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1. ‘இந்திய இரயில்வேக்கான புதுமைக் ககாள்மகயின்’படி, கண்டுபிடிப்பாளர்களுக்கு ேழங்கப்படும் ைானியத்தின் 

அதிகபட்ச ேரம்பு என்ன? 
அ. ரூ.10 இலட்சம் 

ஆ. ரூ.25 இலட்சம் 

இ. ரூ.50 இலட்சம் 

ஈ. ரூ 1.5 க ோடி  

✓ துளிர்–நிறுேல்களின் பங்வகற்மப ஊக்குவிக்கும் ேமகயில், இரயில்வே அமைச்சர் அசுவினி மேஷ்ணவ், ‘இந்திய 

இரயில்வேக்கான புதுமைக் ககாள்மக’மய அறிமுகப்படுத்தினார். ‘இரயில்வேக்கான துளிர்–நிறுேல்கள்’ என்றும் 

குறிப்பிடப்படும் இந்தக் ககாள்மகயானது சைப்பகிர்வு அடிப்பமடயில் கண்டுபிடிப்பாளர்களுக்கு ̀ 1.5 வகாடி நிதிமயப் 

பகிர்ந்தளிக்கும். 

2. 2021 – வகவ ா இந்தியா யூத் வகம்ஸில் முதலிடத்மதப் பிடித்துள்ள ைாநி ம் எது? 
அ. தெலுங் ோனோ 

ஆ. ஹோியோனோ  

இ. ஒடிஸோ 

ஈ. குஜரோெ் 

✓ 2021 – வகவ ா இந்தியா யூத் வகம்ஸின் நான்காேது பதிப்பு பஞ்ச்கு ாவில் நிமைேமடந்தது. இந்தப் வபாட்டிகமள 

நடத்திய ஹரியானா ைாநி ம் 52 தங்கம், 39 கேள்ளி ைற்றும் 46 கேண்க ப்பதக்கங்களுடன் பதக்கப்பட்டியலில் 

முதலிடத்மதப் பிடித்தது. ைகாராஷ்டிராவும், கர்நாடகாவும் முமைவய இரண்டாேது ைற்றும் மூன்ைாேது இடங்கமளப் 

பிடித்தன. வகவ ா இந்தியா யூத் வகம்ஸின் நான்காேது பதிப்பில் 36 ைாநி ங்கள் ைற்றும் யூனியன் பிரவதசங்களில் 

இருந்து விமளயாட்டு வீரர்கள் 25 கேவ்வேறு விமளயாட்டுகளில் வபாட்டியிட்டனர். 

3. ‘Farmer Registration & Unified Beneficiary Information System’ (FRUITS) என்ற கைன்கபாருமள அறிமுகப்படுத்திய 

ைாநி ம் / UT எது? 
அ. க ோவோ 

ஆ. குஜரோெ் 

இ. டோமன் & டடயூ 

ஈ.  ோ்நோட ோ  

✓ கர்நாடக மாநில அரசு பல்வேறு அரசுத்திட்டங்களின்கீழ் ேழங்கப்படும் ப ன்கமள உழேர்கள் எளிதாகப் 

கபறுேதற்காக, ஆதார் அடிப்பமடயி ான, ஒற்மைச் சாளர பதிவுக்கான கைன்கபாருமள அறிமுகப்படுத்தியுள்ளது. 

‘Farmer Registration & Unified Beneficiary Information System’ (FRUITS) என்ை அம்கைன்கபாருள் ஆதார் அட்மட 

ைற்றும் கர்நாடகாவின் பூமி எண்ை ையைாக்கப்பட்ட நி ப்பதிவு முமைமயப் பயன்படுத்தி ஒற்மைப் பதிவுக்கு 

உதவுகிைது. உழவு, வதாட்டக்கம , கால்நமட ேளர்ப்பு, ேருோய், உணவு, சிவில் சப்மளஸ் ைற்றும் மீன்ேளம் 

ஆகிய ைாநி த்துமைகள் இந்த முன்கனடுப்பின்கீழ் ேருகின்ைன. 
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4. அண்மையில் கதாடங்கப்பட்ட, ‘அக்னிபத்’ திட்டம், எந்தத் துமையின் சீர்திருத்தங்களுடன் கதாடர்புமடயது? 
அ.  ோவல்துறை 

ஆ. இரோணுவம்  

இ. குடிடமப் பணி ள் 

ஈ. பழங்குடியினோ் நலன் 

✓ இந்திய இராணுேம், இந்திய கடற்பமட ைற்றும் இந்திய விைானப்பமட ஆகியேற்றில் வீரர்கள், ைாலுமிகள் ைற்றும் 

ோன்பமட வீரர்கமளச் வசர்ப்பதற்காக பாதுகாப்பு அமைச்சகம், ‘அக்னிபத்’ என்ை கபரும் பாதுகாப்புக் ககாள்மக 

சீர்திருத்தத்மத அறிமுகப்படுத்தியது. இத்திட்டத்தின்கீழ் குறுகியகா  ஒப்பந்த அடிப்பமடயில் பணியைர்த்தப்படும் 

பணியாளர்கள் ‘அக்னிவீரர்கள்’ என்று அமழக்கப்படுோர்கள். 

5. ஆசியாவின் மிகப்கபரிய உேர் நீர் தடாகம் அமைந்துள்ள இந்திய ைாநி ம்/UT எது? 

அ. ஒடிஸோ  

ஆ. ஜம்மு  ோஷ்மீோ் 

இ. ஹிமோச்சல பிரகெசம் 

ஈ. சி ் ிம் 

✓ ஒடிஸா ைாநி த்தில் அமைந்துள்ள, ‘சிலிகா ஏரி’ ஆசியாவின் மிகப்கபரிய உேர்நீர் தடாகம் ஆகும். தி ஃபிஷிங் வகட் 

திட்டத்துடன் இமணந்து சிலிகா வைம்பாட்டு ஆமணயம் நடத்திய கணக்ககடுப்பின்படி, ஏரியில் 176 மீன்பிடிப் 

பூமனகள் உள்ளன. இதுவே, 2010ஆம் ஆண்டு கதாடங்கி தற்வபாது இந்தியாவில் வைற்கு ேங்கம் ைற்றும் ஒடிஸா 

ஆகிய இரண்டு ைாநி ங்களில் நமடகபற்றுேரும் மீன்பிடி பூமனகள்பற்றிய உ கின் மிகநீண்ட ஆராய்ச்சி ைற்றும் 

பாதுகாப்புத் திட்டைாகும். வைற்கு ேங்கம், 2012–இல் மீன்பிடிப் பூமனகமள ைாநி  வி ங்காக அறிவித்தது ைற்றும் 

மீன்பிடிப்பூமனயானது 2020–இல் சிலிகா ஏரியின் தூதராக அறிவிக்கப்பட்டது. 

6. 2022 – மும்மப சர்ேவதச திமரப்பட விழாவில், ‘Dr V சாந்தாராம் ோழ்நாள் சாதமனயாளர் விருது’ யாருக்கு 

ேழங்கப்பட்டது? 
அ. கஹமோ மோலினி 

ஆ. ஆஷோ பகர ் 

இ. சஞ்சிெ் நோோ்கவ ோ்  

ஈ. குல்சோோ் 

✓ ஆேணப்படம், குறும்படங்கள் ைற்றும் அனிவைஷன் படங்களுக்கான மும்மப சர்ேவதச திமரப்பட விழாவின் 17ஆம் 

பதிப்பு (MIFF–2022) சமீபத்தில் மும்மபயில் நமடகபற்ைது. ைத்திய ேணிகம் ைற்றும் கதாழிற்துமை அமைச்சர் பியூஷ் 

வகாயல், தகேல் ைற்றும் ஒலிபரப்பு அமைச்சகத்தின் திமரப்படப்பிரிவு ஏற்பாடு கசய்த ஏழு நாள் விழாமேத் கதாடங்கி 

மேத்தார். ‘Dr V சாந்தாராம் ோழ்நாள் சாதமனயாளர் விருது’ மூத்த ஆேணப்பட தயாரிப்பாளரும் எழுத்தாளருைான 

சஞ்சித் நர்வேகருக்கு திமரப்பட ேர ாறு & ஆேணப்பட இயக்கத்திற்கான அேரது பங்களிப்பிற்காக ேழங்கப்பட்டது. 

7. சர்ேவதச குத்துச்சண்மட சங்கத்தின் இயக்குநர்கள் குழுவின் தம ேராகவும் ோக்களிக்கும் உறுப்பினராகவும் 

வதர்ந்கதடுக்கப்பட்ட இந்தியர் யார்? 
அ. கமோி க ோம்  ஆ. கலோவ்லினோ கபோோ்க ோடஹன்  

இ. நி ெ் ஜோீன்  ஈ. ஜமுனோ கபோகரோ 
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✓ ஒலிம்பிக்கில் கேண்க ம் கேன்ை வ ாவ்லினா வபார்வகாமஹன், தடகளக் குழுவின் இயக்குநர்கள் குழுவின் 

தம ேராகவும், ோக்களிக்கும் உறுப்பினராகவும் வதர்வுகசய்யப்பட்டுள்ளார் என சர்ேவதச குத்துச்சண்மட சங்கம் 

(IBA) கதரிவித்துள்ளது. இந்திய குத்துச்சண்மட வீரர் சிே தாபாவும் IBA உறுப்பினராகத் வதர்ந்கதடுக்கப்பட்டுள்ளார்.  

8. இந்திய புவியியல் ஆய்வு மையம் நடத்திய ஆய்வின்படி, கீழ்காணும் எந்த ைாநி த்தில் 222.88 மில்லியன் டன் 

தங்கம் இருப்பு உள்ளது? 
அ.  ோ்நோட ோ 

ஆ. பீ ோோ்  

இ. க ரளோ 

ஈ. மெ்ெிய பிரகெசம் 

✓ இந்திய புவியியல் ஆய்வுமையம் நடத்திய ஆய்வின்படி, பீகார் ைாநி த்தில் 27.6 டன் கனிைேளங்ககாண்ட தாது 

உட்பட சுைார் 222.88 மில்லியன் டன் தங்கம் இருப்பு உள்ளது. GSI ைற்றும் வதசிய கனிை ேளர்ச்சிக்கழகத்துடன் 

ஆவ ாசமன நடத்திய பீகார் ைாநி  அரசு, இந்தியாவின் மிகப்கபரிய தங்க இருப்பு என்று கூைப்படும் அவ்விருப்புப் 

பகுதிமய ஆய்வுகசய்ய அனுைதி ேழங்க முடிவுகசய்துள்ளது. 

9. ரிசர்வ் ேங்கியால் நடத்தப்பட்ட சமீபத்திய ஆய்வின்படி, கபரும்பா ாவனாரால் மிகவும் விரும்பப்படும் பணத்தாள் 

எது? 
அ. ரூ.100  

ஆ. ரூ.200 

இ. ரூ.500 

ஈ. ரூ.2000 

✓ இந்திய ரிசர்வ் ேங்கியின் (RBI) ேங்கிப்பணத்தாள் கணக்ககடுப்பின்படி, இந்திய ைக்களால் `100 ைதிப்புள்ள ரூபாய் 

தாள்கள் அதிகம் விரும்பப்படுகின்ைன. அவத சையம் `2,000 ைதிப்புள்ள ரூபாய் தாள்கள் மிகச் கசாற்பைாகவே 

ைக்களால் விரும்பப்படுகின்ைன. நுகர்வோர் அளவில் பணத்திற்கான வதமே ைற்றும் ைதிப்பின் விருப்பத்வதர்வுகமள 

ைதிப்பிடுேதற்காக இந்த ஆய்வு நடத்தப்பட்டுள்ளது. பதி ளித்த 10இல் 7 வபராேது புதிய ரூபாய் வநாட்டுகளில் திருப்தி 

அமடந்துள்ளனர். பதி ளித்தேர்களில் சுைார் 3% வபருக்கு பணத்தாளின் பாதுகாப்பு அம்சம்பற்றி எதுவும் கதரியாது. 

10. 2022 – சர்ேவதச வயாகா நாளுக்கானக் கருப்கபாருள் என்ன? 
அ. Yoga for Humanity  

ஆ. Yoga and Science 

இ. Yoga for Heart 

ஈ. Yoga for Life 

✓ ஜூன்.21ஆம் வததி இந்தியாவிலும் உ ககங்கிலும் ஏற்பாடு கசய்யப்படும் எட்டாேது சர்ேவதச வயாகா நாளின் கருப் 

கபாருளாக, “Yoga for Humanity” என்று AYUSH அமைச்சகம் அறிவித்துள்ளது. சர்ேவதச வயாகா நாளின் முதன்மை 

நிகழ்வு கர்நாடக ைாநி ம் மைசூருவில் நமடகபற்ைது. பல்வேறு நாடுகளில் இருந்து சூரியனின் இயக்கத்துடன் 

வயாகாசனம் கசய்யும் ைக்களின் பங்வகற்மப கேளிப்படுத்த, “கார்டியன் ரிங்” என்ை திட்டம் வைற்ககாள்ளப்படும். 
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செய்தித்தாள் நடப்பு நிகழ்வுகள்  

1. கைாத்த விம  பணவீக்கம் 15.88%-ஆக அதிகரிப்பு 

கைாத்த விற்பமன விம  அடிப்பமடயில் கணக்கிடப்படும் பணவீக்கம் கடந்த வை ைாதத்தில் 15.88 சதவீதைாக 

ேர ாறு காணாத அளவுக்கு உயர்ந்துள்ளதாக ைத்திய அரசு கதரிவித்துள்ளது. 

இதுகுறித்து ைத்திய ேணிகம் ைற்றும் கதாழிற்துமை அமைச்சகம் கேளியிட்ட அறிக்மகயில் கதரிவித்துள்ளதாேது: 

கடந்த வை ைாதத்தில் கேப்ப அம  காரணைாக காய்கறிகள் ைற்றும் பழங்களின் விம  அதிகரித்தது. வைலும், கச்சா 

எண்கணய் விம யும் உயர்ந்து காணப்பட்டது. அதன்விமளோக, அந்த ைாதத்தில் கைாத்த விம  பணவீக்கம் 

ேர ாறு காணாத அளவில் 15.88 சதவீதத்மத எட்டியது. கதாடர்ந்து மூன்று ைாதங்களாக இப்பணவீக்கம் உச்சத்தில் 

இருந்து ேருகிைது. வைலும், கடந்த ஆண்டு ஏப்ரல் ைாதத்திலிருந்து இப்பணவீக்கம் கதாடர்ந்து 14-ஆேது முமையாக 

இரட்மட இ க்கத்தில் உள்ளது. 

முந்மதய ஏப்ரல் ைாதத்துடன் ஒப்பிடும்வபாது வை ைாதத்தில், மினரல் ஆயில், கச்சா கபட்வராலியம், இயற்மக எரிோயு, 

உணவுப் கபாருள்கள், அடிப்பமட உவ ாகம், உணவுசாரா கபாருள்கள், இரசாயனம் உள்ளிட்டேற்றின் விம  

கணிசைாக அதிகரித்தவத பணவீக்கம் ேர ாற்று உச்சத்மத கதாட்டதற்கு முக்கிய காரணம். இந்தப் பணவீக்கம் 

நடப்பாண்டு ஏப்ரலில் 15.08 சதவீதைாகவும், கடந்தாண்டு வை ைாதத்தில் 13.11 சதவீதைாகவும் இருந்தது என ேணிக 

அமைச்சகம் கதரிவித்துள்ளது. 

 

2. வதசிய தடகளம்: தமிழ்நாடு ஒட்டுகைாத்த சாம்பியன் 

கசன்மனயில் நமடகபற்ை 61-ஆேது வதசிய தடகளப் வபாட்டியில் தமிழ்நாடு ஒட்டுகைாத்த சாம்பியன் பட்டத்மத 

மகப்பற்றியது. ஹரியானா, உத்தர பிரவதசம் முமைவய அடுத்த இரு இடங்கமளப் பிடித்தன. 

