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1. ஆண்டுத ோறும் எந்த மாதத்தில், ‘உலக தாய்ப்பால் வாரம்’ கடைப்பிடிக்கப்படுகிறது? 
அ. ஜூலை 

ஆ. ஆகஸ்ட்  

இ. செப்டம்பர் 

ஈ. அக்டடரபர் 

✓ குழந்டதகளுக்குத் ததாைர்ந்து தாய்ப்பால் தகாடுப்படத வலியுறுத்தும் வடகயில், ஆண்டுத ோறும் ஆக.1–7 வடர 

‘உலக தாய்ப்பால் வாரம்’ கடைப்பிடிக்கப்படுகிறது. உலக தாய்ப்பால் வாரத்திற்கான இந்த ஆண்டு கருப்தபாருள் 

“Step Up for Breastfeeding: Educate and Support”. கைந்த 1990ஆம் ஆண்டில், உலக நலவாழ்வு அடமப்பு (WHO) 

மற்றும் UNICEF ஆகியடவ தாய்ப்பாலூட்ைடல ஆதரிப்பதற்கும் ஊக்குவிப்பதற்குமாக குறிப்பாடைதயான்டற 

உருவாக்கியது. 1991ஆம் ஆண்டு தாய்ப்பாலூட்டும் நைவடிக்டகக்கான உலகக் கூட்ைணி (WABA) நிறுவப்பட்ைது. 

கைந்த 1992ஆம் ஆண்டில், முதல் உலக தாய்ப்பால் வாரம் அனுசரிக்கப்பட்ைது. 

2. நடுவண் கலாச்சார அடமச்சகமானது கீழ்க்காணும் எந்நிறுவனத்துைன் இடைந்து, ‘இந்தியா கி உைான்’ என்ற 

முடனடவத் ததாைங்கியது? 
அ. லமக்ட ரெரப்ட் 

ஆ. கூகுள்  

இ. சமட்டர 

ஈ. அடமெரன் 

✓ கைந்த 75 ஆண்டுகளில் இந்தியா புரிந்த அதன் சாதடனகடைக் தகாண்ைாடும் வடகயில், கலாச்சார அடமச்சகமும் 

கூகுளும் இடைந்து, ‘இந்தியா கி உதான்’ என்ற முடனடவத் ததாைங்கின. இந்தக் தகாண்ைாட்ைம், புது தில்லியில் 

ததாைங்கியது. இந்தக் கூட்டு முடனவானது விடுதடல அமுதப்தபருவிழாவின்கீழ் ஏற்பாடு தசய்யப்பட்ைது. கைந்த 75 

ஆண்டுகளில் இந்தியாவில் உருவாகிய சாதடனயாைர்கடைக் தகௌரவிக்கும் வடகயில் உருவாக்கப்பட்ை ஒரு 

கண்காட்சிடய கூகுள் கடல மற்றும் கலாச்சார பிரிவு தவளியிட்ைது. 

3. தனது சுற்றுலா வைர்ச்சியின் ஒருபகுதியாக ‘மமாதி சுற்று’ என்றதவான்டற உருவாக்குவதாக அறிவித்துள்ை 

மாநிலம் எது? 
அ. குஜ ரத் 

ஆ. உத்த கரண்ட்  

இ. ெிக்கிம் 

ஈ. அருணரெ்ெை பி டதெம் 

✓ கார்தபட் புலிகள் சரைாலயத்தில், ‘மமாதி சுற்று’ ஒன்டற உருவாக்கப்மபாவதாக உத்தரகாண்ட் சுற்றுலாத்துடற 

அறிவித்துள்ைது. கைந்த 2019ஆம் ஆண்டில், ‘மமன் vs டவல்ட்’ ததாடலக்காட்சி நிகழ்ச்சியின் பைப்பிடிப்பின்மபாது 

பிரதமர் நமரந்திர மமாதி தசன்ற இைங்கடை உள்ைைக்குவடத இது தனது மநாக்கமாகக் தகாண்டுள்ைது. 

