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1. சமீப

சசய்திகளில் இடம்சபற்ற, ‘CAPSTONE’ என்பது கீழ்க்காணும் எந்த விண்செளி நிறுெனத்தால் ஏெப்பட்ட
சசயற்ககக்ககாளாகும்?
அ. NASA 
ஆ. ESA
இ. ஸ
் பேஸ
் X
ஈ. ப ோஸ
் ப ோஸ
் ப ோஸ
்

✓ NASA அண்கையில் 25 கிக ாகிராம் எகடயுள்ள, ‘CAPSTONE’ என்ற சசயற்ககக்ககாகள ஏவியுள்ளது. Cislunar
Autonomous Positioning System Technology Operations and Navigation Experiment என்பதன் சுருக்கந்தான்
CAPSTONE. இந்தச்சசயற்ககக்ககாள் ஒரு தனித்துெைான ைற்றும் நீள்ெட்ட நி ா சூழ் - ொன்க ெட்டகைகயச்
கசாதிப்பதற்காக ெடிெகைக்கப்பட்டுள்ளது. CAPSTONE ஆனது கேயர் சரக்டிலினியர் ஹாக ா ஆர்பிட் (NRHO)
எனப்படும் ஒரு நீளைான சுற்றுப்பாகதயில் நுகையும். இது NRHO-இல் சசயல்படுெது பற்றிய தரகெ ெைங்கும்.

2. PSLV-C53 ஏவுதல்மூ

ம், ISRO, எந்த ோட்டின் 3 சசயற்ககக்ககாள்ககள விண்ணில் ஏவியது?

அ. பேேோள ்
ஆ. வங் ோளபேச ்
இ. சிங் ே்பூோ் 
ஈ. ேியூசிலோே்து

✓ இந்திய விண்செளி ஆய்வு கையம் (ISRO) அதன் முகனய துகைக்ககாள் ஏவுக த்தின்மூ ம் (PSLV-C53)
சிங்கப்பூரின் மூன்று சசயற்ககக்ககாள்ககள விண்ணில் ஏவியுள்ளது. இது ஸ்ரீஹரிககாட்டாவில் உள்ள சதீஷ்
தொன் விண்செளி கையத்திலிருந்து ஏெப்பட்டது. PSLV-C53 என்பது விண்செளித் துகறயின் நிறுெனப்
பிரிொன நியூஸ்கபஸ் இந்தியா லிமிசடட்டின் (NSIL) இரண்டாெது அர்ப்பணிப்புப் பணியாகும். புவி கண்காணிப்பு
சசயற்ககக்ககாளான EOS-04-ஐ கடந்த 2022 பிப்ரெரியில் PSLV-C52 ஏவுக ம்மூ ம் ISRO செற்றிகரைாக
விண்ணில் சசலுத்தியது.

3. ‘சதாடக்க கெளாண்கைக் கடன் சங்கங்ககள’ கணினிையைாக்கலுக்கான சச

வு ைதிப்பீடு எவ்ெளவு?

அ. ரூ.216 ப ோடி
ஆ. ரூ.2516 ப ோடி 
இ. ரூ.750 ப ோடி
ஈ. ரூ.7216 ப ோடி

✓ சபாருளாதார விெகாரங்களுக்கான ேடுெைகைச்சரகெ குழு கூட்டத்தில் சதாடக்க கெளாண் கடன் சங்கங்ககள
கணினிையைாக்க ஒப்புத ளிக்கப்பட்டது. சதாடக்க கெளாண் கடன் சங்கங்களின் திறகன அதிகரிப்பதற்கும், அதன்
ேடெடிக்கககளில் செளிப்பகடத்தன்கை ைற்றும் சபாறுப்புகடகைகய சகாண்டுெருெதற்கும் இந்த முடிவு
எடுக்கப்பட்டுள்ளது. கைலும் அதன் ெர்த்தக ேடெடிக்ககககளயும் பல்கெறு கசகெககளயும் கைற்சகாள்ெதற்கு
இது ெககசசய்யும் என்று சதரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. ோட்டிலுள்ள 63,000 சதாடக்க கெளாண் கடன் சங்கங்ககள 5
ஆண்டுகளுக்குள் கணினிையைாக்க பரிந்துகரக்கப்பட்டுள்ளது. இதற்காக `2516 ககாடி நிதி ஒதுக்கப்பட்டுள்ளது.

✓ இதில் ைத்திய அரசின் பங்கு `1528 ககாடியாகும். இந்தக் கடன் சங்கங்கள்மூ ம் சிறு ைற்றும் ேடுத்தர விெசாயிகள்
உள்பட 13 ககாடி விெசாயிகள் பயனகடொர்கள் என்று சதரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

நடப்பு நிகழ்வுகள்
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க ேகர்ப்புற ைன்றம் – 2022 ேகடசபற்ற இடம் எது?

அ. ஸ
் பேயின்
ஆ. பேோலே்து 
இ. ஆஸ
் ேிப லியோ
ஈ. ேி ோன்ஸ
்

✓ 11ஆெது உ க ேகர்ப்புற ைன்றம் கபா ந்தில் ேகடசபற்றது. ேகர்ப்புற விெகாரங்களுக்கான கதசிய நிறுெனம்
(NIUA) ேகரங்களுக்கான கா நிக கையம் (NIUA C-Cube), உ க ெள நிறுெனம் - இந்தியா (WRI இந்தியா)
ைற்றும் அெற்றின் பங்காளர்கள் இந்தியாவின் முதல் கதசிய கூட்டகைப்புத் தளைான ேகர்ப்புற இயற்கக
அடிப்பகடயி ான தீர்வுககள (Nature-based Solutions - NbS) சதாடங்கினர்.

✓ இயற்கக அடிப்பகடயி ான தீர்வுகளுக்கான இந்திய ைன்றைானது NbS சதாழில்முகனகொர், அரசு நிறுெனங்கள்
ைற்றும் கருத்சதாத்த எண்ைங்சகாண்ட நிறுெனங்ககள கூட்டிகைக்க கோக்கங்சகாண்டுள்ளது. அது ேகர்ப்புற
இயற்கக அடிப்பகடயி ான தீர்வுககள ெளர்க்க உதவுகிறது.

5. ‘2022 - Resilient Democracies’ அறிக்ககயுடன் சதாடர்புகடய உ

களாவிய அகைப்பு எது?

அ. G20
ஆ. BRICS
இ. G7 
ஈ. ASEAN

✓ ஆற்றல்மிகு G7 குழுவின் தக ெர்கள் ைற்றும் இந்தியா உட்பட அதன் ஐந்து பங்காளர் ோடுகளின் தக ெர்கள்
‘2022 Resilient Democracies Statement’ என்ற தக ப்பில் ஒரு கூட்டறிக்கககய செளியிட்டனர். குடிமைச்
சுதந்திரம் ைற்றும் பன்முகத்தன்கை ஆகியெற்கறப் பாதுகாக்கும் அகத கெகளயில், திறந்த சபாது விொதம் ைற்றும்
இையைற்ற ைற்றும் இையைல் ா முகறயில் தகெல்களின் இகடயீடற்ற ஓட்டம் ஆகியெற்றில் தாங்கள் உறுதி
பூண்டுள்களாம் என்று தக ெர்கள் உறுதிப்படுத்தினர்.

6. கீழ்க்காணும் எந்த ைாநி

த்தில், இந்தியப் புரட்சியாளர்களின் காட்சியகைான, ‘கிராந்தி கதா’கெ இந்தியப்பிரதைர்

திறந்து கெத்தார்?
அ. குஜ ோே்
ஆ.

ோ ோஷ்டி ோ 

இ. ேீ ோோ்
ஈ. உே்ே ே்ேி பேச ்

✓ மும்கபயில் உள்ள ஆளுேர் ைாளிககயில் நி த்தடி பதுங்குக்குழிக்குள் அகைக்கப்பட்ட இந்தியப் புரட்சியாளர்களின்
காட்சியகைான, ‘கிராந்தி கதா’கெ இந்தியப் பிரதைர் கைாடி திறந்து கெத்தார். ைகாராஷ்டிர ஆளுேரின் புதிய
இல் ம் ைற்றும் அலுெ கைான ‘ஜல் பூஷகன’யும் பிரதைர் ேகரந்திர கைாடி திறந்து கெத்தார்.

7. 2022 - உ

க குருதிக்சகாகடயாளர்கள் ோளுக்கானக் கருப்சபாருள் என்ன?

அ. Blood donation: An act of solidarity.  ஆ. Be brave; Donate Blood.
இ. Helping Hands.

ஈ. Blood Donation: Pay Back to the Earth.

✓ உ க குருதிக்சகாகடயாளர்கள் ோளானது ஒவ்கொர் ஆண்டும் ஜூன்.14 அன்று அனுசரிக்கப்படுகிறது. “Blood
donation: An act of solidarity” என்பது இந்த ஆண்டில் (2022) ெரும் இந்ோளுக்கானக் கருப்சபாருளாகும்.

நடப்பு நிகழ்வுகள்
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✓ இரத்தைாற்றத்திற்கு பாதுகாப்பான இரத்தத்தின் கதகெகயப் பற்றிய உ களாவிய விழிப்புைர்கெ ஏற்படுத்தவும்,
தன்னார்ெ இரத்ததானம் சசய்பெர்களின் முதன்கை பங்களிப்கப முன்னிக ப்படுத்தவும், கதசிய இரத்தைாற்ற
கசகெககள ஆதரிப்பதற்காகவும், இரத்ததானம் சசய்யும் நிறுெனங்கள் ைற்றும் பிற சதாடர்புகடய தன்னார்ெ
சதாண்டு நிறுெனங்ககளப் கபாற்றவும் இந்த ோள் உருொக்கப்பட்டது.

8. சிறப்பு ASEAN-இந்திய செளியுறவு அகைச்சர்கள் கூட்டத்கத (SAIFMM) ேடத்திய ோடு எது?
அ. இே்பேோபனசியோ

ஆ. ேியூசிலோே்து

இ. இே்ேியோ 

ஈ. துரு ் ி

✓ ASEAN-இந்தியா ஒத்துகைப்பு அகைப்பின் 30 ஆண்டுககள நிகனவுகூரும் ெககயில் சிறப்பு ASEAN-இந்திய
செளியுறவு அகைச்சர்கள் கூட்டத்கத (SAIFMM) இந்தியா ேடத்தியது. ASEAN செளியுறவு அகைச்சர்கள் ைற்றும்
சபாதுச்சசய ாளர்கள் இக்கூட்டத்தில் பங்ககற்றனர். இக்கூட்டத்திற்கு செளியுறவு அகைச்சர் Dr S சஜய்சங்கர்
ைற்றும் சிங்கப்பூர் குடியரசின் செளியுறவுத்துகற அகைச்சர் Dr விவியன் பா கிருஷ்ைன் ஆகிகயார் தக கை
தாங்கினர்.

9. ஆண்டுததாறும், ‘உ

க கட ாகை ோள்’ அனுசரிக்கப்படுகிற கததி எது?

அ. ஜூன்.16 
ஆ. ஜூன்.26
இ. ஜூன்.30
ஈ. ஜூலல.01

✓ கடல்சார் அகைப்பில் கட ாகைகளின் முக்கியத்துெத்கத எடுத்துகரக்கவும், இந்நீர்ொழ் உயிரினங்ககள அழிவில்
இருந்து காப்பாற்றவும் ஒவ்கொர் ஆண்டும் ஜூன்.16ஆம் கததி ‘உ க கட ாகை ோள்’ சகாண்டாடப்படுகிறது. கடல்
ஆகைகள் கடற்புல்மீது கைய்கின்றன; அது கடற்புல் படுக்கககள் அதிகைாக ெளராைல் தடுக்கிறது ைற்றும் புதிய
ெளர்ச்சிகயத் தூண்டுகிறது. இந்தியாவில் உள்ள கட ாகைகள் ெனவுயிர்கள் (பாதுகாப்பு) சட்டம், 1972-இன்கீழ்
பாதுகாக்கப்படுகின்றன; இது பைங்குடி சமூகங்ககளத் தவிர ைற்ற அகனெரும் ஆகை இகறச்சி ைற்றும் அதன்
முட்கடககள உட்சகாள்ெகத தகடசசய்கிறது.

10. FIFA U-17 சபண்கள் உ

கக்ககாப்கப – 2022-ஐ ேடத்தும் ோடு எது?

அ. இே்ேியோ 
ஆ. வங் ோளபேச ்
இ. சீனோ
ஈ. ேிப சில்

✓ இந்தியா, FIFA 17 ெயதுக்குட்பட்ட சபண்கள் உ கக்ககாப்கப 2022-ஐ ேடத்துகிறது; அதன் அட்டெகை சமீபத்தில்
செளியிடப்பட்டது. புெகனஸ்ெரில் உள்ள கலிங்கா அரங்கத்தில் உ கக்ககாப்கபயின் அகனத்து குழு நிக
ஆட்டங்ககளயும் இந்தியா விகளயாடுகிறது. அக்கடாபர்.21 ைற்றும் 22 கததிகளில் ேவி மும்கப ைற்றும் ககாொவில்
காலிறுதிப்கபாட்டிகள் ேகடசபறும். ககாொவில் உள்ள கேரு அரங்கம் ைற்றும் ேவி மும்கபயில் உள்ள D Y பாட்டீல்
அரங்கம் அதிகபட்ச கபாட்டிககள ேடத்தவுள்ளது.
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செய்தித்தாள் நடப்பு நிகழ்வுகள்
1. இந்தியாவின் மிகப்சபரிய மிதக்கும் சூரியசக்தி மின்உற்பத்தி பிரிவு சசயல்பாட்டுக்கு ெந்தது.
சத ங்கானாவின் ராைகுண்டத்தில் அகைக்கப்பட்டுள்ள 100 MW மிதக்கும் சூரியசக்தி மின்னுற்பத்தி நிக யத்தின்
ககடசி பகுதியான 20 MW பிரிவின் ெணிகரீதியான உற்பத்தி சதாடங்கிவிட்டதாக NTPC (கதசிய அனல்மின்
கைகம்) அறிவித்துள்ளது. இராைகுண்டம் மிதக்கும் சூரியசக்தி திட்டம், என்டிபிசியால் சதாடங்கப்பட்ட இந்தியாவின்
மிகப்சபரிய மிதக்கும் சூரியசக்தி திட்டைாகும்.
இந்த நிறுெனத்தின் சைாத்த மின்உற்பத்தி திறன் 69,134.20 MW ஆகும். இதில் 23 நி க்கரிகயயும், 7
எரிொயுகெயும் அடிப்பகடயாக சகாண்டகெ. ஒன்று நீர்மின் திட்டைாகும். 19 புதுபிக்கத்தக்க எரிசக்தி திட்டங்கள்
ஆகும். கூட்டுமுயற்சியின்கீழ் என்டிபிசி, நி க்கரி அடிப்பகடயி ான 9 மின்னுற்பத்தி நிக யங்ககளயும், 4
எரிொயு, 8 நீர்மின் திட்டங்கள் ைற்றும் 5 புதுப்பிக்கத்தக்க எரிசக்தி திட்டங்ககள சகாண்டுள்ளது.

