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1. COVID த ொற்றுந ொய்க்கொன நாசிவழி ஊக்கத் தடுப்பூசியாக அங்கீகரிக்கப்பட்டுள்ள ‘iNCOVACC’ஐ தயாரிக்கின்ற 

நிறுவனம் எது? 
அ. சீரம் இந்தியா நிறுவனம் 

ஆ. பயயாலாஜிக்கல் E லிட் 

இ. பாரத் பயயாடடக்  

ஈ. பயயாகான் 

✓ 18 வயதுக்கு மேற்பட்டவர்களுக்கு ஊக்கத்தவணை தடுப்பூசியாக பாரத் பமயாடடக்கின் நாசிவழி டெலுத்தக்கூடிய 

தடுப்பூசிணய நடுவண் சுகாதாரம் ேற்றும் குடும்பநல அணேச்ெகம் அங்கீகரித்துள்ளது. இந்தியாவில் தடுப்பூசி 

டெலுத்திக்டகாள்ள பதிவுடெய்துடகாள்ளும் இணையதளோன ‘CoWin’ டெயலியில் இந்தியாவின் முதல் நாசிவழி 

COVID தடுப்பூசியொன ‘iNCOVACC’ மெர்க்கப்படும். தற்மபாது, பாரத் பமயா டடக்கின் மகாவாக்ஸின், சீரம் இந்தியா 

நிறுவனத்தின் மகாவிஷீல்ட் ேற்றும் மகாமவாவாக்ஸ், ரஷிய ஸ்புட்னிக்–V ேற்றும் பமயாலாஜிக்கல் E லிட் இன் 

மகார்பிவாக்ஸ் ஆகியணவ CoWin இணையதளத்தில் பட்டியலிடப்பட்டுள்ளன. 

2. ‘அரசுத்துணறயில் சிறந்த பாதுகாப்பு நணடமுணறகளுக்கான’ DSCI AISS விருணத டவன்ற நிறுவனம் எது? 
அ. இந்திய இரயில்யவ 

ஆ. UIDAI  

இ. ISRO 

ஈ. NASSCOM 

✓ இந்திய தனித்துவ அணடயாள ஆணையம் (UIDAI) ‘அரசுத்துணறயில் சிறந்த நணடமுணறகளுக்கான சிறந்த தரவுப் 

பாதுகாப்பு விருணதப்’ டபற்றுள்ளது. இந்திய  ரவுப்பொதுகொவல் கழகம் (DSCI) என்பது NASSCOM அணேப்பால் இந்திய 

நாட்டில் தரவுப்பாதுகாப்பிற்காக நிறுவப்பட்ட ஒரு இலாப மநாக்கற்ற அணேப்பாகும். குடிகளுக்கு டிஜிட்டல் அணடயாள 

அடிப்பணடயிலான நலன்புரி மெணவகணள வழங்கும், ‘ஆதார்’ உட்கட்டணேப்ணபப் பாதுகாப்பதில் குறிப்பிடத்தக்க 

பங்களிப்பு வழங்கியதற்காக DSCI UIDAIக்கு இவ்விருணத வழங்கியது. 

3. பன்னாட்டு நிதிக் கழகம் (IFC) இந்தியாவிலுள்ள கீழ்க்கொணும் எந்த நிறுவனத்திற்கு $400 மில்லியன் அடேரிக்க 

டாலர் ேதிப்பிலான கடணன வழங்கியுள்ளது? 
அ. பாரத வங்கி 

ஆ. யகன் ஃபின் ய ாம்ஸ் 

இ. HDFC  

ஈ. LIC  வுசிங் ஃபபனான்ஸ் 

✓ பன்னாட்டு நிதிக்கழகம் (IFC) அடோன நேவவகள் வழங்கும் நிறுவனோன HDFC–க்கு $400 மில்லியன் அடேரிக்க 

டாலர் ேதிப்பிலான கடணன வழங்கியுள்ளது. இந்தக்கடன் நகர்ப்புறங்களில் வீடு கட்டுதலில் உள்ள இணடடவளிணய 

குணறத்தற்கும், பசுணே வீடுகணள அதிகரிப்பதற்கும், மவணலவாய்ப்புகணள உருவாக்குதற்கும் நீண்டகால வணிக 

வளர்ச்சிணய உறுதிடெய்வதன்மூலம் காலநிணல–திறன்மிகு வீடுகளுக்கான அணுகணல மேம்படுத்தவும் உதவும். 

