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

ஆ. 2024–25 

இ. 2025–26  

ஈ. 2029–30 

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

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

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

நிதியாண்டுகளில் சுமார் 40 இைட்ெம் வபருக்கு நிலையான வேலைோய்ப்புகலள இத்திட்டம் உருோக்கும். இது 

குறு, சிறு மற்றும் நடுத்தர ததாழிற்துலை அலமச்ெகத்தால் தெயல்படுத்தப்படுகிைது. 

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

ஆ. NIT திருச்சிராப்பள்ளி 

இ. ஐஐடி  ாந்திந ா்  

ஈ. ஐஐடி கெட்ராஸ் 

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

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

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

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

பிளாப்கள் தெயல்திைன்திைன்தகாண்ட 15 மீத்திைன் கணினிகலள இந்தியா அறிமுகப்படுத்தியுள்ளது. 

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

ஆ. உல  சு ாதார நிறுவனெ்  

இ. UNICEF 

ஈ. சு ாதாரெ் ெற்றுெ் குடுெ்ப நல அமெச்ச ெ் 

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

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

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

ேளிமண்டைத்தில் தேளியிடும் ஓர் ஆண்லடய இழப்புகளுக்கு புலகயிலைத் ததாழிவை காரைம் என்று அந்த 

அறிக்லக கண்டறிந்துள்ளது. 

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

ஆ. ெ ாராஷ்டிரா  

இ. அஸ்ஸாெ் 

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

இந்தியாவின் முதல் ெர்க்கலர உற்பத்தியாளராக மீண்டும் தனது இடத்லதப் பிடித்துள்ளது. 

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

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

ததாடர்ந்து உத்தரபிரவதெம் மற்றும் கர்நாடகா ஆகிய மாநிைங்கள் உள்ளன. 

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

அ. ஆஸ்தியரலி ா 

ஆ. இஸ்யரல்  

இ. பிரான்ஸ் 

ஈ. இத்தாலி 

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

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

இலடவய ேர்த்தகத்லத வமம்படுத்துேலத வநாக்கமாகக்தகாண்ட இந்த ஒப்பந்தம், ஐக்கிய அரபு அமீரகத்தில், 

குறிப்பாக துபாயில் அலுேைகங்கலள அலமக்க அதிக இஸ்வரலிய நிறுேனங்கலள ஊக்குவிக்கும். பிப்ரேரியில் 

இந்தியாவுடன் இவதவபான்ை ஓர் ஒப்பந்தத்லத ஐக்கிய அரபு அமீரகம் வமற்தகாண்டது. 

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

ஆ. வீட்டுவசதி ெற்றுெ் ந ா்ப்புற விவ ாரங்கள் அமெச்ச ெ் 

இ. த வல் ெற்றுெ் ஒலிபரப்பு அமெச்ச ெ் 

ஈ. ெின்னணு ெற்றுெ் த வல் கதாழில்நுட்ப அமெச்ச ெ்  

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

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

அலமப்பதற்கான அனுமதிகலள விலரவுபடுத்துேலத வநாக்கமாகக்தகாண்டுள்ளது. 

✓ இந்த ேலைத்தளம் ததாலைத்ததாடர்பு உட்கட்டலமப்புத் திட்டங்களுக்கான லமயப்படுத்திய ேழியுரிலம (RoW) 

அனுமதிகலள தெயல்படுத்துேவதாடு 5G வெலேகள் உட்பட RoW அனுமதிகளுக்கு விண்ைப்பிக்க பயன்படுத்தப்ப 

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

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

ஆ. Impact of Air Pollution on Migratory Birds 

இ. Impact of Noise Pollution on Migratory Birds 

ஈ. Impact of Pandemic on Migratory Birds 

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

ோழ்விட இழப்பு, காைநிலை மாற்ைம், நச்சூட்டு வநாய் மற்றும் ெட்டவிவராதமாகக் தகால்லுதல்வபான்ைேற்லை 

முன்னிலைப்படுத்துேலத வநாக்கமாகக்தகாண்டுள்ளது. 

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

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

 

 

 

 

4 / 126

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


விண்மீன்.காம்                                               2022 ஜூன் 0 1 
  

 

நடப்பு நிகழ்வுகள்                                           3 

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

ஆண்டுவதாறும் 229 ேலகயான பைலேகள் இந்தியா நாட்டிற்கு ேைலெ ேருகின்ைன. 

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

ஆ. விராட் ய ாலி 

இ. லீப்ரான் யேெ்ஸ் 

ஈ.  ிறிஸ்டி ாயனா கரானால்யடா 

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

மாதங்களில் உைகிவைவய அதிக ெம்பளம் ோங்கும் விலளயாட்டு வீரராக கால்பந்து வீரர் லிவயானல் தமஸ்ஸி 

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

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

அேர் பட்டியலில் லீப்ரான் வேம்ஸ் மற்றும் கிறிஸ்டியாவனா தரானால்வடாலேவிட முன்னணியில் உள்ளார். 

முன்னதாக 2019ஆம் ஆண்டு வபார்ப்ஸ் பட்டியலில் லிவயானல் தமஸ்ஸி முதலிடத்தில் இருந்தார். 

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

ஆ. ஆண்ட்ரூ மசெண்ட்ஸ்  

இ. ாி ் ி பாண்டிங் 

ஈ. ஆடெ்  ில் ிறிஸ்ட் 

✓ ஆஸ்திவரலியாவின் முன்னாள் கிரிக்தகட் வீரரும், 2 முலை உைகக்வகாப்லபலய தேன்ைேருமான ஆண்ட்ரூ 

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

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

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

இலைந்து எழுதிய அேரது சுயெரிலதயாகும். 

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

தேற்றிகரமாக பரிவொதித்தது? 
அ.   ன் ான்  

ஆ. ஆதித் ா–L1 

இ. சந்திர ான்–3 

ஈ. ஆதித் ா–L2 

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

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

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

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

இலைந்து ISRO–ஆல் உருோக்கப்பட்டதாகும். 
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செய்தித்தாள் நடப்பு நிகழ்வுகள்  

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

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

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

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

ொர்பில் அத்துலை தேளியிட்ட அறிக்லகயில் ததரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. 

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

இருப்பினும் மாநிைங்களின் மூைதனச் தெைவுகலள அதிகரிக்கும் வநாக்கத்துடன் கூடுதல் ேரி மூைம் மற்றும் 

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

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

அரசு தற்வபாது நிலுலேயின்றி அலனத்து ததாலகலயயும் முழுலமயாக விடுவித்துள்ளது. 

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

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

இழப்பீட்லட மாநிைங்களுக்கு கூடுதைாக ேழங்க மத்திய அரசு வமலும் நிதி ஆதாரங்களுக்கு சிை ெரக்குகளில் 

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

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

ேழங்கப்பட்டதாக மத்திய நிதியலமச்ெகம் ததரிவித்துள்ளது. 

இதற்கிலடவய கவரானா வநாய்த் ததாற்ைால் மத்திய அரசுக்குரிய கூடுதல் ேரி அதிகரிக்கவில்லை என்பதுடன், 

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

ேழங்க வேண்டிய GST இழப்பீட்டுக்காக நிதி ஆதாரங்களின் இலடதேளிலயப் வபாக்கவும் தேளிச்ெந்லதயில் 

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

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

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

இழப்பீட்டு ததாலகலயயும் மத்திய அரசு விடுவித்து ேந்தது. 

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

நிதியாண்டிற்கும் நடப்பு நிதியாண்டிற்கும் ேழங்க வேண்டிய இழப்பீட்டு ததாலகயின் நிலுலேத் ததாலகலய 

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

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

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

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

மாநிைங்களுக்கு தெவ்ோய்க்கிழலம விடுவிக்கப்பட்டுள்ளதாக மத்திய நிதியலமச்ெகம் ததரிவித்துள்ளது. 

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

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

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

வகாடி கிலடத்துள்ளது. இறுதிக் கைக்கீடுகளில் எதிர்பார்த்த ததாலக முழுலமயாகக் கிலடக்கும் என்று 

எதிர்பார்க்கப்படுேதாக தமிழக அரசு ேட்டாரங்கள் ததரிவித்தன. 

 

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

தமிழக அரசின் அகரமுதலித் திட்ட இயக்ககத்தின் ொர்பில் ததாடங்கப்பட்ட தொற்குலே திட்டத்தின்கீழ் இதுேலர 7 

ைட்ெத்து 64 ஆயிரத்து 824 கலைச்தொற்கள் உருோக்கப்பட்டு இலையதளத்தில் பதிவேற்ைம் தெய்யப்பட்டுள்ளன. 

தமிழ்க்கலைச்தொல் ததாடர்பான ஐயங்கலளத் தீர்த்துக்தகாள்ள 24 மணி வநரமும் தெயல்படும் கட்டைமில்ைா 

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

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

கலைச்தொற்கள் அலனத்லதயும் திரட்டி அேற்றுக்கு நிகரான தமிழ்க்கலைச்தொற்கலள ேடிேலமத்து இலைய 

தளத்தின் தபாதுதேளியில் தேளியிடுேதும், இதுேலர தமிழில் தேளிேந்துள்ள அகராதிகளில் இடம்தபற்றுள்ள 

அலனத்துச்தொற்கலளயும் ஒன்று திரட்டி, நிரல்படுத்தி தமிழின் தொல்ேளத்லத உைகறியச் தெய்ேதுவம 

தொற்குலேத் திட்டத்தின் முதன்லம வநாக்கமாகும். 

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

ததாடர்பான ஐயங்கலளத் தீர்த்துக்தகாள்ள ேழிேலக தெய்யப்பட்டுள்ளது. விலரவில் ததாடங்கப்படவுள்ள 24 மணி 

வநரமும் தெயல்படும் கட்டைமில்ைாத் ததாலைவபசி ோயிைாகவும் தமிழ்க்கலைச்தொல் ததாடர்பான ஐயங்கலளத் 

தீர்த்துக்தகாள்ளைாம். 

 

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

ஒப்பந்தம் 

இராணுேத்தளோட உற்பத்தியில் உள்நாட்டு உற்பத்திலய ஊக்குவிக்கும் விதமாக பாரத் லடனமிக்ஸ் 

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

அலமச்ெகம் ஒப்பந்தம் தெய்துதகாண்டுள்ளது. 

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

உள்ள இைக்லகத்தாக்கி அழிக்கும் ேலிலமதகாண்டது. 

பாரத் லடனமிக்ஸ் நிறுேனத்திடம் இருந்து 248 அஸ்திரா ஏவுகலைகள் தகாள்முதல் தெய்யப்படவுள்ளன. 

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

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

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

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

வபார்விமானங்களிலும் வெர்க்கப்படும். 

 

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

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

தபாருளாதார ேளர்ச்சி 4.1 ெதவீதமாக குலைந்துள்ளது என மத்திய அரசு தேளியிட்ட புள்ளிவிேரத்தில் 

ததரிவித்துள்ளது. 

இதுகுறித்து புள்ளியியல் அலமச்ெகம் வமலும் கூறியுள்ளதாேது: 

உக்லரன்-ரஷியா வபார் காரைமாக இந்திய தபாருளாதாரம் நான்காேது காைாண்டில் குலைந்த அளவிைான 

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

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

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

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

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

தபாருளாதாரம் 6.6 ெதவீதம் பின்னலடலேக் கண்டிருந்தது குறிப்பிடத்தக்கது. 

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

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

ஆ. 8.7 சதவீதம்  

இ. 8.9 சதவீதம் 

ஈ. 9.2 சதவீதம் 

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

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

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

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

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

ஆகியவற்கை விடக் குகைவாை உள்ளது. 

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

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

ஆ. ரூ.436 மற்றும் ரூ.20  

இ. ரூ.400 மற்றும் ரூ.40 

ஈ. ரூ.350 மற்றும் ரூ.30 

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

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

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

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

அமலுக்கு வருகின்ைன. 

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

ஆ. 7.01 % 

இ. 6.71 %  

ஈ. 6.21 % 

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

6.9 சேவீேம் என்ை திருத்ேப்பட்ட பட்மஜட் மதிப்பீட்கடவிட மமாத்ே உள்நாட்டு உற்பத்தியில் 6.71 சேவீேமாை 

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

மதிப்பிலான திருத்ேப்பட்ட மதிப்பீட்டிற்கு எதிராை நிதியாண்டில் வரி வரவுைள் 18.2 டிரில்லியனாை இருந்ேது. 

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

ஆ. நேரரஜன் சுந்தர்  

இ. அஸ்வனி பரே்டியர 

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

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

மபாது மற்றும் ேனியார்துகை வங்கிைளின் கூட்டு முயற்சியாகும். இது வங்கிைளிடமிருந்து வாராக்ைடன்ைகள 

எடுத்துக்மைாள்வது மற்றும் தீர்வு மற்றும் மீட்மடடுப்புைளில் ைவனம் மசலுத்தும் என எதிர்பார்க்ைப்படுகிைது. NARCL 

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

5. 2022 – உலை புகையிகல ஒழிப்பு நாளுக்ைானக் ைருப்மபாருள் என்ன? 

அ. Tobacco: A Threat to our Humanity 

ஆ. Tobacco: A Threat to our Environment  

இ. Tobacco: A Threat to Health 

ஈ. Dangers of smoking 

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

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

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

புகையிகல ஒழிப்பு நாளிற்ைான ைருப்மபாருளாகும். 

✓ புகையிகலகயப் பயிரிடுவேற்ைாை ஆண்டுதோறும் கிட்டத்ேட்ட 3.5 மில்லியன் மெக்தடர் நிலம் அழிக்ைப்படுகிைது. 

ஐநா சகபயின் கூற்றுப்படி, புகையிகல நுைர்வானது ஆண்டுதோறும் எட்டு மில்லியனுக்கும் அதிைமான மக்ைளின் 

மரணத்திற்குக் ைாரணமாை அகமகிைது. 

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

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

ஆ. Fundamental Rights of LGBTIQ+ 

இ. Bodily Autonomy 

ஈ. Decriminalise Diversity 

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

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

பன்முைத்ேன்கமகயக் மைாண்டாடுகிைது மற்றும் மாயிகை, ஓரினச்தசர்க்கை, இருபாலினம், திருநங்கைைள் 

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

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

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

ஆ. டநபரளம்  

இ. இலங்கக 

ஈ. உக்கரன் 

✓ தநபாளத்துக்ைான அடுத்ே தூேராை மவளியுைவுத்துகை கூடுேல் மசயலர் நவீன் ஸ்ரீவஸ்ேவாகவ நியமிப்போை 

இந்தியா அறிவித்துள்ளது. இந்ே மாேம் மவளியுைவு மசயலாளராை பேவிதயற்ை வினய் குவாத்ராகவத் மோடர்ந்து 

ஸ்ரீவஸ்ேவா இந்ேப் பேவிகய ஏற்ைவுள்ளார். பிரேமர் நதரந்திர தமாடியின் தநபாள பயணத்தின்தபாது இந்தியாவும் 

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

ஆ. பில் கிளிண்ேன்  

இ. பரரக் ஒபரமர 

ஈ. ஆபிரகரம் லிங்கன் 

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

ஆராய்ச்சியாளர்ைள், ேன்னார்வத்மோண்டர்ைள் மற்றும் சமூை உறுப்பினர்ைகள மைௌரவிப்பேற்ைாை ஆண்டுதோறும் 

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

முன்னாள் அதிபர் பில் கிளிண்டன் HIV பரவுவகேக் ைட்டுப்படுத்தும் பயனுள்ள HIV ேடுப்பூசியின் அவசியத்கே 

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

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

9. என்தடாசல்பான் பாதிப்பால் பாதிக்ைப்பட்டவர்ைளுக்கு இைப்பீடு வைங்குமாறு கீழ்க்ைாணும் எந்ே மாநிலத்திற்கு 

உச்சநீதிமன்ைம் உத்ேரவிட்டுள்ளது? 
அ. ஒடிஸர 

ஆ. டகரளர  

இ. கர்நரேகர 

ஈ. டமற்கு வங்கம் 

✓ எண்தடாசல்பான் பூச்சிக்மைால்லி மருந்ோல் பாதிக்ைப்பட்டவர்ைளுக்கு இைப்பீடு வைங்ை தவண்டும் என்ை 2017ஆம் 

ஆண்டு ஜனவரி உத்ேரகவக் ைகடப்பிடிக்ைத்ேவறியோல், தைரளாகவ உச்சநீதிமன்ைம் ைடுகமயாைச் சாடியது. 

பாதிக்ைப்பட்டவர்ைகள அகடயாளங்ைாணுேல், பாதிக்ைப்பட்ட ஒவ்மவாருவருக்கும் `5 லட்சம் இைப்பீடு வைங்குேல், 

எண்தடாசல்பான் பாதிப்பால் ஏற்படும் நீண்டைால உடல்நலப் பாதிப்புைகளச் சமாளிக்ை மருத்துவ வசதிைகள 

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

உச்சநீதிமன்ைம் எண்தடாசல்பான் மருந்கேப் பயன்படுத்ே ேகட விதித்திருந்ேது குறிப்பிடத்ேக்ைாது. 

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

ஆ. ஜனவரி 

இ. ஜூகல 

ஈ. டம  

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

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

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

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

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

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

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

மருத்துவத்துகை அகமச்சர் மா சுப்பிமணியன் மேரிவித்துள்ளார். 

இேகனத் மோடர்ந்து மசய்தியாளர்ைளிடம் அகமச்சர் மா சுப்பிரமணியன் கூறியது: “யாகனக்ைால் தநாய் 

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

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

மற்றும் மார்பைங்ைளில் வீக்ைம் தபான்ைகவ ஏற்படும். 

இந்ேத் ோக்ைங்ைளுக்கு ஏற்ப யாகனக்ைால் தநாய் நான்கு நிகலைளில் அகைக்ைப்பட்டு வருகிைது. யாகனக்ைால் 

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

ஆண்டு முேல் மசயல்பட்டு வருகிைது. 

இத்திட்டத்தின்கீழ் 44 இரவுதநர இரத்ேப் பரிதசாேகன கமயங்ைளும், 25 யாகனக்ைால் தநாய் ைட்டுப்பாட்டு 

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

ேடவல் பரிதசாேகன மற்றும் மைாசு ஒழிப்புப் பணிைளும் தமற்மைாள்ளப்பட்டு வருகின்ைன. 

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

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

ேமிழ்நாடு அரசின் தமற்ைண்ட நடவடிக்கைைளால் இந்தநாய் ேற்மபாழுது பரவக்கூடிய நிகலயில் இல்கல என்ை 

இலக்கை தநாக்கி ேமிழ்நாடு மசல்கிைது. 

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

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

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

ைாணப்படும். 

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

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

யாகனக்ைால் தநாய் பாதித்ேவர்ைளுக்கு மாேம்தோறும் ரூபாய் 1000 வங்கிக் ைணக்கிதலதய மாவட்ட துகண 

இயக்குநர் சுைாோரப் பணிைள் அலுவலைம் மூலமாை மசலுத்ேப்படுகிைது என்று மேரிவித்ோர். 

 

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

இஸ்தராவின் ேைவல்மோடர்பு தசகவக்ைான அதிநவீன ஜிசாட்-24 மசயற்கைக்தைாள் ஏரியன் 5 ராக்மைட்மூலம் 

பிமரஞ்ச் ையானாவில் இருந்து ஜூன் 22ஆம் தேதி விண்ணில் ஏவப்படுகிைது. 

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

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

இஸ்தராவின் 42ஆவது ேைவல்மோடர்பு மசயற்கைக்தைாளாகும். 

அதிை எகட உகடய மசயற்கைக்தைாள் என்போல் ஐதராப்பிய நாடான பிரான்சின் ைட்டுப்பாட்டிலிருக்கும் பிமரஞ்ச் 

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

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

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

டிரான்ஸ்பாண்டர் உள்ளிட்ட நவீன அம்சங்ைள் இடம்மபற்றுள்ளன. இது டிடிஎச் மடலிவிஷன் மற்றும் மசல்தபான் 

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

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

தசகவைள் அகனத்தும் ‘டாடா பிதள’ நிறுவனத்துக்கு குத்ேகைக்கு வைங்ைப்பட்டுள்ளது என இஸ்தரா 

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

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

சபயர் என்ன? 
அ. ஹர் கர் தஸ்தக் திட்டம் 2.0  

ஆ. ஆத்மநிர்பரர் தடுப்பூசி திட்டம் 2.0 

இ. பிரதரன் மந்திரி தடுப்பூசி திட்டம் 

ஈ. கரீப் கல்யரண் தடுப்பூசி திட்டம் 2.0 

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

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

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

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

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

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

தநாக்கத்மத ைத்திய அமைச்ெைமவ விரிவுபடுத்தியுள்ளது? 
அ. அஞ்சல் நிலலயங்கள் 

ஆ. கூட்டுறவு சங்கங்கள்  

இ. சிறு நிதி வங்கிகள் 

ஈ. பபரது சசலவ லமயங்கள் 

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

பிைதைர் தைாடி தமைமையில் நமடசபற்ற அமைச்ெைமவ ஒப்புதல் அளித்துள்ளது. தற்தபாது கூட்டுறவு அமைப்புகமள 

வாங்குதவாைாக அனுைதித்திருப்பதன்மூைம் 27 தகாடி உறுப்பினர்கமளக் சகாண்டுள்ள 8.54 இைட்ெத்திற்கும் 

அதிகைான பதிவு செய்யப்பட்ட கூட்டுறவு அமைப்புகள் பயனமடயும். 

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

ஆ. சடவிட் அட்டன்பசரர 

இ. கிமிசகர ஹிரரடர 

ஈ. ஷசரரன் பலவிக்சன 

✓ காடுகமளக் காப்பதிலும் காடுகமளச் ொர்ந்த ைக்களின் வாழ்மவ தைம்படுத்துவதிலும் அவைாற்றிய பங்களிப்மப 

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

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

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

XV உைக வனவியல் ைாநாட்டின்தபாது நடந்த விழாவில் இந்த விருது வழங்கப்பட்டது. 

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

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

இ. 2029-30  ஈ. 2039-40 

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

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

தயாரிப்பதற்கான கூடுதல் மூைப்சபாருட்கமள இருப்பு மவக்கவும் அனுைதியளிக்கப்பட்டுள்ளது. 

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

நிறுவனம் எது? 

அ. CSIR-NAL  

ஆ. BRO 

இ. DRDO 

ஈ. HAL 

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

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

வானூர்தி தனது எஞ்சின் பரிதொதமனமய சவற்றிகைைாக நிமறவு செய்துள்ளது. கர்நாடக ைாநிைத்தின் பாதுகாப்பு 

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

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

ஆ. பிரரன்ஸ் 

இ. ெப்பரன் 

ஈ. செரர்டரன்  

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

உைகளாவிய உை சநருக்கடிக்கு ைத்தியில் உைத்துமறயில் தைம்பட்ட ஒத்துமழப்பிற்காக தஜார்டானுக்குச் சென்றது. 

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

அந்தப் புரிந்துைர்வு ஒப்பந்தம் மகசயழுத்தானது. 

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

ஆ. ெூன் 

இ. ஆகஸ்ட் 

ஈ. பசப்டம்பர் 

✓ ைக்கமளயும் சுற்றுச்சூழமையும் வளர்த்சதடுப்பதில் ததனீக்கள் வகிக்கும் முக்கியப்பங்குபற்றிய விழிப்புைர்மவ 

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

வளர்ப்பின் முன்தனாடியான ஸ்தைாதவனிய ததனீ வளர்ப்பவர் அன்டன் ஜான்ொவின் பிறந்தநாளில் உைவு 

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

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

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

இ. முக்கூர்த்தி  ஈ. களக்கரடு 

✓ மைசூரு பல்கமைக்கழகத்தின் ைைபியல் & ைைபணுத்சதாகுதியியல் ஆய்வுத்துமறயானது கர்நாடக ைாநிை வனத் 

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

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

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

சதாடங்க திட்டமிட்டுள்ளது. 

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

ஆ. சம மாதத்தில் வரும் கலடசி சனிக்கிழலம  

இ. சம மாதத்தில் வரும் கலடசி ஞரயிறு 

ஈ. சம மரதத்தில் வரும் மூன்றரவது பவள்ளிக்கிழமம  

✓ ததசிய அருகிவிட்ட உயிரினங்கள் நாளானது ஒவ்தவார் ஆண்டும் தை ைாதத்தின் மூன்றாவது சவள்ளிக்கிழமை 

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

ைற்றும் அவற்மறப் பாதுகாப்பதற்கு நாம் எடுக்கக்கூடிய பல்தவறு நடவடிக்மககள்குறித்து சபாதுைக்களிமடதய 

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

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

ஆகியவற்றின் ததமவமய உயர்த்துவமத இந்தச் ெட்டம் தனது தநாக்கைாகக் சகாண்டுள்ளது. 

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

ஆ. சம.30 

இ. ெூன்.01 

ஈ. ெூன்.03 

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

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

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

நிமையான நகர்ப்புற சகாள்மககளின் முக்கியத்துவம் குறித்த விழிப்புைர்மவ அதிகரிப்பதத இந்த ஆண்டிற்கான 

கருப்சபாருளின் தநாக்கைாகும். 

 

செய்தித்தாள் நடப்பு நிகழ்வுகள்  

1. ஜூன்.3 – உைக மிதிவண்டி நாள் 

 

2. ைாநிை கல்விக் சகாள்மக: நீதிபதி முருதகென் தமைமையில் குழு அமைப்பு 

தமிழ்நாடு அைசின் ைாநிை கல்விக்சகாள்மகமய வகுப்பதற்கு தில்லி உயர்நீதிைன்ற முன்னாள் தமைமை நீதிபதி 

முருதகென் தமைமையில் 13 வல்லுநர்கள் அடங்கிய குழு அமைக்கப்பட்டுள்ளது. 

இது குறித்து பள்ளிக்கல்வித்துமற சவளியிட்ட அைொமை: 

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

ைாற்றாக தமிழ்நாட்டின் ைைபுக்தகற்ப ைாநிை கல்விக்சகாள்மக ஒன்று உருவாக்கப்படும். அதற்காக குழு 

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

சகாண்ட குழுமவ அமைத்து பள்ளிக்கல்வித்துமற அைொமை சவளியிட்டுள்ளது. குழுவின் உறுப்பினர் செயைைாக 

சைட்ரிக் பள்ளிகள் இயக்குநர் செயல்படுவார் எனத் சதரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. 

 

3. இந்தியா-செனகல் இமடதய 3 ஒப்பந்தங்கள் மகசயாப்பம் 

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

விொ இல்ைாத நமடமுமற ஆகிய 3 ஒப்பந்தங்கள் மகசயாப்பைாகின. 

