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நடப்பு நிகழ்வுகள் 

1.முதலாவது இந்திய-ஆப்பிரிக்க பாதுகாப்பு அமைச்சர்கள் ைாநாடு நமைபபற்ற நகரம் எது? 

அ. புது தில்லி 

ஆ. லக்ன ோ  

இ. னகப் நகரம் 

ஈ. நநனரோபி 

 ஈராண்டுக்கு ஒருமுமற நமைபபறும், ‘DefExpo-2020’ பாதுகாப்புக்கண்காட்சியின் 11ஆவது பதிப்பின் 
பபாது முதலாவது இந்திய-ஆப்பிரிக்க பாதுகாப்பு அமைச்சர்களின் ைாநாடு லக்ப ாவில் நமைபபற்றது. 
ஆப்பிரிக்க நாடுகமைச்பசர்ந்த பாதுகாப்பு அமைச்சர்கள் ைற்றும் பிரதிநிதிகள் ைற்றும் இந்திய பாதுகாப்பு 
அமைச்சர்கள் கூட்ைாக இம்ைாநாட்டில் பங்பகற்ற ர். இந்த ைாநாடு, லக்ப ா பிரகை த்மத ஏற்றுக் 
பகாண்ைது. இதற்குமுன் ர், 3ஆவது இந்திய-ஆப்பிரிக்க உச்சிைாநாட்டின்பபாது (2015 அக்.26-30), 
தில்லி பிரகை ம் ஏற்றுக்பகாள்ைப்பட்ைது. 

2.அண்மையில், மிஸ்டிக் கலிங்கா இலக்கிய விருதுக்கு (இந்திய & உலக பைாழிகள்) பதர்ந்பதடுக்கப்பட்ை 
பிரபல எழுத்தாைர் யார்? 

அ. மன ோஜ் தோஸ்  

ஆ. பிரதிபோ னர 

இ. சுனரந்திர மமோஹந்தி 

ஈ. ரோமகோந்த ரோத் 

 பிப்ரவரி 8-9 வமர புவப சுவரத்தில் நமைபபறும் 2 நாள் மிஸ்டிக் கலிங்கா விழாவின் நான்காவது 
பதிப்பின்பபாது, பிரபல ஒடிய ைற்றும் ஆங்கில எழுத்தாைரா  ைப ாஜ் தாஸ் (85) அவர்கட்கு, “மிஸ்டிக் 
கலிங்கா இலக்கிய விருது (இந்திய ைற்றும் உலக பைாழிகள்)’ வழங்கப்பைவுள்ைது. அண்மையில் 
அவருக்கு, ‘பத்ை பூஷன்’ விருதும் கிமைக்கப்பபற்றது. இந்தவிழாவின்பபாது, “பதய்வீக பித்து: அறிவு, 

பரவசம் ைற்றும் ைாற்றம்” என்ற தமலப்பில், ைப ாஜ் தாஸ், முக்கிய உமரமய வழங்கவுள்ைார். 

3.இந்திய ரிசர்வ் வங்கியின் அண்மைய நிதிக்பகாள்மகயின்படி, அடுத்த 2020-21ஆம் நிதியாண்டில், 

இந்தியாவின் வைர்ச்சி விகிதம் என் ? 

அ. 5 % 

ஆ. 5.5 % 

இ. 6 %  

ஈ. 6.5 % 

 அடுத்த நிதியாண்டில் நாட்டின் பபாருைாதார வைர்ச்சி 6% அதிகரிக்கும் எ  இந்திய ரிசர்வ் வங்கி (RBI) 
அண்மையில் கணித்துள்ைது. 6-6.5% எ  ைதிப்பிட்டிருந்த பபாருைாதார ஆய்வின் கணிப்மபவிைவும் 
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இது குமறந்த அைவாகும். இந்திய பபாருைாதாரம் பதாைர்ந்து பலவீ ைாக உள்ைது என்றும் ரிசர்வ் 
வங்கி பதரிவித்துள்ைது. 

 2020-21 நிதியாண்டின் முதல்பாதியில், வைர்ச்சி, 5.5-6.0 சதவீதைாகவும், மூன்றாம் காலாண்டில் 6.2 
சதவீதைாகவும் இருக்கும் எ  RBI பதரிவித்துள்ைது. கைந்த டிசம்பர் ைாதம் நமைபபற்ற நிதிக்பகாள்மக 
கூட்ைத்தில் நைப்பு நிதியாண்டில் வைர்ச்சி 5 சதவீதைாக இருக்கும் எ த் பதரிவித்திருந்தது. இந்நிமல 
-யில் தற்பபாதும், நைப்பு நிதியாண்டில் வைர்ச்சி 5 சதவீதைாக இருக்கும் எ க் கூறியுள்ைது. 

4.ஐந்தாவது இந்தியா-இரஷ்யா இராணுவ பதாழிற்துமற ைாநாடு நமைபபற்ற நகரம் எது? 

அ. மோஸ்னகோ 

ஆ. புது தில்லி 

இ. லக்ன ோ  

ஈ. பு ித பீட்டோ்ஸ்போ்க் 

 இந்தியா-இரஷ்யா இராணுவ பதாழிற்துமற ைாநாட்டின் ஐந்தாவது பதிப்பு அண்மையில் லக்ப ாவில் 
நைத்தப்பட்ைது. இம்ைாநாடு, ‘DefExpo-2020’இன் ஒருபகுதியாக ஏற்பாடு பசய்யப்பட்டிருந்தது. பல்பவறு 
பாதுகாப்பு உபகரணங்கள், பரைார் அமைப்புகள், ASW ஏவூர்தி பசலுத்திகள் ைற்றும் முப்பரிைாண 
ஒப்புருவாக்கம் உற்பத்தி பதாைர்பா  14 புரிந்துணர்வு ஒப்பந்தங்கள் இந்தியா ைற்றும் இரஷ்யாமவச் 
பசர்ந்த நிறுவ ங்களிமைபய மகபயழுத்திைப்பட்ை . BHEL, பாரத் மை மிக்ஸ் லிட் ைற்றும் விஸ்ைா 
கன்ட்பரால் உள்ளிட்ைமவ இந்த ஒப்பந்தங்களில் மகபயழுத்திட்ை சில முக்கிய நிறுவ ங்கள் ஆகும். 

5.நாட்டில் பகாடுப்ப வுகளின் டிஜிட்ைல்ையைாக்கமல ைதிப்பிடும் டிஜிட்ைல் பகாடுப்ப வு குறியீட்மை 
பவளியிடுவதற்பக  அமைக்கப்பட்டுள்ை அமைப்பு எது? 

அ. NITI ஆன ோக் 

ஆ. இந்தி  னதசி  மகோடுப்ப வு கழகம் (NPCI)  

இ. இந்தி  ோிசோ்வ் வங்கி (RBI)  

ஈ. னதசி  மம ்மபோருள் மற்றும் னசநவ நிறுவ ங்கள் சங்கம் (NASSCOM) 

 இந்திய ரிசர்வ் வங்கியா து வைர்ச்சி & ஒழுங்குமுமறக்பகாள்மககள் குறித்த த து அறிக்மகமய 
பிப்ரவரி 2020 நிதிக்பகாள்மக அறிக்மகயுைன் சமீபத்தில் பவளியிட்ைது. அந்த அறிக்மகயில், டிஜிட்ைல் 
பகாடுப்ப வு குறியீட்மை (Digital Payments Index - DPI) அறிமுகப்படுத்துவது குறித்து RBI அறிவித்தது.  

 இது, நாட்டில் பகாடுப்ப வுகளின் டிஜிட்ைல்ையைாக்கமல ைதிப்பிடும். நாட்டின் பபாதுைக்களிமைபய 
டிஜிட்ைல் பகாடுப்ப வு முமறகளின் தாக்கங்கமை DPI துல்லியைாக அைவிடும். எதிர்வரும் 2020 
ஜூமல ைாதத்தில் இதம  அறிமுகம் பசய்ய RBI உத்பதசித்துள்ைது. 
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6.பன்னிரண்ைாண்டு இமைபவளிக்குப்பிறகு நமைபபறும் 22ஆவது இந்திய சர்வபதச கைல் உணவு 
கண்காட்சிமய நைத்தும் நகரம் எது? 

அ. விசோகப்பட்டி ம் 

ஆ. னகோவோ 

இ. மகோச்சி ்  

ஈ. மச ்ந  

 பகரை ைாநிலத்தின் பகாச்சின் நகரம், 22ஆவது இந்திய சர்வபதச கைல் உணவு கண்காட்சிமய சுைார் 
12 ஆண்டு இமைபவளிக்குப்பிறகு நைத்துகிறது. 3 நாள் நமைபபறும் இந்தக் கைல் உணவு நிகழ்ச்சிமய 
பகரை ஆளுநர் ஆரிப் முகைது கான், பிப்.7 அன்று திறந்துமவத்தார். இந்நிகழ்வு, நாட்டின் கைல்சார் 
பபாருட்கள் ைற்றும் கைல் உணவுகள் துமறயின் ஏற்றுைதியாைர்கள் ைற்றும் இறக்குைதியாைர்களின் 
ஒத்துமழப்புக்கா  ஒரு தைத்மத வழங்கியது. 

 ‘Blue Revolution: Beyond Production to Value Addition’ என்பது இக்கண்காட்சியின் கருப்பபாருைாகும். 
கைல்சார் தயாரிப்புகள் ஏற்றுைதி பைம்பாட்டு ஆமணயமும் இந்திய கைலுணவுகள் ஏற்றுைதியாைர்கள் 
சங்கமும் இமணந்து இந்நிகழ்மவ ஏற்பாடு பசய்த . 

7.அண்மையில் த து பபாது சுகாதார பபாறியியல், நீர்ப்பாச ம் & பவள்ைக்கட்டுப்பாட்டுத்துமறமய, 
‘ஜல்சக்தித்துமற’ எ ப் பபயர்ைாற்றம் பசய்த ைாநிலம் / யூனியன் பிரபதசம் எது? 

அ. புது தில்லி 

ஆ. புதுச்னசோி 

இ. ஜம்மு மற்றும் கோஷ்மீோ்  

ஈ. சண்டிகோ் 

 துமணநிமல ஆளுநர் G C முர்முவின் தமலமையிலா  நிர்வாக அமவ, சமீபத்தில் ஜம்மு ைற்றும் 
காஷ்மீரின் (J&K) பபாது சுகாதார பபாறியியல், நீர்ப்பாச ம் ைற்றும் பவள்ைக்கட்டுப்பாட்டுத்துமறமய, 
‘ஜல்சக்தித்துமற’ எ ப் பபயர்ைாற்றம் பசய்ய ஒப்புதல் அளித்தது. 

 ஜல் ஜீவன் திட்ைத்மத பசயல்படுத்துவதற்கும், 2021 டிசம்பருக்குள் ஜம்மு ைற்றும் காஷ்மீர் முழுவதும் 
குழாய்வழி நீர் விநிபயாகத்மத 100% அமைவதற்கா  திட்ைத்திற்கும் அந்த அமவ ஒப்புதல் அளித்தது. 
இந்தத்திட்ைத்மத பசயல்படுத்த ஜல் ஜீவன் திட்ைத்தின் திட்ை இயக்குநரகம் அமைக்கவும் அப்பபாது 
முன்பைாழியப்பட்ைது. பதாைக்கத்தில், J&Kஇன் 7 ைாவட்ைங்களில் இத்திட்ைம் பசயல்படுத்தப்படும். 

8.தற்பபாது நமைபபற்றுவரும், ‘DefExpo-2020’இன்பபாது அறிமுகப்படுத்தப்பட்ை உள்நாட்டிபலபய 
உருவாக்கப்பட்ை, ‘ககந்தக் - Khagantak’ எறிகமணமய உருவாக்கிய நிறுவ ம் எது? 

