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1. EIU ‘உலகளாவிய வாழத்தகு குறியீடு – 2022’இல் இந்தியாவில் முதலிடம் பிடித்த நகரம் எது? 
அ. பெங்களூரு 

ஆ. ெுது தில்லி  

இ. மும்பெ 

ஈ. பென்பன 

✓ ஐரராப்பியப் புலனாய்வுப்பிரிவு (EIU) சமீபத்தில் ‘Global Liveability Index-2022’ஐ வவளியிட்டது. இது 173 நகரங்களள 

அவற்றின் வாழ்க்ளக நிளலளைகளின் அடிப்பளடயில் தரவரிளசப்படுத்தியது. ஐந்து இந்திய நகரங்கள் – தில்லி, 

மும்ளப, வசன்ளன, அகைதாபாத் ைற்றும் வபங்களூர் ஆகியளவ பட்டியலில் ரசர்க்கப்பட்டுள்ளன. தில்லி 140ஆவது 

இடத்திலும், மும்ளப 141ஆவது இடத்திலும், வசன்ளன ைற்றும் ஆைதாபாத் முளைரய 142 ைற்றும் 143ஆம் இடத்திலும் 

உள்ளன. இந்திய நகரங்களில் வபங்களூரு களடசியாக 146ஆவது இடத்தில் உள்ளது. 

2. ரதசிய உணவுப் பாதுகாப்புச் சட்டத்ளதச் வசயல்படுத்துவதற்கான தரவரிளசக் குறியீட்டில் முதலிடம் பிடித்த 

ைாநிலம் எது? 
அ. தமிழ்நாடு 

ஆ. ஒடிஸா  

இ. ஆந்திரெ் ெிரததெம் 

ஈ. இராஜஸ்தான் 

✓ உணவுத்துளை அளைச்சர் பியூஷ் ரகாயல், ரதசிய உணவுப்பாதுகாப்புச்சட்டம், 2013-ஐச் வசயல்படுத்துவதற்கான 

முதல் ைாநில தரவரிளசக்குறியீட்ளட வவளியிட்டார். நடப்பு 2022ஆம் ஆண்டில் 3 அளவுருக்களின் அடிப்பளடயில் 

ைாநிலங்களும் யூனியன் பிரரதசங்களும் தரவரிளசப்படுத்தப்பட்டுள்ளன. 20 வபரிய ைாநிலங்கள் ைற்றும் யூனியன் 

பிரரதசங்களில், ஒடிஸா முதலிடத்ளதயும் உத்தரப்பிரரதசமும் ஆந்திரமும் அளதத் வதாடர்ந்த இடங்களில் உள்ளன. 

களடசி இடத்தில் ரகாவா உள்ளது. 14 சிறிய ைாநிலங்கள் ைற்றும் யூனியன் பிரரதசங்களில் திரிபுரா முதலிடத்திலும் 

லடாக் களடசி இடத்திலும் உள்ளது. 

3. சமீப வசய்திகளில் இடம்வபற்ை பீல்ட்ஸ் பதக்கத்துடன் வதாடர்புளடய துளை எது? 
அ. கட்டிடக்கபல 

ஆ. நிழற்ெடபமடுத்தல் 

இ. கணிதம்  

ஈ. விபையாட்டு 

✓ ‘பீல்ட்ஸ் பதக்கம்’ என்பது கணிதத்திற்கான ரநாபல் பரிசு என்றும் விவரிக்கப்படுகிைது. சுவிச்சர்லாந்தில் பணிபுரியும் 

உக்ரரனிய கணிதவியலாளரான வைரினா வியாரசாவ்ஸ்கா, 2022 ‘பீல்ட்ஸ் பதக்கம்’ வபற்ை நால்வருள் ஒருவராக 

அறிவிக்கப்பட்டார். ‘பீல்ட்ஸ் பதக்கம்’ சர்வரதச கணித ஒன்றியத்தால் வழங்கப்படுகிைது. இது ஒரு சர்வரதச அரசுசாரா 

ைற்றும் இலாபரநாக்கற்ை அறிவியல் அளைப்பாகும்; இது, கணிதத்தில் சர்வரதச ஒத்துளழப்ளப ரைம்படுத்துகிைது. 

