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நடப்பு நிகழ்வுகள் 

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

அ. ஜப்பான் 

ஆ. இலங்கை 

இ. சீனா 

ஈ. வங்ைதேசம்  

 ‘சம்பிரிதி’ என்பது இந்தியாவிற்கும் வங்கததசத்துக்கும் இடையிலான ஒரு கூட்டு இராணுவப்பயிற்சி 

ஆகும். இந்தப் பயிற்சியின் ஒன்பதாவது பதிப்பு (SAMPRITI - IX) வரும் பிப்.3-16 வடர தேகாலயாவின் 

உம்தராய் நகரத்தில் நைத்தப்பைவுள்ளது. இந்ததா-வங்கததச பாதுகாப்பு ஒத்துடைப்பின் ஒருபகுதியாக 

இருக்கும் இந்தப்பயிற்சிடய ஆண்டுததாறும் இரு நாடுகளும் ோறி ோறி நைத்திவருகின்றன. 

 கைந்த ஆண்டு, இந்தப் பயிற்சி, வங்கததசத்தின் ைாங்டகலில் நைத்தப்பட்ைது. பயிற்சியின்தபாது, ஐ.நா 

அடவயின் சாசனத்தின்படி, இருநாடுகளின் படைகளும் பயங்கரவாத எதிர்ப்பு நைவடிக்டககள் சார்ந்த 

பயிற்சிகடள தேற்ககாள்ளும். 

2.இந்தியாவின் எந்தத் தடலவருக்கு ேரியாடத கசலுத்துவதற்காக, இந்தியா, அண்டேயில், ஜனவரி 30 

அன்று, ‘தியாகிகள் நாடள’ அனுசரித்தது? 

அ. ைாமராஜா் 

ஆ. ஜவஹா்லால் தேரு 

இ. மைாே்மா ைாே்ேி  

ஈ. B R அம்தபே்ைா் 

 ஒவ்தவார் ஆண்டும் ஜன.30 அன்று நாடு முழுவதும் ‘தியாகிகள்’ நாள் அனுசரிக்கப்படுகிறது. ேகாத்ோ 

காந்தியின் நிடனவுநாடள அனுசரிப்பதற்கும், நாட்டிற்காக தங்கள் வாழ்க்டகடய அர்ப்பணித்த பிற 

இந்தியர்களின் தியாகங்களுக்கு ேரியாடத கசலுத்துவதற்காகவும் இந்நாள் அனுசரிக்கப்படுகிறது. 

இந்த ஆண்டு (2020), ேகாத்ோ காந்தியின் 72ஆவது நிடனவுநாடள இந்தியா அனுசரிக்கிறது.  

 குடியரசுத்தடலவர், குடியரசு துடைத்தடலவர், பிரதேர் ேற்றும் பாதுகாப்பு தசடவத் தடலவர்கள் 

உட்பை அடனத்து ததசியத் தடலவர்களும் ேகாத்ோ காந்தி ேற்றும் இந்தியாவின் பிற தியாகிகளுக்கு 

ேரியாடத கசலுத்தினர். பகத்சிங், இராஜ்குரு ேற்றும் சுக்ததவ் ஆகிய 3 விடுதடலப் தபாராளிகளுக்கு 

அஞ்சலி கசலுத்தும், ோர்ச் 23ஆம் தததியும் ‘தியாகிகள் நாளாக’ அனுசரிக்கப்படுகிறது. 

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

அ. ராவிஷ் குமாா்  ஆ. யூசுப் ஜமீல்  

இ. N ராம்   ஈ. பிரனாய் ராய் 
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 மூத்த இந்திய இதைாளர் யூசுப் ஜமீல், ‘ஜனநாயகக் கருத்தியலுக்கான 2019-2020ஆம் ஆண்டுக்கான 

PEN – ககளரி லங்தகஷ் விருது’க்குத் ததர்வுகசய்யப்பட்டுள்ளார். கிளர்ச்சிக்காலத்தில் ஜம்மு-காஷ்மீரில் 

அவராற்றிய புரட்சிகர இதழியல் பணிக்காக அவருக்கு இவ்விருது வைங்கப்பட்ைது. 

 PEN இன்ைர்தநசனல் என்பது பன்னாட்டு எழுத்தாளர்களின் சங்கோகும்; இது, கைந்த 1921ஆம் ஆண்டு 

நிறுவப்பட்ைது. படுககாடல கசய்யப்பட்ை இதைாளரும் சமூக ஆர்வலருோன ககளரி லங்தகடச தபாற்றி 

ககளரவிப்பதற்காக PEN கதன்னிந்தியா ேற்றும் PEN தில்லி ஆகியடவ இடைந்து இந்த விருடத 

நிறுவியுள்ளன. ககளரி லங்தகஷின் பிறந்தநாளில், துணிச்சலான இதழியல் பணிடய தேற்ககாள்ளும் 

ஒரு தனிநபர் அல்லது அடேப்புக்கு இந்த விருது வைங்கப்படுகிறது. 

4. FICCIஆல் அண்டேயில் கவளியிைப்பட்ை கபாருளாதார முன்தனாட்ை ஆய்வின்படி, 2019-20ஆம் 

ஆண்டுக்கான சராசரி கோத்த உள்நாட்டு உற்பத்தியின் வளர்ச்சி கணிப்பு என்ன? 

அ. 5.0 %  

ஆ. 5.1 % 

இ. 5.2 % 

ஈ. 5.3 % 

 இந்திய வர்த்தக ேற்றும் கதாழிற்துடற கூட்ைடேப்பு (FICCI) சமீபத்தில் தனது சமீபத்திய கபாருளாதார 

முன்தனாட்ை ஆய்வறிக்டகடய கவளியிட்ைது. இந்த ஆய்வின்படி, 2019-20ஆம் ஆண்டுக்கான சராசரி 

கோத்த உள்நாட்டு உற்பத்தியின் வளர்ச்சி கணிப்பு 5.0 % என ேதிப்பிைப்பட்டுள்ளது. 2020-21ஆம் 

ஆண்டில் கோத்த உள்நாட்டு உற்பத்தியின் வளர்ச்சி 5.5% ஆக உயரும் எனவும் அந்த ஆய்வின்வழி 

கதரியவந்துள்ளது. 

 தவளாண்டே ேற்றும் அதனுைன் கதாைர்புடைய நைவடிக்டககள் ேற்றும் கதாழிற்துடறக்கான சராசரி 

வளர்ச்சி கணிப்பு 2019-20ஆம் ஆண்டில் முடறதய 2.6 % ேற்றும் 3.5 % என கணிக்கப்பட்டுள்ளது. 

நைப்பாண்டில் தசடவத்துடறயின் வளர்ச்சி 7.2% ஆக உயரும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. 

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

அ. பிரணாப் குமாா் ோஸ் 

ஆ. அஜய் பூஷன் பாண்தே 

இ. M அஜிே் குமாா்  

ஈ. அோனு சை்ரவா்ே்ேி 

 பணியாளர்கள், கபாதுேக்கள் குடறதீர்ப்பு ேற்றும் ஓய்வூதியங்கள் அடேச்சகம் சமீபத்தில் கவளியிட்ை 

உத்தரவின்படி, ேத்திய ேடறமுக வரிகள் & சுங்கங்கள் வாரியத்தின் (CBIC) அடுத்த தடலவராக M 

அஜித் குோடர நியமிக்க, அடேச்சரடவயின் நியேனக்குழு ஒப்புதல் அளித்துள்ளது. இந்த அறிவிப்பு, 

2020 பிப்.1ஆம் தததி அறிவிக்கப்பைவுள்ள ேத்திய பட்கஜட்டுக்கு இரண்டு நாட்களுக்கு முன்னதாகதவ 

கவளியிைப்பட்டுள்ளது. 
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 1984ஆம் ஆண்டைய இந்திய வருவாய் தசடவ அதிகாரியான M அஜித் குோர், தற்தபாது CBICஇன் 

உறுப்பினராக உள்ளார். CBICஇன் முந்டதய தடலவராக பிரைாப் குோர் தாஸ் இருந்தார். 

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

அ. ஹிே்ேி 

ஆ. உருது  

இ. மராே்ேி 

ஈ. குஜராே்ேி 

 97 வயதான அஜ்ேல் சுல்தான்புரி, புகழ்கபற்ற உருது கோழிக்கவிஞராவார். அண்டேயில் அவர் தனது 

உத்தரப்பிரததச ோநிலத்தில் உள்ள சுல்தான்பூரில் காலோனார். உருதுக்கவிடதக்கு குறிப்பிைத்தக்க 

பங்களிப்பு கசய்ததற்காக, கைந்த 2016 ோர்ச் ோதத்தில், உத்தரபிரததச உருது அகாதமியின் வாழ்நாள் 

சாதடனயாளர் விருடத அவர் கபற்றார். அவரது குறிப்பிைத்தக்க கவிடதகளுள், “கஹான் டஹ தேரா 

ஹிந்துஸ்தான்” ேற்றும் “அகர் கேயின் ததரா ஷாஜகான்” ஆகியடவ அைங்கும். 

7. IMEI ஒதுக்கீட்டை வைங்குவதற்கும் நிர்வகிப்பதற்கும் இந்திய கதாடலத்கதாைர்புத்துடற சமீபத்தில் 

நைவடிக்டக எடுத்துள்ளது. IMEI என்பது எடதக்குறிக்கிறது? 

அ. Indian Mobile Equipment Identity 

ஆ. International Mobile Equipment Identity  

இ. Indian Multimedia Equipment Identifier 

ஈ. International Multimedia Equipment Identifier 

 IMEI (International Mobile Equipment Identity) எண் என்பது அடலதபசிகளின் தனித்துவோன 15 இலக்க 

வரிடச எண்ைாகும். இந்த எண், GSMA ேற்றும் அதன் அங்கீகரிக்கப்பட்ை நிறுவனங்களால் ஒதுக்கீடு 

கசய்யப்படுகிறது. இந்தியாவில், GSMAஇன் அதிகாரப்பூர்வ அடேப்பாக Mobile Standards Alliance of 

India (MSAI) உள்ளது. 

 அண்டேயில், இந்தியாவில் உள்ள அடலதபசிகளுக்கு IMEI எண்கள் வைங்குவது ேற்றும் அதடன 

நிர்வகிப்பதற்கான உரிடேடய தனியார் நிறுவனோன MSAIஇைமிருந்து இந்திய கதாடலத்கதாைர்புத் 

துடற திரும்பப்கபற்றுள்ளது. இந்திய கதாடலத்கதாைர்புத் துடறயின் ஆராய்ச்சி ேற்றும் தேம்பாட்டுப் 

பிரிவு உருவாக்கிய புதிய, ‘இந்திய தபாலிச்சாதன கட்டுப்பாடு (Indian Counterfeited Device Restriction 

- ICDR) அடேப்பு’, ேத்திய கருவி அடையாள பதிதவட்டின் (Central Equipment Identity Register - CEIR) 

வடலத்தளத்தில் முன்தனாட்ை அடிப்படையில் தசாதடன கசய்யப்பட்டு வருகிறது. 

8.எந்நிறுவனத்துைன் இடைந்து, காதி ேற்றும் கிராேப்புற கதாழிற்துடற ஆடையோனது, ‘காதி டகக் 

கடிகாரங்கடள’ அறிமுகப்படுத்தியுள்ளது? 

அ. பாசில்    ஆ. கேே்ேன்  

இ. கேமை்ஸ்    ஈ. தைசிதயா 
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 காதி ேற்றும் கிராேப்புற கதாழிற்துடற ஆடையம் ேற்றும் முன்னணி இந்திய நுகர்தவார் கபாருட்கள் 

நிறுவனோன டைட்ைனின் கூட்டுமுயற்சியின் ஒருபகுதியாக தயாரிக்கப்பட்ை தனித்துவோன காதி 

டகக்கடிகாரங்கடள ேத்திய அடேச்சர் நிதின் கட்கரி அண்டேயில் அறிமுகம்கசய்துடவத்தார்.  

 வாங்குதவாடர ஈர்ப்பதற்காக பன்னாட்டு வானூர்தி நிடலயங்களில் இந்தக் டகக்கடிகாரங்கடள 

காட்சிப்படுத்தவும் அடேச்சர் பரிந்துடரத்தார். இந்தக் டகக்கடிகாரத்தில், ‘இராட்டை’ இைம்கபற்றுள்ளது. 

KVICஇன் அறிவிப்பின்படி, 10 டகக்கடிகாரங்கடள உற்பத்திகசய்ய 1 ச.மீ காதி துணி பயன்படுத்தப்படு 

-கிறது. தேலும் இதுதபான்ற 1000 கடிகாரங்கள் விற்படனகசய்ய உத்ததசிக்கப்பட்டுள்ளது. 

9.தநபாளத்துக்கான இந்தியாவின் அடுத்த தூதராக நியமிக்கப்பட்டுள்ளவர் யார்? 

அ. ேரஞ்சிே் சிங் சே்து 

ஆ. விஜய் தைாைதல 

இ. வினய் தமாைன் குவாே்ரா  

ஈ. அஜிே் குமாா் 

 கவளியுறவு அடேச்சகத்தின் அண்டேய அறிவிப்பின்படி, மூத்த தூதரான வினய் தோகன் குவாத்ரா 

சமீபத்தில், தநபாளத்துக்கான இந்தியாவின் அடுத்த தூதராக நியமிக்கப்பட்ைார். 1988ஆம் ஆண்டைய 

இந்திய கவளியுறவு தசடவ (IFS) அதிகாரியான வினய் தோகன் குவத்ரா, தற்தபாது பாரிசுக்கான 

இந்திய தூதராக பணியாற்றி வருகிறார். 

 இவருக்கு முன்பு, மூப்தபாய்வு கபற்ற ேஞ்சீவ் சிங் பூரி, தநபாளத்துக்கான இந்தியாவின் தூதராக 

இருந்தார். கஜனீவாவில் உள்ள நிரந்தர இந்தியா திட்ைம், தநபாளத்தில் உள்ள SAARC கசயலகம், 

வாஷிங்ைனில் உள்ள இந்திய தூதரகம் உள்ளிட்ை பல அடேப்புகளில் வினய் தோகன் குவாத்ரா 

முக்கியப்பங்கு வகித்துள்ளார். 

10.ஓர் அண்டேய அறிக்டகயின்படி, உலகளவில் முதல் 30 இைங்கடளப் கபற்ற ேதியுடரயகங்களின் 

பட்டியலில் இைம்கபற்ற இந்திய ேதியுடரகம் எது? 

அ. பாா்கவயாளா் ஆராய்ச்சி அறை்ைே்ேகள (ORF)  

ஆ. NITI ஆதயாை் 

இ. குடிமை்ைள் சமூை கமயம் (CCS) 

ஈ. ஆற்றல் மற்றும் வள ேிறுவனம் (TERI) 

 கைந்த 2019ஆம் ஆண்டின், ‘Global Go To Think Tank Index Report’இன்படி, இந்திய ேதியுடரயகோன 

Observer Research Foundation, உலகளவில் முதல் 30 இைங்கடளப் கபற்ற ேதியுடரயகங்களின் 

பட்டியலில் 27ஆவது இைத்தில் உள்ளது. இந்த அறிக்டகடய கபன்சில்தவனியா பல்கடலக்கைகத்தின் 

லாைர் நிறுவனம் கவளியிட்டுள்ளது. 

 இதில், அகேரிக்காவின் சர்வததச அடேதிக்கான, ‘Carnegie Endowment’ முதலிைம் பிடித்துள்ளது. கைந்த 

ஆண்டு பட்டியலில், ORF, 118ஆவது இைத்தில் இருந்தது. ORFஆல் கூட்ைாக ஏற்பாடு கசய்யப்பட்ை, 

‘டரசினா உடரயாைல்’ உலகளவில் ஏைாவது சிறந்த ோநாைாக ததர்ந்கதடுக்கப்பட்டுள்ளது. 
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நடப்பு நிகழ்வுகள் 

1. 2020 ஜனவரி 31 அன்று, தேசிய புள்ளிவிவர அலுவலகம் வவளியிட்ட அறிக்ககயின்படி, 2018-19ஆம் 

ஆண்டில் இந்தியாவின் வ ாத்ே உள்நாட்டு உற்பத்தியின் வளர்ச்சி விகிேம் என்ன? 

அ. 6.8 % 

ஆ. 6.4 % 

இ. 6.2 % 

ஈ. 6.1 %  

 கடந்ே மூன்றாண்டுகளுக்கான இந்தியப் வபாருளாோர வளர்ச்சியின் திருத்ேப்பட்ட  திப்பீடுககள 

ஜன.31 அன்று தேசிய புள்ளிவிவர அலுவலகம் வவளியிட்டது. இவ்வறிக்ககயின்படி, வ ாத்ே உள்நாட்டு 

உற்பத்தியின் வளர்ச்சி விகிேத்கே, கடந்ே 2018 த   ாேத்தில்  திப்பிடப்பட்ட 6.8%’க்கு எதிராக 6.1% 

என அவ்வலுவலகம் நிர்ணயித்துள்ளது.  

 முேனிகலத் வோழிற்துகறயான தவளாண்க   ற்றும் சுரங்க நடவடிக்கககளில் ஏற்பட்ட வோய்வும் 

இரண்டாம் நிகல வோழிற்துகறயின் உற்பத்தி நடவடிக்கககளில் ஏற்பட்ட சுணக்கமுத  வ ாத்ே 

உள்நாட்டு உற்பத்தியின் வளர்ச்சி விகிேத்தில் கீழ்தநாக்கிய திருத்ேத்திற்கு முக்கிய காரணம் என்று 

தேசிய புள்ளிவிவர அலுவலகம் வேரிவித்துள்ளது. இது, 2017-18ஆம் ஆண்டின் வளர்ச்சி விகிேத்கே 

7% என நிர்ணயித்துள்ளது. த லும், வளர்ச்சி விகிேம், 2019-20ஆம் ஆண்டில் 5 சேவீே ாக இருக்கும்  

எனவும் அவ்வலுவலகம்  திப்பிட்டுள்ளது. 

2.பகடப்பாற்றகல க ய ாகக்வகாண்ட, ‘Tangi – டாங்கி’ என்ற குறுங்காவணாலி ேயாரிக்கும் (short – 

video making) வசயலிகய அறிமுகப்படுத்தியுள்ள சர்வதேச வோழில்நுட்ப நிறுவனம் எது? 

அ. மைக்ர ோசோப்ட் 

ஆ. ரபஸ்புக் 

இ. கூகிள்  

ஈ. அரடோபி 

 வோழில்நுட்ப நிறுவன ான கூகிள், அண்க யில் பிரபல டிக்டாக் வசயலிகயப்தபான்ற, ‘Tangi’ என்ற 

குறுங்காவணாலி ேயாரிக்கும் பயன்பாட்கட அறிமுகப்படுத்தியது. டிக்டாக் வசயலிகயப் தபான்று இதில் 

குறுங்காவணாலிககள உருவாக்கலாம். முேற்கட்ட ாக இகணயேளம்  ற்றும் iOS ேளத்தில் இந்ேச் 

வசயலி அறிமுகப்படுத்ேப்படுகிறது. அது ட்டுமின்றி,  க்கள் புதிய விஷயங்ககளக் கற்றுக்வகாள்ள 

தவண்டும் என்ற தநாக்கில் இச்வசயலியில் பல புதுக யான விஷயங்கள் புகுத்ேப்பட்டுள்ளது. 

 கூகிளின், ‘Area 120’ஆல் இது வடிவக க்கப்பட்டுள்ளது. இேன் வபயர், ‘கற்பித்ேல் (Teaching)  ற்றும் 

வகாடுத்ேல் (Giving)’ & ‘உறுதியான (Tangible)’ ஆகியவற்றின் பின்னணியில் கவக்கப்பட்டுள்ளது. 

ஒத்ே வபாழுதுதபாக்குககள க ய ாகக் வகாண்ட சமூகங்ககளயும் இதில் உருவாக்கலாம். 
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3.சமீபத்திய வபாருளாோர ஆய்வறிக்கக 2019-20இன்படி, எந்ே  ாநிலத்தில்  லிவான கசவ உணவு 

கிகடக்கப்வபறுகிறது? 

அ. தைிழ்நோடு 

ஆ. ரக ளோ 

இ. ஜோோ்க்கண்ட்  

ஈ. இ ோஜஸ்தோன் 

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

-ணியத்ோல் வபாருளாோர ஆய்வறிக்கக 2019-20 வவளியிடப்பட்டது. ‘Thalinomics’ (அோவது ஒரு 

ேட்டு உணவின் கிகடப்புத்திறன்) என்ற வசால்லாடல் இேற்கு பயன்படுத்ேப்பட்டது. ஜார்க்கண்டில், 

`50’க்கும் குகறவாக ஒரு ேட்டு கசவ உணவு கிகடப்போக இதில் வேரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. 

 கடந்ே 13 ஆண்டுகளில் ஒரு ேட்டு கசவ உணவின் கிகடப்புத்திறன் 29% அதிகரித்துள்ளது. அதே 

தநரத்தில், கடந்ே 2019ஆம் ஆண்டில் இேற்கான வசலவு அதிகரித்துள்ளது என்றும் இந்ே ஆய்வில் 

வேரியவந்துள்ளது. விகலகுகறந்ேோல், கசவ உணவு  ட்டும் சாப்பிடும் ஒவ்வவாரு குடும்பத்தினரும், 

சராசரியாக ஆண்டுதோறும் சு ார் `10,000 தசமித்துள்ளனர். 

4.அண்க ய வபாருளாோர ஆய்வறிக்கக 2019-20இன்படி, உருவாக்கப்பட்ட புதிய நிறுவனங்களின் 

எண்ணிக்ககயின் அடிப்பகடயில் உலகளவில் இந்தியா எத்ேகனயாவது இடத்தில் உள்ளது? 

அ. 3  

ஆ. 4 

இ. 5 

ஈ. 6 

 ஜன.31 அன்று வவளியிடப்பட்ட வபாருளாோர ஆய்வறிக்கக 2019-20இன்படி புதிோக உருவாக்கப்பட்ட 

நிறுவனங்களின் எண்ணிக்ககயில், உலகளவில் இந்தியா மூன்றாவது இடத்தில் உள்ளது எனக் 

கூறப்பட்டுள்ளது. கடந்ே 2018ஆம் ஆண்டில்  ட்டும், இந்தியாவில், 1,24,000 புதிய நிறுவனங்கள் 

உருவாக்கப்பட்டுள்ளன என்பதும் வேரியவந்துள்ளது. 

 வோழில்முகனவு குறித்ே உலக வங்கியின் ேரவுகளிலிருந்து நிறுவனங்கள் உருவாக்கம் குறித்ே 

இந்ேத் ேரகவ, இந்ே ஆய்வு த ற்தகாள் காட்டியுள்ளது. 2014-18 காலகட்டத்தில் அக ப்புசார்ந்ே புதிய 

நிறுவனங்களின் ஆண்டு வளர்ச்சி விகிேம் என்பது 12.2% ஆக உள்ளது. புதிய நிறுவனங்கள் 

உருவாக்கம் என்பது உற்பத்தி, கட்டக ப்பு அல்லது தவளாண் துகறககளவிட தசகவகள் துகறயில் 

குறிப்பிடத்ேகுந்ே அளவு அதிக ாக உள்ளது. 
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5.வோழில்நுட்ப நிறுவன ான இன்டர்தநஷனல் பிசினஸ் வ ஷின்ஸ் கார்ப்பதரஷனின் (IBM) புதிய 

ேகலவராக நியமிக்கப்பட்டுள்ள இந்திய - அவ ரிக்கர் யார்? 

அ. அ விந்த் கிருஷ்ணோ  

ஆ. அபிதோலி நீமுச்வோலோ 

இ. சுந்தோ் பிச்மச 

ஈ. சோந்தனு நோ ோயண் 

 International Business Machines Corporation (IBM) அேன் புதிய ேகலவராக இந்திய - அவ ரிக்கர் 

அரவிந்த் கிருஷ்ணாகவ நியமித்துள்ளது. ேற்தபாது அவர் IBMஇன், ‘த கக்கணிக  & அறிவாற்றல் 

வ ன்வபாருள் பிரிவின்’ ேகலவராக பணியாற்றி வருகிறார். 

 IBM நிறுவனத்ோல் கடந்ே ஆண்டு த ற்வகாள்ளப்பட்ட ‘Red Hat’ ககயகப்படுத்துேலில் அவர் முக்கியப் 

பங்கு வகித்ோர். த கக்கணிக   ற்றும் துளி க்கணிக  உள்ளிட்ட பல நவீன வோழில்நுட்பங்ககள 

IBM உருவாக்கியுள்ளது. IBM நிறுவனத்தில் நீண்டகால வபண் ேகலக நிர்வாக அதிகாரியாக இருந்ே 

வர்ஜீனியா தராவ ட்டிகய அடுத்து அரவிந்த் இந்ேப்பேவிக்கு வரவுள்ளார். வர்ஜீனியா தராவ ட்டி, 

வோடர்ந்து IBM நிறுவனத்தின் நிர்வாகத் ேகலவராக பணியாற்றுவார். 

6.வோழுதநாய் எதிர்ப்பு நாள் அனுசரிக்கப்படும் தேதி எது? 

அ. ஜனவோி 26  

ஆ. ஜனவோி 27 

இ. ஜனவோி 28 

ஈ. ஜனவோி 29 

 ‘வோழுதநாய் எதிர்ப்பு நாள்’ என்பது ஆண்டுதோறும் ஜனவரியியில் வரும் ககடசி ஞாயிற்றுக்கிழக  

அன்று உலகம் முழுவதும் அனுசரிக்கப்படுகிறது. இந்ே ஆண்டு (2020) ஜனவரி 26ஆம் தேதியன்று 

இந்நாள் அனுசரிக்கப்பட்டது. தநாயுடன் வோடர்புகடய ேப்வபண்ணம்  ற்றும் பாகுபாட்கட எதிர்த்துப் 

தபாராடுவேற்கான விழிப்புணர்கவ உருவாக்கும் தநாக்கில், உலக சுகாோர நிறுவனம், ‘வோழுதநாய் 

நீங்கள் நிகனப்பதுதபால் இல்கல’ என்ற கருப்வபாருளுடன் இந்நாகள ஏற்றுக்வகாண்டது.  

 இந்தியாவிலிருந்து வோழுதநாகய ஒழிப்பேற்காக, இந்திய வோழிற்துகற கூட்டக ப்பானது (CII) 

சசகாவா இந்திய வோழுதநாய் அறக்கட்டகள (S-ILF) என்ற ேன்னார்வ வோண்டு நிறுவனத்துடனான 

புரிந்துணர்வு ஒப்பந்ேத்தில் ககவயழுத்திட்டுள்ளது. 

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

நாடுககளக் வகாண்டுள்ளது? 

அ. 26   ஆ. 27  

இ. 28   ஈ. 29 
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 ஐதராப்பிய ஒன்றியத்தில் கடந்ே 47 ஆண்டுகளாக அங்கம் வகித்ே பிரிட்டன், அந்ே அக ப்பிலிருந்து 

விலகுவேற்கான (Brexit) உடன்படிக்கக ஜன.31 அன்று இரவு 11  ணிக்கு அ லுக்கு வந்ேது. இருந்ே 

தபாதிலும், 2020 டிச.31 வகர சில நகடமுகறகள் வோடரும் என ஐக்கியப்தபரரசு அறிவித்துள்ளது. 

 இந்ே இகடப்பட்ட காலத்தில், இங்கிலாந்து, ஐதராப்பிய ஒன்றிய சட்டங்களுக்கும் நீதி ன்றங்களுக்கும் 

கீழ்ப்படிந்து இருக்கும். ஒன்றியத்கேவிட்டு பிரிட்டன் (UK) வவளிதயறிய பின்னர், ேற்தபாது ஐதராப்பிய 

ஒன்றியத்தில் 27 நாடுகள் உள்ளன. இந்ே வரலாற்று நிகழ்கவக் குறிக்கும் வககயில், ‘ஜன.31’ஆம் 

தேதிகய ோங்கிய அகர பவுண்ட்  திப்புள்ள 50 வபன்ஸ் நாணயங்கள் அறிமுகப்படுத்ேப்பட்டன. 

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

அ. ரகோயை்புத்தூோ் 

ஆ. சசன்மன  

இ. ைதம  

ஈ. ரவலூோ் 

 35ஆவது இந்திய சர்வதேச தோல் கண்காட்சியானது பிப்ரவரி 1 முேல் 3 வகர வசன்கனயில் உள்ள 

வசன்கன வர்த்ேக க யத்தில் நகடவபற்றது. இந்திய தோல் ஏற்று தி வோழிலுக்கு ஊக்க ளிக்கும் 

விே ாகவும், இந்தியாகவ முேலீடு  ற்றும் உற்பத்திக்கு உகந்ே இட ாக  ாற்றுவதோடு, வடிவக ப்பு 

 ற்றும் புத்ோக்கங்களுக்கான க ய ாகவும்  ாற்றும் தநாக்கில் ஆண்டுதோறும் இந்ேக் கண்காட்சி 

வசன்கனயில் நடத்ேப்படுகிறது. 

 இக்கண்காட்சிகய இந்திய வர்த்ேக ஊக்குவிப்பு அக ப்பு ஏற்பாடு வசய்துள்ளது. இது, நாட்டின் நாடு 

கடந்ே வணிகத்கே த ம்படுத்துவேற்காக வர்த்ேகம் & வோழிற்துகற அக ச்சகத்தின் உேவியுடன் 

வசயல்படுகிறது. மூன்று நாள் நீடிக்கும் இந்ேக் கண்காட்சியில், தோல் வோழில் வோடர்பான பல்தவறு 

வககயான ேயாரிப்புகள் காட்சிக்கு கவக்கப்பட்டன. 

9.அண்க யில் பேவிவிலகிய அபிோலி நீமுச்வாலா, எந்ேப் பிரபல ான இந்திய ேகவல் வோழில்நுட்ப 

நிறுவனத்தின் ேகலக  வசயல் அதிகாரியாக இருந்ோர்? 

அ. இன்ரபோசிஸ்  

ஆ. டோடோ கன்சல்டன்சி சோ்வீசஸ் 

இ. விப்ர ோ  

ஈ. செச் சி எல் 

 அபிோலி நீமுச்வாலா, சமீபத்தில், முன்னணி இந்திய ேகவல் வோழில்நுட்ப நிறுவன ான விப்தராவின் 

ேகலக  வசயல் அதிகாரி பேவியிலிருந்து விலகுவேற்கான ேனது பேவிவிலககல ச ர்ப்பித்ோர். 

அவர், நிறுவனத்தின் ேகலக  வசயல் அதிகாரியாகவும் குழு த்ேகலவராகவும் நான்கு ஆண்டுகள் 

பணியாற்றியுள்ளார். கடந்ே 2019 ஜூகல முேல் த லாண்க  இயக்குநராகவும் பணியாற்றிவந்ோர்.  

 குடும்பச்சூழகலச் சுட்டிக்காட்டி அபிோலி நீமுச்வாலா ேனது பேவியிலிருந்து விலகியுள்ளார். விப்தரா 

நிறுவனத்தின் இயக்குநர்கள் வாரியத்ோல் முகறயாக ஒருவர் நியமிக்கப்படும்வகர அவர் வோடர்ந்து 
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அப்பேவியில் பணியாற்றுவார். விப்தரா நிறுவனத்தின் ேகலவர் அசிம் பிதரம்ஜி, ேகலவர் பேவியில் 

இருந்து ஓய்வுவபற்றகேயடுத்து, அசிம் பிதரம்ஜியின்  கன் ரிஷாத் பிதரம்ஜி முழுதநர இயக்குநராக 

அண்க யில் வபாறுப்தபற்றது குறிப்பிடத்ேக்கது. 

10.அண்க யில், புவதனசுவரத்துக்கும் எந்ே இந்திய நகரத்துக்கும் இகடதய, RCS – UDAN திட்டத்தின் 

கீழ், 250ஆவது வானூர்தி தசகவயானது வோடங்கப்பட்டது? 

அ. லக்ரனோ 

ஆ. வோ ணோசி  

இ. போட்னோ 

ஈ. பி யோக் ோஜ் 

 ஏர் இந்தியாவின் ஒரு முழுக யான துகண நிறுவன ான அகலயன்ஸ் ஏர், அண்க யில் புவதனசு 

-வரத்திலிருந்து வாரணாசி வகரயிலான தநரடி வானூர்தி தசகவகய வோடங்கியது. RCS – UDAN 

(பிராந்திய இகணப்புத்திட்டம் - உதே தேஷ் கா ஆம் நாக்ரிக்)’இன்கீழ் இந்ேத் தினசரி வானூர்தி 

தபாக்குவரத்துச் தசகவ வோடங்கப்பட்டுள்ளது. RCS – UDAN திட்டத்தின்கீழ் இயக்கப்படும் 250ஆவது 

 ற்றும் RCSஇன்கீழ் அகலயன்ஸ் ஏர் வோடங்கிய 58ஆவது வானூர்தி தசகவயாகும் இது. 

 அண்க யில் இந்ே வி ான நிறுவனம், வகால்கத்ோ - ஜார்சுகுடா வழித்ேடத்தில் தினசரி வானூர்தி 

தசகவகயத் வோடங்கியது. இவ்வானூர்தி,  தியம் 12.15  ணிக்கு புவதனசுவரிலிருந்து புறப்பட்டு 

 தியம் 2.05  ணிக்கு வாரணாசிகய அகடகிறது. வாரணாசியிலிருந்து பிற்பகல் 2.30  ணிக்கு 

புறப்படும் இவ்வானூர்தி,  ாகல 4.20  ணிக்கு புவதனசுவரத்கேச் வசன்றகடகிறது. 

 

தமிழ்நாடு நடப்பு நிகழ்வுகள் 

 ‘தகா – 6’ என்ற சிறிய வவங்காய இரகத்கேக் கண்டறிந்து ேமிழ்நாடு தவளாண்க  பல்ககல 

வவளியீடு வசய்துள்ளது. 
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நடப்பு நிகழ்வுகள் 

1.அண்மைய ைத்திய பட்ஜெட் 2020-21இன்படி, 2020-21ஆம் ஆண்டில், இந்திய அரசாங்கம், எவ்வளவு 

ைதிப்பிலான முதலீட்மைத் திரும்பப்ஜபற முடிவுஜசய்துள்ளது? 

அ. ₹1.0 இலட்சம் க ோடி 

ஆ. ₹1.1 இலட்சம் க ோடி 

இ. ₹1.2 இலட்சம் க ோடி  

ஈ. ₹1.2 இலட்சம் க ோடி 

 2020-21 ைத்திய பட்ஜெட்டில், 2020-21ஆம் நிதியாண்டில் அரசாங்கம் தனது முதலீட்மைத் திரும்பப் 

ஜபறும் இலக்மக `1.2 இலட்சம் ககாடியாக நிர்ணயித்துள்ளது. LIC & IDBI வங்கி உள்ளிட்ை ஜபாதுத் 

துமற வங்கிகள் ைற்றும் நிதி நிறுவனங்களில் உள்ள அரசின் பங்குகமள திரும்பப்ஜபறுவதன்மூலம், 

`90,000 ககாடி வருவாமய அரசாங்கம் எதிர்பார்க்கிறது. 

 இதன்மூலம், ஜைாத்தம் `2.1 இலட்சம் ககாடி ைதிப்புமைய முதலீடுகமளத் திரும்பப்ஜபற அரசாங்கம் 

திட்ைமிைப்பட்டுள்ளது. இந்த ஆண்டு, `1.05 லட்சம் ககாடி ைதிப்பிலான முதலீடுகமளத் திரும்பப்ஜபறும் 

இலக்மக அரசாங்கம் தவறவிட்டுள்ளது. இதுவமர, முதலீடுகமளத் திரும்பப்ஜபறுவதன்மூலம் ைட்டும் 

`18,000 ககாடி வருவாய் ஈட்ைப்பட்டுள்ளது. திருத்தப்பட்ை ைதிப்பீடுகள், இந்த நிதியாண்டில், முதலீடுக 

-மளத் திரும்பப்ஜபறுவதற்கான இலக்காக `65,000 ககாடிமய நிர்ணயித்துள்ளன. 

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

விகிதம் என்ன? 

