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1. ‘இந்தியாவின் குளிரூட்டும் துறையில் காலநிறல முதலீட்டு வாய்ப்புகள்’ என்ை தறலப்பிலான அறிக்றகறய 

வவளியிட்ட நிறுவனம் எது? 
அ. NITI ஆய ோக் 

ஆ. உலக வங்கி  

இ. உலக ப ோருளோதோர மன்றம் 

ஈ.  ன்னோட்டு பெலவோணி நிதி ம் 

✓ உலக வங்கி சமீபத்தில், ‘இந்தியாவின் குளிரூட்டும் துறையில் காலநிறல முதலீட்டு வாய்ப்புகள்’ என்ை தறலப்பில் 

ஓர் அறிக்றகறய வவளியிட்டது. ககரள மாநில அரசுடன் இறைந்து உலக வங்கி ஏற்பாடு வசய்துள்ள இரண்டு 

நாள், ‘இந்திய காலநிறல மற்றும் கமம்பாட்டு கூட்டாளர்கள்’ சந்திப்பின்கபாது இந்த அறிக்றக வவளியிடப்பட்டது. 

இந்த அறிக்றகயின்படி, இந்தியா அதிக வவப்பநிறலறய அனுபவித்து வருகிைது. முன்கூட்டிகய இந்நிறலக்கு 

ஆளாகியுள்ளது இந்தியா. மனிதரின் உயிர்வாழும் வரம்றபத் தாண்டிய வவப்ப அறலகறள வகாண்டிருக்கும் உலக 

நாடுகளுள் இந்தியாவும் ஒன்வைன உள்ளது. 

2. ‘ஸ்ட்வரப் A’ என்ை பாக்டீரியா வதாற்றுகநாயால் குழந்றதகள் இைந்த நாடு எது? 
அ. இந்தி ோ 

ஆ. ஐக்கி  இரோெ்ெி ம்  

இ. பெோ்மனி 

ஈ. வங்கோளயதெம் 

✓ ஐக்கிய இராச்சியத்தில் ‘ஸ்ட்வரப் ஏ’ என்ை பாக்டீரியா வதாற்று காரைமாக குறைந்தது 6 குழந்றதகள் இைந்துள்ளனர். 

இந்தப் பாக்டீரியா இரத்த ஓட்டத்தில் நுறழயும் கபாது, வதாற்று தீவிரமறடயும். அது அப்கபாது invasive Group A Strep 

(iGAS) என்று அறழக்கப்படுகிைது. ஸ்ட்வரப் ஏ–இன் அறிகுறிகளில் காய்ச்சல், கதால் வவடிப்பு மற்றும் நுண்ணுயிர் 

எதிர்ப்பிகளால் எளிதில் சிகிச்றசயளிக்கப்படும் புண் ஆகியறவ அடங்கும். நவம்பரில் ஒரு வாரத்தில் மட்டும் 851 

ஸ்ட்வரப் ஏ பாதிப்புகள் பதிவாகியுள்ளன. முந்றதய ஆண்டுகளில் இகத கவறளயில் சராசரியாக 186 பாதிப்புகள் 

பதிவாகியிருந்தன. 

3. ‘காயங்கள் மற்றும் வன்முறைறயத் தடுத்தல்: ஒரு கண்கைாட்டம்’ என்ை தறலப்பிலான அறிக்றகறய 

வவளியிட்ட நிறுவனம் எது? 
அ. UNICEF 

ஆ. WHO  

இ. UNESCO 

ஈ. UN Women 

✓ உலக நலவாழ்வு அறமப்பானது (WHO) ‘காயங்கள் மற்றும் வன்முறைறயத் தடுத்தல்: ஒரு கண்கைாட்டம்’ என்ை 

தறலப்பிலான ஒரு புதிய அறிக்றகறய வவளியிட்டது. ஒவ்வவாரு நாளும் உலகம் முழுவதும் காயங்கள் மற்றும் 

வன்முறைகளால் சுமார் 12,000 இைப்புகள் ஏற்படுவதாக அவ்வறிக்றக கூறுகிைது. காயம் வதாடர்பான இைப்புகறளத் 

