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1. `4.3 இலட்சம் க ோடி மதிப்புள்ள 5G அலலக் ற்லை ளின் ____Ghz-க் ோன இந்தியோவின் மி ப்பெரிய 

அலலக் ற்லை ஏலம் சமீெத்தில் ப ோடங்கியது. 
அ. 1.2 ஜிகாஹொ்ட்ஸ் 

ஆ. 12 ஜிகாஹொ்ட்ஸ் 

இ. 7.2 ஜிகாஹொ்ட்ஸ் 

ஈ. 72 ஜிகாஹொ்ட்ஸ்  

✓ `4.3 இலட்சம் க ோடி மதிப்பிலோன 72 ஜி ோபெர்ட்ஸ் 5ஜி அலலக் ற்லை ளுக் ோன இந்தியோவின் மி ப்பெரிய 

அலலக் ற்லை ஏலம் சமீெத்தில் ப ோடங்கியது. ரிலலயன்ஸ் ஜிகயோ, ெோரதி ஏர்படல், க ோடகெோன் ஐடியோ மற்றும் 

ப ௌ ம் அ ோனியின் அ ோனி நிறு னத்தின் ஒரு பிரிவு 5ஜி அலலக் ற்லை ஏலத்தில் ெங்க ற்கின்ைன. ெல்க று 

 ோழ் (600 பம ோ பெர்ட்ஸ், 700 பம ோ பெர்ட்ஸ், 800 பம ோ பெர்ட்ஸ், 900 பம ோ பெர்ட்ஸ், 1800 பம ோ 

பெர்ட்ஸ், 2100 பம ோ பெர்ட்ஸ், 2300 பம ோ பெர்ட்ஸ்), இலட (3300 பம ோ பெர்ட்ஸ்) மற்றும் உயர் (26 

ஜி ோபெர்ட்ஸ்) அலல ரிலச ளில் அலலக் ற்லை ஏலம் நடத் ப்ெடுகிைது. 

2. உலகின் ெரெரப்ெோன மு ல் இருெது  ோனூர்தி நிலலயங் ளின் ACI ெட்டியலில் 13ஆம் இடத்தில் உள்ள இந்திய 

 ோனூர்தி நிலலயம் எது? 
அ. இந்திரா காந்தி பன்னாட்டு வானூா்தி நிலையம், புது திை்ைி  

ஆ. ஹென்லன பன்னாட்டு வானூா்தி நிலையம் 

இ. ெத்ரபதி ெிவாஜி பன்னாட்டு வானூா்தி நிலையம், மும்லப 

ஈ. ஹகம்பபஹகௌடா பன்னாட்டு வானூா்தி நிலையம், ஹபங்களூரு 

✓ ஏர்கெோர்ட்ஸ்  வுன்சில் இன்டர்கநஷனல் (ACI) உலகின் ெரெரப்ெோன மு ல் 20 விமோன நிலலயங் ளின் ெட்டியலல 

ப ளியிட்டுள்ளது. ெோர்ட்ஸ்ஃபீல்ட்-ஜோக்சன் அட்லோண்டோ ென்னோட்டு  ோனூர்தி நிலலயம் இந்தப் பட்டியலில் 

முதலிடத்தில் உள்ளது. அவ்வானூர்தி நிலையம் அமெரிக்காவில் உள்ளது. பட்டியலின் முதல் ஏழு வானூர்தி 

நிலையங்களும் அபமரிக் ோவில் அலமந்துள்ளது ோன். மு ல் 20  ோனூர்தி நிலலயங் ள், 2021இல், உல ளோவிய 

கெோக்கு ரத்தில் 19 ச வீ த்திலனக் ப ோண்டுள்ளன. புது தில்லியில் உள்ள இந்திரோ  ோந்தி ென்னோட்டு  ோனூர்தி 

நிலலயம் இந் ப் ெட்டியலில் 13ஆ து இடத்ல ப் பிடித்துள்ளது. 