அ. போதுகோப்பு ஆரோ ்ச்சி & னமம்போட்டு அநமப்பு 

ஆ. ஹிந்துஸ்தோ ் ஏனரோநோட்டிக்ஸ் லிட் 

இ. JSR நட மிக்ஸ்  
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ஈ. போரத் மி ் ணு நிறுவ ம் 

 தற்பபாது நமைபபற்றுக்பகாண்டிருக்கும், ‘DefExpo-2020’இன்பபாது, ‘ககந்தக்’ என்ற எறிகமணமய 
JSR மை மிக்ஸ் என்ற தனியார் இந்திய நிறுவ ம் அறிமுகப்படுத்தியது. 180 கி.மீ தூர தாக்குதல் 
வரம்மபக் பகாண்டுள்ைது இந்த எறிகமண. JSR மை மிக்ஸின் நிர்வாக இயக்கு ர் ஏர் ைார்ஷல் 
SB திபயா, 12 கி.மீ உயரத்திலிருந்து இந்த எறிகமணமய விடுவிக்கும்பபாது, இந்த எறிகமண ஒரு 
வா ாயுதைாக இருக்கும் எ த் பதரிவித்துள்ைார். 

 இலக்குகமை அமையாைங்காண பசயற்மக நுண்ணறிவுமவயும் (AI) இந்த எறிகமண பபற்றுள்ைது. 
உள்நாட்டில் தயாரிக்கப்படும் இத்தமகய எறிகமணகள், ‘இந்தியாவில் தயாரிப்பபாம்’ திட்ைத்துக்கு 
ஊக்கைளிப்பபதாடு, பவளிநாட்டு பாதுகாப்புசார் உற்பத்தியாைர்கமை சார்ந்திருப்பமதயும் குமறக்கும் 
எ  எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. 

9.பிப்.6 அன்று அனுசரிக்கப்பட்ை நைப்பாண்டு (2020) பபண் பிறப்புறுப்பு சிமதப்பு எதிர்ப்புக்கா  சர்வபதச 
நாளின் (International Day of Zero Tolerance for Female Genital Mutilation) கருப்பபாருள் என் ? 

அ. End Female Genital Mutilation 

ஆ. Unleashing Youth Power  

இ. A Piece of Me 

ஈ. Intensify Global Efforts 

 பபண் பிறப்புறுப்பு சிமதப்பு எதிர்ப்புக்கா  சர்வபதச நாள் ஆண்டுபதாறும் பிப்ரவரி 6 அன்று உலகம் 
முழுவதும் அனுசரிக்கப்படுகிறது. பிறப்புறுப்பு சிமதப்பு அல்லது ைருத்துவ ரீதியற்ற காரணங்களுக்காக 
பபண் பிறப்புறுப்பில் ைாற்றங்கமை பைற்பகாள்வது ஆப்பிரிக்காவின் ைத்திய கிழக்கு ைற்றும் உலகின் 
பிற 30 நாடுகளில் நமைமுமறயில் உள்ைது. 

 கைந்த 2012ஆம் ஆண்டில், பிப்.6ஆம் பததிமய பபண் பிறப்புறுப்பு சிமதப்பு எதிர்ப்புக்கா  சர்வபதச 
நாைாக ஐ.நா பபாது அமவ அறிவித்தது. வரும் 2030ஆம் ஆண்டுக்குள் இந்த நமைமுமறமய முற்றாக 
ஒழிப்பதற்காக ஐ.நா அமவ பசயல்பட்டுவருகிறது. 

10.சமீபத்தில் நடுவணரசால் உருவாக்கப்பட்ை, இராைர்பகாவில் கட்டுைா த்திற்கா  அறக்கட்ைமையின் 
தமலவராக நியமிக்கப்பட்டுள்ைவர் யார்? 

அ. K K னவணுனகோபோல் 

ஆ. K பரோசர ்  

இ. G E வோக ்வதி 

ஈ. ம ிந்தோ் ஆச்சோோ் ோ 

 2019 நவம்பர் 9 அன்று வழங்கப்பட்ை உச்சநீதிைன்றத் தீர்ப்பின்படி, நீதிைன்ற உத்தரவு பிறப்பிக்கப்பட்ை 
3 ைாதங்களுக்குள், ‘இராைர் பகாவில் கட்டுவதற்பக  அறக்கட்ைமை ஒன்று அமைக்கப்பை பவண்டும். 
எ பவ, இந்திய அரசு இந்த அறக்கட்ைமைமய அமைத்துள்ைது. இந்த அறக்கட்ைமைக்கு, “ஸ்ரீ இராை 
ஜன்ைபூமி தீர்த்த பேத்ரா” எ ப் பபயரிைப்பட்டுள்ைது. 
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 இந்தியாவின் முன் ாள் அரசுத்தமலமை வழக்குமரஞர் K பராசரன், அறக்கட்ைமையின் தமலவராக 
நியமிக்கப்பட்டுள்ைார். இந்த அறக்கட்ைமைக்கா  பதிவுபசய்யப்பட்ை அலுவலகம், தில்லியில் உள்ை 
அவரது இல்லத்திபலபய பசயல்படும். ைத்திய உள்துமற அமைச்சகத்தின் கூற்றுப்படி, ‘ராை ஜன்ைபூமி’ 
அறக்கட்ைமையில் பதிம ந்து பபர் இைம்பபறுகின்ற ர். அதில், பட்டியலி த்மதச்பசர்ந்த ஒருவரும் 
இைம்பபறுவார். 

 

தமிழ்நாடு நடப்பு நிகழ்வுகள் 

 பசலம் ைாவட்ைம் தமலவாசலில், 1100 ஏக்கரில் `1023 பகாடியில் அமையும் ஆசியாவின் மிகப்பபரிய 
ஒருங்கிமணந்த கால்நமைப் பூங்காவுக்கா  அடிக்கல்மல, ைாண்புமிகு தமிழ்நாட்டு முதலமைச்சர் K 

பழனிசாமி நாட்டி ார். இந்தப்பூங்கா அமைக்கும் பணிகள் விமரவில் முடிக்கப்பட்டு, பபாது ைக்களின் 
பயன்பாட்டுக்குக் பகாண்டு வரப்படும். இந்தப் பூங்கா, 3 பிரிவாக அமையும். 

 தமிழ்நாட்டின் காவல்துமறயும் ஆக்சிஸ் வங்கியும் இமணந்து, வங்கி வாடிக்மகயாைர்கள் ைற்றும் 
பபாதுைக்கள் வங்கி பரிவர்த்தம யின்பபாதும், இமணயவழி பணப்பரிவர்த்தம யின்பபாதும், 

மிகுந்த எச்சரிக்மகயுைன் பசயல்பட்டு, பாதுகாப்புைன் பணப்பரிவர்த்தம மய பைற்பகாள்ளும் 
பபாருட்டு, “வாய்க்குப்பபாடுங்க பூட்டு” என்ற பபயரில் விழிப்புணர்வு குறும்பைத்மத காவல்துமற 
ஆமணயர் A K விஸ்வநாதன் பவளியிட்ைார். 

 நாட்டில் முதல்முமறயாக விருதுநகர் ைாவட்ைத்தில் கைந்த எட்டு ஆண்டுகளில் உயிரிழந்தவர்களின் 
ஆதார் எண்கமை பசகரிக்கும் பணி பதாைங்கியுள்ைது எ  இந்திய தனித்துவ அமையாை ஆமணயம் 
(UIDAI) பதரிவித்துள்ைது. 
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நடப்பு நிகழ்வுகள் 

1.அண்மைச் செய்திகளில் இடம்செற்ற, ‘செய்ொ-Dejfa’ என்ற குறியீடு செயர்சகாண்ட மெெர் ொதுகாப்பு 
திட்டம், எந்ெ நாட்மடச் ொர்ந்ெொகும்? 

அ. பாகிஸ்தான் 

ஆ. ஈரான்  

இ. மலேசியா 

ஈ. சீனா 

 டிஜிட்டல் ககாட்மட (ொரசீக சைாழியில் செய்ொ) என்ெது ஈரானின் இமைய ொதுகாப்புத் திட்டத்தின் 
செயராகும். ஈரான் அடிக்கடி DDoS ொக்குெல்கமையும் இமைய ொக்குெல்கமையும் எதிர்சகாள்வொல் 
இது, அண்மைய காலங்களில் செய்திகளில் அடிக்கடி இடம்செற்றது. கடந்ெ பிப்.8 அன்று, இத்திட்டத்ொல் 
ஒரு செரிய DDoS ொக்குெல் ெவிர்க்கப்ெட்டது குறிப்பிடத்ெக்கது. 

2.இந்தியாவின் எத்ெமை செரிய துமறமுகங்கள் ெனிநெர்கைால் அமைக்கப்ெடுகின்றை? 

அ. இரண்டு 

ஆ. மூன்று 

இ. நான்கு  

ஈ. ஐந்து 

 இந்தியாவில் சைாத்ெம் 12 முக்கிய துமறமுகங்கள் உள்ைை. அமவ, தீைெயாள் துமறமுகம், ொரதீப் 
துமறமுகம், ஜவஹர்லால் கநரு துமறமுகம், மும்மெ துமறமுகம், விொகப்ெட்டிைம் துமறமுகம், 

சென்மை துமறமுகம், சகால்கத்ொ துமறமுகம், புதிய ைங்களூரு துமறமுகம், வ. உ சிெம்ெரைார் 
துமறமுகம், காைராஜர் துமறமுகம், சகாச்சின் துமறமுகம், ைர்ைககாவா துமறமுகம். 

 இவற்றில், தீைெயாள் துமறமுகம் (முந்மெய செயர் கண்ட்லா துமறமுகம்), ஜவஹர்லால் கநரு 
துமறமுகம் (முந்மெய செயர் நவ கெவா துமறமுகம்), வ.உ சிெம்ெரைார் (முந்மெய செயர் தூத்துக்குடி 
துமறமுகம்) ைற்றும் காைராஜர் (முந்மெய செயர் எண்ணூர் துமறமுகம்) ஆகிய துமறமுகங்கள் 
ெனிநெர்களின் செயரால் அமைக்கப்ெடுகின்றை. 

3.சில கநரங்களில் செய்திகளில் காைப்ெடும், “SPICe” என்ற சொல், பின்வரும் எந்ெத் துமறயுடன் 
சொடர்புமடயது? 

அ. அறிவியே் மற்றும் ததாழிே்நுட்பம் 

ஆ. சுற்றுச்சூழே் பாதுகாப்பு 

இ. வணிகம் மற்றும் தபாருளாதாரம்  

ஈ. பாதுகாப்பு மற்றும் ஆயுதங்கள் உற்பத்தி 
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 ைத்திய செருநிறுவை விவகாரங்கள் அமைச்ெகைாைது ெற்கொதுள்ை SPICe (Simplified Proforma for 

Incorporating Company electronically) ெடிவத்மெ, SPICe+ என்ற புதிய வமலத்ெை ெடிவத்மெக் 
சகாண்டு ைாற்றவுள்ைது. செயர், நிறுவை ஒருங்கிமைப்பு, DIN ஒதுக்கீடு ைற்றும் PAN அல்லது TAN 

ஆகியவற்மற விண்ைப்பிப்ெெற்காக ெற்கொதுள்ை ெடிவம் ெயன்ெடுத்ெப்ெடுகிறது. இந்ெப்ெடிவம் அென் 
புதிய வடிவத்தில், 3 ைத்திய அரசு அமைச்ெகங்கள் ைற்றும் துமறகளின் 10 கெமவகமை வைங்கும். 

4.அண்மைச் செய்திகளில் இடம்செற்ற, “Batterygate” என்ற சொல், பின்வரும் எந்ெத் சொழில்நுட்ெ 
நிறுவைத்துடன் சொடர்புமடயது? 