4. 2023–FIH ஆடவர் ஹாக்கி உலகக்மகாப்ணபக்கான இந்திய அணியின் மகப்டனாக நியமிக்கப்பட்டுள்ளவர் யார்? 
அ.  ா்மன்பிாத்ீ சிங்  ஆ. P R ஸ்ரீயஜஷ் 

 

இ. அமித் யரா ிதாஸ்  ஈ. ருபிந்தா் பால் சிங் 
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✓ FIH ஆடவர் ஹாக்கி உலகக்மகாப்ணபக்கான 18 மபர்டகாண்ட இந்திய அணிக்கு ஹர்ேன்ப்ரீத் சிங் மகப்டனாக 

நியமிக்கப்பட்டார். ஒடிஸாவின் புவமனசுவரம்–ரூர்மகலாவில் 2023 ஜன.13–29 வணர நடத்த திட்டமிடப்பட்டுள்ள 

FIH ஆடவர் ஹாக்கி உலகக்மகாப்ணபக்கான அணிணய ஹாக்கி இந்தியா அறிவித்தது. இந்த நிகழ்விற்கு அமித் 

மராகிதாஸ் துணைத்தணலவராக இருப்பார். ரூர்மகலாவில் புதிதாக கட்டப்பட்ட பிர்ொ முண்டா அரங்கில் இந்திய 

ஹாக்கி அணி தனது டதாடக்க ஆட்டத்ணத ஸ்டபயினுக்கு எதிராக விணளயாடும். 

5. இந்தியாவிற்கு S–400 வான் பாதுகாப்பு ஏவுகணை அணேப்ணப வழங்குகிற நாடு எது? 

அ. அடமாிக்கா 

ஆ. இஸ்யரல் 

இ. ரஷ்யா  

ஈ. பிரான்ஸ் 

✓ அடுத்த ஆண்டு ஜனவரி அல்லது பிப்ரவரியில் S–400 வான் பாதுகாப்பு ஏவுகணை அணேப்பின் மூன்றாவது பணடப் 

பிரிணவ ரஷியா இந்தியாவுக்கு வழங்கத் டதாடங்கும். இந்தியா ஏற்கனமவ தனது முதல் இரண்டு ஏவுகணை 

அணேப்பு பணடப்பிரிவுகணள லடாக் பிரிவு, மேற்கு வங்கத்தின் சிலிகுரி பாணத ேற்றும் முழு வடகிழக்குப் பகுதியிலும் 

மராந்துப்பணியில் ஈடுபடுத்தியுள்ளது. S–400 வான் பாதுகாப்பு ஏவுகணைகளின் ஐந்து பணடப்பிரிவுகணள 

வாங்குவதற்கான `35,000 மகாடி ேதிப்பிலான ஒப்பந்தத்திற்கு இந்தியாவும் ரஷ்யாவும் ஒப்பந்தம் டெய்துள்ளன. 

6. அண்வைச் டெய்திகளில் இடம்டபற்ற அனிஷ் மதாப்பானி என்பவருடன் டதாடர்புணடய விணளயாட்டு எது? 

