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நடப்பு நிகழ்வுகள்

1.பன்னாட்டு

செலவாணி நிதியம் (IMF) மதிப்பிட்டுள்ளபடி, நடப்பு நிதியாண்டுக்கான இந்தியாவின்

சமாத்த உள்நாட்டு உற்பத்தியின் வளர்ச்சி விகிதம் என்ன?
அ. 5.2 %
ஆ. 5.8 %
இ. 4.8 % 
ஈ. 4.0 %
 நடப்பு நிதியாண்டில் இந்தியாவின் சபாருளாதார வளர்ச்சி விகிதம் 4.8 ெதவீதமாக இருக்கும் என்று
பன்னாட்டு செலாவணி நிதியம் (IMF) மதிப்பிட்டுள்ளது. இந்தியாவின் வளர்ச்சி விகிதம் 6.1 ெதவீதமாக
இருக்கும் என IMF கடந்த அக்டடாபரில் மதிப்பிட்டிருந்த நிலலயில், அதலன தற்டபாது குலைத்துள்ளது.
அடதடபால், 2020-21 நிதியாண்டில் வளர்ச்சி 5.8 ெதவீதமாகவும், 2021-22 நிதியாண்டில் வளர்ச்சி
6.5 ெதவீதமாகவும் இருக்கும் எனத் சதரிவித்துள்ளது.
 நடப்பு நிதியாண்டில் உலகின் சபாருளாதார வளர்ச்சி விகிதம் 2.9 ெதவீதமாக இருக்கும் எனவும்
அடுத்தடுத்த நிதியாண்டுகளில் முலைடய 3.3%, 3.4% ஆக இருக்கும் எனவும் IMF மதிப்பிடப்பட்டுள்ளது.
இந்தியாவில் வங்கிொராத நிதித்துலையில் நிலவும் சிக்கலால் இந்தியாவின் சபாருளாதார வளர்ச்சி
விகிதத்தின் மதிப்பீடு குலைக்கப்பட்டுள்ளதாக IMF சதரிவித்துள்ளது.

2.டவளாண் அலமச்ெகத்தின் அண்லமய தரவுகளின்படி, 2018-19ஆம் ஆண்டில் காய்கறி உற்பத்தியில்
முதலிடம் வகித்த இந்திய மாநிலம் எது?
அ. உத்தரபிரததசம்
ஆ. பீகாா்
இ. ஒடிசா
ஈ. தமற்கு வங்கம் 
 அண்லமயில், 2018-19ஆம் ஆண்டுக்கான மாநில வாரியான டதாட்டக்கலல உற்பத்தித் தரவுகலள
டவளாண் அலமச்ெகம் சவளியிட்டது. தரவுகளின்படி, 29.55 மில்லியன் டன்கள் (mt) காய்கறிகலள
கடந்த ஆண்டில் உற்பத்திசெய்து டமற்கு வங்க மாநிலம் முதலிடத்லதப் பிடித்துள்ளது.
 2018-19ஆம் ஆண்டில், நாட்டில் டமற்சகாள்ளப்பட்ட சமாத்த காய்கறி உற்பத்தியில், 15.9 ெதவீதம், இந்த
மாநிலத்திலிருந்டத சபைப்பட்டுள்ளது. 2017-18இல் உத்தரபிரடதெ மாநிலம் முதலிடம் பிடித்திருந்தது,
இந்த ஆண்டு 27.71 mt காய்கறி உற்பத்தியுடன் அம்மாநிலம் இரண்டாவது இடத்லதப் பிடித்துள்ளது.
 பழங்கள் உற்பத்திலயப் சபாறுத்தவலர, 17.61 mt பழங்கள் உற்பத்தி செய்து ஆந்திரபிரடதெ மாநிலம்
சதாடர்ந்து முதலிடத்தில் இருந்து வருகிைது. 10.82 mt பழங்கள் உற்பத்தியுடன் மகாராஷ்டிரா மாநிலம்
இரண்டாவது இடத்தில் உள்ளது.
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3.பாரத ஸ்டடட் வங்கியின் (SBI) புதிய நிர்வாக இயக்குநராக அண்லமயில் நியமிக்கப்பட்டவர் யார்?
அ. சல்லா ஸ்ரீனிவாசுலு சசட்டி 
ஆ. ரஜ்னிஷ் குமாா்
இ. அதானு குமாா் தாஸ
்
ஈ. சஞ்சீவ் சதா
 ெல்லா ஸ்ரீனிவாசுலு செட்டிலய பாரத ஸ்டடட் வங்கியின் (SBI) நிர்வாக இயக்குநராக நியமிப்பதற்கான
நிதி டெலவகள் துலையின் முன்சமாழிவுக்கு மத்திய அலமச்ெரலவயின் நியமனக்குழு ஒப்புதல்
வழங்கியுள்ளது. தற்டபாது, நாட்டின் மிகப்சபரிய கடன் வழங்குநரின் துலை நிர்வாக இயக்குநராக
பணியாற்றி வரும் ெல்லா ஸ்ரீனிவாசுலு செட்டி, SBIஇன் நிர்வாக இயக்குநராக 3 ஆண்டுகாலத்திற்கு
நியமிக்கப்பட்டுள்ளார். SBIஇன் நிர்வாக இயக்குநராக இருந்த அன்சுலா காந்த், கடந்த ஆண்டு, உலக
வங்கியின் நிர்வாக இயக்குநராகவும் தலலலம நிதி அதிகாரியாகவும் நியமிக்கப்பட்டார்.

4.உலகப்சபாருளாதார மன்ைத்தால் ெமீபத்தில் சவளியிடப்பட்ட, ‘ெமூக இயக்கக்குறியீடு - Social Mobility
Index’இல் இந்தியாவின் தரநிலல (rank) என்ன?
அ. 56
ஆ. 66
இ. 76 
ஈ. 86
 அண்லமயில் சவளியிடப்பட்ட உலகப்சபாருளாதார மன்ைத்தின் ெமூக இயக்கக்குறியீட்டில், 82
நாடுகளுள் இந்தியா 76ஆவது இடத்லதப்பிடித்துள்ளது. முதன்முலையாக சவளியிடப்படும் இந்தக்
குறியீட்டில், சடன்மார்க் முதலிடத்லதப் பிடித்துள்ளது.
 நலவாழ்வு, கல்வி, சதாழில்நுட்பம், டவலல மற்றும் பாதுகாப்பு மற்றும் நிறுவனங்கள் என ஐந்து முக்கிய
பரிமாைங்களில் இந்த நாடுகள் மதிப்பீடு செய்யப்பட்டுள்ளன. இந்தக்குறியீட்டின்படி, உலகின் மிகவும்
ெமூக இயக்கமிகு ெமூகங்கள் அலனத்தும் ஐடராப்பிய நாடுகளாக உள்ளன. சடன்மார்க், நார்டவ,
பின்லாந்து, சுவீடன் மற்றும் ஐஸ்லாந்து ஆகிய நாடுகள் முதல் ஐந்து இடங்கலளப் பிடித்துள்ளன.

5.

‘கவனிப்பதற்கான டநரம் – Time to Care’ என்ை அறிக்லகலய ெமீபத்தில் சவளியிட்ட அலமப்பு எது?

அ. உலக வங்கி
ஆ. ஆசிய வளா்ச்சி வங்கி
் டு நிறுவனம் 
இ. Oxfam, தன்னாா்வ சதாண
் டு நிறுவனம்
ஈ. பிரதம், தன்னாா்வ சதாண
 உலகளாவிய ஏற்ைத்தாழ்வுகலள லமயமாகக்சகாண்ட ‘கவனிப்பதற்கான டநரம்’ என்ை அறிக்லகலய
சதாண்டுநிறுவனங்கள் & உரிலமகள் குழுவின் கூட்டலமப்பான Oxfam அண்லமயில் சவளியிட்டது.
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கடந்த பத்தாண்டுகளில் டகாடீசுவரர்களின் எண்ணிக்லக இருமடங்காக அதிகரித்துள்ள நிலலயில்,
உலக அளவில் ஏற்ைத்தாழ்வுகள் ஆழமாக டவரூன்றியுள்ளதாக அந்த அறிக்லக கூறியுள்ளது.
 சமாத்தம் 63 இந்திய பில்லியனர்களின் செல்வநிலல, 2018-19 நிதியாண்டிற்கான சமாத்த இந்திய
வரவுசெலவுத் திட்டத்லதவிடவும் (`24,42,200 டகாடி) அதிகமாக உள்ளது என்பலதயும் இவ்வறிக்லக
சவளிப்படுத்தியுள்ளது. உள்ளடக்கிய வளர்ச்சிக்கு பாலின ஏற்ைத்தாழ்வுகள் தீர்க்கப்பட டவண்டும்
எனவும் அவ்வறிக்லக பரிந்துலர செய்துள்ளது.

6.இந்திய

நிறுவனங்களின் செயலாளர்கள் நிறுவனத்தின் (ICSI) தலலவராக நியமிக்கப்பட்டுள்ளவர்

யார்?
அ. ஆஷிஷ் கா்க் 
ஆ. ஆதித்யா கா்க்
இ. நாதகந்திர ராவ்
ஈ. நதரந்திர ராவ்
 இந்திய நிறுவனங்களின் செயலாளர்கள் நிறுவனம் (ICSI) ெமீபத்தில் 2020ஆம் ஆண்டுக்கான புதிய
தலலவராக ஆஷிஷ் கர்க்லக நியமித்தது. ICSIஇன் மற்சைாரு உறுப்பினரான நாடகந்திர D இராவ்,
ICSI நிறுவனத்தின் துலைத்தலலவராக டதர்ந்சதடுக்கப்பட்டார். ஆஷிஷ் கர்க், ICSIஇன் மத்திய
கவுன்சிலுக்கு 2015-18ஆம் ஆண்டுகாலத்திற்கு டதர்ந்சதடுக்கப்பட்டிருந்தார்.
 தற்டபாது, 2019-22ஆம் ஆண்டுகாலத்திற்கு அவர் மீண்டும் டதர்ந்சதடுக்கப்பட்டுள்ளார். ICSI என்பது
இந்திய நிறுவனச் செயலாளர்களின் பணிலய டமம்படுத்துவதற்கும் ஒழுங்குபடுத்துவதற்குமான ஒரு
ெட்ட அலமப்பாகும். இதன் தலலலமயகம் புது தில்லியில் அலமந்துள்ளது.

7.

அண்லமய UNCTAD அறிக்லகயின்படி, 2019ஆம் ஆண்டில் அதிக டநரடி அந்நிய டநரடி முதலீட்லட

(FDI) ஈர்த்த நாடு எது?
அ. இந்தியா
ஆ. சீனா
இ. ஐக்கிய அசமாிக்க நாடுகள் 
ஈ. சிங்கப்பூா்
 வர்த்தகம் மற்றும் டமம்பாட்டுக்கான ஐ.நா கூட்டலமப்பு (UNCTAD) அண்லமயில் தனது ‘உலகளாவிய
முதலீட்டு டபாக்கு கண்காணிப்பு அறிக்லக’லய சவளியிட்டடதாடு அந்நிய டநரடி முதலீட்லட (FDI)
ஈர்த்ததன் அடிப்பலடயில் நாடுகலள அது பட்டியலிட்டது. இவ்வறிக்லகயின்படி, 2019ஆம் ஆண்டில்
$251 பில்லியன் டாலர் அந்நிய டநரடி முதலீடுகலள ஈர்த்து ஐக்கிய அசமரிக்க நாடுகள் முதலிடத்லதப்
சபற்ைது.
 2019ஆம் ஆண்டில், $140 பில்லியன் டாலர் அந்நிய டநரடி முதலீடுகலள ஈர்த்து, சீனா இரண்டாவது
இடத்தில் உள்ளது. 2019ஆம் ஆண்டுக்கான பட்டியலில் முதல் 10 இடங்கலளப் பிடித்த நாடுகளுள்
இந்தியாவும் உள்ளது; அது, $49 பில்லியன் டாலர் அளவுக்கு அந்நிய டநரடி முதலீடுகலள ஈர்த்துள்ளது.
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இது, முந்லதய ஆண்டின் அந்நிய டநரடி முதலீட்லட விட 16% அதிகம். இந்தியாவின் அந்நிய டநரடி
முதலீட்டின் சபரும்பகுதி அதன் டெலவத்துலைக்குச்சென்ைதாகவும் அந்த அறிக்லக கூறியுள்ளது.

8.ஐ.நா. உலக சுற்றுலா அலமப்பானது அண்லமயில் தனது, ‘UNWTO உலக சுற்றுலா காற்ைழுத்தமானி
அறிக்லக’லய சவளியிட்டது. UNWTOஇன் தலலலமயகம் அலமந்துள்ள இடம் எது?
அ. பாாிஸ
்
ஆ. மாட்ாிட் 
இ. தடாக்கிதயா
ஈ. நியூயாா்க்
 ஐக்கிய நாடுகளின் உலக சுற்றுலா அலமப்பு என்பது ஸ்சபயினின் மாட்ரிட்லட தலலலமயிடமாகக்
சகாண்ட, நிலலயான சுற்றுலாலவ டமம்படுத்துவதற்கான ஐ.நா. நிறுவனமாகும். ெர்வடதெ சுற்றுலா
குறித்த விரிவான அறிக்லகலய UNWTO அண்லமயில், ‘UNWTO உலக சுற்றுலா காற்ைழுத்தமானி
அறிக்லக - World Tourism Barometer Report’ என்ை தலலப்பில் சவளியிட்டது.
 அந்த அறிக்லகயின்படி, கடந்த 2019ஆம் ஆண்டில் உலசகங்கிலும் 1.5 பில்லியன் ெர்வடதெ சுற்றுலாப்
பயணிகளின் வருலக பதிவுசெய்யப்பட்டுள்ளது. இது முந்லதய ஆண்லடவிட 4 ெதவீதம் அதிகமாகும்.
சதாடர்ச்சியாக பத்தாவது ஆண்டாக இது அதிகரித்து வருகிைது. 2020ஆம் ஆண்டில் சுற்றுலாத்
துலையின் வளர்ச்சி 3-4% வலர இருக்கும் எனவும் UNWTO கணித்துள்ளது.

9.படராடா

வங்கியின் நிர்வாக இயக்குநராகவும் தலலலம நிர்வாகியாகவும் நியமிக்கப்பட்டுள்ளவர்

யார்?
அ. சல்லா ஸ்ரீனிவாசுலு சசட்டி
ஆ. ரஜ்னிஷ் குமாா்
இ. அதானு குமாா் தாஸ
்
ஈ. சஞ்சீ வ் சதா 
 ெஞ்சீவ் ெதாலவ சபாதுத்துலை வங்கியான படராடா வங்கியின் நிர்வாக இயக்குநராகவும் தலலலம
நிர்வாகியாகவும் அலமச்ெரலவ நியமனக்குழு நியமித்தது. இந்நியமனத்திற்கு முன்பு, SBI மூலதனச்
ெந்லதகளில் துலை நிர்வாக இயக்குநராக ெஞ்சீவ் ெதா பணியாற்றிவந்தார்.
 இதுதவிர இரண்டு முக்கிய நியமனங்களும் செய்யப்பட்டுள்ளன; அதில், கனரா வங்கியின் நிர்வாக
இயக்குநர் மற்றும் தலலலம நிர்வாகியாக லிங்கம் சவங்கட் பிரபாகர் மற்றும் பாங்க் ஆப் இந்தியாவின்
நிர்வாக இயக்குநர் மற்றும் தலலலம நிர்வாக அதிகாரியாக அதானு குமார் தாஸ் ஆகிடயார்
நியமிக்கப்பட்டதும் அடங்கும். இந்நியமனத்திற்கு முன்பு, லிங்கம் சவங்கட் பிரபாகர் பஞ்ொப் டதசிய
வங்கியின் நிர்வாக இயக்குநராக பணியாற்றிவந்தார். அதானு குமார் தாஸ், பாங்க் ஆப் இந்தியாவின்
நிர்வாக இயக்குநராக இருந்தார்.
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10.அண்லமயில் காலமான மன் டமாகன் சூத், எந்தத் துலைலயச் ொர்ந்தவர்?
அ. இசச
ஆ. விசளயாட்டு 
இ. இலக்கியம்
ஈ. அரசியல்
 80 வயதான முன்னாள் இந்திய கிரிக்சகட் வீரரும், டதசிய டதர்வுக் குழுவின் உறுப்பினருமான மன்
டமாகன் சூத் அண்லமயில் காலமானார். 06-07-1939 அன்று இலாகூரில் (தற்டபாது பாகிஸ்தானில்
உள்ளது) பிைந்த அவர், இந்தியாலவப் பிரதிநிதித்துவப்படுத்தும் ஒரு சடஸ்ட் ஆட்டத்திலும், 39 முதல்
தர டபாட்டிகளிலும் விலளயாடியுள்ளார். அவர், தில்லி மற்றும் மாவட்ட கிரிக்சகட் ெங்கத்தில் (DDCA)
நிர்வாகியாகவும், டதசிய டதர்வுக்குழுவின் உறுப்பினராகவும் பணியாற்றியுள்ளார்.

தமிழ்நாடு நடப்பு நிகழ்வுகள்
 ஜனவரி.20-31 வலர 31ஆவது ொலலப் பாதுகாப்பு வாரத்லதக் கலடப்பிடிக்க தமிழ்நாடு அரசு முடிவு
செய்துள்ளது.
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நடப்பு நிகழ்வுகள்

1.கிரீன்பீஸ் இந்தியாவின் அண்மைய அறிக்மையின்படி, இந்தியாவின் மிைவும் ைாசுபட்ட நைரம் எது?
அ. குருகிராம்
ஆ. ஜாாியா 
இ. லக்ன

ா

ஈ. ந ாய்டா
 கிரீன்ஸ்பீஸ் இந்தியா என்ற சுற்றுச்சூழல் தன்னார்வ ததாண்டுநிறுவனம் அண்மையில் தவளியிட்ட
அறிக்மையின்படி, ஜார்ைண்டில் உள்ள ஜாரியா என்னும் ஒரு நைரம், இந்தியாவின் மிைவும் ைாசுபட்ட
நைரைாை உள்ளது. அமதத்ததாடர்ந்து அதத ைாநிலத்மதச் தேர்ந்த தன்பாத் என்னும் நைரம் உள்ளது.
 நாட்டின் மிைவும் ைாசுபட்ட பத்து நைரங்ைளுள் ஆறு நைரங்ைள், உத்தரபிரததே ைாநிலத்தில் உள்ளன
என்றும் இவ்வறிக்மை தவளிப்படுத்தியுள்ளது. மிதோரம் ைாநிலத்தின் லுங்தல நைரம் மிைக்குமறவான
ைாசுபட்ட நைரைாை உள்ளது. தைலும், அந்நைரம் உலை நலவாழ்வு அமைப்பின் பரிந்துமரக்ைப்பட்ட
ைட்டத்தில் துைள்ைப்தபாருள் (PM) அளமவக்தைாண்ட ஒதர நைரைாகும்.
 ைத்திய ைாசு ைட்டுப்பாட்டு வாரியத்தின் தரமவயும், 287 நைரங்ைளின் துைள்ைப்தபாருள்ைள் தரவின்
பகுப்பாய்மவயும் பயன்படுத்தி, கிரீன்பீஸ் இந்தியா, இந்தியாவில் உள்ள மிைவும் ைாசுபட்ட நைரங்ைமள
வரிமேப்படுத்தியுள்ளது.

