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1. இந்தியாவில், ‘தேசிய க ாடி நாள்’ க ாண்டாடப்படுகிற நாள் எது? 
அ. ஜூலை.18 

ஆ. ஜூலை.22  

இ. ஜூலை.24 

ஈ. ஜூலை.25 

✓ ஒவ்த ார் ஆண்டும், ஜூலை.22 அன்று இந்தியா தேசிய க ாடி நாலைக் க ாண்டாடுகிறது. 1947ஆம் ஆண்டு இதே 

நாளில், இந்திய அரசியைலைப்பு அல  தேசியக்க ாடிலய ஏற்றுக்க ாண்டது. 1947 ஜூலை.22–இல் இந்திய 

அரசியைலைப்பு அல யின் உறுப்பினர் ள் தில்லியில் உள்ை அரசியைலைப்பு ைண்டபத்தில் கூடியதபாது, சுேந்திர 

இந்தியாவுக் ான தேசியக்க ாடிலய ஏற்றுக்க ாள் ேற் ான ஜ ஹர்ைால் தநருவின் தீர்ைானத்லே அவ் ல  

சட்டசலப முேலில் வி ாதித்ேது. 

2. ‘பிரேைர்  ய  ந்ேனா தயாஜனா’வின் பயனாளி ள் யார்? 
அ. பள்ளி மாணவா்கள் 

ஆ. மூத்த குடிமக்கள்  

இ. வறுலமக்ககாட்டிற்குக் கீழுள்ள பபண்கள் 

ஈ. MSME–கள் 

✓ பிரேைர்  ய  ந்ேனா தயாஜனா ானது 2017 ஜூலை.21 அன்று கோடங் ப்பட்டது. இந்ேத் திட்டம் கோடங் ப்பட்டு 

சமீபத்தில் அேன் ஐந்ோைாண்லட நிலறவுகசய்ேது. இத்திட்டத்தின்கீழ், 60  யதுக்கு தைற்பட்ட மூத்ே குடிைக் ள் 

கைாத்ேைா  முேலீடு கசய் தோடு ைாோந்திர அல்ைது ஆண்டு முலறயில் ஓய்வூதியம் கபறைாம். PMVVY ஆனது 

2023 ைார்ச்.31  லர நீட்டிக் ப்பட்டுள்ைது.  டந்ே 2020ஆம் ஆண்டின் திருத்ேைானது, 2020–21ஆம் ஆண்டிற்கு 

ஆண்டுக்கு 7.40 சேவீேம் என்ற நிச்சயைான  ரு ாய் விகிேத்லே அனுைதிக்கிறது. இந்ே விகிேம் ஒவ்த ார் 

ஆண்டும் மீட்டலைக் ப்படும். 

3. ஆசிய  ைர்ச்சி  ங்கியின் (ADB) சமீபத்திய ைதிப்பீட்டின்படி, 2022–23–க் ான இந்தியாவின்  ைர்ச்சி  ணிப்பு 

என்ன? 
அ. 7.2 %  

ஆ. 7.8 % 

இ. 8.0 % 

ஈ. 8.2 % 

✓ ஆசிய  ைர்ச்சி  ங்கி இந்தியாவின் கபாருைாோர  ைர்ச்சிலய 7.2% ஆ க் ணித்துள்ைது. எதிர்பார்த்ேலே விட 

அதி  பணவீக் ம் ைற்றும் பண இறுக் ம் இதற்கான  ாரணங் ைா  தைற்த ாள்  ாட்டப்பட்டுள்ைன. இது 2023–

24ஆம் ஆண்டிற் ான GDP  ைர்ச்சி ைதிப்பீட்லட முன்னர் ைதிப்பிடப்பட்ட 8%–இலிருந்து 7.8%–ஆ க்குலறத்ேது. 

