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1. உள்நாட்டிலேலே உருவாக்கப்பட்ட முதல் இேகுரக லபார் உேங்கு வானூர்திகளின் பபேர் என்ன? 
அ. பிரதாப் 

ஆ. பிரசந்தா  

இ. பிரகாஷ் 

ஈ. விகாஸ் 

✓ இந்திே வான்படடோனது உள்நாட்டிலேலே உருவாக்கப்பட்ட இேகுரக லபார் உேங்கு வானூர்திகளின் முதல் 

பதாகுதிடே அறிமுகப்படுத்திேது. இந்த இேகுரக லபார் உேங்கு வானூர்திக்கு, ‘பிரசந்தா’ எனப் பபேர் சூட்டப்பட்டு 

உள்ளது. அடவ ஏவுகடைகள் மற்றும் பிற ஆயுதங்கடளச் சுட்டு வீழ்த்தும் திறன்பகாண்டடவ. இந்த இேகுரக 

லபார் உேங்கு வானூர்திகடள பபாதுத்துடற நிறுவனமான ஹிந்துஸ்தான் ஏலராநாட்டிக்ஸ் லிமிபடட் (HAL) 

உருவாக்கியுள்ளது. உேரமான பகுதிகளில் லசடவோற்றும் வடகயில் இது வடிவடமக்கப்பட்டுள்ளது. ல ாத்பூரில் 

நடந்த விழாவில் இந்திே வான்படடயில் இது லசர்க்கப்பட்டது. 

2. ‘YUVA 2.0’ என்ற திட்டத்துடன் பதாடர்புடடே நடுவண் அடமச்சகம் எது? 
அ. கல்வி அமைச்சகை்  

ஆ. MSME அமைச்சகை் 

இ. இமைஞா் விவகாரங்கை் ைற்றுை் விமையாட்டு அமைச்சகை் 

ஈ. வா்த்தகை் ைற்றுை் ததாழில்துமற அமைச்சகை் 

✓ கல்வி அடமச்சகத்தின் உேர்கல்வித்துடற, அக்.2 அன்று YUVA 2.0 (Young, Upcoming மற்றும் Versatile Authors) 

என்ற திட்டத்டதத் பதாடங்கிேது. இது இளம் ஆசிரிேர்களுக்கு வழிகாட்டும் பிரதமரின் ஒரு திட்டமாகும். YUVA 2.0 

என்பது இந்திே இேக்கிேத்டத பன்னாட்டளவில் வளர்ப்பதற்காக 30 வேதுக்குட்பட்ட இளம் மற்றும் ஆர்வமுள்ள 

எழுத்தாளர்களுக்கு பயிற்சிேளிப்பதற்கான ஓர் ஆசிரிேர் வழிகாட்டல் திட்டமாகும். 

3. இந்திோவில், ‘ஸ்வச் பாரத் திவாஸ்’ பகாண்டாடப்படுகிற லததி எது? 
அ. அக்டடாபா்.02  

ஆ. அக்டடாபா்.04 

இ. அக்டடாபா்.06 

ஈ. அக்டடாபா்.08 

✓ அக்.02 அன்று இந்திோ முழுவதும், ‘ஸ்வச் பாரத் திவாஸ்’ பகாண்டாடப்பட்டது. ஸ்வச் பாரத் திவாஸ்–2022’ஐ 

ஏற்பாடு பசய்யும் குடிநீர் மற்றும் சுகாதாரத்துடற, தூய்டம இந்திோ இேக்கம் – ஊரகம் (SBM–G) மற்றும்  ல் ஜீவன் 

இேக்கம் ஆகிே இரண்டு திட்டங்கடளச் பசேல்படுத்துகிறது. தூய்டம கைக்பகடுப்பு – ஊரகம் (SSG) 2022, 

ஸ்வச்சதா கி லசவா–2022, சு ோம் 1.0 மற்றும் 2.0,  ல் ஜீவன் இேக்கத்தின் பசேற்பாட்டு மதிப்பீடு, கிராண்ட் கர் 

 ல் சான்றளிப்பு மற்றும் துளிர் நிறுவல்கள் ஆகிேவற்றுக்கான விருதுகடள இந்திேக்குடிேரசுத்தடேவர் திபரௌபதி 

முர்மு வழங்கினார். 

