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1. ‘சமன்வை–2022’ என்ற மனிதாபிமான உதவி மற்றும் பேரிடர் நிைாரணப்ேயிற்சிவை நடத்துகிற ஆயுதப்ேவட 

எது? 
அ. இந்திய இராணுவம் 

ஆ. இந்திய கடற்படட 

இ. இந்திய வான்படட  

ஈ. இந்திய கடல ார காவ ்படட 

✓ ஆக்ராவில் உள்ள ைான்ேவட தளத்தில் மனிதாபிமான உதவி மற்றும் பேரிடர் நிைாரணத்திற்கு ைருடாந்திர கூட்டுப் 

ேயிற்சிைான ‘சமன்வை–2022’ நை.28–30 ைவர நவடபேறவுள்ளது. இது நிறுைனம் சார்ந்த பேரிடர் பமலாண்வம 

கட்டவடமப்புகளின் திறன் மற்றும் அைசரகால நடைடிக்வககள்ேற்றி மதிப்பீடு பசய்ைவத பநாக்கமாகக்பகாண்டது. 

பமலும், பேரிடர் பமலாண்வமகுறித்த கருத்தரங்கும் ைான்ேவட விமானங்களின் காட்சி விளக்கங்களும் இதில் 

இடம்பேறும். இந்தப் ேயிற்சியின்போது ஆசிைான் நாடுகளின் பிரதிநிதிகளும் ேங்பகற்ோர்கள். 

2. ‘வந பசத்னா’ என்ற ேரப்புவரத் திட்டத்வதத் பதாடங்கிை நடுைண் அவமச்சகம் எது? 
அ. ஊரக வளா்ச்சி அடமச்சகம்  

ஆ. சுகாதாரம் மற்றும் குடும்ப ந  அடமச்சகம் 

இ. பபண்கள் மற்றும் குழந்டதகள் லமம்பாட்டு அடமச்சகம் 

ஈ. MSME அடமச்சகம் 

✓ நடுைண் ஊரக ைளர்ச்சி அவமச்சகமானது ‘வந பசத்னா’ என்ற பேைரில் ஒருமாதகாலம் நீளும் ேரப்புவரத் 

திட்டத்வத மக்கள் ேங்பகற்பு இைக்கமாகத் பதாடங்கியுள்ளது. குறிப்ோக கிராமப்புறங்களில் உள்ள பேண்களுக்கு 

அைர்களின் உரிவமகள் மற்றும் அைர்களின் குவறகவள நிைர்த்தி பசய்ை உதவும் ைழிமுவறகள் குறித்து 

விழிப்புணர்வு ஏற்ேடுத்துைதற்காக நடுைண் ஊரக ைளர்ச்சி அவமச்சகத்தால் இந்தத் திட்டம் பதாடங்கப்ேட்டுள்ளது. 

2022 நை.25 அன்று பேண்களுக்பகதிரான ைன்முவறகவள ஒழிப்ேதற்கான சர்ைபதச நாளின்போது இந்தத் 

திட்டம் பதாடங்கப்ேட்டது. 

3. மகாத்மா காந்தி பதசிை ஊரக பைவலைாய்ப்பு உறுதிைளிப்புச்சட்டத்வத மறுசீரவமப்ேதற்காக அவமக்கப்ேட்ட 

குழுவின் தவலைர் ைார்? 
அ. அமா்ஜீத் சின்ஹா  

ஆ. A K சிக்ாி 

இ. இரஞ்சன் லகாலகாய் 

ஈ. V V இரமணா 

✓ மகாத்மா காந்தி பதசிை ஊரக பைவலைாய்ப்பு உறுதிைளிப்புச் சட்டத்தின் (MNREGA) கீழ் பதவைப்ேடும் கட்டவமப்பு 

& பிற சீர்திருத்தங்கவள ேரிந்துவரப்ேதற்காக முன்னாள் ஊரக ைளர்ச்சி பசைலர் அமர்ஜீத் சின்ஹா தவலவமயில் 

ஒரு குழு அவமக்கப்ேட்டுள்ளது. மிகவும் பதவைப்ேடும் மாநிலங்களுக்கு அதிக ைாய்ப்புகவள ைழங்குைதன்மூலம் 

பிராந்திை ஏற்றத்தாழ்வைக் குவறப்ேதற்கான நடைடிக்வககவள இந்தக் குழு ேரிந்துவரக்கவுள்ளது. 

