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1. ‘G20 அறிவியல் பணிக்குழு செயலகம்’ என அறிவிக்கப்பட்டுள்ள நிறுவனம் எது? 
அ. ஐஐடி மெட்ராஸ் 

ஆ. ஐஐடி பாெ்பப 

இ. ஐஐடி தில்லி 

ஈ. IISc மபங்களூரு  

✓ சபங்களூருவில் அமைந்துள்ள இந்திய அறிவியல் கழகைானது (IISc) அறிவியல்–20 (S20)–க்கான செயலகைாக 

அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. அது G20இன் குழுக்களுள் ஒன்றாகும். G20 கூட்டமைப்பானது இந்தியாவின் தமலமையின் 

கீழ் உள்ளது. மைலும் 2023ஆம் ஆண்டில் S20இன் கருப்சபாருள் “Disruptive Science for Innovative and Sustainable 

Development” ஆகும். இந்தியாவின் பல்மவறு பகுதிகளில் ஆண்டு முழுவதும் விவாதங்கள் நமடசபறவுள்ளன. 

2. தமிழ்நாட்டில் நகர்ப்புற மெமவகமள மைம்படுத்துவதற்காக கீழ்க்காணும் எந்த நிறுவனத்துடனான $125 

மில்லியன் அசைரிக்க டாலர் ைதிப்பிலான கடன் ஒப்பந்தத்தில் இந்தியா மகசயழுத்திட்டது? 
அ. ஆசிய வளா்ச்சி வங்கி  

ஆ. ஆசிய உட்கட்டமெப்பு முதலீட்டு வங்கி 

இ. உலக வங்கி 

ஈ. உலக மபாருளாதார ென்றெ் 

✓ தமிழ்நாட்டின் மூன்று நகரங்களில் பருவநிமல ைாற்றத்மத எதிர்சகாள்ளும் வமகயில், கழிவுநீர் மெகரிப்பு ைற்றும் 

சுத்திகரிப்பு, கழிவுநீர் அகற்றுதல் ைற்றும் குடிநீர் விநிமயாக முமறகமள உருவாக்குவதற்காக நடுவணரசும் ஆசிய 

வளர்ச்சி வங்கியும் ̀ 1,040 மகாடி ைதிப்பிலான கடன் ஒப்பந்தத்தில் மகசயழுத்திட்டன. தமிழ்நாடு நகர்ப்புற முதலீட்டு 

திட்டத்திற்கான மூன்றாவது சதாகுப்பு கடன் ஒப்பந்தம் இதுவாகும். 

✓ தமிழ்நாட்டில் சதாழிற்துமற முக்கியத்துவம் வாய்ந்த பத்து நகரங்களில் குடிநீர் விநிமயாகம், கழிவுநீர் அகற்றுதல் 

ஆகியவற்றின் கட்டமைப்புக்காக 2018இல் ஆசிய வளர்ச்சி வங்கியால் $500 மில்லியன் டாலர் ைதிப்பிலான பல 

சதாகுப்பு நிதி வெதிக்கு ஒப்புதல் அளிக்கப்பட்டது. இதில் மூன்றாவது ைற்றும் கமடசி சதாகுப்பாக இந்த ஒப்பந்தம் 

மகயழுத்தாகியுள்ளது. இந்தத் சதாகுப்பில் மகாயம்புத்தூர், ைதுமர, தூத்துக்குடி ஆகிய நகரங்கள் இடம்சபற்றுள்ளன. 

3. இமணய விமளயாட்டுக்கள் சதாடர்பான விஷயங்களுக்கான நடுவண் அமைச்ெகம் எது? 
அ. ெின்னணு ெற்றுெ் தகவல் மதாழில்நுட்ப அமெச்சகெ்  

ஆ. நிதி அமெச்சகெ் 

இ. அறிவியல் ெற்றுெ் மதாழில்நுட்ப அமெச்சகெ் 

ஈ. உள்துமற அமெச்சகெ் 

✓ இமணயவழி விமளயாட்டுகமள நிர்வகிக்கும் சபாறுப்பு நடுவண் மின்னணு ைற்றும் தகவல் சதாழில்நுட்ப 

