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நடப்பு நிகழ்வுகள் 

1.பெண்கள் அதிகாரமளித்தலுக்காக ITC, P&G மற்றும் ஹிந்துஸ்தான் யூனிலீவர் ஆகிய முன்னணி 

ென்னாட்டு நிறுவனங்களுடனான புரிந்துணர்வு ஒப்ெந்தத்தில் ககபயழுத்திட்ட மாநில அரசு எது? 
அ. தமிழ்நாடு 

ஆ. ஆந்திர பிரததசம்  

இ. கர்நரடகர 

ஈ. கேரளா 

❖ ஆந்திர பிரததச மாநில அரசானது ITC, புதராக்டர் & தகம்பிள் (P&G) மற்றும் ஹிந்துஸ்தான் யூனிலீவர் 

ஆகிய முன்னணி ென்னாட்டு நிறுவனங்களுடனான புரிந்துணர்வு ஒப்ெந்தத்தில் ககபயழுத்திட்டது. 

45-60 வயதுக்குட்ெட்ட மாநிலத்தின் கிராமப்புறப் பெண்களுக்கு திறன் அடிப்ெகடயிலான ெயிற்சித் 

திட்டங்ககை நடத்துவதற்கு இந்தப் புரிந்துணர்வு ஒப்ெந்தம் முற்ெடுகிறது. பிற்ெடுத்தப்ெட்ட & ெட்டியலின 

சமூகங்ககைச் தசர்ந்த பெண்களுக்கு நிதியுதவி வழங்குவதற்காக YSR தசயுதா என்ற திட்டத்கதயும் 

ஆந்திர பிரதேச மாநில அரசு பதாடங்கவுள்ைது. 

2.நாட்டின் முதல் ெனிச்சிறுத்கத காப்ெகத்கத அகமக்கவுள்ை மாநில அரசு எது? 
அ. அருணரச்சல பிரததசம் 

ஆ. உத்தரகண்ட்  

இ. சிே்ேிம் 

ஈ. ஹிமரச்சல பிரததசம் 

❖ நாட்டின் முதல் ெனிச்சிறுத்கத காப்ெகத்கத உத்தரகண்ட் மாநில அரசு அகமக்கும் என்று அம்மாநில 

முதலகமச்சர் திரிதவந்திர சிங் இராவத் அறிவித்துள்ைார். அம்மாநிலத்தின் உத்தரகாசி வனப்பிரிவில் 

இந்தக் காப்ெகம் அகமக்கப்ெடும். ‘SECURE இமயமகல’ என்ற அதன் ஆறாண்டுகால திட்டத்தின் ஒரு 

ெகுதியாக, ஐநா வைர்ச்சித்திட்டத்துடன் கூட்டாக இகணந்து இந்தக் காப்ெகம் அகமக்கப்ெடவுள்ைது. 

இமயமகலகய வாழ்விடமாகக்பகாண்டு வாழ்ந்துவரும் ெனிச்சிறுத்கத உள்ளிட்ட பிற அருகிவரும் 

உயிரினங்ககை ொதுகாப்ெதற்காக, கடந்த 2017’இல், ‘SECURE இமயமகல’ பதாடங்கப்ெட்டது. 

3.எந்தத் பதன்னபமரிக்க நாட்டின் புதிய அதிெராக முகமது இர்ொன் அலி ெதவிதயற்றுள்ைார்? 
அ. கயரனர  

ஆ. வெனிசூலர 

இ. பிதரசில் 

ஈ. வகரலம்பியர 

❖ பொதுத்ததர்தல் நடந்து ஐந்து மாதங்களுக்குப்பிறகு, பதன்னபமரிக்க நாடான கயானாவின் புதிய 

அதிெராக முகமது இர்ொன் அலி ெதவிதயற்றுள்ைார். 40 வயதான முன்னாள் வீட்டுவசதி அகமச்சரும் 
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சட்டமன்ற உறுப்பினருமான இவர், முந்கதய அதிெரான தடவிட் கிபரஞ்சகர அடுத்து கயானாவின் 

அதிெராக ெதவிதயற்றுள்ைார். 

4.அண்கமச் பசய்திகளில் இடம்பெற்ற IIM சிர்பமைர் அகமந்துள்ை மாநிலம் எது? 
அ. உத்தர பிரததசம் 

ஆ. ஹிமரச்சல பிரததசம்  

இ. பீகரர் 

ஈ. உத்தரகண்ட் 

❖ மத்திய கல்வி அகமச்சர் இரதமஷ் பொக்ரியால் ‘நிஷாங்க்’, ஹிமாச்சல பிரததச மாநில முதலகமச்சர் 

பெய்ராம் தாக்கூருடன் இகணந்து, ஹிமாச்சல பிரததச மாநிலம் சிர்பமைரில், இந்திய தமலாண்கமக் 

கல்வி நிறுவனத்துக்கான (IIM) அடிக்கல்கல பமய்நிகராக நாட்டினார். கடந்ே 2015ஆம் ஆண்டு ஆகஸ்ட் 

மாதம் முதல் ஒரு வழிகாட்டு நிறுவனமாக, IIM இலக்தனாவால் IIM சிர்பமைர் இயங்கிவருகிறது. 

❖ பதைலகானில் அகமயவுள்ை அதிநவீன வசதிகளுடன் கூடிய நிரந்தர வைாகத்தில், 1170 மாணவர்கள் 

கல்விகற்ொர்கள். மத்திய அரசு இதற்காக `531.75 தகாடி நிதிகய ஒதுக்கியுள்ைது 

5.துகறமுகத்தில் தசமித்து கவக்கப்ெட்டிருந்த பவடிபொருட்கைால் மிகப்பெரிய குண்டுபவடிப்பு சம்ெவம் 

நகடபெற்ற நாடு எது? 
அ. ஆஸ்திதரலியர 

ஆ. வலபனரன்  

இ. பிரரன்ஸ் 

ஈ. வெர்மனி 

❖ பலெனான் நலவாழ்வு அகமச்சரின் கூற்றுப்ெடி, அந்நாட்டின் துகறமுகத்தில் ககப்ெற்றப்ெட்டு தசமித்து 

கவக்கப்ெட்டிருந்த 2,750 பமட்ரிக் டன் அம்தமானியம் கநட்தரட் பவடிபொருள் பவடித்துச் சிதறியகத 

அடுத்து குகறந்தது 137 தெர் ெலியாகினர் மற்றும் ஐயாயிரத்துக்கும் தமற்ெட்தடார் காயமகடந்தனர். 

இதகன பதாடர்ந்து, அந்நாடு அதன் தகலநகரான பெய்ரூட்கட, ஒரு ‘தெரிடர் நகரம்’ என்று அறிவித்து 

இரண்டு வார அவசரகால நிகலகயயும் அறிவித்தது. 

6.பசயற்கக-நுண்ணறிவின்மூலம் இயங்கும், ‘AXAA’ என்னும் ென்பமாழி குரல் இயலி தசகவகய 

பதாடங்கவுள்ை இந்திய வங்கி எது? 
அ. HDFC வங்ேி 

ஆ. ICICI வங்ேி 

இ. YES வங்ேி 

ஈ. ஆக்ஸிஸ் ெங்கி  

❖ ஆக்ஸிஸ் வங்கி, ‘AXAA’ என்னும் தானியங்கி குரல் உதவியாைகர அறிமுகப்ெடுத்தியுள்ைது. ‘AXAA’ 

என்ெது பசயற்கக-நுண்ணறிவின்மூலம் இயங்கும் ஒரு ென்பமாழி குரல் இயலி (voice-bot) தசகவ 
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ஆகும். ஆங்கிலம், ஹிந்தி ஆகிய பமாழிகளில் இதால் உகரயாடவியலும். இது ஒரு நாகைக்கு ஒரு 

இலட்சம் வாடிக்ககயாைர்களின் வினவல்ககையும் தகாரிக்ககககையும் நிவர்த்தி பசய்யும் திறன் 

பகாண்டது. வாடிக்ககயாைரின் தகள்விகள், அவரின் சூழல் மற்றும் அகழப்பின் தநாக்கம்ெற்றிய 

ஆழமான புரிதலின்மூலம் வாடிக்ககயாைர் அனுெவத்கத இது தமம்ெடுத்தும். 

7.கீழ்க்காணும் எந்தத் திட்டத்தின்கீழ், மாநிலங்கள் மற்றும் யூனியன் பிரததசங்களுக்கு 44 இலட்சம் டன் 

அைவிலான உணவு தானியங்கள் வழங்கப்ெட்டுள்ைன? 
அ. பிரதமர் அன்னததர தயரெனர–2 

ஆ. பிரதமர் கரப்ீ கல்யரண் அன்ன தயரெனர–2  

இ. PM தகர்ஸ் தயரெனர 

ஈ. PM கிசரன் மன்–தன் தயரெனர 

❖ நுகர்தவார் விவகாரங்கள் அகமச்சகத்தின் ஓர் அண்கமய அறிக்ககயின்ெடி, பிரதமர் கரீப் கல்யாண் 

அன்ன தயாெனா-2 திட்டத்தின்கீழ், ெல்தவறு மாநிலங்கள் மற்றும் யூனியன் பிரததசங்களுக்கு 44 

இலட்சம் டன் அைவிலான உணவுதானியங்கள் வழங்கப்ெட்டுள்ைன. இந்தத் திட்டத்தின்கீழ், 81 தகாடி 

ெயனாளிகளுக்கு, சுமார் 201 இலட்சம் டன் அைவிலான உணவு தானியங்கள் விநிதயாகிக்கப்ெட 

உள்ைன. இந்தத் திட்டம், 2020 ெூகல.1 முதல் எதிர்வரும் 2020 நவம்ெர் வகர பசயல்ெடுத்தப்ெடும். 

8. ‘Nearby Share’ என்ற புதிய தகாப்புப்ெகிர்வு அம்சத்கத அறிமுகப்ெடுத்திய பதாழில்நுட்ெ நிறுவனம் எது? 
அ. மமக்தரரசரப்ட் 

ஆ. கூகிள்  

இ. சரம்சங் 

ஈ. ஆப்பிள் 

❖ பதாழில்நுட்ெ நிறுவனமான கூகிள் தனது ஆண்ட்ராய்டு ெயனர்களுக்காக, ‘Nearby Share’ என்ற புதிய 

தகாப்புப்ெகிர்வு அம்சத்கத அறிமுகப்ெடுத்தியது. இந்த அம்சத்கதப் ெயன்ெடுத்தி, ெயனர்கள் தங்கைது 

திறன்தெசியில் உள்ை உள்ைடக்கத்கத மற்றவர்களுடன் தகடயின்றி ெகிர்ந்துபகாள்ைலாம்.  

❖ இவ்வம்சத்கத ெயன்ெடுத்தும்தொது, அனுப்புநரின் திறன்தெசியானது குகறயாற்றல்பகாண்ட புளூடூத் 

அகலகய பவளியிடுகிறது; அது, பெறுநரின் திறன்தெசியால் பெற்றுக்பகாள்ைப்ெடுகிறது. தகாப்புககை 

ெரிமாறிக்பகாள்ை Wi-fi தசவைவையும் இதால் ெயன்ெடுத்தவியலும். இகணய இகணப்பு உள்ை / 

அற்ற முகறகளில் நம்ெகமான மற்றும் விகரவான ெகிர்வு இகணப்கெ இது உருவாக்குகிறது. 

