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1. ‘இந்திய உயிரியல் தரவு மையம்’ ததொடங்கப்பட்டுள்ள ைொநிலம் எது? 
அ. உத்தரகாண்ட் 

ஆ. ஹாியானா  

இ. சிக்கிம் 

ஈ. ககரளா 

✓ நடுவண் அறிவியல் ைற்றும் ததொழில்நுட்பத்துமை அமைச்சர் ஜிததந்திர சிங், ஹரியொனொ ைொநிலம் பரிதொபொத்தில் 

வொழ்க்மக அறிவியல் தரவுகளுக்கொன இந்தியொவின் முதல் ததசிய களஞ்சியைொன, ‘இந்திய உயிரியல் தரவு மையம்’ 

(IBDC) திைந்து மவத்தொர். IBDC ஆனது பரிதொபொத்தில் உள்ள உயிரித்ததொழில்நுட்பத்தின் பிரொந்திய மையத்திலும், 

புவதனசுவரத்தில் உள்ள ததசிய தகவலியல் மையத்தில் தரவு ‘தபரிடர் மீட்பு’த்தளத்திலும் நிறுவப்பட்டது. இது சுைொர் 

4 தபட்டொமபட் தரவு தசமிப்புத்திைனும், ‘பிரம்’ உயர்தசயல்திைன் கணித்தலியல் வசதியும் தகொண்டுள்ளது. 

2. ஆதொர் விதிகளில் திருத்தத்தின்படி, ஆதொர ஆவணங்கமள எத்தமன ஆண்டுகளுக்கு ஒருமுமை புதுப்பிப்பது 

கட்டொயைொகும்? 
அ. 5 

ஆ. 10  

இ. 20 

ஈ. 25 

✓ நடுவண் மின்னணுவியல் ைற்றும் தகவல் ததொழில்நுட்ப அமைச்சகத்தின் ஓர் அண்மைய அறிவிப்பின்படி, பதிவு 

தசய்யப்பட்ட நொளிலிருந்து பத்து ஆண்டுகள் நிமைவமடந்தவுடன் ஆதொர் மவத்திருப்பவர்கள் குமைந்தபட்சம் ஒரு 

முமையொவது ஆதொர ஆவணங்கமளப் புதுப்பிப்பது கட்டொயைொகும். நடுவண் அமடயொள தரவு களஞ்சியத்தில் (CIDR) 

ஆதொர் ததொடர்பொன தகவல்களின் துல்லியத்மத உறுதிதசய்யும் விதைொக ஆதொர் விதிமுமைகமள இந்திய அரசொங்கம் 

திருத்தியுள்ளது. 

3. அண்மைச் தசய்திகளில் இடம்தபற்ை பிஹொரி புரஸ்கொருடன் ததொடர்புமடய துமை எது? 
அ. நிா்வாகம் 

ஆ. விளளயாட்டு 

இ. இலக்கியம்  

ஈ. கலாச்சாரம் 

✓ பிஹொரி புரஸ்கொரொனது ஒவ்தவொர் ஆண்டும் ஒரு இரொஜஸ்தொனி எழுத்தொளரின் ஹிந்தி அல்லது இரொஜஸ்தொனியில் 

கடந்த பத்து ஆண்டுகளில் தவளியிடப்பட்ட ஒரு சிைந்த பமடப்புக்கொக வழங்கப்படுகிைது. மூத்த எழுத்தொளர்கள் ைது 

கங்கொரியொ ைற்றும் Dr ைொதவ் ஹடொ ஆகிதயொருக்கு முமைதய 31ஆவது ைற்றும் 32ஆவது பிஹொரி புரஸ்கொர் விருது 

வழங்கப்பட்டது. இது கடந்த 1991இல் தக தக பிர்லொ அைக்கட்டமளயொல் நிறுவப்பட்ட மூன்று இலக்கிய விருதுகளில் 

ஒன்ைொகும். இது பிரபல கவிஞர் பிஹொரியின் தபயரொல் வழங்கப்படுகிைது. 

