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1. ‘SMILE–75’ என்ற முனைனை அறிமுகப்படுத்திய நடுைண் அனைச்சகம் எது? 
அ. பணியாளா் மற்றும் வேலைோய்ப்பு அலமச்சகம் 

ஆ. சமூக நீதி மற்றும் அதிகாரமளித்தை் அலமச்சகம்  

இ. உள்துலற அலமச்சகம் 

ஈ. சுகாதாரம் மற்றும் குடும்ப நை அலமச்சகம் 

✓ இந்திய அரசாங்கத்தின் சமூக நீதி ைற்றும் அதிகாரைளித்தல் அனைச்சகைாைது, “SMILE: Support for Marginalised 

Individuals for Livelihood and Enterprise” என்பதன்கீழ், ‘SMILE–75’ என்ற முனைனைத் ததாடங்கியுள்ளது. இரக்கும் 

தசயலில் ஈடுபடும் நபர்களுக்கு ைறுைாழ்ைளிக்கும் நநாக்கில் 75 ைாநகராட்சிகனள நடுைண் சமூக நீதி ைற்றும் 

அதிகாரைளித்தல் அனைச்சகம் அனடயாளம் கண்டுள்ளது. 2025–26 ைனரயிலாை ‘SMILE’ திட்டத்திற்காக சமூக 

நீதி ைற்றும் அதிகாரைளித்தல் அனைச்சகம் தைாத்தம் `100 நகாடி நிதினய ஒதுக்கியுள்ளது. 

2. ‘உதராசக்தி’ என்ற இருதரப்பு விைாைப்பயிற்சினய நடத்திய நாடு எது? 
அ. ஜப்பான் 

ஆ. ேங்காளவதசம் 

இ. மவைசியா  

ஈ. ஐக்கிய அரபு அமீரகம் 

✓ ‘உதராசக்தி’ என்று தபயரிடப்பட்ட இருதரப்பு விைாைப்பயிற்சினய ைநலசியா நடத்துகிறது. இந்தப் பயிற்சியில் இந்திய 

ைான்பனடயின் (IAF) ஒரு குழு பங்நகற்கிறது. 4 நாள் நடக்கும் இப்பயிற்சியில் இரு ைான்பனடகளுக்கு இனடநய 

பல்நைறு ைான்ைழிப் நபார் பயிற்சிகள் அடங்கும். சுநகாய்–30 நபார் விைாைங்கனளக் தகாண்டு நடத்தப்படும் இந்த 

இருதரப்பு ைான்பனட பயிற்சியாைது முதன்முதலாக கடந்த 2018–இல் நடத்தப்பட்டது. 

3. 2022 ஜூனலயில் பதிைாை நுகர்நைார் வினலக்குறியீடு அடிப்பனடயிலாை பணவீக்க சதவீதம் என்ை? 
அ. 4.71% 

ஆ. 5.71% 

இ. 6.71%  

ஈ. 7.71% 

✓ நதசிய புள்ளியியல் அலுைலகம் தைளியிட்ட தரவுகளின்படி, நுகர்நைார் வினலக்குறியீடு (CPI) அடிப்பனடயிலாை 

பணவீக்கம் ஜூனல ைாதத்தில் 7.01 சதவீதத்திலிருந்து 6.71 சதவீதைாக குனறந்துள்ளது. இருப்பினும், ததாழிற்துனற 

உற்பத்திக்குறியீடு நை ைாதத்தில் காணப்பட்ட 19.6 சதவீதத்துடன் ஒப்பிடுனகயில் ஜூன் ைாதத்தில் 12.3 சதவீதைாக 

ைளர்ந்துள்ளது. 

4. அண்னையில், ‘DST ஸ்டார்ட்அப் உற்சைத்தை’ ஏற்பாடு தசய்த நடுைண் அனைச்சகம் எது? 
அ. MSME அலமச்சகம் 

ஆ. ேணிகம் மற்றும் ததாழிற்துலற அலமச்சகம் 

இ. அறிேியை் மற்றும் ததாழிை்நுட்ப அலமச்சகம்  

ஈ. பணியாளா் மற்றும் வேலைோய்ப்பு அலமச்சகம் 

✓ நடுைண் அறிவியல் ைற்றும் ததாழில்நுட்ப அனைச்சகைாைது DST ஸ்டார்ட்அப் உற்சைத்னத ஏற்பாடு தசய்தது. 

