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1. சிறார்களுக்கு எதிரான இணையவெளிக் குற்றங்கணைத் தடுப்பதற்காக, ‘குஞ்சாப்’ என்ற திறன்பபசி வசயலிணய 

அறிமுகப்படுத்திய மாநிலம்/யூனியன் பிரபதசம் எது? 
அ. மேற்கு வங்காளே் 

ஆ. மகரளா  

இ. ேகாராஷ்டிரா 

ஈ. ஆந்திரப் பிரமதசே் 

✓ பகரை மாநிலத்தில் குழந்ணதகளுக்கு எதிரான இணையவெளிக் குற்றங்கணைத்தடுக்கும் ெணகயில், ‘குஞ்சாப்’ 

என்ற திறன்பபசி வசயலிணய பகரை மாநில முதலணமச்சர் பினராயி விஜயன் வதாடங்கி ணெத்தார். சிறார் சுரண்டல் 

குறித்து, ‘குஞ்சாப்’ வசயலிமூலம் புகாரளிக்கலாம். புதிதாக நியமிக்கப்பட்ட குழந்ணதகள் நலக்குழு மற்றும் சிறார் நீதி 

ொரியத்தின் உறுப்பினர்களுக்கான பயிற்சிணயயும் முதலணமச்சர் வதாடங்கி ணெத்தார். 

2. ஐக்கிய நாடுகள் அணெயானது ஆண்டுபதாறும் எந்த மாதத்தில், ‘ஆயுதக்குணறப்பு ொரத்ணத’ அனுசரிக்கிறது? 
அ. டிசே்பா் 

ஆ. நவே்பா் 

இ. அக்ம ாபா்  

ஈ. சசப் ே்பா் 

✓ ஐக்கிய நாடுகள் அணெயானது ஒவ்பொர் ஆண்டும் அக்.24 முதல் அக்படாபர்.30 ெணர ஆயுதக்குணறப்பு ொரமாகக் 

வகாண்டாடுகிறது. கடந்த 1945 அக்.24இல் ஐக்கிய நாடுகள் அணெ நிறுெப்பட்டது. ஐக்கிய நாடுகளின் வபாதுச்சணப 

கடந்த 1978ஆம் ஆண்டில் ஆயுதக்குணறப்பு குறித்த சிறப்புக்கூட்டத்ணத நடத்தியபதாடு ஆயுதக்குணறப்பு ொரத்ணத 

முதன்முதலில் அனுசரித்தது. ஐக்கிய நாடுகளின் ஆயுதக்குணறப்பு ஆணையம் கடந்த 1952இல் நிறுெப்பட்டது. இது 

உலக நாடுகளின் ஆயுதப்பணடகள் மற்றும் அெற்றின் ஆயுதங்களின் எண்ணிக்ணகணய ஒழுங்குபடுத்துெதற்கான 

ஒப்பந்தங்களுக்கான ஆெைங்கணை உருொக்கும் பணிணய பமற்வகாள்கிறது. 

3. பட்டியலினத்பதார் மற்றும் பழங்குடியினருக்கான இடஒதுக்கீட்ணட முணறபய 17 சதவீதம் மற்றும் 7 சதவீதமாக 

உயர்த்துெதற்கான அெசரச்சட்டத்ணத இயற்றிய மாநிலம் எது? 
அ. ஜாா்கண் ் 

ஆ. ேத்திய பிரமதசே் 

இ. கா்நா கா  

ஈ. ஒடிஸா 

✓ கர்நாடக மாநிலத்தில் உள்ை பட்டியலினத்பதாருக்கான இடஒதுக்கீட்ணட 15 சதவீதத்தில் இருந்து 17 சதவீதமாகவும், 

பழங்குடியினருக்கான இடஒதுக்கீட்ணட 3 சதவீதத்தில் இருந்து 7 சதவீதமாகவும் உயர்த்துெதற்கான அெசரச் 

சட்டத்துக்கு கர்நாடக மாநில ஆளுநர் தாெர்சந்த் வகலாட் ஒப்புதல் அளித்துள்ைார். பட்டியலினத்பதார் மற்றும் 

பழங்குடியினருக்கு இடஒதுக்கீட்ணட அதிகரிப்பதற்கான அெசரச்சட்டத்திற்கு கர்நாடக மாநில அணமச்சரணெயும் 

ஒப்புதலளித்துள்ைது. 