4. அகில இந்திய வொதனொலிக்கு (AIR) எந்தத் தமலவர் வருமக தந்தமத நிமனவுகூரும் வமகயில் தபொது தசமவ 

ஒலிபரப்பு நொள் அனுசரிக்கப்படுகிைது? 
அ. ‘கநதாஜி’ சுபாஷ் சந்திர கபாஸ் ஆ. ‘மகாத்மா’ காந்தியடிகள்  

இ. ‘அண்ணல்’ அம்கபத்கா்  ஈ. ஜவஹா்லால் கநரு 
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✓ ஒவ்தவொர் ஆண்டும் நவ.12 அன்று தபொது தசமவ ஒலிபரப்பு நொள் அனுசரிக்கப்படுகிைது. கடந்த 1947ஆம் ஆண்டு 

தில்லியிலுள்ள அகில இந்திய வொதனொலியின் அரங்கிற்கு ‘ைகொத்ைொ’ கொந்தியடிகள் வருமக தந்ததன் நிமனவொக 

இந்த நொள் தகொண்டொடப்படுகிைது. பிரிவிமனக்குப் பிைகு ஹரியொனொவில் உள்ள குருதேத்திரத்தில் தற்கொலிகைொக 

குடிதயறிய இடம்தபயர்ந்த ைக்களுக்கொக அப்தபொது ‘ைகொத்ைொ’ கொந்தியடிகள் தனது உமரமய நிகழ்த்தினொர். 

5. 2022 நவ.10ஆம் தததிமய, ‘திமன நொள்’ எனக் கமடப்பிடித்த ைொநிலம் எது? 

அ. தமிழ்நாடு 

ஆ. ஒடிஸா  

இ. ககரளா 

ஈ. கா்நாடகா 

✓ ஒடிஸொ ைொநில அரசொனது இந்த ஆண்டு 2022 நவம்பர்.10ஆம் தததிமய, ‘திமன நொள்’ எனக் கமடப்பிடித்தது. 

திமனமய அதிக ஊட்டச்சத்து ைற்றும் சுற்றுச்சூழலுக்குகந்த உணவுப் தபொருளொக ஊக்குவிப்பதத இந்த நொளின் 

தநொக்கைொகும். ஒடிஸொ அரசொங்கம் கடந்த 2017இல் ஒடிஸொ மில்லட் மிேமன (OMM) அறிமுகப்படுத்தியது. ஒடிஸொ 

ைொநில முதலமைச்சர் நவீன் பட்நொயக் 2019–20இல் OMMஇன்கீழ் `100 தகொடி நிதி ஆதரமவ அறிவித்தொர். 

6. அண்மைச் தசய்திகளில் இடம்தபற்ை நல்லைமல வனப்பகுதி அமைந்துள்ள ைொநிலம் எது? 
அ. குஜராத் 

ஆ. ஆந்திர பிரகதசம்  

இ. சிக்கிம் 

ஈ. ககரளா 

✓ ததலுங்கொனொ ைற்றும் ஆந்திர பிரததசத்மத இமணக்கும் கிருஷ்ணொ ஆற்றின் குறுக்தக வடங்கள் தொங்கும் ததொங்கு 

பொலத்மதக் கட்ட நடுவணரசு ஒப்புதல் அளித்துள்ளது. ஆந்திர பிரததசத்தின் கிழக்குத்ததொடர்ச்சி ைமலயில் உள்ள 

அழகிய நல்லைமல வனத்ததொடரின் வழியொக இந்தப்பொலம் அமைக்கப்படும். மூன்று கிமீ நீளங்தகொண்ட இந்தப்பொலம் 

மஹதரொபொத் ைற்றும் திருப்பதி இமடதயயொன தூரத்மத 80 கிமீட்டரொகக் குமைக்கும். 

7. இந்திய கொவலர் நிமனவு நொள் அனுசரிக்கப்படுகிை தததி எது? 
அ. அக்கடாபா்.21  

ஆ. நவம்பா்.21 

இ. டிசம்பா்.21 

ஈ. ஜனவாி.21 

✓ ஒவ்தவொர் ஆண்டும் அக்.21ஆம் தததி, ‘கொவலர் நிமனவு நொள்’ அனுசரிக்கப்படுகிைது. இந்த நொள், பணியின்தபொது 

உயிரிழந்த பத்து CRPF வீரர்களின் தியொகத்மத நிமனவுகூரும் விதைாக அனுசரிக்கப்படுகிைது. 1959 அக்தடொபர்.21 

அன்று, லடொக்கிற்கு அருகிலுள்ள ஹொட் ஸ்பிரிங்ஸ் என்னும் பகுதியில் சீனப்பமடகள் நடத்திய தொக்குதலில் பத்து 

இந்திய கொவலர்கள் தகொல்லப்பட்டனர். 

