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1. சமீப சசய்திகளில் இடம்சபற்ற, ‘CAPSTONE’ என்பது கீழ்க்காணும் எந்த விண்செளி நிறுெனத்தால் ஏெப்பட்ட 

சசயற்ககக்ககாளாகும்? 
அ. NASA  

ஆ. ESA 

இ. ஸ்பேஸ்X 

ஈ. ப ோஸ்ப ோஸ்ப ோஸ் 

✓ 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. 
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4. 11ஆெது உ க ேகர்ப்புற ைன்றம் – 2022 ேகடசபற்ற இடம் எது? 
அ. ஸ்பேயின் 

ஆ. பேோலே்து  

இ. ஆஸ்ேிப லியோ 

ஈ. ேி ோன்ஸ் 

✓ 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.  
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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. 
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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  1-

ஆம் 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 பட்னாேிஸ் 

ஆ. ஏக்நாே் ஷிண்தட  

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 ஸ்தபஸ் 

ஈ. பிக்ஸ்ஸல் ஸ்தபஸ் 

✓ 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. நீேிபேி இரஞ்சனா பிரகாஷ் தேசா ்  ஆ. நீேிபேி அஜ ் குைாா் சிக்ாி 

இ. நீேிபேி சோசிேை்    ஈ. நீேிபேி 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. பிரான்ஸ் 

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 சேக்கு-

ரசமவ 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 

பிப்ேவரி - `1.33 இலட்சம் ரகாடி 

மார்ச் - `1.42 இலட்சம் ரகாடி 

ஏப்ேல் - `1.68 இலட்சம் ரகாடி 

ரம - `1.41 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 ாமிரயாபதி ஆகிய மருத்துவங்கள் 

ஒருங்கிமைத்திருப்பது ஆயுஷ் அடிப்பமே சிகிச்மச. 

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 
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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 அமீரகம் 

ஈ. இஸ்சரல் 

✓ 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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8. மிகப்சபரிய ைங்க மறுசுழற்சியாளர்கள் குறித்ை உைக ைங்க கவுன்சிலின் அறிக்மகயில் இந்தியா அமடந்துள்ள 

ைரநிமை என்ன? 
அ. முதலாைது  ஆ. இரண்டாைது 

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 மண் 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. நன்னீா் பனிப்பாமறேள் 
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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. ஜாா்ேண்ட் 

ஆ. ஒடிஸா  

இ. சத்தீஸ்ோ் 

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. குஸ்டாகவா தபட்கரா 

ஆ. பிரான்சியா மாா்ே்தவஸ்  

இ. விா்ஜிைிகயா பாா்கோ வா்ோஸ் 

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. 
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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, ஸ்டார்ட்-

அப்களுக்கான 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 

✓ 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. 

 

 

 

 

 1915 
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5. தமட்ராஸ் ஐஐடி உருவாக்கிய ‘ம ாமமாதசப்’ என்ை மராமபாவின் தனித்துவமான அம்சம் என்ன? 

அ. குழந்மைகளில் நியைோனியோமைக் கண்டறிகிறது 

ஆ. கழிைுநீோ் தைோட்டிகமள சுை்ைஞ்தசய்வது  

இ. டைுன் யநோய்க்குறிமயக் கண்டறிகிறது 

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. ஆகஸ்ட் 

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. தஜனீைோ  

ஆ. போோிஸ் 

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. ஆஸ்ைியைலியோ 

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. இராஜஸ்தான் 

✓ 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 
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✓ ை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. ெிரான்ஸ் 

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. ஆஸ்திதரலியா 

ஆ. இங்கிலாந்து 

இ. பதன்னாப்ெிாிக்கா  

ஈ. தமற்கிந்திய தீவுகை் 

✓ 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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1. ‘குள ோபல் ஃபபன்டெக்ஸ் ளெட்ெோளபஸ் – 2021’ஐ டெளியிட்ெ நிறுெனம் எது? 
அ. இந்திய ரிசர்வ் வங்கி 

ஆ. உலக வங்கி  

இ. IMF 

ஈ. உலக ப ரருளரதரர மன்றம் 

✓ உலக ெங்கியானது, “உலக ோவிய ஃபபன்டெக்ஸ் தரவுத்த ம் – 2021: COVID–19 டதோற்றுகோலத்தில் நிதியியல் 

உள் ெக்கம், எண்ணியல் டகோடுப்பனவுகள் மற்றும் டெகிழ்தன்பம” என்ற அறிக்பகபய டெளியிட்ெது. 

✓ 123 ெோடுகளில் உள்  மக்கள் 2021 முழுெதும் நிதிச்ளேபெகப  எவ்ெோறு பயன்படுத்தினோர்கள் என்பபத இது 

ஆய்வுடேய்தது. இந்த அறிக்பகயின்படி, உலக மக்கள்டதோபகயில் முபறயோன ெங்கிச்ளேபெ கிபெக்கோமல் உள்  

டபரும்பகுதியினர் இந்தியோவிலும் சீனோவிலும் ெோழ்கின்றனர். ஆண்கப விெ டபண்கள  ெங்கிச்ளேபெ 

கிபெக்கப்டபறோமல் இருப்பதற்கோன ெோய்ப்புகள் அதிகம் என்றும் அந்த அறிக்பக கண்ெறிந்துள் து. 

2. 2022இல் உலக ோவிய பல்லுயிர் மோெோட்பெ ெெத்தும் ெகரம் எது? 
அ.  ரரிஸ் 

ஆ.  ரன்  

இ. பெனீவர 

ஈ. தரவவரஸ் 

✓ ெெப்பு 2022ஆம் ஆண்டில் உலக ோவிய பல்லுயிர் மோெோடு டெர்மனியின் போன் ெகரில் ஏற்போடு டேய்யப்பட்டுள் து. 

பல்லுயிர் மற்றும் சுற்றுச்சூழல் ளேபெகள் மீதோன அரசுகளுக்கிபெளயயோன அறிவியல்–டகோள்பக த ம் (IPBES) 

கோட்டுயிரிகளின் நிபலயோன பயன்போடு குறித்த மதிப்பீடு டெளியிெப்படும் என்று அறிவித்தது. ெனவுயிரினங்கப  

ெோழ்ெோதோரத்திற்கோக ெம்பியிருக்கும் ேமூகங்களின் ெல்ெோழ்பெ மனதில் பெத்து அெற்பற நீடித்து நிபலயோகப் 

பயன்படுத்துதல் என்பது டெளியிெப்படும் இவ்ெறிக்பகயின் கருெோக இருக்கும். 

3. ரிேர்வ் ெங்கியின் தோரோ மயமோக்கப்பட்ெ விதிமுபறகளின்படி, தோனியங்கி ெழியின்கீழ் டெளிப்புற ெணிகக் 

கென் ெோங்குெதற்கோன புதிய உச்ேெரம்பு என்ன? 
அ. $500 மில்லியன் 

ஆ. $1  ில்லியன் 

இ. $1.5  ில்லியன்  

ஈ. $2  ில்லியன் 

✓ இந்திய ரிேர்வ் ெங்கி (RBI) அந்நிய டேலோெணி ெரத்பத அதிகரிக்க விதிமுபறகப  தோரோ மோக்கியது. கென் 

ேந்பதயில் FPI முதலீட்டிற்கோன விதிமுபறகப  த ர்த்துெது மற்றும் டெளிப்புற ெணிகக் கெனின் உச்ேெரம்பப 

தோனியங்கி ெழியின்கீழ், $750 மில்லியனில் இருந்து $1.5 பில்லியன் ெோலர்க ோக அதிகரிப்பது ஆகியபெ இந்த 

ெெெடிக்பககளில் அெங்கும். அதிகரிக்கும் FCNR (B) மற்றும் NRE கோலபெப்புகளில் டரோக்க இருப்பு விகிதம் (CRR) 

மற்றும் ேட்ெப்பூர்ெ பணப்புழக்க விகிதம் (SLR) ஆகியெற்றிலிருந்து விலக்கு அளிக்கப்பட்ெது. 

4. ‘ஸ்ெோர்ட்அப் ஸ்கூல் இந்தியோ’ திட்ெத்பத அறிமுகப்படுத்திய நிறுெனம் எது? 
அ. மமக்வரரசர ்ட் ஆ. கூகிள்  

இ. அவமசரன்  ஈ. பமட்டர 
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✓ “கூகுள் ஃபோர் ஸ்ெோர்ட்–அப்” முபனவின் ஒருபகுதியோக ஸ்ெோர்ட்–அப் ஸ்கூல் இந்தியோ (எஸ்எஸ்ஐ) டதோெங்குெதோக 

கூகுள் அறிவித்தது. இது முதலீட்ெோ ர்கள், டதோழில்முபனளெோர் மற்றும் புளரோகிரோமர்கப  ஒன்றிபணக்கும் ஒரு 

த மோகும். ளமலும் சிறிய ெகரங்களில் உள்  ஸ்ெோர்ட்–அப்கள் கூகுப த் டதோெர்புடகோள் வும் கற்றுக்டகோள் வும் 

ெோய்ப்புகப  கூகுள் ெழங்கும். இந்தத் திட்ெத்தின்மூலம் குபறந்தது 10,000 ஸ்ெோர்ட்–அப்கப  அணுகுெபத 

கூகுள் ளெோக்கமோகக் டகோண்டுள் து. 

5. ேமீபத்தில் மோநிலங்கப பெக்குப் பரிந்துபரக்கப்பட்ெ இப யரோெோ, எத்துபறயில் சிறந்த ஆளுபமயோெோர்? 

அ. இமச  

ஆ. விமளயரட்டு 

இ. வணிகம் 

ஈ. இலக்கியம்  

✓ பழம்டபரும் இபேயபமப்போ ர் இப யரோெோ, மூத்த தெக  வீரோங்கபன பி.டி.உஷோ, திபரப்பெத் திபரக்கபத 

எழுத்தோ ர் வி.விெளயந்திர பிரேோத் மற்றும் ஆன்மீகத் தபலெர் வீளரந்திர டெக்களெ ஆகிளயோர் அண்பமயில் 

மோநிலங்க பெக்குப் பரிந்துபரக்கப்பட்ெனர். ெடுெண் அபமச்ேரபெயின் ஆளலோேபனயின் ளபரில் குடியரசுத் 

தபலெரோல் இந்நியமனங்கள் ளமற்டகோள் ப்படுகின்றன. இப யரோெோ தமிழ்ெோட்பெச் ளேர்ந்தெர், பி.டி.உஷோ 

ளகர ோபெச் ளேர்ந்தெர், வீளரந்திர டெக்களெ கர்ெோெகோ மற்றும் விெளயந்திர பிரேோத் ஆந்திரோபெச்ளேர்ந்ளதோர். 

6. ேோளரோன் என்பது கீழ்க்கோணும் எதன் இயற்பகச் டேயற்பகக்ளகோ ோகும்? 
அ. பந ்டியூன் 

ஆ. வியரழன் 

இ.  ுளூட்வடர  

ஈ. யுவரனஸ் 

✓ குள் க்க ாளான புளூட்ளெோவின் ஐந்து இயற்பகச்டேயற்பகக்ளகோள்களுள் ‘ேளரோன்’உம் ஒன்றோகும். ஒரு புதிய 

ஆய்வின்படி, ளதோலின்கள் எனப்படும் இரேோயனங்கள் கோரணமோக ேளரோனுக்கு ‘சிெப்புத்டதோப்பி’ ஏற்பட்டுள் து. 

இந்த இரேோயன கலபெகள் சூரியனின் புறவூதோக்கதிர்களின் ஒரு குறிப்பிட்ெ நிறத்பத உறிஞ்சி, அவ்வியற்பகச் 

டேயற்பகக்ளகோளின் ெெ துருெத்பதச் சுற்றி சிெப்பு நிறத்பதப் படியபெத்துள் து. 

7. ஐளரோப்பிய கவுன்சிலோனது ேமீபத்தில் கீழ்க் ாணும் எந்த ெோட்டிற்கு ளெட்போ ர் தகுதிபய ெழங்கியது? 
அ. எஸ்வடரனியர 

ஆ. லரட்வியர 

இ. மரல்வடரவர குடியரசு  

ஈ. ெரர்ெியர 

✓ உக்பரன் மற்றும் மோல்ளெோெோ குடியரசு ஆகிய இரு ெோடுகளுக்கு, ஐளரோப்பிய கவுன்சில், ‘ளெட்போ ர் ெோடு’ என்ற 

தகுதிபய ெழங்கியது. இது அந்ெோடுகள் ஐளரோப்பிய கூட்ெபமப்பின் உறுப்பினர்க ோக மோற ெழிெகுக்கிறது. 

8. அண்பமயில் டதோெங்கிய அம்புபச்சி ளம ோ, கீழ்க்கோணும் எந்த மோநிலத்தில் டகோண்ெோெப்படுகிறது? 
அ. ஒடிஸர  ஆ. மிவசரரம் 

இ. அஸ்ஸரம்  ஈ.  ீகரர் 
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✓ அஸ்ஸோம் மாநிலத்தின் டகௌகோத்தியில் அபமந்துள்  கோமோக்யோ ளகோவிலில் நிகழும் ‘அம்புபச்சி ளம ோ’ என்பது 

ஒவ்ளெோர் ஆண்டும் ெோன்கு ெோட்கள் டகோண்ெோெப்படும் ஒரு திருவிழோெோகும். இது தோய்பம மற்றும் கருவுறுதல் 

டதய்ெத்பதக் டகோண்ெோடுகிறது. இது கோமோக்யோ ளதவியின் மோதவிெோய் சுழற்சிபயக் குறிக்கிறது. 

9. போரத்–NCAP என்பது கீழ்க் ாணும் எந்த ெடுெண் அபமச்ேகத்தின் முபனெோகும்? 
அ. ப ருநிறுவன விவகரரங்கள் அமமச்சகம் 

ஆ. உள்துமற அமமச்சகம் 

இ. கலரச்சரரத்துமற அமமச்சகம் 

ஈ. சரமல ்வ ரக்குவரத்து & பநடுஞ்சரமல அமமச்சகம்  

✓ போரத் – புதிய மகிழுந்து மதிப்பீட்டுத் திட்ெத்பத (போரத்–NCAP) அறிமுகப்படுத்துெதற்கோன ெபரவு அறிவிப்பிற்கு 

ேோபலப் ளபோக்குெரத்து மற்றும் டெடுஞ்ேோபலகளுக்கோன ெடுெணபமச்ேரோல் ேமீபத்தில் ஒப்புதலளிக்கப்பட்ெது. 

இம்முபனவின்கீழ், மோதிரி விபத்து ளேோதபனகளின்மூலம் மகிழுந்துகளின் டேயல்திறனடிப்பபெயில் அெற்றுக்கு 

ெட்ேத்திர தர மதிப்பீடுகள் ெழங்கப்படும். 

10. உயர்டதளிவுத்திறன்டகோண்ெ DRACO என்னும் நிழற்பெக்கருவி, கீழ்க்கோணும் எந்த NASA திட்டத்தின் ஒரு 

பகுதியோகும்? 
அ. DART  

ஆ. ஆர்ட்படமிஸ் 

இ. DAVINCI+ 

ஈ. வரவயெர் 

✓ Didymos Reconnaissance and Asteroid Camera for Optical navigation (DRACO) என்ற ஒன்று மட்டுளம NASAஇன் 

DART திட்ெத்தோல் டகோண்டுடேல்லப்பட்ெ ஒளர கருவியோகும். இது நியூ ெோரிஸோன் திட்ெத்தின் படிமமாக்கியய 

அடிப்பபெயோகக்டகோண்டு ெடிெபமக்கப்பட்ெது. அண்பமய மோதங்களில், இந்த உயர்டதளிவுத்திறன்டகோண்ெ 

நிழற்பெக்கருவி, பல்ளெறு விண்மீன்களின் சுமோர் 150,000 நிழற்பெங்கப  எடுத்தது. 

 

செய்தித்தாள் நடப்பு நிகழ்வுகள்  

1. இந்தியோவில் ஒபமக்ரோன் பிஏ.2.75 ெபக உருமோற்றம் 

COVID–19 தீநுண்மியின் ஒபமக்ரோன் பிஏ.2.75 ெபக உருமோற்றம் இந்தியோ உள்ளிட்ெ ெோடுகளில் 

கண்ெறியப்பட்டு உள் தோக உலக சுகோதோர அபமப்பு (WHO) எச்ேரித்துள் து. 

இதுடதோெர்போக அந்த அபமப்பின் இயக்குெர் டெட்ளரோஸ் அதளனோம் டேய்தியோ ர்களிெம் கூறுபகயில், “ேர்ெளதே 

அ வில் களரோனோ டதோற்று பரெல் கெந்த இரு ெோரங்களில் சுமோர் 30 ேதவீதம் அதிகரித்துள் து. உலக சுகோதோர 

அபமப்பின் ஆறு துபண பிரோந்தியங்களுள் ெோன்கில் கெந்த ெோரம் டதோற்றுபரெல் அதிகரித்துள் து. ஐளரோப்பிய, 

அடமரிக்க ெோடுகளில் பிஏ.4, பிஏ.5 உருமோற்றங்கள் அதிக அ வில் பரவி ெருகின்றன. இந்தியோ உள்ளிட்ெ 

ெோடுகளில் பிஏ.2.75 ெபக கண்ெறியப்பட்டுள் து. 

உலக சுகோதோர அபமப்பின் தபலபம விஞ்ஞோனி டேௌம்யோ சுெோமிெோதன் டுவிட்ெரில் டெளியிட்ெ கோடணோலிப் 

பதிவில், “பிஏ.2.75 ெபக களரோனோ பரெல் இந்தியோவில் முதன்முபறயோகக் கண்ெறியப்பட்டுள் து. ளமலும் 10 

ெோடுகளிலும் அந்த ெபக டதோற்று பரவி ெருகிறது. இந்த ெபக தீநுண்மிகள் ளமலும் சில முபற உருமோற்றம் 

அபெய ெோய்ப்புள் து. இந்த ெபகத் டதோற்று மனிதர்களுக்கு அதிக போதிப்புகப  ஏற்படுத்துமோ என்பது டதோெர்போக 

டதோெர்ந்து ஆய்வுடேய்யப்பட்டு ெருகிறது” என்றோர். 

  

 

 

m 
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2. ஜி20 தூதரோக அமிதோப் கோந்த் நியமனம் 

இந்தியோ, அடமரிக்கோ, பிரிட்ென், ஆஸ்திளரலியோ உள்ளிட்ெ 20 ெோடுகள் அங்கம் ெகிக்கும் ஜி20 கூட்ெபமப்புக்கு 

இந்தியோ தபலபம ெகிக்கவுள் தோல், அதற்கோன தூதரோக (டஷர்போ) NITI ஆளயோக் முன்னோள் தபலபம நிர்ெோக 

அதிகோரி அமிதோப் கோந்த் நியமிக்கப்பட்டுள் ோர். 

ஏற்டகனளெ ஜி20 தூதரோக ெடுெண் அபமச்ேர் பியூஷ் ளகோயல் டேயல்பட்டு ெந்த நிபலயில், அெருக்குப் பதிலோக 

அந்தப் டபோறுப்பப அமிதோப் கோந்த் ஏற்கிறோர். ஜி20 கூட்ெபமப்பின் தபலபமப் டபோறுப்பப நிகழோண்டு இறுதியில் 

இந்தியோ ஏற்கிறது. NITI ஆளயோக் அபமப்பின் தபலபமச் டேயல் அதிகோரியோக ஆறு ஆண்டுகள் பதவி ெகித்த 

அமிதோப் கோந்த், கெந்த மோதம் ஓய்வுடபற்றோர். 1980 ளகர  பிரிவு இஆப அதிகோரியோன அெர், அதற்கு முன்போக 

டதோழிற்டகோள்பக, ஊக்குவிப்புத் துபற டேயலரோக டபோறுப்பு ெகித்தோர். 

 

3. இந்தியோவில் ஊட்ெச்ேத்து குபறபோடு உள் ெர்களின் எண்ணிக்பக குபறந்தது: உெல் பருமன் எண்ணிக்பக 

அதிகரிப்பு: ஐ.ெோ. ஆய்ெறிக்பக 

இந்தியோவில் ஊட்ெச்ேத்து குபறபோடு உள் ெர்களின் எண்ணிக்பக கெந்த 15 ஆண்டுக ோக குபறந்து ெருகிறது 

என்று ஐ.ெோ. டெளியிட்டுள்  ஆய்ெறிக்பகயில் டதரியெந்துள் து. அளதளெரத்தில் உெல் பருமன் உள் ெர்களின் 

எண்ணிக்பகயும், இரத்த ளேோபகயோல் போதிக்கப்படும் டபண்களின் எண்ணிக்பகயும் இந்தியோவில் அதிகரித்து 

ெருெதோகவும் புள்ளிவிெரங்கள் டதரிவிக்கின்றன. 

உலக உணவுப் போதுகோப்பு மற்றும் ஊட்ெச்ேத்து 2022 என்ற ஆய்வு அறிக்பகபய ஐ.ெோ. உணவு மற்றும் விெேோய 

அபமப்பு டெளியிட்ெது. அதில், ‘கெந்த ஆண்டு ெறுபமயோல் போதிக்கப்பட்ெெர்களின் எண்ணிக்பக உலக அ வில் 

828 மில்லியனோக அதிகரித்தது. 2020 ஒப்பிடுபகயில் இது 46 மில்லியனும், களரோனோ தோக்கத்துக்கு முன்பு 

ஒப்பிடுபகயில், 150 மில்லியனும் அதிகரித்துள் து. 2015 ெபரயில் ெறுபமயோல் போதிக்கப்படுெர்களின் 

எண்ணிக்பகயில் டபரும் மோற்றம் ஏற்பெோமலிருந்தது. ெறுபம ஒழிப்பில் உலகம் தற்ளபோது பின்ளனோக்கிச் டேன்று 

டகோண்டிருக்கிறது. 

ளகோதுபம, போர்லி, சூரியகோந்தி எண்டணய் உற்பத்தியில் உக்பரனும், ரஷியோவும் உலகில் முன்னணி 

ெகிக்கின்றன. சூரியகோந்தி எண்டணபயப் டபோருத்தெபர டமோத்த உலக உற்பத்தியில் போதிய வு இவ்விரண்டு 

ெோடுகளும் 50% பங்களிப்பபக் டகோண்டுள் ன. உலக அ விலோன ளகோதுபம, போர்லி உற்பத்தியில் மூன்றில் ஒரு 

பங்கு ரஷியோ, உக்பரனின் பங்களிப்போகும். உக்பரன் ளபோரோல் விநிளயோக ேங்கிலி போதிப்பு ஏற்பட்ெதோல், உணவு 

தோனியங்கள், ளெ ோண் உரங்களின் விபல ேர்ெளதே அ வில் அதிகரித்தது. 

அத்துென், பருெநிபல மோற்றம் கோரணமோக ஏற்பட்ெ இயற்பகப் ளபரிெர்க ோல் குபறந்த ெருமோனம் டகோண்ெ 

ெோடுகள் கடுபமயோக போதிக்கப்பட்டுள் ன. உலகில் சுமோர் 92.4 ளகோடி மக்கள் (டமோத்த உலக மக்கள்டதோபகயில் 

11.7 ேதவீதம் ளபர்) உணவுப் போதுகோப்பு இல்லோமல் உள் னர். இந்த எண்ணிக்பக கெந்த இரண்டு ஆண்டுகளில் 

20.7 ளகோடி அதிகரித்துள் து என்பது குறிப்பிெத்தக்கது. 

2020–இல் உலகம் முழுெதும் சுமோர் 300 ளகோடி ளபர் ஊட்ெச்ேத்துள்  உணபெப் டபற முடியோத நிபல ஏற்பட்ெது. 

முந்பதய 2019–ஆம் ஆண்பெவிெ இது சுமோர் 11.2 ளகோடி அதிகமோகும். உலடகங்கிலும் 5 ெயதுக்குள்பட்ெ சுமோர் 

4.5 ளகோடி குழந்பதகள் கடுபமயோன ஊட்ெச்ேத்து குபறபோடுக்கு உள் ோகியுள் னர். இதனோல் அெர்களின் 

உயிரிழப்பு அபோயம் 12 மெங்கு அதிகமோகி உள் து. 

இந்திய புள்ளி விெரங்கள் 

ஊட்ெச்ேத்து குபறபோடு 

ெருெம் – எண்ணிக்பக 

2004–06 24.78 ளகோடி (21.6%) 

2019–21 22.43 ளகோடி (16.3%) 
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5 ெயதுக்குள்பட்ெ குழந்பதகள் (ஊட்ெச்ேத்து குபறபோடு) 

2020 – 3.61 ளகோடி (30.9%) 

2012 – 5.23 ளகோடி (41.7%) 

5 ெயதுக்குள்பட்ெ குழந்பதகள் (கூடுதல் எபெ) 

2020 – 22 லட்ேம் (1.9%) 

2012 – 30 லட்ேம் (2.4%) 

உெல் பருமன் 

2016 – 3.43 ளகோடி (3.9%) 

2012 – 2.52 ளகோடி (3.1%) 

இரத்த ளேோபக போதிப்பு (டபண்கள்) 

2019 – 18.73 ளகோடி 

2012 – 17.15 ளகோடி 

5 மோதங்கள் தோய்ப்போல் அளிப்பு 

2020 – 1.4 ளகோடி 

2012 – 1.12 ளகோடி 

ஊட்ெச்ேத்து உணவு டபற முடியோதெர்கள் 

2020 – 97.33 ளகோடி (70.5%) 

2019 – 94.86 ளகோடி (69.4%) 

2018 – 96.66 ளகோடி 

2017 – 100 ளகோடி 
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1. அண்மைச் செய்திகளில் இடம்செற்ற, ‘மிஷன் வாத்ெல்யா’ என்ெது கீழ்க்காணும் எந்த நடுவண் அமைச்ெகத்தால் 

செயல்ெடுத்தப்ெட்ட திட்டம் ஆகும்? 
அ. பெண்கள் மற்றும் குழந்தைகள் மமம்ொட்டு அதமச்சகம்  

ஆ. கல்வி அதமச்சகம் 

இ. MSME அதமச்சகம் 

ஈ. வணிகம் மற்றும் பைாழிற்துதற அதமச்சகம் 

✓ குழந்மதகள் நலன் ைற்றும் ொதுகாப்புக்காக, 2009-10ஆம் ஆண்டு முதல், நடுவண் நிதியுதவி திட்டைான ‘மிஷன் 

வாத்ெல்யா’ என்ற குழந்மத ொதுகாப்பு செமவகள் திட்டத்மத நடுவண் செண்கள் ைற்றும் குழந்மதகள் சைம்ொட்டு 

அமைச்ெகம் செயல்ெடுத்தி வருகிறது. 

✓ இந்தத்திட்டத்திற்கான வழிகாட்டுதல்கமை அவ்வமைச்ெகம் சவளியிட்டுள்ைது. ைாநிலங்களுக்கான நிதிகள், மிஷன் 

வாத்ெல்யா திட்ட ஒப்புதல் வாரியம்மூலம் அங்கீகரிக்கப்ெடும்; இது, WCD செயலாைர் தமலமையில் இருக்கும்; அவர் 

ஆண்டுத்திட்டங்கள் ைற்றும் ைானியங்கமை சவளியிடுவதற்காக ைாநிலங்கள் ைற்றும் யூனியன் பிரசதெங்களில் 

இருந்து செறப்ெட்ட நிதி முன்சைாழிவுகளுக்கு ஒப்புதலளிப்ொர். 

2. $300 மில்லியன் டாலர் ைதிப்பிலான உலக வங்கி நிதியுதவி அளிக்கும் ெள்ளிக்கல்வித்திட்டத்திற்கு ஒப்புதல் 

செற்ற ைாநிலம் எது? 
அ. சை்ைீஸ்கா்  

ஆ. ஒடிஸா 

இ. கா்நாடகா 

ஈ. ஆந்ைிரெ் ெிரமைசம் 

✓ ெத்தீஸ்கர் ைாநில அரொனது $300 மில்லியன் டாலர் ைதிப்பிலான ெள்ளிக்கல்வித்திட்டத்மதச் செயல்ெடுத்த ைத்திய 

அரசிடமிருந்து சகாள்மக ரீதியாக ஒப்புதல் செற்றுள்ைது. நடுவண் நிதியமைச்ெகத்தின்கீழ் உள்ை சொருைாதார 

விவகாரங்கள் துமற உலக வங்கியின் நிதியுதவியுடன் கூடிய இந்தத்திட்டத்திற்கு சகாள்மக ரீதியிலான ஒப்புதமல 

வழங்கியுள்ைது. 

3. ‘சதாட்டுணரவியலா கலாச்ொர ொரம்ெரியத்மதகக் காப்ெதற்கான ைாநாட்டுடன்’ சதாடர்புமடய நிறுவனம் எது? 
அ. UNICEF 

ஆ. UNESCO  

இ. உலக பொருளாைார மன்றம் 

ஈ. கலாச்சார வளங்கள் மற்றும் ெயிற்சி தமயம் 

✓ 2022-2026 சுற்றுக்கான, சதாட்டுணரவியலா கலாச்ொர ொரம்ெரியத்மதப் ொதுகாப்ெதற்கான UNESCOஇன் 2003 

ைாநாட்டின் அரசுகளுக்கிமடசயயான குழுவிற்கு இந்தியா சதர்வாகியுள்ைது. இந்தியா ஏற்கனசவ 2006 முதல் 

2010 வமர ைற்றும் 2014 முதல் 2018 வமர என இருமுமற அந்தக்குழுைத்தில் உறுப்பினராகப் ெணியாற்றியுள்ைது. 

இந்தியா UNESCOஇன் 2 குழுக்களின் ஒருெகுதியாக இருக்கும். அமவ சதாட்டுணரவியலா கலாச்ொர ொரம்ெரியம் 

(2022-2026) ைற்றும் உலக ொரம்ெரியம் (2021-2025). 

