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1. COVID ஒமைக்ரான் திரிபுக்கான தடுப்பூசிக்கு ஒப்புதல் அளித்த முதல் நாடு எது? 
அ. இந்தியா 

ஆ. அமொிக்கா 

இ. ஐக்கிய பேரரசு (UK)  

ஈ. இத்தாலி 

✓ ஒமைக்ரான் திரிபுக்கு சிகிச்மையளிக்கும் COVID தடுப்பூசிமய அங்கீகரிக்கும் முதல் நாடாக UK ைாறியுள்ளது. UKஇன் 

ைருந்துகள் ைற்றும் சுகாதாரப் ப ாருட்கள் ஒழுங்குமுமை ஆமையமும், இதற்கு ஒப்புதல் அளித்த உலகின் முதல் 

நிறுவனைாக ஆனது. இத்தடுப்பூசி 18 வயது ைற்றும் அதற்கு மைற் ட்மடார்க்கு  யன் டுத்த அங்கீகரிக்கப் ட்டுள்ளது. 

இது பகாமரானா மவரஸின் அைல் திரிபு ைற்றும் ஒமைக்ரான் BA.1 ஆகிய இரண்டமனயும் குறிமவக்கிைது. 

2. ‘முதலமைச்ைர் அனுபிரதி  யிற்சி மயாஜனா’மவச் பையல் டுத்துகிை இந்திய ைாநிலம்/யூனியன் பிரமதைம் எது? 
அ. ேஞ்சாே் 

ஆ. இராஜஸ்தான்  

இ. குஜராத் 

ஈ. கா்நாடகா 

✓ இராஜஸ்தான் ைாநில அரைாங்கைானது 2021–22இல் ‘முதல்வர் அனுபிரதி  யிற்சி மயாஜனா’ அறிமுகப் டுத்தியது. 

இந்தத் திட்டத்தின்கீழ், அத்தமகய ைாைாக்கர்களுக்கு புகழ்ப ற்ை  யிற்சி நிறுவனங்களின்மூலம் இலவை  யிற்சி 

அளிக்கப் டுகிைது. நடப்பு நிதியாண்டில், இராஜஸ்தான் ைாநில அரசு, `17.15 மகாடி ஒதுக்கீடு பைய்து, இத்திட்டத்தின் 

கீழ் உள்ள இடங்களின் எண்ணிக்மகமய 15,000ஆக உயர்த்தியது. இது  ட்டியலினம்,  ட்டியல்  ழங்குடியினர், 

இதர பிற் டுத்தப் ட்ட வகுப்பினர், சிறு ான்மையினர், ப ாருளாதாரத்தில் பின்தங்கிய வகுப்பினர் ைற்றும் ைாற்றுத் 

திைனாளிகமள உள்ளடக்கியுள்ளது. 

3. நாசியுள் பைலுத்தப் டும் COVID தடுப்பூசிக்கான மைாதமனகமள முடித்துள்ள ைருந்து நிறுவனம் எது? 
அ. ோரத் ேபயாமடக்  

ஆ. ேபயாகான் 

இ. டாக்டா் மரட்டிஸ் நிறுவனம் 

ஈ. சீரெ் நிறுவனெ் 

✓ மைதரா ாத்மதச் ைார்ந்த  ாரத்  மயாபடக் நிறுவனம் அதன் நாசியுள் பைலுத்தப் டும் COVID தடுப்பூசியான BBV154 

இன் மூன்ைாம் கட்ட ைருத்துவப்  ரிமைாதமனகளின் தரமவ ைருந்து கட்டுப் ாட்டாளரிடம் ைைர்ப்பித்துள்ளது. இது 

முதன்மையான இரு தவமை தடுப்பூசி ைற்றும் ஒரு  ன்முக பூஸ்டர் தடுப்பூசி ஆகிய இரண்டிற்கும் அனுைதி 

மகாரியுள்ளது. ஒரு  ன்முக பூஸ்டர் என் து தடுப்பூசியின் மூன்ைாவது அல்லது அடுத்தடுத்த தவமை தடுப்பூசிகள் 

அதன் முதன்மை தவமையிலிருந்து மவறு ட்டு காைப் டும். 

