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1. வீர் கார்டியன்–2023 பயிற்சி என்பது இந்தியாவிற்கும் எந்த நாட்டிற்கும் இடையய நைத்தப்படும் முதல் இருதரப்பு 

விமானப்பயிற்சியாகும்? 
அ. சீனா 

ஆ. ஜப்பான்  

இ. பிரான்ஸ் 

ஈ. ஆஸ்திரரலியா 

✓ இந்திய வான்படையும் ஜப்பானிய வான் தற்காப்புப்படையும் தங்களது முதல் இருதரப்பு விமானப்பயிற்சியான வீர் 

கார்டியன்–2023ஐ நைத்தவுள்ளன. இந்தப் பயிற்சி ஜப்பானில் 2023 ஜனவரியில் டைகுரி மற்றும் இருமா விமானப் 

படைத்தளத்தில் நடைபபறும். பரஸ்பர புரிதடை யமம்படுத்துதல் மற்றும் விமானப்படைகளுக்கு இடையய பாதுகாப்பு 

ஒத்துடைப்டப வலுப்படுத்துதல் ஆகியடவ இந்தப் பயிற்சியின் யநாக்கமாகும். 

2. மனித பாப்பியைாமா டவரஸால் (HPV) கீழ்க்காணும் எவ்வடக புற்றுயநாய் ஏற்படுகிறது? 
அ. கா்ப்பப்பப வாய்ப் புற்றுர ாய்  

ஆ. மாா்பகப் புற்றுர ாய் 

இ. வாய்ப் புற்றுர ாய் 

ஈ. ஆண்பமச்சுரப்பிப் புற்றுர ாய் 

✓ பபரும்பாைான கர்ப்பப்டப வாய்ப்புற்றுயநாய்கள் மனித பாப்பியைாமா தீநுண்மத்துைன் (HPV) பதாைர்புடையடவ 

ஆகும். சிறுமிகள் அல்ைது இளம்பபண்கள் இந்யநாய்த்தாக்குதலுக்கு ஆளாகும்முன் தடுப்பூசி பெலுத்திக் பகாண்ைால் 

இதன் தாக்கத்திலிருந்து தற்காத்துக் பகாள்ளைாம். யநாய்த்தடுப்புக்கான யதசிய பதாழில்நுட்ப ஆயைாெடனக் குழு 

9–14 வயதுடைய இளம்பபண்களுக்கு உைகளாவிய யநாய்த்தடுப்புத் திட்ைத்தில் HPV தடுப்பூசிடய அறிமுகப்படுத்த 

பரிந்துடரத்துள்ளது. கர்ப்பப்டப வாய்ப்புற்றுயநாடயத் தடுப்பது மற்றும் HPV தடுப்பூசியின் முக்கியத்துவம் குறித்து 

விழிப்புணர்டவ ஏற்படுத்துமாறு அடனத்து மாநிைங்களுக்கும் யூனியன் பிரயதெங்களுக்கும் நடுவண் அரசு கடிதம் 

எழுதியுள்ளது. 

3. எந்தத் தடைவரின் பிறந்தநாடள நிடனவுகூரும் வடகயில் யதசிய விவொயிகள் நாள் அனுெரிக்கப்படுகிறது? 
அ. அடல் பிஹாாி வாஜ்பாய் 

ஆ. ஜவஹா்லால் ர ரு 

இ. சசௌத்ாி சரண் சிங்  

ஈ. P V  ரசிம்ம இராவ் 

✓ இந்தியாவின் ஐந்தாவது பிரதமராக விளங்கிய பெௌத்ரி ெரண் சிங்கின் பிறந்தநாடளயும், நாட்டின் விவொயிகளின் 

யமம்பாட்டிற்கு அவர் ஆற்றிய பங்களிப்டபயும் நிடனவுகூரும் வடகயில் டிெம்பர்.23ஆம் யததி யதசிய விவொயிகள் 

நாள் அனுெரிக்கப்படுகிறது. உைவர்களின் பங்கு மற்றும் பபாருளாதாரத்தில் அவர்களின் பங்களிப்பு குறித்து பபாது 

மக்களுக்கு விழிப்புணர்வு ஏற்படுத்துவதற்காக நாடு முழுவதும் பல்யவறு விழிப்புணர்வு பிரச்ொரங்கள் மற்றும் 

இயக்கங்கள் ஏற்பாடு பெய்யப்படுகின்றன. 

