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1. UNESCOஇன் த ொட்டுணர முடியொ கலொச்சொர பொரம்பரிய பட்டியலில் இணணக்க இந்தியொவொல் பரிந்துணரக்கப்பட்ட 

‘கொர்பொ’ என்றொல் என்ன? 
அ. திருவிழா 

ஆ. நடன வடிவம்  

இ. கலை வடிவம் 

ஈ. நிலனவுச்சின்னம் 

✓ UNESCOஇன் த ொட்டுணர முடியொ கலொச்சொர பொரம்பரிய பட்டியலில் இணணக்க ‘கொர்பொ’ என்ற நடன வடிவத்ண  

இந்தியொ சமீபத்தில் பரிந்துணரத்துள்ளது. UNESCOஇன் த ொட்டுணர முடியொ கலொச்சொர பொரம்பரியப் பிரதிநிதிகளில் 

‘துர்கொ பூணை’ கடந்  ஆண்டு இணணக்கப்பட்டது. கடந்  2003ஆம் ஆண்டு ைூணல மொ ம் த ொட்டுணர முடியொ 

கலொச்சொர பொரம்பரியத்ண க் கொப்ப ற்கொன அரசுகளுக்கிணடயயயொன குழுவில் பணியொற்ற UNESCOஆல் இந்தியொ 

ய ர்ந்த டுக்கப்பட்டது குறிப்பிடத்தக்கது. 

2. எந்  நொட்டுடன் இணணந்து நொடுகடந்  கல்விக்கொன பணிக்குழுணவ நிறுவுவ ொக இந்தியொ அறிவித் து? 
அ. அமமாிக்கா 

ஆ. ஆஸ்திரேைியா  

இ. இங்கிைாந்து 

ஈ. மொ்மனி 

✓ இந்தியொவின் நடுவண் கல்வியணமச்சர்  ர்யமந்திர பிர ொன் மற்றும் அவருக்கிணணயொன ஆஸ்தியரலிய பிரதிநிதி 

இணணயணமச்சர் யைசன் கியளர் ஆகியயொர் நொடுகடந்  கல்விக்கொன பணிக்குழுணவ நிறுவுவ ொக அறிவித் னர். 

இந் ப்பணிக்குழு இருநொடுகளிலும் உள்ள ஒழுங்குமுணற அணமப்புகணளப்பற்றிய பகிரப்பட்ட புரி ணல 

உருவொக்குவண யும் நிறுவனங்களின் இருவழி இயக்கத்திற்கொன வொய்ப்புகணள யமம்படுத்துவண யும்  னது 

யநொக்கமொகக் தகொண்டுள்ளது. ஆஸ்தியரலியொ இந்திய கல்வி கவுன்சிலின் (AIEC) ஆறொவது கூட்டத்திற்கு நடுவண் 

அணமச்சர் இணணத்  ணலணம ொங்கினொர். 

3. இந்தியொவின் மு ல் வணிக ரீதியிலொன விண்தவளி சூழ்நிணல விழிப்புணர்வு கூர்யநொக்ககம் நிறுவப்படவுள்ள 

மொநிலம் / UT எது? 
அ. குெோத் 

ஆ. உத்தேகாண்ட்  

இ. சிக்கிம் 

ஈ. அருணாச்சை பிேரதசம் 

✓ இந்தியொவின் மு ல் வணிக ரீதியிலொன விண்தவளி சூழ்நிணல விழிப்புணர்வு கூர்யநொக்ககம் உத் ரகொண்ட் 

மொநிலத்தில் உள்ள கர்வொல் பகுதியில் விண்தவளித்துணற துளிர் நிறுவனமொன திகந் ொரொவொல் நிறுவப்படவுள்ளது. 

பூமிணயச்சுற்றி வரும் 10 தசமீ அளவுள்ள தபொருட்கணளக் கண்கொணிப்பண  இந்  ஆய்வகம்  னது யநொக்கமொகக் 

தகொண்டுள்ளது. இது ஏற்கனயவ விண்ணில் இருக்கும் தபொருட்கணளக் கண்கொணித் ல் மற்றும் அணடயொளம் 

கொண்ப ன் தசயல்திறணன யமம்படுத்தும். 

