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நடப்பு நிகழ்வுகள் 

1.அண்மைச் செய்திகளில் இடம்செற்ற, ‘Golden Birdwing’ என்ெது கீழ்க்காணும் எந்த உயிரினத்துடன் 

சதாடர்புமடயதாகும்? 
அ. வானம்பாடி 

ஆ. வண்ணத்துப்பூச்சி  

இ. சிலந்தி 

ஈ. பாம்பு 

❖ ‘BioNotes’ என்னும் உயிரினங்களின் வடிவங்கள் குறித்த ஆராய்ச்சி செய்திததாளின் ஓர் அண்மைய 

சவளியீட்டின்ெடி, இையைமைமயச் ொர்ந்து வாழும் ‘Golden Birdwing’ என்ற வண்ணத்துப்பூச்சி 

இந்தியாவின் மிகப்செரிய வண்ணத்துப்பூச்சியாக அறிவிக்கப்ெட்டுள்ளது.1932ஆம் ஆண்டில் பிரிட்டிஷ் 

இராணுவ அதிகாரியும் ெட்டாம்பூச்சி ஆராய்ச்சியாளருைான ஒருவர், ‘Southern Birdwing’ என்ற ைற்சறாரு 

வண்ணத்துப்பூச்சிமய மிகப்செரிய வண்ணத்துப்பூச்சியாக ெதிவுசெய்ததிலிருந்து, 88 ஆண்டுகளாக 

அதுவவ இந்தியாவின் மிகப்செரிய வண்ணத்துப்பூச்சியாக இருந்து வந்தது. ‘Golden Birdwing’ 

வண்ணத்துப்பூச்சியின் இறக்மகயானது 194 மிமீ நீளம்சகாண்டுள்ளது. 

2. ென்னாட்டு நிதியியல் வெமவ மைய ஆமணயத்தின் முதல் தமைவராக நியமிக்கப்ெட்டுள்ளவர் யார்? 
அ . இஞ்சசட்டி சீனிவாஸ்  

ஆ. C இரங்கராஜன் 

இ. நரசிம்மன் 

ஈ. D சுப்பா ராவ் 

❖ ென்னாட்டு நிதியியல் வெமவ மைய ஆமணயத்தின் முதைாவது தமைவராக மூத்த அதிகாரியான 

இஞ்செட்டி சீனிவாஸ் நியமிக்கப்ெட்டுள்ளார். நாட்டிலுள்ள ென்னாட்டு நிதியியல் வெமவ மையங்களில் 

அமனத்து நிதியியல் வெமவகமளயும் ஒழுங்குெடுத்துவதற்காக ைத்திய நிதியமைச்ெகத்தால் இந்த 

ஆமணயம் அண்மையில் நிறுவப்ெட்டது. இதன் தமைமையகம் அகைதாொத்தில் உள்ள குஜராத் 

ென்னாட்டு நிதிொர் சதாழில்நுட்ெ நகரத்தில் அமைந்துள்ளது. முன்னாள் செருநிறுவன விவகாரச் 

செயைாளரான இஞ்செட்டி சீனிவாஸ் மூன்றாண்டுகளுக்கு இதற்கு தமைமைதாங்குவார். 

3.வகாமடகாை ஒலிம்பிக் வொட்டிகளில் நூறாண்டுகாை ெங்வகற்மெ நிமறவுசெய்தமத சகாண்டாடும் 

விதைாக, தனக்சகன ஒரு புதிய இைச்சிமனமய ஏற்றுக்சகாண்டுள்ள விமளயாட்டு அமைப்பு எது? 
அ. ஹாக்கி இந்தியா 

ஆ. அகில இந்திய கால்பந்து கூட்டமமப்பு 

இ. அகில இந்திய சடன்னிஸ் சங்கம் 

ஈ. இந்திய ஒலிம்பிக் சங்கம்  

 

 

 

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


விண்மீன்.காம்                                   2020 ஜூலை 15 
  

 

நடப்பு நிகழ்வுகள்                                           2 

❖ வகாமடக்காை ஒலிம்பிக் வொட்டிகளில் இந்திய விமளயாட்டு வீரர் ைற்றும் வீராங்கமனகள் ெங்வகற்ற 

நூறாண்டுகமளக்சகாண்டாடும் விதைாக இந்திய ஒலிம்பிக் ெங்கம் தனக்சகன ஒரு புதிய 

இைட்சிமனமய ஏற்றுக்சகாண்டுள்ளது. முன்னதாக இருந்த அதன் இைட்சிமன, பிரிட்டிஷ் ஆட்சிக் 

காைத்தின்வொது உருவாக்கப்ெட்டதாகும்; அதுவவ தற்வொது வமர ெயன்ெடுத்தப்ெட்டுவந்தது. தற்வொது 

இந்தப் புதிய இைட்சிமனமய ென்னாட்டு ஒலிம்பிக் ெங்கம் அங்கீகரித்துள்ளது. 

4.’Self Scan’ என்ற செயரில் தனது ைாநிைத்துக்சகன சொந்த ஆவணம் வைவும் திறன்வெசி செயலிமய 

அறிமுகப்ெடுத்தியுள்ள ைாநிை அரசு எது? 
அ. சதலுங்கானா 

ஆ. ககரளா 

இ. கமற்கு வங்கம்  

ஈ. இராஜஸ்தான் 

❖ வைற்கு வங்க ைாநிை முதைமைச்ெர் ைம்தா ொனர்ஜி தனது ைாநிைத்திற்கான சொந்த ஆவணம் வைவும் 

திறன்வெசி செயலிமய ‘Self Scan’ என்ற செயரில் அறிமுகப்ெடுத்தியுள்ளார். இந்தெ செயலிமய ைாநிை 

தகவல் சதாழில்நுட்ெத்துமற உருவாக்கியுள்ளது. 59 சீன திறன்வெசி செயலிகளுக்கு ைத்திய அரசு 

விதித்த தமடக்கு ைத்தியில் இந்தச் செயலி அறிமுகம் செய்யப்ெட்டுள்ளது. COVID-19 வநாய்த்சதாற்று 

ொதித்த வநாயாளிகளுக்கு சிகிச்மெ அளிப்ெதற்காக, அம்ைாநிைத்தின் முதல் பிளாஸ்ைா வங்கிமயயும் 

முதைமைச்ெர் அப்வொது திறந்துமவத்தார். 

5.வதசிய உயிரியல் அறிவியல் மையத்தின்ெடி, நாட்டில் அதிகளவில் உட்கைப்பினப் புலிகள் காணப்ெடும் 

ைாநிைம் எது? 
அ. மத்தியபிரகதசம் 

ஆ. இராஜஸ்தான்  

இ. கமற்கு வங்கம் 

ஈ. கா்நாடகா 

❖ வதசிய உயிரியல் அறிவியல் மையத்தின் ஓர் அண்மைய ஆய்வறிக்மகயின்ெடி, இராஜஸ்தானில் 

அதிகளவில் உட்கைப்பினப் புலிகள் உள்ளன. உட்கைப்பினம் (inbred) என்ெது தனியான / ைரெணு 

ொர்ந்த உயிரினங்களின்மூைம் ெந்ததிகமள உருவாக்கும் செயல்முமறமயக் குறிக்கிறது. ரந்தம்வொர் 

புலிகள் காப்ெகத்திலிருந்து ஆல்வாரில் உள்ள ெரிகா புலிகள் காப்ெக ைற்றும் வகாட்டாவில் உள்ள 

முகுந்திரா குன்றுகள் புலிகள் காப்ெகம்வமர இந்தப் புலிகள் ெரவியுள்ளன. 

6.வொமதப்சொருள் ைற்றும் குற்றம் சதாடர்ொன ஐ. நா அலுவைகத்தின் உைக ைருந்து அறிக்மகயின்ெடி, 

கடந்த 2018ஆம் ஆண்டில் அதிகளவில் அபின் ெறிமுதல் செய்யப்ெட்ட நாடு எது? 
அ. அசமாிக்க ஐக்கிய நாடுகள்  ஆ. ஈரான்  

இ. சஜா்மனி     ஈ. ஐக்கிய அரபு அமீரகம் 
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❖ வொமதப்சொருள் ைற்றும் குற்றங்கள் சதாடர்ொன ஐ.நா அலுவைகத்தின் அண்மைய உைக ைருந்து 

அறிக்மகயின்ெடி, கடந்த 2018ஆம் ஆண்டில் ஈரானிளிருந்து அதிக அளவில் அபின் மகப்ெற்றப்ெட்டது. 

ஈரானில் சுைார் 644 டன் அபின் மகப்ெற்றப்ெட்டுள்ளது. அதமனத் சதாடர்ந்து ஆப்கானிஸ்தானில் 27 

டன் அபினும் ொகிஸ்தானில் 19 டன் அபினும் மகப்ெற்றப்ெட்டன. இந்தியா 4 டன்களுடன் நான்காவது 

இடத்தில் உள்ளது. வைலும், செராயின் ெறிமுதல் ெட்டியலில் இந்தியா 1.3 டன்களுடன் உைகில் 12ஆவது 

இடத்தில் உள்ளது. இதிலும் ஈராவன முதலிடத்தில் உள்ளது. 

7.எந்த உயிரியைாளரின் ெணிமய நிமனவுகூரும் விதைாக உைக விைங்குவழி வநாய்கள் நாள் ஜூமை 

6 அன்று சகாண்டாடப்ெடுகிறது? 
அ. லுூயி பாஸ்டா்  

ஆ. எட்வா்ட் சஜன்னா் 

இ. அசலக்சாண்டா் பிளமிங் 

ஈ. இராபா்ட் ககாச் 

❖ பிரெை பிசரஞ்சு உயிரியைாளரான லூயி ொஸ்டரின் ெணிமய நிமனவுகூரும் வமகயில் உைக 

விைங்குவழி ெரவும் வநாய்கள் நாள் ஒவ்வவார் ஆண்டும் ஜூமை.6 அன்று சகாண்டாடப்ெடுகிறது. 

1885ஆம் ஆண்டில் இவத நாளில், விைங்குவழி ெரவும் வநாயான சவறிநாய்க்கடி வநாய்க்கு எதிரான 

முதல் தடுப்பூசிமய அவர் சவற்றிகரைாக கண்டறிந்தார். ஐ.நா சுற்றுச்சூழல் திட்டம் ைற்றும் ென்னாட்டு 

கால்நமட ஆராய்ச்சி நிறுவனம் இமணந்து, ‘Preventing the Next Pandemic: Zoonotic diseases and 

how to break the chain of transmission’ என்ற தமைப்பில் அறிக்மக ஒன்மற அப்வொது சவளியிட்டன. 

8.இந்திய வானியற்பியல் நிறுவன ஆராய்ச்சியாளர்களின் கூற்றுப்ெடி, சூரியன் வொன்ற நட்ெத்திரங்கள் 

தங்களின் பிற்காை வாழ்க்மகயின்வொது வெரண்டத்தில் எந்தத் தனிைத்மத உற்ெத்தி செய்கின்றன? 
அ. மஹட்ரஜன் 

ஆ. லித்தியம்  

இ. காிமம் 

ஈ. ஆக்ஸிஜன் 

❖ இந்திய வானியற்பியல் நிறுவன (IIA) ஆராய்ச்சியாளர்கள் சவளியிட்ட ஓர் அண்மைய ஆய்வின்ெடி, 

சூரியன் வொன்ற நட்ெத்திரங்கள் தங்களின் பிற்காை வாழ்க்மகயின்வொது வெரண்டத்தில் லித்தியம் 

(Li) தனிைத்மத உற்ெத்தி செய்கின்றன.அறிவியல் ைற்றும் சதாழில்நுட்ெத் துமறயின் கீழியங்கும் ஒரு 

தன்னாட்சி நிறுவனைான IIA, இயற்மக வானியலில் தனது ஆய்மவ சவளியிட்டுள்ளது. 

