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1. வங்கிகள் வாரிய பணியகத்திற்கு மாற்றாக அங்கீகரிக்கப்பட்டுள்ள புதிய அமமப்பு எது? 
அ. நிதியியல் சேவைகள் நிறுைன பணியகம் (FSIB)  

ஆ. நிதி நிறுைனங்கள் பணியகம் (FIB) 

இ. ைங்கிகள் நியமன பணியகம் (BAB) 

ஈ. ைங்கிகள் மற்றும் காப்பீட்டு நிறுைனங்கள் பணியகம் 

✓ வங்கிகள் வாரிய பணியகத்திற்கு (BBB) மாற்றாக நிதியியல் சேமவகள் நிறுவன பணியகத்மை (FSIB) அமமக்க 

அரோங்கம் முடிவுசேய்துள்ளது. மூத்ை நிர்வாக நிமை பைவிகளுக்கான நியமனங்களுக்கான விண்ணப்பைாரர்க 

–மளத் சைர்ந்சைடுக்கும் பணி BBB–இடம் ஒப்பமடக்கப்பட்டது. அரோங்கம் நடத்தும் சபாதுக் காப்பீட்டு நிறுவனங்க 

–ளுக்கான சபாது சமைாளர்கள் மற்றும் இயக்குநர்கமள BBB–ஆல் சைர்வு சேய்ய முடியாது என்று தில்லி உயர் 

நீதிமன்றம் கடந்ை ஆண்டு தீர்ப்பளித்ைது. BBB–இன் முன்னாள் ைமைவர் ேர்மா இந்ைப் புதிய அமமப்புக்கு ைமைமம 

ைாங்கவுள்ளார். 

2. ‘நாரி சகா நமன்’ என்ற புதிய திட்டத்மை அறிமுகப்படுத்தியுள்ள இந்திய மாநிைம் எது? 
அ. உத்தரப்பிரசதேம் 

ஆ. ஹிமாே்ேல பிரசதேம்  

இ. பஞ்ோப் 

ஈ. ஒடிஸா 

✓ ஹிமாச்ேை பிரசைே மாநிை முைைமமச்ேர் செய்ராம் ைாக்கூர், ‘நாரி சகா நமன்’ என்ற திட்டத்மை சைாடங்கி மவத்ைார். 

இது மாநிைத்திற்குள் பயணஞ்சேய்ய சபண்களுக்கு சபருந்துக்கட்டணத்தில் 50 ேைவீைம் ேலுமக வழங்குவமை 

சநாக்கமாகக்சகாண்டுள்ளது. சபண் பயணிகள் மற்றும் மூத்ை குடிமக்கமள அமழத்துச்சேல்லும் முயற்சியான 

‘மரட் வித் பிமரட்’ அரசு வாடமகயுந்து சேமவயில் 25 புதிய சபண் ஓட்டுனர் பணியிடங்கமள அனுமதிப்பைாகவும் 

அந்ை மாநிை அரசு அறிவித்துள்ளது. 

3. நிதிோர் நடவடிக்மககளுக்கான சேயற்குழுவின் (FATF) புதிய ைமைவர் யார்? 
அ. T இராஜா குமாா்  

ஆ. உா்ஜித் பசடல் 

இ. வைரல் ஆே்ோா்யா 

ஈ. சுபாஷ் ேந்திர காா்க் 

✓ பணசமாேடி ைடுப்பு கண்காணிப்பு அமமப்பான Financial Action Task Force (FATF) ைமைவராக சிங்கப்பூமரச் 

சேர்ந்ை T ராொ குமார் நியமிக்கப்பட்டுள்ளார். அவர் மார்கஸ் பிசளயருக்குப் பதிைாக அடுத்ை ஈராண்டுகளுக்கு இந்ைப் 

பைவியிலிருப்பார். FATF–இன் கூற்றுப்படி, உைகளாவிய பணசமாேடி எதிர்ப்பு மற்றும் பயங்கரவாை எதிர்ப்பு நிதி 

நடவடிக்மககள், சோத்து மீட்பு மற்றும் பிற முயற்சிகளின் சேயல்திறமன சமம்படுத்துவதில் ைமைவர் ைனது 

கவனத்மைச் சேலுத்துவார். 

