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1. ‘ம ோல்’ எனப் பெயரிடப்ெட்ட, எந்த நோட்டின் பெவ்வோய் ம ோள் 

அ ழோய்வுக் ருவி, ெமீெத்தில் பெயலிழந்ததோ  அறிவிக் ப்ெட்டது? 

அ) சீனா 
ஆ) UAE 
இ) USA  
ஈ) இஸ்ரேல் 

❖ ‘ர ால்’ எனப்பெயரிடப்ெட்ட பெவ்வாய் ர ாள் அ ழாய்வுக் ருவி, பெவ்வாய் 
ர ாளில் NASA’இன் இன்செட் தசேயிறங்கிமூலம் பணியில் ஈடுபடுத்தப் 
-பட்டது. பெவ்வாய் ர ாளில் ஆழ ா  அ ழ தவறியதால், இந்தக்  ருவி 
அந்நாட்டின் அறிவியலாளர் ளால் அது பெயலிழந்ததா  அறிவிக் ப்ெட்டது.  

❖ இதசன, பெர் ன் ஏரோஸ்ரெஸ் ச யம் உருவாக்கியது. மி  ஆழ ா  
ரதாண்டி பெவ்வாய் ர ாளின் உள்பவப்ெநிசலசயக்  ண்டறிய இது 
2019 முதல் முயற்சித்து வருகிறது. இன்செட் தசேயிறங்கி, 2022 வசே 
பதாடர்ந்து பெயல்ெடும். 

 

2.பெருநிறுவன நிர்வோ த்தில் சிறந்து விளங்குவதற் ோ  

வழங் ப்ெடும் ICSI மதசிய விருதத பவன்ற பெருநிறுவனம் எது? 

அ) PFC 
ஆ) ITC  
இ) NTPC 
ஈ) ONGC 

❖ பெருநிறுவன நிர்வா த்தில் சிறந்து விளங்குவதற் ா  வழங்கப்படும், 
இருெதாவது நிறுவனச் பெயலாளர் ள் நிறுவனத்தின் (ICSI) ரதசிய 
விருது ளில், ‘ெட்டியலிடப்ெட்ட பிரிவு: பெரிய வச ’இல் ITC லிமிபடட் 
‘சிறந்த நிர்வா ம் புரியும் நிறுவனம்’ எனப்பெயரிடப்ெட்டுள்ளது. 

❖ இவ்விருசத முன்னாள் உச்ெநீதி ன்ற நீதிெதி AK சிக்ரி தசலச யிலான 
நடுவர்  ன்றம் அறிவித்தது. ITC நிறுவனத்தின் பெயலாளர் இோரெந்திே 
கு ார் சிங்கி, ‘ஆண்டின் ஆளுச  நிபுணர்’ எனத் ரதர்வுபெய்யப்ெட்டார். 

 

3.அண்த ச் பெய்தி ளில் இடம்பெற்ற, ‘MINUSMA’ என்றோல் 

என்ன? 

அ)  ாலியில் ஐநா ர ற்ப ாள்ளும் அச தி ாக்கும் ெணி  

ஆ) புதிய ர ாளின் பெயர் 
இ) புதிய விண்மீனின் பெயர் 
ஈ) அப ரிக்  கூட்டு வரிச் ெட்டம் 

❖ UN - Multidimensional Integrated Stabilization Mission in Mali 
(MINUSMA) என்ெது  ாலியில் ஐநா மேற்ககொண்டு வரும் அச தி 
 ாக்கும் ெணியாகும். இது, 2013’இல் நிறுவப்ெட்டது. இது உலகின் 
மி  ஆெத்தான ஐநா நடவடிக்ச யா   ருதப்ெடுகிறது. 

❖ அண்ச யில், அச தி  ாக்கும் ெசடயினர்,  ாலியின் அசடயாளம் 
பதரியாத துப்ொக்கிதாரி ளால் தாக் ப்ெட்டனர். இந்தத் தாக்குதலில் 4 
அச தி  ாக்கும் ெசடயினர் ப ால்லப்ெட்டனர்  ற்றும் ஐந்து ரெர் 
 ாய சடந்தனர். 

 

 

 

4. இந்தியோவின் முதல் ஓட்டுநர் இல்லோத ப ட்ம ோ இ யில் தள 

தயோரித்துள்ள நிறுவனம் எது? 

அ) BEML  
ஆ) BHEL 
இ) HAL 
ஈ) DRDO 

❖ இந்தியாவின் முதல் அதிநவீன ஓட்டுநர் இல்லாத ப ட்ரோ இேயிசல 
BEML நிறுவனம் தயாரித்துள்ளது. இது, பெங் ளூரில் உள்ள அதன் 
உற்ெத்தி நிசலயத்தில் தயாரிக் ப்ெட்டது. இதசன, ொது ாப்பு 
அச ச்ெர் பவளியிட்டார். 

