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1. சமீப செய்திகளில் இடம்செற்ற, ‘செருெலேம் பிரகடனம்’ என்ெது இஸ்லரலுக்கும் கீழ்க்காணும் எந்த நாட்டுக்கும் 

இடடயிோன ஓர் உத்திொர் ஒப்ெந்தமாகும்? 
அ. ஐக்கிய பேரரசு 

ஆ. அமெரிக்கர  

இ. ஆஸ்திபரலியர 

ஈ. ஐக்கிய அரேு அெீரகெ் 

✓ அசமரிக்க–இஸ்லரலிய உத்திொர் கூட்டாண்டமக்கான கூட்டுப் பிரகடனத்தில் அசமரிக்க அதிெர் லொ டெடன் 

மற்றும் இஸ்லரலிய பிரதமர் யாயர் ோபிட் ஆகிலயார் டகசயழுத்திட்டுள்ளனர். இந்த அறிக்டக அசமரிக்க–இஸ்லரல் 

உத்திொர் கூட்டாண்டம மற்றும் இஸ்லரலின் ொதுகாப்பிற்கான அசமரிக்காவின் அர்ப்ெணிப்பு ஆகியவற்றின் மீதில் 

வரோற்று ரீதியாக முக்கியத்துவம் வாய்ந்ததாகக் கூறப்ெடுகிறது. ‘செருெலேம் பிரகடனம்’ என்ெது இஸ்லரல் –

ொேஸ்தீன உறவுகடளயும் குறிக்கிறது. 

2. 2022–23ஆம் ஆண்டிற்கான SCOஇன் முதல் கோொர மற்றும் சுற்றுோ தடேநகரமாக லதர்ந்சதடுக்கப்ெட்டுள்ள 

இந்திய நகரம் எது? 
அ. மெய்ே்பூர் 

ஆ. மகரச்சி 

இ. வரரணரசி  

ஈ. மகரல்கத்தர 

✓ வாரணாசி நகரம் ஷாங்காய் ஒத்துடைப்பு அடமப்பின் (SCO) முதோவது கோொர மற்றும் சுற்றுோத் தடேநகரமாக 

அறிவிக்கப்ெடும். எட்டு உறுப்பினர்கடளக் சகாண்ட அவ்வடமப்பின் புதிய சுைற்சி முயற்சியின்கீழ் 2022–23ஆம் 

ஆண்டிற்கான SCO–இன் சுற்றுோத் தடேநகரமாக வாரணாசி ஆகும். இது உறுப்புநாடுகளிடடலய மக்கள்–மக்கள் 

தகவல் சதாடர்புகள் மற்றும் சுற்றுோடவ லமம்ெடுத்துவடத லநாக்கமாகக் சகாண்டுள்ளது. 

3. ெமீெ செய்திகளில் இடம்செற்ற, ‘ொக்ரிதி’ என்ெது கீழ்க்காணும் எதனுடன் சதாடர்புடடய சின்னமாகும்? 
அ. வருெரன வரி 

ஆ. ேருவநிலல ெரற்றெ் 

இ. நுகர்பவரர் விழிே்ேுணர்வு  

ஈ. கிரிே்ப ர நரணயெ் 

✓ நுகர்லவார் விவகாரங்கள் துடறயானது நுகர்லவாடர லமம்ெடுத்துவதற்கும் அவர்களின் உரிடமகள்ெற்றிய 

விழிப்புணர்டவ ஏற்ெடுத்துவதற்குமாக ‘ொக்ரிதி’ என்றசவாரு சின்னத்டதத் சதாடங்கியுள்ளது. இந்தச் சின்னம் 

அதன் அடனத்து ஊடக விளம்ெரங்களிலும், ‘ொலகா கிரஹக் ொலகா’ என்ற முைக்க வரியுடன் ஒளிெரப்ெப்ெடும். 

