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1. SARS–CoV–2 வைரஸுக்கு எதிரான இந்தியாவின் முதல் மாற்று மருந்தின் பெயர் என்ன? 
அ. VINCOV–19   ஆ. ANTICOV–19 

இ. COVEX–19   ஈ. NOCOV–19 

✓ VINCOV–19 என்னும் SARS–CoV–2 வைரஸுக்கு எதிரான இந்தியாவின் முதல் மாற்று மருந்தானது தற்பொது 

சந்வத அங்கீகாரம் பெறவும் கட்டம்–3 மருத்துை ெரிபசாதவனகளுக்கும் தயார்நிவையில் உள்ளது. வைதராொத் 

ெல்கவைக்கழகம், பசல்லுைார் மற்றும் மூைக்கூறு உயிரியல் வமயம் மற்றும் ப ாபயதிர்ப்பு நிறுைனமான VINS 

ெபயாப்ராடக்ட்ஸ் லிட் ஆகியைற்றின் கூட்டு முயற்சியான இந்த மருந்து அண்வமயில் கட்டம்–2 பசாதவனகவள 

நிவறபைற்றியது. இந்தியாவில் உள்ள ெல்பைறு வமயங்களில் இருநூற்றுக்கும் பமற்ெட்ட ெங்பகற்ொளர்கள் 

இவடபய இது ரீதியான பசாதவன  டத்தப்ெட்டது. 

2. ப ய்பியு ரிபயா என்ெைர் கீழ்க்காணும் எந்த மாநிைத்தின் முதைவமச்சராக உள்ளார்? 
அ. நாகாலாந்து  

ஆ. மணிப்பூா் 

இ. மமகாலயா 

ஈ. மிம ாரம் 

✓  ாகாைாந்து மாநிை முதைவமச்சர் ப ய்பியு ரிபயா 2022 அக்படாெர்.14 அன்று மாநிை மக்களுக்கான உைகளாவிய 

மருத்துைக் காப்பீட்டுத் திட்டத்வதத் பதாடங்கினார்.  டுைணரசின் ஆயுஷ்மான் ொரத் திட்டத்துடன் இவணந்து 

முதைவமச்சரின் உடல் ைக் காப்பீட்டுத் திட்டம் பசயல்ெடுத்தப்ெடும். இத்திட்டத்தின் ப ாக்கம், மருத்துைமவனயில் 

பசர்க்கும் பசைவுகள் காரணமாக ஏற்ெடும் நிதிக் கஷ்டங்கவளத் தணிப்ெதாகும். இந்தத் திட்டம் CMHIS ஊழியர்கள் 

மற்றும் ஓய்வூதியம் பெறுபைார், மற்றும் CMHIS (பொது) என மூைவகப்ெடுத்தப்ெட்டுள்ளது. 

3. 2022 அக்படாெரில்  வடபெற்ற ஆறாைது கிழக்காசிய உச்சிமா ாட்டின் கல்வி அவமச்சர்கள் ெங்பகற்ற கூட்டம் 

 வடபெற்ற  கரம் எது? 
அ. காத்மாண்டு, மநபாளம் 

ஆ. ஹம ாய், வியட்நாம்  

இ.  ிங்கப்பூா் 

ஈ. மகாலாலம்பூா், மலேசியா 

✓ 2022 அக்.14 அன்று வியட் ாமின் ைபனாயில்  வடபெற்ற 6ஆைது கிழக்காசிய உச்சிமா ாட்டின் கல்வியவமச்சர் 

கூட்டத்தில் இந்தியா ெங்பகற்றது. கல்வியவமச்சகத்தின் இவணச்பசயைர் (ென்னாட்டு ஒத்துவழப்பு) நீதா பிரசாத் 

அைர்கள் இந்தக் கூட்டத்தில் உவரயாற்றினார். அப்பொது அைர், பதசிய கல்விக் பகாள்வக – 2020இன் முகன்வம 

முவனவுகள் மற்றும் உறுப்பு ாடுகளுடன் கல்வி மற்றும் ஆராய்ச்சியில் இந்தியாவின் கூட்டு முவனவுகள் குறித்து 

விளக்கமுற பதரிவித்தார். 

