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1. பிரதமர் வேலைோய்ப்பு உருோக்கும் திட்டமானது (PMEGP) எந்த ஆண்டு ேலர நீட்டிக்கப்பட்டுள்ளது? 
அ. 2023–24 

ஆ. 2024–25 

இ. 2025–26  

ஈ. 2029–30 

✓ பிரதமரின் வேலைோய்ப்பு உருோக்கும் திட்டத்லத (PMEGP) 2025–26 ேலர ததாடர ஒப்புதல் 

அளிக்கப்பட்டுள்ளது. இதற்கான தமாத்தச்தெைவு `13,554.42 வகாடியாகும். இந்தத் திட்டத்தின் நீட்டிப்பு 2021–22 

முதல் 2025–26 ேலரயிைான ஐந்து ஆண்டுகளுக்கு 15ஆேது நிதி ஆலைய சுழற்சியில் உள்ளது. ஐந்து 

நிதியாண்டுகளில் சுமார் 40 இைட்ெம் வபருக்கு நிலையான வேலைோய்ப்புகலள இத்திட்டம் உருோக்கும். இது 

குறு, சிறு மற்றும் நடுத்தர ததாழிற்துலை அலமச்ெகத்தால் தெயல்படுத்தப்படுகிைது. 

2. அண்லமயில், ‘பரமானந்தா’ என்னும் மீத்திைன் கணினிலய தேளியிட்ட நிறுேனம் எது? 
அ. ஐஐடி க ௌ ாத்தி 

ஆ. NIT திருச்சிராப்பள்ளி 

இ. ஐஐடி  ாந்திந ா்  

ஈ. ஐஐடி கெட்ராஸ் 

✓ அதிநவீன கணினி வமம்பாட்டு லமயமும் (C–DAC) காந்திநகரில் அலமந்துள்ள இந்திய ததாழில்நுட்ப நிறுேனமும் 

இலைந்து ‘பரமானந்தா’ என்ை புதிய மீத்திைன் கணினிலய அறிமுகப்படுத்தியுள்ளன. இது மத்திய அரசின் வதசிய 

சூப்பர் கம்ப்யூட்டிங் இயக்கத்தின் இரண்டாம் கட்டத்தில் ததாடங்கப்பட்டது. இந்த மீத்திைன் கணினி 838 தடரா 

பிளாப்கள் என்ை உச்ெபட்ெ தெயல்திைலன ேழங்கும் திைன்தகாண்டது. இதன்மூைம், தமாத்தமாக 24 தபட்டா 

பிளாப்கள் தெயல்திைன்திைன்தகாண்ட 15 மீத்திைன் கணினிகலள இந்தியா அறிமுகப்படுத்தியுள்ளது. 

3. ‘Tobacco: Poisoning Our Planet’ என்ை தலைப்பில் அறிக்லகதயான்லை தேளியிட்ட நிறுேனம் எது? 
அ. NITI ஆய ா ் 

ஆ. உல  சு ாதார நிறுவனெ்  

இ. UNICEF 

ஈ. சு ாதாரெ் ெற்றுெ் குடுெ்ப நல அமெச்ச ெ் 

✓ உைக புலகயிலை ஒழிப்பு நாலளதயாட்டி உைக சுகாதார நிறுேனம் ‘புலகயிலை: நமது வகாலள நஞ்ொக்குகிைது’ 

என்ை தலைப்பில் ஓர் அறிக்லகலய தேளியிட்டது. எட்டு மில்லியன் மனித உயிர்கள், 600 மில்லியன் மரங்கள், 

200,000 தெக்வடர் நிைம், 22 பில்லியன் டன் நீர், மற்றும் 84 மில்லியன் டன்கள் கரியமிை ோயுலே பூமியின் 

ேளிமண்டைத்தில் தேளியிடும் ஓர் ஆண்லடய இழப்புகளுக்கு புலகயிலைத் ததாழிவை காரைம் என்று அந்த 

அறிக்லக கண்டறிந்துள்ளது. 

4. 2021–22–இல் இந்தியாவின் ெர்க்கலர உற்பத்தியில் முதலிடத்தில் உள்ள மாநிைம் எது? 
அ. ய ரளா 

ஆ. ெ ாராஷ்டிரா  

இ. அஸ்ஸாெ் 

ஈ. ஹிொச்சல பிரயதசெ் 
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✓ ஐந்தாண்டு இலடதேளிக்குப்பிைகு, 2021–22ஆம் ஆண்டில், மகாராஷ்டிரா, உத்தர பிரவதெத்லத பின்னுக்குத்தள்ளி, 

இந்தியாவின் முதல் ெர்க்கலர உற்பத்தியாளராக மீண்டும் தனது இடத்லதப் பிடித்துள்ளது. 

✓ 2021–22ஆம் பிழியாண்டுக்கான (அக்–தெப்) மகாராட்டிர மாநிைத்தின் உற்பத்தி 138 இைட்ெம் டன்களாக இருந்தது. 

இது 2018–19ஆம் பிழியாண்டின் முந்லதய 107.21 இைட்ெம் டன்கலள விட அதிகமாகும். மகாராஷ்டிராலே 

ததாடர்ந்து உத்தரபிரவதெம் மற்றும் கர்நாடகா ஆகிய மாநிைங்கள் உள்ளன. 

5. ஐக்கிய அரபு அமீரகத்துடனான தலடயற்ை ேர்த்தக ஒப்பந்தத்தில் ெமீபத்தில் லகதயழுத்திட்ட நாடு எது? 

அ. ஆஸ்தியரலி ா 

ஆ. இஸ்யரல்  

இ. பிரான்ஸ் 

ஈ. இத்தாலி 

✓ ஐக்கிய அரபு அமீரகத்துடனான தலடயற்ை ேர்த்தக ஒப்பந்தத்தில் இஸ்வரல் லகதயழுத்திட்டுள்ளது. இது அரபு 

நாதடான்றுடன் இஸ்வரல் வமற்தகாள்ளும் முதல் தபரிய ேர்த்தக ஒப்பந்தமாகும். இரு மத்திய கிழக்கு நாடுகளுக்கு 

இலடவய ேர்த்தகத்லத வமம்படுத்துேலத வநாக்கமாகக்தகாண்ட இந்த ஒப்பந்தம், ஐக்கிய அரபு அமீரகத்தில், 

குறிப்பாக துபாயில் அலுேைகங்கலள அலமக்க அதிக இஸ்வரலிய நிறுேனங்கலள ஊக்குவிக்கும். பிப்ரேரியில் 

இந்தியாவுடன் இவதவபான்ை ஓர் ஒப்பந்தத்லத ஐக்கிய அரபு அமீரகம் வமற்தகாண்டது. 

6. ‘கதிெக்தி ெஞ்ொர்’ ேலைத்தளத்லத அறிமுகப்படுத்திய மத்திய அலமச்ெகம் எது? 
அ. கர ில்யவ அமெச்ச ெ் 

ஆ. வீட்டுவசதி ெற்றுெ் ந ா்ப்புற விவ ாரங்கள் அமெச்ச ெ் 

இ. த வல் ெற்றுெ் ஒலிபரப்பு அமெச்ச ெ் 

ஈ. ெின்னணு ெற்றுெ் த வல் கதாழில்நுட்ப அமெச்ச ெ்  

✓ மின்னணு மற்றும் தகேல் ததாழில்நுட்ப அலமச்ெகம் ‘கதிெக்தி ெஞ்ொர்’ ேலைத்தளத்லத அறிமுகப்படுத்தியுள்ளது. 

அது, நாட்டில் 5G வெலே ததாடங்குேதற்கு முன்னதாக, கண்ைாடியிலழ ேடங்கள் மற்றும் வகாபுர நிறுேல்கலள 

அலமப்பதற்கான அனுமதிகலள விலரவுபடுத்துேலத வநாக்கமாகக்தகாண்டுள்ளது. 

✓ இந்த ேலைத்தளம் ததாலைத்ததாடர்பு உட்கட்டலமப்புத் திட்டங்களுக்கான லமயப்படுத்திய ேழியுரிலம (RoW) 

அனுமதிகலள தெயல்படுத்துேவதாடு 5G வெலேகள் உட்பட RoW அனுமதிகளுக்கு விண்ைப்பிக்க பயன்படுத்தப்ப 

–டும். இது ஒப்புதலுக்கான வநரத்லத கிட்டத்தட்ட 100 நாட்களிலிருந்து சுமார் 22–ஆகக்குலைக்கிைது. 

7. 2022 – உைக புைம்தபயர்ந்த பைலேகள் நாளுக்கானக் கருப்ப ாருள் என்ன? 
அ. Impact of Light Pollution on Migratory Birds  

ஆ. Impact of Air Pollution on Migratory Birds 

இ. Impact of Noise Pollution on Migratory Birds 

ஈ. Impact of Pandemic on Migratory Birds 

✓ உைக புைம்தபயர்ந்த பைலேகள் நாளானது வம.14 அன்று தகாண்டாடப்படுகிைது. இது புைம்தபயர்ந்த பைலேகளின் 

ோழ்விட இழப்பு, காைநிலை மாற்ைம், நச்சூட்டு வநாய் மற்றும் ெட்டவிவராதமாகக் தகால்லுதல்வபான்ைேற்லை 

முன்னிலைப்படுத்துேலத வநாக்கமாகக்தகாண்டுள்ளது. 

✓ உைக புைம்தபயர்ந்த பைலேகள் நாளானது ஒவ்வோர் ஆண்டும் இரண்டு நாட்களில் தகாண்டாடப்படுகிைது. அலே 

வம மற்றும் அக்வடாபர் 2ஆேது ெனிக்கிழலமகளில் தகாண்டாடப்படுகிைது. “Impact of Light Pollution on Migratory 

 

 

 

 

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


விண்மீன்.காம்                                               2022 ஜூன் 0 1 
  

 

நடப்பு நிகழ்வுகள்                                           3 

Birds” என்பது இந்த ஆண்டில் (2022) ேரும் உைக புைம்தபயர்ந்த பைலேகள் நாளுக்கானக் கருப்தபாருளாகும். 

ஆண்டுவதாறும் 229 ேலகயான பைலேகள் இந்தியா நாட்டிற்கு ேைலெ ேருகின்ைன. 

8. 2022 வபார்ப்ஸ் பட்டியலின்படி, உைகில் அதிக ெம்பளம் ோங்கும் விலளயாட்டு வீரர் யார்? 
அ. லிய ானல் கெஸ்ஸி  

ஆ. விராட் ய ாலி 

இ. லீப்ரான் யேெ்ஸ் 

ஈ.  ிறிஸ்டி ாயனா கரானால்யடா 

✓ 2022ஆம் ஆண்டுக்கான வபார்ப்ஸின் அதிக ெம்பளம் ோங்கும் விலளயாட்டு வீரர்களின் பட்டியலின்படி, கடந்த 12 

மாதங்களில் உைகிவைவய அதிக ெம்பளம் ோங்கும் விலளயாட்டு வீரராக கால்பந்து வீரர் லிவயானல் தமஸ்ஸி 

உள்ளார். லிவயானல் தமஸ்ஸி, கால்பந்து விலளயாடுேதன்மூைம் ஆண்டுக்கு 75 மில்லியன் அதமரிக்க டாைர்கள் 

ெம்பாதிக்கிைார். விளம்பர ஒப்பந்தங்கள்மூைம் அேர் வமலும் $55 மில்லியன் அதமரிக்க டாைர்கலளப் தபறுகிைார். 

அேர் பட்டியலில் லீப்ரான் வேம்ஸ் மற்றும் கிறிஸ்டியாவனா தரானால்வடாலேவிட முன்னணியில் உள்ளார். 

முன்னதாக 2019ஆம் ஆண்டு வபார்ப்ஸ் பட்டியலில் லிவயானல் தமஸ்ஸி முதலிடத்தில் இருந்தார். 

9. ‘Roy: Going for Broke’ என் து எந்தக் கிரிக்தகட் வீரரின் சுயெரிலதயாகும்? 
அ. யஷன் வாா்ன் 

ஆ. ஆண்ட்ரூ மசெண்ட்ஸ்  

இ. ாி ் ி பாண்டிங் 

ஈ. ஆடெ்  ில் ிறிஸ்ட் 

✓ ஆஸ்திவரலியாவின் முன்னாள் கிரிக்தகட் வீரரும், 2 முலை உைகக்வகாப்லபலய தேன்ைேருமான ஆண்ட்ரூ 

லெமண்ட்ஸ் ெமீபத்தில் மகிழுந்து விபத்தில் உயிரிழந்தார். வபட்டிங் ஆல்–ரவுண்டரான அேர் கிரிக்தகட்டின் மூன்று 

ேடிேங்களிலும் விலளயாடியுள்ளார். 46 ேயதான அேர் 198 ஒருநாள் வபாட்டிகளில் 6 ெதங்கள் மற்றும் 30 அலர 

ெதங்கள் அடித்துள்ளார். 133 விக்தகட்டுகலளயும் வீழ்த்தியுள்ளார். ‘Roy: Going for Broke’ என்பது ஸ்டீபன் கிவரவுடன் 

இலைந்து எழுதிய அேரது சுயெரிலதயாகும். 

10. இந்திய விண்தேளி ஆய்வு லமயமானது (ISRO) எத்திட்டத்தின் பாகமான திட இராக்தகட் பூஸ்டர் HS–200–ஐ 

தேற்றிகரமாக பரிவொதித்தது? 
அ.   ன் ான்  

ஆ. ஆதித் ா–L1 

இ. சந்திர ான்–3 

ஈ. ஆதித் ா–L2 

✓ இந்திய விண்தேளி ஆய்வு லமயமானது மனிதர்கலள விண்தேளிக்கு அனுப்பும் ‘ககன்யான்’ திட்டத்தின் முக்கிய 

அங்கமாக இருக்கும் திட இராக்தகட் பூஸ்டர் HS–200–ஐ தேற்றிகரமாக பரிவொதித்தது. ஸ்ரீெரிவகாட்டாவில் உள்ள 

ெதீஷ் தோன் விண்தேளி லமயத்தில் இந்தச் வொதலன நடத்தப்பட்டது. 203 டன் திட உந்துதபாருளுடன் கூடிய 

HS–200 பூஸ்டர் 135 வினாடிகளுக்கு பரிவொதிக்கப்பட்டது. இந்த ஏவுகைம் பல்வேறு ததாழிற்துலைகளுடன் 

இலைந்து ISRO–ஆல் உருோக்கப்பட்டதாகும். 
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செய்தித்தாள் நடப்பு நிகழ்வுகள்  

1. மாநிைங்களுக்கு GST இழப்பீடு `86,912 வகாடி: தமிழகத்துக்கு `9,602 வகாடி 

மாநிைங்களுக்கு ெரக்கு வெலே ேரியின் (GST) இழப்பீட்டுத் ததாலகயாக `86,912 வகாடி முழுலமயாக 

விடுவிக்கப்பட்டுள்ளதாக மத்திய நிதியலமச்ெகம் ததரிவித்துள்ளது. வம.31ஆம் வததி ேலரயிைான இந்த இழப்பீட்டுத் 

ததாலகயில், தமிழகத்துக்கு `9,602 வகாடி ேழங்கப்பட்டுள்ளதாகவும் மத்திய நிதி யலமச்ெர் நிர்மைா சீதாராமன் 

ொர்பில் அத்துலை தேளியிட்ட அறிக்லகயில் ததரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. 

தற்வபாது மாநிைங்களுக்கு ேழங்க வேண்டிய GST இழப்பீட்டுத் ததாலக `25,000 வகாடியாக உள்ளது. 

இருப்பினும் மாநிைங்களின் மூைதனச் தெைவுகலள அதிகரிக்கும் வநாக்கத்துடன் கூடுதல் ேரி மூைம் மற்றும் 

தொந்த நிதி ஆதாரங்களிலிருந்தும் `61,912 வகாடிலயயும் வெர்த்து விடுவிப்பதாக மத்திய நிதியலமச்ெகம் 

ததரிவித்துள்ளது. GST இழப்பீட்டு ததாலக ேழங்கப்படாதது குறித்து ெர்ச்லெ எழுப்பப்பட்டு ேந்த நிலையில், மத்திய 

அரசு தற்வபாது நிலுலேயின்றி அலனத்து ததாலகலயயும் முழுலமயாக விடுவித்துள்ளது. 

2017-ஆம் ஆண்டு ேூலை முதல் GST அமலுக்கு ேந்தவபாது, மாநிைங்களுக்கு ஏற்படும் ேரி ேருோய் இழப்பீட்லட 

ஈடுகட்ட அடுத்த 5 ஆண்டுகளுக்கு இழப்பீட்டுத் ததாலக ேழங்க ெட்டம் தகாண்டுேரப்பட்டது. இருப்பினும், இந்த ேரி 

இழப்பீட்லட மாநிைங்களுக்கு கூடுதைாக ேழங்க மத்திய அரசு வமலும் நிதி ஆதாரங்களுக்கு சிை ெரக்குகளில் 

கூடுதல் ேரி (தெஸ்) விதித்து மாநிைங்களின் ேருோலய மத்திய அரசு பாதுகாத்தது. இது கூட்டு ேளர்ச்சி விகிதத்தில் 

ேழங்கப்பட்டு ேந்தது. கடந்த 2017-18, 2018-19 நிதியாண்டுகளில் குறிப்பிட்ட வநரத்தில் GST இழப்பீட்டுத் ததாலக 

ேழங்கப்பட்டதாக மத்திய நிதியலமச்ெகம் ததரிவித்துள்ளது. 