3. இந்திய ரோணு த்திற்கு உள்நோட்டிகலகய உரு ோக் ப்ெட்ட விலர ோ  எதிர்விலனயோற்றும் கெோர்  ோ னத்ல  

 ழங்கிய நிறு னம் எது? 
அ. TATA அதிநவீன அலமப்பு  

ஆ. பாரத் மின்னணு நிறுவனம் 

இ. ெிந்துஸ்தான் ஏபராநாட்டிக்ஸ் ைிட் 

ஈ. DRDO 

✓ TATA அட் ோன்ஸ்டு சிஸ்டம்ஸ் ஆனது இந்திய இரோணு த்திற்கு உள்நோட்டிகலகய உரு ோக் ப்ெட்ட விலர ோ  

எதிர்விலனயோற்ைக் கூடிய கெோர்  ோ னத்ல   ழங்கியுள்ளது. இந்  ரோணு   ோ னங் ள் அலனத்து  ோனிலல 

மற்றும் அலனத்து நிலப்ெரப்பு ளிலும் க சத்தின் கெோர்த்திைலன அதி ரிக்கும். கமலும் கமம்ெட்ட ெோது ோப்லெ இது 

 ழங்கும். இவ் ோ னத்தின் அறிமு ம், இந்திய ரோணு த்தின் பசயல்ெோட்டுத் திைலன பமன்கமலும் கமம்ெடுத்தும் 

என்று கூைப்ெடுகிைது. 
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4. 2022 - உல   ல்லீரல் அழற்சி நோளுக் ோனக்  ருப்பெோருள் என்ன? 
அ. Leaving No one Behind. 

ஆ. Hepatitis can’t wait.  

இ. One dies every 30 seconds. 

ஈ. Ramping up Healthcare. 

✓ உல   ல்லீரல் அழற்சி நோளோனது ஒவ்க ோர் ஆண்டும் ஜூலல.28 அன்று  ல்லீரல் அழற்சியின்  ோக் ம் குறித்  

விழிப்புணர்ல  ஏற்ெடுத்துகிைது. “Hepatitis can’t wait -  ல்லீரல் அழற்சி  ோத்திரோது” என்ெது நடப்பு 2022ஆம் 

ஆண்டில்  ரும் உல   ல்லீரல் அழற்சி நோளுக் ோனக்  ருப்பெோருள் ஆகும்.  ல்லீரல் அழற்சி ப ோடர்ெோன கநோயோல் 

ஒவ்ப ோரு 30 வினோடிக்கும் ஒரு ர் இைக்கிைோர். 

✓  ல்லீரல் அழற்சி B தீநுண்மத்ல  (HBV)  ண்டுபிடித்து, அந் த் தீநுண்மத்திற்கு கநோய்  ண்டறி ல் ெரிகசோ லன 

மற்றும்  டுப்பூசிலய உரு ோக்கிய கநோெல் ெரிசு பெற்ை அறிவியலோளர் டோக்டர் ெோரூச் பிளம்பெர்க்கின் பிைந் நோள் 

என்ெ ோல் ஜூலல.28ஆம் க தி க ர்ந்ப டுக் ப்ெட்டது. 

5. 2022 - உல  இலளகயோர் திைன் ள் நோளுக் ோனக்  ருப்பெோருள் என்ன? 

அ. Transforming Youth Skills for the Future  

ஆ. Reimagining Youth Skills Post Pandemic 

இ. Learning to Learn for Life and Work 

ஈ. Skills Development to Improve Youth Employment 

✓ 2014ஆம் ஆண்டு ஐநோ பெோதுச்சலெயின் கெரறிவிப்பிற்குப் பிைகு ஒவ்க ோர் ஆண்டும் ஜூலல.15ஆம் க தி அன்று 

உல  இலளகயோர் திைன் ள் நோள் ப ோண்டோடப்ெடுகிைது. “Transforming Youth Skills for the Future” என்ெது நடப்பு 

2022ஆம் ஆண்டில்  ரும் உல  இலளகயோர் திைன் ள் நோளுக் ோனக்  ருப்பெோருளோகும். க லல ோய்ப்பு, நல்ல 

க லல மற்றும் ப ோழில்முலனவு ஆகிய ற்றுக் ோன திைன் ளுடன் இலளகயோர் லள உரு ோக்கு ல  

கநோக் மோ க் ப ோண்டு இந்  நோள் ப ோண்டோடப்ெடுகிைது. 

