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1. இந்திய அரசால் முன்ம ாழியப்பட்ட ஆறுகளின் நீடித்த ம ம்பாட்டுக்கான புதிய  ாதிரியின் மபயமரன்ன? 
அ. நமாமி பாரத் 

ஆ. அா்த்த கங்கக  

இ. ஆறு SDG 

ஈ. நமாமி நதி 

✓ தூய்ம  கங்மகக்கான மதசிய இயக்கத்தின் தமைவர் அண்ம யில் ஸ்டாக்ம ாமில் கமடப்பிடிக்கபட்ட 2022 

உைக நீர் வாரம் மகாண்டாட்டத்தில் ஆற்றிய தனது உமரயின்மபாது, ‘அர்த்த கங்மக  ாதிரி’பற்றி குறிப்பிட்டார். 

இது ஆறுகளின் நிமையான ம ம்பாட்டிற்கான புதிய  ாதிரியாகும்; இது மபாருளாதாரத்தின்மூைம்  க்கமள 

ஆற்றுடன் இமைப்பமத ம ாக்க ாகக் மகாண்டுள்ளது. ‘அர்த்த கங்மக’ முமனவானது, ‘GDPஇல் குமைந்தது 3 

சதவீதத்மத கங்மகப்படுமகயிலிருந்து மபறுவதற்கு’ எண்ணுகிைது. 

2. ‘சிைார்கள் பாதுகாப்பு கருவித்மதாகுப்பு’  ற்றும் ‘இமையமவளிப்பாதுகாப்பு குறித்த திறனூட்டுப் பயிற்சித் 

திட்டத்மத’ மவளியிட்டுள்ள மதாழில்நுட்ப நிறுவனம் எது? 
அ. கமக்ரராசாப்ட் 

ஆ. கூகுள்  

இ. ஆப்பிள் 

ஈ. ஆமசான் 

✓ கூகுள் நிறுவனம் அதன் இரண்டாம் பதிப்பு, ‘Safer with Google’ முமனவு நிகழ்வில் சிை முக்கிய அறிவிப்புகமள 

மவளியிட்டுள்ளது. அவற்றில் சிை  ாடு முழுவதும் உள்ள சு ார் 100,000 மடவைப்பர்கள், ஐடி  ற்றும் துளிர் நிறுவல் 

நிபுைர்களுக்கான, ‘சிைார்கள் பாதுகாப்பு கருவித்மதாகுப்பு’  ற்றும் ‘இமையமவளிப்பாதுகாப்பு குறித்த திைனூட்டுப் 

பயிற்சித்திட்டம்’ ஆகும். 

3. ‘மதசிய விமளயாட்டு  ாளானது’ கீழ்க்காணும் எந்த விமளயாட்டு வீரரின் பிைந்த ாமள நிமனவுகூரும் 

வமகயில் மகாண்டாடப்படுகிைது? 
அ. ரமஜா் தியான் சந்த்  

ஆ. மில்கா சிங் 

இ. P T உஷா 

ஈ. பல்பீா் சிங் 

✓ இந்தியாவின்  ாக்கி ம மதயான ம ஜர் தியான் சந்தின் பிைந்த ாமள நிமனவுகூரும் வமகயில், ‘மதசிய 

விமளயாட்டு  ாள்’ மகாண்டாடப்படுகிைது. இது, ஆண்டுமதாறும் ஆகஸ்ட்.29 அன்று மகாண்டாடப்படுகிைது. ம லும் 

இது, விமளயாட்டு  ற்றும் உடலியல் மசயல்பாடுகமள   து அன்ைாட வாழ்வில் இமைப்பதன் அவசியம்  ற்றும் 

 ன்ம கள்பற்றிய விழிப்புைர்மவ ஏற்படுத்துவமத ம ாக்க ாகக்மகாண்டுள்ளது. ம ஜர் தயான்சந்த் 1928, 1932 

 ற்றும் 1936ஆம் ஆண்டு ஒலிம்பிக்கில் இந்தியாவிற்காக தங்கப்பதக்கத்மத மவன்ைதில் முக்கியப்பங்கு வகித்தார். 

4. பாதசாரிகள்  ற்றும் மிதிவண்டி ஓட்டுமவாருக்காக 300 மீ நீளமுள்ள ‘அடல் பாைம்’ திைக்கப்பட்டுள்ள  கரம் எது? 
அ. உத்தர பிரரதசம் 

ஆ. பீகாா் 

இ. குஜராத்  

ஈ. கா்நாடகா 
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✓ ஆ தாபாத்தில் சபர் தி ஆற்றின் குறுக்மக பாதசாரிகள்  ற்றும் மசக்கிள் ஓட்டுமவாருக்காக 300 மீ நீளமுள்ள, ‘அடல் 

பாைத்மத’ பிரத ர் ம ாடி திைந்து மவத்தார். ‘அடல் பாை ானது’ சபர் தி ஆற்றின் இருகமரகமளயும் புகழ்மபற்ை 

காத்தாடி திருவிழாவால் ஈர்க்கப்பட்ட வடிவம ப்மபக்மகாண்டு இமைக்கிைது. ‘காதி உத்சவ்’ நிகழ்ச்சியின் மபாது 

இந்தப் பாைத்மத பிரத ர்  மரந்திர ம ாடி திைந்து மவத்தார். 

