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1. உட்கட்டமைப்பு நெகிழ்திறன்மிக்க முடுக்கி நிதியத்மை அறிவித்ை நிறுவனம் எது? 
அ. WEF 

ஆ. CDRI  

இ. ISA 

ஈ. BIMSTEC 

✓ பேரிடர் ைாங்கும் உட்கட்டமைப்புக்கான கூட்டணி (CDRI) ஆனது CDRI ேல்கூட்டாண்மை அறக்கட்டமை நிதியைான 

Infrastructure Resilience Accelerator Fund (IRAF)ஐ அறிவித்ைது. இது எகிப்தின் ஷர்ம் எல் பஷக்கில் உள்ை இந்திய 

அரங்கில், COP–27இல் அறிவிக்கப்ேட்டது. IRAF–க்கு ஐந்து ஆண்டுகாலத்திற்கு சுைார் 50 மில்லியன் அநைரிக்க 

டாலர்கள் ைதிப்பில் நிதிப்நோறுப்புகள் ஏற்கனபவ அறிவிக்கப்ேட்டுள்ைன. 

2. உலக உற்ேத்தியில் 41 சைவீைத்துடன் கம்பு உற்ேத்தியில் முன்னணியில் உள்ை ொடு எது? 
அ. சீனா 

ஆ. இந்தியா  

இ. வங்காளததசம் 

ஈ. இந்ததாதனசியா 

✓ உலக அைவில் திமன உற்ேத்தியில் இந்தியா முன்னணியில் உள்ைது; உலக உற்ேத்தியில் 41 சைவீை ேங்மக 

இந்தியா நகாண்டுள்ைது. திமன ஏற்றுைதிமய ஊக்குவிக்க நவளிொடுகளில் உள்ை இந்திய தூைரகங்கள் ைற்றும் 

உலகைாவிய சில்லமற விற்ேமன ேல்நோருள் அங்காடிகமை ஈடுேடுத்ை இந்திய அரசாங்கம் ஓர் உத்திமய 

வகுத்துள்ைது. லூலூ குழுைம் ைற்றும் வால்ைார்ட் போன்ற முைன்மை சர்வபைச சில்லமற விற்ேமன ேல்நோருள் 

அங்காடிகள், திமனகமை வர்த்ைகம் நசய்வைற்கும் விைம்ேரப்ேடுத்துவைற்குைாக இமைக்கப்ேடும். 

3. QS ஆசிய ேல்கமலக்கழக ைரவரிமசயில் இந்திய அைவில் முைலிடத்தில் உள்ை நிறுவனம் எது? 
அ. ஐஐடி தில்லி 

ஆ. ஐஐடி மமட்ராஸ் 

இ. ஐஐடி பாம்தப  

ஈ. IISc மபங்களூரு 

✓ Quacquarelli Symonds (QS) ஆசிய ேல்கமலக்கழக ைரவரிமசயின் 2023 ேதிப்பில் நைாத்ைம் 118 இந்தியப் ேல்கமலக் 

கழகங்கள் இடம்நேற்றுள்ைன. ஐஐடி ோம்பே இந்ை ஆண்டு 40ஆவது இடத்தில் உள்ைது. இது இந்தியாவிபலபய 

முைலிடம் வகிக்கும் நிறுவனைாகும். ஐஐடி–ோம்பேக்கு அடுத்ைேடியாக ஐஐடி தில்லி (46), இந்திய அறிவியல் 

நிறுவனம், நேங்களூரு (IISc) (52) ைற்றும் ஐஐடி நைட்ராஸ் (59) ஆகியவை உள்ளன. முைல் 10 இடங்களுள், ஐந்து 

ேல்கமலக்கழகங்கள் சீனாமவச் பசர்ந்ைமவயாகும். 

4. 2023 IBA நேண்கள் உலக குத்துச்சண்மட சாம்பியன்ஷிப் ப ோட்டிகவள நடத்தவுள்ள ஆசிய ொடு எது? 
அ. இலங்கக 

ஆ. பாகிஸ்தான் 

இ. இந்தியா  

ஈ. தநபாளம் 
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✓ 2023 IBA நேண்கள் உலக குத்துச்சண்மட சாம்பியன்ஷிப்மே ெடத்தும் ொடாக இந்தியா அறிவிக்கப்ேட்டுள்ைது. 