6. ‘உல  இயற்ல  ெோது ோப்பு நோள்’ ப ோண்டோடப்ெடுகிை க தி எது? 
அ. ஜூலை.28  

ஆ. ஜனவாி.28 

இ. அக்படாபா்.28 

ஈ. மாா்ெ்.28 

✓ இயற்ல   ளங் ளின் முக்கியத்து ம் குறித்து மக் ளிலடகய விழிப்புணர்ல  ஏற்ெடுத்து  ற் ோ  ஒவ்க ோர் 

ஆண்டும் ஜூலல.28ஆம் க தியன்று உல  இயற்ல  ெோது ோப்பு நோள் ப ோண்டோடப்ெடுகிைது. “Forests and 

Livelihoods: Sustaining People and Planet” என்ெது நடப்பு 2022ஆம் ஆண்டில் ப ோண்டோடப்ெட்ட உல  இயற்ல  

ெோது ோப்பு நோளுக் ோனக்  ருப்பெோருளோகும். IUCN ஆனது மனி  நட டிக்ல  ள் மற்றும் சுற்றுச்சூழலில் அ ற்றின் 

 ோக் த்ல க்  ண் ோணித்து  ருகிைது. 

7. சதுப்புநில சுற்றுச்சூழலலக்  ோப்ெ ற் ோன உல  நோள்  லடப்பிடிக் ப்ெடுகிை க தி எது? 
அ. ஜூலை.26   ஆ. ஆகஸ்ட்.26 

இ. ஹெப்டம்பா்.26  ஈ. ஜனவாி.26 
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✓ சதுப்புநில சுற்றுச்சூழலலப் ெோது ோப்ெ ற் ோன உல  நோள் ஒவ்க ோர் ஆண்டும் ஜூலல.26ஆம் க தி அன்று 

ப ோண்டோடப்ெடுகிைது.  னித்து ம் மிகுந்  சுற்றுச்சூழலலமப்ெோன சதுப்புநிலங் ளின் முக்கியத்து த்ல ப் ெற்றிய 

விழிப்புணர்ல  ஏற்ெடுத்து ல  இந்  நோள் கநோக் மோ க் ப ோண்டுள்ளது. இந்  உல  நோள், 2015ஆம் ஆண்டில் 

ஐநோ  ல்வி, அறிவியல் மற்றும்  லோச்சோர அலமப்பின் (UNESCO) பெோது தீர்மோனத்தினோல் ஏற்றுக்ப ோள்ளப்ெட்டது. 

8. இங்கிலோந்தின் லீபசஸ்டர் கிரிக்ப ட் லம ோனத்திற்கு எந்  இந்திய கிரிக்ப ட் வீரரின் பெயர் சூட்டப்ெட்டுள்ளது? 
அ. கபிை் பதவ் 

ஆ. சுனிை் கவாஸ்கா்  

இ. ெெ்ெின் ஹடண்டுை்கா் 

ஈ. மபகந்திர ெிங் பதானி 

✓ இங்கிலோந்தின் லீபசஸ்டர் கிரிக்ப ட் லம ோனத்திற்கு இந்திய கிரிக்ப ட் வீரரும், முன்னோள் க ப்டனுமோன சுனில் 

  ோஸ் ரின் பெயர் சூட்டப்ெட்டுள்ளது. 10,000 ரன் லள எடுத்  மு ல் கிரிக்ப ட் வீரர் மற்றும் அதி  ச ம் (34) 

அடித்  ர் என்ை சோ லனலயயும் அ ர் ெலடத்துள்ளோர். 1983 உல க்க ோப்லெலய ப ன்ை இந்திய அணியிலும் 

அ ர் இடம்பிடித்திருந் ோர். ஐக்கிய அபமரிக் ோவின் (USA) ப ன்டக்கி ெகுதியில் சுனில்   ோஸ் ர் பெயரில் மற்பைோரு 

லம ோனம் அலமந்துள்ளது. 

