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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. 
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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% 

 

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


விண்மீன்.காம்                                            2022 ஜூலை 13 
  

 

நடப்பு நிகழ்வுகள்                                           5 

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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