2. ைகாராஷ்டிர முதல்ெராக பதவிகயற்றார் ஏக்ோத் ஷிண்கட
ைகாராஷ்டிர ைாநி த்தில், முதல்ெராக இருந்த உத்தவ் தாக்ககர தனது பதவிகய இராஜினாைா சசய்தநிக யில்,
மீண்டும் சிெகசகன ஆட்சி அகையவிருக்கிறது. இந்த அரசுக்கு பாஜக ஆதரெளிக்கும் என்று அறிவித்திருந்தது.
அதகனத் சதாடர்ந்து, ஆளுேர் பகத்சிங் ககாஷியாரிகய சந்தித்த பாஜக மூத்த தக ெர் கதகெந்திர பட்னாவிசும்,
சிெகசகன தக ெர் ஏக்ோத் ஷிண்கடவும் ைகாராஷ்டிரத்தில் ஆட்சியகைக்க உரிகைககாரினர். இந்நிக யில்
ைகாராஷ்டிர ைாநி முதல்ெராக ஏக்ோத் ஷிண்கட வியாைக்கிைகை பதவிகயற்றுக் சகாண்டார். அெருக்கு ஆளுேர்
ககாஷியாரி பதவிப்பிரைாைம் சசய்து கெத்தார். அெகரத் சதாடர்ந்து பாஜக தக ெரான கதகெந்திர பட்னாவிஸ்
துகை முதல்ெராகப் சபாறுப்கபற்றுக்சகாண்டார்.

3. சிறு, குறு, ேடுத்தர சதாழிலில் முதலிடம்: விருதுேகர் ைாெட்டத்துக்கு கதசிய விருது
இந்திய அளவில் முன்கனற விகையும் ைாெட்டங்களில் சிறு, குறு ைற்றும் ேடுத்தர சதாழிலில் சிறப்பாக
சசயல்பட்டதற்காக விருதுேகர் ைாெட்டம் முதலிடம் சபற்றுள்ளது.
ேடுெைரசின் NITI ஆகயாக் அகைப்பினர் ோட்டின் பல்கெறு ைாநி ங்களிலுள்ள ைாெட்டங்ககள ஆய்வுசசய்தனர்.
அதில், 112 பின்தங்கிய ைாெட்டங்கள் முன்கனற விகையும் ைாெட்டங்களாக கதர்வுசசய்யப்பட்டன. இதில்
தமிழ்ோட்டில் இராைோதபுரம், விருதுேகர் ைாெட்டங்களும் அடங்கும். சுகாதாரம், ஊட்டச்சத்து, கல்வி, கெளாண்கை,
நீர்ெள ஆதாரம் கபான்ற உள்கட்டகைப்பு ஆகியெற்கற கைம்படுத்தி சதாழில் ெளர்ச்சிக்கு கதகெயான அடிப்பகட
கதகெககள உருொக்குெது ைற்றும் குறு, சிறு, ேடுத்தர நிறுெனங்ககள ெளர்ச்சிப்பாகதக்கு சகாண்டுசசல்ெது
இதன் முக்கிய கோக்கைாகும். இந்நிக யில், சிறு, குறு, ேடுத்தர நிறுென உற்பத்தியில் சிறப்பாக சசயல்பட்டதற்காக
நிகைாண்டு கதசிய விருதுக்கு விருதுேகர் ைாெட்டம் முதலிடத்கத பிடித்து கதர்வுசசய்யப்பட்டுள்ளது.

4. 2035-இல் இந்திய ேகர்ப்புற ைக்கள் சதாகக 67 ககாடி: ஐோ அறிக்ககயில் தகெல்
ெரும் 2035-ஆம் ஆண்டுக்குள் இந்தியாவின் ேகர்ப்புற ைக்கள் சதாகக 67.5 ககாடிகய எட்டும் என ஐோ.வின்
ஆய்ெறிக்ககயில் சதரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. இதுகுறித்து கைலும் கூறப்பட்டுள்ளதாெது:
ெரும் 2035-க்குள் ேகர்ப்புற ைக்கள்சதாககயில் 100 ககாடி பங்களிப்புடன் சீனா முதலிடத்தில் இருக்கும். இதற்கு,
அடுத்தபடியாக, இந்தியா 67.5 ககாடி ைக்கள் சதாககயுடன் பட்டியலில் இரண்டாமிடம் ெகிக்கும். விகரொன
ேகரையைாக்கல் என்பது ககரானா கபரிடரால் தற்காலிகைாக தாைதப்படுத்தப்பட்டுள்ளது. ெரும் 2050-ஆம்
ஆண்டுக்குள் உ களாவிய ேகாா்ப்புற ைக்கள்சதாகக கைலும் 220 ககாடி அதிகரிக்கும்.

நடப்பு நிகழ்வுகள்

4

விண்மீன்.காம்

2022

ஜூலை

01

2020ஆம் ஆண்டு கைக்கீட்டின்படி 483,099,000-ஆக இருந்த இந்தியாவின் ேகர்ப்புற ைக்கள்சதாகக 2025இல்
542,743,000-ஆகவும், 2030-இல் 607,342,000-ஆகவும், 2035-இல் 675,456,000 ஆகவும் அதிகரிக்கும்.
அகதகபான்று, 2035-இல் ேகர்ப்புற ைக்கள்சதாகக சீனாவில் 105 ககாடியாகவும், ஆசியாவில் 299 ககாடியாகவும்,
சதற்காசியாவில் 98.75 ககாடியாகவும் இருக்கும் என அறிக்ககயில் சதரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

5. 5 ஆண்டுககள நிகறவு சசய்தது GST!
ோட்டின் ைகறமுக ெரி விதிப்பில் மிகப்சபரிய ைாற்றைாக அறிமுகப்படுத்தப்பட்ட சரக்கு-கசகெ ெரி (GST) 5
ஆண்டுககள நிகறவுசசய்து 6-ஆெது ஆண்டில் அடிசயடுத்துகெத்துள்ளது.
ைத்திய, ைாநி அரசுகளால் விதிக்கப்பட்டு ெந்த க ால் ெரி, கசகெ ெரி, ைதிப்பு கூட்டு ெரி (ொட்) உள்ளிட்ட 17
ைகறமுக ெரிககள ஒருங்கிகைத்து சரக்கு-கசகெ ெரி திட்டத்கத ைத்திய அரசு 2017-ஆம் ஆண்டு ஜூக 1ஆம் கததி அறிமுகப்படுத்தியது. புதிய விதிகளின்படி, சபாருள்களுக்கும் கசகெகளுக்கும் 5%, 12%, 18%, 28% என
4 விகிதங்களில் GST விதிக்கப்படுகிறது. அத்தியாெசியப் சபாருள்கள் உள்ளிட்ட ப ெற்றுக்கு ெரி விதிப்பில் இருந்து
வி க்களிக்கப்பட்டுள்ளது. தங்கம், கெரம் உள்ளிட்ட ஆபரைங்களுக்கு 3%, 1.5% என சிறப்பு ெரிகள்
விதிக்கப்படுகின்றன. இகெ ைட்டுமின்றி 28 சதவீத ெரி விதிக்கப்படும் ஆடம்பரப் சபாருள்கள் மீது கூடுத ாக சசஸ்
ெரி விதிக்கப்படுகிறது.
GST காரைைாகப் பல்கெறு சபாருள்களின் விக குகறந்தது. GST அறிமுகத்துக்கு முன் ைத்திய, ைாநி அரசுகள்
விதிக்கும் ைகறமுக ெரி சராசரியாக 31% ெகர இருந்தது. GST அை ாக்கத்தால் ெரி சபருைளவில் குகறந்தது.
ஆனால், அதன் ப ன்கள் ைக்களுக்குக் கிகடக்காத ெககயில் ப
நிறுெனங்கள் சபாருள்ககளப் பகைய
விக க்கக விற்கும் கோக்கில், அெற்றின் மீதான அடிப்பகட விக கய உயர்த்தின. அதன் காரைைாக GST
அை ாக்கம் விட நிறுெனங்களுக்கு அதிக ப கனத் தந்ததாகப் சபாருளாதார நிபுைர்கள் கூறுகின்றனர்.
ககரானாவின் தாக்கமும் மீட்சியும்
GST ொயி ான ைாதாந்திர ெருொய் அதிகரிக்கத் சதாடங்கியகபாது, ோட்டில் ககரானா சதாற்று பரவியது.
அகதயடுத்து அைல்படுத்தப்பட்ட சபாது முடக்கம், ோட்டின் சபாருளாதாரத்கதப் சபரிய அளவில் பாதித்தது. அது GST
ெருொயிலும் கடும் தாக்கத்கத ஏற்படுத்தியது. சுைார் ஓராண்டுக்கு ெருொய் குகறொககெ இருந்தநிக யில்,
2021 ைத்தியில் இருந்து ோட்டின் சபாருளாதாரம் மீண்டும் மீளத்சதாடங்கியது. இது GST ெருொயிலும்
எதிசராலித்தது. ைாதாந்திர GST ெருொய் சதாடர்ந்து `1 ட்சம் ககாடிகயக் கடந்த நிக யில், அதிகபட்சைாகக் கடந்த
ஏப்ரலில் `1.68 ட்சம் ககாடிகய எட்டியது. தற்கபாகதய நிக யில், ைாதாந்திர GST ெருொய் சராசரியாக `1.4
ட்சம் ககாடியாக இருந்து ெருகிறது.
சதாழில்நுட்ப கசகெகள்
சதாழில் நிறுெனங்களும் தனி ேபர்களும் GST சசலுத்துெகத எளிகைப்படுத்துெதற்கான ேடெடிக்ககககள
ைத்திய அரசு சதாடர்ந்து கைற்சகாண்டு ெருகிறது. ெரி ஏய்ப்பு ேடெடிக்கககளில் ஈடுபடுகொகரத் தடுக்கவும்
ைத்திய அரசு உரிய ேடெடிக்ககககள எடுத்து ெருகிறது.
சபட்கரால், டீசல் வி க்கு
சபட்கரால், டீசல், விைான எரிசபாருள் ஆகியெற்கற GST ெரம்புக்குள் சகாண்டுெருெதற்கான முயற்சிகளுக்குத்
சதாடர்ந்து முட்டுக்கட்கட நி வி ெருகிறது. அெற்கற GST ெரம்புக்குள் சகாண்டுெந்தால், தங்களுக்கான ெருொய்
கைலும் குகறயும் எனப் ப ைாநி அரசுகள் எதிர்ப்பு சதரிவித்து ெருகின்றன. GST இைப்பீடு ெைங்கும் ேகடமுகற
நிகறெகடந்துள்ள நிக யில், அகத கைலும் ஐந்து ஆண்டுகளுக்கு நீட்டிக்க கெண்டுசைனப் ப ைாநி ங்கள்
ககாரி ெருகின்றன. அகத கெகளயில், எரிசபாருள்ககளயும் GST ெரம்புக்குள் சகாண்டுெந்து, ெரி ெசூல்
ேகடமுகறககள கைலும் எளிகைப்படுத்தினால் ெருொய் கூடுத ாக அதிகரித்து ோட்டின் முன்கனற்றத்துக்கு
உதவும் எனப் சபாருளாதார நிபுைர்கள் சதரிவிக்கின்றனர்.
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1. உத்தவ் தாக்கரே பதவி விலகிய பிறகு, மகாோஷ்டிோவின் புதிய முதலமமச்சோக பதவிரயற்றவர் யார்?
அ. தேதேந்ேிர பட்னாேிஸ
்
் தட 
ஆ. ஏக்நாே் ஷிண
இ. சுனில் பிரபு
ஈ. சரே் போா்

✓ மகாோஷ்டிே மாநிலத்தின் முதலமமச்சோக சிவரசமை கட்சியின் தமலவர் ஏக்நாத் ஷிண்ரேவும், துமை முதல்
அமமச்சோக பாஜக தமலவர் ரதரவந்திே பட்ைாவிசும் பதவிரயற்றைர். மகாோஷ்டிே ஆளுநர் பகத்சிங் ரகாஷ்யாரி
அவர்களுக்கு பதவிப்பிேமாைமும், இேகசியக்காப்புப்பிேமாைமும் சசய்து மவத்தார். இதற்கு முன்ைதாக உட்கட்சிப்
பூசலால் முன்ைாள் முதலமமச்சர் உத்தவ் தாக்கரே பதவி விலகிைார்.

2. ‘PSLV Orbital Experimental Module (POEM)’ என்பதுடன் சதாேர்புமேய நிறுவைம் எது?
அ. DRDO
ஆ. ISRO 
இ. HAL
ஈ. BHEL

✓ PSLV Orbital Experimental Module (POEM) என்பது ISROஇன் முமைய சசயற்மகக்ரகாள் ஏவுகலத்தின் (PSLV)
இறுதிக்கட்ேத்மதப் பயன்படுத்தி சுற்றுப்பாமதயில் ரசாதமைகமைச் சசய்யப் பயன்படும் ஒரு பணித்தைமாகும்.
PSLV ஏவுகலத்தில், முதல் 3 நிமலகள் மீண்டும் கேலில் விழும் மற்றும் இறுதி நிமல (PS4) சசயற்மகக்ரகாமை
சுற்றுப்பாமதயில் சசலுத்திய பிறகு, விண்சவளிக்குப்மபயாக நிமறவுறும். POEM ஆைது அணுகுமுமற நிமலப்படு
-த்தலுக்காை வழிசசலுத்தல் மற்றும் கட்டுப்பாட்டு அமமப்மபக் சகாண்டுள்ைது.

3. இந்தியாவில், ‘ரதர்தல் பத்திேங்கமை’ சவளியிடும் ஒரே நிறுவைம் எது?
அ. RBI
ஆ. SBI 
இ. NITI ஆத ாக்
ஈ. CBDT

✓ ஜூமல.1 முதல் அங்கீகரிக்கப்பட்ே SBI கிமைகள்மூலம் 21ஆவது கட்ே ரதர்தல் பத்திேங்கமை விற்பமை சசய்ய
அேசாங்கம் ஒப்புதல் அளித்துள்ைது. பாேதி வங்கி (SBI) மட்டுரம அதன் 29 அங்கீகரிக்கப்பட்ே கிமைகள்மூலம் ரதர்தல்
பத்திேங்கமை சவளியிடுவதற்கும் பைமாக்குவதற்கும் அங்கீகரிக்கப்பட்ே ஒரே நிறுவைமாக உள்ைது. ரதர்தல்
பத்திேங்கள் வட்டியில்லாதமவயாயகும்; அமவ 15 நாட்களுக்குள் வங்கிக்கைக்குமூலம் கட்சியால் நிதியாக்கப்படும்.