4. 2022 ெூனில் ஈட்டப்பட்ட சமாத்ை GST வரி வருவாய் எவ்வளவு? 
அ. ரூ. 1.45 இலட்ேம் சகாடி  

ஆ. ரூ. 1.30 இலட்ேம் சகாடி 

இ. ரூ. 1.20 இலட்ேம் சகாடி 

ஈ. ரூ. 1.15 இலட்ேம் சகாடி 
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✓ 2022 ெூன் மாைத்தில் ேரக்கு மற்றும் சேமவ வரி (GST) வருவாய் `144,616 சகாடியாக உயர்ந்துள்ளது; கடந்ை 5 

ஆண்டுகளுக்கு முன்பு GST அறிமுகப்படுத்ைப்பட்டதிலிருந்து இரண்டாவது முமறயாக அதிகபட்ேமாக வரி வருவாய் 

சபறப்பட்டுள்ளது. இந்ைப் புதிய அதிகபட்ே வரிவசூல் விமரவான சபாருளாைார மீட்சிமயக் காண்பிப்பைாக நடுவண் 

நிதியமமச்ேகம் சைரிவித்துள்ளது. ஏப்ரல் மாைத்தில், இதுவமர இல்ைாை அளவுக்கு `1,67,540 சகாடி வசூைானது. 

2022 மார்ச்சுக்குப்பிறகு, ஐந்ைாவது முமறயாக மாைாந்திர GST வசூல் `1.40 ைட்ேம் சகாடிமயத் ைாண்டியுள்ளது. 

5. ‘SDG National Indicator Framework (NIF) முன்சனற்ற அறிக்மக, 2022’ஐ சவளியிட்ட நடுவண் அமமச்ேகம் எது? 

அ. நிதி அவமே்ேகம் 

ஆ. புள்ளிைிைரங்கள் மற்றும் திட்ட அமலாக்க அவமே்ேகம்  

இ. உள்துவற அவமே்ேகம் 

ஈ. சுற்றுே்சூழல், ைனம் மற்றும் காலநிவல மாற்ற அவமே்ேகம் 

✓ இந்தியா ெூன்.29ஆம் சைதிமய, ‘சைசிய புள்ளியல் நாள்’ எனக் சகாண்டாடி வருகிறது. இந்ை ஆண்டு, “Data for 

Sustainable Development” என்பது கருப்சபாருளாக இருந்ைது. அமமச்ேகம் ‘நீடித்ை வளர்ச்சி இைக்குகள்–சைசிய சுட்டி 

கட்டமமப்பு (NIF) முன்சனற்ற அறிக்மக, 2022’ஐ சவளியிட்டது. இவ்வறிக்மகயுடன், புதுப்பிக்கப்பட்ட NIF–2022 

மற்றும் SDGஇன் NIF அறிக்மக – 2022 மற்றும் “Youth in India–2022” சவளியீடு ஆகியமவயும் சவளியிடப்பட்டன. 

6. சுற்றுச்சூழல், வனம் மற்றும் காைநிமை மாற்றத்திற்கான அமமச்ேகத்தின் அறிவிப்பின்படி, எந்ைத் சைதியிலிருந்து 

‘ஒற்மறப் பயன்பாடுமடய சநகிழி’ப் பயன்பாடு ைமட சேய்யப்பட்டுள்ளது? 
அ. 2022 ஏப்ரல்.01 

ஆ. 2022 ஜூவல.01  

இ. 2023 ஜனைாி.01 

ஈ. 2023 ஏப்ரல்.01 

✓ 2022 ஜூலை.01 முைல் ைமடசேய்யப்படும் சபாருட்களின் பட்டியமை சுற்றுச்சூழல், வனம் மற்றும் காைநிமை மாற்ற 