4. சமீபத்தில் நாஸ் ாம் அலைத்ே, ‘டிஜி ானி  ால் கசன்டருக்கு’ நிதியளிக்கிற கோழில்நுட்ப நிறு னம் எது? 
அ. லமக்க ாசாப்ட் 

ஆ. கூகிள்  

இ. டுவிட்டா் 

ஈ. பமட்டா 

 

 

 

 

 

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


விண்மீன்.காம்                                   2022 ஜூலை 23 & 24 
  

 

நடப்பு நிகழ்வுகள்                                           2 

✓ நாஸ் ாம் அறக் ட்டலை, கபண் வி சாயி ள் ேங் ள்  ணி த்லே அதி ரிக்  உேவும்  ல யில், “டிஜி ானி  ால் 

கசன்டர்” என்ற அலைப்பு லையத்லே அலைத்துள்ைது. இது இைாப தநாக் ற்ற இந்திய த ைாண்  ணி   ல்லுநர் 

சங் த்துடன் (ISAP) இலணந்து அலைக் ப்பட்டுள்ைது. ஹிைாச்சை பிரதேசம், உத்ேர ண்ட், உத்ேர பிரதேசம், பீ ார், 

ஹரியானா ைற்றும் இராஜஸ்ோன் ஆகிய 6 ைாநிைங் ளிலுள்ை 20,000 கிராைப்புற கபண் கோழில்முலனத ாலரச் 

கசன்றலட ேற் ா  இந்ேத்திட்டம் ஒரு தசாேலன அடிப்பலடயில் இயக் ப்படுகிறது. இந்ேத் திட்டத்திற்கு கூகுள் 

நிறு னம் நிதியளித்துள்ைது. 

5. முக்ோர் அப்பாஸ் நக்விக்குப்பிறகு நடு ண் சிறுபான்லை வி  ாரங்கள் அலைச்ச த்தின் கூடுேல் கபாறுப்லப 

ஏற்றுக்க ாண்ட ர் யார்? 

அ. பியூஷ் ககாயை் 

ஆ. ஸ்மிருதி இ ானி  

இ. ஜிகதந்தி  சிங் 

ஈ. இ ாஜ்நாத் சிங் 

✓ நடு ண் கபண் ள் & குைந்லே ள் தைம்பாட்டுத்துலற அலைச்சர் ஸ்மிருதி இரானி, நடு ண் சிறுபான்லையினர் 

நைத்துலற அலைச்ச த்தின் கூடுேல் கபாறுப்லப ஏற்றார். நடு ண் அலைச்சரல யிலிருந்து பேவிவிைகிய முக்ோர் 

அப்பாஸ் நக்வியிடம் இருந்து அ ர் அப்கபாறுப்பிலன ஏற்றார். ேற்தபாது உள்நாட்டு  ான்தபாக்கு ரத்து அலைச்ச  

கபாறுப்பிலிருக்கும் நடு ண் அலைச்சர் தஜாதிராதித்ய சிந்தியா, நடு ண் எஃகு அலைச்ச த்தின் கூடுேல் 

கபாறுப்லப ஏற்றுக்க ாண்டார். 

6. எந்ே ந ரத்தில், சு ாமி இராைானுஜாச்சாரியாரின், ‘அலைதியின் சிலை’லய உள்துலற அலைச்சர் அமித் ஷா 

திறந்துல த்ோர்? 
அ. அம ாவதி 

ஆ. பபங்களூரு 

இ. ஸ்ரீ நகா்  

ஈ. பூாி 

✓ ஜம்மு  ாஷ்மீர் ைாநிைம் ஸ்ரீந ரில் சு ாமி இராைானுஜாச்சாரியாரின், ‘அலைதியின் சிலை’லய உள்துலற அலைச்சர் 

அமித் ஷா திறந்து ல த்ோர். இராைானுஜாச்சாரியார் ஒரு த ே ேத்து ஞானி ைற்றும் சமூ  சீர்திருத்ே ாதி என்று 

 ருேப்படுகிறார். அ ர் இந்தியா முழு தும் பயணம் தைற்க ாண்டு, சைத்து ம் ைற்றும் சமூ  நீதிலய ஆேரித்ோர். 

இராைானுஜாச்சாரியார் பக்தி இயக் த்திற்கு புத்துயிர் அளித்ேேற் ா  அறியப்பட்ட ர். 