9. 2020 ஆக.5 அன்று எந்த யூனியன் பிரததச/ங்ககை உருவாக்கப்ெட்டு ஓராண்டு நிகறவகடந்தது? 
அ. தரத்ரர & நரகர் ஹதெலி 

ஆ. ெம்மு & கரஷ்மீர் மற்றும் லடரக்  

இ. சண்டிகர் 

ஈ. தகரெர 
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❖ 2019 ஆக.5 அன்று, ெம்மு-காஷ்மீர் மாநிலத்தின் 370 மற்றும் 35A பிரிவுகளின் சிறப்புநிகல இரத்து 

பசய்யப்ெட்டு, அது இரு யூனியன் பிரததசங்கைாக பிரித்து உருவாக்கப்ெட்டது. இந்த நிகழ்வின் முதலாம் 

ஆண்டு பகாண்டாட்டம், நடப்ொண்டு (2020) அதத நாளில் அனுசரிக்கப்ெட்டது. கடந்தாண்டு, யூனியன் 

பிரததசங்களில் தமற்பகாள்ைப்ெட்ட ெல்தைறு முன்பனடுப்புகளுள் ததசிய மரெணு ஆவணப்ெதிவு 

முகற, நடுவணரசு ஊழியர்களின் அகனத்து சலுககககையும் நீட்டித்தல், J&K சமூகம் மற்றும் கல்வி 

ரீதியாக பின்தங்கிய வகுப்புகள் ஆகணயம் அகமத்தல் ஆகியகவ அடங்கும். 

10.பெட்தராலிய அகமச்சகத்தின்ெடி, பெட்தரால் மற்றும் டீசகல விற்ெகன பசய்வதற்கான உரிமத்கதப் 

பெறுவதற்கு, குகறந்தெட்ச நிகர மதிப்புத் பதாகக எவ்வைவு கவத்திருக்கதவண்டும்? 
அ. ரூ.100 கோடி 

ஆ. ரூ.200 தகரடி 

இ. ரூ.500 தகரடி  

ஈ. ரூ.1000 கோடி 

❖ பெட்தராலிய மற்றும் இயற்கக எரிவாயு அகமச்சகமானது, பெட்தரால் மற்றும் டீசல் பமாத்த & சில்லகற 

விற்ெகனக்கு அங்கீகாரம் வழங்குவதற்கான வழிகாட்டுதல்ககை எளிதாக்கியுள்ைது. எளிகமப்ெடுத்தப் 

-ெட்ட இந்த வழிகாட்டுதல்கள், பெட்தரால் மற்றும் டீசகல சந்கதப்ெடுத்துதலில் தனியார் துகறயின் 

ெங்களிப்கெ அதிகரிப்ெகத தநாக்கமாகக்பகாண்டுள்ைன. 

❖ சில்லகற அல்லது பமாத்த விற்ெகனக்கு அங்கீகாரம் பெறவிரும்பும் ஒரு நிறுவனம், விண்ணப்பிக்கும் 

தொது குகறந்தெட்ச நிகர மதிப்புத் பதாககயாக `250 தகாடி கவத்திருக்க தவண்டும் (சில்லகற 

மற்றும் பமாத்த விற்ெகன இரண்டுக்குமான அங்கீகாரத்திற்கு `500 தகாடி).  
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நடப்பு நிகழ்வுகள் 

1. நடப்பாண்டு (2020) நியூயார்க் இந்திய திரைப்பட விழாவில், ‘சிறந்த திரைப்பட’ விருரத வென்ற 

இந்திய திரைப்படம் எது? 
அ. மூத்ததோன்  

ஆ. கும்பலாங்கி நைட்ஸ் 

இ. உயரே 

ஈ. உண்டோ 

❖ நடப்பாண்டு (2020) நியூயார்க் இந்திய திரைப்பட விழாவில், ‘சிறந்த திரைப்பட’ விருரத மரையாள 

திரைப்படமான ‘மூத்ததான்’ வென்றுள்ளது. இவ்விருததாடு, சிறந்த நடிகருக்கான விருரத மரையாள 

நடிகர் நிவின் பாலியும், சிறந்த குழந்ரத நடிகருக்கான விருரத சஞ்சனா திப்புவும் இத்திரைப்படத்தில் 

நடித்தரமக்காக வென்றனர். கீது தமாகன்தாஸ் இயக்கத்தில் மரையாளம்-இந்தி ஆகிய வமாழிகளில் 

கடந்த 2019ஆம் ஆண்டில் இந்தத் திரைப்படம் வெளியானது. 

2.எந்தத் திட்டத்தின்கீழ், மின்னணு புைனறிதல் வநட்வொர்க் தடுப்பூசி (eVIN) வசயல்படுத்தப்படுகிறது? 
அ. பிேதமா் ஸ்வஸ்திய சுேக்ஷா ரயாஜனா 

ஆ. ஆஜீவிகா 

இ. இந்திரோ தனுஷ் 

ஈ. ரதசிய சுகாதாே இயக்கம்  

❖ நாடு முழுக்க தடுப்பூசி ெழங்கரைப் ெலுப்படுத்தும் தநாக்கில் புதுரமயான வதாழில்நுட்பத் தீர்ொக, 

மின்னணு புைனறிதல் வநட்வொர்க் தடுப்பூசி (eVIN) முரற உள்ளது. மத்திய நைொழ்வு மற்றும் குடும்ப 

நை அரமச்சகத்தின் ததசிய சுகாதாை இயக்கத்தின்மூைம் (NHM) இந்தத் திட்டம் அமல்படுத்தப்படுகிறது. 

நாடு முழுக்க பல்தெறு இடங்களில் இருப்புரெக்கப்பட்டுள்ள தடுப்பூசி மருந்துகள், அெற்றின் பாதுகாப்பு 

வெப்பநிரைகள்பற்றிய தகெல்கள் இதன்மூைம் உடனுக்குடன் கிரடக்கும். தற்தபாது 22 மாநிைங்கள் 

மற்றும் 2 யூனியன் பிைததசங்களில், ‘eVIN’மூைம் தடுப்பூசி மருந்துகள்ரெத்து பைாமரிக்கப்படுகின்றன. 

3. ‘மினிட்தமன்-3’ என்ற வபயரில் ஒரு கண்டம்விட்டு மறு கண்டம் பாயும் ஏவுகரைரய வெற்றிகைமாக 

பரிதசாதித்த நாடு எது? 
அ. சீனா 

ஆ. ஐக்கிய அமமாிக்க ைாடுகள்  

இ. இை்தியா 

ஈ. இேஷ்யா 

❖ ‘Minuteman-3’ என்ற வபயரிைான ஒரு கண்டம்விட்டு மறு கண்டம் பாயும் திறன்வகாண்ட ஓர் 

ஏவுகரைரய கலிதபார்னியாவிலிருந்து ஐக்கிய அவமரிக்க நாடுகள் வெற்றிகைமாக ஏவியது. 
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❖ இந்த ஏவுகரை, ொண்டன்வபர்க் விமானப்பரடத் தளத்திலிருந்து, பசிபிக் வபருங்கடலில், அதற்வகன 

நிர்ையிக்கப்பட்ட இைக்ரக தநாக்கி ஏெப்பப்பட்டது. நிைாயுதபாணியான இந்த ஏவுகரையும் அதன் 3 

ொகனங்களும், தசாதரனயின் ஒருபகுதியாக, 6750 கிமீட்டருக்கு அப்பாலுள்ள மார்ஷல் தீவுகளுக்கு 

பயணித்தன. 

4.அண்ரமச் வசய்திகளில் இடம்வபற்ற, ‘COVID19BWM’ என்ற திறன்பபசி செயலியய உருொக்கிய 

அரமப்பு எது? 
அ. மத்திய மாசுக்கட்டுப்பாட்டு வாாியம்  

ஆ. ரதசிய பசுநமத் தீா்ப்பாயம் 

இ. ரதசிய ைச்சுயிாியியல் ைிறுவனம் 

ஈ. இை்திய தே ைிா்ணய அநமவனம் 

❖ மத்திய மாசுக்கட்டுப்பாட்டு ொரியமானது அண்ரமயில், ‘COVID19BWM’ என்ற திறன்தபசி வசயலிரய 

உருொக்கியது. இந்தச் வசயலியில், குடியிருப்புகள் மற்றும் தனிரமப்படுத்தப்பட்ட ரமயங்களிலிருந்து 

COVID-19 உயிரி-மருத்துெக்கழிவுகரள தசகரித்து அகற்றுெது வதாடர்பான தைவுகரள பதிதெற்ற 

நகைாட்சிகள் மற்றும் மாநிை மாசுக்கட்டுப்பாட்டு ொரியங்கள் அறிவுறுத்தப்பட்டுள்ளன. 

5. வசயற்ரக நுண்ைறிவுெழி (AI) விடுதரை நாள் வகாண்டாட்டத்திற்காக, பிைஸார் பாைதியுடன் கூட்டு 

தசர்ந்துள்ள வதாழில்நுட்ப நிறுெனம் எது? 
அ. நமக்ரோசாப்ட் 

ஆ. கூகிள்  

இ. ரபஸ்புக் 

ஈ. டுவிட்டா் 

❖ வசயற்ரக நுண்ைறிவுெழி (AI) விடுதரை நாள் வகாண்டாட்டத்திற்காக, கூகிள் இந்தியா நிறுெனம் 

‘பிைஸார் பாைதி’ மற்றும் ‘வமய்நிகர் பாைத்’ ஆகியெற்றுடன் ஒத்துரழத்துள்ளது. வசயற்ரக நுண்ைறிவு 

வதாழில்நுட்பத்ரதப் பயன்படுத்தி பள்ளிகளில் ததசிய கீதம் பாடும் உைர்ரெ மீண்டும் உருொக்க 

இது முற்படுகிறது. பங்தகற்பாளர்கள், ஒரு குறிப்பிட்ட வசயலிரய பதிவிறக்கஞ்வசய்து, தாங்கள் பாடும் 

ததசிய கீதத்ரத பதிவுவசய்யைாம். அது, பங்தகற்பாளரின் குைரை பாைம்பரிய இரசயாக மாற்றித்தரும். 

6. 2020 ஆக.6 அன்று, உைகம் முழுெதும், எந்த நிகழ்வின் 75ஆெது நிரனவு நாள் அனுசரிக்கப்பட்டது? 
அ . முதல் அணுகுண்டு தாக்குதல்  

ஆ. முதலாம் உலகப்ரபாா் 

இ. இேண்டாம் உலகப்ரபாா் 

ஈ. ைிலவில் முதன்முதலாக தநேயிறங்கியது 

❖ 75 ஆண்டுகளுக்கு முன்பு ஆக.6 அன்று, தபார்க்காைத்தில் பயன்படுத்தப்பட்ட உைகின் முதல் அணு 

ஆயுதம், ஜப்பானிய நகைமான ஹிதைாஷிமா மீது தபாடப்பட்டது. இந்த முதல் அணுகுண்டு தாக்குதலின் 
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75ஆெது நிரனரெ அனுசரிப்பதற்காக உைக நாடுகள் அரனத்தும் ஜப்பானுடன் ரகதகார்த்தன. 

