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1. ‘டிஜிட்டல் சக்தி பிரச்சாரம் 4.0’ என்ற பிரச்சாரத்தைத் தைாடங்கிய நிறுவனம் எது? 
அ. NITI ஆய ோக் 

ஆ. பெண்களுக்கோன யேசி  ஆணண ம்  

இ. பெண்கள் மற்றும் குழந்ணேகள் யமம்ெோட்டு அணமச்சகம் 

ஈ. உலக பெோருளோேோர மன்றம் 

✓ தெண்களுக்கான தைசிய ஆதையமானது நான்காம் கட்ட டிஜிட்டல் சக்தி பிரச்சாரத்தைத் தைாடங்கியுள்ளது. இது 

எந்ைதவாரு சட்டத்துக்குப்புறம்ொன (அ) தொருத்ைமற்ற இதையவழி நடவடிக்தககளுக்கும் எதிராக தெண்களுக்கு 

விழிப்புைர்தவ ஏற்ெடுத்துகிறது. இது இதையதவளியில் தெண்கதள எண்ம முதறயில் தமம்ெடுத்துைல் மற்றும் 

திறதமயாக்குைல் ஆகியவற்றுக்கான ஓர் இந்தியத் திட்டமாகும். தசெர்பீஸ் அறக்கட்டதள மற்றும் தமட்டாவுடன் 

இதைந்து டிஜிட்டல் சக்தி பிரச்சாரம் கடந்ை 2018ஆம் ஆண்டில் தைாடங்கப்ெட்டது. இத்திட்டத்தின் மூன்றாம் கட்டம் 

2021 மார்ச்சில் தைாடங்கியது. 

2. தைசிய ஓய்வூதிய அதமப்பு அறக்கட்டதளயின் ைதைவராக நியமிக்கப்ெட்டவர் யார்? 
அ. சூரஜ் ெோன்  

ஆ. சுெோஷ் சந்ேிர கோோ்க் 

இ. உோ்ஜிே் ெயடல் 

ஈ. அரவிந்ே் சுெ்ரமணி ன் 

✓ ஓய்வூதிய நிதி ஒழுங்குமுதற மற்றும் தமம்ொட்டு ஆதையமானது தைசிய ஓய்வூதிய அதமப்பு அறக்கட்டதளயின் 

(NPS அறக்கட்டதள) ைதைவராக சூரஜ் ொதன நியமித்துள்ளது. தைசிய ஓய்வூதிய அதமப்பின் (NPS) கீழ் நிதிகதள 

நிர்வகிப்ெைற்கு இவ்வறக்கட்டதள தொறுப்ொகும். கடந்ை 1983இல் இந்தியப் தொருளாைாரச் தசதவயில் தசர்ந்ை 

சூரஜ் ொன் சண்டிகரில் உள்ள தைாழிைாளர் ெணியகத்தின் ைதைதம இயக்குநராகப் ெணியாற்றி ஓய்வுதெற்றார். 

3. அைன் தைாழில்நுட்ெ உச்சிமாநாட்டின் தவள்ளி விழா ெதிப்தெ ஏற்ொடு தசய்ை மாநிைம் எது? 
அ. ஒடிஸோ 

ஆ. கோ்நோடகோ  

இ. மகோரோஷ்டிரோ 

ஈ. குஜரோே் 

✓ தெங்களூரு தைாழில்நுட்ெ உச்சிமாநாட்டின் (BTS–22) தவள்ளிவிழா ெதிப்தெ பிரைமர் நதரந்திர தமாதி தைாடங்கி 

தவத்ைார். தவள்ளிவிழாக் தகாண்டாட்டத்தை முன்னிட்டு கர்நாடக மாநிை முைைதமச்சர் ெசவராஜ தொம்தம 

நிதனவு வில்தை ஒன்தற தவளியிட்டார். இைன் தைாடக்க விழாவில் பிரான்ஸ் அதிெர் இம்மானுதவல் தமக்ரான் 

மற்றும் ஐக்கிய அரபு அமீரகம், ஆஸ்திதரலியா மற்றும் பின்ைாந்து அதமச்சர்கள் கைந்துதகாண்டனர். மாநிை ைகவல் 

தைாழில்நுட்ெத் துதறயும், உயிரித்தைாழில்நுட்ெம் மற்றும் அறிவியல் மற்றும் தைாழில்நுட்ெத் துதறயும் இந்தியாவின் 

தமன்தொருள் தைாழில்நுட்ெ பூங்காக்களுடன் இதைந்து இந்ை நிகழ்தவ ஏற்ொடு தசய்திருந்ைது. 

