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1. CITES COP19 ஆனது அண்மையில் எந்த விலங்கின் நிமல தரமிறக்கும் திட்டத்மத ஏற்றுக்க ொண்டது? 
அ. இமயமலை காட்டடருலம 

ஆ. இந்திய டமை்லைாட்டு ஆலம 

இ. டதற்கத்திய டெண் காண்டாமிருகங்கள்  

ஈ. கானமயிை் 

✓ CITES COP19 ஆனது அண்மையில் கதற் த்திய கெண்  ொண்டொமிரு ங் ளின் நிமலமய பின்னிமைப்பு–

Iஇலிருந்து பின்னிமைப்பு–IIக்கு தரைதிப்புக்குமறக்கும் திட்டத்மத ஏற்றுக்க ொண்டது. ப ொட்ஸ்ெொனொ ைற்றும் 

நமீபியொவின் ப ொரிக்ம மய ஏற்று COP19 இதமன ஆதரித்தது. பின்னிமைப்பு–Iஇல்  ட்டியலிடப் ட்டுள்ள  ொட்டு 

விலங்கினங் ள், ‘அழிவின் விளிம்பில்’ உள்ளமெயொகும். 

2. தங் ையில் விருமத கென்ற, ‘I have Electric Dreams’ என்பது எந்த கைொழியில் தயொரிக் ப் ட்ட திமரப் டைொகும்? 
அ. ஆங்கிைம் 

ஆ. சீனம் 

இ. ஸ்பானியம்  

ஈ. டொ்மானியம் 

✓ இந்திய சர்ெபதச திமரப் ட விழொவின் (IFFI) 53ஆெது  திப்பு அண்மையில் நிமறெமடந்தது. ெொலண்டினொ ைொரல் 

இயக்கிய ஸ் ொனிய திமரப் டைொன, ‘ஐ பேவ் எலக்ட்ரிக் டிரீம்ஸ்’ ‘தங் ையில்’ விருமத கென்றது. பநொ எண்ட் 

 டத்தின் நடி ரொன ெஹித் கைொ பசரி சிறந்த நடி ருக் ொன (ஆண்) ‘கெள்ளிையில்’ விருதும், ஐ பேவ் எலக்ட்ரிக் 

டிரீம்ஸ் திமரப் டத்தின் முன்னணி நடிம யொன படனிலொ ைரின் நெபரொ சிறந்த நடி ருக் ொன (க ண்) ‘கெள்ளி 

ையில்’ விருதும் க ற்றொர். ஈரொனிய எழுத்தொளரும் இயக்குநருைொன நொடர் பசய்ெர் சிறந்த இயக்குநருக் ொன ‘கெள்ளி 

ையில்’ விருமத பநொ எண்ட் திமரப் டத்திற் ொ  க ற்றொர். பிரொன்ஸ், இந்த ஆண்டுக் ொன, ‘சிறப்புக் ெனம்’ க ற்ற 

நொடொ  இருந்தது. 

3. சொத்தியம்மிகு லித்தியம் இருப்புக் மள ைதிப்பிடுெதற் ொ , இந்தியொ, கீழ்க் ொணும் எந்நொட்டிற்கு குழுகெொன்மற 

அனுப்பியுள்ளது? 
அ. ஆஸ்திலேைியா 

ஆ. பிலேஸிை் 

இ. அா்டென்டினா  

ஈ. எகிப்து 

✓ அர்கென்டினொவில் சொத்தியம் நிமறந்த லித்தியம்  டிவு ள் ைற்றும் சொத்தியம்மிகு ம ய ப் டுத்தல் ெொய்ப்பு மள 

ைதிப்பிடுெதற் ொ  இந்தியொ மூன்று புவியியலொளர் ள் குழுமெ அர்கென்டினொவிற்கு அனுப்பியுள்ளது. மினரல் 

எக்ஸ்ப்பளொபரஷன்  ொர்ப் பரஷன் லிட் (MECL), KABIL ( னிஜ் பிபதஷ் இந்தியொ லிட்) ைற்றும் இந்திய புவியியல் 