COVID-19 வதாற்றுதநாய் காைைமாக, இந்த நிகழ்வு இரையத்தில் ஒளிபைப்பப்பட்டது. குண்டுவெடிப்பு 

தாக்குதலில், சுமார் 140,000 தபர் வகால்ைப்பட்டனர் மற்றும் பைர் பைத்த காயமரடந்தனர். 

7.நிதிொர் தசர்ப்புக்காக, ‘புத்தாக்க ரமயம்’ ஒன்ரற அரமப்பதாக அறிவித்துள்ள நிதி நிறுெனம் எது? 
அ. SEBI 

ஆ. RBI  

இ. NABARD 

ஈ. SIDBI 

❖ இந்திய ரிசர்வ் ெங்கியானது, அண்ரமயில், நிதிசார் தசர்ப்பு ரீதியான சொல்கரள ரகயாளுெதற்கு 

துளிர் நிறுெனங்களுக்கு உதவுெதற்காக ஒரு புத்தாக்க ரமயத்ரத நிறுெப்தபாெதாக அறிவித்தது. 

திறரமயான ெங்கி பரிெர்த்தரனகளுக்கு தீர்வுகரள ெழங்க இம்ரமயம் முற்படுகிறது. இந்திய 

ரிசர்வ் ெங்கியால் இருமாதத்திற்கு ஒரு முரற வெளியிடப்படும் நாையக்வகாள்ரக அறிக்ரகயில் இது 

அறிமுகப்படுத்தப்பட்டுள்ளது. இந்தத் திட்டத்திற்காக ஒதுக்கப்பட்ட நிதி மற்றும் அதன் இருப்பிடம் குறித்த 

தமற்வகாண்ட தகெல்கரள இந்திய ரிசர்வ் ெங்கி விரைவில் வெளியிடும்.  

8.மீன்பிடி ெசதிகரள விரிவுபடுத்துெதற்காக, இந்தியா, எந்த நாட்டிற்கு $18 மில்லியன் அவமரிக்க டாைர் 

கடன் தெரைரய ெழங்கியுள்ளது? 
அ. மரலசியா 

ஆ. மாலத்தீவு  

இ. இலங்நக 

ஈ. வங்கரதசம் 

❖ இந்திய அைசானது அண்ரமயில் மாைத்தீவு அைசுக்கு $18 மில்லியன் அவமரிக்க டாைர் மதிப்புள்ள கடன் 

தெரைரய ெழங்கியது. மாைத்தீவு மீன்ெள நிறுெனத்தில் (MIFCO) மீன்பிடி ெசதிகரள விரிவுபடுத் 

-துெதற்காக இக்கடன் தெரை ெழங்கப்பட்டுள்ளது. $800 மில்லியன் அவமரிக்க டாைர் மதிப்பிைான 

கடன் வதாகுப்பின் ஒருபகுதியாகும் இந்தக் கடன் தெரை. 

9.தை ொனூர்தி நிரைய பாதுகாப்புப்பணியில் ஈடுபடுத்தப்பட்டுள்ள இந்திய ஆயுதக்காெல்பரட எது? 
அ. மத்திய ததோழிலகங்கள் பாதுகாப்புப் பநட (CISF)  

ஆ. மத்திய தேமக்கோவல்படட (CRPF) 

இ. எல்டலப் போதுகோப்புப் படட (BSF) 

ஈ. இந்ததோ-திதபத்திய எல்டலப் போதுகோப்புப் படட (ITBP) 

❖ மத்திய வதாழிைகங்கள் பாதுகாப்புப்பரடயானது (CISF) உத்திசார் முக்கியத்துெம் ொய்ந்த தை விமான 

நிரைய பாதுகாப்புப் பணிரய, உள்ளூர் காெல்துரறயினரிடமிருந்து தன்ெசமாக்கிக் வகாண்டது.  
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❖ குதஷாக் பாகுைா ரிம்தபாச்சி ொனூர்தி நிரையம் என்பது நாட்டின் மிகவுயைமான, ெணிக ரீதியில் 

இயங்கக்கூடிய ொனூர்தி நிரையங்களுள் ஒன்றாகும். இது, CISF’இன் பாதுகாப்புப் பிரிவின்கீழ் 

வகாண்டுெைப்படும் 64ஆெது உள்நாட்டு ொனூர்தி நிரையமாகும். சுமார் 185 CISF பணியாளர்கள், 

இவ்வானூர்தி நிரையத்தில், 24x7 ஆயுதபேந்திய பாதுகாப்ரப ெழங்குொர்கள். 

10.இந்திய ரிசர்வ் ெங்கி அரமத்த, கடன் தீர்மானத்திற்கான ெல்லுநர் குழுவின் தரைெர் யார்? 
அ. உஷா ரதாேத் 

ஆ. உா்ஜித் பரடல் 

இ. K V கமத்  

ஈ. N K ேிங் 

❖ K V கமத் அவர்களின் தரைரமயில் கடன் தீர்மானம் குறித்த ெல்லுநர் குழுரெ இந்திய ரிசர்வ் ெங்கி 

அரமத்துள்ளது. கடன் தீர்வுத் திட்டங்களில் ஈடுபடுெதற்கு நிதியியல் அளவுருக்கள் மற்றும் அெற்றின் 

துரறசார்ந்த அளவுதகால் ெைம்புகள் குறித்து இந்திய ரிசர்வ் ெங்கிக்கு இந்தக் குழு பரிந்துரைக்கும். 

‘அழுத்தப்பட்ட வசாத்துக்களுக்கு தீர்வுகாண்பதற்கான புத்திசாலித்தனமான கட்டரமப்பின்’கீழ் ஒரு 

சாளைத்ரத இந்திய ரிசர்வ் ெங்கி ெழங்கும். 

 

தமிழ்நாடு நடப்பு நிகழ்வுகள்  

❖ தமிழ்நாட்டின் அரனத்து மாெட்டங்களிலும் ொழும் ஈழுொ, தீயா ெகுப்பினரை பிற்படுத்தப்பட்தடார் 

பட்டியலில் தசர்ப்பதற்கான உத்தைவிரன தமிழ்நாடு அைசு பிறப்பித்துள்ளது. அப்தபாரதய 

திருவநல்தெலி மாெட்டத்ரதச் தசர்ந்த வசங்தகாட்ரட மற்றும் திருொங்கூர்-வகாச்சி சமஸ்தானத்தில் 

இந்தச் சமூகத்தினர் வபருொரியாக ொழ்ந்துெந்தனர். 
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நடப்பு நிகழ்வுகள் 

1.ஒழிக்கப்பட்ட அகில இந்திய ககவிகைப்பபொருள் வொரியத்தின் தகலவர் யொர்? 
அ. பிரதமர் 

ஆ. ஜவுளித்துறை அறைச்சகை்  

இ. MSME அமமச்சகம் 

ஈ. கலரச்சரர அமமச்சகம் 

❖ ஜவுளி அகைச்சகத்தின் அண்கைய அறிவிப்பின்படி, இந்திய அரசு, அகில இந்திய ககவிகைப்பபொருள் 

வொரியத்கத ஒழித்துள்ளது. 1992 ஜைவரி.23 அன்று ைத்திய ஜவுளி அகைச்சரின் தகலகையில் இந்த 

வொரியம் அகைக்கப்பட்டது. இது ஊரக வளர்ச்சி ைற்றும் குறு, சிறு & நடுத்தரத்பதொழில் நிறுவைங்கள் 

அகைச்சகங்களின் பசயலொளர்ககளயும், பல்வவறு ைொநிலங்ககளயும் அதன் உறுப்பிைர்களொகக் 

பகொண்டுள்ளது. ககவிகைப்பபொருட்கள் ைற்றும் ககத்தறி துகைகளில் வளர்ச்சித் திட்டங்ககள 

உருவொக்குவது குறித்து அரசுக்கு அறிவுறுத்துவது இதன் வநொக்கைொகும். 

2.பநொடித்துப்வபொதல் ைற்றும் திவொலொதலுக்கொை இந்திய வொரியத்தின் தகலகையகம் அகைந்துள்ள 

இடம் எது? 
அ. சசன்றன 

ஆ. புது தில்லி  

இ. மும்மப 

ஈ. றைதராபாத் 

❖ பநொடித்துப்வபொதல் ைற்றும் திவொலொதலுக்கொை இந்திய வொரியம் (IBBI) என்பது திவொல் நிகல ைற்றும் 

திவொல்நிகலக்குறியீட்கட பசயல்படுத்துவதற்கொை தகலகை நிறுவைைொகும். இதன் தகலகையகம் 

புது தில்லியில் அகைந்துள்ளது. IBBI ஆைது அண்கையில், பணப்புழக்க பசயல்முகை பதொடர்பொை விதி 

முகைககள திருத்தியது. இந்த விதிமுகைகளின்படி, கட்டுப்பொட்டொளர்களுக்கு பசலுத்தவவண்டிய 

கட்டணத்கதக் கடைொளர்களின் குழு நிர்ணயிக்க வவண்டும் என்று அது வகொருகிைது. 

❖ சில தருணங்களில், ஒரு பணப்புழக்க அலுவலர் ஒரு குறிப்பிட்ட பதொகககய உணர்ந்த நிகழ்வுகளும், 

ைற்பைொரு பணப்புழக்க அலுவலர் அகதப்பயைர்களுக்கு விநிவயொகிக்கும் நிகழ்வுகளும் நடந்துள்ளை. 

திருத்தஞ்பசய்யப்பட்ட விதிமுகைப்படி, ஒரு பணப்புழக்க அலுவலர் எந்தத் பதொகககய உணர்ந்தொலும், 

அகத விநிவயொகிக்கவில்கல என்ைொல், அவர் உணர்ந்த பதொககக்கு ஒத்த கட்டணத்திற்கு அவருக்கு 

உரிகை உண்டு. 

3.முடிபவடுத்தலில் பசயற்கக நுண்ணறிகவப் பயன்படுத்துவதற்கொக சிைப்பு கையம் ஒன்கை அகைக்க 

தில்லி IIT’உடன் ஒப்பந்தித்துள்ள அகைப்பு எது? 
அ. இந்திய வானூா்தி நிறலயங்கள் ஆறையை் 

ஆ. இந்திய ததசிய சநடுஞ்சாறலகள் ஆறையை்   
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இ. NHPC லிட் 

ஈ. மத்திய அரசுப் பணியரளர்கள் ததர்வரமணயம் 

❖ ைத்திய சொகலப்வபொக்குவரத்து ைற்றும் பநடுஞ்சொகலகள் அகைச்சகத்தின்கீழ் இயங்கிவரும் இந்திய 

வதசிய பநடுஞ்சொகலகள் ஆகணயைொைது, பசயற்கக நுண்ணறிகவப்பயன்படுத்துவதற்கொை உயர் 

தர கையம் ஒன்கை நிர்ைொணிக்க புது தில்லி இந்திய பதொழில்நுட்ப பயிலகத்துடன் (IIT) புரிந்துணர்வு 

ஒப்பந்தம் பசய்துபகொண்டுள்ளது. பநடுஞ்சொகலகளுக்கொை தரவு அடிப்பகடயில் முடிபவடுத்தல் ைற்றும் 

வைம்படுத்தப்பட்ட தரவு வைலொண்கை அகைப்பு ஆகியவற்கைக் ககயொள இந்த கையம் உதவும். 

