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ோபல் ஃபபன்டெக்ஸ் ளெட்ெோளபஸ் – 2021’ஐ டெளியிட்ெ நிறுெனம் எது?

அ. இந்திய ரிசர்வ் வங்கி
ஆ. உலக வங்கி 
இ. IMF
ஈ. உலக ப ரருளரதரர மன்றம்

✓ உலக ெங்கியானது, “உலக ோவிய ஃபபன்டெக்ஸ் தரவுத்த ம் – 2021: COVID–19 டதோற்றுகோலத்தில் நிதியியல்
உள் ெக்கம், எண்ணியல் டகோடுப்பனவுகள் மற்றும் டெகிழ்தன்பம” என்ற அறிக்பகபய டெளியிட்ெது.

✓ 123 ெோடுகளில் உள்

மக்கள் 2021 முழுெதும் நிதிச்ளேபெகப எவ்ெோறு பயன்படுத்தினோர்கள் என்பபத இது
ஆய்வுடேய்தது. இந்த அறிக்பகயின்படி, உலக மக்கள்டதோபகயில் முபறயோன ெங்கிச்ளேபெ கிபெக்கோமல் உள்
டபரும்பகுதியினர் இந்தியோவிலும் சீனோவிலும் ெோழ்கின்றனர். ஆண்கப விெ டபண்கள
ெங்கிச்ளேபெ
கிபெக்கப்டபறோமல் இருப்பதற்கோன ெோய்ப்புகள் அதிகம் என்றும் அந்த அறிக்பக கண்ெறிந்துள் து.

2. 2022இல் உலக

ோவிய பல்லுயிர் மோெோட்பெ ெெத்தும் ெகரம் எது?

அ. ரரிஸ
்
ஆ. ரன் 
இ. பெனீ வர
ஈ. தரவவரஸ
்

✓ ெெப்பு 2022ஆம் ஆண்டில் உலக ோவிய பல்லுயிர் மோெோடு டெர்மனியின் போன் ெகரில் ஏற்போடு டேய்யப்பட்டுள் து.
பல்லுயிர் மற்றும் சுற்றுச்சூழல் ளேபெகள் மீதோன அரசுகளுக்கிபெளயயோன அறிவியல்–டகோள்பக த ம் (IPBES)
கோட்டுயிரிகளின் நிபலயோன பயன்போடு குறித்த மதிப்பீடு டெளியிெப்படும் என்று அறிவித்தது. ெனவுயிரினங்கப
ெோழ்ெோதோரத்திற்கோக ெம்பியிருக்கும் ேமூகங்களின் ெல்ெோழ்பெ மனதில் பெத்து அெற்பற நீடித்து நிபலயோகப்
பயன்படுத்துதல் என்பது டெளியிெப்படும் இவ்ெறிக்பகயின் கருெோக இருக்கும்.

3. ரிேர்வ்

ெங்கியின் தோரோ மயமோக்கப்பட்ெ விதிமுபறகளின்படி, தோனியங்கி ெழியின்கீழ் டெளிப்புற ெணிகக்
கென் ெோங்குெதற்கோன புதிய உச்ேெரம்பு என்ன?
அ. $500 மில்லியன்
ஆ. $1 ில்லியன்
இ. $1.5 ில்லியன் 
ஈ. $2 ில்லியன்

✓ இந்திய ரிேர்வ் ெங்கி (RBI) அந்நிய டேலோெணி ெரத்பத அதிகரிக்க விதிமுபறகப

தோரோ மோக்கியது. கென்
ேந்பதயில் FPI முதலீட்டிற்கோன விதிமுபறகப த ர்த்துெது மற்றும் டெளிப்புற ெணிகக் கெனின் உச்ேெரம்பப
தோனியங்கி ெழியின்கீழ், $750 மில்லியனில் இருந்து $1.5 பில்லியன் ெோலர்க ோக அதிகரிப்பது ஆகியபெ இந்த
ெெெடிக்பககளில் அெங்கும். அதிகரிக்கும் FCNR (B) மற்றும் NRE கோலபெப்புகளில் டரோக்க இருப்பு விகிதம் (CRR)
மற்றும் ேட்ெப்பூர்ெ பணப்புழக்க விகிதம் (SLR) ஆகியெற்றிலிருந்து விலக்கு அளிக்கப்பட்ெது.

4. ‘ஸ்ெோர்ட்அப் ஸ்கூல் இந்தியோ’ திட்ெத்பத அறிமுகப்படுத்திய நிறுெனம் எது?
அ. மமக்வரரசர ் ட்

ஆ. கூகிள் 

இ. அவமசரன்

ஈ. பமட்டர

நடப்பு நிகழ்வுகள்
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✓ “கூகுள் ஃபோர் ஸ்ெோர்ட்–அப்” முபனவின் ஒருபகுதியோக ஸ்ெோர்ட்–அப் ஸ்கூல் இந்தியோ (எஸ்எஸ்ஐ) டதோெங்குெதோக
கூகுள் அறிவித்தது. இது முதலீட்ெோ ர்கள், டதோழில்முபனளெோர் மற்றும் புளரோகிரோமர்கப ஒன்றிபணக்கும் ஒரு
த மோகும். ளமலும் சிறிய ெகரங்களில் உள் ஸ்ெோர்ட்–அப்கள் கூகுப த் டதோெர்புடகோள் வும் கற்றுக்டகோள் வும்
ெோய்ப்புகப கூகுள் ெழங்கும். இந்தத் திட்ெத்தின்மூலம் குபறந்தது 10,000 ஸ்ெோர்ட்–அப்கப அணுகுெபத
கூகுள் ளெோக்கமோகக் டகோண்டுள் து.

5. ேமீபத்தில் மோநிலங்கப

பெக்குப் பரிந்துபரக்கப்பட்ெ இப யரோெோ, எத்துபறயில் சிறந்த ஆளுபமயோெோர்?

அ. இமச 
ஆ. விமளயரட்டு
இ. வணிகம்
ஈ. இலக்கியம்

✓ பழம்டபரும் இபேயபமப்போ ர் இப யரோெோ, மூத்த தெக

வீரோங்கபன பி.டி.உஷோ, திபரப்பெத் திபரக்கபத
எழுத்தோ ர் வி.விெளயந்திர பிரேோத் மற்றும் ஆன்மீகத் தபலெர் வீளரந்திர டெக்களெ ஆகிளயோர் அண்பமயில்
மோநிலங்க பெக்குப் பரிந்துபரக்கப்பட்ெனர். ெடுெண் அபமச்ேரபெயின் ஆளலோேபனயின் ளபரில் குடியரசுத்
தபலெரோல் இந்நியமனங்கள் ளமற்டகோள் ப்படுகின்றன. இப யரோெோ தமிழ்ெோட்பெச் ளேர்ந்தெர், பி.டி.உஷோ
ளகர ோபெச் ளேர்ந்தெர், வீளரந்திர டெக்களெ கர்ெோெகோ மற்றும் விெளயந்திர பிரேோத் ஆந்திரோபெச்ளேர்ந்ளதோர்.

6. ேோளரோன் என்பது கீழ்க்கோணும் எதன் இயற்பகச் டேயற்பகக்ளகோ

ோகும்?