தூதைகம் ைற்றும் பணி சதாடர்பான கடவுச்சீட்டு மவத்திருப்பவர்களுக்கு விொ இல்ைாத நமடமுமறமயக்சகாண்டு 

வருவது சதாடர்பான ஒப்பந்தம், 2022-26 ஆண்டுகாைத்தில் இருநாடுகளிமடதயயான கைாொை பரிைாற்றத் 

திட்டத்மத புதுப்பித்தல் ைற்றும் இருநாடுகளிமடதய இமளஞர் விவகாைங்களில் ஒத்துமழப்மப தைம்படுத்துவது 

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

ஆ. PM ஸ்ரீ பள்ளிகள்  

இ. ஆத்மநிா்பாா் பள்ளிகள் 

ஈ. பாரத் ககௌரவ் பள்ளிகள் 

✓ மத்திய கல்வியமமச்சர் தர்மமந்திர பிரதான் குஜராத் மாநிலத்தின் காந்திநகரில் நடந்த மதசிய கல்வியமமச்சர்கள் 

மாநாட்டில் உமரயாற்றினார். புதிய மதசிய கல்விக்மகாள்மக 2020–ஐ மசயல்படுத்துவமத மமயமாகக்மகாண்டு 

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

பள்ளிகமை’ நிறுவும் பணியில் ஈடுபட்டுள்ைதாக அவர் அறிவித்தார். மாணாக்கமர எதிர்காலத்திற்குத் தயார்படுத்தும் 

விதமாக இந்தப் பள்ளிகள் அமமயவுள்ைன. 

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

ஆ. கென்மாா்க்  

இ. மால்ொ 

ஈ. வாடிகன் நகரம் 

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

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

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

ஆண்டு மாஸ்ட்ரிச் உடன்படிக்மகயின் மீதான வாக்மகடுப்பில் மபறப்பட்ட ஒரு விலக்மக இரத்து மசய்வதில் மவற்றி 

மபற்றுள்ைது. சுவீடன் மற்றும் பின்லாந்து ஆகியமவ மநட்மடாவில் மசருவதற்கான இமசமவத் தந்துள்ைன. 

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

ஆ. இஸ்ரரல்  

இ. இத்தாலி 

ஈ. பிரான்ஸ் 

✓ இந்தியாவும் இஸ்மரலும் எதிர்காலத்தில் பாதுகாப்பு ஒத்துமைப்மப வலுப்படுத்துவதற்காக, ‘மதாமலமநாக்கு 

அறிக்மகமய’ ஏற்றுக்மகாண்டன. இந்த அறிக்மக இருநாடுகளுக்கும் இமடயிலான 30 ஆண்டுகால அரசியல் 

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

பாதுகாப்பு அமமச்சர் இருதரப்பு மபச்சுவார்த்மத நடத்தினர். இருதமலவர்களும் பாதுகாப்பு ஒத்துமைப்பு மற்றும் 

உலகைாவிய மற்றும் பிராந்திய பாதுகாப்புச் சூழ்நிமல குறித்து விவாதித்தனர். சர்வமதச மசாலார் கூட்டணிமய 

அங்கீகரிக்கும் ஒப்பந்தத்தில் இஸ்மரல் சமீபத்தில் மகமயழுத்திட்டது. 

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

ஆ. ஜூன்.3  

இ. ஜூன்.5 

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

உடல் மற்றும் மன நலத்மத வலுப்படுத்துவதற்காக மிதிவண்டி ஓட்டுதல் கலாச்சாரத்மத உருவாக்குவதற்காக இந்த 

நாள் மகாண்டாடப்படுகிறது. மத்திய இமைமயார் விவகாரங்கள் மற்றும் விமையாட்டுத்துமற அமமச்சர் அனுராக் 

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

‘பிட் இந்தியா பிரீடம் மரடர் மசக்கிள்’ மபரணிமயத் மதாடங்கி மவத்தார். 

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

விதிக்கப்படும் கட்டணம் எவ்வைவு? 

அ. ஒரு பாிவா்த்தனனக்கு ரூ.0.50 

ஆ. ஒரு திங்களுக்கு ரூ.10  

இ. ஒரு திங்களுக்கு ரூ.25 

ஈ. கெ்ெணம் எதுவும் விதிக்கப்பொது  

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

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

அட்மடயில்லா பணம் எடுக்கும் வசதிமய மசய்யுமாறு மகட்டுக்மகாண்டுள்ைது. அத்தமகய பரிவர்த்தமனகளில் 

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

மநட்மவார்க்குகள்மூலம் மபசல் மசய்யப்படும். அட்மடயில்லா பணப் பரிவர்த்தமனகள் யாமதாரு கட்டணமும் 

மபறப்படாமல் மசயல்படுத்தப்படும். 

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

ஆ. வங்காளரதசம் மற்றும் சீனா 

இ. வங்காளரதசம் மற்றும் இந்தியா  

ஈ. வங்காளரதசம், மியான்மா் மற்றும் இந்தியா 

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

முன்மனாட்டம் அண்மமயில் மவளியிடப்பட்டது. இந்திய அரசின் தகவல் ஒலிபரப்பு அமமச்சகம் மற்றும் வங்கமதச 

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

மஷக் முஜிபுர் இரகுமான் குறித்த படத்திற்கான ஒப்பந்தத்தில் இந்தியாவின் மதசிய திமரப்பட மமம்பாட்டுக்கைகமும் 

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

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

ஆ. ஆந்திர பிரரதசம் 

இ. ரகரளா 

ஈ. மகாராஷ்டிரா 

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

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

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

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

அமமப்பு எது? 
அ. உணவு மற்றும் விவசாய அனமப்பு 

ஆ. உலக வங்கி  

இ. உலகப் கபாருளாதார மன்றம் 

ஈ. பன்னாெ்டு கசலவாணி நிதியம் 

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

டாலர்கள் வமரயிலான நிதியுதவியுடன், உலகைாவிய திட்டத்மதச் மசயல்படுத்த திட்டமிட்டுள்ைதாக உலக வங்கி 

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

மாதங்களில் இந்த நிதியுதவி உணவுப்பாதுகாப்பின்மமக்குத் தீர்வுகாண மசயல்படுத்தப்படும். உணவுப் பாதுகாப்பு 

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

நாடுகளுடன் இமணந்து மசயல்பட்டு வருகிறது. 

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

ஆ. கசன்னன  

இ. லக்ரனா 

ஈ. னமசூரு 

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

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

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

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

இந்தியர்களுக்கான தனிப்பயனாக்கப்பட்ட பாதணிகமைத் தயாரிப்பதற்கான முயற்சிகள் குறித்தும் அமமச்சர் 

அப்மபாது அறிவித்தார். 

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

ஆ. ரம.30 

இ. ஜூன்.01 

ஈ. ஜூன்.03 

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

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

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

மதமவமய விரிவுபடுத்துவதற்கு அதிக முயற்சிகமை மமற்மகாள்ை உணவு மற்றும் உைவமமப்பின் அரசுகளுக்கு 

இமடமயயான குழு வலியுறுத்தியது. 

 

செய்தித்தாள் நடப்பு நிகழ்வுகள்  

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

இதுகுறித்து மதாழிலாைர் வருவங்கால மவப்பு நிதி அமமப்பு (EPFO) மதரிவித்துள்ைதாவது: 

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

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

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

என EPFO மதரிவித்துள்ைது. 

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

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

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

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

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

 

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

ஆறு எழுத்தாைர்களுக்கு வீட்டு வசதி வாரியக் குடியிருப்புகளுக்கான உத்தரவுகமை முதல்வர் மு க ஸ்டாலின் 

வைங்கினார். இதுகுறித்து, தமிைக அரசு மவளியிட்ட மசய்திக் குறிப்பு: 

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

இலக்கிய விருதுகள், புகழ்மபற்ற உலகைாவிய அமமப்புகளின் விருதுகமைப் மபற்ற எழுத்தாைர்களுக்கு அவர்கள் 

வசிக்கும் மாவட்டத்தில் அல்லது விரும்பும் மாவட்டத்தில் தமிழ்நாடு அரசுமூலமாக வீடு அளிக்கப்படும் என்ற 

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

மசயல்படுத்தும் வமகயில், ஆறு எழுத்தாைர்களுக்கு வீடுகள் ஒதுக்கீடு மசய்யப்பட்டன. 

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

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

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

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

சாகித்திய அகாமதமி விருதுகமைப் மபற்றுள்ைனர். இந்த நான்கு எழுத்தாைர்களுக்கும் மசன்மன மகாயம்மபட்டில் 

உள்ை மதற்காசியக் கூட்டமமப்பு விமையாட்டு கிராமக் மகாட்டத்தில் உயர்வருவாய்ப் பிரிவு அடுக்குமாடி குடியிருப்பு 

ஒதுக்கீடு மசய்யப்பட்டுள்ைது. 

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

வீட்டுவசதி பிரிவு கணபதி திட்டப் பகுதியில் உயர்வருவாய்ப் பிரிவு குடியிருப்புகளில் அடுக்குமாடி குடியிருப்பு 

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

மபற்ற கு மமாகனராசுவுக்கு, மசன்மன அண்ணாநகர் சாந்தி காலனி நடுவாங்கமர திட்டப்பகுதியில் அடுக்குமாடி 

குடியிருப்பு ஒதுக்கீடு மசய்யப்பட்டுள்ைது. 

 

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

அமமரிக்காவில் நமடமபற்ற ‘ஸ்மபல்லிங் பீ’ எனப்படும் ஆங்கிலச் மசாற்களுக்கான எழுத்துகமைப் பிமையின்றி 

மசால்லும் மபாட்டியில், இந்திய வம்சாவளிமயச் மசர்ந்த ஹரிணி மலாகன் மவற்றி மபற்றார். 

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

வார்த்மதகளில் 22 வார்த்மதகளுக்கு பிமையில்லாமல் எழுத்துகமைக் கூறி அவர் முதலிடத்மதப்பிடித்தார். 19 

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

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

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

மான்சி, திவ்யா கக்ரான் ஆகிமயார் தங்கப்பதக்கம் மவன்று அசத்தினர். 

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

நிமலயில் இந்தியாவுக்கு இப்மபாட்டியில் 3 தங்கம், 1 மவண்கலம் கிமடத்துள்ைன. 

 

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

மகாமவக்ஸின், மகாவிஷீல்ட் கமரானா தடுப்பூசி மசலுத்திக்மகாள்பவர்களுக்கு பூஸ்டர் (மூன்றாவது தவமண) 

தடுப்பூசியாக மகார்பிமவக்மை மசலுத்த இந்திய மருந்துக் கட்டுப்பாட்டு இயக்குநரகம் ஒப்புதல் அளித்துள்ைது. 

இதுமதாடர்பாக மகார்பிமவக்ஸ் தடுப்பூசிமய உருவாக்கி தயாரித்துவரும் பயாலஜிக்கல்-இ நிறுவனம் மவளியிட்ட 

மசய்திக்குறிப்பு: 

மகாமவக்ஸின் அல்லது மகாவிஷீல்ட் தடுப்பூசிகமைச் மசலுத்திக்மகாள்ளும் பயனாளிகளுக்கு பூஸ்டர் தடுப்பூசியாக 

மகார்பிமவக்மை மசலுத்த மருத்துவப் பரிமசாதமனகள் மமற்மகாள்ைப்பட்டன. அந்தப் பரிமசாதமனயில், பூஸ்டர் 

தடுப்பூசியாக மகார்பிமவக்ஸ் மசலுத்தப்படும்மபாது உடலில் குறிப்பிடத்தக்க அைவு மநாய் எதிர்ப்பாற்றல் அதிகரிப்பது 

மதரியவந்தது. அந்தப் பரிமசாதமனகள் மதாடர்பான விவரம் டிசிஜிஐயிடம் சமர்ப்பிக்கப்பட்டது. அதமன சம்பந்தப்பட்ட 

நிபுணர் குழு விரிவாக மதிப்பிட்டு ஆமலாசமன மமற்மகாண்டது. 

அதமனத்மதாடர்ந்து 18 வயதுக்கு மமற்பட்டவர்கள் மகாமவக்ஸின் அல்லது மகாவிஷீல்டின் 2 தவமணகமையும் 

மசலுத்திக்மகாண்ட 6 மாதங்களுக்குப் பின்னர், பூஸ்டர் தடுப்பூசியாக மகார்பிமவக்மச அவசரகாலங்களில் மசலுத்த 

டிசிஜிஐ ஒப்புதல் அளித்துள்ைது என்று மதரிவிக்கப்பட்டுள்ைது. 

இந்தியாவில் இரண்டு தவமணகைாகச் மசலுத்திக்மகாண்ட தடுப்பூசிக்குப் பதிலாக மவமறாரு தடுப்பூசிமய பூஸ்டர் 

தவமணயாகச்மசலுத்திக்மகாள்ை ஒப்புதல் அளிக்கப்பட்டுள்ை முதல் தடுப்பூசி மகார்பிமவக்ஸ் ஆகும். 

 

6. பிமரஞ்சு ஓபன் மடன்னிஸ்: ஸ்வியாமடக் சாம்பியன் 

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

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

ஆகியிருந்தார். 

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

என்ற மநர்மசட்களில் அமமரிக்காவின் இைம் வீராங்கமனயான மகாமகா மகௌமப மிக எளிதாக வீழ்த்தினார். 

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

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

சுற்றுகளிலுமம மநர்மசட்களில் மவன்றிருக்கிறார் ஸ்வியாமடக். 

 

7. துப்பாக்கி சுடுதல்: இந்தியா 2-ஆம் இடம் 

அஜர்மபஜானில் சனிக்கிைமமயுடன் நிமறவமடந்த உலகக்மகாப்மப துப்பாக்கி சுடுதல் மபாட்டியில் இந்தியா 2ஆம் 

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

மவன்றுள்ைனர். 

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

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

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

தங்கத்மத வசமாக்கியது ஸ்வப்னில்/ஆஷி மஜாடி. 

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

மபாசிஷன்ஸ் ஆகிய இரு பிரிவுகளிலும் அவர் மவள்ளி மவன்றிருந்தார். 

 

8. நாட்டில் குைந்மத இறப்பு விகிதம் 28-ஆகக் குமறவு 

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

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

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

ஆண்டுக்கான புதிய தரவுகமை இந்தியப் பதிவாைர் இயக்குநரகம் மவளியிட்டுள்ைது. 

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

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

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

தற்மபாது 28-ஆகக் குமறந்துள்ைது. 

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

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

குைந்மத இறப்பு விகிதம் சுமார் 35 சதவீதம் குமறந்துள்ைது. 

எனினும், 36 குைந்மதகளில் ஒரு குைந்மத ஓராண்டுக்குள் இறக்கும் சூைல் நிலவுவதாகத் தரவுகளில் 

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

மிமைாரத்தில் குமறந்த இறப்பு விகிதமும் (3) பதிவானதாக அறிக்மகயில் மதரிவிக்கப்பட்டுள்ைது. 

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

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

கிராமப்பகுதிகளில் பிறப்பு விகிதம் அதிகமாகமவ உள்ைது. 

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

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

இருந்து 16.1-ஆகவும் குமறந்துள்ைது. 

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

தமிழ்நாடு: 13.8; 6.1; 13 

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

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

ஆ. கல்வி அமமச்சகம் 

இ. பெண்கள் மற்றும் குழந்மதகள் மமம்ொட்டு அமமச்சகம் 

ஈ. ெழங்குடியினா் விவகாரங்கள் அமமச்சகம் 

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

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

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

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

குறிப்பிட்ட எண்ணிக்தகயிலான திறதமயான SC மாணவர்கள் நைர்ந்தைடுக்கப்படுவார்கள். அவர்கள் CBSE 

உடன் இதணக்கப்பட்ட  ல்ல ைரமான ைனியார் உண்டு உதறவிடப் பள்ளிகளில் நசர்க்கப்படுவார்கள். 

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

அறிமுகப்படுத்தியது? 
அ. FAO 

ஆ. UNEP  

இ. உலக வங்கி 

ஈ. உலகப் பொருளாதார மன்றம் 

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

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

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

மற்றும் தபாறுப்பான பயணிகள்’ திட்டத்திற்கான நைசிய உத்திதய’ அறிமுகப்படுத்தியது. 

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

ஆ. Only One Earth  

இ. 50th Environment Day 

ஈ. Live with the Nature 

✓ மதிப்புக்நகடான சுற்றுச்சூைல் நிதலகள் மற்றும் சூைல் பாதுகாப்புகுறித்ை விழிப்புணர்தவ ஏற்படுத்துவைற்காக 

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

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

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

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

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

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

இராஜஸ்ைான் மாநிலம் அறிமுகப்படுத்தியது. இந்ைச்சமயத்தின்நபாது, 13000 கர்ப்பிணிப்தபண்களுக்கு அவர்களின் 

ஹீநமாகுநைாபின் அைதவப் பரிநசாதித்து, சரியான மருந்துகதை உட்தகாள்ை அறிவுறுத்ைப்பட்டது. 

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

புதிய வட்டி வீைம் என்ன? 

அ. 8.7% 

ஆ. 8.5% 

இ. 8.1%  

ஈ. 7.5% 

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

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

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

வட்டிவீைமாகும். EPF தவப்புத்தைாதகக்கான வட்டி வீைம் மத்திய அறங்காவலர் குழுவால் முடிவு தசய்யப்பட்டது 

மற்றும் 2021ஆம் ஆண்டில் நிதி அதமச்சகத்ைால் அங்கீகரிக்கப்பட்டது. 

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

எது? 
அ. மடெிள் படன்னிஸ் 

ஆ. பூெ்ெந்து 

இ. குத்துச்சண்மட  

ஈ. ஸ்குவாஷ் 

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

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

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

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

2016–இல் மூத்ை உலக சாம்பியன்ஷிப்பின் காலிறுதி வதர தசன்றார். 

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

 கரம் எது? 
அ. மும்மெ 

ஆ. ெுது தில்லி  

இ. பகாச்சி 

ஈ. விசாகெ்ெட்டினம் 

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

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

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

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

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

ஆ. ஸ்மக ரூட்  

இ. பிக்ஸ்ஸஸல் 

ஈ. அக்னிகுல் 

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

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

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

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

வதகயில் வடிவதமக்கப்பட்டுள்ைது. 

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

ஆ. ெிரான்ஸ் 

இ. ஆஸ்திமரலியா  

ஈ. நியூசிலாந்து 

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

நமாரிசனின் ைாராைவாை நைசிய கூட்டணி 52 இடங்கதை தவன்றது. அந்நைானி அல்பானீஸ் ைதலதமயிலான 

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

பைதமவாை அரசாங்கம் ைனது நைால்விதய ஒப்புக்தகாண்டது.  

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

ஆ. Inclusive and Inspiring 

இ. Rights for All life 

ஈ. Co–exist and Co–operate 

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

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

கருப்தபாருைாகும். உலகில் பல்லுயிர்களுக்கு ஏற்படும் சிக்கல்கள்பற்றிய விழிப்புணர்தவ ஏற்படுத்துவைற்காக இந்ை 

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

அதமச்சர் பூநபந்ைர் யாைவ் பல்லுயிர் தபருக்கங்குறித்ை கண்காட்சிதயத் தைாடங்கிதவத்ைார். 
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செய்தித்தாள் நடப்பு நிகழ்வுகள்  

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

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

பிரைமர்  நரந்திர நமாடி ஜூன்.6 அன்று தைாடக்கிதவக்கிறார். 

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

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

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

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

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

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

தசய்து, கடன் தபறும்  டவடிக்தகதய எளிைாக்குவைற்கு இந்ை வதலைைம் உைவும். 

எளிதமயான வழிமுதறகதைப் பின்பற்றி கடன் தபற்று பல்நவறு துதறகளின் வைர்ச்சிதய ஊக்கப்படுத்ை இந்ை 

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

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

 

2. தபட்நராலில் 10% எத்ைனால் கலப்பு இலக்கு நிதறநவறியது 

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

எட்டப்பட்டுள்ைது. 

 ாட்டின் எரிசக்தி பாதுகாப்தப நமம்படுத்துைல், அந்நியச் தசலாவணிதயச் நசமிப்பது, சுற்றுச்சூைல் பிரச்தனகதைத் 

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

திட்டத்தை மத்திய அரசு ஊக்குவித்து வருகிறது. 

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

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

அதடயும் ந ாக்கில், 2025-26-க்கு மாற்றியதமக்கப்பட்டது. 

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

எண்தணய் நிறுவனங்களின் ஒருங்கிதணந்ை முயற்சிகளின் காரணமாக தபட்நராலில் 10 சைவீை எத்ைனால் கலப்பு 

இலக்கானது ைற்நபாது எட்டப்பட்டுள்ைது. வரும்  வம்பரில் இலக்கு நிர்ணயிக்கப்பட்ட நிதலயில், அைற்கு 

முன்னைாகநவ இந்ை இலக்கு எட்டப்பட்டுள்ைது. இதில் தபாதுத்துதற எண்தணய் நிறுவனங்கள் சராசரியாக 10 

சைவீைத்தை எட்டியுள்ைன. 

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

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

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

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

ஏப்ரலுக்குள் 20 சைவீை எத்ைனால் கலந்ை தபட்நரால் ஒரு சில தபட்நரால் நிதலயங்களில் விநிநயாகிக்கப்பட்டு 

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

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

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

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

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

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

ஆகிநயார் ைலா 20 முதறயும் கிராண்ட்ஸ்லாம் சாம்பியன் பட்டங்கதை தகப்பற்றியுள்ைனர். பிதரஞ்சு ஓபனில் 

மட்டுநம 13 கிராண்ட்ஸ்லாம் பட்டங்கதை தவன்றுள்ைார்  டால். 

ஒநர ஆண்டில் ஆஸி, பிதரஞ்சு ஓபன் பட்டம்: 

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

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

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

ஆ. ஜன் சமர்த் வலைத்தளம்  

இ. ஜன் சந்ததஷ் வலைத்தளம் 

ஈ. பரரத் சமர்த் வலைத்தளம் 

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

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

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

முளறகள்மூைம் சரியோன அரசோங்க நன்ளமகளை நோட்டு மக்களுக்கு வழங்குகிறது. 

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

ஆ. இஸ்தரை் 

இ. சீனர  

ஈ. ததன் த ரரியர 

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

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

சீனோவின் மனிதர்களை விண்ணுக்கு அனுப்பும் விண்பவளி நிறுவனம் அறிவித்தது. இந்தக் குழு டியோங்கோங் 

விண்பவளி நிளையத்தின் தியோன்தே ளமய பதோகுதியில் 6 மோதங்களுக்கு இருந்து ெணிகளை தமற்பகோள்ளும். 

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

ஆ. ரதபை் நடரை்  

இ.  ரஸ்பர் ரூட் 

ஈ. லூ ரஸ் அை் ரரஸ் 

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

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

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

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

கதரோஸில் உள்ை பவளிப்புற களிமண் ளமதோனத்தில் விளையோடப்ெடுகிறது. 

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

ஆ. ஐ ் ிய தபரரசு 

இ. இந்தியர  

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

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

ெருவநிளை மோற்ற மோநோட்டில் தெசியதெோது பிரதமரோல் அறிமுகப்ெடுத்தப்ெட்டது. 

✓ உைகம் முழுவதுமுள்ை தனிநெர்கள், சமுதோயத்தினர் மற்றும் நிறுவனங்கள், சுற்றுச்சூழல் உைர்வுடன்கூடிய 

வோழ்க்ளகமுளறளய பின்ெற்றுவதற்கும், வலியுறுத்துவதற்கும், கல்வியோைர்கள், ெல்களைகழகங்கள் மற்றும் 

ஆரோய்ச்சி நிறுவனங்களிடமிருந்து தயோசளனகள் மற்றும் ெரிந்துளரகளை ‘தயோசளன தகோருவதற்கோன ளைப் 

சர்வததச அளழப்பு’ பதோடங்கும். 

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

அ. இைங்ல  

ஆ. ஜப்பரன் 

இ. வங் ரளததசம்  

ஈ. பிரரன்ஸ் 

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

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

இளடதய இயங்குதன்ளம மற்றும் ஒத்துளழப்பின் அம்சங்களை வலுப்ெடுத்துவளத தநோக்கமோகக் பகோண்டுள்ைது. 

தடோக்ரோ ெளடப்பிரிவோனது இந்தியோவின் சோர்ெோக இந்தப் ெயிற்சியில் ெங்தகற்கிறது. 

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

ஆ. உை  டுனர நரள் 

இ. உை  நீர் நரள் 

ஈ. உை  சுற்றுச்சூழை் நரள் 

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

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

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

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

அளமப்ெோன அபமரிக்க டோர்டோய்ஸ் பரஸ்க்யூமூைம் நிறுவப்ெட்டது. 

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

ஆ. தம.10 

இ. ஜூன்.05 

ஈ. ஜூன்.07 

✓ ென்னோட்டு பசஞ்சிலுளவ மற்றும் பசம்பிளற இயக்கத்தின் பகோள்ளககளை நிளனவுகூரும் வளகயில், உைக 

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

நிறுவனரும் அளமதிக்கோன முதல் தநோெல் ெரிளசப் பெற்றவருமோன பேன்றி டுனோன்ட்டின் பிறந்தநோளையும் இந்த 

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

ஆ. ரூ.2.15 இைட்சம் த ரடி  

இ. ரூ.1.5 இைட்சம் த ரடி 

ஈ. ரூ.3.5 இைட்சம் த ரடி 

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

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

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

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

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

ஆ. பிரரன்ஸ் 

இ. தபை்ஜியம்  

ஈ. நியூசிைரந்து 

✓ உைகைவில் அதிகரித்துவரும் ெோதிப்புகளுக்கிளடதய குரங்கம்ளம தநோயோளிகளுக்கு இருெத்பதோரு நோள் கட்டோய 

தனிளமப்ெடுத்தளை பெல்ஜியம் அறிமுகப்ெடுத்தியுள்ைது. உைக நைவோழ்வு அளமப்ெோனது இதுவளர 12 நோடுகளில் 

இதுதெோன்ற 92 ெோதிப்புகளை உறுதிப்ெடுத்தியுள்ைது. தமலும் 28 சந்ததகத்திற்கிடமோன ெோதிப்புகள் மதிப்ெோய்வு 

பசய்யப்ெட்டுள்ைன. குரங்கம்ளம என்ெது பெரியம்ளம குடும்ெத்தின் ஓர் அங்கமோன குரங்கம்ளம ளவரஸோல் 

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

அறிகுறிகளைக் பகோண்டுள்ைது. 

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

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

ஆ. B P  னுங்த ர  

இ. M K தஜயின் 

ஈ. உர்ஜித் பதடை் 

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

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

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

தகட்டுக்பகோள்ைப்ெட்டுள்ைது. 
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செய்தித்தாள் நடப்பு நிகழ்வுகள்  

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

அளமச்சகம் பவளியிட்டது. 

நோட்டு மக்களுக்குப் ெோதுகோப்ெோன உைளவ உறுதிபசய்யும் பெோருட்டு, மோநிைங்கள் & யூனியன் பிரததசங்களை 

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

குறியீட்ளட மத்திய சுகோதோரம் மற்றும் குடும்ெநைத்துளற அளமச்சர் மன்சுக் மோண்டவியோ பவளியிட்டோர். உைவுப் 

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

ஆண்டில், ஐந்து அம்சங்களை அடிப்ெளடயோகபகோண்ட உைவுப் ெோதுகோப்புக் குறியீடு அறிமுகப்ெடுத்தப்ெட்டது. குடி 

மக்களுக்கு ெோதுகோப்ெோன மற்றும் சத்தோன உைவுகளை வழங்குவதற்கு இந்தக் குறியீடு உதவிபுரியும். 