❖ இவ்வலகு, 2280 ெயணி சளக்ப ாண்டு பெல்லும் திறன்ப ாண்ட 
எஃகு உடலால் ஆனது. மும்செ பெருந ே பிோந்திய ர ம்ொட்டு 
ஆசணயத்தின் MRS-1 திட்டத்திற் ா  இதுரொன்ற 576 இேயிசல 
உற்ெத்தி பெய்வதற் ான பணியொசண சள BEML பெற்றுள்ளது. 

 

5.இந்திய நறுமணப் ப ொருட்கள் ஆரொய்ச்சி நிறுவனத்தின் 

தலைலமயகம் அலமந்துள்ள மொநிைம் எது?  

அ) தமிழ்நாடு 
ஆ) மகரளம்  
இ)  த்திய பிேரதெம் 
ஈ)  ர்நாட ா 

❖ இந்திய நறு ணப் பொருட் ள் ஆோய்ச்சி நிறுவனம் என்ெது ஒரு 
தன்னாட்சி அச ப்பும், ரவளாண் அச ச்ெ த்தின் கீழ் உள்ள 
இந்திய ரவளாண் ஆோய்ச்சி  வுன்சிலின் ஒரு துசண நிறுவனமும் 
ஆகும். இது, இந்தியாவில் நறு ணப் பொருட் ள் பதாடர்ொன 
விவொய ஆோய்ச்சியில் ஈடுெட்டுள்ளது.  

❖ இதன் தலலலேயகம் ர ேள ேொநிலத்தின் ர ாழிக்ர ாட்டில் 
அச ந்துள்ளது. அண்ச யில், மூத்த ரதாட்டக் சல விஞ்ஞானி ரெ 
பே ா இந்திய நறு ணப் பொருட் ள் ஆோய்ச்சி நிறுவனத்தின் புதிய 
இயக்குநோ  பொறுப்ரெற்றார். 

 
6. ‘ஜல்லிக் ட்டு’ என்ெது பின்வரும் எந்த இந்திய  ோநிலத்தில் 

ப ோண்டோடப்ெடுகிற ஒரு வீ விதளயோட்டு ஆகும்? 

அ) தமிழ்நாடு  
ஆ)  ர்நாட ா 
இ) ஆந்திே பிேரதெம் 
ஈ) பதலங் ானா 

❖ தமிழ்நாட்டின்  துசே  ாவட்டம் அலங் நல்லூரில் நசடபெற்ற பு ழ் 
பெற்ற ‘ெல்லிக் ட்டு’ நி ழ்சவ  ாண்புமிகு தமிழ்நாடு முதலச ச்ெர் 
 .ெழனிொமி ப ாடியசெத்து கதொடங்கி லவத்தொர். 

❖ ‘ெல்லிக் ட்டு’ என்ெது ொேம்ெரிய ா  தமிழ்நாட்டில் நடத்தப்ெடுகிற 
ஓர் ஏறுதழுவுதல் விசளயாட்டாகும். இது பொங் ல் திருவிழாவின் 
ஒரு முக்கிய ெகுதியா  இருக்கும் ‘ ாட்டுப்பொங் ல்’ நொளன்று 
நடத்தப்படுகிறது. ொேம்ெரியத்சத ொது ாப்ெதற் ா  தமிழ்நொடு அேசு 
நிசறரவற்றிய அேொசணசய பதாடர்ந்து இந்நி ழ்வு பதாடர்கிறது. 
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7. பின்வரும் எந்த அத ச்ெ த்தின் ததலத யின்கீழ், PMKVY 

பெயல்ெடுத்தப்ெடுகிறது? 

அ) சிறுொன்ச யினர் நலத்துசற அச ச்ெ ம் 
ஆ) ெழங்குடியின நலத்துசற அச ச்ெ ம் 
இ) திறன் ர ம்ொட்டு அச ச்ெ ம்  
ஈ) நிலக் ரி அச ச்ெ ம் 

❖ பிேத ர் ப ளஷல் வி ாஸ் ரயாெனா (PMKVY), 2015ஆம் ஆண்டில் 
பதாடங் ப்ெட்டது. இது  த்திய திறன் ர ம்ொட்டு அச ச்ெ த்தால் 
பெயல்ெடுத்தப்ெடுகிறது. இந்தத் திட்டத்தின் 3ஆவது  ட்டம் ெமீெத்தில் 
பதாடங் ப்ெட்டது. மூன்றாங் ட்ட திறன் இந்தியா திட்டத்தின்கீழ், 
2020-2021ஆம் ஆண்டில் எட்டு இலட்ெம் ரெருக்கு, `948.90 ர ாடி 
பெலவில் ெயிற்சியளிக் த் திட்டமிடப்ெட்டுள்ளது. 

