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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. 

 

  

 

 

 

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


விண்மீன்.காம்                                            2022 ஜூலை 14 
  

 

நடப்பு நிகழ்வுகள்                                           4 

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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