8. FATFஇன் சொம்பல் பட்டியலிலிருந்து நீக்கப்பட்ட இந்தியொவின் அண்மட நொடு எது? 
அ. இலங்ளக  ஆ. பாகிஸ்தான்  

இ. மியான்மா்  ஈ. கநபாளம் 
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✓ நிதியியல் நடவடிக்மக பணிக்குழுவொனது (FATF) அண்மையில் பொகிஸ்தொமன தனது சொம்பல் பட்டியலில் இருந்து 

நீக்கும் முடிமவ அறிவித்தது. பணச்சலமவ ைற்றும் நிதிசொர் பயங்கரவொதத்மத (AML/CFT) எதிர்த்துப் தபொரொடுவதில் 

பொகிஸ்தொனின் குறிப்பிடத்தக்க முன்தனற்ைத்மத FATF வரதவற்று பொரொட்டியுள்ளது. 

9. சீனொவில் மும்முமை பதவி வகித்த முதல் அதிபர் யொர்? 
அ. மாகவா கசதுங் 

ஆ. ஹு ஜிந்தாகவா 

இ. ஜீ ஜின்பிங்  

ஈ. சின்கசா அகப 

✓ சீன அதிபர் ஜீ ஜின்பிங், தபொதுவுமடமைக் கட்சியின் தமலவரொக இருந்து சீன அதிபரொக மூன்ைொவது முமையொகப் 

தபொறுப்தபற்று வரலொற்று முக்கியத்துவம் தபற்றுள்ளொர். ைொதவொ தசதுங்கிற்குப் பிைகு நொட்டின் மிகவும் தசல்வொக்கு 

மிக்க ஆட்சியொளரொக அவர் உருவொக்கியுள்ளொர். சீன தபொதுவுமடமைக்கட்சி புரட்சியொளரும் சீன ைக்கள் குடியரசின் 

நிறுவனருைொன ைொதவொ தசதுங் கடந்த 1949 முதல் 1959 வமர இருமுமை சீனத்மத ஆட்சிதசய்துள்ளொர். முன்னொள் 

அதிபர் ஹு ஜின்டொதவொவும் 2003 முதல் 2013 வமர இருமுமை ஆட்சிதசய்துள்ளொர். கடந்த 2012 முதல் சீனத்தின் 

அதிபரொக ஜீ ஜின்பிங் உள்ளொர். 

10. அண்மைச் தசய்திகளில் இடம்தபற்ை அைன் தசரொவத் என்பொருடன் ததொடர்புமடய விமளயொட்டு எது? 
அ. மல்யுத்தம்  

ஆ. மட்ளடப்பந்து 

இ. ஹாக்கி 

ஈ. பூப்பந்து 

✓ ஸ்தபயினின் தபொன்தடதவத்ரொவில் நமடதபற்ை U–23 உலக ைல்யுத்த சொம்பியன்ஷிப் தபொட்டியில் தங்கப்பதக்கம் 

தவன்ை முதல் இந்திய ைல்யுத்த வீரர் என்ை சொதமனமய பதின்வயதினர் அைன் தசரொவத் பமடத்தொர். U–23 உலக 

ைல்யுத்த சொம்பியன்ஷிப் – 2022இல் இந்தியொ ஒரு தங்கப்பதக்கமும், ஒரு தவள்ளிப்பதக்கமும் நொன்கு தவண்கலமும் 

என ஆறு பதக்கங்களுடன் தபொட்டிமய நிமைவு தசய்தது. 

 

செய்தித்தாள் நடப்பு நிகழ்வுகள்  

1. இந்திய-பிதரஞ்சு கூட்டு விைொனப்பயிற்சி கருடொ-VII தஜொத்பூர் விைொனப்பமடத்தளத்தில் நிமைவு 

தஜொத்பூரில் உள்ள விைொனப்பமடத்தளத்தில் நமடதபற்று வந்த இந்திய விைொனப்பமட (IAF) ைற்றும் பிதரஞ்சு வொன் 

ைற்றும் விண்தவளிப்பமட (FASF) ஆகிவற்றின் 7ஆவது கூட்டு விைொனப்பயிற்சி, ‘கருடொ-VII’ நவம்பர்.12 அன்று 

நிமைவமடந்தது. பிதரஞ்சு வொன் ைற்றும் விண்தவளிப் பமடயின் ரதபல் தபொர் விைொனம் ைற்றும் ஏ-330 பல்திைன் 

தடங்கர் தபொக்குவரத்து அம்சங்களுடன் கூடிய விைொனம் தபொன்ைமவகள் இந்தக்கூட்டுப் பயிற்சியில் பங்தகற்ைது,  

