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நடப்பு நிகழ்வுகள்
1.கங்ககயில் காணப்பட்ட, ‘Systomus

gracilus’ என்பது கீழ்க்கண்டவற்றுள் எவ்வினம் சார்ந்தது?

அ. மீ ன் 
ஆ. ஆமம
இ. ஆக்ட ோபஸ
்
ஈ. முதமை
❖ கங்ககயாற்றில், ‘Systomus

gracilus’ என்ற புதிய வகக நன்னீர் மீனினம் அகடயாளம்

காணப்பட்டுள்ளது. ககரளா & கேற்கு வங்கத்கதச் சார்ந்த ஆராய்ச்சியாளர்கள், இந்த உண்ணக்கூடிய
மீனினத்கத கேற்கு வங்கத்தில் அகடயாளம் கண்டுள்ளனர். இது ஒரு மேல்லிய ேற்றும் சுருக்கப்பட்ட
உடலகேப்கபக்மகாண்டுள்ளது. இதகன உள்நாட்டு நீர்நிகலகளிலும் வளர்க்கவியலும். இப்புதிய
வகக மீன் குறித்த தகவல்கள், ‘Experimental Zoology’ என்ற இதழில் மவளியிடப்பட்டுள்ளது.

2. ‘SpiceOxy’ என்ற மபயரில் புதிய மசயற்கக சுவாச வழங்கிகய அறிமுகப்படுத்தியுள்ள நிறுவனம் எது?
அ. ஸ
் மபஸ
் ஜெ ் 
ஆ. இண
் டிடகோ
இ. ோிமையன்ஸ
்
ஈ. அமுை்
❖ குர்காகனச் சார்ந்த இந்திய வானூர்தி நிறுவனோன ஸ்கபஸ்மெட், அண்கேயில், ‘ஸ்கபஸ் ஆக்ஸி’
என்ற மபயரில் ககக்கு அடக்கோன, எங்கும் எளிதில் எடுத்துச் மசல்லக்கூடிய ஒரு மசயற்கக சுவாச
வழங்கிகய அறிமுகப்படுத்தியது. கலசான & மிதோன சுவாச பிரச்சகனகள் உள்ள கநாயாளிகளுக்கு
இந்தச் சாதனத்கத பயன்படுத்தப்படவியலும். ஸ்கபஸ்மெட், ஒரு விரல் நுனி துடிப்பு ஆக்ஸிமீட்டகரயும்
அறிமுகப்படுத்தியுள்ளது; அது, குருதியில் உள்ள உயிர்வளியின் மசறிகவ அளவிட பயன்படுகிறது.

3.எந்நாட்டின் ஒற்றுகே இயக்கத்கதக் குறிக்கும் வககயில், குதுப் மினார், மவண்கே ேற்றும் மசம்கே
வண்ணங்களில் ஒளிரப்பட்டது?
அ. ஜெோ்மனி
ஆ. இரஷ்யோ
இ. டபோைந்து 
ஈ. ெப்போன்
❖ கபாலந்தின் தூதரகம் ேற்றும் தில்லியில் அகேந்துள்ள கபாலந்து நிறுவனம் ஆகியகவ, அண்கேயில்,
குதுப் மினாகர, கபாலந்தின் கதசிய வண்ணங்களான மவண்கே ேற்றும் மசம்கே வண்ணங்களில்
ஒளிரச்மசய்துள்ளன. கபாலந்தின் ஒற்றுகே இயக்கம் உருவாக்கப்பட்ட நாற்பதாம் ஆண்டு நிகறகவ
நிகனவுகூரும் வககயில் இது மசய்யப்பட்டது. அவ்வியக்கம், காந்தியின் அகிம்கச மகாள்ககககள
அடிப்பகடயாகக்மகாண்ட ஒரு ேக்களுரிகே இயக்கோகும்.
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4.நீதிேன்றத்கத அவேதித்தகேக்காக, இந்திய உச்சநீதிேன்றம், பிரசாந்த் பூஷனுக்கு விதித்த அபராதம்
எவ்வளவு?
அ. ரூ.1,00,00,000
ஆ. ரூ.1,00,000
இ. ரூ.1,000
ஈ. ரூ.1 
❖ நீதிேன்ற அவேதிப்பு வழக்கில் மூத்த வழக்குகரஞர் பிரசாந்த் பூஷனுக்கு `1 அபராதம் விதித்து உச்ச
நீதிேன்றம் உத்தரவிட்டுள்ளது. `1 அபராதத்கதத் மசலுத்தத் தவறினால் 3 ோதங்கள் சிகற ேற்றும் 3
ஆண்டுகள் வழக்குகரஞராக பணியாற்றவும் தகட விதிக்கப்படும் என்றும் இந்திய உச்சநீதிேன்றம்
தனது தீர்ப்பில் குறிப்பிட்டுள்ளது. நீதிபதி அருண் மிஸ்ரா தகலகேயிலான அேர்வு, இந்தத் தீர்ப்கப
வழங்கியுள்ளது.

5.மும்கப பன்னாட்டு வானூர்தி நிகலயத்தின் (MIAL) 74% பங்குககள வாங்கியுள்ள நிறுவனம் எது?
அ. TATA குழுமம்
ஆ. ோிமையன்ஸ
் இண
் ஸ
் ் ோீஸ
் ைிமிஜ

்

இ. அதோனி குழுமம் 
ஈ. GMR இன்ப்ரோ
❖ மும்கப பன்னாட்டு விோன நிகலயத்தின் 74% பங்குககள, அதானி குழுேம் ககயகப்படுத்தியுள்ளது.
மும்கப பன்னாட்டு வானூர்தி நிகலயத்கத நிர்வகித்துவரும் GVK குழுேத்திடமிருந்து 50.5 சதவீத
பங்ககயும், MIAL’இல் 23.5% பங்குககளயும் அதானி குழுேம் ககப்பற்றுகிறது. இதன்மூலம், அதானி
குழுேம், தில்லி ேற்றும் கைதராபாத் வானூர்தி நிகலயங்ககள இயக்கும் GMR குழுேத்திற்குப் பிறகு,
நாட்டின் இரண்டாவது மபரிய வானூர்தி நிகலய நிர்வாகிப்பு நிறுவனோக ோறியுள்ளது.

6.இந்தியா & எந்தப் பன்முகச் சங்கத்துடனான மபாருளாதார அகேச்சர்கள் ஆகலாசகனக்கூட்டோனது,
அண்கேயில், மேய்நிகராக நகடமபற்றது?
அ. BRICS
ஆ. ASEAN 
இ. SAARC
ஈ. BIMSTEC
❖ இந்தியாவின் வணிகம் & மதாழிற்துகற, இரயில்கவ அகேச்சர் பியூஷ் ககாயல் ேற்றும் வியட்நாமின்
மதாழில் & வர்த்தக அகேச்சர் இட்ரான் துவான் ஆன் ஆகிய இருவரும் இகணந்து தகலகேகயற்க,
மேய்நிகராக 17ஆவது ASEAN-இந்தியா மபாருளாதார அகேச்சர்கள் ஆகலாசகனக்கூட்டம் நடந்தது.
இக்கூட்டத்தில், 10 ASEAN நாடுகளின் மபாருளாதார அகேச்சர்களும் கலந்துமகாண்டனர். சரக்குகள்
குறித்த ASEAN இந்திய வர்த்தக ஒப்பந்தத்கத மீளாய்வுமசய்வது குறித்து அகேச்சர்கள் விவாதித்தனர்.
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7.ஓணம் என்பது எந்த இந்திய ோநிலத்தின் பண்பாட்டுத் திருவிழாவாகும்?
அ. டகரளம் 
ஆ. கோ்நோ கோ
இ. ஆந்திர பிரடதசம்
ஈ. குெரோத்
❖ ஓணம் என்பது ககரள ோநிலத்தில் மகாண்டாடப்படும் ஒரு மிக முக்கியோன பண்டிககயாகும். இது,
“திருகவாணம்” என்றும் அகழக்கப்படுகிறது. இந்தத் திருவிழா, ேகலயாள நாட்காட்டியின் சிங்கம்
ோத மதாடக்கத்தில் மகாண்டாடப்படுகிறது. மகாண்டாட்டத்தின் ஒரு முக்கிய அம்சோக, பூக்கள் ேற்றும்
ேலரிதழ்களால் அலங்கரிக்கப்படும், “ஓணப்பூக்ககாலம்” உள்ளது. மகாண்டாட்டங்களுள், “வல்லம்கலி”
(படகுப்பந்தயம்) ேற்றும் “ஓணசதயம்” (விருந்து) ஆகியகவ அடங்கும்.

8.எந்த நாட்டின் பிரதேராக, முஸ்தபா ஆதிப், பரிந்துகரக்கப்பட்டுள்ளார்?
அ. சிங்கப்பூோ்
ஆ. சவூதி அடரபியோ
இ. இஸ
் டரை்
ஈ. ஜைபனோன் 
❖ மலபனானின் பிரதே அகேச்சர் பதவிக்கு முஸ்தபா ஆதிப் பரிந்துகரக்கப்பட்டுள்ளார். அவர் 2013ஆம்
ஆண்டு முதல் மெர்ேனிக்கான மலபனானின் தூதராக இருந்துவருகிறார். ஆகஸ்ட்.4 அன்று மபய்ரூட்
துகறமுகத்தில் நடந்த மவடிவிபத்கதத் மதாடர்ந்து, பதவி விலகிய ைசன் டயப்புகக்குப் பதிலாக அவர்
முன்மோழியப்பட்டுள்ளார். மலபனான் அதிபர் கேக்ககல் அவுன், மபரும்பான்கே நாடாளுேன்ற
உறுப்பினர்களில் ஆதரகவப்மபற்றபின், ஒரு புதிய அரசாங்கத்கத உருவாக்குவதற்காக முஸ்தபாகவ
மலபனானின் பிரதே அகேச்சராக பரிந்துகரத்துள்ளார்.

