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1. அண்மையில் த ொடங்கப்பட்ட, ‘ க் கர்ைய ொகி’ இமை  ளத்தின் ய ொக்கம் என்ன? 
அ. குறை நிவர்த்தி 

ஆ. ஊழியர்களுக்குப் பயிை்சியளித்தல்  

இ. சிைந்த கறலஞர்களுக்கு விருது வழங்கல் 

ஈ. பபரதுமக்கள் பங்ககை்பு 

✓ அஞ்சல் துமையின், ‘ க் கர்ைய ொகி’ என்னும் இ–கற்ைல் இமை த் ளத்ம   கவல் த ொடர்புத்துமை அமைச்சர் 

அஷ்வினி மவஷ்ைவ் த ொடங்கி மவத் ொர். அரசு ஊழி ர்களின் தச ல்திைமன யைம்படுத்துவ ற்கொக பிர ைர் 

யைொடி ொல் உருவொக்கப்பட்ட, ‘மிஷன் கர்ைய ொகி’ திட்டத்தின்கீழ் இது உள் ொட்டியேய  உருவொக்கப்பட்டுள்ளது. 

2. அண்மைச் தசய்திகளில் இடம்தபற்ை, ‘தெர்மிட்’ என்ைொல் என்ன? 
அ. ஏவுகறை 

ஆ. பசயை்றகக்ககரள் 

இ. உளவு நிரல்  

ஈ. தடுப்பூசி 

✓ அண்மைச் தசய்திகளில் இடம்தபற்ை ‘தெர்மிட்’ என்பது சமீபத்தி  அதி வீன உளவு நிரலின் தப ரொகும். இது 

இத் ொலி ைற்றும் கஜகஸ் ொனில் ஐயபொன்கள் ைற்றும் ஆண்ட்ரொய்டு சொ னங்கமள குறிமவத்  ொக  ம்பப்படுகிைது. 

‘RCS யேப்’ என்ை இத் ொலி  விற்பமன ொளரொல் இந்  உளவு நிரல் உருவொக்கப்பட்டுள்ளது. கூகிளின் அச்சுறுத் ல் 

பகுப்பொய்வுக்குழு சமீபத்தில் ‘தெர்மிட்’ எவ்வொறு ப ன்படுத் ப்பட்டது என்பது குறித்  ஒரு விரிவொன வமேப்பதிவு 

இடுமகம  தவளியிட்டது. 

3. ய சி  த டுஞ்சொமேகள் சிைப்புறு விருதுகள் (NHEA) எவ்வமகயினமரப் பொரொட்டுவ ற்கொக நிறுவப்பட்டது? 
அ. நிறுவனங்கள்  

ஆ. பபரதுமக்கள் 

இ. அதிகரரத்துவவரதிகள் 

ஈ. பைியரளர்கள் 

✓  ொட்டில் சொமேகளின் உட்கட்டமைப்மப யைம்படுத்  ைற்றும் வலுப்படுத்துவ ற்கொக, சொமேகளின் கட்டுைொனம் 

ைற்றும் பரொைரிப்புப் பணிகளில் ஈடுபட்டுள்ளவர்கமள ஊக்கப்படுத் ,  டுவண் சொமேப் யபொக்குவரத்து ைற்றும் 

த டுஞ்சொமேகள் துமை, கடந்  2018ஆம் ஆண்டு மு ல் ய சி  த டுஞ்சொமேகள் சிைப்புறு விருதுகமள வழங்கி 

வருகிைது. இது சொமேக் கட்டுைொன ைற்றும் பரொைரிப்புப் பணிகளில் ஈடுபடுயவொரிமடய  ஆயரொக்கி ைொன யபொட்டி 

ைனப்பொன்மைம  ஏற்படுத்தும்.  ொடு முழுவதுமுள்ள சொமே தசொத்துக்கமள சரி ொகப் பரொைரித்து வரும் ைற்றும் 

சுங்கச்சொவடிகளுக்கொன நிறுவனங்கமள அங்கீகரிப்ப ற்கொக விருது வழங்கும் திட்டம் த ொடங்கப்பட்டது. 

