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1. கட்டுமானத் த ாழிலாளர்களின் திறனன மமம்படுத்துவ ற்கான நாடு  ழுவிய முன்தனடுப்பான, ‘NIPUN’ என்பது 

கீழ்க்காணும் எந்  நடுவண் அனமச்சகத்தின் முன்தனடுப்பாகும்? 
அ. வீட்டுவசதி & நகர்ப்புற விவகரரங்கள் அமைச்சகை்  

ஆ. MSME அமைச்சகை் 

இ. வணிகை் & ததரழிற்துமற அமைச்சகை் 

ஈ. தபண்கள் & குழந்மதகள் மைை்பரட்டு அமைச்சகை் 

✓ நடுவண் வீட்டுவசதி மற்றும் நகர்ப்புற விவகாரங்களுக்கான அனமச்சர் ஹர்தீப் சிங் பூரி அண்னமயில் கட்டுமானத் 

த ாழிலாளர்களின் திறன்பயிற்சிக்கான ‘NIPUN’ என்ற திட்டத்ன த் த ாடங்கி னவத் ார். இது கட்டுமானத் 

த ாழிலாளர்களின் திறனமனய மமம்படுத்துவ ற்கான ஒரு நாடு  ழுவிய முன்தனடுப்பாகும். இது தீன யாள் 

அந்திமயா யா மயாஜனா – ம சிய நகர்ப்புற வாழ்வா ார இயக்கத்தின் கீழ் (DAY–NULM) வீட்டுவசதி மற்றும் 

நகர்ப்புற விவகாரங்கள் அனமச்சகத்தின் முன்தனடுப்பாக உள்ளது. இது 1 இலட்சத்துக்கும் மமற்பட்ட கட்டுமானத் 

த ாழிலாளர்களுக்கு திறன் மற்றும் மமம்பாட்டுத் திட்டங்கள்மூலம் பயிற்சியளிப்பன  மநாக்கமாகக்தகாண்டுள்ளது. 

2. இந்தியாவில் எட்டாவது சர்வம ச மயாகா நாளின் தகாண்டாட்டங்கள் மு ன்னமயாக நனடதபற்ற இடம் எது? 
அ. ததன்கரசி 

ஆ. மைசூரு  

இ. மைதரரபரத் 

ஈ. கரந்தி நகர் 

✓ கர்நாடக மாநிலம் னமசூருவில் நனடதபற்ற எட்டாவது சர்வம ச மயாகா நாள் விழாவில் பிர மர் மமாடி பங்மகற்றார். 

இந்  ஆண்டு மயாகா நாள் தகாண்டாட்டத்தின் கருப்தபாருள், ‘Yoga for Humanity’ என்ப ாகும். உலகம் முழுவதும் 

25 மகாடிக்கும் அதிகமாமனார் பல்மவறு நிகழ்வுகளில் பங்மகற்று மயாகாசனம் தசய் னர். 

3. பன்னாட்டு அனமதிகாக்கும் பயிற்சியான, ‘கான் குதவஸ்ட்–2022’ நடத் ப்பட்ட நாடு எது? 
அ. பிரரன்ஸ் 

ஆ. ஓைரன் 

இ. ைங்மகரலியர  

ஈ. ஈரரன் 

✓ ‘கான் குதவஸ்ட்–2022’ என்ற பன்னாட்டு அனமதிகாக்கும் பயிற்சி மங்மகாலியாவில் உள்ள உலான்பா ரில் 

நடத் ப்பட்டது. இந் ப்பயிற்சியானது 16 நாடுகனளச் மசர்ந்  இராணுவத்தினரினடமய பரஸ்பர கற்றல் மற்றும் சிறந்  

நனடமுனறகனளப் பகிர்ந்துதகாள்வ ற்கான ஒரு வாய்ப்பினன வழங்கியது. இப்பயிற்சியில் லடாக் சாரணர்களின் 

பணியாளர்கள் அடங்கிய இந்தியக்குழு பங்மகற்றது. ஐக்கிய நாடுகள் (UN) அனவயின் ஆனணயின்படி, உத்திசார் 

ஒத்தினககள் இதன் சமயம் நடத் ப்பட்டன. 

4. உலகின் மிகப்தபரிய நன்னீர் மீனானது அண்னமயில் எந்  நாட்டில் கண்டுபிடிக்கப்பட்டது? 
அ. ஆஸ்திமரலியர 

ஆ. சீனர 

இ. கை்மபரடியர  

ஈ. சிலி 
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✓ கம்மபாடியாவில் பாயும் மீகாங் ஆற்றில் பிடிபட்ட 300 கிமலாகிராம் எனடயுள்ள திருக்னக மீன், உலகில் இதுவனர 

ஆவணப்படுத் ப்பட்ட மிகப்தபரிய நன்னீர் மீன் ஆகும். உலகின் மிகப்தபரிய நன்னீர் மீன்பற்றிய அதிகாரப்பூர்வ 

 ரவு இல்னல என்றாலும், இ ற்குமுன் பதிவுதசய்யப்பட்டதிமலமய மிகப்தபரிய மீன் 293 கிமலா எனடயுள்ள மீகாங் 

தபருங்தகளுத்தி ஆகும்; அது 2005இல்  ாய்லாந்தில் பிடிபட்டது. மீகாங் ஆறு திதபத்திய பீடபூமியிலிருந்து சீனா, 

மியான்மர்,  ாய்லாந்து, லாமவாஸ், கம்மபாடியா மற்றும் வியட்நாம் வழியாகப் பாய்கிறது. 

5. ICICI வங்கி, HDFC வங்கி மற்றும் NPCI ஆகியவற்றின் சில வளங்கனள, ‘முக்கியமான  கவல் உட்கட்டனமப்பு’ 

என அறிவித்துள்ள நடுவண் அனமச்சகம் எது? 

அ. ைின்னணு & தகவல் ததரழில்நுட்ப அமைச்சகை்  

ஆ. நிதியமைச்சகை் 

இ. வணிகை் ைற்றுை் ததரழிற்துமற அமைச்சகை் 

ஈ. உள்துமற அமைச்சகை் 

✓ மத்திய மின்னணு மற்றும்  கவல் த ாழில்நுட்ப அனமச்சகமானது ICICI வங்கி, HDFC வங்கி மற்றும் இந்திய ததசிய 

ககாடுப்பனவு கழகம் (NPCI) ஆகியவற்றின்  கவல் த ாழில்நுட்ப வளங்கனள, ‘முக்கியமான  கவல் உட்கட்டனமப்பு’ 

என அறிவித்துள்ளது.  கவல் த ாழில்நுட்பச் சட்டம் – 2000 ‘முக்கியமான  கவல் உட்கட்டனமப்னப’ ஒரு ‘கணினி 

வளமாக’ வனரயறுக்கிறது. எந் தவாரு  ரவு,  ரவுத் ளம்,  கவல் த ாழில்நுட்ப வனலயனமப்பு அல்லது  கவல் 

த ாடர்பு உட்கட்டனமப்பு ஆகியவற்னற இவ்வாறு அறிவிக்க அரசாங்கத்திற்கு அதிகாரமுள்ளது. 

6. 2022 – உலக சுற்றுச்சூழல் நாளுக்கானக் கருப்தபாருள் என்ன? 
அ. Invest in our Planet 

ஆ. Only One Earth  

இ. 50th Environment Day 

ஈ. Live with the Nature 

✓ பாழான சுற்றுச்சூழல் நினலனமகள் மற்றும் சுற்றுச்சூழல் பாதுகாப்பு குறித்  விழிப்புணர்னவ ஏற்படுத்துவ ற்காக 

ஒவ்மவார் ஆண்டும் ஜூன்.5 அன்று உலக சுற்றுச்சூழல் நாள் தகாண்டாடப்படுகிறது. ஐநாஇன் சுற்றுச்சூழல் திட்டம் 

என்பது உலதகங்கிலும் உள்ள நிகழ்வுகனள ஒழுங்கனமத்து நடத்தும் ஒரு னமய நிறுவனமாகும். 

✓ 2022ஆம் ஆண்டு 50ஆம் உலக சுற்றுச்சூழல் நானளக்குறிக்கிறது. சுவீடன், இந்  ஆண்டு நிகழ்வின் த ாகுப்பாளராக 

உள்ளது. “Only One Earth” என்பது இந்நாளின் கருப்தபாருளாகும். இது 1972 ஸ்டாக்மஹாம் மாநாட்டின் முழக்கமாக 

இருந் து. 

7. இந்திய வான்பனடயானது இந்திய வான்பனட பாரம்பரிய னமயத்ன  அனமப்ப ற்காக எந்  மாநிலம்/UT உடன் 

புரிந்துணர்வு ஒப்பந் த்தில் னகதயழுத்திட்டது? 
அ. சிக்கிை் 

ஆ. மகரளர 

இ. சண்டிகர்  

ஈ. ததலுங்கரனர 

✓ சண்டிகர் யூனியன் பிரம ச நிர்வாகமும் இந்திய வான்பனடயும் இந்திய வான்பனட பாரம்பரிய னமயம் குறித்  

புரிந்துணர்வு ஒப்பந் த்தில் னகதயழுத்திட்டன. இம்னமயத்தில் சிமுமலட்டர்கள், பணிநீக்கஞ்தசய்யப்பட்ட விமானம், 

ஏமரா எஞ்சின்கள் மற்றும் பிற IAF கனலப்தபாருட்கள் இருக்கும். இந்  னமயத்தில் விர்ச்சுவல் ரியாலிட்டி மற்றும் AI 

த ாழில்நுட்பமும் இருக்கும். பாரம்பரிய னமயம்  கவல்  ருவ ாகவும், நாட்டின் இனளஞர்கனள ஆயு ப்பனடகளில் 

மசர ஊக்குவிக்கும் வனகயிலும் அனமந்திருக்கும். 
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8. காப்புக்காடுகள், வனவுயிரிகள் சரணாலயத்திற்கு குனறந் பட்சம் எத் னன கிமீட்டர் த ானலவில் சுற்றுச்சூழல் 

உணர்திறன் மண்டலத்ன  (ESZ) கட்டாயமாக அனமக்க மவண்டும் என்று உச்சநீதிமன்றம் ஆனணயிட்டுள்ளது? 
அ. 0.5 கிைீ 

ஆ. 1 கிைீ  

இ. 2 கிைீ 

ஈ. 3 கிைீ 

✓ நாடு முழுவதுமுள்ள ஒவ்தவாரு காப்புக்காடு, ம சியப்பூங்கா மற்றும் வனவுயிரி சரணாலயம் ஆகியனவ அவற்றின் 

வனரயறுக்கப்பட்ட எல்னலயிலிருந்து த ாடங்கி குனறந் பட்சம் ஒரு கிமலா மீட்டருக்கு ஒரு கட்டாய சுற்றுச்சூழல் 

உணர்திறன் மண்டலத்ன க் தகாண்டிருக்க மவண்டும் என்று உச்சநீதிமன்றம் ஆனணயிட்டுள்ளது. சுற்றுச்சூழல் 

அனமச்சகத்தின் வழிகாட்டு ல்களின்படி, சுற்றுச்சூழல் உணர்திறன் மண்டலம் குனறந்  பாதுகாப்னப உள்ளடக்கிய 

பகுதிகளுக்கான ஒரு மாறு ல் மண்டலமாகச் தசயல்படும். 

9. 2022 – பிதரஞ்சு ஓபன் தடன்னிஸ் மகளிர் ஒற்னறயர் பட்டத்ன  தவன்றவர் யார்? 
அ. ஆஷ்மல பரர்ட்டி 

ஆ. இகர ஸ்விதடக்  

இ. ைரியர சக்கரரி 

ஈ. நமவரைி ஒசரகர 

✓ 2022–பிதரஞ்சு ஓபன் மகளிர் ஒற்னறயர் பிரிவில் உலகின் கெ:1 வீராங்கனனயான மபாலந்தின் இகா ஸ்வியாதடக் 

அதமரிக்க இளம் வீராங்கனனயான மகாமகா காப்னப வீழ்த்தி பட்டத்ன  தவன்றார். 21 வய ான அவர் மூன்று 

ஆண்டுகளில்  னது இரண்டாவது பட்டத்ன  6–1, 6–3 என்ற மநர் தசட்களில் காப்புக்கு எதிராக தவன்றார். மு ல் 

10 இடங்களுக்குள் வந்  இளம் வீராங்கனன இவராவார். 2020–பிதரஞ்சு ஓபன் சாம்பியனான இகா, மபாலந்ன ப் 

பிரதிநிதித்துவப்படுத்தி கிராண்ட்ஸ்லாம் ஒற்னறயர் பட்டத்ன  தவன்ற மு ல் வீராங்கனன ஆவார். 

10. 2022இன், ‘தசலண்ட் மாதிரி’ தவற்றியாளராக அறிவிக்கப்பட்டுள்ள வங்கி எது? 
அ. இண்டஸ்இண்ட் வங்கி  

ஆ. HDFC வங்கி 

இ. ஐசிஐசிஐ வங்கி 

ஈ. ஆக்சிஸ் வங்கி 

✓ இண்டஸ்இண்ட் வங்கியானது அதன் வககயில் சிறந்த நிறுவன தகாடுப்பனவு னமயத்ன க் கட்டனமத்  ற்காக 

‘Payments System Transformation’ பிரிவின்கீழ் உலகளாவிய, ‘தசலண்ட் மாதிரி வங்கி’ விருன ப் தபற்றுள்ளது. 

முகிலடிப்பனடயிலான நடுவண் தகாடுப்பனவு னமயத்ன  உருவாக்குவதில் வங்கியின் சிறந்  பயணத்ன  இந்  

விருது அங்கீகரிக்கிறது. உலகளவில் நிதி நிறுவனங்களுக்கான த ாழில்நுட்பத்தில் கவனஞ்தசலுத்தும் முன்னணி 

ஆராய்ச்சி மற்றும் ஆமலாசனன நிறுவனமான ‘தசலண்ட்’ இந்  விருன  வழங்குகிறது. 
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செய்தித்தாள் நடப்பு நிகழ்வுகள்  

1.  மிழ்நாடு: கமரானா பாதித்ம ாரில் 25% மபருக்கு பிஏ-5 வனக  ாக்கம் – தபாதுச்சுகா ாரத்துனற ஆய்வில்  கவல் 

இந்  மா த்தில் COVID-19 த ாற்றுக்கு உள்ளானவர்களில் 25 ச வீ ம் மபர் ஒனமக்ரான் பிஏ-5 வனகயால் 

பாதிக்கப்பட்டுள்ள ாக தபாது சுகா ாரத் துனற த ரிவித் து. 

இதுகுறித்து தபாதுச்சுகா ாரத்துனற கூறிய ாவது: 

கடந்  மம மா த்தில் பிஏ-2 வனக த ாற்று பாதித் வர்களின் விகி ம் 36 ச வீ மும், பிஏ-2.38 வனக பாதிப்புக்கு 

உள்ளானவர்கள் விகி ம் 35 ச வீ மாகவும் இருந் து. அந் க் காலகட்டத்தில் பிஏ-4, பிஏ-5 ஆகியனவ முனறமய 

1.4 ச வீ ம் மற்றும் 4 ச வீ  பாதிப்புகனள ஏற்படுத்தியிருந் ன. இந்  நினலயில், ஜூன் மா த்ன ப் தபாருத் வனர 

பிஏ-2.38 வனக த ாற்றுக்குள்ளாமனார் 35 ச வீ மாகவும், பிஏ-5 வனக பாதிப்புக்குள்ளாமனார் 25.2 

ச வீ மாகவும் உள்ளது.  