4. முகத்மத அமடயாளம் காணும் பதாழில்நுட் த்தின் அடிப் மடயில் இயங்கும் நடுவைரசின்  யணிகள் 

பையலாக்க அமைப்பின் ப யர் என்ன? 
அ. டிஜியாத்ரா  

ஆ. ோரத யாத்ரா 

இ. ேிரதொ் டிஜிட்டல் யாத்ரா அேியான் 

ஈ. ோரத் ஃபேஸ் RT 
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✓ தில்லி  ன்னாட்டு வானூர்தி நிமலய லிட் (DIAL) நடுவண் அரசின் ‘டிஜியாத்ரா’ முமனமவ அறிவித்தது. இது 

ஆண்ட்ராய்டு இயங்குதளங்களுக்கான அதன் பையலியின் பீட்டா  திப்ம யும் பவளியிட்டது. ‘டிஜியாத்ரா’ என் து 

முகத்மத அமடயாளம் காணும் பதாழில்நுட் த்மத அடிப் மடயாகக் பகாண்ட  யணிகள் பையலாக்க அமைப்பு 

ஆகும். இந்தத் பதாழில்நுட் த்தின்மூலம், அமனத்து மைாதமனச் ைாவடிகளும் முகத்மத அமடயாளம் காணும் 

அமைப்பின் அடிப் மடயில்  யணிகளின் உள்ளீடுகமள தாைாகமவ பையல் டுத்தும். 

5. ‘இந்திய  ன்னாட்டு கடல்ைார் உைவுகள் கண்காட்சி’ நமடப றும் இடம் எது? 

அ. மசன்னன 

ஆ. முெ்னே 

இ. மகாச்சி 

ஈ. மகால்கத்தா  

✓ இந்திய  ன்னாட்டு கடல்ைார் உைவுகள் கண்காட்சியின் (IISS) 23ஆவது  திப்பு அடுத்த ஆண்டு பிப்ரவரி ைாதம் 

பகால்கத்தாவில் நமடப ைவுள்ளது. கடல் உைவுப்ப ாருள்கள் ஏற்றுைதி மைம் ாட்டு ஆமையம் (MPEDA) இந்திய 

கடல் உைவு ஏற்றுைதியாளர்கள் ைங்கத்துடன் (SEAI) இமைந்து இந்தக் கண்காட்சிமய ஏற் ாடு பைய்யும். 

6. 2022 – காைன்பவல்த் விமளயாட்டுப் ப ாட்டிகளில், கீழ்க்காணும் எந்த விமளயாட்டில் இந்தியா தனது முதல் 

 தக்கத்மத பவன்ைது? 
அ. கூனடே்ேந்து 

ஆ. ஸ்குவாஷ் 

இ. லான் மேௌல்ஸ் (Lawn Bowls)  

ஈ. ரக்ேி மசவன்ஸ் 

✓ 2022 – காைன்பவல்த் விமளயாட்டுப்ம ாட்டியில் இந்திய ைகளிர் புல்பவளி  ந்துவீச்சு அணி, அந்த விமளயாட்டில் 

முதன்முமையாக தங்கம் பவன்று வரலாறு  மடத்தது. மைலும், இவ்விமளயாட்டில் இந்தியாவுக்குக் கிமடத்த முதல் 

 தக்கம் இதுவாகும். லவ்லி பைௌம , பிங்கி சிங், நயன்மைானி மைகியா ைற்றும் ரூ ா இராணி டிர்கி ஆகிமயார் 

பதன்னாப்பிரிக்கா அணிமய 17–10 என்ை கைக்கில் வீழ்த்தி தங்கப் தக்கம் பவன்ைனர். 

7. கீழ்க்காணும் எந்த மிகப்ப ரிய மின்னணு வணிக நிறுவனம் அதன் படலிவரி மைமவகமள அதிகரிப் தற்காக 

இந்திய இரயில்மவயுடன் கூட்டு மைர்ந்துள்ளது? 
அ. ேிளிே்காா்ட் 

ஆ. அபெசான்  

இ. ேிக்ோஸ்மகட் 

ஈ. ஜிபயாொா்ட் 

✓ அமைைான் இந்தியா தனது ஒப் மடப்பு மைமவகமள அதிகரிப் தற்காக இந்திய ரயில்மவயுடன் கூட்டிமைந்துள்ளது. 