2.விவோய நில குத்தமைக்தைாள்மைமய அைல்படுத்திய நாட்டின் முதல் ைாநிலம் எது?
் ட் 
அ. உத்தரகண
ஆ. பீகாா்
இ. ஒடிசா
ஈ. னமற்கு வங்கம்
 உத்தரைண்ட் ைாநில அரசு அண்மையில் விவோய நிலங்ைமளக் குத்தமைக்கு விடுவதற்ைான
தைாள்மைமய உருவாக்கியுள்ளதாை அறிவிப்பு ஒன்மற தவளியிட்டது. இதுதபான்ற ஒருதைாள்மைமய
நமடமுமறப்படுத்திய முதல் இந்திய ைாநிலம் என்ற தபருமைமய இதன்மூலம் அம்ைாநிலம் தபற்றது.
 இந்தக்தைாள்மையின்படி, குத்தமைக்கு விடப்பட்ட நிலைானது 30 ஏக்ைருக்கும் குமறவாை இருந்தால்,
எந்ததவாரு நிறுவனம், நிறுவனம் அல்லது தன்னார்வ ததாண்டு நிறுவனம் விவோய நிலங்ைமள 30
ஆண்டுைளுக்கு குத்தமைக்கு எடுக்ைலாம். நிலம் மவத்திருக்கும் விவோயிைள் குத்தமைக்கு விடப்பட்ட
ைாலத்தில் அதற்ைான வாரத்மதப் தபறுவார்ைள். ைமலப்பகுதிைளில் விவோயம் ைற்றும் ததாட்டக்
ைமலக்கு குத்தமைக்கு எடுப்பதில் உள்ள சிக்ைல்ைள் ைற்றும் துண்டுதுண்டான நிலங்ைமள ஒருங்கி
-மைத்தல் ஆகியமவ இந்தக்தைாள்மையால் தீர்க்ைப்படுகின்றன.
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3.இந்திய இராணுவத்தில் தேர்க்ைப்படவுள்ள உள்நாட்டு பீரங்கி துப்பாக்கிைளின் தபயதரன்ன?
அ. ஷரங் 
ஆ. ஸ்ரீரங்
இ. னசவக்
ஈ. னச க்
 இந்திய இராணுவத்தின் அண்மைய அறிவிப்பின்படி, உள்நாட்டிதலதய தைம்படுத்தப்பட்ட 18 ‘ஷரங்’
பீரங்கித் துப்பாக்கிைளின் முதல் ததாகுதி 2020 ைார்ச் 31ஆம் தததிக்குள் இராணுவத்தில் தேர்க்ைப்பட
உள்ளன. உள்நாட்டில் வடிவமைக்ைப்பட்ட இந்தத் துப்பாக்கியின் குழல், 130 மி.மீ முதல் 155 மி.மீ வமர
தைம்படுத்தப்பட்டுள்ளது. இதன் விமளவாை, துப்பாக்கியின் தாக்கும் வீச்சு, 12 கிதலாமீட்டர் அதிைரித்து
39 கிதலாமீட்டராை உள்ளது.
 ஜபல்பூரில் உள்ள பீரங்கி அடித்தள வடிவமைப்பு ததாழிற்ோமலக்கு, ‘ஷரங்’ பீரங்கித் துப்பாக்கிமய
தைம்படுத்துவதற்ைான உலைளாவிய ஒப்பந்தம் வழங்ைப்பட்டுள்ளது. இத்திட்டம், பமடக்ைருவி ததாழிற்
ோமலைள், இந்திய இராணுவம் ைற்றும் DRDO ஆகியவற்றின் உதவியுடன் தைற்தைாள்ளப்பட்டுள்ளது.

4.அண்மையில், இந்திய புவியியல் ஆய்வுமையத்துடனான புரிந்துைர்வு ஒப்பந்தத்தில் மைதயழுத்திட்ட
இந்திய பாதுைாப்புப்பமட எது?
அ. இ ் திய இராணுவம்
ஆ. இ ் திய கடற்படட 
இ. இ ் திய விமா ப்படட
ஈ. இ ் திய கடனலார காவல்படட
 இந்திய ைடற்பமடக்கும் இந்திய புவியியல் ஆய்வுமையத்திற்கும் (GSI) இமடதயயான புரிந்துைர்வு
ஒப்பந்தம் ேமீபத்தில் மைதயழுத்தானது. “வானிமல & தபருங்ைடலியல் ைடற்பமட பயன்பாட்டிற்ைான
ைடற்பரப்பு வண்டல் தரவு, தயாரிப்புைள் ைற்றும் நிபுைத்துவத்மதப்பகிர்வது” குறித்ததாகும் இந்த
ஒப்பந்தம். GSIஇன் ைடல்ோர் ைற்றும் ைடதலார ைைக்தைடுப்புப்பிரிவு, நாட்டின் பிரத்தயை தபாருளாதார
ைண்டலத்மத வமரபடைாக்கியுள்ளது.
 GSIஇன் ைடல்ோர் ஆய்வுக்ைப்பல்ைமளப் பயன்படுத்தி தேைரிக்ைப்பட்ட தரவுைளின் ைளஞ்சியம் இப்தபாது
இந்திய ைடற்பமடயால் பயன்படுத்தப்படும். இந்தத்தரவுைள், இந்தியப்தபருங்ைடல் பிராந்தியத்தில்
நடத்தப்படும் ைடல்ோர் பயிற்சிைளின்தபாது ைடல்ோர் ைாதிரியாக்ைத்திற்கு பயன்படுத்தப்படும்.

5.ஆண்டுததாறும் எந்த அமைச்ேைம் / அமைப்பால் குழந்மதைளுக்ைான ததசிய வீரதீரச்தேயல்ைளுக்ைான
விருதுைள் வழங்ைப்படுகின்றன?
் கள் & குழ ் டதகள் னமம்பாட்டடமச்சகம்
அ. நபண
ஆ. பாதுகாப்பு அடமச்சகம்
இ. UNICEF
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ஈ. இ ் திய குழ ் டதகள் ல கவு ் சில் 
 2019ஆம் ஆண்டிற்ைான ததசிய வீரதீரச்தேயல்ைளுக்ைான விருதுைமள அண்மையில் புது தில்லியில்
உள்ள இந்திய குழந்மதைள் நல ைவுன்சில் (ICCW) வழங்கியது. ததசிய வீரதீரச்தேயல்ைளுக்ைான
விருதுைளுக்கு 10 சிறுமிைள் உட்பட 22 குழந்மதைள் ததர்வுதேய்யப்பட்டனர். அதில் ஒரு விருது ைட்டும்,
ைமறவுக்குப்பின் வழங்ைப்பட்டது.
 தபருந்து விபத்துக்குப்பின்னர், 40’க்கும் தைற்பட்ட உயிர்ைமளக் ைாப்பாற்றியதற்ைாை 15 வயது தைரள
சிறுவன் ஆதித்யாவுக்கு ‘பாரத் விருது’ என்று அமழக்ைப்படும் மிைவுயர்ந்த விருது வழங்ைப்பட்டது.
1952இல் இந்திய குழந்மதைள் நல ைவுன்சில் (Indian Council for Child Welfare) உருவாக்ைப்பட்டது.
இது குழந்மதைளின் துணிச்ேலான ைற்றும் தன்னிச்மேயான தன்னலைற்ற தேமவ அல்லது ஒரு
ேமூை குற்றத்திற்கு எதிரான அவர்ைளின் வீரதீரச்தேயல்ைமள அங்கீைரிக்க்கும் தநாக்தைாடு இந்த
விருமத நிறுவியது.

6.ஓய்வுதபற்ற

IAS அதிைாரியான யுத்வீர் சிங் ைாலிக், அண்மையில், தநருக்ைடியால் பாதிக்ைப்பட்ட எந்த

நிறுவனத்தின் தமலவர் ைற்றும் நிர்வாை இயக்குநராை நியமிக்ைப்பட்டார்?
அ. IL&FS
ஆ. DHFL
இ. Unitech 
ஈ. Altico Capital
 ஓய்வுதபற்ற IAS அதிைாரியான யுத்வீர் சிங் ைாலிக், அண்மையில், தநருக்ைடியால் பாதிக்ைப்பட்ட நிலவர
உமடமை நிறுவனைான யுனிதடக்கின் தமலவர் ைற்றும் நிர்வாை இயக்குநராை நியமிக்ைப்பட்டார்.
அவர் ஜன.21, 2020 அன்று பதவிதயற்றார். சில நாட்ைளுக்கு முன்பு, யுனிதடக்கின் தைாத்த நிர்வாைக்
ைட்டுப்பாட்மடயும் மையைப்படுத்தி, புதிய இயக்குநர்ைமள நியமிக்குைாறு உச்ேநீதிைன்றம் ைத்திய
அரசுக்கு அறிவுறுத்தியது. இந்நிறுவனம் ைமன வாங்குதவாரின் பைத்மத தனது தோந்தப்பயன்பாட்டு
-க்கு பயன்படுத்துவதாைவும், ைமன வழங்ைலில் தைாேடிமய தைற்தைாண்டதாைவும் கூறப்படுகிறது.

7.எந்தத்

தனியார்துமற வங்கி, அண்மையில் தனது ATM’ைளிலிருந்து ‘அட்மடப்பயன்பாடு இல்லாைல்

பைம்தபறும்’ வேதிமய அறிமுைப்படுத்தியது?
அ. HDFC வங்கி
ஆ. ஆக்சிஸ
் வங்கி
இ. ICICI வங்கி 
ஈ. னகாடக் மஹி ் திரா வங்கி
 இந்தியாவின் முன்னணி தனியார்துமற வங்கி அண்மையில் தனது ATM’ைளிலிருந்து ‘அட்மடப்
பயன்பாடு இல்லாைல் பைம்தபறும் - Cardless Cash Withdrawal’ வேதிமய அறிமுைப்படுத்தியது.
கிட்டத்தட்ட 15 ஆயிரத்துக்கும் தைற்பட்ட அமனத்து ICICI வங்கி ATM’ைளிலும் இந்த வேதி கிமடக்ைப்
தபறும். இச்தேமவமயப்தபறுவதற்கு, ‘iMobile’ என்னும் ICICI வங்கியின் தேயலியில் வாடிக்மையாளர்
உள்நுமழந்து, தற்ைாலிை ‘PIN’ எண்மை உருவாக்ை தவண்டும்.

நடப்பு நிகழ்வுகள்

3

விண்மீன்.காம்

2020

ஜனவரி

23

 எந்ததவாரு அட்மடமடயும் எடுத்துச்தேல்ல தவண்டிய அவசியமின்றி, தபறப்பட்ட ஒருமுமற ைட்டுதை
பயன்படக்கூடிய ைடவுச்தோல் (OTP) ைற்றும் ‘PIN’ எண்மை உள்ளிட்டு வாடிக்மையாளர் பைத்மத
எடுக்ைவியலும். இதற்ைான தினேரி பைப்பரிவர்த்தமன வரம்பு ைற்றும் தைாத்த வரம்பு ₹20,000 என
நிர்ையம் தேய்யப்பட்டுள்ளது.

8.ஆதலாேமனநிறுவனைான PwC, தமலமைச்தேயல் அதிைாரிைளிடம் (CEO) தைற்தைாண்ட அண்மைய
ைருத்துக்ைணிப்பின்படி, எந்த நாடு அதிை வளர்ச்சி வாய்ப்புைமளக் தைாண்டுள்ளது?
அ. சீ

ா

ஆ. இ ் தியா
இ. ஐக்கிய அநமாிக்க ாடுகள் 
ஈ. நஜா்ம

ி

 முன்னணி ேர்வததே ஆதலாேமன நிறுவனைான PwC, ேமீபத்தில், உலதைங்கிலும் உள்ள தமலமைச்
தேயல் அதிைாரிைளிடம் (CEO) அது தைற்தைாண்ட வருடாந்திர ைருத்துக்ைணிப்பிப்பின் முடிவுைமள
தவளியிட்டது. உலைளாவிய தபாருளாதார வாய்ப்புைள் குறித்து, 83 நாடுைமளச் தேர்ந்த 1,580’க்கும்
தைற்பட்ட தமலமைச் தேயல் அதிைாரிைளிடம் இந்நிறுவனம் ைருத்துக்ைணிப்புதேய்தது.
 ைருத்துக்ைணிப்பின்படி, ஐக்கிய அதைரிக்ை நாடுைளில் அதிை வளர்ச்சி வாய்ப்பு உள்ளதாை தமலமைச்
தேயல் அதிைாரிைள் ததரிவித்துள்ளனர். சீனா, இரண்டாவது இடத்தில் உள்ளது. இந்தியா நான்ைாவது
இடத்மதப்பிடித்துள்ளது. அடுத்த 12 ைாதங்ைளில் பன்னாட்டுப் தபாருளாதார வளர்ச்சி குமறயும் என்று
உலைளாவிய தமலமைச் தேயல் அதிைாரிைளில் 53% தபர் நம்புகிறார்ைள் என்றும் அந்த அறிக்மை
கூறியுள்ளது.

9.அண்மையில்

உருவாக்ைப்பட்ட, ‘ததசிய துளிர்நிறுவன ஆதலாேமனக்குழு’வுக்கு தமலமைதயற்ற

ைத்திய அமைச்ேர் யார்?
அ. குறு, சிறு மற்றும் டுத்தர ிறுவ
ஆ. நபரு ிறுவ

ங்களி ் அடமச்சா்

விவகாரங்கள் அடமச்சா்

இ. வா்த்தகம் மற்றும் நதாழிற்துடற அடமச்சா் 
ஈ. திற ் னமம்பாடு மற்றும் நதாழில்முட வு அடமச்சா்
 ததசிய துளிர்நிறுவன ஆதலாேமனக்குழு அமைக்ைப்பட்டுள்ளதாை ைத்திய அரசு ேமீபத்தில் அறிவித்தது.
இந்தக்குழு, இந்தியாவில், துளிர்நிறுவனங்ைளுக்கு வலுவான சூழமல உருவாக்ை எடுக்ைதவண்டிய
நடவடிக்மைைள் குறித்து ைத்திய அரசுக்கு ஆதலாேமனைள் வழங்கும்.
 இதற்கு ைத்திய வர்த்தை அமைச்ேர் தமலமைதாங்குவார்; அதத தநரத்தில், ைத்திய அரோல் பரிந்துமரக்
-ைப்படும் ஈராண்டு பதவிக்ைாலம் உமடய அலுவல்பூர்வைற்ற உறுப்பினர்ைளும் இதில் இருப்பார்ைள்.
இமைச்தேயலாளர் பதவிநிமலக்குக் குமறயாத ேம்பந்தப்பட்ட அமைச்ேைங்ைள் & அமைப்புைளின்
தவட்பாளர்ைள் பதவி வழி உறுப்பினர்ைளாை இதில் இருப்பார்ைள்.
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10.அண்மையில் எந்த ஆப்பிரிக்ை நாட்டில், இந்தியாவின் முதல் ைாநாட்டு மையம் திறக்ைப்பட்டது?
அ. லிபியா
ஆ. கா ா
இ. ட ஜா் 
ஈ. அல்ஜீ ாியா
 இந்திய தவளியுறவுத்துமற அமைச்ேர் தஜய்ேங்ைர், அண்மையில், ஆப்பிரிக்ைாவில் இந்தியாவின் முதல்
ைாநாட்டு மையத்மத திறந்துமவத்தார். இந்திய ஒன்றியத்தின் உதவியுடன் தைற்கு ஆப்பிரிக்ை
நாடான மநஜரில், ைைாத்ைா ைாந்தி ேர்வததே ைாநாட்டு மையம் திறக்ைப்பட்டுள்ளது. இதமன மநஜர்
அதிபர் ைஹைதடௌ இதேௌதபௌ கூட்டாை திறந்துமவத்தார்.
 தைற்கு ஆப்பிரிக்ை நாட்டிற்கு இந்திய தவளியுறவுத் துமற அமைச்ேர் ஒருவர் பயைம் தைற்தைாள்வது
இதுதவ முதல்முமறயாகும். ைடந்த ஆண்டு மநஜரில் நமடதபற்ற ஆப்பிரிக்ை ஒன்றிய உச்சிைாநாட்மட
நடத்துவதற்கு ஆதரவாை, இந்தியா, மநஜருக்கு $15 மில்லியன் டாலர் ைானியம் வழங்கியுள்ளது.
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நடப்பு நிகழ்வுகள்

1.ஹசன் டயப், எந்த நாட்டின் பிரதமர்?
அ. இஸ
் ரேல்
ஆ. ர ோோ்டோன்
இ. லலபனோன் 
ஈ. சிோியோ
 பல்வேறு பபாருளாதார மற்றும் அரசியல் பநருக்கடிகளுக்கு இடடயில் பிரதமர் ஹசன் டயப்
தடைடமயின்கீழ், பைபனான், ஒரு புதிய அரசாங்கத்டத அடமத்துள்ளது. முன்னாள் பிரதமர் சாத் அல்
ஹரிரி, கடந்த 2019 அக்வடாபர் மாதம் நடடபபற்ற ஊழல் மற்றும் தேறான நிர்ோகத்திற்கு எதிரான
ஆர்ப்பாட்டங்களின் அழுத்தத்தின்கீழ் தனது பதவியிலிருந்து விைகியபின்னர், அந்த நாடு ஒரு சிறந்த
அரசாங்கமின்றி இருந்துேந்தது.
 பைபனானின் அதிபர் டமக்வகல் ஒளன், புதிய பிரதமராக ஹசன் டயப்டப பரிந்துடரத்தார். ஹசன்
டயப், பபய்ரூட்டின் அபமரிக்க பல்கடையில் வபராசிரியராக உள்ளார். அேர் இருபது உறுப்பினர்கடளக்
பகாண்ட புதிய அடமச்சரடேயின் தடைேராக நியமனம் பசய்யப்பட்டுள்ளார்.

2.அந்நிய

வநரடி முதலீட்டின் ேரம்டப 100% ஆக உயர்த்துேதற்கு அண்டமயில் பதாடைத்பதாடர்பு

துடறயிடமிருந்து ஒப்புதல் பபற்ற இந்திய பதாடைத்பதாடர்பு வசடே ேழங்குநர் எது?
அ. ிரயோ
ஆ. போேதி ஏோ்லடல் 
இ. ர ோடரபோன் ஐடியோ
ஈ. பி எஸ
் என் எல்
 முந்டதய ேரம்பான 49 சதவீதத்திலிருந்து பசலுத்தப்பட்ட மூைதனத்தின் 100% ேடர அந்நிய வநரடி
முதலீட்டு ேரம்டப (FDI) அதிகரிப்பதற்கான பதாடைத்பதாடர்பு துடறயின் ஒப்புதடை அண்டமயில்
பாரதி ஏர்படல் நிறுேனம் பபற்றது. அயல்நாட்டு முதலீட்டாளர்கள் பாரதி ஏர்படல்லில் 74 சதவீதம் ேடர
முதலீடு பசய்ேதற்கான ரிசர்வ் ேங்கியின் அனுமதிடய அந்நிறுேனம் ஏற்கனவே பபற்றுள்ளது.
 பேளிநாட்டு முதலீட்டாளர்களிடமிருந்து அதிக நிதிடயப்பபறுேதற்கு பாரதி ஏர்படல் பதாடைத்பதாடர்பு
நிறுேனத்திற்கு இந்த ஒப்புதல் உதவும். பாரதி ஏர்படல்லில் 35% பங்குகடள டேத்திருக்கும் சிங்கப்பூர்
படலிகம்யூனிவகஷன்ஸ் லிட் அல்ைது சிங்படல், பாரதி ஏர்படல்லில் தனது பங்குகடள அதிகரிக்கும்
என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.

3.இந்தியாவின் சட்டம் & நீதி அடமச்சகத்தால் சமீபத்தில் பேளியிட்ட அறிவிப்பின்படி, ‘பரஸ்பர பிரவதசம்
- Reciprocating Territory’ என அறிவிக்கப்பட்ட நாடு எது?
அ. ஐக்கிய அேபு அமீ ேகம் 

ஆ. ஓமன்

இ. ச ுதி அரேபியோ

ஈ. ஏமன்
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 சட்டம் மற்றும் நீதி அடமச்சகம், அண்டமயில் ஓர் அரசிதழ் அறிவிப்டப பேளியிட்டது; இது, ஐக்கிய அரபு
அமீரகத்டத 1908ஆம் ஆண்டு உரிடம ேழக்கு விசாரடை முடற பதாகுப்புச்சட்டம், பிரிவு 44Aஇன்
கீழ், ‘பரஸ்பர பிரவதசம்’ என்று அறிவித்தது. இந்த அறிவிப்பில், ஐக்கிய அரபு அமீரகத்தில் உள்ள
நீதிமன்றங்களின் பட்டியடையும் அவதபிரிவின்கீழ், ‘உயர்நீதிமன்றங்கள்’ என அறிவித்தது.
 ‘பரஸ்பர பிரவதசத்தில்’ உள்ள அறிவிக்கப்பட்ட சிை நீதிமன்றங்கள் அனுப்பிய ஆடைகள் இந்தியாவில்
நிடறவேற்றப்படுேடதப்வபாை இந்தியாோல் அனுப்பப்படும் ஆடைகள் அங்கும் நிடறவேற்றப்படும்.
ஐக்கிய அரபு அமீரகத்டதத் (UAE) தவிர ஐக்கியப்வபரரசு (UK), சிங்கப்பூர், ேங்கவதசம், மவைசியா மற்றும்
நியூசிைாந்து ஆகியடேயும் இதில் அடங்கும். இம்முடிவு, இருநாடுகளுக்கும் இடடயிைான தீர்ப்புகடள
நிடறவேற்றுேதற்கு எடுத்துக்பகாள்ளப்படும் காை அளடே குடறக்க உதவும் என நம்பப்படுகிறது.