நுகர்லவார் ொதுகாப்புச் ெட்டம், ஹால்மார்க்கிங் மற்றும் லதசிய நுகர்லவார் சஹல்ப்டேன் 1915 லொன்ற நுகர்லவார் 

விவகாரங்கள் துடறயின் ெல்லவறு கருப்சொருள்கள் குறித்து நுகர்லவாரிடடலய விழிப்புணர்டவ உருவாக்க இது 

ெயன்ெடுத்தப்ெடும். 

4. 2022 – லதசிய நிறுவனத் தரவரிடெ கட்டடமப்பில் (NIRF) முதலிடத்டதப் பிடித்த நிறுவனம் எது? 
அ. ஐஐடி தில்லி   ஆ. ஐஐடி கரன்பூர் 

இ. ஐஐடி மெ ்ரரஸ்   ஈ. ஐஐடி ேரெ்பே 

✓ மத்திய கல்வி அடமச்ெகமானது நடப்பு 2022ஆம் ஆண்டிற்கான லதசிய நிறுவனத் தரவரிடெ கட்டடமப்டெ (NIRF) 

சவளியிட்டுள்ளது. சமட்ராஸில் உள்ள இந்திய சதாழில்நுட்ெ நிறுவனமானது (IIT) சதாடர்ந்து நான்காமாண்டாகவும், 
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சொறியியல் பிரிவில் சதாடர்ந்து ஏைாமாண்டாகவும் தனது முதலிடத்டத தக்கடவத்துள்ளது. இந்திய சதாழில்நுட்ெக் 

கைகம், தில்லி இரண்டாமிடத்டதயும், மும்டெயில் உள்ள இந்திய சதாழில்நுட்ெ நிறுவனம் மூன்றாவது இடத்டதயும் 

செற்றுள்ளது. 

5. ‘e–FIR லெடவ’ மற்றும் ஒரு ‘காவல்துடற செயலி’டய அறிமுகப்ெடுத்திய இந்திய மாநிேம் எது? 

அ. தெிழ்நரடு 

ஆ. கர்நர கர 

இ. உத்தரகரண் ்  

ஈ. இரரெஸ்தரன் 

✓ உத்தரகாண்ட் மாநிே முதேடமச்ெர் புஷ்கர் சிங் தாமி, ‘e–FIR’ வெதி மற்றும் உத்தரகாண்ட் மாநிலத்திற்கெனத் தனி 

காவல்துடற செயலிடயயும் அறிமுகம் செய்துடவத்தார். ‘e–FIR’ வெதி சதாடங்கப்ெட்டதன்மூேம் மக்கள் திருட்டு 

சதாடர்ொன புகார்கடள இடணயவழியில் அளிக்கவியலும். சொதுமக்களுக்கு உத்தரகாண்ட் மாநிேக் காவல்துடற 

வைங்கும் அடனத்து இடணயவழி லெடவகளும் உத்தரகாண்ட் மாநிேத்தின் ‘காவல்துடற செயலி’யில் ஒருங்லக 

இடணக்கப்ெட்டுள்ளன. இதில் சகௌரா ெக்தி, டிராஃபிக் ஐ, ெப்ளிக் ஐ, லமரி யாத்ரா மற்றும் ேக்ஷ்ய நாஷா முக்த் 

உத்தரகாண்ட் உள்ளிட்ட லெடவகள் அடங்கும். 

6. ‘ென்னாட்டு நாடாளுமன்ற முடற நாள்’ கடடப்பிடிக்கப்ெடுகிற லததி எது? 
அ. ெூன்.27 

ஆ. ெூன்.30  

இ. ெூலல.15 

ஈ. ெூலல.18 

✓ நவீன ெமூகங்கடள வடிவடமப்ெதில் நாடாளுமன்ற அரொங்க அடமப்புகளின் முக்கியத்துவத்டத அங்கீகரிக்கும் 

லநாக்லகாடு ஒவ்லவார் ஆண்டும் ெூன்.30ஆம் லததியன்று ென்னாட்டு நாடாளுமன்ற நாள் அனுெரிக்கப்ெடுகிறது. 