9. ‘ஸ்வச்சதா’ பிரச்சகனகளில் கவனஞ்மசலுத்துவதற்காக, அகனத்து அகேச்சகங்களாலும் பதிகனந்து
நாட்கள் ககடப்பிடிக்கப்படும் ஒரு நிகழ்வின் மபயமரன்ன?
அ. ஸ
் வச்சதோ பக்வோ ோ 
ஆ. ஸ
் வச்சதோ சமிக்ஷோ
இ. ஸ
் வச்சதோ வித்யோ
ஈ. ஸ
் வச்சதோ சோ்டவக்ஷன்
❖ ெல் சக்தி அகேச்சகத்தின் தூய்கே இந்தியா இயக்கத்தின்கீழ், தூய்கே குறித்த சிக்கல்களில் கவனம்
மசலுத்துவதற்காக, பதிகனந்து நாட்கள் நீளும் ஒரு நிகழ்வு அனுசரிக்கப்படுகிறது. ‘ஸ்வச்சதா பக்வாடா’
என்று மபயரிடப்பட்ட இந்நிகழ்ச்சி, 2016ஆம் ஆண்டில் மதாடங்கப்பட்டது. அன்றிலிருந்து ஒவ்மவாரு 15
நாட்களுக்கும் ஓர் அகேச்சகம் என இதகனக் ககடப்பிடித்து வருகின்றன. அண்கேயில், உரங்கள்
அகேச்சகம், மசப்டம்பர் 1-15 முதல் ‘ஸ்வச்சதா பக்வாடா’கவ அனுசரித்து வருகிறது.
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சங்கிலி மநகிழ்திறன் மதாடர்பான ஆஸ்திகரலியா-இந்தியா-ெப்பான் அகேச்சர்களின்

கூட்டத்தில், இந்தியாகவ பிரதிநிதித்துவப்படுத்தியது யார்?
அ. நிோ்மைோ சீதோரோமன்
ஆ. பியூஷ் டகோயை் 
இ. நிதின் க ் கோி
ஈ. இரோம் விைோஸ
் பஸ
் வோன்
❖ இந்தியாவின் ேத்திய வணிக ேற்றும் மதாழிற்துகற அகேச்சர் பியூஷ் ககாயல், ஆஸ்திகரலிய ேற்றும்
ெப்பானிய மபாருளாதார அகேச்சர்கள் ஆகிய மூவரும், விநிகயாகச் சங்கிலிகள் மநகிழ்திறன் குறித்த
ஆஸ்திகரலியா-இந்தியா-ெப்பான் மபாருளாதார அகேச்சர்களின் கூட்டுக்கூட்டத்தில் பங்ககற்றனர்.
❖ அவர்கள் மவளியிட்ட கூட்டு அறிக்ககயின்படி, இந்கதா-பசிபிக் பிராந்தியத்தில், மநகிழ்திறன் மிக்க ஒரு
விநிகயாகச்சங்கிலிகய உருவாக்க இந்த மூன்று நாடுகளும் முடிவுமசய்துள்ளன. கேலும், தங்கள்
சந்கதககள கட்டற்ற நிகலயில் கவத்திருக்கவும், அதன்மூலம் மவளிப்பகடயான வர்த்தகச்சூழகல
உருவாக்கவும் இந்த மூன்று நாடுகள் முடிவுமசய்துள்ளன. இது சீனாவின் ஆதிக்கத்கத குகறக்கும்
என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.
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நடப்பு நிகழ்வுகள்
1.செயற்கை

நுண்ணறிவில் இயங்கும் இயலி செகைகய, ‘LiGo’ என்ற செயரில் அறிமுைப்ெடுத்தியுள்ள

ைாப்பீட்டு நிறுைனம் எது?
அ. HDFC எர்க ர
ஆ. ICICI புருடென்ஷியல் 
இ. ஆயுள் ரப்பீெ்டு ்

ழ ம்

ஈ. னரர – HSBC OBC
❖ ICICI புருசென்ஷியல் ஆயுள் ைாப்பீட்டு நிறுைனமானது ெமீெத்தில், கூகிள் உதவியாளரில் ‘லிசைா’ என்ற
செயற்கை நுண்ணறிவில் இயங்கும் குரல்ைழி இயலிகய அறிமுைப்ெடுத்தியது. ைாடிக்கையாளர்ைள்
மற்றும் ைாப்பீடுதாரர்ைள், இந்தச் செகைகயப் ெயன்ெடுத்தி, எளிய குரல் ெணிப்புைகள ைழங்குைதன்
மூலம், தயாரிப்புைள் குறித்த அைர்ைளின் சைள்விைளுக்கு விகெ ைாணலாம்.
❖ அந்நிறுைனத்தின் கூற்றுப்ெடி, ைாப்பீடுைள் குறித்த விைரங்ைகளப்செற, ைாடிக்கையாளர்ைள் தங்ைள்
ஆண்ட்ராய்டு திறன்செசிைளில், ‘கூகிள் அசிஸ்செண்ட்’ ைெதிகய செயல்ெடுத்தி, அைர்ைளின் ைாப்பீடு
எண் அல்லது அகலசெசி எண்கணக் கூறலாம்.

2.புளூம்செர்க்

பில்லியனர்ைள் தரைரிகெயின்ெடி, மார்க் சுக்ைர்செர்க்கை விஞ்சி, உலகின் மூன்றாைது

செருஞ்செல்ைந்தராை மாறியுள்ளைர் யார்?
அ. பில் க ெ்ஸ
்
ஆ. எகலரன் மஸ
் ் 
இ. டம ் ட ன்சி ஸ
் ரெ்
ஈ. வரரன் பகப
❖ புளூம்செர்க் பில்லியனர்ைள் தரைரிகெயின்ெடி, முன்னணி விண்சைளி நிறுைனமான SpaceX’இன்
தகலகம நிர்ைாை அதிைாரியான எசலான் மஸ்க், தற்சொது உலகின் மூன்றாைது செல்ைந்தர் ஆைார்.
49 ையதான அைர், செஸ்புக் இகண நிறுைனர் மார்க் சுக்ைர்செர்க்கை இப்ெட்டியலில் விஞ்சியுள்ளார்.
எசலான் மஸ்க்கின் நிைர சொத்து மதிப்பு $115.4 பில்லியன் ொலர்ைளாைவும், சுக்ைர்செர்க்கின் நிைர
சொத்து மதிப்பு $110.8 பில்லியன் ொலராைவும் அதிைரித்துள்ளது. முதல் மற்றும் இரண்ொம் இெங்ைகள
முகறசய பில் சைட்ஸ் மற்றும் செப் செசொஸ் ஆகிசயார் பிடித்துள்ளனர்.

3. NPCI’இன் அண்கமய தரவுைளின்ெடி, 2020 ஆைஸ்டில் 1.62 பில்லியன் ெரிைர்த்தகனைகளக் ைண்ெ
ைட்ெணஞ்செலுத்து முகற எது?
அ. UPI 
ஆ. IMPS
இ. AePS
ஈ. FASTag
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❖ ெமீெத்தில், இந்திய சதசிய சைாடுப்ெனவுக்ைழைம் (NPCI) சைளியிட்ெ தரவுைளின்ெடி, ஒருங்கிகணந்த
சைாடுப்ெனவு இகெமுைம் (UPI) அடிப்ெகெயிலான சைாடுப்ெனவுைள், 2020 ஆைஸ்டில், 1.62 பில்லியன்
ெரிைர்த்தகனைகளக்ைண்டுள்ளன. ைெந்த ஆண்டு இசத மாதத்தில் 918 மில்லியன் ெரிைர்த்தகனைள்
நெந்திருந்தகத ஒப்பிடும்சொது, தற்சொது சுமார் 8 ெதவீதம் இது உயர்ந்துள்ளது. ைெந்த மாதம் ெதிவு
செய்யப்ெட்ெ ெரிைர்த்தகனைளின் மதிப்புகெ `2.98 டிரில்லியனாகும்; அது, ைெந்த ஆண்டின் மதிப்கெ
விெ `1.54 டிரில்லியனுக்கும் அதிைமாகும்.

4.சிங்ைப்பூரில், எதிர்க்ைட்சியின் தகலைராை சொறுப்செற்ற இந்தியா ைம்ொைளி நெர் யார்?
அ. சியரம் சீ கெரங்
ஆ. பிரிதம் சிங் 
இ. இந்திரரணி
ஈ. சில்வியர லிம்
❖ சிங்ைப்பூரில் நெந்த சொதுத்சதர்தலில், ஆளும் லீ சியன் லூங்கின் பீப்புள் ஆக்ென் ைட்சி 83 இெங்ைளில்
சைன்றது. பிரிதம் சிங்கின் சதாழிலாளர் ைட்சியானது மீதமுள்ள 10 இெங்ைகள கைப்ெற்றியது. இகதத்
சதாெர்ந்து, பிரிதம் சிங் அைர்ைகள பிரதான எதிர்க்ைட்சித் தகலைராை அகைத் தகலைர் இந்திராணி
இராொ அறிவித்தார். சிங்ைப்பூர் ைரலாற்றில் இந்திய ைம்ொைளிகயச்ொர்ந்த ஒருைர் எதிர்க்ைட்சித்
தகலைராை ெதவிசயற்ெது இதுசை முதல்முகறயாகும்.

5.அண்கமயில் சமற்ைத்திய & சதற்ைத்திய ஓப்ென் சென்னிஸ் சொட்டியில் சைன்றைர் யார்?
அ. ரகபல் நெரல்
ஆ. கரரஜர் டபெரர்
இ. கநரவ ் கஜரக ரவிச் 
ஈ. டெரமினி ் தியம்
❖ நியூயார்க்கில் நெந்த சமற்ைத்திய & சதற்ைத்திய ஓப்ென் சென்னிஸ் சொட்டியில், மிசலாஸ் ரவ்னிக்கை
வீழ்த்தி சநாைக் சொசைாவிச் சைன்றுள்ளார். இது, அசமரிக்ைாவில் அைர் சைல்லும் முப்ெத்கதந்தாைது
மாஸ்ெர்ஸ் ெட்ெமாகும். இவ்சைற்றியின் மூலம், ஒவ்சைாரு மாஸ்ெர்ஸ் சொட்டிைளிலும் இரண்டு முகற
சைன்ற ஒசர சென்னிஸ் வீரர் என்ற செருகமகய சநாைக் சொசைாவிச் உருைாக்கியுள்ளார்.