4. Carbon Disclosure Project (CDP) India’இன் ஆண்டறிக்டகயில், இந்தியாவின் தரநிடை (rank) என்ன?
அ. ௫ (ஐந்து) 
ஆ. ௬ (ஆறு)
இ. ௭ (ஏழு)
ஈ. ௮ (எட்டு)
 Carbon Disclosure Project (CDP) India என்ற இைாப வநாக்கற்ற சுற்றுச்சூழல் அடமப்பானது, 2018ஆம்
ஆண்டின் ஆண்டறிக்டகடய “Corporates #StepUp Climate Action” என்ற தடைப்பில் பேளியிட்டது.
இந்த அறிக்டகயின்படி, கடந்த 2018 டிசம்பருக்குள் பாரிஸ் ஒப்பந்தத்துக்கு இைங்க 25 நிறுேனங்கள்
அறிவியல்-அடிப்படடயிைான இைக்குகளுக்கு உறுதியளித்துள்ளன.
 பபருநிறுேன காைநிடை நடேடிக்டககளில் அபமரிக்கா, ஜப்பான், பிரிட்டன் மற்றும் பிரான்ஸ் ஆகிய
நாடுகளுக்குப்பிறகு இந்தியா ஐந்தாேது இடத்டதப்பபற்றுள்ளது. இந்த அறிக்டக, நிறுேனங்களின்
கரியமிைோயு (CO2) உமிழ்வு குடறப்பு நடேடிக்டககடள ஆராய்ந்துள்ளது. வமலும், 2018-2019ஆம்
ஆண்டுக்கு இடடயில் கைக்பகடுக்கப்பட்ட 59 நிறுேனங்களுள் 58 இந்திய நிறுேனங்கள், காை
நிடை பதாடர்பான சிக்கல்கள் குறித்து வமற்பார்டேக்குழுடே டேத்திருப்பது பதரியேந்துள்ளது.

5.அண்டமயில்,

இந்தியாவின் எந்த நடிடகக்கு, உைகப் பபாருளாதார மன்றத்தின் ‘கிரிஸ்டல் விருது’

ேழங்கப்பட்டது?
அ. பிோியங்கோ ரசோப்ேோ
ஆ. தீ பிகோ படுரகோரன 
இ. கோீனோ கபூோ்
ஈ. அனுஷ்கோ சோ்மோ
 பிரபை நடிடக தீபிகா படுவகாவன, சுவிச்சர்ைாந்தின் தாவோஸில் நடடபபற்ற உைகப் பபாருளாதார
மன்றத்தின் ஐம்பதாேது ஆண்டுக்கூட்டத்தின்வபாது கிரிஸ்டல் விருடதப்பபற்றார். மனநைத்தின்
முக்கியத்துேம் குறித்த விழிப்புைர்டே ஏற்படுத்துேதற்கு அேர் வமற்பகாண்ட முயற்சிகடள அங்கீகரி
-க்கும் விதமாக அேருக்கு இந்த விருது ேழங்கப்பட்டுள்ளது.
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 உைகப் பபாருளாதார மன்றத்தின் உைகக்கடை மன்றத்தின் தடைேரும், இடை நிறுேனருமான
ஹில்வட ஸ்ோப், இந்த விருடத ேழங்கினார். தீபிகா படுவகாவன, ‘Live Love Laugh’ என்ற பபயரில்
அறக்கட்டடள ஒன்டற நடத்திேருகிறார். அது, இந்தியாவில் உள்ள பள்ளிகளில் விழிப்புைர்வு சார்ந்த
நிகழ்ச்சிகடள நடத்துேதில் ஈடுபட்டு ேருகிறது. இைேச மனநைச்சிகிச்டச மற்றும் மருத்துேக்கல்வி
திட்டங்களுக்கும் அந்த அறக்கட்டடள நிதியளித்து ேருகிறது.

6.அண்டமயில்,

‘முதைடமச்சர் கிருஷக் துர்கத்னா கல்யாண் வயாஜனா’ என்னும் ஒரு திட்டத்டத

அறிமுகப்படுத்திய மாநிை அரசு எது?
அ. கு ேோத்
ஆ. உத்தேபிேரதசம் 
இ. மகோேோஷ்டிேோ
ஈ. ஆந்திேபிேரதசம்
 உத்தரபிரவதச மாநிை அரசானது சமீபத்தில், ‘முதைடமச்சர் கிருஷக் துர்கத்னா கல்யாண் வயாஜனா’
என்னும் ஒரு திட்டத்டத அறிமுகப்படுத்தியது. இந்தத்திட்டத்தின்கீழ் விேசாயிகளின் குடும்பத்திற்கு
அேர்களின் இறப்பு அல்ைது வேடைபசய்யும்வபாது உடல் ஊனம் ஏற்பட்டால் `5 இைட்சம் நிதியுதவி
ேழங்கப்படும். 18-70 ேயதுக்குட்பட்ட விேசாயிகள் இந்தத்திட்டத்தின்கீழ் ேருேர்.
 இந்த நிதியுதவித்திட்டம் பிற நிை உரிடமயாளர்களின் ேயல்களில் வேடை பசய்பேர்கடளயும்,
அறுேடடக்குப்பிறகு பயிர்கடளப்பபறுவோர்கடளயும் உள்ளடக்கும். உ.பி மாநிைத்தில் சுற்றுைாடே
வமம்படுத்துேதற்காக, ‘முதைடமச்சர் பரியதன் சம்ேர்தன் வயாஜனா’ என்றபோரு திட்டத்டதச்
பசயல்படுத்தவும் அம்மாநிைம் முடிவுபசய்துள்ளது.

7.சமீபத்தில், இந்திய விண்பேளி ஆய்வுடமயம் (ISRO) பேளியிட்ட எந்திரப்பபண்ணின் பபயபரன்ன?
அ. ககன் மித்ேோ
ஆ.

ரயோம் மித்ேோ 

இ.

ோயு மித்ேோ

ஈ. ஹியூமன் மித்ேோ
 சமீபத்தில் பபங்களூருவில் நடந்த, “மனிதர்களின் விண்பேளிப்பயைம் மற்றும் ஆய்வு - தற்வபாடதய
சோல்கள் மற்றும் எதிர்காைப்வபாக்குகள்” என்ற மாநாட்டின் பதாடக்க அமர்வில் ‘ேவயாம் மித்ரா –
Vyom Mitra’ எனப்படும் எந்திரப்பபண்டை இந்திய விண்பேளி ஆய்வுடமயம் (ISRO) பேளியிட்டது.
 பபண்பால் அம்சங்கடளக்பகாண்ட இந்த எந்திரப்பபண், மனிதர்கடள விண்பேளிக்கு அனுப்பும்
இந்தியாவின் முதல் விண்பேளித்திட்டத்திற்கு முன்னதாக விண்பேளிக்கு பசலுத்தப்படும். வசாதடன
பயைத்தின்வபாது, விண்பேளியில் மனிதர்கள் ஆற்றக்கூடிய மனித பசயல்பாடுகடள இந்த எந்திரப்
பபண் உருேகப்படுத்தும். 2020 டிசம்பர் மற்றும் 2021 ஜூடையில் என இருமுடற இந்த எந்திரப்
பபண்டை விண்ணுக்கு அனுப்ப திட்டமிடப்பட்டுள்ளது.
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8.புதிதாக உருோக்கப்பட்ட யூனியன் பிரவதசமான தாத்ரா & நாகர் ஹவேலி மற்றும் டாமன் & டடயூவின்
தடைநகரம் எது?
அ. டோமன் 
ஆ. நோகோ் ஹர லி
இ. தோத்ேோ
ஈ. சில் ோசோ
 பிரதமர் வமாடி தடைடமயிைான மத்திய அடமச்சரடே, அண்டமயில், புதிதாக அடமக்கப்பட்ட தாத்ரா
மற்றும் நாகர் ஹவேலி மற்றும் டாமன் மற்றும் டடயூ ஆகியேற்றின் தடைநகரமாக டாமன் நகரம்
இருக்கும் என அறிவித்தது. டாமன் என்பது இந்தியாவின் வமடைக்கடற்கடரயில் அடமந்துள்ள
முந்டதய யூனியன் பிரவதசங்களான டாமன் & டடயூவில் உள்ள ஒரு நகரமாகும்.
 இந்தியாவின் இருவேறு தனித்தனி யூனியன் பிரவதசங்களாக இருந்த டாமன் & டடயூ மற்றும் தாத்ரா
& நாகர் ஹவேலி ஆகியடே ஒவர யூனியன் பிரவதசமாக தாத்ரா & நாகர் ஹவேலி மற்றும் டாமன் &
டடயூ என கடந்த 2019 டிச.3 அன்று இடைக்கப்பட்டன. முந்டதய யூனியன் பிரவதசங்களான தாத்ரா
& நாகர் ஹவேலியின் முந்டதய தடைநகரமாக சில்ோசா இருந்தது.

9.இந்தியாவின் இந்தியன் ஆயில் கார்ப்பவரஷன் லிட்

(IOCL) அண்டமயில் எந்த நாட்டின் பபட்வராலிய

ஆடையத்திற்கு உதவுேதற்கான புரிந்துைர்வு ஒப்பந்தத்தில் டகபயழுத்திட்டது?
அ. கோனோ 
ஆ. அோ்ல ன்டினோ
இ. பிரேசில்
ஈ. லபரு
 இந்தியாவின் இந்தியன் ஆயில் கார்ப்பவரஷன் லிட் (IOCL) மற்றும் கானாவின் வதசிய பபட்வராலிய
ஆடையம் இடடவய புரிந்துைர்வு ஒப்பந்தபமான்று அண்டமயில் டகபயழுத்தானது. கானாவின்
திரேமாக்கப்பட்ட பபட்வராலிய ோயு (LPG) ேடையடமப்டப விரிவுபடுத்துேதற்காக இந்த ஒப்பந்தம்
வமற்பகாள்ளப்பட்டுள்ளது. கானாவின் வதசிய LPG ஊக்குவிப்பு பகாள்டகடய பசயல்படுத்துேதற்காக
இந்தியன் ஆயில் உதவியும் அதன் பதாழினுட்ப நிபுைத்துேத்டதயும் ஆப்பிரிக்க நாட்டின் பபட்வராலிய
அதிகாரிகளுடன் பகிர்ந்துபகாள்ளும்.
 இந்த அறிவிப்டப மத்திய பபட்வராலியம் மற்றும் இயற்டக எரிோயு அடமச்சகம் பேளியிட்டுள்ளது.
புதிய LPG மதிப்பு சங்கிலிக்கான உட்கட்டடமப்பு வமம்பாட்டுத்துடறகளில், கானா நாட்டுக்கு இந்தியன்
ஆயில் லிட்., உதவும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.
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10.மத்திய பபட்வராலிய மற்றும் இயற்டக எரிோயு மற்றும் எஃகு அடமச்சர், எந்த இந்திய பபாதுத்துடற
நிறுேன ஊழியர்களுக்காக, ‘SERVICE’ என்ற தன்னார்ேத் திட்டத்டத சமீபத்தில் பதாடங்கிடேத்தார்?
அ. இந்திய நிலக்கோி நிறு னம் (CIL)
ஆ. இந்திய உருக்கு ஆணையம் (SAIL) 
இ. ரதசிய அனல்மின் நிறு னம் (NTPC)
ஈ. போேத மிகுமின் நிறு னம் (BHEL)
 இந்திய பபாதுத்துடற நிறுேனமான இந்திய உருக்கு ஆடையத்தின் (SAIL) பணியாளர்களுக்காக,
‘SERVICE’ என்ற தன்னார்ே திட்டத்டத, அண்டமயில், மத்திய பபட்வராலியம் மற்றும் இயற்டக
எரிோயு மற்றும் எஃகு அடமச்சர் அறிமுகப்படுத்தினார். SAIL Employees Rendering Volunteerism &
Initiatives for Community Engagement (SERVICE) என அடழக்கப்படும் இந்தத் திட்டம் ஜனேரி 24ஆம்
வததியன்று ேரும் SAIL நிறுேனத்தின் பதாடக்கநாளிலிருந்து பசயல்பாட்டுக்கு ேரும்.
 இத்திட்டத்தின்கீழ், SAIL ஊழியர்கள் தாமாக முன்ேந்து சமூக நடேடிக்டககளில் ஈடுபட ஊக்குவிக்கப்
-படுகிறார்கள், கல்வி, நைோழ்வு மற்றும் பபண்கள் வமம்பாடு ஆகியேற்றில் இது மிகுந்த கேனம்
பசலுத்துகிறது.

தமிழ்நாடு நடப்பு நிகழ்வுகள்
 ‘ஒவர நாடு, ஒவர குடும்ப அட்டட’ திட்டத்தின்கீழ் தமிழ்நாட்டுக்குள் எங்குவேண்டுமானாலும் நியாய
விடை உைவுப்பபாருட்கடள ோங்க அனுமதியளித்து தமிழ்நாடு அரசு அரசாடை பேளியிட்டுள்ளது.
இவ்ேசதி, முதற்கட்டமாக தூத்துக்குடி மற்றும் திருபநல்வேலி மாேட்டத்தில் வசாதடன முடறயில்
நடடமுடறப்படுத்தப்படவுள்ளது.
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நடப்பு நிகழ்வுகள்

1.சர்வதேச கல்வி நாள் அனுசரிக்கப்படும் தேதி எது?
அ. ஜனவரி 21
ஆ. ஜனவரி 24 
இ. ஜனவரி 23
ஈ. ஜனவரி 26
 ஒவ்தவார் ஆண்டும் ஜனவரி.24ஆம் தேதியை சர்வதேச கல்வி நாளாக UNESCO அனுசரிக்கிறது.
வளர்ச்சி மற்றும் அயமதியில் கல்வியின் பங்யக இது ககாண்டாடுகிறது. “Learning for People, Planet,
Prosperity & Peace” என்பது நடப்பாண்டில் வரும் சர்வதேச கல்வி நாளுக்கான கருப்கபாருளாகும்.
 கடந்ே 2018 டிசம்பர் அன்று, ஐ.நா., கபாது அயவ ஜனவரி.24ஆம் தேதியை, ‘சர்வதேச கல்விநாள்’ என
அறிவித்து தீர்மானம் நியறதவற்றிைது. கல்வி மற்றும் கற்றயை மிகப்கபரிை புதுப்பிக்கத்ேக்க வளமாகக்
கருதும் இந்நாள், கல்வி ஓர் அடிப்பயட உரியம என்பயே மீண்டும் மீண்டும் உறுதிப்படுத்துகிறது.

2.அண்யமயில்,

பின்வரும் எந்ே அயமப்புடனான புரிந்துணர்வு ஒப்பந்ேத்தில், மத்திை ஊரக வளர்ச்சி

அயமச்சகம் யககைழுத்திட்டது?
அ. உலக வங்கி
் டர ககட்ஸ
ஆ. பில் மற்றும் மமலிண
் அறக்கட்டளை 
இ. ஆசிய வைர்ச்சி வங்கி
ஈ. BRICS வங்கி
 பில் மற்றும் கமலிண்டா தகட்ஸ் அறக்கட்டயள (BMGF) உடனான ஒரு புரிந்துணர்வு ஒப்பந்ேத்தில்
மத்திை ஊரக வளர்ச்சி அயமச்சகம் யககைழுத்திட்டுள்ளது. தீனேைால் அந்திதைாேைா தைாஜனா தேசிை ஊரக வாழ்வாோரத்திட்டத்தின்கீழ் (DAY-NRLM) இந்ேப் புரிந்துணர்வு ஒப்பந்ேம் உள்ளது.
 நலிவயடந்ே கிராமப்புற நிறுவனங்கயள அடிமட்டத்திலிருந்து வலுப்படுத்துவதே இந்ேப் புரிந்துணர்வு
ஒப்பந்ேத்தின் தநாக்கமாகும். DAY-NRLM மற்றும் BMGF ஆகிையவ கிராமப்புற நிறுவனங்கள்மூைம்
தவயைவாய்ப்புகயள உருவாக்குவேன்மூைம் வறிைநியை மக்கள் மற்றும் விளிம்புநியை மக்களின்
வாழ்க்யகயை தமம்படுத்துவதில் கவனஞ்கசலுத்துகின்றன.
 கடந்ே 2011 ஜூனில், மத்திை ஊரக வளர்ச்சி அயமச்சகத்ோல் DAY-NRLM கோடங்கப்பட்டது. இந்ேத்
திட்டத்தில், எட்டு முேல் பத்ோண்டு காைப்பகுதியில் சுை-உேவிக்குழுக்கள் மற்றும் அதுதபான்ற பிற
நிறுவனங்கள்மூைம் நாட்டில் உள்ள 7 தகாடி கிராமப்புற மக்கயள உள்ளடக்கும் திட்டமும் உள்ளது.

3.நடப்பாண்டுக்கான (2020) சுபாஷ் சந்திரதபாஸ் ஆப்ோ பிரபந்ேன் புரஸ்கர் விருதுகபற்றவர் ைார்?
அ. விஜய் குமரர்
ஆ. ளசகலந்திர பரபு
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இ. குமரர் முன்னன் சிங் 
ஈ. நவீன் குமரர்
 ‘ேனிநபர்’ பிரிவின்கீழ், நடப்பாண்டுக்கான (2020) சுபாஷ் சந்திரதபாஸ் ஆப்ோ பிரபந்ேன் புரஸ்கருக்கு
குமார் முன்னன் சிங் தேர்வுகசய்ைப்பட்டுள்ளார். ‘நிறுவனம்’ பிரிவின்கீழ், உத்ேரகண்ட் மாநிைத்தின்
தபரிடர் ேணிப்பு மற்றும் தமைாண்யம யமைம் இந்ே விருதுக்கு தேர்வுகசய்ைப்பட்டுள்ளது.
 2005ஆம் ஆண்டு நிறுவப்பட்ட தேசிை தபரிடர் தமைாண்யம ஆயணைத்தின் நிறுவன உறுப்பினரா
-வார் குமார் முன்னன் சிங். புதிோக தேசிை தபரிடர் மீட்புப்பயடயை (NDRF) நிறுவிைேற்காகவும் அவர்
பாராட்டப்படுகிறார். தபரிடர் தமைாண்யமத்துயறயில் ேனிநபர்கள் மற்றும் அயமப்புகள் தமற்ககாண்ட
பாராட்டத்ேக்க பணிகயள அங்கீகரிப்பேற்காக இவ்விருது இந்திைஅரசால் வழங்கப்படுகிறது. ஒவ்தவார்
ஆண்டும் ஜன.23 அன்று தநோஜி சுபாஷ் சந்திரதபாஸின் பிறந்ேநாயளக் குறிக்கும் வயகயில் இந்ே
விருது அறிவிக்கப்படுகிறது.

4.பள்ளிகளில் அரசிைையமப்பின் முகவுயரயை வாசிக்கும் நயடமுயறயை கட்டாைமாக்கியுள்ள மாநிை
அரசு எது?
அ. உத்தரபிரகதசம்
ஆ. மத்தியபிரகதசம் 
இ. குஜரரத்
ஈ. மகரரரஷ்டிரர
 மத்திை பிரதேச மாநிை கல்வித்துயற கவளியிட்டுள்ள உத்ேரவின்படி, பள்ளிகளில் அரசிைையமப்பின்
முகவுயரயை வாசிக்கும் நயடமுயறயை அம்மாநிை அரசு கட்டாைமாக்கியுள்ளது. இவ்வுத்ேரவின்படி,
அயனத்து கோடக்க, நடுநியை, உைர்நியை மற்றும் தமல்நியைப்பள்ளிகளில், சனிக்கிழயமதோறும்,
மாணவர்களுடன் தசர்ந்து இயறவணக்கத்திற்குப்பிறகு ேயையமைாசிரிைர் அல்ைது ஆசிரிைரால்
அரசிைையமப்பு முகவுயர வாசிக்கப்படும்.
 பள்ளியில் இதுதபான்ற நயடமுயறகள் கசைல்படுத்ேப்படுவேன்மூைம் மாணாக்கரியடதை நமது
அரசிைையமப்பின் மீோன ஆர்வம் தூண்டப்படும். 2020 ஜன.26 முேல் அயனத்து கோடக்க மற்றும்
இயடநியைப்பள்ளிகளிலும் அரசிைையமப்பின் முகவுயரயைப்படிக்க மகாராஷ்டிரா மாநிைம் அரசும்
ஏற்பாடு கசய்துள்ளது. இந்ேத் தீர்மானம், கடந்ே 2013ஆம் ஆண்டில் ஏற்றுக்ககாள்ளப்பட்டது; ஆனால்
இதுவயர கசைல்படுத்ேப்படவில்யை.

