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1. லிஸ் டிரஸ் என்பவர் கீழ்க்காணும் எந்த நாட்டின் புதிய பிரதமராக நியமிக்கப்பட்டார்? 
அ. பிரான்ஸ் 

ஆ. ஆஸ்திரரலியா 

இ. ஐக்கிய இராச்சியம் (UK)  

ஈ. ஜொ்மனி 

✓ ஐக்கிய இராச்சியத்தின் புதிய பிரதமராக பழைழமவாத கட்சியின் தழைவர் லிஸ் டிரஸ் நியமிக்கப்பட்டார். ஐக்கிய 

இராச்சியத்தின் பிரதமராக இருந்த பபாரிஸ் ஜான்சன் கடந்த ஜூழை மாதம் பதவி விைகியழத அடுத்து, ஆளும் 

பழைழமவாத கட்சியின் உட்கட்சித் தழைழமப் பபாட்டியில், 47 வயதான லிஸ் டிரஸ் தனக்கு எதிராக பபாட்டியிட்ட 

ஐக்கிய இராச்சியத்தின் முன்னாள் நிதியழமச்சர் ரிஷி சுனக்ழக பதாற்கடித்தார். ததரசா பம மற்றும் மார்கதரட் 

தாட்சழரத் ததாடர்ந்து இங்கிைாந்தின் மூன்றாவது தபண் பிரதமராக லிஸ் டிரஸ் உள்ளார். 

2. ஆமதாபாத் 36ஆவது பதசிய விழளயாட்டுப் பபாட்டிக்கான சின்னத்தின் தபயர் என்ன? 
அ. ஜொ் 

ஆ. சவாெ்  

இ. விகாஸ் 

ஈ. லிரயா 

✓ ஆமதாபாத்தில் முப்பத்தாறாவது பதசிய விழளயாட்டுப்பபாட்டிக்கான சின்னம் மற்றும் கீதத்ழத நடுவண் உள்துழற 

அழமச்சர் அமித் ஷா தவளியிட்டார். இந்தச் சின்னத்திற்கு குஜராத்தியில் ‘குட்டி’ என்று தபாருள்படும், ‘சவாஜ்’ என்று 

தபயரிடப்பட்டுள்ளது. அதன் கீதத்தின் கருப்தபாருள், “ஒபர பாரதம் ஒப்பிைா பாரதம்” என்ற அடிப்பழடயில் அழமந்து 

உள்ளது. பதசிய விழளயாட்டுப்பபாட்டிகள், குஜராத் மாநிைத்தில் உள்ள ஆறு நகரங்களில் தசப்.29 முதல் அக்.12 

வழர நடத்தப்படும். 

3. ‘மாநிை அறிவியல் மற்றும் ததாழில்நுட்ப அழமச்சர்களின் மாநாட்ழட’ நடத்திய மாநிைம் எது? 
அ. மகாராெ்டிரா 

ஆ. குெராத்  

இ. பீகாா் 

ஈ. மத்திய பிரரதசம் 

✓ மாநிை அறிவியல் மற்றும் ததாழில்நுட்ப (S&T) அழமச்சர்களின் குஜராத் அறிவியல் மாநாட்ழட இந்தியப் பிரதமர் 

பமாடி ஆமதாபாத்தில் உள்ள அறிவியல் நகரத்தில் ததாடங்கிழவக்கவுள்ளார். இந்த மாநாட்டில், “2030–க்குள் 

R&D–இல் தனியார்துழற முதலீட்ழட இரட்டிப்பாக்குதல்” என்ற கருப்தபாருளில் விவாதங்கள் இடம்தபறும். 

அழனத்து மாநிைங்கள் மற்றும் யூனியன் பிரபதசங்களும் இந்தத் பதசிய STI தகாள்ழகயின்படி தனிப்பட்ட STI 

தகாள்ழகழய ழவத்திருக்கும்படி பகட்டுக்தகாள்ளப்படும். 