4. சமீபத்தில் அறிவிக்கப்பட்ட Dr இராரேந்திர பிரசாத் நிளனவு விருதுடன் வதாடர்புளடய துளை எது? 
அ. கற்ெித்தல் 

ஆ. பொது நிா்வாகம்  

இ. ெமூக தெபவ 

ஈ. பதாழில்முபனவு 
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✓ ைத்திய அறிவியல் ைற்றும் வதாழில்நுட்ப அளைச்சர் Dr ஜிரதந்திர சிங், கல்வித்துளையில் வபாது நிர்வாகத்திற்கான 

Dr இராரேந்திர பிரசாத் நிளனவு விருளத நிறுவுவதாக அறிவித்தார். இந்தியாவின் முதல் குடியரசுத்தளலவரின் 

நிளனவாக, புது தில்லியில் நளடவபற்ை இந்திய வபாது நிர்வாகக் கழகத்தின் (IIPA) நிர்வாகக்குழு கூட்டத்திற்கு 

அவர் தளலளை தாங்கிய ரபாது, இந்த விருளத அறிவித்தார். 

5. ரசளவத்துளையில் 11 ஆண்டுகளில் இல்லாத விளரவான வளர்ச்சிளய, கீழ்க்காணும் எந்த ைாதத்தில் இந்தியா 

பதிவுவசய்துள்ளது? 

அ. ஜனவாி, 2022 

ஆ. ஏெ்ரல், 2022 

இ. தம, 2022 

ஈ. ஜூன், 2022  

✓ வலுவான ரதளவக்கு இளடரய 2022 ேூனில் இந்தியாவின் ரசளவத்துளை 11 ஆண்டுகளில் இல்லாத அளவுக்கு 

மிக விளரவாக விரிவளடந்துள்ளது. S&P குரளாபல் இந்தியா சர்வீசஸ் பர்ரசசிங் ரைரனேர்ஸ் இன்வடக்ஸ் ேூன் 

ைாதத்தில் 59.2-ஆக உயர்ந்தது; இது கடந்த 2011 ஏப்ரல் ைாதத்துக்குப்பிைகு உயர்ந்துள்ளது. இதன்படி, பிடிவாதைான 

பணவீக்கம் கவளலக்குரியதாக உள்ளது; ஏவனனில் விளலகள் ஏைக்குளைய 5 ஆண்டுகளில் மிகக்கடுளையாக 

உயர்ந்துள்ளன. 

6. ஒருங்கிளணந்த நீர்வள ரைலாண்ளைத்துளையின் கூட்டுப்பிரகடனத்தில் ளகவயழுத்திட்டுள்ள ைாநிலம் எது? 
அ. ஆந்திரெ் ெிரததெம் 

ஆ. ஹாியானா  

இ. ஒடிஸா 

ஈ. தகரைா 

✓ ஹரியானா ைாநில அரசும் இஸ்ரரலும் ஒருங்கிளணந்த நீர்வள ரைலாண்ளை ைற்றும் திைன் ரைம்பாடு துளையின் 

கூட்டுப்பிரகடனத்தில் ளகவயழுத்திட்டுள்ளன. நீர்வள ரைலாண்ளைத் துளையில் குறிப்பிடத்தக்க ைாற்ைத்ளத 

ஏற்படுத்துவதற்காக ஹரியானாவின் அடல் பூேல் ரயாேனா திட்ட இயக்குநர் இஸ்ரரலின் பிரதிநிதியுடன் இந்தக் 

கூட்டு ஒத்துளழப்பு ஒப்பந்தத்தில் ளகவயழுத்திட்டார். 