அ. பந ் டியூன்
ஆ. வியரழன்
இ. ளூ
ு ட்வடர 
ஈ. யுவரனஸ
்

✓ குள் க்க ாளான புளூட்ளெோவின் ஐந்து இயற்பகச்டேயற்பகக்ளகோள்களுள் ‘ேளரோன்’உம் ஒன்றோகும். ஒரு புதிய
ஆய்வின்படி, ளதோலின்கள் எனப்படும் இரேோயனங்கள் கோரணமோக ேளரோனுக்கு ‘சிெப்புத்டதோப்பி’ ஏற்பட்டுள் து.
இந்த இரேோயன கலபெகள் சூரியனின் புறவூதோக்கதிர்களின் ஒரு குறிப்பிட்ெ நிறத்பத உறிஞ்சி, அவ்வியற்பகச்
டேயற்பகக்ளகோளின் ெெ துருெத்பதச் சுற்றி சிெப்பு நிறத்பதப் படியபெத்துள் து.

7. ஐளரோப்பிய கவுன்சிலோனது ேமீபத்தில் கீழ்க்

ாணும் எந்த ெோட்டிற்கு ளெட்போ ர் தகுதிபய ெழங்கியது?

அ. எஸ
் வடரனியர
ஆ. லரட்வியர
இ. மரல்வடரவர குடியரசு 
ஈ. ெரர்ெியர

✓ உக்பரன் மற்றும் மோல்ளெோெோ குடியரசு ஆகிய இரு ெோடுகளுக்கு, ஐளரோப்பிய கவுன்சில், ‘ளெட்போ ர் ெோடு’ என்ற
தகுதிபய ெழங்கியது. இது அந்ெோடுகள் ஐளரோப்பிய கூட்ெபமப்பின் உறுப்பினர்க ோக மோற ெழிெகுக்கிறது.

8. அண்பமயில் டதோெங்கிய அம்புபச்சி ளம
அ. ஒடிஸர

ஆ. மிவசரரம்

இ. அஸ
் ஸரம் 

ஈ. ீகரர்

நடப்பு நிகழ்வுகள்

ோ, கீழ்க்கோணும் எந்த மோநிலத்தில் டகோண்ெோெப்படுகிறது?
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✓ அஸ்ஸோம் மாநிலத்தின் டகௌகோத்தியில் அபமந்துள்

கோமோக்யோ ளகோவிலில் நிகழும் ‘அம்புபச்சி ளம ோ’ என்பது
ஒவ்ளெோர் ஆண்டும் ெோன்கு ெோட்கள் டகோண்ெோெப்படும் ஒரு திருவிழோெோகும். இது தோய்பம மற்றும் கருவுறுதல்
டதய்ெத்பதக் டகோண்ெோடுகிறது. இது கோமோக்யோ ளதவியின் மோதவிெோய் சுழற்சிபயக் குறிக்கிறது.

9. போரத்–NCAP என்பது கீழ்க்

ாணும் எந்த ெடுெண் அபமச்ேகத்தின் முபனெோகும்?

அ. ப ருநிறுவன விவகரரங்கள் அமமச்சகம்
ஆ. உள்துமற அமமச்சகம்
இ. கலரச்சரரத்துமற அமமச்சகம்
ஈ. சரமல ் வ ரக்குவரத்து & பநடுஞ்சரமல அமமச்சகம் 

✓ போரத் – புதிய மகிழுந்து மதிப்பீட்டுத் திட்ெத்பத (போரத்–NCAP) அறிமுகப்படுத்துெதற்கோன ெபரவு அறிவிப்பிற்கு
ேோபலப் ளபோக்குெரத்து மற்றும் டெடுஞ்ேோபலகளுக்கோன ெடுெணபமச்ேரோல் ேமீபத்தில் ஒப்புதலளிக்கப்பட்ெது.
இம்முபனவின்கீழ், மோதிரி விபத்து ளேோதபனகளின்மூலம் மகிழுந்துகளின் டேயல்திறனடிப்பபெயில் அெற்றுக்கு
ெட்ேத்திர தர மதிப்பீடுகள் ெழங்கப்படும்.

10. உயர்டதளிவுத்திறன்டகோண்ெ

DRACO என்னும் நிழற்பெக்கருவி, கீழ்க்கோணும் எந்த NASA திட்டத்தின் ஒரு

பகுதியோகும்?
அ. DART 
ஆ. ஆர்ட்படமிஸ
்
இ. DAVINCI+
ஈ. வரவயெர்

✓ Didymos Reconnaissance and Asteroid Camera for Optical navigation (DRACO)mஎன்ற ஒன்று மட்டுளம NASAஇன்
DART திட்ெத்தோல் டகோண்டுடேல்லப்பட்ெ ஒளர கருவியோகும். இது நியூ ெோரிஸோன் திட்ெத்தின் படிமமாக்கியய
அடிப்பபெயோகக்டகோண்டு ெடிெபமக்கப்பட்ெது. அண்பமய மோதங்களில், இந்த உயர்டதளிவுத்திறன்டகோண்ெ
நிழற்பெக்கருவி, பல்ளெறு விண்மீன்களின் சுமோர் 150,000 நிழற்பெங்கப எடுத்தது.

செய்தித்தாள் நடப்பு நிகழ்வுகள்
1. இந்தியோவில் ஒபமக்ரோன் பிஏ.2.75 ெபக உருமோற்றம்
COVID–19 தீநுண்மியின் ஒபமக்ரோன் பிஏ.2.75 ெபக உருமோற்றம்
கண்ெறியப்பட்டு உள் தோக உலக சுகோதோர அபமப்பு (WHO) எச்ேரித்துள் து.