ஆய்வு (GSI) ஆகியெற்றிலிருந்து தலொ ஒரு புவியியலொளர் இக்குழுவில் உள்ளனர். இந்தியொவில் லித்தியம் சொர்ந்த 

எந்தகெொரு ெளமும் இல்லொத  ொரைத்தினொல் அந்தக் னிைம் முதன்மையொ  இறக்குைதி கசய்யப் டுகிறது. மின்–

ெொ னங் ளில்  யன் டுத்தப் டும் ைறுவூட்டம் கசய்யக்கூடிய மின் லங் ளில் லித்தியம் முக்கிய அங் ைொ  

 யன் டுத்தப் டுகிறது. 
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4. கீழ்க் ொணும் எந்த நொட்டின் அதி ர், இந்தியக் குடியரசு நொள் க ொண்டொட்டங் ளில் சிறப்பு விருந்தினரொ   லந்து 

க ொள்ளவுள்ளொர்? 
அ. ஐக்கிய அேபு அமீேகம் 

ஆ. எகிப்து  

இ. ஆஸ்திலேைியா 

ஈ. ெப்பான் 

✓ 2023ஆம் ஆண்டு குடியரசு நொளில் முதன்மை விருந்தினரொ  எகிப்து அதி ர் அப்கதல்  த்தொ அல்–சிசிமய இந்தியொ 

அமழத்துள்ளதொ  கெளியுறவு அமைச்ச ம் கதரிவித்துள்ளது. இந்தியக் குடியரசு நொள் விழொவில் எகிப்து அதி ர் 

ஒருெர் சிறப்பு விருந்தினரொ   லந்துக ொள்ெது இதுபெ முதல்முமறயொகும். இந்தியொவின் தமலமையின்கீழ் G20 

உச்சிைொநொட்டிற்கு ெரும தரும் ஒன் து நொடு ளில் எகிப்தும் ஒன்றொகும். இருநொடு ளும் இந்த ஆண்டில் தங் ளது 

தூதர  உறவு ளின் 75ஆெது ஆண்டு நிமறமெக் க ொண்டொடுகின்றன. 

5. கீழ்க் ொணும் எந்த ந ரத்தின் அருங் ொட்சிய  ைறுசீரமைப்புத் திட்டத்திற்கு UNESCOஇல், ‘சிறப்புத்துவத்திற்கான 

விருது’ ெழங் ப் ட்டுள்ளது? 

அ. டபங்களூரு 

ஆ. மும்லப  

இ. டகாச்சின் 

ஈ. பனாெி 

✓ மும்ம மயச் சொர்ந்த சத்திர தி சிெொஜி ை ொரொெொ ெொஸ்து சங் ரொலயொவுக்கு ஐக்கிய நொடு ளின்  ல்வி, அறிவியல் 

ைற்றும்  லொச்சொர அமைப்பின் (UNESCO) ‘ஆசிய– சிபிக்  லொச்சொர  ொரம் ரியப்  ொது ொப்புக் ொன விருது ள்–

2022’இல் ‘சிறப்புத்துெத்திற் ொன விருது’ ெழங் ப் ட்டது. மேதரொ ொத்தில் உள்ள ப ொல்க ொண்டொமெச் பசர்ந்த 

ஸ்கடப்கெல்ஸுக்கு ‘தனிச்சிறப்பு’ விருதும், படொைக ொண்டொ ப ொட்மட, கதலுங் ொனொ ைற்றும் ம குல்லொ நிமலயம், 

மும்ம க்கு ‘சிறப்பு ைதிப்பு’ விருதும் ெழங் ப் ட்டது. 