அ. 3.3 % 

ஆ. 3.4 % 

இ. 3.5 %   

ஈ. 3.6 % 

 நைப்பு நிதியாண்டில் வரவுக்கும்-ஜசலவுக்கும் இமைகயயான பற்றாக்குமறமய 3.3 சதவீதத்துக்குள் 

மவக்க இலக்கு நிர்ணயிக்கப்பட்டிருந்தது. ஆனால், அது, 3.8% ஆக அதிகரித்துவிட்ைது. இந்நிமலயில், 

வரும் ஏப்.1ஆம் கததி முதல் ஜதாைங்கும் நிதியாண்டில் பற்றாக்குமற விகிதத்மத 3.5 சதவீதத்துக்குள் 

மவக்க இலக்கு நிர்ணயிக்கப்பட்டுள்ளது. நிதிப்ஜபாறுப்புணர்வு ைற்றும் பட்ஜெட் கைலாண்மை (FRBM) 

சட்ைத்தின்கீழ், பிரிவு 4 (2) ஆனது எதிர்பாராத அழுத்தத்தின்கபாது அதன் பற்றாக்குமற விகிதத்மத 

தளர்த்த அரசாங்கத்மத அனுைதிக்கிறது. திருத்தப்பட்ை ைதிப்பீடுகளில் முந்மதய இலக்மக 3.8 

சதவீதைாக அதிகரிக்க இந்தப்பிரிவு பயன்படுத்தப்பட்டுள்ளது. 
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3.அண்மைய ைத்திய பட்ஜெட் 2020-21இன்படி, வங்கி மவப்புகளுக்கு வழங்கப்படும் அதிகபட்ச காப்பீடு 

எவ்வளவு? 

அ. ₹1 இலட்சம் 

ஆ. ₹2 இலட்சம் 

இ. ₹2.5 இலட்சம் 

ஈ. ₹5 இலட்சம்  

 ைத்திய நிதியமைச்சர் தனது அண்மைய ைத்திய பட்ஜெட் 2020-21இல், வங்கி மவப்புநிதிகளுக்கு 

வழங்கப்படும் அதிகபட்ச காப்பீட்மை `5 இலட்சைாக உயர்த்தி அறிவித்தார். இந்திய ரிசர்வ் வங்கியின் 

தற்கபாமதய வழிகாட்டுதல்களின்படி, அமனத்து வணிக வங்கிகள் ைற்றும் கூட்டுறவு வங்கிகளிலும், 

வாடிக்மகயாளர்களின் எந்தஜவாரு கணக்கிலும் (நைப்பு, கசமிப்பு, நிமல) உள்ள மவப்புத்ஜதாமக, 

மவப்புநிதிக்காப்பீடு ைற்றும் கைன் உறுதிக்கழகத்தின்கீழ் காப்பீடு ஜசய்யப்படுகிறது. 

 இதுவமர `1 இலட்சம் வமர இருந்த காப்பீடு இனி `5 இலட்சைாக இருக்கும். அதாவது, ஒரு வங்கி 

திவாலானால், மவப்புத்ஜதாமகயில் `5 இலட்சம் வமரயிலான பணம் திரும்பக்கிமைக்கும். 

4.கவளாண் ஜபாருட்கமள ஜகாண்டுஜசல்வதற்காக விைானப்கபாக்குவரத்து அமைச்சகத்தால் ஜசயல்படு 

-த்தப்பைவுள்ள, பட்ஜெட்டில் அறிவிக்கப்பட்ை புதிய திட்ைத்தின் ஜபயர் என்ன? 

அ. உதோன் 5.0 திட்டம் 

ஆ.  ிசோன் உதோன் திட்டம் 

இ.  ிருஷி உதோன் திட்டம்  

ஈ. பிரதமோ்  ிசோன் உதோன் திட்டம் 

 விவசாயிகளின் கவளாண் விமளஜபாருட்கமள ஜகாண்டுஜசல்வதற்காக விைானப்கபாக்குவரத்து 

அமைச்சகத்தால் ஜசயல்படுத்தப்பைவுள்ள புதிய திட்ைம், பட்ஜெட்டில் அறிவிக்கப்பட்ைது. இத்திட்ைத்திற்கு 

‘கிருஷி உதான் திட்ைம்’ எனப் ஜபயரிைப்பட்டுள்ளது. இந்தத்திட்ைம் வைகிழக்கு ைற்றும் பழங்குடியினர் 

அதிகம் வாழும் ைாவட்ைங்களில் மிகுந்த கவனம் ஜசலுத்தும். ைலிவு விமலயில் பிராந்திய இமணப்மப 

அதிகரிப்பதற்காக, கைந்த 2016ஆம் ஆண்டில் ‘உதான் திட்ைம்’ ஜதாைங்கப்பட்ைது. 

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

ஜவன்றவர் யார்? 

அ. கரோஜோ் பபடரோ்   ஆ. ரகபல் நடோல் 

இ. கநோவ ் கஜோக ோவிச்   ஈ. படோமினி ் தீம் 

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

2-6, 6-3, 6-4 என்ற ஜசட்கணக்கில் ஆஸ்திரியாவின் ஜைாமினிக் தீமை வீழ்த்தி தனது எட்ைாவது 

ஆஸ்திகரலிய ஓப்பன் பட்ைத்மத ஜதாைர்ந்து இரண்ைாவது முமறயாக ஜவன்றார். இது கொககாவிச் 
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தனது ஜைன்னிஸ் வாழ்வில் ஜபறும் 17ஆவது கிராண்ட்ஸ்லாம் ககாப்மபயாகும். கராெர் ஜபைரர் (20) 

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

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

பட்ைங்கமள ஜவன்றுள்ளார். 

6.பிரகைாத் அகர்வால், அண்மையில், எந்தப்ஜபாதுத்துமற நிறுவனத்தின் புதிய தமலவராகவும் நிர்வாக 

இயக்குநராகவும் நியமிக்கப்பட்ைார்? 

அ. இந்திய உரு ்கு ஆணையம் (SAIL) 

ஆ. இந்திய நில ் ோி நிறுவனம் (CIL)  

இ. போரத மிகுமின் நிறுவனம் (BHEL) 

ஈ. இந்தியன் எை்பைய் நிறுவனம் (IOCL) 

 ைகாரத்னா தகுதியுமைய ஜபாதுத்துமற நிறுவனைான இந்திய நிலக்கரி நிறுவனத்தின் (CIL) புதிய 

தமலவர் ைற்றும் நிர்வாக இயக்குநராக பிரகைாத் அகர்வால் ஜபாறுப்கபற்றார். இந்த நியைனத்திற்கு 

முன்பு, அவர், ைத்தியபிரகதசத்தின் நகர்ப்புற கைம்பாடு ைற்றும் வீட்டுவசதித்துமறயின் தமலமைச் 

ஜசயலாளராக பணியாற்றிவந்தார். ென.31, 2020 அன்று இந்திய நிலக்கரி நிறுவனத்தின் தமலவராக 

இருந்து ஓய்வுஜபற்ற A K ொமவ அடுத்து பிரகைாத் அகர்வால் பதவிகயற்றார். 

7. IRCTCஇன் மூன்றாவது தனியார் இரயில் கசமவயானது வாரணாசிக்கும் எந்த இந்திய நகரத்துக்கும் 

இமைகய இயக்கப்பைவுள்ளது? 

அ. இந்தூோ்  

ஆ. கபோபோல் 

இ. நோ ்பூோ் 

ஈ. பஜய்ப்பூோ் 

 IRCTCஇன் மூன்றாவது தனியார் இரயில் இந்தூர்-வாரணாசி இமைகய இயக்கப்படும் என இரயில்கவ 

வாரியத்தமலவர் விகனாத் குைார் யாதவ் ஜதரிவித்துள்ளார். இந்த இரயிலில் ஹம்சாபர் எக்ஸ்பிரஸில் 

உள்ளமதப்கபாலகவ ஜபட்டிகள் இருக்கும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. இந்த இரயில் வாரத்தில் மூன்று 

நாட்ககளுக்கு இயக்கப்பைவுள்ளது. அவற்றில் 2 நாட்கள் லக்கனா வழியாகவும் ஒருநாள் அலகாபாத் 

வழியாகவும் இயக்கப்படும். முதல் இரண்டு தனியார் இரயில்கள் தில்லி-லக்கனா ைற்றும் அகைதாபாத்-

மும்மப ஆகிய இரு வழித்தைங்களில் இயக்கப்பட்டுவருகின்றன. 

8.இலங்மகக்கான இந்தியாவின் உயராமணயராக நியமிக்கப்பட்டுள்ள இந்திய தூதர் யார்? 

அ. அஜய் பிசோோியோ 

ஆ. க ோபோல் போ ்கல  

இ. வினய் கமோ ன் குவோத்ரோ 

ஈ. தரஞ்சித் சிங் சந்த 
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 மூத்த இந்திய தூதரான ககாபால் பாக்கல, அண்மையில், இலங்மகக்கான இந்திய உயராமணயராக 

நியமிக்கப்பட்ைார். தற்கபாது பிரதைர் அலுவலகத்தில் பணியாற்றிவரும் ககாபால் பாக்கல, விமரவில் 

ஜபாறுப்கபற்பார் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. அண்மையில் அஜைரிக்காவுக்கான இந்திய தூதராக 

நியமிக்கப்பட்ை தரஞ்சித் சிங் சந்துமவ அடுத்து, ககாபால் பாக்கல இப்பதவிக்கு நியமிக்கப்பட்டுள்ளார். 

இவர், பாகிஸ்தானுக்கான இந்திய துமண உயராமணயராகவும், ஜவளியுறவு அமைச்சகத்தின் 

ஜசய்தித்ஜதாைர்பாளராகவும் பணியாற்றியுள்ளார். 

9.ஜவட்டுக்கிளித் தாக்குதமல சைாளிப்பதற்கான கதசிய அவசரநிமலயில் உள்ள நாடு எது? 

அ. இந்தியோ 

ஆ. போ ிஸ்தோன்  

இ. ஈரோன் 

ஈ. ஆப் ோனிஸ்தோன் 

 பஞ்சாப் ைாகாணத்தில் கைந்த பல ஆண்டுகளில் காணாத எண்ணிக்மகயில் ஜவட்டுகிளிகள் ஜபருகி, 

பயிர்கமள நாசம்ஜசய்துவருகின்றன. இதுஜதாைர்பாக, பிரதைர் இம்ரான்கான் தமலமையிலான கூட்ைம் 

இஸ்லாைாபாதில் நமைஜபற்றது. அப்கபாது, ஜவட்டுக்கிளிகமளக் கட்டுப்படுத்துவதற்கான பணிகமள 

கைற்ஜகாள்ள அவசர நிமல அறிவிக்கப்பட்ைது. கைலும், அந்தப்பணிகளுக்காக `730 ககாடி ஒதுக்கீடு 

ஜசய்ய அக்கூட்ைத்தில் ஒப்புக்ஜகாள்ளப்பட்ைது. இகத காரணத்திற்காக கசாைாலியாவும், அண்மையில், 

கதசிய அவசரநிமலமய அறிவித்துள்ளது குறிப்பிைத்தக்கது. 

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

பயிற்சிமய நைத்தியது? 

அ. ப ோச்சின் 

ஆ. ப ோல் த்தோ  

இ. மும்ணப 

ஈ. விசோ ப்பட்டினம் 

 ென.29ஆம் கததி ஜதாைங்கி ஐந்துநாள் நீடித்த, ‘ைாத்லா அபியான்’ என்ற கைகலார பாதுகாப்புப் 

பயிற்சிமய ஜகால்கத்தாவில் இந்திய கைற்பமை நைத்தியது. சுந்தரவனங்கமளச் சுற்றி ஓடும், ‘ைாட்லா’ 

ஆற்றின் ஜபயகர இப்பயிற்சிக்கு சூட்ைப்பட்டுள்ளது. இப்பயிற்சியின்கபாது, கைற்பமை வீரர்கள் கைகலார 

காவல்நிமலயங்களுைன் உமரயாடினர். 

 கைகலார பாதுகாப்பு குறித்த விழிப்புணர்மவ பரப்புவதற்காக, இந்திய கைற்பமைக் குழு, உள்ளூர் 

பள்ளிகமளயும் பார்மவயிட்ைது. இந்தப் பயிற்சி, சுந்தரவனத்தில் உள்ள ஊடுருவல் ஜதாைர்புமைய 

சிக்கல்கமளப்புரிந்துஜகாள்வதற்கு கைற்பமைக்குழுவினருக்கு உதவும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. 
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நடப்பு நிகழ்வுகள் 

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

Institutes - SATHI)” என்பது எந்த அமைச்சகத்தின் முன்முயற்சியாகும்? 

அ. மின்னணு மற்றும் தகவல் ததொழில்நுட்ப அமமச்சகம் 

ஆ. அறிவியல் மற்றும் ததொழில்நுட்ப அமமச்சகம்  

இ. திறன் மமம்பொடு மற்றும் ததொழில்முமனவு அமமச்சகம் 

ஈ. மனிதவள மமம்பொட்டு அமமச்சகம் 

 அறிவியல் ைற்றும் ததாழில்நுட்ப அமைச்சகத்தின் கீழியங்கும் அறிவியல் ைற்றும் ததாழில்நுட்பத் 

துமையானது, “அதிநவீன பகுப்பாய்வு ைற்றும் ததாழில்நுட்ப உதவி நிறுவனங்கள் (SATHI)” என்னும் 

திட்டத்மத அறிமுகப்படுத்தியுள்ளது. 

 இந்த ‘SATHI’, உயர்தர பகுப்பாய்வு சசாதமனக்கருவிகமள தன்னகத்சத தகாண்டுள்ளது. சைலும், 

பரிசசாதமனகமள சைற்தகாள்வதற்காக அயல்நாட்டு நிறுவனங்கமளச் சார்ந்திருக்கும் நிமைமய 

இது குமைக்கிைது. அடுத்த நான்கு ஆண்டுகளுக்கு, ஆண்டுக்கு ஐந்து, ‘SATHI’ மையங்கமள அமைக்க 

திட்டமிட்டுள்ளதாக அறிவியல் ைற்றும் ததாழில்நுட்பத்துமை அறிவித்துள்ளது. 

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

தைாத்தம் `375 சகாடி தசைவில் அமைக்கப்பட்டுள்ளன. 

2.அண்மையில், ைத்திய தபண்கள் & குழந்மதகள் சைம்பாட்டு அமைச்சரால் வழங்கப்பட்ட, ‘பிரதை ைந்திரி 

ைாத்ரு வந்தனா திட்டத்மத சிைந்த முமையில் தசயல்படுத்தியதற்கான’ விருமதப்தபற்ை ைாநிைம் எது? 

அ. மத்தியபிரமதசம்  

ஆ. ஆந்திரபிரமதசம்  

இ. கருநொடகம் 

ஈ. குஜரொத் 

 கர்ப்பிணிப் தபண்கள் ைற்றும் பாலூட்டும் தாய்ைார்களுக்கான, ‘சபறுகாை உதவித்திட்டத்மத’ சிைப்பாக 

தசயல்படுத்திய ைாநிைங்கள், யூனியன் பிரசதசங்கள் ைற்றும் ைாவட்டங்களுக்கு, புது தில்லியில் நடந்த 

நிகழ்ச்சியில் ைத்திய தபண்கள் ைற்றும் குழந்மதகள் சைம்பாட்டுத்துமை அமைச்சர் ஸ்மிருதி சூபின் 

இரானி, பிரதைரின் ைாத்ரு வந்தனா சயாஜனா விருதுகமள வழங்கினார். 

 இதில், 1 சகாடிக்கும் சைற்பட்ட ைக்கட்ததாமகதகாண்ட ைாநிைங்கள் / யூனியன் பிரசதசங்களுக்கான 

பிரிவில், ைத்தியபிரசதசம் முதலிடத்மதயும் ஆந்திரபிரசதசம் இரண்டாவது இடத்மதயும், ஹரியானா 

மூன்ைாவது இடத்மதயும் தபற்ைன. 1 சகாடிக்கும் குமைவான ைக்கட்ததாமகதகாண்ட ைாநிைங்கள் / 

யூனியன் பிரசதசங்களுக்கான பிரிவில், தாத்ரா ைற்றும் நாகர் ஹசவலி முதலிடத்மதயும் ஹிைாச்சை 

பிரசதசம் இரண்டாவது இடத்மதயும், சண்டிகர் மூன்ைாவது இடத்மதயும் தபற்ைன. 
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3.புதிய தகாசரானா மவரஸால் ஏற்பட்ட சநாமய, “ைாநிைப்சபரிடர்” எனச் சமீபத்தில் அறிவித்த இந்திய 

ைாநிைம் எது? 

அ. தமிழ்நொடு 

ஆ. மகரளொ  

இ. கருநொடகம் 

ஈ. ததலுங்கொனொ 

 சகரள ைாநிைத்தில் ஏற்பட்டுள்ள தகாசரானா மவரஸ் பாதிப்மப, ‘ைாநிைப்சபரிடர்’ என அம்ைாநிை அரசு 

அறிவித்துள்ளது. அம்ைாநிைத்மதச்சசர்ந்த மூவருக்கு தகாசரானா மவரஸ் ததாற்று இருப்பது உறுதி 

தசய்யப்பட்டமதயடுத்து, இந்த அறிவிப்பு தசய்யப்பட்டுள்ளது. தகாசரானா மவரஸ் சநாய்த்ததாற்ைானது, 

இந்தியாவில், சகரள ைாநிைத்தில்தான் முதன்முதைாக கண்டறியப்பட்டது. 

 புதிய தகாசரானா மவரஸ், முதன்முதலில் சீனத்தின் வுஹான் நகரத்தில் கண்டறியப்பட்டது. தற்சபாது 

வமர கிட்டத்தட்ட 25 நாடுகளுக்கு இந்தக் தகாசரானா மவரஸ் சநாய்த்ததாற்று பரவியுள்ளது. 

4.அண்மையில் எந்த ைாநிைத்தில், ஹூப்ளி – தார்வாட் வமரயிைான விமரவுப்சபருந்து சபாக்குவரத்து 

முமை (BRTS) திட்டம் ததாடங்கப்பட்டது? 

அ. தமிழ்நொடு 

ஆ. மகரளொ 

இ. கருநொடகம்  

ஈ. ததலுங்கொனொ 

 குடியரசு துமைத்தமைவர் M தவங்மகயா, அண்மையில், கர்நாடகாவின் இரட்மட நகரங்களான 

ஹூப்ளி முதல் தார்வாட் வமரயிைான விமரவுப்சபருந்து சபாக்குவரத்து முமை (BRTS) திட்டத்மத 

ததாடங்கிமவத்தார். 970 சகாடி ரூபாய் ைதிப்பிைான இந்தத் திட்டத்திற்கு, ைாநிை ைற்றும் ைத்திய 

அரசுகள் ைற்றும் உைக வங்கி இமைந்து நிதியளித்துள்ளன. 

 சசாதமன அடிப்பமடயில் இருநகரங்களுக்கு இமடயில் ததாடங்கப்பட்ட இந்தச் சசமவ, ஏற்கனசவ 

நாதளான்றுக்கு ஒரு இைட்சத்துக்கும் சைற்பட்ட பயணிகளுக்கு சசமவயளித்து வருகிைது. தற்சபாது 

முழுமையாக தசயல்பாட்டுக்கு வரும் இது, ைாநிைத்தின் தபாதுப் சபாக்குவரத்தில் சபரூக்கைளிக்கும் 

என எதிர்பார்க்கப்படுகிைது. 

5.வங்கியாளர் இதழின்படி, “ஆண்டின் சிைந்த ைத்திய வங்கியாளர் (ஆசியா-பசிபிக் பிராந்தியம்-2020)” 

என அறிவிக்கப்பட்ட இந்திய வங்கியாளர் யார்?  

அ. ரகுரொம் ரொஜன்   ஆ. சக்திகொந்த தொஸ்  

இ. உொ்ஜித் பமடல்   ஈ. விரொல் ஆச்சொொ்யொ 
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 வங்கியாளர் இதழின்படி, “ஆண்டின் சிைந்த ைத்திய வங்கியாளர் (ஆசியா-பசிபிக் பிராந்தியம்-2020)” 

என இந்திய ரிசர்வ் வங்கியின் ஆளுநர் சக்திகாந்த தாஸ் அறிவிக்கப்பட்டுள்ளார். “ஆண்டின் சிைந்த 

சர்வசதச ைத்திய வங்கியாளர்” விருது, தசர்பிய சதசிய வங்கியின் சஜார்சகாவங்கா தபசகாவிக்கு 

வழங்கப்பட்டது. வளர்ச்சிமய ஊக்குவிப்பமதயும், நாட்டின் தபாருளாதாரத்மத உறுதிப்படுத்துவமதயும் 

கணிசைாக நிர்வகித்த ைத்திய வங்கியாளர்களுக்கு இந்த விருது வழங்கப்படுகிைது. 

 வங்கிசாரா நிதி நிறுவனங்களின் சிக்கல் ைற்றும் இந்திய வங்கிகளின் வாராக்கடன்கள் உள்ளிட்ட 

நாட்டின் பல்சவறு தபாருளாதார தநருக்கடிகமள தவற்றிகரைாக நிர்வகித்தமைக்காக சக்திகாந்த தாஸ் 

அவர்களுக்கு இவ்விருது வழங்கப்பட்டுள்ளது. 

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

தகாண்டாடப்படுகிைது? 

அ. புது தில்லி 

ஆ. மும்மப  

இ. தகொல்கத்தொ 

ஈ. தபங்களூரு 

 ‘காைா சகாடா கமைவிழா’ என அமழக்கப்படும் பிரபைைான கமைவிழா, ஆண்டுசதாறும் மும்மப 

நகரத்தில் தகாண்டாடப்படுகிைது. இந்த ஆண்டு நமடதபறுவது இவ்விழாவின் 21ஆவது பதிப்பாகும். 

இந்த ஆண்டு (2020), 9 நாள் நீடிக்கும் இவ்விழாவில் கமை, இமச, திமரப்படம், இைக்கியம், நாடகம் 

ைற்றும் பாரம்பரிய நமடகள் ததாடர்பான 12 பிரிவுகளில் பல்சவறு நிகழ்வுகள் நமடதபைவுள்ளன.  

 காைா சகாடா கமைவிழாவின் இந்த ஆண்டின் பதிப்பு, வழக்கைான நிதியுதவி இல்ைாைல், ‘Ketto’ என்ை 

தளத்மதப் பயன்படுத்தி கூட்டுநிதித்திரட்டல்மூைம் ஏற்பாடு தசய்யப்பட்டுள்ளது. ஆண்டுசதாறும் 

நமடதபறும் இந்த விழாமவ, 1999ஆம் ஆண்டு முதல் காைா சகாடா சங்கம் ஏற்பாடுதசய்துவருகிைது. 

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

அ. அகமதொபொத் 

ஆ. புது தில்லி  

இ. கொன்பூொ் 

ஈ. லக்மனொ 

 புது தில்லியில் நமடதபற்ை மூன்ைாவது பாதுகாப்புப் பிரிவுகள் ைாநாட்மட ைத்திய பாதுகாப்பு அமைச்சர் 

ராஜ்நாத் சிங் ததாடங்கிமவத்தார். சைலும் 10 தவவ்சவறு நாடுகளில், இந்தியா, சைலும் 10 பாதுகாப்புப் 

பிரிவுகமள நியமிக்கவுள்ளது எனவும் அவர் அறிவித்தார். 

 கூடுதைாக 10 பாதுகாப்புப் பிரிவுகமள உருவாக்குவது என்பது நாட்டின் பாதுகாப்மப வலுப்படுத்தும் 

ைற்றும் பாதுகாப்புத் துமையில் ஏற்றுைதிமய அதிகரிக்க உதவும். ைத்திய அரசின் பாதுகாப்புத்துமை 

ஏற்றுைதிமய ஊக்குவிக்கும் திட்டத்தின்கீழ், முப்பத்து நான்கு நாடுகளுக்கு பாதுகாப்புப் பிரிவுகள்மூைம் 

ஏற்றுைதிக்கு நிதி ஒதுக்கப்படுகிைது. 
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8.இந்திய கால்நமட ஆராய்ச்சி நிறுவனத்தின் அறிவியைாளர்கள், அண்மையில், எந்த சநாய்க்கான 

ைலிவு விமை தடுப்பூசிமய உருவாக்கியுள்ளனர்? 

அ. பறமவக்கொய்ச்சல் 

ஆ. பன்றிக்கொய்ச்சல்  

இ. கொல் மற்றும் வொய் மநொய் 

ஈ. குரங்கம்மம 

 இந்திய சவளாண் ஆராய்ச்சிக்கழகத்தின் (ICAR) ஒரு நிறுவனைான இந்திய கால்நமட ஆராய்ச்சி 

நிறுவனத்தின் அறிவியைாளர்கள், அண்மையில், பன்றிக்காய்ச்சலுக்கான ைலிவுவிமை தடுப்பூசிமய 

உருவாக்கியுள்ளனர். பன்றிக்காய்ச்சல் (swine-flu) என்பது பன்றிகளில் அதிக எண்ணிக்மகயிைான 

இைப்பு ைற்றும் சநாய்த்ததாற்மை ஏற்படுத்தக்கூடிய ஒரு சநாயாகும். 

 தற்சபாதுவமர, உள்நாட்டு பயன்பாட்டிற்கான பன்றிக்காய்ச்சல் தடுப்பூசிகள், இைக்குைதி தசய்யப்பட்டு 

வருகின்ைன. இமவ, ஆறு ைாதங்களுக்கு ஒருமுமை வழங்கப்படுகின்ைன. ஆனால், இந்தப் புதிய, 

உள்நாட்டிசைசய தயாரிக்கப்பட்ட தடுப்பூசியானது வாழ்நாளில் ஒருமுமை தந்தால் சபாதுைானது. இது, 

பன்றி இமைச்சி உற்பத்தி ைற்றும் ஏற்றுைதிக்கு உதவும் என எதிர்ப்பார்க்கப்படுகிைது. 

9.மும்மப சர்வசதச திமரப்படவிழா 2020இல், ‘சிைந்த ஆவைப்படத்திற்கான தங்கச்சங்கு’ விருமத 

தவன்ை, “Babenco: Tell Me When I Die” என்பது எந்த நாட்டின் திமரப்படைாகும்? 

அ. கனடொ 

ஆ. பிமரசில்  

இ. பிரொன்ஸ் 

ஈ. ததன் தகொொியொ 

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

Tell Me When I Die” என்ை திமரப்படம் தவன்ைது. இந்தப் பிசரசிலிய ஆவைப்படத்மத, இயக்குநர் 

பார்பரா பாஸ் இயக்கியுள்ளார். ைகாராஷ்டிர ஆளுநர் பகத்சிங் சகாஷ்யரி பங்சகற்ை இந்தத் திமரப்பட 

விழாவின் 16ஆவது பதிப்பில், இந்த விருது வழங்கப்பட்டது. 

 நாகராஜ் ைஞ்சுசைவின், ‘பாவ்சச்சா நிபந்த்’ “சிைந்த குறும்படத்திற்கான தவள்ளிச்சங்கு” விருமதப் 

தபற்ைது. “சிைந்த அனிசைசன் திமரப்படத்திற்கான தவள்ளிச்சங்கு” விருமத தஜர்ைன் திமரப்படைான, 

“Portrait of Suzanne” & திவாகர் SKஇன் இந்திய படைான, “பனங்காட்டு நரி”யும் பகிர்ந்துதகாண்டன. 

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

வசதிமய அமைத்தன? 

அ. தமிழ்நொடு   ஆ. மகரளொ 

இ. கருநொடகம்  ஈ. ததலுங்கொனொ 
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 இந்தியாவின் பன்னாட்டு தபாறியியல் குழுை நிறுவனமும் தனியார்துமை பாதுகாப்புத் தளவாட 

நிறுவனமுைான ைார்சன் & டூப்சரா (L&T), ஏவுகமைத் ததாழில்நுட்பங்களில் முன்னணி வகிக்கும் 

MBDA நிறுவனம் ஆகியவற்றுக்கு இமடசயயான கூட்டுமுயற்சியில் சகாயம்புத்தூர் ைாநகரத்தில் ஓர் 

ஏவுகமை ஒருங்கிமைப்பு ததாழிற்சாமை நிறுவப்பட்டுள்ளது. 

 உள்நாட்டு ைற்றும் உைகளாவிய சந்மதகமளக் கருத்தில் தகாண்டு, LTMMSL நிறுவனம், ஏவுகமை 

உபகரை ஒருங்கிமைப்பு, தவடிதபாருள் அல்ைாத ஏவுகமை ஒருங்கிமைப்பு, ஏவுகமை துமை 

ததாழில்நுட்பங்கள், ஏவுகமை ஆயுதம் தசலுத்தல் அமைப்புகளுக்கான பரிசசாதமன வசதிமய 

சகாயம்புத்தூரில் உள்ள சிைப்புப்தபாருளாதார ைண்டைத்தில் அமைத்துள்ளது. இது, தமிழ்நாடு 

பாதுகாப்புத் ததாழிற்துமை வழித்தடத்தின் ஒருபகுதியாக நிறுவப்பட்டுள்ளது. 

 

தமிழ்நாடு நடப்பு நிகழ்வுகள் 

 தமிழ்நாட்டின் தூத்துக்குடி ைாவட்டத்திலுள்ள ததால்லியல் முக்கியத்துவம்வாய்ந்த ஆதிச்சநல்லூர் 

உள்ளிட்ட இந்தியா முழுவதுமுள்ள 5 இடங்களில் அருங்காட்சியகம் அமைக்கப்படும் என 2020-21 

ைத்திய பட்தஜட்டில் அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. இப்பகுதியில், 1902-1904 வமரயிலும் 2004ஆம் ஆண்டின் 

ததாடக்கத்தில் சைற்தகாள்ளப்பட்ட அகழ்வாய்வில் முதுைக்கள் தாழிகள் உள்ளிட்ட தபாருட்கள் 

கண்தடடுக்கப்பட்டன. அந்தப்தபாருட்களில் சைற்தகாள்ளப்பட்ட கரிை பகுப்பாய்வில், அவற்றின் காைம் 

3,000 ஆண்டுகளுக்கு முந்மதயது என்பது ததரியவந்தது. 

 தஞ்சாவூர் தபருவுமடயார் திருக்சகாவிலின் குடமுழுக்கு திருவிழாவானது 2020 பிப்ரவரி 5 அன்று 

சுைார் 23 ஆண்டுகளுக்குப் பிைகு தவகு விைரிமசயாக தகாண்டாடப்பட்டது. இதற்கு முன்பு, கடந்த 

1997ஆம் ஆண்டின்சபாது இந்தக்சகாவிலின் குடமுழுக்கு விழா தகாண்டாடப்பட்டது. இந்த ஆண்டு 

(2020) நடந்சதறிய குடமுழுக்கு விழாவின் சிைப்பு யாததனில், முழு குடமுழுக்கு விழாவும் சதவாரம், 

திருவாசகம் உள்ளிட்ட தமிழ்த்திருைந்திரங்கள் முழங்க நடந்சதறியது. இதற்கான தீர்ப்மப, தைட்ராஸ் 

உயர்நீதிைன்ைம் வழங்கியிருந்தது. 
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நடப்பு நிகழ்வுகள் 

1.பல்வேறு அரசாங்க வசவேகவை குடிமக்களுக்கு ேழங்குேதற்காக, அண்வமயில், ‘ஜனவசேகா’ என்ற 

திட்டத்வத அறிமுகப்படுத்திய மாநில அரசு எது? 

அ. மத்தியபிரததசம் 

ஆ. ஆந்திரபிரததசம்  

இ. கருநாடகம்  

ஈ. குஜராத் 

 குடும்ப அட்வடகள், மூத்த குடிமக்கள் அவடயாை மற்றும் நலோழ்வு அட்வடகள் வபான்ற பல்வேறு 

அரசாங்க ஆேணங்கவை வீட்டுக்வகேந்து ேழங்கும் ‘ஜனவசேகா’ திட்டத்வத, கர்நாடக மாநில அரசு 

அறிமுகப்படுத்தியுள்ைது. இந்தத்திட்டத்தில் பதினனாரு துவறகள்சார்ந்த ஐம்பத்துமூன்று வசவேகள் 

உள்ைன. ‘சகலா’ திட்டத்தின்கீழ் ேரும் ஜனவசேகா என்பது வீட்டு ோசலில் அரசாங்கத் திட்டங்களின் 

நன்வமகவைப்னபறும் ஓர் அம்சமாகும். 

 தரசஹள்ளி பகுதியில் வசாதவன அடிப்பவடயில் னசயல்படுத்தப்பட்டுள்ை இந்தத்திட்டம், னபங்களூரு, 

வமசூரு மற்றும் ஹூப்ளி – தார்ோட் பகுதிகளிலும் விவரவில் விரிவுபடுத்தப்படும். 

2.ரிசர்வ் ேங்கிக்கட்டுப்பாட்டின்கீழ், எவ்ேவக ேங்கிகவைக்னகாண்டுேருேதற்கான திருத்தங்களுக்கு, 

இந்திய மத்திய அவமச்சரவே, அண்வமயில் ஒப்புதல் அளித்தது? 

அ. பல மாநில கூட்டுறவு வங்கிகள்  

ஆ. நில தமம்பாட்டு வங்கிகள் 

இ. ததாடக்க தவளாண்மம சங்கங்கள் 

ஈ. நிதி நிறுவனங்கள் 

 இந்திய ரிசர்வ் ேங்கி கட்டுப்பாட்டின்கீழ், பல மாநில கூட்டுறவு ேங்கிகவைக் னகாண்டுேரும் ேங்கி 

ஒழுங்குமுவறச் சட்டதிருத்தங்களுக்கு இந்திய மத்திய அவமச்சரவே சமீபத்தில் ஒப்புதல் அளித்தது. 

இது, கூட்டுறவு ேங்கிகளில் நடக்கும் முவறவகடுகவைத் தடுக்கும் மற்றும் சிறந்த ஒழுங்குமுவறவய 

உறுதினசய்யும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. 

 ேங்கிகளின் நிர்ோகப்பதவிகள் கூட்டுறவு பதிோைர்கைால் நிர்ேகிக்கப்படும். பஞ்சாப் & மகாராஷ்டிர 

கூட்டுறவு ேங்கியில் (PMC), கடந்த ஆண்டு நிகழ்ந்த முவறவகடுகளின் பின்னணியில் இந்த முடிவு 

எடுக்கப்பட்டுள்ைது. இந்திய ரிசர்வ் ேங்கியின் ேழிகாட்டுதலின்படி கூட்டுறவு ேங்கிகளின் கணக்குத் 

தணிக்வகயும் னசய்யப்படும். 
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3.எந்த நாட்டின் கல்வி நிறுேனங்களின் தூதுக்குழு, அண்வமயில், இந்தியாவுக்கு ேருவகதந்து உயர் 

கல்வி மற்றும் ஆராய்ச்சித்துவறகள் சார்ந்த ஒப்பந்தங்களில் வகனயழுத்திட்டது? 

அ. கனடா 

ஆ. நாா்தவ  

இ. தஜா்மனி 

ஈ. ஜப்பான் 

 நார்வேயின் கல்வி & ஆராய்ச்சி அவமச்சகத்தின் அதிகாரிகள், அண்வமயில், புது தில்லியில் வேத்து 

உயர்கல்வி மற்றும் ஆராய்ச்சித் துவறகள் சார்ந்த ஒப்பந்தங்களில் இந்தியாவுடன் வகனயழுத்திட்டனர். 

இந்த ஒப்பந்தம், நார்வேயின் முக்கியமான கல்வி நிறுேனங்கள் இந்தியாவுக்கு ேருவகதந்ததன் ஒரு 

பகுதியாக உள்ைது. 

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

மீநுண் னதாழினுட்பம் ஆகிய துவறகளில் ஒத்துவழப்பு நல்குேதற்காக, இந்திய னதாழினுட்ப நிறுேனம் 

(IIT) தில்லி மற்றும் நார்வே ஆர்க்டிக் பல்கவலக்கழகம் ஆகியேற்றுக்கு இவடவயயான ஒப்பந்தம் 

குறிப்பிடத்தக்கதாக இருந்தது. 

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

நடிகர் யார்? 

அ. வாகீதா தரஹ்மான்  

ஆ. ஆஷா பதரக் 

இ. மவதஜயந்திமாலா 

ஈ. தஹமா மாலினி 

 மூத்த இந்திய நடிகர் ோகீதா னரஹ்மானுக்கு, அண்வமயில், 2018ஆம் ஆண்டிற்கான மதிப்புமிக்க 

‘கிவ ார் குமார் சம்மன்’ விருது ேழங்கப்பட்டது. இந்த விருவத மத்திய பிரவதச அரசு நிறுவியுள்ைது. 

புகழ்னபற்ற நடிகர் கிவ ார் குமாரின் நிவனவுநாைான கடந்த 2019 அக்வடாபர் 13 அன்று பிரபல நடிகர் 

பிரியதர் னுக்கு, 2019ஆம் ஆண்டுக்கான ‘கிவ ார் குமார் சம்மன்’ விருது ேழங்கப்பட்டது. அப்வபாது 

ோகீதா னரஹ்மானால் இந்த விருவதப் னபறமுடியாததால், அேருக்கு இப்வபாது விருது ேழங்கப்பட்டது. 

மத்திய பிரவதச கலாசார அவமச்சர் Dr.விஜயலட்சுமி சாவதா, அேருக்கு இவ்விருவத ேழங்கினார். 

