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1. ‘உலகளாவிய பாலின இடைவெளி’ அறிக்டகடய வெளியிடுகிற நிறுெனம் எது? 
அ. ஐநா பெண்கள் அமைெ்ெு 

ஆ. உலகெ் பொருளாதார ைன்றை்  

இ. ென்னாட்டுச் பசலவாணி நிதியை் 

ஈ. உலக வங்கி 

✓ 2022ஆம் ஆண்டிற்கான ‘உலகளாவிய பாலின இடைவெளி’ அறிக்டகயிடன உலகப் வபாருளாதார மன்றம் (WEF) 

சமீபத்தில் வெளியிட்ைது. ஐஸ்லாந்து (90.8%) உலக தரெரிடசயில் முதலிைத்தில் உள்ளது. இந்தியா 146 நாடுகளில் 

135ஆெது இைத்திலுள்ளது. கைந்த ஆண்டு, 156 நாடுகளில் இந்தியா 140ஆெது இைத்திலிருந்தது. அறிக்டகயின்படி, 

உலகளாவிய பாலின இடைவெளிடய சுழியத்திற்குக் வகாண்டு ொர இன்னும் 132 ஆண்டுகள் ஆகும். 

2. ‘I2U2’ குழுமத்துைன் வதாைர்புடைய நாடுகள் எடெ? 
அ. இந்தியா–இஸ்ரரல்–ஐக்கிய அரெு அைீரகை்–அபைாிக்கா  

ஆ. இந்தியா–இஸ்ரரல்–ஐக்கிய ரெரரசு–அபைாிக்கா 

இ. இந்தியா–ஈரான்–ஐக்கிய அரெு அைீரகை்–அபைாிக்கா 

ஈ. இந்தியா–ஈரான்– ஐக்கிய ரெரரசு–அபைாிக்கா 

✓ 2021 அக்டைாபரில், நான்கு நாடுகளின் வெளியுறவு அடமச்சர்களின் சந்திப்பின்டபாது ‘I2U2’ (இந்தியா–இஸ்டரல்–

ஐக்கிய அரபு அமீரகம்–அவமரிக்க ஐக்கிய நாடுகள்) குழுொனது கருத்தாக்கப்பட்ைது. பிரதமர் டமாடி தனக்கு நிகரான 

இஸ்டரலிய பிரதிநிதி யாயர் லாபிட், ஐக்கிய அரபு அமீரகத்தின் தடலெர் முகமது பின் சயீத் அல் நஹ்யான் மற்றும் 

அவமரிக்க அதிபர் ட ா பிைன் ஆகிடயாருைன் முதல் ‘I2U2’ தடலெர்களின் வமய்நிகர் உச்சிமாநாட்டில் பங்டகற்றார். 

3. நடுெண் கலாச்சார அடமச்சகமானது 2022 – ’தம்மசக்கா நாள்’ வகாண்ைாட்ைங்கடள கீழ்க்காணும் எந்த 

நகரத்தில் நைத்தியது? 
அ. வாரணாசி 

ஆ. சாரநாத்  

இ. ொட்னா 

ஈ. பெங்களூரு 

✓ உத்தரபிரடதச மாநிலம் சாரநாத்தில், 2022ஆம் ஆண்டு தம்மசக்கா நாள் வகாண்ைாட்ைத்தில் இந்தியக்குடியரசுத் 

தடலெர் இராம்நாத் டகாவிந்த் உடரயாற்றினார். பன்னாட்டு வபௌத்த கூட்ைடமப்புைன் இடைந்து இந்தியாவின் 

கலாசார அடமச்சகம், ‘அமுதப்வபருவிழாவின்’ ஒருபகுதியாக ‘ஆஷாத பூர்ணிமா’ நாடளக் வகாண்ைாடுகிறது. 

4. தரங்கா மடலயில் அடமந்துள்ள புனித சமைத் தீர்த்தங்கரர்களுள் ஒருெரான சமைர் அஜித்நாத்தின் டகாவில், 

கீழ்க்காணும் எந்த மாநிலம்/யூனியன் பிரடதசத்தில் அடமந்துள்ளது? 
அ. ைகாராஷ்டிரா 

ஆ. குஜராத்  

இ. ெீகாா் 

ஈ. உத்தரெ்ெிரரதசை் 

✓ புனித சமைத் தீர்த்தங்கரர்களுள் ஒருெரான சமைர் அஜித்நாத்தின் டகாவில், கு ராத் மாநிலத்தில் உள்ள தரங்கா 

மடலயில் அடமந்துள்ளது. வபாருளாதார விெகாரங்களுக்கான நடுெண் அடமச்சரடெக்குழு கூட்ைத்தில், ரயில்டெ 
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அடமச்சகத்தால் `2798.16 டகாடி வசலவில் டமற்வகாள்ளப்பைவுள்ள தரங்கா மாடல–அம்பாஜி–அபுசாடல புதிய 

இரயில்பாடத திட்ைத்திற்கு ஒப்புதலளிக்கப்பட்ைது. 116.65 கிமீட்ைர் வதாடலவிற்கு அடமக்கப்பைவுள்ள இந்தப் புதிய 

இரயில்பாடத பணிகள் 2026–27–க்குள் நிடறடெற்றி முடிக்கப்படும். 

5. ‘பாதுகாப்பான புகலிை மறுப்பு மீதான முடனவு’ மற்றும் ‘ஊழல் எதிர்ப்பு மற்றும் வபாருளாதார டமம்பாடு குறித்த 

பயிலரங்கம்’ முதலியெற்றுைன் வதாைர்புடைய கூட்ைடமப்பு எது? 

அ. G20 

ஆ. ஐரராெ்ெிய ஒன்றியை் 

இ. BRICS  

ஈ. ASEAN 

✓ நடுெண் அடமச்சர் Dr ஜிடதந்திர சிங் சமீபத்தில் BRICS ஊழல் எதிர்ப்பு அடமச்சர்கள் கூட்ைத்தில் உடரயாற்றினார். 

அப்டபாது FATFஇன் பைடமாசடிக்கு எதிரான மற்றும் பயங்கரொதத்திற்கு எதிரான நிதியியல் தரங்கடள அமல்படு 

–த்துெதற்கான இந்தியாவின் உறுதிப்பாட்டை மீண்டும் ெலியுறுத்தினார். ைாக்ைர் ஜிடதந்திர சிங், ‘பாதுகாப்பான 

புகலிை மறுப்பு மீதான முடனவின்’ இறுதி ெடிெங்குறித்து திருப்தி வதரிவித்தடதாடு, ‘ஊழல் எதிர்ப்பு மற்றும் 

வபாருளாதார டமம்பாடு குறித்த BRICS பயிலரங்கில் தனது அனுபெங்கடளப் பகிர்ந்துவகாண்ைார். 

6. DRDOஆல் சமீபத்தில் டசாதடன வசய்யப்பட்ை High–speed Expendable Aerial Target (HEAT)இன் வபயர் என்ன? 
அ. ஆகாஷ் 

ஆ. அெ்யாஸ்  

இ. அக்ஷரா 

ஈ. அெ்சரா 

✓ இந்தியா, உள்நாட்டிடலடய ெடிெடமக்கப்பட்ை ‘அப்யாஸ்’ என்னும் High–speed Expendable Aerial Target (HEAT)ஐ 

வெற்றிகரமாக பரிடசாதித்தது. ஒடிஸாவின் சந்திப்பூரில் உள்ள ஒருங்கிடைந்த டசாதடன ெரம்பில் இராணுெ 

ஆய்வு மற்றும் ெளர்ச்சி அடமப்பு (DRDO) இந்தச் டசாதடனடய நைத்தியது. முன்னதாக, மகாராஷ்டிர மாநிலத்தில் 

உள்நாட்டிடலடய உருொக்கப்பட்ை பீரங்கி எதிர்ப்பு ஏவுகடைடய DRDOஉம் இராணுெமும் வெற்றிகரமாக 

பரிடசாதித்தன. 

7. இந்தியாவில், ‘பண்ைங்கள் மற்றும் டசடெகள் ெரி (GST) நாள்’ வகாண்ைாைப்படுகிற டததி எது? 
அ. ெிெ்ரவாி.01 

ஆ. ஜூன்.01 

இ. ஜூமல.01  

ஈ. ஆகஸ்ட்.01 

✓ பண்ைங்கள் மற்றும் டசடெகள் ெரி விதித்து ஐந்தாண்டுகள் நிடறெடைந்தடதக் குறிக்கும் ெடகயில்  ூடல.1 

அன்று GST நாள் வகாண்ைாைப்படுகிறது. இது 2017–இல் “ஒரு நாடு– ஒரு சந்டத– ஒரு ெரி” என்ற கருத்துருவுைன் 

அறிமுகப்படுத்தப்பட்ைது. GST என்பது பலகட்ை, மடறமுக நுகர்வு அடிப்படையிலான ெரி அடமப்பாகும். இது டசடெ 

ெரி, மதிப்பு கூட்ைப்பட்ை உள்நாட்டு மடறமுக ெரிகளின் வதாகுப்டப உள்ளைக்கியது. 

8. U23 ஆசிய மல்யுத்த சாம்பியன்ஷிப் 2022–இல் வெண்கலப்பதக்கம் வென்ற இந்திய மல்யுத்த வீரர் யார்? 
அ. தீெக் ெுனியா  ஆ. இரவி குைாா் தஹியா 

இ. ெஜ்ரங் ெுனியா ஈ. அன்ஷு ைாலிக் 
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✓ கிர்கிஸ்தானின் பிஷ்வகக்கில் நடைவபற்ற U23 ஆசிய மல்யுத்த சாம்பியன்ஷிப்–2022–இல் 86 கிடலா ‘பிரீஸ்டைல்’ 

எடைப்பிரிவில் தீபக் புனியா வெண்கலம் வென்றார். 23 ெயதான தீபக் புனியா, உஸ்வபகிஸ்தானின் அசிஸ்வபக் 

டபசுல்லடயவ் மற்றும் கிர்கிஸ்தானின் நூர்திவலக் கரிப்டபவ் ஆகிடயாரிைம் வீழ்ந்து வெண்கலப்பதக்கத்டத தட்டிச் 

வசன்றார். 23 ெயதுக்குட்பட்டைாருக்கான இந்தப் டபாட்டியில் இந்தியா 10 தங்கப்பதக்கங்கள் உட்பை வமாத்தம் 25 

பதக்கங்கடள வென்றது. 

9. ஆசிய பசிபிக் நிடலத்தன்டம குறியீடு–2021–இல் ‘தங்கம்’ தரநிடலப்பிரிடெ எட்டிய ஒடர இந்திய நகரம் எது? 
அ. பசன்மன 

ஆ. பெங்களூரு  

இ. முை்மெ 

ஈ. மஹதராொத் 

✓ ஆசிய பசிபிக் நிடலத்தன்டம குறியீடு–2021இன்படி, வபங்களூரு, தில்லி, டைதராபாத் மற்றும் மும்டப ஆகிய 4 

இந்திய நகரங்கள் முதல் இருபது நிடலயான நகரங்களின் பட்டியலில் இைம்வபற்றுள்ளன. டநட் பிராங்கின் APAC 

நிடலயான நகரங்களின் குறியீடு நகரமயமாக்கல் அழுத்தம், காலநிடல இைர், CO2 உமிழ்வு ஆகியெற்றின் 

அடிப்படையில் முப்பத்தாறு நகரங்கடள மதிப்பிட்டுள்ளது. சிங்கப்பூர், சிட்னி, வெலிங்ைன், வபர்த் மற்றும் வமல்டபார்ன் 

ஆகியடெ பசுடமத் தரப்படுத்தப்பட்ை முதல் ஐந்து நகரங்கள் ஆகும். பிராந்தியத்தில் 14ஆம் இைத்தில் உள்ள 

வபங்களூரு, ‘தங்கம்’ என்ற தரநிடலடய எட்டிய ஒடர இந்திய நகரமாகும். 

