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1. காலநிலல மாற்றத்தால் புலம்பெயர்ந்த எந்த வலக மக்கலைப் ொதுகாப்ெதற்காக ஐநா ஆதரவு முகலமகள் 

முதன்முதலில் உலகைாவிய பகாள்லக கட்டலமப்லெ பவளியிட்டன? 
அ. முதியவர்கள் 

ஆ. குழந்ததகள்  

இ. உடல் ரீதியரகவும் மனரீதியரகவும் ஊனமுற்றவர்கள் 

ஈ. LGBTQ நபர்கள் 

✓ புலம்பெயர்வுக்கான ென்னாட்டு அலமப்பு (IOM), ஐநா சிறார்கள் நிதியம் (UNICEF), ஜார்ஜ்டவுன் ெல்கலலக்கழகம் 

மற்றும் ஐநா ெல்கலலக்கழகம் ஆகியலவ காலநிலல மாற்றத்தால் புலம்பெயர்ந்த குழந்லதகலைப் ொதுகாக்க முதல் 

உலகைாவிய பகாள்லக கட்டலமப்லெ பவளியிட்டன. “காலநிலல மாற்றத்தின் சூழலில் புலம்பெயரும் சிறார்களுக் 

-கான வழிகாட்டுதல் ககாட்ொடுகள்” என்ெது உள்நாட்டைவில் மற்றும் எல்லலதாண்டிய புலம்பெயர்வுகளுக்கு 

ஆைான சிறார்களின் சிக்கல்களுக்கு தீர்வுகாண்வதற்கான ஒன்ெது பகாள்லககளின் பதாகுப்லெக் பகாண்டுள்ைது. 

2. ஆண்டுகதாறும், ‘சர்வகதச புலிகள் நாள்’ அனுசரிக்கப்ெடுகிற கததி எது? 
அ. ஜூதல.27 

ஆ. ஜூதல.29  

இ. ஜூதல.31 

ஈ. ஆகஸ்ட்.1 

✓ சர்வகதச புலிகள் நாைானது ஒவ்கவார் ஆண்டும் ஜூலல.29 அன்று உலகம் முழுவதும் அனுசரிக்கப்ெடுகிறது. 

புலிகள் ொதுகாப்பின் முக்கியத்துவம் குறித்து தனிநெர்கள், அலமப்புகள் மற்றும் அரசாங்கங்களுக்கு விழிப்புணர்லவ 

ஏற்ெடுத்துவகத இந்த நாளின் கநாக்கமாகும். கடந்த நூற்றாண்டில் 97 சதவீத புலிகள் காணாமல் கொனது 

கண்டறியப்ெட்டலத அடுத்து, கடந்த 2010இல் சர்வகதச புலிகள் நாள் அறிமுகப்ெடுத்தப்ெட்டது. WWF-ெடி, புலிகளின் 

தற்கொலதய எண்ணிக்லக 3,900 ஆகும். உலகப் புலிகளின் எண்ணிக்லகயில் சுமார் 70% இந்தியாவில்தான் 

உள்ைது. 

3. 2022 - காமன்பவல்த் விலையாட்டுப் கொட்டிகளில் இந்தியக் பகாடிகயந்தியாகத் கதர்ந்பதடுக்கப்ெட்டவர் யார்? 
அ. மமரி மகரம் 

ஆ. P V சிந்து  

இ. நீரஜ் மசரப்ரர 

ஈ. மீரரபரய் சரனு 

✓ இந்திய ஒலிம்பிக் சங்கமானது (IOA) ெர்மிங்காமில் நலடபெறவுள்ை 2022 - காமன்பவல்த் விலையாட்டு பதாடக்க 

விழாவில் இருமுலற ஒலிம்பிக் ெதக்கம் பவன்ற வீராங்கலன P V சிந்துலவ இந்திய அணியின் பகாடிகயந்தியாக 

அறிவித்தது. காமன்பவல்த் விலையாட்டுப் கொட்டிகளின் 2022 ெதிப்பு, விலையாட்டுப் கொட்டிகளின் வரலாற்றில் 

அதிக பெண் விலையாட்டு வீரர்கலைக் பகாண்டதாக உள்ைது. 20 விலையாட்டுகளில் 205 ெங்ககற்ொைர்கள் 

அவ்விலையாட்டுகளில் ெங்ககற்கவுள்ைனர். முன்னணி ஈட்டிபயறிதல் வீரர் நீரஜ் கசாப்ரா காயம் காரணமாக இப் 

கொட்டியில் ெங்ககற்கவில்லல. 

