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1. ‘Youth Co: Lab’ என்ற இளைய ோர் புத்தோக்க இ க்கம் என்பது அடல் புத்தோக்க இ க்கம் (AIM) மற்றும் கீழ்க்காணும் 

எந்த நிறுவனத்தின் முளனவு ஆகும்? 
அ. WEF 

ஆ. UNDP  

இ. UNICEF 

ஈ. UNESCO 

✓ ஆசி  பசிபிக்கின் மிகப்பபரி  இளைய ோர் புத்தோக்க இ க்கமோன Youth Co: Lab’இன் ஐந்தோம் பதிப்போனது சமீபத்தில் 

அடல் புத்தோக்க இ க்கம் (AIM), NITI ஆய ோக் மற்றும் UNDP இந்தி ோ ஆகி வற்றோல் பதோடங்கப்பட்டது. இது அடல் 

புத்தோக்க இ க்கம், NITI ஆய ோக் ஆகி வற்றுடன் இளைந்து UNDP இந்தி ோவோல் 2019இல் பதோடங்கப்பட்ட ஒரு 

முளனவோகும். தளைளமத்துவம், சமூக–புத்தோக்கம் மற்றும் பதோழில்முளனவு ஆகி வற்றின்மூைம் நிளை ோன 

வைர்ச்சி இைக்குகளைச் பச ல்படுத்துவளத விளைவுபடுத்த இளைய ோர்களுக்கு அதிகோைமளிப்பதற்கோக ஆசி –

பசிபிக் நோடுகளுக்கோன பபோதுவோன நிகழ்ச்சி நிைளை நிறுவுவளத இது யநோக்கமோகக் பகோண்டுள்ைது. 

2. பல்லுயிர் பபருக்கத்திற்கோன மோநோட்டில் COP15ஆல் அங்கீகரிக்கப்பட்ட இந்தி  முளனவு எது? 
அ. தூய்மை இந்தியா இயக்கை் 

ஆ. நைாைி கங்மக  

இ. பசுமை இந்தியாவுக்கான ததசிய இயக்கை் 

ஈ. உலக நீா் திட்டை் 

✓ உைக மறுசீைளமப்பு நோைன்று கனடோவின் மோண்ட்ரீலில் நடந்த பல்லுயிர் பபருக்கத்திற்கோன மோநோட்டில் COP15ஆல் 

இந்தி ோவின், ‘நமோமி கங்ளக’ முன்முளனவு அங்கீகரிக்கப்பட்டது. கங்ளக ோற்றுக்குப் புத்துயிைளிப்பதற்கோன ‘நமோமி 

கங்ளக’ முன்முளனவோனது, இ லுைகிற்கு புத்துயிைளிக்கும் யநோக்கில் பச ல்படும் சிறந்த 10 உைக மறுசீைளமப்பு 

திட்டங்களுள் ஒன்றோக அங்கீகரிக்கப்பட்டது. சுற்றுச்சூழல் அளமப்பு மறுசீைளமப்புக்கோன ஐநோ தசோப்தத்தின்கீழ் இந்த 

முளனவுகள் யதர்ந்பதடுக்கப்பட்டன. 

3. ‘பிைதமர் பகௌஷல் யகோ கோம் கோரி கிைோம் (PMKKK)’ திட்டத்தின் புதி  பப ர் என்ன? 
அ. பிரதான் ைந்திாி விராசத் கா சை்வா்தன் (PM VIKAS)  

ஆ. ைிஷன் கா்ைதயாகி 

இ. சைா்த் திட்டை் 

ஈ. பிரதைா் ஸ்வாநிதி திட்டை் 

✓ பிைதம மந்திரி பகௌஷல் யகோ கோம் கோரி கிைோம் (PMKKK) திட்டத்திற்கு தற்யபோது பிைதமர் விைோசத் கோ சம்வர்தன் (PM 

விகோஸ்) திட்டம் என்று பப ரிடப்பட்டுள்ைதோக நடுவண் சிறுபோன்ளமயினர் நைத்துளற அளமச்சர் ஸ்மிருதி ஜூபின் 

இைோனி பதரிவித்தோர். ஒருங்கிளைந்த இத்திட்டம் அளமச்சகத்தின் ஐந்து பளழ  திட்டங்களை ஒன்றிளைக்கிறது: 

சீயகோ ஔர் கமோயவோ, USTTAD, ஹமோரி தயைோஹர், ளந யைோஷ்னி மற்றும் ளந மன்சில். 15வது நிதிக்குழுமத்தின் 

கோைத்திற்கு இந்தத் திட்டத்திற்கு நடுவண் அளமச்சைளவ ஒப்புதல் அளித்துள்ைது. 