அ. கூகிள் 

ஆ. சாம்சங் 

இ. ஆப்பிள்  

ஈ. மமக்லராசாப்ட் 

 “Batterygate” என்ெது ஆப்பிள் ஐகொனின் ெமைய திறன்கெசிகளில், செயல்திறன் கட்டுப்ொடுகமை 
செயல்ெடுத்துவமெக் குறிக்கின்றது. இது, ெரங்குமறந்ெ மின்கலங்களில் (battery) அமைப்பு நிமலத் 
ென்மைமயக் (system stability) காக்கின்றது. 

5.அண்டார்டிகா தீெகற்ெத்தில் உள்ை எஸ்செரான்ொ ஆய்வுமையம், ெமீெத்தில் 18.3°C சவப்ெநிமலமய 
அமடந்ெது. இது, இதுவமர அண்டார்டிகா கண்டத்தில் ெதிவாை அதிகெட்ெ சவப்ெநிமலயாக அமைந்ெது. 
எஸ்செரான்ொ ெைம் என்ெது அண்டார்டிகாவில் அமைந்துள்ை எந்ெ நாட்டின் ஆராய்ச்சி நிமலயைாகும்? 

அ. பிரான்ஸ் 

ஆ. லபாா்ச்சுகே் 

இ. அா்தென்டினா  

ஈ. இங்கிோந்து 

 எஸ்செரான்ொ ஆய்வுமையம் (Esperanza Base (Hope Base)) என்ெது அண்டார்டிகாவில் அமைந்துள்ை 
டிரினிட்டி தீெகற்ெத்தின் கஹாப் விரிகுடாவில் அமைந்துள்ை ஆண்டு முழுவதும் இயங்கும் ஒரு நிரந்ெர 

அர்சஜன்டிை ஆராய்ச்சி நிமலயைாகும். 

6.உத்ெரபிரகெெத்தில் உள்ை சீர் ககாவர்ென்பூர் என்ெது எந்ெ ஆன்மிகத்துறவியின் பிறப்பிடைாகும்? 

அ. கபீா் 

ஆ. தாது 

இ. ரவிதாஸ்  

ஈ. ராமானந்த் 

 ரவிொஸ் என்ெவர் 14ஆம் நூற்றாண்டில் வாழ்ந்ெ ஒரு துறவியும் வட இந்தியாவில் பிரெலைாக இருந்ெ 
ெக்தி ைார்கத்தின் நிறுவைரும் ஆவார். இவர் ெைராசுக்கு அருகிலுள்ை சீர் ககாவர்ென்பூரில் பிறந்ொர். 
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7.சகாகராைா மவரஸ் அச்ெங்கமை அடுத்து, ொல்டிக் உலர் குறியீடாைது எப்கொதும் இல்லாெ அைவுக்கு 
குமறந்துள்ைது. ொல்டிக் உலர் குறியீட்டால் கண்காணிக்கப்ெடுவது எது? 

அ. கச்சா எண்தணய் விமேகள் 

ஆ. சரக்கு விகிதங்கள்  

இ. சுற்றுோப்பயணிகளின் வருமக 

ஈ. பன்னாட்டு வானூா்திகள் 

 உலகின் மிகப்செரிய ெரக்குக்கப்ெலுக்காை ெரக்கு விகிெங்கமைக் கண்காணிக்கும் ொல்டிக் உலர் 
குறியீடு (Baltic Dry Index), அண்மையில், சகாகராைா மவரஸ் ொக்கத்தின் காரைைாக இதுவமர 
இல்லாெ அைவுக்கு அெலொொைத்தில் மூழ்கியது. 

8.2020 பிப்.8 அன்று, மெப்பூெத் திருவிைாமவ உலகம் முழுவதுமுள்ை ெமிழ்ச்ெமூகம் சகாண்டாடியது. 
எந்ெ இமறயின் பிறந்ெநாமைக் குறிக்கும் வமகயில் இந்ெத் திருவிைா சகாண்டாடப்ெடுகிறது? 

அ. சிவதபருமான் 

ஆ. முருகப்தபருமான்  

இ. பராசக்தி 

ஈ. தகாற்றமவ 

 மெப்பூெம் என்ெது ெமிழ்த்திங்கைாை மெயில் வரும் முழுநிலவு நாைன்று, புவிசயங்கும் ெரவிவாழும் 
ெமிழ்ச்ெமூகத்ொல் சவகு விைரிமெயாகக் சகாண்டாடப்ெடும் ஒரு திருவிைாவாகும். இது சொதுவாக, பூெ 
நட்ெத்திரம் அமையப்செற்ற ஒரு நன்ைாளில் சகாண்டாடப்ெடுகிறது. இந்ெ விைா, ஐவமக நிலத்தில் 
முென்மையாைொக இருக்கும் குறிஞ்சி நிலத்தின் ெமலவர் திருமுருகப்செருைானின் பிறந்ெநாைாகும். 

9. Alternaria brassicae என்ற பூஞ்மெ காரைைாக ஆெத்மெ எதிர்சகாள்ளும் இந்திய ெயிர்வமக எது? 

அ. அாிசி 

ஆ. லகாதுமம 

இ. கடுகு  

ஈ. கரும்பு 

 Alternaria brassicae என்ெது கடுகு ைற்றும் மககநாலா ெயிர்களில் ஏற்ெடும் கருகல் கநாய்க்குக் 
காரைைாை ஒரு பூஞ்மெ வமகயாகும். நடவடிக்மககள் எடுக்கப்ெடாவிட்டால், இந்ெப்பூஞ்மெயால் 
ொதிக்கப்ெட்ட ஒரு வயலில், சுைார் 47 ெெவீெம் வமர ைகசூல் குமறயும். 
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10.எந்ெ ஹாலிவுட் நடிகர் ெைது வரவிருக்கும் வாழ்க்மக வரலாற்றுத் திமரப்ெடத்தில் Dr.கலாமின் 
கவடத்தில் நடித்து வருகிறார்? 

அ. நுவீன் ஆண்ட்ரூஸ் 

ஆ. மமக்லகே் C. ஹாே்  

இ. முஹம்மது அேி  

ஈ. தடா்ாி ஓ க்வின் 

 ஹாலிவுட் நடிகர் முஹம்ைது அலி ெைது வரவிருக்கும் வாழ்க்மக வரலாற்றுத் திமரப்ெடத்தில் 
Dr.கலாமின் கவடத்தில் நடித்து வருகிறார். இந்ெப்ெடம், ஹாலிவுட் ெயாரிப்பு நிறுவைத்தின் நிர்வாக 
இயக்குநர் சுவர்ைா ெப்பு, ஹாலிவுட் இயக்குநர் ஜகதீஷ் ொகைட்டி ைற்றும் ஹாலிவுட் ெயாரிப்ொைர் 
ைற்றும் இயக்குநர் ஜானி ைார்ட்டின் ஆகிகயாரின் கூட்டுத் ெயாரிப்பு ஆகும். 

 

தமிழ்நாடு நடப்பு நிகழ்வுகள் 

 ெஞ்ொவூர், திருவாரூர், நாகப்ெட்டிைம், திருச்சிராப்ெள்ளி, அரியலூர், புதுக்ககாட்மட, கடலூர் ைற்றும் 
கரூர் ஆகிய எட்டு ைாவட்டங்கமை காவிரி சடல்டா ெகுதியின் ொதுகாக்கப்ெட்ட சிறப்பு கவைாண்மை 
ைண்டலங்கைாக ெமிழ்நாடு அரசு அறிவித்துள்ைது. இது சொடர்ொக சிறப்புச்ெட்டசைான்று இயற்றப்ெடும் 
எைவும் அறிவிக்கப்ெட்டுள்ைது. 
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நடப்பு நிகழ்வுகள் 

1.மானியவிலையில் உணவுப்பண்டங்கலை வழங்குவதற்காக, ‘குடும்பஸ்ரீ’ எனப்படும் உணவகங்கலை 
நிறுவுவதற்கான முயற்சிலயத் ததாடங்கியுள்ை மாநிை அரசு எது? 

அ. தமிழ்நாடு 

ஆ. ஆந்திர பிரததசம் 

இ. ததலுங்கானா 

ஈ. தகரளா  

 ககரை மாநிை அரசானது அண்லமயில், ‘குடும்பஸ்ரீ’ உணவகங்கள் எனப்படும் மானியவிலையில் 
உணவுப்பண்டங்கலை வழங்கும் உணவகங்கலை நிறுவுவதற்கான திட்டத்லத தவளியிட்டது. 
மாநிை பட்தெட்லட அறிவிப்புதசய்யும்கபாது இதற்கான அறிவிப்பும் தவளியிடப்பட்டது. 1034 உள்ைாட்சி 
அலமப்புகளில், ஒவ்தவான்றிலும் இவ்வலகயான உணவகங்கள் அலமக்கப்படவுள்ைன. இவற்றில், 
`25 என்ற மானியவிலையில் ககரை உணவுகள் கிலடக்கப்தபறும். ‘குடும்பஸ்ரீ’ என்பது ககரை மாநிை 
அரசின் வறுலம ஒழிப்பு மற்றும் தபண்கள் கமம்பாட்டுத் திட்டமாகும். 

2.இந்தியாவில் எந்த தமட்கரா இரயில் கசலவ, நாட்டின் இரண்டாவது மிகப்தபரிய தமட்கரா இரயில் 
வலையலமப்பாக மாறியுள்ைது? 

அ. தில்லி தமட்தரா 

ஆ. தகாச்சி தமட்தரா 

இ. ஹைதராபாத் தமட்தரா  

ஈ. தசன்ஹன தமட்தரா 

 லைதராபாத் மற்றும் அதன் சககாதரி நகரமான தசகந்திராபாத் இலடகய லைதராபாத் தமட்கராவின் 
விரிவுபடுத்தப்பட்ட கசலவலய ததலுங்கானா முதைலமச்சர் அண்லமயில் தகாடியலசத்து ததாடங்கி 
லவத்தார். இதன்மூைம், தில்லி தமட்கரா இரயில் கசலவக்குப்பிறகு லைதராபாத் தமட்கரா இரயில் 
கசலவ நாட்டின் இரண்டாவது மிகப்தபரிய தமட்கரா இரயில் வலையலமப்பாக மாறியுள்ைது.  

 `20,000 ககாடி மதிப்பில், தபாது-தனியார் கூட்டாண்லம முலறயில் கட்டலமக்கப்பட்ட உைகின் மிகப் 
தபரிய தமட்கரா இரயில் திட்டமாகவும் லைதராபாத் தமட்கரா இரயில் திட்டம் உள்ைது. இதலன 
ைார்சன் & டூப்கரா நிறுவனம் கட்டலமத்துள்ைது. 

3.அண்லமயச் தசய்திகளில் இடம்தபற்ற அனூப் மிஸ்ரா வகிக்கும் பணி என்ன? 

அ. அரசியல்வாதி 

ஆ. இராணுவப்பஹடத்தஹலவா்  

இ. விஹளயாட்டு வீரா் 

ஈ. இஹசக்கஹலஞா் 
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 இந்திய இராணுவத்தில் பலடத்தலைவராக பணிபுரிபவர் அனூப் மிஸ்ரா. தபாறியியல் பட்டதாரியான 
இவர், ைக்கனாவில் உள்ை இராணுவக் கல்லூரியிலும் பகுதிகநரமாக பணியாற்றி வருகிறார். கமலும், 

இராணுவ வீரர்களுக்கு பயன்படக்கூடிய உபகரணங்கலை கண்டுபிடிக்கும் ஆராய்ச்சிகளிலும் அவர் 
தனது பங்களிப்லப அளித்துவருகிறார். அவ்வலகயில், ‘ஸ்லனப்பர்’ இரக துப்பாக்கிக் குண்டுகைால் 
துலைக்க முடியாத கவச உலடலய கடந்த ஆண்டு அனூப் மிஸ்ரா தயாரித்திருந்தார். 