4. அண்மைச் தசய்திகளில் இடம்தபற்ை RAMP திட்டத்துடன் த ொடர்புமட   டுவண் அமைச்சகத்துடன் எது? 
அ. கல்வி அறமச்சகம் 

ஆ. MSME அறமச்சகம்  

இ. கவளரை் அறமச்சகம் 

ஈ. வைிகம் மை்றும் பதரழிை்துறை அறமச்சகம் 
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✓ புது தில்லியில் நிகழ்ந்  ‘உத் மி பொரத்’ நிகழ்வில், ‘MSME தச ல்திைமன உ ர்த்து ல் ைற்றும் துரி ப்படுத்து ல்’ 

(RAMP) திட்டத்ம த் த ொடங்க பிர ைர் யைொடி பங்யகற்ைொர். ‘மு ன்முமை MSME ஏற்றுைதி ொளர்களின் திைமனக் 

கட்டமைத் ல்’ திட்டத்ம யும், ‘பிர ைரின் யவமேவொய்ப்பு உருவொக்கும் திட்டத்தின்’ (PMEGP) புதி  அம்சங்கமளயும் 

அவர் த ொடங்கினொர். MSME Idea Hackathon, 2022–இன் இறுதி முடிவுகள் அறிவிக்கப்பட்டு ய சி  MSME விருதுகள் 

அப்யபொது வழங்கப்பட்டன. 

5. ‘ய சி  கொப்பீட்டு விழிப்புைர்வு  ொள்’ அனுசரிக்கப்படுகிை ய தி எது? 

அ. ஜூன்.25 

ஆ. ஜூன்.27 

இ. ஜூன்.28  

ஈ. ஜூன்.30 

✓ கொப்பீட்டுத்திட்டத்தில் மு லீடு தசய்வ ொல் ஏற்படும்  ன்மைகள் குறித்து ைக்களுக்கு விழிப்புைர்வு ஏற்படுத்துவ ற் 

–கொக ஆண்டுய ொறும் ஜூன்.28ஆம் ய தி ய சி  கொப்பீட்டு விழிப்புைர்வு  ொள் அனுசரிக்கப்படுகிைது. ேண்டனில் 

நிகழ்ந்  ஒரு தபரி  தீ விபத்துக்குப்பிைகு, நிக்யகொேஸ் பொர்பன் என்பொர் கிபி 1666–இல் மு ல் தீ கொப்பீட்டு 

நிறுவனத்ம  நிறுவினொர். அ ன்பிைகு, கொப்பீட்டு சந்ம  பே புதி  துமைகளுக்கு விரிவமடந்துள்ளது. 

6. அண்மைச் தசய்திகளில் இடம்தபற்ை, ‘கியெொயடொ யெொயேொெொன்’ தீர்ப்புடன் த ொடர்புமட  ைொநிேம் எது? 
அ. சிக்கிம் 

ஆ. மகரரரஷ்டிரர  

இ. மத்திய பிரகதசம் 

ஈ. குஜரரத் 

✓ ைகொரொஷ்டிர ைொநிே அரசி ல் த ருக்கடிக்கு இமடயில், துமை சபொ ொ கரின் பங்கு ைற்றும் அதிகொரங்கள் குறித்து 

விவொதிக்கப்பட்டு வருகிைது. ‘கியெொயடொ யெொயேொெொன் எதிர் சொசில்ெு & அ ர்ஸ்’ (1992) என்ை வரேொற்றில் 

பதிந்  தீர்ப்பில், எம்எல்ஏக்கள்  குதி நீக்கம் த ொடர்பொன வழக்குகமள முடிதவடுப்பதில் சபொ ொ கருக்கு இருக்கும் 

முழுமை ொன விருப்புரிமைம  உச்சநீதிைன்ைம் உறுதிதசய்திருந் து. 

