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1. ‘India’s Booming Gig and Platform Economy’ என்ற தலைப்பில் அண்லையில் அறிக்லைய ொன்லற யெளியிட்ட 

நிறுெனம் எது? 
அ. உலக வங்கி 

ஆ. உலக த ொழிலொளொ் அமைப்பு 

இ. NITI ஆய ொக்  

ஈ. பன்னொட்டுச் தசலவொணி நி ி ை் 

✓ “இந்தி ொவில் யெருகிெரும் வெலைெொய்ப்பு ைற்றும் சொலைவ ொர யெொருளொதொரம்” என்ற தலைப்பிைொன அறிக்லை 

ஒன்லற NITI ஆவ ொக் யெளியிட்டுள்ளது. இந்தி  சொலைவ ொர யதொழில்புரிகுவெொரின் எண்ணிக்லை 2029-30 

ஆம் ஆண்டுக்குள் 23.5 மில்லி னொை விரிெலடயுயைன எதிர்ெொர்க்ைப்ெடுகிறது; அது தற்வெொதுள்ள 7.7 மில்லி லன 

ஒப்பிடும்வெொது 200 சதவீதம் அதிைைொகும். 2029-2030-க்குள் இந்தி ொவில் உள்ள யைொத்த ெணி ொளர்ைளில் 

இெர்ைளின் சதவீதம் ைட்டும் 4.1 சதவீதத்லதக் யைொண்டிருக்கும் என இவ்ெறிக்லை ைதிப்பிடுகிறது; அது தற்வெொது 

1.5 சதவீதைொை உள்ளது. 

2. ைொெட்டங்ைளுக்ைொன யச ல்திறன் தர அட்டெலைல  (PGI-D) யெளியிட்ட நடுெண் அலைச்சைம் எது? 
அ. MSME அமைச்சகை் 

ஆ. ைின்னணு &  கவல் த ொழில்நுட்ப அமைச்சகை் 

இ. கல்வி அமைச்சகை்  

ஈ. ஜல் சக் ி அமைச்சகை் 

✓ ைல்வி அலைச்சைைொனது 2019-20ஆம் ஆண்டிற்ைொன ைொெட்டங்ைளுக்ைொன யச ல்திறன் தரெரிலச குறியீட்லட 

(PGI-D) யெளியிட்டது. வைலும், இந்தி ொ முழுெதும் உள்ள ெள்ளிைள் டிஜிட்டல் ைற்றல் ெலையின்கீழ் மிைவைொசைொை 

யச ல்ெட்டதொை அது குறிப்பிட்டது. இரொஜஸ்தொனில் உள்ள யஜய்ப்பூர், சிைொர் ைற்றும் ஜுஞ்சூனு ைொெட்டங்ைள் சிறப்ெொை 

யச ல்ெட்டுள்ளன. PGI-D அலைப்பு ஆறு ெலைைளின்கீழ் 600 புள்ளிைலளக்யைொண்டு இதலன த ொர் யசய்துள்ளது. 

3. ைொல்நலடப் ெரொைரிப்பு ைற்றும் ெொல்ெளத்துலற அலைக்ைொைைொனது கீழ்க்ைொணும் எந்த நைரத்தில் ‘One Health – 

ஒரு சுகாதாரம்’ என்ற முன்வனொடித் திட்டத்லதத் யதொடங்ைவுள்ளது? 
அ. தசன்மன 

ஆ. தபங்களூரு  

இ. ஆை ொபொ ் 

ஈ. மைசூொ் 

✓ நடுெண் ைொல்நலடப் ெரொைரிப்பு ைற்றும் ெொல்ெளத்துலற, இந்தி  அரசின் மீன்ெளம், ைொல்நலடப் ெரொைரிப்பு ைற்றும் 

ெொல்ெளத்துலற அலைச்சைம் ஆகி லெ இலைந்து ‘ஒரு சுைொதொர’ முன்வனொடித் திட்டத்லத யச ல்ெடுத்தவுள்ளன.  

