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1. ‘உலக அறிவுசார் சசாத்து குறிகாட்டிகள்’ என்பது கீழ்க்காணும் எந்த நிறுவனத்தால் சவளியிடப்படும் ஓர் அறிக்கக 

ஆகும்? 
அ. உலக ப ொருளொதொர மன்றம் 

ஆ. ஆசிய வளொ்ச்சி வங்கி 

இ. NITI ஆயயொக் 

ஈ. உலக அறிவுசொொ் பசொத்து அமம ் ு (WIPO)  

✓ செனீவாகவச்சார்ந்த உலக அறிவுசார் சசாத்து அகைப்பானது (WIPO) உலக அறிவுசார் சசாத்து குறிகாட்டிகள் என்ற 

அறிக்கககை சவளியிட்டது. இவ்வறிக்ககயின்படி, கடந்த 2021ஆம் ஆண்டில் காப்புரிகைகள், வர்த்தக முத்திகைகள் 

ைற்றும் வடிவகைப்புகளின் உலகளாவிை அறிவுசார் சசாத்துரிகைகளின் தாக்கல்கள் சாதகன அளகவ எட்டிைது. 

இந்திைா, சீனா ைற்றும் சதன்சகாரிைா ஆகிை ஆசிை நாடுகளிலிருந்து அதிக தாக்கல்கள் சபறப்பட்டுள்ளன. 

2. ‘சர்வததச திகன ஆண்டு’ என்று அறிவிக்கப்பட்ட ஆண்டு எது? 
அ. 2021 

ஆ. 2022 

இ. 2023  

ஈ. 2025 

✓ நடுவண் சவளியுறவுத்துகற அகைச்சர் டாக்டர் எஸ் செய்சங்கர் 2023ஆம் ஆண்கட சர்வததச திகன ஆண்டாக 

அறிவிக்கும் சகாண்டாட்ட நிகழ்வில் கலந்துசகாண்டார். கடந்த 2018ஆம் ஆண்டில், 2023ஆம் ஆண்கட சர்வததச 

திகன ஆண்டாக அறிவிக்க ஐக்கிை நாடுகள் சகபக்கு இந்திைா முன்சைாழிந்தது. இந்த முன்சைாழிகவ கடந்த 

2018ஆம் ஆண்டில் உணவு ைற்றும் உழவு அகைப்பு (FAO) அங்கீகரித்தது. 

3. GST சட்டத்தின்படி, GST சதாடர்பான வருவாய் இழப்புக்கு ைாநிலங்களுக்கு எத்தகன ஆண்டுகள் வகை இழப்பீடு 

வழங்கப்படும்? 
அ. மூன்று 

ஆ. ஐந்து  

இ. ஏழு 

ஈ.  த்து 

✓ 2017 ெூகல.01 முதல் இந்திைாவில் சைக்கு ைற்றும் தசகவ வரி அறிமுகப்படுத்தப்பட்டது. GST (ைாநிலங்களுக்கான 

இழப்பீடு) சட்டம், 2017இன் விதிகளின்படி, GSTஐ அைல்படுத்துவதால் ஏற்படும் வருவாய் இழப்புக்கு ைாநிலங்களுக்கு 

ஐந்தாண்டு காலத்திற்கு இழப்பீடு வழங்கப்படும். 2022 ஏப்ைல்–ெூன் காலகட்டத்திற்கான சைக்கு ைற்றும் தசகவ 

வரிக்கான (GST) இருப்பு இழப்பீடாக ைாநிலங்கள் ைற்றும் யூனிைன் பிைததசங்களுக்கு நடுவண் அைசு அண்கையில் 

`17,000 தகாடிகை வழங்கியுள்ளது. 

