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1. இந்தியாவில் சூரிய ஆற்றல் உற்பத்திப் பண்ணைகணை அணைத்த முதல் மின்னணு வணிக நிறுவனம் எது? 
அ. வால்மாா்ட் 

ஆ. அமமசான்  

இ. பிளிப்காா்ட் 

ஈ. ஈமப 

✓ அமைசான் நிறுவனம் தனது முதல் சூரிய ஆற்றல் உற்பத்தித் திட்டத்ணத இந்தியாவில் இராஜஸ்தான் ைாநிலத்தில் 

மூன்று புதிய சூரிய ஆற்றல் உற்பத்திப் பண்ணைகணை அணைப்பதன்மூலம் ததாடங்கியுள்ைது. இப்பண்ணையின் 

ஒருங்கிணைந்த ஆற்றல் திறன் 420 MW ஆகும். 2025ஆம் ஆண்டுக்குள் அமைசான் தனது வணிகத்தில் 100% 

புதுப்பிக்கத்தக்க ஆற்றணலப் பயன்படுத்துவணத ம ாக்கைாகக் தகாண்டுள்ைது. இந்தியத் திட்டத்தில் 210–தைகாவாட் 

திட்டம் ‘ReNew Power’மூலம் உருவாக்கப்படும். 100–தைகாவாட் திட்டம் Amp எனர்ஜி இந்தியாவால் உருவாக்கப்பட 

உள்ைது. புரூக்ஃபீல்டின் 110–MW திட்டமும் இதிலடங்கும். 

2. ஓரிடத்திலிருந்து ைற்மறார் இடத்தில் உள்ை இலக்ணகத் தாக்கவல்ல இரட்ணட தசயல்பாட்டு திறனுடன்கூடிய 

பிரம்மைாஸ் ஏவுகணைணய தகாள்முதல் தசய்வதற்காக கீழ்க்காணும் எந்த நிறுவனத்துடன் பாதுகாப்பு அணைச்சகம் 

ஒப்பந்தம் தசய்துள்ைது? 
அ. டசால்ட் ஏவிமேஷன் 

ஆ. துருவ் ஏம ாஸ்மபஸ் 

இ. DRDO 

ஈ. BAPL  

✓ `1700 மகாடி ைதிப்பில் ஓரிடத்திலிருந்து ைற்மறார் இடத்தில் உள்ை இலக்ணகத் தாக்கவல்ல இரட்ணட தசயல்பாட்டு 

திறனுடன்கூடிய பிரம்மைாஸ் ஏவுகணைணய தகாள்முதல் தசய்வதற்காக பிரம்மைாஸ் ஏமராஸ்மபஸ் தனியார் 

நிறுவனத்துடன் (BAPL) பாதுகாப்பு அணைச்சகம் ணகதயழுத்திட்டுள்ைது. இரட்ணட தசயல்பாட்டு திறன்தகாண்ட இந்த 

ஏவுகணைகள், இந்திய கடற்பணடயின் திறணன மைம்படுத்தும். பிரம்மைா ஏமராஸ்மபஸ் தனியார் நிறுவனம் என்பது 

இந்தியா–ரஷ்ய கூட்டுநிறுவனைாகும். நிலத்தில் தசயல்படக்கூடியதாகவும், கப்பல்மீதான தாக்குதணல முறியடிக்கும் 

வணகயிலும், இந்தப் புதிய வணக ஏவுகணை உருவாக்கப்பட்டுள்ைது. 

3. மதசிய சுற்றுச்சூழல் அணைச்சர்கள் ைா ாட்ணட  டத்தும் ைாநிலம் எது? 
அ. மகா ாஷ்டி ா 

ஆ. மகாவா 

இ. குஜ ாத்  

ஈ. மக ளா 

✓ பிரதைர்  மரந்திர மைாதி, குஜராத் ைாநிலத்தின் ஏக்தா  கரத்தில் தசப்.23 அன்று காதைாளிமூலம் சுற்றுச்சூழல் 

அணைச்சர்களின் மதசிய ைா ாட்ணடத் ததாடங்கிணவத்தார். தசப்.23 ைற்றும் 24 ஆகிய மததிகளில்  ணடதபறவுள்ை 

இந்த இரண்டு  ாள் ைா ாட்டில், வாழ்க்ணக, காலநிணல ைாற்றத்ணத எதிர்த்துப் மபாராடுதல் (ைாசுகணைத் தணித்தல் 