4. 2022 ஜூமலயில், கீழ்க்காணும் எந்நிறுவைத்மத, ‘சர்வரதச அமமப்பாக’ வமகப்படுத்த நடுவைமமச்சேமவ
ஒப்புதலளித்தது?
அ. பன்னாட்டு சூாி ஆற்றல் கூட்டணி
ஆ. BIMSTEC
இ. தபாிடா் ோங்கக்கூடி உட்கட்டமைப்புக்கான கூட்டணி 
ஈ. ஒதர சூாி ன் ஒதர உலகை் ஒதர ைின் கட்டமைப்பு
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✓ ரபரிேர் தாங்கும் உட்கட்ேமமப்புக்காை கூட்ேணிமய (CDRI) ‘சர்வரதச அமமப்பாக’ வமகப்படுத்துவதற்கு
நடுவண் அமமச்சேமவ ஒப்புதலளித்துள்ைது. 1947ஆம் ஆண்டு ஐக்கிய நாடுகளின் (சலுமககள் மற்றும் தமேகள்)
சட்ேத்தின் பிரிவு-3இன்கீழ் விதிவிலக்குகள் மற்றும் சலுமககமை வழங்குவதற்காக, CDRI உேைாை
தமலமமயக ஒப்பந்தத் -தில் மகசயழுத்திேவும் அமமச்சேமவ ஒப்புதல் அளித்தது.

5. ‘தானியங்கி பறக்கும் பிரிவு சதாழில்நுட்ப சசயல்விைக்க விமாைத்மத’ ரசாதமை சசய்த இந்திய அமமப்பு எது?
அ. DRDO 
ஆ. NSIL
இ. துருோ ஸ
் தபஸ
்
ஈ. பிக்ஸ
் ஸல் ஸ
் தபஸ
்

✓ தானியங்கி பறக்கும் பிரிவு சதாழில்நுட்ப சசயல்விைக்க விமாைத்மத பாதுகாப்பு ஆோய்ச்சி மற்றும் ரமம்பாட்டு
நிறுவைம் (DRDO) கர்நாேக மாநிலத்தின் சித்ேதுர்காவில் உள்ை வான்ரசாதமை தைத்தில் முதல்முமறயாக
சவற்றிகேமாகப் பரிரசாதித்துள்ைது. முற்றிலும் தானியங்கி முமறயில் இயங்கக்கூடிய இந்த விமாைத்தின் புறப்பாடு,
பறக்கும் வழி, தமேயிறங்குதல் உள்ளிட்ே அமைத்து பரிரசாதமைகளும் துல்லியமாக அமமந்தது. வருங்காலத்தில்
தயாரிக்கப்படும் ஆளில்லா விமாைங்களுக்காை முக்கிய சதாழில்நுட்பத்மத பயன்படுத்துவதில் இந்தச் ரசாதமை
ஓட்ேம் மாசபரும் சாதமை எைக் கருதப்படுகிறது.

6. 1995-இல் ‘Internet Explorer’ உலாவிமய அறிமுகப்படுத்திய நிறுவைம் எது?
அ. ஆப்பிள்
ஆ. IBM
இ. மைக்தராசாப்ட் 
ஈ. ாஹூ

✓ மமக்ரோசாப்ட் 27 ஆண்டுகளுக்குப் பிறகு அதன் தனித்துவமான இன்ேர்சநட் எக்ஸ்ப்ரைாேர் உலாவி ரசமவமய
நிறுத்தியது. இது 1995ஆம் ஆண்டு சதாேங்கப்பட்ே பமழமமயாை உலாவிகளில் ஒன்றாகும். மமக்ரோசாப்ட் அதன்
பயைர்கமை அதன் நவீை ‘எட்ஜ்’ உலாவிக்கு மாறுமாறு ரகட்டுக்சகாண்டுள்ைது, அரத ரவமையில் பமழய
உலாவியின் சமய்நிகர் பதிப்பு பயைர்களுக்குக் கிமேக்கும் எைவும் அது சதரிவித்துள்ைது. கேந்த 2022ஆம்
ஆண்டில், ‘குரோம்’ ஆைது 70%-க்கும் அதிகமாை சந்மதப்பங்மகக்சகாண்ே உலகின் மிகவும் பிேபலமாை மற்றும்
பேவலாகப் பயன்படுத்தப்படும் உலாவியாக மாறி சதாேர்ந்து முதலிேத்தில் இருந்து வருகிறது.

7. 2022 – பாமலவைமாதல் மற்றும் வறட்சிமய எதிர்த்துப் ரபாோடுவதற்காை உலக நாளுக்காைக் கருப்சபாருள்
என்ை?
அ. Reduced Harmful Activities.

ஆ. Rising up from Drought Together. 

இ. Healthy Soil; Healthy Earth.

ஈ. Degradation to Restoration.

✓ பாமலவைமாதல் மற்றும் வறட்சிமய எதிர்த்துப் பபாராடுவதற்காை உலக நாைாைது ஒவ்ரவார் ஆண்டும் ஜூன்.17
அன்று உலகம் முழுவதும் கமேப்பிடிக்கப்படுகிறது. பாமலவைமாக்குதமல எதிர்த்து சீேழிந்த நிலத்மத நலமிகு
அல்லது வைமிகு மண்ைாக மாற்றுவதில் இந்த நாள் கவைஞ்சசலுத்துகிறது. பாமலவைமாதல் மற்றும் வறட்சிமய
எதிர்த்துப்ரபாோடுவதற்காை உலக நாளின் (2022) கருப்சபாருள் – “Rising up from Drought Together.

8. இந்திய பிேஸ் கவுன்சிலின் தமலவோக நியமிக்கப்பட்ேவர் யார்?
அ. நீ ேிபேி இரஞ்சனா பிரகாஷ் தேசா ் 

ஆ. நீ ேிபேி அஜ ் குைாா் சிக்ாி

இ. நீ ேிபேி சோசிேை்

ஈ. நீ ேிபேி Y சந்ேிரசூட்
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✓ இந்திய பிேஸ் கவுன்சிலின் தமலவோக உச்சநீதிமன்ற முன்ைாள் நீதிபதி இேஞ்சைா பிேகாஷ் ரதசாய் நியமைம்
சசய்யப்பட்டுள்ைார். 2021 நவம்பரில் பதவிமயவிட்டு சவளிரயறிய ஓய்வுசபற்ற நீதிபதி சி ரக பிேசாத்துக்குப் பதிலாக
அவர் நியமிக்கப்பட்ோர். நீதிபதி இேஞ்சைா பிேகாஷ் ரதசாய் ஜம்மு-காஷ்மீர் எல்மல நிர்ைய ஆமையத்தின்
தமலவோகவும், மகாோஷ்டிே மாநில அேசின் வழக்கறிஞோகவும், பம்பாய் உயர்நீதிமன்றத்தில் நீதிபதியாகவும்
இதற்கு முன் பணியாற்றியுள்ைார்.

9. ஆண்டுபதாறும், உலக அரிவாள் சசல் பசாகை ப

ாய் குறித்த விழிப்புைர்வு நாள் அனுசரிக்கப்படுகிற ரததி எது?

அ. ஜூன்.19 
ஆ. ஜூன்.23
இ. ஜூன்.30
ஈ. ஜூமல.03

✓ ஒவ்ரவார் ஆண்டும் ஜூன்.19 அன்று, அரிவாள் சசல் ரசாமக ரநாய்பற்றிய விழிப்புைர்மவ ஏற்படுத்த ஐநா சபாதுச்
சமபயால் உலக அரிவாள் சசல் ரசாமக ரநாய் குறித்த விழிப்புைர்வு நாள் கமேப்பிடிக்கப்படுகிறது. அரிவாள் சசல்
ரசாமக என்பது மேபுவழி ரகாைாற்றால் ஏற்படும் ஒரு ரநாயாகும். இந்ரநாயிைால் சிவப்பு இேத்த அணுக்கள் தந்து
சாதாேை இருகவிழ் வடிவிற்கு பதிலாக அரிவாள் வடிவமாக மாறும்.

10. குஸ்ோரவா சபட்ரோ என்பார் கீழ்க்ைாணும் எந்த நாட்டின் புதிதாக ரதர்ந்சதடுக்கப்பட்ே இேதுசாரி அதிபோவார்?
அ. பிரான்ஸ
்
ஆ. ககாலை்பி ா 
இ. ோ ் லாந்து
ஈ. ேட ககாாி ா

✓ சகாலம்பியாவின் அதிபர் ரதர்தலில் முன்ைாள் கிைர்ச்சியாைர் குஸ்ோரவா சபட்ரோ சபரும்பான்மம வாக்குகமைப்
சபற்று நாட்டின் முதல் இேதுசாரி அதிபோக பதவிரயற்கவுள்ைார். கேந்த ஆண்டு சபருவில் சபற்ற சவற்றிகள் மற்றும்
இந்த ஆண்டு சிலி மற்றும் ர ாண்டுோஸ் சவற்றிகள்மூலம் சதன்னசமரிக்க அேசியல் இேதுசாரி அேசியல் பக்கம்
சசன்றுள்ைது. சதாற்றுரநாய்காலத்தின்ரபாது ஊழல், ரதக்கநிமல, அதிகரித்த வரிவிதிப்பு மற்றும் புதிய சுகாதாே
சீர்திருத்தத்திற்கு எதிோக அேசிற்கு எதிோை ரபாோட்ேங்கமை சகாலம்பியா கண்ேது.

செய்தித்தாள் நடப்பு நிகழ்வுகள்
1. இந்தியாவுக்கு `13,834 ரகாடி கேன்: உலக வங்கி ஒப்புதல்
பிேதமரின் ஆயுஷ்மான் பாேத் திட்ேம் மற்றும் தனியார் முதலீட்டுக்காக இந்தியாவுக்கு $1.75 பில்லியன் ோலர் (சுமார்
`13,834 ரகாடி) கேைளிக்க உலக வங்கி ஒப்புதல் அளித்துள்ைது.
இதுசதாேர்பாக உலக வங்கி சவளியிட்ே சசய்திக்குறிப்பு:
சுகாதாேத்துக்கு $1 பில்லியன் ோலர், தனியார் முதலீட்டுக்கு $750 மில்லியன் ோலர் எை இந்தியாவுக்கு $1.75
பில்லியன் ோலர் கேைளிக்க ஒப்புதல் அளிக்கப்பட்டுள்ைது. இதில் சுகாதாேத்துக்கு அளிக்கப்படும் கேன், பிேதமரின்
ஆயுஷ்மான் பாேத் உட்கட்ேமமப்பு திட்ேத்துக்கு உதவும். இந்தியாவில் உள்ை சபாது சுகாதாே உட்கட்ேமமப்மப
ரமம்படுத்த இந்தக் கேன் சதாமக பயன்படுத்தப்படும்.
சுகாதாேத்துக்காை 1 பில்லியன் ோலரில் 500 மில்லியன் ோலர்மூலம் தமிழ்நாடு, ரகேைம், ஆந்திே பிேரதசம், ஒடிஸா,
உத்தே பிேரதசம், பஞ்சாப், ரமகாலயம் ஆகிய ஏழு மாநிலங்கள் பலைமேய முன்னுரிமம அளிக்கப்படும் என்று
சதரிவிக்கப்பட்டுள்ைது.
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2. ஜூன் மாத GST வருவாய் `1.44 இலட்சம் ரகாடி
2022 ஜூன் மாதத்தில் சேக்குகள்-ரசமவகள் வரி (GST) வருவாய் `1,44,616 ரகாடியாக இருந்தசதை நடுவண்
நிதியமமச்சகம் சதரிவித்துள்ைது.
இது கேந்த ஆண்டு ஜூன் மாத வருவாயுேன் (`92,800 ரகாடி) ஒப்பிடுமகயில் 56 சதவீத அதிகரிப்பாகும். GST
மாதாந்திே வருவாய் `1.4 இலட்சம் ரகாடிமயக் கேப்பது இது 5-ஆவது முமறயாகும். முக்கியமாக, கேந்த மார்ச்சில்
இருந்து சதாேர்ந்து 4 மாதங்கைாக GST வருவாய் `1.4 இலட்சம் ரகாடிக்கு அதிகமாகரவ உள்ைது.
வேலாற்றிரலரய அதிகபட்சமாக கேந்த ஏப்ேலில் GST வருவாய் `1.68 இலட்சம் ரகாடியாக இருந்தது. ஜூன் மாத
வருவாயாை `1.44 இலட்சம் ரகாடியாைது இேண்ோவது அதிகபட்சமாகும். அதில் நடுவண் சேக்கு-ரசமவ வரியாக
(CGST) `25,306 ரகாடியும், மாநில சேக்கு-ரசமவ வரியாக (SGST) `32,406 ரகாடியும், ஒருங்கிமைந்த சேக்குரசமவ வரியாக (IGST) `75,887 ரகாடியும் வசூலாகியுள்ைது. சசஸ் வரியாக `11,018 ரகாடி வருவாய்
கிமேத்துள்ைது. கேந்த ஆண்டு ஜூனுேன் ஒப்பிடுமகயில், கேந்த மாதத்தில் சபாருள்கள் இறக்குமதி வாயிலாை
வருவாய் 55 சதவீதமும், உள்நாட்டு பைப்பரிவர்த்தமை வாயிலாை வருவாய் 56 சதவீதமும் அதிகரித்துள்ைதாக
அமமச்சகம் சதரிவித்துள்ைது.
கேந்த 2021-22 நிதியாண்டின் முதல் காலாண்டில் சோசரி GST வருவாயாைது `1.10 இலட்சம் ரகாடியாக இருந்த
நிமலயில், நேப்பு 2022-23 நிதியாண்டின் முதல் காலாண்டில் சோசரி வருவாய் `1.51 இலட்சம் ரகாடியாக
அதிகரித்துள்ைதாக அமமச்சகம் சதரிவித்துள்ைது. நாட்டின் சபாருைாதாே மீட்சி, வரி ஏய்ப்பில் ஈடுபடுரவார்மீது
நேவடிக்மக உள்ளிட்ேமவ காேைமாக GST வருவாய் அதிகரித்துள்ைதாகவும் நடுவண் அேசு அதிகாரிகள்
சதரிவித்துள்ைைர்.
நேப்பாண்டில் GST வருவாய்
ஜைவரி - `1.40 இலட்சம் ரகாடி

