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1. ‘மிஷன் சக்தி’ திட்டத்தைச் சசயல்படுத்துகிற நடுவண் அதைச்சகம் எது? 
அ. பெண்கள் மற்றும் குழந்தைகள் மமம்ொட்டு அதமச்சகம்  

ஆ. ொதுகாெ்ெு அதமச்சகம் 

இ. பெளியுறெு அதமச்சகம் 

ஈ. MSME அதமச்சகம் 

✓ ‘மிஷன் சக்தி’ திட்டத்திற்கான விரிவான வழிகாட்டுைல்கதை நடுவண் சபண்கள் ைற்றும் குழந்தைகள் மைம்பாட்டு 

அதைச்சகம் சவளியிட்டுள்ைது. ைகளிரின் பாதுகாப்பிற்கான ஒருங்கிதைந்ை ஒரு திட்டைாக பதிதனந்ைாவது நிதி 

ஆதையத்தின் காலைான 2021-2022 முைல் 2025-26இல் சசயல்படுத்துவைற்காக இத்திட்டம் சைாடங்கப்பட்டது. 

‘மிஷன் சக்தி’ திட்டம் ‘சம்பால்’ ைற்றும் ‘சாைர்த்தியா’ என இரண்டு துதைத் திட்டங்கதைக் சகாண்டுள்ைது. 

2. இந்தியாவில் குரங்கம்தை பாதிப்தபப் பதிவுசசய்துள்ை ைாநிலம்/UT எது? 
அ. உை்ைரெ்ெிரமைசம் 

ஆ. மகரளா  

இ. சிக்கிம் 

ஈ. ெஞ்சாெ் 

✓ இந்தியாவில் குரங்கம்தை பாதிப்பு மகரை ைாநிலத்தில் முைன்முதறயாக பதிவாகியுள்ைது. புமனவில் உள்ை மைசிய 

தீநுண்ைவியல் நிறுவனத்திற்கு அனுப்பப்பட்ட 35 வயது ஆணின் ைாதிரி பரிமசாைதனயில் மநாய் பாதிப்பு இருப்பது 

உறுதிசசய்யப்பட்டது. அந்நபர் 3 நாட்களுக்கு முன்னர் ஐக்கிய அரபு அமீரகத்தில் இருந்து மகரைா வந்துள்ைைாக 

சைரிவிக்கப்படுகின்றது. குரங்கம்தை என்பது தவரஸ்மூலம் பரவும் ஒரு மநாயாகும். இது சபரியம்தை மபான்றது.  

3. 2022 ஜூனில் அகில இந்திய சைாத்ை விதலக்குறியீட்டின் அடிப்பதடயில் பைவீக்க விகிைம் என்ன? 
அ. 11.18% 

ஆ. 13.18% 

இ. 15.18%  

ஈ. 17.18% 

✓ 2022ஆம் ஆண்டு ஜூன் (2021 ஜூனுக்குப்பிறகு) ைாைத்திற்கான அகில இந்திய சைாத்ை விதலக்குறியீட்சடண்ணின் 

அடிப்பதடயில் பைவீக்க விகிைம் 15.18% ஆகும். இது 2022 மையில் உள்ை WPI சைவீைைான 15.88%-ஐவிடக் 

குதறவு. இந்ை ைாைத்தில் ஏற்பட்டுள்ை அதிக பைவீக்க விகிைம் கனிை எண்சைய்கள், உைவுப்சபாருட்கள், கச்சா 

சபட்மராலியம் ைற்றும் இயற்தக எரிவாயு, அடிப்பதட உமலாகங்கள், மவதிகள் ைற்றும் மவதிப்சபாருட்கள், உைவு 

ஆகியவற்றின் விதல உயர்வுகாரைைாக உள்ைது. 