மும்முமை தாண்டுதல்: கசன்மன ஜோஹர் ால் வநரு விமளயாட்டரங்கில் நமடகபற்ை இப்வபாட்டியின் இறுதி 

நாளான கசவ்ோய்க்கிழமை ஆடேர் மும்முமை தாண்டுதலில் தமிழ்நாட்டு வீரர் பிரவீன் சித்ரவேல் 17.18 மீ தூரம் 

தாண்டி புதிய வபாட்டி சாதமனயுடன் ஒவரகான் உ க தடகள சாம்பியன்ஷிப் வபாட்டிக்கும் தகுதி கபற்ைார். 

வகரளத்தின் அப்துல் ா 17.14 மீ, எல்வடாஸ் பால் 16.81 மீ தூரம் தாண்டி கேள்ளி, கேண்க ம் கேன்ைனர். 

200 மீ ஓட்டம்: ைகளிர் பிரிவில் தமிழ்நாட்டு வீராங்கமன தன ட்சுமி 23.27 விநாடிகளில் பந்தய தூரத்மதக் கடந்து 

தங்கம் கேன்ைார். 100 மீ ஓட்டத்தில் தங்கம் கேன்ை ஹிைாதாமஸ பின்னுக்கு தள்ளினார் தன ட்சுமி. அஸ்ஸாமின் 

ஹிைாதாஸ் 23.29 விநாடிகளிலும், ைகாராஷ்டிரத்தின் ஐஸ்ேர்யா மக ாஷ் 23.72 விநாடிகளிலும் ேந்து முமைவய 

அடுத்த இரு இடங்கமளப் பிடித்தனர். ஆடேர் பிரிவில் அஸ்ஸாம் வீரர் அை ன் வபாவராமகன் 21.00 விநாடிகளில் 

இ க்மக அமடந்து தங்கம் கேன்ைார். இேர் 100 மீ ஓட்டத்திலும் தங்கம் கேன்றிருந்தார். கர்நாடகத்தின் அபின் 

வதேதிகா, ைகாராஷ்டிரத்தின் இராகுல் இரவைஷ் முமைவய கேள்ளி, கேண்க ம் கேன்ைனர். 

400 மீ தமட தாண்டுதல்: ைகளிர் பிரிவில் தமிழ்நாட்டின் வித்யா இராம்ராஜ் 57.08 விநாடிகளில் பந்தய தூரத்மதக் 

கடந்து தங்கம் கேன்ைார். வகரளத்தின் அனு (58.99), ஆரத்தி (59.26) கேள்ளி, கேண்க ம் கேன்ைனர். ஆடேர் 

பிரிவில் வகரளத்தின் ஜபீர் பள்ளியாலில் 49.76 விநாடிகளில் இ க்மக அமடந்து முதலிடம் பிடித்தார். தமிழகத்தின் 

சந்வதாஷ்குைார் (50.16), குஜராத்தின் தோல் ைவகஷ் (50.55) கேள்ளி, கேண்க ம் கேன்ைனர். 

5000 மீ ஓட்டம்: ைகளிர் பிரிவில் ைகாராஷ்டிரத்தின் சஞ்சீேனி பாபுராவ் 16:11.46 நிமிஷத்தில் பந்தய தூரத்மதக் 

கடந்து தங்கம் கேன்ைார். ஷரதா ரஜினி (குஜராத்), சீைா (ஹிைாச்ச ம்) முமைவய கேள்ளி, கேண்க ம் கேன்ைனர். 

ஆடேர் பிரிவில் தில்லியின் ஹவரந்திர குைார் 14.01:50 நிமிஷத்தில் இ க்மக அமடந்து முதலிடம் பிடித்தார். 

இராஜஸ்தானின் அமித் ஜாங்கிர் கேள்ளியும், தர்வைந்தர் கேண்க மும் கபற்ைனர். 

சுத்திகயறிதல்: ஆடேர் பிரிவில் இராஜஸ்தானின் நீரஜ்குைார் 65.52 மீ தூரம் எறிந்து தங்கம் கேன்ைார். உத்தர 

பிரவதசத்தின் ஹர்வேந்திர சிங், பஞ்சாபின் தம்நீத் சிங் அடுத்த இரு இடங்கமளப் பிடித்தனர். ைகளிர் பிரிவில் 
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இராஜஸ்தானின் ைஞ்சுபா ா (64.19 மீ), உத்தர பிரவதசத்தின் சரிதா சிங் (62.20 மீ), ஹரியானாவின் வரணு (59.83 

மீ) முமைவய தங்கம், கேள்ளி, கேண்க ம் கேன்ைனர். 

4-400 மீ கதாடவராட்டம்: ைகளிர் பிரிவில் சுமி, பவடரி, நிஷா, சிம்மி ஆகிவயார்ககாண்ட ஹரியானா அணி 

முதலிடமும் (3:41.90 நிமிஷம்), சுைதி, ஒலிம்பா, வராஷினி, சுபா ஆகிவயார் அடங்கிய தமிழ்நாட்டு அணி 2ஆம் இடமும் 

(3:42.39), ஜஸ்மி ா, சயானா, லிங்ககட், ஆரத்தி ஆகிவயார்ககாண்ட வகரள அணி 3ஆமிடமும் (3:42.92) பிடித்தன. 

ஆடேர் பிரிவில் முகைது அஜ்ைல், நாகநாதன் பாண்டி, மிவஜா சாக்வகா, ஆவராக்கிய ராஜிவ் அடங்கிய இந்தியா ஏ 

அணி, அருணா, வதஷன்,  க்ஷன், நிகி அடங்கிய இ ங்மக வஜ அணி, சித்தாப்பா, அபின்,  க்ஷ்ைண், நிஹால் 

அடங்கிய கர்நாடக அணி முமைவய தங்கம், கேள்ளி, கேண்க ம் கேன்ைன. 

நீளம் தாண்டுதல்: ைகளிர் பிரிவில் கர்நாடகத்தின் ஐஸ்ேர்யா 6.60 மீ தூரம் குதித்து தங்கம் கேன்ைார். வகரளத்தின் 

ஆன்சி வசாஜன் 6.49 மீ, ஸ்ருதி  ட்சுமி 6.35 மீ தூரம் குதித்து கேள்ளி, கேண்க ம் கேன்ைனர். 
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1. 2022-இல் இந்தியாவின் ‘முதல் ததசிய தலைலைச் செயைாளர்கள் ைாநாட்டுக்குத்’ தலைலை வகித்தவர் யார்? 
அ. மத்திய உள்துறை அறமச்சர் 

ஆ. பிரதமர்  

இ. மத்திய நிதி அறமச்சர் 

ஈ. மத்திய பரதுகரப்பு அறமச்சர் 

✓ ஜூன்.16, 17 ஆகிய தததிகளில் தர்ைொைாவில் நலைசெறவுள்ள முதைாவது ததசிய தலைலைச் செயைாளர்கள் 

ைாநாட்டுக்குப் பிரதைர் தலைலை வகிக்கிறார். ைத்திய ைாநிை அரசுகளுக்கிலையிைான கூட்ைாண்லைலய தைலும் 

வலுப்ெடுத்துவலத தநாக்கிய முக்கிய நைவடிக்லகயாக இந்த ைாநாடு இருக்கும். ததசிய கல்விக்சகாள்லகலய 

நலைமுலறப்ெடுத்துவது, நகர்ப்புற நிர்வாகம், ெயிர் ைாற்றம் ைற்றும் தவளாண் சொருட்களில் தன்னிலறலவ 

அலைதல் ஆகிய மூன்று கருப்சொருட்கள்குறித்து விரிவான விவாதம் இம்ைாநாட்டின்தொது நலைசெறும். 

2. ஐநா அலவயில் ெயன்ெடுத்தப்ெைவுள்ள, ‘வழி கண்ைறியும் வடிவலைப்புக்கருவி’ உருவாக்கப்தொவதாக அறிவித்து 

உள்ள நாடு எது? 
அ. அமமரிக்கர 

ஆ. ரஷ்யர 

இ. இந்தியர  

ஈ. ஐக்கிய அரபு அமீரகம் 

✓ சஜனீவாவில் உள்ள ஐநா அலுவைகத்தில் ெயன்ெடுத்தப்ெைவுள்ள, ‘வழி கண்ைறியும் வடிவலைப்புக் கருவி’ குறித்து 

இந்தியா–ஐநா இலைதயயான ஒப்ெந்த ஆதைாெலனக்கு நடுவண் அலைச்ெரலவ ஒப்புதல் அளித்துள்ளது. 

✓ ‘ததெங்களின் அரண்ைலன’ என்று வர்ணிக்கப்ெடும் வரைாற்றுச் சிறப்புமிக்க 21 அடுக்குகலளக் சகாண்ை ஐநா 

அலுவைகம் சஜனீவாவில் உள்ளது. ெல்தவறு கூட்ைங்கள், ைாநாடுகள், தொன்றவற்றில் ெங்தகற்ெதற்கு 

ஏராளைாதனார் பிரதிநிதிகளாகவும், ொர்லவயாளர்களாகவும் வந்து தெர்கின்றனர். இந்தக் கட்ைைத்தின் ெல்தவறு 

அரங்குகலளக் கண்ைறிவதில் உள்ள சிரைங்கலளக் கணக்கில்சகாண்டு எளிதாக ஒவ்சவாரு தளத்திலும் உள்ள 

தனித்தனி அரங்குகள்ெற்றிய விவரங்கலள GPS அடிப்ெலையில் கண்ைறிந்து செல்வதற்கான செயலி உருவாக்கப்ெட் 

-டுள்ளது. 2 மில்லியன் அசைரிக்க ைாைர் செைவாகும் என ைதிப்பிைப்ெட்டுள்ள இந்தச் செயலிலய உருவாக்கவும், 

ெராைரிக்கவும் இந்தியா முன்வந்துள்ளது. இதன்ெடி, ஐநா’இன் 75ஆம் ஆண்டு விழாலவசயாட்டி, இந்தச் செயலிலய 

உருவாக்குவதற்கான சதாலகலய இந்தியா நன்சகாலையாக வழங்கியுள்ளது. 

3. ஓர் அண்லைய அறிவிப்பின்ெடி, 5G அலைக்கற்லற எத்தலன ஆண்டுகளுக்கு ஏைம் விைப்ெடும்? 
அ. 5 

ஆ. 10 

இ. 20  

ஈ. 25 

✓ 72 GHz அலைக்கற்லறலய இருொதாண்டு காைத்திற்கு ஏைம் விடுவதற்கான சதாலைத்சதாைர்புத்துலறயின் 

முன்சைாழிவுக்கு நடுவண் அலைச்ெரலவ ஒப்புதல் அளித்துள்ளது. இது குடிைக்கள் ைற்றும் நிறுவனங்களுக்கு 5ஜி 

தெலவகலள வழங்க வழிசெய்யும். 5ஜி தெலவகள் 4ஜிலயவிை சுைார் 10 ைைங்கு தவகைானதாக இருக்கும் எனக் 

கூறப்ெடுகிறது. வாகனம், சுகாதாரம், தவளாண்லை, எரிெக்தி & இதர துலறகளில் இயந்திரங்கள் இலைதயயான 

தகவல் ெரிைாற்றம், இலணய உெகரணங்கள், AI முதலிய சதாழிற்துலற 4.0 செயல்ொடுகளில் புதுலைகலள 

ஊக்குவிக்க தனியார் இலணப்புகலள உருவாக்கவும் அலைச்ெரலவ முடிவு செய்தது. 
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4. அண்லையில் உருவாக்கப்ெட்ை, ‘I2U2 குழுைத்தில்’ கீழ்காணும் எந்சதந்த நாடுகள் உறுப்பினர்களாக உள்ளன? 
அ. இந்தியர, ஈரரக், அமமரிக்கர மை்றும் இங்கிலரந்து 

ஆ. இந்தியர, இஸ்ரரல், அமமரிக்கர மை்றும் இங்கிலரந்து 

இ. இந்தியர, இஸ்ரரல், அமமரிக்கர மை்றும் ஐக்கிய அரபு அமீரகம்  

ஈ. இந்தியர, ஈரரக், அமமரிக்கர மை்றும் ஐக்கிய அரபு அமீரகம் 

✓ இந்தியா, இஸ்தரல், அசைரிக்கா ைற்றும் ஐக்கிய அரபு அமீரகம் ஆகிய நாடுகளின் தைற்கு ஆசிய QUAD தலைவர்கள் 

முதைாவது சைய்நிகர் உச்சிைாநாட்டில் ெங்தகற்கவுள்ளனர். இந்தக் கூட்ைத்திற்கு சவள்லள ைாளிலக அலழப்பு 

விடுத்துள்ளது. இதன் ெையம் அசைரிக்க அதிெர் தஜா பிைன் உலரயாற்றுவார். அசைரிக்க அதிெர் தஜா பிைன் தைற்கு 

ஆசியாவிற்கும் - இஸ்தரல் ைற்றும் செௌதி அதரபியாவிற்கு விஜயம் செய்கிறார். இந்தியா, இஸ்தரல் ைற்றும் ஐக்கிய 

அரபு அமீரகம் ைற்றும் அசைரிக்கா முதலிய நாடுகலள உள்ளைக்கிய இந்தப் புதிய குழுவிற்கு ‘I2U2’ என சவள்லள 

ைாளிலக செயரளித்துள்ளது. 

5. BIMSTEC சதாழில்நுட்ெ ெரிைாற்ற லையம் அலைந்துள்ள இைம் எது? 

அ. புது தில்லி 

ஆ. டரக்கர 

இ. மகரழும்பு  

ஈ. ஜகரர்த்தர 

✓ இைங்லகயின் சகாழும்புவில் 2022 ைார்ச்.30 அன்று நலைசெற்ற 5ஆவது BIMSTEC உச்சிைாநாட்டில், BIMSTEC 

சதாழில்நுட்ெ ெரிைாற்ற லையத்லத, சகாழும்புவில் இந்தியா நிறுவுவதற்கு BIMSTEC உறுப்புநாடுகளால் செய்து 

சகாள்ளப்ெட்ை ஒப்ெந்தத்திற்கு நடுவண் அலைச்ெரலவக் கூட்ைத்தில் ஒப்புதல் அளிக்கப்ெட்டுள்ளது. 

✓ சதாழில்நுட்ெ ெரிைாற்றம், அனுெவப் ெகிர்வு, திறன் கட்ைலைப்பு ஆகியவற்லற தைம்ெடுத்த BIMSTEC உறுப்பு 

நாடுகளிலைதய, சதாழில்நுட்ெத்லத ெரிைாற்றஞ்செய்வலத ஒருங்கிலணப்ெது, ஒத்துலழப்லெ வலுப்ெடுத்துவது 

ஆகியலவ BIMSTEC சதாழில்நுட்ெ ெரிைாற்ற வெதியின் தநாக்கைாகும். 

6. பிரதைர் தவலைவாய்ப்பு உருவாக்க திட்ைைானது (PMEGP) எந்த ஆண்டு வலர நீட்டிக்கப்ெட்டுள்ளது? 
அ. 2023-24 

ஆ. 2024-25 

இ. 2025-26  

ஈ. 2026-27 

✓ பிரதைரின் தவலைவாய்ப்பு உருவாக்க திட்ைம் (PMEGP) 2025-26 வலர சதாைர ஒப்புதைளிக்கப்ெட்டுள்ளது, இதன் 

சைாத்தச் செைவு `13,554.42 தகாடியாகும். இத்திட்ைத்தின் நீட்டிப்பு 2021-22 முதல் 2025-26 வலரயிைான ஐந்து 

ஆண்டுகளுக்கு 15ஆவது நிதி ஆலணய சுழற்சியின்கீழ் வந்துள்ளது. ஐந்து நிதியாண்டுகளில் சுைார் 40 இைட்ெம் 

தெருக்கு நிலையான தவலைவாய்ப்புகலள இத்திட்ைம் உருவாக்கும். இது குறு, சிறு ைற்றும் நடுத்தர சதாழிற்துலற 

அலைச்ெகத்தால் செயல்ெடுத்தப்ெடுகிறது. 