7. அண்ளைச் வசய்திகளில் இடம்வபற்ை பரவரியன் ஆல்ப்ஸ் அளைந்துள்ள இடம் எது? 
அ. ரஷ்யா 

ஆ. ெிரான்ஸ் 

இ. பஜா்மனி  

ஈ. சுவிெ்ொ்லாந்து 

✓ பரவரியன் ஆல்ப்ஸ் என்பது வேர்ைன் ைாகாணைான பரவரியாவில் அளைந்துள்ள ைளலத்வதாடர்கள் ஆகும். G7 

தளலவர்களின் உச்சிைாநாடு 2022 ேூன்.26 முதல் 28 வளர பரவரியன் ஆல்ப்ஸில் நளடவபற்ைது. இந்த ஆண்டு 

வதாடக்கத்தில், G7 தளலவர் பதவிளய ளகப்பற்றிய வேர்ைனி இந்த நிகழ்ளவ நடத்தியது. 

8. ஸ்வரதஷ் தர்ஷன் திட்டைானது எந்த நடுவண் அளைச்சகத்தின் முன்முயற்சியாகும்? 
அ. கலாெ்ொர அபமெ்ெகம் ஆ. சுற்றுலா அபமெ்ெகம்  

இ. இரயில்தவ அபமெ்ெகம் ஈ. உை்துபற அபமெ்ெகம் 
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✓ இந்தியாவில் உள்ள கருப்வபாருள் அடிப்பளடயிலான சுற்றுலாக்களின் ஒருங்கிளணந்த வளர்ச்சிக்காக சுற்றுலா 

அளைச்சகத்தால் ஸ்வரதஷ் தர்ஷன் திட்டம் வதாடங்கப்பட்டது. இந்த நடுவண் துளை திட்டத்தின்கீழ், சுற்றுலா 

சுற்றுகளின் உட்கட்டளைப்பு ரைம்பாட்டிற்காக ைாநிலங்கள் ைற்றும் யூனியன் பிரரதசங்களுக்கு நடுவண் அரசின் 

நிதி உதவி வழங்கப்படும். 

9. BRICS குழுைத்தில் களடசியாக இளணந்த நாடு எது? 
அ. ஆஸ்திதரலியா 

ஆ. இங்கிலாந்து 

இ. பதன்னாப்ெிாிக்கா  

ஈ. தமற்கிந்திய தீவுகை் 

✓ 2010ஆம் ஆண்டு BRICS-இல் இளணந்த களடசி உறுப்பு நாடு வதன்னாப்பிரிக்கா ஆகும். ைற்ை BRICS நாடுகள்: 

பிரரசில், ரஷ்யா, இந்தியா ைற்றும் சீனா. வைாத்தத்தில், இந்த நாடுகள் உலக ைக்கள்வதாளகயில் சுைார் நாற்பது 

சதவீதத்ளதயும், உலகளாவிய வைாத்த உள்நாட்டு உற்பத்தியில் முப்பது சதவீதத்ளதயும் வகாண்டுள்ளன. 

10. அண்ளையில் ஐநா சளபக்கான இந்தியாவின் நிரந்தரப் பிரதிநிதி ஆனவர் யார்? 
அ. T S திருமூா்த்தி 

ஆ. ருெ்ெிரா காம்தொஜ்  

இ. தரஞ்ெித் ெிங் ெந்து 

ஈ. பூஜா கபூா் 

✓ ருச்சிரா காம்ரபாஜ், அண்ளையில் ஐக்கிய நாடுகள் சளபக்கான இந்தியாவின் நிரந்தரப் பிரதிநிதியாக ஆனார். ஐநா 

தூதராக, அவர் நியூயார்க் நகரத்தில் உள்ள ஐநாவுக்கான இந்தியாவின் நிரந்தர தூதுக்குழுவின் தளலவராக 

இருப்பார். T S திருமூர்த்திளயத் வதாடர்ந்து அவர் இந்தப் பதவிக்கு வந்துள்ளார். 