4. ெமூகப் பங்குச்ெந்டதடய அடமப்பதற்காக SEBIஇைம் அனுமதி பபற்ற நிறுவனம் எது? 
அ. NITI ஆரயாக்  ஆ. பாரத ஸ்ரடட் வங்கி 

 

இ. ரதசிய பங்குச்ச ்பத  ஈ. PFRDA 
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✓ இந்திய யதசிய பங்குச்ெந்டதயானது (NSE) ெமூகப் பங்குச் ெந்டதடய (SSE) அதன் தனிப்பிரிவாக அடமக்க இந்திய 

பங்குகள் மற்றும் பரிவர்த்தடன வாரியத்தின் (SEBI) பகாள்டக ரீதியான ஒப்புதடைப் பபற்றுள்ளது. நடுவண் நிதி 

அடமச்ெர் நிர்மைா சீதாராமன், 2019–20ஆம் ஆண்டுக்கான மத்திய வரவுபெைவுத்திட்ை உடரயில், SEBIஇன் 

ஒழுங்குமுடற வரம்பின்கீழ், ெமூகப் பங்குச்ெந்டதடய உருவாக்கைாம் என முன்பமாழிந்தார். 

5. அண்டமயில் மக்களடவயில் தாக்கல் பெய்யப்பட்ை, ‘ஜன விஸ்வாஸ் மயொதாவின்’ யநாக்கம் என்ன? 

அ. பயங்கரவாத எதிா்ப்பு 

ஆ. வணிகம் சசய்வபத எளிதாக்கல்  

இ. ஊட்டச்சத்துக் குபறபாட்பட ஒழித்தல் 

ஈ. காவல்துபறயில் சீா்திருத்தங்கள் ரமற்சகாள்வது 

✓ வணிகம் மற்றும் பதாழிற்துடற அடமச்ெர் பியூஷ் யகாயல் மக்களடவயில், ‘ஜன விஸ்வாஸ்’ மயொதாடவத் தாக்கல் 

பெய்தார். இது வணிகம் பெய்வடத எளிதாக்கும் யநாக்கத்டதக் பகாண்ைதாகும். 42 ெட்ைங்களில் 183 விதிகடள 

திருத்துவதன்மூைம் சிறு குற்றங்கடள குற்றமற்றதாக்க இந்த மயொதா எண்ணுகிறது. இம்மயொதா பின்னர் 31 யபர் 

பகாண்ை நாைாளுமன்ற கூட்டுக்குழுவின் ஆய்வுக்கு அனுப்பப்பட்ைது. நீதித்துடறயின் சுடமடயக் குடறப்பதற்கும் 

இந்த மயொதா உதவும். 

6. அண்மைச் பெய்திகளில் இைம்பபற்ற ஆதித்யா மிட்ைல் என்பவருைன் பதாைர்புடைய விடளயாட்டு எது? 

அ. கிாிக்சகட் 

ஆ. சசஸ்  

இ. பூப்ப ்து 

ஈ. ஹாக்கி 

✓ 16 வயதுடைய ஆதித்யா மிட்ைல் ெமீபத்தில் இந்தியாவின் 77ஆவது பெஸ் கிராண்ட்மாஸ்ைர் ஆனார். ஸ்பபயினில் 

நடைபபற்று வரும் எல்யைாபியரகாட் ஓபன் யபாட்டியின் ஆறாவது சுற்றில் மும்டபடயச் யெர்ந்த அவ்வீரர் 2,500 

ELO புள்ளிகடளக் கைந்தார். பரத் சுப்ரமணியம், இராகுல் ஸ்ரீவத்ெவ், வி பிரணவ் மற்றும் பிரணவ் ஆனந்த் 

ஆகியயாருக்குப் பிறகு நைப்பு 2022ஆம் ஆண்டில் கிராண்ட்மாஸ்ைர் பட்ைத்டதப் பபறும் ஐந்தாவது இந்தியரானார் 

ஆதித்யா மிட்ைல். 

