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1. அண்மைச் செய்திகளில் இடம்செற்ற, ‘மிஷன் வாத்ெல்யா’ என்ெது கீழ்க்காணும் எந்த நடுவண் அமைச்ெகத்தால் 

செயல்ெடுத்தப்ெட்ட திட்டம் ஆகும்? 
அ. பெண்கள் மற்றும் குழந்தைகள் மமம்ொட்டு அதமச்சகம்  

ஆ. கல்வி அதமச்சகம் 

இ. MSME அதமச்சகம் 

ஈ. வணிகம் மற்றும் பைாழிற்துதற அதமச்சகம் 

✓ குழந்மதகள் நலன் ைற்றும் ொதுகாப்புக்காக, 2009-10ஆம் ஆண்டு முதல், நடுவண் நிதியுதவி திட்டைான ‘மிஷன் 

வாத்ெல்யா’ என்ற குழந்மத ொதுகாப்பு செமவகள் திட்டத்மத நடுவண் செண்கள் ைற்றும் குழந்மதகள் சைம்ொட்டு 

அமைச்ெகம் செயல்ெடுத்தி வருகிறது. 

✓ இந்தத்திட்டத்திற்கான வழிகாட்டுதல்கமை அவ்வமைச்ெகம் சவளியிட்டுள்ைது. ைாநிலங்களுக்கான நிதிகள், மிஷன் 

வாத்ெல்யா திட்ட ஒப்புதல் வாரியம்மூலம் அங்கீகரிக்கப்ெடும்; இது, WCD செயலாைர் தமலமையில் இருக்கும்; அவர் 

ஆண்டுத்திட்டங்கள் ைற்றும் ைானியங்கமை சவளியிடுவதற்காக ைாநிலங்கள் ைற்றும் யூனியன் பிரசதெங்களில் 

இருந்து செறப்ெட்ட நிதி முன்சைாழிவுகளுக்கு ஒப்புதலளிப்ொர். 

2. $300 மில்லியன் டாலர் ைதிப்பிலான உலக வங்கி நிதியுதவி அளிக்கும் ெள்ளிக்கல்வித்திட்டத்திற்கு ஒப்புதல் 

செற்ற ைாநிலம் எது? 
அ. சை்ைீஸ்கா்  

ஆ. ஒடிஸா 

இ. கா்நாடகா 

ஈ. ஆந்ைிரெ் ெிரமைசம் 

✓ ெத்தீஸ்கர் ைாநில அரொனது $300 மில்லியன் டாலர் ைதிப்பிலான ெள்ளிக்கல்வித்திட்டத்மதச் செயல்ெடுத்த ைத்திய 

அரசிடமிருந்து சகாள்மக ரீதியாக ஒப்புதல் செற்றுள்ைது. நடுவண் நிதியமைச்ெகத்தின்கீழ் உள்ை சொருைாதார 

விவகாரங்கள் துமற உலக வங்கியின் நிதியுதவியுடன் கூடிய இந்தத்திட்டத்திற்கு சகாள்மக ரீதியிலான ஒப்புதமல 

வழங்கியுள்ைது. 

3. ‘சதாட்டுணரவியலா கலாச்ொர ொரம்ெரியத்மதகக் காப்ெதற்கான ைாநாட்டுடன்’ சதாடர்புமடய நிறுவனம் எது? 
அ. UNICEF 

ஆ. UNESCO  

இ. உலக பொருளாைார மன்றம் 

ஈ. கலாச்சார வளங்கள் மற்றும் ெயிற்சி தமயம் 

✓ 2022-2026 சுற்றுக்கான, சதாட்டுணரவியலா கலாச்ொர ொரம்ெரியத்மதப் ொதுகாப்ெதற்கான UNESCOஇன் 2003 

ைாநாட்டின் அரசுகளுக்கிமடசயயான குழுவிற்கு இந்தியா சதர்வாகியுள்ைது. இந்தியா ஏற்கனசவ 2006 முதல் 

2010 வமர ைற்றும் 2014 முதல் 2018 வமர என இருமுமற அந்தக்குழுைத்தில் உறுப்பினராகப் ெணியாற்றியுள்ைது. 