✓ ைனிதர்ைள், விைங்குைள் எதிர்யைொள்ளும் சுைொதொரப்பிரச்சலனைள் ைற்றும் சுற்றுச்சூழலுக்கு ஏற்ெடும் ெொதிப்புைலள 

ஒவர தளத்தில் எதிர்யைொள்ெதற்ைொன இம்முன்வனொடித் திட்டம், பில் & யைலிண்டொ வைட்ஸ் அறக்ைட்டலள, இந்தி  

யதொழில்கூட்டலைப்பு ஆகி ெற்றுடன் இலைந்து ைொல்நலடப் ெரொைரிப்பு ைற்றும் ெொல்ெளத்துலற ொல் ைர்நொடைொ, 

உத்தரைொண்ட் ஆகி  ைொநிைங்ைளில் யச ல்ெடுத்தப்ெடவுள்ளன. 

4. அண்லைச் யசய்திைளில் இடம்யெற்ற T-ஹப் என்பது எந்த ைொநிைத்தில் உள்ள துளிர் நிறுென அலடெைைொம்? 
அ.  ைிழ்நொடு  ஆ. த லுங்கொனொ  

இ.  ிொிபுரொ  ஈ. கொ்நொடகொ 
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✓ யதலுங்ைொனொ மாநில முதைலைச்சர் K சந்திரவசைர் இரொவ் அண்மமயில் லஹதரொெொத்தில் ‘T-ஹப்’ என்ற ெணிை 

அமைவகத்மத திறந்து லெத்தொர். ‘T-Hub 2.0’ என்று அலழக்ைப்ெடும் இந்தப் புதி  ைட்டிடம், உைகின் மிைப்யெரி  

புத்தொக்ை ெளொைம் எனக் கூறப்ெடுகிறது. இந்த ெசதி ஒவர கூலரயின் கீழ் 2,000 துளிர்நிறுெல்ைலள ஆதரிக்கும். 

ைடந்த 2015இல் நிறுெப்ெட்ட, T-ஹப் (யதொழில்நுட்ெ லை ம்) என்ெது லஹதரொெொத் நைரத்லதச் சார்ந்த ஒரு புத்தொக்ை 

லை ைொகும். 

5. 2023-இல் G20 உச்சிைொநொட்லட நடத்தும் இந்தி  ைொநிைம்/UT எது? 

அ. யகரளொ 

ஆ. ஜை்மு கொஷ்ைீொ்  

இ. ஒடிஸொ 

ஈ. சிக்கிை் 

✓ 2023இல் இந்தி ொ நடத்தும் G20 உச்சிைொநொட்டின்வெொதொன கூட்டங்ைளுக்கு ஜம்மு ைற்றும் ைொஷ்மீலர யெளியுறவு 

அலைச்சைம் வதர்ந்யதடுத்துள்ளது. ஜம்மு ைற்றும் ைொஷ்மீர் அரசொங்ைம் ஒட்டுயைொத்த ஒருங்கிலைப்பிற்ைொை ஐந்துவெர் 

யைொண்ட உ ரதிைொரங்யைொண்ட ஒரு குழுலெ அலைத்துள்ளது. யூனி ன் பிரவதசத்தில் நலடயெறும் முதல் G20 

கூட்டங்ைளொம் இலெ. ஜம்மு-ைொஷ்மீர் சிறப்பு அந்தஸ்து இரத்துயசய் ப்ெட்ட பிறகு அங்கு நலடயெறும் முதல் சர்ெவதச 

ைொநொடு இதுெொகும். 

6. விரிெொன புற்றுவநொய் ைண்டறியும் வசலெைளுக்ைொை நொட்டின் முதல் புற்றுவநொயி ல் ஆய்ெைத்லத யதொடக்கி  

ைொநிைம் எது? 
அ.  ைிழ்நொடு 

ஆ. யகரளொ  

இ. குஜரொ ் 

ஈ. கொ்நொடகொ 

✓ விரிெொன புற்றுவநொய் ைண்டறியும் வசலெைளுக்ைொன நொட்டின் முதல் புற்றுவநொயி ல் ஆய்ெைைொன புற்றுவநொய் 

ைண்டறிதல் ைற்றும் ஆரொய்ச்சி லை த்லத வைரள மாநில முதைலைச்சர் பினரொயி விஜ ன் யதொடங்கி லெத்தொர். 