6.COVID-19 த

ொற்றுந ொய் ைாரணமாை 25 ைகையான சுைாதார செகைைளில் ொதிக்கும் சமற்ெட்ெகை

ொதிக்ைப்ெட்டுள்ளதாைக் ைண்ெறிந்த ஓர் ஆய்கை சைளியிட்டுள்ள அகமப்பு எது?
அ. உல டபரருளரதரர மன்றம்
ஆ. உல நலவரழ்வு அமமப்பு 
இ. UNICEF
ஈ. பன்னரெ்டுச் டசலவரணி நிதியம்
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❖ உலை நலைாழ்வு அகமப்பின் (WHO) ஓர் ஆய்வின்ெடி, COVID-19 சதாற்றுசநாயால், 25 ைகையான
நலைாழ்வுச் செகைைளில் ொதிக்கும் சமற்ெட்ெகை ொதிக்ைப்ெட்டுள்ளன. சநாய்த்தடுப்பு செகைைள்
இதில் மிைவும் ொதிக்ைப்ெட்டுள்ளன. அசதசநரம், ெரைா சநாய்ைகளக்ைண்ெறிதல் & சிகிச்கெயளித்தல்
செகை இரண்ொைது மிைவும் ொதிப்புக்குள்ளான செகையாை உள்ளது. இந்த ஆய்வில், 94% நாடுைள்
தங்ைள் முயற்சிைகள COVID-19’ஐ கையாளுைதில் மட்டுசம ைைனம் செலுத்தியதாை கூறப்ெட்டுள்ளது.

7. 1 பில்லியன் ென் எரிசொருள் உற்ெத்திகய அகெைதற்ைாை, 2023-24ஆம் ஆண்ெளவில் `1.22 லட்ெம்
சைாடிகய முதலீடு செய்யவுள்ள சொதுத்துகற நிறுைனம் எது?
அ. இந்திய நில ்

ரி நிறுவனம் 

ஆ. ONGC
இ. NHPC
ஈ. NTPC
❖ 1 பில்லியன் ென் எரிசொருள் உற்ெத்தி என்ற இலக்கை அகெைதற்ைாை, ெல்சைறு திட்ெங்ைளில் `1.22
இலட்ெம் சைாடிக்கும் சமல் முதலீடு செய்ய உள்ளதாை அரசுக்கு சொந்தமான சொதுத்துகற நிறுைனம்
இந்திய நிலக்ைரி நிறுைனம் அறிவித்தது. நிதியளிக்ைப்ெெவுள்ள சமாத்த 500 திட்ெங்ைளில், 202324ஆம் ஆண்டுக்குள் நிலக்ைரி அைழ்வு, சுரங்ை உட்ைட்ெகமப்பு மற்றும் திட்ெ சமம்ொடு சதாெர்ொன
திட்ெங்ைளில், இந்திய நிலக்ைரி நிறுைனம் ஒரு செரும்ெங்கை முதலீடு செய்யும். நிலக்ைரி உற்ெத்தியில்
இந்திய நிலக்ைரி நிறுைனம் ஆண்டுக்கு 7.1 ெதவீத ைளர்ச்சிகயப் ெதிவு செய்துள்ளது.

8.7 ஆண்டுைளில், கிராண்ட்ஸ்லாம் ஒற்கறயர் சமயின் டிரா சொட்டியில் சைன்ற முதல் இந்தியர் யார்?
அ. சுமித் நர ல் 
ஆ. பிரஜ்கனஷ் குன்கனஸ
் வரன்
இ. கரர ன் கபரபண
் ணர
ஈ. யூ ி பரம்ப்ரி
❖ US ஓப்ென் சென்னிஸ் சதாெரின் ஆெைர் ஒற்கறயர் பிரிவின் முதல் சுற்றில், அசமரிக்ைாவின் பிராட்லி
கிளாகன வீழ்த்தி சுமித் நாைல் சைற்றிகய ைெப்ெடுத்தினார். இவ்சைற்றியின்மூலம் 7 ஆண்டுைளுக்கு
பிறகு US ஓப்ென் சொட்டியின் ஒற்கறயர் பிரிவு இரண்ொைது சுற்றுக்கு முன்சனறிய இந்திய வீரர்
என்ற செருகமகய சுமித் செற்றுள்ளார். இறுதியாை, ைெந்த 2013ஆம் ஆண்டில் சொம்சதவ் சதவ்ைர்மன்
இரண்ொைது சுற்றுக்கு முன்சனறி இருந்தது குறிப்பிெத்தக்ைது.

9. நெப்ொண்டில் (2020) ைரும் உலை சதங்ைாய் நாளுக்ைான ைருப்சொருள் என்ன?
அ. Invest in Coconut to save the world 
ஆ. Coconuts and Nutrition World
இ. Coconuts and COVID-19
ஈ. Coconuts in Asian and Pacific regions
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❖ ஒவ்சைார் ஆண்டும் செப்.2 அன்று உலைம் முழுைதும் உலை சதங்ைாய் நாளாை அனுெரிக்ைப்ெடுகிறது.
சதங்ைாயின் முக்கியத்துைம் மற்றும் அதன் நன்கமைள் குறித்து விழிப்புணர்கை ஏற்ெடுத்துைதற்ைாை
இந்த நாள் ைகெப்பிடிக்ைப்ெடுகிறது. இது, ஆசிய மற்றும் ெசிபிக் சதங்ைாய் ெமூைம் (APCC) நிறுைப்ெட்ெ
நாகளயும் நிகனவுகூர்கிறது. APCC என்ெது ஆசியா & ெசிபிக் நாடுைளுக்ைான ஐநா சொருளாதார
மற்றும் ெமூை ஆகணயத்தின் (UN-ESCAP) உதவியுென் செயல்ெடும் ஓர் அகமப்ொகும். நெப்ொண்டு
(2020) ைரும் இந்நாளுக்ைான ைருப்சொருள் - “உலகைக்ைாக்ை சதங்ைாயில் முதலீடு செய்யுங்ைள்”.

10.ஷாங்ைாய் ஒத்துகழப்பு அகமப்பில் (SCO) உள்ள ொதுைாப்பு அகமச்ெர்ைளின் கூட்ெத்கத நெத்தவுள்ள
நைரம் எது?
அ. கெர ் ிகயர
ஆ. டபய்ஜிங்
இ. மரஸ
் க ர
ஈ. புது தில்லி
❖ ஷாங்ைாய் ஒத்துகழப்பு அகமப்பில் (SCO) உள்ள உறுப்பு ொடுகளின் ொதுைாப்பு அகமச்ெர்ைள் கூட்ெம்,
இரஷ்யாவின் மாஸ்சைா நைரில் நெத்தப்ெெவுள்ளது. இக்கூட்ெத்தில் ைலந்துசைாள்ள, மத்திய ொதுைாப்பு
அகமச்ெர் இராஜ்நாத் சிங் அண்கமயில் இரஷ்யாவுக்கு புறப்ெட்ொர். அைர் இரஷ்ய ொதுைாப்பு அகமச்ெர்
செர்ஜி சஷாயுகுெனும் செச்சுைார்த்கத நெத்துைார் என எதிர்ொர்க்ைப்ெடுகிறது. அசதசைகள, சீன
ொதுைாப்பு அகமச்ெகர ெந்திப்ெதற்ைான எந்த நிரலும் சைளியிெப்ெெவில்கல.
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நடப்பு நிகழ்வுகள்
1.இந்திய அரசு ஒப்புதல் அளித்த, புதிய குடிமைப் பணிகள் சீர்திருத்த இயக்கத்தின் பபயர் என்ன?
அ. நிர்வரக இயக்கம்
ஆ. கர்மய ரகி இ க்கம் 
இ. iGOT இயக்கம்
ஈ. இந்தி ர் இயக்கம்
❖ “கர்ையயோகி இயக்கம்” என்ற புதிய ஒருங்கிமைந்த குடிமைப்பணிகள் சீர்திருத்த திட்டத்திற்கு ைத்திய
அமைச்சரமை அண்மையில் ஒப்புதல் அளித்தது. நடத்மத ைோற்றத்மத மையைோகக்பகோண்ட, ‘நோட்டு
ைக்கமை மையைோகக்பகோண்ட குடிமைப்பணி’மய உருைோக்குையத இத்திட்டத்தின் யநோக்கைோகும்.
Integrated Government Online Training - iGOT கர்ையயோகி தைத்மத அமைப்பதன்மூலம் இந்தப் பயிற்சி
ைழங்கப்படும். பிரதைரின்கீழ் உள்ை ஒரு பபோது ைனிதைை கவுன்சில், இத்திட்டத்மதக்கண்கோணிக்கும்.

2. ‘ஒயர நோடு ஒயர குடும்ப அட்மட’ திட்டத்தில், தற்யபோது, இந்தியோவின் எவ்விரு யூனியன் பிரயதசங்கள்
இமைந்துள்ைன?
அ. லடரக் & இலட்சத்தீ வுகள் 
ஆ. லடரக் & புதுச்யசரி
இ. புதுச்யசரி & அந்தமரன் மற்றும் நிக்யகரபரர் தீ வுகள்
ஈ. இலட்சத்தீ வுகள் & அந்தமரன் மற்றும் நிக்யகரபரர் தீ வுகள்
❖ இந்தியோவின் இரு யூனியன் பிரயதசங்கைோன லடோக் ைற்றும் இலட்சத்தீவுகள், சமீபத்தில், “ஒயர நோடு
ஒயர குடும்ப அட்மட’ திட்டத்துடன் ஒருங்கிமைக்கப்பட்டுள்ைன. இவ்விரு யூனியன் பிரயதசங்களும்,
‘ஒயர நோடு, ஒயர குடும்ப அட்மட’ திட்டத்தில் இமையும் பரியசோதமனகமை நிமறவுபசய்துவிட்டன.
இத்துடன் பைோத்தம் 26 ைோநிலங்கள் / யூனியன் பிரயதசங்கள் இந்தத் திட்டத்தில் இமைந்துள்ைன.