நடுைண் அறிவியல் ைற்றும் ததாழில்நுட்பத்துனற அனைச்சரின் கூற்றுப்படி, தற்நபாது 105 ஸ்டார்ட்அப்கள் உள்ளை; 
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அைற்றில் 49 சதவீத ஸ்டார்ட்–அப்கள் அடுக்கு–2 ைற்றும் அடுக்கு–3 நகரங்கனளச் நசர்ந்தனையாக உள்ளை. இந்த 

நிகழ்வில் 75 தாக்கம் நினறந்த அனடைக ஸ்டார்ட்அப்கள், NIDHI–Seedஆல் ஆதரிக்கப்படும் 75 தாக்கம் நினறந்த 

ஸ்டார்ட்அப்கள் ைற்றும் NIDHI–EIRஆல் ஆதரிக்கப்படும் 75 தாக்கம் நினறந்த ஸ்ைார்ட் ஸ்டார்ட்அப்கள் ஆகியைற்னற 

தைளிப்படுத்தும் சிறப்புைாய்ந்த நூல்கள் தைளியிடப்பட்டை. 

5. அண்னையில் அறிவிக்கப்பட்ட, ‘அகத்தியர் ைனல யானைகள் காப்பகம்’ அனைந்துள்ள ைாநிலம் எது? 

அ. தமிழ்நாடு  

ஆ. வகரளா  

இ. கா்நாடகா 

ஈ. ததலுங்கானா 

✓ அகத்தியர் ைனலயில் உள்ள 1,197.48 சதுர கிநலாமீட்டர் நிலத்னத யானைகள் காப்பகைாக அறிவிக்கும் தமிழ்நாட்டு 

ைைத்துனறயின் பரிந்துனரனய நடுைணரசு ஏற்றுக்தகாண்டதாக நடுைண் சுற்றுச்சூழலனைச்சர் பூநபந்தர் யாதவ் 

அறிவித்துள்ளார். நீலகிரி–கிழக்குத்ததாடர்ச்சிைனல, நகாயம்புத்தூரில் அனைந்துள்ள நீலம்பூர் 

அனைதிப்பள்ளத்தாக்கு, திருவில்லிபுத்தூர் ைற்றும் ஆனைைனல ஆகிய நான்கு யானைகள் காப்பகங்கள் 

ஏற்கைநை தமிழ்நாட்டில் உள்ள நினலயில் தற்நபாது இது தமிழ்நாட்டின் ஐந்தாைது யானைகள் காப்பகைாக 

அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. இந்தியாவில் தைாத்தம் 31 யானைகள் காப்பகங்கள் உள்ளை. 

6. ‘மெய்நிகரான இந்திய மூலினகத் நதாட்டத்திற்காை’ இனணயதளத்னத உருைாக்கிய நிறுைைம் எது? 
அ. இந்திய மானுடேியை் ஆய்ேு நிறுவனம் 

ஆ. இந்திய தாேரேியை் ஆய்ேு நிறுேனம்  

இ. இந்திய ேன ஆய்ேு நிறுேனம் 

ஈ. இந்திரா காந்தி வதசிய ேன அகாததமி 

✓ இந்தியாவின் மிகப்தபரிய இனணயைழி மூலினகத் நதாட்ட தரவுத்தளைாை, ‘Indian Virtual Herbarium’ இனணய 

தளத்னத நடுைண் சுற்றுச்சூழலனைச்சர் பூநபந்தர் யாதவ் ததாடங்கி னைத்தார். இந்த இனணயதளம், ‘விடுதனல 

அமுதப்தபருவிழா’ ைற்றும் ‘டிஜிட்டல் இந்தியா’ கட்டனைப்பின்கீழ் இந்திய தாைரவியல் ஆய்வு நிறுைைத்தால் 

உருைாக்கப்பட்டுள்ளது. இந்திய தாைரவியல் ஆய்வு நிறுைைம் என்பது நடுைண் சுற்றுச்சூழல் அனைச்சகத்தின்கீழ் 

உள்ள ஒரு துனண அலுைலகைாகும். 