4. மரபணு மாற்றப்பட்ட இந்திய கடுகு இனமான, ‘Brassica juncea’ஐ ெணிக ரீதியாக பயிரிட அனுமதித்த நாடு எது? 
அ. அசோிக்கா   ஆ. ஐக்கிய அரபு அேீரகே் 

இ. ஆஸ்திமரலியா   ஈ. வங்காளமதசே் 
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✓ ஆஸ்திபரலியாவில் உள்ை ஒழுங்குமுணற ஆணையம், மரபணு மாற்றப்பட்ட இந்திய கடுகு இனமான, ‘Brassica 

juncea’ ெணிக ரீதியாக பயிரிட ஒப்புதல் அளித்துள்ைது. மரபணு மாற்றப்பட்ட இந்திய கடுகு ெணிகரீதியாக பயிரிட 

அனுமதிக்கப்படுெது இதுபெ முதல்முணறயாகும். மரபணு மாற்றப்பட்ட (GM) கடுகு பயிரிடலுக்கான அனுமதிக்காக 

இந்தியாவும் காத்துக்வகாண்டுள்ைது. கபனாலா (Brassica napus) ெணிக பயன்பாட்டிற்காக அனுமதி வபற்ற ஒபர 

GM ெணக கடுகாகும். 

5. 2022 - உலக பபாலிபயா நாளுக்கானக் கருப்வபாருள் என்ன? 

அ. Positive Pregnancy 

ஆ. A healthier future for mothers and children  

இ. Eradication of Polio 

ஈ. Brighter and better future. 

✓ பபாலிபயா வசாட்டு மருந்து மற்றும் பபாலிபயா ஒழிப்பு குறித்த விழிப்புைர்ணெ ஏற்படுத்துெதற்காக ஒவ்பொர் 

ஆண்டும் அக்.24 அன்று உலக பபாலிபயா நாள் அனுசரிக்கப்படுகிறது. பபாலிபயாொல் பாதிக்கப்பட்ட நாடுகளில் 

தடுப்பூசிகணை ெழங்குெதில் முன்கைப் பணியாைர்களின் பணிகணை இந்நாள் எடுத்துக்காட்டுகிறது. இந்த ஆண்டு, 

உலக பபாலிபயா நாளின் முதன்ணம கருப்வபாருள், “A healthier future for mothers and children” என்பதாகும். முதல் 

பபாலிபயா தடுப்பூசிணய உருொக்கிய குழுவின் தணலணம ஆராய்ச்சியாைராக இருந்த பஜானாஸ் சால்க் பிறந்தணத 

நிணனவுகூரும் ெணகயில், கடந்த 1985ஆம் ஆண்டு உலக பபாலிபயா நாள் நிறுெப்பட்டது. 

6. 2022இல் இராணுெப் பணியாைர்களின் தணலணம அதிகாரியாக நியமிக்கப்பட்டெர் யார்? 
அ. Lt Gen அனில் சசௌகான் (ஓய்வு)  

ஆ. Lt Gen ஹாி குோா் 

இ. Lt Gen ேமனாஜ் பாண்ம  

ஈ. Lt Gen விமனாத் G கந்தாமர (ஓய்வு) 

✓ Lt Gen அனில் வசௌஹாணன (ஓய்வுற்றெர்) இராணுெத்தின் அடுத்த பணடத்தைபதியாக நியமிப்பதற்கு அரசு முடிவு 

வசய்துள்ைது. அெர் இந்திய அரசின் இராணுெ விெகாரத் துணறயின் வசயலாைராகவும் வசயல்படுொர். ஏறக்குணறய 

நாற்பதாண்டுகளுக்கும் பமலான அெரது இராணுெ ொழ்க்ணகயில், அெர் பல்பெறு பதவிகளில் பணியாற்றினார். 

2021இல் ஓய்வுவபறும் ெணர 2019இலிருந்து கிழக்குப் பணடயின் தணலணமத்தைபதியாக அெர் பணியாற்றினார். 

7. அண்மமச் வசய்திகளில் இடம்வபற்ற பாந்தவ்கர் ெனக்காப்பகம் அணமந்துள்ை மாநிலம் எது? 
அ. ேகாராஷ்டிரா 

ஆ. ேத்திய பிரமதசே்  

இ. ஆந்திர பிரமதசே் 

ஈ. கா்நா கா 

✓ இந்திய வதால்வபாருள் ஆய்வு ணமயமானது (ASI) மத்திய பிரபதசத்தில் உள்ை பாந்தவ்கர் புலிகள் காப்பகத்தில் 9ஆம் 

நூற்றாண்டு முதல் 15ஆம் நூற்றாண்டுக்கு இணடப்பட்ட காலத்திய மிகப்வபரிய ெர்ஹா சிற்பம் உட்பட நூற்றுக்கும் 