4. உள்ைடக்கப்ெடாத அலனத்து கிராமங்களிலும் 4G பமாலெல் கசலவகலை வழங்குவலத கநாக்கமாகக் 

பகாண்டு, ஒரு திட்டத்லதச் பசயல்ெடுத்தவுள்ைதாக அறிவித்துள்ை பதாலலத்பதாடர்பு கசலவ நிறுவனம் எது? 
அ. பரர்தி ஏர்டடல் ஆ. BSNL  

இ. ஜிமயர  ஈ. வி! 
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✓ 4G பமாலெல் கசலவ இல்லாத கிராமங்களில் `26,316 ககாடி மதிப்பில் அதலன முழுலமயாக வழங்குவதற்கான 

திட்டத்திற்கு பிரதமர் நகரந்திர கமாடி தலலலமயிலான நடுவண் அலமச்சரலவ ஒப்புதல் வழங்கியுள்ைது. இதன் 

மூலம் ஊரகப்ெகுதிகளில் உள்ை 24,680 கிராமங்களுக்கு 4G பமாலெல் கசலவ அளிக்கமுடியும். கமலும் 2G, 3G 

பமாலெல் கசலவ வசதி மட்டும் உள்ை 6,279 கிராமங்கள் 4G பமாலெல் கசலவ வசதி பெற்ற கிராமங்கைாக 

கமம்ெடுத்தப்ெட உள்ைது. 

5. சிறு ஏற்றுமதியாைர்கலை ஆதரிப்ெதற்காக கமம்ெடுத்தப்ெட்ட ஏற்றுமதிக் கடன் அொயக் காப்பீட்டுத் பதாலகலய 

வழங்குவதற்கு புதிய திட்டத்லத அறிமுகப்ெடுத்திய நிறுவனம் எது? 

அ. LIC 

ஆ. ECGC  

இ. PFRDA 

ஈ. IRDAI 

✓ சிறு ஏற்றுமதியாைர்கலை ஆதரிப்ெதற்காக 90 சதவீதம் வலர கமம்ெடுத்தப்ெட்ட ஏற்றுமதிக் கடன் அொய காப்பீட்டுத் 

பதாலகலய வழங்கும் புதிய திட்டபமான்லற இந்திய ஏற்றுமதிக் கடன் உத்தரவாதக் கழகம் (ECGC) அறிமுகம் 

பசய்துள்ைது. Export Credit Insurance for Banks Whole Turnover Packaging Credit and Post Shipment (ECIB- WTPC 

& PS) காப்பீட்டின்கீழ் இக்காப்பீடு வழங்கப்ெடுகிறது. வங்கிகளில் ஏற்றுமதிக் கடலனப் பெறும் சிறிய அைவிலான 

ஏற்றுமதியாைர்களுக்கு இந்தத் திட்டம் ெயனளிக்கும். 

6. ‘உலகைாவிய ொலின இலடபவளி’ குறித்த அறிக்லகலய பவளியிடுகிற நிறுவனம் எது? 
அ. ஐநர டபண்கள் அதமப்பு 

ஆ. உலக டபரருளரதரர மன்றம்  

இ. பன்னரட்டு டசலவரணி நிதியம் 

ஈ. உலக வங்கி 

✓ 2022ஆம் ஆண்டிற்கான உலகைாவிய ொலின இலடபவளி குறித்த குறியீட்லட உலக பொருைாதார மன்றம் (WEF) 

சமீெத்தில் பவளியிட்டது. ஐஸ்லாந்து (90.8%) உலக தரவரிலசயில் முதலிடத்தில் உள்ைது. இந்தியா 146 நாடுகளில் 

135ஆம் இடத்தில் உள்ைது. கடந்த ஆண்டு, 156 நாடுகளில் இந்தியா 140ஆம் இடத்தில் இருந்தது. அறிக்லகயின்ெடி, 

உலகைாவிய ொலின இலடபவளிலய முழுவதுமாக ஒழிக்க இன்னும் 132 ஆண்டுகள் ஆகும். 