அமைச்ெகத்துக்கு வழங்கப்பட்டுள்ளது. இமணயவழி விமளயாட்டுகள் பிரிவானது நடுவண் இமளமயார் நலன் 

ைற்றும் விமளயாட்டுத்துமற அமைச்ெகத்தின்கீழ் இயங்கிவரும் விமளயாட்டுத்துமறயிடம் இருந்தது. இந்தியாவின் 

இமணயவழி விமளயாட்டுகள் ெந்மத தற்மபாது $2.6 பில்லியன் அசைரிக்க டாலர்களாக ைதிப்பிடப்பட்டுள்ளது; 

2027ஆம் ஆண்டுக்குள் அது $8.6 பில்லியன் டாலர் ைதிப்புமடயதாக ைாறும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. 

4. இந்தியாவின் சைாழிப்பன்முகத்தன்மைமய வமரபடைாக்குவதற்காக கூகுளால் நிதியுதவி செய்யப்படும் டிஜிட்டல் 

திட்டத்தின் சபயர் என்ன? 
அ. பாரத் திட்டெ்  ஆ. வாணி திட்டெ்  

இ. கமலெகள் திட்டெ்  ஈ. இனிமெ திட்டெ் 
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✓ இந்திய அறிவியல் கழகம் (IISc), ARTPARK (AI and Robotics Technology Park) ைற்றும் கூகுள் ஆகியமவ ‘வாணி 

திட்டம்’ என்ற முன்முமனவுக்காக ஒன்றிமணந்துள்ளன. இந்த டிஜிட்டல் திட்டம், 773 ைாவட்டங்களின் சுைார் ஒரு 

மில்லியன் ைக்களின் மபச்சுத் சதாகுப்புகமளச் மெகரித்து இந்தியாவின் சைாழிப்பன்முகத்தன்மைமய வமரபடம் 

ஆக்குவமத மநாக்கைாகக் சகாண்டுள்ளது. இந்தத் திட்டைானது 150,000 ைணிமநர மபச்மெப் பதிவுசெய்வமத 

மநாக்கைாகக் சகாண்டுள்ளது; இதில் ஒருபகுதி உள்ளூர் வரிவடிவத்தில் படிசயடுக்கப்படும். தானியங்கி மபச்சு 

உணரி, மபச்சு–மபச்சு சைாழிசபயர்ப்பு ைற்றும் இயல்பான சைாழி புரிதல் ஆகியவற்றின் வளர்ச்சிமய அதிகரிப்பமத 

இதன் குறிக்மகாள் ஆகும். 

5. ‘தக்ஷ்’ என்பது கீழ்க்காணும் எந்த நிறுவனத்தால் பராைரிக்கப்படும் சகாடுப்பனவுகள் மைாெடி குறித்து புகார்கமளப் 

சபறும் சதாகுதியாகும்? 

அ. SEBI 

ஆ. NITI ஆபயாக் 

இ. இந்திய ாிசா்வ் வங்கி  

ஈ. பாரத வங்கி 

✓ ‘தக்ஷ்’ என்பது இந்திய ரிெர்வ் வங்கியால் பராைரிக்கப்படும் மைம்பட்ட மைற்பார்மவ மைலாண்மை அமைப்பாகும். 

ரிெர்வ் வங்கி ெமீபத்தில் 2023 ஜன.01 அன்று சகாடுப்பனவுகள் மைாெடி குறித்து புகார்கமளப் சபறும் சதாகுதிமய 

‘தக்ஷுக்கு’ ைாற்றுவதாக அறிவித்தது. இந்த நடவடிக்மக புகாரளித்தமல ஒழுங்குபடுத்துதல், செயல்திறமன 

மைம்படுத்துதல் ைற்றும் சகாடுப்பனவுகள் மைாெடி மைலாண்மை செயல்முமறமய தானியங்குபடுத்துதல் 

ஆகியவற்மற மநாக்கைாகக் சகாண்டுள்ளது. 

6. இந்தியாவின் ஆறாவது ‘வந்மத பாரத்’ இரயிலானது நாக்பூருக்கும் கீழ்க்காணும் எந்த நகரத்திற்கும் இமடமய 

இயக்கப்படுகிறது? 