❖ நகலிய ைொதிரிககள உருவொக்குதல், தரவு அடிப்பகடயில் முடிபவடுப்பதற்கொை திைன்ககள NHAI 

வைலும் வலுப்படுத்திக் பகொள்வதற்கொை தரகவச்வசகரித்தல் & திரும்பப்பபறுதல்வபொன்ை அம்சங்களும் 

இகணந்து உருவொக்கப்படும். 

4.அண்கைச் பசய்திகளில் இடம்பபற்ை, பஜவைொவொ சொன் ஜொர்ஜிவயொ பொலம் அகைந்துள்ள நாடு எது? 
அ. பிரான்ஸ் 

ஆ. இத்தாலி  

இ. சஜா்ைனி 

ஈ. பிதரசில் 

❖ இத்தொலியின் பபருநகரங்களுள் ஒன்ைொை பஜவைொவொவில், சொன் ஜொர்ஜிவயொ பொலம் திைக்கப்பட்டது. 

உலகப்புகழ்பபற்ை கட்டடக்ககலஞர் பரன்வசொ பியொவைொவொல் வடிவகைக்கப்பட்ட இப்பொலம், இரண்டு 

ஆண்டுகளுக்கு முன்பு, இத்தொலியில், புயல் தொக்கி இடிந்து விழுந்த பைொரொண்டி பொலத்திற்கு ைொற்ைொக 

கட்டப்பட்டதொகும். 1,100 மீட்டர் நீளமுள்ள இந்தப் பொலத்கத, இத்தொலிய பிரதைர் திைந்துகவத்தொர். 

5.தில்லி இரொஜ்கொட் அருவக, தூய்கை இந்தியொ திட்டத்தின்கீழ் அகைக்கப்பட்ட புதிய கலந்தொடல் அனுபவ 

கையத்தின் பபயபரன்ை? 
அ. ராஷ்ட்ாிய ஸ்வச்தா தகந்திரா  

ஆ. SBM தகந்திரா 

இ. ஸ்வச்சதா கிரந்தி 

ஈ. SBM இல்லம் 

❖ தூய்கையொை பொரதம் திட்டத்தில் அனுபவங்ககள கலந்தொடல் பசய்யும் கையைொை ரொஷ்ட்ரிய ஸ்வச்தொ 

வகந்திரொகவ புது தில்லி இரொஜ்கொட்டில் கொந்தி ஸ்மிருதி & தரிசை சமிதியில் பிரதைர் வைொடி பதொடங்கி 

கவத்தொர். ைகொத்ைொ கொந்திக்கு ைரியொகத பசலுத்தும் வககயில் இதற்கொை திட்டத்கத 2017 ஏப்ரல் 10 

அன்று அவர் அறிவித்தொர். கொந்திஜியின் சம்பரண் சத்யொகிரகத்தின் நூற்ைொண்டுக் பகொண்டொட்டத்தின் 

வபொது இதுகுறித்து அவர் அறிவிப்பு பவளியிட்டொர். RSK எைப்படும் இந்த கையத்தில், தூய்கையொை 

பொரதம் திட்டத்தின் பல்வவறு நிகலகள்பற்றிய தகவல்கள் உள்ளை. 
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6. “உயர்கல்வியில் ைொற்ைங்களுக்கொை சீர்திருத்தங்கள்” குறித்த ைொநொட்கட எந்த நிறுவைத்துடன் 

இகணந்து கல்வி அகைச்சகம் ஏற்பொடு பசய்திருந்தது? 
அ . பல்கறலக்கழக ைானியக்குழு (UGC)  

ஆ. அகில இந்திய சதாழில்நுட்பக் கல்விக்குழு (AICTE) 

இ. ததசிய பாிதசாதறன முகறை 

ஈ. NITI ஆதயாக் 

❖ வதசிய கல்விக்பகொள்ககயின்கீழ், “உயர்கல்வியில் ைொற்ைங்களுக்கொை சீர்திருத்தங்கள்” குறித்த 

ைொநொட்கட, ைனிதவள வைம்பொட்டு அகைச்சகமும், பல்ககலக்கழக ைொனியக்குழுவும் (UGC) இகணந்து 

ஏற்பொடு பசய்துள்ளை. பிரதைர் நவரந்திர வைொடி, கொபணொளிவழியில் பதொடக்கவுகரயொற்றிைொர். வதசிய 

கல்விக் பகொள்ககயின்கீழ் இடம்பபற்றுள்ள பல்வவறு முக்கியைொை அம்சங்கள் குறித்து, பல பதொடர்கள் 

இந்த ைொநொட்டில் இடம்பபற்ைை. ைனிதவள வைம்பொட்டுத் துகை அகைச்சர் ரவைஷ் பபொக்ரியொலும் இந்த 

ைொநொட்டில் பங்வகற்ைொர். 

7.இந்தியொவின் தகலகைக் கணக்குத் தணிக்கக அதிகொரியொக (CAG) நியமிக்கப்பட்டுள்ளவர் யொர்? 
அ. G C முா்மு  

ஆ. விதனாத் ராய் 

இ. N K சிங் 

ஈ. இரஞ்சன் தகாதகாய் 

❖ கிரிஷ் சந்திர முர்மு, இந்தியொவின் தகலகைக் கணக்குத் தணிக்கக அதிகொரியொக (Comptroller and 

Auditor General of India - CAG) பபொறுப்வபற்றுக்பகொண்டொர். இந்தப் பதவியிலிருந்து விலகிய இரொஜீவ் 

பைஹ்ரிசியின் இடத்தில் G C முர்மு பபொறுப்வபற்ைொர். G C முர்மு, இதற்குமுன் ஜம்மு மற்றும் கொஷ்மீரின் 

துகணநிகல ஆளுநரொகப் பணிபுரிந்தொர். ைவைொஜ் சின்ஹொ, தற்வபொது ஜம்மு மற்றும் கொஷ்மீரின் 

துகணநிகல ஆளுநரொகப் பபொறுப்வபற்றுள்ளொர். 

8.தைது பசொந்த மின்சொர வொகைக் பகொள்கககய அறிமுகப்படுத்தியுள்ள ைொநில அரசு அல்லது யூனியன் 

பிரவதச அரசு எது? 
அ. ஆந்திர பிரததசை் 

ஆ. புது தில்லி  

இ. கா்நாடகை் 

ஈ. சதலுங்கானா 

❖ பபொருளொதொரத்கத உயர்த்துவகதயும் ைொசின் அளகவக் குகைப்பகதயும் வநொக்கைொகக் பகொண்டு, 

தில்லி அரசு தைக்பகை ஒரு பசொந்த மின்சொர வொகைக்பகொள்கககய அறிமுகப்படுத்தியுள்ளது. இரு 

சக்கர வொகைங்கள் ைற்றும் தொனிகளுக்கு `30000 ைற்றும் ைகிழுந்துகளுக்கு `150,000 என்கிை 

வரம்பில் மின்ைொற்ைலில் இயங்கும் வொகைங்ககள வொங்குவதற்கொை நிதி சலுககககளயும் தில்லி 

அரசு அறிமுகப்படுத்தவுள்ளது. 
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❖ மின்ைொற்ைலில் இயங்கும் வொகைங்களுக்கொை ைொனியங்கள் ைற்றும் சொகலவரி ைற்றும் பதிவுக் 

கட்டணத்கத தள்ளுபடி பசய்வதுவபொன்ை அம்சங்களும் இக்பகொள்ககயில் இடம்பபற்றுள்ளை. 

9.கிரொைப்புைக்கடன் & ைலிவு விகலயிலொை வீட்டுவசதிககள ஊக்கப்படுத்துவதற்கொக, இந்திய ரிசர்வ் 

வங்கி (RBI) NABARD ைற்றும் வதசிய வீட்டுவசதி வங்கிக்கு வழங்கிய பதொகக எவ்வளவு? 
அ. ரூ. 10,000 தகரடி  

ஆ. ரூ. 20,000 தகாடி 

இ. ரூ. 30,000 தகாடி 

ஈ. ரூ. 40,000 தகாடி 

❖ இந்திய ரிசர்வ் வங்கியானது `10,000 வகொடி கடனுதவிகய வதசிய வவளொண்கை ைற்றும் ஊரக 

வளர்ச்சி வங்கி (NABARD) ைற்றும் வதசிய வீட்டுவசதி வங்கி ஆகியவற்றிற்கு வழங்கியுள்ளது. தலொ `5 

ஆயிரம் வகொடி நிதியய இவ்விரு வங்கிகளுக்கும் பகொள்கக அடிப்பகடயிலொை கடன் விகிதத்தில் 

இந்திய ரிசர்வ் வங்கி வழங்கியுள்ளது. இது, நொடு முழுவதும், கிரொைப்புைக்கடன் & ைலிவு விகலயிலொை 

வீட்டுவசதிககள ஊக்கப்படுத்துவதற்கு பயன்படுத்தப்படும். 

❖ இவ்வசதியின்கீழ், சிறு NBFC ைற்றும் நுண்கடன் வழங்குநர் ஆகிவயொர் ஏகழகளுக்கு சிறுகடன்ககள 

வழங்குவொர்கள். முன்ைதொக, NABARD’க்கு ைறுநிதியளிப்பு உதவியொக `35,000 வகொடியும், NHB’க்கு 

ைறுநிதியளிப்பு உதவியொக `10,000 வகொடியும் வழங்கப்பட்டது குறிப்பிடத்தக்கது.  

10.வணிக நம்பிக்கக குறியீட்கட (Business Confidence Index) பவளியிடுகிை இந்திய அகைப்பு எது? 
அ. ததசிய பயன்பாட்டு சபாருளாதார ஆராய்ச்சிக் கழகை்  

ஆ. NITI ஆதயாக் 

இ. ததசிய வளா்ச்சிக் கழகை் 

ஈ. சகாள்றக ஆராய்ச்சி றையை் 

❖ வதசிய பயன்பொட்டு பபொருளொதொர ஆரொய்ச்சிக்கழகைொைது (NCAER) வணிக நம்பிக்கக குறியீடு ைற்றும் 

வணிக எதிர்பொர்ப்பு ஆய்வு ஆகியவற்கை பவளியிடுகிைது. இதன் அண்கைய ஆய்வின்படி, வணிக 

நம்பிக்ககக் குறியீடொைது கடந்த ஆண்கட ஒப்பிடும்வபொது 62% குகைந்துள்ளது. இந்த நிதியொண்டின் 

முதல் கொலொண்டில் பதிவுபசய்யப்பட்ட குறியீடு, கடந்த 1991ஆம் ஆண்டுக்குப் பிைகு பதிவொகும் மிகக் 

குகைந்த குறியீடொகும். இந்தக்கொலகட்டத்தில், வட இந்தியொவுக்கொை வணிக நம்பிக்கக குறியீடு 25.1% 

எை அதிகரித்தும் கிழக்கு ைற்றும் வைற்கிந்தியொவுக்கொை வணிக நம்பிக்கக குறியீடு முகைவய 89.3% 

ைற்றும் 68.1% எை குகைந்தும் உள்ளது. 
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நடப்பு நிகழ்வுகள் 

1.பிரதமரின் சுவநிதி திட்டத்தத செயல்படுத்துகிற மத்திய அதமச்ெகம் எது? 
அ. வீட்டுவசதி மற்றும் நகர்ப்புற வறுமம ஒழிப்பு அமமச்சகம்  

ஆ. உள்துமற அமமச்சகம் 

இ. நிதி அமமச்சகம் 

ஈ. சமூக நீதி மற்றும் அதிகரரமளித்தல் அமைச்சகை் 

❖ பிரதமரின் சுவநிதி திட்டத்தத வீட்டுவெதி மற்றும் நகர்ப்புற வறுதம ஒழிப்பு அதமச்ெகம் செயல்படுத்தி 

வருகிறது. வீதியயோர விற்பதையோளர்கள் அவர்களின் வோழ்வோதோரத்தத மீண்டும் சதோடங்குவதற்கு 

ஏதுவோக கட்டக்கூடிய அளவிலோை மூலதைக் கடதை வழங்குவதற்கோக இந்தத் திட்டம், 2020 ஜூன் 

மோதத்தில் சதோடங்கப்பட்டது. 

