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1. $600 பில்லியன் அமெரிக்க டாலர்கள் மதிப்பிலான உலகளாவிய உட்கட்டமெப்புத் திட்டத்மை அறிமுகப்படுத்திய 

கூட்டமெப்பு எது? 
அ. BRICS 

ஆ. G7  

இ. G20 

ஈ. ஐர ோப்பிய ஒன்றியம் 

✓ அமெரிக்க அதிபர் ஜ ா பிடன் ெற்றும் பிற G7 ைமலவர்கள் ம ர்ெனியில் உள்ள சுக்ஜலாஸ் எல்ொவ் என்ற இடத்தில் 

நமடமபற்ற வருடாந்திர கூட்டத்தில், ‘உலகளாவிய உள்கட்டமெப்பு ெற்றும் முைலீட்டிற்கான கூட்டாண்மெ’மய 

மீண்டும் மைாடங்கினர். இது வளரும் நாடுகளின் உட்கட்டமெப்புக்கு நிதியளிப்பைற்கும், சீனாவின் பட்மட ெற்றும் 

பாமை திட்டத்மை எதிர்ப்பைற்கும் 5 ஆண்டுகளில் $600 பில்லியன் டாலர்கமள ைனியார் ெற்றும் மபாது நிதியில் 

திரட்டுவமையும் ஜநாக்கொகக் மகாண்டுள்ளது. 

✓ ஐந்து ஆண்டுகளில் அமெரிக்கா $200 பில்லியன் டாலர்கமள ொனியங்கள், கூட்டாட்சி நிதிகள் ெற்றும் ைனியார் 

முைலீட்டில் திரட்டும், ஐஜராப்பா 300 பில்லியன் யூஜராக்கமள திரட்டும். 

2. ‘EIU உலகளாவிய வாழத்ைகுந்ை நகரங்கள் குறியீட்டின்’படி, உலகில் மிகவும் வாழத்ைகுந்ை நகரம் எது? 
அ. லண்டன் 

ஆ. வியன்னோ  

இ. நோகே்ாரகோவில் 

ஈ. ஜெனிவோ 

✓ Economist Intelligence Unit (EIU) ஆனது, 2022ஆம் ஆண்டிற்கான உலகின் மிகவும் வாழத்ைகுந்ை நகரங்களின் 

(Global Liveability Index) வருடாந்திர ைரவரிமைமய மவளியிட்டது. உட்கட்டமெப்பு, அரசியல் நிமலத்ைன்மெ, குற்ற 

விகிைங்கள் & பல்ஜவறு அளவுஜகால்களின் அடிப்பமடயில் மொத்ைம் 173 நகரங்கள் ைரவரிமைப்படுத்ைப்பட்டுள்ளன. 

வியன்னா (ஆஸ்திரியா), ஜகாபன்ஜேகன் (மடன்ொர்க்) ெற்றும் சூரிச் (சுவிச்ைர்லாந்து) ஆகியமவ இந்ைக்குறியீட்டில் 

முைல் மூன்று இடங்களில் உள்ள நகரங்களாகும். 

3. ‘குறு–சிறு ெற்றும் நடுத்ைர நிறுவனங்கள் (MSME) நாள்’ மகாண்டாடப்படுகிற ஜைதி எது? 
அ. ெூன்.18 

ஆ. ெூன்.21 

இ. ெூன்.27  

ஈ. ெூன்.30 

✓  ூன் 27, குறு–சிறு ெற்றும் நடுத்ைர நிறுவனங்களின் (MSMEs) நாளாகக் மகாண்டாடப்படுகிறது. உலகளாவிய 

மபாருளாைார வளர்ச்சி ெற்றும் நிமலயான வளர்ச்சிக்கு MSME–களின் பங்களிப்பு குறித்து மபாதுெக்களுக்கு 

விழிப்புணர்மவ ஏற்படுத்துவமை ஜநாக்கொகக்மகாண்டது இந்ை நாள். ஐநா மபாதுச்ைமபயானது 2017ஆம் ஆண்டு 

இந்நாமள அறிவித்ைது. 