7. ‘சர்வகதச பநல்லாராய்ச்சி நிறுவனத்தின்’ தலலலமயகம் அலமந்துள்ை இடம் எது? 
அ. ஆடுதுதற, தமிழ்நரடு, இந்தியர 

ஆ. மணிலர, பிலிப்தபன்ஸ் 

இ. லரஸ் பரமனரஸ், பிலிப்தபன்ஸ்   

ஈ. மரரம், இத்தரலி 

✓ சர்வகதச பநல்லாராய்ச்சி நிறுவனம் (IRRI) என்ெது பிலிப்லென்ஸில் உள்ை லாஸ் ொகனாஸ், லகுனாவில் அதன் 

தலலலமயகத்லதக் பகாண்ட ஒரு சர்வகதச கவைாண் ஆராய்ச்சி மற்றும் ெயிற்சி நிறுவனமாகும். இது, 1960-இல் 

நிறுவப்ெட்டது. இந்தியாவின் உழவு & உழவர் நலத்துலறயானது (DA&FW) IRRI பதற்காசிய பிராந்திய லமயத்தின் 

(ISARC) கட்டம்-2 நடவடிக்லககளுக்காக சர்வகதச பநல்லாராய்ச்சி நிறுவனத்துடனான (IRRI) உடன்ெடிக்லகயில் 

லகபயழுத்திட்டுள்ைது. 
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8. அண்மைச் பசய்திகளில் இடம்பெற்ற பமஸ் ஐநாக் உள்ை நாடு எது? 
அ. இலங்தக 

ஆ. பரகிஸ்தரன் 

இ. சீனர 

ஈ. ஆப்கரனிஸ்தரன்  

✓ ெண்லடய கால பெௌத்த நகரமான பமஸ் ஐனாக், தாமிரப் பிரிப்பு மற்றும் அதுசார் வணிகம் சார்ந்த ஒரு ெரந்த நகரம் 

ஆகும். இது ஆப்கானிஸ்தானின் காபூலுக்கு அருகில் உள்ை சிகரங்களின் அருகக உள்ைது. இது 1,000 முதல் 2,000 

ஆண்டுகள் ெழலமயானது என்று நம்ெப்ெடுகிறது. 2007ஆம் ஆண்டில், சீன சுரங்க நிறுவனமான பமட்டலர்ஜிகல் 

குரூப் கார்ப்ெகரஷன் 30 ஆண்டுகளுக்கு தாது சுரங்கப்ெணிலய கமற்பகாள்வதற்காக மூன்று பில்லியன் டாலர் 

ஒப்ெந்தத்தில் லகபயழுத்திட்டது. இந்தத் திட்டம் மீண்டும் தலிொன்களுக்கும் சீனாவுக்கும் முன்னுரிலம அளிக்கிறது. 

9. பசர்பியாவில் நடந்த 2022 - ொராசின் ஓென் ‘A’ பசஸ் கொட்டியில் பவன்ற இந்திய வீரர் யார்? 
அ. குமகஷ் 

ஆ. பிரக்ஞரனந்தர  

இ. விஸ்வநரதன் ஆனந்த் 

ஈ. டசௌமியர சுவரமிநரதன் 

✓ இைம் இந்திய கிராண்ட்மாஸ்டரான R பிரக்ஞானந்தா, பசர்பியாவில் நடந்த 2022 - ொராசின் ஓென் ‘A’ சதுரங்கப் 

கொட்டியில் பவன்றார். 16 வயதான அவர் ஆட்டமிழக்காமல் ஒன்ெது சுற்றுகளில் இருந்து 8 புள்ளிகலைப் பெற்றார். 