4. இந்தியொ, சமீபத்தில் (2022 ஆகஸ்ட்) எந்  நொட்டில் புதிய இந்தியத் தூ ரகத்ண  திறந்து ணவத் து? 
அ. மாை்டா  ஆ. போகுரவ  

இ. ஈோன்  ஈ. மவனிசுைா 
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✓ இந்தியொவின் நடுவண் தவளியுறவுத்துணற அணமச்சர் S தைய்சங்கர், பரொகுயவயில் உள்ள அசன்சியனில் புதிய 

இந்தியத் தூ ரகத்ண  கூட்டொகத் திறந்து ணவத் ொர். இருநொடுகளும் தூ ரக உறவுகணள நிறுவி 60 ஆண்டுகள் 

நிணறவணடந்துள்ள நிணலயில், பரொகுயவ குடியரசிற்கு இந்திய தவளியுறவுத் துணற அணமச்சர் ஒருவர் தசல்வது 

இதுயவ மு ல்முணறயொகும். 

5. அரசொங்கத் ொல் நடத் ப்படும் மருத்துவ நிறுவனங்களில் உள்ள மருந்துகணள இணணயவழியில் கண்கொணிப்பு 

தசய்வ ற்கொக அணமப்பு ஒன்ணற அணமக்கவுள்ள ொக அறிவித்துள்ள மொநிலம் எது? 

அ. தமிழ்நாடு 

ஆ. ரகேளா  

இ. கா்நாடகா 

ஈ. அஸ்ஸாம் 

✓ அரசொங்கம் நடத்தும் மருத்துவ நிறுவனங்களிலுள்ள மருந்துகணளக் கண்கொணிக்க இணணயவழி கண்கொணிப்பு 

முணறணய அறிமுகப்படுத்  உள்ள ொக யகரள அரசு அறிவித்துள்ளது. மருந்துகளின் இருப்பு மற்றும் விநியயொகத்ண  

கண்கொணிப்பண  இந்  அணமப்பு யநொக்கமொகக் தகொண்டுள்ளது. மருந்துகள் கிணடப்ணப உறுதி தசய்ய, யகரள 

மருத்துவச்யசணவ கழகத்தின் இணணயவழி முணறணமணய மருத்துவமணன ஊழியர்கள் பயன்படுத்  யவண்டும் 

என்று அம்மொநில சுகொ ொர அணமச்சர் ஆணணயிட்டுள்ளொர். 

6. 2022–இல் நணடதபற்ற, ‘SCO பொதுகொப்பு அணமச்சர்கள் கூட்டம்’ நணடதபறும் இடம் எது? 
அ. மபய்ெிங் 

ஆ. தாஷ்கண்ட்  

இ. ஷாங்காய் 

ஈ. நூா்சுை்தான் 

✓ உஸ்தபகிஸ் ொனின்  ொஷ்கண்டில் நணடதபற்ற ஷொங்கொய் ஒத்துணழப்பு அணமப்பின் (SCO) உறுப்புநொடுகளின் 

பொதுகொப்பு அணமச்சர்களின் வருடொந்திர கூட்டத்தில் நடுவண் பொதுகொப்பு அணமச்சர் ரொஜ்நொத் சிங் கலந்துதகொண்டொர். 

இந்தியொணவத்  விர, சீனொ, கைகஸ் ொன், கிர்கிஸ் ொன், பொகிஸ் ொன், ரஷ்யொ,  ஜிகிஸ் ொன் மற்றும் உஸ்தபகிஸ் ொன் 

ஆகிய நொடுகளின் தவளியுறவு அணமச்சர்களும் அக்கூட்டத்தில் பங்யகற்றனர். சமர்கண்டில் நணடதபறவுள்ள SCO 

நொடுகளின்  ணலவர்களின் உச்சிமொநொட்டிற்கொன ஏற்பொடுகள் குறித்தும் விவொதிக்கப்பட்டது. 

