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நடப்பு நிகழ்வுகள் 

1.எந்த மாநிலத்தில், ̀ 11000 க ாடிக்கு கமல் மதிப்புள்ள 45 நெடுஞ்சாலலத்திட்டங் லள மத்திய சாலலப் 

க ாக்குவரத்து அலமச்சர் நதாடங்கிலவத்துள்ளார்? 
அ. தமிழ்நாடு 

ஆ. மத்திய பிரததசம்  

இ. கேரளம் 

ஈ. பஞ்சாப் 

❖ மத்திய பிரகதசத்தில் 45 நெடுஞ்சாலலத்திட்டங் லள மத்திய சாலலப்க ாக்குவரத்து, நெடுஞ்சாலலத் 

துலை அலமச்சர் நிதின்  ட் ரி,  ாந ாளி வழியா  நதாடங்கிலவத்து அடிக் ல் ொட்டினார். 1361 கிமீ 

நீளத்துக்கு `11427 க ாடி மதிப்பிலான  ட்டுமானப் ணி லளக்ந ாண்ட இந்தத் திட்டங் ள், மத்திய 

பிரகதச மாநிலத்தின் வளர்ச்சிக்கு வழிவகுக்கும். சாலலக் ட்டுமானத்தில்  யன் டுத்துதற் ா  மத்திய 

பிரகதசத்திற் ான மத்திய சாலல நிதியிலிருந்து, கமலும் `700 க ாடிலயயும் அலமச்சர் அறிவித்தார். 

2. ‘ ாலநிலல மாற்ைமும் இமயமலலப்பிராந்தியத்தில் அதன் தாக் மும்’ என்ை தலலப்பில், இணையவழி 

 ன்னாட்டு மாொட்லட ஏற் ாடு நசய்யவுள்ள நிறுவனம் எது? 
அ . ஆாியபட்டா கூா்தநாக்கு அறிவியல் ஆராய்ச்சி நிறுவனம், நநனிடால்  

ஆ. IISc, பபங்களூா் 

இ. IIT பகளகாத்தி 

ஈ. பிா்லா பயன்பாட்டு அறிவியல் நிறுவனம், உத்தரகண்ட் 

❖ மத்திய அரசின் அறிவியல் மற்றும் நதாழில்நுட் த்துலையின்கீழ் தன்னாட்சி ஆராய்ச்சி நிறுவனமா ச் 

நசயல் டும் லெனிடாலில் உள்ள ஆர்ய ட்டா கூர்கொக் ல் அறிவியலுக் ான ஆராய்ச்சி நிறுவனம் -

ARIES, உத்தர ண்ட் மாநிலம்  ாவ்ரி  ார்வால்  குதியில் ஸ்ரீெ ரில் நசயல் டும் மத்திய  ல் லலக் 

 ழ மான கேமாவதி ெந்தன்  குகு ா  ார்வால்  ல் லலக் ழ ம் ஆகியன இல ந்து கூட்டா , 

“உயர் இமயமலலப் குதியில்  ாற்றுத்தூசுத்தரம் மற்றும்  ருவநிலல மாற்ைத்தினால் நீராதாரங் ள் 

மற்றும் வாழ்வாதாரங் ள் மீது ஏற் டும் தாக் ம்” என்ை தலலப்பில், நசப்.14-16 வணையிலான மூன்று 

ொட் ளுக்கு இல யவழி  ன்னாட்டுக்  ருத்தரங்ல  ெடத்தத்திட்டமிட்டுள்ளன. 

3. ‘கதன் இயக் ம்’ திட்டத்தின்கீழ், கதனீ ந ட்டி லள விநிகயாகிக்கின்ை அலமப்பு எது? 
அ. KVIC  

ஆ. NSIC 

இ. SIDBI 

ஈ. NABARD 
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❖  ாதி கிராமப்புைத் நதாழிற்துலை ஆல யம் (KVIC) தனது முதன்லம “கதன் இயக் ம்” திட்டத்தின் 

மூலம் புலம்ந யர்ந்த நதாழிலாளர் ளுக்கு உள்ளூரில் கவலலவாய்ப்ல  உருவாக்குவதன்மூலம் 

‘தற்சார்பு இந்தியா’லவ கொக்கி ஒரு ந ரிய  ாய்ச்சலல முன்நனடுத்துள்ளது. 

❖ இத்கதனீ ந ட்டி ள், உத்தர பிரகதச மாநிலத் நதாழிலாளர் ளுக்கு,  ஞ்கசா ராவில் உள்ள KVIC’இன் 

 யிற்சி லமயத்தில் விநிகயாகிக் ப் ட்டுள்ளன. விவசாயி ள்,  ழங்குடியின மக் ள், ந ண் ள் மற்றும் 

கவலலயற்ை இலளகயாருக்கு கவலலவாய்ப்ல  உருவாக்குவதற் ா  மூன்ைாண்டு ளுக்கு முன்பு 

KVIC’ஆல் ‘கதன் இயக் ம்’ நதாடங் ப் ட்டது. 

4.உலடக் ப் டவுள்ள, இந்திய  டற் லடயின் மி நீண்ட  ாலம் பணியாற்றிய க ார்க் ப் லின் ந யர் 

என்ன? 
அ. INS விராட்  

ஆ. INS விக்ராந்த் 

இ. INS விஷால் 

ஈ. INS விக்ரம் 

❖ மும்ல யில் உள்ள  டற் லட  ப் ல்துலையில் நிறுத்தப் ட்டுள்ள, இந்திய  டற் லடயின் மி  நீண்ட 

 ாலம் கசலவயாற்றிய க ார்க் ப் லான INS விைாட், குஜராத்தின் அலாங் முற்ைத்தில் உலடக் ப் ட 

உள்ளது. இந்தக் ப் ல், 2.78 க ாடி கிகலா எலடந ாண்ட விமானந்தாங்கிக்  ப் லாகும். இது முதலில், 

பிரிட்டிஷ்  டற் லடயில், 1984ஆம் ஆண்டு வலர 25 ஆண்டு ள்  ணியாற்றியது. 1987ஆம் ஆண்டில், 

இந்திய  டற் லடயில் கசர்க் ப் ட்டு, ோரியர் க ார் விமானங் லள இயக்  இது  யன் ட்டு வந்தது. 

5. NBFC-MFI’ ளுக்கு,  ட்டலமக் ப் ட்ட நிதி &  குதி உறுதியளிப்புத் திட்டத்லத அறிமு ப் டுத்தியுள்ள 

நிதி நிறுவனம் எது? 
அ. பாரத வங்கி (SBI) 

ஆ. NABARD  

இ. இந்திய ாிசா்வ் வங்கி 

ஈ. புதிய வளா்ச்சி வங்கி 

❖ கதசிய கவளாண் & ஊர  வளர்ச்சி வங்கியானது (NABARD) NBFC-MFI’ ளுக்கு ‘ ட்டலமக் ப் ட்ட 

நிதி மற்றும்  குதி உறுதியளிப்புத் திட்டம்’ என்ை தயாரிப்ல  அறிமு ப் டுத்தியுள்ளது. இது, COVID-19 

ந ாள்லளகொயால்  ாதிக் ப் ட்டுள்ள ஊர ங் ளில், தலடயின்றி  டன் கிலடப்ல  ஊக்குவிக்கும் 

கொக் ங்ந ாண்டது. இந்தத்தயாரிப்பு சிறு மற்றும் ெடுத்தர அளவிலான நுண் டன் நிறுவனங் ளுக்கு 

(MFI) நீட்டிக் ப் ட்ட கூட்டுக் டன் ளுக்கு  குதியளவான  டன் உத்தரவாதத்லத வழங்குகிைது. 

6. ‘COAS அலகு  ாராட்டு’ ஆனது எந்தப்  ாது ாப்புப்  லடயின் 51ஆவது சிைப்பு ெடவடிக்ல க் குழுவுக்கு 

வழங் ப் ட்டுள்ளது? 
அ. மத்திய தசமக்காவல்பநட  ஆ. இந்திய கடதலார காவல்பநட 

இ. ததசிய பாதுகாப்புப் பநட   ஈ. அஸ்ஸாம் நரபிள்ஸ் 
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❖ இராணுவத் தலலலமத்தள தி மகனாஜ் முகுந்த் ெரவகன, கதசிய  ாது ாப்புப்  லடயின் 51ஆவது 

சிைப்பு ெடவடிக்ல க்குழுவுக்கு, ‘COAS (Chief of Army Staff) Unit Appreciation’ விருலத வழங்கினார்.  

❖ தீவிரவாதத்லத ஒடுக்குவதில் சிைப் ான சாதலன லள நி ழ்த்தியலதக் ந ௌரவிக்கும் வல யில் 

இவ்விருது வழங் ப் ட்டது. இந்தக்குழுவின்  ல்கவறு ெடவடிக்ல  ளில், குறிப்பிடத்தக் து “Operation 

Black Tornado” ஆகும். 2008ஆம் ஆண்டு ெவம் ர் மாதம், மும்ல  தீவிரவாதத் தாக்குதலின்க ாது, 8 

தீவிரவாதி லளச் சுட்டுக்ந ான்று, ஏராளமான நவளிொட்டவர் உள் ட 600’க்கும் கமற் ட்ட பில க் 

ல தி லள இந்தக்குழு விடுவித்தது. 

7.அண்லமச் நசய்தி ளில் இடம்ந ற்ை க ால்ப் வீராங் லன கசாபியா க ாக ாவ் சார்ந்த ொடு எது? 
அ. ஆஸ்திதரலியா 

ஆ. ஆஸ்திாியா 

இ. பொ்மனி  

ஈ. தாய்லாந்து 

❖ நஜர்மன் க ால்ப் வீராங் லனயான கசாபியா க ாக ாவ், இராயல் டுரூனில் ெடந்த AIG பிரிட்டிஷ் 

ந ண் ள் ஓப் லன நவன்ைதன்மூலம் ஒரு முதன்லமப் க ாட்டியில் நவற்றியலடந்த முதல் நஜர்மன் 

ந ண் என்ை ந ருலமலயப்ந ற்ைார். 27 வயதான இவர், உல  தரவரிலசயில் 304ஆவது இடத்தில் 

உள்ளார். அவர் தனது எதிராளியான தாய்லாந்தின் ஜாஸ்மின் சுவன்னபுராலவ வீழ்த்தியதன்மூலம் 

இவ்நவற்றிலய அலடந்தார்.  டந்த 2010ஆம் ஆண்டில்  ன்னாட்டு ஐகராப்பிய ந ண் ள் அநமச்சூர் 

சாம்பியன்ஷிப்ல  க ாக ாவ் நவன்றிருந்தார். 