அமமச்ேகம் வமரயறுத்துள்ளது. கடந்ை ஆண்டு இைற்கான ைமட அறிவிப்பு சவளியானது. இந்ை அறிவிப்பின்படி, 

பாலிஸ்டிரீன் மற்றும் விரிவாக்கப்பட்ட பாலிஸ்டிரீன் உட்பட அமனத்து ஒற்மறப் பயன்பாடுமடய சநகிழிகளின் 

உற்பத்தி, இறக்குமதி, இருப்பு, விநிசயாகம், விற்பமன மற்றும் பயன்பாடு ஆகியமவ 2022 ெூமை.01 முைல் 

ைமடசேய்யப்படும். 

7. ‘நூரி’ எண்ணும் உள்நாட்டில் ையாரிக்கப்பட்ட முைல் விண்சவளி ஏவுகமணமய ஏவிய நாடு எது? 
அ. ததன் தகாாியா  

ஆ. ஈரான் 

இ. ஐக்கிய அரபு அமீரகம் 

ஈ. இஸ்சரல் 

✓ சைன் சகாரியா ைனது உள்நாட்டில் ையாரிக்கப்பட்ட முைல் ஏவுகமணயான ‘நூரி’மய அண்மமயில் ஏவியது. இந்ை 

ஏவுைல் சவற்றிசபற்றால், சோந்ை சைாழில்நுட்பத்துடன் சேயற்மகக்சகாமள விண்ணில் சேலுத்தும் உைகின் 10ஆம் 

நாடாக சைன் சகாரியா மாறும். சேயல்திறன் ேரிபார்ப்பு சேயற்மகக்சகாளான இது சைன் சகாரியாவுக்கு சமலும் பை 

சேயற்மகக்சகாள்கமள ஏவுைற்கு உைவும். 
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8. மிகப்சபரிய ைங்க மறுசுழற்சியாளர்கள் குறித்ை உைக ைங்க கவுன்சிலின் அறிக்மகயில் இந்தியா அமடந்துள்ள 

ைரநிமை என்ன? 
அ. முதலாைது  ஆ. இரண்டாைது 

இ. மூன்றாைது  ஈ. நான்காைது  

✓ ‘ைங்க சுத்திகரிப்பு மற்றும் மறுசுழற்சி’ என்ற ைமைப்பிைான உைக ைங்க கவுன்சிலின் அறிக்மகயின்படி, ைங்கத்மை 

மிகப்சபரிய அளவுக்கு மறுசுழற்சி சேய்யும் உைகின் நான்காவது நாடாக இந்தியா உருசவடுத்துள்ளது. கடந்ை 

2021ஆம் ஆண்டில் இந்தியா 75 டன் ைங்கத்மை மறுசுழற்சி சேய்துள்ளது. அசை சவமளயில் சீனா 168 டன்கமள 

மறுசுழற்சி சேய்து ைரவரிமேயில் முைலிடத்திலும், இத்ைாலி 80 டன்களுடன் இரண்டாவது இடத்திலும், அசமரிக்கா 

78 டன்களுடன் மூன்றாவது இடத்திலும் உள்ளன. 

9. ‘Whoever, whatever, whenever. Everyone has a right to seek safety’ என்பது கீழ்க்காணும் எந்ைச் ேர்வசைே 

நாளுக்கானக் கருப்சபாருளாகும்? 
அ. உலக அகதிகள் நாள்  

ஆ. உலக மண் நாள் 

இ. உலக ஐநா அவமதிப்பவட தினம் 

ஈ. உலக ைளி நாள் 

✓ ஒவ்சவார் ஆண்டும், ைங்கள் வாழ்விடங்களிலிருந்து புைம்சபயர்ந்ை அகதிகள் எதிர்சகாள்ளும் சிக்கல் / சிரமங்கமள 