சர்வபைச குத்துச்சண்மட சங்கம் (IBA) ைற்றும் இந்திய குத்துச்சண்மட கூட்டமைப்பு (BFI) இமடபய இந்ை நிகழ்வு 

நைாடர்ோன புரிந்துைர்வு ஒப்ேந்ைம் (MoU) மகநயழுத்ைானது. இது இந்தியாவில் ெடத்ைப்ேடும் மூன்றாவது ைகளிர் 

உலக சாம்பியன்ஷிப் ைற்றும் கடந்ை ஆறு ஆண்டுகளில் நடத்தப் டும் இரண்டாவது போட்டியாகும். 

5. ைத்திய கிழக்குப் ேசுமை முமனமவத் நைாடங்கியுள்ை ொடு எது? 

அ. ஓமன் 

ஆ. ஐக்கிய அரபு அமீரகம் 

இ. மசௌதி அதரபியா  

ஈ. பஹ்கரன் 

✓ நசௌதி அபரபியாவின் ேட்டத்து இைவரசர் முகைது பின் சல்ைான், அடுத்ை ேத்ைாண்டுகளில், ‘ைத்திய கிழக்குப்ேசுமை 

முயற்சிக்கு’ $2.5 பில்லியன் அநைரிக்க டாலர்கமை வழங்குவைாகவும், அைன் ைமலமையகத்மை ெடத்துவைாகவும் 

கூறினார். பிராந்திய கரியமில வாயு உமிழ்மவக் குமறக்கும் முயற்சிகளின் ஒருேகுதியாக, ைத்திய கிழக்குப்ேசுமை 

முயற்சி–2021இல் ேட்டத்து இைவரசரால் இது நைாடங்கப்ேட்டது. பிராந்திய மகட்பராகார்ேன் உற்ேத்தியிலிருந்து 

60%க்கும் அதிகைான கரியமில வாயு உமிழ்மவக் குமறப்ேமை இந்ை முயற்சி ைனது பொக்கைாகக்நகாண்டுள்ைது. 

6. பிரைைர் கிராை சைக் பயாஜனா (PMGSY)–III ஆனது கீழ்க்காணும் எந்ை ைாநிலத்தில் நைாடங்கப்ேட்டது? 
அ. குஜராத் 

ஆ. ஹிமாச்சல பிரததசம்  

இ. சிக்கிம் 

ஈ. தகரளா 

✓ பிரைமர் கிராை சைக் பயாஜனா (PMGSY)–III’ஐ ஹிைாச்சல பிரபைசத்தின் சம்ோவில் பிரைைர் ெபரந்திர பைாதி நைாடங்கி 

மவத்ைார். இது ைாநிலத்தில் சுைார் 3125 கிபலாமீட்டர் சாமலகமை பைம்ேடுத்ைப்ேடும். ைாநிலத்தின் 15 எல்மலகள் 

ைற்றும் நைாமலதூரத் நைாகுதிகளில் உள்ை 440 கிபலாமீட்டர் சாமலகமை பைம்ேடுத்துவைற்காக இக்கட்டத்தின் 

கீழ் `420 பகாடிக்கும் பைல் ெடுவைரசால் ஒதுக்கப்ேட்டுள்ைது. 

7. ‘பிரைைர் ஆவாஸ் பயாஜனா–ெகர்ப்புற (PMAY–U) விருதுகள் – 2021இல்’ முைலிடம் பிடித்ை ைாநிலம் எது? 
அ. தமிழ்நாடு 

ஆ. மத்திய பிரததசம் 

இ. உத்தர பிரததசம்  

ஈ. ஆந்திர பிரததசம் 

✓ ‘பிரைைர் ஆவாஸ் பயாஜனா–ெகர்ப்புற (PMAY–U) விருதுகள் – 2021இல் உத்ைர பிரபைச ைாநிலம் முைலிடத்மைப் 

பிடித்ைது. அமைத்நைாடர்ந்து ைத்திய பிரபைச ைாநிலமும் ைமிழ்ொடும் முமறபய இரண்டாவது ைற்றும் மூன்றாவது 

இடத்தில் உள்ைன. குஜராத் ைாநிலம் ஐந்து சிறப்புப்பிரிவு விருதுகமைப்நேற்றது. ஜம்மு–காஷ்மீரானது ைாத்ரா ைற்றும் 

ொகர் ஹபவலி ைற்றும் டாைன் ைற்றும் மடயூவுடன் இமைந்து, ‘சிறந்ை நசயல்திறன்நகாண்ட யூனியன் பிரபைசம்’ 

எனத் பைர்ந்நைடுக்கப்ேட்டது. 1.23 பகாடி வீடுகள் இத்திட்டத்தின்கீழ் கட்டுவைற்கு ஒப்புைல் அளிக்கப்ேட்டன. இதில் 

64 இலட்சம் ஏற்நகனபவ கட்டிமுடிக்கப்ேட்டு ைக்களுக்கு வழங்கப்ேட்டுள்ைன. 

