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1. ‘மாவட்ட மாற்றுத்திறனாளிகள் மறுவாழ்வு மமயம்’ என்பது எந்த நடுவண் அமமச்சகத்தின் முமனவாகும்? 
அ. சமூக நீதி மற்றும் அதிகாரமளித்தல் அமமச்சகம்  

ஆ. சட்டம் மற்றும் நீதித்துறை அமமச்சகம் 

இ. அறிவியல் மற்றும் ததாழில்நுட்ப அமமச்சகம் 

ஈ. சுகாதாரம் மற்றும் குடும்பநல அமமச்சகம் 

✓ நடுவண் சமூக நீதி மற்றும் அதிகாரமளித்தல் அமமச்சர் Dr வீரரந்திர குமார், ஒன்பது மாதிரி மாவட்ட மாற்றுத் 

திறனாளிகள் மறுவாழ்வு மமயங்கமைத் ததாடங்கிமவத்தார். அமவ மாதிரி மாவட்ட மாற்றுத்திறனாளிகள் 

மறுவாழ்வு மமயங்கைாக அண்மமயில் ரமம்படுத்தப்பட்டன. கடந்த 20 ஆண்டுகைாக மாற்றுத்திறனாளிகளுக்கு 

பயனுள்ை மறுவாழ்வுச் ரசமவகமை வழங்குவதற்காக இம்மாவட்ட மாற்றுத்திறனாளிகள் மறுவாழ்வு மமயங்கள் 

நிறுவப்பட்டன. 

2. ‘உலகைாவிய தூய ஆற்றல் நடவடிக்மகக்கான கருத்துக்கைத்மத’ நடத்தும் நகரம் எது? 
அ. புது தில்லி 

ஆ. பிட்ஸ்பா்க்  

இ. பாாிசு 

ஈ. ரராம் 

✓ நடுவண் அறிவியல் மற்றும் ததாழில்நுட்ப அமமச்சர் ஜிரதந்திர சிங், அதமரிக்காவின் பிட்ஸ்பர்க்கில் நமடதபறும் 

உலகைாவிய தூய ஆற்றல் நடவடிக்மகக்கான கருத்துக்கைத்தில் பங்ரகற்கும் இந்தியக்குழுமவ வழிநடத்த 

உள்ைார். தூய ஆற்றமலக் கண்டுபிடித்தல் மற்றும் அதமன பயன்பாட்டுக்குக் தகாண்டுவருதமல விமரவுபடுத்து 

–வதற்கான வழிகமைப்பற்றி விவாதிக்க 30 நாடுகமைச்ரசர்ந்த அமமச்சர்கள் இந்த நிகழ்வில் பங்ரகற்பார்கள். 

3. NITI ஆரயாக் ரபான்று மாநில அைவிலான அமமப்மப அமமக்கவுள்ைதாக அறிவித்துள்ை மாநிலம் எது? 
அ. ரகரளா 

ஆ. மகாராஷ்டிரா  

இ. ததலுங்கானா 

ஈ. ரமற்கு வங்காளம் 

✓ மகாராஷ்டிர மாநில அரசு NITI ஆரயாக் ரபான்று ஓர் அமமப்மப அமமக்க திட்டமிட்டுள்ைதாக அறிவித்துள்ைது. 

மாநிலத்தின் பல்ரவறு துமறகளில் விரிவான தரவுப் பகுப்பாய்வு மற்றும் முடிவுகமை எடுப்பதற்கு இந்த அமமப்பு 

தபாறுப்பாகும். NITI ஆரயாக் இரதரபான்ற சிக்கல்களில் ஒரு விரிவான ஆய்மவ ரமற்தகாண்டு ஒரு கருவிமய 

உருவாக்கியது. பல்ரவறு துமறகளின் ஒன்ரறாதடான்று ததாடர்புமடய தரவுகள் சிறந்த முமறயில் முடிதவடுக்கும் 

தசயல்முமறக்காக பகுப்பாய்வு தசய்யப்படுகின்றன. 