முன்னிமைப்படுத்ை, ெூன்.20 அன்று உைக அகதிகள் நாள் அனுேரிக்கப்படுகிறது. ஐநா அமவ 2001ஆம் ஆண்டு 

முைல் இந்நாமளக் கமடப்பிடித்து வருகிறது. 1951ஆம் ஆண்டு அகதிகள் தீர்மானத்தின் ஐம்பைாமாண்டு நிமறமவ 

இது குறிக்கிறது. “Whoever, whatever, whenever. Everyone has a right to seek safety” என்பது இந்ை ஆண்டில் 

(2022) வரும் உைக அகதிகள் நாளுக்கானக் கருப்சபாருளாகும். 

10. மூமள ஆராய்ச்சி மமயத்மை பிரைமர் சமாடி அவர்கள் பின்வரும் எந்ை மாநிைம்/UTஇல் திறந்து மவத்ைார்? 
அ. கா்நாடகா  

ஆ. குஜராத் 

இ. ததலுங்கானா 

ஈ. சகரளா 

✓ சபங்களூருவில் உள்ள இந்திய அறிவியல் கழக (IISc) வளாகத்தில் மூமள ஆராய்ச்சி மமயத்மை (CBR) பிரைமர் 

சமாடி திறந்து மவத்ைார். `280 சகாடி சேைவில் இந்ை மமயம் அமமக்கப்பட்டுள்ளது. இம்மூமள ஆராய்ச்சி மமயம் 

ஆராய்ச்சிக்கான வேதியுடன் உருவாக்கப்பட்டுள்ளதுடன் வயது மூப்பினருக்கான மூமள ேம்பந்ைமான சநாய்கமள 

கமளவைற்கு ஆராய்ச்சிகளில் கவனஞ்சேலுத்ைவுள்ளது. நாட்டில் மருத்துவ ஆராய்ச்சியில் மிகப்சபரிய பங்களிப்மப 

இது அளித்திடும். புதிய கண்டுபிடிப்புகளுடனான தீர்வுகளுடன் நாட்டில் சுகாைார சேமவகள் சமம்பட இந்ைச் சிறப்பு 

மமயம் உைவும். 

 

செய்தித்தாள் நடப்பு நிகழ்வுகள்  

1. 75 ஆயிரம் சவமை; 60 திட்டங்களுக்கு புரிந்துணர்வு ஒப்பந்ைம்: ஸ்டாலின் முன்னிமையில் மகசயழுத்து 

ைமிழ்நாட்டில் சுமார் 75,000 சபருக்கு சவமைவாய்ப்மப உருவாக்கும் வமகயில், ைமிழக முைல்வர் மு க ஸ்டாலின் 

முன்னிமையில், 60 திட்டங்களுக்கான புரிந்துணர்வு ஒப்பந்ைங்கள் இன்று மகசயழுத்ைாகின. 
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ைமிழக முைல்வர் மு க ஸ்டாலின் ைமைமமயில் சேன்மனயில் நமடசபற்ற “முைலீட்டாளர்களின் முைல் முகவரி – 

ைமிழ்நாடு” முைலீட்டாளர்கள் மாநாட்டில் `1,25,244 சகாடி முைலீட்டில் 74,898 நபர்களுக்கு சவமைவாய்ப்புகள் 

வழங்கும் வமகயில் 60 திட்டங்களுக்கான புரிந்துணர்வு ஒப்பந்ைங்கள் சமற்சகாள்ளப்பட்டன. 

அது மட்டுமல்ைாமல், ̀ 1,497 சகாடி முைலீட்டில் 7,050 நபர்களுக்கு சவமைவாய்ப்புகமள உருவாக்கிடும் வமகயில் 

12 திட்டங்களுக்கான வணிக உற்பத்திமய சைாடங்கிமவத்து, `22,252 சகாடி முைலீட்டில் 17,654 நபர்களுக்கு 

சவமைவாய்ப்புகமள உருவாக்கிடும் வமகயில் 21 திட்டங்களுக்கு அடிக்கல் நாட்டினார். 

