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நடப்பு நிகழ்வுகள்

1. ‘நடமாடும் தேனீப்பண்ணை’ என்பது இந்தியாவின் எந்ேச் சட்டபூர்வ அணமப்பின் முன்முயற்சியாகும்?
அ. தேசிய மகளிர் ஆணையம்
ஆ. தேசிய சிறுபரன்ணமயினர் ஆணையம்
இ. தேசிய பசுணம ேீ ர்ப்பரயம்
ஈ. கேர் கிரரமே் தேரழில் வரரியம் 
 தேனீக்கள் வளர்ப்ணப ஊக்குவிக்கும் விேமாகவும், தேனீக்கணள ஓரிடத்திலிருந்து மற்த ாரிடத்திற்கு
எடுத்துச்சசல்லும் வணகயிலும் கேர் கிராமத் சோழில் வாரியத்ோல் வடிவணமத்து உருவாக்கப்பட்டுள்ள
‘நடமாடும் தேனீ வளர்ப்பகத்ணே’, மத்திய குறு, சிறு மற்றும் நடுத்ேர சோழிற்துண

அணமச்சர் நிதின்

கட்கரி சோடங்கிணவத்ோர். கேர் கிராமத் சோழில் வாரியத்ோல் கடந்ே 2017இல் சோடங்கப்பட்ட தேசிய
தேனீ இயக்கத்தின் ஒருபகுதியாக இது சோடங்கப்பட்டுள்ளது.

2. “பியார் கா சபளோ” (அன்பின் ோவரங்கள்) என்பது மரங்கள் நடவு சசய்வணே ஊக்குவிக்கும் எந்ே
மாநிலத்தின் பரப்புணரயாகும்?
அ. மே்ேிய பிரதேசம்
ஆ. அருைரச்சல பிரதேசம்
இ. சிக்கிம்
ஈ. பீகரர் 
 பீகார் மாநில அரசின் சுற்றுச்சூழல் மற்றும் வனத்துண யானது அம்மாநிலத்தில் மரங்கணள நடவு
சசய்வணே ஊக்குவிக்கும் பரப்புணரணய முன்சனடுத்துள்ளது. இந்ேப் பரப்புணர, காேலர் தினத்திற்கு

முன்னோக சோடங்கப்பட்டது. அன்பின் சவளிப்பாடாக, ேங்கள் மனதுக்கு சநருக்கமானவர்களுக்கு
ஒரு மரக்கன்ண பரிசாக வழங்கவும், அவற்ண ப் பராமரிக்கவும் இந்ேப் பரப்புணர தகட்டுக்சகாண்டது.

சூழல் விழிப்புைர்ணவ உருவாக்குவேன்மூலம் மாநிலத்ணே பசுணமயாக்குவதே இேன் தநாக்கமாகும்.

3.எந்ே இந்திய விமான நிறுவனத்தின் ேணலவர் மற்றும் தமலாண்ணம இயக்குநராக இராஜீவ் பன்சால்
நியமிக்கப்பட்டுள்ளார்?
் டிதகர
அ. இை
ஆ. ஏர் இந்ேியர 
இ. ஸ
் ணபஸ
் தெட்
ஈ. விஸ
் ேரரர
 ஏர் இந்தியா நிறுவனத்தின் ேணலவர் & தமலாண்ணம இயக்குநராக இராஜீவ் பன்சால் இரண்டாவது
முண யாக நியமிக்கப்பட்டுள்ளார். ஏர் இந்தியா ேணலவராக அஷ்வனி தலாஹனி சுமார் ஒன் ணர
ஆண்டுகணள நிண வு சசய்ே நிணலயில், ேற்தபாது அப்பேவிக்கு ராஜீவ் பன்சால் நியமிக்கப்பட்டுள்ளார்.
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 1988ஆம் ஆண்டு நாகாலாந்து பிரிவு IAS அதிகாரியான இராஜீவ் பன்சால், ேற்தபாது சபட்தராலிய
மற்றும் இயற்ணக எரிவாயு அணமச்சகத்தின் கூடுேல் சசயலர் சபாறுப்பில் இருந்துவருகி ார்.

4.இந்திய கடற்பணடயின் INS ஜமுனா, இந்தியாவின் எந்ே அண்ணடநாட்டில், நீரியல் ஆய்வுகணள
(Hydrographic Surveys) நடத்ேவுள்ளது?
அ. இலங்ணக 
ஆ. வங்கதேசம்
இ. மியரன்மர்
ஈ. தநபரளம்
 இந்திய கடற்பணடயின் நீரியல் ஆய்வு கப்பலான INS ஜமுனா, அடுத்ே 2 மாேங்களுக்கு, இலங்ணகயில்
விரிவான நீரியல் ஆய்வுகணள நடத்ேவுள்ளது. இது சோடர்பாக, இக்கப்பல் இலங்ணகயின் சகாழும்புக்கு
சசன் ணடந்ேது. இரு மாேகால ஆய்வின்தபாது, பல்தவறு கணரதயார ஆய்வுகளும் தமற்சகாள்ளப்பட

உள்ளன. நீரியல் ஆய்வின்தபாது, இலங்ணக கடற்பணட வீரர்களுக்கு பயிற்சியளிக்கப்படும். இலங்ணக

மாலுமிகளுக்கான துண முக பயிற்சி திட்டமும் இேன்தபாது ஏற்பாடு சசய்யப்படவுள்ளது.

5.அண்ணமயில், இந்தியாவின் புதிய நிதிச்சசயலாளராக நியமிக்கப்பட்டவர் யார்?
அ. ரரெீ வ் குமரர்
் ெர
ஆ. அெய் நரரரயை
் டர 
இ. தேவரசிஷ் பரை
ஈ. கிருஷ்ைமூர்ே்ேி சுப்பிரமைியன்
 ேற்தபாது, நிதியியல் தசணவகள் துண யின் சி ப்புச்சசயலாளராக பணியாற்றிவரும் தேவாசிஷ்
பாண்டாணவ, நாட்டின் புதிய நிதித்துண ச்சசயலாளராக மத்திய நிதியணமச்சகம் நியமித்துள்ளது.
பணியாளர் அணமச்சகத்தின் உத்ேரவின்படி, ேற்தபாணேய சசயலாளர் இராஜீவ் குமாருக்குப் பதிலாக,

அடுத்ே நிதிச்சசயலாளராக 1978ஆம் ஆண்டுத்சோகுதிணயச் தசர்ந்ே IAS அதிகாரி தேவாசிணை
நியமிக்க அணமச்சரணவயின் நியமனக்குழு ஒப்புேல் அளித்துள்ளது.

6.சமீபத்தில், ‘2019ஆம் ஆண்டின் சி ந்ே வீரர்’ என சர்வதேச ஹாக்கி கூட்டணமப்பால் அறிவிக்கப்பட்ட
இந்திய வீரர் யார்?

அ. மன்பிரீே் சிங் 
ஆ. மந்ேீ ப் சிங்
இ. ஸ்ரீதெஷ்
ஈ. ஹர்மன்பிரீே் சிங்
 இந்திய ஆடவர் அணியின் ேணலவர் மன்பிரீத் சிங்ணக, அண்ணமயில், ‘2019ஆம் ஆண்டுக்கான சி ந்ே

வீரர்’ எனச் சர்வதேச ஹாக்கி கூட்டணமப்பு (FIH) அறிவித்ேது. கடந்ே 1999இல் நிறுவப்பட்டதிலிருந்து
இம்மதிப்புமிக்க விருணே சவன் முேல் இந்தியர் என் சபருணமணய மன்பிரீத் சிங் சபற்றுள்ளார்.
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7.ரிஷி சுனக், அண்ணமயில் எந்ே நாட்டின் முேல் இந்திய வம்சாவளி நிதியணமச்சராக ஆனார்?
அ. ஐக்கிய அதமரிக்க நரடுகள் (USA)
ஆ. ஐக்கிய தபரரசு (UK) 
இ. நியூசிலரந்து
ஈ. ெப்பரன்
 இன்தபாசிஸ் இணை நிறுவனர் நாராயை மூர்த்தியின் மருமகன் ரிஷி சுனக் (39), பிரிட்டனின் புதிய

நிதியணமச்சராக நியமிக்கப்பட்டார். பாகிஸ்ோணனப் பூர்விகமாகக்சகாண்ட சாஜித் ஜாவித், நிதியணமச்
-சர் பேவியிலிருந்து விலகியணேத்சோடர்ந்து, ரிஷி சுனக் புதிய அணமச்சராக நியமிக்கப்பட்டுள்ளார்
என்பது குறிப்பிடத்ேக்கது.

8.அண்ணமயில் காலமான ராஜீந்ேர் தக பச்சாரி, எந்ே இந்திய ஆராய்ச்சி நிறுவனத்தின் நிறுவனராவார்?
அ. எரிசக்ேி வள நிறுவனம் (TERI) 
ஆ. அறிவியல் மற்றும் சுற்றுச்சூழல் ணமயம்
இ. அகர்கர் ஆரரய்ச்சி நிறுவனம்
ஈ. ேரவர மரபணு ஆரரய்ச்சி நிறுவனம்
 சமீபத்தில் காலமான ராஜீந்ேர் தக பச்சாரி, புது தில்லியில் அணமந்துள்ள எரிசக்தி வள நிறுவனத்தின்
(TERI) நிறுவனரும் ேணலணம நிர்வாகியாகவும் இருந்ோர். உலக வானிணல அணமப்பு மற்றும் ஐக்கிய

நாடுகளின் சுற்றுச்சூழல் திட்டத்ோல் நிறுவப்பட்ட காலநிணல மாற் ம் சோடர்பான பன்னாட்டு
அரசுகளுக்கு இணடதயயான குழுமத்தின் (IPCC) ேணலவராக அவர் 2002இல் தேர்ந்சேடுக்கப்பட்டார்.

முன்னாள் அசமரிக்க துணைத்ேணலவர் அல் தகாருடன், IPCC சார்பாக 2007ஆம் ஆண்டுக்கான

அணமதிக்கான தநாபல் பரிணச அவர் சபற் ார்.

9. 2020ஆம் ஆண்டு நிலவரப்படி, ஆசியாவிதலதய இரண்டாவது மதிப்புமிக்க சோணலத்சோடர்பு
தசணவ வழங்குநராக உள்ள இந்திய சோணலத்சோடர்பு தசணவ வழங்கு நிறுவனம் எது?
அ. ெிதயர
ஆ. பரரேி ஏர்தடல் 
இ. தவரடதபரன் ஐடியர
ஈ. பி எஸ
் என் எல்
 புளூம்சபர்க்கின் ேரவுகளின்படி, ஆசியாவில் வளர்ந்துவரும் சந்ணேகளில், பாரதி ஏர்சடல் இரண்டாவது

மிகவும் மதிப்புமிக்க சோணலத்சோடர்பு தசணவ வழங்குநராக மாறியுள்ளது. இது, ‘சீனா சமாணபல்’
என்னும் சீனாவின் சோணலத்சோடர்பு தசணவ வழங்குநணர அடுத்துள்ளது. பாரதி ஏர்சடல் ேற்தபாது

சுமார் $41 பில்லியன் டாலர் சந்ணே மூலேனத்ணேக்சகாண்டுள்ளது.

