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நடப்பு நிகழ்வுகள் 

1.பதினைந்தாவது நிதிக்குழுவின் தனைவர் யார்? 

அ.  A K சிக்ரி 

ஆ. N K சிங்  

இ. இரரஜீவ் குமரர் 

ஈ. இரஞ்சன் ககரககரய் 

 பபாருளாதார வல்லுநரும் முன்ைாள் இந்திய ஆட்சிப்பணி அதிகாரியுமாை N K சிங், பதினைந்தாவது 

நிதிக்குழுவின் தனைவராக உள்ளார். ̀ 20 இைட்சம் ககாடி பபாருளாதார ஊக்குவிப்புத் திட்டத்தின் ஒரு 

பகுதியாக அறிவிக்கப்பட்ட கவளாண் சீர்திருத்தங்கனள கமற்பகாள்வதற்கு மாநிைங்கனள ஊக்குவிப்பு 

பசய்யும் ஒரு பசயல்முனைனய உருவாக்க நிதிக்குழு அண்னமயில் முடிவுபசய்துள்ளது. இக்குழுவில் 

நிதிக்குழு உறுப்பிைர் இரகமஷ் சந்த், கவளாண் பசயைாளர் சஞ்னச அகர்வால் மற்றும் கவளாண்னம, 

ஆராய்ச்சி மற்றும் கல்வி பசயைாளர் T மகாபத்ரா ஆகிகயார் உள்ளைர். 

2.வருடாந்திர உச்சிமாநாட்னட, பமய்நிகராக நடத்திய ASEAN’இல் (பதன்கிழக்காசிய நாடுகளின் சங்கம்) 

எத்தனை நாடுகள் உறுப்பிைராக உள்ளை? 

அ. எட்டு 

ஆ. பத்து  

இ. பன்னிரண்டு 

ஈ. பதினனந்து 

 ASEAN (பதன்கிழக்காசிய நாடுகளின் சங்கம்) தனைவர்கள் சமீபத்தில் காப ாளிவழி நனடபபற்ை 

அதன் வருடாந்திர உச்சிமாநாட்டின்கபாது சந்தித்துக் பகாண்டைர். ASEAN என்பது 10 நாடுகனள 

(இந்கதாகைசியா, தாய்ைாந்து, வியட்நாம், சிங்கப்பூர், மகைசியா, பிலிப்னபன்சு, கம்கபாடியா, மியான்மர், 

புருகை, ைாகவாஸ்) உறுப்பிைர்களாகக்பகாண்ட ஒரு பிராந்திய சங்கமாகும். 2020ஆம் ஆண்டில் 

ASEAN’இன் தனைனமப் பபாறுப்பு வியட்நாம் வகித்து வருகிைது. COVID-19 பதாற்றுக்கு இனடயில் 

விதிக்கப்பட்ட பய க்கட்டுப்பாடுகள் கார மாக இவ்வுச்சிமாநாடு பமய்நிகராக நடத்தப்பட்டது. 

3. `35,000 ககாடி முதலீடுகனள உருவாக்குவதற்காக பிரதமர் FME திட்டத்னத பதாடங்கியுள்ள மத்திய 

அனமச்சகம் எது? 

அ. MSME அனமச்சகம் 

ஆ. உணவுப் பதப்படுத்துதல் ததரழிற்சரனலகள் அனமச்சகம்  

இ. கவளரண்னம மற்றும் உழவர்நலத்துனற அனமச்சகம் 

ஈ. வணிகம் மற்றும் ததரழிற்துனற அனமச்சகம் 
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 உ வுப்பதப்படுத்துதல் பதாழிற்சானைகள் அனமச்சராை ஹர்சிம்ரத் பகௌர் பாதல், சுயசார்பு இந்தியா 

இயக்கத்தின் ஒருபகுதியாக பிரதமர் உ வுப் பதப்படுத்துதல் சிறு பதாழில்கனள முனைப்படுத்தும் 

திட்டத்னத பதாடங்கினவத்தார். 

 இத்திட்டமாைது பமாத்த முதலீடாக `35,000 ககாடினய உருவாக்கும் என்றும் பதாழில்திைன் மற்றும் 

ஓரளவு பதாழில்திைன் கதனவப்படும் ஒன்பது இைட்சம் கவனைவாய்ப்புகனள உருவாக்கும் என்றும் 

அவர் பதரிவித்தார். தகவல் பபறுதல், பயிற்சி, வாய்ப்புகனள நன்கு பயன்படுத்திக்பகாள்ளுதல் மற்றும் 

முனைப்படுத்துதல்மூைம் 8 ைட்சம் பதாழிற்சானைகள் பைைனடயும். 

4.கபானதப்பபாருள் & குற்ைங்கள் பதாடர்பாை ஐ.நா அலுவைகத்தின் (UNODC) தனைனமயகம் எங்கு 

அனமந்துள்ளது? 

அ. தஜனீவர 

ஆ. நியூயரர்க் 

இ. வியன்னர  

ஈ. பரரிஸ் 

 கபானதப்பபாருள் மற்றும் குற்ைங்கள் பதாடர்பாை ஐ.நா அலுவைகம் (UNODC) என்பது ஆஸ்திரியாவின் 

வியன்ைானவ தனைனமயிடமாகக்பகாண்ட கபானதப்பபாருள் கட்டுப்பாடு மற்றும் குற்ைத்தடுப்புக்கா 

-ை ஐ.நா அலுவைகமாகும். அண்னமய UNODC உைக கபானதமருந்து குறித்த அறிக்னகயின்படி, 

2018ஆம் ஆண்டில் சுமார் 26.9 ககாடி மக்கள் கபானதப்பபாருனளப் பயன்படுத்தியுள்ளைர். இது, கடந்த 

2009ஆம் ஆண்னட ஒப்பிடும்கபாது 30 சதவீதம் அதிகம். இளம்பருவத்திைரும் இனளகயாருகம அதிகம் 

கபானதப்பபாருள் பயன்படுத்துகவாராக உள்ளைர். 2004ஆம் ஆண்டுடன் ஒப்பிடும்கபாது இந்தியாவில் 

உள்ள ஒட்டுபமாத்த கபானதக்கு அடினமயாைவர்களின் எண்ணிக்னக கிட்டத்தட்ட ஐந்து மடங்காக 

அதிகரித்துள்ளதாக மதிப்பிடப்பட்டுள்ளது. 

5. “சமற்கிருத சத்பவ மண்டபம்” என்ை சமுதாய னமயம் கட்டப்படுகிை மாநிைம் எது? 

அ. மத்திய பிரகதசம் 

ஆ. உத்தர பிரகதசம்  

இ. மகரரரஷ்டிரர 

ஈ. பீகரர் 

 இராம்பூரில் நுமாயிஷ் னமதாைத்தில், “சமற்கிருத சத்பவ மண்டப”த்திற்கு மத்திய சிறுபான்னமயிைர் 

விவகார அனமச்சர் முக்தர் அப்பாஸ் நக்வி அடிக்கல் நாட்டிைார். இந்த மண்டபம், `92 ககாடி பசைவில், 

சிறுபான்னமயிைர் வசிக்கும் இந்தியாவின் 41 மாவட்டங்களில் அரசின் திட்டங்கனளச் பசய்ல்படுத்தும் 

பிரதமர் ஜன் விகாஸ் காரியகிரம் (PMJVK) என்ை திட்டத்தின்கீழ், மத்திய சிறுபான்னமயிைர் விவகார 

அனமச்சகத்தால் கட்டப்படுகிைது. 

 இந்தச் சமுதாய னமயம் பல்கவறு சமூகப்பபாருளாதார பசயல்பாடுகளுக்கும், திைன் வளர்ச்சிப்பயிற்சி, 

இதரப் பயிற்சிகள், COVID-19 கபான்ை கபரிடர் காைங்களில் கமற்பகாள்வதற்காை பசயல்பாடுகள், 

பல்கவறு வினளயாட்டுச் பசயல்பாடுகள் ஆகியவற்றுக்குப் பயன்படுத்தப்படும். 

 

 

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


விண்மீன்.காம்                         2020 ஜூலை 08  
  

 

நடப்பு நிகழ்வுகள்                                            3 

6. ‘PLATINA’ எைப் பபயரிடப்பட்டுள்ள, COVID-19 பதாற்றுகநாய்க்கு சிகிச்னசயளிப்பதற்காை உைகின் 

மிகப்பபரிய பிணியாற்றும் பிளாஸ்மா சிகிச்னசத் திட்டத்னத அறிமுகப்படுத்தியுள்ள மாநிை அரசு எது? 

அ. தமிழ்நரடு 

ஆ. மகரரரஷ்டிரர  

இ. ஆந்திர பிரகதசம் 

ஈ. ககரளர 

 COVID-19 பதாற்றுகநாய்க்கு சிகிச்னசயளிப்பதற்காக மகாராஷ்டிரா மாநிை அரசு உைகின் மிகப்பபரிய 

பிணியாற்றும் பிளாஸ்மா சிகிச்னசத்திட்டத்னத, ‘PLATINA’ என்ை பபயரில் அறிமுகப்படுத்தியுள்ளது. இது 

அம்மாநிைத்தில் கமாசமாக பாதிக்கப்பட்ட COVID-19 கநாயாளிகளில், குனைந்தது 500 கபனரயாவது 

காப்பாற்றும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிைது. அரசு மருத்துவக் கல்லூரிகள் மற்றும் BMC மருத்துவக் 

கல்லூரிகளில் இந்தப்பரிகசாதனைகள் கமற்பகாள்ளப்படும். இந்தச்சிகிச்னசத்திட்டத்தின்கீழ், அனைத்து 

கநாயாளிகளுக்கும், 200 மில்லி அளவுக்கு பிணியாற்றும் பிளாஸ்மா வினையில்ைாமல் வழங்கப்படும். 

7.யாருக்கு, புள்ளியியலுக்காை பங்களிப்புக்காக, ‘வாழ்நாள் சாதனையாளர்’ விருது வழங்கப்பட்டுள்ளது? 

அ. D சுப்பர ரரவ் 

ஆ. C இரங்கரரஜன்  

இ. பிமல் ஜலரன் 

ஈ. Y V தரட்டி 

 இந்தியாவில் கதசிய புள்ளியியல் அனமப்பில், இந்திய ரிசர்வ் வங்கியின் (RBI) முன்ைாள் ஆளுநர் 

Dr. C இரங்கராஜனின் சிைப்பாைப் பங்களிப்னப அங்கீகரிக்கும் வனகயில், அவருக்கு வாழ்நாள் 

சாதனையாளர் விருது வழங்கப்பட்டது. “இந்திய புள்ளியியலின் தந்னத” பி.சி.மகைகைாபிஸின் பிைந்த 

நானள நினைவுகூரும் வனகயில் ஒவ்கவார் ஆண்டும் ஜூன்.29 அன்று பகாண்டாடப்படும் கதசிய 

புள்ளியியல் நானள முன்னிட்டு அவருக்கு இந்த விருது வழங்கப்பட்டுள்ளது. C இரங்கராஜன் அவர்கள், 

கதசிய புள்ளியியல் ஆன யத்தின் தனைவராகவும் பணியாற்றியுள்ளார். 

8.இந்திய அரசு அதன் அதிகாரத்னத எச்சட்டத்தின்கீழ் பசயல்படுத்தி 59 சீை பசயலிகனள தனடபசய்தது? 