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

அ. விமளயாட்டு 

ஆ. இலக்கியம் 

இ. கமல 

ஈ. அரசியல்  
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 அஸ்ஸாம் மாநிலத்தில் உள்ை சிேசாகர் னதாகுதியின் சட்டமன்ற உறுப்பினரான பிரணாப் குமார் 

வகாவகாய், சமீபத்தில் காலமானார். அேர், அஸ்ஸாம் மாநில சட்டமன்றத்தின் அவேத்தவலேராகவும் 

பணியாற்றியுள்ைார். “அஸ்ஸாமி” என்ற னசால்லின் ேவரயவறவய அறிமுகப்படுத்தியேராக அேர் 

னபாதுோக அறியப்படுகிறார். 

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

அ. தசன்மன  

ஆ. மஹதராபாத் 

இ. புது தில்லி 

ஈ. அகமதாபாத் 

 15ஆேது கிழக்காசிய உச்சிமாநாடு மாநாடு-2020ஐ தமிழ்நாட்டின் தவலநகரான னசன்வனயில் நடத்த 

இந்தியா முடிவு னசய்துள்ைது. கடல்சார் பாதுகாப்பில் ஒத்துவழப்பு மற்றும் கடல்சார் துவறயில் உள்ை 

சோல்கள் குறித்து இந்த மாநாடு முக்கியமாக கேனம் னசலுத்தும். 

 2019 நேம்பரில் பாங்காக்கில் நடந்த 14ஆேது கிழக்காசிய உச்சிமாநாட்டின்வபாது, ஆஸ்திவரலியா மற்றும் 

இந்வதாவனசியா அரசாங்கங்களுடன் இவணந்து, அடுத்த கிழக்காசிய உச்சிமாநாட்வட இந்திய 

னேளியுறவு அவமச்சகம் நடத்தும் என இந்தியப்பிரதமர் அறிவித்தார். அறிவித்தபடி, கடல்சார் பாதுகாப்பு 

ஒத்துவழப்பு னதாடர்பான கிழக்காசிய உச்சிமாநாடு ேரும் 2020 பிப்ரேரி 6-7 ேவர, னசன்வனயில் 

நவடனபறும். இது, இந்தியா ஏற்பாடு னசய்யும் நான்காேது கிழக்காசிய உச்சிமாநாடு ஆகும். 

7.ஈராண்டுக்கு ஒருமுவற நவடனபறும், ‘DefExpo’ என்னும் இந்தியாவின் முன்னணி பாதுகாப்புக் 

கண்காட்சி நவடனபறவுள்ை இந்திய நகரம் எது? 

அ. புது தில்லி 

ஆ. லக்தனா  

இ. தபங்களூரு 

ஈ. மஹதராபாத் 

 ஈராண்டுக்கு ஒருமுவற நவடனபறும், ‘DefExpo’ என்னும் இந்தியாவின் முன்னணி பாதுகாப்புக் 

கண்காட்சிவய அண்வமயில் உத்தரபிரவதச மாநிலம் லக்வனாவில் இந்தியப் பிரதமர் நவரந்திர வமாடி 

திறந்துவேத்தார். னதாடக்க நிகழ்வில், உத்தரபிரவதச மாநில முதலவமச்சரும் கலந்துனகாண்டார். இந்த 

விழாவின்வபாது கடற்பவட அவமப்புகள், ோன்ேழி அவமப்புகள் மற்றும் நில அவமப்புகளின் வநரடி 

னசயல் விைக்கங்கள் நடத்தப்பட்டன. 

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

Defence Manufacturing Hub” என்பது ‘DefExpo-2020’இன் கருப்னபாருைாகும். கண்காட்சியின் துவண 

கருப்னபாருள், “பாதுகாப்புத்துவறவய டிஜிட்டல் முவறக்கு மாற்றியவமத்தல் - Digital Transformation of 

Defence” என்பதாகும். ஐந்து நாள் நவடனபறவுள்ை இக்கண்காட்சியில் 70க்கும் வமற்பட்ட நாடுகவைச் 
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வசர்ந்த பிரதிநிதிகள் மற்றும் இராணுே உற்பத்தியாைர்கள் கலந்துனகாள்ைவுள்ைனர். ஐந்தாேது 

இந்தியா-இரஷ்யா இராணுே னதாழிற்துவற மாநாடு, இந்நிகழ்வின் ஒருபகுதியாக நவடனபறவுள்ைது. 

8.இந்தியர்கள் உள்ளிட்ட பிராந்தியங்களின் சுற்றுலாப்பயணிகளுக்காக, “நீடித்த ேைர்ச்சி கட்டணம் - 

Sustainable Development Fee” என்றனோன்வற அண்வமயில் அறிமுகப்படுத்திய ஆசிய நாடு எது? 

அ. தாய்லாந்து 

ஆ. பூடான்  

இ. கம்தபாடியா 

ஈ. இலங்மக 

 இந்தியா, மாலத்தீவுகள், ேங்கவதசம் ஆகிய நாடுகளிலிருந்து ேரும் சுற்றுலாப்பயணிகளுக்கு, “நீடித்த 

ேைர்ச்சிக்கட்டணமாக” நானைான்றுக்கு பூடான் நாட்டுப் பணத்தில் 1200 கட்டணம் ேசூலிக்க முடிவு 

அந்நாடு னசய்துள்ைது. 2020 ஜூவல முதல் இந்தத்திட்டம் அமலாகிறது. 

 புதிய சுற்றுலாக்னகாள்வகயின்படி வதசியப் வபரவேயில் இந்தப் புதிய முடிவு எடுக்கப்பட்டது. இந்த 3 

நாட்டுப் பயணிகளுக்குத்தான் $16.85 டாலர்கள் ேவர கட்டணம் ேசூல் னசய்ய திட்டமிடப்பட்டுள்ைது. 

மற்ற நாடுகளிலிருந்து ேரும் பயணிகளுக்கு $65 டாலர்கள் கட்டணம் ேசூலிக்கப்பட்டு ேருகிறது. 

சுற்றுலாப்பயணிகளின் எண்ணிக்வக கணிசமாக உயர்ந்துேருேதால், வபாக்குேரத்து கட்டுப்பாட்வட 

வகயாளுேதற்கு இந்தக்கட்டணம் அரசுக்கு உதவும். 

9.மூடிஸ் முதலீட்டாைர்கள் வசவேயால் மதிப்பிடப்பட்டபடி, 2020-21ஆம் நிதியாண்டில், இந்தியாவின் 

னமாத்த உள்நாட்டு உற்பத்தியின் ேைர்ச்சி விகிதம் என்ன? 

அ. 6.5 % 

ஆ. 6.0 % 

இ. 5.5 %  

ஈ. 5.0 % 

 மூடிஸ் முதலீட்டாைர்கள் வசவேயானது அண்வமயில் ேரவிருக்கும் நிதியாண்டுகளில் இந்தியாவின் 

னமாத்த உள்நாட்டு உற்பத்தியின் ேைர்ச்சிக்கான மதிப்பீடுகவை னேளியிட்டுள்ைது. இது, அடுத்த 2020 

- 21ஆம் நிதியாண்டுக்கான னமாத்த உள்நாட்டு உற்பத்தியின் (GDP) ேைர்ச்சிக்கான கணிப்வப அதன் 

முந்வதய மதிப்பீடான 6.3 சதவீதத்திலிருந்து 5.5 சதவீதமாகக் குவறத்துள்ைது. 

 அரசாங்கத்தின் னபாருைாதார ஆய்ோனது அடுத்த நிதியாண்டில் இந்தியாவின் ேைர்ச்சி விகிதம் 6-

6.5% இருக்கும் எனக் கணித்திருந்தது. மார்ச் 31 ஆம் வததியுடன் முடிேவடயும் நடப்பு நிதியாண்டின் 

னமாத்த உள்நாட்டு உற்பத்தியின் ேைர்ச்சி 4.9 சதவீதமாக இருக்கும் எனவும் மூடிஸ் கணித்துள்ைது; 

இது, அரசாங்கத்தின் மதிப்பீட்வடவிட சற்வற குவறோக உள்ைது. 2021-22ஆம் நிதியாண்டுக்கான 

னமாத்த உள்நாட்டு உற்பத்தியின் (GDP) ேைர்ச்சிக்கான கணிப்வப அதன் முந்வதய மதிப்பீடான 6.7 

சதவீதத்திலிருந்து 6 சதவீதமாகக் குவறத்துள்ைது மூடிஸ் நிறுேனம். 
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10.சமீபத்தில் வதசிய பளுதூக்குதல் சாம்பியன்ஷிப்பில், புதிய வதசிய சாதவனவயப் பவடத்த முன்னாள் 

உலக சாம்பியனான மீராபாய் சானு, எந்த மாநிலத்வதச் வசர்ந்தேராோர்? 

அ. மணிப்பூா்  

ஆ. தகரளா 

இ. கருநாடகம் 

ஈ. ததலுங்கானா 

 வதசிய பளுதூக்குதல் சாம்பியன்ஷிப் வபாட்டியில் 49 கி.கி., எவடப்பிரிவில் புதிய சாதவனயுடன் தங்கம் 

னேன்றார் முன்னாள் உலக சாம்பியன் மீராபாய் சானு. னகால்கத்தாவில் நடந்துேரும் இப்வபாட்டியில், 

னபண்கள் பிரிவில் மணிப்பூவரச்வசர்ந்த 25 ேயது மீராபாய் சானு ஸ்நாட்ச் பிரிவில் 88 கிவலாவும், 

னஜர்க்கில் 115 கிவலா என னமாத்தம் 203 கிவலாவே தூக்கி தனது முந்வதய சாதவனவயத்தகர்த்தார். 

கடந்த னசப்டம்பரில் தாய்லாந்தில் நடந்த உலகப்வபாட்டியில் 201 கிவலா தூக்கியிருந்தார் மீராபாய் சானு.  

 25 ேயதான மீராபாய் சானு, உலகத்தரேரிவசயில் நான்காேது இடத்தில் உள்ைார். இந்தச் 

சாம்பியன்ஷிப்பில், ஆடேருக்கான 67 கிவலா பிரிவில் இந்தியாவின் னஜர்மி லால்ரின்னுங்கா பட்டம் 

னேன்றார். 

 

தமிழ்நாடு நடப்பு நிகழ்வுகள் 

 னசன்வனவய அடுத்த வசாழிங்கநல்லூரில், வபார்டு நிறுேனத்தின் ஆராய்ச்சி வமம்பாட்டு வமயத்வத 

முதலவமச்சர் பழனிசாமி திறந்துவேத்தார். 
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நடப்பு நிகழ்வுகள் 

1.அண்மையில் வெளியிடப்பட்ட சர்ெதேச அறிவுசார் வசாத்து குறியீடு-2020இல், இந்தியாவின் ேரநிமை 

(rank) என்ன? 

அ. 36 

ஆ. 42 

இ. 40  

ஈ. 44 

 US தசம்பர் ஆப் காைர்ஸ் சர்ெதேச புத்ோக்கக் வகாள்மக மையம், அண்மையில், சர்ெதேச அறிவுசார் 

வசாத்து குறியீட்டின் அண்மைய பதிப்மப வெளியிட்டது. இந்ேப்பட்டியலில், 38.46% ைதிப்வபண்ணுடன் 

இந்தியா 40ஆெது இடத்தில் உள்ளது. உைவகங்குமுள்ள 50 நாடுகமள ேரெரிமசப்படுத்திய கடந்ே 

ஆண்டு பட்டியலில், இந்தியா 36ஆெது இடத்தில் இருந்ேது. இந்ே ஆண்டு 53 நாடுகள் கணக்கில் 

எடுத்துக்வகாள்ளப்பட்டன. அவைரிக்கா, பிரிட்டன், சுவீடன், பிரான்ஸ் ைற்றும் வெர்ைனி ஆகிய நாடுகள் 

ேைது இடங்கமளத் ேக்கமெத்துக்வகாண்டன. 

2. 20-விைான விதிகமள ேள்ளுபடி வசய்ெேன்மூைம், இந்தியாவுக்கும் எந்நாட்டுக்கும் இமடதய விைான 

தசமெகமளத்வோடங்க அமையன்ஸ் ஏர் நிறுெனத்திற்கு ைத்திய அமைச்சரமெ ஒப்புேல் அளித்ேது? 

அ. இலங்கை  

ஆ. ம ொொீஷியஸ் 

இ. தொய்லொந்து 

ஈ. சிங்ைப்பூொ் 

 இந்தியாவுக்கும், இைங்மகக்கும் இமடதய சர்ெதேச பிரிவில் விைானங்கமள இயக்க ஏர் இந்தியா 

நிறுெனத்தின் 100% ைானியத்துடன் இயங்கும் அமையன்ஸ் ஏர் நிறுெனத்திற்கு அனுைதி ெழங்கும் 

ஒப்பந்ேத்துக்கு ைத்திய அமைச்சரமெ ஒப்புேல் ெழங்கியுள்ளது. 

 குமைந்ேபட்சம் இருபது விைானங்கமளதயா அல்ைது வைாத்ே பயணிகமளக் மகயாளுெதில் இருபது 

சேவீேத்மேதயா, உள்நாட்டு இயக்கத்தில் எது அதிகதைா அமே எட்டும் ெமகயில் இமடக்காை 

ஏற்பாடாக அமையன்ஸ் ஏர் நிறுெனத்திற்கு சிைப்பு பகிர்ந்ேளிப்புக்கான ஒப்புேல் ெழங்கப்பட்டுள்ளது. 

இந்ே ஒப்புேலுக்கு முன்பாக பைாலி ைற்றும் ைட்டக்களப்பு விைான நிமையங்களிலிருந்து ெர்த்ேக 

ரீதியில் விைானங்கள் இயக்கப்படவில்மை. 

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

அறிமுகப்படுத்தியுள்ளார்? 

அ. இலங்கை   ஆ. இந்தியொ  

இ. வங்ைததச ்   ஈ. தநபொள ் 
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 பிரிட்டன் இளெரசர் சார்ைஸ், சமீபத்தில், இந்தியாவுக்கான புதிய குழந்மேகள் பாதுகாப்பு நிதியத்மே 

வெளியிட்டார். இந்ே நிதியம், கடந்ே 2007இல் அெரால் நிறுெப்பட்ட பிரிட்டிஷ் ஆசிய அைக்கட்டமள 

வோண்டு நிறுெனத்தின் ஒருபகுதியாகும். 

 வேற்காசியாவில் ெறுமைமய எதிர்த்துப்தபாராடுெேற்காக இந்ே அைக்கட்டமள நிறுெப்பட்டது. 

இந்ேப்புதிய நிதியத்தின் தூேராக, பிரபை அவைரிக்க பாடகர் தகட்டி வபர்ரி நியமிக்கப்பட்டுள்ளார். அடுத்து 

ெரும் பத்ோண்டுகளில், இந்தியாவில், குழந்மேகள் ெளச்சுரண்டமை, 50 % அளவுக்கு குமைப்பதில் 

இந்ேப் பாதுகாப்பு நிதியம் ேனது கெனத்மேச்வசலுத்தும். 

4.உைவகங்கிலும் உள்ள ைே சுேந்திரத்மேப் பாதுகாப்பேற்காக, அண்மையில், ‘சர்ெதேச ைே சுேந்திரக் 

கூட்டணி’மய வோடங்கிய நாடு எது? 

அ. இரஷ்யொ 

ஆ. ஐை்ைிய அம ொிை்ை நொடுைள்  

இ. ஜப்பொன் 

ஈ. இந்தியொ 

 உைவகங்கும் உள்ள ைே சுேந்திரத்மே பாதுகாத்து தபணிக்காப்பமே தநாக்கைாகக்வகாண்ட சர்ெதேச 

ைே சுேந்திரக் கூட்டணிமய, ஐக்கிய அவைரிக்க நாடுகள் (USA) அண்மையில் வோடங்கியது. USA 

வெளியுைவுத்துமை வசயைர் மைக் பாம்பிதயா, இேமன முமையாக வோடங்குெோக அறிவித்ோர். 

 இந்ேக் கூட்டணியில் 27 நாடுகள் இமணந்துள்ளன; அெற்றுள் ஆஸ்திதரலியா, பிதரசில், UK, கிரீஸ் & 

வநேர்ைாந்து உள்ளிட்ட நாடுகள் அடங்கும். ைே சுேந்திரத்தின் முன்தனற்ைத்திற்கான அடுத்ே சந்திப்பு, 

ெரும் ெூமை ைாேம் ொர்சாவில் தபாைந்து நாட்டால் நடத்ேப்படும் என்றும் அெர் அறிவித்ோர். 

5.தபாலி வசய்திகமள அமடயாளமிட்டு அேன் ேளத்தில் பகிரப்பட்ட தீங்கு விமளவிக்கும் ேரவுகமள 

அகற்றுெோக அண்மையில் அறிவித்ே சமூக ெமைத்ேளம் எது? 

அ. வொட்ஸ் அப்   ஆ. டுவிட்டொ்  

இ. இன்ஸ்டொைிரொ ்   ஈ. யூடியூப் 

 அவைரிக்காமெச் தசர்ந்ே சமூக ெமைத்ேளைான டுவிட்டர், அண்மையில் ேனது ேளத்தில் பகிரப்படும் 

தபாலி வசய்திகமள அமடயாளபடுத்ேவுள்ளோக அறிவித்ேது. எதிர்ெரும் ைாேத்திலிருந்து இேற்கான 

பணிகள் வோடங்கும் என டுவிட்டர் நிறுெனம் கூறியுள்ளது. 

 இேன்மூைம், அத்ேளத்தில் பதிவுவசய்யப்படும் உள்ளடகங்களின் உண்மைத்ேன்மை குறித்து அேன் 

பயனர்கள் அமடயாளங்காணமுடியும். வபாது பாதுகாப்புக்கு தீங்குவிமளவிக்கும் சிை உள்ளடகங்கள் 

அகற்ைப்படும் எனவும் டுவிட்டர் நிறுெனம் அறிவித்துள்ளது. 
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6. அண்மைய அமைச்சரமெ ஒப்புேலின்படி, இந்தியாவின் பதிமூன்ைாெது மிகப்வபரிய துமைமுகம் 

அமைக்கப்படவுள்ள ைாநிைம் எது? 

அ. த ிழ்நொடு 

ஆ. தைரளொ 

இ. ஆந்திர பிரததச ் 

ஈ.  ைொரொஷ்டிரொ  

 ைகாராஷ்டிர ைாநிைம் ேகானுவுக்கு அருதக ெேொன் என்னும் இடத்தில் முக்கிய துமைமுகம் ஒன்மை 

அமைப்பேற்காக வகாள்மக அளவில் ைத்திய அமைச்சரமெ ஒப்புேல் ெழங்கியுள்ளது. இத்திட்டத்தின் 

வைாத்ே ைதிப்பீடு `65,544 தகாடியாக இருக்கும். இந்ேத்திட்டத்மே வசயல்படுத்ே சரிபாதி / அேற்குதைல் 

பங்குகமள வகாண்ட முக்கிய பங்தகற்பு நிறுெனைாக ெெஹர்ைால் தநரு துமைமுகம் இருக்கும்.  

 இேற்காக சிைப்பு தநாக்க அமைப்பு ஒன்று உருொக்கப்படும். அவ்ெமைப்பு துமைமுகத்தின் உட்கட்ட 

-மைப்புகமள உருொக்க உேவும். துமைமுகத்தின் அமனத்து விேைான ெர்த்ேக நடெடிக்மககளும் 

வபாதுத்துமை & ேனியார் பங்களிப்புடன் நமடவபறும். இத்துமைமுகம் உருொக்கப்படுெோல், உைகின் 

முன்தனாடி சரக்குப்வபட்டகம் மகயாளும் துமைமுகங்கள் பத்தில் இந்தியாவும் ஒன்வைன திகழும். 

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

நகரம் எது? 

அ. வொரணொசி 

ஆ. அை தொபொத் 

இ. மஜய்ப்பூொ்  

ஈ. நொை்பூொ் 

 இந்தியாவின் ‘இளஞ்சிெப்பு நகரம் – Pink City’ என அமழக்கப்படும் வெய்ப்பூர் நகரத்துக்கு UNESCOஇன் 

ேமைமை இயக்குநர் ஆட்ரி அவசளதை ‘உைக பாரம்பரிய ேளத்துக்கான’ முமையான சான்றிேமழ 

ெழங்கினார். வெய்ப்பூரின் ெரைாற்று சிைப்புமிக்க ஆல்பர்ட் அரங்கத்தில் நமடவபற்ை விழாவில் இந்ேச் 

சான்றிேழ் ெழங்கப்பட்டது. 

 தைற்கு இராெஸ்ோன் ைாநிைத்தில் சுற்றுைாத்துமைமய தைம்படுத்துெேற்காக இராெஸ்ோன் ைாநிை 

அரசின் சுற்றுைாத்துமையுடன் UNESCO இமணந்து இயங்கும் எனவும் அப்தபாது அறிவிக்கப்பட்டது. 

கடந்ே 2019 ெூமை ைாேம் அெர்மபொனின் பாகு நகரத்தில் நமடவபற்ை UNESCO உைக பாரம்பரியக் 

குழுவின் 43ஆெது அைர்வில், வெய்ப்பூர், ‘உைக பாரம்பரிய ேளம்’ என அறிவிக்கப்பட்டது. 

8.தேசிய முக்கியத்துெம் ொய்ந்ே நிறுெனம் என்ை நிமைமய, எத்ேமன இந்திய ேகெல் வோழில்நுட்ப 

நிறுெனங்களுக்கு (IIT) ெழங்குெேற்கு ைத்திய அமைச்சரமெ அண்மையில் ஒப்புேல் அளித்ேது? 

அ. 2   ஆ. 3 

இ. 4   ஈ. 5  
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 ஐந்து முக்கிய இந்திய ேகெல் வோழில்நுட்ப நிறுெனங்களுக்கு (IIIT) தேசிய முக்கியத்துெம் ொய்ந்ே 

நிறுெனங்கள் என்ை நிமைமய ெழங்குெேற்காக, இந்திய ேகெல் வோழில்நுட்ப நிறுெனம் (IIIT) 

சட்டங்கள் (திருத்ேம்) ைதசாோ-2020’க்கு ைத்திய அமைச்சரமெ அண்மையில் ஒப்புேல் அளித்ேது.  

 வபாதுத்துமை ைற்றும் ேனியார் கூட்டாண்மையில் சூரத், தபாபால், பாகல்பூர், அகர்ேைா, மரச்சூர் ஆகிய 

5 இந்திய ேகெல் வோழில்நுட்ப நிறுெனங்களுக்கு சட்டப்பூர்ெைான அந்ேஸ்து ெழங்கப்படவுள்ளன. 

அந்ேஸ்து ெழங்கப்பட்டபின்னர், இளநிமை வோழில்நுட்பம் (B.Tech) அல்ைது முதுநிமை வோழில்நுட்பம் 

(M.Tech) அல்ைது முமனெர் பட்டங்கமள, பல்கமைக்கழகம் அல்ைது தேசிய முக்கியத்துெம் ொய்ந்ே 

நிறுெனங்கள் ெழங்குெதுதபாை இந்ே நிறுெனங்களால் ெழங்கமுடியும். ேற்தபாதுள்ள 15 இந்திய 

ேகெல் வோழில்நுட்ப நிறுெனங்களுக்கு ஏற்கனதெ இந்ே அந்ேஸ்து ெழங்கப்பட்டுள்ளது. 

9.இஸ்தரலின் எல்பிட் சிஸ்டம்ஸ், அண்மையில் ஓர் ஆளில்ைா விைானத்மே உருொக்குெேற்காக, எந்ே 

இந்திய நிறுெனத்துடனான புரிந்துணர்வு ஒப்பந்ேத்தில் மகவயழுத்திட்டது? 

அ. ஹிந்துஸ்தொன் ஏதரொநொட்டிை்ஸ் லிட்  

ஆ. பொதுைொப்பு ஆரொய்ச்சி  ற்று ் த  ்பொட்டு அக ப்பு 

இ. பொரத்  ின்னணு நிறுவன ் 

ஈ. இந்திய விண்மவளி ஆய்வுக ய ் 

 நடந்துவகாண்டிருக்கும் DefExpo-2020 கண்காட்சியின்தபாது, ஆளில்ைா விைானத்மே உருொக்குெ 

–ேற்காக ஹிந்துஸ்ோன் ஏதராநாட்டிக்ஸ் லிட் ைற்றும் இஸ்தரலின் எல்பிட் சிஸ்டம்ஸ் இமடதய ஒரு 

புரிந்துணர்வு ஒப்பந்ேம் மகவயழுத்ோனது. 

 கடல்சார் & நிைஞ்சார் இராணுெ நடெடிக்மககளுக்கு ஆளில்ைா விைானத்மே உருொக்குெேற்கான 

சாத்தியக்கூறுகமள பகுப்பாய்வு வசய்ெதே இந்ே ஒப்பந்ேத்தின் தநாக்கைாகும். 

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

யார்? 

அ. அை்ஷய் கு ொொ்   ஆ. விரொட் தைொலி  

இ. P V சிந்து    ஈ. தீபிைொ படுதைொதன 

 இந்திய கிரிக்வகட் அணியின் ேமைெர் விராட்தகாலி, இந்தியாவின் ைதிப்புமிக்க ைனிேர்கள் பட்டியலில் 

முேலிடத்மேப் பிடித்துள்ளார். வோடர்ந்து மூன்ைாெது முமையாக அெர் இப்வபருமைமயப் வபறுகிைார். 

சர்ெதேச ஆதைாசமன நிறுெனைான Duff & Phelps, இந்தியாவின் ைதிப்புமிக்க ைனிேர்கள் பட்டியமை 

ஒவ்தொர் ஆண்டும் ஆய்வுவசய்து வெளியிட்டுெருகிைது. 

 கடந்ே 2019ஆம் ஆண்டில் விராட் தகாலி ேனது பிராண்ட் ைதிப்மப 40% அதிகரித்து $237.5 மில்லியன் 

டாைராக உயர்த்தியுள்ளார் என அவ்ெறிக்மக வெளிப்படுத்தியுள்ளது. இந்ேப் பட்டியலில் அக்ஷய் குைார் 

இரண்டாெது இடத்மேயும், ரன்வீர் சிங் - தீபிகா படுதகாதன மூன்ைாெது இடத்மேயும் வபற்றுள்ளனர். 

இதில், இந்திய கிரிக்வகட் அணியின் முன்னாள் ேமைெர் MS தோனி 9ஆெது இடத்மேப்வபற்றுள்ளார். 
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நடப்பு நிகழ்வுகள் 

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

அ. புது தில்லி 

ஆ. லக்ன ோ  

இ. னகப் நகரம் 

ஈ. நநனரோபி 

 ஈராண்டுக்கு ஒருமுமற நமைபபறும், ‘DefExpo-2020’ பாதுகாப்புக்கண்காட்சியின் 11ஆவது பதிப்பின் 

பபாது முதலாவது இந்திய-ஆப்பிரிக்க பாதுகாப்பு அமைச்சர்களின் ைாநாடு லக்ப ாவில் நமைபபற்றது. 

ஆப்பிரிக்க நாடுகமைச்பசர்ந்த பாதுகாப்பு அமைச்சர்கள் ைற்றும் பிரதிநிதிகள் ைற்றும் இந்திய பாதுகாப்பு 

அமைச்சர்கள் கூட்ைாக இம்ைாநாட்டில் பங்பகற்ற ர். இந்த ைாநாடு, லக்ப ா பிரகை த்மத ஏற்றுக் 

பகாண்ைது. இதற்குமுன் ர், 3ஆவது இந்திய-ஆப்பிரிக்க உச்சிைாநாட்டின்பபாது (2015 அக்.26-30), 

தில்லி பிரகை ம் ஏற்றுக்பகாள்ைப்பட்ைது. 

2.அண்மையில், மிஸ்டிக் கலிங்கா இலக்கிய விருதுக்கு (இந்திய & உலக பைாழிகள்) பதர்ந்பதடுக்கப்பட்ை 

பிரபல எழுத்தாைர் யார்? 

அ. மன ோஜ் தோஸ்  

ஆ. பிரதிபோ னர 

இ. சுனரந்திர மமோஹந்தி 

ஈ. ரோமகோந்த ரோத் 

 பிப்ரவரி 8-9 வமர புவப சுவரத்தில் நமைபபறும் 2 நாள் மிஸ்டிக் கலிங்கா விழாவின் நான்காவது 

பதிப்பின்பபாது, பிரபல ஒடிய ைற்றும் ஆங்கில எழுத்தாைரா  ைப ாஜ் தாஸ் (85) அவர்கட்கு, “மிஸ்டிக் 

கலிங்கா இலக்கிய விருது (இந்திய ைற்றும் உலக பைாழிகள்)’ வழங்கப்பைவுள்ைது. அண்மையில் 

அவருக்கு, ‘பத்ை பூஷன்’ விருதும் கிமைக்கப்பபற்றது. இந்தவிழாவின்பபாது, “பதய்வீக பித்து: அறிவு, 

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

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

இந்தியாவின் வைர்ச்சி விகிதம் என் ? 

அ. 5 % 

ஆ. 5.5 % 

இ. 6 %  

ஈ. 6.5 % 

 அடுத்த நிதியாண்டில் நாட்டின் பபாருைாதார வைர்ச்சி 6% அதிகரிக்கும் எ  இந்திய ரிசர்வ் வங்கி (RBI) 

அண்மையில் கணித்துள்ைது. 6-6.5% எ  ைதிப்பிட்டிருந்த பபாருைாதார ஆய்வின் கணிப்மபவிைவும் 
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இது குமறந்த அைவாகும். இந்திய பபாருைாதாரம் பதாைர்ந்து பலவீ ைாக உள்ைது என்றும் ரிசர்வ் 

வங்கி பதரிவித்துள்ைது. 

 2020-21 நிதியாண்டின் முதல்பாதியில், வைர்ச்சி, 5.5-6.0 சதவீதைாகவும், மூன்றாம் காலாண்டில் 6.2 

சதவீதைாகவும் இருக்கும் எ  RBI பதரிவித்துள்ைது. கைந்த டிசம்பர் ைாதம் நமைபபற்ற நிதிக்பகாள்மக 

கூட்ைத்தில் நைப்பு நிதியாண்டில் வைர்ச்சி 5 சதவீதைாக இருக்கும் எ த் பதரிவித்திருந்தது. இந்நிமல 

-யில் தற்பபாதும், நைப்பு நிதியாண்டில் வைர்ச்சி 5 சதவீதைாக இருக்கும் எ க் கூறியுள்ைது. 

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

அ. மோஸ்னகோ 

ஆ. புது தில்லி 

இ. லக்ன ோ  

ஈ. பு ித பீட்டோ்ஸ்போ்க் 

 இந்தியா-இரஷ்யா இராணுவ பதாழிற்துமற ைாநாட்டின் ஐந்தாவது பதிப்பு அண்மையில் லக்ப ாவில் 

நைத்தப்பட்ைது. இம்ைாநாடு, ‘DefExpo-2020’இன் ஒருபகுதியாக ஏற்பாடு பசய்யப்பட்டிருந்தது. பல்பவறு 

பாதுகாப்பு உபகரணங்கள், பரைார் அமைப்புகள், ASW ஏவூர்தி பசலுத்திகள் ைற்றும் முப்பரிைாண 

ஒப்புருவாக்கம் உற்பத்தி பதாைர்பா  14 புரிந்துணர்வு ஒப்பந்தங்கள் இந்தியா ைற்றும் இரஷ்யாமவச் 

பசர்ந்த நிறுவ ங்களிமைபய மகபயழுத்திைப்பட்ை . BHEL, பாரத் மை மிக்ஸ் லிட் ைற்றும் விஸ்ைா 

கன்ட்பரால் உள்ளிட்ைமவ இந்த ஒப்பந்தங்களில் மகபயழுத்திட்ை சில முக்கிய நிறுவ ங்கள் ஆகும். 

5.நாட்டில் பகாடுப்ப வுகளின் டிஜிட்ைல்ையைாக்கமல ைதிப்பிடும் டிஜிட்ைல் பகாடுப்ப வு குறியீட்மை 

பவளியிடுவதற்பக  அமைக்கப்பட்டுள்ை அமைப்பு எது? 

அ. NITI ஆன ோக் 

ஆ. இந்தி  னதசி  மகோடுப்ப வு கழகம் (NPCI)  

இ. இந்தி  ோிசோ்வ் வங்கி (RBI)  

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

 இந்திய ரிசர்வ் வங்கியா து வைர்ச்சி & ஒழுங்குமுமறக்பகாள்மககள் குறித்த த து அறிக்மகமய 

பிப்ரவரி 2020 நிதிக்பகாள்மக அறிக்மகயுைன் சமீபத்தில் பவளியிட்ைது. அந்த அறிக்மகயில், டிஜிட்ைல் 

பகாடுப்ப வு குறியீட்மை (Digital Payments Index - DPI) அறிமுகப்படுத்துவது குறித்து RBI அறிவித்தது.  

 இது, நாட்டில் பகாடுப்ப வுகளின் டிஜிட்ைல்ையைாக்கமல ைதிப்பிடும். நாட்டின் பபாதுைக்களிமைபய 

டிஜிட்ைல் பகாடுப்ப வு முமறகளின் தாக்கங்கமை DPI துல்லியைாக அைவிடும். எதிர்வரும் 2020 

ஜூமல ைாதத்தில் இதம  அறிமுகம் பசய்ய RBI உத்பதசித்துள்ைது. 
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6.பன்னிரண்ைாண்டு இமைபவளிக்குப்பிறகு நமைபபறும் 22ஆவது இந்திய சர்வபதச கைல் உணவு 

கண்காட்சிமய நைத்தும் நகரம் எது? 

அ. விசோகப்பட்டி ம் 

ஆ. னகோவோ 

இ. மகோச்சி ்  

ஈ. மச ்ந  

 பகரை ைாநிலத்தின் பகாச்சின் நகரம், 22ஆவது இந்திய சர்வபதச கைல் உணவு கண்காட்சிமய சுைார் 

12 ஆண்டு இமைபவளிக்குப்பிறகு நைத்துகிறது. 3 நாள் நமைபபறும் இந்தக் கைல் உணவு நிகழ்ச்சிமய 

பகரை ஆளுநர் ஆரிப் முகைது கான், பிப்.7 அன்று திறந்துமவத்தார். இந்நிகழ்வு, நாட்டின் கைல்சார் 

பபாருட்கள் ைற்றும் கைல் உணவுகள் துமறயின் ஏற்றுைதியாைர்கள் ைற்றும் இறக்குைதியாைர்களின் 

ஒத்துமழப்புக்கா  ஒரு தைத்மத வழங்கியது. 

 ‘Blue Revolution: Beyond Production to Value Addition’ என்பது இக்கண்காட்சியின் கருப்பபாருைாகும். 

கைல்சார் தயாரிப்புகள் ஏற்றுைதி பைம்பாட்டு ஆமணயமும் இந்திய கைலுணவுகள் ஏற்றுைதியாைர்கள் 

சங்கமும் இமணந்து இந்நிகழ்மவ ஏற்பாடு பசய்த . 

7.அண்மையில் த து பபாது சுகாதார பபாறியியல், நீர்ப்பாச ம் & பவள்ைக்கட்டுப்பாட்டுத்துமறமய, 

‘ஜல்சக்தித்துமற’ எ ப் பபயர்ைாற்றம் பசய்த ைாநிலம் / யூனியன் பிரபதசம் எது? 

அ. புது தில்லி 

ஆ. புதுச்னசோி 

இ. ஜம்மு மற்றும் கோஷ்மீோ்  

ஈ. சண்டிகோ் 

 துமணநிமல ஆளுநர் G C முர்முவின் தமலமையிலா  நிர்வாக அமவ, சமீபத்தில் ஜம்மு ைற்றும் 

காஷ்மீரின் (J&K) பபாது சுகாதார பபாறியியல், நீர்ப்பாச ம் ைற்றும் பவள்ைக்கட்டுப்பாட்டுத்துமறமய, 

‘ஜல்சக்தித்துமற’ எ ப் பபயர்ைாற்றம் பசய்ய ஒப்புதல் அளித்தது. 

 ஜல் ஜீவன் திட்ைத்மத பசயல்படுத்துவதற்கும், 2021 டிசம்பருக்குள் ஜம்மு ைற்றும் காஷ்மீர் முழுவதும் 

குழாய்வழி நீர் விநிபயாகத்மத 100% அமைவதற்கா  திட்ைத்திற்கும் அந்த அமவ ஒப்புதல் அளித்தது. 

இந்தத்திட்ைத்மத பசயல்படுத்த ஜல் ஜீவன் திட்ைத்தின் திட்ை இயக்குநரகம் அமைக்கவும் அப்பபாது 

முன்பைாழியப்பட்ைது. பதாைக்கத்தில், J&Kஇன் 7 ைாவட்ைங்களில் இத்திட்ைம் பசயல்படுத்தப்படும். 