9. ‘ஹிம் டிகரோன்-ஏ-க ோன்’ என்ை திட்டத்ல  அறிமு ப்ெடுத்திய இந்திய ஆயு ப்ெலட எது? 
அ. இந்திய வான்பலட 

ஆ. இந்திய கடற்பலட 

இ. இந்திய இராணுவம்  

ஈ. இந்திய கடபைார காவை்பலட 

✓ இந்திய டிகரோன் கூட்டலமப்புடன் இலணந்து, ‘ஹிம் டிகரோன்-ஏ-க ோன்’ என்ை திட்டத்ல  இந்திய இரோணு ம் 

ப ோடங்கியுள்ளது. இந் த் திட்டம் ப ோழிற்துலை,  ல்வியோளர் ள், பமன்பெோருள் உரு ோக்குநர் ள் மற்றும் டிகரோன் 

உற்ெத்தியோளர் ள் உட்ெட அலனத்து ெங்கு ோரர் லளயும் ஒன்றிலணக்கிைது. 

✓ இந்தியோவின் டிகரோன் சூழலலமப்புக் ோன இந்திய இரோணு த்தின் இந்  ஆ ரவு, ‘உல ளவில் கிலடக்கும் 

சிைந்  ற்லை’விட, ‘உள்நோட்டில் கிலடப்ெது கமலோனல ’ என்ை ப ோள்ல யின் அடிப்ெலடயில் அலமந்துள்ளது. 

10. ‘புது தில்லி ென்னோட்டு நடு ர் லமயத்தின்’ புதிய பெயர் என்ன? 
அ. பாரத் பன்னாட்டு நடுவா் லமயம் 

ஆ. இந்திய பன்னாட்டு நடுவா் லமயம்  

இ. பிரதமா் நடுவா் லமயம் 

ஈ. ஆத்மநிா்பா் நடுவா் லமயம் 

✓ நடு ணரசு, மக் ளல யில், ‘புது தில்லி ென்னோட்டு நடு ர் லமயம் (திருத் ) மகசோ ோ, 2022’ஐ முன்ல த் து. புது 

தில்லி ென்னோட்டு நடு ர் லமயச் சட்டம், 2019ஐ திருத் , சட்ட அலமச்சர் கிரண் ரிஜ்ஜு மகசோ ோல  முன்ல த் ோர். 

இது ந ர அளவிலோன கநோக் த்திற்குப்ெதிலோ , ெரந்  நோடு அளவிலோன கநோக் த்ல   ழங்கு  ற் ோ , அந்நடு ர் 

லமயத்ல , ‘இந்திய ென்னோட்டு நடு ர் லமயம்’ என மறுபெயரிட எண்ணுகிைது. 
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செய்தித்தாள் நடப்பு நிகழ்வுகள்  

1. ப ோந் ல  அ ழோய்வில் 74 சூது ெ ள மணி ள்  ண்படடுப்பு 

ப ோந் ல  அ ழோய்வில் முதுமக் ள்  ோழிக்குள் 74 சூது ெ ள மணி ள்  ண்படடுக் ப்ெட்டுள்ளன. 

சி  ங்ல  மோ ட்டம், திருப்பு னம் அருக  கீழடி, அ ரம், ப ோந் ல , மணலூர் ஆகிய ெகுதி ளில் எட்டோம்  ட்ட 

அ ழோய்வுப்ெணி ள் நலடபெற்று  ருகின்ைன. ப ோந் ல யில் நலடபெற்று  ரும் அ ழோய்வுப் ெணியில் இது லர 

57 முதுமக் ள்  ோழி ள் எடுக் ப்ெட்டுள்ளன. அ ற்றுள் ஒரு  ோழியினுள் அடர்சி ப்பு நிைமுலடய 74 சூது ெ ள 

மணி ள் உள்ளன. ெழங் ோலத்தில் இைந்  ர் லள  ோழியுனுள் ல த்து புல க்கும்கெோது, அ ர் ள் ெயன்ெடுத்திய 

பெோருள் லளயும் ல த்து புல ப்ெது  ழக் ம். அந்  ல யில்,  ற்கெோது  ண்படடுக் ப்ெட்டுள்ள சூது ெ ள 

மணி ளும் ல க் ப்ெட்டிருக் லோம். இல  அலனத்தும் 3 பசமீ நீளமுள்ள ெ ளமணி ள். இ லன இைந்  ர் 

மோலலயோ  அணிந்திருக் லோம் என ப ோல்லியலோளர் ள் ப ரிவித் னர். 