இந்தியோ

உள்ளிட்ெ

ெோடுகளில்

இதுடதோெர்போக அந்த அபமப்பின் இயக்குெர் டெட்ளரோஸ் அதளனோம் டேய்தியோ ர்களிெம் கூறுபகயில், “ேர்ெளதே
அ வில் களரோனோ டதோற்று பரெல் கெந்த இரு ெோரங்களில் சுமோர் 30 ேதவீதம் அதிகரித்துள் து. உலக சுகோதோர
அபமப்பின் ஆறு துபண பிரோந்தியங்களுள் ெோன்கில் கெந்த ெோரம் டதோற்றுபரெல் அதிகரித்துள் து. ஐளரோப்பிய,
அடமரிக்க ெோடுகளில் பிஏ.4, பிஏ.5 உருமோற்றங்கள் அதிக அ வில் பரவி ெருகின்றன. இந்தியோ உள்ளிட்ெ
ெோடுகளில் பிஏ.2.75 ெபக கண்ெறியப்பட்டுள் து.
உலக சுகோதோர அபமப்பின் தபலபம விஞ்ஞோனி டேௌம்யோ சுெோமிெோதன் டுவிட்ெரில் டெளியிட்ெ கோடணோலிப்
பதிவில், “பிஏ.2.75 ெபக களரோனோ பரெல் இந்தியோவில் முதன்முபறயோகக் கண்ெறியப்பட்டுள் து. ளமலும் 10
ெோடுகளிலும் அந்த ெபக டதோற்று பரவி ெருகிறது. இந்த ெபக தீநுண்மிகள் ளமலும் சில முபற உருமோற்றம்
அபெய ெோய்ப்புள் து. இந்த ெபகத் டதோற்று மனிதர்களுக்கு அதிக போதிப்புகப ஏற்படுத்துமோ என்பது டதோெர்போக
டதோெர்ந்து ஆய்வுடேய்யப்பட்டு ெருகிறது” என்றோர்.
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2. ஜி20 தூதரோக அமிதோப் கோந்த் நியமனம்
இந்தியோ, அடமரிக்கோ, பிரிட்ென், ஆஸ்திளரலியோ உள்ளிட்ெ 20 ெோடுகள் அங்கம் ெகிக்கும் ஜி20 கூட்ெபமப்புக்கு
இந்தியோ தபலபம ெகிக்கவுள் தோல், அதற்கோன தூதரோக (டஷர்போ) NITI ஆளயோக் முன்னோள் தபலபம நிர்ெோக
அதிகோரி அமிதோப் கோந்த் நியமிக்கப்பட்டுள் ோர்.
ஏற்டகனளெ ஜி20 தூதரோக ெடுெண் அபமச்ேர் பியூஷ் ளகோயல் டேயல்பட்டு ெந்த நிபலயில், அெருக்குப் பதிலோக
அந்தப் டபோறுப்பப அமிதோப் கோந்த் ஏற்கிறோர். ஜி20 கூட்ெபமப்பின் தபலபமப் டபோறுப்பப நிகழோண்டு இறுதியில்
இந்தியோ ஏற்கிறது. NITI ஆளயோக் அபமப்பின் தபலபமச் டேயல் அதிகோரியோக ஆறு ஆண்டுகள் பதவி ெகித்த
அமிதோப் கோந்த், கெந்த மோதம் ஓய்வுடபற்றோர். 1980 ளகர பிரிவு இஆப அதிகோரியோன அெர், அதற்கு முன்போக
டதோழிற்டகோள்பக, ஊக்குவிப்புத் துபற டேயலரோக டபோறுப்பு ெகித்தோர்.

3. இந்தியோவில் ஊட்ெச்ேத்து குபறபோடு உள் ெர்களின் எண்ணிக்பக குபறந்தது: உெல் பருமன் எண்ணிக்பக
அதிகரிப்பு: ஐ.ெோ. ஆய்ெறிக்பக
இந்தியோவில் ஊட்ெச்ேத்து குபறபோடு உள் ெர்களின் எண்ணிக்பக கெந்த 15 ஆண்டுக ோக குபறந்து ெருகிறது
என்று ஐ.ெோ. டெளியிட்டுள் ஆய்ெறிக்பகயில் டதரியெந்துள் து. அளதளெரத்தில் உெல் பருமன் உள் ெர்களின்
எண்ணிக்பகயும், இரத்த ளேோபகயோல் போதிக்கப்படும் டபண்களின் எண்ணிக்பகயும் இந்தியோவில் அதிகரித்து
ெருெதோகவும் புள்ளிவிெரங்கள் டதரிவிக்கின்றன.
உலக உணவுப் போதுகோப்பு மற்றும் ஊட்ெச்ேத்து 2022 என்ற ஆய்வு அறிக்பகபய ஐ.ெோ. உணவு மற்றும் விெேோய
அபமப்பு டெளியிட்ெது. அதில், ‘கெந்த ஆண்டு ெறுபமயோல் போதிக்கப்பட்ெெர்களின் எண்ணிக்பக உலக அ வில்
828 மில்லியனோக அதிகரித்தது. 2020 ஒப்பிடுபகயில் இது 46 மில்லியனும், களரோனோ தோக்கத்துக்கு முன்பு
ஒப்பிடுபகயில், 150 மில்லியனும் அதிகரித்துள் து. 2015 ெபரயில் ெறுபமயோல் போதிக்கப்படுெர்களின்
எண்ணிக்பகயில் டபரும் மோற்றம் ஏற்பெோமலிருந்தது. ெறுபம ஒழிப்பில் உலகம் தற்ளபோது பின்ளனோக்கிச் டேன்று
டகோண்டிருக்கிறது.
ளகோதுபம, போர்லி, சூரியகோந்தி எண்டணய் உற்பத்தியில் உக்பரனும், ரஷியோவும் உலகில் முன்னணி
ெகிக்கின்றன. சூரியகோந்தி எண்டணபயப் டபோருத்தெபர டமோத்த உலக உற்பத்தியில் போதிய வு இவ்விரண்டு
ெோடுகளும் 50% பங்களிப்பபக் டகோண்டுள் ன. உலக அ விலோன ளகோதுபம, போர்லி உற்பத்தியில் மூன்றில் ஒரு
பங்கு ரஷியோ, உக்பரனின் பங்களிப்போகும். உக்பரன் ளபோரோல் விநிளயோக ேங்கிலி போதிப்பு ஏற்பட்ெதோல், உணவு
தோனியங்கள், ளெ ோண் உரங்களின் விபல ேர்ெளதே அ வில் அதிகரித்தது.
அத்துென், பருெநிபல மோற்றம் கோரணமோக ஏற்பட்ெ இயற்பகப் ளபரிெர்க ோல் குபறந்த ெருமோனம் டகோண்ெ
ெோடுகள் கடுபமயோக போதிக்கப்பட்டுள் ன. உலகில் சுமோர் 92.4 ளகோடி மக்கள் (டமோத்த உலக மக்கள்டதோபகயில்
11.7 ேதவீதம் ளபர்) உணவுப் போதுகோப்பு இல்லோமல் உள் னர். இந்த எண்ணிக்பக கெந்த இரண்டு ஆண்டுகளில்
20.7 ளகோடி அதிகரித்துள் து என்பது குறிப்பிெத்தக்கது.
2020–இல் உலகம் முழுெதும் சுமோர் 300 ளகோடி ளபர் ஊட்ெச்ேத்துள் உணபெப் டபற முடியோத நிபல ஏற்பட்ெது.
முந்பதய 2019–ஆம் ஆண்பெவிெ இது சுமோர் 11.2 ளகோடி அதிகமோகும். உலடகங்கிலும் 5 ெயதுக்குள்பட்ெ சுமோர்
4.5 ளகோடி குழந்பதகள் கடுபமயோன ஊட்ெச்ேத்து குபறபோடுக்கு உள் ோகியுள் னர். இதனோல் அெர்களின்
உயிரிழப்பு அபோயம் 12 மெங்கு அதிகமோகி உள் து.
இந்திய புள்ளி விெரங்கள்
ஊட்ெச்ேத்து குபறபோடு
ெருெம் – எண்ணிக்பக
2004–06 24.78 ளகோடி (21.6%)
2019–21 22.43 ளகோடி (16.3%)
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5 ெயதுக்குள்பட்ெ குழந்பதகள் (ஊட்ெச்ேத்து குபறபோடு)
2020 – 3.61 ளகோடி (30.9%)
2012 – 5.23 ளகோடி (41.7%)
5 ெயதுக்குள்பட்ெ குழந்பதகள் (கூடுதல் எபெ)
2020 – 22 லட்ேம் (1.9%)
2012 – 30 லட்ேம் (2.4%)
உெல் பருமன்
2016 – 3.43 ளகோடி (3.9%)
2012 – 2.52 ளகோடி (3.1%)
இரத்த ளேோபக போதிப்பு (டபண்கள்)
2019 – 18.73 ளகோடி
2012 – 17.15 ளகோடி
5 மோதங்கள் தோய்ப்போல் அளிப்பு
2020 – 1.4 ளகோடி
2012 – 1.12 ளகோடி
ஊட்ெச்ேத்து உணவு டபற முடியோதெர்கள்
2020 – 97.33 ளகோடி (70.5%)
2019 – 94.86 ளகோடி (69.4%)
2018 – 96.66 ளகோடி
2017 – 100 ளகோடி
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1. அண்மைச் செய்திகளில் இடம்செற்ற, ‘மிஷன் வாத்ெல்யா’ என்ெது கீழ்க்காணும் எந்த நடுவண் அமைச்ெகத்தால்
செயல்ெடுத்தப்ெட்ட திட்டம் ஆகும்?
் கள் மற்றும் குழந்தைகள் மமம்ொட்டு அதமச்சகம் 
அ. பெண
ஆ. கல்வி அதமச்சகம்
இ. MSME அதமச்சகம்
ஈ. வணிகம் மற்றும் பைாழிற்துதற அதமச்சகம்