❖ அண்தமயில், இந்தத் திட்டத்துக்கோை பரிந்துதரக் கடிதம் முதறதய வீட்டுவெதி மற்றும் நகர்ப்புற 

விவகோரங்கள் அதமச்ெகச் சதோடங்கியது. அதடயோள அட்தட மற்றும் வியோபோர ெோன்றிதழ் இல்லோத, 

மற்றும் இந்தத் திட்டத்தின்மூலம் பலன்கதளப் சபறுவதற்கோக எடுக்கப்பட்ட பட்டியலிலும் இல்லோத 

வணிகர்கதள இதில் இதைக்க பரிந்துதரக் கடித முதற வடிவதமக்கப்பட்டுள்ளது. 

2.இந்திய ஏற்றுமதி இறக்குமதி வங்கியானது (EXIM வங்கி) எந்த நோட்டின் ஆற்றல் விநியயோகத் தரத்தத 

யமம்படுத்துவதற்கோக, $250 மில்லியன் டோலர் மதிப்புள்ள கடன் தவதைதய வழங்கியுள்ளது? 
அ . மமரசரம்பிக்  

ஆ. மரலத்தீவுகள் 

இ. மலலசியர 

ஈ. மமரரீஷியஸ் 

❖ இந்திய ஏற்றுமதி இறக்குமதி வங்கியோைது (EXIM வங்கி) ம ாசாம்பிக் நோட்டில் ஆற்றல் விநியயோகத் 

தரத்தத யமம்படுத்துவதற்கோக $250 மில்லியன் டோலர் மதிப்புள்ள கடன் தவதைதய அந்நோட்டிற்கு 

வழங்கியுள்ளது. இந்தக் கடன் தவதை ஒப்பந்தத்தில் தகசயழுத்திட்டதன்மூலம், இந்தியோ, இதுவதர, 

$772.44 மில்லியன் டோலர் மதிப்புள்ள 14 கடன் தவதைகதள சமோெோம்பிக் நோட்டிற்கு வழங்கியுள்ளது. 

$25.98 பில்லியன் அசமரிக்க டோலர்கள் மதிப்புதடய சமோத்தம் 264 கடன் தவதைகதள, சமோத்தம் 

62 நோடுகளுக்கு இந்தியோ வழங்கவுள்ளது. 

3.100 மில்லியன் யபருக்கோை COVID-19 தடுப்பூசிகதள தயோரிப்பதற்கோக GAVI மற்றும் பில்&சமலிண்டோ 

யகட்ஸ் அறக்கட்டதளயுடன் கூட்டிணைந்துள்ள இந்திய மருந்துத் சதோழில் நிறுவைம் எது? 
அ. சீரம் இன்ஸ்டிடியூட் ஆப் இந்தியர  

ஆ. சன் பாா்ைா 

இ. CADILA 

ஈ. அபபக்ஸ் நிறுவனை் 
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❖ புயைவில் அதமந்துள்ள சீரம் இன்ஸ்டிடியூட் ஆப் இந்தியோ, 100 மில்லியன் மக்களுக்கோை COVID-19 

தடுப்பூசிகதள விதரவோக உற்பத்திசெய்வதற்கோக பன்ைோட்டு தடுப்பூசிக் கூட்டணி, GAVI மற்றும் பில் 

& சமலிண்டோ யகட்ஸ் அறக்கட்டதள ஆகியவற்றுடன் கூட்டிதைந்துள்ளது. இந்தியோ மற்றும் பிற 

குதறந்த மற்றும் நடுத்தர வருவோய்சகோண்ட நோடுகளுக்கோக இத்தடுப்பூசிகள் உருவோக்கப்படும். சீரம் 

நிறுவைம், உலகின் மிகப்சபரிய தடுப்பூசி உற்பத்தியோளரோகும். இது, ஆக்ஸ்யபோர்டு பல்கதலயின் 

COVID-19 தடுப்பூசிதய விநியயோகிப்பதற்கோக, அஸ்ட்ரோசெசைகோவுடைோை ஒப்பந்தத்ததப்சபற்றுள்ளது. 

4.பன்ைோட்டுக் கிரிக்சகட் கவுன்சிலின் (ICC) 2021ஆம் ஆண்டு T20 உலகக்யகோப்தபதய நடத்தவுள்ள 

நோடு எது? 
அ. மதன்னரப்பிரிக்கர 

ஆ. இந்தியர  

இ. இலங்மக 

ஈ. பரகிஸ்தரன் 

❖ பன்ைோட்டுக் கிரிக்சகட் கவுன்சிலின் (ICC) அண்தமய அறிவிப்பின்படி, 2021ஆம் ஆண்டு T20 உலகக் 

யகோப்தப ப ாட்டிணய நடத்தும் உரிதமதய இந்தியோ தக்கதவத்துக்சகோண்டது. 2022ஆம் ஆண்டுக்கு 

ஒத்திதவக்கப்பட்ட நடப்போண்டு (2020) T20 உலகக்யகோப்தப யபோட்டிதய ஆஸ்தியரலியோ நடத்தும் 

என்றும் ICC அறிவித்துள்ளது. அடுத்த ஆண்டு நியூசிலோந்தில் நதடசபறும் சபண்கள் ஒருநோள் உலகக் 

யகோப்தப யபோட்டியோைது, 2022 பிப்ரவரி-மோர்ச் வதர ஒத்திதவக்கப்பட்டுள்ளது. 

5.இந்தியோதவ குப்தபகளிலிருந்து விடுவிப்பதற்கோக பிரதமர் சதோடங்கியுள்ள சிறப்பு பரப்புதரயின் சபயர் 

என்ை? 
அ. கரந்தகி முக்த் பரரத்  

ஆ. துூய்மம இந்தியர 

இ. குப்மபகளற்ற இந்தியர 

ஈ. திறந்தமவளி மலங்கழித்தலற்ற இந்தியர 

❖ இந்தியோதவ குப்தபகளின் யகோரப்பிடியிலிருந்து விடுவிப்பதற்கோக, இந்தியப்பிரதமர் நயரந்திர யமோடி, 

“கோந்தகி முக்த் போரத்” என்ற சபயரில் ஒருவோரகோலம் நீளும் பரப்புதரயத் சதோடங்கிைோர். தில்லியின் 

இரோஜ்கோட் அருயக இரோஷ்டிரிய ஸ்வச்தோ யகந்திரோதவ திறந்துதவத்தயபோது, பிரதமர், இப்பரப்புதரயத் 

சதோடங்கிைோர். இந்தப் பரப்புதரயோைது, வரும் 2020 ஆகஸ்ட்.15 வதர நதடசபறும். 

6.யபரளவில் நிலச்ெரிவு ஏற்பட்ட இரோஜமதல அதமந்துள்ள மோநிலம் எது? 
அ. தமிழ்நரடு 

ஆ. லகரளர  

இ. கர்நரடகர 

ஈ. ஆந்திர பிரலதசம் 
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❖ சதோடர்மதழ கோரைமோக, யகரள மோநிலத்தின் இடுக்கி மோவட்டத்தில் அதமந்துள்ள இரோஜமதல என்ற 

இடத்தில் சபரும் நிலச்ெரிவு ஏற்பட்டது. பலர் கோயமதடந்த யபரிடரில், குதறந்தது பதிதைந்து யபரோவது 

மரணித்திருக்கலோம் எைக்கூறப்படுகிறது. யதயிதல யதோட்டத் சதோழிலோளர்கள் 50’க்கும் யமற்பட்யடோர், 

நிலச்ெரிவில் புததயுண்டிருக்கலோம் எை அஞ்ெப்படுகிறது. மீட்புப் பணிகளில், யதசிய யபரிடர் மீட்புப் 

பதடயின் பணிக்குழு ஈடுபடுத்தப்பட்டுள்ளது. 

7. MV வகோஷியயோ கப்பல், எரிசபோருதள கடலில் சிந்தியதத அடுத்து, ‘சுற்றுச்சூழல் அவெரநிதல’தய 

அறிவித்துள்ள நோடு எது? 
அ. மரலத்தீவுகள் 

ஆ. மமரரஷீியஸ்  

இ. மலலசியர 

ஈ. இலங்மக 

❖ ஜப்போனுக்கு செோந்தமோை M V வகோஷியயோ கப்பல், டன் கைக்கிலான எரிசபோருதள சமோரீஷியஸ் 

கடல்புறத்தில் சிந்தியதத அடுத்து, சமோரீஷியஸ், ‘சூழல் அவெரநிதல’தய அறிவித்தது. இந்நிகழ்வுக்குப் 

பிறகு, “மிகவும் உைர்திறன்” சகோண்ட அந்நோட்டின் பகுதிகள் செயற்தகக்யகோள் படங்களில் இருண்ட 

அடுக்கோகக் கோைப்பட்டதத அடுத்து, சமோரீஷியஸின் பிரதம அதமச்ெர் பிரவிந்த் ஜகநோத் இம்முடிதவ 

அறிவித்தோர். அக்கப்பல், கிட்டத்தட்ட 4000 டன் எரிசபோருதள ஏற்றிச்சென்றதன் கோரைத்தோல், விரிெல் 

ஏற்பட்டு, இந்தப் எரிசபோருள் கசிவு ஏற்பட்டுள்ளது.  

