
விண்மீன்.காம்                                         2022 நவம்பர் 03 
   

 

நடப்பு நிகழ்வுகள்                                           1 

1. கர்நாடகா, ககரளா மற்றும் ஆந்திர பிரதேசம் உள்ளிட்ட ஏழு மாநிலங்கள் கீழ்க்கண்ட எந்தத் கததியில் தங்கள் 

உதய நாளளக் ககாண்டாடின? 
அ. நவம்பர்.01  

ஆ. நவம்பர்.03 

இ. நவம்பர்.05 

ஈ. நவம்பர்.07 

✓ சத்தீஸ்கர், பஞ்சாப், ஹரியானா, மத்திய பிரகதசம், கர்நாடகா, ககரளா மற்றும் ஆந்திர பிரகதசம் உட்பட ஏழு 

மாநிலங்களும், சண்டிகர், இலட்சத்தீவுகள் மற்றும் புதுச்கசரி ஆகிய யூனியன் பிரகதசங்களும் நவம்பர்.01ஆம் கததி 

அன்று தங்கள் உதய நாளளக் ககாண்டாடுகின்றன. மத்திய பிரகதசத்திலிருந்து பிரித்துருவாக்கப்பட்ட சத்தீஸ்கரில் 

அதன் 22ஆவது மாநில நாள் கதசிய பழங்குடியின நடன விழாவுடன் ககாண்டாப்பட்டது. 

2. ‘மன்கர் தாம் கி ககௌரவ் கதா’ என்ற நிகழ்ச்சிளய நடத்திய மாநிலம் எது? 
அ. இரரஜஸ்தரன்  

ஆ. குஜரரத்  

இ. அஸ்ஸரம் 

ஈ. அருணரச்சல பிரததசம் 

✓ இராஜஸ்தானில் உள்ள மன்கர் தாமில் நளடகபற்ற, ‘மன்கர் தாம் கி ககௌரவ் கதா’ நிகழ்ச்சியில் பிரதமர் நகரந்திர 

கமாதி உளரயாற்றினார். அதிகம் கபசப்படாத பழங்குடியின மாவீரர்கள் மற்றும் சுதந்திரப் கபாராட்ட தியாகிகளின் 

தியாகங்களுக்கு அவர் அப்கபாது அஞ்சலி கசலுத்தினார். இராஜஸ்தான், மகாராஷ்டிரா, மத்திய பிரகதசம் மற்றும் 

குஜராத் மக்களின் கபாதுவான பாரம்பரியமாக, ‘மன்கர்’ கருதப்படுகிறது. பிர்சா முண்டாவின் பிறந்தநாளான நவம்பர் 

15ஆம் கததி நாடு முழுவதும், ‘ஜன்ஜாதிய ககௌரவ் திவாஸ்’ எனக் ககாண்டாடப்படவுள்ளது. 

3. மூன்று நாடுகளளச் கசர்ந்த சிறுபான்ளமயினருக்கு குடியுரிளம வழங்கும், ‘குடியுரிளமச் சட்டம்’ கீழ்க்காணும் 

எந்த ஆண்டு இயற்றப்பட்டது? 
அ. 1947 

ஆ. 1955  

இ. 1962 

ஈ. 1972 

✓ ஆப்கானிஸ்தான், வங்ககதசம் மற்றும் பாகிஸ்தானிலிருந்து வந்து தற்கபாது குஜராத்தின் இரண்டு மாவட்டங்களில் 

வசிக்கும் ஹிந்துக்கள், சீக்கியர்கள், கபௌத்தர்கள், சமணர்கள், பார்சிகள் மற்றும் கிறிஸ்தவர்களுக்கு குடியுரிளமச் 

சட்டம், 1955இன்கீழ் இந்திய குடியுரிளம வழங்க இந்திய அரசு முடிவுகசய்துள்ளது. குடியுரிளமச் சட்டம், 1955இன் 

கீழ்தான் இந்தக் குடியுரிளம வழங்கப்படுகிறகத ஒழிய சர்ச்ளசக்குரிய குடியுரிளம திருத்தச்சட்டம், 2019இன் கீழ் இது 

வழங்கப்படவில்ளல. 