அ. பிலாஸ்பூா்  

ஆ. ெதுமர 

இ. பபாபால் 

ஈ. மபங்களூரு 

✓ பிலாஸ்பூர் (ெத்தீஸ்கர்) – நாக்பூர் (ைகாராஷ்டிரா) இமடமய இந்தியாவின் ஆறாவது ‘வந்மத பாரத்’ விமரவு 

இரயிமல பிரதைர் நமரந்திர மைாதி சகாடியமெத்துத் சதாடக்கிமவத்தார். இது சதன்கிழக்கு ைத்திய இரயில்மவயால் 

(SECR) இயக்கப்படும். ‘வந்மத பாரத்’ விமரவு இரயில் அதிகபட்ெைாக ைணிக்கு 160 கிமீட்டர் மவகம் வமர 

இயங்கக்கூடியது. இது பயணிகளுக்கான மைம்பட்ட பயண வகுப்புகமளக் சகாண்டுள்ளது. நாக்பூர் சைட்மராவின் 

முதல் கட்டத்மதயும் பிரதைர் மைாதி அப்மபாது சதாடக்கிமவத்தார். 

7. இந்திய ஒலிம்பிக் ெங்கத்தின் (IOA) முதல் சபண் தமலவராக மதர்ந்சதடுக்கப்பட்டவர் யார்? 
அ. பொி பகாெ் 

ஆ. P T உஷா  

இ. அஞ்சு பாபி ஜாா்ஜ் 

ஈ. கா்ணெ் ெல்பலஸ்வாி 

✓ இந்திய ஒலிம்பிக் ெங்கத்தின் (IOA) முதல் சபண் தமலவராக பழம்சபரும் தடகள வீராங்கமன P T உஷா 

மதர்ந்சதடுக்கப்பட்டார். அவர் ஆசிய விமளயாட்டுப்மபாட்டிகளில் பலமுமற தங்கப்பதக்கம் சவன்றுள்ளார். கடந்த 

1984 லாஸ் ஏஞ்ெல்ஸ் ஒலிம்பிக்ஸ் 400 மீ தமடமயாட்டம் இறுதிப்மபாட்டியில் நான்காமிடத்மதப் பிடித்தவர் அவர். 

58 வயதான அவர் வாக்சகடுப்பில் மபாட்டியின்றி மதர்ந்சதடுக்கப்பட்டதாக அறிவிக்கப்பட்டார். உச்ெநீதிைன்றத்தால் 
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நியமிக்கப்பட்ட ஓய்வுசபற்ற நீதிபதி L நாமகஸ்வர இராவ் மைற்பார்மவயில் மதர்தல் நமடசபற்றது. 95 ஆண்டுகால 

வரலாற்றில் IOA–க்கு தமலமை தாங்கிய முதல் ஒலிம்பியனும் முதல் ெர்வமதெ பதக்கம் சவன்றவரும் இவர் ஆவார். 

8. ‘முசிறிஸ் மபனாமல’ என்ற கமல நிகழ்மவ ஏற்பாடு செய்த ைாநிலம் எது? 
அ. தெிழ்நாடு 

ஆ. பகரளா  

இ. ஆந்திர பிரபதசெ் 

ஈ. ஒடிஸா 

✓ சகாச்சி முசிறிஸ் மபனாமலயின் ஐந்தாவது பதிப்மப மகரள ைாநில முதலமைச்ெர் பினராயி விஜயன் சதாடக்கி 

மவத்தார். “In Our Views Flow Ink and Fire” என்ற கருப்சபாருளின்கீழ் இது நடத்தப்படும். இந்தக் கமல நிகழ்வின் 

நான்கு ைாத கால சகாண்டாட்டத்தில் பல்மவறு நிகழ்வுகள் நடத்த திட்டமிடப்பட்டுள்ளது. சுைார் 40 சவவ்மவறு 

நாடுகமளச்மெர்ந்த சதாண்ணூறு கமலஞர்களின் இருநூற்றுக்கும் மைற்பட்ட முக்கிய கமலப்பமடப்புகமள இது 

காட்சிப்படுத்துகிறது. 