7. ‘கரிசல் மண்ணின் உைகளாவிய நிடை’ என்ற தடைப்பிைான அறிக்டகடய பவளியிட்ை நிறுவனம் எது? 
அ. UNEP 

ஆ. FAO  

இ. UNFCCC 

ஈ. UNHCR 

✓ உணவு மற்றும் உைவு அடமப்பானது (FAO) 2022 டிெம்பர்.05ஆம் யததியன்று உைக மண் நாடள முன்னிட்டு 

“Global status of Black Soils” என்ற ஓர் அறிக்டகடய பவளியிட்ைது. இந்த அறிக்டகயின்படி, உைக மக்களுக்கு 

உணவளிக்கும் கரிெல் மண் அச்சுறுத்தலுக்கு ஆளாகியுள்ளது. பபரும்பாைான கரிெல் மண் பரப்புகள் தங்களது 

இயல்பான கரிம இருப்புகளில் பாதிடயயாவது இைந்துள்ளன. FAOஇன் கருத்துப்படி, நிைப் பயன்பாட்டு மாற்றம், 

நீடிக்க முடியாத யமைாண்டம நடைமுடறகள் மற்றும் இரொயனங்களின் அதிகப்படியான பயன்பாடு ஆகியடவ 

இதற்குக் காரணங்கள் ஆகும். 
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8. ெர்வயதெ திடன ஆண்டு–2023 (IYM2023) இன் பதாைக்க விைாடவ நைத்தும் நகரம் எது? 
அ. புது தில்லி 

ஆ. ரராம்  

இ. பாாிஸ் 

ஈ. சகாழும்பு 

✓ ஐக்கிய நாடுகள் அடவயின் உணவு மற்றும் உைவு அடமப்பு (FAO) இத்தாலியின் யராமில் ெர்வயதெ திடன ஆண்டு 

–2023 (IYM2023) இன் பதாைக்க விைாடவ ஏற்பாடு பெய்தது. பதாைக்க விைாவில், நடுவண் யவளாண்டம மற்றும் 

விவொயிகள் நைத்துடற இடணயடமச்ெர் சுஸ்ரீ ய ாபா கரந்த்ைாயஜ தடைடமயிைான இந்தியக் குழுவும் பிற 

மூத்த அதிகாரிகளும் கைந்துபகாண்ைனர். “திடனகுறித்த விழிப்புணர்வு – Millet Mindfulness” என்பமை உருவாக்கி 

விழிப்புணர்டவ ஏற்படுத்துவது இந்த இயக்கத்தின் ஒரு முக்கிய பகுதியாகும். 

9. G20இன் தடைடமப்பபாறுப்பில் இந்தியாவுள்ள இவ்யவடளயில், வணிக நிகழ்ச்சி நிரடை வழிநைத்துவதற்காக, 

B20 இந்தியாவின் தடைவராக நியமிக்கப்பட்ைவர் யார்? 

அ. கிரண் மசூம்தாா் ஷா 

ஆ. N ச ்திரரசகரன்  

இ. உதய் ரகாடக் 

ஈ. இரத்தன் டாடா 

✓ ைாைா குழுமத்தின் தடைவரான N ெந்திரயெகரன் B20 இந்தியாவின் தடைவராக நியமிக்கப்பட்ைார். G20இன் 

தடைடமப்பபாறுப்பில் இந்தியாவுள்ள இவ்யவடளயில், வணிக நிகழ்ச்சி நிரடை அவர் வழிநைத்தினார். B20 

இந்தியா பெயல்முடறக்கு தடைடமதாங்குவதற்காக நடுவண் அரொல் B20 இந்திய பெயைகமாக இந்திய பதாழிற் 

துடற கூட்ைடமப்பு (CII) நியமனம் பெய்யப்பட்டுள்ளது. 

10. BPCLஇன் முன்னாள் தடைவர் அருண் குமார் சிங், கீழ்க்காணும் எந்த அடமப்பின் தடைவர் மற்றும் நிர்வாக 

இயக்குநராக நியமிக்கப்பட்டுள்ளார்? 
அ. PFC 

ஆ. ONGC  

இ. SAIL 

ஈ. IOCL 

✓ எண்பணய் சுத்திகரிப்பு மற்றும் ெந்டதப்படுத்தல் நிறுவனமான BPCLஇன் முன்னாள் தடைவர் அருண் குமார் சிங், 

ONGCஇன் தடைவர் மற்றும் நிர்வாக இயக்குநராக நியமிக்கப்பட்டுள்ளார். அவர் பபாறுப்யபற்ற யததியில் இருந்து 

மூன்றாண்டு காைத்திற்கு அந்த நிறுவனத்தின் தடைவராக பதவி வகிப்பார். அவர் BPCL தடைவராக 13 மாதங்கள் 

பைவியிலிருந்ை பிறகு 2022 அக்யைாபரில் ஓய்வுபபற்றார். 

 

சசய்தித்தாள் நடப்பு நிகழ்வுகள்  

1. மூக்குவழியாக பெலுத்தும் COVID மருந்டத பூஸ்ைராக பயன்படுத்த அனுமதி. 