5. அண்ம ச் மசய்திகளில் இடம்மபற்ை லிந்மதாய் சனம்பம் என்பவருடன் மதாடர்புமடய விமளயாட்டு எது? 

அ. டடன்னிஸ் 

ஆ. பூப்பந்து 

இ. ஜூரடா  

ஈ. வாள்சண்கட 

✓ ஜூமடா உைக சாம்பியன்ஷிப்பில்,  களிர் 57 கிகி பிரிவில் தங்கத்துடன் இந்தியாவுக்கு முதல் பதக்கத்மத மவன்று 

லிந்மதாய் சனம்பம் வரைாற்றுச் சாதமனமயப் பமடத்தார்.  ணிப்பூமரச் சார்ந்த 15 வயதான ஜூமடா வீராங்கமன 

உைக ஜூமடா மகடட் (U18) சாம்பியன்ஷிப்பில் தங்கம் மவன்ைார். உைக சாம்பியன்ஷிப்பின் எந்த வயதுப்பிரிவிலும் 

பதக்கம் மவன்ை முதல் இந்திய ஜூமடா வீராங்கமன இவராவார். அவர், இந்திய அரசாங்கத்தின் TOPS திட்டத்தின் 

ஒருபகுதியாகவும் வீற்றுள்ளார். 

6. விமளயாட்டின் மூன்று வடிவங்களிலும் தைா 100 மபாட்டிகளில் விமளயாடிய முதல் இந்திய வீரர் யார்? 
அ. M S ரதானி 

ஆ. விராட் ரகாலி  

இ. ரராகித் சா்மா 

ஈ. ஷிகா் தவான் 

✓ விராட் மகாலி, சர்வமதச கிரிக்மகட் வரைாற்றில் மூன்று வடிவங்களிலும் தைா 100 மபாட்டிகளில் விமளயாடிய முதல் 

இந்திய வீரர்  ற்றும் இரண்டாவது வீரர் என்ை மபரும மயப் மபற்றுள்ளார். மகாலி, 2008 ஆகஸ்டில் சர்வமதச 

அரங்கில் அறிமுக ானதிலிருந்து 102 மடஸ்ட்  ற்றும் 262 ஒரு ாள் மபாட்டிகளுடன் மசர்த்து இப்மபாது 100 T20 

மபாட்டிகளில் அவர் விமளயாடியுள்ளார். அண்ம யில் ஓய்வுற்ை நியூசிைாந்து மபட்டர் ராஸ் மடய்ைர்தான் இந்தச் 

சாதமனமயப் பமடத்த முதல் வீரராவார். 

7. மதசிய  ருந்து விமையிடல் ஆமையத்துடன் மதாடர்புமடய  டுவண் அம ச்சகம் எது? 
அ. நடுவண் சுகாதார அகமச்சகம் 

ஆ. நடுவண் இரசாயனங்கள் மற்றும் உரங்கள் அகமச்சகம்  

இ. நடுவண் டபண்கள் மற்றும் குழந்கதகள் ரமம்பாட்டு அகமச்சகம் 

ஈ. நடுவண் சமூக நீதி மற்றும் அதிகாரமளித்தல் அகமச்சகம் 

✓  டுவண் இரசாயனங்கள்  ற்றும் உரங்கள் துமை அம ச்சர்  ன்சுக்  ாண்டவியா மதசிய  ருந்து விமையிடல் 

ஆமையத்தின் (NPPA) மவள்ளிவிழாக் மகாண்டாட்டங்களில் உமரயாற்றினார். NPPA என்பது இரசாயனங்கள் 

 ற்றும் உரங்கள் அம ச்சகத்தின்  ருந்தாக்கத் மதாழிற்துமையின் ஓர் இமைக்கப்பட்ட அலுவைக ாகும். இது 

 ருந்துகளின் விமை நிர்ையம்  ற்றும்  லிவு விமையில்  ருந்துகள் கிமடப்பமத உறுதிப்படுத்தும் ஒரு 

தன்னாட்சிமிக்க கட்டுப்பாட்டாளராக மசயல்படுகிைது. 

8. 2022 - BWF உைக சாம்பியன்ஷிப் பட்டத்மத மவன்ை விமளயாட்டு வீரர் / வீராங்கமன யார்? 
அ. P V சிந்து   ஆ. K ஸ்ரீகாந்த் 

இ. விக்டா் ஆக்சல்டசன்  ஈ. கரராலினா மாின் 
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✓ மடாக்கிமயாவில்  டந்த இறுதிப்மபாட்டியில் தாய்ைாந்தின் குன்மைௌட் விடிட்சாமன வீழ்த்தி மடன் ார்க்கின் விக்டர் 

ஆக்மசல்சன் தனது இரண்டாவது மபட்மிண்டன் உைக பட்டத்மத மவன்ைார். கடந்த ஆண்டு ஒலிம்பிக்கில் தங்கம் 

மவன்ை உைகின் ம :1 வீரரான ஆக்மசல்சன், 2017இல் கிளாஸ்மகாவில் உைகப்பட்டத்மதயும் மவன்ைார். 28 

வயதான அவர் ஓர் ஆட்டத்தில்கூட மதால்வியமடயா ல் இறுதிப்மபாட்டிக்கு வந்துள்ளார். இந்தச் சீசனில் இது அவர் 

மவல்லும் ஆைாவது பட்ட ாகும். 