✓ குழந்மதகள் நலன் ைற்றும் ொதுகாப்புக்காக, 2009-10ஆம் ஆண்டு முதல், நடுவண் நிதியுதவி திட்டைான ‘மிஷன்
வாத்ெல்யா’ என்ற குழந்மத ொதுகாப்பு செமவகள் திட்டத்மத நடுவண் செண்கள் ைற்றும் குழந்மதகள் சைம்ொட்டு
அமைச்ெகம் செயல்ெடுத்தி வருகிறது.

✓ இந்தத்திட்டத்திற்கான வழிகாட்டுதல்கமை அவ்வமைச்ெகம் சவளியிட்டுள்ைது. ைாநிலங்களுக்கான நிதிகள், மிஷன்
வாத்ெல்யா திட்ட ஒப்புதல் வாரியம்மூலம் அங்கீகரிக்கப்ெடும்; இது, WCD செயலாைர் தமலமையில் இருக்கும்; அவர்
ஆண்டுத்திட்டங்கள் ைற்றும் ைானியங்கமை சவளியிடுவதற்காக ைாநிலங்கள் ைற்றும் யூனியன் பிரசதெங்களில்
இருந்து செறப்ெட்ட நிதி முன்சைாழிவுகளுக்கு ஒப்புதலளிப்ொர்.

2. $300

மில்லியன் டாலர் ைதிப்பிலான உலக வங்கி நிதியுதவி அளிக்கும் ெள்ளிக்கல்வித்திட்டத்திற்கு ஒப்புதல்
செற்ற ைாநிலம் எது?
அ. சை்ைீ ஸ
் கா் 
ஆ. ஒடிஸா
இ. கா்நாடகா
ஈ. ஆந்ைிரெ் ெிரமைசம்

✓ ெத்தீஸ்கர் ைாநில அரொனது $300 மில்லியன் டாலர் ைதிப்பிலான ெள்ளிக்கல்வித்திட்டத்மதச் செயல்ெடுத்த ைத்திய
அரசிடமிருந்து சகாள்மக ரீதியாக ஒப்புதல் செற்றுள்ைது. நடுவண் நிதியமைச்ெகத்தின்கீழ் உள்ை சொருைாதார
விவகாரங்கள் துமற உலக வங்கியின் நிதியுதவியுடன் கூடிய இந்தத்திட்டத்திற்கு சகாள்மக ரீதியிலான ஒப்புதமல
வழங்கியுள்ைது.

3. ‘சதாட்டுணரவியலா கலாச்ொர ொரம்ெரியத்மதகக் காப்ெதற்கான ைாநாட்டுடன்’ சதாடர்புமடய நிறுவனம் எது?
அ. UNICEF
ஆ. UNESCO 
இ. உலக பொருளாைார மன்றம்
ஈ. கலாச்சார வளங்கள் மற்றும் ெயிற்சி தமயம்

✓ 2022-2026 சுற்றுக்கான, சதாட்டுணரவியலா கலாச்ொர ொரம்ெரியத்மதப் ொதுகாப்ெதற்கான UNESCOஇன் 2003
ைாநாட்டின் அரசுகளுக்கிமடசயயான குழுவிற்கு இந்தியா சதர்வாகியுள்ைது. இந்தியா ஏற்கனசவ 2006 முதல்
2010 வமர ைற்றும் 2014 முதல் 2018 வமர என இருமுமற அந்தக்குழுைத்தில் உறுப்பினராகப் ெணியாற்றியுள்ைது.
இந்தியா UNESCOஇன் 2 குழுக்களின் ஒருெகுதியாக இருக்கும். அமவ சதாட்டுணரவியலா கலாச்ொர ொரம்ெரியம்
(2022-2026) ைற்றும் உலக ொரம்ெரியம் (2021-2025).

4. பியூஷ் சகாயலுக்குப் பிறகு G20க்கான இந்தியாவின் புதிய சஷர்ொவாக அறிவிக்கப்ெட்டுள்ைவர் யார்?
அ. நிா்மலா சீைாராமன்

ஆ. இராமகஷ் சா்மா

இ. அமிைாெ் காந்ை் 

ஈ. ெரமமஸ
் வரன்

நடப்பு நிகழ்வுகள்

1

விண்மீன்.காம்

2022

ஜூலை

09 & 10

✓ முன்னாள் NITI ஆசயாக் தமலமைச் செயல் அதிகாரி அமிதாப் காந்த், வணிகம் ைற்றும் சதாழிற்துமற ைற்றும்
நுகர்சவார் விவகாரங்களுக்கான அமைச்ெர் பியூஷ் சகாயலுக்குப் ெதிலாக, G20-க்கான இந்தியாவின் புதிய
சஷர்ொவாக நியமிக்கப்ெட்டுள்ைார். 2022 டிெ.1 முதல் 2023 நவ.30 வமர G20 தமலவர் ெதவிமய இந்தியா ஏற்க
உள்ைது. நாட்டின் ெல்சவறு ெகுதிகளில் நமடசெறும் கூட்டங்களில் சஷர்ொ கலந்துசகாள்வார்.

5.