6. ‘SVAMITVA’ திட்டத்மதச் கசயல் டுத்துகிற நடுெண் அமைச்ச ம் எது? 
அ. உழெு மற்றும் உழொ்கள் நை அலமச்சகம் 

ஆ. பஞ்சாயத்து இோெ் அலமச்சகம்  

இ. ஊேக ெளா்ச்சி அலமச்சகம் 

ஈ. அறிெியை் மற்றும் டதாழிை்நுட்ப அலமச்சகம் 

✓  ஞ்சொயத்து இரொஜ் அமைச்ச ம், ‘SVAMITVA’ என்ற கசொத்துக் ைக்க டுப்பு திட்டத்மதச் கசயல் டுத்துகிறது. ைத்திய 

பிரபதச ைொநிலம் ப ொ ொலில் நடந்த, ‘SVAMITVA’ திட்டம் ைற்றும் கிரொைப்புற திட்டமிடல் குறித்த பதசிய ைொநொட்டின் 

ப ொது, ‘SVAMITVA’ திட்டம்குறித்த நிபுைர் குழுவின் அறிக்ம  கெளியிடப் ட்டது. ‘SVAMITVA’ என்ற திட்டத்தின் 

பநொக் ங் மள முழுமையொய் உைர்ெதற் ொ  ைொநிலங் ள் பின் ற்றக்கூடிய ெழி ொட்டும் க ொள்ம  மள இது 

ெழங்குகிறது. இந்திய அரசின் முன்னொள் கசயலொளர் பி ப  அ ர்ெொல் தமலமையில் 2022 பிப்ரெரியில் இதற் ொன 

நிபுைர் குழு உருெொக் ப் ட்டது. 

7. திடீகரன தட்டம்மை பநொய்  ரவியுள்ளதொ  கதரிவிக் ப் ட்டுள்ள கைட்பரொ ந ரம் எது? 
அ. டசன்லன  ஆ. மும்லப  

இ. புது திை்ைி  ஈ. டகாை்கத்தா 
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✓ மும்ம யில் நிலவும் தட்டம்மை பநொய்  ரெமலக்  ட்டுப் டுத்தவும், அமத ைதிப்பிடவுைொ  ஓர் உயர்ைட்ட  ல்துமறக் 

குழுமெ நடுெைரசு மும்ம க்கு அனுப்பியுள்ளது. மும்ம யின் குடிமை அமைப் ொன பிர ன்மும்ம  முனிசி ல் 

 ொர்ப் பரஷன் ஆனது ப ொெந்தியில் 15 ஐயத்திற்கிடைொன தட்டம்மை  ொதிப்பு மளக்  ண்டறிந்துள்ளது. தட்டம்மை 

என் து மெரஸொல் ஏற் டும் ஒரு கதொற்றுபநொயொகும்; இது சுெொசக்குழொமயப்  ொதித்து பின்னர் உடல் முழுெதும் 

 ரவும் பநொயொ  ைொறுகிறது. 

8. 2022 – அமைதி ைற்றும் ெளர்ச்சிக் ொன உல  அறிவியல் நொளுக் ொனக்  ருப்க ொருள் என்ன? 
அ. Basic Sciences for Sustainable Development  

ஆ. Growth and World Peace 

இ. Science and Society 

ஈ. Learning and Teaching 

✓ அமைதி ைற்றும் ெளர்ச்சிக் ொன உல  அறிவியல் நொளொனது ஆண்டுபதொறும் நெ.10 அன்று அனுசரிக் ப் டுகிறது. 

சமூ த்திற்கும் நைது அன்றொட ெொழ்விற்கும் அறிவியல் எவ்ெளவு முக்கியம் என் து குறித்த விழிப்புைர்மெ 

ஏற் டுத்துெபத இந்த நொளின் பநொக் ைொகும். “Basic Sciences for Sustainable Development” என் து இந்த ஆண்டு 

(2022) அமைதி ைற்றும் ெளர்ச்சிக் ொன உல  அறிவியல் நொளுக் ொனக்  ருப்க ொருளொகும். 

9. 2023–24இல், ‘ப பலொ இந்தியொ பதசிய  ல் மலக் ழ  விமளயொட்டு மள’ நடத்தும் ைொநிலம் எது? 