தமிழ்நாட்டில் பசன்லனயில் நலடபெறவுள்ை 44ஆவது பசஸ் ஒலிம்பியாட் கொட்டியில் வலுவான இந்திய ‘B’ 

அணியில் அவர் இடம்பெறுவார். 

10. யூகராமணியால், ‘உலகின் மிகச்சிறந்த SME வங்கி’ என அறிவிக்கப்ெட்ட வங்கி எது? 
அ. RBS வங்கி 

ஆ. DBS வங்கி  

இ. பரரத வங்கி 

ஈ. ஸ்டரண்டர்ட் சரர்டர்ட் வங்கி 

✓ DBS வங்கி, ‘உலகின் மிகச்சிறந்த SME வங்கி’ என யூகராமணியால் இரண்டாவது முலறயாக அறிவிக்கப்ெட்டது. 

அவ்வங்கி கமலும் மூன்று விருதுகலை பவன்றுள்ைது. உலகின் மிகச்சிறந்த, ‘ஆண்டின் நிதியியல் கண்டுபிடிப்பு’, 

‘பசல்வ கமலாண்லமக்கான ஆசியாவின் சிறந்த வங்கி’ மற்றும் ‘ஹாங்காங்கின் சிறந்த வங்கி’ ஆகியலவ அடங்கும். 

 

செய்தித்தாள் நடப்பு நிகழ்வுகள்  

1. அல் நஜா-IV என்ற இந்தியா, ஓமான் கூட்டு ராணுவப் ெயிற்சியில் ெங்ககற்கும் ஓமான் நாட்டு வீரர்கள் இந்தியா 

வருலக 

இந்திய ராணுவம் மற்றும் ஓமான் ராணுவம் இலடகயயான அல் நஜா-IV என்ற இந்தியா ஓமான் கூட்டு ராணுவப் 

ெயிற்சியின் நான்காவது ெதிப்பு ஆகஸ்ட் 1 முதல் 13 ஆம் கததி வலர இராஜஸ்தானில் நலடபெறவுள்ைது. இதில் 

கலந்துபகாள்வதற்காக ஓமான் ராணுவத்தின் ொராசூட் ெலடலயச் கசர்ந்த 60 வீரர்கள் இந்தியா வந்துள்ைனர். 18 
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இயந்திரமயமாக்கப்ெட்ட காலாட்ெலடலயச் கசர்ந்த வீரர்கள் குழு இந்திய இராணுவத்தின் சார்ொக இதில் கலந்து 

பகாள்ளும். 

தீவிரவாத எதிர்தாக்குதல் நடவடிக்லககள், பிராந்திய ொதுகாப்பு பசயல்ொடுகள் மற்றும் அலமதிலய நிலல 

நிறுத்தும் நடவடிக்லககளுடன் உடற்தகுதி ெயிற்சி, பசயல்முலற மற்றும் நலடமுலறகளிலும் கூட்டுப் ெயிற்சி 

கவனம் பசலுத்தும். இந்தியா மற்றும் ஓமான் நாட்டு ராணுவங்களுக்கிலடகய உள்ை ொதுகாப்பு ஒத்துலழப்லெ 

அடுத்த நிலலக்கு கமம்ெடுத்துவலதயும், இரு நாடுகளின் உறலவ வலுப்ெடுத்துவலதயும் இந்தப் ெயிற்சி இலக்காகக் 

பகாண்டுள்ைது. 

 

2. காமன்பவல்த் கொட்டியில் இந்தியாவிற்கு முதல் தங்கம்: சாதித்த மீராொய் சானு 

காமன்பவல்த் பதாடரின் ெளுதூக்குதல் கொட்டியின் 49 கிகலா எலடப்பிரிவில் இந்தியாவின் மீராொய் சானு 

தங்கப்ெதக்கம் பவன்றுள்ைார். 

மகளிர் ெளுதூக்குதல் கொட்டியின் 49 கிகலா எலடப்பிரிவில் இந்தியாவின் மீராொய் சானு தங்கப்ெதக்கம் பவன்று 

சாதித்துள்ைார். நடப்பு காமன்பவல்த் கொட்டியில் இந்தியா பெறும் முதல் தங்கப்ெதக்கம் இதுவாகும். முன்னதாக 

ஆடவருக்கான 61 கிகலா எலடப்பிரிவு ெளு தூக்குதல் கொட்டியில் இந்தியாவின் குருராஜா பவண்கலம் பவன்றார். 