4. ‘மனநலம் மற்றும் சமூகப்ோதுகாப்புக் பகாள்வகவை’ அறிமுகப்ேடுத்திை முதல் ைடகிழக்கு மாநிலம் எது? 
அ. அஸ்ஸாம் ஆ. லமகா யா  

இ. சிக்கிம் ஈ. மணிப்பூா் 
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✓ பமகாலைா மாநிலமானது ைடகிழக்கில் முதல் மாநிலமாகவும், இந்திைாவில் மூன்றாைது மாநிலமாகவும், ‘மனநலம் 

மற்றும் சமூகப்ோதுகாப்புக் பகாள்வகவை’க் பகாண்டுள்ளது. ஒட்டுபமாத்த மனநலம் & நலைாழ்வை பமம்ேடுத்துதல் 

மற்றும் போருத்தமான அணுகல் மற்றும் ேராமரிப்பு ைழிகவள எளிதாக்குைது இந்தக் பகாள்வகயின் பநாக்கமாகும். 

இந்தக் பகாள்வகைானது சரிைான மனநலம் (குறிப்ோக குழந்வதகள், இளம்ேருைத்தினர் மற்றும் இவளபைார்) 

பேணப்ேடுைதில் கைனம் பசலுத்துைவத உறுதி பசய்யும் என்று பமகாலைா மாநில முதலவமச்சர் கான்ராட் K சங்மா 

பதரிவித்தார். 

5. ‘சர்ைபதச போர்த்துகீசிை பமாழி பேசுபைார் (லூபசாபோன்) திருவிழா’ நடத்தப்ேடும் மாநிலம் எது? 

அ. மகாராஷ்டிரா 

ஆ. லகாவா  

இ. குஜராத் 

ஈ. அஸ்ஸாம் 

✓ இந்திை கலாசார உறவுகள் கவுன்சில் மற்றும் பகாைா மாநில அரசாங்கத்துடன் இவணந்து பைளியுறவு அவமச்சகம் 

‘சர்ைபதச போர்த்துகீசிை பமாழி பேசுபைார் (லூபசாபோன்) திருவிழா’வை நடத்துகிறது. லூபசாபோன்கள் என்ேது 

போர்த்துகீசிை பமாழிவை பூர்வீகமாகபைா அல்லது இரண்டாம் பமாழிைாகபைா பேசும் மக்கவளக் குறிக்கின்றது. 

இவ்விழாவின் ஒருேகுதிைாக, லூபசாபோன் இவச குறித்த ேயிலரங்கங்கள், பகாைா கட்டடக்கவல கண்காட்சிகள், 

பகாைா வகவிவனப்போருட்கள் மற்றும் பகாைா மரச்சாமான்கள், உணவு மற்றும் ோனங்கள் திருவிழா ஆகிைவை 

ஏற்ோடு பசய்ைப்ேடுகின்றன. 

6. அண்வமயில் கண்டுபிடிக்கப்ேட்ட, ‘Pseudohelice annamalai’ என்ேது சார்ந்த இனம் எது? 
அ. ஆடம 

ஆ. சி ந்தி 

இ. நண்டு  

ஈ. வண்ணத்துப்பூச்சி 

✓ வளம்நிறை தமிழ்நாட்டின் பைள்ளாற்றின் முகத்துைாரம் அருபகயுள்ள சதுப்புநிலத்தில் புதிை ைவக ‘கழிமுக நண்டு’ 

இனத்வத ஆராய்ச்சிைாளர்கள் கண்டுபிடித்துள்ளனர். அண்ணாமவலப் ேல்கவலக்கழகத்தின் கல்வி & ஆராய்ச்சி 

சார்ந்த அதன் 100 ஆண்டுகால பசவைவை அங்கீகரிப்ேதற்காக இந்த இனத்திற்கு, ‘Pseudohelice annamalai’ என்று 

பேைரிடப்ேட்டுள்ளது. Pseudohelice என்ற இந்த இனம் முதல்முவறைாக இங்குதான் கண்டறிைப்ேட்டுள்ளது. அதிக 

அவலயிவடப் ேகுதிகளிலிருந்து இது பசகரிக்கப்ேட்டது. ‘Pseudohelice annamalai’ இணமானது அடர் ஊதா நிறத்தில் 

இருந்து அடர் சாம்ேல் நிறம் ைவர பைறுேட்ட நிறங்களில் காணப்ேடுகிறது. 