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

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

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

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

 

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

ெயைச்சீட்டுகள் 

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

கழகம்) ஒரு மோதத்துக்கோன ெயைச்சீட்டு முன்ெதிவு எண்ணிக்ளகளய உயர்த்தி அறிவிப்பு பவளியிட்டது. 

இரயில்களில் அடிக்கடி ெயணிக்கும் ெயணிகளுக்கு உதவும் வளகயிலும், தனது ஒதர வளைதை கைக்கிதைதய 

குடும்ெ உறுப்பினர்களுக்கும் ெயைச்சீட்டு முன்ெதிவு பசய்யும் ெயணிகளின் சிரமத்ளதப் தெோக்கும் வளகயிலும் 

முன்ெதிவு எண்ணிக்ளகளய IRCTC உயர்த்தியுள்ைதோக அதிகோரிகள் பதரிவித்தனர். 

இதுகுறித்து இரயில்தவ அளமச்சகம் பவளியிட்ட அறிக்ளகயில் கூறியிருப்ெதோவது: ெயணிகளின் வசதிக்கோக மோதம் 

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

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

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

ெயைச்சீட்டுகள் வளர முன்ெதிவு பசய்ய முடியும். இவ்வோறு முன்ெதிவு பசய்யப்ெடும் ெயைச்சீட்டுகள் ஆதோர் 

மூைமோக அவ்வப்தெோது ஆய்வுக்கும் உட்ெடுத்தப்ெடும் என்று அளமச்சகம் பதரிவித்துள்ைது. 
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1. கீழ்காணும் எந்த மாநிலம் / UT–இல் ‘ததசிய பழங்குடியினர் ஆராய்ச்சி நிறுவனம்’ ததாடங்கப்பட்டுள்ளது? 
அ. கர்நரடகர 

ஆ. புது தில்லி  

இ. மத்திய பிரததசம் 

ஈ. ஜரர்கண்ட் 

✓ விடுதலலப்தபருவிழாவின் ஒருபகுதியாக பழங்குடியினர் நல அலமச்சகத்தின் சார்பில், ‘ததசிய பழங்குடியினர் 

ஆராய்ச்சி லமயத்லத மத்திய உள்துலை மற்றும் கூட்டுைவுத்துலை அலமச்சர் அமித்ஷா புது தில்லியில் ததாடங்கி 

லவத்தார். பழங்குடியினர் ஆராய்ச்சி லமயங்கள், திைன் தமம்பாட்டு லமயங்கள் ஆகிய திட்டங்கலள ததசிய 

பழங்குடியினர் ஆராய்ச்சி லமயம் கண்காணிக்கும். ஆராய்ச்சி மற்றும் பயிற்சியின் தரத்லத தமம்படுத்துவதற்கான 

தநறிமுலைகலளயும் அது வகுக்கும். 

2. டார்னியர் வானூர்தி மற்றும் Su–30 MKI ஏதரா எஞ்சின்கலள, கீழ்காணும் எந்த நிறுவனம் தயாரிப்பதற்கு, 

பாதுகாப்பு உபகரணங்கள் தகாள்முதல் கவுன்சில் ஒப்புதலளித்துள்ளது? 
அ. ISRO 

ஆ. DRDO 

இ. HAL  

ஈ. BHEL 

✓ பாதுகாப்பு அலமச்சர் இராஜ்நாத் சிங் தலலலமயிலான பாதுகாப்பு உபகரணங்கள் தகாள்முதல் கவுன்சில் (DAC), 

உள்நாட்டு ததாழிற்சாலைகளிலிருந்து `76,390 தகாடி மதிப்பிலான இராணுவ தளவாடங்கள் மற்றும் தளங்கலள 

வாங்க ஒப்புதலளித்தது. ஹிந்துஸ்தான் ஏதராநாட்டிக்ஸ் லிமிதடட் (HAL)மூலம் டார்னியர் விமானம் மற்றும் Su–30 

MKI ஏதரா–எஞ்சின்கள் தயாரிக்க DAC ஒப்புதல் அளித்தது. தமலும், ‘டிஜிட்டல் கடதலார காவற்பலட’ திட்டத்திற்கும் 

DAC ஒப்புதல் அளித்துள்ளது. 

3. அண்லமயில் இந்தியாவால் தசாதிக்கப்பட்ட, ‘அக்னி–4’ என்ைால் என்ன? 
அ. இடடநிடல நநடுக்க எறிகடண  

ஆ. அடுத்த தடலமுடற தசமக்கலன் 

இ. நீர்மூழ்கிக்கப்பல் எதிர்ப்பு ஏவுகடண 

ஈ. கண்டம்விட்டுக் கண்டம் பரயும் ஏவுகடண 

✓ அக்னி–4 என்ை இலடநிலல தநடுக்க எறிகலணலய இந்தியா தவற்றிகரமாக பரிதசாதித்தது. ஒடிஸாவில் உள்ள 

ஆபதெ அப்துல் கலாம் தீவிலிருந்து தவற்றிகரமாக இந்தச் தசாதலன தமற்தகாள்ளப்பட்டது. அக்னி–4 என்பது 4,000 

கிமீ தூரம் வலர தசன்று தாக்கக்கூடிய ஓர் இலடநிலல தநடுக்க ஏவுகலணயாகும். இது பாதுகாப்பு ஆராய்ச்சி & 

தமம்பாட்டு நிறுவனத்தால் உருவாக்கப்பட்டது. 1,000 கிகி எலட வலை சுமந்து 900 கிமீ வலர தசல்லக்கூடியது. 

4. பன்னாட்டு அலமதி காக்கும் பயிற்சியான, ‘கான் குதவஸ்ட் – 2022’ஐ நடத்திய நாடு எது? 
அ. அநமரிக்கர 

ஆ. மங்தகரலியர  

இ. கஜகஸ்தரன் 

ஈ. பிரரன்ஸ் 
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✓ பன்னாட்டு அலமதி காக்கும் பயிற்சியான, ‘Khan Quest – 2022’ சமீபத்தில் மங்தகாலியாவில் ததாடங்கியது. இந்தப் 

பயிற்சியில் இந்தியா உட்பட 16 நாடுகலளச் தசர்ந்த இராணுவ வீரர்கள் பங்தகற்கின்ைனர். இந்தியாவின் பாதுகாப்பு 

அலமச்சகத்தின்படி, இந்திய இராணுவம் லடாக் சாரணர்களின் ஒரு குழுவால் பிரதிநிதித்துவப்படுத்தப்படுகிைது. 14 

நாள் பயிற்சியானது, பங்தகற்கும் நாடுகளிலடதய பாதுகாப்பு ஒத்துலழப்பின் அளலவ தமம்படுத்தும். 

5. ‘லபதகா பண்டிலக’ தகாண்டாடப்படுகிை இந்திய மாநிலம் எது? 

அ. உத்தர பிரததசம் 

ஆ. பஞ்சரப் 

இ. அஸ்ஸரம்  

ஈ. மகரரரஷ்டிரர 

✓ இந்தியாவின் வடகிழக்கு மாநிலமான அஸ்ஸாமில் உள்ள மக்கள், ‘லபதகா பண்டிலக’ என்ை வசந்த விழாலவக் 

தகாண்டாடுகிைார்கள். ஆண்டுததாறும் ெூன் மாதத்தில் அஸ்ஸாம் மாநிலாத்திலுள்ள மக்களால் இது முக்கியமாகக் 

கலடப்பிடிக்கப்படுகிைது. நன்னலத்துடன் கூடிய மங்களகரமான பயிர் அறுவலடக்காலத்லதக் தகாண்டு வருவதத 

இந்தத் திருவிழாவின் தநாக்கமாகும். 

6. KVIC–இன் தலலவர் விலனகுமார் சக்தசனா, கீழ்க்காணும் எந்த மாநிலம் / UT–இன் ஆளுநர் / துலணநிலல 

ஆளுநராக நியமிக்கப்பட்டுள்ளார்? 
அ. தகரவர 

ஆ. புது தில்லி  

இ. புதுச்தசரி 

ஈ. தமற்கு வங்கம் 

✓ தற்தபாது காதி மற்றும் கிராமப்புற ததாழிற்சாலலகள் ஆலணயத்தின் (KVIC) தலலவராக பணியாற்றிவரும் விலன 

குமார் சக்தசனா, தில்லியின் புதிய துலணநிலல ஆளுநராக நியமிக்கப்பட்டுள்ளார். முன்னாள் துலணநிலல 

ஆளுநர் அனில் லபொலின் இராஜினாமாலவ இந்தியக்குடியரசுத்தலலவர் ஏற்றுக்தகாண்டு அவலரத் ததாடர்ந்து 

சக்தசனாலவ நியமித்துள்ளார். இந்தியாவின் 75ஆவது விடுதலல நாலள நிலனவுகூரும் வலகயில் பிரதமர் 

தலலலமயிலான ததசியக் குழுவின் உறுப்பினராகவும் அவர் இருந்தார். 

7. மூத்த இஆப அதிகாரி நிதி சிப்பர், கீழ்காணும் எந்த நிறுவனத்தின் தலலவராக நியமிக்கப்பட்டுள்ளார்? 
அ. CBSE  

ஆ. AIIMS 

இ. CSIR 

ஈ. DRDO 

✓ மத்திய இலடநிலலக் கல்வி வாரியத்தின் (CBSE) தலலவராக மூத்த IAS அதிகாரி நிதி சிப்பர் நியமிக்கப்பட்டுள்ளார். 

சத்தீஸ்கர் தகடரின் 1994 ததாகுதி இந்திய ஆட்சிப்பணி அதிகாரியான நிதி சிப்பர், தற்தபாது கனரக ததாழிற்துலை 

அலமச்சகத்தின் கூடுதல் தசயலாளராக உள்ளார். பணியாளர் அலமச்சகம் பிைப்பித்த ஆலணயின்படி, தற்தபாலதய 

தலலவர் Dr வினீத் தொஷி இஆப–ஐத் ததாடர்ந்து நிதி சிப்பர் பதவிதயற்ைார். 
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8. 75ஆவது உலக சுகாதார அலவயின் கருப்தபாருள் என்ன? 
அ. Invest in Health Service 

ஆ. Health for Peace, Peace for Health  

இ. Health Amid Pandemic 

ஈ. Health and Global Cooperation 

✓ 75ஆவது உலக சுகாதார மாநாடு 2022 தம.22–28 வலர சுவிச்சர்லாந்தில் உள்ள தெனீவாவில் நலடதபறுகிைது. 

COVID–19 ததாற்றுகாலத்திற்குப்பிைகு தநரடி முலையில் நலடதபற்ை முதல் சுகாதார மாநாடு இதுவாகும். “Health for 

Peace, Peace for Health” என்பது இந்த ஆண்டு (2022) நலடதபறும் சுகாதார தபரலவயின் கருப்தபாருளாகும். 

உலக சுகாதார அலவ என்பது WHOஇன் முடிதவடுக்கும் அலமப்பாகும். இதில் அலனத்து WHO உறுப்பு நாடுகளின் 

பிரதிநிதிகளும் கலந்துதகாண்டனர். 

9. இந்திய எரிவாயு பரிமாற்ைகத்தில் வீட்டு உபதயாக எரிவாயு வர்த்தகம் தசய்யும் முதல் இந்திய நிறுவனம் எது? 
அ. GAIL 

ஆ. ONGC  

இ. IOCL 

ஈ. HPCL 

✓ ONGC ஆனது இந்திய எரிவாயு பரிமாற்ைகத்தில் வீட்டு உபதயாக எரிவாயுலவ வர்த்தகம் தசய்யும் இந்தியாவின் 

முதல் ஆய்வு மற்றும் உற்பத்தி நிறுவனமாக மாறியுள்ளது. இந்தியாவின் முதல் தானியங்கி ததசிய அளவிலான 

எரிவாயு பரிமாற்ைகமான IGX–இல் ONGCஆல் முதல் இலணயவழி வர்த்தகம் சமீபத்தில் தசய்யப்பட்டது. ONGC, 

கிருஷ்ணா தகாதாவரி ததாகுதியில் இருந்து எரிவாயு வர்த்தகம் தமற்தகாள்கிைது. 

10. 2022 – மகளிர் உலக குத்துச்சண்லட சாம்பியன்ஷிப் நலடதபறும் இடம் எது? 
அ. இஸ்தரன்புல்  

ஆ. மங்தகரலியர 

இ. புது தில்லி 

ஈ. டரக்கர 

✓ சர்வததச குத்துச்சண்லட சங்கத்தின் (IBA) 2022 – மகளிர் உலக குத்துச்சண்லட சாம்பியன்ஷிப் துருக்கியின் 

இஸ்தான்புல்லில் நலடதபற்ைது. இந்திய அணி தமாத்தம் மூன்று பதக்கங்களுடன் (1 தங்கம் மற்றும் 2 தவண்கலம்) 

தபாட்டிலய நிலைவுதசய்தது. ததலங்கானாலவச் தசர்ந்த குத்துச்சண்லட வீராங்கலன நிகத் ெரீன் 52 கிதலா 

பிரிவில் தங்கமும், மனிஷா (57 கிதலா), பர்வீன் (63 கிதலா) தவண்கலமும் தவன்ைனர். சிைந்த குத்துச்சண்லட 

வீராங்கலனயாக ஒலிம்பிக் மற்றும் உலக சாம்பியனான புதசனாஸ் சுர்தமதனலி ததர்ந்ததடுக்கப்பட்டார். 

 

செய்தித்தாள் நடப்பு நிகழ்வுகள்  

1. 1,000 மீனவ இலளஞர்களுக்கு உயிர்பாதுகாப்புப் பயிற்சி - முதல்வர் மு க ஸ்டாலின் ததாடக்கி லவத்தார் 

தமிழ்நாட்டில் 14 கடதலார மாவட்டங்கலளச்தசர்ந்த 1,000 மீனவ இலளஞர்களுக்கு உயிர் பாதுகாப்பு மற்றும் மீட்புப் 

பயிற்சியளிக்கும் திட்டத்லத முதலலமச்சர் மு க ஸ்டாலின் ததாடக்கிலவத்தார். இந்தத் திட்டத்தில், முதற்கட்டமாக 

தசங்கல்பட்டு மாவட்டம் தகாவளத்தில் 25 மீனவ இலளஞர்கள் பங்தகற்ைனர். 
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தமிழ்நாடு 1,076 கிமீ நீளமுள்ள கடற்கலரலயக் தகாண்டது. இங்குள்ள 608 மீனவ கிராமங்களில் 10.48 இலட்சம் 

மீனவர்கள் வாழ்கின்ைனர். கடற்கலரப் பகுதிகளுக்கு மக்கள் தசல்லும்தபாது அங்கு ஏற்படும் விபத்துகளால் மனித 

உயிர்கலள இழக்க தநரிடுகிைது. இதுதபான்ை விபத்துகலளக் குலைக்கவும், நீரில் தவறி மூழ்கி தவிப்பவர்கலளக் 

காப்பாற்றிடும் வலகயிலும் மீனவ இலளஞர்களுக்கு, ‘கடற்கலர உயிர்காக்கும் பயிற்சிகள்’ வழங்கப்பட உள்ளன. 

இந்தப் பயிற்சியானது ததசிய மீன்வள தமம்பாட்டு வாரியத்தின் நிதி உதவியுடன் `53 லட்சம் மதிப்பீட்டில் தனியார் 

நிறுவனம்மூலம் மாநிலத்தின் 14 மாவட்டங்கலளச் தசர்ந்த 1,000 மீனவ இலளஞர்களுக்கு அளிக்கப்படுகிைது. 

 

2. உணவுத் தரக் கட்டுப்பாடு: தமிழ்நாடு முதலிடம் 

உணவுப்பாதுகாப்பு துலை தசயல்பாடுகளில் இந்திய அளவில் தமிழ்நாடு முதன்லமயான மாநிலமாக ததர்ந்ததடுக்கப் 

-பட்டு, மத்திய அரசு சார்பில் தில்லியில் விருது வழங்கப்பட்டது. 

இதுகுறித்து தமிழ்நாட்டின் மக்கள் நல்வாழ்வுத் துலை கூறியதாவது: 

நாடு முழுவதும் 75 உணவுத் தரம் நிலைந்த மாவட்டங்கள் அறிவிக்கப்பட்டன இடம்தபற்ைன. அதில், தமிழ்நாட்டில் 

இருந்து மட்டும் 11 மாவட்டங்களுக்கு அத்தலகய அங்கீகாரம் அளிக்கப்பட்டுள்ளது. அதன்படி, திருவள்ளூர், காஞ்சிபுரம், 

தசலம், தகாயம்புத்தூர், தசன்லன, ஈதராடு, திருதநல்தவலி, திருப்பூர், தூத்துக்குடி, மதுலர மற்றும் திண்டுக்கல் 

ஆகிய மாவட்ட உணவுப் பாதுகாப்பு துலைக்கு தர நிர்ணய பரிசுகள் அறிவிக்கப்பட்டு இருக்கின்ைன. 

 

3. நிகழ் நிதியாண்டில் இந்திய தபாருளாதார வளர்ச்சி 7.5%: உலக வங்கி திருத்தி மதிப்பீடு 

நிகழ் நிதியாண்டில் இந்திய தபாருளாதார வளர்ச்சி 7.5 சதவீதமாக இருக்கும் என்று உலக வங்கி மதிப்பிட்டுள்ளது. 

இந்த நிதியாண்டில் இந்திய தபாருளாதார வளர்ச்சி 8 சதவீதமாக இருக்கும் என்று கடந்த ஏப்ரல் மாதம் 

ததரிவித்திருந்த அந்த வங்கி, அதலன திருத்தி மதிப்பிட்டுள்ளது. 

இதுததாடர்பாக அந்த வங்கி தவளியிட்டுள்ள அறிக்லக: 

பணவீக்கம் (விலலவாசி உயர்வு விகிதம்) அதிகரிப்பு, விநிதயாக நலடமுலைகளில் இடர்ப்பாடுகள், புவி அரசியல் 

பதற்ைம் ஆகியலவ காரணமாக நிகழ் நிதியாண்டான 2022-23-இல் இந்தியாவின் தபாருளாதார வளர்ச்சி 7.5 

சதவீதமாக இருக்கும். தனியார்துலையின் நிலலயான முதலீடு, ததாழிற்துலை சூழலல தமம்படுத்த இந்திய அரசு 

அறிமுகம் தசய்துள்ள ஊக்கத்ததாலக திட்டங்கள் மற்றும் சீர்திருத்தங்கள் தபாருளாதார வளர்ச்சிக்கு உதவும். 

இந்திய தபாருளாதார வளர்ச்சி 8.7 சதவீதமாக இருக்கும் என்று கடந்த ெனவரி மாதம் ததரிவிக்கப்பட்டது. அலதவிட 

தற்தபாலதய மதிப்பீடு 1.2 சதவீதம் குலைவாகும். தவலலவாய்ப்பின்லம விகிதம் கதரானா பரவலுக்கு முன்பிருந்த 

நிலலக்குத் திரும்பியுள்ளது. எனினும் ததாழிலாளர் பங்தகற்பு விகிதம் கதரானா பரவலுக்கு முன்பு இருந்தலதவிட 

குலைவாகத்தான் உள்ளது. உலழப்பாளர்களும் குலைந்த ஊதியம் தகாண்ட பணிகளுக்கு மாறியுள்ளனர். 

தற்தபாது இந்தியாவில் உட்கட்டலமப்பில் முதலீடு தசய்வலத தநாக்கி அரசின் தசலவினம் திரும்பியுள்ளது. 

ததாழிலாளர் விதிமுலைகள் எளிலமப்படுத்தப்படுகின்ைன. நஷ்டத்தில் இயங்கும் தபாதுத்துலை நிறுவனங்கள் 

தனியார்மயமாக்கப்படுகின்ைன. அடுத்த நிதியாண்டில் இந்திய தபாருளாதார வளர்ச்சி 7.1 சதவீதமாக குலையும் என 

எதிர்பார்க்கப்படுகிைது என்று ததரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. 

 

4. தசஸ் ஒலிம்பியாடிலும் இனி ‘தொதி ஓட்டம்’ - எப்தபாதும் இந்தியாவில் ததாடக்கம் 

ஒலிம்பிக் தபாட்டிகள் ததாடக்கத்துக்கு முன்பாக நடத்தப்படுவலதப் தபான்று, தசஸ் ஒலிம்பியாட் தபாட்டியின் 

ததாடக்கத்துக்கு முன்பாகவும் ‘தொதி ஓட்டத்லத’ நடத்துவததன முடிவு தசய்யப்பட்டுள்ளதாக சர்வததச தசஸ் 

சம்தமளனம் அறிவித்துள்ளது. 
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இந்த நலடமுலை முதன்முதலாக, தசன்லன அருதக மகாபலிபுரத்தில் வரும் ெூலல - ஆகஸ்டில் நலடதபைவுள்ள 

44-ஆவது தசஸ் ஒலிம்பியாட் தபாட்டியிலிருந்து ததாடங்க இருக்கிைது. அதன் பிைகு இனி தசஸ் ஒலிம்பியாட் 

நலடதபறும்தபாததல்லாம் அதற்கு முன்பாக இந்த ‘தொதி ஓட்டம்’ நடத்தப்படும். இந்தியாவில் முதன்முலையாக தசஸ் 

ஒலிம்பியாட் தபாட்டி நலடதபறும் நிலலயில் இந்த அறிவிப்பு தவளியாகியிருப்பது குறிப்பிடத்தக்கது. 

ஒலிம்பிக்கிற்கு ஏததன்ஸ் தபால, தசஸ் விலளயாட்டின் பிைப்பிடமாக இருக்கும் இந்தியாவிலிருந்தத இனி ஒவ்தவாரு 

முலையும் இந்த ஒலிம்பியாட் தொதி ஓட்டம் ததாடங்கும். அதன் பிைகு, சர்வததச தசஸ் சம்தமளனத்தில் உறுப்பினராக 

இருக்கும் நாடுகளில் வலம்வரும் அந்த தொதி, இறுதியாக தபாட்டி நலடதபை இருக்கும் நாட்லடயும், சம்பந்தப்பட்ட 

நகரத்லதயும் வந்தலடயும். 

தற்தபாது மகாபலிபுரத்தில் நலடதபை இருக்கும் தசஸ் ஒலிம்பியாட் தபாட்டிக்கு இன்னும் 50 நாள்கதள இருப்பதால், 

இந்த அறிமுக ‘தொதி ஓட்டமானது’ இந்தியாவுக்குள்ளாக மட்டுதம நடக்கவுள்ளதாக சம்தமளனம் ததரிவித்துள்ளது. 

தொதிலய ஏந்தி ஓடுபவர்களில் ஒருவராக இந்திய தசஸ் நட்சத்திரமான விஸ்வநாதன் ஆனந்தும் இருப்பார். 

44-ஆவது தசஸ் ஒலிம்பியாட் தபாட்டியானது மகாபலிபுரத்தில் வரும் ெூலல 28 முதல் ஆகஸ்ட் 10 வலர 

நலடதபைவுள்ளது. இதில் பங்தகற்க இதுவலர 187 நாடுகளில் இருந்து 343 அணிகள் ஓபன் மற்றும் மகளிர் 

பிரிவுகளில் பதிவு தசய்துள்ளன. 

 

5. சுற்றுச்சூழல் தசயல்திைன் குறியீடு: 180 நாடுகள் பட்டியலில் கலடசி இடத்தில் இந்தியா 

அதமரிக்கக் கல்வி நிறுவனங்கள் தமற்தகாண்ட ஆய்வில் 180 நாடுகள் அடங்கிய நிகழாண்டுக்கான சுற்றுச்சூழல் 

தசயல்திைன் குறியீட்டு பட்டியலில் இந்தியா கலடசி இடத்லதப் பிடித்துள்ளது. 

180 நாடுகளின் சுற்றுச்சூழல் தசயல்திைன் ததாடர்பாக அதமரிக்காவின் தயல் பல்கலலக்கழகத்தின்கீழ் தசயல்படும் 

தயல் சுற்றுச்சூழல் சட்டம் மற்றும் தகாள்லக லமயம், தகாலம்பியா பல்கலலக்கழகத்தின்கீழ் தசயல்படும் சர்வததச 

புவி அறிவியல் தகவல் லமயம் ஆகியலவ ஆய்வு தமற்தகாண்டன. அந்த ஆய்வு முடிவுகள் அண்லமயில் 

தவளியிடப்பட்டது. அந்த முடிவுகளின்படி, அப்பட்டியலில் இந்தியா கலடசி இடம் பிடித்துள்ளது. 

நாடுகள் சுற்றுச்சூழல் தசயல்திைன் தரவரிலச 

தடன்மார்க் - 1 

பிரிட்டன் - 2 

பின்லாந்து - 3 

மால்டா - 4 

சுவீடன் – 5

ஆய்வின் பல்தவறு பிரிவுகள் இந்தியாவின் தரவரிலச 

பல்லுயிர்ப் தபருக்கம் பாதுகாத்தல் - 179 

உயிரினங்கள் பாதுகாப்பு குறியீடு - 175 

உயிரினங்கள் வாழ்விட குறியீடு - 80 

காடுகள் இழப்பு - 75 

புல்தவளிப் பகுதிகள் இழப்பு - 116 

சதுப்புநிலப் பகுதிகள் இழப்பு - 60 

காற்றின் தரம் - 179 

கடலில் தநகிழிக் கலப்பு - 135 

பருவநிலல மாற்ைம் - 165 

கரியமில வாயு தவளிதயற்ைம் அதிகரிப்பு - 136 

தவளாண்லமயில் பூச்சிக்தகால்லி பயன்பாடு – 47

 

36 / 126

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


விண்மீன்.காம்                                              2022 ஜூன் 09 
  

 

நடப்பு நிகழ்வுகள்                                           1 

1. ரிசர்வ் வங்கியின் 2022 ஜூன் மாத நிதிக் கைொள்கைக் குழு கூட்டத்திற்குப் பிறகு கெப்ப ொ விகிதம் என்ன? 
அ. 4.2 % 

ஆ. 4.5 % 

இ. 4.9 %  

ஈ. 5.0 % 

✓ கெப்ப ொ விகிதத்கத 50 அடிப் கட புள்ளிைளொை 4.90% அளவிற்கு உயர்த்துவது என இந்திய ரிசர்வ் வங்கியின் 

நிதிக்கைொள்கை குழு முடிவுகசய்துள்ளது. க ொத்த உள்நொட்டு உற் த்தி வளர்ச்சி விகிதம் 7.2 சதவீதம் அளவுக்கு 

கதொடரும் என்று இக்குழு ைணித்துள்ளது. 2022–23ஆம் நிதியொண்டில்  ணவீக்ை விகிதம் 6.7 சதவீத ொை 

இருக்கும் என்றும் கூறியுள்ளது. 

