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1. ‘பன்னாட்டு நீதிக்கான உலக நாள்’ கடைப்பிடிக்கப்படுகிற தேதி எது? 
அ. ஜூலை.15 

ஆ. ஜூலை.17  

இ. ஜூலை.19 

ஈ. ஜூலை.21 

✓ பன்னாட்ைளவிலான நீதிடை உணர்த்ேவும், பாதிக்கப்பட்ைவர்களின் உரிடைகடள தைம்படுத்ேவுைாக ஒவ்தவார் 

ஆண்டும் ஜூடல.17ஆம் தேதி, ‘பன்னாட்டு நீதிக்கான உலக நாள்’ அனுசரிக்கப்படுகிறது. இது பன்னாட்டு குற்றவிைல் 

நீதி நாள் என்றும் அடைக்கப்படுகிறது. த ாம் சட்ைத்தின் ஒப்புேல் ைற்றும் 1998–இல் புதிை பன்னாட்டு குற்றவிைல் 

நீதி அடைப்பு உருவானடேயும் இந்ே நாள் ககாண்ைாடுகிறது. 139–க்கும் தைற்பட்ை நாடுகள் பன்னாட்டு குற்றவிைல் 

நீதிைன்ற ஒப்பந்ேத்தில் டககைாப்பமிட்டுள்ளன. 

2. ‘2022 – சிங்கப்பூர் ஓபன்’ சாம்பிைன்ஷிப் பட்ைத்டே கவன்ற இந்திை விடளைாட்டு வீ ர் / வீராங்கனை ைார்? 
அ. ஸ்ரீகாந்த் கிடாம்பி 

ஆ. P V சிந்து  

இ. சாய்நா நநவாை் 

ஈ. ைக்்ஷயா சசன் 

✓ 2022 – சிங்கப்பூர் ஓபன் ைகளிர் ஒற்டறைர் பிரிவு இறுதிப்தபாட்டியில் இந்திை வீ ாங்கடன P V சிந்து, சீனத்தின் 

வாங் ஜி யிடை தோற்கடித்ோர். இருமுடற ஒலிம்பிக் பேக்கம் கவன்றவ ான P V சிந்து 2022ஆம் ஆண்டில் 

கவல்லும் முேல் சூப்பர் ஐந்நூறு பட்ைைாகும் இதுவாகும். 2022–சிங்கப்பூர் ஓபன் பட்ைைானது சிந்துவின் மூன்றாவது 

பட்ைைாகும். டசைத் தைாதி இன்ைர்தநஷனல் ைற்றும் சுவிஸ் ஓபன் BWF சூப்பர் 300 பட்ைங்கடளத் கோைர்ந்து அவர் 

கவல்லும் மூன்றாவது பட்ைைாகும் இது. 

3. ‘பா த்  ங் ைதகாத்சவம் – 2022’ஐ ஏற்பாடு கசய்கிற நிறுவனம் எது? 
அ. நதசிய நாடகப்பள்ளி  

ஆ. ைைித் கைா அகாசதமி 

இ. NITI ஆநயாக் 

ஈ. சாகித்திய அகாசதமி 

✓ புது தில்லியில் உள்ள தேசிை நாைகப்பள்ளிைானது, ‘விடுேடல அமுேப்கபருவிைா – 22ஆவது பா த்  ங் ைதகாத்சவம், 

2022’ திருவிைாடவ ஏற்பாடு கசய்ேது. தேசிை நாைகப்பள்ளி என்பது கலாச்சா  அடைச்சகத்தின்கீழ் உள்ள ஒரு 

ேன்னாட்சிமிக்க அடைப்பாகும். ‘விடுேடல அமுேப்கபருவிைா – 22ஆவது பா த்  ங் ைதகாத்சவம், 2022’இன்கீழ், 

நைது விடுேடலப்தபா ாட்ை வீ ர்கடள நிடனவுகூர்ந்து அவர்களுக்கு அஞ்சலி கசலுத்துவடே இந்ேத் திருவிைா 

ேனது தநாக்கைாகக் ககாண்டுள்ளது. புது தில்லியில் கோைங்கப்படும் இந்ே விைா புவதனசுவ ம், வா ணாசி, 

அமிர்ேச சு, கபங்களூரு ைற்றும் மும்டப ஆகிை ஐந்து நக ங்களில் நைத்ேப்படும். 