 $175 பில்லியன் டாலர் மூலேனத்துடன் ஆசியாவின் சி ந்ே சீனாவின் சோணலத்சோடர்பு தசணவ

வழங்குநராக சீனா சமாணபல் உள்ளது. உலகளாவிய சந்ணேயில், ஏர்சடல், பதிதனாராவது மிகப்சபரிய
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சந்ணே மூலேனத்ணேக்சகாண்டுள்ளது. AT&T மற்றும் சவரிதசான் கம்யூனிதகைன்ஸ் உலகளவில்

முேல் இருவிடங்கணளப் சபறுகின் ன. அணேத்சோடர்ந்து, ‘சீனா சமாணபல்’ நிறுவனம் உள்ளது.

10.புல்வாமா ோக்குேலில் சகால்லப்பட்ட CRPF பணியாளர்களின் நிணனவுச்சின்னம் தி க்கப்பட்டுள்ள
சலத்தபாரா, எந்ே மாநிலத்தில் அல்லது யூனியன் பிரதேசத்தில் அணமந்துள்ளது?
அ. புது ேில்லி
ஆ. ெம்மு மற்றும் கரஷ்மீ ர் 
இ. பஞ்சரப்
் ட்
ஈ. உே்ேரகை
 புல்வாமா ோக்குேலில் சகால்லப்பட்ட 40 CRPF பணியாளர்களின் நிணனவுச்சின்னம் அண்ணமயில்

புல்வாமாவில் அணமந்துள்ள சலத்தபாரா முகாமில் தி க்கப்பட்டது. கடந்ே ஆண்டு (2019) புல்வாமாவில்

நுணழந்ே ேற்சகாணலப்பணடணயச் தசர்ந்ேவனால், நாற்பது மத்திய தசமக்காவல் பணட (CRPF) வீரர்கள்
சகால்லப்பட்டனர். புதிோக தி க்கப்பட்ட இந்ே நிணனவுச்சின்னத்தில் 40 CRPF பணியாளர்களின்
சபயர்களும் அவர்களின் படங்களும் சபாறிக்கப்பட்டுள்ளன.
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நடப்பு நிகழ்வுகள்

1.தேசிய கடல்சார் பாரம்பரிய வளாகம் அமைக்கப்படவுள்ள ைாநிலம் எது?
அ. தமிழ்நாடு
ஆ. மகாராஷ்டிரா
இ. குஜராத் 
ஈ. ககரளா
 குஜராத் ைாநிலத்தில் உள்ள தலாத்ேலில், உலகத்ேரம்வாய்ந்ே தேசிய கடல்சார் பாரம்பரிய வளாகத்மே

அமைப்பேற்கான புரிந்துணர்வு ஒப்பந்ேத்தில் அண்மையில் இந்தியப் பிரேைர் தைாடியும் தபார்ச்சுகல்

அதிபர் ைார்சசதலா சரசபதலா டிசசளசா ஆகிதயார் மகசயழுத்திட்டனர். இந்ே வளாகம், இந்தியாவின்
பாரம்பரிய கமலப்சபாருட்கமளக் காட்சிப்படுத்துவதோடு நாட்டின் வளைான பாரம்பரியத்மேப்பற்றி

சபாதுைக்களிமடதய விழிப்புணர்மவ ஏற்படுத்தும். கடல்சார் தபாக்குவரத்து ைற்றும் துமைமுகங்கள்
உட்பட பல்தவறு துமைகளில், இரு நாடுகளும் 14 ஒப்பந்ேங்களில் மகசயழுத்திட்டன.

2.இந்தியாவில், ஆய்வுக்கப்பல்கமள உருவாக்கி வழங்கும் முேல் ைற்றும் ஒதர ேனியார் நிறுவனம் எது?
அ. திதாகா் கேகன்ஸ
் லிட் 
ஆ. காா்டன் ாீச் கப்பல்கட்டுநா்கள் & பபாறியாளா்கள்
இ. மசகன் கப்பல்கட்டும் நிறுேனம்
ஈ. ககாோ கப்பல்கட்டும் நிறுேனம்
 இந்திய ேனியார் நிறுவனைான திோகர் தவகன்ஸ் லிட், அண்மையில், இரண்டாவது கடதலார
ஆய்வுக்கப்பலான ‘சாகர் அன்தவஷிகா’மவ சசன்மனமயச் தசர்ந்ே தேசிய சபருங்கடல் சோழில்நுட்ப

நிறுவனத்திற்காக ேயாரித்து வழங்கியது. இந்நிறுவனம் கடந்ே 2017ஆம் ஆண்டில் இக்கப்பலுக்கான
பணிப்மபப்சபற்ைது. ‘சாகர் ோரா’ என்ை முேல் ஆய்வுக்கப்பல், 2019 ஆகஸ்டில் அந்நிறுவனத்திற்கு

வழங்கப்பட்டது. இருகப்பல்கமளயும் இயக்குவேன்மூலம், திோகர் தவகன்ஸ் லிட்., ஆய்வுக்கப்பல்கமள
உருவாக்கி வழங்கும் நாட்டின் முேல் ைற்றும் ஒதர ேனியார் நிறுவனைாக ைாறியுள்ளது.

3. 56ஆவது முனிச் பாதுகாப்பு ைாநாடு-2020இன் கருப்சபாருள் என்ன?
அ. Westlessness 
ஆ. Sustainable Development Goals
இ. We Can Work Together
ஈ. Security for All
 முனிச் பாதுகாப்பு ைாநாட்டின் 56ஆவது பதிப்பு, சமீபத்தில், சஜர்ைனியின் சேன்னகரைான முனிச்சில்
சோடங்கியது. “Westlessness” என்பது நடப்பாண்டு (2020) ைாநாட்டின் கருப்சபாருளாகும். இந்ே

ைாநாட்டில், இந்தியாமவ பிரதிநிதித்துவப்படுத்தும் விேைாக சவளியுைவு அமைச்சர் S சஜய்சங்கர்

நடப்பு நிகழ்வுகள்

1

விண்மீன்.காம்

2020

பிப்ரவரி

16 & 17

பங்தகற்ைார். ேற்தபாமேய பாதுகாப்பு சநருக்கடிகள் ைற்றும் சவால்கமளப்பற்றி விவாதிப்பேற்காக 35
நாடுகளின் ேமலவர்கள் ைற்றும் நூற்றுக்கும் தைற்பட்ட சவளியுைவு ைற்றும் பாதுகாப்பு அமைச்சர்கள்
உட்பட ஐநூற்றுக்கும் தைற்பட்ட சர்வதேச ேமலவர்கள் முனிச் நகரத்தில் கூடியுள்ளனர்.

4.இந்தியாவின் மூன்ைாவது ேனியார் பயணிகள் இரயிலின் சபயர் என்ன?
அ. கதஜஸ
் எக்ஸ
் பிரஸ
்
ஆ. காசி மகாகல் எக்ஸ
் பிரஸ
் 
இ. காசி இந்தூா் எக்ஸ
் பிரஸ
்
ஈ. காசி ேிஸ
் ேநாத் எக்ஸ
் பிரஸ
்
 இந்திய இரயில்தவயின் துமண நிறுவனைான IRCTC ேனது மூன்ைாவது பயணிகள் இரயிலான காசி
- ைகாகல் எக்ஸ்பிரமை வாரணாசி - இந்தூர் வழித்ேடத்தில் சோடங்கவுள்ளது. இது, இந்தூருக்கு

அருகிலுள்ள ஓம்கதரஷ்வர் தகாவில், உஜ்மஜனின் ைகாகாதலஷ்வர் தகாவில் ைற்றும் வாரணாசியின்
காசி விஸ்வநாேர் தகாவில் ஆகிய மூன்று தகாவில்கமள இமணக்கும்.

 லக்தனா-தில்லி ைற்றும் அகைோபாத்-மும்மப வழித்ேடங்களில் இயக்கப்படும் தேஜஸ் எக்ஸ்பிரஸ்
ரயில்களுக்குப்பிைகு, இது, ைத்தியபிரதேசம் ைற்றும் உத்ேரபிரதேச ஆகிய ைாநிலங்களில் அமைந்துள்ள

ைேஞ்சார் ேலங்கமள இமணப்பேற்சகனதவ இயக்கப்படும் மூன்ைாவது ேனியார் இரயில் ஆகும்.

5.அண்மைச் சசய்திகளில் இடம்சபற்ை, ‘கம்பாலா’ என்பது எம்ைாநிலத்தின் பாரம்பரிய விமளயாட்டாகும்?
அ. தமிழ்நாடு
ஆ. கா்நாடகா 
இ. குஜராத்
ஈ. ககரளா
 கம்பாலா என்பது கர்நாடகாவின் பாரம்பரிய விமளயாட்டாகும். இதில், ைாநிலத்தின் கடதலார ைாவட்ட
ைக்கள், எருமைப்பந்ேயத்மே நடத்துகின்ைனர். ேட்சிண கன்னட ைாவட்டத்மேச்தசர்ந்ே உள்ளூர்

தபாட்டியாளர்களில் ஒருவரான சீனிவாஸ் சகளடா 142.5 மீ கம்பாலாமவ சவறும் 13.62 விநாடிகளில்
கடந்ேமேயடுத்து இது, அண்மையச் சசய்தியில் இடம்சபற்ைது. இந்திய விமளயாட்டு ஆமணயம், அந்ே
வீரருக்கு சபாருத்ேைான பயிற்சிமய அளிக்கவுள்ளோக அண்மையில் அறிவித்ேது.

6.யாஷ் பாரதி விருது என்பது எந்ே இந்திய ைாநிலம் / யூனியன் பிரதேசத்தின் மிகவுயர்ந்ே விருோகும்?
அ. மத்தியபிரகதசம்
ஆ. ஒடிசா
இ. உத்தரபிரகதசம் 
ஈ. பஞ்சாப்
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 யாஷ் பாரதி விருது என்பது கடந்ே 1994ஆம் ஆண்டில் நிறுவப்பட்ட உத்ேரபிரதேச ைாநில அரசின் மிக

உயரிய விருோகும். யாஷ் பாரதி விருதுக்கு பதிலாக இனி ைாநில கலாசார விருது வழங்கப்படும் என
அம்ைாநிலம் அண்மையில் அறிவித்ேது.

 இமச, நவீன ைற்றும் பாரம்பரிய கமல ராம்லீலா, நாட்டுப்புை தபச்சுவழக்குகள், ஏரி-நடனம் ைற்றும்

சிற்பம் உள்ளிட்ட பல துமைகளில், ைாநிலத்திற்கு பங்களிக்கும் சிைந்ே ஆளுமைகளுக்கு, ‘ைாநில
கலாசார விருது’ வழங்கப்படவுள்ளது. சராக்கப்பரிசும் இந்ே விருதில் தசர்க்கப்படவுள்ளது.