2. ைொர்டுைள்  ற்றும் UPI (2022 ஜூனுக்குப்பிறகு) மூலம் கசய்யப் டும் ஆட்படொ கடபிட்  ரிவர்த்தகனைளுக்ைொன 

புதிய வெம்பு என்ன? 
அ. ரூ.5000 

ஆ. ரூ.10000 

இ. ரூ.15000  

ஈ. ரூ.20000 

✓ ைொர்டுைள்  ற்றும் ஒருங்கிகணந்த ைட்டண இகடமுைம் (UPI) மூலம் ப ற்கைொள்ளப் டும் ஆட்படொ கடபிட் 

 ரிவர்த்தகனைளுக்ைொன வெம்க  இந்திய ரிசர்வ் வங்கி முந்கதய `5,000இலிருந்து `15,000ஆை உயர்த்தியது. 

ஒவ்கவொரு முகறயும்  ணஞ்கசலுத்தும்ப ொது வொடிக்கையொளர்ைள் ஒருமுகற  யன் டுத்தக் கூடிய ைடவுச்கசொல் 

(OTP) கைொடுத்து  ணப் ரிவர்த்தகன ப ற்கைொண்டு வந்தனர். தற்ப ொது `15,000 மதிப்பு வகெயிலொன  ணப் 

 ரிவர்த்தகனைகள OTP இல்லாமல் மமற்க ாள்ளலாம் என ரிசர்வ் வங்கி கூறியுள்ளது. 

3.  ொதுைொப்புப்  ணியொளர்ைளின் தகலக ப்  தவிக்கு தகுதியுகடய அதிைொரிைளுக்ைொன வயது வெம்பு என்ன? 
அ. 60 

ஆ. 62  

இ. 65 

ஈ. 70 

✓ உலங்கூர்தி வி த்தில் இந்தியொவின் முதல்  ொதுைொப்புப்  கடத் தகலவர் கஜனெல் பிபின் ெொவத் உயிரிழந்த ஆறு 

 ொதங்ைளுக்குப் பிறகு, ஆயுதப் கடைளின் பசகவ விதிைளில்  த்திய அெசு திருத்தஞ்கசய்துள்ளது. அந்தப் புதிய 

விதிைளின் டி, 62 வயதுக்குட் ட்ட முப் கடச்பசகவைகளச்பசர்ந்த 3 நட்சத்திெங்ைள்  ற்றும் நொன்கு நட்சத்திெ 

அதிைொரிைள் அகனவரும் CDS  தவிக்கு தகுதியுகடயவர்ைள். இதில் ைடந்த ஈெொண்டுைளில் ஓய்வுக ற்றவர்ைளும் 

அடங்குவர். CDS என்பது தெவரிகசயில் மிைவும் உயர்ந்த அதிைொரி  தவியொகும்.  

4. 75 கிமீ நீளப்பாகதகய அக த்து கின்னஸ் சொதகன  கடத்துள்ள அக ப்பு எது? 
அ. BRO 

ஆ. NHAI  

இ. இந்திய இராணுவம் 

ஈ. L & T கட்டுமான நிறுவனம் 
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✓ அ ெொவதி  ொவட்டத்தில் இருந்து அக்பைொலொ  ொவட்டம் வகெ NH53இல் ஒற்கற வழித்தடத்தில் க ட்பெொலிய உ  

க ொருட்ைள்  ற்றும் செகள ைற்ைளுடனொன ைலகவமூலம் 105  ணி பநெம் 33 நிமிடங்ைளில் (5 நாட் ளுக்குள்) 

சொகல அக த்துள்ளதொை  த்திய சொகலப் ப ொக்குவெத்து & கநடுஞ்சொகலத் துகற அக ச்சைம் கதரிவித்துள்ளது. 

இது கின்னஸ் சொதகனயொைப்  ொர்க்ைப் டுகிறது. 

✓ முன்னதொை ைடந்த 2019இல் ைத்தொர் தகலநைெம் பதொைொவில் 25.275 கிமீ கதொகலவிற்கு இத்தகைய சொகல 

அக க்ைப் ட்டபத இதுநொள் வகெ கின்னஸ் உலை சொதகனயொை இருந்தது. 

5. ஆறு உலைக்பைொப்க ைளில்  ங்பைற்ற முதல் கிரிக்கைட் வீெொங்ைகன யொர்? 

அ. ஜூலன் ககாஸ்வாமி 

ஆ. மிதாலி ராஜ்  

இ. சாா்கலாட் எட்வா்ட்ஸ் 

ஈ. கிகோ் டடய்லா் 

✓ பிெ ல கிரிக்கைட் வீெொங்ைகன மிதொலி இெொஜ், அகனத்து வகையொன கிரிக்கைட்டிலிருந்தும் ஓய்வு க றுவதொை 

அண்க யில் அறிவித்தொர். 39 வயதொன இவர், இதுவகெ ஆறு உலைக்பைொப்க ைளில்  ங்பைற்ற உலகின் முதல் 

 ற்றும் ஒபெ கிரிக்கைட் வீெொங்ைகன ஆவொர். இந்தச் சொதகனக்ைொை அண்க யில் சச்சின் கடண்டுல்ைர்  ற்றும் 

 ொகிஸ்தொனின் ஜொபவத் மியொண்டட் முதலொபனொர் இடம்க ற்றுள்ள  ட்டியலில் இகணந்தொர். 232 ஒருநொள் 

ப ொட்டிைளில் 7,805 ென்ைள் குவித்தபத க ண்ைளுக்ைொன ஒருநொள் ப ொட்டியில் அதிை ட்ச ொை உள்ளது. க ொத்தம் 

10,868 ென்ைள் குவித்து, இந்திய க ண்ைள் கிரிக்கைட்டணியின் நீண்டைொல அணித்தகலவெொை இருந்தவர் மிதொலி. 

6. உலைப் க ொருளொதொெ  ன்றத்தின் அதிநவீன உற் த்தி க யங்ைளின் (AMHUB) உலைளொவிய வகலயக ப்பில் 

இகணந்துள்ள இந்திய  ொநிலம் எது? 
அ. டதலுங்கானா 

ஆ. ஆந்திர பிரகதசம்  

இ. ஒடிஸா 

ஈ. கா்நாடகா 

✓ உலைப்க ொருளொதொெ  ன்றத்தின் (WEF) அதிநவீன உற் த்தி க யங்ைளின் உலைளொவிய வகலயக ப்பில் 

(AMHUBs) ஆந்திெ பிெபதச  ொநிலம் இகணந்துள்ளது. டொபவொஸில் நடந்து வரும் WEF–இன் ஆண்டுக் கூட்டத்தின் 

ஒருபுறத்தில், ஆந்திெ பிெபதச  ொநிலமும் WEF–உம், “அதிநவீன உற் த்தி &  திப்பு சங்கிலிைளின் எதிர்ைொலத்கத 

வடிவக ப் தில்” தங்ைளது கூட்டொண்க கய  ரி ொறிக்கைொண்டன. “மூவிங் இந்தியொ” முயற்சிைளில் கதரிவொன 

முதல்  ொநில ொை ஆந்திெ பிெபதச  ொநிலம் உள்ளது. 

7. சர்க்ைகெ ஏற்று திக்ைொன புதிய ைட்டுப் ொடுைள் கீழ் ாணும் எந்தத் பததியிலிருந்து அ லுக்கு வருகின்றன? 
அ. 2022 கம.01 

ஆ. 2022 ஜூன்.01  

இ. 2022 ஆகஸ்ட்.01 

ஈ. 2023 ஜனவாி.01 

✓ பைொதுக  ஏற்று திகய ைட்டுப் டுத்திய பிறகு, சர்க்ைகெ ஏற்று திக்கு இந்தியொ ைட்டுப் ொடுைகள விதித்துள்ளது. 

புதிய ைட்டுப் ொடுைள் ஜூன்.1 முதல் அ லுக்கு வரும். உள்நொட்டு சந்கதயில் க ொருட்ைளின் கிகடக்கும் தன்க கய 

அதிைரிப் தற்கும், விகலவொசி உயர்கவக் ைட்டுப் டுத்துவதற்கும் இந்த நடவடிக்கை எடுக் ப்பட்டுள்ளது. புவிசொர் 

அெசியல்  தட்டங்ைளொல் தூண்டப் ட்ட  ணவீக்ைத்தின் ைொெண ொன விகல உயர்வுக்குப் பிறகு, உள்நொட்டுச் 

சந்கதைளில் க ொருட்ைளின் விகலைகளக் குகறப் தற்கு இந்தியொ  ல நடவடிக்கைைகள எடுத்து வருகிறது. 
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8. 2022 – ‘WEF  யண  ற்றும் சுற்றுலொ வளர்ச்சிக் குறியீட்டில்’ இந்தியொ அகடந்துள்ள தெநிகல என்ன? 
அ. 34 

ஆ. 45 

இ. 54  

ஈ. 43 

✓ உலைப் க ொருளொதொெ  ன்றத்தின் ஒரு சமீ த்திய ஆய்வு, 117 நொடுைகள  திப்பீடு கசய்து ‘ யண  ற்றும் சுற்றுலொ 

வளர்ச்சிக் குறியீட்கட’ கவளியிட்டது. இந்தியொ ஒட்டுக ொத்த தெவரிகசயில் 54ஆவது இடத்தில் உள்ளது. 2019–இல் 

46ஆவது இடத்தில் இந்தியொ இருந்தது. இவ்வொய்வின் டி, COVID–19 கதொற்றுபநொயொல் ஏற் ட்ட ஈெொண்டு  ந்த 

நிகலக்குப் பிறகு, இந்தியொவின்  யண  ற்றும் சுற்றுலொத்துகறயொனது மீட்சிக்ைொன அறிகுறிைகளக் ைொட்டியுள்ளது. 

9. இந்தியக் ைடற் கடயொனது எந்த நொட்டு ைடற் கடயுடன் இகணந்து ப ொங்பைொசொைர்  யிற்சியில்  ங்பைற்கிறது? 
அ. பிரான்ஸ் 

ஆ. வங்காேகதசம்  

இ. மியான்மா் 

ஈ. கநபாேம் 

✓ இந்தியக் ைடற் கட மற்றும் வங்ைொளபதச ைடற் கட  ங்பைற்கும் 3ஆவது இருதெப்பு  யிற்சியொன, ‘ப ொங்பைொசொைர்’ 

வங்ைொளபதசத்தின் ப ொங்லொ துகறமுைத்தில் கதொடங்கியது. துகறமுைக் ைட்டப்  யிற்சிகயத் கதொடர்ந்து வடக்கு 

வங்ைொள விரிகுடொவில் ைடல்சொர்  யிற்சிைள் நகடக றும். ப ொங்பைொசொைர்  யிற்சியொனது இரு ைடற் கடைளுக்கு 

இகடபய  ெந்த அளவிலொன ைடல்சொர்  யிற்சிைள்  ற்றும் கசயல் ொடுைகள நடத்துவதன்மூலம் கூட்டு கசயல் ொட்டு 

திறன்ைகள வளர்ப் கத பநொக்ை ொைக் கைொண்டுள்ளது. 

10. ‘ஊெைச் சொகலைளில் புதிய கதொழில்நுட் ங்ைள்  ற்றும் ைண்டுபிடிப்புைள் குறித்த சர்வபதச  ொநொடு’ ஏற் ொடு 

கசய்யப் ட்ட நைெம் எது? 
அ. கான்பூா் 

ஆ. புது தில்லி  

இ. வாரணாசி 

ஈ. டசன்னன 

✓ “ஊெைச்சொகலைளில் புதிய கதொழில்நுட் ங்ைள்  ற்றும் ைண்டுபிடிப்புைள்” குறித்த மூன்று நொள் சர்வபதச  ொநொட்கட 

 த்திய ஊெை வளர்ச்சி  ற்றும்  ஞ்சொயத்து ெொஜ் அக ச்சர் கிரிெொஜ் சிங் கதொடங்கி கவத்தொர். கதொடக்ை அ ர்வின் 

ப ொது, புதிய “கதொழில்நுட் ப்  ொர்கவ, 2022” உள்ளிட்ட ஆவணங்ைள் கவளியிடப் ட்டன. இத்கதொகலபநொக்கு 

ஆவணத்தின்கீழ், புதிய கதொழில்நுட் ங்ைள்  ற்றும்  ொற்றுப்க ொருட்ைகளப்  யன் டுத்தி குகறந்த ட்சம் சரி ொதி 

ஊெைச்சொகலைள் அக க்ைப் ட பவண்டும் என்று ஊெை ப ம் ொட்டு அக ச்சைம் பைொருகிறது. 
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செய்தித்தாள் நடப்பு நிகழ்வுகள்  

1. கைவிடப் டும் ஜயங்கைொண்டம்  ழுப்பு நிலக்ைரி திட்டம்: நிலங்ைள் திரும்  ஒப் கடப்பு 

ஜயங்கைொண்டம்  ழுப்பு நிலக்ைரி திட்டத்துக்ைொை கையைப் டுத்தப் ட்ட நிலங்ைள் உரிக யொளர்ைளிடம் வழங்ை 

தமிழ்நொடு அெசு முடிவு கசய்துள்ளது. 

அரியலூர்  ொவட்டம், ஜயங்கைொண்டம்  குதியில்  ழுப்பு நிலக்ைரி திட்டத்துக்ைொை ைடந்த 1992ஆம் ஆண்டில் நிலங்ைள் 

கையைப் டுத்தப் ட்டு 24 ஆண்டுைளொகியும் திட்டம் கதொடங்ைப் டொததொல், நிலத்கத உரிக யொளர்ைளிடம் திருப்பித் 

தெ தமிழ்நொடு அெசு உத்தெவிட்டது. இதனொல் அந்தத் திட்டம் கைவிடப் ட்டுள்ளது. 

 

2. அெசுப் ள்ளிைளில் LKG; UKG வகுப்புைள் மூடல் ஏன்? கதொடக்ைக்ைல்வித்துகற விளக்ைம் 

அெசுப்  ள்ளிைளில் கசயல் ட்டு வந்த LKG; UKG வகுப்புைள் மூடப் ட்டது குறித்து கதொடக்ைக் ைல்வி இயக்ைைம் 

விளக்ை ளித்துள்ளது. 

இதுகுறித்து கதொடக்ைக் ைல்வி இயக்குநெைம் சொர்பில் கவளியிடப் ட்டுள்ள கசய்தி: 

அெசு நடுநிகலப் ள்ளிைளில் உள்ள 2,381 அங்ைன்வொடிைளில்  ழகலயர் வகுப்புைள் 2019-ஆம் ஆண்டு பசொதகன 

முகறயில் கதொடங்ைப் ட்டன. இந்த  ழகலயர் வகுப்புைகளக் கையொள கதொடக்ைப் ள்ளி இகடநிகல ஆசிரியர்ைள் 

 ணியிட  ொற்றப் ட்டனர். 

இந்த ஆசிரியர்ைள் அனு வம் வொய்ந்தவர்ைளொை இருந்தொலும், அவர்ைள்  ழகலயர் வகுப்பு குழந்கதைகள 

கையொள்வதில் சிக்ைல்ைளும், புரிதல் இன்க யும் நீடித்தது.  றுபுறம் கதொடக்ைக்ைல்வி இயக்குநெைத்தில் 2013-14ம் 

ைல்வியொண்டு முதல் ஆசிரியர்  ணிநிய னம் கசய்யப் டவில்கல. 

ஆசிரியர்ைள்  ற்றொக்குகற: இதனொல் ைடந்த ைல்வியொண்டின் இறுதியில் இகடநிகல ஆசிரியர்ைள் 

 ணியிடங்ைளில் 4,863 ைொலிப் ணியிடங்ைள் ஏற் ட்டது. இதனொல் 3,800 கதொடக்ைப் ள்ளிைளில் 1 முதல் 5 

வகெயிலொன வகுப்புைகள ஒபெ ஒரு ஆசிரியர்தொன் ைவனித்துள்ளொர். 

ஆசிரியர்  ற்றொக்குகறயொல்  ொணவர்ைளுக்கு சரியொன முகறயில்ைல்வி ப ொதிக்ை இயலொத சூழல் ஏற் ட்டு அதன் 

விகளவொை  ொணவர்ைளின் ைல்வித்தெம் கவகுவொை குகறந்தது. இதற்கிகடபய ைபெொனொ  ெவலுக்கு பின்னர், 

அெசுப் ள்ளிைளில் 5 லட்சத்துக்கு ப ல் புதிதொை  ொணவர்ைள் பசர்ந்தனர். அதில் 1 முதல் 5ஆம் வகுப்பு வகெ  ட்டும் 

2.80 இலட்சம் ப ர்ைள் அெசுப் ள்ளிைளின் ப ல் நம்பிக்கை கவத்து கூடுதலொை பசர்ந்துள்ளனர். 

இதன்ைொெண ைை  ொணவர் ஆசிரியர் விகிதப் டி 4,500-க்கும் ப ற் ட்ட இகடநிகல ஆசிரியர்ைள் கூடுதலொை 

பதகவப் டுகிறது. ஏற்ைனபவ உள்ள ைொலிப் ணியிடங்ைபளொடு பசர்த்தொல் க ொத்தம் 9,000-க்கும் ப ற் ட்ட 

ஆசிரியர்ைள் பதகவப் டும் நிகல ஏற் ட்டு ைல்வித்தெம் குகறய வொய்ப்பு அதிை ொனது. இதுகுறித்து அகனத்து 

உயர் ட்ட அலுவலர்ைள் கூட்டத்தில் விவொதித்து எடுக்ைப் ட்ட முடிவுைளின் டி,  ழகலயர் வகுப்புைகளக் கையொள 

நியமிக்ைப் ட்ட இகடநிகல ஆசிரியர்ைள் மீண்டும் கதொடக்ைப் ள்ளிைளில்  ணிய ர்த்தப் ட்டனர். 

எண்ணும்-எழுத்தும் திட்டத்துக்கு... இதுதவிெ ைபெொனொவொல் அெசுப் ள்ளி  ொணவர்ைளிடம் ஏற் ட்டுள்ள ைற்றல் 

இகடகவளிகய சரிகசய்ய ‘எண்ணும் எழுத்தும்’ என்னும் திட்டம் வரும் ைல்வியொண்டு முதல் கசயல் டுத்தப் ட 

உள்ளது. இதற்ைொை அகனத்து  ொவட்டங்ைளிலும் சு ொர் 30,000 ஆசிரியர்ைளுக்கு  யிற்சியளிக்ைப் ட்டுள்ளது. இந்த 

திட்டத்கத முழுக யொைச் கசயல் டுத்தவும், சரியொன  ொகதயில்  ொணவர்ைளிடத்தில் கைொண்டு பசர்க்ைவும் 

கதொடக்ைக்ைல்வி இயக்ைை நிர்வொைத்துக்கு ப ொது ொன எண்ணிக்கையில் இன்னும் அதிை ொன இகடநிகல 

ஆசிரியர்ைள் பதகவப் டுகின்றனர். 

 கழய நகடமுகறயில்... இகதக்ைருத்தில்கைொண்டு அங்ைன்வொடி க யங்ைளில் ஏற்ைனபவ இருந்த சிறொர்ைளுக்கு 

முந்கதய நகடமுகறகய பின் ற்றி இந்தொண்டு முதல் அங்ைன்வொடி உதவியொளர்மூலம் தற்ைொலிை ொை ைற்றல் 

கசயல் ொட்கட ப ற்கைொள்ளலொம் என முடிகவடுக்ைப் ட்டது. ப லும், ‘எண்ணும் எழுத்தும்’ திட்டத்கத அடுத்த 

மூன்று ஆண்டுைளுக்கு கவற்றிைெ ொைச் கசயல் டுத்தும் ப ொது தமிழ்நொட்டில் கதொடக்ைப் ள்ளி  ொணவர்ைள் ைற்றல் 
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நிகலைளில் ப ம் டுவொர்ைள். இதுதவிெ மூன்றொண்டுைளுக்கு பின்பு பதசிய அளவிலொன ைற்றல் அகடவு பசொதகன 

முடிவுைளில் (நொஸ்) 27-ஆவது இடத்தில் இருக்கும் தமிழ்நொடு, முதல் 10 இடத்துக்குள் வந்துவிடும். 

 

3. வட்டி விகிதம் 4.9%-ஆை அதிைரிப்பு: ரிசர்வ் வங்கி அறிவிப்பு 

வங்கிைளுக்கு வழங்ைப் டும் குறுகிய ைொலக்ைடன்ைளுக்ைொன வட்டி விகிதத்கத (கெப்ப ொ) 4.9 சதவீத ொை ரிசர்வ் 

வங்கி உயர்த்தியுள்ளது. ரிசர்வ் வங்கி வட்டிகய உயர்த்துவது ைடந்த ஐந்து வொெங்ைளில் இது இெண்டொவது 

முகறயொகும். இதனொல், தனிந ர் ைடன், வீடு, வொைனக்ைடன் ஆகியவற்றுக்ைொன வட்டி அதிைரித்து  ொதத்தவகணத் 

கதொகைகய கூடுதலொை கசலுத்த பவண்டியிருக்கும். 

ரிசர்வ் வங்கியின் நிதிக்கைொள்கைக்குழுக் கூட்டம் புதன்கிழக  நகடக ற்றது. அதில், கெப்ப ொ விகிதத்கத 4.4 

சதவீதத்தில் இருந்து 0.5 சதவீதம் அதிைரித்து 4.9 சதவீத ொை நிர்ணயிப் து என ஒரு னத ொை முடிகவடுக்ைப் ட்டது. 

ைடந்த ப   ொதம் வட்டி விகிதம் 0.4 சதவீதம் உயர்த்தப் ட்ட நிகலயில், தற்ப ொது மீண்டும் உயர்ந்துள்ளது. 4 

சதவீத ொை இருந்த வட்டி விகிதம், ைடந்த 2  ொதங்ைளில்  ட்டும் 0.9 சதவீதம் உயர்ந்துள்ளது. 

இதுகுறித்து ரிசர்வ் வங்கி ஆளுநர் சக்திைொந்த தொஸ் கூறியதொவது: உக்கெனில் நகடக றும் ப ொெொல் உலை 

அளவில்  ணவீக்ைம் அதிைரித்துள்ளது. ப லும், அதிை ட்ச அளகவவிட அதிை ொை  ணவீக்ைம் அதிைரித்துள்ளது. 

அகதக் ைட்டுப் டுத்தும் பநொக்ைத்தில் வட்டி விகிதம் உயர்த்தப் ட்டுள்ளது. வட்டி விகிதத்கத ரிசர்வ் வங்கி 

உயர்த்தியப ொதிலும், ைபெொனொவுக்கு முந்கதய நிகலயொன 5.15 சதவீதத்துக்கும் குகறவொைபவ வட்டி விகிதம் 

உள்ளது. 

 ொநில அெசுைள் வரிகயக் குகறக்ை பவண்டும்: விகலவொசி உயர்கவக் ைட்டுப் டுத்த க ட்பெொல், டீசல் மீதொன 

ைலொல் வரி ைடந்த ப   ொதம் 21-ஆம் பததி குகறக்ைப் ட்டது. எரிக ொருள்ைள் மீதொன  திப்புக் கூட்டு வரிகய (வொட்) 

 ொநிலங்ைள் குகறத்தொல் விகலவொசிகயக் குகறக்ை முடியும். முகறப் டி  திவு கசய்யொ ல் கசயலிைள்மூலம் ைடன் 

வழங்கும் நிறுவனங்ைள் மீது ைொவல்துகறயில் க ொது க்ைள் புைொெளிக்ைலொம் என்றொர் அவர். 

கூட்டுறவு வங்கிைளுக்கு அனு தி: வீட்டுவசதித்திட்டங்ைளுக்கு ஊெை  ற்றும் நைர்ப்புற கூட்டுறவு வங்கிைள் ைடன் 

வழங்குவதற்கு அனு தி அளிக்ைப் ட்டுள்ளது. சந்தொ கதொகை, ைொப்பீட்டுத்கதொகை, ைல்விக்ைட்டணம் ஆகியவற்றுக்கு 

ஒருமுகற கசலுத்தும் கதொகைகய ̀ 5,000-இலிருந்து ̀ 15,000-ஆை உயர்த்தி அனு தி அளிக்ைப் ட்டுள்ளது. ரூப  

ைடன் அட்கடைகளப்  யன் டுத்தியும் யுபிஐ முகறயில்  ணம் கசலுத்தும் வசதி அறிமுைம் கசய்யப் டவுள்ளது. இது 

 டிப் டியொை பிற வகை ைடன் அட்கடைளுக்கும் விரிவு டுத்தப் டும். 

 ணவீக்ைம் 6.7%: உக்கென்-ெஷியொ ப ொர்ைொெண ொை சர்வபதச அளவில்  ணவீக்ைம் அதிைரித்துள்து. எனபவ 

நடப்பு நிதியொண்டில் (2022-23)  ணவீக்ைம் விகிதம் 6.7 சதவீத ொை இருக்கும் என ரிசர்வ் வங்கி ைணித்துள்ளது. 

நடப்பு நிதியொண்டின்  ணவீக்ை விகிதம் 5.7 சதவீத ொை இருக்கும் என ரிசர்வ் வங்கி ஏப்ெலில் ைணித்திருந்தது. 

க ொருளொதொெ வளர்ச்சி 7.2% 

நடப்பு நிதியொண்டில் நொட்டின் க ொருளொதொெ வளர்ச்சி 7.2 சதவீத ொை இருக்கும் என ரிசர்வ் வங்கி கதரிவித்துள்ளது. 

இதுகுறித்து RBI ஆளுநர் சக்திைொந்த தொஸ் கூறுகையில், ‘ைடந்த ஏப்ெல், ப   ொதங்ைளின் தைவல் டி, உள்ளூர் 

க ொருளொதொெச் கசயல் ொடுைள் மீண்டு வருகின்றன. இது, க ொருளொதொெம் வளர்ச்சியகடந்து வருவகதக் ைொட்டுகிறது. 

நடப்பு நிதியொண்டில் க ொருளொதொெ வளர்ச்சி 7.2 சதவீத ொை இருக்கும். 

கதன்ப ற்குப்  ருவ கழயொல் ைொரீப்  ருவ சொகு டியும் திருப்திைெ ொை இருக்கும். இருப்பினும் சர்வபதச அளவிலொன 

 தற்றம், க ொருள்ைளின் விகல உயர்வு, சர்வபதச அளவிலொன நிதிக் ைட்டுப் ொடுைள் ப ொன்றகவ வளர்ச்சிக்கு 

 ொதை ொை இருக்கும் என்றொர் அவர். நடப்பு நிதியொண்டில் இந்தியொவின் க ொருளொதொெ வளர்ச்சி 7.5 சதவீத ொை 

இருக்கும் என்று உலை வங்கி ைணிப்பு கவளியிட்டிருந்தது. 
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4. NSIL-உக்கு 10 கதொகலத்கதொடர்பு கசயற்கைக்பைொள்ைள்:  த்திய அக ச்செகவ ஒப்புதல் 

க ொதுத்துகற நிறுவன ொன நியூ ஸ்ப ஸ் இந்தியொ நிறுவனத்துக்கு (NSIL) 10 கதொகலத்கதொடர்பு கசயற்கைக் 

பைொள்ைகள வழங்ை  த்திய அக ச்செகவ ஒப்புதலளித்தது. 

