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நடப்பு நிகழ்வுகள் 

1. ‘சம்பிரிதி’ என்பது இந்தியாவிற்கும் எந்த நாட்டிற்கும் இடையிலான கூட்டு இராணுவப்பயிற்சியாகும்? 

அ. ஜப்பான் 

ஆ. இலங்கை 

இ. சீனா 

ஈ. வங்ைதேசம்  

 ‘சம்பிரிதி’ என்பது இந்தியாவிற்கும் வங்கததசத்துக்கும் இடையிலான ஒரு கூட்டு இராணுவப்பயிற்சி 
ஆகும். இந்தப் பயிற்சியின் ஒன்பதாவது பதிப்பு (SAMPRITI - IX) வரும் பிப்.3-16 வடர தேகாலயாவின் 
உம்தராய் நகரத்தில் நைத்தப்பைவுள்ளது. இந்ததா-வங்கததச பாதுகாப்பு ஒத்துடைப்பின் ஒருபகுதியாக 
இருக்கும் இந்தப்பயிற்சிடய ஆண்டுததாறும் இரு நாடுகளும் ோறி ோறி நைத்திவருகின்றன. 

 கைந்த ஆண்டு, இந்தப் பயிற்சி, வங்கததசத்தின் ைாங்டகலில் நைத்தப்பட்ைது. பயிற்சியின்தபாது, ஐ.நா 
அடவயின் சாசனத்தின்படி, இருநாடுகளின் படைகளும் பயங்கரவாத எதிர்ப்பு நைவடிக்டககள் சார்ந்த 
பயிற்சிகடள தேற்ககாள்ளும். 

2.இந்தியாவின் எந்தத் தடலவருக்கு ேரியாடத கசலுத்துவதற்காக, இந்தியா, அண்டேயில், ஜனவரி 30 
அன்று, ‘தியாகிகள் நாடள’ அனுசரித்தது? 

அ. ைாமராஜா் 

ஆ. ஜவஹா்லால் தேரு 

இ. மைாே்மா ைாே்ேி  

ஈ. B R அம்தபே்ைா் 

 ஒவ்தவார் ஆண்டும் ஜன.30 அன்று நாடு முழுவதும் ‘தியாகிகள்’ நாள் அனுசரிக்கப்படுகிறது. ேகாத்ோ 
காந்தியின் நிடனவுநாடள அனுசரிப்பதற்கும், நாட்டிற்காக தங்கள் வாழ்க்டகடய அர்ப்பணித்த பிற 
இந்தியர்களின் தியாகங்களுக்கு ேரியாடத கசலுத்துவதற்காகவும் இந்நாள் அனுசரிக்கப்படுகிறது. 
இந்த ஆண்டு (2020), ேகாத்ோ காந்தியின் 72ஆவது நிடனவுநாடள இந்தியா அனுசரிக்கிறது.  

 குடியரசுத்தடலவர், குடியரசு துடைத்தடலவர், பிரதேர் ேற்றும் பாதுகாப்பு தசடவத் தடலவர்கள் 
உட்பை அடனத்து ததசியத் தடலவர்களும் ேகாத்ோ காந்தி ேற்றும் இந்தியாவின் பிற தியாகிகளுக்கு 
ேரியாடத கசலுத்தினர். பகத்சிங், இராஜ்குரு ேற்றும் சுக்ததவ் ஆகிய 3 விடுதடலப் தபாராளிகளுக்கு 
அஞ்சலி கசலுத்தும், ோர்ச் 23ஆம் தததியும் ‘தியாகிகள் நாளாக’ அனுசரிக்கப்படுகிறது. 

3. 2019-20ஆம் ஆண்டுக்கான PEN ககளரி லங்தகஷ் விருடதப்கபறவுள்ள இந்திய இதைாளர் யார்? 

அ. ராவிஷ் குமாா்  ஆ. யூசுப் ஜமீல்  

இ. N ராம்   ஈ. பிரனாய் ராய் 
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 மூத்த இந்திய இதைாளர் யூசுப் ஜமீல், ‘ஜனநாயகக் கருத்தியலுக்கான 2019-2020ஆம் ஆண்டுக்கான 
PEN – ககளரி லங்தகஷ் விருது’க்குத் ததர்வுகசய்யப்பட்டுள்ளார். கிளர்ச்சிக்காலத்தில் ஜம்மு-காஷ்மீரில் 
அவராற்றிய புரட்சிகர இதழியல் பணிக்காக அவருக்கு இவ்விருது வைங்கப்பட்ைது. 

 PEN இன்ைர்தநசனல் என்பது பன்னாட்டு எழுத்தாளர்களின் சங்கோகும்; இது, கைந்த 1921ஆம் ஆண்டு 
நிறுவப்பட்ைது. படுககாடல கசய்யப்பட்ை இதைாளரும் சமூக ஆர்வலருோன ககளரி லங்தகடச தபாற்றி 
ககளரவிப்பதற்காக PEN கதன்னிந்தியா ேற்றும் PEN தில்லி ஆகியடவ இடைந்து இந்த விருடத 
நிறுவியுள்ளன. ககளரி லங்தகஷின் பிறந்தநாளில், துணிச்சலான இதழியல் பணிடய தேற்ககாள்ளும் 
ஒரு தனிநபர் அல்லது அடேப்புக்கு இந்த விருது வைங்கப்படுகிறது. 

4. FICCIஆல் அண்டேயில் கவளியிைப்பட்ை கபாருளாதார முன்தனாட்ை ஆய்வின்படி, 2019-20ஆம் 
ஆண்டுக்கான சராசரி கோத்த உள்நாட்டு உற்பத்தியின் வளர்ச்சி கணிப்பு என்ன? 

அ. 5.0 %  

ஆ. 5.1 % 

இ. 5.2 % 

ஈ. 5.3 % 

 இந்திய வர்த்தக ேற்றும் கதாழிற்துடற கூட்ைடேப்பு (FICCI) சமீபத்தில் தனது சமீபத்திய கபாருளாதார 
முன்தனாட்ை ஆய்வறிக்டகடய கவளியிட்ைது. இந்த ஆய்வின்படி, 2019-20ஆம் ஆண்டுக்கான சராசரி 
கோத்த உள்நாட்டு உற்பத்தியின் வளர்ச்சி கணிப்பு 5.0 % என ேதிப்பிைப்பட்டுள்ளது. 2020-21ஆம் 
ஆண்டில் கோத்த உள்நாட்டு உற்பத்தியின் வளர்ச்சி 5.5% ஆக உயரும் எனவும் அந்த ஆய்வின்வழி 
கதரியவந்துள்ளது. 

 தவளாண்டே ேற்றும் அதனுைன் கதாைர்புடைய நைவடிக்டககள் ேற்றும் கதாழிற்துடறக்கான சராசரி 
வளர்ச்சி கணிப்பு 2019-20ஆம் ஆண்டில் முடறதய 2.6 % ேற்றும் 3.5 % என கணிக்கப்பட்டுள்ளது. 
நைப்பாண்டில் தசடவத்துடறயின் வளர்ச்சி 7.2% ஆக உயரும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. 

5. ேத்திய ேடறமுக வரிகள் & சுங்கங்கள் வாரியத்தின் புதிய தடலவராக நியமிக்கப்பட்டுள்ளவர் யார்? 

அ. பிரணாப் குமாா் ோஸ் 

ஆ. அஜய் பூஷன் பாண்தே 

இ. M அஜிே் குமாா்  

ஈ. அோனு சை்ரவா்ே்ேி 

 பணியாளர்கள், கபாதுேக்கள் குடறதீர்ப்பு ேற்றும் ஓய்வூதியங்கள் அடேச்சகம் சமீபத்தில் கவளியிட்ை 
உத்தரவின்படி, ேத்திய ேடறமுக வரிகள் & சுங்கங்கள் வாரியத்தின் (CBIC) அடுத்த தடலவராக M 
அஜித் குோடர நியமிக்க, அடேச்சரடவயின் நியேனக்குழு ஒப்புதல் அளித்துள்ளது. இந்த அறிவிப்பு, 
2020 பிப்.1ஆம் தததி அறிவிக்கப்பைவுள்ள ேத்திய பட்கஜட்டுக்கு இரண்டு நாட்களுக்கு முன்னதாகதவ 
கவளியிைப்பட்டுள்ளது. 
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 1984ஆம் ஆண்டைய இந்திய வருவாய் தசடவ அதிகாரியான M அஜித் குோர், தற்தபாது CBICஇன் 
உறுப்பினராக உள்ளார். CBICஇன் முந்டதய தடலவராக பிரைாப் குோர் தாஸ் இருந்தார். 

6.அண்டேயில் காலோன அஜ்ேல் சுல்தான்புரி, எந்த கோழியில் புகழ்கபற்ற கவிஞராக இருந்தார்? 

அ. ஹிே்ேி 

ஆ. உருது  

இ. மராே்ேி 

ஈ. குஜராே்ேி 

 97 வயதான அஜ்ேல் சுல்தான்புரி, புகழ்கபற்ற உருது கோழிக்கவிஞராவார். அண்டேயில் அவர் தனது 
உத்தரப்பிரததச ோநிலத்தில் உள்ள சுல்தான்பூரில் காலோனார். உருதுக்கவிடதக்கு குறிப்பிைத்தக்க 
பங்களிப்பு கசய்ததற்காக, கைந்த 2016 ோர்ச் ோதத்தில், உத்தரபிரததச உருது அகாதமியின் வாழ்நாள் 
சாதடனயாளர் விருடத அவர் கபற்றார். அவரது குறிப்பிைத்தக்க கவிடதகளுள், “கஹான் டஹ தேரா 
ஹிந்துஸ்தான்” ேற்றும் “அகர் கேயின் ததரா ஷாஜகான்” ஆகியடவ அைங்கும். 

7. IMEI ஒதுக்கீட்டை வைங்குவதற்கும் நிர்வகிப்பதற்கும் இந்திய கதாடலத்கதாைர்புத்துடற சமீபத்தில் 
நைவடிக்டக எடுத்துள்ளது. IMEI என்பது எடதக்குறிக்கிறது? 

அ. Indian Mobile Equipment Identity 

ஆ. International Mobile Equipment Identity  

இ. Indian Multimedia Equipment Identifier 

ஈ. International Multimedia Equipment Identifier 

 IMEI (International Mobile Equipment Identity) எண் என்பது அடலதபசிகளின் தனித்துவோன 15 இலக்க 
வரிடச எண்ைாகும். இந்த எண், GSMA ேற்றும் அதன் அங்கீகரிக்கப்பட்ை நிறுவனங்களால் ஒதுக்கீடு 
கசய்யப்படுகிறது. இந்தியாவில், GSMAஇன் அதிகாரப்பூர்வ அடேப்பாக Mobile Standards Alliance of 

India (MSAI) உள்ளது. 

 அண்டேயில், இந்தியாவில் உள்ள அடலதபசிகளுக்கு IMEI எண்கள் வைங்குவது ேற்றும் அதடன 
நிர்வகிப்பதற்கான உரிடேடய தனியார் நிறுவனோன MSAIஇைமிருந்து இந்திய கதாடலத்கதாைர்புத் 
துடற திரும்பப்கபற்றுள்ளது. இந்திய கதாடலத்கதாைர்புத் துடறயின் ஆராய்ச்சி ேற்றும் தேம்பாட்டுப் 
பிரிவு உருவாக்கிய புதிய, ‘இந்திய தபாலிச்சாதன கட்டுப்பாடு (Indian Counterfeited Device Restriction 

- ICDR) அடேப்பு’, ேத்திய கருவி அடையாள பதிதவட்டின் (Central Equipment Identity Register - CEIR) 
வடலத்தளத்தில் முன்தனாட்ை அடிப்படையில் தசாதடன கசய்யப்பட்டு வருகிறது. 

8.எந்நிறுவனத்துைன் இடைந்து, காதி ேற்றும் கிராேப்புற கதாழிற்துடற ஆடையோனது, ‘காதி டகக் 
கடிகாரங்கடள’ அறிமுகப்படுத்தியுள்ளது? 

அ. பாசில்    ஆ. கேே்ேன்  

இ. கேமை்ஸ்    ஈ. தைசிதயா 
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 காதி ேற்றும் கிராேப்புற கதாழிற்துடற ஆடையம் ேற்றும் முன்னணி இந்திய நுகர்தவார் கபாருட்கள் 
நிறுவனோன டைட்ைனின் கூட்டுமுயற்சியின் ஒருபகுதியாக தயாரிக்கப்பட்ை தனித்துவோன காதி 
டகக்கடிகாரங்கடள ேத்திய அடேச்சர் நிதின் கட்கரி அண்டேயில் அறிமுகம்கசய்துடவத்தார்.  

 வாங்குதவாடர ஈர்ப்பதற்காக பன்னாட்டு வானூர்தி நிடலயங்களில் இந்தக் டகக்கடிகாரங்கடள 
காட்சிப்படுத்தவும் அடேச்சர் பரிந்துடரத்தார். இந்தக் டகக்கடிகாரத்தில், ‘இராட்டை’ இைம்கபற்றுள்ளது. 
KVICஇன் அறிவிப்பின்படி, 10 டகக்கடிகாரங்கடள உற்பத்திகசய்ய 1 ச.மீ காதி துணி பயன்படுத்தப்படு 
-கிறது. தேலும் இதுதபான்ற 1000 கடிகாரங்கள் விற்படனகசய்ய உத்ததசிக்கப்பட்டுள்ளது. 