7. இந்திய அரசாங் ம் சமீபத்தில் எந்ேப் பைம் குறித்து, ‘தேசிய ைாநாட்லட’ ஏற்பாடு கசய்ேது? 
அ. மாங்கனி 

ஆ. டி ாகன் பழம்  

இ. ைிச்சி 

ஈ. அன்னாசி 

✓ த ைாண்லை ைற்றும் வி சாயி ள் நை அலைச்ச ம், ‘டிரா ன் பை தேசிய ைாநாட்லட’ ஏற்பாடு கசய்ேது. டிரா ன் பை 

சாகுபடிலய ஊக்குவிக்  நடு ணரசு முடிவுகசய்துள்ைது. அது, “சூப்பர் பைம்” என்றும் அலைக் ப்படுகிறது. ேற்தபாது, 

இந்ே அயல்நாட்டு பைம், 3,000 கஹக்தடரில் பயிரிடப்பட்டு  ருகிறது; ஐந்ோண்டு ளில் அேன் சாகுபடிலய 50,000 

கஹக்தடரா  அதி ரிக்  திட்டம் உள்ைது. குஜராத் ைற்றும் ஹரியானா ைாநிை அரசு ள் இந்ே டிரா ன் பைங் லைப் 

பயிரிடு ேற்கு ஏற் னத  ஊக் த்கோல   ைங்கியுள்ைன. 
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8. நடுவண் சுற்றுச்சூைல் அலைச்ச த்தின் அறிக்ல யின்படி, 2021–இல் இந்தியா ால் எத்ேலன விைங்கினங் ள் 

தசர்க் ப்பட்டன? 
அ. 54 

ஆ. 24 

இ. 240 

ஈ. 540  

✓ புதிய  ண்டறிவு ள் ைற்றும் விைங்கினங் ள் ைற்றும் ோ ரங் ளின் புதிய பதிவு ள்பற்றிய வி ரங் லை நடு ண் 

சுற்றுச்சூைல்,  னம் ைற்றும்  ாைநிலை ைாற்ற அலைச்சர் பூதபந்திர யாேவ், க ால் த்ோவில் அலைந்துள்ை இந்திய 

விைங்கியல் ஆய்  த்தில் க ளியிட்டார். 2021ஆம் ஆண்டில் இந்தியா ேனது விைங்கினங் ளின் ேரவுத்ேைத்தில் 

540 இனங் லைச் தசர்த்ேது. இலேயடுத்து கைாத்ே விைங்கு இனங் ளின் எண்ணிக்ல  1,03,258 ஆ  உள்ைது. 

ஒரு புதிய பாலூட்டி இனைான க ண்பற்க ாண்ட ஷ்ரூ (Crocidura narcondamica), அந்ேைான் ைற்றும் நிக்த ாபார் 

தீவுக்கூட்டத்தில்  ண்டுபிடிக் ப்பட்டுள்ைது. 

9. பிரத்திதய ைான ஆராய்ச்சி ைற்றும் தைம்பாட்டு (R&D) க ாள்ல லயக் க ாண்ட நாட்டின் முேல் ைாநிைைா  மாற 

உள்ை ைாநிைம் எது? 
அ. புது திை்ைி 

ஆ. சிக்கிம் 

இ. அருணாச்சை பி கதசம் 

ஈ. கா்நாடகா  

✓ பிரத்திதய  ஆராய்ச்சி ைற்றும் தைம்பாட்டு (R&D) க ாள்ல லய க ாண்டுள்ை நாட்டின் முேைா து ைாநிைைா  

 ர்நாட ா உரு ா வுள்ைது. அக்க ாள்ல யானது அேன் கைாத்ே ைாநிை உள்நாட்டு உற்பத்தியில் குலறந்ேபட்சம் 

0.1 சேவீேத்லே R&D ைற்றும்  ண்டுபிடிப்பு ளுக்கு ஒதுக்  எண்ணுகிறது. பிரத்தய  விண்க ளி ைற்றும் பாது ாப்பு 

R&D க ாள்ல லயக்க ாண்ட முேல் ைாநிைம்  ர்நாட ா ஆகும். இது ஒரு ேனி குலறக் டத்தி ைற்றும் 

புதுப்பிக் த்ேக்  எரிசக்தி க ாள்ல லயயும் க ாண்டுள்ைது. 