7.இந்தியாவின் முேல் நகரங்களுக்கிமடதயயான மின்னாற்ைலில் இயங்கும் தபருந்து தசமவமய
சோடங்கியுள்ள ைாநிலம் எது?
அ. மத்தியபிரகதசம்
ஆ. ஒடிசா
இ. மகாராஷ்டிரா 
ஈ. பஞ்சாப்
 இந்தியாவின் முேல் நகரங்களுக்கிமடதயயான மின்னாற்ைலில் இயங்கும் தபருந்து தசமவயானது
ைகாராஷ்டிரா ைாநிலத்தில், மும்மப ைற்றும் புதன இமடதய ைத்திய தபாக்குவரத்து அமைச்சர் நிதின்
கட்கரியால் சமீபத்தில் சோடங்கிமவக்கப்பட்டது.

 43 இருக்மககள்சகாண்ட இந்ே சசாகுசுப்தபருந்து ேனியார் நிறுவனசைான்ைால் ேயாரிக்கப்பட்டு,

ைகாராஷ்டிராமவச் தசர்ந்ே ைற்சைாரு தபாக்குவரத்து நிறுவனத்ோல் இயக்கப்படுகிைது. இப்தபருந்து,
இரண்டு நகரங்களுக்கிமடயில் தினமும் இரண்டு முமை இயக்கப்படுகிைது.

8. ‘இராணுவ இருப்பு’ அறிக்மகயின்படி, எந்ே நாட்டின் பாதுகாப்பு நவீனையைாக்கல், அசைரிக்காவின்
அதீே இராணுவ சசலவினங்களுக்கு வழிவகுத்ேது?
அ. இந்தியா
ஆ. இரஷ்யா
இ. சீனா 
ஈ. ஜப்பான்
 லண்டமனச்சார்ந்ே ஆராய்ச்சி நிறுவனைான உத்திசார் ஆய்வுகளுக்கான பன்னாட்டு நிறுவனம் (IISS)
அண்மையில் ேனது வருடாந்திர, “இராணுவ இருப்பு” அறிக்மகமய சவளியிட்டது. பாதுகாப்புக்கான
உலகின் சைாத்ே சசலவினம் கடந்ே 2019ஆம் ஆண்டில் நான்கு சேவீேம் அதிகரித்துள்ளது என்றும்

இது, கடந்ே பத்து ஆண்டுகளில் மிகப்சபரிய வளர்ச்சியாகும் என்றும் அது கூறியுள்ளது.

 இந்ே அதிகரிப்புக்கு காரணைாக ஐக்கிய அசைரிக்க நாடுகளும் சீனாவும் உள்ளன. சீனாவின் பாதுகாப்பு
நவீனையைாக்கல், அசைரிக்காவின் பாதுகாப்பு சசலவினங்கமள அதிகரிக்க வழிவகுத்ேது என்பமேயும்

இது சவளிப்படுத்தியுள்ளது. சீனாவும் அசைரிக்காவும் பாதுகாப்புக்கான ேங்கள் சசலவினங்கமள 6.6%
அதிகரித்துள்ளன என்று அவ்வறிக்மகயில் சேரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

நடப்பு நிகழ்வுகள்
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9.உேயனி ைாதன, எந்ே விமளயாட்மடச் சார்ந்ே இந்திய வீரராவார்?
அ. படன்னிஸ
்
ஆ. மல்யுத்தம்
இ. ககால்ப் 
ஈ. பூப்பந்த
 புதனமவச் தசர்ந்ே தகால்ப் வீரரான உேயனி ைாதன, அண்மையில், டாடா ஸ்டீல் PGTI பிதளயர்ஸ்
சாம்பியன்ஷிப்மப சவன்ைார். அவர் ேனது சக வீரரான குருகிராமின் வீர் அலாவத்மே தோற்கடித்ோர்.

டாடா ஸ்டீல் டூர் சாம்பியன்ஷிப்-2019 ைற்றும் தகால்சகாண்டா ைாஸ்டர்ஸ்-2020 உள்ளிட்ட கமடசி

இரு PGTI தபாட்டிகமளயும் உேயனி ைாதன சவன்றுள்ளார். டாடா ஸ்டீல் PGTIஇன் சோடர்ச்சியான
மூன்று தபாட்டிகமள சவன்ை இரண்டாவது வீரர் என்ை சபருமைமய உேயனி ைாதன சபற்றுள்ளார்.

10. COVID-19 மவரைால் பாதிக்கப்பட்ட தநாயாளிகளுக்கு சிகிச்மசயளிப்பேற்காக, அண்மையில், மீட்புபிளாஸ்ைாமவ (recovery-plasma) உருவாக்கிய நாடு எது?
அ. இந்தியா
ஆ. சீனா 
இ. தாய்லாந்த
ஈ. ஜப்பான்
 சீனாவின் உயிரி சோழில்நுட்ப ஆராய்ச்சி நிறுவனைான, ‘சீன தேசிய உயிரி சோழில்நுட்ப குழுைம்’

COVID-19 (தநாவல் சகாதரானா மவரஸ்) தநாயால் பாதிக்கப்பட்ட தநாயாளிகளுக்கு சிகிச்மசயளிப்ப
-ேற்காக தநாயாற்றும் பிளாஸ்ைாமவ உருவாக்கியுள்ளது.

 இந்ே நிறுவனம், சீனத்தின் வுஹான் நகரத்மேச் சார்ந்ே தநாயிலிருந்து குணைமடந்ே சில தநாயாளிக

-ளிடமிருந்து அப்பிளாஸ்ைாமவ தசகரித்து, குணப்படுத்தும் பிளாஸ்ைா ைற்றும் தநாசயதிர்ப்பு தகாளப்

புரேம் உள்ளிட்ட சிகிச்மச ைருந்துகமள உருவாக்கியுள்ளது. மிகவும் அபாயகரைான கட்டத்திலுள்ள

தநாயாளிகளுக்கு சிகிச்மசயளிப்பேற்கு அமவ பயன்படுத்ேப்படுகின்ைன. அது, தநாயாளிகளின் உடல்
நிமலயில் குறிப்பிடத்ேக்க முன்தனற்ைத்மேயும் காட்டிவருகிைது.

நடப்பு நிகழ்வுகள்
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நடப்பு நிகழ்வுகள்

1. ‘ய ோதோவு’ (ய ோர்வீரர்) என்னும் ய ோததப்ப ோருள் அச்சுறுத்ததைக் கட்டுப் டுத்துவதற்கோன பெ லி,
எந்த மோநிைத்துதை தோகும்?
அ. கர்நரடகர
ஆ. ககரளர 
இ. ஆந்திரப்பிரகதசம்
ஈ. ததலுங்கரனர
 யகரள மோநிைத்தில் ய ோததப்ப ோருள் அச்சுறுத்ததைக் கட்டுப் டுத்துவதற்கோக, ‘ய ோதோவு’ என்ற

பெ லித , அம்மோநிை முதைதமச்ெர் பினரோயி விஜ ன், ெமீ த்தில், அறிமுகப் டுத்தினோர். யகரளத்தின்
பகோச்சி கோவல்துதற, இந்தச்பெ லித

அறிமுகப் டுத்தியுள்ளது. இதன்மூைம், ப ோதுமக்கள் ய ோததப்

ப ோருள் விநிய ோகம் குறித்து கோவல்துதறயினருக்கு தகவல் அளிக்க முடியும். தகவல் பகோடுத்யதோரின்
வி ரம் இரகசி ம் கோக்கப் டும் எனவும் கோவல்துதறயினர் பதரிவித்துள்ளனர்.

2.கோைஞ்பென்ற பவளியுறவுத் துதற அதமச்ெர் சுஸ்மோ ஸ்வரோஜ், எந்த நகரத்தில் பிறந்தோர்?
அ. அம்பரலர பரசறை, ஹரியரனர 
ஆ. லக்கனர, உத்தரபிரகதசம்
இ. கரந்தி நகர், குஜரரத்
ஈ. லுூதியரனர, பஞ்சரப்
 கோைஞ்பென்ற மத்தி

பவளியுறவுத்துதற அதமச்ெரும் ோ.ஜ.க’இன் மூத்த அரசி ல்வோதியுமோன சுஸ்மோ

ஸ்வரோஜ் ஹரி ோனோ மோநிைத்தில் உள்ள அம் ோைோ கண்யைோன்பமண்டில் பிறந்தோர். அங்கிருந்து அவர்

இரண்டு முதற ெட்ைமன்ற உறுப்பினரோக யதர்ந்பதடுக்கப் ட்ைோர்.

 அண்தமயில், அம் ோைோ நகரத்தில், `18 யகோடி மதிப்பில் புதிதோக கட்ைப் ட்ை ய ருந்து நிதை த்திற்கு
சுஸ்மோ ஸ்வரோஜின் ப

ர் சூட்ைப் ட்ைது. சுஸ்மோ ஸ்வரோஜ், கைந்த ஆண்டு ஆகஸ்ட் மோதத்தில் தனது

67ஆம் வ தில் கோைமோனோர். அவருக்கு, இந்த ஆண்டுக்கோன, ‘ த்ம விபூஷன்’ விருது வழங்கப் ட்ைது
குறிப்பிைத்தக்கது.

3.இந்தி ரிெர்வ் வங்கியின் நைப்பு கணக்கி ல் ஆண்டு என்ன?
அ. ஏப்ரல் – மரர்ச்
ஆ. ஜூறல – ஜூன் 
இ. ஜனவரி – டிசம்பர்
ஈ. கம – ஏப்ரல்

நடப்பு நிகழ்வுகள்
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ரிெர்வ் வங்கியின் நைப்பு கணக்கி ல் ஆண்டு ஜூதை-ஜூன் ஆகும். அண்தமயில், ரிெர்வ்

வங்கியின் (RBI) கணக்கி ல் ஆண்தை 2020-21ஆம் ஆண்டு முதல் அரெோங்கத்தின் நிதி ோண்டுைன்

(ஏப்ரல்-மோர்ச்) இதணக்க ரிெர்வ் வங்கியின் மத்தி

இ க்குநர்கள் குழு ரிந்துதரத்தது.

 ரிெர்வ் வங்கி வோரி ம் தனது 582ஆவது கூட்ைத்தில் இந்த முன்பமோழிதவ அறிவித்ததுைன், அரசின்
ரிசீலிப்த ப் ப றுவதற்கோக இந்த முன்பமோழிதவ அரெோங்கத்திற்கு அனுப் ஒப்புதல் அளித்தது. இந்தக்

கூட்ைத்தில் மத்தி

நிதி தமச்ெர் நிர்மைோ சீதோரோமன் உதர ோற்றினோர்.

4.அண்தமயில் CREDAIஆல் பதோைங்கப் ட்ை, ‘CREDAI Awaas’ பெ லியின் யநோக்கம் என்ன?
அ. நுகர்கவரர் குறைகறள நிவர்த்தி தசய்தல்
ஆ. குடியிருப்பு தசரத்துக்கறள வரங்குவறத எளிதரக்குவது 
இ. குடியிருப்பு தசரத்துக்களுக்கு புவிசரர் குைியிடுதல்
ஈ. குடியிருப்பு தசரத்துக்களுக்கரன ஒப்புதல்
 அதெ ோச்பெோத்து முகவர்கள் ெங்கங்களின் கூட்ைதமப்பு (CREDAI) என் து தனி ோர் அதெ ோச்

பெோத்து முகவர்கள் ெங்கங்களின் ததைதம அதமப் ோகும். இந்த அதமப்பு, “CREDAI Awaas” என்னும்
பெ லித

அறிமுகப் டுத்தியுள்ளது; இது, குடியிருப்பு பெோத்துக்கள் வோங்குவதத எளிதோக்குகிறது.