7. இந்தி ொவில், ‘குழந்ம த் த ொழிேொளர் ஒழிப்பு வொரம்’ கமடப்பிடிக்கப்பட்டது எப்யபொது? 
அ. ஜூன் 01–07 

ஆ. ஜூன் 12–20  

இ. ஜூன் 20–27 

ஈ. ஜூறல 01–07 

✓ குழந்ம த் த ொழிேொளர் முமைக்கு எதிரொன உேக  ொமள முன்னிட்டு (ஜூன்.12) ஜூன்.12 மு ல் ஜூன்.20 வமர 

75 இடங்களில் ய சி  சிைொர் உரிமைகள் பொதுகொப்பு ஆமை ம், NCPCR ‘குழந்ம த் த ொழிேொளர் ஒழிப்பு வொரம்’ 

கமடப்பிடித் து. இவ்வொர கமடப்பிடிப்பின்யபொது ைொநிே ஆமை ம், ைொவட்ட அதிகொரிகள், குழந்ம கள்  ேக் 

குழுக்கள்யபொன்ை அதிகொரிகளின் உ வியுடன்,  ொடு முழுவதும் 75 இடங்களில் யவமேயில் ஈடுபட்டுள்ள 

குழந்ம கள் மீட்கப்படுவொர்கள். 

8. எந்   ொட்டில்  மடதபற்ை பொயவொ நூர்மி விமள ொட்டுப் யபொட்டியில் ஈட்டி எறி லில் நீரஜ் யசொப்ரொ  னது ய சி  

சொ மனம  முறி டித் ொர்? 
அ. இந்கதரகனசியர  ஆ. மங்ககரலியர 

இ. பின்லரந்து   ஈ. துருக்கி 
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✓ பின்ேொந்தின் துர்கு  கரத்தில்  மடதபற்ை பொயவொ நூர்மி விமள ொட்டுப் யபொட்டியில் ஈட்டி எறி லில் நீரஜ் யசொப்ரொ 

 னது ய சி  சொ மனம  முறி டித் ொர். அங்கு அவர் 89.30 மீட்டர் தூரம் ஈட்டித றிந்து, அவரின் யடொக்கிய ொ 

ஒலிம்பிக் சொ மனம  (87.58 மீட்டர்) விஞ்சி புதி  ய சி  சொ மனம ப் பமடத் ொர். இது அவமர  டகளத்தில் 

 ங்கப்ப க்கம் தவன்ை இந்தி ொவின் மு ல் வீரர் எனவொக்கி து. அவரது சமீபத்தி  ஈட்டித றி ல், அவருக்கு 

தவள்ளிம ப் தபற்றுத் ந் து. 

9. இந்தி  இரயில்யவயின் ‘பொரத் தகௌரவ்’ திட்டத்தின்கீழ் இ க்கப்பட்ட மு ல் இரயில் கீழ்க்கொணும் எவ்விரு 

 கரங்களுக்கு இமடய  தகொடி மசத்து த ொடக்கி மவக்கப்பட்டது? 
அ. மும்றப–ஆமதரபரத் 

ஆ. ககரயம்புத்துூர்–ஷீரடி  

இ. இரரகமஸ்வரம்–அகயரத்தி 

ஈ. பூரி–றைதரரபரத் 

✓ இந்தி  ரயில்யவயின், ‘பொரத் தகௌரவ்’ திட்டத்தின்கீழ் மு ல் இரயில், ைகொரொஷ்டிர ைொநிேத்தின் சொய் கர் ஷீரடிக்கும் 

 மிழ் ொட்டின் யகொ ம்புத்தூர் வடக்கு ரயில் நிமே த்திற்கும் இமடய  தகொடி மசத்துத் த ொடக்கிமவக்கப்பட்டது. 

