
         

    

1. இந்தியாவின் மிகவும் ஒருங்கிணைந்த இரயில் திட்டம் என்று 

பெயரிடப்ெட்ட எந்த நகரத்தின் புறநகர் இரயில் திட்டம், விணரவில் 

பதாடங்கப்ெட உள்ளது? 

அ) தில்லி 

ஆ) ககொல்கத்தொ 

இ) கென்னை 

ஈ) கெங்களூரு  

✓ கெங்களூரு புறநகர் இரயில் திட்டமொைது முதன்முதலில் கடந்த 1983ஆம் 

ஆண்டில் முன்கமொழியப்ெட்டது. இந்தத் திட்டம் வினரவில் கதொடங்கப்ெட 

இருப்ெதொக அம்மொநில அரசு அறிவித்தது. 

✓ இது, கெங்களூருனை அதன் துனை நகரங்கள், புறநகர்ப்ெகுதிகள் 

மற்றும் சுற்றியுள்ள கிரொமப் புறங்களுடன் ஒரு இரயில் அடிப்ெனடயிலொை 

வினரவுப் பெொக்குைரத்து அனமப்புமூலம் இனைக்கும். கர்நொடகொவின் 

இரயில் உட்கட்டனமப்பு பமம்ெொட்டு நிறுைைம் இந்த திட்டத்துக்கொை 

கெொறுப்பில் உள்ளது. இது, `15,767 பகொடி கெலவில் 2026’க்குள் 

நினறைனடயும் என்று எதிர்ெொர்க்கப்ெடுகிறது. 

 

2. ‘ெழங்குடி மக்களின் உைவுமுணற’ என்ற தணைப்பில் அறிக்ணக 

ஒன்றை பெளியிட்டுள்ள அணமப்பு எது? 

அ) உைவு மற்றும் உழவு அனமப்பு  

ஆ) ஐக்கிய நொடுகள் அனை 

இ) உலக உைவுத் திட்டம் 

ஈ) ஐநொ ைளர்ச்சித் திட்டம் 

✓ உைவு மற்றும் உழவு அனமப்ெொைது ெபயொைர்சிட்டி இன்டர்பநஷைல் 

கூட்டணி மற்றும் கைப்ெமண்டல உழவுக்கொை ெர்ைபதெ னமயம் (CIAT) 

ஆகியைற்றுடன் இனைந்து, ெழங்குடி மக்களின் உைவு முனறனம 

ெற்றிய புதிய அறிக்னகனய கைளியிட்டது. 

✓ உைனை நினலயொை முனறயில் உற்ெத்தி கெய்ைதற்கும், ெல்லுயிர் 

கெருக்கத்னத பமம்ெடுத்துைதற்குமொக உலககங்குமுள்ள ெழங்குடியிை 

மக்கள் தாங்கள் சார்ந்துள்ள நூற்றுக்கைக்கொை மொறுெட்ட தொைர 

மற்றும் விலங்கு இைங்கனள இது அனடயொளம் கண்டுள்ளது. இந்த 

உைவுமுனறகளுக்கு அச்சுறுத்தல்கள் அதிகரிப்ெதொகவும் இவ்ைறிக்னக 

எச்ெரித்துள்ளது. 

 

3. இந்தியாவில் ெட்டய கைக்காளர்கள் நாள் பகாண்டாடப்ெடுகிற 

தததி எது? 

அ) ஜூனல.1  

ஆ) ஜூனல.2 

இ) ஜூனல.3 

ஈ) ஜூனல.4 

✓ இந்திய ெட்டய கைக்கொளர் நிறுைைம் உருைொக்கப்ெட்டனத நினைவு 

கூரும் ைனகயில் ஆண்டுபதொறும் ஜூனல.1 ஆம் பததி ெட்டய 

கைக்கொளர்கள் நொள் ககொண்டொடப்ெடுகிறது. இந்திய ெட்டய 

கைக்கொளர் நிறுைைமொைது கடந்த 1949ஆம் ஆண்டில் இந்திய 

நொடொளுமன்றத்தொல் ஒரு ெட்டத்தின்கீழ் நிறுைப்ெட்டது. 

 

4. அண்ணமயில், இந்திய ெட்டய கைக்காளர் நிறுெனத்தால் 

மாைெர்களுக்காக அறிமுகப்ெடுத்தப்ெட்ட பெயலியின்பெயபரன்ன? 