4. பங்குச்சந்டதகளில் பட்டிேலிடத் தகுதிபபற, பிராந்திே கிராமப்புற வங்கிகளின் (RRBs) குடறந்தபட்ச நிகர மதிப்பு 

எவ்வளவாக இருத்தல் லவண்டும்? 
அ. ரூ.100 டகாடி ஆ. ரூ.250 டகாடி 

இ. ரூ.300 டகாடி  ஈ. ரூ.500 டகாடி 

 

 

 

 

 

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


விண்மீன்.காம்                           2022 அக்ட ாபர் 04 & 05 
   

 

ந ப்பு நிகழ்வுகள்                                           2 

✓ நிதியடமச்சகத்தால் பவளியிடப்பட்ட வடரவு வழிகாட்டுதல்களின்படி, பிராந்திே கிராமப்புற வங்கிகள் (RRBs) பங்குச் 

சந்டதகளில் பட்டிேலிடவும், முந்டதே 3 ஆண்டுகளில் குடறந்தபட்சம் `300 லகாடி நிகர மதிப்பு இருந்தால் நிதி 

திரட்டவும் தகுதிபபறும். அத்தடகே வங்கிகள் முந்டதே மூன்றாண்டுகளில் ஒவ்பவான்றிலும் 9 சதவீத அளவுக்கு 

லபாதுமான மூேதனத்டதக் பகாண்டிருக்க லவண்டும் மற்றும் முந்டதே ஐந்து ஆண்டுகளில் குடறந்தபட்சம் 

மூன்று ஆண்டுகளின் குடறந்தபட்சம் `15 லகாடி அளவுக்கு பசேல்பாட்டு இோபத்டத பதிவுபசய்திருக்க லவண்டும். 

5. ஸ்வச் சர்லவக்ஷன் – ஊரகம் – 2022இன்கீழ், பபரிே மாநிேங்கள் பிரிவின்கீழ் முதல் பரிடச பவன்ற மாநிேம் 

எது? 

அ. தைிழ்நாடு 

ஆ. ததலுங்கானா  

இ. ைகாராஷ்டிரா 

ஈ. கா்நாடகா 

✓ ஸ்வச் சர்லவக்ஷன் – ஊரகம் (SSG) – 2022இன்கீழ் பபரிே மாநிேங்கள் பிரிவின்கீழ் பதலுங்கானா முதல் பரிடச 

பவன்றது. லமதகு இந்திேக் குடிேரசுத் தடேவர் திபரௌபதி முர்மு, ஊரகங்களின் சுகாதார நிடேடே ஆய்வுபசய்து 

விருதுகடள வழங்கினார். SSG விருதுகள் – 2022இல், ஹரிோனா இரண்டாவது மற்றும் தமிழ்நாடு மூன்றாவது 

சிறந்த மாநிேமாக அறிவிக்கப்பட்டன. தூய்டம இந்திோ இேக்கம் – ஊரகம் இரண்டாம் கட்டத்தில், இந்திோவில் 

உள்ள அடனத்து 6 ேட்சம் கிராமங்கடளயும் திறந்தபவளி மேங்கழித்தல் இல்ோததாக மாற்றுவலத லநாக்கமாகும். 

6. உடலிேல் அல்ேது மருத்துவத்திற்கான 2022ஆம் ஆண்டுக்கான லநாபல் பரிடச பவன்ற ஸ்வான்லட பாலபா 

என்பவர் கீழ்க்காணும் எந்த நாட்டடச் லசர்ந்த மரபிேல் நிபுைராவார்? 
அ. அதைாிக்கா 

ஆ. தொ்ைனி 

இ. ஆஸ்திடரலியா 

ஈ. சுவீடன்  

✓ சுவீட மரபிேோளர் ஸ்வாண்லட பாலபா, அழிந்துலபான லஹாமினின்களின் மரபணுக்கள் மற்றும் மனித பரிைாமம் 

பதாடர்பான கண்டுபிடிப்புகளுக்காக உடலிேல் அல்ேது மருத்துவத்திற்கான 2022 – லநாபல் பரிடச பவன்றார். 