7. 2022 – உலக ேைன்வம (Usability) நாளுக்கானக் கருப்போருள் என்ன? 
அ. Our Health  

ஆ. Make things easier 

இ. Better Design 

ஈ. Inclusivity 

✓ ஒவ்பைார் ஆண்டும் நைம்ேர் மாதத்தில் ைரும் இரண்டாைது விைாழனன்று, உலகம் முழுைதும் உலக ேைன்வம 

நாள் அனுசரிக்கப்ேடுகிறது. இந்த நாள், ‘Make things easier’ நாள் என்றும் அவழக்கப்ேடுகிறது. ‘ேைன்வம’ என்ேது 

ஒரு நேர் ஒரு போருவள எவ்ைளவு திறவமைாகவும் ேைனுள்ளதாகவும் ேைன்ேடுத்த முடியும் என்ேவத மதிப்பிடும் 

தரமாகும். 2022ஆம் ஆண்டில் ைரும் உலக ேைன்வம நாளுக்கானக் கருப்போருள், “Our Health” என்ேதாகும். 

 

 

 

 

 

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


விண்மீன்.காம்                                         2022 நவம்பர் 30 
   

 

நடப்பு நிகழ்வுகள்                                           3 

8. சுவிச்சர்லாந்து சுற்றுலாத்துவறைால், ‘நட்புத்தூதராக’ நிைமிக்கப்ேட்டுள்ள இந்திை விவளைாட்டு வீரர் ைார்? 
அ. P V சிந்து 

ஆ. நீரஜ் லசாப்ரா  

இ. லமாி லகாம் 

ஈ. விராட் லகா ி 

✓ ஒலிம்பிக்கில் தங்கப்ேதக்கம் பைன்ற ஈட்டியெறிதல் வீரர் நீரஜ் பசாப்ராவை, ‘நட்புத்தூதராக’ சுவிச்சர்லாந்து சுற்றுலாத் 

துவற நிைமித்துள்ளது. ஒரு ‘நட்புத்தூதராக’ அைர் சுவிச்சர்லாந்தின் சாகசம் நிவறந்த சுற்றுலாத்தலங்கவள இந்திைப் 

ேைணிகளுக்கு காட்சிப்ேடுத்துைார் மற்றும் விளம்ேரப்ேடுத்துைார். 

9. 2022 – இந்திை பைளாண் ைணிக விருதுகளில் ‘சிறந்த மாநிலம்’ பிரிவில் விருதுபேற்ற மாநிலம் எது? 

அ. கா்நாடகா 

ஆ. ஒடிஸா 

இ. ஹாியானா  

ஈ. லமற்கு வங்காளம் 

✓ பகாள்வககள், திட்டங்கள், உற்ேத்தி, உள்ளீடுகள், பதாழில்நுட்ேங்கள், சந்வதப்ேடுத்தல், மதிப்புக்கூட்டல், உட் 

கட்டவமப்பு மற்றும் பைளாண்துவறயில் ஏற்றுமதி ஆகிை துவறகளில் ேங்களித்ததற்காக ஹரிைானாவுக்கு, ‘சிறந்த 

மாநிலம்’ என்ற பிரிவில் 2022 – இந்திை பைளாண் ைணிக விருது ைழங்கப்ேட்டுள்ளது. மீன்ைள அவமச்சகத்தின் 

கீழ் வஹதராோத்தில் உள்ள பதசிை மீன்ைள பமம்ோட்டு ைாரிைத்திற்கு, ‘சிறந்த பைளாண் ைணிக’ விருதுக்கான 

2022 – இந்திை பைளாண் ைணிக விருது ைழங்கப்ேட்டுள்ளது. இந்திை சர்ைபதச பைளாண் ைர்த்தகம் மற்றும் 

பதாழில்நுட்ே கண்காட்சி – 2022 ஆனது இந்திை உணவு மற்றும் உழவு சம்பமளனத்தால் ஏற்ோடு பசய்ைப்ேட்டது. 

10. 2022 – பதசிை கல்வி நாளுக்கானக் கருப்போருள் என்ன? 
அ. Changing Course, Transforming Education  

ஆ. Education and Scientific Research 

இ. Shaping Country's Education System 

ஈ. Culture and Education 

✓ இந்திொவின் முதல் கல்விைவமச்சர் பமௌலானா அபுல் கலாம் ஆசாத்தின் பிறந்தநாவள நிவனவுகூரும் ைவகயில் 

kaடந்த 2008ஆம் ஆண்டு முதல் ஒவ்பைார் ஆண்டும் நை.11ஆம் பததி பதசிை கல்வி நாள் பகாண்டாடப்ேடுகிறது. 