5.ஐக்கிை

நாடுகளின் உைக சுற்றுைா அயமப்பு பன்னாட்டுச் சுற்றுைாத்ேை விருது-2019இல், “வளர்ந்து

வரும் பன்னாட்டுச் சுற்றுைாத்ேைம்” என்ற சிறப்பு ககளரவத்யேப் கபற்ற மாநிை சுற்றுைாத்துயற எது?
் ட்
அ. உத்தரகண
ஆ. மணிப்பூர்
இ. அஸ
் ஸரம்
ஈ. ககரைர 
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 திருச்சூர் மாவட்டத்தில் தகரள மாநிை சுற்றுைத்துயறைால் கசைல்படுத்ேப்பட்ட ேயடைற்ற சுற்றுைா
திட்டத்திற்கு, ஐ.நா. உைக சுற்றுைா அயமப்பு பன்னாட்டுச் சுற்றுைாத்ேை விருது-2019இல், “வளர்ந்து
வரும் பன்னாட்டுச் சுற்றுைாத்ேைம்” என்ற சிறப்பு ககளரவம் கியடத்துள்ளது.
 தகரள மாநிைத்தில் உள்ள 120 சுற்றுைாத்ேைங்கயள மாற்றுதிறனாளிகளும் அணுகும் வயகயில்
மாற்றிையமப்பேற்காக, ேயடைற்ற சுற்றுைா திட்டத்யே, கடந்ே 2019 மார்ச் மாேத்தில் தகரள சுற்றுைாத்
துயற அறிமுகப்படுத்திைது. இதுதபான்று எண்பது திட்டங்கள் கசைல்படுத்ேப்பட்டுள்ளன; அவற்றுள் 8
திட்டங்கள் திருச்சூர் மாவட்டத்தில் உள்ளன. ஐ.நா. உைக சுற்றுைா அயமப்பின் வழிகாட்டுேல்களின்
படி, சுற்றுைாத்ேைங்கயள மாற்றுதிறனாளிகளும் அணுகும் வயகயில் மாற்றிையமத்ே முேல் மாநிைம்
தகரளாவாகும்,

6.புத்ோக்கம்,

சமூக தசயவ, வியளைாட்டு, கயை & கைாசாரம் மற்றும் துணிச்சல் ஆகிை துயறகளில்,

இந்திை குடிைரசுத்ேயைவர் அண்யமயில் குழந்யேகளுக்கு வழங்கிை விருதின் கபைர் என்ன?
அ. ஜனனி புரஸ
் கரர்
ஆ. சக்தி புரஸ
் கரர்
இ. பரல சக்தி புரஸ
் கரர் 
ஈ. பரல புரஸ
் கரர்
 புத்ோக்கம், சமூக தசயவ, கல்விசார் நடவடிக்யககள், வியளைாட்டு, கயை மற்றும் கைாசாரம் மற்றும்
துணிச்சல் ஆகிை துயறகளில் சாதித்ே குழந்யேகளுக்கு பாை சக்தி புரஸ்கார் விருது வழங்கப்படுகிறது.
இந்திை குடிைரசுத்ேயைவர் இராம்நாத் தகாவிந்த், அண்யமயில், 5 முேல் 18 வைதுக்குட்பட்ட 49
குழந்யேகளுக்கு இவ்விருதுகயள வழங்கினார்.
 கபண்கள் மற்றும் குழந்யேகள் தமம்பாட்டு அயமச்சகத்ோல் நிறுவப்பட்ட பிரேம மந்திரி ராஷ்டிரிை பாை
புரஸ்கார் விருது, 2 பிரிவுகளின்கீழ் வழங்கப்படுகிறது. ‘பாைசக்தி புரஸ்கார்’ சிறப்பான குழந்யேகளுக்கு
வழங்கப்படுகிறது. ‘பாைகல்ைாண் புரஸ்கார்’ குழந்யேகள் நைனுக்காக பங்களித்ே ேனிநபர்கள் மற்றும்
நிறுவனங்களுக்கு வழங்கப்படுகிறது.

7.ரிசர்வ் வங்கியின் சமீபத்திை வழிகாட்டுேல்களுக்குப்பிறகு, அரசு மற்றும் கபருநிறுவன பத்திரங்கயளப்
கபாறுத்ேவயர அைல்நாட்டு முேலீட்டாளர்களுக்கான ேற்தபாயேை முேலீட்டு வரம்பு என்ன?
அ. 20%
ஆ. 25%
இ. 30% 
ஈ. 35%
 அரசு மற்றும் கபருநிறுவன பத்திரங்களில் அைல்நாட்டு முேலீட்டாளர்களுக்கான முேலீட்டு வரம்யப
இந்திை ரிசர்வ் வங்கி (RBI) உைர்த்தியுள்ளது. இேனால் நாட்டில் அைல்நாட்டு முேலீடுகள் அதிகரிக்க
வாய்ப்புள்ளது. முந்யேை விதிகளின்படி, ஒரு கவளிநாட்டு முேலீட்டாளரின் குறுகிைகாை முேலீடுகள்
20 சேவீேத்யேத் ோண்டக்கூடாது. இந்ே விதி கபருநிறுவன பத்திரங்களுக்கும் கபாருந்தும்.
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 இந்நியையில் ேற்தபாது அது 20 சேவீேத்திலிருந்து 30 சேவீேமாக மாற்றப்பட்டுள்ளது. இதேதபால்
கடன் முேலீடும் விரிவாக்கம் கசய்ைப்பட்டுள்ளது. தமலும், அைல்நாட்டு முேலீட்டாளர்களுக்கான கடன்
- பரிமாற்ற நிதி வர்த்ேகத்துக்கும் அனுமதிைளிக்கிறது.

8.தேசிை ேரவு மற்றும் பகுப்பாய்வுத் ேளத்யே உருவாக்கவுள்ள அயமப்பு எது?
அ. புை்ைிவிவரம் மற்றும் திட்ட அமலரக்க அளமச்சகம்
ஆ. NITI ஆகயரக் 
இ. நிதி ஆளணயம்
ஈ. கதசிய கமம்பரட்டுக் கவுன்சில்
 இந்திைாவின் மதியுயரைகமான NITI ஆதைாக், தேசிை ேரவு மற்றும் பகுப்பாய்வு ேளத்யே (National Data
& Analytics Platform) உருவாக்கவுள்ளது. அண்யமயில், NITI ஆதைாக் துயணத்ேயைவர், இேற்கான
வியழவு ஆவணத்யே கவளியிட்டார். இந்ேத் ேளத்தின்மூைம் அயனத்து அரசாங்க ேரவுகயளயும்
பைனர்-நட்பு முயறயில் அணுகவிைலும். இந்ேத் ேளத்தில் பல்தவறு அரசாங்க வயைத்ேளங்களின்
அண்யமை ேரவுகள் இடம்கபற்றிருக்கும்.
 இது, ேரவுப் பகுப்பாய்வு & பல்தவறு வயகைான காட்சிப்படுத்துேலுக்கான கருவிகயளயும் வழங்கும்.
NDAPஇன் முேல் பதிப்பு, எதிர்வரும் 2021ஆம் ஆண்டில் கவளியிடப்படும். ேளத்தின் தமம்பாடு மற்றும்
நிர்வாகத்திற்காக அத்துயறசார்ந்ே நிபுணர்களுடன்கூடிை கோழில்நுட்ப ஆதைாசயனக்குழு ஒன்றும்
(Technical Advisory Group - TAG) அயமக்கப்படவுள்ளது.

9.தநாய்ப்பரவயைத் ேடுப்பேற்காக, ேட்டம்யம மற்றும் ரூகபல்ைா ேடுப்பூசியை, இந்திைா, எந்ே நாட்டிற்கு
வழங்கியுள்ளது?
அ. இலங்ளக
ஆ. மரலத்தீ வு 
இ. வங்ககதசம்
ஈ. கநபரைம்
 தீவு நாடான மாைத்தீவில் ேட்டம்யம தநாய்ப்பரவயைக் கட்டுப்படுத்துவேற்காக அந்நாட்டுக்கு முப்பது
ஆயிரம் ேட்டம்யம மற்றும் ரூகபல்ைா ேடுப்பூசிகயள இந்திைா வழங்கிைது. ேட்டம்யம தநாயை
மாைத்தீவு முற்றாக ஒழித்திருந்ோலும், இந்தநாய் பாதிப்யபக்கண்டறிந்ே பின்னர் மாைத்தீவு அரசாங்கம்
இந்தநாய் பரவுவேோக சந்தேகித்ேது.
 தகாரிக்யகயின் மூன்று நாட்களுக்குள் ஒப்பயடக்கப்பட்ட ேடுப்பூசிகளுக்கு நாடு இந்திைாவுக்கு அவசர
தகாரிக்யக விடுத்ேது. ேடுப்பூசி கபறுவேற்காக, இந்திைாவிடம் அந்நாடு அவசர தகாரிக்யக விடுத்ேது.
தகாரிக்யக கியடக்கப்கபற்ற 3 நாட்களுக்குள் அந்நாட்டிடம் ஒப்பயடக்கப்பட்டது. ேடுப்பூசிகளுக்காக
கடன்மார்க் மற்றும் UNICEF ஆகிைவற்றிடமும் மாைத்தீவு அணுகியிருந்ேது. கடந்ே ஒருவாரத்தில் மாடும்
மாைத்தீயவச்தசர்ந்ே 4 தபர் இந்தநாைால் பாதிக்கப்பட்டுள்ளோகக் கூறப்படுகிறது.
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யூேப்படுககாயையை நியனவுகூருவேற்கும் யூேப்பயகயுணர்யவ எதிர்ப்பேற்குமாக உைக

இனப்படுககாயை மன்றம் (World Holocaust Forum), அண்யமயில் எந்ே நகரத்தில் கூட்டப்பட்டது?
அ. மரஸ
் ககர
ஆ. மஜருசலம் 
இ. பரரிஸ
்
ஈ. மபர்லின்
 சமீபத்தில், இஸ்தரலின் ேயைநகரான கஜருசைமில், உைக இனப்படுககாயை மன்றம் கூட்டப்பட்டது.
ஆஷ்விட்ஸ் வயே முகாமிலிருந்து விடுேயைையடந்ே 75ஆவது ஆண்டு நியறயவயும் இந்ே மன்றம்
குறித்ேது. இந்ே மன்றத்தில் நாற்பதுக்கும் தமற்பட்ட உைகளாவிை ேயைவர்கள் கைந்துககாண்டனர்.
இதில், இரஷ்ை அதிபர் விளாடிமிர் புதின், அகமரிக்க துயணத்ேயைவர் யமக் கபன்ஸ், பிரான்ஸ்
மற்றும் கஜர்மனியின் ேயைவர்கள் மற்றும் தவல்ஸ் இளவரசர் ஆகிதைார் அடங்குவர்.
 உைக இனப்படுககாயை மன்றத்தின் அறக்கட்டயளைால் இந்ே மன்றம் ஏற்பாடு கசய்ைப்பட்டது. இது,
இனப்படுககாயையின் நியனயவக் காப்பேற்கும், அயனத்து மேங்களுக்கும் தேசிை இனங்களுக்கும்
இயடயில் சகிப்புத்ேன்யமயை தமம்படுத்துவேற்காகவும் உருவாக்கப்பட்ட ஓர் அயமப்பாகும்.

தமிழ்நாடு நடப்பு நிகழ்வுகள்

o

ேமிழ்நாட்யடச் தசர்ந்ே TVS தமாட்டாார்ஸ் நிறுவனத்தின் ேயைவரும் நிர்வாக இைக்குநருமான
தவணு சீனிவாசனின் சிறந்ே கோழில் மற்றும் வர்த்ேகச் கசைல்பாடுகயள அங்கீகரிக்கும் விேமாக,
நடுவணரசு அவருக்கு உைரிை விருோன, ‘பத்மபூஷண்’ விருது அறிவித்துள்ளது.

o

சிறந்ே சமூகதசயவயை அளித்துவரும் கிருஷ்ணம்மாள் கஜகந்நாேனுக்கும், ‘பத்மபூஷண்’ விருது
அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

o

கயைத்துயறயில் சிறந்துவிளங்கும் கர்நாடக இயசப்பாடகர்களான ைலிோ மற்றும் சதராஜா
சிேம்பரம்; மதுயர, கசன்யன ஆகிை கபருநகரங்களின் வரைாற்று, சமூக & கைாசார அயடைாளங்
-களின் ஓவிைங்கயள சிறப்புற தீட்டும் மதனாகர் தேவோஸ், சமூக தசவகர் S. இராமகிருஷ்ணன்,
நாேஸ்வர இயசைால் அயனவரின் உள்ளங்கயள கவர்ந்துவரும் காலீ ஷாபி கமகபூப் மற்றும்
தஷக் கமகபூப் சுபானி ஆகிதைாருக்கு ‘பத்மஸ்ரீ விருது’கள் அறிவிக்கப்பட்டுள்ளன.

o

அதுதபால், அறிவிைல் மற்றும் கபாறியிைல் துயறயில் சிறப்பாக பணிைாற்றிவரும் கசன்யன IIT
தபராசிரிைர் பிரதீப் ேைப்பில்லுக்கும், ‘பத்மஸ்ரீ விருது’ அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
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நடப்பு நிகழ்வுகள்

1.இந்தியாவுக்கும் எந்த நாட்டுக்கும் இடையிலான இருதரப்பு ஒத்துடைப்டை மேம்ைடுத்துவதற்காக கங்கா
- மவால்கா உடரயாைலின் முதல் ைதிப்பு, அண்டேயில், புது தில்லியில் நடைபைற்றது?
அ. சீனா
ஆ. இரஷ்யா 
இ. நேபாளம்
ஈ. வங்கநேசம்
 கங்கா-மவால்கா உடரயாைலின் பதாைக்கப்ைதிப்பு அண்டேயில் புது தில்லியில் நடைபைற்றது. இது
குறித்த எண்ணம், கைந்த 2018 அக்மைாைரில் நடைபைற்ற, இரஷ்ய அதிைர் விளாடிமிர் புதினுக்கும்
இந்தியப் பிரதேர் நமரந்திர மோடிக்கும் இடையிலான இந்தியா – இரஷ்யா உச்சிோநாட்டின்மைாது
உருவானது. இந்த உடரயாைடல, Dr. சியாோ பிரசாத் முகர்ஜி ஆய்வு அறக்கட்ைடளயுைன் இடணந்து
இந்தியாவின் ேத்திய பவளியுறவு அடேச்சகம் ஏற்ைாடுபசய்திருந்தது.
 இந்நிகழ்வில் இந்தியா ேற்றும் இரஷ்யாடவச் மசர்ந்த ைல அறிஞர்கள் ைங்மகற்று, இந்தியா – இரஷ்யா
இருதரப்பு ஒத்துடைப்பின் பின்னணியில், கலாசாரம் ேற்றும் நாகரிகத்தில் முக்கிய கவனஞ்பசலுத்தி
கலந்துடரயாடினர்.

2.

STEMஇல் பைண்கள் குறித்த ைன்னாட்டு உச்சிோநாடு - “Visualizing the Future: New Skylines -

எதிர்காலத்டத காட்சிப்ைடுத்துதல்: புதிய எல்டலகள்”, அண்டேயில் எந்த நகரத்தில் நடைபைற்றது?
அ. மும்பப
ஆ. புது ேில்லி 
இ. பைேராபாே்
ஈ. ககால்கே்ோ
 அறிவியல் ேற்றும் பதாழில்நுட்ை அடேச்சகத்தின்கீழ் உள்ள உயிரி-பதாழில்நுட்ைத்துடற, STEMஇல்
(அறிவியல் (S), பதாழில்நுட்ைம் (T), பைாறியியல் (E) ேற்றும் கணிதம் (M)) பைண்கள் குறித்த ைன்னாட்டு
உச்சிோநாட்டை, “Visualizing the Future: New Skylines” புது தில்லியில் உள்ள இந்தியா வாழ்விை
டேயத்தில் ஏற்ைாடுபசய்தது.
 STEM துடறயில் பைண்கள் ஈடுைடுவடத ஊக்குவிப்ைதற்காகவும், இந்தத்துடறயில் அவர்களின்
பதாழிற்முடற வாழ்டவ வளர்த்பதடுப்ைதற்காகவும் இந்த ோநாடு ஏற்ைாடு பசய்யப்ைட்ைது. ைல்மவறு
நாடுகடளச்மசர்ந்த புகழ்பைற்ற பைண் அறிவியலாளர்கள், STEM துடறயில் தங்கள் பதாழிற்முடற
வாழ்டவத் பதாைர்ந்தவர்கள், ைங்மகற்ைாளர்களிடைமய உடரயாற்றி அவர்களின் அறிவியல் பதாழிற்
முடற வாழ்டவத் பதாைர ஊக்குவித்தனர்.
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3.நாடு முழுவதும் பகாண்ைாைப்ைட்ை மதசிய வாக்காளர் நாளின் கருப்பைாருள் என்ன?
அ. Electoral Literacy for Stronger Democracy 
ஆ. Voting Rights for All
இ. Ethical Voting
ஈ. Sab Se Pehle Voting
 மதசிய வாக்காளர் நாள், ஜன.25 அன்று நாடு முழுவதும் பகாண்ைாைப்ைடுகிறது. இது, இந்திய மதர்தல்
ஆடணயம் நிறுவப்ைட்ை நாடள நிடனவுகூரும் வடகயில் 2011 ஜனவரி 25 அன்று முதன்முதலில்
பகாண்ைாைப்ைட்ைது. 1950 ஜன.25 அன்று இந்திய மதர்தல் ஆடணயம் நிறுவப்ைட்ைது. இந்த ஆண்டின்
(2020) வாக்காளர் நாள், ைத்தாம் ஆண்டு பகாண்ைாட்ைத்டதயும் இந்திய மதர்தல் ஆடணயத்தின்
70ஆவது ஆண்டையும் குறிக்கிறது.
 “வலுவான ஜனநாயகத்திற்கு மதர்தல் குறித்த அறிவு” என்ைது நைப்ைாண்டில் வரும் மதசிய வாக்காளர்
நாளுக்கான கருப்பைாருளாகும். புது தில்லியில் நைந்த பகாண்ைாட்ைத்தின் முதன்டே விருந்தினராக
இந்தியக்குடியரசுத்தடலவர் இராம்நாத் மகாவிந்த் கலந்துபகாண்ைார்.

4.எம்ோநிலத்தின் மவளாண் வணிகம் ேற்றும் ஊரக உருோற்றத் திட்ைத்திற்காக உலக வங்கியுைனான
புரிந்துணர்வு ஒப்ைந்தத்தில் இந்தியா டகபயழுத்திட்டுள்ளது?
அ. குஜராே்
ஆ. மகாராஷ்டிரா 
இ. மே்ேியபிரநேசம்
ஈ. ைாியானா
 இந்திய அரசு, ேகாராஷ்டிர ோநில அரசு ேற்றும் உலக வங்கி ஆகியடவ ேகாராஷ்டிர ோநிலத்தின்
மவளாண் வணிகம் ேற்றும் ஊரக உருோற்றத் திட்ைத்திற்காக $210 மில்லியன் அபேரிக்க ைாலர்
ேதிப்பிலான கைன் ஒப்ைந்தத்தில் டகபயழுத்திட்ைன. சிறு ேற்றும் குறு விவசாயிகளுக்கு சந்டத
அணுகடல அதிகரிக்கவும், ேதிப்புச்சங்கிலிகளில் ைங்மகற்கவும் இந்நிதி உதவும்.
 விவசாயத்தில் காலநிடல பநகிழ்திறன்மிக்க உற்ைத்தி பதாழில்நுட்ைங்கடள பின்ைற்ற விவசாயிகள்
ஊக்குவிக்கப்ைடுகிறார்கள். இந்தத் திட்ைம், ேகாராஷ்டிரா ோநிலத்தின் முப்ைத்தாறு ோவட்ைங்களிலும்
பசயல்ைடுத்தப்ைடும். கிட்ைத்தட்ை ைத்து இலட்சம் விவசாய குடும்ைங்கள் இத்திட்ைத்தின்கீழ் ையன்பைறும்
என எதிர்ைார்க்கப்ைடுகிறது.

5.எந்த இந்திய தனியார்துடற வங்கி, அண்டேயில் தனது, ‘முன்மனாடி வங்கியியல் – Pioneer Banking’
என்றடைக்கப்ைடும் பசல்வ மேலாண்டே தளத்டத அறிமுகப்ைடுத்தியது?
அ. ICICI வங்கி

ஆ. HDFC வங்கி

இ. ஆக்சிஸ
் வங்கி

ஈ. இன்டஸ
் இன்ட் வங்கி 
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 முன்னணி தனியார்துடற வங்கியான இன்ைஸ்இன்ட் வங்கி தனது உயர்-நிகர ேதிப்புள்ள வாடிக்
-டகயாளர்களின் வங்கி மதடவகளுக்கு மசடவபுரிவதற்காக, ‘முன்மனாடி வங்கி – Pioneer Bank’
என்ற பசல்வ மேலாண்டே தளத்டத அறிமுகப்ைடுத்தியுள்ளது. சமீைத்தில் அறிமுகப்ைடுத்தப்ைட்ை பசல்வ
மேலாண்டேக்கான இந்தப் புதிய மசடவ, வங்கியால் தனது வாடிக்டகயாளர்களுக்கு ஏற்கனமவ
வைங்கப்ைட்டுவரும் தனிப்ைட்ை ேற்றும் வணிக வங்கியியல் தயாரிப்புகளின் பிற பதாகுப்புகளுைன்
இடணக்கப்ைடும் என எதிர்ைார்க்கப்ைடுகிறது.
 இப்புதியமசடவ, முக்கியோக அதிக நிகர-ேதிப்புள்ள தனிநைர் வாடிக்டகயாளர்கடள டேயோகக்
பகாண்டுள்ளது. மேலும், வாடிக்டகயாளரின் இல்லங்களுக்மகச்பசன்று நாபளான்றுக்கு `4 இலட்சம்
வடரயிலான இலவச வங்கியியல் மசடவ அளிப்ைதும் இதிலைங்கும். மேலும், அர்ப்ைணிப்புைன் கூடிய
பசல்வ மேலாளர்கள் ேற்றும் முதலீட்டு வல்லுநர்களின் மசடவகள் உள்ளிட்ை ைல்மவறு சலுடககளும்
இதில் வைங்கப்ைடுகிறது.