8.தற்பபாது நமைபபற்றுவரும், ‘DefExpo-2020’இன்பபாது அறிமுகப்படுத்தப்பட்ை உள்நாட்டிபலபய 

உருவாக்கப்பட்ை, ‘ககந்தக் - Khagantak’ எறிகமணமய உருவாக்கிய நிறுவ ம் எது? 

அ. போதுகோப்பு ஆரோ ்ச்சி & னமம்போட்டு அநமப்பு 

ஆ. ஹிந்துஸ்தோ ் ஏனரோநோட்டிக்ஸ் லிட் 

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

 தற்பபாது நமைபபற்றுக்பகாண்டிருக்கும், ‘DefExpo-2020’இன்பபாது, ‘ககந்தக்’ என்ற எறிகமணமய 

JSR மை மிக்ஸ் என்ற தனியார் இந்திய நிறுவ ம் அறிமுகப்படுத்தியது. 180 கி.மீ தூர தாக்குதல் 

வரம்மபக் பகாண்டுள்ைது இந்த எறிகமண. JSR மை மிக்ஸின் நிர்வாக இயக்கு ர் ஏர் ைார்ஷல் 

SB திபயா, 12 கி.மீ உயரத்திலிருந்து இந்த எறிகமணமய விடுவிக்கும்பபாது, இந்த எறிகமண ஒரு 

வா ாயுதைாக இருக்கும் எ த் பதரிவித்துள்ைார். 

 இலக்குகமை அமையாைங்காண பசயற்மக நுண்ணறிவுமவயும் (AI) இந்த எறிகமண பபற்றுள்ைது. 

உள்நாட்டில் தயாரிக்கப்படும் இத்தமகய எறிகமணகள், ‘இந்தியாவில் தயாரிப்பபாம்’ திட்ைத்துக்கு 

ஊக்கைளிப்பபதாடு, பவளிநாட்டு பாதுகாப்புசார் உற்பத்தியாைர்கமை சார்ந்திருப்பமதயும் குமறக்கும் 

எ  எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. 

9.பிப்.6 அன்று அனுசரிக்கப்பட்ை நைப்பாண்டு (2020) பபண் பிறப்புறுப்பு சிமதப்பு எதிர்ப்புக்கா  சர்வபதச 

நாளின் (International Day of Zero Tolerance for Female Genital Mutilation) கருப்பபாருள் என் ? 

அ. End Female Genital Mutilation 

ஆ. Unleashing Youth Power  

இ. A Piece of Me 

ஈ. Intensify Global Efforts 

 பபண் பிறப்புறுப்பு சிமதப்பு எதிர்ப்புக்கா  சர்வபதச நாள் ஆண்டுபதாறும் பிப்ரவரி 6 அன்று உலகம் 

முழுவதும் அனுசரிக்கப்படுகிறது. பிறப்புறுப்பு சிமதப்பு அல்லது ைருத்துவ ரீதியற்ற காரணங்களுக்காக 

பபண் பிறப்புறுப்பில் ைாற்றங்கமை பைற்பகாள்வது ஆப்பிரிக்காவின் ைத்திய கிழக்கு ைற்றும் உலகின் 

பிற 30 நாடுகளில் நமைமுமறயில் உள்ைது. 

 கைந்த 2012ஆம் ஆண்டில், பிப்.6ஆம் பததிமய பபண் பிறப்புறுப்பு சிமதப்பு எதிர்ப்புக்கா  சர்வபதச 

நாைாக ஐ.நா பபாது அமவ அறிவித்தது. வரும் 2030ஆம் ஆண்டுக்குள் இந்த நமைமுமறமய முற்றாக 

ஒழிப்பதற்காக ஐ.நா அமவ பசயல்பட்டுவருகிறது. 

10.சமீபத்தில் நடுவணரசால் உருவாக்கப்பட்ை, இராைர்பகாவில் கட்டுைா த்திற்கா  அறக்கட்ைமையின் 

தமலவராக நியமிக்கப்பட்டுள்ைவர் யார்? 

அ. K K னவணுனகோபோல் 

ஆ. K பரோசர ்  

இ. G E வோக ்வதி 

ஈ. ம ிந்தோ் ஆச்சோோ் ோ 

 2019 நவம்பர் 9 அன்று வழங்கப்பட்ை உச்சநீதிைன்றத் தீர்ப்பின்படி, நீதிைன்ற உத்தரவு பிறப்பிக்கப்பட்ை 

3 ைாதங்களுக்குள், ‘இராைர் பகாவில் கட்டுவதற்பக  அறக்கட்ைமை ஒன்று அமைக்கப்பை பவண்டும். 

எ பவ, இந்திய அரசு இந்த அறக்கட்ைமைமய அமைத்துள்ைது. இந்த அறக்கட்ைமைக்கு, “ஸ்ரீ இராை 

ஜன்ைபூமி தீர்த்த பேத்ரா” எ ப் பபயரிைப்பட்டுள்ைது. 
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 இந்தியாவின் முன் ாள் அரசுத்தமலமை வழக்குமரஞர் K பராசரன், அறக்கட்ைமையின் தமலவராக 

நியமிக்கப்பட்டுள்ைார். இந்த அறக்கட்ைமைக்கா  பதிவுபசய்யப்பட்ை அலுவலகம், தில்லியில் உள்ை 

அவரது இல்லத்திபலபய பசயல்படும். ைத்திய உள்துமற அமைச்சகத்தின் கூற்றுப்படி, ‘ராை ஜன்ைபூமி’ 

அறக்கட்ைமையில் பதிம ந்து பபர் இைம்பபறுகின்ற ர். அதில், பட்டியலி த்மதச்பசர்ந்த ஒருவரும் 

இைம்பபறுவார். 

 

தமிழ்நாடு நடப்பு நிகழ்வுகள் 

 பசலம் ைாவட்ைம் தமலவாசலில், 1100 ஏக்கரில் `1023 பகாடியில் அமையும் ஆசியாவின் மிகப்பபரிய 

ஒருங்கிமணந்த கால்நமைப் பூங்காவுக்கா  அடிக்கல்மல, ைாண்புமிகு தமிழ்நாட்டு முதலமைச்சர் K 

பழனிசாமி நாட்டி ார். இந்தப்பூங்கா அமைக்கும் பணிகள் விமரவில் முடிக்கப்பட்டு, பபாது ைக்களின் 

பயன்பாட்டுக்குக் பகாண்டு வரப்படும். இந்தப் பூங்கா, 3 பிரிவாக அமையும். 

 தமிழ்நாட்டின் காவல்துமறயும் ஆக்சிஸ் வங்கியும் இமணந்து, வங்கி வாடிக்மகயாைர்கள் ைற்றும் 

பபாதுைக்கள் வங்கி பரிவர்த்தம யின்பபாதும், இமணயவழி பணப்பரிவர்த்தம யின்பபாதும், 

மிகுந்த எச்சரிக்மகயுைன் பசயல்பட்டு, பாதுகாப்புைன் பணப்பரிவர்த்தம மய பைற்பகாள்ளும் 

பபாருட்டு, “வாய்க்குப்பபாடுங்க பூட்டு” என்ற பபயரில் விழிப்புணர்வு குறும்பைத்மத காவல்துமற 

ஆமணயர் A K விஸ்வநாதன் பவளியிட்ைார். 

 நாட்டில் முதல்முமறயாக விருதுநகர் ைாவட்ைத்தில் கைந்த எட்டு ஆண்டுகளில் உயிரிழந்தவர்களின் 

ஆதார் எண்கமை பசகரிக்கும் பணி பதாைங்கியுள்ைது எ  இந்திய தனித்துவ அமையாை ஆமணயம் 

(UIDAI) பதரிவித்துள்ைது. 
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நடப்பு நிகழ்வுகள் 

1.அண்மைச் செய்திகளில் இடம்செற்ற, ‘செய்ொ-Dejfa’ என்ற குறியீடு செயர்சகாண்ட மெெர் ொதுகாப்பு 

திட்டம், எந்ெ நாட்மடச் ொர்ந்ெொகும்? 

அ. பாகிஸ்தான் 

ஆ. ஈரான்  

இ. மலேசியா 

ஈ. சீனா 

 டிஜிட்டல் ககாட்மட (ொரசீக சைாழியில் செய்ொ) என்ெது ஈரானின் இமைய ொதுகாப்புத் திட்டத்தின் 

செயராகும். ஈரான் அடிக்கடி DDoS ொக்குெல்கமையும் இமைய ொக்குெல்கமையும் எதிர்சகாள்வொல் 

இது, அண்மைய காலங்களில் செய்திகளில் அடிக்கடி இடம்செற்றது. கடந்ெ பிப்.8 அன்று, இத்திட்டத்ொல் 

ஒரு செரிய DDoS ொக்குெல் ெவிர்க்கப்ெட்டது குறிப்பிடத்ெக்கது. 

2.இந்தியாவின் எத்ெமை செரிய துமறமுகங்கள் ெனிநெர்கைால் அமைக்கப்ெடுகின்றை? 

அ. இரண்டு 

ஆ. மூன்று 

இ. நான்கு  

ஈ. ஐந்து 

 இந்தியாவில் சைாத்ெம் 12 முக்கிய துமறமுகங்கள் உள்ைை. அமவ, தீைெயாள் துமறமுகம், ொரதீப் 

துமறமுகம், ஜவஹர்லால் கநரு துமறமுகம், மும்மெ துமறமுகம், விொகப்ெட்டிைம் துமறமுகம், 

சென்மை துமறமுகம், சகால்கத்ொ துமறமுகம், புதிய ைங்களூரு துமறமுகம், வ. உ சிெம்ெரைார் 

துமறமுகம், காைராஜர் துமறமுகம், சகாச்சின் துமறமுகம், ைர்ைககாவா துமறமுகம். 

 இவற்றில், தீைெயாள் துமறமுகம் (முந்மெய செயர் கண்ட்லா துமறமுகம்), ஜவஹர்லால் கநரு 

துமறமுகம் (முந்மெய செயர் நவ கெவா துமறமுகம்), வ.உ சிெம்ெரைார் (முந்மெய செயர் தூத்துக்குடி 

துமறமுகம்) ைற்றும் காைராஜர் (முந்மெய செயர் எண்ணூர் துமறமுகம்) ஆகிய துமறமுகங்கள் 

ெனிநெர்களின் செயரால் அமைக்கப்ெடுகின்றை. 

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

சொடர்புமடயது? 

அ. அறிவியே் மற்றும் ததாழிே்நுட்பம் 

ஆ. சுற்றுச்சூழே் பாதுகாப்பு 

இ. வணிகம் மற்றும் தபாருளாதாரம்  

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

Incorporating Company electronically) ெடிவத்மெ, SPICe+ என்ற புதிய வமலத்ெை ெடிவத்மெக் 

சகாண்டு ைாற்றவுள்ைது. செயர், நிறுவை ஒருங்கிமைப்பு, DIN ஒதுக்கீடு ைற்றும் PAN அல்லது TAN 

ஆகியவற்மற விண்ைப்பிப்ெெற்காக ெற்கொதுள்ை ெடிவம் ெயன்ெடுத்ெப்ெடுகிறது. இந்ெப்ெடிவம் அென் 

புதிய வடிவத்தில், 3 ைத்திய அரசு அமைச்ெகங்கள் ைற்றும் துமறகளின் 10 கெமவகமை வைங்கும். 

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

நிறுவைத்துடன் சொடர்புமடயது? 

அ. கூகிள் 

ஆ. சாம்சங் 

இ. ஆப்பிள்  

ஈ. மமக்லராசாப்ட் 

 “Batterygate” என்ெது ஆப்பிள் ஐகொனின் ெமைய திறன்கெசிகளில், செயல்திறன் கட்டுப்ொடுகமை 

செயல்ெடுத்துவமெக் குறிக்கின்றது. இது, ெரங்குமறந்ெ மின்கலங்களில் (battery) அமைப்பு நிமலத் 

ென்மைமயக் (system stability) காக்கின்றது. 

5.அண்டார்டிகா தீெகற்ெத்தில் உள்ை எஸ்செரான்ொ ஆய்வுமையம், ெமீெத்தில் 18.3°C சவப்ெநிமலமய 

அமடந்ெது. இது, இதுவமர அண்டார்டிகா கண்டத்தில் ெதிவாை அதிகெட்ெ சவப்ெநிமலயாக அமைந்ெது. 

எஸ்செரான்ொ ெைம் என்ெது அண்டார்டிகாவில் அமைந்துள்ை எந்ெ நாட்டின் ஆராய்ச்சி நிமலயைாகும்? 

அ. பிரான்ஸ் 

ஆ. லபாா்ச்சுகே் 

இ. அா்தென்டினா  

ஈ. இங்கிோந்து 

 எஸ்செரான்ொ ஆய்வுமையம் (Esperanza Base (Hope Base)) என்ெது அண்டார்டிகாவில் அமைந்துள்ை 

டிரினிட்டி தீெகற்ெத்தின் கஹாப் விரிகுடாவில் அமைந்துள்ை ஆண்டு முழுவதும் இயங்கும் ஒரு நிரந்ெர 

அர்சஜன்டிை ஆராய்ச்சி நிமலயைாகும். 

6.உத்ெரபிரகெெத்தில் உள்ை சீர் ககாவர்ென்பூர் என்ெது எந்ெ ஆன்மிகத்துறவியின் பிறப்பிடைாகும்? 

அ. கபீா் 

ஆ. தாது 

இ. ரவிதாஸ்  

ஈ. ராமானந்த் 

 ரவிொஸ் என்ெவர் 14ஆம் நூற்றாண்டில் வாழ்ந்ெ ஒரு துறவியும் வட இந்தியாவில் பிரெலைாக இருந்ெ 

ெக்தி ைார்கத்தின் நிறுவைரும் ஆவார். இவர் ெைராசுக்கு அருகிலுள்ை சீர் ககாவர்ென்பூரில் பிறந்ொர். 
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7.சகாகராைா மவரஸ் அச்ெங்கமை அடுத்து, ொல்டிக் உலர் குறியீடாைது எப்கொதும் இல்லாெ அைவுக்கு 

குமறந்துள்ைது. ொல்டிக் உலர் குறியீட்டால் கண்காணிக்கப்ெடுவது எது? 

அ. கச்சா எண்தணய் விமேகள் 

ஆ. சரக்கு விகிதங்கள்  

இ. சுற்றுோப்பயணிகளின் வருமக 

ஈ. பன்னாட்டு வானூா்திகள் 

 உலகின் மிகப்செரிய ெரக்குக்கப்ெலுக்காை ெரக்கு விகிெங்கமைக் கண்காணிக்கும் ொல்டிக் உலர் 

குறியீடு (Baltic Dry Index), அண்மையில், சகாகராைா மவரஸ் ொக்கத்தின் காரைைாக இதுவமர 

இல்லாெ அைவுக்கு அெலொொைத்தில் மூழ்கியது. 

8.2020 பிப்.8 அன்று, மெப்பூெத் திருவிைாமவ உலகம் முழுவதுமுள்ை ெமிழ்ச்ெமூகம் சகாண்டாடியது. 

எந்ெ இமறயின் பிறந்ெநாமைக் குறிக்கும் வமகயில் இந்ெத் திருவிைா சகாண்டாடப்ெடுகிறது? 

அ. சிவதபருமான் 

ஆ. முருகப்தபருமான்  

இ. பராசக்தி 

ஈ. தகாற்றமவ 

 மெப்பூெம் என்ெது ெமிழ்த்திங்கைாை மெயில் வரும் முழுநிலவு நாைன்று, புவிசயங்கும் ெரவிவாழும் 

ெமிழ்ச்ெமூகத்ொல் சவகு விைரிமெயாகக் சகாண்டாடப்ெடும் ஒரு திருவிைாவாகும். இது சொதுவாக, பூெ 

நட்ெத்திரம் அமையப்செற்ற ஒரு நன்ைாளில் சகாண்டாடப்ெடுகிறது. இந்ெ விைா, ஐவமக நிலத்தில் 

முென்மையாைொக இருக்கும் குறிஞ்சி நிலத்தின் ெமலவர் திருமுருகப்செருைானின் பிறந்ெநாைாகும். 

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

அ. அாிசி 

ஆ. லகாதுமம 

இ. கடுகு  

ஈ. கரும்பு 

 Alternaria brassicae என்ெது கடுகு ைற்றும் மககநாலா ெயிர்களில் ஏற்ெடும் கருகல் கநாய்க்குக் 

காரைைாை ஒரு பூஞ்மெ வமகயாகும். நடவடிக்மககள் எடுக்கப்ெடாவிட்டால், இந்ெப்பூஞ்மெயால் 

ொதிக்கப்ெட்ட ஒரு வயலில், சுைார் 47 ெெவீெம் வமர ைகசூல் குமறயும். 
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10.எந்ெ ஹாலிவுட் நடிகர் ெைது வரவிருக்கும் வாழ்க்மக வரலாற்றுத் திமரப்ெடத்தில் Dr.கலாமின் 

கவடத்தில் நடித்து வருகிறார்? 

அ. நுவீன் ஆண்ட்ரூஸ் 

ஆ. மமக்லகே் C. ஹாே்  

இ. முஹம்மது அேி  

ஈ. தடா்ாி ஓ க்வின் 

 ஹாலிவுட் நடிகர் முஹம்ைது அலி ெைது வரவிருக்கும் வாழ்க்மக வரலாற்றுத் திமரப்ெடத்தில் 

Dr.கலாமின் கவடத்தில் நடித்து வருகிறார். இந்ெப்ெடம், ஹாலிவுட் ெயாரிப்பு நிறுவைத்தின் நிர்வாக 

இயக்குநர் சுவர்ைா ெப்பு, ஹாலிவுட் இயக்குநர் ஜகதீஷ் ொகைட்டி ைற்றும் ஹாலிவுட் ெயாரிப்ொைர் 

ைற்றும் இயக்குநர் ஜானி ைார்ட்டின் ஆகிகயாரின் கூட்டுத் ெயாரிப்பு ஆகும். 

 

தமிழ்நாடு நடப்பு நிகழ்வுகள் 

 ெஞ்ொவூர், திருவாரூர், நாகப்ெட்டிைம், திருச்சிராப்ெள்ளி, அரியலூர், புதுக்ககாட்மட, கடலூர் ைற்றும் 

கரூர் ஆகிய எட்டு ைாவட்டங்கமை காவிரி சடல்டா ெகுதியின் ொதுகாக்கப்ெட்ட சிறப்பு கவைாண்மை 

ைண்டலங்கைாக ெமிழ்நாடு அரசு அறிவித்துள்ைது. இது சொடர்ொக சிறப்புச்ெட்டசைான்று இயற்றப்ெடும் 

எைவும் அறிவிக்கப்ெட்டுள்ைது. 
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நடப்பு நிகழ்வுகள் 

1.மானியவிலையில் உணவுப்பண்டங்கலை வழங்குவதற்காக, ‘குடும்பஸ்ரீ’ எனப்படும் உணவகங்கலை 

நிறுவுவதற்கான முயற்சிலயத் ததாடங்கியுள்ை மாநிை அரசு எது? 

அ. தமிழ்நாடு 

ஆ. ஆந்திர பிரததசம் 

இ. ததலுங்கானா 

ஈ. தகரளா  

 ககரை மாநிை அரசானது அண்லமயில், ‘குடும்பஸ்ரீ’ உணவகங்கள் எனப்படும் மானியவிலையில் 

உணவுப்பண்டங்கலை வழங்கும் உணவகங்கலை நிறுவுவதற்கான திட்டத்லத தவளியிட்டது. 

மாநிை பட்தெட்லட அறிவிப்புதசய்யும்கபாது இதற்கான அறிவிப்பும் தவளியிடப்பட்டது. 1034 உள்ைாட்சி 

அலமப்புகளில், ஒவ்தவான்றிலும் இவ்வலகயான உணவகங்கள் அலமக்கப்படவுள்ைன. இவற்றில், 

`25 என்ற மானியவிலையில் ககரை உணவுகள் கிலடக்கப்தபறும். ‘குடும்பஸ்ரீ’ என்பது ககரை மாநிை 

அரசின் வறுலம ஒழிப்பு மற்றும் தபண்கள் கமம்பாட்டுத் திட்டமாகும். 

2.இந்தியாவில் எந்த தமட்கரா இரயில் கசலவ, நாட்டின் இரண்டாவது மிகப்தபரிய தமட்கரா இரயில் 

வலையலமப்பாக மாறியுள்ைது? 

அ. தில்லி தமட்தரா 

ஆ. தகாச்சி தமட்தரா 

இ. ஹைதராபாத் தமட்தரா  

ஈ. தசன்ஹன தமட்தரா 

 லைதராபாத் மற்றும் அதன் சககாதரி நகரமான தசகந்திராபாத் இலடகய லைதராபாத் தமட்கராவின் 

விரிவுபடுத்தப்பட்ட கசலவலய ததலுங்கானா முதைலமச்சர் அண்லமயில் தகாடியலசத்து ததாடங்கி 

லவத்தார். இதன்மூைம், தில்லி தமட்கரா இரயில் கசலவக்குப்பிறகு லைதராபாத் தமட்கரா இரயில் 

கசலவ நாட்டின் இரண்டாவது மிகப்தபரிய தமட்கரா இரயில் வலையலமப்பாக மாறியுள்ைது.  

 `20,000 ககாடி மதிப்பில், தபாது-தனியார் கூட்டாண்லம முலறயில் கட்டலமக்கப்பட்ட உைகின் மிகப் 

தபரிய தமட்கரா இரயில் திட்டமாகவும் லைதராபாத் தமட்கரா இரயில் திட்டம் உள்ைது. இதலன 

ைார்சன் & டூப்கரா நிறுவனம் கட்டலமத்துள்ைது. 

3.அண்லமயச் தசய்திகளில் இடம்தபற்ற அனூப் மிஸ்ரா வகிக்கும் பணி என்ன? 

அ. அரசியல்வாதி 

ஆ. இராணுவப்பஹடத்தஹலவா்  

இ. விஹளயாட்டு வீரா் 

ஈ. இஹசக்கஹலஞா் 
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 இந்திய இராணுவத்தில் பலடத்தலைவராக பணிபுரிபவர் அனூப் மிஸ்ரா. தபாறியியல் பட்டதாரியான 

இவர், ைக்கனாவில் உள்ை இராணுவக் கல்லூரியிலும் பகுதிகநரமாக பணியாற்றி வருகிறார். கமலும், 

இராணுவ வீரர்களுக்கு பயன்படக்கூடிய உபகரணங்கலை கண்டுபிடிக்கும் ஆராய்ச்சிகளிலும் அவர் 

தனது பங்களிப்லப அளித்துவருகிறார். அவ்வலகயில், ‘ஸ்லனப்பர்’ இரக துப்பாக்கிக் குண்டுகைால் 

துலைக்க முடியாத கவச உலடலய கடந்த ஆண்டு அனூப் மிஸ்ரா தயாரித்திருந்தார். 

 இந்நிலையில், AK 47 இரக துப்பாக்கிக் குண்டுகைால் துலைக்க முடியாத தலைக்கவசத்திலன 

அனூப் மிஸ்ரா அண்லமயில் தயாரித்துள்ைார். இது, உைக அைவில் முதல் குண்டு துலைக்காத தலைக் 

கவசம் என்ற தபருலமலயப் தபற்றுள்ைது. இந்திய இராணுவத்தின் இராணுவ தபாறியியல் கல்லூரி 

ஒரு தனியார் நிறுவனத்துடன் இலணந்து, ‘பார்த் - Parth’ என்னும் இந்தியாவின் முதல் மற்றும் 

உைகின் மலிவான துப்பாக்கிச் சூடு இருப்பிடங்காட்டிலய உருவாக்கியுள்ைது. இதால், 400 மீட்டர் 

ததாலைவிலுள்ை குண்டுகலைக் கண்டுபிடிக்க இயலும். 

4.ஏலழக்குடும்பங்களுக்கு ஆண்தடான்றுக்கு `6000 நிதியுதவி வழங்கும், “முதைலமச்சர் பரிவார் 

சம்ரிதி கயாெனா” என்ற திட்டத்லதத் ததாடங்கியுள்ை மாநிை அரசு எது? 

அ. ஒடிசா 

ஆ. ைாியானா  

இ. மத்திய பிரததசம் 

ஈ. பஞ்சாப் 

 ைரியானா முதைலமச்சர் மகனாகர் ைால், சமீபத்தில், “முதைலமச்சர் பரிவார் சம்ரிதி கயாெனா”லவ 

அறிமுகப்படுத்தினார். இந்தத்திட்டத்தின்கீழ், ஆண்டுவருமானம் `1.80 இைட்சம் வலரயிலும் மற்றும் 5 

ஏக்கருக்கும் குலறவான நிைம் லவத்திருக்கும் ஏலழக்குடும்பங்களுக்கு ஆண்தடான்றுக்கு `6000 

நிதியுதவி வழங்கப்படவுள்ைது. 

 மத்திய அரசின் பல்கவறு நைத்திட்டங்களுக்கான காப்பீட்டுத் ததாலககள், ஓய்வூதியத் திட்டம் மற்றும் 

பயிர்க்காப்பீடு ஆகியலவ, தாமாககவ, கதலவப்படும் குடும்பங்களின் வங்கிக்கணக்குகளுக்கு தசலுத்த 

-ப்படுவலத இது உறுதிதசய்கிறது. 

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

அ. இலங்ஹக 

ஆ. வங்கததசம் 

இ. தநபாளம்  

ஈ. பூடான் 

 அருண்-III என்னும் கநபாைத்தின் மிகப்தபரிய நீர்மின் திட்டத்துக்கான ஒப்பந்தத்தில் இந்தியாவும் 

கநபாைமும் அண்லமயில் லகதயழுத்திட்டன. 900 MW நீர்மின்னுற்பத்தித் திறன்தகாண்ட இத்திட்டம் 

கநபாைத்தில் கட்டுமானத்தில் உள்ைது. இதற்கான தமாத்தா தசைவு $1.04 மில்லியன் டாைராகும்.  
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 இந்தியாவின் நிதியுதவியுடன் கட்டப்படவுள்ை இத்திட்டம் 5 ஆண்டுகளில் முடிக்கப்படவுள்ைது. இலத 

இந்திய அரசு மற்றும் ஹிமாச்சை பிரகதச மாநிை அரசின் கூட்டு நிறுவனமான சத்லுஜ் ெல் வித்யுத் 

நிகாம் அருண்-III மின் கமம்பாட்டு நிறுவனம் கட்டி வருகிறது. 

6.எம்மாநிைத்தின் மாசுக்கட்டுப்பாட்டு வாரியம், சமீபத்தில், மின்னாளுலக 2019-20ஆம் ஆண்டுக்கான 

கதசிய விருலதப் தபற்றது? 

அ. ஒடிசா 

ஆ. தகரளா 

இ. ததலுங்கானா 

ஈ. ஆந்திர பிரததசம்  

 மும்லபயில் நலடதபற்ற மின்னாளுலக ததாடர்பான 23ஆவது கதசிய மாநாட்டின்கபாது, ஆந்திர 

பிரகதச மாநிை அரசின் மாசுக்கட்டுப்பாட்டு வாரியம் அதன் நிகழ்கநர மாசு கண்காணிப்பு அலமப்பு (Real 

-Time Pollution Monitoring System) திட்டத்திற்காக மின்னாளுலகக்கான 2019-20ஆம் ஆண்டுக்கான 

கதசிய விருலதப்தபற்றது. RTPMS திட்டத்தின்கீழ், ஒரு ததாழிற்சாலை குறிப்பிட்ட மாசைலவ மீறினால், 

அது, சம்பந்தப்பட்ட அதிகாரிகளுக்கு எச்சரிக்லகயாக அனுப்பப்படும். 

7.மனித-விைங்கு கமாதலைச் சமாளிப்பதற்காக யாலனகலை கவட்லடயாடுவதற்கான உரிமங்கலை 

ஏைம்விட்ட நாடு எது? 

அ. ஜிம்பாப்தவ 

ஆ. நமீபியா 

இ. தபாட்ஸ்வானா  

ஈ. தமாசாம்பிக் 

 ததன்னாப்பிரிக்க நாடான கபாட்ஸ்வானாவில் உைகிகைகய அதிக எண்ணிக்லகயிைான யாலனகள் 

உள்ைன. அண்லமயில், மனித-விைங்கு கமாதலைச் சமாளிப்பதற்காக கவழங்கலை கவட்லடயாடுவ 

-தற்கான உரிமங்கலை ஏைம்விட்டதால் இந்நாடு தசய்திகளில் இடம்தபற்றது. நாட்டின் தலைநகரான 

ககபாகரானில், எழுபது யாலனகலை கவட்லடயாடுவதற்கான உரிமங்கள் ஏைம்விடப்பட்டதாகக் 

கூறப்படுகிறது. ஐந்து ஆண்டுகைாக நலடமுலறயிலிருந்த வனவுயிரிகலை கவட்லடயாடுவதற்கான 

தலடலய கபாட்ஸ்வானா அரசாங்கம் நீக்கியுள்ைது குறிப்பிடத்தக்கது. 

8.அண்லமயில், இந்திய குடியரசுத்துலணத்தலைவரால் தவளியிடப்பட்ட, ‘A Child of Destiny’ என்ற நூல் 

எந்த இந்திய கல்வியாைரின் தன்வரைாறு ஆகும்? 

அ. K இராமகிருஷ்ண ராவ்  

ஆ. கிாிஷ்வா் மிஸ்ரா 

இ. அமித் ஆபிரகாம் 

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

of Destiny: An Autobiography’ என்ற தலைப்பில் தனது சுயசரிலதலய எழுதியுள்ைார். இதலன, 

விசாகப்பட்டினத்தில் லவத்து இந்திய குடியரசுத்துலணத்தலைவர் M தவங்லகயா தவளியிட்டார். 

GITAM பல்கலையின் துலணகவந்தரும் கபராசிரியருமான இவர், மதிப்புமிக்க, ‘பத்மஸ்ரீ’ விருலதப் 

தபற்றுள்ைார். இந்திய தத்துவ ஆராய்ச்சிக்கழகத்தின் கதசிய தபல்கைாசிப்பும் அவருக்கு வழங்கப்பட்டது. 

9.தானி ஓட்டுநர்களின் அலடயாைத்லத சரிபார்ப்பதற்காக, எந்த நகரத்தின் காவல்துலற, அண்லமயில், 

‘ஆபகரஷன் நலகல் – Operation Nakail’ என்ற முயற்சிலயத் ததாடங்கியது? 

அ. மும்ஹப 

ஆ. காசியாபாத்  

இ. ஹைதராபாத் 

ஈ. லக்தனா 

 காசியாபாத் நகர தானி (auto) ஓட்டுநர்களின் அலடயாைத்லத சரிபார்ப்பதற்காக, அந்நகரத்தின் காவல் 

துலற அண்லமயில், ‘ஆபகரஷன் நலகல்’ என்றதவான்லற அறிமுகப்படுத்தியது. இம்முயற்சியின்கீழ், 

நகரத்தில் ஓடும் ஒவ்தவாரு தானிக்கும் ஒரு தனித்துவமான 4 இைக்க எண் ஒதுக்கப்படும். தானியின் 

உரிலமயாைர், தானியில் தானி எண், அவரது தபயர் மற்றும் அவரது அலைகபசி எண் ஆகியவற்லற 

ததளிவாக அலடயாைங்காண எளிதாக இருக்கும் வலகயில் எழுதியிருத்தல் கவண்டும். தானிகளில் 

பல்கவறு குற்றங்கள் நடப்பதாகக் கூறப்பட்டலதயடுத்து, இந்த முயற்சி ததாடங்கப்பட்டுள்ைது. 

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

அ. NITI ஆதயாக் 

ஆ. வீட்டுவசதி மற்றும் நகா்ப்புற விவகாரங்கள் அஹமச்சகம்  

இ. உள்துஹற அஹமச்சகம் 

ஈ. ததசிய தமம்பாட்டுக் கழகம் 

 மத்திய வீட்டுவசதி மற்றும் நகர்ப்புற விவகார அலமச்சகமானது அண்லமயில், எளிதாக வாழ்க்லக 

நடத்துவதற்கான குறியீடு (Ease of Living Index) மற்றும் நகராட்சி தசயல்திறன் குறியீடு (Municipal 

Performance Index) 2019 என்ற 2 மதிப்பீட்டு கட்டலமப்லப தவளியிட்டது. இவ்விரண்டு குறியீடுகளும், 

பத்து இைட்சத்துக்கும் அதிகமான மக்கள்ததாலகதகாண்ட 100 தபாலிவுறு நகரங்கள் மற்றும் 14 பிற 

நகரங்களில் குடிமக்களின் வாழ்க்லகத்தரத்லத மதிப்பிடும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. 

 கசலவ, நிதி, திட்டமிடல், ததாழில்நுட்பம் மற்றும் நிர்வாகம் ஆகிய 5 அைவுருக்களின் அடிப்பலடயில் 

நகராட்சிகளின் தசயல்திறலன MPI மதிப்பிடுகிறது. 
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நடப்பு நிகழ்வுகள் 

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

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

அ. மும்பை 

ஆ. மாட்ாிட் 

இ. காந்திநகா்  

ஈ. டடாக்கிட ா 

 நைப்ொண்டில் (2020) இந்தியா நைத்தவுள்ள 13ஆவது ஐ.நா. புலம்பெயர் உயிரினங்களின் ொதுகாப்பு 

குறித்த மாநாடு (COP 13) வரும் பிப்.15-22 வடர குஜராத் மாநிலம் காந்திநகரில் நடைபெறவுள்ளது. 

இவ்வுச்சிமாநாட்டை பிரதமர் மமாடி திறந்துடவப்ொர் எனச் சமீெத்தில் அறிவிக்கப்ெட்ைது. “Migratory 

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

இவ்வுச்சிமாநாட்டின் கருப்பொருளாகும். 

2.அண்டமயில், இந்திய உச்சநீதிமன்றமானது ெட்டியல் சாதியினர், ெழங்குடியினர் (வன்பகாடுடமத் 

தடுப்பு) திருத்தச் சட்ைத்டத உறுதி பசய்தது. 1989ஆம் ஆண்டின் இச்சட்ைம், முதன்முடறயாக எப்மொது 

திருத்தப்ெட்ைது? 

அ. 2016 

ஆ. 2017 

இ. 2018  

ஈ. 2019 

 ெட்டியல் சாதிகள் மற்றும் ெட்டியல் ெழங்குடியினடர வன்பகாடுடமகளிலிருந்து ொதுகாப்ெதற்காக 

கைந்த 1989ஆம் ஆண்டில், ெட்டியல் சாதியினர் & ெட்டியல் ெழங்குடியினர் (வன்பகாடுடமத் தடுப்பு) 

சட்ைம் நிடறமவற்றப்ெட்ைது. கைந்த 2018 மார்ச்சில், உச்சநீதிமன்றம் இந்தச் சட்ைத்டத நீர்த்துப்மொகச் 

பசய்தது; மமலும் அது, வன்பகாடுடம வழக்கில் டகதானவர்களுக்கு முன்பிடையும் வழங்கியது.  

 மெபரதிர்ப்பிற்குப்பிறகு, அரசாங்கம் அந்த அசல் சட்ைத்டதத்திருத்தி, SC & ST (வன்பகாடுடமத் தடுப்பு) 

திருத்த சட்ைம், 2018ஐ நிடறமவற்றியது. இந்தத் திருத்தத்டத உச்சநீதிமன்றம் உறுதிபசய்துள்ளது. 

3.சிறந்த ஆவைப்ெைத்திற்கான ஆஸ்கர் விருடதபவன்ற, ‘அபமரிக்கன் மெக்ைரி’ திடரப்ெைத்டதத் 

தயாரித்த பிரெல அபமரிக்க ஆளுடம யார்? 

அ. டடானால்ட் டிரம்ை் 

ஆ. ைராக் ஒைாமா  

இ. ஹிலாாி கிளிண்டன் 

ஈ. படகா் உட்ஸ் 
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 அண்டமயில், சிறந்த ஆவைப்ெைத்திற்கான ஆஸ்கர் விருது, ‘அபமரிக்கன் மெக்ைரி’ என்ற ெைத்திற்கு 

வழங்கப்ெட்ைது. ெராக் ஒொமா மற்றும் மிச்மசல் ஒொமாவின் தயாரிப்பு நிறுவனமான, ‘Higher Ground’ 

பவளியிட்ை முதல் ஆவைப்ெைமாகும் இது. இந்த ஆவைப்ெைம், ‘Netflix’ தளத்தில் பவளியிைப்ெட்ைது.  