4. அண்டையில் இந்திை கைற்படையிலிருந்து பணி நீக்கஞ்செய்யப்பட்ை நீர்மூழ்கிக்கப்பலின் கபைர் என்ன? 
அ. INS சிந்துத்வாஜ்   ஆ. INS இராஜ்புத் 

இ. INS இரஞ்சித்  ஈ. INS நிஷாங்க் 

✓ ‘INS சிந்துத்வாஜ்’ என்னும் நீர்மூழ்கிக்கப்பல் 35 ஆண்டுகள் தசடவைாற்றிைபிறகு இந்திை கைற்படையிலிருந்து 

அண்டையில் பணிநீக்கஞ்கசய்ைப்பட்ைது. இந்ே நீர்மூழ்கிக்கப்பலின் முகட்டுப்புறம் ஒரு சாம்பல் நிற சுறாமீடனச் 

சித்ேரிக்கும் வடகயில் வடிவடைப்பு உடைைது. தைலும், ‘சிந்துத்வாஜ்’ என்றால் கைலில் ககாடிடை ஏந்துபவர் என்று 
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கபாருளாகுை. இந்நீர்மூழ்கிக்கப்பல் உள்நாட்டில் உருவாக்கப்பட்ை தசானார் USHUS, உள்நாட்டில் உருவாக்கப்பட்ை 

கசைற்டகக்தகாள் ேகவல் கோைர்பு அடைப்புகளான ருக்ைணி ைற்றும் இன்ைர்ஷிைல் தநவிதகஷன் சிஸ்ைம் ைற்றும் 

உள்நாட்டில் உருவாக்கப்பட்ை ைார்பிதைா தீ கட்டுப்பாட்டு அடைப்பு ஆகிைவற்றிற்காக பி பலைாக அறிைப்பட்ைது. 

5. சமீபத்தில், தேசிை பங்குச்சந்டேயின் (NSE) நிர்வாக இைக்குநர் ைற்றும் CEO–ஆக நிைமிக்கப்பட்ைவர் ைார்? 

அ. உா்ஜித் பநடை் 

ஆ. ஆஷிஷ்குமாா் சசௌகான்  

இ. K V காமத் 

ஈ. அருந்ததி பட்டாச்சாா்யா 

✓ தேசிை பங்குச்சந்டேயின் (NSE) அடுத்ே நிர்வாக இைக்குநர் ைற்றும் ேடலடைச் கசைல் அதிகாரிைாக ஆஷிஷ்குைார் 

கசௌகாடன நிைமிப்பேற்கு இந்திைப் பங்குச்சந்டே வாரிைம் (SEBI) ஒப்புேல் அளித்துள்ளது. கசௌகான் ேற்தபாது 

மும்டப பங்குச் சந்டேயின் (BSE) நிர்வாக இைக்குநர் ைற்றும் ேடலடைச் கசைல் அதிகாரிைாக உள்ளார். அதில் 

அவ து பேவிக்காலம் 2022 நவம்பரில் முடிவடைகிறது. ஆஷிஷ்குைார் கசௌகான் NSEஇன் நிறுவனர்களுள் ஒருவர் 

ஆவார். அவர் 1992 முேல் 2000 வட  NSE–இல் பணிைாற்றியுள்ளார். 

6. கைஸ்ட் கிரிக்ககட்டில் ஒரு ஓவரில் அதிக  ன்கள் குவித்து உலக சாேடன படைத்ே இந்திை கிரிக்ககட் வீ ர் ைார்? 
அ. விராட் நகாைி 

ஆ. ஜஸ்பிாித் பும்ரா  

இ. நராகித் சா்மா 

ஈ. இரவீந்திர ஜநடஜா 

✓ கைஸ்ட் கிரிக்ககட்டில் ஒரு ஓவரில் அதிக இ ன்கடள எடுத்ே வீ ர் என்ற உலக சாேடனடை ஜஸ்பிரித் பும் ா 