❖ சூரியமனப்வொன்ற நிமறகுமறந்த விண்மீன்கள், அவற்றின் ஹீலியம் உட்கரு எரியும் கட்டத்தின் 

வொது லித்தியம் (Li) என்னும் தனிைத்மத உருவாக்குகின்றன. சதளிவான ஆய்வுச்ொன்றுகளுடன் 

இது விளக்கப்ெடுவது இதுவவ முதன்முமறயாகும். 
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9.அதன் முன்னாள் முதைமைச்ெரின் பிறந்தநாமள நிமனவுகூரும் விதைாக ஜூமை.8 அன்று ‘உழவர் 

நாமளக்’ சகாண்டாடுகிற ைாநிைம் எது? 
அ. ஆந்திர பிரகதசம்  

ஆ. மத்திய பிரகதசம் 

இ. கா்நாடகா 

ஈ. உத்தரபிரகதசம் 

❖ ஆந்திர பிரவதெ ைாநிைம் அதன் முன்னாள் முதைமைச்ெர் Y S இராஜவெகர சரட்டியின் பிறந்தநாளன்று 

உழவர் நாமளக் சகாண்டாடுகிறது. ஆண்டுவதாறும் ஜூமை.8 அன்று ‘YSR மரத்து திவனாத்ஸவம்’ 

அல்ைது உழவர் நாள் என அனுெரிக்கப்ெடும் என அம்ைாநிைத்தின் தற்வொமதய முதைமைச்ெர் சஜகன் 

வைாகன் சரட்டி அறிவித்திருந்தார். ஆந்திர பிரவதெ ைாநிைத்தின் முன்னாள் முதைமைச்ெரும் சஜகன் 

வைாகன் சரட்டியின் தந்மதயுைான Y S இராஜவெகர சரட்டி, உழவர் வதாழமைமிகுந்த திட்டங்களுக்கு 

செயர் செற்றவராவார். 

10.கடல்ொர் நல்லுறமவ வைம்ெடுத்துவதற்காக இந்திய கடவைாரக் காவல்ெமடயானது எந்த நாட்டின் 

கடவைாரக் காவல்ெமடயுடன் புரிந்துணர்வு ஒப்ெந்தம் வைற்சகாண்டுள்ளது? 
அ. ஜப்பான் 

ஆ. இந்கதாகனசியா  

இ. பிரான்ஸ் 

ஈ. இலங்மக 

❖ கடல்ொர் நல்லுறமவ வைம்ெடுத்துவதற்காக இந்திய கடவைாரக் காவல்ெமடக்கும் இந்வதாவனசிய 

கடவைாரக் காவல்ெமடக்கும் இமடவய அண்மையில் ஒரு புரிந்துணர்வு ஒப்ெந்தம் மகசயழுத்தானது. 

இந்த ஒப்ெந்தம் கடல்ொர் ெட்ட அைைாக்கம், வதடல் ைற்றும் மீட்பு ைற்றும் ைாசுொட்டுக்கு எதிரான ெதில் 

நடவடிக்மக ஆகிய துமறகளில் இருநாடுகளுக்கும் இமடயிைான ஒத்துமழப்மெ வைம்ெடுத்தும். இந்த 

ஒப்ெந்தத்தின் ஒருெகுதியாக, கடல்ொர் குற்றங்கமள குமறப்ெதற்கான தகவல் ெரிைாற்றத்தில், இரு 

நாடுகளின் கடவைாரக் காவல்ெமடயினரும் ஈடுெடுவார்கள். 

 

 

 

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


விண்மீன்.காம்                                   2020 ஜூலை 16 
  

 

நடப்பு நிகழ்வுகள்                                           1 

நடப்பு நிகழ்வுகள் 

1.மத்திய அமமச்சரமையால் அங்கீகரிக்கப்பட்ட வைளாண் உட்கட்டமமப்பு நிதியத்தின் மமாத்த மதிப்பு 

எவ்ைளவு? 
அ. ரூ.25,000 க ோடி 

ஆ. ரூ.50,000 க ோடி 

இ. ரூ.1,00,000 க ோடி  

ஈ. ரூ.2,00,000 க ோடி 

❖ மாண்புமிகு பாரதப் பிரதமர் நவரந்திர வமாடி தமைமமயிைான மத்திய அமமச்சரமை, அண்மமயில், 

`1,00,000 வகாடி மமாத்த மதிப்புமடய வைளாண் உட்கட்டமமப்பு நிதியத்மத நிறுவுைதற்கு ஒப்புதல் 

அளித்துள்ளது. இந்தத்திட்டத்தின்கீழ் வைளாண் உற்பத்தியாளர் அமமப்புகள், சுய உதவி குழுக்கள், 

விைசாயிகள், வைளாண் மதாழில்முமனவைார், துளிர் நிறுைனங்கள் வபான்றமைக்கு அைற்றின் உட் 

கட்டமமப்பு ைசதிகமள வமம்படுத்த கடனாக `1 இைட்சம் வகாடி ைழங்கப்படும். இந்த நிதி, மத்திய அரசு 

ஏற்கனவை அறிவித்த `20 இைட்சம் வகாடி மபாருளாதார மதாகுப்பின் ஒரு பகுதியாகும். 

2.எந்தத் திட்டத்தின்கீழ், புைம்மபயர்ந்வதார் மற்றும் ஏமழ மக்களுக்காக, மலிவு விமையிைான ைாடமக 

வீடுகள் கட்டப்படவுள்ளன? 
அ . பிரதம அமமச்சோ் ஆவோஸ் க ோசனோ – ந ோ்புறம்  

ஆ. பிரதம அமமச்சோ் சத ் க ோசனோ 

இ. கதசி   ிரோமப்புற வோழ்வோதோர திட்டம் 

ஈ. தூ ்மம இந்தி ோ இ  ் ம் 

❖ மாண்புமிகு பாரதப் பிரதமர் நவரந்திர வமாடி தமைமமயில் நடந்த மத்திய அமமச்சரமைக் கூட்டம், 

பிரதமர் வீட்டுைசதித்திட்டம் – நகர்ப்புறம் திட்டத்தின்கீழ் ஒரு துமைத்திட்டமாக நகர்ப்புற புைம்மபயர் 

மதாழிைாளர்கள் & ஏமழகளுக்மகன மலிைான ைாடமக வீட்டு ைளாகங்கமள உருைாக்குைதற்கான 

தனது ஒப்புதமை ைழங்கியது. வீட்டுைசதி மற்றும் நகர்ப்புற விைகார அமமச்சகம், கடந்த வம மாதத்தில் 

மலிைான ைாடமக வீட்டு ைளாகங்கள் துமைத்திட்டத்மதத் மதாடங்கியது. இந்தத் திட்டத்தின்கீழ், 

கிட்டத்தட்ட மூன்று இைட்சம் பயனாளிகள் ைமர மதாடக்கத்தில் பயனமடைார்கள். 

3.கீழ்காணும் எந்த மத்திய அமமச்சகத்தின்கீழ் வதசிய மூலிமகத் தாைரங்கள் ைாரியம் மசயல்படுகிறது? 
அ. கவளோண்மம மற்றும் உழவோ் நல அமமச்ச ம் 

ஆ. சு ோதோர மற்றும் குடும்பநல அமமச்ச ம் 

இ. AYUSH அமமச்ச ம்  

ஈ. MSME அமமச்ச ம் 

❖ கடந்த 2000ஆம் ஆண்டில் மத்திய அரசால் வதசிய மூலிமகத் தாைரங்கள் ைாரியம் நிறுைப்பட்டது. இது 

ஆயுர்வைதம், வயாகா மற்றும் இயற்மக மருத்துைம், யுனானி, சித்தா மற்றும் வ ாமிவயாபதி (AYUSH) 
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அமமச்சகத்தின்கீழ் மசயல்படுகிறது.அண்மமயில், மருத்துை மற்றும் நறுமை தாைரங்களின் மரபணு 

மூைங்கமள பாதுகாப்பதற்காக ICAR - வதசிய தாைரமரபணு மூைங்கள் பணியகத்துடன் புரிந்துைர்வு 

ஒப்பந்தத்தில் வதசிய மூலிமகத் தாைரங்கள் ைாரியம் மகமயழுத்திட்டது. இந்த ஆதார மூைங்கள் 

வதசிய மரபணு ைங்கியில் அல்ைது பிராந்திய நிமையங்களில் பாதுகாக்கப்படும். 

4.ஐக்கியப் வபரரசால் ஏற்பாடு மசய்யப்பட்டு மமய்நிகராக நடத்தப்பட்ட, ‘India Global Week 2020’ என்னும் 

மாநாட்டின் கருப்மபாருள் என்ன? 
அ. Be the Revival: India and a Better New World  

ஆ. Atmanirbhar Bharat 

இ. Spiritual Face of India 

ஈ. India winning COVID-19 

❖ ஐக்கியப் வபரரசால், ‘இந்தியா உைக ைாரம் – 2020’ என்ற மபயரில் மூன்று நாள் மமய்நிகர் மாநாடு 

நடத்தப்பட்டது. “Be the Revival: India and a Better New World” என்பது இந்த மாநாட்டின் கருப்மபாருள் 

ஆகும். இந்த மாநாட்டின் முதல் நாளில் இந்தியப் பிரதமர் நவரந்திர வமாடி மதாடக்கவுமர நிகழ்த்தினார். 

சுமார் 250 பன்னாட்டு வபச்சாளர்கள் உமரயாற்றிய இந்த மாநாட்டில், ஐந்தாயிரத்திற்கும் வமற்பட்வடார் 

பங்வகற்றனர். 

5.பரஸ்பர தரவு பரிமாற்றத்திற்காக, எந்த அமமப்பு, மத்திய வநரடிைரிகள் ைாரியத்துடனான புரிந்துைர்வு 

ஒப்பந்தத்தில் மகமயாப்பமிட்டுள்ளது? 
அ. இந்தி  ோிசோ்வ் வங் ி 

ஆ. இந்தி  பங்கு ள் மற்றும் போிவோ்த்தமன வோோி ம்  

இ. NITI ஆக ோ ்  

ஈ. அமலோ ்  இ  ்குநர ம் 

❖ பரஸ்பர தரவு பரிமாற்றத்திற்காக, மத்திய வநரடி ைரிகள் ைாரியம் (CBDT) மற்றும் இந்திய பங்குகள் 

மற்றும் பரிைர்த்தமன ைாரியம் (SEBI) ஆகியமை புரிந்துைர்வு ஒப்பந்தத்தில் மகமயழுத்திட்டுள்ளன. 

இருநிறுைனங்களும் தத்தம் தரவுத்தளங்களில் உள்ள வதமையான தகைல்கமள தானியங்கி மற்றும் 

ைழமமயான முமறயில் பகிர்ந்துமகாள்ளும். வமலும், தரவு பரிமாற்ற நிமைமய மதிப்பாய்வு மசய்யும் 

வநாக்கத்திற்காக ஒரு தரவு பரிமாற்ற ைழிநடத்தும் குழு ஒன்றும் அமமக்கப்பட்டுள்ளது. 