தற்காே மனிதர்களின் அழிந்துலபான உறவினரான நிோண்டர்தாலின் மரபணுடவ பாலபா வரிடசப்படுத்தினார். 

‘படனிலசாவா’ என்ற முன்பின் அறிந்திராத லஹாமின்குறித்த கண்டுபிடிப்டபயும் அவர் லமற்பகாண்டார். மதிப்புமிக்க 

இவ்விருது தங்கப்பதக்கம் மற்றும் 10 மில்லிேன் சுவீட குலரானர் ($1.14 மில்லிேன் அபமரிக்க டாேர்களுக்கு லமல்) 

ஆகிேவற்டற உள்ளடக்கிேதாகும். 

7. UNCTADஇன் வருடாந்திர வர்த்தகம் மற்றும் லமம்பாட்டு அறிக்டகயின்படி, 2022–23ஆம் ஆண்டுக்கான 

இந்திோவின் GDP வளர்ச்சிக்கணிப்பு என்ன? 
அ. 6.2%   ஆ. 6.0% 

இ. 5.7%   ஈ. 5.5% 

✓ வர்த்தகம் மற்றும் லமம்பாட்டுக்கான ஐக்கிே நாடுகளின் கூட்டடமப்பு (UNCTAD) இந்திோவின் பபாருளாதாரம் 

2022ஆம் ஆண்டில் 5.7 சதவீதமும் 2023ஆம் ஆண்டில் 4.7 சதவீதமும் வளர்ச்சிேடடயும் என்று மதிப்பிடுகிறது. 

அதன் 2022 – வருடாந்திர வர்த்தக மற்றும் லமம்பாட்டு அறிக்டகயில், உேகப்பபாருளாதாரம் 2022ஆம் ஆண்டில் 

2.6% வளர்ச்சிேடடயும் என்று கூறப்பட்டுள்ளது. இவ்வறிக்டகயின்படி, லமம்பட்ட பபாருளாதாரங்களில் நிேவும் 

பைவிேல் மற்றும் நிதி இறுக்கத்தின் தற்லபாடதே பகாள்டகப்லபாக்டக விடரவாக மாற்றாத வடர உேகம் 

உேகளாவிே மந்தநிடே மற்றும் லதக்கநிடேடே லநாக்கிலே பசல்லும். 
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8. மாநிே தகவல் பதாழில்நுட்ப அடமச்சர்களின் டிஜிட்டல் இந்திோ மாநாட்டட நடத்துகிற மாநிேம்/UT எது? 
அ. வாரணாசி 

ஆ. புது தில்லி  

இ. முை்மப 

ஈ. மைசூரு 

✓ தில்லியில் அண்டமயில், ‘மாநிே தகவல் பதாழில்நுட்ப அடமச்சர்களின் டிஜிட்டல் இந்திோ மாநாடு’ நடடபபற்றது. 

நடுவண் தகவல்பதாடர்பு, மின்னணுவிேல் மற்றும் தகவல்பதாழில்நுட்பத்துடற அடமச்சர் அஸ்வினி டவஷ்ைவ் 

தடேடமயில் இம்மாநாடு நடடபபற்றது. அடுத்த 500 நாட்களில் புதிதாக 25,000 லகாபுரங்கள் அடமக்க `26,000 

லகாடி ஒப்புதல் அளிக்கப்பட்டுள்ளதாக நடுவண் அடமச்சர் அறிவித்தார். 

9. இந்திே இராணுவமும் இந்திே வான்படடயும் இடைந்து கீழ்க்காணும் எந்த மாநிேத்தில், ‘ககன் ஸ்ட்டரக்’ 

என்ற கூட்டுப்பயிற்சிடே நடத்தின? 
அ. ஆந்திர பிரடதசை் 

ஆ. உத்தரகாண்ட் 

இ. சிக்கிை் 

ஈ. பஞ்சாப்  

✓ இந்திே இராணுவத்தின் கர்கா படடேணியும் இந்திே வான்படடயும் பஞ்சாபின் பே பகுதிகளில் நான்கு நாட்களாக 