3. விமையோட்டு வீரர் / வீராங்கனைகமை அரசோங்க யைமலகளில் யநரடியோக யசர்ப்பதற்கு, எத்தமன
விமையோட்டுகள் யசர்க்கப்பட்டுள்ைன?
அ. 10
ஆ. 20 
இ. 30
ஈ. 40
❖ விமையோட்டு ஒதுக்கீடுமூலம் குரூப் C நிமல அரசோங்கப் பதவிகளில் யநரடி ஆட்யசர்ப்புக்கு தகுதியோன
விமையோட்டுப்பட்டியலில் நடுைைரசு யைலும் 20 விமையோட்டுக்கமை யசர்த்துள்ைது. முன்னதோக 43
துமறகள் இருந்தன; அமை இப்யபோது 63 பிரிவுகைோக உயர்த்தப்பட்டுள்ைன. யதசிய அல்லது சர்ையதச
யபோட்டிகளில் தங்கள் ைோநிலம் / இந்தியோமை பிரதிநிதித்துைப்படுத்திய திறமையோன விமையோட்டு
ஆளுமைகள், சிறப்பு ஒதுக்கீட்டின் கீழ் அரசு யைமலகளுக்கு தகுதியுமடயைர்கைோைர்.
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4.பிரதைர் கிசோன் சம்பதோ திட்டத்மத அைல்படுத்தும் நிறுைனைோக உள்ை ைத்திய அமைச்சகம் எது?
அ. யவளரண
் & உழவர்நல அமமச்சகம்
ஆ. உணவுப் பதனிடுதல் ததரழிலகங்கள் அமமச்சகம் 
இ. ஊரக வளர்ச்சி அமமச்சகம்
ஈ. நிதி அமமச்சகம்
❖ உைவுப்பதனிடுதல் பதோழிலகங்கள் அமைச்சகைோனது பிரதைர் கிசோன் சம்பதோ திட்டத்மத (Scheme for
Agro - Marine Processing and Development of Agro-Processing Clusters - SAMPADA)
பசயல்படுத்துகிறது. சமீபத்தில், பிரதைர் கிசோன் சம்பதோ திட்டத்தின்கீழ் 27 திட்டங்கமை பசயல்படுத்த
நடுைைரசு ஒப்புதல் அளித்துள்ைது. இத்திட்டங்கள் ஒருங்கிமைந்த குளிர்பதனச்சங்கிலிகள் ைற்றும்
ைதிப்புக்கூட்டல் உட்கட்டமைப்மப உருைோக்குைமத யநோக்கைோகக்பகோண்டுள்ைன.

5.எந்த ஆயுதப்பமடக்கு, பினோகோ பமடயணிமய ைழங்குைதற்கோக, போதுகோப்பு அமைச்சகம் BMEL, TATA
பைர் ைற்றும் L&T ஆகியவற்றுடன் கூட்டிமைந்துள்ைது?
அ. இந்தி இரரணுவம் 
ஆ. இந்தி க் கடற்பமட
இ. இந்தி வரன்பமட
ஈ. இந்தி கடயலரரக்கரவல்பமட
❖ போதுகோப்புத்துமறயில், ‘இந்தியோவில் தயோரிப்யபோம்’ திட்டத்மத ஊக்கப்படுத்தும் யநோக்கில், போதுகோப்பு
அமைச்சகத்தின் பகோள்முதல் பிரிைோனது போரத் நில அகழ்வு நிறுைனம் (BEML), TATA பைர் நிறுைனம்
(TPCL) ைற்றும் லோர்சன் & டூப்யரோ (L&T) ஆகியைற்றுடனோன ஒப்பந்தங்களில் மகபயழுத்திட்டுள்ைது.
இந்திய இரோணுைத்தின் பீரங்கிப் பிரிவுக்கு ஆறு பினோகோ பமடயணிகமை ைழங்குைதற்கோன ஒப்பந்த
-ங்கள் மகபயழுத்திடப்பட்டுள்ைன. இத்திட்டத்தின் யதோரோயைோன பசலவினம், `2580 யகோடியோகும்.

6. PUBG உள்ளிட்ட 118 பசயலிகளுக்கு தமட விதித்துள்ை ைத்திய அமைச்சகம் எது?
அ. பரதுகரப்பு அமமச்சகம்
ஆ. மின்னணு & தகவல் ததரழில்நுட்ப அமமச்சகம் 
இ. தவளி ுறவு அமமச்சகம்
ஈ. உள்துமற அமமச்சகம்
❖ தகைல் பதோழில்நுட்ப சட்டத்தின் 69A பிரிவின்கீழ் ைழங்கப்பட்டுள்ை அதிகோரத்மத பயன்படுத்தி, 118
பசயலிகளுக்கு தமடவிதித்து இந்திய அரசின் மின்னணு ைற்றும் தகைல் பதோழில்நுட்ப அமைச்சகம்
உத்தரவு பிறப்பித்துள்ைது. இந்திய ஒருமைப்போடு, போதுகோப்பு ைற்றும் இமறயோண்மைக்கு எதிரோனது
என்பதோல் இந்தத் தமட விதிக்கப்படுைதோக நடுைைரசு பதரிவித்துள்ைது. இதில் PUBG ைற்றும் Wechat
யபோன்ற பிரபல பசயலிகளும் அடங்கும்.
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7.நோட்டில் பைட்யரோ இரயில்கமை இயக்குைதற்கோன ைழிகோட்டல்கமை பைளியிட்ட அமைச்சகம் எது?
அ. பரதுகரப்பு அமமச்சகம்
ஆ. இர ில்யவ அமமச்சகம்
இ. வீட்டுவசதி மற்றும் நகர்ப்புற விவகரரங்கள் அமமச்சகம் 
ஈ. உள்துமற அமமச்சகம்
❖ ைத்திய வீட்டுைசதி ைற்றும் நகர்ப்புற விைகோரங்கள் அமைச்சகைோனது நோட்டில் பைட்யரோ இரயில்கமை
இயக்குைோதற்கோன நிமலயோன இயக்க முமறமைமய பைளியிட்டுள்ைது. பைட்யரோ ரயில் யசமைகள்,
பசப்டம்பர்.7 முதல் மீண்டும் பசயல்படத்பதோடங்கியுள்ைன. பயணிகளும் ஊழியர்களும் முகைமறப்பு
அணிைது கட்டோயம் என அறிவுறுத்தப்பட்டுள்ைது. சமூக விலகமல உறுதிபசய்ைதற்கோக, பைட்யரோ
இரயில் நிமலயங்கள் ைற்றும் இரயில்களுக்குள் அமடயோை ைட்டங்களும் ைமரயப்படும்.

8.ஐக்கிய அரபு அமீரகத்மத (UAE) அமடைதற்கு, அமனத்து நோடுகளின் ைோனூர்திகளும் தன் நோட்டின்
ைழியோக பசல்லலாம் என அனுைதித்துள்ை நோடு எது?
அ. இந்தி ர
ஆ. பரகிஸ
் தரன்
இ. சவூதி அயரபி ர 
ஈ. துருக்கி
❖ ஐக்கிய அரபு அமீரகம் (UAE) யகோரிக்மக விடுத்தமத அடுத்து, சவூதி அயரபியோ, அமனத்து நோடுகளின்
ைோனூர்திகளும் தனது நோட்டின் ைழியோக பசல்லலோம் என அனுைதியளித்து அறிவித்துள்ைது. சில
நோட்களுக்கு முன்னர், சவூதி அயரபியோ, முதலாம் யநரடி இஸ்யரலிய ைணிகப்பயணிகள் விைோனத்மத
தனது ைோன்பைளிமயப் பயன்படுத்தி ஐக்கிய அரபு அமீரகத்மத அமடய அனுைதித்தது. அது, இஸ்யரல்
அரசோங்கம் ைற்றும் அபைரிக்கோவின் உயர்ைட்ட தூதுக்குழு பசன்ற விைோனைோகும்.

9.எந்த ைோநிலத்மத ைட்டும் தவிர்த்து, நோடு முழுைதும் பைட்யரோ இரயில் யசமைகள் இயக்கப்படவுள்ைன?
அ. தமிழ்நரடு
ஆ. யகரளர
இ. மகரரரஷ்டிரர 
ஈ. யமற்கு வங்கம்
❖ ‘அன்லோக் 4’ நடைடிக்மககளின்கீழ், பைட்யரோ இரயில் யசமைகமை மீண்டும் பதோடங்குைதற்கோன
ைழிகோட்டுதல்கமை ைத்திய வீட்டுைசதி ைற்றும் நகர்ப்புற விைகோரங்கள் அமைச்சு பைளியிட்டுள்ைது.
பைட்யரோ இரயில்கள், ைகோரோஷ்டிர ைோநிலத்மதத்தவிர நோடு முழுைதும் முதற்கட்டைோக பசப்.7 முதல்
தங்கைது யசமைகமை மீண்டும் பதோடங்கும். யசமைகமை எப்யபோது ைறுபதோடக்கம் பசய்ைது என்பது
குறித்து அம்ைோநில அரசு முடிவுபசய்யும். இவ்ைழிகோட்டுதல்களின்படி, கட்டுப்போட்டு ைண்டலங்களின்கீழ்
ைரும் அமனத்து இரயில் நிமலயங்களும் முடக்கநிமலயியலயய மைத்திருக்கப்படும்.
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10.எந்த நோட்டின் புதிய பிரதைரோக ஹிச்பசம் பைச்சிச்சி நியமிக்கப்பட்டுள்ைோர்?
அ. துனிசி ர 
ஆ. தலபனரன்
இ. பியரசில்
ஈ. மதவரன்
❖ துனிசியோவின் சட்டமியற்றுநர்கள் நோட்டின் புதிய பிரதைரோக ஹிச்பசம் பைச்சிச்சி ைருைதற்கு ஒப்புதல்
அளித்துள்ைனர். பைச்சிச்சியும் அைரது முன்பைோழியப்பட்ட அரசோங்கமும் நீண்ட விைோதத்திற்குப்பிறகு
நம்பிக்மக ைோக்பகடுப்மப பைன்றன. முன்னதோக, 46 ையதோன முன்னோள் அமைச்சர், தனது அரசு
எவ்ைோறு பபோருைோதோர ைற்றும் சமூக பநருக்கடியிலிருந்து துனிசிய நோட்மட பைளியய பகோண்டுைரும்
என்பமத விைக்கினோர். இது, அக்யடோபர் முதல் துனிசியோவில் ஏற்படும் மூன்றோைது அரசோங்கமும், 2011
ஆம் ஆண்டில் நடந்த புரட்சிக்குப் பின்னர் ஏற்படும் ஒன்பதோைது அரசோங்கமும் ஆகும்.
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நடப்பு நிகழ்வுகள்
1.இந்தியா