இதுகதொடர் ொை  த்திய அெசு கவளியிட்டுள்ள அறிக்கை: புவிவட்டப்  ொகதயில் வலம்வரும் 10 கதொகலத்கதொடர்பு 

கசயற்கைக்பைொள்ைகள NSIL நிறுவனத்துக்கு வழங்ை  த்திய அக ச்செகவ ஒப்புதல் அளித்துள்ளது. இது தீவிெ 

மூலதன திட்டங்ைகளச் கசயல் டுத்துவதற்கு நிதி விவைொெங்ைளில் அந்த நிறுவனம் சுதந்திெ ொை முடிகவடுக்ை 

வழிவகுக்கும். அதன்மூலம் இதெ துகறைளுக்கு மிைப்க ரிய அளவில் பவகலவொய்ப் ளிக்கும் திறனும், கதொழில்நுட்  

உ ைெணங்ைளும் கிகடக்கும். இதுதவிெ, NSIL நிறுவனத்தின்  ங்கு மூலதனத்கத `1,000 பைொடியில் இருந்து 

`7,500 பைொடியொை அதிைரிக்ைவும் ஒப்புதல் அளிக்ைப் ட்டுள்ளது. 

இந்த ஒப்புதல் விண்கவளித் துகறயில் உள்நொட்டு க ொருளொதொெச் கசயல் ொடுைகள ஊக்குவித்து, உலை அளவிலொன 

விண்கவளி சந்கதயில் இந்தியொவின்  ங்கை அதிைரிக்கும் என்று எதிர் ொர்க்ைப் டுகிறது. NSIL என் து இந்திய 

விண்கவளி ஆய்வு நிறுவனத்தின் (ISRO) வர்த்தைப் பிரிவொகும். 

UAE ஒப் ந்தப்  ரிந்துகெக்கு ஒப்புதல்: இந்தியொ-ஐக்கிய அெபு அமீெைம் இகடபய கதொழிற்துகற  ற்றும் அதிநவீன 

கதொழில்நுட் த் துகறயில் ஒத்துகழப்க  ஏற் டுத்தும் ஒப் ந்தத்தில் கைகயொப் மிடும்  ரிந்துகெக்கு  த்திய 

அக ச்செகவ ஒப்புதல் அளித்துள்ளது. 

ைொற்றின் தெம்  ற்றும்  ருவநிகல  ொற்றம் கதொடர் ொை இந்தியொவின் ஆர்ய ட்டொ அறிவியல் ஆெொய்ச்சி நிறுவனம், 

ஜப் ொனின் பதசிய சுற்றுச்சூழல் ஆெொய்ச்சி நிறுவனம் ஆகியகவ இகணந்து ப ற்கைொள்ளும் கூட்டு ஆெொய்ச்சி 

ஒப் ந்தத்துக்கு ஒப்புதல் அளிக்ைப் ட்டுள்ளது. 

 

5. ஹர் ன்ப்ரீத் கைௌர் புதிய பைப்டன் 

இந்திய  ைளிர் ஒருநொள் அணியின் புதிய பைப்டனொை இளம் வீெொங்ைகன ஹர் ன்ப்ரீத் கைௌர் நியமிக்ைப் ட்டு 

உள்ளொர். ஏற்கைனபவ பைப்டனொை இருந்த மூத்த வீெொங்ைகன மிதொலி ெொஜ் ஓய்வுக ற்ற நிகலயில் இந்நிய னம் 

கசய்யப் ட்டுள்ளது. ஏற்கைனபவ ஹர் ன்ப்ரீத் கைௌர் T20 அணியின் பைப்டனொை உள்ளொர். இந்நிகலயில் தற்ப ொது 

ஒருநொள் அணிக்கும் பைப்டனொை நியமிக்ைப் ட்டுள்ளொர். 
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1. ‘ல ோகதந்திரோ லக சுவர்’ மற்றும் ‘குடியரசு நெறிமுறைகள்’ ஆகியன கீழ்கோணும் எந்த இந்திய ஆளுறமயின் 

லதர்ந்நதடுக்கப்பட்ட உறரகளோகும்? 
அ. நரேந்திே ர ோடி 

ஆ. இேோ ்நோத் ர ோவிந்த்  

இ. வவங்க யோ 

ஈ. S வெய்சங் ோ் 

✓ குடியரசுத்தற வர் இரோம்ெோத் லகோவிந்தின் லதர்ந்நதடுக்கப்பட்ட உறரகளின் ெோன்கோம் நதோகுதிறய மத்திய கல்வி 

அறமச்சர் தர்லமந்திர பிரதோன் மற்றும் தகவல் மற்றும் ஒலிபரப்புத் துறை அறமச்சர் அனுரோக் சிங் தோக்கூர் ஆகிலயோர் 

நவளியிட்டனர். தகவல் மற்றும் ஒலிபரப்பு அறமச்சகத்தின்கீழ் உள்ள நவளியீடுகள் பிரிவோல் இந்தப் புத்தகங்கள் 

நவளியிடப்பட்டுள்ளன. 

2. உயிரி மருத்துவக் கருவிகள் மற்றும் நதோழில்நுட்பங்கள் துறையில் கீழ்கோணும் எந்த ெோட்டுடனோன புரிந்துணர்வு 

ஒப்பந்தத்தில் றகநயழுத்திட மத்திய அறமச்சரறவ ஒப்புதல் அளித்துள்ளது? 
அ. ெப்போன் 

ஆ. பிேோன்ஸ் 

இ. அவ ோி ் ோ  

ஈ. ஆஸ்திரேலியோ 

✓ மத்திய அரசின் உயிரித்நதோழில்நுட்பத்துறை, இந்திய மருத்துவ ஆரோய்ச்சிக் குழுமம், அநமரிக்கோவின் சர்வலதச AIDS 

தடுப்பூசி முன்நனடுப்பு, இறடலயயோன புரிந்துணர்வு ஒப்பந்தத்திற்கு பிரதமர் லமோடி தற றமயி ோன மத்திய 

அறமச்சரறவ ஒப்புத ளித்துள்ளது. உயிர்க்நகோல்லி லெோய், கோசலெோய், COVID உள்ளிட்ட லெோய்கறளத்தடுப்பதற்கும், 

சிகிச்றசயளிப்பதற்கும், லதறவயோன புதிய உயிரி மருத்துவக்கருவிகள் & நதோழில்நுட்பங்கறள கண்டறிவதற்கோக 

இந்த ஒப்பந்தம் லமற்நகோள்ளப்பட்டுள்ளது. 

3. இந்திய ரிசர்வ் வங்கியோனது (RBI) எந்த வறக வங்கிகளுக்கு வோடிக்றகயோளரின் வீடுகளுக்லகச்நசன்று வங்கிச் 

லசறவகறள வழங்க ஒப்புதல் அளித்துள்ளது? 
அ. உள்ளூே  வங் ி ள் 

ஆ. ந ோ்ப்புற கூட்டுறவு வங் ி ள்  

இ. ஊே  கூட்டுறவு வங் ி ள் 

ஈ. வ ோடுப்பனவு வங் ி ள் 

✓ இந்திய ரிசர்வ் வங்கி கூட்டுைவு வங்கிகள்மூ ம் வழங்கப்படும் வீட்டுக்கடன் வரம்றப இருமடங்கோக உயர்த்தியது. 

அது முதல் நிற  ெகரங்களுக்கு ̀ 30 முதல் ̀ 60 இ ட்சமோகவும், இரண்டோம் நிற  ெகரங்களுக்கு ̀ 70 இஇ ட்சம் 

முதல் `1.40 லகோடியோகவும் நிர்ணயிக்கப்பட்டுள்ளது. உள்ளடக்கிய வளர்ச்சிறய ஆதரிப்பதற்கோக மலிவு விற  

வீடுகள் மற்றும் குடியிருப்புத் திட்டங்களுக்கு ஊரக கூட்டுைவு வங்கிகள் நிதியளிக்கவும் RBI அனுமதியளித்துள்ளது.  

✓ வோடிக்றகயோளர்களின், குறிப்போக மூத்த குடிமக்கள் மற்றும் மோற்றுத் திைனோளிகளின் வங்கிச்லசறவகறளப் பூர்த்தி 

நசய்வதற்கோக, ெகர்ப்புை கூட்டுைவு வங்கிகள் அவர்களின் வீடுகளுக்லகச் நசன்று வங்கிச் லசறவகறள வழங்க 

அனுமதிக்கப்பட்டுள்ளன. 

4. நதோழில்நுட்ப வளர்ச்சி நிதிய திட்டத்துடன் நதோடர்புறடய ஒன்றிய அறமச்சகம் எது? 
அ. அறிவியல் & வதோழில்நுட்ப அக ச்ச  ்  ஆ. போது ோப்பு அக ச்ச  ்  

இ.  ின்னணு & த வல் வதோழில்நுட்ப அக ச்ச  ் ஈ. MSME அக ச்ச  ் 
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✓ நதோழில்நுட்ப வளர்ச்சி நிதிய (TDF) திட்டத்தின்கீழ் ஒரு திட்டத்திற்கு `10 லகோடி முதல் `50 லகோடி வறர உயர்த்த 

போதுகோப்பு அறமச்சர் இரோஜ்ெோத் சிங் ஒப்புதல் அளித்துள்ளோர். 2022-23 ஒன்றிய அரசு பட்நெட்டில், போதுகோப்பு R&D 

பட்நெட்டின் 25 சதவீதம் தனியோர் நதோழிற்துறை, துளிர் நிறுவனங்கள் மற்றும் கல்வித்துறைக்கு ஒதுக்கப்பட்டது. 

TDF திட்டமோனது MSME-கள் மற்றும் துளிர் நிறுவனங்களின் தயோரிப்புகள் மற்றும் நதோழினுட்பங்களின் உள்ெோட்டு 

வளர்ச்சிறய ஆதரிக்கிைது. 

5. OECD-இன் சமீபத்திய அறிக்றகயின்படி (2022 ெூன்) FY23இல் இந்தியோவின் GDP வளர்ச்சிக் கணிப்பு என்ன? 

அ. 8.2% 

ஆ. 7.5% 

இ. 7.2% 

ஈ. 6.9%  

✓ நபோருளியல் கூட்டுைவு & வளர்ச்சிக்கோன அறமப்பு (OECD) இந்தியோவின் வளர்ச்சிறய 2022-23 நிதியாண்டிற்கு 

8.1%-லிருந்து 6.9%-ஆகக் குறைத்துள்ளது. 2023ஆம் ஆண்டில் நமோத்த உள்ெோட்டு உற்பத்தியின் வளர்ச்சி 6.2 

சதவீதமோக இருக்கும் என்று கணிக்கப்பட்டுள்ளது. இது இந்திய ரிசர்வ் வங்கியின் 7.2% வளர்ச்சி மதிப்பீட்றடக் 

கோட்டிலும் குறைவோகவுள்ளது. உ க வங்கியோனது தனது ஏப்ரல் மோத மதிப்போய்வில் இந்தியோவின் 2022-23 

நிதியோண்டிற்கோன முன்கணிப்றப 8.5%-இலிருந்து 7.5%-ஆகக் குறைத்தது. 

6. அண்றமயில் நவளியிடப்பட்ட லதசிய சோதறன ஆய்வு – 2021-இல் கீழ்கோணும் எந்நதந்த வறகயோன பள்ளிகள் 

லசர்க்கப்பட்டிருந்தன? 
அ. அேசுப் பள்ளி ள் 

ஆ. அேசு உதவி வபறு ் பள்ளி ள் 

இ. உதவி வபறோத தனியோோ் பள்ளி ள் 

ஈ. ர ற் ண்ட அகனத்து ்  

✓ பள்ளிக்கல்வி மற்றும் எழுத்தறிவுத் துறையோனது லதசிய சோதறன ஆய்வு (NAS) 2021 அறிக்றகறய நவளியிட்டது. 

இது ெோட்டில் 3, 5, 8 மற்றும் 10ஆம் வகுப்புகளில் உள்ள மோணோக்கரின் கற்ைல் திைன்பற்றிய விரிவோன மதிப்பீட்றட 

வழங்குகிைது. கறடசியோக லதசிய சோதறன ஆய்வு 2017-இல் ெடத்தப்பட்டது. அலதசமயம் NAS 2021 ஆனது 2021 

ெவ.12 அன்று அகி  இந்திய அளவில் அரசுப்பள்ளிகள், அரசு உதவி நபறும் பள்ளிகள் மற்றும் உதவிநபைோத தனியோர் 

பள்ளிகறள உள்ளடக்கியதோக ெடத்தப்பட்டது. 

✓ NAS 2021-இல் 720 மோவட்டங்களில் உள்ள 1.18 இஇ ட்சம் பள்ளிகளில் இருந்து சுமோர் 34 இஇ ட்சம் 

மோணவர்கள் க ந்துநகோண்டனர். மோணோக்கரின் முன்லனற்ைம் மற்றும் கற்ைல் திைறனக் கல்வி முறையின் 

திைறமயின் குறிகோட்டியோக மதிப்பீடு நசய்வலத 2021 - NASஇன் லெோக்கமோகும். 

7. பிரதமர் லமோடி அண்றமயில் `1430 லகோடி மதிப்பி ோன பல்முறன சரக்குப் லபோக்குவரத்துப் பூங்கோவிற்குக் 

கீழ்கோணும் எந்தப் நபருெகரில் அடிக்கல் ெோட்டினோர்? 
அ. மு ்கப 

ஆ. தில்லி 

இ. வசன்கன  

ஈ. வ ோல் த்தோ 

✓ நசன்றனயில் `1430 லகோடி மதிப்பீட்டில் அறமக்கப்படும் பல்முறன சரக்குப் லபோக்குவரத்துப் பூங்கோவிற்கு பிரதமர் 

சமீபத்தில் அடிக்கல் ெோட்டினோர். இதர தனித்துவமோன பல்நசயல்போடுநகோண்ட பூங்கோக்களுக்கு இறடலய தறடயற்ை 
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சரக்குப் லபோக்குவரறவ வழங்கும் வறகயில் இப்பூங்கோ வடிவறமக்கப்பட்டுள்ளது. 31,530 லகோடி மதிப்பி ோன 11 

திட்டங்களுக்கு அடிக்கல் ெோட்ட பிரதமர் லமோடி சமீபத்தில் நசன்றன வந்திருந்தோர். 

8. கீழ்கோணும் எந்த ெகரத்தில், இரோெோ மலகந்திர பிரதோப் சிங் பல்கற க்கழகத்திற்கோன அடிக்கல்ற  பிரதமர் 

லமோடி ெோட்டினோர்? 
அ. அலி ோோ்  

ஆ. புரன 

இ. குவோலியோ் 

ஈ. ரடேோடூன் 

✓ அலிகோரில் உள்ள இரோெோ மலகந்திர பிரதோப் சிங் மோநி  பல்கற க்கழகத்திற்கு பிரதமர் லமோடி அடிக்கல் ெோட்டினோர். 

விடுதற ப்லபோரோட்ட வீரர், கல்வியோளர் மற்றும் சமூக சீர்திருத்தவோதியோன இரோெோ மலகந்திர பிரதோப் சிங்கின் 

நிறனவோக உத்தர பிரலதச அரசு இந்தப் பல்கற க்கழகத்றத நிறுவுகிைது. இப்பல்கற க்கழகம் அலிகோர் பிரிவின் 

395 கல்லூரிகளுக்கு இறணப்பு வழங்கும். 

9. அண்றமயில் இரோணுவ வோன்பறடயில் உ ங்கூர்திகறள இயக்குவதற்கோக லபோர் விமோனியோகப் பதவிலயற்ை 

முதல் நபண் அதிகோரி யோர்? 
அ. அபிலோஷோ பேோ ்  

ஆ. போட்ோிசியோ யோப் 

இ. நிரலோபோ் ேஹ் ோனி 

ஈ. போவனோ  ோந்த் 

✓ லகப்டன் அபி ோஷோ பரோக் உ ங்கூர்திகறள இயக்கும் லபோர் விமோனியோக இரோணுவ வோன்பறடயில் லசர்ந்த முதல் 

நபண் அதிகோரி ஆனோர். 2022 லம.25 அன்று ெோசிக்கில் உள்ள கோம்பட் ஆர்மி ஏவிலயஷன் பயிற்சிப் பள்ளியில் 

ெறடநபற்ை விழோவின்லபோது, றடரக்டர் நெனரல் மற்றும் கர்னல் கமோண்டன்ட் ஆர்மி ஏவிலயஷன் அவர்களோல் 36 

இரோணுவ விமோனிகளுடன் அவர் நகௌரவிக்கப்பட்டோர். 

10. சமீபத்தில் “Abha” என்ை திைன்லபசிச் நசயலிறய அறிமுகப்படுத்திய ஆறணயம் எது? 
அ. இந்திய தனித்துவ அகடயோள ஆகணய ் 

ஆ. உணவுப் போது ோப்பு ஆகணய ் 

இ. ரதசிய நலவோழ்வு ஆகணய ்  

ஈ. இந்திய விகளயோட்டு ஆகணய ் 

✓ ஆயுஷ்மோன் போரத் டிஜிட்டல் இயக்கத்தின்கீழ் சுகோதோர பதிவுகறள நிர்வகிக்க லதசிய சுகோதோர ஆறணயம் (NHA) 

திருத்தப்பட்ட ஆயுஷ்மோன் போரத் நெல்த் அக்கவுண்ட் (ABHA) திைன்லபசிச்நசயலிறய அறிமுகப்படுத்தியது. ‘ABHA’ 

என்பது ஒரு தனிெபரின் உடல்ெ ப் பதிவுகறள எந்த லெரத்திலும் எங்கும் நசயலியின்மூ ம் அணுக உதவுகிைது. 

 

செய்தித்தாள் நடப்பு நிகழ்வுகள்  

1. போரத்நெட் திட்டத்தில் கண்ணோடி இறழ கம்பிவடம் பதிக்கும் பணி: முதல்வர் நதோடக்கிறவத்தோர் 

போரத்நெட் திட்டத்றதச் நசயல்படுத்தும் வறகயில், கண்ணோடி இறழ கம்பி வடம் பதிக்கும் பணிறய முத மைச்சர் 

மு க ஸ்டோலின் நதோடக்கிறவத்தோர்.  
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இந்தத் திட்டம்மூ ம் மோநி த்தின் அறனத்து ஊரோட்சிகளிலும் போதுகோப்போன, விறரவோன இறணய லசறவறய 

நபைமுடியும் எனத் தமிழ்ெோடு அரசு நதரிவித்துள்ளது. 

கன்னியோகுமரி மோவட்டம், முத்த குறிச்சி ஊரோட்சியில் கண்ணோடி இறழ கம்பி வடத்றத பதிக்கும் பணிறய, 

நசன்றன தற றமச் நசய கத்திலிருந்து முதல்வர் மு க ஸ்டோலின் நதோடக்கிறவத்தோர். 

இதுநதோடர்போக தமிழ்ெோடு அரசு நவளியிட்ட நசய்திக்குறிப்பு:  

தமிழ்ெோட்டில் உள்ள 12,525 ஊரோட்சிகறளயும் கண்ணோடி இறழ கம்பி வடம்மூ ம் இறணத்து, அதிலவக 

இறணய இறணப்பு வழங்குவலத போரத்நெட் திட்டமோகும். இந்தத் திட்டமோனது, தமிழ்ெோடு அரசின், கண்ணோடி 

இறழ வற யறமப்பு நிறுவனம் மூ மோகச்நசயல்படுத்தப்பட்டு வருகிைது. 

ெோன்கு நதோகுப்புகள்: ‘போரத்நெட்’ திட்டம் ெோன்கு நதோகுப்புகளோகப் பிரிக்கப்பட்டு நசயல்படுத்தப்படுகிைது.  

நதோகுப்பு ஏ-வில், கோஞ்சிபுரம், திருவள்ளூர், லவலூர், கிருஷ்ணகிரி, நசங்கல்பட்டு, நசன்றன, இரோணிப்லபட்றட, 

திருப்பத்தூர், திருவண்ணோமற  ஆகிய மோவட்டங்களும், நதோகுப்பு பி-யில், கடலூர், அரியலூர், நபரம்பலூர், 

தருமபுரி, கள்ளக்குறிச்சி, லச ம், ஈலரோடு, நீ கிரி, விழுப்புரம் ஆகிய மோவட்டங்களும் வருகின்ைன.  

நதோகுப்பு சி-யில், ெோகப்பட்டினம், தஞ்சோவூர், திருவோரூர், புதுக்லகோட்றட, ெோமக்கல், கரூர், லகோயம்புத்தூர், திருப்பூர், 

திருச்சி, மயி ோடுதுறை ஆகிய மோவட்டங்களும், நதோகுப்பு டி-யில், கன்னியோகுமரி, மதுறர, ரோமெோதபுரம், லதனி, 

தூத்துக்குடி, திருநெல்லவலி, விருதுெகர், நதன்கோசி, திண்டுக்கல், சிவகங்றக ஆகிய மோவட்டங்களும் வருகின்ைன. 

இந்தத்திட்டம்மூ ம் நபோதுமக்களுக்கு குறைந்த விற யில் மின்னணு லசறவகள், இறணயவழி கல்வி, நதோற  

மருத்துவம், நதோற லபசி, நதோற க்கோட்சி மற்றும் இறணயம் ஆகிய லசறவகறள வழங்க முடியும். அரசு 

அலுவ கங்கள், பள்ளிகள், கல்லூரிகள், நதோழில் நிறுவனங்கள் ஆகியன அதிலவக இறணயதள லசறவறயப் 

நபறுவதன்மூ ம் கிரோம அளவில் அரசின் பல்லவறு திட்டங்கள் மக்கறள விறரந்து நசன்ைறடயும். 

 

2. மனிதக்கழிவுகறள அகற்றும் பணிக்கு, ‘லெோலமோநசப்’ லரோலபோ தயோர்: நசன்றன ஐஐடி தகவல் 

மனிதக்கழிவுகறள றககளோல் அகற்றும் முறைறய ஒழிக்கும் நபோருட்டு, ‘லெோலமோநசப்’ என்ை லரோலபோ நசன்றன 

ஐஐடி ஆரோய்ச்சியோளர்களோல் உருவோக்கப்பட்டு தற்லபோது களப்பணிக்கு முழுறமயோகத் தயோர்நிற யில் உள்ளது. 

நசன்றன ஐஐடி லபரோசிரியர் பிரபு ரோெலகோபோல் தற றமயில், நசன்றன ஐஐடி இயந்திரப் நபோறியியல் துறை 

ஆசிரியர்கறளக்நகோண்ட குழுவினர் பல் ோண்டுகளோகப் பணியோற்றி இந்த லரோலபோறவ உருவோக்கியுள்ளனர்.  

 

3. மோற்றுத்திைனோளிகளுக்கு லவற வோய்ப்பில் இட ஒதுக்கீடு: உறுதிநசய்ய உயர்நிற க்குழு 

மோற்றுத்திைனோளிகளுக்கு அரசு லவற வோய்ப்பில் வழங்கப்பட்டுள்ள ெோன்கு சதவீத இடஒதுக்கீட்றட உறுதிநசய்ய 

உயர்நிற க்குழுறவ தமிழ்ெோடு அரசு அறமத்துள்ளது. இதற்கோன உத்தரறவ மோற்றுத்திைனோளிகள் ெ த்துறைச் 

நசய ர் பிைப்பித்துள்ளோர். 

ஆறண விவரம்: 

மோற்றுத்திைனோளிகளுக்கு அரசு லவற வோய்ப்பில் 3 சதவீத இடஒதுக்கீடு வழங்குவறத கண்கோணிக்க தற றமச் 

நசய ோளரின் தற றமயில் உயர்நிற க்குழு 2012-ஆம் ஆண்டு அறமக்கப்பட்டது. இறதத்நதோடர்ந்து, இந்த 

உயர்நிற க்குழுவில் லமலும் 3 உறுப்பினர்கள் லசர்க்கப்பட்டனர். இதனிறடலய, 2016-ஆம் ஆண்டின் மோற்றுத் 

திைனோளிகளுக்கோன உரிறமகள் சட்டப்படி, அவர்களுக்கு அரசு லவற வோய்ப்பில் 4 சதவீதம் இடஒதுக்கீடு வழங்க 

லவண்டுநமன கூைப்பட்டது. இதறனச்நசயல்படுத்தும் வறகயி ோன அறிவிப்பு சட்டப்லபரறவயில் நவளியிடப்பட்டது. 

அதன்படி, அரசு லவற வோய்ப்பில் 4 சதவீத இடஒதுக்கீட்றட மோற்றுத்திைனோளிகளுக்கு வழங்கிட ஏதுவோக உகந்த 

பதவியிடங்கள் கண்டறியப்பட்டு பணிநியமனம் நசய்வறத கண்கோணிக்க உயர்நிற க்குழு அறமக்கப்படும் என 

சட்டப்லபரறவயில் முதல்வர் மு க ஸ்டோலின் அறிவித்திருந்தோர். 
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இந்நிற யில், ஏற்நகனலவ அறமக்கப்பட்ட உயர்நிற க் குழுறவ மறுசீரறமப்பு நசய்து கண்கோணிப்புக்குழுறவ 

அறமக்க ோம் என தமிழ்ெோடு அரறச மோற்றுத்திைனோளிகள் ெ த்துறை இயக்குெரகம் லகட்டுக்நகோண்டது. 

இயக்குெரகத்தின் லகோரிக்றகறய ஏற்று, உயர்நிற க்குழு அறமக்கப்படுகிைது. 

குழுவின் தற வரோக, மோற்றுத்திைனோளிகள் ெ த்துறைச்நசய ோளர் இருப்போர். உறுப்பினர்களோக நதோழி ோளர் 

ெ ன் மற்றும் திைன் லமம்போடு, மனிதவள லம ோண்றம ஆகிய துறைகளின் நசய ோளர்கள், தமிழ்ெோடு அரசுப் 

பணியோளர் லதர்வோறணயச்நசய ோளர், ஆசிரியர் லதர்வு வோரியத்தற வர், மருத்துவப்பணியோளர் லதர்வு வோரியத் 

தற வர், லவற வோய்ப்பு & பயிற்சித்துறை இயக்குெர், கூட்டுைவு சங்கங்களின் பதிவோளர் ஆகிலயோர் இருப்பர். 

பணிகள் என்ன? அறனத்து அரசுத்துறைகள், அரசு சோர்பு நிறுவனங்கள், நபோதுத்துறை நிறுவனங்கள், கழகங்கள், 

வோரியங்கள், கல்வி நிறுவனங்கள், பல்கற க்கழகங்கள் மற்றும் உள்ளோட்சி அறமப்புகள் ஆகியவற்றில் 

வழங்கப்படும் லவற வோய்ப்புகளில் மோற்றுத்திைனோளிகளுக்கு ெோன்கு சதவீதம் இடஒதுக்கீடு அளிக்கப்படுவறத 

உயர்நிற க்குழு கண்கோணிக்கும். 