6. WEFஇன் ‘Lighthouse Network’இல் மசர்க்கப்ைட்ைதற்காக, சமீைத்தில் நைந்த WEF ஆண்டுக்கூட்ைத்தில்,
விருது வைங்கி பகளரவிக்கப்ைட்ை இந்திய எஃகு ஆடல எது?
அ. நசலம் எஃகு ஆபல
ஆ. டாடா எஃகு ஆபல, கலிங்கேகா் 
இ. விஜயேகா் எஃகு ஆபல
ஈ. விசாகப்பட்டினம் எஃகு ஆபல
 WEFஇன் ‘Lighthouse Network’இல் மசர்க்கப்ைட்ைதற்காக, சமீைத்தில் நைந்த WEF ஆண்டுக்கூட்ைத்தில்
ைாைா எஃகு ஆடல, கலிங்கநகர் விருது வைங்கி பகளரவிக்கப்ைட்ைது. கைந்த 2019 ஜூடலயில், உலக
பைாருளாதார ேன்றத்தின் பைருடேமிகு, ‘Lighthouse Network’இல் மசர்க்கப்ைட்ை முதல் ேற்றும் ஒமர
இந்திய உற்ைத்தி ஆடலயாக ைாைா எஃகு ஆடல, கலிங்கநகர் ஆனது.
 உலபகங்கிலும் உள்ள பிற ைத்து ஆடலகளும் இந்த வடலயடேப்பில் மசர்க்கப்ைட்ைன. பநதர்லாந்தில்
அடேந்துள்ள ைாைா எஃகின் IJmuiden ஆடல, ஏற்கனமவ இவ்வடலயடேப்பில் மசர்க்கப்ைட்டுள்ளது.

7.சமீைத்தில், டிஜிட்ைல் நாணய நிர்வாகத்திற்கான உலகளாவிய கூட்ைடேப்டை அறிவித்த அடேப்பு எது?
அ. உலக வங்கி
ஆ. உலகப் கபாருளாோர மன்றம் 
இ. பன்னாட்டுச் கசலவாணி ேிேியம்
ஈ. உலக வா்ே்ேக அபமப்பு
 டிஜிட்ைல் நாணயங்கடள நிர்வகிப்ைதற்கான ஒரு கட்ைடேப்டை உருவாக்குவதில் கவனஞ்பசலுத்திய
முதல் உலகளாவிய கூட்ைடேப்ைாக உலகப்பைாருளாதார ேன்றம் ஆனது. சுவிச்சர்லாந்தில் உள்ள
தாமவாஸில் நடைபைற்ற WEFஇன் ஐம்ைதாவது ஆண்டுக்கூட்ைத்தின் கடைசி நாளில் இந்த அறிவிப்பு
பவளியிைப்ைட்ைது. இந்த முயற்சி நிதி நிறுவனங்கள், அரசாங்க பிரதிநிதிகள் ேற்றும் இந்தத் துடறயில்
உள்ள பதாழில்நுட்ை வல்லுநர்களுக்கான ஓர் உலகளாவிய தளத்டத உருவாக்கும்.
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 உள்ளைக்கிய பகாள்டககள் மூலம் நிதியடேப்புக்கான அணுகடல அதிகரிக்கும் மநாக்கத்துைன் இக்
கூட்ைடேப்பு அறிவிக்கப்ைட்டுள்ளது. கிரிப்மைாகரன்சிகள் ேற்றும் நிடலயான நாணயங்கள் உள்ளிட்ை
டிஜிட்ைல் நாணயங்களின் நிர்வாகத்திலும் கவனம் பசலுத்தப்ைடும்.

8.குடியரசு நாள் பகாண்ைாட்ைங்களில் முதன்டே விருந்தினராக கலந்துபகாள்வதற்காக இந்தியா வந்த
பஜய்ர் பேசியாஸ் மைால்சனாமரா, எந்த நாட்டின் அதிைராவார்?
அ. அா்கஜன்டினா
ஆ. பிநரசில் 
இ. பிரான்ஸ
்
ஈ. கஜா்மனி
 பிமரசில் குடியரசுத்தடலவர் பஜய்ர் பேசியாஸ் மைால்சனாமரா, அண்டேயில் தனது அடேச்சர்கள்,
நாைாளுேன்ற உறுப்பினர்கள் ேற்றும் முன்னணி பதாழிலதிைர்களுைன் இந்தியாவுக்கு வருடகதந்து
இந்திய குடியரசு நாள் பகாண்ைாட்ைங்களில் முதன்டே விருந்தினராகக் கலந்துபகாண்ைார்.
 எண்பணய் ேற்றும் எரிவாயு, சுரங்கம் ேற்றும் இடணய ைாதுகாப்பு மைான்ற துடறகளில் இருதரப்பு
ஒத்துடைப்டை மேம்ைடுத்துவதற்காக இந்தியா ேற்றும் பிமரசில் இடைமய ைதிடனந்து ஒப்ைந்தங்கள்
டகபயழுத்தைப்ைடும் என எதிர்ைார்க்கப்ைடுகிறது.
 சமூகப்ைாதுகாப்பு பதாைர்ைான ஒப்ைந்தங்கள், குற்றவியல் விஷயங்களில் ைரஸ்ைர சட்ை-உதவி, உயிரி
– ஆற்றலில் ஒத்துடைப்பு உள்ளிட்ை ஒப்ைந்தங்களும் மேற்பகாள்ளப்ைடும் என எதிர்ைார்க்கப்ைடுகிறது.
கைந்த 2018 அக்மைாைர் ோதத்தில், பிமரசிலின் அதிைரானார் மைால்சனாமரா. இது, இந்தியாவுக்கு அவர்
மேற்பகாள்ளும் முதல் ையணோகும்.

9.சர்வமதச

குைந்டதகள் திடரப்ைை விைா, அண்டேயில் எந்தத் பதற்காசிய நாட்டில், ‘Under the World’

என்ற கருப்பைாருளுைன் பதாைங்கியது?
அ. இலங்பக
ஆ. வங்கநேசம் 
இ. நேபாளம்
ஈ. இே்ேியா
 சர்வமதச குைந்டதகள் திடரப்ைை விைா, அண்டேயில் வங்கமதசத்தின் தடலநகரோன ைாக்காவில்,
‘Under the World’ என்ற கருப்பைாருளின்கீழ் பதாைங்கியது. வங்கமதசத்தின் மிகப்பைரிய திடரப்ைை
விைாக்களுள் ஒன்பறனக் கருதப்ைடும் இது, கைந்த 2008ஆம் ஆண்டு முதல் குைந்டதகள் ேற்றும்
ைதின்ே ைருவத்தினருக்காக பிரத்திமயகோகக் பகாண்ைாைப்ைடும் ஒமர சர்வமதச விைாவாகும்.
 இந்த விைாடவ வங்கமதசத்தின் குைந்டதகள் திடரப்ைை சங்கம் ஏற்ைாடு பசய்துள்ளது. 39 நாடுகடளச்
மசர்ந்த 173 ைைங்கள் இதில் திடரயிைப்ைைவுள்ளன. 7 நாள் நீடிக்கும் இந்தத்திருவிைா, ஜனவரி 31ஆம்
மததி நிடறவடையவுள்ளது.
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 ‘வங்கமதசத்தின் தந்டத’ என்றடைக்கப்ைடும் மஷக் முஜிபுர் ரகுோனின் நூறாவது பிறந்தநாடளக்
குறிக்கும் வடகயில், ‘மகாகா பஜாமகான் மசாட்மைா சிலீன்’ திடரப்ைைம் திடரயிைப்ைட்ைது.

10.ஆசுகஞ்ச்-அகவுரா

சாடலடய 4 வழிச்சாடலயாக மேம்ைடுத்துவதற்காக, எந்த நாட்மைாடு இந்தியா

ஒப்ைந்தம் பசய்துள்ளது?
அ. மியான்மா்
ஆ. வங்கநேசம் 
இ. இலங்பக
ஈ. நேபாளம்
 ஆசுகஞ்ச் ஆற்றுத்துடறமுகத்திற்கும் வங்கமதசத்தின் அகவுராவுக்கும் இடையிலான 50.58 கி.மீ நீளச்
சாடலடய 4 வழிச்சாடலயாக மேம்ைடுத்துவதற்காக, இந்தியா, சமீைத்தில், வங்கமதசத்துைன் ஒப்ைந்தம்
பசய்தது. இது, கைந்த 2016ஆம் ஆண்டில், இந்தியா, வங்கமதசத்துக்கு வைங்கிய $2 பில்லியன் ைாலர்
கைன்பதாடகயின் ஒருைகுதியில் நிடறமவற்றப்ைடுகிறது.
 50.58 கிமலாமீட்ைரில் 39 கி.மீ நீளச் சாடலடய வங்கமதசத்தின் சாடலகள் ேற்றும் பநடுஞ்சாடலத்
துடறயும் (RHD) ஆப்கான்ஸ் உட்கட்ைடேப்பு என்ற இந்திய நிறுவனமும் இடணந்து மேம்ைடுத்தும் .
சாடலயின் மீதமுள்ள ைகுதிடய மேம்ைடுத்தும் ைணிடய, RHD ேற்றும் இந்தியா – வங்கமதசத்தின்
கூட்டுநிறுவனம் மேற்பகாள்ளும். இத்திட்ைம் இருநாடுகளுக்கும் இடையிலான சாடல இடணப்டை
மேம்ைடுத்துவமதாடு பதற்கு ேற்றும் பதன்கிைக்கு ஆசிய நாடுகளுக்கு இடையிலான பிராந்திய
இடணப்டையும் எளிதாக்கும் என எதிர்ைார்க்கப்ைடுகிறது.

தமிழ்நாடு நடப்பு நிகழ்வுகள்
தமிழ்நாடு அரசின் குடியரசு நாள் சிறப்பு விருதுகள் - 2020
 கள்ளச்சாராயத்டத கட்டுப்ைடுத்தியதில் பேச்சத்தக்க வடகயில் ைணியாற்றிய காவலர்களுக்கு
காந்தியடிகள் காவலர் ைதக்கங்கள் வைங்கப்ைட்ைன. இவற்டற, திருப்பூர் ேது விலக்கு காவல்
ஆய்வாளர் சந்திரமோகன், திருச்சி ேத்திய புலனாய்வு பிரிவு காவல் ஆய்வாளர் இராஜமசகரன்,
ைண்ருட்டி காவல் ஆய்வாளர் பூங்மகாடத, விழுப்புரம் ேத்திய புலனாய்வு காவல் உதவி ஆய்வாளர்
அைகிரி, கும்ைமகாணம் மேற்குக் காவல் நிடலய தடலடேக்காவலர் ைார்த்திைநாதன் ஆகிமயார்
பைற்றுக்பகாண்ைனர்.
 சிறந்த காவல் நிடலயத்திற்கான முதலடேச்சர் விருது – மகாயம்புத்தூர் நகர காவல் நிடலயம்.
இரண்ைாவது ைரிசு திண்டுக்கல் காவல் நிடலயம், மூன்றாவது ைரிசு தருேபுரி காவல் நிடலயம்.
 அதிக உற்ைத்தித்திறன்பைறும் விவசாயிகளுக்கான மவளாண்டே துடற சிறப்பு விருது - ஈமராடு
ோவட்ைம் பசன்னிேடல குன்னாங்காட்டுவலடசடயச் மசர்ந்த யுவக்குோருக்கு வைங்கப்ைட்ைது.
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 இமதமைான்று ஆழ்துடள கிணற்றில் விழுந்த குைந்டதடய சாேர்த்தியோக மீட்ை நாடக தீயடணப்பு
வண்டி ஓட்டுநர் ராஜாவுக்கு வீரதீர பசயலுக்கான ‘அண்ணா ைதக்கம்’ வைங்கப்ைட்ைது. பைாதுேக்கள்
பிரிவில் ஏமகஷ், பிரிஸ்ைன் பிராங்களின், வினித் சார்லிைன், ஈஸ்ைர் பிமரம்குோர், தனலட்சுமி,
விமனாதினி, இந்திராகாந்தி ேற்றும் ைைனியப்ைனுக்கு அண்ணா ைதக்கங்கள் வைங்கப்ைட்ைது.
 மகாட்டை அமீர் ேத நல்லிணக்க விருது – திருச்சிடயச் மசர்ந்த ஷாஜ் முகேதுவுக்கு வைங்கப்ைட்ைது.
ோவட்ை நிர்வாகம் சார்பில் நைத்தப்ைடும் அடேதி மைச்சுவார்த்டதகளில் பைாதுேக்களிடைமய ேத
நல்லுணர்டவ ஏற்ைடுத்தியடேக்காக அவருக்கு இவ்விருது வைங்கப்ைட்ைது.
◌----------------◌----------------◌----------------◌---------------◌
 தமிழ்நாடு அரசு துடறகள் சார்ைாக அலங்கார ஊர்திகள் அணிவகுப்பு நடைபைற்றது. இதில் 16 அரசுத்
துடறகள் ைங்மகற்றன. அந்தந்தத்துடறயின் திட்ைங்கடள விளக்கும் வடகயில் ஊர்திகள் அலங்காரம்
பசய்யப்ைட்டிருந்தன. சிறப்ைாக வடிவடேப்பு பசய்யப்ைட்டிருந்த காவல்துடறயின் ஊர்திக்கு முதல் ைரிசு
வைங்கப்ைட்ைது. அதில், குற்றங்களுக்கு முக்கிய துப்புகடள வைங்கும் CCTV மைரளவில் தயாரிக்கப்ைட்டு
பகாண்டுவரப்ைட்ைது.
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நடப்பு நிகழ்வுகள்

1.அண்மையில்,

பெருமைமிகு, ‘ெத்ை விபூஷன்’ விருது வழங்கி பெளரவிக்ெப்ெட்ட புெழ்பெற்ற இந்திய

விமளயாட்டு வீரர் / வீராங்ெமை யார்?
் டுல்கர்
அ. சச்சின் டெண
ஆ. தன்ரரஜ் பிள்ளள
இ. M C மேரி மகரே் 
ஈ. அபினவ் பிந்த்ரர
 ஆறு முமற உலெ சாம்பியனும் ஒலிம்பிய குத்துச்சண்மட வீராங்ெமையுைாை MC மைரி மொமுக்கு
நடப்ொண்டு (2020) குடியரசு நாளன்று ைதிப்புமிக்ெ, ‘ெத்ை விபூஷன்’ விருது வழங்ெப்ெட்டது. ‘இந்திய
ைாைணி’க்குப் பிறகு இந்தியாவின் 2ஆவது மிெவுயர்ந்த குடிைக்ெள் விருதாை இந்த, ‘ெத்ை விபூஷன்’
விருது, நடப்ொண்டில் பைாத்தம் ஏழு பிரெலங்ெளுக்கு வழங்ெப்ெட்டுள்ளது.
 முன்ைாள் ைத்திய அமைச்சர்ெள் அருண் பெட்லி, சுஸ்ைா சுவராஜ் ைற்றும் ொர்ஜ் பெர்ைாண்டஸ்
(ைமறவுக்குப்பின்), உத்தரபிரமதச ைாநிலத்மதச் மசர்ந்த ொடெர் சன்னுலால் மிஸ்ரா ைற்றும் முன்ைாள்
பைாரீஷியஸ் பிரதைர் அனிரூத் குக்நாத் ஆகிமயார் இவ்விருதிமை பெற்ற பிற நெர்ெளாவர்.

2. 2020 குடியரசு நாளன்று, ‘ெத்ை பூஷன்’ விருதுக்கு மதர்வு பசய்யப்ெட்டவர்ெளின் எண்ணிக்மெ?
அ. ௧௪ (14)
ஆ. ௧௫ (15)
இ. ௧௬ (16) 
ஈ. ௧௭ (17)

16

 ‘ெத்ை பூஷண்’ விருதுக்கு 16 பிரெலங்ெள் மதர்ந்பதடுக்ெப்ெட்டைர். இந்த ஆண்டு மதர்ந்பதடுக்ெப்ெட்ட
பைாத்தம் 141 ‘ெத்ை’ விருது பெற்றவர்ெளுள், ஏழு ‘ெத்ை விபூஷன்’, 16 ‘ெத்ை பூஷன்’ ைற்றும் 118 ‘ெத்ைஸ்ரீ’
விருது பெற்றவர்ெள் இருந்தைர். ‘ெத்ை பூஷன்’ விருதுக்கு மதர்ந்பதடுக்ெப்ெட்ட பிரெலங்ெளுள் பூப்ெந்து
வீராங்ெமை P V சிந்து, மொவாவின் முன்ைாள் முதலமைச்சர் ைமைாெர் ொரிக்ெர் (ைமறவுக்குப்பின்),
இந்தியாவின் நவீை சட்டக்ெல்வியின் தந்மத N R ைாதவ மைைன் ைற்றும் பதாழிலதிெர்ெள் ஆைந்த்
ைஹிந்திரா ைற்றும் மவணு சீனிவாசன் ஆகிமயார் அடங்குவர்.

3. நடப்ொண்டின் (2020) ‘மதசிய சுற்றுலா ைாநாடு’ நமடபெற்ற இந்திய நெரம் எது?
அ. வரரணரசி
ஆ. மகரனரர்க் 
இ. சிே்லர
ஈ. மல
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 ‘மதசிய சுற்றுலா ைாநாடு’, அண்மையில், ஒடிசாவின் மொைார்க் நெரத்தில் நடத்தப்ெட்டது. இந்த 2 நாள்
ைாநாட்மட, ஒடிசா ைாநில அரசும் இந்திய வர்த்தெம் & பதாழிற்துமற கூட்டமைப்பும் (FICCI) இமைந்து
நடத்தியுள்ளை. ைத்திய சுற்றுலாத்துமற அமைச்சர் பிரெலாத் சிங் ெமடல் இந்த ைாநாட்டில் ெங்மெற்று,
ஓராண்டில், நாட்டில் உள்ள 15 சுற்றுலாத்தலங்ெளுக்கு வருமெதரும் சுற்றுலாப்ெயணிெளின் ெயைச்
பசலவுெளுக்கு சுற்றுலா அமைச்செம் நிதியளிக்கும் எை அறிவித்தார்.
 இத்தமெய சுற்றுலாப்ெயணிெள் தங்ெள் பசாந்த ைாநிலங்ெளுக்கு பவளிமய ெயைஞ்பசய்து அந்தப்
ெயை புமெப்ெடங்ெமள அமைச்செத்தின் இமையதளத்தில் சைர்ப்பிக்ெ மவண்டும். சுற்றுலாத் தலங்
-ெமள பிரெலப்ெடுத்தும் மநாக்கில், ஒடிசா ைற்றும் குெராத்துக்கு இமடமய ஒரு மநாக்ெ ஆவைமும்
(MoI) அப்மொது மெபயழுத்தாைது.

4.அண்மைச் பசய்திெளில் இடம்பெற்ற ைார்க் ருட்மட, எந்த நாட்டின் பிரதைராவார்?
அ. டஜர்ேனி
ஆ. டநதர்லரந்து 
இ. பிரரன்ஸ
்
ஈ. இத்தரலி
 இரண்டாம் உலெப்மொரின்மொது யூதர்ெமளத் துன்புறுத்தியதற்ொெ நாட்டின் முதல் ைன்னிப்மெக்
மொரியமத அடுத்து, பநதர்லாந்தின் பிரதைர் ைார்க் ருட்மட அண்மைச் பசய்திெளில் ொைப்ெட்டார்.
 ஆஷ்விட்ஸில் உள்ள நாஜி வமத முொம் விடுதமலயின் 75ஆவது ஆண்டுநிமறமவ முன்னிட்டு,
ஆம்ஸ்டர்டாமில் நடந்த வருடாந்திர இைப்ெடுபொமல நிமைமவந்தலில், இவ்விஷயத்தில், இதுவமர
எந்தபவாரு அரசாங்ெமும் முன்மவக்ொத வரலாற்றுச் சிறப்புமிக்ெ முதல் ைன்னிப்மெ அவர் மொரிைார்.
பநதர்லாந்தில் வாழ்ந்த 1.4 மில்லியன் யூதர்ெளுள் 1.1 மில்லியனுக்கும் அதிெைாை யூதர்ெள் ஆஷ்விட்ஸ்
வமத முொமில், இரண்டாம் உலெப்மொரின்மொது பொல்லப்ெட்டைர்.