மற்றும் எந்த நாட்டுக்கு இடையயயான தரமான ஜவுளிகள் துடையில் ஒத்துடைப்புக்கான

புரிந்துணர்வு ஒப்பந்தத்திற்கு மத்திய அடமச்சரடை ஒப்புதல் அளித்துள்ளது?
அ. ஐக்கிய அமெரிக்க நரடுகள்
ஆ. ஜப்பரன் 
இ. ஆஸ
் திரேலியர
ஈ. பிரேசில்
❖ ஜப்பான் நாட்டு சந்டதக்யகற்ைைாறு இந்திய ஜவுளிகள் மற்றும் ஆடைகளின் தரத்டத யமம்படுத்துைது
மற்றும் பரியசாதிப்பதற்காக, இந்தியாவின் ஜவுளிகள் ஆடணயம் மற்றும் ஜப்பானின் நிசன்ககன் தர
மதிப்பீடு டமயம் ஆகியைற்றுக்கு இடையில் புரிந்துணர்வு ஒப்பந்தத்தில் டககயழுத்திடுைதற்காக
பிரதமர் யமாடி தடைடமயிைான மத்திய அடமச்சரடை ஒப்புதல் அளித்தது. இதனால், கதாழில்நுட்பத்
துடைக்கான ஜவுளிகள் & துணி ைடககடள இந்தியாவில் பரியசாதிக்கும் பணிகடள, நிசன்ககன் தர
மதிப்பீடு டமயத்தின் சார்பாக ஜவுளிகள் ஆடணயம் யமற்ககாள்ளும்.

2.புள்ளியியல் மற்றும் திட்ை அமைாக்க அடமச்சகத்தின் கசயைாளராக நியமிக்கப்பட்டுள்ளைர் யார்?
அ. க்ஷத்திேபதி சிவரஜி 
ஆ. கிரிஸ
் பரண
் ரே
இ. லீ னர வில்ஜமனன்
ஈ. V முேளீ தேன்
❖ 2020 கசப்.1 முதல், இந்தியாவின் தடைடமப் புள்ளியியல் நிபுணராக க்ஷத்ரபதி சிைாஜிடய நியமித்து
இந்திய அரசு உத்தரவு பிைப்பித்துள்ளது. 1986ஆம் ஆண்டுத்கதாகுதிடயச் சார்ந்த IAS அதிகாரியான
இவர், புள்ளியியல் மற்றும் திட்ை அமைாக்க அடமச்சகத்தின் கசயைாளராக கபாறுப்யபற்பார். இந்திய
அரசு, அைடர இன்னும் ஒரு முழுயநர தடைடமப் புள்ளியியல் நிபுணராக நியமிக்காத காரணத்தால்,
க்ஷத்திரபதி சிைாஜி, கதாைர்ந்து மத்திய பணியாளர்கள், கபாதுமக்கள் குடைதீர்ப்பு மற்றும் ஓய்வூதிய
அடமச்சகத்தின் தடைைராக பணியிலிருப்பார்.

3.உயிரி பல்ைடகடமடயப் பாதுகாப்பதற்காக, அடை ஒன்டை அடமத்துள்ள மாநிை / யூனியன் பிரயதச
அரசு எது?
அ. அஸ
் ஸரெ்
ஆ. ெத்திய பிேரதசெ்
இ. கர்நரேகர
ஈ. ஜெ்மு & கரஷ்ெீ ர் 
❖ ஜம்மு & காஷ்மீர் அரசானது உயிரி பல்ைடகடமடயப் பாதுகாப்பதற்காக, பத்து உறுப்பினர்கடளக்
ககாண்ை ஒரு குழுடை அண்டமயில் அடமத்தது. ‘ஜம்மு-காஷ்மீர் உயிரி பல்ைடகடம அடை’ என்ை
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கபயரிைான இப்புதிய அடையில், முதன்டம ைனப்பாதுகாைைர் தடைைராகவும், 5 அலுைல்பூர்ைமற்ை
உறுப்பினர்களும் இருப்பார்கள். இந்த அடை, “ஜம்மு-காஷ்மீர் உயிரி பல்ைடகடமடய கவுன்சில்
நிதியம்” என்று கபயரிைப்பட்ை ஒரு நிதியத்டதயும் உருைாக்கும்.

4.கதாட்டுணரக்கூடிய பாரம்பரியத்டத பாதுகாப்பதற்கான மயசாதாடை நிடையைற்றியுள்ள மாநிை அரசு
எது?
அ. ெத்திய பிேரதசெ்
ஆ. அஸ
் ஸரெ் 
இ. பீகரர்
ஈ. ரகேளர
❖ கதாட்டுணரக்கூடிய பாரம்பரியத்டத பாதுகாத்து மீட்கைடுக்கும் மயசாதாடை அண்டமயில் அஸ்ஸாம்
மாநிை சட்ைமன்ைம் நிடையைற்றியது. அசாம் பாரம்பரிய நிடனவுச்சின்னங்கள் & பதிவுச்சட்ைம், 1959
உட்பை எந்தகைாரு யதசிய / மாநிை சட்ைத்தின் கீழும் தற்யபாது இல்ைாத, குடைந்தது 75 ஆண்டுகளாக
இருந்துைரும் அடனத்து மரபுச்சின்னங்கடளயும் இந்தச்சட்ைம் உள்ளைக்கும்.

5. அகமரிக்க பாதுகாப்புத்துடையின் நடப்பாண்டுக்கான (2020) அறிக்டகயின்படி, உைகின் மிகப்கபரிய
கைற்படைடயக் ககாண்டுள்ள நாடு எது?
அ. இந்தியர
ஆ. சீனர 
இ. இஸ
் ரேல்
ஈ. ஐக்கிய அமெரிக்க நரடுகள்
❖ அகமரிக்க பாதுகாப்புத்துடையானது தனது சீன இராணுைத்தின் ஆற்ைல் குறித்த நைப்பாண்டு (2020)
அறிக்டகடய அகமரிக்க காங்கிரசுக்கு சமர்ப்பித்தது. இந்த அறிக்டகயின்படி, சுமார் 350 கப்பல்கள்
மற்றும் நீர்மூழ்கிக்கப்பல்களுைன் சீனா உைகின் மிகப்கபரிய கைற்படைடயக் ககாண்டுள்ளது. அயத
சமயம், அகமரிக்கக் கைற்படையின் யபார் படை சுமார் 293 கப்பல்கடள மட்டுயம ககாண்டுள்ளது.

6.நிடை

நிைமாடைமானிடயப் பயன்படுத்தி, COVID-19 டைரஸ் கதாற்டைக்கண்ைறியும் முடைடய

உருைாக்கியுள்ள நிறுைனம் எது?
அ. ICAR
ஆ. IGIB 
இ. ICMR
ஈ. AIIMS
❖ நிடை நிைமாடைமானிடயப்பயன்படுத்தி COVID-19 டைரஸ் கதாற்டைக்கண்ைறியும் ஒரு முடைடய
மரபணுத்கதாகுதியியல் மற்றும் ஒருங்கிடணந்த உயிரியல் நிறுைனத்தின் (IGIB) ஆராய்ச்சியாளர்கள்
உருைாக்கியுள்ளனர்.
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❖ இம்முடையில், டைரஸ் கண்ைறிதல் ஆனது 90% உணர்திைன் மற்றும் 100% தனித்தன்டமயுைன்
யமற்ககாள்ளைாம். கமாத்த கசயல்முடைக்கு எடுத்துக்ககாள்ளும் யநரம் கைறும் 30 நிமிைங்களாகும்.
IGIB என்பது அறிவியல் & கதாழிைக ஆராய்ச்சிக்கைகத்தின்கீழ் (CSIR) இயங்கும் ஒரு நிறுைனமாகும்.

7.அகமரிக்க – இந்திய உத்திகள் ைகுத்தல் மற்றும் பங்யகற்ைல் அடமப்பின் நைப்பாண்டுக்கான (2020)
உச்சிமாநாட்டின் கருப்கபாருள் என்ன?
அ. Navigating New Challenges 
ஆ. COVID and the world
இ. Unlocking New Opportunities
ஈ. Make Way for the Future
❖ “Navigating New Challenges” என்பது மூன்ைாம் அகமரிக்க – இந்திய உத்திகள் ைகுத்தல் மற்றும்
பங்யகற்ைல் அடமப்பின் உச்சிமாநாட்டின் கருப்கபாருளாகும். பிரதமர் யமாடி, இந்த நிகழ்வின் முக்கிய
உடரடய, கமய்நிகராக நிகழ்த்தினார். USISPF என்பது ஒரு சுயாதீன இைாப யநாக்கற்ை அடமப்பாகும்;
இது அகமரிக்க-இந்திய கூட்ைாண்டமடய ைலுப்படுத்துைடத யநாக்கமாகக் ககாண்டுள்ளது.

8.கமாத்த விற்பனன மருந்துப்பூங்கா அடமப்பதற்காக இந்திய யைதித்கதாழினுட்ப நிறுைனத்துைன் (IICT)
ஒப்பந்தம் கசய்துள்ள மாநிைம் எது?
அ. ரகேளெ்
ஆ. ஆந்திே பிேரதசெ் 
இ. இேரஜஸ
் தரன்
ஈ. அருணரச்சல பிேரதசெ்
❖ மாநிைத்தில் கமாத்த விற்படன மருந்துப்பூங்கா அடமப்பதற்காக, ஆந்திர பிரயதச மாநிை கதாழிைக
உட்கட்ைடமப்பு கைகமானது (APIIC) CSIR-இந்திய வவதித்கதாழினுட்ப நிறுைனத்துைன் புரிந்துணர்வு
ஒப்பந்தம் கசய்துள்ளது. இந்த ஒப்பந்தத்தின்படி, CSIR-IICT ஓர் அறிவுப்பங்காளராக கசயல்படுையதாடு,
நிதியுதவி யகாருைதற்காக, ஆந்திர மாநிை அரசு, மத்திய யைதியியல் & உரங்கள் அடமச்சகத்திற்கு
சமர்ப்பிக்க ஒரு திட்ைத்டத தயாரிப்பதற்கான கதாழில்நுட்ப உதவிடயயும் ைைங்கும்.