8.அண்லமயில், ஆந்திர பிரகதசத்தில்  ாயந்கதாடும் எந்த ஆற்றில், ‘ந ளி’ மீன்  ண்டறியப் ட்டது? 
அ. கிருஷ்ணா 

ஆ. தகாதாவாி 

இ. சிதலரு  

ஈ. காவிாி 

❖ ‘கதார்’ என்னும் அறிவியல் ந யர்ந ாண்ட ‘ந ளி’ என்றும் அலழக் ப் டுகிை ஓர் அரியவல  மீனினம், 

ஆந்திர பிரகதச மாநிலத்தில்  ாய்ந்கதாடும் சிகலரு ஆற்றில் அண்லமயில்  ண்டறியப் ட்டது. ஆந்திர 

 ல் லலக் ழ த்தின் விலங்கியல் துலையின் ஆராய்ச்சியாளர் ள் குழு இதலனக்  ண்டறிந்துள்ளது. 

இந்த மீன், IUCN’இன் (இயற்ல   ாது ாப்புக் ான  ன்னாட்டு ஒன்றியம்) அருகிவரும் உயிரினங் ள் 

பிரிவின்கீழ்  ட்டியலிடப் ட்டுள்ளது. இது ந ாதுவா , இமயமலலப்  குதி ளான ஹிமாச்சல பிரகதசம், 

உத்தர ண்ட், கெ ாளம் மற்றும் பூட்டான் வழியா   ாய்ந்கதாடும் ஆறு ளில்  ா ப் டுகிைது. 

9.எந்த ஆற்றின் குறுக்க , அண்லமயில் திைந்துலவக் ப் ட்ட ஆற்லைக் டக்   யன் டும் இந்தியாவின் 

மி நீளமான  யிற்றுப் ாலத  ட்டப் ட்டுள்ளது? 
அ. கங்நக   ஆ. யமுனா 

இ. பிரம்மபுத்ரா   ஈ. காவிாி 
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❖ ஆற்லைக் டக்   யன் டும் இந்தியாவின் மி நீளமான  யிற்றுப் ாலத, பிரம்மபுத்ரா ஆற்றின் குறுக்க  

 ட்டப் ட்டு திைக் ப் ட்டுள்ளது. ஆற்றின் குறுக்க   ட்டப் ட்டுள்ள 1.8 கிமீ நீளமுள்ள இந்தக்  யிற்றுப் 

 ாலத, மத்திய ந ள ாத்தி முதல் வடக்கு ந ள ாத்தி வலர நீண்டுள்ளது. இது  ய  கெரத்லத 8 

நிமிடங் ளா  குலைக்கும். `56 க ாடி திட்டச்நசலவுந ாண்ட இந்தக்  யிற்றுப் ாலதயின்  ணி ள் 

நதாடங்கி, சுமார் 11 ஆண்டு ளுக்குப்பிைகு தற்க ாது நிலைவலடந்துள்ளன. 

10.கவளாண்லம மற்றும் அதனுடன் நதாடர்புலடய துலை ளில் இல ந்து  ணியாற்றுவதற் ா , AFC 

இந்தியா லிட் உடனான புரிந்து ர்வு ஒப் ந்தத்தில் ல நயழுத்திட்டுள்ள அலமப்பு எது? 
அ. APEDA  

ஆ. NABARD 

இ. FCI 

ஈ. NAFED 

❖ கவளாண் மற்றும்  தப் டுத்தப் ட்ட உ வுப்ந ாருட் ள் ஏற்றுமதி கமம் ாட்டு ஆல யம் (APEDA) 

ஆனது AFC இந்தியா லிட் உடனான புரிந்து ர்வு ஒப் ந்தத்தில் ல நயழுத்திட்டுள்ளது. முன்னர், 

கவளாண் நிதிக் ழ ம் என அலழக் ப் ட்ட AFC இந்தியா லிட் ஆனது வணி  வங்கி ள், NABARD 

& EXIM வங்கி ஆகியவற்றிற்கு முழுலமயா  உரிலமயுலடயதாகும். தில்லியின் கதசிய கூட்டுைவு 

ஒன்றியத்துடனான ஒரு புரிந்து ர்வு ஒப் ந்தத்திலும் APEDA ல நயழுத்திட்டுள்ளது. 
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நடப்பு நிகழ்வுகள் 

1.ப ோலிப ோ ப ோ ற்ற பிரோந்தி ம் என்று உலக  லவோழ்வு அமைப்பு அறிவித்துள்ள பிரோந்தி ம் எது? 
அ. ஆசியா 

ஆ. ஆப்பிாிக்கா  

இ. ஆஸ்திரேலியா 

ஈ. ஐரோப்பா 

❖ இளம்பிள்மள வோதத்மத ஏற் டுத்தும் மவரஸிலிருந்து ஆப்பிரிக்கோ முற்றிலுைோக விடு ட்டுள்ளதோக 

உலக  லவோழ்வு அமைப்பு (WHO) ததரிவித்துள்ளது. கடந்த 4 ஆண்டுகளோக ஆப்பிரிக்க பிரோந்தி த்தில் 

ப ோலிப ோ ப ோய்கள் எதுவும் ஏற் டவில்மல என்று பரோஸ் கோனோ ப ோம் ன் லீக் தமலமையிலோன 

ஆமை ம் சோன்றளித்துள்ளது. ப ோலிப ோ மவரமை ஒழிப் தற்கோன குமறந்த ட்ச வரம்பும்  ோன்கு 

ஆண்டுகள்தோன். இதன்மூலம், ஆப்பிரிக்கோவிலிருந்து முற்றிலும் ஒழிக்கப் ட்ட ப ோய்களின் வரிமசயில் 

த ரி ம்மை ந ோயுடன் தற்ப ோது இளம்பிள்மள வோதமும் இமைகிறது. 

2. NITI ஆப ோக் தவளியிட்டுள்ள, ‘ஏற்றுைதி த ோர்நிமல அட்டவமை – 2020’இல் முதலிடம் வகிக்கும் 

இந்தி  ைோநிலம் எது? 
அ. தமிழ்நாடு 

ஆ. மகாோஷ்டிோ 

இ. ததலுங்கானா 

ஈ. குஜோத்  

❖ ஏற்றுைதி த ோர்நிமலக்குறியீடு-2020’ஐ ப ோட்டித்திறன் நிறுவனத்துடன் இமைந்து NITI ஆப ோக் 

தவளியிட்டுள்ளது. தகோள்மக; வணிகச்சூழல்; ஏற்றுைதிச்சூழல்; ஏற்றுைதிச்தச ல் ோடுகள் ஆகி  4 

முக்கிய அளவுருக்களில், மோநிலங்களள இது தரவரிளைப்படுத்தியுள்ளது. ஒட்டுதைோத்தைோக, 

த ருவோரி ோன கடபலோர ைோநிலங்கள் சிறந்து விளங்குகின்றன. 
❖ குஜரோத், ைகோரோஷ்டிரோ ைற்றும் தமிழ் ோடு ஆகி  ைோநிலங்கள் முமறப  முதல் மூன்று இடங்கமள 

த ற்றிருக்கின்றன. ஏற்றுைதிகமள ஊக்குவிப் தற்கோன வசதிம  அளிக்கும் வலுவோன கோரணிகமள 

பிரதி லிக்கும் விதைோக எட்டு கடபலோர ைோநிலங்களுள் ஆறு, முதல்  த்து இடங்கமளப் பிடித்துள்ளன. 

நில எல்மலகமளக்தகோண்ட ைோநிலங்கமளப் த ோருத்தவமரயில் இரோஜஸ்தோன் முதலிடத்திலும், 

இைோல  ைோநிலங்கமளப் த ோருத்தவமரயில், உத்தரகண்ட் முதலிடத்திலும் உள்ளது.  

3.சமூக நீதி அமைச்சகத்தின் புதி  ைன ல ைறுவோழ்வு ததோமலப சி உதவி மை த்தின் த  தரன்ன? 
அ. சுவஸ்த்யா 

ஆ. சூேஜ் 

இ. கிேண்  

ஈ. மனதின் குேல் 
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❖ ைன ல ைறுவோழ்வுக்கோன புதி  கட்டைமில்லோ ததோமலப சி உதவி மை த்மத ைத்தி  சமூக நீதி & 

அதிகோரைளித்தல் அமைச்சகம் ததோடங்கவுள்ளது. இந்தப் புதி  ததோமலப சி உதவி மை ம் 13 முக்கி  

தைோழிகளில் முதலுதவி, உளவி ல் ரீதி ோன ஆதரவு, துன்  பைலோண்மை ப ோன்றவற்றில் அமழப் ோ 

-ளர்களுக்கு உதவிகமள வழங்கும். COVID-19 ததோற்றின் த ருக்கடியின்ப ோது ைக்களின் ைன லம் 

ததோடர் ோன  ல்பவறு சிக்கல்களுக்கு தீர்வு வழங்கும் வண்ைம் இது உருவோக்கப் ட்டுள்ளது. 

4. ‘கோஷ்மீர் குங்குைப்பூ’ வர்த்தகத்மத பைம் டுத்துவதற்கோக, எந்த நிறுவனத்துடன் இமைந்து, ஜம்மு -

கோஷ்மீர், மின்னணு ஏல வமலத்தளத்மத ததோடங்கியுள்ளது? 
அ. NSEIT லிட்  

ஆ. நவீன கணித்திறன் ரமம்பாட்டு மமயம் 

இ. ரதசிய தகவல் மமயம் 

ஈ. ரதசிய மின்னணு மற்றும் தகவல் ததாழில்நுட்ப நிறுவனம் 

❖ ஜம்மு-கோஷ்மீர் ஆனது அண்மையில் புவிசோர் குறியீடு த ற்ற ‘கோஷ்மீர் குங்குைப்பூ’வின் வர்த்தகத்மத 

ஊக்குவிப் தற்கும் தரைோன குங்குைப்பூ அணுகமல வழங்குவதற்குைோக ஒரு புதி  மின்னணு ஏல 

வமலத்தளத்மத ததோடங்கியுள்ளது. ஜம்மு-கோஷ்மீரின் பவளோண் துமற ோனது இந்தி   ன்னோட்டு 

கோஷ்மீர் குங்குைப்பூ வர்த்தக மை த்தின்கீழ் (IIKSTC) அளமந்துள்ளது. இந்தி  பதசி   ங்குச் 

சந்மதயின் துமை நிறுவனைோன NSEIT’உடன் இமைந்து இந்தத்தளம் உருவோக்கப் ட்டுள்ளது. 