7. 2022ஆம் ஆண்டுக்கொன லிபர்ட்டி ப க்கம் வழங்கி தகௌரவிக்கப்பட்ட  ணலவர் யொர்? 
அ. இம்ோன் கான் 

ஆ. நரேந்திே ரமாடி 

இ. ரவாரைாடிமிா் மெமைன்ஸ்கி  

ஈ. ஃபுமிரயா கிஷிடா 

✓ ய சிய அரசியலணமப்பு ணமயத் ொல் நடப்பு 2022ஆம் ஆண்டுக்கொன, ‘லிபர்ட்டி ப க்கத்திற்கு’ உக்ணரன் அதிபர் 

யவொயலொடிமிர் தைதலன்ஸ்கி ய ர்ந்த டுக்கப்பட்டுள்ளொர். உருசிய தகொடுங்யகொன்ணமக்கு எதிரொன அவரது சிறப்பு 

வொய்ந்  நடவடிக்ணககளுக்கொக அவர் ய ர்ந்த டுக்கப்பட்டொர். 2019 யம மு ல் உக்ணரன் அதிபரொக பணியொற்றி 

வரும் யவொயலொடிமிர் தைதலன்சுகி, தரொனொல்ட் ரீகன் விடு ணல விருது மற்றும் ைொன் F தகன்னடி துணிச்சல் விருது 

மற்றும் பிற அரசொங்கங்களின் விருதுகணளப் தபற்றவரொவொர். 
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8. 2022 – உலக நீர் வொரத்திற்கொன கருப்தபொருள் என்ன? 
அ. Seeing the Unseen: The Value of Water  

ஆ. Transforming the global water challenges 

இ. Global collaboration for water 

ஈ. Biodiversity and climate change 

✓ ஸ்டொக்ய ொம் பன்னொட்டு நீர் நிறுவனமொனது (SIWI) ஒவ்யவொர் ஆண்டும் உலக நீர் வொரத்ண  நடத்துகிறது. இந்  

ஆண்டு, இது ஆக.23 மு ல் தசப்.1 வணர தகொண்டொடப்படுகிறது. “Seeing the Unseen: The Value of Water” என்பது 

நடப்பு 2022ஆம் ஆண்டில் தகொண்டொடப்படும் உலக நீர் வொரத்திற்கொனக் கருப்தபொருளொகும். இது உலகளொவிய நீர் 

சவொல்கணள மொற்றுவண  யநொக்கமொகக்தகொண்ட ஓர் இயக்கமொகும். 

9. 2022 – புலிட்சர் பரிசுக்குத் ய ர்ந்த டுக்கப்பட்டுள்ள ஃபஹ்மி ொ அசிம் சொர்ந்  நொடு எது? 
அ. இந்தியா 

ஆ. வங்காளரதசம்  

இ. ஈோன் 

ஈ. ஓமன் 

✓ வங்கொளய சத்தில் பிறந்து அதமரிக்கொவின் இன்ணசடர் ஆன்ணலன் இ ழில் பணிபுரிந்து வரும் ஃபஹ்மி ொ அசிம், 

2022ஆம் ஆண்டுக்கொன புலிட்சர் பரிசுக்குத் த ரிவொகியுள்ளொர். உய்குர்களின் மீ ொன சீன அடக்குமுணற குறித்  

பணிக்கொக ய ர்ந்த டுக்கப்பட்ட இன்ணசடரின் நொன்கு பத்திரிணகயொளர்களுள் இவரும் ஒருவரொவொர். ‘நொன் ஒரு 

சீனத் டுப்பு முகொமிலிருந்து  ப்பித்ய ன்’ என்ற பணடப்பில் அவரது விளக்கப்படங்களுக்கொக, ‘விளக்கப்பட தசய்தி’ 

மற்றும் ‘வர்ணணன’ என்ற பிரிவின்கீழ் அவர் ய ர்ந்த டுக்கப்பட்டுள்ளொர். 