8. Launch Vehicle Mark 3 (LVM3) திட்டத்துடன் நைாடர்புமடய ொடு எது? 
அ. அமமாிக்கா  ஆ. இந்தியா  

இ. சீனா  ஈ. இஸ்தரல் 
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✓ இந்திய விண்நவளி ஆய்வு மையத்தின் ஏவுகல வாகனம் ைார்க் 3 (LVM3) திட்டைானது ஸ்ரீஹரிபகாட்டாவில் உள்ை 

சதீஷ் ைவான் விண்நவளி மையத்திலிருந்து 36 OneWeb Gen–1 நசயற்மகக்பகாள்கமை விண்ணில் ஏவும். LVM3 

என்ேது விண்நவளித் துமறயின் கீழுள்ை ெடுவண் நோதுத்துமற நிறுவனைான நியூ ஸ்பேஸ் இந்தியா லிட்இன் 

(NISL) பிரத்பயக வணிக ரீதியான நசயற்மகக்பகாள் ஏவுைல் திட்டைாகும். NSILமூலம் வணிக ரீதியாக LVM3 

ஏவப்ேடுவது இதுபவ முைன்முமறயாகும். 

9. ‘Using Technology to Improve a Billion Livelihoods’ என்ற ைமலப்பில் அறிக்மகமய நவளியிட்டுள்ை அமைப்பு எது? 
அ. ஆசிய வளா்ச்சி வங்கி 

ஆ. உலக மபாருளாதார மன்றம்  

இ. பன்னாட்டு மசலாவணி நிதியம்  

ஈ. உலக வங்கி 

✓ அைானி குழுைத்துடன் இமைந்து, இந்தியாவின் ொன்காவது நைாழிற்புரட்சிக்கான உலக நோருைாைார ைன்றத்தின் 

மையத்ைால் ையாரிக்கப்ேட்ட, ‘நைாழில்நுட்ேத்மைப் ேயன்ேடுத்தி ஒரு பில்லியன் வாழ்வாைாரத்மை பைம்ேடுத்துைல்’ 

என்ற புதிய அறிக்மக குஜராத் ைாநிலத்தின் காந்திெகரத்தில் நவளியிடப்ேட்டது. இந்ை அறிக்மகயின்ேடி, இந்திய 

பவைாண்மையின் நைாழில்நுட்ேம் ைமலமையிலான ைாற்றத்தின் மையத்தில் டிபரான்கமை மவப்ேைன்மூலம் 

ொட்டின் நைாத்ை உள்ொட்டு உற்ேத்திமய (GDP) 1–1.5 சைவீைம் வமர உயர்த்ை முடியும். இது இந்தியாவில் வரும் 

ஆண்டுகளில் குமறந்ைது ஐந்து இலட்சம் ேணிவாய்ப்புகமை உருவாக்கும். 

10. இந்தியாவில் நிபஹான்சுவிற்கான புவிசார் குறியீமட (GI) ொடியுள்ை ொடு எது? 
அ. சீனா 

ஆ. ஜப்பான்  

இ. சிங்கப்பூா் 

ஈ. இந்ததாதனசியா 

✓ புது தில்லியில் உள்ை ஜப்ோன் தூைரகம், ைதுரசைான நிபஹான்ஷுவுக்கு புவிசார் குறியீடு (GI) பகாரி விண்ைப்ேம் 

ைாக்கல்நசய்துள்ைது. ஜப்ோமனச் சார்ந்ை ஒரு ையாரிப்புக்கு புவிசார் அமடயாைப் ேதிபவட்டில் குறியீடு பவண்டி 

விண்ைப்ேம் ைாக்கல்நசய்யப்ேடுவது இதுபவ முைல்முமறயாகும். நிபகான்ஷு என்ேது ஜப்ோனில் அரிசிமயப் 

புளிக்கமவத்துத் ையாரிக்கப்ேடும் ஒரு சிறப்பு இரசைாகக் கருைப்ேடுகிறது. அரிசி, பகாஜி–கின் (ஒருவமகப் பூஞ்மச 

வித்து) ைற்றும் நீர் ஆகிய மூன்று முக்கிய மூலப்நோருட்கள் இைன் ையாரிப்பில் ேயன்ேடுத்ைப்ேடுகின்றன. 