2019ஆம் ஆண்டில் ரயில்மவ வமலயமைப்புகள்மூலம் விமரவுச்மைமவகமள உருவாக்க இந்திய ரயில்மவயுடன் 

இமைந்த முதல் இமையவழி படலிவரி நிறுவனம் இதுவாகும். இந்தக் கூட்டாண்மைமூலம், அமைைான் 110–க்கும் 

மைற் ட்ட நகரங்களுக்கு இமடமயயான வழித்தடங்களில் ப ாதிகமள பகாண்டுபைல்ல முடியும். 

8. 2022 –  ார்ச்சூன் 500  ட்டியலில் இடம்ப ற்ை ஒமர இந்திய வங்கி எது? 
அ. ICICI வங்கி  ஆ. HDFC வங்கி 

இ. ோரத வங்கி  ஈ. கனரா வங்கி 
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✓ அண்மையில் பவளியிடப் ட்ட  ார்ச்சூன் 500  ட்டியலில்,  ாரத வங்கி (SBI) 236ஆவது இடத்தில் இடம்ப ற்றுள்ளது. 

மைலும், இப் ட்டியலில் இந்தியாவிலிருந்து இடம்ப ற்ை ஒமர வங்கி இதுவாகும். 2022ஆம் ஆண்டுக்கான  ட்டியலில் 

அபைரிக்க சில்லமை விற் மனயாளர் வால்ைார்ட் முதலிடம் பிடித்துள்ளது. ஆயுள் காப்பீட்டு நிறுவனம் (LIC)  ார்ச்சூன் 

500  ட்டியலில் முதன்முமையாக 98ஆம் இடத்தில் உள்ளது. ரிமலயன்ஸ் இண்டஸ்ட்ரீஸ் 51 இடங்கள் முன்மனறி 

104ஆவது இடத்மதப் பிடித்தது; அமத மவமளயில் ஐஓசி, ஓஎன்ஜிசி, பிபிசிஎல் உள்ளிட்ட எண்பைய் ைற்றும் எரிைக்தி 

ப ாதுத்துமை நிறுவனங்களும்  ட்டியலில் இடம்ப ற்றுள்ளன. இந்தப்  ட்டியலில் ஒன் து இந்திய நிறுவனங்கள் 

உள்ளன; அவற்றுள் ஐந்து அரசுக்குச் பைாந்தைானமவ ைற்றும் நான்கு தனியார் துமைமயச் மைர்ந்தமவ. 

9. மதஜஸ்வின் ைங்கர் என் வர் காைன்பவல்த் விமளயாட்டுப் ம ாட்டிகளின் எந்த விமளயாட்டில்  தக்கம் பவன்ை 

முதல் இந்தியர் ஆனார்? 
அ. குண்மடறிதல் 

ஆ. உயரந்தாண்டுதல்  

இ. முெ்முனற தாண்டுதல் 

ஈ. தண்டூன்றித் தாண்டுதல் 

✓ காைன்பவல்த் விமளயாட்டுப் ம ாட்டிகளில் ஆடவருக்கான உயரந்தாண்டுதலில்  தக்கம் பவன்ை முதல் இந்தியர் 

என்ை ப ருமைமய மதஜஸ்வின் ைங்கர் ப ற்ைார். மதசிய ைாதமன  மடத்த அவர் பவண்கலப் தக்கத்திற்கான 

நிகழ்வில் மூன்ைாமிடத்மதப் பிடித்தார். 2.29 மீ உயரந்தாண்டி, மதசிய ைாதமனமய அவர்  மடத்துள்ளார். 