4. பியூஷ் சகாயலுக்குப் பிறகு G20க்கான இந்தியாவின் புதிய சஷர்ொவாக அறிவிக்கப்ெட்டுள்ைவர் யார்? 
அ. நிா்மலா சீைாராமன்  ஆ. இராமகஷ் சா்மா 

இ. அமிைாெ் காந்ை்   ஈ. ெரமமஸ்வரன் 
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✓ முன்னாள் NITI ஆசயாக் தமலமைச் செயல் அதிகாரி அமிதாப் காந்த், வணிகம் ைற்றும் சதாழிற்துமற ைற்றும் 

நுகர்சவார் விவகாரங்களுக்கான அமைச்ெர் பியூஷ் சகாயலுக்குப் ெதிலாக, G20-க்கான இந்தியாவின் புதிய 

சஷர்ொவாக நியமிக்கப்ெட்டுள்ைார். 2022 டிெ.1 முதல் 2023 நவ.30 வமர G20 தமலவர் ெதவிமய இந்தியா ஏற்க 

உள்ைது. நாட்டின் ெல்சவறு ெகுதிகளில் நமடசெறும் கூட்டங்களில் சஷர்ொ கலந்துசகாள்வார். 

5. உலகத்துடன் ெகிர்ந்துசகாள்ளும் சநாக்கத்துடன் சதாடங்கப்ெட்டுள்ை இந்திய அரசின் அமனத்து டிஜிட்டல் 

திட்டங்களின் ஒசர கைஞ்சியத்தின் செயர் என்ன? 

அ. விஷ்வா. ொரை் ஸ்மடக் 

ஆ. இந்ைியாஸ்மடக். குமளாெல்  

இ. குமளாெல் மைசி ஸ்மடக் 

ஈ. மலாக்கல் டூ குமளாெல் ஸ்மடக் 

✓ நடந்துசகாண்டிருக்கும் 2022 - டிஜிட்டல் இந்தியா வார சகாண்டாட்டங்களின் ஒருெகுதியாக, இந்தியா ஸ்சடக் 

நாசலட்ஜ் எக்ஸ்செஞ்சில் ஒரு சைய்நிகர் நிகழ்வும் ஏற்ொடு செய்யப்ெட்டது. ‘Indiastack.global’ என்ெது பிரதைரால் 

சதாடங்கப்ெட்டது; இது இந்திய அரசின் அமனத்து முக்கிய திட்டங்களின் ஒசர கைஞ்சியைாகும். ஆதார், டிஜிலாக்கர், 

சகாவின் பிைாட்ஃொர்ம், அரசு இ-ைார்க்சகட்ப்சைஸ் ைற்றும் ஆயுஷ்ைான் ொரத் டிஜிட்டல் செல்த் மிஷன் உள்ளிட்ட 

ெல மின்னாளுமகக் கருவிகமை உலகத்துடன் ெகிர்ந்துசகாள்ை இந்திய அரொங்கம் முடிவுசெய்துள்ைது. 

6. செயலாண்மைத்திறத்தில் உள்ை செண்களுக்கான உலக தினம் அனுெரிக்கப்ெடுகிற சததி எது? 
அ. ஜூன்.23 

ஆ. ஜூன்.24  

இ. ஜூன்.25 

ஈ. ஜூன்.26 

✓ ஐநா சைாதுச் ெமையானது ஜூன்.24ஆம் சததிமயச் செயலாண்மைத்திறத்தில் உள்ை செண்களுக்கான உலக 

தினைாக (International Day of Women in Diplomacy) அறிவிக்கும் தீர்ைானத்மத ஏற்றுக்சகாண்டது. செயலாண்மைத் 

திறத்தின் அமனத்து நிமலகளிலும் செண்களின் முழு ைற்றும் ெைைான ெங்களிப்மெ ஊக்குவிப்ெசத இந்தச் சிறப்பு 

நாளின் சநாக்கைாகும். 

7. சீனாவால் ொகிஸ்தானுக்கு வழங்கப்ெட்ட PNS மதமூர் என்ெது என்ன? 
அ. வணிகக்கெ்ெல் 

ஆ. மொா்க்கெ்ெல்  

இ. தாக்கியழிக்குங்கெ்ெல் 

ஈ. விமானந்ைாங்கிக்கெ்ெல் 

✓ PNS மதமூர் என்ெது சீனாவிடமிருந்து ொகிஸ்தானால் செறப்ெட்ட இரண்டாவது வமக 054A/P சொர்க்கப்ெலாகும். 

ஷாங்காய் நகரத்தில் உள்ை Hudong-Zhonghua கப்ெல்கட்டுந்தைத்தில் இந்தக் கப்ெல் இயக்கப்ெட்டது. இந்த ஆண்டு 

ஜனவரியில், PNS துக்ரில், ொகிஸ்தான் கடற்ெமடயின் ஒருெகுதியாக இருக்கும் முதல் வமக 054A/P சொர்க்கப்ெல் 

ஆக ஆனது. 

8. அண்மைச் செய்திகளில் இடம்செற்ற சகாட்லாண்ட் என்ெது கீழ்க்காணும் எந்த நாட்டுக்குச் சொந்தைான தீவாகும்? 
அ. படன்மாா்க்  ஆ. சுவீடன்  

இ. நாா்மவ  ஈ. ஐஸ்லாந்து 
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✓ சகாட்சலண்ட் என்ெது ொல்டிக் கடலில் அமைந்துள்ை சுவீடனுக்குச் சொந்தைான ஒரு தீவாகும். மிகப்செரிய மின்ொர 

வாகனங்கமை மின்சனற்றம் செய்யும் திறன்சகாண்ட புதிய ‘ஸ்ைார்ட் சராடு’ இந்தத்தீவில் சொடப்ெட்டுள்ைது. இந்தக் 

கம்பிகள் ொமலக்கு அடியில் புமதந்துள்ைதால், மின்கம்பிகைால் ஏற்ெடும் மின்னதிர்ச்சி ஏற்ெடாது. 

9. ‘சகம்செசகௌடா ெர்வசதெ விருமத’ நிறுவிய ைாநிலம் எது? 
அ. ஆந்ைிரெ் ெிரமைசம் 

ஆ. கா்நாடகா  

இ. மகரளா 

ஈ. ஒடிஸா 

✓ சகம்செசகௌடா என்ெவர் விஜயநகரப்செரரசின்கீழ் ஒரு நிலக்கிழாராக இருந்தார். அவர் 1537-இல் கர்நாடகாவின் 

தமலநகரைான செங்களூருமவ நிறுவியதாகக் கருதப்ெடுகிறார். அவரது பிறந்தநாள் கடந்த 2017 முதல் ஒவ்சவார் 

ஆண்டும் ஜூன்.27 அன்று கர்நாடகா முழுவதும் அனுெரிக்கப்ெடுகிறது. 

✓ செங்களூருவின் வைர்ச்சியில் ெங்களிப்சொமரக் சகௌரவிக்கும் வமகயில், சகம்செ சகௌடா ெர்வசதெ விருது 

நிறுவப்ெட்டது. இவ்விருதின் சதாடக்க ெதிப்மெ கர்நாடக முன்னாள் முதலமைச்ெர் S M கிருஷ்ணா, இன்சொசிஸ் 

நிறுவனர் N R நாராயணமூர்த்தி ைற்றும் மூத்த ொட்மிண்டன் வீரர் பிரகாஷ் ெடுசகான் ஆகிசயார் செற்றுள்ைனர்.  

10. PMAY திட்டைானது எந்த ஆண்டுக்குள், ‘அமனவருக்கும் வீடு’ என்ற இலக்மக அமடவமத சநாக்கைாகக் 

சகாண்டுள்ைது? 
அ. 2020 

ஆ. 2022  

இ. 2025 

ஈ. 2050 

✓ PMAY திட்டைானது நடப்பு 2022ஆம் ஆண்டிற்குள், ‘அமனவருக்கும் வீடு’ என்ற இலக்மக அமடவமத சநாக்கை 

எனக்சகாண்டுள்ைது. இது 2015 ஜூன்.25 அன்று சதாடங்கப்ெட்டது. இது வீட்டுவெதி & நகர்ப்புற விவகாரங்கள் 

அமைச்ெகத்தால் செயல்ெடுத்தப்ெடுகிறது. இது சொருைாதாரத்தில் நலிவமடந்த பிரிவினர், குமறந்த வருவாய் 

பிரிவினர் ைற்றும் நடுத்தர வருவாய் பிரிவினரின் வீட்டு சதமவகமை பூர்த்திசெய்கிறது. இந்த ஆண்டு இந்த 

முதன்மைத் திட்டத்தின் 7ஆம் ஆண்டு நிமறமவக்குறிக்கிறது. இமத நிமனவுகூரும் வமகயில், இத்திட்டத்தின் 

கீழ் ொதமனகள் அடங்கிய மின் நூமல அரசு சவளியிட்டது. 

✓ 2022ஆம் ஆண்டுக்குள் 2.7 சகாடி வீடுகமை கட்டி முடிக்கசவண்டும் என்ெசத இந்தத் திட்டத்தின் இலக்காகும். 

இன்றுவமர இந்த இலக்கில் 67 ெதவீதம் எட்டப்ெட்டுள்ைது. 

 

செய்தித்தாள் நடப்பு நிகழ்வுகள்  

1. ொதுகாப்புத் தைவாடங்கள் ஏற்றுைதி `13,000 சகாடி: இந்தியா ொதமன 

இலங்மக, வங்கசதெம், அசைரிக்கா, பிலிப்பின்ஸ் உள்ளிட்ட ெல்சவறு நாடுகளுக்கு `13,000 சகாடி ைதிப்பிலான 

ொதுகாப்புத் தைவாடங்கமை கடந்த நிதியாண்டில் இந்தியா ஏற்றுைதி செய்துள்ைது. 

இது சதாடர்ொக ைத்திய ொதுகாப்பு உற்ெத்தித்துமற கூறுமகயில், “கடந்த 2021-22ஆம் நிதியாண்டில் `13,000 

சகாடி ைதிப்பிலான ொதுகாப்புத் தைவாடங்கள் ஏற்றுைதி செய்யப்ெட்டன. இது அதற்கு முந்மதய நிதியாண்டுடன் 

ஒப்பிடுமகயில் 54.1 ெதவீதம் அதிகைாகும். இந்திய ொதுகாப்புத் தைவாடங்கள் ஏற்றுைதியாகும் நாடுகள் 84 ஆகும். 
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ொதுகாப்புத் தைவாடங்கள் ஏற்றுைதி 

2015-16 `2,059 சகாடி 

2018-19 `9,000 சகாடி 

2019-20 `9,115 சகாடி 

2020-21 `8,434 சகாடி 

2021-22 `13,000 சகாடி 

 

2. ைதுமர ைாவட்டம் ஒட்டுசைாத்த ொம்பியன் 

‘இல்லம் சதடி கல்வித் திட்டத்தின்’ கீழ், குழந்மதகளின் வாசிப்புப் ெழக்கத்மத ஊக்குவிக்க நடத்தப்ெட்ட சதாடர் 

வாசிப்பு இயக்கப்சொட்டியில், திருச்சி ைாவட்டம், லால்குடி வட்டாரம் முதலிடமும் (6.28 சகாடி சொற்கள்), ைதுமர 

ைாவட்டம், அலங்காநல்லூர் வட்டாரம், இரண்டாமிடமும் (4.91 சகாடி சொற்கள்), ைதுமர ைாவட்டம், சைலூர் வட்டாரம் 

(4.17 சகாடி சொற்கள்) மூன்றாமிடமும் செற்றன. இதில் ஒட்டுசைாத்த ொம்பியன்ஷிப் ெட்டத்மத ைதுமர ைாவட்டம் 

செற்றது. இதுதவிர, தன்னார்வலர்களுக்கான சவற்றிக்சகாப்மெக்கு ைதுமர ைாவட்டமும், ைாணவர்களுக்கான 

சவற்றிக்சகாப்மெக்கு திருப்ெத்தூர் ைாவட்டமும் சதர்வுசெய்யப்ெட்டன. 
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1. இந்திய கடற்படடயின் மடைந்திருந்து தாக்கும் பபார்க்கப்பலான INS தர்காஷ், கீழ்க்காணும் எந்த நாட்டு 

கடற்படடயுடன் இடைந்து கடல்சார் கூட்டாண்டம பயிற்சிடய நடத்தியது? 
அ. பிரான்ஸ் 

ஆ. ஓமன் 

இ. சூடான்  

ஈ. ஜப்பான் 

✓ இந்திய கடற்படடயின் மடைந்திருந்து தாக்கும் பபார்க்கப்பலான INS தர்காஷ், ஜிபூட்டிக்கு விஜயம் சசய்து, சூடான் 

கடற்படடத் தளத்திற்கு அருகிலுள்ள சசங்கடலில் சூடான் கடற்படடக் கப்பல்களான அல்மாஸ் மற்றும் டநமர் 

ஆகியவற்றுடன் கடல்சார் கூட்டாண்டம பயிற்சிடய பமற்சகாண்டது. இது அதன் கடல் தாண்டிய பயிற்சிகளின் 

ஒருபகுதியாக சசன்றுள்ளது. இது பிபேசிலின் ரிபயா டி சஜனிரிபயாவிற்கும் சசல்லவுள்ளது. 

2. ‘பாதுகாப்பில் சசயற்டக நுண்ைறிவு’ என்னும் கருத்தேங்கு மற்றும் கண்காட்சி நடத்தப்படவுள்ள இடம் எது? 
அ. புது தில்லி  

ஆ. புனன 

இ. னடராடூன் 

ஈ. ஹைதராபாத் 

✓ பாதுகாப்பு அடமச்சர் இோஜ்நாத் சிங், புது தில்லியில் முதன்முடையாக, ‘பாதுகாப்பில் சசயற்டக நுண்ைறிவு’ (AIDef) 

என்ை கருத்தேங்கு மற்றும் கண்காட்சிடயத் சதாடங்கிடவத்தார். பசடவகள், ஆய்வு நிறுவனங்கள், சதாழிற்துடை 

மற்றும் துளிர் நிறுவல்கள் மற்றும் சந்டதக்கு AI தயாரிப்புகடள அறிமுகப்படுத்துவதற்காக, நடுவண் பாதுகாப்பு 

அடமச்சகத்தின் ோணுவ உற்பத்தித்துடையால் இது ஏற்பாடு சசய்யப்பட்டது. ஒரு ‘GenNext AI’ தீர்வுகள் பபாட்டியும் 

அதன் சமயம் ஏற்பாடு சசய்யப்பட்டது. 

3. பிரிட்டிஷ் அேசாங்கத்தால் தடடசசய்யப்பட்ட கவிடதகள், எழுத்துக்கள் மற்றும் சவளியீடுகடள அடடயாளங் 

கண்டு சவளியிட்ட நடுவண் அடமச்சகம் எது? 
அ. கலாச்சார அஹமச்சகம்  

ஆ. வெளியுறெுத் துஹற அஹமச்சகம் 

இ. பாதுகாப்பு அஹமச்சகம் 

ஈ. உள்துஹற அஹமச்சகம் 

✓ 75 வாே கால ‘அமுதப்சபருவிழா’ சகாண்டாட்டங்கடள நடத்தும் அடமச்சக்கமாக கலாச்சாே அடமச்சகம் உள்ளது. 

இது பிரிட்டிஷ் அேசாங்கம் தடடசசய்த கவிடதகள், எழுத்துக்கள் மற்றும் சவளியீடுகடள அடடயாளங்கண்டு, 

அவற்டை சதாகுத்து, இந்தியாவின் பதசிய ஆவைக் காப்பகத்தின் இடையதளத்தில் சவளியிட்டுள்ளது. இந்தப் 

படடப்புகள் தமிழ், சபங்காலி, குஜோத்தி, ஹிந்தி, மோத்தி, கன்னடம், ஒடியா, பஞ்சாபி, சிந்தி, சதலுங்கு மற்றும் உருது 

உள்ளிட்ட ஒன்பது பிோந்திய சமாழிகளில் உள்ளன. 

4. அண்டமயில் படுசகாடல சசய்யப்பட்ட ஷின்பசா அபப, கீழ்க்காணும் எந்த நாட்டின் முன்னாள் பிேதமோவார்? 
அ. ஜப்பான்  

ஆ. சீனா 

இ. இந்னதானனசியா 

ஈ. வதன் வகாாியா 
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✓ ஜப்பானின் முன்னாள் பிேதமோன ஷின்பசா அபப, நாோ நகேத்தில் நடந்த ஓர் அேசியல் பிேசாே நிகழ்ச்சியின்பபாது 

துப்பாக்கியால் சுடப்பட்டு இைந்தார். இந்த வாேத்தில் ஜப்பானில் பமலவைத் பதர்தல்கள் நடடசபைவுள்ள நிடலயில், 

ஷின்பசா அபப அவேது முன்னாள் கட்சியான லிபேல் சடமாக்ேடிக் கட்சிக்கான பிேச்சாேத்தில் ஈடுபட்டிருந்தார். 

அப்பபாது அவர் சுடப்பட்டு இைந்தார். 

5. நிதியடமச்சகத்தின் ஓர் அண்டமய அறிவிப்பின்படி, இந்திய பதசியக்சகாடியின் விற்படனக்கு எவ்வளவு GST 

விதிக்கப்படுகிைது? 

அ. 18 சதெீதம் 

ஆ. 12 சதெீதம் 

இ. 5 சதெீதம் 

ஈ. 0 சதெீதம்  

✓ நிதியடமச்சகத்தின் சமீபத்திய அறிவிப்பின்படி, இந்திய பதசியக்சகாடி விற்படனக்கு சேக்கு மற்றும் பசடவ வரியில் 

(GST) விலக்கு அளிக்கப்பட்டுள்ளது. இந்திய பதசியக்சகாடி, இயந்திேத்தால் சசய்யப்பட்டதா அல்லது பாலியஸ்டோல் 

சசய்யப்பட்டதா என்படதப் சபாருட்படுத்தாமல், சேக்கு & பசடவ வரியிலிருந்து (GST) விலக்கு அளிக்கப்பட்டுள்ளது. 

பருத்தி, பட்டு, கம்பளி அல்லது காதி ஆகியவற்ைால் சசய்யப்பட்ட டகயால் சநய்யப்பட்ட பதசியக்சகாடிகளுக்கு 

ஏற்கனபவ GSTஇல் இருந்து விலக்கு அளிக்கப்பட்டுள்ளது குறிப்பிடத்தக்கது. 

6. அண்டமச் சசய்திகளில் இடம்சபற்ை ‘BepiColombo’ மிஷன் என்பது எதற்கான முதல் ஐபோப்பியத் திட்டமாகும்? 
அ. புதன்  

ஆ. வெள்ளி 

இ. வசெ்ொய் 

ஈ. ெியாழன் 

✓ 2018இல் சதாடங்கப்பட்ட ‘BepiColombo’ என்பது ஐபோப்பிய விண்சவளி முகடம மற்றும் ஜப்பானிய விண்சவளி 

ஆய்வு முகடம (JAXA) ஆகியவற்றின் கூட்டுத்திட்டமாகும். இந்தத்திட்டத்துக்கு இேண்டு தனிப்பட்ட சுற்றுப்பாடதகள் 

உள்ளன – ESA’இன் Mercury Planetary Orbiter மற்றும் Jaxa’இன் Mercury Magnetospheric Orbiter. இது புதன் 

பகாளிற்கான முதல் ஐபோப்பியத்திட்டமாகும். இந்தக் கூட்டுத்திட்டம் சமீபத்தில் அதன் இேண்டாவது பகாள் ஆய்வுக் 

கலத்டத புதன் பகாளில் பைக்கச்சசய்தது. 

7. 2022 – ஐநா சபருங்கடல் மாநாடு நடடசபறும் இடம் எது? 
அ. னபாா்ச்சுகல்  

ஆ. ஸ்வபயின் 

இ. இத்தாலி 

ஈ. இந்தியா 

✓ ஐநா–இன் சபருங்கடல் மாநாடு ஜூன்.27 முதல் ஜூடல.1 வடே பபார்ச்சுகலின் லிஸ்பனில் நடத்தப்பட்டது. இது 

சகன்யா மற்றும் பபார்ச்சுகல் அேசாங்கங்களால் இடைந்து நடத்தப்பட்டது. கடலின் நிடலயான பமலாண்டமடய 

உறுதிசசய்தற்கு பதடவயான அறிவியலடிப்படடயிலான புதுடமயான தீர்வுகடள ஊக்குவிப்பபத இம்மாநாட்டின் 

பநாக்கமாகும். இது பசுடம சதாழில்நுட்பம் மற்றும் கடல்வளங்களின் புதுடமயான பயன்பாட்டட ஊக்குவிக்க 

எண்ணுகிைது. சுகாதாேம், சூழலியல், சபாருளாதாேம் மற்றும் கடலின் நிர்வாகத்திற்கு ஏற்படும் அச்சுறுத்தல்களுக்கு 

தீர்வுகாண்பது குறித்து இம்மாநாட்டில் விவாதிக்கப்பட்டது. 
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8. அண்டமச் சசய்திகளில் இடம்சபற்ை மந்தாகினி ஆைானது கீழ்க்காணும் எவ்வாற்றின் துடையாைாகும்? 
அ. அலக்னந்தா ஆறு  

ஆ. பாகீரதி ஆறு 

இ. னகாஷி ஆறு 

ஈ. இராமகங்ஹக ஆறு 

✓ உத்தேகாண்டில் பாயும் மந்தாகினி ஆறு, கங்டக ஆற்றின் இேண்டு பிேதான நீபோடடகளில் ஒன்ைான அலக்னந்தா 

ஆற்றின் துடையாைாகும். இது கர்வால் இமயமடலயில் உள்ள பசாோபரி பனிப்பாடையிலிருந்து உருவாகிைது. 

இந்த ஆறு கங்டகயில் கலக்கும் அலக்னந்தா ஆற்றில் கலக்கிைது. சமீபத்தில், மந்தாகினி ஆற்றில் சிக்கிய இேண்டு 

இடளபயாடே மீட்க உத்தேகண்ட் மாநில காவல்துடை மற்றும் மாநில பபரிடர் மீட்பு நிதியம் (SDRF) இடைந்து 

நடவடிக்டக பமற்சகாண்டது. 

9. GST இழப்பீடு சசஸ் வரியானது எந்த ஆண்டு வடே நீட்டிக்கப்பட்டுள்ளது? 
அ. 2023 

ஆ. 2025 

இ. 2026  

ஈ. 2030 

✓ நடுவண் நிதியடமச்சகத்தால் அறிவிக்கப்பட்ட சேக்குகள் மற்றும் பசடவகள் வரி (வரி மற்றும் சசஸ் வசூல் காலம்) 

விதிகள், 2022–இன்படி, இழப்பீட்டு சசஸ் 2022 ஜூடல 1–இலிருந்து 2026 மார்ச் 31–ஆம் பததி வடே சதாடர்ந்து 

விதிக்கப்படும் எனத் சதரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. சசஸ் வரி விதிப்பு ஜூன்.30–ஆம் பததியுடன் முடிவடடய இருந்தது. 

ஆனால், மத்திய நிதியடமச்சர் நிர்மலா சீதாோமன் தடலடமயில் மாநில நிதியடமச்சர்கடளசகாண்ட GST 

கவுன்சில், வருவாய் வசூல் பற்ைாக்குடைடய ஈடுசசய்ய கடந்த இேண்டு நிதியாண்டுகளில்சபற்ை கடடன திருப்பிச் 

சசலுத்துவதற்காக இழப்பீட்டு சசஸ்டை 2026 மார்ச் வடே நீட்டிக்க முடிவுசசய்துள்ளது. 

10. மின்னாற்ைலில் இயங்கும் வாகன மின்கலங்களுக்கான தேநிடலகடள உருவாக்கி சவளியிட்ட அடமப்பு எது? 
அ. ஆற்றல் திறன் பணியகம் 

ஆ. இந்திய தரநிஹல பணியகம்  

இ. நிதி ஆனயாக் 

ஈ. பொ் ஃஹபனான்ஸ் காா்ப்பனரஷன் 

✓ இந்தியாவின் பதசிய தேநிடல அடமப்பான Bureau of Indian Standard (BIS) மின்னாற்ைலில் இயங்கும் வாகன 

மின்கலங்களுக்கான தேநிடலகடள உருவாக்கி சவளியிட்டுள்ளது. நுகர்பவார் விவகாேங்கள், உைவு மற்றும் 

சபாது விநிபயாக அடமச்சகத்தின்கீழ் BIS சசயல்படுகிைது. நிஜ வாழ்க்டகக் காட்சிகடளக் கருத்தில்சகாண்டு, 

லித்தியம்–அயன் இழுடவ மின்கலப் சபாதிகள் மற்றும் மின்சாேத்தால் இயக்கப்படும் வாகன அடமப்புகளுக்கான 

பசாதடன விவேக்குறிப்புகளுக்காக இப்புதிய தேநிடலகள் சவளியிடப்பட்டுள்ளன. 
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செய்தித்தாள் நடப்பு நிகழ்வுகள்  

1. விம்பிள்டன் சடன்னிஸ்: சாம்பியன் பட்டம் சவன்ைார் டேபகினா 

லண்டனில் நடந்துவரும் விம்பிள்டன் சடன்னிஸ் பபாட்டியின் சபண்கள் ஒற்டையர் பபாட்டி நிடைவடடந்துள்ளது. 

நடந்த இறுதி ஆட்டத்தில் கஜகஸ்தான் நாட்டின் எலினா டேபகினாவும், துனிசியாவின் ஒன்ஸ் ஜபீரும் பமாதினர். 

பேபேப்பாக நடடசபற்ை இந்தப் பபாட்டியில் சிைப்பாக விடளயாடிய டேபகினா 3-6, 6-2, 6-2 சசட்களில் ஜபீடே 

வீழ்த்தினார். இதன்மூலம் முதன்முடையாக டேபகினா சாம்பியன் பட்டம் சவன்றுள்ளார். 

 

2. பஜாபகாவிச் சாம்பியன் 

ஆண்டின் 3-ஆவது கிோண்ட்ஸ்லாம் பபாட்டியான விம்பிள்டன் சாம்பியன்ஷிப்பில் ஆடவர் ஒற்டையர் பிரிவில் 

நடப்புச் சாம்பியனான சசர்பியாவின் பநாவக் பஜாபகாவிச் பட்டத்டத தக்கடவத்துக்சகாண்டார். இது, ஒட்டு 

சமாத்தமாக அவேது 21-ஆவது கிோண்ட்ஸ்லாம் பட்டமாக இருக்கும் நிடலயில், விம்பிள்டனில் அவேது 7-ஆவது 

சாம்பியன் பட்டமாகும். 

சமன்: விம்பிள்டனில் 7-ஆவது முடையாக பட்டம் சவன்று, அசமரிக்காவின் முன்னாள் வீேர் பீட் சாம்ப்ோஸின் 

எண்ணிக்டகடய சமன் சசய்துள்ளார் பஜாபகாவிச். இந்த கிோண்ட்ஸ்லாமில் அதிக முடை சாம்பியன் (8 முடை) 

ஆகியிருக்கும் சபருடமடய தற்பபாது ஃசபடேர் தன் வசம் டவத்திருக்கிைார். 

4-ஆவது வீேர்: இதுதவிே, ஓபன் எோவில் சதாடர்ந்து 4 முடை விம்பிள்டன் சவன்ைவர்கள் பட்டியலில் சபடேர், 

சாம்ப்ோஸ், ஸ்வீடனின் பஜார்ன் பபார்க் ஆகிபயாடே அடுத்து 4-ஆவது வீேோக பஜாபகாவிச் இடைந்திருக்கிைார். 
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1. ‘உலக மக்கள்த ொகக  ரவேடு – 2022’ அறிக்ககயின்படி, எந்  ஆண்டில் உலகின் அதிக மக்கள்த ொகக 

தகொண்ட நொடொக சீனொகே இந்தியொ விஞ்சும் என்று கணிக்கப்பட்டுள்ளது? 
அ. 2023  

ஆ. 2024 

இ. 2026 

ஈ. 2030 

✓ 2022 ஜூகல.11 – உலக மக்கள்த ொகக நொளன்று, ‘உலக மக்கள்த ொகக  ரவேடு – 2022’ என்ற  கலப்பில் 

அதிகொரப்பூர்ே மக்கள்த ொகக மதிப்பீடுகள் மற்றும் கணிப்புகளின் இருபத்வ ழொேது பதிப்கப ஐக்கிய நொடுகள் 

அகே தேளியிட்டது. இத் ரவேட்டின்படி, 2023–இல் உலகின் அதிக மக்கள்த ொககதகொண்ட நொடொக இந்தியொ 

சீனொகே விஞ்சும் எனக் கணிக்கப்பட்டுள்ளது. உலக மக்கள்த ொககயொனது 2022 நே.15–இல் 

எட்டுப்பில்லியகன எட்டுதமனக் கணிக்கப்பட்டுள்ளது. 2030ஆம் ஆண்டில் சுமொர் 8.5 பில்லியனொகவும், 2050ஆம் 

ஆண்டில் 9.7 பில்லியனொகவும் அது ேளரக்கூடும். 