 
8.அண்த ச் பெய்தி ளில் இடம்பெற்ற, “மெோஜன்னப ோண்டோ” 

என்ெதன் பெோருள் என்ன? 

அ) ொேம்ெரிய பெளத்த தளம்  
ஆ) ொேம்ெரிய ெ ண தளம் 
இ) குச க்ர ாவில் 
ஈ)  ணி  ண்டெம் 

❖ “ரொஜ்ென்னப ாண்டா” என்ெது ஆந்திே பிரமதச ேொநிலம் விொ ப் 
ெட்டினம் அருர  ெங் ேம் என்ற கிோ த்திற்கு அருகில் அச ந்துள்ள 
ஒரு குசடவசேக் ர ாவில் ஆகும். இந்த இடங் ள், பெளத்தம், ெங் ேம் 
கிோ த்தின் பெரும்ொன்ச   த ா  இருந்த பொ. ஆ 4 முதல் 9ஆம் 
நூற்றாண்டுக்கு இசடப்ெட்டதாகும். 

❖ அண்ச யில், இந்தப் பெளத்த ொேம்ெரிய தளத்தில் ஆண்டுரதாறும் 
நசடபெறும் “பெளத்த ர ளா” ப ாண்டாடப்ெட்டது. இது பொதுவா , 
ெங் ோந்தி ெண்டிச க்கு ஒரு நாள்  ழித்து ப ாண்டாடப்ெடுகிறது. 

 
9. STARStreak வோன் ெோது ோப்பு அத ப்பு குறித்து, இந்தியோ, 

ெமீெத்தில் எந்த நோட்மடோடு கூட்டிதைந்தது? 

அ) பெர் னி 
ஆ) இஸ்ரேல் 
இ) ெப்ொன் 
ஈ) ஐக்கியப் ரெேேசு (UK)  

❖ இந்தியாவின் ொேத் சடனமிக்ஸும் உல ளாவிய ஏரோஸ்ரெஸ் 
நிறுவன ான ரதல்ஸும் STARStreak வான் ொது ாப்பு அச ப்பில் 
ஒத்துசழப்பு ரவண்டி ஒப்ெந்தப ான்றில் ச பயழுத்திட்டுள்ளன.  

❖ இந்திய  ற்றும் UK ஆகிய இேண்டு அேசு ளின் ஆதேவுடன், UK 
ஆயுதப்ெசட ள் உள்ளிட்ட ெல்ரவறு வாடிக்ச யாளர் ளுக்கு இந்த 
அச ப்பு ஏற்று தி பெய்ய உதவும். இதன்மூலம், ொேத் சடனமிக்ஸ், 
60% உள்நாட்டு உள்ளடக் த்துடன் இந்திய ஆயுதப்ெசடக்கு இந்த 
அச ப்செ வழங்  முடியும். 

 
 

 

 

10. இருமுதற குற்றஞ்ெோட்டப்ெட்ட முதல் அப ரிக்  அதிெர் யோர்? 

அ) பில் கிளிண்டன் 
ஆ) ஆண்ட்ரூ ொன்ென் 
இ) படானால்ட் டிேம்ப்  
ஈ) போனால்ட் ரீ ன் 

❖ ஐக்கிய அப ரிக்  நொடுகளின் (USA) ெட்ட ன்றக்  ட்டிடத்தில் ஏற்ெட்ட 
 லவேங் ளுக்குப் பின்னர், முன்னொள் அதிெர் படானால்ட் டிேம்ப் மீது 
குற்றஞ்ொட்ட அப ரிக் ாவின் பிேதிநிதி ள் ெசெ வாக் ளித்துள்ளது. 
இச்சுற்று குற்றச்ொட்டுடன், படானால்ட் டிேம்ப் 2ஆவது முசறயா  
குற்றச்ொட்டுக்கு உள்ளாக் ப்ெட்ட ஒரே அப ரிக்  அதிெோகிறார். 

❖ அண்ச யில், ஐக்கிய அப ரிக்  நொடுகளின் (USA) ெட்ட ன்றக் 
 ட்டிடத்தில் அவேது ஆதேவாளர் ள் நடத்திய  லவேத்தில் அவேது 
ெங்கிற்கு கிளர்ச்சிசயத் தூண்டிய குற்றச்ொட்டின் ரெரில் அசவ 
அவசே குற்றஞ்ொட்டியது. 

 
 

 

 

 

 

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