7. SEBI–இன் சந்னத தரவு ஆநலாசனைக் குழுவின் தனலைர் யார்? 
அ. அலஜ தியாகி 

ஆ. KV காமத் 

இ. ஆஷிஷ்குமாா் தசௌகான் 

ஈ. MS சாஹூ  

✓ ஒரு உறுப்பிைனரக் குனறத்து தைாத்த உறுப்பிைர்களின் எண்ணிக்னகனய இருபதாக ைாற்றுைதன்மூலம் SEBI 

அதன் சந்னத தரவு ஆநலாசனைக் குழுனை ைறுசீரனைத்துள்ளது. NSE–இன் முன்ைாள் நைலாண்னை இயக்குநர் 

(MD) ைற்றும் தனலனைச் தசயல் அதிகாரி (CEO) விக்ரம் லிைாநயவுக்குப் பதிலாக ஆஷிஷ்குைார் தசௌகான் புதிதாக 

நியமிக்கப்பட்டுள்ளார். IBBI–இன் முன்ைாள் தனலைர் MS சாஹூ ஆநலாசனைக்குழுவின் தனலைராக உள்ளார். 

8. அண்னையில் சுவிஸ் ஓபனை தைன்ற காஸ்பர் ரூட் சார்ந்த நாடு எது? 
அ. சுேிச்சா்ைாந்து ஆ. நாா்வே  

இ. பிரான்ஸ்  ஈ. இத்தாைி 
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✓ ஸ்டாடில் நடந்த சுவிஸ் ஓபன் இறுதிப்நபாட்டியில் நார்நையின் காஸ்பர் ரூட் இத்தாலியின் நைத்திநயா தபர்தரத்தினி 

அைர்கனள வீழ்த்தி பட்டத்னத னகப்பற்றிைார். இது காஸ்பர் ரூட் தபறும் ஒன்பதாைது பட்டைாகும். சமீபத்தில் அைர் 

ஒற்னறயர் தரைரினசயில் உலகின் தந:5ஆைது வீரராைார். இதன்மூலம் ைரலாற்றிநலநய இந்தத் தரைரினசயில் 

மிகவுயர்ந்த இடத்துக்குச் தசன்ற முதல் நார்நை தடன்னிஸ் வீரர் ஆைார் அைர். 

9. 2022–இல் காணப்படும் பருத்தி ரீதியாை சைால்கள் குறித்த ைாநாட்னட நடத்தும் நகரம் எது? 
அ. திருப்பூா் 

ஆ. வகாயம்புத்துூா்  

இ. கரூா் 

ஈ. வசைம் 

✓ இந்திய பருத்தி கூட்டனைப்பாைது இந்திய பருத்தி சங்கத்துடன் இனணந்து ‘2022ஆம் ஆண்டில் காணப்படும் 

பருத்தி ரீதியாை சைால்கள்’ குறித்த இரு நாள் ைாநாட்னட நடத்துகிறது. இம்ைாநாடு, தமிழ்நாட்டின் நகாயம்புத்தூர் 

நகரத்தில் நனடதபறவுள்ளது. பருத்தித்துனறயின் பல்நைறு பிரிவுகனளச் நசர்ந்த அனைத்து பங்குதாரர்களுடனும் 

பல்நைறு குழு விைாதங்கள் நனடதபறும். 

10. இந்தியாவுக்காக தங்கப்பைக்கம் தைன்ற ஹர்மீத் நதசாய் ைற்றும் சத்தியன் ஞாைநசகரன் சார்ந்த வினளயாட்டு 

எது? 
அ. பளு துூக்குதை் 

ஆ. வடபிள் தடன்னிஸ்  

இ. குத்துச்சண்லட 

ஈ. பூப்பந்து 

✓ 2022 காைன்தைல்த் வினளயாட்டுகளின் இறுதிப்நபாட்டியில் சிங்கப்பூனர வீழ்த்தி இந்தியாவின் நடபிள் தடன்னிஸ் 

அணி தைது ஆடைர் அணி சாம்பியன்ஷிப் பட்டத்னத தக்கனைத்துக்தகாண்டது. அந்த அணியில் ஹர்மீத் நதசாய், 

சத்தியன் ஞாைநசகரன் ைற்றும் ஷரத் கைல் ஆகிநயார் உள்ளைர். கலப்பு பாட்மிண்டன் நபாட்டியில் இந்திய அணி 

தைள்ளிப்பதக்கம் தைன்றது குறிப்பிடத்தக்கது. 

