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1. COVID-19’ஐ நிர்வகிப்பதற்கான AYUSH நடைமுடைகளின் ததாகுப்டப சமீபத்தில் தவளியிட்ை நிறுவனம் எது? 
அ. AIIMS 

ஆ. ஆயுஷ் அமைச்சகை் 

இ. NITI ஆயயோக்  

ஈ. WHO 

✓ COVID-19 ததாற்று பரவடைக் கட்டுப்படுத்துவது மற்றும் மமைாண்டமயில், நாட்டிலுள்ள மாநிைங்கள் மற்றும் 

யூனியன் பிரமதசங்களில் பின்பற்ைப்படும் AYUSH அடிப்படையிைான சிகிச்டசபற்றிய தகவல்களின் ததாகுப்டப NITI 

ஆமயாக் அண்மையில் தவளியிட்ைது. 

2. ‘பரிக்ஷா சங்கம்’ என்ை இடையதளத்டதத் ததாைங்கியுள்ள நிறுவனம் எது? 
அ. UGC 

ஆ. CBSE  

இ. NTA 

ஈ. IGNOU 

✓ மத்திய இடைநிடைக்கல்வி வாரியம் (CBSE) ‘பரிக்ஷா சங்கம்’ என்ை புதிய இடையதளத்டதத் ததாைங்கியுள்ளது. 

மதர்வு முடிவுகள் மற்றும் பைவற்டை உள்ளைக்கிய மதர்வு ததாைர்பான அடனத்து நைவடிக்டககளுக்குமான ஒமர 

தளமமாக இவ்விடையதளம் தசயல்படும். பள்ளிகள் (கங்டக), பிராந்திய அலுவைகங்கள் (யமுடன) மற்றும் 

தடைடம அலுவைகம் (சரசுவதி) என மூன்று பகுதிகடள இது தகாண்டுள்ளது. 

3. உற்பத்தி நிறுவனங்களுக்கான OBICUS (Order Books, Inventories மற்றும் Capacity Utilisation) கைக்தகடுப்டப 

நைத்துகிை நிறுவனம் எது? 
அ. DPIIT 

ஆ. FICCI 

இ. RBI  

ஈ. DIPAM 

✓ இந்திய ரிசர்வ் வங்கி அதன் OBICUS (Order Books, Inventories மற்றும் Capacity Utilisation) கைக்தகடுப்பின் அடுத்த 

சுற்டைத் ததாைங்கியுள்ளது. இந்தக் கைக்தகடுப்பின் முடிவுகள் பைவியல் தகாள்டகயாக்கத்திற்கான மதிப்புமிக்க 

உள்ளீடுகடள வழங்குகின்ைன. OBICUS-இன் 58ஆவது சுற்று 2022 ஏப்ரல் – ஜூன் காைகட்ைத்திற்கானதாகும். 

இக்கைக்தகடுப்பில் மசகரிக்கப்பட்ை தகவல்கள், குறிப்பு காைாண்டில் தபைப்பட்ை புதிய பணிப்புகள், பணிப்புகளின் 

பின்னுறுத்தல், நிலுடவயில் உள்ள மற்றும் தமாத்த சரக்குகளின் தரவு ஆகியவற்டை தகாண்டிருக்கும். 

4. இந்தியாவில் மதசிய நுகர்மவார் உதவி அடழப்பு எண் யாது? 
அ. 1980  ஆ. 1998 

இ. 1915   ஈ. 1812 

✓ மத்திய நுகர்மவார் பாதுகாப்பு ஆடையமானது உைவகங்கள் மற்றும் உைவு விடுதிகள் உைவுக்கட்ைைத்தில் 

‘தாமாகமவா அல்ைது இயல்பாகமவா’ மசடவக் கட்ைைத்டதச் மசர்ப்படதத் தடைதசய்துள்ளது. மத்திய நுகர்மவார் 

விவகாரங்கள், உைவு மற்றும் தபாது விநிமயாக அடமச்சகத்தின் கூற்றுப்படி, இது குறித்த புகார்கடள மதசிய 

நுகர்மவார் உதவி அடழப்பு டமய எண்ைான 1915 அல்ைது NCH திைன்மபசி தசயலிமூைம் அளிக்கைாம். 