அ. கா்நாடகா 

ஆ. ஒடிஸா 

இ. உத்தே பிேலதசம்  

ஈ. லமற்கு ெங்காளம் 

✓ உத்தர பிரபதச ைொநிலத்தின் லக்கனௌ, ப ொரக்பூர், ெொரைொசி ைற்றும் கநொய்டொ ஆகிய 4 ந ரங் ளில் 2023–

24இல் ப பலொ இந்தியொ பதசிய  ல் மலக் ழ  விமளயொட்டு ள் நடத்தப் டவுள்ளன. ஒடிஸொ ைற்றும் 

 ர்நொட ொவுக்குப் பிறகு, உத்தர பிரபதசம் முதல்முமறயொ  பதசிய  ல் மலக் ழ  விமளயொட்டுப் ப ொட்டி மள 

நடத்துகிறது. பதசிய  ல் மலக் ழ  விமளயொட்டுப் ப ொட்டி ளில் 26 ெயதுக்குட் ட்ட விமளயொட்டு வீரர் ள் 

 ங்ப ற் ொர் ள். 12 முன்னொள் விமளயொட்டு வீரர் மள  யிற்சியொளர் ளொ  அரசு நியமித்துள்ளது. 

10. அண்மையில், 2ஆெது BIMSTEC பெளொண்துமற அமைச்சர் ள் கூட்டத்மத நடத்திய நொடு எது? 
அ. இைங்லக 

ஆ. இந்தியா  

இ. மாைத்தீெுகள் 

ஈ. லதொன் 

✓ நடுெண் பெளொண்துமற அமைச்சர் நபரந்திர சிங் பதொைர் தமலமையில்  ல்பெறு துமறசொர்ந்த கதொழில்நுட் ம் 

ைற்றும் க ொருளொதொர ஒத்துமழப்புக் ொன ெங் ொள விரிகுடொ முன்கனடுப்பின் பெளொண்துமற அமைச்சர் ள் 

நிமலயிலொன இரண்டொெது கூட்டத்மத இந்தியொ நடத்தியது. இந்தக் கூட்டத்தில் பூடொன், ெங் ொளபதசம், பந ொளம், 

மியொன்ைர், இலங்ம  ைற்றும் தொய்லொந்து நொடு ளின் பெளொண்துமற அமைச்சர் ள்  ங்ப ற்றனர். 
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செய்தித்தாள் நடப்பு நிகழ்வுகள்  

1. இந்திய ஒலிம்பிக் சங் த் தமலெரொகிறொர் P T உஷொ! 

இந்திய ஒலிம்பிக் சங் த்தின் முதல் க ண் தமலெரொ  முன்னொள் தட ள வீரொங் மன P T உஷொ (58) பதர்ெொ  

உள்ளொர். தமலெர் பதர்தலுக்கு P T உஷொ ைட்டுபை பெட்புைனுத் தொக் ல்கசய்துள்ள நிமலயில், ப ொட்டியின்றி 

தமலெரொ த் பதர்ெொ வுள்ளொர். இெர் இந்திய ஒலிம்பிக் சங் த்தின் முதல் க ண் தமலெர் என்ற க ருமைமய 

க றவுள்ளொர். ஆசிய விமளயொட்டுப்ப ொட்டி ளில் தங் ம், கெள்ளி உள்ளிட்ட  தக் ங் மள குவித்துள்ள P T உஷொ, 

 டந்த 1984இல் நடந்த ஒலிம்பிக்கில் 400 மீ ப ொட்டியில் 4ஆெது இடம்க ற்று இந்தியொவுக்குப் க ருமைபசர்த்தொர். 

 

2. 13,210 அரசுப் ள்ளி ளில் ‘ெொனவில் ைன்றம்’ 

‘எங்கும் அறிவியல்-யொவும்  ணிதம்’ என் மத அடிப் மடயொ க் க ொண்டு தமிழ்நொட்டில் 13,210 அரசுப் ள்ளி ளில் 

‘ெொனவில் ைன்றம்’ திட்டத்மத முதலமைச்சர் மு   ஸ்டொலின், திருச்சியில் கதொடக்கிமெத்தொர். 

திருச்சி  ொட்டூர்,  ொப் ொக்குறிச்சி ஆதிதிரொவிடர் நல க ண் ள் பைல்நிமலப் ள்ளியில் நமடக ற்ற இந்த விழொவின் 

ஒரு குதியொ , 100 நடைொடும் அறிவியல் ஆய்ெ ங் ள் ைற்றும் இருசக் ர ெொ னங் ளில்  யிற்சியளிக்  கசல்லும் 

தன்னொர்ெலர் மளயும் முதலமைச்சர் க ொடியமசத்து ெழியனுப்பி மெத்தொர். 