5.வீட்டில் வளர்க்கப் டும்  ோய்களுக்கோன முதல் சில்லமற கோப்பீட்டுத் திட்டத்மத அறிமுகம் தசய்துள்ள 

த ோதுக்கோப்பீட்டு நிறுவனம் எது? 
அ. HDFC எா்ரகா  

ஆ. பஜாஜ் அமலயன்ஸ்  

இ. நியூ இந்தியா அஷ்யூேன்ஸ் 

ஈ. ஓாியண்டல் காப்பீட்டு நிறுவனம் 

❖  ஜோஜ் அமல ன்ஸ் த ோதுக்கோப்பீட்டு நிறுவனைோனது தசல்லப்பிரோணிகளுக்தகன ஒரு புதி  கோப்பீட்டு 

திட்டத்மத அறிமுகப் டுத்தியுள்ளது. இது, ‘ ஜோஜ் அமல ன்ஸ் வீட்டில் வளர்க்கப் டும்  ோய்கட்கோன 

கோப்பீட்டுத்திட்டம்’ என அமழக்கப் டுகின்றது. இது, வீட்டில் வளர்க்கப் டும்  ோய்கட்கோன முதல் ைற்றும் 

ஒபர ஒருங்கிமைந்த கோப்பீட்டுத்திட்டம் எனக்கூறப் டுகிறது. இது 3 ைோதங்கள் முதல் 10 வ து வமர 

தசல்லப் பிரோணிகளின் ைருத்துவச் தசலவுகமள உள்ளடக்கி து. குறிப்பிட்ட ப ோய்கள் அல்லது  லக் 

குன்றல் கோரைைோக ஏற் டும் இறப்புகளின் தசலவுகமளயும் இது உள்ளடக்கி து. 

6.சோர் தோம்  ரிப ோஜனோ என் து எந்த ைோநிலம் அல்லது யூனி ன் பிரபதசத்தில் அமைந்துள்ள முக்கி  

புனிதத்தலங்கமள இமைக்கும் திட்டைோகும்? 
அ. குஜோத்   ஆ. பஞ்சாப் 

இ. உத்தேகண்ட்   ஈ. ஜம்மு & காஷ்மீா் 
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❖ ‘சோர் தோம்  ரிப ோஜனோ’ என் து ைத்தி  சோமலப்ப ோக்குவரத்து ைற்றும் த டுஞ்சோமல அமைச்சகத்தின் 

ஒரு திட்டைோகும். இது, உத்தரகண்ட் ைோநிலத்தில் அமைந்த முக்கி  புனிதத்தலங்கமள இமைப் மத 

ப ோக்கைோகக்தகோண்டுள்ளது. சமீ த்தில், இந்தி  உச்சநீதிைன்றத்தோல் அமைக்கப் ட்ட, இரவி பசோப்ரோ 

தமலமையிலோன ஓர் உ ரதிகோரக்குழு, இந்தத் திட்டம், இை ைமலயின் சுற்றுச்சூழலுக்கு நீண்டகோல 

பசதத்மத ஏற் டுத்தியுள்ளது என்று கூறியுள்ளது. ைரங்கள், ைமலகமள தவட்டுதல் ைற்றும் அகழ்ந்த 

த ோருட்கமள சரி ோன அனுைதித றோைல் தகோட்டுதல் ஆகி மவ அச்பசதங்களுள் அடங்கும். 

7.இந்தி  ரிசர்வ் வங்கி (RBI) தனது ஆண்டறிக்மகயில் கணித்துள்ள டி, 2020-21’இல், இந்தி ோவின் 

வளர்ச்சி விகிதம் என்னவோக இருக்கும்? 
அ. 0.5% 

ஆ. -1.5% 

இ. -4.5%  

ஈ. -7.0% 

❖ இந்தி  ரிசர்வ் வங்கியோனது அண்மையில் தனது 2019-20 ஆண்டறிக்மகம  தவளியிட்டது. இதில், 

2020-21’ஆம் ஆண்டில் இந்தி ோ (-) 4.5% என்ற எதிர்ைமற ோன வளர்ச்சிம க் தகோண்டிருக்கும் என 

ைதிப்பிட்டுள்ளது. (-) 6.0 சதவீதத்திற்கும் (-) 7.6 சதவீதத்திற்கும் இமடயிலோன உலகளோவி  வளர்ச்சி 

விகிதத்மதயும் RBI கணித்துள்ளது. 2019-20’ஆம் ஆண்டில்,  ைத்தோள்கள் விநிப ோகமும், முந்மத  

ஆண்மடவிட 23.3% குமறந்துள்ளது என RBI கூறியுள்ளது. 

8.உள் ோட்டு நீர்வழி வர்த்தகப் ோமதயின் தச ல் ோடுகமள, எந் ோட்டுடன் ததோடங்க, இந்தி ோ, த ோரோக 

உள்ளது? 
அ. மியான்மா் 

ஆ. வங்கரதசம்  

இ. ரநபாளம் 

ஈ. இலங்மக 

❖ 2020 தசப்டம் ர்.3 முதல், இந்தி ோவும் வங்கபதசமும் நீர்வழி வர்த்தகப் ோமதயின் தச ல் ோடுகமளத் 

ததோடங்கவுள்ளன. இரு ோடுகளும் உள் ோட்டு நீர்வழிப் ப ோக்குவரத்து ைற்றும் வர்த்தகம் ததோடர் ோன 

த றிமுமறயில், கடந்த பை ைோதம் மகத ழுத்திட்டன. 

❖ இந்த ஒப் ந்தத்தின் டி, பசோனமுரோ (திரிபுரோ) முதல் தவுத்கண்டி (வங்கபதசம்) வமரயிலோன வழித்தடம் 

தச ல் டுத்தப் ட்டு வருகிறது. இந் டவடிக்மக, வடகிழக்கு இந்தி ோவுடனோன பிரோந்தி  இமைப்ம  

பைம் டுத்துவபதோடு ப ோக்குவரத்துச் தசலமவயும் தவகுவோகக் குமறக்கும். 

9.ஆண்டுபதோறும் த ண்கள் சைத்துவ  ோள் அனுசரிக்கப் டுகிற பததி எது? 
அ. ஆகஸ்ட் 26    ஆ. ஆகஸ்ட் 27 

இ. ஆகஸ்ட் 28   ஈ. ஆகஸ்ட் 29 
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❖ ஒவ்பவோர் ஆண்டும் ஆக.26 அன்று அதைரிக்கோவிலும் உலகின் பிற  குதிகளிலும் த ண்கள் சைத்துவ 

 ோள் அனுசரிக்கப் டுகிறது. அதைரிக்க த ண்கள் வோக்களிக்கும் உரிமைம  அரசமைப்பு ரீதியோக 

த ற்றதன் நிமனவோக இந்த  ோள் அனுசரிக்கப் டுகிறது. இது, ஒவ்பவோர் ஆண்டும் அதைரிக்க அதி ரோல் 

 மறசோட்டப் டுகிறது.  டப் ோண்டில் (2020) வரும் இந் ோள், 1920 ஆக.26 முதல் அனுமசரிக்கப் ட்டு 

வரும் இந் ோளின் 100ஆம் ஆண்டு நிமறமவக் குறிக்கிறது. 

10.எந்த அமைப் ோல் தவளியிடப் ட்ட ஓர் அறிக்மகயின் டி, MGNREGA ததோழிலோளர்கள் ஈட்டிய சரோசரி 

வருவோய் இரட்டிப் ோகியுள்ளது? 
அ. இந்திய ாிசா்வ் வங்கி 

ஆ. NABARD 

இ. CIBIL 

ஈ. CRISIL  

❖ CRISIL அறிக்மகயின் டி, MGNREGA (ைகோத்ைோ கோந்தி பதசி  ஊரக பவமல உறுதி ளிப்புச் சட்டம்) 

ததோழிலோளர்கள் ஈட்டி  சரோசரி வருவோய், COVID-19 ககோள்ளளந ோய் கோரணமோன  ோடடங்கின்ப ோது 

இருைடங்கோக அதிகரித்துள்ளது. இவ்வறிக்மகயின் டி, திறனற்ற ததோழிலோளர்களின் வருவோய், 2020 

ஏப்ரல் முதல் ஜூமல வமர ைோதத்திற்கு `1000 என இருைடங்கோக அதிகரித்துள்ளது. இது முந்மத  

ஆண்டில், ̀ 509 என இருந்தது. பைலும் இந்தக் கோலகட்டத்தில்  ணி நிமறபவற்ற சதவீதைோனது, 46% 

வளர்ச்சிம க் கண்டுள்ளது. 
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நடப்பு நிகழ்வுகள் 

1.அண்மையில், ஆயுதப்பமை (சிறப்பு அதிகாரங்கள்) சட்ைத்மத ஆறுைாதகாலத்திற்கு நீட்டித்த ைாநில அரசு 

எது? 
அ. நாகாலாந்து 

ஆ. சிக்கிம் 

இ. அஸ்ஸாம்  

ஈ. மிசசாரம் 

❖ அஸ்ஸாம் ைாநில அரசானது ஆக.28 முதல் மைலும் ஆறு ைாதங்களுக்கு அம்ைாநிலத்தில், ஆயுதப்பமை 

(சிறப்பு அதிகாரங்கள்) சட்ைம், 1958’ஐ நீட்டித்துள்ளது. அண்மைக்காலங்களில், பாதுகாப்புப்பமைகள் மீது 

மைற்ககாள்ளப்பட்ை பல்மேறு கிளர்ச்சி தாக்குதல்கமள அடுத்து அஸ்ஸாம் ைாநிலம் முழுேதும் ஒரு 

“பதற்றம் நிமறந்த பகுதி” என்று அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. 

❖ 1990ஆம் ஆண்டு முதல் அஸ்ஸாமில் ஆயுதப்பமை (சிறப்பு அதிகாரங்கள்) சட்ைம் நமைமுமறயில் இருந்து 

ேருகிறது. அது, ஒவ்மோர் ஆறுைாதங்களுக்கும் ஒருமுமற புதுப்பிக்கப்படுகிறது. பாதுகாப்பு நைேடிக் 

-மககமள மைற்ககாள்ளவும், முன்னறிவிப்பின்றி எேமரயும் மகது கசய்யவும் இச்சட்ைம் பாதுகாப்புப் 

பமையினருக்கு அதிகாரம் அளிக்கிறது. 

2.எத்தமன புதிய ASI ேட்ைங்கமள உருோக்குேதாக ைத்திய கலாசார அமைச்சகம் அறிவித்துள்ளது? 
அ. மூன்று 

ஆ. ஐந்து 

இ. ஏழு  

ஈ. பத்து 

❖ இந்திய கதால்கபாருள் ஆய்வின் ஏழு புதிய ேட்ைங்கமள கலாசார அமைச்சகம் அறிவித்துள்ளது. 

தமிழ்நாடு (திருச்சி), ைத்திய பிரமதசம் (ஜபல்பூர்), உத்தர பிரமதசம் (மீரட் & ஜான்சி), கர்நாைகா (ஹம்பி), 

மைற்கு ேங்கம் (இராய்கஞ்ச்) ைற்றும் குஜராத் (இராஜ்மகாட்) ஆகிய ைாநிலங்களில் புதிய ேட்ைங்கள் 

உருோக்கப்பட்டுள்ளன. முன்னதாக நாடு முழுேதும் இந்திய கதால்கபாருள் ஆய்வின் (ASI) இருபத்து 

ஒன்பது ேட்ைங்கள் இருந்தன. ஆயிரக்கணக்கான மகாவில்களும், மசாழ ைன்னர்களின் புகழ்கபற்ற 

நிமனவுச்சின்னங்களுங்ககாண்ை தமிழ்நாட்டில் கசன்மன ேட்ைத்துைன், திருச்சி ஒரு புதிய ேட்ைைாக 

உருோக்கப்பட்டுள்ளது. 