இந்த ஆண்டு, ‘நாடாளுமன்றத்தின் ெணிகளில் சொதுமக்கள் ஈடுொடுகுறித்த உேகளாவிய நாடாளுமன்ற அறிக்டக’ 

அண்டமயில் சவளியிடப்ெட்டதால், நாடாளுமன்றங்களுக்கிடடலயயான ஒன்றியம் மற்றும் அதன் உறுப்பினர்கள் 

‘Public Engagement – சொது ஈடுொடு’ என்ற கருப்சொருளின்கீழ் இந்நாடள கடடபிடித்தனர். 

7. ‘உேக சிறுலகாள்கள் நாள்’ கடடப்பிடிக்கப்ெடுகிற லததி எது? 
அ. ெூன்.30  

ஆ. ெூலல.05 

இ. ெூலல.18 

ஈ. ஆகஸ் ்.25 

✓ சிறுலகாள்ெளின் அொயகரமான விடளடவப்ெற்றி சொதுமக்களுக்கு விழிப்புணர்டவ ஏற்ெடுத்துவதற்காக, உேக 

சிறுலகாள்கள் நாள் உேகளவில் ஒவ்லவார் ஆண்டும் ெூன்.30 அன்று கடடப்பிடிக்கப்ெடுகிறது. 2016 டிெம்ெரில், 

ஐக்கிய நாடுகள் சொதுச்ெடெ ெூன்.30ஆம் லததிடய ென்னாட்டு சிறுலகாள்கள் நாளாக அறிவித்து தீர்மானம் 

ஒன்டறயும் நிடறலவற்றியது. கடந்த 1908ஆம் ஆண்டு இலத நாளில் டெபீரியாமீது நிகழ்ந்த துங்குஸ்கா நிகழ்வின் 

ஆண்டு நிடறடவ ரஷ்ய கூட்டடமப்பு ஒவ்லவார் ஆண்டும் இந்நாளின்லொது அனுெரிக்கிறது. 

8. 2023 – ‘QS மாணவர்களுக்கான சிறந்த நகரங்களின் தரவரிடெயில்’ முதலிடம் பிடித்த நகரம் எது? 
அ. துேரய்  ஆ. சிங்கே்பூர் 

இ. லண் ன்   ஈ. நியூயரர்க் 
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✓ 2023 – QS மாணவர்களுக்கான சிறந்த நகரங்களின் தரவரிடெயில், அயல்நாட்டில் ெடிக்க விடையும் மாணவர்க 

–ளுக்கான சிறந்த நகரமாக ேண்டன் லதர்ந்சதடுக்கப்ெட்டுள்ளது. சிலயால் மற்றும் முனிச் இரண்டாவது இடத்தில் 

உள்ளன. இந்த அறிக்டக உேகின் 140 நகரங்கடள தாங்குடம (affordability), மாணவர்களுக்கான வெதிகள் 

மற்றும் ெல்கடேக்கைகத்தின் தரம் ஆகியவற்றின் அடிப்ெடடயில் தரவரிடெப்ெடுத்துகிறது. 

✓ இந்தியாடவப் சொறுத்தவடர மாணவர்களுக்கான மிகச்சிறந்த நகரமாக மும்டெ – 103ஆம் இடத்தில் உள்ளது. 

அடதத் சதாடர்ந்து செங்களூரு – 114ஆம் இடத்தில் உள்ளது. 

