் துவற ைாயிற்றுக்கிழவம பைளியிட்ட அறிவிப்பு: 

ப ாது இடங்களில் முகக்கைேம் அணிைாமல் இருப் ைர்களிடமும், COVID-19 ைழிமுவறகவள முவறைாக கவடப் 

பிடிக்காேைர்கள் மீதும் ேற்ச ாது நவடமுவறயிலுள்ள ேமிழ்நாடு ப ாதுச்சுகாோரச்ேட்டம், 1939-இன் டி இனி 

அ ராேம் விதிக்கப் டும். 
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