படைத்துள்ளார். அவர் ஒரு ஓவரில் 2 சிக்ஸர்கள் ைற்றும் 4 பவுண்ைரிகளுைன் 35  ன்கள் எடுத்ோர். இந்திைா ைற்றும் 

இங்கிலாந்து அணிகளுக்கு இடைதைைான 5ஆம் கைஸ்ட் தபாட்டியில் இங்கிலாந்து தவகப்பந்து வீச்சாளர் ஸ்டூவர்ட் 

பி ாட் வீசிை ஓவரில் அவர் இந்ேச் சாேடனடை நிகழ்த்தினார். 

7. பன்னாட்டு கைதலா  தூய்டை நாள் ககாண்ைாைப்படுகிற ைாேம் எது? 
அ. ஜூலை 

ஆ. ஆகஸ்ட் 

இ. சசப்டம்பா்  

ஈ. டிசம்பா் 

✓ ‘விடுேடல அமுேப்கபருவிைாவின்’ நிடனவாக நாட்டின் 75 கைற்கட கடள தூய்டைப்படுத்தும் வடகயில் இந்திைா 

ேனது கைற்கட த் தூய்டைைாக்கல் இைக்கத்டே சமீபத்தில் கோைங்கிைது. 2022ஆம் ஆண்டு ஜூடல.3ஆம் தேதி 

முேல் கசப்.17ஆம் தேதி வட  75 நாட்களுக்கு நாடு முழுவதும் உள்ள கைதலா ப்பகுதிகள் தூய்டைைாக்கப்படும். 

இது பன்னாட்டு கைதலா  தூய்டைப்படுத்தும் நாளாகவும் ககாண்ைாைப்படுகிறது. கைற்கட தைா ங்களில் இருந்து 

1,500 ைன் அளவுக்கு குப்டபகடள அகற்றுவதே இந்ே இைக்கத்தின் தநாக்கைாகும். 

8. 10 கிகாவாட் (GW) உற்பத்தித்திறன்சகாண்ட அல்ட் ா கைகா புதுப்பிக்கத்ேக்க எரிசக்தி உற்பத்திப்பூங்காடவ 

உருவாக்குவேற்காக, பின்வரும் எந்ே ைாநிலத்துைனான ஒரு புரிந்துணர்வு ஒப்பந்ேத்தில் NTPC டககைழுத்திட்ைது? 
அ. தமிழ்நாடு  ஆ. இராஜஸ்தான்  

இ. ஒடிஸா  ஈ. குஜராத் 
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✓ இ ாஜஸ்ோனில் 10 கிகாவாட் (GW) உற்பத்தித்திறன்ககாண்ை அல்ட் ா கைகா புதுப்பிக்கத்ேக்க எரிசக்தி உற்பத்திப் 

பூங்காடவ உருவாக்க இ ாஜஸ்ோன் மாநில அ சுைனான NTPC புரிந்துணர்வு ஒப்பந்ேத்தில் டககைழுத்திட்ைது. 

2032ஆம் ஆண்டுக்குள் 60 கிகாவாட் (GW) புதுப்பிக்கத்ேக்க ஆற்றல்திறன் என்ற இலக்டக எட்டுவடே இலக்காகக் 

ககாண்டுள்ளது. NTPC REL ஆனது குஜ ாத்தின்  ான் ஆப் கட்ச்சில் 4.75 GW திறன்ககாண்ை ஒரு UMREPP (Ultra 

Mega Renewable Energy Power Parks)–ஐ உருவாக்கி வருகிறது. 

9. அளவு ைற்றும் ைதிப்பின் அடிப்படையில் இந்திைாவிலிருந்து ஏற்றுைதி கசய்ைப்படும் இந்திைாவின் முேன்டைைான 

கைல்சார் உணவுப்கபாருள் எது? 
அ. உலைய லவக்கப்பட்ட இைாை் மீன்கள்  

ஆ. உலைய லவக்கப்பட்ட கணவாய் மீன்கள் 

இ. உலைய லவக்கப்பட்ட மீன்கள் 

ஈ. உலைய லவக்கப்பட்ட நதாட்டுக்கணவாய் மீன்கள் 

✓ 2021–22ஆம் ஆண்டில், கடுடைைான ஏற்ற இறக்கங்கடளக்கண்ைதபாதிலும், `57,586.48 தகாடி ($7.76 

பில்லிைன்) ைதிப்புள்ள 13,69,264 MT கைல் உணவுகடள இந்திைா ஏற்றுைதி கசய்துள்ளது. 