அ. கிாிக்டகட் 

ஆ. டசஸ் 

இ. பூப்பந்து  

ஈ.  ாக்கி 

✓ தாய்லாந்தின் மநாந்தபுரியில் நணடடபற்ற ஆசிய ஜூனியர் பூப்பந்து ொம்பியன்ஷிப் மபாட்டியில் இந்திய வீரர் அனிஷ் 

மதாப்பானி 15 வயதுக்குட்பட்மடாருக்கான பிரிவில் டவள்ளிப்பதக்கம் டவன்றார். அனிஷ் மதாப்பானி ஆடவர் 

ஒற்ணறயர் பிரிவு இறுதிப்மபாட்டியில் சீன ணதமபயின் சுங்–ஹ்சியாங் யீக்கு எதிராக மதால்வியணடந்து டவள்ளிப் 

பதக்கத்ணத டவன்றார். இந்தியாவின் 17 வயதுக்குட்பட்ட ஆடவர் இரட்ணடயர்களான அர்ஷ் முகேது ேற்றும் ென்ஸ்கர் 

ஸ்ரஸ்வத் டவள்ளிப்பதக்கம் டவன்றனர். 

7. அண்வைச் டெய்திகளில் இடம்டபற்ற ஆச்ொர்யா டஜகதீஷ் ெந்திரமபாஸ் இந்திய தாவரவியல் பூங்கா அணேந்துள்ள 

ோநிலம் எது? 
அ. யமற்கு வங்காளம்  

ஆ. ஆந்திர பிரயதசம்  

இ.  ிமாச்சல பிரயதசம் 

ஈ. மத்திய பிரயதசம் 

✓ மேற்கு வங்க ைொநிலத்தின் டஹௌராவில் அணேந்துள்ள இந்தியாவின் மிகப்டபரிய தாவரவியல் பூங்காவான 

ஆச்ொர்யா டஜகதீஷ் ெந்திரமபாஸ் இந்திய தாவரவியல் பூங்கா கங்ணகயாற்றின் மிகக்கடுணேயான நில அரிப்பு 

காரைோக அச்சுறுத்தலுக்கு ஆளாகியுள்ளது. ெமீபத்திய தளப்பார்ணவயின்மபாது, மவலி ேற்றும் உள்மதாட்டத்தின் 

சில பகுதிகள் ஆற்றுடவள்ளத்தால் அடித்துச் டெல்லப்படலாம் என்று நிபுைர்கள் எச்ெரித்தனர். இத்மதாட்டம் இந்திய 

தாவரவியல் ஆய்வகத்தின் (BSI) அதிகார வரம்பிற்கு உட்பட்டதாகும். 
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8. நியூயார்க்கின் ஃடபடரல் ரிெர்வ் வங்கியின் தணலணே இயக்க அதிகாரியாக நியமிக்கப்பட்டுள்ள இந்திய 

வம்ொவளிணயச் மெர்ந்த நபர் யொர்? 
அ. சுஷ்மிதா சுக்லா  

ஆ. இந்திரா நூயி  

இ. பிாீத்தி சுதன் 

ஈ. கீதா யகாபிநாத் 

✓ இந்திய வம்ொவளிணயச் மெர்ந்த காப்பீட்டுத் துணறொர் மூத்த அதிகாரியான சுஷ்மிதா சுக்லா, நியூயார்க் ஃடபடரல் 

ரிெர்வ் வங்கியின் முதல் துணைத்தணலவர் ேற்றும் தணலணே இயக்க அதிகாரியாக நியமிக்கப்பட்டுள்ளார். இந்த 

நியேனத்திற்கு நியூயார்க்கின் டபடரல் ரிெர்வ் அணேப்பின் ஆளுநர்கள் குழுேம் ஒப்புதல் அளித்துள்ளது. அவர் 2023 

ோர்ச் முதல் துணைத்தணலவராகவும், தணலணே இயக்க அதிகாரியாகவும் டெயல்படுவார். 

9. உலக வங்கியின் முதன்ணேயான பாலினக் கருவித்டதாகுப்ணப அறிமுகப்படுத்திய ோநகராட்சி எது? 