 

செய்தித்தாள் நடப்பு நிகழ்வுகள்  

1. உள்நாட்டிநலநய தயாரிக்கப்பட்ட சாதைங்கள் ைற்றும் கருவிகனள பாதுகாப்புத்துனற அனைச்சர் புது தில்லியில் 

இராணுைத்திடம் ஒப்பனடத்தார் 

உள்நாட்டிநலநய தயாரிக்கப்பட்ட சாதைங்கள் ைற்றும் கருவிகனள பாதுகாப்புத்துனற அனைச்சர் இராஜ்நாத் சிங், புது 

தில்லியில் இந்திய இராணுைத்திடம் ஒப்பனடத்தார்.  

எதிர்கால காலாட்பனட சிப்பாய்க்காை சாதைம் (F-INSAS), உள்ளிட்ட புதிய தனலமுனற கண்ணிதைடியாை நிபுன், 

நைம்பட்ட திறன்தகாண்ட தானியங்கி தகைல் ததாடர்பு சாதைங்கள், பீரங்கிகளுக்காை நைம்படுத்தப்பட்ட குறி 

னைக்கும் சாதைம் ைற்றும் அதிநவீை ததர்ைல் இநைஜர்கள் உள்ளிட்டனை இதில் அடங்கும். 
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2. உலகளாவிய தபாது சுகாதார ைாநாடு: டிசம்பர்.6-இல் ததாடக்கம் 

உலகளாவிய தபாது சுகாதார ைாநாடு, தசன்னைனய அடுத்த ைாைல்லபுரத்தில் டிச.6-ஆம் நததி ததாடங்கவுள்ளதாக 

தபாது சுகாதாரத்துனற இயக்குநரகம் ததரிவித்தது. உலகளாவிய தபாது சுகாதார ைாநாடு ைரும் டிச.6 முதல் 8 ைனர 

ைாைல்லபுரத்தில் நடத்தப்படவுள்ளது. இந்த ைாநாட்டின் கருப்தபாருள், ‘தபாது சுகாதாரத்தின் சிறப்புகள்’ என்பதாகும்.  

 

3. Dr அப்துல் கலாம் விருது உள்பட பல்நைறு விருதுகள்: முதல்ைர் மு க ஸ்டாலின் ைழங்கிைார் 

அறிவியல் ததாழில்நுட்பத்தில் சிறப்பாை பங்களிப்னபச் தசய்த முனைைர் ச இஞ்ஞாசிமுத்துவுக்கு, Dr ஆ ப தஜ அப்துல் 

கலாம் விருது ைழங்கப்பட்டது. அைருக்கு, `5 இலட்சம் காநசானல, 8 கிராம் தங்கப்பதக்கம், சான்றிதழ் அடங்கிய Dr 

அப்துல் கலாம் விருது ைழங்கப்பட்டது. 

துணிவு ைற்றும் சாகசச் தசயலுக்காை கல்பைா சாவ்லா விருதினை, நாகப்பட்டிைம் ைாைட்டம் கீழ்நைளூனரச் 

நசர்ந்த பா எழிலரசி தபற்றார். இந்த விருதாைது `5 இலட்சம் காநசானல, தங்க முலாம் பூசப்பட்ட பதக்கம், சான்றிதழ் 

அடங்கியது. 

முதலனைச்சரின் நல் ஆளுனை விருது: திருைள்ளூர் ைாைட்டத்தில் தகாத்தடினைத் ததாழிலாளர்கனள மீட்டு ைறு 

ைாழ்வு அளித்த சிறப்பாை தசயனலப்பாராட்டி, அம்ைாைட்ட ஆட்சியருக்கும், திருநங்னககளின் ைாழ்வில் நம்பிக்னக 

ஊட்டி அைர்களது அடிப்பனடத் நதனைகனள பூர்த்திதசய்த பணிகளுக்காக தசங்கல்பட்டு ைாைட்ட சமூக நல 

அலுைலகத்துக்கும் முதலனைச்சரின் நல் ஆளுனை விருது அறிவிக்கப்பட்டது. 

ைனழநீர் நசகரிப்பு கட்டனைப்புகனள சிறப்பாக தசயல்படுத்தியதற்காக திண்டுக்கல் ைாைட்டம், நீர்நினலகனள 

மீட்டுருைாக்கி புைரனைப்பு தசய்த பணிகளுக்காக சிைகங்னக ைாைட்டம், கருவுற்ற தாய்ைார்களின் உடல்நலனை 

ததாழில்நுட்ப உதவியுடன் கண்காணிக்கும் ‘தாய்நகர் தநல்னல’ திட்டத்னத அறிமுகப்படுத்திய திருதநல்நைலி 

ைாைட்டத்துக்கும் நல் ஆளுனை விருதுகள் அறிவிக்கப்பட்டிருந்தை. இந்த விருது தலா `2 இலட்சமும், பாராட்டுச் 

சான்றும் தகாண்டது. 

