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மோநில செய்திகள் 

 
1. ‘ஒரு  ோர்த்தத’  

❖ ட்விட்டரில் பரபரப்பாக நடடபபற்ற ஒரு வார்த்டை சவாலில் முைல்வர் 

மு.க.ஸ்டாலின் உள்பட ைமிழக அரசியல் கட்சி ைடலவர்களும் பங்ககற்றனர்.  
❖ அசமரிக்கோத ச் கசர்ந்ை ரயில் நிறுவனம் முைலில், ரயில் என்கிற ஒரு 

வார்த்டைடய twitter-ல் பைிவிட்டு அடனவடரயும் சவாலுக்கு அடழத்ைது.  
❖ அபமரிக்க அைிபர் வ ோதபடனும்  னநோயகம் என்கிற வார்த்டைடய பைிவு 

பசய்ைார்.  
❖ கிரிக்பகட் வரீர் ெச்ெின் சடண்டுல்கர் கிரிக்சகட் என்கிற வார்த்டைடய பைிவு 

பசய்ைார்.  
❖ இந்ைச் சவாலில் ைமிழக முைல்வர் மு.க.ஸ்டோலின் திரோ ிடம் என்கிற 

வார்த்டைடய பைிவு பசய்ைார்.  
 
2. உண்டு உதை ிட பள்ளி திட்டம்  

❖ அரசு பள்ளி மாணவ மாணவியருக்கு உயர்கல்வி குறித்ை வழிகாட்டுைடல 

வழங்கும் வடகயில் உண்டு உதை ிட பள்ளி எனும் புதிய திட்டம் 

நாட்டிகலகய முைன்முடறயாக ைமிழகத்ைில் 14 மாவட்டங்களில் 

பைாடங்கப்படுவைாக அைிகாரிகள் பைரிவித்ைனர்.  
❖ மாநில அளவில் கடந்ை 2021 - 22 ஆம் ஆண்டு கசாைடன அடிப்படடயில் 

பபாருளாைாரத்ைில் மிகவும் பின்ைங்கிய பிரிவினர் அைிகம் வாழும்  

➢  ிழுப்புரம்  

➢ கடலூர்  

➢ அரியலூர்  

➢ சபரம்பலூர்  

➢ திருச்ெி  
➢ வெலம்  

➢ கிருஷ்ணகிரி  

➢ தர்மபுரி  

➢ திரு ண்ணோமதல  

➢ கள்ளக்குைிச்ெி ஆகிய மாவட்டங்களில் இத்ைிட்டம் 

பசயல்படுத்ைப்பட்டுள்ளது.  
 
 

மத்திய செய்திகள் 
 
1. உலகின் ஐந்தோ து சபரிய சபோருளோதோர நோடு இந்தியோ  

❖ பிரிட்டடன பின்னுக்கு ைள்ளி உலகின் ஐந்தோ து மிகப் பபரிய பபாருளாைார 

நாடாக இந்தியோ உருபவடுத்துள்ளது.  
❖ சர்வகைச நிைியத்ைின் (ஐஎம்எஃப்) ைரவுகளின் அடிப்படடயில் ‘ப்ளூம்சபர்க்’ 

ஊடக நிறுவனம் இைடன கூறியுள்ளது.  
❖ கடந்ை மார்ச் மாைம் வடரயிலான கணக்கீட்டின்படி இந்ைியாவின் பபாருளாைார 

மைிப்பு 85,470 ககாடி அபமரிக்க டாலராக இருந்ைது.  
❖ அகை காலகட்டத்ைில் பிரிட்டனின் பபாருளாைார மைிப்பு 81,600 ககாடி அபமரிக்க 

டாலராக இருந்ைது.  
❖ நடப்பு 2022 - 23 நிைியாண்டின் ஏப்ரல் முைல் ஜூன் வடரயிலான முைலாவது 

காலாண்டில் இந்ைிய பபாருளாைாரம் 13.5%  ளர்ச்ெி கண்டிருந்ைது.  
❖ முதல் 10 நோடுகள்  
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➢ அசமரிக்கோ 

➢ ெனீோ  

➢  ப்போன்  

➢ ச ர்மனி  
➢ இந்தியோ  

➢ பிரிட்டன்  

➢ பிரோன்ஸ்  

➢ இத்தோலி  
➢ பிவரெில்  

➢ கனடோ  

 
2. ஏற்றுமதியில் 9.25 ெத தீம் தமிழகத்தின் பங்களிப்பு  

❖ இந்ைியாவின் ஒட்டு பமாத்ை ஏற்றுமைியில் ைமிழகத்ைின் பங்களிப்பு 9.25 

ெத தீம் என்றார் குறு, சிறு மற்றும் நடுத்ைர பைாழில் நிறுவனங்கள் துடற 

அடமச்சர்  ைா.கமா.அன்பரசன்.  
❖ கரூரில் நடடபபற்ற இந்ைிய பைாழில் கூட்டடமப்பின் 13 ஆவது குறு, சிறு 