இக்குறிப்பிட்ட இரயிமே, ‘தசௌத் ஸ்டொர் ரயில்’ என்ை  னி ொர் நிறுவனம் இ க்கும். ஒவ்தவொரு தசவ்வொய்கிழமையும் 

யகொ ம்புத்தூரிலிருந்து புைப்படும் இது வி ொழக்கிழமைகளில் ஷீரடிம  தசன்ைமடயும். இந்தி ொவின் வளைொன 

கேொச்சொர பொரம்பரி ம் ைற்றும் வரேொற்று இடங்கமள இந்தி ொ ைற்றும் உேக ைக்களுக்கு கொட்சிப்படுத்துவய  இந்  

‘பொரத் தகௌரவ்’ திட்டத்தின் ய ொக்கைொகும். 

10. இளம்  ொடொளுைன்ை உறுப்பினர்களின் உேகளொவி  ைொ ொட்மட  டத்தி   ொடு எது? 
அ. அபமரிக்கர 

ஆ. ஜப்பரன் 

இ. எகிப்து  

ஈ. பிரரன்ஸ் 

✓ எகிப்து, ஷர்ம் எல் யஷக்கில் இளம் பொரொளுைன்ை உறுப்பினர்களின் எட்டொவது உேகளொவி  ைொ ொட்மட  டத்தி து. 

இம்ைொ ொட்மடப் பிரதிநிதிகள் சமப ைற்றும்  ொடொளுைன்ைங்களுக்கு இமடய  ொன ஒன்றி ம் (IPU) கூட்டொக 

ஏற்பொடு தசய்துள்ளது. 60  ொடுகமளச் யசர்ந்  சுைொர் இருநூறு இளம்  ொடொளுைன்ை உறுப்பினர்கள், பருவநிமே 

ைொற்ைத்தின்  ொக்கத்ம க் குமைப்ப ற்கொன உத்திகள் குறித்து விவொதிக்கவுள்ளனர்.  ொகொேொந்தின் மு ல் தபண் 

ைொநிேங்களமவ  ொடொளுைன்ை உறுப்பினரொக ய ர்ந்த டுக்கப்பட்ட எஸ் பொங்யகொன் தகொன் ொக் இந்  ைொ ொட்டில் 

இந்தி ொவின் சொர்பொக பங்யகற்ைொர். 

 

செய்தித்தாள் நடப்பு நிகழ்வுகள்  

1. அட்டர்னி தஜனரல் யவணுயகொபொலுக்கு 3 ைொ ங்கள் பணி நீட்டிப்பு 

அட்டர்னி தஜனரேொக ( டுவைரசுத் மேமை வழக்குமரஞர்) K K யவணுயகொபொல் (91) யைலும் 3 ைொ ங்களுக்கு 

பணி ொற்ை ஒப்புக்தகொண்டுள்ளொர். ைத்தி  அரசின் யவண்டுயகொமள அடுத்து அவர் பணி நீட்டிப்மப ஏற்றுக் 

தகொண்டொர். அவரது ப விக்கொேம் ஜூன்.30-ஆம் ய தியுடன் நிமைவமடகிைது.  னிப்பட்ட கொரைங்களொல் அவர் 

ப வியில் த ொடர விரும்பம் த ரிவிக்கவில்மே. எனினும், ைத்தி  அரசின் யவண்டுயகொமள ஏற்று அவர் அடுத்  3 

ைொ ங்களுக்கு பணியில் த ொடரவிருக்கிைொர். 

2017 ஜூமே மு ல் அவர் அட்டர்னி தஜனரேொகப் பணி ொற்றி வருகிைொர். மூத்  வழக்குமரஞரொன அவர், 

அரசி ல்சொசன சட்டம், தபருநிறுவனச்சட்டங்கள் த ொடர்பொன வழக்குகளில் ஆஜரொகி வருகிைொர். 1979-80-ஆம் 

  

 

 

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


விண்மீன்.காம்                                              2022 ஜூன் 30 
  

 

நடப்பு நிகழ்வுகள்                                           4 

ஆண்டுகளில் கூடு ல் தசொலிசிட்டர் தஜனரேொகவும் அவர் ப வி வகித்துள்ளொர். 2002-ஆம் ஆண்டு ‘பத்ை பூஷண்’ 

விருதும், 2015-ஆம் ஆண்டு ‘பத்ை விபூஷண்’ விருதும் அவருக்கு வழங்கப்பட்டது. 