இந்தியா UNESCOஇன் 2 குழுக்களின் ஒருெகுதியாக இருக்கும். அமவ சதாட்டுணரவியலா கலாச்ொர ொரம்ெரியம் 

(2022-2026) ைற்றும் உலக ொரம்ெரியம் (2021-2025). 

4. பியூஷ் சகாயலுக்குப் பிறகு G20க்கான இந்தியாவின் புதிய சஷர்ொவாக அறிவிக்கப்ெட்டுள்ைவர் யார்? 
அ. நிா்மலா சீைாராமன்  ஆ. இராமகஷ் சா்மா 

இ. அமிைாெ் காந்ை்   ஈ. ெரமமஸ்வரன் 
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✓ முன்னாள் NITI ஆசயாக் தமலமைச் செயல் அதிகாரி அமிதாப் காந்த், வணிகம் ைற்றும் சதாழிற்துமற ைற்றும் 

நுகர்சவார் விவகாரங்களுக்கான அமைச்ெர் பியூஷ் சகாயலுக்குப் ெதிலாக, G20-க்கான இந்தியாவின் புதிய 

சஷர்ொவாக நியமிக்கப்ெட்டுள்ைார். 2022 டிெ.1 முதல் 2023 நவ.30 வமர G20 தமலவர் ெதவிமய இந்தியா ஏற்க 

உள்ைது. நாட்டின் ெல்சவறு ெகுதிகளில் நமடசெறும் கூட்டங்களில் சஷர்ொ கலந்துசகாள்வார். 

5. உலகத்துடன் ெகிர்ந்துசகாள்ளும் சநாக்கத்துடன் சதாடங்கப்ெட்டுள்ை இந்திய அரசின் அமனத்து டிஜிட்டல் 

திட்டங்களின் ஒசர கைஞ்சியத்தின் செயர் என்ன? 

அ. விஷ்வா. ொரை் ஸ்மடக் 

ஆ. இந்ைியாஸ்மடக். குமளாெல்  

இ. குமளாெல் மைசி ஸ்மடக் 

ஈ. மலாக்கல் டூ குமளாெல் ஸ்மடக் 

✓ நடந்துசகாண்டிருக்கும் 2022 - டிஜிட்டல் இந்தியா வார சகாண்டாட்டங்களின் ஒருெகுதியாக, இந்தியா ஸ்சடக் 

நாசலட்ஜ் எக்ஸ்செஞ்சில் ஒரு சைய்நிகர் நிகழ்வும் ஏற்ொடு செய்யப்ெட்டது. ‘Indiastack.global’ என்ெது பிரதைரால் 

சதாடங்கப்ெட்டது; இது இந்திய அரசின் அமனத்து முக்கிய திட்டங்களின் ஒசர கைஞ்சியைாகும். ஆதார், டிஜிலாக்கர், 

சகாவின் பிைாட்ஃொர்ம், அரசு இ-ைார்க்சகட்ப்சைஸ் ைற்றும் ஆயுஷ்ைான் ொரத் டிஜிட்டல் செல்த் மிஷன் உள்ளிட்ட 

ெல மின்னாளுமகக் கருவிகமை உலகத்துடன் ெகிர்ந்துசகாள்ை இந்திய அரொங்கம் முடிவுசெய்துள்ைது. 

6. செயலாண்மைத்திறத்தில் உள்ை செண்களுக்கான உலக தினம் அனுெரிக்கப்ெடுகிற சததி எது? 
அ. ஜூன்.23 

ஆ. ஜூன்.24  

இ. ஜூன்.25 

ஈ. ஜூன்.26 

✓ ஐநா சைாதுச் ெமையானது ஜூன்.24ஆம் சததிமயச் செயலாண்மைத்திறத்தில் உள்ை செண்களுக்கான உலக 

தினைாக (International Day of Women in Diplomacy) அறிவிக்கும் தீர்ைானத்மத ஏற்றுக்சகாண்டது. செயலாண்மைத் 

திறத்தின் அமனத்து நிமலகளிலும் செண்களின் முழு ைற்றும் ெைைான ெங்களிப்மெ ஊக்குவிப்ெசத இந்தச் சிறப்பு 

நாளின் சநாக்கைாகும். 