4. ‘சுல் ானா’ என்ற திட எரிமபாருளில் இயங்கும் ஏவுகமணமய ஏவியுள்ள நாடு எது? 
அ. இஸ்ர ல்  ஆ. ஈ ோன்  

இ.  ஷ்யோ  ஈ. வட ஜகோோியோ 
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✓ ஈரான், ‘சுல் ானா’ என்ற மபயரில் திட எரிமபாருளில் இயங்கும் ஏவுகமணமய விண்ணில் மைலுத்தியுள்ளது. 25.5 

மீ நீளமுள்ள இந்ை ஏவுகமண, 220 கிஜலா எமடயுள்ள மையற்மகக்ஜகாமள சுெந்துமைல்லும் திறன்மகாண்டது. இச் 

மையற்மகக்ஜகாள்கள் பூமியின் ைாழ்சுற்றுப்பாமையில் ைரவுகமளச் ஜைகரிக்கும். முகெது நபியின் ஜபரனான இொம் 

ேுமைனின் குதிமரயின் மபயர் ‘சுல் ானா’ ஆகும். 

5. NITI ஆஜயாக்கின் ைமலமெ நிர்வாக அதிகாரியாக (அமிைாப் காந்த்க்குப் பிறகு) நியமிக்கப்பட்டவர் யார்? 

அ. உே்ாெித் பரடல் 

ஆ. சுபோஷ் சந்தி  கோே்ாக் 

இ. ப ரமஸ்வ ன்  

ஈ.  ோரெஷ் பன்சோல் 

✓ 1981ஆம் ஆண்டு உத்ைரபிரஜைை மைாகுதியின் இஆப அதிகாரியான பரஜெஸ்வரன், NITI ஆஜயாக்கின் ைமலமெச் 

மையலதிகாரியாக நியமிக்கப்பட்டுள்ளார். இந்திய அரைாங்கத்தின் தூய்மெ இந்தியா இயக்கத்மை வழிநடத்திய குடி 

நீர் ெற்றும் சுகாைார அமெச்ைகத்தின் முன்னாள் மையலாளரும் ஆவார் இவர். இந்ை ஆண்டு  ூன்.30ஆம் ஜைதி 

ஓய்வுறும் அமிைாப் காந்த்க்குப் பிறகு புதிய ைமலமெச் மையலதிகாரி அவர் பைவிஜயற்றார். 

6. கூடங்குளம் அணுமின் நிமலயத்திற்கு அணு எரிமபாருமள வழங்கிய நாடு எது? 
அ. அஜமோிக்கோ 

ஆ.  ஷ்யோ  

இ. ஐக்கிய அ பு அமீ கம் 

ஈ. சீனோ 

✓ கூடங்குளம் அணுமின் நிமலயத்தின் அலகு 1 & 2–க்கு, ரஷ்யாவின் ஜராைாட்டம் ஸ்ஜடட் கார்ப்பஜரஷன், ஏற்கனஜவ 

உள்ளமைவிட நம்பகொன ெற்றும் ெலிவான அணு எரிமபாருளின் முைல் மைாகுதிகமள வழங்கியது. ைற்ஜபாதுள்ள 

எரிமபாருள் ‘TVS–2M அணு எரிமபாருள்’ ஆகும். அது தீரந்ைவுடன் இந்ைப் புதிய எரிமபாருள் நிரப்பப்படும்.  அைன்பின், 

அணுமின்னுற்பத்தி அலகு–1 18 ொை எரிமபாருள் சுழற்சியில் மையல்படத் மைாடங்கும். 

7. உலக வர்த்ைக அமெப்பின் (WTO) 12ஆவது அமெச்ைர்கள் ொநாடு (MC12) நமடமபறும் இடம் எது? 
அ. ஜெனிவோ  

ஆ. ரடோக்கிரயோ 

இ. நியூயோே்ாக் 

ஈ. போோிஸ் 

✓ ம னிவாவில் நமடமபற்ற உலக வர்த்ைக அமெப்பின் (WTO) 12ஆவது அமெச்ைர்கள் ொநாட்டில் (MC12) இந்தியா 

ைார்பில் ெத்திய வணிகம் ெற்றும் மைாழிற்துமற அமெச்ைர் பியூஷ் ஜகாயல் கலந்துமகாண்டார். MC12–இன் 

முழுமெயான அெர்வில் அமெச்ைர் ஜபசுமகயில், உணவுப்பாதுகாப்பிற்கான மபாது இருப்புப்பிரச்சிமனக்கு நிரந்ைர 

தீர்வுகாண்பது முைன்மெயான முன்னுரிமெயாக இருக்கஜவண்டும் எனக்கூறினார். 2021–இல் WTOஇல் நிரந்ைர 

பங்கு மவத்திருப்பைற்கான தீர்வுக்கான G–33 திட்டத்திற்கு இந்தியா இமண அனுைரமண வழங்கியது. 