4. ைாநில ைற்றும் ஒன்றிய வரிகள் ைற்றும் தீர்தவகள் ைள்ளுபடி (RoSCTL) திட்டத்துடன் சைாடர்புதடய நடுவண் 

அதைச்சகம் எது? 
அ. பெளியுறெு அதமச்சகம் 

ஆ. MSME அதமச்சகம் 

இ. ெணிகம் மற்றும் பைாழிற்துதற அதமச்சகம்  

ஈ. நிைி அதமச்சகம் 
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✓ வணிகம் ைற்றும் சைாழிற்துதற அதைச்சகைானது ைாநில ைற்றும் ஒன்றிய வரிகள் ைற்றும் தீர்தவகள் (RoSCTL) 

ைள்ளுபடிக்கான திட்டத்தைத் சைாடர்வைற்கு, ஜவுளி அதைச்சகம் அறிவித்ை அமை விகிைங்களுடன், ஆதடகள் ைற்றும் 

ஒப்பதனப் சபாருட்களின் ஏற்றுைதிக்கு 2024 ைார்ச்.31 வதர அங்கீகாரம் அளித்துள்ைது. ஏற்றுைதிதய அதிகரிப்பது 

ைற்றும் ஜவுளித் சைாழிலில் மவதலவாய்ப்தப உருவாக்குவதை இது மநாக்கைாகக் சகாண்டுள்ைது. 

5. தடம் இைழின், ‘2022-இன் உலகின் 50 சிறந்ை இடங்கள்’ பட்டியலில் மசர்க்கப்பட்டுள்ை ைாநிலம் எது? 

அ. ைமிழ்நாடு 

ஆ. கா்நாடகா 

இ. மகரளா  

ஈ. இராஜஸ்ைான் 

✓ ‘கடவுளின் சசாந்ை நாடு’ என்றதழக்கப்படும் மகரைா, தடம் இைழின், “2022ஆம் ஆண்டின் உலகின் 50 சிறந்ை 

இடங்கள்” பட்டியலில் மசர்க்கப்பட்டுள்ைது. தடம், மகரைாதவ இந்தியாவின் மிகவழகான ைாநிலங்களுள் ஒன்று 

என விவரித்துள்ைது. இந்தியாவின் முைல் UNESCO உலகப் பாரம்பரிய நகரைான ஆைைாபாத், 2022ஆம் ஆண்டின் 

உலகின் 50 சிறந்ை இடங்களின் பட்டியலில் மசர்க்கப்பட்டுள்ைது. 

6. இந்தியாவின் மிகப்சபரிய மிைதவ சூரிய மின்னுற்பத்தி ஆதல சசயல்படுத்ைப்பட்ட இடம் எது? 
அ. ைமிழ்நாடு 

ஆ. பைலுங்கானா  

இ. இராஜஸ்ைான் 

ஈ. மமகாலயா 

✓ இந்தியாவின் மிகப்சபரிய மிைதவ சூரிய மின்னுற்பத்தி ஆதல சைலுங்கானா ைாநிலத்தில் உள்ை ராைகுண்டத்தில் 

முழுதையாக சசயல்படத்சைாடங்கியுள்ைது. சைலுங்கானா ைாநிலம் இராைகுண்டத்தில் உள்ை 100 MW ராைகுண்டம் 

மிைதவ சூரிய மின்னுற்பத்தி ஆதலயின் இறுதிக்கட்டத்தை NTPC வணிக ரீதியாக இயக்குவைாக அறிவித்ைது. இத் 

திட்டம் சசயல்படுத்ைப்பட்டைன்மூலம், சைன் பிராந்தியத்தில் மிைதவ சூரிய மின்னுற்பத்தி ஆதலகளின் சைாத்ை 

உற்பத்தி 217 MWஆக உயர்ந்ைது. முன்னைாக, காயங்குைம் (மகரைா) ைற்றும் சிம்ைாத்திரி (ஆந்திரப்பிரமைசம்) ஆகிய 

இடங்களில் மிைதவ சூரிய மின்னுற்பத்தி ஆதலகள் சசயல்படுவதை NTPC அறிவித்ைது. 