7. சீனாவால் ொகிஸ்தானுக்கு வழங்கப்ெட்ட PNS மதமூர் என்ெது என்ன? 
அ. வணிகக்கெ்ெல் 

ஆ. மொா்க்கெ்ெல்  

இ. தாக்கியழிக்குங்கெ்ெல் 

ஈ. விமானந்ைாங்கிக்கெ்ெல் 

✓ PNS மதமூர் என்ெது சீனாவிடமிருந்து ொகிஸ்தானால் செறப்ெட்ட இரண்டாவது வமக 054A/P சொர்க்கப்ெலாகும். 

ஷாங்காய் நகரத்தில் உள்ை Hudong-Zhonghua கப்ெல்கட்டுந்தைத்தில் இந்தக் கப்ெல் இயக்கப்ெட்டது. இந்த ஆண்டு 

ஜனவரியில், PNS துக்ரில், ொகிஸ்தான் கடற்ெமடயின் ஒருெகுதியாக இருக்கும் முதல் வமக 054A/P சொர்க்கப்ெல் 

ஆக ஆனது. 

8. அண்மைச் செய்திகளில் இடம்செற்ற சகாட்லாண்ட் என்ெது கீழ்க்காணும் எந்த நாட்டுக்குச் சொந்தைான தீவாகும்? 
அ. படன்மாா்க்  ஆ. சுவீடன்  

இ. நாா்மவ  ஈ. ஐஸ்லாந்து 
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✓ சகாட்சலண்ட் என்ெது ொல்டிக் கடலில் அமைந்துள்ை சுவீடனுக்குச் சொந்தைான ஒரு தீவாகும். மிகப்செரிய மின்ொர 

வாகனங்கமை மின்சனற்றம் செய்யும் திறன்சகாண்ட புதிய ‘ஸ்ைார்ட் சராடு’ இந்தத்தீவில் சொடப்ெட்டுள்ைது. இந்தக் 

கம்பிகள் ொமலக்கு அடியில் புமதந்துள்ைதால், மின்கம்பிகைால் ஏற்ெடும் மின்னதிர்ச்சி ஏற்ெடாது. 

9. ‘சகம்செசகௌடா ெர்வசதெ விருமத’ நிறுவிய ைாநிலம் எது? 
அ. ஆந்ைிரெ் ெிரமைசம் 

ஆ. கா்நாடகா  

இ. மகரளா 

ஈ. ஒடிஸா 

✓ சகம்செசகௌடா என்ெவர் விஜயநகரப்செரரசின்கீழ் ஒரு நிலக்கிழாராக இருந்தார். அவர் 1537-இல் கர்நாடகாவின் 

தமலநகரைான செங்களூருமவ நிறுவியதாகக் கருதப்ெடுகிறார். அவரது பிறந்தநாள் கடந்த 2017 முதல் ஒவ்சவார் 

ஆண்டும் ஜூன்.27 அன்று கர்நாடகா முழுவதும் அனுெரிக்கப்ெடுகிறது. 

✓ செங்களூருவின் வைர்ச்சியில் ெங்களிப்சொமரக் சகௌரவிக்கும் வமகயில், சகம்செ சகௌடா ெர்வசதெ விருது 

நிறுவப்ெட்டது. இவ்விருதின் சதாடக்க ெதிப்மெ கர்நாடக முன்னாள் முதலமைச்ெர் S M கிருஷ்ணா, இன்சொசிஸ் 

நிறுவனர் N R நாராயணமூர்த்தி ைற்றும் மூத்த ொட்மிண்டன் வீரர் பிரகாஷ் ெடுசகான் ஆகிசயார் செற்றுள்ைனர்.  