 

செய்தித்தாள் நடப்பு நிகழ்வுகள்  

1. மைசூரு - புரட்சித்ைமலவர் டாக்டர் எம்ஜிஆர் நசன்மன நசன்ட்ரல் வந்பை ோரத் எக்ஸ்பிரஸ் & காசி ோரத் நகௌரவ் 

இரயில்கமை பிரைைர் நகாடியமசத்து நைாடக்கி மவத்ைார் 

மைசூரு ைற்றும் புரட்சித்ைமலவர் டாக்டர் எம்ஜிஆர் நசன்மன நசன்ட்ரல் இமடபயயான வந்பை ோரத் எக்ஸ்பிரஸ் 

இரயிமல KSR நேங்களூரு இரயில் நிமலயத்தில் பிரைைர் ெபரந்திர பைாதி நகாடியமசத்து நைாடங்கி மவத்ைார். 

இது ொட்டில் நைாடங்கப்ேட்ட ஐந்ைாவது வந்பை ோரத் எக்ஸ்பிரஸ் என்ேதுடன் நைன்னிந்தியாவின் முைல் வந்பை 

ோரத் இரயிலாகும்.  

‘இந்தியாவில் ையாரிப்போம்’ நவற்றிக்கு ஒரு சிறந்ை உைாரைைாக, இந்திய ரயில்பவ இந்தியாவின் முைல் உள்ொட்டு 

அதிபவக இரயில் - வந்பை ோரத் எக்ஸ்பிரமை அறிமுகப்ேடுத்தியது; அது கான்பூர்-அலகாோத்-வாரைாசி வழித் 

ைடத்தில் பிப்ரவரி 15, 2019 அன்று புது தில்லியில் நைாடக்கி மவக்கப்ேட்டது. பைலும், வந்பை ோரத் எக்ஸ்பிரஸ் 
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இரயில்கள் புது தில்லி-ைாைா மவஷ்பைா பைவி கத்ரா, காந்திெகர்-அகைைாோத்-மும்மே நசன்ட்ரல், ைற்றும் ஆம்ப் 

ஆண்நடௌரா-புது தில்லி வழித்ைடங்களில் நைாடங்கப்ேட்டுள்ைன. 

 

2. ஆைார் அட்மடமய 10 ஆண்டுகளுக்கு ஒரு முமற புதுப்பிப்ேது கட்டாயம்: புதிய ஆமை 

ஆைார் அட்மடக்கான வழிகாட்டு நெறிமுமறகமை உருவாக்கி, அைமன ெடுவைரசு நவளியிட்டுள்ைது. அைன்ேடி, 

ஆைார் அட்மட மவத்திருப்போர், அைமன ேதிவுநசய்ை ொளிலிருந்து சரியாக ேத்து ஆண்டுகளுக்கு ஒருமுமற, 

அமடயாை சான்றிைழ்கமை அளித்து புதுப்பித்துக் நகாள்ைபவண்டும் என்ேது கட்டாயைாக்கப்ேட்டுள்ைது. 

ஆைார் அட்மடயில் பைாசடிகள் நசய்யப்ேடுவமைத் ைடுக்கும் வமகயில், ஆைார் அட்மட நேறும்போது அளித்ை 

அமடயாை சான்றிைழ்கமை ேத்து ஆண்டுகளுக்கு ஒருமுமற அளித்து புதுப்பித்துக் நகாள்வைன்மூலம், ஆைார் 

அட்மடயின் உண்மைத்ைன்மை உறுதிநசய்யப்ேடும் என ெடுவண் ைகவல் நைாழில்நுட்ே அமைச்சகம் 

நவளியிட்டிருக்கும் அரசாமையில் நைரிவிக்கப்ேட்டுள்ைது. 