4. FIH ஒடிஸோ ஆடவர் உைகக்யகோப்ளப–2023இன் அதிகோைப்பூர்வ பங்குதோைைோக ஆன நிறுவனம் எது? 
அ. மபஜூவின்    ஆ. டாடா ஸ்டீல்  

 

இ. ாிமலயன்ஸ் ததாழிற்தமறகள் ஈ. ஜிதயா 
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✓ FIH ஒடிசோ ஆடவர் உைகக்யகோப்ளப–2023இன் அதிகோைப்பூர்வ பங்கோைைோக ஆவதற்கோக ஹோக்கி 

இந்தி ோவுடனோன புரிந்துைர்வு ஒப்பந்தத்தில் டோடோ ஸ்டீல் நிறுவனம் ளகப ழுத்திட்டது. FIH ஆடவர் 

உைகக்யகோப்ளபப் யபோட்டிகள் என்பது ஆண்களுக்கோன முதன்ளம யபோட்டி ோகும். இது இப்யபோட்டியின் 

பதிளனந்தோவது பதிப்போகும். 2023ஆம் ஆண்டுக்கோனப் யபோட்டி புவயனசுவர் மற்றும் ரூர்யகைோ ஆகி  இடங்களின் 

நளடபபறுகிறது. 

5. ‘சூர்  கிைண்’ என்பது இந்தி ோவிற்கும் எந்த நோட்டிற்கும் இளடய  நளடபபறும் கூட்டுப்பயிற்சி ோகும்? 

அ. தநபாளை்  

ஆ. இலங்மக 

இ. பிரான்ஸ் 

ஈ. ஆஸ்திதரலியா 

✓ இந்தி ோ மற்றும் யநபோைம் இளடயிைோன கூட்டு இைோணுவப்பயிற்சி ோன ‘சூர்  கிைண்’ 16ஆவது முளற ோக யநபோை 

இைோணுவப் யபோர்ப்பள்ளி அளமந்துள்ை சல்ஜோண்டியில் நளடபபறவுள்ைது. ‘சூர்  கிைண்’ பயிற்சி ஆண்டுயதோறும் 

நடத்தப்படுகிறது. இந்தி ோவும் யநபோைமும் கோடு மற்றும் மளைப்போங்கோன நிைப்பைப்புகளில் இளைந்து இந்தப் 

பயிற்சிள  யமற்பகோள்கின்றன. கடந்த ஆண்டில் உத்தைகோண்ட் மோநிைம் பித்யதோைோகரில் 15ஆவது ‘சூர்  கிைண்’ 

இைோணுவப் பயிற்சி நடந்யதறி து. 

6. ‘Carbon Capture, Utilisation, and Storage Policy Framework’ என்ற தளைப்பிைோன ஓர் அறிக்ளகள  பவளியிட்ட 

நிறுவனம் எது? 
அ. ISRO 

ஆ. DRDO 

இ. NITI ஆதயாக்  

ஈ. சுற்றுச்சூழல், வனை் ைற்றுை் காலநிமல ைாற்றை் அமைச்சகை் 

✓ NITI ஆய ோக், ‘Carbon Capture, Utilisation, and Storage Policy Framework and its Deployment Mechanism in India’ 

என்ற தளைப்பிைோன ஓர் ஆய்வறிக்ளகள  பவளியிட்டது. கரிமத்ளதக் கவர்தல், ப ன்படுத்துதல் மற்றும் யசமித்தல் 

ஆகி வற்றின் முக்கி த்துவத்ளத இவ்வறிக்ளக ஆைோய்கிறது. கரிமநீக்கத்ளத அளடதற்கோன ஓர் உமிழ்வு குளறப்பு 

உத்தி ோக இது உள்ைது. அதன் ப ன்போட்டிற்கு பல்யவறு துளறகளில் யதளவப்படும் பைந்த அைவிைோன பகோள்ளக 

தளையீடுகளை இந்த அறிக்ளக சிறப்பித்துக் கோட்டுகிறது. 

7. பகோள்ளக பகுப்போய்வு ளம ம் பவளியிட்ட, ‘உைக சிறுபோன்ளம குறியீட்டில்’ முதலிடம் வகிக்கிற நோடு எது? 
அ. இலங்மக 

ஆ. இந்தியா  

இ. பாகிஸ்தான் 

ஈ. ஆப்கானிஸ்தான் 

✓ போட்னோளவச் சோர்ந்த ஆைோய்ச்சி நிறுவனமோன பகோள்ளக பகுப்போய்வு ளம ம் இந்தி ோளவ ‘உைக சிறுபோன்ளம 

குறியீட்டில்’ முதலிடத்தில் ளவத்துள்ைது. அளதத் பதோடர்ந்து பதன் பகோரி ோ, ஜப்போன், பனோமோ மற்றும் அபமரிக்கோ 

ஆகி  நோடுகள் உள்ைன. உைக சிறுபோன்ளமயினர் அறிக்ளகயில் பமோத்தம் 110 நோடுகள் பட்டி லிடப்பட்டுள்ைன. 