 இந்நிலையில், AK 47 இரக துப்பாக்கிக் குண்டுகைால் துலைக்க முடியாத தலைக்கவசத்திலன 
அனூப் மிஸ்ரா அண்லமயில் தயாரித்துள்ைார். இது, உைக அைவில் முதல் குண்டு துலைக்காத தலைக் 
கவசம் என்ற தபருலமலயப் தபற்றுள்ைது. இந்திய இராணுவத்தின் இராணுவ தபாறியியல் கல்லூரி 
ஒரு தனியார் நிறுவனத்துடன் இலணந்து, ‘பார்த் - Parth’ என்னும் இந்தியாவின் முதல் மற்றும் 
உைகின் மலிவான துப்பாக்கிச் சூடு இருப்பிடங்காட்டிலய உருவாக்கியுள்ைது. இதால், 400 மீட்டர் 
ததாலைவிலுள்ை குண்டுகலைக் கண்டுபிடிக்க இயலும். 

4.ஏலழக்குடும்பங்களுக்கு ஆண்தடான்றுக்கு `6000 நிதியுதவி வழங்கும், “முதைலமச்சர் பரிவார் 
சம்ரிதி கயாெனா” என்ற திட்டத்லதத் ததாடங்கியுள்ை மாநிை அரசு எது? 

அ. ஒடிசா 

ஆ. ைாியானா  

இ. மத்திய பிரததசம் 

ஈ. பஞ்சாப் 

 ைரியானா முதைலமச்சர் மகனாகர் ைால், சமீபத்தில், “முதைலமச்சர் பரிவார் சம்ரிதி கயாெனா”லவ 
அறிமுகப்படுத்தினார். இந்தத்திட்டத்தின்கீழ், ஆண்டுவருமானம் `1.80 இைட்சம் வலரயிலும் மற்றும் 5 
ஏக்கருக்கும் குலறவான நிைம் லவத்திருக்கும் ஏலழக்குடும்பங்களுக்கு ஆண்தடான்றுக்கு `6000 
நிதியுதவி வழங்கப்படவுள்ைது. 

 மத்திய அரசின் பல்கவறு நைத்திட்டங்களுக்கான காப்பீட்டுத் ததாலககள், ஓய்வூதியத் திட்டம் மற்றும் 
பயிர்க்காப்பீடு ஆகியலவ, தாமாககவ, கதலவப்படும் குடும்பங்களின் வங்கிக்கணக்குகளுக்கு தசலுத்த 
-ப்படுவலத இது உறுதிதசய்கிறது. 

5.அருண்-III என்பது இந்தியாவின் உதவியுடன் கட்டப்பட்டுவரும் எந்த நாட்டின் நீர்மின் திட்டமாகும்? 

அ. இலங்ஹக 

ஆ. வங்கததசம் 

இ. தநபாளம்  

ஈ. பூடான் 

 அருண்-III என்னும் கநபாைத்தின் மிகப்தபரிய நீர்மின் திட்டத்துக்கான ஒப்பந்தத்தில் இந்தியாவும் 
கநபாைமும் அண்லமயில் லகதயழுத்திட்டன. 900 MW நீர்மின்னுற்பத்தித் திறன்தகாண்ட இத்திட்டம் 
கநபாைத்தில் கட்டுமானத்தில் உள்ைது. இதற்கான தமாத்தா தசைவு $1.04 மில்லியன் டாைராகும்.  
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 இந்தியாவின் நிதியுதவியுடன் கட்டப்படவுள்ை இத்திட்டம் 5 ஆண்டுகளில் முடிக்கப்படவுள்ைது. இலத 
இந்திய அரசு மற்றும் ஹிமாச்சை பிரகதச மாநிை அரசின் கூட்டு நிறுவனமான சத்லுஜ் ெல் வித்யுத் 
நிகாம் அருண்-III மின் கமம்பாட்டு நிறுவனம் கட்டி வருகிறது. 

6.எம்மாநிைத்தின் மாசுக்கட்டுப்பாட்டு வாரியம், சமீபத்தில், மின்னாளுலக 2019-20ஆம் ஆண்டுக்கான 
கதசிய விருலதப் தபற்றது? 

அ. ஒடிசா 

ஆ. தகரளா 

இ. ததலுங்கானா 

ஈ. ஆந்திர பிரததசம்  

 மும்லபயில் நலடதபற்ற மின்னாளுலக ததாடர்பான 23ஆவது கதசிய மாநாட்டின்கபாது, ஆந்திர 
பிரகதச மாநிை அரசின் மாசுக்கட்டுப்பாட்டு வாரியம் அதன் நிகழ்கநர மாசு கண்காணிப்பு அலமப்பு (Real 
-Time Pollution Monitoring System) திட்டத்திற்காக மின்னாளுலகக்கான 2019-20ஆம் ஆண்டுக்கான 
கதசிய விருலதப்தபற்றது. RTPMS திட்டத்தின்கீழ், ஒரு ததாழிற்சாலை குறிப்பிட்ட மாசைலவ மீறினால், 
அது, சம்பந்தப்பட்ட அதிகாரிகளுக்கு எச்சரிக்லகயாக அனுப்பப்படும். 

7.மனித-விைங்கு கமாதலைச் சமாளிப்பதற்காக யாலனகலை கவட்லடயாடுவதற்கான உரிமங்கலை 
ஏைம்விட்ட நாடு எது? 

அ. ஜிம்பாப்தவ 

ஆ. நமீபியா 

இ. தபாட்ஸ்வானா  

ஈ. தமாசாம்பிக் 

 ததன்னாப்பிரிக்க நாடான கபாட்ஸ்வானாவில் உைகிகைகய அதிக எண்ணிக்லகயிைான யாலனகள் 
உள்ைன. அண்லமயில், மனித-விைங்கு கமாதலைச் சமாளிப்பதற்காக கவழங்கலை கவட்லடயாடுவ 
-தற்கான உரிமங்கலை ஏைம்விட்டதால் இந்நாடு தசய்திகளில் இடம்தபற்றது. நாட்டின் தலைநகரான 
ககபாகரானில், எழுபது யாலனகலை கவட்லடயாடுவதற்கான உரிமங்கள் ஏைம்விடப்பட்டதாகக் 
கூறப்படுகிறது. ஐந்து ஆண்டுகைாக நலடமுலறயிலிருந்த வனவுயிரிகலை கவட்லடயாடுவதற்கான 
தலடலய கபாட்ஸ்வானா அரசாங்கம் நீக்கியுள்ைது குறிப்பிடத்தக்கது. 

8.அண்லமயில், இந்திய குடியரசுத்துலணத்தலைவரால் தவளியிடப்பட்ட, ‘A Child of Destiny’ என்ற நூல் 
எந்த இந்திய கல்வியாைரின் தன்வரைாறு ஆகும்? 

அ. K இராமகிருஷ்ண ராவ்  

ஆ. கிாிஷ்வா் மிஸ்ரா 

இ. அமித் ஆபிரகாம் 

ஈ. தததவந்திர சிங் 
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 புகழ்தபற்ற இந்திய தத்துவஞானியும் கல்வியாைருமான கபராசிரியர் K இராமகிருஷ்ண ராவ், ‘A Child 

of Destiny: An Autobiography’ என்ற தலைப்பில் தனது சுயசரிலதலய எழுதியுள்ைார். இதலன, 
விசாகப்பட்டினத்தில் லவத்து இந்திய குடியரசுத்துலணத்தலைவர் M தவங்லகயா தவளியிட்டார். 
GITAM பல்கலையின் துலணகவந்தரும் கபராசிரியருமான இவர், மதிப்புமிக்க, ‘பத்மஸ்ரீ’ விருலதப் 
தபற்றுள்ைார். இந்திய தத்துவ ஆராய்ச்சிக்கழகத்தின் கதசிய தபல்கைாசிப்பும் அவருக்கு வழங்கப்பட்டது. 

9.தானி ஓட்டுநர்களின் அலடயாைத்லத சரிபார்ப்பதற்காக, எந்த நகரத்தின் காவல்துலற, அண்லமயில், 
‘ஆபகரஷன் நலகல் – Operation Nakail’ என்ற முயற்சிலயத் ததாடங்கியது? 

அ. மும்ஹப 

ஆ. காசியாபாத்  

இ. ஹைதராபாத் 

ஈ. லக்தனா 

 காசியாபாத் நகர தானி (auto) ஓட்டுநர்களின் அலடயாைத்லத சரிபார்ப்பதற்காக, அந்நகரத்தின் காவல் 
துலற அண்லமயில், ‘ஆபகரஷன் நலகல்’ என்றதவான்லற அறிமுகப்படுத்தியது. இம்முயற்சியின்கீழ், 

நகரத்தில் ஓடும் ஒவ்தவாரு தானிக்கும் ஒரு தனித்துவமான 4 இைக்க எண் ஒதுக்கப்படும். தானியின் 
உரிலமயாைர், தானியில் தானி எண், அவரது தபயர் மற்றும் அவரது அலைகபசி எண் ஆகியவற்லற 
ததளிவாக அலடயாைங்காண எளிதாக இருக்கும் வலகயில் எழுதியிருத்தல் கவண்டும். தானிகளில் 
பல்கவறு குற்றங்கள் நடப்பதாகக் கூறப்பட்டலதயடுத்து, இந்த முயற்சி ததாடங்கப்பட்டுள்ைது. 

10.எந்த அலமப்பு / அலமச்சகத்தால், அண்லமயில், நகராட்சி தசயல்திறன் குறியீடு ததாடங்கப்பட்டது? 

அ. NITI ஆதயாக் 

ஆ. வீட்டுவசதி மற்றும் நகா்ப்புற விவகாரங்கள் அஹமச்சகம்  

இ. உள்துஹற அஹமச்சகம் 

ஈ. ததசிய தமம்பாட்டுக் கழகம் 

 மத்திய வீட்டுவசதி மற்றும் நகர்ப்புற விவகார அலமச்சகமானது அண்லமயில், எளிதாக வாழ்க்லக 
நடத்துவதற்கான குறியீடு (Ease of Living Index) மற்றும் நகராட்சி தசயல்திறன் குறியீடு (Municipal 

Performance Index) 2019 என்ற 2 மதிப்பீட்டு கட்டலமப்லப தவளியிட்டது. இவ்விரண்டு குறியீடுகளும், 
பத்து இைட்சத்துக்கும் அதிகமான மக்கள்ததாலகதகாண்ட 100 தபாலிவுறு நகரங்கள் மற்றும் 14 பிற 
நகரங்களில் குடிமக்களின் வாழ்க்லகத்தரத்லத மதிப்பிடும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. 

 கசலவ, நிதி, திட்டமிடல், ததாழில்நுட்பம் மற்றும் நிர்வாகம் ஆகிய 5 அைவுருக்களின் அடிப்பலடயில் 
நகராட்சிகளின் தசயல்திறலன MPI மதிப்பிடுகிறது. 
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நடப்பு நிகழ்வுகள் 

1. 13ஆவது ஐ.நா. புலம்பெயர் உயிரினங்களின் ொதுகாப்பு-2020 (UN Convention on the Conservation of 

Migratory Species) (COP 13) குறித்த மாநாட்டை நைத்தவுள்ள நகரம் எது? 

அ. மும்பை 

ஆ. மாட்ாிட் 

இ. காந்திநகா்  

ஈ. டடாக்கிட ா 

 நைப்ொண்டில் (2020) இந்தியா நைத்தவுள்ள 13ஆவது ஐ.நா. புலம்பெயர் உயிரினங்களின் ொதுகாப்பு 
குறித்த மாநாடு (COP 13) வரும் பிப்.15-22 வடர குஜராத் மாநிலம் காந்திநகரில் நடைபெறவுள்ளது. 
இவ்வுச்சிமாநாட்டை பிரதமர் மமாடி திறந்துடவப்ொர் எனச் சமீெத்தில் அறிவிக்கப்ெட்ைது. “Migratory 

species connect the planet and we welcome them home” என்ெது நைப்ொண்டில் (2020) நடைபெறும் 
இவ்வுச்சிமாநாட்டின் கருப்பொருளாகும். 

