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1. இந்தியா, அண்மையில் எந்த அமைப்பின் அறிவியல் ைற்றும் ததாழில்நுட்ப நிதியத்துக்கு $5 மில்லியன் அதைரிக்க 

டாலர்கமை வழங்குவதாக அறிவித்தது? 
அ. சாா்க் 

ஆ. ஆசியான்  

இ. G20 

ஈ. ஐஎஸ்ஏ 

✓ ஆசியான்–இந்தியா அறிவியல் ைற்றும் ததாழில்நுட்ப நிதியத்துக்கு $5 மில்லியன் அதைரிக்க டாலர்கமை கூடுதலாக 

வழங்கவுள்ைதாக இந்தியா அறிவித்தது. தபாது சுகாதாரம், புதுப்பிக்கத்தக்க எரிசக்தி ைற்றும் திறன்மிகு விவசாயம் 

ஆகிய துமறகளில் ஒத்துமழப்மப மைம்படுத்துவமத இந்தப் பங்களிப்பு ம ாக்கைாகக் தகாண்டுள்ைது. ஆசியான்–

இந்தியா அறிவியல் & ததாழில்நுட்ப கூட்டாண்மையானது கடந்த 1996ஆம் ஆண்டில் ASEAN India S&T பணிக்குழு 

(AIWGST) நிறுவப்பட்டமபாது அதனுடன் மசர்ந்து நிறுவப்பட்டது. 

2. ‘மதசிய மைட்ரஜன் மிஷன்’ ததாடங்கப்பட்ட ஆண்டு எது? 
அ. 2002 

ஆ. 2007 

இ. 2010 

ஈ. 2021  

✓ இந்தியா அண்மையில் COP–27இல் காலநிமல ைாற்றம் ததாடர்பான ஐக்கிய  ாடுகளின் கட்டமைப்பு ைா ாட்டில் 

(UNFCCC) நீண்டகால குமறந்த கரியமில வாயு (CO2) உமிழ்வு மைம்பாட்டு உத்திமய சைர்ப்பித்தது. கடந்த 2021ஆம் 

ஆண்டில் ததாடங்கி மவக்கப்பட்ட, ‘மதசிய மைட்ரஜன் திட்டம்’, இந்தியாமவ பசுமையான மைட்ரஜன் மையைாக 

ைாற்றுவமத ம ாக்கதைனக் தகாண்டுள்ைது. 2025ஆம் ஆண்டுக்குள் தபட்மராலில் கலக்கப்படும் எத்தனாலின் 

சதவீதத்மத 20%ஆகவும், மின்சார வாகனங்களின் பயன்பாட்மட அதிகரிக்கவும் இந்தியா விரும்புகிறது. 

3. வன்முமறமயப் மபாற்றும் ஆயுதங்கள் ைற்றும் பாடல்கமை தபாதுவில் காட்சிப்படுத்துவதற்கு முற்றிலும் தமட 

விதித்து உத்தரவிட்டுள்ை ைாநிலம் எது? 
அ. ககரளா 

ஆ. பஞ்சாப்  

இ. ஜாா்கண்ட் 

ஈ. கேற்கு வங்காளே் 

✓ பஞ்சாபின் ஆம் ஆத்மி கட்சியின் தலைலையின் கீழுள்ள அரசாங்கம் வன்முமறமயப் மபாற்றும் ஆயுதங்கள் ைற்றும் 

பாடல்கமை தபாதுவில் காட்சிப்படுத்துவதற்கு முற்றிலும் தமடவிதித்து ஆமையிட்டுள்ைது. தபாதுக்கூட்டங்கள், ைத 

வழிபாட்டுத்தலங்கள், விழாக்கள் அல்லது பிற நிகழ்ச்சிகளில் ஆயுதங்கமை எடுத்துச்தசல்லமவா அல்லது காட்டமவா 

முழுமையான தமட விதிக்கப்படும் என்றும் அந்த ஆமையில் ததரிவிக்கப்பட்டுள்ைது. 