மோைத்தீவு, ஆப்கோனிஸ்தோன் மற்றும் யசோமோலி ோ ஆகி ளவ இப்பட்டி லில் களடசி இடத்தில் உள்ைன. இந்த 

அறிக்ளகள  முன்னோள் துளைக் குடி ைசுத்தளைவர் பவங்ளக ோ பவளியிட்டோர். 
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8. ஒன்றி  அைசுப் பணி ோைர் யதர்வோளை ம் அதிகபட்சமோக எத்தளன உறுப்பினர்களைக் பகோண்டிருக்கைோம்? 
அ. 05  ஆ. 10  

இ. 15  ஈ. 25 

✓ ஒன்றி  அைசுப் பணி ோைர் யதர்வோளை மோனது (UPSC) ஒரு தளைவரின் தளைளமயில் அதிகபட்சமோக பத்து 

உறுப்பினர்களைக் பகோண்டிருக்கைோம். ஒன்றி  அைசுப்பணி ோைர் யதர்வோளை த்தின் உறுப்பினைோக முன்னோள் 

சுகோதோை பச ைோைர் பிரீத்தி சுதன் நி மிக்கப்பட்டுள்ைோர். கடந்த 2020 ஜூளையில் அவர் சுகோதோைச் பச ைோைைோக 

பதவிய ற்றோர். இந்த நி மனத்திற்குப் பின்னும், ஆளை த்தில் 4 உறுப்பினர்களின் பதவி கோலி ோக உள்ைது. 

9. ‘அக்னி வோரி ர்’ என்பது இந்தி ோவிற்கும் கீழ்க்காணும் எந்த நோட்டிற்கும் இளடய  நளடபபறும் ஓர் இருதைப்பு 

போதுகோப்பு பயிற்சி ஆகும்? 

அ. அதைாிக்கா 

ஆ. பிரான்ஸ் 

இ. சிங்கப்பூா்  

ஈ. இலங்மக 

✓ சிங்கப்பூர் மற்றும் இந்தி  இைோணுவம் இளடய  ோன இருதைப்புப் பயிற்சி ோன ‘அக்னி வோரி ர்’ பயிற்சியின் 12ஆம் 

பதிப்பு மகோைோஷ்டிை மோநிைம் யதவ்ைோலியில் நிளறவளடந்தது. ‘அக்னி வோரி ர்’ பயிற்சி, கூட்டு சுடுதிறன் திட்டமிடல், 

பச ல்படுத்துதல் மற்றும் புதி  தளைமுளற பீைங்கி உபகைைங்களைப் ப ன்படுத்துதல் ஆகி வற்ளற உள்ைடக்கி 

உள்ைது. இதன் இறுதிக்கட்டப்பயிற்சியில் உள்நோட்டியைய  த ோரிக்கப்பட்ட துப்போக்கிகள் ப ன்படுத்தப்பட்டன. 

10. ஐஐடி–பமட்ைோஸ் நிறுவனமானது ஐநா–நீடித்த வைர்ச்சி இைக்குகளில் பச ைோற்றுவதற்கோக, “எரிசக்தி ளம ம்” 

பதோடங்க கீழ்க்கோணும் எந்த நோட்டுடன் கூட்டிளைந்துள்ைது? 
அ. அதைாிக்கா 

ஆ. சிங்கப்பூா் 

இ. ஆஸ்திதரலியா  

ஈ. தஜா்ைனி 

✓ பமட்ைோஸ்–இந்தி  பதோழில்நுட்ப நிறுவனம் ஆஸ்தியைலி  பல்களைக்கழகங்களுடன் இளைந்து ‘ஆஸ்தியைலி ோ–

இந்தி ோ எரிசக்தி ளம த்ளத பதோடங்கவுள்ைது. பமட்ைோஸ் ஐஐடிஉம் ஆஸ்தியைலி ோவில் அளமந்துள்ை டீக்கின் 

பல்களைக்கழகமும் இளைந்து இம்ளம த்ளத வழிநடத்துகின்றன. இருநோடுகளைச்யசர்ந்த பல்களைக்கழகங்கள், 

ஆைோய்ச்சி நிறுவனங்கள் மற்றும் பதோழிற்துளறயினரிளடய  ஐக்கி  நோடுகளின் எரிசக்தி துளறயில் ஒத்துளழப்ளப 

யமம்படுத்துவளதயும் இது யநோக்கமோகக் பகோண்டுள்ைது. 

 

சசய்தித்தாள் நடப்பு நிகழ்வுகள்  

1. ஆசிரி ருக்கு தமிழ்ச்பசம்மல் விருது 

ஓய்வு பபற்ற தமிழோசிரி ர் நோளக மு பசோக்கப்பன் தமிழ்ச்பசம்மல் விருதுக்கு யதர்வுபசய் ப்பட்டுள்ைோர். இவர், தமிழ் 

வைர்ச்சித்துளறயின் 2021ஆம் ஆண்டுக்கோன தமிழ்ச்பசம்மல் விருதுக்கு யதர்வுபசய் ப்பட்டுள்ைோர். மோண்புமிகு 

தமிழ்நோடு முதைளமச்சர் மு க ஸ்டோலின் இவ்விருளத வழங்குகிறோர். ‘அழுவதற்கோக பிறந்யதோம்’, ‘ ோர் நமக்கு 

பசோந்தம்’, ‘பசோக்கப்பன் கவிளதகள்’ ஆகி  மூன்று நூல்களை மு பசோக்கப்பன் எழுதி பவளியிட்டுள்ைோர். 

 

  

 

 

 

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