இதற்கிலடவய கவரானா வநாய்த் ததாற்ைால் மத்திய அரசுக்குரிய கூடுதல் ேரி அதிகரிக்கவில்லை என்பதுடன், 

கூடுதல் ேரி ேருோயில் வீழ்ச்சியும் ஏற்பட்டது. இந்த வீழ்ச்சிக்கான இலடதேளிலய நிரப்பவும், மாநிை அரசுக்கு 

ேழங்க வேண்டிய GST இழப்பீட்டுக்காக நிதி ஆதாரங்களின் இலடதேளிலயப் வபாக்கவும் தேளிச்ெந்லதயில் 

மாநிைங்கள் கடன் தபை மத்திய அரசு அனுமதித்தது. பின்னர், அலனத்து மாநிைங்களும் ஒப்புக்தகாண்ட நிலையில், 

கடந்த 2020-21 நிதியாண்டில் `1.1 ைட்ெம் வகாடி, 2021-22 நிதியாண்டில் ரூ.1.59 ைட்ெம் வகாடி என ெந்லதயில் 

கடலனப் தபற்றுக் தகாள்ள மாநிைங்களுக்கு மத்திய அரசு அனுமதி ேழங்கியது. இதுதவிர ேழக்கமான GST 

இழப்பீட்டு ததாலகலயயும் மத்திய அரசு விடுவித்து ேந்தது. 

ஆனால், நிகழாண்டில் GST ேரி, கூடுதல் ேரி ேருோய் படிப்படியாக அதிகரித்து ேருகிைது. இலத முன்னிட்டு கடந்த 

நிதியாண்டிற்கும் நடப்பு நிதியாண்டிற்கும் ேழங்க வேண்டிய இழப்பீட்டு ததாலகயின் நிலுலேத் ததாலகலய 

முழுலமயாக உடனடியாக ேழங்க மத்திய அரசு முன் ேந்துள்ளது. இதன்படி ெரக்கு வெலே ேரியின் இழப்பீட்லட 

தபறும் 21 மாநிைங்களுக்கு கடந்த ேனேரி 2022 ேலரயிைான ததாலக ரூ.47,617 வகாடி; 2022, பிப்ரேரி-மார்ச் 

ஆகிய மாதங்களுக்கு `21,322 வகாடி; இறுதியாக ஏப்ரல் - வம மாதங்களுக்கு ரூ.17,973 வகாடி என வம 31-ஆம் 

வததி ேலர தமாத்த நிலுலேத் ததாலக ̀ 86, 912 வகாடியாக கைக்கிடப்பட்டது. இந்தத் ததாலக முழுலமயாக இந்த 

மாநிைங்களுக்கு தெவ்ோய்க்கிழலம விடுவிக்கப்பட்டுள்ளதாக மத்திய நிதியலமச்ெகம் ததரிவித்துள்ளது. 

இதில், மகாராஷ்டிர மாநிைத்லத (`14,145 வகாடி) அடுத்து தமிழகம்தான் அதிக அளோக ̀ 9,602 வகாடி தபற்றுள்ளது. 

மற்ை மாநிைங்களில் உத்தர பிரவதெம் `8,874 வகாடி, கர்நாடகம் `8,633 வகாடி, தில்லி `8,012 வகாடி தபற்றுள்ளது. 

இதில் தமிழக அரசு தரப்பில் ரூ.11,600 வகாடி ேலர எதிர்பார்க்கப்பட்டது. ஆனால், முன் கைக்கீட்டின்படி ரூ.9,602 

வகாடி கிலடத்துள்ளது. இறுதிக் கைக்கீடுகளில் எதிர்பார்த்த ததாலக முழுலமயாகக் கிலடக்கும் என்று 

எதிர்பார்க்கப்படுேதாக தமிழக அரசு ேட்டாரங்கள் ததரிவித்தன. 

 

2. தொற்குலேயில் 7.64 இைட்ெம் கலைச்தொற்கள் உருோக்கம்: விலரவில் கட்டைமில்ைா ததாலைவபசி வெலே 

தமிழக அரசின் அகரமுதலித் திட்ட இயக்ககத்தின் ொர்பில் ததாடங்கப்பட்ட தொற்குலே திட்டத்தின்கீழ் இதுேலர 7 

ைட்ெத்து 64 ஆயிரத்து 824 கலைச்தொற்கள் உருோக்கப்பட்டு இலையதளத்தில் பதிவேற்ைம் தெய்யப்பட்டுள்ளன. 

தமிழ்க்கலைச்தொல் ததாடர்பான ஐயங்கலளத் தீர்த்துக்தகாள்ள 24 மணி வநரமும் தெயல்படும் கட்டைமில்ைா 

ததாலைவபசி வெலே விலரவில் அறிமுகப்படுத்தப்படவுள்ளது. 
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இது குறித்த தெந்தமிழ்ச் தொற்பிைப்பியல் அகரமுதலித் திட்ட இயக்ககத்தின் தெய்திக்குறிப்பு: 

600-க்கும் வமற்பட்ட துலைகள்: இன்லைய கல்விப்புைத்தில் உள்ள 600-க்கும் வமற்பட்ட துலைகளில் புழங்கும் 

கலைச்தொற்கள் அலனத்லதயும் திரட்டி அேற்றுக்கு நிகரான தமிழ்க்கலைச்தொற்கலள ேடிேலமத்து இலைய 

தளத்தின் தபாதுதேளியில் தேளியிடுேதும், இதுேலர தமிழில் தேளிேந்துள்ள அகராதிகளில் இடம்தபற்றுள்ள 

அலனத்துச்தொற்கலளயும் ஒன்று திரட்டி, நிரல்படுத்தி தமிழின் தொல்ேளத்லத உைகறியச் தெய்ேதுவம 

தொற்குலேத் திட்டத்தின் முதன்லம வநாக்கமாகும். 

இந்தத் திட்டத்தின் கீழ் ததாடங்கப்பட்ட “sorkuvai.com” என்ை இலையதளத்தின் ோயிைாக தமிழ்க்கலைச்தொல் 

ததாடர்பான ஐயங்கலளத் தீர்த்துக்தகாள்ள ேழிேலக தெய்யப்பட்டுள்ளது. விலரவில் ததாடங்கப்படவுள்ள 24 மணி 

வநரமும் தெயல்படும் கட்டைமில்ைாத் ததாலைவபசி ோயிைாகவும் தமிழ்க்கலைச்தொல் ததாடர்பான ஐயங்கலளத் 

தீர்த்துக்தகாள்ளைாம். 

 

3. `3,000 வகாடிக்கு அஸ்திரா ஏவுகலை தகாள்முதல்: பாரத் லடனமிக்ஸ் நிறுேனத்துடன் பாதுகாப்பு அலமச்ெகம் 

ஒப்பந்தம் 

இராணுேத்தளோட உற்பத்தியில் உள்நாட்டு உற்பத்திலய ஊக்குவிக்கும் விதமாக பாரத் லடனமிக்ஸ் 

நிறுேனத்துடன் `2,971 வகாடியில் அஸ்திரா எம்வக-1 ஏவுகலைகலளக் தகாள்முதல் தெய்ேதற்கு பாதுகாப்பு 

அலமச்ெகம் ஒப்பந்தம் தெய்துதகாண்டுள்ளது. 

அஸ்திரா எம்வக-1 ஏவுகலை, இந்திய கடற்பலடயிலும் விமானப்பலடயிலும் விண்ணில் இருந்து விண்ணில் 

உள்ள இைக்லகத்தாக்கி அழிக்கும் ேலிலமதகாண்டது. 

பாரத் லடனமிக்ஸ் நிறுேனத்திடம் இருந்து 248 அஸ்திரா ஏவுகலைகள் தகாள்முதல் தெய்யப்படவுள்ளன. 

அேற்றில், 200 ஏவுகலைகள் இந்திய ோன்பலடயிலும், 48 ஏவுகலைகள் கடற்பலடயிலும் பயன்படுத்தப்படும். 

DRDO ேடிேலமத்த அஸ்திரா ஏவுகலை முதன்முதலில் கடந்த 2003-ஆம் ஆண்டு வம மாதம் பரிவொதிக்கப்பட்டது. 

அதன்பிைகு அந்த ஏவுகலைகள் பை முலை பரிவொதிக்கப்பட்டு சுவகாய் வபார் விமானத்தில் வெர்க்கப்பட்டன. அந்த 

ஏவுகலைகள், அடுத்த சிை ஆண்டுகளில் வதேஸ் மார்க்-1ஏ வபார்விமானத்திலும் வமம்படுத்தப்பட்ட மிக்-29 ரக 

வபார்விமானங்களிலும் வெர்க்கப்படும். 

 

4. உக்லரன்-ரஷியா வபார் எதிதராலி! இந்தியா தபாருளாதார ேளர்ச்சி 4.1%-ஆக குலைவு 

உக்லரன்-ரஷியா வபார் எதிதராலியால் ேனேரி முதல் மார்ச் ேலரயிைான 4ஆேது காைாண்டில் இந்தியாவின் 

தபாருளாதார ேளர்ச்சி 4.1 ெதவீதமாக குலைந்துள்ளது என மத்திய அரசு தேளியிட்ட புள்ளிவிேரத்தில் 

ததரிவித்துள்ளது. 

இதுகுறித்து புள்ளியியல் அலமச்ெகம் வமலும் கூறியுள்ளதாேது: 

உக்லரன்-ரஷியா வபார் காரைமாக இந்திய தபாருளாதாரம் நான்காேது காைாண்டில் குலைந்த அளவிைான 

ேளர்ச்சிலயப் பதிவு தெய்துள்ளது. அதன்படி, ேனேரி-மார்ச் காைாண்டில் தமாத்த உள்நாட்டு உற்பத்தி (GDP) 4.1% 

அளவிற்வக ேளர்ச்சி கண்டுள்ளது. பைவீக்கம் தபாருளாதார மீட்சிக்கு தபரும் தலடலய ஏற்படுத்தியுள்ளது. அதன் 

காரைமாக, 2021-22 முழு நிதியாண்டில் (2021 ஏப்ரல் முதல் 2022 மார்ச்) நாட்டின் தபாருளாதாரம் 8.7 ெதவீத 

ேளர்ச்சிலய மட்டுவம எட்டியுள்ளது. இது, அலமச்ெகம் மூன்று மாதங்களுக்கு முன்பாக மதிப்பீடு தெய்திருந்த 8.9 

ெதவீதத்லதக் காட்டிலும் 0.2 ெதவீதம் குலைோகும். அவதெமயம், முந்லதய 2020-21 நிதியாண்டில் நாட்டின் 

தபாருளாதாரம் 6.6 ெதவீதம் பின்னலடலேக் கண்டிருந்தது குறிப்பிடத்தக்கது. 

ேனேரி-மார்ச் காைாண்டில் சீனா தபாருளாதாரம் 4.8% ேளர்ச்சிலய எட்டிய நிலையில், இந்திய தபாருளாதாரம் 

அலதவிட குலைோகவே ேளர்ச்சியலடந்துள்ளதாக புள்ளியியல் அலமச்ெகம் ததரிவித்துள்ளது. 
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1. NSOஇன் சமீபத்திய அறிக்கையின்படி (2022 ஜூன்), 2021–22இல் இந்தியாவின் GDP வளர்ச்சி மதிப்பீடு என்ன? 
அ. 8.5 சதவீதம் 

ஆ. 8.7 சதவீதம்  

இ. 8.9 சதவீதம் 

ஈ. 9.2 சதவீதம் 

✓ தேசிய புள்ளியியல் அலுவலைம் (NSO) அேன் ஆண்டுக்கு ஆண்டு மமாத்ே உள்நாட்டு உற்பத்தி (GDP) வளர்ச்சிகய 

8.7 சேவீேமாைக் குகைத்துள்ளது. இது ைடந்ே பிப்ரவரியில் மதிப்பிடப்பட்ட 8.9 சேவீேத்திலிருந்து குகைந்துள்ளது. 

நான்ைாவது ைாலாண்டில் (ஜனவரி–மார்ச் ைாலம் 2021–22) GDP வளர்ச்சி 4.1 சேவீேமாை பதிவாகியுள்ளது. 2020–

21இல் மபாருளாோரம் 6.6 சேவீேச் சுருக்ைத்கேக் ைண்டது. அண்கமய GDP வளர்ச்சி மதிப்பீடானது 8.9 சேவீேம் 

(பிப்ரவரியில் மவளியிடப்பட்டது) மற்றும் முேல் முன்கூட்டிய மதிப்பீடு 9.2 சேவீேம் (ஜனவரியில் மவளியிடப்பட்டது) 

ஆகியவற்கை விடக் குகைவாை உள்ளது. 

2. முகைதய 2022 ஜூன்.1 முேல் அமலுக்கு வரும் PMJJBY மற்றும் PMSBY–இன் புதிய வருடாந்திர பிரீமியம் 

விகிேங்ைள் என்ன? 
அ. ரூ.520 மற்றும் ரூ.40 

ஆ. ரூ.436 மற்றும் ரூ.20  

இ. ரூ.400 மற்றும் ரூ.40 

ஈ. ரூ.350 மற்றும் ரூ.30 

✓ பிரேமர் ஜீவன் தஜாதி பீமா தயாஜனா (PMJJBY) மற்றும் பிரேமர் சுரக்ஷா பீமா தயாஜனா (PMSBY) ஆகியவற்றின் 

பிரீமியத்கே அரசாங்ைம் உயர்த்தியுள்ளது. PMJJBY–இன் பிரீமியம் விகிேம் நாமளான்றுக்கு `1.25 ஆை 

உயர்த்ேப்பட்டுள்ளது. இேன் ைாரணமாை ஆண்டுப் பிரீமியம் ̀ 330இலிருந்து ̀ 436ஆை உயர்கிைது. PMSBY–க்ைான 

வருடாந்திர பிரீமியம் `12லிருந்து `20ஆை உயர்த்ேப்பட்டுள்ளது. புதிய பிரீமியம் ைட்டணங்ைள் ஜூன் 1, 2022 முேல் 

அமலுக்கு வருகின்ைன. 

3. 2021–22இல் (GDPஇன் சேவீேத்தில்) இந்தியாவில் பதிவான நிதிப்பற்ைாக்குகை எவ்வளவு? 
அ. 7.51 % 

ஆ. 7.01 % 

இ. 6.71 %  

ஈ. 6.21 % 

✓ 2021–22ஆம் ஆண்டிற்ைான நிதிப்பற்ைாக்குகைகய ைன்ட்தராலர் மஜனரல் ஆப் அக்ைவுண்ட்ஸ் மவளியிட்டது. இது, 

6.9 சேவீேம் என்ை திருத்ேப்பட்ட பட்மஜட் மதிப்பீட்கடவிட மமாத்ே உள்நாட்டு உற்பத்தியில் 6.71 சேவீேமாை 

தமம்பட்டுள்ளது. முழுகமயான நிதிப்பற்ைாக்குகை `15,86,537 தைாடி (ேற்ைாலிைமானது) ஆகும். 17.65 டிரில்லியன் 

மதிப்பிலான திருத்ேப்பட்ட மதிப்பீட்டிற்கு எதிராை நிதியாண்டில் வரி வரவுைள் 18.2 டிரில்லியனாை இருந்ேது. 

4. NARCL (National Assets Reconstruction Company Ltd)-இன் MD மற்றும் CEOஆை நியமிக்ைப்பட்டவர் யார்? 
அ. உர்ஜித் படேல் 

ஆ. நேரரஜன் சுந்தர்  

இ. அஸ்வனி பரே்டியர 

ஈ. நிதின் சுக் 
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✓ பாரே வங்கியின் முன்னாள் துகண நிர்வாை இயக்குநர் நடராஜன் சுந்ேர், NARCL (National Assets Reconstruction 

Company Ltd)–இன் நிர்வாை இயக்குநராைவும், CEOஆைவும் MD & CEOஆை நியமிக்ைப்பட்டுள்ளார். NARCL என்பது 

மபாது மற்றும் ேனியார்துகை வங்கிைளின் கூட்டு முயற்சியாகும். இது வங்கிைளிடமிருந்து வாராக்ைடன்ைகள 

எடுத்துக்மைாள்வது மற்றும் தீர்வு மற்றும் மீட்மடடுப்புைளில் ைவனம் மசலுத்தும் என எதிர்பார்க்ைப்படுகிைது. NARCL 

ஆனது 15 இந்திய வங்கிைளின் பங்குைகளக் மைாண்டுள்ளது. இேன் ஸ்பான்சர் வங்கியாை ைனரா வங்கி உள்ளது. 

5. 2022 – உலை புகையிகல ஒழிப்பு நாளுக்ைானக் ைருப்மபாருள் என்ன? 

