
விண்மீன்.காம்                            2022 அக்ட ாபர் 23 & 24 
   

 

ந ப்பு நிகழ்வுகள்                                           1 

1. பிரதமர் கிராம சதக் ய ாஜனா (PMGSY)-III ததாடங்கப்பட்ட மாநிலம் எது? 
அ. மேற்கு வங்காளே் 

ஆ. ஹிோச்சல பிரமேசே்  

இ. ேகாராஷ்டிரா 

ஈ. ஆந்ேிரப் பிரமேசே் 

✓ பிரதமர் கிராம சதக் ய ாஜனா (PMGSY)-IIIஐ ஹிமாச்சல பிரயதசத்தின் சம்பாவில் பிரதமர் நயரந்திர யமாதி ததாடங்கி 

வைத்தார். பிரதமர் கிராம சதக் ய ாஜனா (PMGSY)-III ஹிமாச்சல பிரயதச மாநிலத்தில் சுமார் 3125 கியலாமீட்டர் 

சாவலகவை யமம்படுத்தும். ஹிமாச்சல பிரயதச மாநிலத்தின் ததாவலதூரத்ததாகுதிகளில் உள்ை 440 கியலாமீட்டர் 

சாவலகவை யமம்படுத்துைதற்காக இந்தக் கட்டத்தின்கீழ் `420 யகாடிக்கு யமல் நடுைணரசு ஒதுக்கியுள்ைது. 

2. 2023 - FIFA மகளிர் உலகக்யகாப்வபக்காக தைளியிடப்பட்ட சின்னத்தின் தப ர் என்ன? 
அ. நீனா 

ஆ. மபாமகாம ா 

இ. ேசுனி  

ஈ. அப்பு 

✓ அடுத்த ஆண்டு (2023) ஆஸ்தியரலி ா மற்றும் நியூசிலாந்தில் நவடதபறவுள்ை FIFA மகளிர் உலகக்யகாப்வபயின் 

அதிகாரப்பூர்ை சின்னமாக தபன்குயின் தசுனி தைளியிடப்பட்டுள்ைது. ப ோட்டிகளை நடத்தும் இரண்டு நாடுகளிலும் 

காணப்படும் யூடிப்டுலா என்றதைாரு சிற்றினத்வத அடிப்பவட ாகக் தகாண்ட இந்தத் தசுனி, டாஸ்மான் கடவலயும் 

‘ஒற்றுவம’ என்ற தசால்வலயும் ஒருங்கிவணக்கும் ைண்ணம் உள்ைது. ‘தசுனி’ என்பது கடற்கவரயில் 

சிறார்களுடன் விவை ாடி  பிறகு கால்பந்வத யநசிக்கும் ஒரு 15 ை து நடுகை கால்பந்தாட்ட ஆளுவமவ யும் 

குறிக்கும் ைண்ணம் ததரிவு தசய் ப்பட்டுள்ைது. 

3. லிஸ் டிரஸ் என்பைர் அண்வமயில் எந்த நாட்டின் பிரதமர் பதவியிலிருந்து விலகினார்? 
அ. இந்மோமனசி ா 

ஆ. சவூேி அமரபி ா 

இ. இங்கிலாந்து  

ஈ. ஐக்கி  அரபு அேீரகே் 

✓ பவைவமைாத கட்சியின் தகாள்வககைால் தபாருைாதார சீர்குவலவு ஏற்பட்டு கட்சியில் பிைவு ஏற்பட்டவத டுத்து 

அந்தக் கட்சியின் தவலைர் பதவியிலிருந்து விலகுைதாக பிரித்தானி  பிரதமர் லிஸ் டிரஸ் அறிவித்தார். 45 நாட்கள் 

மட்டுயம பிரதமராக இருந்த லிஸ் டிரஸ், மீண்டும் பிரதமர் யதர்ந்ததடுக்கப்படும் ைவர இங்கிலாந்தின் பிரதமராகவும் 

பவைவமைாத கட்சியின் தவலைராகவும் ததாடர்ந்து இருப்யபன் என்றும் அறிவித்தார். 