4. 2022ஆம் ஆண்டு நிலவரப்படி, இலங்மகக்கு அதிக அைவில் இருதரப்பு கடன் வழங்கும் நாடு எது? 
அ. சீனா 

ஆ. இந்தியா  

இ. ஆஸ்திரரலியா 

ஈ. அதமாிக்கா 
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✓ 2022இன் 4 மாதங்களுக்குள் தமாத்தமாக $968 மில்லியன் அதமரிக்க டாலர்கமை கடனாக வழங்கியதன்மூலம், 

சீனாமவ விஞ்சி இலங்மகக்கு மிகப்தபரிய இருதரப்பு கடன் வழங்கும் நாடாக இந்தியா மாறியுள்ைது. 2017 முதல் 

2021 வமரயிலான ஐந்து ஆண்டுகளில் இலங்மகக்கு மிகப்தபரிய இருதரப்பு கடன் வழங்குபவராக சீனா தனது 

நிமலமயத் தக்கமவத்துக்தகாண்டுள்ைது. ஆசிய வைர்ச்சி வங்கியானது 2021இல் $610 மில்லியன் அதமரிக்க 

டாலர்கமை வழங்கியதன்மூலம் கடந்த ஐந்து ஆண்டுகளில் மிகப்தபரிய பலதரப்பு கடன் வழங்குநராக மாறியது. 

5. உலக மல்யுத்த சாம்பியன்ஷிப்பில் நான்கு பதக்கங்கமை தவன்ற முதல் இந்தியர் யார்? 

அ. விரனஷ் ரபாகத் 

ஆ. பஜ்ரங் புனியா  

இ. பபிதா குமாாி 

ஈ. கீதா ரபாகத் 

✓ அண்மமயில் தபல்கிரரடில் நடந்த உலக மல்யுத்த சாம்பியன்ஷிப் ரபாட்டியில் ஆடவர் 65 கிகி பிரிவில் இந்தியாவின் 

பஜ்ரங் புனியா தவண்கலம் தவன்றார். இந்தப் பதக்கத்தின்மூலம், உலக மல்யுத்த சாம்பியன்ஷிப்பில் நான்கு 

பதக்கங்கமை தவன்ற முதல் இந்தியர் என்ற தபருமமமய பஜ்ரங் புனியா தபற்றார். அவர், 2013இல் தவண்கலம், 

2018இல் தவள்ளி மற்றும் 2019இல் தவண்கலம் தவன்றார். மற்தறாரு இந்திய மல்யுத்த வீராங்கமனயான 

விரனஷ் ரபாகத் தபண்களுக்கான 53 கிகி பிரிவில் தவண்கலப் பதக்கத்மத மகப்பற்றினார். 

6. நடப்பாண்டின் (2022) உலக ரதங்காய் நாளுக்கானக் கருப்தபாருள் என்ன? 
அ. Growing coconut for a better future and life  

ஆ. Nutritional benefits of Coconut 

இ. Sustainable Nature of Coconut  

ஈ. Consuming Coconut and Eradicating Malnutrition 

✓ உலகம் முழுவதும் தசப்.2ஆம் ரததியன்று உலக ரதங்காய் நாைாக அனுசரிக்கப்படுகிறது. “Growing coconut for a 

better future and life” என்பது நடப்பாண்டு (2022) உலக ரதங்காய் நாளுக்கானக் கருப்தபாருைாகும். ரதங்காய்கள் 

எல்ரலாராலும் விரும்பப்படும் மிகவும் பிரபலமான உணவுப்தபாருைாகும். இந்த நாள், நம் அன்றாட வாழ்வில் 

ரதங்காய்களின் முக்கியத்துவத்மதயும் நலத்திற்கு அமவ பயக்கும் நன்மமகமையும் எடுத்துக்காட்டுகிறது. 

7. இராமன் மகரசரச விருதுகளுடன் ததாடர்புமடயது எது? 
அ. இதழியல் 

ஆ. சமூக ரசமவ  

இ. விமளயாட்டு 

ஈ. நாடகக்கமல 

✓ ‘இராமன் மகரசரச விருது’ ஆசியாவின் ரநாபல் பரிசாகக் கருதப்படுகிறது. காலஞ்தசன்ற பிலிப்மபன்ஸ் அதிபரின் 

தபயரால் இந்த விருது வழங்கப்படுகிறது. இது தன்னலமற்ற ரசமவகமை ரமற்தகாள்ளும் ஆசியாவில் உள்ை 

தனிநபர்கள் அல்லது நிறுவனங்களுக்கு ஆண்டுரதாறும் வழங்கப்படுகிறது. ஆசிய மக்களுக்காக தன்னலமற்ற 