இந்திய விைொனப்பமட சொர்பொக சுதகொய்-30, ரதபல், ததஜொஸ் ைற்றும் ஜொகுவொர் தபொர் விைொனங்கள் கலந்து 

தகொண்டன. ஜொகுவொர் தபொர் விைொனம், இரொணுவ மி-17 இரக தஹலிகொப்டர்கள் ைற்றும் புதிதொக விைொனப்பமடயில் 

தசர்க்கப்பட்டுள்ள, ‘பிரசந்தொ’ தபொன்ைமவகள் இந்திய வொன்பமடயின் பங்களிப்புகளொகும். கருடொ-VII பயிற்சியொனது, 

இருநொட்டு விைொனப்பமடகளுக்கும் ததொழிற்முமையிலொன ததொடர்மப ஏற்படுத்தவும், தசயல்பொட்டுத்திைன் ைற்றும் 

அனுபவங்கமளப் பகிர்ந்துதகொள்வதற்கொன வொய்ப்மபயும் வழங்கியது. இந்தப் பயிற்சியின் விமளவொக இருநொட்டு 

வொன்பமட வீரர்களும் வொன்தவளிப்தபொர் நடவடிக்மககளின் நுட்பங்கமள ஆரொய்ந்து, அனுபவங்கமளப் பகிர்ந்து 

தகொண்டனர். தைலும் இந்த பயிற்சியொனது இரு நொட்டு விைொனப்பமட வீரர்களுக்கு இமடதயயொன கலொச்சொர 

பரிைொற்ைத்திற்கொன சூழ்நிமலமயயும் ஏற்படுத்தியது. 

  

 

 

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


விண்மீன்.காம்                                  2022 நவம்பர் 12 & 13 
   

 

நடப்பு நிகழ்வுகள்                                           4 

2. உச்ச அளவில் சர்வததச கரியமில வொயு தவளிதயற்ைம் 

சர்வததச அளவிலொன கரியமில வொயு (CO2) தவளிதயற்ைம் நடப்பு 2022ஆம் ஆண்டில் 4,060 டன் என்ை அளமவத் 

ததொடும் என ஐநொ ஆய்வறிக்மகயில் எச்சரிக்கப்பட்டுள்ளது. இது கடந்த 2019ஆம் ஆண்டில் பதிவொன 4,090 டன் 

என்ை உச்ச அளமவவிட சற்தை குமைவொகும். 

ஐநொ 27ஆவது பருவநிமல ைொநொடு எகிப்தில் நமடதபற்று வரும் நிமலயில், ‘சர்வததச கொர்பன் பட்தஜட்’ என்ை 

ஆய்வறிக்மகயின் முடிவுகள் தவளியிடப்பட்டுள்ளன. அந்த அறிக்மகயில், ‘நடப்பொண்டில் சர்வததச கரியமில வொயு 

தவளிதயற்ைம் 4,060 டன்னொக இருக்கும் எனக் கணிக்கப்பட்டுள்ளது. இதத அளவில் கரியமில வொயு தவளிதயற்ைம் 

ததொடர்ந்தொல், பூமியின் தவப்பநிமலயொனது ததொழிற்புரட்சிக்கு முந்மதய அளமவவிட 1.5° டிகிரி தசல்சியஸ் அளமவ 

இன்னும் 9 ஆண்டுகளில் எட்டிவிட 50 சதவீத வொய்ப்புள்ளது. 

கடந்த 2021ஆம் ஆண்டில் சர்வததச கரியமில வொயு தவளிதயற்ைத்தில் சீனொ (31 சதவீதம்), அதைரிக்கொ (14 சதவீதம்), 

ஐதரொப்பிய யூனியன் (8 சதவீதம்) ஆகியமவ முன்னிமலயில் உள்ளன. இந்தியொ 7 சதவீத கரியமில வொயுமவ 

தவளிதயற்றியது. நடப்பொண்டில் கரியமில வொயு தவளிதயற்ைம் சீனொவில் 0.9 சதவீதமும், ஐதரொப்பிய யூனியனில் 

0.8 சதவீதமும் குமையும் எனக் கணிக்கப்பட்டுள்ளது. ஆனொல், அதைரிக்கொவில் 1.5 சதவீதமும், இந்தியொவில் 6 

சதவீதமும், சர்வததச அளவில் 1.7 சதவீதமும் அதிகரிக்கும் எனக் கணிக்கப்பட்டுள்ளது. 

