
         

    

1. இந்தியாவுடன் தாயக பாதுகாப்பு பபச்சுவார்த்தததய மீண்டும் 

ததாடங்கவுள்ள நாடு எது? 

அ) ஜப்பான் 

ஆ) அமெரிக்கா  

இ) ஐக்கியப் பபரரசு 

ஈ) இரஷ்யா 

✓ US தாயக பாதுகாப்புத் துறையின் அறிவிப்பின்படி, US – இந்தியா தாயக 

பாதுகாப்பு பபச்சுவார்த்றதறய மீண்டும் மதாடங்க இந்தியாவும் 

அமெரிக்காவும் முடிவு மெய்துள்ளன. இறைமவளிப் பாதுகாப்பு ெற்றும் 

வளர்ந்துவரும் மதாழில்நுட்பம் பபான்ை முக்கியொன விஷயங்கறளப் 

பற்றி விவாதிப்பறத இப்பபச்சுவார்த்றத ப ாக்கொகக் மகாண்டுள்ளது.  

✓ வன்முறை தீவிரவாதத்றத ஒழித்துக் கட்டுவறதயும் இது ப ாக்கொகக் 

மகாண்டுள்ளது. இரு ாடுகளுக்கும் இறடயிலான முதல் தாயக பாதுகா 

-ப்பு பபச்சுவார்த்றத, கடந்த 2011ஆம் ஆண்டில்  றடமபற்ைது. 

 

2. எந்த மாநிலம் / யூனியன் பிரபதசத்தில் ஷாஹீத் பகத் சிங் 

ஸ்மாரக்தக, மத்திய கல்வி அதமச்சர் திறந்துதவத்தார்? 

அ) பஞ்ொப் 

ஆ) புது தில்லி  

இ) உத்தர பிரபதெம் 

ஈ) ஹரியானா 

✓ தில்லி பல்கறலக்கழகொனது பகத்சிங், சுக்பதவ் தாப்பர் ெற்றும் சிவராம் 

இராஜ்குரு ஆகிபயாரின் தியாகத்தின் 90 ஆண்டுகால நிறைறவ 

நிறனவுகூருவதற்காக ‘ஷாஹீத் திவாஸ்’ என்ைமவாரு நிகழ்ச்சிறய 

ஏற்பாடு மெய்தது. ெத்திய கல்வியறெச்ெர் ரபெஸ் மபாக்ரியால், மெய்நிக 

-ராக இந்த நிகழ்றவத் மதாடங்கிறவத்தார். 

✓ பகத்சிங் ஸ்ெராகில் தற்பபாதுள்ள விடுதறலப் பபாராளிகள் பற்றிய நூல் 

-களின் மதாகுப்பு “ஷாஹித் ஸ்மிருதி புஸ்தகாலயா” என்று ொற்ைப்படுவ 

-தாக அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. 

 

3.‘Global Economic Outlook - GEO’ என்ற ததலப்பில் அறிக்தகதய 

தவளியிடுகிற உலகளாவிய மதிப்பீட்டு நிறுவனம் எது? 

அ) Fitch Ratings  

ஆ) CRISIL 

இ) Standard & Poor 

ஈ) Ind-RA 

✓ அமெரிக்க வரவு ெதிப்பீட்டு நிறுவனொன பிட்ச், ‘Global Economic 

Outlook - GEO’ என்ை தறலப்பில் அறிக்றகறய மவளியிடுகிைது. அதன் 

அண்றெய பதிப்பில், இந்தியாவின் மொத்த உள் ாட்டு உற்பத்தியின் 

வளர்ச்சி ெதிப்பீட்றட அடுத்த நிதியாண்டில் 12.8% ஆக ொற்றியுள்ளது. 

முன்னதாக, இம்ெதிப்பீட்டு நிறுவனம், இந்தியாவின் வளர்ச்சி விகிதத் 

-றத 11% என ெதிப்பிட்டிருந்தது. 

✓ தளர்வான நிதிநிறலப்பாடு ெற்றும் சிைந்த றவரஸ் கட்டுப்பாடு அம்ெம் 

ஆகியறவ இதற்கான காரைங்களாக கூைப்பட்டுள்ளன. 2023ஆம் நிதி 

ஆண்டில், மொத்த உள் ாட்டு உற்பத்தியின் (GDP) வளர்ச்சி 5.8 

ெதவிகிதத்துக்கு குறையும் என்றும் பிட்ச் எதிர்பார்க்கிைது. 