நைளாண் இயந்திரங்கனள இனணயதளம், னகப்நபசி தசயலி மூலைாக ஆன்-னலன் ைழிநய ைாடனகக்கு விடும் 

திட்டத்னத சிறப்பாகச் தசயல்படுத்தியதற்காக நைளாண்னைத் துனற தனலனை தபாறியியல் துனறக்கு நல் 

ஆளுனை விருது அறிவிக்கப்பட்டது. ைாற்றுத்திறைாளிகள், ைைநலம் பாதிக்கப்பட்ட முதிநயார், தபண்கள் 

ஆகிநயானர காப்பகங்களில் னைத்து பராைரித்தும், உரினை நகாரப்படாத இறந்நதாரின் உடல்கனள உரிய 

ைரியானதயுடன் அடக்கம் தசய்யும் திட்டத்னதயும் தசன்னை தபருநகர காைல் துனற தசய்து ைருகிறது. இந்தப் 

பணினயப் பாராட்டி தசன்னை தபருநகர காைல் ஆனணயரகத்துக்கும் நல் ஆளுனை விருது அறிவிக்கப்பட்டது. 

ைகளிர் நலனுக்காக சிறந்த நசனைகனள ஆற்றியதாக நாகப்பட்டிைம் ைாைட்டத்னதச் நசர்ந்த ைாைவில் அறக் 

கட்டனள, சிறந்த சமூக நசைகருக்காை விருது திண்டுக்கல் ைாைட்டத்னதச் நசர்ந்த ஜி பங்கஜம் ஆகிநயாருக்கு 

அளிக்கப்பட்டது. இந்த விருது 10 கிராம் தங்கப்பதக்கம், சான்றிதழ் அடங்கியது. 

சிறந்த உள்ளாட்சி அனைப்புகள்: சிறந்த ைாநகராட்சிக்காை விருனத நசலம் ைாநகராட்சி தபற்றது. ̀ 25 லட்சத்துக்காை 

காநசானல அடங்கியது இந்த விருது. 

சிறந்த நகராட்சிகளாக முதலிடத்தில் நதர்ைாை திருவில்லிபுத்தூருக்கு `15 இலட்சத்துக்காை காநசானலயும், 

இரண்டாமிடம் பிடித்த குடியாத்தத்துக்கு `10 இலட்சத்துக்காை காநசானலயும், மூன்றாம் இடம்பிடித்த ததன்காசிக்கு 

`5 இலட்சத்துக்காை காநசானலயும் ைழங்கப்பட்டது. 

சிறந்த நபரூராட்சிகளின் ைரினசயில், தசங்கல்பட்டு ைாைட்டம் கருங்குழி நபரூராட்சி முதலிடத்னத பிடித்தது. 

இரண்டாமிடத்னத கன்னியாகுைரி நபரூராட்சி பிடித்தது. ைதுனர ைாைட்டம் நசாழைந்தான் நபரூராட்சி மூண்றாமிடம் 

பிடித்தது. 
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4. தசன்னை உயர்நீதிைன்றத்தின் 160-ஆைது ஆண்டு திைம்: அஞ்சல்தனல தைளியீடு 

விடுதனல நானளதயாட்டி, தசன்னை உயர்நீதிைன்றத்தில் நதசியக்தகாடி ஏற்றினைத்து தனலனை நீதிபதி 

முனீசுைர் நாத் பண்டாரி ைரியானத தசலுத்தியதுடன், நீதிைன்றத்தின் 160-ஆைது ஆண்டு திைத்னததயாட்டி, சிறப்பு 

தபால் தனலனயயும் தைளியிட்டார். 

1862-ஆம் ஆண்டு ஆகஸ்ட் 15-ஆம் நததி ததாடங்கப்பட்ட தசன்னை உயர்நீதிைன்றத்தின் 160-ஆைது ஆண்டு 

நினைனைப் நபாற்றும் ைனகயில், சிறப்பு தபால் தனலனய தனலனை நீதிபதி தைளியிட, உயர்நீதிைன்ற மூத்த 

நீதிபதி துனரசாமி தபற்றுக்தகாண்டார். 
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