 

2. பசஸ் ஒலிம்பியோட் நிலைவு: 17 இந்தியர் ளுக்கு ெ க் ம் 

மோமல்லபுரத்தில் நடந்  44ஆ து பசஸ் ஒலிம்பியோட் கெோட்டியில் பமோத் ம் 17 இந்தியர் ள் ெ க் ம் ப ன்றுள்ளனர். 

இதில் 2 கெருக்கு  னிநெர்  ங் ம், ஒரு ப ள்ளி,  லோ 4 ப ண் லம், அணி ள் சோர்பில் 10 கெருக்கு ப ண் லம் 

என 17 ெ க் ங் ள் அடங்கும். 

 மிழ்நோடு அரசு, சர் க ச பசஸ் கூட்டலமப்பு (FIDE), அகில இந்திய பசஸ் கூட்டலமப்பு (AICFI) சோர்பில் `100 க ோடி 

பசலவில் பசஸ் ஒலிம்பியோட் கெோட்டி ள் மோமல்லபுரம் கெோர் ெோயிண்ட் பஷரட்டன் கெோட்டலில்  டந்  ஜூலல 

28ஆம் க தி ப ோடங்கியது. 

ஓென் பிரிவில் 187, ம ளிர் பிரிவில் 162 நோடு லளச் கசர்ந்  ஈராயிரத்துக்கும் கமற்ெட்ட வீரர், வீரோங் லன ள் 

ெங்க ற்ைனர். பமோத் ம் 11 சுற்று ஆட்டங் ள் நலடபெற்ைன. நிலைவு நோளோன பசவ் ோய்க்கிழலம 11-ஆம் சுற்று 

ஆட்டங் ள் ெரெரப்ெோ  நலடபெற்ைன. ஓென் பிரிவில் உஸ்பெகிஸ் ோன், ஆர்மீனியோ, இந்திய பி அணி ள் முலைகய 

 ங் ம், ப ள்ளி, ப ண் லம் ப ன்ைன. 

ம ளிர் பிரிவில் உக்லரன், ஜோர்ஜியோ, இந்திய ஏ அணி ள் முலைகய  ங் ம், ப ள்ளி, ப ண் லம் ப ன்ைனர். 

இந்திய பி, ஏ அணி ளுக்கு ப ண் லம்: 

இந்திய பி அணியில் அதிென், குக ஷ், பிரக்ஞோனந் ோ, நிெோல் சரீன், பரௌனக் சத் ோனி இடம்பெற்றிருந் னர். 

இந்திய ம ளிர் ஏ அணியில் ெரி ோ துகரோண ல்லி, ப ோகனரு ெம்பி, ஆர் ல ஷோலி, ெக்தி குல் ர்னி,  ோன்யோ 

சச்க வ் இடம் பெற்றிருந் னர். அ ர் ள் அலன ருக்கும் ப ண் லப்ெ க் ங் ள்  ழங் ப்ெட்டன. 

குக ஷ், நிெோல் சரீனுக்கு  ங் ம்: 

விலளயோட்டு வீரர் ளின் ப ற்றி, கரட்டிங் அடிப்ெலடயில்  ழங் ப்ெடும்  னிநெர் ெ க் ங் ளில் இந்திய இளம் 

வீரர் ள் டி குக ஷ், நிெோல் சரீன் ஆகிகயோர்  ங் ம் ப ன்ைனர். ஏ அணி வீரர் அர்ஜுன் எரில சி ப ள்ளியும் பி 

அணி வீரர் பிரக்ஞோனந் ோ ப ண் லமும் ப ன்ைனர். ம ளிர் பிரிவில்  ோன்யோ சச்க வ், திவ்யோ க ஷ்முக், ஆர் 

ல ஷோலி ப ண் லம் ப ன்ைனர். 