அ. Tobacco: A Threat to our Humanity 

ஆ. Tobacco: A Threat to our Environment  

இ. Tobacco: A Threat to Health 

ஈ. Dangers of smoking 

✓ புகைபிடிப்போல் ஏற்படும் ஆபத்துைள், புகையிகல நிறுவனங்ைள் மற்றும் அவற்றின் வணிை நகடமுகைைள் குறித்ே 

விழிப்புணர்கவ ஏற்படுத்துவேற்ைாை ஒவ்தவார் ஆண்டும் தம.31ஆம் தேதி உலை புகையிகல ஒழிப்பு நாள் 

ைகடப்பிடிக்ைப்படுகிைது. “Tobacco: A Threat to our Environment” என்பது நடப்பு 2022ஆம் ஆண்டில் வரும் உலை 

புகையிகல ஒழிப்பு நாளிற்ைான ைருப்மபாருளாகும். 

✓ புகையிகலகயப் பயிரிடுவேற்ைாை ஆண்டுதோறும் கிட்டத்ேட்ட 3.5 மில்லியன் மெக்தடர் நிலம் அழிக்ைப்படுகிைது. 

ஐநா சகபயின் கூற்றுப்படி, புகையிகல நுைர்வானது ஆண்டுதோறும் எட்டு மில்லியனுக்கும் அதிைமான மக்ைளின் 

மரணத்திற்குக் ைாரணமாை அகமகிைது. 

6. 2022 – ஒருபாற்தசர்க்கைவிதராேம் (Homophobia), திருநங்கை மவருளி (Transphobia) மற்றும் இருபாலுைவு 

மவருளி (Biphobia) ஆகியவற்றுக்கு எதிரான உலை நாளின் ைருப்மபாருள் என்ன? 
அ. Our Bodies. Our Lives. Our Rights  

ஆ. Fundamental Rights of LGBTIQ+ 

இ. Bodily Autonomy 

ஈ. Decriminalise Diversity 

✓ ஒவ்தவார் ஆண்டும் தம.17 அன்று ஒருபாற்தசர்க்கைவிதராேம் (Homophobia), திருநங்கை மவருளி (Transphobia) 

மற்றும் இருபாலுைவு மவருளி (Biphobia) ஆகியவற்றுக்கு எதிரான உலை நாள் ைகடப்பிடிக்ைப்படுகிைது. இந்ே நாள் 

பன்முைத்ேன்கமகயக் மைாண்டாடுகிைது மற்றும் மாயிகை, ஓரினச்தசர்க்கை, இருபாலினம், திருநங்கைைள் 

மற்றும் இருபாலுடல் (LGBTIQ+) மக்ைளின் மனிே உரிகமைள்பற்றிய விழிப்புணர்கவ ஏற்படுத்துகிைது. “Our Bodies. 

Our Lives. Our Rights” என்பது இந்ே ஆண்டு (2022) வரும் இந்நாளுக்ைானக் ைருப்மபாருளாகும். 

7. நவீன் ஸ்ரீவஸ்ேவா என்பார் எந்ே நாட்டுக்ைான தூேராை நியமிக்ைப்பட்டுள்ளார்? 
அ. அமமரிக்கர 

ஆ. டநபரளம்  

இ. இலங்கக 

ஈ. உக்கரன் 

✓ தநபாளத்துக்ைான அடுத்ே தூேராை மவளியுைவுத்துகை கூடுேல் மசயலர் நவீன் ஸ்ரீவஸ்ேவாகவ நியமிப்போை 

இந்தியா அறிவித்துள்ளது. இந்ே மாேம் மவளியுைவு மசயலாளராை பேவிதயற்ை வினய் குவாத்ராகவத் மோடர்ந்து 

ஸ்ரீவஸ்ேவா இந்ேப் பேவிகய ஏற்ைவுள்ளார். பிரேமர் நதரந்திர தமாடியின் தநபாள பயணத்தின்தபாது இந்தியாவும் 

தநபாளமும் ஆறு ஒப்பந்ேங்ைளில் கைமயழுத்திட்டன, இதில் 490 MW அருண்–4 நீர்மின் திட்டமும் ஒன்று. 
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8. எந்ே அமமரிக்ை அதிபரின் உகரயின் நிகனவாை உலை எய்ட்ஸ் ேடுப்பூசி நாள் மைாண்டாடப்படுகிைது? 
அ. ஜரர்ஜ் புஷ் 

ஆ. பில் கிளிண்ேன்  

இ. பரரக் ஒபரமர 

ஈ. ஆபிரகரம் லிங்கன் 

✓ பாதுைாப்பான மற்றும் பயனுள்ள HIV ேடுப்பூசிகயக் ைண்டறியும் பணியில் ஈடுபட்டுள்ள சுைாோர வல்லுநர்ைள், 

ஆராய்ச்சியாளர்ைள், ேன்னார்வத்மோண்டர்ைள் மற்றும் சமூை உறுப்பினர்ைகள மைௌரவிப்பேற்ைாை ஆண்டுதோறும் 

தம.18 அன்று ‘உலை எய்ட்ஸ் ேடுப்பூசி நாள்’ அனுசரிக்ைப்படுகிைது. 1997ஆம் ஆண்டு தம.18ஆம் தேதி அமமரிக்ை 

முன்னாள் அதிபர் பில் கிளிண்டன் HIV பரவுவகேக் ைட்டுப்படுத்தும் பயனுள்ள HIV ேடுப்பூசியின் அவசியத்கே 

வலியுறுத்தியகேயும் இந்நாள் நிகனவுகூருகிைது. 2020ஆம் ஆண்டின் இறுதியில், 37.7 மில்லியன் மக்ைள் 

HIVஆல் பாதிக்ைப்பட்டிருந்ேனர். தமலும் 0.68 மில்லியன் மக்ைள் எய்ட்ஸ் மோடர்பான தநாய்ைளால் இைந்துள்ளனர். 

9. என்தடாசல்பான் பாதிப்பால் பாதிக்ைப்பட்டவர்ைளுக்கு இைப்பீடு வைங்குமாறு கீழ்க்ைாணும் எந்ே மாநிலத்திற்கு 

உச்சநீதிமன்ைம் உத்ேரவிட்டுள்ளது? 
அ. ஒடிஸர 

ஆ. டகரளர  

இ. கர்நரேகர 

ஈ. டமற்கு வங்கம் 

✓ எண்தடாசல்பான் பூச்சிக்மைால்லி மருந்ோல் பாதிக்ைப்பட்டவர்ைளுக்கு இைப்பீடு வைங்ை தவண்டும் என்ை 2017ஆம் 

ஆண்டு ஜனவரி உத்ேரகவக் ைகடப்பிடிக்ைத்ேவறியோல், தைரளாகவ உச்சநீதிமன்ைம் ைடுகமயாைச் சாடியது. 

பாதிக்ைப்பட்டவர்ைகள அகடயாளங்ைாணுேல், பாதிக்ைப்பட்ட ஒவ்மவாருவருக்கும் `5 லட்சம் இைப்பீடு வைங்குேல், 

எண்தடாசல்பான் பாதிப்பால் ஏற்படும் நீண்டைால உடல்நலப் பாதிப்புைகளச் சமாளிக்ை மருத்துவ வசதிைகள 

அகமத்ேல் ஆகிய மூன்று படிநிகலைகள அந்ேத் தீர்ப்பு மசயல்படுத்ேச் மசால்லியிருந்ேது. ைடந்ே 2012ஆம் ஆண்டில் 

உச்சநீதிமன்ைம் எண்தடாசல்பான் மருந்கேப் பயன்படுத்ே ேகட விதித்திருந்ேது குறிப்பிடத்ேக்ைாது. 

10. இந்தியாவில் தேசிய மடங்கு நாள் அனுசரிக்ைப்படுகிை மாேம் எது? 
அ. அக்டேரபர் 

ஆ. ஜனவரி 

இ. ஜூகல 

ஈ. டம  

✓ ஒவ்தவார் ஆண்டும் தம.16 அன்று, தேசிய மடங்கு நாள் அனுசரிக்ைப்படுகிைது. இந்நாள், மடங்கு தநாய் பரவும் விேம் 

பற்றிய விழிப்புணர்கவ ஏற்படுத்துகிைது. ஆண்டுதோறும், உலைளவில் சுமார் 400 மில்லியன் மடங்கு தநாய்த் 

மோற்றுைள் ஏற்படுகின்ைன. சுமார் 96 மில்லியன் தபர் இேன் ைடுகம நிகலகய எதிர்மைாள்கின்ைனர். மடங்குக் 

ைாய்ச்சல் என்பது நான்கு ஏடிஸ் மைாசு இனங்ைளுள் ஏதேனும் ஒன்ைால் பரவும் தநாயாகும். இந்ேக் மைாசுக்ைள் 

தமற்கு கநல் கவரஸ் தநாய் மற்றும் மஞ்சள் ைாய்ச்சகல ஏற்படுத்தும் கவரஸ்ைகளயும் மைாண்டுள்ளன. 
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செய்தித்தாள் நடப்பு நிகழ்வுகள்  

1. ேமிைைத்தில் 8,023 தபருக்கு 4ஆவது நிகல யாகனக்ைால் தநாய் பாதிப்பு: 

ேமிழ்நாட்டில் 8,023 தபருக்கு நான்ைாவது நிகல யாகனக்ைால் தநாய் பாதிப்புக்ைான சிகிச்கச மபற்று வருவோை 

மருத்துவத்துகை அகமச்சர் மா சுப்பிமணியன் மேரிவித்துள்ளார். 

இேகனத் மோடர்ந்து மசய்தியாளர்ைளிடம் அகமச்சர் மா சுப்பிரமணியன் கூறியது: “யாகனக்ைால் தநாய் 

ஆரம்பத்தில் ைாய்ச்சல், மநரிைட்டுேல், கைக்ைால் வலி, தோல் சிவந்து ைாணப்படுேல், தோல் ேடித்து ைாணப்படுேல் 

தபான்ை அறிகுறிைளுடன் இருக்கும். தநாய் முற்றும்தபாது ைால்ைளில் வீக்ைம் (யாகனக்ைால்), விகரவீக்ைம், கைைள் 

மற்றும் மார்பைங்ைளில் வீக்ைம் தபான்ைகவ ஏற்படும். 

இந்ேத் ோக்ைங்ைளுக்கு ஏற்ப யாகனக்ைால் தநாய் நான்கு நிகலைளில் அகைக்ைப்பட்டு வருகிைது. யாகனக்ைால் 

தநாயின் ோக்ைம் ேமிைைத்தில் 29 மாவட்டங்ைளில் ைாணப்பட்டது. யாகனக்ைால் தநாய் ஒழிப்புத் திட்டம் 1957-ஆம் 

ஆண்டு முேல் மசயல்பட்டு வருகிைது. 

இத்திட்டத்தின்கீழ் 44 இரவுதநர இரத்ேப் பரிதசாேகன கமயங்ைளும், 25 யாகனக்ைால் தநாய் ைட்டுப்பாட்டு 

கமயங்ைளும் மசயல்பட்டு வருகின்ைன. இந்ே கமயங்ைள் மூலம் ஆங்ைாங்தை மபாது மக்ைளுக்கு இரவு தநர ரத்ேத் 

ேடவல் பரிதசாேகன மற்றும் மைாசு ஒழிப்புப் பணிைளும் தமற்மைாள்ளப்பட்டு வருகின்ைன. 

யாகனக்ைால் தநாகய ஒழிக்கும் மபாருட்டு ஒட்டு மமாத்ே டிஇசி மாத்திகர வைங்கும் திட்டம் 1998 முேல் 2014 

வகர 2 வயது முேல் 60 வயது வகர உள்ள அகனவருக்கும் வருடந்தோறும் மாத்திகரைள் வைங்ைப்பட்டன. 

ேமிழ்நாடு அரசின் தமற்ைண்ட நடவடிக்கைைளால் இந்தநாய் ேற்மபாழுது பரவக்கூடிய நிகலயில் இல்கல என்ை 

இலக்கை தநாக்கி ேமிழ்நாடு மசல்கிைது. 

ேற்மபாழுது யாகனக்ைால் தநாய் முற்றிலும் ஒழிப்பு என்ை இலக்கிகன தநாக்கி மசன்ைதபாதிலும், ஏற்மைனதவ பல 

ஆண்டுைளுக்கு முன்பு யாகனக்ைால் தநாய் நிகல 4-இல் ேமிைைத்தில் 8,023 நபர்ைள் ேற்தபாது பாதிப்பில் 

உள்ளனர். நிகல 4-ல் உள்ளவர்ைளுக்கு ைால் வீக்ைம், தோலில் புண்ைள் மற்றும் நீர்வடிேல் ஆகியகவ 

ைாணப்படும். 

இேனால் இவர்ைளின் வாழ்வாோரம் பாதிக்ைப்படுவோல் உேவித்மோகையாை மாேம் ரூபாய்.1000/- மற்றும் 

யாகனக்ைால் பராமரிப்பு உபைரணங்ைள் 2010-ம் ஆண்டு முேல் வைங்ைப்பட்டு வருகிைது. இந்ேத் திட்டத்தின்கீழ் 

யாகனக்ைால் தநாய் பாதித்ேவர்ைளுக்கு மாேம்தோறும் ரூபாய் 1000 வங்கிக் ைணக்கிதலதய மாவட்ட துகண 

இயக்குநர் சுைாோரப் பணிைள் அலுவலைம் மூலமாை மசலுத்ேப்படுகிைது என்று மேரிவித்ோர். 

 

2. ேைவல் மோடர்பு தசகவக்ைான ஜிசாட்-24 மசயற்கைக்தைாள் - ஜூன் 22-இல் விண்ணில் ஏவப்படுகிைது 

இஸ்தராவின் ேைவல்மோடர்பு தசகவக்ைான அதிநவீன ஜிசாட்-24 மசயற்கைக்தைாள் ஏரியன் 5 ராக்மைட்மூலம் 

பிமரஞ்ச் ையானாவில் இருந்து ஜூன் 22ஆம் தேதி விண்ணில் ஏவப்படுகிைது. 

நம் நாட்டின் ேைவல் மோடர்பு வசதிைகள தமம்படுத்துவேற்ைாை ஜிசாட்-24 என்ை அதிநவீன மசயற்கைக்தைாகள 

இந்திய விண்மவளி ஆய்வு நிறுவனம் (இஸ்தரா) வடிவகமத்துள்ளது. 4,180 கிதலா எகட மைாண்ட ஜிசாட்-24, 

இஸ்தராவின் 42ஆவது ேைவல்மோடர்பு மசயற்கைக்தைாளாகும். 

அதிை எகட உகடய மசயற்கைக்தைாள் என்போல் ஐதராப்பிய நாடான பிரான்சின் ைட்டுப்பாட்டிலிருக்கும் பிமரஞ்ச் 

ையானாவில் உள்ள மைாரு ஏவுேளத்தில் இருந்து ைனரை இராக்மைட்டான ஏரியன்-5 மூலம் ஜூன் 22-ம் தேதி 

விண்ணில் மசலுத்ேப்பட உள்ளது. இேற்ைாை, விமானப்தபாக்குவரத்துமூலம் மசயற்கைக்தைாள் ைடந்ே தம 17ஆம் 

தேதி மைாரு ஏவுேளத்துக்கு மைாண்டு மசல்லப்பட்டுள்ளது. இந்ே ஜிசாட்-24 மசயற்கைக்தைாளில் கியூ தபன்ட் 

டிரான்ஸ்பாண்டர் உள்ளிட்ட நவீன அம்சங்ைள் இடம்மபற்றுள்ளன. இது டிடிஎச் மடலிவிஷன் மற்றும் மசல்தபான் 

தசகவக்குப் பயன்படும். 
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மத்திய விண்மவளி ஆய்வுத்துகையின்கீழ் இயங்கும் நியூ ஸ்தபஸ் இந்தியா லிமிமடட் (என்எஸ்ஐஎல்) நிறுவனம் 

மூலம் இந்ே இராக்மைட் ஏவுேல் தமற்மைாள்ளப்பட உள்ளது. தமலும், ஜிசாட்-24 மசயற்கைக்தைாள் பயன்பாட்டு 

தசகவைள் அகனத்தும் ‘டாடா பிதள’ நிறுவனத்துக்கு குத்ேகைக்கு வைங்ைப்பட்டுள்ளது என இஸ்தரா 

விஞ்ஞானிைள் மேரிவித்ேனர். ஏரியன் 5 இராக்மைட்டில் மதலசியாவுக்குச் மசாந்ேமான மீசாட் - 3டி 

மசயற்கைக்தைாளும் ஏவப்படவுள்ளது குறிப்பிடத்ேக்ைது. 

 

 

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


விண்மீன்.காம்                                              2022 ஜூன் 03 
  

 

நடப்பு நிகழ்வுகள்                                           1 

1. முழுமையான COVID-19 தடுப்பூசி செலுத்தமை (2022 ஜூனில்) உறுதிசெய்வதற்காக சதாடங்கப்பட்ட திட்டத்தின் 

சபயர் என்ன? 
அ. ஹர் கர் தஸ்தக் திட்டம் 2.0  

ஆ. ஆத்மநிர்பரர் தடுப்பூசி திட்டம் 2.0 

இ. பிரதரன் மந்திரி தடுப்பூசி திட்டம் 

ஈ. கரீப் கல்யரண் தடுப்பூசி திட்டம் 2.0 

✓ தகுதியுள்ள அமனவருக்கும் COVID-19 தடுப்பூசிமய முழுமையாக வழங்குவமத உறுதிசெய்வதற்காக, ‘வீடு ததடி 

சென்று தடுப்பூசி 2.0’ நாடு முழுவதும் ஏற்பாடு செய்யப்பட்டுள்ளது. 12-14 வயதிற்குட்பட்தடார் ைற்றும் 60 வயதுக்கு 

தைற்பட்டவர்களுக்கான முன்சனச்ெரிக்மக தவமைமீது சிறப்பு கவனம் செலுத்தப்படுகிறது. ஜூன்.1 முதல் ஜூமை 

31 வமை 2 ைாத காைம் வீடு வீடாகச்சென்று இத்திட்டம் தைற்சகாள்ளப்படும். கடந்த 2021 நவம்பரில் முதல் ‘வீடு ததடி 

சென்று தடுப்பூசி 2.0’ நடத்தப்பட்டது. நாடு முழுவதும் இதுவமை 193.6 தகாடி தடாஸ்கள் தபாடப்பட்டுள்ளன. 