10. வழக்கத்திற்கு ைாைாக மிகவைண்ட மகாமட நிலவுவமதத் பதாடர்ந்து, அண்மையில் தண்ணீர் தட்டுப் ாட்மட 

அறிவித்த நாடு எது? 
அ. எகிே்து 

ஆ. மநதா்லாந்து  

இ. நெீேியா 

ஈ. பசாொலியா 

✓ வழக்கத்திற்கு ைாைாக மிகவைண்ட மகாமட நிலவுவமதத் பதாடர்ந்தும் எதிர்காலத்தில் ைமழப் ப ாழிவதற்கான 

எந்தக் கணிப்பும் இல்லாதமத அடுத்தும் டச்சு அரைாங்கம் (பநதர்லாந்து) அண்மையில் தண்ணீர் தட்டுப் ாட்மட 

அறிவித்தது. கடந்த ைாதம் ஐமராப் ா ைற்றும் அபைரிக்காவின் ப ரும்  குதிகமள கடுமையான பவப் –அமலகள் 

தாக்கியது; புவி பவப் ைமடதமலக் மகயாளுவதற்கான முமனவுகளுக்கும் அமழப்பு விடுக்கப் ட்டு வருகின்ைன. 

டச்சு ைக்களில் 2/3  ங்கினர் கடல் ைட்டத்திற்கு கீமழ வசிப் தால், பநதர்லாந்தில் வைட்சி என் து ஒரு கடுமையான 

சிக்கலாக ைாறும். இதனால் ஆறுகளில் வண்டல் ைண்  டிந்து, நீர் ம ாக்குவரவுக்கு இமடயூறு ஏற் டும். 

 

செய்தித்தாள் நடப்பு நிகழ்வுகள்  

1. பைாத்த விமல  ைவீக்கம் 13.93%ஆக ைரிவு 

கடந்த ஐந்து ைாதங்களில் இல்லாத அளவில் ஜூமல ைாதம் பைாத்த விமல அடிப் மடயிலான  ைவீக்கம் 13.93 

ைதவீதைாக குமைந்தது. கடந்த ஜூன் ைாதத்தில் பைாத்த விமல  ைவீக்கம் 15.18 ைதவீதைாகவும், மை ைாதத்தில் 

15.88 ைதவீதைாகவும்  திவானது. இதுமவ கடந்த ஆண்டு ஜூமலயில் 11.57 ைதவீதைாக இருந்தது. பைாத்த விமல 

அடிப் மடயிலான  ைவீக்கம் பதாடர்ந்து இரண்டாவது ைாதைாக குமைந்துள்ளது. இருப்பினும், கடந்த ஆண்டு 

ஏப்ரல் ைாதத்திலிருந்து பதாடர்ந்து 16 ைாதங்களாக இரட்மட இலக்கத்திமலமய  திவாகி வருகிைது. 
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கடந்த ஜூமலயில் உைவுப்ப ாருள் மீதான  ைவீக்கம் 10.77 ைதவீதைாகவும், ஜூனில் 14.39 ைதவீதைாகவும் 

 திவானது. மைலும் ஜூனில் காய்கறிகளின் விமல உயர்வு 56.75 ைதவீதைாக இருந்த நிமலயில், ஜூமலயில் இது 

18.25 ைதவீதைாக ைரிந்தது. 

எரிப ாருள், மின்ைாரத்மதப் ப ாருத்தவமர ஜூமலயில் 40.38 ைதவீதைாகவும், ஜூனில் 40.38 ைதவீதைாகவும் 

 ைவீக்கம்  திவானது. இமதம ால உற் த்தி ப ாருள்கள், எண்பைய் வித்துக்களின்  ைவீக்கம் முமைமய 8.16 

ைதவீதைாகவும், -4.06 ைதவீதைாகவும்  திவானது. 

சில்லமை  ைவீக்கத்தின் அடிப் மடயில்தான் ரிைர்வ் வங்கி  ைக்பகாள்மகமய வகுக்கிைது. அந்த வமகயில், 

சில்லமை  ைவீக்கம் கடந்த 7 ைாதைாக ரிைர்வ் வங்கியின் ைதிப்பீட்டுக்கு உகந்த அளவில்தான்  திவாகி வருகிைது. 