7. இந்திய ரிெர்வ் வங்கியின் வருைாந்திர அறிக்லகயின்ெடி, முந்லதய ஆண்லை ஒப்பிடும்தொது, 2021-22இல் 

கள்ள இந்தியப் ெணத்தாள்களின் தொக்கு என்னவாக இருந்தது? 
அ. அதிகரித்தது   ஆ. குறைந்துள்ளது 

இ. அப்படிரய உள்ளது  ஈ. கணக்கிடப்படவில்றல 
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✓ இந்திய ரிெர்வ் வங்கியானது RBI ஆண்ைறிக்லக 2021-22-ஐ சவளியிட்ைது. அறிக்லகயின்ெடி, வங்கித்துலறயில் 

கண்ைறியப்ெட்ை அலனத்து வலக கள்ள இந்தியப் ெணத்தாள்களின் சைாத்த எண்ணிக்லக 2,30,971ஆக அதிகரித் 

-துள்ளது. `10, `20, `200, `500, `2000 ெணத்தாள்கள் முலறதய 16.4%, 16.5%, 11.7%, 101.9% ைற்றும் 54.6% 

அதிகரித்துள்ளது. 2021-2022-இல் ெணத்தாள் அச்ெடிப்பிற்கான சைாத்தச்செைவு, முந்லதய ஆண்டிலிருந்த ̀ 4,012.1 

தகாடியிலிருந்து `4,984.8 தகாடியாக அதிகரித்துள்ளது. 

8. அண்மைச் செய்திகளில் இைம்செற்ற எட்ைாலின் நீர்மின்திட்ைம் அலையவுள்ள ைாநிைம்/UT எது? 
அ. பஞ்சரப் 

ஆ. அருணரச்சல பிரரதசம்  

இ. இரரஜஸ்தரன் 

ஈ. ரகரளர 

✓ எட்ைாலின் நீர்மின்திட்ைம் அருணாச்ெை பிரததெ ைாநிைத்தில் அலைக்க உத்ததசிக்கப்ெட்டுள்ளது. 3,097 MW மின் 

உற்பத்தித் திறனுமைய இந்தத் திட்ைத்திற்கு 1100 செக்தைர்களுக்கு தைல் வன நிைம் ைற்றும் 280,000 ைரங்கலள 

சவட்ை தவண்டும். அருணாச்ெை பிரததெ ைாநிைத்தின் வனவுயிர் ஆய்வாளர்கள் ைற்றும் ொதுகாவைர்கள் இந்தத் 

திட்ைத்தால் உள்ளூர் ெல்லுயிர் செருக்கத்திற்கு ஏற்ெடும் அச்சுறுத்தல்கள் குறித்து ைத்திய சுற்றுச்சூழல், வனம் ைற்றும் 

காைநிலை ைாற்ற அலைச்ெகத்தின்கீழ் உள்ள வன ஆதைாெலனக் குழுவிற்கு கடிதம் எழுதியுள்ளனர். 

9. ‘இராஜீவ் காந்தி தகல் இரத்னா விருது’ ைற்றும் ‘இராஜீவ் காந்தி ஊரக ஒலிம்பிக்’ ஆகியவற்லற அறிவித்த ைாநிைம் 

எது? 
அ. சத்தீஸ்கர் 

ஆ. இரரஜஸ்தரன்  

இ. பஞ்சரப் 

ஈ. மணிப்பூர் 

✓ இராஜஸ்தான் ைாநிைத்தின் விலளயாட்டு வீரர்களுக்கு இராஜீவ் காந்தி தகல் இரத்னா விருது அறிமுகப்ெடுத்தப்ெடும் 

என்று அம்ைாநிை முதைலைச்ெர் அதொக் சகைாட் அறிவித்துள்ளார். ‘இராஜீவ் காந்தி ஊரக ஒலிம்பிக்’ 2022 ஆகஸ்ட் 

முதல் சதாைங்கும் என்றும், அலனத்து வயதுக்குட்ெட்ை 27 ைட்ெத்துக்கும் அதிகைான வீரர்கள் இதில் ெங்தகற்ொர்கள் 

என்றும் முதைலைச்ெர் கூறினார். இராஜஸ்தான் ைாநிை உயர் செயல்திறன் விலளயாட்டு ைற்றும் ைறுவாழ்வு 

லையத்லதயும் அவர் திறந்து லவத்தார். 

10. அண்மைச்செய்திகளில் இைம்செற்ற இளதவனில் வாைறிவன், ஸ்தரயா அகர்வால் ைற்றும் ரமிதா ஆகிதயாருைன் 

சதாைர்புலைய விலளயாட்டு எது? 
அ. மல்யுத்தம் 

ஆ. துப்பரக்கிச் சுடுதல்  

இ. வரள்சண்றட 

ஈ. படரகரட்டம் 

✓ 2022 - ISSF உைகக்தகாப்லெயில் 10 மீ ‘ஏர் லரபிள்’ செண்கள் குழு தொட்டியில் இளதவனில் வாலறிவன், ஸ்தரயா 

அகர்வால் ைற்றும் இரமிதா ஆகிதயாலரக்சகாண்ை இந்திய செண்கள் துப்ொக்கிச் சுடுதல் அணி, இந்தியாவுக்காக 

தங்கப்ெதக்கத்லத சவன்றுள்ளது. அஜர்லெஜான் தலைநகரம் ொகுவில் நலைசெற்ற ISSF உைகக்தகாப்லெயில் 

இந்தியா சவன்ற முதல் ெதக்கம் இதுவாகும். 
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செய்தித்தாள் நடப்பு நிகழ்வுகள்  

1. சைாழி, உரிலைகளுக்கு ஏற்ற வலகயில் ைாநிை கல்விக் சகாள்லக: நீதிெதி முருதகென் 

சைாழி, உரிலைகளுக்கு ஏற்ற வலகயில் ைாநிை கல்விக்சகாள்லக வடிவலைக்கப்ெடும் எனக் குழுவின் தலைவரும் 

ஓய்வுசெற்ற நீதிெதியுைான த முருதகென் கூறினார். 

ைாநிை கல்விக்சகாள்லக வடிவலைப்பு சதாைர்ொன ஓய்வுசெற்ற நீதிெதி முருதகென் தலைலையில் அலைக்கப்ெட்ை 

குழுவினருைன் முதல்வர் மு க ஸ்ைாலின் சிை ஆதைாெலனகலள வழங்கினார். ஆதைாெலனக் கூட்ைத்துக்குப்பிறகு 

நீதிெதி முருதகென் செய்தியாளர்களிைம் கூறியது: முதல் ஆதைாெலனக்கூட்ைத்தில் அலனத்லதயும் 

தகட்ைறிந்ததாம். இலதயடுத்து தவலைவாய்ப்புக்கு ஏற்ற ொைத்திட்ைம், ொைத்திட்ைத்தில் தைற்சகாள்ளப்ெை தவண்டிய 

சீர்திருத்தங்கள் குறித்து ஆதைாசிக்கப்ெட்ைது. 

ெள்ளி ைற்றும் கல்லூரிகளுக்கு தனித்தனியாக துலணக் குழுக்கள் அலைக்கப்ெடும். இந்தக் குழுவினாா் தநரடியாக 

ெள்ளி, கல்லூரிகளுக்கு சென்று அவாா்கள் கூறக்கூடிய கருத்துகலளயும் தகட்டு ெதிவு செய்வாாா்கள். ெள்ளிக்கல்வி, 

உயாா்கல்வி, சதாழிற்கல்வி என அலனத்தும் தைம்ெை கூடிய வலகயில் இந்த அறிக்லகலயத் தயாரிக்கவுள்தளாம். 

சைாழி, உரிலைகளுக்கு ஏற்ற வலகயில் புதிய கல்விக் சகாள்லக அலையும் என்றார் அவர். 

 

2. சதாழிற்துலறயினருக்கு தெலவகள் அளிக்க தனி இலணயதளம் சதாைக்கம் 

சதாழில்துலறயினர் உள்ெை ெல்தவறு தரப்பினருக்கான ததலவகள், பிரச்லனகளுக்குத் தீர்வுதர தனி இலணய 

தளம் (www.valar.tn.gov.in) சதாைங்கப்ெட்டுள்ளது. தமிழ்நாடு மின் ஆளுலை முகலையால் உருவாக்கப்ெட்ை ‘வளர் 

4.0’ என்ற இலணயதளத்லத குறு, சிறு & நடுத்தரத் சதாழில் நிறுவனங்கள் துலற அலைச்ெர் தா தைா அன்ெரென், 

தகவல் சதாழில்நுட்ெவியல் துலற அலைச்ெர் த ைதனா தங்கராஜ் ஆகிதயார் சதாைக்கி லவத்தனர். 

இதுகுறித்து, தமிழக அரசு சவளியிட்ை செய்தி: ைாநிைத்தில் சிறு, குறு ைற்றும் நடுத்தரத் சதாழில் துலறயில் திறலன 

தைம்ெடுத்தவும், உற்ெத்திலயப் செருக்கவும், நவீன சதாழில்நுட்ெங்கலளப் ெயன்ெடுத்தவும், கருத்துகலளப் 

ெரிைாறவும், பிரச்லனகள் ைற்றும் ெவால்களுக்குத் தீர்வுகாணவும் ‘வளர் 4.0’ என்ற இலணயதளம் 

உருவாக்கப்ெட்டுள்ளது. 

இந்த இலணயதளத்தில், குறு, சிறு ைற்றும் நடுத்தரத் சதாழில் நிறுவனங்களுக்கு தகவல் சதாழில்நுட்ெம் ொர்ந்த 

ஆராய்ச்சியாளர்கள், தெலவ வழங்குநர்களின் விவரங்கள், திட்ைங்கள் சதாைர்ொன தகவல்கள் கிலைக்கும். இந்த 

இலணயதளத்தில் சதாழில் துலறயினர், தெலவ வழங்குநர்கள், கல்வி நிறுவனங்கள், உணவு ெதப்ெடுத்துதல், 

சைன்சொருள், வன்சொருள் ைற்றும் சொருள்களின் சதாகுப்புத் ததலவகள் தொன்ற ெல்தவறு பிரச்லனகள், 

சிக்கல்கள் ைற்றும் ெவால்களுக்கு தயாெலனகள், தீர்வுகள் வழங்க வழிவலக செய்யப்ெட்டுள்ளது. 

279 தெலவகள், 20 திட்ைங்கள் ைற்றும் 389 நிபுணர்களின் விவரங்கள் இலணயதளத்தில் தெர்க்கப்ெட்டுள்ளன. 

இந்த இலணயதளத்லத தமிழ்நாடு மின்னாளுலை முகலையானது, இந்திய சதாழில்நுட்ெக் கழகத்தின் 

துலணயுைன் வடிவலைத்து உருவாக்கியுள்ளது. 

 

3. தவலையின்லை விகிதம் 4.2%-ஆக குலறந்தது 

தவலையின்லை விகிதம் கைந்த 2020-21-இல் 4.2 ெதவீதைாக குலறந்துள்ளதாக ைத்திய அரசின் ஆய்வில் 

சதரிவிக்கப்ெட்டுள்ளது. இதுகுறித்து ைத்திய புள்ளியியல் ைற்றும் திட்ை அைைாக்கத் துலற அலைச்ெகம் சவளியிட்ை 

காைமுலற சதாழிைாளர் திறன் கணக்சகடுப்பு அறிக்லகயில் சதரிவிக்கப்ெட்டுள்ளதாவது: 

சொருளாதாரச் சீர்குலைலவ ஏற்ெடுத்திய கதரானா தெரிைருக்கு ைத்தியில் ஜூன் 2020-ஜூன் 2021 ஆண்டில் 

நாட்டில் தவலையின்லை விகிதம் 4.2 ெதவீதைாக குலறந்துள்ளது. இது, இதற்கு முந்லதய ஆண்டில் 4.8 ெதவீதைாக 

காணப்ெட்ைது. தைலும், 2018-19-இல் தவலையின்லை விகிதம் 5.8 ெதவீதைாகவும், 2017-18-இல் 6 ெதவீதைாகவும் 

அதிகரித்து காணப்ெட்ைதாக அந்த அறிக்லகயில் சதரிவிக்கப்ெட்டுள்ளது. 
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1. ‘பிலிபித் புலிகள் பாதுகாப்பு அறக்கட்டளை’யை அளைக்க ஒப்புதல் அளித்துள்ை ைாநிலம் எது? 
அ. உத்தரகாண்ட் 

ஆ. உத்தர பிரததசம்  

இ. ஆந்திர பிரததசம் 

ஈ. சிக்கிம் 

✓ வனவுயிரி (பாதுகாப்பு) சட்டம், 1972இன் விதிகளின்கீழ் பிலிபித் புலி பாதுகாப்பு அறக்கட்டளைளை அளைப்பதற்கான 

முன்மைாழிவுக்கு உத்தரபிரததச அளைச்சரளவ ஒப்புதலளித்தது. ைாநிலத்தின் முதல் முன்மைாழிைப்பட்ட ைருத்துவச் 

சாதனப் பூங்காவில் அலகுகளை அளைப்பதற்கு ஊக்கத்மதாளக வழங்க அளைச்சரளவ முடிவுமசய்தது. பண்டித தீன 

தைாள் உபாத்ைாை கிஸ்ஸான் சம்ருதி தைாஜனா திட்டத்ளத 2026–27 வளர ைாநிலத்தில் மசைல்படுத்தவும் முடிவு 

மசய்ைப்பட்டது. 

2. 2022 – உலகப் தபாட்டித்தன்ளைக் குறியீட்மடண்ணில் இந்திைாவின் தரநிளல என்ன? 
அ. 97 

ஆ. 68 

இ. 54 

ஈ. 37  

✓ தைலாண்ளை தைம்பாட்டுக்கான நிறுவனத்தால் மதாகுக்கப்பட்ட வருடாந்திர உலகப் தபாட்டித்தன்ளைக் குறியீடு 

அண்ளையில் மவளியிடப்பட்டது. ஆசிைப் மபாருைாதாரங்களில் இந்திைா மிகக்கூர்ளைைான உைர்ளவப் பதிவு 

மசய்துள்ைது; மபாருைாதாரச் மசைல்திறனில் ஏற்பட்ட ஆதாைங்கைால் குறியீட்டில் 6 இடங்கள் முன்தனறி 43ஆவது 

இடத்தில் இருந்த இந்திைா 37ஆவது இடத்திற்கு மசன்றுள்ைது. 

✓ சிங்கப்பூர், ஹாங்காங், ளதவான் ைற்றும் சீனா ஆகிைளவ ஆசிைப்மபாருைாதாரத்தில் சிறந்து விைங்கின. மடன்ைார்க் 

முதலிடத்திலும், சுவிச்சர்லாந்து முதலிடத்திலிருந்து இரண்டாவது இடத்துக்கும் தள்ைப்பட்டது. 

3. ‘அக்னிவீரர்களுக்கு’ திறனடிப்பளடயிலான இைங்களல பட்டப்படிப்ளப வழங்குகிற நிறுவனம் எது? 
அ. ஐஐடி மமட்ராஸ் 

ஆ. IGNOU  

இ. AICTE 

ஈ. ஜவஹா்லால் தநரு பல்கலலக்கழகம் 

✓ கல்வி அளைச்சகம், ‘அக்னிவீரர்களுக்கான’ சிறப்பு 3 ஆண்டு திறன் அடிப்பளடயிலான இைங்களல பட்டப்படிப்ளப 

மதாடங்குவதாக அறிவித்தது. இந்திரா காந்தி ததசிை திறந்தநிளல பல்களலக்கழகம் (IGNOU) வழங்கும் பட்டப்படிப்பு 

தவளலவாய்ப்பு ைற்றும் கல்விக்காக இந்திைாவிலும் மவளிநாட்டிலும் அங்கீகரிக்கப்படும். புதிதாகத் மதாடங்கப்பட்ட 

‘அக்னிபத்’ திட்டத்தின்கீழ் ஆட்தசர்ப்பு மசய்ைப்படும் பாதுகாப்புப் பணிைாைர்கள் ‘அக்னிவீரர்கள்’ ஆவர். 