4. ஆசி ாவின் மிகப்தபரி  அமுக்கப்பட்ட உ ரி ைாயு ஆவல திறக்கப்பட்ட மாநிலம்/யூனி ன் பிரயதசம் எது? 
அ. இராஜஸ்ோன் 

ஆ. பஞ்சாப்  

இ. பீகாா் 

ஈ. சே்ேீஸ்கா் 
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✓ நடுைண் தபட்யராலி ம் மற்றும் இ ற்வக எரிைாயு அவமச்சர் ஹர்தீப் சிங் பூரி, பஞ்சாப் மாநிலம் சங்ரூரில் உள்ை 

யலராககாவில் ஆசி ாவின் மிகப்தபரி  அமுக்கப்பட்ட உயிரி ைாயு ஆவலவ த் திறந்து வைத்தார். சங்ரூரில் உள்ை 

இந்த ஆவல ானது தஜர்மனியின் முன்னணி பய ாஎதனர்ஜி நிறுைனங்களில் ஒன்றான தைர்பிய ா AGஆல் 

`220 யகாடி அந்நி  யநரடி முதலீட்டில் திறக்கப்பட்டது. சுமார் 20 ஏக்கர் பரப்பைவில் பரந்து விரிந்த இது தற்யபாது 

நாதைான்றுக்கு ஆறு டன் அமுக்கப்பட்ட உயிரி ைாயுவை உற்பத்தி தசய்கிறது. 

5. பிரதமர் ஆைாஸ் ய ாஜனா-நகர்ப்புற (PMAY-U) விருதுகள் 2021இல் முதலிடத்வதப் பிடித்த மாநிலம் எது? 

அ. ேேிழ்நாடு 

ஆ. ேகாராஷ்டிரா 

இ. உே்ேர பிரமேசே்  

ஈ. ேே்ேி  பிரமேசே் 

✓ ‘பிரதமர் ஆைாஸ் ய ாஜனா-நகர்ப்புற (PMAY-U) விருதுகள் 2021இல்’ உத்தர பிரயதச மாநிலம் முதலிடத்வதப் 

பிடித்தது. அவதத் ததாடர்ந்து மத்தி  பிரயதசமும் தமிழ்நாடும் முவறய  இரண்டாைது மற்றும் மூன்றாைது இடத்தில் 

உள்ைன. குஜராத் ஐந்து சிறப்புப் பிரிவு விருதுகவைப் தபற்றது, ஜம்மு-காஷ்மீர் ஆனது தாத்ரா மற்றும் நகர் ஹயைலி 

மற்றும் டாமன் & வடயூவுடன் இவணந்து ‘சிறந்த தச ல்திறன் தகாண்ட UT’ எனத் யதர்ந்ததடுக்கப்பட்டது. 1.23 

யகாடி வீடுகள் இத்திட்டத்தின்கீழ் கட்டுைதற்கு ஒப்புதல் ைைங்கப்பட்டது. இதில் 64 இலட்சம் வீடுகள் ஏற்கனயை 

முடிக்கப்பட்டு ைைங்கப்பட்டுள்ைன; மீதமுள்ைவை இறுதிக்கட்டங்களில் உள்ைன. 

6. ஒவ்தைாரு ஆண்டும், ‘உலக ைைர்ச்சித் தகைல் நாள்’ அனுசரிக்கப்படுகிற யததி எது? 
அ. அக்ம ாபா்.24  

ஆ. அக்ம ாபா்.27 

இ. அக்ம ாபா்.31  

ஈ. நவே்பா்.03 

✓ ஐக்கி  நாடுகள் அவை ானது ஒவ்யைார் ஆண்டும் அக்யடாபர்.24 அன்று உலக ைைர்ச்சித்தகைல் நாவை உலகம் 

முழுைதும் தகாண்டாடுகிறது. பல்யைறு நாடுகளிலுள்ை ைைர்ச்சிவ ச் சுற்றியுள்ை பிரச்சவனகள் மற்றும் அைற்வற 

வக ாளுைதற்கான தீர்வுகள் குறித்த விழிப்புணர்வை ஏற்படுத்த இந்த நாள் அனுசரிக்கப்படுகிறது. கடந்த 1972இல், 

ஐநா தபாதுச்சவப உலக ைைர்ச்சித் தகைல் நாவை நிறுவி து. 