உலகத்துடன் ெகிர்ந்துசகாள்ளும் சநாக்கத்துடன் சதாடங்கப்ெட்டுள்ை இந்திய அரசின் அமனத்து டிஜிட்டல்
திட்டங்களின் ஒசர கைஞ்சியத்தின் செயர் என்ன?
அ. விஷ்வா. ொரை் ஸ
் மடக்
ஆ. இந்ைியாஸ
் மடக். குமளாெல் 
இ. குமளாெல் மைசி ஸ
் மடக்
ஈ. மலாக்கல் டூ குமளாெல் ஸ
் மடக்

✓ நடந்துசகாண்டிருக்கும் 2022 - டிஜிட்டல் இந்தியா வார சகாண்டாட்டங்களின் ஒருெகுதியாக, இந்தியா ஸ்சடக்
நாசலட்ஜ் எக்ஸ்செஞ்சில் ஒரு சைய்நிகர் நிகழ்வும் ஏற்ொடு செய்யப்ெட்டது. ‘Indiastack.global’ என்ெது பிரதைரால்
சதாடங்கப்ெட்டது; இது இந்திய அரசின் அமனத்து முக்கிய திட்டங்களின் ஒசர கைஞ்சியைாகும். ஆதார், டிஜிலாக்கர்,
சகாவின் பிைாட்ஃொர்ம், அரசு இ-ைார்க்சகட்ப்சைஸ் ைற்றும் ஆயுஷ்ைான் ொரத் டிஜிட்டல் செல்த் மிஷன் உள்ளிட்ட
ெல மின்னாளுமகக் கருவிகமை உலகத்துடன் ெகிர்ந்துசகாள்ை இந்திய அரொங்கம் முடிவுசெய்துள்ைது.

6. செயலாண்மைத்திறத்தில் உள்ை செண்களுக்கான உலக தினம் அனுெரிக்கப்ெடுகிற சததி எது?
அ. ஜூன்.23
ஆ. ஜூன்.24 
இ. ஜூன்.25
ஈ. ஜூன்.26

✓ ஐநா சைாதுச் ெமையானது ஜூன்.24ஆம் சததிமயச் செயலாண்மைத்திறத்தில் உள்ை செண்களுக்கான உலக
தினைாக (International Day of Women in Diplomacy) அறிவிக்கும் தீர்ைானத்மத ஏற்றுக்சகாண்டது. செயலாண்மைத்
திறத்தின் அமனத்து நிமலகளிலும் செண்களின் முழு ைற்றும் ெைைான ெங்களிப்மெ ஊக்குவிப்ெசத இந்தச் சிறப்பு
நாளின் சநாக்கைாகும்.

7. சீனாவால் ொகிஸ்தானுக்கு வழங்கப்ெட்ட PNS மதமூர் என்ெது என்ன?
அ. வணிகக்கெ்ெல்
ஆ. மொா்க்கெ்ெல் 
இ. தாக்கியழிக்குங்கெ்ெல்
ஈ. விமானந்ைாங்கிக்கெ்ெல்

✓ PNS மதமூர் என்ெது சீனாவிடமிருந்து ொகிஸ்தானால் செறப்ெட்ட இரண்டாவது வமக 054A/P சொர்க்கப்ெலாகும்.
ஷாங்காய் நகரத்தில் உள்ை Hudong-Zhonghua கப்ெல்கட்டுந்தைத்தில் இந்தக் கப்ெல் இயக்கப்ெட்டது. இந்த ஆண்டு
ஜனவரியில், PNS துக்ரில், ொகிஸ்தான் கடற்ெமடயின் ஒருெகுதியாக இருக்கும் முதல் வமக 054A/P சொர்க்கப்ெல்
ஆக ஆனது.

8. அண்மைச் செய்திகளில் இடம்செற்ற சகாட்லாண்ட் என்ெது கீழ்க்காணும் எந்த நாட்டுக்குச் சொந்தைான தீவாகும்?
அ. படன்மாா்க்

ஆ. சுவீ டன் 

இ. நாா்மவ

ஈ. ஐஸ
் லாந்து
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✓ சகாட்சலண்ட் என்ெது ொல்டிக் கடலில் அமைந்துள்ை சுவீடனுக்குச் சொந்தைான ஒரு தீவாகும். மிகப்செரிய மின்ொர
வாகனங்கமை மின்சனற்றம் செய்யும் திறன்சகாண்ட புதிய ‘ஸ்ைார்ட் சராடு’ இந்தத்தீவில் சொடப்ெட்டுள்ைது. இந்தக்
கம்பிகள் ொமலக்கு அடியில் புமதந்துள்ைதால், மின்கம்பிகைால் ஏற்ெடும் மின்னதிர்ச்சி ஏற்ெடாது.

9. ‘சகம்செசகௌடா ெர்வசதெ விருமத’ நிறுவிய ைாநிலம் எது?
அ. ஆந்ைிரெ் ெிரமைசம்
ஆ. கா்நாடகா 
இ. மகரளா
ஈ. ஒடிஸா

✓ சகம்செசகௌடா என்ெவர் விஜயநகரப்செரரசின்கீழ் ஒரு நிலக்கிழாராக இருந்தார். அவர் 1537-இல் கர்நாடகாவின்
தமலநகரைான செங்களூருமவ நிறுவியதாகக் கருதப்ெடுகிறார். அவரது பிறந்தநாள் கடந்த 2017 முதல் ஒவ்சவார்
ஆண்டும் ஜூன்.27 அன்று கர்நாடகா முழுவதும் அனுெரிக்கப்ெடுகிறது.

✓ செங்களூருவின் வைர்ச்சியில் ெங்களிப்சொமரக் சகௌரவிக்கும் வமகயில், சகம்செ சகௌடா ெர்வசதெ விருது
நிறுவப்ெட்டது. இவ்விருதின் சதாடக்க ெதிப்மெ கர்நாடக முன்னாள் முதலமைச்ெர் S M கிருஷ்ணா, இன்சொசிஸ்
நிறுவனர் N R நாராயணமூர்த்தி ைற்றும் மூத்த ொட்மிண்டன் வீரர் பிரகாஷ் ெடுசகான் ஆகிசயார் செற்றுள்ைனர்.

10. PMAY

திட்டைானது எந்த ஆண்டுக்குள், ‘அமனவருக்கும் வீடு’ என்ற இலக்மக அமடவமத சநாக்கைாகக்
சகாண்டுள்ைது?
அ. 2020
ஆ. 2022 
இ. 2025
ஈ. 2050

✓ PMAY திட்டைானது நடப்பு 2022ஆம் ஆண்டிற்குள், ‘அமனவருக்கும் வீடு’ என்ற இலக்மக அமடவமத சநாக்கை
எனக்சகாண்டுள்ைது. இது 2015 ஜூன்.25 அன்று சதாடங்கப்ெட்டது. இது வீட்டுவெதி & நகர்ப்புற விவகாரங்கள்
அமைச்ெகத்தால் செயல்ெடுத்தப்ெடுகிறது. இது சொருைாதாரத்தில் நலிவமடந்த பிரிவினர், குமறந்த வருவாய்
பிரிவினர் ைற்றும் நடுத்தர வருவாய் பிரிவினரின் வீட்டு சதமவகமை பூர்த்திசெய்கிறது. இந்த ஆண்டு இந்த
முதன்மைத் திட்டத்தின் 7ஆம் ஆண்டு நிமறமவக்குறிக்கிறது. இமத நிமனவுகூரும் வமகயில், இத்திட்டத்தின்
கீழ் ொதமனகள் அடங்கிய மின் நூமல அரசு சவளியிட்டது.

✓ 2022ஆம் ஆண்டுக்குள் 2.7 சகாடி வீடுகமை கட்டி முடிக்கசவண்டும் என்ெசத இந்தத் திட்டத்தின் இலக்காகும்.
இன்றுவமர இந்த இலக்கில் 67 ெதவீதம் எட்டப்ெட்டுள்ைது.