ைற்றும் காலநிணல தாக்கங்களுக்கு ஏற்ப பருவநிணல ைாற்றம் குறித்த ைாநில தசயல்திட்டங்கணை மைம்படுத்துதல்), 

பரிமவஷ் (ஒருங்கிணைந்த பசுணை அனுைதிகளுக்கான ஒற்ணற சாைர அணைப்பு) ; வனமைலாண்ணை; ைாசு தடுப்பு 

ைற்றும் கட்டுப்பாடு; வனவுயிரிகள் மைலாண்ணை; த கிழி ைற்றும் கழிவு மைலாண்ணைணய கணடப்பிடித்தல் ஆகிய 

தணலப்புகளுடன் ஆறு கருப்தபாருள் அைர்வுகள்  ணடதபறும். 

  

 

 

 

 

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


விண்மீன்.காம்                                     2022 செப்டம்பர் 24 
   

 

நடப்பு நிகழ்வுகள்                                           2 

4. ரூபாய் வர்த்தகத்திற்காக இந்திய ரிசர்வ் வங்கியின் (RBI) அனுைதிணயப் தபற்ற முதல் இந்திய வங்கி எது? 
அ. பா த வங்கி 

ஆ. HDFC வங்கி 

இ. UCO வங்கி  

ஈ. பபட ல் வங்கி 

✓ இந்தியப் தபாதுத்துணற வங்கியான UCO வங்கி ரூபாய் வர்த்தகத்திற்கான இந்திய ரிசர்வ் வங்கியின் ஒப்புதணலப் 

தபற்ற முதல் வங்கியாக உள்ைது. தகால்கத்தாணவச் சார்ந்த இவ்வங்கி, இந்திய ரூபாயில் வர்த்தக தீர்ணவக் 

காண்பதற்காக ரஷ்யாவின் காஸ்ப்மராம்மபங்கில் சிறப்பு மவாஸ்ட்மரா கைக்ணகத் திறக்கவுள்ைது. கடந்த ஜூணல 

ைாதம், இந்திய வங்கிகள் இந்திய  ாையத்தில் வர்த்தகம் தசய்ய அனுைதிக்கும் முடிணவ ரிசர்வ் வங்கி அறிவித்தது. 

இந்திய ரிசர்வ் வங்கியானது இந்தியாவிற்கும் இலங்ணக ைற்றும் ரஷ்யா உள்ளிட்ட பிற  ாடுகளுக்கும் இணடமய 

வர்த்தக தீர்வுகணை அனுைதித்துள்ைது. 

5. “The India Way: Strategies for an Uncertain World” என்ற நூலின் ஆசிரியர் யார்? 

அ. நம ந்தி  மமாடி 

ஆ. S பஜே்சங்கா்  

இ. அருண் பஜட்லி 

ஈ. இ கு ாம் இ ாஜன் 

✓ தவளியுறவுத்துணற அணைச்சர் S தஜய்சங்கர் அண்ணையில் குஜராத்தில் தனது, “The India Way: Strategies for an 

Uncertain World” என்ற நூலின் குஜராத்தி தைாழி பதிப்ணப தவளியிட்டார். ஆங்கிலத்தில் எழுதப்பட்ட இந்த நூலின் 

அசல் பதிப்பு, கடந்த 2020ஆம் ஆண்டில் தவளியிடப்பட்டது. இந்திய தவளியுறவுத்துணற அணைச்சர் S தஜய்சங்கர், 

இந்த நூலில், ‘உலகைாவிய ஒழுங்கு ைாறும்மபாது இந்தியாவின் தவளியுறவுக்தகாள்ணக எணத ம ாக்கி என்னவாக 

இருக்க மவண்டும்?’ என்ற மகள்விக்கு பதிலளிக்க முயற்சி தசய்கிறார். 