இந்திய வீரர் குருராஜா பமாத்தம் 269 கிகலா எலடலய தூக்கி 3ஆம் இடம்பிடித்தார். 

55 கிகி எலடப்பிரிவில் இந்தியாவின் சங்ககத் சர்கார் பவள்ளிப்ெதக்கம் பவன்றிருந்தார் என்ெது குறிப்பிடத்தக்கது. 

 

3. பிரதமர் கமாடியின் கவிலத புத்தக ஆங்கில ெதிப்பு ஆகஸ்டில் பவளியீடு 

பிரதமர் கமாடி குஜராத்தி பமாழியில் எழுதிய ‘பலட்டர்ஸ் டு பசல்ஃப்’ என்ற புத்தகத்தின் ஆங்கிலப் ெதிப்பு ஆகஸ்டில் 

பவளியாகிறது. 

பிரதமர் கமாடி இந்தப் புத்தகத்தில் உள்ை கவிலதகலை குஜராத்தி பமாழியில் ெல ஆண்டுகால அைவில் எழுதி 

வந்தார். அலவ பதாகுக்கப்ெட்டு ‘ஆன்க் ஆ தன்யாச்கச’ என்ற பெயரில் கடந்த 2007-இல் பவளியானது. இதலன 

திலரப்ெட ெத்திரிலகயாைரும் வரலாற்று ஆய்வாைருமான ொவனா கசாமயா ஆங்கிலத்தில் பமாழிபெயர்த்தார். 

பிரகாஷ் புத்தக நிறுவனம் இந்த ஆங்கிலப்ெதிப்பு புத்தகத்லத பவளியிடுகிறது. கவிலதகலை ஆங்கிலத்தில் ொவனா 

கசாமயா என்ெவர் பமாழிபெயர்த்துள்ைார். கவிலத மட்டுமன்றி கதர்பவழுதும் மாணவர்களின் மனக்கலக்கத்லதப் 

கொக்க, ‘எக்ஸாம் வாரியர்ஸ்’ என்ற புத்தகத்லதயும் பிரதமர் கமாடி எழுதியுள்ைது குறிப்பிடத்தக்கது. 

 

4. ‘காலச்சுவடு’ கண்ணனுக்கு பசவாலிகய விருது 

பிரான்ஸ் நாட்டின் உயரிய விருதான பசவாலிகய விருது ‘காலச்சுவடு’ ெதிப்ெகத்தின் ெதிப்ொைரும் நிர்வாக 

இயக்குநருமான கண்ணன் சுந்தரத்துக்கு அறிவிக்கப்ெட்டுள்ைது. 

இது பதாடர்ொக பிரான்ஸ் அரசு பவளியிட்டுள்ை பசய்திக்குறிப்பில், இந்தியா-பிரான்ஸ் இலடயிலான ெதிப்புத்துலற 

ஒத்துலழப்புக்கான ெங்களிப்புக்காக பசவாலிகய விருது கண்ணன் சுந்தரத்துக்கு அறிவிக்கப்ெட்டுள்ைது. இதற்கு 

அதிெர் இமானுவல் கமக்ரான் ஒப்புதல் அளித்துள்ைார். தில்லியில் உள்ை பிரான்ஸ் தூதர் இல்லத்தில் பசப்டம்ெர் 

அல்லது அக்கடாெரில் நலடபெறும் விழாவில் இந்த விருது வழங்கப்ெடும் எனத் பதரிவிக்கப்ெட்டுள்ைது. 

தமிழகத்தில் நடிகர்கள் சிவாஜி ககணசன், கமல்ஹாசன், பமாழிபெயர்ப்ொைர் ஸ்ரீராம், மதன கல்யாணி 

உள்ளிட்கடார் ஏற்பகனகவ பசவாலிகய விருது பெற்றுள்ைனர். 
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