2.அண்டமயில், இந்திய உச்சநீதிமன்றமானது ெட்டியல் சாதியினர், ெழங்குடியினர் (வன்பகாடுடமத் 
தடுப்பு) திருத்தச் சட்ைத்டத உறுதி பசய்தது. 1989ஆம் ஆண்டின் இச்சட்ைம், முதன்முடறயாக எப்மொது 
திருத்தப்ெட்ைது? 

அ. 2016 

ஆ. 2017 

இ. 2018  

ஈ. 2019 

 ெட்டியல் சாதிகள் மற்றும் ெட்டியல் ெழங்குடியினடர வன்பகாடுடமகளிலிருந்து ொதுகாப்ெதற்காக 
கைந்த 1989ஆம் ஆண்டில், ெட்டியல் சாதியினர் & ெட்டியல் ெழங்குடியினர் (வன்பகாடுடமத் தடுப்பு) 
சட்ைம் நிடறமவற்றப்ெட்ைது. கைந்த 2018 மார்ச்சில், உச்சநீதிமன்றம் இந்தச் சட்ைத்டத நீர்த்துப்மொகச் 
பசய்தது; மமலும் அது, வன்பகாடுடம வழக்கில் டகதானவர்களுக்கு முன்பிடையும் வழங்கியது.  

 மெபரதிர்ப்பிற்குப்பிறகு, அரசாங்கம் அந்த அசல் சட்ைத்டதத்திருத்தி, SC & ST (வன்பகாடுடமத் தடுப்பு) 
திருத்த சட்ைம், 2018ஐ நிடறமவற்றியது. இந்தத் திருத்தத்டத உச்சநீதிமன்றம் உறுதிபசய்துள்ளது. 

3.சிறந்த ஆவைப்ெைத்திற்கான ஆஸ்கர் விருடதபவன்ற, ‘அபமரிக்கன் மெக்ைரி’ திடரப்ெைத்டதத் 
தயாரித்த பிரெல அபமரிக்க ஆளுடம யார்? 

அ. டடானால்ட் டிரம்ை் 

ஆ. ைராக் ஒைாமா  

இ. ஹிலாாி கிளிண்டன் 

ஈ. படகா் உட்ஸ் 
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 அண்டமயில், சிறந்த ஆவைப்ெைத்திற்கான ஆஸ்கர் விருது, ‘அபமரிக்கன் மெக்ைரி’ என்ற ெைத்திற்கு 
வழங்கப்ெட்ைது. ெராக் ஒொமா மற்றும் மிச்மசல் ஒொமாவின் தயாரிப்பு நிறுவனமான, ‘Higher Ground’ 
பவளியிட்ை முதல் ஆவைப்ெைமாகும் இது. இந்த ஆவைப்ெைம், ‘Netflix’ தளத்தில் பவளியிைப்ெட்ைது.  

 ஒரு சீன முதலீட்ைாளரால் நைத்தப்ெடும் ஓஹிமயா ஆட்மைா கண்ைாடி பதாழிற்சாடலடயப்ெற்றியது 

இந்தத் திடரப்ெைம். பதாழிலாளர்களின் உரிடமகள், உலகமயமாக்கல் மற்றும் தன்னியக்கமாக்கல் 
மொன்ற ெல்மவறு உலகளாவிய பிரச்சடனகள் குறித்து இப்ெைத்தில் கூறப்ெட்டுள்ளன. 

4.ஐ.நா. புலம்பெயர்ந்த உயிரினங்களின் ொதுகாப்பு குறித்த மாநாட்டுக்கான (COP 13) சின்னம் எது? 

அ. கானம ில்  

ஆ. டெண் ெ ிற்று நாபர 

இ. ென ஆந்பத 

ஈ. ெரகுக்டகாழி 

 ஐ.நா. புலம்பெயர் உயிரினங்களின் ொதுகாப்பு குறித்த மாநாட்டின் (COP 13) சின்னமாக கானமயில் 
(Great Indian Bustard) அறிவிக்கப்ெட்டுள்ளது. இந்த மாநாட்டின்கீழ், ஆசிய யாடன, கானமயில் மற்றும் 
வங்கக்மகாழி ஆகிய மூன்று உயிரினங்கடள, ‘அழிவின் விளிம்பிலிருக்கும் அச்சுறுத்தலுக்குள்ளான 
புலம்பெயர் இனங்கள்’ ெட்டியலில் மசர்க்க இந்தியா அண்டமயில் முன்பமாழிந்தது. ெறடவயினங்கள் 
மற்றும் அவற்றின் சூழலடமப்புகடளப் ொதுகாப்ெதற்காக சூழல், வனம் மற்றும் காலநிடல மாற்ற 
அடமச்சகம், அண்டமயில், பதாடலமநாக்குப் ொர்டவ திட்ைத்டத (2020-2030) பவளியிட்ைது. 

5. ‘அஜயா வாரியர்’ என்ெது இந்தியாவுக்கும் எந்த நாட்டுக்கும் இடைமய நைத்தப்ெடும் கூட்டு இராணுவப் 
ெயிற்சியாகும்? 

அ. ஜை்ைான் 

ஆ. ஐக்கி ை் டைரரசு (UK)  

இ. இஸ்டரல் 

ஈ. ைிரான்ஸ் 

 ‘அஜயா வாரியர்’ என்னும் இந்தியாவுக்கும் பிரிட்ைனுக்கும் (UK) இடையிலான கூட்டு இராணுவப் 
ெயிற்சியின் ஐந்தாவது ெதிப்பு, பிரிட்ைனின் சாலிஸ்ெரி சமபவளியில் நைத்தப்ெைவுள்ளது. இந்தப்ெயிற்சி 
வரும் பிப்ரவரி 13-26 வடர நைத்த திட்ைமிைப்ெட்டுள்ளது. இந்தியா மற்றும் பிரிட்ைன் இராணுவத்டதச் 
மசர்ந்த தலா 120 வீரர்கள் இப்ெயிற்சியில் ெங்மகற்ொர்கள். இக்கூட்டு இராணுவப்ெயிற்சி, பிரிட்ைனிலும் 
இந்தியாவிலும் மாறி மாறி நைத்தப்ெடுகிறது. ெயங்கரவாத எதிர்ப்பு நைவடிக்டககளுக்கு முக்கியத்துவம் 
அளித்து இந்தப் ெயிற்சி நடைபெறுகிறது. 
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6.மத்திய பொதுத்துடற நிறுவனங்களின் பசயல்திறன் குறித்து பொதுத்துடற நிறுவனங்கள் ஆய்டவ 
பவளியிட்ை மத்திய அடமச்சகம் எது? 

அ. நிதி அபமச்சகம் 

ஆ. குறு, சிறு மற்றும் நடுத்தர நிறுெனங்கள் அபமச்சகம் 

இ. டைருநிறுென ெிெகாரங்கள் அபமச்சகம் 

ஈ. கனரக டதாழிற்சாபலகள் மற்றும் டைாதுத்துபற நிறுெனங்கள் அபமச்சகம்  

 மத்திய கனரக பதாழிற்சாடலகள் மற்றும் பொதுத்துடற நிறுவனங்கள் அடமச்சகத்தின்கீழ் இயங்கும் 
பொதுத்துடற நிறுவனங்கள் துடற, மத்திய பொதுத்துடற நிறுவனங்களின் பசயல்திறன் குறித்து 
ஆண்டுமதாறும் பொதுத்துடற நிறுவனங்கள் குறித்த ஆய்வறிக்டகடய பவளியிடுகிறது. 

 அண்டமயில், கைந்த 2018-19ஆம் ஆண்டுக்கான பொதுத்துடற நிறுவனங்கள் குறித்த ஆய்வறிக்டக, 
நாைாளுமன்றத்தின் இரு அடவகளிலும் தாக்கல் பசய்யப்ெட்ைது. அதில், BSNL, ஏர் இந்தியா (AI) மற்றும் 
MTNL ஆகியடவ பதாைர்ந்து மூன்றாவது ஆண்ைாக மிக அதிக இழப்டெ ஏற்ெடுத்தும் பொதுத்துடற 
நிறுவனங்கள் எனக் கூறப்ெட்டுள்ளது. எண்பைய் & இயற்டக எரிவாயு கழகம் (ONGC), இந்தியன் 
ஆயில் நிறுவனம் & NTPC ஆகியடவ முதல் 3 இலாெமீட்டும் பொதுத்துடற நிறுவனங்களாக உள்ளன. 

7.அண்டமயில், மாைாக்கருக்காக, ‘ெடித்தல் திட்ைம்’ என்றபவான்டறத் பதாைங்கிய மாநில அரசு எது? 

அ. ஒடிசா 

ஆ. டகரளா 

இ. ஹாி ானா  

ஈ. டமற்கு ெங்கம் 

 ஹரியானா மாநில அரசு, ‘ெடித்தல் திட்ைம் – ஹரியானா’ என்றபவாரு திட்ைத்டதத் பதாைங்கியுள்ளது. 
இளம் மாைாக்கரிடைமய வாசிப்புப்ெழக்கத்டத ஊக்குவிப்ெதற்காக இத்திட்ைம் பதாைங்கப்ெட்டுள்ளது. 
இந்தத் திட்ைம், மத்திய அரசால் பதாைங்கப்ெட்ை, ‘ெடித்தல் திட்ைம் – 2022’ஐ ஒத்துள்ளது. 

8.உலக ெருப்பு நாள் (World Pulses Day) கடைப்பிடிக்கப்ெடும் மததி எது? 

அ. ைிை்ரொி 8 

ஆ. ைிை்ரொி 9 

இ. ைிை்ரொி 10  

ஈ. ைிை்ரொி 11 

 கைந்த 2019ஆம் ஆண்டில், ஐ.நா. பொது அடவயானது பிப்ரவரி 10ஆம் மததிடய உலக ெருப்பு நாளாக 
அறிவித்தது. இடதத்பதாைர்ந்து, உைவு மற்றும் மவளாண் அடமப்பின் தடலடமயில், உலபகங்கிலும் 
உள்ள ெருப்பு வடககளின் சர்வமதச ஆண்ைாக கைந்த 2016ஆம் ஆண்டு பகாண்ைாைப்ெட்ைது. ெருப்பு 
வடககளின் ஊட்ைச்சத்து மதிப்புகள் மற்றும் ெருப்பு வடககள்மூலம் ஊட்ைச்சத்து குடறொட்டை 
டகயாளும் வழிகள் குறித்து விழிப்புைர்டவ ஏற்ெடுத்துவதற்காக இந்நாள் பகாண்ைாைப்ெடுகிறது. 
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9.சமீெத்தில், ‘நிலக்கரிச்சுரங்கங்களுக்கு நட்சத்திர மதிப்பீடு’ தரும் வடலத்தளத்டத அறிமுகப்ெடுத்திய 
மத்திய அடமச்சகம் எது? 

அ. சுற்றுச்சூழல், ெனம் மற்றும் காலநிபல மாற்ற அபமச்சகம் 

ஆ. நிலக்காி அபமச்சகம்  

இ. சுரங்க அபமச்சகம் 

ஈ. ைுெி அறிெி ல் அபமச்சகம் 

 ‘நிலக்கரிச் சுரங்கங்களுக்கு நட்சத்திர மதிப்பீடு’ வழங்குவதற்காக, மத்திய நிலக்கரி அடமச்சகமானது 
அண்டமயில், ஒரு வடலத்தளத்டத அறிமுகப்ெடுத்தியது. இந்த வடலத்தளத்தின்கீழ், நாடு முழுவதும் 
உள்ள அடனத்து பசயல்ொட்டில் உள்ள நிலக்கரிச்சுரங்கங்களும் சுயமதிப்பீடு பசய்யப்ெடும்.  