 

2. விம்பிள்டன் 

தடன்னிஸ் காலண்டரில், ஓர் ஆண்டில் நனடதபறும் 3-ஆவது கிராண்ட்ஸ்லாம் மபாட்டியான விம்பிள்டன், வரும் 

27-ஆம் ம தி த ாடங்கி, ஜூனல.10-ஆம் ம தி வனர நனடதபறவுள்ளது. 

இ ற்கான இருபாலர்  குதிச்சுற்று ஆட்டங்கள் திங்கள்கிழனம த ாடங்கி நனடதபற்று வருகின்றன. அடுத் கட்டமாக 

பங்மகற்பாளர்களுக்கான மபாட்டித் ரவரினசயும் (சீட்) தசவ்வாய்க்கிழனம அறிவிக்கப்பட்டிருக்கிறது. 

புல் னரயில் நனடதபறும் ஒமர கிராண்ட்ஸ்லாம் மபாட்டியான விம்பிள்டன் குறித்  சில விவரங்கள், இம ா. 

மபாட்டி த ாடக்கம்: 1877 

நடப்பு ஆண்டு மபாட்டி: 135-ஆவது சீசன் 

நடப்பு சாம்பியன்கள் 

ஆடவர்: மநாவக் மஜாமகாவிச் (தசர்பியா) 

மகளிர்: ஆஷ்லி பாா்ட்டி (ஆஸ்திமரலியா) (ஓய்வு) 

ஆடவர் இரட்னடயர்: நிமகாலா தமக்டிச்/மமட் பாவிச் (குமராஷியா) 

மகளிர் இரட்னடயர்: சிமய சுதவய் (ன வான்)/எலிஸ் தமர்டன்ஸ் (தபல்ஜியம்) 

கலப்பு இரட்னடயர்: தடனைமர கிராவ்ஸிக் (அதமரிக்கா)/நீல் ஸ்குப்ஸ்கி (இங்கிலாந்து) 

தமாத்  பரிசுத்த ானக: ரூ.386 மகாடி 

சா னனகள்... 

அதிகமுனற சாம்பியன் 

ஒற்னறயர்: மராஜர் தபடரர் (சுவிட்சர்லாந்து) (8) 

இரட்னடயர்: டாட் வூட்பிரிட்ஜ் (ஆஸ்திமரலியா) (9) 

வய ான சாம்பியன் 

மராஜர் தபடரர் (சுவிட்சர்லாந்து) (35 வயது / 2017) 
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இளம் சாம்பியன் 

மபாரிஸ் தபக்கர் (தஜர்மனி) (17 வயது / 1985) 

‘தசன்டர் மகார்ட்’ நூற்றாண்டு 

விம்பிள்டன் மபாட்டி நடத் ப்படும் தடன்னிஸ் மகார்ட்டுகளில் பிர ானமான ாக இருக்கும், ‘தசன்டர் மகார்ட்’ இந்  

ஜூன் மா த்துடன் நூற்றாண்னட எட்டுகிறது. அன க் தகாண்டாடும் வனகயில் சிறப்பு ஏற்பாடுகனள மபாட்டி 

ஒருங்கினணப்பாளர்கள் மமற்தகாண்டுள்ளனர். 

 

3. ஐநா-உக்கு புதிய தூ ர் நியமனம் 

ஐநா-உக்கான இந்தியத்தூ ராக, மூத்  தவளியுறவு அதிகாரி ருசிரா கம்மபாஜ் நியமிக்கப்பட்டார்.  ற்மபாது அந் ப் 

தபாறுப்னப வகித்து வரும் டி எஸ் திருமூர்த்திக்குப் பதிலாக அவர் அந் ப் ப வினய ஏற்கவுள்ளார். 1987-ஆம் 

ஆண்டில் இந்திய தவளியுறவுப் பணி அதிகாரியான அவர்,  ற்மபாது பூடானுக்கான இந்தியத் தூ ராக இருந்து 

வருகிறார். ஐநா-உக்கான இந்தியத்தூ ராக ருசிரா கம்மபாஜ் கூடிய வினரவில் தபாறுப்மபற்பார் என தவளியுறவுத் 

துனற அனமச்சகம் தவளியிட்டுள்ள அறிக்னகயில் த ரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. 

 

4. விண்ணில் பாய்ந் து த ன் தகாரிய ஏவுகனண 

உள்நாட்டில் முழுனமயாக வடிவனமக்கப்பட்ட ஏவுகனண மு ல்முனறயாக த ன் தகாரியா தவற்றிகரமாக 

விண்ணில் ஏவியது. இதுகுறித்து அதிகாரிகள் கூறிய ாவது: முழுக்க முழுக்க த ன் தகாரியாவிமலமய 

உருவாக்கப்பட்ட இந்  ஏவுகனணயின்மூலம் மு ல்முனறயாக தசயற்னகக்மகாள் தவற்றிகரமாக விண்ணில் 

தசலுத் ப்பட்டது. 3 நினலகளில் இயங்கக்கூடிய, ‘நூரி’ என்ற இந்  ஏவுகனண பூமியிலிருந்து 700 கிமீ த ானலவில் 

தசயற்னகக்மகானள துல்லியமாகச் தசலுத்திய ாக அதிகாரிகள் கூறினர். 
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1. இந்தியாவின் முதன்மை தகவல் உட்கட்டமைப்மைப் ைாதுகாப்ைதற்குப் பைாறுப்ைான நிறுவனைாகும்? 
அ. தேசிய சசபர் ஒருங்கிசைப்பு சையை் 

ஆ. தேசிய ேகவலியல் சையை் 

இ. ICERT 

ஈ. NCIIPC  

✓ ததசிய முதன்மை தகவல் உட்கட்டமைப்பு ைாதுகாப்பு மையம் (NCIIPC) என்ைது இந்தியாவின் முதன்மையான தகவல் 

உட்கட்டமைப்மைப் ைாதுகாக்கும் பைாறுப்புவாய்ந்த நிறுவனைாகும். இது 2014-இல் IT சட்டம், 2000-இன் பிரிவு 70A 

இன்கீழ் நிறுவப்ைட்டது. இது NSA-இன் கீழ் உள்ள உளவுத்துமை நிறுவனைான ததசிய பதாழில்நுட்ை ஆராய்ச்சி 

அமைப்பின் (NTRO) ஒருைகுதியாகும். 

2. சமீை பசய்திகளில் குறிப்பிடப்ைட்ட விடுதமை அறிவிப்புடன் (Emancipation Proclamation) பதாடர்புமடயது எது? 
அ. பிளரக் சலவ்ஸ் தைட்டர் இயக்கை் 

ஆ. கருக்கசலப்புக்கரன உரிசை 

இ. வரக்குரிசை 

ஈ. அடிசைே்ேனே்ேின் முடிவு  

✓ அபைரிக்க முன்னாள் அதிைர் ஆபிரகாம் லிங்கன், பிரிவிமனவாத கூட்டமைப்பு நாடுகளில் உள்ள ஆப்பிரிக்க 

அபைரிக்கர்கமள அடிமைத்தனத்திலிருந்து விடுவிப்ைதற்காக 1863 ஜன.1ஆம் தததி அன்று விடுதமை அறிவிப்மை 

பவளியிட்டார். அடிமைகமள மவத்திருந்ததார் தங்கள் அடிமைகளிடம் இதுகுறித்த தகவமை ைமைத்து மவத்ததால், 

ஈராண்டுகளுக்கும் தைைாக அது ையனற்ைதாக இருந்தது. இறுதியாக அடிமைப்ைடுத்தப்ைட்ட ஆப்பிரிக்க அபைரிக்கர்கள் 

1865 ஜூன்.19 அன்று விடுவிக்கப்ைட்டனர். 

3. இந்திய அரசியைமைப்பின் எந்தப்பிரிவின்கீழ் ைாநிைங்களுக்கிமடதயயான கவுன்சில் நிறுவப்ைட்டது? 
அ. பிரிவு 246 

ஆ. பிரிவு 257 

இ. பிரிவு 263  

ஈ. பிரிவு 267 

✓ இந்திய அரசியைமைப்பின் பிரிவு 263, ைல்தவறு நிர்வாகப் பிரச்சமனகமளப்ைற்றி விவாதிப்ைதற்கான பைாதுவான 

ஒரு தைமடயில் அரசு நிறுவனங்கமள ஒன்றிமைக்கும் ைாநிைங்களுக்கு இமடதயயான கவுன்சிமை நிறுவ 

குடியரத்தமைவருக்கு அதிகாரம் வழங்குகிைது. ைாநிைங்களுக்கிமடதயயான கவுன்சில் 1990-இல் நிறுவப்ைட்டது. 

அதன் தமைவர் பிரதைரும் அதன் உறுப்பினர்களில் ைாநிைங்கள் ைற்றும் யூனியன் பிரததசங்களின் முதல்வர்கள் 

ைற்றும் நிர்வாகிகளும் உள்ளனர். 

4. ‘UNESCO ைன்னர் ஹைத் பின் இசா அல்-கலிைா ைரிசு’ பின்வரும் எந்தத் துமையில் பசய்யப்ைட்ட ைணிகமள 

அங்கீகரிக்கிைது? 
அ. இலக்கியை் 

ஆ. உயிரியல் அறிவியல் 

இ. சுற்றுச்சூழல் பரதுகரப்பு 

ஈ. ேகவல் & தேரடர்பு தேரழில்நுட்பை்  
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✓ UNESCO ைன்னர் ஹைத் பின் இசா அல்-கலிைா ைரிசு / கல்வியில் தகவல் ைற்றும் பதாடர்பு பதாழில்நுட்ைங்களின் 

ையன்ைாடு (ICT) குறித்த விருதானது 2005-இல் ைஹ்மரன் தைரரசின் உதவியுடன் நிறுவப்ைட்டதாகும். இது கல்வித் 

துமையில் ICT-இன் புதுமையான ையன்ைாடுகமள அங்கீகாரைளிக்கிைது. 

5. இந்தியாவின் முதல், ‘டார்க் ஸ்மக ரிசர்வ்’ அமைந்துள்ள வனவுயிரிகள் சரைாையம் எது? 

அ. சரங்ேரங் வனவுயிரிகள் சரைரலயை்  

ஆ. சக்ரஷிலர வனவுயிரிகள் சரைரலயை் 

இ. கரரதகரரை் வனவுயிரிகள் சரைரலயை் 

ஈ. தபரபிதடரரர வனவுயிரிகள் சரைரலயை் 

✓ இைடாக்கில் உள்ள சாங்தாங் வனவுயிரிகள் சரைாையத்தின் ஒருைகுதி ‘டார்க் ஸ்மக ரிசர்வ்’ ஆக ைாைவுள்ளது. 

இது வானியல்-சுற்றுைாமவ தைம்ைடுத்த உதவும். இப்ைகுதி ‘ஹான்தை டார்க் ஸ்மக ரிசர்வ்’ என அறிவிக்கப்ைட்ட 

உடன், இரவு வாமன மிதமிஞ்சிய ஒளி ைாசுைாட்டிலிருந்து ைாதுகாக்கும் முயற்சிகள் தைற்பகாள்ளப்ைடும். 

6. வருடாந்திர BALTOPS கடற்ைமட ையிற்சிமய நடத்துகிை சங்கம் எது? 
அ. ஐதரரப்பிய ஒன்றியை் 

ஆ. தேட்தடர  

இ. எஸ்சிஓ 

ஈ. ஆசியரன் 

✓ தநட்தடா 16 நாடுகமளச் தசர்ந்த 7000 ைாலுமிகள், விைானப் ைணியாளர்கள் ைற்றும் கடற்ைமடயினருடன் ைால்டிக் 

கடலில் இருவாரகாை அபைரிக்கா தமைமையிைான கடற்ைமடப்ையிற்சிமயத் பதாடங்கியது. ராணுவக்கூட்டணியில் 

தசர விண்ைப்பித்த பின்ைாந்து, சுவீடன் ஆகிய நாடுகளும் இந்நிகழ்ச்சியில் ைங்தகற்ைன. வருடந்ததாறும் நடக்கும் 

BALTOPS கடற்ைமடப் ையிற்சி கடந்த 1972ஆம் ஆண்டு பதாடங்கப்ைட்டது. 

7. அண்மைச் பசய்திகளில் இடம்பைற்ை, ‘D2M ஒளிைரப்பு’ என்பதன் விரிவாக்கம் என்ன? 
அ. Digital-to-Mobile 

ஆ. Direct-to-Mobile  

இ. Device-to-Mobile 

ஈ. Direct-to-Movie 

✓ பதாமைத்பதாடர்புத் துமையும் இந்தியாவின் பைாது தசமவ ஒளிைரப்பு நிறுவனைான பிரசார் ைாரதியும், ‘Direct-to-

Mobile (D2M) ஒளிைரப்பு’ என்ை பதாழில்நுட்ைத்தின் சாத்தியக்கூறுகமள ஆராய்ந்து வருகின்ைன. பசயலில் உள்ள 

இமைய இமைப்பின் அவசியமில்ைாைல், தநரடியாக திைன்தைசிகளில் காபைாளி & ைல்லூடக உள்ளடக்கத்தின் 

பிை வடிவங்கமள ஒளிைரப்ை இது அனுைதிக்கிைது. இந்தத் பதாழில்நுட்ைம் அகைக்கற்மை இமைய ையன்ைாடு 

ையன்ைாட்மட தைம்ைடுத்தும் என்று எதிர்ைார்க்கப்ைடுகிைது. 

8. 2022 - உைக உைவுப் ைாதுகாப்பு நாளுக்கானக் கருப்பைாருள் என்ன? 
அ. Prevent foodborne risks. 

ஆ. Safer Food, Better Health.  

இ. Manage foodborne infections. 

ஈ. Safe food to children. 
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✓ ஒவ்தவார் ஆண்டும் ஜூன்.7 அன்று உைக உைவுப்ைாதுகாப்பு நாள் உைகம் முழுவதும் கமடப்பிடிக்கப்ைடுகிைது. 

உைவினால் ஏற்ைடும் இடர்கமளத்தடுப்ைது, கண்டறிவது ைற்றும் நிர்வகித்தற்கான விழிப்புைர்மவ ஊக்குவிப்ைதத 

இந்த நாளின் தநாக்கைாகும். உைவுப் ைாதுகாப்பு குறித்த விழிப்புைர்மவ ஏற்ைடுத்துவதற்காக 2018ஆம் ஆண்டு 

ஐநா அமவயால் இந்த நாள் அறிவிக்கப்ைட்டது. இந்த ஆண்டு, உைக உைவு ைாதுகாப்பு நாளின் கருப்பைாருள், “Safer 

Food, Better Health” என்ைதாகும். WHO-இன் அறிக்மகயின்ைடி, உைகில் ஆண்டுததாறும் 600 மில்லியனுக்கும் 

அதிகைான தைர் உைவினால் ைரவும் தநாய்களால் ைாதிக்கப்ைடுகின்ைனர். 