10. இந்தியாவின் நல்ொழ்வுத்துடறக்கு உதவும் டநாக்கில் தலா $500 மில்லியன் ைாலர்கள் மதிப்பிலான இரண்டு 

கைன்கடள அறிவித்துள்ள நிறுெனம் எது? 
அ. ஆசிய வளா்ச்சி வங்கி 

ஆ. ஆசிய உட்கட்டமைெ்ெு & முதலீட்டு வங்கி 

இ. உலக வங்கி  

ஈ. HDFC வங்கி 

✓ இந்தியாவின் நலொழ்வுத்துடறக்கு உதவும் டநாக்கில் தலா $500 மில்லியன் ைாலர்கள் மதிப்புடைய இரண்டு 

கூடுதல் கைன்கடள ெழங்கவுள்ளதாக உலக ெங்கி அறிவித்துள்ளது. இந்த $1 பில்லியன் ைாலர் நிதியுதவியின் 

மூலம், இந்தியாவின் முதன்டமயான பிரதம மந்திரி–ஆயுஷ்மான் பாரத் சுகாதார உட்கட்ைடமப்பு இயக்கத்திற்கு 

(PM–ABHIM) உதெ இயலும். இவ்விரு கைன்களுள் ஒன்று தமிழ்நாடு, ஆந்திர பிரடதசம், டகரளா, டமகாலயா, ஒடிஸா, 

பஞ்சாப் மற்றும் உத்தரபிரடதசம் உள்ளிட்ை ஏழு மாநிலங்களுக்கு அளிக்கப்படும். 

 

செய்தித்தாள் நடப்பு நிகழ்வுகள்  

1. டெதி உரங்களுக்குப் பதிலாக ‘நாடனா உரங்கள்’ பயன்பாடு: மன்சுக் மாண்ைவியா ெலியுறுத்தல் 

‘டெதி உரங்களுக்குப் பதிலாக முழுெதும் உள்நாட்டில் உருொக்கப்பட்ை ‘நாடனா உரங்கள்’ பயன்பாட்டை 

விெசாயிகளிடைடய பிரபலப்படுத்த டெண்டும்’ என்று மத்திய டெதி மற்றும் உரத்துடற அடமச்சர் மன்சுக் 

மாண்ைவியா டகட்டுக்வகாண்ைார். 

மாநில டெளாண் மற்றும் டதாட்ைக்கடலத்துடற அடமச்சர்களின் டதசிய மாநாடு வபங்களூருவில் நடைவபற்றது. 

மாநாட்டின் வதாைக்க விழாவில் பங்டகற்ற மத்திய அடமச்சாா் மன்சுக் மாண்ைவியா டபசியதாெது: 

உலக அளவிலான உரப்பயன்பாட்டில் இந்தியாவின் பங்கு மட்டும் 35 சதவீதமாகும். ஒவ்டொர் ஆண்டும் 70 லட்சம் 

முதல் 100 லட்சம் வமட்ரிக் ைன் உரங்கடள இந்தியா இறக்குமதி வசய்கிறது. 
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`350 டகாடி நாடனா உர ஆடலக்கு அடிக்கல்: வபங்களூரில் இந்திய விெசாயிகள் உர கூட்டுறவு நிறுெனம் 

சார்பில் `350 டகாடி முதலீட்டில் அடமக்கப்படும் நாடனா உர (திரெம்) ஆடலக்கு கர்நாைக முதல்ெர் பசெராஜ் 

வபாம்டம அடிக்கல் நாட்டினார். வதன்னிந்தியாவில் அடமக்கப்படும் முதல் நாடனா உர ஆடல இதுொகும். 

ஆண்டுக்கு தலா 500 மில்லி லிட்ைர் அளவுவகாண்ை 34 டகாடி நாடனா உர பாட்டில்கடள தயாரிக்கும் திறனுைன் 

அடமக்கப்படும் இந்த ஆடல அடமக்கும் திட்ைம் 15 மாதங்களில் நிடறெடையும் என இஃப்டகா வதரிவித்துள்ளது. 

நாடு முழுெதும் இதுடபான்ற டமலும் 8 ஆடலகடள அடமக்கவும் இஃப்டகா திட்ைமிட்டுள்ளது. 

 

2. துப்பாக்கி சுடுதல்: இந்தியா முதலிைம் 

வதன் வகாரியாவில் நடைவபற்ற ஐஎஸ்எஸ்எஃப் உலகக்டகாப்டப துப்பாக்கி சுடுதல் டபாட்டியில் இந்தியா 3 தங்கம், 

4 வெள்ளி, 1 வெண்கலம் என 8 பதக்கங்களுைன் முதலிைம் பிடித்து நிடறவு வசய்துள்ளது. 

வதன்வகாரியா, வசர்பியா அணிகள் முடறடய அடுத்த இரு இைங்கடளப்பிடித்தன. முன்னதாக புதன்கிழடம முடிவில் 

இந்தியா, 2 தங்கம், 1 வெண்கலத்துைன் 2-ஆெது இைத்தில் இருந்தது. 

இந்நிடலயில், கடைசி நாளான வியாழக்கிழடம ஆைெருக்கான 10 மீ ஏர் டரபிள் அணிகள் பிரிவு இறுதிச்சுற்றில் 

அர் ுன் பபுதா/சாைு துஷார் மடன/பார்த் மகி ா அைங்கிய இந்திய அணி 17-15 என்ற புள்ளிகள் கைக்கில் வதன் 

வகாரியாவின் சியுங்டகா பாங்/சங்டைா கிம்/ைா ுன் பார்க் கூட்ைணிடய வீழ்த்தி தங்கம்வென்றது. இதில் அர் ுன், 

சாைுவுக்கு இப்டபாட்டியில் இது 2-ஆெது தங்கப்பதக்கமாகும். 

அடுத்ததாக, மகளிருக்கான 10 மீ ஏர் டரபிள் அணிகள் இறுதிச்சுற்றில் இந்தியாவின் இளடெனில் ொலரிென் / 

வமைுலி டகாஷ்/ரமிதா கூட்ைணி 10-16 என்ற கைக்கில் வதன்வகாரியாவின் ஜிஹிடயான் கியும்/யுன்சிடயா லீ / 

டைடயாஹ் குடொனிைம் தங்கத்டத இழந்து வெள்ளி வபற்றனர். 

10 மீ ஏர் பிஸ்ைல் அணிகளில், ஆைெர் பிரிவில் இந்தியாவின் ஷிொ நர்ொல்/நவீன்/சாகர் தாங்கி ஆகிடயார் 15-17 

என்ற கைக்கில் இத்தாலியின் பாவ்டலா டமானா/அவலசிடயா வைாராச்சி/லுகா வைஸ்டகானியிைம் வெற்றிடய 

இழந்து வெள்ளிப்பதக்கம் வபற்றனர். மகளிர் பிரிவிலும் ரிதம் சங்ொன்/யுவிகா டதாமர்/பாலக் ஆகிடயார் கூட்ைணி 

2-10 என வதன்வகாரிய அணியிைம் டதாற்று வெள்ளிவபற்றனர். 

இதுதவிர, ஆைெருக்கான டிராப் அணிகள் பிரிவில் இந்தியாவின் பிருத்விராஜ் வதாண்டைமான்/விொன் கபூர்/ 

டபாவ்னீஷ் வமந்திராட்ைா கூட்ைணியும் வெள்ளிப்பதக்கம் வபற்றது. 
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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. 
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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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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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1. ‘பன்னாட்டு நீதிக்கான உலக நாள்’ கடைப்பிடிக்கப்படுகிற தேதி எது? 
அ. ஜூலை.15 

ஆ. ஜூலை.17  

இ. ஜூலை.19 

ஈ. ஜூலை.21 

✓ பன்னாட்ைளவிலான நீதிடை உணர்த்ேவும், பாதிக்கப்பட்ைவர்களின் உரிடைகடள தைம்படுத்ேவுைாக ஒவ்தவார் 

ஆண்டும் ஜூடல.17ஆம் தேதி, ‘பன்னாட்டு நீதிக்கான உலக நாள்’ அனுசரிக்கப்படுகிறது. இது பன்னாட்டு குற்றவிைல் 

நீதி நாள் என்றும் அடைக்கப்படுகிறது. த ாம் சட்ைத்தின் ஒப்புேல் ைற்றும் 1998–இல் புதிை பன்னாட்டு குற்றவிைல் 

நீதி அடைப்பு உருவானடேயும் இந்ே நாள் ககாண்ைாடுகிறது. 139–க்கும் தைற்பட்ை நாடுகள் பன்னாட்டு குற்றவிைல் 

நீதிைன்ற ஒப்பந்ேத்தில் டககைாப்பமிட்டுள்ளன. 

2. ‘2022 – சிங்கப்பூர் ஓபன்’ சாம்பிைன்ஷிப் பட்ைத்டே கவன்ற இந்திை விடளைாட்டு வீ ர் / வீராங்கனை ைார்? 
அ. ஸ்ரீகாந்த் கிடாம்பி 

ஆ. P V சிந்து  

இ. சாய்நா நநவாை் 

ஈ. ைக்்ஷயா சசன் 

✓ 2022 – சிங்கப்பூர் ஓபன் ைகளிர் ஒற்டறைர் பிரிவு இறுதிப்தபாட்டியில் இந்திை வீ ாங்கடன P V சிந்து, சீனத்தின் 

வாங் ஜி யிடை தோற்கடித்ோர். இருமுடற ஒலிம்பிக் பேக்கம் கவன்றவ ான P V சிந்து 2022ஆம் ஆண்டில் 

கவல்லும் முேல் சூப்பர் ஐந்நூறு பட்ைைாகும் இதுவாகும். 2022–சிங்கப்பூர் ஓபன் பட்ைைானது சிந்துவின் மூன்றாவது 

பட்ைைாகும். டசைத் தைாதி இன்ைர்தநஷனல் ைற்றும் சுவிஸ் ஓபன் BWF சூப்பர் 300 பட்ைங்கடளத் கோைர்ந்து அவர் 

கவல்லும் மூன்றாவது பட்ைைாகும் இது. 