அ) ICAI-BOS  

ஆ) ICAI-COS 

இ) ICAI-DOS 

ஈ) ICAI-FOS 

✓ இந்திய ெட்டய கைக்கொளர் நிறுைைமொைது துளிர்நினல, இனடநினல 

மற்றும் இறுதிநினல மொைொக்கர்களுக்கொை திறன்பெசி கெயலினய 

அறிமுகப்ெடுத்தவுள்ளது. “ICAI-BOS” எைப் கெயரிடப்ெட்ட இந்தச் கெயலி, 

மொைொக்கருக்கு தரமொை பெனைகனள பமம்ெடுத்துதற்கு புதுனமயொை 

ைழிகனள ைழங்கும். 

 

 

5. 2019-2020ஆம் ஆண்டிற்கான UDISE+’ஐ அறிமுகப்ெடுத்திய 

மத்திய அணமச்ெகம் எது? 

அ) கல்வி அனமச்ெகம்  

ஆ) சுகொதொர அனமச்ெகம் 

இ) உள்துனற அனமச்ெகம் 

ஈ) நிதி அனமச்ெகம் 

✓ கல்வி+ (UDISE+) 2019-20ஆம் ஆண்டுக்கொை ஐக்கிய மொைட்ட தகைல் 

அனமப்பு குறித்த அறிக்னகனய மத்திய கல்வியனமச்ெர் இரபமஷ் 

கெொக்ரியொல் நிஷொங்க் கைளியிட்டொர். இது நொட்டில் உள்ள ெள்ளிக்கல்வி 

நிலைரத்னத கதரிவிக்கிறது. 

 

6. 149 ஆண்டுகள் ெழணமயான ‘தர்ொர் நகர்வு’ நணடமுணறணய 

ெமீெத்தில் முடிவுக்குக் பகாண்டுெந்த மாநிைம் / யூனியன் பிரததெம் 

எது? 

அ) ஜம்மு-கொஷ்மீர்  

ஆ) லடொக் 

இ) உத்தரபிரபதெம் 

ஈ) மத்திய பிரபதெம் 

✓ ஜம்மு-கொஷ்மீர் அரசு ெமீெத்தில் 149 ஆண்டுகள் ெழனமயொை ‘தர்ெொர் 

நகர்வு’ நனடமுனறனய முடிவுக்குக் ககொண்டுைந்தது. கெயலகம் மற்றும் 

ஜம்மு-கொஷ்மீரின் அனைத்து அரசு அலுைலகங்களும் ஒரு தனலநகரில் 

இருந்து மற்பறொர் இடத்திற்கு மொற்றப்ெடுைதற்கு ைழங்கப்ெடுகிற கெயர் 

‘தர்ெொர் நகர்வு’ ஆகும். 

 

7. Good-Neighborliness and Friendly Cooperation ஒப்ெந்தம் என்ெது 

எந்த இருநாடுகளுக்கிணடதயயான ஒப்ெந்தமாகும்? 

அ) இந்தியொ-ரஷ்யொ 

ஆ) சீைொ-ரஷ்யொ  

இ) இந்தியொ-ஆஸ்திபரலியொ 

ஈ) சீைொ-ஆஸ்திபரலியொ 

✓ சீைொ மற்றும் ரஷ்யொவின் தனலைர்கள் அதிகொரப்பூர்ைமொக சீை-ரஷ்ய 

Good-Neighborliness and Friendly Cooperation ஒப்ெந்தத்னத நீட்டிப்ெதொக 

அறிவித்தைர். இது, கடந்த 2001ஆம் ஆண்டில் இருநொடுகளுக்கினடயில் 

னககயழுத்திடப்ெட்ட நட்பு & ஒத்துனழப்பு கதொடர்ெொை இருெதொண்டு 

கொல இருதரப்பு ஒப்ெந்தமொகும். அகமரிக்கொவும் ஐபரொப்பிய ஒன்றியமும் 

இருநொடுகளுக்கும் எதிரொக மனிதவுரினமகள் மற்றும் பிற பிரச்ெனைகள் 

குறித்து அழுத்தம் ககொடுத்துைருகின்றை. 

 

8. ெமீெத்தில், உைகக்தகாப்ணெயில் தங்கம் பென்ற ரகி ெர்தனாெத், 

எந்த விணளயாட்டில் இந்தியாணெப் பிரதிநிதித்துெப்ெடுத்துகிறார்? 