6.அரசாங்க நிைங்கமள பாதுகாப்பதற்காக விண்மைளி மதாழில்நுட்பத்மத முதன்முதலில் பயன்படுத்திய 

மாநிைம் எது? 
அ. ததலுங் ோனோ 

ஆ. ஒடிசோ  

இ. இரோஜஸ்தோன் 

ஈ. பஞ்சோப் 
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❖ ஒடிசா மாநிை முதைமமச்சர், அண்மமயில், ‘BLUIS’ என்ற மபயரில் ஒரு கண்காணிப்பு முமறமயத் 

மதாடங்கிமைத்தார். இதன்மூைம் விண்மைளி மதாழில்நுட்பம் மற்றும் மசயற்மக நுண்ைறிமைப் 

பயன்படுத்தி அரசாங்க நிைங்கமளப் பாதுகாக்கும் முதல் மாநிைமாக ஒடிசா மாறியுள்ளது. BLUIS என்பது 

புைவனசுைர் நிைப்பயன்பாட்டு நுண்ைறிவு அமமப்மபக் குறிக்கிறது. இது, புைவனசுைரத்தில் உள்ள 

அரசாங்க நிைங்களில் ஏற்படும் மாற்றங்கமள உயர்மதளிவுத்திறன்மகாண்ட மசயற்மகக்வகாள் நிழற் 

படங்கமள பயன்படுத்துைதன்மூைம் கண்காணிக்கும். ‘BLUIS’ என்பது நிைக்குறியீடு களஞ்சியமாகும். 

அது, ைமைத்தளம் மற்றும் திறன்வபசி என இரண்டிலும் வைமைமசய்கிறது. 

7.மதன்கிழக்காசியாவில் தட்டம்மம மற்றும் ரூமபல்ைா ஆகிய வநாய்கமள முழுைதுமாக ஒழித்த முதல் 

இரண்டு நாடுகள் எமை? 
அ. இந்தி ோ மற்றும் இலங்ம  

ஆ. இலங்ம  மற்றும் மோலத்தீவு ள்  

இ. இந்தி ோ மற்றும் மோலத்தீவு ள் 

ஈ. வங் கதசம் மற்றும் மோலத்தீவு ள் 

❖ உைக நைைாழ்வு அமமப்பின் புதிய அறிக்மகயின்படி, மாைத்தீவுகள் மற்றும் இைங்மக ஆகிய நாடுகள் 

மதன்கிழக்காசிய பிராந்தியத்தில் தட்டம்மம மற்றும் ரூமபல்ைா ஆகிய வநாய்கமள முற்றுமுழுைதுமாக 

ஒழித்துள்ள இரண்டு நாடுகளாக மாறியுள்ளன. 2023 காைக்மகடுவுக்கு முன்னதாகவை இவ்விரண்டு 

நாடுகளும் அவ்விரண்டு வநாய்கமள முற்றிலுமாக ஒழித்துள்ளன. மூன்று ஆண்டுகளுக்கும் வமைாக 

இந்வநாய் பரவுைதற்கான எந்த ஓர் ஆதாரமும் இல்ைாதவபாது, தட்டம்மம மற்றும் ரூமபல்ைாமை ஒரு 

நாடு ஒழித்ததாக WHO அறிவிக்கின்றது. 

8. IIT முன்னாள் மாைைர் வபரமையானது உைகின் மிகப்மபரிய மூைக்கூறு கண்டறியும் ஆய்ைகத்மத 

எந்த நகரத்தில் அமமத்துைருகிறது? 
அ. மும்மப  

ஆ. புத தில்லி 

இ. தபங் ளூரு 

ஈ. மைதரோபோத் 

❖ IIT முன்னாள் மாைைர் வபரமையானது மகாராஷ்டிர மாநிைம் மும்மபயில் உைகின் மிகப்மபரிய 

மூைக்கூறு கண்டறியும் ஆய்ைகத்மத, ‘MegaLab Mumbai’ என்ற மபயரில் அமமத்துைருகிறது. 

அண்மமயில், இந்தப் வபரமை, CSIR – மரபணுத்மதாகுதியியல் மற்றும் ஒருங்கிமைந்த உயிரியல் 

நிறுைனத்துடன் கூட்டு வசர்ந்து, COVID-19 பரைல் மற்றும் வநாயாளியின் தரவு பகுப்பாய்வுகுறித்த 

ஆய்வுகமள வமற்மகாண்டது. IIT முன்னாள் மாைைர் வபரமை என்பது அமனத்து இருபத்து மூன்று 

IIT நிறுைனங்கள் மற்றும் அதுசார் மதாழில்நுட்ப நிறுைனங்கமளச் சார்ந்த முன்னாள் மாைைர்கள், 

இந்நாள் மாைைர்கள் மற்றும் ஆசிரியர்களின் மிகப்மபரிய சங்கமாகும். 
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9.இந்திய விண்மைளி ஆய்வுமமயத்தால் ஏைப்படவிருக்கும் அவமசானியா-1 என்பது எந்த நாட்டின் 

மசயற்மகக்வகாளாகும்? 
அ. பிகரசில்  

ஆ. ஜப்போன் 

இ. ஆஸ்திகரலி ோ 

ஈ. நியூசிலோந்த 

❖ இந்திய விண்மைளி ஆய்வு மமயமானது PSLV ஏவுகைத்மதப் பயன்படுத்தி பிவரசிலின் ‘அவமசானியா 

-1’ என்ற மசயற்மகக்வகாமள விண்ணில் ஏைவுள்ளது. பிவரசிலில் ைடிைமமக்கப்பட்டு, கட்டப்பட்டு 

மற்றும் வசாதமன மசய்யப்பட்ட இந்தச்மசயற்மகவகாள் முதல் புவி கண்காணிப்பு மசயற்மகக்வகாள் 

ஆகும். இந்தச் மசயற்மகக்வகாள் அடுத்த மாதம் ஏைப்படவுள்ளது. வததி பின்னர் அறிவிக்கப்படும். 

10.‘மங்வகாலிய கஞ்சூர்’ உமரயின் மகமயழுத்துப் பிரதிகமள மறுபதிப்பு வமற்மகாள்ளும் திட்டத்மத 

மதாடங்கியுள்ள மத்திய அமமச்சகம் எது? 
அ.  லோச்சோர அமமச்ச ம்  

ஆ. சட்டம் மற்றும் நீதி அமமச்ச ம் 

இ. த வல்ததோடோ்பு அமமச்ச ம் 

ஈ. அறிவி ல் மற்றும் ததோழில்நுட்ப அமமச்ச ம் 

❖ மகமயழுத்துப் பிரதிகளுக்கான வதசிய இயக்கத்தின்கீழ் மங்வகாலிய கஞ்சூரின் 108 மதாகுதிகமள 

மறுபதிப்பு மசய்யும் திட்டத்மத கைாச்சார அமமச்சகம் வமற்மகாண்டுள்ளது. இந்த இயக்கத்தின்கீழ் 

மைளியிடப்பட்ட மங்வகாலிய கஞ்சூரின் 5 மதாகுதிகளின் முதல் மதாகுப்பு இந்திய குடியரசுத்தமைைர் 

ராம்நாத் வகாவிந்துக்கு, ‘தர்ம சக்ரா நாள்’ எனைமழக்கப்படும் குரு பூர்ணிமா நாளன்று ைழங்கப்பட்டது.  

❖ மகமயழுத்துப் பிரதிகளுக்கான வதசிய இயக்கமானது கடந்த 2003ஆம் ஆண்டில், சுற்றுைா மற்றும் 

கைாச்சார அமமச்சகத்தின்கீழ் மத்திய அரசால் மதாடங்கப்பட்டது. மங்வகாலியாவின் மிக முக்கியமான 

மதவுமரகளுள் ‘மங்வகாலிய கஞ்சூர்’ உமரயும் ஒன்றாகும். 
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நடப்பு நிகழ்வுகள் 

1.அடுத்த ஐந்தாண்டுகளில் உலகின் சராசரி வெப்பநிலல 1.5° வசல்சியஸ் என்ற அளவுக்கு உயரும் என்று 

மதிப்பிட்டுள்ள அலமப்பு எது? 
அ. உணவு மற்றும் வவளாண் அமமப்பு 

ஆ. உலக வானிமல ஆய்வு அமமப்பு  

இ. பன்னாட்டு கடல்சாா் அமமப்பு 

ஈ. பன்னாட்டு அணுவாற்றல் நிறுவனம் 

❖ ஐக்கிய நாடுகள் அலெயின் ொனிலல நிறுெனமான உலக ொனிலல ஆய்ெலமப்பின் அண்லமய 

வெளியீட்டின்படி, அடுத்த ஐந்தாண்டுகளில் உலகின் சராசரி வெப்பநிலல 1.5° C என்ற அளவுக்கு 

உயரும். இந்த உயர்வு, உலகில் வதாழில்மயமாக்கலுக்கு முந்தியிருந்த சராசரி வெப்பநிலலலய விட 

அதிகமாகும். பல்வெறு அறிவியலாளர்களின் ஆய்வின்படி, மனிதனால் உருொக்கப்பட்ட லபங்குடில் 

ெளி உமிழ்வு காரணமாக, உலவகங்கிலும் நிலவும் தற்வபாலதய சராசரி வெப்பநிலல, 1850-1900 

காலப்பகுதியில் நிலவிெந்த சராசரி வெப்பநிலலலயவிட ஏற்கனவெ 1° C’க்கு அதிகமாக உள்ளது. 

2. ‘APStar-6D’ என்ற ெணிகரீதியிலான தகெல்வதாடர்பு வசயற்லகக்வகாலள அதன் ‘லாங் மார்ச்’ என்ற 

ஏவுகலத்லதப் பயன்படுத்தி ஏவிய நாடு எது? 
அ. அமமாிக்க ஐக்கிய நாடுகள் 

ஆ. சீனா  

இ. உருஷ்யா 

ஈ. இஸ்வேல் 

❖ அண்லமயில், ‘APStar-6D’ என்ற ெணிக ரீதியிலான தகெல்வதாடர்பு வசயற்லகக்வகாலள சீனத்தின் 

கிவரட் ொல் நிறுெனம் ஏவியது. சீனத்தின் விண்வெளித் வதாழில்நுட்ப கழகத்தால் உருொக்கப்பட்ட 

இச்வசயற்லகக்வகாள், அந்நாட்டின், ‘லாங் மார்ச்’ ஏவுகலத்லதப் பயன்படுத்தி விண்ணில் ஏெப்பட்டது. 

கிலடக்கப்வபற்ற ஆதாரங்களின்படி, இந்தப் புதிய வசயற்லகக்வகாள், குலறந்தது 50 Gb / ஒரு வினாடி 

என்ற வெகத்தில், தகெல்வதாடர்பு வசலெலய அளிக்கும். 