4. ஊசியில்ைாத, சுவாசிக்கும் வழகயிைான COVID–19 தடுப்பூசிழய அங்கீகரிக்கும் முதல் நாடு எது? 
அ. அஜமாிக்கா 

ஆ. சீனா  

இ. ரெ்யா 

ஈ. இஸ்ரரல் 

 

 

 

 

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


விண்மீன்.காம்                                     2022 செப்டம்பர் 06 
  

 

நடப்பு நிகழ்வுகள்                                           2 

✓ தியாஞ்சிழனச்சார்ந்த CanSino பபயாைாஜிக்ஸ் தயாரித்த COVID–19 தடுப்பூசியின் ஊசியில்ைாத, சுவாசிப்பதன்மூைம் 

தசலுத்தப்படும் பதிப்ழப அங்கீகரித்த முதல் நாடு சீனா ஆகும். பூஸ்டர் தடுப்பூசியாக அவசரகாை பயன்பாட்டிற்காக 

CanSino–இன் Ad5–nCoV–ஐ சீனா அங்கீகரித்துள்ளது. சுவாசிப்பதன்மூைம் தசலுத்தப்படும் இந்தத்தடுப்பு மருந்து 

தசல்லுைார் பநாதயதிர்ப்பாற்றழைத் தூண்டுகிறது மற்றும் மியூபகாசல் பநாதயதிர்ப்பாற்றழையும் இது தூண்டும். 

5. ஐநா தபாதுச்தசயைர் அன்படானிபயா குட்டதரசு, கீழ்க்காணும் எந்நாட்டின் முன்னாள் அதிபழர ஆப்கானிஸ்தான் 

நாட்டுக்கான தனது புதிய சிறப்புத்தூதராக நியமித்தார்? 

அ. கிா்கிஸ்தான்  

ஆ. பாகிஸ்தான் 

இ. கெகஸ்தான் 

ஈ. தாய்லாந்து 

✓ ஐக்கிய நாடுகள் அழவயின் தபாதுச்தசயைர் அன்படானிபயா குட்டதரஸ், கிர்கிஸ்தான் நாட்டின் முன்னாள் அதிபழர 

ஆப்கானிஸ்தானுக்கான தனது புதிய சிறப்புத்தூதராக நியமித்தார். கிர்கிஸ்தானின் தவளியுறவு அழமச்சராகவும் 

பணியாற்றிய பராசா ஒடுன்பபயவா, இந்த ஆண்டு ஜூன் மாதம் பதவி விைகிய தடபபாரா லிபயான்ஸுக்குப் பதிைாக 

நியமிக்கப்பட்டுள்ளார். 

6. ‘உறியடி’யய அதிகாரப்பூர்வ விழளயாட்டாக அறிவித்துள்ள மாநிைம் எது? 
அ. குெராத் 

ஆ. உத்தர பிரரதசம் 

இ. மத்திய பிரரதசம் 

ஈ. மகாராெ்டிரா  

✓ மகாராஷ்டிர மாநிைத்தில், ‘தாஹி–ஹண்டி’ எனப்படும் ‘உறியடி’ அதிகாரப்பூர்வ விழளயாட்டாக அங்கீகரிக்கப்படும் 

என்று அம்மாநிை முதைழமச்சர் ஏக்நாத் ஷிண்பட அறிவித்தார். இவ்விழளயாட்டில் பங்பகற்பபார், ‘பகாவிந்தாக்கள்’ 

என்னும் விழளயாட்டுப்பிரிவின்கீழ் பணிவாய்ப்புகழளப் தபறுவார்கள்; பமலும், பங்பகற்பாளர்கள் அழனவருக்கும் 

`10 இைட்சம் ஆயுள்காப்பீட்டுத்ததாழகயும் அவர்கள் பகுதியளவு ஊனமுற்றவர்களாக இருந்தால் ̀ 5 ைட்சம் காப்பீடும் 

அரசு வைங்கும். ‘பகாபாைகைா’ என்றும் அழைக்கப்படும் ‘தாஹி–ஹண்டி’ என்பது கிருஷ்ண தஜயந்தி விைாவின் 

பபாது நழடதபறும் ஒரு சடங்கு விைாவாகும். 