9.தநபாளத்துக்கான இந்தியாவின் அடுத்த தூதராக நியமிக்கப்பட்டுள்ளவர் யார்? 

அ. ேரஞ்சிே் சிங் சே்து 

ஆ. விஜய் தைாைதல 

இ. வினய் தமாைன் குவாே்ரா  

ஈ. அஜிே் குமாா் 

 கவளியுறவு அடேச்சகத்தின் அண்டேய அறிவிப்பின்படி, மூத்த தூதரான வினய் தோகன் குவாத்ரா 
சமீபத்தில், தநபாளத்துக்கான இந்தியாவின் அடுத்த தூதராக நியமிக்கப்பட்ைார். 1988ஆம் ஆண்டைய 
இந்திய கவளியுறவு தசடவ (IFS) அதிகாரியான வினய் தோகன் குவத்ரா, தற்தபாது பாரிசுக்கான 
இந்திய தூதராக பணியாற்றி வருகிறார். 

 இவருக்கு முன்பு, மூப்தபாய்வு கபற்ற ேஞ்சீவ் சிங் பூரி, தநபாளத்துக்கான இந்தியாவின் தூதராக 
இருந்தார். கஜனீவாவில் உள்ள நிரந்தர இந்தியா திட்ைம், தநபாளத்தில் உள்ள SAARC கசயலகம், 

வாஷிங்ைனில் உள்ள இந்திய தூதரகம் உள்ளிட்ை பல அடேப்புகளில் வினய் தோகன் குவாத்ரா 
முக்கியப்பங்கு வகித்துள்ளார். 

10.ஓர் அண்டேய அறிக்டகயின்படி, உலகளவில் முதல் 30 இைங்கடளப் கபற்ற ேதியுடரயகங்களின் 
பட்டியலில் இைம்கபற்ற இந்திய ேதியுடரகம் எது? 

அ. பாா்கவயாளா் ஆராய்ச்சி அறை்ைே்ேகள (ORF)  

ஆ. NITI ஆதயாை் 

இ. குடிமை்ைள் சமூை கமயம் (CCS) 

ஈ. ஆற்றல் மற்றும் வள ேிறுவனம் (TERI) 

 கைந்த 2019ஆம் ஆண்டின், ‘Global Go To Think Tank Index Report’இன்படி, இந்திய ேதியுடரயகோன 
Observer Research Foundation, உலகளவில் முதல் 30 இைங்கடளப் கபற்ற ேதியுடரயகங்களின் 
பட்டியலில் 27ஆவது இைத்தில் உள்ளது. இந்த அறிக்டகடய கபன்சில்தவனியா பல்கடலக்கைகத்தின் 
லாைர் நிறுவனம் கவளியிட்டுள்ளது. 

 இதில், அகேரிக்காவின் சர்வததச அடேதிக்கான, ‘Carnegie Endowment’ முதலிைம் பிடித்துள்ளது. கைந்த 
ஆண்டு பட்டியலில், ORF, 118ஆவது இைத்தில் இருந்தது. ORFஆல் கூட்ைாக ஏற்பாடு கசய்யப்பட்ை, 
‘டரசினா உடரயாைல்’ உலகளவில் ஏைாவது சிறந்த ோநாைாக ததர்ந்கதடுக்கப்பட்டுள்ளது. 
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நடப்பு நிகழ்வுகள் 

1. 2020 ஜனவரி 31 அன்று, தேசிய புள்ளிவிவர அலுவலகம் வவளியிட்ட அறிக்ககயின்படி, 2018-19ஆம் 
ஆண்டில் இந்தியாவின் வ ாத்ே உள்நாட்டு உற்பத்தியின் வளர்ச்சி விகிேம் என்ன? 

அ. 6.8 % 

ஆ. 6.4 % 

இ. 6.2 % 

ஈ. 6.1 %  

 கடந்ே மூன்றாண்டுகளுக்கான இந்தியப் வபாருளாோர வளர்ச்சியின் திருத்ேப்பட்ட  திப்பீடுககள 
ஜன.31 அன்று தேசிய புள்ளிவிவர அலுவலகம் வவளியிட்டது. இவ்வறிக்ககயின்படி, வ ாத்ே உள்நாட்டு 
உற்பத்தியின் வளர்ச்சி விகிேத்கே, கடந்ே 2018 த   ாேத்தில்  திப்பிடப்பட்ட 6.8%’க்கு எதிராக 6.1% 

என அவ்வலுவலகம் நிர்ணயித்துள்ளது.  

 முேனிகலத் வோழிற்துகறயான தவளாண்க   ற்றும் சுரங்க நடவடிக்கககளில் ஏற்பட்ட வோய்வும் 
இரண்டாம் நிகல வோழிற்துகறயின் உற்பத்தி நடவடிக்கககளில் ஏற்பட்ட சுணக்கமுத  வ ாத்ே 
உள்நாட்டு உற்பத்தியின் வளர்ச்சி விகிேத்தில் கீழ்தநாக்கிய திருத்ேத்திற்கு முக்கிய காரணம் என்று 
தேசிய புள்ளிவிவர அலுவலகம் வேரிவித்துள்ளது. இது, 2017-18ஆம் ஆண்டின் வளர்ச்சி விகிேத்கே 
7% என நிர்ணயித்துள்ளது. த லும், வளர்ச்சி விகிேம், 2019-20ஆம் ஆண்டில் 5 சேவீே ாக இருக்கும்  
எனவும் அவ்வலுவலகம்  திப்பிட்டுள்ளது. 

2.பகடப்பாற்றகல க ய ாகக்வகாண்ட, ‘Tangi – டாங்கி’ என்ற குறுங்காவணாலி ேயாரிக்கும் (short – 
video making) வசயலிகய அறிமுகப்படுத்தியுள்ள சர்வதேச வோழில்நுட்ப நிறுவனம் எது? 

அ. மைக்ர ோசோப்ட் 

ஆ. ரபஸ்புக் 

இ. கூகிள்  

ஈ. அரடோபி 

 வோழில்நுட்ப நிறுவன ான கூகிள், அண்க யில் பிரபல டிக்டாக் வசயலிகயப்தபான்ற, ‘Tangi’ என்ற 
குறுங்காவணாலி ேயாரிக்கும் பயன்பாட்கட அறிமுகப்படுத்தியது. டிக்டாக் வசயலிகயப் தபான்று இதில் 
குறுங்காவணாலிககள உருவாக்கலாம். முேற்கட்ட ாக இகணயேளம்  ற்றும் iOS ேளத்தில் இந்ேச் 
வசயலி அறிமுகப்படுத்ேப்படுகிறது. அது ட்டுமின்றி,  க்கள் புதிய விஷயங்ககளக் கற்றுக்வகாள்ள 
தவண்டும் என்ற தநாக்கில் இச்வசயலியில் பல புதுக யான விஷயங்கள் புகுத்ேப்பட்டுள்ளது. 

 கூகிளின், ‘Area 120’ஆல் இது வடிவக க்கப்பட்டுள்ளது. இேன் வபயர், ‘கற்பித்ேல் (Teaching)  ற்றும் 
வகாடுத்ேல் (Giving)’ & ‘உறுதியான (Tangible)’ ஆகியவற்றின் பின்னணியில் கவக்கப்பட்டுள்ளது. 
ஒத்ே வபாழுதுதபாக்குககள க ய ாகக் வகாண்ட சமூகங்ககளயும் இதில் உருவாக்கலாம். 
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3.சமீபத்திய வபாருளாோர ஆய்வறிக்கக 2019-20இன்படி, எந்ே  ாநிலத்தில்  லிவான கசவ உணவு 
கிகடக்கப்வபறுகிறது? 

அ. தைிழ்நோடு 

ஆ. ரக ளோ 

இ. ஜோோ்க்கண்ட்  

ஈ. இ ோஜஸ்தோன் 

 அண்க யில், ஜன.31, 2020 அன்று ேகலக ப்வபாருளாோர ஆதலாசகர் கிருஷ்ணமூர்த்தி சுப்பிர  

-ணியத்ோல் வபாருளாோர ஆய்வறிக்கக 2019-20 வவளியிடப்பட்டது. ‘Thalinomics’ (அோவது ஒரு 
ேட்டு உணவின் கிகடப்புத்திறன்) என்ற வசால்லாடல் இேற்கு பயன்படுத்ேப்பட்டது. ஜார்க்கண்டில், 
`50’க்கும் குகறவாக ஒரு ேட்டு கசவ உணவு கிகடப்போக இதில் வேரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. 

 கடந்ே 13 ஆண்டுகளில் ஒரு ேட்டு கசவ உணவின் கிகடப்புத்திறன் 29% அதிகரித்துள்ளது. அதே 
தநரத்தில், கடந்ே 2019ஆம் ஆண்டில் இேற்கான வசலவு அதிகரித்துள்ளது என்றும் இந்ே ஆய்வில் 
வேரியவந்துள்ளது. விகலகுகறந்ேோல், கசவ உணவு  ட்டும் சாப்பிடும் ஒவ்வவாரு குடும்பத்தினரும், 

சராசரியாக ஆண்டுதோறும் சு ார் `10,000 தசமித்துள்ளனர். 

4.அண்க ய வபாருளாோர ஆய்வறிக்கக 2019-20இன்படி, உருவாக்கப்பட்ட புதிய நிறுவனங்களின் 
எண்ணிக்ககயின் அடிப்பகடயில் உலகளவில் இந்தியா எத்ேகனயாவது இடத்தில் உள்ளது? 

அ. 3  

ஆ. 4 

இ. 5 

ஈ. 6 

 ஜன.31 அன்று வவளியிடப்பட்ட வபாருளாோர ஆய்வறிக்கக 2019-20இன்படி புதிோக உருவாக்கப்பட்ட 
நிறுவனங்களின் எண்ணிக்ககயில், உலகளவில் இந்தியா மூன்றாவது இடத்தில் உள்ளது எனக் 
கூறப்பட்டுள்ளது. கடந்ே 2018ஆம் ஆண்டில்  ட்டும், இந்தியாவில், 1,24,000 புதிய நிறுவனங்கள் 
உருவாக்கப்பட்டுள்ளன என்பதும் வேரியவந்துள்ளது. 

 வோழில்முகனவு குறித்ே உலக வங்கியின் ேரவுகளிலிருந்து நிறுவனங்கள் உருவாக்கம் குறித்ே 
இந்ேத் ேரகவ, இந்ே ஆய்வு த ற்தகாள் காட்டியுள்ளது. 2014-18 காலகட்டத்தில் அக ப்புசார்ந்ே புதிய 
நிறுவனங்களின் ஆண்டு வளர்ச்சி விகிேம் என்பது 12.2% ஆக உள்ளது. புதிய நிறுவனங்கள் 
உருவாக்கம் என்பது உற்பத்தி, கட்டக ப்பு அல்லது தவளாண் துகறககளவிட தசகவகள் துகறயில் 
குறிப்பிடத்ேகுந்ே அளவு அதிக ாக உள்ளது. 
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5.வோழில்நுட்ப நிறுவன ான இன்டர்தநஷனல் பிசினஸ் வ ஷின்ஸ் கார்ப்பதரஷனின் (IBM) புதிய 
ேகலவராக நியமிக்கப்பட்டுள்ள இந்திய - அவ ரிக்கர் யார்? 

அ. அ விந்த் கிருஷ்ணோ  

ஆ. அபிதோலி நீமுச்வோலோ 

இ. சுந்தோ் பிச்மச 

ஈ. சோந்தனு நோ ோயண் 

 International Business Machines Corporation (IBM) அேன் புதிய ேகலவராக இந்திய - அவ ரிக்கர் 
அரவிந்த் கிருஷ்ணாகவ நியமித்துள்ளது. ேற்தபாது அவர் IBMஇன், ‘த கக்கணிக  & அறிவாற்றல் 
வ ன்வபாருள் பிரிவின்’ ேகலவராக பணியாற்றி வருகிறார். 

 IBM நிறுவனத்ோல் கடந்ே ஆண்டு த ற்வகாள்ளப்பட்ட ‘Red Hat’ ககயகப்படுத்துேலில் அவர் முக்கியப் 
பங்கு வகித்ோர். த கக்கணிக   ற்றும் துளி க்கணிக  உள்ளிட்ட பல நவீன வோழில்நுட்பங்ககள 
IBM உருவாக்கியுள்ளது. IBM நிறுவனத்தில் நீண்டகால வபண் ேகலக நிர்வாக அதிகாரியாக இருந்ே 
வர்ஜீனியா தராவ ட்டிகய அடுத்து அரவிந்த் இந்ேப்பேவிக்கு வரவுள்ளார். வர்ஜீனியா தராவ ட்டி, 
வோடர்ந்து IBM நிறுவனத்தின் நிர்வாகத் ேகலவராக பணியாற்றுவார். 

6.வோழுதநாய் எதிர்ப்பு நாள் அனுசரிக்கப்படும் தேதி எது? 