3.எந்த நாட்டின் ஆராய்ச்சிக் குழு, உலக ெங்கியின் சந்லத வமம்பாட்டு விருலத வென்றுள்ளது? 
அ. வங்கவேசம் 

ஆ. மியான்மா் 

இ. இந்ேியா 

ஈ. கம்வபாடியா  

❖ உலக ெங்கிக்குழுமம் மற்றும் பாலியல் ென்முலற ஆராய்ச்சி முன்வனடுப்பு ஆகியெற்றின் அண்லமய 

அறிவிப்பின்படி, கம்வபாடிய நாட்லடச் சார்ந்த ஆராய்ச்சிக்குழு, நடப்பாண்டுக்கான “சந்லத வமம்பாடு: 

பாலின அடிப்பலடயிலான ென்முலறக்கு தீர்வுகாண்பதற்கான கண்டுபிடிப்புகள்” விருலத வென்றது.  
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❖ கம்வபாடியாவில் ெசிக்கும் வபண் வபாழுதுவபாக்கு ஊழியர்களுக்கு நிகழும் பாலின- ென்முலறக்கு 

எதிராக 24×7 ஆதரலெ ெழங்கும் ொட்ஸ்அப் வசலெலயச் வசயல்படுத்துெதற்காக, இந்த விருது, 

அந்த ஆராய்ச்சிக்குழுவுக்கு நிதி உதவி ெழங்கும். 

4.வபாதுத்துலற நிறுெனமான இந்திய சூரிய மின்னாற்றல் கழகம் வசயல்படுகிற மத்திய அலமச்சகம் 

எது? 
அ. மின்சாே அமமச்சகம் 

ஆ. புேிய மற்றும் புதுப்பிக்கே்ேக்க எாிசக்ேி அமமச்சகம்  

இ. நிலக்காி அமமச்சகம் 

ஈ. மபட்வோலிய மற்றும் இயற்மக எாிவாயு அமமச்சகம் 

❖ இந்திய சூரிய மின்னாற்றல் கழகம் என்பது மத்திய புதிய & புதுப்பிக்கத்தக்க எரிசக்தி அலமச்சகத்தின் 

கீழ் வசயல்படும் ஒரு வபாதுத்துலற நிறுெனமாகும். அண்லமயில், ஆசியாவின் மிகப்வபரிய சூரிய 

மின்னுற்பத்தி ஆலலலய மத்திய பிரவதச மாநிலத்தின் வரொ மாெட்டத்தில் வமய்நிகராக பிரதமர் 

வமாடி வதாடங்கிலெத்தார். இலத, மத்திய பிரவதச உர்ஜா விகாஸ் நிகாம் நிறுெனம் மற்றும் இந்திய 

சூரிய மின்னாற்றல் கழகம் ஆகியெற்றின் கூட்டுநிறுெனமான வரொ அதிவபரும் சூரிய மின்னுற்பத்தி 

நிறுெனம் உருொக்கியுள்ளது. 

5.இந்தியாவில் வதசிய கடல் வெளாண் நாள் அனுசரிக்கப்படுகிற வததி எது? 
அ. ஜூமல 10  

ஆ. ஜூமல 11 

இ. ஜூமல 12 

ஈ. ஜூமல 13 

❖ மீன்ெளத்துலற ஆராய்ச்சியாளர்களான Dr. K H அலிகுனி & Dr. H L வசளத்ரி ஆகிவயார் நிலனொக 

ஆண்டுவதாறும் ஜூலல.10ஆம் வததியன்று வதசிய கடல் வெளாண் நாள் (National Fish Farmers Day) 

கலடபிடிக்கப்படுகிறது. இதலனவயாட்டி, நடுெணரசின் மீன்ெள அலமச்சகத்தின்கீழ்ெரும் மீன்ெளத் 

துலறயும் வதசிய மீன்ெள ொரியமும் இலணந்து இலணயெழிக்கருத்தரங்லக நடத்தின. 

❖ இதில் நாட்டின் பல்வெறு பகுதிகலளச் சார்ந்த மீனெர்கள், அலுெலர்கள், அறிவியலார்கள், வதாழில் 

முலனவொர் ஆகிவயாருடன் கலந்துலரயாடிய மத்திய மீன்ெளம், கால்நலடப் பராமரிப்பு, பால்ெளத் 

துலற அலமச்சர் கிரிராஜ் சிங், “மீனெர்களின் மீன்ெளத் வதாழிலின் வமம்பாட்டுக்காக பிரதம மந்திரி 

மீன்ெளத்திட்டம் உருொக்கப்பட்டுள்ளது” என அறிவித்தார். 

6.பரஸ்பர நிதிகள் குறித்த SEBI’இன் மறுசீரலமக்கப்பட்ட ஆவலாசலனக் குழுவின் தலலெர் யார்? 
அ. உேய் வகாடக்  ஆ. நாோயண மூா்ே்ேி 

இ. உஷா வோேே்   ஈ. ஆேி வகாே்வேஜ் 
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❖ இந்திய பங்கு மற்றும் பரிெர்த்தலன ொரியம் (SEBI) அண்லமயில் பரஸ்பர நிதி வதாடர்பான தனது 

ஆவலாசலனக்குழுலெ மறுசீரலமத்தது. SEBI’இன் சமீபத்திய வெளியீட்டின்படி, இருபதுவபர்வகாண்ட 

இந்த ஆவலாசலனக்குழு, இந்திய ரிசர்வ் ெங்கியின் முன்னாள் துலண ஆளுநர் உஷா வதாரத் 

தலலலமயில் உள்ளது. முதலில் 2013’ஆம் ஆண்டில் உருொக்கப்பட்ட இந்தக் குழுவில், ஜான்கி பல்லப் 

தலலலமயில் 15 உறுப்பினர்கள் இருந்தனர். பரஸ்பர நிதிகள் துலறயின் கட்டுப்பாடு மற்றும் வமம்பாடு 

குறித்து இந்தக் குழு SEBI’க்கு அறிவுறுத்துகிறது. 

7.இந்தியாவின் முதல், ‘NVIDIA AI வதாழில்நுட்ப லமயத்லத’ நிறுவுெதற்காக, NVIDIA உடன் கூட்டு 

வசர்ந்துள்ள இந்திய நிறுெனம் எது? 
அ. IIT – மமட்ோஸ் 

ஆ. IISc, மபங்களூரு 

இ. IIT – மைேோபாே்  

ஈ. IIT – காேக்பூா் 

❖ இந்தியாவின் முதல், ‘NVIDIA AI வதாழில்நுட்ப லமயத்லத’ நிறுவுெதற்காக, லைதராபாத் இந்திய 

வதாழில்நுட்ப நிறுெனம் (IIT-H), பன்னாட்டு வதாழில்நுட்ப நிறுெனமான NVIDIA நிறுெனத்துடன் 

கூட்டுவசர்ந்துள்ளது. வசயற்லக நுண்ணறிவுபற்றிய ஆராய்ச்சிலய விலரவுபடுத்துெலத இம்லமயம் 

வநாக்கமாகக் வகாண்டுள்ளது. 

❖ இந்தத் வதாழில்நுட்ப லமயத்தில், இருநூறுக்கும் வமற்பட்ட ஆசிரியர்கள் இத்துலறசார் ஆராய்ச்சிகலள 

வமற்வகாள்ொர்கள். லைதராபாத் நகரத்லத சிறந்த 25 உலகளாவிய AI கண்டுபிடிப்பு லமயங்களுள் 

ஒன்றாக நிறுவும் திட்டத்தில், NVIDIA, வதலுங்கானா அரசாங்கத்தின் ஒரு பங்காளராக உள்ளது. 

8. ‘ஆசியா-பசிபிக்கில் புற்றுவநாய் தயார்நிலல’ குறித்த EIU’இன் அறிக்லகயில் இந்தியா அலடந்துள்ள 

தரநிலல (rank) என்ன? 
அ. ஏழு 

ஆ. எட்டு  

இ. ஒன்பது 

ஈ. பே்து 

❖ வபாருளாதார புலனாய்வு பிரிொனது (EIU) சமீபத்தில், “ஆசியா-பசிபிக் பிரந்தியத்தில் புற்றுவநாய்க்கு 

எதிரான தயார்நிலல: உலகளாவிய புற்றுவநாய் கட்டுப்பாட்லட வநாக்கிய முன்வனற்றம்” குறித்த 

அறிக்லகலய வெளியிட்டது. இவ்ெறிக்லகயின்படி ஆஸ்திவரலியா, சீனா, ஜப்பான் உள்ளிட்ட 10 ஆசிய 

- பசிபிக் நாடுகளில் புற்றுவநாய்க்கு எதிரான தயார்நிலலயில் இந்தியா எட்டாெது இடத்தில் உள்ளது.  

❖ ஆசிய-பசிபிக் பிராந்தியத்தில் ஆஸ்திவரலியா முதலிடத்திலும், வதன் வகாரியா மற்றும் மவலசியா ஆகிய 

நாடுகள் முலறவய இரண்டு மற்றும் மூன்றாமிடத்திலும் உள்ளன. 
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9. 2020-21 காலப்பகுதியில் மாநிலங்களிலடவய சந்லதக்கடன்களில் முதலிடம் ெகித்த மாநிலம் எது? 
அ. ேமிழ்நாடு  

ஆ. மகாோஷ்டிோ 

இ. குஜோே் 

ஈ. மேலுங்கானா 

❖ இந்திய ரிசர்வ் ெங்கியின் அண்லமய தரவுகளின்படி, 2020-21 காலப்பகுதியில், மாநிலங்களிலடவய 

சந்லதக்கடன்களில் தமிழ்நாடு முதலிடத்தில் உள்ளது. தமிழ்நாடு இதுெலர `30,500 வகாடி நிதிலய 

கடனாக வபற்றுள்ளது; இது, பத்திரங்கலள ெழங்குெதன்மூலம் வமற்வகாள்ளப்பட்ட கடன்களில் சுமார் 

17% ஆகும். மகாராஷ்டிர மாநிலம், ̀ 25000 வகாடி நிதிலயப்வபற்றுள்ளது; இது, கடன்களில் 14% ஆகும். 

வபாது முடக்கத்தின் விலளவு காரணமாக, தமிழ்நாடு, ஒரு மாதத்தில், `12,000 முதல் `13,000 வகாடி 

ெலர ெருொய் பற்றாக்குலறலய சந்திக்கும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. 

10.வசயற்லக நுண்ணறிவு (AI) அடிப்பலடயிலான, ‘ASEEM’ ெலலத்தளத்லத அறிமுகப்படுத்தியுள்ள 

மத்திய அலமச்சகம் எது? 
அ. ேிறன் வமம்பாடு மற்றும் மோழில்முமனவவாா் அமமச்சகம்  

ஆ. சட்டம் மற்றும் நீேி அமமச்சகம் 

இ. ேகவல்மோடா்பு அமமச்சகம் 

ஈ. அறிவியல் மற்றும் மோழில்நுட்ப அமமச்சகம் 

❖ திறன்மிக்கத் வதாழிலாளர் வதலெக்கும், விநிவயாகத்துக்கும் இலடயிலுள்ள இலடவெளிலய நிரப்பும் 

ெலகயிலும், தகெல் பரெலல வமம்படுத்தவும் வமற்வகாள்ளப்படும் முயற்சியாக, திறன் வமம்பாடு & 

வதாழில்முலனவொர் அலமச்சகம், ‘Aatamanirbhar Skilled Employee Employer Mapping - சுயசார்புத் 

திறன்மிக்க ஊழியர்கள், உரிலமயாளர் வமப்பிங் (ASEEM)’ ெலலதளத்லதத் வதாடங்கியுள்ளது. 