ைொர்கிவனொஸ் யஹல்த்வைரின் புற்றுவநொய் ைண்டறிதல் ைற்றும் ஆரொய்ச்சிக்ைொன இம்வைம்ெட்ட லை ம் ஒரு லை  

ஆய்ெைைொை யச ல்ெடும். யதொடக்ைக்ைொை வநொ றிதல் ைருவிைள், துல்லி ைொன ைருத்துெத்திற்ைொன மூைக்கூறு 

ைதிப்பீடுைள் ஆகி ெற்றில் ைெனஞ்யசலுத்தப்ெடுகிறது. TATA குழுைம் `110 வைொடில  ைொர்கிவனொஸில் முதலீடு 

யசய்கிறது. இரகுயடன் யைடிக்ைல், வைவ ொ கிளினிக் ைற்றும் ரிலை ன்ஸ் டிஜிட்டல் யஹல்த் முதைொனலெ ைற்ற 

ெங்குதொரர்ைள் ஆகும். 

7. ‘இந்தி  இரயில்வெக்ைொன புதுலைக்யைொள்லையின்’ெடி, ைண்டுபிடிப்ெொளர்ைளுக்கு ெழங்ைப்ெடும் ைொனி த்தின் 

அதிைெட்ச ெரம்பு என்ன? 
அ. ரூ.10 இலட்சை் 

ஆ. ரூ.25 இலட்சை் 

இ. ரூ.50 இலட்சை் 

ஈ. ரூ 1.5 யகொடி  

✓ துளிர்-நிறுெல்ைளின் ெங்வைற்லெ ஊக்குவிக்கும் ெலையில், ரயில்வெ அலைச்சர் அஸ்வினி லெஷ்ைவ், ‘இந்தி  

இரயில்வெக்ைொன புதுலைக்யைொள்லை’ல  அறிமுைப்ெடுத்தினொர். ‘இரயில்வெக்ைொன துளிர்-நிறுெல்ைள்’ என்றும் 

குறிப்பிடப்ெடும் இந்தக் யைொள்லை ொனது `1.5 வைொடி ைதிப்பில் சை ெகிர்வு அடிப்ெலடயில் ைண்டுபிடிப்ெொளர்ைளுக்கு 

மூைதன ைொனி த்லத ெழங்கும். 
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8. யதொற்றுவநொய் ைொைத்தில் இந்தி ொவிலிருந்து அரிசில  அதிைம் ெொங்கி  நொடு எது? 
அ. ைொல ் ீவுகள்  ஆ. ஐக்கி  அரபு அைீரகை் 

இ. சீனொ    ஈ. த ன் தகொொி ொ 

✓ 2021-22 நிதி ொண்டில் இந்தி ொவின் யைொத்த அரிசி ஏற்றுைதியில் 16.34 ைட்சம் யைட்ரிக் டன்ைள் (LMT) அல்ைது 7.7 

சதவீதத்லத இறக்குைதி யசய்து, யதொற்றுவநொய்ைளின்வெொது இந்தி  அரிசில  அதிை அளவில் ெொங்கி  நொடொை சீனொ 

உருயெடுத்தது. 2021-22இல், இந்தி ொவின் யைொத்த அரிசி ஏற்றுைதி (ெொசுைதி ைற்றும் ெொசுைதி அல்ைொத இரண்டும்) 

212.10 LMT ஆை இருந்தது. இந்தி ொவில் இருந்து இறக்குைதி யசய் ப்ெடும் சீனொவின் யைொத்த அரிசியில், கிட்டத்தட்ட 

97% உலடந்த அரிசி ொகும்; இது அந்த நொட்டின் அதீத வதலெல  உைர்த்துகிறது. இந்தி ொ முன்பு யெரும்ெொலும் 

உலடந்த அரிசில  ஆப்பிரிக்ை நொடுைளுக்கு ஏற்றுைதி யசய்து ெந்தது. 