தடுப்பதற்கான முயற்சிகறள அதிகரிக்க கவண்டியதன் அவசியத்றதயும் இது எடுத்துக்காட்டுகிைது. உலகளவில் 12 

இைப்புகளில் 1 இதன் காரைமாக நிகழ்கிைது. சாறலப் கபாக்குவரத்து காயங்கள், வகாறல மற்றும் தற்வகாறல 

ஆகியறவ 5–29 வயதுறடயவர்களிறடகய மரைத்திற்கான முதல் ஐந்து காரைங்களில் பட்டியலிடப்பட்டுள்ளன. 
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4. அண்றமச் வசய்திகளில் இடம்வபற்ை துங்ககரஷ்வர் வனவுயிரி சரைாலயம் அறமந்துள்ள மாநிலம் எது? 
அ. கோ்நோடகோ 

ஆ. மகோரோஷ்டிரோ  

இ. யகரளோ 

ஈ. ஆந்திர  ிரயதெம் 

✓ இந்தியாவில் உள்ள அறனத்து பாதுகாக்கப்பட்ட பகுதிகறளயும் சுற்றி 1 கிமீ சுற்ைளவுக்கு சுற்றுச்சூழல் உைர்திைன் 

மண்டலங்கறள உருவாக்குவறத கட்டாயமாக்கிய உச்சநீதிமன்ைம், மகாராஷ்டிர மாநிலத்தின் துங்ககரஷ்வர் 

வனவுயிரி சரைாலயத்திற்கு மட்டும் விதிவிலக்கு அளித்துள்ளது. சுற்றுச்சூழல் உைர்திைன் மண்டலங்கறள 

உருவாக்குவதற்கான ஒகர மாதிரியான ஆறைறயப் வபறுவதற்கு முன்பு நறடமுறைச் சிக்கல்கள் மற்றும் கள 

உண்றமகறள கைக்கில் எடுத்துக்வகாள்ள கவண்டும் என்றும் அது கூறியுள்ளது. இந்தச்சரைாலயம் மும்றபயின் 

புைநகரப் பகுதியில் அறமந்துள்ளது. 

5. 2022 – ஆர்டன் ககபிடல் கடவுச்சீட்டு குறியீட்டில் இந்தியா அறடந்துள்ள தரநிறல என்ன? 

அ. 80  ஆ. 87  

இ. 92  ஈ. 95 

✓ ஆர்டன் ககபிட்டல் வவளியிட்ட 2022 – கடவுச்சீட்டு குறியீடு என்பது உலகின் வலிறமயான மற்றும் பலவீனமான 

கடவுச்சீட்டுகளின் தரவரிறசயாகும். உலகின் வலிறமயான கடவுச்சீட்டு பட்டியலில் இந்தியா 87ஆவது இடத்றதப் 

பிடித்துள்ளது. ஐக்கிய அரபு அமீரகம் முதலிடத்திலும், வெர்மனி, சுவீடன், பின்லாந்து, லக்சம்பர்க், ஸ்வபயின், பிரான்ஸ் 

ஆகிய நாடுகள் அடுத்தடுத்த இடங்களிலும் உள்ளன. ஆப்கானிஸ்தான் கறடசி இடத்திலும், பாகிஸ்தான் 94ஆவது 

இடத்திலும் உள்ளது. 

6. கராகஸ் என்பது கீழ்க்காணும் எந்த நாட்டின் தறலநகரமாகும்? 
அ. ஈரோன் 

ஆ. பவனிசுலோ  

இ.   ் ுவோ நியூ கினி 

ஈ. அோ்பென்டினோ 

✓ இந்தியாவும் வவனிசுலாவும் இணைந்து நான்காம் சுற்று வவளியுைவு அலுவலக ஆகலாசறனகறள வவனிசுலாவின் 

தறலநகரமான கராகஸில் நடத்தின. இந்திய வவளியுைவுத்துறை அறமச்சகத்தின்படி, அரசியல், வர்த்தகம், எரிசக்தி, 

சுகாதாரம் மற்றும் மருந்துகள், ஆயுர்கவதம் மற்றும் கயாகா, கவளாண்றம, கலாச்சாரம் மற்றும் அறிவியல் மற்றும் 

வதாழில்நுட்பம்கபான்ை துறைகறள உள்ளடக்கிய இருதரப்பு உைவுகறள இருதரப்பும் மதிப்பாய்வு வசய்தன. 