❖ திறன்மிக்க ஊழியர்கள் தங்களது நீடித்த ொழ்ொதாரத்லதக் கண்டறிய இது உதவும். ெர்த்தகத்தில் 

வபாட்டி மற்றும் வபாருளாதார ெளர்ச்சிலய ஊக்குவிக்கும் திறன்மிக்க வதாழிலாளர்கலளப் பணியமர்த் 

-துெதுடன், வசயற்லகநுண்ணறிவுசார்ந்த தளம், அெர்களது ொழ்க்லகத்வதாழிலல ெழங்கி லகதூக் 

-கி விடுெலத வநாக்கமாகக் வகாண்டதாகும். இதன்மூலம், வதாழில்சார்ந்த உரிய திறலமகலள அலட 

-ெதுடன், வெலலொய்ப்புகலள உருொக்கும் சாத்தியக்கூறுகலள ஆராயமுடியும். 
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நடப்பு நிகழ்வுகள் 

1.செவ்வாய் க ாளின் சுற்றுப்பாதைக்கு விண் லம் அனுப்பவுள்ள முைல் அரபு நாடு எது? 
அ. ஐக்கிய அரபு அமீரகம்  

ஆ. குவைத் 

இ. கத்தாா் 

ஈ. சவூதி அரரபியா 

❖ செவ்வாய்க ாளுக்கு விண் லம் அனுப்பும் ைனது முைல் திட்டத்தை ஐக்கிய அரபு அமீர ம் அண்தையில் 

அறிவித்ைது. இைன்மூலம் செவ்வாய் க ாளுக்கு விண் லம் ஏவிய முைல் அரபுநாடா  அது தி ழ்கிறது. 

ைற்கபாதுவதர அசைரிக்  ஐக்கிய நாடு ள், இந்தியா, கொவியத் ருஷியா & ஐகராப்பிய விண்சவளி 

மு தை ஆகியதவ ைட்டுகை செவ்வாய் க ாளுக்கு விண் லங் தள ஏவியுள்ளன. சீனா ைனது முைல் 

செவ்வாய் ஆராயும் ஊர்திதய ஏவும் பணியில் ஈடுபட்டுள்ளது. மு ைது பின் ரஷீத் விண்சவளி தையம், 

ஐக்கிய அரபு அமீர த்தின் செவ்வாய் திட்டத்துக் ான மு தையா  உள்ளது. 

2.ைத்திய  ப்பல் அதைச்ெ த்தின் “ டற்பயண ைகொைா - 2020ஆம் ஆண்டுக் ான உைவி” முன்வதரவு, 

எந்ை ஆங்கிகலய  ாலத்துச் ெட்டத்தை ைாற்ற முற்படுகிறது? 
அ . கலங்கவர ைிளக்கம் சட்டம், 1927  

ஆ. கடரலார கப்பல்கள் சட்டம், 1838 

இ. உள்நாட்டு கப்பல்கள் சட்டம், 1917 

ஈ. கடல்ைழியாக சரக்குகவளக் ககாண்டு கசல்லும் இந்தியக் கப்பல்கள், 1925 

❖ பங்குைாரர் ள் ைற்றும் சபாதுைக் ளிடமிருந்து பரிந்துதர தளப் சபறுவைற்கு ஏதுவா , ‘ டற்பயண 

ைகொைா – 2020ஆம் ஆண்டுக் ான உைவி’ முன்வதரதவ ைத்திய  ப்பல் கபாக்குவரத்து அதைச்ெ ம் 

சவளியிட்டுள்ளது. இந்ை வதரவு ைகொைா, 90 ஆண்டு ால பழதையான  லங் தர விளக் ச்ெட்டம், 

1927, என்பைற்கு ைாற்றீடா  முன்சைாழியப்பட்டுள்ளது. 

❖ இச்ெட்ட வதரவு ைகொைாவானது,  லங் தர விளக் ங் ள் ைற்றும் வழி ாட்டும் விளக்கு  ப்பல் ளின் 

ைதலதை இயக்குநருக்கு கூடுைல் அதி ாரத்தை வழங்கும். பன்னாட்டளவில்  தடப்பிடிக் ப்படும் 

சிறந்ை நதடமுதற ள், பயணிக்கும்  ப்பலுக்கு வழி ாட்டும் உைவி ள் சைாடர்பான இந்தியாவின் 

பன்னாட்டு  டதைசபாறுப்புணர்வு ஆகியவற்தற உள்ளடக்கியைா  இந்ை வதரவு ைகொைா உள்ளது. 

3.உல  ைக் ள்சைாத  நாள் அனுெரிக் ப்படுகிற கைதி எது? 
அ. ஜூவல 10 

ஆ. ஜூவல 11  

இ. ஜூவல 12 

ஈ. ஜூவல 13 
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❖ ஆண்டுகைாறும் ஜூதல.11 அன்று உல  ைக் ள்சைாத  நாள் அனுெரிக் ப்படுகிறது. இந்ை நாள், முைன் 

முைலில், 1990ஆம் ஆண்டில் ச ாண்டாடப்பட்டது. 1987ஆம் ஆண்டு இகைநாளன்று உல  ைக் ள்சைாத  

ஐந்து பில்லியதன எட்டியகபாது, ‘ஐந்து பில்லியன் நாள்’ உருவாக்கிய விழிப்புணர்வால் ஈர்க் ப்பட்ட 

UNDP, ஜூதல.11ஆம் கைதிதய ைக் ள்சைாத  நாசளன  தடப்பிடிக்  பரிந்துதரத்ைது. “Putting the 

brakes on COVID-19: how to safeguard the health and rights of women and girls now” என்பது 2020ஆம் 

ஆண்டிற் ான பரப்புதரயின்  ருப்சபாருளாகும். 

4.அண்தைச் செய்தி ளில் இடம்சபற்ற, ‘ஸ்வபிைான் அஞ்ெல்’ என்ற இடம் அதைந்துள்ள ைாநிலம் எது? 
அ. ரமற்கு ைங்கம் 

ஆ. ஒடிசா  

இ. சத்தீஸ்கா் 

ஈ. மத்திய பிரரதசம் 

❖ விடுைதலக்குப் பிறகு முைன்முதறயா  கபருந்து கெதவ சைாடங் ப்பட்டைன்  ாரணைா , ஒடிொவின் 

ைால் ான்கிரி ைாவட்டத்தில் அதைந்துள்ள, ‘ஸ்வபிைான் அஞ்ெல்’ என்ற இடம் அண்தைச் செய்தி ளில் 

இடம்சபற்றது. ைனித்துவிடப்பட்ட பகுதி என அதழக் ப்படும் இவ்விடம் மூன்று பக் ங் ளிலும் நீரால் 

சூழப்பட்டுள்ளது. குருப்ரியா பாலம், இந்ைத் சைாதலதூரப் பகுதிதய ைாநிலத்தின் ைற்ற பகுதி ளுடன் 

இதணக்கிறது. இந்ைப் பயணி ள் கபருந்து கெதவக்கு முன்னர் வதர, கைாட்டார் படகு ள் ைற்றும் 

ொைாரண படகு ள் ைட்டுகை பயண முதற ளா  அங்கு இருந்து வந்ைன. 

5.ஹுருன் ஆராய்ச்சியின்படி, உல  க ாடீசுவரர் ளின் பட்டியலில் முக ஷ் அம்பானி சபற்றுள்ள இடம் 

என்ன? 
அ. ஐந்து  

ஆ. ஆறு 

இ. ஏழு 

ஈ. எட்டு 

❖ ரிதலயன்ஸ் சைாழிற்ொதல ள் நிறுவனத் ைதலவர் முக ஷ் அம்பானி, ஹுருன் ஆராய்ச்சியின்படி, 

உலகின் ஐந்ைாவது க ாடீசுவரர் என்ற சபருதைதயப்சபற்றார்.  டந்ை ைாைம், க ாடீசுவரர் பட்டியலில் 

எட்டாவது இடத்தில் அவர் இருந்ைார். 

❖ ைற்கபாது அவர், வாரன் பகபதவ விஞ்சி, சடஸ்லா நிறுவனர் எகலான் ைஸ்க் ைற்றும் தைக்கராொப்ட் 

முன்னாள் ைதலதைச் செயல் அதி ாரி ஸ்டீவ் பால்ைருடன் 5ஆம் இடத்தைப் பகிர்ந்துச ாண்டுள்ளார். 

அவரது நி ர சொத்து ைதிப்பு $78 பில்லியன் அசைரிக்  டாலரா  உயர்ந்துள்ளது. முன்னைா , ஜிகயா 

இயங்குைளங் ள், உல  முைலீட்டாளர் ளிடமிருந்து `117,588 க ாடி நிதிதயத் திரட்டியிருந்ைன. 
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6. ‘India Cycles4Change Challenge’ என்பது எந்ை ைத்திய அதைச்ெ த்தின் முன்சனடுப்பாகும்? 
அ. புதிய மற்றும் புதுப்பிக்கத்தக்க எாிசக்தி அவமச்சகம் 

ஆ. ைீட்டுைசதி மற்றும் நகா்ப்புற ைிைகாரங்கள் அவமச்சகம்  

இ. எாிசக்தி அவமச்சகம் 

ஈ. MSME அவமச்சகம் 

❖ “இந்தியாவில் ைாற்றம்  ாணவும் ெவால் தள எதிர்ச ாள்ளவும் மிதிவண்டி ஓட்டுகவாம்” என்ற 

இயக் த்தில் பங்க ற்பைற் ான பதிவு ஜூதல.10 அன்று சைாடங்கியது. இந்ை இயக் த் திட்டத்தை 

சபாலிவுறு ந ர இயக் த்தின் ஓர் அம்ெைா  ந ர்ப்புற கைம்பாடு, வீட்டுவெதித் துதற இதணயதைச்ெர் 

(ைனிப்சபாறுப்பு) ஹர்தீப் சிங் புரி  டந்ை ஜூன்.25 அன்று சைாடங்கிதவத்ைார். இந்தியா எதிர்ச ாள்ளும் 

ெவால்குறித்து விவரிப்பைற் ான அந்நி ழ்வின்கபாது, சபாலிவுறு ந ர உருவாக் த்தில் பங்க ற்கபார் 

பதிவிடுவைற்கு உைவும் வத யில் இதணயமும் சைாடங்கிதவக் ப்பட்டது. 

❖ இந்ைச் ெவால் பணியில் சபாலிவுறு ந ர இயக் த்தின்கீழ்வரும் அதனத்து ந ரங் ள், ைாநில ைற்றும் 

யூனியன் பிரகைெங் ளின் ைதலந ரங் ள், குறிப்பா  ஐந்து இலட்ெம் ைக் ள்சைாத யுள்ள அதனத்து 

ந ரங் ளும் பங்க ற் லாம். 

7.முைன்முதறயா , இந்திய இரயில்கவ, ஆந்திராவின்  ாய்ந்ை மிள ாதய, சிறப்பு ெரக்கு ரயில் ள்மூலம் 

எந்ை நாட்டிற்கு ச ாண்டுசென்றது? 
அ. ைங்கரதசம்  

ஆ. மியான்மா் 

இ. ரநபாளம் 

ஈ. லாரைாஸ் 

❖ இந்திய இரயில்கவ, ஆந்திர பிரகைெ ைாநிலம் குண்டூர் ைாவட்டத்தில் உள்ள சரட்டிபாலத்திலிருந்து 

வரமிள ாயுடன் நாட்டின் எல்தலதயத்ைாண்டி சிறப்பு ெரக்கு இரயிதல வங் கைெத்தின் சபனாகபால் 

என்ற இடத்துக்கு இயக்கியது. இைற்கு முன்னர்வதர, குண்டூர் பகுதிதயச் சுற்றியுள்ள விவொயி ளும், 

வணி ர் ளும் வரமிள ாதய ொதலவழியா கவ வங் கைெத்திற்கு சிறிய அளவில் ச ாண்டுசென்று 

வந்ைனர், அைற்கு, டன் ஒன்றுனுக்கு `7000 வதர செலவாகியது. 