8. விண்மவளியில் சூரிய மின்னுற்பத்தி நிமலயத்மை அமெப்பைற்கான திட்டத்மை அறிவித்துள்ள நாடு எது? 
அ. இந்தியோ  ஆ. ஐக்கிய அ பு அமீ கம் 

இ. சீனோ   ஈ. ஜதன் ஜகோோியோ 
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✓ புதுப்பிக்கப்பட்ட திட்டத்தின் ஒருபகுதியாக, 2028ஆம் ஆண்டில் வற்றாை மின்ைாரத்மை உற்பத்தி மைய்வைற்கான 

சூரிய மின்னுற்பத்தி நிமலயத்மை விண்மவளியில் மைாடங்க திட்டமிட்டுள்ளைாக சீனா அறிவித்துள்ளது.  

✓ முன்னைாக, 2030ஆம் ஆண்டுக்குள் 1 MW சூரிய மின்னுற்பத்தி நிமலயத்மை விண்மவளியில் நிறுவ சீனா இலக்கு 

மவத்துள்ளது. 400 கிமீ உயரத்திலிருந்து ைமரக்கு கம்பியில்லா மின்ைாரப் பரிொற்ற மைாழில்நுட்பத்மைச் ஜைாதிக்க 

2028ஆம் ஆண்டில் சீனா ஒரு மையற்மகக்ஜகாமள ஏவவுள்ளது. இது சூரிய ஆற்றமல நுண்ணமல அல்லது 

ஜலைர் அமலகளாக ொற்றும். 

9. இந்தியக் கடற்பமடயின் எந்ை உள்நாட்டு ஏவுகமண ைாங்கிக்கப்பல் அருங்காட்சியகொக ொற்றப்பட்டுள்ளது? 
அ. INS விக் ோந்த் 

ஆ. INS குக்ோி  

இ. INS கட்டஜபோம்மன் 

ஈ. INS ஷிவோலிக் 

✓ இந்தியக் கடற்பமடயின் முைல் உள்நாட்டு ஏவுகமணயான INS குக்ரி (P49), ஜைைத்திற்கும் கடற்பமடக்கும் 32 

ஆண்டுகள் ஜைவாயாற்றிய பிறகு, கப்பல் அருங்காட்சியகொக ொற்றப்படுவைற்காக மடயூ நிர்வாகத்திற்குக்மகாண்டு 

மைல்லப்பட்டது. ைமீபத்தில் குக்ரி அருங்காட்சியகத்மை ெத்திய உள்துமற அமெச்ைர் அமித்ஷா திறந்துமவத்ைார். 

புதிைாக திறக்கப்பட்ட இக்கப்பல் அருங்காட்சியகமும் ைற்ஜபாதுள்ள INS குக்ரி நிமனவகமும் மடயூவில் உள்ளன. 

10. “United in Making Our Voice Heard” என்பது 2022  ூனில் கமடப்பிடிக்கப்படும் எந்ை உலக நாளின் கருப் 

மபாருளாகும்? 
அ. உலக அல்பினிசம் விழிப்புணே்ாவு நோள்  

ஆ. வன்ஜகோடுமமயோல் போதிக்கப்பட்ட அப்போவி குழந்மதகளின் உலக நோள் 

இ. குழந்மதத் ஜதோழிலோளே்ாகளுக்கு எதி ோன உலக நோள் 

ஈ. உலக முதிரயோே்ா துஷ்பி ரயோக விழிப்புணே்ாவு நோள் 

✓ ஐக்கிய நாடுகள் மபாதுச்ைமபயானது கடந்ை 2015இல்  ூன்.13ஆம் ஜைதிமய உலக அல்பினிைம் விழிப்புணர்வு நாள் 

என அறிவித்ைது. அல்பினிைம் உள்ளவர்களின் உரிமெகள்பற்றி மபாதுெக்களிமடஜய விழிப்புணர்மவ ஏற்படுத்ை 

ஒவ்ஜவார் ஆண்டும் இந்ை நாள் கமடப்பிடிக்கப்படுகிறது. இது ஒரு பிறவிக்ஜகாளாறு ஆகும். இது ஜைால், கண்கள் 

ெற்றும் முடியில் நிறமி முழுமெயாகஜவா அல்லது பகுதியாகஜவா இல்லாைைால் ஏற்படுகிறது. “United in Making Our 

Voice Heard” என்பது நடப்பு 2022ஆம் ஆண்டில் வரும் இந்நாளிற்கான கருப்மபாருளாகும். 