2. 2022 – விம்பிள்டன் மகளிர் மற்றும் ஆடேர் பட்டத்க  தேன்றேர்கள் யொர்? 
அ. எலெனா ரைபகினா, ந ாவக் ந ாநகாவிச்  

ஆ. ஒன்ஸ்  ாபியா், ந ாவக் ந ாநகாவிச் 

இ. எலெனா ரைபாகினா,  ிக் கிா்கிநயாஸ் 

ஈ. வீனஸ் விெ்ெியம்ஸ், ைநபெ்  டாெ் 

✓ 23 ேய ொன வீரொங்ககன எலினொ கரபகினொ கஜகஸ் ொனின் மு ல் வீரொங்ககனயொக கிரொண்ட்ஸ்லொம் பட்டம் 

தேன்றொர். 2011–க்குப் பிறகு இளம் விம்பிள்டன் சொம்பியனொன தபண்ணொனொர் அேர். வநொேக் வஜொவகொவிச்  னது 

4ஆேது விம்பிள்டன் ஆடேர் ஒற்கறயர் பட்டத்க யும், ஒட்டுதமொத் மொக 21ஆேது கிரொண்ட்ஸ்லொம் பட்டத்க யும் 

தேன்றொர். ரவபல் நடொகலவிட (22) சரியொக ஒரு கிரொண்ட்ஸ்லொம் பட்டத்க க் குகறேொகக்தகொண்டுள்ளொர் வநொேக் 

வஜொவகொவிச். 

3. அண்கமச் தசய்திகளில் இடம்தபற்ற, ‘OALP’ மற்றும் ‘HELP’ என்பேற்றுடன் த ொடர்புகடய துகற எது? 
அ.  ிெக்காி 

ஆ. எண்லணய்  

இ. தானியங்கி 

ஈ. மின்னணுவியெ் 

✓ எண்தணய் மற்றும் எரிேொயுகேக் கண்டுபிடித்து உற்பத்தி தசய்ே ற்கொன புதிய தகொள்ககயொன Hydrocarbon 

Exploration and Licensing Policy (HELP), தபட்வரொலியம் மற்றும் இயற்கக எரிேொயு அகமச்சகத் ொல் கடந்த 2016ஆம் 

ஆண்டில் தேளியிடப்பட்டது. Open Acreage Licensing Programme (OALP)இன் 7 ஏலச்சுற்றுகள் முடிேகடந்துள்ளன. 

இதுேகர 134 ஆய்வு மற்றும் உற்பத்தித் த ொகுதிகள்  ரப்பட்டுள்ளன. சமீபத்திய 7ஆேது ஏலச்சுற்றில், ONGC, OIL 

மற்றும் GAIL ஆகியகே எண்தணய் மற்றும் எரிேொயு ஆய்வு மற்றும் உற்பத்திக்கொக ேழங்கப்பட்ட எட்டுத் 

த ொகுதிகளில் தபரும்பொலொனேற்கறப் தபற்றன. 

4. சமீப தசய்திகளில் இடம்தபற்ற கனகனஹள்ளி என்பது எந்  மொநிலம் /யூனியன் பிரவ சத்தில் அகமந்துள்ள ஒரு 

பழங்கொல தபௌத் த் லமொகும்? 
அ. ஆ ்திைப் பிைநதசம்  ஆ. கா் ாடகா  

இ. பஞ்சாப்   ஈ. பீகாா் 
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✓ கனகனஹள்ளி என்பது கர்நொடக மொநிலத்தின் கலபுரொகி மொேட்டத்தில் பொயும் பீமொ ஆற்றின் ககரயில் உள்ள ஒரு 

பழகமயொன தபௌத் த் லமொகும். இது சன்னதி  ளத்தின் ஒருபகுதியொகும். இந்தியத் த ொல்லியல் துகற  ற்வபொது 

இந் ப் தபௌத் த் லத்தில் பொதுகொப்புப் பணிககள வமற்தகொண்டு ேருகிறது. 

5. சமீப தசய்திகளில் இடம்தபற்ற சிங்கலீலொ வ சியப்பூங்கொ அகமந்துள்ள மொநிலம் எது? 

அ. ஹிமாச்செ பிைநதசம் 

ஆ. நமற்கு வங்கம்  

இ. உத்தைகாண்ட் 

ஈ. சிக்கிம் 

✓ வமற்கு ேங்க மொநிலத்தின் மிகவுயரமொன பொதுகொக்கப்பட்ட பகுதியொன சிங்களிலொ வ சியப்பூங்கொ, 5 ஆண்டுகளில் 

சுமொர் 20 சிேப்புப்பொண்டொக்ககள விடுவிக்கும் திட்டத்க த்த ொடங்கியுள்ளது. வமற்கு ேங்கத்தின் பத்மஜொ நொயுடு 

இமயமகல விலங்கியல் பூங்கொ இருபது சிேப்புப்பொண்டொக்ககள (Ailurus fulgens) கொடுகளுக்குள் விடுவிக்கும் 

இந் த் திட்டத்க த் த ொடங்கியுள்ளது. 

6. எந்  இந்திய மொநிலம், மொணேர்களிடமிருந்து ஒற்றைப் பயன்பாடுறடய தநகிழிப் தபொருட்ககள தபறுே ற்கொக 

‘திரும்பப்தபறும்’ திட்டத்க  அறிவித்துள்ளது? 
அ. நகைளா 

ஆ. ஹிமாச்செ பிைநதசம்  

இ. சிக்கிம் 

ஈ. இைா ஸ்தான் 

✓ ஹிமொச்சல பிரவ ச மொநிலம் பள்ளிகள் மற்றும் கல்லூரிகளில் பயிலும் மொணேர்களிடம் இருந்து ஒருமுகற மட்டுவம 

பயன்படுத் க்கூடிய தநகிழிப் தபொருட்ககள தபறுே ற்கொன ‘திரும்பப்தபறும்’ திட்டத்க ச் தசயல்படுத் வுள்ளது. இப் 

புதிய திட்டத்தின்கீழ், மொணேர்கள் பள்ளியில் ேழங்கும் ஒரு கிவலொ தநகிழிப்தபொருட்களுக்கு அரசு `75 தசலுத்தும். 

இத்திட்டம் ேளர்ந்துேரும் இகளஞர்களிகடவய சுற்றுச்சூழல் பொதுகொப்பு பழக்கத்க  ஏற்படுத்துேக  வநொக்கமொகக் 

தகொண்டுள்ளது. 

7. அண்கமயில் கொமன்தேல்த் நொடுகளில் இகணந்  கொவபொன் மற்றும் வடொவகொ, எந் ப் பகுதிகயச் வசர்ந் கே? 
அ. ஐநைாப்பா 

ஆ. ஆப்பிாிக்கா  

இ. ஓசியானியா 

ஈ. ஆசியா 

✓ பிதரஞ்சு தமொழிவபசும் வமகல ஆப்பிரிக்க நொடுகளொன கொவபொன் மற்றும் வடொவகொ கொமன்தேல்த்தில் இகணந் ன; 

பிரிட்டனுடன் எந்  ேரலொற்று உறவும் இல்லொ  நொடுகளொக, கொமன்தேல்த் நொடுகளில் நுகழயும் புதிய நொடுகளொக 

இகே ஆகின. தபரும்பொலும் முன்னொள் பிரித் ொனிய கொலனித்துேத்தின் கீழிருந்  54–நொடுகளின் குழுமமொன 

கொமன்தேல்த்தின் ருேொண்டொவில் நடந்   கலகம உச்சிமொநொட்டின் இறுதிநொளில், வடொவகொ மற்றும் கொவபொனின் 

விண்ணப்பம் ஏற்றுக்தகொள்ளப்பட்டது. 2009–இல் ருேொண்டொவிற்குப் பிறகு கொமன்தேல்த் அகமப்பில் இகணந்  

மு ல் புதிய உறுப்புநொடுகள் இகேயொகும். 

8. ‘ேக க்குள்ளொவனொர்க்கு ஆ ரவு  ரும் உலக நொள்’ அனுசரிக்கப்படுகிற மொ ம் எது? 
அ. நம   ஆ.  ூன்  

இ.  ூரெ  ஈ. லசப்டம்பா் 
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✓ ஒவ்வேொர் ஆண்டும் ஜூன்.26 அன்று ேக க்குள்ளொவனொர்க்கு ஆ ரேளிக்கும் உலக நொள் அனுசரிக்கப்படுகிறது. 

துஷ்பிரவயொகம் மற்றும் ேக ககள எதிர்தகொண்ட மற்றும் த ொடர்ந்து எதிர்தகொள்ளும் மக்களுக்கொக அகனத்து 

மக்ககளயும் ஒன்றிகணக்க ேலியுறுத்துேது இ ன் வநொக்கமொகும். 1997ஆம் ஆண்டில், ஐநொ தபொதுச்சகப ஒரு 

தீர்மொனத்க  நிகறவேற்றியது; ஜூன்.26ஐ ேக க்குள்ளொவனொர்க்கு ஆ ரேளிக்கும் உலக நொளொக அறிவித் து. 

இது மனி  சித்திரேக யின் ஏற்றுக்தகொள்ள முடியொ   ன்கமபற்றிய விழிப்புணர்கே பரப்புேது மட்டுமல்லொமல் 

அது ஒரு குற்றம் என்பக யும் குறிப்பிடுகிறது. 

9. 2022–இல் அ ன் மு ல் இரஞ்சிக்வகொப்கபகய தேன்ற இந்திய மொநிலம் எது? 
அ. பஞ்சாப் 

ஆ. மத்திய பிைநதசம்  

இ. கு ைாத் 

ஈ. கா் ாடகா 

✓ தபங்களூரு சின்னசொமி அரங்கில் நகடதபற்ற இறுதிப்வபொட்டியில் மத்திய பிரவ ச அணி மும்கபகய 6 விக்தகட் 

வித்தியொசத்தில் வீழ்த்தி மு ல் இரஞ்சிக்வகொப்கபகய தேன்றது. இந் ப் வபொட்டியில் மு ல் இன்னிங்ஸில் யொஷ் 

துவப, ஷுபம் சர்மொ மற்றும் ரஜத் படி ொர் ஆகிவயொரின் ச ங்கள் அடங்கும். 23 ஆண்டுகளுக்கு முன்பு மத்திய பிரவ ச 

அணியின் வகப்டனொக இருந்  பிரபல கிரிக்தகட் பயிற்சியொளர் சந்திரகொந்த் பண்டிட் இவ்விளம் அணிகய தேற்றிப் 

பொக க்கு இட்டுச்தசன்றொர். 

10. சமீப தசய்திகளில் இடம்தபற்ற, ‘அவினொஷ் குல்கர்னி’, எவ்ேகமப்பின் புதிய  கலகமச் தசயலதிகொரி ஆனொர்? 
அ. UIDAI 

ஆ. நதசிய  ெவாழ்வு ஆரணயம் 

இ. IDRCL  

ஈ. UGC 

✓ இந்திய கடன் தீர்வு நிறுேனத்தின் (IDRCL)  கலகமச் தசயலதிகொரியொக அவினொஷ் குல்கர்னி வ ர்வு தசய்யப்பட்டு 

உள்ளொர். அரசொங்க ஆ ரவுகடய வ சிய தசொத்து மறுசீரகமப்பு நிறுேனத் ொல் (NARCL) தபறவேண்டிய `83,000 

வகொடிக்கும் அதிகமொன ேொரொக்கடன்களுக்குத் தீர்வுகொண்ப ற்கொக இது உருேொக்கப்பட்டது. 

✓ அேர் இந்திய மீட்டடழுச்சி தசொத்து மறுசீரகமப்பு நிறுேனத்தின் (IRARC)  கலகமச் தசயல் அதிகொரியொக இருந் ொர் 

மற்றும் SBIஇலும் பணியொற்றியுள்ளொர். 

 

செய்தித்தாள் நடப்பு நிகழ்வுகள்  

1. மக்கள்த ொகக: 2023-இல் இந்தியொ மு லிடம் தபறும்: ஐ.நொ.  கேல் 

மக்கள்த ொகக தபருக்கத்தில் 2023-ஆம் ஆண்டில் சீனொகேப் பின்னுக்குத்  ள்ளி இந்தியொ மு லிடம் தபறும் 

என்றும், நிகழொண்டு நேம்பரில் உலக மக்கள்த ொகக 800 வகொடிகய எட்டும் என்றும் ஐநொ கணித்துள்ளது. 

இதுத ொடர்பொக ஐநொ தபொருளொ ொர, சமூக விேகொரத் துகறயின் மக்கள்த ொகக பிரிவு வமற்தகொண்ட ஆய்வில் த ரிய 

ேந்  ொேது: 

உலக மக்கள்த ொகக நிகழொண்டு நே.15-இல் 800 வகொடிகய எட்டும். 1950-க்குப் பின்னர் உலக மக்கள்த ொகக 

தமதுேொன வீ த்தில் ேளர்ச்சியகடகிறது. 2030-ஆம் ஆண்டில் உலக மக்கள்த ொகக 850 வகொடிகயயும், 2050-

ஆம் ஆண்டில் 970 வகொடிகயயும் எட்டும். 2080-இல் உலக மக்கள்த ொகக 1,040 வகொடியொக இருக்கும். 2100 

ேகர இவ  விகி ம் நீடிக்கும். 
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2023-இல் சீனொகேப் பின்னுக்குத்  ள்ளி உலகில் அதிக மக்கள்த ொககதகொண்ட நொடொக இந்தியொ விளங்கும். 

ேரும் 2050-இல் இந்தியொவின் மக்கள்த ொகக 166 வகொடியொக இருக்கும். 

உலக மக்கள்த ொககயில் 29 ச வீ த்துடன் அ ொேது 230 வகொடி மக்கள்த ொககயுடன் 2022-இல் உலகின் அதிக 

மக்கள்த ொககதகொண்ட பிரொந்தியமொக கிழக்கு மற்றும் த ன்-கிழக்கு ஆசியொ திகழ்கிறது. மத்திய, த ற்கு ஆசியொ 

210 வகொடி மக்களுடன் உலக மக்கள்த ொககயில் 26 ச வீ த்க க் தகொண்டுள்ளது. 

இந் ப் பிரொந்தியத்தில் சீனொவும் இந்தியொவும்  லொ 140 வகொடி மக்கள்த ொககயுடன் அதிக மக்கள்த ொகககயக் 

தகொண்ட நொடுகளொக விளங்குகின்றன. 2050-ஆம் ஆண்டுேகரயிலொன உலக மக்கள்த ொகக தபருக்க 

கணக்கீட்டின்படி, கொங்வகொ குடியரசு, எகிப்து, எத்திவயொப்பியொ, இந்தியொ, கநஜீரியொ, பொகிஸ் ொன், பிலிப்பின்ஸ், 

 ொன்ஸொனியொ ஆகிய 8 நொடுகளும் 50%-க்கும் அதிகமொன பங்குேகிக்கும் என அதில் த ரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. 
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1. ‘உலகின் உணவுப்பாதுகாப்பு மற்றும் ஊட்டச்சத்து நிலல-2022’ என்ற அறிக்லகயை வெளியிட்ட அலமப்பு எது? 
அ. ஐக்கிய நாடுகள்  

ஆ. உலக வங்கி 

இ. உலக ப ாருளாதார மன்றம் 

ஈ. NITI ஆயயாக் 

✓ உலக உணவுப் பாதுகாப்பு மற்றும் ஊட்டச்சத்து நிலல - 2022 அறிக்லகைானது ஐநா முகலமகளான FAO, IFAD, 

UNICEF, WFP மற்றும் WHO ஆகியெற்றால் வெளியிடப்பட்டது. இந்தியாவில் ஊட்டச்சத்துக் குலறபாடுள்ளெர்களின் 

எண்ணிக்லக கடந்த 15 ஆண்டுகளில் இல்லாத அளவுக்கு 2019-2021இல் 224.3 மில்லியனாகக் குலறந்துள்ளது. 

உலகின் இரண்டாெது அதிக மக்கள்வதாலகவகாண்ட நாடான இந்தியாவில் அதிக பருமனான வபரியெர்கள் 

மற்றும் இரத்தசசாலக உள்ள வபண்கள் அதிக அளவில் உள்ளனர் என்றும் அவ்ெறிக்லக குறிப்பிட்டது. 

2. அண்லமயில் வெளியிடப்பட்ட பிரபஞ்ச ெரலாற்றில் ஆெணப்படுத்தப்பட்ட மிகப்பலைலமயான ஒளியானது 

கீழ்க்காணும் எந்தத் வதாலலசநாக்கிமூலம் பிடிக்கப்பட்டது? 
அ. ஹ ் ிள் விண்பவளி பதாலலயநாக்கி 

ஆ. யேம்ஸ் பவ ் விண்பவளி பதாலலயநாக்கி  

இ. வாயயோ் விண்பவளி பதாலலயநாக்கி 

ஈ. ஆகாஷ் விண்பவளி பதாலலயநாக்கி 

✓ சேம்ஸ் வெப் விண்வெளி வதாலலசநாக்கிமூலம் எடுக்கப்பட்ட படத்லத அவமரிக்க அதிபர் லபடன் வெளியிட்டார். 

இது 13 பில்லியன் ஆண்டுகட்கு முந்லதயதும் பிரபஞ்ச ெரலாற்றில் ஆெணப்படுத்தப்பட்ட மிகப்பைலமயானதுமான 

ஒளியாகும். அப்படம் ‘SMACS 0723’ என்றலைக்கப்படுகிறது. இது பூமியின் வதன் அலரக்சகாளத்திலிருந்து வதரியும் 

ொனின் ஒருபகுதியாகும். 

3. அண்லமச் வசய்திகளில் இடம்வபற்ற, புதிய எரிவபாருளான POP-FAME என்பது எதிலிருந்து உருொக்கப்பட்டது? 
அ. லஹட்ரேன் 

ஆ.  ாக்டீாியம்  

இ.  யயாமாஸ் 

ஈ. பநகிழி 

✓ அவமரிக்காவின் லாரன்ஸ்-வபர்க்லி ஆய்ெகத்லதச் சசர்ந்த அறிவியலாளர்கள், பாலி-லசக்சளா-புசராபசனட்டட் 

வகாழுப்பு அமில வமதில் எஸ்டருக்காக, ‘POP-FAME’ என்ற பாக்டீரிய எரிவபாருளிலிருந்து எரிவபாருலள உருொக்கி 

உள்ளனர். இவ்வெரிவபாருளானது ஒரு லிட்டருக்கு 50 வமகா-ேூல்களுக்கு சமல் ஆற்றல் அடர்த்தி மதிப்புகலளக் 

வகாண்டுள்ளது; அது தற்சபாது பயன்படுத்தப்படும் ஏவுகல எரிவபாருட்களின் திறலனவிட அதிகமாகும். 

4. அண்லமயில் வதாடங்கப்பட்ட இந்தியாவின் மூன்றாெது மற்றும் மிக சமீபத்திய ஆற்றல் பரிமாற்றகம் எது? 
அ.  ாரத் ஆற்றல்  ாிமாற்றகம் 

ஆ. ஹிந்துஸ்தான் ஆற்றல்  ாிமாற்றகம்  

இ. அம்ாித் ஆற்றல்  ாிமாற்றகம் 

ஈ. PTC ஆற்றல்  ாிமாற்றகம் 
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✓ ஹிந்துஸ்தான் ஆற்றல் பரிமாற்றகம் (HPX), நாட்டின் 3ஆெது ஆற்றல் பரிமாற்றகமாக சமீபத்தில் வதாடங்கப்பட்டது. 

இது BSE மற்றும் ஆற்றல் ெர்த்தக கைகத்தால் (PTC) ஆதரிக்கப்படுகிறது. PTC இந்தியா மற்றும் BSE முதலீடுகள் HPX 

இல் தலா 25 சதவீதத்லத லெத்திருக்கின்றன; அசத சநரத்தில் 9.9 சதவீதத்லத ஐசிஐசிஐ ெங்கி லெத்திருக்கிறது. 

நாட்டின் மற்ற இரண்டு பரிமாற்றகங்கள் இந்திய எரிசக்தி பரிமாற்றகம் (IEX) மற்றும் பெர் எக்ஸ்சசஞ்ச் ஆஃப் 

இந்தியா லிமிவடட் (PXIL) ஆகும்; அசத செலளயில், IEX, வமாத்த ெர்த்தக ஆற்றலில் ஏறக்குலறய 98 சதவிகித 

அளவுக்கு ஏகசபாக உரிலமலயக் வகாண்டுள்ளது. 

5. சுரங்கங்கள் மற்றும் கனிமங்கள்பற்றிய சதசிய மாநாடு நலடவபறும் இடம் எது? 

அ.  ுது தில்லி  

ஆ. மும்ல  

இ. இராஞ்சி 

ஈ. இராய்பூா் 

✓ சுரங்கங்கள் மற்றும் கனிமங்கள் வதாடர்பான ஆறாெது சதசிய மாநாட்லட புது தில்லியில் மத்திய சுரங்கத்துலற 

அலமச்சர் பிரலாத் சோஷி வதாடங்கிலெத்தார். ‘அமுதப் வபருவிைா’வின் ஒருபகுதியாக இந்த மாநாடு ஏற்பாடு 

வசய்யப்பட்டுள்ளது. மத்திய உள்துலற அலமச்சர் அமித் ஷா, இம்மாநாட்டில் பல்செறு பிரிவுகளில் ‘ராஷ்ட்ரிய கனிஜ் 

விகாஸ் புரஸ்கார்’ மற்றும் பிற விருதுகலள ெைங்கினார். 

6. ‘MIDCOM’ என்பது இந்தியாவிற்கும் எந்த நாட்டிற்கும் இலடசய நலடவபற்ற பாதுகாப்பு ஒத்துலைப்பு கூட்டமாகும்? 
அ. மயலசியா  

ஆ. மாலத்தீவுகள் 

இ. பமாாீஷியஸ் 

ஈ. பமாசாம் ிக் 

✓ பாதுகாப்பு அலமச்சர் இராஜ்நாத் சிங், மசலசியாவின் மூத்த பாதுகாப்பு அலமச்சருடன் வீடிசயா கான்பரன்ஸ் மூலம் 

இருதரப்பு, பிராந்திய மற்றும் பாதுகாப்பு வதாழிற்துலற ஒத்துலைப்பு வதாடர்பான பல்செறு பிரச்சிலனகள் குறித்து 

விொதித்தார். தற்சபாதுள்ள பாதுகாப்பு ஒத்துலைப்பு நடெடிக்லககள் மற்றும் கட்டலமப்பு மற்றும் தற்சபாதுள்ள 

மசலசியா-இந்திய பாதுகாப்பு ஒத்துலைப்பு கூட்டத்தின் (MIDCOM) கட்டலமப்பின்கீழ் அெற்லற சமம்படுத்துதற்கான 

ெழிகள் குறித்து அலமச்சர்கள் விொதித்தனர். 

7. 2022-இல் G-7 உச்சிமாநாட்லட நடத்தும் நாடு எது? 
அ.  ிரான்ஸ் 

ஆ. போ்மனி  

இ. இத்தாலி 

ஈ. ஐக்கிய ய ரரசு 

✓ தூய எரிசக்தி வதாழில்நுட்பங்களுக்கான இந்தியாவின் ெளர்ந்துெரும் சந்லதயில் முதலீடு வசய்ெது குறித்து 

பரிசீலிக்குமாறு ஏழு (G7) நாடுகளின் குழுலெ பிரதமர் நசரந்திர சமாடி ெலியுறுத்தினார். வேர்மனியில் நடந்த G7 

உச்சிமாநாட்டில், வேர்மனியின் சான்சிலர் ஓலாஃப் ஸ்சகால்ஸால் அலைக்கப்பட்ட பின்னர், பிரதமர் நரரந்திர ரமாடி 

இந்தியாவின் சார்பாக பங்சகற்றார். இந்சதாசனசியா, அர்வேன்டினா, வசனகல் மற்றும் வதன்னாப்பிரிக்கா ஆகிய 

நாடுகளும் பங்காளர் நாடுகளாக இவ்வுச்சிமாநாட்டில் கலந்துவகாண்டன. 

 

 

 

 

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


விண்மீன்.காம்                                            2022 ஜூலை 13 
  

 

நடப்பு நிகழ்வுகள்                                           3 

8. சமீப வசய்திகளில் இடம்வபற்ற, ‘ொழும் நிலங்கள் சாசனம்’ என்பதுடன் வதாடர்புலடய உலகளாவிய அலமப்பு 

எது? 
அ. G7 

ஆ. G20 

இ. காமன்பவல்த் நாடுகள்  

ஈ. BRICS 

✓ ருொண்டாவின் கிகாலியில் 2022 காமன்வெல்த் தலலெர்கள் கூட்டத்தின் (CHOGM) முடிவில், 54 காமன்வெல்த் 

உறுப்பினர்களும், ‘ொழும் நிலங்கள் சாசனத்லத’ ஏற்றுக்வகாண்டனர். உலக நிலெளங்கலளப் பாதுகாக்கவும், 

நிலச்சீரழிலெத் தடுத்து நிறுத்தவும், காலநிலல மாற்றம், பல்லுயிர் இைப்பு மற்றும் நிலலயான சமலாண்லமக்கு 

எதிராகவும் உறுப்புநாடுகள் வசயல்பட செண்டும் என்று கட்டுப்பாடற்ற ஒப்பந்தம் கட்டலளயிடுகிறது. 

9. ோர்கண்ட் மற்றும் ஆந்திர பிரசதசத்திற்குப்பிறகு, இந்தியாவில் யுசரனியம் சுரங்கப்பணிலய சமற்வகாள்ளவுள்ள 

மாநிலம் எது? 
அ.  ஞ்சா ் 

ஆ. இராேஸ்தான்  

இ. குேராத் 

ஈ. கா்நாடகா 

✓ ோர்கண்ட் மற்றும் ஆந்திர பிரசதசத்திற்குப்பிறகு, இந்தியாவில் யுசரனியம் கண்டுபிடிக்கப்பட்ட மூன்றாெது மாநிலம் 

இராேஸ்தான் ஆகும். சிகார் மாெட்டத்தில் உள்ள சராகில் என்ற இடத்தில் அவ்ெரிய கனிமம் காணப்படுகிறது. 

இராேஸ்தான் மாநிலத்தில் உள்ள இந்த அரிய கனிமத்தின் தாதுலெ அகழ்ொராய்ச்சி வசய்ெதற்காக இந்திய 

யுசரனியம் கார்ப்பசரஷன் நிறுெனத்திற்கு இராேஸ்தான் அரசாங்கம் ஒரு கடிதத்லத ெைங்கியுள்ளது. 

10. ‘சர்ெசதச வெப்பமண்டலங்கள் நாள்’ வகாண்டாடப்படுகிற சததி எது? 
அ. யம.27 

ஆ. யம.29 

இ. ேூன்.27 

ஈ. ேூன்.29  

✓ வெப்பமண்டலத்தின் முக்கியத்துெத்லதயும், இப்பகுதிகள் எதிர்வகாள்ளும் சுற்றுச்சூைல் மற்றும் சமூக-வபாருளாதார 

சொல்கலளயும் எடுத்துலரப்பதற்காக, ஆண்டுசதாறும் ேூன்.29ஆம் சததியன்று சர்ெசதச வெப்பமண்டலங்கள் 

நாள் அனுசரிக்கப்படுகிறது. வெப்பமண்டலம் என்பது பூமத்திய சரலகலயச் சுற்றியுள்ள பகுதிகளாகும்; அலெ, ெட 

மற்றும் வதன்னலரக்சகாளங்களில் கடக சரலகக்கும் மகர சரலகக்கும் இலடயில் அலமந்துள்ளன. இந்தப் பகுதி 

பூமியின் மக்கள்வதாலகயில் 40 சதவீதத்லதயும் அதன் பல்லுயிர்ப்வபருக்கத்தில் 80 சதவீதத்லதயும் வகாண்டுள்ளது. 

 

செய்தித்தாள் நடப்பு நிகழ்வுகள்  

1. NABARD ெங்கியின் 41ஆெது நிறுென நாள் வகாண்டாட்டம் 

சதசிய செளாண் மற்றும் ஊரக ெளர்ச்சி ெங்கியான NABARD ெங்கியின் 41ஆெது நிறுென நாள் வசன்லனயில் 

வகாண்டாடப்பட்டது.  தமிழ்நாட்டின் நிதியலமச்சர் Dr பைனிசெல் தியாகராேன் இதில் கலந்துவகாண்டார். 
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2. பிரபஞ்சத்தின் ஆரம்ப காலம்: புலகப்படம் வெளியிட்டது NASA 

பிரபஞ்சத்தின் ஆரம்ப காலத்லதக் காட்டும் ெலகயில் சேம்ஸ் வெப் விண்வெளி வதாலலசநாக்கி எடுத்த ஒரு 

புலகப்படத்லத அவமரிக்க விண்வெளி ஆய்வு நிறுெனமான NASA வெளியிட்டது. நட்சத்திர திரள்கள் நிலறந்து 

காணப்படும் இந்தப் புலகப்படம், பிரபஞ்சம் குறித்து இதுெலர கிலடத்துள்ள புலகப்படங்களிசலசய மிகவும் 

ஆைமானதும் வதளிொனதுமாகும். 

விண்வெளி ஆய்வுக்காக $10 பில்லியன் டாலர் (சுமார் `79,000 சகாடி) வசலவில் உருொக்கப்பட்ட சேம்ஸ் வெப் 

எனப்படும் உலகிசலசய மிகப்வபரிய, சக்திொய்ந்த விண்வெளி வதாலலசநாக்கிலய NASA கடந்த ஆண்டு டிசம்பர் 

மாதம் விண்வெளியில் வசலுத்தியது. இந்த விண்வெளி வதாலலசநாக்கி எடுத்த புலகப்படத்லததான் NASA 

வெளியிட்டுள்ளது. 1380 சகாடி ஆண்டுகளுக்கு முன்னர் ‘பிக்சபங்’ எனப்படும் வபருவெடிப்புமூலம் இந்தப் பிரபஞ்சம் 

உருொனதாக நம்பப்படுகிறது. பிரபஞ்சத்தில் நமது பூமி இடம்வபற்றுள்ள பால்வெளி மண்டலம் உள்ளிட்ட 

சகாடிக்கணக்கான மண்டலங்கள் இடம்வபற்றுள்ளன. 