 இச்பெ லியின்மூைம், வருங்கோைத்தின் வீடு வோங்கு வர்களுக்கு ஒரு நம் கமோன தளம் உருவோக்கப்

–டுகிறது. இதனோல் அவர்கள், தங்களுக்கு ப ோருத்தமோன குடியிருப்பு பெோத்துக்கதள அதை ோளம்

கண்டு, அவர்களின் முகவர்கதள யநரடி ோக பதோைர்புபகோள்ள முடியும். CREDAIஇல் உறுப்பினரோக
இருக்கும் முகவர்களின் விவரங்கள், இந்தச் பெ லியில் கோட்ைப் டும்.

5.யஜோஷ்னோ சின்னப் ோவும் பெளரவ் யகோெலும், எந்த விதள ோட்டுைன் பதோைர்புதை வர்கள்?
அ. பூப்பந்து
ஆ. ஸ
் குவரஷ் 
இ. தடன்னிஸ
்
ஈ. கடபிள் தடன்னிஸ
்
 இந்தி

ஸ்குவோஷ் ரோக்பகட்ஸ் கூட்ைதமப்பின் 77ஆவது சீனி ர் யதசி

ஸ்குவோஷ் ெோம்பி ன்ஷிப்

ய ோட்டி ோனது, அண்தமயில் பென்தனயில் நதைப ற்றது. இந்தி ன் ஸ்குவோஷ் வீரோங்கதன
யஜோஷ்னோ சின்னப் ோ, தன்வி கண்ணோதவ வீழ்த்தி ப ண்களுக்கோன ட்ைத்தத பவன்றோர். அயத

யநரத்தில், மற்பறோரு சிறந்த வீரரோன பெளரவ் யகோெல் அபியஷக் பிரததன வீழ்த்தி ஆண்களுக்கோன
ட்ைத்தத பவன்றோர். இவ்விரு ெோம்பி ன்களுக்கும் தைோ `1,25,000 பரோக்கப் ரிசு வழங்கப் ட்ைது.

6. ‘SAMPRITI–IX’ என்னும் இந்தி ோ-வங்கயதெம் இதையிைோன கூட்டு இரோணுவப் யிற்சி நதைப ற்ற
நகரம் எது?

அ. உம்கரரய் 

ஆ. தகரல்கத்தர

இ. விசரகப்பட்டினம்

ஈ. தகரச்சின்

நடப்பு நிகழ்வுகள்
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 ‘SAMPRITI’ என்னும் இந்தி ோவுக்கும் வங்கயதெத்துக்கும் இதையிைோன கூட்டுப் யிற்சியின் 9ஆவது
திப்பு, அண்தமயில் யமகோை ோ மோநிைத்தின் உம்யரோய் என்ற இைத்தில் நிதறவதைந்தது. இரண்டு

வோர கோைம் நதைப ற்ற இந்தப் யிற்சி, கைந்த பிப்.3-16 வதர நதைப ற்றது.
 இரு நோடுகளின் வீரர்களும் கிளர்ச்சி-எதிர்ப்பு,

ங்கரவோத-எதிர்ப்பு நைவடிக்தககள் மற்றும் ய ரிைர்

யமைோண்தம நுட் ங்கள் குறித்த தங்கள் அனு வங்கதளப் கிர்ந்துபகோண்ைனர். இந்தி ோ மற்றும்

வங்கயதெத்துக்கு இதையிைோன உறதவ வலுப் டுத்தவும், இருநோட்டுப் தைகளுக்கு இதையிைோன
ரஸ் ர பெ ல் ோட்தை வலுப் டுத்தவும் இந்தப் யிற்சி உதவி து.

7. 2020ஆம் ஆண்டு நிைவரப் டி, 13 பிலிம்ய ர் விருதுகதள பவன்ற ஒயர ஹிந்தித்திதரப் ைம் எது?
அ. உரி: தி சர்ஜிக்கல் ஸ
் ட்றரக்
ஆ. கல்லி பரய் 
இ. ஆர்டிக்கிள் 15
ஈ. சரந்த் கி ஆங்
 2 பெோல்லிதெப் ோைகர்களின் வோழ்க்தகத

அடிப் தை ோகக்பகோண்ை, ‘கல்லி ோய்’ என்ற ஹிந்தித்

திதரப் ைம், திமூன்று பிலிம்ய ர் விருதுகதள பவன்றதன்மூைம் பிலிம்ய ர் விருதுகளில் வரைோறு
தைத்துள்ளது. இந்தப் ைம், அது ரிந்துதரக்கப் ட்டிருந்த 13 பிரிவுகளிலும் விருது பவன்றது.

 பகளகோத்தியில் நதைப ற்ற இந்நிகழ்வில் சிறந்த ைம், யெோ ோ அக்தருக்கு சிறந்த இ க்குநர், ரன்வீர்
சிங்குக்கு சிறந்த நடிகர் மற்றும் ஆலி ோ ட்டுக்கு சிறந்த நடிதக உள்ளிட்ை பிரிவுகளில் 11 பிலிம்ய ர்
விருதுகதள பவன்றுதந்த, ‘பிளோக்’ என்ற ைத்தின் முந்தத

ெோததனத

இப் ைம் முறி டித்தது. இது

சிறந்த துதண நடிகர் மற்றும் நடிதக, சிறந்த இதெத்பதோகுப்பு மற்றும் சிறந்த ோைல் வரிகளுக்கோன
விருததயும் ப ற்றது.

8.பதலுங்கோனோவின் உயிரி பதோழில்நுட் ம் மற்றும் வோழ்க்தக அறிவி ல் கருத்தரங்கமோன, ‘Bio Asia –
2020’இன் கருப்ப ோருள் என்ன?
அ. Life Science for All
ஆ. Today for Tomorrow 
இ. Instrumental Life Sciences
ஈ. Better Bio–tech
 ஆசி ோவின் மிகப்ப ரி

உயிரி பதோழில்நுட் ம் & வோழ்க்தக அறிவி ல் கருத்தரங்கமோன, ‘Bio Asia -

2020’ அண்தமயில், பதலுங்கோனோ மோநிைம் தஹதரோ ோத் நகரத்தில் பதோைங்கி து. மூன்று நோள்

நதைப றும் இந்த நிகழ்வுக்கோன கருப்ப ோருள், “Today for Tomorrow” ஆகும். 37 நோடுகளிலிருந்து
இரண்ைோயிரத்துக்கும் யமற் ட்ை பிரதிநிதிகள் இதில் ங்யகற்கவுள்ளனர்.

 175 கண்கோட்சி ோளர்கள் மற்றும் வல்லுநர்கதளக்பகோண்ை ஓர் ய ரளவிைோன கண்கோட்சியும் ஏற் ோடு
பெய் ப் ைவுள்ளது. இந்த ஆண்டு (2020) கருத்தரங்கத்தின், கூட்ைோளர் நோைோன சுவிச்ெர்ைோந்து தனது
40 உறுப்பினர்கதள இந்நிகழ்வில் ங்யகற்க அனுப்பியுள்ளது.
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9.சிறந்த கோவல்துதற அதிகோரிகதள பகளரவிப் தத யநோக்கமோகக்பகோண்ை, ‘ ோரோட்டு & புகழ்ந்துதர’
திட்ைம், எந்த மோநிைத்துதை தோகும்?
அ. ஒடிசர
ஆ. இரரஜஸ
் தரன்
இ. பஞ்சரப் 
ஈ. ஆந்திரபிரகதசம்


ஞ்ெோப் மோநிை கோவல்துதற, அண்தமயில், ‘ ோரோட்டு மற்றும் புகழ்ந்துதர - Appreciate and Commend’

என்ற விருது வழங்கும் திட்ைத்தத அறிமுகப் டுத்தி து. ஞ்ெோப் மோநிைத்தின் கோவல்துதற ததைதம

இ க்குநர் இத்திட்ைத்தத பதோைங்கிதவத்தோர். இது, கைதமகதள விைோமு ற்சியுைன் பெய்யும் கோவல்
துதற அதிகோரிகதள பகளரவிப் தத யநோக்கமோகக்பகோண்டுள்ளது.

 இந்தத்திட்ைத்தின்கீழ், மோவட்ை கோவல்துதறத் ததைவர்கள், ஒவ்பவோரு மோதத்தின் இறுதியிலும் சிறந்த
கோவைர்களின் ப

தர ரிந்துதரப் ோர்கள். மூத்த அதிகோரிகளின் குழு, அவற்றிலிருந்து சிறந்யதோதரத்

யதர்ந்பதடுக்கும். ஒவ்பவோரு மோதமும் விருது ப ற்றவர்கள் அறிவிக்கப் டுவோர்கள்.

10.உைகின் மிகப்ப ரி வருைோந்திர உணவு & ோனங்கள் வர்த்தக கண்கோட்சி ோன, ‘GulFood-2020’ஐ
நைத்தி

நகரம் எது?

அ. ரியரத்
ஆ. அபுதரபி
இ. துபரய் 
ஈ. கதரகர
 உைகின் மிகப்ப ரி

வருைோந்திர உணவு மற்றும் ோனங்கள் வர்த்தக கண்கோட்சி ோன, ‘GulFood -

2020’ து ோயில் உள்ள உைக வர்த்தக தம த்தில், பிப்.16-20 வதர நதைப றுகிறது. கண்கோட்சியின்
25ஆவது

திப்பில், ஐந்தோயிரத்துக்கும் யமற் ட்ை கண்கோட்சி ோளர்கள்

கண்கோட்சியில் இைம்ப ற்றுள்ள இந்தி

அரங்தக, அண்தமயில், மத்தி

பதோழிற்ெோதைகள் அதமச்ெர் ஹர்சிம்ரத் பகளர் ைல் திறந்துதவத்தோர்.

ங்யகற்கவுள்ளனர். இந்தக்
உணவு

தப் டுத்துதல்

தமிழ்நாடு நடப்பு நிகழ்வுகள்
 தமிழ்நோட்டில் இறுதிவோக்கோளர் ட்டி ல் பவளியிைப் ட்டுள்ளது. அதன் டி, 6,13,06,638 ய ர் வோக்கோளர்
-களோக உள்ளனர். இந்தப் ட்டி லின் டி, யெோழிங்கநல்லூர் ெட்ைமன்றத் பதோகுதி தமிழ்நோட்டியைய

அதிக வோக்கோளர்கதளக்பகோண்டுள்ளது. குதறந்த வோக்கோளர்கள்பகோண்ை பதோகுதி ோக துதறமுகம்
ெட்ைமன்றத் பதோகுதி உள்ளது.