4. அண்மைச் தசய்திகளில் இைம்தபற்ற, V பிரைவ் என்பவருடன் ததாைர்புடைய விடையாட்டு எது? 
அ. துப்பரக்கி சுடுதை் 

ஆ. ெது ங்கம்  

இ. பளு துூக்குதை் 

ஈ. தடகளம் 
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✓ தசன்டனடயச்மசர்ந்த தசஸ் வீரர் V பிரைவ் ருமமனியாவில் நடைதபற்ற மபாட்டியில் தவற்றிதபற்று இந்தியாவின் 

75ஆவது கிராண்ட்மாஸ்ைர் ஆனார். 15 வயதான அவர், ருமமனியாவின் டபயா மாரில் லிம்பீடியா ஓபனில் தனது 

மூன்றாவது மற்றும் இறுதி GM தநறிடயப்தபற்று கிராண்ட்மாஸ்ைர் பட்ைத்டத தவன்றார். அவர் ஒன்பது சுற்றுகளில் 

7 புள்ளிகள் தபற்று மபாட்டிடய நிடறவுதசய்தார். பிரைவ், தமிழ்நாட்டின் 27ஆவது கிராண்ட்மாஸ்ைர் ஆவார். 

5. உலகின் மிகவுயரமான இரயில்மவ பாலம் அடமந்துள்ை இந்திய மாநிலம்/UT எது? 

அ. ெிக்கிம் 

ஆ. ஜம்மு கரஷ்மீர்  

இ. அருணரெ்ெை பி டதெம் 

ஈ. அஸ்ஸரம் 

✓ ஜம்மு–காஷ்மீரில் அடமந்துள்ை தசனாப் பாலம் உலகின் மிகவுயரமான இரயில்பாலமாகும். உலகின் மிகவுயரமான 

இந்த இரயில்மவ பாலத்தின் எஃகு வடைவு கைந்த ஆண்டு கட்டி முடிக்கப்பட்ைது; அமத மவடையில் மமம்பாலத்தைம் 

கட்டி முடிக்கப்பைவுள்ைது. தசனாப் இரயில்மவ பாலத்தின் மமல்தைம் தபான்னிடைப்புைன் கட்டி முடிக்கப்படும் 

மபாது அது உலகின் மிகவுயரமான இரயில் பாலத்திற்கான சாதடனடய அடையும். 

6. அறிவியல் & ததாழிற்துடற ஆராய்ச்சிக் கவுன்சிலின் (CSIR) முதல் தபண் தடலவராக நியமிக்கப்பட்ைவர் யார்? 
அ. Dr N கலைெ்செை்வி  

ஆ. மரர்கச ட் அை்வர 

இ. Dr இ ஞ்ெினி இ குநரத் 

ஈ. சஜயஸ்ரீ ெத்தியநர ரயணர 

✓ Dr N கடலச்தசல்வி, அறிவியல் மற்றும் ததாழிற்துடற ஆராய்ச்சிக் கவுன்சிலின் (CSIR) முதல் தபண் தடலடம 

இயக்குநராக ஆனார். ஆற்றல் ஆராய்ச்சியாைரான அவர் அறிவியல் மற்றும் ததாழிற்துடற ஆராய்ச்சித் துடறயின் 

தசயலாைராக இருப்பார். நடுவண் அரசின் அறிவியல் துடறயின் தசயலாைராக பதவி வகிக்கும் நான்காவது தபண் 

அறிவியலாைர் இவர் ஆவார். 

7. லைாக்கின் மிகவுயரிய குடிமக்கள் விருதான, 2022 – ‘dPal rNgam Duston’ விருடதப் தபற்றவர் யார்? 
அ. நட ந்தி  டமரதி 

ஆ. தைரய் ைரமர  

இ. திச ௌபதி முர்மு 

ஈ. M சவங்லகயர 

✓ திதபத்திய ஆன்மீகத்தடலவர் தலாய் லாமாவுக்கு லைாக்கின் மிகவுயரிய குடிமக்கள் விருதான, ‘dPal rNgam Duston’ 

விருது வழங்கப்பட்ைது. மலவில் உள்ை லைாக் தன்னாட்சி மடல மமம்பாட்டு கவுன்சிலால் ஆறாம் முடறயாக இந்த 

விருது வழங்கப்படுகிறது. மனிதகுலத்திற்கு, குறிப்பாக லைாக் யூனியன் பிரமதசத்திற்கு தலாய் லாமா ஆற்றிய 

மகத்தான பங்களிப்பிற்காக அவருக்கு இவ்விருது வழங்கப்பட்ைது. 