ரசமவ புரிந்த உலகத்தின் ரவரவறு பகுதியில் வாழ்ந்து வரும் நால்வருக்கு இந்த ஆண்டுக்கான (2022) விருது 

வழங்கப்பட்டுள்ைது. 
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8. அண்மமயில், முழுமமயாக டிஜிட்டல் வங்கி அம்சம் நிமறந்த மாவட்டமாக மாறிய ஆலப்புமழ அமமந்துள்ை 

மாநிலம் எது? 
அ. தமிழ்நாடு 

ஆ. ரகரளம்  

இ. குஜராத் 

ஈ. உத்தர பிரரதசம் 

✓ ரகரை மாநிலத்தின் ஐந்தாவது முழுமமயாக டிஜிட்டல் வங்கி அம்சம் நிமறந்த மாவட்டமாக ஆலப்புமழ மாறியுள்ைது. 

இதமன இந்திய ரிசர்வ் வங்கி (RBI) அறிவித்துள்ைது. இந்த முமனவின் ஒருபகுதியாக, மாவட்டத்தில் உள்ை 29 

வங்கிகளின் 26 இலட்சம் வங்கிக்கணக்குள் கடன்–பற்றட்மட, இமணயவழி வங்கிச்ரசமவ, திறன்ரபசிவழி 

வங்கிச்ரசமவ, யுபிஐரபான்ற ஏரதனும் ஓர் எண்ம ரசமவயுடன் இமணக்கப்பட்டுள்ைது. திருச்சூர், ரகாட்டயம், 

பாலக்காடு மற்றும் காசர்ரகாடு ஆகிய இடங்களில் வங்கிச்ரசமவகள் ஏற்கனரவ எண்மமயமாக்கப்பட்டுள்ைன. 

9. SEBI–இன் மறுசீரமமக்கப்பட்ட இமணயவெளிப்பாதுகாப்பு ததாடர்பான உயர்மட்டக்குழுவின் தமலவர் (2022 

தசப்டம்பர்) யார்? 
அ. நவீன் குமாா் சிங்  

ஆ. அமஜ தியாகி 

இ. நந்தன் நிரலகனி 

ஈ. சுபாஷ் சந்திர கா்க் 

✓ இந்திய பங்கு மற்றும் பரிவர்த்தமன வாரியம் (SEBI) இமணயவெளிப்பாதுகாப்பு ததாடர்பான உயர்மட்டக்குழுமவ 

மறுசீரமமத்துள்ைது; தற்ரபாது 6 உறுப்பினர்கமைக்தகாண்ட இக்குழு, ரதசிய முதன்மம தகவல் உட்கட்டமமப்பு 

பாதுகாப்பு மமயத்தின் (NCIIPC) தமலமம இயக்குநர், நவீன் குமார் சிங் தமலமமயில் இருக்கும். SEBI மற்றும் 

மூலதனச்சந்மதக்கான இமணயதவளிப் பாதுகாப்பு முமனவுகமை ரமற்பார்மவயிடுதல் மற்றும் வழிகாட்டுதல் 

ஆகிய பணிகள் இந்தக் குழுவிற்கு வழங்கப்பட்டுள்ைது. 

10. 2022ஆம் ஆண்டின் சூப்பர் புயல் என்றமழக்கப்படும் வலுவான தவப்பமண்டலப் புயலான, ‘ஹின்னம்ரநார்’ 

தாக்கிய நாடு எது? 
அ. சீனா 

ஆ. பிலிப்மபன்ஸ் 

இ. ஜப்பான்  

ஈ. நியூசிலாந்து 

✓ 2022ஆம் ஆண்டின் வலுவான தவப்பமண்டலப் புயலான சூப்பர் புயல், ‘ஹின்னம்ரநார்’ என்று தபயரிடப்பட்டது. 