4. ISROஆல் PSLV–C54 ஏவுகலம்சகாண்டு ஏவப்பட்ட சசைற்ககக்தகாள் எது? 
அ. OceanSat–3  

ஆ. ICRISat–3 

இ. AstroSat–3 

ஈ. RISAT–3 
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✓ புவி கண்காணிப்பு சசைற்ககக்தகாள்–6 எனப்படும் ஓசன்சாட்–3 ைற்றும் 8 நாதனா சசைற்ககக்தகாள்ககள 

சுைந்து சகாண்டு இந்திை விண்சவளி ஆய்வு கைைத்தின் (ISRO) PSLV–C54 விண்கலம் சவற்றிகைைாக 

விண்ணில் பறந்தது. ஆந்திை பிைததச ைாநிலம் ஸ்ரீஹரிதகாட்டாவில் உள்ள சதீஷ் தவான் விண்சவளி கைைத்தில் 

இருந்து இந்தச் சசைற்ககக்தகாள் ஏவப்பட்டது. எட்டு நாதனா சசைற்ககக்தகாள்களில் பூட்டானுக்கான ISRO 

நாதனா சசைற்ககக் தகாள்–2 (INS–2B), ஆனந்த், ஆஸ்ட்தைாகாஸ்ட் (நான்கு சசைற்ககக்தகாள்கள்) ைற்றும் 2 

கததபால்ட் சசைற்ககக் தகாள்கள் அடங்கும். 

5. காசதநாய் முக்த் பாைத் பைப்புகையின் ததசிை தூதைாக நிைமிக்கப்பட்டுள்ளவர் ைார்? 

அ. விரொத் யகொலி 

ஆ. தீ ிகொ  டுயகொயன 

இ. தீ ொ மொலிக்  

ஈ. P V சிந்து 

✓ ‘பத்ைஸ்ரீ’, ‘தகல் இைத்னா’ ைற்றும் ‘அர்ெுனா விருது’ சபற்ற தீபா ைாலிக் நி–க்ஷய் மித்ைா ைற்றும் காசதநாய் முக்த் பாைத் 

பைப்புகை திட்டத்தின் ததசிை தூதைாக நிைமிக்கப்பட்டுள்ளார். தீபா ைாலிக், பாைாலிம்பிக்கில் பதக்கம் சவன்ற முதல் 

இந்திைப் சபண்ைணி ஆவார். தைலும், இந்திைாவின் பாைாலிம்பிக் குழுைத்தின் தகலவைாகவும் அவர் உள்ளார். நி–

க்ஷய் மித்ைா என்பது இந்திைக் குடிைைசுத்தகலைவர் திசைௌபதி முர்முவால் சதாடங்கப்பட்ட ஒரு முகனவாகும். அது 

காசதநாைால் பாதிக்கப்பட்ட தநாைாளிகளுக்கு ஊட்டச்சத்து, கூடுதல் தநாைறிதல் ைற்றும் சதாழிற்சார் ஆதைவின் 

மூன்று நிகலகளில் உதவி வழங்க முற்படுகிறது. 

6. இந்திைாவின் ஐம்பதாவது தகலகை நீதிைைசைாக பதவிதைற்றவர் ைார்? 
அ. நீதியரசொ் D Y சந்திரசூட்  

ஆ. நீதியரசொ் U U லலித் 

இ. நீதியரசொ் இரஞ்சன் யகொகொய் 

ஈ. நீதியரசொ் சஞ்மச கிஷன் பகௌ 

✓ இந்திைாவின் ஐம்பதாவது தகலகை நீதிைைசைாக D Y சந்திைசூட் சபாறுப்தபற்றார். சமீபத்தில் முன்னாள் தகலகை 

நீதிைைசர் UU லலித் அவர்களால் நீதிைைசர் D Y சந்திைசூட் இப்பதவிக்கு பரிந்துகைக்கப்பட்டார். உச்சநீதிைன்றத்தின் 

மிக மூத்த நீதிபதிைான நீதிைைசர் D Y சந்திைசூட், 74 நாட்கள் மட்டுமம பதவியிலிருந்த உதய் உதைஷ் லலித்துக்குப் 

பிறகு, ஈைாண்டுகளுக்கு தகலகை நீதிைைசாைாக பணிைாற்றவுள்ளார். நீதிைைசர் D Y சந்திைசூட் 2024 நவம்பர் 

மாதம் வகை தகலகை நீதிைைசைாக சபாறுப்பு வகிப்பார். 