4. எந்த நாட்டுடனான கபாருளாதார ஒத்துளழப்பு மற்றும் வணிக ஒப்பந்தத்தில் இந்தியா ளககயழுத்திட்டுள்ளது? 
அ. ஐக்கிய அரபு அமீரகம் 

ஆ. ஆஸ்திதரலியர  

இ. அமமரிக்கர 

ஈ. ஐக்கிய இரரஜ்ஜியம் 
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✓ நடுவண் வணிகம் & கதாழிற்துளற அளமச்சர் பியூஷ் ககாயல் தனக்கிளணயான ஆஸ்திகரலிய அளமச்சருடன் 

கமய்நிகராக சந்திப்பு நடத்தினார். 2022 ஏப்ரலில் ளககயாப்பமிடப்பட்ட IndAus ECTAஇன் (இந்தியா–ஆஸ்திகரலியா 

கபாருளாதார ஒத்துளழப்பு மற்றும் வணிக ஒப்பந்தம்) அங்கீகார நிளலகுறித்து விவாதிப்பதற்காக இந்தக் கூட்டம் 

நளடகபற்றது. இந்த ஒப்பந்தத்ளத முன்கூட்டிகய கசயல்படுத்துவது குறித்தும் அப்கபாது விவாதிக்கப்பட்டது. 

5. ‘ஆபகரஷன் விஜிலன்ட் ஸ்டார்ம்’ என்பது அகமரிக்காவிற்கும் எந்த நாட்டிற்கும் இளடகய நடத்தப்பட்ட தற்காப்புப் 

பயிற்சியாகும்? 

அ. இந்தியர 

ஆ. பிரரன்ஸ் 

இ. மதன் மகரரியர  

ஈ. பரகிஸ்தரன் 

✓ ‘ஆபகரஷன் விஜிலன்ட் ஸ்டார்ம்’ என்பது அகமரிக்காவுக்கும் ககாரிய குடியரசுக்கும் (கதன் ககாரியா) இளடகய 

நடத்தப்பட்ட ஒரு தற்காப்புப் பயிற்சியாகும். நான்கு நாள் நடந்த இந்தப் பயிற்சியில் நூற்றுக்கணக்கான வானூர்திகள் 

பங்ககற்றன. கபார் தயார்நிளல மற்றும் இயங்குதன்ளமளய கமம்படுத்தும் வளகயில் இந்தப் பயிற்சி 

வடிவளமக்கப்பட்டிருந்தது. இந்தப் பயிற்சிக்கு வடககாரியாவின் கவளியுறவு அளமச்சகம் எதிர்ப்பு கதரிவித்தது. 

6. புதிய ‘கவர்ல்ட் 6–கரட்’ சாம்பியனான இந்தியாவின் ஸ்ரீகிருஷ்ணா சார்ந்த விளளயாட்டு எது? 
அ. சதுரங்கம் 

ஆ. ஸ்னூக்கர்  

இ. பூப்பந்து 

ஈ. மென்னிஸ் 

✓ இந்தியாவின் S ஸ்ரீகிருஷ்ணா நடந்து முடிந்ே இறுதிப்கபாட்டியில் பக்ளரனின் ஹபீப் சபாளவ கதாற்கடித்ததன் 

மூலம் புதிய, ‘கவர்ல்ட் 6–கரட்’ ஸ்னூக்கர் சாம்பியனானார். 22 வயதான ஸ்ரீகிருஷ்ணா ஏற்ககனகவ, ‘கதசிய 6–

கரட்ஸ்’ ஸ்னூக்கர் சாம்பியனாவார். அவர், கடந்த 2019இல், கதசிய பில்லியர்ட்ஸ் சாம்பியன்ஷிப்பும் கவன்றுள்ளார். 

7. 2022இல், ‘IBSAMAR – பன்னாட்டு கடல்சார் பயிற்சிளய’ நடத்தும் நாடு எது? 
அ. இந்தியர 

ஆ. மதன்னரப்பிரிக்கர  

இ. பிதரசில் 

ஈ. ஜப்பரன் 

✓ IBSAMAR பயிற்சியின் ஏழாவது பதிப்பு, கதன்னாப்பிரிக்காவில் ளவத்து இந்திய, பிகரசில் மற்றும் கதன்னாப்பிரிக்க 

கடற்பளடகளுக்கு இளடகய ஒரு கூட்டு பன்னாட்டு கடல்சார் பயிற்சியாக நடத்தப்படவுளது. இந்திய கடற்பளடயின் 

சார்பாக கடக் வளக கபார்க்கப்பல், INS தர்காஷ், கசதக் உலங்கூர்தியும் மளரன் கமாண்கடா பளடயின் (மார்ககாஸ்) 

பணியாளர்களும் இதில் பங்ககற்றனர். IBSAMARஇன் முந்ளதய பதிப்பு (IBSAMAR VI) கதன்னாப்பிரிக்காவின் 

ளசமன்ஸ் கடௌனில் கடந்த 2018ஆம் ஆண்டில் நடத்தப்பட்டது. 