NASA வெளியிட்டுள்ள இந்தப் புலகப்படத்தில் ஏராளமான நட்சத்திர திரள்கள் காணப்படுகின்றன. புலகப்படத்தின் 

முன்பகுதியில் மாவபரும் நட்சத்திர திரள்களும், பின்பகுதியில் வதாலலதூரத்தில் உள்ள நட்சத்திர திரள்களும் 

பிரகாசமாக ஒளிர்கின்றன. இந்தப் புலகப்படத்தின் ஒருபகுதியானது, வபருவெடிப்பு நிகழ்ந்த ஆரம்ப காலத்லதக் 

காட்டுெதாகும் என NASA வதரிவித்துள்ளது. இந்த நட்சத்திர திரள் கூட்டத்துக்கு ‘SMACS 0723’ எனப் 

வபயரிடப்பட்டுள்ளது. 

 

3. உயர்பதவிகளில் வபண்கள்: மிசஸாரம் முதலிடம் 

மக்கள் பிரதிநிதிகள், நிறுெனங்களின் சமலாளர்கள் உள்ளிட்ட உயர்பதவிகளில் பணிபுரியும் வபண்கள் 

வதாடர்பான ஆய்ெறிக்லகயில் ெடகிைக்கு மாநிலமான மிசஸாரம் முதலிடத்தில் உள்ளது. அந்த மாநிலத்தில் 

உயர்பதவிகளில் உள்ள நபர்களில் சுமார் 71 சதவீதம் சபர் வபண்களாக உள்ளனர். 

நாட்டின் சமூகப்வபாருளாதார சமம்பாட்டுக்குப் வபண்களின் பங்களிப்பு மிக அெசியமானதாக உள்ளது. வபண்கலள 

சமம்படுத்துெதற்கான பல்செறு நடெடிக்லககலள மத்திய, மாநில அரசுகள் வதாடர்ந்து சமற்வகாண்டுெருகின்றன. 

விண்வெளி, பாதுகாப்பு, ஆராய்ச்சி, தகெல்-வதாழில்நுட்பம், வதாழிற்துலற உள்ளிட்ட பல்செறு துலறகளிலும் 

வபண்கள் வதாடர்ந்து வீறுநலடயிட்டு ெருகின்றனர். 

அரசியல் ரீதியிலும் வபண்களின் பங்களிப்பு அதிகரித்து ெருகிறது. உள்ளாட்சி அலமப்புகளில் அெர்களுக்கு 33% 

இடஒதுக்கீடு ெைங்கப்பட்டுள்ளது. தமிைகத்தில் உள்ள உள்ளாட்சி அலமப்புகளில் வபண்களுக்கு 50% இடஒதுக்கீடு 

ெைங்கப்பட்டுள்ளது. மாநில சட்டப்சபரலெகளிலும், மக்களலெயிலும் வபண்களுக்கு 33% இடஒதுக்கீடு ெைங்கும் 

மசசாதா ஆண்டுக்கணக்கில் கிடப்பில் இருந்தாலும், அந்த மசசாதா விலரவில் சட்டெடிவு வபறும் என்சற நிபுணர்கள் 

வதரிவிக்கின்றனர். 

இந்நிலலயில், 2020 ேூலல முதல் 2021 ேூன் ெலரயிலான காலகட்டத்துக்குரிய வதாழிலாளர் ஆய்ெறிக்லகலய 

சதசிய புள்ளியியல் அலுெலகம் வெளியிட்டது. அதில், மக்கள் பிரதிநிதிகள், சமலாளர்கள் உள்ளிட்ட 

உயரதிகாரிகளாகப் வபண்கள் பணிபுரிெது குறித்த விெரங்கள் இடம்வபற்றுள்ளன. 

உயரதிகாரிகளாகப் வபண்கள் அதிகமாக உள்ள மாநிலங்கள் 

மிசஸாரம் 70.9% 

சிக்கிம் 48.2% 

மணிப்பூர் 45.1% 

சமகாலயம் 44.8% 

ஆந்திரம் 43.4% 
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வபண் உயரதிகாரிகள் குலறொக உள்ள மாநிலங்கள், யூனியன் பிரசதசங்கள் 

தாத்ரா & நகர் ஹசெலி – டாமன் & லடயு 1.8% 

உத்தரகண்ட் 3.6% 

ேம்மு-காஷ்மீர் 4.8% 

அந்தமான் & நிசகாபார் 7.7% 

பிகார் 7.8% 

பஞ்சாப் 8.4% 

வபண் சமலாளர்கள் அதிகமாக உள்ள மாநிலங்கள் 

மிசஸாரம் 40.8% 

சிக்கிம் 32.5% 

சமகாலயம் 31% 

ஆந்திரம் 30.4% 

மணிப்பூர் 29% 
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1. ‘வளரும் நாடுகளில் வாழ்க்ககச் செலவு சநருக்கடி’ என்ற அறிக்கககை சவளியிட்ட நிறுவனம் எது? 
அ. UNDP  

ஆ. உலக வங்கி 

இ. உலக ப ொருளொதொர மன்றம் 

ஈ.  ன்னொட்டு பெலவொணி நிதியம் 

✓ ஐநா வளர்ச்சித்திட்டமானது (UNDP) ‘வளரும் நாடுகளில் வாழ்க்ககச்செலவு சநருக்கடி’ என்றவவார் அறிக்கககை 

சவளியிட்டது. இந்திைாவில் வறுகமயின்மீது பணவீக்கம் மிகக்குகறவான தாக்கத்கதவை ஏற்படுத்தும் என்பகத 

இது காட்டுகிறது. இவ்வறிக்ககயின்படி, இலக்கு வழங்கல்கள் ஏகழக்குடும்பங்களுக்கு விகலவாசி உைர்கவச் 

ெமாளிக்க உதவுகின்றன. இந்திைாவில், PMGKAY மற்றும் PMGKYமூலம் பாதிக்கப்படக்கூடிைவர்களுக்கு உணவு 

மற்றும் ச ாக்கத்திகன ெரிைான வந த்திற்குள்ளாக வழங்கியுள்ளது. 

2. 2022 ஜூனில் இந்திைாவில் பதிவு செய்ைப்பட்ட சில்லகற பணவீக்க விகிதம் என்ன? 
அ. 5.01 ெதவீதம் 

ஆ. 6.01 ெதவீதம் 

இ. 7.01 ெதவீதம்  

ஈ. 8.01 ெதவீதம் 

✓ NSO சவளியிட்டுள்ள அண்கமை த வுகளின்படி, உணவுப்பணவீக்கத்தின் மிதமான கா ணத்தால் 2022 வமயில் 

7.04 ெதவீதமாக இருந்த சில்லகற பணவீக்கம் ஜூன் மாதத்தில் 7.01 ெதவீதமாக குகறந்துள்ளது. பணவீக்க விகிதம் 

சதாடர்ந்து மூன்றாவது மாதமாக 7 ெதவீதத்துக்கு வமல் சதாடர்ந்து இருந்தது. இது இந்திை ரிெர்வ் வங்கியின் 

இலக்கான 2+/-4 ெதவீதத்கதவிட அதிகமாகும். 

3. ‘மாநில விவொை மற்றும் வதாட்டக்ககல அகமச்ெர்களின் வதசிை மாநாடு’ நகடசபறும் இடம் எது? 
அ. பெய் ்பூொ் 

ஆ. அமிொ்தெரஸ் 

இ. ப ங்களூரு  

ஈ. வொரணொெி 

✓ கர்நாடக மாநிலம் சபங்களூருவில் இ ண்டு நாட்கள் நகடசபறும் ‘மாநில விவொை மற்றும் வதாட்டக்ககல 

அகமச்ெர்களின் வதசிை மாநாடு’ சதாடங்கிைது. மத்திை வவளாண்துகற அகமச்ெர் நவ ந்தி  சிங் வதாமர், இ-நாம் 

கீழ், “Platform of Platforms (PoPs)” சதாடங்கினார். ‘விடுதகல அமுதப் சபருவிழாவின்’ ஒரு பகுதிைாக இம்மாநாட்கட 

வவளாண்கம மற்றும் விவொயிகள் நலத்துகற ஏற்பாடு செய்துள்ளது. 

4. சதாழிற்துகற உற்பத்திக் குறியீட்டு சவளியீட்டுத் த கவ சவளியிடுகிற நிறுவனம் எது? 
அ. NITI ஆயயொக் 

ஆ. யதெிய  ுள்ளியியல் அலுவலகம்  

இ. நிதி யெவவகள் துவற 

ஈ. ப ொருளொதொர விவகொரங்கள் துவற 

✓ வதசிை புள்ளியிைல் அலுவலகம், புள்ளியிைல் மற்றும் திட்ட செைலாக்க அகமச்ெகத்தின்கீழ், சதாழிற்துகற உற்பத்திக் 

குறியீட்டு (IIP) வளர்ச்சித் த கவ சவளியிடுகிறது. ஏப் ல் மாதத்தில் 7.1%ஆக இருந்த IIP வளர்ச்சி, வம மாதத்தில் 19.6% 
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ஆக உைர்ந்துள்ளது. இந்த ஆண்டு வம மாதத்தில் உற்பத்தித் துகறயின் உற்பத்தி 20.6% வளர்ச்சிைகடந்தது; அவத 

வவகளயில் சு ங்க உற்பத்தி 10.9% உைர்ந்தது மற்றும் மின்னுற்பத்தி 23.5% அதிகரித்துள்ளது. 

5. கர்ப்பப்கப வாய்ப்புற்றுவநாய்க்கு எதி ாக இந்திைாவின் முதல் குவாட்ரி-வவலண்ட் ஹியூமன் பாப்பிவலாமா 

கவ ஸ் தடுப்பூசிகைத் (qHPV) தைாரிக்கவுள்ள நிறுவனம் எது? 

அ.  யயொகொன் 

ஆ. ெீரம் இந்தியொ நிறுவனம்  

இ.  ொரத்  யயொபடக் 

ஈ.  யயொலொெிக்கல் இ லிட் 

✓ கர்ப்பப்கப வாய்ப்புற்றுவநாய்க்கு எதி ான இந்திைாவின் முதல் குவாட்ரி-வவலண்ட் ஹியூமன் பாப்பிவலாமா கவ ஸ் 

தடுப்பூசிக்கு (qHPV) இந்திைாவின் தகலகம மருந்துக்கட்டுப்பாட்டகம் (DCGI) ஒப்புதல் அளித்துள்ளது. qHPV தடுப்பூசி, 

புவனகவச் ொர்ந்த சீ ம் இன்ஸ்டிடியூட் ஆஃப் இந்திைா (SII) மூலம் தைாரிக்கப்படும். இந்திைாவில் 15 முதல் 44 

வைதுக்குட்பட்ட சபண்களிகடவை அடிக்கடி ஏற்படும் புற்றுவநாய்களில் கர்ப்பப்கப வாய்ப்புற்றுவநாய் இ ண்டாவது 

இடத்தில் உள்ளது. 

6. இந்திைாவில், ‘சபாதுத்துகற நிறுவனங்களின் தந்கத’ என்று அகழக்கப்படுபவர் ைார்? 
அ. V கிருஷ்ணமூொ்த்தி  

ஆ. ெொந்த குமொொ் 

இ. ரயமஷ்  ொய்ஸ் 

ஈ.  ிரஹலொத் ெிங்  யடல் 

✓ பா த் மிகுமின் நிறுவனம் (BHEL), இந்திை எஃகு கழகம் (SAIL) மற்றும் மாருதி உத்வைாக் (தற்வபாது மாருதி சுசுகி) 

வபான்ற சபாதுத்துகற நிறுவனங்களின் முன்னாள் தகலவர் டாக்டர் V கிருஷ்ணமூர்த்தி ெமீபத்தில் காலமானார். 

அவர், ‘சபாதுத்துகற நிறுவனங்களின் தந்கத’ என்று கருதப்படுகிறார். அவர் இந்திை அ ொங்கத்தின் சதாழிற்துகற 

செைல ாகவும், திட்டக்குழுவின் உறுப்பின ாகவும், மற்றும் பல பி தமரின் குழுக்களிலும் பணிைாற்றினார். அவ து 

வெகவகளுக்காக அவருக்கு ‘பத்மஸ்ரீ’, ‘பத்ம பூஷன்’ மற்றும் ‘பத்ம விபூஷன்’ ஆகிை விருதுகள் வழங்கப்பட்டன. 

7. வப ாசிரிைர் பி ொந்த ெந்தி  மகலவனாபிஸின் பிறந்தநாள், இந்திைாவில், கீழ்க்காணும் எந்தச் சிறப்புநாளாக 

அங்கீகரிக்கப்பட்டுள்ளது? 
அ. யதெிய திட்டமிடல் நொள் 

ஆ. யதெிய  ுள்ளியியல் நொள்  

இ. யதெிய கணித நொள் 

ஈ. யதெிய ப ொதுக்பகொள்வக நொள் 

✓ இந்திைாவில் ஒவ்வவார் ஆண்டும் ஜூன்.29ஆம் வததிைன்று வப ாசிரிைர் பி ொந்த ெந்தி  மகலவனாபிஸின் பிறந்த 

நாளன்று வதசிை புள்ளியிைல் நாள் அனுெரிக்கப்படுகிறது. சபாதுக்சகாள்கககை உருவாக்குவதில் புள்ளிவிவ ங்கள் 

வகிக்கும் பங்குபற்றிை சபாது விழிப்புணர்கவ ஏற்படுத்துவவத இதன் வநாக்கமாகும். மூத்த புள்ளியிைல் நிபுணர், பிசி 

மகலவனாபிஸ், சபாருளாதா  திட்டமிடல் மற்றும் புள்ளியிைல் ஆகிைவற்றில் அவர் ஆற்றிை பங்களிப்புகளுக்காக 

அங்கீகரிக்கப்பட்டவர். அவர் இந்திை புள்ளியிைல் நிறுவனத்தின் நிறுவனரும் இந்திைாவின் முதல் திட்டக்குழுவின் 

உறுப்பினரும் ஆவார். 
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8. புதிை வர்த்தக வழித்தடத்கதப்பைன்படுத்தி,  ஷ்ை சபாருட்ககள இந்திைாவுக்குக் ககாண்டு வரத் சதாடங்கியுள்ள 

நாடு எது? 
அ. ஐக்கிய அர ு அமீரகம் 

ஆ. ஈரொன்  

இ. ஈரொக் 

ஈ. இஸ்யரல் 

✓ ஈ ானிை அ சு நடத்தும் கப்பல் நிறுவனம், புதிை வர்த்தக வழித்தடத்கதப் பைன்படுத்தி,  ஷ்ை சபாருட்ககள 

இந்திைாவுக்கு பரிமாற்றத் சதாடங்கியுள்ளது. பாகிஸ்தாகனத் சதாடாமல் வட ஐவ ாப்பா, காகெஸ் முதல் கனிமவளம் 

நிகறந்த மத்திை ஆசிைா வக  இந்திைா எளிதாகக் கடந்து செல்வதற்கு இது வழிவகக செய்கிறது. ஈ ான் வழிைாக 

7,200 கிமீ நீள நிலுகவயில் உள்ள இந்தப் பன்மாதிரி வபாக்குவ த்து வழித்தடமானது  ஷ்ைா-இந்திைா இருத ப்பு 

வர்த்தகத்கத அதிகரிக்கும் என்றும் எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. 

9. பன்னாட்டு கிரிக்சகட்டிலிருந்து ஓய்வுறுவதாக அறிவித்த இவைான் வமார்கன் ொர்ந்த அணி எது? 
அ. பதன்னொ ் ிொிக்கொ 

ஆ. இங்கிலொந்து  

இ. ஆஸ்தியரலியொ 

ஈ. கொ்நொடகொ 

✓ இங்கிலாந்து கிரிக்சகட் வீ ர் இைான் வமார்கன் தனது 13 ஆண்டுகால கிரிக்சகட் வாழ்க்ககக்குப் பிறகு பன்னாட்டு 

கிரிக்சகட்டிலிருந்து ஓய்வுற்றார். 35 வைதான அவர், 2019-இல் ஐசிசி ஆடவர் கிரிக்சகட் உலகக்வகாப்கபகை 

வகப்டனாக இருந்து சவன்றார். அது இங்கிலாந்து ஆடவர் கிரிக்சகட் அணியின் முதல் வகாப்கபைாகும். 2010 ஐசிசி 

ஆடவர் டி20 கிரிக்சகட் உலகக்வகாப்கபகை சவன்ற இங்கிலாந்து அணியிலும் அவர் ஓர் அங்கமாக இருந்தார். 

10. ரிம் ஆப் தி பசிபிக் (RIMPAC) என்ற கடல்ொர் இ ாணுவப்பயிற்சிகைத் தகலகமவைற்றும் நடத்தும் நாடு எது? 
அ. அபமொிக்க ஐக்கிய நாடுகள்  

ஆ. இந்தியொ 

இ. ஆஸ்தியரலியொ 

ஈ. கனடொ 

✓ RIM of the PACific (RIMPAC) என்ற கடல்ொர் இ ாணுவப்பயிற்சி என்பது அசமரிக்காவால் இ ண்டு ஆண்டுகளுக்கு 

ஒருமுகற நடத்தப்படும் பயிற்சிைாகும். ெமீபத்தில் சதாடங்கிை இந்தப் பயிற்சிகளில் 26 நாடுகள் பங்வகற்கும் என 

எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. சீனாவுடன் கடல்ொர் பதட்டங்கள் அதிகரித்து வரும் இச்சூழலில், 28ஆவது ஆண்டாக 

நகடசபறும் இந்தப் பயிற்சிைானது திறந்த மற்றும் சுதந்தி மான இந்வதா-பசிபிக் பி ாந்திைத்கத வமம்படுத்துவகத 

வநாக்கமாகக் சகாண்டுள்ளது. இந்த நிகழ்வில் ஆளில்லா அகலவமவு கலங்கள் உட்பட நவீனகால அசமரிக்க ஆயுத 

அகமப்புகள் பங்வகற்கும். 
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செய்தித்தாள் நடப்பு நிகழ்வுகள்  

1. துப்பாக்கி சுடுதல்: இந்திைாவுக்கு 2-ஆவது தங்கம் 

சதன்சகாரிைாவில் நகடசபறும் ISSF உலகக்வகாப்கப துப்பாக்கி சுடுதல் வபாட்டியில் இந்திைா தனது 2-ஆவது 

தங்கப்பதக்கத்கத சவன்றது. 10 மீ ஏர் க பிள் கலப்பு அணிகள் பிரிவு இறுதிச்சுற்றில் சமகுலி வகாஷ்/ொஹு துஷார் 

மவன கூட்டணி 17-13 என்ற புள்ளிகள் கணக்கில் ஹங்வகரியின் எஸ்தர் சமொவ ாஸ்/இசுத்வன் சபன் இகணகை 

வீழ்த்தி முதலிடம் பிடித்தது. 

இதில் ொகு, சீனிைர் பிரிவில் சவல்லும் முதல் தங்கம் இதுவாகும். சமகுலிக்கு இது 2ஆவது தங்கம். அவர் ஏற்கனவவ 

2019 சதற்காசிை விகளைாட்டுப் வபாட்டிகளில் தங்கம் சவன்றிருக்கிறார். இதனிகடவை, 10 மீ ஏர் பிஸ்டல் கலப்பு 

அணிகள் பிரிவில் சவண்கலப் பதக்கத்துக்கான சுற்றில் இந்திைாவின் பாலக்/ஷிவா நர்வால் இகண 16-0 என்ற 

புள்ளிகளில் மிக எளிதாக கஜகஸ்தானின் இரினா லாக்டிவைாவனாவா/வாசலரி  கிம்ஸான் கூட்டணிகை 

வதாற்கடித்து பதக்கத்கத தனதாக்கிைது. 

இகதைடுத்து, வபாட்டியின் பதக்கப் பட்டிைலில் இந்திைா புதன்கிழகம முடிவில் 2 தங்கம், 1 சவண்கலம் என 3 

பதக்கங்களுடன் 2-ஆவது இடத்துக்கு முன்வனறியிருந்தது. 

 

2. சதாகலதூ  வகாளில் நீர்: NASA கண்டுபிடிப்பு 

பூமியிலிருந்து 1,150 ஒளிவருட தூ த்தில் உள்ள வாயு வகாசளான்றில் நீர் இருப்பதற்கான அறிகுறிககள நாொவின் 

வஜம்ஸ் சவப் சதாகலவநாக்கி செைற்ககக்வகாள் கண்டறிந்துள்ளது. 

இதுகுறித்து அந்த ஆய்வுகமைம் கூறிைதாவது: பால்சவளி மண்டலத்தில் கண்டறிைப்பட்டுள்ள 5,000-க்கும் 

வமற்பட்ட சதாகலதூ க் வகாள்களில் வாஸ்ப்-96 பி-உம் ஒன்று. சுமார் 1,150 ஒளிவருட தூ த்தில் சூரிைகனப் 

வபான்ற மற்சறாரு நட்ெத்தி த்கத சுற்றிவரும் அந்த வாயுக் வகாளில் நீர் இருப்பதற்கான அறிகுறிககள வஜம்ஸ் சவப் 

சதாகலவநாக்கி கண்டறிந்துள்ளது. இதுவக  இல்லாத அதிநவீனமான அந்த சதாகலவநாக்கி செைற்ககக்வகாள், 

வாஸ்ப்-19 பி-இல் வளிமண்டலம், பனிமூட்டம், வமகங்கள் ஆகிைவற்கறக் சகாண்டிருப்பகத உறுதி செய்துள்ளது 

என்று NASA சதரிவித்துள்ளது. 
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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 
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✓ 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 
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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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1. NITI ஆய ோக்கின் 2021 – இந்தி  புதுமை கண்டுபிடிப்பு குறியீட்டில் முதலிடத்தில் உள்ள ைோநிலம் எது? 
அ. தமிழ்நாடு 

ஆ. கா்நாடகா  

இ. ககரளா 

ஈ. ததலுங்கானா 

✓ NITI ஆய ோக்கின் இந்தி  புதுமை கண்டுபிடிப்பு குறியீட்டில் (2021) கர்நோடகோ ததோடர்ந்து மூன்றோவது முமற ோக 

முதலிடத்மதப் பிடித்துள்ளது. இதன் முதல் பதிப்பு 2019 அக்யடோபரிலும் இரண்டோவது பதிப்பு 2021 ஜனவரியிலும் 

தவளியிடப்பட்டது. இந்தி ோ புதுமை கண்டுபிடிப்பு குறியீடோனது புத்தோக்க திறன்களின் அடிப்பமடயில் ைோநிலங்கள் 

ைற்றும் யூனி ன் பிரயதசங்கமள தரவரிமசப்படுத்துகிறது. ததலுங்கோனோ, ஹரி ோனோ ைற்றும் ைகோரோஷ்டிரோ 

ஆகி மவ சிறந்த ைோநிலங்களின் பட்டி லில் இரண்டோவது, மூன்றோவது ைற்றும் நோன்கோவது இடத்தில் உள்ளன. 

ைணிப்பூர், ‘வடகிழக்கு ைற்றும் ைமல க ைோநிலங்கள்’ பிரிவில் முதலிடத்மதயும், சண்டிகர், ‘யூனி ன் பிரயதசம் 

ைற்றும் நகரி  ைோநிலங்கள்’ பிரிவில் முதலிடத்மதயும் தவன்றன. 

2. அண்மைச் தசய்திகளில் இடம்பிடித்த, ‘போந்தி ோ ஆமை ’ அறிக்மகயுடன் ததோடர்புமட  துமற எது? 
அ. மக்களவை மற்றும் மாநிலங்களவையில் இட ஒதுக்கீடு 

ஆ. உள்ளாட்சி அவமப்புகளில் இட ஒதுக்கீடு  

இ. பதைி உயா்ைில் இட ஒதுக்கீடு 

ஈ. குவறந்தபட்ச ஆதரைு ைிவல 

✓ போந்தி ோ ஆமை த்தின் அறிக்மகம  ஏற்று, அந்த அறிக்மகயின்படி யதர்தமல நடத்துைோறு ைகோரோஷ்டிர ைோநில 

யதர்தல் ஆமை த்திற்கு உச்சநீதிைன்றம் உத்தரவிட்டுள்ளது. இது, ைோநிலத்தில் நடக்கும் உள்ளோட்சித்யதர்தலில் 

இதர பிற்படுத்தப்பட்ட வகுப்மபச்சோர்ந்த யவட்போளர்களுக்கு அரசி ல் ரீதி ோன இடஒதுக்கீட்டிற்கு வழிவகுக்கிறது. 

இதன்மூலம் அம்ைோநில உள்ளோட்சித்யதர்தலில் யவட்போளர்களுக்கு 27 சதவீத அரசி ல் இடஒதுக்கீடு கிமடக்கும். 

3. இந்தி ோவின் 15ஆவது குடி ரசுத்தமலவரோகத் யதர்ந்ததடுக்கப்பட்டவர்  ோர்? 
அ. யஷ்ைந்த் சின்ஹா 

ஆ. திதரௌபதி முா்மு  

இ. இராம்நாத் ககாைிந்த் 

ஈ. ஜகதீப் தங்கா் 

✓ நடந்து முடிந்த யதர்தலில் யதசி  ஜனநோ க கூட்டணியின் குடி ரசுத்தமலவர் யவட்போளர் திதரௌபதி முர்மு 64.03 

சதவீத வோக்குகள் தபற்று தவற்றிதபற்றோர். அவர் தனது யபோட்டி ோளரோன  ஷ்வந்த் சின்ஹோமவவிட 6,76,803 

வோக்குகள் தபற்று தவன்றுள்ளோர். திதரௌபதி முர்மு, இந்தி ோவின் குடி ரசுத்தமலவரோகத் யதர்ந்ததடுக்கப்பட்ட 

முதல் பழங்குடி சோர்ந்த அரசி ல் தமலவர் என்ற வரலோற்மறயும் உருவோக்கியுள்ளோர். 

4. சமீப தசய்திகளில் இடம்தபற்ற வோடமகத்தோய் (ஒழுங்குமுமற) சட்டம், 2021–உடன் ததோடர்புமட  நடுவண் 

அமைச்சகம் எது? 
அ. உள்துவற அவமச்சகம் 

ஆ. சுகாதாரம் மற்றும் குடும்ப நல அவமச்சகம்  

இ. தபண்கள் மற்றும் குழந்வதகள் கமம்பாட்டு அவமச்சகம் 

ஈ. தைளியுறைு அவமச்சகம் 
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✓ தச ற்மகக் கருத்தரிப்பு நுட்ப (ஒழுங்குமுமற) சட்டம், 2021 ைற்றும் வோடமகத்தோய் (ஒழுங்குமுமற) சட்டம், 2021 

ஆகி வற்றின்படி ைனித கருமுட்மடகமள இறக்குைதி தசய்வமத அரசோங்கம் தமடதசய்துள்ளது. இதமன அ ல் 

நோட்டு வர்த்தக இ க்குநரகம் அறிவித்துள்ளது. முன்னதோக, நலவோழ்வு ஆரோய்ச்சித்துமறயின் வழிகோட்டுதல்களின் 

அடிப்பமடயில் ஆரோய்ச்சி யநோக்கங்களுக்கோகத்தவிர யவறு எந்தக் கோரைங்களுக்கோகவும் ைனித கருமுட்மடகளின் 

இறக்குைதி தமடதசய் ப்பட்டது. 

5. சிறுத்மத ைற்றும் வனவுயிரிகள் போதுகோப்மப மீண்டும் ததோடங்குவதற்கோக கீழ்க்கோணும் எந்த நோட்டுடனோன 

புரிந்துைர்வு ஒப்பந்தத்தில் இந்தி ோ மகத ழுத்திட்டது? 

அ. ஆஸ்திகரலியா 

ஆ. நமீபியா  

இ. தகன்யா 

ஈ. கானா 

✓ புது தில்லியில் இந்தி  நடுவண் சுற்றுச்சூழல் அமைச்சரும் நமீபி  துமைப்பிரதைரும் புரிந்துைர்வு ஒப்பந்தத்தில் 

மகத ழுத்திட்டனர். இது ைத்தி  பிரயதசத்தில் உள்ள குயனோ யதசி  பூங்கோவில் எட்டுச் சிறுத்மதகமள மீண்டும் 

அறிமுகப்படுத்த வழிவகுக்கிறது. இப்புரிந்துைர்வு ஒப்பந்தம் வனவுயிரிகள் போதுகோப்பு ைற்றும் நிமல ோன பல்லுயிர் 

ப ன்போடு ஆகி வற்றில் ஒத்துமழப்மப உள்ளடக்கி து. இந்தி  வனவுயிரிகள் நிறுவனத்தில் வனவுயிரிகள் 

யைலோண்மை படிப்புகளில் நமீபி  ைோைவர்களுக்கு இந்தி ோ பயிற்சி ளிக்கும். 

6. நடுவண் சுற்றுச்சூழல் அமைச்சகைோனது கீழ்க்கோணும் எந்த ைோநிலம்/UT–இல் ‘ஹரி ோலி ையகோத்சவத்மத’ 

ஏற்போடு தசய்தது? 
அ. மகாராஷ்டிரா 

ஆ. புது தில்லி  

இ. உத்தர பிரகதசம் 

ஈ. பஞ்சாப் 

✓ சுற்றுச்சூழல், வனம் ைற்றும் கோலநிமல ைோற்ற அமைச்சகம் புது தில்லியில் ‘அமுதப் பெருவிழாவின்’ ஒருெகுதியாக 

‘ஹரி ோலி ையகோத்சவத்மத’ ஏற்போடு தசய்துள்ளது. ‘ஹரி ோலி ையகோத்சவம்’ என்பது ைரங்களின் முக்கி த்துவம் 

ைற்றும் வனப்போதுகோப்பு குறித்த விழிப்புைர்மவ ஏற்படுத்தும் ‘ைர விழோ’வோகும். ‘ஹரி ோலி ையகோத்சவம்’, ைோநில 

அரசுகள், கோவல்துமற அமைப்புகள் ைற்றும் தில்லியின் பள்ளிகளுடன் இமைந்து நடவுசோர் இ க்கங்கமள 

யைற்தகோள்வதற்கோக சுற்றுச்சூழல், வனம் ைற்றும் கோலநிமல ைோற்ற அமைச்சகத்தோல் ஏற்போடு தசய் ப்பட்டுள்ளது. 