3. ‘பா த்  ங் ைதகாத்சவம் – 2022’ஐ ஏற்பாடு கசய்கிற நிறுவனம் எது? 
அ. நதசிய நாடகப்பள்ளி  

ஆ. ைைித் கைா அகாசதமி 

இ. NITI ஆநயாக் 

ஈ. சாகித்திய அகாசதமி 

✓ புது தில்லியில் உள்ள தேசிை நாைகப்பள்ளிைானது, ‘விடுேடல அமுேப்கபருவிைா – 22ஆவது பா த்  ங் ைதகாத்சவம், 

2022’ திருவிைாடவ ஏற்பாடு கசய்ேது. தேசிை நாைகப்பள்ளி என்பது கலாச்சா  அடைச்சகத்தின்கீழ் உள்ள ஒரு 

ேன்னாட்சிமிக்க அடைப்பாகும். ‘விடுேடல அமுேப்கபருவிைா – 22ஆவது பா த்  ங் ைதகாத்சவம், 2022’இன்கீழ், 

நைது விடுேடலப்தபா ாட்ை வீ ர்கடள நிடனவுகூர்ந்து அவர்களுக்கு அஞ்சலி கசலுத்துவடே இந்ேத் திருவிைா 

ேனது தநாக்கைாகக் ககாண்டுள்ளது. புது தில்லியில் கோைங்கப்படும் இந்ே விைா புவதனசுவ ம், வா ணாசி, 

அமிர்ேச சு, கபங்களூரு ைற்றும் மும்டப ஆகிை ஐந்து நக ங்களில் நைத்ேப்படும். 

4. அண்டையில் இந்திை கைற்படையிலிருந்து பணி நீக்கஞ்செய்யப்பட்ை நீர்மூழ்கிக்கப்பலின் கபைர் என்ன? 
அ. INS சிந்துத்வாஜ்   ஆ. INS இராஜ்புத் 

இ. INS இரஞ்சித்  ஈ. INS நிஷாங்க் 

✓ ‘INS சிந்துத்வாஜ்’ என்னும் நீர்மூழ்கிக்கப்பல் 35 ஆண்டுகள் தசடவைாற்றிைபிறகு இந்திை கைற்படையிலிருந்து 

அண்டையில் பணிநீக்கஞ்கசய்ைப்பட்ைது. இந்ே நீர்மூழ்கிக்கப்பலின் முகட்டுப்புறம் ஒரு சாம்பல் நிற சுறாமீடனச் 

சித்ேரிக்கும் வடகயில் வடிவடைப்பு உடைைது. தைலும், ‘சிந்துத்வாஜ்’ என்றால் கைலில் ககாடிடை ஏந்துபவர் என்று 
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கபாருளாகுை. இந்நீர்மூழ்கிக்கப்பல் உள்நாட்டில் உருவாக்கப்பட்ை தசானார் USHUS, உள்நாட்டில் உருவாக்கப்பட்ை 

கசைற்டகக்தகாள் ேகவல் கோைர்பு அடைப்புகளான ருக்ைணி ைற்றும் இன்ைர்ஷிைல் தநவிதகஷன் சிஸ்ைம் ைற்றும் 

உள்நாட்டில் உருவாக்கப்பட்ை ைார்பிதைா தீ கட்டுப்பாட்டு அடைப்பு ஆகிைவற்றிற்காக பி பலைாக அறிைப்பட்ைது. 

5. சமீபத்தில், தேசிை பங்குச்சந்டேயின் (NSE) நிர்வாக இைக்குநர் ைற்றும் CEO–ஆக நிைமிக்கப்பட்ைவர் ைார்? 

அ. உா்ஜித் பநடை் 

ஆ. ஆஷிஷ்குமாா் சசௌகான்  

இ. K V காமத் 

ஈ. அருந்ததி பட்டாச்சாா்யா 

✓ தேசிை பங்குச்சந்டேயின் (NSE) அடுத்ே நிர்வாக இைக்குநர் ைற்றும் ேடலடைச் கசைல் அதிகாரிைாக ஆஷிஷ்குைார் 

கசௌகாடன நிைமிப்பேற்கு இந்திைப் பங்குச்சந்டே வாரிைம் (SEBI) ஒப்புேல் அளித்துள்ளது. கசௌகான் ேற்தபாது 

மும்டப பங்குச் சந்டேயின் (BSE) நிர்வாக இைக்குநர் ைற்றும் ேடலடைச் கசைல் அதிகாரிைாக உள்ளார். அதில் 

அவ து பேவிக்காலம் 2022 நவம்பரில் முடிவடைகிறது. ஆஷிஷ்குைார் கசௌகான் NSEஇன் நிறுவனர்களுள் ஒருவர் 

ஆவார். அவர் 1992 முேல் 2000 வட  NSE–இல் பணிைாற்றியுள்ளார். 

6. கைஸ்ட் கிரிக்ககட்டில் ஒரு ஓவரில் அதிக  ன்கள் குவித்து உலக சாேடன படைத்ே இந்திை கிரிக்ககட் வீ ர் ைார்? 
அ. விராட் நகாைி 

ஆ. ஜஸ்பிாித் பும்ரா  

இ. நராகித் சா்மா 

ஈ. இரவீந்திர ஜநடஜா 

✓ கைஸ்ட் கிரிக்ககட்டில் ஒரு ஓவரில் அதிக இ ன்கடள எடுத்ே வீ ர் என்ற உலக சாேடனடை ஜஸ்பிரித் பும் ா 

படைத்துள்ளார். அவர் ஒரு ஓவரில் 2 சிக்ஸர்கள் ைற்றும் 4 பவுண்ைரிகளுைன் 35  ன்கள் எடுத்ோர். இந்திைா ைற்றும் 

இங்கிலாந்து அணிகளுக்கு இடைதைைான 5ஆம் கைஸ்ட் தபாட்டியில் இங்கிலாந்து தவகப்பந்து வீச்சாளர் ஸ்டூவர்ட் 

பி ாட் வீசிை ஓவரில் அவர் இந்ேச் சாேடனடை நிகழ்த்தினார். 

7. பன்னாட்டு கைதலா  தூய்டை நாள் ககாண்ைாைப்படுகிற ைாேம் எது? 
அ. ஜூலை 

ஆ. ஆகஸ்ட் 

இ. சசப்டம்பா்  

ஈ. டிசம்பா் 

✓ ‘விடுேடல அமுேப்கபருவிைாவின்’ நிடனவாக நாட்டின் 75 கைற்கட கடள தூய்டைப்படுத்தும் வடகயில் இந்திைா 

ேனது கைற்கட த் தூய்டைைாக்கல் இைக்கத்டே சமீபத்தில் கோைங்கிைது. 2022ஆம் ஆண்டு ஜூடல.3ஆம் தேதி 

முேல் கசப்.17ஆம் தேதி வட  75 நாட்களுக்கு நாடு முழுவதும் உள்ள கைதலா ப்பகுதிகள் தூய்டைைாக்கப்படும். 

இது பன்னாட்டு கைதலா  தூய்டைப்படுத்தும் நாளாகவும் ககாண்ைாைப்படுகிறது. கைற்கட தைா ங்களில் இருந்து 

1,500 ைன் அளவுக்கு குப்டபகடள அகற்றுவதே இந்ே இைக்கத்தின் தநாக்கைாகும். 

8. 10 கிகாவாட் (GW) உற்பத்தித்திறன்சகாண்ட அல்ட் ா கைகா புதுப்பிக்கத்ேக்க எரிசக்தி உற்பத்திப்பூங்காடவ 

உருவாக்குவேற்காக, பின்வரும் எந்ே ைாநிலத்துைனான ஒரு புரிந்துணர்வு ஒப்பந்ேத்தில் NTPC டககைழுத்திட்ைது? 
அ. தமிழ்நாடு  ஆ. இராஜஸ்தான்  

இ. ஒடிஸா  ஈ. குஜராத் 

 

  

 

 

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


விண்மீன்.காம்                                            2022 ஜூலை 19 
  

 

நடப்பு நிகழ்வுகள்                                           3 

✓ இ ாஜஸ்ோனில் 10 கிகாவாட் (GW) உற்பத்தித்திறன்ககாண்ை அல்ட் ா கைகா புதுப்பிக்கத்ேக்க எரிசக்தி உற்பத்திப் 

பூங்காடவ உருவாக்க இ ாஜஸ்ோன் மாநில அ சுைனான NTPC புரிந்துணர்வு ஒப்பந்ேத்தில் டககைழுத்திட்ைது. 

2032ஆம் ஆண்டுக்குள் 60 கிகாவாட் (GW) புதுப்பிக்கத்ேக்க ஆற்றல்திறன் என்ற இலக்டக எட்டுவடே இலக்காகக் 

ககாண்டுள்ளது. NTPC REL ஆனது குஜ ாத்தின்  ான் ஆப் கட்ச்சில் 4.75 GW திறன்ககாண்ை ஒரு UMREPP (Ultra 

Mega Renewable Energy Power Parks)–ஐ உருவாக்கி வருகிறது. 

9. அளவு ைற்றும் ைதிப்பின் அடிப்படையில் இந்திைாவிலிருந்து ஏற்றுைதி கசய்ைப்படும் இந்திைாவின் முேன்டைைான 

கைல்சார் உணவுப்கபாருள் எது? 
அ. உலைய லவக்கப்பட்ட இைாை் மீன்கள்  

ஆ. உலைய லவக்கப்பட்ட கணவாய் மீன்கள் 

இ. உலைய லவக்கப்பட்ட மீன்கள் 

ஈ. உலைய லவக்கப்பட்ட நதாட்டுக்கணவாய் மீன்கள் 

✓ 2021–22ஆம் ஆண்டில், கடுடைைான ஏற்ற இறக்கங்கடளக்கண்ைதபாதிலும், `57,586.48 தகாடி ($7.76 

பில்லிைன்) ைதிப்புள்ள 13,69,264 MT கைல் உணவுகடள இந்திைா ஏற்றுைதி கசய்துள்ளது. 

✓ 2021–22ஆம் நிதிைாண்டில் தைற்ககாள்ளப்பட்ை ஏற்றுைதிைானது இந்திை ரூபாய் ைதிப்பில் 31.71% அதிகரித்துள்ளது. 

அளவு ைற்றும் ைதிப்பின் அடிப்படையில் இந்திைாவின் முேன்டை ஏற்றுைதிப்கபாருளாக உடறை டவக்கப்பட்ை 

இறால் மீன்கள் உள்ளன. உடறை டவக்கப்பட்ை இறால் மீன்களுக்கான மிகப்கபரிை சந்டேைாக அகைரிக்க ஐக்கிை 

நாடுகள் (USA) உள்ளது. அடேத் கோைர்ந்து சீனாவும் ஐத ாப்பிை ஒன்றிைமும் உள்ளது. 

10. ‘ஆஷாதி பிஜ்’ என்னும் திருவிழா கீழ்க்காணும் எந்ே ைாநிலத்தில் ககாண்ைாைப்படுகிறது? 
அ. பஞ்சாப் 

ஆ. குஜராத்  

இ. மத்திய பிரநதசம் 

ஈ. ஒடிஸா 

✓ ‘ஆஷாதி பிஜ்’ என்பது ஹிந்து சைை நாட்காட்டியின்படி, ஆடி ைாேத்தில் வரும் இ ண்ைாவது நாளாகும். இது கட்ச் 

பகுதியில், பருவைடையின் கோைக்கத்துைன் கோைர்புடைைோகக் கருேப்பட்டு கவகுவிைரிடசைாக அந்ேப் பகுதி 

ைக்களால் ககாண்ைாைப்படுகிறது. குஜ ாத் ைாநிலத்தில் வாழும் கச்சி இன ைக்கள் இந்நாளில் ேங்கள் புத்ோண்டைக் 

ககாண்ைாடுகிறார்கள். 

