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1. கீழ்க்காணும் எந்த நாட்டுடன் இணைந்து, ‘இளம் வல்லுநர்கள் திட்டத்ணத’ இந்தியா அறிவிக்கவுள்ளது? 
அ. ஜப்பான் 

ஆ. தென் த ாாியா 

இ. இங் ிலாந்து  

ஈ. அதொி ் ா 

✓ இந்தியாவும் இங்கிலாந்தும் (UK) புதிய பரஸ்பர விசா ஏற்பாட்ணட அறிவிக்கவுள்ளன. இதன்மூலம் 18 முதல் 30 

வயதுக்குட்பட்ட 3,000 பட்டம்பபற்ற இந்திய நாட்டுக் குடிமக்கள் ஒவ்வவார் ஆண்டும் பிரிட்டனுக்கு வந்து இரண்டு 

ஆண்டுகள் வணர வாழவும் பணியாற்றவும் அனுமதிக்கப்படுவர். UK–இந்தியா இளம் பதாழில் வல்லுநர்கள் திட்டம் 

ஆனது 2023ஆம் ஆண்டின் பதாடக்கத்தில் பரஸ்பரம் அறிவிக்கப்படும். பாலியில் நணடபபறும் G20 உச்சிமாநாட்டின் 

இறுதியில் பிரதமர் நவரந்திர வமாதி மற்றும் பிரிட்டிஷ் பிரதமர் ரிஷி சுனக் இணடவயயான முதல் இருதரப்பு சந்திப்பின் 

வபாது இது பதாடங்கப்படவுள்ளது. இத்தணகய திட்டத்தால் பயன்பபறும் முதல் நாடு இந்தியா ஆகும். 

2. ‘திருமைத்திற்கான மரியாணத சட்டத்துடன்’ பதாடர்புணடய நாடு எது? 
அ. தஜா்ெனி 

ஆ. அதொி ் ா  

இ. இங் ிலாந்து 

ஈ. பிரான்ஸ் 

✓ அபமரிக்க சட்டப்வபரணவ, ஒவர பாலின மற்றும் கலப்பினங்களுக்கிணடவயயான திருமைங்களுக்கு அபமரிக்க 

கூட்டரசு பாதுகாப்ணப அளிக்கும், ‘திருமைத்திற்கான மரியாணத சட்டத்ணத’ முன்ணவத்தது. ‘திருமைத்திற்கான 

மரியாணத சட்டம்’ முந்ணதய திருமைப் பாதுகாப்புச் சட்டத்ணத இரத்து பசய்கிறது. வமலும் பாலினம், இனம், இனக் 

குழு அல்லது வதசிய வம்சாவளிணயப் பபாருட்படுத்தாமல், பசல்லுபடியாகும் திருமைங்கணள அங்கீகரிப்பதன்மூலம் 

ஒவர பாலின மற்றும் கலப்பினங்களுக்கு இணடயிலான திருமைத்ணதக் காக்கின்றது. 

3. வடானி வபாவலா வானூர்தி நிணலயம் திறக்கப்பட்ட மாநிலம்/ யூனியன் பிரவதசம் எது? 
அ. சி ் ிெ் 

ஆ. அருணாச்சல பிரதெசெ்  

இ. தெற்கு வங் ாளெ் 

ஈ. ஜாா் ண்ட் 

✓ அருைாச்சல பிரவதச மாநிலத்தில் முதல் கிரீன்ஃபீல்ட் வானூர்தி நிணலயத்ணத பிரதமர் நவரந்திர வமாதி திறந்து 

ணவத்தார். அது இட்டாநகரின் வ ாலாங்கியில் உள்ள வடானி வபாவலா வானூர்தி நிணலயமாகும். அவ்வானூர்தி 

நிணலயத்திற்கான அடிக்கல்ணல கடந்த 2019 பிப்ரவரியில் பிரதமர் நாட்டினார். வடானி வபாவலா விமான நிணலயம் 

அருைாச்சல பிரவதசத்தில் மூன்றாவது வானூர்தி நிணலயமாக இருக்கும். இது வடகிழக்குப் பிராந்தியத்தில் உள்ள 

பமாத்த வானூர்தி நிணலயங்களின் எண்ணிக்ணகணய 16ஆக உயர்த்தும். 