அ) வில்வித்னத 

ஆ) துப்ெொக்கிச்சுடுதல்  

இ) குத்துச்ெண்னட 

ஈ) ெளு தூக்குதல் 

✓ குபரொஷியொவின் ஒசிகஜக்கில் நனடகெற்ற துப்ெொக்கிச்சுடுதல் உலகக் 

பகொப்னெயில் ரகி ெர்பைொெத் 25 மீ பிஸ்டல் பிரிவில் தங்கம்கைன்றொர். 

இந்த உலகக்பகொப்னெயில் இது இந்தியொ கெறும் முதல் தங்கமொகும். ரகி 

ெர்பைொெத், துப்ெொக்கிச்சுடுதலுக்கொை அர்ஜுைொ விருனதயும் கைன்றொர். 

 

9. டிஜிட்டல் கிரீன் ொஸ் என்பது எந்தக் கூட்டணி நாடுகளால் 

ெழங்கப்ெடும் COVID ொன்றிதழாகும்? 

அ) ASEAN 

ஆ) BRICS 

இ) ஐபரொப்பிய ஒன்றியம்  

ஈ) BASIC 

✓ டிஜிட்டல் கிரீன் ெொஸ் என்ெது ஐபரொப்பிய ஒன்றியத்தின் டிஜிட்டல் COVID 

ெொன்றிதழொகும். இது, தடுப்பூசி பெொடப்ெட்ட மக்கனள ஐபரொப்பிய ஒன்றிய 

நொடுகளுக்கு கெொது மற்றும் சுற்றுலொ பநொக்கங்களுக்கொக கென்றுைர 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



         

    

அனுமதிக்கிறது. ஒரு நெர் COVID-19 கதொற்றுபநொய்க்கு எதிரொக தடுப்பூசி 

பெொடப்ெட்டதற்கொை ெொன்றொக இது கெயல்ெடுகிறது. 

✓ இந்தியொவின் பகொவிஷீல்டு ஐபரொப்பிய மருந்துகள் நிறுைைத்தொல் 

அங்கீகரிக்கப்ெட்ட தடுப்பூசிகளின் ெட்டியலில் இடம்கெறவில்னல. 

ஆதலொல், பகொவிஷீல்டு தடுப்பூசி பெொடப்ெட்டைர்களுக்கு டிஜிட்டல் கிரீன் 

ெொஸ் மறுக்கப்ெடுகிறது. 

 

10. லூசியானா படல்டா அணமப்பு அணமந்துள்ள நாடு எது? 

அ) ஆஸ்திபரலியொ 

ஆ) அகமரிக்கொ  

இ) பிரொன்ஸ் 

ஈ) ரஷ்யொ 

✓ NASA மற்றும் சில ெல்கனலக்கழகங்கனளச் ெொர்ந்த அறிவியலொளர்கள் 

லூசியொைொவின் அருகிலுள்ள ெகுதிகளில் $15 மில்லியன் டொலர் 

மதிப்பிலொை, ஐந்தொண்டுகொல ஆய்னை பமற்ககொண்டு ைருகின்றைர்.  

✓ கெயற்னகக்பகொள் தரவுகளுடன் ெயன்ெடுத்தக்கூடிய கணினிெொர் 

மொதிரிகனள உருைொக்குைனத இக்குழு பநொக்கமொகக் ககொண்டுள்ளது. 

இது, உலககங்கிலும் உள்ள நொடுகளுக்கு அைற்றின் கடல்டொக்களின் 

எந்தகதந்தப் ெகுதிகனள நவீைப்ெடுத்த முடியும் என்ெனத அறிய உதவும். 

 


1. 20 கிரொண்ட்ஸ்லொம்: பஜொபகொவிச்சும் இனைந்தொர்; விம்பிள்டனில் 

ெொம்பியைொகி ெொதனை ெனடத்தொர் 

விம்பிள்டன் கடன்னிஸ் பெொட்டியில் ஆடைர் ஒற்னறயர் பிரிவில் கெர்பிய 

வீரர் பநொைக் பஜொபகொவிச் ெொம்பியைொைொர். இது விம்பிள்டனில் அைரது 

ஆறொைது ெட்டமொகும். ஒட்டுகமொத்தமொக இது அைரது இருெதொைது 

கிரொண்ட்ஸ்லொம் ெட்டம். இதன்மூலம் ஓப்ென் எரொவில் இருெது கிரொண்ட் 

ஸ்லொம் ெட்டம் கைன்ற 3ஆைது வீரர் என்ற கெருனமனய பஜொபகொவிச் 

கெற்றுள்ளொர். 

