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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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