7. இந்திைாவில், ‘ததசிை சட்ட தசகவகள் நாள்’ அனுசரிக்கப்படுகிற தததி எது? 
அ. நவம் ொ்.03 

ஆ. நவம் ொ்.05 

இ. நவம் ொ்.09  

ஈ. நவம் ொ்.11 

✓ ததசிை சட்ட தசகவகள் நாளானது ஆண்டுததாறும் நவம்பர்.09 அன்று நாடு முழுவதும் அனுசரிக்கப்படுகிறது. சட்ட 

தசகவகள் அதிகாைசகப சட்டம் இைற்றப்பட்டகத நிகனவுகூருவதும், சட்டம் சதாடர்பான விதிகள்குறித்த 

விழிப்புணர்கவ ஏற்படுத்துவதும் இந்த நாளின் தநாக்கைாகும். இந்திைாவில் ஒதை ைாதிரிைான முகறயில், “சட்ட 

உதவி திட்டங்களுக்கு சட்டப்பூர்வ தளத்கத” வழங்குவதற்காக 1987ஆம் ஆண்டு சட்ட தசகவகள் அதிகாைசகப 

சட்டம் இைற்றப்பட்டது. இந்தச் சட்டம் 1995 நவ.9இல் நகடமுகறக்கு வந்தது. இந்தச் சட்டத்தின் தநாக்கம், நாட்டில் 

ஒடுக்கப்பட்ட சமூக–சபாருளாதாை சமூகங்ககளச் தசர்ந்த ைக்களுக்கு தகுதிைான ைற்றும் இலவச சட்ட உதவிககள 

வழங்குவதாகும். 
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8. 2023ஆம் ஆண்டில், IBA ைகளிர் உலக குத்துச்சண்கட சாம்பிைன்ஷிப்பை நடத்தவுள்ள ஆசிை நாடு எது? 
அ. இலங்மக 

ஆ.  ொகிஸ்தொன் 

இ. யந ொளம் 

ஈ. இந்தியொ  

✓ 2023 – IBA ைகளிர் உலக குத்துச்சண்கட சாம்பிைன்ஷிப்கப நடத்தும் நாடாக இந்திைா அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. 

சர்வததச குத்துச்சண்கட சங்கம் (IBA) ைற்றும் இந்திை குத்துச்சண்கட கூட்டகைப்பு (BFI) இகடதை இந்த நிகழ்வு 

சதாடர்பான புரிந்துணர்வு ஒப்பந்தம் ககசைழுத்தானது. இது இந்திைாவில் நடத்தப்படும் மூன்றாவது ைகளிர் உலக 

சாம்பிைன்ஷிப்பும் ஆறு ஆண்டுகளுக்குள் நடத்தப்படும் இைண்டாவது தபாட்டியுைாகும். 

9. 2022 நவம்பர் நிலவைப்படி, காலநிகலக்கான சதுப்புநிலக்காடுகள் கூட்டணியில் உள்ள நாடுகள் எத்தகன? 

அ. மூன்று 

ஆ. ஐந்து  

இ. ஏழு 

ஈ. ஒன் து 

✓ எகிப்தில் உள்ள ஷர்ம் எல்–தஷக்கில் நடந்த COP27 அைர்வில், காலநிகலக்கான சதுப்புநிலக்காடுகள் 

கூட்டணியில் இகணந்த முதல் ஐந்து நாடுகளில் இந்திைாவும் ஒன்றாகும். இந்தக் கூட்டணியில் இகணந்த பிற 

நாடுகள்: ஆஸ்திதைலிைா, ெப்பான், ஸ்சபயின் ைற்றும் இலங்கக. இந்த நடவடிக்ககைானது 2.5–3 பில்லிைன் டன் 

கரிைமில வாயு உமிழ்விகனக் (CO2) கட்டுப்படுத்தும் இந்திைாவின் ததசிை அளவில் தீர்ைானிக்கப்பட்ட 

பங்களிப்புகளுக்கு இணங்கும் வககயில் உள்ளது. 