10. அண்மமச் கசய்தி ளில் இடம்கபற்ற ைங் ர் சிறுகுன்று அலைந்துள்ை ைாநிைம் எது? 
அ. பஞ்சாப் 

ஆ. இ ாஜஸ்தான்  

இ. உத்த  பி கதசம் 

ஈ. பீகாா் 

✓ குஜராத் ைாநிை எல்லைக்கு அருகில் இராஜஸ்ோன் ைாநிைத்தில் அலைந்துள்ை ைங் ர் சிறுகுன்றானது தேசிய 

முக்கியத்து ம்  ாய்ந்ே நிலனவுச்சின்னைா  அறிவிக் ப்படவுள்ைது. இது,  டந்ே 1913இல் 1500 பில் பைங்குடியின 

விடுேலைப் தபாராளி ள் படுக ாலை கசய்யப்பட்ட ஒரு பைங்குடி எழுச்சியின் ேைைாகும். அந்ே இடத்தில் கூடியிருந்ே 

பைங்குடியினர், சமூ த்தின் ேலை ர் த ாவிந்த் குரு ேலைலையில் ஒரு கூட்டத்லே நடத்திக்க ாண்டிருந்ேனர். 

இந்ே இடம், ‘ஆதி ாசி ஜாலியன் ாைா’ என்றும் அலைக் ப்படுகிறது. 
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செய்தித்தாள் நடப்பு நிகழ்வுகள்  

1. இந்தியாவில் 854 தபருக்கு 1 ைருத்து ர்: உை  சு ாோர நிறு ன பரிந்துலரலயவிட அதி ம் 

இந்தியாவில் 854 தபருக்கு ஒரு ைருத்து ர் என்ற அைவில் ைருத்து ர் ள்-ைக் ள் விகிோசாரம் உள்ைது. இது, 

உை  சு ாோர நிறு னத்தின் பரிந்துலரயான 1,000 தபருக்கு ஒரு ைருத்து ர் என்ற ேரநிலைலயவிட தைம்பட்டது 

என்று நடு ண் அரசு கேரிவித்துள்ைது. 

இதுகோடர்பா , ைக் ைல யில் எழுப்பப்பட்ட த ள்வி ளுக்கு, நடு ண் சு ாோர துலற இலணயலைச்சர் பாரதி 

பிரவீண் ப ார் எழுத்துபூர் ைா  அளித்ே பதிலில் கூறப்பட்டுள்ைோ து: 

தேசிய ைருத்து  ஆலணயத்தின் ே  ல்படி, இந்ே ஆலணயத்திலும் ைாநிை ைருத்து   வுன்சில் ளிலும் 

13,08,009 அதைாபதி ைருத்து ர் ள் பதிவுகசய்துள்ைனர். இது,  டந்ே ஜூன் ைாேம்  லரயிைான நிை ரைாகும். 

இதுேவிர 5.65 இைட்சம் ஆயுஷ் ைருத்து ர் ள், 34.33 ைட்சம் பதிவு கசய்யப்பட்ட கசவிலியர் ள், 13 ைட்சம் துலண 

ைருத்து  ைற்றும் சு ாோர பணியாைர் ள் உள்ைனர். அரசு ைருத்து ைலன ளில் தேல யான சு ாோர 

பணியாைர் லை நியமிப்பதும் தபாதிய படுக்ல   சதிலய உறுதிகசய் து சம்பந்ேப்பட்ட ைாநிை அரசு ளின் 

முக்கிய கபாறுப்பாகும். 

நாட்டில் ைருத்து ர் ளின் எண்ணிக்ல லய அதி ரிக்  கோடர் நட டிக்ல  ள் எடுக் ப்பட்டு  ருகிறது.  டந்ே 

2014-இல் 51,348-ஆ  இருந்ே இைநிலை ைருத்து ப் படிப்பு இடங் ளின் எண்ணிக்ல  இப்தபாது 91,927-ஆ  

அதி ரிக் ப்பட்டுள்ைது. இது 79% உயர் ாகும். இதேதபால், முதுநிலை ைருத்து ப்படிப்பு இடங் ளின் எண்ணிக்ல  

 டந்ே 2014-இல் 31,185-ஆ  இருந்ேது. இன்லறய தேதியில் இது 60,202-ஆ  அதி ரிக் ப்பட்டுள்ைது. 