நடப்பு நிகழ்வுகள்
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நடப்பு நிகழ்வுகள்

1. ERO-NET என்பது இந்தியாவின் எந்தத் தன்னாட்சி அமைப்பின் வமைத்தளைாகும்?
அ. அகில இந்திய மருத்துவ அறிவியல் நிறுவனம் (AIIMS)
ஆ. இந்திய ததர்தல் ஆணையம் (ECI) 
இ. அறிவியல் மற்றும் ததரழிலக ஆரரய்ச்சி கவுன்சில் (CSIR)
ஈ. விமரன நிணலயங்கள் த ரருளரதரர ஒழுங்குமுணற ஆணையம் (AERA)
 மும்மபயில் நமைபபற்ற மின்னாளுமை பதாைர்பான 23ஆவது ததசிய ைாநாட்டின்தபாது, நிர்வாை

சீர்திருத்தங்ைள் ைற்றும் பபாதுைக்ைள் குமறதீர்ப்புத்துமறயிைமிருந்து, “டிஜிட்ைல் ைாற்றத்திற்ைான அரசு

பெயல்முமற ைறு-பபாறியியலில் சிறந்து விளங்கியமைக்ைாை” இந்திய ததர்தல் ஆமையத்துக்கு (ECI)

‘பவள்ளி’ விருது வழங்ைப்பட்ைது.

 இந்த விருது, இந்திய ததர்தல் ஆமையத்தின் ERO-NET வமைத்தளத்துக்ைாை வழங்ைப்பட்டுள்ளது.
படிவங்ைமளச் பெயைாக்குதல், தரவுத்தளங்ைமள எளிதில் மையாளுதல் ைற்றும் மின்னணுப்
பதிதவடுைமள பராைரித்தல்தபான்ற பல்தவறு பெயல்பாடுைளுக்கு ERO-NET பயன்படுத்தப்படுகிறது.

2.அண்மையில், ஜம்மு-ைாஷ்மீருக்ைான பதாகுதி ைறுவமரயமற ஆமையத்துக்கு உறுப்பினராை
பரிந்துமரக்ைப்பட்ைவர் யார்?
அ. சுனில் அதரரரர
ஆ. சுஷில் சந்திரர 
இ. ஓம் ிரகரஷ் ரரவத்
ஈ. A K த ரதி
 ஜம்மு-ைாஷ்மீருக்ைான பதாகுதி ைறுவமரயமற ஆமையத்தின் உறுப்பினராை, ததர்தல் ஆமையர்
சுஷில் ெந்திரா, தமைமை ததர்தல் ஆமையர் சுனில் அதராராவால், அரொங்ைத்தின் தைாரிக்மையின்

தபரில் நியமிக்ைப்பட்டுள்ளார். J & K ைறுசீரமைப்புச்ெட்ைம், 2019இன்படி, ஜம்மு-ைாஷ்மீர் யூனியன்
பிரததெத்தின் ெட்ைைன்றத்பதாகுதிைளின் எண்ணிக்மை 107இலிருந்து 114ஆை உயர்த்தப்படும். தைலும்

பதாகுதிைளின் எல்மை வமரயமற இந்தியத் ததர்தல் ஆமையத்தால் தீர்ைானிக்ைப்படும்.

3.ஒரு ைாநிை அரசின் ஆதரவுைன், நாட்டின் முதைாவது பறமவக்கு வமளயமிைல் நிமையைானது எந்த
ைாநிைம் அல்ைது யூனியன் பிரததெத்தில் ைட்ைப்பைவுள்ளது?
அ. அருைரச்சல ிரததசம்
ஆ. ீகரர் 
் ட்
இ. ரர்க்கை
ஈ. ஒடிசர
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 பீைார் ைாநிைத்தில், ஒரு ைாநிை அரசின் முழு ஆதரவுைன் நாட்டின் முதல் பறமவக்கு வமளயமிைல்
(Bird-Ringing) நிமையம் ைட்ைப்பைவுள்ளது. இது, நாட்டில் இதுதபான்று அமைக்ைப்பைவுள்ள நான்ைாவது
நிமையைாகும். பாைல்பூரில் ைட்ைப்பைவுள்ள இந்த நிமையம், புைம்பபயர்ந்த பறமவைள் ைண்ைாணிப்பு
ைற்றும் ஆராய்ச்சிக்ைாைபவன அர்ப்பணிக்ைப்பட்டுள்ளது.

 பறமவைளின் ததாற்றத்மத அறிவதற்ைாை சில்லுைளுைன் கூடிய வமளயங்ைள் அவற்றின் ைால்ைளில்

ைட்ைப்படுகின்றன. COP-13 CMS உச்சிைாநாட்டின்தபாது, பீைார் அரசின் பிரதிநிதிைள் ைற்றும் மும்மப
இயற்மை வரைாற்று ெங்ைத்துக்கு இமைதய இதற்ைான புரிந்துைர்வு ஒப்பந்தம் பரிைாறப்பட்ைது.

4.தில்லி ைாவல்துமறயின், ‘ஹிம்ைத்’ பெயலியுைன்கூடிய ஒருங்கிமைந்த தெமவமயத் பதாைங்கியுள்ள
வாைமையுந்து தெமவ வழங்கு நிறுவனம் எது?
அ. ஓலர
ஆ. உ ர் 
இ. தீ தி
ஈ. லி ் ட்
 வாைமையுந்து பெயளியான உபர், அண்மையில், தில்லி ைாவல்துமறயின், ‘ஹிம்ைத்’ பெயலியுைன்
ஒருங்கிமைந்ததாை அறிவித்தது. இக்கூட்ைணியின்கீழ், உபர் ைற்றும் தில்லி ைாவல்துமற, கிட்ைத்தட்ை

1,000 ‘ஹிம்ைத்’ QR ெரிபார்ப்பு அட்மைைமள ஓட்டுநர்ைளுக்கு விநிதயாகித்துள்ளது. இந்தச் பெயலியின்
மூைம் QR அட்மைமய ஸ்தைன் பெய்வதன்மூைம் பயணிைள் தங்ைள் பயைம் குறித்த விவரத்மத
தில்லி ைாவல்துமறக்கு தநரடியாை பதரிவிக்ைவியலும். பயை தைவல்ைமளப் பகிர்வது என்பது
பயணிைளின் பொந்த விருப்பத்துக்குரியதாகும்.

5.அைல் பூஜல் திட்ைத்துக்ைாை இந்தியாவுக்கு $450 மில்லியன் ைாைர் ைைன்வழங்ை ஒப்புக்பைாண்டுள்ள
பன்னாட்டு நிதி நிறுவனம் எது?
அ. ஆசிய வளர்ச்சி வங்கி
ஆ. உலக வங்கி 
இ. ஆசிய உட்கட்டணம ் ு மற்றும் முதலீ ட்டு வங்கி
ஈ. ுதிய வளர்ச்சி வங்கி
 நிைத்தடி நீர்ைட்ைம் குமறந்து வருவமத தடுப்பதற்கும் நிைத்தடி நீர் குறித்த ஆய்வு நிறுவனங்ைமள
வலுப்படுத்துவதற்குைான அைல் நிைத்தடி நீர் என்னும் ததசிய திட்ைத்திற்கு ஆதரவாை உைை வங்கியும்
நடுவைரசும் $450 மில்லியன் ைாைர் ைைன் ஒப்பந்தத்தில் மைபயழுத்திட்டுள்ளன.

 உைை வங்கி ஆதரவுைனான அைல் நிைத்தடி நீர் நிர்வாை தைம்பாட்டுத்திட்ைம் குஜராத், ைைாராஷ்டிரா,

ஹரியானா, ைர்நாைைா, இராஜஸ்தான், ைத்தியபிரததெம் ைற்றும் உத்தரபிரததெம் ஆகிய ைாநிைங்ைளில்

உள்ள 78 ைாவட்ைங்ைளில் பெயல்படுத்தப்பைவுள்ளன.
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6.அண்மையில், 15ஆவது நிதி ஆமையத்தால் அமைக்ைப்பட்ை பண்மை ஏற்றுைதி பதாைர்பான உயர்
நிமை வல்லுநர்ைள் குழுவின் தமைவர் யார்?
அ. N K சிங்
ஆ. U K சின்ஹர
இ. த ன் தர
ஈ. சஞ்சீ வ் பூரி 
 15ஆவது நிதி ஆமையம், ெமீபத்தில், பண்மை ஏற்றுைதி குறித்த உயர்நிமை வல்லுநர்ைள் குழுமவ
அமைத்தது. இக்குழுவிற்கு ITCஇன் தமைவரும் தைைாண்மை இயக்குநருைான ெஞ்சீவ் பூரி தமைமை

தாங்ைவுள்ளார். இக்குழுவில் முன்னாள் விவொய பெயைாளர் ராதா சிங் ைற்றும் APEDAஇன் தமைவர்

பாபன் K தபார்த்தாகூர் உள்ளிட்ை பல்தவறு உறுப்பினர்ைள் உள்ளனர். தவளாண்மை சீர்திருத்தங்ைள்
ைற்றும் பண்மை ஏற்றுைதிமய விமரவுபடுத்துவதற்ைாை 2021-22 முதல் 2025-26 வமர ைாநிை
அரசுைளுக்கு பெயல்திறன் அடிப்பமையிைான ெலுமைைமள இந்தக்குழு பரிந்துமரக்கும்.

7.ஏற்றுைதி பபாருட்ைளின் ததாற்றங்குறித்த, ைாவட்ை வாரியான தரமவச்தெைரிக்கும் பெயல்முமறமய
அண்மையில் பதாைங்கிய அமைப்பு எது?

அ. இந்திய ஏற்றுமதி மற்றும் இறக்குமதி வங்கி
ஆ. மத்திய மணறமுக வரிகள் மற்றும் சுங்கங்கள் வரரியம் 
இ. NITI ஆதயரக்
ஈ. ஏற்றுமதி வளர்ச்சிக் கழகம்
 ைத்திய ைமறமுை வரிைள் ைற்றும் சுங்ைங்ைள் வாரியம், ெமீபத்தில், ஏற்றுைதி பபாருட்ைளின் ததாற்றம்

குறித்த ைாவட்ை வாரியான தரமவச் தெைரிக்ை பதாைங்கியது. இந்த ஏற்றுைதி தைவைானது ஒவ்பவாரு
ைாவட்ைத்தின் முக்கியத்துவத்மதப் பற்றிய விரிவான புள்ளிவிவரத்மத பைாள்மை வகுப்பாளர்ைளுக்கு

வழங்கும். எனதவ, ைாவட்ைங்ைள் குறித்த சிறந்த அறிதவாடு அதற்ைான பைாள்மைைள் சீரமைக்ைப்படும்.
இதன்மூைம், உள்ளூர் திறமன தைம்படுத்தவும் இயலும்.