4. 2022 – டுதவன்டி 20 உலகக்மகாப்மப பட்டத்மத தவன்ற அணி எது? 
அ. இங்கிலாந்து  

ஆ. ஆஸ்திகரலியா 

இ. இந்தியா 

ஈ. பாகிஸ்தான் 
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✓ தைல்மபார்ன் கிரிக்தகட் மைதானத்தில்  டந்த மபாட்டியில் பாகிஸ்தாமன ஐந்து விக்தகட் வித்தியாசத்தில் வீழ்த்தி 

இங்கிலாந்து இரண்டாம் முமறயாக டுதவன்டி 20 உலகக்மகாப்மப சாம்பியன்சிப்லை தவன்றது. தபன் ஸ்மடாக்ஸ் 

ஆட்டமிழக்காைல் அமரசதம் அடித்து இங்கிலாந்து சாம்பியன் பட்டம் தவள்வதற்கு உதவினார். மபாட்டியின் ஆட்ட 

 ாயகனாகவும், மபாட்டியின்  ாயகனாகவும் சாம் குர்ரன் ததரிவானார். 

5. 53ஆவது இந்திய சர்வமதச திமரப்பட விழாமவ  டத்தும் ைாநிலம் எது? 

அ. கேற்கு வங்கே் 

ஆ. ககாவா  

இ. கா்நாடகா 

ஈ. ஒடிஸா 

✓ 53ஆவது இந்திய சர்வமதச திமரப்பட விழாவானது 2022  வம்பரில் மகாவா ைாநிலத்தில்  மடதபறவுள்ைது. 

சத்யஜித்மர வாழ் ாள் சாதமனயாைர் விருது ஸ்பானிஷ் திமரப்பட இயக்கு ர் கார்மலாஸ் தசௌராவுக்கு வழங்கப்பட 

உள்ைது. இந்நிகழ்வின், ‘சிறப்புக் கவனம் தபறும்  ாடாக’ பிரான்ஸ் உள்ைது.  டுவண் ஒலிபரப்பு ைற்றும் தகவல் 

ததாடர்பு அமைச்சகத்தின் முமனவான, ‘75 கிரிமயட்டிவ் மைண்ட்ஸ் ஆஃப் டுைாமரா’வின் இரண்டாவது பதிப்பும் 

இந்தத் திருவிழாவின்மபாது ஏற்பாடு தசய்யப்படும். 

6. SIMBEX என்பது இந்தியாவிற்கும் எந்த  ாட்டிற்கும் இமடமய  மடதபறும் கடல்சார் இருதரப்புப் பயிற்சியாகும்? 
அ. இலங்கக 

ஆ. ஸ்வீடன் 

இ. சுவிட்சா்லாந்து 

ஈ. சிங்கப்பூா்  

✓ விசாகப்பட்டினத்தில் நடந்த சிங்கப்பூர்–இந்திய கடல்சார் இருதரப்புப்பயிற்சியில் (SIMBEX) இந்தியா ைற்றும் சிங்கப்பூர் 

கடற்பமடகள் பங்மகற்றன. இந்திய கடற்பமடயானது SIMBEX–2022இன் 29ஆம் பதிப்மப இரண்டு கட்டங்கைாக 

 டத்துகிறது. விசாகப்பட்டினத்தில் துமறமுகம் சார்ந்த பயிற்சிகளும் வங்காை விரிகுடாவில் கடல்சார் பயிற்சிகளும் 

 மடதபறும். SIMBEX பயிற்சிகள் கடந்த 1994ஆம் ஆண்டில் ததாடங்கின. இந்தப் பயிற்சி ததாடக்கத்தில், ‘லயன் கிங்’ 

என்று அமழக்கப்பட்டது. 