அ. தகவல் ததரழில்நுட்பச் சட்டம்  

ஆ. தகவலறியும் உரினமச் சட்டம் 

இ. தவளிநரட்டு வர்த்தக (வளர்ச்சி மற்றும் ஒழுங்குமுனற) சட்டம் 

ஈ. ஏற்றுமதி–தரக்கட்டுப்பரடு மற்றும் ஆய்வுச்சட்டம் 

 இந்தியாவின் இனையாண்னம, ஒருனமப்பாடு, பாதுகாப்பு மற்றும் பபாது ஒழுங்குக்கு பாரபட்சம் காட்டும் 

கநாக்கில் உள்ள 59 திைன்கபசி பசயலிகளுக்கு (டிக்-டாக், UC உைாவி) மத்திய தகவல் பதாழில்நுட்ப 

அனமச்சகம், தகவல் பதாழில்நுட்பச் சட்டம் 69A பிரிவின்கீழ் தனடவிதித்துள்ளது. பல்கவறு தரப்பு 

மக்களிடமிருந்து, இச்பசயலிகள் குறித்து வந்த புகார்கனளயடுத்து இந்நடவடிக்னக எடுக்கப்பட்டுள்ளது. 
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9. 2020 ஜூன்.29 அன்று பகாண்டாடப்பட்ட கதசிய புள்ளியியல் நாளுக்காை கருப்பபாருள் என்ை? 

அ. Sustainable Development Goals 3 and 5  

ஆ. Honouring P. C. Mahalanobis 

இ. Statistics is Life 

ஈ. Indian statistics 

 கதசிய புள்ளியியல் அனமப்னப உருவாக்கியதில், கபராசிரியர். PC மகைகைாபிஸின் மதிப்பிடவியைாத 

பங்களிப்னப அங்கீகரிக்கும் வனகயில், அவரது பிைந்தநாளாை ஜூன்.29 அன்று, கதசிய புள்ளியியல் 

நாள் ஒவ்கவார் ஆண்டும் பகாண்டாடப்படுகிைது. நடப்பாண்டு (2020) புள்ளியியல் நாளுக்காை கருப் 

பபாருள், “நீடித்த வளர்ச்சி இைக்கு (SDG) - 3 (நைமாை வாழ்னவ உறுதிபசய்வது மற்றும் அனைத்து 

வயதிைருக்காை நைத்னத ஊக்குவிப்பது) மற்றும் SDG - 5 ( பாலிை சமத்துவத்னத அனடவது மற்றும் 

அனைத்துப் பபண்கள் மற்றும் வளரிளம்பபண்களுக்கு அதிகாரமளிப்பது). மத்திய அரசு, மாநிை அரசு / 

யூனியன் பிரகதச அரசுகள் மற்றும் அனமப்புகளின் அதிகாரப்பூர்வப் புள்ளியியல் நிபு ர்களின், சிைந்த 

சாதனைனய அங்கீகரிப்பதற்காக, திட்ட அமைாக்கத்துனை புதிய விருதுககனள உருவாக்கியுள்ளது. 

 இதிய ரிசர்வ் வங்கியின் முன்ைாள் ஆளுநர் Dr C இரங்கராஜனுக்கு “கபராசிரியர் P C மகைகைாபிஸ் 

கதசிய விருது” வழங்கப்பட்டது. கதசிய மருத்துவப் புள்ளியல் கழகத்தின் (NIMS) முன்ைாள் இயக்குநர் 

Dr. அரவிந்த் பாண்கட, இந்திய மருத்துவ ஆராய்ச்சிக் கவுன்சில் (ICMR) மற்றும் மத்திய அரசின் திட்ட 

அமைாக்கத்துனையின் முன்ைாள் கூடுதல் தனைனம இயக்குநர் Dr அகிகைஷ் சந்திரா குல்ஸ்கரஷ்தா 

ஆகிகயாருக்குக் கூட்டாக, ‘கபராசிரியர் PV சுகாத்கம கதசிய விருது – 2020’ வழங்கப்பட்டது. 

10.மின்சாரப் பணிகளுக்கு தனடயின்னமச் சான்றிதழ் (NOC) வழங்குவதற்காக புதியபதாரு இன ய 

தளத்னத உருவாக்கியுள்ள மத்திய அனமச்சகம் எது? 

அ. நிலக்கரி அனமச்சகம் 

ஆ. மின்துனற அனமச்சகம் 

இ. பரதுகரப்பு அனமச்சகம்  

ஈ. புதிய மற்றும் புதுப்பிக்கத்தக்க எரிசக்தி அனமச்சகம் 

 இராணுவ அனமப்புகளுக்கு அருகில் பசயல்படுத்தப்படும் மின்சாரம் / காற்ைானை / சூரியமின்ைாற்ைல் 

திட்டங்கள் மற்றும் இந்திய எல்னைக்குட்பட்ட நீர்நினைகள் & சிைப்புப் பபாருளாதார மண்டைங்களில் 

ஆராய்ச்சி, அளவீடு, துரப்ப ப்பணிகள், பயன்பாட்டிற்கு தனடயின்னமச் சான்றிதழ் வழங்குவதற்காை 

புதிய இன யதளத்னத, மத்திய பாதுகாப்பு அனமச்சகம் பதாடங்கியுள்ளது. 

 பயனுள்ள, வினரவாை, பவளிப்பனடயாை நனடமுனைகனள பசயல்படுத்தி, இதுகபான்ை ககாரிக்னக 

-களுக்குத் தீர்வுகாண்பதற்கு இந்த இன யதளச்பசயல்பாடு வழிவகுக்கும். வான் கண்காணிப்புக்கு 

தனடயின்னமச் சான்றிதழ் வழங்குவதற்காக, மத்திய பாதுகாப்பு அனமச்சகம், ஏற்கைகவ இதுகபான்ை 

இன யதளம் ஒன்னை உருவாக்கியுள்ளது குறிப்பிடத்தக்கது. 
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நடப்பு நிகழ்வுகள் 

1.எந்த மாநிலத்தின் மலிவுவிலல வீட்டுவசதி திட்டங்களுக்கு, உலக வங்கி $250 மில்லியன் அமமரிக்க 

டாலர் மதிப்பிலான கடனுக்கு ஒப்புதல் அளித்துள்ளது? 

அ. தமிழ்நாடு  

ஆ. மமற்கு வங்கம் 

இ. ஒடிசா 

ஈ. மகரளா 

 குலைந்த வருவாய்ப் பிரிவினர் மலிவு விலலயில் வீடுகலள மெறுவதற்கு உதவும் வலகயில் இந்திய 

அரசு, தமிழ்நாடு அரசு & உலக வங்கி ஆகியலவ சட்டபூர்வமான ஒப்ெந்தங்களில் லகமயழுத்திட்டன. 

$200 மில்லியன் டாலர்கள் மதிப்புள்ள முதலாவது தமிழ்நாடு வீட்டுவசதி வலுப்ெடுத்தும் திட்டம் மற்றும் 

$50 மில்லியன் டாலர்கள் மதிப்புள்ள தமிழ்நாடு வீட்டுவசதி மற்றும் வாழ்விட மமம்ொட்டுத் திட்டம் 

ஆகிய இரண்டு திட்டங்களுக்கான சட்டபூர்வமான ஒப்ெந்தங்கள் லகமயழுத்திடப்ெட்டன. 

 இவ்விரு திட்டங்களும் தமிழ்நாட்டின் வீட்டுவசதித்துலைக்கான மகாள்லககள், நிறுவனங்கள் மற்றும் 

ஒழுங்கலமப்புகள் ஆகியவற்லை வலுப்ெடுத்துவதாக அலமயும். மமலும், இந்தத் துலையில் தனியார் 

ெங்மகற்பிலன ஊக்குவிப்ெலதயும் இத்திட்டம் மநாக்கமாகக்மகாண்டுள்ளது. 

2. ‘மகாமலாங்சூ’ என்ெது இந்தியாவிற்கும் எந்த நாட்டிற்கும் இலடயிலான முதலாவது கூட்டு நீர்மின் 

திட்டமாகும்? 

அ. சிங்கப்பூா் 

ஆ. வங்கமதசம் 

இ. பூட்டான்  

ஈ. மியான்மா் 

 ‘மகாமலாங்சூ’ என்ெது இந்தியாவிற்கும் பூட்டானுக்கும் இலடயிலான முதல் கூட்டு நீர்மின் திட்டம் 

ஆகும். இந்தத் திட்டத்திற்கான சலுலக ஒப்ெந்தம், அண்லமயில், மமய்நிகராக லகமயழுத்தானது. இந்த 

ஒப்ெந்தம், எதிர்வரும் 2025ஆம் ஆண்டின் இரண்டாம் ொதியில் நிலைவலடயும் என எதிர்ொர்க்கப்ெடும் 

இந்தத் திட்டத்தின் கட்டுமான மற்றும் மதாடர்புலடய ெணிகலளத் மதாடங்கும். 600 MW திைனுலடய 

இந்தத்திட்டம், கிழக்கு பூட்டானின் மகாமலாங்சூ ஆற்றில் அலமயவுள்ளது. பூட்டானின் DGPC மற்றும் 

இந்தியாவின் சட்லஜ் ஜல் வித்யுத் நிகாம் லிட் ஆகியவற்றுக்கு இலடமயயான கூட்டு நிறுவனமான 

மகாமலாங்சூ லைட்மரா எனர்ஜி லிட் இலத மசயல்ெடுத்தும். 

3.விஸ்டனால், ‘இருெத்மதாராம் நூற்ைாண்டின் இந்தியாவின் மிகவும் மதிப்புமிக்க மடஸ்ட் வீரர்’ என்று 

அறிவிக்கப்ெட்டவர் யார்? 

அ. மமகந்திர சிங் மதானி  ஆ. விராட் மகாலி 

இ. இரவீந்திர ஜமடஜா   ஈ. R அஸ்வின் 
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 விஸ்டன், இரவீந்திர ஜமடஜாலவ, ‘21ஆம் நூற்ைாண்டின் இந்தியாவின் மிகவும் மதிப்புமிக்க மடஸ்ட் 

வீரர்’ என்று மெயரிட்டுள்ளார். உலகின் இரண்டாவது மதிப்புமிக்க மடஸ்ட் வீரராகவும் அவர் மெயர் 

மெற்ைார். இப்ெட்டியலில், இலங்லகயின் புகழ்மெற்ை கிரிக்மகட் வீரர் முத்லதயா முரளிதரன் முதலிடம் 

வகிக்கிைார். வீரர்களின் மசயல்திைலனப் ெகுப்ொய்வு மசய்வதற்கும் உலக கிரிக்மகட்டில் ஒவ்மவாரு 

வீரருக்கும் ஒரு ‘MVP மதிப்பீட்லட’ வழங்குவதற்கும் கிரிக்மகட்டில் விரிவான ெகுப்ொய்வுக் கருவியாக 

ெயன்ெடுத்தப்ெடும் ‘கிரிக்விலைப்’ விஸ்டன் ெயன்ெடுத்தியுள்ளது. 31 வயதான இந்தியாவின் சுழற்ெந்து 

வீச்சாளரான இரவீந்திர ஜமடஜா, 97.3 என்ை MVP மதிப்பீட்லடப் மெற்றுள்ளார். 

4.மதாற்றுமநாய்மொல ெரவும் திைன்மகாண்ட ஒரு புதிய வலக ென்றிக்காய்ச்சல் கண்டறியப்ெட்டுள்ள 

நாடு எது? 

அ. ஜப்பான் 

ஆ. சீனா  

இ. அமமாிக்க ஐக்கிய நாடுகள் 

ஈ. வியட்நாம் 

 அமமரிக்க அறிவியல் இதழான PNAS’இல் மவளியிடப்ெட்ட ஓர் ஆய்வின்ெடி, சீன ஆராய்ச்சியாளர்கள் 

ஒரு புதிய வலக ென்றிக்காய்ச்சலலக் கண்டறிந்துள்ளனர். இது ஒரு மதாற்றுமநாய்மொல ெரவும் திைன் 

மகாண்டதாகும். இந்த G4 காய்ச்சல், மரெணு ரீதியாக, கடந்த 2009ஆம் ஆண்டில் மதாற்றுமநாலய 

ஏற்ெடுத்திய H1N1 மைபுவலகயிலிருந்து வந்ததாகும். சீனாவின் மநாய் கட்டுப்ொடு & தடுப்புலமயத்தின் 

கூற்றுப்ெடி, G4 மிகவும் மதாற்ைக்கூடியதாகவும், மனித உயிரணுக்களில் மெருக்கமலடயக் கூடியதாக 

–வும் தீவிரமான அறிகுறிகலள ஏற்ெடுத்துவதாகவும் உள்ளது. 