8.உைை ைக்ைள்பதாமை மீளாய்வின் அண்மைய அறிக்மையின்படி, ‘உைகின் மிைப்பபரிய பபாருளாதாரம்’
குறித்த பட்டியலில், இந்தியா பிடித்துள்ள இைம் என்ன?
அ. ஏழரவது

ஆ. ஆறரவது

இ. ஐந்தரவது 

ஈ. நரன்கரவது

5

 அபைரிக்ை ைதியுமரயைைான, ‘World Population Review’ அமைப்பு, பபாருளாதாரம் குறித்த அறிக்மைமய

பவளியிட்டுள்ளது. இவ்வறிக்மையில், இந்திய பபாருளாதாரம், பைாத்த உள்நாட்டு உற்பத்தியில் (GDP)
$2.94 டிரில்லியன் அபைரிக்ை ைாைர்ைளுைன் உைகின் 5ஆவது பபரிய பபாருளாதார நாைாகியுள்ளதாை
கூறப்பட்டுள்ளது. இதன்மூைம் $2.83 டிரில்லியன் அபைரிக்ை ைாைருைன் இருக்கும் இங்கிைாந்து ைற்றும்
$2.71 டிரில்லியன் அபைரிக்ை ைாைருைன் இருக்கும் பிரான்ஸ் தரவரிமெயில் பின்தங்கியுள்ளன.
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 தன்னிச்மெயான பபாருளாதார பைாள்மையிலிருந்து ைாறுபட்டு, திறந்த ெந்மத பபாருளாதாரத்திற்கு

இந்தியா ைாறிவருகிறது. வாங்கும் திறன் ெைநிமை விதிமுமறைளில், இந்தியாவின் GDP $10.51

டிரில்லியன் ைாைராை உள்ளது. இது, ஜப்பான் ைற்றும் பஜர்ைனிமயவிைவும் அதிைைாகும். இருப்பினும்,
இந்தியாவின் ஆண்டு GDP வளர்ச்சியில் பதாைர்ந்து மூன்றாவது ஆண்ைாை (7.5 ெதவீதத்திலிருந்து 5
ெதவீதைாை) ெரியும் என எதிர்பார்க்ைப்படுகிறது.

9. ‘ொமைப்பாதுைாப்பு குறித்த 3ஆவது ெர்வததெ அமைச்ெர்ைள் ெந்திப்பு’ நமைபபற்ற நைரம் எது?
அ. ஸ
் டரக்தஹரம் 
ஆ. ஒஸ
் தலர
இ. தஹல்சிங்கி
ஈ. வரர்சர
 ொமைப்பாதுைாப்பு பதாைர்பான 3ஆவது உயர்நிமை ெர்வததெ அமைச்ெர்ைள் ெந்திப்பானது ெமீபத்தில்

சுவீைனின் தமைநைரைான ஸ்ைாக்தஹாமில் நைத்தப்பட்ைது. இந்தியாவின் ொர்பாை ைத்திய ொமைப்
தபாக்குவரத்து & பநடுஞ்ொமை ைற்றும் MSME அமைச்ெர் நிதின் ைட்ைரி பங்தைற்றார். “Achieving Global
Goals 2030” என்பது இந்தச் ெந்திப்புக்ைான ைருப்பபாருளாகும். இந்தச் ெந்திப்மப, உைை நைவாழ்வு
அமைப்பும் (WHO) இமைந்து நைத்தியுள்ளது.

10. 2020 பிப்ரவரியில், பிரிட்ைமனத் தாக்கிய புயலின் பபயர் என்ன?
அ. ஹ ின்
ஆ. தடன்னிஸ
் 
இ. கியரர்
ஈ. சியரரர
 ெமீபத்தில், ‘Dennis’ என்ற தபரழிவுைரைான புயல் பிரிட்ைமனத் தாக்கியது. அமதயடுத்து, அந்நாட்டின்
வானிமை நிறுவனம், ததசிய அவெரநிமைமய அறிவித்தது. நாடு முழுவதும் பரவைாை பைத்த ைாற்று
வீசியது. ைைந்த 48 ைணி தநரத்தில் ைட்டும், ததாராயைாை 594 எச்ெரிக்மைைள் விடுக்ைப்பட்டுள்ளன.
பாதிக்ைப்பட்ை இைங்ைளுள் ெவுத் தவல்ஸ் ைற்றும் தைற்கு இங்கிைாந்தின் சிை பகுதிைள் அைங்கும்.

இந்தப்புயல், பிரான்சின் சிை பகுதிைமளயும் தாக்கியது.

தமிழ்நாடு நடப்பு நிகழ்வுகள்
 பபாருளாதாரம் ைற்றும் முதலீட்டு வாய்ப்புைள் பற்றிய ைருத்தரங்கு பென்மனயில் 2020 பிப்.21-22
தததிைளில் நமைபபறவுள்ளது. ைத்திய பவளியுறவுத்துமற அமைச்ெைமும், தமிழ்நாைரசும் இமைந்து

இதற்கு ஏற்பாடு பெய்துள்ளது. இதில், ஐம்பதுக்கும் தைற்பட்ை பவளிநாட்டு தூதரை அதிைாரிைளும், மூத்த

அரசு அதிைாரிைளும் ைைந்துபைாள்வார்ைள் என்று எதிர்பார்க்ைப்படுகிறது.
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நடப்பு நிகழ்வுகள்

1.இந்திய கடற்படடக்கு, கார்டன் ரீச் கப்பல் கட்டுநர்கள் & பபாறியியலாளர்கள் வழங்கிய நான்காவது
பபார்க்கப்பலின் பபயர் என்ன?
அ. INS கில்டன்
ஆ. INS காம ாா்தா
இ. INS கத த்
ஈ. INS கவரட்டி 
 பகால்கத்தாடவச்பேர்ந்த இராணுவ பபாதுத்துடை நிறுவனமான கார்டன் ரீச் கப்பல் கட்டுநர்கள் &

பபாறியியலாளர்கள் நிறுவனத்தால் கட்டப்பட்ட, அதிநவீன வேதிகள்பகாண்ட, நீர்மூழ்கிக்கப்பலால்

தகர்க்க முடியாத, பிை கப்பல்களால் கண்டறியமுடியாத INS கவரட்டி என்னும் பபார்க்கப்பலானது
இந்திய கடற்படடயிடம் ஒப்படடக்கப்பட்டது.

 ‘திட்டம் 28’இன்கீழ் இந்நிறுவனம் ஒப்படடத்துள்ள 4ஆவது பபார்க்கப்பலாகும் இது. INS காபமார்தா,

INS கதமத் மற்றும் INS கில்டன் ஆகிய மூன்றும் முன்னர் வழங்கப்பட்ட பிை 3 பபார்க்கப்பல்களாகும்.
கார்பன்-டபபர் கலப்புப்பபாருட்களால் ஆன, ஒரு மீகட்டடமப்டபக்பகாண்ட இந்தியாவின் முதல் இரு
பபரிய பபார்க்கப்பல்களாக கவரட்டியும் கில்டனும் உள்ளன.

2. ‘நீடித்த வளர்ச்சிக்கு நீலப்பபாருளாதாரம் குறித்த பணிக்குழு’ என்பது இந்தியாவிற்கும் எந்த நாட்டிற்கும்
இடடயிலான ஒத்துடழப்பு ஆகும்?
அ. சுவிச்சா்லாந்து
ஆ. நாா்மவ 
இ. சுவீடன்
ஈ. பிரான்ஸ
்
 “நீடித்த வளர்ச்சிக்கு நீலப்பபாருளாதாரம் குறித்த இந்தியா-நார்பவ பணிக்குழு”வானது அண்டமயில்

இந்தியாவின் புவி அறிவியல் அடமச்ேர் ஹர்ஷ்வர்தன் மற்றும் நார்பவயின் காலநிடல & சுற்றுச்சூழல்
அடமச்ேரால் பதாடங்கிடவக்கப்பட்டது. இருநாடுகளும், “ஒருங்கிடைந்த பபருங்கடல் பமலாண்டம

மற்றும் ஆராய்ச்சி” ஒத்துடழப்புக்கான புதிய கட்டடமப்டபத் பதாடங்கியுள்ளன. இந்தியா மற்றும்
நார்பவவின் பிரதமரால் கூட்டாக, கடந்த 2019 ஜனவரியில் இப்பணிக்குழு அறிமுகப்படுத்தப்பட்டது.

3. ‘பபர்லிபனல்’ என்பது பஜர்மனியில் பதாடங்கப்படவுள்ள எந்தப் புகழ்பபற்ை திருவிழாவின் 70ஆவது
பதிப்பாகும்?

அ. பபா்லின் உணவுத்திருவிழா
ஆ. பபா்லின் திரரப்படத் திருவிழா 
் காட்சி
இ. பபா்லின் பாதுகாப்புக் கண
் காட்சி
ஈ. பபா்லின் கரலக் கண
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 ‘பபர்லிபனல்’ என்பது புகழ்பபற்ை பபர்லின் திடரப்பட விழாவின் 70ஆவது பதிப்பாகும். இந்த ஆண்டு

பிப்.20 முதல் மார்ச்.1 வடர இத்திருவிழா நடடபபைவுள்ளது. இந்திய தகவல் & ஒலிபரப்பு அடமச்ேகம்,
இந்திய பதாழிற்துடை கூட்டடமப்புடன் இடைந்து இவ்விழாவில் பங்பகற்கிைது.

 இவ்விழாவில் இடம்பபற்றுள்ள இந்திய அரங்டக, இந்திய பவளியுைவுத்துடை அடமச்ேர் S பஜய்ேங்கர்
திைந்துடவப்பார். இந்தச்ேர்வபதே நிகழ்வில் திடரயிடுவதற்பகன மூன்று இந்திய திடரப்படங்களும்
ஒரு குறு-ஆவைப்படமும் பதர்வுபேய்யப்பட்டுள்ளன.

4.மருத்துவமடனகடள நவீனமயமாக்குவதற்காக, அண்டமயில், ‘நாடு-பநடு’ என்ைபவாரு திட்டத்டத
அறிமுகப்படுத்திய மாநில அரசு எது?
அ. த ிழ்நாடு
ஆ. பதலுங்கானா
இ. ஆந்திர பிரமதச ் 
ஈ. கா்நாடக ்
 மருத்துவமடனகடள நவீனமயமாக்குவதற்காக, ஆந்திர பிரபதே மாநில முதலடமச்ேர் Y S பஜகன்
பமாகன் பரட்டி, அண்டமயில், ‘நாடு-பநடு’ என்ை திட்டத்டத பதாடங்கினார். இந்தத்திட்டத்தின்கீழ்,

மாநிலத்தின் அடனத்து அரசு மருத்துவமடனகளும், மூன்று ஆண்டுகளில், `15337 பகாடி அரோங்க
நிதியுதவியுடன் நவீனப்படுத்தப்படவுள்ளன.

 அடனத்து அரசு மருத்துவமடனகளும் நாட்டின் மிகவுயர்ந்த இந்திய பபாது சுகாதார தரநிடலகளுக்கு
இடையாக பமம்படுத்தப்படவுள்ளன.