4. NITI ஆதயாக்கின் நான்காவது முழுதநர உறுப்பினராக நியமிக்கப்ெட்டவர் யார்? 
அ. இரகுரோம் இரோஜன் 

ஆ. உோ்ஜிே் ெயடல் 

இ. அரவிந்ே் விோ்மோனி  

ஈ. அருந்ேேி ெட்டோச்சோோ் ோ 
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✓ NITI ஆதயாக்கின் முழுதநர உறுப்பினராக மூத்ை தொருளாைார நிபுைர் டாக்டர் அரவிந்த் விர்மானிதய அரசாங்கம் 

நியமித்துள்ளது. “தொருளாைார வளர்ச்சி மற்றும் நைனுக்கான அறக்கட்டதள” என்ற இைாெ தநாக்கற்ற தொதுக் 

தகாள்தக அதமப்பின் நிறுவனர்–ைதைவராக அவர் உள்ளார். 2007–09 வதர நிதி அதமச்சகத்தில் ைதைதமப் 

தொருளாைார ஆதைாசகராகவும் அவர் ெணியாற்றியுள்ளார். ைற்தொது, NITI ஆதயாக்கில் மூன்று உறுப்பினர்கள் 

உள்ளனர். அவர்கள்: டாக்டர் V K சரஸ்வத், தெராசிரியர் இரதமஷ் சந்த் மற்றும் டாக்டர் V K ொல். 

5. COVID கட்டுப்ொடுகள் நீட்டிக்கப்ெட்ட காைத்தில், இந்தியாவுக்கு வந்ை அதிகெட்ச தவளிநாட்டினர் கீழ்க்காணும் 

எந்ை நாட்தடச் தசர்ந்ைவர்களாக இருந்ைனர்? 

அ. ஐக்கி  இரோச்சி ம் 

ஆ. அபமோிக்கோ  

இ. கனடோ 

ஈ. ஆஸ்ேியரலி ோ 

✓ உள்துதற அதமச்சகத்தின் அண்தமய ைரவுகளின்ெடி, கடந்ை ஆண்டு (2021) COVID கட்டுப்ொடுகள் மற்றும் விசா 

விதிமுதறகளின் நீட்டிக்கப்ெட்ட காைத்தில் 15 இைட்சத்திற்கும் அதிகமான தவளிநாட்டினர் இந்தியாவிற்கு வருதக 

ைந்துள்ளனர். இந்ைக் காைகட்டத்தில் அதிகெட்சமாக இந்தியாவுக்கு வருதகைந்ை தவளிநாட்டவர்கள் அதமரிக்கர்கள் 

(4.29 இைட்சம்) ஆவர. அதைத் தைாடர்ந்து வங்கதைசத்தினர் (2.4 இைட்சம்) உள்ளனர். 2021ஆம் ஆண்டில் தமாத்ைம் 

ெத்து நாடுகதளச் சார்ந்ை தவளிநாட்டினர் இந்தியாவிற்கு வருதக புரிந்ைனர். அது தமாத்ைம் 74.39 சைவீைம் ஆகும். 

6. வட இந்தியாவின் முைல் மிதகயளவு ைரவு தமயமான, ‘Yotta D1’ திறக்கப்ெட்டுள்ள மாநிைம் எது? 
அ. குஜரோே் 

ஆ. ெஞ்சோெ் 

இ. உே்ேர ெிரயேசம்  

ஈ. மே்ேி  ெிரயேசம் 

✓ உத்ைர பிரதைச மாநில முைைதமச்சர் தயாகி ஆதித்யநாத் வட இந்தியாவின் முைல் மிதகயளவு ைரவு தமயமான 

‘தயாட்டா டி1’ஐ திறந்து தவத்ைார். `5,000 தகாடி தசைவில் 3,00,000 சதுர அடி ெரப்ெளவில் இந்ைத் ைரவு தமயம் 

கட்டப்ெட்டுள்ளது. `39,000 தகாடி மதிப்பிைான புரிந்துைர்வு ஒப்ெந்ைங்கள் உபி மாநிை அரசுக்கும் ஹிரானந்ைானி 

குழுமத்துக்கும் இதடதய திட்டங்களுக்குச் தசைவிடும் தநாக்கில் தொடப்ெட்டுள்ளன. இந்ைத் ைரவு தமயப் பூங்காவில் 

தமாத்ைம் ஆறு ைரவு தமயங்கள் அதமந்திருக்கும். 