5.தலடமசய்யப்ெட்ட மொருட்கள்குறித்து விலளயாட்டு வீரர்/வீராங்கலனகளுக்கு தகவலளிப்ெதற்காக 

அறிமுகப்ெடுத்தப்ெடுள்ள மசயலியின் மெயர் என்ன? 

அ. ஸ்மபாா்ட்ஸ் மசக் 

ஆ. NADA இந்தியா  

இ. NADA மசக் 

ஈ. மசக் & மகல் 

 தலடமசய்யப்ெட்ட மொருட்கள் மற்றும் அவற்றின் ெயன்ொடுெற்றிய தகவல்கலள வழங்குவதற்காக 

மதசிய ஊக்கமருந்து தடுப்பு முகலமயின் முதல் திைன்மெசி மசயலிலய மத்திய விலளயாட்டுத்துலை 

அலமச்சர் கிரண் ரிஜிஜு மவளியிட்டுள்ளார். இச்மசயலி, NADA’ஐ எளிதில் அணுகக்கூடிய தகவல்கலள 

வழங்கும் என்று எதிர்ொர்க்கப்ெடுகிைது. இதனால் விலளயாட்டு வீரர்கள் / வீராங்கலனகள் மற்றும் 

அவர்களின் ெயிற்சியாளர்கள் தலடமசய்யப்ெட்ட ஊக்கமருந்துகள் குறித்து விழிப்புடன் இருப்ொர்கள். 

ஊக்கமருந்து மசாதலனலய எளிதாக நடத்துவதற்கான வழிமுலைகலளயும் இச்மசயலி வழங்குகிைது. 
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6.எம்மாநிலம் / யூனியன் பிரமதசத்தில், கழிவுகலளப்ெயன்ெடுத்தி எரிசக்திலய உற்ெத்தி மசய்வதற்கான 

ஆலலலய நிறுவுவதற்காக, இந்தியன் எண்மெய் நிறுவனமும் NTPC’உம் கூட்டிலெந்துள்ளன? 

அ. தமிழ்நாடு 

ஆ. புது தில்லி  

இ. ஆந்திர பிரமதசம் 

ஈ. மகரளா 

 தில்லி, ஓக்லா ெகுதியில் கழிவுகலளப் ெயன்ெடுத்தி எரிமொருள் உற்ெத்தி மசய்வதற்கான புரிந்துெர்வு 

ஒப்ெந்தம், இந்தியன் எண்மெய் நிறுவனம், மதசிய அனல்மின் கழகம் (NTPC) மற்றும் மதற்கு தில்லி 

மாநகராட்சி இலடமய லகமயழுத்தானது. இப்புரிந்துெர்வு ஒப்ெந்தத்தின்ெடி, மாநகராட்சி கழிவுகளில், 

எரிக்கக்கூடிய மொருட்கலளப் ெயன்ெடுத்தி, இந்த நிலலயத்தில், ஆண்டுக்கு 17,500 டன் RDF வலக 

ஒத்திலசவு வாயு உற்ெத்தி மசய்யப்ெட்டு, பின்னர் அதிலிருந்து மின்னுற்ெத்தி மசய்யப்ெடவுள்ளது. 

 மத்திய மெட்மராலியம், இயற்லக எரிவாயு மற்றும் எஃகுத்துலை அலமச்சர் தர்மமந்திர பிரதான், மின் 

துலை மற்றும் புதிய மற்றும் புதுப்பிக்கத்தக்க எரிசக்தித்துலை இலெயலமச்சர் (தனிப்மொறுப்பு) R K 

சிங் ஆகிமயார் இந்த நிகழ்ச்சியில் மமய்நிகராக கலந்துமகாண்டனர். 

7.ஆசியாவின் முதல் மதாடர்ச்சியான துத்தநாகம் பூசப்ெட்ட வலிவூட்டுக் கம்பிகள் (Continuous Galvanized 

Rebar - CGR) உற்ெத்தி வசதி மதாடங்கப்ெட்டுள்ள மாநிலம் எது? 

அ. இராஜஸ்தான் 

ஆ. பஞ்சாப்  

இ. மமற்கு வங்கம் 

ஈ. சத்தீஸ்கா் 

 ஆசியாவின் முதல் மதாடர்ச்சியான துத்தநாகம் பூசப்ெட்ட வலிவூட்டுக் கம்பிகள் (Continuous Galvanized 

Rebar) உற்ெத்தி வசதிலய சர்வமதச துத்தநாக சங்கம் (IZA) ெஞ்சாபில் மதாடங்கியுள்ளது. இந்தத் 

திட்டத்திற்கு ஹிந்துஸ்தான் துத்தநாக லிட் ஆதரவளிக்கும். இது ஒரு தனியார் உற்ெத்தி நிறுவனமான 

மாதவ் KRG குழுமத்துடன் இலெந்து மதாடங்கப்ெட்டுள்ளது. மதாடர்ச்சியான துத்தநாகம் பூசப்ெட்ட 

வலிவூட்டுக் கம்பிகள் (CGR) என்று அலழக்கப்ெடும் இப்புதிய தயாரிப்பு, சிைந்த நீடிப்புத்தன்லம மற்றும் 

குலைந்த ெராமரிப்பு ஆகியவற்லைக்மகாண்ட மதிப்பு கூட்டப்ெட்ட வலிவூட்டுக் கம்பிகள் ஆகும். ‘Rebar’ 

என்ெது வலிவூட்டுக் கம்பி (Reinforced Bar) என்ெதன் சுருக்கமாகும். 

8. ‘CogX 2020’ என்ை புகழ்மெற்ை உலக தலலலமப்ெண்பு உச்சிமாநாட்டில், இரு விருதுகலள மவன்ை 

இந்திய அரசாங்கத்தின் டிஜிட்டல் தளம் எது? 

அ. மமகவ் மகாமரானா  

ஆ. டிஜிட்டல் இந்தியா 

இ. கட்டுடல் இந்தியா 

ஈ. துூய்மம இந்தியா இயக்கம் 
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 மசயற்லக நுண்ெறிவுப் பிரிவால் இயங்கும் அலமப்ொன ‘MyGov Corona Helpdesk’, அண்லமயில் 

நலடமெற்ை ‘CogX 2020’, உலக தலலலமப்ெண்பு உச்சிமாநாடு மற்றும் மசயற்லக நுண்ெறிவு 

மற்றும் உருமவடுக்கும் மதாழில்நுட்ெ விழாவில் இரண்டு மெருலமமிகு விருதுகலள மவன்றுள்ளது. 

ஆண்டுமதாறும் இலண்டனில் நலடமெறும் இந்த விழாவில், MyGov’இன் மதாழில்நுட்ெ ெங்குதார 

நிறுவனமான ஜிமயாைாப்டிக் மடக்னாலஜிஸ், ‘COVID-19 மற்றும் சமுதாயத்துக்கான சிைந்த புதுலம 

விருது’, ‘COVID-19 ஒட்டுமமாத்த மவற்றியாளர் மக்கள் மதர்வு’ ஆகிய விருதுகலள மவன்றுள்ளது. 

9.சாலல விெத்துக்குள்ளானவர்களுக்கு `2.5 இலட்சம் மதிப்பிலான காப்பீட்டு வரம்புடன் ெெமில்லா 

சிகிச்லசத் திட்டத்லத மதாடங்கவுள்ள மத்திய அலமச்சகம் எது? 

அ. சுகாதாரம் மற்றும் குடும்பநல அமமச்சகம் 

ஆ. சாமல மபாக்குவரத்து மற்றும் மநடுஞ்சாமல அமமச்சகம்  

இ. மபண்கள் மற்றும் சிறாா்கள் மமம்பாட்டு அமமச்சகம் 

ஈ. உள்துமற அமமச்சகம் 

 சாலல விெத்தில் ொதிக்கப்ெட்டவர்களுக்கு ெெமில்லா சிகிச்லச அளிப்ெதற்மகன, மமாட்டார் வாகனச் 

சட்டம் – 2019’இன்கீழ் உத்மதசிக்கப்ெட்டுள்ளெடி திட்டமமான்லை நலடமுலைப்ெடுத்துவதற்கான திட்ட 

வலரெடம் ஒன்லை சாலல மொக்குவரத்து மற்றும் மநடுஞ்சாலலத்துலை அலமச்சகம் தயாரித்துள்ளது. 

மமாட்டார் வாகன விெத்து நிதியம் ஒன்லை ஏற்ெடுத்துவதும் இத்திட்டத்தில் உள்ளது. 

 இந்த நிதியம், சாலல விெத்துகளில் ொதிக்கப்ெடுெவர்களுக்கு சிகிச்லச அளிக்கவும், அலடயாளம் 

மதரியாத வாகனங்களால் ஏற்ெடும் சாலல விெத்துகளில் ொதிக்கப்ெடுெவர்களுக்கும், உயிரிழந்மதார் 

குடும்ெத்தினருக்கும் இழப்பீட்டுத் மதாலக வழங்கவும் ெயன்ெடுத்தப்ெடும். ெெம் மசலுத்தக்கூடிய 

திைன் ெற்றிய மவறுொடு இல்லாமல், அலனவருக்கும் உரிய மநரத்தில் தகுந்த சிகிச்லச கிலடக்கச் 

மசய்யும் வலகயில் இந்தத் திட்டம் வடிவலமக்கப்ெட்டுள்ளது. 

10.குற்ைவியல் சட்டத்தில் சீர்திருத்தங்கள் மமற்மகாள்வதற்காக மத்திய உள்துலை அலமச்சகத்தால் 

அலமக்கப்ெட்டுள்ள மதசிய அளவிலான குழுவின் தலலவர் யார்? 

அ. ரன்பீா் சிங்  

ஆ. A K சிக்ாி 

இ. C இரங்கராஜன் 

ஈ. தாவா் சந்த் மகமலாட் 

 குற்ைவியல் சட்டத்தில் சீர்திருத்தங்கள் மமற்மகாள்வதற்காக மத்திய உள்துலை அலமச்சகத்தால் 

அலமக்கப்ெட்டுள்ள மதசிய அளவிலான குழுலவ அலமத்துள்ளது. இந்தக் குழுவுக்கு, தில்லியில் உள்ள 

மதசிய சட்ட ெல்கலலக்கழகத்தின் துலெமவந்தராக இருக்கும் ரன்பீர் சிங் தலலலமதாங்கவுள்ளார். 

ெல்மவறு மூத்த சட்டக்கல்வியாளர்கள் இக்குழுவில் இடம்மெற்றுள்ளனர். இந்திய தண்டலனச்சட்டம், 

குற்ைவியல் நலடமுலைச்சட்டம் மற்றும் இந்திய சான்றுகள் சட்டம் ஆகியவற்றில் சாத்தியம்மிகுந்த 

சீர்திருத்தங்கலள இந்தக்குழு மமற்மகாள்ளும். 
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நடப்பு நிகழ்வுகள் 

1.நடப்பாண்டில் (2020) வரும் தேசிய மருத்துவர்கள் நாளுக்கான கருப்பபாருள் என்ன? 

அ. Lessen the mortality of COVID–19  

ஆ. No violence against Doctors 

இ. Help those who help us 

ஈ. Honouring B.C.Roy 

 மரு.பிேன் சந்திர இராயின் பிறந்ே மற்றும் நினனவுநானைக் குறிக்கும் வனகயில் ஒவ்தவார் ஆண்டும் 

ஜூனை.1 அன்று இந்தியாவில் தேசிய மருத்துவர்கள் நாள் பகாண்டாடப்படுகிறது. நாட்டின் மூத்ே 

மருத்துவரான அவர், தமற்கு வங்கத்தின் இரண்டாவது முேைனமச்சராகவும் பணியாற்றியுள்ைார். 