4. அணுவாயுதம் தாங்கிச்மசல்லும் பிருத்வி–II ஏவுகளைளை உருவாக்கிை அளைப்பு எது? 
அ. தபாயிங் 

ஆ. DRDO  

இ. HAL  

ஈ. டஸ்ஸால்ட் ஏவிதயஷன் 
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✓ இந்திைா உள்நாட்டிதலதை உருவாக்கப்பட்ட, அணுவாயுதங்களை தாங்கிச் மசல்லும் திறன்மகாண்ட பிருத்வி–II 

ஏவுகளைளை ஒடிஸா கடற்களரயில் உள்ை தசாதளன வரம்பிலிருந்து மவற்றிகரைாக தசாதளனமசய்தது. இந்த 

ஏவுகளைளை இந்திை பாதுகாப்பு ஆராய்ச்சி ைற்றும் தைம்பாட்டு நிறுவனம் உருவாக்கியுள்ைது. இது சுைார் 250 கிமீ 

தூரம் மசல்லும் ைற்றும் ஒரு டன் தபதலாளட சுைந்து மசல்லக்கூடிைது. 

✓ 4,000 கிமீ தூரம் வளர மசல்லக்கூடிை இளடநிளல ஏவுகளைைான அக்னி–IV–ஐ இந்திைா பரிதசாதித்த பத்து 

நாட்களுக்குப் பிறகு இந்தச் தசாதளன தைற்மகாள்ைப்பட்டுள்ைது. 

5. 2021–22ஆம் ஆண்டில் நாட்டின் ஜவுளி ைற்றும் ஆளட ஏற்றுைதிக்கு சிறந்த ஏற்றுைதி இடைாக இருந்த நாடு எது? 

அ. ஐக்கிய அரபு அமீரகம் 

ஆ. அமமாிக்கா  

இ. சீனா 

ஈ. சிங்கப்பூா் 

✓ 2021–22 நிதிைாண்டில் $44.4 பில்லிைன் டாலர்கைாக இந்திைா இதுவளர இல்லாத அைவுக்கு ஜவுளி ைற்றும் 

ஆளட ஏற்றுைதிளை பதிவுமசய்துள்ைது. ளகவிளனப்மபாருட்கள் உள்ளிட்ட ஏற்றுைதிகள் 2020–21 நிதிைாண்டு 

மதாடர்புளடை புள்ளிவிவரங்களைவிட 41 சதவீதம் அதிகரித்துள்ைது. நாட்டின் ஜவுளி ைற்றும் ஆளட ஏற்றுைதியில் 

27 சதவீத பங்குகளுடன் அமைரிக்கா முதலிடத்தில் உள்ைது. அளதத் மதாடர்ந்து ஐதராப்பிை ஒன்றிைம் (18%), 

வங்காைததசம் (12%) ைற்றும் ஐக்கிை அரபு அமீரகம் (6%) ஆகிைளவ உள்ைன. 

6. 2022–இல் தகவல் சமூக ைன்றம் குறித்த உலக உச்சிைாநாடு நளடமபறும் இடம் எது? 
அ. நியூயாா்க் 

ஆ. மஜனிவா  

இ. பாாிஸ் 

ஈ. டாதவாஸ் 

✓ 2022 – தகவல் சமூக (WSIS) ைன்றம் குறித்த உலக உச்சிைாநாடானது 2022 ைார்ச்.15 முதல் மைய்நிகர் வடிவத்தில் 

மதாடங்கி நடந்து வருகிறது. இறுதி வார நிகழ்வு 2022 தை.30 முதல் ஜூன்.3 வளர சுவிச்சர்லாந்தின் மஜனீவாவில் 

உள்ை ITU தளலளைைகத்தில் நளடமபற்றது. ‘ICTs for Well–Being, Inclusion and Resilience: WSIS Cooperation for 

Accelerating Progress on the SDGs’ என்ற கருப்மபாருளின் கீழ் இந்த ைன்றம் நளடமபற்றது. WSIS ைன்றம் குறித்த 

ைாநாடு ITU, UNESCO, UNDP ைற்றும் UNCTAD ஆகிைவற்றால் இளைந்து ஏற்பாடு மசய்ைப்பட்டுள்ைது. 

7. அண்ளையில் இந்திைத் துளைக் குடிைரசுத் தளலவர் விஜைம் மசய்த லிப்தரவில் என்பது கீழ்க்காணும் எந்த 

நாட்டின் தளலநகரைாகும்? 
அ. மசனகல் 

ஆ. காதபான்  

இ. கினியா 

ஈ. தகமரூன் 

✓ இந்திைத்துளைக்குடிைரசுத்தயைவர் M மவங்ளகைா காதபான், மசனகல் ைற்றும் கத்தார் ஆகிை நாடுகளுக்கு 

சுற்றுப்பைைம் தைற்மகாண்டுள்ைார்.  இந்திைத் துளைக்குடிைரசுத் தயைவர் அைவில் இந்திைாவிலிருந்து இந்த 3 

நாடுகளுக்கு தைற்மகாள்ைப்படும் முதல் பைைம் இதுவாகும். லிப்தரவில் என்பது ைத்திை–ஆப்பிரிக்க நாடான 

காதபானின் தளலநகரைாகும். காதபானின் நம்பகைான கூட்டாைராக இருப்பதற்கான இந்திை அரசின் உறுதி 

நிளலப்பாட்ளட இந்திைத் துளைக்குடிைரசுத் தயைவர் அப்தபாது வலியுறுத்தினார். இவ்விருநாடுகளுக்கு 

இளடதைைான இருதரப்பு வர்த்தகம் 2021–22–இல் $1.12 பில்லிைன் அமைரிக்க டாலர்களை எட்டிைது. 
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8. இந்திைாவின் முதல் லாமவண்டர் திருவிழாளவ நடத்திை ைாநிலம்/UT எது? 
அ. சிக்கிம் 

ஆ. நாகாலாந்து 

இ. ஜம்மு காஷ்மீா்  

ஈ. அருணாச்சல பிரததசம் 

✓ ைத்திை அளைச்சர் ஜிததந்திர சிங், ஜம்மு–காஷ்மீர் ைாநிலம் பததர்வாவில் ளவத்து இந்திைாவின் முதல் லாமவண்டர் 

திருவிழாளவ மதாடங்கி ளவத்தார். ததாடா ைாவட்டத்தில் உள்ை பததர்வா ‘ஊதா புரட்சி’யின் பிறப்பிடைாகும்; தைலும் 

அது நிலம் ைற்றும் காலநிளல அடிப்பளடயில் லாமவண்டர் சாகுபடிக்கு மபைர்மபற்றதாகும். CSIR–Aroma Mission, 

அறிவிைல் ைற்றும் மதாழில்நுட்ப அளைச்சகத்தின் கீழ், நறுைைம் மதாடர்பான அறிவிைல் ைற்றும் மதாழில்நுட்பம் 

உழவர்கள், மதாழிற்துளற ைற்றும் சமூகத்ளத மசன்றளடவளத தநாக்கைாகக் மகாண்டுள்ைது. 

9. பசிபிக் பருவத்தின் முதல் புைலான, ‘அகதா’ சமீபத்தில் எந்த நாட்ளடத் தாக்கிைது? 
அ. கனடா 

ஆ. மமக்ஸிக்தகா  

இ. மடன்மாா்க் 

ஈ. ஜப்பான் 

✓ பசிபிக் பருவத்தின் முதல் புைைான, ‘அகதா’ மைக்ஸிக்தகாளவத் தாக்கிைது. இதன்காரைைாக மதற்கு மைக்சிதகாவில் 

குளறந்தது 10 தபராவது இறந்திருப்பர். தைலும் மபாழிந்த கனைளழைால் அந்த நாட்டில் நிலச்சரிவு ைற்றும் மவள்ைம் 

ஏற்பட்டது. 1949இல் பதிவு மசய்தல் மதாடங்கிைதிலிருந்து தை ைாதத்தில் மைக்ஸிக்தகாவின் பசிபிக் களரதைாரத்தில் 

நிலச்சரிளவ ஏற்படுத்திை மிகவும் வலிளைைான புைல் இதுவாகும். மைக்ஸிக்தகா அதன் பசிபிக் ைற்றும் அட்லாண்டிக் 

கடற்களரகளின் காரைைாக தை ைற்றும் நவம்பர் ைாதங்களுக்கு இளடயில் மவப்பைண்டலப் புைல்கைால் மதாடர்ந்து 

தாக்கப்படுகிறது. 

10. உலகின் அதிதவக சூப்பர் கம்ப்யூட்டரான ‘பிரான்டிைர் – Frontier’ஐ உருவாக்கிை நாடு எது? 
அ. அமமாிக்கா  

ஆ. ரஷ்யா 

இ. சீனா 

ஈ. இஸ்தரல் 

✓ லின்ைார்க் மபஞ்ச்ைார்க் ஸ்தகாரான 1.1 எக்ஸாபிைாப்ஸ்மகாண்ட உலகின் சக்திவாய்ந்த சூப்பர் கம்ப்யூட்டர்களின் 

டாப் 500 பட்டிைலின்படி, ‘பிரான்டிைர்’ உலகின் அதிதவக சூப்பர் கம்ப்யூட்டராக ைாறியுள்ைது. இது Hewlett Packard 

Enterprise (HPE) கட்டளைப்ளபப் பைன்படுத்தி உருவாக்கப்பட்ட ஒரு சூப்பர் கம்ப்யூட்டர் ஆகும். அட்வான்ஸ்டு 

ளைக்தரா டிளவஸஸின் (AMD) மசைலிகளை இது மகாண்டுள்ைது. இது RIKEN ைற்றும் Fujitsu லிட் இளைந்து 

உருவாக்கிை ஜப்பானின் சூப்பர் கம்ப்யூட்டரான ‘Fugaku’ஐ விட திறன் மிகுந்ததாகும். இந்தக் கணினி 2020–இல் 

சூப்பர் கம்ப்யூட்டர் தரப்படுத்தல் குறியீட்டில் முதலிடத்ளதப் பிடித்துள்ைது. 
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செய்தித்தாள் நடப்பு நிகழ்வுகள்  

1. ‘அக்னிபத்’ திட்டம்: நுளழவு வைது நீட்டிப்பு 

‘அக்னிபத்’ திட்டம் மதாடங்கப்பட்டுள்ைளதைடுத்து, ஆயுதப்பளடகளில் புதிதாகப் பணிைைர்த்தப்படுதவாருக்கான 

நுளழவு வைது 17½ - 21 ஆக நிர்ையிக்கப்பட்டுள்ைது. கடந்த ஈராண்டுகளில் பணிைைர்த்தளல தைற்மகாள்ை 

இைலாத காரைத்தால், 2022ஆம் ஆண்டு திட்டமிடப்பட்டுள்ை பணிைைர்த்தல் சுழற்சிக்கு ஒருமுளற விலக்கு 

அளிக்கப்படும் என்று அரசு முடிவு மசய்துள்ைது. எனதவ, 2022-ஆம் ஆண்டிற்கான ‘அக்னிபத்’ திட்டத்தின் கீழ் 

பணிைைர்த்தல் நளடமுளறக்கான அதிகபட்ச வைது வரம்பு 23-ஆக உைர்த்தப்பட்டுள்ைது. 

 

2. தமிழ்நாட்டில் புதிதாக 20 அளனத்து ைகளிர் காவல் நிளலைங்கள்: முதல்வர் ஸ்டாலின் திறந்து ளவத்தார் 

காவல்துளற சார்பில் மபண்களின் பாதுகாப்ளப உறுதி மசய்யும் வளகயில், அளனத்து உட்தகாட்டங்களிலும் ஒரு 

அளனத்து ைகளிர் காவல் நிளலைம் என்ற வளகயில் புதிதாக அளைக்கப்பட்டுள்ை 20 அளனத்து ைகளிர் காவல் 

நிளலைங்களை தமிழ்நாட்டு முதல்வர் மு க ஸ்டாலின் திறந்து ளவத்தார். 

கடந்த 1973-ஆம் ஆண்டு தமிழ்நாடு காவல்துளறயில் முதன்முதலில் ைகளிர் காவல் பணியில் நிைமிக்கப்பட்டனர். 

சட்டம் - ஒழுங்ளகப் பராைரித்தல், குற்றங்களைத் தடுத்தல் ைற்றும் கண்டறிதல், தபாக்குவரத்ளத ஒழுங்குபடுத்துதல் 

உள்ளிட்ட பல்தவறு முக்கிை பணிகளில் ைகளிர் காவல் துளறயினர் திறம்பட மசைலாற்றி வருகின்றனர். தற்தபாது 

ைாநிலத்தில் 202 அளனத்து ைகளிர் காவல் நிளலைங்கள் மசைல்படுகின்றன. 

புதிதாக திறக்கப்பட்ட ைகளிர் காவல் நிளலைங்கள்: 

மசன்ளன மபருநகர காவல் ஆளைைரகத்திற்குட்பட்ட வைசரவாக்கம். 

தாம்பரம் ைாநகரம் – தசளலயூர், ஆவடி ைாநகரம் – எஸ்ஆர்எம்சி. 

தாம்பரம் ைாநகரம் – வண்டலூர். 

தவலூர் ைாவட்டம் – காட்பாடி; திருவண்ைாைளல ைாவட்டம் – திருவண்ைாைளல ஊரகம். 

கடலூர் ைாவட்டம் – திட்டக்குடி; கரூர் ைாவட்டம் – கரூர் ஊரகம்; புதுக்தகாட்ளட ைாவட்டம் – தகாட்ளடப்பட்டினம். 

தஞ்சாவூர் ைாவட்டம் – ஒரத்தநாடு; திருவாரூர் ைாவட்டம் – முத்துப்தபட்ளட. 

தகாைம்புத்தூர் ைாவட்டம் – தைட்டுப்பாளைைம்; ஈதராடு ைாவட்டம் – மபருந்துளற. 

கிருஷ்ைகிரி ைாவட்டம் – ஊத்தங்களர; ைதுளர ைாவட்டம் – ஊைச்சிக்குைம்; திண்டுக்கல் ைாவட்டம் – திண்டுக்கல் 

ஊரகம்; ததனி ைாவட்டம் – மபரிைகுைம்; இராைநாதபுரம் ைாவட்டம் – முதுகுைத்தூர்; திருமநல்தவலி ைாவட்டம் – 

தசரன்ைாததவி; மதன்காசி ைாவட்டம் – புளிைங்குடி. 
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1. 2022 - த ொழிற்துறையில் கரியமலவொயு தவளியயற்ைத்ற  நிறுத்துவ ற்கொன உச்சிமொநொடு நறைதெறும் இைம் 

எது? 
அ. புது தில்லி  

ஆ. மும்பப 

இ. காந்தி நகா் 

ஈ. டேராடூன் 

✓ மத்திய சொறலப்யெொக்குவரத்து & தநடுஞ்சொறலத்துறை அறமச்சர் நிதின் கட்கரி, புது தில்லியில் ‘த ொழிற்துறையில் 

கரியமலவொயு தவளியயற்ைத்ற  நிறுத்துவ ற்கொன உச்சிமொநொடு – 2022’ஐத் த ொைங்கி றவத் ொர். 2070-க்குள் 

கரியமலவொயு தவளியயற்ைத்ற  முற்றிலும்  டுப்ெ ற்கொன தசயல் திட்ைத்தில் இது கவனஞ்தசலுத்தியது.  

✓ வொழ்க்றகச்சூழல், சுற்றுச்சூழல், வளர்ச்சி ஆகியவற்றிற்கிறையய சமநிறலறய ெரொமரிப்ெது குறித்து அறமச்சர் 

நிதின் கட்கரி வலியுறுத்தினொர். ெசுறம றைட்ரஜன் நமது முன்னுரிறம எனக்கூறிய அவர், உயிரித்த ொழில் 

நுட்ெத்ற  ெயன்ெடுத்துவ ன்மூலம் உயிரின உற்ெத்தித் திைறன அதிகரிக்க முடியும். இ ன்மூலம் நொம் உயிரி- 

எத் னொல், உயிரி திரவ எரிவொயு, உயிரி – அழுத் ப்ெட்ை எரிவொயு ஆகியவற்றை உருவொக்க முடியும் என்ைொர். 