அரசுப் ள்ளி ளில் 6 ெகுப்பு முதல் 8 ெகுப்பு ெமர  யிலும் ைொைெர், ைொைவி ளிமடபய அறிவியல் ைற்றும் 

 ணிதம் குறித்த ஆர்ெத்மத ஏற் டுத்துதல், ைொைெர் ளிடம் இயல் ொ பெ உள்ள  மடப் ொற்றல் ஆர்ெத்மத 

ெளர்த்கதடுத்தல், புதுமை மளக்  ொணும் ைனப் ொங்ம  ெளர்த்கதடுத்தல், தைக் ொன கைொழியில் அறிவியல் கைொழி 

 ழகுதல், அன்றொட ெொழ்க்ம யிலுள்ள அறிவியமல உைர்தல், சமூ வியல், இலக்கியத்துடனொன அறிவியமலப் 

புரிந்துக ொள்ளுதல் ஆகியமெபய இந்தத் திட்டத்தின் பநொக் ங் ளொகும். இந்தத் திட்டத்திற்கு 710  ருத்தொளர் ள் 

பதர்வு கசய்யப் ட்டுள்ளனர். 

710  ருத்தொளர் ளுக்கும் இருசக் ர ெொ னங் ள் ெழங் ப் ட்டு நடைொடும் அறிவியல் ைற்றும்  ணித  ரிபசொதமன 

ஏதுெொளர் ளொ  கசயல் டுெர். ைொைெர் ளுக்கு எளிய அறிவியல்  ரிபசொதமன ளுக் ொன  ருவி மளயும் உடன் 

எடுத்து ெருெர். இெர் ள்  ள்ளிபதொறும் கசன்று ஆசிரியர் ள் துமைபயொடு ைொைெர் ளுக்கு அறிவியல்  ரிபசொத 

-மன மள கசய்து  ொட்டுெர். அறிவியல் ைற்றும்  ணித ெல்லுநர் ளுடன் இமையெழி  லந்துமரயொடலுக்கும் 

ஏற் ொடு ள் கசய்யப் டும். இதன்மூலம் ச  ஆசிரியர் ளுடனொன துமறசொர்ந்த உமரயொடலுக்கு ெொய்ப்பு ஏற் டும். 

நவீன கதொழிநுட் ங் மளயும்  ணிதம் சொர்ந்த புதிய உத்தி மளயும் அறிந்துக ொள்ெதுடன் அெற்மற ெகுப்பு ளில் 

ைொைெர் ளிடத்தில்  கிர்ந்துக ொள்ளவும் இந்தக்  லந்துமரயொடல் உதவும். இந்தத் திட்டைொனது ைொநிலம் முழுெதும் 

திங் ள்கிழமை முதல்  யன் ொட்டுக்கு ெந்தது. இந்தத்திட்டத்துக் ொ  `25 ப ொடி ஒதுக்கீடு கசய்யப் ட்டுள்ளது. 25 

இலட்சம் ைொைெர், ைொைவி ள்  யன்க றுகின்றனர். 

 

3. 75% இந்தியர் ளுக்கு  ட்டுப் ொடற்ற இரத்த அழுத்தம் 

இந்தியொவில் 75 சதவீதத்துக்கும் அதி ைொபனொருக்குக்  ட்டுப் ொடற்ற அளவில் இரத்தெழுத்தம் இருப் தொ  லொன்கசட் 

ைருத்துெ இதழில் கதரிவிக் ப் ட்டுள்ளது. இந்தியர் ளின் இரத்த அழுத்தக்  ட்டுப் ொடு கதொடர் ொ   டந்த 2001ஆம் 

ஆண்டு முதல் கெளியொன 51 ஆய்ெறிக்ம  மள லொன்கசட் குழு ஆரொய்ந்தது. அது கதொடர் ொன அறிக்ம  லொன்கசட் 