7. 4 இந்திய பாட்மிண்டன் நட்சத்திரங்கழள தனது தூதுவர்களாக நியமித்துள்ள நிதிச்பசழவ நிறுவனம் எது? 
அ. ரபபால் 

ஆ. மாஸ்டா்காா்டு  

இ. விசா 

ஈ. அஜமாிக்கன் எக்ஸ்பிரஸ் 

✓ இந்திய பாட்மிண்டன் நட்சத்திரங்களான இைக்ஷ்யா தசன், கிடாம்பி ஸ்ரீகாந்த், சாத்விக் சாய்ராஜ் இரங்கிதரட்டி மற்றும் 

சிராக் தஷட்டி ஆகிபயாழர இந்தியாவில் தனது விளம்பரத் தூதுவர்களாக நியமித்து மாஸ்டர்கார்டு அறிவித்துள்ளது. 

2022 – தாமஸ் பகாப்ழப மற்றும் 2022 – பர்மிங்காம் காமன்தவல்த் விழளயாட்டுகளில் தவற்றி தபற்ற இவர்கள் 

இந்தியாவில் டிஜிட்டல் தகாடுப்பனவுகளின் பாதுகாப்பு மற்றும் வசதி குறித்து விழிப்புணர்ழவப் பரப்புவார்கள். 

8. ‘பமடம் சார்’ என்ற சுயசரிழதழய எழுதியவர் யார்? 
அ. மஞ்சாி ெருஹா்   ஆ. கிரண் ரபடி 

இ. காஞ்சன் ஜசௌத்ாி  ஈ. R ஸ்ரீரலகா 
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✓ இந்தியாவின் முதல் ஐந்து தபண் காவல்துழற அதிகாரிகளுள் ஒருவரான மஞ்சரி ஜருஹரின் சுயசரிழத, “பமடம் 

சார்” ஆகும். சிறந்த பசழவக்காக இந்திய அரசின் காவல்துழற பதக்கத்ழதப் தபற்றவர் அவர். கடந்த 1976–இல் 

இகாப–உக்குத் பதர்ந்ததடுக்கப்பட்ட பீகார் மாநிைத்தின் முதல் தபண் காவல்துழற அதிகாரியும் ஆவார். அவர், CISF 

இன் சிறப்பு தழைழம இயக்குநராக இருந்து ஓய்வுதபற்றார். தற்பபாது டாடா கன்சல்டன்சி சர்வீசஸ் நிறுவனத்தின் 

(TCS) ஆபைாசகராக உள்ளார். 

9. 2023இல் வரும் 17ஆவது தவளிநாடுவாழ் இந்தியர் நாள் தகாண்டாட்டங்கள் நழடதபறும் இடம் எது? 
அ. மதுரர 

ஆ. ஜசன்ரன 

இ. மும்ரப 

ஈ. இந்துூா்  

✓ 2023இல் வரும் 17ஆவது, ‘தவளிநாடுவாழ் இந்தியர் நாள்’ அடுத்த ஆண்டு ஜனவரி மாதம் இந்தூரில் நழடதபறும் 

என்று இந்திய தவளியுறவு அழமச்சகம் அறிவித்துள்ளது. இந்தியாவின் வளர்ச்சியில் தவளிநாடுவாழ் இந்தியர்களின் 

பங்களிப்ழபக்குறிக்கும் வழகயில் ஒவ்பவார் ஆண்டும் ஜனவரி.9ஆம் பததி அன்று தவளிநாடுவாழ் இந்தியர் நாள் 

தகாண்டாடப்படுகிறது. கடந்த 1915ஆம் ஆண்டு இபத நாளில் ‘மகாத்மா’ காந்தியடிகள் ததன்னாப்பிரிக்காவிலிருந்து 

இந்தியாவுக்குத் திரும்பியழதயும் இந்நாள் நிழனவுபடுத்துகிறது. 