8.எந்த யூனியன் பிரயதெத்துக்கு சதோதலத்சதோடர்பு யெதவகதள வழங்குவதற்கோக, கடலடி கண்ைோடி 

இதழ வடங்கள் திட்டத்தத இந்தியப்பிரதமர் சதோடங்கிதவத்துள்ளோர்? 
அ. ஜம்மு & கரஷ்மீர் 

ஆ. அந்தமரன் & நிலகரபரர் தீவுகள்  

இ. இலட்சத்தீவுகள் 

ஈ. புதுச்லசரி 

❖ சென்தைதயயும், யபோர்ட் பியளதரயும் இதைக்கும் கடலடி கண்ைோடியிதழ வடங்கள் திட்டத்தத 

பிரதமர் யமோடி, ஆக.10 அன்று சதோடங்கிதவத்தோர். இந்த வடங்கள் யபோர்ட் பியளதரயும், சுவரோஜ் தீவு, 

லிட்டில் அந்தமோன், கோர் நியகோபோர், கயமோர்தோ, கியரட் நியகோபோர், லோங் தீவு, ரங்கத் ஆகிய தீவுகதளயும் 

இதைக்கிறது. இந்தக் கண்ைோடியிதழ வடங்கள் இதைப்பு விதரவோை, நம்பத்தகுந்த அதலயபசி, 

ததரவழித் சதோதலத்சதோடர்பு யெதவகதள இந்தியோவின் இதரபகுதிகதளப்யபோல அந்தமோன் மற்றும் 

நியகோபோர் தீவுகளுக்கும் வழங்கும். இந்தத் திட்டத்திற்கோை அடிக்கல், யபோர்ட் பியளரில், கடந்த 2018 

டிெம்பர்.30 அன்று பிரதமரோல் நோட்டப்பட்டது. சுமோர் 2,300 கியலோமீட்டர் சதோதலவுக்கு, `1224 யகோடி 

செலவில், கடலுக்கடியில் நீர்மூழ்கி வடங்கள் பதிக்கப்பட்டுள்ளை. 
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9. “நுகர்யவோர் நம்பிக்தக குறியீட்தட” சவளியிடுகிற நிதி நிறுவைம் எது? 
அ. இந்திய ாிசா்வ் வங்கி  

ஆ. இந்திய பங்கு & பரிவர்த்தமன வரரியம் 

இ. இந்திய சிறு மதரழில்கள் லமம்பரட்டு வங்கி 

ஈ. முத்ரர 

❖ இந்திய ரிெர்வ் வங்கியோைது (RBI) “நுகர்யவோர் நம்பிக்தக குறியீட்தட” சவளியிட்டு வருகிறது. இந்த 

ஆய்வின் ஜூதல 2020 பதிப்பின் முடிவுகதள அவ்வங்கி ெமீபத்தில் சவளியிட்டுள்ளது. COVID-19 

சதோற்றுயநோயின் தோக்கங்கோரைமோக தில்லி, சகோல்கத்தோ, சென்தை உள்ளிட்ட பதிமூன்று முதன்தம 

நகரங்களில், ஐயோயிரத்துக்கும் யமற்பட்யடோரிடம், சதோதலயபசி வோயிலோக இந்த ஆய்வு நடத்தப்பட்டது. 

தற்யபோததய நிதலதமயில், கடந்த ஜூதல மோதத்தில் இந்தக் குறியீடு, 53.8 ஆகக்குதறந்தது. இது, 

இந்தக் குறியீடு அறிமுகப்படுத்தப்பட்டதிலிருந்து சபறப்பட்ட மிகக்குதறந்த மதிப்சபண் அளவோகும். 

10.பன்ைோட்டு பழங்குடிகள் நோள் அல்லது உலக பழங்குடியிைர் நோள் சகோண்டோடப்படுகிற யததி எது? 
அ. ஆகஸ்ட் 9  

ஆ. ஆகஸ்ட் 10 

இ. ஆகஸ்ட் 11 

ஈ. ஆகஸ்ட் 12 

❖ பன்ைோட்டு பழங்குடிகள் நோள் அல்லது உலக பழங்குடியிைர் நோளோைது ஒவ்யவோர் ஆண்டும் ஆக.9 

அன்று சகோண்டோடப்படுகிறது. ஐநோ சபோதுச்ெதப, கடந்த 1994ஆம் ஆண்டில் இந்நோதள அறிவித்தது. இது, 

கடந்த 1982ஆம் ஆண்டில், சஜனீவோவில் நடந்த பழங்குடியிைர் குறித்த ஐநோ செயற்குழுவின் முதல் 

கூட்டம் நடந்த நோதளக் குறிக்கிறது. பழங்குடி மக்களின் உரிதமகதள யமம்படுத்தவும் போதுகோக்கவும் 

இந்நோள் முற்படுகிறது. 

 

தமிழ்நாடு நடப்பு நிகழ்வுகள்  

❖ சென்தையில் உள்ள சமட்யரோ இரயில் நிதலயங்களின் சபயர்கதள தமிழ்நோடு அரசு மோற்றி அதமத்து 

உள்ளது. அதன்படி, ஆலந்தூர் சமட்யரோ இரயில் நிதலயம், ‘அறிஞர் அண்ைோ ஆலந்தூர் சமட்யரோ’ 

எைப்சபயர்மோற்றம் செய்யப்பட்டுள்ளது. அயதயபோன்று சென்ட்ரல் சமட்யரோ நிதலயம், ‘புரட்சித்ததலவர் 

M G இரோமச்ெந்திரன் சென்ட்ரல் சமட்யரோ’ எைவும், புறநகர் யபருந்து நிதலய சமட்யரோ, ‘புரட்சித்ததலவி 

Dr. J. சஜயலலிதோ புறநகர் யபருந்து நிதலய சமட்யரோ’ எைப்சபயர்மோற்றம் செய்யப்பட்டுள்ளது. 
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நடப்பு நிகழ்வுகள் 

1.கர்நாடக மாநிலத்தின் எந்த நகரத்தில், புதியததாரு இரயில் அருங்காட்சியகம் திறக்கப்பட்டுள்ளது? 
அ. பெங்களூரு 

ஆ. ஹூெ்ளி  

இ. தாவணகரே 

ஈ. சிவர ாகா 

❖ ஹூப்ளியில் அமைக்கப்பட்டுள்ள இரயில்வே அருங்காட்சியகத்மத ைத்திய இரயில்வே, ததாழில் ைற்றும் 

ேர்த்தகத்துமற அமைச்சர் பியூஷ் வகாயல், ைத்திய நாடாளுைன்ற விேகாரங்கள், நிலக்கரி & சுரங்கத் 

துமற அமைச்சர் பிரகலாத் வ ாசி ஆகிவயார் காத ாளிக்காட்சி ோயிலாக நாட்டுக்கு அர்ப்பணித்தனர். 

ேட கர்நாடகாவில் அமைக்கப்பட்டுள்ள முதல் ரயில் அருங்காட்சியகம் இதுதான். ததன்வைற்கு ரயில்வே 

ேட்டாரத்தில், மைசூருக்கு அடுத்தபடியாக ரயில் அருங்காட்சியகம் ஹூப்ளியில் அமைக்கப்பட்டுள்ளது.  

❖ ஹுப்ளி என்பது ேட கர்நாடகாவில் உள்ள ஒரு நகரைாகும். இந்த அருங்காட்சியகம் கடக் சாமலயில் 

அமைந்துள்ள ஹுப்ளி இரயில் நிமலயத்திற்கு அருகில் அமைந்துள்ளது. இரயில்வேயின் கிமளகளின் 

பாரம்பரியத்மத பாதுகாப்பதும், அதன் பரி ாைத்மத தேளிப்படுத்துேதும் இதன் வநாக்கைாகும். 

2.ஆசிய இதழியல் கல்லூரியின் புலனாய்வு இதழியலுக்கான விருமத தேன்றேர் யார்? 
அ . நிதின் ரசத்தி  

ஆ. சித்தாா்த் வேதோஜன் 

இ.  ாலினி ொா்த்தசாேதி 

ஈ. இோகவ் ொகல் 

❖ இந்திய இதழாளர் நிதின் வசத்தி அேர்கள், ஆசிய இதழியல் கல்லூரியால் ேழங்கப்தபறும் ைதிப்புமிக்க 

புலனாய்வு இதழியலுக்கான விருமத தேன்றுள்ளார். ஹப்பிங்டன் வபாஸ்ட் இந்தியாவில் தேளியான 

வதர்தல் பத்திரங்கள் குறித்த அேரது இதழ் பணி ைற்றும் விசாரம க் கட்டுமரகளுக்காக அேருக்கு 

இவ்விருது ேழங்கப்பட்டுள்ளது. சமூகத்தில் இதழியல் ஏற்படுத்தும் தாக்கத்துக்கான, “K.P. நாராய  

குைார் நிமனவு விருது” தி ஹிந்துவின் சிவ் சகாய் சிங்குக்கு ேழங்கப்பட்டுள்ளது. 

3.வபாக்குேரத்து மசமக விளக்குகளில் தபண்ணுருேங்கமள அமைக்கவுள்ள முதல் இந்திய நகரம் 

எது? 
அ. ெுது தில்லி 

ஆ. மு ்பெ  

இ. பெங்களூரு 

ஈ. பசன்பன 

❖ வபாக்குேரத்து மசமக விளக்குகளில் தபண்ணுருேங்கமள காண்பிக்கும் முதல் இந்திய நகரைாக 

மும்மப திகழ்கிறது. 
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❖ இத்திட்டத்திற்கு, ைகாராஷ்டிர ைாநில சுற்றுலா அமைச்சகம் தமலமை தாங்குகிறது. பிரிகன்மும்மப 

ைாநகராட்சியானது முக்வகா  ேடிவில் நீண்ட வைற்சட்மட அணிந்த தபண்ணுருேங்கமள காண்பி 

-க்கும் வபாக்குேரத்து மசமக விளக்குகமள நிறுவியுள்ளது. இது பாலின சைத்துேத்மத உறுதிதசய்ே 

-வதாடு ேழக்கைாக பயன்படுத்தப்பட்டு ேரும் ஆணுருேங்களுக்கு ைாற்றாக கருதப்படுகிறது. 

4. ‘Food System Vision’ பரிமச தேன்ற ‘சரியானதை உண்ணு இந்தியா’ இயக்கத்மத தசயல்படுத்துகிற 

அமைப்பு எது? 
அ. இந்திய உணவுெ்ொதுகாெ்ெு & தேநிா்ணய ஆபணய ் (FSSAI)  

ஆ. இந்திய உணவுக் கழக ் (FCI) 

இ. இந்திய தேநிபலகள் ஆபணய ் (BIS) 

ஈ.  த்திய  ருந்துகள் தேக்கட்டுெ்ொட்டு அப ெ்ெு (CDSCO) 

❖ இந்தியாவின் உ வுப்பாதுகாப்பு ஒழுங்காற்றுநரான, இந்திய உ வுப்பாதுகாப்பு ைற்றும் தரநிர் ய 

ஆம யம் (FSSAI) அதன் ‘Eat Right India’ இயக்கத்தின் தைாதலந ாக்குப் பார்மேக்காக ‘Food 

System Vision’ பரிதசப் தபற்றுள்ளது. 

❖ ஊட்டத்துடன் கூடிய நிமலயான உ வுமுமறமய ேளர்த்ததடுக்கும் பன்னாட்டு அமைப்புகளின் 

முயற்சிகமள அங்கீகரிப்பதற்காக இராக்தபல்லர் அறக்கட்டமள, SecondMuse & OpenIDEO ஆகியமே 

இவ்விருமத ேழங்குகின்றன. மஹதராபாத்மதச்சார்ந்த தன்னார்ே ததாண்டு நிறுேனைான நாண்டி 

அறக்கட்டமளயும், இந்த, ‘Food System Vision’ பரிமச தேன்றுள்ளது. 

5 பன்னாட்டு பழங்குடிகள் நாளின் (உலக பழங்குடியினர் நாள்) கருப்தபாருள் என்ன? 
அ. COVID–19 and Indigenous Peoples’ Resilience  

ஆ. Tribal is Treasure 

இ. Indigenous Population at their Best 

ஈ. Development of Tribal Welfare 

❖ பன்னாட்டு பழங்குடிகள் நாள் அல்லது உலக பழங்குடியினர் நாளானது ஒவ்வோர் ஆண்டும் ஆக.9 

அன்று தகாண்டாடப்படுகிறது. ஐநா தபாதுச்சமப, கடந்த 1994ஆம் ஆண்டில் இந்நாமள அறிவித்தது. இது, 

கடந்த 1982ஆம் ஆண்டில், த னீோவில் நடந்த பழங்குடியினர் குறித்த ஐநா தசயற்குழுவின் முதல் 

கூட்டம் நடந்த நாமளக் குறிக்கிறது. பழங்குடி ைக்களின் உரிமைகமள வைம்படுத்தவும் பாதுகாக்கவும் 

இந்நாள் முற்படுகிறது. “COVID–19 and Indigenous Peoples’ Resilience” என்பது  டப்பாண்டில் (2020) 

வரும் இந் ாளுக்கான கருப்தபாருளாகும். 