 

 

 

 

 1915 

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


விண்மீன்.காம்                                           2022 ஜூலை 06 
  

 

நடப்பு நிகழ்வுகள்                                           2 

5. தமட்ராஸ் ஐஐடி உருவாக்கிய ‘ம ாமமாதசப்’ என்ை மராமபாவின் தனித்துவமான அம்சம் என்ன? 

அ. குழந்மைகளில் நியைோனியோமைக் கண்டறிகிறது 

ஆ. கழிைுநீோ் தைோட்டிகமள சுை்ைஞ்தசய்வது  

இ. டைுன் யநோய்க்குறிமயக் கண்டறிகிறது 

ஈ. ைின்னணுக்கழிைுகமள ைறுசுழற்சி தசய்கிறது 

✓ மனித ஈடுபாடு இல்ைாமல் கழிவுநீர் ததாட்டிகடளச் சுத்தஞ்தசய்யும் மராமபாடவ தமட்ராஸ் ஐஐடி ஆராய்ச்சியாளர்கள் 

உருவாக்கியுள்ளனர். ‘HomoSEP’ எனப் தபயரிைப்பட்ை இதன் தயாரிப்பிற்கும் மமம்பாட்டிற்கும் GAIL (இந்தியா) உதவி 

புரிந்தது. முதற்கட்ைமாக தமிழ்நாடு முழுடமக்கும் பத்து அைகுகள் அடமப்பதற்குத் திட்ைமிைப்பட்டுள்ளது. டகயால் 

தூய்டமப்படுத்தும் முடைடய ஒழிக்கும் மநாக்மகாடு இந்த மராமபாக்கள் உருவாக்கப்பட்டுள்ளன. 

6. சர்வமதச கைமைார தூய்டமப்படுத்துதல் நாள் தகாண்ைாைப்படுகிை மாதம் எது? 
அ. ஜூன் 

ஆ. ஜூமல 

இ. ஆகஸ்ட் 

ஈ. தசப்டை்போ்  

✓ ‘அமுதப்பபருவிழா’வின் நிடனவாக நாட்டின் 75 கைற்கடரகடள சுத்தஞ்தசய்யும் வடகயில் இந்தியா தனது கைற் 

கடரடயச் சுத்தஞ்தசய்யும் திட்ைத்டத சமீபத்தில் ததாைங்கியது. 2022 ஜூடை.3ஆம் மததி முதல் தசப்.17ஆம் மததி 

வடர 75 நாட்களுக்கு நாடு முழுவதும் கைமைார தூய்டமப்படுத்தும் திட்ைம் மமற்தகாள்ளப்படும்; இது சர்வமதச 

கைமைார தூய்டமப்படுத்தும் நாளாகவும் தகாண்ைாைப்படுகிைது. கைற்கடரமயாரங்களிலிருந்து ஆயிரத்து ஐந்நூறு 

ைன் குப்டபகடள அகற்றுவது இத்திட்ைத்தின் மநாக்கமாகும். 

7. 110ஆவது பன்னாட்டு ததாழிைாளர் மாநாட்டின் முழு அமர்வு நடைதபறும் இைம் எது? 
அ. தஜனீைோ  

ஆ. போோிஸ் 

இ. தசன்மன 

ஈ. யகோயை்புை்துூோ் 

✓ நடுவண் அடமச்சர் பூமபந்தர் யாதவ் தஜனிவாவில் 110ஆவது பன்னாட்டு ததாழிைாளர் மாநாட்டின் முழுடமயான 

அமர்வில் உடரயாற்றினார். பன்னாட்டு ததாழிைாளர் மாநாடு பன்னாட்டு ததாழிைாளர் தரநிடைகள் மற்றும் ILOஇன் 

பரந்த தகாள்டககடள அடமக்கிைது. 187 ILO உறுப்புநாடுகடளச்மசர்ந்த அரசாங்கங்கள், பணியமர்த்துநர்கள் 

மற்றும் ததாழிைாளர்களின் பிரதிநிதிகள் கைந்துதகாள்ளும் மிகப்தபரிய சர்வமதசக் கூட்ைம் இதுவாகும். 