2. 2022 –உலகளொவிய யெொக்குகள் அறிக்றகறய தவளியிட்ை நிறுவனம் எது? 
அ. UNEP 

ஆ. UNHCR  

இ. WEF 

ஈ. IMF 

✓ ஐநொ’இன் அகதிகள் முகறமயொன UNHCR ஆனது ‘2022 - உலகளொவிய யெொக்குகள் அறிக்றகறய’ தவளியிட்ைது. 

இவவறிக்றகயின்ெடி, உலகளவில் 100 மில்லியன் மக்கள்  ற்யெொது  ங்கள் வீடுகறள விட்டு தவளியயை 

யவண்டிய கட்ைொயத்திலுள்ளனர். UNHCR ஆனது உலகளொவிய உணவுப் ெொதுகொப்பின்றம, கொலநிறல தநருக்கடி, 

உக்றரனில் யெொர் மற்றும் ஆப்பிரிக்கொவிலிருந்து ஆப்கொனிஸ் ொன் வறரயிலொன பிை அவசரநிறலகறள முக்கிய 

கொரணங்களொக எடுத்துக்கொட்டியுள்ளது. 

✓ இவ்வறிக்றகயின்ெடி, 2021ஆம் ஆண்டின் இறுதியில், யெொர், வன்முறை, துன்புறுத் ல் மற்றும் மனி  உரிறம 

மீைல்களொல் இைம்தெயர்ந் வர்களின் எண்ணிக்றக 89.3 மில்லியனொக இருந் து. 

3. 2022-இல் SCO-இன் பிரொந்திய ெயங்கரவொ  எதிர்ப்பு அறமப்பின் (SCO-RATS) கூட்ைத்ற  நைத்தும் நொடு எது? 
அ. சீனா 

ஆ. இந்தியா  

இ. வங்காளடதசம் 

ஈ. பாகிஸ்தான் 

✓ SCO-RATS-இன்  றலவரொக இந்தியொ SCO-இன் பிரொந்திய ெயங்கரவொ  எதிர்ப்பு அறமப்பின் (SCO-RATS) 

கூட்ைத்ற  நைத்தியது. ெயங்கரவொ  அச்சுறுத் ல்கள் உள்ளிட்ை ெொதுகொப்பு சவொல்கள் குறித்து விவொதிப்ெய  இந் க் 

கூட்ைத்தின் யநொக்கமொகும். சீனொ, ெொகிஸ் ொன் மற்றும் ஷொங்கொய் ஒத்துறழப்பு அறமப்பின் (SCO) மற்ை உறுப்பு 

நொடுகளின் பிரதிநிதிகள் புதுதில்லியில் நைந்  இக்கூட்ைத்தில் கலந்து தகொண்ைனர். 2022 யமயில் SCO நொடுகளின் 

ெயங்கரவொ  எதிர்ப்பு நிபுணர்களின் கூட்ைத்ற  இந்தியொ நைத்தியது. 
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4. ஐயரொப்ெொவின் மிகப்தெரிய துளிர் நிறுவல்கள் மொநொைொன விவொதைக்கில் ஆண்டின் சிைந்  நொைொக அங்கீகொரம் 

தெற்ை நொடு எது? 
அ. சீனா 

ஆ. இந்தியா  

இ. பிரான்ஸ் 

ஈ. அமமாிக்கா 

✓ ஐயரொப்ெொவின் மிகப்தெரிய துளிர் நிறுவல்கள் மொநொைொன விவொதைக், இந்தியொறவ ‘ஆண்டின் சிைந்  நொடு’ என்று 

அங்கீகரித்துள்ளது. மத்திய மின்னணு மற்றும்  கவல் த ொழில்நுட்ெத் துறை அறமச்சர் அஷ்வினி றவஷ்ணவ், 

விவொதைக் த ொழில்நுட்ெ கண்கொட்சியில் இந்திய அரங்கிறன திைந்து றவத் ொர். இந்தியொவில் இருந்து சுமொர் 65 

துளிர் நிறுவனங்கள் இம்மொநொட்டில் அரசொங்க ஆ ரவுைன் ெங்யகற்கின்ைன. 

5. ஆண்டுத ோறும் தசலவுப் ெணவீக்கக் குறியீட்றை (CII) அறிவிக்கிை நிறுவனம்/துறை எது? 

அ. இந்திய ாிசா்வ் வங்கி 

ஆ. மத்திய டநரடி வாிகள் வாாியம்  

இ. டதசிய புள்ளியியல் அலுவலகம் 

ஈ. மபாருளாதார விவகாரங்கள் துபை 

✓ மத்திய யநரடி வரிகள் வொரியமொனது சமீெத்தில் 2022-23 நிதியொண்டுக்கொன தசலவுப்ெணவீக்கக் குறியீட்றை (CII) 

331 என அறிவித் து. முந்ற ய ஆண்டிற்கு (2021-22 நிதியொண்டு) CII 317 ஆக அறிவிக்கப்ெட்ைது. CII ஆனது 

தசொத்தின் ெணவீக்கம்-சரிகட்ைப்ெட்ை தசலவு விறலறயக் கணக்கிை ெயன்ெடுத் ப்ெடுகிைது. இந்  அறிவிப்பு, 

மதிப்பீட்டு ஆண்டு 2023-24 மற்றும் எதிர்கொல ஆண்டுகளுக்குப் தெொருந்தும். 

6. 2022 ஜூன் மு ல், ஐநொ அறவயொல் அறிவிக்கப்ெட்ை துருக்கியின் புதிய தெயர் என்ன? 
அ. துருக்கிடய  

ஆ. ோ்க்கி 

இ. டிரக்கி 

ஈ. துா்க் 

✓ அறனத்து தமொழிகளிலும் ‘துருக்கியய’ என அறழக்க முற்ெடும் துருக்கியின் அதிகொரப்பூர்வ யகொரிக்றகறய ஐநொ 

அறவ தெற்ைது. இந்  மொற்ைம் உைனடியொக யமற்தகொள்ளப்ெடும் என்று ஐநொ  றலறமச் தசய்தித் த ொைர்ெொளர் 

அறிவித் ொர். கைந்  சில ஆண்டுகளொக, துருக்கி  னது  யொரிப்புகளில், ‘யமட் இன் துருக்கி’ என்ெ ற்கு மொைொக ‘யமட் 

இன் துருக்கியய’ எனப் பிரொண்டிங் தசய்து வருவது குறிப்பிைத் க்கது. 

7. 2022 - GLOBSEC மன்ைம் நைத் ப்ெடுகிை நொடு எது? 
அ. சுடலாவாக்கியா  

ஆ. மசக் குடியரசு 

இ. ருவாண்ோ 

ஈ. கானா 
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✓ தவளியுைவுத்துறை அறமச்சர் Dr S தஜய்சங்கர் ஐந்து நொள் ெயணமொக சுயலொவொக்கியொ மற்றும் தசக் குடியரசிற்கு 

தசன்றுள்ளொர். அவர் சுயலொவொக்கியொவில் நறைதெறும் ‘GLOBSEC-2022’ மன்ைத்தில் கலந்துதகொண்டு, ‘நட்றெ 

அடுத்  நிறலக்கு எடுத்துச்தசல்வது: இந்ய ொ-ெசிபிக் பிரொந்தியத்தில் நட்பு நொடுகள்’ என்ை  றலப்பில் யெசவுள்ளொர்.  

✓ ‘GLOBSEC-2022’ மன்ைத்தின் ஒருபுைம் அவர் ஆஸ்திரியொவின் ஐயரொப்பிய மற்றும் சர்வய ச விவகொர அறமச்சர் 

அதலக்சொண்ைர் ஷொலன்தெர்க்றக சந்திக்கவுள்ளொர். அடுத்  மொ ம் மு ல் தசக் குடியரசு ஐயரொப்பிய ஒன்றியத்தின் 

 றலறமப்தெொறுப்றெ ஏற்கவுள்ளது. 

8. ஆண்டுத ோறும், ‘உலக மிதிவண்டி நொள்’ தகொண்ைொைப்ெடுகிை ய தி எது? 
அ. ஜூன்.01 

ஆ. ஜூன்.02 

இ. ஜூன்.03  

ஈ. ஜூன்.04 

✓ உலக மிதிவண்டி நொளொனது ஒவ்யவொர் ஆண்டும் ஜூன்.3 அன்று தகொண்ைொைப்ெடுகிைது. உைல் மற்றும் மன 

நலத்ற  வலுப்ெடுத்துவதில் மிதிவண்டியின் ெங்குகுறித்து எடுத்தியம்பும் யநொக்கில் இந்நொள் தகொண்ைொைப்ெடுகிைது. 

மத்திய இறளஞர் விவகொரங்கள் மற்றும் விறளயொட்டுத்துறை அறமச்சர் அனுரொக்  ொக்கூர், 2022 உலக மிதி 

வண்டி நொறளதயொட்டி, தில்லியில் உள்ள யமஜர் தியொன் சந்த் றம ொனத்தில் இருந்து நொடு  ழுவிய, ‘கட்டுைல் 

இந்தியொ பிரீைம் றரைர் றசக்கிள் யெரணிறய’த் த ொைங்கி றவத் ொர். 

9. “Appreciate all parents throughout the world” என்ெது ஜூன்.01 அன்று கடைப்பிடிக்கப்பட்ை எந்  நொளின் கருப் 

தெொருளொகும்? 
அ. உலகளாவிய மபை்டைாா் நாள்  

ஆ. உலக மிதிவண்டி நாள் 

இ. உலக பூமி நாள் 

ஈ. உலக காை்று நாள் 

✓  ங்கள் குழந்ற களுக்கொன தெற்யைொர்களின் அர்ப்ெணிப்றெப் ெொரொட்டுவ ற்கொக ஆண்டுய ொறும் ஜூன்.1ஆம் ய தி 

உலகப் தெற்யைொர் நொள் தகொண்ைொைப்ெடுகிைது. ஐநொ தெொதுச்சறெயொனது 1994ஆம் ஆண்றை சர்வய ச குடும்ெ 

ஆண்ைொகவும், ஒவ்யவொர் ஆண்டும் யம.15ஆம் ய திறய சர்வய ச குடும்ெங்களின் நொளொகவும் அறிவித் து. UNGA, 

பின்னர் ஜூன்.1ஆம் ய தி உலகளொவிய தெற்யைொர் நொளொக அனுசரிக்கப்ெடும் என்று அறிவித் து. 2022ஆம் 

ஆண்டுக்கொன உலகப் தெற்யைொர் நொளின் கருப்தெொருள், “Appreciate all parents throughout the world” என்ெ ொகும். 

10. இந்தியொவின் மு ல் திரவ-கண்ணொடி த ொறலயநொக்கி அறமக்கப்ெட்டுள்ள மொநிலம்/UT எது? 
அ. சிக்கிம் 

ஆ. ஜம்மு காஷ்மீா் 

இ. உத்தரகாண்ே்  

ஈ. ஹிமாச்சல பிரடதசம் 

✓ இந்தியொவின் மு ல் திரவ-கண்ணொடி த ொறலயநொக்கியோன சர்வய ச திரவக்கண்ணொடி த ொறலயநொக்கி (ILMT) 

உத் ரகொண்ட் மொநிலம் றநனிைொலில் அறமந்துள்ள ஆரியெட்ைொ ஆய்வு அறிவியல் கழகத்தின் (ARIES) ய வஸ் ல 

ஆய்வகத்தின் வளொகத்தில் அறமக்கப்ெட்டுள்ளது. இத்த ொறலயநொக்கி இமயமறலயில் 2,450 மீட்ைர் உயரத்தில் 

இருந்து சிறுயகொள்கள், சூப்ெர்யநொவொக்கள், விண்தவளிக்குப்றெகள் மற்றும் பிை அறனத்து விண்தெொருட்கறளயும் 

கண்கொணிக்கும். உலகளவில் வொனியல் யநொக்கங்களுக்கொக பிரத்யயகமொக வடிவறமக்கப்ெட்ை மு ல் திரவ-

கண்ணொடித் த ொறலயநொக்கி இதுவொகும்.  
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செய்தித்தாள் நடப்பு நிகழ்வுகள்  

1. ஆ ொர்-வொக்கொளர் அட்றை இறணப்பு: அரசொறண தவளியீடு 

வொக்கொளர் அறையொள அட்றையுைன் ஆ ொறர இறணப்ெ ற்கொன விதிமுறைகள் அைங்கிய அரசொறணறய மத்திய 

அரசு தவளியிட்ைது. கைந்  ஆண்டு நொைொளுமன்ைத்தில் நிறையவற்ைப்ெட்ை ய ர் ல் சட்ைத்திருத் த்தின்ெடி, நொன்கு 

அரசொறணகறள மத்திய அரசு தவளியிட்டுள்ளது. 

ய ர் ல் ஆறணயத்தின் ஆயலொசறனயின்ெடி இந்  அரசொறணகறள தவளியிட்டுள்ள ொக மத்திய சட்ை அறமச்சர் 

கிரண் ரிஜிஜு கீச்சகத்தில் த ரிவித்துள்ளொர். 

வொக்கொளரொக ெதிவுதசய்ய வருெவர்களிைம் ய ர் ல் அதிகொரிகள் ஆ ொர் அறையொள அட்றைறயக் கொண்பிக்க 

யகொருவ ற்கு இந் ப் புதிய சட்ைத்திருத் ம் அனுமதியளிக்கிைது. வொக்கொளர்களின் தெயர் யவறிைங்களிலும் ெதிவுப் 

தெற்றுள்ள ொ என்ெற  உறுதி தசய்யவும் சம்ெந் ப்ெட்ைவர்களிைம் ஆ ொர் அறையொள அட்றைறயக் யகொருவ ற்கும் 

அனுமதியளிக்கிைது. எனினும், ஆ ொர் அறையொள அட்றை இல்றல என்ை கொரணத் ொல் மட்டும் வொக்கொளர் ெதிறவ 

நிரொகரிக்கக்கூைொது என்றும் சட்ைத்திருத் த்தில் கூைப்ெட்டுள்ளது. 

இய யெொல், வொக்கொளர் ெட்டியலில் ஆண்டுக்கு நொன்கு முறை தெயர்கறளச் யசர்க்கலொம் என்ை அரசொறண 

தவளியிைப்ெட்டுள்ளது. 18 வயற  பூர்த்தி தசய் வர்கள் ஒயர ஆண்டில் ஜன.1, ஏப்ரல் 1, ஜூறல 1, அக்யைொெர் 1 ஆகிய 

ய திகளில்  ங்கள் தெயர்கறளச் யசர்த்துதகொள்ளலொம். முன்பு ஜன.1-ஆம் ய தி மட்டும் அனுமதிக்கப்ெட்டிருந் து. 

இய யெொல், தவளிநொடு அல்லது இரொணுவத்தில் அரசுப்ெணியொற்றும்  ம்ெதியில் ஒருவர்,  ன் துறணவருக்கும் 

யசர்த்து வொக்களிக்கும் முறையும் புதிய அரசொறணயில் இைம்தெற்றிருக்கிைது. 

 

2. 1969-க்கு பிந்ற ய பிைப்பு - இைப்புகள்: இறணயப் ெதியவற்ைம் த ொைக்கம் 

 மிழ்நொடு முழுவதும் 1969ஆம் ஆண்டு மு ல் 2018ஆம் ஆண்டு வறரயிலொன பிைப்பு, இைப்பு சொன்றி ழ்கறள 

இறணய ளத்தில் ெதியவற்ைம் தசய்யும் ெணி த ொைங்கப்ெட்டுள்ளன. 

தெொதுச்சுகொ ொரம் மற்றும் யநொய்த் டுப்பு மருந்துத்துறையின் நூற்ைொண்டு விழொ, ென்னொட்டு தெொதுச் சுகொ ொர 

மொநொட்டுக்கொன இலச்சிறன தவளியீட்டு நிகழ்வு தசன்றனயில் நறைதெற்ைது. 

இதுகுறித்து தவளியிைப்ெட்ை தசய்திக்குறிப்பு: 

பிைப்பு, இைப்பு ெதியவடுகறள `75 இலட்சம் தசலவில் இறணயப் ெதியவற்ைமொக்கும் ெணி த ொைங்கப்ெட்டுள்ளது. 