 

4. 7.5% என்ற விகிதத்தில், காசபநாய் பாதிப்பில் மிகப்தபரிய சரிதவ 

பதிவுதசய்துள்ள மாநில அரசு எது? 

அ) தமிழ் ாடு 

ஆ) பகரளம்  

இ) ெகாராஷ்டிரம் 

ஈ) ஹிொச்ெல பிரபதெம் 

✓ பகரள ொநிலத்தில், 2015-20’க்கு இறடயில் காெப ாய் பாதிப்பு 37.5% 

குறைந்துள்ளது. இதன்மூலம், ஆண்டு ெரிவு விகிதத்றத 7.5% ஆக அம் 

ொநிலம் பதிவுமெய்துள்ளது. உலகளாவிய ெரிவு விகிதம் 2-3% ெட்டுபெ 

இருக்கும் நிறலயில், பகரளத்தின் இந்தச் ெரிவு விகிதம் மிகவும் குறிப்பிட 

-த்தக்கதாகும். 

✓ காெப ாய் ஒழிப்றப ப ாக்கிய முன்மனடுப்புகளுக்காக, ெத்திய சுகாதார 

அறெச்ெகத்தால் வழங்கப்படும் ொன்றிதழில், மவண்கலப்பதக்கத்றதயும் 

பகரள ொநில அரசு மவன்றுள்ளது. 

 

5. அண்தமய பன்னாட்டு அறிவுசார் தசாத்துக் குறியீட்டில் இந்தியா 

அதடந்துள்ள தரநிதல என்ன? 

அ) 20 

ஆ) 30 

இ) 40  

ஈ) 50 

✓ பன்னாட்டு அறிவுொர் மொத்துக் குறியீட்டின் ெமீபத்திய ஆண்டு பதிப்பில் 

இந்தியா 40ஆம் இடத்தில் உள்ளது. இக்குறியீட்றட, US Chamber of 

Commerce Global Innovation Policy Centre (GIPC) ஆண்டுபதாறும் 

மவளியிடுகிைது. காப்புரிறெ ெற்றும் பதிப்புரிறெ மகாள்றககள் முதல் 

அறிவுொர் மொத்துக்கறள வணிகெயொக்குதல் வறர பல கூறுகளில், 

53 உலக மபாருளாதாரங்களில் உள்ள அறிவுொர் மொத்துரிறெகறள 

இந்தக் குறியீடு ெதிப்பிடுகிைது. 

 

6. அண்தமச் தசய்திகளில் இடம்தபற்ற, “மன்யங்தகாண்டா ஜாதரா” 

என்றால் என்ன? 

அ) பண்றடய ஹரப்பர் தளம் 

ஆ) புத்த விகாரம் 

இ) ொநிலங்களுக்கு இறடபயயான ெதஞ்ொர் விழா  

ஈ) விடுதறலக்கு முந்றதய இயக்கம் 

✓ ென்யங்மகாண்டா ஜாதரா என்பது ஆந்திர பிரபதெம் ெற்றும் ஒடிஸா 

ஆகிய ொநிலங்களுக்கு இறடபயயான ெதஞ்ொர் விழாவாகும். இந்த 

விழாவில், ஆந்திர பிரபதெ ொநிலம் கிழக்கு பகாதாவரி ொவட்டத்தின் 

மொத்துகுபதம் ெண்டலத்தில் உள்ள மபால்லூரு கிராெத்தில் ஒடிஸா 

ொநிலத்திற்கு கடவுளர் சிறலகறள ொற்றுவதும் அடங்கும். 

✓ கடந்த காலங்களில், இந்தத் திருவிழாவின்பபாது விரும்பத்தகாத நிகழ்வு 

-களும் இடதுொரி தீவிரவாதங்களும் பதிவாகியுள்ளன. ஆனால், ஏராள 

-ொன முன்மனச்ெரிக்றக  டவடிக்றககள் காரைொக, இந்த 

ஆண்டின் திருவிழா அறெதியாக  டந்பதறியது. 

 

7.இந்தியாவின் UPSC’க்கும் பின்வரும் எந்த நாட்டின் பதர்வாதை 

-யத்துக்கும் இதடயிலான புரிந்துைர்வு ஒப்பந்தத்திற்கு மத்திய 

அதமச்சரதவ ஒப்புதல் அளித்துள்ளது? 