 

செய்தித்தாள் நடப்பு நிகழ்வுகள்  

1. தேசிை துப்பாக்கி சுடும் தபாட்டி: ேமிழ்நாட்டின் NCC படை இ ண்ைாமிைம் 

தேசிை ைாணவர் படை இைக்குந கங்களுக்கு இடைதை நடைகபற்ற தேசிை அளவிலான துப்பாக்கிசுடும் தபாட்டியில் 

ேமிழ்நாடு, பாண்டிச்தசரி ைற்றும் அந்ேைாடன உள்ளைக்கிை இைக்குந கம் தேசிை அளவில் இ ண்ைாவது இைத்டேப் 

கபற்றுள்ளது. இப்தபாட்டியில் கவற்றிகபற்றவர்கள் வரும் கசப்ைம்பர் ைாேம் நடைகபறவுள்ள சர்வதேச நாடுகளுக்கு 

இடைதைைான தபாட்டியில் பங்தகற்கவுள்ளனர். 
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2. தேசிை ே வரிடசப்பட்டிைல்: கசன்டன ைருத்துவக் கல்லூரிக்கு 12-ஆவது இைம் 

ே ைான கல்விடை அளிப்பதில் தேசிை அளவில் சிறந்து விளங்கும் கல்லூரிகளுக்கான ே வரிடசப்பட்டிைல் 

கசன்டன ைருத்துவக்கல்லூரி 12-ஆவது இைத்டேப் பிடித்துள்ளது. ைத்திை கல்வி அடைச்சகம், ஆண்டுதோறும் 

சிறப்பாக கசைல்படும் பல்கடலக்கைகங்கள், கல்லூரிகள் ைற்றும் கல்வி நிறுவனங்கடள பல பிரிவுகளின்கீழ் 

ே வரிடசப்படுத்தி பட்டிைல் கவளியிடுகிறது. அேன்படி நிகைாண்டு ே வரிடசப்பட்டிைலில் கசன்டன ைருத்துவக் 

கல்லூரி 12-ஆவது இைத்டேப்பிடித்துள்ளது. தைலும், ைாநில அ சால் நைத்ேப்படும் ைருத்துவ கல்லூரிகளில் முேலிைம் 

கபற்றுள்ளது. 

கேன்னிந்திைாவிதலதை முேன்முடறைாக ைருத்துவப் பயிற்சிக்காக கசன்டன ைருத்துவப்பள்ளிைானது கைந்ே 

1835-ஆம் ஆண்டு பிப் வரி 13-ஆம் தேதி கோைங்கப்பட்ைது. அேன்பின்னர் படிப்படிைாக அங்கு பட்ைப்படிப்புகள் 

அறிமுகப்படுத்ேப்பட்ைன. இேனிடைதை, கசன்டனப் பல்கடலக்கைகம் தோற்றுவிக்கப்பட்ைது. அேன் நீட்சிைாக 

கசன்டன ைருத்துவப் பள்ளிடை கல்லூரிைாக ைாற்ற விண்ணப்பிக்கப்பட்ைது. அது ஏற்கப்பட்டு கைந்ே 1850-ஆம் 

ஆண்டு அக்.1-ஆம் தேதி கசன்டன ைருத்துவப்பள்ளிைானது கசன்டன ைருத்துவக் கல்லூரிைாக ைாற்றப்பட்ைது. 

 

3. ேமிழ்நாடு திருநாள் விைா: எழுத்ோளர்கள்-ேமிைறிஞர்களுக்கு விருதுகள் 

ேமிழ்நாடு திருநாடளகைாட்டி, கசன்டனயில் நைந்ே விைாவில், எழுத்ோளர்கள், ேமிைறிஞர்களுக்கு விருதுகடள 

நீர்வளத்துடற அடைச்சர் துட முருகன் வைங்கினார். 

‘இலக்கிை ைாைணி’ விருது எழுத்ோளர்கள் தகாணங்கி, இ ா. கலிைகபருைாள், ைடறந்ே கு. சின்னப்ப பா தி 

ஆகிதைாருக்கு வைங்கப்பட்ைது. இந்ே விருது ̀ 5 இலட்சத்துக்கான காதசாடல, ேங்கப்பேக்கம், ேகுதியுட  ஆகிைடவ 

அைங்கிைோகும். 

2021-ஆம் ஆண்டுக்கான ‘ேமிழ்த்கேன்றல் திரு.வி.க விருது’ கைல் தினக ன், ‘கபிலர் விருது’ பாவலர் கருைடலத் 

ேமிைாைன் என்கிற கி. நத ந்தி ன், ‘உ.தவ.சா. விருது’ ைருத்துவர் இ ா. கடலக்தகாவன், ‘அம்ைா இலக்கிை விருது’ 

முடனவர் மு. சற்குணவதி, ‘காட க்கால் அம்டைைார் விருது’ முடனவர் இ ா. திலகவதி சண்முகசுந்ே ம் 

ஆகிதைாருக்கு வைங்கப்பட்ைது. இந்ே விருது ̀ 2 இலட்சத்துக்கான காதசாடல ேங்கப்பேக்கம், ேகுதியுட  ஆகிைடவ 

அைங்கிைது. 

 

4. நீட் தேர்வர்கள் ைனநல ஆதலாசடனக்கு 104 எண்டண அடைக்கலாம்: அடைச்சர் ைா சுப்பி ைணிைன் 

ேமிைகத்தில் நீட் தேர்வு எழுதிை தேர்வர்களுக்கு ைனவழுத்ேம் ைற்றும் குைப்பங்கள் இருந்ோல், ‘104’ என்ற இலவச 

எண்டண கோைர்புககாள்ளலாம் என்று ைக்கள் நல்வாழ்வுத்துடற அடைச்சர் ைா சுப்பி ைணிைன் கேரிவித்ோர். 
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1. சில ப ொதுத்துறை வங்கிகள் அண்றையில் ‘AA’ சூழலறைப்புடன் இறைக்கப் ட்டன. ‘AA’இன் விரிவொக்கம் 

என்ன? 
அ. Amount Aggregator 

ஆ. Account Aggregator  

இ. Affiliate Aggregator 

ஈ. Account Administrator 

✓ ப ொதுத்துறை வங்கியொன  ஞ்சொப் தேசிய வங்கி (PNB) நிதிநிறலத் தகவல்  யனர் (FIU) ைற்றும் நிதிநிறலத் தகவல் 

வழங்குநர் (FIP) என கைக்கு திரட்டி சூழலறைப்பில் பசயல் ொட்டில் உள்ளது. யூனியன்  ொங்க் ஆப் இந்தியொ, கனரொ 

வங்கி ைற்றும் இந்தியன் வங்கி ஆகியறவ கைக்கு திரட்டி அறைப்புடன் இறைக்கப் ட்டுள்ளன. SBI, BOB ைற்றும் 

UCO வங்கி உள்ளிட்ட பிை வங்கிகள் சசொதறன கட்டத்தில் உள்ளன; சைலும் சில வளர்ச்சிக்கட்டத்தில் உள்ளன. 

2. 2022 குடியரசுத்தறலவர் சதர்தலொனது எத்தறனயொவது இந்தியக்குடியரசுத்தறலவறரத் சதர்ந்பதடுப் தற்கொக 

நடத்தப் டுகிைது? 
அ. 12ஆவது 

ஆ. 14ஆவது 

இ. 15ஆவது  

ஈ. 17ஆவது 

✓ இந்தியொவின் 15ஆவது குடியரசுத்தறலவறரத் சதர்ந்பதடுப் தற்கொக நடப்பு 2022ஆம் ஆண்டு குடியரசுத்தறலவர் 

சதர்தல் இந்தியொவில் நறடப றுகிைது. இத்சதர்தலில் சதசிய ஜனநொயக கூட்டணி சவட் ொளர் திபரௌ தி முர்முவும், 

எதிர்க்கட்சிகளின் சவட் ொளர் யஷ்வந்த் சின்ஹொவும் ச ொட்டியிடுகின்ைனர். நொடொளுைன்ைத்தின் இரு அறவகளின் 

சதர்ந்பதடுக்கப் ட்ட உறுப்பினர்கள் ைற்றும் அறனத்து ைொநிலங்களின் சட்டைன்ைங்கள் ைற்றும் தில்லி ைற்றும் 

புதுச்சசரி யூனியன் பிரசதசம் ஆகியவற்றின் சதர்ந்பதடுக்கப் ட்ட உறுப்பினர்கறள உள்ளடக்கிய வொக்கொளர் 

குழுைத்தொல் குடியரசுத்தறலவர் சதர்ந்பதடுக்கப் டுகிைொர். 

3. உட்கட்டறைப்பு ைற்றும் சைம் ொட்டுக்கு நிதியுதவிபுரியும் சதசிய வங்கியின் (NaBFID) நிர்வொக இயக்குநரொக (MD) 

 ரிந்துறரக்கப் ட்டுள்ளவர் யொர்? 
அ. G இராஜ்கிரண் இராய்  

ஆ. K V காமத் 

இ. உா்ஜித் படேல் 

ஈ. V K சிங் 

✓ நிதியியல் சசறவகள் நிறுவனப் ணியகைொனது (FSIB) G ரொஜ்கிரண் ரொறய உட்கட்டறைப்பு ைற்றும் சைம் ொட்டுக்கு 

நிதியுதவி அளிக்கும் சதசிய வங்கியின் (NaBFID) நிர்வொக இயக்குநரொகப்  ரிந்துறரத்துள்ளது. அண்றையில் 

நிறுவப் ட்ட பிைகு, FSIB வழங்கும் முதல்  ரிந்துறர இதுவொகும். 

4. அண்றைச் பசய்திகளில் இடம்ப ற்ை றைரொஜ் அகைத் கொனுடன் பதொடர்புறடய விறளயொட்டு எது? 
அ. பளு துூக்குதல் 

ஆ. துப்பாக்கி சுடுதல்  

இ. மல்யுத்தம் 

ஈ. டேன்னிஸ் 
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✓ பகொரியொவின் சொங்சவொனில் நடந்த ISSF உலகக்சகொப்ற யில் இரண்டு முறை ஒலிம்பிக் பேக்கம் வவன்றவரும் 

இந்தியொவின் முன்னணி துப் ொக்கி சுடும் வீரருைொன றைரொஜ் அகைது கொன் நொட்டின் முதல் தனிந ர் தங்கத்றத 

பவன்ைொர். இன்னும் இரண்டு நொள் ச ொட்டிகள் எஞ்சியுள்ள நிறலயில், ஐந்து தங்கம், ஐந்து பவள்ளி ைற்றும் மூன்று 

பவண்கலப் தக்கங்களுடன் இந்தியொ  தக்கப் ட்டியலில் முதலிடத்தில் உள்ளது. அஞ்சும் பைௌத்கில், சிப்ட் பகௌர் 

சொம்ரொ ைற்றும் ஆஷி பசௌக்சச ஆகிசயொரின் 50 மீ றரபிள் ைகளிர் அணியுடன் இந்தியொ பவண்கலம் பவன்ைது. 

5. முதல் AI அடிப் றடயிலொன டிஜிட்டல் ைக்கள் ைன்ைத்றதத் பதொடங்கியுள்ள இந்திய ைொநிலம்/UT எது? 