10. PMAY திட்டைானது எந்த ஆண்டுக்குள், ‘அமனவருக்கும் வீடு’ என்ற இலக்மக அமடவமத சநாக்கைாகக் 

சகாண்டுள்ைது? 
அ. 2020 

ஆ. 2022  

இ. 2025 

ஈ. 2050 

✓ PMAY திட்டைானது நடப்பு 2022ஆம் ஆண்டிற்குள், ‘அமனவருக்கும் வீடு’ என்ற இலக்மக அமடவமத சநாக்கை 

எனக்சகாண்டுள்ைது. இது 2015 ஜூன்.25 அன்று சதாடங்கப்ெட்டது. இது வீட்டுவெதி & நகர்ப்புற விவகாரங்கள் 

அமைச்ெகத்தால் செயல்ெடுத்தப்ெடுகிறது. இது சொருைாதாரத்தில் நலிவமடந்த பிரிவினர், குமறந்த வருவாய் 

பிரிவினர் ைற்றும் நடுத்தர வருவாய் பிரிவினரின் வீட்டு சதமவகமை பூர்த்திசெய்கிறது. இந்த ஆண்டு இந்த 

முதன்மைத் திட்டத்தின் 7ஆம் ஆண்டு நிமறமவக்குறிக்கிறது. இமத நிமனவுகூரும் வமகயில், இத்திட்டத்தின் 

கீழ் ொதமனகள் அடங்கிய மின் நூமல அரசு சவளியிட்டது. 

✓ 2022ஆம் ஆண்டுக்குள் 2.7 சகாடி வீடுகமை கட்டி முடிக்கசவண்டும் என்ெசத இந்தத் திட்டத்தின் இலக்காகும். 

இன்றுவமர இந்த இலக்கில் 67 ெதவீதம் எட்டப்ெட்டுள்ைது. 

 

செய்தித்தாள் நடப்பு நிகழ்வுகள்  

1. ொதுகாப்புத் தைவாடங்கள் ஏற்றுைதி `13,000 சகாடி: இந்தியா ொதமன 

இலங்மக, வங்கசதெம், அசைரிக்கா, பிலிப்பின்ஸ் உள்ளிட்ட ெல்சவறு நாடுகளுக்கு `13,000 சகாடி ைதிப்பிலான 

ொதுகாப்புத் தைவாடங்கமை கடந்த நிதியாண்டில் இந்தியா ஏற்றுைதி செய்துள்ைது. 

இது சதாடர்ொக ைத்திய ொதுகாப்பு உற்ெத்தித்துமற கூறுமகயில், “கடந்த 2021-22ஆம் நிதியாண்டில் `13,000 

சகாடி ைதிப்பிலான ொதுகாப்புத் தைவாடங்கள் ஏற்றுைதி செய்யப்ெட்டன. இது அதற்கு முந்மதய நிதியாண்டுடன் 

ஒப்பிடுமகயில் 54.1 ெதவீதம் அதிகைாகும். இந்திய ொதுகாப்புத் தைவாடங்கள் ஏற்றுைதியாகும் நாடுகள் 84 ஆகும். 
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ொதுகாப்புத் தைவாடங்கள் ஏற்றுைதி 

2015-16 `2,059 சகாடி 

2018-19 `9,000 சகாடி 

2019-20 `9,115 சகாடி 

2020-21 `8,434 சகாடி 

2021-22 `13,000 சகாடி 

 

2. ைதுமர ைாவட்டம் ஒட்டுசைாத்த ொம்பியன் 

‘இல்லம் சதடி கல்வித் திட்டத்தின்’ கீழ், குழந்மதகளின் வாசிப்புப் ெழக்கத்மத ஊக்குவிக்க நடத்தப்ெட்ட சதாடர் 

வாசிப்பு இயக்கப்சொட்டியில், திருச்சி ைாவட்டம், லால்குடி வட்டாரம் முதலிடமும் (6.28 சகாடி சொற்கள்), ைதுமர 

ைாவட்டம், அலங்காநல்லூர் வட்டாரம், இரண்டாமிடமும் (4.91 சகாடி சொற்கள்), ைதுமர ைாவட்டம், சைலூர் வட்டாரம் 

(4.17 சகாடி சொற்கள்) மூன்றாமிடமும் செற்றன. இதில் ஒட்டுசைாத்த ொம்பியன்ஷிப் ெட்டத்மத ைதுமர ைாவட்டம் 

செற்றது. இதுதவிர, தன்னார்வலர்களுக்கான சவற்றிக்சகாப்மெக்கு ைதுமர ைாவட்டமும், ைாணவர்களுக்கான 

சவற்றிக்சகாப்மெக்கு திருப்ெத்தூர் ைாவட்டமும் சதர்வுசெய்யப்ெட்டன. 
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