கடந்ே 1991ஆம் ஆண்டில், இந்திய அரசு, தேசிய மருத்துவர்கள் நானை நிறுவியது. “Lessen the mortality 

of COVID–19” என்பது நடப்பாண்டில் (2020) வரும் இந்நாளுக்கான கருப்பபாருைாகும். 

2.ஐ.நா அனவக்கான இந்தியாவின் அடுத்ே நிரந்ேர பிரதிநிதியாக நியமிக்கப்பட்டுள்ைவர் யார்? 

அ. இந்திரா மணி பாண்டே  

ஆ. டரானன் சென் 

இ. விடவக் கே்ஜூ 

ஈ. தரஞ்ெித் ெிங் ெந்து 

 ஐ.நா அனவ மற்றும் பஜனீவாவில் உள்ை பிற பன்னாட்டு அனமப்புகளுக்கான இந்தியாவின் அடுத்ே 

நிரந்ேர பிரதிநிதியாக மூத்ே தூேர் இந்திரா மணி பாண்தட நியமிக்கப்பட்டுள்ைார். இந்திய பவளியுறவு 

தசனவ அதிகாரியான இவர், ேற்தபாது, மத்திய பவளியுறவு அனமச்சகத்தின் கூடுேல் பசயைாைராக 

பணியாற்றி வருகிறார். ேற்தபானேய பிரதிநிதியாக இருந்துவரும் இராஜீவ் K சந்ேனரத் போடர்ந்து 

அவர்  இப்பேவிக்கு வரவுள்ைார். பகய்தரா, இஸ்ைாமாபாத், காபூல் உள்ளிட்ட பல்தவறு இடங்களில் 

இந்திரா மணி பாண்தட பணியாற்றியுள்ைார். 

3.அயல்நாட்டிலிருந்து திரும்பும் ேனது மாநிை மக்களுக்கு புனர்வாழ்வு அளிப்பேற்காக தகரை மாநிைம் 

அறிவித்துள்ை திட்டத்தின் பபயர் என்ன? 

அ. Welcome Back 

ஆ. Dream Kerala  

இ. God’s Own Country 

ஈ. Winning Covid 

 அயல்நாட்டிலிருந்து திரும்பும் ேனது மாநிை மக்களுக்கு புனர்வாழ்வு அளிப்பேற்காக தகரை மாநிைம், 

சமீபத்தில், ‘Dream Kerala’ என்ற திட்டத்னே அறிவித்ேது. தகரைத்தின் ஒட்டுபமாத்ே வைர்ச்சிக்கான 

பணிகனை தமம்படுத்துவனேயும் இந்ேத் திட்டம் தநாக்கமாகக் பகாண்டுள்ைது. 
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 இது, தகரைத்தின் நலிவனடந்ே பபாருைாோரத்னே மீட்டனமப்பேற்கான திறன்கனையும் அறினவயும் 

பயன்படுத்துவனே தநாக்கமாகக் பகாண்டுள்ைது. பல்தவறு துனறகள் கூட்டாக ஒருங்கினைந்து இத் 

திட்டத்னே பசயல்படுத்ேவுள்ைன. 

4.ஆராய்ச்சிச் சூழனை வலுப்படுத்துவேற்காக அறிவியல் மற்றும் பபாறியியல் ஆராய்ச்சி வாரியம் (SERB) 

போடங்கியுள்ை புதிய திட்டத்தின் பபயர் என்ன? 

அ. அறிவியலைத் துாிதப்படுத்து  

ஆ. பாரத அறிவியை் 

இ. அறிவியலைப் படி 

ஈ. அறிவியை் லமயம் 

 ஆராய்ச்சி உள்ைகப் பயிற்சிகள், திறன் தமம்பாட்டு நிகழ்ச்சிகள், பயிைரங்குகள் ஆகியவற்னற நாடு 

முழுவதும் நடத்துவேற்கு ஒரு ேைத்னே வழங்கும் வனகயில், ‘அறிவியனைத்துரிேப்படுத்து’ (Accelerate 

Vigyan) என்னும் புதிய திட்டத்னே அறிவியல் மற்றும் பபாறியியல் ஆராய்ச்சி வாரியம் போடங்கியுள்ைது. 

அனமச்சகங்களுக்கினடயிைான இந்ேத் திட்டத்தின் முக்கிய தநாக்கம் உயரிய அறிவியல் ஆராய்ச்சி, 

அறிவியல் மனிே ஆற்றனைத் ேயார் பசய்வோகும். 

5. ‘ஹமாரா கர் - ஹமாரா வித்யாையா’ என்ற திட்டத்னே போடங்கவுள்ை மாநிைம் எது? 

அ. இராஜஸ்தான் 

ஆ. மத்திய பிரடதெம்  

இ. டமற்கு வங்கம் 

ஈ. ெத்தீஸ்கா் 

 ‘ஹமாரா கர் - ஹமாரா வித்யாையா’ என்ற புதியபோரு திட்டத்னே மத்திய பிரதேச மாநிை அரசு 

போடங்கவுள்ைது. ‘எனது வீடு - எனது பள்ளி’ என்பது இந்ேத் திட்டத்தின் பபாருைாகும். பள்ளிபசல்லும் 

சிறார்களுக்கு பள்ளிதபான்ற சூழலில் கற்பிப்பனே தநாக்கமாகக் பகாண்டுள்ைது. இந்ேத் திட்டத்தின் 

கீழ், மாநிை கல்வி னமயத்தின் கூற்றுப்படி, குழந்னேகள் தயாகானவ படிக்கவும் எழுேவும் அேனன 

தமற்பகாள்ைவும் கற்றுக்பகாள்வார்கள். 

6.ேரவு அறிவியல் & நிரைாக்கத்தில் உைகின் முேல் இனையவழி இைங்கனை அறிவியல் பட்டத்னே 

அறிமுகப்படுத்தியுள்ை இந்திய கல்வி நிறுவனம் எது? 

அ. இந்திய சதாழிை்நுே்ப நிறுவனம், சமே்ராஸ்  

ஆ. இந்திய சதாழிை்நுே்ப நிறுவனம், பம்பாய் 

இ. இந்திய அறிவியை் நிறுவனம் (IISc) 

ஈ. இந்திய சதாழிை்நுே்ப நிறுவனம், சகளகாத்தி 
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 உைகின் முேல் இனையவழி ேரவு அறிவியல் & நிரைாக்கத்துக்கான இைநினைப்பட்டப்படிப்னப (B.Sc) 

மத்திய மனிேவை தமம்பாட்டுத் துனற அனமச்சர் இரதமஷ் தபாக்ரியால் ‘நிஷாங்க்’, காபைாளிக் காட்சி 

வாயிைாக திறந்துனவத்ோர். இந்ேத் திட்டத்னே பசன்னன IIT ேயாரித்து வழங்கியுள்ைது. 

 இப்பட்டப்படிப்பில் பன்னிரண்டாம் வகுப்பில் தேர்ச்சி பபற்றவர்களும், ஆங்கிைம் மற்றும் கணிேத்துடன் 

பத்ோம் வகுப்பில் தேர்ச்சி பபற்றவர்களும் தமலும் கல்லூரிகளில் தவறு இைநினைப் பட்டப்படிப்பில் 

தசர்ந்ேவர்களும் விண்ைபிக்கைாம். இந்ேத்ேனித்துவமான இனையவழிப் பட்டப்படிப்பு 3 பவவ்தவறு 

நினைகளில் வழங்கப்படும் – அடிப்பனட பட்டம் (Foundation programme), பட்டயம் (Diploma programme), 

இைநினைப்பட்டப்படிப்பு (Degree Programme). 

7. “பிரேமர் கரீப் கல்யாண் அன்ன தயாஜனா” திட்டத்னே பசயல்படுத்துகிற மத்திய அனமச்சகம் எது? 

அ. ஊரக வளா்ெ்ெி அலமெ்ெகம் 

ஆ. குறு, ெிறு மற்றும் நடுத்தரத்சதாழிை் நிறுவனங்கள் அலமெ்ெகம் 

இ. உணவு மற்றும் சபாது விநிடயாக அலமெ்ெகம்  

ஈ. டவளாண்லம மற்றும் உழவா் நை அலமெ்ெகம் 

 “பிரேம அனமச்சர் கரீப் கல்யாண் அன்ன தயாஜனா” என்ற  திட்டத்னே மத்திய உைவு மற்றும் பபாது 

விநிதயாக அனமச்சகம் பசயல்படுத்துகிறது.  “பிரேம அனமச்சர் கரீப் கல்யாண் அன்ன தயாஜனா”வின் 

இரண்டாம் கட்ட விவரங்கனை உைவு மற்றும் பபாது விநிதயாக அனமச்சர் இராம்விைாஸ் பஸ்வான் 

அண்னமயில் பவளியிட்டார். இத்திட்டத்தின்கீழ், ஒவ்பவாரு குடும்ப உறுப்பினருக்கும் 5 கிதைாகிராம் 

தகாதுனம / அரிசி மற்றும் 1 கிதைாகிராம் பகாண்னடக்கடனை ஆகியனவ தமலும் ஐந்து மாேங்களுக்கு 

(எதிர்வரும் நவம்பர் வனர) வினையில்ைாமல் வழங்கப்படும். 

8.நடப்பாண்டுக்கான (2020) ‘சிறந்ே குடிதயறிகள்’ விருதுபபற்ற இந்திய-அபமரிக்க எழுத்ோைர் மற்றும் 

புற்றுதநாயியல் வல்லுநர் யார்? 

அ. ெித்தாா்த்தா முகா்ஜி  

ஆ. ஜூம்பா ைஹிாி 

இ. பாீத் ஜகாாியா 

ஈ. ெஞ்லெ குப்தா 

 புலிட்சர் பரிசு பவன்ற இந்திய-அபமரிக்க எழுத்ோைரும், புற்றுதநாயியல் வல்லுநருமான சித்ோர்த்ோ 

முகர்ஜி, நியூயார்க்கின் கார்னகி நிறுவனத்ோல், நடப்பாண்டுக்கான (2020) ‘சிறந்ே குடிதயறிகள்’ 

விருதுக்குத் தேர்வு பசய்யப்பட்டுள்ைார். ஹார்வர்ட் பல்கனைக்கழகத்தின் மற்பறாரு இந்திய-அபமரிக்க 

பபாருைாோர தபராசிரியரான ராஜ் பசட்டியும் இவ்விருதுக்குத் தேர்வாகியுள்ைார். COVID-19 சிக்கனைக் 

கட்டுப்படுத்தும் முயற்சிகளுக்கு அவர்கள் பசய்ே பங்களிப்புக்காக அவர்கள் தேர்வாகியுள்ைனர். 
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9.எந்ே மாநிைம் / யூனியன் பிரதேசத்தில், உள்நாட்டு மரவனககள்பகாண்ட புதிய நகர்ப்புற வனத்னே 

மத்திய சுற்றுச்சூழல் அனமச்சர் திறந்துனவத்ோர்? 

அ. மகாராஷ்டிரா 

ஆ. மத்திய பிரடதெம் 

இ. புது திை்ைி  

ஈ. உத்தரபிரடதெம் 

 மத்திய சுற்றுச்சூழல் அனமச்சர் பிரகாஷ் ஜவதடகர், சமீபத்தில், புது தில்லியில் நகர்ப்புற வனங்கனை 

திறந்துனவத்ோர். ஐம்பத்போன்பது உள்நாட்டு மரவனககளின் 12,000 கன்றுகளுடன் இந்ே நகர்ப்புற 

வனம் உருவாக்கப்பட்டுள்ைது. இது இந்திய ேனைனமக் கைக்குத் ேணிக்னகயாைரின் அலுவைக 

வைாகத்தில் உருவாக்கப்பட்டுள்ைது. வரும் 2021ஆம் ஆண்டுக்குள் இது ஒரு முழுனமயான காடாக 

உருவாகும் எனவும் தில்லியின் வளித்ேரத்னேயும் தமம்படுத்தும் எனவும் எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. 