4. C V ஆனந்த வபாஸ் என்பவர் கீழ்க்காணும் எந்த மாநிலத்தின் ஆளுநராக நியமிக்கப்பட்டுள்ளார்? 
அ. ெெிழ்நாடு 

ஆ. ஆந்ெிரப் பிரதெசெ் 

இ. த ரளெ்  

ஈ. தெற்கு வங் ாளெ்  
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✓ வமற்கு வங்க மாநிலத்தின் புதிய ஆளுநராக டாக்டர் C V ஆனந்த வபாஸ் நியமிக்கப்பட்டார். குடியரசுத் தணலவர் 

மாளிணகயின் அறிவிப்புமூலம் இந்த நியமனம் அறிவிக்கப்பட்டது. வதசிய ஜனநாயகக் கூட்டணியின் இந்தியத் 

துணைக்குடியரசுத்தணலவர் வவட்பாளராக முன்னிறுத்தப்பட்டணத அடுத்து ஏற்பகனவவ வமற்கு வங்க மாநிலத்தின் 

ஆளுநராக பதவி வகித்த ஜக்தீப் தன்கர் பதவி விலகினார். அதன் பின்னர் அப்பபாறுப்ணப மணிப்பூர் மாநில ஆளுநர் 

இல கவைசன் கூடுதலாக கவனித்து வந்தார். 

5. 2022இல் வடகிழக்கு ஒலிம்பிக் வபாட்டிகளின் இரண்டாவது பதிப்ணப நடத்திய மாநிலம் எது? 

அ. அஸ்ஸாெ் 

ஆ. தெ ாலயா  

இ. ெணிப்பூா் 

ஈ. சி ் ிெ் 

✓ வடகிழக்கு ஒலிம்பிக் வபாட்டிகளின் இரண்டாவது பதிப்பு வமகாலயாவின் ஷில்லாங்கில் நடத்தப்பட்டது. மணிப்பூர் 

பமாத்தம் 240 பதக்கங்களுடன் ஒட்டுபமாத்த அணி சாம்பியனாக உருபவடுத்தது. பமாத்தம் 203 பதக்கங்களுடன் 

அஸ்ஸாம் இரண்டாவது இடத்ணதயும், அருைாச்சல பிரவதசம் மூன்றாவது இடத்ணதயும் பிடித்தது. ஒருவாரகாலம் 

நிகழ்ந்த இந்த நிகழ்வில், வடகிழக்கு மாநிலங்கணளச் சார்ந்த சுமார் 3000 பங்வகற்பாளர்கள் 18 பிரிவுகளில் 

வபாட்டியிட்டனர். வடகிழக்கு ஒலிம்பிக் வபாட்டிகளின் அடுத்த பதிப்ணப நாகாலாந்து மாநிலம் நடத்தவுள்ளது. 

6. ‘இன்பவஸ்ட் கர்நாடகா – 2022’ உச்சிமாநாட்டின் கருப்பபாருள் என்ன? 
அ. Build for the World  

ஆ. Global Supply Chain 

இ. Tradition and Technology 

ஈ. Nature and Culture 

✓ ‘இன்பவஸ்ட் கர்நாடகா – 2022’ உச்சிமாநாட்டின் பதாடக்க விழாவில் பிரதமர் நவரந்திர வமாதி உணரயாற்றினார். 