2. எந்த நிறுவனத்மத வாங்குபவர்களாகப் பதிவுசெய்ய அனுைதிக்கும் வமகயில், அைசு இ-ெந்மத தளத்தின் (GeM) 

தநாக்கத்மத ைத்திய அமைச்ெைமவ விரிவுபடுத்தியுள்ளது? 
அ. அஞ்சல் நிலலயங்கள் 

ஆ. கூட்டுறவு சங்கங்கள்  

இ. சிறு நிதி வங்கிகள் 

ஈ. பபரது சசலவ லமயங்கள் 

✓ கூட்டுறவு அமைப்புகமள வாங்குதவாைாக அனுைதிக்கும் வமகயில் அைசு இ-ெந்மத சகாள்முதல் விரிவாக்கத்திற்கு 

பிைதைர் தைாடி தமைமையில் நமடசபற்ற அமைச்ெைமவ ஒப்புதல் அளித்துள்ளது. தற்தபாது கூட்டுறவு அமைப்புகமள 

வாங்குதவாைாக அனுைதித்திருப்பதன்மூைம் 27 தகாடி உறுப்பினர்கமளக் சகாண்டுள்ள 8.54 இைட்ெத்திற்கும் 

அதிகைான பதிவு செய்யப்பட்ட கூட்டுறவு அமைப்புகள் பயனமடயும். 

3. 2022ஆம் ஆண்டுக்கான ‘வாங்கரி ைாத்தாய் வன ொம்பியன்’ விருமத சவன்றவர் யார்? 
அ. பசசிலி பெபபட்  

ஆ. சடவிட் அட்டன்பசரர 

இ. கிமிசகர ஹிரரடர 

ஈ. ஷசரரன் பலவிக்சன 

✓ காடுகமளக் காப்பதிலும் காடுகமளச் ொர்ந்த ைக்களின் வாழ்மவ தைம்படுத்துவதிலும் அவைாற்றிய பங்களிப்மப 

அங்கீகரிப்பதற்காக, 2022ஆம் ஆண்டுக்கான ‘வாங்கரி ைாத்தாய் வன ொம்பியன்’ விருமத தகைரூனின் ஆர்வைர் 

செசிலி சஜசபட் சவன்றார். ஐநா ெமபயின் உைவு ைற்றும் தவளாண்மை அமைப்பின் (FAO) தமைமையிைான 

காடுகளின் கூட்டுப்பங்காளித்துவம் (CPF) இந்த விருமத வழங்குகிறது. சகாரிய குடியைசின் சிதயாலில் நமடசபற்ற 

XV உைக வனவியல் ைாநாட்டின்தபாது நடந்த விழாவில் இந்த விருது வழங்கப்பட்டது. 

4. உயிரி எரிசபாருள் மீதான ததசிய சகாள்மகயின் அண்மைய திருத்தத்தின்படி, சபட்தைாலில் 20% எத்தனாமைக் 

கைப்பதற்கான இைக்கு ஆண்டு எது? 
அ. 2024-25  ஆ. 2025-26  

இ. 2029-30  ஈ. 2039-40 

✓ பிைதைர் தைாடி தமைமையிைான அமைச்ெைமவ, உயிரி எரிசபாருள் மீதான ததசிய சகாள்மகயில் திருத்தங்களுக்கு 

ஒப்புதல் அளித்துள்ளது. சபட்தைாலில் 20 ெதவீத எத்தனாமை கைக்கும் இைக்மக 2030-இலிருந்து 2025-26-க்கு 
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அது முன்தனற்றியுள்ளது. தற்தபாது சபட்தைாலில் 10 ெதவீதம் எத்தனால் கைக்கப்படுகிறது. உயிரி எரிசபாருள் 

தயாரிப்பதற்கான கூடுதல் மூைப்சபாருட்கமள இருப்பு மவக்கவும் அனுைதியளிக்கப்பட்டுள்ளது. 

5. இரு இருக்மககள்சகாண்ட புதிய தமைமுமற பறக்கும் பயிற்சி வானூர்தியான, ‘HANSA-NG’ஐ உருவாக்கிய 

நிறுவனம் எது? 

அ. CSIR-NAL  

ஆ. BRO 

இ. DRDO 

ஈ. HAL 

✓ HANSA-NG, இரு இருக்மககள்சகாண்ட புதிய தமைமுமற பயிற்சி வானூர்திமய அறிவியல் ைற்றும் சதாழிைக 

ஆைாய்ச்சிக் கழகத்தின் (CSIR) ததசிய விண்சவளி ஆய்வகங்கள் (NAL) வடிவமைத்து உருவாக்கியுள்ளது. இந்த 

வானூர்தி தனது எஞ்சின் பரிதொதமனமய சவற்றிகைைாக நிமறவு செய்துள்ளது. கர்நாடக ைாநிைத்தின் பாதுகாப்பு 

ஆைாய்ச்சி தைம்பாட்டு அமைப்பின் (DRDO) ஏதைாநாட்டிகல் சடஸ்ட் தைஞ்சில் இச்தொதமன நடத்தப்பட்டது. 

6. உைத்துமறயில் ஒத்துமழப்புக்காக இந்தியா எந்த நாட்டுடனான புரிந்துைர்வு ஒப்பந்தத்தில் மகசயழுத்திட்டது? 
அ. ஆஸ்திசரலியர 

ஆ. பிரரன்ஸ் 

இ. ெப்பரன் 

ஈ. செரர்டரன்  

✓ ைத்திய தவதிகள் ைற்றும் உைங்கள் அமைச்ெர் டாக்டர் ைன்சுக் ைாண்டவியா தமைமையிைான உயர்ைட்டக்குழு, 

உைகளாவிய உை சநருக்கடிக்கு ைத்தியில் உைத்துமறயில் தைம்பட்ட ஒத்துமழப்பிற்காக தஜார்டானுக்குச் சென்றது. 

நடப்பாண்டிற்கு 30 LMT இைாக் பாஸ்தபட், 2.50 LMT DAP, 1 LMT பாஸ்தபாரிக் அமிைம் வழங்க தஜார்டானுடன் 

அந்தப் புரிந்துைர்வு ஒப்பந்தம் மகசயழுத்தானது. 

7. உைக ததனீக்கள் நாள் அனுெரிக்கப்படுகிற ைாதம் எது? 
அ. சம  

ஆ. ெூன் 

இ. ஆகஸ்ட் 

ஈ. பசப்டம்பர் 

✓ ைக்கமளயும் சுற்றுச்சூழமையும் வளர்த்சதடுப்பதில் ததனீக்கள் வகிக்கும் முக்கியப்பங்குபற்றிய விழிப்புைர்மவ 

ஏற்படுத்துவதற்காக ஆண்டுததாறும் தை.20 அன்று உைக ததனீக்கள் நாள் அனுெரிக்கப்படுகிறது. நவீன ததனீ 

வளர்ப்பின் முன்தனாடியான ஸ்தைாதவனிய ததனீ வளர்ப்பவர் அன்டன் ஜான்ொவின் பிறந்தநாளில் உைவு 

ைற்றும் உழவு அமைப்பால் இந்த நாள் அனுெரிக்கப்படுகிறது. “Bee Engaged: Celebrating the diversity of bees and 

beekeeping systems” என்பது இந்த ஆண்டு (2022) வரும் உைக ததனீக்கள் நாளுக்கானக் கருப்சபாருளாகும். 

8. மிகவும் அருகிவிட்ட உயிரினத்மதப் பாதுகாப்பதற்காக, ‘இைாஜாளி ைைபணு வங்கி’ அமையவுள்ள நகைம் எது? 
அ. பதன்கரசி  ஆ. லமசூரு  

இ. முக்கூர்த்தி  ஈ. களக்கரடு 

✓ மைசூரு பல்கமைக்கழகத்தின் ைைபியல் & ைைபணுத்சதாகுதியியல் ஆய்வுத்துமறயானது கர்நாடக ைாநிை வனத் 

துமறயுடனான புரிந்துைர்வு ஒப்பந்தத்தில் மகசயழுத்திட்டது. 
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✓ இைாைநகைத்தில் உள்ள இைாைததவைசபட்டா ைமைப்பகுதியிலுள்ள கழுகுகளின் பல்லுயிர் சபருக்கம்குறித்து DNA 

விவைக்குறிப்பு நுட்பங்கமளப்பயன்படுத்தி, ‘இராஜாளி மரபணு வங்கி’ மைசூருவில் நிறுவப்படவுள்ளது. இந்த 

ைைபியல் துமற, கழுகு இனத்மத அழிந்து விடாைல் காப்பாற்றுவதற்காக கழுகுொர் ைைபணு ஆய்வுகமள விமைவில் 

சதாடங்க திட்டமிட்டுள்ளது. 

9. ‘ததசிய அருகிவிட்ட உயிரினங்கள் நாளானது’ தை ைாதத்தில் வரும் எந்தத்தததியில் அனுெரிக்கப்படுகிறது? 
அ. சம மாதத்தில் வரும் முதல் ஞரயிறு 

ஆ. சம மாதத்தில் வரும் கலடசி சனிக்கிழலம  

இ. சம மாதத்தில் வரும் கலடசி ஞரயிறு 

ஈ. சம மரதத்தில் வரும் மூன்றரவது பவள்ளிக்கிழமம  

✓ ததசிய அருகிவிட்ட உயிரினங்கள் நாளானது ஒவ்தவார் ஆண்டும் தை ைாதத்தின் மூன்றாவது சவள்ளிக்கிழமை 

அன்று அனுெரிக்கப்படுகிறது. இந்த ஆண்டு தை.20 அன்று இந்நாள் அனுெரிக்கப்பட்டது. அருகிவிட்ட உயிரினங்கள் 

ைற்றும் அவற்மறப் பாதுகாப்பதற்கு நாம் எடுக்கக்கூடிய பல்தவறு நடவடிக்மககள்குறித்து சபாதுைக்களிமடதய 

விழிப்புைர்மவ ஏற்படுத்துவதத இந்த நாளின் தநாக்கைாகும். 1973ஆம் ஆண்டு அருகிவிட்ட உயிரினங்கள் ெட்டம் 

டிெம்பர்.28 அன்று நமடமுமறக்கு வந்தது. வனவுயிரி பாதுகாப்பு ைற்றும் அருகிவிட்ட உயிரினங்களின் ைறுவாழ்வு 

ஆகியவற்றின் ததமவமய உயர்த்துவமத இந்தச் ெட்டம் தனது தநாக்கைாகக் சகாண்டுள்ளது. 

10. உைக குடும்பங்கள் நாள் சகாண்டாடப்படுகிற தததி எது? 
அ. சம.15  

ஆ. சம.30 

இ. ெூன்.01 

ஈ. ெூன்.03 

✓ ஐநா அமவயானது தை.15 அன்று உைக குடும்பங்கள் நாமளக் சகாண்டாடுகிறது. ஐநா சபாதுச்ெமப 1993-இல் 

இந்த நாமளக் சகாண்டாடுவதாக அறிவித்தது. 2022ஆம் ஆண்டுக்கான உைக குடும்பங்கள் நாளிற்காக, ஐநா 

சபாதுச்செயைாளர், “Families and Urbanization” என்ற கருப்சபாருமளத் ததர்ந்சதடுத்துள்ளார். குடும்ப உறவு ைற்றும் 

நிமையான நகர்ப்புற சகாள்மககளின் முக்கியத்துவம் குறித்த விழிப்புைர்மவ அதிகரிப்பதத இந்த ஆண்டிற்கான 

கருப்சபாருளின் தநாக்கைாகும். 

 

செய்தித்தாள் நடப்பு நிகழ்வுகள்  

1. ஜூன்.3 – உைக மிதிவண்டி நாள் 

 

2. ைாநிை கல்விக் சகாள்மக: நீதிபதி முருதகென் தமைமையில் குழு அமைப்பு 

தமிழ்நாடு அைசின் ைாநிை கல்விக்சகாள்மகமய வகுப்பதற்கு தில்லி உயர்நீதிைன்ற முன்னாள் தமைமை நீதிபதி 

முருதகென் தமைமையில் 13 வல்லுநர்கள் அடங்கிய குழு அமைக்கப்பட்டுள்ளது. 

இது குறித்து பள்ளிக்கல்வித்துமற சவளியிட்ட அைொமை: 

ைத்திய அைசின் ததசிய கல்விக்சகாள்மக 2020-ஐ தமிழ்நாடு அைசு சதாடர்ந்து எதிர்த்துவரும் நிமையில், அதற்கு 

ைாற்றாக தமிழ்நாட்டின் ைைபுக்தகற்ப ைாநிை கல்விக்சகாள்மக ஒன்று உருவாக்கப்படும். அதற்காக குழு 

அமைப்பதாகவும் கடந்த ஏப்ைலில் முதைமைச்ெர் மு க ஸ்டாலின் அறிவித்திருந்தார். 
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அதன்படி ைாநிை கல்விக்சகாள்மகமய வடிவமைக்க ஓய்வுசபற்ற நீதிபதி முருதகென் தமைமையில் 13 தபர் 

சகாண்ட குழுமவ அமைத்து பள்ளிக்கல்வித்துமற அைொமை சவளியிட்டுள்ளது. குழுவின் உறுப்பினர் செயைைாக 

சைட்ரிக் பள்ளிகள் இயக்குநர் செயல்படுவார் எனத் சதரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. 

 

3. இந்தியா-செனகல் இமடதய 3 ஒப்பந்தங்கள் மகசயாப்பம் 

இந்தியா-செனகல் இமடதய கைாொை பரிைாற்றம், இமளஞர் விவகாைங்களில் ஒத்துமழப்பு ைற்றும் அதிகாரிகளுக்கு 

விொ இல்ைாத நமடமுமற ஆகிய 3 ஒப்பந்தங்கள் மகசயாப்பைாகின. 

தூதைகம் ைற்றும் பணி சதாடர்பான கடவுச்சீட்டு மவத்திருப்பவர்களுக்கு விொ இல்ைாத நமடமுமறமயக்சகாண்டு 

வருவது சதாடர்பான ஒப்பந்தம், 2022-26 ஆண்டுகாைத்தில் இருநாடுகளிமடதயயான கைாொை பரிைாற்றத் 

திட்டத்மத புதுப்பித்தல் ைற்றும் இருநாடுகளிமடதய இமளஞர் விவகாைங்களில் ஒத்துமழப்மப தைம்படுத்துவது 

சதாடர்பான ஒப்பந்தங்களில் இருநாட்டு தமைவர்களும் மகசயழுத்திட்டனர். 
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1. மத்திய கல்வியமமச்சகத்தால் முன்மமாழியப்பட்ட புதிய மாதிரி பள்ளிகளின் மபயர் என்ன? 
அ. PM மாதிாி பள்ளிகள் 

ஆ. PM ஸ்ரீ பள்ளிகள்  

இ. ஆத்மநிா்பாா் பள்ளிகள் 

ஈ. பாரத் ககௌரவ் பள்ளிகள் 

✓ மத்திய கல்வியமமச்சர் தர்மமந்திர பிரதான் குஜராத் மாநிலத்தின் காந்திநகரில் நடந்த மதசிய கல்வியமமச்சர்கள் 

மாநாட்டில் உமரயாற்றினார். புதிய மதசிய கல்விக்மகாள்மக 2020–ஐ மசயல்படுத்துவமத மமயமாகக்மகாண்டு 

அவர் மபசினார். கல்வி அமமச்சகமானது மதசிய கல்விக்மகாள்மக 2020–இன் மசாதமனக் கூடமாக, ‘PM ஸ்ரீ 

பள்ளிகமை’ நிறுவும் பணியில் ஈடுபட்டுள்ைதாக அவர் அறிவித்தார். மாணாக்கமர எதிர்காலத்திற்குத் தயார்படுத்தும் 

விதமாக இந்தப் பள்ளிகள் அமமயவுள்ைன. 