அ. ஜனவோி 26  

ஆ. ஜனவோி 27 

இ. ஜனவோி 28 

ஈ. ஜனவோி 29 

 ‘வோழுதநாய் எதிர்ப்பு நாள்’ என்பது ஆண்டுதோறும் ஜனவரியியில் வரும் ககடசி ஞாயிற்றுக்கிழக  
அன்று உலகம் முழுவதும் அனுசரிக்கப்படுகிறது. இந்ே ஆண்டு (2020) ஜனவரி 26ஆம் தேதியன்று 
இந்நாள் அனுசரிக்கப்பட்டது. தநாயுடன் வோடர்புகடய ேப்வபண்ணம்  ற்றும் பாகுபாட்கட எதிர்த்துப் 
தபாராடுவேற்கான விழிப்புணர்கவ உருவாக்கும் தநாக்கில், உலக சுகாோர நிறுவனம், ‘வோழுதநாய் 
நீங்கள் நிகனப்பதுதபால் இல்கல’ என்ற கருப்வபாருளுடன் இந்நாகள ஏற்றுக்வகாண்டது.  

 இந்தியாவிலிருந்து வோழுதநாகய ஒழிப்பேற்காக, இந்திய வோழிற்துகற கூட்டக ப்பானது (CII) 
சசகாவா இந்திய வோழுதநாய் அறக்கட்டகள (S-ILF) என்ற ேன்னார்வ வோண்டு நிறுவனத்துடனான 
புரிந்துணர்வு ஒப்பந்ேத்தில் ககவயழுத்திட்டுள்ளது. 

7.பிரிட்டன் (UK) வவளிதயறிய பின்னர், ேற்தபாது ஐதராப்பிய ஒன்றியம் அேன் வோகுதியில் எத்ேகன 
நாடுககளக் வகாண்டுள்ளது? 

அ. 26   ஆ. 27  

இ. 28   ஈ. 29 
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 ஐதராப்பிய ஒன்றியத்தில் கடந்ே 47 ஆண்டுகளாக அங்கம் வகித்ே பிரிட்டன், அந்ே அக ப்பிலிருந்து 
விலகுவேற்கான (Brexit) உடன்படிக்கக ஜன.31 அன்று இரவு 11  ணிக்கு அ லுக்கு வந்ேது. இருந்ே 
தபாதிலும், 2020 டிச.31 வகர சில நகடமுகறகள் வோடரும் என ஐக்கியப்தபரரசு அறிவித்துள்ளது. 

 இந்ே இகடப்பட்ட காலத்தில், இங்கிலாந்து, ஐதராப்பிய ஒன்றிய சட்டங்களுக்கும் நீதி ன்றங்களுக்கும் 
கீழ்ப்படிந்து இருக்கும். ஒன்றியத்கேவிட்டு பிரிட்டன் (UK) வவளிதயறிய பின்னர், ேற்தபாது ஐதராப்பிய 
ஒன்றியத்தில் 27 நாடுகள் உள்ளன. இந்ே வரலாற்று நிகழ்கவக் குறிக்கும் வககயில், ‘ஜன.31’ஆம் 
தேதிகய ோங்கிய அகர பவுண்ட்  திப்புள்ள 50 வபன்ஸ் நாணயங்கள் அறிமுகப்படுத்ேப்பட்டன. 

8.இந்திய சர்வதேச தோல் கண்காட்சி-2020 நகடவபற்ற நகரம் எது? 

அ. ரகோயை்புத்தூோ் 

ஆ. சசன்மன  

இ. ைதம  

ஈ. ரவலூோ் 

 35ஆவது இந்திய சர்வதேச தோல் கண்காட்சியானது பிப்ரவரி 1 முேல் 3 வகர வசன்கனயில் உள்ள 
வசன்கன வர்த்ேக க யத்தில் நகடவபற்றது. இந்திய தோல் ஏற்று தி வோழிலுக்கு ஊக்க ளிக்கும் 
விே ாகவும், இந்தியாகவ முேலீடு  ற்றும் உற்பத்திக்கு உகந்ே இட ாக  ாற்றுவதோடு, வடிவக ப்பு 
 ற்றும் புத்ோக்கங்களுக்கான க ய ாகவும்  ாற்றும் தநாக்கில் ஆண்டுதோறும் இந்ேக் கண்காட்சி 
வசன்கனயில் நடத்ேப்படுகிறது. 

 இக்கண்காட்சிகய இந்திய வர்த்ேக ஊக்குவிப்பு அக ப்பு ஏற்பாடு வசய்துள்ளது. இது, நாட்டின் நாடு 
கடந்ே வணிகத்கே த ம்படுத்துவேற்காக வர்த்ேகம் & வோழிற்துகற அக ச்சகத்தின் உேவியுடன் 
வசயல்படுகிறது. மூன்று நாள் நீடிக்கும் இந்ேக் கண்காட்சியில், தோல் வோழில் வோடர்பான பல்தவறு 
வககயான ேயாரிப்புகள் காட்சிக்கு கவக்கப்பட்டன. 

9.அண்க யில் பேவிவிலகிய அபிோலி நீமுச்வாலா, எந்ேப் பிரபல ான இந்திய ேகவல் வோழில்நுட்ப 
நிறுவனத்தின் ேகலக  வசயல் அதிகாரியாக இருந்ோர்? 

அ. இன்ரபோசிஸ்  

ஆ. டோடோ கன்சல்டன்சி சோ்வீசஸ் 

இ. விப்ர ோ  

ஈ. செச் சி எல் 

 அபிோலி நீமுச்வாலா, சமீபத்தில், முன்னணி இந்திய ேகவல் வோழில்நுட்ப நிறுவன ான விப்தராவின் 
ேகலக  வசயல் அதிகாரி பேவியிலிருந்து விலகுவேற்கான ேனது பேவிவிலககல ச ர்ப்பித்ோர். 
அவர், நிறுவனத்தின் ேகலக  வசயல் அதிகாரியாகவும் குழு த்ேகலவராகவும் நான்கு ஆண்டுகள் 
பணியாற்றியுள்ளார். கடந்ே 2019 ஜூகல முேல் த லாண்க  இயக்குநராகவும் பணியாற்றிவந்ோர்.  

 குடும்பச்சூழகலச் சுட்டிக்காட்டி அபிோலி நீமுச்வாலா ேனது பேவியிலிருந்து விலகியுள்ளார். விப்தரா 
நிறுவனத்தின் இயக்குநர்கள் வாரியத்ோல் முகறயாக ஒருவர் நியமிக்கப்படும்வகர அவர் வோடர்ந்து 
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அப்பேவியில் பணியாற்றுவார். விப்தரா நிறுவனத்தின் ேகலவர் அசிம் பிதரம்ஜி, ேகலவர் பேவியில் 
இருந்து ஓய்வுவபற்றகேயடுத்து, அசிம் பிதரம்ஜியின்  கன் ரிஷாத் பிதரம்ஜி முழுதநர இயக்குநராக 
அண்க யில் வபாறுப்தபற்றது குறிப்பிடத்ேக்கது. 

10.அண்க யில், புவதனசுவரத்துக்கும் எந்ே இந்திய நகரத்துக்கும் இகடதய, RCS – UDAN திட்டத்தின் 
கீழ், 250ஆவது வானூர்தி தசகவயானது வோடங்கப்பட்டது? 

அ. லக்ரனோ 

ஆ. வோ ணோசி  

இ. போட்னோ 

ஈ. பி யோக் ோஜ் 

 ஏர் இந்தியாவின் ஒரு முழுக யான துகண நிறுவன ான அகலயன்ஸ் ஏர், அண்க யில் புவதனசு 
-வரத்திலிருந்து வாரணாசி வகரயிலான தநரடி வானூர்தி தசகவகய வோடங்கியது. RCS – UDAN 
(பிராந்திய இகணப்புத்திட்டம் - உதே தேஷ் கா ஆம் நாக்ரிக்)’இன்கீழ் இந்ேத் தினசரி வானூர்தி 
தபாக்குவரத்துச் தசகவ வோடங்கப்பட்டுள்ளது. RCS – UDAN திட்டத்தின்கீழ் இயக்கப்படும் 250ஆவது 
 ற்றும் RCSஇன்கீழ் அகலயன்ஸ் ஏர் வோடங்கிய 58ஆவது வானூர்தி தசகவயாகும் இது. 

 அண்க யில் இந்ே வி ான நிறுவனம், வகால்கத்ோ - ஜார்சுகுடா வழித்ேடத்தில் தினசரி வானூர்தி 
தசகவகயத் வோடங்கியது. இவ்வானூர்தி,  தியம் 12.15  ணிக்கு புவதனசுவரிலிருந்து புறப்பட்டு 
 தியம் 2.05  ணிக்கு வாரணாசிகய அகடகிறது. வாரணாசியிலிருந்து பிற்பகல் 2.30  ணிக்கு 
புறப்படும் இவ்வானூர்தி,  ாகல 4.20  ணிக்கு புவதனசுவரத்கேச் வசன்றகடகிறது. 

 

தமிழ்நாடு நடப்பு நிகழ்வுகள் 

 ‘தகா – 6’ என்ற சிறிய வவங்காய இரகத்கேக் கண்டறிந்து ேமிழ்நாடு தவளாண்க  பல்ககல 
வவளியீடு வசய்துள்ளது. 
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நடப்பு நிகழ்வுகள் 

1.அண்மைய ைத்திய பட்ஜெட் 2020-21இன்படி, 2020-21ஆம் ஆண்டில், இந்திய அரசாங்கம், எவ்வளவு 
ைதிப்பிலான முதலீட்மைத் திரும்பப்ஜபற முடிவுஜசய்துள்ளது? 

அ. ₹1.0 இலட்சம் க ோடி 

ஆ. ₹1.1 இலட்சம் க ோடி 

இ. ₹1.2 இலட்சம் க ோடி  

ஈ. ₹1.2 இலட்சம் க ோடி 

 2020-21 ைத்திய பட்ஜெட்டில், 2020-21ஆம் நிதியாண்டில் அரசாங்கம் தனது முதலீட்மைத் திரும்பப் 
ஜபறும் இலக்மக `1.2 இலட்சம் ககாடியாக நிர்ணயித்துள்ளது. LIC & IDBI வங்கி உள்ளிட்ை ஜபாதுத் 
துமற வங்கிகள் ைற்றும் நிதி நிறுவனங்களில் உள்ள அரசின் பங்குகமள திரும்பப்ஜபறுவதன்மூலம், 

`90,000 ககாடி வருவாமய அரசாங்கம் எதிர்பார்க்கிறது. 

 இதன்மூலம், ஜைாத்தம் `2.1 இலட்சம் ககாடி ைதிப்புமைய முதலீடுகமளத் திரும்பப்ஜபற அரசாங்கம் 
திட்ைமிைப்பட்டுள்ளது. இந்த ஆண்டு, `1.05 லட்சம் ககாடி ைதிப்பிலான முதலீடுகமளத் திரும்பப்ஜபறும் 
இலக்மக அரசாங்கம் தவறவிட்டுள்ளது. இதுவமர, முதலீடுகமளத் திரும்பப்ஜபறுவதன்மூலம் ைட்டும் 
`18,000 ககாடி வருவாய் ஈட்ைப்பட்டுள்ளது. திருத்தப்பட்ை ைதிப்பீடுகள், இந்த நிதியாண்டில், முதலீடுக 
-மளத் திரும்பப்ஜபறுவதற்கான இலக்காக `65,000 ககாடிமய நிர்ணயித்துள்ளன. 

2.அண்மைய ைத்திய பட்ஜெட்டின்படி, 2020-21ஆம் நிதியாண்டுக்கான ைதிப்பிைப்பட்ை பற்றாக்குமற 
விகிதம் என்ன? 

அ. 3.3 % 

ஆ. 3.4 % 

இ. 3.5 %   

ஈ. 3.6 % 

 நைப்பு நிதியாண்டில் வரவுக்கும்-ஜசலவுக்கும் இமைகயயான பற்றாக்குமறமய 3.3 சதவீதத்துக்குள் 
மவக்க இலக்கு நிர்ணயிக்கப்பட்டிருந்தது. ஆனால், அது, 3.8% ஆக அதிகரித்துவிட்ைது. இந்நிமலயில், 

வரும் ஏப்.1ஆம் கததி முதல் ஜதாைங்கும் நிதியாண்டில் பற்றாக்குமற விகிதத்மத 3.5 சதவீதத்துக்குள் 
மவக்க இலக்கு நிர்ணயிக்கப்பட்டுள்ளது. நிதிப்ஜபாறுப்புணர்வு ைற்றும் பட்ஜெட் கைலாண்மை (FRBM) 

சட்ைத்தின்கீழ், பிரிவு 4 (2) ஆனது எதிர்பாராத அழுத்தத்தின்கபாது அதன் பற்றாக்குமற விகிதத்மத 
தளர்த்த அரசாங்கத்மத அனுைதிக்கிறது. திருத்தப்பட்ை ைதிப்பீடுகளில் முந்மதய இலக்மக 3.8 
சதவீதைாக அதிகரிக்க இந்தப்பிரிவு பயன்படுத்தப்பட்டுள்ளது. 
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3.அண்மைய ைத்திய பட்ஜெட் 2020-21இன்படி, வங்கி மவப்புகளுக்கு வழங்கப்படும் அதிகபட்ச காப்பீடு 
எவ்வளவு? 