9. இந்தி ொ சமீெத்தில் அந்தைொன் ைடல் ைற்றும் ைைொக்ைொ நீரிலையில் எந்த நொட்டுடன் இலைந்து ஒருங்கிலைந்த 

வரொந்துப்ெயிற்சில  வைற்யைொண்டது? 
அ. வங்கொளய சை் 

ஆ. இந்ய ொயனசி ொ  

இ. இலங்மக 

ஈ. பிரொன்ஸ் 

✓ இந்தி  ைற்றும் இந்வதொவனசி  ைடற்ெலடக்கு இலடயிைொன 38ஆம் இந்தி ொ-இந்வதொவனசி ொ ஒருங்கிலைந்த 

வரொந்துப்ெயிற்சி (IND-INDO CORPAT) அந்தைொன் ைடல் ைற்றும் ைைொக்ைொ நீரிலையில் நடத்தப்ெடுகிறது. அந்தைொன் 

ைற்றும் நிக்வைொெொர் ெலடப்பிரிவின் ைடற்ெலடப் பிரிவுைள் இந்தி ொலெப் பிரதிநிதித்துெப்ெடுத்துகின்றன. இரு 

நொடுைளுக்கும் இலடயிைொன முதல் யதொற்றுவநொய்க்குப் பிந்லத  ஒருங்கிலைந்த வரொந்து (CORPAT) இதுெொகும். 

இருைடற்ெலடைளும் ைடந்த 2002ஆம் ஆண்டு முதல் ென்னொட்டு ைடல் எல்லைக்வைொட்டின் ெழி ொை ‘CORPAT’ஐ 

வைற்யைொண்டு ெருகின்றன. 

10. ‘பிரதம ைந்திரி வதசி  யதொழிற்ெயிற்சி வைளொ’வுடன் யதொடர்புலட  நடுெண் அலைச்சைம் எது? 
அ.  ிறன் யைை்பொடு ைற்றுை் த ொழில்முமனவு அமைச்சகை்  

ஆ. வணிகை் ைற்றுை் த ொழிற்துமற அமைச்சகை் 

இ. MSME அமைச்சகை் 

ஈ. கல்வி அமைச்சகம் 

✓ திறன் வைம்ெொடு ைற்றும் யதொழில்முலனவு அலைச்சைம் ஒவ்யெொரு ைொதமும் பிரதை ைந்திரி வதசி  யதொழிற்ெயிற்சி 

வைளொலெ ஏற்ெொடு யசய்யும். ஒரு நெரின் ெயிற்சிக்ைொைத்தின் முடிவில், அெர்ைளுக்கு யதொழிற்ைல்வி ைற்றும் ெயிற்சிக் 

-ைொன வதசி  ைவுன்சில்மூைம் (NCVET) அங்கீைரிக்ைப்ெட்ட யதொழிற்ெயிற்சி சொன்றிதழ் ெழங்ைப்ெடும். இம்வைளொவின் 

முதன்லை வநொக்ைம் நைரங்ைளிலிருந்து யதொழில்ெழகுநலர ெணி ைர்த்துெலத ஊக்குவிப்ெதொகும்.  
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செய்தித்தாள் நடப்பு நிகழ்வுகள்  

1. யநகிழி தலட ஜூலை 1 முதல் அைல் 

ஒருமுலற ைட்டும் ெ னெடுத்தக்கூடி  யநகிழி (பிளொஸ்டிக்) யெொருள்ைளுக்கு விதிக்ைப்ெட்ட தலட ெரும் ஜூலை 1-

ஆம் வததி முதல் அைலுக்கு ெருகிறது. யநகிழி ைழிவு வைைொண்லை திருத்த விதிமுலறைலள ைடந்த ஆண்டு ஆைஸ்ட் 

12-ஆம் வததி ைத்தி  சுற்றுச்சூழல் அலைச்சைம் அறிவித்தது. 

அதன்ெடி, ஒருமுலற ைட்டும் ெ ன்ெடுத்தக்கூடி  யநகிழிப் யெொருள்ைளின் உற்ெத்தி, இறக்குைதி, இருப்பு லெத்தல், 

விநிவ ொகித்தல், விற்ெலன, ெ ன்ெொட்டிற்கு ெரும் ஜூலை 1 முதல் நொடு முழுெதும் தலட விதிக்ைப்ெடுகிறது. ஒரு 

முலற ைட்டும் ெ ன்ெடுத்தக்கூடி  யநகிழி குப்லெைளொல் நிைப்ெரப்பிலும், நீர் நிலைைளிலும், ஆழ்ைடல் ெரப்பிலும் 

ெொதிப்பு ஏற்ெடுகிறது. 