இந்தப் புயலின் காரணமாக ரமமல பசிபிக் தபருங்கடலில் மணிக்கு 241 கிமீட்டர் ரவகத்தில் காற்று வீசுகிறது. இது 

வமக–5 புயலாக வமகப்படுத்தப்பட்டது; இது அைவில் மிகவுரிய வமகப்பாடாகும். இச்சூறாவளி ஜப்பான் தீவுகமை 

ரநாக்கி நகர்வதால் ரமலும் வலுவாகும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. ஜப்பானின் வானிமல ஆய்வு நிறுவனம் 

தவள்ைம், கனமமழ, நிலச்சரிவு மற்றும் இடியுடன் கூடிய மமழ உள்ளிட்ட எச்சரிக்மககமை விடுத்துள்ைது. 
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செய்தித்தாள் நடப்பு நிகழ்வுகள்  

1. தசன்மனயில் உள்ை நடுவண் ரதால் ஆராய்ச்சி நிறுவனத்தில் ரதால்துமறயின் திறன்ரமம்பாட்டுக்கான ஸ்ரகல் 

தசயலிமய தர்ரமந்திர பிரதான் தவளியிட்டார் 

ரதால் ததாழிற் துமறயின் ரவமலவாய்ப்புத் ரதமவகள், திறன்ரமம்பாடு, கற்றல், மதிப்பீடு ஆகியவற்றுக்கு ஓரிடத் 

ரதர்வு வழங்கும் ரதால்துமற ஊழியர்களுக்கான திறன் மதிப்பீட்டுச் சான்றிதழ் (ஸ்ரகல்) ஸ்டுடிரயா தசயலிமய 

தசன்மனயில் உள்ை CSIR–CLRI நிகழ்ச்சியில், மத்திய கல்வி, திறன் ரமம்பாடு மற்றும் ததாழில்முமனரவார் துமற 

அமமச்சர் தர்ரமந்திர பிரதான் தவளியிட்டார். 

ரதால் ததாழிற்துமறயில் பயிற்சி தபறுரவாருக்கு வடிவமமத்தல் மற்றும் தயாரித்தளிப்பதற்காக ரதால் திறன் துமற 

கவுன்சில் இச்தசயலிமய உருவாக்கியுள்ைது. இவ்வமமப்பின் அலுவலகத்திலிருந்து நவீன ததாழில்நுட்பத்துடன் 

கூடிய ஸ்டுடிரயாமூலம் இமணயதைம் வழியாக வகுப்புகள் நடத்தப்படும். ரதால் ததாழிற்துமறயில் ஆர்வமுள்ை 

அமனத்து வயதினரும், இந்த ஸ்ரகல் தசயலிமய பயன்படுத்திக்தகாள்ைலாம். 

 

2. புவிசார் குறியீடுதபற்ற மதுமர மல்லி மற்றும் பாரம்பரிய மலர்கள் மஸ்கட் நகருக்கு ஏற்றுமதி தசய்யப்பட்டன 

புவிசார் குறியீடுதபற்ற தபாருட்களின் ஏற்றுமதிமய அதிகரிக்கும் முயற்சியாக மதுமர மல்லி மற்றும் நிலக்ரகாட்மட, 

திண்டுக்கல், மதுமரக்கருரக உள்ை பகுதிகமைச்ரசர்ந்த பாரம்பரிய மலர்கைான முல்மல, பிச்சிப்பூ, பட்டன் ரராஜா, 

சாமந்தி, மரிக்தகாழுந்து, துைசி, தாமமர, பன்னீர் ரராஜா, அல்லி ஆகியமவ இன்று மஸ்கட் நகருக்கு ஏற்றுமதி 

தசய்யப்பட்டன. நடுவணரசின் ரவைாண் & பதப்படுத்தப்பட்ட உணவுப்தபாருட்களுக்கான ஏற்றுமதி ரமம்பாட்டு 

ஆமணயம் இதமன ரமற்தகாண்டது. 

 

3. மருத்துவ சிகிச்மச முமறகள் பரிமாற்றம்: தமிழ்நாடு-ரமகாலயா இமடரய ஒப்பந்தம் 

மருத்துவ சிகிச்மச முமறகமை பரஸ்பரம் பரிமாறிக்தகாள்வதற்கான புரிந்துணர்வு ஒப்பந்தம் தமிழ்நாடு, ரமகாலயா 

இமடரய தசன்மனயில் மகதயாப்பமானது. 