ஏப்ேல் - `1.68 இலட்சம் ரகாடி

பிப்ேவரி - `1.33 இலட்சம் ரகாடி

ரம - `1.41 இலட்சம் ரகாடி

மார்ச் - `1.42 இலட்சம் ரகாடி

ஜூன் - `1.44 இலட்சம் ரகாடி

3. தங்கம் இறக்குமதி மீதாை வரி 15%-ஆக அதிகரிப்பு
நேப்பு கைக்கு பற்றாக்குமறமய கட்டுப்படுத்தும் வமகயில் தங்கத்தின் மீதாை இறக்குமதி வரிமய 15 சதவீதமாக
அதிகரிப்பதாக மத்திய அேசு சதரிவித்தது. இதுகுறித்து மத்திய நிதியமமச்சர் நிர்மலா சீதாோமன் ரமலும் கூறியது:
இந்தியா அதிக அைவில் தங்கத்மத உற்பத்தி சசய்வது கிமேயாது. எைரவ, தங்கத்தின் இறக்குமதி நாட்டின்
சசலாவணி மகயிருப்பில் அதிக அழுத்தத்மத ஏற்படுத்துவதாக உள்ைது.
தங்கத்தின் ரதமவ மாற்றமில்லாமல் உள்ைது. எைரவ, அதமை இறக்குமதி சசய்வமத கட்டுப்படுத்த ரவண்டும்
அல்லது இறக்குமதி சசய்ய விரும்பிைால் அதற்கு அதிக விமல சகாடுக்கரவண்டும். இதன்மூலம் நாட்டுக்கு
குறிப்பிேத்தக்க அைவுக்கு வருவாய் கிமேக்கும். அதிகரித்துவரும் நேப்பு கைக்கு பற்றாக்குமற இமேசவளிமய
கட்டுப்படுத்தும் வமகயில் தங்கம் இறக்குமதி மீதாை வரி 10.75 சதவீதத்திலிருந்து 15 சதவீதமாக அதிகரிக்கப்பட்டு
உள்ைது. இந்த வரி விகித மாற்றம் ஜூன் 30-லிருந்து அமல்படுத்தப்படுகிறது என்றார் அவர். கேந்த நிதியாண்டில்
சமாத்த உள்நாட்டு உற்பத்தியில் 1.2 சதவீதமாக இருந்த நேப்பு கைக்கு பற்றாக்குமற நிகழ் 2022-23-ஆம்
நிதியாண்டில் 3 சதவீதமாக அதிகரிக்கும் எை எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.
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4. `25,600 ரகாடியில் சசமிகண்ேக்ேர் உயர் சதாழில்நுட்பப்பூங்கா: தமிழ்நாடு அேசு புரிந்துைர்வு ஒப்பந்தம்
தமிழ்நாட்டில் `25,600 ரகாடியில் சசமிகண்ேக்ேர் உயர்சதாழில்நுட்பப்பூங்கா அமமப்பதற்காை புரிந்துைர்வு
ஒப்பந்தம், தமிழ்நாடு அேசுக்கும், சிங்கப்பூரின் IGSSV கூட்ோண்மம நிறுவைத்துக்கும் இமேரய மகசயாப்பமாைது.
இந்த நிறுவைமாைது, அடுத்த 5 ஆண்டுகளில் சசமிகண்ேக்ேர் உயர்சதாழில்நுட்பப் பூங்காவுக்காை திட்ேத்தில்
`25,600 ரகாடி முதலீடு சசய்யும் எை எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. இதன்மூலம் 1,500 ரபருக்கு ரநேடி ரவமலவாய்ப்பு
கிமேக்கும். IGSSV நிறுவைமாைது, ‘புோசஜக்ட் சூரியா’ என்ற சபயரில் சசமிகண்ேக்ேர் சதாழில்நுட்பத் திட்ேத்மத
நிறுவவுள்ைது.

5. மாநில அமை பாதுகாப்பு அமமப்பு உருவாக்கம்: தமிழ்நாடு அேசு உத்தேவு
அமை பாதுகாப்புச் சட்ேம் 2021-இன்படி, மாநில அமை பாதுகாப்பு அமமப்மப உருவாக்கி தமிழ்நாடு அேசு
ஆமையிட்ேது.
இதுசதாேர்பாக தமிழ்நாட்டு அேசிதழில் சவளியிேப்பட்ே ஆமை:
நடுவண் அமை பாதுகாப்புச் சட்ேத்தின் 11-ஆவது பிரிவின்படி, மாநில அமை பாதுகாப்பு அமமப்பு உருவாக்கப்பே
ரவண்டும். அதன்படி, மாநில அமை பாதுகாப்பு அமமப்பு ஏற்படுத்தப்படுகிறது. இந்த அமமப்பின் தமலவோக
தமலமமப்சபாறியாைர் (சபாது) இருப்பார். உறுப்பிைர்கைாக, நீர்வைத்துமற தமலமமப்சபாறியாைர், சசன்மை,
ரகாயம்புத்தூர், மதுமே, திருச்சிோப்பள்ளி மண்ேல நீர்வைத் துமற தமலமமப்சபாறியாைர்கள், மின்வாரிய
தமலமமப் சபாறியாைர் (நீர்மின் சக்தி), மத்திய எரிசக்தி ஆமையத்தின் தமலமமப் சபாறியாைர், ரமல் பவானி
அமைகளின் தமலமமப் சபாறியாைர், வீடூர் அமையின் தமலமமப் சபாறியாைர், சசன்மை ஐஐடி இயக்குநர்
(அமை வடிவமமப்பு), அண்ைா பல்கமலக்கழக நீர்வைமமயப்பிரிவின் இயக்குநர், திருச்சி ரதசிய சதாழில்நுட்பக்
கழகத்தின் அமை வடிவமமப்புப் பிரிவு இயக்குநர் ஆகிரயார் உறுப்பிைர்கைாக இருப்பர்.

6. கரோைாவுக்கு ஆயுஷ் சிகிச்மச முமற சதாகுப்பு: NITI ஆரயாக் சவளியீடு
கரோைா ரநாய்த்சதாற்மறக் கட்டுப்படுத்தல் மற்றும் ரமலாண்மமயில் ஆயுஷ் அடிப்பமேயிலாை சிகிச்மச
முமறயில் நாடு முழுக்க பல்ரவறு மாநிலங்கள், யூனியன் பிேரதசங்களில் பின்பற்றப்பட்டு தீர்வுகாைப்பட்ே
‘கரோைா ரநாய்த்சதாற்று ரமலாண்மம: ஆயுஷ் சிகிச்மச முமற’ சதாகுப்மப NITI ஆரயாக் சவளியிட்ேது.
ஆயுர்ரவதம், ரயாகா, மற்றும் இயற்மக மருத்துவம், யுைானி, சித்தா மற்றும் ர
ஒருங்கிமைத்திருப்பது ஆயுஷ் அடிப்பமே சிகிச்மச.

ாமிரயாபதி ஆகிய மருத்துவங்கள்

தமிழ்நாட்டில் COVID ரநாய்த்சதாற்றுக்காலக்கட்ேத்தில் வழங்கப்பட்ே கபசுே குடிநீர், நிலரவம்பு குடிநீர் ரபான்றமவ
மூலம் ரநாய்த்தடுப்பு முமறகள் சிறப்பாக சசயல்பட்ேதுபற்றி சதாகுப்பில் குறிப்பிேப்பட்டுள்ைது. சான்றுகள்
அடிப்பமேயிலாை ஆயுஷ் ரசமவகமை நவீை முமறயுேன் ஒருங்கிமைப்பது இந்தியாவின் சுகாதாே அமமப்மப
கணிசமாக வலுப்படுத்தும் எைவும் NITI ஆரயாக் சவளியிட்ே இந்தத் சதாகுப்பில் சதரிவிக்கப்பட்டுள்ைது.
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1. வங்கிகள் வாரிய பணியகத்திற்கு மாற்றாக அங்கீகரிக்கப்பட்டுள்ள புதிய அமமப்பு எது?
அ. நிதியியல் சேவைகள் நிறுைன பணியகம் (FSIB) 
ஆ. நிதி நிறுைனங்கள் பணியகம் (FIB)
இ. ைங்கிகள் நியமன பணியகம் (BAB)
ஈ. ைங்கிகள் மற்றும் காப்பீட்டு நிறுைனங்கள் பணியகம்

✓ வங்கிகள் வாரிய பணியகத்திற்கு (BBB) மாற்றாக நிதியியல் சேமவகள் நிறுவன பணியகத்மை (FSIB) அமமக்க
அரோங்கம் முடிவுசேய்துள்ளது. மூத்ை நிர்வாக நிமை பைவிகளுக்கான நியமனங்களுக்கான விண்ணப்பைாரர்க
–மளத் சைர்ந்சைடுக்கும் பணி BBB–இடம் ஒப்பமடக்கப்பட்டது. அரோங்கம் நடத்தும் சபாதுக் காப்பீட்டு நிறுவனங்க
–ளுக்கான சபாது சமைாளர்கள் மற்றும் இயக்குநர்கமள BBB–ஆல் சைர்வு சேய்ய முடியாது என்று தில்லி உயர்
நீதிமன்றம் கடந்ை ஆண்டு தீர்ப்பளித்ைது. BBB–இன் முன்னாள் ைமைவர் ேர்மா இந்ைப் புதிய அமமப்புக்கு ைமைமம
ைாங்கவுள்ளார்.

2. ‘நாரி சகா நமன்’ என்ற புதிய திட்டத்மை அறிமுகப்படுத்தியுள்ள இந்திய மாநிைம் எது?
அ. உத்தரப்பிரசதேம்
ஆ. ஹிமாே்ேல பிரசதேம் 
இ. பஞ்ோப்
ஈ. ஒடிஸா

✓ ஹிமாச்ேை பிரசைே மாநிை முைைமமச்ேர் செய்ராம் ைாக்கூர், ‘நாரி சகா நமன்’ என்ற திட்டத்மை சைாடங்கி மவத்ைார்.
இது மாநிைத்திற்குள் பயணஞ்சேய்ய சபண்களுக்கு சபருந்துக்கட்டணத்தில் 50 ேைவீைம் ேலுமக வழங்குவமை
சநாக்கமாகக்சகாண்டுள்ளது. சபண் பயணிகள் மற்றும் மூத்ை குடிமக்கமள அமழத்துச்சேல்லும் முயற்சியான
‘மரட் வித் பிமரட்’ அரசு வாடமகயுந்து சேமவயில் 25 புதிய சபண் ஓட்டுனர் பணியிடங்கமள அனுமதிப்பைாகவும்
அந்ை மாநிை அரசு அறிவித்துள்ளது.

3. நிதிோர் நடவடிக்மககளுக்கான சேயற்குழுவின் (FATF) புதிய ைமைவர் யார்?
அ. T இராஜா குமாா் 
ஆ. உா்ஜித் பசடல்
இ. வைரல் ஆே்ோா்யா
ஈ. சுபாஷ் ேந்திர காா்க்

✓ பணசமாேடி ைடுப்பு கண்காணிப்பு அமமப்பான Financial Action Task Force (FATF) ைமைவராக சிங்கப்பூமரச்
சேர்ந்ை T ராொ குமார் நியமிக்கப்பட்டுள்ளார். அவர் மார்கஸ் பிசளயருக்குப் பதிைாக அடுத்ை ஈராண்டுகளுக்கு இந்ைப்
பைவியிலிருப்பார். FATF–இன் கூற்றுப்படி, உைகளாவிய பணசமாேடி எதிர்ப்பு மற்றும் பயங்கரவாை எதிர்ப்பு நிதி
நடவடிக்மககள், சோத்து மீட்பு மற்றும் பிற முயற்சிகளின் சேயல்திறமன சமம்படுத்துவதில் ைமைவர் ைனது
கவனத்மைச் சேலுத்துவார்.

4. 2022 ெூனில் ஈட்டப்பட்ட சமாத்ை GST வரி வருவாய் எவ்வளவு?
அ. ரூ. 1.45 இலட்ேம் சகாடி 
ஆ. ரூ. 1.30 இலட்ேம் சகாடி
இ. ரூ. 1.20 இலட்ேம் சகாடி
ஈ. ரூ. 1.15 இலட்ேம் சகாடி

நடப்பு நிகழ்வுகள்
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✓ 2022 ெூன் மாைத்தில் ேரக்கு மற்றும் சேமவ வரி (GST) வருவாய் `144,616 சகாடியாக உயர்ந்துள்ளது; கடந்ை 5
ஆண்டுகளுக்கு முன்பு GST அறிமுகப்படுத்ைப்பட்டதிலிருந்து இரண்டாவது முமறயாக அதிகபட்ேமாக வரி வருவாய்
சபறப்பட்டுள்ளது. இந்ைப் புதிய அதிகபட்ே வரிவசூல் விமரவான சபாருளாைார மீட்சிமயக் காண்பிப்பைாக நடுவண்
நிதியமமச்ேகம் சைரிவித்துள்ளது. ஏப்ரல் மாைத்தில், இதுவமர இல்ைாை அளவுக்கு `1,67,540 சகாடி வசூைானது.
2022 மார்ச்சுக்குப்பிறகு, ஐந்ைாவது முமறயாக மாைாந்திர GST வசூல் `1.40 ைட்ேம் சகாடிமயத் ைாண்டியுள்ளது.

5. ‘SDG National Indicator Framework (NIF) முன்சனற்ற அறிக்மக, 2022’ஐ சவளியிட்ட நடுவண் அமமச்ேகம் எது?
அ. நிதி அவமே்ேகம்
ஆ. புள்ளிைிைரங்கள் மற்றும் திட்ட அமலாக்க அவமே்ேகம் 
இ. உள்துவற அவமே்ேகம்
ஈ. சுற்றுே்சூழல், ைனம் மற்றும் காலநிவல மாற்ற அவமே்ேகம்

✓ இந்தியா ெூன்.29ஆம் சைதிமய, ‘சைசிய புள்ளியல் நாள்’ எனக் சகாண்டாடி வருகிறது. இந்ை ஆண்டு, “Data for
Sustainable Development” என்பது கருப்சபாருளாக இருந்ைது. அமமச்ேகம் ‘நீடித்ை வளர்ச்சி இைக்குகள்–சைசிய சுட்டி
கட்டமமப்பு (NIF) முன்சனற்ற அறிக்மக, 2022’ஐ சவளியிட்டது. இவ்வறிக்மகயுடன், புதுப்பிக்கப்பட்ட NIF–2022
மற்றும் SDGஇன் NIF அறிக்மக – 2022 மற்றும் “Youth in India–2022” சவளியீடு ஆகியமவயும் சவளியிடப்பட்டன.