9. காைநிமை நடவடிக்மக ைற்றும் சுற்றுச்சூழல் ைாதுகாப்பில் ஒத்துமழப்மை அதிகரிப்ைதற்காக, இந்தியா, சமீைத்தில் 

எந்த நாட்டுடனான புரிந்துைர்வு ஒப்ைந்தத்தில் மகபயழுத்திட்டது? 
அ. பிரரன்ஸ் 

ஆ. கனடர  

இ. ஆஸ்ேிதரலியர 

ஈ. சிலி 

✓ புதுப்பிக்கத்தக்க எரிசக்தி ைற்றும் பநகிழி ைாசுதைான்ை துமைகளில் ைல்தவறு முன்பனடுப்புகள்மூைம் காைநிமை 

நடவடிக்மக, சுற்றுச்சூழல் ைாதுகாப்பு ஆகியவற்றில் ஒத்துமழப்மை அதிகரிக்க இந்தியாவும் கனடாவும் புரிந்துைர்வு 

ஒப்ைந்தத்தில் மகபயழுத்திட்டுள்ளன. இருநாடுகளும் ஒத்துமழத்து, தகவல் ைரிைாற்ைம் பசய்து, ைரஸ்ைர காைநிமை 

ைற்றும் சுற்றுச்சூழல் இைக்குகமள அமடயும். 

10. ‘எம்பிரஸ்’ என்ை பசாகுசுக்கப்ைல் எந்த ைாநிைம்/UTஇலிருந்து பகாடியமசத்து பதாடங்கி மவக்கப்ைட்டது? 
அ. ேைிழ்ேரடு  

ஆ. தகரளர 

இ. ைகரரரஷ்டிரர 

ஈ. குஜரரே் 

✓ பசன்மன துமைமுகத்திலிருந்து, ‘எம்பிரஸ்’ என்ை பசாகுசுக் கப்ைமை தமிழ்நாட்டு முதைமைச்சர் மு க ஸ்டாலின் 

அண்மையில் பகாடியமசத்து பதாடங்கி மவத்தார். தமிழ்நாட்டில் இருந்து இயக்கப்ைடும் முதல் பசாகுசுக்கப்ைல் 

இதுவாகக் கருதப்ைடுகிைது. ைதிதனாரு ைாடிகமளக் பகாண்ட இந்தச் சுற்றுைாக் கப்ைலில் 2000 ையணிகள் ைற்றும் 

800 ைணியாளர்கள் வமர ையணிக்க முடியும். 

 

செய்தித்தாள் நடப்பு நிகழ்வுகள்  

1. சூரியபவாளிமூைம் இயங்கும் அடுப்பு: இந்தியன் ஆயில் நிறுவனம் உருவாக்கம் 

வீட்டு உைதயாக சமையல் எரிவாயு சிலிண்டரின் விமை ஆயிரத்மதத் தாண்டி விற்ைமன பசய்யப்ைடும் நிமையில், 

இந்தியன் ஆயில் நிறுவனம் சூரியபவாளிமூைம் இயங்கும் அடுப்மை உருவாக்கியுள்ளது. சூரியபவாளியின்மூைம் 

உருவாகும் பவப்ை ஆற்ைமளச் தசமித்து மவத்து, இரவிலும் இந்த அடுப்மைப் ையன்ைடுத்தும் வமகயில் 

உருவாக்கப்ைட்டுள்ளது. 

‘சூர்யா நுடன்’ என்று பையரிடப்ைட்டுள்ள இந்த அடுப்பின் விமை `18,000 முதல் `30,000 வமர இருக்கும் என்றும், 

3 ைட்சம் அடுப்புகமள உருவாக்கினால் இதன் விமை `10,000 முதல் `12,000 ஆயிரைாக குமையும் என்றும் 

இந்தியன் ஆயில் நிறுவனம் பதரிவித்தது. 
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2. ைறுசுழற்சி பசய்யப்ைடும் தங்கம்: 4-ஆவது இடத்தில் இந்தியா 

ைமழய நமககமள ைாற்றிவிட்டு, புதிய வடிவமைப்மைக்பகாண்ட தங்க நமககமள வாங்குதவார் எண்ணிக்மக 

அதிகரித்துள்ளது. அதன்காரைைாக இந்தியாவில் ைமழய தங்க ஆைரைங்கமள ைறுசுழற்சி பசய்வது அதிகரித்து 

உள்ளது. உைக தங்க கவுன்சிலின் அறிக்மகயும் இமத உறுதி பசய்கிைது. 

கடந்த 2021-ஆம் ஆண்டில் ைட்டும் 75 டன் தங்கத்மத இந்தியா ைறுசுழற்சி பசய்துள்ளது. இதில் சர்வததச 

நாடுகளுடன் ஒப்பிடுமகயில் இந்தியா 4-ஆவது இடம் வகிக்கிைது. சீனா, இத்தாலி, அபைரிக்கா ஆகிய நாடுகள் முதல் 

3 இடங்களில் உள்ளதாக உைக தங்க கவுன்சிலின் அறிக்மகயில் குறிப்பிடப்ைட்டுள்ளது. 

 

3. ஜூன் 30-இல் விண்ணில் ைாய்கிைது பிஎஸ்எல்வி சி-53 

மூன்று பசயற்மகக்தகாள்களுடன் பிஎஸ்எல்வி சி-53 ஏவுகைம் வரும் 30-ஆம் தததி விண்ணில் ஏவப்ைடுகிைது. 

ஸ்ரீஹரிதகாட்டாவில் உள்ள சதீஷ் தவண் ஆராய்ச்சி மையத்தின் இரண்டாம் ஏவுதளத்திலிருந்து அன்மைய தினம் 

ைாமை 6 ைணிக்கு அந்த ஏவுகைம் பசலுத்தப்ைடவிருக்கிைது. அதற்கான 25 ைணி தநர கவுன்ட் டவுன் ஜூன் 29-

ஆம் தததி பதாடங்கவுள்ளது. 

சிங்கப்பூர் நாட்டின் புவிக் கண்காணிப்பு பசயற்மகக்தகாள்கள் அதில் இடம்பைற்றுள்ளன. முழுக்க, முழுக்க வர்த்தக 

நடவடிக்மககளுக்கான திட்டைாக இதமன இஸ்தரா முன்பனடுத்துள்ளது. இஸ்தரா தமைவராக தசாைநாத் 

பைாறுப்தைற்ை பிைகு பசலுத்தப்ைடும் இரண்டாவது பிஎஸ்எல்வி ஏவுகைம் திட்டம் இதுவாகும். 

பிஎஸ்எல்வி சி-53 ஏவுகைம் தாங்கிச்பசல்லும் டிஎஸ்-இஓ பசயற்மகக்தகாள், பூமியிலிருந்து 570 கிமீ உயரத்தில் 

சூரிய வட்ட சுற்றுப்ைாமதயில் நிமைநிறுத்தப்ைடவுள்ளது. பிதரசில் நாட்டில் வடிவமைக்கப்ைட்ட அந்த பசயற்மகக் 

தகாள், சிங்கப்பூரின் புவி கண்காணிப்பு, தவளாண், வனம் சார்ந்த ைாதுகாப்பு நடவடிக்மககளுக்கு ையன்ைடுத்தப்ைட 

உள்ளது. இந்தச் பசயற்மகக்தகாள் அமனத்து ைருவநிமைகளிலும் துல்லியைான ைடங்கமள வழங்கும் திைன் 

பகாண்டது. இதனுடன் ஆய்வுத்திட்டத்தின்கீழ் வடிவமைக்கப்ைட்ட 2 பசயற்மகக்தகாள்களும் ஏவப்ைடவுள்ளன.  
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1. ஓசியானிக்ஸ் சிட்டி என்ற பெயரிலான மிதக்கும் நகரம் அமைக்கப்ெடவுள்ள நகரம் எது? 
அ. மாலத்தீவுகள் 

ஆ. மலலசியா 

இ. ததன் தகாாியா  

ஈ. சிங்கப்பூா் 

✓ உலகின் முதல் மிதக்கும் நகரைான ஓசியானிக்ஸ் சிட்டிமய ஐநா இந்த ஆண்டு ஏப்ரல் ைாதம் அறிவித்தது. பதன் 

பகாரியாவின் இரண்டாவது பெரிய நகரைான புசான் கடற்கமரயில் இது அமைக்கப்ெடவுள்ளது. அடுத்த ஆண்டு 

இதற்கானக் கட்டுைானப் ெணிகள் பதாடங்கப்ெடும். 

2. அண்மைச் பசய்திகளில் இடம்பெற்ற ொஷி வாய்க்கால், ெசிபிக் பெருங்கடலில் உள்ள எந்த நீரிமையின் ஒரு 

ெகுதியாகும்? 
அ. ததவான் நீாிதை 

ஆ. லூசன் நீாிதை  

இ. காிமாடா நீாிதை 

ஈ. மலாக்கா நீாிதை 

✓ பதன்சீனக்கடமல மைற்கு ெசிபிக் பெருங்கடலுடன் இமைக்கும் ொஷி வாய்க்கால், பிலிப்மென்ஸின் வடக்குத் 

தீவான லூசானுக்கும் மதவானின் ஆர்க்கிட் தீவுக்கும் இமடயிலான நீர்வழிப்ொமதயாகும். இது பிலிப்மென்ஸ் 

கடமலயும் பதன் சீனக்கடமலயும் இமைக்கும் லூசன் நீரிமையின் ஒருெகுதியாகும். 

3. சமீெ பசய்திகளில் இடம்பெற்ற உருசிய புறநில ஆட்சிப் ெகுதியான கலினின்கிராட் அமைந்துள்ள கடல் எது? 
அ. வட கடல் 

ஆ. லாப்ரடாா் கடல் 

இ. பால்டிக் கடல்  

ஈ. பியூலபாா்ட் கடல் 

✓ உருசிய புறநில ஆட்சிப் ெகுதியான கலினின்கிராட் கலினின்கிராட் ொல்டிக் கடலில் அமைந்துள்ளது. இது 

லிதுமவனியாவிற்கும் மொலந்துக்கும் இமடயில் அமைந்துள்ளது. இது 1945 ஏப்ரலில் நாஜி பெர்ைனியிடமிருந்து 

மசாவியத் ஒன்றியத்தால் மகப்ெற்றப்ெட்டது. மொட்ஸ்டாம் ஒப்ெந்தத்தின் விமளவாக இது மசாவியத் ஒன்றியத்தின் 

ஒருெகுதியாக ைாறியது. ஐமராப்பிய ஒன்றியத்தின் தமடவிதிப்பின் காரைைாக லிதுமவனியா அதன் எல்மல 

வழியாக கலினின்கிராட்டுக்கு சரக்குகள் அனுப்ெப்ெடுவமதத் தமட பசய்ய முடிபவடுத்தமதத் பதாடர்ந்து இது 

சமீெத்திய பசய்திகளில் இடம்பெற்றது. 

4. ைனித உடலின் எந்தத் திசு / உறுப்பு மைமலாடிஸ்பிளாஸ்டிக் மநாய்க்குறியால் ொதிக்கப்ெடுகிறது? 
அ. இரத்த அணுக்கள்  

ஆ. ததமஸ் சுரப்பி 

இ. நிைநீா் நாளங்கள் 

ஈ. கதையம் 

✓ மைமலாடிஸ்பிளாஸ்டிக் மநாய்க்குறி என்ெது ஓர் அரிய வமக இரத்தப்புற்றுமநாயாகும்; இது எலும்பு ைஜ்மெயில் 

நலைான இரத்த அணுக்கமள உருவாக்கும் உடலின் திறமனப்ொதிக்கிறது. இது இரத்த அணுக்கமள உற்ெத்தி 
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பசய்யும் உடலின் திறமனத் தடுக்கிறது. இரத்தைாற்றம், கீமைாபதரபி அல்லது ஸ்படம் பசல் ைாற்று அறுமவ சிகிச்மச 

மொன்றவற்றின்மூலம் இந்மநாமயக் குைப்ெடுத்தலாம். 

5. வீட்டுவசதி & நகர்ப்புற விவகாரங்கள் அமைச்சகத்தின் NIPUN திட்டத்மதச் பசயல்ெடுத்துவதற்குப் பொறுப்ொன 

அமைப்பு எது? 

அ. லதசிய திறன் பயிற்சி நிறுவனம் 

ஆ. லதசிய திறன் லமம்பாட்டு நிதி 

இ. லதசிய திறன் லமம்பாட்டுக் கழகம்  

ஈ. ததாழிற்கல்வி மற்றும் பயிற்சிக்கான லதசிய கவுன்சில் 

✓ ைத்திய திறன் மைம்ொடு ைற்றும் பதாழில்முமனவு அமைச்சகத்தின்கீழ் வரும் மதசிய திறன் மைம்ொட்டுக் கழகம், 

வீட்டுவசதி & நகர்ப்புற விவகாரங்கள் அமைச்சகத்தின் NIPUN திட்டத்மதச் பசயல்ெடுத்துவதற்குப் பொறுப்ொகும். இது 

இந்த முன்முயற்சியின்கீழ் சாத்தியைான ெங்மகற்ொளர்களுக்கு ெயிற்சியளிக்கும். 

6. ‘கருடா ஏமராஸ்மெஸின்’ விளம்ெரத்தூதராக மகபயழுத்திட்டுள்ள இந்தியர் யார்? 
அ. சிவகாா்த்திலகயன் 

ஆ. மலகந்திர சிங் லதானி  

இ. இரஜினிகாந்த் 

ஈ. கமல்ஹாசன் 

✓ ைமகந்திர சிங் மதானி கருடா ஏமராஸ்மெஸ் நிறுவனத்தின் விளம்ெரத்தூதராகவும் சிறுொன்மை ெங்குதாரராகவும் 

ஒப்ெந்தம் பசய்யப்ெட்டுள்ளார். இது பசன்மனமயச் சார்ந்த வானூர்தி ைற்றும் விண்பவளி உதிரிொக உற்ெத்தி 

நிறுவனைாகும். அது ஆளில்லா வான்வழி வாகனங்கமள வடிவமைத்தல் ைற்றும் உருவாக்குதல் ஆகியவற்மறக் 

மகயாள்கிறது. குமறந்த விமல டிமரான்கமள உருவாக்குவதில் அந்நிறுவனம் புகழ்பெற்றுள்ளது. 

7. தனது ைாநிலப்ெட்டாம்பூச்சியாக, ‘புளூ டியூக் – Blue Duke’ஐ அறிவித்த இந்திய ைாநிலம்/UT எது? 
அ. அருைாச்சல பிரலதசம் 

ஆ. சிக்கிம்  

இ. நாகாலாந்து 

ஈ. பஞ்சாப் 

✓ சிக்கிம் மாநில முதலமைச்சர் பிமரம் சிங் தைாங், உலக சுற்றுச்சூழல் நாமள முன்னிட்டு, ‘நீல டியூக்’மக ைாநிலப் 

ெட்டாம்பூச்சியாக அறிவித்தார். ‘நீல டியூக்’கின் அறிவியல் பெயர் ‘Bassarona durga’ ஆகும். சிக்கிம் ைற்றும் கிழக்கு 

இையைமலமயப் பூர்வீகைாகக் பகாண்டதாகும் இமவ. ‘நீல டியூக்’, வனவுயிர்கள் ொதுகாப்புச் சட்டம், 1972-இன் 

அட்டவமை-2இன்கீழ் உள்ளது. இது இையைமலயில் ஒரு ொதுகாக்கப்ெட்ட இனைாக உள்ளது. சிக்கிம் ைாநிலத்தில் 

720 வமகயான ெட்டாம்பூச்சிகள் காைப்ெடுகின்றன. 