 

2. ஆஸ்கர் குழுவில் உறுப்பினரொக அமழக்கப்பட்ட மு ல் த ன்னிந்தி   டிகர் சூர் ொ 

ஆஸ்கர் விருது கமே ைற்றும் அறிவி ல் குழுவில் உறுப்பினரொக அமழப்புவிடுவிக்கப்பட்ட மு ல் த ன்னிந்தி  

 டிகர் என்ை தபருமைம  சூர் ொ தபற்றுள்ளொர். ஒவ்யவொர் ஆண்டும் ஆஸ்கர் விருது குழுவில் உறுப்பினரொக யசர 

பல்யவறு  ொடுகமளச் யசர்ந்  கமேஞர்கள் அமழக்கப்படுவொர்கள். அந்  வமகயில் இந்  ஆண்டு கமே ைற்றும் 

அறிவி ல் பிரிவில் இந்தி ொ சொர்பொக  டிகர் சூர் ொ அமழக்கப்பட்டுள்ளொர். இ மன டுத்து ஆஸ்கர் விருது குழுவில் 

உறுப்பினரொகவிருக்கும் மு ல் த ன்னிந்தி   டிகர் என்ை தபருமைம   டிகர் சூர் ொ தபற்றுள்ளொர். அவருடன் 

ஹிந்தி  டிமக கயஜொலுக்கும் அமழப்புவிடுவிக்கப்பட்டுள்ளது. 

யைலும் இந்தி  சொர்பில் இ க்கு ர் பிரிவில் பொன்  லின் என்பவருக்கும் ஆவைப் படங்கள் பிரிவில், சுஷ்மித் யகொஷ் 

ைற்றும் ரின்டு  ொைஸ் ஆகி  இருவருக்கும், எழுத் ொளர்கள் பிரிவில் ரீைொ கொக்டி என்பவருக்கும் அமழப்பு 

விடுக்கப்பட்டுள்ளது. 

 

3.  மிழ் ொட்டில் உறுப்பினர்கள் எண்ணிக்மக 

குடி ரசுத் மேவர் ய ர் லில்  மிழ் ொட்மடப் தபொறுத் வமரயில் ைக்களமவ, ைொநிேங்களமவ, சட்டப்யபரமவ 

உறுப்பினர்கள் வொக்களிக்கவுள்ளனர்.  மிழ் ொடு சட்டப்யபரமவ உறுப்பினர்கள் 234 யபரும், ைக்களமவ உறுப்பி 

-னர்கள் 39 யபரும், ைொநிேங்களமவ உறுப்பினர்கள் 18 யபரும் உள்ளனர். தைொத் ைொக 291 யபர் வொக்கொளர்கள். 

 

4. சிைந்  ைொைவ  கரங்கள்  ரவரிமச: 125-ஆவது இடத்தில் தசன்மன 

பிரிட்டன்  மே கரம் ேண்டனில் உள்ள குவொக்வதரல்லி சிைண்ட்ஸ் (QS) உ ர்கல்வி பகுப்பொய்வு நிறுவனம், 

தவளி ொட்டு ைொைவர்கள் உ ர்கல்வி படிப்ப ற்கொன சிைந்   கரங்கள் பட்டி மே தவளியிட்டுள்ளது. 2023ஆம் 

ஆண்டுக்கொன அந் ப்பட்டி லில் தசன்மன 125-ஆவது இடத்தில் உள்ளது. இந்தி ொவில் உ ர்கல்வியின் நிமே 

குறித்து அறி , கடந்  2010-11-ஆம் ஆண்டு மு ல் அமனத்து இந்தி  உ ர்கல்வி ஆய்மவ ைத்தி  கல்வி 

அமைச்சகம் யைற்தகொண்டு வருகிைது. 2018-19-ஆம் ஆண்டு ஆய்வின்படி, இந்தி ப்பல்கமேக்கழகங்களில் 

47,427 தவளி ொட்டு ைொைவர்கள் யசர்க்மக தபற்றுள்ளனர். 