ைருத்து ர் ள்-ைக் ள் விகிோசாரத்லே தைம்படுத்தும் தநாக்கில், ைத்திய அரசின் பங் ளிப்புடன் 157 புதிய 

ைருத்து க்  ல்லூரி ளுக்கு ஒப்புேல் அளிக் ப்பட்டு, 72  ல்லூரி ள் கசயல்பாட்டுக்கு  ந்துள்ைன என்று அலைச்சர் 

பாரதி பிரவீண் ப ார் கேரிவித்துள்ைார். 

 

2. 68-ஆ து தேசிய திலரப்பட விருது ள்: ‘சூரலரப்தபாற்று’ சிறந்ே திலரப்படம்; சிறந்ே நடி ரா  சூரியாவுக்கு 

விருது 

 டந்ே 2020-ஆம் ஆண்டு க ளியான ‘சூரலரப்தபாற்று’ திலரப்படத்துக்கு தேசிய விருது அறிவிக் ப்பட்டுள்ைது. 

சிறந்ே திலரப்பட விருதுடன், அந்ேப் படத்தில் நடித்ே சூரியா சிறந்ே நடி ரா வும் அபர்ணா பாைமுரளி சிறந்ே 

நடில யா வும் தேசிய விருதுக்குத் தேர்வு கசய்யப்பட்டுள்ைனர். 

 டந்ே ஆண்டு புதுமு  இயக்குநர் ைதடான் அஸ்வின் இயக் த்தில் க ளியான ‘ைண்தடைா’ திலரப்படத்துக்கு 

இரண்டு விருது ள் அறிவிக் ப்பட்டுள்ைன. 

தில்லியில் 68-ஆ து தேசிய திலரப்பட விருது ள் அறிவிக் ப்பட்டன. இந்ே ஆண்டு 30 கைாழி ளில் இருந்து 305 

திலரப்படங் ளும் (28 பிரிவு ள்), 28 கைாழி ளில் 148 ஆ ணப் படங் ளும் (22 பிரிவு ள்) தேசிய விருதுக்குப் 

தபாட்டியிட்டன. 

அேன் வி ரம்: 

சிறந்ே திலரப்படம் - சூரலரப்தபாற்று 

சிறந்ே திலரக் லே - சூரலரப்தபாற்று 

சிறந்ே  சனம் - ைண்தடைா 

சிறந்ே இயக்குநர் த  ஆர் சச்சிோனந்ேன் (ஐயப்பனும் த ாஷியும்) - ைலையாைத் திலரப்படம் 

சிறந்ே அறிமு  இயக்குநருக் ான இந்திரா  ாந்தி விருது - ைதடான் அஸ்வின் (ைண்தடைா) 
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சிறந்ே நடி ர் சூரியா - (சூரலரப்தபாற்று) & அஜய் தேவ் ன் (ோனாஜி: தி அன்சங்  ாரியர்) 

சிறந்ே நடில  - அபர்ணா பாைமுரளி (சூரலரப்தபாற்று) 

சிறந்ே ேமிழ் திலரப்படம் - சி ரஞ்சனியும் இன்னும் சிை கபண் ளும் 

சிறந்ே துலண நடி ர் - பிஜு தைனன் (ஐயப்பனும் த ாஷியும்) 

சிறந்ே துலண நடில  - ைட்சுமிப்ரியா சந்திரகைைலி (சி ரஞ்சனியும் இன்னும் சிை கபண் ளும்) 

சிறந்ே இலசயலைப்பாைர் - (பின்னணி இலச) ஜி வி பிர ாஷ் 

சிறந்ே இலசயலைப்பாைர் - (பாடல் ள்) ேைன் எஸ் (அைல குந்ேபுரமுலு - கேலுங்கு திலரப்படம்) 

சிறந்ே படத்கோகுப்பு - ஸ்ரீ ர் பிரசாத் (சி ரஞ்சனியும் இன்னும் சிை கபண் ளும்) 

 

3. தேசியக்க ாடிலய இனி இரவிலும் பறக் விட அனுைதி: விதி ள் திருத்ேம் 

தேசியக்க ாடிலய இரவிலும் பறக் விட அனுைதிக்கும்  ல யில், அதுகோடர்பான விதி ளில் நடு ணரசு திருத்ேம் 

தைற்க ாண்டுள்ைது. 