 

செய்தித்தாள் நடப்பு நிகழ்வுகள்  

1. மிஷன் வாத்சல்யா திட்டத்துக்கான வழிகாட்டு வநறிமுளைகளள வவளியிடுகிைது வபண்கள் ைற்றும் குழந்ளதகள் 

ரைம்பாட்டு அளைச்சகம் 

குழந்ளதகள் நலன் ைற்றும் பாதுகாப்புக்காக, 2009-10ஆம் ஆண்டு முதல், ைத்திய நிதியுதவி திட்டைான ‘மிஷன் 

வாத்சல்யா’ என்ை குழந்ளத பாதுகாப்பு ரசளவகள் திட்டத்ளத ைத்திய வபண்கள் ைற்றும் குழந்ளதகள் ரைம்பாட்டு 

அளைச்சகம் வசயல்படுத்தி வருகிைது. ‘மிஷன் வாத்சல்யா’வின் ரநாக்கம், இந்தியாவில் உள்ள ஒவ்வவாரு 

குழந்ளதக்கும், நலைான ைற்றும் ைகிழ்ச்சியான குழந்ளதப் பருவத்ளதப் பாதுகாப்பது, அவர்களின் முழுத்திைளன 

கண்டறிந்து, முன்ரனற்ைத்துக்கான வாய்ப்புகளள உறுதிவசய்தல், குழந்ளதகள் வளர்ச்சிக்கு ஆதரவான ைற்றும் 

ஏற்புளடய சுற்றுச்சூழல் அளைப்ளப உருவாக்குதல், இளம் சிைார் நீதிச்சட்டம் 2015-ஐ வசயபல்படுத்துவதில், 

ைாநிலங்கள், யூனியன் பிரரதசங்களுக்கு உதவுதல் ைற்றும் நிளலயான வளர்ச்சி இலக்குகளள அளடவது, 

கடினைான சூழல்களில், நிறுவனம் சாராத பராைரிப்ளப ஊக்குவிப்பது. 

‘மிஷன் வாத்சல்யா’ சட்டபூர்வ அளைப்புகளின் வசயல்பாடுகளள ரைம்படுத்துதல், ரசளவயளிக்கும் கட்டளைப்புகளள 

வலுப்படுத்துதல், உயர்தர நிறுவன பராைரிப்பு ைற்றும் ரசளவ அளித்தல், நிறுவனம் சாராத சமூக ரீதியான 

பராைரிப்ளப ஊக்குவித்தல், அவசரகால ரசளவகள், பயிற்சி ைற்றும் திைன் ரைம்பாடுகளள முக்கிய ரநாக்கைாக 

வகாண்டுள்ளது. 
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2. ைாநிலங்களளவ நியைன உறுப்பினர்களாக இளளயராோ, P T உஷா ரதர்வு 

ைாநிலங்களளவ நியைன உறுப்பினர்களாக (எம்.பி) பிரபல இளசயளைப்பாளர் இளளயராோ, தடகள வீராங்களன 

பி டி உஷா ஆகிரயார் ரதர்வு வசய்யப்பட்டுள்ளனர். 

தமிழ் உள்ளிட்ட பல்ரவறு வைாழிகளில் ஆயிரத்துக்கும் ரைற்பட்ட திளரப்படங்களுக்கு இளசயளைத்துள்ள இளளய 

ராோவுக்கு, கடந்த 2010-ஆம் ஆண்டு ‘பத்ை பூஷண்’ விருதும், 2018-ஆம் ஆண்டில் ‘பத்ை விபூஷண்’ விருதும் 

வழங்கப்பட்டது. இளசயளைப்பாளராக ைட்டுைல்லாைல் பல பாடல்களளயும் அவர் எழுதியுள்ளார். தர்ைசாலா ரகாவில் 