TNTecxperience சைாடக்கம் 

மாநிைத்தில் நிதித்சைாழில்நுட்பங்கள் பரவைாக பின்பற்றப்படுவமை அதிகரிக்கும் வமகயில், டிஎன்சடக்ஸ்பீரியன்ஸ் 

(TNTecxperience) திட்டத்மை முைல்வர் சைாடங்கி மவத்ைார். இத்திட்டம் மூைம் ைனிநபர்கள் / புத்சைாழில் 

நிறுவனங்கள் / குறு, சிறு மற்றும் நடுத்ைரத் சைாழில் நிறுவனங்கள், நிதித்சைாழில்நுட்பங்கமள பயன்படுத்துவமை 

சமலும் சமம்படுத்தும் வமகயில், நிதி நுட்ப சேமவகமள இைவேமாகசவா அல்ைது சிை காைத்திற்கு குமறவான 

கட்டணத்திசைா சபறைாம். சமலும், TNTecxperience திட்டத்திற்கான இமணயைளத்மையும் ( https://tntecxperience. 

com) முைல்வர் சைாடங்கி மவத்ைார். 

சமலும் இந்நிகழ்ச்சியில், ைமிழ்நாடு நிதி சைாழில் நுட்ப முைலீட்டுக் களவிழா – TN PitchFest – ைமிழ்நாட்டில் உள்ள 

புத்சைாழில்களுக்கு ஒரு ைளத்மை உருவாக்கும் வமகயிலும், ைமிழ்நாட்டில் உள்ள புத்சைாழில் சூழமை சைாழில் 

மூைைன நிறுவனங்கள் மற்றும் புது முைலீட்டாளர்களுக்கு அறியப்படுத்தும் வமகயில் ஒரு நிதிநுட்ப முைலீட்டுக் 

களவிழா (TN PtichFest), முைல்வரால் சைாடங்கி மவக்கப்பட்டது. வழிகாட்டி நிறுவனமும், StartupTN நிறுவனமும் 

இமணந்து இத்திட்டத்திமன சமற்சகாள்கின்றன. 

 

2. குடியரசுத்ைமைவர் சைர்ைல்: ைமிழகக் கட்சிகளின் வாக்கு மதிப்புகள் எவ்வளவு? 

ைமிழகத்தில் குடியரசுத்ைமைவர் சைர்ைலில் பதிவாக உள்ள வாக்குகளின் மதிப்பு 81 ஆயிரத்து 84. இதில், ைமிழக 

ேட்டப்சபரமவ உறுப்பினர்களின் வாக்கு மதிப்பு 41 ஆயிரத்து 184. மக்களமவ உறுப்பினர்களின் வாக்கு மதிப்பு 27 

ஆயிரத்து 300. மாநிைங்களமவஉறுப்பினர்கள் வாக்கு மதிப்பு 12 ஆயிரத்து 600. குடியரசுத்ைமைவர் சைர்ைலில் 

சவற்றி சபற சவட்பாளர் 50 ேைவீைம் அளவு வாக்கு மதிப்புகமளப் சபறசவண்டும். சமாத்ை வாக்குகளின் மதிப்பு 10 

ைட்ேத்து 86 ஆயிரத்து 431. அதில் 50 ேைவீைம் சபறும் சவட்பாளர், இந்தியாவின் அடுத்ை குடியரசுத்ைமைவராக 

சைர்வு சேய்யப்படுவார். 