8.கபாட்டி இரத்துசெய்யப்பட்டதை அடுத்து, வீரர்/வீராங் தன ளுக்கு $12.5 மில்லியன் அசைரிக்  டாலர் 

பரிசுத்சைாத தய வழங்  முடிவுசெய்துள்ள கபாட்டி எது? 
அ. ஆஸ்திரரலிய ஓப்பன் 

ஆ. பிரஞ்சு ஓப்பன் 

இ. ைிம்பிள்டன்  

ஈ. US ஓப்பன் 
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❖ கபாட்டி இரத்துசெய்யப்பட்டகபாதிலும், அறுநூற்றுக்கும் கைற்பட்ட வீரர் / வீராங் தன ளுக்கு, $12.5 

மில்லியன் அசைரிக்  டாலர் பரிசுத்சைாத தய பகிர்ந்ைளிப்பைா  விம்பிள்டன் கிளப்பின் அதி ாரி ள் 

அறிவித்துள்ளனர். உலகின் மி ப்பழதையான சடன்னிஸ் விதளயாட்டுப்கபாட்டியான இலண்டதனச் 

ொர்ந்ை ைதிப்புமிக்  விம்பிள்டன் ொம்பியன்ஷிப், COVID-19 சைாற்றுகநாயால் இரத்துசெய்யப்பட்டது. 

 ாப்பீட்டு கெதவ வழங்குநருடன்  லந்ைாகலாசித்ை பிறகு, முக்கிய நி ழ்வில் கபாட்டியிட்ட அதனத்து 

256 வீரர் ளுக்கும் பரிசுத்சைாத  ெைைா  பகிர்ந்ைளிக் ப்படும். 

9.சிறந்ை ொைதன ள் பதடத்ை சபருநிறுவனங் ள்பிரிவின்கீழ், ைதிப்புமிக்  ‘CII-ITC நிதலத்ைன்தை 

விருது - 2019’ஐ சவன்ற ைத்திய சபாதுத்துதற நிறுவனம் எது? 
அ. SAIL 

ஆ. NTPC Ltd.,  

இ. OIL 

ஈ. ONGC 

❖ சிறந்ை ொைதன ள் பதடத்ை சபருநிறுவனங் ள்பிரிவின்கீழ், ைத்திய எரிெக்தி அதைச்ெ த்தின்கீழுள்ள 

ைத்திய சபாதுத்துதற நிறுவனைான கைசிய அனல்மின்  ழ  நிறுவனம் (NTPC) ைதிப்புமிக்  CII-ITC 

நிதலத்ைன்தை விருது 2019’ஐ சவன்றுள்ளது. கைலும், சபருநிறுவன ெமூ ப்சபாறுப்புணர்வு பிரிவில், 

குறிப்பிடத்ைக்  ொைதனக் ான பாராட்டு தள அந்நிறுவனம் சபற்றுள்ளது. 

❖ மின்நிதலயங் தளச் சுற்றியுள்ள அைன் ெமூ ங் ளின் நீடித்ை வளர்ச்சிக்கு கைசிய அனல்மின்  ழ  

நிறுவனம் எப்கபாதும் பாடுபடுகிறது. அைன் முைன்தை சபருநிறுவன ெமூ ப்சபாறுப்புணர்வு திட்டைான 

GEM (சபண் ளுக்கு அதி ாரைளித்ைல் இயக் ம்), அைன் மின்நிதலயங் ளுக்கு அருக , பள்ளிக்குச் 

செல்லும் சிறுமி ளின் நலனுக் ா , பின்ைங்கிய பின்னணியிலிருந்துவரும் ஒட்டுசைாத்ை வளர்ச்சிக்கு 

ஆைரவளிக்  நான்கு வார குடியிருப்பு திட்டத்தை செயல்படுத்தியுள்ளது. 

10.ஆண்டுகைாறும் ைலாலா நாள் ச ாண்டாடப்படுகிற கைதி எது? 
அ. ஜூவல 12  

ஆ. ஜூவல 13 

இ. ஜூவல 14 

ஈ. ஜூவல 15 

❖ சிறுமி ளின்  ல்விதய கைம்படுத்துவைற் ா  வாதிட்ட பதினாறு வயது பாகிஸ்ைான் ஆர்வலர் ைலாலா 

யூசுப்ொதய ச ளரவிப்பைற் ா , ஐ. நா அதவ, ஜூதல.12ஆம் கைதிதய ‘ைலாலா நாள்’ என அறிவித்ைது. 

2013ஆம் ஆண்டில் இகை நாளில்,  ல்வியில் பாலின ெைத்துவத்தின் அவசியம்குறித்து ஐக்கிய நாடு ள் 

அதவயின் ைதலதைய த்தில் ஓர் எழுச்சியூட்டும் உதரதய ைலாலா நி ழ்த்தினார். 

❖ அதைதிக் ான கநாபல் பரிசிதனப் சபற்ற அவர், அண்தையில், ஆக்ஸ்கபார்டு பல் தலயில் ைனது 

பட்டப்படிப்தப நிதறவு செய்ைார்.  
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நடப்பு நிகழ்வுகள் 

1. ‘e-crop’ என்ற பெயரில் ெயிர்களை இளையவழியில் ெதிவு பெய்யத்ப ொடங்கியுள்ை மொநில அரசு எது? 
அ. கர்நரடகர 

ஆ. ஆந்திர பிரததசம்  

இ. ஒடிசர 

ஈ. ததலுங்கரனர 

❖ ‘இ-ெயிர்’ என்ற பெயரில் ெயிர்களை இளையவழியில் ெதிவுபெய்வ ற்கொன முன்பனடுப்ளெ ஆந்திர 

பிரத ெ மொநில அரசு தமற்பகொண்டுள்ைது. மொநில வருவொய் மற்றும் தவைொண்துளற அதிகொரிகள் 

கூட்டொக இளைந்து இளையவழியில் ெயிர்கள் குறித்து விவரங்களைப் ெதிவுபெய்வொர்கள். கிரொம 

வருவொய் அதிகொரிகள் மற்றும் கிரொம தவைொண் உ வியொைர்கள் ஆகிதயொர் உழவர்களின் பெயர்கள், 

அவர்களின் நிலம், வங்கிக் கைக்கு மற்றும் அவர் ெயிரிட்ட ெயிர்கள்ெற்றிய விவரங்களை சிற்றூர் 

அைவில் ெதிவு பெய்வொர்கள். 

2.இந்திய ப ொழிற்துளற கூட்டளமப்பின் (CII) மின்னணு வணிகக்குழுவின் 2020-21ஆம் ஆண்டுக்கொன 

 ளலவரொக நியமிக்கப்ெட்டுள்ைவர் யொர்? 
அ . குணரல் பரல்  

ஆ. தரரகித் பன்சரல் 

இ. பவிஷ் அகர்வரல் 

ஈ. விஜய் தசகர் சர்மர 

❖  னது மின்னணு வணிகக்குழுவின் 2020-21ஆம் ஆண்டுக்கொன  ளலவரொக குைொல் ெொல் அவர்கள் 

பெொறுப்தெற்றுள்ை ொக இந்திய ப ொழிற்துளற கூட்டளமப்பு ெமீெத்தில் அறிவித் து. பிரெல மின்னணு 

வணிக நிறுவனமொன ஸ்னொப்டீலின் இளை நிறுவனர் மற்றும்  ளலளம நிர்வொக அதிகொரியொவொர் 

குைொல் ெொல். மின்னணு வணிகக் பகொள்ளக, நுகர்தவொர் ெொதுகொப்பு விதிகள் மற்றும் மின்னணு 

வணிகத்தின்மூலம் ஏற்றுமதிளய தமம்ெடுத்து ல் ஆகியளவ இக்குழுவின் ெணியொகும். 

3.முகக்கவெம் அணியுமொறு மக்களை வலியுறுத்துவ ற்கொக, ‘தரொதகொ-தடொதகொ’ என்ற ெரப்புளரளயத் 

ப ொடங்கவுள்ை மொநில அரசு எது? 
அ. மகரரரஷ்டிரர 

ஆ. குஜரரத் 

இ. மத்திய பிரததசம்  

ஈ. ஹரியரனர 

❖ முகக்கவெம் அணியுமொறு மக்களை வலியுறுத்துவ ற்கொக மத்திய பிரத ெ மொநில அரசு, ‘தரொதகொ -

தடொதகொ’ என்ற ெரப்புளரளயத் ப ொடங்கவுள்ைது. ஹிந்தி பமொழியில், ‘தரொதகொ – தடொதகொ’ என்றொல் 

‘நிறுத்து - ெரப்புளர’ என்று பெொருைொகும். 
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❖ பெொதுவிடங்களில் முகக்கவெம் அணியொ  மக்களிளடதய முகக்கவெம் அணியும்ெழக்கத்ள  ஏற்ெடுத்  

இது முற்ெடுகிறது. ‘ஜீவன் ெக்தி தயொஜனொ’ என்ற திட்டத்ள யும் அம்மொநில அரசு நடத்துகிறது; இ ன் 

கீழ், த ர்ந்ப டுக்கப்ெட்ட அளமப்புகள், மொநில மக்களுக்கு ஒரு முகக்கவெத்ள  `20 என்ற விளலயில் 

வழங்கும். 

4.நிகர சுழிய கரியமிலவொயு (CO2) உமிழ்ளவ அளட ற்கு, இந்திய இரயில்தவ நிர்ையித்துள்ை இலக்கு 

ஆண்டு என்ன? 
அ. 2025 

ஆ. 2027 

இ. 2030  

ஈ. 2035 

❖ இந்திய இரயில்தவ 2030ஆம் ஆண்டைவில் நிகர சுழிய கரியமில வொயு உமிழ்ளவ அளடவ ற்கொன 

இலக்ளக நிர்ையித்துள்ைது. ‘ெசுளம இரயில்தவ’யொக தவண்டும் என்ற இலக்ளக அளடவ ற்கொன, 

முயற்சிகளை அது விளரவுெடுத்தியுள்ைது. மின்மயமொக்கல், இரயில்களின் ஆற்றல் பெயல்திறளன 

தமம்ெடுத்து ல், நிளலயங்களுக்கு ெசுளம ெொன்றி ழ், இரயில் பெட்டிகளில் உயிரி-கழிப்ெளறகளை 

பெொருத்து ல் மற்றும் புதுப்பிக்கத் க்க எரிெக்தி வைங்களுக்கு மொறு ல் ஆகியளவ அ ன் சில 

முயற்சிகளில் அடங்கும். அண்ளமயில், மத்திய பிரத ெ மொநிலத்தின் பினொவில், 1.7 பமகொவொட் திறன் 

பகொண்ட ஆளல, BHEL உடன் இளைந்து நிறுவப்ெட்டது. 