8. ‘12ஆவது இராணுவக் கண்காட்சி’ நடைதபறும் இைம் எது? 
அ. லமசூரு  ஆ. கரந்திநகர்  

இ. புடன  ஈ. விெரகப்பட்டினம் 
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✓ 2022 அக்.18–22ஆம் மததிகளுக்கு இடைமய குஜராத் மாநிலத்தின் காந்திநகரில் 12ஆவது இராணுவக் கண்காட்சி 

நடைதபறும் என நடுவண் பாதுகாப்பு அடமச்சகம் அறிவித்தது. இது தடர, கைற்படை மற்றும் உள்நாட்டு பாதுகாப்பு 

அடமப்புகள் குறித்த இந்தியாவின் முதன்டமயான கண்காட்சியாகும். 

✓ “Path to Pride” என்பது இந்தப் பதிப்பிற்கானக் கருப்தபாருைாக உள்ைது. ஆயுதப்படைகள், பாதுகாப்பு தபாதுத்துடற 

நிறுவனங்கள் மற்றும் ததாழிற்துடறயின் இராணுவ உபகரைங்கள் மற்றும் திறன்கடை தவளிப்படுத்தும் மநரடி 

தசய்முடற விைக்கங்கங்கள் சபர்மதி ஆற்றின் முகப்பில் நடைதபறும். 

9. உலக U20 தைகை சாம்பியன்ஷிப்பில் 2 பதக்கங்கடை தவன்ற முதல் இந்திய தைகை வீராங்கடனயான ரூபல் 

தசௌத்ரி சார்ந்த விடையாட்டு எது? 
அ. ஈட்டிசயறிதை் 

ஆ. குண்சடறிதை் 

இ. சதரடட ரட்டம் மற்றும் குறுவில ட ரட்டம்  

ஈ. உய ந்தரண்டுதை் 

✓ உலக U20 தைகை சாம்பியன்ஷிப்பில் இரண்டு பதக்கங்கடை தவன்ற முதல் இந்திய தைகை வீராங்கடன என்ற 

வரலாற்றுச் சாதடனடய ரூபல் தசௌத்ரி படைத்தார். அவர் 4x400 மீ ததாைமராட்ைத்தில் தவள்ளிப்பதக்கத்டதயும், 

தபண்களுக்கான 400 மீட்ைர் ஓட்ைத்தில் தவண்கலப்பதக்கத்டதயும் தவன்றார். உலக ஜூனியர் சாம்பியன்ஷிப் 

என்றும் அடழக்கப்படும் இந்த நிகழ்வு தகாலம்பியாவில் நடைதபற்றது. 

10. ‘வஜ்ர பிரஹார் – 2022’ என்பது இந்தியாவுக்கும் எந்த நாட்டிற்கும் இடையிலான இராணுவப் பயிற்சியாகும்? 
அ. ஜப்பரன் 

ஆ. அசமரிக்கர  

இ. பி ரன்ஸ் 

ஈ. இைங்லக 

✓ இந்தியாவும் அதமரிக்காவும் தங்கள் சிறப்புப் படைகளுக்கு இடைமய இயங்குதிறடன மமம்படுத்துவதற்காக 

ஹிமாச்சல பிரமதச ைோநிலத்தின் பக்மலாவில், ‘வஜ்ர பிரஹார் – 2022’ என்ற இராணுவப் பயிற்சிடயத் ததாைங்கின. 

இந்திய–அதமரிக்க கூட்டு சிறப்புப் படைகளின் பதிமூன்றாவது பதிப்பான, ‘வஜ்ர பிரஹார் – 2022’ ஆனது இந்திய 

இராணுவத்தின் கூற்றுப்படி, பக்மலாவில் உள்ை சிறப்புப்படைகள் பயிற்சிப்பள்ளியில் ததாைங்கியது. 

 

செய்தித்தாள் நடப்பு நிகழ்வுகள்  

1. சாகித்திய அகாததமி: யுவ புரஸ்கார், பால சாகித்திய விருதுகள் அறிவிப்பு - தமிழ்தமாழிப்பிரிவில் பி காளிமுத்து, ஜி 

மீனாட்சி மதர்வு 

2022ஆம் ஆண்டுக்கான யுவ புரஸ்கார், பால சாகித்திய புரஸ்கார் விருதுகடை சாகித்திய அகாததமி அறிவித்துள்ைது. 