COVID ததொற்றுப் பரவமலத் தடுக்க கடுமையொன தபொதுமுடக்க கட்டுப்பொடுகமள சீனொ விதித்து வருவதொல், அங்கு 

CO2 தவளிதயற்ைம் குமையும் எனத் ததரிகிைது. அதைரிக்கொ உள்ளிட்ட பல நொடுகள் கதரொனொ கட்டுப்பொடுகமள 

நீக்கியுள்ளதொல், ைக்களின் தபொக்குவரத்து அதிகரித்து கரியமில வொயு தவளிதயற்ைம் அதிகரிக்க வொய்ப்புள்ளது. 

நிலக்கரி, கச்சொ எண்தணய் பயன்பொடு இந்தியொவில் அதிக அளவில் உள்ளதொல், கரியமில வொயு தவளிதயற்ைமும் 

அதிகரிக்கவுள்ளது’ எனக் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது. 

மீத்ததன் தவளிதயற்ைம்: மபங்குடில் வொயுவொன மீத்ததன் தவளிதயற்ை அளமவக் கண்டறிவதற்கொகப் புதிய 

தளத்மத ஐநொ சுற்றுச்சூழல் திட்ட முகமை அறிமுகப்படுத்தவுள்ளது. அதில், வளிைண்டலத்தில் தவளிதயற்ைப்படும் 

மீத்ததன் வொயுமவ தசயற்மகக்தகொள் அளவீடுகள் வொயிலொகக் கணக்கிட வழிவகுக்கப்பட்டுள்ளது. அதைரிக்கொ, 

ஐதரொப்பொ, தஜர்ைனி, இத்தொலி ஆகியவற்றின் விண்தவளி ஆய்வு மையங்கள் சொர்பில் தசயல்படும் தசயற்மகக் 

தகொள்கள் வொயிலொக மீத்ததன் தவளிதயற்ைம் கணக்கிடப்படவுள்ளது. தனியொர் விண்தவளி ஆய்வு மையங்களின் 

தரவும் இதற்கொகப் பயன்படுத்தப்படும். அதன்மூலம் மீத்ததன் வொயு தவளிதயற்ைத்மதத் தடுப்பதற்கொன 

நடவடிக்மககமள அரசும், ததொழில் நிறுவனங்களும் தைற்தகொள்ள முடியும் எனத் ததரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. 

 

3. ICC தமலவரொக மீண்டும் கிதரக் பொர்க்தல: தஜய் ேொவுக்கு முக்கிய தபொறுப்பு 

சர்வததச கிரிக்தகட் கவுன்சில் (ICC) தமலவரொக நியூஸிலொந்தின் கிதரக் பொர்க்தல ததொடர்ந்து 2ஆவது முமையொக 

தபொட்டியின்றி ததர்வு தசய்யப்பட்டொர். கடந்த 2020 நவம்பர் முதல் அந்தப் தபொறுப்பில் இருந்த பொர்க்தல, தற்தபொது 

2024 நவம்பர் வமர மீண்டும் அந்தப் பதவியில் இருப்பொர். இதனிமடதய, ICCஇன் மிக முக்கியைொன பிரிவொக 

இருக்கும் நிதி ைற்றும் வர்த்தக விவகொரங்கள் குழு தமலவரொக, BCCI தசயலர் தஜய் ேொ ததர்வொகியுள்ளொர். ICCஇன் 

நிதிரீதியிலொன முடிவுகள் அமனத்தும் இக்குழுவொல் தைற்தகொள்ளப்பட்டு, வொரியத்தொல் அங்கீகரிக்கப்படுகிைது. 

ICCஇன் கிரிக்தகட் கமிட்டி தமலவரொக, BCCI முன்னொள் தமலவர் தசௌரவ் கங்குலி ததொடர்கிைொர். 

 

4. தனிநபர் வருைொனம் 33.4% அதிகரிப்பு: நடுவணரசு 

‘ததசிய உணவுப்பொதுகொப்புச்சட்டைொனது கடந்த 2013-ஆம் ஆண்டு நமடமுமைப்படுத்தப்பட்டது முதல் இந்திய 

ைக்கள்ததொமகயின் தனிநபர் வருைொனம் 33.4 சதவீதம் அளவுக்கு உயர்ந்துள்ளது’ என்று உச்சநீதிைன்ைத்தில் 

நடுவணரசு ததரிவித்தது. 

 

 

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