அ. டகரளா 

ஆ. டதலுங்கானா 

இ. இராஜஸ்தான்  

ஈ. ஒடிஸா 

✓ சதசிய சட்டசசறவகள் ஆறையத்தின் தறலவர் உறத உசைஷ் லலித், இரொஜஸ்தொனில் நடந்த 18ஆவது அகில 

இந்திய சட்டசசறவகள் அதிகொரிகளின் கூட்டத்தில் நொட்டின் முதல் AI அடிப் றடயில் இயங்கும் டிஜிட்டல் ைக்கள் 

ைன்ைத்றதத் (சலொக் அதொலத்) பதொடங்கிறவத்தொர். இரொஜஸ்தொன் ைொநில சட்டசசறவகள் ஆறையத்தின் டிஜிட்டல் 

சலொக் அதொலத் இந்தியொவின் ப ருகிவரும் நிலுறவ வழக்குகளுக்கு இறடயில் பதொடங்கப் ட்டுள்ளது. 

6. கீழ்க்காணும் எந்ே ைொநிலத்தின் 17ஆவது  ைறவகள் சரைொலயைொக, ‘நஞ்சரொயன் குளம்’ அறிவிக்கப் ட்டுள்ளது? 
அ. தமிழ்நாடு  

ஆ. டகரளா 

இ. ஆந்திரப் பிரடதசம் 

ஈ. கா்நாேகா 

✓ தமிழ்நொட்டின்  திசனழொவது  ைறவகள் சரைொலயைொக, ‘நஞ்சரொயன் குளம்’ அறிவிக்கப் ட்டுள்ளது. இது, திருப்பூர் 

ைொவட்டத்தில் உள்ள  ொதுகொக்கப் ட்ட  ைறவகள்சூழ் இடைொகும். சர்க்கொர் ப ரிய ொறளயம் நீர்த்சதக்கம் என்று 

அறழக்கப் டும் நஞ்சரொயன் குளத்தில் 220 நீர்க்கொக்றககளும் 165 கூறழக்ககடொக்களும் உள்ளன. 

✓ அங்கு நூற்றுக்கைக்கொன வர்ை நொறரகளும் நொைக்சகொழிகளும் கூட உள்ளன. 800 ஆண்டுகள்  ழறையொன 

இக்குளத்திற்கு,  ல நூற்ைொண்டுகளொக  ைறவகள் வந்து பசல்கின்ைன. 181 வறகயொன  ைறவகள், 16 வறகயொன 

ஊர்வன, 40 வறகயொன  ட்டொம்பூச்சிகள், 11 வறகயொன  ொலூட்டிகள் ைற்றும் 76 வறகயொன தொவரங்கள் அங்கு 

 திவுபசய்யப் ட்டுள்ளன. 

7. ‘ஹுருன் இந்தியொ பியூச்சர் யூனிகொர்ன் இன்படக்ஸ் – 2022’இன் டி, இந்தியொவின் துளிர் நிறுவனங்களின் 

தறலநகரம் எது? 
அ. டசன்னன 

ஆ. டபங்களூரு  

இ. னைதராபாத் 

ஈ. மும்னப 

✓ ‘ஹுருன் இந்தியொ பியூச்சர் யூனிகொர்ன் குறியீடு – 2022’இன் டி, ப ங்களூரு இந்தியொவின் துளிர் நிறுவல்களின் 

தறலநகரைொகத் பதொடர்கிைது. அந்த நகரத்தில் குறைந்தது 46 துளிர் நிறுவல்கள் இருக்கலொம். அறதத்பதொடர்ந்து 

தில்லி NCR (25), மும்ற  (16) ஆகிய நகரங்கள் உள்ளன. இந்தக் குறியீட்டின் டி, அடுத்த இரண்டு அல்லது நொன்கு 

ஆண்டுகளில் இந்தியொவில் 122 புதிய துளிர் நிறுவல்கள் பதொடங்கப் டும். 
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8. அண்மைச் பசய்திகளில் இடம்ப ற்ை, யொயர் லொபிட் என் வர் கீழ்க்கொணும் எந்த நொட்டின் புதிய பிரதைரொவொர்? 
அ. ஆப்கானிஸ்தான் 

ஆ. பாகிஸ்தான் 

இ. இஸ்டரல்  

ஈ. ஈரான் 

✓ 58 வயதொன யொயர் லொபிட், இஸ்சரலின் நொடொளுைன்ைம் கறலக்கப் ட்டறத அடுத்து, இஸ்சரலின் 14ஆம் பிரதைரொக 

அண்றையில்  தவிசயற்ைொர்.  த்திரிறகயொளரொக இருந்து அரசியல்வொதியொக ைொறிய யொயர் லொபிட், இஸ்சரலின் 

தற்கொலிகப் பிரதைரொகப் ப ொறுப்ச ற்றுக் பகொண்டுள்ளொர், ஏபனனில் வரும் நவம் ர் ைொதத்தில் அந்நொடு பிரதைர் 

சதர்தறலச் சந்திக்கவுள்ளது. இது நொன்கு ஆண்டுகளில் அந்நொடு சந்திக்கும் ஐந்தொவது பிரதைர் சதர்தலொகும். 

ப ஞ்சமின் பநதன்யொகுவின்  ன்னிரண்டு ஆண்டுகொல ஆட்சிபுரி சொதறனறய முடிவுக்குக் பகொண்டுவரும் 

சநொக்சகொடு அவர் ஒரு கூட்டணிறய உருவொக்கினொர். 

9. நீலொச்சல் இஸ் ொட் நிகொம் லிட் (NINL) ஆனது கீழ்க்காணும் எந்த இந்திய கூட்டுக்குழுைத்திடம் ஒப் றடக்கப் ட்டது? 
அ. ாினலயன்ஸ் குழுமம் 

ஆ. TATA குழுமம்  

இ. அதானி டதாழிற்துனறகள் 

ஈ. டவதாந்தம் 

✓ டொடொ ஸ்டீல் லொங் புரொடக்ட்ஸ் (TSLP) நிறுவனத்திடம் ஒப் றடக்கப் ட்டறத அடுத்து நீலொச்சல் இஸ் ொட் நிகொம் லிட் 

இன் (NINL) தனியொர்ையைொக்கல் பசயல்முறை நிறைவறடந்தது. TATA குழுைத்தொல் வொங்கப் ட்ட ஏர் இந்தியொ 

நிறுவனத்மே அடுத்து, இந்திய அரசொங்கத்தொல் சைற்பகொள்ளப் டும் 2ஆவது பவற்றிகரைொன தனியொர்ையைொக்கல் 

ஆகும் இது. NINL, இது MMTC, NMDC, BHEL, MECON ஆகிய நொன்கு ஒன்றிய ப ொதுத்துறை நிறுவனங்கள் ைற்றும் 

ஒடிஸொ ைொநில அரசொங்கத்தின் இரண்டு ப ொதுத்துறை நிறுவனங்களொன OMC ைற்றும் IPICOL ஆகியவற்றின் கூட்டு 

நிறுவனைொகும். 

10. உலகின் மிக ஆற்ைல்வொய்ந்த துகள் சைொதியொன, ‘லொர்ஜ் ஹொட்ரொன் பகொறலடர்’ அறைந்துள்ள இடம் எது? 
அ. நியூயாா்க் 

ஆ. டஜனீவா  

இ. னசபீாியா 

ஈ. பாாிஸ் 

✓ உலகின் மிக ஆற்றல்வொய்ந்த துகள் சைொதியொன, ‘லொர்ஜ் ஹொட்ரொன் சைொதி’, இந்த ஆண்டு ஜூறல முதல் பசயல் ட 

உள்ளது. இது பஜனீவொவில் அறைந்துள்ள அணுவொரொய்ச்சிக்கொன ஐசரொப்பிய அறைப் ொல் உருவொக்கப் ட்டது.  

✓ ‘லொர்ஜ் ஹொட்ரொன் சைொதி’ என் து துகள்கறள ஆய்வதற்கொகக் கட்டப் ட்ட ஒரு ைொப ரும், சிக்கலொன எந்திரைொகும். 

இது இதுவறர அறியப் ட்டதிசலசய மிகச்சிறிய கட்டுைொனத்பதொகுதிகறள ஆயும்.  ரொைரிப்பு ைற்றும் சைம் டுத்தல் 

 ணிகளுக்கொக மூடப் ட்டு மூன்ைொண்டுகளுக்குப் பிைகு, சமீ த்தில் அது மீண்டும் பசயல் ொட்டுக்கு வந்தது. 
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செய்தித்தாள் நடப்பு நிகழ்வுகள்  

1. நூலகம் எனும் அறிவுக்கிடங்கு! 

“நொன் ைறைந்தபிைகு என் உடல்மீது ைலர் ைொறலகறள றவக்க சவண்டொம்; என் ைடிமீது புத்தகங்கறளப் 

 ரப்புங்கள்'” என்று புத்தகங்கள் மீதொன தன் தீரொசவட்றகறய பவளிப் டுத்தியவர் நொட்டின் முதல் பிரதைரொன 

ஜவொஹர்லொல் சநரு. புத்தகங்களொல் உயர்ந்தவர்கள் உலகில்  லர் உள்ளனர். 

அதுதொன் புத்தகங்களுக்கு உண்டொன சிைப்பு. உலகில் புத்தகங்களுக்கு எத்துறை சிைப்பு இருக்கிைசதொ அத்துறை 

ப ருறைபகொண்டறவயொக விளங்குகின்ைன நூலகங்கள். அறிவுக்கிடங்கொக, அறிவின் புறதயலொக அறவ 

பதொடர்ந்து இயங்கிவருகின்ைன. கடந்த கொலத்றதயும் நிகழ்கொலத்றதயும் இறைத்து எதிர்கொலத்றத உருவொக்கும் 

ஆற்ைல் றையங்களொக நூலகங்கள் திகழ்கின்ைன. 

உலகில் உள்ள நூலகங்களின் எண்ணிக்றக 26 லட்சம் 

ஆசியொவில் உள்ள நூலகங்களின் எண்ணிக்றக 19 லட்சம் 

இந்தியொவில் உள்ள நூலகங்களின் எண்ணிக்றக 15 லட்சம் 

அத்தறகய நூலகங்கள் குறித்து ஒரு  ொர்றவ... 

உலகின் முதல் நூலகம் 

* நிறுவப் ட்டது: கி.மு. 7-ஆம் நூற்ைொண்டு 

* ைத்திய கிழக்கின் நிசனவொ  குதியில் (தற்ச ொறதய இரொக்) அசிரிய ஆட்சியொளர் அசுர் னி ொல் என் வரொல் 

அறைக்கப் ட்டது. 

*  ண்றடய ைத்திய கிழக்கின் எழுத்துகளொல் ஆன சுைொர் 30,000 கல்பவட்டுகறளயும்  திவுகறளயும் 

பகொண்டிருந்தது. 

* அப்ச ொறதய அறிஞர்களின் கட்டுறரகளும் இடம்ப ற்றிருந்தன. 

நொகரிகங்களின் நூலகங்கள் 

உலகின்  ல்சவறு  குதிகளில் நொகரிகங்கள் சதொன்றி வளர்ந்தச ொது நூலகங்களும் வளர்ந்தன. 