10. ‘சர்வததச வறட்சிகை எதிர்க்கும் கூட்டணி (IDRA)’ சதாடங்கப்பட்ட ஆண்டு எது? 
அ. 2022  

ஆ. 2010 

இ. 2015 

ஈ. 2020 

✓ ஸ்சபயின் ைற்றும் சசனகல் தகலகையில் முப்பது நாடுகள் ைற்றும் இருபது உலகளாவிை நிறுவனங்கள், ‘சர்வததச 

வறட்சிகை எதிர்க்கும் கூட்டணிகை (International Drought Resilience Alliance–IDRA)’ சதாடங்கியுள்ளன. இது ஷர்ம் 

எல்–தஷக்கில் நடந்த ஐக்கிை நாடுகளின் காலநிகல ைாற்றத்திற்கான ைாநாட்டின் (UNFCC) COP27 ைாநாட்டில் 

சதாடங்கப்பட்டது. காலநிகல ைாற்றத்தின் தாக்கங்களுக்கு ஐக்கிை நாடுகள் அகவயின் ஒரு குறிப்பிட்ட தீர்வாக 

இக்கூட்டணி கருதப்படுகிறது; ஏசனனில், இது எதிர்காலத்தில் நிகழப்தபாகின்ற வறட்சிகளுக்கு ஒருவருக்சகாருவர் 

சிறப்பாக தைாைாக இருப்பதற்கு உதவும். 
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செய்தித்தாள் நடப்பு நிகழ்வுகள்  

1. ைதலசிைாவில் சதாடங்கிைது இந்திை– ைதலசிை கூட்டு இைாணுவப் பயிற்சி 

“ஹரிைாவு சக்தி–2022” என்ற இந்திை– ைதலசிை கூட்டு இைாணுவப்பயிற்சி ைதலசிைாவின் குலுவாங்கில் உள்ள 

புலாயில் சதாடங்கிைது. இந்தப் பயிற்சி டிசம்பர்.12–ஆம் தததி நிகறவகடயும். “ஹரிைாவு சக்தி” என்பது 2012 முதல் 

இந்திை ைற்றும் ைதலசிை இைாணுவங்களுக்கு இகடதை ஆண்டுததாறும் நகடசபறும் கூட்டுப்பயிற்சிைாகும்.  

இந்திை ைாணுவத்தின் கர்வால் கைபிள்ஸ் பகடயும், ைதலசிை இைாணுவத்தின் ைாைல் ைலாய் பகடயும் இந்தக் கூட்டு 

பயிற்சியில் கலந்துசகாண்டு, வனப்பகுதிகளில் பல்தவறு இைாணுவ நடவடிக்ககககளத் திட்டமிட்டு சசைல்படுத்தும் 

முகறகை தைம்படுத்துவதற்கான அனுபவங்ககளப் பகிர்ந்துசகாள்ளவிருக்கின்றன. உத்திசார்ந்த திறன்கள் 

ைற்றும் பகடகளுக்கு இகடதைைான இைங்குதன்கைகை தைம்படுத்துவது, இைாணுவங்களுக்கு இகடதைைான 

உறகவ ஊக்குவிப்பது முதலிைவற்றில் சிறப்பு கவனம் சசலுத்தும் வககயில் இைண்டு நாள் நிகறவு நிகழ்ச்சியும் 

நகடசபறவுள்ளது. இந்திை ைற்றும் ைதலசிை இைாணுவங்களுக்கு இகடதைைான பாதுகாப்பு ஒத்துகழப்கப 

தைம்படுத்தும் இந்தக் கூட்டுப்பயிற்சிைால், இருநாடுகளின் உறவும் அடுத்த நிகலக்கு எடுத்துச்சசல்லப்படும். 

