
         

    

1. ஜம்மு-காஷ்மீர் த ாடர்பான எல்லை வலையலை 

ஆலையத்தின்  லைவர் யார்? 

அ) ஏ.கே.சிக்ரி 

ஆ) ரஞ்சன் கேோகேோய் 

இ) ரஞ்சனோ கேசோய்  

ஈ) கே வி ேோமத் 

✓ 370ஆவது பிரிவு இரத்து சசய்யப்பட்டு 2019 ஆேஸ்டில் ஜம்மு மற்றும் 

ேோஷ்மீரின் சிறப்பு அந்ேஸ்தே திரும்பப்சபற்ற 6 மோேங்ேளுக்குப் பிறகு 

வதரயதற ஆதையம் அதமக்ேப்பட்டது. 

✓ இந்ே ஆதையத்திற்கு ஓய்வுசபற்ற உச்சநீதிமன்ற நீதிபதி ரஞ்சனோ 

கேசோய் ேதைதம ேோங்குகிறோர். சமீபத்தில் இந்ே ஆதைக்குழு, ஜம்மு 

மற்றும் ேோஷ்மீரில் உள்ள அதனத்து 20 மோவட்டங்ேளின் துதை 

ஆதையர்ேளுடன் ஒரு சந்திப்தப நடத்தியது. பிரேமர் அதைப்பு 

விடுத்ே அதனத்து ேட்சி கூட்டத்திற்கு முன்னேோே இது நதடசபற்றது. 

 

2. டிைாகுனனாவ் குறிபார்த்து சுடும் துப்பாக்கிகலை இந்திய 

இைாணுவத்திற்கு வழங்கிய நாடு எது? 

அ) அசமரிக்ேோ 

ஆ) ரஷ்யோ  

இ) இஸ்கரல் 

ஈ) ஜப்போன் 

✓ இந்திய இரோணுவமோனது 1990’ேளில் ரஷ்யோவிலிருந்து டிரோகுகனோவ் 

என்ற குறிபார்த்து சுடும் துப்போக்கிேதள வோங்கியது. உைேம் முழுவதும் 

பயன்படுத்ேப்படும் ேற்ேோை துப்போக்கிேதளவிட இது பதையேோகும்.  

✓ சமீபத்தில், டிரோகுகனோவ் துப்போக்கியின் நவீன வடிவத்திதன இந்திய 

இரோணுவத்திடம் வைங்ே ரஷ்யோ ஒப்புக்சேோண்டது. 

 

3. இந்திய வான்பலடயும் இந்திய கடற்பலடயும் பின்வரும் எந்  

நாட்டின் கடற்பலடயுடன் இலைந்து திருவனந் புைத்திற்கு த ற்னக 

‘பானேஜ்’ என்ை பயிற்சியில் பங்னகற்ைன? 

அ) அசமரிக்ேோ  

ஆ) ஆஸ்திகரலியோ 

இ) பிரோன்ஸ் 

ஈ) ஜப்போன் 

✓ இந்திய வோன்பதட மற்றும் இந்திய ேடற்பதட ஆகியதவ அசமரிக்ே 

ேடற்பதடயின் கேரியர் ஸ்ட்தரக் குழுவுடன் இதைந்து ‘போகேஜ்’ 

என்றசவோரு பயிற்சியில் பங்கேற்றன. திருவனந்ேபுரத்திற்கு சேற்கே 

இந்ேப் பயிற்சி கமற்சேோள்ளப்பட்டது. இந்திய முன்னணியில், சுகேோய் 

விமோனம், ஜோகுவோர்ஸ், எரிசபோருள் நிரப்பும் வோனூர்தி மற்றும் கபோர்க் 

ேப்பல்ேள் மற்றும் ேடற்புற கரோந்து வோனூர்திேள் பங்கேற்றன. 

 

4. ஹுருன் ஆைாய்ச்சி & எதடல்கிவ் அைக்கட்டலை அறிக்லகயின்படி, 

கடந்  நூற்ைாண்டின் உைகின் மிகப்தபரிய தகாலடயாளி யார்? 