8. ‘PowerEX’ என்ற பாதுகாப்பு பயிற்சிளய நடத்திய நிறுவனம் எது? 
அ. இந்திய கெதலரர கரவல்படெ ஆ. இந்திய கணினிவழி அவசரகரல பதிலளிப்புக் குழு (CERT–In)  

இ. NASSCOM    ஈ. இந்ததர–திமபத்திய எல்டலக் கரவல் 
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✓ இந்திய கணினிவழி அவசரகால பதிலளிப்புக் குழு (CERT–In) Power–CSIRT–களுடன் (Computer Security Incident 

Response Teams in Power sector) இளணந்து, எரிசக்தித் துளறப் பயன்பாடுகளுக்காக ‘PowerEX’ என்ற இணைய 

வெளி பாதுகாப்புப்பயிற்சிளய நடத்தியது. ‘IT மற்றும் OT அளமப்புகளில் இளணயகவளி நிகழ்ளவ அங்கீகரிப்பது, 

பகுப்பாய்வு கசய்வது மற்றும் பதிலளிப்பது’ இந்தப் பயிற்சியின் கநாக்கமாகும். “Defending Cyber induced disruption in 

IT & OT infrastructure” என்பது இந்தப் பயிற்சியின் கருப்கபாருளாகும். 

9. 2022 – உலக தரநிளலகள் நாளுக்கானக் கருப்கபாருள் என்ன? 
அ. Value of Standardization 

ஆ. Build Back Better  

இ. Standards and Sustainability 

ஈ. Businesses and Standards 

✓ ஒவ்கவார் ஆண்டும் அக்.14ஆம் கததி உலக தரநிளலகள் நாள் களடப்பிடிக்கப்படுகிறது. சர்வகதச தரநிளலகள் நாள் 

என்றும் அளழக்கப்படும் இந்த நாள், தரப்படுத்தலின் மதிப்ளபப் பற்றி நுகர்கவார், ககாள்ளக வகுப்பாளர்கள் மற்றும் 

வணிகங்களுக்குக் கற்பிப்பளத கநாக்கமாகக் ககாண்டுள்ளது. “Build Back Better” என்பது இந்த ஆண்டு (2022) 

உலக தரநிளலகள் நாளுக்கானக் கருப்கபாருளாகும். கடந்த 1956ஆம் ஆண்டில் இலண்டனில் நடந்கதறிய 

பிரதிநிதிகளின் முதல் கூட்டத்ளத நிளனவுகூரும் வளகயில், அக்கடாபர்.14ஆம் கததி உலக தரநிளலகள் நாளாகக் 

களடப்பிடிக்கப்படுகிறது. 

10. ளடம்ஸ் உயர்கல்வியின் (THE) உலக பல்களலக்கழக தரவரிளச – 2023இல் இந்திய அளவில் முதலிடம்கபற்ற 

நிறுவனம் எது? 
அ. ஐஐடி மமெ்ரரஸ் 

ஆ. IISc மபங்களூரு  

இ. ஐஐடி தகரரக்பூர் 

ஈ. ஐஐடி பரம்தப 

✓ ளடம்ஸ் உயர்கல்வியின் (THE) உலக பல்களலக்கழக தரவரிளச – 2023 அண்ளமயில் கவளியிடப்பட்டது. இந்தத் 

தரவரிளசப் பட்டியலில் இங்கிலாந்தின் ஆக்ஸ்கபார்டு பல்களலக்கழகம் கதாடர்ந்து 7ஆம் முளறயாக முதலிடத்ளதப் 

பிடித்துள்ளது. அளதத் கதாடர்ந்து ஹார்வர்ட் பல்களலக்கழகம் (USA) மற்றும் ககம்பிரிட்ஜ் பல்களலக்கழகம் (UK) 

இரண்டு மற்றும் மூன்றாவது இடங்களில் உள்ளன. வெங்களூரில் உள்ள இந்திய அறிவியல் கழகம் (IISc) இந்திய 

கல்வி நிறுவனங்களில் முதலிடத்ளதத் தக்களவத்து, 251–300 இடங்களுக்குள் இடம்கபற்றுள்ளது. 