9. இங்கிோந்து நாடாளுமன்றத்தால் ‘ஆயுர்லவத இரத்னா’ விருது வைங்கப்செற்ற இந்தியர் யார்? 
அ. தனுெர பநசரி  

ஆ. அேிென்யு குெரர் 

இ. இரரபெஷ் பூஷன் 

ஈ. சஞ்லச லென் 

✓ அகிே இந்திய ஆயுர்லவத நிறுவனத்தின் (AIIA) இயக்குநர் தனுொ லநெரிக்கு இங்கிோந்து நாடாளுமன்றத்தால் 

‘ஆயுர்லவத இரத்னா’ விருது வைங்கப்ெட்டது. இந்தியாவிலும் அயல்நாட்டிலும் ஆயுர்லவதத்தின் வளர்ச்சிடய 

ஊக்குவிப்ெதில் அவராற்றிய ெங்களிப்டெ அங்கீகரித்து, இந்திய ொரம்ெரிய அறிவியலுக்கான இங்கிோந்தின் 

அடனத்துக் கட்சி நாடாளுமன்றக் குழு (ITSappg) இந்த விருடத வைங்கியுள்ளது. 

10. ‘செஞ்ச்மார்க்கிங் இந்தியாஸ் லெசமன்ட் சிஸ்டம்ஸ்’ என்ற தடேப்பில் அறிக்டகடய சவளியிட்ட நிறுவனம் எது? 
அ. உலக வங்கி 

ஆ. இந்திய ரிசர்வ் வங்கி (RBI)  

இ. இந்திய பதசிய மகரடுே்ேனவு கழகெ் 

ஈ. ேன்னர ்டு மசலவரணி நிதியெ் 

✓ இந்திய ரிெர்வ் வங்கியானது (RBI) ‘செஞ்ச்மார்க்கிங் இந்தியாஸ் லெசமன்ட் சிஸ்டம்ஸ்’ என்ற தடேப்பில் அறிக்டக 

ஒன்றை சவளியிட்டது. இது பிற செரிய நாடுகளுடன் ஒப்பிடும்லொது இந்தியாவில் உள்ள சகாடுப்ெனவு சூைலின் 

நிடேகுறித்த தகவடே அளிக்கிறது. இவ்வறிக்டகயின்ெடி, இந்தியா கணிெமான முன்லனற்றம் அடடந்துள்ளது. 

லமலும், செரிய மதிப்புள்ள டிஜிட்டல் சகாடுப்ெனவு (payment) முடறடமகளில் தடேடம நிடேக்கு நகர்ந்துள்ளது. 

ஆனால் ATM–கள் மற்றும் ெணவட்றை வழியிலான கொடுப்பனவுெள் சதாடர்ொன சிே அளவுருக்களில் இந்தியா 

இன்னும் ெேவீனமான நிடேயிலேலய உள்ளது. 

 

செய்தித்தாள் நடப்பு நிகழ்வுகள்  

1. குடியரசுத்தடேவர் லதர்தல்; தமிழ்நாடு மற்றும் புதுச்லெரியில் 100% வாக்குப்ெதிவு 

புதிய இந்தியக்குடியரசுத்தடேவடர லதர்வுசெய்வதற்கான லதர்தல் இன்று நாடு முழுவதும் உள்ள ெட்டப்லெரடவ 

செயேகங்களில் காடே 10 மணி முதல் மாடே 5 மணி வடர 31 இடங்களில் நடடசெற்றது. 

நீதிமன்ற உத்தரடவ மீறியதால் மக்கள் பிரதிநிதித்துவ ெட்டம், 1951, 8ஆவது பிரிவின்ெடி தகுதிநீக்கஞ்செய்யப்ெட்ட 

இரண்டு ெட்டலெரடவ உறுப்பினர்கள், மாநிேங்களடவயில் உள்ள 5 காலியிடம், மாநிே ெட்டப்லெரடவயில் உள்ள 

6 காலியிங்கள் தவிர்த்து சமாத்தம் 4796 லெர் (771 நா. உ-க்கள் & 4025 ெ. ம. உ-க்கள்) வாக்களித்தனர். 