அ) ஜோம்சசட்ஜி டோடோ  

ஆ) முகேஷ் அம்போனி 

இ) பில் கேட்ஸ் 

ஈ) ரஜினிேோந்த் 

✓ ஹுருன் ஆரோய்ச்சி மற்றும் எசடல்கிவ் அறக்ேட்டதள அறிக்தேயின்படி, 

இந்தியோவின் சேோழிைதிபரும் டோடோ குழும நிறுவனருமோன ஜோம்சசட்ஜி 

நுசர்வோன்ஜி டோடோ, ேடந்ே நூற்றோண்டின் உைகின் மிேப்சபரிய 

சேோதடயோளி என்று அறிவிக்ேப்பட்டுள்ளோர். அவர், $102.4 பில்லியன் 

மதிப்புள்ள நன்சேோதடேதள வைங்கியுள்ளோர். பில் மற்றும் சமலிண்டோ 

கேட்ஸ் இரண்டோவது இடத்தேப் பிடித்ேனர். விப்கரோ நிறுவனர் மற்றும் 

ேதைவரோன அசிம் பிகரம்ஜி, பட்டியலில் 12ஆவது இடத்தில் உள்ளோர். 

 

 

 

 

5. பின்வரும் எந்  நிறுவனத்துடன் மத்திய ையில்லைட் கிடங்கு 

நிறுவனம் இலைக்கப்படவுள்ைது? 

அ) மத்திய கிடங்கு ேைேம்  

ஆ) ஐ.ஆர்.சி.டி.சி. 

இ) ஜி.எஸ்.ஆர்.இ லிமிசடட் 

ஈ) என்டிபிசி 

✓ “குதறந்ேபட்ச அரசு, அதிேபட்ச ஆளுதே” என்பேற்கு இைங்ேவும், 

எளிேோே சேோழில்புரிவதே கமம்படுத்ேவுமோே, மத்திய ரயில்தசட் கிடங்கு 

நிறுவனம் மற்றும் மத்திய கிடங்கு நிறுவனம் இதைப்புக்கு மத்திய 

அதமச்சரதவ ஒப்புேல் அளித்துள்ளது. 

✓ இேன்மூைம் இந்நிறுவனங்ேளின் சசோத்துக்ேள், சபோறுப்புேள் மற்றும் 

உரிதமேள் ஒன்றோே இதைக்ேப்படும். இந்ே இதைப்பு, இரு 

நிறுவனங்ேளின் சசயல்போடுேதள ஒகர நிர்வோேத்தின் கீழ் இதையும். 

 

6. கடந்  1997ஆம் ஆண்டில் உருவாக்கப்பட்ட ஓர் உயர்நிலை 

ஆனைாைலனக்குழுவான MSDC உடன் த ாடர்புலடய அலமச்ைகம் 

எது? 

அ) திறன் கமம்போட்டு அதமச்சேம் 

ஆ) துதறமுேம், ேப்பல் மற்றும் நீர்வழி அதமச்சேம்  

இ) ேல்வி அதமச்சேம் 

ஈ) மின்னணு மற்றும் ேேவல் சேோழில்நுட்ப அதமச்சேம் 

✓ ேடல்சோர் கமம்போட்டு ேவுன்சில் (MSDC) என்பது கடந்த 1997ஆம் 

ஆண்டில் உருவோக்ேப்பட்ட ஓர் உயர்நிதை ஆகைோசதனக் குழுவோகும். 

அது, முேன்தம மற்றும் முேன்தமயற்ற துதறமுேங்ேளின் 

வளர்ச்சிக்ேோே உருவோக்ேப்பட்டேோகும். 

✓ சமீபத்தில், துதறமுேம், ேப்பல் மற்றும் நீர்வழிப் கபோக்குவரத்துக்ேோன 

மத்திய இதையதமச்சர் ேோசைோளிவழியில் MSDC’இன் 18ஆவது 

கூட்டத்திற்கு ேதைதமேோங்கினோர். ‘இந்திய துதறமுே மகசோேோ-2021’ 

ஆனது ேடகைோரப்பகுதியின் உேந்ே கமைோண்தம மற்றும் 

பயன்போட்தட உறுதிசசய்யும் என அவர் எடுத்துதரத்ேோர். 

 

7. னடாக்கினயா 2020’இல் பங்னகற்கும் இந்திய ஒலிம்பிக் 

அணிக்கான அதிகாைப்பூர்வ பாடலின் இலையலமப்பாைர் யார்? 