8. UNESCO உைக உயிர்க்மகாளக் காப்பகங்களில் சமீபத்தில் மசர்க்கப்பட்ை குவ்ஸ்குல் ஏரி மதசியப்பூங்கா அடமந்து 

உள்ள நாடு எது? 
அ. உக்மைன் 

ஆ. ைங்யகோலியோ  

இ. சிலி 

ஈ. தைக்ஸிக்யகோ 
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✓ மங்மகாலியாவின் குவ்ஸ்குல் ஏரி மதசியப்பூங்கா சமீபத்தில் UNESCOஇன் உயிர்க்மகாளக் காப்பகங்களின் உைக 

வடையடமப்பில் மசர்க்கப்பட்டுள்ளது. பிரான்ஸின் பாரிஸில் நடைதபற்று வரும் மனிதனும் உயிர்க்மகாளமும் 

திட்ைத்தின் பன்னாட்டு ஒருங்கிடைப்புக் குழுவின் 34ஆம் அமர்வின்மபாது இந்த முடிவு எடுக்கப்பட்ைது. குவ்ஸ்குல் 

ஏரி வை மங்மகாலியாவில் ரஷ்ய எல்டைக்கருகில் அடமந்துள்ளது; இது, மங்மகாலியாவின் நன்னீரில் கிட்ைத்தட்ை 

70 சதவீதத்டதக் தகாண்டுள்ளது. 

9. 498 இரன்கள் என்ை ஒரு நாள் சர்வமதச ஸ்மகாடர எடுத்து உைக சாதடன படைத்த கிரிக்தகட் அணி எது? 
அ. ஆஸ்ைியைலியோ 

ஆ. இங்கிலோந்து  

இ. தைன்னாப்பிோிக்கோ 

ஈ. யைற்கிந்ைிய ைீைுகள் 

✓ தநதர்ைாந்துக்கு எதிராக 498 இரன்கள் என்ை ஒரு நாள் சர்வமதச ஸ்மகாடர எட்டிய இங்கிைாந்து கிரிக்தகட் அணி, 

ஆம்ஸ்தைல்வீனில் நைந்த மபாட்டியில் 232 இரன்கள் வித்தியாசத்தில் தவற்றிதபற்ைது. இங்கிைாந்து அணி, 2018இல் 

ஆஸ்திமரலியாவுக்கு எதிராக டிதரன்ட் பிரிட்ஜில் அடைந்த 481-6 என்ை தனது முந்டதய சாதடனடய இதன்மூைம் 

முறியடித்தது. ஆட்ைநாயகன் மஜாஸ் பட்ைர் 47 பந்துகளில் சதத்துைன் ஆட்ைமிழக்காமல் 162 இரன்கள் எடுத்தார். 

10. அண்டமய MFIN அறிக்டகயின்படி, நிலுடவயில் உள்ள சிறுநிதி கைன்களின் அடிப்படையில் முன்னிமையில் 

உள்ள மாநிைம் எது? 
அ. ைைிழ்நோடு  

ஆ. குஜைோை் 

இ. தைலுங்கோனோ 

ஈ. யகைளோ 

✓ Microfinance Institutions Network (MFIN) தவளியிட்ை காைாண்டு அறிக்டகயின்படி, தமிழ்நாடு மமற்கு வங்கத்டத 

இைமாற்ைஞ்தசய்து, சிறுநிதி கைன்கள் நிலுடவயில் உள்ள மிகப்தபரிய மாநிைமாக உருதவடுத்துள்ளது. 2022 மார்ச் 

31 நிைவரப்படி தமிழ்நாட்டின் தமாத்தக் கைன் நிலுடவ `36,806 மகாடியாக இருந்தது; அமத சமயம் ஒட்டுதமாத்த 

நுண்நிதித்துடையில் 2022 மார்ச்.31 நிைவரப்படி `2,85,441 மகாடி கைன் நிலுடவ உள்ளது. NBFC-MFI-கடளத் 

ததாைர்ந்து நுண் நிதிக் கைன்கடள அதிகம் தகாண்ைடவயாக வங்கிகள் உள்ளன. 

 

செய்தித்தாள் நடப்பு நிகழ்வுகள்  

1. மதசிய பல்லுயிர்தபருக்க ஆடையத்தின் நூல் தவளியீடு 

மதசிய பசுடம தீர்ப்பாயத்தின் ததன்மண்ைை நீதிபதி K இராமகிருஷ்ைன், “இந்தியாவில் அணுகல் மற்றும் நன்டம 

பகிர்வு நீதித்துடையின் பரிைாமம் - வளர்ந்து வரும் மபாக்குகள், சவால்கள் மற்றும் முன்மனாக்கி தசல்லும் வழி” 

என்ை நூடை தவளியிட்ைார். இந்நூடை தசன்டன தமிழ்நாடு ைாக்ைர். அம்மபத்கர் சட்ைப்பல்கடைக்கழகத்தின், 

எக்ஸைண்ட் பள்ளியின் மபராசிரியர் ைாக்ைர். எஸ் ஏழுமடை, மதசிய பல்லுயிர் தபருக்க ஆடையத்தின் தசயைர் 

மஜ ஜஸ்டின் மமாகன் ஆகிமயார் இடைந்து எழுதியுள்ளனர். 