7. 2022 நிலவரப்படி, இந்தியாவின் அரசுத் ைதலதை வழக்கறிஞர் யார்? 
அ. K K மெணுமகாொல்  

ஆ. முகுல் மராகை்கி 

இ. துஷாா் மமை்ைா 

ஈ. கெில் சிெல் 

✓ நடுவண் சட்டத்துதற அதைச்சகம் சவளியிட்ட அறிவிப்பின்படி, இந்திய அரசுத்ைதலதை வழக்கறிஞர் K K மவணு 

மகாபாலின் பைவிக்காலத்தை மூன்று ைாைங்களுக்கு நீட்டித்து நடுவைரசு உத்ைரவிட்டுள்ைது. 91 வயைான மவணு 

மகாபால், இந்திய அரசுத்ைதலதை வழக்கறிஞராகப் பணியாற்றும் 15ஆவது நபராக, 2017 ஜூதல.1ஆம் மைதியன்று 

நியமிக்கப்பட்டார். 2014 ஜூன் முைல் 2017 ஜூன் வதர இந்திய அரசுத்ைதலதை வழக்கறிஞராக முகுல் மராகத்கி 

இருந்ைார். 
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8. சைர்சரின் 2022ஆம் ஆண்டுக்கான, நகரங்களில் வாழ்க்தகச்சசலவினம் குறித்ை ைரவரிதசயின்படி, அயல்நாட்டு 

ஊழியர்களுக்கு இந்தியாவில் மிகவும் சசலவுமிகு நகரம் எது? 
அ. ெுது ைில்லி 

ஆ. மும்தெ  

இ. பெங்களூரு 

ஈ. பசன்தன 

✓ சைர்சரின் 2022ஆம் ஆண்டுக்கான, நகரங்களில் வாழ்க்தகச்சசலவினம் குறித்ை ைரவரிதசயின்படி, அயல்நாட்டு 

ஊழியர்களுக்கு இந்தியாவில் மிகவும் சசலவுமிகுந்ை நகரைாக மும்தப உலகைவில் 127ஆவது இடத்தில் உள்ைது. 

அதைத்சைாடர்ந்து புது தில்லி 155ஆவது இடத்தில் உள்ைது. புமன ைற்றும் சகால்கத்ைா ஆகியதவ முதறமய 201 

ைற்றும் 203 ஆகிய இடங்களில் உள்ைன. 

9. பாஷ் இந்தியாவின் முைல் ஸ்ைார்ட் வைாகத்தை, பிரைைர் மைாடி, கீழ்க்காணும் எந்ை நகரத்தில் திறந்து தவத்ைார்? 
அ. பசன்தன 

ஆ. பெங்களூரு  

இ. பநாய்டா 

ஈ. தைைராொை் 

✓ `800 மகாடி சசலவில் கட்டப்பட்ட சபங்களூரு நகரத்தில், பாஷ் இந்தியாவின் முைல் ஸ்ைார்ட் வைாகத்தை பிரைைர் 

மைாடி திறந்து தவத்ைார். இந்தியா ைற்றும் உலகத்திற்கான எதிர்கால ையாரிப்புகள் ைற்றும் தீர்வுகதை உருவாக்க 

இவ்வைாகம் பயன்படுத்ைப்படும். பாஷ் இந்தியாவின் ‘Spark.NXT’ வைாகத்தின் திறப்பு விழா இந்திய விடுைதலயின் 

75ஆவது ஆண்டு விழாவுடன் ஒத்திதைந்து வருகிறது. 