10. இந்தியாவில், ‘அக்ஷய் உர்ஜா திவாஸ்’ தகாண்டாடப்படுகிற தேதி எது? 
அ. ஆகஸ்ட்.15 

ஆ. ஆகஸ்ட்.20  

இ. ஜசப்டம்பா்.15 

ஈ. அக்ரடாபா்.15 

✓ இந்தியாவில் புதுப்பிக்கத்தக்க எரிசக்தியின் வளர்ச்சி மற்றும் அதன் திறன்மிகு பயன்பாடு குறித்த விழிப்புணர்ழவ 

ஏற்படுத்துவதற்காக ஒவ்பவார் ஆண்டும் ஆக.20ஆம் பததி, ‘அக்ஷய் உர்ஜா திவாஸாக’ அனுசரிக்கப்படுகிறது. இந்த 

நாள், இந்தியாவின் முன்னாள் பிரதமர் இராஜீவ் காந்தியின் பிறந்தநாழளயும் நிழனவுகூருகிறது. இந்த நாழள 

முதன்முதலில் இந்தியாவின் முன்னாள் பிரதமர் மன்பமாகன் சிங், கடந்த 2004இல் தகாண்டாடுவதாக அறிவித்தார். 

 

செய்தித்தாள் நடப்பு நிகழ்வுகள்  

1. தசன்ழன உயர்நீதிமன்ற தபாறுப்பு தழைழம நீதிபதியாக எம் துழரசாமி நியமனம் 

தசன்ழன உயர்நீதிமன்ற தபாறுப்பு தழைழம நீதிபதியாக எம் துழரசாமி நியமிக்கப்பட்டுள்ளதாக மத்திய சட்டத் 

துழற அழமச்சகம் ததரிவித்தது. கடந்த பிப்ரவரி.10-ஆம் பததி தசன்ழன உயர்நீதிமன்றத் தழைழம நீதிபதியாக 

முனீஸ்வர்நாத் பண்டாரி நியமிக்கப்பட்டார். அவர் தசப்.12 அன்று ஓய்வு தபறுகிறார். இழதயடுத்து உயர்நீதிமன்ற 

தபாறுப்பு தழைழம நீதிபதியாக எம் துழரசாமி நியமிக்கப்பட்டுள்ளதாக மத்திய சட்டத்துழற அழமச்சகம் 

ததரிவித்துள்ளது. அவர் தசப்.13-ஆம் பததி தபாறுப்பபற்பார். 

உச்சநீதிமன்ற நீதிபதிகள் ஓய்வுதபறும் வயது 65; உயர்நீதிமன்ற நீதிபதிகள் ஓய்வுதபறும் வயது 62 என்பது 

குறிப்பிடத்தக்கது. 

 

 

  

 

 

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


விண்மீன்.காம்                                     2022 செப்டம்பர் 06 
  

 

நடப்பு நிகழ்வுகள்                                           4 

2. பிரிட்டன் பிரதமராகிறார் லிஸ் டிரஸ் 

பிரிட்டழன ஆளும் கன்சர்பவடிவ் கட்சியின் அடுத்த தழைவராக தவளியுறவு அழமச்சர் லிஸ் டிரஸ் பதர்வு 

தசய்யப்பட்டுள்ளார். இந்திய வம்சாவளியும் முன்னாள் நிதியழமச்சருமான ரிஷி சுனக்ழகத் பதாற்கடித்து தவற்றி 

தபற்றுள்ள லிஸ் டிரஸ், அந்நாட்டின் அடுத்த பிரதமராகவும் தபாறுப்பபற்கவுள்ளார். 

பிரிட்டன் பிரதமராக இருந்த பபாரிஸ் ஜான்சனுக்கு உள்கட்சியிபைபய அதிக எதிர்ப்பு எழுந்தழதயடுத்து, அவர் அப் 

பதவிழய இராஜிநாமா தசய்தார். அழதத்ததாடர்ந்து, கன்சர்பவடிவ் கட்சியின் புதிய தழைவழரத் பதர்ந்ததடுக்க 

பல்பவறு கட்டங்களாகத் பதர்தல் நடத்தப்பட்டது. இறுதியில் லிஸ் டிரஸுக்கும் ரிஷி சுனக்குக்கும் இழடபய பநரடிப் 

பபாட்டி நிைவியது. இறுதிக்கட்டமாக கன்சர்பவடிவ் கட்சிழயச் பசர்ந்த 1,72,437 நிர்வாகிகள் இழணயவழியிலும் 

தபால் மூைமாகவும் வாக்களித்தனர். பதர்தல் முடிவுகள் திங்கள்கிைழம அறிவிக்கப்பட்டன. அதில், 81,326 

வாக்குகழளப் தபற்று லிஸ் டிரஸ் தவற்றிதபற்றார். ரிஷி சுனக்குக்கு 60,399 வாக்குகள் கிழடத்தன. 654 வாக்குகள் 

தசல்ைாததாக அறிவிக்கப்பட்டன. 