அ. ₹1 இலட்சம் 

ஆ. ₹2 இலட்சம் 

இ. ₹2.5 இலட்சம் 

ஈ. ₹5 இலட்சம்  

 ைத்திய நிதியமைச்சர் தனது அண்மைய ைத்திய பட்ஜெட் 2020-21இல், வங்கி மவப்புநிதிகளுக்கு 
வழங்கப்படும் அதிகபட்ச காப்பீட்மை `5 இலட்சைாக உயர்த்தி அறிவித்தார். இந்திய ரிசர்வ் வங்கியின் 
தற்கபாமதய வழிகாட்டுதல்களின்படி, அமனத்து வணிக வங்கிகள் ைற்றும் கூட்டுறவு வங்கிகளிலும், 
வாடிக்மகயாளர்களின் எந்தஜவாரு கணக்கிலும் (நைப்பு, கசமிப்பு, நிமல) உள்ள மவப்புத்ஜதாமக, 
மவப்புநிதிக்காப்பீடு ைற்றும் கைன் உறுதிக்கழகத்தின்கீழ் காப்பீடு ஜசய்யப்படுகிறது. 

 இதுவமர `1 இலட்சம் வமர இருந்த காப்பீடு இனி `5 இலட்சைாக இருக்கும். அதாவது, ஒரு வங்கி 
திவாலானால், மவப்புத்ஜதாமகயில் `5 இலட்சம் வமரயிலான பணம் திரும்பக்கிமைக்கும். 

4.கவளாண் ஜபாருட்கமள ஜகாண்டுஜசல்வதற்காக விைானப்கபாக்குவரத்து அமைச்சகத்தால் ஜசயல்படு 
-த்தப்பைவுள்ள, பட்ஜெட்டில் அறிவிக்கப்பட்ை புதிய திட்ைத்தின் ஜபயர் என்ன? 

அ. உதோன் 5.0 திட்டம் 

ஆ.  ிசோன் உதோன் திட்டம் 

இ.  ிருஷி உதோன் திட்டம்  

ஈ. பிரதமோ்  ிசோன் உதோன் திட்டம் 

 விவசாயிகளின் கவளாண் விமளஜபாருட்கமள ஜகாண்டுஜசல்வதற்காக விைானப்கபாக்குவரத்து 
அமைச்சகத்தால் ஜசயல்படுத்தப்பைவுள்ள புதிய திட்ைம், பட்ஜெட்டில் அறிவிக்கப்பட்ைது. இத்திட்ைத்திற்கு 
‘கிருஷி உதான் திட்ைம்’ எனப் ஜபயரிைப்பட்டுள்ளது. இந்தத்திட்ைம் வைகிழக்கு ைற்றும் பழங்குடியினர் 
அதிகம் வாழும் ைாவட்ைங்களில் மிகுந்த கவனம் ஜசலுத்தும். ைலிவு விமலயில் பிராந்திய இமணப்மப 
அதிகரிப்பதற்காக, கைந்த 2016ஆம் ஆண்டில் ‘உதான் திட்ைம்’ ஜதாைங்கப்பட்ைது. 

5.அண்மையில் நமைஜபற்ற ஆஸ்திகரலிய ஓப்பன் கபாட்டி-2020இல், ஆண்கள் ஒற்மறயர் பட்ைத்மத 
ஜவன்றவர் யார்? 

அ. கரோஜோ் பபடரோ்   ஆ. ரகபல் நடோல் 

இ. கநோவ ் கஜோக ோவிச்   ஈ. படோமினி ் தீம் 

 ஆஸ்திகரலிய ஓப்பன் இறுதிப்கபாட்டியில், ஜசர்பிய ஜைன்னிஸ் வீரர் கநாவக் கொககாவிச் 6-4, 4-6, 

2-6, 6-3, 6-4 என்ற ஜசட்கணக்கில் ஆஸ்திரியாவின் ஜைாமினிக் தீமை வீழ்த்தி தனது எட்ைாவது 
ஆஸ்திகரலிய ஓப்பன் பட்ைத்மத ஜதாைர்ந்து இரண்ைாவது முமறயாக ஜவன்றார். இது கொககாவிச் 
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தனது ஜைன்னிஸ் வாழ்வில் ஜபறும் 17ஆவது கிராண்ட்ஸ்லாம் ககாப்மபயாகும். கராெர் ஜபைரர் (20) 

ைற்றும் ரகபல் நைால் (19) ஆகிகயாருக்கு அடுத்த இைத்தில் கநாவக் கொககாவிச் உள்ளார். 

 32 வயதான கநாவக் கொககாவிச், ஏற்கனகவ 5 விம்பிள்ைன், 3 US ஓப்பன் ைற்றும் 1 பிஜரஞ்சு ஓப்பன் 
பட்ைங்கமள ஜவன்றுள்ளார். 

6.பிரகைாத் அகர்வால், அண்மையில், எந்தப்ஜபாதுத்துமற நிறுவனத்தின் புதிய தமலவராகவும் நிர்வாக 
இயக்குநராகவும் நியமிக்கப்பட்ைார்? 

அ. இந்திய உரு ்கு ஆணையம் (SAIL) 

ஆ. இந்திய நில ் ோி நிறுவனம் (CIL)  

இ. போரத மிகுமின் நிறுவனம் (BHEL) 

ஈ. இந்தியன் எை்பைய் நிறுவனம் (IOCL) 

 ைகாரத்னா தகுதியுமைய ஜபாதுத்துமற நிறுவனைான இந்திய நிலக்கரி நிறுவனத்தின் (CIL) புதிய 
தமலவர் ைற்றும் நிர்வாக இயக்குநராக பிரகைாத் அகர்வால் ஜபாறுப்கபற்றார். இந்த நியைனத்திற்கு 
முன்பு, அவர், ைத்தியபிரகதசத்தின் நகர்ப்புற கைம்பாடு ைற்றும் வீட்டுவசதித்துமறயின் தமலமைச் 
ஜசயலாளராக பணியாற்றிவந்தார். ென.31, 2020 அன்று இந்திய நிலக்கரி நிறுவனத்தின் தமலவராக 
இருந்து ஓய்வுஜபற்ற A K ொமவ அடுத்து பிரகைாத் அகர்வால் பதவிகயற்றார். 

7. IRCTCஇன் மூன்றாவது தனியார் இரயில் கசமவயானது வாரணாசிக்கும் எந்த இந்திய நகரத்துக்கும் 
இமைகய இயக்கப்பைவுள்ளது? 

அ. இந்தூோ்  

ஆ. கபோபோல் 

இ. நோ ்பூோ் 

ஈ. பஜய்ப்பூோ் 

 IRCTCஇன் மூன்றாவது தனியார் இரயில் இந்தூர்-வாரணாசி இமைகய இயக்கப்படும் என இரயில்கவ 
வாரியத்தமலவர் விகனாத் குைார் யாதவ் ஜதரிவித்துள்ளார். இந்த இரயிலில் ஹம்சாபர் எக்ஸ்பிரஸில் 
உள்ளமதப்கபாலகவ ஜபட்டிகள் இருக்கும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. இந்த இரயில் வாரத்தில் மூன்று 
நாட்ககளுக்கு இயக்கப்பைவுள்ளது. அவற்றில் 2 நாட்கள் லக்கனா வழியாகவும் ஒருநாள் அலகாபாத் 
வழியாகவும் இயக்கப்படும். முதல் இரண்டு தனியார் இரயில்கள் தில்லி-லக்கனா ைற்றும் அகைதாபாத்-
மும்மப ஆகிய இரு வழித்தைங்களில் இயக்கப்பட்டுவருகின்றன. 

8.இலங்மகக்கான இந்தியாவின் உயராமணயராக நியமிக்கப்பட்டுள்ள இந்திய தூதர் யார்? 

அ. அஜய் பிசோோியோ 

ஆ. க ோபோல் போ ்கல  

இ. வினய் கமோ ன் குவோத்ரோ 

ஈ. தரஞ்சித் சிங் சந்த 
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 மூத்த இந்திய தூதரான ககாபால் பாக்கல, அண்மையில், இலங்மகக்கான இந்திய உயராமணயராக 
நியமிக்கப்பட்ைார். தற்கபாது பிரதைர் அலுவலகத்தில் பணியாற்றிவரும் ககாபால் பாக்கல, விமரவில் 
ஜபாறுப்கபற்பார் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. அண்மையில் அஜைரிக்காவுக்கான இந்திய தூதராக 
நியமிக்கப்பட்ை தரஞ்சித் சிங் சந்துமவ அடுத்து, ககாபால் பாக்கல இப்பதவிக்கு நியமிக்கப்பட்டுள்ளார். 
இவர், பாகிஸ்தானுக்கான இந்திய துமண உயராமணயராகவும், ஜவளியுறவு அமைச்சகத்தின் 
ஜசய்தித்ஜதாைர்பாளராகவும் பணியாற்றியுள்ளார். 

9.ஜவட்டுக்கிளித் தாக்குதமல சைாளிப்பதற்கான கதசிய அவசரநிமலயில் உள்ள நாடு எது? 

அ. இந்தியோ 

ஆ. போ ிஸ்தோன்  

இ. ஈரோன் 

ஈ. ஆப் ோனிஸ்தோன் 

 பஞ்சாப் ைாகாணத்தில் கைந்த பல ஆண்டுகளில் காணாத எண்ணிக்மகயில் ஜவட்டுகிளிகள் ஜபருகி, 

பயிர்கமள நாசம்ஜசய்துவருகின்றன. இதுஜதாைர்பாக, பிரதைர் இம்ரான்கான் தமலமையிலான கூட்ைம் 
இஸ்லாைாபாதில் நமைஜபற்றது. அப்கபாது, ஜவட்டுக்கிளிகமளக் கட்டுப்படுத்துவதற்கான பணிகமள 
கைற்ஜகாள்ள அவசர நிமல அறிவிக்கப்பட்ைது. கைலும், அந்தப்பணிகளுக்காக `730 ககாடி ஒதுக்கீடு 
ஜசய்ய அக்கூட்ைத்தில் ஒப்புக்ஜகாள்ளப்பட்ைது. இகத காரணத்திற்காக கசாைாலியாவும், அண்மையில், 
கதசிய அவசரநிமலமய அறிவித்துள்ளது குறிப்பிைத்தக்கது. 

10.எந்த இந்திய நகரத்தில், இந்திய கைற்பமை தனது, ‘ைாத்லா அபியான்’ என்னும் கைகலார பாதுகாப்புப் 
பயிற்சிமய நைத்தியது? 

அ. ப ோச்சின் 

ஆ. ப ோல் த்தோ  

இ. மும்ணப 

ஈ. விசோ ப்பட்டினம் 

 ென.29ஆம் கததி ஜதாைங்கி ஐந்துநாள் நீடித்த, ‘ைாத்லா அபியான்’ என்ற கைகலார பாதுகாப்புப் 
பயிற்சிமய ஜகால்கத்தாவில் இந்திய கைற்பமை நைத்தியது. சுந்தரவனங்கமளச் சுற்றி ஓடும், ‘ைாட்லா’ 
ஆற்றின் ஜபயகர இப்பயிற்சிக்கு சூட்ைப்பட்டுள்ளது. இப்பயிற்சியின்கபாது, கைற்பமை வீரர்கள் கைகலார 
காவல்நிமலயங்களுைன் உமரயாடினர். 

 கைகலார பாதுகாப்பு குறித்த விழிப்புணர்மவ பரப்புவதற்காக, இந்திய கைற்பமைக் குழு, உள்ளூர் 
பள்ளிகமளயும் பார்மவயிட்ைது. இந்தப் பயிற்சி, சுந்தரவனத்தில் உள்ள ஊடுருவல் ஜதாைர்புமைய 
சிக்கல்கமளப்புரிந்துஜகாள்வதற்கு கைற்பமைக்குழுவினருக்கு உதவும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. 
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நடப்பு நிகழ்வுகள் 

1. “அதிநவீன பகுப்பாய்வு & ததாழில்நுட்ப உதவி நிறுவனங்கள் (Sophisticated Analytical & Technical Help 

Institutes - SATHI)” என்பது எந்த அமைச்சகத்தின் முன்முயற்சியாகும்? 

அ. மின்னணு மற்றும் தகவல் ததொழில்நுட்ப அமமச்சகம் 

ஆ. அறிவியல் மற்றும் ததொழில்நுட்ப அமமச்சகம்  

இ. திறன் மமம்பொடு மற்றும் ததொழில்முமனவு அமமச்சகம் 

ஈ. மனிதவள மமம்பொட்டு அமமச்சகம் 

 அறிவியல் ைற்றும் ததாழில்நுட்ப அமைச்சகத்தின் கீழியங்கும் அறிவியல் ைற்றும் ததாழில்நுட்பத் 
துமையானது, “அதிநவீன பகுப்பாய்வு ைற்றும் ததாழில்நுட்ப உதவி நிறுவனங்கள் (SATHI)” என்னும் 
திட்டத்மத அறிமுகப்படுத்தியுள்ளது. 

 இந்த ‘SATHI’, உயர்தர பகுப்பாய்வு சசாதமனக்கருவிகமள தன்னகத்சத தகாண்டுள்ளது. சைலும், 
பரிசசாதமனகமள சைற்தகாள்வதற்காக அயல்நாட்டு நிறுவனங்கமளச் சார்ந்திருக்கும் நிமைமய 
இது குமைக்கிைது. அடுத்த நான்கு ஆண்டுகளுக்கு, ஆண்டுக்கு ஐந்து, ‘SATHI’ மையங்கமள அமைக்க 
திட்டமிட்டுள்ளதாக அறிவியல் ைற்றும் ததாழில்நுட்பத்துமை அறிவித்துள்ளது. 