3.அண்மைச் கசய்திகளில் இைம்கபற்ற, சார் கேடிகுண்மை (Tsar’s bomb) உருோக்கிய நாடு எது? 
அ. ஐக்கிய அமமாிக்க நாடுகள் 

ஆ. சீனா 

இ. இரஷ்யா  

ஈ. மொ்மனி 
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❖ இரஷ்ய அணுோற்றல் நிறுேனைான ROSATOM, அண்மையில், ‘Top Secret: Test of a clean hydrogen 

bomb with a yield of 50 megatons’ என்ற தமலப்பில் ஓர் ஆேணக்காட்சிமய கேளியிட்ைது. அது, சார் 

பாம்பா அல்லது சார் கேடிகுண்டு கேடிப்பமதக் காட்டுகிறது. இது, உலகின் மிகவும் ஆற்றல்ோய்ந்த 

மஹட்ரஜன் குண்டு என்று கூறப்படுகிறது. மைலும் இது, ஹிமராஷிைா தாக்குதலில் பயன்படுத்தப்பட்ை 

கேடிகுண்மைவிை 3000 ைைங்கு அழிவுகரைானதாகும். இந்த சார் குண்டு, முதற்கட்ைைாக மநாேயா 

கஜம்ல்யா தீவுகளில் பரிமசாதமன கசய்யப்பட்டுள்ளது. 

4. RCS-உதான் திட்ைத்தின்கீழ், எத்தமன புதிய ேழித்தடங்கள் அங்கீகரிக்கப்பட்டுள்ளன? 
அ. 18 

ஆ. 38 

இ. 58 

ஈ. 78  

❖ ‘உதான்’ என்ற பிராந்திய இமணப்புத்திட்ைத்தின் நான்காம் கட்ைத்தில், 78 புதிய ேழித்தைங்களுக்கு 

உள்நாட்டு ோன்மபாக்குேரத்து அமைச்சகம் அனுைதியளித்துள்ளது. இதனால் நாட்டின் கதாமலதூரப் 

பகுதிகளுக்கு மபாக்குேரத்து இமணப்பு ேசதி மைம்படுத்தப்படும். இதுேமரயில் உதான் சிறிய இரக 

ோனூர்தி மசமேயில் 766 ேழித்தைங்களுக்கு அனுைதி அளிக்கப்பட்டுள்ளது. பயன்பாட்டில் உள்ள 

29, மசமேயற்ற இைங்களுக்கு 08, குமறந்த அளவில் மசமே நைக்கும் ோனூர்தி நிமலயங்களுக்கு 

2 என்ற அளவில் புதிய அனுைதிகள் தரப்பட்டுள்ளன. 

5. STIP 2020’ஐ உருோக்குேதற்காக, அறிவியல் ைற்றும் கதாழில்நுட்பத்துமறயால் கதாைங்கப்பட்டுள்ள 

கலந்துமரயாைல் கதாைரின் கபயர் என்ன? 
அ. இன் கான்வா்ஷேேன் வித்  

ஆ. அறிவியல் அரட்டட 

இ. அறிவியல் உடரயாடல் 

ஈ. DST சபச்சு 

❖ அறிவியல் ைற்றும் கதாழில்நுட்பத்துமறயானது நாடு முழுேதுமுள்ள நிபுணர்களுைன் ‘In Conversation 

with’ என்ற கபயரில் பிரத்மயக கலந்துமரயாைல் கதாைமரத் கதாைங்குகிறது. அறிவியல், கதாழில்நுட்பம் 

ைற்றும் புத்தாக்கக்ககாள்மகமய (STIP 2020) ேகுப்பதில், DST ைற்றும் இந்திய அரசின் முதன்மை 

அறிவியல் ஆமலாசகர் அலுேலகம் ஆகியவற்றின் கசயல்பாட்டின் ஒருபகுதியாக இக்கலந்துமரயாைல் 

உள்ளது. ககாள்மகயின் ஐந்தாேது பதிப்பான இது, கைந்த 2013’இல் ேடிேமைக்கப்பட்ை தற்மபாதுள்ள 

ககாள்மகக்கு ைாற்றாக இருக்கும். 

6. ‘மதசிய GIS-உைன்கூடிய நில அடமான முமற’மய அறிமுகப்படுத்தியுள்ள ைத்திய அமைச்சகம் எது? 
அ. சவளாண் அடமச்சகம் 

ஆ. வணிகம் மற்றும் மதாழிற்துடற அடமச்சகம்  

இ. சாடலப் சபாக்குவரத்து மற்றும் மநடுஞ்சாடல அடமச்சகம் 
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ஈ. வீட்டுவசதி மற்றும் நகா்ப்புற விவகாரங்கள் அடமச்சகம் 

❖ ைத்திய ேணிகம் ைற்றும் கதாழிற்துமற அமைச்சரான பியூஷ் மகாயல், ‘மதசிய GIS-உைன்கூடிய நில 

அைைான முமற’யின் முன்ைாதிரிமய அறிமுகப்படுத்தியுள்ளார். கதாழிற்துமறக்கு ஏற்ற நிலம் ைற்றும் 

ேளங்களின் கிமைப்புகுறித்த நிகழ்மநர தகேல்கமள முதலீட்ைாளர்கள் கபறுேதற்கு இது உதவுகிறது. 

கதாைக்கத்தில் 6 ைாநிலங்களுக்காக கதாைங்கப்பட்டுள்ள இந்தத்திட்ைம், 2020 டிசம்பர் ைாதத்துக்குள் 

அமனத்து ைாநிலங்கள் / யூனியன் பிரமதசங்களுக்கும் விரிவுபடுத்தப்படும். 

7.இந்திய இரயில்மே ஆனது அதன் ஆற்றல் நுகர்வு மதமேகமள, எந்த ஆண்டுக்குள் பூர்த்தி கசய்யும் 

என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது? 
அ. 2025 

ஆ. 2030  

இ. 2035 

ஈ. 2040 

❖ ஆற்றல் மதமேயில் 100 சதவீதம் தற்சார்பு நிமலமய எட்டுேது ைற்றும் நாட்டின் சூரிய மின்னுற்பத்தி 

இலக்மக எட்டுேதில் பங்களிப்பு கசய்ேது ஆகியேற்றுக்கான நைேடிக்மகயாக, கதாைர்புமைய 

துமறயினருைன் இந்திய இரயில்மே நிர்ோகம் சார்பில் இரயில்மே ைற்றும் ேணிகம், கதாழிற்துமற 

அமைச்சர் பியுஷ் மகாயல் தமலமையில் ஆமலாசமனக் கூட்ைம் நமைகபற்றது. 

❖ இந்தக் கலந்துமரயாைலின் முக்கிய அம்சங்கள்: (அ) இரயில் பாமதமய ஒட்டிய பகுதிகளில் சூரிய மின் 

உற்பத்தி நிமலயங்கள் அமைப்பதற்கு புதுமையான திட்ைங்கமள உருோக்குதல். (ஆ) ேரும் 2030ஆம் 

ஆண்டுக்குள் கரியமிலோயு உற்பத்திமய இல்லாத அளவுக்கு ைாறுேது என்ற இந்திய இரயில்மேயின் 

இலக்மக எட்டுேதற்கு, புதுப்பிக்கத்தக்க ேளங்களின் மூலைான மின்னுற்பத்திமய 20 GW அளவுக்கு 

எட்டும் ேமகயில் மின் ககாள்முதல் ேழித்தைங்கமள உருோக்குேது & (இ) இந்திய இரயில்மேயில் 

கபரிய அளவில் சூரியசக்தி மின்சாரத்மதப் பயன்படுத்துதல். 

8. GSDP அடிப்பமையில், ைாநிலங்களுக்கு அனுைதிக்கப்பட்டுள்ள மைம்பட்ை கைன் உச்சேரம்பு என்ன? 
அ. 6% 

ஆ. 5%  

இ. 3% 

ஈ. 2% 

❖ 41ஆேது GST குழுக்கூட்ைத்திற்கு ைத்திய நிதியமைச்சர் நிர்ைலா சீதாராைன் தமலமைதாங்கினார். 

இது, GST இழப்பீட்டு மதமேமயச் சைாளிக்க, ைாநிலங்களுக்கு ேழங்கக்கூடிய ோய்ப்புகள் குறித்து 

விோதித்தது. முன்னதாக கைந்த மை ைாதத்தில், ைாநிலங்கள் கபறக்கூடிய கைன் உச்சேரம்மப மூன்று 

சதவீதத்திலிருந்து ஐந்து சதவீதைாக உயர்த்துேதற்கான FRBM சட்ைத்மத நடுேணரசு திருத்தியது. 

கூட்ைத்திற்குப் பிறகு, இக்கைன் உச்சேரம்பில் மைலும் 0.5% தளர்வு ேழங்கப்படும் என நிதியமைச்சர் 

கூறினார். இந்த ஆண்டு, GST இழப்பீட்டு ததவவயானது `2.35 இலட்சம் மகாடியாக உள்ளது. 
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9.அண்மைச் கசய்திகளில் இைம்கபற்ற ஸ்ட்கரய்ட் தீவு, எந்தத் தீவுக்கூட்ைத்தின் ஒருபகுதியாகும்? 
அ. அந்தமான் & நிக்சகாபாா் தீவு  

ஆ. இலட்சத்தீவுகள் 

இ. மாலத்தீவுகள் 

ஈ. மமாாீஷியஸ் 

❖ மபரந்தைானிய பழங்குடியினரின் தாயகைாக இருக்கும் காரணத்தால், ஸ்ட்கரய்ட் தீவு, அண்மையச் 

கசய்திகளில் இைம்கபற்றது. இந்தப் பழங்குடியினத்மதச்சார்ந்த ஐம்பதுக்கும் மைற்பட்ைேர்கள் ைட்டுமை 

இன்மறய மததியில் உயிருைன் உள்ளனர். அண்மையில், மபரந்தைானிய பழங்குடியினத்தேருள் 

பதின்ைர், COVID-19 மநாய்த்கதாற்றுக்கு உள்ளாகியிருந்தது கண்ைறியப்பட்ைது. அேர்களுள் அறுேர் 

அந்மநாயிலிருந்து மீண்ைதாகக் கூறப்படுகிறது. பத்கதான்பதாம் நூற்றாண்டில், சுைார் ஐயாயிரத்துக்கும் 

மைற்பட்ை அந்தைானியர்கள் அந்தத் தீவில் ோழ்ந்ததாகக் கூறப்படுகிறது. 