5.இந்தியாவின் ஆற்றமலக்பொண்டாடும், ‘ொரத் ொர்வ் – 2020’ வருடாந்திர நிெழ்மவ நடத்தும் நெரம்
எது?
அ. முே்ளப
ஆ. புது தில்லி 
இ. அகேதரபரத்
ஈ. டஜய்ப்பூர்
 ‘ொரத் ொர்வ் – 2020’ வருடாந்திர நிெழ்வாைது 2020 ெைவரி 26 முதல் 31 வமர புது தில்லியில்
பொண்டாடப்ெடுகிறது. இந்தியாவின் ெல்மவறு சுற்றுலாத் தலங்ெளுக்குச் பசல்வதற்கு இந்தியர்ெமள
ஊக்குவிப்ெதும், ‘உங்ெள் நாட்மடக் ொணுங்ெள்’ ைைப்ொன்மையுடன் அவர்ெமள ஊக்குவிப்ெதும்
இவ்விழாவின் மநாக்ெைாகும். நடப்ொண்டு (2020) விழாவின் ெருப்பொருள், ‘ஒமர ொரதம் ஒப்பிலா
ொரதம்’ & ‘ைொத்ைா ொந்தியின் 150 ஆண்டுெமளக் பொண்டாடுவது’ எை அமைக்ெப்ெட்டுள்ளது.
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 புது தில்லியில் பசங்மொட்மடக்கு முன்னுள்ள கியான் ொமத ைற்றும் பசங்மொட்மட மைதாைத்தில்
நமடபெறவுள்ள இந்த 6 நாள் நிெழ்வில், நாட்டின் ெல்மவறு ெகுதிெமளச் மசர்ந்த ஆயுதப்ெமடெளின்
ெலாசார நிெழ்ச்சிெள் உட்ெட ெல்மவறு நிெழ்வுெள் நமடபெறும்.

6.மதசிய ஊரெ வளர்ச்சி ைற்றும் ெஞ்சாயத்து இராஜ் நிறுவைம் (NIRDPR), சமீெத்தில், எந்த உலெளாவிய
அமைப்புடன் இமைந்து, ‘தெவல்பதாடர்பு வள அலகு - Communication Resource Unit’ என்றபவான்மற
நிறுவியது?
அ. உலக வங்கி
ஆ. UNICEF 
இ. UNESCO
ஈ. பன்னரெ்டுச் டசலவரணி நிதியே்
 ைத்திய ஊரெ வளர்ச்சி அமைச்செத்தின் கீழுள்ள தன்ைாட்சி அமைப்ொை மதசிய ஊரெ வளர்ச்சி
ைற்றும் ெஞ்சாயத்து இராஜ் நிறுவைம் (NIRDPR), அண்மையில், UNICEF (ஐ.நா., சிறுவர் நிதியம்) உடன்
இமைந்து ‘தெவல்பதாடர்பு வள அலகு’ ஒன்மற நிறுவியது. மொஷான் அபியான், மதசிய சுொதார
இயக்ெம் ைற்றும் தூய்மை இந்திய இயக்ெம் உள்ளிட்ட முன்ைணி மதசிய திட்டங்ெளுக்கு தெவல்
பதாடர்பு ஆதரமவ வழங்குவதற்ொை ஒரு பொறிமுமறயாெ இந்த அலகு பசயல்ெடும்.
 தெவல்பதாடர்பு வள அலகு தற்மொது ஆந்திரபிரமதசம், பதலுங்ொைா ைற்றும் ெர்நாடொ ஆகிய மூன்று
ைாநிலங்ெளில் பசயல்ெட்டு வருகிறது. இது, ெல்மவறு அரசாங்ெ துமறெளுக்கு திறன்மைம்ொடு ைற்றும்
ஆமலாசமை உள்ளிட்ட தெவல்பதாடர்பு ஆதரமவ அளித்துவருகிறது.

7.நூற்றுக்கும்

மைற்ெட்ட இைங்ெள்பொண்ட, இந்தியாவின் முதலாவதும் மிெப்பெரியதுைாை நமடயுலா

மைற்பொண்டு ொைக்கூடிய, ‘ெறமவக்கூடம்’, அண்மையில் எந்த நெரத்தில் திறக்ெப்ெட்டுள்ளது?
அ. முே்ளப 
ஆ. டகளகரத்தி
இ. டபங்களூரு
ஈ. திருவனந்தபுரே்
 ைொராஷ்டிர ைாநிலத்தின் முதலமைச்சர் உத்தவ் தாக்ெமர, நாட்டின் முதலாவதும் மிெப்பெரியதுைாை
நமடயுலா மைற்பொண்டு ொைக்கூடிய, ‘ெறமவக்கூட’த்மத மும்மெயில் உள்ள வீரைாதா ஜீொொய்
மொசாமல பூங்ொ ைற்றும் மிருெக்ொட்சிச்சாமலயில் (பொதுவாெ மெகுல்லா மிருெக்ொட்சிச்சாமல)
திறந்துமவத்தார். 18,200 ச.அடிக்கும் அதிெைாை ெரப்ெளவில் இந்தப் ெறமவக்கூடம் அமைந்துள்ளது.
 இது, நூற்றுக்கும் மைற்ெட்ட பவவ்மவறு வமெயாை அயல்நாட்டு ைற்றும் உள்நாட்டுப் ெறமவெளின்
இயற்மெ சூழல் நிமறந்த இருப்பிடைாெ இருக்கும். இந்தப் ெறமவக்கூடம் வழியாெ ஒரு சிறிய ொலம்
பசல்கிறது; அது, பொதுைக்ெள் நடந்து பசல்லவும் ெறமவெமள ொர்க்ெவும் ெயன்ெடும்.
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நெரின் உயிமரக்ொப்ொற்றுவதில் ைனித இயல்புக்ொை சிறப்ொை பசயலுக்ொெ ஒரு நெருக்கு

வழங்ெப்ெடும் மதசிய விருதின் பெயர் என்ை?
அ. ஜீ வன் ரக்ஷர பதக்கே் 
ஆ. ரக்ஷர புரஸ
் கரர்
இ. ஜீ வன் சக்தி பதக்கே்
ஈ. பரரத் ஜீ வன் பதக்கே்
 2019ஆம் ஆண்டுக்ொை ஜீவன் ரக்ஷா ெதக்ெ வரிமசயில் வழங்ெப்ெடும் விருதுெமள 54 மெருக்கு
வழங்குவதற்கு குடியரசுத்தமலவர் இராம்நாத் மொவிந்த் ஒப்புதல் அளித்துள்ளார். இதில் ஏழு மெருக்கு
சர்மவாட்டம் ஜீவன் ரக்ஷா ெதக்ெம், 8 மெருக்கு உத்தம் ஜீவன் ரக்ஷா ெதக்ெம், 39 மெருக்கு ஜீவன் ரக்ஷா
ெதக்ெம் ஆகியமவ வழங்குவதும் அடங்கும். இதில் 5 விருதுெள், விருதாளர்ெளின் ைமறவுக்குப்பின்
வழங்ெப்ெடும் விருதுெளாெ உள்ளை.
 அமசாெ சக்ரா வரிமசயில் வீரதீரச்பசயல்ெளுக்ொெ வழங்ெப்ெடும் ஜீவன் ரக்ஷா ெதக்ெங்ெள், ெடந்த
1961ஆம் ஆண்டில் நிறுவப்ெட்டை. விெத்துெள், மின்விெத்து, இயற்மெப்மெரிடர்ெள் அல்லது மீட்புப்ெணி
மொன்ற சம்ெவங்ெளில் ஒருவரின் உயிமரக்ொப்ொற்றுவதில் சிறப்ொெ பசயல்ெடுமவாருக்கு இந்த
விருது வழங்ெப்ெடுகிறது.

9.ஏமழெளுக்கு ைானிய விமலயில் உைவுவழங்குவமத மநாக்ெைாெக்பொண்ட, ‘சிவ மொென்’ திட்டம்
அண்மையில் எந்த ைாநிலத்தில் பதாடங்ெப்ெட்டது?
அ. உத்தரபிரமதசே்
ஆ. பீகரர்
இ. ேகரரரஷ்டிரர 
ஈ. கர்நரெகர
 ைொராஷ்டிரா ைாநில அரசு, ஏமழெளுக்கு `10’க்கு உைவு வழங்குவமத மநாக்ெைாெக்பொண்ட, ’சிவ
மொென்’ திட்டத்மத அறிமுெப்ெடுத்தியது. 71ஆவது குடியரசு நாள் பொண்டாட்டத்மத முன்னிட்டு இத்
திட்டம் பதாடங்ெப்ெட்டுள்ளது. இதன்கீழ், அமைத்து ைாவட்டங்ெளிலும் இதற்பெை நியமிக்ெப்ெட்ட
மையங்ெளில், பொதுைக்ெளுக்கு ைதிய உைவு வழங்ெப்ெடும்.
 ஏறக்குமறய 50, ‘சிவ மொென்’ விற்ெமை நிமலயங்ெள் மசாதமை அடிப்ெமடயில் அமைக்ெப்ெட்டு
உள்ளை. கூடிய விமரவில் ைாநிலத்தின் பிற ெகுதிெளுக்கும் இமவ விரிவுெடுத்தப்ெடும்.

10.அண்மையில் ொலைாை பஷர் சிங் குக்ெல் (Sher Singh Kukkal), எந்தத் துமறசார்ந்தவராெ இருந்தார்?
அ. அரசியல்
ஆ. விளளயரெ்டு
இ. களல 
ஈ. வணிகே்
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 86 வயதாை மூத்த ெமலஞரும் சிற்பியுைாை பஷர் சிங் குக்ெல், அண்மையில், புது தில்லியில் வயது
மூப்பின் ொரைைாெ ொலைாைார். ெடம் வமரதல், ஓவியந்தீட்டல், சிற்ெம், அச்சிடுதல் ைற்றும் புமெப்ெடம்
எடுத்தல் உள்ளிட்ட நுண்ெமலெளின் ெல கிமளெளில் சிறந்த அனுெவமுள்ள பஷர் சிங் குக்ெல், ஒரு
குறிப்பிடத்தக்ெ ெமலஞராெ இருந்தார். மசனிக் ெள்ளியிலும் அவர் ெமலெமளக் ெற்பித்துள்ளார்.
 2008-09ஆம் ஆண்டில், ைத்திய ெலாசார அமைச்செத்தால் ராஜீவ் ொந்தி அறக்ெட்டமள விருது ைற்றும்
ொட்சிக்ெமல புமெப்ெடபைடுத்தலில் சீனியர் பெல்மலாஷிப் உள்ளிட்ட ெல மதசிய ைற்றும் சர்வமதச
விருதுெமளயும் அவர் பவன்றுள்ளார்.
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நடப்பு நிகழ்வுகள்

1.இந்திய

அரசும் அஸ்ஸாம் மாநில அரசும், அண்மமயில், எந்தப் பழங்குடி குழுவுடனான முத்தரப்பு

ஒப்பந்தத்தில் மையயழுத்திட்டன?
அ. ப ோப ோ 
ஆ. குக்கி
இ. ஆதி
ஈ. நிஷி
 இந்திய அரசாங்ைமும் அஸ்ஸாம் மாநில அரசும், அண்மமயில், பபாபடாலாந்தின் பதசிய ஜனநாயை
முன்னணியுடனான (NDFB) முத்தரப்பு ஒப்பந்தத்தில் மையயழுத்திட்டன. பபாபடா பழங்குடியினர் குழு,
அஸ்ஸாமிலிருந்து பபாபடாலாந்மதப் பிரித்து தனிமாநிலமாை அறிவிக்ைக்பைாரி வந்தது. கிளர்ச்சிமய
வழிநடத்திய அமனத்து பபாபடா மாணவர் சங்ைமும் (ABSU) ஒருங்கிமணந்த பபாபடா மக்ைள்
அமமப்பு என்ற மற்யறாரு குழுவும் இந்த ஒப்பந்தத்தில் மையயழுத்திட்டன.
 பபாபடாலாந்து பதசிய ஜனநாயை முன்னணியின் 1500’க்கும் பமற்பட்ட பபாராளிைள் ஆயுதங்ைளுடன்
சரணமடவார்ைள் என்று எதிர்பார்க்ைப்படுகிறது. அடுத்த மூன்று ஆண்டுைளுக்குள் இந்த ஒப்பந்தத்மத
யசயல்படுத்துவதற்ைாை `1500 பைாடி ரூபாமய அரசு வழங்கியுள்ளது.

2.அண்மமயில், பமலமவமய ைமலப்பதற்ைான தீர்மானத்மத நிமறபவற்றிய மாநிலம் எது?
அ. ததலுங்கோனோ
ஆ. மகோரோஷ்டிரோ
இ. ஆந்திர ிரபதசம் 
ஈ. கோ்நோ கோ
 அண்மமயில் பமலமவமய ைமலப்பதற்ைான தீர்மானத்மத ஆந்திர மாநிலத்தின் சட்டப்பபரமவ
நிமறபவற்றியது. இந்த முடிமவ ஆளும் YSR ைாங்கிரஸ் ைட்சியின் 133 சட்டமன்ற உறுப்பினர்ைள்
ஆதரித்தனர். ஆந்திர மாநில சட்டப்பபரமவயின் பமலமவயில், எதிர்க்ைட்சியான யதலுங்கு பதசம் ைட்சி
உறுப்பினர்ைளின் எதிர்ப்பால், YSR ைாங்கிரஸ் ைட்சி நிமறபவற்றிய சில முக்கிய மபசாதாக்ைமள
பமலமவயில் நிமறபவற்ற முடியாமல் பபானது. இமதயடுத்து, பமலமவமய ஒட்டுயமாத்தமாை
ைமலத்துவிட ஆளும் YSR ைாங்கிரஸ் அரசு முடிவு யசய்துள்ளது.
 சந்திரபாபு நாயுடு தமலமமயிலான பிரதான எதிர்க்ைட்சியான யதலுங்கு பதசம் ைட்சிக்கு, பமலமவயில்
58 இடங்ைளுள் 27 இடங்ைள் உள்ளன. இது அண்மமயில், ஆந்திரத்தின் தமலநைர் பரவலாக்ைம்
யதாடர்பான 2 மபசாதாக்ைமள கீழமவயில் நிமறபவற்றியபின்னர், அதுகுறித்து பமலும் விவாதிக்ை
குழுயவான்மற அனுப்பியது.
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3.ஏர் இந்தியாவிலிருந்து அரசாங்ைத்தின் எத்தமன சதவீத முதலீடுைள் திரும்பப்யபறப்படவுள்ளன?
அ. 50%
ஆ. 60%
இ. 75%
ஈ. 100% 
 `60,000 பைாடிக்கும் அதிைமாை யபருங்ைடனில் சிக்கித்தவிக்கும் ஏர் இந்தியா விமான நிறுவனத்தின்
100% பங்குைமளயும் விற்ை மத்திய அரசு முடிவு யசய்து அறிவிப்பு யசய்துள்ளது. ைடந்த 2 ஆண்டுைளில்
2ஆவது முமறயாை ஏர் இந்தியாமவ விற்பமன யசய்ய அறிவிப்பு யவளியிடுகிறது மத்திய அரசு. ைடந்த
2018ஆம் ஆண்டில் ஏர் இந்தியா நிறுவனத்தின் 76% பங்குைமள விற்பமன யசய்து நிர்வாைத்மதத்
தனியாருக்கு மாற்ற மத்திய அரசு அறிவிப்புயசய்தது.
 ஏர் இந்தியா மற்றும் ஏர் இந்தியா எக்ஸ்பிரஸ் ஆகியவற்றின் 100% பங்குைமளயும், AI-SATS கூட்டு
நிறுவனத்தில் உள்ள 50% பங்குைமளயும் விற்பமன யசய்யப்படவுள்ளது. ஆர்வமுள்ள நிறுவனங்ைள்,
தகுதிவாய்ந்த தனிமனிதர்ைள் வரும் மார்ச் 17ஆம் பததிக்குள் விண்ணப்பங்ைமள அனுப்ப பவண்டும்
என்றும் தகுதியான நிறுவனங்ைள் பட்டியல் மார்ச் 31ஆம் பததி யவளியிடப்படும் என அறிவிப்பில்
யதரிவிக்ைப்பட்டுள்ளது. ஆர்வமுள்ள நிறுவனங்ைளின் நிைர மதிப்பு முந்மதய வரம்பான `5000
பைாடியிலிருந்து `3500 பைாடியாை குமறக்ைப்படுகிறது.

4.மூன்றாவது உலை உருமளக்கிழங்கு மாநாடு – 2020ஐ நடத்தவுள்ள இந்திய நைரம் எது?
அ. மும்ப
ஆ. அகமதோ ோத்
இ. கோந்திநகோ் 
ஈ. சூரத்
 குஜராத் மாநிலம் ைாந்திநைரில் மூன்றாவது உலை உருமளக்கிழங்கு மாநாட்மட பிரதமர் நபரந்திர
பமாடி ைாயணாலிக்ைாட்சிமூலம் யதாடங்கிமவத்தார். முந்மதய இரண்டு உலை உருமளக்கிழங்கு
மாநாடுைள், ைடந்த 1999 மற்றும் 2008ஆம் ஆண்டில் நமடயபற்றது.
 புது தில்லி இந்திய பவளாண் ஆராய்ச்சிக்ைவுன்சில் மற்றும் இந்தக்ைவுன்சிலுக்கு உட்பட்ட சிம்லாவில்
உள்ள மத்திய உருமளக்கிழங்கு ஆராய்ச்சி மமயம் மற்றும் யபரு நாட்டின் லிமாவில் உள்ள சர்வபதச
உருமளக்கிழங்கு மமயம் ஆகியவற்றின் ஆதரவுடன் இந்திய உருமளக்கிழங்கு சங்ைத்தால் இந்த
மாநாடு ஏற்பாடு யசய்யப்பட்டுள்ளது. இந்த மாநாடு, உருமளக்கிழங்கு ஆராய்ச்சியின் சாதமனைமள
யவளிக்யைாணரும் மற்றும் இந்தப் பத்தாண்டுக்ைான வமரபடத்மதயும் உருவாக்கும்.

5.நீரில்மூழ்கி

மமறந்திருந்து தாக்கும் INS ைவராட்டி என்னும் பபார்க்ைப்பமல இந்திய ைடற்பமடக்கு

வழங்ைவுள்ள இந்திய ைப்பல் ைட்டுநர் யார்?
அ. மசகன் க ் ல் கூ ம்
ஆ. தகோச்சின் க ் ல் க ் டும் நிறுவனம்
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இ. ஹிந்துஸ
் தோன் க ் ல் க ் டும் நிறுவனம்
ஈ. கோோ் ன் ோீச் க ் ல் க ் டுநோ்கள் மற்றும் த ோறியோளோ்கள் 
 யைால்ைத்தாவில் உள்ள பாதுைாப்பு யபாதுத்துமற நிறுவனமான ைார்டன் ரீச் ைப்பல் ைட்டுநர்ைள் மற்றும்
யபாறியாளர்ைள், நீரில்மூழ்கி மமறந்திருந்து தாக்கும் INS ைவராட்டி என்னும் பபார்க்ைப்பமல இந்திய
ைடற்பமடக்கு வழங்ைவுள்ளதாை அண்மமய அறிவிப்பில் யதரிவிக்ைப்பட்டுள்ளது. ‘Project P28’இன்கீழ்
இந்திய ைடற்பமடக்ைாை ைார்டன் ரீச் ைப்பல் ைட்டுநர்ைள் மற்றும் யபாறியாளர்ைளால் ைட்டப்பட்ட நான்கு
நீரில்மூழ்கி மமறந்திருந்து தாக்கும் பபார்க்ைப்பல்ைளில் ைவராட்டி ைமடசியாை உள்ளது.
 இலட்சத்தீவில் உள்ள தீவுைளின் யபயரிடப்பட்ட ‘ைபமார்டா’, ‘ைடமத்’ மற்றும் 'கில்தான்' ஆகிய மூன்றும்
இதற்கு முன்னர் 2014-2017 வமரயிலான ைாலைட்டத்தில் வழங்ைப்பட்டது. இந்தப் புதிய INS ைவராட்டி
பபார்க்ைப்பல், 90% உள்நாட்டுக் கூறுைள்யைாண்டு தயாரிக்ைப்பட்டுள்ளது. அமனத்து பசாதமனைளும்
நிமறவமடந்துள்ள நிமலயில், மாத இறுதிக்குள் இந்தக்ைப்பல் வழங்ைப்படவுள்ளது.