7. ஜல்ஜீவன் திட்டத்தின்கீழ் கிராைப்புறங்களில் 100% குழாய்வழி குடிநீர் இமைப்புகமை வழங்கிய ைாநிலம் எது? 
அ. தேிழ்நாடு 

ஆ. குஜராத்  

இ. கா்நாடகா 

ஈ. ேகாராஷ்டிரா 

✓ ஜல் ஜீவன் திட்டத்தின்கீழ் கிராைப்புறங்களில் 100% குழாய்வழி குடிநீர் இமைப்புகமை குஜராத் ைாநில அரசு 

வழங்கியுள்ைது. கடந்த 2019ஆம் ஆண்டில் பிரதைர்  மரந்திர மைாதியால் ததாடங்கப்பட்ட இந்தத் திட்டம், 2024ஆம் 

ஆண்டுக்குள் ஒவ்தவாரு கிராைப்புற வீட்டிற்கும் குழாய்வழி இமைப்புகள்மூலம் ஒவ்தவாரு  பருக்கும் 55 லிட்டர் 

தண்ணீர் கிமடக்க இலக்கு மவத்துள்ைது. ைரியானா, மகாவா, ததலுங்கானா, தாத்ரா ைற்றும்  ாகர் ைமவலி, 

டாைன் ைற்றும் மடயூ, புதுச்மசரி, அந்தைான் ைற்றும் நிக்மகாபார் தீவுகள் ஏற்கனமவ 100% இலக்மக எட்டியுள்ைன. 

8. இந்தியாவில், ‘தசௌர்ய திவாஸ்’ தகாண்டாடப்படுகிற மததி எது? 
அ. அக்கடாபா்.27   ஆ. அக்கடாபா்.28 

இ. அக்கடாபா்.29  ஈ. அக்கடாபா்.30 

 

 

 

 

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


விண்மீன்.காம்                                         2022 நவம்பர் 15 
   

 

நடப்பு நிகழ்வுகள்                                           3 

✓ ஜம்மு–காஷ்மீர் ைாநிலம் ஸ்ரீ கரில், ‘தசௌர்ய திவாஸ்’ அக்மடாபர்.27 அன்று தகாண்டாடப்படுகிறது. கடந்த 1947ஆம் 

ஆண்டு புட்காம் வானூர்தி நிமலயத்தில் இந்திய இராணுவத்தின் விைானம் தமரயிறங்கியமத நிமனவுகூரும் 

வமகயில் இந்த  ாள் தகாண்டாடப்படுகிறது. இந்திய இராணுவமும் அக்.27ஆம் மததியன்று காலாட்பமட  ாமைக் 

தகாண்டாடுகிறது. 1947 அக்.27 அன்று, ஜம்மு–காஷ்மீரிலிருந்து பாகிஸ்தானின் பமடகமை தவளிமயற்றுவதற்காக 

இந்திய வான்பமட புட்காம் விைான நிமலயத்தில் மவகது இந்திய இராணுவத்துடன் மகமகார்த்தது. 

9. ‘லக்ஷ்மீர் பந்தர் திட்டம்’ என்பது கீழ்க்காணும் எந்த ைாநில அரசின் முமனவாகும்? 
அ. தேிழ்நாடு 

ஆ. ஆந்திர பிரகதசே் 

இ. கா்நாடகா 

ஈ. கேற்கு வங்கே்  

✓ மைற்கு வங்க ைாநில அரசின், ‘லக்ஷ்மீர் பந்தர் திட்டம்’, தபண்கள் ைற்றும் குழந்மதகள் மைம்பாட்டுப்பிரிவில் ‘ஸ்மகாச் 

விருமதப்’ தபற்றுள்ைது. மைற்கு வங்க ைாநில அரசானது 25–60 வயதுக்குட்பட்ட குடும்பத்தமலவிக்கு நிதியுதவி 

வழங்கும் இந்தத் திட்டத்மத 2021 ஆகஸ்டில் ததாடங்கியது. இந்தத் திட்டத்தின்கீழ், தபாதுப்பிரிவுப் தபண்களுக்கு 

ைாதந்மதாறும் `500உம், SC ைற்றும் ST பிரிவினருக்கு ைாதந்மதாறும் சுைார் `1,000உம் வழங்கப்படுகிறது. 