செய்தித்தாள் நடப்பு நிகழ்வுகள்
1. ொதுகாப்புத் தைவாடங்கள் ஏற்றுைதி `13,000 சகாடி: இந்தியா ொதமன
இலங்மக, வங்கசதெம், அசைரிக்கா, பிலிப்பின்ஸ் உள்ளிட்ட ெல்சவறு நாடுகளுக்கு `13,000 சகாடி ைதிப்பிலான
ொதுகாப்புத் தைவாடங்கமை கடந்த நிதியாண்டில் இந்தியா ஏற்றுைதி செய்துள்ைது.
இது சதாடர்ொக ைத்திய ொதுகாப்பு உற்ெத்தித்துமற கூறுமகயில், “கடந்த 2021-22ஆம் நிதியாண்டில் `13,000
சகாடி ைதிப்பிலான ொதுகாப்புத் தைவாடங்கள் ஏற்றுைதி செய்யப்ெட்டன. இது அதற்கு முந்மதய நிதியாண்டுடன்
ஒப்பிடுமகயில் 54.1 ெதவீதம் அதிகைாகும். இந்திய ொதுகாப்புத் தைவாடங்கள் ஏற்றுைதியாகும் நாடுகள் 84 ஆகும்.

நடப்பு நிகழ்வுகள்
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ொதுகாப்புத் தைவாடங்கள் ஏற்றுைதி
2015-16 `2,059 சகாடி
2018-19 `9,000 சகாடி
2019-20 `9,115 சகாடி
2020-21 `8,434 சகாடி
2021-22 `13,000 சகாடி

2. ைதுமர ைாவட்டம் ஒட்டுசைாத்த ொம்பியன்
‘இல்லம் சதடி கல்வித் திட்டத்தின்’ கீழ், குழந்மதகளின் வாசிப்புப் ெழக்கத்மத ஊக்குவிக்க நடத்தப்ெட்ட சதாடர்
வாசிப்பு இயக்கப்சொட்டியில், திருச்சி ைாவட்டம், லால்குடி வட்டாரம் முதலிடமும் (6.28 சகாடி சொற்கள்), ைதுமர
ைாவட்டம், அலங்காநல்லூர் வட்டாரம், இரண்டாமிடமும் (4.91 சகாடி சொற்கள்), ைதுமர ைாவட்டம், சைலூர் வட்டாரம்
(4.17 சகாடி சொற்கள்) மூன்றாமிடமும் செற்றன. இதில் ஒட்டுசைாத்த ொம்பியன்ஷிப் ெட்டத்மத ைதுமர ைாவட்டம்
செற்றது. இதுதவிர, தன்னார்வலர்களுக்கான சவற்றிக்சகாப்மெக்கு ைதுமர ைாவட்டமும், ைாணவர்களுக்கான
சவற்றிக்சகாப்மெக்கு திருப்ெத்தூர் ைாவட்டமும் சதர்வுசெய்யப்ெட்டன.

நடப்பு நிகழ்வுகள்
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1.

இந்திய கடற்படடயின் மடைந்திருந்து தாக்கும் பபார்க்கப்பலான INS தர்காஷ், கீழ்க்காணும் எந்த நாட்டு
கடற்படடயுடன் இடைந்து கடல்சார் கூட்டாண்டம பயிற்சிடய நடத்தியது?
அ. பிரான்ஸ
்
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 சதெீ தம் 

✓ 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. ஸ
் வபயின்
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. பாகீ ரதி 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 ஃஹபனான்ஸ
் 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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1.

‘உலக மக்கள்த ொகக ரவேடு – 2022’ அறிக்ககயின்படி, எந் ஆண்டில் உலகின் அதிக மக்கள்த ொகக
தகொண்ட நொடொக சீனொகே இந்தியொ விஞ்சும் என்று கணிக்கப்பட்டுள்ளது?
அ. 2023 
ஆ. 2024
இ. 2026
ஈ. 2030

✓ 2022 ஜூகல.11 – உலக மக்கள்த ொகக நொளன்று, ‘உலக மக்கள்த ொகக ரவேடு – 2022’ என்ற கலப்பில்
அதிகொரப்பூர்ே மக்கள்த ொகக மதிப்பீடுகள் மற்றும் கணிப்புகளின் இருபத்வ ழொேது பதிப்கப ஐக்கிய நொடுகள்
அகே தேளியிட்டது. இத் ரவேட்டின்படி, 2023–இல் உலகின் அதிக மக்கள்த ொககதகொண்ட நொடொக இந்தியொ
சீனொகே விஞ்சும் எனக் கணிக்கப்பட்டுள்ளது. உலக மக்கள்த ொககயொனது 2022 நே.15–இல்
எட்டுப்பில்லியகன எட்டுதமனக் கணிக்கப்பட்டுள்ளது. 2030ஆம் ஆண்டில் சுமொர் 8.5 பில்லியனொகவும், 2050ஆம்
ஆண்டில் 9.7 பில்லியனொகவும் அது ேளரக்கூடும்.

2. 2022 – விம்பிள்டன் மகளிர் மற்றும் ஆடேர் பட்டத்க

தேன்றேர்கள் யொர்?

அ. எலெனா ரைபகினா, ந ாவக் ந ாநகாவிச் 
ஆ. ஒன்ஸ
்
ாபியா், ந ாவக் ந ாநகாவிச்
இ. எலெனா ரைபாகினா, ிக் கிா்கிநயாஸ
்
ஈ. வீனஸ
் விெ்ெியம்ஸ
் , ைநபெ் டாெ்

✓ 23 ேய ொன வீரொங்ககன எலினொ கரபகினொ கஜகஸ் ொனின் மு ல் வீரொங்ககனயொக கிரொண்ட்ஸ்லொம் பட்டம்
தேன்றொர். 2011–க்குப் பிறகு இளம் விம்பிள்டன் சொம்பியனொன தபண்ணொனொர் அேர். வநொேக் வஜொவகொவிச் னது
4ஆேது விம்பிள்டன் ஆடேர் ஒற்கறயர் பட்டத்க யும், ஒட்டுதமொத் மொக 21ஆேது கிரொண்ட்ஸ்லொம் பட்டத்க யும்
தேன்றொர். ரவபல் நடொகலவிட (22) சரியொக ஒரு கிரொண்ட்ஸ்லொம் பட்டத்க க் குகறேொகக்தகொண்டுள்ளொர் வநொேக்
வஜொவகொவிச்.

3. அண்கமச் தசய்திகளில் இடம்தபற்ற, ‘OALP’ மற்றும் ‘HELP’ என்பேற்றுடன் த

ொடர்புகடய துகற எது?