10. ‘பபைதே ைாதகா, பரியவரன் பச்சாவ்’ (மரக்கன்று நடு, சுற்றுச்சூழனைக் காப்பாற்று) என்ற மரம்நடு 

இயக்கத்னே அறிமுகப்படுத்தியுள்ை மாநிை / யூனியன் பிரதேச அரசு எது? 

அ. ெிக்கிம் 

ஆ. டமற்கு வங்கம் 

இ. புது திை்ைி  

ஈ. ஜாா்க்கண்ே் 

 ‘பபைதே ைாதகா, பரியவரன் பச்சாவ்’ (மரக்கன்று நடு, சுற்றுச்சூழனைக் காப்பாற்று) என்றனழக்கப்படும் 

ஒரு மரம்நடு இயக்கத்னே தில்லி யூனியன் பிரதேசம் அறிவித்துள்ைது. சுற்றுச்சூழல் அனமச்சகத்தின் 

கூற்றுப்படி, 17 நாள் நீளும் இவ்வியக்கம் தில்லியில் 31 இைட்சம் மரக்கன்றுகனை நடுவேற்கு தநாக்கம் 

பகாண்டுள்ைது. எதிர்வரும் 2021ஆம் ஆண்டுக்குள் 350 சதுரகிமீ அைவுக்கு வனப்பரப்னப அதிகரிப்பதே 

இேன் இைக்காகும். தில்லியில் நிைவிவரும் மாசுபாட்னடக் குனறக்க வனப்பரப்னப அதிகரிப்பதுகுறித்ே 

விழிப்புைர்னவ ஏற்படுத்துவதே இேன் முக்கிய தநாக்கமாகும். இவ்வியக்கம் நீளும் காைம் முற்றிலும் 

“விரிக்ஷரூபன் பகவாடா” என்று கனடப்பிடிக்கப்படும். 
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நடப்பு நிகழ்வுகள் 

1. ‘Striped Hairstreak மற்றும் Elusive Prince’ என்பவை கீழ்க்காணும் எவ்வுயிரியுடன் த ாடர்புவடயவை? 

அ. ஆமை 

ஆ. பாை்பு 

இ. வண்ணத்துப்பூச்சி  

ஈ. சிலந்தி 

 அந்துப்பூச்சி மற்றும் ைண்ணத்துப்பூச்சிகவைப் ஆரய்ந் றிைதில் நிபுணத்துைம்ைாய்ந்  தெதிலிறக்வக 

இன ஆராய்ச்சியாைர்கள், அருணாச்ெல பிரத ெத்தில் ஸ்ட்வரப்ட் தேர்ஸ்ட்ரீக் மற்றும் எலுசிவ் பிரின்ஸ் 

ஆகிய 2 புதியைவக ைண்ணத்துப்பூச்சிகவை ெமீபத்தில் கண்டுபிடித் னர். ஸ்ட்வரப்ட் தேர்ஸ்ட்ரீக் 

ைவக ைண்ணத்துப்பூச்சி மு ன்மு லில் ஜப்பானிலும் எலுசிவ் பிரின்ஸ் ைவக ைண்ணத்துப்பூச்சி 

மு ன்மு லில் வியட்நாமிலும் கண்டுபிடிக்கப்பட்டது. கல்வி மற்றும் சூழல் தமம்பாட்டுச் ெங்கத்தின் 

கூற்றுப்படி, இவ்விரண்டு புதிய உயிரினங்களின் கண்டுபிடிப்பு, நாட்டில் உள்ை ைண்ணத்துப்பூச்சி 

இனங்களின் எண்ணிக்வகவய 1327’ஆக உயர்த்தியுள்ைது. 

2.கங்வகயாற்வற புதுப்பிப்ப ற்கான இந்தியாவின் திட்டத்திற்கு $400 மில்லியன் டாலர் மதிப்பிலான 

நிதியு வி ஆ ரவை ைழங்கவுள்ை பன்னாட்டு அவமப்பு எது? 

அ. பன்னாட்டுச் சசலவாணி நிதியை் 

ஆ. உலக வங்கி  

இ. ஆசிய வளா்ச்சி வங்கி 

ஈ. BRICS வங்கி 

 கங்வகயாற்வற புதுப்பிப்ப ற்கு முற்படும், “நமாமி கங்வக” திட்டத்திற்கான ஆ ரவை தமம்படுத்துை  

-ற்காக உலக ைங்கியும், இந்திய அரசும் கடன் ஒப்பந் த்தில் வகதயழுத்திட்டன. இரண்டாைது த சிய 

சின்னமான கங்வகயாறு மாசுபடுைவ த்  டுப்ப ற்கும், ஐந்நூறு மில்லியனுக்கும் அதிகமான மக்கள் 

ைசிக்கும் ஆற்றுப்படுவகயின் நிர்ைாகத்வ  ைலுப்படுத் வும் இந் த்திட்டம் உ வும். $400 மில்லியன் 

டாலர் தெயல்பாட்டில், $381 மில்லியன் கடன் மற்றும் $19 மில்லியன் டாலர் ைவர முன்தமாழியப்பட்ட 

உத் ரைா ம் ஆகியவை அடங்கும். 

 $381 மில்லியன் அதமரிக்க டாலர் கடன்த ாவக ஐந் ாண்டு ெலுவகக்காலம் உட்பட 18.5 ஆண்டுகள் 

முதிர்ச்சிவயக்தகாண்டுள்ைது. $19 மில்லியன் அதமரிக்க டாலர் கடன் உத் ரைா த்தின் காலாைதி 

த தி உத் ரைா  தெயல்திறன் த தியிலிருந்து 18 ஆண்டுகள் ஆகும். 

3.அண்வமச் தெய்திகளில் இடம்தபற்ற USMCA ஒப்பந் த்தில் எத் வன நாடுகள் இடம்தபற்றுள்ைன? 

அ. மூன்று    ஆ. நான்கு 

இ. ஐந்து   ஈ. ஆறு 
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 அதமரிக்கா-தமக்ஸிதகா-கனடா ஒப்பந் மானது (USMCA) 25 ஆண்டுகள் பவழவமயான NAFTA’ஐ 

(North American Free Trade Agreement) மாற்றியவமத்துள்ைது. மாற்றியவமக்கப்பட்ட இந்  ஒப்பந் ம் 

ஜூவல.1 அன்று நவடமுவறக்கு ைந் து. USMCA என்பது அதமரிக்க ஐக்கிய நாடுகள் (US), தமக்ஸிதகா 

(M) மற்றும் கனடா (CA) ஆகிய மூன்று நாடுகளுக்கு இவடயிலான முத் ரப்பு ஒப்பந் மாகும். 

 இந்  ஒப்பந் ம் மு ன்மு லில் 2018’இல் வகதயழுத் ானது. இது, த ாழில்நுட்பத் துவறவய ஆ ரிக்க 

முற்படுைத ாடு சுற்றுச்சூழல் பிரச்ெவனகளுக்குத் தீர்வுகாண்ப ற்காக $600 மில்லியன் அதமரிக்க 

டாலர்கவை உள்ைடக்கிய நிதியத்வ யும் தகாண்டுள்ைது. 

4. COVID-19 த ாற்றுக்கு எதிரான மருந்துகவை கண்டறிை ற்காக, மனி ைை தமம்பாட்டு அவமச்ெகம் 

மற்றும் சுகா ார அவமச்ெகம் த ாடங்கியுள்ை இவணயைழி தபாட்டியின் தபயதரன்ன? 

அ. Corona Care Hackathon 

ஆ. Drug Discovery Hackathon  

இ. Bharat Medico Hackathon 

ஈ. Aatma Nirbhar Hackathon 

 COVID-19 த ாற்றுக்கு எதிரான மருந்துகவை கண்டறிை ற்காக, “Drug Discovery Hackathon” என்ற 

தபயரிலான இவணயைழிப் தபாட்டிவய மத்திய மனி ைை தமம்பாட்டுத் துவற அவமச்ெர் இரதமஷ் 

தபாக்ரியால் ‘நிஷாங்க்’ அைர்களும் சுகா ார அவமச்ெர் Dr. ேர்ஷ் ைர் ன் ஆகிதயாரும் இவணந்து 

த ாடங்கிவைத் னர். உள்நாடு மற்றும் உலகம் முழுைதிலுமுள்ை மாணைர்கள், ஆராய்ச்சியாைர்கள் 

மற்றும் ைல்லுநர்கள் இந் ப் தபாட்டியில் பங்குதகாண்டு, ொத்தியமான மருந்துகள் குறித்   ங்கள் 

கண்டுபிடிப்புகவை ெமர்ப்பிக்கலாம். 

 இந்  முன்முயற்சியில், தேக்கத் ான் ைாயிலாக, ெக்திைாய்ந்  மருந்து மூலக்கூறுகவை அவடயாைம் 

காண்பதில், மத்திய மனி ைை தமம்பாட்டுத் துவறயின் புதுவமக் கண்டுபிடிப்புப் பிரிவு மற்றும் அகில 

இந்திய த ாழில்நுட்ப கல்விக்கழகம் ஆகிய அவமப்புகள் தீவிர கைனம் தெலுத்தும் அத தைவையில், 

அவடயாைங்காணப்பட்ட மூலக்கூறுகவை முன்தனடுத்துச்தென்று, பகுப்பாய்வு மற்றும் ஆய்வுக்கூட 

தொ வன அடிப்பவடயில், தெயல்திறன், நச்சுத் ன்வம, உணர்திறன் மற்றும்  னித் ன்வமகள் 

குறித்து அறிவியல் மற்றும் த ாழிலக ஆராய்ச்சிக் கவுன்சில் ஆய்வுதமற்தகாள்ளும். 

5. ‘பிதரரக் த ைர் ெம்மன்’ என்ற தபயரில் புதியத ாரு விருவ  நிறுவியுள்ை மத்திய அவமச்ெகம் எது? 

அ. கலாச்சார அமைச்சகை் 

ஆ. வீட்டுவசதி ைற்றுை் நகா்ப்புற விவகாரங்கள் அமைச்சகை்  

இ. உள்துமற அமைச்சகை் 

ஈ. ஊரக வளா்ச்சி அமைச்சகை் 

 வீட்டுைெதி மற்றும் நகர்ப்புற ைைர்ச்சித்துவறயில் நடத் ப்படும் நகர்ப்புற இந்தியாவின் ைருடாந்திர 

தூய்வமப்பணிக் கணக்தகடுப்பான, “ஸ்ைச் ெர்தைக்ஷன் – 2021”க்கான ஆறாைது கணக்தகடுப்புப் 

பணிகவை வீட்டுைெதி மற்றும் நகர்ப்புற விைகாரங்கள் அவமச்ெகம் த ாடங்கியுள்ைது. 
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 இ வனதயாட்டி, ‘ஊக்கமளிக்கும் மரியாவ ’ எனப்தபாருள்படும் ‘பிதரரக் த ைர் ெம்மன்’ (Prerak Dauur 

Samman) எனப்படும் புதிய விருது ஒன்று அறிமுகப்படுத் ப்படுை ாக அவ்ைவமச்காகம் அறிவித் து. 

பிைாட்டினம்,  ங்கம், தைள்ளி, தைண்கலம் மற்றும் ஆர்ைத்துடன் பணியாற்றுதைார் ஆகிய 5 பிரிவின் 

கீழ் இவ்விருது ைழங்கப்படுைதுடன், ஒவ்தைாரு பிரிவிலும் மு ல் மூன்று நகரங்கள் அங்கீகரிக்கப்படும். 

மக்கள் த ாவக அடிப்வடயில் நகரங்கவை மதிப்பீடு தெய்யும்  ற்தபாவ ய நவடமுவற வகவிடப்பட்டு, 

ஆறு குறிகாட்டிச் தெயல்பாடுகள் அடிப்பவடயில் நகரங்கள் த ர்வு தெய்யப்படவுள்ைன. 