மோற்றுத்திைனோளிகளுக்கு ஒதுக்கப்பட்ட பணியிடங்கள், மோற்றுத்திைனோளிகறளக்நகோண்டு நிரப்பப்படோத பட்சத்தில், 

அந்தப்பணியிடங்கள் அடுத்த ஆண்டுக்கு முறையோக முன்நகோண்டு வரப்படுகிைதோ? என்பது கண்கோணிக்கப்படும். 

மோற்றுத்திைனோளிகள் பணிபுரிய உகந்த பதவியிடங்கள் கண்டறியப்படுவறதயும், மூன்ைோண்டுகளுக்கு ஒருமுறை 

மறுஆய்வு நசய்வறதயும் கண்கோணிக்கும். 

 

4. மோமல் புரத்தில் நசஸ் ஒலிம்பியோட்: இ ச்சிறன, சின்னம் நவளியீடு 

மோமல் புரத்தில் 44ஆவது சர்வலதச நசஸ் ஒலிம்பியோட் லபோட்டி ெூற .28 நதோடங்கி ஆகஸ்ட்.10 வறர ெறடநபை 

உள்ளது. இந்த நிற யில் நசஸ் ஒலிம்பியோட் லபோட்டிக்கோன இ ச்சிறன மற்றும் சின்னத்றதச் நசன்றன ரிப்பன் 

மோளிறகயில் முத றமச்சர் மு க ஸ்டோலின் நவளியிட்டோர். 

லமலும் நசஸ் ஒலிம்பியோட் நதோடருக்கோன ஐம்பது ெோட்கள் கவுன்ட்-ட ௌறனயும் முத றமச்சர் நதோடங்கிறவத்தோர். 

அலதலபோல், #ChessChennai2022 என்ை ெோஷ் டோறகயும் முத றமச்சர் நவளியிட்டோர். குதிறர வடிவி ோன 

நவளியிடப்பட்ட சின்னத்துக்குத் ‘தம்பி’ என்று நபயரிடப்பட்டுள்ளது. 

 

5. தமிழ்ெோட்டில் இரண்டோவது ஆண்டோக அதிகரித்த மகப்லபறு உயிரிழப்புகள் 

தமிழ்ெோட்டில் நதோடர்ந்து இரண்டோவது ஆண்டோக மகப்லபறு உயிரிழப்பு அதிகரித்துள்ளது. கர்ப்ப கோ ங்களிலும், 

பிரசவத்தின்லபோதும் கர்ப்பிணிகள் உயிரிழப்பு என்பது பரவ ோக கோணப்படுகிைது. இதறனக் கட்டுப்படுத்த லதசிய 

சுகோதோர இயக்கம் சோர்பில் பல்லவறு தீவிர ெடவடிக்றககள் எடுக்கப்பட்டு வருகின்ைன. தமிழகத்திலும் மகப்லபறு 

உயிரிழப்புகறளக் கட்டுப்படுத்த ஆரம்ப சுகோதோர நிற யங்களில் கர்ப்பத்றதப் பதிவு நசய்தது முதல் பிரசவம் வறர 

கர்ப்பிணிகள் சுகோதோர நசவிலியர்கள்மூ ம் நதோடர்ந்து கண்கோணிக்கப்படுகின்ைனர். 

தவிர சிக்க ோன பிரசவங்களுக்கு வோய்ப்புள்ளவர்கறளக் கண்டறிந்து அவர்களுக்நகன தனி வோட்ஸ் ஆப் குழு 

அறமத்து கண்கோணிக்கப்படுவதோகவும் சுகோதோரத் துறையினர் நதரிவிக்கின்ைனர். 

ஒவ்லவோர் ஆண்டும் முந்றதய ஆண்றடக் கோட்டிலும் மகப்லபறு உயிரிழப்புகறளக் கட்டுப்படுத்த சுகோதோரத் 

துறையினர் தீவிர ெடவடிக்றக எடுக்க லவண்டும் என்று லதசிய சுகோதோர இயக்கம் சோர்பில் அறிவுறுத்தப்பட்டுள்ளது.  

ெோடு முழுவதும் மகப்லபறு உயிரிழப்புகள் 1  ட்சத்துக்கு கணக்கிடப்பட்டு சரோசரியில் குறிப்பிடப்படுகிைது. அதன்படிலய 

மகப்லபறு உயிரிழப்புகறளக் கட்டுப்படுத்திய மோவட்டங்கள் வரிறசப்படுத்தப்படுகின்ைன. இந்நிற யில் 

தமிழ்ெோட்டில் முந்றதய ஆண்றடக் கோட்டிலும் கடந்த ஆண்டு மகப்லபறு உயிரிழப்புகள் அதிகரித்துள்ளன.   

தமிழ்ெோட்டில் கடந்த 2020-21-ஆம் ஆண்டில் ஒரு இ ட்சம் லபருக்கு சரோசரியோக 73 லபர் உயிரிழந்துள்ளனர். 

ஆனோல் கடந்த ஆண்டு (2021-22) ஒரு இ ட்சம் கர்ப்பிணிகளில் சரோசரியோக 90 லபர் உயிரிழந்துள்ளனர். இதுலவ 

கடந்த 2019-20 ஆம் ஆண்டில் ஒரு  ட்சத்தில் 53 உயிரிழப்புகள் மட்டுலம பதிவோகியுள்ளன. கடந்த இரண்டு 

ஆண்டுகளோகத் நதோடர்ந்து மகப்லபறு உயிரிழப்புகள் அதிகரித்துள்ளன.  
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தமிழ்ெோட்டில் கடந்த 2020-21 ஆம் ஆண்டில் 9  ட்சத்து 8 ஆயிரத்து 623 கர்ப்பிணிகள் குழந்றத நபற்ைனர். 

அலதலவறள பிரசவத்தின்லபோதும், கர்ப்பகோ ங்களிலும் 664 தோய்மோர்கள் உயிரிழந்துள்ளனர். ஆனோல், கடந்த 

2021-22 ஆம் ஆண்டில் 9  ட்சத்து 12 ஆயிரத்து 436 லபர் குழந்றத நபற்நைடுத்த நிற யில், 827 மகப்லபறு 

உயிரிழப்புகள் ஏற்பட்டுள்ளன. 

முந்றதய ஆண்றடக் கோட்டிலும் கடந்த ஆண்டு 163 உயிரிழப்புகள் அதிகரித்துள்ளன. நதோடர்ந்து இரண்டு 

ஆண்டுகளோக மகப்லபறுகோ  உயிரிழப்பு அதிகரித்து வருவது கர்ப்பகோ  கண்கோணிப்பில் நதோய்வு ஏற்பட்டுள்ளறத 

நவளிக்கோட்டுகிைது.  

வளர்ந்த மோவட்டங்கறளப் பின்னுக்குத் தள்ளிய தருமபுரி: தமிழ்ெோட்டில் சுகோதோரத் துறையின் வசதிக்கோக 38 

வருவோய்த் துறை மோவட்டங்கள் 46 சுகோதோர மோவட்டங்களோகப் பிரிக்கப்பட்டுள்ளன. கடந்த ஆண்டு மோவட்ட அளவில் 

குறைந்த மகப்லபறு உயிரிழப்புகள் பதிவோன சுகோதோர மோவட்டங்களில் பழனி, பரமக்குடி, தருமபுரி, திருவோரூர், 

விழுப்புரம் ஆகிய மோவட்டங்கள் முதல் 5 இடங்களில் உள்ளன. அதிக உயிரிழப்புகள் பதிவோன மோவட்டங்களில் 

விருதுெகர், ெோகப்பட்டினம், திருப்பூர், நபரம்பலூர், திருவள்ளூர் மோவட்டங்கள் கறடசி 5 இடங்களில் உள்ளன.  

சுகோதோர மோவட்ட அளவில் பழனி முதலிடத்தில் இருந்தோலும் ஒட்டுநமோத்தமோக வருவோய்த் துறை மோவட்டங்கள் 

அளவில் கணக்கிடும்லபோது தருமபுரி மோவட்டலம முதலிடத்தில் உள்ளது. 

மோநி த்தில் மகப்லபறு உயிரிழப்புகறளக் கட்டுப்படுத்துவதில் நசன்றன, மதுறர, லகோறவ, திருப்பூர் லபோன்ை 

வளர்ந்த மோவட்டங்கறளப் பின்னுக்குத்தள்ளி தருமபுரி மோவட்டம் முதலிடம் நபற்றுள்ளது. முந்றதய ஆண்டு 

மகப்லபறு உயிரிழப்புகறளக் கட்டுப்படுத்துவதில் முதல் மூன்று இடங்களில் இருந்த புதுக்லகோட்றட, தூத்துக்குடி, 

லகோறவ ஆகிய மோவட்டங்கள் தற்லபோது முறைலய 27, 34 மற்றும் 6-ஆவது இடத்தில் உள்ளன. 

 

6. வி ங்குகளுக்கோன இந்தியோவின் முதல் கலரோனோ தடுப்பூசி: மத்திய அரசு அறிமுகம் 

வி ங்குகளுக்கோக உள்ெோட்டில லய தயோரிக்கப்பட்ட முதல் கலரோனோ தடுப்பூசிறய மத்திய லவளோண்துறை 

அறமச்சர் ெலரந்திர சிங் லதோமர் அறிமுகஞ்நசய்தோர். 

‘அலனோலகோவோக்ஸ்’ என்ை அத்தடுப்பூசி ெரியோணோவிலுள்ள இந்திய லவளோண் ஆரோய்ச்சி கவுன்சிலின் (ICAR) 

லதசிய குதிறரகளுக்கோன ஆரோய்ச்சி றமயம் சோர்பில் உருவோக்கப்பட்டுள்ளது. 

இதுகுறித்து ICAR நவளியிட்ட அறிக்றகயில், ‘அலனோலகோவோக்ஸ்’ தடுப்பூசியோனது வி ங்களுக்கோன வீரியம் 

அழிக்கப்பட்ட சோர்ஸ்-லகோவிட் நடல்டோ வறக தடுப்பூசியோகும். நடல்டோ வறக தீநுண்மி எதிர்ப்புத்திைனும், துறண 

மருந்துப்நபோருளோக அல்றெட்லரோநெல்ற யும் இந்தத் தடுப்பூசி நபற்றிருக்கும். கலரோனோவின் நடல்டோ மற்றும் 

ஒறமக்ரோன் ஆகிய இருதிரிபுகறளயும் ெடுநிற ப்படுத்தக்கூடிய வறகயில் லெோய் எதிர்ப்புத்திைறன 

அலனோலகோவோக்ஸ் நபற்றுள்ளது. ெோய்கள், சிங்கம், சிறுத்றத, எலிகள் மற்றும் முயல்களுக்கு இந்தத் தடுப்பூசி 

போதுகோப்போனதோகும் என்று நதரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. 

அலனோலகோவோக்ஸ் தடுப்பூசிலயோடு, ICAR-NRC சோர்பில் உருவோக்கப்பட்ட, வி ங்குகளுக்கோன லெோய் கண்டறியும் 

உபகரணங்கறளயும் மத்திய அறமச்சர் லதோமர் அறிமுகஞ்நசய்தோர். 

அதில் ‘லகன்-லகோவிட் எலிசோ கிட்’ என்ை உபகரணம் ெோய்களில் கலரோனோவுக்கு எதிரோன எதிர்நபோருறள 

கண்டறிய உதவுவதோகும். தற்லபோது சந்றதயில் வி ங்குகளில் எதிர்நபோருறளக் கண்டறிவதற்கோன எந்தநவோரு 

உபகரணமும் இல்ற . அவ்வறகயில் ‘லகன்-லகோவிட் எலிசோ கிட்’ உபகரணத்துக்கு கோப்புரிறம நபைவும் இந்தியோ 

விண்ணப்பித்துள்ளது. 

அதுலபோ , ப தரப்பட்ட வி ங்களில் ரத்த ஒட்டுண்ணி லெோய் போதிப்றபக் கண்டறிய உதவும் ‘சுரோ எலிசோ கிட்’ என்ை 

உபகரணமும் அறிமுகஞ்நசய்யப்பட்டது. இந்தச் சுரோ ரத்து ஒட்டுண்ணி லெோய் தோக்கம் கோரணமோக, கோல்ெறட 

உற்பத்தியில் ஆண்டுக்கு `4,474 லகோடி அளவுக்கு இழப்றப இந்தியோ சந்தித்து வருகிைது. 
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1. சிறு வணிகங்களை ஆதரிப்பதற்காக SMB சாதி உத்சவத்ளத அறிமுகப்படுத்திய சமூக ஊடக தைம் எது? 
அ. முகநூல் (Facebook) 

ஆ. புலனம் (WhatsApp)  

இ. கீச்சகம் (Twitter) 

ஈ. கூ (Koo) 

✓ வாட்ஸ்அப் இந்தியா, ‘SMBSaathi Utsav’ என்ற பபயரில் ஒரு முன்பெடுப்ளப அறிவித்தது. இது வாட்ஸ்அப் பிசிெஸ் 

பசயலிபபான்ற டிஜிட்டல் ஊடகங்களைப் பின்பற்றுவதற்கு உதவுவதன்மூலம் சிறு வணிகங்களுக்கு உதவுதளல 

ப ாக்கமாகக்பகாண்டுள்ைது. பெய்ப்பூரில் ஒரு பசாதளெத் திட்டமாகத் பதாடங்கப்பட்ட, ‘SMBSaathi Utsav’ அங்கு 

500 சிறு வணிகங்கள் ஆன்ளலனில் தங்கள் வணிகத்ளத  டத்துவதற்கு பயிற்சியளித்தது. பொஷ் டாக்ஸ் 

நிறுவெத்துடன் இளைந்து இந்த முன்பெடுப்பு பதாடங்கப்பட்டது. 

2. பமட்டாபவர்ஸில் அலுவலக பவளிளயப்பபற்ற உலகின் முதல் அங்கீகாரம் பெற்ற அளமப்பு எது? 
அ. இந்திய மருத்துவ கவுன்சில் (எம்சிஐ) 

ஆ. அகில இந்திய ததொழில்நட்பக் கல்விக் கவுன்சில் (AICTE)  

இ. ததசிய மதிப்பீடு மற்றும் அங்கீகொர கவுன்சில் (NAAC) 

ஈ. இந்திய தர கவுன்சில் (QCI) 

✓ அகில இந்திய பதாழில்நுட்பக் கல்வி கவுன்சிலாெது (AICTE) பமட்டாபவர்ஸில் அலுவலக பவளிளயப் பபற்ற 

உலகின் முதல் அங்கீகாரம் பபற்ற அளமப்பாக மாறியுள்ைது. மிச்சிகளெச் சார்ந்த இன்ஃபர்பமஷன் படட்டா 

சிஸ்டம்ஸ் இன்க் (IDS) AICTEஇன் பமட்டாபவர்ஸ் கண்பைாட்டத்ளத பவளியிட்டது. இது ஆக்பமன்டட் ரியாலிட்டி 

அல்லது விர்ச்சுவல் ரியாலிட்டி ஆகியவற்ளறப் பயன்படுத்தும் உருவகப்படுத்தப்பட்ட டிஜிட்டல் சூழலாகும். IDS, கல்வி 

அளமச்சர் தர்பமந்திர பிரதான் முன்னிளலயில் பாரத் பிைாக்பசயின் ப ட்பவார்க் (அகாடமிக் பிைாக்பசயின் 

கன்பசார்டியம்) மற்றும் பாலிவர்சிட்டி (கல்வி பமட்டாவர்ஸ்) ஆகியவற்ளற அறிமுகப்படுத்தியது. 

3. பிரிட்டிஷ் கவுன்சிலின், ‘India/UK Together 2022, a Season of Culture’ சீசன் தூதராக நியமிக்கப்பட்டுள்ை இந்தியர் 

யார்? 
அ. விரொட் தகொலி 

ஆ. A R ரகுமொன்  

இ. தீபிகொ படுதகொன் 

ஈ. பொ இரஞ்சித் 

✓ இளசயளமப்பாைர் A R ரகுமான், பிரிட்டிஷ் கவுன்சிலின், ‘India/UK Together 2022, a Season of Culture’ சீசன் 

தூதராக நியமிக்கப்பட்டார். இந்தியாவின் 75ஆம் ஆண்டு விழா மற்றும் இரு ாடுகளுக்கு இளடபயயாெ இருதரப்பு 

உறவுகளைக் பகாண்டாடும் வளகயில் இந்த முயற்சி பதாடங்கப்பட்டது. திட்டத்தின்கீழ், இந்தியா–இங்கிலாந்தில் 

இருந்து 1,400 களலஞர்கள்  டெம், இளச,  ாடகம், கவிளத, இலக்கியம், காட்சிக்களலகள் மற்றும் பளடப்பாற்றல் 

பதாழில்நுட்பம் ஆகியவற்றில் ஒத்துளழப்ளப பவளிப்படுத்துவார்கள். 

4. ‘திறந்தநிளல பசுளம அணுகல் விதிகள் – 2022’ஐ அறிமுகப்படுத்திய ஒன்றிய அளமச்சகம் எது? 
அ. அறிவியல் & ததொழில்நட்ப அமமச்சகம்  ஆ. எொிசக்தி அமமச்சகம்  

இ. மின்னணு & தகவல் ததொழில்நட்ப அமமச்சகம் ஈ. MSME அமமச்சகம் 

✓ இந்தியாவின் புதுப்பிக்கத்தக்க எரிசக்தி திட்டங்களை விளரவுபடுத்துவதற்காக, ‘திறந்தநிளல பசுளம அணுகல் 

விதிகள் – 2022’ஐ மத்திய எரிசக்தி அளமச்சகம் அறிவித்துள்ைது. இந்தப் புதிய விதிகளின்படி, எரிசக்தி விநிபயாக 
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நிறுவெங்களிடம் நுகர்பவார் பசுளம எரிசக்திளயக் பகாரலாம். திறந்தநிளல பசுளம அணுகல் அளெத்து 

நுகர்பவாருக்கும் அனுமதிக்கப்படுகிறது. பமலும், பசுளம ஆற்றலுக்காெ திறந்தநிளல அணுகல் பரிவர்த்தளெயின் 

வரம்பு 1 பமகாவாட்டிலிருந்து 100 கிபலாவாட்டாக குளறக்கப்பட்டுள்ைது. 

5. ‘அபமரிக்காவின் உச்சிமா ாடு – 2022’  ளடபபறும்  கரம் எது? 

அ. நியூயொொ்க் 

ஆ. வொஷிங்டன் DC 

இ. லொஸ் ஏஞ்சல்ஸ்  

ஈ. சிகொதகொ 

✓ அபமரிக்காவின் ஒன்பதாவது உச்சிமா ாட்டிற்காக லாஸ் ஏஞ்சல்ஸில் அபமரிக்க அதிபர் பிடனும் பல்பவறு  ாட்டின் 

உலகத்தளலவர்களும் கூடிெர். அபமரிக்காவின் உச்சிமா ாடு ஒவ்பவாரு 3 ஆண்டுகளுக்கும்  டத்தப்படுகிறது. 

குடிபயற்றம், வணிகம் மற்றும் வறுளமபபான்ற பிரச்சிளெகளை ளகயாளுதற்காக பமற்குப் பிராந்தியத்தில் உள்ை 

 ாடுகளின் பிரதிநிதிகளை இது ஒன்றிளைக்கிறது. அபமரிக்க முன்ொள் அதிபர் பில் கிளிண்டன், கடந்த 1994ஆம் 

ஆண்டில் மியாமியில் இதன் முதல் உச்சிமா ாட்ளட  டத்திொர். 

6. அண்ளமயில் விவாதத்திற்குள்ைாெ, ‘Q–CHAMP’ என்றால் என்ெ? 
அ. விமையொட்டுத் ததொடொ்பொனது 

ஆ. COVID–19 ததொடொ்பொனது 

இ. பயங்கரவொத தொக்குதல் ததொடொ்பொனது 

ஈ. கொலநிமல மொற்றம் ததொடொ்பொனது  

✓ காலநிளல மாற்றத்ளத எதிர்பகாள்வதற்காெ அவசரத்பதளவளய உைர்ந்து, 2022 பம.24 அன்று QUAD ( ாற்கர 

பாதுகாப்பு உளரயாடல்) தளலவர்கள் “QUAD Climate Change Adaptation and Mitigation Package (QAAP)" ‘தணிப்பு’ 

மற்றும் ‘ஏற்பு’ ஆகியவற்ளற இரண்டு கருப்பபாருள்கைாகக் ப ாண்டு அறிமுகப்படுத்திெர். 

✓ ‘Q–CHAMP’இன் பவளியீட்ளட பிரதமர் பமாடி, அபமரிக்க அதிபர் பொ பிடன், ெப்பானிய பிரதமர் புமிபயா கிஷிடா 

மற்றும் ஆஸ்திபரலிய பிரதமர் அந்பதானி அல்பானீஸ் ஆகிபயார் கலந்துபகாண்ட இரண்டாவது தனிப்பட்ட QUAD 

உச்சிமா ாட்டின் முடிவில் அறிவித்தெர். 

7. ஒவ்பவார் ஆண்டும் உலக ளதராய்டு  ாள் அனுசரிக்கப்படுகிற பததி எது? 
அ. தம.25  

ஆ. தம.27 

இ. தம.29 

ஈ. தம.30 

✓ உலக ளதராய்டு  ாைாெது ஒவ்பவார் ஆண்டும் பம.25 அன்று அனுசரிக்கப்படுகிறது. இது ளதராய்டு ப ாய், அதன் 

அறிகுறிகள் மற்றும் அதன் சிகிச்ளச பதாடர்பாெ புரிதளல பமம்படுத்துவளத ப ாக்கமாகக் பகாண்டுள்ைது. உலக 

ளதராய்டு  ாள், முதன்முதலில் கடந்த 2008ஆம் ஆண்டில் ஐபராப்பிய ளதராய்டு சங்கத்தின் (ETA) தீர்மாெத்தால் 

அனுசரிக்கப்பட்டது. 
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8. பபச்சுவார்த்ளத மற்றும் பமம்பாட்டிற்காெ கலாச்சார பன்முகத்தன்ளமக்காெ உலக  ாள் பகாண்டாடப்படுகிற 

பததி எது? 
அ. தம.21  

ஆ. தம.22 

இ. தம.23 

ஈ. தம.24 

✓  டந்த 2001ஆம் ஆண்டில், UNESCO ஆெது கலாச்சார பன்முகத்தன்ளம குறித்த உலகைாவிய பெரரறிவிப்பெ 

ஏற்றுக்பகாண்டது. 2002 டிசம்பரில், ஐ ா பபாதுச்சளப பம.21 அன்று பபச்சுவார்த்ளத மற்றும் பமம்பாட்டிற்காெ 

கலாச்சார பன்முகத்தன்ளமக்காெ உலக  ாைாக அறிவித்தது. இந்த  ாள், உலக கலாச்சாரங்களின் மகத்துவத்ளத 

மட்டுமல்ல, அளமதி மற்றும் நிளலயாெ வைர்ச்சிளய அளடவதற்காெ கலாச்சார உளரயாடலின் பங்ளகயும் 

எடுத்துக்காட்டுகிறது. ஐ ா பபாதுச்சளப, 2015–இல் கலாச்சாரம் மற்றும் நிளலயாெ வைர்ச்சி குறித்த தீர்மாெத்ளத 

ஒருமெதாக ஏற்றுக்பகாண்டது. 

9. 2021 – பயை மற்றும் சுற்றுலா வைர்ச்சிக் குறியீட்டில் முதலிடம் பிடித்துள்ை  ாடு எது? 
அ. ததன் தகொொியொ 

ஆ. ஜப்பொன்  

இ. ஹொங்கொங் 

ஈ. சிங்கப்பூொ் 

✓ 2021 – பயை மற்றும் சுற்றுலா வைர்ச்சிக் குறியீட்டில் ெப்பான் முதலிடத்திலும், அபமரிக்கா, ஸ்பபயின், பிரான்ஸ் 

மற்றும் பெர்மனி ஆகிய  ாடுகளும் பதாடர்ந்துள்ைெ. இந்தியா 4.2 மதிப்பபண்களுடன் 54ஆம் இடத்தில் உள்ைது. 

கடந்த 2019ஆம் ஆண்டின் குறியீட்ளடவிட எட்டு இடங்கள் சரிந்துள்ைது. 

10. அண்ளமச் பசய்திகளில் இடம்பபற்ற பமாகிந்தர் பக மிதா சார்ந்த  ாடு எது? 
அ. ஐக்கிய தபரரசு  

ஆ. பிரொன்ஸ் 

இ. தஜொ்மனி  

ஈ. அதமொிக்கொ 

✓ பிரிட்டனின் எதிர்க்கட்சியாெ பலபர் கட்சியின் இந்திய வம்சாவளி அரசியல்வாதியாெ கவுன்சிலர் பமாகிந்தர் பக 

மிதா, பமற்கு இலண்டனில் உள்ை ஈலிங் கவுன்சிலின் பமயராக பதர்ந்பதடுக்கப்பட்டுள்ைார். உள்ளூர் லண்டன் 

கவுன்சிலில் தலித் சமூகத்ளதச் பசர்ந்த முதல் பபண் பமயராொர் அவர். 

 

செய்தித்தாள் நடப்பு நிகழ்வுகள்  

1. ெூன் 13-இல் ‘எண்ணும் எழுத்தும்’ திட்டம்: முதல்வர் பதாடக்கி ளவக்கிறார் 

தமிழ் ாட்டில் பகாளட விடுமுளற முடிந்து வரும் திங்கள்கிழளம பள்ளிகள் திறக்கப்படும் நிளலயில், அன்ளறய 

 ாபை, ‘எண்ணும் எழுத்தும்’ திட்டத்ளத முதல்வர் மு க ஸ்டாலின் பதாடக்கி ளவக்கவுள்ைார். 

தமிழ் ாட்டில் வரும் 2025-ஆம் ஆண்டுக்குள் மாைவர்கள் அடிப்பளட எழுத்தறிவு மற்றும் எண்ைறிளவப் பபற 

பவண்டும் என்பபத ‘எண்ணும் எழுத்தும்’ திட்டத்தின் ப ாக்கமாகும். இந்தத்திட்டத்தின்கீழ், தமிழ் ாட்டில் உள்ை 
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அளெத்து மாைவர்களும் எட்டு வயதிற்குள் பபாருள்புரிந்து படிக்கும் திறளெயும் அடிப்பளடக் கணிதச் 

பசயல்பாடுகளைச் பசய்யும் திறன்களையும் பபற்றிருக்க பவண்டும். 