ஆசாத், நாட்டின் கல்வி முவறவை ைடிைவமப்ேதில் குறிப்பிடத்தக்க ேங்வகக் பகாண்டிருந்தார் மற்றும் UGC, AICTE 

மற்றும் ேல்பைறு கல்வி நிறுைனங்கவள அவமப்ேதில் ேங்களித்தார். “Changing Course, Transforming Education” 

என்ேது இந்த ஆண்டு (2022) பதசிை கல்வி நாளுக்கானக் கருப்போருள் ஆகும்.  
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செய்தித்தாள் நடப்பு நிகழ்வுகள்  

1. அருங்காட்சிைகம் மற்றும் பூங்கா! 

அரிைலூர் மாைட்டத்திலுள்ள கங்வகபகாண்ட பசாழபுரத்தில் அருங்காட்சிைகமும், அரிைலூர் மற்றும் பேரம்ேலூர் 

மாைட்டங்களில் புவதேடிைப் பூங்காவும் அவமக்கப்ேடும் எனத் தமிழ்நாடு அரசு அறிவித்துள்ளது. அரிைலூர் 

மாைட்டத்தில் அகழ்ைாராய்ச்சியின்போது கிவடக்கப்பேறும் புவதேடிைங்கவள காட்சிப்ேடுத்துைதற்காக ைாரணைாசி 

என்ற கிராமத்தில் ஏற்கனபை அவமக்கப்ேட்டுள்ளது. 

 

2. பேரம்ேலூர் மாைட்டம் எவறயூரில் சிப்காட் சார்பில் முதல் பதாழிற்பூங்கா 

பேரம்ேலூர் மாைட்டம் எவறயூரில் அவமக்கப்ேட்டுள்ள சிப்காட் பதாழிற்பூங்காவை தமிழ்நாட்டு முதலவமச்சர் மு க 

ஸ்டாலின் திறந்து வைத்தார். பமலும், அங்கு அவமைவுள்ள தனிைார் காலணி பூங்காவுக்கு அடிக்கல் நாட்டினார். 

தமிழ்நாடு பதாழில் ைழிகாட்டி நிறுைனத்துக்கும், பகாத்தாரி பீனிக்ஸ் அக்கார்டு நிறுைனத்துக்கும் `1,700 பகாடி 

மதிப்பில் இரண்டு புரிந்துணர்வு ஒப்ேந்தங்கள் வகபைழுத்தாகின. இதன்மூலம் 25,000 பேருக்கு பைவலைாய்ப்பு 

கிவடக்கும் என்று கூறப்ேடுகிறது. பமலும், வதைான்நாட்வடச் பசர்ந்த 10 பதாகுப்பு நிறுைனங்களுடன், ̀ 740 பகாடி 

முதலீட்டில், 4,500 பேருக்கு பைவலைாய்ப்பு ைழங்கும் ைவகயில் புரிந்துணர்வு ஒப்ேந்தங்கள் ேரிமாறிக் 

பகாள்ளப்ேட்டன. 

 

3. கிருஷ்ணகிரி மாைட்டம் ஓசூரில் இந்திைாவின் மிகப்பேரிை ஐபோன் தைாரிப்பு ஆவல 

இந்திைாவில் ோக்ஸ்கான், பேகட்ரான், விஸ்ட்ரான் ஆகிை நிறுைனங்கள் புதிை ஐபோன்கவள தைாரிக்கும் 

ேணிகளில் ஈடுேட்டு ைருகின்றன. தமிழ்நாட்வடப் போறுத்தைவர ோக்ஸ்கான் பதாழிற்சாவலயில் ஐபோன் தைாரிப்பு 

ேணிகள் ஏற்கனபை நவடபேற்று ைருைது குறிப்பிடத்தக்கது. இந்நிவலயில் இந்திைாவில் ஐபோன் தைாரிப்வே 2 

ஆண்டுகளில் 4 மடங்காக அதிகரிக்க ோக்ஸ்கான் நிறுைனம் இலக்கு நிர்ணயித்துள்ளது. அதன்ேடி, நாட்டிபலபை 

மிகப்பேரிை ஐபோன் தைாரிப்பு பதாழிற்சாவல ஓசூரில் பதாடங்கப்ேடும் என்று அறிவிப்பு பைளிைாகி இருக்கிறது. 

இதற்கான கட்டுமானப் ேணிகவள டாடா குழுமம் பமற்பகாள்ளவிருப்ேது குறிப்பிடத்தக்கது. 
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