10. அண்மையில் எந்த  ாட்டுடன் இமைந்து 2022 அக்மடாபரில், ‘புத்தாக்க  ாமை’ இந்தியா அனுசரித்தது? 
அ. ஆஸ்திகரலியா 

ஆ. ஸ்வீடன்  

இ. சுவிட்சா்லாந்து 

ஈ. பிரான்ஸ் 

✓ ஒன்பதாம் ஆண்டு இந்தியா–ஸ்வீடன் புத்தாக்க  ாைானது தவற்றிகரைாக தகாண்டாடப்பட்டது. ஸ்வீடன் ைற்றும் 

இலத்துவியாவிற்கான இந்திய தூதரகம், சுவீடன்–இந்தியா வணிக கவுன்சில் ைற்றும் இந்திய ததாழில் கூட்டமைப்பு 

ஆகியவற்றுடன் இமைந்து இந்த நிகழ்வு ஏற்பாடு தசய்யப்பட்டது. இந்நிகழ்ச்சியானது, ‘இந்தியா ஸ்வீடனின் பசுமை 

ைாற்றத்மத துரிதப்படுத்துதல்’ என்ற கருப்தபாருளில்  மடதபற்றது. இதில் உலகம் முழுவதிலுமிருந்து 1,000–க்கும் 

மைற்பட்ட பங்மகற்பாைர்கள் பங்மகற்றனர். இந்தியா ஸ்வீடன் புத்தாக்க  ாள் – 2022 ஆனது இந்தியா அன்லிமிதடட் 

மூலம்  டத்தப்பட்டது. 

 

செய்தித்தாள் நடப்பு நிகழ்வுகள்  

1. இந்திய–அதைரிக்க கூட்டு இராணுவப் பயிற்சியான, “யுத் அப்யாஸ் - 2022” உத்தராகண்டில் ததாடங்கவுள்ைது. 

இந்திய–அதைரிக்க 18ஆவது கூட்டு இராணுவப் பயிற்சியான, “யுத் அப்யாஸ் – 2022” உத்தராகண்டில் இம்ைாதம் 

ததாடங்கவுள்ைது. சிறந்த  மடமுமறகள், உத்திகள், ததாழில்நுட்பங்கள் ஆகியவற்மற பரிைாறிக் தகாள்ளும் 

ம ாக்கத்துடன் இரு ாடுகளின் இராணுவங்களுக்கிமடமய இத்தமகய பயிற்சி ஆண்டுமதாறும்  டத்தப்படுகிறது. 

முந்மதய பயிற்சி 2021 அக்மடாபரில் அதைரிக்காவின் அலாஸ்காவில்  மடதபற்றது. 

இப்பயிற்சியின்மபாது, அமைதிக்காப்பு, அமைதிமய நிமல ாட்டுதல் ஆகியமவ ததாடர்பான தசயல்பாடுகளும் இடம் 

தபறும். இந்தக் கூட்டுப்பயிற்சியின்மபாது ைனிதாபிைான உதவி, மபரிடர் நிவாரை  டவடிக்மககள் ஆகியவற்றிலும் 

கவனம் தசலுத்தப்படும். இயற்மகச்சீற்றத்தின்மபாது, நிவாரை  டவடிக்மககமை விமரவாகவும், 

ஒருங்கிமைந்தும் தசயல்படுத்துவதற்கான பயிற்சிமய இரு ாடுகளும் தபறவுள்ைன. 
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2. ஜி20 ைா ாடு இன்று ததாடக்கம் 

தபரும் தபாருைாதார ைதிப்புதகாண்ட  ாடுகமை உள்ைடக்கிய ஜி20 கூட்டமைப்பின் ைா ாடு இந்மதாமனசியாவில் 

 வ.15 அன்று ததாடங்குகிறது. 

சர்வமதச அைவில் ஜி20 கூட்டமைப்பு முக்கியப் பங்கு வகித்து வருகிறது. உலகின் சுைார் 85 சதவீத தபாருைாதார 

ைதிப்மபயும், சுைார் 75% வர்த்தகத்மதயும், சுைார் 65 சதவீத ைக்கள்ததாமகமயயும் ஜி20 கூட்டமைப்பு  ாடுகமை 

தகாண்டுள்ைன. அந் ாடுகள் எடுக்கும் முக்கிய முடிவுகள், சர்வமதச அைவில் தபரும் தாக்கங்கமை ஏற்படுத்தும். 