நிர்வாக அைங்காவலர் வீரரந்திர வஹக்ரட, பிரபல திளரக்களத எழுத்தாளர் வி விேரயந்திர பிரசாத் ஆகிரயாரும் 

ைாநிலங்களளவ நியைன எம்.பி-க்களாக ரதர்வு வசய்யப்பட்டுள்ளனர். களல, இலக்கியம், விளளயாட்டுத் 

துளைகளில் தளலசிைந்து விளங்குபவர்கள் ைாநிலங்களளவ நியைன உறுப்பினர்களாகத் ரதர்வுவசய்யப்படுவது 

நளடமுளை. 

 

3. பூஸ்டர் தடுப்பூசிக்கு இளடவவளி குளைப்பு 

இந்தியாவில் கரரானா பூஸ்டர் தடுப்பூசி வசலுத்திக்வகாள்வதற்கான கால இளடவவளி 9 ைாதங்களிலிருந்து 6 

ைாதங்களாக குளைக்கப்பட்டுள்ளது. 18 வயது முதல் 60 வயதுக்குட்பட்டவர்கள் கரரானா இரண்டாவது தடுப்பூசி 

வசலுத்திய ஆறு ைாதங்களுக்குப் பிைகு பூஸ்டர் தடுப்பூசி வசலுத்திக்வகாள்ளலாம் என ைத்திய சுகாதாரத் துளை 

வதரிவித்துள்ளது. 

இது வதாடர்பாக ைத்திய சுகாதாரத்துளை வவளியிட்டுள்ள அறிக்ளகயில், 

கரரானா தடுப்பூசி 2வது ரடாஸ் வசலுத்திய பிைகு 9 ைாதங்கள் அல்லது 39 வாரங்களுக்கு பிைகு, பூஸ்டர் தடுப்பூசி 

வசலுத்தப்படுகிைது. அறிவியல் ஆதாரங்கள் ைற்றும் உலக நாடுகளின் அடிப்பளடயில், இதளன 6 ைாதங்கள் அல்லது 

26 வாரங்களாக குளைக்க ரவண்டும் என துளணக்குழு அளித்த பரிந்துளரளய ரநாய் தடுப்புக்கான ரதசிய 

வதாழில்நுட்ப குழு ஏற்றுக்வகாண்டது. 

இதனால் 18 வயது முதல் 60 வயதுக்குட்பட்டவர்கள் இரண்டாவது தவளண தடுப்பூசி வசலுத்திக்வகாண்ட பிைகு, 6 

ைாதங்களுக்குப் பிைகு பூஸ்டர் தடுப்பூசி வசலுத்திக்வகாள்ளலாம். 

60 வயதுக்கு ரைற்பட்டவர்கள், சுகாதாரப் பணியாளர்கள், முன்கள பணியாளர்கள், அரசு ைருத்துவைளனகளில் 

இலவசைாக பூஸ்டர் தடுப்பூசி வசலுத்தி வகாள்ளலாம் எனத் வதரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. 

 

4. புற்றுரநாய் கண்டறிதலுக்கு ‘பிரவாட்’ கருவிளய உருவாக்கிய வசன்ளன ஐஐடி ஆய்வுக்குழுவினர் 

புற்றுரநாய் கண்டறிதலுக்கான வசயற்ளக நுண்ணறிவு அடிப்பளடயிலான ‘பிரவாட்’ என்ை கருவிளய வசன்ளன 

ஐஐடி ஆய்வுக்குழுவினர் உருவாக்கியுள்ளனர். இது ஒரு தனிநபருக்கு புற்றுரநாளய உண்டாக்கும் 

ைரபணுக்களளக் கணிக்கக்கூடியதாகும். இந்தக் கருவி புற்றுரநாய் சிகிச்ளச உத்திகளள வகுப்பதிலும் உதவும். 
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