 

2. சிறந்த ககவிகனக் ககலஞர்களுக்கு சில்ப் குரு ைற்றும் ததசிை விருதுகள் வழங்கப்பட்டன 

2017, 2018, 2019 ஆகிை மூன்று ஆண்டுகளுக்கான ‘சில்ப் குரு’ ைற்றும் ததசிை விருதுகள் வழங்கப்பட்டன. 30 

தபருக்கு ‘சில்ப் குரு’ விருதுகளும். 78 தபருக்கு ததசிை விருகளும் வழங்கப்பட்டன. ககவிகனஞர்களின் சிறப்பான 

சசைல்திறன், இந்திை ககவிகனப்சபாருட்கள் ைற்றும் ெவுளித்துகறயில் ைதிப்புமிக்க பங்களிப்புக்காக இந்த 

விருதுகள் வழங்கப்படுகின்றன. ‘சில்ப் குரு’ விருதுகள் மிகச்சிறந்த ககவிகன ககலஞர்களுக்கு வழங்கப்படுகிறது. 

2002–ஆம் ஆண்டு, இந்திை ககவிகனத் சதாழில்கள் சபான்விழாகவசைாட்டி இந்த விருது நிறுவப்பட்டது. 

‘சில்ப் குரு’ விருதில் தங்க நாணைம் ஒன்று ̀ 2 லட்சம் சைாக்கப்பரிசு, தாமிைப்பத்திைம், சால்கவ, சான்றிதழ் ஆகிைகவ 

அடங்கும். ததசிை விருதுகள் கடந்த 1965ஆம் ஆண்டு முதல் வழங்கப்பட்டு வருகின்றன. இதில் சைாக்கப்பரிசு `1 

இலட்சம், தாமிைப்பத்திைம், சால்கவ ைற்றும் சான்றிதழ் அடங்கும். தமிழ்நாட்கடச் தசர்ந்த தஞ்சாவூர் ஓவிைக்ககலஞர் 

வி பன்னீர்சசல்வம், 2019ஆம் ஆண்டுக்கான ‘சில்ப் குரு’ விருகதப் சபற்றுள்ளார். புதுச்தசரிகைச் தசர்ந்த தக 

சவங்கதடசன், சடைக்தகாட்டா தவகலப்பாட்டுக்காகவும், ைாசிலாைணி, தஷாலாபித் தவகலப்பாட்டுக்காகவும், 

ததசிை விருதுகளுக்காக ததர்வு சசய்ைப்பட்டுள்ளனர். இவர்கள் இருவரும் 2019ஆம் ஆண்டுக்கான விருதுககளப் 

சபற்றுள்ளனர். 

 

3. குடிைைசு நாள் விழா தகலகை விருந்தினர் எகிப்து அதிபர் எல்–சிசி: சவளியுறவு அகைச்சகம் 

தில்லியில் வரும் ென.26இல் நகடசபறவுள்ள குடிைைசு நாள் விழாவில் தகலகை விருந்தினைாக எகிப்து அதிபர் 

அப்தல் பதா எல்–சிசி பங்தகற்கவிருப்பதாக சவளியுறவு அகைச்சகம் சதரிவித்தது. இந்திை குடிைைசு நாள் விழாவில் 

தகலகை விருந்தினைாக எகிப்து நாட்டின் அதிபர் பங்தகற்கவிருப்பது இதுதவ முதல்முகற என்று அந்த அகைச்சகம் 

சவளியிட்ட அறிக்ககயில் கூறப்பட்டுள்ளது. 

குடிைைசு நாகளசைாட்டி, ததசத்தின் ைாணுவ வல்லகைகையும் பல்தவறு ைாநிலங்களின் கலாசாை சபருகைகையும் 

பகறசாற்றும் வககயில் தில்லியில் பிைம்ைாண்ட அணிவகுப்பு நகடசபறும். இதில் தகலகை விருந்தினைாக நட்பு 

நாடுகளின் தகலவர்கள் பங்தகற்று சிறப்பிப்பது வழக்கம். 1950 முததல இந்த வழக்கம் சதாடர்ந்து வருகிறது. 1952, 

1953, 1966 ஆகிை ஆண்டுகளில் சவளிநாட்டுத் தகலவர்கள் பங்தகற்பின்றி குடிைைசு நாள் விழா நகடசபற்றது. 