 

செய்தித்தாள் நடப்பு நிகழ்வுகள்  

1. 2022  ூன்.29 அன்று புள்ளியியல் தினம் மகாண்டாடப்படவுள்ளது 

மபாருளாைார திட்டமிடல் ெற்றும் புள்ளியியல் துமறக்கு ெமறந்ை ஜபராசிரியர் பிரைந்ை ைந்திர ெகாலஜனாபிஸ் 

வழங்கிய ெதிப்புமிகு பங்களிப்மப அங்கீகரிக்கும் விைொக அவரது பிறந்ைநாளான  ூன்.29 ஒவ்ஜவார் ஆண்டும் 

புள்ளியியல் நாளாக ெத்திய அரைால் மகாண்டாடப்பட்டு வருகிறது.  

நாட்டின் ைமூக-மபாருளாைார திட்டமிடல், வளர்ச்சிக்கான மகாள்மக வகுத்ைல் ஆகியவற்றில் புள்ளியியலின் 

பங்களிப்பும், முக்கியத்துவமும் குறித்து மபாதுெக்களிமடஜய குறிப்பாக இளந்ைமலமுமறயினரிமடஜய விழிப்பு 

உணர்மவ ஏற்படுத்தியது புள்ளியியல் நாளின் முக்கிய ஜநாக்கொகும். ஒவ்ஜவார் ஆண்டும் ஜைசிய முக்கியத்துவம் 

வாய்ந்ை மெயப்மபாருளில் இந்ை விழா மகாண்டாடப்படும். இந்ை ஆண்டு “நீடித்ை வளர்ச்சிக்கான ைரவுகள்” என்பது 

மெயப்மபாருளாக மைரிவுமைய்யப்பட்டுள்ளது. 
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2. ொணவிகளுக்கு ொைம் `1,000: விண்ணப்பிக்க ைனி இமணயைளம் 

பட்டப்படிப்பு படிக்கும் ொணவிகளுக்கு ொைந்ஜைாறும் ஆயிரம் ரூபாய் வழங்கும் திட்டம் மைாடர்பான விவரம்மபற 

கட்டணமில்லாை மைாமலஜபசி எண் அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. இந்ைத் திட்டத்தின்கீழ் விண்ணப்பிக்க பிரத்ஜயக 

இமணயைளமும் உருவாக்கப்பட்டுள்ளது. 

இதுகுறித்து, ைமிழ்நாடு அரசு மவளியிட்ட மைய்திக்குறிப்பு: 

ைான்றிைழ் படிப்பு, பட்டயம், பட்டம், மைாழிற்கல்வி ஆகியன படிக்கும் ொணவிகளுக்கு மூவலூர் இராொமிர்ைம் 

அம்மெயார் உயர்கல்வி உறுதித்திட்டத்தின்கீழ், ொைம் ஆயிரம் ரூபாய் வழங்கும் திட்டம் மையல்படுத்ைப்படவுள்ளது. 

அரசுப்பள்ளிகளில் 6-ஆம் வகுப்பு முைல் பிளஸ் 2 வமர பயின்று இருக்க ஜவண்டும். கல்வி உரிமெச்ைட்டத்தின்கீழ், 

ைனியார் பள்ளியில் 6-ஆம் வகுப்பு முைல் 8-ஆம் வகுப்பு வமர பயின்று அைன்பின்பு 9 முைல் பிளஸ் 2 வமர அரசுப் 

பள்ளியில் படித்ை ொணவிகளும் இந்ை நிதியுைவித் திட்டத்துக்கு விண்ணப்பிக்கலாம். 