கர்நாடகாவின் உலகளாவிய முதலீட்டாளர்கள் சந்திப்பின் இந்த ஆண்டு பதிப்பு, ‘உலகத்திற்காக உருவாக்குங்கள்’ 

என்ற கருப்பபாருளின்கீழ் நடத்தப்பட்டுள்ளது. மூன்று நாள் நடந்த இந்த நிகழ்ச்சியில் 80–க்கும் வமற்பட்ட அமர்வுகள் 

இருக்கும். கூட்டாளர் நாடுகளான பிரான்ஸ், பஜர்மனி, பநதர்லாந்து, பதன் பகாரியா, ஜப்பான் மற்றும் ஆஸ்திவரலியா 

ஆகிய நாடுகளால் அமர்வுகள் நடத்தப்படுகின்றன. 

7. நீர்வள வமம்பாடு மற்றும் நீர் வமலாண்ணமத் துணறயில் ஒத்துணழப்பு குறித்து கீழ்க்காணும் எந்த நாட்டுடனான 

புரிந்துைர்வு ஒப்பந்தத்தில், இந்தியா ணகபயழுத்திட்டது? 
அ. பின்லாந்து 

ஆ. தடன்ொா் ்  

இ. ஆஸ்ெிாியா 

ஈ. ஆஸ்ெிதரலியா 

✓ நீர்வள வமம்பாடு மற்றும் நீர்வமலாண்ணமத் துணறயில் இந்தியா மற்றும் படன்மார்க் இணடவயயான ஒத்துணழப்பு 

பதாடர்பான புரிந்துைர்வு ஒப்பந்தத்திற்கு நடுவண் அணமச்சரணவ ஒப்புதலளித்துள்ளது. பசுணம பசயல்திட்ட 

கூட்டாண்ணமணய நிறுவுவது குறித்து இருநாடுகளும் ஒரு கூட்டு அறிக்ணகணய பவளியிட்டன. வாரைாசியில் 

திறன்மிகு நீர்வள வமலாண்ணமக்கான சிறப்பு ணமயமும் தூய ஆற்றுநீர் குறித்த ஸ்மார்ட் ஆய்வகமும் நிறுவுதற்குத் 

திட்டமிடப்பட்டுள்ளது. 
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8. இந்திய கால்நணட ஆராய்ச்சி நிறுவனமானது கால்நணடகளுக்கான எந்த மருந்ணதப் பயன்படுத்த தணட விதிக்க 

வகாரியுள்ளது? 
அ. அதச ்தளாஃதபனா ்  

ஆ. புதராதஜஸ்டின் 

இ. எாிெ்தராமெசின் 

ஈ. த ாலிஸ்டின் 

✓ இந்திய கால்நணட ஆராய்ச்சி நிறுவனமானது கால்நணடகளில் அசிக்வளாஃபபனாக் பயன்படுத்துவணதத் தணட 

பசய்யக் வகாரியுள்ளது. இந்த மருந்து நீர் எருணமகள் மற்றும் பசுக்களில், ‘டிக்வளாஃபபனாக்’ ஆக வளர்சிணத 

மாற்றமணடகிறது என்று ஒரு புதிய ஆராய்ச்சி கண்டறிந்த பின்னர் இந்த அறிவிப்பு பசய்யப்பட்டுள்ளது. இத்தணகய 

வளர்சிணத மாற்றங்கள் நாட்டில் உள்ள கழுகுகளுக்கு அச்சுறுத்தலாக உள்ளன. டிக்வளாஃபபனாக், ஓர் அழற்சி 

எதிர்ப்பு மருந்தாகும். கழுகுகளின் எண்ணிக்ணக குணறந்தணதயடுத்து கடந்த 2006ஆம் ஆண்டில் இந்திய அரசால் 

கால்நணட மருத்துவப் பயன்பாட்டிற்கு அம்மருந்து தணட பசய்யப்பட்டது. 