6. சுற்றுச்சூழல், வனம் மற்றும் காைநிமை மாற்றத்திற்கான அமமச்ேகத்தின் அறிவிப்பின்படி, எந்ைத் சைதியிலிருந்து
‘ஒற்மறப் பயன்பாடுமடய சநகிழி’ப் பயன்பாடு ைமட சேய்யப்பட்டுள்ளது?
அ. 2022 ஏப்ரல்.01
ஆ. 2022 ஜூவல.01 
இ. 2023 ஜனைாி.01
ஈ. 2023 ஏப்ரல்.01

✓ 2022 ஜூலை.01 முைல் ைமடசேய்யப்படும் சபாருட்களின் பட்டியமை சுற்றுச்சூழல், வனம் மற்றும் காைநிமை மாற்ற
அமமச்ேகம் வமரயறுத்துள்ளது. கடந்ை ஆண்டு இைற்கான ைமட அறிவிப்பு சவளியானது. இந்ை அறிவிப்பின்படி,
பாலிஸ்டிரீன் மற்றும் விரிவாக்கப்பட்ட பாலிஸ்டிரீன் உட்பட அமனத்து ஒற்மறப் பயன்பாடுமடய சநகிழிகளின்
உற்பத்தி, இறக்குமதி, இருப்பு, விநிசயாகம், விற்பமன மற்றும் பயன்பாடு ஆகியமவ 2022 ெூமை.01 முைல்
ைமடசேய்யப்படும்.

7. ‘நூரி’ எண்ணும் உள்நாட்டில் ையாரிக்கப்பட்ட முைல் விண்சவளி ஏவுகமணமய ஏவிய நாடு எது?
அ. ததன் தகாாியா 
ஆ. ஈரான்
இ. ஐக்கிய அரபு அமீ ரகம்
ஈ. இஸ
் சரல்

✓ சைன் சகாரியா ைனது உள்நாட்டில் ையாரிக்கப்பட்ட முைல் ஏவுகமணயான ‘நூரி’மய அண்மமயில் ஏவியது. இந்ை
ஏவுைல் சவற்றிசபற்றால், சோந்ை சைாழில்நுட்பத்துடன் சேயற்மகக்சகாமள விண்ணில் சேலுத்தும் உைகின் 10ஆம்
நாடாக சைன் சகாரியா மாறும். சேயல்திறன் ேரிபார்ப்பு சேயற்மகக்சகாளான இது சைன் சகாரியாவுக்கு சமலும் பை
சேயற்மகக்சகாள்கமள ஏவுைற்கு உைவும்.
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உைக ைங்க கவுன்சிலின் அறிக்மகயில் இந்தியா அமடந்துள்ள

ைரநிமை என்ன?
அ. முதலாைது

ஆ. இரண
் டாைது

இ. மூன்றாைது

ஈ. நான்காைது 

✓ ‘ைங்க சுத்திகரிப்பு மற்றும் மறுசுழற்சி’ என்ற ைமைப்பிைான உைக ைங்க கவுன்சிலின் அறிக்மகயின்படி, ைங்கத்மை
மிகப்சபரிய அளவுக்கு மறுசுழற்சி சேய்யும் உைகின் நான்காவது நாடாக இந்தியா உருசவடுத்துள்ளது. கடந்ை
2021ஆம் ஆண்டில் இந்தியா 75 டன் ைங்கத்மை மறுசுழற்சி சேய்துள்ளது. அசை சவமளயில் சீனா 168 டன்கமள
மறுசுழற்சி சேய்து ைரவரிமேயில் முைலிடத்திலும், இத்ைாலி 80 டன்களுடன் இரண்டாவது இடத்திலும், அசமரிக்கா
78 டன்களுடன் மூன்றாவது இடத்திலும் உள்ளன.

9. ‘Whoever,

whatever, whenever. Everyone has a right to seek safety’ என்பது கீழ்க்காணும் எந்ைச் ேர்வசைே
நாளுக்கானக் கருப்சபாருளாகும்?
அ. உலக அகதிகள் நாள் 
ஆ. உலக மண
் நாள்
இ. உலக ஐநா அவமதிப்பவட தினம்
ஈ. உலக ைளி நாள்

✓ ஒவ்சவார் ஆண்டும், ைங்கள் வாழ்விடங்களிலிருந்து புைம்சபயர்ந்ை அகதிகள் எதிர்சகாள்ளும் சிக்கல் / சிரமங்கமள
முன்னிமைப்படுத்ை, ெூன்.20 அன்று உைக அகதிகள் நாள் அனுேரிக்கப்படுகிறது. ஐநா அமவ 2001ஆம் ஆண்டு
முைல் இந்நாமளக் கமடப்பிடித்து வருகிறது. 1951ஆம் ஆண்டு அகதிகள் தீர்மானத்தின் ஐம்பைாமாண்டு நிமறமவ
இது குறிக்கிறது. “Whoever, whatever, whenever. Everyone has a right to seek safety” என்பது இந்ை ஆண்டில்
(2022) வரும் உைக அகதிகள் நாளுக்கானக் கருப்சபாருளாகும்.

10. மூமள ஆராய்ச்சி மமயத்மை பிரைமர் சமாடி அவர்கள் பின்வரும் எந்ை மாநிைம்/UTஇல் திறந்து மவத்ைார்?
அ. கா்நாடகா 
ஆ. குஜராத்
இ. ததலுங்கானா
ஈ. சகரளா

✓ சபங்களூருவில் உள்ள இந்திய அறிவியல் கழக (IISc) வளாகத்தில் மூமள ஆராய்ச்சி மமயத்மை (CBR) பிரைமர்
சமாடி திறந்து மவத்ைார். `280 சகாடி சேைவில் இந்ை மமயம் அமமக்கப்பட்டுள்ளது. இம்மூமள ஆராய்ச்சி மமயம்
ஆராய்ச்சிக்கான வேதியுடன் உருவாக்கப்பட்டுள்ளதுடன் வயது மூப்பினருக்கான மூமள ேம்பந்ைமான சநாய்கமள
கமளவைற்கு ஆராய்ச்சிகளில் கவனஞ்சேலுத்ைவுள்ளது. நாட்டில் மருத்துவ ஆராய்ச்சியில் மிகப்சபரிய பங்களிப்மப
இது அளித்திடும். புதிய கண்டுபிடிப்புகளுடனான தீர்வுகளுடன் நாட்டில் சுகாைார சேமவகள் சமம்பட இந்ைச் சிறப்பு
மமயம் உைவும்.

செய்தித்தாள் நடப்பு நிகழ்வுகள்
1. 75 ஆயிரம் சவமை; 60 திட்டங்களுக்கு புரிந்துணர்வு ஒப்பந்ைம்: ஸ்டாலின் முன்னிமையில் மகசயழுத்து
ைமிழ்நாட்டில் சுமார் 75,000 சபருக்கு சவமைவாய்ப்மப உருவாக்கும் வமகயில், ைமிழக முைல்வர் மு க ஸ்டாலின்
முன்னிமையில், 60 திட்டங்களுக்கான புரிந்துணர்வு ஒப்பந்ைங்கள் இன்று மகசயழுத்ைாகின.
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ைமிழக முைல்வர் மு க ஸ்டாலின் ைமைமமயில் சேன்மனயில் நமடசபற்ற “முைலீட்டாளர்களின் முைல் முகவரி –
ைமிழ்நாடு” முைலீட்டாளர்கள் மாநாட்டில் `1,25,244 சகாடி முைலீட்டில் 74,898 நபர்களுக்கு சவமைவாய்ப்புகள்
வழங்கும் வமகயில் 60 திட்டங்களுக்கான புரிந்துணர்வு ஒப்பந்ைங்கள் சமற்சகாள்ளப்பட்டன.
அது மட்டுமல்ைாமல், `1,497 சகாடி முைலீட்டில் 7,050 நபர்களுக்கு சவமைவாய்ப்புகமள உருவாக்கிடும் வமகயில்
12 திட்டங்களுக்கான வணிக உற்பத்திமய சைாடங்கிமவத்து, `22,252 சகாடி முைலீட்டில் 17,654 நபர்களுக்கு
சவமைவாய்ப்புகமள உருவாக்கிடும் வமகயில் 21 திட்டங்களுக்கு அடிக்கல் நாட்டினார்.
TNTecxperience சைாடக்கம்
மாநிைத்தில் நிதித்சைாழில்நுட்பங்கள் பரவைாக பின்பற்றப்படுவமை அதிகரிக்கும் வமகயில், டிஎன்சடக்ஸ்பீரியன்ஸ்
(TNTecxperience) திட்டத்மை முைல்வர் சைாடங்கி மவத்ைார். இத்திட்டம் மூைம் ைனிநபர்கள் / புத்சைாழில்
நிறுவனங்கள் / குறு, சிறு மற்றும் நடுத்ைரத் சைாழில் நிறுவனங்கள், நிதித்சைாழில்நுட்பங்கமள பயன்படுத்துவமை
சமலும் சமம்படுத்தும் வமகயில், நிதி நுட்ப சேமவகமள இைவேமாகசவா அல்ைது சிை காைத்திற்கு குமறவான
கட்டணத்திசைா சபறைாம். சமலும், TNTecxperience திட்டத்திற்கான இமணயைளத்மையும் ( https://tntecxperience.
com) முைல்வர் சைாடங்கி மவத்ைார்.
சமலும் இந்நிகழ்ச்சியில், ைமிழ்நாடு நிதி சைாழில் நுட்ப முைலீட்டுக் களவிழா – TN PitchFest – ைமிழ்நாட்டில் உள்ள
புத்சைாழில்களுக்கு ஒரு ைளத்மை உருவாக்கும் வமகயிலும், ைமிழ்நாட்டில் உள்ள புத்சைாழில் சூழமை சைாழில்
மூைைன நிறுவனங்கள் மற்றும் புது முைலீட்டாளர்களுக்கு அறியப்படுத்தும் வமகயில் ஒரு நிதிநுட்ப முைலீட்டுக்
களவிழா (TN PtichFest), முைல்வரால் சைாடங்கி மவக்கப்பட்டது. வழிகாட்டி நிறுவனமும், StartupTN நிறுவனமும்
இமணந்து இத்திட்டத்திமன சமற்சகாள்கின்றன.

2. குடியரசுத்ைமைவர் சைர்ைல்: ைமிழகக் கட்சிகளின் வாக்கு மதிப்புகள் எவ்வளவு?
ைமிழகத்தில் குடியரசுத்ைமைவர் சைர்ைலில் பதிவாக உள்ள வாக்குகளின் மதிப்பு 81 ஆயிரத்து 84. இதில், ைமிழக
ேட்டப்சபரமவ உறுப்பினர்களின் வாக்கு மதிப்பு 41 ஆயிரத்து 184. மக்களமவ உறுப்பினர்களின் வாக்கு மதிப்பு 27
ஆயிரத்து 300. மாநிைங்களமவஉறுப்பினர்கள் வாக்கு மதிப்பு 12 ஆயிரத்து 600. குடியரசுத்ைமைவர் சைர்ைலில்
சவற்றி சபற சவட்பாளர் 50 ேைவீைம் அளவு வாக்கு மதிப்புகமளப் சபறசவண்டும். சமாத்ை வாக்குகளின் மதிப்பு 10
ைட்ேத்து 86 ஆயிரத்து 431. அதில் 50 ேைவீைம் சபறும் சவட்பாளர், இந்தியாவின் அடுத்ை குடியரசுத்ைமைவராக
சைர்வு சேய்யப்படுவார்.
இந்தியாவில் குடியரசுத்ைமைவர் சைர்ைலுக்கான வாக்கு மதிப்பு என்பது ேட்டப்சபரமவ உறுப்பினர்களுக்கான
வாக்கு மதிப்பில் இருந்சை சைாடங்குகிறது. 1971-ஆம் ஆண்டு மக்கள்சைாமகமய அடிப்பமடயாகக்சகாண்டு, வாக்கு
மதிப்பு கணக்கிடப்படுகிறது. ஒட்டுசமாத்ை ேட்டப்சபரமவத் சைாகுதிகளின் எண்ணிக்மகமய ஆயிரத்ைால் சபருக்கி
வரக்கூடிய சைாமகமயக்சகாண்டு, மக்கள்சைாமகயின் எண்ணிக்மகமய வகுத்ைால் ஒரு மாநிைத்தில் ஒரு ேட்டப்
சபரமவத் சைாகுதி உறுப்பினரது வாக்கு மதிப்பு சைரிந்துவிடும்.
இந்தியாவிசைசய உத்ைர பிரசைே மாநிைத்தில் சமாத்ைம் 403 சபரமவத் சைாகுதிகள் உள்ளன. அந்ை மாநிைத்தில்
ஒட்டுசமாத்ை சபரமவ உறுப்பினர்களின் வாக்கு மதிப்பு 83 ஆயிரத்து 824. இமைத்சைாடர்ந்து, சமற்கு வங்கத்தில்
294 சபரமவ உறுப்பினர்கள் உள்ளனர்.
இந்ை மாநிைத்தில் சபரமவ உறுப்பினர்களின் சமாத்ை வாக்கு மதிப்பு 44 ஆயிரத்து 394. மகாராஷ்டிரம், பிகார்
உள்ளிட்ட மாநிைங்களுக்கு அடுத்ைபடியாக ைமிழகம் வருகிறது. இங்கு, ஒரு ேட்டப்சபரமவ உறுப்பினருக்கான
வாக்கு மதிப்பு 176. சமாத்ை சபரமவ உறுப்பினர்களின் வாக்கு மதிப்பு 41 ஆயிரத்து 184.
நாடாளுமன்ற உறுப்பினர்கள்: இந்தியாவில் 543 மக்களமவ உறுப்பினர் பைவியிடங்களும், 233 மாநிைங்களமவ
பைவியிடங்களும் உள்ளன. சமாத்ைமாக நாடாளுமன்ற இடங்களின் எண்ணிக்மக 776. நாட்டிலுள்ள ேட்டப்
சபரமவ உறுப்பினர்களின் சமாத்ை வாக்கு எண்ணிக்மகயான 5.43 ைட்ேத்மை சமாத்ை நாடாளுமன்ற
உறுப்பினர்களின் எண்ணிக்மகமயக்சகாண்டு (776) வகுக்கும்சபாது, ஒரு நாடாளுமன்ற உறுப்பினரின் வாக்கு
மதிப்பு கிமடக்கும். அைன்படி, ஒரு நாடாளுமன்ற உறுப்பினர் (மக்களமவ அல்ைது மாநிைங்களமவ) வாக்கு மதிப்பு
700.
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எந்சைந்ை கட்சிக்கு எவ்வளவு?
ைமிழகத்தில் 234 ேட்டப்சபரமவத் சைாகுதிகளும், 39 மக்களமவ, 18 மாநிைங்களமவ இடங்களும் உள்ளன.
இதில், ஆளும் திமுகவுக்கு சபரமவயில் 133 உறுப்பினர்களும், மக்களமவயில் 24 உறுப்பினர்களும், மாநிைங்கள்
அமவயில் 10 சபரும் உள்ளனர். அதிமுகவுக்கு சபரமவயில் 66 உறுப்பினர்களும், மாநிைங்களமவயில் 4 சபரும்,
மக்களமவயில் ஒருவரும் உள்ளனர். ைமிழக காங்கிரஸ் கட்சிக்கு சபரமவயில் 18 சபரும், மக்களமவயில் 8 சபரும்,
மாநிைங்களமவயில் ஒருவரும் உள்ளனர். ஒட்டுசமாத்ைமாக கணக்கிடும் சபாது, குடியரசுத்ைமைவர் சைர்ைலில்
திமுக 47 ஆயிரத்து 208 வாக்கு மதிப்புகமள மவத்துள்ளது.
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1. ‘அல்லூரி சீதாராம இராஜு’ என்பவர் இன்றைய எந்த மாநிலத்றதச் சேர்ந்த விடுதறலப் சபாராட்ட வீரராவார்?
அ. தமிழ்நாடு
ஆ. கேரளா
இ. ஆந்திர பிரகதசம் 
ஈ. ோ்நாடோ