✓ 2021–22ஆம் நிதிைாண்டில் தைற்ககாள்ளப்பட்ை ஏற்றுைதிைானது இந்திை ரூபாய் ைதிப்பில் 31.71% அதிகரித்துள்ளது. 

அளவு ைற்றும் ைதிப்பின் அடிப்படையில் இந்திைாவின் முேன்டை ஏற்றுைதிப்கபாருளாக உடறை டவக்கப்பட்ை 

இறால் மீன்கள் உள்ளன. உடறை டவக்கப்பட்ை இறால் மீன்களுக்கான மிகப்கபரிை சந்டேைாக அகைரிக்க ஐக்கிை 

நாடுகள் (USA) உள்ளது. அடேத் கோைர்ந்து சீனாவும் ஐத ாப்பிை ஒன்றிைமும் உள்ளது. 

10. ‘ஆஷாதி பிஜ்’ என்னும் திருவிழா கீழ்க்காணும் எந்ே ைாநிலத்தில் ககாண்ைாைப்படுகிறது? 
அ. பஞ்சாப் 

ஆ. குஜராத்  

இ. மத்திய பிரநதசம் 

ஈ. ஒடிஸா 

✓ ‘ஆஷாதி பிஜ்’ என்பது ஹிந்து சைை நாட்காட்டியின்படி, ஆடி ைாேத்தில் வரும் இ ண்ைாவது நாளாகும். இது கட்ச் 

பகுதியில், பருவைடையின் கோைக்கத்துைன் கோைர்புடைைோகக் கருேப்பட்டு கவகுவிைரிடசைாக அந்ேப் பகுதி 

ைக்களால் ககாண்ைாைப்படுகிறது. குஜ ாத் ைாநிலத்தில் வாழும் கச்சி இன ைக்கள் இந்நாளில் ேங்கள் புத்ோண்டைக் 

ககாண்ைாடுகிறார்கள். 

 

செய்தித்தாள் நடப்பு நிகழ்வுகள்  

1. தேசிை துப்பாக்கி சுடும் தபாட்டி: ேமிழ்நாட்டின் NCC படை இ ண்ைாமிைம் 

தேசிை ைாணவர் படை இைக்குந கங்களுக்கு இடைதை நடைகபற்ற தேசிை அளவிலான துப்பாக்கிசுடும் தபாட்டியில் 

ேமிழ்நாடு, பாண்டிச்தசரி ைற்றும் அந்ேைாடன உள்ளைக்கிை இைக்குந கம் தேசிை அளவில் இ ண்ைாவது இைத்டேப் 

கபற்றுள்ளது. இப்தபாட்டியில் கவற்றிகபற்றவர்கள் வரும் கசப்ைம்பர் ைாேம் நடைகபறவுள்ள சர்வதேச நாடுகளுக்கு 

இடைதைைான தபாட்டியில் பங்தகற்கவுள்ளனர். 
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2. தேசிை ே வரிடசப்பட்டிைல்: கசன்டன ைருத்துவக் கல்லூரிக்கு 12-ஆவது இைம் 

ே ைான கல்விடை அளிப்பதில் தேசிை அளவில் சிறந்து விளங்கும் கல்லூரிகளுக்கான ே வரிடசப்பட்டிைல் 

கசன்டன ைருத்துவக்கல்லூரி 12-ஆவது இைத்டேப் பிடித்துள்ளது. ைத்திை கல்வி அடைச்சகம், ஆண்டுதோறும் 

சிறப்பாக கசைல்படும் பல்கடலக்கைகங்கள், கல்லூரிகள் ைற்றும் கல்வி நிறுவனங்கடள பல பிரிவுகளின்கீழ் 

ே வரிடசப்படுத்தி பட்டிைல் கவளியிடுகிறது. அேன்படி நிகைாண்டு ே வரிடசப்பட்டிைலில் கசன்டன ைருத்துவக் 

கல்லூரி 12-ஆவது இைத்டேப்பிடித்துள்ளது. தைலும், ைாநில அ சால் நைத்ேப்படும் ைருத்துவ கல்லூரிகளில் முேலிைம் 

கபற்றுள்ளது. 