10.டிஜிட்ைல் ககாடுப்பனவுகளில், ‘மைாசடி ைற்றும் இைர் மைலாண்மை’ என்ற தமலப்பில் மபபால் இந்தியா 

உைன் இமணந்து அறிக்மக கேளியிட்ை அமைப்பு எது? 
அ. இந்திய தரவுப்பாதுகாப்பு கழகம்  

ஆ. நவீன கணித்திறன் சமம்பாட்டு டமயம் 

இ. இந்திய மதாழிலகங்கள் கூட்டடமப்பு 

ஈ. இடணயம் மற்றும் சமூகத்திற்கான டமயம் 

❖ NASSCOMஆல் நிறுவப்பட்ட, தரவுப்பாதுகாப்பு குறித்த நாட்டின் தமலமை அமைப்பான இந்திய தரவுப் 

பாதுகாப்பு கழகம், மபபால் இந்தியாவுைன் இமணந்து, ‘டிஜிட்ைல் ககாடுப்பனவுகளில் மைாசடி ைற்றும் 

இைர் மைலாண்மை’ என்ற தமலப்பில் அறிக்மககயான்மற கேளியிட்ைது. இந்தியாவில் மின்னணு 

ேணிகச்சந்மத ைற்றும் UPI பரிேர்த்தமன ஆகியமே அண்மைய காலங்களில் பன்ைைங்கு ேளர்ந்து 

ேருேதால் நுகர்மோர், MSME’கள், ேணிகங்களுக்கான ககாடுப்பனவுகமளப் பாதுகாக்க அறிக்மக 

அறிவுறுத்துகிறது. கட்ைணஞ்கசலுத்தும் சூழலமைப்பில் உள்ள அச்சுறுத்தல்கள் ைற்றும் அேற்மறத் 

தடுப்பது குறித்தும் இந்த அறிக்மக விோதிக்கின்றது. 
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நடப்பு நிகழ்வுகள் 

1.தென்சீனக்கடல் ெகராறில் ஈடுபட்டெற்காக, 24 சீன நிறுவனங்களை ெடுப்புப்பட்டியலில் சேர்த்துள்ை 

நாடு எது? 
அ. ஐக்கியப் பபரரசு 

ஆ. ஐக்கிய அமெரிக்க நரடுகள்  

இ. ரஷ்யர 

ஈ. பிபரசில் 

❖ 24 சீன நிறுவனங்கள் மற்றும் அதிகாரிகள் மீது ஐக்கிய அதமரிக்க நாடுகள் ேமீபத்தில் தபாருைாொரத் 

ெளடகளை விதித்துள்ைது. இந்ெ நிறுவனங்கள் தென்சீனக்கடலில் ஒரு தேயற்ளக தீளவ உருவாக்கு 

-வதிலும் இராணுவமயமாக்குவதிலும் ஈடுபட்டுள்ைன என்று கூறப்படுகிறது. அளனத்து 24 நிறுவன 

-ங்களும் சீனாவின் அரசுக்கு தோந்ெமான நிறுவனங்கைாகும். இந்ெ நிறுவனங்கள், அதமரிக்காவின் 

‘நிறுவன பட்டியலின்’கீழ் ளவக்கப்பட்டுள்ைன; இென்மூலம், இந்ெ நிறுவனங்களுக்கான பண்டங்கள் 

ஏற்றுமதிக்கு ஐக்கிய அதமரிக்க நாடுகள் (USA) ெடுக்கும். 

2.அண்ளமயில், ‘பிரதீக்ஷா’ என்ற கடல்வழி அவேர ஊர்திளய வாங்கிய மாநிலம் எது? 
அ. தெிழ்நரடு 

ஆ. ெகரரரஷ்டிரர 

இ. குஜரரத் 

ஈ. பகரளர  

❖ சகரை மாநில மீன்வைத்துளறயானது, ‘பிரதீக்ஷா’ என்ற தபயரில், முெல் கடல்வழி அவேர ஊர்திளய 

வாங்கியுள்ைது. இந்ெக் கடல்வழி அவேர ஊர்திளய தகாச்சி ஷிப்யார்ட் லிட் கட்டியுள்ைது. மணிக்கு 14 

கடல் ளமல் சவகத்தில் தேல்லக்கூடிய இந்ெக்கப்பல், ஆபத்தில் உள்ை மீனவர்களை மீட்க பயன்படும். 

இந்ெக்கப்பலில் ஒசர சநரத்தில் பத்து சபருக்கு மருத்துவ உெவி வழங்கும் அைவுக்கு வேதி உள்ைது. 

3.பலவீனமான பிரிளவச் ோர்ந்ெ தபண்களின் சபரில் `22,000 சகாடி மதிப்புள்ை வீட்டு மளனகளை 

பதிவு தேய்து ெருவொக அறிவித்துள்ை மாநில அரசு எது? 
அ. சத்தீஸ்கர் 

ஆ. ஒடிசர 

இ. ெத்திய பிரபதசெ் 

ஈ. ஆந்திர பிரபதசெ்  

❖ Y S தெகன் சமாகன் தரட்டி ெளலளமயிலான ஆந்திர பிரதேச மாநில அரசு, மாநிலத்தின் பலவீனமான 

பிரிவுகளைச் ோர்ந்ெ 30 இலட்ேம் தபண்களுக்கு `22,000 சகாடி மதிப்புள்ை வீட்டு மளனகள் பதிவு 

தேய்து ெரப்படும் என அறிவித்துள்ைது. 
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❖ வீட்டு மளனகளுக்கான ெைவளமப்புகளைக் குறிக்கும் மற்றும் பயனாளிகளைத் செர்ந்தெடுக்கும் 

பணியில் அம்மாநில அரசு உள்ைது. உச்ேநீதிமன்றத்தின் தீர்ப்புக்குப்பின்னர், அந்ெ வீட்டு மளனகளை 

அரசு விநிசயாகிக்கும். 

4.வளரவு சுகாொர ெரவு சமலாண்ளம தகாள்ளகளய தவளியிட்டுள்ை நிறுவனம் எது? 
அ. பதசிய நலவரழ்வு ஆணையெ்  

ஆ. நலவரழ்வுச் பசணவகளுக்கரன தணலணெ இயக்குநர் 

இ. குடுெ்பநல பயிற்சி ெற்றுெ் ஆரரய்ச்சி ணெயெ் 

ஈ. அகில இந்திய ெருத்துவ அறிவியல் நிறுவனெ் 

❖ செசிய டிஜிட்டல் நலவாழ்வு இயக்கத்தின் (NDHM) “வளரவு சுகாொர ெரவு சமலாண்ளம தகாள்ளக” 

செசிய நலவாழ்வு ஆளையத்ொல் தவளியிடப்பட்டுள்ைது. இவ்வளரவுக்தகாள்ளக தபாதுமக்களின் 

கருத்துகள் / பரிந்துளரகளுக்காக NDHM’இன் அதிகாரப்பூர்வ வளலத்ெைத்தில் தவளியிடப்பட்டுள்ைது. 

கருத்துக்சகட்புக்குப்பிறகு, இந்ெக்தகாள்ளக இறுதிதேய்யப்படும். NDHM திட்டத்ளெ பிரெம அளமச்ேர் 

ெனது விடுெளல நாள் உளரயின்சபாது அறிவித்ொர். 

5.அண்ளமச் தேய்திகளில் இடம்தபற்ற குல்குமாசல தேன்ட்ரல் பார்க் அளமந்துள்ை நாடு எது? 
அ. ெரலத்தீவுகள்  

ஆ. மெரரீஷியஸ் 

இ. இலங்ணக 

ஈ. வங்கபதசெ் 

❖ குல்குமாசல மத்திய பூங்காளவ சமம்படுத்துெல் மற்றும் ‘வருளக படகுத்துளற’ளய புனரளமப்பு 

தேய்ெல் ஆகியவற்றிற்காக, மாலத்தீவு, அண்ளமயில், அடிக்கல் நாட்டு விழாளவ ஏற்பாடு தேய்திருந்ெது. 

இத்திட்டங்களை, அந்நாட்டின் வீட்டுவேதி சமம்பாட்டுக்கழகம், இந்தியாவிலிருந்து தபற்ற 10 மில்லியன் 

மதிப்புளடய மாலத்தீவு ரூபாய் நிதியுெவிமூலம் உருவாக்கி வருகிறது. இந்தியாவால் நிதியளிக்கப்பட்டு 

மாலத்தீவில் சமற்தகாள்ைப்பட்டு வரும் 18 மானிய திட்டங்களுள் இதுவும் ஒன்றாகும். 

6.அரசியலளமப்பின் ஆறாவது அட்டவளையில் இளைப்பெற்கான தீர்மானத்ளெ நிளறசவற்றியுள்ை 

மாநில அரசு எது? 
அ. அஸ்ஸரெ் 

ஆ. அருைரச்சல பிரபதசெ்  

இ. ஆந்திர பிரபதசெ் 

ஈ. பெற்கு வங்கெ் 

❖ இந்திய அரசியலளமப்பின் ஆறாவது அட்டவளையின்கீழ் மாநிலத்ளெக் தகாண்டுவருவெற்கான 

தீர்மானத்ளெ அருைாச்ேல பிரசெே மாநில ேட்டமன்றம் நிளறசவற்றியுள்ைது. ஆறாவது அட்டவளை 

ஆனது, வடகிழக்கு இந்தியாவில் வசித்துவரும் பழங்குடியின மக்களின் உரிளமகளைப்பாதுகாக்கிறது.  
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❖ இந்திய அரசியலளமப்பின்கீழ், அென் பழங்குடி ேமூகங்களுக்கு எந்ெவிெமான பாதுகாப்பு ஏற்பாடுகளும் 

இல்லாெ ஒசர வடகிழக்கு மாநிலமாக அருைாச்ேல பிரசெே மாநிலம் இருந்து வருகிறது. 

7.இந்திய தொழிற்துளற கூட்டளமப்பு அளமத்துள்ை தேயற்ளக நுண்ைறிவு மீொன புதிய மன்றத்தின் 

ெளலவர் யார்? 
அ. சந்தீப் பபேல்  

ஆ. ணசரஸ் ெிஸ்திரி 

இ. பரகர பெனன் 

ஈ. இரரெ்குெரர் இரரெமூர்த்தி 

❖ ேந்தீப் பசடல் ெளலளமயில் தேயற்ளக நுண்ைறிவு குறித்ெ புதிய கருத்துக்கைத்ளெ நிறுவியுள்ைொக 

இந்திய தொழிற்துளற கூட்டளமப்பு (CII) ேமீபத்தில் அறிவித்ெது. ேந்தீப் பசடல், IBM’இன் இந்தியா / 

தெற்காசியா பிராந்தியத்தின் சமலாண்ளம இயக்குநராக உள்ைார். இந்தியாவில் ஒரு வலுவான AI 

சூழலளமப்ளப உருவாக்குவதில், இந்ெ CII AI கருத்துக்கைம் ெனது கவனத்ளெச் தேலுத்தும். இது, 

அடிமட்டத்திலிருந்து விழிப்புைர்ளவ ஏற்படுத்ெவும், வைர்ந்துவரும் தொழினுட்பங்கள் குறித்து இந்திய 

பணியாைர்களை மறுதிறனாக்கவும் முற்படுகிறது. 