10. சமீப தசய்திகளில் இடம்தபற்ற, அந்திம் பங்கல் சொர்ந்  விணளயொட்டு எது? 
அ. மை்யுத்தம்  

ஆ. பளு துூக்குதை் 

இ. ஹாக்கி 

ஈ. பூப்பந்து 

✓ 20 வயதுக்குட்பட்ட மல்யுத்  உலக சொம்பியன்ஷிப்பில்  ங்கம் தவன்ற மு ல் இந்திய தபண் மல்யுத்  வீரொங்கணன 

என்ற தபருணமணய அந்திம் பங்கல் தபற்றுள்ளொர். பல்யகரியொவின் யசொபியொ நகரத்தில் நணடதபற்று வரும் உலக 

சொம்பியன்ஷிப் யபொட்டியில் 53 கியலொ பிரிவில் மு லிடம் பிடித் ொர். U20 உலக சொம்பியன்ஷிப்பில்  ங்கம் தவன்ற 

மற்ற இந்தியர்கள் – தீபக் புனியொ (2019) ரயமஷ் குமொர் (2001) பல்விந் ர் சிங் சீமொ (2001) மற்றும் பப்பு யொ வ் (1992). 

 

செய்தித்தாள் நடப்பு நிகழ்வுகள்  

1. நகர்ப்புற வொழ்விட யமம்பொட்டு வொரியத்தில் உலக வங்கி நிதியு வி திட்டங்கள் 

நகர்ப்புற வொழ்விட யமம்பொட்டு வொரியத்தில் உலக வங்கி நிதியு வியுடன் தசயல்படுத் ப்பட்டு வரும் திட்டங்கள் 

குறித்து தசன்ணன  ணலணமச் தசயலகத்தில் ஆயலொசிக்கப்பட்டது. 

வீட்டுவசதித்துணறணய வலுப்படுத் வும், அ ன் திட்டங்களில்  னியொர் துணறயின் பங்களிப்ணப ஊக்கப்படுத் வும் 

உலக வங்கி நிதியு வியுடன் திட்டங்கள் தசயல்படுத் ப்படுகின்றன.  மிழ்நொடு வீட்டுவசதித்துணற வலுவூட்டல் 
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திட்டத்தின்கீழ், தகொள்ணக யமம்பொட்டு கடனு வியொக `1,492.40 யகொடி நிதி உலக வங்கியிடமிருந்து 

தபறப்பட்டுள்ளது. 

 

2. வொனில் உள்ள இலக்குகணள அழிக்கும் ஏவுகணண யசொ ணன தவற்றி 

 ணரயிலிருந்து தசங்குத் ொக யமதலழும்பி, வொனிலுள்ள இலக்குகணளத்  ொக்கி அழிக்கும் ‘VL-SRSAM’ என்ற 

ஏவுகணணணய DRDO தவற்றிகரமொகப் பரியசொ ணன தசய்துள்ளது. 

இந்தியக் கடற்பணடக் கப்பலில் இருந்து ஏவப்பட்ட ‘VL-SRSAM’ ஏவுகணண, வொனில் பறக்கவிடப்பட்ட ஆளில்லொ 

சிறியரக விமொனத்ண த் துல்லியமொகத்  ொக்கியது. உள்நொட்டில்  யொரிக்கப்பட்ட கருவிகள் அந்  ஏவுகணணயில் 

தபொருத் ப்பட்டிருந் ன. பொதுகொப்பு ஆரொய்ச்சி மற்றும் யமம்பொட்டு ஆய்வகம், ண  ரொபொதில் உள்ள RCI ஆரொய்ச்சி 

ணமயம் ஆகியவற்ணறச் யசர்ந்  அதிகொரிகளும் புயணவில் உள்ள ஆய்வு-யமம்பொட்டு தபொறியொளர்களும் 

ஏவுகணணணய வடிவணமத் னர்.  
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