அபலக்ஸொண்ட்ரியொ நூலகம், எகிப்து 

*கிரீஸ்,  ொரசீகம் (இன்றைய ஈரொன்), எகிப்து, இந்தியொ உள்ளிட்ட  குதிகறளச் சசர்ந்த சுைொர் 7,00,000 

ஆவைங்கள் இருந்தன. 

கலீஃப் அல்-அகம் நூலகம் 

* இடம்: சகொர்சடொவொ, ஸ்ப யின் 

* நிறுவப் ட்டது: 10-ஆம் நூற்ைொண்டு 

* 4,00,000-க்கும் அதிகைொன புத்தகங்கள் 

உலகின் மிகப்ப ரும் நூலகங்கள் 

பிரிட்டிஷ் நூலகம், லண்டன் 

* நிறுவப் ட்டது: 1973 

* புத்தகங்கள், இதழ்கள், நொளிதழ்கள் உள்ளிட்டவற்றின் எண்ணிக்றக: 17 சகொடி முதல் 20 சகொடி வறர 
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றலப்ரரி ஆஃப் கொங்கிரஸ், வொஷிங்டன், அபைரிக்கொ 

* நிறுவப் ட்டது: 1800 

* அபைரிக்கொவின் சதசிய நூலகைொக உள்ள நொடொளுைன்ை நூலகம் 

* புத்தகங்கள் உள்ளிட்டவற்றின் எண்ணிக்றக: 17 சகொடி 

ஷொங்கொய் நூலகம், சீனொ 

* நிறுவப் ட்டது: 1847 

* புத்தகங்கள் உள்ளிட்டவற்றின் எண்ணிக்றக: 5.6 சகொடி  

இந்தியொவின் முக்கிய,  றழறையொன நூலகங்கள் 

திருவனந்தபுரம் நூலகம், சகரளம் 

* நிறுவப் ட்டது: 1829 

* நிறுவியவர்: அரசர் ஸ்வொதி திருநொள் 

சரஸ்வதி ைகொல் நூலகம், தஞ்சொவூர் 

* நிறுவப் ட்டது: நொயக்க ைன்னர்கள் கொலம் 

நொட்டின்  ல்சவறு பைொழிகளில் எழுதப் ட்ட அரிய ஓறலச்சுவடிகள் இங்கு  ொதுகொக்கப் ட்டு வருகின்ைன. 

கன்னிைொரொ நூலகம், பசன்றன 

* நிறுவப் ட்டது: 1896 

* சதசிய புத்தக களஞ்சியங்களுள் ஒன்று. நொட்டில் பவளியொகும் அறனத்து நூல்கள், இதழ்கள், நொளிதழ்களின் ஒரு 

பிரதி இங்கு  ொதுகொக்கப் ட்டு வருகிைது. 

இந்திய சதசிய நூலகம், பகொல்கத்தொ 

* நிறுவப் ட்டது: 1836 

* புத்தகங்களின் எண்ணிக்றக: 26.41 லட்சம் 

* நொட்டுக்கு அர்ப் ணிப்பு: பிப்ரவரி 1, 1953 

* சதசிய புத்தக களஞ்சியங்களுள் ஒன்று. 

தில்லி ப ொது நூலகம் 

* நிறுவப் ட்டது: 1951 

* புத்தகங்களின் எண்ணிக்றக: 18 லட்சம். 

* ஹிந்தி, ஆங்கிலம், உருது,  ஞ்சொபி உள்ளிட்ட  ல்சவறு பைொழி நூல்கள் உள்ளன. 

சசஷொத்ரி நிறனவு நூலகம், ப ங்களூரு 

* நிறுவப் ட்டது: 1915 

* புத்தகங்களின் எண்ணிக்றக: 3 லட்சம் 

* விருது: ரொஜொ ரொம்சைொகன் ரொய் நூலக அைக்கட்டறள விருது (1999-2000) 
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2. ஆசிய  ளுதூக்குதல்: ஹர்ஷதொவுக்கு தங்கம் 

உஸ்ப கிஸ்தொனில் நறடப றும் ஆசிய யூத் ைற்றும் ஜூனியர்  ளுதூக்குதல் சொம்பியன்ஷிப்பில் இந்தியொவுக்கு 3 

 தக்கம் கிறடத்தது. இதில் ைகளிருக்கொன 45 கிசலொ பிரிவில் இந்தியொவின் அசத்தல் இளம் வீரொங்கறன ஹர்ஷதொ 

பகௌட் பைொத்தைொக 157 கிசலொ எறடறயத்தூக்கி முதலிடம் பிடித்து தங்கம் பவன்ைொர். அவர் ‘ஸ்னொட்ச்’ பிரிவில் 69 

கிசலொ, ‘கிளீன் & பஜர்க்’ பிரிவில் 88 கிசலொ எறடறயத் தூக்கினொர். இசத பிரிவில் களம்கண்ட ைற்பைொரு 

இந்தியரொன பசௌம்யொ சதவி 145 கிசலொ (63+82) எறடறயத் தூக்கி பவண்கலப்  தக்கம் ப ற்ைொர். 

இதில் ஹர்ஷதொ பகௌட் தூக்கிய எறடயொனது, கடந்த சை ைொதம் ஜூனியர் உலக சொம்பியன்ஷிப்பில் தங்கம் 

பவல்லும் முயற்சியின்ச ொது அவர் தூக்கிய எறடறயவிட 4 கிசலொ அதிகம் ஆகும். 

இதனிறடசய, ஆடவருக்கொன 49 கிசலொ எறடப்பிரிவில் இந்தியொவின் L தனுஷ், 185 கிசலொ (85+100) எறடறயத் 

தூக்கி 4-ஆவது இடம்பிடித்தொர். என்ைொலும், ‘ஸ்னொட்ச்’ பிரிவில் அவர் தூக்கிய 85 கிசலொ எறடக்கொக அவருக்கு 

அந்தப்பிரிவுக்கொன பவண்கலப் தக்கம் கிறடத்தது. ஆசிய ைற்றும் உலக  ளுதூக்குதல் சொம்பியன்ஷிப்பில் ஸ்னொட்ச், 

கிளீன் & பஜர்க், இரண்டும் சசர்த்து என மூன்று பிரிவுகளுக்கும் தனித்தனிசய  தக்கங்கள் வழங்கப் டுகின்ைன. 

ஒலிம்பிக்கில் ஒட்டுபைொத்தைொக ஒசர  தக்கம் ைட்டும் வழங்கப் டுகிைது. 

 

3.  ொரத் பகௌரவ் இரயில்கள் 

இந்தியொவின் வளைொன கலொச்சொர  ொரம் ரியம் ைற்றும் வரலொற்று சிைப்புமிக்க இடங்கறள இந்திய ைற்றும் உலக 

ைக்களுக்கு பவளிப் டுத்தும் சநொக்கத்துடன், ‘ ொரத் பகௌரவ் இரயில்கள்’ (சுற்றுலொ) பகொள்றகறய இந்திய ரயில்சவ 

அறைச்சகம் பவளியிட்டுள்ளது. 

இதுவறர இரண்டு  ொரத் பகௌரவ் இரயில்கள் பின்வரும்  குதிகளுக்கு இறடசய இயக்கப் டுகின்ைன. 

1) சகொயம்புத்தூர்-ைந்த்ரொலயம்-ஷீரடி-சகொயம்புத்தூர். 

2) தில்லி சப்தர்சங்-அசயொத்யொ- ொக்சர்-சனக்பூர் (சந ொளம்)-வொரைொசி-நொசிக்-ஓஸ்ப ட்-ரொசைசுவரம்-கொஞ்சிபுரம் 

- த்ரொசலம் சொறல-தில்லி சப்தர்சங். 

இந்தத்தகவறல, ைத்திய ரயில்சவத்துறை, தகவல் பதொடர்பு ைற்றும் மின்னணு ைற்றும் தகவல் பதொழில்நுட் த்துறை 

அறைச்சர் அஸ்வினி றவஷ்ைவ், இன்று ைக்களறவயில் சகள்வி ஒன்றுக்கு எழுத்துப்பூர்வைொக அளித்த  திலில் 

குறிப்பிட்டுள்ளொர். 
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1. 2021–இல் இந்தியக் குடியுரிமைமயத் துறந்த இந்தியக்குடிகளின் சிறந்த ததர்வாக இருந்த நாடு எது? 
அ. இங்கிலாந்து 

ஆ. அமொிக்கா  

இ. ஐக்கிய அரபு அெீரகெ் 

ஈ. மொ்ெனி 

✓ உள்துமற அமைச்சகம் வழங்கிய தரவுகளின்படி, 2021ஆம் ஆண்டில் 1.63 இலட்சத்திற்கும் அதிகைான இந்தியக் 

குடிைக்கள் தங்களின் இந்தியக்குடியுரிமைமய துறந்துள்ளனர். இது கடந்த 3 ஆண்டுகளில் மிகவதிகைானதாகும். 

அதில் சரிபாதி இந்தியர்கள் அமைரிக்கக் குடிைக்களாக ைாற விரும்புவதால் அமைரிக்காதவ முதன்மையான ததர்வாக 

உள்ளது. அமைரிக்காமவ அடுத்து ஆஸ்திதரலியா, கனடா ைற்றும் இங்கிலாந்து ஆகிய நாடுகளில் இந்தியர்கள் 

குடியுரிமை மபற விரும்புகின்றனர். 

2. ஆண்டுததாறும், ‘சர்வததச நிலவு நாள்’ மகாண்டாடப்படுகிற தததி எது? 
அ. ெூலல.18 

ஆ. ெூலல.20  

இ. ெூலல.22 

ஈ. ெூலல.23 

✓ ஐக்கிய நாடுகள் மபாது அமவயானது, ‘சர்வததச நிலவு நாளானது’ ஒவ்தவார் ஆண்டும் ஜூமல.20ஆம் தததியன்று 

மகாண்டாடப்படும் என்று அதிகாரப்பூர்வைாக அறிவித்தது. கடந்த 1969ஆம் ஆண்டில் நிலவில் ைனிதர்கள் முதன் 

முதலில் இறங்கிய நாமளக் மகாண்டாடும் விதைாக இந்த அறிவிப்பு மசய்யப்பட்டுள்ளது. 1969ஆம் ஆண்டு ஜூமல 

20ஆம் தததியன்று அப்பல்தலா 11 என்ற மசயற்மகக்தகாள் நிலவில் தமரயிறங்கியது. இந்த நிலவுப் பயணத்தின் 

வலவனான எட்வின் ஆல்ட்ரின் 19 நிமிடங்கள் கழித்து நீல் ஆம்ஸ்ட்ராங்மகப் பின்மதாடர்ந்து சுைார் இரண்தட கால் 

ைணி தநரம் விண்கலத்திற்கு மவளிதய இருந்தனர். அவர்கள் 21.5 கிதலா நிலவுப்மபாருட்கமளச் தசகரித்தனர். 