9.ஹிந்தி, காஷ்மீர் மற்றும் யைாக்ரி ஆகிய மூன்றும் எந்த மாநிைம் / யூனியன் பிரயதசத்தின் அலுைல்பூர்ை
கமாழிகளாக மாைவுள்ளன?
அ. ெகரேரஷ்டிேர
ஆ. மதலுங்கரனர
இ. ஜெ்மு–கரஷ்ெீ ர் 
ஈ. ேரென் ெற்றுெ் டேயூ
❖ ஜம்மு-காஷ்மீரில் காஷ்மீர், யைாக்ரி மற்றும் ஹிந்தி ஆகிய மூன்று கமாழிக்கும் அலுைல்பூர்ை கமாழித்
தகுதி ைைங்கும் மயசாதாவுக்கு பிரதம அடமச்சர் தடைடமயிைான நடுைண் அடமச்சரடை ஒப்புதல்
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ைைங்கியுள்ளது. இந்த கமாழிகள் தற்யபாதுள்ள அலுைல்பூர்ை கமாழிகளான உருது & ஆங்கிைத்துைன்
கூடுதைாக இருக்கும். இந்த மயசாதாடை சட்ைமாக்குைதற்காக, ஜம்மு-காஷ்மீர் அலுைல்கமாழிச்சட்ைம்,
2020 ஆனது நாைாளுமன்ைத்தின் பருைமடை கூட்ைத்தின்யபாது அறிமுகப்படுத்தப்படும்.

10.இந்தியாவிலிருந்து கபாருட்கடள ஏற்றுமதி கசய்யும் திட்ைத்தின்கீழ் (MEIS) கிடைக்கப்கபறும் கமாத்த
கைகுமதிகளுக்கு, அரசாங்கம் விதித்துள்ள ைடரயடை என்ன?
அ. ரூ. 50 இலே்செ்
ஆ. ரூ. 1 ரகரடி
இ. ரூ. 2 ரகரடி 
ஈ. ரூ. 5 ரகரடி
❖ இந்தியாவிலிருந்து கபாருள்கடள ஏற்றுமதி கசய்யும் திட்ைத்தின்கீழ் (MEIS) கிடைக்கப்கபறும் கமாத்த
கைகுமதிகளுக்கு ைடரயடை நிர்ணயிக்கப்பட்டுள்ளது. 01.09.2020 - 31.12.2020 ைடர கசய்யப்படும்
ஏற்றுமதிகளுக்காக இைக்குமதி ஏற்றுமதி குறியீடு (IEC) டைத்திருக்கும் ஒருைருக்கு இத்திட்ைத்தின்கீழ்
ைைங்கப்படும் கமாத்த கைகுமதி, ஓர் இைக்குமதி ஏற்றுமதி குறியீட்டுக்கு `2 யகாடிடய தாண்ைக்கூைாது
என்று கைளிநாட்டு ைர்த்தக தடைடம இயக்குநரகம் கதரிவித்துள்ளது.
❖ யமலும், இைக்குமதி ஏற்றுமதி குறியீடு டைத்திருக்கும் ஒருைர் 01.09.2020’க்கு முன் ஓராண்டு
காைத்துக்கு எந்த ஏற்றுமதியும் கசய்யாமல் இருந்தாயைா அல்ைது கசப்ைம்பர்.1 அன்று அல்ைது அதற்கு
பிைகு புதிய இைக்குமதி ஏற்றுமதி குறியீடு கபற்றிருந்தாயைா, அைர் MEIS’இன்கீழ் எந்தப்பைடனயும்
யகார தகுதியுடையைர் ஆகமாட்ைார். அது மட்டுமல்ைாமல், 01.01.2021 முதல் MEIS திட்ைம் திரும்பப்
கபற்றுக்ககாள்ளப்படும்.
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நடப்பு நிகழ்வுகள்
1.இந்தியாவுடன் இணைந்து, ‘இந்த

ா-பசிபிக் உத்தி’ணய வெளியிட்டுள்ள நாடு எது?

அ. ஐக்கிய அரபு அமீ ரகம்
ஆ. ஜெர்மனி 
இ. இத்தரலி
ஈ. பிரரசில்
❖ ஐத ாப்பிய ஒன்றியத்தின்

ற்தபாண ய

ணைெ ாக இருந்துெரும் வெர்மனி

னது இந்த ா-பசிபிக்

உத்திணய இந்தியாவுடன் இணைந்து வெளியிட்டுள்ளது. வெர்மனியின் வெளியுறவு அணமச்சகத் ால்
வெளியிடப்பட்ட இவ்வுத்தி, கடல்சார் பாதுகாப்பு மற்றும் தபரிடர் தமைாண்ணம ஆகிய துணறகள் குறித்து,
BIMSTEC மற்றும் இந்தியப்வபருங்கடல் விளிம்பில் உள்ள நாடுகளின் கூட்டணமப்பு (IORA) தபான்ற
அணமப்புகளுடன் உண யாட பரிந்துண த்துள்ளது.

2.ணநனிடாலில் உள்ள ARIES’இன் அறிவியைாளர்கள், பிற நகர்ப்புற பகுதிகளுடன் ஒப்பிடும்தபாது எந்
நக த்தின் மீது ஓதசான் படைத்தின் வசறிவு மிகவும் குணறந்திருப்பண க் கண்டுபிடித் னர்?
அ. சிம்லர
ஆ. ஜகளகரத்தி 
இ. ரல
ஈ. ரகங்ர ரக்
❖ ணநனிடாலில் அணமந்துள்ள ஆரியபட்டா கூர்தநாக்கு அறிவியல் ஆ ாய்ச்சி நிறுெனத்தின் (ARIES)
அறிவியைாளர்கள், பிற நகர்ப்புற பகுதிகளுடன் ஒப்பிடும்தபாது வகளகாத்தி நக த்தின்மீது ஓதசான் (O3)
படைத்தின் வசறிவு மிகவும் குணறந்திருப்பண க் கண்டுபிடித்துள்ளனர். ARIES என்பது அறிவியல்
மற்றும் வ ாழில்நுட்பத் துணறயின்கீழியங்கும் ன்னாட்சிவபற்ற ஓர் ஆ ாய்ச்சி நிறுெனமாகும்.
❖ இந் க்குழு, பி ம்மபுத்தி ா ஆற்றுப்பள்ளத் ாக்குப் பகுதிக்கு அருகிலுள்ள தமற்ப ப்பு ஓதசாணன மதிப்பீடு
வசய்து, அ ணன இந்தியாவின் பிற நகர்ப்புறப்பகுதிகளுடன் ஒப்பிடும்தபாது, வகளகாத்தியில் ஓதசான்
மாறுபாட்ணடக் கண்டறிந்துள்ளது.

3.இந்தியாவில்

மட்டுதம யாரிக்கப்படும் எந் ெணக கப்பணை ொங்கதொ / ொடணகக்கு எடுக்கதொ

அணனத்து மு ன்ணம துணறமுகங்களுக்கும், மத்திய கப்பல் அணமச்சகம் உத்

விட்டுள்ளது?

அ. நீ ர்மூழ்கிக்கப்பல்
ஆ. இழுவைப்ப கு 
இ. எண
் ஜணய்க்கப்பல்
ஈ. ப கு
❖ இந்தியாவில் யாரிக்கப்பட்ட இழுணெப் படகுகணள மட்டுதம வகாள்மு ல் வசய்ய அல்ைது பயன்படுத்
அணனத்து முக்கியத் துணறமுகங்கணளயும் மத்திய கப்பல் அணமச்சகம் அறிவுறுத்தியுள்ளது.
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❖ மு ன்ணம துணறமுகங்களால் வசய்யப்படும் அணனத்து வகாள்மு ல்களும் திருத் ப்பட்ட, ‘இந்தியாவில்
யாரிப்தபாம்’ உத்
-ண

வின்படி ான் இனி இருக்கும். இந்திய கப்பல் கட்டும் வ ாழிணை ஊக்கப்படுத்துெ

தநாக்கமாகக்வகாண்டுள்ள கப்பல் அணமச்சகம், கப்பல் கட்டு ணை இந்தியாவில் தமற்வகாள்ள

முன்னணி நாடுகளுடன் தபச்சுொர்த்ண நடத் வுள்ளது.

4.

‘த சிய அளவில் நிர்ையிக்கப்பட்ட பங்களிப்புகணள தமம்படுத்து ல்’ என்ற

ணைப்பில் அறிக்கை

ஒன்கை வெளியிட்டுள்ள அணமப்பு எது?
அ. UNEP 
ஆ. FAO
இ. UNDP
ஈ. UNESCO
❖ ஐநா சுற்றுச்சூழல் திட்டம் (UNEP) ‘த சிய அளவில் நிர்ையிக்கப்பட்ட பங்களிப்புகணள தமம்படுத்து ல்’
என்ற ணைப்பில் ஓர் அறிக்ணகணய வெளியிட்டது. உைவு இழப்பு மற்றும் கழிவுப்பி ச்சணனக்கு தீர்வு
காை பதினாறு ெழிகணள இவ்ெறிக்ணக அணடயாளங்காட்டுகிறது. இவ்ெம்சங்கள் த சிய காைநிணை
திட்டங்களில் தசர்க்கப்பட தெண்டும் என்றும், இ னால் உைவு முணறகளிலிருந்து ெரும் ‘ ணிப்பு
மற்றும் ழுெல் பங்களிப்புகள்’ 25 ச வீ ம் தமம்படுத் ப்படைாம் என்றும் அது அறிவுறுத்துகிறது.

5.எதிர்காை ெணிகக்குழுணெ அறிமுகப்படுத்தியுள்ள இந்திய ெர்த்

க சங்கம் எது?