7. இந்தி ாவின் முதல், ‘புலம்தப ர் கண்காணிப்பு அவமப்பு’ ததாடங்கப்பட்ட நகரம் எது? 
அ. புது ேில்லி 

ஆ. முே்பப  

இ. காந்ேி நகா் 

ஈ. ககௌகாே்ேி 

✓ இந்தி ாவின் முதல், ‘புலம்தப ர் கண்காணிப்பு அவமப்பானது’ மும்வபயில் ததாடங்கப்பட்டுள்ைது. தபண்கள் மற்றும் 

குைந்வதகள் யமம்பாட்டுத்துவற ால் இந்த அவமப்பு உருைாக்கப்பட்டுள்ைது. இது புலம்தப ர்ந்த கர்ப்பிணிப் 

தபண்கள், பாலூட்டும் தாய்மார்கள் மற்றும் குைந்வதகள் பற்றி  புதுப்பிக்கப்பட்ட தகைல்கவை ஒயர அவமப்பில் 

உடயன ைைங்குைவத யநாக்கமாகக்தகாண்டுள்ைது. ைவலத்தை அடிப்பவடயிலான இப்புலம்தப ர் கண்காணிப்பு 

அவமப்பு புலம்தப ர்ந்த ப னாளிகளின் இ க்கங்கவை தனிப்பட்ட அவட ாை எண்கள்மூலம் கண்காணிக்கும். 
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8. அண்வமயில் ஏைப்பட்ட புதி  தவலமுவற நடுத்தர ததாவலவுக்குத் தாக்கும் ஏவுகவணயின் தப ர் என்ன? 
அ. ஆகாஷ் பிபரே் 

ஆ. அக்னி பிபரே்  

இ. ககன் பிபரே் 

ஈ. நரன் பிபரே் 

✓ இந்தி ா உள்நாட்டியலய  உருைாக்கப்பட்ட புதி  தவலமுவற நடுத்தர ததாவலவுக்குத் தாக்கும் ஏவுகவண ான 

‘அக்னி பிவரம்’ (அக்னி-P) ஏவுகளைளை ஒடிஸா கடற்கவரயிலிருந்து யசாதவன தசய்தது. பாதுகாப்பு ஆராய்ச்சி 

மற்றும் யமம்பாட்டு அவமப்பின் கூற்றுப்படி, ‘அக்னி பிவரம்’ என்பது 1,000 முதல் 2,000 கிமீ ைவர தசன்று தாக்கும் 

திறன்தகாண்ட அக்னி ைவக ஏவுகவணகளின் புதி  யமம்பட்ட ைவக ாகும். 

9. ‘யதசி  அறிவுசார் தசாத்து விருதுகள் - 2021 மற்றும் 2022’ஐ தைன்ற நிறுைனம் எது? 
அ. IISc கபங்களூரு 

ஆ. ஐஐடி கே ்ராஸ்  

இ. ஐஐடி பே்பா ் 

ஈ. எ ்ே்ஸ், புது ேில்லி 

✓ இந்தி  ததாழில்நுட்பக்கைகம் – தமட்ராஸ் (IIT-M), ‘யதசி  அறிவுசார் தசாத்து விருதுகள் - 2021 மற்றும் 2022’ஐ 

தைன்றுள்ைது. காப்புரிவம தாக்கல், மானி ங்கள் மற்றும் ைணிகம மாக்கலுக்கான இந்தி ாவின் சிறந்த கல்வி 

நிறுைனமாக IIT-M நிறுைனம் அவட ாைம் காணப்பட்டுள்ைது. இவ்விருது மத்திை ைணிகம் மற்றும் ததாழிற்துவற 

அவமச்சகத்தின் ததாழிற்துவற & உள்நாட்டு ைணிகத்வத யமம்படுத்துைதற்கான துவற ால் ைைங்கப்படுகிறது. 