7. அண்மைச் தசய்திகளில் இடம்பிடித்த, ‘வோரைோசி யபரறிவிப்பு’டன் ததோடர்புமட  துமற எது? 
அ. சுற்றுச்சூழல் 

ஆ. கல்ைி  

இ. ைிண்தைளி அறிைியல் 

ஈ. மருத்துை அறிைியல் 

✓ கல்வி அமைச்சகமும் பல்கமலக்கழக ைோனி க்குழுவும் இமைந்து வோரைோசியில் அகில போரதி  சிக்ஷோ சைகத்மத 

(ABSS) ஏற்போடு தசய்துள்ளன. உ ர்கல்வி குறித்த வோரைோசி யபரறிவிப்பு, ABSS–இன் எதிர்போர்க்கப்படும் விமளவு, 

இந்தி  உ ர்கல்வி ஆமை த்திற்கோன கோலவரிமசம  அறிவிக்கும். 

✓ இப்யபரறிவிப்பின் ைற்தறோரு கூறு ஆரோய்ச்சி, கண்டுபிடிப்பு ைற்றும் ததோழில்முமனவு (RIE) அமனத்து உ ர்கல்வி 

நிறுவனங்களுக்கும் அணுகக்கூடி தோக இருப்பமத உறுதிதசய்வதோகும். 
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8. ‘நியூஸ் இனிஷிய ட்டிவ் இந்தி ோ டிதரய்னிங் தநட்தவோர்க்’ என்பது எந்த நிறுவனத்தின் முமனவோகும்? 
அ. வமக்கராசாப்ட் 

ஆ. கூகுள்  

இ. அகமசான் 

ஈ. தமட்டா 

✓ 5 புதி  இந்தி  தைோழிகமள உள்ளடக்கும் வமகயில் கூகுள் தனது ‘கூகுள் தசய்திகள் முமனவு இந்தி ோ பயிற்சி 

வமல மைப்மப’ விரிவுபடுத்தியுள்ளது. கூகுளின் இம்முமனவோனது, இமை த்தில் பரவும் யபோலிச்தசய்திகமளக் 

மக ோளத் யதமவ ோன டிஜிட்டல் திறன்கமள பத்திரிக்மக ோளர்களுக்கும் தசய்தி நிறுவனங்களுக்கும் கற்பிக்க 

உதவுகிறது. இது இப்யபோது பஞ்சோபி, அஸ்ஸோமி, ஒடி ோ, குஜரோத்தி ைற்றும் ைமல ோளம் ஆகி  தைோழிகளில் 

கிமடக்கும். “Google News Initiative India Training Network” ஆனது நோன்கு ஆண்டுகளுக்கு முன்பு DataLeads உடன் 

இமைந்து ததோடங்கப்பட்டது. கூகுள் DataLeads உடன் இமைந்து Fact–Check அகோதமிம  ததோடங்கவுள்ளது. 

9. இந்தி ோவில், ‘முதலோவது இந்தி  கோல்நமடகள் நலவோழ்வு குறித்த உச்சிைோநோடு–2022’ நமடதபறும் இடம் 

எது? 
அ. புது தில்லி  

ஆ. சிக்கிம் 

இ. அருணாச்சல பிரகதசம் 

ஈ. கா்நாடகா 

✓ ைத்தி  மீன்வளம், கோல்நமட பரோைரிப்பு ைற்றும் போல்வளத்துமற அமைச்சர் புருய ோத்தம் ரூபோலோ, இந்தி ோவில், 

முதலோவது கோல்நமடகள் நலவோழ்வுகுறித்த உச்சிைோநோட்மடத் ததோடங்கிமவத்தோர். இந்த முதலோவது கோல்நமடகள் 

நலவோழ்வுகுறித்த உச்சிைோநோடு – 2022 ஆனது புது தில்லியில் நமடதபற்றது. இது இந்தி  உைவு ைற்றும் உழவு 

அமைப்பு (ICFA) ைற்றும் அக்ரிகல்ச்சர் டுயட குழுைத்தோல் ஏற்போடு தசய் ப்பட்டது. 

10. கூடங்குளத்தில் உள்ள அணுமின்னுற்ெத்தி நிமல த்திற்கு ததோழில்நுட்பம் வழங்குவதற்கோன ஒப்பந்தத்தில் 

மகத ழுத்திட்ட நோடு எது? 
அ. அதமாிக்கா 

ஆ. ரஷ்யா  

இ. பிரான்ஸ் 

ஈ. இஸ்கரல் 

✓ கூடங்குளம் அணுமின்னுற்ெத்தி நிமல த்தின் (KNPP) நோன்கு மின்னுற்பத்தி அலகுகளுக்கு ததர்யைோகப்பிள்கமள 

வழங்குவதற்கு உருசி  அணுவோற்றல் நிறுவனைோன Rosatom State Corporation–இன் ஒரு பிரிவு ஒப்பந்தத்தில் 

மகத ழுத்திட்டுள்ளது. LUCH அறிவி ல் த ோரிப்பு சங்கம், Rosatom–இன் ஆரோய்ச்சி ைற்றும் வளர்ச்சி பிரிவின் ஒரு 

பகுதி ோன NPP, தச ற்முமற உபகரைங்களின் தவப்பக்கட்டுப்போட்டிற்கோக வடிவமைக்கப்பட்ட புதி  உைரிகமள 

வழங்கும். 
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செய்தித்தாள் நடப்பு நிகழ்வுகள்  

1. உழவர் இரயில் திட்டம் 

2020 ஆக.7ஆம் யததி ததோடங்கப்பட்ட உழவர் இரயில் யசமவ, கடந்த ஜூன்.30ஆம் யததி வமர 2,359 உழவர் 

இரயில் யசமவகமள இரயில்யவ இ க்கியுள்ளது. தவங்கோ ம், வோமழப்பழம், உருமளக்கிழங்கு, இஞ்சி, பூண்டு, 

ைோம்பழம், திரோட்மச, ைோதுமள, ஆரஞ்சு, சப்யபோட்டோ, எலுமிச்மச, குமடமிளகோய், முட்மடக்யகோஸ், கோலிபிளவர் 

உள்ளிட்ட அழுகும் தபோருட்கமள சுைோர் 7.9 இலட்சம் டன்கள் வமர ஏற்றிச்தசன்றுள்ளது. 

 

2. இந்தி  வம்சோவளி யபரோசிரி ருக்கு சர்வயதச எரிசக்தி விருது 

இந்தி  வம்சோவளிம ச் யசர்ந்த யபரோசிரி ர் தகௌசிக் இரோஜயசகரோவுக்கு ைதிப்புமிக்க சர்வயதச எரிசக்தி விருது 

கிமடத்துள்ளது. 

தகௌசிக் இரோஜயசகரோ, ஹூஸ்டன் பல்கமலக்கழகத்தில் தபோறியி ல் யபரோசிரி ரோகப் பணி ோற்றி வருகிறோர். 

இவருக்கு மிகவும் ைதிப்புமிக்கதோக கருதப்படும் சர்வயதச எரிசக்தி விருது வழங்கப்பட்டுள்ளது. யபோக்குவரத்து மின் 

ை ைோக்கம், எரிசக்தி தச ல்திறன் ததோழில்நுட்பம், மின்னுற்பத்தியின்யபோது கரி மில வோயு தவளிய ற்றத்மதக் 

குமறப்பதில் மிகச்சிறந்த பங்களிப்மப வழங்கி தற்கோக இரோஜயசகரோவுக்கு இந்த விருது வழங்கப்பட்டுள்ளது. 

 

3. முதல் ையலரி ோ தடுப்பூசி: ஆப்பிரிக்கோவில் அறிமுகம் 

தபோதுைக்களுக்குச் தசலுத்துவதற்கோக அங்கீகரிக்கப்பட்டுள்ள உலகின் முதல் ையலரி ோ தடுப்பூசிம  உலக சுகோதோர 

அமைப்பு (WHO) ைோலோவி, கோனோ, தகன் ோ ஆகி  3 ஆப்பிரிக்க நோடுகளில் அறிமுகப்படுத்தியுள்ளது. 

கிளோக்யஸோஸ்மித்கிமளன் நிறுவனத்தோல் த ோரிக்கப்படும், ‘ைஸ்கிரிக்ஸ் - Mosquirix’ என்ற அந்தத்தடுப்பூசி 30% 

ைட்டும் ையலரி ோமவக் கட்டுப்படுத்தும் திறன்தகோண்டது. யைலும், அத்தடுப்பூசிம  நோன்கு தவமைகள் தசலுத்திக் 

தகோள்ளயவண்டும். எதிர்போர்த்தமதவிட அதிக விமலயும் மிகவும் குமறவோன தச ல்திறமனக் தகோண்டுள்ளதோல் 

இந்தத்தடுப்பூசிக்கு அளித்து வந்த நிதி ஆதரமவ விலக்கிக்தகோள்வதோக பில் & தைலிண்டோ யகட்ஸ் அறக்கட்டமள 

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

ஆ. ஜூலை.22  

இ. ஜூலை.24 

ஈ. ஜூலை.25 

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

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

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

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

சட்டசலப முேலில் வி ாதித்ேது. 

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

ஆ. மூத்த குடிமக்கள்  

இ. வறுலமக்ககாட்டிற்குக் கீழுள்ள பபண்கள் 

ஈ. MSME–கள் 

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

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

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

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

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

ஆண்டும் மீட்டலைக் ப்படும். 

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

என்ன? 
அ. 7.2 %  

ஆ. 7.8 % 

இ. 8.0 % 

ஈ. 8.2 % 

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

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

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

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

ஆ. கூகிள்  

இ. டுவிட்டா் 

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

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

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

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

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

நிறு னம் நிதியளித்துள்ைது. 

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

ஏற்றுக்க ாண்ட ர் யார்? 

அ. பியூஷ் ககாயை் 

ஆ. ஸ்மிருதி இ ானி  

இ. ஜிகதந்தி  சிங் 

ஈ. இ ாஜ்நாத் சிங் 

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

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

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

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

கபாறுப்லப ஏற்றுக்க ாண்டார். 

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

திறந்துல த்ோர்? 
அ. அம ாவதி 

ஆ. பபங்களூரு 

இ. ஸ்ரீ நகா்  

ஈ. பூாி 

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

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

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

இராைானுஜாச்சாரியார் பக்தி இயக் த்திற்கு புத்துயிர் அளித்ேேற் ா  அறியப்பட்ட ர். 

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

ஆ. டி ாகன் பழம்  

இ. ைிச்சி 

ஈ. அன்னாசி 

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

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

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

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

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

தசர்க் ப்பட்டன? 
அ. 54 

ஆ. 24 

இ. 240 

ஈ. 540  

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

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

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

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

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

தீவுக்கூட்டத்தில்  ண்டுபிடிக் ப்பட்டுள்ைது. 

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

உள்ை ைாநிைம் எது? 
அ. புது திை்ைி 

ஆ. சிக்கிம் 

இ. அருணாச்சை பி கதசம் 

ஈ. கா்நாடகா  

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

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

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

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

புதுப்பிக் த்ேக்  எரிசக்தி க ாள்ல லயயும் க ாண்டுள்ைது. 

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

ஆ. இ ாஜஸ்தான்  

இ. உத்த  பி கதசம் 

ஈ. பீகாா் 

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

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

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

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

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

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

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

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

என்று நடு ண் அரசு கேரிவித்துள்ைது. 

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

பிரவீண் ப ார் எழுத்துபூர் ைா  அளித்ே பதிலில் கூறப்பட்டுள்ைோ து: 

தேசிய ைருத்து  ஆலணயத்தின் ே  ல்படி, இந்ே ஆலணயத்திலும் ைாநிை ைருத்து   வுன்சில் ளிலும் 

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

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

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

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

முக்கிய கபாறுப்பாகும். 

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

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

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

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

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

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

பாரதி பிரவீண் ப ார் கேரிவித்துள்ைார். 

 

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

விருது 

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

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

நடில யா வும் தேசிய விருதுக்குத் தேர்வு கசய்யப்பட்டுள்ைனர். 

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

இரண்டு விருது ள் அறிவிக் ப்பட்டுள்ைன. 

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

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

தபாட்டியிட்டன. 

அேன் வி ரம்: 

சிறந்ே திலரப்படம் - சூரலரப்தபாற்று 

சிறந்ே திலரக் லே - சூரலரப்தபாற்று 

சிறந்ே  சனம் - ைண்தடைா 

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

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

சிறந்ே நடில  - அபர்ணா பாைமுரளி (சூரலரப்தபாற்று) 

சிறந்ே ேமிழ் திலரப்படம் - சி ரஞ்சனியும் இன்னும் சிை கபண் ளும் 

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

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

சிறந்ே இலசயலைப்பாைர் - (பின்னணி இலச) ஜி வி பிர ாஷ் 

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

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

 

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

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

தைற்க ாண்டுள்ைது. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

அல  இருக் ைாம். இேற்குரிய விதிமுலற திருத்ேங் ள் தைற்க ாள்ைப்பட்டுள்ைன. 

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

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

குறிப்பிடத்ேக் து. 

 

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

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

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

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

அலைப்பு க ளியிட்டுள்ைது. 

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

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

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

கநருக் டியா  உை  சு ாோர அலைப்பு அறிவித்ேது. 
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1. சமீபத்தில், “சர்வதேச பபொதுச்சுகொேொர அவசரநிலை” என அறிவிக்கப்பட்டது எது? 
அ. தக்காளி காய்ச்சல் 

ஆ. குரங்கம்மம  

இ. பறமைக்காய்ச்சல் 

ஈ. ஆப்பிாிக்க பன்றிக்காய்ச்சல் 

✓ உைக நைவொழ்வு நிறுவனம் உைகளொவிய குரங்கம்லை பொதிப்லப, ‘சர்வதேச பபொதுச்சுகொேொர அவசரநிலை’ என 

அறிவித்துள்ளது. இந்ே வலகப்பொடு, ‘பேொற்றுதநொய்க்கு’ம் ஒருபடி கீதே உள்ளது. எழுபதுக்கும் தைற்பட்ட நொடுகளில் 

விரிவலடந்து வரும் குரங்கம்மை பொதிப்பொனது ேற்தபொது உைகளொவிய அவசரநிலையொக ேகுதிபபற்றுள்ளேொக 

WHO கூறுகிறது. 

2. ஒலிம்பிக் சொம்பியனொன நீரஜ் தசொப்ரொ, 2022 உைக ேடகள சொம்பியன்ஷிப்பில் எந்ேப் பேக்கம் பவன்றொர்? 
அ. தங்கம் 

ஆ. வைள்ளி  

இ. வைண்கலம் 

ஈ. மமற்கண்ட எதுைுமில்மல 

✓ ஒலிம்பிக் சொம்பியனொன நீரஜ் தசொப்ரொ, உைக சொம்பியன்ஷிப் தபொட்டிகளில் பேக்கம் பவன்ற இரண்டொவது இந்தியர் 

என்ற பபருலைலயப்பபற்றேன்மூைம் ைற்பறொரு வரைொற்லறப்பலடத்துள்ளொர். மூத்ே நீளந்ேொண்டுேல் வீரொங்கலன 

அஞ்சு பொபி ஜொர்ஜ் பேக்கம் பவன்ற முேல் இந்தியர் என்பேொல், நீரஜ் தசொப்ரொ முேல் ேடகள வீரர் ஆனொர். ஈட்டிபயறிேல் 

இறுதிப்தபொட்டியில் நீரஜ் 88.13 மீ தூரம் எறிந்து பவள்ளிப்பேக்கம் பவன்றொர். நடப்புச்சொம்பியனொன கிபரனடொவின் 

ஆண்டர்சன் பீட்டர்ஸ் 90.54 மீட்டர் தூரம் எறிந்து ேங்கம் பவன்றொர். 

3. 68ஆவது தேசிய திலரப்பட விருதுகளில், ‘சிறந்ே திலரப்படைொக’ அறிவிக்கப்பட்ட ‘சூரலரப்தபொற்று’ என்ற திலரப் 

படத்தில் நடித்ே நடிகர் யொர்? 
அ. இரஜினிகாந்த் 

ஆ. சிைகாா்த்திமகயன் 

இ. சூாியா  

ஈ. கமல்ஹாசன் 

✓ 68ஆவது தேசிய திலரப்பட விருதுகளின் பவற்றியொளர்கள் தில்லியில் அறிவிக்கப்பட்டனர். ைதிப்புமிக்க விருதுகள் 

இந்திய அரசின் திலரப்பட விேொ இயக்குநரகத்ேொல் நிர்வகிக்கப்படுகின்றன. இந்ே ஆண்டு, ‘சிறந்ே திலரப்படம்’ 

விருது ேமிழ் திலரப்படைொன சூரலரப்தபொற்றுக்கு வேங்கப்பட்டது; அேன் நடிகர் சூர்யொ ைற்றும் அபர்ணொ பொைமுரளி 

இரு விருதுகலள பவன்றனர். சிறந்ே நடிகருக்கொன விருலே ேன்ஹொஜி படத்திற்கொக அஜய் தேவ்கனும் பகிர்ந்து 

பகொண்டொர். ைலையொளத்தில் பவளியொன, ‘ஐயப்பனும் தகொஷியும்’ திலரப்படம் சிறந்ே இயக்குநர் உட்பட பல்தவறு 

விருதுகலளப் பபற்றது. 

4. சமீபத்தில் இ–FIR அலைப்லப அறிமுகப்படுத்திய ைொநிை கொவல்துலற எது? 
அ. இராஜஸ்தான் 

ஆ. குஜராத்  

இ. பஞ்சாப் 

ஈ. ஒடிஸா 
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✓ நடுவண் உள்துலற அலைச்சர் அமித்ஷொ, குஜரொத் ைொநிை கொவற்துலறயின் இ–FIR அலைப்லப கொந்திநகரில் 

பேொடங்கிலவத்ேொர். இந்ே அலைப்பு, குடிைக்கள், கொவல் நிலையங்களுக்குச் பசல்ைொைல் இலணய முலறயில் FIR 

பதிவுபசய்ய உேவும். குஜரொத் ைொநிை கொவல்துலறயின் அலனத்து முக்கிய தசலவகளும் இலணய வழியில் 

கிலடக்கப்பபறும். FIR பதிவு பசய்ே 48 ை தநரத்திற்குள், புகொர்ேொரலர காவல்துமை தநரடியொக பேொடர்புபகொள்ளும். 

5. நொட்டிதைதய முேல், ‘ஹர் கர் ஜல்’ சொன்றிேழ்பபற்ற ைொவட்டைொக அறிவிக்கப்பட்ட புர்ஹொன்பூர் அலைந்துள்ள 

ைொநிைம் எது? 

அ. வதலுங்கானா 

ஆ. மத்திய பிரமதசம்  

இ. பீகாா் 

ஈ. வகால்கத்தா 

✓ ைத்திய பிரதேசத்தில் அலைந்துள்ள புர்ஹொன்பூர் ைொவட்டம் நொட்டிதைதய முேல், ‘ஹர் கர் ஜல்’ சொன்றிேழ் பபற்ற 

ைொவட்டைொகும். இது, ‘ேக்கின் ேர்வொசொ’ என்றும் அலேக்கப்படுகிறது. 2019–இல், ‘ஜல் ஜீவன் மிஷன்’ பேொடங்கப்பட்ட 

பிறகு, பஞ்சொயத்து பிரதிநிதிகள், பொனி சமிதிகள் ைற்றும் புர்ஹொன்பூரின் ைொவட்ட அதிகொரிகள் அேன் அலனத்து 

1,01,905 கிரொைப்புற வீடுகளுக்கும் 34 ைொேங்களுக்குள் குேொய் நீர் இலணப்புகலளப் பபறுவேற்கொன முயற்சிகலள 

தைற்பகொண்டனர். 

6. பன்னொட்டு பசைவொணி நிதியத்தின், ‘முன்னொள் ேலைலை பபொருளொேொர நிபுணர்களின் குழுைத்தில்’ இடம்பபற்ற 

முேல் பபண்ைணி யொர்? 
அ. வஜயதி மகாஷ் 

ஆ. அருந்ததி பட்டாச்சாா்யா 

இ. கீதா மகாபிநாத்  

ஈ. அருணிமா சின்ஹா 

✓ பன்னொட்டு பசைவொணி நிதியத்தின் (IMF) முேல் துலண நிர்வொக இயக்குநர் கீேொ தகொபிநொத், IMF–இன், ‘முன்னொள் 

ேலைலை பபொருளொேொர நிபுணர்களின் குழுைத்தில்’ இடம்பபற்ற முேல் பபண் என்ற பபருலைலயப் பபற்றுள்ளொர். 

2003 ைற்றும் 2006–க்கு இலடயில் IMF–இன் ேலைலை பபொருளொேொர நிபுணரொகவும், ஆரொய்ச்சி இயக்குநரொகவும் 

அவர் பணியொற்றியுள்ளொர். இரகுரொம் இரொஜனுக்குப் பிறகு இந்ேச் சொேலனலய நிகழ்த்திய இரண்டொவது இந்தியர் 

ஆவொர் இவர். 

7. நடுவண் சொலைப் ப ாக்குவரத்து அலைச்சகைொனது உத்ேரபிரதேச ைொநிைத்தில் உள்ள பஜவொர் பன்னொட்டு 

வொனூர்தி நிலையத்திற்கும் கீழ்க்கொணும் எந்ே ைொநிைத்திற்கும் இலடதய கிரீன்ஃபீல்ட் இலணப்லப உருவொக்க 

ஒப்புேல் அளித்துள்ளது? 
அ. பீகாா் 

ஆ. ஹாியானா  

இ. குஜராத் 

ஈ. உத்தரகாண்ட் 

✓ நடுவண் சொலைப் தபொக்குவரத்து ைற்றும் பநடுஞ்சொலைத்துலற அலைச்சர் நிதின் கட்கரி, ஹரியொனொவுக்கும் உத்ேர 

பிரதேச ைொநிைத்தின் பஜவொர் பன்னொட்டு வொனூர்தி நிலையத்திற்கும் இலடதய கிரீன்ஃபீல்ட் இலணப்லப 

உருவொக்குவேற்கு ஒப்புேல் அளிக்கப்பட்டுள்ளேொக அறிவித்ேொர். இந்ேத் திட்டத்திற்கொன பசைவு ைதிப்பீடு பைொத்ேம் 

`2,414.67 தகொடியொகும். இந்ே வொனூர்தி நிலையம் தில்லி–மும்லப விலரவுச்சொலைலய இலணக்கும். 
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8. ‘ஸ்த்ரீ நிதி’ என்பது எந்ே ைொநிைம்/யூனியன் பிரதேசத்துடன் பேொடர்புலடய திட்டைொகும்? 
அ. ஆந்திர பிரமதசம் 

ஆ. வதலுங்கானா  

இ. மகரளா 

ஈ. கா்நாடகா 

✓ பேலுங்கொனொ ைொநிை அரசு, ‘ஸ்திரீ நிதி’மூைம் ைகளிர் சுயஉேவி குழுக்களுக்கு சுைொர் `3700 தகொடி கடன் வேங்கி 

உள்ளது. இது கடந்ே ஆண்டு ஒதுக்கீட்லடவிட சுைொர் `600 தகொடி அதிகம். அதிகொரபூர்வ அறிவிப்பின்படி, கடந்ே 8 

ஆண்டுகளில் சுைொர் `14,750 தகொடிலய சுய உேவிக்குழுக்களுக்கு பேொழில்கலள அலைப்பேற்கொக பேலுங்கொனொ 

ைொநிை அரசொங்கம் பசைவிட்டுள்ளது. 

9. ‘தேசிய மீன் விவசொயிகள் நொள்’ பகொண்டொடப்படுகிற தேதி எது? 
அ. ஜூமல.06 

ஆ. ஜூமல.08 

இ. ஜூமல.10  

ஈ. ஜூமல.25 

✓ நொடு முழுவதுமுள்ள மீனவர்கள் ைற்றும் மீன் விவசொயிகளுக்கிலடதயயொன ஒற்றுலைலய பவளிப்படுத்தும் 

வலகயில் ஒவ்தவொர் ஆண்டும் ஜூலை.10 அன்று தேசிய மீன் விவசொயிகள் நொள் பகொண்டொடப்படுகிறது. நொடு 

முழுவதும் 2022 ஜூலை.10 அன்று 65ஆவது தேசிய மீன் விவசொயிகள் நொள் பகொண்டொடப்பட்டது. 

✓ நொட்டில் முேன்முலறயொக கடந்ே 1957 ஜூலை.10ஆம் தேதி அன்று, பபரிய பகண்லட மீன்களின் தூண்டப்பட்ட 

இனப்பபருக்கத்லே அலடவதில் தபரொசிரியர் Dr ஹிரொைொல் பசௌத்ரி ைற்றும் அவரது சக ஊழியர்களின் பங்களிப்லப 

நிலனவுகூரும் வலகயில் ஒவ்தவொர் ஆண்டும் இந்ே நொள் பகொண்டொடப்படுகிறது. 

10. ‘சீ கொர்டியன்ஸ்–2’ என்பது கீழ்க்கொணும் எந்ே இரு நொடுகளொல் நடத்ேப்படும் கூட்டு கடல்சார் பயிற்சியொகும்? 
அ. அவமாிக்கா–பாகிஸ்தான் 

ஆ. சீனா–பாகிஸ்தான்  

இ. இந்தியா–பாகிஸ்தான் 

ஈ. இலங்மக–பாகிஸ்தான் 

✓ ‘சீ கொர்டியன்ஸ்–2’ என்ற கூட்டு கடல்சொர் பயிற்சிக் குறியீட்டின் ஒரு பகுதியொக, சீனொ ைற்றும் பொகிஸ்ேொன் கடற் 

பலடகள் ஷொங்கொய் கடற்கலரயில் தநரடி துப்பொக்கிச்சூடு பயிற்சிலயத் பேொடங்கின. கடல்சொர் பொதுகொப்பு 

அச்சுறுத்ேல்கலள கூட்டொக சைொளிக்க கடற்பலடயினர் ேங்களது புதிய உயர்பேொழில்நுட்ப கடற்பலடக் கப்பல்கள் 

ைற்றும் தபொர் விைொனங்கலள இந்ேப் பயிற்சியில் ஈடுபடுத்ேவுள்ளனர். 

 

செய்தித்தாள் நடப்பு நிகழ்வுகள்  

1. ைத்திய பிரதேசத்தில் நிகேொண்டு 27 புலிகள் இறப்பு: நொட்டிதைதய அதிகம் 

‘புலிகள் ைொநிைம்’ என்று அறியப்படும் ைத்திய பிரதேசத்தில் நிகேொண்டு 27 புலிகள் இறந்துள்ளன. ஒட்டுபைொத்ேைொக 

நொட்டில் 74 புலிகள் இறந்துள்ளன. தேசிய புலிகள் பொதுகொப்பு ஆலணயத்தின் வலைேளத்தில் பவளியிடப்பட்ட 

ேகவல்களில் இந்ே விவரங்கள் இடம்பபற்றுள்ளன. 
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அேன்படி, நிகேொண்டு பேொடக்கம் முேல் ஜூலை 15 வலரயிைொன கொைகட்டத்தில், நொடு முழுவதும் 74 புலிகளின் 

இறப்பு பதிவொகியுள்ளது. அதிகபட்சைொக, ைத்திய பிரதேசத்தில் 27 புலிகள் இறந்துள்ளன. 

ைகொரொஷ்டிரத்தில் 15, கர்நொடகத்தில் 11, அஸ்ஸொம் 5, தகரளம், இரொஜஸ்ேொனில் ேைொ 4, உத்ேர பிரதேசத்தில் 3, 

ஆந்திர பிரதேசத்தில் 2, பிகொர், ஒடிஸொ, சத்தீஸ்கர் ஆகிய ைொநிைங்களில் ேைொ 1 என்ற எண்ணிக்லகயில் புலிகள் 

இறப்பு பதிவொகியிருக்கிறது. புலிகளுக்கு இலடதய நடக்கும் சண்லட, வயது மூப்பு, தநொய்கள், தவட்லட, மின் 

தவலியில் சிக்குவது தபொன்றலவ புலிகள் இறப்புக்கு முக்கிய கொரணங்களொக உள்ளன. 

கடந்ே 2018-ஆம் ஆண்டு கணக்பகடுப்பின்படி, நொட்டிதைதய அதிக எண்ணிக்லகயிைொன புலிகலளக் பகொண்ட 

ைொநிைைொக ைத்திய பிரதேசம் உள்ளது. அங்கு 526 புலிகள் உள்ளன. கன்ஹொ, பொந்ேவ்கர், பபஞ்ச், சொத்புரொ, பன்னொ, 

சஞ்லச துப்ரி ஆகிய 6 புலிகள் கொப்பகங்கள் உள்ளன. 
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1. ‘இந்தியாவின் உயிரி ப ாருளாதார அறிக்கை – 2022’ஐ பெளியிட்ட நடுெண் அகைச்சைம் எது? 
அ. அறிவியல் மற்றும் த ொழில்நுட்ப அமமச்சகம்  

ஆ. சுற்றுச்சூழல், வன மற்றும் கொலநிமல மொற்றம் அமமச்சகம் 

இ. உழவு மற்றும் உழவொ்கள் நல அமமச்சகம் 

ஈ. எொிசக் ி அமமச்சகம் 

✓ ‘இந்தியாவின் உயிரி ப ாருளாதார அறிக்கை – 2022’ஐ பெளியிட்ட டாக்டர் ஜிததந்திர சிங், 2021ஆம் ஆண்டில் 

இந்தியாவின் உயிரி ப ாருளாதாரம் $80 பில்லியன் அபைரிக்ை டாலர்ைகள எட்டியுள்ளது என்று சுட்டிக்ைாட்டினார். 