9. ஒரு புதிய ஆய்வின்படி, கீழ்க்காணும் எந்த உயிரினம் நாள்வதாறும் சுமார் பத்து மில்லியன் நுண் பநகிழித் 

துண்டுகணள விழுங்கக்கூடும்? 
அ. ஆமெ 

ஆ. நீலத்ெிெிங் லெ்  

இ.  ால்நமட ள் 

ஈ. ெவமள 

✓ ஒரு புதிய ஆய்வின்படி, நீலத்திமிங்கலங்கள் தினமும் சுமார் 10 மில்லியன் ணமக்வரா பிளாஸ்டிக் துண்டுகள் அல்லது 

சுமார் 95 பவுண்டுகள் (43.5 கிவலா) பிளாஸ்டிக்ணக விழுங்கக்கூடும். இறால் உண்ணும் திமிங்கலங்கள் தினமும் 

சுமார் 4 மில்லியன் ணமக்வராபிளாஸ்டிக் துண்டுகணள (38 பவுண்டுகள் பிளாஸ்டிக் வணர) உட்பகாள்ளலாம்; அவத 

வவணளயில் மீனுண்ணும் திமிங்கலங்கள் சுமார் 200,000 துண்டுகணள (இரண்டு பவுண்டுகள் பிளாஸ்டிக் வணர) 

உட்பகாள்ளலாம். 

10. சர்தார் வல்லபாய் பவடலின் பிறந்தநாளில், ‘ஒற்றுணம ஓட்டங்கணள’ ஏற்பாடு பசய்த நடுவண் அணமச்சகம் எது? 
அ. இமளதயாா் விவ ாரங் ள் ெற்றுெ் விமளயாட்டு அமெச்ச ெ்  

ஆ.  ல்வி அமெச்சகம் 

இ. வீட்டுவசெி ெற்றுெ் ந ா்ப்புற விவ ாரங் ள் அமெச்ச ெ் 

ஈ. உள்துமற அமெச்ச ெ் 

✓ நடுவண் இணளவயார் விவகாரங்கள் மற்றும் விணளயாட்டுத்துணற மற்றும் அதன் துணை அணமப்புகளான வநரு 

யுவ வகந்திரா சங்கதன் மற்றும் வதசிய வசணவத் திட்டம் (NSS) ஆகியணவ சர்தார் வல்லபாய் பவடலின் பிறந்தநாணள 

முன்னிட்டு அணனத்து மாவட்டங்களிலும் ‘ஒற்றுணம ஓட்டங்கணள’ நடத்தின. பஞ்சாப் மாநிலம் பமாகாலியில் இருந்து 

ஒற்றுணமக்கான ஓட்டத்ணத நடுவண் இணளவயார் விவகாரங்கள் மற்றும் விணளயாட்டுத்துணற அணமச்சர் அனுராக் 

தாக்கூர் பகாடியணசத்து பதாடங்கிணவத்தார். நாடு முழுவதும், 55.32 லட்சம் பங்வகற்புடன், 90,122 ஒற்றுணமக்கான 

ஓட்டங்கள், வதசிய ஒற்றுணமயின் சாராம்சம் குறித்து குடிமக்களிணடவய விழிப்புைர்ணவ ஏற்படுத்தும் வநாக்வகாடு 

ஏற்பாடு பசய்யப்பட்டன. 

 

  

 

 

 

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


விண்மீன்.காம்                                 2022 நவம்பர் 19 & 20 
   

 

நடப்பு நிகழ்வுகள்                                           4 

செய்தித்தாள் நடப்பு நிகழ்வுகள்  

1. ‘நூலக நண்பர்கள்’ திட்டம் டிச.1இல் பதாடக்கம் 

தமிழக அரசின் நூலக நண்பர்கள் திட்டம் பசன்ணனயில் டிச.1ஆம் வததி முதல் பசயல்படுத்தப்படவுள்ளது. நூலக 

வாசகர்களின் எண்ணிக்ணகணய அதிகரிக்கவும், வாசிக்கும் பழக்கத்ணத ஊக்குவிக்கும் வணகயிலும், 

நூலகங்களுக்கு வர முடியாத மாற்றுத் திறனாளிகள், முதியவர்கள் உள்ளிட்வடார், வீடுகளில் இருந்வத நூல்கணள 

வாசிக்க உதவும் வணகயில் ‘நூலக நண்பர்கள்’ திட்டத்ணத தமிழ்நாடு அரசு அறிவித்துள்ளது. இணதயடுத்து 

மாவட்டத்தில் உள்ள ஒவ்பவாரு நூலகங்களிலும் தலா ஐந்து தன்னார்வலர்கள் கட்டைமின்றி உறுப்பினர்களாக 

வசர்க்கப்படுவர். 