 ஒரு சீன முதலீட்ைாளரால் நைத்தப்ெடும் ஓஹிமயா ஆட்மைா கண்ைாடி பதாழிற்சாடலடயப்ெற்றியது 

இந்தத் திடரப்ெைம். பதாழிலாளர்களின் உரிடமகள், உலகமயமாக்கல் மற்றும் தன்னியக்கமாக்கல் 

மொன்ற ெல்மவறு உலகளாவிய பிரச்சடனகள் குறித்து இப்ெைத்தில் கூறப்ெட்டுள்ளன. 

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

அ. கானம ில்  

ஆ. டெண் ெ ிற்று நாபர 

இ. ென ஆந்பத 

ஈ. ெரகுக்டகாழி 

 ஐ.நா. புலம்பெயர் உயிரினங்களின் ொதுகாப்பு குறித்த மாநாட்டின் (COP 13) சின்னமாக கானமயில் 

(Great Indian Bustard) அறிவிக்கப்ெட்டுள்ளது. இந்த மாநாட்டின்கீழ், ஆசிய யாடன, கானமயில் மற்றும் 

வங்கக்மகாழி ஆகிய மூன்று உயிரினங்கடள, ‘அழிவின் விளிம்பிலிருக்கும் அச்சுறுத்தலுக்குள்ளான 

புலம்பெயர் இனங்கள்’ ெட்டியலில் மசர்க்க இந்தியா அண்டமயில் முன்பமாழிந்தது. ெறடவயினங்கள் 

மற்றும் அவற்றின் சூழலடமப்புகடளப் ொதுகாப்ெதற்காக சூழல், வனம் மற்றும் காலநிடல மாற்ற 

அடமச்சகம், அண்டமயில், பதாடலமநாக்குப் ொர்டவ திட்ைத்டத (2020-2030) பவளியிட்ைது. 

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

ெயிற்சியாகும்? 

அ. ஜை்ைான் 

ஆ. ஐக்கி ை் டைரரசு (UK)  

இ. இஸ்டரல் 

ஈ. ைிரான்ஸ் 

 ‘அஜயா வாரியர்’ என்னும் இந்தியாவுக்கும் பிரிட்ைனுக்கும் (UK) இடையிலான கூட்டு இராணுவப் 

ெயிற்சியின் ஐந்தாவது ெதிப்பு, பிரிட்ைனின் சாலிஸ்ெரி சமபவளியில் நைத்தப்ெைவுள்ளது. இந்தப்ெயிற்சி 

வரும் பிப்ரவரி 13-26 வடர நைத்த திட்ைமிைப்ெட்டுள்ளது. இந்தியா மற்றும் பிரிட்ைன் இராணுவத்டதச் 

மசர்ந்த தலா 120 வீரர்கள் இப்ெயிற்சியில் ெங்மகற்ொர்கள். இக்கூட்டு இராணுவப்ெயிற்சி, பிரிட்ைனிலும் 

இந்தியாவிலும் மாறி மாறி நைத்தப்ெடுகிறது. ெயங்கரவாத எதிர்ப்பு நைவடிக்டககளுக்கு முக்கியத்துவம் 

அளித்து இந்தப் ெயிற்சி நடைபெறுகிறது. 
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6.மத்திய பொதுத்துடற நிறுவனங்களின் பசயல்திறன் குறித்து பொதுத்துடற நிறுவனங்கள் ஆய்டவ 

பவளியிட்ை மத்திய அடமச்சகம் எது? 

அ. நிதி அபமச்சகம் 

ஆ. குறு, சிறு மற்றும் நடுத்தர நிறுெனங்கள் அபமச்சகம் 

இ. டைருநிறுென ெிெகாரங்கள் அபமச்சகம் 

ஈ. கனரக டதாழிற்சாபலகள் மற்றும் டைாதுத்துபற நிறுெனங்கள் அபமச்சகம்  

 மத்திய கனரக பதாழிற்சாடலகள் மற்றும் பொதுத்துடற நிறுவனங்கள் அடமச்சகத்தின்கீழ் இயங்கும் 

பொதுத்துடற நிறுவனங்கள் துடற, மத்திய பொதுத்துடற நிறுவனங்களின் பசயல்திறன் குறித்து 

ஆண்டுமதாறும் பொதுத்துடற நிறுவனங்கள் குறித்த ஆய்வறிக்டகடய பவளியிடுகிறது. 

 அண்டமயில், கைந்த 2018-19ஆம் ஆண்டுக்கான பொதுத்துடற நிறுவனங்கள் குறித்த ஆய்வறிக்டக, 

நாைாளுமன்றத்தின் இரு அடவகளிலும் தாக்கல் பசய்யப்ெட்ைது. அதில், BSNL, ஏர் இந்தியா (AI) மற்றும் 

MTNL ஆகியடவ பதாைர்ந்து மூன்றாவது ஆண்ைாக மிக அதிக இழப்டெ ஏற்ெடுத்தும் பொதுத்துடற 

நிறுவனங்கள் எனக் கூறப்ெட்டுள்ளது. எண்பைய் & இயற்டக எரிவாயு கழகம் (ONGC), இந்தியன் 

ஆயில் நிறுவனம் & NTPC ஆகியடவ முதல் 3 இலாெமீட்டும் பொதுத்துடற நிறுவனங்களாக உள்ளன. 

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

அ. ஒடிசா 

ஆ. டகரளா 

இ. ஹாி ானா  

ஈ. டமற்கு ெங்கம் 

 ஹரியானா மாநில அரசு, ‘ெடித்தல் திட்ைம் – ஹரியானா’ என்றபவாரு திட்ைத்டதத் பதாைங்கியுள்ளது. 

இளம் மாைாக்கரிடைமய வாசிப்புப்ெழக்கத்டத ஊக்குவிப்ெதற்காக இத்திட்ைம் பதாைங்கப்ெட்டுள்ளது. 

இந்தத் திட்ைம், மத்திய அரசால் பதாைங்கப்ெட்ை, ‘ெடித்தல் திட்ைம் – 2022’ஐ ஒத்துள்ளது. 

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

அ. ைிை்ரொி 8 

ஆ. ைிை்ரொி 9 

இ. ைிை்ரொி 10  

ஈ. ைிை்ரொி 11 

 கைந்த 2019ஆம் ஆண்டில், ஐ.நா. பொது அடவயானது பிப்ரவரி 10ஆம் மததிடய உலக ெருப்பு நாளாக 

அறிவித்தது. இடதத்பதாைர்ந்து, உைவு மற்றும் மவளாண் அடமப்பின் தடலடமயில், உலபகங்கிலும் 

உள்ள ெருப்பு வடககளின் சர்வமதச ஆண்ைாக கைந்த 2016ஆம் ஆண்டு பகாண்ைாைப்ெட்ைது. ெருப்பு 

வடககளின் ஊட்ைச்சத்து மதிப்புகள் மற்றும் ெருப்பு வடககள்மூலம் ஊட்ைச்சத்து குடறொட்டை 

டகயாளும் வழிகள் குறித்து விழிப்புைர்டவ ஏற்ெடுத்துவதற்காக இந்நாள் பகாண்ைாைப்ெடுகிறது. 
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9.சமீெத்தில், ‘நிலக்கரிச்சுரங்கங்களுக்கு நட்சத்திர மதிப்பீடு’ தரும் வடலத்தளத்டத அறிமுகப்ெடுத்திய 

மத்திய அடமச்சகம் எது? 

அ. சுற்றுச்சூழல், ெனம் மற்றும் காலநிபல மாற்ற அபமச்சகம் 

ஆ. நிலக்காி அபமச்சகம்  

இ. சுரங்க அபமச்சகம் 

ஈ. ைுெி அறிெி ல் அபமச்சகம் 

 ‘நிலக்கரிச் சுரங்கங்களுக்கு நட்சத்திர மதிப்பீடு’ வழங்குவதற்காக, மத்திய நிலக்கரி அடமச்சகமானது 

அண்டமயில், ஒரு வடலத்தளத்டத அறிமுகப்ெடுத்தியது. இந்த வடலத்தளத்தின்கீழ், நாடு முழுவதும் 

உள்ள அடனத்து பசயல்ொட்டில் உள்ள நிலக்கரிச்சுரங்கங்களும் சுயமதிப்பீடு பசய்யப்ெடும்.  

 சுரங்கங்கள், நிலக்கரி அடமச்சகத்தின் துடை அலுவலகமான நிலக்கரி கட்டுப்ொட்ைாளர் அடமப்பு 

மூலம் சரிொர்க்கப்ெடும். தளத்தில் உள்ள பொறிமுடறயானது, சுரங்கங்களுக்கு, 7 பதாகுதிகளின்கீழ் 

சில மதிப்பீட்டு அளவுருக்கள்பகாண்ை நட்சத்திர மதிப்பீட்டை (star rating) வழங்கும். 

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

அ. ஆசி ா 

ஆ. ஐடராை்ைா  

இ. ஆஸ்திடரலி ா 

ஈ. ெட அடமாிக்கா 

 ஐமராப்பிய நாடுகளில் வீசிவரும் சியாரா புயலால் மக்களின் இயல்பு வாழ்க்டக ொதிக்கப்ெட்டுள்ளது. 

அயர்லாந்து, பிரான்ஸ், பெல்ஜியம், பநதர்லாந்து, சுவிச்சர்லாந்து மற்றும் பஜர்மனி உள்ளிட்ை ெல்மவறு 

நாடுகளில் சியாரா புயல் கடும்ொதிப்புகடள ஏற்ெடுத்தியுள்ளது. ஐரிஷ் வானிடல டமயத்தால், ‘சியாரா 

- Ciara’ என அடழக்கப்ெட்ை இப்புயல், பஜர்மனியில், ‘சபின் – Sabine’ என அடழக்கப்ெடுகிறது. பவள்ள 

எச்சரிக்டககள் விடுக்கப்ெட்டு, நாடுகளுக்கிடைமயயான வானூர்திமசடவகளும் நிறுத்தப்ெட்டுள்ளன. 

 

தமிழ்நாடு நடப்பு நிகழ்வுகள் 

 மதசிய மவளாண்டம மற்றும் ஊரக வளர்ச்சி வங்கி (NABARD) தயாரித்திருக்கும், “தமிழ்நாட்டுக்கான 

வளஞ்சார்ந்த மாநில அறிக்டக 2020-21”ஐ தமிழ்நாடு அரசின் தடலடமச்பசயளாளர் K சண்முகம் 

பவளியிட்ைார். அதனடிப்ெடையில், தமிழ்நாட்டுக்கு 2020-21ஆம் ஆண்டுக்கான NABARDஇன் கைன் 

மதிப்பீடு `2,45,629 மகாடியாக உள்ளது. இது, 2019-20ஆம் ஆண்டுக்கான (`2,26,906 மகாடி) 

மதிப்பீட்டைவிை 8.25% அதிகமாகும். இதில், விவசாயத்துடறக்குக் கைன் 1,33,006 மகாடியும் (54%), 

குறு, சிறு மற்றும் நடுத்தர பதாழில் துடறக்கு `46,899 மகாடியும் அைங்கும். 
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நடப்பு நிகழ்வுகள் 

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

அ. திம்பு 

ஆ. புவனேசுவர்  

இ. க ரழும்பு 

ஈ.  ரத்மரண்டு 

 சமீேத்தில், ஒடிசாவின் தமலநகரோன புவபனசுவரில் அம்ோநிலத்தின் முதலமேச்சர் நவீன் ேட்நாயக் 

இரண்டாவது BIMSTEC பேரிடர் பேலாண்மே ேயிற்சி–2020ஐ ததாடங்கிமவத்தார். இந்தப்ேயிற்சிமய 

பதசிய பேரிடர் மீட்புப்ேமட (NDRF) மேய முகமேயாக இருந்து நடத்துகிறது. “Response to a Cultural 

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

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

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

அ. ன ரமின ரபதி 

ஆ. ன ரவர ரி ்பர 

இ. ஆ ுர்னவதம் 

ஈ.  ுேரேி  

 சிறந்த யுனானி ேருத்துவரும் சமூக சீர்திருத்தவாதியுோன ஹக்கீம் அஜ்ேல் கானின் பிறந்தநாள், 

ஒவ்பவார் ஆண்டும் பிப்.11 அன்று உலக யுனானி நாளாக தகாண்டாடப்ேடுகிறது. யுனானி ேருத்துவ 

முமறயில் அறிவியல் ஆராய்ச்சியின் நிறுவனராகவும், புது தில்லியில் அமேந்துள்ள ஜாமியா மில்லியா 

இஸ்லாமியாவின் நிறுவனர்களுள் ஒருவராகவும் அவர் இருந்தார். 

 கிபரக்கத்தில் பதான்றிய யுனானி ேருத்துவமுமற, இந்தியாவில் அபரபியர்கள் ேற்றும் தேர்சியர்களால் 

அறிமுகப்ேடுத்தப்ேட்டது. யுனானி ேருத்துவமுமறமூலம் சுகாதாரப் ோதுகாப்பு குறித்த விழிப்புணர்மவ 

ஏற்ேடுத்துவதற்காக இந்நாள் தகாண்டாடப்ேடுகிறது. 

3.சுகாதாரம் ேற்றும் குடும்ேநல அமேச்சகத்தின் அறிவிப்பின்ேடி, வரும் ஏப்ரல் 1, 2020 முதல், எந்தக்கூறு 

‘ேருந்துகளாக’ கருதப்ேடும்? 

அ. மருத்துவ  ரதேங் ள்  

ஆ. ஆ ுஷ் மருந்து ள் 

இ. மது 

ஈ. மருந்து ளு ் ரே மூலப்கபரருட் ள் 

 நாட்டில் விற்கப்ேடும் அமனத்து ேருத்துவ சாதனங்களும் வரும் 2020 ஏப்ரல் 1 முதல் ேருந்துகளாகக் 

கருதப்ேடும் என்றும், அமவ 1940ஆம் ஆண்டின் ேருந்துகள் & அழகுசாதனப்தோருட்கள் சட்டத்தின்கீழ் 
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ஒழுங்காற்றப்ேடும் என்றும் சுகாதாரம் ேற்றும் குடும்ேநல அமேச்சகம் தனது அண்மேய அறிவிப்பில் 

கூறியுள்ளது. தற்போமதய நிலவரப்ேடி, இருேத்துமூன்று ேருத்துவ சாதனங்கள் ேட்டுபே ேருந்துகளாக 

வமகப்ேடுத்தப்ேடுகின்றன. 

 கார்டியாக் ஸ்தடண்டுகள் ேற்றும் கருப்மேயக சாதனங்கள் உட்ேட இவற்றில் சில ேட்டுபே விமலக் 

கட்டுப்ோட்டுக்குள் தகாண்டுவரப்ேட்டுள்ளன. ேருந்துகள் ததாழில்நுட்ே ஆபலாசமனக் குழுவுடன் 

கலந்துமரயாடிய பின்னபர இம்முடிவு எடுக்கப்ேட்டுள்ளது. 

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

அ. COVID–19  

ஆ. CORO–19 

இ. n–COR –19 

ஈ. NOVEL–19 

 உலக நலவாழ்வு அமேப்ோனது (WHO) அண்மேயில் சீனாவிலிருந்து ேரவிய தகாடிய மவரஸ், 

“COVID-19” என அமழக்கப்ேடும் என்று அதிகாரப்பூர்வோக அறிவித்தது. குறிப்பிட்ட இருப்பிடங்கள், 

விலங்கினங்கள் அல்லது ேக்கள் குழுக்கள் ேற்றிய குறிப்புகமளத் தவிர்ப்ேதற்காகபவ அதிகாரப்பூர்வ 

தேயர் அறிவிக்கப்ேட்டுள்ளது. இவ்வாறு தேயரிடுவதற்கு முன்புவமர அந்த மவரஸுக்கு, “2019-nCoV 

கடுமேயான சுவாசத்ததாற்றுபநாய்” எனத் தற்காலிகோக தேயரிடப்ேட்டிருந்தது. 

 அதிகாரப்பூர்வோன இந்தப்தேயரில், ‘CO’ என்ேது ‘தகாபரானா’, ‘VI’ என்ேது ‘மவரஸ்’ ேற்றும் ‘D’ 

என்ேது ‘பநாய்’ என்ேமதயும், ‘19’ என்ேது ஆண்மடயும் குறிக்கிறது. 

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

அ. Globalised System of Preferences 

ஆ. Generalized System of Preferences  

இ. Globalised System of Partners 

ஈ. Generalized System of Partners 

 ஐக்கிய அதேரிக்க வர்த்தக பிரதிநிதிகளின் அலுவலகம், அண்மேயில், இந்தியாமவ ஒரு வளர்ந்த 

தோருளாதாரம் என வமகப்ேடுத்தியது. ஆனால் இது, ஐக்கிய அதேரிக்காவின் GSP சலுமககமளப் 

தேறுவதற்கான தகுதி கிமடயாது. தோதுமேப்ேடுத்தப்ேட்ட அமேப்பு விருப்ேத்பதர்வுகள் (Generalized 

System of Preferences - GSP) திட்டோனது வளரும் நாடுகளின் பதர்ந்ததடுக்கப்ேட்ட குழுவின் 

ஏற்றுேதியாளர்களுக்கு, குமறந்த கட்டணத்மத வழங்குகிறது. GSPஇன்கீழ், கடந்த ஜூன் ோதம் வமர 

கட்டணமில்லா அணுகமல அனுேவித்த மிகப்தேரிய ேயனாளி நாடாக இந்தியா உள்ளது. 
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6.புதிதாக உருவாக்கப்ேட்ட விண்தவளி தோதுத்துமற நிறுவனோன நியூ ஸ்பேஸ் இந்தியா லிமிதடடின் 

தமலவராக நியமிக்கப்ேட்டுள்ளவர் யார்? 

அ.  தீஷ் கெட்டி 

ஆ. K  ிவே் 

இ. G நரெர ணே்  

ஈ.  ஸ்துூரி ெங் ே் 

 இந்திய விண்தவளி ஆய்வு மேயத்தின் (ISRO)  புதிதாக உருவாக்கப்ேட்ட வணிக நிறுவனோன நியூ 

ஸ்பேஸ் இந்தியாவின் (NSIL) தமலவராக புகழ்தேற்ற விண்தவளி அறிவியலாளர் G நாராயணன் 

பதர்வுதசய்யப்ேட்டுள்ளார். இந்த நியேனத்துக்கு முன்பு, திருவனந்தபுரத்தில் அமேந்துள்ள ISROஇன் 

பிரிவான திரவ உந்துவிமச அமேப்புகள் மேயத்தில் (LPSC) துமண இயக்குநராக G நாராயணன் 

ேணியாற்றி வந்தார். 

 விண்தவளி சந்மதமய வணிக ரீதியாக ஆராய்வதற்காக, நியூ ஸ்பேஸ் இந்தியா லிட், கடந்த ஆண்டு 

ISROஇன்கீழ் தோதுத்துமற நிறுவனோக நிறுவப்ேட்டது. சிறு தசயற்மகக்பகாள் தசலுத்திகள் (SSLV) 

மீது மிகுகவனஞ்தசலுத்தி, அதற்கான தசலுத்திகமள தயாரிப்ேதற்காக NSIL உருவாக்கப்ேட்டுள்ளது. 

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

அ. னபஸ்பு ் 

ஆ. மம ்னெர ரப்ட் 

இ. கூ ிள்  

ஈ. ஆப்பிள் 

 ‘Pehle Safety’ என்ற தேயரில், இமணய ோதுகாப்பு குறித்த புதிய தோதுேக்கள் ேங்பகற்பு ேரப்புமரமய 

கூகிள் இந்தியா நிறுவனம் அண்மேயில் அறிவித்தது. தனது ேயனர்களுக்கு இமணய ோதுகாப்பு 

நடவடிக்மககள் குறித்து ததரிவிப்ேதற்காக கூகிள் இந்தியா இந்தப் ேரப்புமரமயத் ததாடங்கியுள்ளது. 

ேயனர் தரவின் ோதுகாப்மே பேம்ேடுத்துவதற்காக, ோதுகாப்பு பசாதமன ேற்றும் கடவுச்தசால் 

சரிோர்ப்பு போன்ற சக்திவாய்ந்த கருவிகமளயும் இது அறிமுகப்ேடுத்தியுள்ளது. 

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

பிரபதசத்தில் அமேந்துள்ளது? 

அ. உத்தெ ண்ட் 

ஆ. அருணர ் ல பிெனத ம் 

இ.  ி ் ிம் 

ஈ. ஜம்மு &  ரஷ்மீர்  

 குல்ோர்க் ஒரு புகழ்தேற்ற ேனிச்சறுக்கு விமளயாட்டுத்தலமும் இந்திய யூனியன் பிரபதசோன ஜம்மு  

-காஷ்மீரில் அமேந்துள்ள ஒரு ேமலவாழிடமுோகும். இது, பேற்கு இேயேமலயில் உள்ள பிர் ேஞ்சால் 
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ேமலத்ததாடரில் அமேந்துள்ளது. ோர்ச் 7 முதல் தகபலா இந்தியாவின்கீழ் ஐந்து நாள் நமடதேறவுள்ள 

பதசிய குளிர்கால விமளயாட்டு நிகழ்மவ, குல்ோர்க் நகரம் நடத்தவுள்ளது. இதில், முப்ேதுக்கும் 

பேற்ேட்ட நிகழ்வுகள் நடத்தத் திட்டமிடப்ேட்டுள்ளது. 

9.வல்லுநர்களின் துமணதகாண்டு ோணாக்கரின் ஐயங்களுக்குத் தீர்வுகாண்ேதற்காக, அண்மேயில், 

இலவச ததாமலபேசி பசமவமய அறிமுகப்ேடுத்திய ோநில அரசு எது? 

அ. ஒடி ர 

ஆ. உத்தெ பிெனத ம்  

இ. னமற்கு வங் ம் 

ஈ.  ரி ரேர 

 உத்தரபிரபதச ோநில அரசானது அண்மேயில், தோதுத் பதர்வுகளுக்கு முன்னதாக ோணாக்கரின் 

ஐயங்களுக்குத் தீர்வுகாண்ேதற்காக ஓர் இலவச ததாமலபேசி பசமவமய அறிமுகப்ேடுத்தியுள்ளது. 

உத்தரபிரபதச ேத்தியமிக் சிக்ஷ ேரிஷத்தின் மூத்த அதிகாரி இதன் முக்கிய அதிகாரியாக நியமிக்கப்ேட் 

-டுள்ளார். ோணாக்கரின் ஐயங்கள், கல்வியாளர்கள் ேற்றும் ேல்பவறு ோடங்களின் வல்லுநர்களின் 

துமணதகாண்டு தீர்க்கப்ேடும். 

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

குறித்த திட்டோகும்? 

அ. கூ ிள் 

ஆ. னபஸ்பு ்  

இ. ஆப்பிள் 

ஈ. அனம ரே் 

 ‘We Think Digital’ என்ேது ததாழில்நுட்ே நிறுவனோன பேஸ்புக்கின் டிஜிட்டல் கல்வியறிவு திட்டோகும். 

இமணயதவளியில் ோலின ஏற்றத்தாழ்மவ நீக்கும் பநாக்கில் கடந்த 2019ஆம் ஆண்டில் இத்திட்டம் 

ததாடங்கப்ேட்டது. சமீேத்தில், பதசிய தேண்கள் ஆமணயம் ேற்றும் இமணய அமேதி அறக்கட்டமள 

ஆகியவற்றுடன் இமணந்து உத்தரபிரபதச ோநிலத்தில், ‘We Think Digital’ என்ற திட்டத்மத பேஸ்புக் 

அறிமுகப்ேடுத்தியது. இந்தியாவின் ஏழு ோநிலங்களில் கிட்டத்தட்ட 1,00,000 தேண்களுக்கு டிஜிட்டல் 

கல்வியறிமவ வழங்குவபத இந்தத் திட்டத்தின் பநாக்கோகும். 
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நடப்பு நிகழ்வுகள் 

1.பன்னாட்டு வேளாண் வேம்பாட்டு நிதியத்தின் தலைலேயகம் எங்கு அலேந்துள்ளது? 

அ. நியூயாா்க் 

ஆ. ஜெனீவா 

இ. ர ாம்  

ஈ. நநர ாபி 

 பன்னாட்டு வேளாண் வேம்பாட்டு நிதியம் என்பது இத்தாலியின் வைாம் நகலை தலைலேயிடோகக் 

ககாண்ட ஒரு பன்னாட்டு நிதி நிறுேனோகும். இது, ேறுலே & பசியின்லேக்கு தீர்வுகாண்பதற்கான 

ஐ.நா அலேயின் சிறப்பு நிறுேனோகும். 

 “Investing in sustainable food systems to end hunger by 2030 – எதிர்ேரும் 2030ஆம் ஆண்டுக்குள் 

பட்டினிலய முடிவுக்குக் ககாண்டுேருேதற்காக நீடித்த உணவு முலறகளில் முதலீடு கெய்தல்” என்ற 

கருப்கபாருளில், பன்னாட்டு வேளாண் வேம்பாட்டு நிதியத்தின் ஆளுநர்கள் குழுவின் 43ஆேது 

அேர்வு அண்லேயில் வைாமில் நலடகபற்றது. இதன் கதாடக்க விழாவிற்கு, ோலிய அதிபர் இப்ைாஹிம் 

கபளபக்கர் ககஸ்டா தலைலேதாங்கினார். 

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

அ. தூய்நம இந்தியா இயக்கம் 

ஆ. ஆயுஷ்மான் பா த்  

இ. ரபாஷான் அபியான் 

ஈ. கட்டுடல் இந்தியா இயக்கம் 

 ‘ஆயுஷ்ோன் பாைத்’ திட்டத்தின்கீழ் ேத்திய சுகாதாை அலேச்ெரும், ேத்திய ேனிதேள வேம்பாட்டு 

அலேச்ெரும் இலணந்து பள்ளி சுகாதாை ேற்றும் ஆவைாக்கிய தூதர் முன்கனடுப்லபத் கதாடங்கினர். 

இந்த முன்கனடுப்பின்கீழ், ஒவ்கோரு பள்ளியிலும் 2 ஆசிரியர்கள் நைோழ்வு பிைச்ெலனகள் குறித்த 

விழிப்புணர்லே ஏற்படுத்துேதற்காக, “சுகாதாைம் & ஆவைாக்கிய தூதர்” என்று நியமிக்கப்படுோர்கள்.  

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

India) இயக்கம்”, “ெரியானலத உண்ணுங்கள் (Eat Right) பைப்புலை”, வபாஷான் அபியான் உள்ளிட்ட 

பிற அைசு திட்டங்களுடன் இது இலணக்கப்படும். 

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

அ. Radio and Diversity  

ஆ. Radio across World 

இ. Radio and Multilingualism 

ஈ. Connecting through Air 
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 பிப்.13ஆம் வததிலய, “உைக ோகனாலி நாளாக” ககாண்டாடுேதற்கான UNESCO உறுப்புநாடுகளின் 

வபைறிவிப்பு, ஐ.நா கபாது அலேயால் கடந்த 2013ஆம் ஆண்டில் ஏற்றுக்ககாள்ளப்பட்டது. நடப்பாண்டு 

(2020) ேரும் இந்நாளுக்கான கருப்கபாருள், “ோகனாலி ேற்றும் பன்முகத்தன்லே”. 

 ோகனாலியின் முக்கியத்துேம் ேற்றும் தகேல் அணுகல் குறித்து விழிப்புணர்லே ஏற்படுத்துேதற்காக 

இந்த நாள் ககாண்டாடப்படுகிறது. இந்த ஆண்டு, UNESCO தலைலேயில் உைககங்கும் இந்த நாள் 

ககாண்டாடப்படுகிறது. இந்த நாளின்வபாது, “We are Radio; We are Diversity” என்ற பைப்புலையும் 

கதாடங்கப்பட்டது. 

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

அ. சுற்றுச்சூழல், வனம் மற்றும் காலநிநல மாற்ற அநமச்சகம் 

ஆ. பழங்குடியினா் விவகா  அநமச்சகம்  

இ. புவி அறிவியல் அநமச்சகம் 

ஈ. கால்நநட ப ாமாிப்பு, பால்வளம் மற்றும் மீன்வளத்தநற அநமச்சகம் 

 பழங்குடியினர் விேகாை அலேச்ெகம், TRIFED மூைம், 2019ஆம் ஆண்டில் ‘பிைதேர் ேன் தன் வயாஜனா’ 

என்ற திட்டத்லத அறிமுகப்படுத்தியது. இத்திட்டம், ேனத்தில் விலளயும் கபாருட்கலளப் பயன்படுத்தி, 

பழங்குடிகளுக்கு ோழ்ோதாைத்லத உருோக்குேலத வநாக்கோகக்ககாண்டுள்ளது. தயாரிப்புகலள 

அலடயாளக்குறியிடவும், சிப்போக்கவும் ேன் தன் லேயங்களும் அலேக்கப்பட்டுள்ளன.  

 அண்லேயில், TRIFED (இந்திய பழங்குடியினர் கூட்டுறவு ெந்லதப்படுத்தல் வேம்பாட்டு கூட்டலேப்பு) 

ஏற்பாடுகெய்த, “ேன் தன் ேற்றும் கதாழில்முலனவோர் வேம்பாடு” குறித்த பயிைைங்கத்லத ேத்திய 

பழங்குடியினர் விேகாை அலேச்ெர் ஸ்ரீ அர்ஜுன் முண்டா கதாடங்கிலேத்தார். 

5.அைசுக்கு கொந்தோன 3 கபாதுத்துலற காப்பீட்டு நிறுேனங்களின் நிதி கநருக்கடிலய ெோளிப்பதற்காக 

அண்லேயில் அேற்றுக்கு எவ்ேளவு மூைதனம் ேழங்குேதற்கு ஒப்புதல் அளிக்கப்பட்டுள்ளது? 

அ. ரூ. 2000 ரகாடி 

ஆ. ரூ. 2500 ரகாடி  

இ. ரூ. 3000 ரகாடி 

ஈ. ரூ. 5000 ரகாடி 

 ஓரியண்டல் காப்பீட்டு நிறுேனம் (OICL), வதசிய காப்பீட்டு நிறுேனம் (NICL), யுலனகடட் இந்தியா 

காப்பீட்டு நிறுேனம் (UIICL) ஆகிய கபாதுத்துலறலயச்வெர்ந்த மூன்று காப்பீட்டு நிறுேனங்களுக்கு 

முதலீடு ேழங்குேதற்கான ஒப்புதலை ேத்திய அலேச்ெைலே ேழங்கியுள்ளது. 

 மூன்று கபாதுத்துலற காப்பீட்டு நிறுேனங்களின் வோெோன நிதிநிலை ேற்றும் கடலன தீர்ப்பதற்குத் 

வதலேயான முதலீடு ஆகியேற்லறக் கருத்தில்ககாண்டு உடனடியாக `2500 வகாடி நிதிலய 

விடுவிக்க ேத்திய அலேச்ெைலே அனுேதி அளித்துள்ளது. 
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6.ேத்திய அலேச்ெைலேயின் ஒப்புதலின்படி, எந்தத் தீர்ப்பாயத்தின் நிலுலேயில் உள்ள ேழக்குகளுக்கு 

தீர்வுகாண்பதற்காக, ‘விோத் வெ விஸ்ோஸ்’ என்ற திட்டம் கதாடங்கப்பட்டுள்ளது? 

அ. கடன் மீட்பு தீா்ப்பாயம்  

ஆ. ரதசிய நிறுவன சட்ட தீா்ப்பாயம் 

இ. ஜதாநலத்ஜதாடா்பு சிக்கல் தீா்வு & ரமல்முநறயட்ீடு தீா்ப்பாயம் 

ஈ. ஆயுதப்பநடகள் தீா்ப்பாயம் 

 ேருோன ேரி உள்ளிட்ட வநைடி ேரிகள் கதாடர்பான பிைச்ெலனகளுக்கு விலைந்து தீர்வுகாணும் 

வநாக்கில் தாக்கல் கெய்யப்பட்ட விோத் வெ விஸ்ோஸ் (ெர்ச்லெயிலிருந்து நம்பிக்லக) ேவொதாவில் 

வேற்ககாள்ளப்பட்ட திருத்தங்களுக்கு ேத்திய அலேச்ெைலே ஒப்புதல் ேழங்கியுள்ளது. இம்ேவொதாவில் 

ேருோன ேரி உள்ளிட்ட வநைடி ேரிகள் கதாடர்பான பிைச்ெலனகளுக்கு ேருோன ேரி 

வேல்முலறயீட்டு தீர்ப்பாயம், உயர்நீதிேன்றங்கள், உச்ெநீதிேன்றம் ஆகியேற்றில் நிலுலேயில் உள்ள 

ேழக்குகலள விலைந்து விொரித்து தீர்வுகாணும் வநாக்கில் ேழிமுலறகள் இடம்கபற்றுள்ளன. 

 `9 இைட்ெம் வகாடி ேதிப்பிைான வநைடி ேரிகலள ேசூல் கெய்ேது கதாடர்பாக பல்வேறு ேழக்குகள் 

கேவ்வேறு நீதிேன்றங்களில் நிலுலேயில் உள்ளன. இந்த ேவொதா நிலறவேற்றப்படுேதன் மூைம், 

வநைடி ேரிகள் கதாடர்பாக ேழக்கு கதாடுத்துள்வளார் ோர்ச்.31ஆம் வததிக்குள் அேற்றின் மீது தீர்வு 

காண ேழிேலக ஏற்படும். நிலுலேயில் உள்ள ேழக்குகளுக்கு ோர்ச் 31ஆம் வததிக்குள் தீர்வு காணத் 

தேறுபேர்களுக்கு 10% கூடுதல் கட்டணம் ேசூலிக்கப்படும். 

7.உள்நாட்டு ோன்பயண பாதுகாப்புப் பணியகத்தால், அண்லேயில், அலனத்து ோனூர்தி நிலையங்க 

-ளிலும் ோனூர்திகளிலும் தலடகெய்யப்பட்ட தயாரிப்பு எது? 

அ. மத 

ஆ. இ – சிகஜ ட்  

இ. ரபாநத மருந்தகள் 

ஈ. முகமூடிகள் 

 அண்லேயில், இந்தியாவில் உள்ள அலனத்து ோனூர்தி நிலையங்கள் ேற்றும் ோனூர்திகளில் இ-

சிககைட்டுகள் ேற்றும் அது ஒத்த தயாரிப்புகலள தலட கெய்துள்ளதாக இந்தியாவின் ோன்பயண 

பாதுகாப்பு கட்டுப்பாட்டாளைான உள்நாட்டு ோன்பயண பாதுகாப்புப் பணியகம் அறிவித்தது. 

 எந்தகோரு ோனூர்தி நிலைய ேளாகத்திலும் அல்ைது இந்தியாவுக்கு ேரும் / புறப்படும் எந்தகோரு 

ோனூர்தியிலும் இதுவபான்ற கபாருட்கலள விநிவயாகித்தல், விற்பலன கெய்தல், வெமித்தல் ஆகியேற் 

-லறயும் அது தலட கெய்துள்ளது. மின்னணு நிவகாடின் விநிவயாக முலற (ENDS) இதில் அடங்கும் 

என்பதால், கடந்த ஆண்டு, சுகாதாைம் ேற்றும் குடும்பநை அலேச்ெகம் இ-சிககைட்டுகளின் உற்பத்தி, 

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

அ. அதல் குமாா் குப்தா  

ஆ. நிஹாா் நி ஞ்சன் ெம்புசாாியா 

இ. பி புல்லா சாரெத் 

ஈ. N D குப்தா 

 மூத்த பட்டய கணக்காளர் அதுல் குோர் குப்தா, அண்லேயில், 2020-21ஆம் ஆண்டுக்கான பட்டய 

கணக்காளர்கள் நிறுேனத்தின் புதிய தலைேைாக நியமிக்கப்பட்டார். முன்னதாக அேர், 2019-20 

காைப்பகுதியில் அவ்ேலேப்பின் துலணத்தலைேைாக பணியாற்றிேந்தார். இேருக்குமுன் பிைபுல்ைா 

ொவஜத் தலைேைாக இருந்தார். நிஹார் நிைஞ்ென் ஜம்புொரியா, 2020-21ஆம் ஆண்டுக்கான துலணத் 

தலைேைாக வதர்ந்கதடுக்கப்பட்டார். 

9.அண்லேயில் காைோன கேண்கடல் வைாட்ரிக்ஸ், எந்தத் துலறயுடன் கதாடர்புலடயேர்? 

அ. திந த்தநற 

ஆ. வணிகம் 

இ. அ சியல் 

ஈ. ஆநட வடிவநமப்பு  

 பிைபை ஆலட ேடிேலேப்பாளைான கேண்டல் வைாட்ரிக்ஸ், அண்லேயில், வகாோவில் காைோனார். 