இந்தத் லதர்தலில் பிரதமர், மத்திய அடமச்ெர்கள், மாநிே முதேடமச்ெர்கள் மற்றும் மக்களடவ, மாநிேங்களடவ, 

ெட்டப்லெரடவ உறுப்பினர்கள் தங்களது வாக்கிடன ெதிவு செய்தனர். இதில் தமிழ்நாடு, புதுச்லெரி, குெராத், லகரளா 

கர்நாடகா உள்ளிட்ட 11 மாநிேங்களில் 100% வாக்கு ெதிவாகியுள்ளது. 
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2. சொலிவுறு நகரங்கள் திட்டத்திற்காக 5 ஆண்டுகளுக்கு `48,000 லகாடி நிதியுதவிடய நடுவணரசு அளிக்கிறது 

கடந்த 2015ஆம் ஆண்டு ெூன்.25ஆம் லததி சொலிவுறு நகரங்கள் திட்டத்டத நடுவணரசு சதாடங்கியது. 2016ஆம் 

ஆண்டு ெனவரி முதல் 2018ஆம் ஆண்டு ெூன் மாதம் வடர 4 சுற்று லொட்டியின் மூேம் 100 சொலிவுறு நகரங்கள் 

லதர்ந்சதடுக்கப்ெட்டன.  சொலிவுறு நகரங்கள் திட்ட வழிகாட்டுதலின்ெடி, ஐந்து ஆண்டுகளுக்கு `48,000 லகாடி 

நிதியுதவிடய மத்திய அரசு வைங்கும். ெராெரியாக வருடத்திற்கு `100 லகாடி அளிக்கும். 

2022ஆம் ஆண்டு ெூடே.8ஆம் லததியின்ெடி, 100 நவீன நகரங்களுக்காக `30,751.41 லகாடிடய நடுவணரசு 

விடுவித்துள்ளது.  இதில், 90% அளவாக `27,610.34 லகாடி ெயன்ெடுத்தப்ெட்டுள்ளது. இதில் தமிழ்நாட்டிற்கு 

`4,333.87 லகாடி வைங்கப்ெட்டதில் ̀ 3,932.06 லகாடி ெயன்ெடுத்தப்ெட்டுள்ளது. இத்தகவடே மாநிேங்களடவயில் 

மத்திய வீட்டுவெதி மற்றும் நகர்ப்புற வளர்ச்சித்துடற இடணயடமச்ெர் திரு கவுஷல் கிலஷார் எழுத்துப்பூர்வமாக 

அளித்த ெதிலில் சதரிவித்தார். 

 

3. இன்று தமிழ்நாடு திருநாள் விைா 

தமிழ்நாடு அரசின் ொர்பில் தமிழ்நாடு திருநாள் சிறப்பு விைா ெூடே.18 அன்று நடடசெறுகிறது. அன்டறய சென்டன 

மாகாணத்துக்கு தமிழ்நாடு என்று முன்னாள் முதேடமச்ெர் ‘லெரறிஞர்’ ொ. ந அண்ணாதுடர அவர்களால், கடந்த 

1967-ஆம் ஆண்டு ெூடே 18-ஆம் லததி செயர்சூட்டப்ெட்டது. இதடனக் சகாண்டாடும் வடகயில் ெல்லவறு சிறப்பு 

நிகழ்ச்சிகடள நடத்தவுள்ளதாக தமிழ்நாடு அரசு அறிவித்திருந்தது. 

அதன்ெடி, தமிழ்நாடு நாடளசயாட்டி ெல்லவறு ொன்லறார்களுக்கு ‘இேக்கிய மாமணி’, ‘தமிழ்த்சதன்றல்’, ‘அம்மா 

இேக்கிய விருது’, ‘காடரக்கால் அம்டமயார்’ விருது லொன்றடவ விைாவில் அளிக்கப்ெடவுள்ளன. 