அ. ிெக்காி
் லணய் 
ஆ. எண
இ. தானியங்கி
ஈ. மின்னணுவியெ்

✓ எண்தணய் மற்றும் எரிேொயுகேக் கண்டுபிடித்து உற்பத்தி தசய்ே ற்கொன புதிய தகொள்ககயொன Hydrocarbon
Exploration and Licensing Policy (HELP), தபட்வரொலியம் மற்றும் இயற்கக எரிேொயு அகமச்சகத் ொல் கடந்த 2016ஆம்
ஆண்டில் தேளியிடப்பட்டது. Open Acreage Licensing Programme (OALP)இன் 7 ஏலச்சுற்றுகள் முடிேகடந்துள்ளன.
இதுேகர 134 ஆய்வு மற்றும் உற்பத்தித் த ொகுதிகள் ரப்பட்டுள்ளன. சமீபத்திய 7ஆேது ஏலச்சுற்றில், ONGC, OIL
மற்றும் GAIL ஆகியகே எண்தணய் மற்றும் எரிேொயு ஆய்வு மற்றும் உற்பத்திக்கொக ேழங்கப்பட்ட எட்டுத்
த ொகுதிகளில் தபரும்பொலொனேற்கறப் தபற்றன.

4. சமீப தசய்திகளில் இடம்தபற்ற கனகனஹள்ளி என்பது எந்

மொநிலம் /யூனியன் பிரவ சத்தில் அகமந்துள்ள ஒரு

பழங்கொல தபௌத் த் லமொகும்?
அ. ஆ ் திைப் பிைநதசம்

ஆ. கா் ாடகா 

இ. பஞ்சாப்

ஈ. பீகாா்
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✓ கனகனஹள்ளி என்பது கர்நொடக மொநிலத்தின் கலபுரொகி மொேட்டத்தில் பொயும் பீமொ ஆற்றின் ககரயில் உள்ள ஒரு
பழகமயொன தபௌத் த் லமொகும். இது சன்னதி ளத்தின் ஒருபகுதியொகும். இந்தியத் த ொல்லியல் துகற ற்வபொது
இந் ப் தபௌத் த் லத்தில் பொதுகொப்புப் பணிககள வமற்தகொண்டு ேருகிறது.

5. சமீப தசய்திகளில் இடம்தபற்ற சிங்கலீலொ வ

சியப்பூங்கொ அகமந்துள்ள மொநிலம் எது?

அ. ஹிமாச்செ பிைநதசம்
ஆ. நமற்கு வங்கம் 
இ. உத்தைகாண
் ட்
ஈ. சிக்கிம்

✓ வமற்கு ேங்க மொநிலத்தின் மிகவுயரமொன பொதுகொக்கப்பட்ட பகுதியொன சிங்களிலொ வ சியப்பூங்கொ, 5 ஆண்டுகளில்
சுமொர் 20 சிேப்புப்பொண்டொக்ககள விடுவிக்கும் திட்டத்க த்த ொடங்கியுள்ளது. வமற்கு ேங்கத்தின் பத்மஜொ நொயுடு
இமயமகல விலங்கியல் பூங்கொ இருபது சிேப்புப்பொண்டொக்ககள (Ailurus fulgens) கொடுகளுக்குள் விடுவிக்கும்
இந் த் திட்டத்க த் த ொடங்கியுள்ளது.

6. எந்

இந்திய மொநிலம், மொணேர்களிடமிருந்து ஒற்றைப் பயன்பாடுறடய தநகிழிப் தபொருட்ககள தபறுே ற்கொக
‘திரும்பப்தபறும்’ திட்டத்க அறிவித்துள்ளது?
அ. நகைளா
ஆ. ஹிமாச்செ பிைநதசம் 
இ. சிக்கிம்
ஈ. இைா ஸ
் தான்

✓ ஹிமொச்சல பிரவ ச மொநிலம் பள்ளிகள் மற்றும் கல்லூரிகளில் பயிலும் மொணேர்களிடம் இருந்து ஒருமுகற மட்டுவம
பயன்படுத் க்கூடிய தநகிழிப் தபொருட்ககள தபறுே ற்கொன ‘திரும்பப்தபறும்’ திட்டத்க ச் தசயல்படுத் வுள்ளது. இப்
புதிய திட்டத்தின்கீழ், மொணேர்கள் பள்ளியில் ேழங்கும் ஒரு கிவலொ தநகிழிப்தபொருட்களுக்கு அரசு `75 தசலுத்தும்.
இத்திட்டம் ேளர்ந்துேரும் இகளஞர்களிகடவய சுற்றுச்சூழல் பொதுகொப்பு பழக்கத்க ஏற்படுத்துேக வநொக்கமொகக்
தகொண்டுள்ளது.

7. அண்கமயில் கொமன்தேல்த் நொடுகளில் இகணந்

கொவபொன் மற்றும் வடொவகொ, எந் ப் பகுதிகயச் வசர்ந் கே?

அ. ஐநைாப்பா
ஆ. ஆப்பிாிக்கா 
இ. ஓசியானியா
ஈ. ஆசியா

✓ பிதரஞ்சு தமொழிவபசும் வமகல ஆப்பிரிக்க நொடுகளொன கொவபொன் மற்றும் வடொவகொ கொமன்தேல்த்தில் இகணந் ன;
பிரிட்டனுடன் எந் ேரலொற்று உறவும் இல்லொ நொடுகளொக, கொமன்தேல்த் நொடுகளில் நுகழயும் புதிய நொடுகளொக
இகே ஆகின. தபரும்பொலும் முன்னொள் பிரித் ொனிய கொலனித்துேத்தின் கீழிருந் 54–நொடுகளின் குழுமமொன
கொமன்தேல்த்தின் ருேொண்டொவில் நடந்
கலகம உச்சிமொநொட்டின் இறுதிநொளில், வடொவகொ மற்றும் கொவபொனின்
விண்ணப்பம் ஏற்றுக்தகொள்ளப்பட்டது. 2009–இல் ருேொண்டொவிற்குப் பிறகு கொமன்தேல்த் அகமப்பில் இகணந்
மு ல் புதிய உறுப்புநொடுகள் இகேயொகும்.

8. ‘ேக

க்குள்ளொவனொர்க்கு ஆ ரவு ரும் உலக நொள்’ அனுசரிக்கப்படுகிற மொ ம் எது?

அ. நம

ஆ. ூன் 

இ. ூரெ

ஈ. லசப்டம்பா்
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✓ ஒவ்வேொர் ஆண்டும் ஜூன்.26 அன்று ேக க்குள்ளொவனொர்க்கு ஆ ரேளிக்கும் உலக நொள் அனுசரிக்கப்படுகிறது.
துஷ்பிரவயொகம் மற்றும் ேக ககள எதிர்தகொண்ட மற்றும் த ொடர்ந்து எதிர்தகொள்ளும் மக்களுக்கொக அகனத்து
மக்ககளயும் ஒன்றிகணக்க ேலியுறுத்துேது இ ன் வநொக்கமொகும். 1997ஆம் ஆண்டில், ஐநொ தபொதுச்சகப ஒரு
தீர்மொனத்க நிகறவேற்றியது; ஜூன்.26ஐ ேக க்குள்ளொவனொர்க்கு ஆ ரேளிக்கும் உலக நொளொக அறிவித் து.
இது மனி சித்திரேக யின் ஏற்றுக்தகொள்ள முடியொ
ன்கமபற்றிய விழிப்புணர்கே பரப்புேது மட்டுமல்லொமல்
அது ஒரு குற்றம் என்பக யும் குறிப்பிடுகிறது.

9. 2022–இல் அ

ன் மு ல் இரஞ்சிக்வகொப்கபகய தேன்ற இந்திய மொநிலம் எது?