உைவு, எரிசக்தி பாதுகாப்பு: சர்வமதச தபாருைாதார விவகாரங்கள் உள்ளிட்டமவ குறித்து ஜி20 ைா ாட்டில் 

விவாதிக்கப்படவுள்ைது. முக்கியைாக, சர்வமதச அைவில் உைவுப் பாதுகாப்மபயும் எரிசக்தி பாதுகாப்மபயும் உறுதி 

தசய்வதற்கான  டவடிக்மககள் குறித்து விவாதிக்கப்படவுள்ைதாகத் ததரிவிக்கப்பட்டுள்ைது. உக்மரன் மீதான 

ரஷியாவின் மபாரால் சர்வமதச அைவில் ஏற்பட்டுள்ை தாக்கங்கள் குறித்தும் இதன்மபாது விவாதிக்கப்படவுள்ைது. 

ஜி20 தமலமை: பாலி ைா ாடு முடிவமடயும்மபாது, ஜி20 கூட்டமைப்பின் தமலமைப்தபாறுப்மப இந்மதாமனசிய 

அதிபர் மஜாமகா விமடாமடா இந்தியாவிடம் ஒப்பமடக்கவுள்ைார். கூட்டமைப்பின் தமலமைப்தபாறுப்மப டிசம்பர் 1-

ஆம் மததியிலிருந்து இந்தியா அதிகாரபூர்வைாக ஏற்கவுள்ைது. அடுத்த ஆண்டு இந்தியாவில்  மடதபறவுள்ை ஜி20 

ைா ாட்டுக்கு வருமகதருைாறு உறுப்பு ாடுகளின் தமலவர்களுக்கு அமழப்பு விடுக்கவுள்மைன். ‘ஒமர பூமி, ஒமர 

குடும்பம், ஒமர எதிர்காலம்’ என்ற தகாள்மகயின் அடிப்பமடயில் ஜி20 கூட்டமைப்மப இந்தியா தமலமைமயற்று 

வழி டத்தும். 

முக்கிய விவகாரங்கள்: இந்தியாவின் ஜி20 தமலமைப் தபாறுப்பு அடுத்த ஆண்டு  வம்பர் வமர நீடிக்கவுள்ைது. 

அந்தக் காலகட்டத்தில், தபாருைாதாரப் பிரச்மனகள், பருவநிமல ைாற்றம், பன்னாட்டு அமைப்புகளில் ஒத்துமழப்பு, 

சர்வமதச அைவில் பயங்கரவாதச் தசயல்கள் அதிகரித்து வருவது, வைர்ந்துவரும்  ாடுகள் எதிர்தகாள்ளும் கடன் 

பிரச்மனகள் உள்ளிட்டவற்றுக்குத் தீர்வுகாை இந்தியா முயற்சிக்கும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. 

 

3. சரத் கைலுக்கு தயான் சந்த் மகல் ரத்னா விருது பிரக்ஞானந்தாவுக்கு அர்ஜுனா 

 டுவைரசு சார்பில் விமையாட்டு வீரர்களுக்கு வழங்கப்படும் உயரிய விருதான மைஜர் தயான் சந்த் மகல் ரத்னா 

விருதுக்கு மூத்த மடபிள் தடன்னிஸ் வீரரும் தமிழகத்மதச் மசர்ந்தவருைான சரத் கைல் மதர்வாகி உள்ைார். தமிழக 

தசஸ் வீரர் பிரக்ஞானந்தா உள்பட 25 மபருக்கு அர்ஜுனா விருதுகளும், 4 மபருக்கு துமராைச்சார்யா விருதுகளும் 

அறிவிக்கப்பட்டுள்ைன. 

விமையாட்டில் சிறந்து விைங்கும் வீரர்கமைக் தகௌரவிக்கும் வமகயில் ஆண்டுமதாறும் மகல் ரத்னா, அர்ஜுனா, 

துமராைாச்சார்யா விருதுகள், வாழ் ாள் சாதமனயாைர் விருதுகள் வழங்கப்படுகின்றன. 