அவர்களுக்கு புத்தகங்கள் எடுத்துச்பசல்ல ணப, அணடயாள அட்ணட வழங்கப்படும். இணதயடுத்து அவர்கள் 

இல்லங்கள், தங்களுக்கு ஒதுக்கப்பட்ட பபாது இடங்களுக்குச் பசன்று புதிய உறுப்பினர்கணளச் வசர்ப்பதுடன் 

அவர்கள் விரும்பும் நூல்கணள வழங்குவர். 

 

2. வதர்தல் ஆணையராக அருண் வகாயல் நியமனம் 

ஓய்வுபபற்ற ஐஏஎஸ் அதிகாரி அருண் வகாயல், வதர்தல் ஆணையராக நியமனம் பசய்யப்பட்டார். அரசு பசய்திக் 

குறிப்பில் இதுபதாடர்பான அறிவிப்பு பவளியிடப்பட்டுள்ளது. 

1985ஆம் ஆண்டு பஞ்சாப் பிரிவு ஐஏஎஸ் அதிகாரியான இவர், தணலணமத் வதர்தல் ஆணையர் இராஜீவ் குமார், 

வதர்தல் ஆணையர் அனுப்சந்திர பாண்வட ஆகிவயாருடன் வதர்தல் ஆணைய குழுவில் இடம்பபறுவார். தணலணமத் 

வதர்தல் ஆணையர் இராஜீவ் குமார் வரும் 2025–ஆம் ஆண்டு பிப்ரவரியில் பணி ஓய்வு பபற்ற பின்னர், அடுத்த 

தணலணமத் வதர்தல் ஆணையராக அருண் வகாயல் பபாறுப்வபற்பார். பின்னர், 2027–ஆம் ஆண்டு டிசம்பரில் 65 

வயணத எட்டும்வபாது அந்தப் பதவியிலிருந்து வகாயல் ஓய்வு பபறுவார். 

 

3. தலாய் லாமாவுக்கு காந்தி – மண்வடலா விருது 

திபபத்திய பபளத்த மத குரு தலாய் லாமாவுக்கு காந்தி– மண்வடலா விருணத ஹிமாசல பிரவதச ஆளுநர் ராவஜந்திர 

விஸ்வநாத் அர்வலகர் வழங்கி பகளரவித்தார். அணமதி, நல்லிைக்கம், விடுதணலணய முன்பனடுக்கும் சர்வவதச 

தணலவர்களுக்கு தர்மசாலாவில் பசயல்பட்டு வரும் காந்தி மண்வடலா அறக்கட்டணள சார்பில் இந்த விருது 

வழங்கப்பட்டு வருகிறது. 

 

4. அரசுப்பள்ளிகளில், ‘மிஷன் இயற்ணக’: வழிகாட்டுதல்கள் பவளியீடு 

தமிழக அரசுப்பள்ளிகளில், ‘மிஷன் இயற்ணக’ என்ற பபயரிலான சுற்றுச்சூழல் திட்டத்ணத பசயல்படுத்த பள்ளிக் 

கல்வித்துணற திட்டமிட்டுள்ள நிணலயில் அது குறித்த வழிகாட்டுதல்கள் பவளியிடப்பட்டுள்ளன. இதுகுறித்து 

பள்ளிக்கல்வி ஆணையர் அனுப்பிய சுற்றறிக்ணக: தனியார் பதாண்டு நிறுவனத்துடன் இணைந்து ‘மிஷன் 

இயற்ணக’ என்ற சுற்றுச்சூழல் திட்டத்ணத அரசுப்பள்ளிகளில் பசயல்படுத்த பள்ளிக்கல்வித்துணற திட்டம் தீட்டியுள்ளது. 
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