5. 2021ஆம் ஆண்டுக்கான ஜூனியர் ஆடவர் ஹாக்கி உலகக்பகாப்டபடய நடத்தவுள்ள நாடு எது?
அ. இந்தியா 
ஆ. அா்பென்டினா
இ. பிரான்ஸ
்
ஈ. பிமரசில்
 2021ஆம் ஆண்டுக்கான ஜூனியர் ஆடவர் ஹாக்கி உலகக்பகாப்டபடய இந்தியா நடத்தும் என்று

ேர்வபதே ஹாக்கி கூட்டடமப்பு அண்டமயில் அறிவித்தது. ஜூனியர் மகளிர் ஹாக்கி உலகக்பகாப்டப

நிகழ்வானது பதன்னாப்பிரிக்காவின் பபாட்பேப்ஸ்ட்ரூமில் நடடபபறும். இதுபபான்ை ஒரு நிகழ்டவ

ஆப்பிரிக்க கண்டம் ஏற்பாடு பேய்வது இதுபவ முதல்முடையாகும். கண்டங்களுக்கு இடடபயயான
தகுதிப்பபாட்டிகள் இந்த ஆண்டு (2020) முழுவதும் திட்டமிடப்பட்டபடி நடத்தப்பட்டு, 2021ஆம் ஆண்டின்
இறுதியில் உலகக்பகாப்டப நடடபபறும்.
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6.முதலடமச்ேர் பயிற்சி பமம்பாட்டுத்திட்டம் மற்றும் யுவா உதயமிதா விகாஸ் அபியான் ஆகிய இரண்டும்
எந்த மாநில அரசின் திட்டங்களாகும்?
அ. ஒடிசா
ஆ. த்திய பிரமதச ்
இ. உத்தர பிரமதச ் 
ஈ. பஞ்சாப்
 உத்தரபிரபதே மாநில அரசு தனது பட்பஜட் அறிவிப்பின்பபாது இரண்டு புதிய திட்டங்கடள அறிவித்தது.
அறிவிக்கப்பட்ட, “முதலடமச்ேர் பயிற்சி பமம்பாட்டுத்திட்டத்தின்”கீழ், MSME அலகுகளில் உள்ள மாநில

இடளஞர்களுக்கு பயிற்சியுடன்கூடிய பவடலவாய்ப்பு வழங்கப்படும். இந்தப்பயிற்சியின்பபாது உதவித்

பதாடகயும் வழங்கப்படவுள்ளது.

 உபி திைன் பமம்பாட்டு திட்டத்தின் பல்பவறு பயிற்சித்திட்டங்களின்கீழ், 2 இலட்ேம் இடளபயாருக்கு
பயிற்சியளிப்பதற்காக, யுவா உதயமிதா விகாஸ் அபியான் டமயங்கள் அடமக்கப்படவுள்ளன. இவ்விரு
திட்டங்களுக்கும் முடைபய `100 பகாடி மற்றும் `50 பகாடி நிதி ஒதுக்கீடு பேய்யப்பட்டுள்ளது.

7.பாதுகாப்பு ஆய்வுகள் & பகுப்பாய்வு நிறுவனம் (IDSA), எந்த முன்னாள் மத்திய அடமச்ேரின் பபயரால்
வழங்கப்படவுள்ளது?
் பெட்லி
அ. அருண
ஆ. சுஷ் ா ஸ
் வராெ்
இ. மனாகா் பாாிக்கா் 
் டஸ
ஈ. ொா்ெ் பபா்னாண
்
 தில்லியில் உள்ள அரோங்க மதியுடரயகமான பாதுகாப்பு ஆய்வுகள் மற்றும் பகுப்பாய்வு நிறுவனத்டத
(IDSA), “மபனாகர் பாரிக்கர் பாதுகாப்பு ஆய்வுகள் மற்றும் பகுப்பாய்வு நிறுவனம்” எனப்பபயர் மாற்றி
மத்திய பாதுகாப்பு அடமச்ேகம் அறிவித்துள்ளது. முன்னாள் பாதுகாப்பு அடமச்ேரும், பகாவா முன்னாள்

முதலடமச்ேருமான மபனாகர் பாரிக்கரின் பேடவடயப்பாராட்டும் வடகயில் அவரின் பபயர் ஆய்வு
மற்றும் பகுப்பாய்வு நிறுவனத்துக்கு டவக்கப்பட்டுள்ளதாக மத்திய அரசு பதரிவித்துள்ளது.

 கடந்த 1965ஆம் ஆண்டு பதாடங்கப்பட்ட IDSA நிறுவனம், பாதுகாப்புத்துடை பதாடர்பான ஆய்வுகள்,
படிப்புகள் ஆகியவற்டைப் பபாதிக்கும் நிறுவனமாகும்.

8. ‘State of India’s Birds அறிக்டக 2020’இன்படி, எந்தப் பைடவயினத்தின் எண்ணிக்டக பபரளவில்
அதிகரித்துள்ளது?

அ. இந்திய யில் 
ஆ. கான யில்
இ. தீ க்மகாழி
ஈ. வான்மகாழி
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 புலம்பபயரும் பைடவகள் வனவிலங்கு பாதுகாப்பு ோர்பாக குஜராத்தில் நடடபபற்றுவரும் ேர்வபதே

மாநாட்டில் “இந்திய பைடவகள் 2020” என்ை ஆய்வறிக்டக ேமர்ப்பிக்கப்பட்டது. இதன்படி, சிட்டுக்

குருவிகளின் எண்ணிக்டக நிடலயானதாக உள்ளது. பமாத்தம் 867 இந்தியப்பைடவயினங்களின்
இருப்டப மதிப்பிடுடகயில் தற்பபாடதய நிலவரப்படி 79% ேரிவு ஏற்பட்டுள்ளது.

 101 உயிரினங்கள் ‘உயர் பாதுகாப்பு’ அளிக்கப்படபவண்டிய நிடலயில் உள்ளன. இந்திய மயிலின்
எண்ணிக்டக மிகுதியாகபவ அதிகரித்துள்ளது.

9.புவிோர் குறியீடுடடய டகவிடனப் பபாருட்கடள பிரபலப்படுத்துவதற்காக, மத்திய ஜவுளி அடமச்ேகம்
ஏற்பாடு பேய்த கண்காட்சியின் பபயர் என்ன?
அ. ஷில்ப் ம ளா
ஆ. கலா ம ளா
இ. ஷில்ப் கு ் ப ்
ஈ. கலா கு ் ப ் 
 பமம்பாட்டு ஆடையர் (டகவிடனப்பபாருட்கள்) அலுவலகத்தின்மூலம் புவிோர் குறியீடுடடய (GI tag)

டகவிடனப் பபாருட்கடள பிரபலப்படுத்துவதற்காக, ‘கலா கும்பம்’ என்ை டகவிடனக் கண்காட்சிடய
ஜவுளி அடமச்ேகம் ஏற்பாடு பேய்துள்ளது. அண்டமயில், பபங்களூரு மற்றும் மும்டபயில், ‘கலா கும்பம்’
கண்காட்சி திைக்கப்பட்டது. இது, அடுத்த மாதம் பகால்கத்தா, பேன்டன உள்ளிட்ட பிை முக்கிய இந்திய
நகரங்களிலும் நடத்த திட்டமிடப்பட்டுள்ளது.

 டகவிடனப்பபாருட்களுக்கான ஏற்றுமதி பமம்பாட்டுக்கவுன்சில் இந்தக் கண்காட்சிகளுக்கு நிதியுதவி

பேய்து வருகிைது. கடந்த 2019 ஆகஸ்ட் மாத நிலவரப்படி, நாடு முழுவதுமிருந்து பமாத்தம் 178 புவிோர்
குறியீடுடடய டகவிடனப்பபாருட்கள் பதிவு பேய்யப்பட்டுள்ளன.

10.அண்டமயில் காலமான கிப ாரி பல்லால், எந்த பமாழிோர்ந்த நடிகராக இருந்தார்?
அ. பதலுங்கு
ஆ. கன்னட ் 
இ. உருது
ஈ. பஞ்சாபி
 மூத்த கன்னட நடிகரான கிப

ாரி பல்லால், அண்டமயில் தனது 82ஆம் வயதில் காலமானார்.

‘சுவபதஸ்’ என்ை படத்தில் ‘காபவரியம்மா’ என்ை பாத்திரத்தில் நடித்ததற்காக அவர் அறியப்படுகிைார்.

1960ஆம் ஆண்டில், ‘இவலந்தா பஹந்ததி’ திடரப்படத்தில் அறிமுகமான இவர், பல்பவறு இந்திய

பமாழிகளில், 75’க்கும் பமற்பட்ட திடரப்படங்களில் நடித்துள்ளார்.
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நடப்பு நிகழ்வுகள்

1.பூச்சிக்க ொல்லி மேலொண்மே ேம ொதொ, 2020இன்கீழ், முமைம டொன பூச்சிக்க ொல்லி நிறுவனங் ளிட
-மிருந்து வசூலிக் ப்பட்ட அபரொதங் ள் ேற்றும் ேத்திய ேற்றும் ேொநில அர ொங் ங் ளின் பங் ளிப்பு ளில்
இருந்து திரட்டப்பட்ட கேொத்தம் நிதியின் அளவு என்ன?
அ. ரூ.20,000 க ோடி
ஆ. ரூ.30,000 க ோடி
இ. ரூ.40,000 க ோடி
ஈ. ரூ.50,000 க ோடி 
 முமைம டொன பூச்சிக்க ொல்லி நிறுவனங் ளிடமிருந்து வசூலிக் ப்பட்ட அபரொதங் ள் ேற்றும் ேத்திய
& ேொநில அரசு ளின் பங் ளிப்பிலிருந்து திரட்டப்பட்ட கேொத்த நிதியின் அளவு `50,000 ம ொடியொகும்.

2. 2020 பிப்ரவரி நிலவரப்படி, GSTஇன்கீழ் வரொத மூன்று கபொருட் ள் எது?
அ. எோிப ோருள், ட்டுமோனம், மது 
ஆ. எோிப ோருள், திரையைங் அனுமதிச்சீட்டு, மது
இ. எோிப ோருள், ுர யிரை, மது
ஈ. எோிப ோருள், ோை் ப ோருட் ள், ுர யிரை
 2020 பிப்ரவரி ேொத நிலவரப்படி எரிகபொருள்,

ட்டுேொனம், ேது ஆகிய மூன்றுக்கும் GSTஇலிருந்து

விலக் ளிக் ப்பட்டுள்ளது. `100’க்கும் குமைவொன திமரயரங்

அனுேதிச்சீட்டு ளுக்கு 18% GSTஉம்

`100’க்கும் அதி ேொன திமரயரங் அனுேதிச்சீட்டு ளுக்கு 28% GSTஉம் நிர்ணயிக் ப்பட்டுள்ளது.



ட்டுேொனத்தின்கீழுள்ள க ொத்து முன்பதிவுக் ொன வீதம் 12%ஆகும். பொல் கபொருட் ள், ஆமல கதொழிற்

துமை ளின் தயொரிப்பு ள், புதிய
ேளிம

ொய் றி ள் ேற்றும் பழங் ள், இமைச்சிப்கபொருட் ள், ேற்றும் பிை

கபொருட் ள் ேற்றும் அத்தியொவசிய மதமவ ள் மபொன்ை சிலவற்றுக்கு அர ொங் த்தொல் GST

விலக் ளிக் ப்பட்டுள்ளது குறிப்பிடத்தக் து.

3. GSTஇன்கீழ், ஒரு ேொநிலத்திலிருந்து ேற்கைொரு ேொநிலத்திற்கு, ______ரூபொய்க்கும் அதி ேொன
ேதிப்புமடய கபொருட் மள எடுத்துச்க ல்லும்மபொது இ-மவ பில் ட்டொயேொகிைது?
அ. ரூ.25,000
ஆ. ரூ.50,000 
இ. ரூ.75,000
ஈ. ரூ.1,00,000
 இ-மவ பில் என்பது எந்தகவொரு கபொருமளயும் அனுப்புவதற் ொன ஒரு மின்னணு அனுேதிச்சீட்டொகும்.
டந்த 2018 ஜூன் 1 முதல், ேொநிலங் ளுக்கு இமடமயயொன கபொருட் ளின் மபொக்குவரத்திற்கு இது

ட்டொயேொக் ப்பட்டது.
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 ேொநிலங் ளுக்கு இமடமயயொன கபொருட் ளின் மபொக்குவரத்தில், பயணதூரேொனது 10 கி.மீட்டருக்கும்
அதி ேொ

இருக்கும்

ேயத்திலும், `50,000’க்கும் அதி ேொன ேதிப்புமடய கபொருட் மள எடுத்துச்

க ல்லும்மபொதும் இ-மவ பில் ட்டொயேொகிைது.