8.இந்திய மருத்துவக் கழகத்தின் அறிக்ளகயின்படி, மருத்துவப்படிப்பில் (MBBS), எந்ெப் பாடத்தொகுதி 

புதிொக சேர்க்கப்படவுள்ைது? 
அ. நச்சுயிரியியல் 

ஆ. பெருந்மதரற்று பெலரை்ணெ  

இ. பிளரஸ்ெர மதரழில்நுே்பெ் 

ஈ. பநரமயதிர்ப்பு 

❖ MBBS மாைவர்களுக்கு இைங்களல மருத்துவப் படிப்புகளில் தபருந்தொற்று சமலாண்ளமப் பாடம் 

அறிமுகப்படுத்ெப்படும் என்று இந்திய மருத்துவக் கழகம் அறிவித்துள்ைது. தபருந்தொற்று சமலாண்ளம 

குறித்ெ பாடத்திட்டத்தின்மூலம் MBBS மாைவர்கள், சநாயாளிகளின் உடல்நலக் குளறளவப்சபாக்க 

மட்டுமல்லாமல், பிற சநாய்கைால் ஏற்படும் ேமூக, ேட்ட ரீதியான மற்றும் பிற சிக்கல்களைக்ளகயாைவும் 

அறிந்திருப்பளெ உறுதிதேய்யசவண்டும். 

❖ இந்ெப்பாடத்திட்டம், முழு இைங்களலக்கும் நீட்டிக்கப்படும். COVID-19 சபான்ற தொற்றுசநாய்கைால் 

ஏற்படும் ேவால்களை எதிர்தகாள்ை, மருத்துவர்களுக்கு இது உெவும். 

9.மிகநீண்டகாலம் ெப்பானின் பிரெமராக பெவி வகித்ெவர் யார்? 
அ. பயரஷிசரக்கி தே்சுஹிபகர 

ஆ. ஷின்பசர அபப  

இ. ெசரகி ஷிரகரவர 

ஈ. ஹருஹிபகர குபரரேர 
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❖ நீண்டகாலம் ெப்பானின் பிரெம அளமச்ேராக பணியாற்றிய ஷின்சோ அசப, உடல்நிளல ேரியில்லாெ 

காரைத்ொல் ெனது தபாறுப்பிலிருந்து விலகியுள்ைார். ஆளுங்கட்சித்ெளலவரும் பிரெமருமான 

ஷின்சோ அசபவின் பெவிக்காலம் 2021 தேப்டம்பரில் முடிவளடகிறது. அவர் பெவி விலகிய பின்னர், 

லிபரல் தடமாக்ரடிக் கட்சி ஒரு சவட்பாைளரத் செர்ந்தெடுக்கும்; அென்பின், அந்நாட்டின் நாடாளுமன்றம் 

அவ்சவட்பாைளர முளறயாக செர்ந்தெடுக்கும். ஷின்சோ அசப, ‘அசபனாமிக்ஸ்’ என்னும் பிரபலமான 

ெனது தபாருைாொர உத்திக்காக குறிப்பாக அறியப்படுகிறார். 

10.தபய்ரூட்டின் பாரம்பரிய கட்டடங்களை புனரளமப்பெற்காக, ‘தபய்ரூட்’ என்ற புதியதொரு முயற்சிளய 

தொடங்கியுள்ை உலகைாவிய அளமப்பு எது? 
அ. UNESCO  

ஆ. உலக மபரருளரதரர ென்றெ் 

இ. பன்னரே்டுச் மசலவரைி நிதியெ் 

ஈ. கிரீன்பீஸ் 

❖ ஐநா கல்வி, அறிவியல் மற்றும் கலாோர அளமப்பானது (UNESCO) ‘தபய்ரூட்’ என்ற புதிய முயற்சிளயத் 

தொடங்கியுள்ைது. தபய்ரூட்டில் அளமந்துள்ை பாரம்பரிய கட்டடங்களை புனரளமப்பெற்கு நிதி திரட்ட 

இந்ெ முயற்சி முற்படுகிறது. இம்மாெ இறுதிக்குள் நன்தகாளடயாைர்களுக்கான கூட்டத்ளெ UNESCO 

நடத்ெவுள்ைது. முன்னொக, தலபனானில் நிகழ்ந்ெ தவடிவிபத்தில், பல கட்டடங்கள் சேெமளடந்ென. 
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நடப்பு நிகழ்வுகள் 

1. காவல்துறை ஆராய்ச்சி மற்றும் மமம்பாட்டுப் பணியகத்தின் தறைறமயகம் அறமந்துள்ள இடம் எது? 
அ. மும்பை 

ஆ. ைுது தில்லி  

இ. லக்ன ோ 

ஈ. பைதரோைோத் 

❖ காவல்துறை ஆராய்ச்சி மற்றும் மமம்பாட்டுப் பிரிவு (BPR&D) தனது பபான்விழாறவ 2020 ஆகஸ்ட்.28 

அன்று பகாண்டாடியது. மத்திய உள்துறை இறையறமச்சர் G கிஷன் பரட்டி, இந்தப்ப ொன்விழொவின் 

தறைறம விருந்தினராக கைந்துபகாண்டார். இவ்விழாவின்மபாது, பெய்ப்பூரில் அறமக்கப்பட்டுள்ள 

மத்திய துப்பறி பயிற்சி நிறுவனம் & மாைவர் காவல்பறட வறைத்தளம் ஆகியறவ பதாடங்கப்பட்டன.  

❖ காவல்துறை ஆராய்ச்சி மற்றும் மமம்பாட்டுப் பிரிவு (BPR&D), 1970 ஆக.28 அன்று, மத்திய உள்துறை 

அறமச்சகத்தின் தீர்மானத்தின்படி பதாடங்கப்பட்டது. காவல்துறைறய சிைப்பாக மமம்படுத்துவது, 

காவல்துறைப் பிரச்சறனகள்பற்றி விறரவான, முறையான ஆய்றவ மமற்பகாள்வது, காவல்துறை 

அறிவியல் மற்றும் பதாழில்நுட்ப உத்திகறளக் கறடப்பிடிப்பது ஆகிய ம ாக்கங்கறள நிறைமவற்றும் 

வறகயில் இது ஏற்படுத்தப்பட்டது. 

2. ̀ 850 மகாடி பசைவில் இந்தியாவின் முதல் திைன் பல்கறைக்கழகத்றத அறமக்கவுள்ள மாநிைம் எது? 
அ. மத்திய ைிரனதசம் 

ஆ. அஸ்ஸோம்  

இ. னமற்கு வங்கம் 

ஈ. குஜரோத் 

❖ அஸ்ஸாம் மாநிை அரசானது தர்ராங் மாவட்டத்தில் உள்ள மங்கல்மடாயில், திைன் பல்கறைக்கழகம் 

அறமக்கவுள்ளதாக முன்பமாழிந்துள்ளது. இந்தப் புதிய பல்கறைக்கழகம், `850 மகாடி பசைவில் 

அறமக்கப்படவுள்ளது. அஸ்ஸாம் திைன் மமம்பாட்டு பல்கறை மமசாதாவுக்கு அஸ்ஸாம் அறமச்சரறவ 

ஒப்புதல் வழங்கியுள்ளது. அஸ்ஸாம் திைன் மமம்பாட்டுத் திட்டத்தின் இயக்கு ர், இப்பல்கறைக்கழகம், 

‘திைன்  கரம்’ என்று அறழக்கப்படும் என்றும் இது இந்தியாவின் முதல் திைன் பல்கறைக்கழகமாக 

இருக்கும் என்றும் கூறியுள்ளார். 10,000 இடங்கறள இப்பல்கறை பகாண்டிருக்கும். 

3. டப்பு நிதியாண்டில், 20 இைட்சம் சந்தாக்கறள ப ருங்கியுள்ள அரசுத்திட்டம் எது? 
அ. அடல் ஓய்வூதிய திட்டம்  

ஆ. ைிரதமோ் ஜ ் த ் னயோஜ ோ 

இ. ைிரதமோ் ஜ ் ஆனரோக்ய னயோஜ ோ 

ஈ. ைிரதமோ் ைசல் ைீமோ னயோஜ ோ 
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❖ அடல் ஓய்வூதிய திட்டமானது (APY)  டப்பு நிதியாண்டில் 2020 ஏப்ரல் முதல் 20 ைட்சம் (2 மில்லியன்) 

சந்தாதாரர்கறள எட்டியுள்ளது. APY திட்டத்தின்கீழ் பமாத்த சந்தாதாரர்களின் எண்ணிக்றக இருபத்து 

ஒரு மில்லியறன எட்டியுள்ளது. அறனவருக்கும், குறிப்பாக ஏறழகளுக்கு ஓர் உைகளாவிய சமூகப் 

பாதுகாப்பு முறைறய உருவாக்கும் ம ாக்கத்துடன், APY திட்டம், 2015’இல் பதாடங்கப்பட்டது. இந்தத் 

திட்டத்றத மதசிய ஓய்வூதிய முறைறமயின்மூைம் (NPS) PFRDA நிர்வகிக்கிைது. 

4.பபண்களால்  டத்தப்படும்  ாட்டின் முதல் பன்னாட்டு வர்த்தக றமயத்றத அறமக்கவுள்ள மாநிைம் / 

யூனியன் பிரமதசம் எது? 
அ. மகோரோஷ்டிரோ 

ஆ. ஆந்திர ைிரனதசம் 

இ. ைீகோோ் 

ஈ. னகரளோ  

❖ பபண்டிரால்  டத்தப்படும் இந்தியாவின் முதல் பன்னாட்டு வர்த்தக றமயம் மகரள மாநிைம் அங்கமாலி 

மாவட்டத்தில் அறமக்கப்படும். ஐ ா நீடித்த வளர்ச்சி இைக்குகளுக்கு (SDG) ஏற்ப இம்மையம் அமைய 

உள்ளது. பபண்பதாழில்முறனமவாறர உருவாக்குவதும்,  ாட்டில் பாலின சமத்துவத்றத அறடவதும் 

இவ்வர்த்தக றமயத்றத அறமப்பதற்கான ம ாக்கங்களாகும். பபண்கள் தங்கள் புதிய பதாழில்கறளத் 

பதாடங்குவதற்கும், தங்கள் தயாரிப்புகறள உைகளவில் சந்றதப்படுத்துவதற்கான ஒரு தளத்றத 

வழங்குவதற்கும் இது ஒரு பாதுகாப்பான பணியிடத்றத வழங்கும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிைது. 