கடந்த ஜூமலயில் சில்லமை  ைவீக்கம் 6.71 ைதவீதைாக  திவானது. 2022-23 நிதியாண்டில் சில்லமை  ை 

வீக்கம் ைராைரியாக 6.7 ைதவீதைாக  திவாகும் என ரிைர்வ் வங்கி கணித்துள்ளது குறிப்பிடத்தக்கது. 

 

2. மூன்ைமர கிமீ நீள ‘வாசுகி’ ைரக்கு இரயில் பவள்மளாட்டம் - 27,000 டன் நிலக்கரியுடன்  யைம் 

நாட்டிமலமய நீளைான ைற்றும் அதிக ைரக்குப்ப ட்டிகமள எடுத்துச்பைல்லக்கூடிய ‘சூப் ர் வாசுகி’ ைரக்கு இரயில் (3.5 

கிமீ நீளம்) திங்கள்கிழமை பவள்மளாட்டம்  ார்க்கப் ட்டது. 

ைத்தீஸ்கர் ைாநிலம், மகார் ாவில் இருந்து ைகாராஷ்டிரத்தின் நாகபுரிக்கு 295 ைரக்குப் ப ட்டிகளில் 27 ஆயிரம் டன் 

நிலக்கரிமய ஏற்றிக்பகாண்டு, இந்த இரயில் ைாதமனப் யைத்மத மைற்பகாண்டது. இந்த இரயிலில் 6 எஞ்சின்கள் 

ப ாருத்தப் ட்டிருந்தன. முதலிலும் இறுதியிலும் இரு எஞ்சின்களும் குறிப்பிட்ட இமடபவளிகளில் இமடயிமடமய 

மைலும் 4 எஞ்சின்களும் ப ாருத்தப் ட்டிருந்தன. 

இந்திய விடுதமலயின் 75 ஆண்டுகள் நிமைவு பகாண்டாட்டத்தின் ஒரு குதியாக ‘சூப் ர் வாசுகி’ இரயிலின் 

மைாதமன இயக்கம் மைற்பகாள்ளப் ட்டபதன பதன்கிழக்கு ைத்திய இரயில்மவ பதரிவித்தது. நிலக்கரி தட்டுப் ாடு 

காரைைாக, நாட்டில் இந்த ஆண்டு பதாடக்கத்தில் மின்பவட்டுப் பிரச்மன ஏற் ட்டது குறிப்பிடத்தக்கது. 

 

3. ஒண்டிவீரன் நிமனவு அஞ்ைல்தமல ஆகஸ்ட்.20-இல் பவளியீடு: நடுவைரசு தகவல் 

விடுதமலப் ம ாராட்ட வீரர் ஒண்டிவீரனின் நிமனவு அஞ்ைல்தமல ஆகஸ்ட்.20-ஆம் மததி திருபநல்மவலியில் 

பவளியிடப் டுவதாக நடுவைரசு தரப்பில் பதரிவிக்கப் ட்டுள்ளது. 

ைாவீரன் பூலித்மதவனின்  மடத்தள தியாக விளங்கி, ஆங்கிமலயமர எதிர்த்து ம ார் புரிந்தவர் ைாவீரன் ஒண்டி 

வீரன். தமிழ்நாட்டில் கிளர்ந்பதழுந்த முதல் இந்திய விடுதமலப் ம ாரின் தள திகளில் ஒருவராக திகழ்ந்த ைாவீரன் 

இவர். ஒரு மகமய இழந்த பிைகும் நம்பிக்மகமய இழக்காைல் இறுதிவமர களம்நின்று ஆங்கிமலய  மடகமள 

தனியாகச்பைன்று அழித்தார் என்றும் அதனால் அவர் ‘ஒண்டிவீரன்’ எனவும் அமழக்கப் ட்டார். 

ஒண்டி வீரனின் 251-ஆவது நிமனவு நாள் ஆகஸ்ட்.20-ஆம் மததி அனுைரிக்கப் டுவமத முன்னிட்டு அன்மைய 

நாள் அவரின் நிமனவு அஞ்ைல்தமல பவளியிடப் டும் என நடுவைரசின் அஞ்ைல்துமை அறிவித்துள்ளது. 
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