6. கீழ்க்காணும் எந்த  கரத்தில் `3,800 மகாடி ைதிப்பிலான இயந்திரையைாக்கல் ைற்றும் ததாழில்ையைாக்கல் 

திட்டங்கணை பிரதைர்  மரந்திர மைாதி ததாடங்கி ணவத்தார்? 
அ. மமசூரு 

ஆ. மங்களூரு  

இ. புமன 

ஈ. பகாச்சின் 

✓ `3,800 மகாடி ைதிப்பிலான இயந்திரையைாக்கல் ைற்றும் ததாழில்ையைாக்கல் திட்டங்களுக்கு பிரதைர்  மரந்திர 

மைாடி ைங்களூருவில் அடிக்கல்  ாட்டினார். புதிய ைங்களூரு துணறமுக ஆணையத்தால் மைற்தகாள்ைப்பட்ட தகாள் 

கலன்கள் ைற்றும் பிற சரக்குப் தபட்டகங்கணை இயந்திரையைாக்கும் திட்டத்ணத அவர் ததாடங்கி ணவத்தார். மைலும், 

துணறமுகத்தால் மைற்தகாள்ைப்பட்ட சுைார் `1,000 மகாடி ைதிப்பிலான திட்டங்களுக்கு அவர் அடிக்கல்  ாட்டினார். 

ைங்களூரு சுத்திகரிப்பு ைற்றும் தபட்மரா தகமிக்கல்ஸ் லிமிதடட்மூலம் மைற்தகாள்ைப்பட்ட இரண்டு திட்டங்கணையும் 

அவர் ததாடங்கி ணவத்தார். 

7. ம ாமிமயாபதியின் தபருணைக்கான உலக  ல உச்சிைா ாட்ணட  டத்தும்  ாடு எது? 
அ. இந்திோ  ஆ. ஐக்கிே அ பு அமீ கம்  

இ. சிங்கப்பூா்  ஈ. சீனா 
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✓ ‘ம ாமிமயாபதியின் தபருணைக்கான உலக  ல உச்சிைா ாட்டின்’ முதலாவது பதிப்பு துபாயில், “காலநிணல ைாற்றம் 

ைற்றும் புவி தவப்பைணடதலால் ஏற்படும் ம ாய்கள்” என்ற தணலப்பில்  டந்தது. இந்த உச்சிைா ாடு, ம ாமிமயாபதி 

ைருத்துவமுணற, ைருந்துகள் ைற்றும்  ணடமுணறகணை மைம்படுத்துவணத ம ாக்கைாகக்தகாண்டது. இந்த உச்சி 

ைா ாட்டில்,  டுவண் சுற்றுச்சூழல் வனம் ைற்றும் காலநிணல ைாற்றத்துணற இணையணைச்சர் அஸ்வினி குைார் 

தசௌமப உணரயாற்றினார். 

8. ‘உயிரி–கிராைங்கணை’ தவற்றிகரைாக அணைத்துள்ை இந்திய ைாநிலம்/யூனியன் பிரமதசம் எது? 
அ. ஹிமாச்சல பி மதசம் 

ஆ. அஸ்ஸாம் 

இ. திாிபு ா  

ஈ. மமற்கு வங்காளம் 

✓ திரிபுரா ைாநில அரசு, நிணலயான வைர்ச்சி, காலநிணல ைாற்றம் தணிப்பு ைற்றும் காலநிணல தழுவல் ஆகியவற்ணற 

மைம்படுத்துவதற்காக ஐந்து ‘உயிரி கிராைங்கணை’ தவற்றிகரைாக அணைத்துள்ைது. இந்திய ைாநிலங்களில் 

பின்பற்றப்பட்டு வரும் காலநிணல  டவடிக்ணககள் குறித்த சிறந்த  ணடமுணறகளின் ததாகுப்பின்படி, திரிபுராவில், 

தவற்றிகரைாக தசயல்படுத்தப்பட்ட ஐந்து ‘உயிரி–கிராைங்களின்’மூலம் ஐந்நூற்றுக்கும் மைற்பட்ட குடும்பங்கள் 

பயனணடந்துள்ைன. இயற்ணக மவைாண்ணைணய ஊக்குவிப்பதற்காக கடந்த 2018ஆம் ஆண்டில் திரிபுராவின் 

உயிரித்ததாழில்நுட்ப இயக்கு ரகத்தால், ‘Bio–Village’ என்ற கருத்தாக்கம் அறிமுகப்படுத்தப்பட்டது. 

9. அண்மைச் தசய்திகளில் இடம்தபற்ற அரவிந்த் சிதம்பரம் சார்ந்த விணையாட்டு எது? 
அ. ஸ்குவாஷ் 

ஆ. பூப்பந்து 

இ. சது ங்கம்  

ஈ. மடபிள் படன்னிஸ் 

✓ கிராண்ட்ைாஸ்டர் அரவிந்த் சிதம்பரம் அண்ணையில் 22ஆவது துபாய் ஓபன் தசஸ் மபாட்டியில் சாம்பியன் ஆனார். 