அ) ஏ ஆர் ரஹ்மோன் 

ஆ) கமோஹித் சவுேோன்  

இ) விஷோல் ேத்ைோனி 

ஈ) சங்ேர் மேோகேவன் 

✓ கடோக்கிகயோ 2020 ஒலிம்பிக் கபோட்டிேளில் ேைந்துசேோள்ளும் இந்திய 

ஒலிம்பிக்குழுவின் போடதை மத்திய இதளகயோர் விவேோரங்ேள் மற்றும் 

விதளயோட்டு அதமச்சர் கிரண் ரிஜிஜு, ஒலிம்பிக் தினத்தே முன்னிட்டு 

புது தில்லியில் அறிமுேப்படுத்தினோர். 

✓ இந்ேப் போடதை போடேர் கமோஹித் சவுேோன் இதசயதமத்து, போடியுள்ளோர். 

கடோக்கிகயோ கபோட்டிேளில், 100’க்கும் கமற்பட்ட விதளயோட்டு வீரர்ேள் 

இந்தியோவின் சோர்போே பங்கேற்போர்ேள் என எதிர்போர்க்ேப்படுகிறது. 

 

8. ஐ.சி.சி’இன் மு ல் உைக தடஸ்ட் ைாம்பியன்ஷிப்லப தவன்ை நாடு 

எது? 

அ) இந்தியோ 

ஆ) நியூசிைோந்து  

இ) ஆஸ்திகரலியோ 

ஈ) இங்கிைோந்து 

✓ ஐ.சி.சி’இன் முேல் உைே சடஸ்ட் சோம்பியன்ஷிப்பின் இறுதிப்கபோட்டியில், 

நியூசிைோந்து, இந்தியோதவ வீழ்த்தி முேல் உைே சடஸ்ட் சோம்பியனோனது. 

இது, இருபேோண்டுேளில் நியூசிைோந்து சவல்லும் முேல் ஐ.சி.சி பட்டம் 

ஆகும். இறுதிப்கபோட்டியன்று நியூசிைோந்து 139 ரன்ேள் இைக்தே, எட்டு 

விக்சேட்டுேள் வித்தியோசத்தில் எடுத்ேது. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



         

    

9. ஐநா  ைவுகளின்படி, நடப்பு 2021ஆம் ஆண்டு நிைவைப்படி, 

உைதகங்கிலும் உள்ை லகம்தபண்களின் எண்ணிக்லக என்ன? 

அ) 25 மில்லியன் 

ஆ) 258 மில்லியன்  

இ) 56 மில்லியன் 

ஈ) 568 மில்லியன் 

✓ சபண்ேளுக்கு அதிேோரம் அளிப்பேற்கும், ககம்பபண்ேளின் 

உரிதமேதளப் போதுேோப்பேற்குமோே, ஐநோ சபோது அதவ, தீர்மோனம் 

ஒன்தற நிதறகவற்றி ஜூன்.23’ஐ பன்னோட்டு தேம்சபண்ேள் நோள் 

என அறிவித்ேது. இந்ே நோள், இதைதய இைந்ே சபண்ேளுக்கு ஆேரவு 

ேோட்டுவதே கநோக்ேமோேக் சேோண்டுள்ளது. 

✓ ஐக்கிய நோடுேள் அதவயின் கூற்றுப்படி, உைசேங்கும் 258 மில்லியன் 

தேம்சபண்ேள் உள்ளேோே மதிப்பிடப்பட்டுள்ளது. கமலும் பத்தில் ஒருவர் 

ேடுதமயோன வறுதம நிதையில் வோழ்ந்து வருகின்றனர். 

 

10. ‘எல்லைகைற்ை வரி ஆய்வாைர்கள்’ என்பது எந்  அலமப்புடன் 

இலைந்  UNDP’இன் முன்தனடுப்பாகும்? 

அ) OECD  

ஆ) IMF 

இ) UNESCO 

ஈ) UNICEF 

✓ ஐக்கிய நோடுேளின் வளர்ச்சித் திட்டமும் (UNDP) சபோருளியல் கூட்டுறவு 

மற்றும் வளர்ச்சிக்ேோன அதமப்பும் (OECD) இதைந்து, பூட்டோன் நோட்டில் 

“எல்தைேளற்ற வரி ஆய்வோளர்ேள்” என்ற கூட்டு முயற்சிதயத் 

சேோடங்கின. இந்ே முன்சனடுப்புக்கு, இந்தியோவும் ஒரு கூட்டோளரோே 

கேர்வுசசய்யப்பட்டுள்ளது. இந்ேத் திட்டம், பூட்டோன் நோட்டுக்கு அேன் வரி 

நிர்வோேத்தே வலுப்படுத்ே உேவுவதே கநோக்ேமோேக் சேோண்டுள்ளது. 