1969ஆம் ஆண்டு மு ல் 2018ஆம் ஆண்டு வறர நிகழ்ந்  பிைப்பு, இைப்பு ெதியவடுகள் CSR இறணய ளத்தில் 

ெதியவற்ைப்ெடுகின்ைன.  மிழகத்திலுள்ள 38 மொவட்ைங்களில் வருவொய்த்துறை, நகரொட்சி, மொநகரொட்சி, யெரூரொட்சி 

மற்றும் சுகொ ொரத்துறைசொர்ந்  பிைப்பு, இைப்பு ெதிவொளர்களொல் 16,348 ெதிவு றமயங்களில் இந் ப் ெணிகள் 

யமற்தகொள்ளப்ெட்டு வருகின்ைன. ெணிகள் நிறைவறைந்  பிைகு தெொதுமக்கள் எவ்வி  இன்னல்களுமின்றி பிைப்பு 

மற்றும் இைப்பு சொன்றி ழ்கறள இறணய ளம்மூலம் ெதிவிைக்கஞ்தசய்யலொம். 

சர்வய ச தெொதுச்சுகொ ொரத்துறை மொநொடு:  மிழகத்தில் தெொதுச்சுகொ ொரத்துறை 1922-ஆம் ஆண்டு ஆங்கியலயர் 

ஆட்சிக்கொலத்தில் கர்னல் எஸ் டி இரஸ்ஸல் என்ெவறர இயக்குநரொகக் தகொண்டு த ொைங்கப்ெட்ைது. 2022-ஆம் 

ஆண்டில் நூறு ஆண்டுகள் நிறைவுதெற்ை இந் த்  ருணத்தில்  மிழக தெொதுச்சுகொ ொரத்துறை த ொன்றமறயப் 

யெொற்றும் வறகயில் இந்தியொவியலயய மு ல்முறையொக வரும் டிசம்ெர் மொ த்தில் 3 நொள்கள் சர்வய ச தெொதுச் 

சுகொ ொரத்துறை மொநொடு தசன்றனயில் நைத் ப்ெைவுள்ளது. 
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3. ஜூன் 23-இல் தெய்ஜிங்கில் BRICS உச்சிமொநொடு: பிர மர் யமொடி ெங்யகற்பு 

BRICS கூட்ைறமப்பின் 14-ஆவது உச்சிமொநொடு, தெய்ஜிங்கில் வரும் 23-ஆம் ய தி கொதணொலி முறையில் 

நறைதெறும் என்று சீனொ அறிவித்துள்ளது. இந்  மொநொட்டில் பிர மர் நயரந்திர யமொடி, ரஷிய அதிெர் விளொதிமீர் புதின், 

பியரசில் அதிெர் தஜயிர் யெொல்தசொனொயரொ, த ன்னொப்பிரிக்க அதிெர் சிரில் ரொமயெொசொ ஆகியயொர் ெங்யகற்ெொர்கள் 

என்று எதிர்ெொர்க்கப்ெடுகிைது. 

பியரசில், ரஷியொ, இந்தியொ, சீனொ, த ன்னொப்பிரிக்கொ ஆகிய நொடுகறள உறுப்பினர்களொகக்தகொண்ை BRICS 

கூட்ைறமப்புக்கு இந்  ஆண்டு சீனொ  றலறம ொங்குகிைது. இந்  நிறலயில், அந் க் கூட்ைறமப்பின் வருைொந்திர 

உச்சிமொநொட்றை சீன தவளியுைவு அறமச்சக தசய்தித்த ொைர்ெொளர் ைுவொ சன்யங் அறிவித் ொர். அவர் கூறிய ொவது: 

BRICS மொநொடு, சீன அதிெர் ஷி ஜின்பிங்  றலறமயில் ஜூன்.23-ஆம் ய தி கொதணொலி முறையில் நறைதெை 

உள்ளது. ‘சர்வய ச வளர்ச்சிக்கொன புதிய சகொப் த்தில் BRICS நட்புைறவ வளர்த்த டுத் ல்’ என்ை  றலப்பில் மொநொடு 

நறைதெறும். மறுநொள், ஜூன்.24-ஆம் ய தி, BRICS நொடுகளின்  றலவர்களும் வளரும் நொடுகளின் 

 றலவர்களின்  றலவர்களும் ெங்யகற்கும் உயர்நிறல கூட்ைம் நறைதெைவுள்ளது. முன்ன ொக, மொநொட்டின் 

த ொைக்கமொக, BRICS வர்த் கக்குழுக்கூட்ைம் கொதணொலி முறையில் 22-ஆம் ய தி நறைதெைவுள்ளது. அதில், ஷி 

ஜின்பிங் உறரயொற்றுகிைொர் என்ைொர் அவர். 

 

4. இந்திய பிரஸ் கவுன்சிலுக்குப் புதிய  றலவர் 

இந்திய பிரஸ் கவுன்சிலின் புதிய  றலவரொக ஓய்வு தெற்ை உச்சநீதிமன்ை நீதிெதி ரஞ்சனொ பிரகொஷ் ய சொய் (72) 

நியமிக்கப்ெட்டுள்ளொர். பிரஸ் கவுன்சிலின்  றலவர் ெ விறய ஏற்கும் மு ல் தெண் இவரொவொர். 

இ ற்கொன அரசொறணறய மத்திய தசய்தி ஒலிெரப்புத் துறை தவள்ளிக்கிழறம தவளியிட்ைது. 

உச்சநீதிமன்ை நீதிெதியொக 2011 மு ல் 2014, அக்யைொெர்.29 வறரயில் அவர் ெணியொற்றினொர். அ ன்பின்னர் ஜம்மு 

கொஷ்மீர் யெரறவத்த ொகுதிகள் மறுசீரறமப்பு ஆறணயத்தின்  றலவரொக அவர் நியமிக்கப்ெட்ைொர். பிரஸ் கவுன்சில் 

 றலவர் ெ விக்கொலத்ற  நீதிெதி சந்திரதமௌலி குமொர் பிரசொத் கைந்  நவம்ெர் மொ ம் பூர்த்தி தசய்  பிைகுப்புதிய 

 றலவரொக  ற்யெொது இரஞ்சனொ பிரகொஷ் ய சொய் நியமிக்கப்ெட்டுள்ளொர். 

 

5. ‘அக்னி’ வீரர்களுக்கு 10% இைஒதுக்கீடு! - ெொதுகொப்பு, உள்துறை அறமச்சகங்கள் அறிவிப்பு 

‘அக்னிெத்’ திட்ைத்தின்கீழ் ெணியொற்றும் அக்னி வீரர்களுக்கு மத்திய ெொதுகொப்பு, உள்துறை அறமச்சகங்களில் 10% 

இை ஒதுக்கீடு வழங்கப்ெடும் என்று மத்திய உள்துறை, ெொதுகொப்பு அறமச்சகங்கள் அறிவித்துள்ளன. 

முப்ெறைகளில்  ற்கொலிகமொகப் ெணியொற்ை வொய்ப்ெளிக்கும் ‘அக்னிெத்’ திட்ைத்ற ப் ெொதுகொப்புத்துறை அறமச்சர் 

இரொஜ்நொத் சிங் அறிவித் ொர். 17.5 வயதில் இருந்து 21 வயது வறரயிலொன இறளஞர்கள் இத்திட்ைத்தில் யசரலொம். 

இந் த்திட்ைத்தின்கீழ் யசர்க்கப்ெடும் வீரர்களில் 25 ச வீ ம் யெர் மட்டுயம 4 ஆண்டுகளுக்குப் பிைகு ெணியில் 

த ொைர்வொர்கள். மற்ைவர்களுக்கு கட்ைொய ஓய்வு அளிக்கப்ெடும். அவர்களுக்கு ெணிக்தகொறை, ஓய்வூதியப்ெலன்கள் 

எதுவும் கிறைக்கொது. வீரர்களுக்கு மு லொவது ஆண்டில் `30,000, இரண்ைொவது ஆண்டில் `33,000, மூன்ைொவது 

ஆண்டில் ̀ 36,500, நொன்கொவது ஆண்டில் ̀ 40,000 மொ  ஊதியமொக வழங்கப்ெடும். இந்  ஊதியத்தில் 30 ச வீ ம் 

பிடித் ம் தசய்யப்ெட்டு 4 ஆண்டுகள் முடிவில் யசவொ நிதியொக `11.71 இலட்சம் வழங்கப்ெடும் என்று இரொஜ்நொத் சிங் 

அறிவித் ொர். 

10% இைஒதுக்கீடு: இந்நிறலயில், மத்திய ஆயு க்கொவல் ெறை, அஸ்ஸொம் றரபிள்ஸ் ெறைகளில் அக்னி வீரர்களுக்கு 

10% இைஒதுக்கீடு அளிக்கப்ெடும் என்று மத்திய உள்துறை அறமச்சகம் த ரிவித் து. அவர்களுக்கு வயது வரம்பில் 

3 ஆண்டுகள்  ளர்வளிக்கப்ெடும் என்றும், மு ல் முறை யசர்க்கப்ெடும் வீரர்களுக்கு வயது வரம்பில் 5 ஆண்டுகள் 

 ளர்வளிக்கப்ெடும் என்றும் உள்துறை அறமச்சகம் த ரிவித்துள்ளது.  ற்சமயம் துறண இரொணுவப்ெறைகளில் 

18-23 வயதுக்கு உள்ெட்ைவர்கள் யசர்த்துக்தகொள்ளப்ெடுகிைொர்கள். 
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இய யெொல், இந்திய கையலொரக்கொவல் ெறை, ெொதுகொப்புத்துறையின் 16 தெொதுத்துறை நிறுவனங்கள் ஆகியவற்றின் 

ெணிகளில் ‘அக்னி’ வீரர்களுக்கு 10% இை ஒதுக்கீடு வழங்கப்ெடும் என்று ெொதுகொப்பு அறமச்சகம் அறிவித்துள்ளது. 

முன்னொள் இரொணுவ வீரர்களுக்கொன இைஒதுக்கீடுக்கு ெொதிப்பின்றி இந்  இை ஒதுக்கீடு வழங்கப்ெடும் என்றும் 

அறிவிக்கப்ெட்டுள்ளது. கப்ெல் யெொக்குவரத்து அறமச்சகமும் 6 துறைகளில் ‘அக்னி’ வீரர்களுக்கு ெணிவொய்ப்பு 

வழங்குவ ொக அறிவித்துள்ளது. 
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1. அண்மையில் மைகாலயாவில் கண்டுபிடிக்கப்பட்ட, Glischropus meghalayanus சார்ந்த இனம் எது? 
அ. பாம்பு 

ஆ. ஆமம 

இ. வவௌவால்  

ஈ. சிலந்தி 

✓ மைகாலயாவில் உள்ள மூங்கில் காட்டில் இருந்து மூங்கிலில் வாழும் புதிய வவௌவால் இனத்மத அறிவியலாளர்கள் 

குழு கண்டுபிடித்துள்ளது. மைகாலயா அதன் 50ஆம் ஆண்டு ைாநில நாமளக்வகாண்டாடுவதன் நிமனவாக அந்தப் 

புதிய உயிரினத்திற்கு, ‘Glischropus meghalayanus’ எனப் வபயரிடப்பட்டுள்ளது. 

✓ இக்கண்டுபிடிப்பின்மூலம், இந்தியாவில் உள்ள வவௌவால் இனங்களின் வைாத்த எண்ணிக்மக 131 இனங்களாக 

ைாறியுள்ளது. அதில், 67 இனங்கள் மைகாலயாவில் காணப்படுகின்றன. 

2. SCO உறுப்புநாடுகளுக்கு, ‘Solidarity-2023’ என்ற கூட்டு எல்மலசார் நடவடிக்மகமய மைற்வகாள்ள முன்வந்த 

நாடு எது? 
அ. இந்தியா 

ஆ. சீனா  

இ. நநபாளம் 

ஈ. வங்காளநதசம் 

✓ இந்தியாவும் ஷாங்காய் ஒத்துமைப்பு அமைப்பின் (SCO) ைற்ற உறுப்புநாடுகளும் அடுத்த ஆண்டு கூட்டு எல்மலசார் 

நடவடிக்மகயான, ‘Solidarity-2023’ஐ ஏற்பாடு வசய்தற்கான சீனாவின் முன்வைாழிமவ ஆதரித்தன. இந்தியாவின் 

தமலமையில் தில்லியில் நடந்த SCO உறுப்புநாடுகளின் எல்மலசார் அதிகாரிகளின் தமலவர்களின் எட்டாவது 

கூட்டத்தின் முடிவில் இந்திய எல்மலப் பாதுகாப்புப் பமடயின் (BSF) இயக்குநர் இதமன அறிவித்தார். 

3. ‘மபவைண்ட் விஷன் 2025’ என்ற தமலப்பில் அறிக்மகமய வவளியிட்ட நிறுவனம் எது? 
அ. NPCI 

ஆ. இந்திய ாிசா்வ் வங்கி  

இ. NITI ஆநயாக் 

ஈ. உலக வங்கி 

✓ இந்திய ரிசர்வ் வங்கி (RBI) சமீபத்தில் பணஞ்வசலுத்துவதற்கான வழிகாட்டுதல்களுடன், ‘மபவைண்ட் விஷன் 2025’ 

என்ற ஆவணத்மத வவளியிட்டது. இந்த ஆவணம் டிஜிட்டல் நிதியின் கட்டமைப்பிலும் கவனஞ்வசலுத்துகிறது. 

இதில் வபரும் வதாழில்நுட்ப நிறுவனங்கள் ைற்றும் நிதிசார் வதாழில்நுட்ப நிறுவனங்கள் ஆகியவற்றுக்கான பணஞ் 

வசலுத்துவதற்கான விதிமுமறகள் உள்ளன; ‘இப்மபாது வாங்கு பிறகு பணஞ்வசலுத்து’ மசமவகமள உள்ளடக்கிய 

பணஞ்வசலுத்துவதற்கான வழிகாட்டுதல்கள்; ைத்திய வங்கி டிஜிட்டல் நாணயத்மத அறிமுகப்படுத்துதல்; ைற்றும் 

கடனட்மடகள் ைற்றும் வங்கி தயாரிப்புகளின் கடன்சார் கூறுகமள UPI உடன் இது இமணக்கிறது. 

4. சமீபத்தில் அதன் ‘புஜியன்’ என்ற வபயரிலான அதிநவீன விைானந்தாங்கிக்கப்பமல அறிமுகப்படுத்திய நாடு எது? 
அ. சீனா   ஆ. இந்தியா 

இ. பிரான்ஸ்  ஈ. அவமாிக்கா 

✓ சீனா தனது மூன்றாவது விைானந்தாங்கிக்கப்பமல, ‘புஜியான்’ என்ற வபயரில் சமீபத்தில் அறிமுகப்படுத்தியது. இது 

சீனத்தின் மிகவும் மைம்பட்ட ைற்றும் முழுமையாக உள்நாட்டில் கட்டப்பட்ட முதல் கடற்பமடக் கப்பலாகும். ‘புஜியன்’ 
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என்பது சீனாவின் கீமைக்கடற்கமை ைாகாணைான புஜியானின் வபயைாகும். லிமயானிங் ைற்றும் ஷான்டாங் 

ஆகியமவ சீனாவின் முந்மதய இைண்டு விைானந்தாங்கிக்கப்பல்களின் வபயர்களாகும்.  

5. அண்மைச் வசய்திகளில் இடம்வபற்ற, ‘காயா மிஷன்’ என்பதுடன் வதாடர்புமடய விண்வவளி நிறுவனம் எது? 

அ. NASA 

ஆ. CNA 

இ. ESA  

ஈ. ஸ்நபஸ்X 

✓ ஐமைாப்பிய விண்வவளி முகமையின் ‘காயா திட்டைானது’ புதிய தைவுகளின் வதாகுப்மப வவளியிட்டுள்ளது; அது 

‘ஸ்டார்குவாக்கு’களின் நிகழ்வுகமள வவளிப்படுத்தியுள்ளது. விண்மீன் நிலநடுக்கம் என்பது பூகம்பத்மதப் மபான்ற 

நட்சத்திைங்களின் மைற்பைப்பில் ஏற்படும் மபைமசவுகள் ஆகும். விண்மீன் வமைபடமிடல் பணிமய மைற்வகாள்ளும் 

காயா ஆய்வூர்தி பால்வவளி விண்மீன் ைண்டலத்தில் கிட்டத்தட்ட 1.8 பில்லியன் விண்மீன்கமள வமைபடைாக்கி 

உள்ளது. 