9. 2030ஆம் ஆண்டுக்குள் கரிைத்தின் தீவிரத்மதக் குமறப்பதில் இந்தியாவின் இலக்கு ெதவீதம் என்ன? 

அ. 20% 

ஆ. 45%  

இ. 55% 

ஈ. 95% 

✓ புமதபடிவஞ்ொராத எரிெக்தி மூலங்களின் பயன்பாட்மடக் கட்டாயப்படுத்தவும், இந்தியாவில் உள்நாட்டு கரிைச் 

ெந்மதமய நிறுவுவமதயும் மநாக்கைாகக் சகாண்ட எரிெக்தி பாதுகாப்பு (திருத்தம்) ைமொதாமவ ைாநிலங்களமவ 

நிமறமவற்றியது. இது 2030ஆம் ஆண்டுக்குள் கரிைத்தின் தீவிரத்மதக் குமறப்பதில் இந்தியாவின் இலக்கான 45 

ெதவீதத்மத அமடய இந்தியாவிற்கு உதவும். இந்த இலக்கு ெதவீதம் இந்தியாவின் புதுப்பிக்கப்பட்ட மதசிய அளவில் 

தீர்ைானிக்கப்பட்ட பங்களிப்புகளின் (Nationally Determined Contributions) ஒருபகுதியாக உள்ளது. 

10. யாருக்கு ஸ்ரீ ெந்திரமெகமரந்திர ெரஸ்வதி மதசிய சிறப்புத்துவ விருது வழங்கப்பட்டுள்ளது? 
அ. நபரந்திர பொதி 

ஆ. இராஜ்நாத் சிங் 

இ. M மவங்மகயா  

ஈ. பியூஷ் பகாயல் 

✓ முன்னாள் துமணக்குடியரசுத்தலைவர் சவங்மகயாவுக்கு 25ஆவது ஸ்ரீ ெந்திரமெகமரந்திர ெரஸ்வதி மதசிய விருது 

(SIES) வழங்கப்பட்டுள்ளது. பிற பிரிவுகளில் விருது சபற்றவர்களில் மகரள ைாநில ஆளுநர் ஆரிப் முகைது கான், 

சதாழிலதிபர் இரத்தன் டாடா, இருதயமநாய் நிபுணர் ைற்றும் ‘பத்ை விபூஷன்’ விருதுசபற்ற டாக்டர் ைார்த்தாண்ட 

வர்ைா ெங்கரன் வலியநாதன், இந்திய அரசின் அறிவியல் ஆமலாெகர் அஜய் சூத் ைற்றும் பிரபல ஹரிகதா கமலஞர் 

விொகா ஹரி ஆகிமயார் அடங்குவர். 
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நடப்பு நிகழ்வுகள்                                           4 

சசய்தித்தாள் நடப்பு நிகழ்வுகள்  

1. நிலத்தடியில் சபட்மராலியத்மதக் கண்டறிவதற்கு பயனுள்ள தரவுப்பகுப்பாய்வு அணுகுமுமறமய உருவாக்கி 

உள்ளனர் ஐஐடி சைட்ராஸ் ஆராய்ச்சியாளர்கள். 

சென்மனயில் உள்ள இந்திய சதாழில்நுட்பக் கழகத்தின் (ஐஐடி சைட்ராஸ்) ஆராய்ச்சியாளர்கள், நிலத்தடி பாமற 

அமைப்மப வமகப்படுத்தி சபட்மராலியம்-மஹட்மராகார்பன் மகயிருப்பு வளத்மதக் கண்டறியக்கூடிய புள்ளி 

விவர அணுகுமுமறமய உருவாக்கியுள்ளனர். மைல் அஸ்ஸாம் படுமகயில் திப்பம் ைணற்கல் அமைந்துள்ள 

பகுதியில் மஹட்மராகார்பன் செறிவூட்டல் ைண்டலங்கள் சதாடர்பான மிக முக்கிய தகவல்கமள வழங்குவதில் 

இந்த முமற சவற்றிகரைாக அமைந்துள்ளது. 