ஆலட ேடிேலேப்பிள் பிைபைோன இேர் ‘மினிேலிெத்தின் குரு’ என்றும் அலழக்கப்பட்டார். நாட்டில், 

‘கபாழுதுவபாக்கிட உலடகள்’ ேற்றும் ‘சுற்றுச்சூழலுக்குகந்த ஆலடகள்’ வபான்ற வயாெலனகலள 

அறிமுகப்படுத்தியதற்காக அேர் அறியப்பட்டார். அேர், காதி இயக்கத்தின் ஊக்குவிப்பாளைாகவும், 

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

ஒரு ெமூக ஆர்ேைைாகவும் இருந்தார். 

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

அ. வில்வித்நத 

ஆ. குத்தச்சண்நட  

இ. மல்யுத்தம் 

ஈ. ஜடன்னிஸ் 

 உைக குத்துச்ெண்லடப் வபாட்டியில் கேள்ளி கேன்ற அமித் பங்கல், IOC குத்துச்ெண்லடப் பணிக் 

குழுோல் தைேரிலெயில் முதைாமிடத்தில் லேக்கப்பட்டுள்ளார். அடுத்த ோதம் ஜப்பான் ஒலிம்பிக் தகுதிச் 

சுற்றுப்வபாட்டிகள் நடக்கவுள்ள நிலையில் இப்கபரிய ககளைேம் ேழங்கப்பட்டுள்ளது குறிப்பிடத்தக்கது. 

கடந்த 10 ஆண்டுகளில், இத்தலகய உைகளாவிய ககளைேத்லதப் கபற்ற இந்திய குத்துச்ெண்லட வீைர் 

அமித் பங்கல்தான் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது. 
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 கடந்த 2009ம் ஆண்டில், உைக குத்துச்ெண்லட ொம்பியன்ஷிப் வபாட்டியில் 75 கி.கி எலடப்பிரிவில் 

கேண்கைம் கேன்ற விவஜந்தர் சிங் இவத ககளைேத்லதப் கபற்றார் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது. 

ெர்ேவதெ குத்துச்ெண்லட ெங்கம் தற்வபாது இலடநிறுத்தம் கெய்யப்பட்டுள்ளதால், ஒலிம்பிக் தகுதிச் 

சுற்றுப்வபாட்டி ேற்றும் வடாக்கிவயாவில் நலடகபறவுள்ள முதன்லே நிகழ்வு ஆகிய இைண்லடயும் IOC 

பணிக்குழு நடத்தும். 

 

தமிழ்நாடு நடப்பு நிகழ்வுகள் 

 ே உ சிதம்பைனார் துலறமுக கபாறுப்புக்கழகத்தின் துலணத்தலைேைாக இருந்த நா. லேயாபுரி பணி 

ஓய்வு கபற்றலதத்கதாடர்ந்து, அப்பதவியில், பிேல் குோர் ஜா கபாறுப்வபற்றுக்ககாண்டார். 

 கென்லன உள்பட 11 ோநகைாட்சிகளில் நடந்தும் மிதிேண்டியிலும் கபாதுேக்கள் சிைேமின்றி கெல்லும் 

ேலகயில், “ோகபரும் ொலைகள்” திட்டம் கெயல்படுத்தப்படும் என உள்ளாட்சித்துலற அலேச்ெர் S P 

வேலுேணி கதரிவித்துள்ளார். 

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

கஜயச்ெந்திைன் கபாறுப்வபற்றுள்ளார். 
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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? 

அ. இை்டிதகர 

ஆ. ஏர் இந்ேியர  

இ. ஸ்ணபஸ்தெட் 

ஈ. விஸ்ேரரர 

 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. ரரெீவ் குமரர் 

ஆ. அெய் நரரரயை் ெர 

இ. தேவரசிஷ் பரை்டர  

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. மன்பிரே்ீ சிங்  

ஆ. மந்ேீப் 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 எஸ் 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 கரஷ்மீர்  

இ. பஞ்சரப் 

ஈ. உே்ேரகை்ட் 

 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 கேகன்ஸ் 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 
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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. கதஜஸ் எக்ஸ்பிரஸ் 

ஆ. காசி மகாகல் எக்ஸ்பிரஸ்  

இ. காசி இந்தூா் எக்ஸ்பிரஸ் 

ஈ. காசி ேிஸ்ேநாத் எக்ஸ்பிரஸ் 

 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. 
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9.உேயனி ைாதன, எந்ே விமளயாட்மடச் சார்ந்ே இந்திய வீரராவார்? 

அ. படன்னிஸ் 

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, மீட்பு-

பிளாஸ்ைாமவ (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. 
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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 
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 இந்தி  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. ஸ்குவரஷ்  

இ. தடன்னிஸ் 

ஈ. கடபிள் தடன்னிஸ் 

 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 

 

 

SAMPRITI-IX 
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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 ஸ்ட்றரக் 

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. இரரஜஸ்தரன் 

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  ங்யகற்கவுள்ளனர். இந்தக் 

கண்கோட்சியில் இைம்ப ற்றுள்ள இந்தி  அரங்தக, அண்தமயில், மத்தி  உணவு  தப் டுத்துதல் 

பதோழிற்ெோதைகள் அதமச்ெர் ஹர்சிம்ரத் பகளர்  ைல் திறந்துதவத்தோர். 

 

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. 
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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  

இ.  ரர்க்கை்ட் 

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. தீதி 

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 முதலீட்டு 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. சஞ்சீவ் 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 

 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. ஸ்டரக்தஹரம்  

ஆ. ஒஸ்தலர 

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. தடன்னிஸ்  

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. பிரான்ஸ் 

 “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  

இ. பபா்லின் பாதுகாப்புக் கண்காட்சி 

ஈ. பபா்லின் கரலக் கண்காட்சி 
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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. பிரான்ஸ் 

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? 

அ. அருண் பெட்லி 

ஆ. சுஷ் ா ஸ்வராெ் 

இ.  மனாகா் பாாிக்கா்  

ஈ. ொா்ெ் பபா்னாண்டஸ் 

 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. தீக்மகாழி 

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

ேளிம  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  ணி ேொ  குமைக் ப்பட்டுள்ளது. இதுேட்டுமின்றி தற்மபொது 

வருேொன வரி  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? 

அ. அோ்பென்டினோ   ஆ.  ிகைசிை்  

இ. பதன்னோ ் ிோி ் ோ  ஈ. இைஷ்யோ 
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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 ் ோனிஸ்தோன் கூட்டணி 

ஆ. கதசிய ஆ ் ோனிஸ்தோன்  ோங் ிைஸ்  ட்சி 

இ. பெஸ் ்–இ இஸ்ைோமி 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.  ிைோன்ஸ் 

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  ஆகிய இடங் ளில் மேற்க ொள்ளப்பட 

உள்ள ஆைொம்  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. 
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நடப்பு நிகழ்வுகள் 

1. “த ொற்றுப்பத்திரங்கள்” எந்  பன்முக மேம்பொட்டு வங்கியொல் வழங்கப்படுகின்றன? 

அ. உலக வங்கி  

ஆ. ஆசிய உட்கட்டமைப்பு முதலீட்டு வங்கி 

இ. ஐர ோப்பிய முதலீட்டு வங்கி 

ஈ. ஆசிய வளோ்ச்சி வங்கி 

 சியரொ லிமயொன், கினியொ ேற்றும் லைபீரியொவில் 2013-2016ஆம் ஆண்டு வலர எமபொைொ லவரஸ் 

பொதித்  ற்கு பதிைளிக்கும் வி ேொக, “Pandemic Bonds” என்னும் பத்திரங்கலை உைக வங்கி அ ன் 

2017ஆம் ஆண்டில் த ொடங்கப்பட்ட த ொற்று அவசர நிதியத்தின்கீழ் அறிமுகப்படுத்தியுள்ைது. 

 உைக வங்கியின் சர்வம ச புனரலேப்பு ேற்றும் மேம்பொட்டு வங்கியொல் வழங்கப்பட்ட இப்பத்திரங்கள் 

பல்மவறு த ொற்று ம ொய்கைொல் த ொற்று ஏற்பட்டொல், மு லீட்டொைர்களுக்கு சிை அல்ைது அலனத்து 

நிதிலயயும் லகவிடமவண்டிய நிலைக்குத்  ள்ைொேல் அ ற்கீடொக அதிக சலுலகலை வழங்குகிறது. 

2.நியொண்டர் ொல் எஞ்சியுள்ை இடேொன ஷொனி ொர் குலக, அலேந்துள்ை  ொடு எது? 

அ. சிோியோ 

ஆ. ஈ ோக்  

இ. தஜிகிஸ்தோன் 

ஈ. எகிப்து 

 ஈரொக்கின் குர்திஸ் ொனில் அலேந்துள்ை ஜொக்மரொஸ் ேலைகளில் ஷொனி ொர் குலக அலேந்துள்ைது. 

1950களில் ஷொனி ர் குலக ம ொண்டப்பட்டமபொது, த ொல்தபொருள் ஆரொய்ச்சியொைர் ரொல்ப் மசொதைக்கி 

பத்து நியொண்டர் ொல் ஆண்கள், தபண்கள் ேற்றும் குழந்ல களின் மீ ங்கலைக் கண்டறிந் ொர். 

அதிலிருந்  ஓர் எலும்புக்கூலடச்சுற்றி பண்லடய பூங்தகொத்துகளின் எச்சங்களும் இருந் ன. 

 இது, நியொண்டர் ொல்கள், இறந் வர்கலை அடக்கஞ்தசய்து, ‘ேைரஞ்சலி’ தசய்து இறுதிச்சடங்குகலை 

 டத்தியிருக்கைொம் எனச் மசொதைக்கி கருதினொர். 

3.அலைமபசிகள் ேற்றும் மின்சொர வொகனங்களில் பயன்படுத் ப்படும் லித்தியம் அயன் மின்கைங்களில் 

எதிர்மின்வொயொக பயன்படுத் ப்படும் மகொபொல்ட், எந் ொட்டிலிருந்து அதிகேொக தவட்டிதயடுக்கப்படுகிறது? 

அ. சீனோ 

ஆ. கஜகஸ்தோன் 

இ. சூடோன் 

ஈ. கோங்ரகோ குடிய சு  

 அலைமபசிகள் ேட்டுேல்ைொேல், சுற்றுச்சூழலுக்கு உகந்  ொக இருக்கும் மின்சொர வொகனங்களுக்கும் 

மகொபொல்ட் ஒரு முக்கியேொன ம லவயொக உள்ைது. தவட்டிதயடுக்கப்படும் மகொபொல்ட்டில் சுேொர் 60% 
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கொங்மகொ குடியரசிலிருந்ம  தபறப்படுகிறது. கொங்மகொ குடியரசின் அரசியல் சூழல் கொரணேொக அ ன் 

த ொடர்ச்சியொன கிலடப்புத் ன்லே ஒரு பிரச்சலனயொகி வருகிறது. 

4.இந்தியொவில்,  ற்மபொதுள்ை (2020) த ொலைத்த ொடர்பு நிறுவனங்களின் எண்ணிக்லக? 

அ. 10 

ஆ. 8 

இ. 6 

ஈ. 4  

 அரசுக்கு தசொந் ேொன த ொலைத்த ொடர்பு நிறுவனேொன பொரத் சஞ்சொர் நிகம் லிட் உட்பட, இந்தியொவில் 

உள்ை த ொலைத்த ொடர்பு நிறுவனங்களின் எண்ணிக்லக, 2016இல் இருந்  ஒன்பது என்ற எண்ணி 

-க்லகயிலிருந்து,  ற்மபொது 2020இல்  ொன்கொகக் குலறந்துள்ைது. 

 அலைமபசி மசலவகளின் நுகர்வு ேொ த்துக்கு ஒரு பயனருக்கு 366 நிமிடங்களிலிருந்து 691 ஆக 88% 

அைவுக்கு அதிகரித்துள்ை நிலையில்,  ரவு நுகர்வு 0.5 GBஇலிருந்து 2016 ேற்றும் 2019க்கு இலடயில் 

கிட்டத் ட்ட 11 GB அைவுக்கு அதிகரித்துள்ைது என இந்தியொவின் த ொலைத்த ொடர்பு ஒழுங்குமுலற 

ஆலணயத்தின்  கவல்கள் த ரிவிக்கின்றன. 

5.உைகின் மிகப்தபரிய பலனதயண்லண இறக்குேதியொைரொக உள்ை  ொடு எது? 

அ. இந்தியோ  

ஆ. சீனோ 

இ. இ ஷ்யோ 

ஈ. சவுதி அர பியோ 

 2020ஆம் ஆண்டு நிைவரப்படி, உைகின் மிகப்தபரிய பலனதயண்லண இறக்குேதி தசய்யும்  ொடொக 

இந்தியொ உள்ைது. கடந்  அக்.31ஆம் ம தியுடன் முடிவலடந்  சந்ல ப்படுத் ல் ஆண்டில், இந்தியொ, 

9.4 மில்லியன் டன் பலனதயண்லணலய இந்தியொ இறக்குேதி தசய்துள்ைது. இதில், 2.72 மில்லியன் 

டன் சுத்திகரிக்கப்பட்ட பலனதயண்லண அடங்கும். 

 இந்தியொவின் தேொத்  சலேயல் எண்தண பயன்பொட்டில் 2/3 பங்கு பலனதயண்லணயொக உள்ைது. 

இந்ம ொமனசியொ ேற்றும் ேமைசியொவிலிருந்து பலனதயண்லண இறக்குேதி தசய்யப்படுகிறது. அலவ, 

முலறமய உைகின் மு ல் & இரண்டொவது பலனதயண்லண தபரிய உற்பத்தியொைரொக உள்ைன. 

6. ற்மபொது, இந்தியொவில் எத் லனயொவது தபொருைொ ொரக் கணக்தகடுப்பு  டந்துவருகிறது? 

அ. ஐந்தோவது 

ஆ. ஆறோவது 

இ. ஏழோவது  

ஈ. எட்டோவது 
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 7ஆவது தபொருைொ ொர கணக்தகடுப்லப, ேத்திய புள்ளிவிவர அலேச்சகம் & திட்ட அேைொக்கத்தின் ேத்திய 

புள்ளிவிவர அலுவைகம் (தபொருைொ ொர புள்ளிவிவர பிரிவு)  டத்திவருகிறது. வைரும்  ொடுகைொல் 

ஏற்றுக்தகொள்ைப்பட்ட பன்னொட்டு  லடமுலறகளின்படி ேற்றும் UNSD பரிந்துலரகளுக்கு ஏற்ப,  ொடு 

 ழுவிய இந்  வணிகப்பதிலவ  டத்திவருகிறது. 

 தபொருைொ ொரக் கட்டலேப்லபப்பற்றிய விரிவொன பகுப்பொய்விற்கொக அகிை இந்திய, ேொநிைம், ேொவட்டம், 

சிற்றூர் ேட்டங்களில் இது விரிவொன  கவல்கலை வழங்கும். 

7.ம சிய ேக்கள்த ொலக பதிமவட்டின்படி, ஒரு  பர், கடந்  எத் லன ேொ ங்கள் அல்ைது ஆண்டுகளுக்கு 

ஓர் உள்ளூர் பகுதியில் வசித்துவந் ொல், அவர், ‘உள்ளூர்வொசி’ எனக் கரு ப்படுவடுவொர்? 

அ. ஆறு ைோதங்கள்  

ஆ. ஓ ோண்டு 

இ. பதினனட்டு ைோதங்கள்  

ஈ. ஈ ோண்டுகள் 

 ம சிய ேக்கள்த ொலக பதிமவடு (National Population Register) என்பது இந்தியொவில் குடியிருப்மபொர் 

த ொடர்பொன விவரங்கலை பரொேரிக்கும் பதிமவடொகும். ம சிய ேக்கள்த ொலக பதிமவட்டின்படி, ஒரு 

“வழக்கேொன குடியிருப்பொைர்” என்பவர் ஒரு குறிப்பிட்ட பகுதியில் குலறந் து ஆறு ேொ ங்கள் அல்ைது 

அ ற்கு மேற்பட்ட கொைம் வொழ்ந்   பலரமயொ அல்ைது அடுத்  ஆறு ேொ ங்கள் அல்ைது அ ற்கு மேற்பட்ட 

கொைத்திற்கு ஒரு குறிப்பிட்ட பகுதியில் வொழ விரும்பும்  பலரமயொ குறிக்கிறது. இந்தியொவின் ஒவ்தவொரு 

“வழக்கேொன குடியிருப்பொைரும் – Usual Resident” இதில் பதிவு தசய்வது கட்டொயேொகும். 

8.த ொழில்நுட்ப அேைொக்கத்ல ச் சொர்ந்  அலேச்சகங்கள், துலறகள் & தபொதுத்துலற நிறுவனங்களுக்கு 

ஆமைொசலன வழங்கும் 12 உறுப்பினர்கலைக்தகொண்ட, “த ொழினுட்பக்குழு”வுக்கு  லைலே ொங்குபவர் 

யொர்? 

அ. Dr. R சிதை்ப ை் 

ஆ. ோிஷிரகஷ் நோ ோயணன் 

இ. Dr. K விஜய்  ோகவன்  

ஈ. போஸ்கோ் சஹோ 

  டுவணரசின் மு ன்லே அறிவியல் ஆமைொசகலர  லைவரொகக்தகொண்ட பன்னிரண்டு உறுப்பினர் 

த ொழில்நுட்பக்குழுலவ அலேப்ப ற்கு ேத்திய அலேச்சரலவ ஒப்பு ல் வழங்கியுள்ைது.  வீன த ொழில் 

நுட்பங்கள், த ொழில்நுட்ப வலரவு ேற்றும் த ொழில்நுட்ப உற்பத்திப் தபொருட்கள், ம சிய பரிமசொ லனக் 

கூடங்கள், அரசின் ஆரொய்ச்சி ேற்றும் மேம்பொட்டு அலேப்புகளில் உருவொக்கப்பட்ட இரட்லட பயன்பொட்டு 

த ொழில்நுட்பங்கலை வணிகேயேொக்கு ல் குறித்  தகொள்லக ஆமைொசலனகலை உடனுக்குடன் 

அளிக்க இந் க்குழுவுக்கு அதிகொரம் வழங்கப்படுகிறது. 
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 குறிப்பிட்ட முக்கிய த ொழினுட்பங்களுக்கொன திட்டத்ல  உள் ொட்டிமைமய உருவொக்கு ல், த ொழினுட்ப 

மேம்பொட்டுக்கு உ வும் உரிய ஆரொய்ச்சி & மேம்பொட்டுத்திட்டங்கலை ம ர்வு தசய் ல் பணிகலையும் 

இக்குழு மேற்தகொள்ளும். 

9.உைகில் C வலக கல்லீரைழற்சிம ொய் அதிக விகி த்தில் பொதிக்கப்பட்டுள்ை  ொடும் 2020ஆம் ஆண்டில் 

அந்ம ொலய ஒழிக்கும் என எதிர்பொர்க்கப்படுகிற  ொடும் எது? 

அ. சவூதி அர பியோ 

ஆ. சீனோ 

இ. எகிப்து  

ஈ. இந்தியோ 

 எகிப்தில், 15-20% அைவுக்கு C வலக கல்லீரைழற்சிம ொய் பொதிப்பு உள்ைது. இந்  ம ொய்க்கு எதிரொன 

 ொடு ழுவிய பரப்புலரலய அடுத்து, எதிர்வரும் 2020ஆம் ஆண்டுக்குள் அந் ொடு இந்  C வலக 

கல்லீரைழற்சிம ொய் ம ொலய ஒழிக்கும் என எதிர்பொர்க்கப்படுகிறது. 

10.மு லீட்டு திட்டங்களுக்கொன த ொழிற்துலற உரிேங்கலை, ஒரு குறிப்பிட்ட கொைவலரயலறக்குள் 

வழங்குவல  உறுதிதசய்யும், “கொைவலரயலறக்குட்பட்ட அனுேதிச்சட்டம் - Time-Bound Clearance Act” 

இயற்றுவ ற்கொன ேமசொ ொவுக்கு ஒப்பு ல் அளித்துள்ை ேொநிை அலேச்சரலவ எது? 

அ. இ ோஜஸ்தோன் 

ஆ. ஹோியோனோ 

இ. ைத்திய பி ரதசை்  

ஈ. குஜ ோத் 

 கொைவலரயலறக்குட்பட்ட அனுேதிச்சட்டத்ல  இயற்றுவ ற்கொன வலரவு ேமசொ ொலவ ே.பிரம ச 

ேொநிை அலேச்சரலவ அனுேதித்துள்ைது. இந் ச் சட்டம், மு லீட்டு திட்டங்களுக்கொன த ொழிற்துலற 

உரிேங்கலை ஒரு குறிப்பிட்ட கொைவலரயலறக்குள் வழங்குவல  உறுதிதசய்யும். ஏறக்குலறய 10 

ேொநிைத்துலறகள் த ொடர்பொன சுேொர் 40 அனுேதிகள் ஒரு குறிப்பிட்ட கொைக்தகடுவிற்குள் வழங்கப்பட 

மவண்டும் என்பம  இந் ச் சட்டத்தின் ம ொக்கேொகும். 
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நடப்பு நிகழ்வுகள் 

1. WHO ஆணையம் மற்றும் UNICEF வெளியிட்டுள்ள ‘சர்ெதேச வசழுணமக்குறியீட்டில்’* இந்தியாவின் 

ேரநிணை என்ன? (*Global Flourishing Index) 

அ. 91 

ஆ. 101 

இ. 121 

ஈ. 131  

 “உைக குழந்ணேகளுக்கான எதிர்காைம்” என்ற ேணைப்பிைான அறிக்ணகவயான்ணற அண்ணமயில் 

உைக நைொழ்வு அணமப்பு (WHO) ஆணையம், UNICEF & ைான்வசட் இேழ் ஆகியணெ இணைந்து 

வெளியிட்டன. குழந்ணேகள் ொழத்ேகுதியான இடம் மற்றும் நைொழ்வுக்காக ஒரு நாட்டால் தமற்வகா 

–ள்ளப்பட்ட முயற்சிகளின் அடிப்பணடயில் அெற்ணற ஒப்பிடும் புதிய, “சர்ெதேச வசழுணமக்குறியீடு” 

ஒன்றும் இந்ே அறிக்ணகயின் இணைப்பாகச் தசர்க்கப்பட்டுள்ளது. 

 மதிப்பிடப்பட்ட வமாத்ே 180 நாடுகளில், இந்தியா, வசழுணமக்குறியீட்டில் 131ஆெது இடத்திலும், நிணைத் 

-திருக்கும் ேன்ணமக்கான குறியீட்டில் 77ஆெது இடத்திலும் உள்ளது. 

2. தேஜ் திட்டத்ணேத்* வோடங்கியுள்ள இந்திய மாநிைம் எது? (*Project Tej) 

அ. ஆந்திர பிரததசம் 

ஆ. ஒடிசா 

இ. ததலுங்கானா  

ஈ. உத்தர பிரததசம் 

 Bio Asia 2020 – உயிரி வோழில்நுட்பம் மற்றும் ொழ்க்ணக அறிவியல் மாநாட்டின்தபாது, ‘MedTech 

Connect’ என்ற ேளத்துடன் இணைந்து வேலுங்கானா அரசு தேஜ் திட்டத்ணே அறிமுகப்படுத்தியுள்ளது. 

இந்ேத்திட்டம், மருத்துெ வோழில்நுட்பத்துணறசார்ந்ே வோழில்முணனதொர்கள் ேங்கள் கருத்து மாதிரி 

-கணளச் பரிதசாதிக்க உேவும் ஒரு ேளத்ணே உருொக்குெணே தநாக்கமாகக்வகாண்டுள்ளது.  

 ணைேராபாத்தில் உள்ள மாநிை ஆராய்ச்சி மற்றும் கண்டுபிடிப்பு அணமப்பு மற்றும் MedTech Connect 

ஆகியணெ, இதுவோடர்பாக ஒரு புரிந்துைர்வு ஒப்பந்ேத்தில் ணகவயழுத்திட்டுள்ளன. வபாறியியல் 

மற்றும் வோழில்நுட்ப நிறுெனமான Cyient மற்றும் Xynteoஇன், “இந்தியா 2022 கூட்டணி” என்னும் 

ெணிகக்கூட்டணியின்கீழ் MedTech Connect ேளம் நிறுெப்பட்டது. 

3.ெருடாந்திர, “இயற்ணகத்ேரெரிணச குறியீடு-2020”இன்படி, நாட்டிதைதய முேலிடத்திலுள்ள இந்திய 

நிறுெனம் எது? 

அ. இந்திய அறிவியல் நிறுவனம் (IISc) 

ஆ. அறிவியல் மற்றும் ததாழிற்துறற ஆராய்ச்சிக் கழகம் (CSIR)  
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இ. டாடா அடிப்பறட ஆராய்ச்சி நிறுவனம் (TIFR – மும்றப) 

ஈ. த ாமி பாபா ததசிய நிறுவனம் (HBNI) 

 நிறுெனங்கள் தமற்வகாண்டவமாத்ே ஆராய்ச்சிணய அடிப்பணடயாகக்வகாண்ட, “Nature Ranking Index 

-2020”இன்படி, அறிவியல் மற்றும் வோழிற்துணற ஆராய்ச்சிக்கழகம் (CSIR) நாட்டிதைதய முேலிடத்தில் 

உள்ளது. 2018 டிசம்பர் முேல் 2019 நெம்பர் ெணர தமற்வகாள்ளப்பட்ட ஆராய்ச்சிகளின் அடிப்பணடயில், 

நிறுெனங்களுக்கு ேரநிணை ெழங்கப்பட்டுள்ளது. 

 வபங்களூரில் உள்ள இந்திய அறிவியல் நிறுெனம் (IISc), இந்ேக்குறியீட்டில் இரண்டாெது இடத்ணேயும், 

டாடா அடிப்பணட ஆராய்ச்சி நிறுெனம் (TIFR-மும்ணப) மூன்றாமிடத்ணேயும் வபற்றுள்ளன. 

4.மிதசாரம் & அருைாச்சை பிரதேசத்திற்கு, ‘இந்திய மாநிைத்ேகுதி’ ெழங்கப்பட்ட ஆண்டு எது? 

அ. 1972 

ஆ. 1949 

இ. 1987  

ஈ. 2001 

 இரண்டு ெடகிழக்கு மாநிைங்களான மிதசாரமும் அருைாச்சை பிரதேசமும் கடந்ே பிப்ரெரி 20 அன்று 

ேங்களது, ‘மாநிை உேய தின’த்ணேக் வகாண்டாடின. கடந்ே 1987ஆம் ஆண்டில் இதேநாளில், இரு 

மாநிைங்களுக்கும், ‘இந்திய மாநிைம்’ என்னும் ேகுதி ெழங்கப்பட்டது. 

 கடந்ே 1972 ெணர மிதசாரம், அஸ்ஸாம் மாநிைத்தின் ஒருபகுதியாக இருந்ேது. இது ஒரு ேனி யூனியன் 

பிரதேசமாக 1987ஆம் ஆண்டிதைதய மாற்றப்பட்டது. பின்னர், பிப்ரெரி 20, 1987 அன்று இந்தியாவின் 

23ஆெது மாநிைமாக உருொனது. ெடகிழக்கு எல்ணைப்புற முகணமக்கு அருைாச்சை பிரதேசம் எனப் 

வபயரிட்டு, கடந்ே 1972இல் ஒரு யூனியன் பிரதேசமாக மாற்றப்பட்டது. பின்னர், 1987ஆம் ஆண்டில் 

ஒரு மாநிைமாக உருொக்கப்பட்டது. 

5.நுகர்தொர் பாதுகாப்புச் சட்டம், 2019இன் பின்னணியில் உள்ள, ‘CCPA’ எணேக் குறிக்கிறது? 

அ. Common Consumer Protection Agency 

ஆ. Central Consumer Protection Authority  

இ. Company Consumer Protection Authority 

ஈ. Centralised Consumer Protection Affairs 

 நுகர்தொர் பாதுகாப்புச்சட்டம், 2019ஐ அமல்படுத்துெேற்காக மத்திய நுகர்தொர் பாதுகாப்பு ஆணையம் 

உருொக்கப்படும் என உைவு மற்றும் நுகர்தொர் விெகாரத்துணற அணமச்சர் ராம்விைாஸ் பஸ்ொன் 

அறிவித்துள்ளார். இந்ே ஆண்டு ஏப்ரல் முேல் ொரத்திற்குள் இவ்ொணையம் நிறுெப்படும். 

 நியாயமற்ற ெர்த்ேக நணடமுணறகள் மற்றும் ஏமாற்று விளம்பரங்கள் வோடர்பான விசாரணைகணள 

தமற்வகாள்ெேற்கான அதிகாரத்துடன் பணியாற்றும் புைனாய்வுப்பிரிவு ஒன்று அணமக்கப்படும் என்றும் 

 

 

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


விண்மீன்.காம்                  2020 பிப்ரவரி  23 &  24  
  

 

நடப்பு நிகழ்வுகள்                                            3 

அணமச்சர் அறிவித்துள்ளார். கடந்ே 1986ஆம் ஆண்டு நுகர்தொர் பாதுகாப்புச்சட்டத்ணே மாற்றியணமத்ே 

“நுகர்தொர் பாதுகாப்பு மதசாோ, 2019”க்கு நாடாளுமன்றம் ஒப்புேல் அளித்துள்ளது குறிப்பிடத்ேக்கது. 

6. 2019ஆம் ஆண்டின் எர்ன்ஸ்ட் & யங் (EY) வோழில்முணனதொராக அறிவிக்கப்பட்டுள்ளெர் யார்? 

அ. ஆதி தகாத்தரஜ் 

ஆ. உதய் தகாடக் 

இ. கிரண் மஜும்தாா் ஷா  

ஈ. ஸ்ரீதா் தவம்பு 

 கடந்ே 2019ஆம் ஆண்டுக்கான எர்ன்ஸ்ட் & யங் (EY) விருதுகளின் 21ஆெது பதிப்பு அண்ணமயில் 

ெழங்கப்பட்டது. இந்தியாவின் முன்னணி உயிரி மருந்துகள் நிறுெனமான Biocon’இன் நிறுெனரும் 

ேணைெர் மற்றும் தமைாண்ணம இயக்குநருமான கிரண் மஜும்ோர் ஷா, “2019ஆம் ஆண்டின் EY 

வோழில்முணனதொராக தேர்வுவசய்யப்பட்டு அறிவிக்கப்பட்டுள்ளார். 

 ெரும் ஜூன் மாேத்தின்தபாது மான்தட கார்தைாவில் நணடவபறவுள்ள EY உைக வோழில்முணனதொர் 

விருதுகள் ெழங்கும் விழாவில் அெர் இந்தியாணெ பிரதிநிதித்துெப்படுத்ேவுள்ளார். தகாத்தரஜ் குழுமத் 

ேணைெர் ஆதி தகாத்தரஜுக்கு, “ொழ்நாள் சாேணனயாளர் விருது” அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. ‘Blackstone’ 

இந்தியாவின் துகின் பாரிக், “ஆண்டின் சிறந்ே ோக்கத்ணே ஏற்படுத்திய நபர்” விருணேப்வபற்றெராொர். 

7. “இந்திய ஜவுளி மற்றும் ணகவிணனகளுக்கான ெளர்ந்துெரும் ொய்ப்புகள்” குறித்ே கருத்ேரங்கத்ணே 

நடத்திய நகரம் எது? 

அ. வாரணாசி 

ஆ. லக்தனா 

இ. புது தில்லி  

ஈ. ற தராபாத் 

 “இந்திய ஜவுளி மற்றும் ணகவிணனகளுக்கான ெளர்ந்துெரும் ொய்ப்புகள்” குறித்ே கருத்ேரங்கம் 

அண்ணமயில் புது தில்லியில் ஏற்பாடு வசய்யப்பட்டது. இந்ேக்கருத்ேரங்ணக, மத்திய ஜவுளி & வபண்கள் 

மற்றும் குழந்ணேகள் தமம்பாட்டுத்துணற அணமச்சர் ஸ்மிருதி ஜூபின் இரானி திறந்துணெத்ோர். இந்ேத் 

தேசிய கருத்ேரங்கத்தில், மத்திய ெர்த்ேகம் & வோழிற்துணற மற்றும் மத்திய ஜவுளி அணமச்சகத்தின் 

அதிகாரிகள் மற்றும் ஏற்றுமதி தமம்பாட்டுக் கழகத்தின் பிரதிநிதிகள் கைந்துவகாண்டனர். 

8.வோடர்ந்து மூன்றாெது ஆண்டாக, “ESPNஇன் ஆண்டின் சிறந்ே விணளயாட்டு வீராங்கணன” விருணே 

வெல்லும் இந்திய விணளயாட்டு வீராங்கணன யார்? 

அ. தமாி தகாம் 

ஆ. P V சிந்து  

இ. சாய்னா தநவால் 

ஈ. சானியா மிா்சா 
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 இந்திய வீராங்கணனயும் உைக சாம்பியனுமான P V சிந்து, வோடர்ந்து 3ஆெது முணறயாக ESPN’இன் 

“ஆண்டின் சிறந்ே விணளயாட்டு வீராங்கணன” விருணே வென்றுள்ளார். P V சிந்துவின் உைக 

சாம்பியன்ஷிப் வெற்றியும், “ஆண்டின் சிறந்ே ேருைம்” எனத்தேர்ந்வேடுக்கப்பட்டுள்ளது. ESPN’இன், 

“ஆண்டின் சிறந்ே விணளயாட்டு வீரர்” விருணே வசளரப் வசளத்ரி வபற்றுள்ளார். 

 ேணைணம தேசிய பூப்பந்து பயிற்சியாளர் புல்தைைா தகாபிசந்த், “ஆண்டின் சிறந்ே பயிற்சியாளராக” 

தேர்ந்வேடுக்கப்பட்டுள்ளார். மானு பாக்கர்-வசளரப் வசளத்ரி அணி, “ஆண்டின் சிறந்ே அணி”க்கான 

வகளரெத்ணேப் வபற்றுள்ளது. 

9.குடிமக்கணள தநாக்கிய தசணெணய ெழங்குெதில் சிறந்து விளங்கியேற்காக, இந்திய இரயில்தெயின் 

எந்ே ெணைத்ேளம், தேசிய மின்னாளுணகயின், ‘வெள்ளி’ விருணே வென்றுள்ளது? 

அ. தவா் இஸ் றம டிதரயின் 

ஆ. இரயில் சுவிதா 

இ. இரயில் மதத்  

ஈ. இரயில் சாரதி 

 இந்திய இரயில்தெயின் பயணிகள் குணறதீர் ெணைத்ேளமான இரயில்மேத், குடிமக்கணள தநாக்கிய 

தசணெகணள ெழங்குெதில் சிறந்து விளங்கியேற்காக தேசிய மின்னாளுணக விருணே வென்றுள்ளது. 

குணறகணளக் கூறுேல், விசாரித்ேல் மற்றும் உேவிக்கு பயன்படுத்ேப்படும் இந்திய இரயில்தெயின் இப் 

புதிய ஒருங்கிணைந்ே ேளத்துக்கு, தேசிய மின்னாளுணக விருதுகளின் இரண்டாம் பிரிவின்கீழ், 

‘வெள்ளி’ விருது ெழங்கப்பட்டுள்ளது. நிர்ொக சீர்திருத்ேங்கள் & வபாதுமக்கள் குணறதீர் துணறயானது 

ஆண்டுதோறும் தேசிய மின்னாளுணக விருதுகணள ெழங்கிெருகிறது. 

10. NITI ஆதயாக்கின், “நீடித்ே ெளர்ச்சி இைக்குகள் (SDG) மாநாடு-2020”ஐ நடத்திய நகரம் எது? 

அ. புது தில்லி 

ஆ. தகளகாத்தி  

இ. தகால்கத்தா 

ஈ. ஷில்லாங் 

 NITI ஆதயாக், அண்ணமயில், அஸ்ஸாம் மாநிைம் வகளகாத்தியில், “நீடித்ே ெளர்ச்சி இைக்குகள் குறித்ே 

கூட்டம் - 2020: கூட்டாண்ணம, ஒத்துணழப்பு மற்றும் ெடகிழக்கு மாநிைங்களின் ெளர்ச்சி”ணய 

ஏற்பாடுவசய்ேது. ெடகிழக்கு கவுன்சில், அஸ்ஸாம் மாநிை அரசு, டாடா அறக்கட்டணள, ஐ.நா ெளர்ச்சித் 

திட்டம் (UNDP) மற்றும் ெளரும் நாடுகளுக்கான ஆராய்ச்சி மற்றும் ேகெைணமப்பு (RIS) ஆகியெற்றுடன் 

இணைந்து இம்மாநாடு ஏற்பாடுவசய்யப்பட்டது. 3 நாள் நீளும் இந்நிகழ்வு, பிப்.24 அன்று வோடங்கியது. 
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தமிழ்நாடு நடப்பு நிகழ்வுகள் 

 ேமிழ்நாடு சீருணடப்பணியாளர் தேர்ொணையத்தின் (TNUSRB) ேணைெராக சுனில்குமார், DGP நியமி 

–க்கப்பட்டுள்ளார். 