பமற்பட்ட வதால்வலச்சங்கணைக் கண்டறிந்துள்ைது. வபா ஆ 2ஆம் நூற்றாண்டு முதல் வபா ஆ 5ஆம் நூற்றாண்டுக்கு 

இணடப்பட்ட காலத்திய இருபத்தாறு குணககள், ணசத்திய ெடிெ கதவுகள் மற்றும் கற்படுக்ணககள்வகாண்ட கலங்கள் 

பபான்ற வபௌத்த மதத்தின் மகாயான பிரிவின் எச்சங்கள் கண்டுபிடிக்கப்பட்டன. மற்ற கண்டுபிடிப்புகளுள் கல் 

விணையாட்டுகள், நீர் ெடிகட்டி அணமப்பு, நாையங்கள் மற்றும் பிராமி கல்வெட்டுகள் ஆகியணெ அடங்கும்.  

 

 

 

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


விண்மீன்.காம்                                    2022 அக்ட ாபர் 25 
   

 

ந ப்பு நிகழ்வுகள்                                           3 

8. 2022 - உலக இருதய நாளுக்கானக் கருப்வபாருள் என்ன? 
அ. COVID and Heart 

ஆ. Use Heart for Every Heart  

இ. Heart and Sustainability 

ஈ. Heart and Humanity 

✓ உலக இருதய நாைானது ஒவ்பொர் ஆண்டும் வசப்.29 அன்று இருதய நலம் மற்றும் இருதய பநாய்கள் பற்றிய 

விழிப்புைர்ணெ ஏற்படுத்துெதற்காக கணடப்பிடிக்கப்படுகிறது. “Use Heart for Every Heart” என்பது நடப்பு (2022) 

ஆண்டில் ெரும் உலக இருதய நாளுக்கானக்கருப்வபாருைாகும். ஒவ்பொர் ஆண்டும் 18.6 மில்லியன் உயிர்கணைக் 

வகால்லும் இருதய பநாய் மற்றும் பக்கொதம் ஆகியணெ மனித இறப்புகளில் முக்கியமான காரணிகைாக உள்ைன. 

9. சமீபத்திய உச்சநீதிமன்ற ஆணையின்படி, எத்தணன ொரங்கள் ெணர அணனத்து வபண்களுக்கும் பாதுகாப்பான 

மற்றும் சட்டப்பூர்ெமான கருக்கணலப்பு வசய்துவகாள்ெதற்கு உரிணம உண்டு? 
அ. 20 

ஆ. 24  

இ. 30 

ஈ. 32 

✓ அணனத்து வபண்களும் பாதுகாப்பான மற்றும் சட்டப்பூர்ெமான கருக்கணலப்பு வசய்துக ாள்வதற்கு உரிணம உண்டு 

என்றும், இந்த விெகாரத்தில் திருமைமான மற்றும் திருமைமாகாத வபண்களுக்கு இணடபயயான பெறுபாடு 

அரசியலணமப்புக்கு எதிரானது என்றும் உச்சநீதிமன்றம் தீர்ப்பளித்தது. திருமைமாகாத வபண்களும் ஒருமித்த 

உறவின் காரைமாக 20-24 ொரங்களுக்குள் கருக்கணலப்பு வசய்ய உரிணம உண்டு என்றும் உச்சநீதிமன்றம் 

கூறியுள்ைது. நீதியரசர் DY சந்திரசூட் தணலணமயிலான மூன்று நீதியரசர்கள் வகாண்ட அமர்வு, மருத்துெச்சூல் 

முற்றுவிப்பு சட்டத்தின்கீழ், ெண்புைர்வின் ெணரயணறயில் திருமைத்துக்குப் பிறகான ெல்லுறவும் அடங்கும் 

எனத் தீர்ப்பளித்தது. 

10. உலகின் முதல் CNG முணனயம் அணமக்கப்படவுள்ை இந்திய மாநிலம் எது? 
அ. ஹாியானா 

ஆ. அஸ்ஸாே் 

இ. குஜராத்  

ஈ. பீகாா் 

✓ உலகின் முதல் CNG முணனயம் மற்றும் பிரவுன்ஃபீல்ட் துணறமுகத்திற்கான அடிக்கல்ணல குஜராத் மாநிலம் பாவ் 

நகரில் பிரதமர் நபரந்திர பமாதி நாட்டினார். 20 ஏக்கர் பரப்பைவில் சுமார் `100 பகாடி வசலவில் கட்டப்பட்டுள்ை 

மண்டல அறிவியல் ணமயத்ணதயும் பிரதமர் அப்பபாது திறந்து ணெத்தார். 
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