அ. மும்பப 

ஆ. டசன்பன  

இ. டகால்கத்தா 

ஈ. புது தில்லி 

✓ டபருநகர டென்ணன ோநகராட்சிமூலம் ‘பாலினம் ொர்ந்து டெயல்படும் நகர்ப்புற இயக்கம் ேற்றும் டபாதுடவளிகணள 

இயக்குதல்’ அடிப்பணடயிலான பாலின கருவித்டதாகுப்பு டதாடங்கப்பட்டது. உலக வங்கி ேற்றும் டென்ணன ோநகரப் 

மபாக்குவரத்துக் கழகம் இணைந்து நடத்திய அேர்வின்மபாது இக்கருவித்டதாகுப்பு டவளியிடப்பட்டது. டபண்களின் 

பயைத் மதணவகணள ஆதரிக்கக்கூடிய டபாதுப்மபாக்குவரத்து ேற்றும் நகர்ப்புற இடங்கணள வடிவணேப்பதற்கு 

இந்திய நகரங்களுக்கு வழிகாட்டுவமத இதன் மநாக்கம் ஆகும். 

10. ‘ெர்வமதெ ஊழல் எதிர்ப்பு நாள்’ அனுெரிக்கப்படுகிற மததி எது? 
அ. டிசம்பா்.09  

ஆ. டிசம்பா்.11 

இ. டிசம்பா்.15 

ஈ. டிசம்பா்.26 

✓ “ஊழலுக்கு எதிராக உலணக ஒன்றிணைத்தல் – Uniting the World Against Corruption” என்ற கருப்டபாருளின்கீழ் 

ெர்வமதெ ஊழல் எதிர்ப்பு நாள் டிெ.09 அன்று அனுெரிக்கப்பட்டது. 2022 ெர்வமதெ ஊழல் எதிர்ப்பு நாளானது ஊழல் 

எதிர்ப்பு ேற்றும் அணேதி, பாதுகாப்பு ேற்றும் வளர்ச்சி ஆகியவற்றுக்கு இணடமயயான முக்கியோன டதாடர்ணப 

முன்னிணலப்படுத்த எண்ணுகிறது. ஊழலுக்கு எதிரான ஐநா தீர்ோனத்தின் இருபதாம் ஆண்டு நிணறணவயும் இந்த 

நாள் குறிக்கிறது. 

 

  

 

 

 

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


விண்மீன்.காம்                                          2022 டிசம்பர் 26 
   

 

நடப்பு நிகழ்வுகள்                                           4 

சசய்தித்தாள் நடப்பு நிகழ்வுகள்  

1. ொதனங்கணளப் பழுதுநீக்க உதவும் வணலதளம். 

மின்னணு ொதனங்கள், மவளாண் கருவிகள் உள்ளிட்டவற்ணற ேற்றவர்களின் உதவியின்றி சுயோகமவ பழுது 

பார்க்க உதவும் ‘ணரட் டூ ரிப்மபர்’ என்ற வணலதளத்ணத நடுவண் அணேச்ெர் பியூஷ் மகாயல் டதாடக்கிணவத்தார். 

அந்த வணலதளத்தில் ொதனங்களின் பழுணத நீக்குவதற்கான ணகமயடுகள் பதிமவற்றம் டெய்யப்பட்டுள்ளன. இதன் 

மூலோக, பழுணத நீக்குவதற்கு அந்தச் ொதனங்கணளத் தயாரித்த நிறுவனங்கணள நாடமவண்டிய கட்டாயம் 

இருக்காது எனத் டதரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. 

முதல்கட்டோக, ணகப்மபசிகள், மின்னணு ொதனங்கள், நுகர்மவார் டபாருள்கள், வாகனங்கள், மவளாண் கருவிகள் 

ஆகியவற்ணறப் பழுதுநீக்குவதற்கான ணகமயடுகள் பதிமவற்றம் டெய்யப்பட்டுள்ளன. அக்ணகமயடுகணள வாசித்து 

சுயோகப் பழுணத ெரிடெய்ய முடியும் எனத் டதரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. 

நடுவண் நுகர்மவார் விவகாரங்கள் துணறக்கும் ஐஐடி வாரைாசிக்கும் இணடமயயான புரிந்துைர்வு ஒப்பந்தமும் 

இதன்மபாது ணகடயாப்போனது. 
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