3. திறன்தைம்பாட்டு ஆமையைானது சமீபத்தில் எந்த நிறுவனங்களுக்காக ததசிய தரநிர்ையக் கட்டமைப்மப 

உருவாக்கியது? 
அ. வங்கி ெற்றுெ் நிதி நிறுவனங்கள் 

ஆ. குடிலெப்பணிகள் பயிற்சி நிறுவனங்கள்  

இ. உயா்கல்வி நிறுவனங்கள் 

ஈ. MSME–கள் 

✓ குடிமைப்பணிகள் பயிற்சி நிறுவனங்களுக்கான ததசிய தரநிர்ையக் கட்டமைப்மப (National Standards for Civil 

Service Training Institutions – NSCSTI) நடுவண் அறிவியல் ைற்றும் மதாழில்நுட்பத்துமற இமையமைச்சர் Dr 

ஜிததந்திர சிங் மதாடங்கிமவத்தார். ததசிய அளவில் குடிமைப்பணிகளுக்கான பயிற்சிகமள அளிக்கும் நிறுவனங்க 

–ளுக்கான தரநிர்ையத்மத உருவாக்க, திறன் தைம்பாட்டு ஆமையத்தால் தரநிமலகள் உருவாக்கப்பட்டுள்ளன. 

4. ரிசர்வ் வங்கியானது கீழ்க்காணும் எந்த நிறுவனங்களுக்கான நான்கு அடுக்கு ஒழுங்குமுமற கட்டமைப்மப 

ஏற்றுக்மகாண்டுள்ளது? 
அ. மதாடக்க வவளாண் சங்கங்கள் ஆ. நகா்ப்புற கூட்டுறவு வங்கிகள்  

இ. ஊரக கூட்டுறவு வங்கிகள்  ஈ. நிதி நிறுவனங்கள் 

✓ இந்திய ரிசர்வ் வங்கியானது (RBI) நகர்ப்புற கூட்டுறவு வங்கிகளுக்கு (UCB) எளிய நான்கு அடுக்கு ஒழுங்குமுமற 

கட்டமைப்மப ஏற்க முடிவுமசய்துள்ளது. இந்தக் கட்டமைப்பானது மவப்புத்மதாமககளின் அளமவ அடிப்பமடயாகக் 

 

 

 

 

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


விண்மீன்.காம்                                            2022 ஜூலை 21 
  

 

நடப்பு நிகழ்வுகள்                                           2 

மகாண்டது; அவற்றின் நிதியியல் உறுதித்தன்மைமய வலுப்படுத்தும் தநாக்கத்துடன் இது இருக்கும். இந்திய ரிசர்வ் 

வங்கியின் முன்னாள் துமை ஆளுநர் NS விஸ்வநாதன் தமலமையிலான நிபுைர் குழு, UCB–கமள வலுப்படுத்த 

தவண்டி பல்தவறு பரிந்துமரகமள வழங்கியது. 

5. கண்காணிப்பு சாதனம் மபாருத்தப்பட்ட அமனத்து வணிக ரீதியிலான வாகனங்கமளயும் Emergency Response 

Support System (ERSS) உடன் இமைக்கும் முதல் இந்திய ைாநிலம் எது? 

அ. குெராத் 

ஆ. ஹிொச்சல பிரவதசெ்  

இ. புது தில்லி 

ஈ. ஹாியானா 

✓ வாகன இருப்பிட கண்காணிப்பு சாதனம் மபாருத்தப்பட்ட ைற்றும் பதிவுமசய்யப்பட்ட அமனத்து வணிகரீதியிலான 

வாகனங்கமளயும் Emergency Response Support System (ERSS) உடன் இமைக்கும் நாட்டின் முதல் ைாநிலைாக 

ஹிைாச்சல பிரததசம் ஆனது. இதன்மூலம் இவ்வாகனங்கமள VLTDமூலம் நாட்டில் எங்கிருந்து தவண்டுைானாலும் 

காவல்துமற ைற்றும் தபாக்குவரத்துத்துமறயால் கண்காணிக்க முடியும். 

✓ அவசரநிமல மபாத்தாமன அழுத்தினால், மசயற்மகக்தகாள்மூலம் 112–க்கு ஒரு சமிக்மை அனுப்பப்படும். அதன்பின் 

இடரிலிருப்பவர் இமைக்கப்பட்டு காவல்துமறக்கு தகவல் அளிக்கப்படும். 

6. ‘15 வயதுக்குட்பட்தடாருக்கான ஆசிய ைல்யுத்த சாம்பியன்ஷிப்பில்’ இந்தியாவின் நிமல என்ன? 
அ. முதலாவது 

ஆ. மூன்றாவது  

இ. ஐந்தாவது 

ஈ. பத்தாவது 

✓ 15 வயதுக்குட்பட்தடாருக்கான ஆசிய ைல்யுத்த சாம்பியன்ஷிப்பில் ஈரான் ஆசிய பட்டத்மத மவன்றது; கஜகஸ்தான் 

இரண்டாம் இடத்மதப் பிடித்தது. இந்தியா 172 புள்ளிகளுடன் 3ஆமிடத்மதப் பிடித்தது. பக்மரனில் நமடமபற்று 

வரும் 15 வயதுக்குட்பட்ட கிதரக்க தராைன் ைல்யுத்தப் தபாட்டியில் இந்திய அணி இரண்டு தங்கம், இரண்டு மவள்ளி 

ைற்றும் நான்கு மவண்கலப்பதக்கங்கமள மவன்றது. 68 கிதலா பிரிவில் சச்சினும், 72 கிதலா எமடப்பிரிவில் 

அமபயும் அந்தந்தப் பிரிவுகளில் தங்கப்பதக்கங்கமள மவன்றனர். 

7. அண்மைச் மசய்திகளில் இடம்பிடித்த, ‘ARYABHAT–1’ என்றால் என்ன? 
அ. எறிகலண 

ஆ. புவி கண்காணிப்பு மசயற்லகக்வகாள் 

இ. அனலாக் சிப்மசட்டின் முன்ொதிாி  

ஈ. ெீத்திறன் கணினி 

✓ இந்திய அறிவியல் கழகத்தின் (IISc) ஆராய்ச்சியாளர்கள் அடுத்த தமலமுமற அனலாக் கம்ப்யூட்டிங் சிப்மசட்கமள 

உருவாக்குவதற்கான வடிவமைப்பு கட்டமைப்மப உருவாக்கியுள்ளனர். அம்முன்ைாதிரிக்கு ARYABHAT–1 (Analog 

Reconfigurable Technology and Bias–scalable Hardware for AI Tasks) என்று மபயரிடப்பட்டுள்ளது. அதன் சில்லுத் 

ததொகுதிகளை ைறுகட்டமைக்கப்பட்டு நிரல்படுத்தி மீண்டும் பயன்படுத்தலாம்; இதனால் ஒதர அனலாக் 

மதாகுதிகமள மவவ்தவறு தமலமுமற வடிவமைப்பு ைற்றும் மவவ்தவறு பயன்பாடுகளில் பயன்படுத்த முடியும். 
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8. ஒவ்தவார் ஆண்டும், ‘உலக ஜூதனாசிஸ் நாள்’ கமடப்பிடிக்கப்படுகிற தததி எது? 
அ. ெூலல.02 

ஆ. ெூலல.04 

இ. ெூலல.06  

ஈ. ெூலல.08 

✓ விளங்கிலிருந்து ைனிதர்க்குப்பரவும் மதாற்றுதநாய்கள் பற்றிய விழிப்புைர்மவ ஏற்படுத்துவதற்காக ஆண்டுததாறும் 

ஜூமல.6ஆம் தததி உலக ஜூதனாசிஸ் நாள் உலகம் முழுவதும் கமடப்பிடிக்கப்படுகிறது. 1885 ஜூமல.6 அன்று 

முதன்முதலில் தரபிஸ் தடுப்பூசிமய மவற்றிகரைாக மசலுத்திய பிமரஞ்சு உயிரியலாளர் லூயி பாஸ்டரின் நிமனவாக 

இந்த நாள் மகாண்டாடப்படுகிறது. ஜூதனாடிக் தநாய்கள் விலங்குகளில் ததான்றி ைனிதர்களுக்கும் பரவும். 

9. ‘Mind Master: Winning Lessons from a Champion’s Life’ என்பது யாரின் நிமனவுக்குறிப்பாகும்? 
அ. வெக்னஸ் காா்ல்சன் 

ஆ. விஸ்வநாதன் ஆனந்த்  

இ. இரகுராெ் இராென் 

ஈ. இரெினிகாந்த் 

✓ ‘Mind Master: Winning Lessons from a Champion’s Life’ என்பது மசஸ் தைமதயும் 5 முமற உலக மசஸ் சாம்பியனும் 

ஆன விஸ்வநாதன் ஆனந்தின் நிமனவுக்குறிப்பாகும். அண்மையில், 44ஆவது FIDE மசஸ் ஒலிம்பியாட் தபாட்டிக்கு 

முன்னதாக, இந்நூலின் மைன்னட்மட பதிப்மப மவளியிடுவதாக ‘Hachette India’ அறிவித்தது. மதாற்றுகாலத்திற்குப் 

பிறகு, நிச்சயைற்ற தன்மை ைற்றும் விமரவாக ைாறிவரும் யதார்த்தங்கமள எவ்வாறு மகயாளுவது என்பது குறித்த 

தைலதிக அத்தியாயத்மதயும் இந்த நூல் மகாண்டுள்ளது. 

10. அண்ளைச் மசய்திகளில் இடம்பிடித்த, ஓன்ஸ் ஜதபர் என்பவருடன் மதாடர்புமடய துமற எது? 
அ. விலளயாட்டு  

ஆ. வணிகம் 

இ. அறிவியல் 

ஈ. அரசியல் 

✓ துனிசியாமவச் சார்ந்த உலகின் மந:2 மடன்னிஸ் வீராங்கமன ஓன்ஸ் ஜதபர், விம்பிள்டனில் மசக் குடியரசின் தைரி 

மபௌஸ்தகாவாமவ ததாற்கடித்து கிராண்ட்ஸ்லாம் ஒற்மறயர் அமரயிறுதிமய எட்டிய முதல் அரபு அல்லது வட 

ஆப்பிரிக்க மபண்ைணி என்ற மபருமைமயப் மபற்றார். 27 வயதான மடன்னிஸ் வீராங்கமனயான ஓன்ஸ் ஜதபர் 

உலக தரவரிமசயில் இரண்டாவது இடத்தில் உள்ளார். 

 

செய்தித்தாள் நடப்பு நிகழ்வுகள்  

1. ஒருமுமற பயன்படுத்தும் மநகிழிமீது தமட 

காது சுத்தப்படுத்தும் பஞ்சு மபாருத்திய மநகிழிக்குச்சிகள், பலூன்களுக்கான மநகிழிக்குச்சிகள், மநகிழிக்மகாடிகள், 

மிட்டாய் மபாருத்தும் மநகிழிக்குச்சிகள், ஐஸ்கிரீம் மபாருந்திய மநகிழிக்குச்சிகள், அலங்காரத்திற்கான மதர்ைாதகால் 

ஆகியமவயும் மநகிழித்தட்டுகள், கிண்ைங்கள்,  குவமளகள், கரண்டிகள், கத்திகள், உறிஞ்சுக்குழல், இனிப்பு 

மபட்டிகளில் சுற்றப்படும் அல்லது தபக் மசய்யப்படும் மநகிழி, அமழப்பிதழ்கள், சிகமரட் மபட்டிகள் ஆகியவற்றில் 
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பயன்படுத்தப்படும், 100 மைக்ரானுக்கு குமறவாகவுள்ள  மநகிழி (அ)  PVC பதாமககள் ஆகியவற்மற தயாரிப்பது, 

இறக்குைதி மசய்வது, இருப்பு மவப்பது, விநிதயாகிப்பது, விற்பமன மசய்வது, பயன்படுத்துவது ஆகியவற்றுக்கு 

தமடவிதிக்கும் மநகிழிக்கழிவு நிர்வாக சீர்திருத்த விதிகள், 2021-ஐ, ஆகஸ்ட் 12 அன்று ைத்திய சுற்றுச்சூழல், வனம் 

ைற்றும் பருவநிமலைாற்ற அமைச்சகம் அறிவித்தது. 