5.அண்றமயில் வட பகாரியாவில் நிைச்சரிறவ ஏற்படுத்திய சூைாவளியின் பபயபரன்ன? 
அ. வோவி 

ஆ. ைவி  

இ. மகோ 

ஈ. வோயு 

❖ ‘பவி’ என்ை சூைாவளி சமீபத்தில் வட பகாரியாவின் மமற்கு கடற்கறரயில் நிைச்சரிறவ ஏற்படுத்தியது. 

இந்தப்புயல், குறைந்த மசதத்றத மட்டுமம ஏற்படுத்தியுள்ளது என்று வட பகாரியாவின் தறைவர் கிம் 

ொங் உன் கூறியுள்ளார். ‘Typhoon No: 8’ என அந் ாட்டால் குறிப்பிடப்படும் இந்தப்புயல், எதிர்பார்த்தறத 

விட சிறிய அளமவ மசதமமற்படுத்தியதாக கிம் ொங் உன் கூறினார். நிைச்சரிறவ ஏற்படுத்தும்மபாது, 

இந்தப் புயல், அதிகபட்ச மவகத்றத அறடந்திருந்தது. வட பகாரியாறவத் தாக்கிய பின்னர், அது, பதன் 

பகாரியா மற்றும் சீனாறவ ம ாக்கிச் பசன்ைது. 

6. ‘மதசிய அளவில் பபைப்பட்ட பங்களிப்புகள் - ஆசியாவுக்கான மபாக்குவரத்துத் திட்டத்தின்’ இந்திய 

கூறுகறளத் பதாடங்கவுள்ள அறமப்பு எது? 
அ . NITI ஆனயோக்       ஆ. NHAI 

இ. இந்திய வோனூோ்தி நிபலயங்கள் ஆபையம்  ஈ. இந்திய இரயில்னவ 
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❖ ‘மதசிய அளவில் பபைப்பட்ட பங்களிப்புகள் - ஆசியாவுக்கான மபாக்குவரத்துத்திட்டம்’ ஆகியவற்றை 

காபைாளிக் காட்சி வாயிைாக NITI ஆமயாக் பதாடக்கவுள்ளது. இந்த விவாதம், இந்திய மபாக்குவரத்துத் 

துறை எதிர்பகாள்ளும் சவால்களில் முக்கிய கவனஞ்பசலுத்தும். இது றபங்குடில் வாயு உமிழ்றவக் 

குறைப்பதற்கான பதாழில்நுட்ப ஆதரறவயும் வழங்கும். மபாக்குவரவு, எரிபபாருள் மற்றும் பருவநிறை 

பதாடர்பாக, வரும் ஆண்டில் இந்தியாவில் திட்டமிடப்பட்டுள்ள  டவடிக்றககள் குறித்து இந்த நிகழ்வில் 

எடுத்துறரக்கப்படவுள்ளது. 

7.இந்திய மருத்துவர் துவாரக ாத் மகாட்னிசுக்கு மதிப்புறு சிறை அறமக்கவுள்ள  ாடு எது? 
அ. சீ ோ  

ஆ. இலங்பக 

இ. னநைோளம் 

ஈ. வங்கனதசம் 

❖ சீனாவின் அலுவல்பூர்வ ஊடகங்களின் கூற்றுப்படி, இந்திய மருத்துவர் துவாரக ாத் மகாட்னிறஸ 

பகளரவிப்பதற்காக, சீன  ாடு அவருக்கு பவண்கைத்தினாைான சிறைறய அறமக்கவுள்ளது. மாமவா 

மசதுங் தறைறமயிைான சீனப்புரட்சி மற்றும் இரண்டாம் உைகப்மபாரின்மபாது அவராற்றிய பங்களிப்பு 

-களுக்காக நிறனவுகூரப்படுகிைார். இரண்டாம் உைகப்மபாரின்மபாது சீனர்களுக்கு உதவ, இந்திய 

மதசிய காங்கிரஸ் அனுப்பிய மருத்துவக்குழுவில் துவாரக ாத்தும் ஒருவராக இருந்தார். பின்னர் அவர், 

சீன பபாதுவுறடறமக் கட்சியில் மசர்ந்தார். 

8. டுவைரசு அறிமுகப்படுத்திய மவளாண் சந்றதப்படுத்தல் பதாடர்பான அவசர ஆறைகளுக்கு 

எதிராக தீர்மானத்றத நிறைமவற்றிய மாநிை சட்டமன்ைம் எது? 
அ. னகரளம் 

ஆ. ைஞ்சோை்  

இ. இரோஜஸ்தோ ் 

ஈ. சத்தீஸ்கோ் 

❖  டுவைரசின் மவளாண் சந்றதப்படுத்தல் பதாடர்பான அவசர ஆறைகளுக்கு எதிராக முதைறமச்சர் 

அமரீந்தர் சிங் முன்றவத்த தீர்மானத்றத பஞ்சாப் சட்டமன்ைம் ஒருமனதாக நிறைமவற்றியுள்ளது. 

முன்பமாழியப்பட்டுள்ள மின்சார திருத்த மமசாதா-2020’க்கு எதிரான தீர்மானத்றதயும் சட்டமன்ைம் 

நிறைமவற்றியது. மாநிை முதைறமச்சர் மற்றும் சட்டமன்ைத்தின் கூற்றுப்படி, இந்த அவசர ஆறைகள், 

விவசாயிகளின் உரிறமகளுக்கும் குறைந்தபட்ச ஆதரவு விறை முறைறமக்கும் எதிரானறவயாகும். 

9.மகளிர் & குழந்றதகள் மமம்பாட்டு அறமச்சகத்தால், ‘மபாஷான்மா’ ஏற்பாடு பசய்யப்படுகிை மாதம் எது? 
அ. ஆகஸ்ட் 

ஆ. சசை்டம்ைோ்  

இ. அக்னடோைோ் 

ஈ. நவம்ைோ் 
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❖ மக்களிறடமய ஊட்டச்சத்து பாதுகாப்பின்  ன்றமகள் குறித்த விழிப்புைர்றவ ஏற்படுத்துவதற்காக 

பபண்கள் மற்றும் குழந்றதகள் மமம்பாட்டு அறமச்சகம், ‘மபாஷான்மா’ நிகழ்மை ஏற்பாடு பசய்கிைது. 

அண்றமயில், ‘மபாஷான்மா’ நிகழ்றவ  டத்துவது பதாடர்பாக உைவு மற்றும் பபாதுவழங்கல் துறை, 

இந்திய உைவுக்கழகம் மற்றும் மத்திய கிடங்குக்கழகம் ஆகியறவ சந்தித்தன. ‘மபாஷான்மா’ நிகழ்வு, 

ஆண்டுமதாறும் பசப்டம்பர் மாதம்  டத்தப்படுகிைது. 

10.எளிதாக பதாழில் புரிவது (ease of doing business) குறித்த அறிக்றகறய பவளியிடுகிை அறமப்பு எது? 
அ. உலக சைோருளோதோர ம ்றம் 

ஆ. ை ் ோட்டுச் சசலவோைி நிதியம் 

இ. உலக வங்கி  

ஈ. NITI ஆனயோக் 

❖ வணிகத்றத மமம்படுத்துதற்கான பசயல்பாடுகளின் அடிப்பறடயில் 190  ாடுகறள தரவரிறசப்படுத்த 

உைக வங்கி, ‘எளிதாக பதாழில் புரிவது’ குறித்த அறிக்றகறய பவளியிடுகிைது. தரவு றகயாளுதலில் 

நிகழ்ந்த பிைக்குகளுக்கு மத்தியில், அறிக்றக பவளியிடுவறத இறடநிறுத்தியதாக சமீபத்தில் உைக 

வங்கி அறிவித்தது. வால் ஸ்ட்ரீட் இதழின் அறிக்றகபயான்று, ஐக்கிய அரபு அமீரகம் உள்ளிட்ட  ான்கு 

 ாடுகளின் தரவு மாற்றி உள்ளீடு பசய்யப்பட்டதாகக் கூறுகிைது. 
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நடப்பு நிகழ்வுகள் 

1.நடப்பாண்டின் (2020) எந்த மாதத்தில், 1976ஆம் ஆண்டுக்குப் பிறகு அதிக மழை பபாழிந்துள்ளது? 
அ. ஜூலை 

ஆ. ஆகஸ்ட்  

இ. ஜூன் 

ஈ. மே 

❖ இந்திய வானிழை ஆய்வுழமயத்தின் (IMD) அண்ழமய அறிக்ழகயின்படி, 1976ஆம் ஆண்டுக்குப் 

பிறகு, நடப்பாண்டு (2020) ஆகஸ்டில், இந்தியாவில் அதிக மழை பபாழிந்துள்ளது. ஆகஸ்டில் பதிவான 

மழைப்பபாழிவின் அளவு 296.2 மில்லிமீட்டர் ஆகும்; இது, சராசரி மழைப்பபாழிவின் அளவான 237.2 

மில்லிமீட்டழரவிட 25 சதவீதம் அதிகமாகும். பசப்டம்பர் மாதத்தில் பருவமழை குழறயக்கூடும் என்றும் 

IMD கணித்துள்ளது. 

2.அண்ழமச் பசய்திகளில் இடம்பபற்ற இராணி இைட்சுமி பாய் மத்திய வவளாண்ழமப் பல்கழைக்கைகம் 

அழமந்துள்ள மாநிைம் எது? 
அ . உத்தர பிரமதசே்  

ஆ. அஸ்ஸாே் 

இ. மேற்கு வங்கே் 

ஈ. குஜராத் 

❖ பிரதமர் வமாடி, காப ாளிக்காட்சிமூைம் இராணி இைட்சுமி பாய் மத்திய வவளாண்ழமப்பல்கழையின் 

கல்லூரி மற்றும் நிர்வாகக் கட்டங்கழளத் பதாடங்கிழவத்தார். இந்தப்பல்கழைக்கைகம், புந்தல்காண்ட் 

பிராந்தியத்தின் முதன்ழம நிறுவனமாக ஜான்சியில் அழமந்துள்ளது. இந்தப்பல்கழை, 2014-15’இல் 

தனது முதைாவது கல்வி அமர்ழவத் பதாடங்கியது. வவளாண், வதாட்டக்கழை மற்றும் வனப்படிப்பில் 

இளநிழை மற்றும் முதுநிழைப் பட்டங்கழள அது வைங்குகிறது. இந்தப் பல்கழைக்கைகத்தின் முக்கிய 

கட்டடம் உருவாகி வருவதால், தற்வபாது அது, ஜான்சியில் உள்ள இந்திய புல்பவளி & தீவன ஆராய்ச்சி 

நிறுவனத்தில் இயங்கிவருகிறது. 