10. 2020ஆம் ஆண்டிற்கான தாதாசாயகப் பால்யக விருவத தைன்றைர்  ார்? 
அ. இரஜினிகாந்ே் 

ஆ. கேல்ஹாசன் 

இ. ஆஷா பமரக்  

ஈ. மு க ஸ் ாலின் 

✓ கடந்த 2020ஆம் ஆண்டிற்கான, ‘தாதாசாயகப் பால்யக’ விருதுக்கு மூத்த நடிவக ஆஷா பயரக் யதர்வு தசய் ப்பட்டு, 

புது தில்லியில் நவடதபறும் யதசி  திவரப்பட விருது விைாவில் அைருக்கு அவ்விருது ைைங்கப்படவுள்ைது. தமிழ்த் 

திவரயுலகின், ‘சூப்பர் ஸ்டார்’ இரஜினிகாந்த், 2021ஆம் ஆண்டுக்கான, ‘தாதாசாயகப் பால்யக’ விருவதப் தபற்றார். 

52ஆைது ‘தாதாசாயகப் பால்யக’ விருதுதபற்ற ஆஷா பயரக், 95-க்கும் யமற்பட்ட படங்களில் பணி ாற்றி யதாடு, 

1998-2001 ைவர நடுைண் திவரப்பட சான்றிதழ் ைாரி த்தின் தவலைராகவும் இருந்தார். கடந்த 1954ஆம் ஆண்டு 

நிறுைப்பட்ட இந்த விருதுகவை யதசி  திவரப்பட யமம்பாட்டுக் கைகம் ஏற்பாடு தசய்துள்ைது. 

 

செய்தித்தாள் ந ப்பு நிகழ்வுகள்  

1. 7ஆைது ஆயுர்யைத நாள் நாடு முழுைதும் தகாண்டாடப்பட்டது. 

ஏைாைது ஆயுர்யைத நாள் 23-10-2022 அன்று இந்தி ாவிலும், பன்னாட்டைவிலும் தகாண்டாடப்பட்டது. இந்த 

ஆண்டு, “ஹர் தின் ஹர் கர் ஆயுர்யைதம்”, அதாைது ஆயுர்யைதத்தின் நன்வமகள் அவனத்து மக்களுக்கும் 

தசன்றவட  உறுதிய ற்று தச ல்பட யைண்டும் என்ற கருப்தபாருளுடன் தகாண்டாடப்பட்டது. 
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2. GSLV Mk-3 ஏவுகவண LVM-3 எனப் தப ர்மாற்றம் 

விண்ணுக்கு மிக அதிக எவடவ  தாங்கிச்தசல்லும் திறன்தகாண்ட புவி ஒத்திவசவு தச ற்வகக்யகாள் தசலுத்து 

ைாகனமான, ‘GSLV Mk-3’ ஏவுகவணயின் தப வர ‘LVM-3’ (தசலுத்து ைாகனம் Mk-3) என இந்தி  விண்தைளி 

ஆய்வு வம ம் (இஸ்யரா) தப ர்மாற்றம் தசய்துள்ைது. இந்தி ாவின் விண்ணுக்கு மனிதர்கவை அனுப்பும் 

விண்தைளி திட்டத்திலும் இந்த LVM-3 இராக்தகட்தான் ப ன்படுத்தப்படவுள்ைது. 

 

3. தஞ்வசப் தபரி  யகாவிலில் இராஜராஜ யசாைனின் 1037ஆைது சத  விைா 

தஞ்வசப்தபரி  யகாவிலில் இராஜராஜ யசாைனின் 1037ஆைது சத  விைாவில் பந்தக்கால் முகூர்த்தம் நடப்பட்டது.   

உலகப் புகழ்தபற்ற தஞ்வசப் தபரி  யகாவிவல கட்டி  மாமன்னர் இராஜராஜ யசாைனின் பிறந்தநாள் ஒவ்யைார் 

ஆண்டும் ஐப்பசி மாதம் சத  நட்சத்திரத்தில், இராஜராஜ யசாைனுக்குச் சத  விைாைாக தகாண்டாடப்படுகிறது. 

இரண்டு நாள்கள் சிறப்பாக விைா தகாண்டாடுைது ைைக்கம். அதன்படி இந்த ஆண்டு சத  விைா ைரும் நை.2 & 3 

யததிகளில் நவடதபறுகிறது. இவதத ாட்டி, தபரி  யகாவிலில் பந்தக்கால் முகூர்த்தம் நடப்பட்டது.  
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