2020இல் $70.2 பில்லியன் டாலர்ைகளவிட 14.1% ெளர்ச்சிகயப்  திவுபசய்துள்ளது. 2025இல் $150 பில்லியன் 

டாலராைவும், 2030இல் $300 பில்லியன் டாலராைவும் அது இருக்கும் என்று அெர் கூறினார். 

2. முைெழி ஆதார் எண்கை அங்கீைரிப் தற்ைாை UIDAI அறிமுைப் டுத்திய புதிய பசயலியின் ப யர் என்ன? 
அ. Aadhaar Face RD  

ஆ. UIDAI Facetime 

இ. Aadhar Authenticate 

ஈ. Digi–Aadhar 

✓ இந்திய தனித்துெ அகடயாள ஆகையம் (UIDAI) ஆதார் அட்கட கெத்திருப்த ாரின் முைத்கதப்  யன் டுத்தி 

அெர்ைளின் தனித்துெைான 12 இலக்ை அகடயாள எண்கை அங்கீைரிப் தற்ைாை, ‘ஆதார் ஃத ஸ் RD’ பசயலிகய 

அறிமுைப் டுத்தியுள்ளது. அங்கீைார தநாக்ைத்திற்ைாை ஆதார் அட்கட கெத்திருப் ெர்ைளின் முைத்கத  யன் டுத்த 

ஆதார் அங்கீைார  யனர் முைகைைகள UIDAI பசயல் டுத்தியது. ஃத ஸ் அபதண்டிதைஷன் படக்னாலஜிகயப் 

 யன் டுத்தி அங்கீைாரத்திற்ைாை ந ரின் முைம்  டம்பிடிக்ைப் டுகிறது. 

3. ‘Family Doctor’ என்ற முன்தனாடித் திட்டத்துடன் பதாடர்புகடய ைாநிலம் எது? 
அ.  மிழ்நொடு 

ஆ. ககரளொ 

இ. ஆந் ிர பிரக சம்  

ஈ. கொ்நொடகொ 

✓ ஆந்திர பிரததச ைாநிலம் விசாைப் ட்டினம் ைாெட்டத்தில் உள்ள  த்ைநா ம் ைண்டலத்தில், ‘குடும்  ைருத்துெர்’ 

திட்டத்கத தசாதகன முயற்சியாை பசயல் டுத்த அம்ைாநில அரசு ததர்வுபசய்துள்ளது. இத்திட்டத்தின்கீழ், ைருத்துெ 

ைற்றும் சுைாதாரப் ணியாளர்ைள் ‘ஆதராக்யஸ்ரீ’  யனாளிைள் ைருத்துெைகனயில் இருந்து டிஸ்சார்ஜ் பசய்யப் ட்ட 

ஒரு ொரைாலத்திற்குப் பிறகு அெர்ைகளச் சந்தித்து அெர்ைளின் உடல்நிகல குறித்து விசாரித்து ைருத்துைகளப் ப ற 

தெண்டும். 

4. ‘பென்டியன் – Wentian’ என்ற தனது விண்பெளி நிகலய பதாகுதிகய பெற்றிைரைாை ஏவிய நாடு எது? 
அ. ரஷ்யொ 

ஆ. இஸ்கரல் 

இ. சீனொ  

ஈ. ஐக்கிய அரபு அமீரகம் 

 

 

 

 

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


விண்மீன்.காம்                                           2022 ஜூலை 26 
  

 

நடப்பு நிகழ்வுகள்                                           2 

✓ சீனா பென்டியன் என அகைக்ைப் டும் தனது இரண்டாெது பதாகுதிகய அண்கையில் டியாங்ைாங் விண்பெளி 

நிகலயத்திற்கு பெற்றிைரைாை ஏவியது. சீனாவின் கைனானில் இருந்து லாங் ைார்ச் – 5பி ஏவுைலத்தின் மூலம் 

டியாங்ைாங் விண்பெளி நிகலயத்திற்கு பெண்டியன் ஏெப் ட்டது. கததைானாட்ஸ் என்றும் அகைக்ைப் டும் சீன 

விண்பெளி வீரர்ைள்  ல்தெறு அறிவியல் தசாதகனைகள தைற்பைாள்ள அனுைதிக்கும் உ ைரைங்ைகள இந்தத் 

பதாகுதி தன்னைத்தத பைாண்டுள்ளது. 

5. ைாெட்ட ைாலநிகல ைாற்ற  ணிைகள நிறுவியுள்ள இந்திய ைாநிலம் எது? 

அ.  மிழ்நொடு  

ஆ. ஹிமொச்சல பிரக சம் 

இ. அஸ்ஸொம் 

ஈ. குஜரொ ் 

✓ தமிழ்நாடு அரசானது சமீ த்தில் ைாநிலத்தில் உள்ள 38 ைாெட்டங்ைளில் ைாெட்ட ைாலநிகல ைாற்ற இயக்ைங்ைகள 

(DCCM) நிறுவியுள்ளது. DCCM–ைளுக்கு ைாெட்ட ஆட்சியர்ைள் ‘திட்ட இயக்குநர்ைள்’ ஆைவும், ைாெட்ட ென அலுெலர் 

–ைள் ‘ைாலநிகல அதிைாரிைளாை’வும் பசயல் டுொர்ைள். ைாெட்ட ஆட்சியர்ைள் ைாெட்ட அளவிலான ைாலநிகல 

ைாற்றம் தணிப்பு & தைெகைத் திட்டங்ைகள தயாரித்து, ைாலநிகல பநைழ்திறன்மிக்ை ெளர்ச்சித் திட்டங்ைளுக்ைான 

உள்ளீடுைகள ெைங்குொர்ைள். 

6. ஒவ்தொர் ஆண்டும், ‘உலை ைக்ைள்பதாகை நாள்’ அனுசரிக்ைப் டுகிற தததி எது? 
அ. ஜூமல.11  

ஆ. ஜூமல.09 

இ. ஜூமல.10 

ஈ. ஜூமல.12 

✓ உலை ைக்ைள்பதாகை நாளானது ஒவ்தொர் ஆண்டும் ஜூகல.11 அன்று அனுசரிக்ைப் டுகிறது. “A world of 8 billion: 

Towards a resilient future for all – Harnessing opportunities and ensuring rights and choices for all” என் து நடப்பு 

2022ஆம் ஆண்டில் ெரும் உலை ைக்ைள்பதாகை நாளுக்ைானக் ைருப்ப ாருள் ஆகும். அதிைரிக்கும் ைக்ைள்பதாகைப் 

பிரச்சிகனைள் குறித்து ைெனஞ்பசலுத்துெதற்ைாை, 90–க்கும் தைற் ட்ட நாடுைளில் 1990ஆம் ஆண்டு ஜூகல.11ஆம் 

தததி முதன்முதலில் இந்த நாள் ைகடப்பிடிக்ைப் ட்டது. 

7. ஜூட் ைார்க் இந்தியா (JMI) திட்டத்தின் திட்டக்ைாலம் ைற்றும் பசலவினம் என்ன? 
அ. FY 2021– 25; ரூ.485.58 ககொடி 

ஆ. FY 2022– 26; ரூ.485.58 ககொடி  

இ. FY 2021– 25; ரூ.48.58 ககொடி 

ஈ. FY 2022– 26; ரூ.48.58 ககொடி 

✓ ‘சைல் ைார்க் இந்தியா’ இலச்சிகனகய பெளியிட்டதன்மூலம் சைல் ப ாருட்ைளுக்ைான நம் ைத்தன்கைக்ைான 

சான்றிதகை அரசாங்ைம் அறிமுைப் டுத்தியது. இது இந்திய சைல் தயாரிப்புைகள ஊக்குவிக்கும் முயற்சியாகும். 

2022 நிதியாண்டு ைற்றும் 2026 நிதியாண்டுக்கு இகடப் ட்ட ைாலத்தில் சைல் துகறயின் தைம் ாடு ைற்றும் 

ஊக்குவிப்புக்ைான திட்டத்தின்கீழ் JMI பசயல் டுத்தப் ட்டது. இதற்ைான பைாத்த நிதி `485.58 தைாடி ஆகும்.  

✓ ஒவ்பொரு ஜூட் ைார்க் தலபிளும் தயாரிப் ாளர் குறித்த முழு தைெலுடன் ஒரு தனித்துெைான QR குறியீட்கடக் 

பைாண்டிருக்கும். ததசிய சைல் ொரியம் என் து ைத்திய ஜவுளி அகைச்சைத்தின் கைய முைகை ஆகும்; இது சைல் 

ைற்றும் சைல் ப ாருட்ைகள தைம் டுத்துெதற்கு ப ாறுப்புகடய நிறுெனைாகும். 
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8. 2022 ைாைன்பெல்த் விகளயாட்டுப்த ாட்டியில் இந்திய ப ண்ைள் கிரிக்பைட் அணியின் அணித்தகலவியாை 

நியமிக்ைப் ட்டெர் யார்? 
அ. ஹொ்மன்ப்ொ ்ீ தகௌொ்  

ஆ. ஸ்மிரு ி மந் னொ 

இ. மி ொலி ரொஜ் 

ஈ. ஜூலன் ககொஸ்வொமி 

✓ 2022ஆம் ஆண்டு  ர்மிங்ைாமில் நகடப றவுள்ள ைாைன்பெல்த் த ாட்டியில் விகளயாடவுள்ள இந்திய ப ண்ைள் 

அணியின் அணித்தகலவியாை ைர்ைன்பிரீத் பைௌர் நியமிக்ைப் ட்டுள்ளார். பதாடக்ை ஆட்டக்ைாரர் ஸ்மிருதி ைந்தனா 

அணியின் துகைத்தகலவியாை நியமிக்ைப் ட்டார். 1998ஆம் ஆண்டு தைாலாலம்பூர் ைாைன்பெல்த் விகளயாட்டுப் 

த ாட்டியில் ஆடெர் ஒருநாள் த ாட்டிைள் நகடப ற்ற பிறகு, ப ண்ைள் T20 கிரிக்பைட் ைாைன்பெல்த் த ாட்டிைளில் 

 ங்தைற் து இதுதெ முதல் முகற. 

9. ஆசிய U–20 ைல்யுத்த சாம்பியன்ஷிப் ப ோட்டிகள் நகடப ற்ற நாடு எது? 
அ. கஜகஸ் ொன் 

ஆ. பஹ்மரன்  

இ. மங்ககொலியொ 

ஈ. சீனொ 

✓  ஹ்கரனின் ைனாைாவில் நகடப ற்ற ஆசிய U–20 ைல்யுத்த சாம்பியன்ஷிப் த ாட்டியில் இந்தியாவின் U–20 

ைல்யுத்த அணி 4 தங்ைம் உட் ட 22  தக்ைங்ைகள பென்றது. இந்தப் த ாட்டியில் இந்தியா ஒன் து பெள்ளி ைற்றும் 

ஒன் து பெண்ைலப்  தக்ைங்ைகளயும் பென்றது. 22  தக்ைங்ைளில், ப ண்ைள் அணி மூன்று தங்ைப் தக்ைங்ைள் 

உட் ட  த்துப் தக்ைங்ைகள பென்றது. U–15 ஆசிய ைல்யுத்த சாம்பியன்ஷிப் த ாட்டியில் இந்திய வீரர்ைள் எட்டுப் 

 தக்ைங்ைகள பென்றனர். 

10. ‘சர்ெததச ைலாலா நாள்’ அனுசரிக்ைப் டுகிற தததி எது? 
அ. ஜூமல.12  

ஆ. ஜூமல.15 

இ. ஜூமல.25 

ஈ. ஜூமல.26 

✓ உலபைங்கிலும் உள்ள ப ண்ைளின் ைல்வி உரிகைக்ைாை  ாடு டும் தநா ல்  ரிசு ப ற்ற ைலாலா யூசுப்சாகய 

பைௌரவிக்கும் ெகையில், ஒவ்தொர் ஆண்டும் ஜூகல.12ஆம் தததி ‘சர்ெததச ைலாலா நாள்’ அனுசரிக்ைப் டுகிறது. 

2012ஆம் ஆண்டு ப ண் குைந்கதைளின் ைல்விக்ைாை பிரச்சாரம் பசய்ததற்ைாை ைலாலா தலி ான்ைளால் சுடப் ட்டார்.  

✓ ைலாலாவும் அெரது தந்கதயும் இகைந்து ைலாலா நிதியத்கத நிறுவினர்; அது ப ண்ைளின் ைல்விகய ஆதரிக்கும் 

ஒரு தளைாகும். 2014ஆம் ஆண்டில், ைலாலா அகைதிக்ைான தநா ல்  ரிகசப்ப ற்றார் ைற்றும் அப் ரிகசப்ப றும் 

மிை இகளயெர் என்ற ப ருகைகயயும் அெர் ப ற்றார். அெர் 2017இல் ஐநா அகைதி தூதராை நியமிக்ைப் ட்டார். 
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செய்தித்தாள் நடப்பு நிகழ்வுகள்  

1. தமிழ்நாட்டில் 3 இடங்ைள் உட் ட 5 இடங்ைகள சர்ெததச முக்கியத்துெம் ொய்ந்த சதுப்பு நிலங்ைளாை இந்தியா 

அறிவித்துள்ளது 

தமிழ்நாட்டில் ைரிக்கிளி  றகெைள் சரைாலயம்  ள்ளிக்ைரகன சதுப்புநிலக்ைாடு, பிச்சாெரம் சதுப்புநிலக்ைாடு 

ஆகியகெ உட் ட 5 இடங்ைகள, ‘ராம்சர்’ எனப் டும் சர்ெததச முக்கியத்துெம் ொய்ந்த புதிய இடங்ைளாை இந்தியா 

அறிவித்துள்ளது. மிதசாரமில்  ாலா சதுப்புநிலம், ைத்திய பிரததசத்தில் சாக்கிய சாைர் சதுப்புநிலம் ஆகியகெ ைற்ற 2 

புதிய இடங்ைளாகும். இத்துடன் ‘ராம்சர்’ இடங்ைளின் எண்ணிக்கை 49-லிருந்து 54-ஆை அதிைரித்துள்ளது. 

 

2. குடியரசுத்தகலெருக்ைான அதிைாரங்ைள் 

இந்திய நாட்டின்  திகனந்தாெது குடியரசுத்தகலெராை திபரௌ தி முர்மு ப ாறுப்த ற்றுள்ள நிகலயில், குடியரசுத் 

தகலெருக்ைான அதிைாரங்ைள் குறித்த  ார்கெ: 

நாட்டின் தகலெர் 

அரசகைப்புச் சட்டத்தின்  ாதுைாெலர் 

முப் கடைளின் தகலெர் 

நாட்டின் முதல் குடிைைன் 

நிர்ொை அதிைாரங்ைள் 

பிரதைகரயும் ைற்ற அகைச்சர்ைகளயும் நியமிக்கும் அதிைாரம். 

அரசின் அகனத்து நடெடிக்கைைளும் குடியரசுத்தகலெரின் ப யரிதலதய தைற்பைாள்ளப் டும். 

நடுெைரசின் தகலகை ெைக்குகரஞகர (அட்டர்னி பஜனரல்) நியமிக்கும் அதிைாரம். 

தகலகை ைைக்குத்தணிக்கையாளர், தகலகைத் ததர்தல் ஆகையர், ைற்ற ஆகையர்ைள், ைத்திய  ணியாளர் 

ததர்ொகையத்தின் தகலெர் ைற்றும் உறுப்பினர்ைகள நியமிக்கும் அதிைாரம். 

ைாநிலங்ைளின் ஆளுநர்ைகள குடியரசுத்தகலெதர நியமிப் ார். 

நாட்டில் உள்ள யூனியன் பிரததசங்ைகள குடியரசுத்தகலெரால் நியமிக்ைப் டும் நிர்ொகிைதள நிர்ெகிப் ர். 

அரசாங்ைம் சார்ந்த எந்தபொரு தைெகலயும் பிரதைரிடமிருந்து தைார முடியும். 

நாட்டின் எந்தப்  குதிகயயும்  ைங்குடியின,  ட்டியலினப்  குதியாை அறிவித்து, அெற்கற நிர்ெகிக்கும் அதிைாரம். 

அகைச்சரகெயின் முடிவுைகள ைறு ரிசீலகன பசய்யுைாறு கூறும் அதிைாரம். 

சட்டம்சார்ந்த அதிைாரங்ைள் 

இந்திய நாடாளுைன்றம் குடியரசுத்தகலெகரயும் உள்ளடக்கியது. 

குடியரசுத்தகலெர் ஒப்புதல் அளித்தால் ைட்டுதை நாடாளுைன்றம் நிகறதெற்றும் ைதசாதாக்ைள் சட்டெடிவு ப றும். 

நாடாளுைன்ற கூட்டத்பதாடகர நடத்துெதற்ைான அகைப்புவிடுக்கும் அதிைாரம்; முடித்துகெக்கும் அதிைாரம். 

நாடாளுைன்ற கூட்டத்பதாடர் நகடப றாத சையங்ைளில் அெசரச்சட்டங்ைகளப் பிறப்பிக்கும் உரிகை. 

ைக்ைளகெ, ைாநிலங்ைளகெயின் கூட்டுக்கூட்டத்துக்கு அகைப்புவிடுக்கும் அதிைாரம். 
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ஆண்டின் முதல் கூட்டத்பதாடரின் முதல்நாளிலும், புதிய அரசு  தவிதயற்ற பிறகு நகடப றும் முதல் கூட்டத் 

பதாடரிலும் குடியரசுத்தகலெர் சிறப்பு உகரயாற்றுொர். 

ைாநிலங்ைளகெக்கு 12 நியைன உறுப்பினர்ைகள நியமிக்கும் அதிைாரம். 

ைக்ைளகெகயக் ைகலக்கும் அதிைாரம். 

எம்.பி-க்ைளின்  தவிநீக்ைம் குறித்து இந்திய ததர்தல் ஆகையத்துடன் ைலந்தாதலாசித்து முடிபெடுக்கும் அதிைாரம். 

நாடாளுைன்றம் நிகறதெற்றும் ைதசாதாக்ைகளத் திருப்பி அனுப் வும், ைாத்திருப்பில் கெக்ைவும் அதிைாரம். 

ைத்திய  ணியாளர் ததர்ொகையம், நிதிக்குழுவின் ஆண்டறிக்கைைகள நாடாளுைன்றத்தில் சைர்ப்பிக்கும் 

அதிைாரம். 

ைாநில ஆளுநர்ைள் அனுப்பிகெக்கும் ைாநில ைதசாதாக்ைகள எவ்ெளவு ைாலத்துக்கு தெண்டுைானாலும் குடியரசுத் 

தகலெர் ைாத்திருப்பில் கெக்ைலாம். 

நிதிசார் அதிைாரங்ைள் 

 ை ைதசாதாக்ைகள குடியரசுத்தகலெரின் ஒப்புதலின்றி தாக்ைல் பசய்ய முடியாது. 

குடியரசுத்தகலெரின் ப யரிதலதய நிதிநிகல அறிக்கை ( ட்பஜட்) தாக்ைல் பசய்யப் டுகிறது. 

அெசரைால நிதியில் இருந்து நிதிகய விடுவிக்கும் அதிைாரம். 

5 ஆண்டுைளுக்கு ஒருமுகற நிதிக்குழுகெ நியமிக்கும் அதிைாரம். 

நீதிசார் அதிைாரங்ைள் 

உச்சநீதிைன்றத் தகலகை நீதி தி, ைற்ற நீதி திைள், உயர்நீதிைன்ற நீதி திைள் ஆகிதயாகர குடியரசுத்தகலெதர 

நியமிப் ார். 

குறிப்பிட்ட சட்டம் பதாடர் ான ைருத்துைகள உச்சநீதிைன்றத்திடம் தைாரும் அதிைாரம். 

நீதிைன்றங்ைளால் தண்டகன விதிக்ைப் ட்ட குற்றொளிைளுக்கு ைன்னிப்பு ெைங்ைவும், தண்டகனகயக் 

குகறக்ைவும் குடியரசுத்தகலெருக்கு அதிைாரம் உண்டு. 

 ாதுைாப்புசார் அதிைாரங்ைள் 

இராணுெ தகலகைத் தள தி, ைடற் கட தகலகைத் தள தி, விைானப் கட தகலகைத்தள தி ஆகிதயாகர 

நியமிக்கும் அதிைாரம். 

எந்தபொரு நாட்டின் மீதும் த ார்பதாடுக்ை உத்தரவிடும் அதிைாரம். 

பநருக்ைடிநிகல அதிைாரங்ைள் 

நாடு முழுெதுதைா அல்லது குறிப்பிட்ட  குதிைளில் ைட்டுதைா பநருக்ைடி நிகலகய அைல் டுத்தும் அதிைாரம். 

ைாநிலங்ைளில் குடியரசுத்தகலெர் ஆட்சிகய அைல் டுத்தும் அதிைாரம். 

நிதிசார் பநருக்ைடிகய அைல் டுத்தும் அதிைாரம். 

ைட்டுப் ாட்டுக்கு உள் ட்டகெ 

குடியரசுத் தகலெருக்குப்  ல்தெறு அதிைாரங்ைள் ெைங்ைப் ட்டிருந்தாலும், அகெ அகனத்கதயும் தன்னிச்கசயாை 

அெர் பசயல் டுத்த முடியாது. ப ரும் ாலான அதிைாரங்ைகள ைத்திய அகைச்சரகெயின் ஒப்புதகலப் ப ற்ற பிறதை 

அெரால் பசயல் டுத்த முடியும். ைத்திய அகைச்சரகெயின் அறிவுகரப் டிதய பசயல் ட தெண்டுபைன அரசகைப்புச் 

சட்டம் குடியரசுத்தகலெருக்குக் ைட்டுப் ாடுைகள விதித்துள்ளது. 
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 தவி விலைலும் தகுதிநீக்ைமும்: 

குடியரசுத்தகலெர்  தவிவிலை விரும்பினால், இராஜிநாைா ைடிதத்கத குடியரசு துகைத்தகலெரிடம் ெைங்ை 

தெண்டும். 

குடியரசுத்தகலெகர தகுதிநீக்ைம் பசய்ெதற்கு, நாடாளுைன்றத்தின் இரு அகெைளிலும் மூன்றில் இரண்டு  ங்கு 

ப ரும் ான்கை உறுப்பினர்ைளின் ஆதரவுடன் தீர்ைானம் நிகறதெற்றப் ட தெண்டும். 

 

3. மூன்று தெட்கடத்தடுப்புக் ைாெலர்ைளுக்கு விருது 

நீலகிரி ைாெட்டத்தில் ‘T-23’ எனப் ப யரிடப் ட்ட புலிகய உயிருடன் பிடிப் தில் சிறப் ாைப்  ணியாற்றிய மூன்று 

தெட்கடத் தடுப்புக் ைாெலர்ைளுக்கு ததசிய புலிைள்  ாதுைாப்பு ஆகையம் விருது அறிவித்துள்ளது. 

நீலகிரி ைாெட்டம், முதுைகல புலிைள் ைாப் ைத்துக்குட் ட்ட ைசினகுடி ெனப் குதியில் ‘T-23’ எனப் ப யரிடப் ட்ட புலி 

அப் குதிகயச் தசர்ந்த 4 த கரயும், 20-க்கும் தைற் ட்ட ைால்நகடைகளயும் பைான்றது. அப்புலி 2021-ஆம் ஆண்டு 

அக்தடா ர் ைாதம் ையக்ை ஊசி பசலுத்தி பிடிக்ைப் ட்டு, ைர்நாடைம் கைசூரில் உள்ள புலிைள் ைறுொழ்வு கையத்தில் 

கெத்து  ராைரிக்ைப் ட்டு ெருகிறது. 

இப்புலிகயப் பிடிப் தில் சிறப் ாைப்  ணியாற்ற தெட்கடத் தடுப்புக் ைாெலர்ைள் மூன்று த ருக்கு ததசிய புலிைள் 

 ாதுைாப்பு ஆகையம் பெகுைதியுடன் கூடிய விருகத அறிவித்துள்ளது. 

இதுகுறித்து ெனத்துகற அதிைாரிைள் கூறுகையில், முதுைகல புலிைள் ைாப் ைத்தில் தெட்கடத் தடுப்புக் 

ைாெலர்ைளாைப்  ணியாற்றும் ப ாம்ைன், ைாதன், மீனா ைாளன் ஆகிய மூெரும் ‘T-23’ புலியின் நடைாட்டத்கத 

நாள்ததாறும் ைெனித்து அளித்த தைெலின் அடிப் கடயிதலதய அப்புலிகய உயிருடன் பிடிக்ை முடிந்தது. மூெரின் 

ைடின உகைப்க  அங்கீைரிக்கும் ெகையில் தமிைை ெனத்துகறயால் ததசிய புலிைள்  ாதுைாப்பு ஆகையத்தின் 

விருதுக்ைாை  ரிந்துகரக்ைப் ட்டது. இகததயற்று ததசிய புலிைள்  ாதுைாப்பு ஆகையம் மூெருக்கும் பெகுைதியுடன் 

கூடிய விருகத அறிவித்துள்ளது. 

உலை புலிைள் நாகளபயாட்டி, ைைாராஷ்டிர ைாநிலம் சந்தரபூரில் உள்ள ெனக்ைல்லூரியில் பெள்ளிக்கிைகை 

(ஜூகல 29) நகடப றும் விைாவில் அெர்ைளுக்கு விருது ெைங்ைப் டும். 
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1. அனைத்து மகளிர் கூட்டுறவு வங்கினை அனமப்பதற்காக ததலுங்காைாவுடைாை புரிந்துணர்வு ஒப்பந்தத்தில் 

னகதைழுத்திட்டுள்ள மாநிலம் எது? 
அ. ஆந்திர பிரததசம் 

ஆ. இராஜஸ்தான்  

இ. கா்நாடகா 

ஈ. பஞ்சாப் 

✓ ததலுங்காைா மாநில அரசாங்கத்தின் ஸ்திரீ நிதி கடன் கூட்டுறவு கூட்டனமப்புடைாை இராஜஸ்தான் புரிந்துணர்வு 

ஒப்பந்தத்தில் னகதைழுத்திட்டது. ததலுங்காைா மாநிலத்தின் ஸ்திரீ நிதி மாதிரியில், ராஜஸ்தானில் முதல் அனைத்து 

மகளிர் கூட்டுறவு வங்கினை அனமப்பதத இதன் த ாக்கம். ‘இராஜஸ்தான் மகிளா நிதி’ நிதிைமாைது சுை-உதவிக் 

குழுக்களில் உள்ள தபண்களுக்காக மட்டும் மகளிர் சுை உதவிக்குழுக்களால் இைக்கப்படுகிறது. 

2. குஜராத் மாநிலத்தில்  னடதபறும் 36ஆவது ததசிை வினளைாட்டு – 2022இல் இடம்தபறுகிற விலங்கு எது? 
அ. காண்டாமிருகம் 

ஆ. சிங்கம்  

இ. புலி 

ஈ. யானன 

✓ 2022ஆம் ஆண்டு தசப்.27 முதல் அக்.10ஆம் தததி வனர 36ஆவது ததசிை வினளைாட்டுப் தபாட்டிகனள  டத்த 

குஜராத் மாநிலம் அங்கீகரிக்கப்பட்டுள்ளது. ததசிை வினளைாட்டுப் தபாட்டிகளின் கனடசிப் பதிப்பு 2015ஆம் ஆண்டு 

தகரளாவில்  டத்தப்பட்டது. கிர் சிங்கம் மற்றும் சர்தார் வல்லபாய் பதடலின் ஒற்றுனம சினல ஆகிைனவ இதன் 

இலச்சினையில் காணப்படுகின்றை. இந்திை ஒலிம்பிக் சங்கமாைது ஏழு ஆண்டுகளுக்குப் பிறகு தபாட்டினை 

 டத்துவதற்காை குஜராத் மாநிலத்தின் முன்தமாழினவ ஏற்றுக்தகாண்டது. 

3. பாலஸ்தீை அகதிகளுக்காை ஐ ா பிரிவின் (UNRWA) தனலனமைகம் அனமந்துள்ள இடம் எது? 
அ. ஜஜனீவா 

ஆ. பாாிஸ் 

இ. அம்மான் மற்றும் காசா  

ஈ. ஏருசதலம் 

✓ பாலஸ்தீை அகதிகளுக்காை ஐ ா பிரிவின் (UNRWA) தனலனமைகம் பாலஸ்தீனிை ஆனணைத்தின் அம்மான், 

தஜார்டான் மற்றும் காசாவில் உள்ளது. இது 1949இல் நிறுவப்பட்டது. பாலஸ்தீனிை அகதிகளின் நிவாரணம் மற்றும் 

மனித வளர்ச்சிக்கு ஆதரவளிக்கும் இந்த ஐ ா பிரிவிற்கு இந்திைா சமீபத்தில் $2.5 மில்லிைன் அதமரிக்க டாலர்கனள 

வழங்கிைது. 2018 முதல், இந்திை அரசு, UNRWA-க்கு $20 மில்லிைன் அதமரிக்க டாலர்கனள வழங்கியுள்ளது. 