 அவமரிக்காவின் தேசிய விண்வெளி ஆய்வுணமயத்துக்குச் (NASA) வசல்லும் நாமக்கல் மாெட்டத்ணேச் 

தசர்ந்ே பள்ளி மாைவிக்கு ேமிழ்நாட்டரசின் சார்பில் ̀ 2 இைட்சம் பைவுேவிணய ெழங்க முேைணமச்சர் 

பழனிசாமி ஆணையிட்டுள்ளார். 

 தூத்துக்குடி மாெட்டம் திருச்வசந்தூர் அருதக வீரபாண்டியபட்டைத்தில் அணமக்கப்பட்டுள்ள, ‘பத்மஸ்ரீ’ 

Dr பா. சிெந்தி ஆதித்ேனார் மணிமண்டபத்ணே முேைணமச்சர் பழனிசாமி திறந்துணெத்ோர். 
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நடப்பு நிகழ்வுகள் 

1. Vellbergia bartholomaei எந்த இனத்ததச் சார்ந்ததாகும்? 

அ. தவளை 

ஆ. பல்லி  

இ. சிலந்தி 

ஈ. பாம்பு 

 ஹார்வர்ட் பல்கதைக்கழக ஆராய்ச்சியாளர்கள் அண்தையில் மைற்ககாண்ட ஆய்வின்படி, ஒரு புதிய 

வரைாற்றுக்கு முந்ததய ஊர்வன இனம் கண்டுபிடிக்கப்பட்டுள்ளது. இது, தற்காை பல்லி ைற்றும் 

பாம்பினங்களுக்கு மூதாததயர் எனக்கூறப்படுகிறது. ‘Vellbergia bartholomaei’ என இந்தப் பழங்காை 

பல்லியினம் அதழக்கப்படுகிறது. இந்தக்கண்டுபிடிப்பு, நான்கு கால் உயிரினங்கள் குறித்த பல்மவறு 

தகவல்கதள கவளிப்படுத்தும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. 

2.அண்தையில் பதவி விைகிய லிமயா வரட்கர், எந்த நாட்டின் பிரதைராக இருந்தார்? 

அ. பிரான்ஸ் 

ஆ. அயா்லாந்து  

இ. நநதா்லாந்து 

ஈ. கிாீஸ் 

 அயர்ைாந்தின் பிரதைர் லிமயா வரட்கர், அண்தையில் தனது பிரதைர் என்று கபாருள்படும், ‘தாமவாசீச்’ 

பதவிதய ராஜிநாைா கசய்தார். அவர் தனது இராஜிநாைாதவ, ஐரிஷ் அதிபர் தைக்மகல் ஹிக்கின்ஸிடம் 

சைர்ப்பித்த மபாதிலும், கதாடர்ந்து இதடக்காைத்ததைவராக பதவியிலிருப்பார். அயர்ைாந்து நாட்டின் 

அரசியைதைப்பின்படி, ‘தாமவாசீச்’ ைற்றும் பிற அரசாங்கப் பதவிகளுக்கு பிறிகதாரு நபர் நியமிக்கப்படும் 

வதர, ஏற்கனமவ பதவியிலிருக்கும் அந்நபமர கதாடர்ந்து அந்தக்கடதைகதளச் கசய்திடமவண்டும். 

3.தாய்ைங்கூர் மீன்களின் இனப்கபருக்க தையங்கதள அழிக்க உத்தரவிட்ட ைாநிை அரசு எது? 

அ. ஒடிசா 

ஆ. மமற்கு வங்கம் 

இ. அஸ்ஸாம் 

ஈ. மகாராஷ்டிரா  

 நன்னீர் ைங்கூர் மபான்ற மதாற்றத்ததக்ககாண்ட தாய்ைங்கூர் மீன், ைாநிைத்தில் மிகவும் சுகாதாரைற்ற 

நிதையில் வளர்க்கப்படுகிறது. இதன் நுகர்வின் காரணைாக ைக்களுக்கு மநாய் ஏற்படுகிறது. எனமவ, 

தாய்ைங்கூர் மீன்களின் இனப்கபருக்க தையங்கதள அழிப்பதற்கு ைகாராஷ்டிரா ைாநிை அரசு சிறப்பு 

முயற்சிதய மைற்ககாண்டுள்ளது. மீன் விற்பதனக்கு ததடவிதிக்க, ைாநிை மீன்வளத்துதற ததைவர் 

உத்தரவிட்டுள்ளார். இதற்கு முன்னர், கடந்த 2000ஆம் ஆண்டில் இவ்வதக மீனினங்கதள விற்பதன 

கசய்வதற்கு மதசிய பசுதை தீர்ப்பாயம் ததட விதித்தது குறிப்பிடத்தக்கது. 
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4.அடல் கிசான் - ைஜ்தூர் சிற்றுண்டிச்சாதைகள் திட்டம் கதாடர்புதடய ைாநிைம் எது? 

அ. உத்தரபிரமதசம் 

ஆ. ஹாியானா  

இ. உத்தரகண்ட் 

ஈ. மத்தியப் பிரமதசம் 

 ஹரியானா ைாநிை சட்டைன்றத்தின் பட்கெட் அைர்வின்மபாது, ஹரியானா அரசு, அடல் கிசான்-ைஜ்தூர் 

சிற்றுண்டிச்சாதைகதள ைாநிைம் முழுவதுமுள்ள அதனத்து சந்ததகள் & சர்க்கதர ஆதைகளிலும் 

திறக்கும் என அம்ைாநிை ஆளுநர்  அறிவித்தார். மவளாண் கபருைக்கள் ைற்றும் கதாழிைாளர்களுக்கு 

10 ரூபாய்க்கு ைலிவு விதையில் உணவு வழங்குவதற்காக இந்தச் சிற்றுண்டிச்சாதைகள் அதைக்கப்பட 

உள்ளன. இதுமபான்ற 25 சிற்றுண்டிச்சாதைகள் ைாநிைம் முழுவதும் நிறுவப்படவுள்ளன. 

5.ஷியாைா பிரசாத் முகர்ஜி ரூபன் திட்டத்ததச் கசயல்படுத்துகிற ைத்திய அதைச்சகம் எது? 

அ. மவைாண்ளம மற்றும் உழவா் நல அளமச்சகம் 

ஆ. ஊரக வைா்ச்சி அளமச்சகம்  

இ. வீட்டுவசதி மற்றும் நகா்ப்புற விவகாரங்கை் அளமச்சகம் 

ஈ. பணியாைா்கை், நபாதுமக்கை் குளறதீா்ப்பு மற்றும் ஓய்வூதிய அளமச்சகம் 

 ஷியாைா பிரசாத் முகர்ஜி ரூபன் திட்டம் கதாடங்கப்பட்ட நான்காவது ஆண்டுவிழா பிப்ரவரி 21 அன்று 

அனுசரிக்கப்பட்டது. கடந்த 2016ஆம் ஆண்டில், பிரதைர் மைாடி ஊரக வளர்ச்சி அதைச்சகத்தின்கீழ், 

இமத மததியில் இத்திட்டத்ததத் கதாடங்கிதவத்தார். இதன்கீழ், உள்ளூர் கபாருளாதார வளர்ச்சிதயத் 

தூண்டுவதற்காக நன்கு திட்டமிடப்பட்ட ரூபன் கதாகுதிகள் உருவாக்கப்படுகின்றன. 

6. ‘வியூ பாயிண்ட்ஸ் - Viewpoints’ என்பது எந்தப் கபரிய கதாழில்நுட்ப நிறுவனத்தின் கசயலியாகும்? 

அ. கூகிை் 

ஆ. அமமசான் 

இ. மபஸ்புக்  

ஈ. ஆப்பிை் 

 ‘Viewpoints’ என்பது மபஸ்புக் நிறுவனத்தின் சந்தத ஆராய்ச்சி பயன்பாடு ஆகும். கருத்துக்கணிப்புகள், 

பணிகள் ைற்றும் தயாரிப்பு-மசாததனகளில் பங்மகற்க பயனதர இது மகட்டுக்ககாள்கிறது. மபஸ்புக் 

நிறுவனத்தின் மபச்சு-அங்கீகார கதாழினுட்பத்தத மைம்படுத்துவதற்காக, தங்கள் குரதைப்பதிவுகசய்ய 

ஒப்புக்ககாள்ளும் மதர்ந்கதடுக்கப்பட்ட பயனர்களின் குழுவிற்கு நிதிரீதியாக கவகுைதி அளிப்பதாக 

இந்த நிறுவனம் அறிவித்துள்ளது. இந்தப்பயன்பாட்டில், ‘உச்சரிப்பு’ என்ற புதிய நிரதைப்பயன்படுத்தி 

பயனர்கள் ஒலிதயப் பதிவுகசய்யமவண்டும். 
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7.அண்தையில் எந்த ைாநிைம் அல்ைது யூனியன் பிரமதசத்தில், ‘மதசிய இயற்தக உணவுத் திருவிழா’ 

நதடகபற்றது? 

அ. இலட்சத்தீவுகை் 

ஆ. அஸ்ஸாம் 

இ. மகாராஷ்டிரா 

ஈ. புது தில்லி  

 ைத்திய உணவு பதப்படுத்தும் கதாழிற்சாதைகள் அதைச்சர் ஹர்சிம்ரத் கவுர் பதல் ைற்றும் கபண்கள் & 

குழந்ததகள் மைம்பாட்டு அதைச்சர் ஸ்மிருதி இரானி ஆகிமயாரால், அண்தையில், புது தில்லியில் 

‘மதசிய இயற்தக உணவுத்திருவிழா’ திறந்துதவக்கப்பட்டது. 

 “Unleashing India’s Organic Market Potential” என்பது இந்தத் திருவிழாவின் கருப்கபாருளாகும். நாடு 

முழுவதுமுள்ள நூற்றுக்கணக்கான கபண் கதாழில்முதனமவார் ைற்றும் சுய உதவிக்குழுக்கதளச் 

சார்ந்மதார், இந்த 3 நாள் திருவிழாவில், தங்களது இயற்தகத் தயாரிப்புகதள கவளிப்படுத்துகின்றன. 

8.இந்திய வம்சாவளி மதாட்டத்கதாழிைாளர்களுக்காக, கபருந்மதாட்டப்பள்ளிகதள மைம்படுத்தும் மநாக்கி 

-ல், எந்த நாட்டிற்கு ைானியம் வழங்க இந்தியா தயாராகவுள்ளது? 

அ. வங்கமதசம் 

ஆ. இலங்ளக  

இ. மநபாைம் 

ஈ. லாமவாஸ் 

 இந்திய வம்சாவளி மதாட்டத்கதாழிைாளர்களுக்கான கபருத்மதாட்டப்பள்ளிகளில் உட்கட்டதைப்தப 

மைம்படுத்துவதற்கான புரிந்துணர்வு ஒப்பந்தத்தில் இந்தியாவும் இைங்தகயும் தககயழுத்திட்டுள்ளன. 

ககாழும்பில் தககயழுத்தான இந்தப்புரிந்துணர்வு ஒப்பந்தத்தின்கீழ், ஒன்பது மதாட்டப்பள்ளிகளின் உட் 

கட்டதைப்பு, இந்தியாவால் வழங்கப்படும் `30 மகாடி நிதியுதவியுடன் தரப்படுத்தப்படவுள்ளது. இந்திய 

ைானியத்துடன், பை பள்ளி கட்டிடங்களில் புனரதைப்புப்பணியும் மைற்ககாள்ளப்பட்டு வருகிறது. 

9. ‘தல் மசனா பவன்’ கட்டப்படவுள்ள ைாநிைம் அல்ைது யூனியன் பிரமதசம் எது? 

அ. லடாக் 

ஆ. ஜம்மு – காஷ்மீா் 

இ. புது தில்லி  

ஈ. சண்டிகா் 

 இந்தியாவின் புதிய இராணுவ ததைதையகத்துக்கு, ‘தல் மசனா பவன்’ எனப் கபயரிடப்பட்டுள்ளது. 

சமீபத்தில், தில்லி கன்மடான்கைன்ட்டில், இந்தப்புதிய ததைதையகத்திற்கான அடிக்கல்தை பாதுகாப்பு 

அதைச்சர் நாட்டினார். இப்புதிய இராணுவ ததைதையகம் 39 ஏக்கர் பரப்பளவில் கட்டப்படவுள்ளது.  
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 இதில், புதிதாக உருவாக்கப்பட்ட பாதுகாப்புத் ததைதைத் தளபதி அலுவைகமும் அதைக்கப்படும். ஐந்து 

ஆண்டுகளில் கட்டி முடிக்க திட்டமிடப்பட்டுள்ள இப்பைைாடிக்கட்டட வளாகத்தில் அதனத்து இராணுவ 

அலுவைகங்களும் இருக்கும். 

10.எம்ைாநிைம் / யூனியன் பிரமதசத்தில், இந்தியாவின் முதல் மிதக்கும் படகுத்துதற திறக்கப்பட்டுள்ளது? 

அ. ஆந்திர பிரமதசம் 

ஆ. மகாவா  

இ. மும்ளப 

ஈ. குஜராத் 

 இந்தியாவின் முதல் மிதக்கும் படகுத்துதறயானது மகாவா ைாநிைம் பனாஜியில் பாயும் ைாண்டவி 

ஆற்றின்கதரயில் திறக்கப்பட்டுள்ளது. இந்தப் படகுத்துதறயானது, ைாநிை துதறமுகத்துதறயின் 

வளாகத்தில் அதைந்துள்ளது. சிகைன்ட் கான்கிரீட்டால் ஆன இந்தப் படகுத்துதற, குறுகிய காைத்தில் 

கட்டி முடிக்கப்பட்டுள்ளது. ைர்ைமகாவா துதறமுகத்தில் அதைந்துள்ள பயண முதனயம் ைற்றும் 

குடிவரவு வசதியுடன் கூடிய இந்தப் படகுத்துதறதய, ைத்திய கப்பல் மபாக்குவரத்து அதைச்சர் ைன்சுக் 

ைாண்டவியா திறந்துதவத்தார். 
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நடப்பு நிகழ்வுகள் 

1. பிப்ரவரி, 2020 நிலவரப்படி, இந்தியாவின் சிறந்த வர்த்தக பங்காளர் (trade partner) நாடு எது? 

அ. சீனா 

ஆ. ஐக்கிய அமொிக்க நாடுகள்  

இ. இரஷ்யா 

ஈ. பிரான்ஸ் 

 இந்தியாவின் சிறந்த வர்த்தக பங்காளராக, அமெரிக்கா, சீனாவவ விஞ்சியுள்ளது. வர்த்தக அவெச்சக 

தரவுகளின்படி, 2018-19 நிதியாண்டில் அமெரிக்காவிற்கும் இந்தியாவிற்கும் இவையிலான இருதரப்பு 

வர்த்தகம் கிட்ைத்தட்ை $88 பில்லியன் ைாலர்களாக இருந்தது. இந்தக் காலகட்ைத்தில், சீனாவுைனான 

இந்தியாவின் வர்த்தகம் $87.1 பில்லியன் ைாலராக இருந்தது. 

 இதததபால், 2019-20ஆம் ஆண்டு ஏப்ரல் - டிசம்பர் ொதங்களில், அமெரிக்காவுக்கும் இந்தியாவுக்கும் 

இவையிலான இருதரப்பு வர்த்தகம் $68 பில்லியன் ைாலர்களாக இருந்தது. அதத காலகட்ைத்தில், 

சீனாவுைனான வர்த்தகம் $65 பில்லியன் ைாலராக இருந்தது. இந்தியாவில் மிவகவர்த்தகம் புரியும் சில 

நாடுகளுள் அமெரிக்காவும் ஒன்றாகும். ெறுபுறம், சீனாவுைன் மிகப்மபரிய வர்த்தக பற்றாக்குவறவய 

இந்தியா மகாண்டுள்ளது. 

 2018-19இல், இந்தியா, அமெரிக்காவுைன் $16.9 பில்லியன் ைாலர் அளவுக்கு மிவக வர்த்தகத்வதக் 

மகாண்டுள்ளது. அதததநரத்தில், சீனாவுைன் $53.6 பில்லியன் ைாலர் வர்த்தக பற்றாக்குவறவயக் 

மகாண்டுள்ளது. 2013-14 முதல் 2017-18 வவர, சீனா, இந்தியாவின் சிறந்த வர்த்தக பங்காளராக 

இருப்பதாக இந்தத் தரவு காட்டுகிறது. 

2.புது தில்லியில் நவைமபற்ற 2020 ஆசிய ெல்யுத்த சாம்பியன்ஷிப்பின் ஒட்டுமொத்த தரவரிவசயில் 

இந்தியா மபற்றுள்ள இைம்? 

அ. இரண்டாவது 

ஆ. மூன்றாவது  

இ. நான்காவது 

ஈ. ஐந்தாவது 

 ஆசிய ெல்யுத்த சாம்பியன்ஷிப் தபாட்டிகள், 2020 பிப்.18 முதல் 23 வவர புது தில்லியின் இந்திரா காந்தி 

அரங்கில் உள்ள KD ஜாதவ் உட்புற வெதானத்தில் நவைமபற்றது. மகாதரானா வவரஸ் பாதிப்பின் 

காரணொக, சீனா, இந்தப்தபாட்டிகளில் பங்தகற்பதற்கு தவைவிதிக்கப்பட்ைது. 

 இந்தத்மதாைரில் ஜப்பான், ஈரான், இந்தியா ெற்றும் கஜகஸ்தான் ஆகிய நாடுகள் முவறதய முதல் 4 

இைங்கவளப் மபற்றன. ஜப்பான் 8 தங்கம் உட்பை மொத்தம் 16 பதக்கங்கவள மவன்றது. இந்தியா, 5 

தங்கம் உட்பை மொத்தம் 20 பதக்கங்கவள மவன்றது. 
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3.அண்வெயில், சர்வததச நீதித்துவற ொநாட்வை நைத்திய நகரம் எது? 

அ. புது தில்லி  

ஆ. பபாபால் 

இ. முெ்பப 

ஈ. சண்டிகா் 

 இரு நாள் நீடித்த சர்வததச நீதி ொநாடு-2020, புது தில்லியில் அவெந்துள்ள உச்சநீதிென்ற தகட்தபார் 

கூைத்தில் நவைமபற்றது. “நீதித்துவறயும் ொறிவரும் உலகமும் - Judiciary and the Changing World” 

என்பது இந்த ொநாட்டின் கருப்மபாருளாகும். 

4. PM-KISAN திட்ைத்தின்கீழ் நிதியுதவி தகுதி மபறுவதற்கு, அதிகபட்ச நிலம் வவத்திருக்கும் வரம்பு 

என்ன? 

அ. 1 மெக்படா் 

ஆ. 2 மெக்படா் 

இ. 3 மெக்படா் 

ஈ. வரெ்பு இல்பல  

 கைந்த 24 பிப்ரவரி 2019 அன்று PM-கிசான் திட்ைம் மதாைங்கப்பட்ைது. இந்தத் திட்ைம், நாடு முழுவதும் 

உள்ள அவனத்து நில உரிவெயாளர்களின் குடும்பங்களுக்கும் வருொன ஆதரவவ வழங்குகிறது. 

தெலும், விவசாயம் ெற்றும் குடும்பத்ததவவகள் மதாைர்பான மசலவுகவள பூர்த்திமசய்ய அவர்களுக்கு 

உதவுகிறது. இத்திட்ைத்தின்கீழ், 3 தவவணகளில் ஆண்டுக்கு `6000 நிதி தநரடியாக விவசாயிகளின் 

வங்கிக்கணக்குகளில் வரவு வவக்கப்படுகிறது. 

 இந்தத்திட்ைம், மதாைக்கத்தில், நாடு முழுவதுமுள்ள, இரண்டு மெக்தைர் நிலம் வவர வவத்திருந்த 

அவனத்து சிறு ெற்றும் குறு விவசாயிகளின் குடும்பங்களுக்கும் வருொன ஆதரவவ வழங்கியது. 

பின்னர் அதன் வரம்பு, நாட்டின் அவனத்து விவசாய குடும்பங்களுக்கும் அவர்களின் நிலங்களின் 

அளவவப் மபாருட்படுத்தாெல் விரிவுபடுத்தப்பட்ைது. 

5.அண்வெயில் அவெக்கப்பட்ை சஞ்சீவ் பூரி நிபுணர் குழு, எந்தக் களத்வத ஆராய்கிறது? 

அ. அபெப்புசாரா துபற 

ஆ. பண்பண ஏற்றுெதிகள்  

இ. உற்பத்தி மதாழில்கள் 

ஈ. பசபவத்துபற 

 15ஆவது நிதி ஆவணயம் விவசாய ஏற்றுெதிவய ஆராய்வதற்காக ஓர் உயர்ெட்ை வல்லுநர் குழுவவ 

நிறுவியுள்ளது. இக்குழு ITC தவலவர் தவலவெயில் நிறுவப்பட்டுள்ளது. இக்குழு தனது அறிக்வகவய 

3 ொதங்களுக்குள் செர்ப்பிக்கவுள்ளது. விவசாய ஏற்றுெதிவய தெம்படுத்துவதற்கான வழிகவளக் 

கண்ைறியும் தநாக்கில் சஞ்சீவ் பூரி வல்லுநர் குழு அவெக்கப்பட்டுள்ளது. 
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6.அண்வெயில் கண்டுபிடிக்கப்பட்ை, C.gretathunbergae என்பது ______? 

அ. ெீன் 

ஆ. பாெ்பு 

இ. நத்பத  

ஈ. தவபள 

 சுவீை காலநிவல ஆர்வலர் கிமரட்ைா துன்மபர்க்கின் மபயவர, புருதனயில் கண்டுபிடிக்கப்பட்ை ஒரு 

புதியவவக நில நத்வதக்கு மநதர்லாந்தில் உள்ள அறிவியலாளர்கள் வழங்கியுள்ளனர். 

Craspedotropis gretathunbergae என்பது புதிதாக கண்டுபிடிக்கப்பட்ை அந்நிலநத்வதக்கான 

மபயராக வழங்கப்பட்டுள்ளது. வறட்சி, வனச்சீரழிவு ெற்றும் மவப்பநிவல ொற்றம் ஆகியவற்றுக்கு 

உணர்திறன் மகாண்ைவவ இந்நத்வதகள். இது, ‘Caenogastropods’ எனப்படும் நத்வதகள் 

குடும்பத்வதச் சார்ந்தவவயாகும். 

7.அண்வெயில், ‘தாய் ெங்கூர்’ மீன் வளர்ப்பு வெயங்கவள அழிப்பதற்கு உத்தரவிட்ை ொநிலம் எது? 

அ. தெிழ்நாடு 

ஆ. ெகாராஷ்டிரா  

இ. குஜராத் 

ஈ. பகாவா 

 நன்னீர் ெங்கூர் தபான்ற ததாற்றத்வதக்மகாண்ை தாய்ெங்கூர் மீன், ொநிலத்தில் மிகவும் சுகாதாரெற்ற 

நிவலயில் வளர்க்கப்படுகிறது. இதன் நுகர்வின் காரணொக ெக்களுக்கு தநாய் ஏற்படுகிறது. எனதவ, 

தாய்ெங்கூர் மீன்களின் இனப்மபருக்க வெயங்கவள அழிப்பதற்கு ெகாராஷ்டிரா ொநில அரசு சிறப்பு 

முயற்சிவய தெற்மகாண்டுள்ளது. மீன் விற்பவனக்கு தவைவிதிக்க, ொநில மீன்வளத்துவற தவலவர் 

உத்தரவிட்டுள்ளார். இதற்கு முன்னர், கைந்த 2000ஆம் ஆண்டில் இவ்வவக மீனினங்கவள விற்பவன 

மசய்வதற்கு ததசிய பசுவெ தீர்ப்பாயம் தவை விதித்தது குறிப்பிைத்தக்கது. 

8.எந்த ொநில அரசாங்கத்தால், NRI சபா தன்னார்வ மதாண்டு நிறுவனம் கட்டுப்படுத்தப்படுகிறது? 

அ. இராஜஸ்தான் 

ஆ. ொியானா 

இ. பஞ்சாப்  

ஈ. உத்தரபிரபதசெ் 

 5 ஆண்டு இவைமவளிக்குப்பிறகு, பஞ்சாப் NRI சபா தவலவர் பதவிக்கான ததர்தல் நவைமபறவுள்ளது. 

NRI சபா உறுப்பினர்கள் ெட்டுதெ இந்தத்ததர்தலில் வாக்களிக்க முடியும். NRI சபா என்பது பஞ்சாப் 

ொநில அரசாங்கத்தால் கட்டுப்படுத்தப்படும் ஒரு தன்னார்வ மதாண்டு நிறுவனொகும். எந்தமவாரு 

NRI’உம், `10,500 கட்ைணஞ்மசலுத்துவதன்மூலம் இதன் உறுப்பினராகலாம். இந்த அவெப்பில், சுொர் 

23,000 உறுப்பினர்கள் உள்ளனர். 
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 NRI சபா உறுப்பினர்களுக்கு ெட்டுதெ இந்தத் ததர்தலில் தபாட்டியிை உரிவெயுண்டு. வாக்களிப்பில் 

பங்தகற்பதற்கும் உறுப்பினர்களுக்கு ெட்டுதெ உரிவெயுண்டு. NRI சபா, கைந்த 1998இல், சங்கங்கள் 

சட்ைத்தின்கீழ் பதிவுமசய்யப்பட்ைது. NRI சபாவின் தவலவருக்கு எந்தச் சட்ை அதிகாரமும் கிவையாது.  

 சவபயின் அலுவலர்களுக்கும் சட்ைப்பூர்வ அதிகாரம் இல்வல. பல்தவறு நாடுகளின் தூதர்களுைன் 

NRI’கள் மதாைர்பான சிக்கல்கவள எடுத்துக்மகாள்வதத அவர்களின் மசயல்பாடு. NRI’கள் மதாைர்பான 

அரசாங்கப்பணிகவள விவரவுபடுத்துவதற்கும் இவர்கள் அழுத்தம் தருவார்கள். 

9. “JavaScript Sniffers” என்ற மசால், பின்வரும் எதனுைன் மதாைர்புவையது? 

அ. அங்கீகார மென்மபாருள் 

ஆ. தீெ்மபாருள்  

இ. குறியாக்க மென்மபாருள் 

ஈ. தீயரண் 

 இருண்ை வவலயில் (Dark Web) விற்கப்படும் வரவு அட்வை குறித்த தகவல்களில், சுொர் 98%, இந்திய 

வாடிக்வகயாளர்களிைமிருந்து மபறப்பட்ைதாக சிங்கப்பூவரச்தசர்ந்த இவணயப் பாதுகாப்பு நிறுவனம் 

மதரிவித்துள்ளது. தெலும், JS ஸ்னிஃபர்களின் பயன்பாட்வை இது எடுத்துக்காட்டுகிறது. 

 JS ஸ்னிபர்கள் அல்லது ஜாவாஸ்கிரிப்ட் ஸ்னிபர்கள் என்பது சிறப்பு தீம்மபாருளாகும்; அவவ, இவணய 

குற்றவாளிகளால் முக்கியொன வரவு அட்வைத் தகவல்கவளத் திருைப்பயன்படுகின்றன. சிங்கப்பூவரச் 

தசர்ந்த குரூப் IB’இன் அண்வெய அறிக்வக, இவணய குற்றவாளிகளால் இந்த மென்மபாருட்களின் 

வளர்ந்துவரும் பயன்பாட்வை எடுத்துக்கூறுகிறது. திருைப்பட்ை தகவல்கள் பின்னர் இருண்ைவவலயில் 

விற்கப்படுகின்றன. 

10.எத்தனாதலாக் (Ethnologue) என்றால் என்ன? 

அ. மொழிகளின் தரவுத்தளெ்  

ஆ. பாரெ்பாிய கட்டடங்களின் தரவுத்தளெ் 

இ. உள்ளூா் சுங்கங்களின் தரவுத்தளெ் 

ஈ. பழங்குடிகளின் தரவுத்தளெ் 

 பிப்ரவரி.21 அன்று மகாண்ைாைப்படும் சர்வததச தாய்மொழி நாளில் உலகின் மிகப்மபரிய மொழி தரவுத் 

தளொன ‘எத்தனாதலாக்’இன் 23ஆவது பதிப்பு மவளியிைப்பட்ைது. ‘எத்தனாதலாக்: உலகின் மொழிகள்’ 

என்பது வருைாந்திர மவளியீைாகும். இது, உலக மொழிகளின் மபரும் தரவுத்தளொக மசயல்படுகிறது. 

மொழியியலாளர்களால் ஆராய்ச்சிக்காகவும், ொணவர்களாலும் இது பயன்படுத்தப்படுகிறது.  

 அமெரிக்காவவச் சார்ந்த SIL இன்ைர்தநஷனல் என்ற இலாப தநாக்கற்ற அவெப்பால், ‘எத்தனாதலாக்’ 

மவளியிைப்படுகிறது. இது, கைந்த 1951ஆம் ஆண்டு முதல் மவளியிைப்பட்டு வருகிறது. உலக மொழிகவள 

ஆவணப்படுத்துவதும், கல்வியறிவவ தெம்படுத்துவதுதெ இந்த மவளியீட்டின் முக்கிய தநாக்கொகும். 
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நடப்பு நிகழ்வுகள் 

1. 2020 ஏப்ரல் முதல் நடைமுடைக்கு வரவுள்ள நுகர்வவோர் போதுகோப்புச்சட்ைம் 2019, “வர்க்கச் சோர்பு 

தனியர் வழக்குகள்” ததோைர்போன ஏற்போடுகடள தசய்கிைது. இந்த வழக்டக, எதற்கு பயன்படுத்தலோம்? 

அ. ஒரே தயாாிப்பின் பல்ரேறு தயாாிப்பாளா்களுக்கு எதிோக ேழக்கு ததாடே 

ஆ. தேறான தயாாிப்புகளின் முழு ததாகுப்பபயும் திரும்பப்தபறுதற்கு  

இ. தேறான தயாாிப்புகளின் தயாாிப்பாளா்களின் முழு நிா்ோக குழுேுக்கு எதிோக ேழக்கு ததாடே 

ஈ. நுகா்ரோாின் முழு குழுேும் உாிபமரகாேல் 

 2020 ஏப்ரலில், இந்தியோவில், நுகர்வவோரோல், ‘வர்க்கச் சோர்பு தனியர் வழக்கு’கடளத் (class action law 

suits) ததோைர முடியும். வேலும், புதிய நுகர்வவோர் போதுகோப்புச்சட்ைம், 2019இன்கீழ், ேத்தியஸ்தத்டதயும் 

வதர்வுதசய்ய முடியும்; இது, குடைபோடுள்ள தயோரிப்புகள் அல்லது வேோசேோன வசடவகளோல் ஏற்படும் 

வசதங்களுக்கோன உரிடேவகோரல்களுக்கு சட்ைபூர்வேோன கடிவோளத்டத வழங்குகிைது. 

 ‘வர்க்கச் சோர்பு வழக்கு’ என்பது ஒரு சட்ைபூர்வேோன கருவியோகும். இது, ஒரு குடைபோடுள்ள தயோரிப்பு 

அல்லது வசடவ குறித்த தனிப்பட்ை ஒரு நபரின் புகோடர, அவதவபோன்ை சூழ்நிடலகளில் போதிக்கப்பட்ை 

பிை நுகர்வவோரின் வழக்கோகவும் கருதுவதற்கு உதவுகிைது. ஒவரதயோரு புகோரின் அடிப்படையில், 

குடைபோடுள்ள தபோருள் இைம்தபற்றிருந்த முழு ததோகுப்டபயும் (entire batch) திரும்பப்தபறுவதற்கு இந்த 

‘வர்க்கச் சோர்பு வழக்டக’ பயன்படுத்தப்பைலோம். 

2.2022ஆம் ஆண்டு கோேன்தவல்த் விடளயோட்டுப்வபோட்டிகளிலிருந்து துப்போக்கிச்சூடு & வில்வித்டத 

ததோைக்கத்தில் டகவிைப்பட்ை பின்னர், இந்த இரு விடளயோட்டுகளும் வசர்க்கப்படும் என்றும் 2022ஆம் 

ஆண்டு பர்மிங்கோம் கோேன்தவல்த் விடளயோட்டுப் வபோட்டிகளின் ஒருபகுதியோக இந்தியோவில் இடவ 

ஏற்போடு தசய்யப்படும் என்றும் அண்டேயில் முடிவுதசய்யப்பட்ைது. இந்த இரண்டு விடளயோட்டுகளும், 

இந்தியோவில், எங்கு நடைதபைவுள்ளன? 

அ. புது தில்லி 

ஆ. சண்டிகா்  

இ. தபங்களூரு 

ஈ. பைதோபாத் 

 கோேன்தவல்த் விடளயோட்டு-2022 வபோட்டிகள் இந்தியோவின் சண்டிகர், இங்கிலோந்தின் பர்மிங்கோம் 

என இரண்டு இைங்களில் நைக்கவுள்ளது. இங்கிலோந்தில் வரும் 2022 ஜுடல 27 முதல் ஆகஸ்ட் 7 

வடர கோேன்தவல்த் விடளயோட்டுப் வபோட்டிகள் நடைதபைவுள்ளன. இதில் துப்போக்கிசுடுதல் வபோட்டி 

வசர்க்கப்பைவில்டல. வில்வித்டதயும் விருப்ப வபோட்டியோக ேோற்ைப்பட்ைது. இவ்விரு விடளயோட்டுகளில் 

சமீபகோலேோக ஆதிக்கம் தசலுத்தி வரும் இந்தியோ, இதற்கு எதிர்ப்பு ததரிவித்து, விலகுவவோம் என 

எச்சரித்தது. இதனிடைவய எதிர்வரும் 2022 ஜனவரியில், இந்தியோவின் சண்டிகரில் கோேன்தவல்த் 

துப்போக்கிசுடுதல், வில்வித்டத வபோட்டிகடள நைத்த அனுேதி கிடைத்தது. 
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 தற்வபோது, சண்டிகர் விடளயோட்டில் தவல்லும் பதக்கங்கள், கோேன்தவல்த் விடளயோட்டில் கணக்கில் 

எடுத்துக்தகோள்ளப்படும் என கோேன்தவல்த் விடளயோட்டுப்வபோட்டிகள் கூட்ைடேப்பு ததரிவித்தது. இதன் 

படி, பர்மிங்கோம் வபோட்டி முடிந்த ஒரு வோரத்தில், சண்டிகரில் தவன்ை பதக்கங்களும் அந்தந்த நோடுகளில் 

பதக்க பட்டியலில் வசர்க்கப்பைவுள்ளன. 

3.இந்தியோவின் எந்த நகரத்தில், ‘ேத்திய விஸ்ைோ’ திட்ைம் வருகிைது? 

அ. புது தில்லி  

ஆ. ரபாபால் 

இ. மும்பப 

ஈ. சண்டிகா் 

 “ேத்திய விஸ்ைோ” என்பது ஒரு புதிய நோைோளுேன்ை கட்ைைம் நிர்ேோணித்தல், அடனத்து நடுவண் 

அடேச்சகங்கடளயும் தநருக்கேோகக் தகோண்டுவருதல் ேற்றும் “ேத்திய விஸ்ைோ”விலும் அடதச் 

சுற்றியுள்ள தற்வபோடதய போரம்பரிய கட்ைடேப்புகடள ேறுவடிவடேத்தல் ஆகியடவ அைங்கிய ஒரு 

இலட்சியத்திட்ைேோகும். இந்தத் திட்ைத்தின்கீழ், எட்டு புதிய அரசு அலுவலக கட்டிைங்கள், ஒரு புதிய 

நோைோளுேன்ை ேோளிடக ேற்றும் ததற்குப்புை ததோகுதிக்கு அருவக பிரதேர் ேற்றும் குடியரசுத்துடணத் 

தடலவர் ஆகிவயோரின் இல்லம் அடேக்கப்படும். 

4.பின்வரும் ஆப்பிரிக்க நோடுகளுள், அண்டேயில், FATFஇன் சோம்பல் பட்டியலில் வசர்க்கப்பட்ை நோடு எது? 

அ. காரபான் 

ஆ. அல்ஜீாியா 

இ. தகன்யா 

ஈ. தமாாஷீியஸ்  

 நீண்ை கோலேோக வரி ஏேோற்றுகளின் புகலிைேோகக் கருதப்படும் தேோரீஷியஸ், FATFஇன், “சோம்பல் 

பட்டியலில்” வசர்க்கப்பட்டுள்ளது. இது, தேோரீஷியஸிைம் FPIஇன் கதி குறித்து வகள்வி எழுப்பியுள்ளது. 

5.ஆயுள் கோப்பீட்டு நிறுவனங்களுக்கோக, இழப்பீடு அடிப்படையிலோன நலவோழ்வு கோப்பீட்டு தயோரிப்புகளில் 

உள்ள சிக்கல்கடள ஆரோயும் IRDA குழுவுக்கு, தடலடேதோங்கவுள்ளவர் யோர்? 