கல்வியில் இதுவளர  டத்தப்பட்ட பல்பவறு ஆராய்ச்சிகளின் பயொக அறிவியல் மெப்பான்ளம மற்றும் சமூகத் 

திறன்களுடன் இளைந்த பமாழிக் கற்பித்தலில் மாைவாா்களின் கற்றல் நிளலளய அடிப்பளடயாகக் பகாண்டு 

(level based) ஒருங்கிளைத்து அளிக்கப்பட பவண்டும் என்பளதபய எண்ணும் எழுத்தும் திட்டம் இலக்காகக் 

பகாண்டுள்ைது. இதன்படி தமிழ் ாட்டில் உள்ை ஒன்று முதல் மூன்று வகுப்புகளில் தமிழ், ஆங்கிலம், கைக்குப் 

பாடங்கள் சூழ்நிளலயியல் பாடக்கருத்துகளுடன் ஒருங்கிளைந்து கற்பிக்கப்படும். 

இதன்காரைமாக 2025-ஆம் ஆண்டில் தமிழ் ாட்டில் உள்ை எட்டு வயதிற்குட்பட்ட அளெத்து மாைவர்களும் 

பபாருள்புரிந்து படிப்பர், அடிப்பளடக் கணிதச் பசயல்பாடுகளை பமற்பகாள்வர். தமிழ் ாட்டில் உள்ை அளெத்து அரசு 

மற்றும் அரசு உதவிபபறும் பதாடக்க மற்றும்  டுநிளலப் பள்ளிகளில் 1, 2, 3-ஆம் வகுப்புகளுக்கு 2022-2023-ஆம் 

ஆண்டில் இருந்து ‘எண்ணும் எழுத்தும்’ என்ற திட்டம்  ளடமுளறப்படுத்தப்பட்டுள்ைது. இந்தத் திட்டத்திற்கு மாநில 

அைவிலாெ பயிற்சி  ளடபபற்றது. 

 

2. இன்னுமா இப்படி? | சிசு மரை விகிதம் குறித்த தளலயங்கம் 

ஒரு பதசத்தின் ஆபராக்கியத்துக்காெ குறியீடு, குளறவாெ குழந்ளதகள் மரை விகிதம் என்பது உலக அைவில் 

ஏற்றுக்பகாள்ைப்பட்டிருக்கிறது. அளத அடிப்பளடயாக ளவத்பத ஒட்டுபமாத்த மக்கள்பதாளகயின் ஆபராக்கியம் 

பார்க்கப்படுகிறது. இந்தப் பின்ெணியில், இந்தியாவின் தளலளமப் பதிவாைர் அலுவலகம் பவளியிட்டிருக்கும் 

அறிக்ளக அதிர்ச்சி அளிப்பதாக இருக்கிறது. 

2020-ஆம் ஆண்டுக்காெ பல்பவறு வைர்ச்சிக் குறியீடுகளும், ஆய்வுகளும் தளலளமப் பதிவாைர் அலுவலகத்தால் 

பவளியிடப்பட்டிருக்கின்றெ. அவற்றில் சிசு மரைம் குறித்த விவரங்கள் கவளலயளிக்கும் விதமாக இருக்கின்றெ. 

1000 பிரசவங்களில் 28 குழந்ளதகள் பிறக்கும்பபாபதா, பிறந்த ஒரு மாதத்திற்குள்பைா உயிரிழப்பதாகத் பதரிகிறது. 

இளதத்தான், ‘சிசு மரை விகிதம்’ என்று கூறுவார்கள். 

கடந்த 10 ஆண்டு புள்ளிவிவரங்களைப் பார்க்கும்பபாது இந்தியாவின் சிசு மரை விகிதம் (Infant Mortality Rate) 44-

லிலிருந்து 28-ஆகக் குளறந்திருக்கிறது. ஊரகப்புறங்களில் 48-லிருந்து 31-ஆகவும்  கர்ப்புறங்களில் 29-லிருந்து 

10-ஆகவும் குளறந்திருப்பதாகத் பதரிவிக்கிறது அந்த அறிக்ளக. 

பத்து ஆண்டுகளில், ‘சிசு மரை விகிதம்’ குளறந்திருக்கிறது என்றாலும், ஊர்ப்புறம்,  கர்ப்புறம் என்கிற பவறுபாடு 

இல்லாமல் பதசிய அைவில், பிறந்த முதலாண்டிபலபய 36 குழந்ளதகளில் ஒரு குழந்ளத உயிரிழப்பதாக 2022 பம 

மாத அறிக்ளக பதரிவிக்கிறது. சிசு மரைம் பபாலபவ குழந்ளதகள் மரைமும் கவெத்துக்குரியது, கவளலக்குரியது. 

பாகிஸ்தான் தவிர்த்த இந்தியாவின் அண்ளட ாடுகளில் சிசு மரை விகிதம் குளறவாக இருப்பளத சுட்டிக்காட்டாமல் 

இருக்க முடியவில்ளல. வங்கபதசத்தின் சிசு மரை விகிதம் 24 என்றால், ப பாைம் 24, பூடான் 23 என்கிற அைவில் 

இருப்பளத  ாம் உைரபவண்டும். பல்பவறு பிரச்ளெகளுக்கு இளடயிலும் இலங்ளகயின் ‘சிசு மரை விகிதம்’ 

ஆயிரத்தில் ஆறு மட்டுபம. பாகிஸ்தான் (56)  ம்ளமவிட பமாசமாக இருக்கிறது என்று மகிழ்ச்சி அளடயாமல், 

ஏளெய அண்ளட  ாடுகள் இந்தியாளவ முந்துகிறது என்பது குறித்து  ாம் கவளலப்பட்டாக பவண்டும். 

இந்தியா பபரிய  ாடு, கூடுதல் மக்கள்பதாளகபகாண்ட  ாடு என்பறல்லாம் காரைம் கூறி  ாம் தப்பித்துவிட 

முடியாது. ஏபென்றால்,  ம்ளமப் பபாலபவ அதிகமாெ மக்கள்பதாளகயும், நிலப்பரப்பும் பகாண்ட பிபரஸில், சீொ 

உள்ளிட்ட  ாடுகளில் குளறந்த, ‘சிசு மரை விகிதம்’ காைப்படுகிறது. 

பபரிய மாநிலங்களைவிட சிறிய மாநிலங்களில், ‘சிசு மரை விகிதம்’, குழந்ளதகள் மரை விகிதம், ஊட்டச்சத்து 

குளறபாடு பபான்றளவ குளறவாகக் காைப்படுகின்றெ. பபரிய மாநிலங்களில் இருந்து பிரிக்கப்பட்ட உத்தரகண்ட், 

சத்தீஸ்கர், ொர்க்கண்ட், பதலங்காொ ஆகியளவ உதாரைங்கள். இந்தியாவுக்குள்பை எடுத்துக்பகாண்டாலும் சிசு 

மரை விகிதத்தில் பல முரண்பாடுகள் காைப்படுகின்றெ. இந்தியாவின் மாநிலங்கள், ஒன்றிய பிரபதசங்கள் 

அளெத்ளதயும் பசர்த்துப்பார்க்கும்பபாது பகரை மாநிலத்தில் சிசு மரை விகிதம் ஒற்ளற இலக்கத்தில் (ஆயிரத்துக்கு 

ஆறு) உள்ைது. இந்தியாவிபலபய குளறந்த சிசு மரை விகிதம், சிறிய மாநிலமாெ மிபசாரத்தில் (3) காைப்படுகிறது 
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என்றால், வடகிழக்கு மாநிலங்கைாெ  ாகாலாந்து, சிக்கிம், திரிபுரா, மணிப்பூர் ஆகியவற்றிலும் குளறவு. அந்தப் 

பட்டியலில் பகாவாளவயும் பசர்த்துக்பகாள்ைபவண்டும். 

மனிதவைக் குறியீட்டில் பின்தங்கியிருக்கும் மாநிலங்கள் சிசு மரைத்ளதக் கட்டுப்படுத்துவதிலும் பின்தங்கிபய 

காைப்படுகின்றெ. இந்தியாவிபலபய அதிகமாெ சிசு மரை விகிதம் (43) மத்திய பிரபதசத்தில்தான். அங்பக 

 கரங்களுக்கும் ஊரகப்புறங்களுக்கும் இளடபய மிகப்பபரிய பவறுபாடும் காைப்படுகிறது. உத்தர பிரபதசத்தின் 

சிசு மரை விகிதம் 38. கடந்த ஐந்தாண்டுகைாக காட்டப்பட்ட முளெப்பின் விளைவாக மருத்துவமளெ பிரசவங்கள் 

அதிகரித்திருக்கின்றெ. அதொல், பிறந்த குழந்ளதகளுக்காெ உடெடி சிகிச்ளசக்கு வழிபகாலப்படுகிறது. பிறந்து 

ஓராண்டுக்குள் உயிரிழக்கும் குழந்ளதகளின் எண்ணிக்ளக உத்தர பிரபதச மாநிலத்தில் இப்பபாது கணிசமாகக் 

குளறந்திருக்கிறது. குழந்ளதகள்  லமாகவும், ஊட்டச்சத்துடனும் வைர்வதற்கு மருத்துவமளெ பிரசவங்கள் 

முக்கியமாெ காரணி என்பளத  ாடு தழுவிய அைவில் தாய்மார்கள் உைரத் பதாடங்கியிருப்பது வரபவற்புக்குரிய 

மாற்றம். 

முதலாவது பிறந்த  ாளை காை முடியாமல் குழந்ளதகள் உயிரிழப்பதற்கும் பிரசவகால மரைத்துக்கும், சிசு 

மரைத்துக்கும் பதாடர்புண்டு. அடித்தட்டு மக்கள் நிளலயில் காைப்படும் படிப்பறிவின்ளமயும், வறுளமயும், விழிப்பு 

உைர்வு இல்லாளமயும் அளெவருக்கும் பதரிந்த காரைங்கள். சாளல வசதிகள் பமம்பட்டிருந்தாலும் மருத்துவக் 

கட்டளமப்பு வசதிகள் அருகில் இல்லாளமயும் மிக முக்கியமாெ காரைம் என்பளதக் குறிப்பிடாமல் இருக்க 

முடியவில்ளல. ஊட்டச்சத்தின்ளம இன்பொரு காரைம். கடுளமயாெ ஊட்டச்சத்துக் குளறவு காரைமாக 

வயிற்றுப்பபாக்கு, நிபமானியா, மபலரியா உள்ளிட்ட குழந்ளதப்பருவ உடல்நிளல பாதிப்புகைால் சிசு மரைம், 

குழந்ளதகள் மரைம் ஏற்படுகின்றெ என்று பதரிவிக்கிறது உலக சுகாதார அளமப்பு. 

கடுளமயாெ ஊட்டச்சத்துக் குளறவு, குழந்ளதகளின் உடலில் ப ாய் எதிர்ப்பு ஆற்றல் இல்லாமல் பசய்துவிடுகிறது. 

பபாதாக்குளறக்கு பிரசவ காலத்தில் தாய்மார்கள் ஊட்டச்சத்துள்ை உைவு உட்பகாள்ைாததால் எளட குளறவாெ 

குழந்ளதகள் பிறக்கின்றெ. இளவயிரண்டும் பசர்ந்துபகாள்ளும்பபாது எதிர்ப்பு ஆற்றபல இல்லாத நிளலயில் 

உயிரிழப்பு தவிர்க்க முடியாததாகி விடுகிறது. 

 

3. அரசுப்பணியாைர் பதர்வாளைய பபாறுப்பு தளலவராக சி முனிய ாதன் நியமெம் 

தமிழ் ாடு அரசுப்பணியாைர் பதர்வாளையத்தின் (TNPSC) பபாறுப்புத் தளலவராக, பதர்வாளைய உறுப்பிெர் சி 

முனிய ாதன் நியமிக்கப்பட்டுள்ைார். பதர்வாளையத்தின் தளலவராக இருந்த க பாலச்சந்திரன், வயதடிப்பளடயில் 

கடந்த 9 அன்று ஓய்வுற்றார். இளதத்பதாடர்ந்து, பதர்வாளையத்தின் பபாறுப்புத் தளலவராக, அதில் ஏற்பகெபவ 

உறுப்பிெராக உள்ை ஓய்வுற்ற முன்ொள் இ ஆ ப அதிகாரி சி முனிய ாதன் நியமிக்கப்பட்டுள்ைார். 

 

4. இந்தியாவின் 4-ஆவது பபரிய வர்த்தகக் கூட்டாளி ஆப்பிரிக்க ஒன்றியம் 

இந்தியாவின் 4-ஆவது பபரிய வர்த்தகக் கூட்டாளியாக ஆப்பிரிக்க ஒன்றியம் திகழ்கிறது என்று பதன் 

ஆப்பிரிக்காவில் உள்ை பாரத ஸ்படட் வங்கி தளலளமச் பசயல் அதிகாரி சியாம் பிரசாத் பதரிவித்துள்ைார்.  

இந்தியாவிலிருந்து ஆப்பிரிக்காவுக்கு பபட்பராலியம் பபாருள்கள், மருந்துப் பபாருள்கள், ரசாயெம், நூல் 

உள்ளிட்டளவ ஏற்றுமதி பசய்யப்படுகின்றெ. அபதபவளையில், ஆப்பிரிக்காவில் இருந்து காய்கறிகள், கச்சா 

எண்பைய், விளல உயாா்ந்த கற்கள் உள்ளிட்டளவ இந்தியாவில் இறக்குமதி பசய்யப்படுகின்றெ. ஆப்பிரிக்க 

ஒன்றியத்தில் இருந்து பமற்பகாள்ைப்படும் பமாத்த இறக்குமதியில் ள ஜீரியா, அங்பகாலா, அல்ஜீரியா  ாடுகளில் 

இருந்து இறக்குமதி பசய்யப்படும் கச்சா எண்பைய் 61 சதவீத பங்ளகக் பகாண்டுள்ைது. 

காொ, பதன் ஆப்பிரிக்கா, பபாட்ஸ்வாொவில் இருந்து விளல உயர்ந்த கற்கள் மற்றும் கண்ைாடிகள் இறக்குமதி 

பசய்யப்படுகின்றெ. இது ஆப்பிரிக்க ஒன்றியத்தில் இருந்து பசய்யப்படும் இறக்குமதியில் 20 சதவீத பங்ளகக் 

பகாண்டுள்ைது. இதுதவிர பபனின், சூடான், ஸாம்பியா, பமாபராக்பகா, பகாட் டிவார்பபான்ற ஆப்பிரிக்க  ாடுகளில் 

இருந்து காய்கறிகள், உபலாகங்கள், தாதுக்கள் இறக்குமதி பசய்யப்படுகின்றெ. கடந்த 2019-20-ஆம் ஆண்டில் 

இந்தியா-ஆப்பிரிக்கா இளடயிலாெ வர்த்தக மதிப்பு 68.33 பில்லியன் டாலராக (சுமார் `5.33 இலட்சம் பகாடி) 

இருந்தது. உலக வர்த்தகத்தில் அதன் பங்கு 8.52 சதவீதம் ஆகும். 
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1. ‘ஷாங்க்ரி–லா பேச்சுவார்த்தைதை (ஆசிை ோதுகாப்பு உச்சிமாநாடு) நடத்தும் நாடு எது? 
அ. சீனா 

ஆ. சிங்கப்பூா்  

இ. மலேசியா 

ஈ. ஐக்கிய அரபு அமீரகம் 

✓ COVID–19 தைாற்றுபநாய்க்கு ஈராண்டுகளுக்குப் பிறகு, ேன்னாட்டு உத்திசார் ஆய்வுகளுக்கான நிறுவனம் (IISS) 

நடத்திை 19ஆவது ஷாங்க்ரி–லா பேச்சுவார்த்தை சிங்கப்பூரில் தைாடங்கிைது. ஆசிைாவின் முக்கிைமான ோதுகாப்பு 

உச்சிமாநாடுகளுள் ‘ஷாங்ரி–லா’ வருடாந்திர பேச்சுவார்த்தையும் ஒன்றாகும். பிராந்திைத்தின் மிக முக்கிைமான 

ோதுகாப்பு சவால்கள்குறித்து அதமச்சர்கள் விவாதிக்கும் ைனித்துவமான கூட்டம் இது. இது 2002–இல் சிங்கப்பூர் 

அரசாங்கத்தின் ஆைரவுடன் பிரிட்டிஷ் மதியுதரைகமான IISS–ஆல் தைாடங்கப்ேட்டது. ‘ஷாங்ரி–லா’ பேச்சுவார்த்தை 

ஆனது அதிகாரப்பூர்வமாக ஆசிை ோதுகாப்பு உச்சிமாநாடு என்று அதைக்கப்ேடுகிறது. 

2. ‘சுரக்ஷா–மித்ரா திட்டம்’ என்ற வாகன கண்காணிப்பு அதமப்தே அறிமுகப்ேடுத்திை இந்திை மாநிலம் எது? 
அ. தெலுங்கானா 

ஆ. லகரளா  

இ. ஒடிஸா 

ஈ. குஜராெ் 

✓ பகரள மாநில போக்குவரத்து அதமச்சகம், ‘சுரக்ஷா–மித்ரா திட்டம்’ என்ற தேைரில் வாகன கண்காணிப்பு அதமப்தே 

அறிமுகப்ேடுத்திைது. ஏபைனும் இடர் ஏற்ேட்டால், உரிதமைாளரின் தகபேசிக்கு அதுகுறித்து தசய்திதை இவ்வதமப்பு 

அனுப்புகிறது. நிர்ேைா திட்டத்தின்கீழ் தைாடங்கப்ேட்ட இந்ைத் திட்டம், சாதலப் ேைணத்தை ோதுகாப்ோனைாக்கும் 

பநாக்கில் அம்மாநிலத்தில் தசைல்ோட்டுக்கு வந்துள்ளது. 

3. இதுவதர தவளியிட்டதிபலபை நிலவின் மிக விரிவான நிலப்தோதியிைல் வதரேடத்தை தவளியிட்ட நாடு எது? 
அ. அதமாிக்கா 

ஆ. ரஷ்யா 

இ. சீனா  

ஈ. இஸ்லரே் 

✓ நிலவின் மிக விரிவான நிலப்தோதியிைல் வதரேடத்தை சீனா தவளியிட்டுள்ளது. அதில் நிலவின் ேள்ளங்கள் மற்றும் 

கட்டதமப்புகள் ேற்றிை விவரங்கள் இடம்தேற்றுள்ளன. அதமரிக்க நிலப்தோதியிைல் ஆய்வானது 2020இல் NASA 

உடன் இதணந்து முழு சந்திர பமற்ேரப்தேயும் வதரேடமாக்கி வதகப்ேடுத்திைது. இருப்பினும், இந்ை வதரேடம் 

அதமரிக்க வதரேடத்தைவிட சிறந்ை விவரங்கதள தகாண்டுள்ளது. நிலவின் புதிை விரிவான நிலப்தோதியிைல் 

வதரேடம் 1:2500000 என்ற அளதவக் தகாண்டுள்ளது. 

4. 2022–இல் தசன்தனயில் நடத்ைப்ேடும் 44ஆவது தசஸ் ஒலிம்பிைாட் போட்டியின் சின்னத்தின் தேைர் என்ன? 
அ. வீரா 

ஆ. ெம்பி  

இ. அறிவு 

ஈ. லபாெி 
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✓ 44ஆவது FIDE தசஸ் ஒலிம்பிைாட் போட்டிக்கான இலச்சிதன மற்றும் ‘ைம்பி’ என்ற போட்டிச்சின்னத்தை மாண்புமிகு 

ைமிழ்நாட்டு முைலதமச்சர் மு க ஸ்டாலின் அவர்கள் தவளியிட்டார். ைமிழில் ‘ைம்பி’ என்றால் ‘இளவல்’ என்று தோருள். 

தசன்தனதை அடுத்துள்ள மாமல்லபுரத்தில் நடக்கும் இந்ைப் ேன்னாட்டுப் போட்டியில், 186 நாடுகதளச்பசர்ந்ை 

ஈராயிரத்துக்கும் பமற்ேட்ட வீரர்கள் ேங்பகற்கின்றனர். 

5. ‘பைசிை சுங்க மற்றும் GST அருங்காட்சிைகமானது’ அண்தமயில் எந்ை மாநிலம்/UTஇல் திறக்கப்ேட்டது? 

அ. ஹாியானா 

ஆ. லகாவா  

இ. புது ெிே்ேி 

ஈ. மகாராஷ்டிரா 

✓ மத்திை நிதிைதமச்சகத்தின் சார்பில் தகாண்டாடப்ேடும் விடுைதலயின் 75ஆவது ஆண்டுப் தேருவிைா சிறப்பு 

வாரத்தின் ஒருேகுதிைாக, பகாவாவில் ‘ைபராஹர்’ என்னும் பைசிை சுங்க மற்றும் GST அருங்காட்சிைகத்தை மத்திை 

நிதியதமச்சர் நிர்மலா சீைாராமன் நாட்டுக்கு அர்ப்ேணித்ைார். ேல நூற்றாண்டு ேைதமைான ோரம்ேரிை கட்டிடத்தில் 

நிறுவப்ேட்டுள்ள இந்ை அருங்காட்சிைகத்தில் அதமக்கப்ேட்டிருந்ை கதலநுட்ேம்தகாண்ட ஒற்தறப் ோதறயிலிருந்து 

ைங்க மணதல அகற்றி ைனித்துவமான முதறயில் அர்ப்ேணிப்பு விைா நதடதேற்றது. 

✓ பகாவாவில் போர்த்துகீசிை ஆட்சியின்போது ‘அல்ேண்படகா’ என்று அதைக்கப்ேட்ட இரண்டு மாடி ‘நீலக்கட்டிடம்’ 

ேனாஜியில் உள்ள மண்படாவி ஆற்றின் கதரயில் 400 ஆண்டுகளுக்கும் பமலாக உள்ளது. 

6. புது தில்லியில் தவத்து இந்திை வர்த்ைக வதலத்ைளத்தை அறிமுகப்ேடுத்திை ஒன்றிை அதமச்சகம் எது? 
அ. தபருநிறுவன விவகாரங்களுக்கான இணையணமச்சகம் 

ஆ. வைிகம் மற்றும் தொழிற்துணறக்கான இணையணமச்சகம்  

இ. நிெிக்கான இணையணமச்சகம் 

ஈ. MSME க்கான இணையணமச்சகம் 

✓ மத்திை வணிகம் மற்றும் தைாழிற்துதற இதணைதமச்சர் அனுப்ரிைா ேபடல், 2022 பம.27 அன்று புது தில்லியில் 

தவத்து இந்திை வர்த்ைக வதலத்ைளத்தை அறிமுகஞ்தசய்துதவத்ைார். இந்திை ஏற்றுமதிைாளர்கள் மற்றும் அைல் 

நாட்டு வாங்குபவார்க்கு ஒரு ேன்னாட்டு வணிக தமைமாக இந்ை வதலத்ைளம் தசைல்ேடும். 

✓ சிறு–நடுத்ைர நிறுவன ஏற்றுமதிைாளர்கள், தகவிதனஞர்கள் மற்றும் உைவர்கள் ைங்கள் ைைாரிப்புகளுக்கான 

புதிை சந்தைகதள அதடைாளங்கண்டு, உலகளவில் ைங்கள் விற்ேதனதை அதிகரிக்க, வணிகத்திலிருந்பை 

வணிகத்திற்கான ஓர் எண்ம சந்தைைாக இந்ை வதலத்ைளம் அதமந்துள்ளது. 

7. R பிரக்ஞானந்ைா என்பவருடன் தைாடர்புதடை விதளைாட்டு எது? 
அ. மட்ணடப்பந்து 

ஆ. பிே்ேியா்ட்ஸ் 

இ. தசஸ்  

ஈ. தடன்னிஸ் 

✓ 16 வைைான இந்திை தசஸ் கிராண்ட்மாஸ்டர் R பிரக்ஞானந்ைா, 2022 பம.27 அன்று தமல்ட்வாட்டர் சாம்பிைன்ஸ் 

தசஸ் டூர் தசசபிள் மாஸ்டர்ஸ் போட்டியின் இறுதிப்போட்டியில் சீனாவின் டிங் லிரனிடம் வீழ்ந்து தவளிபைறினார். 

அவர் அதரயிறுதி ஆட்டத்தில் அனிஷ் கிரிதை வீழ்த்தி இறுதிப்போட்டிக்குள் நுதைந்ைார். 
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8. உலக ோல் நாள் தகாண்டாடப்ேடுகிற பைதி எது? 
அ. ஜூன்.01  

ஆ. ஜூன்.05 

இ. ஜூன்.10 

ஈ. ஜூன்.15 

✓ உலக ோல் நாளானது கடந்ை 2001ஆம் ஆண்டில் ஐநா அதவயின் (FAO) உணவு மற்றும் பவளாண் அதமப்ோல் 

நிறுவப்ேட்டது. இது உலகின் உணவாக ோலின் முக்கிைத்துவத்தை அங்கீகரிப்ேைற்காகவும் ோல்வளத்துதறதை 

தகாண்டாடுவைற்காகவும் கதடப்பிடிக்கப்ேடுகிறது. உலக ோல் நாதளக் தகாண்டாடும் வதகயில் FAO ஆனது ‘ோல் 

பேரணிதைக் தகாண்டாடவும் – Enjoy Dairy Rally’ஐ ஏற்ோடு தசய்ைது. ‘Dairy Net Zero’ என்பது நடப்பு (2022) 

ஆண்டில் வரும் உலக ோல் நாளுக்கானக் கருப்தோருளாகும். 

9. உலக ேசி நாள் அனுசரிக்கப்ேடுகிற பைதி எது? 
அ. லம.28  

ஆ. லம.30 

இ. ஜூன்.10 

ஈ. ஜூன்.15 

✓ உலக ேசி நாள் என்ேது ‘தி ஹங்கர்’ திட்டத்தின் ஒரு முன்தனடுப்ோகும். இது நியூைார்க்தகச் சார்ந்ை ஓர் அதமப்பு 

ஆகும். இது உலகின் ேல்பவறு ேகுதிகளில் நடத்ைப்ேடும் நிகழ்வுகளின்மூலம் உலகம் முழுவதும் ேசிதை முடிவுக்குக் 

தகாண்டுவர உறுதிபூண்டுள்ளது. உலகம் முழுவதும் ஒவ்பவார் ஆண்டும் பம.28 அன்று உலக ேசி நாள் 

கதடப்பிடிக்கப்ேடுகிறது. ஐநா அதவயின் சமீேத்திை ைரவுகளின்ேடி, 2015–க்குப்பிறகு ேசிைால் 

அவதிப்ேடுேவர்களின் எண்ணிக்தக தைாடர்ந்து அதிகரித்து வருகிறது. “#YouthEndingHunger” என்பது நடப்பு 

(2022) ஆண்டில் வரும் உலக ேசி நாளுக்கானக் கருப்தோருளாகும். 