துமராைாச்சார்யா விருதுகள்: ஜீவன் மஜாத் சிங் மதஜா (வில்வித்மத), முகைது அலி (குத்துச்சண்மட), சுைா சித்தார்த் 

(துப்பாக்கி சுடுதல்), சுஜித் ைான் (ைல்யுத்தம்). 

வாழ் ாள் சாதமனயாைர்: திமனஷ் ஜவைர் (கிரிக்தகட்), பிைால் பிரபுல்லா (கால்பந்து), ராஜ் சிங் (ைல்யுத்தம்). 

தயான்சந்த் வாழ் ாள் சாதமனயாைர் விருது: அஸ்வினி அக்குன்ஜி (தடகைம்), தரம்வீர் சிங் (ைாக்கி), சுமரஷ் (கபடி), 

நிர் பகதூர் குருங் (பாரா தடகைம்). 

தைௌலானா அபுல் கலாம் ஆஸாத் விருது: குரு ானக் மதவ் பல்கமலக்கழகம், அமிர்தசரஸ். 

 

4. 20-இல் FIFA உலகக்மகாப்மப கால்பந்து மபாட்டி ததாடக்கம் 

உலகின் மிகப்தபரிய விமையாட்டுத் திருவிழாவான பிஃபா உலகக் மகாப்மப மபாட்டிகள் கத்தாரில் வரும்  வ.20-

ஆம் மததி ததாடங்கி டிச.18 வமர மகாலாகலைாக  மடதபறவுள்ைது. 
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ததன்னதைரிக்க கண்டத்தில் உள்ை உருகுமவயில் முதல் உலகக்மகாப்மப மபாட்டி 1930-இல்  டத்தப்பட்டது. 13 

 ாடுகளின் அணிகள் இதில் பங்மகற்றன. 

முதல் சாம்பியன் உருகுமவ,  டப்புச் சாம்பியன் பிரான்ஸ்: 

4 ஆண்டுகளுக்கு ஒருமுமற  டத்தப்படும் உலகக்மகாப்மப கால்பந்து மபாட்டியின் ஒருபகுதியாக ைாண்தடவிமடா 

 கரில்  மடதபற்ற இறுதியாட்டத்தில் 93,000 ரசிகர்கள் முன்னிமலயில் ஆர்தஜன்டீனாமவ 4-2 என வீழ்த்தி 

முதல் உலகச்சாம்பியன் ஆனது உருகுமவ. 2018-இல் பிரான்ஸ் அணி மகாப்மபமய தவன்றது. 

தகுதிச்சுற்று ஆட்டங்கள்: 

ஆப்பிரிக்கா, ஆசியா, வடக்கு, ைத்திய, ததன் அதைரிக்கா, கரீபியன், ஓமசனியா, ஐமராப்பா என 6 கண்டங்கள் அைவில் 

தகுதிச் சுற்று ஆட்டங்கள்  டத்தப்பட்டு, உலகக் மகாப்மப மபாட்டிக்கு முன்பு 2 ஆண்டுகள் வமர தகுதிச் சுற்று 

 மடதபறும். மபாட்டிமய  டத்தும்  ாடு ம ரடியாக தகுதி தபற்று விடும். ஆனால் 2006 முதல்  டப்பு சாம்பியன் 

அணியும் தகுதிச் சுற்றில் பங்மகற்குைாறு விதிகள் திருத்தப்பட்டன. 

இத்தாலிய வடிவமைப்பாைர் சில்விமயா கஸனிகா வடிவமைத்த உலகக்மகாப்மபதான் தற்மபாது பயன்பாட்டில் 

உள்ைது. 

32 அணிகள் பங்மகற்பு: 

8 குரூப்கைாக 32 அணிகள் பிரிக்கப்பட்டு தலா 4 அணிகள் இடம் தபற்றுள்ைன. 

எட்டு மைதானங்கள்: 

கத்தாரில் தைாத்தம் 8 மைதானங்களில் உலகக்மகாப்மப ஆட்டங்கள்  மடதபறுகின்றன. 

முதல் ஆட்டம்: 

 வ.20: கத்தார்-ஈக்குவடார். 
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