பாரத் பயயாபைக் நிறுவனம் தயாரித்துள்ள மூக்குவழியாகச் பெலுத்தும் COVID மருந்டத 3ஆவது தவடணயாக 

(பூஸ்ைர்) பெலுத்திக்பகாள்ள நடுவண் அரசு அனுமதி அளித்துள்ளது. 
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கயரானா பதாற்று பாதிப்டபத் தடுப்பதற்காக யகாயவக்ஸின் தடுப்பூசிடய டைதராபாடதச் யெர்ந்த பாரத் பயயாபைக் 

நிறுவனம் ஏற்பகனயவ தயாரித்துள்ளது. அந்தத்தடுப்பூசி மக்களுக்கு பெலுத்தப்பட்டு வருகிறது. இந்நிடையில், ஊசி 

மூைமாக அல்ைாமல் மூக்கு வழியாகயவ பெலுத்தும் COVID மருந்டத பாரத் பபயாபைக் நிறுவனம் தயாரித்தது. அந்த 

மருந்டத 18 வயடதக் கைந்த நபர்களுக்கு பெலுத்த இந்திய மருந்துப் பபாருள்கள் தரக் கட்டுப்பாட்டு இயக்குநரகம் 

அவெரகாை ஒப்புதல் வைங்கியது. 

இந்நிடையில், அந்தத் தடுப்பு மருந்டத 3ஆவது தவடணயில் பெலுத்திக்பகாள்ளவும் அனுமதி வைங்கப்பட்டுள்ளது. 

சீனா உள்ளிட்ை சிை நாடுகளில் COVID பதாற்று பரவல் அதிகரித்துள்ள நிடையில் இந்த ஒப்புதல் வைங்கப்பட்டுள்ளது. 

மூக்குவழி COVID மருந்தானது CoWin வடைதளத்தில் அறிமுகப்படுத்தப்பட்ைது. 

முதல் இருதவடணகளில் யகாயவக்ஸின், யகாவிஷீல்டு என எவ்வித COVID தடுப்பூசிகடளச் பெலுத்தியிருந்தாலும், 

பூஸ்ைராக மூக்குவழி தடுப்பு மருந்டத பெலுத்திக்பகாள்ளைாம். 

பபரும்பைன்: சுவாெப்பாடதயின் யமற்பரப்பில் கயரானா பதாற்று பாதிப்பு ஏற்படுவடத வைக்கமான COVID தடுப்பூசி 

தடுப்பதில்டை எனக் கூறிய பாரத் பயயாபைக் நிறுவனம், அதற்குத் தீர்வுகாணும் யநாக்கில் ‘BBV154’ என்ற மூக்கு 

வழியாகச் பெலுத்தும் தடுப்பு மருந்டத தயாரித்தது. 

 

2. தமிழ்நாடு சிடைக்கைத்தல் தடுப்புப்பிரிவில், ‘பிளாக் பெயின்’ பதாழில்நுட்பம் அறிமுகம். 

தமிழ்நாடு சிடைக்கைத்தல் தடுப்புப்பிரிவில் ‘பிளாக் பெயின்’ பதாழில்நுட்பம் அறிமுகம் பெய்யப்பட்டுள்ளது. தமிைகத்தில் 

முதல்முடறயாக இந்தத் பதாழில்நுட்பத்டத சிடைக்கைத்தல் தடுப்புப்பிரிவு அறிமுகம் பெய்துள்ளது. இதன்மூைம் 

புகார்கடளப் பதிவு பெய்வது மட்டுமல்ைாது, அந்தப் புகார்களின் முன்யனற்றத்டதக் கண்காணிக்கவும், மனுக்கள் 

எவ்வாறு டகயாளப்படுகிறது என்படதக் கண்ைறியவும் முடியும். 

முன்யனாடியான திட்ைம்: தமிைக சிடை திருட்டு தடுப்புப்பிரிவு அறிமுகப்படுத்தியுள்ள இந்தத் பதாழில்நுட்பம் மிகவும் 

முன்யனாடியானது. இதன்மூைம் ஒரு முடற புகார் அளித்துவிட்ைால், அது பாதுகாப்பாக யெமிக்கப்படுவயதாடு, அடத 

மாற்றவும் முடியாது. யமலும், இந்தத் பதாழில்நுைபத்தின்மூைம் புகார் அளிப்பவரின் அடையாளத்டத பிறர் அறிய 

முடியாது. 

 

3. 25-12-2022 – ‘மூைறிஞர்’ இராஜாஜி அவர்களின் 50ஆவது நிமனவு நாள். 
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