4. உலக வங்கியின் தனலனமப் தபாருளாதார நிபுணராக நிைமிக்கப்பட்டுள்ள இந்திைப் தபாருளாதார நிபுணர் ைார்? 
அ. இரகுராம் இராஜன் 

ஆ. உா்ஜித் பதடல் 

இ. இண்டா்மிட் கில்  

ஈ. விரால் ஆச்சாா்யா 
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✓ உலக வங்கிைாைது இண்டர்மிட் கில்னல தனலனமப் தபாருளாதார நிபுணராகவும், வளர்ச்சிப் 

தபாருளாதாரத்திற்காை மூத்த துனணத் தனலவராகவும் நிைமித்துள்ளது. தகௌசிக் பாசுவுக்குப் பிறகு, உலக 

வங்கியின் தனலனமப் தபாருளாதார நிபுணராை இரண்டாவது இந்திைர் இண்டர்மிட் கில் ஆவார். இது  டுத்தர 

மற்றும் குனறந்த வருமாைம் தகாண்ட  ாடுகளுக்கு கடன் வழங்கும் ஒரு சர்வததச நிதி நிறுவைம் ஆகும். 

5. பள்ளிக்கரனண சதுப்புநிலம் மற்றும் பிச்சாவரம் சதுப்புநிலம் ஆகிைனவ அனமந்துள்ள மாநிலம் எது? 

அ. தமிழ்நாடு  

ஆ. ஹிமாச்சல பிரததசம் 

இ. அஸ்ஸாம் 

ஈ. குஜராத் 

✓ தமிழ் ாட்டில் கரிக்கிளி பறனவகள் சரணாலைம் பள்ளிக்கரனை சதுப்புநிலக்காடு, பிச்சாவரம் சதுப்புநிலக்காடு 

ஆகிைனவ உட்பட 5 இடங்கனள, ராம்சர் எைப்படும் சர்வததச முக்கிைத்துவம் வாய்ந்த புதிை இடங்களாக இந்திைா 

அறிவித்துள்ளது. மிதசாரமில் பாலா சதுப்புநிலம், மத்திை பிரததசத்தில் சாக்கிை சாகர் சதுப்புநிலம் ஆகிைனவ மற்ற 

இரண்டு புதிை இடங்களாகும். இத்துடன் ராம்சர் இடங்களின் எண்ணிக்னக 49-லிருந்து 54-ஆக அதிகரித்துள்ளது. 

6. அைல் ாட்டு வர்த்தக இைக்கு ரகமாைது (DGFT) சமீபத்தில் PIMS-ஐ அறிமுகப்படுத்திைது. இதில், ‘PIMS’ என்பதன் 

விரிவாக்கம் என்ை? 
அ. Product Import Monitoring System 

ஆ. Paper Import Monitoring System  

இ. Prior Information Monitoring System 

ஈ. Prohibited Goods Import Monitoring System 

✓ அைல் ாட்டு வர்த்தக இைக்கு ரகமாைது (DGFT) Paper Import Monitoring System (PIMS)-ஐ அறிமுகப்படுத்தியுள்ளது. 

DGFT முதன்னம காகிதப் தபாருட்களுக்காை இறக்குமதிக் தகாள்னகனை ‘கட்டற்றது’ என்பதிலிருந்து ‘PIMS-இன் 

கீழ் கட்டாைப்பதிவுக்குட்பட்டு கட்டற்றது’ என்று திருத்தியுள்ளது. இம்முனற 2022 அக்.1 முதல்  னடமுனறக்கு வரும். 

PIMS-இன்படி, ஒரு இறக்குமதிைாளர் இனணை முனறனமயில் தானிைங்கி பதிவு எண்னணப்தபறதவண்டும். 

7. அைல் ாட்டு வர்த்தகக் தகாள்னகக்காை ஆதலாசனைக் குழுவாை ‘வர்த்தக வாரிைம்’ ைார் தனலனமயின் கீழ் 

உள்ளது? 
அ. பிரதமா் 

ஆ. ஜவளிவிவகார அனமச்சா் 

இ. வணிகம் மற்றும் ஜதாழிற்துனற அனமச்சா்  

ஈ. நிதி அனமச்சா் 

✓ அைல் ாட்டு வர்த்தகக் தகாள்னக குறித்த ஆதலாசனைக் குழுவாை ‘வர்த்தக வாரிைம்’ ஆைது வர்த்தகம் மற்றும் 

ததாழிற்துனற அனமச்சரின் தனலனமயில் உள்ளது. இதில் மாநிலங்கள், யூனிைன் பிரததசங்கள் மற்றும் தபாது 

மற்றும் தனிைார் துனறகனளச் தசர்ந்த மூத்த அதிகாரிகள் பங்தகற்பாளர்களாக உள்ளைர். தபரிை மற்றும் சிறிை 

நிறுவைங்கள் உட்பட பல்தவறு துனறகனளச் தசர்ந்த 29 அதிகாரப்பூர்வமற்ற உறுப்பிைர்கனள வர்த்தக 

வாரிைத்திற்கு இந்திை அரசாங்கம் பரிந்துனரத்துள்ளது. 
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8. பிரதமர் தமாடி எந்த மாநில சட்டசனபயின் நூற்றாண்டு நினைவுத்தூனண சமீபத்தில் (ஜூனல 2022) திறந்து 

னவத்தார்? 
அ. உத்தர பிரததசம் 

ஆ. பீகாா்  

இ. குஜராத் 

ஈ. மகாராஷ்டிரா 

✓ பீகார் சட்டமன்றக் கட்டிடத்தின் நூற்றாண்டு விழாவின் நினறனவக் குறிக்கும் வனகயில், பீகார் சட்டமன்றத்தின் 

நூற்றாண்டு நினைவுத்தூனணப் பிரதமர்  தரந்திர தமாடி சமீபத்தில் திறந்து னவத்தார். நூற்றாண்டு தூணுக்காை 

அடிக்கல்னல இந்திைக் குடிைரசுத்தனலவர் இராம் ாத் தகாவிந்த் கடந்த ஆண்டு அக்.21 அன்று  ாட்டிைார். தூணின் 

அருகில் அனமந்துள்ள ததாட்டத்திற்கு, ‘சதாப்தி ஸ்மிருதி உதைன்’ எைப்பிரதமர் அதிகாரப்பூர்வமாக தபைர்சூட்டுவார். 

9. அண்னமயில் இந்திைாவிற்காக தங்கப்பதக்கம் தவன்ற அர்ஜுன் பாபுதா, தமஹுலி தகாஷ் மற்றும் துஷார் மாதை 

ஆகிதைார் சார்ந்த வினளைாட்டு எது? 
அ. பளு துூக்குதல் 

ஆ. துப்பாக்கி சுடுதல்  

இ. குத்துச்சண்னட 

ஈ. வாள்சண்னட 

✓ தடாக்கிதைா ஒலிம்பிக்கில் தவள்ளி தவன்ற அதமரிக்காவின் லூகாஸ் தகாதசனிஸ்கினை வீழ்த்தி இந்திைாவின் 

அர்ஜுன் பாபுதா தைது முதல் சர்வததச துப்பாக்கி சுடுதல் வினளைாட்டு கூட்டனமப்பு (ISSF) உலகக்தகாப்னப 

அரங்கில் தங்கம் தவன்றார். தகாரிைாவின் சாங்வான்  கரில் சாம்பிைன்ஷிப் தபாட்டி  னடதபற்று வருகிறது. உலகக் 

தகாப்னப 10 மீ ஏர் னரபிள் கலப்பு பிரிவில் தமஹுலி தகாஷ் மற்றும் துஷார் மாதை ஆகிதைார் தங்கம் தவன்றைர். 

10. எம்மி விருதுகளில் சிறந்த  ாடகத்திற்காக பரிந்துனரக்கப்பட்ட முதல் ஆங்கிலம் தமாழி சாராத ததாடர் எது? 
அ. ஸ்குவிட் தகம்  

ஆ. ஃதபாா்ப்னரஜடல்ஜசன் 

இ. ஸ்னபரல் 

ஈ. எல்’இம்தபாஸ்ஷா் 

✓ 74ஆவது பினரம் னடம் எம்மி விருதுகளுக்காை பரிந்துனரகள் அண்னமயில் அறிவிக்கப்பட்டை. கனல மற்றும் 

தபாழுதுதபாக்கிற்காை அதமரிக்க விருது இது. இதில் ‘சக்ஷஷன்’ அதிக பரிந்துனரகனளப் (25) தபற்றது. ததன் 

தகாரிை  ாடகமாை ஸ்குவிட் தகம் 14 பரிந்துனரகனளப் தபற்றது மற்றும் எம்மி விருதுகளில் சிறந்த  ாடகத்திற்காக 

பரிந்துனரக்கப்பட்ட முதல் ஆங்கிலம் தமாழி சாராத ததாடராகவும் அது ஆைது. 

 

செய்தித்தாள் நடப்பு நிகழ்வுகள்  

1. `28,732 தகாடிக்கு ஆயுதங்கள் தகாள்முதல்: பாதுகாப்பு அனமச்சகம் ஒப்புதல் 

இலகுரக தானிைங்கி துப்பாக்கி, ஆளில்லா சிறிைரக விமாைங்கள் (டிதரான்), குண்டு துனளக்காத ஆனட உள்ளிட்ட 

ஆயுதங்கள் மற்றும் பாதுகாப்பு உபகரணங்கனள `28,732 தகாடி மதிப்பில் தகாள்முதல் தசய்வதற்கு பாதுகாப்புத் 

துனற அனமச்சகம் ஒப்புதலளித்தது. 
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பாதுகாப்புத்துனற அனமச்சர் இராஜ் ாத் சிங் தனலனமயிலாை பாதுகாப்புத்துனற தகாள்முதல் கவுன்சில் (டிஏசி) 

இதற்காை ஒப்புதனல அளித்துள்ளது. கிழக்கு லடாக்கில் சீைாவுடன் 2 ஆண்டுகளுக்கும் தமலாக தமாதல் தபாக்கு 

நிலவிவரும் சூழலில், இந்த ஒப்புதல் அளிக்கப்பட்டுள்ளது. 

 

2. 240 கனலச் தசாற்களுக்கு வல்லு ர் குழு ஒப்புதல் 

தமிழக அரசின் அகரமுதலித் திட்ட இைக்ககம் சாாாா்பில் தசவ்வாய்க்கிழனம  னடதபற்ற தமிழ்க் கனலக்கழகத்தின் 

114-ஆவது கூட்டத்தில் 240 கனலச் தசாற்களுக்கு ஒப்புதல் அளிக்கப்பட்டுள்ளது. 

Actinotherapy - கதிரிை மருத்துவம்; Airbyte - தரவல் ததாகுப்பி; Awesome sauce -  றுஞ்சுனவச் சாறு; Blogpost - 

வனலப்பூப்பதிவு; Depth sensor - ஆழம் உணரி; Hospitality staff - விருந்ததாம்பல் ஊழிைர்; Jumpsuit - காப்புனட 

ஆகிைனவ உள்பட 240 தமிழ்க்கனலச்தசாற்களுக்கு வல்லு ர் குழு ஏற்பளித்துள்ளது எை அதில் 

ததரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. 

 

3. சிங்கப்பூரில் 11-ஆவது உலகத் தமிழாராய்ச்சி மா ாடு அடுத்த ஆண்டு தம மாதம்  னடதபறும் 

உலகத்தமிழாராய்ச்சி மன்றம் சார்பில் 11-ஆவது உலகத்தமிழாராய்ச்சி மா ாடு அடுத்த ஆண்டு தம மாதம் 26, 27, 28 

ஆகிை  ாள்களில் சிங்கப்பூரில்  னடதபறவுள்ளது. இந்த மா ாட்டுக்காை அறிமுகக் கூட்டம் தசன்னை 

பத்திரினகைாளர் மன்றத்தில்  னடதபற்றது. 2019-ஆம் ஆண்டு அதமரிக்காவின் சிகாதகாவில் 10-ஆவது உலகத் 

தமிழாராய்ச்சி மா ாடு  னடதபற்றது. 

 

4. பள்ளிக்கரனண, பிச்சாவரம் சதுப்புநிலங்கள் ‘ராம்சர்’ பட்டிைலில் இனணப்பு 

தமிழ் ாட்டின் பள்ளிக்கரனண, பிச்சாவரம், கரிக்கிளி உள்ளிட்ட ஐந்து சதுப்புநிலங்கள் சர்வததச பாதுகாப்புக்காை 

‘ராம்சர்’ பட்டிைலில் இனணக்கப்பட்டுள்ளை. 

சுற்றுச்சூழனலப் பாதுகாப்பதில் சதுப்புநிலங்கள் முக்கிைப்பங்கு வகிக்கின்றை. அச்சதுப்புநிலங்களின் பாதுகாப்னப 

உறுதிதசய்வதற்காக ஈரானில் உள்ள ராம்சர்  கரில் 1971-ஆம் ஆண்டு சர்வததச ஒப்பந்தம் னகதைாப்பமாைது. அந்த 

ஒப்பந்தத்தின்கீழ் சர்வததச அளவில் முக்கிைத்துவம் வாய்ந்த சதுப்புநிலங்கனளக் கூடுதல் கவைஞ்தசலுத்தி 

பாதுகாக்க உறுதிதைற்கப்பட்டது. முக்கிைமாக, சதுப்புநிலங்களின் அழினவத் தடுப்பதற்காை  டவடிக்னககனள 

தமற்தகாள்ள  ாடுகள் உறுதிதைற்றை. 

ராம்சர் பட்டிைலில் இந்திைாவில் உள்ள 49 சதுப்புநிலங்கள் ஏற்தகைதவ இனணக்கப்பட்டுள்ளை. இந்நினலயில், 

தமிழ் ாட்டில் உள்ள பள்ளிக்கரனண சதுப்புநிலம், பிச்சாவரம் சதுப்புநிலம், கரிக்கிளி பறனவகள் சரணாலைம் 

ஆகிைனவயும் மித ாரத்தின் பாலா சதுப்புநிலம், மத்திை பிரததசத்தின் சாக்ை கர் சதுப்புநிலம் ஆகிைனவயும் ராம்சர் 

பட்டிைலில் புதிதாக தசர்க்கப்பட்டுள்ளை. இத்துடன் இந்திைாவில் உள்ள ராம்சர் சதுப்புநிலங்களின் எண்ணிக்னக 

54-ஆக அதிகரித்துள்ளது. 

ராம்சர் ஒப்பந்தம் னகதைாப்பமாை பிப்ரவரி 2-ஆம் தததிைாைது ‘சர்வததச சதுப்புநில திைமாக’ தகாண்டாடப்பட்டு 

வருவது குறிப்பிடத்தக்கது. 
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1. IMFஇன் (ஜூலை 2022) சமீபத்திய அறிக்லையின்படி, 2022–23–க்ைான இந்தியாவின் வளர்ச்சி ைணிப்பு என்ன? 
அ. 6.8% 

ஆ. 7.0% 

இ. 7.4%  

ஈ. 8.0% 

✓ பன்னாட்டு சசைவாணி நிதியமானது (IMF) 2022–23 நிதியாண்டுக்ைான இந்தியாவின் வளர்ச்சிக் ைணிப்லப 

சாதைம் குலைந்த சவளிப்புைச் சூழல்ைள் மற்றும் ரிசர்வ் வங்கியின் விலைவான சைாள்லை இறுக்ைம் ஆகியவற்லைக் 

ைாைணங்ைாட்டி 7.4 சதவீதமாைக் குலைத்துள்ளது. ஆசிய வளர்ச்சி வங்கி சமீபத்தில் இந்தியாவின் வளர்ச்சிலய 7.5 

சதவீதத்தில் இருந்து 7.2 சதவீதமாைக் குலைத்துள்ளது. 

2. சமீபத்தில் யாருக்கு சர் வின்ஸ்டன் சர்ச்சில் தலைலமத்துவ விருது வழங்ைப்பட்டது? 
அ. ஜ ோ பைடன் 

ஆ. நஜேந்திே ஜ ோதி 

இ. ஜ ோஜ ோடி ிோ் ஜ ஜ ன்ஸ்கி  

ஈ. ஜ சிந்தோ ஆோ்ஜடோ்ன் 

✓ இங்கிைாந்து பிைதமர் பபாரிஸ் ஜான்சன், உக்லைன் அதிபர் பவாபைாடிமிர் சஜசைன்ஸ்கிக்கு சர் வின்ஸ்டன் சர்ச்சில் 

தலைலமத்துவ விருலத வழங்கினார். ைண்டன் அலுவைைத்தில் நலடசபற்ை விழாவில் ைாசணாளி வழியாை 

சஜசைன்ஸ்கி அவ்விருலத ஏற்றுக்சைாண்டார். ைஷ்யாவின் பலடசயடுப்பிற்குப் பிைகு உக்லைனுக்குச் சசன்ை முதல் 

பமற்ைத்திய தலைவர் பபாரிஸ் ஜான்சன் ஆவார். சர்ச்சில் தலைலமத்துவ விருது முதன்முதலில் 2006ஆம் ஆண்டு 

வழங்ைப்பட்டது. 

3. 2024–க்குப்பிைகு பன்னாட்டு விண்சவளி நிலையத்திலிருந்து சவளிபயைப்பபாவதாை அறிவித்துள்ள நாடு எது? 
அ. சீனோ 

ஆ. ேஷ்யோ  

இ. அஜ ோிக்கோ 

ஈ. இஸ்ஜே ் 

✓ மாஸ்பைாவின் விண்சவளி முைலமயின் புதிதாை நியமிக்ைப்பட்டுள்ள தலைவரின் கூற்றுப்படி, 2024–க்குப் பிைகு 

பன்னாட்டு விண்சவளி நிலையத்திலிருந்து சவளிபயை ைஷ்யா முடிவு சசய்துள்ளது. ைஷ்யாவும் அசமரிக்ைாவும் 

1998ஆம் ஆண்டு முதல் சுற்றுப்பாலதயில் இருக்கும் ISS–இல் பணியாற்றி வருகின்ைன. பசாவியத் விண்சவளி 

திட்டத்தின் சிை முக்கிய சாதலனைளாை ைடந்த 1961–இல் மனிதலன முதன்முதைாை விண்சவளிக்கு அனுப்பியது 

மற்றும் நான்கு ஆண்டுைளுக்கு முன்பு முதல் சசயற்லைக்பைாலள அனுப்பியது உள்ளது. 

4. பின்வரும் எந்த ஆண்டு நடைபெறும் ICC சபண்ைள் கிரிக்சைட் உைைக்பைாப்லபயின் சதாகுப்பாளைாை இந்தியா 

பதர்ந்சதடுக்ைப்பட்டது? 
அ. 2023 

ஆ. 2025  

இ. 2027 

ஈ. 2030 
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✓ பன்னாட்டு கிரிக்சைட் ைவுன்சில் (ICC) வாரியம் வங்ைபதசம், இந்தியா, இங்கிைாந்து மற்றும் இைங்லை ஆகிய நான்கு 

நாடுைலளயும் ICC பெண்கள் கிரிக்சைட் பபாட்டிைலள நடத்தும் நாடுைளாை அங்கீைரித்துள்ளது. ICC பெண்கள் T20 

உைைக்பைாப்லபப் பபாட்டியானது 2024–இல் வங்ைபதசத்தால் இைண்டாவது முலையாை நடத்தப்படும் அபத 

பவலளயில், 2026ஆம் ஆண்டில் இங்கிைாந்தால் நடத்தப்படும். அடுத்த ICC சபண்ைள் கிரிக்சைட் உைைக்பைாப்லப 

2025–இல் இந்தியாவும், 2027–இல் இைங்லையும் நடத்தும். 

5. அைசின் சமீபத்திய தைவுைளின்படி, இந்தியாவில் ைடந்த மூன்று ஆண்டுைளில் எத்தலன புலிைள் இைந்துள்ளன? 

அ. 29 

ஆ. 129 

இ. 229 

ஈ. 329  

✓ மக்ைளலவயில் நடுவண் சுற்றுச்சூழல் துலை இலணயலமச்சர் சமர்ப்பித்த தைவுைளின்படி, ைடந்த 3 ஆண்டுைளில் 

பவட்லடயாடுதல், இயற்லை மற்றும் இயற்லைக்கு மாைான ைாைணங்ைளால் இந்தியா 329 புலிைலள இழந்துள்ளது. 

இந்தக் ைாைப்பகுதியில் புலிைளின் தாக்குதலில் 125 பபர் சைால்ைப்பட்டுள்ளதாைவும் அது பமலும் சதரிவித்துள்ளது. 

பவட்லடயாடுதல், மின்சாைம் தாக்குதல், நஞ்சுத்தாக்ைம் மற்றும் இையில் விபத்துைள் ைாைணமாை இக்ைாைைட்டத்தில் 

சுமார் 307 யாலனைள் இைந்துள்ளன. இவற்றில் ைடந்த மூன்று ஆண்டுைளில் 222 யாலனைள் மின்சாைந்தாக்கி 

உயிரிழந்துள்ளன. 

6. ‘ைார்ச்சி’ என்பது எந்த மாநிைம்/யூனியன் பிைபதசத்தில் சைாண்டாடப்படும் ஒரு பாைம்பரிய விழாவாகும்? 
அ. அஸ்ஸோ ் 

ஆ. திோிைுேோ  

இ.  த்திய ைிேஜதச ் 

ஈ. கு ேோத் 

✓ ‘ைார்ச்சி’ என்பது ஒரு வாை ைாைம் நீளும் பாைம்பரிய பண்டிலையாகும்; இதில் 14 சதய்வங்ைளுக்கு பிைார்த்தலன 

சசய்யப்படுகிைது. திரிபுைாவின் ையர்பூரில், நாடு முழுவதும் இருந்து திைண்டிருந்த ஆயிைக்ைணக்ைான பக்தர்ைள் 

முன்னிலையில் அந்தத் திருவிழா சதாடங்கியது. ச ௌைா ஆற்றில் அத்சதய்வங்ைளின் திருமஞ்சன ஊர்வைத்துடன் 

அது சதாடங்கியது. 

7. சமீபத்திய NSO ைணக்சைடுப்பின்படி, 2019–இல் 15–29 வயது வலையிைான திருமணமாைாதவர்ைளின் விகிதம் 

என்ன? 
அ. 9% 

ஆ. 15% 

இ. 23%  

ஈ. 32% 

✓ பதசிய புள்ளியியல் அலுவைை அறிக்லையின்ெடி, 2011–2019–க்கு இலடப்பட்ட ைாைத்தில், 15–29 வயதுக்குட்பட்ட 

திருமணமாைாதவர்ைளின் விகிதம் 17.2 சதவீதத்தில் இருந்து 23 சதவீதமாை அதிைரித்துள்ளது. ஆண்ைளில் 

திருமணமாைாபதாரின் சதவீதம் 2011–இல் 20.8 சதவீதத்திலிருந்து 2019–இல் 26.1 சதவீதமாை உயர்ந்துள்ளது. 

அபத பவலளயில், சபண்ைளில் அது 2011–இல் 13.5 சதவீதத்திலிருந்து 2019–இல் 19.9 சதவீதமாை அதிைரித்துள்ளது. 
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8. 2022 – இைண்டன் இந்திய திலைப்பட விழாவில், எந்த இந்திய திலைப்பட இயக்குநர்ைளுக்கு, ‘ஐைான் விருது’ 

வழங்ைப்பட்டது? 
அ. அைோ்ணோ ஜசன்  ற்று ் நந்திதோ தோஸ்  

ஆ.  ீனோ  ணிஜ கப   ற்று ் நந்திதோ தோஸ் 

இ. சங்கோ்  ற்று ் ஜ ோஜகஷ் கனகேோ ் 

ஈ. நந்திதோ தோஸ்  ற்று ் சுதோ ஜகோங்கேோ 

✓ 2022 – இைண்டன் இந்திய திலைப்பட விழாவில் இந்திய மற்றும் உைைளாவிய சினிமாவுக்கு அவர்ைளாற்றிய 

பங்ைளிப்பிற்ைாை திலைப்பட இயக்குநர்ைள் அபர்ணா சசன் மற்றும் நந்திதா தாஸ் ஆகிபயாருக்கு ‘ஐைான் விருது’ 

வழங்ைப்பட்டுள்ளது. இைண்டன் இந்திய திலைப்பட விழா (LIFF) ைண்டன், பர்மிங்ைாம், மான்சசஸ்டர் மற்றும் லீட்ஸ் 

ஆகிய நான்கு நைைங்ைளில் நடந்பதறியது. 

9. ஆயுஷ் மருந்துைளின் விற்பலன குறித்து மின்னணு வணிை தளங்ைளுக்கு சமீபத்தில் ஆபைாசலன வழங்கிய 

ஆலணயம் எது? 
அ. நடு ண் நுகோ்ஜ ோோ் ைோதுகோை்ைு ஆபணய ்  

ஆ. ஆயுஷ் அப ச்சக ் 

இ. சுகோதோே ்  ற்று ் குடு ்ை ந  அப ச்சக ் 

ஈ. NITI ஆஜயோக் 

✓ நடுவண் நுைர்பவார் பாதுைாப்பு ஆலணயமானது (CCPA) ஆயுர்பவத, சித்தா மற்றும் யுனானி (ஆயுஷ்) மருந்துைலள 

விற்பலன சசய்வது குறித்து மின்னணு வணிக தளங்ைளுக்கு ஆபைாசலன வழங்கியுள்ளது. ஆபைாசலனயின்படி, 

பதிவுசசய்யப்பட்ட மருத்துவர்ைளிடமிருந்து சசல்ைத்தக்ை மருந்துக் குறிப்புைலள வாடிக்லையாளர்ைள் பதிபவற்றிய 

பின்னபை, மின்னணு வணிக தளங்ைள் ஆயுர்பவத, சித்தா மற்றும் யுனானி மருந்துைலள விற்பலன பவண்டும். 

10. அண்லமயில் ைாைமான பிரிபஜந்திை குமார் சிங்ைால், கீழ்க்ைாணும் எவ்வாறு அலழக்ைப்பட்டார்? 
அ. ைசுப ை் ைுேட்சியின் தந்பத 

ஆ. இந்தியோ ி ் இபணயத்தின் தந்பத  

இ. ஜ ண்ப  ைுேட்சியின் தந்பத 

ஈ. இந்தியோ ி ் ஜைோதுத்துபற நிறு னங்களின் தந்பத 

✓ ‘இந்தியாவில் இலணயத்தின் தந்லத’ என்று அலழக்ைப்படும் பிரிபஜந்திை குமார் சிங்ைால், சமீபத்தில் தனது 82ஆம் 

வயதில் ைாைமானார். அவர் விபதஷ் சஞ்சார் நிைம் லிமிசடட் நிறுவனத்தின் முன்னாள் தலைவைாை இருந்தார். 

அவைது தலைலமயின்கீழ், அந்த நிறுவனம் இந்தியாவில் இலணய பசலவலய அறிமுைப்படுத்தியது. இவர் இதற்கு 

முன்பு இன்மார்சாட் என்ை சசயற்லைக்பைாள் தைவல் சதாடர்பு நிறுவனத்துடன் சதாடர்புலடயவைாை இருந்தார். 

 

செய்தித்தாள் நடப்பு நிகழ்வுகள்  

1. தமிழ்நாட்டில் 534 கிைாமங்ைளிலும், புதுச்பசரியில் 1 கிைாமத்திலும் 4G சமாலபல் பசலவ வழங்ைப்படவுள்ளது 

நாட்டில் 4G சமாலபல் பசலவ இல்ைாத கிைாமங்ைளில் `26,316 பைாடி மதிப்பில் அதலன முழுலமயாை 

வழங்குவதற்ைான திட்டத்திற்கு பிைதமர் தலைலமயிைான நடுவண் அலமச்சைலவ ஒப்புதல் அளித்துள்ளது. இதன் 
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மூைம் தமிழ்நாட்டில் 534 கிைாமங்ைளிலும், புதுச்பசரி 1 கிைாமத்திலும் 4G சமாலபல் பசலவ அளிக்ைப்படவுள்ளது. 

சமாத்தம் நாடு முழுவதும் 24,680 கிைாமங்ைளுக்கு 4G சமாலபல் பசலவ அளிக்ைப்படவுள்ளது. 

 

2. அமைாக்ைத் துலைக்கு லைது சசய்யும் அதிைாைம்: உச்சநீதிமன்ைம் உறுதி 

லைது சசய்வது, சசாத்துைலள முடக்குவது, பசாதலனயிடுவது, பறிமுதல் சசய்வது ஆகிய அதிைாைங்ைள் சட்டவிபைாத 

பணப்பரிவர்த்தலன தடுப்புச் சட்டத்தின்கீழ் அமைாக்ைத்துலைக்கு உள்ளதாை உச்சநீதிமன்ைம் உறுதிசசய்துள்ளது. 

அமைாக்ைத் துலைக்கு பல்பவறு சட்ட அதிைாைங்ைள் இல்லை என்றும், அைசியல் எதிரிைலளப் பழிவாங்கும் பநாக்கில் 

அைசு இந்தச்சட்டங்ைலளக் லையாள்கிைது என்றும் தாக்ைல் சசய்திருந்த மனுக்ைலள உச்சநீதிமன்ைம் விசாரித்து 

வந்தது. இதில் 545 பக்ைங்ைள் சைாண்ட தீர்ப்லப நீதிபதிைள் ஏ எம் ைான்வில்ைர், திபனஷ் மபைஷ்வரி, சி டி ைவி 

ஆகிபயார் அடங்கிய அமர்வு புதன்கிழலம அறிவித்தது. அதன் விவைம்: 

உைை நிதி விவைாைங்ைளுக்கு சட்டவிபைாத பணப்பரிவர்த்தலன சபரும் அச்சுறுத்தைாை உள்ளது. இலத சாதாைண 

குற்ைமாை ைருத முடியாது. சட்டவிபைாத பணப்பரிவர்த்தலன சட்டத்தின் 45-ஆவது பிரிவின்படி, சதரிந்து சசய்யும் 

குற்ைங்ைளுக்கும், பிலணயில் சவளிபய வை முடியாத குற்ைங்ைளுக்கும் பின்னர் பிலண வழங்ை இைண்டு 

நிபந்தலன விதிப்பது சரியானது. 