8. 2022 - சுற்றுச்சூழல் பசயல்திறன் குறியீட்டில் இந்தியா அடடந்துள்ள தரநிமல என்ன? 
அ. 120 

ஆ. 140 

இ. 160 

ஈ. 180  
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✓ 2022 - சுற்றுச்சூழல் பசயல்திறன் குறியீட்டில் இந்தியாவின் தரநிமல 180ஆக உள்ளது. 180 நாடுகள் இடம்பெற்று 

உள்ள இக்குறியீட்டில் இந்தியா மிகக்குமறந்த ைதிப்பெண்கமளமய பெற்றுள்ளது. காலநிமல ைாற்ற பசயல்திறன், 

சுற்றுச்சூழல் நலம் ைற்றும் சுற்றுச்சூழல் உயிராற்றல் ஆகியவற்மற அடிப்ெமடயாகக்பகாண்ட 11 சிக்கல் வமககளில் 

நாற்ெது பசயல்திறன் குறிகாட்டிகளில் அது நாடுகமள தரவரிமசப்ெடுத்தியுள்ளது. பகாள்மக நடவடிக்மகயின் 

அடிப்ெமடயில் இந்த அளவுருக்களில் இந்தியாவின் பசயல்திறன் மிகமிகமைாசைாக இருப்ெதாகக் கருதப்ெடுகிறது. 

9. அண்மையில் சர்வமதச கிரிக்பகட்டில் 17,000 இரன்கள் எடுத்த மொ ரூட், எந்த நாட்டுக்காக விமளயாடுகிறார்? 
அ. ததன்னாப்பிாிக்கா 

ஆ. இங்கிலாந்து  

இ. ஆஸ்திலரலியா 

ஈ. லமற்கிந்திய தீவுகள் 

✓ சர்வமதச கிரிக்பகட்டில் 17,000 இரன்கமளக் கடந்த முதல் இங்கிலாந்து வீரர் என்ற பெருமைமய இங்கிலாந்து 

வீரர் மொ ரூட் பெற்றார். முன்னதாக, மொ ரூட் படஸ்ட் கிரிக்பகட்டில் 10,000 இரன்கமளக் கடந்திருந்தார். இந்தச் 

சாதமனமய எட்டிய இரண்டாவது இங்கிலாந்து வீரரும் ஒட்டுபைாத்தைாக 14ஆவது வீரரும் ஆனார் மொ ரூட். இப் 

ெட்டியலில் சச்சின் படண்டுல்கர் (15,921), ரிக்கி ொண்டிங் (13,378), ொக் காலிஸ் (13,289) ஆகிமயார் முன்னிமல 

வகிக்கின்றனர். 

10. 2022-இல் FSSAI-இன் நான்காவது ைாநில உைவுப் ொதுகாப்புக் குறியீட்டில் முதலிடம் பிடித்த ைாநிலம் எது? 
அ. தமிழ்நாடு  

ஆ. லகரளா 

இ. மகாராஷ்டிரா 

ஈ. குஜராத் 

✓ இந்திய உைவுப் ொதுகாப்பு ைற்றும் தரநிர்ைய ஆமையத்தின் 4ஆவது ைாநில உைவுப் ொதுகாப்புக் குறியீட்மட 

ைத்திய சுகாதாரம் ைற்றும் குடும்ெநலத்துமற அமைச்சர் ைன்சுக் ைாண்டவியா பவளியிட்டார். உைவுப் ொதுகாப்புச் 

சூழலில், மொட்டி ைற்றும் ஆக்கப்பூர்வைான ைாற்றங்கமள உருவாக்கும் மநாக்கத்துடன் 2018-19ஆம் ஆண்டில், 5 

அம்சங்கமள அடிப்ெமடயாகக்பகாண்ட உைவுப் ொதுகாப்புக் குறியீடு அறிமுகப்ெடுத்தப்ெட்டது. 

✓ இந்த ஆண்டு, தரவரிமசயின் அடிப்ெமடயில் பெரிய ைாநிலங்கள் ெட்டியலில் தமிழ்நாடு முதலிடத்திலும், குெராத், 

ைகாராஷ்டிரா ஆகிய ைாநிலங்கள் இரண்டாவது இடத்திலும் உள்ளன. சிறிய ைாநிலங்களில் மகாவா முதலிடத்திலும், 

அதமன பதாடர்ந்து ைணிப்பூர், சிக்கிம் ஆகிய ைாநிலங்களும் உள்ளன. யூனியன் பிரமதசங்களில் ெம்மு & காஷ்மீர் 

முதலிடத்திலும், தில்லி இரண்டாமிடத்திலும், சண்டிகர் மூன்றாமிடத்திலும் உள்ளன. 

 

செய்தித்தாள் நடப்பு நிகழ்வுகள்  

1. NIA தமலவராக மூத்த ஐபிஎஸ் அதிகாரி தினகர் குப்தா நியைனம் 

மதசிய புலனாய்வு முகமை (NIA) தமலவராக மூத்த இ கா ெ அதிகாரி தினகர் குப்தா நியமிக்கப்ெடுவதாக ைத்திய 

ெணியாளர் அமைச்சகம் பதரிவித்தது. 1987 ெஞ்சாப் இ கா ெ பிரிமவச் மசர்ந்த தினகர் குப்தா, வரும் 2024 ைார்ச்.31-

ஆம் மததி வமர அதாவது ெணி ஓய்வுறும் வமர இந்தப்பொறுப்பில் நீடிப்ொர் என அறிவிக்கப்ெட்டுள்ளது. அவரது 

நியைனத்துக்கு அமைச்சரமவயின் நியைனக் குழுைம் ஒப்புதல் அளித்துவிட்டதாக ைத்திய ெணியாளர் அமைச்சகம் 

பதரிவித்துள்ளது.
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2. 24-06-2022 – ‘கவியரசு’ கண்ைதாசன் அவர்களின் 96ஆவது பிறந்தநாள். 

 

3. G20 ைாநாடு ஒருங்கிமைப்புக் குழு அமைப்பு 

ெம்மு-காஷ்மீரில் வரும் 2023ஆம் ஆண்டில் G20 நாடுகளின் ைாநாடு நமடபெறவுள்ள நிமலயில், அதற்கான 

ஏற்ொடுகமள மைற்பகாள்வதற்கான ஒருங்கிமைப்புக் குழுமவ அந்த ைாநில அரசு அமைத்தது. 

உலகின் மிகப்பெரிய பொருளாதார சக்திகளாக விளங்கும் அபைரிக்கா, இந்தியா, ஆஸ்திமரலியா, பிமரசில், கனடா, 

சீனா, பிரான்ஸ், பிரிட்டன் உள்ளிட்ட 20 நாடுகள் அங்கம் வகிக்கும் G20 கூட்டமைப்பின் அடுத்த கூட்டத்பதாடர் 

2023இல் ெம்மு-காஷ்மீரில் நமடபெறுகிறது. இதமன இந்தியா தமலமைமயற்று நடத்துகிறது. இதற்கான 

தூதராக ைத்திய வர்த்தக அமைச்சர் பியூஷ் மகாயல் ஏற்பகனமவ அறிவிக்கப்ெட்டுள்ளார். இந்த நிமலயில், G20 

நாடுகளின் கூட்டத்துக்கான ஏற்ொடுகமள மைற்பகாள்ள ெம்மு-காஷ்மீர் வீட்டுவசதி, நகர்ப்புற மைம்ொட்டுத்துமற 

முதன்மைச் பசயலாளர் தமலமையில், ஐவர்பகாண்ட குழுமவ அந்த ைாநில அரசு ஏற்ெடுத்தியுள்ளது. 

உலகின் பைாத்த உள்நாட்டு உற்ெத்தியில் 80 சதவீதத்துக்கு அதிகைாகவும், சர்வமதச வர்த்தகத்தில் 75 

சதவீதத்மதயும், ைக்கள்பதாமகயில் 60 சதவீதத்மதயும் G20 நாடுகள் பகாண்டுள்ளன. 
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1. இந்திய அரசியலமைப்பின் பத்தாவது அட்டவமை பின்வரும் எதமை குறிக்கிறது? 
அ. அதிகாரப்பூா்வ ம ாழிகள் 

ஆ. நிலச்சீா்திருத்தங்கள் 

இ. கட்சித்தாவல் தடட சட்ட ்  

ஈ. பஞ்சாயத்து இராஜ் 

✓ 52ஆவது திருத்தச்சட்டம், 1985இன் விமைவாக, கட்சித்தாவல் தமடச்சட்டம் எைப் பிரபலைாக அறியப்படும் பத்தாவது 

அட்டவமை, இந்திய அரசியலமைப்பின் ஒருபகுதியாக ைாறியது. ைற்றறார் அரசியல் கட்சிக்குத் தாவுவதன் அடிப்ப 

-மடயில் சட்டைன்ற உறுப்பிைர்கமைத் தகுதிநீக்கம் சசய்வதற்கு இது அனுைதிக்கிறது. ைகாராஷ்டிர அரசியல் 

செருக்கடி காரைைாக சமீபத்திய சசய்திகளில் இடம்சபற்றது. 

2. அண்மைச் சசய்திகளில் இடம்பெற்ற வரதா ஆறு என்பது கீழ்க்காணும் எவ்வாற்றின் கிமையாறாகும்? 
அ. கிருஷ்ணா ஆறு 

ஆ. காவிாியாறு  

இ. காளியாறு 

ஈ. துங்கபத்திடர ஆறு  

✓ ெடுக்கர்ொடகாவில் பாயும் வரதா ஆறு துங்கபத்திமர ஆற்றின் கிமையாறாகும். கர்ொடகா ைாநில அரசு சபட்டி-வரதா 

ஆறுகமை இமைக்கும் திட்டத்திற்கு எதிராக சுற்றுச்சூழல் ஆர்வலர்களின் விைர்சைங்கமைத் தற்சையம் எதிர் 

சகாண்டுவருகிறது. சபட்டி-வரதா ஆறுகமை இமைக்கும் திட்டம் உத்தரகன்ைடாவில் உள்ை சிர்சியில் இருந்து 

மரச்சூர் ைற்றும் சகாப்பல் ைாவட்டங்களின் வறண்ட பகுதிகளுக்கு சுைார் 524 மில்லியன் கை மீட்டர் தண்ணீமர 

ஏற்றம் சசய்ய எண்ணுகிறது. இத்திட்டம் றைற்குத்சதாடர்ச்சி ைமலயின் சுற்றுச்சூழல் ரீதியாக உைர்திறன் வாய்ந்த 

பகுதிகளில் உள்ை 2,125 ஏக்கர் காடுகமை அழிக்கும் என்று உள்ளூர் ஆர்வலர்கள் எச்சரித்து வருகின்றைர். 

3. NDA-இன் குடியரசுத்தமலவர் றதர்தல் றவட்பாைராை திசரௌபதி முர்மு, எந்தப் பழங்குடிமயச் சார்ந்தவர்? 
அ. ககாண்டு 

ஆ. சந்தால்  

இ. பில் 

ஈ. முண்டா 

✓ சந்தால் பழங்குடிகள் றகாண்டுகள் ைற்றும் பில்கமைத் சதாடர்ந்து இந்தியாவின் மூன்றாவது சபரிய பழங்குடிச் 

சமூகைாக உள்ைது. சந்தால் பழங்குடிகள் ஜார்கண்ட், ஒடிஸா ைற்றும் றைற்கு வங்கம் ஆகிய ைாநிலங்களில் 

பரவலாக வாழ்ந்து வருகிறார்கள். றதசிய ஜைொயக கூட்டணியின் குடியரசுத்தமலவர் றதர்தலுக்காை றவட்பாைர் 

திசரௌபதி முர்முவின் சசாந்த ைாவட்டைாை ையூர்பஞ்ச், சந்தால் ைக்கள் அதிகம் வசிக்கும் ைாவட்டங்களுள் ஒன்றாகும். 

திசரௌபதி முர்மு, சந்தால் பழங்குடியிைத்மதச் றசர்ந்தவராவார். 

4. சமீப சசய்திகளில் இடம்சபற்ற இரகுராஜ்பூர், பின்வரும் எந்த வமகயாை ஓவியங்களுக்காக அறியப்படுகிறது? 
அ.  துபானி 

ஆ. பட்டாச்சித்ரா  

இ. காளிகாட் 

ஈ. பகாடி 
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✓ பட்டாச்சித்ரா ஓவியைாைது ஒடிஸா ைற்றும் றைற்கு வங்காைத்தின் பாரம்பரிய ஓவியைாகும். பாரம்பரிய துணிகளில் 

அச்சுகமை உருைச்சசய்து உருவாக்கும் துணி அடிப்பமடயிலாை ஓவியைாை இமவ 12ஆம் நூற்றாண்மடச் 

சார்ந்தமவயாகும். ஹிந்து புராைங்கமைச்சித்தரிக்கும் ஜகந்ொதர் / மவஷ்ைவ பிரிவுகமைக் கருப்சபாருைாகவும் 

சகாண்ட ஓவியங்கள் இமவ. வாடிகன் ெகரத்தில், றபாப் பிரான்சிசுக்கு ஒடிஸா முதலமைச்சர் ெவீன் பட்டாச்சித்திரம் 

ஒன்மற பரிசாக வழங்கியது அடுத்து சமீப சசய்திகளில் இது இடம்சபற்றது. பூரி ைாவட்டத்தில் உள்ை இரகுராஜ்பூர் 

கிராைத்மதச்றசர்ந்த கமலஞர் அபிந்த்ரா சுமவன் ைற்றும் அவரது குடும்பத்திைரால் இந்தப் பட்டாச்சித்திரம் 

உருவாக்கப்பட்டது. இரகுராஜ்பூர், பட்டாச்சித்திரம் ஓவியங்களுக்கு உலகப்புகழ்சபற்றதாகும். 

5. ைத்திய தகவல் சதாடர்பு பணியகம் முன்பு என்ைவாக அறியப்பட்டது? 

அ. மதாடலத்மதாடா்புத் துடை 

ஆ. C-DOT 

இ. விள ்பர  ை்று ் காட்சி விள ்பர இயக்குநரக ் 

ஈ. மவளிக்கள  ை்று ் மதாடா்புப் பணியக ்  

✓ ெடுவண் தகவல் ைற்றும் ஒலிபரப்பு அமைச்சகைாைது, சவளிக்கை ைற்றும் சதாடர்புப் பணியகத்மத (BOC), ெடுவண் 

தகவல்சதாடர்புப் பணியகம் எைப்சபயர்ைாற்றஞ்சசய்துள்ைது. ெடுவண் தகவல் ைற்றும் ஒலிபரப்பு அமைச்சகத்தின் 

பமழய ஊடகப்பிரிவுகள் ஒன்சறை இமைந்தமதத் சதாடர்ந்து, கடந்த 2017-இல் BOC நிறுவப்பட்டது. 

6. அண்மையில் சவளியிடப்பட்ட, ‘ஆயுர்றவத ஆகார்’ இலச்சிமையாைது கீழ்க்காணும் எந்த வண்ைத்சதானியில் 

வடிவமைக்கப்பட்டுள்ைது? 
அ. சிவப்பு 

ஆ. பச்டச  

இ. நீல ் 

ஈ. பழுப்பு 

✓ ஜூன்.7 அன்று உலக உைவுப்பாதுகாப்பு ொமை முன்னிட்டு, ‘ஆயுர்றவத ஆகார்’ இலச்சிமைமய ைத்திய சுகாதார 

அமைச்சர் டாக்டர் ைன்சுக் ைாண்டவியா சவளியிட்டார். ‘ஆயுர்றவத ஆகார்’ என்பது FSSAI விதிமுமறகளின் 

‘அட்டவமை A’இன் கீழ் உள்ை ஆயுர்றவத நூல்களில் விவரிக்கப்பட்டுள்ை சசய்முமறகள், சபாருட்கள் ைற்றும் 

சசயல்முமறகளுக்கு ஏற்ப தயாரிக்கப்பட்ட ஓர் உைவாகும். 