கேன்னிந்திைாவிதலதை முேன்முடறைாக ைருத்துவப் பயிற்சிக்காக கசன்டன ைருத்துவப்பள்ளிைானது கைந்ே 

1835-ஆம் ஆண்டு பிப் வரி 13-ஆம் தேதி கோைங்கப்பட்ைது. அேன்பின்னர் படிப்படிைாக அங்கு பட்ைப்படிப்புகள் 

அறிமுகப்படுத்ேப்பட்ைன. இேனிடைதை, கசன்டனப் பல்கடலக்கைகம் தோற்றுவிக்கப்பட்ைது. அேன் நீட்சிைாக 

கசன்டன ைருத்துவப் பள்ளிடை கல்லூரிைாக ைாற்ற விண்ணப்பிக்கப்பட்ைது. அது ஏற்கப்பட்டு கைந்ே 1850-ஆம் 

ஆண்டு அக்.1-ஆம் தேதி கசன்டன ைருத்துவப்பள்ளிைானது கசன்டன ைருத்துவக் கல்லூரிைாக ைாற்றப்பட்ைது. 

 

3. ேமிழ்நாடு திருநாள் விைா: எழுத்ோளர்கள்-ேமிைறிஞர்களுக்கு விருதுகள் 

ேமிழ்நாடு திருநாடளகைாட்டி, கசன்டனயில் நைந்ே விைாவில், எழுத்ோளர்கள், ேமிைறிஞர்களுக்கு விருதுகடள 

நீர்வளத்துடற அடைச்சர் துட முருகன் வைங்கினார். 

‘இலக்கிை ைாைணி’ விருது எழுத்ோளர்கள் தகாணங்கி, இ ா. கலிைகபருைாள், ைடறந்ே கு. சின்னப்ப பா தி 

ஆகிதைாருக்கு வைங்கப்பட்ைது. இந்ே விருது ̀ 5 இலட்சத்துக்கான காதசாடல, ேங்கப்பேக்கம், ேகுதியுட  ஆகிைடவ 

அைங்கிைோகும். 

2021-ஆம் ஆண்டுக்கான ‘ேமிழ்த்கேன்றல் திரு.வி.க விருது’ கைல் தினக ன், ‘கபிலர் விருது’ பாவலர் கருைடலத் 

ேமிைாைன் என்கிற கி. நத ந்தி ன், ‘உ.தவ.சா. விருது’ ைருத்துவர் இ ா. கடலக்தகாவன், ‘அம்ைா இலக்கிை விருது’ 

முடனவர் மு. சற்குணவதி, ‘காட க்கால் அம்டைைார் விருது’ முடனவர் இ ா. திலகவதி சண்முகசுந்ே ம் 

ஆகிதைாருக்கு வைங்கப்பட்ைது. இந்ே விருது ̀ 2 இலட்சத்துக்கான காதசாடல ேங்கப்பேக்கம், ேகுதியுட  ஆகிைடவ 

அைங்கிைது. 

 

4. நீட் தேர்வர்கள் ைனநல ஆதலாசடனக்கு 104 எண்டண அடைக்கலாம்: அடைச்சர் ைா சுப்பி ைணிைன் 

ேமிைகத்தில் நீட் தேர்வு எழுதிை தேர்வர்களுக்கு ைனவழுத்ேம் ைற்றும் குைப்பங்கள் இருந்ோல், ‘104’ என்ற இலவச 

எண்டண கோைர்புககாள்ளலாம் என்று ைக்கள் நல்வாழ்வுத்துடற அடைச்சர் ைா சுப்பி ைணிைன் கேரிவித்ோர். 
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