அ. ASSOCHAM
ஆ. CII 
இ. CDAC
ஈ. NASSCOM
❖ இந்திய வ ாழிற்துணற கூட்டணமப்பானது (CII) கடந் சிை ஆண்டுகளில் வ ாடங்கப்பட்ட புதிய ெணிக
-ங்களுக்கு ஆ

ொக, “எதிர்காை ெணிகக்குழு” என்றவொரு முன்வனடுப்ணபத் வ ாடங்கியுள்ளது.

இம்முயற்சி வ ாழில் மற்றும் உள்நாட்டு ெர்த் கத்ண தமம்படுத்துெ ற்கான துணறயுடன் இணைந்து
‘எதிர்காை ெணிகங்களுக்கான த சிய உத்தி’ணய உருொக்குெண தநாக்கமாகக் வகாண்டுள்ளது.
இம்முயற்சி புதிய ெளர்ச்சி ொய்ப்புகணள இனங்கண்டு, பன்னாட்டு உறவுகணள நிறுெ உ வும்.

6.தில்லி IIT’இன் அணடவிலுள்ள, ‘சக்ர்’ என்ற துளிர் நிறுெனம் உருொக்கியுள்ள, N95 தூய்ணமயாக்கும்
கருவியின் வபயர் என்ன?
அ. Chakr DeCoV 
ஆ. Chakr DeCold
இ. Chakr Disinfect
ஈ. Chakr Clean
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❖ தில்லி IIT’இன் அணடவிலுள்ள, ‘சக்ர்’ என்ற துளிர் நிறுெனம், N95 முகமணறப்புகணள தூய்ணமயாக்க,
‘Chakr DeCoV’ என்ற கருவிணய உருொக்கியுள்ளது. இக்கருவி ஒரு தபணழ ெடிெத்தில் ெடிெணமக்க
-ப்பட்டுள்ளது. இது, N95 முகமணறப்புகளின் துணளகணள தூய்ணமயாக்குெ ற்கு ஓதசான் ெளிகைப்
பயன்படுத்துகிறது, இ னால் முகமணறப்பின் அணனத்து அடுக்குகளின் முழுணமயான தூய்ணமப்படுத்
-ணை இந்தக் ைருவி உறுதி வசய்கிறது.

7. 2020-25ஆம் ஆண்டிற்கான தனது புதிய

கெல் வ ாழில்நுட்பக் வகாள்ணகக்கு ஒப்பு ல் அளித்துள்ள

மாநிைம் எது?
அ. உத்தர பிரரதசம்
ஆ. மகரரரஷ்டிரர
இ. கர்நர கர 
ஈ. ஆந்திர பிரதேசம்
❖ கர்நாடக மாநிை அ சு, 2020-25ஆம் ஆண்டுக்கான தனது புதிய

கெல் வ ாழினுட்ப வகாள்ணகக்கு

ஒப்பு ல் அளித்துள்ளது. இப்புதிய வகாள்ணக, கெல் வ ாழினுட்பத்துணறயில் மாநிைத்தின் நிணைணயத்
க்கணெத்துக்வகாள்ெ ற்கும் தமம்படுத்துெ ற்கும் உ வும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. இந் ப் புதிய
வகாள்ணகயின்மூைம், 1 டிரில்லியன் டாைர் டிஜிட்டல் வபாருளா ா த்ண அணடெ ற்கும் 6 மில்லியன்
தெணைொய்ப்புகணள உருொக்குெ ற்கும் கர்நாடக மாநிை அ சு இைக்கு வகாண்டுள்ளது.

8.இ

ண்டாம் உைகப்தபாரின் பா ம்பரிய நக மாக அறிவிக்கப்பட்ட வில்மிங்டன் அணமந்துள்ள நாடு எது?

அ. ஐக்கியப் ரபரரசு
ஆ. பிரரன்ஸ
்
இ. இத்தரலி
ஈ. ஐக்கிய அஜமரிக்க நரடுகள் 
❖ அவமரிக்காவின் ெட கத ாலினா மாகாைத்தில் உள்ள, ‘வில்மிங்டன்’ - இ ண்டாம் உைகப்தபாரின்
பா ம்பரிய நக மாக அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. இதுதபான்று ஒரு நக ம் இவ்ொறு அறிவிக்கப்படுெது
இதுதெ மு ல்முணறயாகும். இ ண்டாம் உைகப்தபார் முடிவின் 75ஆம் ஆண்டு நிணறணெக்குறிக்கும்
விழாவில், அவமரிக்க அதிபர் வடானால்ட் டி ம்ப் இந்

அறிவிப்ணப வெளியிட்டார். இ ண்டாம் உைகப்

தபாரின்தபாது, வில்மிங்டனில் அணமந்துள்ள ெடகத ாலினா கப்பல்கட்டும் நிறுெனம், 5 ஆண்டுகளில்
243 கப்பல்கணள அவமரிக்காவின் அெச கப்பல்கட்டும் திட்டத்தின் ஒருபகுதியாக கட்டியது.

9.அண்ணமயில் ெடவகாரியாணெத்

ாக்கிய சூறாெளியின் வபயவ ன்ன?

அ. ரமசக் 
ஆ. கரம்பீன்
இ. வைஜஷன்
ஈ. லிசர

நடப்பு நிகழ்வுகள்
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❖ “தமசக்” (கம்தபாடியச்வசால்) என்ற ஆற்றல்மிக்க சூறாெளியானது ெட வகாரியாணெத் ாக்கியதுடன்,
அப்பகுதியில் கனமணழ மற்றும் வெள்ளத்துக்கும் கா ைமாகியுள்ளது. ஒரு ொ த்திற்குள்ளாை வகாரிய
தீபகற்பத்ண த் ாக்கிய இ ண்டாெது சூறாெளியாகும் இந் தமசக். பவி என்ற மற்வறாரு சக்திொய்ந்
சூறாெளி, ஆகஸ்ட் கணடசி ொ த்தில், அந்நாட்டில் நிைச்சரிணெ ஏற்படுத்தியது. வ ன் வகாரியாவின்
பிை பி ாந்தியங்களிலும் இந் ச் சூறாெளி ாக்கியது.

10. இம்மா

ம் நணடவபற்ற BIMSTEC கூட்டம், எந் நாட்டின் ணைணமயில் ஏற்பாடு வசய்யப்பட்டது?

அ. இந்தியர
ஆ. ைங்கரதசம்
இ. இலங்வக 
ஈ. மியரன்மர்
❖ இைங்ணகயின் ணைணமயில், BMISTEC’இன் (Bay of Bengal Initiative for Multi-sectoral Technical and
Economic Cooperation) ஒரு முக்கிய கூட்டம் மெய்நிைராை நணடவபற்றது. இந் க் கூட்டத்தின்தபா ான
விொ ங்கள், COVID-19 வ ாற்றின் பல்தெறு சொல்கணளக் ணகயாள அ ன் உறுப்புநாடுகளிணடதய
ஒத்துணழப்ணப விரிவுபடுத்துெ ற்கான ெழிகள் குறித்து தனது கெனத்ண ச் வசலுத்தின. BIMSTEC
என்பது இந்தியா, ெங்கத சம், மியான்மர், இைங்ணக, ாய்ைாந்து, பூட்டான் & தநபாளம் ஆகியெற்றின்
ஒரு பன்னாட்டுக் குழுமமாகும்.
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நடப்பு நிகழ்வுகள்
1.எந்த நாட்டிலிருந்து வைட்டமின் C இறக்குமதி செய்ைது சதாடர்பாக, இந்தியா, இறக்குமதி மிகு குவிப்பு
எதிர்ப்பு விொரவைவயத் சதாடங்கியுள்ளது?
அ. ஐக்கிய அமெரிக்க நரடுகள்
ஆ. சீனர 
இ. இரஷ்யர
ஈ. பிரரசில்
❖ ைர்த்தக தீர்வுகள் தலைலம இயக்குநரகம் (DGTR) அண்வமயில் சைளியிட்டுள்ள அறிக்வகயின்படி,
இந்தியா, அண்வமயில், சீனாவிலிருந்து வைட்டமின் C இறக்குமதி செய்ைது சதாடர்பாக, இறக்குமதி
மிகு குவிப்பு எதிர்ப்பு (anti-dumping) விொரவைவயத் சதாடங்கியுள்ளது. முன்னதாக, பஜாஜ் செல்த்
ககர் நிறுைனமானது அதன் ெந்வதப்பங்கு, இலாபங்கள் மற்றும் உள்நாட்டு சதாழிற்துவறக்கு இந்த
இறக்குமதி மிகுகுவிப்பு, மிகுகெதம் ஏற்படுத்துைதாக DGTR’க்கு புகாரளித்தது. மருந்து நிறுைனங்களால்,
பேரளவில் இந்த வைட்டமின் சி பயன்படுத்தப்படுைது குறிப்பிடத்தக்கது.

2.இந்திய சபாது நிர்ைாக நிறுைனத்தின் தவலைர் யார்?
அ. பிரதெர்
ஆ. குடியரசுத்தலலவர்
இ. குடியரசுத்துலைத்தலலவர் 
ஈ. பைியரளர் அலெச்சர்
❖ இந்திய சபாது நிர்ைாக நிறுைனம் என்பது மத்திய பணியாளர் அவமச்ெகத்தின்கீழ் இயங்கிைரும் ஒரு
ஆராய்ச்சி மற்றும் பயிற்சி அவமப்பாகும். குடியரசுத்துவைத்தவலைர் சைங்வகயா, இதன் பதவிைழித்
தவலைராைார். மத்திய பழங்குடியினர் நலத்துவற அவமச்ெர் ஸ்ரீ அர்ஜுன் முண்டா தவலவமயில்,
சமய்நிகராக, பழங்குடியின நலத்துவற அவமச்ெகமும் இந்திய சபாதுநிர்ைாக நிறுைனமும் இவைந்து
அண்வமயில் நவடசபற்ற இரண்டு நாள், “கதசிய பழங்குடி ஆராய்ச்சி மாநாட்வட” நடத்தின.