2019-இல் நலடயெற்ற ஐ.நொ.வின் நொன்ைொெது சுற்றுச்சூழல் ைொநொட்டில், ஒருமுலற ைட்டும் ெ ன்ெடுத்தக்கூடி  

யநகிழிப் யெொருள்ைளொல் சுற்றுச்சூழல் ைொசுெொடு குறித்து உைை அளவில் ைெனஞ்யசலுத்த வெண்டி தன் 

அெசி த்லத ெலியுறுத்தி இந்தி ொ முன்யைொழிந்த தீர்ைொனம் ஏற்றுக்யைொள்ளப்ெட்டது. 

தலட யசய் ப்ெடும் யநகிழிப் யெொருள்ைள்: யநகிழி குச்சிைளுடன் கூடி  ைொது குலடயும் ெஞ்சு, யநகிழி குச்சிைளுடன் 

கூடி  ெலூன்ைள், யநகிழி யைொடிைள், ஐஸ்கிரீம் குச்சிைள், அைங்ைொரத்திற்ைொன யதர்வைொவைொல், யநகிழி தட்டுைள், 

குெலளைள், யநகிழி ைத்தி, ஸ்பூன், வெொர்க், உறிஞ்சுக்குழல், டிவர, சுவீட் ெொக்ஸ், அலழப்பிதழ் அட்லடைள், சிையரட் 

ெொக்யைட்டுைள், 100 லைக்ரொனுக்கும் குலறெொன யநகிழி அல்ைது பிவிசி வெனர்ைள் வெொன்றலெ தலடயசய் ப்ெட்ட 

யெொருள்ைளின் ெட்டி லில் இடம்யெற்றுள்ளன. 

இதில் அரசுக்கு உதவும் ெலையில், ைக்ைளுக்கு அதிைொரம் அளிக்ை குலறதீர்ப்பு யச லில  ைத்தி  ைொசு ைட்டுப்ெொட்டு 

ெொரி ம் உருெொக்கியுள்ளது என்றும் யெொதுைக்ைளிலடவ  விழிப்புைர்வு ஏற்ெடுத்தும் ெலையில், ‘பிரக்ரித்தி’ என்ற 

இைட்சிலன ஒன்றும் யெளியிடப்ெட்டுள்ளது என்றும் ைத்தி  அரசு யதரிவித்துள்ளது. 

 

2. 29-06-2022 – ததசிய புள்ளியியல் நாள் 

யெொருளொதொர திட்டமிடல் ைற்றும் புள்ளியி ல் துலறக்கு ைலறந்த வெரொசிரி ர் பிரசந்த சந்திர ைைொைவனொபிஸ் 

ெழங்கி  ைதிப்புமிகு ெங்ைளிப்லெ அங்கீைரிக்கும் விதைொை அெரது பிறந்தநொளொன ஜூன்.29 ஒவ்வெொர் ஆண்டும் 

புள்ளியி ல் நொளொை ஒன்றி  அரசொல் யைொண்டொடப்ெட்டு ெருகிறது. 

நொட்டின் சமூை-யெொருளொதொர திட்டமிடல், ெளர்ச்சிக்ைொன யைொள்லை ெகுத்தல் ஆகி ெற்றில் புள்ளியி லின் 

ெங்ைளிப்பும், முக்கி த்துெமும் குறித்து யெொதுைக்ைளிலடவ  குறிப்ெொை இளந்தலைமுலறயினர் இலடவ  

விழிப்புைர்லெ ஏற்ெடுத்தி து புள்ளியி ல் நொளின் முக்கி  வநொக்ைைொகும். ஆண்டுவதொறும் வதசி  முக்கி த்துெம் 

ெொய்ந்த ைருப்யெொருளில் இந்த நொள் யைொண்டொடப்ெடும். இந்த ஆண்டு (2022) “நீடித்த ெளர்ச்சிக்ைொன தரவுைள்” 

என்ெது ைருப்யெொருளொை யதரிவு யசய் ப்ெட்டுள்ளது. 