 


1. மனிே உரிதம ஆர்வைர் ஸ்கடன் சுவோமி மதறவு 

ேடுப்புக்ேோவலில் தவக்ேப்பட்டிருந்ே சமூே சசயற்போட்டோளர் ஸ்கடன் 

சுவோமியின் ேோைமோனோர். எல்ேர் பரிஷத் வைக்கில் கேசிய புைனோய்வு 

முேதமயோல் தேது சசய்யப்பட்டு சிதறயில் அதடக்ேப்பட்டிருந்ே 

நிதையில் மனிே உரிதம ஆர்வைருமோன அவர் உயிரிைந்ேோர். 

 

2. கடோக்கிகயோ ஒலிம்பிக்: கமரி கேோம், மன்பிரீத் சிங் 

சேோடிகயந்துகின்றனர் 

கடோக்கிகயோ ஒலிம்பிக் கபோட்டி சேோடக்ே நிேழ்ச்சி அணிவகுப்பின்கபோது 

இந்தியோவின் சோர்பில் குத்துச்சண்தட வீரோங்ேதன கமரிகேோம், ஹோக்கி 

வீரர் மன்பிரீத் சிங் ஆகிகயோர் கேசிய சேோடிகயந்திச் சசல்ைவுள்ளனர். 

அகேகபோல், நிதறவு நிேழ்ச்சி அணிவகுப்பின்கபோது மல்யுத்ே வீரர் பஜ்ரங் 

புனியோ கேசிய சேோடிகயந்திச் சசல்ை இருப்பேோே இந்திய ஒலிம்பிக் 

சங்ேம் அறிவித்ேது. இந்ே முடிவு கடோக்கிகயோ ஒலிம்பிக் கபோட்டி 

ஒருங்கிதைப்புக் குழுவிடமும் சேரிவிக்ேப்பட்டுள்ளது. 

 

3. புதிய வோனிதை ஆய்வு சசயற்தேக்கேோள்: சவற்றிேரமோே 

சசலுத்தியது சீனோ 

புதிய வோனிதை ஆய்வு சசயற்தேக்கேோதள சீனோ சவற்றிேரமோே 

விண்ணில் சசலுத்தியது. வோனிதை முன்னறிவிப்தப கமம்படுத்ேவும், 

ேடல் சவப்பநிதைதயக் ேண்ேோணிக்ேவும் இந்ே சசயற்தேக்கேோள் 

உேவும் என அரசு சசய்தி நிறுவனம் சேரிவித்துள்ளது. 

இதுசேோடர்போே அச்சசய்தி நிறுவனம் சேரிவித்திருப்பது: 11 சசயற்தே 

உைர்திறன் ேருவிேள் சேோண்ட FY-3இ என்ற அச்சசயற்தேக்கேோள் 

வடகமற்கு சீனோவில் உள்ள ஜிகுவோன் சசயற்தேக்கேோள் ஏவுேள 

தமயத்திலிருந்து ைோங் மோர்ச் 4-சி ஏவுேதைமூைம் திட்டமிடப்பட்ட 

சுற்றுப்போதேக்குள் சசலுத்ேப்பட்டது. 

8 ஆண்டு சசயல்படும் வதேயில் வடிவதமக்ேப்பட்டுள்ள சசயற்தேக் 

கேோள், வளிமண்டை சவப்பநிதை, ஈரப்பேம் ஆகியவற்தறக் 

ேண்ேோணிக்கும். கமலும், வோனிதை கபரழிவுேதளத் ேடுக்கும் 

வதேயில் உைேளோவிய பனிப்படைம், ேடல்நீர் சவப்பநிதை, இயற்தேப் 

கபரிடர்ேள் ஆகியவற்தறயும் ேண்ேோணிக்கும் எனத் 

சேரிவிக்ேப்பட்டுள்ளது. 

 

 

 

 

 