2. ஐமராப்பிய ஒன்றியத்தின் பாதுகாப்புக்மகாள்மகயில் மசர அண்மமயில் வாக்களித்த நாடு எது? 
அ. சுவிச்சா்லாந்து 

ஆ. கென்மாா்க்  

இ. மால்ொ 

ஈ. வாடிகன் நகரம் 

✓ மடன்மார்க் ஆனது ஐமராப்பிய ஒன்றியத்தின் பாதுகாப்புக் மகாள்மகயில் அதற்கான வாக்மகடுப்மப நடத்திய பிறகு, 

அதில் இமணயவுள்ைது. ஐமராப்பிய ஒன்றியத்தின் மபாதுப்பாதுகாப்பு மற்றும் பாதுகாப்புக் மகாள்மகயின் (CSDP) 

பகுதியாக இல்லாத ஒமர ஐமராப்பிய ஒன்றிய உறுப்பினர் மடன்மார்க் மட்டுமம. மடன்மார்க் அரசாங்கம் 1993ஆம் 

ஆண்டு மாஸ்ட்ரிச் உடன்படிக்மகயின் மீதான வாக்மகடுப்பில் மபறப்பட்ட ஒரு விலக்மக இரத்து மசய்வதில் மவற்றி 

மபற்றுள்ைது. சுவீடன் மற்றும் பின்லாந்து ஆகியமவ மநட்மடாவில் மசருவதற்கான இமசமவத் தந்துள்ைன. 

3. இந்தியா எந்த நாட்டுடனான, ‘பாதுகாப்பு ஒத்துமைப்புக்கான மதாமலமநாக்கு அறிக்மகயில்’ மகமயழுத்திட்டது? 
அ. ஆஸ்திரரலியா 

ஆ. இஸ்ரரல்  

இ. இத்தாலி 

ஈ. பிரான்ஸ் 

✓ இந்தியாவும் இஸ்மரலும் எதிர்காலத்தில் பாதுகாப்பு ஒத்துமைப்மப வலுப்படுத்துவதற்காக, ‘மதாமலமநாக்கு 

அறிக்மகமய’ ஏற்றுக்மகாண்டன. இந்த அறிக்மக இருநாடுகளுக்கும் இமடயிலான 30 ஆண்டுகால அரசியல் 

ரீதியான உறவுகமைக் குறிக்கிறது. புது தில்லியில் மத்திய பாதுகாப்பு அமமச்சர் இராஜ்நாத் சிங் மற்றும் இஸ்மரல் 

பாதுகாப்பு அமமச்சர் இருதரப்பு மபச்சுவார்த்மத நடத்தினர். இருதமலவர்களும் பாதுகாப்பு ஒத்துமைப்பு மற்றும் 

உலகைாவிய மற்றும் பிராந்திய பாதுகாப்புச் சூழ்நிமல குறித்து விவாதித்தனர். சர்வமதச மசாலார் கூட்டணிமய 

அங்கீகரிக்கும் ஒப்பந்தத்தில் இஸ்மரல் சமீபத்தில் மகமயழுத்திட்டது. 

4. உலக மிதிவண்டி நாள் மகாண்டாடப்படுகிற மததி எது? 
அ. ஜூன்.1 

ஆ. ஜூன்.3  

இ. ஜூன்.5 

ஈ. ஜூன்.7 
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✓ உலக மிதிவண்டி நாைானது ஒவ்மவார் ஆண்டும் ஜூன்.3 அன்று மகாண்டாடப்படுகிறது. அடிப்பமட மபாக்குவரத்து, 

உடல் மற்றும் மன நலத்மத வலுப்படுத்துவதற்காக மிதிவண்டி ஓட்டுதல் கலாச்சாரத்மத உருவாக்குவதற்காக இந்த 

நாள் மகாண்டாடப்படுகிறது. மத்திய இமைமயார் விவகாரங்கள் மற்றும் விமையாட்டுத்துமற அமமச்சர் அனுராக் 

தாக்கூர், உலக மிதிவண்டி நாைன்று தில்லியில் உள்ை மமஜர் தியான் சந்த் மமதானத்தில் இருந்து நாடு தழுவிய 

‘பிட் இந்தியா பிரீடம் மரடர் மசக்கிள்’ மபரணிமயத் மதாடங்கி மவத்தார். 

5. இந்திய ரிசர்வ் வங்கியின் (RBI) சமீபத்திய வழிகாட்டுதல்களின்படி, அட்மடயில்லா பணப்பரிவர்த்தமனகளுக்கு 

விதிக்கப்படும் கட்டணம் எவ்வைவு? 

அ. ஒரு பாிவா்த்தனனக்கு ரூ.0.50 

ஆ. ஒரு திங்களுக்கு ரூ.10  

இ. ஒரு திங்களுக்கு ரூ.25 

ஈ. கெ்ெணம் எதுவும் விதிக்கப்பொது  

✓ இந்திய ரிசர்வ் வங்கியானது (RBI) அமனத்து வங்கிகள் மற்றும் ATM ஆபமரட்டர்கமை, இந்தியாவிலுள்ை அமனத்து 

வங்கிகளிலும் உள்ை அமனத்து ATM–களிலும் ICCW (Interoperable Card–less Cash Withdrawal) எனப்படும் 

அட்மடயில்லா பணம் எடுக்கும் வசதிமய மசய்யுமாறு மகட்டுக்மகாண்டுள்ைது. அத்தமகய பரிவர்த்தமனகளில் 

வாடிக்மகயாைர் அங்கீகாரத்திற்காக UPI பயன்படுத்தப்படும். மமலும் மநஷனல் பினான்சியல் சுவிட்ச் (NFS) / ATM 

மநட்மவார்க்குகள்மூலம் மபசல் மசய்யப்படும். அட்மடயில்லா பணப் பரிவர்த்தமனகள் யாமதாரு கட்டணமும் 

மபறப்படாமல் மசயல்படுத்தப்படும். 

6. ‘Mujib – The Making of a Nation’ என்ற திமரப்படத்மதத் தயாரித்த நாடுகள் எமவ? 
அ. வங்காளரதசம் மற்றும் ரநபாளம் 

ஆ. வங்காளரதசம் மற்றும் சீனா 

இ. வங்காளரதசம் மற்றும் இந்தியா  

ஈ. வங்காளரதசம், மியான்மா் மற்றும் இந்தியா 

✓ ஸ்ரீ ஷியாம் மபனகல் இயக்கிய, ‘முஜிப் – தி மமக்கிங் ஆப் எ மநஷன்’ திமரப்படத்தின் 90 வினாடிகள் மகாண்ட 

முன்மனாட்டம் அண்மமயில் மவளியிடப்பட்டது. இந்திய அரசின் தகவல் ஒலிபரப்பு அமமச்சகம் மற்றும் வங்கமதச 

அரசின் தகவல் ஒலிபரப்பு அமமச்சகம் ஆகியமவ படத்தின் தயாரிப்பாைர்கைாகும். கடந்த 2020–இல் வங்கபந்து 

மஷக் முஜிபுர் இரகுமான் குறித்த படத்திற்கான ஒப்பந்தத்தில் இந்தியாவின் மதசிய திமரப்பட மமம்பாட்டுக்கைகமும் 

(NFDC) வங்காைமதசத்தின் திமரப்பட மமம்பாட்டுக் கைகமும் (FDC) மகமயழுத்திட்டன. 

7. அண்மைச் மசய்திகளில் இடம்மபற்ற யாகச்சி ஆறு பாய்கிற மாநிலம் எது? 
அ. கா்நாெகா  

ஆ. ஆந்திர பிரரதசம் 

இ. ரகரளா 

ஈ. மகாராஷ்டிரா 

✓ கர்நாடக மாநிலம் ஹாசன் மாவட்டத்தில் அமமந்துள்ை யாகச்சி நீர்த்மதக்கம் முதல்முமறயாக மம மாதம் நிரம்பியது. 

நீர்பிடிப்பு பகுதியில் மபய்த கனமமையால், அதிகபட்சமாக 3164.90 அடியாக இருந்த நீர்மட்டம், 3164.06 அடிமய 

எட்டியது. யாகச்சி ஆறு, சிக்மகளூரு அருமக மமற்குத்மதாடர்ச்சிமமலயில் உருவாகி, ஹாசன் மாவட்டம், மபலூர் 

வழியாகப் பாய்ந்து, மஹமாவதி ஆற்றின் கிமையாறாக மாறுகிறது. 
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8. உலகைாவிய உணவு மநருக்கடிமயச் சமாளிப்பதற்காக $30 பில்லியன் டாலர் நிதியளிப்பதாக அறிவித்துள்ை 

அமமப்பு எது? 
அ. உணவு மற்றும் விவசாய அனமப்பு 

ஆ. உலக வங்கி  

இ. உலகப் கபாருளாதார மன்றம் 

ஈ. பன்னாெ்டு கசலவாணி நிதியம் 

✓ உலகைாவிய உணவு மநருக்கடிமயச் சமாளிப்பதற்குத் தற்மபாதுள்ை மற்றும் புதிய திட்டங்களில் $30 பில்லியன் 

டாலர்கள் வமரயிலான நிதியுதவியுடன், உலகைாவிய திட்டத்மதச் மசயல்படுத்த திட்டமிட்டுள்ைதாக உலக வங்கி 

அறிவித்துள்ைது. விவசாயம், ஊட்டச்சத்து, சமூகப்பாதுகாப்பு, நீர் மற்றும் நீர்ப்பாசனம் மபான்ற துமறகளில் அடுத்த 15 

மாதங்களில் இந்த நிதியுதவி உணவுப்பாதுகாப்பின்மமக்குத் தீர்வுகாண மசயல்படுத்தப்படும். உணவுப் பாதுகாப்பு 

மநருக்கடிமய எதிர்த்துப் மபாராட $12 பில்லியன் டாலர் புதிய திட்டங்கமைத்தயாரிக்க உலக வங்கி மற்ற 

நாடுகளுடன் இமணந்து மசயல்பட்டு வருகிறது. 

9. இந்தியாவில், ‘CSIR–மத்திய மதாலாராய்ச்சி நிறுவனம்’ அமமந்துள்ை இடம் எது? 
அ. புரன 

ஆ. கசன்னன  

இ. லக்ரனா 

ஈ. னமசூரு 

✓ மசன்மனயில் உள்ை CSIR–மத்திய மதாலாராய்ச்சி நிறுவனத்தின் பவை விைா மகாண்டாட்டத்தில் நடுவண் 

அறிவியல் & மதாழில்நுட்ப அமமச்சர் Dr ஜிமதந்திர சிங் உமரயாற்றினார். இந்தியாவில் மதால் மதாழிற்துமறயானது 

நிகர–சுழிய கரிம அடித்தடத்மத இலக்காகக் மகாண்டிருக்கும் என்று அவர் அறிவித்தார். 2021ஆம் ஆண்டில், மதால் 

துமறயின் ஏற்றுமதித் தீர்மவ மதிப்பு ̀ 40,000 மகாடியாக இருக்கும். முப்பரிமாண மதாழினுட்பத்மதப் பயன்படுத்தி 

இந்தியர்களுக்கான தனிப்பயனாக்கப்பட்ட பாதணிகமைத் தயாரிப்பதற்கான முயற்சிகள் குறித்தும் அமமச்சர் 

அப்மபாது அறிவித்தார். 

10. உலக மதநீர் நாள் மகாண்டாடப்படுகிற மததி எது? 
அ. ரம.21  

ஆ. ரம.30 

இ. ஜூன்.01 

ஈ. ஜூன்.03 

✓ மம.21 அன்று உலகம் முழுவதும் ‘உலக மதநீர் நாள்’ மகாண்டாடப்படுகிறது. 2019ஆம் ஆண்டில், ஐநா மபாதுச் 

சமபயானது மதநீரின் உற்பத்தி மற்றும் நுகர்மவ மமம்படுத்துவதற்காக மதநீருக்கான உலக நாைாக மம.21–ஐ 

அறிவித்தது. தனிநபர் நுகர்வு ஒப்பீட்டைவில் குமறவாக இருக்கும் மதயிமல உற்பத்தி மசய்யும் நாடுகளில் மதயிமல 

மதமவமய விரிவுபடுத்துவதற்கு அதிக முயற்சிகமை மமற்மகாள்ை உணவு மற்றும் உைவமமப்பின் அரசுகளுக்கு 

இமடமயயான குழு வலியுறுத்தியது. 

 

செய்தித்தாள் நடப்பு நிகழ்வுகள்  

1. வருங்கால மவப்பு நிதிக்கான வட்டி 8.1%-ஆக குமறப்பு 
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மதாழிலாைர் வருங்கால மவப்பு நிதிக்கான (EPF) வட்டிமய 8.1 சதவீதமாக மத்திய அரசு குமறத்துள்ைது. 

இதுகுறித்து மதாழிலாைர் வருவங்கால மவப்பு நிதி அமமப்பு (EPFO) மதரிவித்துள்ைதாவது: 

கடந்த 2021-22-ஆம் நிதியாண்டுக்கு மதாழிலாைர் வருங்கால மவப்பு நிதிக்கு வைங்கப்படும் வட்டி விகிதம் 8.1 

சதவீதமாக நிர்ணயிக்கப்பட்டுள்ைது. இதற்கான ஒப்புதமல மத்திய அரசு வைங்கியுள்ைது. கடந்த 2020-21-ஆம் 

ஆண்டுக்கு 8.5 சதவீத வட்டி விகிதம் வைங்கப்பட்ட நிமலயில் தற்மபாது அது 8.1 சதவீதமாக குமறக்கப்பட்டுள்ைது 

என EPFO மதரிவித்துள்ைது. 

ஐந்துமகாடி மதாழிலாைர்கள் உறுப்பினர்கைாக உள்ை EPFO அமமப்பில், கடந்த 1977-78 நிதியாண்டில் வருங்கால 

மவப்புநிதிக்கான வட்டி விகிதம் 8 சதவீதமாக நிர்ணயிக்கப்பட்டது. இமதயடுத்து, சுமார் 40 ஆண்டுகளுக்குப்பிறகு 

குமறந்தபட்ச அைவாக 2021-22 நிதியாண்டுக்கு 8.1 சதவீத வட்டி நிர்ணயம் மசய்யப்பட்டுள்ைது. வருங்கால 

மவப்பு நிதிக்கான வட்டி விகிதம், 2017-18 நிதியாண்டில் 8.55 சதவீதமாகவும், 2016-18-இல் 8.65 சதவீதமாகவும், 

2018-19-இல் 8.65 சதவீதமாகவும், 2019-20-இல் 8.5 சதவீதமாகவும் நிர்ணயிக்கப்பட்டது குறிப்பிடத்தக்கது. 

 

2. 6 எழுத்தாைர்களுக்கு வீட்டு வசதி வாரிய குடியிருப்புகள்: ஒதுக்கீட்டு உத்தரவுகமை வைங்கினார் முதல்வர் 

ஆறு எழுத்தாைர்களுக்கு வீட்டு வசதி வாரியக் குடியிருப்புகளுக்கான உத்தரவுகமை முதல்வர் மு க ஸ்டாலின் 

வைங்கினார். இதுகுறித்து, தமிைக அரசு மவளியிட்ட மசய்திக் குறிப்பு: 

தமிழ்நாட்மடச் மசர்ந்த எழுத்தாைர்களில் ஞானபீடம், சாகித்திய அகாமதமி மபான்ற மதசிய விருதுகள், மாநில 

இலக்கிய விருதுகள், புகழ்மபற்ற உலகைாவிய அமமப்புகளின் விருதுகமைப் மபற்ற எழுத்தாைர்களுக்கு அவர்கள் 

வசிக்கும் மாவட்டத்தில் அல்லது விரும்பும் மாவட்டத்தில் தமிழ்நாடு அரசுமூலமாக வீடு அளிக்கப்படும் என்ற 

திட்டத்மத கடந்த ஆண்டு ஜூன்.3-ஆம் மததி முதல்வர் மு க ஸ்டாலின் அறிவித்தார். இந்த அறிவிப்மபச் 

மசயல்படுத்தும் வமகயில், ஆறு எழுத்தாைர்களுக்கு வீடுகள் ஒதுக்கீடு மசய்யப்பட்டன. 

எழுத்தாைர்கள் யார் யார்? ‘வணக்கம் வள்ளுவ’ எனும் கவிமத நூலுக்காக சாகித்திய அகாமதமி விருமதயும், 

கமலஞர் மு கருணாநிதி மசம்மமாழித் தமிழ் விருமதயும் எழுத்தாைர் ஈமராடு தமிைன்பன் மபற்றுள்ைார். இமத 

மபான்று, தமிழ் இலக்கியப் பணிகளுக்காக கமலஞர் மு கருணாநிதி மசம்மமாழித் தமிழ் விருமத முமனவர் இ 

சுந்தரமூர்த்தியும், ‘அஞ்ஞாடி’ என்னும் நாவலுக்காக பூமணியும், ‘மசல்லாத பணம்’ நாவலுக்காக இமமயமும் 

சாகித்திய அகாமதமி விருதுகமைப் மபற்றுள்ைனர். இந்த நான்கு எழுத்தாைர்களுக்கும் மசன்மன மகாயம்மபட்டில் 

உள்ை மதற்காசியக் கூட்டமமப்பு விமையாட்டு கிராமக் மகாட்டத்தில் உயர்வருவாய்ப் பிரிவு அடுக்குமாடி குடியிருப்பு 

ஒதுக்கீடு மசய்யப்பட்டுள்ைது. 

‘மகமயாப்பம்’ என்னும் கவிமத நூலுக்காக சாகித்திய அகாமதமி விருது மபற்ற கவிஞர் புவியரசுக்கு, மகாமவ 

வீட்டுவசதி பிரிவு கணபதி திட்டப் பகுதியில் உயர்வருவாய்ப் பிரிவு குடியிருப்புகளில் அடுக்குமாடி குடியிருப்பு 

ஒதுக்கீடு மசய்யப்பட்டுள்ைது. தமிழ் இலக்கியப் பணிகளுக்காக கமலஞர் மு கருணாநிதி மசம்மமாழித் தமிழ் விருது 

மபற்ற கு மமாகனராசுவுக்கு, மசன்மன அண்ணாநகர் சாந்தி காலனி நடுவாங்கமர திட்டப்பகுதியில் அடுக்குமாடி 

குடியிருப்பு ஒதுக்கீடு மசய்யப்பட்டுள்ைது. 