✓ பச்மச வண்ைத் சதானியில் வடிவமைக்கப்பட்டுள்ை இதன் இலச்சிமையில் றதவொகரி ைற்றும் ஆங்கிலத்தில் 

‘ஆயுர்றவதம்’ ைற்றும் ‘ஆகார்’ என்ற சசாற்களின் சதாடக்க எழுத்துக்கள் இடம்சபற்றுள்ைை. 

7. ‘கீர் பவானி றைைா’ சகாண்டாடப்படுகிற இந்திய ைாநிலம்/யூனியன் பிரறதசம் எது? 
அ. அருணாச்சல பிரகதச ் 

ஆ. ஜ ்மு & காஷ் ீா்  

இ. நாகாலாந்து 

ஈ. பஞ்சாப் 

✓ ஜம்மு ைற்றும் காஷ்மீரின் கந்தர்பாலில் உள்ை புகழ்சபற்ற ரக்னியா றதவி றகாவிலில் வருடாந்திர ைாதா ‘கீர்பவானி 

றைைா’ சதாடங்கியது. காஷ்மீரின் பல்றவறு சமூகங்களுக்கிமடயில் பல நூற்றாண்டுகள் பழமையாை கலாச்சாரம் 

ைற்றும் சறகாதரத்துவத்தின் சின்ைைாக துல்முல்லா ஆலயம் உள்ைது. COVID-19 சதாற்றுறொய் காரைைாக 

ஈராண்டுகளுக்குப்பிறகு இந்த றைைா சகாண்டாடப்படுகிறது. 
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8. ‘Revitalisation: Collective Action for the Ocean’ என்பது ஜூன்.8 அன்று சகாண்டாடப்பட்ட எந்த நாளின் கருப் 

சபாருைாகும்? 
அ. உலக கடல்வாழ் விலங்குகள் நாள் 

ஆ. உலகப் மபருங்கடல்கள் நாள்  

இ. உலக கடை்கடர நாள் 

ஈ. உலக அன்டன பூ ி நாள் 

✓ சபருங்கடல்கமை எவ்வாறு பாதுகாப்பது ைற்றும் எதிர்காலத்தில் அவற்மற நிமலயாகப் பயன்படுத்துவது என்ெது 

பற்றிய விழிப்புைர்மவ ஏற்படுத்துவதற்காக ஐொ அமவ ஜூன்.8-ஐ உலகப் சபருங்கடல்கள் ொைாக அறிவித்தது. 

“Revitalisation: Collective Action for the Ocean” என்பது 2022ஆம் ஆண்டின் உலகப் சபருங்கடல்கள் ொளின் 

கருப்சபாருைாகும். இந்த ஆண்டின் (2022) கருப்சபாருள் கடலுக்கு தீங்கு விமைவிப்பமத நிறுத்துவறதாடல்லாைல், 

கூட்டுமுயற்சிகள்மூலம் கடல்சார் மீட்பு ெடவடிக்மககள் குறித்து கவைஞ்சசலுத்துகிறது. 

9. ைனிதனை விண்சவளிக்கு அனுப்பும் முதல் திட்டைாை ககன்யான் ைற்றும் சமுத்திரயான் ஆகிய திட்டங்களுக்கு 

இந்தியா நிர்ையித்துள்ை இலக்கு ஆண்டு எது? 
அ. 2022 

ஆ. 2023  

இ. 2024 

ஈ. 2025 

✓ புவி அறிவியல் அமைச்சர் டாக்டர் ஜிறதந்திர சிங், 2023ஆம் ஆண்டின் இரண்டாம் பாதியில் இந்தியா தைது முதல் 

ைனிதமை விண்ணுக்கு அனுப்பும் திட்டைாை, ‘ககன்யான்’ ைற்றும் ‘சமுத்திரயான்’ திட்டத்மத சதாடங்கும் என்று 

அறிவித்தார். புது தில்லியில் உலகப் சபருங்கடல்கள் ொள் சகாண்டாட்டத்தில் உமரயாற்றிய அமைச்சர் இதுகுறித்து 

றைலும் கூறிைார். இந்திய அரசாங்கம் விமரவில் நீலப் சபாருைாதாரக் சகாள்மகமய சவளியிடும் என்றும் 2030 

ஆம் ஆண்டைவில் கடல்சார் சதாழில்கைால் சுைார் 40 மில்லியன் ைக்கள் றவமலவாய்ப்மபப் சபறுவார்கள் எை 

அவர் அறிவித்தார். 

10. அண்னைச் சசய்திகளில் இடம்சபற்ற, ‘EASE 5.0 சீர்திருத்தங்கள்’ என்பதுடன் சதாடர்புமடயது எது? 
அ. பல்கடலக்கழகங்கள்  

ஆ. மபாதுத்துடை வங்கிகள்  

இ. வானூா்தி நிடலயங்கள் 

ஈ. காவல் நிடலயங்கள் 

✓ Enhanced Access and Service Excellence-EASE 5.0 EASE Next திட்டத்தின் ‘சபாதுச் சீர்திருத்த நிகழ்ச்சி நிரல்’ 

சமீபத்தில் நிதியமைச்சர் நிர்ைலா சீதாராைைால் சதாடங்கப்பட்டது. சபாதுத்துமற வங்கிகளில் சீர்திருத்தங்களுக்காக 

அமவ உருவாக்கப்பட்டுள்ைை. PSB ைந்தன், 2022 ஆைது EASENext திட்டத்மத சவளியிட்டது; இது 2 முக்கிய 

முயற்சிகமை உள்ைடக்கியது; அதாவது EASE 5.0 சீர்திருத்த நிகழ்ச்சி நிரல் ைற்றும் தனிப்பட்ட வங்கியின் வணிக 

முன்னுரிமைகளின் அடிப்பமடயில் வங்கியின் குறிப்பிட்ட உத்திசார் 3-ஆண்டு சசயல்திட்டைாகும். 
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செய்தித்தாள் நடப்பு நிகழ்வுகள்  

1. ஆயத்த ஆமட உற்பத்தியில் ொட்டில் முதலிடம் வகிக்கும் தமிழ்ொடு; ஜவுளி உற்பத்தியிலும் இரண்டாம் இடம் 

வகிக்கிறது: ைத்திய அமைச்சர் பியூஷ் றகாயல் 

ைத்திய ஜவுளித்துமற அமைச்சர் பியூஷ் றகாயல், சைாத்த உள்ொட்டு உற்பத்தி விகிதத்தில் இரண்டாவது அதிக 

பங்களிப்மப வழங்கும் ைாநிலைாக தமிழ்ொடு திகழ்கிறது என்றார். சைாத்த மின்சார உற்பத்தியில், காற்றமல 

வாயிலாக அதிக பங்களிப்மப வழங்குவதில் தமிழ்ொடு உலக அைவில் ஒன்பதாம் இடத்தில் உள்ைதாகவும் 

குறிப்பிட்டார்.  கார் உற்பத்தியிலும் உலகின் பத்து சபரிய உற்பத்தி மையங்களில் ஒன்றாக தமிழ்ொடு திகழ்கிறது. 

ொட்டின் சைாத்த ஜவுளி உற்பத்தி நிறுவைங்களில் மூன்றில் ஒரு பகுதி நிறுவைங்கள் அமைந்திருப்பதன்மூலம் 

தமிழ்ொடு, இந்தியாவின் ஜவுளி பள்ைத்தாக்காகவும், சைாத்த நூல் உற்பத்தியில் ொற்பது சதவீதத்மத சபற்றிருப்பதன் 

மூலம் இந்தியாவின் நூல் கிண்ைைாகவும் திகழ்வதாக கூறிைார். 

இந்தியாவில் உள்ை ஆயத்த ஆமட உற்பத்தி நிறுவைங்களில் பாதி அைவுக்கு (13,000-ல் 6,500) தமிழ்ொட்டில் 

இருப்பதுடன், ஆயத்த ஆமட உற்பத்தியில் முதலிடத்திலும், ஜவுளி உற்பத்தியில் இரண்டாம் இடத்திலும் இருப்பதாக 

சதரிவித்தார். 35 சதவீத ைக்களுக்கு றவமலவாய்ப்பு அளிக்கும் துமறயாக ஜவுளி ைற்றும் ஆயத்த ஆமட சதாழில் 

துமற திகழ்வதாகவும் அவர் குறிப்பிட்டார். 

புத்சதழுச்சி சபறும் ஜவுளித்சதாழில் 

ஜவுளித் சதாழில் துமற சகாவிட் செருக்கடிமய வாய்ப்பாக ைாற்றி, 3 ைாத காலத்திற்குள் இரண்டாவது சபரிய 

ஏற்றுைதியாைராக உருசவடுத்துள்ைது. COVID பாதிப்புக்கு பிந்மதய காலத்தில், ஜவுளி ஏற்றுைதி சாதமை அைவாக 

44 பில்லியன் டாலமர எட்டியுள்ை நிமலயில், 2025ஆம் ஆண்டுக்குள் 100 பில்லியன் டாலமர எட்ட இலக்கு 

நிர்ையிக்கப்பட்டுள்ைதாகவும் சதரிவித்தார். தற்சார்பு இந்தியாவுக்கு மிக முக்கியைாக திகழும் ஜவுளித்துமற, 

ஏற்றுைதி, றவமலவாய்ப்பு உருவாக்கம் றபான்றவற்றிலும் முன்ைணியில் இருப்பதாக அவர் கூறிைார். 

ைாற்றத்மத ஏற்படுத்தும் சீர்திருத்தங்கள் 

ஜவுளித்சதாழிலுக்காை உற்பத்தியுடன் இமைந்த ஊக்கத்சதாமக: எம்எம்எஃப் ைற்றும் சதாழில்நுட்ப ஜவுளி 

உற்பத்திமய ஊக்குவிக்க ைத்திய அரசு `10,683 றகாடி ைதிப்பிலாை ஊக்கத்சதாமக திட்டத்திற்கு ஒப்புதல் 

அளித்துள்ைது. தமிழ்ொட்டில் ஆறு நிறுவைங்கள் இத்திட்டத்தின்கீழ் றதர்வு சசய்யப்பட்டுள்ைை. இதன் மூலம் 

ரூ.964 றகாடி முதலீடும், 12 ஆயிரத்து 600 றபருக்கு றவமலவாய்ப்பும், ரூ.14,600 றகாடி விற்று வரவும், ரூ. 360 

றகாடி அைவுக்கு ஊக்கத்சதாமக கிமடக்கும் எை உத்றதசிக்கப்பட்டுள்ைது. 

பிரதைரின் மித்ரா பூங்காக்கள்: 

பிரதைரின் சைகா ஒருங்கிமைந்த ஜவுளி ைண்டலம் ைற்றும் ஆயத்த ஆமட (PM MITRA) பூங்கா திட்டத்தின் கீழ் 7 

பூங்காக்கமை உலகத்தரம்வாய்ந்த கட்டமைப்புடன், ̀ 4,045 றகாடி ைதிப்பீட்டில், 2027-2028க்குள் அமைக்கப்படும். 

இத்திட்டத்தின்கீழ் தமிழ்ொட்டின் விருதுெகரில் பிரதைரின் மித்ரா பூங்காமவ அமைக்க தமிழ்ொடு அரசு திட்ட 

அறிக்மகமய சைர்ப்பித்துள்ைது. 

ஒருங்கிமைந்த ஜவுளித் சதாழில் பூங்கா திட்டத்தின்கீழ் தமிழ்ொட்டில் `740 றகாடி சசலவில் 8 பூங்காக்கமை 

அமைக்க அனுைதியளிக்கப்பட்டுள்ைது. இதில் 4 பூங்காக்களின் பணிகள் முடிவமடந்துள்ைது. 4 இடங்கள் 

சசயல்பாட்டிற்கு வந்துள்ைை. 

தமிழ்ொட்டின் சகாலப்பலூரில் சதாழில்நுட்ப ஜவுளி பூங்கா அமைக்கும் பணி ெமடசபற்று வருகிறது.  றகாமவயில் 

சதன்னிந்திய ஜவுளி ஆராய்ச்சி சங்கம் SITRA சார்பில் சைடிசடக் உயர் சிறப்பு மையமும், PSG சபாறியியல் 

கல்லூரியில் இந்து சடக் உயர் சிறப்பு மையமும் அமைக்கப்பட்டுள்ைை. திருத்தப்பட்ட சதாழில்நுட்ப றைம்பாட்டு 

நிதியுதவி திட்டத்தின் கீழ், தமிழ்ொட்டில் 5 ஆண்டுகளில் `8,024 றகாடி நிதியுதவி ைற்றும் `595 றகாடி ைானிய 

உதவியுடன், சுைார் 6 இலட்சம் சதாழிலாைர்களுக்கு றவமலவாய்ப்பு அளிக்கும் விதைாக, சைாத்தம் 1405 

திட்டங்களுக்கு அனுைதி அளிக்கப்பட்டுள்ைது. சைர்த் திட்டத்தின்கீழ் தமிழ்ொட்டில் 2 லட்சம் பயைாளிகளுக்கு பயிற்சி 

அளிக்கப்பட்டு, இதுவமர `1.71 இலட்சம் றபருக்கு றவமலவாய்ப்பு வழங்கப்பட்டுள்ைது. 
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2. திருப்பூர், விழுப்புரத்தில் மினி மடடல் பூங்காக்கள்: முதல்வர் அடிக்கல் 

திருப்பூர், விழுப்புரம் ைாவட்டங்களில் `76.90 றகாடி ைதிப்பீட்டில் அமைக்கப்படவுள்ை மினி மடடல் பூங்காக்களுக்கு 

முதல்வர் மு க ஸ்டாலின் அடிக்கல் ொட்டிைார். 

மடடல் பூங்காவில் `212 றகாடியில் அமைக்கப்பட்டுள்ை தமிழ்ொடு றைம்பட்ட உற்பத்தி முமறக்காை திறன்மிகு 

மையம், ஸ்ரீசபரும்புதூர் ைற்றும் ஓசூரில் உள்ை சிப்காட் சதாழிற்பூங்காக்களில் `33.46 றகாடியில் அமைக்கப்பட்டு 

உள்ை 2 சிப்காட் சதாழில் புத்தாக்க மையங்கமை முதல்வர் திறந்து மவத்தார். 

திருப்பூர், விழுப்புரம் ைாவட்டங்களில் `76.90 றகாடி ைதிப்பீட்டில் அமைக்கப்படவுள்ை மினி மடடல் பூங்காக்களுக்கு 

-ம் காசைாலிக்காட்சிமூலம் அடிக்கல் ொட்டிைார். 

இரண்டாவது சபாருைாதார ைாநிலம்: 295 பில்லியன் அசைரிக்க டாலர் உள்ொட்டு உற்பத்தி என்ற வமகயில், அகில 

இந்திய அைவில் இரண்டாவது சபரிய சபாருைாதாரம் சகாண்ட ைாநிலைாக தமிழகம் திகழ்கிறது.  

இவற்றறாடு ைைநிமறவு அமடந்துவிடாைல், 2030-ஆம் ஆண்டில், தமிழகத்மத ஒரு டிரில்லியன் அசைரிக்க டாலர் 

(சுைார் `78 லட்சம் றகாடி) சபாருைாதாரைாக வைர்ச்சி அமடயச் சசய்ய றவண்டும் என்றார். 