இந்தியாவில் பல்மவறு சட்ைங்களின்கீழ் காடுகளில் வசிக்கும் பழங்குடி சமூகங்கள் மற்றும் விவசாயிகளுக்கு 

பைன்கடளப்பகிர்ந்தளிக்கும் பரிைாம வளர்ச்சிடயயும், வணிக மதிப்டபக்தகாண்ை நமது உயிரியல் வளங்கடளப் 

பாதுகாக்க நிறுவனங்களின் நன்டமப் பகிர்வின் முக்கியத்துவத்டதயும் இந்தப் புத்தகம் விவரிக்கிைது. இந்த புத்தகம் 

உைகின் பல்மவறு பகுதிகளில் சிை தவற்றிகரமான பைன் பகிர்வு ததாைர்பான பிரச்சடனகளில் இந்தியாவில் உள்ள 

நீதிமன்ைங்கள் வழங்கிய சிை முக்கிய தீர்ப்புகடள உள்ளைக்கியது. மதசிய பல்லுயிர் ஆடையத்தின் 
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தசயல்பாடுகள் பற்றிய கண்மைாட்ைத்டதயும் புத்தகம் வழங்குகிைது உயிரி பல்லுயிர் தபருக்க சட்ைம், 2002-இன் 

கீழ் இந்தியாவில் பயன்பகிர்வு தபாறிமுடைடய தவற்றிகரமாக தசயல்படுத்துவதற்கான பரிந்துடரகடளயும் இது 

வழங்குகிைது. 

 

2. மதசிய உைவு பாதுகாப்புச் சட்ைஅமைாக்கம்: 9-ஆவது இைத்தில் தமிழகம் 

நிகழாண்டு மதசிய உைவுப் பாதுகாப்புச் சட்ைத்டத சிைப்பாக அமைாக்கம் தசய்யும் மாநிைங்களில் தமிழகம் 9-ஆவது 

இைத்தில் உள்ளது. முதலிைத்தில் ஒடிஸாவும், இரண்ைாமிைத்தில் உத்தர பிரமதசமும், மூன்ைாமிைத்தில் ஆந்திர 

பிரமதசமும் உள்ளன. 

 

3. யூரியா உற்பத்தியில் 2025-இல் தன்னிடைவு: மன்சுக் மாண்ைவியா 

வரும் 2025-இல் இந்தியாவின் யூரியா உற்பத்தி தன்னிடைடவக் காணும் என மத்திய ரசாயனம் மற்றும் உரத் 

துடை அடமச்சர் மன்சுக் மாண்ைவியா தசவ்வாய்க்கிழடம ததரிவித்தார். இதுகுறித்து அவர் மமலும் கூறியது: 

தற்மபாது நாட்டின் யூரியா உற்பத்தி 260 இைட்சம் ைன்னாக உள்ளது. அமதமநரம், உள்ளூர் மதடவடய ஈடுதசய்ய 

90 இைட்சம் ைன் அளவிைான யூரியா தவளிநாடுகளிலிருந்து இைக்குமதி தசய்யப்படுகிைது. யூரியா இைக்குமதிடயப் 

படிப்படியாக குடைக்கும் வடகயில் பல்மவறு திட்ைங்கள் தசயல்படுத்தப்பட்டு வருகின்ைன. அரசின் இந்தத் தீவிர 

முயற்சியால் வரும் 2025-ஆண்டுக்குள் யூரியாடவ இைக்குமதி தசய்ய மவண்டிய அவசியம் இருக்காது. உள்ளூர் 

மதடவடய நிடைவுதசய்ய யூரியா மற்றும் நாமனா திரவ யூரியா உற்பத்தி ஆண்டு மதடவடயப் பூர்த்திதசய்யும் 

வடகயில் தன்னிடைடவக் காணும் என்ைார் அவர். 
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