4. அறிவியல் மற்றும் பதாழிற்துவற ஆராய்ச்சிக் கழகத்தின் தவைைர் யார்? 
அ. இந்தியக்குடியரசுத்தலலவா்   ஆ. இந்தியப்பிரதமா்  

இ. அறிவியல் & ததாழில்நுட்ப அலம ் ா் ஈ. த யலா், அறிவியல் & ததாழில்நுட்ப அலம ் கம் 

✓ அறிவியல் மற்றும் பதாழிற்துவற ஆராய்ச்சிக் கழகமானது கடந்த 1942 பசப்டம்ெரில் இந்திய அரசாங்கத்தால் ஒரு 

தன்னாட்சி அவமப்ொக நிறுைப்ெட்டது. இது இந்தியாவின் மிகப்பெரிய ஆராய்ச்சி மற்றும் பமம்ொட்டு அவமப்ொக 

உருபைடுத்துள்ளது. இந்தியப்பிரதமர் அதன் தவைைராகப் ெணியாற்றுகிறார். சமீெத்தில், பிரதமர்  பரந்திர பமாதி, 

2022 அக்படாெர்.15 அன்று புது தில்லியில்  டந்பதறிய அறிவியல் மற்றும் பதாழிற்துவற ஆராய்ச்சிக் கழக (CSIR) 

சங்கத்தின் கூட்டத்திற்கு தவைவமதாங்கினார். 
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5. ஆசிய கடபைாரக் காைல் முகவமகளின் தவைைர்கள் கூட்டம்  வடபெற்ற  கரம் எது? 

அ. புது தில்லி  

ஆ. மும்லப 

இ. தகால்கத்தா 

ஈ. த  ்ல  

✓ 2022 அக்படாெர்.15 அன்று புது தில்லியில்  வடபெற்ற ஆசிய கடபைாரக் காைல்ெவட முகவமகளின் 18ஆைது 

தவைைர்கள் கூட்டத்தில் ொதுகாப்பு துவற அவமச்சர் இராஜ ாத் சிங் உவரயாற்றினார். இந்திய கடபைாரக் காைற் 

ெவட, ஆசிய கடபைாரக் காைல்ெவட முகவமகளின் பசயைகத்துடன் இவணந்து 18ஆைது கூட்டத்வத ைரும் 18ஆம் 

பததி ைவர  டத்துகிறது. ெதிபனட்டு  ாடுகள் மற்றும் இரண்டு சர்ைபதச நிறுைனங்கவளச் பசர்ந்த பமாத்தம் 55 

பிரதிநிதிகள் இதில் கைந்துபகாள்கின்றனர். 

6. அண்மைச் பசய்திகளில் இடம்பெற்ற பொகிபீல் அவமந்துள்ள மாநிைம் எது? 
அ.  ிக்கிம் 

ஆ. அஸ்ஸாம்  

இ. உத்தரகாண்ட் 

ஈ. மமற்கு வங்காளம் 

✓ இந்தியாவின் மிகநீளமான 4,000 கிமீ நீளமான ஆற்றுைழி கப்ெல் பசவையானது 2023ஆம் ஆண்டில் பதாடங்கும் 

என  டுைண் துவறமுகங்கள், கப்ெல் பொக்குைரத்து மற்றும் நீர்ைழிகள் அவமச்சர் சர்ொனந்தா பசாபனாைால் 

அண்வமயில் அறிவித்தார். உத்தரபிரபதசத்தின் ைாரணாசி மற்றும் அஸ்ஸாமில் உள்ள பொகிபீல் இவடபய ஆற்று 

ைழி கப்ெல் பசவை இயக்கப்ெடும். இந்த நீர்ைழி கங்வக மற்றும் பிரம்மபுத்திரா ஆறுகவள இந்பதா–ைங்கபதச 

புபராட்படாகால் ைழித்தடத்தின் ஊடாக இவணக்கும். ைடகிழக்கு எல்வைப்புற இரயில்பையால் (NFR) கட்டப்ெட்ட 

பொகிபீல் ெயணிகள் ெடகுப் பொக்குைரத்துச் பசவைவயயும் அவமச்சர் பதாடங்கி வைத்தார். 