6.அண்மமயில், ஆல்பர்ட் ஐன்ஸ்டீனின் உருவம் யபாறிக்ைப்பட்ட உலகின் மிைச்சிறிய தங்ைநாணயத்மத
யவளியிடட்ட நாடு எது?
அ. அதமோிக்கோ
ஆ. சுவிச்சோ்லோந்து 
இ. தெோ்மனி
ஈ. ிரோன்ஸ
்
 அண்மமயில் உலகின் மிைச்சிறிய தங்ைநாணயத்மத சுவிச்சர்லாந்து அச்சிட்டுள்ளது. இதில், பிரபல
அறிவியலாளர் ஆல்பர்ட் ஐன்ஸ்டீனின் படம் யபாறிக்ைப்பட்டுள்ளது. உலகின் மிைச்சிறிய இந்த நாணயம்
2.96 மி.மீ விட்டத்துடனும் 0.063 கிராம் எமடயுடனும் உள்ளதாை சுவிஸ் நாணயச்சாமல கூறியுள்ளது.
இந்நாணயத்தின் மதிப்பு, 1/4 சுவிஸ் பிராங்குைள் அல்லது பதாராயமாை `18.50 ஆகும்.
 ஐன்ஸ்டீன் தனது பதிபனழாம் வயதில் சுவிச்சர்லாந்துக்கு வருமைதந்து அங்கு தனது ைல்விமய
நிமறவுயசய்தார். 1902ஆம் ஆண்டில் சுவிச்சர்லாந்து நாட்டின் குடிமைனாைவும் அவர் ஆனார். சுவிஸ்
யடன்னிஸ் நட்சத்திரமான பராஜர் யபடரரின் படம் யபாறித்த மற்யறாரு நாணயமும் அச்சிடப்பட்டுள்ளது.

7.பதவி விலகியமதயடுத்து அண்மமச்யசய்திைளில் ைாணப்பட்ட மர்ஜான் சாரக், எந்த நாட்டின் பிரதமராை
இருந்தார்?
அ. சுபலோபவனியோ 
ஆ. சுபலோவோக்கியோ
இ. தசோ் ியோ
ஈ. குபரோஷியோ
 சுபலாபவனியாவின் பிரதமர் மர்ஜன் சாரக் பதவி விலகியுள்ளார். ைடந்த 2018ஆம் ஆண்டில் பிற
ைட்சிைளுடன் பசர்ந்து கூட்டணி அமமத்து பிரதமராை மர்ஜான் சாரக் பதவிபயற்றார். எனினும், ைடந்த
நவம்பரில் எதிர்க்ைட்சியான இடதுசாரி கூட்டணிக்கு வழங்கிய ஆதரமவ திரும்பப்யபற்றது.
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 இதனால் நாடாளுமன்றத்தில் மபசாதாக்ைமளக் யைாண்டுவருவதில் சிக்ைல் அதிைரித்தது. அவரின்
சிறுபான்மம அரசாங்ைத்தில் நிதியமமச்சராை இருந்தவர் ஆண்ட்பரஜ் யபர்டன்யசல்ஜும், கூட்டணி
ைட்சிைளின் பூசமல அடுத்து அமமச்சர் பதவியிலிருந்து விலகுவதாை அண்மமயில் அறிவித்தார்.

8.இந்திய வங்கிைள் சங்ைத்தின் (IBA) தமலமம நிர்வாகியாை நியமிக்ைப்பட்டுள்ளவர் யார்?
அ. ரெ்னிஷ் குமோோ்
் ணன்
ஆ. V G கண
இ. சுனில் பமத்தோ 
ஈ. ரோபகஷ் சோ்மோ
 இந்திய வங்கியின் சங்ைத்தின் அண்மமய அறிவிப்பின்படி, பஞ்சாப் பதசிய வங்கியின் முன்னாள்
பமலாண்மம இயக்குநரும் தமலமம யசயல் அதிைாரியுமான சுனில் பமத்தா, IBAஇன் தமலமம
நிர்வாகியாை யபாறுப்பபற்றுள்ளார். சுனில் பமத்தா, அண்மமயில், பஞ்சாப் பதசிய வங்கியின்
பமலாண்மம இயக்குநர் மற்றும் தமலமம யசயல் அதிைாரியாை பணியிலிருந்து ஓய்வுயபற்றார்.
 இவர் இதற்கு முன்னர் இந்திய வங்கிைள் சங்ைத்தின் தமலவர் பதவிமய வகித்துள்ளார். அவருக்கு
பதிலாை பாரத ஸ்படட் வங்கியின் (SBI) தமலவர் ரஜ்னிஷ் குமார், 2019 அக்படாபரில் மாற்றப்பட்டார்.
தற்பபாது, ைடந்த 2019 டிசம்பர் 31 அன்று பதவிபயற்ற V G ைண்ணனுக்கு பதிலாை சுனில் பமத்தா
நியமிக்ைப்பட்டுள்ளார்.

9.எந்த

இந்திய நாடைக் ைமலஞருக்கு மதிப்புமிக்ை பியரஞ்சு யைளரவமான, ‘Knight of the Order of Arts

மற்றும் Letters’ வழங்ைப்படவுள்ளது?
அ. நசீருதீ ன் ஷோ
ஆ. சஞ்சனோ கபூோ் 
இ. கிோிஷ் கோ்னோ ்
ஈ. லில்தல ் துப
 மூத்த நாடைக்ைமலஞரும் ஹிந்தி நடிைர் சஷி ைபூரின் மைளுமான சஞ்சனா ைபூருக்கு, மதிப்புமிக்ை
பியரஞ்சு யைளரவமான, ‘Knight of the Order of Arts மற்றும் Letters’ வழங்ைப்படவுள்ளது. நாடைக்
ைமலைளுக்கு அவராற்றிய சிறந்த பங்ைளிப்புக்ைாை அவருக்கு இந்த விருது வழங்ைப்படுகிறது. தற்பபாது
அலுவல்பூர்வ வருமையாை இந்தியாவுக்கு வருமைபுரிந்துள்ள பிரான்சின் ைலாசார அமமச்சர் பிராங்க்
மரஸ்டர், இதற்யைன திட்டமிடப்பட்ட விழாவில், சஞ்சனா ைபூருக்கு, இந்த மதிப்புமிக்ை விருமத
வழங்குவார் என எதிர்பார்க்ைப்படுகிறது.

10.பிட்ஸ்பர்க் ஓப்பன் ஸ்குவாஷ் பபாட்டியில் இரண்டாமிடம் பிடித்த இந்திய ஸ்குவாஷ் வீரர் யார்?
அ. பெோஷ்னோ சின்ன ் ோ

ஆ. தீ ிகோ ல்லிக்கல்

இ. தசளரவ் பகோசல் 

ஈ. சுபனனோ குருவில்லோ
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 பிட்ஸ்பர்க் ஓப்பன் ஸ்குவாஷ் இறுதிப்பபாட்டியில், எகிப்திய வீரர் ஃபாயரஸ் யடயசளகியிடம் பதாற்று,
இந்திய ஸ்குவாஷ் வீரர் யசளரவ் பைாசல் இரண்டாமிடம் யபற்றார். 1 மணி 13 நிமிடங்ைள் நீடித்த அமர
இறுதி ஆட்டத்தில் எகிப்தின் உமர் யமாசாட்மட வீழ்த்தி, இறுதிப்பபாட்டிக்கு முன்பனறிய பின்னர்,
யசளரவ் பைாசல் 7-11, 4-11, 9-11 என்ற ைணக்கில் எகிப்திய வீரரிடம் பதாற்றார்.
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நடப்பு நிகழ்வுகள்

1.எந்த

விலங்கை நமீபியாவிலிருந்து இந்திய வாழ்விடத்திற்கு அறிமுைப்படுத்துவதற்கு அண்கையில்

இந்திய உச்சநீதிைன்றம் அனுைதித்தது?
அ. ஆப்பிரிக்க யரனை
ஆ. ஆப்பிரிக்க சிங்கம்
இ. ஆப்பிரிக்க சிறுத்னத 
் டரமிருகம்
ஈ. ஆப்பிரிக்க கரண
 ஆப்பிரிக்ை சிறுத்கதைகை இந்தியாவுக்குக்கைாண்டுவருவதற்கு உச்சநீதிைன்றம் அனுைதியளித்தது.
இந்தியாவில் சிறுத்கதைள் கிட்டதட்ட அழியும் நிகலயிலிருப்பதால், ஆப்பிரிக்ை நாடான நமீபியாவில்
இருந்து சிறுத்கதைகை இந்தியாவுக்குக்கைாண்டுவர அனுைதி வழங்குைாறு ததசிய சிறுத்கதைள்
பாதுைாப்பு அகைப்பு உச்சநீதிைன்றத்தில் ைனுத்தாக்ைல் கசய்திருந்தது. இம்ைனுகவ விசாரித்த இந்திய
உச்சநீதிைன்ற தகலகை நீதிபதி SA தபாப்தட தகலகையிலான அைர்வு இதற்கு அனுைதி வழங்கியது.
 இந்தத் திட்டம் கதாடர்பாை ததசிய சிறுத்கதைள் பாதுைாப்பு அகைப்புக்கு உரிய ஆதலாசகனைகை
வழங்குவதற்ைாை மூன்று தபர்கைாண்ட நிபுணர்ைள் குழுகவயும் உச்சநீதிைன்றம் அகைத்துள்ைது.
இந்தக்குழுவில், இந்திய வனவிலங்குைள் அகைப்பின் முன்னாள் இயக்குநர், இந்திய வனவிலங்குைள்
அகைப்பின் தகலகை இயக்குநர், சுற்றுச்சூழல் ைற்றும் வனத்துகற அகைச்சைத்தின் DIG ஆகிதயார்
இடம்கபற்றுள்ைனர்.

2.இந்தியாவில் உள்ை எத்தகன ஈரநிலங்ைள், சமீபத்தில், ‘ராம்சார் தைம்’ பட்டியலில் தசர்க்ைப்பட்டன?
அ. 8
ஆ. 10 
இ. 12
ஈ. 14
 தைலும் பத்து இந்திய ஈரநிலங்ைள் சர்வததச முக்கியத்துவம் வாய்ந்த இடங்ைைாை ராம்சாரால்
அறிவிக்ைப்பட்டுள்ைதாை ைத்திய சுற்றுச்சூழல் அகைச்சர் பிரைாஷ் ஜவதடைர் சமீபத்தில் அறிவித்தார்.
இதன்மூலம், ராம்சார் தை குறியீடுகைாண்ட ஈரநிலங்ைளின் எண்ணிக்கை தற்தபாது கைாத்தம் 37 ஆை
உயர்ந்துள்ைது. 37 ராம்சார் தைங்ைைால் உள்ைடக்ைப்பட்ட கைாத்த பரப்பைவானது ஒரு மில்லியன்
கெக்தடர்ைளுக்கும் அதிைைாை அதிைரித்துள்ைது.
 இப்புதிய அறிவிப்பில், நந்தூர் ைாததைஷ்வரின்மூலம் தனது முதல் ராம்சார் தை குறியீட்கட ைைாராஷ்டிர
ைாநிலம் கபறுகிறது. பஞ்சாப் தைலும் 3 தைங்ைகைச்தசர்த்து, கைாத்தம் 6 தைங்ைகைக்கைாண்டுள்ைது,
உத்தரபிரததசம் 6 புதிய தைங்ைகைச் தசர்த்து, கைாத்தம் 7 ராம்சார் தைங்ைகைக்கைாண்டுள்ைது.
ராம்சார் ைாநாட்டில், உறுப்புநாடுைள் தங்ைள் ஈரநிலங்ைளின் சூழல் முக்கியத்துவத்கத பாதுைாக்கும்
தநாக்தைாடு கைகயழுத்திட்டன.
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3. 2020 குடியரசு நாள் அணிவகுப்புக்ைான சிறந்த அலங்ைார ஊர்தி விருகத கவன்ற ைாநிலம் எது?
அ. ஒடிசர
ஆ. உத்தரப்பிரததசம்
இ. குஜரரத்
ஈ. அஸ
் ஸரம் 
 “தனித்துவைான கைவிகனத்திறன் ைற்றும் ைலாசாரத்தின் நிலம்” என்ற ைருப்கபாருகைக்கைாண்ட
அஸ்ஸாம் ைாநிலத்தின் அலங்ைார ஊர்தி, ‘2020ஆம் ஆண்டு குடியரசு நாள் அணிவகுப்புக்ைான சிறந்த
அலங்ைார ஊர்திக்ைான விருகத’ கவன்றது. ஒடிசா ைற்றும் உத்தரபிரததச ைாநிலத்தின் அலங்ைார
ஊர்திைள் கூட்டாை இரண்டாவது இடத்திற்கு ததர்வுகசய்யப்பட்டன.
 பைவான் லிங்ைராஜாவின் புைழ்கபற்ற ருகுண ரத யாத்திகரகய ஒடிசா ைாநிலம் ைாட்சிப்படுத்தியது.
ைலாசார ைற்றும் ைதஞ்சார் சுற்றுலாகவ ‘சர்வ தர்ை சை பாவ்’ என்ற ைருப்கபாருளுடன் உத்தரபிரததசம்
ைாநிலம் ைாட்சிப்படுத்தியது. ததசிய தபரிடர் நிவாரணப் பகடயின் அலங்ைார ஊர்தி ைற்றும் ‘ஜல் ஜீவன்
திட்ட’த்கத சித்தரித்த ஜல் சக்தி திட்டம் சிறப்புப்பரிகசப் கபற்றது.

4.அண்கையில் அகைரிக்ைாவுக்ைான இந்திய தூதராை நியமிக்ைப்பட்டவர் யார்?
அ. ஹர்ஷ் வர்தை் ஷ்ரிங்லர
ஆ. ஜஜய் சங்கர்
இ. தரஞ்சித் சிங் சந்து 
ஈ. விஜய் தகரகதல
 மூத்த தூதர் தரஞ்சித் சிங் சந்து, அண்கையில், அகைரிக்ைாவுக்ைான அடுத்த இந்திய தூதராை
நியமிக்ைப்பட்டார். அவர் அகைரிக்ைாவுக்ைான முந்கதய இந்திய தூதராை இருந்த ெர்ஷ் வர்தன்
ஷ்ரிங்லாவுக்கு பதிலாை நியமிக்ைப்படுகிறார். 1988ஆம் ஆண்கடய இந்திய கவளியுறவு தசகவ (IFS)
அதிைாரியான தரஞ்சித், தற்தபாது, இலங்கையில் இந்திய உயராகணயராை நியமிக்ைப்பட்டுள்ைார்.
 முன்னதாை, வாஷிங்டன் DCஇல் உள்ை இந்திய தூதரைத்தில், துகணத்தகலவராை 2013 முதல் 2017
வகர 4 ஆண்டுைள் பணியாற்றியுள்ைார். 2009 & 2011’க்கு இகடயில் கவளியுறவு அகைச்சைத்தில்
இகணச்கசயலாைராைவும் (ஐ.நா அகவ) பணியாற்றியுள்ைார்.

5.அண்கையில் கதாடங்ைப்பட்ட புவன் பஞ்சாயத்து வகலத்தைத்தின் புதிய பதிப்பு 3.0, எந்த அகைப்பின்
கதாழில்நுட்பத்கதப் பயன்படுத்துகிறது?
் ஜவளி ஆய்வுனமயம் 
அ. இந்திய விண
ஆ. பரதுகரப்பு ஆரரய்ச்சி மற்றும் தமம்பரட்டு அனமப்பு
இ. ஹிந்துஸ
் தரை் ஏதரரநரட்டிக்ஸ
் லிமிஜடட்
ஈ. பரரத் மிை்ைணு லிட்
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 இந்திய விண்கவளி ஆய்வுகையம் (ISRO) உருவாக்கிய கசயற்கைக்தைாள் கதாழில்நுட்பத்தின்
உதவியுடன் கசயல்படும் புவன் பஞ்சாயத்து வகலத்தைத்தின் 3.0 பதிப்கப ைத்திய கவளியுறவு
அகைச்சர் ஜிததந்திர சிங் அண்கையில் கவளியிட்டார்.
 பஞ்சாயத்து ராஜ் அகைச்சைத்தால் கிராைப் பஞ்சாயத்துைகை வைர்த்கதடுப்பதற்ைான கசயல்முகறக்கு
உதவுவதற்கு புவி-இடஞ்சார்ந்த (geo–spatial) தசகவைகை வழங்குவகத இத்திட்டம் தநாக்ைைாைக்
கைாண்டுள்ைது. ஒருங்கிகணந்த உயர்-கதளிவுத்திறன்கைாண்ட கசயற்கைக்தைாள் தரவு சிறந்த
ைாட்சிப்படுத்துதகல வழங்கும் ைற்றும் பரவலாக்ைப்பட்ட திட்டமிடல் & ைண்ைாணிப்புக்கும் இது உதவும்.

6.எந்த

ஹிந்திச்கசால்கல, ஆக்ஸ்தபார்டு பல்ைகலக்ைழைத்தின் பதிப்பைம், ‘2019ஆம் ஆண்டுக்ைான

ஆக்ஸ்தபார்டு ஹிந்திச்கசால்’ எனத் ததர்வுகசய்துள்ைது?
அ. சம்ரிதி
ஆ. சம்விதரை் 
இ. சம்பிரதி
ஈ. சம்மரை்
 ைடந்த ஆண்டின் (2019), ஆக்ஸ்தபார்டு ஹிந்திச்கசால்லாை, ‘சம்விதான்’ ததர்வுகசய்யப்பட்டுள்ைது என,
ஆக்ஸ்தபார்டு பல்ைகலக்ைழை அச்சைம் அறிவித்துள்ைது. ஹிந்தியில், ‘சம்விதான்’ என்றால், அரசியல்
சாசனம் என்று கபாருள். இச்கசால், 2019இல் அதிைைாதனாகர ஈர்த்துள்ைது. அரசியல் சாசனம் என்பது,
ைக்ைைாட்சி, ைதச்சார்பின்கை, நீதி, விடுதகல, சைத்துவம் ஆகியவற்கற உள்ைடக்கியது. ‘அடிப்பகட
கைாள்கைைளின் முதுகைலும்பு’ எனவும், ‘சம்விதான்’ கசால்லுக்குப் கபாருள்கூறலாம்.

7.சீனியர் ததசிய பில்லியர்ட்ஸ் சாம்பியன்ஷிப்பில் பட்டம் கவன்ற இந்திய வீரர் யார்?
அ. ஜசளரவ் தகரத்தரரி
ஆ. பங்கஜ் அத்வரைி 
இ. துவரஜ் ஹரியர
ஈ. கீ த் தசத்தி
 உலைத்தரம் வாய்ந்த இந்திய வீரரும், 23 முகற உலை சாம்பியனுைான பங்ைஜ் அத்வானி, சமீபத்தில்,
சீனியர் ததசிய பில்லியர்ட்ஸ் சாம்பியன்ஷிப்பில் பட்டத்கத கவன்றதன்மூலம் தனது 33ஆவது ததசிய
பட்டத்கத கவன்றார். புதனவில் நகடகபற்ற தபாட்டியில், பங்ைஜ் தனது சைநாட்டு வீரரான கசைரவ்
தைாத்தாரிகய 5-2 என்ற தைால் ைணக்கில் இறுதிப்தபாட்டியில் வீழ்த்தினார். முன்னதாை நகடகபற்ற
அகரயிறுதியில், குஜராத்தின் துவாஜ் ெரியாகவ 5-0 என்ற தைால் ைணக்கில் பங்ைஜ் வீழ்த்தினார்.
 இது பங்ைஜ் அத்வானியின் 33ஆவது ததசிய பட்டம் ைட்டுைல்ல, இது அவரது 10ஆவது சீனியர் பட்டமும்
கூட. பிப்.3 முதல் அதத இடத்தில் நடத்த திட்டமிடப்பட்டுள்ை ததசிய ஸ்னூக்ைர் சாம்பியன்ஷிப்பிலும்
பங்ைஜ் அத்வானி பங்தைற்பார்.
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எந்த நைரத்தில், ைாற்றுத்திறனாளிைள் தைம்பாடு அகடவதற்ைான கூட்டு பிராந்திய

கையத்கத ைத்திய சமூை நீதி அகைச்சர் திறந்துகவத்தார்?
அ. னஹதரரபரத்
ஆ. தபரர்ட் பிதளர் 
இ. ஜசை்னை
ஈ. ஜகரச்சி
 ைத்திய சமூை நீதி ைற்றும் அதிைாரைளித்தல் அகைச்சர் தாவர் சந்த் கைலாட், அண்கையில், அந்தைான்
ைற்றும் நிக்தைாபாரில் அகைக்ைப்பட்ட தபார்ட் பிதைர் நைரத்தில் கூட்டு பிராந்திய கையத்கத திறந்து
கவத்தார். அங்குள்ை ைாற்றுத்திறனாளிைளுக்கு திறன் தைம்பாடு, ைறுவாழ்வு & வைர்ச்சி ஆகியவற்கற
வழங்குவகத இம்கையம் கைாண்டுள்ைது.
 ைாற்றுத்திறனாளிைளுக்கு உட்ைட்டகைப்பு வசதிைள் ைற்றும் வைங்ைகை உருவாக்குவதற்ைாை சமூை
நீதி & அதிைாரைளித்தல் அகைச்சைத்தின் கீழ் இந்த கையங்ைள் அகைக்ைப்பட்டுள்ைன. இந்தியாவில்,
தபாபால், பாட்னா, கைைைாத்தி ைற்றும் அைைதாபாத் உள்ளிட்ட பல நைரங்ைளில் இம்கையம் உள்ைது.