 IIT கரக்பூர், IIT தில்லி ைற்றும் BHU ஆகிய இடங்களில் ஏற்கனசவ இதுசபான்ை மூன்று நிறுவனங்கள், 

தைாத்தம் `375 சகாடி தசைவில் அமைக்கப்பட்டுள்ளன. 

2.அண்மையில், ைத்திய தபண்கள் & குழந்மதகள் சைம்பாட்டு அமைச்சரால் வழங்கப்பட்ட, ‘பிரதை ைந்திரி 
ைாத்ரு வந்தனா திட்டத்மத சிைந்த முமையில் தசயல்படுத்தியதற்கான’ விருமதப்தபற்ை ைாநிைம் எது? 

அ. மத்தியபிரமதசம்  

ஆ. ஆந்திரபிரமதசம்  

இ. கருநொடகம் 

ஈ. குஜரொத் 

 கர்ப்பிணிப் தபண்கள் ைற்றும் பாலூட்டும் தாய்ைார்களுக்கான, ‘சபறுகாை உதவித்திட்டத்மத’ சிைப்பாக 
தசயல்படுத்திய ைாநிைங்கள், யூனியன் பிரசதசங்கள் ைற்றும் ைாவட்டங்களுக்கு, புது தில்லியில் நடந்த 
நிகழ்ச்சியில் ைத்திய தபண்கள் ைற்றும் குழந்மதகள் சைம்பாட்டுத்துமை அமைச்சர் ஸ்மிருதி சூபின் 
இரானி, பிரதைரின் ைாத்ரு வந்தனா சயாஜனா விருதுகமள வழங்கினார். 

 இதில், 1 சகாடிக்கும் சைற்பட்ட ைக்கட்ததாமகதகாண்ட ைாநிைங்கள் / யூனியன் பிரசதசங்களுக்கான 
பிரிவில், ைத்தியபிரசதசம் முதலிடத்மதயும் ஆந்திரபிரசதசம் இரண்டாவது இடத்மதயும், ஹரியானா 
மூன்ைாவது இடத்மதயும் தபற்ைன. 1 சகாடிக்கும் குமைவான ைக்கட்ததாமகதகாண்ட ைாநிைங்கள் / 
யூனியன் பிரசதசங்களுக்கான பிரிவில், தாத்ரா ைற்றும் நாகர் ஹசவலி முதலிடத்மதயும் ஹிைாச்சை 
பிரசதசம் இரண்டாவது இடத்மதயும், சண்டிகர் மூன்ைாவது இடத்மதயும் தபற்ைன. 
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3.புதிய தகாசரானா மவரஸால் ஏற்பட்ட சநாமய, “ைாநிைப்சபரிடர்” எனச் சமீபத்தில் அறிவித்த இந்திய 
ைாநிைம் எது? 

அ. தமிழ்நொடு 

ஆ. மகரளொ  

இ. கருநொடகம் 

ஈ. ததலுங்கொனொ 

 சகரள ைாநிைத்தில் ஏற்பட்டுள்ள தகாசரானா மவரஸ் பாதிப்மப, ‘ைாநிைப்சபரிடர்’ என அம்ைாநிை அரசு 
அறிவித்துள்ளது. அம்ைாநிைத்மதச்சசர்ந்த மூவருக்கு தகாசரானா மவரஸ் ததாற்று இருப்பது உறுதி 
தசய்யப்பட்டமதயடுத்து, இந்த அறிவிப்பு தசய்யப்பட்டுள்ளது. தகாசரானா மவரஸ் சநாய்த்ததாற்ைானது, 
இந்தியாவில், சகரள ைாநிைத்தில்தான் முதன்முதைாக கண்டறியப்பட்டது. 

 புதிய தகாசரானா மவரஸ், முதன்முதலில் சீனத்தின் வுஹான் நகரத்தில் கண்டறியப்பட்டது. தற்சபாது 
வமர கிட்டத்தட்ட 25 நாடுகளுக்கு இந்தக் தகாசரானா மவரஸ் சநாய்த்ததாற்று பரவியுள்ளது. 

4.அண்மையில் எந்த ைாநிைத்தில், ஹூப்ளி – தார்வாட் வமரயிைான விமரவுப்சபருந்து சபாக்குவரத்து 
முமை (BRTS) திட்டம் ததாடங்கப்பட்டது? 

அ. தமிழ்நொடு 

ஆ. மகரளொ 

இ. கருநொடகம்  

ஈ. ததலுங்கொனொ 

 குடியரசு துமைத்தமைவர் M தவங்மகயா, அண்மையில், கர்நாடகாவின் இரட்மட நகரங்களான 
ஹூப்ளி முதல் தார்வாட் வமரயிைான விமரவுப்சபருந்து சபாக்குவரத்து முமை (BRTS) திட்டத்மத 
ததாடங்கிமவத்தார். 970 சகாடி ரூபாய் ைதிப்பிைான இந்தத் திட்டத்திற்கு, ைாநிை ைற்றும் ைத்திய 
அரசுகள் ைற்றும் உைக வங்கி இமைந்து நிதியளித்துள்ளன. 

 சசாதமன அடிப்பமடயில் இருநகரங்களுக்கு இமடயில் ததாடங்கப்பட்ட இந்தச் சசமவ, ஏற்கனசவ 
நாதளான்றுக்கு ஒரு இைட்சத்துக்கும் சைற்பட்ட பயணிகளுக்கு சசமவயளித்து வருகிைது. தற்சபாது 
முழுமையாக தசயல்பாட்டுக்கு வரும் இது, ைாநிைத்தின் தபாதுப் சபாக்குவரத்தில் சபரூக்கைளிக்கும் 
என எதிர்பார்க்கப்படுகிைது. 

5.வங்கியாளர் இதழின்படி, “ஆண்டின் சிைந்த ைத்திய வங்கியாளர் (ஆசியா-பசிபிக் பிராந்தியம்-2020)” 
என அறிவிக்கப்பட்ட இந்திய வங்கியாளர் யார்?  

அ. ரகுரொம் ரொஜன்   ஆ. சக்திகொந்த தொஸ்  

இ. உொ்ஜித் பமடல்   ஈ. விரொல் ஆச்சொொ்யொ 
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 வங்கியாளர் இதழின்படி, “ஆண்டின் சிைந்த ைத்திய வங்கியாளர் (ஆசியா-பசிபிக் பிராந்தியம்-2020)” 
என இந்திய ரிசர்வ் வங்கியின் ஆளுநர் சக்திகாந்த தாஸ் அறிவிக்கப்பட்டுள்ளார். “ஆண்டின் சிைந்த 
சர்வசதச ைத்திய வங்கியாளர்” விருது, தசர்பிய சதசிய வங்கியின் சஜார்சகாவங்கா தபசகாவிக்கு 
வழங்கப்பட்டது. வளர்ச்சிமய ஊக்குவிப்பமதயும், நாட்டின் தபாருளாதாரத்மத உறுதிப்படுத்துவமதயும் 
கணிசைாக நிர்வகித்த ைத்திய வங்கியாளர்களுக்கு இந்த விருது வழங்கப்படுகிைது. 

 வங்கிசாரா நிதி நிறுவனங்களின் சிக்கல் ைற்றும் இந்திய வங்கிகளின் வாராக்கடன்கள் உள்ளிட்ட 
நாட்டின் பல்சவறு தபாருளாதார தநருக்கடிகமள தவற்றிகரைாக நிர்வகித்தமைக்காக சக்திகாந்த தாஸ் 
அவர்களுக்கு இவ்விருது வழங்கப்பட்டுள்ளது. 

6. ‘காைா சகாடா கமைவிழா’ எனப்படும் புகழ்தபற்ை கமைவிழா, ஆண்டுசதாறும் எந்த இந்திய நகரத்தில் 
தகாண்டாடப்படுகிைது? 

அ. புது தில்லி 

ஆ. மும்மப  

இ. தகொல்கத்தொ 

ஈ. தபங்களூரு 

 ‘காைா சகாடா கமைவிழா’ என அமழக்கப்படும் பிரபைைான கமைவிழா, ஆண்டுசதாறும் மும்மப 
நகரத்தில் தகாண்டாடப்படுகிைது. இந்த ஆண்டு நமடதபறுவது இவ்விழாவின் 21ஆவது பதிப்பாகும். 
இந்த ஆண்டு (2020), 9 நாள் நீடிக்கும் இவ்விழாவில் கமை, இமச, திமரப்படம், இைக்கியம், நாடகம் 
ைற்றும் பாரம்பரிய நமடகள் ததாடர்பான 12 பிரிவுகளில் பல்சவறு நிகழ்வுகள் நமடதபைவுள்ளன.  

 காைா சகாடா கமைவிழாவின் இந்த ஆண்டின் பதிப்பு, வழக்கைான நிதியுதவி இல்ைாைல், ‘Ketto’ என்ை 
தளத்மதப் பயன்படுத்தி கூட்டுநிதித்திரட்டல்மூைம் ஏற்பாடு தசய்யப்பட்டுள்ளது. ஆண்டுசதாறும் 
நமடதபறும் இந்த விழாமவ, 1999ஆம் ஆண்டு முதல் காைா சகாடா சங்கம் ஏற்பாடுதசய்துவருகிைது. 

7.அண்மையில் எந்த நகரத்தில், மூன்ைாவது பாதுகாப்புப் பிரிவுகள் ைாநாடு-2020 நமடதபற்ைது? 

அ. அகமதொபொத் 

ஆ. புது தில்லி  

இ. கொன்பூொ் 

ஈ. லக்மனொ 

 புது தில்லியில் நமடதபற்ை மூன்ைாவது பாதுகாப்புப் பிரிவுகள் ைாநாட்மட ைத்திய பாதுகாப்பு அமைச்சர் 
ராஜ்நாத் சிங் ததாடங்கிமவத்தார். சைலும் 10 தவவ்சவறு நாடுகளில், இந்தியா, சைலும் 10 பாதுகாப்புப் 
பிரிவுகமள நியமிக்கவுள்ளது எனவும் அவர் அறிவித்தார். 

 கூடுதைாக 10 பாதுகாப்புப் பிரிவுகமள உருவாக்குவது என்பது நாட்டின் பாதுகாப்மப வலுப்படுத்தும் 
ைற்றும் பாதுகாப்புத் துமையில் ஏற்றுைதிமய அதிகரிக்க உதவும். ைத்திய அரசின் பாதுகாப்புத்துமை 
ஏற்றுைதிமய ஊக்குவிக்கும் திட்டத்தின்கீழ், முப்பத்து நான்கு நாடுகளுக்கு பாதுகாப்புப் பிரிவுகள்மூைம் 
ஏற்றுைதிக்கு நிதி ஒதுக்கப்படுகிைது. 
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8.இந்திய கால்நமட ஆராய்ச்சி நிறுவனத்தின் அறிவியைாளர்கள், அண்மையில், எந்த சநாய்க்கான 
ைலிவு விமை தடுப்பூசிமய உருவாக்கியுள்ளனர்? 

அ. பறமவக்கொய்ச்சல் 

ஆ. பன்றிக்கொய்ச்சல்  

இ. கொல் மற்றும் வொய் மநொய் 

ஈ. குரங்கம்மம 

 இந்திய சவளாண் ஆராய்ச்சிக்கழகத்தின் (ICAR) ஒரு நிறுவனைான இந்திய கால்நமட ஆராய்ச்சி 
நிறுவனத்தின் அறிவியைாளர்கள், அண்மையில், பன்றிக்காய்ச்சலுக்கான ைலிவுவிமை தடுப்பூசிமய 
உருவாக்கியுள்ளனர். பன்றிக்காய்ச்சல் (swine-flu) என்பது பன்றிகளில் அதிக எண்ணிக்மகயிைான 
இைப்பு ைற்றும் சநாய்த்ததாற்மை ஏற்படுத்தக்கூடிய ஒரு சநாயாகும். 

 தற்சபாதுவமர, உள்நாட்டு பயன்பாட்டிற்கான பன்றிக்காய்ச்சல் தடுப்பூசிகள், இைக்குைதி தசய்யப்பட்டு 
வருகின்ைன. இமவ, ஆறு ைாதங்களுக்கு ஒருமுமை வழங்கப்படுகின்ைன. ஆனால், இந்தப் புதிய, 
உள்நாட்டிசைசய தயாரிக்கப்பட்ட தடுப்பூசியானது வாழ்நாளில் ஒருமுமை தந்தால் சபாதுைானது. இது, 
பன்றி இமைச்சி உற்பத்தி ைற்றும் ஏற்றுைதிக்கு உதவும் என எதிர்ப்பார்க்கப்படுகிைது. 

9.மும்மப சர்வசதச திமரப்படவிழா 2020இல், ‘சிைந்த ஆவைப்படத்திற்கான தங்கச்சங்கு’ விருமத 
தவன்ை, “Babenco: Tell Me When I Die” என்பது எந்த நாட்டின் திமரப்படைாகும்? 