7. ெல்தவறு துதறகளில் சிறந்து விளங்கும் நெர்களுக்கு, ‘இராஜ்தயாத்சவ விருது’ வழங்கும் இந்திய மாநிைம் எது? 
அ. யகரளோ 

ஆ. கோ்நோடகோ  

இ. ஆந்ேிர ெிரயேசம் 

ஈ. பேலுங்கோனோ 

✓ கர்நாடக மாநிலம் இவ்வாண்டு 67ஆம் கன்னட இராஜ்தயாத்சவாதவ தகாண்டாடும் நிதையில், ‘இராஜ்தயாத்சவ 

விருது’ தெறுெவர்களின் தெயர்கதள கர்நாடக மாநிை அரசு அறிவித்துள்ளது. இவ்விருது ெல்தவறு துதறகளில் 

குறிப்பிடத்ைக்க தசதவயாற்றிய சிறந்ை நெர்களுக்கு ஆண்டுதைாறும் வழங்கப்ெடுகிறது. ISROஇன் முன்னாள் 

ைதைவர் K சிவன், கூட்டுறவுச் சங்கங்கதள பிரெைப்ெடுத்திய தசாலிகர மடம்மா, யக்ஷகானா கதைஞர் டாக்டர் M 

பிரொகர் தஜாஷி உள்ளிட்ட 67 தெர் விருது இவ்வாண்டில் இவ்விருதுக்குத் தகுதி தெற்றுள்ளனர். 

  

 

 

 

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


விண்மீன்.காம்                                          2022 நவம்பர் 18 
   

 

நடப்பு நிகழ்வுகள்                                           3 

8. 2022 – உைக நகரங்கள் நாளுக்கானக் தகாண்டாட்டங்கதள நடத்தும் நகரம் எது? 
அ. யடோக்கிய ோ 

ஆ. ஷோங்கோ ்  

இ. ெுது ேில்லி 

ஈ. மோஸ்யகோ 

✓ உைகளாவிய நகரமயமாக்கதை ஊக்குவிப்ெைற்கு சர்வதைச ஒத்துதழப்பின் அவசியத்தை எடுத்துக்காட்டுவைற்காக 

ஒவ்தவார் ஆண்டும் அக்.31 அன்று உைக நகரங்கள் நாள் தகாண்டாடப்ெடுகிறது. ஒவ்தவார் ஆண்டும் தவவ்தவறு 

நகரம் இந்நாளின் நிகழ்தவ நடத்துகிறது. சீனாவின் ஷாங்காய் இவ்வாண்டுக்கான (2022) நிகழ்தவ நடத்துகிறது. 

“சிறந்ை நகரம், சிறந்ை வாழ்வு” என்ெது உைக நகரங்கள் நாளுக்கான தொதுதமயான கருப்தொருளாக அந்ை நாள் 

உருவாக்கப்ெட்ட நாளிலிருந்தை உள்ளது. இந்ை ஆண்டுக்கான (2022) துதைக் கருப்தொருள், “Act Local to Go 

Global” என்ெைாக உள்ளது. 

9. வடகிழக்கிந்தியாவின் முைல், ‘மீன் அருங்காட்சியகம்’ அதமக்கப்ெடவுள்ள மாநிைம் எது? 
அ. அஸ்ஸோம் 

ஆ. சிக்கிம் 

இ. அருணோச்சல ெிரயேசம்  

ஈ. யமகோல ோ 

✓ வடகிழக்கிந்தியாவின் முைைாவது ‘மீன் அருங்காட்சியகம்’ அருைாச்சை பிரதைச மாநிைத்தில் அதமக்கப்ெடவுள்ளது. 