ஏழு இந்தியர்கள் முதல் பத்து இடங்கணைப் பிடித்தனர்; மைலும் R பிரக்னா ந்தா இரண்டாவது இடத்ணத அபிஜீத் 

குப்தா, தஜய்குைார் சம்மைட் மேட் ைற்றும் S P மசதுராைன் உள்ளிட்ட ஐந்து மபருடன் பகிர்ந்துதகாண்டார். 

10. NITI ஆமயாகின் ஓர் அண்ணைய அறிக்ணகயின்படி, மபாோன் அபியான் திட்டத்ணதச் தசயல்படுத்துவதில் முதல் 

இடத்ணதப் பிடித்த ைாநிலம் எது? 
அ. தமிழ்நாடு 

ஆ. மகா ாஷ்டி ா  

இ. இ ாஜஸ்தான் 

ஈ. பஞ்சாப் 

✓ “Preserving Progress on Nutrition in India: Poshan Abhiyan in Pandemic Times” என்ற தணலப்பில் NITI ஆமயாக் ஓர் 

அறிக்ணகணய தவளியிட்டது. இவ்வறிக்ணகயின்படி, மபாோன் அபியான் திட்டத்ணதச் தசயல்படுத்துவதில் 

ைகாராஷ்டிர ைாநிலம் ைாநிலங்களுள் முதலிடத்ணதப் பிடித்தது. ஆந்திர பிரமதசம் இரண்டாவது இடத்திலும், குஜராத் 

மூன்றாவது இடத்திலும் உள்ைன. COVID காலத்தில் மபாோணனச் தசயல்படுத்த மதணவயான 100% ைனிதவை 

ஆட்மசர்ப்பில் ஆந்திர பிரமதசம் முதலிடத்தில் உள்ைது. அங்கன்வாடி பணியாைர்களுக்கு தைாணபல் மபான்கள் 

விநிமயாகம் தசய்வதிலும் ஆந்திர பிரமதசம் முதலிடம் வகிக்கிறது. 
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செய்தித்தாள் நடப்பு நிகழ்வுகள்  

1.  ாட்டு லப்பணி திட்ட விருதுகணை வழங்கினார் குடியரசுத்தணலவர் 

இந்தியக் குடியரசுத்தணலவர் திதரௌபதி முர்மு, 2020-21ஆம் ஆண்டுக்கான  ாட்டு லப்பணி திட்ட விருதுகணை 

வழங்கினார். 5 பிரிவுகளில் இந்த விருதுகள் வழங்கப்பட்டன. தசன்ணன அண்ைா பல்கணலக்கழகத்ணதச் மசர்ந்த 

Dr R ரமைசுக்கு, பல்கணலக்கழகம்/பிைஸ்டூ கவுன்சில் பிரிவில் விருது வழங்கப்பட்டுள்ைது. யூனிட் திட்ட அலுவலர்கள் 

பிரிவில் ைதுணர ஶ்ரீமீனாட்சி கணலக்கல்லூரிக்கு விருது அளிக்கப்பட்டுள்ைது. தன்னார்வலர்கள் பிரிவில் 

தமிழ்நாட்மைச் மசர்ந்த தஜயசீலன், ைதுணர தைப்மகா சிலீக் தபாறியியல் கல்லூரியின் வரதராஜன் ஆகிமயார் விருது 

தபற்றுள்ைனர். 

 

2. இணையவழியில் பட்டா ைாறுதல்: முதல்வர் ததாடக்கம் 

பட்டா ைாறுதலுக்கு இணையவழியில் விண்ைப்பிக்கும் வசதிணய முதல்வர் முக ஸ்டாலின் ததாடக்கிணவத்தார். 

இதுகுறித்து தமிழ் ாடு அரசு தவளியிட்ட தசய்திக்குறிப்பு: நில உரிணையாைர்கள் பட்டாைாறுதலுக்கான 

விண்ைப்பங்கணை தபாதுச்மசணவ ணையங்கள், சார்பதிவாைர் அலுவலகங்கள் வாயிலாக விண்ைப்பித்து, அணவ 

இணையவழியில் பரிசீலிக்கப்படுகின்றன. பின்னர், பட்டா ைாறுதலுக்கான உத்தரவுகள் வழங்கப்பட்டு வருகின்றன. 