3.இந்வதா-பாகிஸ்தான் எல்ழையில் 20 மீ., நீளமுள்ள சுரங்கப்பாழதழய கண்டறிந்த ஆயுதப்பழட எது? 
அ. எை்லைப் பாதுகாப்புப் பலட  

ஆ. ேத்திய மசேக்காவை் பலட 

இ. ஷஷஸ்திர சீோ பாை் 

ஈ. ேத்திய ததாழிைகங்கள் பாதுகாப்புப்பலட 

❖ ஜம்மு-காஷ்மீரின் சம்பா பகுதி முழுவதும், பாகிஸ்தானிலிருந்து உருவான ஓர் எல்ழைதாண்டிய 

சுரங்கப்பாழதழய எல்ழைப் பாதுகாப்புப் பழட கண்டறிந்துள்ளது. இச்சுரங்கப்பாழதழய கண்டறிந்த 

பிறகு, இதுவபான்ற வவறு ஏவதனும் சுரங்கப்பாழத உருவாக்கப்பட்டுள்ளதா என்பழத அறிய, BSF, ஒரு 
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பபரும் நடவடிக்ழகழயத் பதாடங்கவுள்ளது. இந்தச் சுரங்கப்பாழதக்கான நுழைவு வாயில், பன்னாட்டு 

எல்ழையிலிருந்து 170 மீட்டர் பதாழைவில் அழமந்துள்ளது. 

4.எந்த மாநிைம் / யூனியன் பிரவதசத்தில், மூன்று வபரளவிைான மூங்கில் பதாகுதிகழள அழமப்பதற்கு 

முடிவு பசய்யப்பட்டுள்ளது? 
அ. ஜே்மு & காஷ்ேீா்  

ஆ. ைடாக் 

இ. பீகாா் 

ஈ. மகரளா 

❖ ஜம்மு-காஷ்மீர் யூனியன் பிரவதசத்தில், மூன்று வபரளவிைான மூங்கில் பதாகுதிகழள அழமப்பதற்கு 

உத்வதசிக்கப்பட்டுள்ளது. மூங்கில் பதாகுதிகழளத் தவிர, ஒரு மூங்கில் பதாழில்நுட்ப பூங்கா மற்றும் 

ஒரு மூங்கில் பயிற்சி ழமயமும் அழமக்கப்படும். இந்நிறுவனங்கள், வடகிைக்கு பிராந்திய வளர்ச்சி 

அழமச்சகத்தின்கீழ் உள்ள கரும்பு மற்றும் மூங்கில் பதாழில்நுட்ப ழமயத்தால் நிறுவப்படும். 

5.கீழ்க்காணும் எந்த நாட்வடாடு, இந்தியா, பமய்நிகராக ஒரு பாதுகாப்பு பகாள்ழக வபச்சுவார்த்ழதழய 

நடத்தியது? 
அ. ததன்னாப்பிாிக்கா 

ஆ. இரஷ்யா 

இ. சிங்கப்பூா்  

ஈ. ஜப்பான் 

❖ பதினான்காவது இந்திய-சிங்கப்பூர் பாதுகாப்புக்பகாள்ழக உழரயாடல், காப ாளிக்காட்சி வாயிைாக 

நழடபபற்றது. இந்த உழரயாடலுக்கு, பாதுகாப்புச் பசயைாளர் Dr. அஜய் குமார் தழைழமதாங்கினர்.  

❖ இந்தியாவுக்கும் சிங்கப்பூருக்கும் இழடயிைான இருதரப்புப் பாதுகாப்பு நடவடிக்ழககளின் பல்வவறு 

சிக்கல்கள்குறித்து இருதரப்பினரும் கைந்துழரயாடினர். அப்வபாது இருநாடுகளுக்கும் இழடயிைான 

பாதுகாப்புக் கூட்டணிழய வமலும் வமம்படுத்த இருதரப்பினரும் உறுதியளித்தனர். இந்த உழரயாடல் 

-களின் முடிவில், இந்தியாவுக்கும் சிங்கப்பூருக்கும் இழடயில் மனிதாபிமான உதவி மற்றும் வபரிடர் 

நிவார ம் (HADR) அமல்படுத்தும் ஏற்பாடும் ழகபயழுத்தானது. 

6.ஆண்ட்வராபமடா வபரழடழயச் சுற்றியுள்ள, ‘ஹாவைா’ என்ற வாயுவின் அபரிமிதமான உழறகழளக் 

கண்டறிந்த பதாழைவநாக்கி எது? 
அ. ஸ்பிட்சா் விண்தவளி ததாலைம ாக்கி 

ஆ. ஹப்பிள் விண்தவளி ததாலைம ாக்கி  

இ. ச ்திரா எக்ஸ்மர ஆய்வகே் 

ஈ. தகப்ைா் ததாலைம ாக்கி 
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❖ NASA’இன் ஹப்பிள் விண்பவளி பதாழைவநாக்கிழயப் பயன்படுத்தி, ஆண்ட்வராபமடா வபரழடழயச் 

சுற்றியுள்ள, ‘ஒளிவட்டம்’ எனப்படும் வாயு உழறகழள அறிவியைாளர்கள் கண்டுபிடித்துள்ளனர். இந்த 

வாயுத்வதக்கத்தில், வபரழடக்குள், எதிர்காைத்தில் நட்சத்திரங்களின் உருவாக்கத்திற்கு வதழவயான 

எரிபபாருள் இருப்பதாக அறிவியைாளர்கள் கூறியுள்ளனர். இந்த, கிட்டத்தட்ட கண்ணுக்குத் பதரியாத 

‘ஹாவைா’, பரவைான பிளாஸ்மா வபரழடயிலிருந்து 1.3 மில்லியன் ஒளி ஆண்டுகள் பரவியுள்ளது. இது 

பால்வீதி வபரழடயில் பாதியாகும். 

7.பாரத வங்கியின் தழைவர் பதவிக்கு, வங்கி வாரிய பணியகத்தால் பரிந்துழரக்கப்பட்டுள்ளவர் யார்? 
அ. அாிஜித் பாசு 

ஆ. அஸ்வானி பாட்டியா 

இ. பூா்ணிோ குப்தா 

ஈ. திமனஷ் குோா் காரா  

❖ பாரத வங்கியின் (SBI) அடுத்த தழைவராக, திவனஷ்குமார் காராழவ, வங்கி வாரிய பணியகம் (BBB) 

பரிந்துழரத்துள்ளது. பாரத வங்கியை அதன் 5 இழ  வங்கிகளுடனும், பாரத மகிளா வங்கியுடனும் 

இழ ப்பதில் முக்கியப்பங்கு வகித்தவராவார் திவனஷ் குமார் காரா. தற்வபாது, அவர் SBI நிர்வாக 

இயக்குநராக உள்ளார். அதற்கு முன்னர், SBI நிதி வமைாண்ழம நிறுவனத்தின் தழைழமச் பசயல் 

அதிகாரியாக இருந்தார். 

8.சவரன் தங்கப் பத்திரத் திட்டத்ழத அறிவிக்கவுள்ள நிறுவனம் எது? 
அ. பாரத வங்கி 

ஆ. இ ்திய தங்கே்/லவரே்/ தவள்ளி சங்கே் 

இ.  ிதி அலேச்சகே் 

ஈ. இ ்திய ாிசா்வ் வங்கி  

❖ இந்திய அரசாங்கத்தின் சார்பாக இந்திய ரிசர்வ் வங்கியால் சவரன் தங்கப்பத்திரம் வைங்கப்படுகிறது. 

தங்கத்ழத ஆவ  வடிவில் வசமிக்கும் திட்டமான இதில் ஒரு கிராம் தங்கம் ஒரு யூனிட் எனப்படுகிறது. 

இந்த 6ஆம் கட்ட பவளியீட்டில் தங்கத்தின் விழை கிராம் ஒன்றுக்கு `5,117 என நிர் யிக்கப்பட்டுள்ளது 

என இந்திய ரிசர்வ் வங்கி பதரிவித்துள்ளது. இந்த ஆறாம் கட்ட தங்கப்பத்திர பவளியீடு 31 ஆகஸ்ட் 

பதாடங்கி பசப்டம்பர் 4 அன்று முடிவழடகிறது. 

9.இந்தியா முழுவதும், ‘பதலுங்கு பமாழி’ நாள் பகாண்டாடப்படுகிற வததி எது? 
அ. ஆகஸ்ட் 29  

ஆ. ஆகஸ்ட் 30 

இ. செப்டம்பர் 01 

ஈ. தசப்டே்பா் 02 
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❖ ‘பதலுங்கு பாஷா திவனாத்ஸவம்’ என்றும் அழைக்கப்படும் பதலுங்கு பமாழி நாள், நாடு முழுவதும் 

ஒவ்வவார் ஆண்டும் ஆகஸ்ட்.29 அன்று பகாண்டாடப்படுகிறது. பதலுங்கு கவிஞர் கிடுகு பவங்கட்ட 

இராமமூர்த்தியின் பிறந்தநாழள, ஆந்திர மாநிைம், இந்நாளின்வபாது நிழனவுகூர்கிறது. பண்பாட்டுத் 

துழறயானது பதலுங்கு பமாழிழய வளர்ப்பதற்கான பல்வவறு நிகழ்வுகழள இந்நாளின்வபாது ஏற்பாடு 

பசய்கிறது. பதன்னாப்பிரிக்க பதலுங்கு சமூகம் ஏற்பாடு பசய்த, ‘எங்கள் பமாழி, எங்கள் சமூகம் மற்றும் 

நமது கைாசாரம்’ என்ற நிகழ்வில் குடியரசுத்துழ த்தழைவர் M பவங்ழகயா உழரயாற்றினார். 

10.இைண்டனில் நிழனவுப்பட்டயம் பபற்ற முதல் இந்திய வம்சாவளி பபண் யார்? 
அ. நூா் இனாயத் ஹான்  

ஆ. அடா ைவ்ைாக் 

இ. மராசாைிண்ட் பிராங்க்ளின் 

ஈ. மடே் தேளட் தேக்காா்த்தி 

❖ இரண்டாம் உைகப்வபாரின்வபாது பிரிட்டனுக்கான உளவாளியாக பணியாற்றிய நூர் இனாயத் கான், 

ைண்டனில் நிழனவுப்பட்டயம் பபற்ற முதல் இந்திய வம்சாவளி பபண் என்ற பபருழமழயப்பபற்றார். 

ஒரு காைத்தில் நூர் இனாயத் கான் வாழ்ந்த, இைண்டனில் உள்ள வீட்டிற்கு ஒரு தனித்துவமான நீைப் 

பட்டயம் கிழடத்துள்ளது. திப்பு சுல்தானின் வழித்வதான்றைான இவர், ‘வமடலின்’ என்ற குறியீட்டுப் 

பபயரில், ஆக்கிரமிக்கப்பட்ட பிரான்ஸிற்கு அனுப்பப்பட்ட முதல் பபண் வாபனாலி இயக்கியாவார். 
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