 

3. ‘ஸ்மபல்லிங் பீ’ மபாட்டி: மீண்டும் இந்திய வம்சாவளி மாணவி மவற்றி 

அமமரிக்காவில் நமடமபற்ற ‘ஸ்மபல்லிங் பீ’ எனப்படும் ஆங்கிலச் மசாற்களுக்கான எழுத்துகமைப் பிமையின்றி 

மசால்லும் மபாட்டியில், இந்திய வம்சாவளிமயச் மசர்ந்த ஹரிணி மலாகன் மவற்றி மபற்றார். 

இந்தப் மபாட்டியில் இதுவமர இல்லாமல் முதல்முமறயாக நமடமபற்ற 90 விநாடி மாரத்தான் பிரிவில், 26 

வார்த்மதகளில் 22 வார்த்மதகளுக்கு பிமையில்லாமல் எழுத்துகமைக் கூறி அவர் முதலிடத்மதப்பிடித்தார். 19 

வார்த்மதகளில் 15 வார்த்மதகளுக்கு சரியாக எழுத்துகமைக் கூறி, விக்ரம் ராஜு (12) என்ற மற்மறாரு இந்திய 

வம்சாவளி சிறுவர் இரண்டாவது இடத்மதப் பிடித்தார். 
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4. மரங்கிங் சீரிஸ் மல்யுத்தம்: சாக்ஷி, மான்சி, திவ்யாவுக்கு தங்கம் 

கஜகஸ்தானில் நமடமபறும் சர்வமதச மல்யுத்த அமமப்பின் மரங்கிங் சீரிஸ் மபாட்டியில் இந்தியாவின் சாக்ஷி மாலிக், 

மான்சி, திவ்யா கக்ரான் ஆகிமயார் தங்கப்பதக்கம் மவன்று அசத்தினர். 

முன்னதாக, ஆடவருக்கான 63 கிமலா பிரிவில் இந்தியாவின் நீரஜ் மவண்கலப்பதக்கம் மவன்றார். தற்மபாமதய 

நிமலயில் இந்தியாவுக்கு இப்மபாட்டியில் 3 தங்கம், 1 மவண்கலம் கிமடத்துள்ைன. 

 

5. மகாமவக்ஸின், மகாவிஷீல்ட் பயனாளிகளுக்கு பூஸ்டர் தடுப்பூசியாக மகார்பிமவக்ஸ்: டிசிஜிஐ ஒப்புதல் 

மகாமவக்ஸின், மகாவிஷீல்ட் கமரானா தடுப்பூசி மசலுத்திக்மகாள்பவர்களுக்கு பூஸ்டர் (மூன்றாவது தவமண) 

தடுப்பூசியாக மகார்பிமவக்மை மசலுத்த இந்திய மருந்துக் கட்டுப்பாட்டு இயக்குநரகம் ஒப்புதல் அளித்துள்ைது. 

இதுமதாடர்பாக மகார்பிமவக்ஸ் தடுப்பூசிமய உருவாக்கி தயாரித்துவரும் பயாலஜிக்கல்-இ நிறுவனம் மவளியிட்ட 

மசய்திக்குறிப்பு: 

மகாமவக்ஸின் அல்லது மகாவிஷீல்ட் தடுப்பூசிகமைச் மசலுத்திக்மகாள்ளும் பயனாளிகளுக்கு பூஸ்டர் தடுப்பூசியாக 

மகார்பிமவக்மை மசலுத்த மருத்துவப் பரிமசாதமனகள் மமற்மகாள்ைப்பட்டன. அந்தப் பரிமசாதமனயில், பூஸ்டர் 

தடுப்பூசியாக மகார்பிமவக்ஸ் மசலுத்தப்படும்மபாது உடலில் குறிப்பிடத்தக்க அைவு மநாய் எதிர்ப்பாற்றல் அதிகரிப்பது 

மதரியவந்தது. அந்தப் பரிமசாதமனகள் மதாடர்பான விவரம் டிசிஜிஐயிடம் சமர்ப்பிக்கப்பட்டது. அதமன சம்பந்தப்பட்ட 

நிபுணர் குழு விரிவாக மதிப்பிட்டு ஆமலாசமன மமற்மகாண்டது. 

அதமனத்மதாடர்ந்து 18 வயதுக்கு மமற்பட்டவர்கள் மகாமவக்ஸின் அல்லது மகாவிஷீல்டின் 2 தவமணகமையும் 

மசலுத்திக்மகாண்ட 6 மாதங்களுக்குப் பின்னர், பூஸ்டர் தடுப்பூசியாக மகார்பிமவக்மச அவசரகாலங்களில் மசலுத்த 

டிசிஜிஐ ஒப்புதல் அளித்துள்ைது என்று மதரிவிக்கப்பட்டுள்ைது. 

இந்தியாவில் இரண்டு தவமணகைாகச் மசலுத்திக்மகாண்ட தடுப்பூசிக்குப் பதிலாக மவமறாரு தடுப்பூசிமய பூஸ்டர் 

தவமணயாகச்மசலுத்திக்மகாள்ை ஒப்புதல் அளிக்கப்பட்டுள்ை முதல் தடுப்பூசி மகார்பிமவக்ஸ் ஆகும். 

 

6. பிமரஞ்சு ஓபன் மடன்னிஸ்: ஸ்வியாமடக் சாம்பியன் 

பிமரஞ்சு ஓபன் மடன்னிஸ் மபாட்டியில் மகளிர் ஒற்மறயர் பிரிவில் மபாலந்தின் இகா ஸ்வியாமடக் சாம்பியனானார். 

இப்மபாட்டியில் அவர் மவன்ற 2-ஆவது மகாப்மப இதுவாகும். இதற்குமுன் 2020-இல் அவர் இங்கு சாம்பியன் 

ஆகியிருந்தார். 

பாரீஸில் சனிக்கிைமம நமடமபற்ற இறுதிச்சுற்றில், உலகின் நம்பர் 1 வீராங்கமனயான ஸ்வியாமடக் 6-1, 6-3 

என்ற மநர்மசட்களில் அமமரிக்காவின் இைம் வீராங்கமனயான மகாமகா மகௌமப மிக எளிதாக வீழ்த்தினார். 

மமலும், இந்த மவற்றியின்மூலம் மதாடர்ந்து 35 ஆட்டங்களில் மவற்றிமயப் பதிவு மசய்திருக்கும் ஸ்வியாமடக், 

வீனஸ் வில்லியம்ஸின் சாதமனமய சமன் மசய்துள்ைார். இப்மபாட்டியில் 4-ஆவது சுற்று தவிர்த்து இதர அமனத்து 

சுற்றுகளிலுமம மநர்மசட்களில் மவன்றிருக்கிறார் ஸ்வியாமடக். 

 

7. துப்பாக்கி சுடுதல்: இந்தியா 2-ஆம் இடம் 

அஜர்மபஜானில் சனிக்கிைமமயுடன் நிமறவமடந்த உலகக்மகாப்மப துப்பாக்கி சுடுதல் மபாட்டியில் இந்தியா 2ஆம் 

இடம் பிடித்து நிமறவு மசய்தது. இந்திய மபாட்டியாைர்கள் 2 தங்கம், 3 மவள்ளி என 5 பதக்கங்கமை இதில் 

மவன்றுள்ைனர். 

இப்மபாட்டியின் கமடசி நாைன்று நமடமபற்ற 50 மீ மரபிள் 3 மபாசிஷன்ஸ் கலப்பு அணிகள் பிரிவில் இந்தியாவின் 

ஸ்வப்னில் குமசல்/ஆஷி மசௌக்சி கூட்டணி பங்மகற்றிருந்தது. முதல் நிமலயில் 900-க்கு 881 புள்ளிகளும், 2-ஆம் 
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நிமலயில் 600-க்கு 583 புள்ளிகளும் மபற்றது இந்திய இமண. பின்னர் இறுதிச்சுற்றில் கடும் சவால் அளித்த 

உக்மரனின் மசர்ஹி குலிஷ்/டரியா மடமகாவா கூட்டணிமய 16-12 என்ற புள்ளிகள் கணக்கில் வீழ்த்தி 

தங்கத்மத வசமாக்கியது ஸ்வப்னில்/ஆஷி மஜாடி. 

இப்மபாட்டியில் ஸ்வப்னிலுக்கு இது 3-ஆவது பதக்கமாகும். ஏற்மகனமவ தனிநபர் 3 மபாசிஷன்ஸ், அணிகள் 3 

மபாசிஷன்ஸ் ஆகிய இரு பிரிவுகளிலும் அவர் மவள்ளி மவன்றிருந்தார். 

 

8. நாட்டில் குைந்மத இறப்பு விகிதம் 28-ஆகக் குமறவு 

நாட்டில் பிறக்கும் 1,000 குைந்மதகளில் ஓராண்டுக்குள் இறக்கும் குைந்மதகளின் எண்ணிக்மக 28-ஆகக் 

குமறந்துள்ைது. ஒரு குறிப்பிட்ட பகுதியில் பிறக்கும் 1,000 குைந்மதகளில் ஓராண்மட எட்டுவதற்குள் எத்தமன 

குைந்மதகள் இறக்கின்றன என்பமத குைந்மத இறப்பு விகிதம் எனக் கணக்கிடப்படுகிறது. கடந்த 2020-ஆம் 

ஆண்டுக்கான புதிய தரவுகமை இந்தியப் பதிவாைர் இயக்குநரகம் மவளியிட்டுள்ைது. 

அதன்படி, நாட்டில் குைந்மத இறப்பு விகம்த 28-ஆகக் குமறந்துள்ைது. 1971-ஆம் ஆண்டில் இது 129-ஆக இருந்த 

நிமலயில், தற்மபாது நான்கில் ஒரு பங்காகக் குமறந்துள்ைது. கடந்த 10 ஆண்டுகளில் குைந்மத இறப்பு விகிதம் 

மதாடர்ந்து குமறந்து வருகிறது. 10 ஆண்டுகளுக்கு முன்பு குைந்மத இறப்பு விகிதம் 44-ஆக இருந்த நிமலயில், 

தற்மபாது 28-ஆகக் குமறந்துள்ைது. 

அமத காலகட்டத்தில் கிராமப்பகுதிகளில் குைந்மத இறப்பு விகிதம் 48-இல் இருந்து 31-ஆகவும், நகரப்பகுதிகளில் 

29-இல் இருந்து 19-ஆகவும் சரிவமடந்துள்ைது. கிராமம் மற்றும் நகரப் பகுதிகளில் கடந்த 10 ஆண்டுகளில் 

குைந்மத இறப்பு விகிதம் சுமார் 35 சதவீதம் குமறந்துள்ைது. 

எனினும், 36 குைந்மதகளில் ஒரு குைந்மத ஓராண்டுக்குள் இறக்கும் சூைல் நிலவுவதாகத் தரவுகளில் 

மதரிவிக்கப்பட்டுள்ைது. கடந்த 2020-ஆம் ஆண்டில் மத்திய பிரமதசத்தில் அதிக குைந்மத இறப்பு விகிதமும் (43), 

மிமைாரத்தில் குமறந்த இறப்பு விகிதமும் (3) பதிவானதாக அறிக்மகயில் மதரிவிக்கப்பட்டுள்ைது. 

நாட்டில் பிறப்பு விகிதமும் மதாடர்ந்து குமறந்து வருகிறது. கடந்த 1971-ஆம் ஆண்டில் 36.9-ஆக இருந்த பிறப்பு 

விகிதம், 2020-ஆம் ஆண்டில் 19.5-ஆகக் குமறந்துள்ைது. அமதமவமையில், நகரப்பகுதிகளுடன் ஒப்பிடுமகயில் 

கிராமப்பகுதிகளில் பிறப்பு விகிதம் அதிகமாகமவ உள்ைது. 

கடந்த 2011-இல் பிறப்பு விகிதம் 21.8-ஆக இருந்தது. 2020-ஆம் ஆண்டில் அது 19.5-ஆகக் குமறந்துள்ைது. அமத 

காலகட்டத்தில் கிராமப்பகுதிகளில் பிறப்பு விகிதம் 23.3-இல் இருந்து 21.1-ஆகவும், நகரப்பகுதிகளில் 17.6-இல் 

இருந்து 16.1-ஆகவும் குமறந்துள்ைது. 

தமிழ்நாட்டில் / இந்தியாவில் பிறப்பு விகிதம்; இறப்பு விகிதம் (மபாது); குைந்மத இறப்பு விகிதம் 

தமிழ்நாடு: 13.8; 6.1; 13 

இந்தியா முழுவதும்: 19.5; 6; 28 
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1. “Scheme for Residential Education for Students in High Schools in Targeted Areas” (SHRESTHA) திட்டத்தை 

அறிமுகப்படுத்திய நடுவண் அமைச்சகம் எது? 
அ. சமூக நீதி மற்றும் அதிகாரமளித்தல் அமமச்சகம்  

ஆ. கல்வி அமமச்சகம் 

இ. பெண்கள் மற்றும் குழந்மதகள் மமம்ொட்டு அமமச்சகம் 

ஈ. ெழங்குடியினா் விவகாரங்கள் அமமச்சகம் 

✓ சமூக நீதி மற்றும் அதிகாரமளித்ைல் அதமச்சகமானது “Scheme for Residential Education for Students in High 

Schools in Targeted Areas” (SHRESTHA) திட்டத்தைத் தைாடங்கியது. இது ஏதை பட்டியல் இன மாணவர்களுக்கு 

ைரமான கல்வி மற்றும் வாய்ப்புகதை வைங்குவதை ந ாக்கமாகக் தகாண்டுள்ைது. இந்ைத் திட்டத்தின்கீழ், நைசிய 

நைர்வு முகதமயால்  டத்ைப்படும் SHRESHTA (NETS)–க்கான நைசிய நுதைவுத் நைர்வின் மூலம் ஆண்டுக்கு 

குறிப்பிட்ட எண்ணிக்தகயிலான திறதமயான SC மாணவர்கள் நைர்ந்தைடுக்கப்படுவார்கள். அவர்கள் CBSE 

உடன் இதணக்கப்பட்ட  ல்ல ைரமான ைனியார் உண்டு உதறவிடப் பள்ளிகளில் நசர்க்கப்படுவார்கள். 

2. சுற்றுலா அதமச்சகமானது எந்ை நிறுவனத்துடன் இதணந்து, ‘நிதலயான சுற்றுலாவுக்கான நைசிய உத்தி’தய 

அறிமுகப்படுத்தியது? 
அ. FAO 

ஆ. UNEP  

இ. உலக வங்கி 

ஈ. உலகப் பொருளாதார மன்றம் 

✓ மத்திய சுற்றுலா அதமச்சகம், ஐ ா சுற்றுச்சூைல் திட்டம் (UNEP) மற்றும் இந்திய தபாறுப்பு சுற்றுலா சங்கம் (RTSOI) 

ஆகியவற்றுடன் இதணந்து, புது தில்லியில் ‘நிதலயான மற்றும் தபாறுப்பான சுற்றுலாத் ைலங்கதை நமம்படுத்துவ 

–ைற்கான நைசிய உச்சிமா ாட்தட’ ஏற்பாடு தசய்ைது. இச்சந்ைர்ப்பத்தில், சுற்றுலா அதமச்சகம் ‘நிதலயான சுற்றுலா 

மற்றும் தபாறுப்பான பயணிகள்’ திட்டத்திற்கான நைசிய உத்திதய’ அறிமுகப்படுத்தியது. 

3. 2022 – உலக சுற்றுச்சூைல்  ாளுக்கானக் கருப்தபாருள் என்ன? 
அ. Invest in our Planet 

ஆ. Only One Earth  

இ. 50th Environment Day 

ஈ. Live with the Nature 

✓ மதிப்புக்நகடான சுற்றுச்சூைல் நிதலகள் மற்றும் சூைல் பாதுகாப்புகுறித்ை விழிப்புணர்தவ ஏற்படுத்துவைற்காக 

ஒவ்நவார் ஆண்டும் ஜூன்.5 அன்று உலக சுற்றுச்சூைல்  ாள் தகாண்டாடப்படுகிறது. ஐ ா சுற்றுச்சூைல் திட்டம் 

(UNEP) என்பது உலதகங்கிலும் உள்ை நிகழ்வுகதை ஒழுங்கதமத்து  டத்தும் ஒரு தமய நிறுவனமாகும். 2022 

ஆம் ஆண்டு 50ஆவது உலக சுற்றுச்சூைல்  ாதைக் குறிக்கிறது. சுவீடன், இந்ை ஆண்டு நிகழ்வின் தைாகுப்பாைராக 

உள்ைது. ‘Only One Earth’ என்பது 2022 – உலக சுற்றுச்சூைல்  ாளுக்கானக் கருப்தபாருைாகும்.  