அ. டி ோஜ்குமாா் 

ஆ. பிேேீன்குமாா் பா்ோா் 

இ. பிேரதாஷ்குமாா் ோத் 

ஈ. M R குமாா்  

 ஆயுள் கோப்பீட்டு நிறுவனங்களோல் இழப்பீடு அடிப்படையிலோன நலவோழ்வு கோப்பீடுகடள வழங்க 

முடியுேோ? என்படத ஆரோய்வதற்கோக கோப்பீடு ஒழுங்கோற்றுநரோன IRDA, இந்திய ஆயுள் கோப்பீட்டுக் 

கழகத்தின் தடலவர் M R குேோர் தடலடேயில், ஒன்பது வபர் தகோண்ை ஒரு குழுடவ அடேத்துள்ளது. 
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6.முதன்முடையோக, பன்னோட்டுப் பத்திர சந்டதயில் ேசோலோ பத்திரங்கடள தவளியிட்ை நோடுகைந்த வங்கி 

(Supranational Bank) எது? 

அ. உலக ேங்கி 

ஆ. ஆசிய ேளா்ச்சி ேங்கி  

இ. ஆசிய உட்கட்டபமப்பு & முதலீட்டு ேங்கி 

ஈ. ஆப்பிாிக்க ேளா்ச்சி ேங்கி 

 முதன்முடையோக, ஆசிய வளர்ச்சி வங்கி, `850 வகோடி ேதிப்பிலோன தனது 10 ஆண்டுகோல ேசோலோ 

பத்திரத்டத GIFT நகரத்தில் உள்ள இந்திய சர்வவதச பரிேோற்ைகத்தின் பன்னோட்டுப் பத்திர சந்டதயில் 

தவளியிட்டுள்ளது. ஆசிய வளர்ச்சி வங்கியின் ேசோலோ பத்திரங்கள், லக்சம்பர்க் ேற்றும் இந்தியோ INX 

ஆகிய இரண்டிலும் தவளியிைப்பட்டுள்ளன. 

7. BIMSTEC குழுவில் உள்ள தற்வபோடதய உறுப்பினர்களின் எண்ணிக்டக என்ன? 

அ. 5 

ஆ. 6 

இ. 7  

ஈ. 8 

 வங்கோள விரிகுைோ பல்துடை ததோழில்நுட்ப தபோருளோதோர கூட்டுைவிற்கோன முன்தனடுப்பு (Bay of 

Bengal Initiative for Multi Sectoral Technical and Economic Cooperation - BIMSTEC) என்பது ததற்கு 

ஆசியோவிலும், ததன்கிழக்கோசியோவிலும் அடேந்துள்ள ஏழு நோடுகள் அைங்கிய ஓர் அடேப்போகும். இந்த 

அடேப்பின் உறுப்பினர் நோடுகள் - வங்கவதசம், இந்தியோ, மியன்ேர், இலங்டக, தோய்லோந்து, வநபோளம், 

பூட்ைோன் ஆகும். இடவகள் அடனத்தும் வங்கோள விரிகுைோடவச் சுற்றியுள்ள நோடுகளோகும். 

 வங்கோள விரிகுைோ கைற்கடரயிலடேந்திருக்கும் நோடுகளிடைவய ததோழில்நுட்ப ேற்றும் தபோருளோதோரக் 

கூட்டுைடவ வேம்படுத்துவவத இவ்வடேப்பின் வநோக்கேோகும். 

8.எந்த ஆண்டில், BIMSTEC நோடுகளின் உறுப்பினர்களிடைவய, ‘BIMSTEC கட்ைடேப்பு இடையிடணப்பு 

- BIMSTEC Grid Interconnection”ஐ நிறுவுவதற்கோன புரிந்துணர்வு ஒப்பந்தம் டகதயழுத்தோனது? 

அ. 2016 

ஆ. 2017 

இ. 2018  

ஈ. 2019 

 அண்டேயில், BIMSTEC ேற்றும் ஆற்ைல் ஒருங்கிடணப்புக்கோன ததற்கோசிய பிரோந்திய முன்தனடுப்பு 

ஆகியடவ இடணந்து, ‘BIMSTEC பிரோந்தியத்தில் ஆற்ைல் துடையில் ஒத்துடழப்டப அதிகரித்தல்’ 

என்ை தடலப்பில் ேோநோட்டை ஏற்போடு தசய்தன. BIMSTEC உறுப்பினர்கள், 3000 கி.மீ நீள BIMSTEC 
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மின் கட்ைடேப்டப, ‘BIMSTEC Grid Interconnection’ என்ை தபயரில் தசயல்படுத்த திட்ைமிட்டுள்ளனர். 

இதற்கோன புரிந்துணர்வு ஒப்பந்தம், கைந்த 2018ஆம் ஆண்டில் டகதயழுத்தோனது. 

9.முன்தேோழியப்பட்டுள்ள, ‘சந்துஷ்த் தசயலி’, எந்தத் திட்ைத்தின் பயனோளிகளுக்கோனது? 

அ. ரதசிய ரசமிப்பு சான்றிதழ் திட்டம் 

ஆ. இந்திய ததாழிலாளா் அேசு காப்பீட்டுத் திட்டம் (ESI)   

இ. P M கிசான் 

ஈ. ரமற்கூறிய எதுேும் இல்பல 

 இந்திய ததோழிலோளர் அரசு கோப்பீட்டுத் திட்ைத்தின் (ESI) பயனோளிகளின் சிக்கல்களுக்கு தீர்வுகோணும் 

வநோக்கில், ேத்திய ததோழிலோளர் அடேச்சகம், விடரவில், ‘சந்துஷ்த்’ என்ை அடலவபசி தசயலிடய 

அறிமுகப்படுத்தவுள்ளது. இது குறித்த தகவல், இந்திய ததோழிலோளர் அரசு கோப்பீட்டுக் கழகத்தின் (ESIC) 

நிறுவன நோள் தகோண்ைோட்ை விழோவின்வபோது ததரிவிக்கப்பட்ைது. 

10.ஆன்டிடைட்ரஜன், _____ஆல் ஆனது? 

அ. பாசிட்ோன் மற்றும் புரோட்டான் 

ஆ. நியூட்ோன் மற்றும் புரோட்டான் 

இ. பாசிட்ோன் மற்றும் ஆண்டிபுரோட்டான்  

ஈ. நியூட்ாிரனா மற்றும் நியூட்ோன் 

 எதிர் நீரகம் (Anti-Hydrogen) என்பது டைட்ரஜனின் எதிர்ப்தபோருள் ஆகும். தபோதுவோன டைட்ரஜன் 

அணு ஓர் எலக்ட்ரோன் ேற்றும் புவரோட்ைோனோல் ஆனது. ஆனோல், இந்த ஆன்டிடைட்ரஜன் அணுவோனது 

ஒரு போசிட்ரோன் ேற்றும் ஆண்டிபுவரோட்ைோனோல் ஆனது. 

 

தமிழ்நாடு நடப்பு நிகழ்வுகள் 

 2019ஆம் ஆண்டுக்கான சாகித்திய அகாதமி விருதுகள்:- 

o ‘சூல்’ என்ை நோவலுக்கோக அதடன எழுதிய எழுத்தோளர் வசோ.தர்ேனுக்கு, ‘தமிழ் தேோழிக்கோன 

சோகித்திய அகோதமி விருது’ வழங்கப்பட்ைது. 

o ‘நிலம்பூத்து ேலர்ந்த நோள்’ என்ை ேடலயோளதேோழி நோவடல தமிழ் தேோழியில் சிைந்த முடையில் 

தேோழிதபயர்ப்பு தசய்ததற்கோக, தமிழ் எழுத்தோளர் K V தஜயஸ்ரீக்கு, நடுவணரசின், 2019ஆம் 

ஆண்டுக்கோன ‘சிைந்த தேோழி தபயர்ப்புக்கோன சோகித்திய அகோதமி விருது’ வழங்கப்பட்ைது. 
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நடப்பு நிகழ்வுகள் 

1. 2020ஆம் ஆண்டு நிலவரப்படி, உலகின் மிகப்பபரிய கிரிக்பகட் மைதானம் அமைந்துள்ள நாடு எது? 

அ. ஆஸ்திரேலியா 

ஆ. இந்தியா  

இ. ததன்னாப்பிாிக்கா 

ஈ. நியூசிலாந்து 

 அகைதாபாத்தில் (குஜராத்) அமைந்துள்ள சர்தார் படேல் மைதானம் (டைாட்டேரா மைதானம் என்றும் 

அமைக்கப்படுகிறது), உலகின் மிகப்பபரிய கிரிக்பகட் மைதானமும், வே பகாரியாவின் ரங்கிராடோ டை 

டே அரங்கத்துக்குப்பிறகு உலகின் இரண்ோவது பபரிய அரங்கமுைாகும். சர்தார் படேல் மைதானத்தின் 

புனரமைப்புப்பணிகள், கேந்த 2016ஆம் ஆண்டில் பதாேங்கியது. 

 அபைரிக்க அதிபர் போனால்ட் டிரம்ப், புதிதாக புதுப்பிக்கப்பட்ே இந்த மைதானத்தில், பிரதைர் நடரந்திர 

டைாடியுேனான, “நைஸ்டத டிரம்ப்” நிகழ்ச்சியில் உமரயாற்றினார். 

2.இந்திய கேடலார காவல்பமே ைற்றும் சுங்கப்பணியாளர்களுக்காக, பசன்மனயில், ‘கப்பல் டதேல் 

நுட்பம்’ குறித்த பயிற்சி வகுப்மப ஏற்பாடு பசய்த நாடு எது? 

அ. ஜப்பான் 

ஆ. ஆஸ்திரேலியா  

இ. ஓமான் 

ஈ. கத்தாா் 

 ஆஸ்திடரலிய எல்மலப்பமேயின் நேைாடும் பயிற்சிக்குழுவானது தமிழ்நாட்டின் காவல்துமற, இந்திய 

கேடலார காவற்பமே, சுங்கம் ைற்றும் கேடலார பாதுகாப்புக்குழு உறுப்பினர்களுக்கான, ‘கப்பல் டதேல் 

நுட்பம் - Vessel Search Technique’ குறித்த பயிற்சி வகுப்மப நேத்தியது. இந்திய கேடலார காவற்பமே, 

இப்பயிற்சிமய, பசன்மனயில், ஆஸ்திடரலியாவின் எல்மலப்பமேயுேன் இமைந்து ஏற்பாடுபசய்தது. 

3. ICAR ஏற்பாடு பசய்த 4 நாள், “வாமை குறித்த சர்வடதச ைாநாட்மே” நேத்திய ைாநகரம் எது? 

அ. திருச்சிோப்பள்ளி  

ஆ. காந்தி நகா் 

இ. தகாச்சி 

ஈ. திருவனந்தபுேம் 

 பிப்.22-25 காலப்பகுதியில், படயாவர்சிட்டி இன்ேர்டநஷனலுேன் இமைந்து, இந்திய டவளாண் 

ஆராய்ச்சிக் கைகத்தின்கீழியங்கும் (ICAR), டதசிய வாமை ஆராய்ச்சி மையம் (NRCB) 4 நாள், ‘வாமை 

குறித்த சர்வடதச ைாநாட்மே’ அண்மையில் ஏற்பாடு பசய்தது. ICARஇன் டதசிய வாமை ஆராய்ச்சி 

மையம், தமிழ்நாட்டின் திருச்சிராப்பள்ளியில் அமைந்துள்ளது. 
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 திருச்சிராப்பள்ளியில், “Innovations in Sustainable Production and Value Chain Management in Banana” 

என்ற கருப்பபாருளில் இம்ைாநாடு ஏற்பாடு பசய்யப்பட்ேது. 

4. THDC இந்தியா ைற்றும் வேகிைக்கு மின்திறன் நிறுவனம் (NEEPCO) ஆகியவற்றிலுள்ள அரசின் முழு 

பங்குகமளயும் எந்த இந்திய பபாதுத்துமற நிறுவனம் பபறவுள்ளது? 

அ. NTPC நிறுவனம்  

ஆ. எண்தணய் மற்றும் இயற்கக எாிவாயு கழகம் 

இ. பவா் கிாிட் காா்ப்பரேஷன் ஆப் இந்தியா லிமிதடட் 

ஈ. NHPC நிறுவனம் 

 இந்திய டபாட்டி ஆமையம் (CCI) அண்மையில், ைகாரத்னா பபாதுத்துமற நிறுவனைான – NTPC 

நிறுவனம், THDC இந்தியா ைற்றும் வேகிைக்கு மின்திறன் நிறுவனம் (NEEPCO) ஆகியவற்றில் உள்ள 

அரசாங்கத்தின் முழு பங்குகமளயும் வாங்க அனுைதித்தது. NEEPCO வைங்கிய & பசலுத்திய பங்கு 

மூலதனத்தில் 100 சதவீதத்மதயும், THDC இந்தியாவில் 74.5 சதவீதத்மதயும் NTPC மகயகப்படுத்தும். 

மீதமுள்ளமவற்மற உத்தரபிரடதச ைாநில அரசு மகயகப்படுத்தும். 

5.அண்மையில், எந்த ைத்திய அமைச்சகம் / அமைப்பால், ‘5G டேக்கத்தான்’ பதாேங்கப்பட்ேது? 

அ. NITI ஆரயாக் 

ஆ. அறிவியல் மற்றும் ததாழில்நுட்ப அகமச்சகம் 

இ. தகவல் ததாடா்பு அகமச்சகம்  

ஈ. மனித வள மற்றும் ரமம்பாட்டு அகமச்சகம் 

 தகவல் பதாேர்பு அமைச்சகத்தின் பதாமலத்பதாேர்புத்துமற அண்மையில் அரசு ைற்றும் பதாழிற்துமற 

பங்குதாரர்களுேன் இமைந்து, ‘5G டேக்கத்தான்’ என்றபவான்மற அறிமுகப்படுத்தியது. புதிய 

டயாசமனகமள சாத்தியமிக்க ஐந்தாம் தமலமுமற தயாரிப்புகள் ைற்றும் தீர்வுகளாக ைாற்றுவமத 

இந்த, ‘5G டேக்கத்தான்’ டநாக்கைாகக்பகாண்டுள்ளது. இந்தியாவில் உள்ள அமனத்து ைாைவர்கள், 

துளிர் நிறுவனங்கள், சிறு & நடுத்தர நிறுவனங்கள், கல்வி நிறுவனங்கள் ைற்றும் பதிவுபசய்யப்பட்ே 

நிறுவனங்கள் ைற்றும் பவளிநாடுவாழ் இந்தியர்கள் கூே இதில் பங்டகற்கலாம். 

6. 2020ஆம் ஆண்டில் பார்ச்சூன் நிறுவனத்தின், ‘பணிபுரிவதற்கு சிறந்த 20 முன்னணி நிறுவனங்கள்’ 

பட்டியலில் இேம்பபற்ற ஒடர இந்திய நிறுவனம் எது? 

அ. இன்ரபாசிஸ் 

ஆ. டாடா கன்சல்டன்சி சா்வீசஸ்  

இ. ரசார ா 

ஈ. ரசாமாரடா 

 ோோ கன்சல்ேன்சி சர்வீசஸ் (TCS), 2020ஆம் ஆண்டில் பார்ச்சூன் நிறுவனத்தின், ‘பணிபுரிவதற்கு 

சிறந்த முன்னணி நிறுவனங்களுள் ஒன்றாகத் டதர்ந்பதடுக்கப்பட்டுள்ளது. இந்தப் பட்டியலின், முதல் 
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இருபது இேங்களுள் இேம்பபறும் ஒடர இந்திய நிறுவனம் இதுவாகும். சுைார் 33,000 ஊழியர்களிேம் 

இந்தக் கைக்பகடுப்பு நேத்தப்பட்ேது. 

7.அண்மையில் எந்த ைாநிலம் அல்லது யூனியன் பிரடதசத்தில், ‘Red Throated Thrush ைற்றும் Plumbeous 

Water Redstart’ ஆகிய இவ்விரு பறமவயினங்களும் பதன்பட்ேன? 

அ. அருணாச்சல பிேரதசம் 

ஆ. உத்தேகண்ட் 

இ. லடாக்  

ஈ. இலட்சத்தீவுகள் 

 கிடரட் டபக்யார்ட் பறமவ கைக்பகடுப்புப்பணியானது, லோக்கின் வனவுயிரி பாதுகாப்பு & பறமவகள் 

சங்கத்தால் அண்மையில் டைற்பகாள்ளப்பட்ேது. இந்தப்பயிற்சியின்டபாது, லோக் பிராந்தியத்தில், முதல் 

முமறயாக, ‘Red Throated Thrush ைற்றும் Plumbeous Water Redstart’ என்ற இரண்டு புதிய பறமவ 

இனங்கள் கண்டுபிடிக்கப்பட்ேன. லோக்கில் பைாத்தம் 87 வமகயான பறமவயினங்கமள பறமவ 

ைற்றும் வனவிலங்கு வல்லுநர்கள் கைக்கிட்டு பதிவுபசய்துள்ளனர். 

8. “மைக்டராசாப்ட் ஃபியூச்சர் டிடகாேட் – CEO உச்சிைாநாடு” நமேபபற்ற நகரம் எது? 

அ. புது தில்லி 

ஆ. மும்கப  

இ. தசன்கன 

ஈ. குருகிோம் 

 பிப்.24 அன்று மும்மபயில் மைக்டராசாப்ட் தனது, “Microsoft Future Decoded – CEO” உச்சிைாநாட்மே 

நேத்தியது. இந்த உச்சிைாநாட்டில் பல்டவறு துமறகளின் தமலவர்கள் கலந்துபகாண்ேனர். இதில், 

மைக்டராசாப்ட் நிறுவனத்தின் தமலமைச்பசயல் அதிகாரி சத்யா நாபதல்லா உமரயாற்றினார். பிப்.25 

அன்று பபங்களூருவில் நமேபபற்ற, “Microsoft Future Decoded – பதாழில்நுட்பம்” உச்சிைாநாட்டிலும் 

நாபதல்லா கலந்துபகாண்ோர். 

9.அமப குைார் சிங், எந்த இந்திய பபாதுத்துமற நிறுவனத்தின் தமலவர் ைற்றும் நிர்வாக இயக்குநராக 

நியமிக்கப்பட்டுள்ளார்? 

அ. NTPC நிறுவனம் 

ஆ. எண்தணய் மற்றும் இயற்கக எாிவாயு கழகம் 

இ. பவா் கிாிட் காா்ப்பரேஷன் ஆப் இந்தியா லிமிதடட் 

ஈ. NHPC நிறுவனம்  

 அமப குைார் சிங், அண்மையில், இந்திய பபாதுத்துமற நிறுவனைான NHPC நிறுவனத்தின் தமலவர் 

ைற்றும் டைலாண்மை இயக்குநராக நியமிக்கப்பட்டுள்ளார். 2020 பிப்ரவரி 24 அன்று பபாறுப்டபற்ற 

அவர், அவரின் பணிமூப்பு காலம் வமர இந்தப்பதவியில் பணியாற்றுவார். 
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 தமலவர் & டைலாண்மை இயக்குநர் பதவிமய கூடுதல் பபாறுப்பாக வகித்துவந்த இரதீஷ்குைாருக்கு 

பதிலாக அமப குைார் சிங் நியமிக்கப்பட்டுள்ளார். 

10.பிப்ரவரி 24 அன்று பதாேங்கப்பட்ே எந்த நலத்திட்ேம் தனது முதலாம் ஆண்மே நிமறவுபசய்துள்ளது? 

அ. பிேதம மந்திாி கிசான் மான்–தன் ரயாஜனா (PM – KMY) 

ஆ. பிேதம மந்திாி கிசான் சம்மன் நிதி (P M – KISAN)  

இ. பிேதம மந்திாி ஸ்ேம் ரயாகி மான்–தன் (PM – SYM) 

ஈ. பிேதம மந்திாி லகு வியாபாி மான்–தன் ரயாஜனா 

 பிரதைரின் விவசாயிகள் வருவாய் ஆதரவு திட்ேம் (PM-KISAN) என்ற பபயரிலான ைத்திய அரசின் புதிய 

திட்ேம் பதாேங்கப்பட்டு 24.02.2020 உேன் ஓராண்டு நிமறவமேகிறது. டவளாண்மை ைற்றும் அது 

சார்ந்த பசயல்களுக்கும், குடும்பத்டதமவகளுக்குைான பசலவுகமள கவனிக்க நிலம் மவத்துள்ள 

டவளாண் பபருைக்களுக்கு வருவாய் ஆதரவு அளிப்பதற்காக நாடு முழுவதற்குைான இந்தத் திட்ேம் 

பதாேங்கப்பட்ேது. 

 அதிக வருவாயுள்ள பிரிவினமர நீக்கி, ைற்ற விவசாயிகளுக்கு இந்தத்திட்ேத்தின்கீழ், 4 ைாதங்களுக்கு 

ஒருமுமற `2,000 என ஆண்டுக்கு `6,000 வங்கிக் கைக்கில் டநரடியாக பசலுத்தப்படுகிறது. 

பதாேக்கத்தில் விவசாயத்துக்குத் தகுதியான இரண்டு பேக்டேர் வமர நிலம் மவத்துள்ள சிறு, குறு 

விவசாயிகள் அமனவருக்குைானதாக இத்திட்ேம் இருந்தது. பின்னர், இதன் டதமவமய உைர்ந்து, 

நிலத்தின் அளமவ கைக்கில் எடுத்துக்பகாள்ளாைல் நாடு முழுவதும் உள்ள அமனத்து டவளாண் 

குடும்பங்களும் பயனமேயும் வமகயில் 01.06.2019 முதல் விரிவாக்கம் பசய்யப்பட்ேது. 
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நடப்பு நிகழ்வுகள் 

1.இறால் உற்பத்தியாளர்களுக்கு உதவுவதற்காக, சரக்குப் பபாக்குவரத்து பசவவகவளத் ததாடங்கியுள்ள 

வான் பபாக்குவரத்து நிறுவனம் எது? 

அ. அலையன்ஸ் ஏர் 

ஆ. இண்டிக ர 

இ. ஸ்லைஸ்ஜெட்  

ஈ. விஸ்தரரர 

 இறால் குஞ்சுகவளக்தகாண்டு தசல்ல உதவுவதற்காக, முன்னணி இந்திய விமானப் பபாக்குவரத்து 

நிறுவனமான ஸ்வபஸ்தெட், தசன்வன மற்றும் விசாகப்பட்டினத்திலிருந்து சூரத் & தகால்கத்தாவுக்கு 

சரக்குப் பபாக்குவரத்து பசவவகவள அறிமுகப்படுத்தியது. 

 ‘SpiceXpress’ எனப்படும் ஸ்வபஸ்தெட்டின் வான்வழி விமானப் பபாக்குவரத்து பிரிவு, 21 டன் சுமக்கும் 

திறன்தகாண்ட பபாயிங் 737 வானூர்திவய இதற்குப் பயன்படுத்தும். முன்தமாழியப்பட்ட வழித்தடங்க 

-ளில் இதுபபான்ற பசவவகள் ததாடங்கப்படுவது இதுபவ முதன்முவறயாகும். சமீபத்திய பட்தெட்டில், 

இபதபபான்ற பசவவ, ‘கிருஷி உதான்’ என்று அறிவிக்கப்பட்டது. 

2.சமீபத்தில் தனது பதவிவிலகவலச் சமர்ப்பித்த பாப் இகர், பதிவனந்து ஆண்டுகளாக எந்தப் பன்னாட்டு 

நிறுவனத்தின் தவலவமச் தசயல் அதிகாரியாக இருந்தார்? 

அ. வரை்ட் டிஸ்னி நிறுவனம்  

ஆ. ஜநட்ைிளி ்ஸ் 

இ. வரர்னர் ைிரதர்ஸ் 

ஈ. ைி ்ஸரர் 

 தபாதுவாக டிஸ்னி என்று அவைக்கப்படும் வால்ட் டிஸ்னி நிறுவனத்தின் தவலவமச் தசயல் அதிகாரி 

பாப் இகர், அண்வமயில் தனது பதவிவிலகவலச் சமர்ப்பித்தார். கடந்த 2005ஆம் ஆண்டு முதல் 

அதமரிக்காவவத் தளமாகக்தகாண்ட பன்னாட்டு தவகுென ஊடக நிறுவனத்தின் தவலவமச் தசயல் 

அதிகாரியாக அவர் பணியாற்றினார். 

 அவரது தவலவமயின்கீழ், டிஸ்னி நிறுவனம் ஸ்டார் வார்ஸ், மார்தவல் & ஃபாக்ஸின் தபாழுதுபபாக்கு 

வணிகங்கவள வாங்கியது. இகருக்குப் பதிலாக அடுத்த தவலவமச் தசயல் அதிகாரியாக பாப் பசதபக் 

நியமிக்கப்படவுள்ளார். 2021 டிசம்பர் 31 வவர இகர் நிர்வாகத்தவலவராக பணியாற்றுவார். 

3. 2020ஆம் ஆண்டு நிலவரப்படி, காப்பீட்டு இவடத்தரகர்களில், அனுமதிக்கப்பட்ட அந்நிய பேரடி முதலீட்டு 

(FDI) வரம்பு என்ன? 

அ. 0%   ஆ. 25% 

இ. 49%   ஈ. 100%  
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 ததாழிற்துவற மற்றும் உள்ோட்டு வர்த்தக பமம்பாட்டுத் துவறயானது சமீபத்தில் தானியங்கி ஒப்புதல் 

வழிமுவறயின்கீழ் காப்பீட்டு இவடத்தரகர்களில் 100% அந்நிய பேரடி முதலீடு அனுமதிக்கப்படுவதாக 

அறிவித்தது. இதற்கு முன்னர், காப்பீட்டு இவடத்தரகர்கள் உட்பட தமாத்த காப்பீட்டுத்துவறயிலும் 49% 

அளவுக்கு அந்நிய பேரடி முதலீட்வட அந்நிய பேரடி முதலீட்டுக்தகாள்வக அனுமதித்திருந்தது.  

 இவடநிவல பசவவகள் என்பது காப்பீட்டு தரகர்கள், மறுகாப்பீட்டு தரகர்கள், காப்பீட்டு ஆபலாசகர்கள், 

மூன்றாம் தரப்பு நிர்வாகிகள் மற்றும் இைப்பு மதிப்பீட்டாளர்கள் பபான்றவற்வற உள்ளடக்கியதாகும். 

4.மார்ச் 5, 2020 அன்று ISROஆல் ஏவ திட்டமிடப்பட்டுள்ள புதிய தசயற்வகக்பகாளின் தபயதரன்ன? 

அ. GISAT–1  

ஆ. GISAT–3 

இ. GISAT–7 

ஈ. GISAT–11 

 புவி படமாக்கல் தசயற்வகக்பகாளான GSAT-1, வரும் மார்ச் 5ஆம் பததி ஏவப்படும் என்று இந்திய 

விண்தவளி ஆய்வு வமயம் (ISRO) அறிவித்துள்ளது. ஸ்ரீஹரிபகாட்டாவில் அவமந்துள்ள சதீஷ் தவான் 

விண்தவளி வமயத்திலிருந்து, Geosynchronous Satellite Launch Vehicle (GSLV-F10)இன்மூலம் இந்தச் 

தசயற்வகக்பகாள் விண்ணில் ஏவப்படும். 2275 கிபலா எவடதகாண்ட உலகத்தரம் வாய்ந்த இந்தப் 

புவி கண்காணிப்பு தசயற்வகக்பகாள், புவிசார் ஒத்திவசவு சுற்றுப்பாவதயில் நிவலநிறுத்தப்படும். 

5.அண்வமயில் காலமான பஹாஸ்னி முபாரக், எந்த ோட்டின் முன்னாள் அதிபராக இருந்தார்? 

அ.  ிரீஸ் 

ஆ. எ ிை்து  

இ. ைிரரன்ஸ் 

ஈ. ைிைியர 

 எகிப்தின் முன்னாள் அதிபர் முகமது பஹாஸ்னி முபாரக் (91), சமீபத்தில் காலமானார். அவர் கிட்டத்தட்ட 

30 ஆண்டுகள் எகிப்தின் அதிபராக இருந்தார். எகிப்து விமானப்பவடயின் முன்னாள் தவலவராகவும் 

அவர் இருந்தார். கடந்த 1981ஆம் ஆண்டில், அவர், எகிப்தின் துவை அதிபரானபின், அவருக்கு முன் 

அதிபராக இருந்த அன்வர் சதாத் படுதகாவல தசய்யப்பட்டதற்கு பின்னர் அவர் ஆட்சிவயப்பிடித்தார். 

தபரும் பபாராட்டங்களுக்குப்பிறகு, முபாரக், 2011’இல் பதவி விலக பவண்டிய கட்டாயம் ஏற்பட்டது. 

6.இந்திய தகாள்கலன் கார்ப்பபரஷன் (Concor) மற்றும் RZD லாஜிஸ்டிக்ஸ் JSC (இரஷ்ய இரயில்பவ) 

ஆகியவற்றுக்கு இவடபய வகதயழுத்தான புதிய ஒப்பந்தத்தின்படி, எந்ோட்டின் வழியாக சரக்குகள் 

தகாண்டுதசல்லப்படவுள்ளன? 

அ. ைர ிஸ்தரன்   ஆ. ஆை் ரனிஸ்தரன் 

இ. ஈரரன்     ஈ. உஸ்ஜை ிஸ்தரன் 
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 இந்திய தகாள்கலன் கார்ப்பபரஷன் (Concor) மற்றும் RZD லாஜிஸ்டிக்ஸ் JSC (இரஷ்ய இரயில்பவ) 

ஆகியவவ, அண்வமயில் விவரப்பட்டியல் ஒன்வறப் பயன்படுத்தி இந்தியாவுக்கும் இரஷ்யாவுக்கும் 

இவடயில் சரக்குகவளக்தகாண்டுதசல்வதற்கான பசவவ ஒப்பந்தத்தில் வகதயழுத்திட்டன. ஈரான் 

வழியாக தசல்லும் சர்வபதச வடததற்கு பபாக்குவரத்து வழித்தடத்வத பயன்படுத்தி இருோடுகளுக்கும் 

இவடயில், தகாள்கலன்கள் தசல்லும். இவ்வழித்தடம், அெர்வபொன் வழியாகவும் தசல்கிறது. 

7.இந்திய வம்சாவளி அவமச்சரான சுதயல்லா பிராவர்பமன், அண்வமயில், எந்த ோட்டின் தவலவம 

வைக்குவரஞராக பதவிபயற்றார்? 

அ. நியூசிைரந்து 

ஆ. ைின்ைரந்து 

இ. ைிரிட்டன்  

ஈ. ஐ ் ிய அஜமரி ்  நரடு ள் 

 இந்திய வம்சாவளி அவமச்சரான சுதயல்லா பிராவர்பமன், அண்வமயில், பிரிட்டனின் (UK) தவலவம 

வைக்குவரஞராக பதவிபயற்றார். புதிய பிரிட்டிஷ் பிரதமர் பபாரிஸ் ொன்சன் தனது அவமச்சரவவவய 

மாற்றியவமத்த பிறகு அவர் நியமிக்கப்பட்டார். முக்கியமான பதவியில் நியமிக்கப்பட்ட இரண்டாவது 

தபண்ணும், பைவமவாத கட்சி ஆட்சியில் நியமிக்கப்பட்ட முதல் தபண் தவலவம வைக்குவரஞருமாக 

சுதயல்லா பிராவர்பமன் உள்ளார். 

8.ோவல் தகாபரானா வவரவை (COVID-19) அவடயாளாங்காண்பதற்காக முதன்முவறயாக ஒரு 

போதயதிர்ப்புப் பரிபசாதவனவய (Antibody Test) உருவாக்கியுள்ள ோடு எது? 

அ. சீனர 

ஆ. அஜமரி ் ர 

இ. சிங் ை்பூர்  

ஈ. ஜதன் ஜ ரரியர 

 சிங்கப்பூரின் ேலவாழ்வு அவமச்சகம் அந்ோட்டின் மருத்துவப்பள்ளியால் ஒரு போதயதிர்ப்புப் 

பரிபசாதவன உருவாக்கப்பட்டுள்ளதாக அறிவித்துள்ளது. பமலும் இது, ோவல் தகாபரானா வவரைால் 

(COVID-19) பாதிக்கப்பட்ட இருவவர தவற்றிகரமாக இனங்கண்டுள்ளது. தற்பபாது பயன்படுத்தப்பட்டு 

வரும் மூலக்கூறு பசாதவன, வாய்வழி மாதிரிகளில் வவரஸ் மரபணு தபாருவளக்கண்டறிகிறது.  

 அபதபேரத்தில், புதிதாக உருவாக்கப்பட்ட இந்தச்பசாதவன வவரைால் பாதிக்கப்படும்பபாது போய் 

எதிர்ப்பு மண்டலத்தால் உருவாக்கப்பட்ட போதயதிர்ப்புப் தபாருட்கவளக் கண்டறிகிறது. 

9.அண்வமய, ‘ஹுருன் உலக பைக்காரர்கள் பட்டியல்-2020’இன்படி, அதிக பகாடீசுவரர்கவளக் 

தகாண்ட ோடு எது? 

அ. அஜமரி ் ர   ஆ. சீனர  

இ. இரஷ்யர    ஈ. இந்தியர 
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 அண்வமயில் தவளியான, ‘ஹுருன் உலக பைக்காரர்கள் பட்டியல் 2020’இன்படி, உலகின் அதிக 

பகாடீசுவரர்கவளக்தகாண்ட ோடாக சீனா உள்ளது. இந்தப்பட்டியலில், $140 பில்லியன் அதமரிக்க 

டாலர் மதிப்பிலான தசாத்துக்களுடன் அபமசான் நிறுவனரும் தவலவமச் தசயல் அதிகாரியுமான தெப் 

தபபசாஸ் முதலிடத்தில் உள்ளார். வமக்பராசாப்ட் நிறுவனர் பில் பகட்ஸ் மூன்றாவது இடத்திலும், $67 

பில்லியன் அதமரிக்க டாலர் மதிப்பிலான தசாத்துக்களுடன் ஒன்பதாவது இடத்திலும் உள்ளனர். முதல் 

10 இடங்களுள் இடம்தபறும் ஒபர இந்தியரும், ஆசியாவின் மிகப்தபரிய பைக்காரருமாக அவருள்ளார். 

10. ‘நிர்வாகிக்கான உயர்கல்வி தவலவமத்துவ பமம்பாட்டுத்திட்டம்’ என்பது எந்ேடுவைவமச்சகத்தின் 

திட்டமாகும்? 

அ.  ரர்ை்ைகரட் விவ ரர அலமச்ச ம் 

ஆ. மனித வள கமம்ைரட்டு அலமச்ச ம்  

இ. திறன் கமம்ைரடு மற்றும் ஜதரழிை்முலனவு அலமச்ச ம் 

ஈ. சிறு, குறு மற்றும் நடுத்தர நிறுவனங் ள் அலமச்ச ம் 

 மத்திய மனிதவள பமம்பாட்டுத்துவற அவமச்சர் ஸ்ரீ ரபமஷ் பபாக்ரியால் நிஷாங்க், அண்வமயில், 

‘நிர்வாகிக்கான உயர்கல்வி தவலவமத்துவ பமம்பாட்டுத்திட்டம் - Higher Education Leadership 

Development Programme for Administrator’ என்ற திட்டத்வத ததாடங்கிவவத்தார். இது, இங்கிலாந்து 

இந்திய கல்வி & ஆராய்ச்சித் திட்டத்தின் ஆதரவின்கீழ், பல்கவலக்கைக மானிய ஆவையம் மற்றும் 

பிரிட்டிஷ் கவுன்சிலின் ஒரு கூட்டு முயற்சியாகும். இந்திய பல்கவலக்கைகங்களில் உள்ள மூத்த 

மற்றும் இவடநிவல நிர்வாகிகளுக்கு பயிற்சியளிப்பபத இந்தத் திட்டத்தின் முக்கிய போக்கமாகும். 

 

தமிழ்நாடு நடப்பு நிகழ்வுகள் 

 தசன்வனயில் உள்ள தேதர்லாந்து ோட்டு தூதரகத்தின் தகளரவ தூதராக, TVS பகப்பிடல் ஃபண்டு 

நிறுவனத்தின் பமலாண்வம இயக்குேர் பகாபால் சீனிவாசன் நியமிக்கப்பட்டுள்ளார். இதன்மூலம் 

வர்த்தகம், புதிய முதலீடு, கல்வி, சுற்றுலா மற்றும் கலாசாரம் பபான்ற துவறகளில் தேதர்லாந்து – 

தமிழ்ோடு இவடபய பமலும் ஒத்துவைப்பு அதிகரிக்கும். 
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