அ) இலங்றக 

ஆ) வங்காளபதெம் 

இ) ஆப்கானிஸ்தான்  

ஈ) பாகிஸ்தான் 

✓ இந்தியாவின் ெத்திய பணியாளர் பதர்வாறையம் (UPSC) ெற்றும் 

ஆப்கானிஸ்தானின் சுயாதீன நிர்வாக சீர்திருத்தங்கள் ெற்றும் குடிறெப் 

பணிகள் ஆறையம் (IARCSC) ஆகியவற்றுக்கிறடபயயான புரிந்துை 

-ர்வு ஒப்பந்தத்திற்கு மத்திய அறெச்ெரறவ ஒப்புதல் அளித்துள்ளது. 

IARCSC ெற்றும் UPSC ஆகியவற்றுக்கு இறடபயயான உைறவ இந்தப் 

புரிந்துைர்வு ஒப்பந்தம் வலுப்படுத்தும். 

✓ பணியாளர்கள் பதர்வில் இருதரப்புக்கும் உள்ள அனுபவம் ெற்றும் 

நிபுைத்துவத்றத பகிர்ந்துமகாள்ளவும் இது வழிவகுக்கும். 

 

8. இந்தியாவிற்கும் பாகிஸ்தானுக்கும் இதடயிலான நிரந்தர சிந்து 

ஆதையத்தின் 116ஆவது கூட்டம் நதடதபற்ற இடம் எது? 

அ) லாகூர் 

ஆ) புது தில்லி  

இ) மஜய்ப்பூர் 

ஈ) ஜலந்தர் 

✓ இந்தியாவிற்கும் பாகிஸ்தானுக்கும் இறடயிலான நிரந்தர சிந்து ஆறை 

-யக்கூட்டத்தின் 116ஆவது கூட்டம் ெமீபத்தில் புது தில்லியில்  டந்தது. 

இந்தச் ெந்திப்பு, இரண்டறர ஆண்டுகளுக்கு பெலான இறடமவளிக்குப் 
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பின்னர்  டந்தது. பாகிஸ்தான் பதசிய  ாளுடன் இச்ெந்திப்பு ஒத்துப்பபா 

-னது. இரண்டு  ாள்  றடமபற்ை இக்கூட்டம், இந்திய தரப்பில் சிந்து நீர் 

ஆறையர் பிரதீப் குொர் ெக்பெனா தறலறெயில்  றடமபற்ைது. 

 

9. 1921’இல், பின்வரும் எந்த இந்தியத்ததலவரின் ஒடிஸா பயைம் 

குறித்த நிதனவு அஞ்சல்ததல அண்தமயில் தவளியிடப்பட்டது? 

அ) ப தாஜி சுபாஷ் ெந்திரபபாஸ் 

ஆ) பாபாொபகப் அம்பபத்கர் 

இ) ‘ெகாத்ொ’ காந்தி  

ஈ) ‘கர்ெவீரர்’ காெராஜர் 

✓ ‘ெகாத்ொ’ காந்தி, கடந்த 1921ஆம் ஆண்டில் (100 ஆண்டுகளுக்கு முன்பு) 

முதன்முறையாக ஒடிஸா ொநிலத்துக்கு வருறகதந்தார். பெலும் அவரது 

ஒத்துறழயாறெ இயக்கத்தின் ஒருபகுதியாக ெக்கள் கூட்டத்தின்முன் 

அவர் உறரயாற்றினார். இந்த நிகழ்றவ நிறனவுகூரும் வறகயில், 

‘ெகாத்ொ காந்தியின் ஒடிஸாவுக்கான முதல் வருறகயின் நூைாம் 

ஆண்டு’ குறித்த நிறனவு அஞ்ெல்தறல ெமீபத்தில் மவளியிடப்பட்டது. 

 

10. இந்திய வானூர்தி நிதலயங்கள் ஆதையத்தின் ததலவராக 

நியமிக்கப்பட்டுள்ளவர் யார்? 