 

2. பத்திரிமகயாைர் ைாலனுக்கு சாகித்திய அகாசதமி சைாழிசபயர்ப்பு விருது 

நிகழாண்டு சாகித்திய அகாசதமி சைாழிசபயர்ப்புக்காை விருதுக்கு எழுத்தாைரும், மூத்த பத்திரிமகயாைருைாை 

ைாலன் றதர்ந்சதடுக்கப்பட்டுள்ைார். மசரஸ் மிஸ்திரி எழுதிய ஆங்கில ொவலாை ‘குறரானிக்கல் ஆப் கார்ப்ஸ் பியரர்’ 

நூமல ‘ஒரு பிைந்தூக்கியின் வரலாற்றுக்குறிப்புகள்’ என்ற தமலப்பில் ைாலன் தமிழில் சைாழிசபயர்த்தமைக்காக 

இவ்விருது அறிவிக்கப்பட்டுள்ைது. 

சாகித்திய அகாசதமி சார்பில் ஆண்டுறதாறும் சிறந்த சைாழியாக்கப் பமடப்புகளுக்கு விருது வழங்கப்பட்டு வருகிறது. 

அதன்படி நிகழாண்டில் 22 இந்திய சைாழிகளில் சவளிவந்த சைாழிசபயர்ப்பு நூல்களுக்கு விருதுகள் 

அறிவிக்கப்பட்டுள்ைை. விருது சபற்றறார்க்கு `50,000 சராக்கமும் சசப்புப்பட்டயமும் வழங்கப்படவிருக்கிறது. 

 

3. FIFA 17 வயது உலகக்றகாப்மப: குரூப் ஏ பிரிவில் இந்தியா 

வரும் அக்றடார் ைாதம் ெமடசபறவுள்ை FIFA 17 வயது ைகளிர் உலகக்றகாப்மப றபாட்டியில் குரூப் ஏ பிரிவில் 

இந்தியா இடம்சபற்றுள்ைது. சர்வறதச கால்பந்து சம்றைைைம் (FIFA), அகில இந்திய கால்பந்து கூட்டமைப்பு (AIFF) 

சார்பில் இந்தியாவில் உலகக்றகாப்மப கால்பந்து றபாட்டி வரும் அக்.11 முதல் 30-ஆம் றததி வமர ெமடசபறுகிறது. 

புவறைசுவரம், றகாவா, ெவி மும்மப உள்ளிட்ட 3 ெகரங்களில் ெமடசபறும் இப்றபாட்டியில் சைாத்தம் 16 அணிகள் 

கலந்துசகாள்கின்றை. 

குரூப் ஏ பிரிவில் இந்தியா: 

றபாட்டிமய ெடத்தும் இந்தியா, குரூப் ஏ பிரிவில் வலுவாை அசைரிக்கா, பிறரசில், சைாராக்றகா உள்ளிட்ட 

ொடுகளுடன் இடம்சபற்றுள்ைது. குரூப் பி பிரிவில் சஜர்ைனி, மெஜீரியா, சிலி, நியூசிலாந்தும், குரூப் சி பிரிவில் 

ஸ்சபயின், சகாலம்பியா, சைக்ஸிறகா, சீைாவும், குரூப் டி பிரிவில் ஜப்பான், தான்சானியா, கைடா, பிரான்ஸ் 

அணிகளும் இடம்சபற்றுள்ைை. 

 

4. NITI ஆறயாக்கின் புதிய தமலமை நிர்வாக அதிகாரியாக பரறைஸ்வரன் நியைைம்! 
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NITI ஆறயாக் தமலமை நிர்வாக அதிகாரியாக பரறைஸ்வரன் நியமிக்கப்பட்டுள்ைார். ைத்திய திட்டக்குழுவுக்கு 

ைாற்றாக கடந்த 2015இல் பிரதைர் றைாடி தமலமையிலாை ைத்திய அரசு உருவாக்கிய அமைப்பு NITI ஆறயாக். 

றதசிய வைர்ச்சிக் சகாள்மககமை இது பரிந்துமர சசய்கிறது.  

இதன் அமைப்பின் தமலமை நிர்வாக அதிகாரியாக இருக்கும் அமிதாப் காந்தின் பதவிக்காலம் வருகிற ஜூன்.30 

அன்று நிமறவமடவமதயடுத்து, பரறைஸ்வரன் புதிய தமலமை நிர்வாக அதிகாரியாக நியமிக்கப்பட்டுள்ைார். 

ைத்திய பணியாைர் ைற்றும் பயிற்சித் துமறயின் அறிவிப்பின்படி, ஆரம்ப பதவிக்காலைாக ஈராண்டுகள் பதவிவகிப்பார் 

எைத்சதரிவிக்கப்பட்டுள்ைது. 

 

5. G7 ைாொடு: பிரதைர் றைாடி சஜர்ைனி பயைம் 

G7 ைாொட்டில் பங்றகற்க விமரவில் பிரதைர் றைாடி சஜர்ைனி சசல்லவுள்ைார். 

சஜர்ைனி அதிபர் ஓலாப் ஸ்றகால்ஸின் அமழப்பின் றபரில் G7 ைாொட்டில் கலந்துசகாள்ை பிரதைர் றைாடி விமரவில் 

சஜர்ைனி சசல்கிறார். ஜுன்.26, 27 றததிகளில் ெடக்கும் ைாொட்டில் சுற்றுச்சூழல், பருவநிமல, எரிசக்தி, உைவுப் 

பாதுகாப்பு, பாலிை சைத்துவம், குடியரசு ைற்றும் சர்வறதச உறவு ஆகியமவ குறித்து விவாதிக்கப்படும் எை இந்திய 

சவளியுறவுத்துமற அறிவித்துள்ைது. இம்ைாொட்டில் பங்றகற்க அர்சஜண்டிைா, இந்றதாறைசியா, சசைகல் ைற்றும் 

சதன்ைாப்பிரிக்கா ொடுகளுக்கும் அமழப்புவிடுக்கப்பட்டுள்ைது. 

 

6. வங்கறதசத்தின் நீைைாை பாலம் 

வங்கறதசத்தில் பத்ைா ெதியின் குறுக்றக சுைார் `2,700 றகாடியில் கட்டப்பட்ட 6.15 கி.மீ. நீைம் சகாண்ட பாலத்மத 

பிரதைர் றேக் ஹசீைா திறந்துமவத்தார். தமலெகரம் டாக்காமவயும் ொட்டின் சதன்றைற்குப் பகுதிமயயும் 

இமைக்கும் வமகயில் பத்ைா ெதியின் குறுக்றக சாமல-ரயில் பாலைாக இந்தப் பாலம் கட்டப்பட்டுள்ைது. 

சவளிொடுகளின் நிதியுதவி ஏதுமின்றி இந்தப் பாலத்மத வங்கறதச அரசு கட்டியுள்ைது. ொட்டின் மிகநீண்ட இந்தப் 

பாலத்மத பிரதைர் றேக் ஹசீைா ொட்டுக்கு அர்ப்பணித்தார். 
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1. ஐநா ப ாதுச்சேவை நாள் அனுேரிக்கப் டுகிற சேதி எது? 
அ. ஜூன்.18 

ஆ. ஜூன்.21 

இ. ஜூன்.23  

ஈ. ஜூன்.25 

✓ உலபகங்கிலும் உள்ள அவைத்து துவறகளின் ைளர்ச்சிவை உறுதிபேய்ைதில் அரசு நிறுைைங்கள் மற்றும் அரசு 

ஊழிைர்களின் முக்கிைத்துைத்வே அங்கீகரிப் ேற்காக ஐநா ப ாதுச்சேவை நாள் ஒவ்சைார் ஆண்டும் ஜூன்.23 

அன்று அனுேரிக்கப் டுகிறது. “Building back better from COVID-19: Enhancing innovative partnerships to meet the 

Sustainable Development Goals” என் து 2022-இல் அனுேரிக்கப் ட்ட இந்நாளுக்காைக் கருப்ப ாருளாகும். 

2. ஐநா அவையின் ப ாதுச்சேவை விருதுகளால் அண்வமயில் அங்கீகரிக்கப் ட்ட, ‘சமா ச ருந்து சேவை’வை 

போடங்கிை மாநிலம்/யூனிைன் பிரசேேம் எது? 
அ. தெலுங்கானா 

ஆ. புது ெில்லி 

இ. மேற்கு வங்கே் 

ஈ. ஒடிஸா  

✓ ஒடிஸாவின் ேவலநகர மண்டல நகர்ப்புற ச ாக்குைரத்து (CRUT) ஆவைைம், ப ண்  ைணிகளுக்காை நவீை 

போழில்நுட் ங்கள் மற்றும்  ாதுகாப் ாை ச ாக்குைரத்வே சமம் டுத்துைேற்காக ‘சமா ச ருந்து சேவை’வை கடந்ே 

2018 நைம் ரில் அறிமுகப் டுத்திைது. நடப்பு 2022ஆம் ஆண்டிற்காை ஐநா-இன் ப ாதுச்சேவை விருதுகளால் 

இந்ேச் சேவை அண்வமயில் அங்கீகரிக்கப் ட்டது. 

3. இந்திைா அண்வமயில் எந்ே நாட்டுடன் இவைந்து ‘காமன்பைல்த் டிப்ளசமடிக் அகாடமி’ திட்டத்வே அறிவித்ேது? 
அ. ஆஸ்ெிமேலியா 

ஆ. இங்கிலாந்து  

இ. இெ்ொலி 

ஈ. பிோன்ஸ் 

✓ இங்கிலாந்து (UK) மற்றும் இந்திைாவின் பைளியுறவு அவமச்ேர்களால் இந்திைா-இங்கிலாந்து இவைந்ே கூட்டுத் 

திட்டமாை, ‘காமன்பைல்த் டிப்ளசமடிக் அகாடமி’ திட்டம் அண்வமயில் அறிவிக்கப் ட்டது. அவைத்து காமன்பைல்த் 

உறுப்புநாடுகளின் தூேரக அதிகாரிகவள உலக அளவிலாை ோக்கத்வே ஏற் டுத்தும் ைளர்ந்துைரும் ேைால்கவள 

எதிர்பகாள்ைேற்குத் சேவைைாை திறன்களில் நிபுைத்துைம் ைாய்ந்ேைராக மாற்றுைேற்கு இது சநாக்கமாகக் 

பகாண்டுள்ளது. இந்ே அகாடமி நிகழ்வு புதுதில்லியில் நடத்ேப் டும். 

✓ ஜூன்.24 முேல் ஜூன்.25 ைவர கிழக்கு ஆப்பிரிக்காவின் ருைாண்டாவில் நவடப ற்ற 26ஆைது காமன்பைல்த் அரே 

ேவலைர்கள் மாநாட்டின்ச ாது (CHOGM) இது அறிவிக்கப் ட்டது. 

4. நார்சகாடிக் மருந்துகள் மற்றும் உளச்ோர்புள்ள ப ாருட்கள் ேட்டம், 1985 ஆைது எந்ே மத்திை அவமச்ேகத்தின் 

அதிகார ைரம்பிற்கு (ஜூன் 2022 நிலைரப் டி) உட் ட்டோக உள்ளது? 
அ. நிெி அமேச்சகே்   ஆ. வணிகே் & தொழிற்துமற அமேச்சகே் 

இ. உள்துமற அமேச்சகே் ஈ. சட்டே் & நீெி அமேச்சகே் 
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✓ நிதிைவமச்ேகத்தின்கீழ் உள்ள ைருைாய்த்துவற, 1985ஆம் ஆண்டின் நார்சகாடிக் மருந்துகள் மற்றும் 

உளச்ோர்புள்ள ப ாருட்கள் ேட்டத்வே நிர்ைகிக்கிறது. இந்ேச் ேட்டத்தின் நிர்ைாகத்வே நிதியவமச்ேகத்திடம் இருந்து 

நடுைண் உள்துவற அவமச்ேகத்திற்கு மாற்ற நடுைைரசு திட்டமிட்டு, ச ாவேப்ப ாருள் போடர் ாை அவைத்துப் 

பிரச்ேவைகவளயும் ஒசர துவறயின்கீழ் பகாண்டுைர எண்ணுகிறது. 

5. ‘MEDISEP’ என்ற விரிைாை மருத்துைக் காப்பீட்டுத் திட்டத்வே அறிவிக்கவுள்ள மாநிலம் எது? 

அ. மகேளா  

ஆ. பீகாா் 

இ. குஜோெ் 

ஈ. ேெ்ெிய பிேமெசே்  

✓ சகரள மாநில அரசு MEDISEP திட்டத்வே 2022 ஜூவல.1 முேல் போடங்கவுள்ளது. இது மாநில அரசு ஊழிைர்கள், 

ஓய்வூதிைோரர் மற்றும் அைர்களது ேகுதியுள்ள குடும்  உறுப்பிைர்களுக்காை மருத்துைக் காப்பீட்டுத் திட்டமாகும். 

இது ஆண்டுக்கு `3 இலட்ேம் ைவரயிலாை விரிைாை காப்பீட்டுடன் இலைே மருத்துை உேவிவை ைழங்கும். 

6. ‘உலக முேலீட்டு அறிக்வக’ என் து கீழ்க்காணும் எந்ே நிறுைைத்தின் முேன்வம அறிக்வகைாகும்? 
அ. IMF 

ஆ. உலக வங்கி 

இ. UNCTAD  

ஈ. WTO 

✓ அேன் ேமீ த்திை உலக முேலீட்டு அறிக்வகயில், ைர்த்ேகம் மற்றும் சமம் ாட்டுக்காை ஐநா அமைப்பு (UNCTAD) 

இந்திைாவுக்காை அந்நிை சநரடி முேலீடு முந்வேை ஆண்டில் இருந்ே $64 பில்லிைன் டாலரிலிருந்து 2021-இல் 

$45 பில்லிைன் டாலராக குவறந்துள்ளது எைத் பேரிவித்துள்ளது. 2021 ஆங்கில ஆண்டில் அந்நிை சநரடி 

முேலீட்வட (FDI) அதிகமாகப் ப றும் நாடுகளுள் இந்திைாவின் ேரைரிவே ஓரிடம் முன்சைறி 7ஆைது இடத்திற்கு 

முன்சைறியுள்ளது. அபமரிக்கா ($367 பில்லிைன்) அந்நிை சநரடி முேலீட்டில் முேலிடத்தில் உள்ளது. 

7. 2022-இல் ஐநா குசளா ல் காம் ாக்ட் பநட்பைார்க்கால் குசளா ல் SDG முன்சைாடிைாகத் சேர்ந்பேடுக்கப் ட்ட 

இந்திைர் ைார்? 
அ. இோேகிருஷ்ணா முக்கவில்லி  

ஆ. P V சிந்து 

இ. யாஷ் துல் 

ஈ. சுேந்ெ் சின்ஹா 

✓ ஐேரா ாத்வேச் சார்ந்த துளிர் நிறுைைமாை வமத்ரி அக்ைாபடக்கின் ேவலைராை ராமகிருஷ்ைா முக்கவில்லி, ஐநா 

குசளா ல் காம் ாக்ட் பநட்பைார்க்கால் (UNGC) குசளா ல் SDG முன்சைாடிைாகத் சேர்ந்பேடுக்கப் ட்டார். 2022ஆம் 

ஆண்டிற்காை 10 புதிை SDG முன்சைாடிகளில் ஒருைராக UNGCஆல் அங்கீகரிக்கப் ட்ட முேல் இந்திைர் இைர். 