லைது சசய்யும் அதிைாைம் அளிக்கும் பிரிவு 19, அைசியைலமப்புச் சட்டப்படி சசல்லுபடியாகும். அதில் பல்பவறு பாதுைாப்பு 

ஷைத்துைளும் உள்ளன. சசாத்துக்ைலள முடக்ை அதிைாைம் அளிக்கும் பிரிவு 5, அைசியைலமப்புச் சட்டத்தின்படி 

சசல்லுபடியாகும். ஒருவலை லைது சசய்யும்பபாது அமைாக்ைத் துலை வழக்கின் முதல் அறிக்லை (ECIR) 

ைாண்பிக்ைப்பட பவண்டும் என்பது ைட்டாயமில்லை. அமைாக்ைத் துலை அதிைாரிைலள குற்ைவியல் சட்டத்தின்படி 

இயங்கும் ைாவல் துலையினருக்கு நிைைாை ைருதக் கூடாது. 

அபதபபால், நிதி மபசாதாவாை நிலைபவற்ைப்படாத, சட்டவிபைாத பணப்பரிவர்த்தலன சட்டத் திருத்தத்தின் சிை 

ஷைத்துைலள நீதிமன்ைம் ஆைாயவில்லை. இது, ஏழு நீதிபதிைள் சைாண்ட அைசியல் சாசன அமர்வின் முடிவுக்கு 

விடப்பட்டுள்ளது.  

 

3. முதல்வரின் ைாலை உணவுத் திட்டம் அறிமுைம்: 

தமிழ்நாட்டில் ஐந்தாம் வகுப்பு வலை பயிலும் மாணவர்ைளுக்கு முதைலமச்சரின் ைாலை உணவுத் திட்டம் 

அறிமுைப்படுத்தப்பட்டுள்ளது. இந்தத் திட்டத்தின் கீழ், 1,545 அைசு சதாடக்ைப் பள்ளிைலளச் பசர்ந்த ஒரு ைட்சத்து 

14,095 மாணவர்ைள் பயன்சபறுவர். 

1920-இல் உணவுத் திட்டம்... 

இந்தியாவிபைபய முதல்முலையாை தமிழ்நாட்டில் 102 ஆண்டுைளுக்கு முன்பாைபவ மதிய உணவுத்திட்டம் 

அறிமுைப்படுத்தப்பட்டது. இதலன அப்பபாலதய சசன்லன மாநைைாட்சி நிர்வாைம் சசயல்படுத்தியுள்ளது. 

இதுசதாடர்பான தமிழை அைசின் உத்தைவு: ஏலழ, எளிய சமூைக் குழந்லதைளின் ைாைடிைள் ைல்விச் சாலைலய எட்ட 

முடியவில்லை என்பலதக் ைருத்தில் சைாண்டு ஒரு நூற்ைாண்டுக்கு முன்பப பள்ளியில் உணவளிக்கும் திட்டத்லத 

முன்சமாழிந்து நிலைபவற்றியது, அப்பபாலதய சசன்லன மாநைைாட்சி நிர்வாைம். மன்ைத்தின் தலைவைாை இருந்த 

சர் பிட்டி தியாைைாயர் தலைலமயில் மாநைைாட்சி மன்ைக்கூட்டம் நடந்தது. 1920 சசப்.16 அன்று நிலைபவற்ைப்பட்ட 

தீர்மானத்தின் அடிப்பலடயில், இந்தியாவிபைபய முதல்முலையாை, சசன்லன ஆயிைம் விளக்கு மாநைைாட்சிப் 

பள்ளியில் மதிய உணவுத் திட்டம் அறிமுைப்படுத்தப்பட்டது. 

1957-இல் மதிய உணவுத் திட்டத்லத முன்னாள் முதல்வர் கு. ைாமைாஜர் சதாடக்கி லவத்தார். இதற்ைாை ஒரு 

குழந்லதக்கு ஆண்டுக்கு `18 என்ை அளவில் `10 ைட்சம் நிதி ஒதுக்ைப்பட்டது. முதல்வைாை இருந்த எம் ஜி ஆர் 9-ஆம் 

வகுப்பு வலையுள்ள மாணவர்ைளுக்கு அறிவித்த சத்துணவுத் திட்டம் 1982 ஜூலை.1-இல் திருச்சி மாவட்டம் 

பாப்பாகுறிச்சியில் சதாடக்ைப்பட்டது. சத்துணவுடன் இைண்டு வாைங்ைளுக்கு ஒருமுலை முட்லட வழங்குவலத 
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1989-இல் அறிமுைப்படுத்தினார். 2008-ஆம் ஆண்டில் சத்துணவுடன் வாைம் 5 முலை முட்லடைள் வழங்கும் திட்டம் 

அறிமுைப்படுத்தப்பட்டது. 

 

4. மாமல்ைபுைத்தில் 45 அடி உயை சிற்பக்ைலைத்தூண் 

மாமல்ைபுைத்தின் நுலழவு வாயிலில், 45 அடி உயை சிற்பக்ைலைத்தூலண முதைலமச்சர் மு.ை.ஸ்டாலின் திைந்து 

லவத்தார். 

மாமல்ைபுைத்தில் லைவிலன ைலையில் ஈடுபட்டுள்ள லைவிலனஞர்ைளின் நைனுக்ைாை ‘லைவிலன சுற்றுைா 

கிைாமம்’ என்ை திட்டம் சசயல்படுத்தப்பட்டு வருகிைது. இதன் ஒருபகுதியாை, மாமல்ைபுைத்தின் நுலழவு வாயிலில் 45 

அடி உயைத்தில் அழகிய சிற்பக்ைலைத்தூண் வடிவலமக்ைப்பட்டுள்ளது. 

சிைப்பு என்ன? சிற்பக்ைலைத்தூணில் ைலைநயமிக்ை பல்ைவர் ைாை சிம்மம், யாழி, பதாலை விரித்தாடும் மயில்ைள், 

யாலனக்கூட்டம் ஆகிய உருவங்ைள் சபாறிக்ைப்பட்டுள்ளன. மாமல்ைபுைத்துக்கு வரும் உள்ளூர் மற்றும் சவளிநாட்டு 

சுற்றுைாப்பயணிைலள ைவரும் வலையில் சிற்பக்ைலைத்தூண் அலமக்ைப்பட்டுள்ளது. சசஸ் ஒலிம்பியாட் பபாட்டி, 

மாமல்ைபுைத்தில் நலடசபைவுள்ள நிலையில், சதுைங்ை வீைர்ைலளயும், பபாட்டிலயக்ைாண வருலை புரியும் சுற்றுைாப் 

பயணிைலளயும், சபாது மக்ைலளயும் ைவரும் வலையில் சிற்பக்ைலைத்தூண் அலமக்ைப்பட்டுள்ளதாை தமிழை அைசு 

சதரிவித்துள்ளது. 

 

5. ‘விக்ைாந்த்’ பபார்க்ைப்பல் ைடற்பலடயிடம் ஒப்பலடப்பு 

உள்நாட்டிபைபய ைட்டப்பட்ட முதல் விமானந்தாங்கி பபார்க்ைப்பைான ‘விக்ைாந்த்’, இந்திய ைடற்பலடயிடம் 

ஒப்பலடக்ைப்பட்டது. சுதந்திை தினமான ஆைஸ்ட் 15-ஆம் பததி விக்ைாந்த் நாட்டுக்கு அர்ப்பணிக்ைப்படும் எனத் 

தைவைறிந்த வட்டாைங்ைள் சதரிவிக்கின்ைன. 

இது வைைாற்றுச் சிைப்புமிக்ை தருணம் என்று இந்திய ைடற்பலட சதரிவித்துள்ளது. திட்டமிட்டதற்கு ஒரு மாதத்துக்கு 

முன்னபை பபார்க்ைப்பலை ைடற்பலடயிடம் சைாச்சின் ைப்பல் ைட்டுமான நிறுவனம் ஒப்பலடத்துள்ளது. 

விமானந்தாங்கி பபார்க்ைப்பல்ைலள உள்நாட்டிபைபய ைட்டுவதற்ைான திட்டத்லத ைடந்த 2007-ஆம் ஆண்டு 

மத்திய அைசு சசயல்படுத்தியது. அத்திட்டத்தின்கீழ் முதல் விமானந்தாங்கி பபார்க் ைப்பைாை ‘விக்ைாந்த்’, சுமார் 

`20,000 பைாடி மதிப்பில் ைட்டப்பட்டது. சைாச்சின் ைப்பல் ைட்டுமான நிறுவனம் அக்ைப்பலைக் ைட்டும் பணிலய 

2009-ஆம் ஆண்டு சதாடங்கியது. 

இத்துடன் விமானந்தாங்கி பபார்க் ைப்பலை உள்நாட்டிபைபய ைட்டும் வலிலம சைாண்ட ஒருசிை நாடுைளின் 

பட்டியலில் இந்தியாவும் இலணந்துள்ளது. 

விக்ைாந்த் பபார்க்ைப்பலின் சிைப்பம்சங்ைள்: 

நீளம் - 262 மீட்டர்;  அைைம் - 62 மீட்டர்;  உயைம் - 59 மீட்டர் 

டர்லபன்ைளின் எண்ணிக்லை - 4 

எஞ்சின் திைன் - 88 சமைா வாட் 

அதிைபட்ச பவைம் - மணிக்கு 28 நாட் (சுமார் 52கிமீ) 

ஒருமுலை எரிசபாருள் நிைப்பினால் சசல்லும் சதாலைவு - சுமார் 7,500 ைடல்லமல் 

இயக்ைவல்ை பபார் விமானங்ைள் - மிக்-29பை, ைபமாவ்-31 உள்ளிட்டலவ 

இயக்ைவல்ை ச லிைாப்டர்ைள் - எம்ச ச்-60ஆர், இைகுைை ச லிைாப்டர்ைள் உள்ளிட்டலவ 

அலைைளின் எண்ணிக்லை - சுமார் 2,300 
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1. காலநிலல மாற்றத்தால் புலம்பெயர்ந்த எந்த வலக மக்கலைப் ொதுகாப்ெதற்காக ஐநா ஆதரவு முகலமகள் 

முதன்முதலில் உலகைாவிய பகாள்லக கட்டலமப்லெ பவளியிட்டன? 
அ. முதியவர்கள் 

ஆ. குழந்ததகள்  

இ. உடல் ரீதியரகவும் மனரீதியரகவும் ஊனமுற்றவர்கள் 

ஈ. LGBTQ நபர்கள் 

✓ புலம்பெயர்வுக்கான ென்னாட்டு அலமப்பு (IOM), ஐநா சிறார்கள் நிதியம் (UNICEF), ஜார்ஜ்டவுன் ெல்கலலக்கழகம் 

மற்றும் ஐநா ெல்கலலக்கழகம் ஆகியலவ காலநிலல மாற்றத்தால் புலம்பெயர்ந்த குழந்லதகலைப் ொதுகாக்க முதல் 

உலகைாவிய பகாள்லக கட்டலமப்லெ பவளியிட்டன. “காலநிலல மாற்றத்தின் சூழலில் புலம்பெயரும் சிறார்களுக் 

-கான வழிகாட்டுதல் ககாட்ொடுகள்” என்ெது உள்நாட்டைவில் மற்றும் எல்லலதாண்டிய புலம்பெயர்வுகளுக்கு 

ஆைான சிறார்களின் சிக்கல்களுக்கு தீர்வுகாண்வதற்கான ஒன்ெது பகாள்லககளின் பதாகுப்லெக் பகாண்டுள்ைது. 

2. ஆண்டுகதாறும், ‘சர்வகதச புலிகள் நாள்’ அனுசரிக்கப்ெடுகிற கததி எது? 
அ. ஜூதல.27 

ஆ. ஜூதல.29  

இ. ஜூதல.31 

ஈ. ஆகஸ்ட்.1 

✓ சர்வகதச புலிகள் நாைானது ஒவ்கவார் ஆண்டும் ஜூலல.29 அன்று உலகம் முழுவதும் அனுசரிக்கப்ெடுகிறது. 

புலிகள் ொதுகாப்பின் முக்கியத்துவம் குறித்து தனிநெர்கள், அலமப்புகள் மற்றும் அரசாங்கங்களுக்கு விழிப்புணர்லவ 

ஏற்ெடுத்துவகத இந்த நாளின் கநாக்கமாகும். கடந்த நூற்றாண்டில் 97 சதவீத புலிகள் காணாமல் கொனது 

கண்டறியப்ெட்டலத அடுத்து, கடந்த 2010இல் சர்வகதச புலிகள் நாள் அறிமுகப்ெடுத்தப்ெட்டது. WWF-ெடி, புலிகளின் 

தற்கொலதய எண்ணிக்லக 3,900 ஆகும். உலகப் புலிகளின் எண்ணிக்லகயில் சுமார் 70% இந்தியாவில்தான் 

உள்ைது. 

3. 2022 - காமன்பவல்த் விலையாட்டுப் கொட்டிகளில் இந்தியக் பகாடிகயந்தியாகத் கதர்ந்பதடுக்கப்ெட்டவர் யார்? 
அ. மமரி மகரம் 

ஆ. P V சிந்து  

இ. நீரஜ் மசரப்ரர 

ஈ. மீரரபரய் சரனு 

✓ இந்திய ஒலிம்பிக் சங்கமானது (IOA) ெர்மிங்காமில் நலடபெறவுள்ை 2022 - காமன்பவல்த் விலையாட்டு பதாடக்க 

விழாவில் இருமுலற ஒலிம்பிக் ெதக்கம் பவன்ற வீராங்கலன P V சிந்துலவ இந்திய அணியின் பகாடிகயந்தியாக 

அறிவித்தது. காமன்பவல்த் விலையாட்டுப் கொட்டிகளின் 2022 ெதிப்பு, விலையாட்டுப் கொட்டிகளின் வரலாற்றில் 

அதிக பெண் விலையாட்டு வீரர்கலைக் பகாண்டதாக உள்ைது. 20 விலையாட்டுகளில் 205 ெங்ககற்ொைர்கள் 

அவ்விலையாட்டுகளில் ெங்ககற்கவுள்ைனர். முன்னணி ஈட்டிபயறிதல் வீரர் நீரஜ் கசாப்ரா காயம் காரணமாக இப் 

கொட்டியில் ெங்ககற்கவில்லல. 

4. உள்ைடக்கப்ெடாத அலனத்து கிராமங்களிலும் 4G பமாலெல் கசலவகலை வழங்குவலத கநாக்கமாகக் 

பகாண்டு, ஒரு திட்டத்லதச் பசயல்ெடுத்தவுள்ைதாக அறிவித்துள்ை பதாலலத்பதாடர்பு கசலவ நிறுவனம் எது? 
அ. பரர்தி ஏர்டடல் ஆ. BSNL  

இ. ஜிமயர  ஈ. வி! 
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✓ 4G பமாலெல் கசலவ இல்லாத கிராமங்களில் `26,316 ககாடி மதிப்பில் அதலன முழுலமயாக வழங்குவதற்கான 

திட்டத்திற்கு பிரதமர் நகரந்திர கமாடி தலலலமயிலான நடுவண் அலமச்சரலவ ஒப்புதல் வழங்கியுள்ைது. இதன் 

மூலம் ஊரகப்ெகுதிகளில் உள்ை 24,680 கிராமங்களுக்கு 4G பமாலெல் கசலவ அளிக்கமுடியும். கமலும் 2G, 3G 

பமாலெல் கசலவ வசதி மட்டும் உள்ை 6,279 கிராமங்கள் 4G பமாலெல் கசலவ வசதி பெற்ற கிராமங்கைாக 

கமம்ெடுத்தப்ெட உள்ைது. 

5. சிறு ஏற்றுமதியாைர்கலை ஆதரிப்ெதற்காக கமம்ெடுத்தப்ெட்ட ஏற்றுமதிக் கடன் அொயக் காப்பீட்டுத் பதாலகலய 

வழங்குவதற்கு புதிய திட்டத்லத அறிமுகப்ெடுத்திய நிறுவனம் எது? 

அ. LIC 

ஆ. ECGC  

இ. PFRDA 

ஈ. IRDAI 

✓ சிறு ஏற்றுமதியாைர்கலை ஆதரிப்ெதற்காக 90 சதவீதம் வலர கமம்ெடுத்தப்ெட்ட ஏற்றுமதிக் கடன் அொய காப்பீட்டுத் 

பதாலகலய வழங்கும் புதிய திட்டபமான்லற இந்திய ஏற்றுமதிக் கடன் உத்தரவாதக் கழகம் (ECGC) அறிமுகம் 

பசய்துள்ைது. Export Credit Insurance for Banks Whole Turnover Packaging Credit and Post Shipment (ECIB- WTPC 

& PS) காப்பீட்டின்கீழ் இக்காப்பீடு வழங்கப்ெடுகிறது. வங்கிகளில் ஏற்றுமதிக் கடலனப் பெறும் சிறிய அைவிலான 

ஏற்றுமதியாைர்களுக்கு இந்தத் திட்டம் ெயனளிக்கும். 

6. ‘உலகைாவிய ொலின இலடபவளி’ குறித்த அறிக்லகலய பவளியிடுகிற நிறுவனம் எது? 
அ. ஐநர டபண்கள் அதமப்பு 

ஆ. உலக டபரருளரதரர மன்றம்  

இ. பன்னரட்டு டசலவரணி நிதியம் 

ஈ. உலக வங்கி 

✓ 2022ஆம் ஆண்டிற்கான உலகைாவிய ொலின இலடபவளி குறித்த குறியீட்லட உலக பொருைாதார மன்றம் (WEF) 

சமீெத்தில் பவளியிட்டது. ஐஸ்லாந்து (90.8%) உலக தரவரிலசயில் முதலிடத்தில் உள்ைது. இந்தியா 146 நாடுகளில் 

135ஆம் இடத்தில் உள்ைது. கடந்த ஆண்டு, 156 நாடுகளில் இந்தியா 140ஆம் இடத்தில் இருந்தது. அறிக்லகயின்ெடி, 

உலகைாவிய ொலின இலடபவளிலய முழுவதுமாக ஒழிக்க இன்னும் 132 ஆண்டுகள் ஆகும். 

7. ‘சர்வகதச பநல்லாராய்ச்சி நிறுவனத்தின்’ தலலலமயகம் அலமந்துள்ை இடம் எது? 
அ. ஆடுதுதற, தமிழ்நரடு, இந்தியர 

ஆ. மணிலர, பிலிப்தபன்ஸ் 

இ. லரஸ் பரமனரஸ், பிலிப்தபன்ஸ்   

ஈ. மரரம், இத்தரலி 

✓ சர்வகதச பநல்லாராய்ச்சி நிறுவனம் (IRRI) என்ெது பிலிப்லென்ஸில் உள்ை லாஸ் ொகனாஸ், லகுனாவில் அதன் 

தலலலமயகத்லதக் பகாண்ட ஒரு சர்வகதச கவைாண் ஆராய்ச்சி மற்றும் ெயிற்சி நிறுவனமாகும். இது, 1960-இல் 

நிறுவப்ெட்டது. இந்தியாவின் உழவு & உழவர் நலத்துலறயானது (DA&FW) IRRI பதற்காசிய பிராந்திய லமயத்தின் 

(ISARC) கட்டம்-2 நடவடிக்லககளுக்காக சர்வகதச பநல்லாராய்ச்சி நிறுவனத்துடனான (IRRI) உடன்ெடிக்லகயில் 

லகபயழுத்திட்டுள்ைது. 
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8. அண்மைச் பசய்திகளில் இடம்பெற்ற பமஸ் ஐநாக் உள்ை நாடு எது? 
அ. இலங்தக 

ஆ. பரகிஸ்தரன் 

இ. சீனர 

ஈ. ஆப்கரனிஸ்தரன்  

✓ ெண்லடய கால பெௌத்த நகரமான பமஸ் ஐனாக், தாமிரப் பிரிப்பு மற்றும் அதுசார் வணிகம் சார்ந்த ஒரு ெரந்த நகரம் 

ஆகும். இது ஆப்கானிஸ்தானின் காபூலுக்கு அருகில் உள்ை சிகரங்களின் அருகக உள்ைது. இது 1,000 முதல் 2,000 

ஆண்டுகள் ெழலமயானது என்று நம்ெப்ெடுகிறது. 2007ஆம் ஆண்டில், சீன சுரங்க நிறுவனமான பமட்டலர்ஜிகல் 

குரூப் கார்ப்ெகரஷன் 30 ஆண்டுகளுக்கு தாது சுரங்கப்ெணிலய கமற்பகாள்வதற்காக மூன்று பில்லியன் டாலர் 

ஒப்ெந்தத்தில் லகபயழுத்திட்டது. இந்தத் திட்டம் மீண்டும் தலிொன்களுக்கும் சீனாவுக்கும் முன்னுரிலம அளிக்கிறது. 

9. பசர்பியாவில் நடந்த 2022 - ொராசின் ஓென் ‘A’ பசஸ் கொட்டியில் பவன்ற இந்திய வீரர் யார்? 
அ. குமகஷ் 

ஆ. பிரக்ஞரனந்தர  

இ. விஸ்வநரதன் ஆனந்த் 

ஈ. டசௌமியர சுவரமிநரதன் 

✓ இைம் இந்திய கிராண்ட்மாஸ்டரான R பிரக்ஞானந்தா, பசர்பியாவில் நடந்த 2022 - ொராசின் ஓென் ‘A’ சதுரங்கப் 

கொட்டியில் பவன்றார். 16 வயதான அவர் ஆட்டமிழக்காமல் ஒன்ெது சுற்றுகளில் இருந்து 8 புள்ளிகலைப் பெற்றார். 

தமிழ்நாட்டில் பசன்லனயில் நலடபெறவுள்ை 44ஆவது பசஸ் ஒலிம்பியாட் கொட்டியில் வலுவான இந்திய ‘B’ 

அணியில் அவர் இடம்பெறுவார். 

10. யூகராமணியால், ‘உலகின் மிகச்சிறந்த SME வங்கி’ என அறிவிக்கப்ெட்ட வங்கி எது? 
அ. RBS வங்கி 

ஆ. DBS வங்கி  

இ. பரரத வங்கி 

ஈ. ஸ்டரண்டர்ட் சரர்டர்ட் வங்கி 

✓ DBS வங்கி, ‘உலகின் மிகச்சிறந்த SME வங்கி’ என யூகராமணியால் இரண்டாவது முலறயாக அறிவிக்கப்ெட்டது. 

அவ்வங்கி கமலும் மூன்று விருதுகலை பவன்றுள்ைது. உலகின் மிகச்சிறந்த, ‘ஆண்டின் நிதியியல் கண்டுபிடிப்பு’, 

‘பசல்வ கமலாண்லமக்கான ஆசியாவின் சிறந்த வங்கி’ மற்றும் ‘ஹாங்காங்கின் சிறந்த வங்கி’ ஆகியலவ அடங்கும். 

 

செய்தித்தாள் நடப்பு நிகழ்வுகள்  

1. அல் நஜா-IV என்ற இந்தியா, ஓமான் கூட்டு ராணுவப் ெயிற்சியில் ெங்ககற்கும் ஓமான் நாட்டு வீரர்கள் இந்தியா 

வருலக 

இந்திய ராணுவம் மற்றும் ஓமான் ராணுவம் இலடகயயான அல் நஜா-IV என்ற இந்தியா ஓமான் கூட்டு ராணுவப் 

ெயிற்சியின் நான்காவது ெதிப்பு ஆகஸ்ட் 1 முதல் 13 ஆம் கததி வலர இராஜஸ்தானில் நலடபெறவுள்ைது. இதில் 

கலந்துபகாள்வதற்காக ஓமான் ராணுவத்தின் ொராசூட் ெலடலயச் கசர்ந்த 60 வீரர்கள் இந்தியா வந்துள்ைனர். 18 
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இயந்திரமயமாக்கப்ெட்ட காலாட்ெலடலயச் கசர்ந்த வீரர்கள் குழு இந்திய இராணுவத்தின் சார்ொக இதில் கலந்து 

பகாள்ளும். 

தீவிரவாத எதிர்தாக்குதல் நடவடிக்லககள், பிராந்திய ொதுகாப்பு பசயல்ொடுகள் மற்றும் அலமதிலய நிலல 

நிறுத்தும் நடவடிக்லககளுடன் உடற்தகுதி ெயிற்சி, பசயல்முலற மற்றும் நலடமுலறகளிலும் கூட்டுப் ெயிற்சி 

கவனம் பசலுத்தும். இந்தியா மற்றும் ஓமான் நாட்டு ராணுவங்களுக்கிலடகய உள்ை ொதுகாப்பு ஒத்துலழப்லெ 

அடுத்த நிலலக்கு கமம்ெடுத்துவலதயும், இரு நாடுகளின் உறலவ வலுப்ெடுத்துவலதயும் இந்தப் ெயிற்சி இலக்காகக் 

பகாண்டுள்ைது. 

 

2. காமன்பவல்த் கொட்டியில் இந்தியாவிற்கு முதல் தங்கம்: சாதித்த மீராொய் சானு 

காமன்பவல்த் பதாடரின் ெளுதூக்குதல் கொட்டியின் 49 கிகலா எலடப்பிரிவில் இந்தியாவின் மீராொய் சானு 

தங்கப்ெதக்கம் பவன்றுள்ைார். 

மகளிர் ெளுதூக்குதல் கொட்டியின் 49 கிகலா எலடப்பிரிவில் இந்தியாவின் மீராொய் சானு தங்கப்ெதக்கம் பவன்று 

சாதித்துள்ைார். நடப்பு காமன்பவல்த் கொட்டியில் இந்தியா பெறும் முதல் தங்கப்ெதக்கம் இதுவாகும். முன்னதாக 

ஆடவருக்கான 61 கிகலா எலடப்பிரிவு ெளு தூக்குதல் கொட்டியில் இந்தியாவின் குருராஜா பவண்கலம் பவன்றார். 

இந்திய வீரர் குருராஜா பமாத்தம் 269 கிகலா எலடலய தூக்கி 3ஆம் இடம்பிடித்தார். 

55 கிகி எலடப்பிரிவில் இந்தியாவின் சங்ககத் சர்கார் பவள்ளிப்ெதக்கம் பவன்றிருந்தார் என்ெது குறிப்பிடத்தக்கது. 

 

3. பிரதமர் கமாடியின் கவிலத புத்தக ஆங்கில ெதிப்பு ஆகஸ்டில் பவளியீடு 

பிரதமர் கமாடி குஜராத்தி பமாழியில் எழுதிய ‘பலட்டர்ஸ் டு பசல்ஃப்’ என்ற புத்தகத்தின் ஆங்கிலப் ெதிப்பு ஆகஸ்டில் 

பவளியாகிறது. 

பிரதமர் கமாடி இந்தப் புத்தகத்தில் உள்ை கவிலதகலை குஜராத்தி பமாழியில் ெல ஆண்டுகால அைவில் எழுதி 

வந்தார். அலவ பதாகுக்கப்ெட்டு ‘ஆன்க் ஆ தன்யாச்கச’ என்ற பெயரில் கடந்த 2007-இல் பவளியானது. இதலன 

திலரப்ெட ெத்திரிலகயாைரும் வரலாற்று ஆய்வாைருமான ொவனா கசாமயா ஆங்கிலத்தில் பமாழிபெயர்த்தார். 

பிரகாஷ் புத்தக நிறுவனம் இந்த ஆங்கிலப்ெதிப்பு புத்தகத்லத பவளியிடுகிறது. கவிலதகலை ஆங்கிலத்தில் ொவனா 

கசாமயா என்ெவர் பமாழிபெயர்த்துள்ைார். கவிலத மட்டுமன்றி கதர்பவழுதும் மாணவர்களின் மனக்கலக்கத்லதப் 

கொக்க, ‘எக்ஸாம் வாரியர்ஸ்’ என்ற புத்தகத்லதயும் பிரதமர் கமாடி எழுதியுள்ைது குறிப்பிடத்தக்கது. 

 

4. ‘காலச்சுவடு’ கண்ணனுக்கு பசவாலிகய விருது 

பிரான்ஸ் நாட்டின் உயரிய விருதான பசவாலிகய விருது ‘காலச்சுவடு’ ெதிப்ெகத்தின் ெதிப்ொைரும் நிர்வாக 

இயக்குநருமான கண்ணன் சுந்தரத்துக்கு அறிவிக்கப்ெட்டுள்ைது. 

இது பதாடர்ொக பிரான்ஸ் அரசு பவளியிட்டுள்ை பசய்திக்குறிப்பில், இந்தியா-பிரான்ஸ் இலடயிலான ெதிப்புத்துலற 

ஒத்துலழப்புக்கான ெங்களிப்புக்காக பசவாலிகய விருது கண்ணன் சுந்தரத்துக்கு அறிவிக்கப்ெட்டுள்ைது. இதற்கு 

அதிெர் இமானுவல் கமக்ரான் ஒப்புதல் அளித்துள்ைார். தில்லியில் உள்ை பிரான்ஸ் தூதர் இல்லத்தில் பசப்டம்ெர் 

அல்லது அக்கடாெரில் நலடபெறும் விழாவில் இந்த விருது வழங்கப்ெடும் எனத் பதரிவிக்கப்ெட்டுள்ைது. 

தமிழகத்தில் நடிகர்கள் சிவாஜி ககணசன், கமல்ஹாசன், பமாழிபெயர்ப்ொைர் ஸ்ரீராம், மதன கல்யாணி 

உள்ளிட்கடார் ஏற்பகனகவ பசவாலிகய விருது பெற்றுள்ைனர். 
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