6. வெனிவாமவச் சார்ந்த ைார்ட்டின் என்னல்ஸ் அறக்கட்டமளயால் வகௌைவிக்கப்பட்ட இந்தியர் யார்? 
அ. பாதிாியாா் ஸ்டான் சுவாமி  

ஆ. வரவர இராவ் 

இ. சுதா பரத்வாஜ் 

ஈ. ஆனந்த் வடல்டும்நட 

✓ ைார்ட்டின் என்னல்ஸ் அறக்கட்டமள பாதிரியார் ஸ்டான் சுவாமிக்கு அவைது ைமறவிற்குப்பின் அஞ்சலி வசலுத்த 

முடிவு வசய்துள்ளது. அவர் பீைா மகாமைகான் வைக்கில் மகது வசய்யப்பட்ட ொர்கண்ட் ைாநிலத்மதச் மசர்ந்த மெசுட் 

பாதிரியார் ைற்றும் பைங்குடியினர் உரிமை ஆர்வலர் ஆவார். அவர் ஆதிவாசி சமூகங்களின் நிலம், காடு ைற்றும் 

வதாழிலாளர் உரிமைகமளப் பாதுகாக்க அவர்களுடன் வநருக்கைாகப் பணியாற்றினார். 

✓ ைனித உரிமைப் பாதுகாவலர்களுக்கான மநாபல் பரிசாகக் கருதப்படும் இவ்விருமத வெனிவாமவச் சார்ந்த 

ைார்ட்டின் என்னல்ஸ் அறக்கட்டமள ஒவ்மவார் ஆண்டும் வைங்கி வருகிறது. இந்த ஆண்டுக்கான விருதுகமளப் 

வபற்றவர்களில் புர்கினா பாமசாமவச் மசர்ந்த Daouda Diallo, வியட்நாமைச் மசர்ந்த Pham Doan Trang ைற்றும் 

பஹ்மைனின் அப்துல்-ஹாடி அல்-கவாொ ஆகிமயார் அடங்குவர். 

7. உத்தைகாண்ட் முதல்வர் புஷ்கர் சிங் தாமி, எந்தத் வதாகுதியில் நடந்த இமடத்மதர்தலில் வவற்றி வபற்றார்? 
அ. சம்பாவத்  

ஆ. காதிமா 

இ. கங்நகாத்ாி 

ஈ. யமுநனாத்ாி 

✓ உத்தைகாண்ட் முதல்வர் புஷ்கர் சிங் தாமி, சம்பாவத் இமடத்மதர்தலில் 55,000 வாக்குகள் வித்தியாசத்தில் வவற்றி 

வபற்றார். உத்தைகாண்ட் ைாநில சட்டைன்றத் மதர்தல் 2022-இல் அவர் காதிைா சட்டைன்றத் வதாகுதியில் மதால்வி 

அமடந்திருந்தார். உத்தைகாண்ட் ைாநிலத்தில் பாெக வபரும்பான்மைமயப் வபற்றிருந்தாலும்கூட முதல்வர் பதவிக்கு 

உரியவர் மதாற்றிருந்தார். அவரின் இந்த வவற்றி வபற மிகமுக்கியைானதாகப் பார்க்கப்படுகிறது. 
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8. ‘சாதி ஆதார் கணனா’ என்ற சாதி அடிப்பமடயிலான ைக்கள்வதாமக கணக்வகடுப்மப நடத்த முடிவு வசய்துள்ள 

ைாநிலம் எது? 
அ. பீகாா்  

ஆ. உத்தரப்பிரநதசம் 

இ. மத்திய பிரநதசம் 

ஈ. ஜாா்கண்ட் 

✓ பீகார் ைாநிலத்தில் சாதி அடிப்பமடயிலான ைக்கள்வதாமக கணக்வகடுப்மப நடத்த ைாநில அைசு முடிவுவசய்துள்ளது. 

முதல்வர் நிதிஷ்குைார் தமலமையில் நமடவபற்ற அமனத்துக் கட்சி கூட்டத்தில் இதற்கான முடிவு எடுக்கப்பட்டது. 

இது, ‘சாதி ஆதார் கணனா’ என்று அமைக்கப்படும் ைற்றும் ைக்கள்வதாமக கணக்வகடுப்பு வதாடர்பான தைவுகமள 

வசய்தித்தாள்களில் விளம்பைங்கள்மூலம் ைாநில அைசு வவளியிடும். தாழ்த்தப்பட்ட ைக்களுக்கான வளர்ச்சிப் 

பணிகமள மைற்வகாள்வமத இதன் மநாக்கைாகும். 

9. 2021 பார்ச்சூன் 500 பட்டியலில் அதிக இைப்பீடுவபற்ற CEO-களின் பட்டியலில் முதலிடம் பிடித்துள்ளவர் யார்? 
அ. ஜாக் மா 

ஆ. எநலான் மஸ்க்  

இ. டிம் குக் 

ஈ. வஜன்சன் ஹுவாங் 

✓ ஸ்மபஸ்X ைற்றும் வடஸ்லாவின் தமலமைச்சசயலதிகாரியான எமலான் ைஸ்க், 2021ஆம் ஆண்டுக்கான பார்ச்சூன் 

500 பட்டியலில் அதிக இைப்பீடு வபற்ற தமலமைச் வசயல் அதிகாரிகளின் பட்டியலில் முதலிடம் பிடித்துள்ளார். 

2021ஆம் ஆண்டில், ைஸ்க் கிட்டத்தட்ட 23.5 பில்லியன் டாலர் ைதிப்பிலான இைப்பீட்மடப்வபற்றார். அமத மநைத்தில் 

வடஸ்லா இந்த ஆண்டின் பார்ச்சூன் 500 பட்டியலில் 65ஆவது இடத்மதப்பிடித்தது. ஆப்பிள் Inc. CEO டிம் குக் 

2021இல் $770.5 மில்லியமனயும், NVIDIA தமலவைான வென்சன் ஹுவாங் 2021இல் $561 மில்லியமனயும் 

வபற்றனர். 

10. 2022ஆம் ஆண்டு எந்த ைாதத்தில், GST வருவாய் வதாடங்கப்பட்டதிலிருந்து முதன்முமறயாக `1.40 இலட்சம் 

மகாடிமயத் தாண்டியது? 
அ. பிப்ரவாி 2022 

ஆ. மாா்ச் 2022  

இ. ஏப்ரல் 2022 

ஈ. நம 2022 

✓ மை ைாதத்திற்கான GST வருவாய் கிட்டத்தட்ட `1.41 இலட்சம் மகாடியாக பதிவாகியுள்ளது. இது கடந்த ஆண்டு இமத 

ைாதத்தில் வபற்றமதவிட 44% அதிகைாகும் என்று நிதியமைச்சகம் வதரிவித்துள்ளது. GST வதாடங்கப்பட்டதிலிருந்து 

இது நான்காவது முமறயாக ைாதாந்திை GST வசூல் ̀ 1.40 இலட்சம் மகாடிமயத்தாண்டியுள்ளது ைற்றும் 2022 ைார்ச் 

முதல் வதாடர்ந்து மூன்றாவது ைாதைாக இவ்வாறாக உள்ளது. ைார்ச் ைாதத்தில் GST வருவாய் `1.42 இலட்சம் 

மகாடியாகவும், பிப்ைவரியில் `1.33 லட்சம் மகாடியாகவும் இருந்தது.  
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செய்தித்தாள் நடப்பு நிகழ்வுகள்  

1. உள்நாட்டு நிலக்கரி உற்பத்தி 28% அதிகரிப்பு 

நடப்பு நிதியாண்டில் இதுவமை உள்நாட்டு நிலக்கரி உற்பத்தி 28 சதவீதம் அதிகரித்திருப்பதாக ைத்திய மின்சாை 

அமைச்சகம் வதரிவித்துள்ளது. 

இதுகுறித்து மின்சாை அமைச்சகம் வவளியிட்ட வசய்திக்குறிப்பு விவைம்: 

கடந்த 2021-22 நிதியாண்டில் 777 மில்லியன் டன்னாக இருந்த உள்நாட்டு நிலக்கரி உற்பத்தி, நடப்பு நிதி 

ஆண்டிலும் வதாடர்ந்து அதிகரித்து வருகிறது. 2022-23ஆம் ஆண்டில் வைாத்த உள்நாட்டு நிலக்கரி உற்பத்தி மை 

31 நிலவைப்படி, 137.85 மில்லியன் டன் ஆகும். இது கடந்த ஆண்டின் இமத காலகட்டத்தில் இருந்த 104.83 

மில்லியன் டன் உற்பத்தியுடன் ஒப்பிடுமகயில் 28.6% அதிகைாகும். இந்த நிமலமை ெூன் ைாதத்திலும் நீடிக்கும். 

மகால் இந்தியா நிறுவனத்தின் நிலக்கரி உற்பத்தி, முந்மதய ஆண்டின் இமத காலகட்டத்தில் (ெூன் 16, 2022) 

உற்பத்திமய விட 28% அதிகைாகும். நடப்பு நிதியாண்டில் உள்நாட்டில் நிலக்கரி உற்பத்தி இலக்கு 911 மில்லியன் 

டன் ஆகும். இது முந்மதய ஆண்மடவிட 17.2% அதிகைாகும். 

உள்நாட்டு நிலக்கரி அடிப்பமடயிலான மின் உற்பத்தி நிமலயங்களுக்கான நிலக்கரி இறக்குைதி 2021-22ஆம் 

ஆண்டில் 8.11 மில்லியன் டன்னாக குமறந்துள்ளது. இது கடந்த எட்டு ஆண்டுகளில் மிகக்குமறந்த நிலக்கரி 

இறக்குைதியாகும். உள்நாட்டு மூலங்களிலிருந்து வலுவான நிலக்கரி வைங்கல் ைற்றும் உள்நாட்டு நிலக்கரி 

உற்பத்தி அதிகரித்ததன் காைணைாக ைட்டுமை இது சாத்தியைானது. கடந்த ஐந்து ஆண்டுகளில், நிலக்கரி 

அடிப்பமடயிலான மின்னுற்பத்தி அதிகரித்துள்ளது. 

 

2. பள்ளிக்கல்வியில் தகவல் வதாடர்பு வதாழில்நுட்பம்: UNESCO விருது 

கமைானா பைவல் தீவிைைாக இருந்த காலத்தில், ‘பிைதைரின் இ-வித்யா’ திட்டத்தின்கீழ் பள்ளிக்கல்வியில் தகவல் 

வதாடர்பு வதாழில்நுட்பத்மதப் பயன்படுத்தியதற்காக UNESCO விருது கிமடத்துள்ளது. 

கடந்த 2020-ஆம் ஆண்டு ைத்திய கல்வி அமைச்சகத்தால் தற்சார்பு இந்தியா திட்டத்தின் பகுதியாக ‘பிைதைரின் இ-

வித்யா திட்டம்’ வதாடங்கப்பட்டது, இது தகவல் வதாழில்நுட்பத்மதப் பயன்படுத்தி கல்வி புகட்ட டிஜிட்டல், இமணய 

வழிமுமறசார்ந்த அமனத்து முயற்சிகமளயும் ஒருங்கிமணக்கிறது. இதன்மூலம் கற்றல் இைப்மப குமறப்பமத 

மநாக்கமாகும். 
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1. ஸ்கைடிராக்ஸ் உலை வானூர்தி நிகலய விருதுைளில், ‘இந்தியா மற்றும் தெற்ைாசியாவின் சிறந்ெ பிராந்திய 

வானூர்தி நிகலயம்’ என அறிவிக்ைப்பட்ட இந்திய வானூர்தி நிகலயம் எது? 
அ. சென்னன ெர்வதேெ வரனூர்ேி நினையம் 

ஆ. ேிை்ைி ெர்வதேெ வரனூர்ேி நினையம் 

இ. செங்களூரு ெர்வதேெ வரனூர்ேி நினையம்  

ஈ. சகரெ்ெி ெர்வதேெ வரனூர்ேி நினையம் 

✓ ஸ்கைடிராக்ஸ் உலை வானூர்தி நிகலய விருதுைளில், ‘இந்தியா மற்றும் தெற்ைாசியாவின் சிறந்ெ பிராந்திய 

வானூர்தி நிகலயம்’ என தபங்ைளூருவில் அகமந்துள்ள தைம்பபதைௌடா சர்வபெச வானூர்தி நிகலயம் தெரிவு 

தசய்யப்பட்டுள்ளது. வருகை, இடமாற்றம், ஷாப்பிங், பாதுைாப்பு, குடிபயற்றம் மற்றும் புறப்படும் வாயில்ைளில் உள்ள 

ஏற்பாடுைள் வகரயிலான அனுபவம் குறித்து உலைளவில் நடத்ெப்பட்ட ைருத்துக்ைணிப்பில் வாடிக்கையாளர்ைளின் 

ைருத்துைளின் அடிப்பகடயில் இந்ெ விருது வழங்ைப்படுகிறது. முன்னொை விங்ஸ் இந்தியா விருதுைளில் தபங்ைளூரு 

வானூர்தி நிகலயம் சிறந்ெ வானூர்தி நிகலயம் விருகெ தவன்றிருந்ெது. 

2. அண்கமச் தசய்திைளில் இடம்தபற்ற ஷிண்பட சாம்பாஜி சிவாஜி, உஜ்ஜல் புயான், அம்ஜத் அஹ்பெஷாம் சயீத் 

ஆகிபயாருடன் தொடர்புகடயது எது? 
அ. அறிவியைரளர்கள் 

ஆ. நீேியரெர்கள்  

இ. அரெியை்வரேிகள் 

ஈ. அேிகரரே்துவவரேிகள் 

✓ சட்டம் மற்றும் நீதித்துகற அகமச்சைத்தின்படி, 5 உயர்நீதிமன்றங்ைளில் புதிய ெகலகம நீதிபதிைகள நியமிக்ை 

அரசு அனுமதியளித்துள்ளது. உத்ெரைண்ட் உயர்நீதிமன்றம் மற்றும் தெலுங்ைானா உயர்நீதிமன்றத்தின் ெகலகம 

நீதிபதியாை முகறபய நீதிபதி விபின் சங்கி மற்றும் நீதிபதி உஜ்ஜல் புயான் ஆகிபயார் நியமிக்ைப்படவுள்ளனர்.  

✓ நீதிபதி அம்ஜத் அஹ்பெஷாம் சயீத் மற்றும் நீதிபதி ஷிண்பட சாம்பாஜி சிவாஜி ஆகிபயார் முகறபய ஹிமாச்சல 

பிரபெச உயர்நீதிமன்றம் மற்றும் இராஜஸ்ொன் உயர்நீதிமன்றத்தின் ெகலகம நீதிபதியாை பெவிபயற்ைவுள்ளனர். 

ெகலகம நீதிபதி சதீஷ் சந்திர சர்மா மற்றும் நீதிபதி ரஷ்மின் எம் சாயா ஆகிபயார் முகறபய தில்லி மற்றும் 

தைௌைாத்தி உயர்நீதிமன்றங்ைளின் ெகலகம நீதிபதியாை நியமிக்ைப்பட்டனர். 

3. ைல்வியில் ெைவல் தொடர்பு தொழில்நுட்பத்கெப் பயன்படுத்துவெற்ைான UNESCOஇன் அங்கீைாரத்கெப்தபற்ற 

நிறுவனம் எது? 
அ. மே்ேிய கை்வி சேரழிை்நுட்ெ நிறுவனம்  

ஆ. மே்ேிய இனடநினைக் கை்வி வரரியம் 

இ. ெை்கனைக்கழக மரனியக் குழு 

ஈ. அகிை இந்ேிய சேரழிை்நுட்ெக் கை்வி கவுன்ெிை் 

✓ 2021ஆம் ஆண்டிற்ைான ைல்வியில் ICT (ெைவல் & தொடர்பு தொழில்நுட்பம்) பயன்பாட்டிற்ைாை UNESCOஇன் கிங் 

ஹமத் பின் இசா அல்-ைலிபா பரிசு NCERT-இன் ஒரு பிரிவான மத்திய ைல்வி தொழில்நுட்ப நிறுவனம் தபற்றுள்ளது. 