9. அணுவாற்ைல் மசாதமனகளுக்கு எதிரான உைக  ாள் அனுசரிக்கப்படுகிை மததி எது? 
அ. ஆகஸ்ட்.26 

ஆ. ஆகஸ்ட்.28 

இ. ஆகஸ்ட்.29  

ஈ. ஆகஸ்ட்.31 

✓ ஐ ா அமவ ஆகஸ்ட்.29 அன்று, ‘அணுவாற்ைல் மசாதமனகளுக்கு எதிரான உைக  ாமள’ அனுசரிக்கிைது. அணு 

ஆயுதங்கமளச் மசாதிப்பதால் ஏற்படும் மபரழிவு விமளவுகமளப் பற்றிய விழிப்புைர்மவ ஏற்படுத்துவமத இது 

ம ாக்க ாகக் மகாண்டுள்ளது. அணுவாயுதப் மபருக்கத்மத நிறுத்தவும், அத்தமகய மசாதமனகமள நிறுத்தவும் 

உைக அரசாங்கங்கமள இந்த நிகழ்வு வலியுறுத்தி மகட்டுக்மகாள்கிைது. 1945 ஜூமை.16 அன்று அம ரிக்காவால் 

‘டிரினிட்டி’ எனப்படும் முதல் அணுகுண்டு மசாதமன  டத்தப்பட்டது. 

10. ஷு ாங் லீைா என்பது கீழ்க்காணும் எந்த  ாநிைம்/யூனியன் பிரமதசத்தில் நிகழும் ஒரு பாரம்பரிய விழாவாகும்? 
அ. ரகரளா 

ஆ. ஹிமாச்சல பிரரதசம் 

இ. மணிப்பூா்  

ஈ. அஸ்ஸாம் 

✓ 50ஆவது அமனத்து  ணிப்பூர் ஷு ாங் லீைா விழா 2021-2022 ஆனது இம்பாலில் உள்ள இமபாமய ா ஷு ாங் 

லீைா ஷாங்மைனில் மதாடங்கியது.  ணிப்பூர் ஆளு ர் இை கமைசன், முதைம ச்சர் N பபரன் சிங் ஆகிமயார் 

இதன் மதாடக்க விழாவில் கைந்துமகாண்டனர். ‘ஷு ாங் லீைா’ என்பது  ணிப்பூரில் உள்ள ஒரு பாரம்பரிய  ாடக 

வடிவ ாகும். இதில் மபண் கமைஞர்களின் பாத்திரங்கள் அமனத்தும் ஆண்  டிகர்களாலும் ஆண் 

கதாபாத்திரங்கள் மபண் கமைஞர்களாலும்  டிக்கப்படுகின்ைன. 

 

செய்தித்தாள் நடப்பு நிகழ்வுகள்  

1. தமிழகத்தில் 5 ஆரம்ப சுகாதார நிமைய ஆய்வகங்களுக்கு மதசிய தர உறுதி அங்கீகாரம் 

தமிழகத்தில் மசயல்படும் 5 ஆரம்ப சுகாதார நிமைய ஆய்வகங்களுக்கு  ாட்டிமைமய முதன்முமையாக மதசிய தர 

உறுதி அங்கீகாரம் வழங்கப்பட்டுள்ளது. அதமன மதசிய தர நிர்ைய அங்கீகார வாரியம் (என்ஏபிஎல்) வழங்கியது. 

தமிழகத்தில் மபாது சுகாதாரம்  ற்றும் ம ாய்த்தடுப்பு  ருந்து துமையின்கீழ் இயங்கும் திருப்பூர்  ாவட்டம், 

தளவாய்பட்டினம் கூடுதல் ஆரம்ப சுகாதார நிமையம், திருப்பத்தூர்  ாவட்டம், பாச்சூர் ஆரம்ப சுகாதார நிமையம், 

இரா  ாதபுரம்  ாவட்டம், மவங்கிட்டாங்குறிச்சி கூடுதல் ஆரம்ப சுகாதார நிமையம், தூத்துக்குடி  ாவட்டம், 

 ாப்பிள்மளயூரணி கூடுதல் ஆரம்ப சுகாதார நிமையம்  ற்றும் கன்னியாகு ரி  ாவட்டம், மதாவாமள கூடுதல் 

ஆரம்ப சுகாதார நிமையம் ஆகிய 5 ஆரம்ப சுகாதார நிமைய ஆய்வகங்கள் மதசிய தர நிர்ைய அங்கீகார வாரிய 

அங்கீகாரத்துக்கு விண்ைப்பித்து,  ாட்டிமைமய முதன்முமையாக தர உறுதிச்சான்றிதமழப்மபற்றுள்ளன. 
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