அ. பஞ்சாப்
ஆ. மத்திய பிைநதசம் 
இ. கு ைாத்
ஈ. கா் ாடகா

✓ தபங்களூரு சின்னசொமி அரங்கில் நகடதபற்ற இறுதிப்வபொட்டியில் மத்திய பிரவ ச அணி மும்கபகய 6 விக்தகட்
வித்தியொசத்தில் வீழ்த்தி மு ல் இரஞ்சிக்வகொப்கபகய தேன்றது. இந் ப் வபொட்டியில் மு ல் இன்னிங்ஸில் யொஷ்
துவப, ஷுபம் சர்மொ மற்றும் ரஜத் படி ொர் ஆகிவயொரின் ச ங்கள் அடங்கும். 23 ஆண்டுகளுக்கு முன்பு மத்திய பிரவ ச
அணியின் வகப்டனொக இருந் பிரபல கிரிக்தகட் பயிற்சியொளர் சந்திரகொந்த் பண்டிட் இவ்விளம் அணிகய தேற்றிப்
பொக க்கு இட்டுச்தசன்றொர்.

10. சமீப தசய்திகளில் இடம்தபற்ற, ‘அவினொஷ் குல்கர்னி’, எவ்ேகமப்பின் புதிய

கலகமச் தசயலதிகொரி ஆனொர்?

அ. UIDAI
ஆ. நதசிய ெவாழ்வு ஆரணயம்
இ. IDRCL 
ஈ. UGC

✓ இந்திய கடன் தீர்வு நிறுேனத்தின் (IDRCL) கலகமச் தசயலதிகொரியொக அவினொஷ் குல்கர்னி வ ர்வு தசய்யப்பட்டு
உள்ளொர். அரசொங்க ஆ ரவுகடய வ சிய தசொத்து மறுசீரகமப்பு நிறுேனத் ொல் (NARCL) தபறவேண்டிய `83,000
வகொடிக்கும் அதிகமொன ேொரொக்கடன்களுக்குத் தீர்வுகொண்ப ற்கொக இது உருேொக்கப்பட்டது.

✓ அேர் இந்திய மீட்டடழுச்சி தசொத்து மறுசீரகமப்பு நிறுேனத்தின் (IRARC) கலகமச் தசயல் அதிகொரியொக இருந் ொர்
மற்றும் SBIஇலும் பணியொற்றியுள்ளொர்.

செய்தித்தாள் நடப்பு நிகழ்வுகள்
1. மக்கள்த ொகக: 2023-இல் இந்தியொ மு லிடம் தபறும்: ஐ.நொ. கேல்
மக்கள்த ொகக தபருக்கத்தில் 2023-ஆம் ஆண்டில் சீனொகேப் பின்னுக்குத் ள்ளி இந்தியொ மு லிடம் தபறும்
என்றும், நிகழொண்டு நேம்பரில் உலக மக்கள்த ொகக 800 வகொடிகய எட்டும் என்றும் ஐநொ கணித்துள்ளது.
இதுத ொடர்பொக ஐநொ தபொருளொ ொர, சமூக விேகொரத் துகறயின் மக்கள்த ொகக பிரிவு வமற்தகொண்ட ஆய்வில் த ரிய
ேந் ொேது:
உலக மக்கள்த ொகக நிகழொண்டு நே.15-இல் 800 வகொடிகய எட்டும். 1950-க்குப் பின்னர் உலக மக்கள்த ொகக
தமதுேொன வீ த்தில் ேளர்ச்சியகடகிறது. 2030-ஆம் ஆண்டில் உலக மக்கள்த ொகக 850 வகொடிகயயும், 2050ஆம் ஆண்டில் 970 வகொடிகயயும் எட்டும். 2080-இல் உலக மக்கள்த ொகக 1,040 வகொடியொக இருக்கும். 2100
ேகர இவ விகி ம் நீடிக்கும்.
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2023-இல் சீனொகேப் பின்னுக்குத் ள்ளி உலகில் அதிக மக்கள்த ொககதகொண்ட நொடொக இந்தியொ விளங்கும்.
ேரும் 2050-இல் இந்தியொவின் மக்கள்த ொகக 166 வகொடியொக இருக்கும்.
உலக மக்கள்த ொககயில் 29 ச வீ த்துடன் அ ொேது 230 வகொடி மக்கள்த ொககயுடன் 2022-இல் உலகின் அதிக
மக்கள்த ொககதகொண்ட பிரொந்தியமொக கிழக்கு மற்றும் த ன்-கிழக்கு ஆசியொ திகழ்கிறது. மத்திய, த ற்கு ஆசியொ
210 வகொடி மக்களுடன் உலக மக்கள்த ொககயில் 26 ச வீ த்க க் தகொண்டுள்ளது.
இந் ப் பிரொந்தியத்தில் சீனொவும் இந்தியொவும் லொ 140 வகொடி மக்கள்த ொககயுடன் அதிக மக்கள்த ொகககயக்
தகொண்ட நொடுகளொக விளங்குகின்றன. 2050-ஆம் ஆண்டுேகரயிலொன உலக மக்கள்த ொகக தபருக்க
கணக்கீட்டின்படி, கொங்வகொ குடியரசு, எகிப்து, எத்திவயொப்பியொ, இந்தியொ, கநஜீரியொ, பொகிஸ் ொன், பிலிப்பின்ஸ்,
ொன்ஸொனியொ ஆகிய 8 நொடுகளும் 50%-க்கும் அதிகமொன பங்குேகிக்கும் என அதில் த ரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
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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 விண
் பவளி பதாலலயநாக்கி
் பவளி பதாலலயநாக்கி 
ஆ. யேம்ஸ
் பவ ் விண
இ. வாயயோ் விண
் பவளி பதாலலயநாக்கி
ஈ. ஆகாஷ் விண
் பவளி 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. யயாமாஸ
்
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. ஹிந்துஸ
் தான் 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. மாலத்தீ வுகள்
இ. பமாாீஷியஸ
்
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. ிரான்ஸ
்
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.

நடப்பு நிகழ்வுகள்
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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. இராேஸ
் தான் 
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.

நடப்பு நிகழ்வுகள்

3

விண்மீன்.காம்

2022

ஜூலை

13

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%

நடப்பு நிகழ்வுகள்
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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%

நடப்பு நிகழ்வுகள்
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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. அமிொ்தெரஸ
்
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 ள
ு ் ளியியல் 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 ொய்ஸ
்
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
அங்கீகரிக்கப்பட்டுள்ளது?

மகலவனாபிஸின் பிறந்தநாள், இந்திைாவில், கீழ்க்காணும் எந்தச் சிறப்புநாளாக

அ. யதெிய திட்டமிடல் நொள்
ஆ. யதெிய ள
ு ் ளியியல் 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.

நடப்பு நிகழ்வுகள்
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ஷ்ை சபாருட்ககள இந்திைாவுக்குக் ககாண்டு வரத் சதாடங்கியுள்ள

நாடு எது?
அ. ஐக்கிய அர ு அமீ ரகம்
ஆ. ஈரொன் 
இ. ஈரொக்
ஈ. இஸ
் யரல்

✓ 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. ஆஸ
் தியரலியொ
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. ஆஸ
் தியரலியொ
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.
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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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