 

4. வர்த்தகம், முதலீடுகடள ஈர்க்கும் இந்திய - ஆப்பிரிக்க வளர்ச்சி கூட்டுறவு மாநாடு: நாடள சதாடக்கம் 

இந்தியா-ஆப்பிரிக்க நாடுகளிடடலய வர்த்தகம் மற்றும் முதலீடுகடள ஈர்க்கும் வடகயில் இரு நாடுகளிடடலய 

ஆன இரண்டு நாள் வளர்ச்சி கூட்டுறவு மாநாடு தில்லியில் செவ்வாய்க்கிைடம (ெூடே.19) சதாடங்கவுள்ளது. 

இந்திய-ஆப்பிரிக்க வளர்ச்சி கூட்டுறவுக்கான இந்த CII (இந்திய சதாழிேக கூட்டடமப்பு) EXIM வங்கி மாநாட்டில் 

சவளியுறவு அடமச்ெர் எஸ் செய்ெங்கர், மத்திய வணிக, சதாழில், நுகர்லவார் விவகாரம், உணவு மற்றும் சொது 

விநிலயாகம், ெவுளித்துடற அடமச்ெர் பியூஷ் லகாயல் ஆகிலயார் ெங்லகற்கவுள்ளனர். 

 

5. கடற்ெடடயிலிருந்து விடடசெற்றது INS சிந்துத்வஜ் 

கடற்ெடடயில் கடந்த 35 ஆண்டுகளாக லெடவயாற்றிய INS சிந்துத்வஜ் நீர்மூழ்கிக்கப்ெல் விடடசெற்றது. இடத 

ஒட்டிய நிகழ்ச்சி விொகப்ெட்டினத்தில் நடடசெற்றது. கடற்ெடடயில் சிந்துத்வஜ் நீர்மூழ்கிக்கப்ெல் ெே ொதடனகடள 

நிகழ்த்தியுள்ளது. ரஷியாவில் கட்டடமக்கப்ெட்ட சிந்துலகாஷ் இரக நீர்மூழ்கிக்கப்ெலின் வரிடெயில், INS சிந்துத்வஜ் 

நீர்மூழ்கிக்கப்ெல், ‘தற்ொர்பு இந்தியா’ திட்ட முயற்சிக்கு உதாரணமாக விளங்குகிறது. 

கடலின் ஆைத்டத அளவிட உதவும் லொனார் கருவி, முற்றிலும் உள்நாட்டில் கட்டடமக்கப்ெட்ட செயற்டகக்லகாள் 

சதாடேத்சதாடர்பு அடமப்பு, திடெகாட்டும் கருவி உள்ளிட்ட ெல்லவறு அம்ெங்கள் இக்கப்ெலில் இடம்செற்றிருந்தன. 

புத்தாக்க முயற்சிக்காக CNS லராலிங் லகாப்டெடய சவன்ற முதல் நீர்மூழ்கிக் கப்ெல் INS சிந்துத்வஜ் ஆகும். 

 

6. ொம்பியன் பி.வி. சிந்து 

சிங்கப்பூர் ஓென் ொட்மின்டன் சூப்ெர் 500 லொட்டி மகளிர் ஒற்டறயர் பிரிவில் இந்தியாவின் பி.வி. சிந்து முதன் 

முதோக ொம்பியன் ெட்டம் சவன்றார். இறுதிச்சுற்றில் சீனாவின் வாங் ஸியிடய 21-9, 11-21, 21-15 என்ற லகம் 

கணக்கில் வீழ்த்தினார். 
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முதன்முதோக சிங்கப்பூர் ஓெனில் ெட்டம்சவன்ற சிந்துவுக்கு நிகைாண்டில் டெயத் லமாடி, சுவிஸ் ஓென் ெட்டத்துடன் 

இது மூன்றாவது ெட்டமாகும். லமலும் சூப்ெர் 500 லொட்டியில் நிகைாண்டு முதல் ெட்டம் இதுவாகும். ெர்மிங்ஹாம் 

காமன்சவல்த் லொட்டியில் ஆடவுள்ள சிந்துவுக்கு இந்த சவற்றி ஊக்கமாக அடமயும் என்ெது குறிப்பிடத்தக்கது. 
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