10. உலக புதகயிதல ஒழிப்பு நாள் விருது–2022–க்கு WHOஆல் பைர்ந்தைடுக்கப்ேட்ட இந்திை மாநிலம் எது? 
அ. ெமிழ்நாடு 

ஆ. லகரளா 

இ. ஜாா்கை்ட்  

ஈ. பீகாா் 

✓ புதகயிதல நுகர்தவக் கட்டுப்ேடுத்துவைற்கான அைன் முைற்சிகதள அங்கீகரித்து, உலக சுகாைார அதமப்பு (WHO) 

உலக புதகயிதல ஒழிப்பு நாள் (WNTD) விருது–2022–க்கு ஜார்க்கண்தடத் பைர்ந்தைடுத்துள்ளது. ஜார்கண்டின் 

பைசிை புதகயிதல கட்டுப்ோட்டு திட்டத்தின் (NTCP) தமை முகதம அதிகாரி லலித் இரஞ்சன் ேைக், புது தில்லியில் 

உலக புதகயிதல ஒழிப்பு நாதள முன்னிட்டு சுகாைாரத்துதறயின் மாநில புதகயிதல கட்டுப்ோட்டுப் பிரிவு இந்ை 

விருதைப் தேறும் என்று தைரிவித்ைார். 
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செய்தித்தாள் நடப்பு நிகழ்வுகள்  

1. பைசிை அரசு இதணை பசதவ மதிப்பீடு: ைமிழ்நாடு முன்பனற்றம் 

மத்திை அரசின் பைசிை அரசு இதணை பசதவ மதிப்பீட்டில் ைமிழ்நாடு முன்பனற்றம் அதடந்துள்ளது. 

இதுதைாடர்ோக ஒன்றிை அரசு தவளியிட்ட தசய்திக்குறிப்பு: 

பைசிை அரசு இதணை பசதவ மதிப்பீட்டில் 2019-ஆம் ஆண்டுடன் ஒப்பிடுதகயில் 2021-ஆம் ஆண்டு ைமிழ்நாடு 

மிகச்சிறப்ோக முன்பனற்றமதடந்துள்ளது. ைமிழ்நாடு அரசின் பசதவ வதலைளங்கள் அதனத்து அம்சங்களிலும் 75 

சைவீைத்துக்கும் அதிகமாக ைரநிதலதைப் பூர்த்தி தசய்துள்ளன. அந்ை வரிதசயில் ேஞ்சாப், இராஜஸ்ைானும் இடம் 

தேற்றுள்ளன. இதுைவிர, ஆந்திர பிரபைசம், பகரளம், ேஞ்சாப், பகாவா, ஒடிசா அரசுகளின் பசதவ வதலைளங்கள் 

100 சைவீைம் ைரநிதலதை பமம்ேடுத்தியுள்ளன. 

இந்ை மதிப்பீட்டில் யூனிைன் பிரபைசங்கள் வரிதசயில் ஜம்மு-காஷ்மீர் முைலிடத்தில் உள்ளது. வடகிைக்கு 

மாநிலங்கள் வரிதசயில் பமகாலைம், நாகாலாந்து முன்னணியில் உள்ளன. 
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1. மாற்றுத்திறனாளிகள் த ாடர்பான புதிய த சிய தகாள்கக வகைகவ அறிமுகப்படுத்திய ஒன்றிய அகமச்சகம் 

எது? 
அ. உள்துறை அறைச்சகை் 

ஆ. சமூக நீதி & அதிகாரைளித்தல் அறைச்சகை்  

இ. சட்டை் & நீதி அறைச்சகை் 

ஈ. பெண்கள் & குழந்றதகள் மைை்ொட்டு அறைச்சகை் 

✓ சமூக நீதி மற்றும் அதிகாைமளித் ல் அகமச்சகம், மாற்றுத்திறனாளிகளுக்கான த சிய தகாள்கக வகைவு குறித்து 

தபாதுமக்களிடம் கருத்து தகட்டுள்ளது. இது இயலாகம  டுப்பு, கல்வி, சுகா ாைம், சமூக பாதுகாப்பு மற்றும் அணுகல் 

ஆகியவற்றில் இகடயீட்டுககள முன்தமாழிகிறது. ஊட்டச்சத்துக் குகறபாடு, மருத்துவ அலட்சியம் மற்றும் 

தபரிடர்களால் ஏற்படும் குகறபாடுதபான்ற இயலாகமக்கான பிற காைணங்களிலும் இது கவனஞ்தசலுத்துகிறது. 

2. NeSDA அறிக்ககயின்படி, த சிய மின்னாளுகக தசகவ வழங்கல் மதிப்பீட்டில் (NeSDA) உயரிய இடத்க ப் 

தபற்றுள்ள மாநிலம் எது? 
அ. பதலுங்கானா 

ஆ. மகரளா  

இ. ஒடிஸா 

ஈ. குஜராத் 

✓ த சிய மின்னாளுகக தசகவ வழங்கல் மதிப்பீட்டின் (NeSDA) அறிக்ககயின்படி, தகைள மாநிலம் அகனத்து 

மாநிலங்களுக்கிகடயில் அதிக ஒட்டுதமாத்  இணக்க மதிப்தபண்கணப் தபற்றுள்ளது. ஜம்மு மற்றும் காஷ்மீர், 

மு ன்முகறயாக மதிப்பிடப்பட்டுள்ளது. அது யூனியன் பிைத சங்களுள் மிகவுயரிய இடத்க ப்பிடித்துள்ளது.  

✓ வடகிழக்கு மற்றும் மகலப்பாங்கான மாநிலங்களில் தமகாலயா மற்றும் நாகாலாந்து ஆகிய மாநிலங்கள் முன்னணி 

இடங்களில் உள்ளன. கடந்  2019ஆம் ஆண்கடவிட 2021ஆம் ஆண்டில்  மிழ்நாட்டின் ஒட்டுதமாத்  மதிப்தபண் 

அதிகரித்துள்ளது. 

3. 2022–இல் தமற்கு மண்டல கவுன்சில் கூட்டம் நகடதபறும் மாநிலம்/யூனியன் பிைத சம் எது? 
அ. மகாவா 

ஆ. குஜராத் 

இ. டாைன் & றடயூ  

ஈ. ைகாராஷ்டிரா 

✓ மத்திய உள்துகற அகமச்சர் அமித் ஷா, COVID–19 த ாற்றுதநாய் காைணமாக ஈைாண்டு இகடதவளிக்குப்பிறகு, 

கடயூவில் தமற்கு மண்டல கவுன்சிலின் கூட்டத்திற்கு  கலகம ாங்கினார். தமற்கு மண்டல கவுன்சில் குஜைாத், 

மகாைாஷ்டிைா, தகாவா மற்றும்  ாத்ைா & நாகர் ஹதவலி மற்றும் டாமன் மற்றும் கடயூ யூனியன் பிைத சங்ககள 

உள்ளடக்கியது. மாநிலங்கள் மறுசீைகமப்புச் சட்டம், 1956–இன் பகுதி–IIIமூலம் ஐந்து மண்டல கவுன்சில்கள் 

அகமக்கப்பட்டன. மற்ற கவுன்சில்கள் – வடக்கு மண்டல கவுன்சில், மத்திய மண்டல கவுன்சில், கிழக்கு மண்டல 

கவுன்சில் மற்றும் த ற்கு மண்டல கவுன்சில் ஆகும். 
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4. 2022 – குழந்க த் த ாழிலாளர்களுக்கு எதிைான உலக நாளுக்கானக் கருப்தபாருள் என்ன? 
அ. Universal Social Protection to End Child Labour  

ஆ. Rehabilitation and Restoration 

இ. Importance of Education   

ஈ. Commitment to End Child Labour 

✓ குழந்க த் த ாழிலாளர்களுக்கு எதிைான உலக நாள் ஒவ்தவார் ஆண்டும் ஜூன்.12 அன்று உலகம் முழுவதும் 

ககடப்பிடிக்கப்படுகிறது. குழந்க த் த ாழிலில் ஈடுபடும் குழந்க ககளத்  ன்னலத்திற்காக பயன்படுத்திக் 

தகாள்வது குறித்  விழிப்புணர்கவ ஏற்படுத்துவத  இந்நாளின் தநாக்கமாகும். சர்வத ச த ாழிலாளர் அகமப்பு (ILO) 

2002ஆம் ஆண்டில் குழந்க த் த ாழிலாளர்களுக்கு எதிைான உலக நாகள அறிவித் து. “Universal Social 

Protection to End Child Labour” என்பது இந்  ஆண்டுக்கான (2022) கருப்தபாருளாகும். 

5. இந்திய கடற்பகடயால் அண்கமயில் பணியிலமர்த் ப்பட்ட, ‘சந் ாயக்’ என்றால் என்ன? 

அ. ஆய்வுக்கெ்ெல்  

ஆ. மொா்க்கெ்ெல் 

இ. விைானந்தாங்கிக் கெ்ெல் 

ஈ. நீா்மூழ்கிக்கெ்ெல் 

✓ இந்திய கடற்பகடயானது தகால்கத் ாவில் கவத்து நான்கு தபரிய ஆய்வுக்கப்பல்களுள் மு லாவ ான, ‘சந் ாயக்’ 

ஆய்வுக்கப்பகல பணியிலமர்த்தியது. இந்  ஆய்வுக்கப்பல்களின் மு ன்கமப் பணியானது துகறமுகங்கள் சார்ந்து 

ஆய்வுககள தமற்தகாள்வ ாகும். கடல்சார் மற்றும் புவி இயற்பியல்  ைவுககளச் தசகரிப்ப ற்கும், வழிதசலுத் கலத் 

தீர்மானிப்ப ற்கும் இக்கப்பல்கள் பயன்படுத் ப்படும். பாதுகாப்பு அகமச்சகம் மற்றும் கார்டன் ரீச் கப்பல் கட்டுநர்கள் 

மற்றும் தபாறியாளர்கள் இகடதய கடந்  2018–இல் இந்  நான்கு ஆய்வுக்கப்பல்ககள உருவாக்குவ ற்கான 

ஒப்பந் ம் ககதயழுத் ானது. 

6. NADI–3 ஆசிய சங்கம் நதி மாநாடு நகடதபற்ற இடம் எது? 
அ. பகௌகாத்தி  

ஆ. இை்ொல் 

இ. அகா்தலா 

ஈ. திைாபூா் 

✓ 2022 தம 28–29 ஆகிய த திகளில் தகௌகாத்தியில் இைண்டு நாள் NADI–3 (வளர்ச்சி மற்றும் ஒன்றுக்தகான்று 

சார்ந்துள்ள இயற்கக கூட்டாளிகள்) ஆசிய சங்கம் நதி மாநாடு நகடதபற்றது. ‘ஆறு’ என்று தபாருள்படும் ‘NADI’, உப 

பிைாந்தியத்தின் கூட்டு தநாக்கத்க த் த ளிவுபடுத்துவ ற்கும் தசயல்படுத்துவ ற்குமான ஒரு முன்தனடுப்பாகும். 

இது இமயமகலயின் த ற்தக உள்ள பகுதிகய கங்கக மற்றும் பிைம்மபுத்திைா மு ல் மீகாங் வகையிலான நதி 

பள்ளத் ாக்குகளின் த ாடர்ச்சியான சங்கமமாக அங்கீகரிக்கிறது. 

7. பின்வருதவாருள் பன்னாட்டு பதனாைமா தகால்டன் விருக  தவன்றவர் யார்? 
அ. மகசெ் ைஹந்தா 

ஆ. பஷௌனக் பசன் 

இ. K V இரகுெதி  

ஈ. இவருள் எவருைில்றல 
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✓ திருப்பதிகயச் சார்ந்  எழுத் ாளர் KV இைகுபதி, 2019ஆம் ஆண்டு தவளியிடப்பட்ட ‘The Mountain is Calling’ என்ற 

நூலுக்காக, ‘ஒயிட் பால்கன்’ பதிப்பகத் ால் வழங்கப்படும் சர்வத ச பதனாைமா தகால்டன் விருதுக்கு த ர்ந்த டுக்கப் 

–பட்டுள்ளார். திருவாரூரில் உள்ள  மிழ்நாடு மத்திய பல்ககலக்கழகத்தில் இருந்து ஓய்வுதபற்ற ஆங்கிலப் 

தபைாசிரியைான K V இைகுபதி, கடந்  1980–களிலிருந்து எழுதி வருகிறார். 

8. இனப்தபருக்க உரிகமகளுக்கான உலக தபண்கள் வகலயகமப்பால் தம 28 அன்று தகாண்டாடப்படுகிற நாள் 

எது? 
அ. பெண்களின் உடல்நலத்திை்கான ென்னாட்டு நடவடிக்றக நாள்  

ஆ. ென்னாட்டு பெண்கள் இனெ்பெருக்க உாிறைகள் நாள் 

இ. ென்னாட்டு ைக்கள்பதாறக நாள் 

ஈ. ென்னாட்டு ொலின சைத்துவ நாள் 

✓ தபண்களின் உடல்நலத்திற்கான பன்னாட்டு நடவடிக்கக நாகள ஒவ்தவார் ஆண்டும் தம.28 அன்று இனப் 

தபருக்க உரிகமகளுக்கான உலகளாவிய தபண்கள் வகலயகமப்பு (WGNRR) தகாண்டாடி வருகிறது. கடந்  

1987ஆம் ஆண்டு மு ல் பல்தவறு தபண்கள் உடல்நல ஆ ைவாளர்களும் அவர்களது சமூகங்களும் இந் க் 

தகாண்டாட்டத்திற்கு  கலகம  ாங்கிவருகின்றனர். தகாஸ்டாரிகாவில் நடந்  பன்னாட்டு தபண்கள் உடல்நலம் 

குறித்  சந்திப்பின்தபாது, இலத்தீன் அதமரிக்க மற்றும் கரீபியன் மகளிர் உடல்நல வகலயகமப்பு, தம.28ஆம் த தி 

தபண்களின் உடல்நலத்திற்கான பன்னாட்டு நடவடிக்கக நாளாகக் தகாண்டாடுவ ற்கு முன்தமாழிந் து. 

9. நடப்பாண்டில் (2022) வரும் பன்னாட்டு ஐநா அகமதிகாப்தபார் நாளுக்கான கருப்தபாருள் என்ன? 
அ. People. Peace. Progress. The Power of Partnerships  

ஆ. Honouring Peacekeeping 

இ. Women, Peace and Security 

ஈ. Risk of COVID–19 in peacekeeping 

✓ அகமதிகாக்கும் பகடயினரின் பங்களிப்புக்கு அஞ்சலி தசலுத்துவ ற்காக ஒவ்தவார் ஆண்டும் தம.29 அன்று 

பன்னாட்டு ஐநா அகமதிகாப்தபார் நாள் தகாண்டாடப்படுகிறது. “People. Peace. Progress. The Power of Partnerships” 

என்பது நடப்பாண்டில் (2022) வரும் இந்  நாளுக்கான கருப்தபாருளாகும். தபண்கள், அகமதி மற்றும் பாதுகாப்பு 

த ாடர்பான ஐ நா பாதுகாப்பு கவுன்சில் தீர்மானம், 1325 நிகறதவற்றப்பட்ட இருபத்திைண்டாமாண்டு நிகறகவயும் 

நடப்பாண்டு (2022) குறிக்கிறது. கடந்  1948ஆம் ஆண்டு மு ல்,  ங்கள் தசகவயின்தபாது உயிரிழந்  3,900’க்கும் 

தமற்பட்ட ஐ நா அகமதிகாக்கும் பகடயினகை ஐநா அகவ தகௌைவித்து வருகிறது. 

10. ஆக்கிைமிப்பால் பாதிக்கப்பட்ட அப்பாவி சிறார்களுக்கான பன்னாட்டு நாள் (International Day of Innocent Children 

Victims of Aggression) ககடப்பிடிக்கப்படும் த தி எது? 
அ. ஜூன்.04  

ஆ. ஜூன்.05 

இ. ஜூன்.06 

ஈ. ஜூன்.07 

✓ ஆக்கிைமிப்பால் பாதிக்கப்பட்ட அப்பாவி சிறார்களுக்கான பன்னாட்டு நாள் என்பது ஆண்டுத ாறும் ஜூன்.4 அன்று ஐ 

நா அகமப்பால் நிகனவுகூைப்படும் ஒரு நாளாகும். இது, 1982 ஆகஸ்ட்.19 மு ல் ஆண்டுத ாறும் நிகனவுகூைப்பட்டு 

வருகிறது. உடல், மனம் மற்றும் உணர்ச்சி ரீதியான பாதிப்புகளுக்கு ஆளான உலதகங்கிலும் உள்ள சிறார்கள் 

அனுபவிக்கும் வலிகய உணர்ந்துதகாள்வத  இ ன் தநாக்கமாகும். இந்  நாள் சிறார்களின் உரிகமககளக் 

காப்ப ற்கான ஐநா’இன் உறுதிப்பாட்கட வலியுறுத்துகிறது. 
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செய்தித்தாள் நடப்பு நிகழ்வுகள்  

1. ஜூன்.16, 17 ஆகிய த திகளில்  ர்மசாலாவில் நகடதபறவுள்ள மு லாவது த சிய  கலகமச் தசயலாளர்கள் 

மாநாட்டுக்கு பிை மர்  கலகம வகிக்கிறார் 

இமாச்சலப் பிைத சத்தின்  ர்மசாலா பிசிஏ கம ானத்தில் வரும் 16. 17 ஆகிய த திகளில் பிை மர் திரு. நதைந்திை 

தமாதி  கலகமயில் மு லாவது த சிய  கலகமச் தசயலாளர்கள் மாநாடு நகடதபறவுள்ளது. மத்திய மாநில 

அைசுகளுக்கு இகடயிலான கூட்டாண்கமகய தமலும் வலுப்படுத்துவக  தநாக்கமாகக் தகாண்ட முக்கிய 

நடவடிக்ககயாக மாநாடு நகடதபறும். 

15 மு ல் 17ஆம் த தி வகை நகடதபறவுள்ள த சிய  கலகமச் தசயலாளர்கள் மாநாட்டில், மத்திய அைசு அகனத்து 

மாநிலங்கள் / யூனியன் பிைத சங்களின் பிைதிநிதிகள் மற்றும் நிபுணர்கள் உட்பட 200-க்கும் தமற்பட்தடார் கலந்து 

தகாள்வார்கள். மூன்று நாட்கள் நகடதபறும் இந்  மாநாட்டில் மாநிலங்களின் ஒத்துகழப்புடன் தமற்தகாள்ளப்படும் 

அதிதவக நீடித்  தபாருளா ாை வளர்ச்சி குறித்து கவனம் தசலுத் ப்படும். இந்தியா ஒதை குழு என்ற உணர்வுடன் 

நகடதபறும் மாநாடு, நீடித்  உயர் வளர்ச்சி, தவகலகள் உருவாக்கம், கல்வி, எளி ாக வாழு ல், தவளாண்கமயில் 

 ற்சார்பு ஆகியவற்றுக்கான ஒருங்கிகணந்  நடவடிக்ககக்கான  ளத்க  உருவாக்கும். தபாதுவான வளர்ச்சிகய 

தசயல்படுத்து ல், மக்களின் விருப்பங்ககள நிகறதவற்ற ஒருங்கிகணந்  நடவடிக்ககக்கான திட்டம் 

ஆகியவற்கற இந்  மாநாடு மதிப்பீடு தசய்யும். 

இந்  மாநாட்டுக்கான கருத்துப்படிவு மற்றும் நிகழ்ச்சிநிைல், கடந்  6 மா ங்களாக 100  டகவகளுக்குதமல் கூடி 

விவாதிக்கப்பட்டு முடிவு தசய்யப்பட்டுள்ளது. மாநாட்டில் 3 கருப்தபாருட்கள் குறித்து விரிவான விவா ம் நடத்  

அகடயாளம் காணப்பட்டுள்ளன. (i) த சிய கல்விக் தகாள்கககய நகடமுகறப்படுத்துவது; (ii) நகர்ப்புற நிர்வாகம், 

(iii) பயிர் மாற்றம் மற்றும் எண்தணய் வித்துக்கள், பருப்பு வகக மற்றும் இ ை தவளாண் தபாருட்களில் 

 ன்னிகறகவ அகட ல். த சிய கல்விக் தகாள்ககயின்கீழ், பள்ளி மற்றும் உயர்கல்வி குறித்து விரிவாக 

விவாதிக்கப்படும். ஒவ்தவாரு  கலப்பின்கீழும், மாநிலங்கள் / யூனியன் பிைத சங்களில் ககடபிடிக்கப்படும் 

சிறப்பான நகடமுகறகள் பைஸ்பைம் த ரிந்துதகாள்வ ற்காக விளக்கப்படும். 

முன்தனற விரும்பும் மாவட்டங்கள் குறித்  அமர்வு, இதுவகை எட்டப்பட்ட சா கனகள், குறிப்பிட்ட மாவட்டங்களின் 

இளம் ஆட்சியர்கள் வழங்கிய  ைவு அடிப்பகடயிலான நிர்வாகம் உள்ளிட்ட தவற்றிகைமான ஆய்வுகளுடன் 

விவாதிக்கும். 2047-க்கான ‘விடு கலயின் அமிர் ப் தபருவிழா’ வழிகாட்டு ல் திட்டம் குறித்  சிறப்பு அமர்வும் 

நகடதபறும். எளி ாக வர்த் கம் புரி ல், திட்டங்களின் முழுகமயான பலன்ககள ககடசி கமல் வகையிலும் 

தகாண்டு தசல்வக  உறுதி தசய் ல், பிை மரின் விகைவு சக்தி மூலம் இந்தியாவின் உள்கட்டகமப்கப 

மாற்றியகமத் ல், ஒருங்கிகணந்  அைசு ஆன்கலன் பயிற்சியான கர்மதயாகி இயக்கத்க  நகடமுகறப்படுத்து ல் 

ஆகிய நான்கு கூடு ல் கருப்தபாருள்கள் குறித்தும் விவாதிக்கப்படும். 

மாநாட்டில் விவாதிக்கப்பட்ட தபாருட்கள் குறித்து, உயர்மட்ட அளவில் விரிவான கருத்த ாற்றுகமயுடன் 

தசயல்திட்டத்க  இறுதி தசய்ய, மாநாட்டின் த ாடர்ச்சியாக நகடதபறும், அகனத்து மாநில, யூனியன் பிைத ச 

மு லகமச்சர்கள், நிர்வாகிகள் கலந்துதகாள்ளும் நித்தி ஆதயாக்கின் நிர்வாகக் குழு கூட்டத்தில் விவாதிக்கப்பட்டு 

முடிதவடுக்கப்படும். 

 

2. ஆயு ப்பகடகளில் இகளஞர்ககள பணியில் தசர்ப்ப ற்கான, ‘‘அக்னிபத்’’ திட்டத்துக்கு அகமச்சைகவ ஒப்பு ல் 

ஆயு ப்பகடகளில் இந்திய இகளஞர்ககள பணியமர்த்தும் கவர்ச்சிகைமான திட்டத்திற்கு மத்திய அகமச்சைகவ 

ஒப்பு ல் வழங்கியுள்ளது. ‘அக்னிபத்’ என்று அகழக்கப்படும் இந் த்திட்டத்தின்கீழ் பணிக்கு த ர்ந்த டுக்கப்படும் 

இகளஞர்கள் ‘அக்னி வீைர்கள்’ என்று அகழக்கப்படுவார்கள். த சபக்தியுடன், துடிப்புமிக்க இகளஞர்கள் 

இைாணுவத்தில் நான்கு ஆண்டு காலத்திற்கு பணியாற்ற ‘‘அக்னிபத்’’ அனுமதிக்கும். 

ஆயு ப்பகடகளில் இகளஞர்ககள பணியமர்த்துவ ற்காக இத்திட்டம் வடிவகமக்கப்பட்டுள்ளது. சமு ாயத்தில் 

இருந்து சமகால த ாழில்நுட்பப் தபாக்குகளுக்கு ஏற்ற வககயில் திறகமமிக்க இகளஞர்ககள சீருகடப்பணிக்கு 

ஈர்க்க இது வாய்ப்புககள வழங்கும். இகளஞர்ககள பகடகளில் தசர்ப்ப ன்மூலம் வீைர்களின் சைாசரி வயக  

நான்ககந்து ஆண்டுகள் குகறக்க இது வககதசய்யும். அைசு அறிமுகப்படுத்தியுள்ள மிகப்தபரிய பாதுகாப்புக் 
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தகாள்கக சீர்திருத் மான இது, முப்பகடகளிலும் மனி வளக் தகாள்கககய நகடமுகறப்படுத்தும் புதிய 

அத்தியாயத்க  உருவாக்கும். உடனடியாக அமலுக்கு வரும் இந் க் தகாள்கக முப்பகடகளிலும் ஆள்தசர்ப்கப 

நிர்வகிக்கும். 

 

3. தசன்கன IIT தபைாசிரியருக்கு சர்வத ச விருது;  ங்கப்ப க்கத்துடன் `2 தகாடி பரிசு 

தசன்கன IIT தபைாசிரியர்  லப்பில் பிைதீப்புக்கு, மதிப்புமிக்க ‘இளவைசர் சுல் ான்பின் அப்துல்அஜிஸ்  ண்ணீருக்கான 

சர்வத ச விருது’ அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. எந்  ஒரு துகறயிலும் நீர் த ாடர்பான திருப்புமுகன கண்டுபிடிப்புக்காக 

இந்  விருது வழங்கப்படுகிறது. தபைாசிரியர் பிைதீப்பின் குழுவினர், குடிநீரில் இருந்து ஆர்சனிக்கக விகைவாக 

அகற்றுவ ற்கு, மலிவு விகலயில் சிறிய அளவிலான தபாருட்ககள உருவாக்கி, சுற்றுச்சூழலுக்குகந்   ண்ணீகை 

வழங்கியது. அ ற்காக இந்  விருதுக்கு அவர் த ர்ந்த டுக்கப்பட்டு இருக்கிறார். இ ன்மூலம் தபைாசிரியர் பிைதீப் 

மற்றும் அவருகடய குழுவுக்கு விருதுடன் `2 தகாடி தைாக்கப்பரிசு,  ங்கப்ப க்கம், தகாப்கப மற்றும் சான்றி ழ் 

வழங்கப்படவுள்ளது. 
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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 

  

66 / 126

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


விண்மீன்.காம்                                              2022 ஜூன் 15 
  

 

நடப்பு நிகழ்வுகள்                                           5 

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. 

 

  

  

79 / 126

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


விண்மீன்.காம்                                      2022 ஜூன் 18 & 19 
  

 

நடப்பு நிகழ்வுகள்                                           5 

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.  

 

  

 

 

 

84 / 126

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


விண்மீன்.காம்                                              2022 ஜூன் 20 
  

 

நடப்பு நிகழ்வுகள்                                           4 

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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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 

 

 

 

 

90 / 126

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


விண்மீன்.காம்                                              2022 ஜூன் 22 
  

 

நடப்பு நிகழ்வுகள்                                           2 

✓ 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. 

 

  

 

 

 

92 / 126

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


விண்மீன்.காம்                                              2022 ஜூன் 22 
  

 

நடப்பு நிகழ்வுகள்                                           4 

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. 

 

 

 

 

104 / 126

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


விண்மீன்.காம்                                      2022 ஜூன் 25 & 26 
  

 

நடப்பு நிகழ்வுகள்                                           3 

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. 

 

108 / 126

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


விண்மீன்.காம்                                              2022 ஜூன் 27 
  

 

நடப்பு நிகழ்வுகள்                                           1 

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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