 சுரங்கங்கள், நிலக்கரி அடமச்சகத்தின் துடை அலுவலகமான நிலக்கரி கட்டுப்ொட்ைாளர் அடமப்பு 
மூலம் சரிொர்க்கப்ெடும். தளத்தில் உள்ள பொறிமுடறயானது, சுரங்கங்களுக்கு, 7 பதாகுதிகளின்கீழ் 
சில மதிப்பீட்டு அளவுருக்கள்பகாண்ை நட்சத்திர மதிப்பீட்டை (star rating) வழங்கும். 

10. ‘சியாரா’ புயல், அண்டமயில், எந்தக் கண்ைத்தில் உள்ள நாடுகடளத் தாக்கியது? 

அ. ஆசி ா 

ஆ. ஐடராை்ைா  

இ. ஆஸ்திடரலி ா 

ஈ. ெட அடமாிக்கா 

 ஐமராப்பிய நாடுகளில் வீசிவரும் சியாரா புயலால் மக்களின் இயல்பு வாழ்க்டக ொதிக்கப்ெட்டுள்ளது. 
அயர்லாந்து, பிரான்ஸ், பெல்ஜியம், பநதர்லாந்து, சுவிச்சர்லாந்து மற்றும் பஜர்மனி உள்ளிட்ை ெல்மவறு 
நாடுகளில் சியாரா புயல் கடும்ொதிப்புகடள ஏற்ெடுத்தியுள்ளது. ஐரிஷ் வானிடல டமயத்தால், ‘சியாரா 
- Ciara’ என அடழக்கப்ெட்ை இப்புயல், பஜர்மனியில், ‘சபின் – Sabine’ என அடழக்கப்ெடுகிறது. பவள்ள 
எச்சரிக்டககள் விடுக்கப்ெட்டு, நாடுகளுக்கிடைமயயான வானூர்திமசடவகளும் நிறுத்தப்ெட்டுள்ளன. 

 

தமிழ்நாடு நடப்பு நிகழ்வுகள் 

 மதசிய மவளாண்டம மற்றும் ஊரக வளர்ச்சி வங்கி (NABARD) தயாரித்திருக்கும், “தமிழ்நாட்டுக்கான 
வளஞ்சார்ந்த மாநில அறிக்டக 2020-21”ஐ தமிழ்நாடு அரசின் தடலடமச்பசயளாளர் K சண்முகம் 
பவளியிட்ைார். அதனடிப்ெடையில், தமிழ்நாட்டுக்கு 2020-21ஆம் ஆண்டுக்கான NABARDஇன் கைன் 
மதிப்பீடு `2,45,629 மகாடியாக உள்ளது. இது, 2019-20ஆம் ஆண்டுக்கான (`2,26,906 மகாடி) 
மதிப்பீட்டைவிை 8.25% அதிகமாகும். இதில், விவசாயத்துடறக்குக் கைன் 1,33,006 மகாடியும் (54%), 
குறு, சிறு மற்றும் நடுத்தர பதாழில் துடறக்கு `46,899 மகாடியும் அைங்கும். 
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நடப்பு நிகழ்வுகள் 

1. இரண்டாவது BIMSTEC பேரிடர் பேலாண்மே ேயிற்சி–2020 நடத்தப்ேட்ட நகரம் எது? 

அ. திம்பு 

ஆ. புவனேசுவர்  

இ. க ரழும்பு 

ஈ.  ரத்மரண்டு 

 சமீேத்தில், ஒடிசாவின் தமலநகரோன புவபனசுவரில் அம்ோநிலத்தின் முதலமேச்சர் நவீன் ேட்நாயக் 
இரண்டாவது BIMSTEC பேரிடர் பேலாண்மே ேயிற்சி–2020ஐ ததாடங்கிமவத்தார். இந்தப்ேயிற்சிமய 
பதசிய பேரிடர் மீட்புப்ேமட (NDRF) மேய முகமேயாக இருந்து நடத்துகிறது. “Response to a Cultural 

Heritage Site that Suffers Severe Damage in an Earthquake” & “Response to a Cultural Heritage Site 

that is Affected by Flooding or Storm Surge” என்ேது இந்தப்ேயிற்சிக்கான கருப்தோருளாகும். 

2.ஹக்கீம் அஜ்ேல் கான், ேருத்துவத்தின் எந்தத் துமறயில் சிறந்து விளங்கினார்? 

அ. ன ரமின ரபதி 

ஆ. ன ரவர ரி ்பர 

இ. ஆ ுர்னவதம் 

ஈ.  ுேரேி  

 சிறந்த யுனானி ேருத்துவரும் சமூக சீர்திருத்தவாதியுோன ஹக்கீம் அஜ்ேல் கானின் பிறந்தநாள், 
ஒவ்பவார் ஆண்டும் பிப்.11 அன்று உலக யுனானி நாளாக தகாண்டாடப்ேடுகிறது. யுனானி ேருத்துவ 
முமறயில் அறிவியல் ஆராய்ச்சியின் நிறுவனராகவும், புது தில்லியில் அமேந்துள்ள ஜாமியா மில்லியா 
இஸ்லாமியாவின் நிறுவனர்களுள் ஒருவராகவும் அவர் இருந்தார். 

 கிபரக்கத்தில் பதான்றிய யுனானி ேருத்துவமுமற, இந்தியாவில் அபரபியர்கள் ேற்றும் தேர்சியர்களால் 
அறிமுகப்ேடுத்தப்ேட்டது. யுனானி ேருத்துவமுமறமூலம் சுகாதாரப் ோதுகாப்பு குறித்த விழிப்புணர்மவ 
ஏற்ேடுத்துவதற்காக இந்நாள் தகாண்டாடப்ேடுகிறது. 

3.சுகாதாரம் ேற்றும் குடும்ேநல அமேச்சகத்தின் அறிவிப்பின்ேடி, வரும் ஏப்ரல் 1, 2020 முதல், எந்தக்கூறு 
‘ேருந்துகளாக’ கருதப்ேடும்? 

அ. மருத்துவ  ரதேங் ள்  

ஆ. ஆ ுஷ் மருந்து ள் 

இ. மது 

ஈ. மருந்து ளு ் ரே மூலப்கபரருட் ள் 

 நாட்டில் விற்கப்ேடும் அமனத்து ேருத்துவ சாதனங்களும் வரும் 2020 ஏப்ரல் 1 முதல் ேருந்துகளாகக் 
கருதப்ேடும் என்றும், அமவ 1940ஆம் ஆண்டின் ேருந்துகள் & அழகுசாதனப்தோருட்கள் சட்டத்தின்கீழ் 
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ஒழுங்காற்றப்ேடும் என்றும் சுகாதாரம் ேற்றும் குடும்ேநல அமேச்சகம் தனது அண்மேய அறிவிப்பில் 
கூறியுள்ளது. தற்போமதய நிலவரப்ேடி, இருேத்துமூன்று ேருத்துவ சாதனங்கள் ேட்டுபே ேருந்துகளாக 
வமகப்ேடுத்தப்ேடுகின்றன. 

 கார்டியாக் ஸ்தடண்டுகள் ேற்றும் கருப்மேயக சாதனங்கள் உட்ேட இவற்றில் சில ேட்டுபே விமலக் 
கட்டுப்ோட்டுக்குள் தகாண்டுவரப்ேட்டுள்ளன. ேருந்துகள் ததாழில்நுட்ே ஆபலாசமனக் குழுவுடன் 
கலந்துமரயாடிய பின்னபர இம்முடிவு எடுக்கப்ேட்டுள்ளது. 

4.உலக நலவாழ்வு அமேப்பின்ேடி, சீனாவில் ேரவிய மவரஸின் அதிகாரப்பூர்வ தேயர் என்ன? 

அ. COVID–19  

ஆ. CORO–19 

இ. n–COR –19 

ஈ. NOVEL–19 

 உலக நலவாழ்வு அமேப்ோனது (WHO) அண்மேயில் சீனாவிலிருந்து ேரவிய தகாடிய மவரஸ், 
“COVID-19” என அமழக்கப்ேடும் என்று அதிகாரப்பூர்வோக அறிவித்தது. குறிப்பிட்ட இருப்பிடங்கள், 

விலங்கினங்கள் அல்லது ேக்கள் குழுக்கள் ேற்றிய குறிப்புகமளத் தவிர்ப்ேதற்காகபவ அதிகாரப்பூர்வ 
தேயர் அறிவிக்கப்ேட்டுள்ளது. இவ்வாறு தேயரிடுவதற்கு முன்புவமர அந்த மவரஸுக்கு, “2019-nCoV 

கடுமேயான சுவாசத்ததாற்றுபநாய்” எனத் தற்காலிகோக தேயரிடப்ேட்டிருந்தது. 

 அதிகாரப்பூர்வோன இந்தப்தேயரில், ‘CO’ என்ேது ‘தகாபரானா’, ‘VI’ என்ேது ‘மவரஸ்’ ேற்றும் ‘D’ 
என்ேது ‘பநாய்’ என்ேமதயும், ‘19’ என்ேது ஆண்மடயும் குறிக்கிறது. 

5.இந்தியா-அதேரிக்க வர்த்தகச்சூழலில், ‘GSP’ என்ேது எமதக்குறிக்கிறது? 

அ. Globalised System of Preferences 

ஆ. Generalized System of Preferences  

இ. Globalised System of Partners 

ஈ. Generalized System of Partners 

 ஐக்கிய அதேரிக்க வர்த்தக பிரதிநிதிகளின் அலுவலகம், அண்மேயில், இந்தியாமவ ஒரு வளர்ந்த 
தோருளாதாரம் என வமகப்ேடுத்தியது. ஆனால் இது, ஐக்கிய அதேரிக்காவின் GSP சலுமககமளப் 
தேறுவதற்கான தகுதி கிமடயாது. தோதுமேப்ேடுத்தப்ேட்ட அமேப்பு விருப்ேத்பதர்வுகள் (Generalized 

System of Preferences - GSP) திட்டோனது வளரும் நாடுகளின் பதர்ந்ததடுக்கப்ேட்ட குழுவின் 
ஏற்றுேதியாளர்களுக்கு, குமறந்த கட்டணத்மத வழங்குகிறது. GSPஇன்கீழ், கடந்த ஜூன் ோதம் வமர 
கட்டணமில்லா அணுகமல அனுேவித்த மிகப்தேரிய ேயனாளி நாடாக இந்தியா உள்ளது. 

  

 

 

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


விண்மீன்.காம்                       2020 பிப்ரவரி 13  

  

 

நடப்பு நிகழ்வுகள்                                            3 

6.புதிதாக உருவாக்கப்ேட்ட விண்தவளி தோதுத்துமற நிறுவனோன நியூ ஸ்பேஸ் இந்தியா லிமிதடடின் 
தமலவராக நியமிக்கப்ேட்டுள்ளவர் யார்? 

அ.  தீஷ் கெட்டி 

ஆ. K  ிவே் 

இ. G நரெர ணே்  

ஈ.  ஸ்துூரி ெங் ே் 

 இந்திய விண்தவளி ஆய்வு மேயத்தின் (ISRO)  புதிதாக உருவாக்கப்ேட்ட வணிக நிறுவனோன நியூ 
ஸ்பேஸ் இந்தியாவின் (NSIL) தமலவராக புகழ்தேற்ற விண்தவளி அறிவியலாளர் G நாராயணன் 

பதர்வுதசய்யப்ேட்டுள்ளார். இந்த நியேனத்துக்கு முன்பு, திருவனந்தபுரத்தில் அமேந்துள்ள ISROஇன் 
பிரிவான திரவ உந்துவிமச அமேப்புகள் மேயத்தில் (LPSC) துமண இயக்குநராக G நாராயணன் 
ேணியாற்றி வந்தார். 