7. வழிகாட்டுதல், ஆகலாசறன, உதவி, வநகிழ்திைன் மற்றும் வளர்ச்சி (Mentorship, Advisory, Assistance, Resilience 

and Growth – MAARG) என்ை இறையதளத்றத வதாடங்கிய நடுவண் அறமச்சகம் எது? 
அ. வணிகம் & பதோழிற்துறற அறமெ்ெகம்  

ஆ. MSME அறமெ்ெகம் 

இ. திறன் யமம் ோடு & பதோழில்முறனவு அறமெ்ெகம் 

ஈ. பதோழிலோளோ் & யவறலவோ ் ் ு அறமெ்ெகம் 

✓ வணிகம் மற்றும் வதாழிற்துறை அறமச்சகத்தின் கீழியங்கும் வதாழிற்துறை மற்றும் உள்நாட்டு வணிகத்றத 

கமம்படுத்துவதற்கான துறை MAARG இறையதளத்தில் பதிவுவசய்வதற்கு ஸ்டார்ட்–அப் நிறுவனங்களிடமிருந்து 

விண்ைப்பங்கறள வரகவற்றுள்ளது. MAARG (வழிகாட்டுதல், ஆகலாசறன, உதவி, வநகிழ்திைன் மற்றும் வளர்ச்சி) 

 

 

 

 

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


விண்மீன்.காம்                                         2022 டிசம்பர் 09 
   

 

நடப்பு நிகழ்வுகள்                                           3 

இறையதளமானது பல்கவறு துறைகள், வசயற்பாடுகள், நிறலகளிலுள்ள ஸ்டார்ட்அப்களுக்கான வழிகாட்டுதறல 

எளிதாக்குவதற்கான ஒகர தளமாக விளங்கும். 

8. அன்வர் இப்ரகிம் என்பவர் கீழ்க்காணும் எந்த நாட்டின் புதிய பிரதமராக பதவிகயற்ைார்? 
அ. ெிங்க ்பூோ் 

ஆ. மயலெி ோ  

இ. ஆ ்கோனிஸ்தோன் 

ஈ. ஐக்கி  அர ு அமீரகம் 

✓ மகலசியாவின் மூத்த எதிர்க்கட்சித்தறலவர் அன்வர் இப்ரகிம், அந்நாட்டின் புதிய பிரதமராக அண்றமயில் பதவி 

ஏற்ைார். எந்தவவாரு கட்சிக்கும் வபரும்பான்றம கிறடக்காதறத அடுத்து ஏற்பட்ட கதக்கநிறலறயத் வதாடர்ந்து 

புதிய பிரதமறர மகலசிய மன்னர் அறிவித்தார். மகலசியாவின் வாழ்வினச்வசலவு அதிகரித்து வருவறதச் சமாளித்து 

ஊழலுக்கு எதிராகப் கபாராடப் கபாவதாக அன்வர் கூறியுள்ளார். 

9. வடலிகமடிக்ஸ் கமம்பாட்டு றமயத்தின் (C–DOT) தறலறமயகம் அணமந்துள்ள இடம் எது? 

அ. மும்ற  

ஆ.  ுது தில்லி  

இ. குருகிரோம் 

ஈ. பகோல்கத்தோ 

✓ வடலிகமடிக்ஸ் கமம்பாட்டு றமயம் (C–DOT) என்பது இந்திய அரசுக்குச்வசாந்தமான வதாறலத்வதாடர்பு வதாழில்நுட்ப 

கமம்பாட்டு றமயமாகும். இதன் தறலறமயகம் புது தில்லியில் அறமந்துள்ளது. நடுவண் அறமச்சர் அஷ்வினி 

றவஷ்ைவ், C–DOT வடலிகமட்டிக்ஸ் கமம்பாட்டு றமயத்தின் தில்லி வளாகத்தில் வதாழில்முறனகவார் பிரிவு 

மற்றும் புத்தாக்க றமயத்றத திைந்து றவத்தார். 