7. எந்தக்க ோளின் நிலவுகள், ‘கலீலிய நிைவுகள்’ என்று அவழக்கப்ெடுகின்றன? 
அ.   ி 

ஆ. வியாழ ்  

இ. தவள்ளி 

ஈ. புத ் 

✓ ‘கலீலிய நிைவுகள்’ அல்ைது ‘கலீலிய பசயற்வகக்பகாள்கள்’ வியாழனின்  ான்கு பெரிய நிைவுகளான ஐபயா, 

யூபராொ, கனிமீடு மற்றும் பகலிஸ்படா ஆகும். இவை  ான்கும் முதலில் 1609–1610இல் கலீலிபயா கலீலியால் 

கண்டறியப்ெட்டது. NASAஇன் கூற்றுப்ெடி, பசப்.26 அன்று, வியாழன் கடந்த 59 ஆண்டுகளில் இல்ைாத அளவுக்கு 

பூமிக்கு மிக அருகில் ைந்தது. வெனாகுைர்மூைம் ொர்க்கும்பொது வியாழன் பகாளின் ைவளயமும் மூன்று அல்ைது 

 ான்கு கலீலிய நிைவுகளும் பதரியும். 

8. 2022ஆம் ஆண்டு உைக நிதியியல் வமயங்கள் குறியீட்டில் முதலிடம் பிடித்த  கரம் எது? 
அ. ஹாங்காங்  ஆ. லண்ட ் 

இ. நியூயாா்க்   ஈ. ஷாங்காய் 

✓ உைகளாவிய நிதியியல் வமயங்கள் குறியீட்டின் (GFCI) சமீெத்திய தரைரிவசயில் நியூயார்க் முதலிடத்வதப்பிடித்தது 

மற்றும்  ான்காைது ஆண்டாக உைகின் மிகவும் விரும்ெப்ெடும் நிதியியல் வமயமாக அது உள்ளது. ைண்டன் 

இரண்டாைது இடத்வதத் தக்கவைத்துக்பகாண்டது; சிங்கப்பூர் ைாங்காங்வகப் பின்னுக்குத் தள்ளி மூன்றாைது 

 

 

 

 

 

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


விண்மீன்.காம்                                     2022 அக்ட ாபர் 17 
   

 

ந ப்பு நிகழ்வுகள்                                           3 

இடத்வதப் பிடித்தது. படாக்கிபயாவிற்கு ெதிைாக ொரிஸ் முதல் 10 இடங்களுக்குள் ைந்தது. இருப்பினும் உக்வரன் 

மீதான ெவடபயடுப்பு மற்றும் பமற்கத்திய  ாடுகளின் உறவுகவளத் துண்டித்ததன் விவளைாக மாஸ்பகா 22 

இடங்கள் கீபழ தள்ளப்ெட்டு 73ஆைது இடத்தில் உள்ளது. GFCI ைண்டவனச் சார்ந்த மதியுவரயகமாகும். இந்தக் 

குறியீடு சீன பமம்ொட்டு நிறுைனமான Z/Yenஆல் பதாகுக்கப்ெட்டது. 

9. 2022 – உைக காண்டாமிருக  ாளுக்கானக் கருப்பொருள் என்ன? 
அ. Conservation of Rhinos 

ஆ. Sustainability and Awareness 

இ. Five Rhino Species Forever  

ஈ. Say No to Poaching 

✓ பெரிய ஒற்வறக்க ோம்பு காண்டாமிருகம், சுமத்ரா காண்டாமிருகம், ஜாைா காண்டாமிருகம், கருப்பு காண்டாமிருகம் 

மற்றும் பைள்வள காண்டாமிருகம் உள்ளிட்ட 5 காண்டாமிருகங்கள் ெற்றிய விழிப்புணர்வை ஏற்ெடுத்துைதற்காக 

ஒவ்பைார் ஆண்டும் பசப்.22 அன்று உைக காண்டாமிருக  ாள் பகாண்டாடப்ெடுகிறது. “Five Rhino Species Forever” 

என்ெது இந்த ஆண்டு (2022) உைக காண்டாமிருக  ாளுக்கானக்கருப்பொருளாகும். பைட்வடயாடுதல், காைநிவை 

மாற்றம் மற்றும் இயற்வக ைாழ்விடங்களில் ஏற்ெடும் இவடயூறுகள் காரணமாக காண்டாமிருக இனம் அழிவின் 

விளிம்பில் உள்ளது. 