6. GeM உடன் இம ந்து, ‘வதசிய அரசு தகாள்முதல் ைாநாட்மட’ ஏற்பாடு தசய்த ேர்த்தக சங்கம் எது? 
அ. ASSOCHAM  ஆ. NASSCOM 

இ. CII    ஈ. FICCI 
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❖ அரசு மின்னணு சந்மத (GeM) ஏற்படுத்தப்பட்ட நாமளதயாட்டி, இந்திய ததாழிற்துமற கூட்டமைப்புடன் 

இம ந்து, ‘GeM’ அமைப்பு ஏற்பாடு தசய்திருந்த நான்காேது வதசிய அரசு தகாள்முதல் ைாநாட்மட, 

ைத்திய ேர்த்தகம் & ததாழிற்துமற அமைச்சர் பியூஷ் வகாயல் ததாடங்கிமேத்தார். 

❖ வைலும், ோங்குவோரும், விற்பமன தசய்வோரும் ‘GeM’ அமைப்பில், இன்னும் அதிகளவில் இம ய 

வேண்டும் என்று அேர் வகட்டுக்தகாண்டார். அவத வநரத்தில், தரைற்ற தபாருள்கமள விற்பமன 

தசய்ேது அல்லது மிக அதிகைான விமல நிர் யம் தசய்யும் வைாசடி வியாபாரிகள், இந்த அமைப்பின் 

பட்டியல் ைட்டுமின்றி, ஒட்டுதைாத்த அரசு நடேடிக்மககளில் பங்வகற்கவும் தமட விதிக்கப்படும் என்றும் 

அேர் எச்சரித்தார். 

7.விடுதமல நாமள முன்னிட்டு ஆக.10 முதல் ‘தூய்மை ோரத்மத’ தகாண்டாடும் இந்திய அமைப்பு எது? 
அ. இந்திய இேயில்ரவ  

ஆ. இந்திய வானூா்தி நிபலயங்கள் ஆபணய ் 

இ. இந்திய விண்பவளி ஆய்வு ப ய ் 

ஈ. தேசிய நெடுஞ்சாலைகள் ஆலையம் 

❖ விடுதமல நாமள நிமனவுகூரும் ேமகயில், இந்திய இரயில்வே, ஆக.10 முதல் ‘தூய்மை ோரத்மத’ 

அனுசரிக்கிறது. இதன்சையம், ஒரு சிறப்பு தூய்மை இயக்கம் ததாடங்கப்பட்டு, இரயில்வே ேளாகத்திற்கு 

அருகிலுள்ள தண்டோளங்கள், அலுேலகங்கள் ைற்றும் பிறபகுதிகமள சிறப்புற தூய்மைப்படுத்தப்படும். 

தநகிழிக் கழிவுகமள தனித்தனியாக வசகரிப்பதுடன்கூடிய கழிவுகள் வசகரிப்பு நிகழ்வும் அப்வபாது 

தசய்யப்படும். சுற்றுப்புறங்கமள தூய்மையாக மேத்திருப்பதற்கான விழிப்பு ர்மே ஏற்படுத்தும் 

விழிப்பு ர்வு இயக்கங்களும் அப்வபாது ஏற்பாடு தசய்யப்படும். 

8.சுைார் 77 புதிய ேமக பட்டாம்பூச்சிகள் கண்டுபிடிக்கப்பட்ட, ைாதரன் ைமலயகம் அமைந்துள்ள ைாநிலம் 

எது? 
அ. த ிழ்நாடு 

ஆ.  காோஷ்டிோ  

இ. ரகேளா 

ஈ. ஆெ்ேிர பிரதேசம் 

❖ பம்பாய் இயற்மக ேரலாற்றுச் சங்கத்தின் கூற்றுப்படி, ைாதரன் ைமலயகத்தின் சுற்றுச்சூழல் ரீதியாக 

உ ர்திறன் மிக்க காட்டில், 77 புதிய ேமகயான ேண் த்துப்பூச்சிகள் கண்டுபிடிக்கப்பட்டுள்ளன. 

214.73 சதுர கி.மீ., பரப்பளவில் அமைந்துள்ள இது, மும்மபயிலிருந்து 80 கிவலாமீட்டர் ததாமலவில் 

அமைந்துள்ளது. இதன்மூலம், ைாதரன் காட்டில் கண்டறியப்பட்ட தைாத்த பட்டாம்பூச்சி இனங்களின் 

எண்ணிக்மக 140 ஆக உயர்ந்துள்ளது. 2011 முதல் 2019 ேமரயிலான கடந்த எட்டு ஆண்டுகளாக 

பம்பாய் இயற்மக ேரலாற்றுச் சங்கம் இந்த ஆய்மே நடத்தியுள்ளது. 
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9.முரட்டுப்பருத்தித்துணி ைற்றும் சாயங்கமள, எந்த அண்மட நாட்டிற்கு, இந்திய இரயில்வே தகாண்டு 

தசல்லவுள்ளது? 
அ. வங்கதேசம்  

ஆ.  ியான் ா் 

இ. தாய்லாந்து 

ஈ. ரநொள ் 

❖ இந்திய இரயில்வேயின் வைற்கு இரயில்வே ைண்டலைானது கு ராத்தின் அகைதாபாத் பிரிவிலிருந்து 

ேங்கவதசத்துக்கு சரக்கு ரயிதலான்மற இயக்கவுள்ளது. இந்த இரயில் முரட்டுப்பருத்தித்துணி (denim) 

ைற்றும் சாயங்கமள ஏற்றிக்தகாண்டு, அகைதாபாத் பிரிவின் கங்கரியா கிடங்கிலிருந்து புறப்படவுள்ளது. 

முன்னதாக, வைற்கு இரயில்வே ைண்டலம், தேங்காயத்துடன் ஒரு சரக்கு இரயிமல ேங்கவதசத்துக்கு 

அனுப்பியிருந்தது. இது, வதாராயைாக `31 இலட்சத்மத ேருோயாக ஈட்டித்தரும். 

10.ஓர் அண்மைய ஆய்வின்படி, உலக சுகாதார அமைப்பால் (WHO) சிக்கலானமே என அறிவிக்கப்பட்ட 

வநாய்க்கிருமிகள் கா ப்படுகிற ஆறு எது? 
அ. கங்பகயாறு 

ஆ. யமுபனயாறு  

இ. கிருஷ்ணா ஆறு 

ஈ. காவிாியாறு 

❖ தில்லி IIT தேளியிட்டுள்ள ஓர் ஆய்வுக்கட்டுமரயின்படி, உலக சுகாதார அமைப்பால் சிக்கலானமே 

என அறிவிக்கப்பட்ட வநாய்க்கிருமிகள் யமுனாயாற்றில் கண்டுபிடிக்கப்பட்டுள்ளன. கடந்த 2017ஆம் 

ஆண்டில், WHO, இந்த வநாய்க்கிருமிகமள அறிவித்தது. யமுனாவில் கா ப்படும் இந்தப் பன்மருந்து-

எதிர்ப்பு பாக்டீரியாக்கள், கழிவுநீர் ஆற்றில் கலப்பாதால் உருோகின்றன. புது தில்லி முழுேதும் உள்ள 

பல தபரிய கழிவுநீர் ேடிகால்கள், இந்தக் குழுவினரால் ஆய்வுதசய்யப்பட்டன. 
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நடப்பு நிகழ்வுகள் 

1.‘COVAX’ வசதி என்பது எந்தப் பன்னாட்டு அமைப்பின் முன்னனடுப்பாகும்? 
அ. உலக வங்கி 

ஆ. உலக நலவாழ்வு அமைப்பு  

இ. பன்னாட்டுச் சசலவாணி நிதியை் 

ஈ. உலகப் சபாருளாதார ைன்றை் 

❖ உலக நலவாழ்வு அமைப்பானது (WHO) ‘COVAX’ என்றனவாரு புதிய முன்னனடுப்மபத் னதாடங்கியது. 

அது, COVID-19 த ொற்றுக்கு எதிரான தடுப்பூசி உருவாக்கமல விமரவுபடுத்துவமத நநாக்கைாகக் 

னகாண்டுள்ளது. சமீபத்தில், ‘WHO’ தனது இந்த வசதியில் இமைந்துனகாள்ள நாடுகளுக்கு அமைப்பு 

விடுத்தது. ‘WHO’ ஆனது நவமல னசய்யக்கூடிய தடுப்பூசி உற்பத்தியாளர்களுடனும் நபச்சுவார்த்மத 

நடத்தி வருகிறது ைற்றும் அதிகளவிலான தடுப்பூசிகமள உற்பத்தினசய்வதற்காக நிதி திரட்டிவருகிறது. 

2.இந்திய உருக்கு ஆமையத்தின் (SAIL) புதிய தமலவராக நதர்ந்னதடுக்கப்பட்டவர் யார்? 
அ . சசாைா சைாந்தல்  

ஆ. குா்தீப் சிங் 

இ. R N நாயக் 

ஈ. பால்ராஜ் சஜாஷி 

❖ இந்திய உருக்கு ஆமையத்தின் (SAIL) அடுத்த தமலவராக நசாைா னைாந்தமல னபாதுத்துமற 

நிறுவனங்கள் நதர்வு வாரியம் நதர்வுனசய்துள்ளது. அவமர நியைனம் னசய்ய, அமைச்சரமவ நியைனக் 

குழு ஒப்புதல் அளித்தால், அவர், னபாதுத்துமற SAIL நிறுவனத்தின் முதல் னபண் தமலவராக ஆவார். 

நைலும், உலகில், ஓர் உருக்கு நிறுவனத்மத வழிநடத்திய முதல் னபண்ைணி என்ற னபருமைமயயும் 

அவர் னபறுவார். தற்நபாமதய தமலவர் அனில் னசளத்ரி, இந்த ஆண்டு ஓய்வுனபறவுள்ளார். 