கடந்த 2021இல் அப்தபாகதை பிரிட்டன் பிைதைர் தபாரிஸ் ொன்ஸனுக்கு அகழப்பு விடுக்கப்பட்டிருந்ததபாதிலும் 

கதைானா பைவல் அதிகரிப்பு காைணைாக அவைது இந்திை பைணம் இைத்து சசய்ைப்பட்டது. 2022இல் 5 ைத்திை ஆசிை 

நாடுகளின் தகலவர்கள் அகழக்கப்பட்டிருந்தனர். ஆனால், COVID சூழல் காைணைாக அவர்கள் பங்தகற்கவில்கல. 

2020இல் பிதைஸில் அதிபர் செயிர் சபால்சனாதைா தகலகை விருந்தினைாகப் பங்தகற்றிருந்தார். 2016இல் 

அப்தபாகதை பிைான்ஸ் அதிபர் பிைான்சுவா சஹாலாந்த், 2015இல் அப்தபாகதை அசைரிக்க அதிபர் பைாக் ஒபாைா, 

2007இல் ைஷிை அதிபர் விளாதிமீர் புதின் தகலகை விருந்தினர்களாகப் பங்தகற்றிருந்தனர். 
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4. பள்ளி ைாணவர்களின் அறிவிைல் ைனப்பான்கைகை தைம்படுத்தும் ‘ஸ்சடம் ஆன் வீல்ஸ்’ (வானவில் ைன்றம்) 

திருச்சி காட்டூர் அைசு ஆதிதிைாவிடர் நல தைல்நிகலப்பள்ளியில் நடந்த அைசு விழாவில் பள்ளி ைாணாக்கர்களுக்காக 

வானவில் ைன்றம் என்ற புதிை திட்டத்கத (எங்கும் அறிவிைல்–ைாவும் கணிதம்) முதலகைச்சர் மு க ஸ்டாலின் 

சதாடங்கி கவத்தார். இகதைடுத்து 38 ைாவட்டங்களில் 13,210 அைசுப்பள்ளிகளில் 6 முதல் 8ஆம் வகுப்பு 

ைாணவர்களுக்கு வானவில் ைன்றம் சதாடங்கிகவக்கப்பட்டது. இதன்மூலம் 25 இலட்சம் ைாணவ, ைாணவிகள் 

பைனகடவார்கள். இந்தத்திட்டத்திற்காக தமிழ்நாடு அைசு `25 தகாடி நிதி ஒதுக்கீடு சசய்துள்ளது. 

பள்ளிக்கல்வித்துகறயின்கீழ் சசைல்படும் அைசுப்பள்ளிகளில் ஆறாம் வகுப்பு முதல் எட்டாம் வகுப்பு வகை பயிலும் 

ைாணவ, ைாணவிகளிகடதை அறிவிைல் ைற்றும் கணித கருத்துகள் குறித்த சிந்திக்கும் திறகையுடன் கூடிை 

ஆர்வத்கத வளர்த்சதடுப்பதற்கான சூழகல உருவாக்குவதத இந்தத் திட்டத்தின் தநாக்கைாகும். இந்தத்திட்டத்திற்கு 

‘ஸ்சடம் திட்டம்’ எனப் சபைரிடப்பட்டுள்ளது. அறிவிைல், சதாழில்நுட்பம், சபாறியிைல், கணிதம் ஆகிை நான்கு 

பாடங்களில் முதல் எழுத்கத இகணத்து ‘STEM’ என உருவகப்படுத்தி உள்ளனர். அைசுப்பள்ளிகளில் முதல் 

முகறைாக தைற்சகாள்ளப்படும் ஒரு புதுகைைான முைற்சி என்பது குறிப்பிடத்தக்கது. 
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