3.முதன்முவறயாக சமய்நிகராக நடந்த விருதுைழங்கும் விழாவில், எத்தவன ஆசிரியப்சபருமக்களுக்கு,
இந்தியக் குடியரசுத்தவலைர், கதசிய விருவத ைழங்கினார்?
அ. 17
ஆ. 27
இ. 37
ஈ. 47 
❖ ெர்ைபள்ளி இராதாகிருட்டிைனின் பிறந்தநாவளக்சகாண்டாடும் ஆசிரியர் நாளன்று, இந்தியக்குடியர
-சுத்தவலைர் இராம்நாத் ககாவிந்த், ஆசிரியப்சபருமக்களுக்கு கதசிய விருவத ைழங்கினார்.
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❖ கல்விவய கமம்படுத்துைதில் தன்னலமற்ற பங்களிப்பு செய்தவமக்காக, நாடு முழுைதிலும் இருந்து 47
ஆசிரியப்சபருமக்களுக்கு, மதிப்புமிக்க இவ்விருது ைழங்கப்பட்டது. விருது சபற்கறாருள் சுமார் 40
ெதவீதத்தினர் சபண்களாைர். கமலும், முதன்முவறயாக, இவ்விழா, சமய்நிகராக நடந்கதறியது.

4. “From Insights to Action: Gender Equality in the wake of COVID-19” என்ற அறிக்வகவய சைளியிட்ட
அவமப்பு எது?
் கள் அலெப்பு 
அ. ஐநர மபை
ஆ. உலக வங்கி
இ. பன்னரட்டுச் மசலவரைி நிதியெ்
ஈ. உலக மபரருளரதரர ென்றெ்
❖ ஐநா சபண்கள் அவமப்பானது ஐநா ைளர்ச்சித்திட்டத்துடன் இவைந்து, “From Insights to Action:
Gender Equality in the wake of COVID-19” என்ற தவலப்பில் ஓர் அறிக்வகவய சைளியிட்டது. 2021ஆம்
ஆண்டளவில், COVID-19 சகாள்வளகநாயானது சபண்கவளப்சபரிதும் பாதிக்கும் என்றும் கமலும் 47
மில்லியன் சபண்கள் மற்றும் சிறுமிகவள அது தீவிர ைறுவமயில் தள்ளும் என்றும் அந்த அறிக்வக
எடுத்துக்கூறியுள்ளது. சதற்காசியாவில் பாலின ைறுவம இவடசைளி கமாெமவடயும் என்றும் சதற்கு
ஆசியாவிலும் துவை ெகாரா ஆப்பிரிக்காவிலும் ைறுவம கமாெமவடயும் என்றும் இது எச்ெரித்துள்ளது.

5.பைப்பரிைர்த்தவன ெம்பந்தப்பட்ட இவையைழி விவளயாட்டுகளுக்கு தவடவிதிக்கும் மகொதாவுக்கு,
ஒப்புதல் அளித்துள்ள மாநில அரசு எது?
அ. தெிழ்நரடு
ஆ. ஆந்திர பிரரதசெ் 
இ. மதலுங்கரனர
ஈ. கர்நரடகர
❖ பைப்பரிைர்த்தவனகவள உள்ளடக்கிய இவையைழி விவளயாட்டுகளுக்குத் தவட விதிப்பதற்காக,
ஆந்திர பிரகதெ மாநில விவளயாட்டுச் ெட்டம், 1974’ஐ திருத்துைதற்கு ஆந்திர மாநில அவமச்ெரவை
ஒப்புதல் அளித்துள்ளது. முன்சமாழியப்பட்ட இந்தத் திருத்தத்தின்படி, ரம்மி மற்றும் கபாக்கர் உள்ளிட்ட
விவளயாட்டுகவள விவளயாடுகைாருக்கு 6 மாத சிவறத்தண்டவனயும், விவளயாட்டுகவள ஏற்பாடு
செய்பைர்களுக்கு ஓராண்டு சிவறத்தண்டவனயும் விதிக்கப்படும். பைப்பரிைர்த்தவனகவள உள்ளட
-க்கிய இவையைழி விவளயாட்டுத்ததொழிைொனது ஆண்டுகதாறும் 30% அளவுக்கு ைளர்கிறது.

6.இந்திய

தானியங்கி உற்பத்தியாளர்கள் ெங்கத்தின் (SIAM) புதிய தவலைராக நியமிக்கப்பட்டுள்ளவர்

யார்?
அ. மகனிச்சி அயுகரவர 
ஆ. சுங் ரெரங்–கூ
இ. கியூன்டர் புச்மசக்
ஈ. கரகு நக்கனிஷி
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❖ இந்திய தானியங்கி உற்பத்தியாளர்கள் ெங்கம் அதன் புதிய தவலைராக சகனிச்சி அயுகாைாவைத்
கதர்ந்சதடுத்துள்ளது. கடந்த 2013ஆம் ஆண்டு முதல் மாருதி சுசூகி இந்தியா நிறுைனத்தின் நிர்ைாக
இயக்குநராகவும், தவலவமச் செயல் அதிகாரியாகவும் அைர் பணியாற்றி ைருகிறார். முன்னதாக,
SIAM’இன் துவைத்தவலைராக பணியாற்றிய அைர், இராஜன் ைகதராவைத் சதாடர்ந்து இப்பதவிக்கு
ைரவுள்ளார். அகொக் கலலண்டின் விபின் கொந்தி, துவைத்தவலைராக கதர்ந்சதடுக்கப்பட்டார்.

7.கூடுதைொக 3053 செக்கடர் பரப்புக்கு விரிைாக்கம் செய்யப்படவுள்ள இந்தியத்கதசியப்பூங்கா எது?
அ. கரசிரங்கர ரதசியப்பூங்கர 
ஆ. ரரந்தெ்ரபரர் ரதசியப்பூங்கர
இ. அலெதிப் பள்ளத்தரக்கு ரதசியப்பூங்கர
ஈ. கிர் ரதசியப்பூங்கர
❖ ஆசிய ஒற்வறக்சகாம்பு காண்டாமிருகங்களின் ைாழ்விடமான அஸ்ஸாம் மாநிலத்தில் அவமந்துள்ள
காசிரங்கா கதசியப்பூங்கா, கூடுதலாக 3053 செக்கடர் பரப்புக்கு விரிைாக்கம் செய்யப்படவுள்ளது.
இந்தத் கதசியப்பூங்காவிற்கு ஏழாம், எட்டாம் மற்றும் ஒன்பதாம் தலங்கவள கெர்க்க ஒப்புதல் அளிக்கும்
அறிவிப்வப அஸ்ஸாம் மாநில அரசு சைளியிட்டுள்ளது. இந்தக் கூடுதல் பகுதிகளுள், ஆக்கிரமிப்புக்கு
உள்ளாகக்கூடிய ஆற்றிவடத்தீவுப்பகுதிகளும் அடங்கும்.

8.இரயில்கை ைளாகங்களில் இரப்பது சதாடர்பாக, எச்ெட்டத்வதத் திருத்துதற்கு, இரயில்கை அவமச்ெகம்
முன்சமாழிந்துள்ளது?
அ. இரயில்ரவ சட்டெ் 
ஆ. இரத்தல் தடுப்பு சட்டெ்
இ. இந்திய தை
் டலனச் சட்டெ்
ஈ. ரபரக்குவரத்துச்சட்டெ்
❖ இரயில்கை ெட்டம், 1989’இன் 144ஆைது பிரிவில் திருத்தம் கமற்சகாள்ைதற்கு இரயில்கை அவமச்ெகம்
முன்சமாழிந்துள்ளது. இச்ெட்டத்தின் தற்கபாவதய விதியின்படி, இரயில்கள் & இரயில் நிவலயங்களில்
இரத்தல் என்பது ஒரு குற்றமாகும். கமலும், இது ஓராண்டு சிவறத்தண்டவன அல்லது `2000/அபராதத்திற்கும் ைழிைகுக்கிறது. இரயில்கள் மற்றும் இரயில்கை ைளாகங்கள் உள்ளிட்ட இரயில்கை
சொத்துக்களில் இரக்க அனுமதிக்கப்படாது என்று கூறி இந்தப்பிரிவு மாற்ற உத்கதசிக்கப்பட்டுள்ளது.

9. SVAYEM என்ற சுயகைவலைாய்ப்பு திட்டத்வத மீண்டும் சதாடங்கியுள்ள மாநிலம் எது?
அ. ெகரரரஷ்டிரர
ஆ. மதலுங்கரனர
இ. அஸ
் ஸரெ் 
ஈ. பீகாா்
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❖ அஸ்ஸாம் மாநில அரொனது அம்மாநிலத்வதச் ொர்ந்த இரண்டு இலட்ெம் இவளகயார்க்கு, சுயசதாழில்
ைாய்ப்பிவன ைழங்குைவத கநாக்கமாகக்சகாண்ட, “SVAYEM” என்ற பவழய திட்டத்வத மீண்டும்
சதாடங்கியுள்ளது. Swami Vivekananda Assam Youth Empowerment என்பதன் சுருக்கந்தான் SVAYEM.
இந்தத் திட்டம், கதர்ந்சதடுக்கப்பட்ட இவளகயார்க்கு அைர்களின் சதாழிவலத் சதாடங்குைதற்காக
`50,000 நிதிவய சதாடக்க மூலதனமாக ைழங்கும். இத்திட்டத்தின் சமாத்த செலவினம் `1000 ககாடி.

10.அண்வமயில் நவடசபற்ற 48ஆைது ஆண்டு உலக ஓப்பன் செஸ் கபாட்டியில் சைன்றைர் யார்?
அ. P இனியன் 
ஆ. ஸ
் வயெ்ஸ
் ெிஸ
் ரர
இ. P கரர்த்திரகயன்
ஈ. கரர்த்திக் மவங்கடரரென்
❖ அண்வமயில் நடத்தப்பட்ட 48ஆம் ஆண்டு உலக ஓப்பன் செஸ் கபாட்டியில், இந்திய இளம் கிராண்ட்
மாஸ்டர் P இனியன் சைற்றிசபற்றார். COVID-19 சதாற்றுகநாய் காரைமாக, இந்தப்கபாட்டி ஆன்வலன்
முவறயில் நடத்தப்பட்டது. மூன்று சுற்றுகளாக நடத்தப்பட்ட இந்த நிகழ்வில், 16 நாடுகவளச் ொர்ந்த 122
கபாட்டியாளர்கள் பங்ககற்றனர்.
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