மற்றும் நடுத்ைர பைாழில் நிறுவனங்களின் மாநாட்டட அடமச்சர்கள் 

தோ.வமோ.அன்பரென்,  ி.செந்தில் போலோ ி பைாடக்கி டவத்ைனர்.  
❖ ைமிழகம் இந்ைிய அளவில் பைாழில் வளர்ச்சியில் மூன்றாவது இடத்ைில் 

உள்ளது.  
❖ ைமிழ்நாடு பைாழில் முைலீட்டு கழகத்ைின் மூலம் வழங்கப்பட்ட ரூபாய் 2,113 

ககாடி கடனுைவியில் 86 ெத தீ கடனுைவிடய குறு, சிறு, நடுத்ைர பைாழில் 

நிறுவனங்களுக்கு வழங்கியுள்ளார்.  
❖ பைாழில் முடனகவார்கள் வங்கி கடன் பபறுவைில் உள்ள சிரமங்கடள 

குடறக்க இந்ைியாவில் முைல் முடறயாக ரூபாய் 100 ககாடியில் ைமிழ்நாடு 

கடன் உத்ைரவாை ைிட்டத்டை ைமிழக முைல்வர் அண்டமயில் பைாடங்கி 
டவத்ைார்.  

❖ குறு, சிறு, நடுத்ைர பைாழில் துடறயின் மூலம் நீட்ஸ், இதளவயோர் சுய 

வ தல ோய்ப்பு திட்டம் பிஎம்இ ிபி ஆகிய மூன்று வடகயான சுய கவடல 

வாய்ப்பு ைிட்டங்கள் பசயல்படுத்ைப்படுகின்றன.  
 

3. இரவு  ோன் ெரணோலயம்  
❖ இந்ைியாவின் முைலாவது இரவு வான் சரணாலயம் லடோக்கின் ஹோன்வலயில் 

மூன்று மாைங்களுக்குள் அடமக்கப்படும் என்றும், இது இந்ைியாவில் வானியல் 

சுற்றுலாடவ கமம்படுத்தும் என்றும் மத்ைிய அறிவியல் பைாழில்நுட்ப 

இடணயடமச்சர்  ிவதந்திர ெிங் பைரிவித்ைார்.  
❖ லடாக்கில் அடமயும் இரவு வான் சரணாலயம், ெோங்தோன்  ன ிலங்கு 

ெரணோலயத்தின் ஒரு பகுைியாக லடாக்கில் உள்ள ஹான்கலயில் 

அடமக்கப்படும்.  
❖ இது இந்ைியாவில் வானியல் சுற்றுலாடவ அைிகரிக்கும்.  
❖ கமலும் இது ஆப்டிகல், இன்ஃப்ரோ-சரட் மற்றும் கோமோ-வர 

பைாடலகநாக்கிகளுக்கான உலகின் மிக உயர்ந்ை ைளங்களில் ஒன்றாக 

இருக்கும்.  
 
4. ஏஐஎஃப்எஃப் சபோதுச்செயலோளர்  

❖ அகில இந்ைிய கால்பந்து சம்கமளனத்ைின் பபாதுச்பசயலாளராக ஷோ ி 
பிரபோகரன் நியமிக்கப்பட்டுள்ளார்.  

❖ புைிய ைடலவராக முன்னாள் இந்ைிய வரீர் கல்யோண் செௌவப கைர்வு 

பசய்யப்பட்டார்.  
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❖ புைிய நிர்வாகக் குழுவும் கைர்வு பசய்யப்பட்டது.  
❖ இந்நிடலயில் புைிய பபாதுச் பசயலாளராக ஷாஜி பிரபாகரன் நியமிக்கப்பட்டார்.  
❖ துடண பபாதுச்பசயலாளராக சுனந்கைா ைர் நியமிக்கப்பட்டார்.  
❖ ஏஐஎஃப்எஃப் வரலாற்றில் முைன்முைலாக வரீர் ஒருவர் ைடலவராகி உள்ளார்.  
❖ கமலும் 6 முன்னால் வரீர்களும் கால் பந்து கூட்டடமப்பு நிர்வாகத்ைில் 

பங்ககற்றுள்ளனர்.  
❖ ஐஎம்  ி யன், ெபீர் அலி ஆகிகயாரும் இைில் அடங்குவர் 

 
 

 ிதளயோட்டு செய்திகள் 
 

1. ஓய்வு சபற்ைோர் செரீனோ  ில்லியம்ஸ்  

❖ மகளிர் ஒற்டறயர் பிரிவில் முடிசூடா ராணியாக ைிகழ்ந்ை அபமரிக்காவின் 

பசரினா வில்லியம்ஸ் பமாத்ைம் 23 கிரோண்ட்ஸ்லோம் சாம்பியன் பட்டங்கடள 

டகப்பற்றியுள்ளார்.  

❖ உலகின் நண்பர் ஒன் வரீாங்கடனயாக நீண்ட காலம் இருந்ை பபருடமயும் அவர் 

வசம் உள்ளது.  
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