 

2. திருச்சியில் ஒலிம்பிக் அகாசதமி. 

ஒலிம்பிக்மபான்ற பன்னாட்டு மபாட்டிகளில் பதக்கங்கள் சவல்லும் வாய்ப்மப ஏற்படுத்தவும், இமளஞர்களுக்கு 

உலகத்தரம்வாய்ந்த பயிற்சிகமள வழங்கவும் திருச்சியில் ஒலிம்பிக் அகாசதமி உருவாக்கப்படவுள்ளது. உலகத்மதாடு 

தமிழ்நாடு மபாட்டியிட இந்த அகாசதமி சபரும் துமணயாக இருக்கும். 

 

3. ‘கால்பந்து அரென்’ பீமல ைமறவு. 

பிமரசில் ‘கால்பந்து அரென்’ பீமல (82) 29-12-2022 அன்று காைமானார். உலகக்மகாப்மப கால்பந்து மபாட்டியில் 

பிமரஸிலுக்கு 3 முமற ொம்பியன் பட்டம் (1958, 1962, 1970) சவன்று தந்த பீமல, கடந்த நூற்றாண்டின் மிகச்சிறந்த 

விமளயாட்டு வீரர்களில் ஒருவராகத் திகழ்ந்தார். 

ெர்வமதெ அரங்கில் பிமரஸிலுக்காக 14 ஆண்டுகள் 92 ஆட்டங்களில் களம்கண்ட பீமல, அதில் சைாத்தைாக 77 

மகால்கள் அடித்திருக்கிறார். அதுமவ லீக் மபாட்டிகள் உள்பட சீனியர் மகரியமர சைாத்தைாக கணக்கில்சகாண்டால் 

700 ஆட்டங்களில் 655 மகால்கள் அடித்து அெத்தியிருக்கிறார். கால்பந்து ஜாம்பவானான பீமல, கடந்த 1958ஆம் 

ஆண்டு சுவீடனில் நமடசபற்ற மபாட்டியின்மூலம் உலகக்மகாப்மப கால்பந்தில் அறிமுகைானார். அப்மபாது 17 

வயமதமய எட்டியிருந்த அவர், உலகக்மகாப்மப மபாட்டியில் களம்கண்ட மிக இளவயது வீரர் என்ற ொதமனமய 

பமடத்தார். கால்பந்திலிருந்து ஓய்வுசபற்ற பிறகு, பிமரசில் விமளயாட்டுத்துமற அமைச்ெராக 1995 முதல் 98 வமர 

சபாறுப்பு வகித்திருந்தார். 

 

4. சீட் சபல்ட் அணியாததால் 16,397 மபரும், சஹல்சைட் அணியாததால் 46,593 மபரும் உயிரிழப்பு. 

கடந்த 2021ஆம் ஆண்டு சீட் சபல்ட் அணியாைல் 4 ெக்கர வாகனங்கமள ஓட்டியதால் 16,397 மபரும், சஹல்சைட் 

அணியாததால் 46,593 மபரும் ொமல விபத்தில் உயிரிழந்ததாக ைத்திய சநடுஞ்ொமல மபாக்குவரத்து அமைச்ெகம் 

சதரிவித்துள்ளது. இதுசதாடர்பாக அந்த அமைச்ெகம் சவளியிட்டுள்ள ‘இந்திய ொமலகளில் ொமல விபத்துகள்-2021’ 

என்னும் ஆண்டறிக்மகயில், கடந்த ஆண்டு 4,12,432 ொமல விபத்துகள் ஏற்பட்டுள்ளன. இதில் 1,53,972 மபர் 

உயிரிழந்தனர். 3,84,448 மபர் காயைமடந்தனர். 

ொமல விபத்து உயிரிழப்பில் முதல் நான்கு இடங்களில் உள்ள ைாநிலங்கள் (ெதவீதத்தில்) 

1. உத்தர பிரமதெம் - 15.2% 

2. தமிழ்நாடு - 9.4% 

3. ைகாராஷ்டிரம் - 7.3% 

4. இராஜஸ்தான் - 6.8% 
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