5.அண்ளமச் பெய்திகளில் இடம்பெற்ற, ‘NEOWISE’ என்றொல் என்ன? 
அ. வரல்மீன்  

ஆ. சிறுதகரள் 

இ. விண்மீன் 

ஈ. புறக்தகரள் 

❖ ‘NEOWISE’ என்றும் அளழக்கப்ெடுகிற C/2020 F3 என்கிற வொல்மீன், இந்  ஆண்டு மொர்ச்.27 அன்று 

கண்டுபிடிக்கப்ெட்டது. இந்  வொல்மீன், வொனில் ப ரியும் என்ெ ொல் அண்ளமச் பெய்திகளில் இது இடம் 

பெற்றது. இந்தியொவில், அடிவொனத்திலிருந்து 20° ப ொளலவில் உள்ை வடதமற்கு வொனில், ‘NEOWISE’ 

வொல்மீன் ப ரியும். இது, 2020 ஜூளல.14 மு ல் 20 நொட்களுக்கு சூரிய அஸ் மனத்திற்குப் பிறகு 20 

நிமிடங்களுக்கு ப ரியும் என்று எதிர்ெொர்க்கப்ெடுகிறது. ஆகஸ்ட் மொ த்தில் அது மங்கிவிடும். 

6.ென்னொட்டு விண்பவளி அகொடமியின், நடப்ெொண்டுக்கொன (2020) வொன் கர்மன் விருள ப் பெற்றவர் 

யொர்? 
அ . Dr. K சிவன்  

ஆ. Dr. G சதீஷ் தரட்டி 

இ. தடஸ்ஸி தரமஸ் 

ஈ. ரிது கரிதரல்   
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❖ இந்திய விண்பவளி ஆய்வுளமயத்தின்  ளலவர் Dr. K சிவன், நடப்ெொண்டுக்கொன (2020) வொன் 

கர்மன் விருள ப் பெற்றவர் என அறிவிக்கப்ெட்டுள்ைொர். ென்னொட்டு விண்பவளி அகொடமியொல் 

நிறுவப்ெட்ட இவ்விருது, எதிர்வரும் 2021 மொர்ச்சில் ெொரிஸில் வழங்கப்ெடும். விண்பவளி பெொறியொைர் 

மற்றும் ஏதரொளடனமிக்ஸ் நிபுைர் திதயொடர் வொன் கர்மனின் பெயரொல் இவ்விருது வழங்கப்ெட்டு 

வருகிறது. கஸ்துரி ரங்கன் மற்றும் U R இரொவுக்குப்பிறகு இவ்விருள ப் பெற்ற மூன்றொவது இந்தியரொக 

K சிவன் உள்ைொர். 

7.நிதியளித் லில்  ொமதித்  ொல் ெெொஹர் திட்டத்திலிருந்து இந்தியொளவ பவளிதயற்றிய நொடு எது? 
அ. ஆப்கரனிஸ்தரன் 

ஆ. ஈரரன்  

இ. மியரன்மர் 

ஈ. தநபரளம் 

❖ இந்தியொவும் ஈரொனும் நொன்கொண்டுகளுக்குமுன்பு ஆப்கொனிஸ் ொனின் எல்ளலயில் ெெொஹர் துளறமு 

-கத்திலிருந்து ஜொதக ன் வளர ரயில் ெொள  அளமப்ெ ற்கொக கூட்டிளனந் ன. அண்ளமயில், ஈரொன், 

இந்தியொவின் உ வியின்றி இத்திட்டத்ள த் ப ொடர முடிவுபெய் து. ெெொஹர்-ஜொதக ன் வளர ரயில் 

ெொள  அளமக்கும் ெணிளய ஈரொன் தெொக்குவரத்து அளமச்ெர் அண்ளமயில் ப ொடங்கினொர். ெமீெத்தில், 

ஈரொனுடனொன 25 ஆண்டுகொல $400 பில்லியன் ஒப்ெந் த்ள  சீனொ இறுதிபெய் து. 

8. $10 பில்லியன் டொலர் மதிப்பிலொன, ‘இந்தியொ டிஜிட்டல்மயமொக்கல் நிதியம்’ என்றொபவொன்ளறத் 

ப ொடங்கவுள்ை ப ொழில்நுட்ெ நிறுவனம் எது? 
அ. தபஸ்புக் 

ஆ. கூகிள்  

இ. அதமசரன் 

ஈ. ஆப்பிள் 

❖ கூகிள் நிறுவனத்தின்  ளலளமச் பெயல் அதிகொரி சுந் ர் பிச்ளெ, ெமீெத்தில், $10 பில்லியன் டொலர் 

மதிப்பிலொன, ‘இந்திய டிஜிட்டல்மயமொக்கல் நிதியம்’ என்றபவொன்ளற ப ொடங்குவ ொக அறிவித் ொர். 

இந்தியொவின் டிஜிட்டல் பெொருைொ ொரத்ள  விளரவுெடுத்துவதில் கவனஞ்பெலுத்திய, ‘கூகிள் ஃெொர் 

இந்தியொ’ என்ற பமய்நிகர் நிகழ்வில் இது அறிவிக்கப்ெட்டது. இந்  முயற்சியின்மூலம், கூகிள், அடுத்  5 

மு ல் ஏழொண்டுகளில், இந்தியொவில், சுமொர் `75000 தகொடி நிதிளய மு லீடு பெய்யும். ஒவ்பவொரு 

இந்தியருக்கும் மலிவு விளலயிலொன அணுகல் &  கவல்களை வழங்குவதில் இது கவனம் பெலுத்தும். 

9. வங்கத ெத்துக்கொன இந்தியொவின் புதிய உயரொளையரொக நியமிக்கப்ெட்டுள்ைவர் யொர்? 
அ. விக்ரம் துரரசரமி  

ஆ. அகிதலஷ் மிஸ்ரர 

இ. இந்திர மணி பரண்தட 

ஈ. அருண் K.சட்டர்ஜி 
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❖ விக்ரம் துளரெொமிளய வங்கத ெத்துக்கொன இந்தியொவின் புதிய உயரொளையரொக மத்திய அரசு 

நியமித்துள்ைது. இந்நியமனத்திற்கு முன்னர், பவளியுறவு அளமச்ெகத்தின் ென்னொட்டு அளமப்புகளின் 

கூடு ல் பெயலொைரொக இருந் ொர். ஆப்கொனிஸ் ொனின் புதிய தூ ரொக மற்பறொரு பவளியுறவு தெளவ 

அதிகொரி ருத்தரந்திர டொண்டன் நியமிக்கப்ெட்டுள்ைொர். அவர்  ற்தெொது ஜகொர்த் ொவில் ASEAN’க்கொன 

இந்திய தூ ரொக ெணியில் உள்ைொர். 

10.கொைொமல்தெொன குழந்ள களைக் கண்டுபிடிப்ெ ற்கொக, ‘ஆெதரஷன் முஸ்கொன்’ என்றபவொன்ளறத் 

ப ொடங்கியுள்ை மொநில அரசு எது? 
அ. தமற்கு வங்கம் 

ஆ. மகரரரஷ்டிரர 

இ. ஆந்திர பிரததசம்  

ஈ. குஜரரத் 

❖ ஆந்திர பிரத ெ மொநிலத்தின் அரசு அதிகொரிகள், அரசு ெொரொ நிறுவனங்களுடன் ( ன்னொர்வ ப ொண்டு 

நிறுவனங்கள்) இளைந்து அம்மொநிலத்தில், ‘ஆெதரஷன் முஸ்கொன்’ என்றபவொன்ளறத் ப ொடங்கினர். 

கொைொமல்தெொன சிறொர்களைக் கண்டுபிடிப்ெது, குழந்ள த் ப ொழிலொைர்கள் & வீட்டு தவளலகளில் 

ஈடுெடுத் ப்ெடும் சிறொர்களை மீட்ெது ஆகியவற்ளற இது  னது தநொக்கமொகக் பகொண்டுள்ைது. இந்  

இயக்கத்தில் நூற்றுக்கைக்கொன குழந்ள கள் மீட்கப்ெடுவொர்கள். தமலும் அவர்கள், பெற்தறொருடன் 

ஒன்றுதெர்க்கப்ெடுவொர்கள் அல்லது  ங்குமிடத்தில் ெொதுகொப்ெொக இருத் ப்ெடுவொர்கள். 
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நடப்பு நிகழ்வுகள் 

1.சுகாதார அமைச்சகத்தின் கூற்றுப்படி, 2025ஆம் ஆண்டளவில் நாட்டின் மைாத்த உள்நாட்டு உற்பத்தியில் 

எத்தமை சதவீத அளவுக்கு மபாது சுகாதாரத்திற்கு மசலவிடப்படும்? 
அ. 1.5% 

ஆ. 2.0% 

இ. 2.5%  

ஈ. 5% 

❖ ைத்திய சுகாதார அமைச்சர் Dr. ஹர்ஷ் வர்தன், பதிமைந்தாவது நிதி ஆமையத்துடைாை சந்திப்பின் 

பபாது, மபாதுநலவாழ்வு மசலவிைங்கமள படிப்படியாக, எதிர்வரும் 2025ஆம் ஆண்டளவில் நாட்டின் 

மைாத்த உள்நாட்டு உற்பத்தியில் 2.5 சதவீதைாக உயர்த்துவதாக அறிவித்தார். இது, 2017ஆம் ஆண்டின் 

பதசிய சுகாதாரக்மகாள்மகயில் இடம்மபற்றுள்ள அரசாங்கத்தின் இலக்காகும். நாட்டின் மைாத்த மபாது 

நலவாழ்வுச் மசலவிைங்களுள், மூன்றில் இரண்டு பங்கு ஆரம்ப நலவாழ்வுச் மசலவுகளுக்கு ஒதுக்கீடு 

மசய்யப்படும் என்பமதயும் அவர் உறுதிப்படுத்திைார். 

2. USIBC’இன் (அமைரிக்கா - இந்தியா வர்த்தக சமப) உலகளாவிய தமலமைத்துவ விருமத மவன்ற 

இந்தியர் யார்? 
அ. உதய் ககோடக் 

ஆ. N சந்திரகசகரன்  

இ. ரத்தன் டோடோ 

ஈ. நோரோயண மூோ்த்தி 

❖ TATA குழுைத்தின் தமலவர் N சந்திரபசகரன் நடப்பாண்டுக்காை அமைரிக்க-இந்தியா வர்த்தக 

சமபயின் (USIBC) உலகளாவிய தமலமைத்துவ விருதுக்கு பதர்வு மசய்யப்பட்டுள்ளார். அவருடன், 

லாக்ஹீட் ைார்ட்டின் தமலமைச் மசயலதிகாரி ஜிம் மடக்மலட்டும் இவ்விருமதப் மபறுவார். USIBC’இன் 

இந்த உலகளாவிய தமலமைத்துவ விருதுகள், நிர்வாகிகளுக்கு அவர்களின் தமலமைத்துவத்மதயும் 

இந்தியாவுக்கும் அமைரிக்காவிற்கும் இமடயிலாை வணிகத்மத பைம்படுத்துவதில் அவர்களின் 

பங்களிப்மபயும் அங்கீகரிப்பதற்காக வழங்கப்படுகின்றை. 

3. ‘PRAGYATA’ என்ற வழிகாட்டுதல் மதாகுப்மப மவளியிட்டுள்ள ைத்திய அமைச்சகம் எது? 
அ. MSME அமைச்சகை் 

ஆ. கேளோண்மை ைற்றுை் உழேோ்நல அமைச்சகை் 

இ. ைனித ேள கைை்போட்டு அமைச்சகை்  

ஈ. சுகோதோர ைற்றுை் குடுை்பநல அமைச்சகை் 

❖ ைனிதவள பைம்பாட்டு அமைச்சர் ரபைஷ் பபாக்ரியால் ‘நிஷாங்க்’ டிஜிட்டல் கல்விகுறித்த “பிரக்யாட்டா” 

வழிகாட்டுதல்கமள புது தில்லியில் காமைாளிக்காட்சிமூலம் மவளியிட்டார். இதில் இமையம் (அ) 
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டிஜிட்டல்வழி கற்றலில் எட்டுப் படிகள் உள்ளை; அதாவது திட்டம் – விைர்சைம் – ஏற்பாடு – வழிகாட்டி 

- யாக் (பபச்சு) - பாடப்பணி - கண்காணித்தல் - பாராட்டு. 