நாட்டின் 75-ஆ து சுேந்திர தினத்லே முன்னிட்டு, ஆ ஸ்ட் 13 முேல் 15-ஆம் தேதி  லர வீடு ள்தோறும் தேசியக் 

க ாடிலய ஏற்றுைாறு ைக் ளுக்கு பிரேைர் தைாடி த ண்டுத ாள் விடுத்துள்ைார். இந்நிலையில், தேசியக்க ாடி 

கோடர்பான விதிமுலற ளில் நடு ண் உள்துலற அலைச்ச ம் திருத்ேம் தைற்க ாண்டுள்ைது. 

இதுகுறித்து அலனத்து நடு ண் அலைச்ச ங் ள், துலற ளுக்கு உள்துலறச் கசயை ம் கேரிவித்துள்ைோ து: 

இந்திய தேசியக்க ாடி ஏற்றப்படுேல், பயன்பாடு ஆகியல   டந்ே 2002-ஆம் ஆண்டின் இந்திய தேசியக்க ாடி 

சட்டம் ைற்றும் 1977-ஆம் ஆண்டின் தேசிய சின்னங் ள் அ ைதிப்பு ேடுப்புச்சட்டத்ோல்  ட்டுப்படுத்ேப்படுகின்றன. 

தேசியக்க ாடிலய கபாதுைக் ளின் வீட்டில் க ளிப்பலடயா   ாட்சிப்படுத்ேவும், அேலன ப ல் ைட்டுைன்றி இரவிலும் 

பறக் விடவும் அனுைதிக்கும்  ல யில் இந்திய தேசியக்க ாடி சட்டத்தில் உரிய திருத்ேங் ள் 

தைற்க ாள்ைப்பட்டுள்ைன. இதேதபால், ல  ைால் நூற் ப்பட்ட தேசியக்க ாடி ைட்டுைன்றி எந்திரத்ோல் ஆக் ப்பட்ட 

க ாடி லையும் பயன்படுத்ேைாம். பருத்தி, பாலிஸ்டர்,  ம்பளி,  ாதி பட்டு ஆகிய ற்றால் ேயாரிக் ப்பட்ட க ாடி ைா  

அல  இருக் ைாம். இேற்குரிய விதிமுலற திருத்ேங் ள் தைற்க ாள்ைப்பட்டுள்ைன. 

முந்லேய விதிமுலற ளின்படி, தேசியக்க ாடியானது சூரிய உேயம் முேல் சூரிய அஸ்ேைனம்  லர பறக் விட 

அனுைதி இருந்ேது. இயந்திரத்ோல் ேயாரிக் ப்பட்ட ைற்றும் பாலியஸ்டர் க ாடி ள் அனுைதிக் ப்படாைல் இருந்ேது 

குறிப்பிடத்ேக் து. 

 

4. குரங்கு அம்லை சர் தேச சு ாோர கநருக் டி: உை  சு ாோர அலைப்பு அறிவிப்பு 

குரங்கு அம்லை பாதிப்பு 70-க்கும் தைற்பட்ட நாடு ளில் பரவியுள்ை நிலையில், அேலன சர் தேச சு ாோர 

கநருக் டியா  உை  சு ாோர அலைப்பு அறிவித்ேது. குரங்கு அம்லை பாதிப்புக் ான சிகிச்லச ைற்றும் ேடுப்பூசி 

பற்றாக்குலறலய ேடுக்  உை  அைவில் முேலீடு லை அதி ரிக்கும்  ல யில் இந்ே அறிவிப்லப ஐநா சு ாோர 

அலைப்பு க ளியிட்டுள்ைது. 

ஒரு தநாய் பாதிப்பு தைலும் பை நாடு ளுக்கு பர   ாய்ப்புள்ைது. அேலனத் ேடுக்  உை  நாடு ளின் ஒருங்கிலண 

-ந்ே முயற்சி அ சியம் என்பலே  லியுறுத்ேத  ‘சர் தேச சு ாோர கநருக் டி’ நிலைலய உை  சு ாோர அலைப்பு 

அறிவிக்கிறது. முன்னர்,  தரானா பாதிப்பு, எதபாைா ைற்றும் ஜி ா ல ரஸ் பாதிப்பு ள் சர் தேச சு ாோர 

கநருக் டியா  உை  சு ாோர அலைப்பு அறிவித்ேது. 
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