அ. கனடொ 

ஆ. பிமரசில்  

இ. பிரொன்ஸ் 

ஈ. ததன் தகொொியொ 

 மும்மப சர்வசதச திமரப்படவிழா 2020இல், “சிைந்த ஆவைப்படத்திற்கான தங்கச்சங்கு” “Babenco: 

Tell Me When I Die” என்ை திமரப்படம் தவன்ைது. இந்தப் பிசரசிலிய ஆவைப்படத்மத, இயக்குநர் 
பார்பரா பாஸ் இயக்கியுள்ளார். ைகாராஷ்டிர ஆளுநர் பகத்சிங் சகாஷ்யரி பங்சகற்ை இந்தத் திமரப்பட 
விழாவின் 16ஆவது பதிப்பில், இந்த விருது வழங்கப்பட்டது. 

 நாகராஜ் ைஞ்சுசைவின், ‘பாவ்சச்சா நிபந்த்’ “சிைந்த குறும்படத்திற்கான தவள்ளிச்சங்கு” விருமதப் 
தபற்ைது. “சிைந்த அனிசைசன் திமரப்படத்திற்கான தவள்ளிச்சங்கு” விருமத தஜர்ைன் திமரப்படைான, 
“Portrait of Suzanne” & திவாகர் SKஇன் இந்திய படைான, “பனங்காட்டு நரி”யும் பகிர்ந்துதகாண்டன. 

10. L&T MBDA ஏவுகமை அமைப்புகள், அண்மையில் எந்த ைாநிைத்தில், ஏவுகமை ஒருங்கிமைப்பு 
வசதிமய அமைத்தன? 

அ. தமிழ்நொடு   ஆ. மகரளொ 

இ. கருநொடகம்  ஈ. ததலுங்கொனொ 
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 இந்தியாவின் பன்னாட்டு தபாறியியல் குழுை நிறுவனமும் தனியார்துமை பாதுகாப்புத் தளவாட 
நிறுவனமுைான ைார்சன் & டூப்சரா (L&T), ஏவுகமைத் ததாழில்நுட்பங்களில் முன்னணி வகிக்கும் 
MBDA நிறுவனம் ஆகியவற்றுக்கு இமடசயயான கூட்டுமுயற்சியில் சகாயம்புத்தூர் ைாநகரத்தில் ஓர் 
ஏவுகமை ஒருங்கிமைப்பு ததாழிற்சாமை நிறுவப்பட்டுள்ளது. 

 உள்நாட்டு ைற்றும் உைகளாவிய சந்மதகமளக் கருத்தில் தகாண்டு, LTMMSL நிறுவனம், ஏவுகமை 
உபகரை ஒருங்கிமைப்பு, தவடிதபாருள் அல்ைாத ஏவுகமை ஒருங்கிமைப்பு, ஏவுகமை துமை 
ததாழில்நுட்பங்கள், ஏவுகமை ஆயுதம் தசலுத்தல் அமைப்புகளுக்கான பரிசசாதமன வசதிமய 
சகாயம்புத்தூரில் உள்ள சிைப்புப்தபாருளாதார ைண்டைத்தில் அமைத்துள்ளது. இது, தமிழ்நாடு 
பாதுகாப்புத் ததாழிற்துமை வழித்தடத்தின் ஒருபகுதியாக நிறுவப்பட்டுள்ளது. 

 

தமிழ்நாடு நடப்பு நிகழ்வுகள் 

 தமிழ்நாட்டின் தூத்துக்குடி ைாவட்டத்திலுள்ள ததால்லியல் முக்கியத்துவம்வாய்ந்த ஆதிச்சநல்லூர் 
உள்ளிட்ட இந்தியா முழுவதுமுள்ள 5 இடங்களில் அருங்காட்சியகம் அமைக்கப்படும் என 2020-21 
ைத்திய பட்தஜட்டில் அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. இப்பகுதியில், 1902-1904 வமரயிலும் 2004ஆம் ஆண்டின் 
ததாடக்கத்தில் சைற்தகாள்ளப்பட்ட அகழ்வாய்வில் முதுைக்கள் தாழிகள் உள்ளிட்ட தபாருட்கள் 
கண்தடடுக்கப்பட்டன. அந்தப்தபாருட்களில் சைற்தகாள்ளப்பட்ட கரிை பகுப்பாய்வில், அவற்றின் காைம் 
3,000 ஆண்டுகளுக்கு முந்மதயது என்பது ததரியவந்தது. 

 தஞ்சாவூர் தபருவுமடயார் திருக்சகாவிலின் குடமுழுக்கு திருவிழாவானது 2020 பிப்ரவரி 5 அன்று 
சுைார் 23 ஆண்டுகளுக்குப் பிைகு தவகு விைரிமசயாக தகாண்டாடப்பட்டது. இதற்கு முன்பு, கடந்த 
1997ஆம் ஆண்டின்சபாது இந்தக்சகாவிலின் குடமுழுக்கு விழா தகாண்டாடப்பட்டது. இந்த ஆண்டு 
(2020) நடந்சதறிய குடமுழுக்கு விழாவின் சிைப்பு யாததனில், முழு குடமுழுக்கு விழாவும் சதவாரம், 
திருவாசகம் உள்ளிட்ட தமிழ்த்திருைந்திரங்கள் முழங்க நடந்சதறியது. இதற்கான தீர்ப்மப, தைட்ராஸ் 
உயர்நீதிைன்ைம் வழங்கியிருந்தது. 
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நடப்பு நிகழ்வுகள் 

1.பல்வேறு அரசாங்க வசவேகவை குடிமக்களுக்கு ேழங்குேதற்காக, அண்வமயில், ‘ஜனவசேகா’ என்ற 
திட்டத்வத அறிமுகப்படுத்திய மாநில அரசு எது? 

அ. மத்தியபிரததசம் 

ஆ. ஆந்திரபிரததசம்  

இ. கருநாடகம்  

ஈ. குஜராத் 

 குடும்ப அட்வடகள், மூத்த குடிமக்கள் அவடயாை மற்றும் நலோழ்வு அட்வடகள் வபான்ற பல்வேறு 
அரசாங்க ஆேணங்கவை வீட்டுக்வகேந்து ேழங்கும் ‘ஜனவசேகா’ திட்டத்வத, கர்நாடக மாநில அரசு 
அறிமுகப்படுத்தியுள்ைது. இந்தத்திட்டத்தில் பதினனாரு துவறகள்சார்ந்த ஐம்பத்துமூன்று வசவேகள் 
உள்ைன. ‘சகலா’ திட்டத்தின்கீழ் ேரும் ஜனவசேகா என்பது வீட்டு ோசலில் அரசாங்கத் திட்டங்களின் 
நன்வமகவைப்னபறும் ஓர் அம்சமாகும். 

 தரசஹள்ளி பகுதியில் வசாதவன அடிப்பவடயில் னசயல்படுத்தப்பட்டுள்ை இந்தத்திட்டம், னபங்களூரு, 

வமசூரு மற்றும் ஹூப்ளி – தார்ோட் பகுதிகளிலும் விவரவில் விரிவுபடுத்தப்படும். 

2.ரிசர்வ் ேங்கிக்கட்டுப்பாட்டின்கீழ், எவ்ேவக ேங்கிகவைக்னகாண்டுேருேதற்கான திருத்தங்களுக்கு, 
இந்திய மத்திய அவமச்சரவே, அண்வமயில் ஒப்புதல் அளித்தது? 

அ. பல மாநில கூட்டுறவு வங்கிகள்  

ஆ. நில தமம்பாட்டு வங்கிகள் 

இ. ததாடக்க தவளாண்மம சங்கங்கள் 

ஈ. நிதி நிறுவனங்கள் 

 இந்திய ரிசர்வ் ேங்கி கட்டுப்பாட்டின்கீழ், பல மாநில கூட்டுறவு ேங்கிகவைக் னகாண்டுேரும் ேங்கி 
ஒழுங்குமுவறச் சட்டதிருத்தங்களுக்கு இந்திய மத்திய அவமச்சரவே சமீபத்தில் ஒப்புதல் அளித்தது. 
இது, கூட்டுறவு ேங்கிகளில் நடக்கும் முவறவகடுகவைத் தடுக்கும் மற்றும் சிறந்த ஒழுங்குமுவறவய 
உறுதினசய்யும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. 

 ேங்கிகளின் நிர்ோகப்பதவிகள் கூட்டுறவு பதிோைர்கைால் நிர்ேகிக்கப்படும். பஞ்சாப் & மகாராஷ்டிர 
கூட்டுறவு ேங்கியில் (PMC), கடந்த ஆண்டு நிகழ்ந்த முவறவகடுகளின் பின்னணியில் இந்த முடிவு 
எடுக்கப்பட்டுள்ைது. இந்திய ரிசர்வ் ேங்கியின் ேழிகாட்டுதலின்படி கூட்டுறவு ேங்கிகளின் கணக்குத் 
தணிக்வகயும் னசய்யப்படும். 
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3.எந்த நாட்டின் கல்வி நிறுேனங்களின் தூதுக்குழு, அண்வமயில், இந்தியாவுக்கு ேருவகதந்து உயர் 
கல்வி மற்றும் ஆராய்ச்சித்துவறகள் சார்ந்த ஒப்பந்தங்களில் வகனயழுத்திட்டது? 

அ. கனடா 

ஆ. நாா்தவ  

இ. தஜா்மனி 

ஈ. ஜப்பான் 

 நார்வேயின் கல்வி & ஆராய்ச்சி அவமச்சகத்தின் அதிகாரிகள், அண்வமயில், புது தில்லியில் வேத்து 
உயர்கல்வி மற்றும் ஆராய்ச்சித் துவறகள் சார்ந்த ஒப்பந்தங்களில் இந்தியாவுடன் வகனயழுத்திட்டனர். 
இந்த ஒப்பந்தம், நார்வேயின் முக்கியமான கல்வி நிறுேனங்கள் இந்தியாவுக்கு ேருவகதந்ததன் ஒரு 
பகுதியாக உள்ைது. 

 வகனயழுத்திடப்பட்ட பல ஒப்பந்தங்களில், உயிரி-ஒளியனியல், சுகாதாரம் மற்றும் கண்டறி கருவிகள், 

மீநுண் னதாழினுட்பம் ஆகிய துவறகளில் ஒத்துவழப்பு நல்குேதற்காக, இந்திய னதாழினுட்ப நிறுேனம் 
(IIT) தில்லி மற்றும் நார்வே ஆர்க்டிக் பல்கவலக்கழகம் ஆகியேற்றுக்கு இவடவயயான ஒப்பந்தம் 
குறிப்பிடத்தக்கதாக இருந்தது. 

4.மத்திய பிரவதச அரசின், 2018ஆம் ஆண்டுக்கான, ‘கிவ ார் குமார் சம்மன்’ விருவதப் னபற்ற இந்திய 
நடிகர் யார்? 

அ. வாகீதா தரஹ்மான்  

ஆ. ஆஷா பதரக் 

இ. மவதஜயந்திமாலா 

ஈ. தஹமா மாலினி 

 மூத்த இந்திய நடிகர் ோகீதா னரஹ்மானுக்கு, அண்வமயில், 2018ஆம் ஆண்டிற்கான மதிப்புமிக்க 
‘கிவ ார் குமார் சம்மன்’ விருது ேழங்கப்பட்டது. இந்த விருவத மத்திய பிரவதச அரசு நிறுவியுள்ைது. 
புகழ்னபற்ற நடிகர் கிவ ார் குமாரின் நிவனவுநாைான கடந்த 2019 அக்வடாபர் 13 அன்று பிரபல நடிகர் 
பிரியதர் னுக்கு, 2019ஆம் ஆண்டுக்கான ‘கிவ ார் குமார் சம்மன்’ விருது ேழங்கப்பட்டது. அப்வபாது 
ோகீதா னரஹ்மானால் இந்த விருவதப் னபறமுடியாததால், அேருக்கு இப்வபாது விருது ேழங்கப்பட்டது. 
மத்திய பிரவதச கலாசார அவமச்சர் Dr.விஜயலட்சுமி சாவதா, அேருக்கு இவ்விருவத ேழங்கினார். 

5.அண்வமயில் காலமான பிரணாப் குமார் வகாவகாய், எந்தத் துவறசார்ந்தேராக இருந்தார்? 

அ. விமளயாட்டு 

ஆ. இலக்கியம் 

இ. கமல 

ஈ. அரசியல்  
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 அஸ்ஸாம் மாநிலத்தில் உள்ை சிேசாகர் னதாகுதியின் சட்டமன்ற உறுப்பினரான பிரணாப் குமார் 
வகாவகாய், சமீபத்தில் காலமானார். அேர், அஸ்ஸாம் மாநில சட்டமன்றத்தின் அவேத்தவலேராகவும் 
பணியாற்றியுள்ைார். “அஸ்ஸாமி” என்ற னசால்லின் ேவரயவறவய அறிமுகப்படுத்தியேராக அேர் 
னபாதுோக அறியப்படுகிறார். 

6. 15ஆேது கிழக்காசிய உச்சிமாநாடு–2020ஐ நடத்தவுள்ை இந்திய நகரம் எது? 

அ. தசன்மன  

ஆ. மஹதராபாத் 

இ. புது தில்லி 

ஈ. அகமதாபாத் 

 15ஆேது கிழக்காசிய உச்சிமாநாடு மாநாடு-2020ஐ தமிழ்நாட்டின் தவலநகரான னசன்வனயில் நடத்த 
இந்தியா முடிவு னசய்துள்ைது. கடல்சார் பாதுகாப்பில் ஒத்துவழப்பு மற்றும் கடல்சார் துவறயில் உள்ை 
சோல்கள் குறித்து இந்த மாநாடு முக்கியமாக கேனம் னசலுத்தும். 