தமிழ்நாட்டைச் மசர்ந்த எழுத்தாைர்கள் பி காளிமுத்து, ஜி மீனாட்சி ஆகிமயாரின் படைப்புகள் விருதுக்குத் மதர்வு 

தசய்யப்பட்டுள்ைன. 

இலக்கிய உலகில் உயரிய விருதாக, ‘சாகித்திய அகாததமி’ விருது கருதப்படுகிறது. இந்தியாவில் அங்கீகரிக்கப்பட்ை 

24 தமாழிகளில் தவளியாகும் சிறந்த இலக்கியப்படைப்புகளுக்கு இந்த விருது அளிக்கப்படுகிறது. இலக்கியப் 

படைப்பாளிகடை தகௌரவிக்கும் வடகயில், ஆண்டுமதாறும் இைம் எழுத்தாைர்களுக்கு ‘யுவ புரஸ்கார்’ விருடதயும், 

சிறுவர் இலக்கியத்துக்கான ‘பால சாகித்திய புரஸ்கார்’ விருடதயும் இந்திய பிராந்திய தமாழிப்படைப்புகளுக்கு 

சாகித்திய அகாததமி வழங்கி வருகிறது. அதன்படி, இந்த ஆண்டுக்கான (2022) இரு விருதுகளும் அறிவிக்கப்பட்ைன. 
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நடப்பு நிகழ்வுகள்                                           4 

சாகித்திய அகாததமியின் தடலவர் சந்திரமசகர கம்பார் தடலடமயில் நடைதபற்ற தசயற்குழு கூட்ைத்தின் முடிவில், 

மமலும் 23 எழுத்தாைர்களுக்கு யுவ புரஸ்கார் விருதும், 22 எழுத்தாைர்களுக்கு பால சாகித்திய புரஸ்கார் விருதும் 

அறிவிக்கப்பட்டுள்ைது. 

தமிழ்தமாழிப்பிரிவில்...: தமிழ்தமாழிப்பிரிவில், “தனித்திருக்கும் அரளிகளின் மதியம்” எனும் கவிடத ததாகுப்புக்காக 

தமிழ்நாட்டைச் மசர்ந்த எழுத்தாைர் பி காளிமுத்துவுக்கு ‘யுவ புரஸ்கார்’ விருது அறிவிக்கப்பட்டுள்ைது. 

குழந்டதகளுக்கான ‘பால சாகித்திய புரஸ்கார்’ விருது பிரிவில், தமிழ்நாட்டைச் மசர்ந்த எழுத்தாைர் ஜி மீனாட்சி 

எழுதிய, “மல்லிகாவின் வீடு” எனும் சிறுகடத நூலுக்கு ‘பால சாகித்திய புரஸ்கார்’ விருது அறிவிக்கப்பட்டுள்ைது. 

இந்த இரு விருதுகளும் தாமிரப்பட்ையம் மற்றும் `50,000 காமசாடல ஆகியவற்டற உள்ைைக்கியதாகும். ‘பால 

சாகித்திய புரஸ்கார்’ விருது, குழந்டதகள் தினமான நவம்பர் 14-ஆம் மததி வழங்கப்படும் என்றும், ‘யுவ புரஸ்கார்’ 

விருது வழங்கும் மததி பின்னர் அறிவிக்கப்படும் என்றும் சாகித்திய அகாததமி ததரிவித்துள்ைது. 

தமிழ் தவிர, அஸ்ஸாமி, தபங்காலி, மபாமைா, ஹிந்தி, கன்னைம், காஷ்மீரி, தகாங்கணி, மடலயாைம், மணிப்புரி, 

மநபாளி, ஒடியா, ததலுங்கு, சமற்கிருதம், உருது உள்ளிட்ை பிராந்திய தமாழிகளின் எழுத்தாைர்களுக்கும் விருது 

அறிவிக்கப்பட்டுள்ைது. 