‘ககன் ஸ்ட்டரக்’ என்ற கூட்டுப்பயிற்சிடே நடத்தின. இந்த நடவடிக்டகோனது அப்பாச்சி 64E மற்றும் அதிநவீன 

இேகுரக உேங்கு வானூர்தி WSI ஆகிேடவ ஆற்றல்வாய்ந்த ஆயுத விநிலோகிகளாக அங்கீகரிக்கப்பட்டதாக 

இராணுவம் அறிவித்தது. இந்தப் பயிற்சியின்லபாது தடரப்படடகளுக்கு ஆதரவாக தாக்குதல் உேங்கு வானூர்திகள் 

வான்வழிப்படடோகப் பேன்படுத்தப்பட்டன. 

10. சர்வலதச கிரிக்பகட்டிலிருந்து ஓய்வுறுவதாக அறிவித்த ஆலரான் பிஞ்ச் சார்ந்த நாடு எது? 
அ. இங்கிலாந்து 

ஆ. ஆஸ்திடரலியா  

இ. ததன்னாப்பிாிக்கா 

ஈ. நியூசிலாந்து 

✓ ஆஸ்திலரலிே கிரிக்ககட் அணியின் அணித்தலைவர் ஆலரான் பிஞ்ச் சர்வலதச ஒருநாள் கிரிக்பகட்டிலிருந்து ஓய்வு 

பபறுவதாக அறிவித்தார். பிஞ்ச் 145 ஒருநாள் லபாட்டிகளில் ஆஸ்திலரலிோடவப் பிரதிநிதித்துவப்படுத்தியுள்ளார். 

இந்த ஆண்டு ICC T20 உேகக்லகாப்டபயில் ஆஸ்திலரலிே அணிக்கான அணித்தடேவராக பிஞ்ச் பதாடர்ந்து 

இருப்பார். அவரது பதாழிற்முடற வாழ்வில் 17 சதங்களுடன் 5400 இரன்களுக்கு லமல் எடுத்துள்ளார். 2013இல் 

இேங்டகக்கு எதிராக அறிமுகமான அவர், ஸ்காட்ோந்துக்கு எதிராக தனது முதல் சதத்டத அடித்தார். 
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செய்தித்தாள் ந ப்பு நிகழ்வுகள்  

1. இராலமஸ்வரம் தனுஷ்லகாடியில் 30 ஜிகாவாட் மின்னுற்பத்திக்கான காற்றுவளம் உள்ளது 

பநல்டே மாவட்டம் வள்ளியூர் அருலக வடலிவிடளயில் அடமக்கப்பட்டுள்ள இந்திோவிலேலே அதிக மின்னுற்பத்தி 

திறன்பகாண்ட காற்றாடேடே நடுவைரசின் புதிே மற்றும் புதுப்பிக்கத்தக்க எரிசக்தித்துடற, இரசாேனம் மற்றும் 

உரங்கள் துடற இடைேடமச்சர் பகவந்த் கூபா பார்டவயிட்டார். 

பிலரசில் நாட்டடச் லசர்ந்த WEG நிறுவனம் `88 லகாடி மதிப்பில் இந்தக் காற்றாடே டர்டபடன அடமத்துள்ளது. 

இதன்மூேம் 4.2 MW மின்னுற்பத்தி பசய்ேப்படுகிறது. இந்தக் காற்றாடே டர்டபடனப் பார்டவயிட்டு ஆய்வுபசய்த 

நடுவைடமச்சர், அந்த நிறுவன அதிகாரிகளிடம் அதிக மின்னுற்பத்தி திறன்பகாண்ட காற்றாடே பசேல்பாடு, 

உற்பத்தி பசேவு உள்ளிட்ட விபரங்கடளக் லகட்டறிந்தார். 

இதடனத் பதாடர்ந்து பசய்திோளர்களுக்கு லபட்டிேளித்த அவர், எதிர்காேத்தில் 7 MW மின்சார உற்பத்தித்திறன் 

பகாண்ட டர்டபடனத் தோரிக்கவுள்லளாம். இந்திே கடலோரப்பகுதியில் 70 GW காற்றுவளம் உள்ளது. 