 

5. வொன்வழி இேக்மக அழிக்கும் அதியவக, ‘அப் ொஸ்’ யசொ மன தவற்றி 

உள் ொட்டியேய  உருவொக்கப்பட்ட அதியவக ‘அப் ொஸ்’ வொன்வழி இேக்கு வொகனம் (ஹீட்) ஒடிஸொ கடற்கமரயில் 

உள்ள சந்திப்பூர் ஒருங்கிமைந்  யசொ மன மை த்திலிருந்து ஏவப்பட்டு தவற்றிகரைொக யசொ மன தசய் ப்பட்டது. 

இதுகுறித்து ஒடிஸொ சந்திப்பூர் ஐடிஆர் தவளியிட்ட அறிக்மகயில் கூறியிருப்ப ொவது: 

பொதுகொப்பு ஆரொய்ச்சி ைற்றும் யைம்பொட்டு அமைப்பின் (DRDO) கீழ் உள்ள வொனூர்தி அபிவிருத்தி நிறுவனத் ொல் 

‘அப் ொஸ்’ உருவொக்கப்பட்டது. வொனிலுள்ள இேக்குகமளக் குமைந்  உ ரத்தில் விமரந்து தசன்று  ொக்குவதும், 

 மரயிலிருந்து கட்டுப்படுத்தும் வமகயில் ஆளில்ேொ  விைொனம் யபொேச் தச ல்படுவதும் ‘அப் ொஸ்’ வொகனத்தின் 

சிைப்பொகும். இச்யசொ மனயின்யபொது, குமைந்  உ ரத்தில் பொயும்  ன்மையுள்ள இேக்கு வொகனத்தின் தச ல்திைன், 

நிமேத் ன்மை, அதிக  ொக்கும் திைன் உள்ளிட்டமவ உறுதிதசய் ப்பட்டன. இந்  இேக்கு வொகனம்,  மரக் 

கட்டுப்பொட்டிலிருந்து முன்னயர நிர்ையிக்கப்பட்ட இேக்மக ய ொக்கி குமைந்  உ ர விைொனப்பொம யில் பைந் து. 

இது யரடொர் ைற்றும் எேக்ட்யரொ-ஆப்டிக்கல் இேக்கமைப்பு உள்ளிட்ட ஒருங்கிமைந்  யசொ மன மை த்திலிருந்து 

ஏற்தகனயவ நிறுவப்பட்ட பல்யவறு கண்கொணிப்பு தசன்சொர்களொல் கண்கொணிக்கப்பட்டது. 
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ஒலியின் யவகத்தில் பொதி யவகத்துடன் (சப்-யசொனிக்) நீண்ட தூரத்துக்கு ப ைம் தசய்யும் வமகயில் எரிவொயு 

டர்மபன்களொல் இந்  வொகனம் இ ங்குகிைது. மைக்யரொ-எேக்ட்யரொ தைக்கொனிக்கல் சிஸ்டம்ஸ் அடிப்பமடயிேொன 

கட்டுப்பொட்டுக் கருவிகள் இதில் தபொருத் ப்பட்டுள்ளன.  விர, முழுமை ொக  ொனி ங்கி முமையில் இ ங்கும் 

வமகயில் இது திட்டமிட்டு வடிவமைக்கப்பட்டுள்ள ொக அந்  அறிக்மகயில் த ரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. 
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