✓ விடுதறலப்சபாராட்ட வீரர் அல்லூரி சீதாராம இராஜுவின் 125ஆவது பிைந்தநாறை முன்னிட்டு முப்பது அடி உயர
வவண்கலச்சிறலறய பிரதமர் சமாடி திைந்து றவத்தார். ஆந்திர பிரசதே மாநிலம் பீமாவரத்தில் உள்ை க்ஷத்ரிய
சேவா ேமிதியால் 15 டன் எறடவகாண்ட இந்தச் சிறல `3 சகாடி வேலவில் வேதுக்கப்பட்டு நிறுவப்பட்டது.
இரம்பசோடவரம் காட்டுப்பகுதியில், வலிறமமிக்க ஆங்கிசலயப் பறடகளுக்கு எதிராக சமற்வகாள்ைப்பட்ட ‘ராம்பா
கிைர்ச்சி’ அல்லது ‘மான்யம் எழுச்சிக்காக அவர் அறியப்படுகிைார்.

2. ‘எண்ணியல் இந்தியா வாரம் – 2022’இன் கருப்வபாருள் என்ன?
அ. Catalyzing New India’s Techade 
ஆ. India’s Digital Start Ups
இ. Local to Global
ஈ. Atmanirbhar Start up Ecosystem

✓ குஜராத் மாநிலத்தில் உள்ை காந்திநகரில், 2022 – டிஜிட்டல் இந்தியா வாரத்றத பிரதமர் சமாடி வதாடங்கிறவத்தார்.
“Catalyzing New India’s Techade” என்பது 2022 – டிஜிட்டல் இந்தியா வாரத்தின் கருப்வபாருைாகும்.

✓ இந்திய வமாழிகளில் இறையம் மற்றும் டிஜிட்டல் சேறவகறை எளிதாக அணுகும் வறகயில், ‘டிஜிட்டல் இந்தியா
பாஷினி’றயயும் பிரதமர் வதாடங்கிறவத்தார். ‘டிஜிட்டல் இந்தியா வஜனிசிஸ்’ – நாடு தழிவிய வதாழில்நுட்பம்
உள்ைார்ந்த துளிர் நிறுவல் தைம், அடுக்கு–II மற்றும் அடுக்கு–III நகரங்களில் `750 சகாடி வேலவில் வவற்றிகரமான
துளிர் நிறுவல்கறை ஆதரிக்கும் வறகயில் இது வதாடங்கப்பட்டது. இந்தியா ஸ்சடக்கின்கீழ் வேயல்படுத்தப்படும்
முக்கிய திட்டங்களின் உலகைாவிய கைஞ்சியமான ‘Indiastack.global’உம் அப்சபாது வதாடங்கப்பட்டது.

3. ‘மாநிலங்களின் துளிர்–நிறுவல்கள் தரவரிறே – 2021’ஐ வவளியிட்ட நடுவண் அறமச்ேகம் எது?
அ. MSME அமமச்சேம்
ஆ. வணிேம் மற்றும் ததாழிற்துமற அமமச்சேம் 
இ. நிதி அமமச்சேம்
ஈ. தபருநிறுவன விவோரங்ேள் அமமச்சேம்

✓ வதாழிற்துறை மற்றும் உள்நாட்டு வணிகத்றத சமம்படுத்துவதற்கான துறை (DPIIT), வணிகம் & வதாழிற்துறை
அறமச்ேகம், ‘மாநிலங்களின் துளிர்–நிறுவல்கள் தரவரிறே – 2021’ஐ வவளியிட்டுள்ைது. தரவரிறே ஏழு சீர்திருத்தப்
பகுதிகளில் கவனஞ்வேலுத்துகிைது. குஜராத், கர்நாடகா மற்றும் சமகாலயா ஆகியறவ சிைந்த வேயல்திைன் வகாண்ட
மாநிலங்கைாக வறகப்படுத்தப்பட்டுள்ைன; பீகார், ஆந்திர பிரசதேம், மிசோரம் மற்றும் லடாக் ஆகியறவ வைர்ந்து
வரும் துளிர்–நிறுவல்கள் சூழலறமப்றபக் வகாண்டுள்ைன. சகரைா, மகாராஷ்டிரா, ஒடிஸா, வதலுங்கானா மற்றும்
ஜம்மு மற்றும் காஷ்மீர் ஆகியறவ சிைந்த வேயல்திைன்வகாண்ட பிரிவில் தரவரிறேப்படுத்தப்பட்டுள்ைன.

4. ேமீப வேய்திகளில் இடம்வபற்ை, ‘லிஸ்பன் பிரகடனம்’ என்பது பின்வரும் எதன் பாதுகாப்சபாடு வதாடர்புறடயது?
அ. வளி

ஆ. மமைேள்

இ. தபருங்ேடை்ேள்  ஈ. நன்னீ ா் பனிப்பாமறேள்

நடப்பு நிகழ்வுகள்
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✓ “நமது வபருங்கடல், நமது எதிர்காலம், நமது வபாறுப்பு” என்ை லிஸ்பன் சபரறிவிப்றப ஒருமனதாக ஏற்றுக்
வகாண்டதன்மூலம் ஐநா–இன் வபருங்கடல் மாநாடு – 2022 நிறைவறடந்தது. 150–க்கும் சமற்பட்ட நாடுகள்
கடல்ோர் அவேரநிறலக்குத் தீர்வுகாை அறிவியல் அடிப்பறடயிலான மற்றும் புதுறமயான நடவடிக்றககறை
அதிகரிக்க ஒப்புக்வகாண்டன. லிஸ்பன் சபரறிவிப்பு வைரும் நாடுகள் எதிர்வகாள்ளும் திைன் ேவால்கறை கைக்கில்
எடுத்துக்வகாள்கிைது.

5. தையற்கார எறும்புகறைக் வகாண்டு வேய்யப்படும், ‘றக ேட்னி’ என்பது எம்மாநிலத்தின் பிரபல உைவாகும்?
அ. ஜாா்ேண
் ட்
ஆ. ஒடிஸா 
இ. சத்தீ ஸ
் ோ்
ஈ. கமற்கு வங்ேம்

✓ ஓசகாபில்லா ஸ்மரக்டினா என்ை அறிவியல் வபயர்வகாண்ட றதயற்கார எறும்புகள், ஒடிஸா மாநிலத்தின் மயூர்பஞ்சு
மாவட்டத்தில் காைப்படுகின்ைன. அம்மாவட்ட மக்கள் குறிப்பாக பழங்குடியினர், ‘றக ேட்னி’ என்று அறழக்கப்படும்
எறும்புகறைக்வகாண்டு வேய்யப்படும் உைவுப்வபாருறைச் வேய்கிைார்கள். ஒடிஸாறவச் சேர்ந்த அறிவியலாைர்கள்
‘றக ேட்னி’க்குப் புவிோர் குறியீட்றடப் (GI) பெறுவதற்கான பணியில் ஈடுபட்டுள்ைனர்.

6. அண்றமயில் வகாலம்பியாவின் முதல் கறுப்பின துறை அதிபரானவர் யார்?
அ. குஸ
் டாகவா தபட்கரா
ஆ. பிரான்சியா மாா்ே்தவஸ
் 
இ. விா்ஜிைிகயா பாா்கோ வா்ோஸ
்
ஈ. ஜுவான் குமவகடா

✓ வகாலம்பியாவின் துறை அதிபராக பதவிசயற்கும் முதல் கறுப்பின வபண் என்ை வபருறமறய பிரான்சியா
மார்க்வவஸ் வபற்றுள்ைார். சுற்றுச்சூழல் ஆர்வலரான இவர், தங்கச்சுரங்கத்திற்கு எதிராக சபாராடியதற்காக கடந்த
2018ஆம் ஆண்டு மதிப்புமிக்க ‘சகால்ட்சமன் சுற்றுச்சூழல்’ பரிறேப் வபற்ைார்.

7. இந்திய கடசலாரக் காவல்பறடயின் ‘840 பறடயணி’ எங்கு உருவாக்கப்பட்டது?
அ. விசாேப்பட்டினம்
ஆ. தசன்மன 
இ. தஞ்சாவூா்
ஈ. மும்மப

✓ இந்திய கடசலாரக் காவல்பறடயின் புதிய வான்பறட ‘840 பறடயணி’ என்ை வபயரில் 2022 ஜூன்.20 அன்று
வேன்றனயில் உருவாக்கப்பட்டது. இந்தப் பறடயணி வதாடக்கத்தில் உள்நாட்டு ALH மார்க்–III வானூர்திவகாண்டு
உருவாக்கப்பட்டது. கிழக்குப்பிராந்தியத்தில் நிறுத்தப்பட்டுள்ை முதல் வானூர்தி இதுவாகும்.

8. ேமீப வேய்திகளில் இடம்வபற்ை கும்பு பனியாறு அறமந்துள்ை இடம் எது?
அ. இந்தியா

ஆ. பூட்டான்

இ. கநபாளம் 

ஈ. திதபத்

✓ கும்பு பனியாைானது சநபாைத்தின் கும்பு பகுதியில் எவவரஸ்ட் சிகரத்திற்கும் சலாட்சே–நுப்ட்சே மறலமுகட்டுக்கும்
இறடசய அறமந்துள்ைது. இமயமறலயிலுள்ை பல பனியாறுகறைப் சபாலசவ, கும்பு பனியாறும் வவகுசவகமாக
உருகி வருகிைது. இது சநபாைத்தின் எவவரஸ்ட் முகாமுக்கு மிகவும் ஆபத்தானதாகப் பார்க்கப்படுகிைது.

நடப்பு நிகழ்வுகள்
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9. ASEAN–இந்தியா நட்புறவு ஆண்டாக அறிவிக்கப்பட்டுள்ை ஆண்டு எது?
அ. 2021
ஆ. 2022 
இ. 2023
ஈ. 2025

✓ ASEAN–இந்தியாவின் நட்புைவு ஆண்டாக நடப்பு 2022ஆம் ஆண்டு அறிவிக்கப்பட்டுள்ைது. இவ்வாண்டு, இந்தியா
மற்றும் ASEAN நாடுகளுக்கு இறடசயயான உைவுகளின் முப்பதாவது ஆண்டு நிறைறவக் குறிக்கிைது. இரு
தரப்புக்கும் இறடயிலான அரசியல் ரீதியான உைவுகள் கடந்த 1990–களின் முற்பகுதியில் வதாடங்கியது.

10. ேர்வசதே இலக்கிய விழாவான, ‘Unmesha – அன்மேஷா’ ஏற்பாடு வேய்யப்பட்டுள்ை மாநிலம்/UT எது?
அ. ஹிமாச்சை பிரகதசம் 
ஆ. குஜராத்
இ. ததலுங்ோனா
ஈ. கேரளா

✓ ஹிமாச்ேல பிரசதே மாநிலத்தில் 3 நாள் நடக்கும் ேர்வசதே இலக்கிய விழாவான, ‘Unmesha’ ஏற்பாடு வேய்யப்பட்டது.
இவ்விழாறவ மத்திய கலாச்ோரத்துறை இறையறமச்ேர் அர்ஜுன் இராம் சமகவால் வதாடங்கி றவத்தார்.

✓ 15 நாடுகறைச் சேர்ந்த 425–க்கும் சமற்பட்ட எழுத்தாைர்கள், கவிஞர்கள், வமாழிவபயர்ப்பாைர்கள், விமர்ேகர்கள்
மற்றும் பிரமுகர்கள், 60–க்கும் சமற்பட்ட வமாழிகறைப் பிரதிநிதித்துவப்படுத்தி, இந்நிகழ்ச்சியில் பங்சகற்கின்ைனர்.
‘விடுதறலப் வபருவிழா’ நிகழ்வின் ஒருபகுதியாக, ஹிமாச்ேலப் பிரசதே மாநில கறல மற்றும் கலாச்ோரத் துறையின்
ஆதரவுடன் மத்திய கலாச்ோர அறமச்ேகம் மற்றும் ோகித்ய அகாடமி இறைந்து இந்த விழாறவ நடத்துகின்ைன.