6. CMFRI’இன் அறிக்வகயின்படி, கடந்  2019ஆம் ஆண்டில் கடல்மீன்கள் உற்பத்தியில் மு லிடம் ைகிக்கும் 

மாநிலம் எது? 

அ. தைிழ்நாடு  

ஆ. ககரளா 

இ. ககாவா 

ஈ. ஒடிசா 

 இந்தியாவின் கடல் உணவு உற்பத்தியானது 2018ஆம் ஆண்டுடன் ஒப்பிடுவகயில் 2019ஆம் ஆண்டில் 

2.1 ெ வீ ம் உயர்ந்து புதிய இலக்வக எட்டியுள்ைது. இதில், கடல்மீன் உற்பத்தியில்  மிழ்நாடு மு ல் 

இடத்வ ப் தபற்றுள்ைது என்று மத்திய கடல்மீன் ஆராய்ச்சி நிறுைனம் (CMFRI) த ரிவித்துள்ைது. கடந்  

2019ஆம் ஆண்டில் 3.56 மில்லியன் டன் அைவுக்கு கடல் உணவு உற்பத்தி தெய்யப்பட்டுள்ைது. இதில், 

 மிழ்நாடு, 7.75 இலட்ெம் டன் அைவுக்கு கடல் உணவுகவை உற்பத்தி தெய்துள்ைது. அவ த்த ாடர்ந்  

இடங்களில் குஜராத் மாநிலமும், தகரை மாநிலமும் உள்ைன. 

7.பன்னாட்டு விவையாட்டுத்துவற பத்திரிவகக் கழகத்தின் ஆண்டு நிவறவைக் குறிக்கும் ைவகயில் 

ஜூவல.2 அன்று தகாண்டாடப்படுகிற சிறப்பு நாள் எது? 

அ. உலக விமளயாட்டுத்துமற ஊடகவியலாளா்கள் நாள்  

ஆ. உலக விமளயாட்டு சங்கங்கள் நாள் 

இ. உலக விமளயாட்டு வீரா்கள் நாள் 

ஈ. உலக பயிற்சியாளா்கள் நாள் 

 ஒவ்தைார் ஆண்டும் ஜூவல.2 அன்று உலக விவையாட்டுத்துவற ஊடகவியலாைர்கள் நாைாகதைா 

அல்லது பன்னாட்டு விவையாட்டுத்துவற ஊடகவியலாைர்கள் நாைாகதைா தகாண்டாடப்படுகிறது. 

உலதகங்கிலும் உள்ை விவையாட்டுத்துவற ஊடகவியலாைர்களின் முக்கியத்துைத்வ யும் இந்நாள் 

அங்கீகரிக்கிறது. இது, கடந்  1924ஆம் ஆண்டில் நடந்  பாரிசு ஒலிம்பிக்கின்தபாது நிறுைப்பட்ட ெர்ைத ெ 

விவையாட்டுத்துவற பத்திரிவகக் கழகத்தின் (AIPS) ஆண்டு நிவறவைக் குறிக்கிறது. AIPS என்பது 

பன்னாட்டு விவையாட்டுத்துவற ஊடகங்கவைக்குறிக்கும் மிகவுயரிய த ாழில்முவற அவமப்பாகும். 

8.தபாதபாஸ் என்பது எந் க் தகாளின் மிகப்தபரிய இயற்வக தெயற்வகக்தகாைாகும்? 

அ. வியாழன்   ஆ. சசவ்வாய்  

இ. சனி   ஈ. சவள்ளி 
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 தெவ்ைாய் தகாளுக்கு மிகைருகில் இருக்கக்கூடிய அ ன் மிகப்தபரிய துவணக்தகாைான ‘தபாதபாஸ்’ஐ 

ISRO’இன் மங்கள்யான் படம்பிடித்து அனுப்பியுள்ைது. இந் ப் படங்கவை MoM விண்கலத்திலிருக்கும் 

Mars Colour Camera (MCC) என்னும் நிழற்படக் கருவி எடுத்துள்ைது. இந் ப் படங்கள் தெவ்ைாய் 

தகாளிலிருந்து 7,200 கிதலாமீட்டர் த ாவலவும், ’தபாதபாஸ்’ துவணக்தகாளிலிருந்து 4,200 கிதலா 

மீட்டர் த ாவலவும்தகாண்ட சுற்றுப்பாவ யிலிருந்து எடுக்கப்பட்டுள்ைன. 

9.பிரான்சின் புதிய பிர மராக நியமிக்கப்பட்டுள்ைைர் யார்? 

அ. ஜீன் காஸ்சடக்ஸ்  

ஆ. இை்ைானுகவல் கைக்கரான் 

இ. எட்வா்ட் பிலிப் 

ஈ. ைிமகல் ைிஷூஸ்டின் 

 பிரான்சின் அதிபர் இம்மானுதைல் தமக்தரான், ஜீன் காஸ்தடக்வை பிரான்சின் அடுத்  பிர மராக 

நியமித்துள்ைார். முன்ன ாக பிரான்சின் முன்னாள் பிர மர் எட்ைர்ட் பிலிப்  னது ப விவிலகவலச் 

ெமர்ப்பித் ார். பிரான்ஸின் தபாருைா ாரத்வ  மறுத ாடக்கம் தெய்ை ற்காக, அதிபர் இம்மானுதைல் 

தமக்தரான் அரொங்கத்வ  மாற்றியவமத்துள்ைார். 55 ைய ான அரொங்க ஊழியர் ஜீன் காஸ்தடக்ஸ், 

நாட்டின் மறுத ாடக்க உத்திகவை ஒருங்கிவணத்துள்ைார். 

10.பசுவம ஆற்றவல உருைாக்குை ற்காக, கூட்டு நிறுைனத்வ  நிறுவும் தநாக்கில், எந் ப்தபாதுத்துவற 

நிறுைனத்துடன் இந்திய நிலக்கரி நிறுைனம் கூட்டுதெர்ந்துள்ைது? 

அ. NLC இந்தியா  

ஆ. GAIL 

இ. ONGC 

ஈ. NTPC நிறுவனை் 

 நிலக்கரி அவமச்ெகத்தின் கீழுள்ை இரு மத்திய தபாதுத்துவற நிறுைனங்கள், அ ாைது NLC இந்தியா 

நிறுைனம் மற்றும் இந்திய நிலக்கரி நிறுைனம் ஆகியவை பசுவம ஆற்றவல உற்பத்தி தெய்ை ற்காக 

ஒரு கூட்டு நிறுைனத்வ  உருைாக்கும் ஒப்பந் த்தில் வகதயழுத்திட்டுள்ைன. இக்கூட்டு நிறுைனம் 

நாடு முழுைதும் 5000 தமகாைாட் (5 கிகாைாட்) சூரிய ஆற்றல் மற்றும் தைப்பமின்னாற்றல் உற்பத்தி 

நிவலயங்கவை உருைாக்குைவ  தநாக்கமாகக் தகாண்டுள்ைது. முன்தமாழியப்பட்ட நிறுைனத்தில், 

இரு நிறுைனங்களும் 50:50 என்ற விகி த்தில் மு லீடு தெய்யும். இரு தபாதுத்துவற நிறுைனங்களின் 

நிபுணத்துைம், மின்ொரத்துவறவய தமம்படுத்துை ற்கு பயன்படுத் ப்படும். 
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நடப்பு நிகழ்வுகள் 

1.இந்தியாவில் அறிமுகப்படுத்தப்பட்டுள்ள முதல் சமூக ஊடக மீ-சசயலியின் சபயர் என்ன? 

அ. Elyments  

ஆ. Incorporate 

இ. Homegrown 

ஈ. Inspire 

 இந்தியாவின் குடியரசுத்துணைத்தணைவர், நாட்டின் முதல் சமூக ஊடக மீ-சசயலிணய ‘எலிசென்ட்ஸ்’ 

என்ற சபயரில் அறிமுகப்படுத்தவுள்ளார். ஆயிரத்திற்கும் மெற்பட்ட தகவல் சதாழில்நுட்ப வல்லுநர்கள் 

இணைந்து இச்சசயலிணய உருவாக்கியுள்ளனர். எட்டுக்கும் மெற்பட்ட இந்திய சொழிகளில் கிணடக்கப் 

சபறும் இந்தச்சசயலி, செகாைத்தில் பிரபைொக இயங்கும் சமூக ஊடக பயன்பாடுகளின் அம்சங்கணள 

ஒன்றிணைத்து ஒருங்மக வழங்குவணத மநாக்கொகக்சகாண்டுள்ளது. இைவச குரல் & காசைாளி 

அணழப்புகள் ெற்றும் அரட்ணடகள் மபான்ற அம்சங்களும் இந்தச் சசயலியில் இடம்சபற்றுள்ளன. 

2.செற்கிருத சொழியில், ‘செற்கிருத சப்தகிகி’ என்ற சபயரில் அதன் முதைாவது சசய்தி இதழ் நிகழ்ச்சிணய 

சதாடங்கவுள்ள அணெப்பு எது? 

அ. தூர்தர்ஷன் செய்திகள் 

ஆ. அகில இந்திய வரசனரலி (AIR)  

இ. DD கிெரன் 

ஈ. DD அருண்பிரபர 

 இந்திய அரசின் வாசனாலி மசணவயான அகிை இந்திய வாசனாலி (AIR) தனது முதல் சசய்தி இதழ் 

நிகழ்ச்சிணய செற்கிருத சொழியில் ஒலிபரப்பவுள்ளது. இந்த நிகழ்ச்சிக்கு, ‘செற்கிருத சப்தகிகி’ எனப் 

சபயரிடப்பட்டுள்ளது. இந்நிகழ்ச்சி வாரந்மதாறும் சனிக்கிழணெயன்று ஒலிபரப்பப்படும். 

 இந்நிகழ்ச்சியில், செற்கிருதம் சார்ந்த சசய்திகள் ெற்றும் அவ்வாரத்ணதய முக்கிய நிகழ்வுகள் செற்கிருத 

சொழியில் ஒலிபரப்பப்படும். இருபது நிமிடங்கள் நீளும் இந்த நிகழ்ணவ, அகிை இந்திய வாசனாலியின் 

பண்பணையிலும் (FM) மகட்கவியலும். 

3.ெக்களுக்கு அத்தியாவசிய நைவாழ்வுச்மசணவகணள வழங்கும், ‘தன்வந்திரி ரதம்’ என்ற வாகனத்ணத 

அறிமுகப்படுத்தியுள்ள ொநிை அரசு எது? 

அ. மகரரரஷ்டிரர 

ஆ. குஜரரத்  

இ. ஒடிெர 

ஈ. மமற்கு வங்கம் 
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 அகெதாபாத் ொநகராட்சியானது அந்நகரம் முழுவதும், ‘தன்வந்திரி ரதம்’ என்ற சபயரில் 120 ெருத்துவ 

வாகனங்கணள பணியெர்த்தியுள்ளது. இந்த வாகனம், ொநகராட்சியில் உள்ள ஒவ்சவாரு வீட்டிற்கும் 

மநரடியாகச் சசன்று COVID-19 தவிர்த்த பிற அத்தியாவசிய நைவாழ்வுச் மசணவகணள வழங்குகிறது. 

ஒவ்சவாரு வாகனத்திலும் ஓர் ஆயுஷ் ெருத்துவர், ஓர் உதவி ெருத்துவ ெற்றும் சசவிலியர்கள் ெற்றும் 

நகர்ப்புற நைவாழ்வு ணெயத்ணதச் சார்ந்த உள்ளூர் ெருத்துவ அதிகாரி ஆகிமயார் இருப்பார்கள். இது, 

வழக்கொன சவளிப்புற மநாயாளிகளுக்கான ஆமைாசணனகணளயும் வழங்கும். 

4.இந்திய ெருத்துவ ஆராய்ச்சிக் கழகம் (ICMR) உருவாக்கக்கூடிய COVID-19 தடுப்பூசியின் சபயசரன்ன? 