10. எந்தப் பொதுத்துவற நிறுைனத்திற்கு, அண்வமயில், ‘மகாரத்னா’ அந்தஸ்து ைழங்கப்ெட்டது? 
அ. பாரத் மி ் ணு நிறுவ ம் 

ஆ. இந்திய எண்தணய் நிறுவ ம் 

இ. REC லிட்  

ஈ. ஹிந்துஸ்தா ் ஏமராநாட்டிக்ஸ் நிறுவ ம் 

✓ முன்னர் கிராமப்புற மின்மயமாக்கல் கழகம் என்று அவழக்கப்ெட்ட  டுைண் பொதுத்துவற நிறுைனமான REC லிட், 

நிறுைனத்திற்கு, ‘மகாரத்னா’ அந்தஸ்து ைழங்கப்ெட்டுள்ளது. இதற்கான ஆவணவய, நிதியவமச்சகத்தின்கீழுள்ள, 

பொதுத்துவற நிறுைனங்கள் துவற பைளியிட்டுள்ளது. REC என்ெது ைங்கி சாரா நிதி நிறுைனமாகும்; இது இந்தியா 

முழுைதும் மின்துவற நிதி மற்றும் பமம்ொட்டில் கைனம் பசலுத்துகிறது. ‘மகாரத்னா’ அந்தஸ்து ைழங்குைதன்மூைம், 

REC நிறுைனமானது பதாழில்நுட்ெ கூட்டு முவனவுகள் அல்ைது பிற உத்திசார் கூட்டணிகளில் இவணய முடியும். 

 

செய்தித்தாள் ந ப்பு நிகழ்வுகள்  

1. உள் ாட்டில் தயாரிக்கப்ெட்ட முதல் அலுமினியம் சரக்கு ரயில்: இரயில்பையில் இவணப்பு 

முதல்முவறயாக உள் ாட்டிபைபய அலுமினியம்பகாண்டு உருைாக்கப்ெட்ட இரயில்பெட்டிகவளக்பகாண்ட சரக்கு 

இரயில் இந்திய இரயில்பையில் இவணக்கப்ெட்டது. ஒடிஸா மாநிைம் புைபனசுைரத்தில் இந்த இரயில் பெட்டிகள் 

இவணக்கப்ெட்டன. இந்த இரயில் பெட்டிகளால் 14,500 டன் கரியமிை ைாயு பைளிபயற்றம் தடுக்கப்ெடும் என்று 

கூறப்ெடுகிறது. இந்த இரயிைால் அதிக ொரத்வத சுமந்துபசல்ை முடியும். துருப்பிடிக்காமல் நீண்டகாைம் தாக்குப் 

பிடிக்கும். 100 சதவீதம் மறுசுழற்சி பசய்யக்கூடியவை. 
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2. ‘ஸ்மார்ட் காைைர்’ புதிய பசயலி அறிமுகம் 

தமிழ் ாட்டுக் காைல்துவறயில் ‘ஸ்மார்ட் காைைர்’ என்ற புதியபசயலி மூைம் மின்னணு பராந்துப்ெணி என்ற திட்டம் 

அறிமுகம் பசய்யப்ெட்டுள்ளது. இந்த ‘ஸ்மார்ட் காைைர்’ பசயலி, காைல்துவறயில் களப்ெணியாற்றும் அலுைைர்களின் 

பசயல்ொடுகவளக் கண்காணிக்கவும், அைர்களது களப்ெணிகளின்பொது நிகழும் சம்ெைங்கவள உடனுக்குடன் 

இந்தச் பசயலிமூைம் ெதிவு பசய்ைதற்கும், கள அலுைைர்களுக்கு ஏபதனும் பிரச்வன ஏற்ெட்டாபைா அல்ைது உடனடி 

உதவிகள் பதவைப்ெட்டால், அதுகுறித்த தகைவை உடனடியாக உயரலுைைர்களுக்கு அைர்கள் பதரிவிக்க ஏதுைாக 

இந்தச் பசயலி அவமயும். 
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