இப்மபாது, தபாதுைக்களின் வசதிக்காக எந்த ம ரத்திலும், எந்த இடத்திலும் பட்டா ைாறுதல் மகாரி இணையவழியில் 

(www.tamilnilam.tn.gov.in/citizen) விண்ைப்பிக்கும் புதிய வசதி ததாடக்கி ணவக்கப்பட்டுள்ைது. இப்புதிய மசணவயின் 

மூலம் தபாதுைக்கள் பட்டா ைாற்றத்துக்கு விண்ைப்பிக்க வட்டாட்சியர் அலுவலகங்கள், தபாதுச்மசணவ 

ணையங்களுக்குச் தசல்லமவண்டிய அவசியமிருக்காது. மைலும், நில உட்பிரிவுக்கான கட்டைம், தசயலாக்கக் 

கட்டைங்கணைச் தசலுத்த வங்கிகளுக்கு ம ரில் தசல்லாைல், இணையவழியிமலமய தசலுத்த வழிவணக 

தசய்யப்பட்டுள்ைது. பட்டா ைாறுதல் அங்கீகரிக்கப்பட்ட பிறகு, தபாதுைக்கள் பட்டா உத்தரவின்  கல், பட்டா, புலப்படச் 

சுவடி ஆகியவற்ணற எங்கிருந்தும் எந்த ம ரத்திலும் இணையவழிச் மசணவமூலம் கட்டைம் ஏதுமின்றி 

பதிவிறக்கம் தசய்துதகாள்ைலாம். இதனால், தபாதுச்மசணவ ணையங்களுக்குச் தசல்வதும், வட்ட அலுவலகங்களில் 

இணடத்தரகர்கைால் தபாதுைக்கள் அவதிப்படுவதும் தவிர்க்கப்படும். 

இணையவழியில் வணரபடங்கள்:  கரப்புலங்களுக்கான வணரபடங்கள் www.eservices.tn.gov.in என்ற இணைய 

தைத்தில் பதிமவற்றம் தசய்யப்பட்டுள்ைன. இணதயும் இணையதைத்திலிருந்து கட்டைம் இல்லாைல் பதிவிறக்கம் 

தசய்யலாம். ைணன அங்கீகாரம், வங்கிக்கடன் தபறுதல் மபான்ற இதர மசணவகளுக்கு வணரபடங்கள் மிகுந்த 

மதணவயாக உள்ைன. இணையதைத்தில் பதிமவற்றம் தசய்யப்பட்டதால், இதற்காக தபாதுைக்கள் வட்டாட்சியர் 

அலுவலகம் வருவது தவிர்க்கப்படும் என்று அந்த தசய்திக் குறிப்பில் ததரிவிக்கப்பட்டுள்ைது. 

 

3. ஊரகத் திறன் பயிற்சி: பிரிட்டிஷ் கவுன்சிலுடன் தமிழக அரசு ஒப்பந்தம் 

ஊரகத் திறன் பயிற்சி அளிக்கும் திட்டத்ணத தரப்படுத்த, பிரிட்டிஷ் கவுன்சில் நிறுவனத்துடன் தமிழ் ாடு ைகளிர் 

மைம்பாட்டு நிறுவனம் ஒப்பந்தம் தசய்துள்ைது. இதுகுறித்து, தமிழ் ாடு அரசு தவளியிட்ட தசய்திக்குறிப்பு: 

தீனதயாள் உபாத்தியாய ஊரகத்திறன் பயிற்சித்திட்டைானது, 18 முதல் 35 வயதுக்கு உட்பட்ட கிராைப்புற ஏணழ, 

எளிய இணைஞர்களுக்கு திறன் பயிற்சியளித்து, அவர்களுக்கு நிரந்தர வருைானத்துடன் கூடிய மவணலவாய்ப்பு 

தபற்றுத்தருவணத ம ாக்கைாகக்தகாண்டுள்ைது. அவர்களுக்கு தைன்திறன் பயிற்சியளிப்பது மிகவும் முக்கியைாகும். 

இந்தத் திட்டத்ணத தவற்றிகரைாகச் தசயல்படுத்தும் ம ாக்கத்துடன் உலகில் முன்னணி நிறுவனங்களில் ஒன்றான 

பிரிட்டிஷ் கவுன்சில் நிறுவனத்ணத ததாழில்நுட்ப உதவி நிறுவனைாகக்தகாண்டு தசயல்படுத்த மதர்வு 

தசய்யப்பட்டுள்ைது. 
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