 விண்தவளி சந்மதமய வணிக ரீதியாக ஆராய்வதற்காக, நியூ ஸ்பேஸ் இந்தியா லிட், கடந்த ஆண்டு 
ISROஇன்கீழ் தோதுத்துமற நிறுவனோக நிறுவப்ேட்டது. சிறு தசயற்மகக்பகாள் தசலுத்திகள் (SSLV) 
மீது மிகுகவனஞ்தசலுத்தி, அதற்கான தசலுத்திகமள தயாரிப்ேதற்காக NSIL உருவாக்கப்ேட்டுள்ளது. 

7. ‘PehleSafety’ என்ேது எந்தத் ததாழினுட்ே நிறுவனத்தின் இமணய ோதுகாப்பு குறித்த ேரப்புமரயாகும்? 

அ. னபஸ்பு ் 

ஆ. மம ்னெர ரப்ட் 

இ. கூ ிள்  

ஈ. ஆப்பிள் 

 ‘Pehle Safety’ என்ற தேயரில், இமணய ோதுகாப்பு குறித்த புதிய தோதுேக்கள் ேங்பகற்பு ேரப்புமரமய 
கூகிள் இந்தியா நிறுவனம் அண்மேயில் அறிவித்தது. தனது ேயனர்களுக்கு இமணய ோதுகாப்பு 
நடவடிக்மககள் குறித்து ததரிவிப்ேதற்காக கூகிள் இந்தியா இந்தப் ேரப்புமரமயத் ததாடங்கியுள்ளது. 
ேயனர் தரவின் ோதுகாப்மே பேம்ேடுத்துவதற்காக, ோதுகாப்பு பசாதமன ேற்றும் கடவுச்தசால் 
சரிோர்ப்பு போன்ற சக்திவாய்ந்த கருவிகமளயும் இது அறிமுகப்ேடுத்தியுள்ளது. 

8.பதசிய குளிர்கால விமளயாட்டு நிகழ்வு நமடதேறவிருக்கும் குல்ோர்க், எந்த ோநிலம் / யூனியன் 
பிரபதசத்தில் அமேந்துள்ளது? 

அ. உத்தெ ண்ட் 

ஆ. அருணர ் ல பிெனத ம் 

இ.  ி ் ிம் 

ஈ. ஜம்மு &  ரஷ்மீர்  

 குல்ோர்க் ஒரு புகழ்தேற்ற ேனிச்சறுக்கு விமளயாட்டுத்தலமும் இந்திய யூனியன் பிரபதசோன ஜம்மு  
-காஷ்மீரில் அமேந்துள்ள ஒரு ேமலவாழிடமுோகும். இது, பேற்கு இேயேமலயில் உள்ள பிர் ேஞ்சால் 
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ேமலத்ததாடரில் அமேந்துள்ளது. ோர்ச் 7 முதல் தகபலா இந்தியாவின்கீழ் ஐந்து நாள் நமடதேறவுள்ள 
பதசிய குளிர்கால விமளயாட்டு நிகழ்மவ, குல்ோர்க் நகரம் நடத்தவுள்ளது. இதில், முப்ேதுக்கும் 
பேற்ேட்ட நிகழ்வுகள் நடத்தத் திட்டமிடப்ேட்டுள்ளது. 

9.வல்லுநர்களின் துமணதகாண்டு ோணாக்கரின் ஐயங்களுக்குத் தீர்வுகாண்ேதற்காக, அண்மேயில், 
இலவச ததாமலபேசி பசமவமய அறிமுகப்ேடுத்திய ோநில அரசு எது? 

அ. ஒடி ர 

ஆ. உத்தெ பிெனத ம்  

இ. னமற்கு வங் ம் 

ஈ.  ரி ரேர 

 உத்தரபிரபதச ோநில அரசானது அண்மேயில், தோதுத் பதர்வுகளுக்கு முன்னதாக ோணாக்கரின் 
ஐயங்களுக்குத் தீர்வுகாண்ேதற்காக ஓர் இலவச ததாமலபேசி பசமவமய அறிமுகப்ேடுத்தியுள்ளது. 
உத்தரபிரபதச ேத்தியமிக் சிக்ஷ ேரிஷத்தின் மூத்த அதிகாரி இதன் முக்கிய அதிகாரியாக நியமிக்கப்ேட் 
-டுள்ளார். ோணாக்கரின் ஐயங்கள், கல்வியாளர்கள் ேற்றும் ேல்பவறு ோடங்களின் வல்லுநர்களின் 
துமணதகாண்டு தீர்க்கப்ேடும். 

10. ‘We Think Digital’ என்ேது எந்தப் ேன்னாட்டு ததாழில்நுட்ே நிறுவனத்தின் டிஜிட்டல் கல்வியறிவு 
குறித்த திட்டோகும்? 

அ. கூ ிள் 

ஆ. னபஸ்பு ்  

இ. ஆப்பிள் 

ஈ. அனம ரே் 

 ‘We Think Digital’ என்ேது ததாழில்நுட்ே நிறுவனோன பேஸ்புக்கின் டிஜிட்டல் கல்வியறிவு திட்டோகும். 
இமணயதவளியில் ோலின ஏற்றத்தாழ்மவ நீக்கும் பநாக்கில் கடந்த 2019ஆம் ஆண்டில் இத்திட்டம் 
ததாடங்கப்ேட்டது. சமீேத்தில், பதசிய தேண்கள் ஆமணயம் ேற்றும் இமணய அமேதி அறக்கட்டமள 
ஆகியவற்றுடன் இமணந்து உத்தரபிரபதச ோநிலத்தில், ‘We Think Digital’ என்ற திட்டத்மத பேஸ்புக் 
அறிமுகப்ேடுத்தியது. இந்தியாவின் ஏழு ோநிலங்களில் கிட்டத்தட்ட 1,00,000 தேண்களுக்கு டிஜிட்டல் 
கல்வியறிமவ வழங்குவபத இந்தத் திட்டத்தின் பநாக்கோகும். 
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நடப்பு நிகழ்வுகள் 

1.பன்னாட்டு வேளாண் வேம்பாட்டு நிதியத்தின் தலைலேயகம் எங்கு அலேந்துள்ளது? 

அ. நியூயாா்க் 

ஆ. ஜெனீவா 

இ. ர ாம்  

ஈ. நநர ாபி 

 பன்னாட்டு வேளாண் வேம்பாட்டு நிதியம் என்பது இத்தாலியின் வைாம் நகலை தலைலேயிடோகக் 
ககாண்ட ஒரு பன்னாட்டு நிதி நிறுேனோகும். இது, ேறுலே & பசியின்லேக்கு தீர்வுகாண்பதற்கான 
ஐ.நா அலேயின் சிறப்பு நிறுேனோகும். 

 “Investing in sustainable food systems to end hunger by 2030 – எதிர்ேரும் 2030ஆம் ஆண்டுக்குள் 
பட்டினிலய முடிவுக்குக் ககாண்டுேருேதற்காக நீடித்த உணவு முலறகளில் முதலீடு கெய்தல்” என்ற 
கருப்கபாருளில், பன்னாட்டு வேளாண் வேம்பாட்டு நிதியத்தின் ஆளுநர்கள் குழுவின் 43ஆேது 
அேர்வு அண்லேயில் வைாமில் நலடகபற்றது. இதன் கதாடக்க விழாவிற்கு, ோலிய அதிபர் இப்ைாஹிம் 
கபளபக்கர் ககஸ்டா தலைலேதாங்கினார். 

2.எந்தத் திட்டத்தின்கீழ், பள்ளி சுகாதாைம் ேற்றும் ஆவைாக்கிய தூதர் முன்கனடுப்பு கதாடங்கப்பட்டுள்ளது? 

அ. தூய்நம இந்தியா இயக்கம் 

ஆ. ஆயுஷ்மான் பா த்  

இ. ரபாஷான் அபியான் 

ஈ. கட்டுடல் இந்தியா இயக்கம் 

 ‘ஆயுஷ்ோன் பாைத்’ திட்டத்தின்கீழ் ேத்திய சுகாதாை அலேச்ெரும், ேத்திய ேனிதேள வேம்பாட்டு 
அலேச்ெரும் இலணந்து பள்ளி சுகாதாை ேற்றும் ஆவைாக்கிய தூதர் முன்கனடுப்லபத் கதாடங்கினர். 
இந்த முன்கனடுப்பின்கீழ், ஒவ்கோரு பள்ளியிலும் 2 ஆசிரியர்கள் நைோழ்வு பிைச்ெலனகள் குறித்த 
விழிப்புணர்லே ஏற்படுத்துேதற்காக, “சுகாதாைம் & ஆவைாக்கிய தூதர்” என்று நியமிக்கப்படுோர்கள்.  

 இந்தத்திட்டம், கதாடக்கத்தில் 200 ோேட்டங்களில் கெயல்படுத்தப்படும். வேலும், “கட்டுடல் இந்தியா (Fit 

India) இயக்கம்”, “ெரியானலத உண்ணுங்கள் (Eat Right) பைப்புலை”, வபாஷான் அபியான் உள்ளிட்ட 
பிற அைசு திட்டங்களுடன் இது இலணக்கப்படும். 

3. 2020 பிப்ைேரி 13 அன்று அனுெரிக்கப்பட்ட, “உைக ோகனாலி நாளுக்கான” கருப்கபாருள் என்ன? 

அ. Radio and Diversity  

ஆ. Radio across World 

இ. Radio and Multilingualism 

ஈ. Connecting through Air 
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 பிப்.13ஆம் வததிலய, “உைக ோகனாலி நாளாக” ககாண்டாடுேதற்கான UNESCO உறுப்புநாடுகளின் 
வபைறிவிப்பு, ஐ.நா கபாது அலேயால் கடந்த 2013ஆம் ஆண்டில் ஏற்றுக்ககாள்ளப்பட்டது. நடப்பாண்டு 
(2020) ேரும் இந்நாளுக்கான கருப்கபாருள், “ோகனாலி ேற்றும் பன்முகத்தன்லே”. 

 ோகனாலியின் முக்கியத்துேம் ேற்றும் தகேல் அணுகல் குறித்து விழிப்புணர்லே ஏற்படுத்துேதற்காக 
இந்த நாள் ககாண்டாடப்படுகிறது. இந்த ஆண்டு, UNESCO தலைலேயில் உைககங்கும் இந்த நாள் 
ககாண்டாடப்படுகிறது. இந்த நாளின்வபாது, “We are Radio; We are Diversity” என்ற பைப்புலையும் 
கதாடங்கப்பட்டது. 

4.பிைதேர் ேன் தன் வயாஜனா என்பது எந்த ேத்திய அலேச்ெகத்தின் முதன்லேத் திட்டோகும்? 

அ. சுற்றுச்சூழல், வனம் மற்றும் காலநிநல மாற்ற அநமச்சகம் 

ஆ. பழங்குடியினா் விவகா  அநமச்சகம்  

இ. புவி அறிவியல் அநமச்சகம் 

ஈ. கால்நநட ப ாமாிப்பு, பால்வளம் மற்றும் மீன்வளத்தநற அநமச்சகம் 

 பழங்குடியினர் விேகாை அலேச்ெகம், TRIFED மூைம், 2019ஆம் ஆண்டில் ‘பிைதேர் ேன் தன் வயாஜனா’ 
என்ற திட்டத்லத அறிமுகப்படுத்தியது. இத்திட்டம், ேனத்தில் விலளயும் கபாருட்கலளப் பயன்படுத்தி, 
பழங்குடிகளுக்கு ோழ்ோதாைத்லத உருோக்குேலத வநாக்கோகக்ககாண்டுள்ளது. தயாரிப்புகலள 
அலடயாளக்குறியிடவும், சிப்போக்கவும் ேன் தன் லேயங்களும் அலேக்கப்பட்டுள்ளன.  

 அண்லேயில், TRIFED (இந்திய பழங்குடியினர் கூட்டுறவு ெந்லதப்படுத்தல் வேம்பாட்டு கூட்டலேப்பு) 
ஏற்பாடுகெய்த, “ேன் தன் ேற்றும் கதாழில்முலனவோர் வேம்பாடு” குறித்த பயிைைங்கத்லத ேத்திய 
பழங்குடியினர் விேகாை அலேச்ெர் ஸ்ரீ அர்ஜுன் முண்டா கதாடங்கிலேத்தார். 