அருைாச்சை பிரதைச மாநிைத்தில் ைற்தொதுள்ள டாரின் மீன் ெண்தையானது ஒருங்கிதைந்ை நீர்மப் பூங்காவாக 

தமம்ெடுத்ைப்ெடும்; அந்ைப் பூங்காவில் அருங்காட்சியகம் அதமக்கப்ெடும். பிரைம மந்திரி மத்ஸ்ய சம்ெத் தயாஜனாவின் 

(PMMSY) கீழ் ஒவ்தவாரு மாநிைத்திற்கும் யூனியன் பிரதைசத்திற்கும் ஓர் ஒருங்கிதைந்ை நீர்மப் பூங்கா அதமக்க 

அனுமதிக்கப்ெட்டுள்ளது. 

10. ‘இந்தியாவின் எஃகு மனிைர்’ என்று அதழக்கப்ெடுெவர் யார்? 
அ. O P ஜிண்டோல் 

ஆ. சோ்ேோோ் வல்லெோ ் ெயடல் 

இ. ஜோம்பஷட் J இரோனி  

ஈ. இலக்்ஷமி மிட்டல் 

✓ ‘இந்தியாவின் எஃகு மனிைர்’ என்று அதழக்கப்ெடும் ஜாம்தஷட் J இரானி, சமீெத்தில் ஜாம்தஷட்பூரில் ைனது 86ஆம் 

வயதில் காைமானார். டாடா எஃகு நிறுவனத்தின் நிர்வாக இயக்குநராக 1992இல் அவர் ெணிதயற்றார். 2001இல் 

அவர் ஓய்வுற்றார். 43 ஆண்டுகாை ெணியாற்றலுக்குப் பின் 2011 ஜூன் மாைம் டாடா எஃகு குழுமத்திலிருந்து இரானி 

ஓய்வுற்றார். தைாழிற்துதறயில் அவராற்றிய ெங்களிப்பிற்காக 2007இல் ‘ெத்ம பூஷன்’ விருது தெற்றார். டாக்டர் 

இரானி, கடந்ை 2008ஆம் ஆண்டில் உதைாகவியலில் ைனது தசதவகளுக்காக இந்திய அரசாங்கத்ைால், ‘வாழ்நாள் 

சாைதனயாளர்’ விருதைப் தெற்றார். 
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செய்தித்தாள் நடப்பு நிகழ்வுகள்  

1. 18-11-2022: ‘கப்பலலாட்டிய தமிழன்’ வ உ சிைம்ெரனார் அவர்களின் 86ஆவது நிதனவுநாள். 

 

2. ஓட்டுநர் இல்ைா தமட்தரா இரயில்கள்: `946 தகாடி ஒப்ெந்ைம் 

ஓட்டுநர் இல்ைாை தமட்தரா இரயில்கதள உருவாக்க `946.92 தகாடியில் ஒப்ெந்ைம் தசய்யப்ெட்டுள்ளது. 

இதுகுறித்து தசன்தன தமட்தரா இரயில் நிறுவனம் தவளியிட்ட தசய்திக்குறிப்பு: 

தசன்தன தமட்தரா இரயில் திட்டத்தின் 2ஆவது கட்டத்தின்கீழ் ஓட்டுநர் இல்ைாமல், இயக்கப்ெடும் மூன்று தெட்டிகள் 

தகாண்ட இருப்ெத்ைாறு தமட்தரா இரயில்கதள உருவாக்க ஒப்ெந்ைம் தசய்யப்ெட்டுள்ளது. இதையடுத்து அல்ஸ்தடாம் 

டிரான்ஸ்தொர்ட் இந்தியா நிறுவனத்துக்கு `946 தகாடிதய 92 ைட்சம் மதிப்பில் ெணி வழங்கப்ெட்டுள்ளது. 

 

3. ைமிழக பிற்ெடுத்ைப்ெட்தடார் ஆதையத் ைதைவராக நீதிெதி ொரதிைாசன் நியமனம்! 

ைமிழ்நாடு பிற்ெடுத்ைப்ெட்தடார் ஆதையத்தின் ைதைவராக ஓய்வு தெற்ற நீதிெதி ொரதிைாசதன நியமித்து ைமிழக 

அரசு உத்ைரவிட்டுள்ளது. 
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