75 மைக்ரானுக்கும் குமறவான தடிைனுள்ள மநகிழிப்மபகள் தயாரிப்பு, இறக்குைதி, இருப்பு மவத்தல், விநிதயாகம், 

விற்பமன ைற்றும் பயன்பாட்டுக்கும் தமடவிதித்தும் 2021 மசப்டம்பர் 30 அன்று அறிவிப்பு மவளியிடப்பட்டது. தைலும் 

120 மைக்ரானுக்கும் குமறவான தடிைனுள்ள மநகிழிப்மபாருட்களுக்கு 2022 டிச.31 முதல் தமட விதிக்கப்பட 

உள்ளது.  மநகிழிப்மபகள் (அ) ஒருமுமற பயன்படுத்தும் மநகிழிப்மபாருட்கள் அமடயாளம் காைப்பட்டு அவற்மற 

தமடமசய்வதற்கான அறிவிப்புகமள ஏற்கனதவ 34 ைாநிலங்கள் ைற்றும் யூனியன் பிரததசங்கள் மவளியிட்டுள்ளன. 

 

2. நாட்டில் கடற்கமரகளுக்கான நீலக்மகாடி தரநிமலச் சான்றுகள் 

ஒருங்கிமைந்த கடற்கமர பகுதி நிர்வாக திட்டத்தின்கீழ் சுற்றுச்சூழல் வன ைற்றும் பருவநிமல ைாற்ற அமைச்சகம் 

கடற்கமர, சுற்றுச்சூழல் ைற்றும் அழகியல் நிர்வாக தசமவகள் திட்டத்மத முன்மனடுத்துள்ளது. இந்தத் திட்டத்தின் 

கீழ் ைாசுக்கட்டுப்பாடு, கடற்கமர விழிப்புைர்வு, அழகியல், பாதுகாப்பு கண்காணிப்பு பணிகள், சுற்றுச்சூழல் கல்வி 

மதாடர்பான பல்தவறு பணிகள் மசயல்படுத்தப்படுகின்றன. நீலக்மகாடி கடற்கமர சான்றிதழுக்காக சர்வததச 

தரநிமலகமள எட்டுவமத தநாக்கைாகமகாண்டு மதரிவான கடற்கமரகளில் இந்தப்பணிகள் மசய்யப்படுகின்றன. 

மிகச்சிறந்த சர்வததச கடற்கமரகளுக்கு இமையாக தைம்படுத்த 6 ைாநிலங்கள் ைற்றும் 3 யூனியன் பிரததசங்களில் 

மைாத்தம் 10 கடற்கமரகள் ததர்வுமசய்யப்பட்டுள்ளன. இவற்றில் தமிழ்நாட்டில் உள்ள காஞ்சிபுரம் ைாவட்ட தகாவளம் 

கடற்கமரயும், புதுச்தசரியின் ஈடன் கடற்கமரயும் அடங்கும். 

 

3. ஜல் சக்தி இயக்கம் 

ஜல்சக்தி இயக்கம்-I திட்டம், 2019-ல், 1592 வட்டாரங்களில், நாட்டின் 256 வறட்சியான ைாவட்டங்களில், நீர் 

பாதுகாப்பு ைற்றும் நீர் வள தைலாண்மைமய தைம்படுத்துவதற்காக, 5 திட்டங்கமள துரிதைாக மசயல்படுத்துதற்காக 

மதாடங்கப்பட்டது. நீர்ப்பாதுகாப்பு, ைமழநீர் தசகரிப்பு, பாரம்பரிய ைற்றும் பிற நீர்நிமலகமள புதுப்பித்தல், நீமர 

ைறுசுழற்சி மசய்தல், நீர்நிமலகள் தைம்பாடு ைற்றும் தீவிர காடு வளர்ப்பு தைலும் வட்டார ைற்றும் ைாவட்ட நீர் 

பாதுகாப்புத் திட்டங்களில் சிறப்பு கவனம் மசலுத்துதல், கிருஷி அறிவியல் தகந்திரா திட்டங்கள், நகர்ப்புற கழிவுநீர் 

ைறுபயன்பாடு ைற்றும் அமனத்து கிராைங்கமளயும் முப்பரிைாை மதாழில்நுட்பம் மூலம் கண்காணித்தல் ஆகியமவ 

அடங்கும். 

பின்னர் ஜல் சக்தி இயக்கம் 2019-ல் விரிவுப்படுத்தப்பட்டு, “ஜல் சக்தி இயக்கம்: ைமழநீமரச்தசகரி, ைமழநீமரப்பிடி 

- எங்தக விழுந்தாலும், எப்தபாது விழுந்தாலும்” என்ற கருப்மபாருளுடன், அமனத்து ைாவட்டங்கள், 

வட்டாரங்கமளயும் உள்ளடக்கியதாக விரிவுப்படுத்தப்பட்டது. 

 

4. அடல் நிலத்தடி நீர் தைலாண்மை திட்டம் 

அடல் நிலத்தடி நீர் தைலாண்மைத் திட்டைானது குஜராத், ஹரியானா, கர்நாடகா, ைத்திய பிரததசம், ைகாராஷ்டிரா, 

இராஜஸ்தான் ைற்றும் உத்தர பிரததசம் ஆகிய ஏழு ைாநிலங்களில், எண்பது ைாவட்டங்களிலுள்ள 8,562 கிராைப் 

பஞ்சாயத்துகளில் நிமலயான நிலத்தடிநீர் தைலாண்மைமய ஊக்குவிக்கும் தநாக்கத்துடன் மசயல்படுத்தப்படுகிறது. 

நிலத்தடிநீர் தைலாண்மை திட்டத்மத தைம்படுத்த ைத்திய, ைாநில அரசுகளின் மசயல்பாடுகள்குறித்து பல்தவறு 

விழிப்புைர்வு நிகழ்ச்சிகள்மூலம் ைாற்றத்மத ஏற்படுத்துவமத தநாக்கைாக மகாண்டு மசயல்படுத்தப்பட்டு வருகிறது. 

அடல் நிலத்தடி நீர் தைலாண்மைத் திட்டம் 01.04.2020 முதல் மசயல்படுத்தப்பட்டு வருகிறது. 
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5. NITI ஆதயாக்கின் இந்திய புதுமை கண்டுபிடிப்புகள் 2021 பட்டியலில் கர்நாடகா, ைணிப்பூர், சண்டிகர் ஆகியமவ 

முன்னணியில் உள்ளன 

NITI ஆதயாக்கின் இந்திய புதுமை கண்டுபிடிப்புகள் 2021 பட்டியலின் மூன்றாவது பகுதியில் கர்நாடகா, ைணிப்பூர், 

சண்டிகர் ஆகியமவ தங்களது பிரிவில் முன்னணியில் உள்ளன. 

இதுகுறித்த பட்டியமல NITI ஆதயாக்கின் துமைத்தமலவர் சுைன் மபரி மவளியிட்டார்.  

மபரிய ைாநிலங்கள் பிரிவில் கர்நாடகா மீண்டும் முதலிடத்மதயும், வடகிழக்கு ைற்றும் ைமலப்பிரததச ைாநிலங்கள் 

பிரிவில் ைணிப்பூரும், யூனியன் பிரததசங்கள் பிரிவில் சண்டிகரும் முதலிடம் வகிக்கின்றன. ைாநிலங்கள் பிரிவில் 

தமிழ்நாடு 15.69 புள்ளிகளுடன் ஐந்தாம் இடத்தில் உள்ளது. மதலங்கானா, ஹரியானா, ைகாராஷ்டிரா, பஞ்சாப், 

உத்தர பிரததசம், தகரளா, ஆந்திர பிரததசம், ஜார்க்கண்ட் ைாநிலங்கள் முதல் பத்து இடத்தில் இடம்மபற்றுள்ளன. 

 

6. ைாதத்தவமைமய மசலுத்த ‘நம்ை குடியிருப்பு’ மசயலி அறிமுகம் 

தமிழ்நாடு நகர்ப்புற வாழ்விட தைம்பாட்டு வாரிய குடியிருப்புதாரர்கள் தவமைகமள எளிய முமறயில் மசலுத்தும் 

வமகயில் ‘நம்ை குடியிருப்பு’ என்ற புதிய மசயலிமய அந்தத் துமறயின் அமைச்சர் தா தைா அன்பரசன் (ஜூமல 20) 

அன்று மதாடக்கி மவத்தார். 

இந்தச் மசயலியில், தமிழ்நாடு நகர்ப்புற வாழ்விட தைம்பாட்டு வாரியக் குடியிருப்புதாரர்கள் வாரியத்துக்குச் மசலுத்த 

தவண்டிய தவமைகமள எளிய முமறயில் மசலுத்தலாம். இந்தச் மசயலிமய மகப்தபசியில் பதிவிறக்கம் மசய்து 

வாரியத்துக்குச் மசலுத்ததவண்டிய ைாதத்தவமைத்மதாமக, பராைரிப்புத்மதாமக, நிலுமவத்மதாமக தபான்றவற் 

-மற மசலுத்தலாம். 

 

7. சிறு ஜவுளி பூங்கா அமைக்க ைானியம்: தமிழக அரசு அறிவிப்பு 

சிறிய அளவிலான ஜவுளி பூங்காக்கமள அமைக்கும் திட்டத்துக்கு ைானியம் வழங்கப்படும் என்று தமிழ்நாடு அரசு 

அறிவித்துள்ளது. 

இதுகுறித்து மகத்தறி ைற்றும் துணிநூல் துமற மவளியிட்ட அறிக்மக: தமிழ்நாட்டில் ஜவுளி துமறயின் கட்டமைப்மப 

வலுப்படுத்த அரசு மசயல்படுத்தி வரும் பல திட்டங்களில் சிறிய அளவிலான ஜவுளி பூங்கா ஏற்படுத்தும் திட்டமும் 

ஒன்றாகும். இத்திட்டத்தின்கீழ், குமறந்தபட்சம் 2 ஏக்கர் பரப்பில் 3 ஜவுளி உற்பத்தி மதாழிற்கூடங்கள் அமைக்கப்பட 

தவண்டும். தகுதிவாய்ந்த திட்ட ைதிப்பில் 50 சதவீதம் அல்லது `2.50 தகாடி என இரண்டில் எது குமறதவா அது 

தமிழ்நாடு அரசின் ைானியைாக வழங்கப்படுகிறது. 

சிறிய அளவிலான ஜவுளி பூங்காக்கள் அமைப்பதன் மூலம் நடுத்தர நிறுவனங்களின் வழியாக மதாழில் வளர்ச்சி 

ஏற்பட்டு தவமலவாய்ப்பு மபருகும். 
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