9.எந்த

ைாநிலத்தில், ‘சர்தார் வல்லபாய் பதடல் அதிைாரைளித்தல் ைற்றும் வாழ்வாதார கையம்’ எனப்

கபயரிடப்பட்டுள்ை பழங்குடியினருக்கு பயிற்சியளிப்பதற்ைான திறன் தைம்பாட்டு கையம் அகைக்ைப்பட
உள்ைது?
அ. உத்தரபிரததசம்
ஆ. குஜரரத் 
இ. இரரஜஸ
் தரை்
ஈ. சத்தீ ஸ
் கர்
 குஜராத் ைாநிலத்தின் கைவாடியாவில் உள்ை ஒற்றுகை சிகலக்கு அருதை, ‘சர்தார் வல்லபாய் பதடல்
அதிைாரைளித்தல் ைற்றும் வாழ்வாதார கையத்கத’ அகைப்பதற்ைான அடிக்ைல்கல ைத்திய கவளியுறவு
அகைச்சர் S கஜய்சங்ைர் நாட்டினார். பல்தவறு திறன் தைம்பாட்டுத்திட்டங்ைள்மூலம் இகைஞர்ைள்,
விவசாயிைள், சுய உதவிக்குழுக்ைளுக்கு பயிற்சியளிப்பதத இந்த கையத்தின் தநாக்ைைாகும்.
 GMR வரலட்சுமி அறக்ைட்டகை, சர்தார் சதராவர் நர்ைதா நிைம் லிட் உடன் இகணந்து இம்கையத்கத
நிறுவுவதற்ைாை `15 தைாடிக்கும் அதிைைாை முதலீடு கசய்துள்ைது.

10.அண்கையில் இந்திய கவளியுறவுச் கசயலாைராை நியமிக்ைப்பட்டவர் யார்?
அ. ஹர்ஷ் வர்தை் ஷ்ரிங்லர 
ஆ. ஜஜய் சங்கர்
இ. தரஞ்சித் சிங் சந்து
ஈ. விஜய் தகரகதல
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 அகைரிக்ைாவுக்ைான இந்தியாவின் முன்னாள் தூதரான ெர்ஷ் வர்தன் ஷ்ரிங்க்லா, அண்கையில்,
இந்தியாவின் அடுத்த கவளியுறவுச் கசயலாைராை கபாறுப்தபற்றுள்ைார். விஜய் தைாைதலவுக்குப்பிறகு
இந்தப்பதவிக்கு வந்துள்ை அவர், நிகலயான ஈராண்டு ைாலத்திற்கு இந்தப்பதவிகய வகிப்பார். ெர்ஷ்
வர்தன் ஷ்ரிங்லா, 1984ஆம் ஆண்கடய இந்திய கவளியுறவு தசகவ (IFS) அதிைாரி ஆவார்.
 ைடந்த 2019 கசப்டம்பரில் அகைரிக்ைாவின் ெூஸ்டனில் நகடகபற்ற, “ெவுடி தைாடி” நிைழ்ச்சிகய
ஷ்ரிங்லா கவற்றிைரைாை கதாகுத்து வழங்கினார். வரலாற்றுச் சிறப்புமிக்ை இந்தியா – வங்ைததசம் நில
எல்கல ஒப்பந்தம், 2015இல் அவர் ஒரு முக்கிய பங்கைக் கைாண்டிருந்ததபாது வங்ைததசத்துக்ைான
இந்திய உயராகணயராைவும் அவர் பணியாற்றினார்.
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நடப்பு நிகழ்வுகள்

1.

NITI ஆய ோக் வெளியிட்ட டிசம்பர் மோதத்திற்கோன முன்யனற விரும்பும் மோெட்டங்களின் பட்டி லில்

முதலிடம் பிடித்த மோெட்டம் எது?
அ. கிருஷ்ணகிரி (தமிழ்நரடு)
் டி (அஸ
ஆ. ஹைலரகண
் ஸரம்)
இ. பெலங்கிர் (ஒடிசர)
ஈ. சந்பதளலி (உத்தரெிரததசம்) 
 இந்தி

அரசோங்கத்திற்கோன மதியுரர கமோன NITI ஆய ோக், கடந்த 2019 டிசம்பரில் ஆறு ெளர்ச்சிப்

பகுதிகளில் குறிப்பிடத்தக்க அளவில் முன்யனறி தன் அடிப்பரடயில் முன்யனற விரும்பும் (aspirational)
மோெட்டங்கரள தரெரிரசப்படுத்தியுள்ளது. இந்தத் தரெரிரசயின்படி, உத்தரபிரயதசத்தின் சந்வதளலி
மோெட்டம் முதலிடத்திலும், அரதத் வதோடர்ந்து ஒடிசோவின் வபலோங்கிர் மோெட்டம் இரண்டோமிடத்திலும்
உள்ளது. ஆந்திரபிரயதசத்தின் YSR மோெட்டம் மூன்றோெது இடத்ரதப் பிடித்துள்ளது.
 கணக்கில் எடுத்துக்வகோள்ளப்படும் ஆறு ெளர்ச்சிப்பகுதிகள்: நலெோழ்வு மற்றும் ஊட்டச்சத்து, விெசோ ம்
மற்றும் நீர்ெளம், நிதியி ல் உள்ளடக்கம், கல்வி, திறன் யமம்போடு மற்றும் உட்கட்டரமப்பு.

2.அண்ரமயில், அரமச்சரரெ

ோல் ஒப்புதல் அளிக்கப்பட்ட மருத்துெ ரீதியிலோன கருக்கரலப்பு திருத்த

மயசோதோ-2020இன்படி, சட்டரீதி ோன கருக்கரலப்புக்கோன உச்சபட்ச ெரம்பு என்ன?
அ. 20 வரரங்கள்
ஆ. 28 வரரங்கள்
இ. 24 வரரங்கள் 
ஈ. 32 வரரங்கள்
 கருவுற்ற வபண்களின் கருரெக்கரலப்பதற்கு 20 ெோரமோக இருக்கும் உச்செரம்ரப 24 ெோரமோக
உ ர்த்தும் மருத்துெ ரீதியிலோன கருக்கரலப்பு திருத்த மயசோதோ 2020’க்கு (Medical Termination of
Pregnancy (Amendment) Bill) மத்தி

அரமச்சரரெ ஒப்புதல் அளித்துள்ளது. இது, 1971ஆம் ஆண்டின்

மருத்துெரீதியிலோன கருக்கரலப்பு சட்டத்ரத திருத்தி ரமக்கும். இம்மயசோதோ, ெரும் நோடோளுமன்றக்
கூட்டத்வதோடரில் தோக்கல் வசய் ப்படும் என எதிர்போர்க்கப்படுகிறது.

3.இந்தி

கடயலோரக் கோெல்பரட, அண்ரமயில் தனது, ‘C-448’ அதியெக படகுகரள எந்த நகரத்தில்

பணிக்கமர்த்தி து?
அ. பகரச்சி
ஆ. விசரகெ்ெட்டினம்
இ. மங்களூரு 
ஈ. பசன்ஹன
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கடயலோரக்கோெல்பரட அண்ரமயில் தனது, ‘C-448’ அதியெக படகுகரள கர்நோடகோவின்

மங்களூருவில் பணிக்கமர்த்தி து. C-448 என்பது ஓர் இரடமறிப்புக் கப்பலோகும். இது, மங்களூரு
கடற்கரரயில், யரோந்து & மீட்பு நடெடிக்ரககளில் ஈடுபடுத்தப்படும். உலகத்தரம்மிக்க ெழிவசலுத்தல்
மற்றும் தகெல்வதோடர்பு சோதன அரமப்புகரளயும் இக்கப்பல் வகோண்டுள்ளது. யதடல் நடெடிக்ரககள்
மற்றும் கடல்சோர் கண்கோணிப்புக்கும் இது உதவுகிறது.

4.அண்ரமயில் வகோல்கத்தோவில் கோலமோன துஷோர் கோஞ்சிலோல், எதரனச் சோர்ந்தெர்?
அ. விஹளயரட்டு வீரர்
ஆ. சமூக தசவகர் 
இ. அரசியல்வரதி
ஈ. இஹசக்கஹலஞர்
 85 ெ தோன மூத்த சமூக யசரெ ோளரும் கல்வி ோளருமோன துஷோர் கோஞ்சிலோல், அண்ரமயில்
வகோல்கத்தோவில் கோலமோனோர். 1986ஆம் ஆண்டில், இந்தி ோவின் நோன்கோெது மிகவு ர்ந்த குடிமக்கள்
வகளரெமோன, ‘பத்மஸ்ரீ’ விருரதப்வபற்றெர். ‘மோஸ்டர்வமோஷோய்’ என்று அன்போக அரைக்கப்பட்ட இெர்
வகோல்கத்தோவின்

ரங்கவபலி ோ

சிற்றூரில்

ஓர்

உ ர்நிரலப்பள்ளியின்

தரலரம ோசிரி ரோக

பணி ோற்றினோர். சுந்தரென சதுப்புநிலக்கோடுகரள அழிக்கும் சிக்கரல அடிப்பரட ோகக்வகோண்ட
‘சுந்தரெனங்கரளக் வகோன்றது

ோர்?’ என்ற நூரலயும் அெர் எழுதியுள்ளோர்.

5. 2020 - உலக நீடித்த ெளர்ச்சி உச்சிமோநோட்டின் கருப்வபோருள் என்ன?
அ. Towards 2030 Goals: Making the Decade Count 
ஆ. Sustainable Energy across the world
இ. Attaining SDG before 2030
ஈ. Energy and Resources for all
 உலக நீடித்த ெளர்ச்சி உச்சிமோநோடு (WSDS) என்பது எரிசக்தி மற்றும் ெள நிறுெனத்தோல் (TERI)
ஏற்போடு வசய் ப்படும் ஒரு ெருடோந்திர முதன்ரம நிகழ்ெோகும். இந்த ஆண்டுக்கோன (2020) உச்சி
மோநோடு, புது தில்லியில் உள்ள இந்தி

ெோழ்விட ரம த்தில் நடத்த திட்டமிடப்பட்டுள்ளது. ‘Towards

2030 Goals: Making the Decade Count’ என்ற கருப்வபோருளுடன் நரடவபறும் இந்த மூன்று நோள்
நிகழ்வு, ஜன.29 அன்று வதோடங்கப்பட்டது.
 பன்னோட்டுத் தரலெர்களுக்கு கோலநிரல பிரச்சரனகள் குறித்து விெோதிப்பதற்கு ஒரு தளத்ரத
ெைங்குெதற்கோக, கடந்த 2001ஆம் ஆண்டு முதல் பதிவனட்டு ஆண்டுகளோக இவ்வுச்சிமோநோடு ஏற்போடு
வசய் ப்பட்டு ெருகிறது. இந்த ஆண்டு (2020), ஐ.நோ அரெயின் நீடித்த ெளர்ச்சி இலக்குகரள பூர்த்தி
வசய்ெதற்கோன பன்னோட்டு மு ற்சிகரள ரம மோகக்வகோண்டு இந்நிகழ்வு நரடவபறுகிறது.
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சர்ெயதச ரகவிரனத் திருவிைோ என்பது எந்த மோநிலத்தோல் ஏற்போடு வசய் ப்படுகிற

முதன்ரம ோன ஆண்டு நிகழ்ெோகும்?
அ. உத்தரெிரததசம்
ஆ. ைரியரனர 
இ. இரரஜஸ
் தரன்
ஈ. சத்தீ ஸ
் கர்
 34ஆெது சூரஜ்குந்த் சர்ெயதச ரகவிரனத் திருவிைோெோனது ெரும் பிப்.1-16 ெரர ஹரி ோனோவின்
சூரஜ்குந்தில் நரடவபறவுள்ளது. இது ஹரி ோனோ மோநில அரசோல் ஏற்போடுவசய் ப்படும் ஒரு ெருடோந்திர
நிகழ்ெோகும். ஹிமோச்சலபிரயதச மோநிலம், இந்த ஆண்டுக்கோன (2020) திருவிைோவின் சிறப்பு கெனம்
வபறும் மோநிலமோகத் யதர்ந்வதடுக்கப்பட்டுள்ளது. மோநிலத்தின் சுற்றுலோரெ யமம்படுத்துெதற்கோக
பல்யெறு கலோசோர நிகழ்ச்சிகள் மற்றும் கண்கோட்சிகள் ஏற்போடு வசய் ப்பட்டுள்ளன. இது, மோநிலத்தின்
சுற்றுலோத்திறரன வெளிப்படுத்தவும், அதிகமோன மக்கரள மோநிலத்ரத யநோக்கி ஈர்க்கவும் உதவும்.

7.

Transparency Internationalஇன் அண்ரம

ஆய்வின்படி, ெரவுவசலவுத்திட்டம் (budget) உருெோக்கும்

நரடமுரறகளில் எந்த மோநிலம் முதலிடத்தில் உள்ளது?
அ. ஒடிசர
ஆ. ஆந்திரெிரததசம்
இ. அஸ
் ஸரம் 
ஈ. தமற்கு வங்கம்
 சர்ெயதச தன்னோர்ெ வதோண்டு நிறுெனமோன டிரோன்ஸ்பரன்சி இன்டர்யநஷனல் நடத்தி

அண்ரம

ஆய்வின்படி, ெரவுவசலவுத்திட்டத்ரத உருெோக்கும்யபோது பின்பற்றப்பட்ட சிறந்த நரடமுரறகளின்
அடிப்பரடயில் அஸ்ஸோம் மோநிலம் முதலிடத்திலுள்ளது. மோநிலங்கரள தரெரிரசப்படுத்துெதற்கோன
நோன்கு அளவுருக்கரள இந்த ஆய்வு பரிசீலித்தது. அரெ: வெளிப்பரடத்தன்ரம, ெரவுவசலவுத்திட்ட
வச ல்முரற, ெரவுவசலவுத்திட்டத்துக்கு பிந்ரத

நிதி யமலோண்ரம மற்றும் ெரவுவசலவுத்திட்டத்ரத

மிகவும் வெளிப்பரட ோன மற்றும் குடிமக்களுக்கு உகந்ததோக மோற்றுெதற்கோன மு ற்சிகள்.
 யகோெோ, மகோரோஷ்டிரோ மற்றும் பஞ்சோப் ஆகி

மோநிலங்கள் இந்தப்பட்டி லில் பின்தங்கியுள்ளன

என்றும் இந்த ஆய்வில் வதரி ெந்துள்ளது.

8.தோய்லோந்தில் ஐ.நோ. ெசிப்பிட ஒருங்கிரணப்போளரோக அண்ரமயில் நி

மிக்கப்பட்ட இந்தி ர்

ோர்?

அ. கீ தர செர்வரல் 
ஆ. பஜய் சங்கர்
இ. தரஞ்சித் சிங் சந்து
ஈ. விஜய் தகரகதல
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 இந்தி ோவின் கீதோ சபர்ெோல் அண்ரமயில், தோய்லோந்தின் ஒப்புதயலோடு தோய்லோந்தில் ஐ.நோ., ெசிப்பிட
ஒருங்கிரணப்போளரோக நி மிக்கப்பட்டோர். கீதோ சபர்ெோல், இலங்ரகயில், ஐக்கி

நோடுகள் அரெர

பிரதிநிதித்துெப்படுத்தும் அரமதி மற்றும் யமம்போட்டு ஆயலோசகரோக பணி ோற்றிெந்தோர். ஐ.நோ ெசிப்பிட
ஒருங்கிரணப்போளர்கள் ஐ.நோ ெளர்ச்சி அரமப்பின் பிரதிநிதிகளும் ஐ.நோ. நோட்டின் அணிகளின்
தரலெர்களுமோெர். 2030ஆம் ஆண்டுக்குள்ளோன நீடித்த ெளர்ச்சி இலக்குகரள (SDG) அரடெதில்
அெர்கள் உறுப்புநோடுகளுக்கு உறுதுரண ோக நிற்கின்றனர்.

9.அயமசோன் இந்தி

ோ, சமீபத்தில், கிைக்கு இரயில்யெயுடன் கூட்டிரணந்து எந்த இரயில் நிரல த்தில்

pick-up kiosk – வபோருட்கரள எடுத்துச் வசல்ெதற்கோன சிறுகரடர

அரமத்தது?

அ. தசலம் சந்திெ்ெு
ஆ. ெிதன் நகர்
இ. சியரல்தர 
ஈ. மதுஹர சந்திெ்ெு
 மின்னணு–ெணிக நிறுெனமோன அயமசோன் இந்தி ோ, அண்ரமயில் கிைக்கு இரயில்யெயுடன் கூட்டு
யசர்ந்து, வகோல்கத்தோவில் அரமந்துள்ள சி ோல்தோ இரயில் நிரல த்தில் வபோருட்கரள எடுத்துச்
வசல்ெதற்கோன சிறுகரடர

அரமத்தது.

 அயமசோன் நிறுெனத்தின் ெரலத்தளம் அல்லது வச லியில் வபோருட்கரள ெோங்கும்யபோது, வபோருட்கள்
வபற்றுச்வசல்ெதற்கோன இடமோக ெோடிக்ரக ோளர்கள் ரயில் நிரல த்ரத யதர்ந்வதடுப்பதன்மூலம்,
அெர்கள் தங்களின் வபோருட்கரள ரயில் நிரல த்திற்கு ெந்து ெசதி ோக எடுத்துச் வசல்லலோம். கடந்த
2019ஆம் ஆண்டில், இந்தி

இரயில்யெயுடன் கூட்டிரணந்து மும்ரபயில் உள்ள நோன்கு இரயில்

நிரல ங்களில் அயமசோன் நிறுெனம் pick-up kiosk’கரள அறிமுகப்படுத்தி து குறிப்பிடத்தக்கது.

10.எந்தப்

பன்னோட்டு திறன்யபசி நிறுெனம், அண்ரமயில், IITT ரஹதரோபோத்துடன் ஆரோய்ச்சி மற்றும்

யமம்போட்டு திட்டங்களுக்கோன புரிந்துணர்வு ஒப்பந்தத்தில் ரகவ ழுத்திட்டது?
அ. சயரமி (Xiaomi)
ஆ. ஒெ்தெர (Oppo) 
இ. ைூவரதவ (Huawei)
ஈ. விதவர (Vivo)
 ெளர்ந்துெரும் வதோழில்நுட்பங்களில் ஆரோய்ச்சி மற்றும் யமம்போட்டுத் திட்டங்களில் ஒத்துரைப்பு
நல்குெதற்கோக ரஹதரோபோத் இந்தி

வதோழில்நுட்ப நிறுெனத்துடனோன புரிந்துணர்வு ஒப்பந்தத்தில்

பன்னோட்டு திறன்யபசி நிறுெனமோன ஒப்யபோ ரகவ ழுத்திட்டுள்ளது. IITஇன் ஆரோய்ச்சி & யமம்போட்டுத்
துரறக்கும், ஒப்யபோ இந்தி ோவின் தரலெருக்கும் இரடய

ரகவ ழுத்திடப்பட்ட ஒப்பந்தத்தின்படி,

பட வச லோக்கம், 5G வநட்வெோர்க்குகள் மற்றும் வச ற்ரக நுண்ணறிவு யபோன்ற வதோழில்நுட்பங்களில்
ஈரோண்டுகளுக்கு கூட்டு ஆரோய்ச்சி யமற்வகோள்ளப்படும்.
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தமிழ்நாடு நடப்பு நிகழ்வுகள்
 35ஆெது இந்தி

சர்ெயதச யதோல் கண்கோட்சி பிப்.01-03 ெரர வசன்ரன நந்தம்போக்கத்தில் உள்ள

வசன்ரன ெர்த்தக ரம த்தில் நரடவபறவுள்ளது. இந்தி

யதோல் ஏற்றுமதி வதோழிலுக்கு ஊக்கம்

அளிக்கும் விதமோகவும், இந்தி ோரெ முதலீடு மற்றும் உற்பத்திக்கு உகந்த இடமோக மோற்றுெயதோடு,
ெடிெரமப்பு மற்றும் புதுரம கண்டுபிடிப்புகளுக்கோன ரம மோகவும் மோற்றும் யநோக்கில் ஒவ்யெோர்
ஆண்டும் இந்தக் கண்கோட்சி வசன்ரனயில் நடத்தப்படுகிறது.
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