4. கர்ப்பிணிப்தபண்களுக்காக, ‘அஞ்சல்’ என்ற சிறப்பு சுகாைாரத்திட்டத்தை அறிமுகப்படுத்திய மாநிலம் எது? 
அ. தமிழ்நாடு  ஆ. இராஜஸ்தான்  

இ. உத்தர ெிரமதசம் ஈ. மகரளா 
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✓ கர்ப்பிணிப் தபண்களுக்காக கதரௌலி மாவட்டத்தில், ‘அஞ்சல்’ என்னும் சிறப்பு சுகாைாரப் பாதுகாப்புத் திட்டத்தை 

இராஜஸ்ைான் மாநிலம் அறிமுகப்படுத்தியது. இந்ைச்சமயத்தின்நபாது, 13000 கர்ப்பிணிப்தபண்களுக்கு அவர்களின் 

ஹீநமாகுநைாபின் அைதவப் பரிநசாதித்து, சரியான மருந்துகதை உட்தகாள்ை அறிவுறுத்ைப்பட்டது. 

5. 2021–22–க்கான ‘தைாழிலாைர்’ வருங்கால தவப்புநிதி (EPF) தவப்புகளுக்கு அரசாங்கத்ைால் ஒப்பளிக்கப்பட்ட 

புதிய வட்டி வீைம் என்ன? 

அ. 8.7% 

ஆ. 8.5% 

இ. 8.1%  

ஈ. 7.5% 

✓ 2021–22ஆம் ஆண்டிற்கான தைாழிலாைர் வருங்கால தவப்பு நிதி (EPF) தவப்புகளுக்கு முந்தைய ஆண்டில் 

வைங்கப்பட்ட 8.5 சைவீைத்திற்கு மாற்றாக 8.1 சைவீை வட்டி வீைம் வைங்குவைற்கு அரசாங்கம் ஒப்புைல் அளித்துள்ைது. 

8.1 சைவீை EPF வட்டி வீைமானது 1977–78இல் வைங்கப்பட்ட 8 சைவீைத்திற்குப் பின் வைங்கப்படுகிற மிகக் குதறந்ை 

வட்டிவீைமாகும். EPF தவப்புத்தைாதகக்கான வட்டி வீைம் மத்திய அறங்காவலர் குழுவால் முடிவு தசய்யப்பட்டது 

மற்றும் 2021ஆம் ஆண்டில் நிதி அதமச்சகத்ைால் அங்கீகரிக்கப்பட்டது. 

6. சமீபத்தில் உலக சாம்பியன்ஷிப்பில் இந்தியாவிற்காக ைங்கப்பைக்கம் தவன்ற நிகத் ஜரீன் சார்ந்ை விதையாட்டு 

எது? 
அ. மடெிள் படன்னிஸ் 

ஆ. பூெ்ெந்து 

இ. குத்துச்சண்மட  

ஈ. ஸ்குவாஷ் 

✓ தைலங்கானாதவச் நசர்ந்ை 25 வயைான குத்துச்சண்தட வீராங்கதன நிகத் ஜரீன், தபண்களுக்கான உலக 

குத்துச்சண்தட சாம்பியன்ஷிப்பின் பிதைதவயிட் (52 கிநலா) பிரிவில் ைங்கப்பைக்கம் தவன்றார். சாம்பியன்ஷிப்தப 

தவன்ற ஐந்ைாவது இந்தியப்தபண்மணி என்ற தபருதமதயயும் அவர் தபற்றார். கடந்ை 2009ஆம் ஆண்டில் ைனது 

குத்துச்சண்தட பயணத்தைத் தைாடங்கிய அவர், 2011இல் இதைநயார் உலக சாம்பியன்ஷிப்தப தவன்றார் மற்றும் 

2016–இல் மூத்ை உலக சாம்பியன்ஷிப்பின் காலிறுதி வதர தசன்றார். 

7. இந்தியாவின் முைல், ‘நபார் விதையாட்டுக்கள் ஆராய்ச்சி மற்றும் நமம்பாட்டு தமயம்’ (WARDEC) அதமயவுள்ை 

 கரம் எது? 
அ. மும்மெ 

ஆ. ெுது தில்லி  

இ. பகாச்சி 

ஈ. விசாகெ்ெட்டினம் 

✓ இராணுவப் பயிற்சிக் குழு, காந்தி கரில் உள்ை ராஷ்ட்ரிய ரக்ஷா பல்கதலக்கைகத்துடன் இமைந்து புது தில்லியில் 

‘நபார்–விதையாட்டு ஆராய்ச்சி மற்றும் நமம்பாட்டு தமயத்தை’ உருவாக்குைற்கான ஒரு புரிந்துணர்வு ஒப்பந்ைத்தில் 

தகதயழுத்திட்டது. ‘WARDEC’ எனப்தபயரிடப்பட்ட இத்திட்டம்,  ாட்டின் முைல் உருவகப்படுத்துைல் அடிப்பதடயிலா 

–ன பயிற்சி தமயமாக இருக்கும். இது தமய்நிகர் அடிப்பதடயிலான நபார்–விதையாட்டுகதை வடிவதமக்க 

தசயற்தக நுண்ணறிதவ (AI) பயன்படுத்தும். 
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8. ‘கலாம்–100 ஏவுகதண’ நசாைதனதய தவற்றிகரமாக  டத்திய விண்தவளி நிறுவனம் எது? 
அ. NSIL 

ஆ. ஸ்மக ரூட்  

இ. பிக்ஸ்ஸஸல் 

ஈ. அக்னிகுல் 

✓ தைைராபாத்தைச் சார்ந்ை விண்தவளி தைாழில்நுட்ப துளிர் நிறுவனமான ஸ்தக ரூட் ஏநராஸ்நபஸ் அைன் ‘கலாம்–

100’ ஏவுகதண நசாைதனதய தவற்றிகரமாக  டத்தியது. இது விக்ரம்–1 ஏவுகதணதய இயக்கும். இைன் 3ஆம் 

கட்டத்திற்கு, முன்னாள் குடியரசுத்ைதலவர் ஆபதஜ அப்துல்கலாமின் நிதனவாக கலாம்–100 எனப்தபயரிடப்பட்டது. 

விக்ரம்–1 கலம் ைாழ் சரிவு வட்டதணயில் 480 கிகி முைல் 500 கிநலாமீட்டர் வதர சரக்குகதைக் தகாண்டுதசல்லும் 

வதகயில் வடிவதமக்கப்பட்டுள்ைது. 

9. அந்நைானி அல்பானீஸ் என்பார் எந்ை  ாட்டின் அதிபர் நைர்ைலில் தவன்றுள்ைார்? 
அ. ஐக்கிய பபரரசு 

ஆ. ெிரான்ஸ் 

இ. ஆஸ்திமரலியா  

ஈ. நியூசிலாந்து 

✓ அண்தமயில்  தடதபற்ற ஆஸ்திநரலிய அதிபர் நைர்ைலில், தைாழிலாைர் கட்சி 72 இடங்கதை தவன்றது. ஸ்காட் 

நமாரிசனின் ைாராைவாை நைசிய கூட்டணி 52 இடங்கதை தவன்றது. அந்நைானி அல்பானீஸ் ைதலதமயிலான 

தைாழிலாைர் கட்சி 2013–க்குப் பிறகு முைன்முதறயாக ஆட்சிக்கு வரவுள்ைது. பிரைமர் ஸ்காட் நமாரிசனின் 

பைதமவாை அரசாங்கம் ைனது நைால்விதய ஒப்புக்தகாண்டது.  

10. 2022 – பல்லுயிர் தபருக்கத்திற்கான உலக  ாளின் கருப்தபாருள் என்ன? 
அ. Building a shared future for all life  

ஆ. Inclusive and Inspiring 

இ. Rights for All life 

ஈ. Co–exist and Co–operate 

✓ பல்லுயிர் தபருக்கத்திற்கான உலக  ாைானது ஒவ்நவார் ஆண்டும் நம.22 அன்று கதடப்பிடிக்கப்படுகிறது. “Building 

a shared future for all life” என்பது  டப்பாண்டில் (2022) வரும் பல்லுயிர் தபருக்கத்திற்கான உலக  ாளுக்கானக் 

கருப்தபாருைாகும். உலகில் பல்லுயிர்களுக்கு ஏற்படும் சிக்கல்கள்பற்றிய விழிப்புணர்தவ ஏற்படுத்துவைற்காக இந்ை 

 ாதை ஐ ா சதப அறிவித்ைது. தசன்தனயில் மத்திய சுற்றுச்சூைல், வனம் மற்றும் பருவநிதல மாற்ற துதற 

அதமச்சர் பூநபந்ைர் யாைவ் பல்லுயிர் தபருக்கங்குறித்ை கண்காட்சிதயத் தைாடங்கிதவத்ைார். 
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செய்தித்தாள் நடப்பு நிகழ்வுகள்  

1. ‘ஜன் சமர்த்’ வதலைைத்தை இன்று தைாடக்கி தவக்கிறார் பிரைமர் நமாடி 

மத்திய அரசு தசயல்படுத்தி வரும் கடனுைவித் திட்டங்கதை ஒருங்கிதணக்கும் ‘ஜன் சமர்த்’ வதலைைத்தைப் 

பிரைமர்  நரந்திர நமாடி ஜூன்.6 அன்று தைாடக்கிதவக்கிறார். 

 ாடு சுைந்திரமதடந்ை 75-ஆவது ஆண்தடக் தகாண்டாடும் ஒருபகுதியாக மத்திய நிதித்துதற, வர்த்ைகத்துதற 

அதமச்சகங்களுக்கான ‘சிறப்பு வார’ தகாண்டாட்டங்கதைப் பிரைமர் நமாடி தைாடக்கிதவக்கிறார். அதில், கடந்ை 8 

ஆண்டுகளில் இரு அதமச்சகங்களின் பயணங்கதை விவரிக்கும் எண்ம கண்காட்சி இடம்தபறவுள்ைது. ஜூன்.6-

ஆம் நைதி முைல் 11-ஆம் நைதி வதர இந்ைக் தகாண்டாட்டங்கள்  தடதபறவுள்ைன. 

மத்திய அரசு தசயல்படுத்திவரும் கடனுைவித்திட்டங்கதை ஒருங்கிதணக்கும் வதகயில், ‘ஜன் சமர்த்’ வதலைைத் 

-தையும் பிரைமர் நமாடி தைாடக்கிதவக்கிறார். கடன் வைங்குநவாதரயும் தபறுநவாதரயும் ஒநர ைைத்தில் சந்திக்கச் 

தசய்து, கடன் தபறும்  டவடிக்தகதய எளிைாக்குவைற்கு இந்ை வதலைைம் உைவும். 

எளிதமயான வழிமுதறகதைப் பின்பற்றி கடன் தபற்று பல்நவறு துதறகளின் வைர்ச்சிதய ஊக்கப்படுத்ை இந்ை 

வதலைைம் வழிவகுக்கும் எனப் பிரைமர் அலுவலகம் தைரிவித்துள்ைது. நமலும், 75ஆவது சுைந்திர ஆண்தடதயாட்டி, 

`1, `2, `5, `10, `20  ாணயங்களின் சிறப்புத் தைாகுப்தபயும் பிரைமர் நமாடி தவளியிடுகிறார். 

 

2. தபட்நராலில் 10% எத்ைனால் கலப்பு இலக்கு நிதறநவறியது 

மத்திய அரசு திட்டமிட்டதைவிட ஐந்து மாைங்களுக்கு முன் தபட்நராலில் 10 சைவீை எத்ைனால் கலப்பு இலக்கு 

எட்டப்பட்டுள்ைது. 

 ாட்டின் எரிசக்தி பாதுகாப்தப நமம்படுத்துைல், அந்நியச் தசலாவணிதயச் நசமிப்பது, சுற்றுச்சூைல் பிரச்தனகதைத் 

தீர்ப்பது மற்றும் உள் ாட்டு விவசாயத் துதறக்கு ஊக்கமளிக்கும் ந ாக்கத்துடன், எத்ைனால் கலந்ை தபட்நரால் 

திட்டத்தை மத்திய அரசு ஊக்குவித்து வருகிறது. 

கடந்ை 2018-இல் அறிவிக்கப்பட்ட ‘உயிரி எரிதபாருள் மீைான நைசியக் தகாள்தக’ 2030-ஆம் ஆண்டுக்குள் 

தபட்நராலில் 20% எத்ைனால் கலப்பதை இலக்காகக் தகாண்டிருந்ைது. பின்னர், இந்ை இலக்தக முன்கூட்டிநய 

அதடயும் ந ாக்கில், 2025-26-க்கு மாற்றியதமக்கப்பட்டது. 

இைற்கான வழிமுதறகதை கடந்ை ஆண்டு ஜூன் மாைம் பிரைமர் நமாடி தவளியிட்டார். இந்நிதலயில் தபாதுத்துதற 

எண்தணய் நிறுவனங்களின் ஒருங்கிதணந்ை முயற்சிகளின் காரணமாக தபட்நராலில் 10 சைவீை எத்ைனால் கலப்பு 

இலக்கானது ைற்நபாது எட்டப்பட்டுள்ைது. வரும்  வம்பரில் இலக்கு நிர்ணயிக்கப்பட்ட நிதலயில், அைற்கு 

முன்னைாகநவ இந்ை இலக்கு எட்டப்பட்டுள்ைது. இதில் தபாதுத்துதற எண்தணய் நிறுவனங்கள் சராசரியாக 10 

சைவீைத்தை எட்டியுள்ைன. 

கடந்ை 8 ஆண்டுகளில் இச்சாைதன இந்தியாவின் எரிசக்தி பாதுகாப்தப அதிகப்படுத்தியது மட்டுமின்றி, `41,500 

நகாடிக்கு நமல் அந்நிய தசலாவணிதய நசமிக்க வழிவதக தசய்ைது. நமலும் மாசு உமிழ்தவ 27 லட்சம் தமட்ரிக் 

டன் குதறத்து, `40,600 நகாடிக்கு நமல் விவசாயிகளுக்கு விதரவாக தசலுத்ை வழிவகுத்ைது. 

இைன்மூலம் 2025-26-க்குள் எத்ைனால் கலப்பு திட்டம் 20 சைவீை இலக்தக எட்டும் என்றும், அடுத்ை ஆண்டு 

ஏப்ரலுக்குள் 20 சைவீை எத்ைனால் கலந்ை தபட்நரால் ஒரு சில தபட்நரால் நிதலயங்களில் விநிநயாகிக்கப்பட்டு 

படிப்படியாக  ாடு முழுவதும் விரிவதடயும் என்றும் எண்தணய் அதமச்சக அதிகாரிகள் தைரிவித்துள்ைனர். 
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3. சாம்பியன்  டால்: பிதரஞ்சு ஓபன்-14, கிராண்ட்ஸ்லாம்-22 

பிதரஞ்சு ஓபன் தடன்னிஸ் நபாட்டியின் ஆடவர் ஒற்தறயர் பிரிவு இறுதி ஆட்டத்தில்  ார்நவயின் நகஸ்பர் ரூதட 

6-3 6-3, 6-0 என்ற ந ர்தசட்களில் வீழ்த்தி 14-ஆவது முதறயாக சாம்பியன் பட்டத்தைக் தகப்பற்றி சாைதன 

புரிந்துள்ைார் ஜாம்பவான் ரநபல்  டால். நமலும் இது அவர் தவல்லும் 22-ஆவது கிராண்ட்ஸ்லாம் பட்டம் ஆகும். 

தடன்னிஸ் உலகில் தபடரர்,  டால், நஜாநகாவிச் உள்ளிட்நடார் ‘பிக் 3’ என அதைக்கப்படுகின்றனர். கடந்ை 20 

ஆண்டுகளுக்கு நமலாக ஆதிக்கம் தசலுத்தி வருகின்றனர். இதில்  டால் 21 முதறயும், தபடரர், நஜாநகாவிச் 

ஆகிநயார் ைலா 20 முதறயும் கிராண்ட்ஸ்லாம் சாம்பியன் பட்டங்கதை தகப்பற்றியுள்ைனர். பிதரஞ்சு ஓபனில் 

மட்டுநம 13 கிராண்ட்ஸ்லாம் பட்டங்கதை தவன்றுள்ைார்  டால். 

ஒநர ஆண்டில் ஆஸி, பிதரஞ்சு ஓபன் பட்டம்: 

நமலும் ஒநர ஆண்டில் ஆஸ்திநரலிய ஓபன் மற்றும் பிதரஞ்சு ஓபன் பட்டங்கதை  டால் தவல்வது இதுநவ முைன் 

முதறயாகும். நமலும் பிதரஞ்சு ஓபனில் சாம்பியன் பட்டம் தவன்ற அதிக வயைான வீரர் என்ற தபருதமதயயும் 

தபற்றார்  டால். 
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1. அரசின் கடனுதவித் திட்டங்களை ஒருங்கிளைக்கும் புதிய ததசிய வளைத்தைத்தின் பெயர் என்ன? 
அ. PM ஆத்மநிர்பரர் வலைத்தளம் 

ஆ. ஜன் சமர்த் வலைத்தளம்  

இ. ஜன் சந்ததஷ் வலைத்தளம் 

ஈ. பரரத் சமர்த் வலைத்தளம் 

✓ ‘ஜன் சமர்த்’ என்ற பெயரில் அரசின் கடனுதவித் திட்டங்களை ஒருங்கிளைக்கும் புதிய ததசிய வளைத்தைத்தை 

பிரதமர் தமோடி பதோடங்கி ளவத்தோர். ‘ஜன் சமர்த்’ என்ெது ெயனோளிகளை கடன் வழங்குெவர்களுடன் இளைக்க, 

அரசின் கடனுதவித் திட்டங்களை ஒருங்கிளைக்கும் ஒதர டிஜிட்டல் தைம் ஆகும். இது எளிதோன டிஜிட்டல் பசயல் 

முளறகள்மூைம் சரியோன அரசோங்க நன்ளமகளை நோட்டு மக்களுக்கு வழங்குகிறது. 