10. 2022-இல் இந்திய ஒலிம்பிக் சங்கம் நடத்தும் மைசிய விதையாட்டுப்மபாட்டிகதை நடத்தும் ைாநிலம் எது? 
அ. மகாொ 

ஆ. உை்ைரகாண்ட் 

இ. குஜராை்  

ஈ. சிக்கிம் 

✓ இந்ை ஆண்டு சசப்-அக் ைாைங்களில், குஜராத்தின் பல நகரங்களில் மைசிய விதையாட்டுப் மபாட்டிகள் நடத்ைப்படும் 

என இந்திய ஒலிம்பிக் சங்கம் (IOA) அறிவித்துள்ைது. கடந்ை 2015ஆம் ஆண்டு மகரை மாநிலத்தில் நடந்த மைசிய 

விதையாட்டுப்மபாட்டிகள் 2016ஆம் ஆண்டு நவம்பரில் மகாவாவில் நதடசபறவிருந்ைன. 2018 ைற்றும் 2019ஆம் 

ஆண்டின் காலைாைைங்களுக்குப்பிறகு, மகாவாவால் மபாதுைான உட்கட்டதைப்புகதை உருவாக்க முடியவில்தல. 

எனமவ விதையாட்டுகள் கடந்ை 2020ஆம் ஆண்டுக்கு ஒத்திதவக்கப்பட்டன. மைசிய விதையாட்டுகள் காரைைாக 

மைலும் அது ஒத்திதவக்கப்பட்டது. 

 

  

 

 

 

 

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


விண்மீன்.காம்                                    2022 ஜூலை 16 & 17 
  

 

நடப்பு நிகழ்வுகள்                                           4 

செய்தித்தாள் நடப்பு நிகழ்வுகள்  

1. மைசிய ைரவரிதச: சசன்தன ஐஐடி நான்காவது ஆண்டாக முைலிடம் 

மைசிய அைவிலான ஒட்டுசைாத்ை உயர்கல்வி நிறுவனங்கள் ைரவரிதசப் பட்டியலில் சசன்தன ஐஐடி சைாடர்ந்து 

நான்காவது ஆண்டாக 2022-ஆம் ஆண்டிலும் முைலிடம் பிடித்து சாைதன பதடத்துள்ைது. 

சபங்களூரு இந்திய அறிவியல் கழகம் (ஐஐஎஸ்சி) இரண்டாமிடமும், மும்தப ஐஐடி மூன்றாமிடமும் பிடித்துள்ைன. 

இந்திய உயர்கல்வி நிறுவனங்கள் சர்வமைச அைவிலான ைரத்தைப் சபறுவதையும், சர்வமைச அைவிலான உயர் 

கல்வி நிறுவன ைரவரிதசகளில் முன்னிதல வகிப்பதையும் ஊக்குவிக்கும் வதகயில், மைசிய அைவிலான உயர் 

கல்வி நிறுவன ைரவரிதச திட்டம் (NIRF) என்ற நதடமுதறதய ைத்திய ைனிைவை மைம்பாட்டு அதைச்சகம் கடந்ை 

2015-ஆம் ஆண்டு சசப்.29-ஆம் மைதி அறிமுகஞ்சசய்து, கடந்ை 2016-ஆம் ஆண்டு முைல் ைரவரிதசப் பட்டியல் 

சவளியிடப்பட்டு வருகிறது. 

கற்றல் - கற்பித்ைல் ைற்றும் அைற்கான வைங்கள், ஆராய்ச்சி ைற்றும் சைாழில் பயிற்சி மைம்பாடு நதடமுதறகள் 

உள்ளிட்ட பல்மவறு அைவீடுகளின் அடிப்பதடயில் ைதிப்சபண் வழங்கப்பட்டு ஒட்டுசைாத்ை உயர்கல்வி 

நிறுவனங்கள் அைவிலான ைரவரிதச, பல்கதலக்கழகங்கள் அைவிலான ைரவரிதச, கல்லூரிகள் அைவிலான 

ைரவரிதச, ஆராய்ச்சி நிறுவனங்கள் அைவிலான ைரவரிதச, சபாறியியல் கல்லூரிகள் அைவிலான ைரவரிதச 

ைற்றும் மைலாண்தை, ைருந்ைாளுநாா் கல்வி நிறுவனம், ைருத்துவக் கல்வி நிறுவனம், பல் ைருத்துவக் கல்வி 

நிறுவனம், சட்டம் ைற்றும் மவைாண் கல்வி நிறுவனங்கள் அைவில் என 11 பிரிவுகளின் கீழ் ைரவரிதசப் 

பட்டியல்கதை என்ஐஆர் ஒவ்மவார் ஆண்டும் சவளியிட்டு வருகிறது. 