COVID தொற்றுைாலத்தின்பபாது, ‘PM eVidya’ திட்டத்தின்கீழ் ICT-ஐ அது பயன்படுத்தியது. டிஜிட்டல், ஆன்கலன், 

ஆன்-ஏர் ைல்வி தொடர்பான அகனத்து முயற்சிைகளயும் ஒருங்கிகைக்ை 2020 பமயில், ‘ஆத்மநிர்பார் பாரத் 

அபியான்’ திட்டத்தின் ஒருபகுதியாை ‘PM eVIDYA’ திட்டம் தொடங்ைப்பட்டது. 
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4. தவளிநாட்டவர் குறித்ெ ெரவு வங்கிகய விரிவுபடுத்துவெற்ைாை, ‘புலம்தபயர்வு ைைக்தைடுப்பு’ நடத்துவொை 

அறிவித்துள்ள மாநிலம் எது? 
அ. மகரரரஷ்டிரர 

ஆ. தகரளர  

இ. ெஞ்ெரெ் 

ஈ. குஜரரே் 

✓ பைரள ‘புலம்தபயர்ெல் ைைக்தைடுப்பின்’மூலம் பைரளத்திலிருந்ெ புலம்தபயர்ந்ெ மகலயாளிைளின் ெரவு வங்கி 

விரிவுபடுத்ெப்படும் என்று பைரள முெல்வர் பினராயி விஜயன் அறிவித்ொர். இந்ெக்ைைக்தைடுப்புக்ைாை ஒரு, ‘பிரவாசி 

ெரவுத்ெளம்’ ெயாரிக்ைப்படும் என அவர் அறிவித்ொர். 

5. அண்கமச் தசய்திைளில் இடம்தபற்ற, ‘ஆபபரஷன் சங்ைல்ப்’ என்பதுடன் தொடர்புகடய ஆயுெப்பகட எது? 

அ. இந்ேிய இரரணுவம் 

ஆ. இந்ேிய கடற்ெனட  

இ. இந்ேிய வரன்ெனட 

ஈ. இந்ேிய கடதைரர கரவை்ெனட 

✓ இந்திய ைடற்பகடயின் மகறந்திருந்து ொக்கும் பபார்க்ைப்பலான INS ெல்வார், இந்தியாவின் ைடல்சார் நலன்ைகளப் 

பாதுைாப்பெற்ைாை வகளகுடாவில் பணியாற்றி வருகிறது. அது தனது 3ஆமாண்டு பணிநிகறகவ இவ்வாண்டு 

நிகனவுகூர்ந்ெது. ‘ஆபபரஷன் சங்ைல்ப்’ என்ற நடவடிக்கைக்ைாை அது பயன்படுத்ெப்படுகிறது. 2019 ஜூனில் ஓமன் 

வகளகுடாவில் வணிைக்ைப்பல்ைள் மீொன ொக்குெல்ைள் மற்றும் வகளகுடா பிராந்தியத்தில் பாதுைாப்பு நிகலகம 

பமாசமகடந்ெகெ அடுத்து, இந்திய ைடற்பகடயானது வகளகுடா பிராந்தியத்தில் ‘Op SANKALP’ என தபயரிடப்பட்ட 

ைடல்சார் பாதுைாப்பு நடவடிக்கைைகளத் தொடங்கியது. 

6. 2022 - ஆசிய பைாப்கப ஹாக்கி பபாட்டியில் இந்தியாவின் நிகல என்ன? 
அ. முேைிை் 

ஆ. இரண்டரவது 

இ. மூன்றரவது  

ஈ. தமற்கண்ட எதுவும் இை்னை 

✓ ஜைார்த்ொவில் நகடதபற்று வரும் ஆசிய பைாப்கப ஹாக்கி பபாட்டியில் 8 அணிைள் பங்பைற்ற பபாட்டியில் இந்தியா 

இரண்டாவது முகறயாை ஜப்பாகன வீழ்த்தி தவண்ைலம் தவன்றது. இறுதிப்பபாட்டியில் தென் தைாரியா 2-1 என்ற 

பைால் ைைக்கில் மபலசியாகவ வீழ்த்தி ெங்ைப்பெக்ைத்கெத் ெட்டிச்தசன்றது. தென் தைாரியா ஐந்ொவது முகறயாை 

ஆசிய பைாப்கபகய தவன்றது. இந்தியாவும் பாகிஸ்ொனும் மும்முகற ஆசிய பைாப்கபகய தவன்றுள்ளன. 

7. ‘ஆபபரஷன் மகிளா சுரக்ஷா’ என்பது எென் முன்தனடுப்பாகும்? 
அ. தேெிய செண்கள் ஆனணயம் 

ஆ. இரயிை்தவ ெரதுகரெ்ெுப் ெனட  

இ. செண்கள் மற்றும் குழந்னேகள் தமம்ெரட்டு அனமெ்ெகம் 

ஈ. NITI ஆதயரக் 
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✓ இரயில்பவ பாதுைாப்புப் பகட (RPF) ஒரு நாடு ெழுவிய இயக்ைமாை, ‘ஆபபரஷன் மகிளா சுரக்ஷா’கவ பம.3 முெல் 

பம.31, 2022 வகர தொடங்கியது. இென்பபாது, RPF, தபண்ைளுக்ைாை ஒதுக்ைப்பட்ட தபட்டிைளில் அங்கீைாரம் 

இல்லாமல் பயைம் பமற்தைாண்ட 7,000-க்கும் பமற்பட்டவர்ைகள கைதுதசய்ெது. ஆட்ைடத்ெலுக்கு ஆளான 150 

தபண்ைகள RPF மீட்டுள்ளது. தபண் பயணிைளுக்கு பாதுைாப்கப வழங்ை மற்தறாரு நாடு ெழுவிய முயற்சியான 

‘பமரி சபஹலி’யும் தசயல்பட்டு வருகிறது. 

8. சிங்ைப்பூரில் நடக்கும் உலை நைரங்ைளின் உச்சிமாநாட்டில் ைலந்துதைாள்ள இந்தியாவிலிருந்து அகழக்ைப்பட்ட 

முெலகமச்சர் யார்? 
அ. முே்துதவை் கருணரநிேி ஸ்டரைின் 

ஆ. ெினரரயி விஜயன் 

இ. அரவிந்ே் சகஜ்ரிவரை்  

ஈ. அதெரக் சகைரட் 

✓ சிங்ைப்பூரில் நகடதபறும் உலை நைரங்ைள் உச்சிமாநாட்டில் ைலந்துதைாள்வெற்கு தில்லி முெலகமச்சர் அரவிந்த் 

தைஜ்ரிவாலுக்கு அகழப்பு விடுக்ைப்பட்டுள்ளது. அங்கு அவர் ‘தில்லி மாதிரி’கய வழங்ைவும், நைர்ப்புற தீர்வுைள் 

குறித்து மற்ற ெகலவர்ைளுடன் விவாதிக்ைவும் தசய்வார். சிங்ைப்பூரின் வாழக்கூடிய நைரங்ைளுக்ைான கமயம் 

மற்றும் நைர்ப்புற மறுவடிவகமப்பு ஆகையம் ஆகியகவ கூட்டாை இெகன ஏற்பாடு தசய்துள்ளன. 

9. பலாைார்பனா திகரப்பட விழாவில் ‘பலாைார்பனா கிட்ஸ் அவார்டு லா தமாபிலியார்’ விருதுக்குத் தெரிவு 

தசய்யப்பட்ட இந்திய திகரப்பட இயக்குநர் யார்? 
அ. கீேரஞ்ெைி இரரவ்  

ஆ. தைரதகஷ் கனகரரஜ் 

இ. ஸ்ரீரரம் இரரகவன் 

ஈ. K S இரவிக்குமரர் 

✓ பலாைார்பனா திகரப்பட விழாவின் 75ஆவது பதிப்பின்பபாது இந்திய திகரப்பட இயக்குநர் கீொஞ்சலி இராவுக்கு 

விருது வழங்ைப்படவுள்ளது. அவர், பலாைார்பனா கிட்ஸ் விருது லா தமாபிலியாபரகவப் தபறுவார். இது இகளய 

பார்கவயாளர்ைளுக்கு பநாக்கி திகரக்ைகலயின் பநசத்கெ தவளிப்படுத்தும் நபர்ைளுக்கு வழங்ைப்படுகிறது. 

ஒவ்பவார் ஆண்டும் சுவிச்சர்லாந்தில் உள்ள பலாைார்பனாவில் நகடதபறும் இந்ெத் திகரப்பட விழாவில் இந்ெ 

விருது வழங்ைப்படுகிறது. 

10. 2023 முெல் யூபரா நாையத்கெ ஏற்றுக்தைாள்ளும் 20ஆவது ஐபராப்பிய நாடு எது? 
அ. சமரனரக்தகர 

ஆ. மரை்டர 

இ. குதரரஷியர  

ஈ. ைக்ெம்ெர்க் 

✓ குபராஷியா ஐபராப்பிய ஆகையத்தில் பசருவெற்ைான அகனத்து நிபந்ெகனைகளயும் பூர்த்தி தசய்ெ பின்னர் 

2023ஆம் ஆண்டின் தொடக்ைத்திலிருந்து யூபரா நாையத்கெ ஏற்றுக்தைாள்ளவுள்ளது. இந்ெ நடவடிக்கையானது 

யூபரா நாையத்கெப் பயன்படுத்தும் 20ஆவது ஐபராப்பிய நாடாை குபராஷியாகவ உருவாக்கும். ஐபராப்பிய 

ஆகையத்தின் ெகலவர் உர்சுலா வான் தடர் பலயன் ஓர் அறிக்கையில், குபராஷியா யூபரா தபாது நாையத்கெ 

ஏற்றுக்தைாள்வெற்கு ஒருபடி எடுத்துள்ளது எனக் கூறினார். 
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செய்தித்தாள் நடப்பு நிகழ்வுகள்  

1. ைாமன்தவல்த் ஹாக்கி: மன்பிரீத் ெகலகமயில் இந்திய அணி 

பிர்மிங்ஹாம் ைாமன்தவல்த் விகளயாட்டுப் பபாட்டியில் பங்பைற்பெற்ைான இந்திய ஹாக்கி அணி மன்பிரீத் சிங் 

ெகலகமயில் 18 பபருடன் அறிவிக்ைப்பட்டுள்ளது.  முன்னொை, இங்கிலாந்தில் நகடதபறவிருக்கும் ைாமன்தவல்த் 

விகளயாட்டுப் பபாட்டிைள், சீனாவில் நகடதபறுவொை இருந்ெ ஆசிய விகளயாட்டுப் பபாட்டிைள் இகடபயயான 

ைால இகடதவளி குகறவாை இருந்ெொல் பிரொன இந்திய அணிகய ஆசிய விகளயாட்டுப் பபாட்டிைளுக்கும், 2ஆம் 

நிகல அணிகய ைாமன்தவல்த் விகளயாட்டுப் பபாட்டிைளுக்கும் அனுப்புவதென ஹாக்கி இந்தியா முடிவு 

தசய்திருந்ெது.  

ஏதனனில், ஆசிய விகளயாட்டுப் பபாட்டியானது 2024 பாரீஸ் ஒலிம்பிக்கிற்ைான ெகுதிப் பபாட்டியாை இருந்ெது. 

இந்நிகலயில், COVID சூழல்ைாரைமாை ஆசிய விகளயாட்டுப்பபாட்டிைள் அடுத்ெ ஆண்டுக்கு ஒத்திகவக்ைப்பட்டது. 

இெனால், ெற்பபாது பிரொன இந்திய அணிகயபய ைாமன்தவல்த் விகளயாட்டுப் பபாட்டிைளுக்கு அனுப்ப ஹாக்கி 

இந்தியா முடிவு தசய்துள்ளது.  

ைாமன்தவல்த் பபாட்டிைள் ஜூகல 28-ஆம் பெதி தொடங்குகிறது. இதில் ஹாக்கி விகளயாட்டில் இந்திய அணி 

குரூப் ‘பி’-யில் பட்டியலிடப்பட்டுள்ளது. இப்பிரிவில் இங்கிலாந்து, ைனடா, பவல்ஸ், ைானா அணிைள் உள்ளன. 

இந்தியா ெனது முெல் ஆட்டத்தில் ைானாகவ ஜூகல.31-ஆம் பெதி எதிர்தைாள்கிறது.  

மன்பிரீத் சிங் ெகலகமயிலான இந்திய அணி ைடந்ெ ஆண்டு படாக்கிபயா ஒலிம்பிக்கில் தவண்ைலப் பெக்ைம் 

தவன்று அசத்தியிருந்ெது. அென் பிறகு எஃப்ஐதஹச் புபரா லீக் பபாட்டியின் ஆட்டங்ைளுக்கு அமித் பராஹிொஸ் 

அணியின் பைப்டனாைச் தசயல்பட்டிருந்ொர். ெற்பபாது ைாமன்தவல்த் பபாட்டிைளுக்ைாை மன்பிரீத் மீண்டும் அணித் 

ெகலவராக்ைப்பட்டுள்ளார். 

 

2. 21-06-2022: உலக ய ாகா நாள் 

கருப்ப ாருள்: “Yoga for Humanity”. 

 

3. ைடபலார ைாவல் பகடயில் கிழக்குப் பிராந்தியத்தில் இகைந்ெ அதிநவீன புதிய தஹலிைாப்டர் 

இந்தியக் ைடபலாரக் ைாவல்பகடயின் கிழக்குப் பிராந்தியத்தில் பமம்படுத்ெப்பட்ட இலகுரை தஹலிைாப்டர் பராந்துப் 

பணியில் இகைக்ைப்பட்டது. 

இந்தியக் ைடபலாரக் ைாவல்பகட கிழக்குப் பிராந்தியப் பிரிவு தசன்கனகயத் ெகலகமயிடமாைக் தைாண்டு 

தசயல்பட்டு வருகிறது. ைன்னியாகுமரி முெல் ஆந்திர மாநிலத்தின் கிருஷ்ைாபட்டனம் வகர ைடபலார பகுதி 

இப்பிராந்தியத்தின் ைண்ைாணிப்பில் இருந்து வருகிறது. பராந்துக் ைப்பல்ைள், இகடமறிக்கும் படகுைள், படார்னியர் 

பராந்து விமானங்ைள், நீரிலும் நிலத்திலும் பயணிக்கும் பஹாவர்கிராப்ட், பசடக் தஹலிைாப்டர்ைள் பராந்து 

வாைனங்ைள் ைண்ைாணிப்பு மற்றும் மீட்பு பணியில் ஈடுபடுத்ெப்பட்டு வருகின்றன. 

அதிநவீன வசதிைள் தைாண்ட தஹலிைாப்டர்: 

இதில் ெற்பபாது பமம்படுத்ெப்பட்ட இலகுரை தஹலிைாப்டர் இகைக்ைப்பட்டது. தசன்கன மீனம்பாக்ைத்தில் உள்ள 

ைடபலார ைாவல்பகட விமானெளத்தில் நகடதபற்ற நிைழ்வில் இப்புதிய தஹலிைாப்டர் இகைக்ைப்பட்டது. இப்புதிய 

தஹலிைாப்டர் உள்நாட்டுத் தொழில்நுட்பத்துடன் மத்திய அரசின் தபாதுத்துகற நிறுவனமான ஹிந்துஸ்ொன் 

ஏபராநாடிக்ைல் லிமிதடட் மூலம் வடிவகமக்ைப்பட்டு ெயாரிக்ைப்பட்டுள்ளது. இப்புதிய தஹலிைாப்டர்மூலம் இந்திய 

தபாருளாொரக் ைடல் எல்கலக்குள் பயணிக்கும் வணிைக் ைப்பல்ைளுக்கு பாதுைாப்பு அளிப்பது, ைடத்ெல்ைகளக் 

ைண்ைாணிப்பது உள்ளிட்ட பணிைளில் கூடுெல் ைவனம் தசலுத்திட இயலும். 
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