4.2020-21 வரவுக லவுத்திட்டத்திற்குப்பிைகு, இந்தியொவின் அதி பட் வருேொனவரி விகிதம் எவ்வளவு?
அ. 20%
ஆ. 25%
இ. 30% 
ஈ. 40%
 2020-21 பட்கஜட்டில் வருேொனவரி
வருேொன வரி

ணி ேொ

குமைக் ப்பட்டுள்ளது. இதுேட்டுமின்றி தற்மபொது

ணிக்கிடும் முமையிலும் சில ேொற்ைங் ள் க ய்து புதிய திட்டம் அறிவிக் ப்பட்டுள்ளது.

இப்புதிய திட்டத்தின்படி குமைக் ப்பட்ட வரி விவரம்: `5 இலட் ம் வமர வருேொன வரி இல்மல. `5
இலட் ம் முதல் `7.5 இலட் ம் வமர வருேொனம் ஈட்டுபவர் ளுக்கு 20% வரி வசூலிக் ப்பட்டு வரும்
நிமலயில், தற்மபொது 10 தவீதேொ க் குமைக் ப்படுகிைது.

 `7.5 இலட் ம் முதல் `10 இலட் ம் வமரயிலொன வருவொய்க்கு 20% வரி வசூலிக் ப்படும் நிமலயில்,

தற்மபொது 15% வரி ேட்டுமே வசூலிக் ப்படும். `10 இலட் ம் முதல் `12.5 இலட் ம் வமரயிலொன
வருவொய்க்கு 30% வரி வசூலிக் ப்படும் நிமலயில், தற்மபொது 20% வரி ேட்டுமே வசூலிக் ப்படும்.

`12.5 இலட் ம் முதல் `15 இலட் ம் வமரயிலொன வருவொய்க்கு 30% வரி வசூலிக் ப்படும் நிமலயில்,
தற்மபொது 25% வரி ேட்டுமே வசூலிக் ப்படும். `15 இலட் த்திற்கு அதி ேொன வருவொய்க்கு தற்மபொது
உள்ளபடி 30% வரி கதொடரும்.

5.அஹ்லு சுன்னொ வொல்ஜொேொ என்னும் துமண இரொணுவ சூபி குழு, எந்த நொட்டில் நமடகபற்றுவரும்
உள்நொட்டுப் மபொரில், தீவிர இஸ்லொமியக்குழுவுடன் மபொரொடிவருகிைது?
அ. சூடோன்
ஆ. கசோமோைியோ 
இ. சிோியோ
ஈ. பதற்கு சூடோன்
 அஹ்லு சுன்னொ வொல்ஜொேொ என்பது ம ொேொலியொ நொட்மடச் ம ர்ந்த ஒரு சூபி துமண இரொணுவக்குழு.

தீவிர இசுலொமிய அல்-ஷபொப் குழுமவ எதிர்க்கும் மிதவொதி ளொல் குழுதொன் அந்த இரொணுவக் குழு.
இவ்விரு குழுக் ளுக்கிமடமயயொன ண்மடதொன் ம ொேொலியொவின் உள்நொட்டுப்மபொர்.

6. “Operation Car Wash” கதொடர்புமடய நொடு எது?
ஆ. ிகைசிை் 

அ. அோ்பென்டினோ
இ. பதன்னோ ் ிோி ்
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 ‘ஆபமரஷன் ொர் வொஷ்’ என்பது பிமரசிலில் நமடகபற்றுவரும் குற்ைவியல் ேற்றும் ஊழல் குற்ைச் ொட்டு
குறித்த ஒரு வி ொரமணயின் கபயரொகும்.

7.அண்மேயில், ஆப் ொனிஸ்தொன் அதிபர் மதர்தலில் அஷ்ரப் ொனி மீண்டும் கவற்றிகபற்ைொர். அஷ்ரப்
ொனி அரசியல் ட்சியின் கபயர் என்ன?

அ. கதசிய ஆ ் ோனிஸ
் தோன் கூட்டணி
ஆ. கதசிய ஆ ் ோனிஸ
் தோன் ோங் ிைஸ
் ட்சி
இ. பெஸ
் ் –இ இஸ
் ைோமி குை் ுதீன்
ஈ. கமற்கூறிய எதுவும் இை்ரை 
 அஷ்ரப் ொனி ஒரு சுமயச்ம மவட்பொளரொவொர். டந்த 2019 க ப்டம்பரில் நமடகபற்ை மதர்தலின் முடிவு

2020 பிப்ரவரியில் அறிவிக் ப்பட்டது. அதன் முடிவு ளின்படி, அஷ்ரப் ொனி 50.64% வொக்கு ள் கபற்று
ேறுபடியும் மதர்ந்கதடுக் ப்பட்டொர்.

8. “Key Starting Material (KSM)” கதொடர்புமடய கதொழில் எது?
அ. ெவுளி
ஆ. மருத்துவம் 
இ. சிபமன்ட்
ஈ. தோள்
 “Key Starting Material” என்பது ேருந்துத்துமையில் பயன்படுத்தப்படும் முதன்மேப் கபொருட் ளொகும்.
இமவ ேருந்துத்துமையின்

ட்டுேொனத்கதொகுதி ளொகும். பல ேருந்துத்தயொரிப்பு ளுக் ொ , இந்தியொ,

சீனொவிலிருந்து KSM’ஐ இைக்குேதி க ய்துவருகிைது. க ொமரொனொ மவரஸ் அச் ம் ொரணேொ , நொட்டின்
ேருந்துத்கதொழிற்துமையொனது ேந்தநிமலமய எதிர்க ொண்டுள்ளது.

9.சிக் லொன கஜட் ஏர்மவஸிற் ொன விமழவு ஆவணத்மத, மீபத்தில் ேர்ப்பித்த தூர கிழக்கு மேம்பொட்டு
நிதியம், எந்த நொட்டில் அமேந்துள்ளது?
அ. ிைோன்ஸ
்
ஆ. இங் ிைோந்து
இ. இைஷ்யோ 
ஈ. பெோ்மனி
 தூர கிழக்கு மேம்பொட்டு நிதியம் என்பது, இரஷ்ய அர ொங் த்தொல், உட் ட்டமேப்பு நிதியுதவிக் ொ

நிறுவப்பட்டதொகும். இது கீழ்க்ம ொடி & மபக் ொல் பிரொந்தியங் ளில் முதலீடு மள மேற்க ொள்வமத
எளிதொக்குகிைது. உட் ட்டமேப்பு, சிறு ேற்றும் நடுத்தர நிறுவனங் ள் ேற்றும் மவளொண்மே மபொன்ை

உற்பத்தி கதொழில் ொர் திட்டங் ளுக்கு நீண்ட ொல நிதியுதவிமய இது வழங்குகிைது. கஜட் ஏர்மவஸ்
(இந்தியொ) லிட் நிறுவனத்மத அந்நிதியம் ஏலகேடுக் ஆர்வங் ொட்டியுள்ளதொ கூைப்படுகிைது.
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10.அண்மேயில், “நம்ப ேொன க யற்ம நுண்ணறிவுக் ொன ட்டமேப்மப” முன்கேொழிந்த, நொடு டந்த
ங் ம் / ஒன்றியம் / கூட்டமேப்பு எது?

அ. பதன் ிழ ் கு ஆசிய நோடு ளின் சங் ம் (ASEAN)
ஆ. ஐகைோ ் ிய ஒன்றியம் 
இ. அகை ிய கூட்டரம ் ு
ஈ. வரளகுடோ ஒத்துரழ ் ு ழ ம்
 ஐமரொப்பிய ஒன்றியம் ஒரு டிஜிட்டல் உத்திமயப்பின்பற்றி, (1) ேக் ளுக்கு பணியொற்றும் கதொழில்நுட்பம்;

(2) நியொயேொன ேற்றும் மபொட்டி நிமைந்த கபொருளொதொரம்; ேற்றும் (3) திைந்த, ஜனநொய & நிமலயொன
மூ ம் ஆகிய 3 முக்கிய மநொக் ங் மள மேயேொ க்க ொண்டு, “Framework for Trustworthy Artificial

Intelligence - நம்ப ேொன க யற்ம நுண்ணறிவுக் ொன ட்டமேப்மப” உருவொக் வுள்ளது.

தமிழ்நாடு நடப்பு நிகழ்வுகள்
 பிப்ரவரி 24ஆம் மததி, ‘ேொநில கபண் குழந்மத ள் பொது ொப்பு நொளொ ’க்

மடப்பிடிக் ப்படும் என்று

தமிழ்நொட்டின் முதலமேச் ர் பழனி ொமி அறிவித்துள்ளொர். மேலும், அரசு இல்லங் ளில் வொழ்ந்துவரும்
ஆதரவற்ை கபண் குழந்மத ளுக்கு 21 வயதொகும்மபொது, `2 இலட் ம் வழங் ப்படும் எனவும் அவர்
அறிவித்தொர்.

 திருகநல்மவலி ேொவட்டம் ங்ம க ொண்டொனில், `77.94 ம ொடி க லவில் 53.36 ஏக் ர் பரப்பளவில்
மபரளவிலொன உணவுப்பூங் ொ அமேக்

அரசு ஒப்புதல் அளித்துள்ளது. 2020-21ஆம் நிதியொண்டில்

பிரதேர் விவ ொயி ள் நிதியுதவித்திட்டத்தின்கீழ் `218 ம ொடி க லவில் ம லம், மதனி, திண்டுக் ல்,
கிருஷ்ணகிரி, திருவண்ணொேமல,

டலூர், விழுப்புரம் ேற்றும் ேதுமர ேொவட்டங் ளில், மேலும் 8

மவளொண் பதப்படுத்தும் ேண்டலங் ள் நிறுவ உத்மதசிக் ப்பட்டுள்ளது.
 கீழடி ேற்றும் அமதச்சுற்றியுள்ள ேணலூர், அ ரம், க ொந்தம
உள்ள ஆைொம்

ஆகிய இடங் ளில் மேற்க ொள்ளப்பட

ட்ட அ ழொய்வுப் பணி மள க ன்மன தமலமேச்க யல த்தில் நடந்த நி ழ்ச்சியில்

ொகணொலிக் ொட்சி மூலேொ தமிழ்நொட்டின் முதலமேச் ர் பழனி ொமி கதொடக்கிமவத்தொர்.

 பிரபல தவுல் இம க் மலஞர் டி. ஏ. லியமூர்த்தி அண்மேயில் ொலேொனொர். இவர், தமிழ்நொட்டரசின்,
‘ மலேொேணி’, ேத்திய அரசின், ‘ ங்கீத நொட அ ொதமி’ ஆகிய விருது மளப்கபற்றுள்ளொர்.

நடப்பு நிகழ்வுகள்
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