இந்தியாவில் குடியரசுத்ைமைவர் சைர்ைலுக்கான வாக்கு மதிப்பு என்பது ேட்டப்சபரமவ உறுப்பினர்களுக்கான 

வாக்கு மதிப்பில் இருந்சை சைாடங்குகிறது. 1971-ஆம் ஆண்டு மக்கள்சைாமகமய அடிப்பமடயாகக்சகாண்டு, வாக்கு 

மதிப்பு கணக்கிடப்படுகிறது. ஒட்டுசமாத்ை ேட்டப்சபரமவத் சைாகுதிகளின் எண்ணிக்மகமய ஆயிரத்ைால் சபருக்கி 

வரக்கூடிய சைாமகமயக்சகாண்டு, மக்கள்சைாமகயின் எண்ணிக்மகமய வகுத்ைால் ஒரு மாநிைத்தில் ஒரு ேட்டப் 

சபரமவத் சைாகுதி உறுப்பினரது வாக்கு மதிப்பு சைரிந்துவிடும். 

இந்தியாவிசைசய உத்ைர பிரசைே மாநிைத்தில் சமாத்ைம் 403 சபரமவத் சைாகுதிகள் உள்ளன. அந்ை மாநிைத்தில் 

ஒட்டுசமாத்ை சபரமவ உறுப்பினர்களின் வாக்கு மதிப்பு 83 ஆயிரத்து 824. இமைத்சைாடர்ந்து, சமற்கு வங்கத்தில் 

294 சபரமவ உறுப்பினர்கள் உள்ளனர். 

இந்ை மாநிைத்தில் சபரமவ உறுப்பினர்களின் சமாத்ை வாக்கு மதிப்பு 44 ஆயிரத்து 394. மகாராஷ்டிரம், பிகார் 

உள்ளிட்ட மாநிைங்களுக்கு அடுத்ைபடியாக ைமிழகம் வருகிறது. இங்கு, ஒரு ேட்டப்சபரமவ உறுப்பினருக்கான 

வாக்கு மதிப்பு 176. சமாத்ை சபரமவ உறுப்பினர்களின் வாக்கு மதிப்பு 41 ஆயிரத்து 184. 

நாடாளுமன்ற உறுப்பினர்கள்: இந்தியாவில் 543 மக்களமவ உறுப்பினர் பைவியிடங்களும், 233 மாநிைங்களமவ 

பைவியிடங்களும் உள்ளன. சமாத்ைமாக நாடாளுமன்ற இடங்களின் எண்ணிக்மக 776. நாட்டிலுள்ள ேட்டப் 

சபரமவ உறுப்பினர்களின் சமாத்ை வாக்கு எண்ணிக்மகயான 5.43 ைட்ேத்மை சமாத்ை நாடாளுமன்ற 

உறுப்பினர்களின் எண்ணிக்மகமயக்சகாண்டு (776) வகுக்கும்சபாது, ஒரு நாடாளுமன்ற உறுப்பினரின் வாக்கு 

மதிப்பு கிமடக்கும். அைன்படி, ஒரு நாடாளுமன்ற உறுப்பினர் (மக்களமவ அல்ைது மாநிைங்களமவ) வாக்கு மதிப்பு 

700. 
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எந்சைந்ை கட்சிக்கு எவ்வளவு? 

ைமிழகத்தில் 234 ேட்டப்சபரமவத் சைாகுதிகளும், 39 மக்களமவ, 18 மாநிைங்களமவ இடங்களும் உள்ளன. 

இதில், ஆளும் திமுகவுக்கு சபரமவயில் 133 உறுப்பினர்களும், மக்களமவயில் 24 உறுப்பினர்களும், மாநிைங்கள் 

அமவயில் 10 சபரும் உள்ளனர். அதிமுகவுக்கு சபரமவயில் 66 உறுப்பினர்களும், மாநிைங்களமவயில் 4 சபரும், 

மக்களமவயில் ஒருவரும் உள்ளனர். ைமிழக காங்கிரஸ் கட்சிக்கு சபரமவயில் 18 சபரும், மக்களமவயில் 8 சபரும், 

மாநிைங்களமவயில் ஒருவரும் உள்ளனர். ஒட்டுசமாத்ைமாக கணக்கிடும் சபாது, குடியரசுத்ைமைவர் சைர்ைலில் 

திமுக 47 ஆயிரத்து 208 வாக்கு மதிப்புகமள மவத்துள்ளது. 
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