முன்ைோக ஐக்கிை நாடுகள் குசளா ல் காம் ாக்ட் பநட்பைார்க் இந்திைாைால் இந்திைாவின் SDG முன்சைாடிைாகத் 

சேர்ந்பேடுக்கப் ட்டார். ைளிமண்டல நீர் உற் த்திவைப்  ைன் டுத்தி, அைரது நிறுைைம் ைளியிலிருந்து 100 

மில்லிைன் லிட்டர் தூை நீவர உருைாக்கியுள்ளது. 

8. இங்கிலாந்ோல், ‘Companion of Honour’ என்று அறிவிக்கப் ட்ட இந்திை எழுத்ோளர் ைார்? 
அ. இேஸ்கின் பாண்ட்  ஆ. சல்ோன் ருஷ்டி  

இ. அருந்ெெி ோய்  ஈ. விக்ேே் மசெ் 
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✓ இந்திை எழுத்ோளராை ேல்மான் ருஷ்டி, இலக்கிைத்திற்காை சேவைகளுக்காக இங்கிலாந்து, ‘மரிைாவேக்குரிை 

சோழராக’ அறிவிக்கப் ட்டார். இராணியின்  ைள விழாவைக் குறிக்கும் நான்கு நாட்கள் பகாண்டாட்டத்தின்ச ாது 

‘மிட்வநட்ஸ் சில்ட்ரனின்’ ஆசிரிைராை ேல்மான் ருஷ்டி பகௌரவிக்கப் ட்டார். அைர் இேற்கு முன்பு கடந்ே 2007-இல் 

‘வநட்ஹூட்’  ட்டம் ப ற்றார். ‘கம்ச னிைன் ஆப் ஹாைர்’ என் து இலக்கிைத்திற்காை சேவைகளுக்காக எந்ே 

சநரத்திலும் 65 ச ர் மட்டுசம உறுப்பிைர்களாக இருக்கும் ஒரு பிரத்சைக குழுமம் ஆகும். 

9.  ன்ைாட்டு பேலைாணி நிதிைத்தின் ஆசிை மற்றும்  சிபிக் துவறயின் ேவலைராக நிைமிக்கப் ட்டுள்ள இந்திைர் 

ைார்? 
அ. உா்ஜிெ் பமடல் 

ஆ. நிா்ேலா சீொோேன்  

இ. கிருஷ்ணா சீனிவாசன்  

ஈ. மவேல் ஆச்சாா்யா 

✓  ன்ைாட்டு பேலைாணி நிதிைத்தின் (IMF) ஆசிை மற்றும்  சிபிக் துவறயின் இைக்குநராக இந்திைாவைச் ோர்ந்ே 

கிருஷ்ைா சீனிைாேன் நிைமிக்கப் ட்டுள்ளார். IMFஇல் 27 ஆண்டுகளுக்கும் சமலாக  ணிபுரிந்ே அைர், சிறிை  சிபிக் 

மாகாைங்களாை பிஜி மற்றும் ைனுைாட்டு மற்றும் சீைா மற்றும் பகாரிைாச ான்ற அவமப்பு ரீதிைாக முக்கிைமாை 

நாடுகளின் மீோை துவறயின் கண்காணிப்புப்  ணிகவள சமற் ார்வையிடுகிறார். 

10. ‘ேைா ச  அணுவுவல நியூட்ரிசைா  ரிசோேவைைகம்’ பேைல் டுகிற நாடு எது? 
அ. சீனா  

ஆ. உருசியா 

இ. இஸ்மேல் 

ஈ. ஆஸ்ெிமேலியா 

✓ ேைா விரிகுடா அணுவுவல நியூட்ரிசைா  ரிசோேவைைகமாைது சீைாவின் குைாங்டாங்கில் பேைல் ட்டு ைருகிறது. 

இது ஹாங்காங்கிலிருந்து ைடகிழக்சக சுமார் 52 கிமீ போவலவில் ேைா விரிகுடாவில் அவமந்துள்ளது.  ன்ைாட்டு 

ஒத்துவழப்பின்கீழ் சீைா, சிலி, அபமரிக்கா, வேைான், உருசிைா மற்றும் பேக் குடிைரசு ஆராய்ச்சிைாளர்கள் இங்கு 

 ணியில் உள்ளைர். இேன் உைர்கருவிகள் அருகிலுள்ள அணுமின்னுற் த்தி நிவலைங்களிலிருந்து ஸ்ட்ரீமிங் 

பேய்யும் ஆன்டிநியூட்ரிசைாக்களால் உருைாக்கப் ட்ட ஒளி ேமிக்வைகவள ப ற்றுக்பகாள்கின்றை. 

 

செய்தித்தாள் நடப்பு நிகழ்வுகள்  

1. சுகாோரக் கட்டவமப்பு: ேமிழநாட்டுக்கு `404 சகாடி: மத்திை அவமச்ேர் மன்சுக் மாண்டவிைா 

ேமிழ்நாட்டின் சுகாோர உட்கட்டவமப்புத் திட்டத்துக்காக மத்திை அரசு `404 சகாடி ஒதுக்கியுள்ளோக மத்திை 

சுகாோரத்துவற அவமச்ேர் மன்சுக் மாண்டவிைா பேரிவித்ோர். 

ேமிழகத்தில் பேலுத்ேப் ட்டுள்ள 11 சகாடிசை 26 லட்ேம் கசராைா ேடுப்பூசிகளில் 94 ேேவீேம் முேல் ேைவை, 82 

ேேவீேம் இரண்டாைது ேைவை. 

காேசநாய்  ாதிப்பு: 2025-ஆம் ஆண்டுக்குள் இந்திைாவில் காேசநாவை முற்றிலும் ஒழிக்கும் சநாக்கில், 

ப ாதுசநாக்கம் உள்ள எந்ே ஒரு ந ரும், அரசு ோராே அல்லது அரசு ோர்ந்ே, ேனிைார் மற்றும் அரசு நிறுைைங்கவளச் 

சேர்ந்ே ேனிந ர்கள் காேசநாைாளிகவளத் ேத்பேடுக்கலாம். 

ேமிழ்நாட்டின் 17 மாைட்டங்களில் மசலரிைா  ாதிப்பு இல்வல. ைாவைக்கால் சநாவை ேமிழ்நாடு முற்றிலும் 

ஒழித்துள்ளது. 
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சேசிை டைாலிசிஸ் திட்டம்: 2030-ஆம் ஆண்டுக்குள் நாட்டிலிருந்து மசலரிைாவை முற்றிலும் ஒழிக்க இந்திைா 

உறுதிபூண்டுள்ளது. பிரேமரின் சேசிை டைாலிசிஸ் திட்டத்தின்கீழ், ‘ஒசர சேேம் ஒசர டைாலிசிஸ்’ திட்டத்வே பிரேமர் 

விவரவில் போடக்கிவைப் ார். அேன்மூலம், டைாலிசிஸ் சேவை ஏற் டும் சநாைாளி, நாட்டின் எந்ே ஒரு 

 குதியிலிருந்தும் அந்ே ைேதிவைப்ப ற முடியும். 

ஆயுஷ்மான்  ாரத் - சுகாோரம் மற்றும் நலைாழ்வு வமைங்கள் திட்டத்தின் கீழ் 2022, டிேம் ருக்குள் 9,135 சுகாோரம் 

மற்றும் ஆசராக்கிை வமைங்கள் அவமக்கப் ட சைண்டும் என்ற இலக்கு நிர்ையிக்கப் ட்டுள்ளது. மாநிலத்தில் 

ேற்ச ாது 7,052 வமைங்கள் (ஜூன் 2022 ைவர) அந்ேத் திட்டத்தின்கீழ் பேைல் டுகின்றை. இந்ே வமைங்களில் 

உைர் இரத்ே அழுத்ேம், ேர்க்கவர சநாய், ப ாதுைாை புற்றுசநாய் உள்ளிட்டைற்றுக்கு இதுைவர (மார்ச் 2022 ைவர) 

542.07 இலட்ேம்  ரிசோேவைகள் பேய்ைப் ட்டுள்ளை. 

 

2. முகக்கைேம் அணிைாவிடில் அ ராேம்: ேமிழ்நாடு அரசு அறிவிப்பு 

முகக்கைேம் அணிைாேைர்கள், COVID சநாய்த்ேடுப்பு விதிகவளக் கவடப்பிடிக்காசோர்க்கு அ ராேம் விதிக்கப் டும். 

இதுகுறித்து மக்கள் நல்ைாழ்வுத் துவற ைாயிற்றுக்கிழவம பைளியிட்ட அறிவிப்பு: 

ப ாது இடங்களில் முகக்கைேம் அணிைாமல் இருப் ைர்களிடமும், COVID-19 ைழிமுவறகவள முவறைாக கவடப் 

பிடிக்காேைர்கள் மீதும் ேற்ச ாது நவடமுவறயிலுள்ள ேமிழ்நாடு ப ாதுச்சுகாோரச்ேட்டம், 1939-இன் டி இனி 

அ ராேம் விதிக்கப் டும். 
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1. $600 பில்லியன் அமெரிக்க டாலர்கள் மதிப்பிலான உலகளாவிய உட்கட்டமெப்புத் திட்டத்மை அறிமுகப்படுத்திய 

கூட்டமெப்பு எது? 
அ. BRICS 

ஆ. G7  

இ. G20 

ஈ. ஐர ோப்பிய ஒன்றியம் 

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

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

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

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

திரட்டுவமையும் ஜநாக்கொகக் மகாண்டுள்ளது. 

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

முைலீட்டில் திரட்டும், ஐஜராப்பா 300 பில்லியன் யூஜராக்கமள திரட்டும். 

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

ஆ. வியன்னோ  

இ. நோகே்ாரகோவில் 

ஈ. ஜெனிவோ 

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

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

விகிைங்கள் & பல்ஜவறு அளவுஜகால்களின் அடிப்பமடயில் மொத்ைம் 173 நகரங்கள் ைரவரிமைப்படுத்ைப்பட்டுள்ளன. 

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

முைல் மூன்று இடங்களில் உள்ள நகரங்களாகும். 

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

ஆ. ெூன்.21 

இ. ெூன்.27  

ஈ. ெூன்.30 

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

மபாருளாைார வளர்ச்சி ெற்றும் நிமலயான வளர்ச்சிக்கு MSME–களின் பங்களிப்பு குறித்து மபாதுெக்களுக்கு 

விழிப்புணர்மவ ஏற்படுத்துவமை ஜநாக்கொகக்மகாண்டது இந்ை நாள். ஐநா மபாதுச்ைமபயானது 2017ஆம் ஆண்டு 

இந்நாமள அறிவித்ைது. 

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

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

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

மையற்மகக்ஜகாள்கள் பூமியின் ைாழ்சுற்றுப்பாமையில் ைரவுகமளச் ஜைகரிக்கும். முகெது நபியின் ஜபரனான இொம் 

ேுமைனின் குதிமரயின் மபயர் ‘சுல் ானா’ ஆகும். 

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

அ. உே்ாெித் பரடல் 

ஆ. சுபோஷ் சந்தி  கோே்ாக் 

இ. ப ரமஸ்வ ன்  

ஈ.  ோரெஷ் பன்சோல் 

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

மையலதிகாரியாக நியமிக்கப்பட்டுள்ளார். இந்திய அரைாங்கத்தின் தூய்மெ இந்தியா இயக்கத்மை வழிநடத்திய குடி 

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

ஓய்வுறும் அமிைாப் காந்த்க்குப் பிறகு புதிய ைமலமெச் மையலதிகாரி அவர் பைவிஜயற்றார். 

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

ஆ.  ஷ்யோ  

இ. ஐக்கிய அ பு அமீ கம் 

ஈ. சீனோ 

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

உள்ளமைவிட நம்பகொன ெற்றும் ெலிவான அணு எரிமபாருளின் முைல் மைாகுதிகமள வழங்கியது. ைற்ஜபாதுள்ள 

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

அணுமின்னுற்பத்தி அலகு–1 18 ொை எரிமபாருள் சுழற்சியில் மையல்படத் மைாடங்கும். 

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

ஆ. ரடோக்கிரயோ 

இ. நியூயோே்ாக் 

ஈ. போோிஸ் 

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

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

முழுமெயான அெர்வில் அமெச்ைர் ஜபசுமகயில், உணவுப்பாதுகாப்பிற்கான மபாது இருப்புப்பிரச்சிமனக்கு நிரந்ைர 

தீர்வுகாண்பது முைன்மெயான முன்னுரிமெயாக இருக்கஜவண்டும் எனக்கூறினார். 2021–இல் WTOஇல் நிரந்ைர 

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

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

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

சூரிய மின்னுற்பத்தி நிமலயத்மை விண்மவளியில் மைாடங்க திட்டமிட்டுள்ளைாக சீனா அறிவித்துள்ளது.  

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

மவத்துள்ளது. 400 கிமீ உயரத்திலிருந்து ைமரக்கு கம்பியில்லா மின்ைாரப் பரிொற்ற மைாழில்நுட்பத்மைச் ஜைாதிக்க 

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

ஜலைர் அமலகளாக ொற்றும். 

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

ஆ. INS குக்ோி  

இ. INS கட்டஜபோம்மன் 

ஈ. INS ஷிவோலிக் 

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

ஆண்டுகள் ஜைவாயாற்றிய பிறகு, கப்பல் அருங்காட்சியகொக ொற்றப்படுவைற்காக மடயூ நிர்வாகத்திற்குக்மகாண்டு 

மைல்லப்பட்டது. ைமீபத்தில் குக்ரி அருங்காட்சியகத்மை ெத்திய உள்துமற அமெச்ைர் அமித்ஷா திறந்துமவத்ைார். 

புதிைாக திறக்கப்பட்ட இக்கப்பல் அருங்காட்சியகமும் ைற்ஜபாதுள்ள INS குக்ரி நிமனவகமும் மடயூவில் உள்ளன. 

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

மபாருளாகும்? 
அ. உலக அல்பினிசம் விழிப்புணே்ாவு நோள்  

ஆ. வன்ஜகோடுமமயோல் போதிக்கப்பட்ட அப்போவி குழந்மதகளின் உலக நோள் 

இ. குழந்மதத் ஜதோழிலோளே்ாகளுக்கு எதி ோன உலக நோள் 

ஈ. உலக முதிரயோே்ா துஷ்பி ரயோக விழிப்புணே்ாவு நோள் 

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

என அறிவித்ைது. அல்பினிைம் உள்ளவர்களின் உரிமெகள்பற்றி மபாதுெக்களிமடஜய விழிப்புணர்மவ ஏற்படுத்ை 

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

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

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

 

செய்தித்தாள் நடப்பு நிகழ்வுகள்  

1. 2022  ூன்.29 அன்று புள்ளியியல் தினம் மகாண்டாடப்படவுள்ளது 

மபாருளாைார திட்டமிடல் ெற்றும் புள்ளியியல் துமறக்கு ெமறந்ை ஜபராசிரியர் பிரைந்ை ைந்திர ெகாலஜனாபிஸ் 

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

புள்ளியியல் நாளாக ெத்திய அரைால் மகாண்டாடப்பட்டு வருகிறது.  