செய்தித்தாள் நடப்பு நிகழ்வுகள்
1. RIMPAC துறைமுக ஒத்திறகயில் இந்திய கடற்பறடயின் INS ோத்புரா மற்றும் பி–81 பங்சகற்பு
பசிபிக் வறைய சபார்ப்பயிற்சி ஒத்திறகயான ரிம்பாக்கில் (RIMPAC) உலகின் மிகப்வபரிய பன்னாட்டு கடற்பறட
ஒத்திறகயில் பங்சகற்பதற்காக, இந்திய கடற்பறடயின் முற்றிலும் உள்நாட்டிசலசய வடிவறமத்துத் தயாரிக்கப்பட்ட
INS ோத்புரா சபார்க்கப்பலும், பி–81 LRMRASW விமானமும், ஹவாய் தீவின் முத்துத் துறைமுகத்திற்கு
வேன்றுள்ைன. இதில் ோத்புரா கப்பல் 27 ஜூன் 2022 அன்று ஹவாறய வேன்ைறடந்த நிறலயில், பி–81 விமானம்
2022 ஜூறல.2 அன்று வேன்ைறடந்தது. துறைமுக வைாகத்தில் நறடவபறும் இந்த ஒத்திறகயின் ஒரு பகுதியாக,
கருத்தரங்குகள், திட்டமிடல், விவாதங்கள் மற்றும் விறையாட்டுப்சபாட்டிகள் நடத்தப்படுகிைது.
ஆறு வார காலம் நறடவபறும் இந்தப் சபார் பயிற்சியில் INS ோத்புரா மற்றும் ஒரு பி–81 கடசலார சராந்து விமானமும்
பங்சகற்றுள்ைன. நட்பு நாட்டு கடற்பறடகளிறடசய, வேயல்பாட்டுத் திைறன சமம்படுத்தும் சநாக்கில், இந்தப் சபார்ப்
பயிற்சிக்கு ஏற்பாடு வேய்யப்பட்டுள்ைது. வமாத்தம் 28 நாடுகறைச் சேர்ந்த 38 சபார்க்கப்பல்கள், 9 நாடுகளின் தறரப்
பறடயினர், 31 ஆளில்லா ோதனங்கள், 170 விமானங்கள் மற்றும் 25 ஆயிரத்துக்கும் சமற்பட்ட வீரர்கள் இதில்
பங்சகற்றுள்னனர். கடல் ஒத்திறக ஜூறல.12ஆம் சததி வதாடங்கவுள்ை நிறலயில், ஆகஸ்ட்.4ஆம் சததி பயிற்சி
நிறைவு நிகழ்ச்சி நறடவபைவுள்ைது.
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2. புதிதாக கண்டுபிடிக்கப்பட்டுள்ை வபாருள் கதிரியக்க ஒளிறய புதுப்பிக்கவல்ல எரிேக்தியாக மாற்றும்
வவப்பத்றத வவளியிடுகிை கதிரியக்க ஒளிறய மாற்றியறமக்கின்ை புதிய வபாருள் ஒன்றை அறிவியலாைர்கள்
கண்டுபிடித்துள்ைனர். சூரிய மற்றும் வவப்பேக்திறய பயன்படுத்தும் உயர்திைன் வகாண்டதாக இது இருக்கும்.
மின்னுற்பத்தி, வதாறலத்தகவல் வதாடர்பு, பாதுகாப்பு மற்றும் பந்சதாபஸ்து வதாழில்நுட்பங்கள், உைர்வுக்கருவிகள்,
சுகாதார கவனிப்பு சேறவகள் சபான்ைவற்றுக்கு பயன்படத்தக்க, புதுப்பிக்கவல்ல எரிேக்தி ஆதாரமாக மின்காந்த
இயல் அறலகள் உள்ைன. இத்தறகய அறலகறை உயர்வதாழில்நுட்ப முறைகறை பயன்படுத்தி துல்லியத்தன்றம
உறடயதாக அறிவியலாைர்கள் மாற்ைமுடியும். தனித்தன்றமவகாண்ட வபாருட்கறை பயன்படுத்தி இதன் அைவு
மனித சராமத்றதவிட ஆயிரம் மடங்கு சிறியதாக இருக்கும். இருப்பினும் இதறன கண்டறிவதும், மாற்றியறமப்பதும்
சிரமம் என்பதால், அறனத்து ஒளி அறலகறையும் குறிப்பாக கதிரியக்க ஒளிறய எளிதாக பயன்படுத்த முடியாது.
மத்திய அறிவியல் வதாழில்நுட்பத் துறையின் தன்னாட்சி நிறுவனமான வபங்களூருவில் உள்ை நவீன அறிவியல்
ஆராய்ச்சிக்கான ஜவஹர்லால் சநரு றமயத்றதச் சேர்ந்த ஆராய்ச்சியாைர்கள் குறிப்பிடத்தக்க வைர்ச்சியாக SCN
(single–crystalline scandium nitride) என்ைறழக்கப்படும் புதிய வபாருறை கண்டுபிடித்துள்ைனர்.
நவீன அறிவியல் ஆராய்ச்சிக்கான ஜவஹர்லால் சநரு றமயத்றத தவிர, இந்திய அறிவியல் கல்விக்கழகத்றதச்
சேர்ந்த நாசனா அறிவியல் மற்றும் வபாறியியல் றமயத்றதச் சேர்ந்த ஆராய்ச்சியாைர்களும், சிட்னி பல்கறலக்
கழகமும், இந்த ஆய்வில் பங்சகற்ைன. இந்த ஆய்வுபற்றிய விவரம் நாசனா வலட்டர்ஸ் எனப்படும் அறிவியல் இதழில்
அண்றமயில் வவளியிடப்பட்டது.

3. உைவகங்கள் சேறவக் கட்டைம் வசூலிக்கக் கூடாது
உைவகங்களும் தங்கும் விடுதிகளும் வாடிக்றகயாைர்களிடமிருந்து சேறவக்கட்டைம் எறதயும் வசூலிக்கக்
கூடாது என்று மத்திய நுகர்சவார் பாதுகாப்பு ஆறையம் (சிசிபிஏ) உத்தரவிட்டுள்ைது. உைவகங்களும் தங்கும்
விடுதிகளும் கட்டை ரசீதில் சேறவக் கட்டைத்றத விதிப்பதாக மத்திய அரசிடம் வாடிக்றகயாைர்கள் பலர் புகார்
வதரிவித்திருந்தனர். இந்நிறலயில், சிசிபிஏ தறலறம ஆறையர் வவளியிட்டுள்ை வழிகாட்டுதல்களில்
குறிப்பிடப்பட்டுள்ைதாவது:
உைவகங்களும் தங்கும் விடுதிகளும் தாமாக சேறவக் கட்டைத்றத விதிக்கக் கூடாது. சவறு எந்தப் வபயரிலும்
சேறவக்கட்டைத்றத வசூலிக்கக்கூடாது. எந்த உைவகமும், தங்கும் விடுதியும் சேறவக்கட்டைம் வேலுத்துமாறு
வாடிக்றகயாைறரக் கட்டாயப்படுத்த முடியாது. வாடிக்றகயாைர் விரும்பினால் மட்டுசம சேறவக்கட்டைத்றத
வழங்கலாம். இறத உைவகங்களும் தங்கும் விடுதிகளும் வாடிக்றகயாைர்களிடம் வதளிவுபடுத்த சவண்டும்.
வழிகாட்டுதல்கறை மீறி எந்த உைவகசமா தங்கும் விடுதிசயா சேறவக் கட்டைத்றத வசூலித்தால், அறத
நீக்குமாறு வாடிக்றகயாைர்கள் சகாரலாம். அறதயும் மீறி சேறவக் கட்டைம் வசூலிக்கப்பட்டால்,
வாடிக்றகயாைர்கள் அதுவதாடர்பாக நுகர்சவார் ஆறையத்தில் புகாரளிக்கலாம்.
சதசிய நுகர்சவார் உதவிறமயத்தின் வதாறலசபசி எண்ைான 1915 வாயிலாகசவா அல்லது சதசிய நுகர்சவார்
உதவி றமயத்தின் வேயலி வாயிலாகசவா புகார் வதரிவிக்கலாம். இறைய வழியாகவும் புகார் வதரிவிக்க முடியும்
என்று அதில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ைது.

4. புதிய வதாழில் நிறுவனங்களுக்கான முன்வனடுப்புகள்: வதளிவான பார்றவயுடன் தமிழ்நாடு: மத்திய அரசு
புதிய வதாழில் நிறுவனங்களுக்கான (ஸ்டார்ட்-அப்) முன்வனடுப்புகளில் வதளிவான பார்றவ மற்றும் இலக்குகறை
தமிழ்நாடு வகாண்டிருப்பதாக மத்திய அரசு வதரிவித்துள்ைது.
ஸ்டார்ட்-அப்களுக்கான உகந்த சூழறல வழங்கும் மாநிலங்களின் தரவரிறே அறிக்றகறய மத்திய வர்த்தகம்
மற்றும் வதாழில்துறை அறமச்ேர் பியூஷ் சகாயல் தில்லியில் வவளியிட்டார். ஸ்டார்ட்-அப் முன்வனடுப்புகறை
உருவாக்குதல், ஸ்டார்ட்-அப்களுக்கு ஆதரவான முன்வனடுப்புகறைக் கண்டறிந்து முறைப்படுத்துதல், ஸ்டார்ட்அப்களுக்கான முன்வனடுப்புகளில் வதளிவான பார்றவ மற்றும் இலக்குகறை வகாண்டிருத்தல், ஸ்டார்ட்
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அப்களுக்கான சூழலில் சிைந்த முன்சனற்ைம், ஸ்டார்ட்-அப்களுக்கான மிகச்சிைந்த முன்வனடுப்புகள் மற்றும்
புதுறமயான நடவடிக்றககள் என அந்தத் தரவரிறேயில் 5 பிரிவுகளில் 24 மாநிலங்கள், 7 யூனியன் பிரசதேங்கள்
இடம்வபற்றுள்ைன. ஒவ்வவாரு மாநிலமும் யூனியன் பிரசதேமும் பிைமாநிலங்கள் மற்றும் யூனியன் பிரசதேங்களிடம்
உள்ை சிைந்த நறடமுறைகறைக் கற்று ஸ்டார்ட்-அப்களுக்கு உகந்த சூழறல உருவாக்க உதவும் சநாக்கில் இந்த
தரவரிறே அறிக்றக வவளியிடப்பட்டுள்ைது.

5. காரியாபட்டி அருசக ேமைர் பள்ளி தடயங்கள் கண்வடடுப்பு
காரியாபட்டி அருசக புல்லூர் கிராமத்தில் ஆயிராத்து நூறு ஆண்டுகளுக்கு முந்றதய ேமைர் பள்ளி தடயங்கள்
கண்வடடுக்கப்பட்டுள்ைன.
விருதுநகர் மாவட்டம், காரியாபட்டி வட்டம் புல்லூர் கிராமத்தில் பறழறமயான இடிந்த சகாவிலில் கல்வவட்டுகள்
இருப்பதாக அக்கிராமத்தினர் தகவல் வகாடுத்தனர். அதன்படி, பாண்டிய நாடு பண்பாட்டு றமயத்றதச் சேர்ந்த
வரலாற்று ஆர்வலர் மதுறர அருண் ேந்திரன் சநரில் வேன்று ஆய்வுவேய்தார்.
இதுகுறித்து அவர் கூறியதாவது: இந்தக் சகாவில் வைாகத்தில் ஆய்வுசமற்வகாண்டதில் வமாத்தம் ஒன்பது துண்டு
கல்வவட்டுகள் கிறடத்துள்ைன. இறவ அறனத்திலும் வட்வடழுத்து மற்றும் கிரந்த எழுத்தால் எழுதப்பட்டுள்ைன.
இதில் முற்கால பாண்டிய மன்னன் மாைன் ேறடயனின் நான்காம் ஆட்சியாண்டு கல்வவட்டும், இராஜராஜ சோழன்
இக்சகாவிலுக்குக் வகாடுத்த நிவந்தம் பற்றிய கல்வவட்டும் காைப்படுகிைது. புல்லூரின் பறழய வபயர் திருப்புல்லூர்
என்று கல்வவட்டின்மூலம் வதரிய வருகிைது. இது 1100 ஆண்டுகளுக்கு முந்றதய ேமைர் பள்ளியின் தடயங்கள்
ஆகும். இது ஒரு ேமைர் பள்ளியாக வேயல்பட்டு வந்துள்ைது. இக்சகாவிலின் வபயர் திருப்புல்லூர் வபரும்பள்ளி,
உள்ளிருக்கும் இறைவன் அருகர் பட்டாைகர் என்பறத அறிய முடிகிைது. சகாவிலில் நந்தா விைக்கு எரிக்க ஆடுகள்
தானமாக வழங்கப்பட்டதும் இக்கல்வவட்டுகள்மூலம் அறிந்துவகாள்ைலாம். பாண்டிய நாட்டில் ேமை மதம் சிைப்பான
நிறலயில் இருந்ததற்கு இச்ேமைப்பள்ளிசய ஒரு சிைந்த உதாரைம். ஏற்கனசவ, விருதுநகர் மாவட்டம் குரண்டியில்
திருக்காட்டாம்பள்ளி என்ை ேமைர் பள்ளி கண்டறியப்பட்டுள்ை நிறலயில், தற்சபாது கண்டறியப்பட்டுள்ை இப்பள்ளி
இரண்டாவது ேமைப்பள்ளியாகும். சமலும் குண்டாற்றின் சமல் கறரயான சமல உப்பிலிகுண்டு கிராமத்தில்
தீர்த்தங்கரர் சிற்பம் கண்டறியப்பட்டுள்ைது. இங்குள்ை 9 துண்டு கல்வவட்டுகறையும் முறையாகபடி எடுத்து ஆய்வு
வேய்ய வதால்லியல் துறைக்கு தகவல் வதரிவிக்கப்பட்டுள்ைது என்ைார் அவர்.
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1. COVID-19’ஐ நிர்வகிப்பதற்கான AYUSH நடைமுடைகளின் ததாகுப்டப சமீபத்தில் தவளியிட்ை நிறுவனம் எது?
அ. AIIMS
ஆ. ஆயுஷ் அமைச்சகை்
இ. NITI ஆயயோக் 
ஈ. WHO

✓ COVID-19 ததாற்று பரவடைக் கட்டுப்படுத்துவது மற்றும் மமைாண்டமயில், நாட்டிலுள்ள மாநிைங்கள் மற்றும்
யூனியன் பிரமதசங்களில் பின்பற்ைப்படும் AYUSH அடிப்படையிைான சிகிச்டசபற்றிய தகவல்களின் ததாகுப்டப NITI
ஆமயாக் அண்மையில் தவளியிட்ைது.

2. ‘பரிக்ஷா சங்கம்’ என்ை இடையதளத்டதத் ததாைங்கியுள்ள நிறுவனம் எது?
அ. UGC
ஆ. CBSE 
இ. NTA
ஈ. IGNOU

✓ மத்திய இடைநிடைக்கல்வி வாரியம் (CBSE) ‘பரிக்ஷா சங்கம்’ என்ை புதிய இடையதளத்டதத் ததாைங்கியுள்ளது.
மதர்வு முடிவுகள் மற்றும் பைவற்டை உள்ளைக்கிய மதர்வு ததாைர்பான அடனத்து நைவடிக்டககளுக்குமான ஒமர
தளமமாக இவ்விடையதளம் தசயல்படும். பள்ளிகள் (கங்டக), பிராந்திய அலுவைகங்கள் (யமுடன) மற்றும்
தடைடம அலுவைகம் (சரசுவதி) என மூன்று பகுதிகடள இது தகாண்டுள்ளது.