 

2. பிரிட்ைனுக்கான அடுத்த இந்தியத்தூதர் விக்ரம் துடரசுவாமி 

பிரிட்ைனுக்கான அடுத்த இந்தியத்தூதராக மூத்த தவளியுறவுப்பணி அதிகாரி விக்ரம் மக துடரசுவாமி நியமனம் 

தசய்யப்பட்டுள்ைார். பிரிட்ைனுக்கான தூதர் காயத்ரி இஸ்ஸார் குமார் கைந்த ஜூன்.30 அன்று ஓய்வுற்றார். தற்மபாது 

வங்கமதசத்துக்கான தூதராக உள்ை விக்ரம் துடரசுவாமி, பிரிட்ைனுக்கான அடுத்த இந்தியத்தூதராக விடரவில் 

தபாறுப்மபற்பார் என தவளியுறவுத்துடற அடமச்சகம் ததரிவித்தது. 

இருநாடுகளுக்கு இடைமய வைர்ந்துவரும் இராஜீய ரீதியிலான உறவுகடை மமலும் வலுப்படுத்தும் வடகயில் 

முக்கியப்தபாறுப்புக்கு விக்ரம் துடரசுவாமி மதர்வு தசய்யப்பட்டுள்ைார். இந்திய தவளியுறவுப்பணி அதிகாரியான 

விக்ரம் துடரசுவாமி, 1992-ஆம் ஆண்டு பிரிடவச் மசர்ந்தவர். வங்கமதசத்துக்கான இந்தியத்தூதராக கைந்த 2020, 

அக்மைாபர் மாதம் இவர் தபாறுப்மபற்றதிலிருந்து இந்தியா-வங்கமதச உறவு வலுவடைந்தது குறிப்பிைத்தக்கது. 

 

3. உலகின் முதல் டஹட்ரஜன் இரயில் மசடவ: தஜர்மனியில் ததாைக்கம் 

உலகிமலமய முதன்முடறயாக டஹட்ரஜடன எரிதபாருைாகக்தகாண்டு இயங்கும் இரயில்களின் மசடவ 

தஜர்மனியில் ததாைங்கப்பட்ைது. மலாயர் சாக்மஸானி மாகாைத்துக்கு வழங்கப்பட்டுள்ை 14 டஹட்ரஜன் இரயில்கள் 

மூலம், 4 நகரங்கடை இடைக்கும் 100 கிமீ இரயில் பாடதயில் இந்தச் மசடவ வழங்கப்படுகிறது. இதுவடர 

பயன்படுத்தப்பட்ை டீசல் இரயில்களுக்கு மாற்றாக, புவிடய தவப்பமாக்கும் வளிகடை முற்றிலும் தவளியிைாத 

டஹட்ரஜன் இரயில்கள் இயக்கப்பைவுள்ைன. 

9.3 மகாடி யூமரா (சுமார் `737 மகாடி) தசலவில் ததாைங்கப்பட்டுள்ை இந்த ரயில் திட்ைத்தால் ஆண்டுக்கு 4,400 ைன் 

கரியமில வாயு காற்றில் கலப்பது தடுக்கப்படும் எனக் கருதப்படுகிறது. 

 

4. முதலாவது மகமலா இந்தியா மகளிர் ஜூமைா மபாட்டி தகௌகாத்தியில் 27-ந்மததி ததாைங்குகிறது 

முதலாவது மகமலா இந்தியா மகளிர் ஜூமைா மபாட்டி ஆகஸ்ட்.27 முதல் இந்தியாவில் நான்கு மண்ைலங்களில் 

நடைதபறவுள்ைது. நடுவைரசின் முதன்டமத் திட்ைத்தின்மூலம் தபண்களுக்கான விடையாட்டுப் மபாட்டிகடை 

முன்தனடுக்க இடைமயார் விவகாரங்கள் & விடையாட்டு அடமச்சகத்தால் எடுக்கப்பட்ை மற்தறாரு முயற்சியாகும் 

இது. மதசிய சுற்றுக்கு முன் நான்கு மண்ைலங்களில் நடைதபறும் இந்தப் மபாட்டி, ஒரு திறந்த மண்ைல அைவிலான 

தரவரிடசப் மபாட்டியாகும். மபாட்டியாைர்கள் 4 வித வயது பிரிவுகளில் உள்ைனர். 
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