கு ராத்திலும், தமிழ்நாட்டிலும் 35 GW காற்று வளம் உள்ளது.  குறிப்பாக இராலமஸ்வரம் தனுஷ்லகாடியில் சுமார் 

30 GW காற்றுவளம் உள்ளது. இங்கு இரண்டு காற்றாடே டர்டபன் நிறுவ உள்லளாம். இதன் மூேம் ராலமஸ்வரம் 

நகர் முழுவதும் மின்சாரத்டத விநிலோகிக்க முடியும் என்றார். 2030-ஆம் ஆண்டுக்குள் இந்திோவில் மரபுசாரா 

எரிசக்திமூேம் 500 GW மின்னுற்பத்தி பசய்ே பிரதமர் இேக்கு நிர்டையித்துள்ளார். இதற்கு லபாதுமான அளவு 

வாய்ப்பும் வளமும் இந்திோவில் உள்ளது. சூரிே சக்தி மூேம் 300 GW மின்சாரமும் பிற மரபு சாரா எரிசக்திமூேம் 

200 GW மின்சாரமும் உற்பத்தி பசய்ே முடியும் என அடமச்சர் பதரிவித்தார். 

 

2. சுவீடன் விஞ்ஞானிக்கு மருத்துவத்துக்கான லநாபல் பரிசு 

மனித சமூகத்தின் பரிைாமம் பதாடர்பான ஆராய்ச்சிக்காக ஸ்வீடன் விஞ்ஞானி ஸ்வான்லட பாலபாவுக்கு லநாபல் 

பரிசு அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. 

மனிதர்களின் பரிைாமம்குறித்து தீவிர ஆய்வுகடள லமற்பகாண்ட பாலபா, நவீன மனிதர்களின் மரபணுக்களின் 

பதாகுதிடே (ஜீலனாம்), மனிதர்களின் முந்டதே பரிைாமமான நிோண்டர்தால், படனிலசாவன் ஆகிேவற்றின் 

மரபணுத்பதாகுதிகளுடன் ஒப்பிட்டு பல்லவறு ஆராய்ச்சிகடள லமற்பகாண்டார். நிோண்டர்தால், படனிலசாவன் 

ஆகிே இனக்குழுக்கள் இடைந்லத மனித இனம் உருவானதாகத் தனது ஆய்வின் மூேமாக அவர் கண்டறிந்து 

பதரிவித்தார். 

முந்டதே இனக்குழுக்களில் இருந்து மனிதர்களின் இனக்குழு தனித்துவமானது என்ற அவரது கண்டுபிடிப்பால் 

மனிதர்களின் லநாபேதிர்ப்பு மண்டேம் குறித்து அதிக தகவல்கள் பதரிேவந்ததாக லநாபல் லதர்வுக்குழு பதரிவித்து 

உள்ளது. பத்பதான்பதாம் நூற்றாண்டின் இடடயில் நிோண்டர்தாலின் எலும்புகள் கண்டறிேப்பட்டு மரபணு 

ஆராய்ச்சிகள் லமற்பகாள்ளப்பட்டன. 

அந்த ஆராய்ச்சியின்மூேமாக மனிதர்களின் பரிைாம வளர்ச்சிகுறித்து பதரிேவந்ததாகத் லதர்வுக்குழு பதரிவித்தது. 

பாலபா குழுவினரின் கண்டுபிடிப்பானது கலரானா உள்ளிட்ட லநாய்த்பதாற்றுகளுக்கு எதிராக மனிதர்களின் 

மரபணு எவ்வாறு பசேல்படுகிறது என்படதயும் அறிந்துபகாள்ள உதவிேதாகக்குழு பதரிவித்தது. 

லநாபல் பரிசு பபற்றுள்ள ஸ்வான்லட பாலபாவுக்கு சுமார் 9 ேட்சம் அபமரிக்க டாேர் பரிசுத்பதாடகோக வழங்கப்பட 

உள்ளது. வரும் டிச.10-ஆம் லததி நடடபபறவுள்ள நிகழ்ச்சியில் லநாபல் பதக்கத்துடன் பரிசுத்பதாடக அவருக்கு 

வழங்கப்படவுள்ளது. 

 

 

  

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