3.அட்டு நகரத்தில், ஐந்து சுற்றுச்சூைல் சுற்றுலா ைண்டலங்கமள உருவாக்குவதற்கு, எந்த நாட்டுடனான 

ஒப்பந்தத்தில் இந்தியா மகனயழுத்திட்டுள்ளது? 
அ. இலங்மக 

ஆ. வங்கசதசை் 

இ. ைாலத்தீவுகள்  

ஈ. தாய்லாந்து 

❖ இந்தியாவும் ைாலத்தீவுகளும், அண்மையில், ைாலத்தீவுகளின் அட்டு நகரத்தில் 5 சுற்றுச்சூைல் சுற்றுலா 

ைண்டலங்கமள உருவாக்குவதற்கான ஒப்பந்தத்தில் மகனயழுத்திட்டன. சூைல் சுற்றுலா ைண்டலங்க 

-ளின் வளர்ச்சி என்பது உயர்தாக்கங்னகாண்ட சமூக நைம்பாட்டுத் திட்டத்தின்கீழ் னசயல்படுத்தப்படும் 

திட்டங்களின் ஒருபகுதியாகும். அதீத தாக்கத்மத ஏற்படுத்தும் னசாத்துருவாக்கத்திற்காக, ைாலத்தீவுக்கு, 

னைாத்தம் $5.5 மில்லியன் டாலர் நிதியுதவி நதமவப்படுகிறது. 
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4. 15 ஆண்டுகளாக பன்னாட்டுப் னபாருளாதார உறவுகள் னதாடர்பான இந்திய ஆராய்ச்சிக் கைகத்தின் 

(ICRIER) தமலவராக இருந்தவரும், அண்மையில் பதவி விலகியவருைானவர் யார்? 
அ. ஐஷா் ஜட்ஜ் அலுவாலியா  

ஆ. பினா அகா்வால் 

இ. சசானல் வா்ைா 

ஈ. சஜயதி சகாஷ் 

❖ பன்னாட்டுப் னபாருளாதார உறவுகள் னதாடர்பான இந்திய ஆராய்ச்சிக் கைகத்தின் (ICRIER) தமலவர் 

பதவியிலிருந்து ஐஷர் ஜட்ஜ் அலுவாலியா அண்மையில் விலகியுள்ளார். அவர் 15 ஆண்டுகளாக அந்தப் 

பதவிமய வகித்து வந்தார். அவமரத் னதாடர்ந்து, ICRIER’இன் புதிய தமலவராக, தற்நபாது ICRIER’இன் 

ஆளுநர் குழுவின் துமைத்தமலவராக இருந்துவரும் பிரநைாத் பாசின் நதர்வு னசய்யப்பட்டுள்ளார். 

அவரது பங்களிப்புகளுக்கு ைதிப்பளிப்பதற்காக, அவர் ஓய்வுற்ற தமலவராக னதாடர்ந்து இருப்பார். 

5. ‘nth Rewards’ என்ற னபயரில் ஒரு னவகுைதித் தளத்மத அறிமுகப்படுத்தியுள்ள அமைப்பு எது? 
அ. இந்திய ாிசா்வ் வங்கி 

ஆ. NPCI  

இ. NITI ஆசயாக் 

ஈ. SEBI 

❖ இந்திய த சிய னகாடுப்பனவுக் கைகைானது (NPCI) ‘nth Rewards’ என்ற தபயரில் ஒரு புதிய னவகுைதித் 

தளத்மத அறிமுகப்படுத்தியுள்ளது. இது ஒரு பகுப்பாய்வுடன் கூடிய பன்னிறுவன னவகுைதித் தளைாகும். 

இது, பயனாளர்கமள பல்நவறு வங்கி பரிவர்த்தமனகள் நைற்னகாள்ளமவப்பதன்மூலம் அதற்கான 

னவகுைதிப் புள்ளிகமளப் னபற அனுைதிக்கிறது. 

❖ மின்-னசலவுச்சீட்டுகள், உைவகங்கள் ைற்றும் விைான முன்பதிவு நபான்ற பல்நவறு தயாரிப்புகளில் 

இந்தப் புள்ளிகமள பயன்படுத்திக்னகாள்ளலாம். இந்தத் தளத்மதப் பயன்படுத்தி, வங்கிகளும் வணிக 

நிறுவனங்களும் நுகர்நவார் நடத்மதமய அமடயாளம் காைவியலும். 

6. ‘IC IMPACTS’ என்பது இந்தியாவிற்கும் எந்த நாட்டிற்கும் இமடயிலான வருடாந்திர ஆராய்ச்சி ைாநாடு 

ஆகும்? 
அ. கியூபா 

ஆ. கனடா  

இ. சிலி 

ஈ. மசப்ரஸ் 

❖ IC-IMPACTS என்பது இந்தியாவிற்கும் கனடாவிற்கும் இமடயிலான வருடாந்திர ஆராய்ச்சி ைாநாடு 

ஆகும். ‘Innovative Multidisciplinary Partnership to Accelerate Community Transformation & Sustainability’ 

என்பதன் சுருக்கந்தான் ‘IMPACTS’. 
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❖ நடப்பாண்டுக்கான (2020) ைாநாடு ஆக.6 அன்று னைய்நிகராக நமடனபற்றது. தற்நபாதுள்ள பன்னாட்டு 

இமைப்புகமள வலுப்படுத்துவதன்மூலமும், இருநாடுகளின் சிறந்த நமடமுமறகமளப் பகிர்ந்துனகா 

-ள்வதன்மூலமும், புதிய ஒத்துமைப்புகமளத் னதாடங்குவதன்மூலமும் இருநாடுகளுக்கிமடநயயான 

ஒத்துமைப்மப அதிகரிப்பதற்கான வழிகள்குறித்து இவ்வாராய்ச்சி ைாநாட்டில் விவாதிக்கப்பட்டது. 

7.தவள்ளையதன னவளிநயறு இயக்கத்தின் ஆண்டுவிைாவின் ஒருபகுதியாக, இந்திய விடுதமலப் 

நபாராளிகளுக்கான வரநவற்மப வைங்கியவர் யார்? 
அ. பிரதைா் 

ஆ. குடியரசுத்தமலவா்  

இ. பாதுகாப்பு அமைச்சா் 

ஈ. இராணுவத் தலைலைத் தளபதி 

❖ நாடு முழுவதுமுள்ள 202 விடுதமலப் நபாராளிகமள இந்தியக் குடியரசுத்தமலவர் னகளரவித்தார். 

னவள்மளயநன னவளிநயறு இயக்கத்தின் எழுபத்னதட்டாவது ஆண்டுநிமறமவ முன்னிட்டு இந்தக் 

னகளரவிப்பு னசய்யப்பட்டது. ஒவ்நவார் ஆண்டும், இத்தருைத்தின்நபாது, இந்தியக்குடியரசுத்தமலவர், 

விடுதமலப்நபாராளிகமள னகளரவிப்பதற்காக குடியரசுத்தமலவர் ைாளிமகயில் அவர்கட்கு வரநவற்பு 

அளிக்கிறார். ஆனால் இந்த ஆண்டு (2020), ைாநில / யூனியன் பிரநதச அரசாங்கங்கள், விடுதமலப் 

நபாராளிகளின் வீடுகளுக்நகச்னசன்று குடியரசுத்தமலவர் சார்பாக அவர்கமள னகளரவிக்குைாறு 

நகட்டுக்னகாள்ளப்பட்டுள்ளன. 

8. ‘Connecting, Communicating, Changing’ என்ற தமலப்பிலான நூல், எந்த இந்தியத் தமலவரின் 

மூன்றாைாண்டு னபாறுப்பு நிமறமவ அடிப்பமடயாகக்னகாண்டதாகும்? 
அ. இராை்நாத் சகாவிந்த் 

ஆ. நசரந்திர சைாடி 

இ. M சவங்மகயா  

ஈ. சுனிை் அரராரா 

❖ இந்தியாவின் குடியரசுத்துமைத்தமலவர் M னவங்மகயா அவர்கள் னபாறுப்நபற்று 3 ஆண்டுகாலம் 

நிமறவமடவமதனயாட்டி ைத்திய பாதுகாப்பு அமைச்சர் இராஜ்நாத் சிங், குடியரசுத்துமைத்தமலவர் 

ைாளிமகயில் நூனலான்மற னவளியிடுகிறார். “இமைத்தல், னதாடர்பிலிருத்தல், ைாறுதல்” என்பது 

அந்நூலின் தமலப்பாகும். 

❖ இந்நூலின் மின்-பதிப்மப, தகவல் ஒலிபரப்புத்துமற அமைச்சர் பிரகாஷ் ஜவநடகர் னவளியிடுகிறார். 

குடியரசுத்துமைத்தமலவரின் இந்திய, னவளிநாட்டு பயைங்கள் உட்பட பல்நவறு னசயல்பாடுகள் 

குறித்து படங்களுடனும், னசாற்களுடனும் இந்நூல் விவரிக்கிறது. உைவர்கள், அறிவியலாளர்கள், 

ைருத்துவர்கள், நிர்வாகிகள் ஆகிய பலருடன் குடியரசுத்துமைத்தமலவர் கலந்துமரயாடியது குறித்த 

னசய்திகளும் அவரது னவளிநாட்டுப் பயைங்கள் குறித்தும், பல்நவறு நாடுகளில் வாழும் இந்திய 

ைக்களிமடநய அவராற்றிய உமரகள் குறித்தும், இந்நூலில் இடம்னபற்றுள்ளன. 
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9.அண்மைச் னசய்திகளில் இடம்னபற்ற ஹசன் டயப், எந்த நாட்டின் பிரதைராவார்? 
அ. பிரரஸிை் 

ஆ. சலபனான்  

இ. ஆஸ்திசரலியா 

ஈ. நியூசிலாந்து 

❖ பல்நவறு னபாருளாதார ைற்றும் அரசியல் னநருக்கடிகளுக்கு ைத்தியில் பிரதைர் ஹசன் டயபின்கீழ், 

னலபனான், அண்மையில் ஒரு புதிய அரசாங்கத்மத அமைத்தது. முன்னாள் பிரதைர் சாத் அல் ஹரிரி, 

கடந்த 2019 அக்நடாபரில், அவரது ஊைல் ைற்றும் தவறான நிர்வாகத்திற்கு எதிரான நபாராட்டங்களின் 

அழுத்தத்தினால் தனது பதவியிலிருந்து விலகியமத அடுத்து, நாடு ஒரு னசயல்படும் அரசாங்கமின்றி 

இருந்து வந்தது. னலபனானின் அதிபர் மைக்நகல் ஒளன், அந்நாட்டின் புதிய பிரதைராக ஹசன் டயப்மப 

பரிந்துமரத்தார். ஹசன் டயப், னபய்ரூட்டின் அனைரிக்க பல்கமலக்கைகத்தில் நபராசிரியராக உள்ளார். 

அவர், 20 உறுப்பினர்கமளக் னகாண்ட புதிய அமைச்சரமவக்கு தமலமைதாங்குவார். 

10. பிரதை அமைச்சர் பசல் பீைா நயாஜனாவுக்கு பதிலாக, ‘முதலமைச்சர் கிசான் சஹாய் நயாஜனா’மவ 

னதாடங்கியுள்ள ைாநில அரசு எது? 
அ. பஞ்சாப் 

ஆ. இராஜஸ்தான் 

இ. குஜராத்  

ஈ. உத்தர பிரசதசை் 

❖ குஜராத் முதலமைச்சர் விஜய் ரூபானி, அண்மையில், ‘முதலமைச்சர் கிசான் சஹாய் நயாஜனா’ என்ற 

ைாநில அரசின் நிதியுதவி திட்டத்மத னதாடங்கிமவத்தார். ைத்திய அரசின் பயிர்க்காப்பீட்டுத் திட்டைான 

பிரதை ைந்திரி பசல் பீைா நயாஜனாவுக்கு (PMFBY) ைாற்றாக இந்தத் திட்டம் னதாடங்கப்பட்டுள்ளது. 

PMFBY காப்பீட்டுத் திட்டத்திற்கு அதிகம் னசலவாவதாக குஜராத் ைாநில அரசு கருதுவதால், அம்ைாநிலம் 

இந்தத் திட்டத்திலிருந்து னவளிநயறியுள்ளது. இந்தப் புதிய ைாற்றுத்திட்டம், நடப்பு காரீப் பருவத்திற்கான 

அமனத்து விவசாயிகமளயும் உள்ளடக்கும். 
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