5.அைசுக்கு கொந்தோன 3 கபாதுத்துலற காப்பீட்டு நிறுேனங்களின் நிதி கநருக்கடிலய ெோளிப்பதற்காக 
அண்லேயில் அேற்றுக்கு எவ்ேளவு மூைதனம் ேழங்குேதற்கு ஒப்புதல் அளிக்கப்பட்டுள்ளது? 

அ. ரூ. 2000 ரகாடி 

ஆ. ரூ. 2500 ரகாடி  

இ. ரூ. 3000 ரகாடி 

ஈ. ரூ. 5000 ரகாடி 

 ஓரியண்டல் காப்பீட்டு நிறுேனம் (OICL), வதசிய காப்பீட்டு நிறுேனம் (NICL), யுலனகடட் இந்தியா 
காப்பீட்டு நிறுேனம் (UIICL) ஆகிய கபாதுத்துலறலயச்வெர்ந்த மூன்று காப்பீட்டு நிறுேனங்களுக்கு 
முதலீடு ேழங்குேதற்கான ஒப்புதலை ேத்திய அலேச்ெைலே ேழங்கியுள்ளது. 

 மூன்று கபாதுத்துலற காப்பீட்டு நிறுேனங்களின் வோெோன நிதிநிலை ேற்றும் கடலன தீர்ப்பதற்குத் 
வதலேயான முதலீடு ஆகியேற்லறக் கருத்தில்ககாண்டு உடனடியாக `2500 வகாடி நிதிலய 
விடுவிக்க ேத்திய அலேச்ெைலே அனுேதி அளித்துள்ளது. 
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6.ேத்திய அலேச்ெைலேயின் ஒப்புதலின்படி, எந்தத் தீர்ப்பாயத்தின் நிலுலேயில் உள்ள ேழக்குகளுக்கு 
தீர்வுகாண்பதற்காக, ‘விோத் வெ விஸ்ோஸ்’ என்ற திட்டம் கதாடங்கப்பட்டுள்ளது? 

அ. கடன் மீட்பு தீா்ப்பாயம்  

ஆ. ரதசிய நிறுவன சட்ட தீா்ப்பாயம் 

இ. ஜதாநலத்ஜதாடா்பு சிக்கல் தீா்வு & ரமல்முநறயட்ீடு தீா்ப்பாயம் 

ஈ. ஆயுதப்பநடகள் தீா்ப்பாயம் 

 ேருோன ேரி உள்ளிட்ட வநைடி ேரிகள் கதாடர்பான பிைச்ெலனகளுக்கு விலைந்து தீர்வுகாணும் 
வநாக்கில் தாக்கல் கெய்யப்பட்ட விோத் வெ விஸ்ோஸ் (ெர்ச்லெயிலிருந்து நம்பிக்லக) ேவொதாவில் 
வேற்ககாள்ளப்பட்ட திருத்தங்களுக்கு ேத்திய அலேச்ெைலே ஒப்புதல் ேழங்கியுள்ளது. இம்ேவொதாவில் 
ேருோன ேரி உள்ளிட்ட வநைடி ேரிகள் கதாடர்பான பிைச்ெலனகளுக்கு ேருோன ேரி 
வேல்முலறயீட்டு தீர்ப்பாயம், உயர்நீதிேன்றங்கள், உச்ெநீதிேன்றம் ஆகியேற்றில் நிலுலேயில் உள்ள 
ேழக்குகலள விலைந்து விொரித்து தீர்வுகாணும் வநாக்கில் ேழிமுலறகள் இடம்கபற்றுள்ளன. 

 `9 இைட்ெம் வகாடி ேதிப்பிைான வநைடி ேரிகலள ேசூல் கெய்ேது கதாடர்பாக பல்வேறு ேழக்குகள் 
கேவ்வேறு நீதிேன்றங்களில் நிலுலேயில் உள்ளன. இந்த ேவொதா நிலறவேற்றப்படுேதன் மூைம், 

வநைடி ேரிகள் கதாடர்பாக ேழக்கு கதாடுத்துள்வளார் ோர்ச்.31ஆம் வததிக்குள் அேற்றின் மீது தீர்வு 
காண ேழிேலக ஏற்படும். நிலுலேயில் உள்ள ேழக்குகளுக்கு ோர்ச் 31ஆம் வததிக்குள் தீர்வு காணத் 
தேறுபேர்களுக்கு 10% கூடுதல் கட்டணம் ேசூலிக்கப்படும். 

7.உள்நாட்டு ோன்பயண பாதுகாப்புப் பணியகத்தால், அண்லேயில், அலனத்து ோனூர்தி நிலையங்க 
-ளிலும் ோனூர்திகளிலும் தலடகெய்யப்பட்ட தயாரிப்பு எது? 

அ. மத 

ஆ. இ – சிகஜ ட்  

இ. ரபாநத மருந்தகள் 

ஈ. முகமூடிகள் 

 அண்லேயில், இந்தியாவில் உள்ள அலனத்து ோனூர்தி நிலையங்கள் ேற்றும் ோனூர்திகளில் இ-
சிககைட்டுகள் ேற்றும் அது ஒத்த தயாரிப்புகலள தலட கெய்துள்ளதாக இந்தியாவின் ோன்பயண 
பாதுகாப்பு கட்டுப்பாட்டாளைான உள்நாட்டு ோன்பயண பாதுகாப்புப் பணியகம் அறிவித்தது. 

 எந்தகோரு ோனூர்தி நிலைய ேளாகத்திலும் அல்ைது இந்தியாவுக்கு ேரும் / புறப்படும் எந்தகோரு 
ோனூர்தியிலும் இதுவபான்ற கபாருட்கலள விநிவயாகித்தல், விற்பலன கெய்தல், வெமித்தல் ஆகியேற் 
-லறயும் அது தலட கெய்துள்ளது. மின்னணு நிவகாடின் விநிவயாக முலற (ENDS) இதில் அடங்கும் 
என்பதால், கடந்த ஆண்டு, சுகாதாைம் ேற்றும் குடும்பநை அலேச்ெகம் இ-சிககைட்டுகளின் உற்பத்தி, 

விற்பலன ேற்றும் இறக்குேதிலய தலடகெய்தது. 
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8.பட்டய கணக்காளர்கள் நிறுேனத்தின் (ICAI) புதிய தலைேைாக நியமிக்கப்பட்டுள்ளேர் யார்? 

அ. அதல் குமாா் குப்தா  

ஆ. நிஹாா் நி ஞ்சன் ெம்புசாாியா 

இ. பி புல்லா சாரெத் 

ஈ. N D குப்தா 

 மூத்த பட்டய கணக்காளர் அதுல் குோர் குப்தா, அண்லேயில், 2020-21ஆம் ஆண்டுக்கான பட்டய 
கணக்காளர்கள் நிறுேனத்தின் புதிய தலைேைாக நியமிக்கப்பட்டார். முன்னதாக அேர், 2019-20 
காைப்பகுதியில் அவ்ேலேப்பின் துலணத்தலைேைாக பணியாற்றிேந்தார். இேருக்குமுன் பிைபுல்ைா 
ொவஜத் தலைேைாக இருந்தார். நிஹார் நிைஞ்ென் ஜம்புொரியா, 2020-21ஆம் ஆண்டுக்கான துலணத் 
தலைேைாக வதர்ந்கதடுக்கப்பட்டார். 

9.அண்லேயில் காைோன கேண்கடல் வைாட்ரிக்ஸ், எந்தத் துலறயுடன் கதாடர்புலடயேர்? 

அ. திந த்தநற 

ஆ. வணிகம் 

இ. அ சியல் 

ஈ. ஆநட வடிவநமப்பு  

 பிைபை ஆலட ேடிேலேப்பாளைான கேண்டல் வைாட்ரிக்ஸ், அண்லேயில், வகாோவில் காைோனார். 
ஆலட ேடிேலேப்பிள் பிைபைோன இேர் ‘மினிேலிெத்தின் குரு’ என்றும் அலழக்கப்பட்டார். நாட்டில், 
‘கபாழுதுவபாக்கிட உலடகள்’ ேற்றும் ‘சுற்றுச்சூழலுக்குகந்த ஆலடகள்’ வபான்ற வயாெலனகலள 
அறிமுகப்படுத்தியதற்காக அேர் அறியப்பட்டார். அேர், காதி இயக்கத்தின் ஊக்குவிப்பாளைாகவும், 

இந்தியாவின் நான்காேது மிகவுயர்ந்த விருதான ‘பத்ேஸ்ரீ’ விருலதப் கபற்றேைாகவும் இருந்தார். இேர் 
ஒரு ெமூக ஆர்ேைைாகவும் இருந்தார். 

10.அண்லேயச் கெய்திகளில் இடம்கபற்ற அமித் பங்கல், எந்த விலளயாட்டுடன் கதாடர்புலடயேைாோர்? 

அ. வில்வித்நத 

ஆ. குத்தச்சண்நட  

இ. மல்யுத்தம் 

ஈ. ஜடன்னிஸ் 

 உைக குத்துச்ெண்லடப் வபாட்டியில் கேள்ளி கேன்ற அமித் பங்கல், IOC குத்துச்ெண்லடப் பணிக் 

குழுோல் தைேரிலெயில் முதைாமிடத்தில் லேக்கப்பட்டுள்ளார். அடுத்த ோதம் ஜப்பான் ஒலிம்பிக் தகுதிச் 

சுற்றுப்வபாட்டிகள் நடக்கவுள்ள நிலையில் இப்கபரிய ககளைேம் ேழங்கப்பட்டுள்ளது குறிப்பிடத்தக்கது. 
கடந்த 10 ஆண்டுகளில், இத்தலகய உைகளாவிய ககளைேத்லதப் கபற்ற இந்திய குத்துச்ெண்லட வீைர் 
அமித் பங்கல்தான் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது. 
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 கடந்த 2009ம் ஆண்டில், உைக குத்துச்ெண்லட ொம்பியன்ஷிப் வபாட்டியில் 75 கி.கி எலடப்பிரிவில் 
கேண்கைம் கேன்ற விவஜந்தர் சிங் இவத ககளைேத்லதப் கபற்றார் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது. 
ெர்ேவதெ குத்துச்ெண்லட ெங்கம் தற்வபாது இலடநிறுத்தம் கெய்யப்பட்டுள்ளதால், ஒலிம்பிக் தகுதிச் 
சுற்றுப்வபாட்டி ேற்றும் வடாக்கிவயாவில் நலடகபறவுள்ள முதன்லே நிகழ்வு ஆகிய இைண்லடயும் IOC 

பணிக்குழு நடத்தும். 

 

தமிழ்நாடு நடப்பு நிகழ்வுகள் 

 ே உ சிதம்பைனார் துலறமுக கபாறுப்புக்கழகத்தின் துலணத்தலைேைாக இருந்த நா. லேயாபுரி பணி 
ஓய்வு கபற்றலதத்கதாடர்ந்து, அப்பதவியில், பிேல் குோர் ஜா கபாறுப்வபற்றுக்ககாண்டார். 

 கென்லன உள்பட 11 ோநகைாட்சிகளில் நடந்தும் மிதிேண்டியிலும் கபாதுேக்கள் சிைேமின்றி கெல்லும் 
ேலகயில், “ோகபரும் ொலைகள்” திட்டம் கெயல்படுத்தப்படும் என உள்ளாட்சித்துலற அலேச்ெர் S P 

வேலுேணி கதரிவித்துள்ளார். 

 கென்லனயில் உள்ள ோநிை ேனித உரிலே ஆலணயத்தின் தலைேைாக (கபாறுப்பு) நீதிபதி துலை 
கஜயச்ெந்திைன் கபாறுப்வபற்றுள்ளார். 

 

  

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