அ. சகரவிடின் 

ஆ. சகரமவக்ஸின்  

இ. சகரவிமரர 

ஈ. சகரவதர 

 ‘சகாமவக்ஸின்’ என்னும் COVID-19 தடுப்பூசிணய உருவாக்குவதற்காக இந்திய ெருத்துவ ஆராய்ச்சிக் 

கழகம் (ICMR) பாரத் பமயாசடக் நிறுவனத்துடன் கூட்டிணைந்துள்ளது. கட்டம்-1 ெற்றும் 2 ெருத்துவ 

பரிமசாதணனகணள நடத்த இந்திய ெருந்துகள் தணைணெ கட்டுப்பாட்டகம் அனுெதி வழங்கியுள்ளது. 

தடுப்பூசிணய உருவாக்குவதற்கு உைகளவில் ஏற்றுக்சகாள்ளப்பட்ட தரத்திற்கு ஏற்ப சசயல்படுவதாக 

அண்ணெயில் ICMR அறிவித்தது. 

5.நடப்பாண்டில் (2020) வரும் பன்னாட்டு கூட்டுறவு நாளுக்கான கருப்சபாருள் என்ன? 

அ. Co-operatives for Climate Action  

ஆ. Co-operatives and SDGs 

இ. Co-operatives and their challenges 

ஈ. Co-operatives across the globe 

 ஒவ்மவார் ஆண்டும் ஜூணை ொதத்தில் வரும் முதல் சனிக்கிழணெயன்று பன்னாட்டு கூட்டுறவு நாள் 

சகாண்டாடப்படுகிறது. நடப்பாண்டு (2020) ஜூணை.4 அன்று இச்சிறப்புநாள் அனுசரிக்கப்பட்டது. “Co-

operatives for Climate Action” என்பது நடப்பாண்டு (2020) வரும் இந்நாளுக்கான கருப்சபாருளாகும். 

கூட்டுறவுபற்றிய விழிப்புைர்ணவ ஏற்படுத்துவதும், உைகின் வளர்ச்சிக்கு கூட்டுறவு இயக்கத்தின் 

பங்களிப்புகணள முன்னிணைப்படுத்துவதும் அன்ணறய நாளின் மநாக்கொகும். 

6.”Overdraft: Saving the Indian Saver” என்ற நூலின் ஆசிரியர் யார்? 

அ. அமர்த்தியர சென் 

ஆ. இரகுரரம் இரரஜன் 

இ. உர்ஜித் பமேல்  

ஈ. ெக்திகரந்த தரஸ் 
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 இந்திய ரிசர்வ் வங்கியின் முன்னாள் ஆளுநரான உர்ஜித் பமடல், ”Overdraft: Saving the Indian Saver” 

என்ற நூணை எழுதியுள்ளார். இம்ொத இறுதிக்குள் இந்நூல் சவளியிடப்படவுள்ளது. நாட்டின் வங்கித் 

துணறயில் சபருந்துயரத்ணத ஏற்படுத்திய வாராக்கடன்கள் பிரச்சணனகுறித்து இந்த நூல் கவனத்ணதச் 

சசலுத்துகிறது. வாராக்கடன்களுக்கான காரைங்கள் ெற்றும் ரிசர்வ் வங்கியின் ஆளுநராக உர்ஜித் 

பமடல் இதணனக் ணகயாள எடுத்த முயற்சிகள் ஆகியவற்ணற இந்நூல் விவரிக்கிறது. 

7.நடப்பாண்டுக்கான (2020) நீடித்த வளர்ச்சி இைக்குகள் குறியீட்டில் இந்தியாவின் தரநிணை என்ன? 

அ. ௭௭ (77) 

ஆ. ௯௭ (97) 

இ. ௧௧௭ (117)  

ஈ. ௧௩௭ (137) 

 நீடித்த வளர்ச்சிக்கான தீர்வுகள் வணையணெப்பு ெற்றும் சபர்சடல்ஸ்மென் ஸ்டிப்டங் ஆகிமயாரால் 

நடப்பாண்டின் (2020) நீடித்த வளர்ச்சி (Sustainable Development) அறிக்ணக சவளியிடப்பட்டுள்ளது. 

இந்த அறிக்ணகயில், SDG தரவரிணசயில் 84.7 ெதிப்சபண்களுடன் சுவீடன் முதலிடத்தில் உள்ளது. 

அணதத் சதாடர்ந்து சடன்ொர்க் ெற்றும் பின்ைாந்து ஆகியணவ உள்ளன. 61.9 ெதிப்சபண்களுடன், 

இந்தியா, 117ஆம் இடத்ணதப் பிடித்துள்ளது. ஆறு பரந்த ொற்றங்களின் அடிப்பணடயில் நீடித்த வளர்ச்சி 

இைக்குகணள (SDG) சசயல்படுத்துவதன் அடிப்பணடயில் நாடுகள் தரவரிணசப்படுத்தப்பட்டுள்ளன. 

8.’ Getting Competitive: A Practitioner’s Guide for India’ என்ற நூலின் ஆசிரியர் யார்? 

அ. R C பரர்கவர  

ஆ. மமரகித் பர்மன் 

இ. சஜகதீஷ் கே்ேரர் 

ஈ. சுனில் தக்கல் 

 ொருதி சுசூகியின் முன்னாள் தணைணெச் சசயைதிகாரியும், தற்மபாணதய தணைவருொன RC பார்கவா, 

‘Getting Competitive: A Practitioner’s Guide for India’ என்ற தணைப்பில் நூசைான்ணற எழுதியுள்ளார். 

சவளியிடப்படவுள்ள தனது நூலில், ஒரு சதாழில்துணற தணைவராக தனது அறுபது ஆண்டுகளுக்கும் 

மெைான அனுபவத்ணத அவர் விளக்குகிறார். பன்னாட்டளவில் மபாட்டிநிணறந்த ஒரு நாட்ணட 

உருவாக்குவதற்கான நணடமுணற தீர்வுகணளயும் அவர் இதில் வழங்கியுள்ளார். 

9. ‘சநசவாளர்கள் சம்ென் மயாஜனா’ என்றசவான்ணற அறிமுகப்படுத்தியுள்ள ொநிை அரசு எது? 

அ. மகரரரஷ்டிரர 

ஆ. மத்திய பிரமதெம் 

இ. கர்நரேகர  

ஈ. உத்தரபிரமதெம் 

117 
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 ணகத்தறி சநசவாளர்களுக்கு ஆண்டுமதாறும் `2000 நிதியுதவி வழங்குவதற்காக கர்நாடக ொநிை 

முதைணெச்சர், ‘சநசவாளர்கள் சம்ென் மயாஜனா’ என்றசவான்ணறத் சதாடங்கிணவத்துள்ளார். மநரடி 

பயன் பரிொற்றத்தின்மூைம் ொநிைத்தில் உள்ள சுொர் இருபதாயிரம் சநசவாளர்களுக்கு நிதியுதவி 

அளிக்கப்ப்படவுள்ளது. இத்திட்டத்ணத சசயல்படுத்துவதற்சகன `10.96 மகாடி நிதி ஒதுக்கப்பட்டுள்ளது. 

மின்விணசத்தறிகளில் பணிபுரியும் சதாழிைாளர்களுக்கு ஒருமுணற ெட்டும் நிதியுதவி வழங்கவும் அந்த 

ொநிை அரசு திட்டமிட்டுள்ளது. 

10.அண்ணெச் சசய்திகளில் இடம்சபற்ற, மதகிங் பட்ணக வனவுயிரி சரைாையம் அணெந்துள்ள ொநிைம் 

எது? 

அ. ெிக்கிம் 

ஆ. மமற்கு வங்கம் 

இ. அஸ்ஸரம்  

ஈ. ஜரர்க்கண்ே் 

 மதகிங் பட்ணக வனவுயிரி சரைாையத்ணத மதசியப் பூங்காவாக மெம்படுத்துவதற்கு அஸ்ஸாம் ொநிை 

அரசு முடிவுசசய்துள்ளது. முன்னதாக, ெத்திய சுற்றுச்சூழல் அணெச்சகத்தின் கீழுள்ள மதசிய வனவுயிரி 

வாரியம், மதகிங் பட்ணக யாணனகள் காப்பகத்தின் ஒருபகுதிக்குள் நிைக்கரி சுரங்கப் பணிகணள 

மெற்சகாள்ள பரிந்துணரத்தது. இந்தச் சரைாையம் மெம்படுத்தப்பட்ட பின்னர், அஸ்ஸாம் ொநிைத்தில் 

உள்ள சொத்த மதசியப் பூங்காக்களின் எண்ணிக்ணக ஆறாக இருக்கும். மதகிங் பட்ணக, பல்மவறு 

தனித்துவொன தாவர இனங்கள் ெற்றும் விைங்கினங்கணள தன்னகத்மத சகாண்டுள்ளது. 

 

தமிழ்நாடு நடப்பு நிகழ்வுகள் 

 அசெரிக்க ஐக்கிய நாடுகளின் சிகாமகாணவ தணைணெயகொகக்சகாண்டு இயங்கிவரும் மராட்டரி 

அணெப்பு குடிநீர், நைவாழ்வு, மநாய்த்தடுப்பு, தாய்மசய் நைம், சுற்றுச்சூழல், உைக அணெதி மபான்ற 

துணறகளில் சிறப்பான முணறயில் மசணவயாற்றுபவர்கணள, ‘பால் ஹாரிஸ் சபல்மைா’ என அணழத்து 

சகளரவப்படுத்திவருகிறது. அந்த வணகயில் ொண்புமிகு தமிழ்நாடு முதைணெச்சர் டாக்டர். எடப்பாடி க. 

பழனிச்சாமி அவர்களின் சிறப்புமிகு மசணவணயப் பாராட்டி, அவ்வணெப்பு ‘பால் ஹாரிஸ் சபல்மைா’ என 

அவணர சகளரவப்படுத்தியுள்ளது. 
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நடப்பு நிகழ்வுகள் 

1.மாநிலத்தில் உள்ள அனைத்து வீடுகளுக்கும் LPG இனைப்புகனள வழங்கியுள்ள முதல் மாநிலம் எது? 

அ. குஜராத் 

ஆ. ஹிமாச்சல பிரததசம்  

இ. ஆந்திர பிரததசம் 

ஈ. ஒடிசா 

 அண்னமயில் மாநிலத்தில் உள்ள அனைத்து வீடுகளுக்கும் LPG இனைப்புகனள வழங்கிய முதல் 

மாநிலமாக ஹிமாச்சல பிரததச மாநிலம் மாறியது. இதனை சசயல்படுத்துவதற்காக அம்மாநில அரசு 

‘ஹிமாச்சல கிரிஹினி சுவிதா’ என்றசவாரு திட்டத்னத சசயல்படுத்தி வருகிறது. இந்தத்திட்டத்தின்கீழ், 

மாநிலத்தில் உள்ள சுமார் 2.76 இலட்சம் குடும்பங்கள், LPG இனைப்பு சபற்று பயைனடந்துள்ளை. 

வறுனமக்தகாட்டுக்குக் கீழுள்ள குடும்பங்களுக்கு இலவச LPG இனைப்னப வழங்க, ‘பிரதம அனமச்சர் 

உஜ்வாலா தயாஜைா’னவயும் அம்மாநில அரசு சசயல்படுத்தியது. 

2. ‘பலராம் தயாஜைா’ என்ற சபயரிலாை நிதியுதவித்திட்டத்னத சதாடங்கவுள்ள மாநில அரசு எது? 