2022-ஆம் ஆண்டுக்கான இந்ைத் ைரவரிதசப் பட்டியல்கதை ைத்திய கல்வி அதைச்சர் ைர்மைந்திர பிரைான் 

சவளியிட்டார். 

இதில், ஒட்டுசைாத்ை உயர்கல்வி நிறுவனங்கள் அைவில் சசன்தன ஐஐடி நான்காவது ஆண்டாக முைலிடம் 

பிடித்துள்ைது. சபங்களூரு ஐஐஎஸ்சி, மும்தப ஐஐடி, தில்லி ஐஐடி, கான்பூர் ஐஐடி, காரக்பூர் ஐஐடி, ரூர்கி ஐஐடி, 

சகௌகாத்தி ஐஐடி ஆகியதவ அடுத்ைடுத்ை இடங்கதைப் பிடித்துள்ைன. இதில் தில்லி எய்ம்ஸ் (அகில இந்திய 

ைருத்துவ அறிவியல் நிறுவனம்) 9-ஆவது இடத்தையும், தில்லி ஜவஹர்லால் மநரு பல்கதலக்கழகம் 10-ஆவது 

இடத்தையும் பிடித்துள்ைன. 

பல்கதலக்கழகங்கள் ைற்றும் ஆராய்ச்சி நிறுவனங்கள் அைவிலான ைரவரிதசப் பட்டியல்களில் சபங்களூரு 

ஐஐஎஸ்சி முைலிடம் பிடித்துள்ைது. 

சபாறியியல் கல்வி நிறுவனங்கள் அைவிலான ைரவரிதசப் பட்டியலில் சசன்தன, மும்தப, கான்பூர், காரக்பூர், ரூர்கி, 

சகௌகாத்தி, தஹைராபாத் ஐஐடிக்கள் முன்னிதல வகிக்கின்றன. இந்ைப் பட்டியலில் கடந்ை முதற 9-ஆம் இடம் 

பிடித்ை திருச்சி என்ஐடி, இம்முதற 8-ஆவது இடத்துக்கு முன்மனறியுள்ைது. சூரத்கல் என்ஐடி சைாடர்ந்து 10-ஆவது 

இடம்வகிக்கிறது. 

சசன்தன ைாநிலக்கல்லூரிக்கு மூன்றாமிடம்: கல்லூரிகள் அைவிலான ைரவரிதசப் பட்டியதலப் சபாருத்ைவதர 

தில்லி மிராண்டா ஹவுஸ் கல்லூரி முைலிடம் பிடித்துள்ைது. கடந்ை முதற 9-ஆம் இடம்பிடித்திருந்ை தில்லி ஹிந்து 

கல்லூரி, இம்முதற 2-ஆவது இடத்துக்கு முன்மனறியுள்ைது. கடந்ை முதற 7-ஆவது இடம் பிடித்திருந்ை சசன்தன 

ைாநிலக்கல்லூரி இம்முதற 3-ஆவது இடத்துக்கு முன்மனறியுள்ைது. 

கடந்ை முதற 3-ஆவது இடத்திலிருந்து சசன்தன லமயாலா கல்லூரி, ைற்மபாது 4-ஆவது இடத்துக்கு சசன்றுள்ைது. 