நாட்டின் ைமூக-மபாருளாைார திட்டமிடல், வளர்ச்சிக்கான மகாள்மக வகுத்ைல் ஆகியவற்றில் புள்ளியியலின் 

பங்களிப்பும், முக்கியத்துவமும் குறித்து மபாதுெக்களிமடஜய குறிப்பாக இளந்ைமலமுமறயினரிமடஜய விழிப்பு 

உணர்மவ ஏற்படுத்தியது புள்ளியியல் நாளின் முக்கிய ஜநாக்கொகும். ஒவ்ஜவார் ஆண்டும் ஜைசிய முக்கியத்துவம் 

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

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

பட்டப்படிப்பு படிக்கும் ொணவிகளுக்கு ொைந்ஜைாறும் ஆயிரம் ரூபாய் வழங்கும் திட்டம் மைாடர்பான விவரம்மபற 

கட்டணமில்லாை மைாமலஜபசி எண் அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. இந்ைத் திட்டத்தின்கீழ் விண்ணப்பிக்க பிரத்ஜயக 

இமணயைளமும் உருவாக்கப்பட்டுள்ளது. 

இதுகுறித்து, ைமிழ்நாடு அரசு மவளியிட்ட மைய்திக்குறிப்பு: 

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

அம்மெயார் உயர்கல்வி உறுதித்திட்டத்தின்கீழ், ொைம் ஆயிரம் ரூபாய் வழங்கும் திட்டம் மையல்படுத்ைப்படவுள்ளது. 

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

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

பள்ளியில் படித்ை ொணவிகளும் இந்ை நிதியுைவித் திட்டத்துக்கு விண்ணப்பிக்கலாம். 

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

நகராட்சிப்பள்ளிகள், ொநகராட்சிப்பள்ளிகள், பழங்குடியினர் நலப்பள்ளிகள், கள்ளர் சீர்ெரபினப்பள்ளிகள், 

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

ைமூக பாதுகாப்புத் துமறகளின் பள்ளிகள் ஜபான்றவற்றில் பயிலும் ொணவிகளும் நிதியுைவித் திட்டத்தின்கீழ் பயன் 

மபறலாம். 

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

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

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

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

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

இரண்டாம், மூன்றாம் ஆண்டுகள்: மைாமலதூரக்கல்வி ெற்றும் திறந்ைமவளி பல்கமலக்கழகத்தில் பயிலும் 

ொணவிகளுக்கு இத்திட்டம் மபாருந்ைாது. நிகழ் கல்வியாண்டில் ொணவிகள் புதிைாக ஜெற்படிப்பில் முைலாொண்டு 

ஜைர்ந்ை பின்னர், இமணயைளம் வழியாக இந்ைத் திட்டத்துக்கு விண்ணப்பம் மைய்யலாம். 

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

மூன்றாம் ஆண்டு மைல்ஜவாரும் விண்ணப்பிக்கலாம். மைாழில் ெற்றும் ெருத்துவப்படிப்புகளில் இறுதி ஆண்டு 

மைல்லும் ொணவிகளும் இந்ைத் திட்டத்தின்கீழ் விண்ணப்பித்து பயன்மபறலாம். 

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

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

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

இந்ைத் திட்டத்தின் பயன்மபறுவது குறித்து ைங்களுக்குத் ஜைமவயான மைளிவுமரகள், கூடுைல் விவரங்கமள 

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

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

நிறுெனம் எது? 
அ. உலக வங்கி 

ஆ. உலக த ொழிலொளொ் அமைப்பு 

இ. NITI ஆய ொக்  

ஈ. பன்னொட்டுச் தசலவொணி நி ி ை் 

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

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

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

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

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

1.5 சதவீதைொை உள்ளது. 

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

ஆ. ைின்னணு &  கவல் த ொழில்நுட்ப அமைச்சகை் 

இ. கல்வி அமைச்சகை்  

ஈ. ஜல் சக் ி அமைச்சகை் 

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

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

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

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

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

ஒரு சுகாதாரம்’ என்ற முன்வனொடித் திட்டத்லதத் யதொடங்ைவுள்ளது? 
அ. தசன்மன 

ஆ. தபங்களூரு  

இ. ஆை ொபொ ் 

ஈ. மைசூொ் 

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

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

✓ ைனிதர்ைள், விைங்குைள் எதிர்யைொள்ளும் சுைொதொரப்பிரச்சலனைள் ைற்றும் சுற்றுச்சூழலுக்கு ஏற்ெடும் ெொதிப்புைலள 

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

யதொழில்கூட்டலைப்பு ஆகி ெற்றுடன் இலைந்து ைொல்நலடப் ெரொைரிப்பு ைற்றும் ெொல்ெளத்துலற ொல் ைர்நொடைொ, 

உத்தரைொண்ட் ஆகி  ைொநிைங்ைளில் யச ல்ெடுத்தப்ெடவுள்ளன. 

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

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

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

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

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

லை ைொகும். 

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

அ. யகரளொ 

ஆ. ஜை்மு கொஷ்ைீொ்  

இ. ஒடிஸொ 

ஈ. சிக்கிை் 

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

அலைச்சைம் வதர்ந்யதடுத்துள்ளது. ஜம்மு ைற்றும் ைொஷ்மீர் அரசொங்ைம் ஒட்டுயைொத்த ஒருங்கிலைப்பிற்ைொை ஐந்துவெர் 

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

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

ைொநொடு இதுெொகும். 

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

ைொநிைம் எது? 
அ.  ைிழ்நொடு 

ஆ. யகரளொ  

இ. குஜரொ ் 

ஈ. கொ்நொடகொ 

✓ விரிெொன புற்றுவநொய் ைண்டறியும் வசலெைளுக்ைொன நொட்டின் முதல் புற்றுவநொயி ல் ஆய்ெைைொன புற்றுவநொய் 

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

ைொர்கிவனொஸ் யஹல்த்வைரின் புற்றுவநொய் ைண்டறிதல் ைற்றும் ஆரொய்ச்சிக்ைொன இம்வைம்ெட்ட லை ம் ஒரு லை  

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

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

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

ெங்குதொரர்ைள் ஆகும். 

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

அதிைெட்ச ெரம்பு என்ன? 
அ. ரூ.10 இலட்சை் 

ஆ. ரூ.25 இலட்சை் 

இ. ரூ.50 இலட்சை் 

ஈ. ரூ 1.5 யகொடி  

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

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

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

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

இ. சீனொ    ஈ. த ன் தகொொி ொ 

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

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

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

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

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

உலடந்த அரிசில  ஆப்பிரிக்ை நொடுைளுக்கு ஏற்றுைதி யசய்து ெந்தது. 

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

வரொந்துப்ெயிற்சில  வைற்யைொண்டது? 
அ. வங்கொளய சை் 

ஆ. இந்ய ொயனசி ொ  

இ. இலங்மக 

ஈ. பிரொன்ஸ் 

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

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

ைற்றும் நிக்வைொெொர் ெலடப்பிரிவின் ைடற்ெலடப் பிரிவுைள் இந்தி ொலெப் பிரதிநிதித்துெப்ெடுத்துகின்றன. இரு 

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

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

வைற்யைொண்டு ெருகின்றன. 

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

ஆ. வணிகை் ைற்றுை் த ொழிற்துமற அமைச்சகை் 

இ. MSME அமைச்சகை் 

ஈ. கல்வி அமைச்சகம் 

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

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

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

முதன்லை வநொக்ைம் நைரங்ைளிலிருந்து யதொழில்ெழகுநலர ெணி ைர்த்துெலத ஊக்குவிப்ெதொகும்.  
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செய்தித்தாள் நடப்பு நிகழ்வுகள்  

1. யநகிழி தலட ஜூலை 1 முதல் அைல் 

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

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

12-ஆம் வததி ைத்தி  சுற்றுச்சூழல் அலைச்சைம் அறிவித்தது. 

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

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

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

ெொதிப்பு ஏற்ெடுகிறது. 

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

யநகிழிப் யெொருள்ைளொல் சுற்றுச்சூழல் ைொசுெொடு குறித்து உைை அளவில் ைெனஞ்யசலுத்த வெண்டி தன் 

அெசி த்லத ெலியுறுத்தி இந்தி ொ முன்யைொழிந்த தீர்ைொனம் ஏற்றுக்யைொள்ளப்ெட்டது. 

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

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

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

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

யெொருள்ைளின் ெட்டி லில் இடம்யெற்றுள்ளன. 

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

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

இைட்சிலன ஒன்றும் யெளியிடப்ெட்டுள்ளது என்றும் ைத்தி  அரசு யதரிவித்துள்ளது. 

 

2. 29-06-2022 – ததசிய புள்ளியியல் நாள் 

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

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

புள்ளியி ல் நொளொை ஒன்றி  அரசொல் யைொண்டொடப்ெட்டு ெருகிறது. 

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

ெங்ைளிப்பும், முக்கி த்துெமும் குறித்து யெொதுைக்ைளிலடவ  குறிப்ெொை இளந்தலைமுலறயினர் இலடவ  

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

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

என்ெது ைருப்யெொருளொை யதரிவு யசய் ப்ெட்டுள்ளது. 

 

3. யதொழில்நுட்ெ குளறுெடில  தீர்க்ை 50 ஆயிரம் ைொைெர்ைளுக்கு ெயிற்சி 

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

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

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

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

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

தமிழ்நொட்டில் துளிர் நிறுெனங்ைலள ஊக்ைப்ெடுத்தும் ெலையில் இலளஞர்ைலள யதொழில்முலனவெொரொக்கும் 

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

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

புதி  திட்டத்லத லையில் எடுத்துள்ளது தமிழ்நொடு புத்யதொழில்ைள் ைற்றும் புத்தொக்ை நிறுெனம். 

சு  உதவிக் குழுக்ைளின் யச ல்முலறல  முற்றிலுைொை ைொற்றி அதன் உறுப்பினர்ைலள ஆக்ைபூர்ெைொன யதொழில் 

முலனவெொர்ைளொை உருெொக்குெவத இம்மு ற்சியின் வநொக்ைம். இதனடிப்ெலடயில் ெல்வெறு அலைப்புைள் ைற்றும் 

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

உதவிைலளத் யதொடர்ந்து யசய் விருக்கின்றன. 

 

5. உ ர்நீதிைன்றத்தில் முதல் முலற யெண் தவெதொர் நி ைனம் 

யசன்லன உ ர்நீதிைன்ற ெரைொற்றிவைவ  முதன்முலற ொை திைொனி என்ற யெண் தவெதொரொை நி ைனம் 

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

யசய் ப்ெட்டு, தற்வெொது தவெதொரொை நீதிெதி ைஞ்சுளொவிடம் ெணிபுரிந்து ெருகிறொர். 

 

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

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

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

உைைத் தமிழொரொய்ச்சி ஆனது 1966ஆம் ஆண்டு முதல் உைைத் தமிழ் ைொநொடுைலள நடத்தி ெருகிறது. 
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1. அண்மையில் த ொடங்கப்பட்ட, ‘ க் கர்ைய ொகி’ இமை  ளத்தின் ய ொக்கம் என்ன? 
அ. குறை நிவர்த்தி 

ஆ. ஊழியர்களுக்குப் பயிை்சியளித்தல்  

இ. சிைந்த கறலஞர்களுக்கு விருது வழங்கல் 

ஈ. பபரதுமக்கள் பங்ககை்பு 

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

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

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

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

ஆ. பசயை்றகக்ககரள் 

இ. உளவு நிரல்  

ஈ. தடுப்பூசி 

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

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

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

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

இடுமகம  தவளியிட்டது. 

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

ஆ. பபரதுமக்கள் 

இ. அதிகரரத்துவவரதிகள் 

ஈ. பைியரளர்கள் 

✓  ொட்டில் சொமேகளின் உட்கட்டமைப்மப யைம்படுத்  ைற்றும் வலுப்படுத்துவ ற்கொக, சொமேகளின் கட்டுைொனம் 

ைற்றும் பரொைரிப்புப் பணிகளில் ஈடுபட்டுள்ளவர்கமள ஊக்கப்படுத் ,  டுவண் சொமேப் யபொக்குவரத்து ைற்றும் 

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

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

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

சுங்கச்சொவடிகளுக்கொன நிறுவனங்கமள அங்கீகரிப்ப ற்கொக விருது வழங்கும் திட்டம் த ொடங்கப்பட்டது. 

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

ஆ. MSME அறமச்சகம்  

இ. கவளரை் அறமச்சகம் 

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

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

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

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

அப்யபொது வழங்கப்பட்டன. 

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

அ. ஜூன்.25 

ஆ. ஜூன்.27 

இ. ஜூன்.28  

ஈ. ஜூன்.30 

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

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

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

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

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

ஆ. மகரரரஷ்டிரர  

இ. மத்திய பிரகதசம் 

ஈ. குஜரரத் 

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

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

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

முழுமை ொன விருப்புரிமைம  உச்சநீதிைன்ைம் உறுதிதசய்திருந் து. 

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

ஆ. ஜூன் 12–20  

இ. ஜூன் 20–27 

ஈ. ஜூறல 01–07 

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

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

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

குழுக்கள்யபொன்ை அதிகொரிகளின் உ வியுடன்,  ொடு முழுவதும் 75 இடங்களில் யவமேயில் ஈடுபட்டுள்ள 

குழந்ம கள் மீட்கப்படுவொர்கள். 

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

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

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

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

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

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

தவள்ளிம ப் தபற்றுத் ந் து. 

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

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

ஆ. ககரயம்புத்துூர்–ஷீரடி  

இ. இரரகமஸ்வரம்–அகயரத்தி 

ஈ. பூரி–றைதரரபரத் 

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

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

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

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

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

‘பொரத் தகௌரவ்’ திட்டத்தின் ய ொக்கைொகும். 

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

ஆ. ஜப்பரன் 

இ. எகிப்து  

ஈ. பிரரன்ஸ் 

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

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

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

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

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

இந்தி ொவின் சொர்பொக பங்யகற்ைொர். 

 

செய்தித்தாள் நடப்பு நிகழ்வுகள்  

1. அட்டர்னி தஜனரல் யவணுயகொபொலுக்கு 3 ைொ ங்கள் பணி நீட்டிப்பு 

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

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

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

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

ைொ ங்களுக்கு பணியில் த ொடரவிருக்கிைொர். 

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

அரசி ல்சொசன சட்டம், தபருநிறுவனச்சட்டங்கள் த ொடர்பொன வழக்குகளில் ஆஜரொகி வருகிைொர். 1979-80-ஆம் 
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ஆண்டுகளில் கூடு ல் தசொலிசிட்டர் தஜனரேொகவும் அவர் ப வி வகித்துள்ளொர். 2002-ஆம் ஆண்டு ‘பத்ை பூஷண்’ 

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

 

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

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

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

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

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

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

ஹிந்தி  டிமக கயஜொலுக்கும் அமழப்புவிடுவிக்கப்பட்டுள்ளது. 

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

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

விடுக்கப்பட்டுள்ளது. 

 

3.  மிழ் ொட்டில் உறுப்பினர்கள் எண்ணிக்மக 

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

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

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

 

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

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

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

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

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

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

47,427 தவளி ொட்டு ைொைவர்கள் யசர்க்மக தபற்றுள்ளனர். 

 

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

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

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

இதுகுறித்து ஒடிஸொ சந்திப்பூர் ஐடிஆர் தவளியிட்ட அறிக்மகயில் கூறியிருப்ப ொவது: 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

வமகயில் இது திட்டமிட்டு வடிவமைக்கப்பட்டுள்ள ொக அந்  அறிக்மகயில் த ரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. 
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