 2019 நேம்பரில் பாங்காக்கில் நடந்த 14ஆேது கிழக்காசிய உச்சிமாநாட்டின்வபாது, ஆஸ்திவரலியா மற்றும் 
இந்வதாவனசியா அரசாங்கங்களுடன் இவணந்து, அடுத்த கிழக்காசிய உச்சிமாநாட்வட இந்திய 
னேளியுறவு அவமச்சகம் நடத்தும் என இந்தியப்பிரதமர் அறிவித்தார். அறிவித்தபடி, கடல்சார் பாதுகாப்பு 
ஒத்துவழப்பு னதாடர்பான கிழக்காசிய உச்சிமாநாடு ேரும் 2020 பிப்ரேரி 6-7 ேவர, னசன்வனயில் 
நவடனபறும். இது, இந்தியா ஏற்பாடு னசய்யும் நான்காேது கிழக்காசிய உச்சிமாநாடு ஆகும். 

7.ஈராண்டுக்கு ஒருமுவற நவடனபறும், ‘DefExpo’ என்னும் இந்தியாவின் முன்னணி பாதுகாப்புக் 
கண்காட்சி நவடனபறவுள்ை இந்திய நகரம் எது? 

அ. புது தில்லி 

ஆ. லக்தனா  

இ. தபங்களூரு 

ஈ. மஹதராபாத் 

 ஈராண்டுக்கு ஒருமுவற நவடனபறும், ‘DefExpo’ என்னும் இந்தியாவின் முன்னணி பாதுகாப்புக் 
கண்காட்சிவய அண்வமயில் உத்தரபிரவதச மாநிலம் லக்வனாவில் இந்தியப் பிரதமர் நவரந்திர வமாடி 
திறந்துவேத்தார். னதாடக்க நிகழ்வில், உத்தரபிரவதச மாநில முதலவமச்சரும் கலந்துனகாண்டார். இந்த 
விழாவின்வபாது கடற்பவட அவமப்புகள், ோன்ேழி அவமப்புகள் மற்றும் நில அவமப்புகளின் வநரடி 
னசயல் விைக்கங்கள் நடத்தப்பட்டன. 

 “இந்தியா: வேகமாக உருனேடுத்துேரும் பாதுகாப்பு சாதன உற்பத்திக்வகந்திரம் - India: The Emerging 

Defence Manufacturing Hub” என்பது ‘DefExpo-2020’இன் கருப்னபாருைாகும். கண்காட்சியின் துவண 
கருப்னபாருள், “பாதுகாப்புத்துவறவய டிஜிட்டல் முவறக்கு மாற்றியவமத்தல் - Digital Transformation of 

Defence” என்பதாகும். ஐந்து நாள் நவடனபறவுள்ை இக்கண்காட்சியில் 70க்கும் வமற்பட்ட நாடுகவைச் 
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வசர்ந்த பிரதிநிதிகள் மற்றும் இராணுே உற்பத்தியாைர்கள் கலந்துனகாள்ைவுள்ைனர். ஐந்தாேது 
இந்தியா-இரஷ்யா இராணுே னதாழிற்துவற மாநாடு, இந்நிகழ்வின் ஒருபகுதியாக நவடனபறவுள்ைது. 

8.இந்தியர்கள் உள்ளிட்ட பிராந்தியங்களின் சுற்றுலாப்பயணிகளுக்காக, “நீடித்த ேைர்ச்சி கட்டணம் - 
Sustainable Development Fee” என்றனோன்வற அண்வமயில் அறிமுகப்படுத்திய ஆசிய நாடு எது? 

அ. தாய்லாந்து 

ஆ. பூடான்  

இ. கம்தபாடியா 

ஈ. இலங்மக 

 இந்தியா, மாலத்தீவுகள், ேங்கவதசம் ஆகிய நாடுகளிலிருந்து ேரும் சுற்றுலாப்பயணிகளுக்கு, “நீடித்த 
ேைர்ச்சிக்கட்டணமாக” நானைான்றுக்கு பூடான் நாட்டுப் பணத்தில் 1200 கட்டணம் ேசூலிக்க முடிவு 
அந்நாடு னசய்துள்ைது. 2020 ஜூவல முதல் இந்தத்திட்டம் அமலாகிறது. 

 புதிய சுற்றுலாக்னகாள்வகயின்படி வதசியப் வபரவேயில் இந்தப் புதிய முடிவு எடுக்கப்பட்டது. இந்த 3 
நாட்டுப் பயணிகளுக்குத்தான் $16.85 டாலர்கள் ேவர கட்டணம் ேசூல் னசய்ய திட்டமிடப்பட்டுள்ைது. 
மற்ற நாடுகளிலிருந்து ேரும் பயணிகளுக்கு $65 டாலர்கள் கட்டணம் ேசூலிக்கப்பட்டு ேருகிறது. 
சுற்றுலாப்பயணிகளின் எண்ணிக்வக கணிசமாக உயர்ந்துேருேதால், வபாக்குேரத்து கட்டுப்பாட்வட 
வகயாளுேதற்கு இந்தக்கட்டணம் அரசுக்கு உதவும். 

9.மூடிஸ் முதலீட்டாைர்கள் வசவேயால் மதிப்பிடப்பட்டபடி, 2020-21ஆம் நிதியாண்டில், இந்தியாவின் 
னமாத்த உள்நாட்டு உற்பத்தியின் ேைர்ச்சி விகிதம் என்ன? 

அ. 6.5 % 

ஆ. 6.0 % 

இ. 5.5 %  

ஈ. 5.0 % 

 மூடிஸ் முதலீட்டாைர்கள் வசவேயானது அண்வமயில் ேரவிருக்கும் நிதியாண்டுகளில் இந்தியாவின் 
னமாத்த உள்நாட்டு உற்பத்தியின் ேைர்ச்சிக்கான மதிப்பீடுகவை னேளியிட்டுள்ைது. இது, அடுத்த 2020 
- 21ஆம் நிதியாண்டுக்கான னமாத்த உள்நாட்டு உற்பத்தியின் (GDP) ேைர்ச்சிக்கான கணிப்வப அதன் 
முந்வதய மதிப்பீடான 6.3 சதவீதத்திலிருந்து 5.5 சதவீதமாகக் குவறத்துள்ைது. 

 அரசாங்கத்தின் னபாருைாதார ஆய்ோனது அடுத்த நிதியாண்டில் இந்தியாவின் ேைர்ச்சி விகிதம் 6-
6.5% இருக்கும் எனக் கணித்திருந்தது. மார்ச் 31 ஆம் வததியுடன் முடிேவடயும் நடப்பு நிதியாண்டின் 
னமாத்த உள்நாட்டு உற்பத்தியின் ேைர்ச்சி 4.9 சதவீதமாக இருக்கும் எனவும் மூடிஸ் கணித்துள்ைது; 
இது, அரசாங்கத்தின் மதிப்பீட்வடவிட சற்வற குவறோக உள்ைது. 2021-22ஆம் நிதியாண்டுக்கான 
னமாத்த உள்நாட்டு உற்பத்தியின் (GDP) ேைர்ச்சிக்கான கணிப்வப அதன் முந்வதய மதிப்பீடான 6.7 
சதவீதத்திலிருந்து 6 சதவீதமாகக் குவறத்துள்ைது மூடிஸ் நிறுேனம். 
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10.சமீபத்தில் வதசிய பளுதூக்குதல் சாம்பியன்ஷிப்பில், புதிய வதசிய சாதவனவயப் பவடத்த முன்னாள் 
உலக சாம்பியனான மீராபாய் சானு, எந்த மாநிலத்வதச் வசர்ந்தேராோர்? 

அ. மணிப்பூா்  

ஆ. தகரளா 

இ. கருநாடகம் 

ஈ. ததலுங்கானா 

 வதசிய பளுதூக்குதல் சாம்பியன்ஷிப் வபாட்டியில் 49 கி.கி., எவடப்பிரிவில் புதிய சாதவனயுடன் தங்கம் 
னேன்றார் முன்னாள் உலக சாம்பியன் மீராபாய் சானு. னகால்கத்தாவில் நடந்துேரும் இப்வபாட்டியில், 
னபண்கள் பிரிவில் மணிப்பூவரச்வசர்ந்த 25 ேயது மீராபாய் சானு ஸ்நாட்ச் பிரிவில் 88 கிவலாவும், 

னஜர்க்கில் 115 கிவலா என னமாத்தம் 203 கிவலாவே தூக்கி தனது முந்வதய சாதவனவயத்தகர்த்தார். 
கடந்த னசப்டம்பரில் தாய்லாந்தில் நடந்த உலகப்வபாட்டியில் 201 கிவலா தூக்கியிருந்தார் மீராபாய் சானு.  

 25 ேயதான மீராபாய் சானு, உலகத்தரேரிவசயில் நான்காேது இடத்தில் உள்ைார். இந்தச் 
சாம்பியன்ஷிப்பில், ஆடேருக்கான 67 கிவலா பிரிவில் இந்தியாவின் னஜர்மி லால்ரின்னுங்கா பட்டம் 
னேன்றார். 

 

தமிழ்நாடு நடப்பு நிகழ்வுகள் 

 னசன்வனவய அடுத்த வசாழிங்கநல்லூரில், வபார்டு நிறுேனத்தின் ஆராய்ச்சி வமம்பாட்டு வமயத்வத 
முதலவமச்சர் பழனிசாமி திறந்துவேத்தார். 

 

 

  

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


விண்மீன்.காம்                       2020 பிப்ரவரி 07  

  

 

நடப்பு நிகழ்வுகள்                                            1 

நடப்பு நிகழ்வுகள் 

1.அண்மையில் வெளியிடப்பட்ட சர்ெதேச அறிவுசார் வசாத்து குறியீடு-2020இல், இந்தியாவின் ேரநிமை 
(rank) என்ன? 

அ. 36 

ஆ. 42 

இ. 40  

ஈ. 44 

 US தசம்பர் ஆப் காைர்ஸ் சர்ெதேச புத்ோக்கக் வகாள்மக மையம், அண்மையில், சர்ெதேச அறிவுசார் 
வசாத்து குறியீட்டின் அண்மைய பதிப்மப வெளியிட்டது. இந்ேப்பட்டியலில், 38.46% ைதிப்வபண்ணுடன் 
இந்தியா 40ஆெது இடத்தில் உள்ளது. உைவகங்குமுள்ள 50 நாடுகமள ேரெரிமசப்படுத்திய கடந்ே 
ஆண்டு பட்டியலில், இந்தியா 36ஆெது இடத்தில் இருந்ேது. இந்ே ஆண்டு 53 நாடுகள் கணக்கில் 
எடுத்துக்வகாள்ளப்பட்டன. அவைரிக்கா, பிரிட்டன், சுவீடன், பிரான்ஸ் ைற்றும் வெர்ைனி ஆகிய நாடுகள் 
ேைது இடங்கமளத் ேக்கமெத்துக்வகாண்டன. 

2. 20-விைான விதிகமள ேள்ளுபடி வசய்ெேன்மூைம், இந்தியாவுக்கும் எந்நாட்டுக்கும் இமடதய விைான 
தசமெகமளத்வோடங்க அமையன்ஸ் ஏர் நிறுெனத்திற்கு ைத்திய அமைச்சரமெ ஒப்புேல் அளித்ேது? 

அ. இலங்கை  

ஆ. ம ொொீஷியஸ் 

இ. தொய்லொந்து 

ஈ. சிங்ைப்பூொ் 

 இந்தியாவுக்கும், இைங்மகக்கும் இமடதய சர்ெதேச பிரிவில் விைானங்கமள இயக்க ஏர் இந்தியா 
நிறுெனத்தின் 100% ைானியத்துடன் இயங்கும் அமையன்ஸ் ஏர் நிறுெனத்திற்கு அனுைதி ெழங்கும் 
ஒப்பந்ேத்துக்கு ைத்திய அமைச்சரமெ ஒப்புேல் ெழங்கியுள்ளது. 

 குமைந்ேபட்சம் இருபது விைானங்கமளதயா அல்ைது வைாத்ே பயணிகமளக் மகயாளுெதில் இருபது 
சேவீேத்மேதயா, உள்நாட்டு இயக்கத்தில் எது அதிகதைா அமே எட்டும் ெமகயில் இமடக்காை 
ஏற்பாடாக அமையன்ஸ் ஏர் நிறுெனத்திற்கு சிைப்பு பகிர்ந்ேளிப்புக்கான ஒப்புேல் ெழங்கப்பட்டுள்ளது. 
இந்ே ஒப்புேலுக்கு முன்பாக பைாலி ைற்றும் ைட்டக்களப்பு விைான நிமையங்களிலிருந்து ெர்த்ேக 
ரீதியில் விைானங்கள் இயக்கப்படவில்மை. 

3.எந்ே ஆசிய நாட்டுக்கான புதிய குழந்மேகள் பாதுகாப்பு நிதியத்மே பிரிட்டன் இளெரசர் சார்ைஸ் 
அறிமுகப்படுத்தியுள்ளார்? 