10. முதலாவது இந்தியா–ஆசியான் பாதுகாப்பு அறமச்சர்கள் கூட்டத்றத நடத்திய நாடு எது? 
அ. இந்தி ோ 

ஆ. கம்ய ோடி ோ  

இ. தோ ்லோந்து 

ஈ. லோயவோஸ் 

✓ இந்தியா–ஆசியான் உைவுகளின் முப்பதாவது ஆண்டு நிறைறவ நிறனவுகூரும் வறகயில், இந்தியா–ஆசியான் 

பாதுகாப்பு அறமச்சர்கள் கூட்டம் கம்கபாடியாவில் உள்ள சீம் ரீப்பில் நறடவபற்ைது. இந்தியப் பாதுகாப்பு அறமச்சர் 

இராஜ்நாத் சிங், ஐக்கிய நாடுகள் சறபயின் அறமதிகாக்கும் நடவடிக்றககளில் வபண்களுக்கான முன்முறனவு 

மற்றும் கடலில் வநகிழி மாசுபாடு குறித்த முன்முறனவு உட்பட இரண்டு திட்டங்கறள முன்றவத்தார். 
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சசய்தித்தாள் நடப்பு நிகழ்வுகள்  

1. கலங்கறர விளக்க சுற்றுலாத் திட்டங்கள் 

நாடு முழுவதுமுள்ள 65 கலங்கறர விளக்கங்களில் அரசு மற்றும் தனியார் துறை பங்களிப்புடன் சுற்றுலா 

வதாடர்பான நடவடிக்றககறள கமற்வகாள்ளப்படும். தமிழ்நாடு (11), குெராத் (13), ககரளா (10), மகாராஷ்டிரா (5), 

கர்நாடகா (5), ஒடிஸா (5), கமற்கு வங்காளம் (3), அந்தமான் மற்றும் நிக்ககாபார் தீவுகள் (2), இலட்சத்தீவுகள் (1), 

ககாவா (1). தமிழ்நாட்டில் பதிவனாரு கலங்கறர விளக்கங்கள் இத்திட்டத்தின்கீழ் சுற்றுலா நடவடிக்றககளுக்காக 

கதர்ந்வதடுக்கப்பட்டுள்ளது. கன்னியாகுமரி, கூத்தங்குழி, மைப்பாடு, கீழக்கறர, தனுஷ்ககாடி, பாம்பன், மல்லிப் 

பட்டினம், ககாடியக்கறர, நாகப்பட்டினம், பூம்புகார், பழகவற்காடு கபான்ை கலங்கறர விளக்கங்களில் அரசு மற்றும் 

தனியார் பங்களிப்புடன் சுற்றுலா நடவடிக்றககள் கமற்வகாள்ளப்படும். 

 

2. கடல் அறலயிலிருந்து மின்சாரம்: வசன்றன ஐஐடி கண்டுபிடிப்பு. 

கடல் அறலகளிலிருந்து ஆற்ைறலப் பயன்படுத்தி மின்சாரம் உற்பத்தி வசய்யும் கருவிறய வசன்றன ஐஐடி ஆய்வுக் 

குழுவினர் வடிவறமத்துள்ளனர். ‘சிந்துொ-1’ என அறழக்கப்படும் இந்தக் கருவி தூத்துக்குடி கடலின் உள்கள ஆறு 

கிமீ வதாறலவில் 20 மீட்டர் ஆழத்தில் இடத்தில் றவக்கப்பட்டுள்ளது. இந்தக் கருவி தற்கபாது 100 வாட்ஸ் ஆற்ைறல 

உற்பத்தி வசய்யும். அடுத்த மூன்ைாண்டுகளில், கடல் அறலயிலிருந்து ஒரு வமகாவாட் மின்சாரம் உற்பத்தி வசய்யும் 

வறகயில் இலக்கு நிர்ையம் வசய்யப்பட்டுள்ளது. 
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