அதுமபால, கடந்ை முதற 2ஆம் இடம்பிடித்திருந்ை தில்லி மலடி ஸ்ரீராம் ைகளிர் கல்லூரி இம்முதற 5-ஆம் இடத்துக்கு 

ைள்ைப்பட்டுள்ைது. மைலாண்தை கல்வி நிறுவனங்கள் பட்டியலில் அகைைாபாத் ஐஐஎம், ைருத்துவக்கல்வி 

நிறுவனங்கள் பட்டியில் தில்லி எய்ம்ஸ், பல்ைருத்துவக்கல்லூரி ைரவரிதசப் பட்டியலில் சசன்தன சவீைா ைருத்துவ 

ைற்றும் சைாழில்நுட்ப அறிவியல் நிறுவனம் ஆகியதவ முைலிடங்கதைப் பிடித்துள்ைன. 
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2. மைசிய மின்னாளுதக மசதவ ைதிப்பீடு: உள்துதற அதைச்சகத்திற்கு முைலிடம் 

மைசிய மின்னாளுதக மசதவக்கான ைதிப்பீட்டில், ைத்திய அதைச்சக இதையைைங்களில் உள்துதற விவகார 

அதைச்சக இதையைைம் சிறப்பாக அதைக்கப்பட்டு முைலிடத்தை சபற்றுள்ைைாக ைத்திய நிர்வாகச் சீர்திருத்ைங்கள், 

சபாதுைக்கள் குதறதீர்ப்புத்துதற சைரிவித்துள்ைது. மைலும், உள்துதற அதைச்சகத்திற்கு கீமழயுள்ை எண்ை 

(டிஜிட்டல்) காவல் ைைத்திற்கு இரண்டாவது இடம் வழங்கப்பட்டுள்ைைாகவும் சைரிவிக்கப்பட்டுள்ைது. 

 

3. SCO அதைப்பின் கலாசார, சுற்றுலா ைதலநகரம் வாராைசி 

இந்தியாவின் கலாசாரத்தையும் பாரம்பரியத்தையும் பதறசாற்றும் வாராைசி நகரம், ஷாங்காய் ஒத்துதழப்பு 

அதைப்பின் (SCO) கலாசார ைற்றும் சுற்றுலாத்ைதலநகரைாக அறிவிக்கப்பட்டுள்ைது. 

இதுகுறித்து அந்ை அதைப்பின் சபாதுச்சசயலாைர் ஜங் மிங், சபய்ஜிங்கில் கூறியைாவது: 

SCO அதைப்பின் 2022-23ஆம் ஆண்டுக்கான கலாசார, சுற்றுலாத்ைதலநகராக வாராைசி அறிவிக்கப்பட்டுள்ைது. 

ஒவ்மவார் ஆண்டும் இந்ை அதைப்பில் உள்ை நாடுகளின் நகரங்கள் சுழற்சி முதறயில் சுற்றுலாத்ைதலநகரைாக 

அறிவிக்கப்படும். அந்ை வரிதசயில் முைலாவது சுற்றுலாத் ைதலநகரைாக இந்தியாவின் பதழதையான நகரங்களில் 

ஒன்றான வாராைசி அறிவிக்கப்பட்டுள்ைது. 

SCO நாடுகளின் ைதலவர்கள் ைாநாடு, வரும் சசப்டம்பரில் உஸ்சபகிஸ்ைானில் நதடசபறவுள்ைது. அந்ை 

ைாநாட்டுக்குப் பிறகு SCO அதைப்பின் ைதலதைப் சபாறுப்தப இந்தியா ஏற்கும். அடுத்ை ஆண்டு நதடசபறும் 

ைாநாட்தடயும் இந்தியா ைதலதைமயற்று நடத்தும் என்றார் அவர். 

சீனாவின் சபய்ஜிங் நகதரத் ைதலதையிடைாகக்சகாண்டு சசயல்படும் ஷாங்காய் ஒத்துதழப்பு அதைப்பில் சீனா, 

ரஷியா, கஜகஸ்ைான், கிர்கிஸ்ைான், ைஜிகிஸ்ைான், உஸ்சபகிஸ்ைான், இந்தியா, பாகிஸ்ைான் ஆகிய எட்டு நாடுகள் 

உறுப்பினர்கைாக உள்ைன. பாதுகாப்பு, சபாருைாைார விவகாரங்களில் ஒத்துதழப்தப ஏற்படுத்ை இந்ை அதைப்பு 

உருவாக்கப்பட்டது. 
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