ரமகாலய மாநில சுகாதாரக் குழுவினர் தமிழ்நாட்டிலுள்ை சிறப்பு மருத்துவ கட்டமமப்புகள், தசயல்பாடுகமை கண்டு 

அறிந்து, சிறப்பான மருத்துவத் திட்டங்களின் தசயல்பாடுகமை பார்மவயிட்டு, அதமன அவர்கைது மாநிலத்தில் 

தசயல்படுத்தவுள்ைனர். குறிப்பாக, தமிழ்நாடு மருத்துவ ரசமவகள் கழகம்மூலம் வழங்கப்படும் ரசமவகள், அதன் 

பல்ரவறு கட்டமமப்புகள், மருந்துக்கிடங்குகள் ஆகியவற்றின் தசயல்பாடுகமை அறிந்து அமத ரமகாலயா 

மாநிலத்தில் தசயல்படுத்தத் திட்டமிட்டுள்ைனர். 

‘மக்கமைத்ரதடி மருத்துவம்’ திட்டம், ‘இன்னுயிர் காப்ரபாம் - நம்மமக்காக்கும் 48’ ஆகிய திட்டங்களின் 

தசயல்பாட்மடயும், தமிழ்நாட்டிலுள்ை நகர்ப்புற ஆரம்ப சுகாதார நிமலயங்கள், ஆரம்ப சுகாதார நிமலயங்கள், 

துமண சுகாதார நிமலயங்களின் தசயல்பாடுகமையும் பார்மவயிடவுள்ைனர். 

ரமகாலய மாநிலத்தில் மமலவாழ் மக்கள் அதிகமுள்ைனர். அந்த மாநிலத்தில் இயற்மக வைங்கள் நிமறந்துள்ைன. 

தமிழ்நாடு, ரமகாலய மாநிலங்களிமடரய மருத்துவ முமறகமை பரிமாறிக்தகாள்வதற்கும், மமலவாழ் மக்களுக்கு 

தரமான மருத்துவ ரசமவகமை வழங்குவதற்கும் புரிந்துணர்வு ஒப்பந்தம் மகதயழுத்தாகியுள்ைது. 

 

4. பள்ளிக்குழந்மதகளுக்கு காமல உணவு: தசயலிமூலம் கண்காணிப்பு 

பள்ளிக்குழந்மதகளுக்கு காமல உணவு முமறயாக விநிரயாகிக்கப்படுகிறதா? என்பது குறித்து தசயலிமூலம் 

அதிகாரிகள் கண்காணித்து வருகின்றனர். 1 முதல் 5ஆம் வகுப்பு வமரயுள்ை அரசுப் பள்ளிக்குழந்மதகளுக்கு 

காமல சிற்றுண்டி திட்டத்மத முதலமமச்சர் மு க ஸ்டாலின் கடந்த 15-ஆம் ரததி ததாடங்கி மவத்தார். ‘சிஎம்.13 எப் 

எஸ்’ என்ற தசயலிமூலம் அதிகாரிகள் கண்காணிக்கிறார்கள். 

  

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


விண்மீன்.காம்                                      2022 செப்டம்பர் 20 
   

 

நடப்பு நிகழ்வுகள்                                           5 

5. நிமறவு தபறுகிறது ததன்ரமற்குப் பருவமமழ: வானிமல ஆய்வு மமயம் 

இரண்டு நாள்களில் ததன்ரமற்குப் பருவமமழ விமடதபறுவது ததாடங்கும் என்று இந்திய வானிமல ஆய்வு 

மமயம் ததரிவித்துள்ளது. 

ஜூன் 1 முதல் தசப்டம்பர் 30 வமர ததன்ரமற்குப்பருவமமழ காலமாக உள்ைது. இந்த ஆண்டு ஜூன் 1 முதல் தசப்.19 

வமர இந்தியாவில் 872.7 மிமீ மமழ தபய்துள்ைது. இது வழக்கத்மதவிட 7% அதிகம். எனினும் அதிகைவில் தநல் 

உற்பத்தி தசய்யப்படும் உத்தர பிரரதசம், பிகார் உட்பட 8 மாநிலங்களில் ரபாதிய அைவு மமழதபய்யவில்மல. 

இந்நிமலயில், வடரமற்கு இந்தியா மற்றும் குஜராத் மாநிலம் கட்ச் பகுதிகளில் இருந்து இரண்டு நாள்களில் 

ததன்ரமற்குப்பருவமமழ நிமறவு தபறுவதற்கு சாதகமான சூழல் உருவாகி வருகிறது என்று இந்திய வானிமல 

ஆய்வு மமயம் ததரிவித்துள்ைது. 
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