இதன்மூைமாக கன்சர்பவடிவ் கட்சியின் புதிய தழைவராக 47 வயதான லிஸ் டிரஸ் பதர்ந்ததடுக்கப்பட்டார். 

பிரிட்டனின் புதிய பிரதமராகவும் அவர் தபாறுப்பபற்கவுள்ளார். அப்பதவிழய வகிக்கவுள்ள 3-ஆவது தபண் என்ற 

தபருழமழயயும் லிஸ் டிரஸ் தபற்றுள்ளார். ஏற்தகனபவ மார்கதரட் தாட்சர், ததரசா பம ஆகிபயார் பிரிட்டன் 

பிரதமராகப் பதவி வகித்துள்ளனர். 

 

3. தில்லி இராஜபாழத, ‘கடழமப்பாழதயாக’ தபயர்மாற்றம் 

புது தில்லியில் உள்ள வரைாற்றுச்சிறப்புமிக்க இராஜபாழதயின் தபயழர ‘கர்த்தவ்ய பாழத’ (கடழமப்பாழத) எனப் 

தபயர்மாற்றம் தசய்ய முடிவுதசய்யப்பட்டுள்ளதாக திங்கள்கிைழம அரசு வட்டாரங்கள் ததரிவித்துள்ளன. 

புதிய நாடாளுமன்ற வளாகம், குடியரசுத்துழணத்தழைவர் மாளிழக உள்ளிட்ட தசன்ட்ரல் விஸ்டா திட்டத்தின்கீழ் 

கட்டடப்பணிகள் விழரவாக நழடதபற்று வருகின்றன. இதன்கீழ், இந்தியா பகட் அடங்கிய புதுப்பிக்கப்பட்ட 

இராஜபாழதழய தசப்.8-ஆம் பததி பிரதமர் பமாடி திறந்துழவக்கிறார். இப்பாழதயில் புதிய நாடாளுமன்ற கட்டடம், 

நடுவணரசின் தழைழமச்தசயைக அலுவைகங்கள், குடியரசு துழணத்தழைவரின் புதிய இல்ைம், பிரதமரின் புதிய 

இல்ைம் மற்றும் அலுவைகம் ஆகியழவ அழமந்துள்ளன. 

தற்பபாது இந்தியா பகட் அருபக அழமந்துள்ள பநதாஜி சுபாஷ்சந்திர பபாஸின் சிழையிலிருந்து குடியரசுத்தழைவர் 

மாளிழக வழர அழமந்துள்ள சாழை ஆங்கிபையர் ஆட்சிக் காைத்தில், ‘மன்னரின் பாழத’ என அழைக்கப்பட்டது. 

சுதந்திரத்துக்குப் பிறகு இது இராஜபாழதயாக தபயர்மாற்றம் தபற்றது. இப்பபாது இந்தச் சாழையின் தபயழர 

‘கர்த்தவ்ய பாழத’ (கடழமப்பாழத) எனப் தபயர்மாற்றம் தசய்ய புது தில்லி மாநகராட்சி முடிவு தசய்துள்ளது. 

முன்னதாக, கடந்த 2015-ஆம் ஆண்டில், பிரதமர் இல்ைம் அழமந்துள்ள பரஸ் பகார்ஸ் சாழை பைாக் கல்யாண் 

சாழை எனவும், ஔரங்கசீப் சாழை ஏ பி தஜ அப்துல் கைாம் சாழை எனவும், 2017-இல் டல்தஹளசி சாழை தாரா 

ஷிபகா சாழை எனவும் 2018-இல் தீன்மூர்த்தி தசௌக் என்பது தீன்மூர்த்தி ழஹஃபா தசளக் எனவும் தபயர்மாற்றம் 

தசய்யப்பட்டன என்பது குறிப்பிடத்தக்கது. 
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