 

3. `25 க ோடியில் ஒலிம்பிக்  ங் க ட்லட திட்டம்: மு ல் ர் மு   ஸ்டோலின் அறிவிப்பு 

ஒலிம்பிக் கெோட்டி ளில் ெ க் ம் ப ல்லும்  ல யில் விலளயோட்டு வீரர் லள உரு ோக் , ̀ 25 க ோடியில் ஒலிம்பிக் 

 ங் க ட்லட திட்டம் பசயல்ெடுத் ப்ெடும் என்று மு ல் ர் மு   ஸ்டோலின் அறிவித் ோர். 

ஒலிம்பிக்  ங் க ட்லட:  மிழ்நோட்டில் உல த் ரம் ோய்ந்  விலளயோட்டு வீரர் ள், ஒலிம்பிக் ெ க் ங் ள் 

ப ல்க ோலர உரு ோக்கும் பெோருட்டு “ஒலிம்பிக்  ங் க ட்லட” என்ை திட்டம் `25 க ோடியில் நலடமுலைப்ெடுத்  
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-ப்ெடவுள்ளது. இ ன்ெடி, ஐம்ெது விலளயோட்டு வீரர் ள் க ர்வுபசய்யப்ெட்டு, நோன்கு ஆண்டு ளில் அ ர் ளின் 

திைன் லள கமம்ெடுத்  `60 க ோடி பசலவுபசய்யப்ெடும். 

இந்தியோவின் மு ல் சர் க ச மோஸ்டர் ஆகரோனுக்கு ப ௌர ம் 

பசஸ் ஒலிம்பியோட் நிலைவு விழோவில், இந்தியோவின் மு ல் பசஸ் சர் க ச மோஸ்டர் மோனு ல் ஆகரோன் 

ப ௌரவிக் ப்ெட்டோர். 

 

4. 44ஆ து பசஸ் ஒலிம்பியோட் நிலைவு: ெங்க ரியிடம் FIDE ப ோடி ஒப்ெலடப்பு 

சர் க ச பசஸ் கூட்டலமப்பின் ப ோள்ல  விளக் ப்ெோடலுடன் 44ஆ து பசஸ் ஒலிம்பியோட் விழோ நிலைவுபெற்ைது. 

அ லனத் ப ோடர்ந்து பசஸ் கெோட்டியின் அலடயோளமோ  ப ோண்டு ரப்ெட்ட தீப்ெந் ம் அலணக் ப்ெட்டது. 

முன்ன ோ  சர் க ச பசஸ் கூட்டலமப்பின் ப ோடி ெங்க ரி நோட்டிடம் ஒப்ெலடக் ப்ெட்டது. 45ஆ து பசஸ் 

ஒலிம்பியோட் கெோட்டி ெங்க ரியில் நலடபெைவுள்ளது. 

 

5. திைலமயோன  லலலமத்து  திட்டம் 

2022 ஜுலலயில், இந்திய  ோன்ெலட, எகிப்திய  ோன்ெலடயுடன் இலணந்து, ல கரோ கமற்கு  ோன்ெலட  ளத்தில் 

உள்ள ஆயு ப்ெள்ளியில் ஒருமோ  ோல கூட்டுப்ெயிற்சியில் ஈடுெட்டன. இருநோட்டுப் ெலட ளின் கெோர்  ோனூர்தி ளு 

-க்கு இலடகய, மு ன்முலையோ  இக்கூட்டுப்ெயிற்சி நடத் ப்ெட்டது. இந்திய  ோன்ெலடயின், கெோர் ந்திர உத்தி ள் 

மற்றும்  ோன்ெலட கெோர் ந்திர கமம்ெோட்டு நிறு னத்தின் மூன்று சுக ோய்-30 ர  MKI  ோனூர்தி ள் இதில் 

இடம்பெற்ைன. கமலும், கெோர்  ோனூர்தி ளின் ெயிற்றுவிப்ெோளர் அறு ர் நி ழ்ச்சியில் ெங்க ற்ைனர். 

 

 

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