 

3. யதொழில்நுட்ெ குளறுெடில  தீர்க்ை 50 ஆயிரம் ைொைெர்ைளுக்கு ெயிற்சி 

ைல்லுொரி ைொைெர்ைள் 50 ஆயிரம் வெருக்கு, யதொழில்நுட்ெ வைொளொறுைலள சரி யசய்யும், ‘நொலள  திறன்’ ெயிற்சி 

திட்டம் விலரவில் யதொடக்ைப்ெடும் என, தமிழை தைெல் யதொழில்நுட்ெவி ல் துலற யதரிவித்துள்ளது. 

இதன்ெடி, ‘நொன் முதல்ென்’ திட்டத்தின்கீழ், ‘நொலள  திறன்’ என்ற திட்டம் யச ல்ெடுத்தப்ெடவுள்ளது. இத்திட்டத்தின் 

கீழ், ைல்லுொரி ைொைெர்ைள் 50 ஆயிரம் வெருக்கு, யதொழில்நுட்ெத்லத ெ ன்ெடுத்தும்வெொது ஏற்ெடும் வைொளொறுைலள 

சரி யசய்ெதற்ைொன ெயிற்சி ளிக்ைப்ெடும். 
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4. யதொழிைைங்கு - யெண்ைலள யதொழில்முலனவெொரொக்கும் தமிழ்நொடு அரசின் திட்டம் 

தமிழ்நொட்டில் துளிர் நிறுெனங்ைலள ஊக்ைப்ெடுத்தும் ெலையில் இலளஞர்ைலள யதொழில்முலனவெொரொக்கும் 

ெல்வெறு திட்டங்ைலள தமிழ்நொடு புத்யதொழில்ைள் ைற்றும் புத்தொக்ை இ க்ைம் (Tamil Nadu Startup and Innovation 

Mission) வைற்யைொண்டு ெருகிறது. அவ்ெலையில் தற்வெொது யெண்ைளின் ைறுைைர்ச்சிக்ைொை ‘யதொழிைைங்கு’ என்ற 

புதி  திட்டத்லத லையில் எடுத்துள்ளது தமிழ்நொடு புத்யதொழில்ைள் ைற்றும் புத்தொக்ை நிறுெனம். 

சு  உதவிக் குழுக்ைளின் யச ல்முலறல  முற்றிலுைொை ைொற்றி அதன் உறுப்பினர்ைலள ஆக்ைபூர்ெைொன யதொழில் 

முலனவெொர்ைளொை உருெொக்குெவத இம்மு ற்சியின் வநொக்ைம். இதனடிப்ெலடயில் ெல்வெறு அலைப்புைள் ைற்றும் 

நிறுெனங்ைள் ஒருங்கிலைந்து ‘Smart SHG’ குழுக்ைளில் இருந்து உருெொகும் யதொழிற்மு ற்சிைளுக்கு ெல்வெறு 

உதவிைலளத் யதொடர்ந்து யசய் விருக்கின்றன. 

 

5. உ ர்நீதிைன்றத்தில் முதல் முலற யெண் தவெதொர் நி ைனம் 

யசன்லன உ ர்நீதிைன்ற ெரைொற்றிவைவ  முதன்முலற ொை திைொனி என்ற யெண் தவெதொரொை நி ைனம் 

யசய் ப்ெட்டுள்ளொர். அண்லையில் நடந்த யசன்லன உ ர்நீதிைன்ற ெணி ொளர்ைள் நி ைனத்தில், இெர் வதர்வு 

யசய் ப்ெட்டு, தற்வெொது தவெதொரொை நீதிெதி ைஞ்சுளொவிடம் ெணிபுரிந்து ெருகிறொர். 

 

6. 11ஆெது உைைத் தமிழொரொய்ச்சி ைொநொடு சொர்ஜொவில் 2023ஆம் ஆண்டு ஜூலையில் நலடயெறும் 

11ஆெது உைைத் தமிழொரொய்ச்சி ைொநொடு சொர்ஜொவில் எதிர்ெரும் 2023ஆம் ஆண்டு ஜூலையில் நலடயெறும் என 

அறிவிக்ைப்ெட்டுள்ளது. 2019ஆம் ஆண்டு சிைொவைொவில் 10ஆெது உைைத் தமிழொரொய்ச்சி ைொநொடு நலடயெற்றது. 

உைைத் தமிழொரொய்ச்சி ஆனது 1966ஆம் ஆண்டு முதல் உைைத் தமிழ் ைொநொடுைலள நடத்தி ெருகிறது. 
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