அரசுப் பள்ளிகள் எமவ? ஊராட்சி ஒன்றிய மைாடக்க ெற்றும் நடுநிமலப் பள்ளிகள், ஆதிதிராவிடர் நலப்பள்ளிகள், 

நகராட்சிப்பள்ளிகள், ொநகராட்சிப்பள்ளிகள், பழங்குடியினர் நலப்பள்ளிகள், கள்ளர் சீர்ெரபினப்பள்ளிகள், 

பிற்படுத்ைப்பட்ஜடார், மிகவும் பிற்படுத்ைப்பட்ஜடார் நலப்பள்ளிகள், ொற்றுத்திறனாளிகள் நலத்துமற பள்ளிகள், வனம், 

ைமூக பாதுகாப்புத் துமறகளின் பள்ளிகள் ஜபான்றவற்றில் பயிலும் ொணவிகளும் நிதியுைவித் திட்டத்தின்கீழ் பயன் 

மபறலாம். 

எந்மைந்ை படிப்புகள்? எட்டாம் வகுப்பு, பத்ைாம் வகுப்பு, பிளஸ் 2 வகுப்புகளில் படித்து பின்னர் முைன்முமறயாக 

உயர்கல்வி நிறுவனங்களில் ஜைரும் படிப்புக்கு ெட்டுஜெ திட்டம் மபாருந்தும். ஐடிஐ., ஆசிரியர் பட்டயப்படிப்பு, பி.ஏ., 

பி.எஸ்சி., பி.காம்., பிபிஏ., பிசிஏ, உள்பட அமனத்து கமல ெற்றும் அறிவியல், கவின்கமல கல்லூரி பாடங்கள், பிஇ., 

பி.மடக்., எம்.பி.பி.எஸ்., பிடிஎஸ்., பி.எஸ்.சி., (ஜவளாண்மெ), இளங்கமல கால்நமட அறிவியல், ைட்டம், இமண 

ெருத்துவப்படிப்புகள் (நர்சிங், பார்ெஸி, பிசிஜயாமைரபி) ஆகியன படிக்கும் ொணவிகள் விண்ணப்பிக்கலாம். 

இரண்டாம், மூன்றாம் ஆண்டுகள்: மைாமலதூரக்கல்வி ெற்றும் திறந்ைமவளி பல்கமலக்கழகத்தில் பயிலும் 

ொணவிகளுக்கு இத்திட்டம் மபாருந்ைாது. நிகழ் கல்வியாண்டில் ொணவிகள் புதிைாக ஜெற்படிப்பில் முைலாொண்டு 

ஜைர்ந்ை பின்னர், இமணயைளம் வழியாக இந்ைத் திட்டத்துக்கு விண்ணப்பம் மைய்யலாம். 

ஜெலும், முைலாம் ஆண்டிலிருந்து இரண்டாம் ஆண்டு மைல்லும் ொணவியரும், இரண்டாம் ஆண்டில் இருந்து 

மூன்றாம் ஆண்டு மைல்ஜவாரும் விண்ணப்பிக்கலாம். மைாழில் ெற்றும் ெருத்துவப்படிப்புகளில் இறுதி ஆண்டு 

மைல்லும் ொணவிகளும் இந்ைத் திட்டத்தின்கீழ் விண்ணப்பித்து பயன்மபறலாம். 

கடந்ை கல்வியாண்டில் (2021-22) இறுதியாண்டு பயிலும் ொணவிகள் இந்ைத்திட்டத்தின்கீழ் பயனமடய இயலாது. 

இந்ை ொணவிகள் ஒரு சில ொைங்களில் ைங்களது படிப்மப நிமறவு மைய்வர். இந்ைத்திட்டத்தின்கீழ், இளநிமல படிப்பு 

பயிலும் ொணவிகள் ெட்டுஜெ பயனமடய முடியும். முதுநிமல படிப்பு பயிலும் ொணவிகள் பயன்மபற இயலாது. 

இந்ைத் திட்டத்தின் பயன்மபறுவது குறித்து ைங்களுக்குத் ஜைமவயான மைளிவுமரகள், கூடுைல் விவரங்கமள 

கட்டணமில்லாை மைாமலஜபசி (14417) எண்மண மைாடர்புமகாண்டு மபறலாம் என்று ைமிழக அரசின் மைய்திக் 

குறிப்பில் மைரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. 
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