அ) பங்கஜ் குொர் 

ஆ) குருபிரொத் பொகபத்ரா 

இ) அருண்குொர் 

ஈ) ெஞ்சீவ் குொர்  

✓ ெகாராஷ்டிர பகடரின் 1991ஆம் ஆண்டு மதாகுதி இ. ஆ. ப அதிகாரியான 

ெஞ்சீவ் குொர், இந்திய வானூர்தி நிறலயங்கள் ஆறையத்தின் (AAI) 

தறலவராக நியமிக்கப்பட்டுள்ளார். பணியாளர் அறெச்ெகம் பிைப்பித்த 

உத்தரவின்படி, ஆதிஷ் ெந்திரா, இந்திய உைவுக் கழகத்தின் தறலவர் 

ெற்றும் நிர்வாக இயக்கு ராக இருப்பார். மவவ்பவறு அறெச்ெகங்களுக் 

-கு, 22 அதிகாரத்துவத்தினர் நியமிக்கப்பட்டுள்ளனர். 

 


1. டி20 தரவரிறெ: முதலிடத்தில் மதாடரும் ஷஃபாலி வர்ொ 

ெகளிருக்கான ICC டி20 தரவரிறெயில் பபட்ஸ்வுென்கள் பிரிவில் 

இந்தியாவின் மதாடக்க வீராங்கறன ஷஃபாலி வர்ொ மதாடர்ந்து முதலிட 

-த்தில் நீடிக்கிைார். மதன்னாப்பிரிக்க ெகளிர் அணிக்கு எதிரான மதாடர் 

நிறைவறடந்த நிறலயில், அவர் 776 புள்ளிகளுடன் அந்த இடத்தில் 

இருக்க, ஆஸ்திபரலியாவின் மபத் மூனி 741 புள்ளிகளுடன் இரண்டாம் 

இடத்திலும், நியூஸிலாந்தின் பொபி டிறவன் 712 புள்ளிகளுடன் 3’ஆம் 

இடத்திலும் இருக்கின்ைனர். 

இந்தியாவின் ஸ்மிருதி ெந்தனா ஓரிடம் முன்பனறி 693 புள்ளிகளுடன் 

6ஆவது இடத்துக்கு வந்துள்ளார். முதல் 10 இடங்களுக்குள்ளாக ெற்மைாரு 

இந்தியராக மஜமிொ பராட்ரிகஸ் 640 புள்ளிகளுடன் 9ஆவது இடத்தில் 

உள்ளார். மதன்னாப்பிரிக்க அணியில் பகப்டன் சுபன லஸ் ஓரிடம் முன் 

-பனறி 37ஆவது இடத்றதப் பிடித்துள்ளார். 

மபௌலர்கள் பிரிவில் இந்தியாவின் இராபஜஷ்வரி மகய்க்வாட் மதன் 

ஆப்பிரிக்காவுக்கு எதிரான கறடசி டி20 ஆட்டத்தில் 3 விக்மகட் வீழ்த்தி 

மவற்றிக்கு வழிவகுத்ததன் பபரில் 12 இடங்கள் முன்பனற்ைம் கண்டுள்ளா 

-ர். தரவரிறெ வரலாற்றில் முதல்முறையாக அவர் 13ஆவது இடத்றதப் 

பிடித்துள்ளார். அவர் 658 புள்ளிகளுடன் அந்த இடத்திலிருக்க, அருந்ததி 

மரட்டி 15 இடங்கள் முன்பனறி 56ஆவது இடத்றத எட்டியுள்ளார். முதல் 10 

இடங்களுக்குள்ளாக தீப்தி ெர்ொ 705 புள்ளிகளுடன் 7ஆம் இடத்திலும், 

இராதா யாதவ் 702 புள்ளிகளுடன் 8ஆம் இடத்திலும் உள்ளனர். 

மதன்னாப்பிரிக்காவின் டுமி சிகுகுபன 7 இடங்கள் முன்பனறி 42ஆவது 

இடத்றத எட்டியுள்ளார்.  ாடிபன கிளார்க் 2 இடங்கள் முன்பனறி, ெக 

 ாட்டவரான மொஸ்லின் படனியல்ஸுடன் 66ஆவது இடத்றத பகிர்ந்து 

மகாண்டுள்ளார். இங்கிலாந்தின் பொபி எக்லஸ்டன் (799), மதன் 

ஆப்பிரிக்காவின் ஷப்னிம் இஸ்ொயில் (763), இங்கிலாந்தின் ொராகிமளன் 

(755) ஆகிபயார் மபௌலர்கள் பிரிவில் முறைபய முதல் 3 இடங்களில் 

உள்ளனர். 

 

 

 

 