அ. இலங்கை   ஆ. இந்தியொ  

இ. வங்ைததச ்   ஈ. தநபொள ் 
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 பிரிட்டன் இளெரசர் சார்ைஸ், சமீபத்தில், இந்தியாவுக்கான புதிய குழந்மேகள் பாதுகாப்பு நிதியத்மே 
வெளியிட்டார். இந்ே நிதியம், கடந்ே 2007இல் அெரால் நிறுெப்பட்ட பிரிட்டிஷ் ஆசிய அைக்கட்டமள 
வோண்டு நிறுெனத்தின் ஒருபகுதியாகும். 

 வேற்காசியாவில் ெறுமைமய எதிர்த்துப்தபாராடுெேற்காக இந்ே அைக்கட்டமள நிறுெப்பட்டது. 
இந்ேப்புதிய நிதியத்தின் தூேராக, பிரபை அவைரிக்க பாடகர் தகட்டி வபர்ரி நியமிக்கப்பட்டுள்ளார். அடுத்து 
ெரும் பத்ோண்டுகளில், இந்தியாவில், குழந்மேகள் ெளச்சுரண்டமை, 50 % அளவுக்கு குமைப்பதில் 
இந்ேப் பாதுகாப்பு நிதியம் ேனது கெனத்மேச்வசலுத்தும். 

4.உைவகங்கிலும் உள்ள ைே சுேந்திரத்மேப் பாதுகாப்பேற்காக, அண்மையில், ‘சர்ெதேச ைே சுேந்திரக் 
கூட்டணி’மய வோடங்கிய நாடு எது? 

அ. இரஷ்யொ 

ஆ. ஐை்ைிய அம ொிை்ை நொடுைள்  

இ. ஜப்பொன் 

ஈ. இந்தியொ 

 உைவகங்கும் உள்ள ைே சுேந்திரத்மே பாதுகாத்து தபணிக்காப்பமே தநாக்கைாகக்வகாண்ட சர்ெதேச 
ைே சுேந்திரக் கூட்டணிமய, ஐக்கிய அவைரிக்க நாடுகள் (USA) அண்மையில் வோடங்கியது. USA 
வெளியுைவுத்துமை வசயைர் மைக் பாம்பிதயா, இேமன முமையாக வோடங்குெோக அறிவித்ோர். 

 இந்ேக் கூட்டணியில் 27 நாடுகள் இமணந்துள்ளன; அெற்றுள் ஆஸ்திதரலியா, பிதரசில், UK, கிரீஸ் & 
வநேர்ைாந்து உள்ளிட்ட நாடுகள் அடங்கும். ைே சுேந்திரத்தின் முன்தனற்ைத்திற்கான அடுத்ே சந்திப்பு, 
ெரும் ெூமை ைாேம் ொர்சாவில் தபாைந்து நாட்டால் நடத்ேப்படும் என்றும் அெர் அறிவித்ோர். 

5.தபாலி வசய்திகமள அமடயாளமிட்டு அேன் ேளத்தில் பகிரப்பட்ட தீங்கு விமளவிக்கும் ேரவுகமள 
அகற்றுெோக அண்மையில் அறிவித்ே சமூக ெமைத்ேளம் எது? 

அ. வொட்ஸ் அப்   ஆ. டுவிட்டொ்  

இ. இன்ஸ்டொைிரொ ்   ஈ. யூடியூப் 

 அவைரிக்காமெச் தசர்ந்ே சமூக ெமைத்ேளைான டுவிட்டர், அண்மையில் ேனது ேளத்தில் பகிரப்படும் 
தபாலி வசய்திகமள அமடயாளபடுத்ேவுள்ளோக அறிவித்ேது. எதிர்ெரும் ைாேத்திலிருந்து இேற்கான 
பணிகள் வோடங்கும் என டுவிட்டர் நிறுெனம் கூறியுள்ளது. 

 இேன்மூைம், அத்ேளத்தில் பதிவுவசய்யப்படும் உள்ளடகங்களின் உண்மைத்ேன்மை குறித்து அேன் 
பயனர்கள் அமடயாளங்காணமுடியும். வபாது பாதுகாப்புக்கு தீங்குவிமளவிக்கும் சிை உள்ளடகங்கள் 
அகற்ைப்படும் எனவும் டுவிட்டர் நிறுெனம் அறிவித்துள்ளது. 
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6. அண்மைய அமைச்சரமெ ஒப்புேலின்படி, இந்தியாவின் பதிமூன்ைாெது மிகப்வபரிய துமைமுகம் 
அமைக்கப்படவுள்ள ைாநிைம் எது? 

அ. த ிழ்நொடு 

ஆ. தைரளொ 

இ. ஆந்திர பிரததச ் 

ஈ.  ைொரொஷ்டிரொ  

 ைகாராஷ்டிர ைாநிைம் ேகானுவுக்கு அருதக ெேொன் என்னும் இடத்தில் முக்கிய துமைமுகம் ஒன்மை 
அமைப்பேற்காக வகாள்மக அளவில் ைத்திய அமைச்சரமெ ஒப்புேல் ெழங்கியுள்ளது. இத்திட்டத்தின் 
வைாத்ே ைதிப்பீடு `65,544 தகாடியாக இருக்கும். இந்ேத்திட்டத்மே வசயல்படுத்ே சரிபாதி / அேற்குதைல் 
பங்குகமள வகாண்ட முக்கிய பங்தகற்பு நிறுெனைாக ெெஹர்ைால் தநரு துமைமுகம் இருக்கும்.  

 இேற்காக சிைப்பு தநாக்க அமைப்பு ஒன்று உருொக்கப்படும். அவ்ெமைப்பு துமைமுகத்தின் உட்கட்ட 

-மைப்புகமள உருொக்க உேவும். துமைமுகத்தின் அமனத்து விேைான ெர்த்ேக நடெடிக்மககளும் 
வபாதுத்துமை & ேனியார் பங்களிப்புடன் நமடவபறும். இத்துமைமுகம் உருொக்கப்படுெோல், உைகின் 
முன்தனாடி சரக்குப்வபட்டகம் மகயாளும் துமைமுகங்கள் பத்தில் இந்தியாவும் ஒன்வைன திகழும். 

7.அண்மையில், UNESCOஇடமிருந்து, ‘உைக பாரம்பரிய ேளம்’ என முமையாக சான்றிேழ் வபற்ை இந்திய 
நகரம் எது? 

அ. வொரணொசி 

ஆ. அை தொபொத் 

இ. மஜய்ப்பூொ்  

ஈ. நொை்பூொ் 

 இந்தியாவின் ‘இளஞ்சிெப்பு நகரம் – Pink City’ என அமழக்கப்படும் வெய்ப்பூர் நகரத்துக்கு UNESCOஇன் 
ேமைமை இயக்குநர் ஆட்ரி அவசளதை ‘உைக பாரம்பரிய ேளத்துக்கான’ முமையான சான்றிேமழ 
ெழங்கினார். வெய்ப்பூரின் ெரைாற்று சிைப்புமிக்க ஆல்பர்ட் அரங்கத்தில் நமடவபற்ை விழாவில் இந்ேச் 
சான்றிேழ் ெழங்கப்பட்டது. 

 தைற்கு இராெஸ்ோன் ைாநிைத்தில் சுற்றுைாத்துமைமய தைம்படுத்துெேற்காக இராெஸ்ோன் ைாநிை 
அரசின் சுற்றுைாத்துமையுடன் UNESCO இமணந்து இயங்கும் எனவும் அப்தபாது அறிவிக்கப்பட்டது. 
கடந்ே 2019 ெூமை ைாேம் அெர்மபொனின் பாகு நகரத்தில் நமடவபற்ை UNESCO உைக பாரம்பரியக் 
குழுவின் 43ஆெது அைர்வில், வெய்ப்பூர், ‘உைக பாரம்பரிய ேளம்’ என அறிவிக்கப்பட்டது. 

8.தேசிய முக்கியத்துெம் ொய்ந்ே நிறுெனம் என்ை நிமைமய, எத்ேமன இந்திய ேகெல் வோழில்நுட்ப 
நிறுெனங்களுக்கு (IIT) ெழங்குெேற்கு ைத்திய அமைச்சரமெ அண்மையில் ஒப்புேல் அளித்ேது? 

அ. 2   ஆ. 3 

இ. 4   ஈ. 5  

 

 

 

5 

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


விண்மீன்.காம்                       2020 பிப்ரவரி 07  

  

 

நடப்பு நிகழ்வுகள்                                            4 

 ஐந்து முக்கிய இந்திய ேகெல் வோழில்நுட்ப நிறுெனங்களுக்கு (IIIT) தேசிய முக்கியத்துெம் ொய்ந்ே 
நிறுெனங்கள் என்ை நிமைமய ெழங்குெேற்காக, இந்திய ேகெல் வோழில்நுட்ப நிறுெனம் (IIIT) 
சட்டங்கள் (திருத்ேம்) ைதசாோ-2020’க்கு ைத்திய அமைச்சரமெ அண்மையில் ஒப்புேல் அளித்ேது.  

 வபாதுத்துமை ைற்றும் ேனியார் கூட்டாண்மையில் சூரத், தபாபால், பாகல்பூர், அகர்ேைா, மரச்சூர் ஆகிய 
5 இந்திய ேகெல் வோழில்நுட்ப நிறுெனங்களுக்கு சட்டப்பூர்ெைான அந்ேஸ்து ெழங்கப்படவுள்ளன. 
அந்ேஸ்து ெழங்கப்பட்டபின்னர், இளநிமை வோழில்நுட்பம் (B.Tech) அல்ைது முதுநிமை வோழில்நுட்பம் 
(M.Tech) அல்ைது முமனெர் பட்டங்கமள, பல்கமைக்கழகம் அல்ைது தேசிய முக்கியத்துெம் ொய்ந்ே 
நிறுெனங்கள் ெழங்குெதுதபாை இந்ே நிறுெனங்களால் ெழங்கமுடியும். ேற்தபாதுள்ள 15 இந்திய 
ேகெல் வோழில்நுட்ப நிறுெனங்களுக்கு ஏற்கனதெ இந்ே அந்ேஸ்து ெழங்கப்பட்டுள்ளது. 

9.இஸ்தரலின் எல்பிட் சிஸ்டம்ஸ், அண்மையில் ஓர் ஆளில்ைா விைானத்மே உருொக்குெேற்காக, எந்ே 
இந்திய நிறுெனத்துடனான புரிந்துணர்வு ஒப்பந்ேத்தில் மகவயழுத்திட்டது? 

அ. ஹிந்துஸ்தொன் ஏதரொநொட்டிை்ஸ் லிட்  

ஆ. பொதுைொப்பு ஆரொய்ச்சி  ற்று ் த  ்பொட்டு அக ப்பு 

இ. பொரத்  ின்னணு நிறுவன ் 

ஈ. இந்திய விண்மவளி ஆய்வுக ய ் 

 நடந்துவகாண்டிருக்கும் DefExpo-2020 கண்காட்சியின்தபாது, ஆளில்ைா விைானத்மே உருொக்குெ 
–ேற்காக ஹிந்துஸ்ோன் ஏதராநாட்டிக்ஸ் லிட் ைற்றும் இஸ்தரலின் எல்பிட் சிஸ்டம்ஸ் இமடதய ஒரு 
புரிந்துணர்வு ஒப்பந்ேம் மகவயழுத்ோனது. 

 கடல்சார் & நிைஞ்சார் இராணுெ நடெடிக்மககளுக்கு ஆளில்ைா விைானத்மே உருொக்குெேற்கான 
சாத்தியக்கூறுகமள பகுப்பாய்வு வசய்ெதே இந்ே ஒப்பந்ேத்தின் தநாக்கைாகும். 

10. Duff & Phelpsஇன் ைதிப்புமிக்க ைனிேர்கள் குறித்ே அண்மைய ஆய்வில், முேலிடம் பிடித்ே இந்தியர் 
யார்? 

அ. அை்ஷய் கு ொொ்   ஆ. விரொட் தைொலி  

இ. P V சிந்து    ஈ. தீபிைொ படுதைொதன 

 இந்திய கிரிக்வகட் அணியின் ேமைெர் விராட்தகாலி, இந்தியாவின் ைதிப்புமிக்க ைனிேர்கள் பட்டியலில் 
முேலிடத்மேப் பிடித்துள்ளார். வோடர்ந்து மூன்ைாெது முமையாக அெர் இப்வபருமைமயப் வபறுகிைார். 
சர்ெதேச ஆதைாசமன நிறுெனைான Duff & Phelps, இந்தியாவின் ைதிப்புமிக்க ைனிேர்கள் பட்டியமை 
ஒவ்தொர் ஆண்டும் ஆய்வுவசய்து வெளியிட்டுெருகிைது. 

 கடந்ே 2019ஆம் ஆண்டில் விராட் தகாலி ேனது பிராண்ட் ைதிப்மப 40% அதிகரித்து $237.5 மில்லியன் 
டாைராக உயர்த்தியுள்ளார் என அவ்ெறிக்மக வெளிப்படுத்தியுள்ளது. இந்ேப் பட்டியலில் அக்ஷய் குைார் 
இரண்டாெது இடத்மேயும், ரன்வீர் சிங் - தீபிகா படுதகாதன மூன்ைாெது இடத்மேயும் வபற்றுள்ளனர். 
இதில், இந்திய கிரிக்வகட் அணியின் முன்னாள் ேமைெர் MS தோனி 9ஆெது இடத்மேப்வபற்றுள்ளார். 
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