❖ இந்தப் படிகள் டிஜிட்டல் கல்வியின் திட்டமிடலுக்கும், மசயல்படுத்தலுக்கும் படிப்படியாக எடுத்துக்காட்டுக 

-ளுடன் வழிகாட்டுகின்றை. மபற்பறார்கமளப் மபாறுத்தவமர, வீட்டிலுள்ள குழந்மதகளுக்காை 

இமையப் பாதுகாப்பு நடவடிக்மககளுடன் உடல், ைைநலம் ைற்றும் நல்வாழ்வின் அவசியத்மதப் 

புரிந்துமகாள்ள இந்த வழிகாட்டுதல் உதவுகிறது. 

4.இந்தியாவின் முதல் கப்பல்விட்டு கப்பலுக்கு சரக்கு ைாற்றும் மையைாை வல்லற்பாதம் முமையம் 

உருவாக்கப்படுகிற ைாநிலம் எது? 
அ. தைிழ்நோடு 

ஆ. ஆந்திர பிரகதசை் 

இ. ககரளோ  

ஈ. ககோேோ 

❖ உள்ளூரில் வல்லற்பாதம் முமையம் என்று அமழக்கப்படும் மகாச்சி சர்வபதச சரக்குப் மபட்டகக் கப்பல் 

விட்டு கப்பல் ைாற்றும் முமையம், இந்திய கடற்கமரப்பகுதியில் முக்கியத்துவம் வாய்ந்த வமகயிலாை 

இடத்தில் அமைந்துள்ளது. இது, இந்தியாவின் முதல் கப்பல்விட்டு கப்பலுக்கு சரக்குகமள ைாற்றும் 

முமையம் எைக் கூறப்படுகிறது. அண்மையில், இந்த முமையத்தில் பைற்மகாள்ளப்பட்ட வளர்ச்சிப் 

பணிகமள ைத்திய கப்பல் துமற அமைச்சர் ைன்சுக் ைண்டவியா ஆய்வுமசய்தார். 

❖ துமறமுகத்தில் உள்ள இந்த முமையம், மகாள்கலன்கமளக் மகயாளுகிறது, அவற்மற பசமித்து 

மவக்கிறது ைற்றும் அவற்மற ைற்ற கப்பல்களுக்கு ைாற்றுகிறது. இது, சரக்குகமள ைாற்றும் முமையம் 

என்றும் அமழக்கப்படுகிறது. 

5.முதிபயார்களில் COVID-19 இறப்மபக் குமறப்பதில் BCG தடுப்பூசியின் மசயல்திறமைப்பற்றி ஆய்வு 

மசய்வதற்காக பசாதமைமயான்மற நடத்தவுள்ள ைாநிலம் எது? 
அ. தைிழ்நோடு  

ஆ. ஆந்திர பிரகதசை் 

இ. ைகோரோஷ்டிரோ 

ஈ. கோ்நோடகோ 

❖ முதிபயார்களில் COVID-19 இறப்மபக் குமறப்பதில் BCG தடுப்பூசியின் மசயல்திறமைப்பற்றி ஆய்வு 

மசய்வதற்காக தமிழ்நாடு அரசு பசாதமைமயான்மறத் மதாடங்கவுள்ளது. இந்திய ைருத்துவ ஆராய்ச்சி 

கழகம் (ICMR) ஒப்புதல் அளித்துள்ள இந்தச் பசாதமைமய, மசன்மையில் உள்ள பதசிய காசபநாய் 

ஆராய்ச்சி நிறுவைம் பைற்மகாள்ளும். BCG (Bacille Calmette-Guerin) ஆைது காசபநாய்க்கு எதிராை 

தடுப்பூசியாக, 50 ஆண்டுகளாக பச்சிளங்குழந்மதகளுக்கு மசலுத்தப்பட்டு வருகிறது.  
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6.நார் வாரியம் என்பது எந்த ைத்திய அமைச்சகத்தின்கீழ் மசயல்படும் ஒரு சட்டபூர்வ அமைப்பாகும்? 
அ. கேளோண்மை ைற்றுை் உழேோ்நல அமைச்சகை் 

ஆ. MSME அமைச்சகை்  

இ. ேணிகை் ைற்றுை் ததோழிற்துமற அமைச்சகை் 

ஈ. ஊரக ேளோ்ச்சி அமைச்சகை் 

❖ நார் வாரியம் என்பது MSME அமைச்சகத்தின்கீழ் மசயல்படும் நார் மதாழிற்சாமலகள் சட்டம் 1953’இன் 

கீழ் இந்திய அரசால் நிறுவப்பட்ட ஒரு சட்டபூர்வைாை அமைப்பாகும். சமீபத்தில், 2019-20ஆம் ஆண்டில் 

இந்தியாவிலிருந்து பதங்காய் நார் & கயிறு உற்பத்திப்மபாருள்கள் `2757.90 பகாடிக்கு ஏற்றுைதி 

மசய்யப்பட்டுள்ளை. இது முன்மைப்பபாதும் இல்லாத அளமவவிடவும் அதிகைாகும். முந்மதய 2018-

19ஆம் ஆண்மடவிட சுைார் ̀ 30 பகாடி அதிகைாகும். 2019-20’இல் 9,88,996 மைட்ரிக் டன் கயிறு & கயிறு 

உற்பத்திப் மபாருள்கள் ஏற்றுைதியாைது. இது 2018-19’இல் 9,64,046 மைட்ரிக் டன்ைாக இருந்தது. 

7.வணிகம் ைற்றும் மதாழிற்துமற (CCI) இளம் தமலவர்கள் முன்மைடுப்மபத் மதாடங்கியுள்ள பிராந்திய 

அமைப்பு எது? 
அ. BRICS  

ஆ. ASEAN 

இ. G20 

ஈ. G7 

❖ BRICS வணிகம் & மதாழிற்துமற சமபயாைது (CCI) BRICS CCI இளம் தமலவர்கள் முன்மைடுப்மப 

அறிமுகப்படுத்தியுள்ளது. இளம் தமலமைத்துவப்பண்புகள் & மதாழில்முமைபவாமர ஆதரிப்பதற்கும் 

வளர்த்மதடுப்பதவதற்கும் ஒரு பநாக்கத்துடன் இந்த முன்மைடுப்பு மதாடங்கப்பட்டுள்ளது. உறுப்பு 

நாடுகளில், இமளபயார்களுக்கு மதாழில் வாய்ப்பு ைற்றும் பவமலவாய்ப்புகமள வழங்குவமதயும் இது 

பநாக்கைாகக்மகாண்டுள்ளது.  

8.எந்நாட்படாடு இமைந்து, இந்தியா, ஒரு மைய்நிகராை ‘உைவுப்பதப்படுத்துதல் மதாடர்பாை வணிகத் 

திட்டத்மத’ நடத்தியது? 
அ. பிரோன்ஸ் 

ஆ. இத்தோலி  

இ. தெோ்ைனி 

ஈ. ெப்போன் 

❖ ைத்திய உைவுப்பதப்படுத்தும் மதாழிலகங்கள் அமைச்சர் ஹர்சிம்ரத் மகளர், மைய்நிகராை டிஜிட்டல் 

இந்பதா - உைவு பதப்படுத்துதல் மதாடர்பாை இத்தாலிய வணிகத்திட்டத்மதத் மதாடங்கிமவத்தார். 

இவ்விரு நாள் நிகழ்வில் டிஜிட்டல் ைாநாடுகள், வர்த்தக கண்காட்சி ைற்றும் B 2 B (பிசிைஸ் டூ பிசிைஸ்) 

கூட்டங்கள் அடங்கும். இதில் 23 இத்தாலிய நிறுவைங்கள் கலந்துமகாள்கின்றை. 
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❖ இந்த டிஜிட்டல் துமறசார் வணிக பநாக்கம் இந்தியாவிற்கும் இத்தாலிக்கும் இமடயிலாை இருதரப்பு 

வர்த்தகத்மத ஊக்குவிக்கும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. 

9.இந்தியா முதல் ‘பசகா’ வமரயிலாை புதிய வர்த்தக பாமத திறக்கப்பட்டுள்ளது. அவ்விடம் அமைந்துள்ள 

நாடு எது? 
அ. ேங்ககதசை் 

ஆ. பூட்டோன்  

இ. ைியோன்ைோ் 

ஈ. கநபோளை் 

❖ இந்தியாவும் பூட்டானும் அண்மையில் பைற்கு வங்க ைாநிலத்தின் மெய்கான் ைற்றும் பூட்டானின் பசகா 

இமடபய ஒரு புதிய வர்த்தக வழிமயத்திறந்தை. மெய்கான் ைற்றும் பசகாவில் உள்ள அபல இமடபய 

ைாற்று வர்த்தகப்பாமத வழியாக மபாருட்கமள ஏற்றிச்மசல்லும் வண்டிகள் மசன்றுவந்தை. திம்புவில் 

உள்ள இந்திய தூதரகத்தின் கூற்றுப்படி, கூடுதல் தமரவழி சுங்கச்சாவடிகள் இந்திய அரசாங்கத்தால் 

பசகாவின் அபலவில் திறக்கப்பட்டுள்ளை. 

10.நார்பவ நிறுவைைாை ASKO பைரிமடம் AS நிறுவைத்திற்கு, மின்சாரத்தில் இயங்கும் தானியங்கு 

படகுகமள கட்டவுள்ள இந்திய கப்பல்கட்டும் தளம் எது? 
அ. தகோச்சி கப்பல்கட்டுந்தளை்  

ஆ. கோோ்டன் ோீச் கப்பல் கட்டுநோ்கள் & தபோறியோளோ்கள் 

இ. ைசகன் கப்பல்கட்டுந்தளை் 

ஈ. ஹிந்துஸ்தோன் கப்பல்கட்டுந்தளை் 

❖ பகரள ைாநிலத்தில் அமைந்துள்ள மகாச்சி கப்பல்கட்டுந்தளம், இரு தானியங்கி மின்சாரக் கப்பல்கமள 

உருவாக்கி, நார்பவயின் ASKO பைரிமடம் AS நிறுவைத்துக்கு வழங்குவதற்காை ஒப்பந்தத்தில் 

மகமயழுத்திட்டுள்ளது. இந்நிறுவைம், நார்பவயில் சில்லமர வணிகத்தில் மபரும் நிறுவைங்களுள் 

ஒன்றாக விளங்கும் நார்ெஸ் குரூப்பன் ASA குழுைத்தின் துமை நிறுவைைாகும். 

❖ இந்தத் திட்டத்துக்கு நார்பவ அரசாங்கம் பகுதியளவு நிதியளித்துள்ளது. உமிழ்வற்ற பபாக்குவரத்பத 

இதன் பநாக்கைாகும். 67 மீ., நீளமுள்ள இந்தக் கப்பல்கள் முழு மின்சாரப் படகாக வழங்கப்படும். மகாச்சி 

நீர் மைட்பராவிற்காக 23 கலப்பிை மின்சாரப் படகுகமளயும் அந்தக் கப்பல்கட்டுந்தளம் கட்டிவருகிறது. 
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