2. அதன் டியோங்கோங் விண்பவளி நிளையத்திற்கு மனிதர்களை அனுப்பிய நோடு எது? 
அ. ஜப்பரன் 

ஆ. இஸ்தரை் 

இ. சீனர  

ஈ. ததன் த ரரியர 

✓ சீனோ தனது புதிய விண்பவளி நிளையத்திற்கு ஆறு மோதங்களுக்குக் கட்டுமோனப் ெணிகளைத் பதோடருவதற்கோக 3 

விண்பவளி வீரர்களை அனுப்பியுள்ைது. ைோங் மோர்ச் 2F ஏவுகைம்மூைம் பென்தசோ–14 விண்கைம் ஏவப்ெட்டதோக 

சீனோவின் மனிதர்களை விண்ணுக்கு அனுப்பும் விண்பவளி நிறுவனம் அறிவித்தது. இந்தக் குழு டியோங்கோங் 

விண்பவளி நிளையத்தின் தியோன்தே ளமய பதோகுதியில் 6 மோதங்களுக்கு இருந்து ெணிகளை தமற்பகோள்ளும். 

3. 2022 – பிபரஞ்சு ஓென் ஆடவர் ஒற்ளறயர் ெட்டத்ளத பவன்றவர் யோர்? 
அ. தநரவ ் தஜரத ரவிச் 

ஆ. ரதபை் நடரை்  

இ.  ரஸ்பர் ரூட் 

ஈ. லூ ரஸ் அை் ரரஸ் 

✓ படன்னிஸ் வீரர் ரதெல் நடோல் இறுதிப்தெோட்டியில் கோஸ்ெர் ரூட்ளட வீழ்த்தி தனது 14ஆவது பிபரஞ்சு ஓென் ஆடவர் 

ஒற்ளறயர் ெட்டத்ளத பவன்றோர். இந்த பவற்றியின்மூைம், நடோல் தனது 14ஆவது தரோைண்ட் கதரோஸ் (பிபரஞ்சு 

ஓென்) சோம்பியன்ஷிப்ளெயும் ஒட்டுபமோத்தமோக 22ஆவது கிரோண்ட்ஸ்ைோம் ெட்டத்ளதயும் பவன்றோர். பிபரஞ்சு ஓென் 

என்ெது ஒரு கிரோண்ட்ஸ்ைோம் படன்னிஸ் தெோட்டியோகும். இது பிரோன்சின் ெோரிஸில் உள்ை ஸ்தடட் தரோைண்ட் 

கதரோஸில் உள்ை பவளிப்புற களிமண் ளமதோனத்தில் விளையோடப்ெடுகிறது. 

4. ‘சுற்றுச்சூழலுக்கோன வோழ்க்ளகமுளற (LiFE) இயக்கம்’ என்ற உைகைோவிய முயற்சிளய பதோடங்கிய நோடு எது? 
அ. அதமரி ் ர 

ஆ. ஐ ் ிய தபரரசு 

இ. இந்தியர  

ஈ. ஜப்பரன் 
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✓ பிரதமர் தமோடி, 2022 ஜுன்.5 அன்று, ‘சுற்றுச்சூழல் இயக்கத்திற்கோன வோழ்க்ளகமுளற’ளய கோபனோலி வோயிைோகத் 

பதோடங்கி ளவக்கிறோர். ளைப் தயோசளனளய, கிைோஸ்தகோவில் கடந்த ஆண்டு நளடபெற்ற COP26 எனப்ெடும் ஐநோ 

ெருவநிளை மோற்ற மோநோட்டில் தெசியதெோது பிரதமரோல் அறிமுகப்ெடுத்தப்ெட்டது. 

✓ உைகம் முழுவதுமுள்ை தனிநெர்கள், சமுதோயத்தினர் மற்றும் நிறுவனங்கள், சுற்றுச்சூழல் உைர்வுடன்கூடிய 

வோழ்க்ளகமுளறளய பின்ெற்றுவதற்கும், வலியுறுத்துவதற்கும், கல்வியோைர்கள், ெல்களைகழகங்கள் மற்றும் 

ஆரோய்ச்சி நிறுவனங்களிடமிருந்து தயோசளனகள் மற்றும் ெரிந்துளரகளை ‘தயோசளன தகோருவதற்கோன ளைப் 

சர்வததச அளழப்பு’ பதோடங்கும். 

5. ‘Ex SAMPRITI–X’ என்ெது இந்தியோவிற்கும் எந்த நோட்டிற்கும் இளடயிைோன கூட்டு இரோணுவப்ெயிற்சியோகும்? 

அ. இைங்ல  

ஆ. ஜப்பரன் 

இ. வங் ரளததசம்  

ஈ. பிரரன்ஸ் 

✓ இருதரப்பு ெோதுகோப்பு ஒத்துளழப்பின் ஒருெகுதியோக, இந்தியோ மற்றும் வங்கததசம் இளடதயயோன கூட்டு இரோணுவப் 

ெயிற்சியோன ‘SAMPRITI–X’ வங்கோைததசத்தில் பதோடங்கியது. இந்த இரோணுவப்ெயிற்சியோனது இருெளடகளுக்கும் 

இளடதய இயங்குதன்ளம மற்றும் ஒத்துளழப்பின் அம்சங்களை வலுப்ெடுத்துவளத தநோக்கமோகக் பகோண்டுள்ைது. 

தடோக்ரோ ெளடப்பிரிவோனது இந்தியோவின் சோர்ெோக இந்தப் ெயிற்சியில் ெங்தகற்கிறது. 

6. ‘பெல்பிதரட்!’ என்பது எந்தப் ென்னோட்டு நோளின் கருப்பெோருைோகும்? 
அ. உை  ஆலம ள் நரள்  

ஆ. உை  டுனர நரள் 

இ. உை  நீர் நரள் 

ஈ. உை  சுற்றுச்சூழை் நரள் 

✓ உைக ஆளமகள் நோைோனது தம.23 அன்று உைகைவில் பகோண்டோடப்ெடுகிறது. ஆளமகள் அவற்றின் இயல் 

வோழ்விடங்களில் வோழ உதவும் வழிகள்ெற்றிய விழிப்புைர்ளவ இந்த நோள் ஏற்ெடுத்துகிறது. ‘Shellebrate!’ என்ெது 

நடப்பு 2022ஆம் ஆண்டில் வரும் உைக ஆளமகள் நோளுக்கோனக் கருப்பெோருைோகும். இக்கருப்பெோருள் ஆளமகளை 

தநசிக்கவும் கோப்ெோற்றவும் அளனவளரயும் தகட்டுக்பகோள்கிறது. இந்தச் சிறப்பு நோள் 1990இல் ஒரு இைோெ தநோக்கற்ற 

அளமப்ெோன அபமரிக்க டோர்டோய்ஸ் பரஸ்க்யூமூைம் நிறுவப்ெட்டது. 

7. உைக பசஞ்சிலுளவ நோள் அனுசரிக்கப்ெடுகிற தததி எது? 
அ. தம.08  

ஆ. தம.10 

இ. ஜூன்.05 

ஈ. ஜூன்.07 

✓ ென்னோட்டு பசஞ்சிலுளவ மற்றும் பசம்பிளற இயக்கத்தின் பகோள்ளககளை நிளனவுகூரும் வளகயில், உைக 

பசஞ்சிலுளவ நோள் ஒவ்தவோர் ஆண்டும் தம.8 அன்று அனுசரிக்கப்ெடுகிறது. ென்னோட்டு பசஞ்சிலுளவச் சங்கத்தின் 

நிறுவனரும் அளமதிக்கோன முதல் தநோெல் ெரிளசப் பெற்றவருமோன பேன்றி டுனோன்ட்டின் பிறந்தநோளையும் இந்த 

நோள் குறிக்கிறது. ‘Be Human Kind’ என்ெது நடப்பு 2022ஆம் ஆண்டில் வரும் இந்நோளுக்கோனக் கருப்பெோருள் ஆகும். 
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8. 2022–23ஆம் ஆண்டில் அரசோங்கத்தோல் வழங்கப்ெட்ட பமோத்த உர மோனியம் எவ்வைவு? 
அ. ரூ.1 இைட்சம் த ரடி 

ஆ. ரூ.2.15 இைட்சம் த ரடி  

இ. ரூ.1.5 இைட்சம் த ரடி 

ஈ. ரூ.3.5 இைட்சம் த ரடி 

✓ உரங்களின் விளை உயர்வுக்கு இளடதய நடுவண் அரசு கூடுதைோக `1.10 இைட்சம் தகோடி உர மோனியத்ளத 

அறிவித்தது. இந்த வரவுபசைவுத்திட்டத்தில் உர மோனியம் `1.05 இைட்சம் தகோடி கூடுதைோக அறிவிக்கப்ெட்டுள்ைது. 

இதன்மூைம், 2022–23ஆம் ஆண்டில் அரசின் பமோத்த உர மோனியம் `2.15 இைட்சம் தகோடியோக உயரும். உர 

மோனியம் 2021–22ஆம் ஆண்டில் `1.62 இைட்சம் தகோடியோக இருந்தது. 

9. குரங்கம்ளம தநோயோல் ெோதிக்கப்ெட்டவர்களுக்கு 21 நோள் தனிளமப்ெடுத்தளை அறிமுகப்ெடுத்திய முதல் நோடு எது? 
அ. ஐ ் ிய பேரரசு 

ஆ. பிரரன்ஸ் 

இ. தபை்ஜியம்  

ஈ. நியூசிைரந்து 

✓ உைகைவில் அதிகரித்துவரும் ெோதிப்புகளுக்கிளடதய குரங்கம்ளம தநோயோளிகளுக்கு இருெத்பதோரு நோள் கட்டோய 

தனிளமப்ெடுத்தளை பெல்ஜியம் அறிமுகப்ெடுத்தியுள்ைது. உைக நைவோழ்வு அளமப்ெோனது இதுவளர 12 நோடுகளில் 

இதுதெோன்ற 92 ெோதிப்புகளை உறுதிப்ெடுத்தியுள்ைது. தமலும் 28 சந்ததகத்திற்கிடமோன ெோதிப்புகள் மதிப்ெோய்வு 

பசய்யப்ெட்டுள்ைன. குரங்கம்ளம என்ெது பெரியம்ளம குடும்ெத்தின் ஓர் அங்கமோன குரங்கம்ளம ளவரஸோல் 

ஏற்ெடும் ஒரு தநோயோகும். இது பசோறி, கோய்ச்சல், தளைவலி, தளசவலி, வீக்கம் மற்றும் முதுகுவலி உள்ளிட்ட தநோய் 

அறிகுறிகளைக் பகோண்டுள்ைது. 

10. வங்கிகள், NBFC–கள் மற்றும் பிற ஒழுங்குெடுத்தப்ெட்ட நிறுவனங்களில் வோடிக்ளகயோைர் தசளவயின் தரத்ளத 

மதிப்பிடுவதற்கோக உருவோக்கப்ெட்ட RBI குழுவின் தளைவர் யோர்? 
அ. M D பத்ரர 

ஆ. B P  னுங்த ர  

இ. M K தஜயின் 

ஈ. உர்ஜித் பதடை் 

✓ இந்திய ரிசர்வ் வங்கியோனது (RBI) வங்கிகள், NBFC–கள் மற்றும் அதன் கட்டுப்ெோட்டில் உள்ை பிற நிறுவனங்களில் 

வோடிக்ளகயோைர் தசளவயின் பசயல்திறன், தெோதுளம மற்றும் தரம் ஆகியவற்ளற மதிப்பீடு பசய்ய ஒரு குழுளவ 

அளமத்துள்ைது. இக்குழு தனது முதல் கூட்டம் நடந்த நோளிலிருந்து 3 மோதங்களுக்குள் அறிக்ளக சமர்ப்பிக்குமோறு 

தகட்டுக்பகோள்ைப்ெட்டுள்ைது. 
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செய்தித்தாள் நடப்பு நிகழ்வுகள்  

1. உைவுப் ெோதுகோப்பு நோளைபயோட்டி, 4ஆவது மோநிை உைவுப் ெோதுகோப்புக் குறியீட்ளட மத்திய குடும்ெநை 

அளமச்சகம் பவளியிட்டது. 

நோட்டு மக்களுக்குப் ெோதுகோப்ெோன உைளவ உறுதிபசய்யும் பெோருட்டு, மோநிைங்கள் & யூனியன் பிரததசங்களை 

ஊக்குவிக்க, இந்திய உைவுப்ெோதுகோப்பு மற்றும் தர நிர்ைய ஆளையத்தின் 4ஆவது மோநிை உைவுப் ெோதுகோப்பு 

குறியீட்ளட மத்திய சுகோதோரம் மற்றும் குடும்ெநைத்துளற அளமச்சர் மன்சுக் மோண்டவியோ பவளியிட்டோர். உைவுப் 

ெோதுகோப்புச் சூழலில், தெோட்டி மற்றும் ஆக்கப்பூர்வமோன மோற்றங்களை உருவோக்கும் தநோக்கத்துடன் 2018-19ஆம் 

ஆண்டில், ஐந்து அம்சங்களை அடிப்ெளடயோகபகோண்ட உைவுப் ெோதுகோப்புக் குறியீடு அறிமுகப்ெடுத்தப்ெட்டது. குடி 

மக்களுக்கு ெோதுகோப்ெோன மற்றும் சத்தோன உைவுகளை வழங்குவதற்கு இந்தக் குறியீடு உதவிபுரியும். 

2021-22ஆம் ஆண்டுக்கோன தரவரிளசயின் அடிப்ெளடயில் பெரிய மோநிைங்கள் ெட்டியலில் தமிழ்நோடு முதலிடத்திலும், 

குஜரோத், மகோரோஷ்டிரோ ஆகிய மோநிைங்கள் இரண்டோவது இடத்திலும் உள்ைன. சிறிய மோநிைங்களில் தகோவோ 

முதலிடத்திலும், அதளன பதோடர்ந்து மணிப்பூர், சிக்கிம் ஆகிய மோநிைங்களும் உள்ைன. யூனியன் பிரததசங்களில் 

ஜம்மு & கோஷ்மீர் முதலிடத்திலும், தில்லி இரண்டோம் இடத்திலும், சண்டிகர் மூன்றோம் இடத்திலும் உள்ைன. 

 

2. IRCTC வளைதைத்தில் மோதம் 12 ெயைச்சீட்டுகளை முன்ெதிவு பசய்யைோம் – ஆதோர் இளைத்தோல் 24 

ெயைச்சீட்டுகள் 

இரயில் ெயைச்சீட்டு முன்ெதிவு வளைதைமோன IRCTC (இந்திய இரயில்தவ உைவு விநிதயோகம் மற்றும் சுற்றுைோ 

கழகம்) ஒரு மோதத்துக்கோன ெயைச்சீட்டு முன்ெதிவு எண்ணிக்ளகளய உயர்த்தி அறிவிப்பு பவளியிட்டது. 

இரயில்களில் அடிக்கடி ெயணிக்கும் ெயணிகளுக்கு உதவும் வளகயிலும், தனது ஒதர வளைதை கைக்கிதைதய 

குடும்ெ உறுப்பினர்களுக்கும் ெயைச்சீட்டு முன்ெதிவு பசய்யும் ெயணிகளின் சிரமத்ளதப் தெோக்கும் வளகயிலும் 

முன்ெதிவு எண்ணிக்ளகளய IRCTC உயர்த்தியுள்ைதோக அதிகோரிகள் பதரிவித்தனர். 

இதுகுறித்து இரயில்தவ அளமச்சகம் பவளியிட்ட அறிக்ளகயில் கூறியிருப்ெதோவது: ெயணிகளின் வசதிக்கோக மோதம் 

6 இரயில் ெயைச்சீட்டுகளை மட்டுதம முன்ெதிவு பசய்ய முடியும் என்ற அைளவ 12-ஆக உயர்த்த இரயில்தவ முடிவு 

பசய்துள்ைது. இதன்மூைம், ெயணி தனது ஒதர IRCTC கைக்கில் மோதம் 12 ெயைச்சீட்டுகள் வளர முன்ெதிவு பசய்ய 

முடியும். தமலும், IRCTC கைக்குடன் ஆதோர் எண்ளை இளைக்கும் ெயணிகள் ஒதர கைக்கிலிருந்து மோதம் 24 

ெயைச்சீட்டுகள் வளர முன்ெதிவு பசய்ய முடியும். இவ்வோறு முன்ெதிவு பசய்யப்ெடும் ெயைச்சீட்டுகள் ஆதோர் 

மூைமோக அவ்வப்தெோது ஆய்வுக்கும் உட்ெடுத்தப்ெடும் என்று அளமச்சகம் பதரிவித்துள்ைது. 
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