3. உற்பத்தி நிறுவனங்களுக்கான OBICUS (Order Books, Inventories மற்றும் Capacity Utilisation) கைக்தகடுப்டப
நைத்துகிை நிறுவனம் எது?
அ. DPIIT
ஆ. FICCI
இ. RBI 
ஈ. DIPAM

✓ இந்திய ரிசர்வ் வங்கி அதன் OBICUS (Order Books, Inventories மற்றும் Capacity Utilisation) கைக்தகடுப்பின் அடுத்த
சுற்டைத் ததாைங்கியுள்ளது. இந்தக் கைக்தகடுப்பின் முடிவுகள் பைவியல் தகாள்டகயாக்கத்திற்கான மதிப்புமிக்க
உள்ளீடுகடள வழங்குகின்ைன. OBICUS-இன் 58ஆவது சுற்று 2022 ஏப்ரல் – ஜூன் காைகட்ைத்திற்கானதாகும்.
இக்கைக்தகடுப்பில் மசகரிக்கப்பட்ை தகவல்கள், குறிப்பு காைாண்டில் தபைப்பட்ை புதிய பணிப்புகள், பணிப்புகளின்
பின்னுறுத்தல், நிலுடவயில் உள்ள மற்றும் தமாத்த சரக்குகளின் தரவு ஆகியவற்டை தகாண்டிருக்கும்.

4. இந்தியாவில் மதசிய நுகர்மவார் உதவி அடழப்பு எண் யாது?
அ. 1980

ஆ. 1998

இ. 1915 

ஈ. 1812

1915

✓ மத்திய நுகர்மவார் பாதுகாப்பு ஆடையமானது உைவகங்கள் மற்றும் உைவு விடுதிகள் உைவுக்கட்ைைத்தில்
‘தாமாகமவா அல்ைது இயல்பாகமவா’ மசடவக் கட்ைைத்டதச் மசர்ப்படதத் தடைதசய்துள்ளது. மத்திய நுகர்மவார்
விவகாரங்கள், உைவு மற்றும் தபாது விநிமயாக அடமச்சகத்தின் கூற்றுப்படி, இது குறித்த புகார்கடள மதசிய
நுகர்மவார் உதவி அடழப்பு டமய எண்ைான 1915 அல்ைது NCH திைன்மபசி தசயலிமூைம் அளிக்கைாம்.
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ாமமாதசப்’ என்ை மராமபாவின் தனித்துவமான அம்சம் என்ன?

அ. குழந்மைகளில் நியைோனியோமைக் கண
் டறிகிறது
ஆ. கழிைுநீோ் தைோட்டிகமள சுை்ைஞ்தசய்வது 
இ. டைுன் யநோய்க்குறிமயக் கண
் டறிகிறது
ஈ. ைின்னணுக்கழிைுகமள ைறுசுழற்சி தசய்கிறது

✓ மனித ஈடுபாடு இல்ைாமல் கழிவுநீர் ததாட்டிகடளச் சுத்தஞ்தசய்யும் மராமபாடவ தமட்ராஸ் ஐஐடி ஆராய்ச்சியாளர்கள்
உருவாக்கியுள்ளனர். ‘HomoSEP’ எனப் தபயரிைப்பட்ை இதன் தயாரிப்பிற்கும் மமம்பாட்டிற்கும் GAIL (இந்தியா) உதவி
புரிந்தது. முதற்கட்ைமாக தமிழ்நாடு முழுடமக்கும் பத்து அைகுகள் அடமப்பதற்குத் திட்ைமிைப்பட்டுள்ளது. டகயால்
தூய்டமப்படுத்தும் முடைடய ஒழிக்கும் மநாக்மகாடு இந்த மராமபாக்கள் உருவாக்கப்பட்டுள்ளன.

6. சர்வமதச கைமைார தூய்டமப்படுத்துதல் நாள் தகாண்ைாைப்படுகிை மாதம் எது?
அ. ஜூன்
ஆ. ஜூமல
இ. ஆகஸ
் ட்
ஈ. தசப்டை்போ் 

✓ ‘அமுதப்பபருவிழா’வின் நிடனவாக நாட்டின் 75 கைற்கடரகடள சுத்தஞ்தசய்யும் வடகயில் இந்தியா தனது கைற்
கடரடயச் சுத்தஞ்தசய்யும் திட்ைத்டத சமீபத்தில் ததாைங்கியது. 2022 ஜூடை.3ஆம் மததி முதல் தசப்.17ஆம் மததி
வடர 75 நாட்களுக்கு நாடு முழுவதும் கைமைார தூய்டமப்படுத்தும் திட்ைம் மமற்தகாள்ளப்படும்; இது சர்வமதச
கைமைார தூய்டமப்படுத்தும் நாளாகவும் தகாண்ைாைப்படுகிைது. கைற்கடரமயாரங்களிலிருந்து ஆயிரத்து ஐந்நூறு
ைன் குப்டபகடள அகற்றுவது இத்திட்ைத்தின் மநாக்கமாகும்.

7. 110ஆவது பன்னாட்டு ததாழிைாளர் மாநாட்டின் முழு அமர்வு நடைதபறும் இைம் எது?
அ. தஜனீ ைோ 
ஆ. போோிஸ
்
இ. தசன்மன
ஈ. யகோயை்புை்துூோ்

✓ நடுவண் அடமச்சர் பூமபந்தர் யாதவ் தஜனிவாவில் 110ஆவது பன்னாட்டு ததாழிைாளர் மாநாட்டின் முழுடமயான
அமர்வில் உடரயாற்றினார். பன்னாட்டு ததாழிைாளர் மாநாடு பன்னாட்டு ததாழிைாளர் தரநிடைகள் மற்றும் ILOஇன்
பரந்த தகாள்டககடள அடமக்கிைது. 187 ILO உறுப்புநாடுகடளச்மசர்ந்த அரசாங்கங்கள், பணியமர்த்துநர்கள்
மற்றும் ததாழிைாளர்களின் பிரதிநிதிகள் கைந்துதகாள்ளும் மிகப்தபரிய சர்வமதசக் கூட்ைம் இதுவாகும்.

8. UNESCO உைக உயிர்க்மகாளக் காப்பகங்களில் சமீபத்தில் மசர்க்கப்பட்ை குவ்ஸ்குல் ஏரி மதசியப்பூங்கா அடமந்து
உள்ள நாடு எது?
அ. உக்மைன்
ஆ. ைங்யகோலியோ 
இ. சிலி
ஈ. தைக்ஸிக்யகோ
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✓ மங்மகாலியாவின் குவ்ஸ்குல் ஏரி மதசியப்பூங்கா சமீபத்தில் UNESCOஇன் உயிர்க்மகாளக் காப்பகங்களின் உைக
வடையடமப்பில் மசர்க்கப்பட்டுள்ளது. பிரான்ஸின் பாரிஸில் நடைதபற்று வரும் மனிதனும் உயிர்க்மகாளமும்
திட்ைத்தின் பன்னாட்டு ஒருங்கிடைப்புக் குழுவின் 34ஆம் அமர்வின்மபாது இந்த முடிவு எடுக்கப்பட்ைது. குவ்ஸ்குல்
ஏரி வை மங்மகாலியாவில் ரஷ்ய எல்டைக்கருகில் அடமந்துள்ளது; இது, மங்மகாலியாவின் நன்னீரில் கிட்ைத்தட்ை
70 சதவீதத்டதக் தகாண்டுள்ளது.

9. 498 இரன்கள் என்ை ஒரு நாள் சர்வமதச ஸ்மகாடர எடுத்து உைக சாதடன படைத்த கிரிக்தகட் அணி எது?
அ. ஆஸ
் ைியைலியோ
ஆ. இங்கிலோந்து 
இ. தைன்னாப்பிோிக்கோ
ஈ. யைற்கிந்ைிய ைீ ைுகள்

✓ தநதர்ைாந்துக்கு எதிராக 498 இரன்கள் என்ை ஒரு நாள் சர்வமதச ஸ்மகாடர எட்டிய இங்கிைாந்து கிரிக்தகட் அணி,
ஆம்ஸ்தைல்வீனில் நைந்த மபாட்டியில் 232 இரன்கள் வித்தியாசத்தில் தவற்றிதபற்ைது. இங்கிைாந்து அணி, 2018இல்
ஆஸ்திமரலியாவுக்கு எதிராக டிதரன்ட் பிரிட்ஜில் அடைந்த 481-6 என்ை தனது முந்டதய சாதடனடய இதன்மூைம்
முறியடித்தது. ஆட்ைநாயகன் மஜாஸ் பட்ைர் 47 பந்துகளில் சதத்துைன் ஆட்ைமிழக்காமல் 162 இரன்கள் எடுத்தார்.

10. அண்டமய MFIN அறிக்டகயின்படி, நிலுடவயில் உள்ள சிறுநிதி கைன்களின் அடிப்படையில் முன்னிமையில்
உள்ள மாநிைம் எது?
அ. ைைிழ்நோடு 
ஆ. குஜைோை்
இ. தைலுங்கோனோ
ஈ. யகைளோ

✓ Microfinance Institutions Network (MFIN) தவளியிட்ை காைாண்டு அறிக்டகயின்படி, தமிழ்நாடு மமற்கு வங்கத்டத
இைமாற்ைஞ்தசய்து, சிறுநிதி கைன்கள் நிலுடவயில் உள்ள மிகப்தபரிய மாநிைமாக உருதவடுத்துள்ளது. 2022 மார்ச்
31 நிைவரப்படி தமிழ்நாட்டின் தமாத்தக் கைன் நிலுடவ `36,806 மகாடியாக இருந்தது; அமத சமயம் ஒட்டுதமாத்த
நுண்நிதித்துடையில் 2022 மார்ச்.31 நிைவரப்படி `2,85,441 மகாடி கைன் நிலுடவ உள்ளது. NBFC-MFI-கடளத்
ததாைர்ந்து நுண் நிதிக் கைன்கடள அதிகம் தகாண்ைடவயாக வங்கிகள் உள்ளன.

செய்தித்தாள் நடப்பு நிகழ்வுகள்
1. மதசிய பல்லுயிர்தபருக்க ஆடையத்தின் நூல் தவளியீடு
மதசிய பசுடம தீர்ப்பாயத்தின் ததன்மண்ைை நீதிபதி K இராமகிருஷ்ைன், “இந்தியாவில் அணுகல் மற்றும் நன்டம
பகிர்வு நீதித்துடையின் பரிைாமம் - வளர்ந்து வரும் மபாக்குகள், சவால்கள் மற்றும் முன்மனாக்கி தசல்லும் வழி”
என்ை நூடை தவளியிட்ைார். இந்நூடை தசன்டன தமிழ்நாடு ைாக்ைர். அம்மபத்கர் சட்ைப்பல்கடைக்கழகத்தின்,
எக்ஸைண்ட் பள்ளியின் மபராசிரியர் ைாக்ைர். எஸ் ஏழுமடை, மதசிய பல்லுயிர் தபருக்க ஆடையத்தின் தசயைர்
மஜ ஜஸ்டின் மமாகன் ஆகிமயார் இடைந்து எழுதியுள்ளனர்.
இந்தியாவில் பல்மவறு சட்ைங்களின்கீழ் காடுகளில் வசிக்கும் பழங்குடி சமூகங்கள் மற்றும் விவசாயிகளுக்கு
பைன்கடளப்பகிர்ந்தளிக்கும் பரிைாம வளர்ச்சிடயயும், வணிக மதிப்டபக்தகாண்ை நமது உயிரியல் வளங்கடளப்
பாதுகாக்க நிறுவனங்களின் நன்டமப் பகிர்வின் முக்கியத்துவத்டதயும் இந்தப் புத்தகம் விவரிக்கிைது. இந்த புத்தகம்
உைகின் பல்மவறு பகுதிகளில் சிை தவற்றிகரமான பைன் பகிர்வு ததாைர்பான பிரச்சடனகளில் இந்தியாவில் உள்ள
நீதிமன்ைங்கள் வழங்கிய சிை முக்கிய தீர்ப்புகடள உள்ளைக்கியது. மதசிய பல்லுயிர் ஆடையத்தின்
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தசயல்பாடுகள் பற்றிய கண்மைாட்ைத்டதயும் புத்தகம் வழங்குகிைது உயிரி பல்லுயிர் தபருக்க சட்ைம், 2002-இன்
கீழ் இந்தியாவில் பயன்பகிர்வு தபாறிமுடைடய தவற்றிகரமாக தசயல்படுத்துவதற்கான பரிந்துடரகடளயும் இது
வழங்குகிைது.

2. மதசிய உைவு பாதுகாப்புச் சட்ைஅமைாக்கம்: 9-ஆவது இைத்தில் தமிழகம்
நிகழாண்டு மதசிய உைவுப் பாதுகாப்புச் சட்ைத்டத சிைப்பாக அமைாக்கம் தசய்யும் மாநிைங்களில் தமிழகம் 9-ஆவது
இைத்தில் உள்ளது. முதலிைத்தில் ஒடிஸாவும், இரண்ைாமிைத்தில் உத்தர பிரமதசமும், மூன்ைாமிைத்தில் ஆந்திர
பிரமதசமும் உள்ளன.

3. யூரியா உற்பத்தியில் 2025-இல் தன்னிடைவு: மன்சுக் மாண்ைவியா
வரும் 2025-இல் இந்தியாவின் யூரியா உற்பத்தி தன்னிடைடவக் காணும் என மத்திய ரசாயனம் மற்றும் உரத்
துடை அடமச்சர் மன்சுக் மாண்ைவியா தசவ்வாய்க்கிழடம ததரிவித்தார். இதுகுறித்து அவர் மமலும் கூறியது:
தற்மபாது நாட்டின் யூரியா உற்பத்தி 260 இைட்சம் ைன்னாக உள்ளது. அமதமநரம், உள்ளூர் மதடவடய ஈடுதசய்ய
90 இைட்சம் ைன் அளவிைான யூரியா தவளிநாடுகளிலிருந்து இைக்குமதி தசய்யப்படுகிைது. யூரியா இைக்குமதிடயப்
படிப்படியாக குடைக்கும் வடகயில் பல்மவறு திட்ைங்கள் தசயல்படுத்தப்பட்டு வருகின்ைன. அரசின் இந்தத் தீவிர
முயற்சியால் வரும் 2025-ஆண்டுக்குள் யூரியாடவ இைக்குமதி தசய்ய மவண்டிய அவசியம் இருக்காது. உள்ளூர்
மதடவடய நிடைவுதசய்ய யூரியா மற்றும் நாமனா திரவ யூரியா உற்பத்தி ஆண்டு மதடவடயப் பூர்த்திதசய்யும்
வடகயில் தன்னிடைடவக் காணும் என்ைார் அவர்.
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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. இராஜஸ
் தான்

✓ 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

நடப்பு நிகழ்வுகள்

1

விண்மீன்.காம்

2022

ஜூலை

07

✓ ை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. ெிரான்ஸ
்
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. ஆஸ
் திதரலியா
ஆ. இங்கிலாந்து
இ. பதன்னாப்ெிாிக்கா 
ஈ. தமற்கிந்திய தீ வுகை்

✓ 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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