ஆைார் அட்மட விவரங்கமை உறுதி நசய்யும் ஆவைங்கமை ேதிபவற்றம் நசய்வைற்கான வசதிமய யுஐடிஏஐ 

பைற்நகாண்டுள்ைது. இந்ை வசதி, மை ஆைார் இமையைைம், மை ஆைார் நசயலி மூலைாக ேயனாைர்கபை நசய்து 

நகாள்ைலாம் என்றும், ஆைார் பசமவ மையங்களில் பெரடியாகச் நசன்றும் பைற்நகாள்ைலாம் என்றும் 

நைரிவிக்கப்ேட்டுைள்து. இைன்ேடி, ஆைார் அட்மட மவத்திருப்போர், அவர்கைது நேயரில் இருக்கும் பிமழகள், நிழற் 

ேடங்கமைப் ேதிபவற்றுைல், முகவரி ைாற்றுைல் உள்ளிட்ட விவரங்கமை நசய்துநகாள்ைலாம். இந்ை ொள் வமர, 134 

பகாடி ஆைார் அட்மடகள் வழங்கப்ேட்டுள்ைன. 

 

3. ெவம்ேர் 14 முைல் 16 வமர G20 ைாொடு: பிரைைர் பைாதி ேங்பகற்பு 

இந்பைாபனசியாவின் ோலியில் வரும் ெவ.14 முைல் 16 வமர ெமடநேறும் G20 ைாொட்டில் பிரைைர் ெபரந்திர பைாதி 

ேங்பகற்கவுள்ைைாக நவளியுறவுத்துமற அமைச்சகம் நைரிவித்துள்ைது. 

உலகின் வைர்ச்சியமடந்ை ைற்றும் வைரும் ொடுகமை உறுப்பினர்கைாகக் நகாண்ட சர்வபைச அமைப்ோன G20 

அமைப்புக்கு, ைற்போது இந்பைாபனசியா ைமலமை வகிக்கிறது. இமைநயாட்டி, G20 ைாொடு அந்ொட்டின் ோலியில் 

ெமடநேறவிருக்கிறது. இம்ைாொட்டில், பிரைைர் பைாடி, அநைரிக்க அதிேர் பஜா மேடன், பிரிட்டன் பிரைைர் ரிஷி சுனக், 

பிரான்ஸ் அதிேர் இைானுவல் பைக்ரான், நஜர்ைனி பிரைைர் ஓலாப் பஷால்ஸ் உள்ளிட்படார் கலந்துநகாள்கின்றனர். 

நவளியுறவுத்துமற அமைச்சகத்தின் நசய்தித்நைாடர்ோைர் அரிந்ைம் ோக்சி கூறியைாவது: 

ோலியில் ெமடநேறும் ைாொட்டில், “ஒன்றாக மீண்நடழுபவாம், ேலத்துடன் மீண்நடழுபவாம்” என்ற கருத்துருமவ 

மையைாகக்நகாண்டு உலகின் மிக முக்கியப் பிரச்மனகள் குறித்து உலகத் ைமலவர்கள் விவாதிக்கவுள்ைனர். 

உைவு ைற்றும் எரிநோருள் ோதுகாப்பு, ெலம், எண்ை ைாற்றம் (டிஜிட்டல் ைாற்றம்) ஆகிய ைமலப்புகளில் 3 அைர்வுகள் 

ெமடநேறுகின்றன. ைாொட்டின் முடிவில் இந்பைாபனசிய அதிேர் பஜாபகா விபடாபடா G20 அமைப்பின் ைமலமைப் 

நோறுப்மே முமறப்ேடி பிரைைர் பைாதியிடம் வழங்குவார்.  

வரும் டிச.1 முைல் G20இன் ைமலமைப்நோறுப்மே இந்தியா ஏற்கவுள்ைது. உலகின் ஒட்டுநைாத்ை உள்ொட்டு 

உற்ேத்தியில் (GDP) 85 சைவீை ேங்மகக் நகாண்டுள்ை G20 அமைப்பு, உலக வர்த்ைகத்தில் 75 சைவீைத்துக்கும் 

அதிகைான அைவில் ேங்கு வகிக்கிறது. இந்ை அமைப்பில் ஆர்நஜன்டீனா, ஆஸ்திபரலியா, பிபரஸில், கனடா, சீனா, 

பிரான்ஸ், நஜர்ைனி, இந்தியா, இந்பைாபனசியா, இத்ைாலி, ஜப்ோன், நைன் நகாரியா, நைக்ஸிபகா, ரஷியா, நசௌதி 

அபரபியா, நைன்னாப்பிரிக்கா, துருக்கி, பிரிட்டன், ஐபராப்பிய ஒன்றியம் ஆகிய ொடுகள் உறுப்பினர்கைாக உள்ைன. 

உலக அைவில் 2/3 ேங்கு ைக்கள்நைாமகமய G20 ொடுகள் நகாண்டுள்ைது குறிப்பிட்டத்ைக்கது. 
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