முன்ைதொக அத்தனகய ெொதனைனய முதல் வீரரொக சுவிச்ெர்லொந்தின் 

பரொஜர் கெடரர் 2018’இல் எட்ட, அனத ஸ்கெயினின் ரபெல் நடொல் 2020’இல் 

எட்டி ெமன் கெய்தொர். தற்பெொது அந்த 20 கிரொண்ட்ஸ்லொம் ைரினெயில் 

பஜொபகொவிச்சும் இனைந்துள்ளொர். 

நடப்பு சீெனில் பஜொபகொவிச் ஆஸ்திபரலிய ஓப்ென், பிகரஞ்சு ஓப்ென், 

விம்பிள்டன் ஆகிய கிரொண்ட்ஸ்லொம் பெொட்டிகளில் ெொம்பியைொகியுள்ளொர். 

எதிர்ைரும் அகமரிக்க ஓப்ெனிலும் ெொம்பியைொகும் ெட்ெத்தில் டொன் ெட்ஜ் 

(1938), ரொட் பலைர் (1962, 1969) ஆகிபயொர் ைரினெயில் கொலண்டர் 

கிரொண்ட்ஸ்லொம் கைன்ற 3ஆைது வீரரொக இனைைொர். ஒருபைனள 

அதன்பிறகு படொக்கிபயொ ஒலிம்பிக்கிலும் அைர் ெொம்பியைொகும் ெட்ெத்தில், 

அது ‘பகொல்டன் கிரொண்ட்ஸ்லொம்’ எைப்ெடும். அனதச்கெய்தொல், 

அத்தனகய ெொதனை ெனடத்த முதல் வீரரொக பஜொபகொவிச் இருப்ெொர். 

ஜூனியர் பிரிவு: 

இந்திய ைம்ெொைளி வீரர் ெொம்பியன் விம்பிள்டன் கடன்னிஸ் பெொட்டியில் 

ஆடைர் ஜூனியர் பிரிவில் இந்திய ைம்ெொைளி அகமரிக்கரொை ெமீர் 

ெொைர்ஜி ெொம்பியைொைொர். இறுதிச்சுற்றில் அைர் ெக அகமரிக்கரொை 

விக்டர் லிபலொனை 7-5, 6-3 என்ற கெட்களில் வீழ்த்திைொர். 

குபரொஷிய பஜொடிக்கு ெட்டம் 

ஆடைர் இரட்னடயர் பிரிவில் குபரொஷியொவின் நிபகொலொ கமக்டிச் / பமட் 

ெொவிச் இனை ெட்டம் கைன்றது. பெொட்டித்தரைரினெயில் முதலிடத்தில் 

இருந்த இந்த பஜொடி இறுதிச்சுற்றில், பெொட்டித்தரைரினெயில் நொன்கொம் 

இடத்திலிருந்த ஸ்கெயினின் மொர்கெல் கிரொபைொலர்ஸ் / க ொரொசிபயொ 

கஜெொபலொஸ் பஜொடினய 6-4, 7-6 (7/5), 2-6, 7/5 என்ற கெட்களில் 

கைன்றது. 

 

2. பகொெொ அகமரிக்கொ: பகொப்னெ கைன்றது ஆர்கஜன்டீைொ 

பகொெொ அகமரிக்கொ கொல்ெந்து பெொட்டியின் இறுதியொட்டத்தில் 

ஆர்கஜன்டீைொ 1-0 என்ற பகொல் கைக்கில், நடப்புச்ெொம்பியைொக இருந்த 

பிபரஸினல வீழ்த்தி புதிய ெொம்பியனாைது. இப்பெொட்டியில் 

ஆர்கஜன்டீைொ 15ஆைது முனறயொக ெொம்பியன் ஆகியுள்ளது. எனினும், 

கடந்த 1993ஆம் ஆண்டுக்குப் பிறகு அந்த அணி கொல்ெந்து பெொட்டியில் 

கைல்லும் முதல் ெட்டம் இதுைொகும். அந்த ஆண்டில் பகொெொ அகமரிக்கொ 

மற்றும் இன்டர்கொன்டிகைன்டல் பகொப்னெ ஆகிய பெொட்டிகளில் 

ஆர்கஜன்டீைொ ெொம்பியன் ஆகியிருந்தது. 

 

 

 