அ. குஜராத் 

ஆ. ஒடிசா  

இ. மத்திய பிரததசம் 

ஈ. உத்தர பிரததசம் 

 ‘பலராம் தயாஜைா’ என்ற சபயரிலாை ஒரு புதிய நிதியுதவித்திட்டத்னத ஒடிசா மாநில அரசு சதாடங்க 

உள்ளது. சிறு மற்றும் குறு விவசாயிகளுக்கு உதவி வழங்கும் த ாக்கில் சதாடங்கப்பட்ட, ‘KALIA’ 

திட்டத்தின் சதாடர்ச்சியாக இத்திட்டம் உள்ளது. இப்புதிய திட்டத்தின்கீழ், அடுத்த ஈராண்டுகளில் கூட்டு 

கடப்பாடுக் குழுக்கள்மூலம் மாநிலத்தில் உள்ள 7 இலட்சம் நிலமற்ற வாரச் சாகுபடியாளர்களுக்கு பயிர் 

கடன்கனள ஒடிசா மாநில அரசு வழங்கும். 

3.எந்த மாநிலத்தில், ஆசியாவின் மிகப்சபரிய சூரிய மின்னுற்பத்தி ஆனல என்று அனழக்கப்படும் தரவா 

அதிசபரும் சூரிய மின்னுற்பத்தி ஆனல திறக்கப்படவுள்ளது? 

அ. மகாராஷ்டிரா 

ஆ. மத்திய பிரததசம்  

இ. ஒடிசா 

ஈ. தமற்கு வங்கம் 

 இந்தியப்பிரதமர்  தரந்திர தமாடி மற்றும் மத்திய பிரததச மாநில முதலனமச்சர் சிவ்ராஜ் சிங் சசளகான் 

ஆகிதயார் இனைந்து ஆசியாவின் மிகப்சபரிய சூரிய மின்னுற்பத்தி ஆனலனய திறந்துனவத்தைர். 

750 சமகாவாட் உற்பத்தித்திறன்சகாண்ட இந்த தரவா அதிசபரும் சூரிய மின்னுற்பத்தி ஆனலனய, 

அவர்கள், காசைாளிவழியில் திறந்துனவத்தைர். 

 

 

 

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


விண்மீன்.காம்                         2020 ஜூலை 14  
  

 

நடப்பு நிகழ்வுகள்                                            2 

 இது, ஆசிய கண்டத்தின் மிகப்சபரிய சூரிய மின்னுற்பத்தி ஆனலகளுள் ஒன்சறை கூறப்படுகிறது. 

இந்த ஆனல, ம.பி மாநிலத்தின் விந்திய பிராந்தியத்தின் தரவா மாவட்டத்தில் அனமந்துள்ளது. 

4.கல்வி உட்கட்டனமப்னப தமம்படுத்துவதற்காக, இந்தியா, அண்னமயில், எந்த  ாட்டுடைாை ஐந்து 

புரிந்துைர்வு ஒப்பந்தங்களில் னகசயாப்பமிட்டது? 

அ. கானா 

ஆ. ஆப்கனிஸ்தான்  

இ. மலாவி 

ஈ. சிாியா 

 ஆப்கனிஸ்தானில் கல்வி உட்கட்டனமப்னப தமம்படுத்துவனத த ாக்கமாகக்சகாண்ட 5 புரிந்துைர்வு 

ஒப்பந்தங்களில் இந்தியாவும் ஆப்கனிஸ்தானும் னகசயாப்பமிட்டை. உயர்தாக்கங்கள்சகாண்ட சமூக 

வளர்ச்சித் திட்டங்களின்கீழ் இந்த ஒப்பந்தங்கள் னகசயழுத்திடப்பட்டுள்ளை. இருதரப்பு  ல்லுறனவ 

தமம்படுத்துவதற்காக இந்தியா இனத சசயல்படுத்துகிறது.  ான்கு ஆப்கானிஸ்தான் மாகாைங்களாை 

நூரிஸ்தான், படாக்ஷன், பரா மற்றும் கபீசாவில் கல்வி உட்கட்டனமப்பு தமம்படுத்தப்படவுள்ளது. 

5.மின்சார இரயில்கனள த ரடியாக இயக்குவதற்காக, உலகிதலதய முதன்முனறயாக, தைக்சகை ஒரு 

சசாந்த சூரிய மின்னுற்பத்தி நினலயத்னத அனமக்கவுள்ள  ாட்டின் இரயில்தவ எது? 

அ. சீனா 

ஆ. இந்தியா  

இ. அமமாிக்கா ஐக்கிய நாடுகள் 

ஈ. சிங்கப்பூா் 

 பாரத் மிகுமின் நிறுவைத்துடன் இனைந்து மின்சார இரயில்கனள த ரடியாக இயக்குவதற்காக, 

உலகிதலதய முதன்முனறயாக, தைக்சகை ஒரு சசாந்த சூரிய மின்னுற்பத்தி நினலயத்னத இந்திய 

இரயில்தவ அனமத்துள்ளது. அத்தனகய சூரிய மின்னுற்பத்தி நினலயம், மத்திய பிரததச மாநிலத்தின் 

பிைா இழுனவ துனைமின்நினலயத்தில் நிறுவப்பட்டுள்ளது. 1.7 சமகாவாட் சூரிய மின்னுற்பத்தித் 

திறன்சகாண்ட இந்நினலயத்தால் ஓராண்டில் சுமார் 25 இலட்சம் அலகு மின்ைாற்றனல உற்பத்தி 

சசய்ய முடியும். இதன்மூலம், ஓராண்டுக்கு சுமார் `1.37 தகாடினயச் தசமிக்க முடியும். 

6. ‘Ofek 16’ என்ற புதிய இராணுவ கண்காணிப்பு சசயற்னகக்தகானள ஏவிய  ாடு எது? 

அ. அமமாிக்க ஐக்கிய நாடுகள் 

ஆ. இஸ்தரல்  

இ. மஜா்மனி 

ஈ. ஐக்கிய அரபு அமீரகம் 

 இஸ்தரல் தைது இராணுவ  டவடிக்னககளுக்கு உயர்தர கண்காணிப்னப வழங்கும், ‘Ofek 16’ என்ற 

புதிய கண்காணிப்பு சசயற்னகக்தகானள ஏவியுள்ளது. ‘Ofek’ சசயற்னகக்தகாள்களின் முந்னதய 
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பதிப்புகனள ஏவுதற்கு பயன்படுத்தப்பட்ட, இஸ்தரலிதலதய உருவாக்கப்பட்ட ஷாவிட் ஏவுகலம்மூலம் 

இச்சசயற்னகக்தகாள் விண்ணில் ஏவப்பட்டது. இது, இஸ்தரல் ஏதராஸ்தபஸ் நிறுவைம் உருவாக்கிய 

தமம்பட்ட மின்-ஒளியியல் அடிப்பனடயில் இயங்கும் கண்காணிப்பு சசயற்னகக்தகாளாகும். 

7.சட்டமாக்கப்பட்டால், சுமார் 8 இலட்சம் இந்தியர்கள் சவளிதயற நிர்பந்திக்கக்கூடும், குடிதயற்ற ஒதுக்கீடு 

மதசாதானவ நினறதவற்றியுள்ள  ாடு எது? 

அ. ஐக்கிய அரபு அமீரகம் 

ஆ. குவவத்  

இ. ஓமன் 

ஈ. பக்வரன் 

 குனவத் ததசிய சட்டமன்றத்தின் சட்டம் மற்றும் சட்டமியற்றும் குழு, அண்னமயில், குடிதயற்ற ஒதுக்கீடு 

வனரவு மதசாதாவுக்கு ஒப்புதல் அளித்தது. இந்த மதசாதா ஒரு சட்டமாக அமல்படுத்தப்பட்டால், எட்டு 

இலட்சத்துக்கும் தமற்பட்ட இந்தியர்கள் குனவத்திலிருந்து சவளிதயற்ற நிர்ப்பந்திப்படலாம்.  

 முன்சமாழியப்பட்ட இம்மதசாதாவின்படி, குனவத்தின் சமாத்த மக்கள்சதானகயில் 15 சதவீதத்துக்கும் 

அதிகமாக இந்தியர்கள் இருத்தல்கூடா. குனவத்தின் 4.3 மில்லியன் மக்கள்சதானகயில், 3 மில்லியன் 

பிற ாட்டவர்களாக உள்ளைர். அதில், இந்தியர்கள் மட்டும் 1.45 மில்லியன் தபர் உள்ளைர். 

8.அண்னமச் சசய்திகளில் இடம்சபற்ற G ஆகாஷ், பின்வரும் எந்த வினளயாட்டுடன் சதாடர்புனடயவர்? 

அ. தேபிள் மேன்னிஸ் 

ஆ. சதுரங்கம்  

இ. பளு துூக்குதல் 

ஈ. ஈே்டிமயறிதல் 

 தமிழ் ாட்னடச் சார்ந்த 23 வயதாை சதுரங்க வீரர் G ஆகாஷ், அண்னமயில், இந்தியாவின் 66ஆவது 

கிராண்ட்மாஸ்டர் ஆைார். பன்ைாட்டு சதுரங்க சம்தமளைத்தின் (FIDE) இரண்டாவது குழுக்கூட்டத்தில் 

ஆகாஷின் கிராண்ட் மாஸ்டர் பட்டம் உறுதிப்படுத்தப்பட்டது. சசன்னைனயச் சார்ந்த ஆகாஷ், 2012ஆம் 

ஆண்டில் ததசிய பட்டத்னத சவன்றார். அவரது தற்தபானதய FIDE மதிப்பீடு 2495 ஆகும். 

9.எந்த மாநிலத்தில், ஆசியாவின் மிகப்சபரிய சான்றளிக்கப்பட்ட அடுக்கு IV தரவு னமயம் திறக்கப்பட்டது? 

அ. மகாராஷ்டிரா  

ஆ. மத்திய பிரததசம் 

இ. கா்நாேகா 

ஈ. உத்தரபிரததசம் 

 மும்னபக்கு அருதக அனமக்கப்பட்டுள்ள ஆசியாவின் மிகப்சபரிய சான்றளிக்கப்பட்ட அடுக்கு IV தரவு 

னமயத்னத, மகாராஷ்டிரா மாநில முதலனமச்சர் உத்தவ் தாக்கதர சமய்நிகராக திறந்துனவத்துள்ளார்.  
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 தயாட்டா NM1 எைப் சபயரிடப்பட்டுள்ள இந்தத் தரவு னமய கட்டடம், இந்தியாவின் மிகப்சபரிய அடுக்கு 

IV தரவு னமயமாகும். இது உலகின் இரண்டாவது மிகப்சபரியது என்றும் கூறப்படுகிறது. இந்தத் 

தனியார் தரவு னமயம் சபாறியியல் மற்றும் நினலச்சசாத்து வணிகங்களுக்கு தசனவயாற்றும் என்றும் 

மகாராஷ்டிர மாநிலத்தில் முதலீடுகனள அதிகரிக்கும் என்றும் எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. 

10.உலகளாவிய நினலச்சசாத்து சவளிப்பனடத்தன்னம குறியீட்டில் இந்தியாவின் தரநினல (rank) யாது? 

அ. 14 

ஆ. 24 

இ. 34  

ஈ. 44 

 சசாத்து ஆதலாசனை நிறுவைமாை JLL, அண்னமயில், உலகளாவிய நினலச்சசாத்து சவளிப்பனடத் 

தன்னம குறியீட்னட சவளியிட்டது. இக்குறியீட்டில் இந்தியா 34ஆவது இடத்தில் உள்ளது.  ாட்டின் 

நினலச்சசாத்து சந்னத தற்தபாது ‘அனர-சவளிப்பனட’யாை மண்டலத்தில் னவக்கப்பட்டுள்ளது.  

 ஒழுங்குமுனற சீர்திருத்தங்கள், சிறந்த சந்னதத்தரவு மற்றும் பசுனம முன்சைடுப்புகள் காரைமாக 

இந்தியாவின் தரநினல ஒருபடி முன்தைறியுள்ளது. 99  ாடுகள்சகாண்ட இந்தப்பட்டியலில் ஐக்கியப் 

தபரரசு (UK) முதலிடத்திலும், அசமரிக்க ஐக்கிய  ாடுகள் இரண்டாமிடத்திலும் மற்றும் ஆஸ்திதரலியா 

மூன்றாமிடத்திலும் உள்ளது. 
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