 

செய்தித்தாள் நடப்பு நிகழ்வுகள்  

1. மாமன்னர் இராஜராஜ கசாழனின் பிறந்தநாள் அரசு விழா: தமிழ்நாடு அரசு 

‘மாமன்னர்’ இராஜராஜ கசாழனின் பிறந்தநாள், அரசு விழாவாகக் ககாண்டாடப்படும் எனத் தமிழ்நாடு அரசு 

அறிவித்துள்ளது. 

சதய விழா: உலகப்புகழ்கபற்ற தஞ்சாவூர் கபரிய ககாவிளலக் கட்டிய, ‘மாமன்னர்’ இராஜராஜ கசாழனின் பிறந்த 

நாள், ஒவ்கவார் ஆண்டும் ஐப்பசி மாதம் சதய நட்சத்திரத்தில், சதய விழாவாகக் ககாண்டாடப்படுவது வழக்கம். 
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2. இலக்குகளள இளடமறித்து தாக்கும் ஏடி-1 ஏவுகளண கசாதளன கவற்றி 

இலக்குகளள இளடமறித்து தாக்கும் ஏடி-1 ஏவுகளண முதல்முளறயாக வானில் கசலுத்தப்பட்டு கவற்றிகரமாக 

பரிகசாதிக்கப்பட்டது. இதுகதாடர்பாக பாதுகாப்பு அளமச்சகம் கவளியிட்ட கசய்திக்குறிப்பு: ஏடி-1 என்ற இளடமறித்து 

தாக்கும் ஏவுகளண வளிமண்டலத்தின் 100 கிமீ உயரத்துக்கு கீழும், அதளனத் தாண்டியும் என இருவிதமாக பாயும் 

வளகயில் வடிவளமக்கப்பட்டுள்ளது. இது கதாளலதூரத்தில் உள்ள எறிகளணகள் மற்றும் விமானங்களள இளட 

மறித்துத் தாக்கும். இந்த ஏவுகளண உள்நாட்டில் உருவாக்கப்பட்ட நவீன கட்டுப்பாட்டு அளமப்பு, வழிகாட்டு 

முளறகளளக் ககாண்டுள்ளது. இது இலக்ளக கநாக்கி துல்லியமாக பயணிக்க உதவும். 

இந்த ஏவுகளண ஒடிஸாவில் உள்ள APJ அப்துல் கலாம் தீவின் கடற்களரளயகயாட்டி, கவவ்கவறு இடங்களில் 

முதல்முளறயாக வானில் கசலுத்தி கவற்றிகரமாகப் பரிகசாதிக்கப்பட்டது. இந்தச் கசாதளனயில் ஏவுகளணயின் 

அளனத்து துளண அளமப்புகளும் எதிர்பார்த்தப்படி சிறப்பாக கசயல்பட்டன என்று கதரிவிக்கப்பட்டது. 

 

3. CRPF கபண் அதிகாரிகள் முதல்முளறயாக IGஆக நியமனம் 

மத்திய ரிசர்வ் கபாலீஸ் பளடயின் (CRPF) கலவரத் தடுப்பு சிறப்புப் பிரிவான அதிவிளரவுப் பளட (RAF) ஐஜியாக 

முதல்முளறயாக கபண் அதிகாரி ஒருவர் நியமிக்கப்பட்டுள்ளார். அகதகபால், CRPFஇன் பிகார் பிரிவுக்கும் முதல் 

முளறயாக கபண் ஐஜி நியமிக்கப்பட்டுள்ளார். 

நாட்டின் மிகப்கபரிய துளண இராணுவப்பளடயான CRPFஇல் (3.25 இலட்சம் பணியாளர்கள்), பல ஆண்டுகால 

காத்திருப்புக்கு பிறகு கடந்த 1987ஆம் ஆண்டில் முதல்முளறயாக கபண் அதிகாரிகள் நியமிக்கப்பட்டனர். இந்த 

நிளலயில், CRPF அதிவிளரவுப்பளட ஐஜியாக கபண் அதிகாரி ஆனி ஆப்ரகாம், பிகார் பிரிவு ஐஜியாக சீமா துந்தியா 

ஆகிகயார் நியமிக்கப்பட்டுள்ளதாக, அப்பளடயின் தளலளம அலுவலகம் கவளியிட்ட ஆளணயில் கதரிவிக்கப்பட்டு 

உள்ளது. அதிவிளரவு பளடக்கு கபண் ஐஜி தளலளம தாங்குவது இதுகவ முதல்முளறயாகும். 
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