பிரொந்திய இதழில் கெளியிடப் ட்டுள்ளது. இரத்த அழுத்தத்மதக்  ட்டுக்குள் மெத்திருப் தில் க ண் ள் ஆண் மள 

விட சிறப் ொ ச் கசயல் டுெதொ  21 ஆய்ெறிக்ம  ளில் கதரிவிக் ப் ட்டுள்ளது. கிரொைப் குதி ளில் ெசிக்கும் 

இந்தியர் ள் இரத்த அழுத்தத்மதக்  ட்டுப் டுத்துெதில் முமறயொ ச் கசயல் டுெதில்மல என ஆறு அறிக்ம  ளில் 

குறிப்பிடப் ட்டுள்ளதொ  ஆய்விதழில் கதரிவிக் ப் ட்டுள்ளது. 
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4. டிச.01இல் அறிமு ைொகிறது டிஜிட்டல் ரூ ொய்! 

டிஜிட்டல் ரூ ொய் ெருகின்ற டிச.01 முதல் அறிமு ம் கசய்யப் டவுள்ளதொ  ரிசர்வ் ெங்கி அறிவித்துள்ளது. 2022 

ைத்திய  ட்கெட் கூட்டத்கதொடரின்ப ொது ரிசர்வ் ெங்கிமூலம் டிஜிட்டல் ரூ ொய் அறிமு ப் டுத்தப் டும் என்று நடுெண் 

நிதியமைச்சர் நிர்ைலொ சீதொரொைன் அறிவித்திருந்தொர். இந்நிமலயில், டிஜிட்டல் ரூ ொய் கெளியீடு குறித்த அறிவிப்ம  

ரிசர்வ் ெங்கி இன்று கெளியிட்டுள்ளது. 

தற்ப ொது புழக் த்திலுள்ள நொையங் ளின் ைதிப்பிபலபய டிஜிட்டல் ரூ ொயும் சில்லமறப்  ைப் ரிெர்த்தமன ளுக் 

- ொ  டிச.01ஆம் பததி கெளியிடப் டும் எனத் கதரிவிக் ப் ட்டுள்ளது. டிஜிட்டல் முமறயில் ‘e`-R’ என்ற குறியீடு 

டிஜிட்டல் ரூ ொய்க்கு ெழங் ப் ட்டுள்ளது. 

முதற் ட்டைொ  SBI, ICICI, YES ெங்கி, IDFC  ர்ஸ்ட் ஆகிய நொன்கு ெங்கி ளில் அறிமு ைொகிறது. விமரவில்  பரொடொ 

வங்கி, யூனியன் ப ங்க் ஆஃப் இந்தியொ, HDFC ெங்கி, க ொடொக் ைப ந்திரொ ெங்கியும் இமையவுள்ளன. மும்ம , 

தில்லி, க ங் ளூரு, புெபனசுெரம் ந ரங் ளில் டிச.01ஆம் பததியும், ஆைதொ ொத், க ௌ ொத்தி, இந்தூர், லக்கனௌ, 

 ொட்னொ, சிம்லொவில் விமரவில் அறிமு ைொ வுள்ளது. இதன்மூலம் நொமள ைறுநொள் முதல் `1, `2, `5, `10, `20, `50, 

`100, `200, `500, `2000 ைதிப்பிலொன டிஜிட்டல்  ரன்சி ள் புழக் த்திற்கு ெரவுள்ளன. 

 

5. குரங்கு அம்மைக்குப் புதிய க யர் 

குரங் ம்மைக்கு ‘M-அம்மை’ என்று உல  சு ொதொர அமைப்பு க யரிட்டுள்ளது. கதொடக் த்தில் குரங்கு ள் இமடபய 

 ரவிய அந்பநொய், தற்ப ொது ைனிதர் ளிமடபய, அதிலும் ஆப்பிரிக்  நொடு ளில் அதி ைொ ப் ரவும் நிமலயில், குரங்கு 

அம்மை என்ற க யர்  ருப்பினத்தெர் மள இழிவு டுத்தக் கூடும் என் தொல் புதிய க யர் மெக் ப் ட்டுள்ளது. 
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