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நடப்பு நிகழ்வுகள் 

1. COVID-19 த ொற்றை எதிர்த்துப் ப ொரொடுவ ற்கு கொங்பகொ மற்றும் த ற்கு சூடொனுக்கு உ வுவ ற்கொக, 

ஐநொ  ணிக்குழுவுக்கு  னது வல்லுநர் குழுக்கறை அனுப் வுள்ை நொடு எது? 
அ. ஐக்கிய அமெரிக்க நரடுகள் 

ஆ. சீனர 

இ. இந்தியர  

ஈ. பிரேசில் 

❖ இந்தியொவின் ஐநொ அறமதிகொக்கும்  றடயினரின் ஓர் அண்றமய அறிக்றகயின் டி, த ற்கு சூடொன் 

மற்றும் கொங்பகொ மக்கைொட்சிக் குடியரசு (DRC) ஆகியவற்றில் ஐநொ அறமதிகொக்கும்  றடயினரொல் 

பமற்தகொள்ைப் ட்டு வரும் நடவடிக்றககளுக்கு ஆ ரவொக இந்தியொ இரண்டு நிபுணர்கள் குழுக்கறை 

அனுப் வுள்ைது. இந்நடவடிக்றக, அவ்விருநொடுகளிலும் COVID-19 சவொறை எதிர்தகொள்ளும் பநொக்கம் 

தகொண்டது. 15 நிபுணர்கறைக் தகொண்ட ஒரு குழு DRC’இல் உள்ை பகொமொவுக்கு அனுப் ப் டும்.  

❖ பமலும் 15 நிபுணர்கறைக்தகொண்ட மற்தைொரு குழு த ன் சூடொனில் உள்ை ஜூ ொவுக்கு அனுப் ப் டும். 

இது, இந்திய அறமதிகொக்கும்  றடயினரொல் நிர்வகிக்கப் டும் மருத்துவ வசதிகறை வலுப் டுத் வும் 

COVID-19 த ொற்றுபநொறய எதிர்த்துப்ப ொரொடவும் அந்  இருநொடுகளுக்கும் உ வும். 

2.உைகம் முழுவதும், ‘ ன்னொட்டுத் த ொண்டு நொள்’ அனுசரிக்கப் டுகிை ப தி எது? 
அ . மசப்டெ்பர் 5  

ஆ. மசப்டெ்பர் 6 

இ. மசப்டெ்பர் 7 

ஈ. மசப்டெ்பர் 8 

❖ ஒவ்பவொர் ஆண்டும் தசப்.5 அன்று உைகம் முழுவதும் சர்வப ச த ொண்டு நொள் அனுசரிக்கப் டுகிைது. 

 ன்னொர்வ மற்றும் தகொறட நடவடிக்றககளில் ஈடு டுவ ற்கு மக்கறையும்  ன்னொர்வ த ொண்டு 

நிறுவனங்கறையும் ஊக்குவிப் ப  இந்நொளின் பநொக்கமொகும். தசப்.5-அன்றன த ரசொவின் நிறனவு 

நொறையும் குறிக்கிைது. தகொல்கத் ொவில் பமற்தகொண்ட த ொண்டுகளுக்கொக அவர் அறியப் டுகிைொர். 

கடந்  1979ஆம் ஆண்டில், அறமதிக்கொன ‘பநொ ல்’  ரிசு அவருக்கு வழங்கப் ட்டது. 

3.அரசியைறமப்பின் அடிப் றட கட்டறமப்பு குறித்  இந்திய உச்சநீதிமன்ைத்தின் தீர்ப்பில் மனு ொரரொக 

இருந் வரும் அண்றமயில் கொைமொனவருமொனவர் யொர்? 
அ. ரகசவரனந்த பரேதி  

ஆ. நரேந்திே குெரர் சுவவன் 

இ. S மெரஹிந்தர் 

ஈ. இேரெகிருஷ்ணர பரபர பரட்டீல் 
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❖ கடந்த 1973ஆம் ஆண்டில், அரசியைறமப்பின் அடிப் றட கட்டறமப்பு குறித்  உச்சநீதிமன்ை தீர்ப்பின் 

மனு ொரரொக இருந்  பகசவொனந்   ொரதி, அண்றமயில் கொைமொனொர். பகரைொவின் கொசர்பகொடுவில் 

உள்ை ஒரு மடத்தின்  றைவரொக இருந்  அவர், கடந்  1969ஆம் ஆண்டு பகரை அரசொங்கத்தின் நிைச் 

சீர்திருத் ச் சட்டத்ற  சவொல்தசய்து உச்சநீதிமன்ைத்ற  நொடினொர். அரசியைறமப்பின் அடிப் றட 

கட்டறமப் ொனது உறடக்க முடியொ து என்றும் நொடொளுமன்ைத் ொல் திருத் ஞ்தசய்யமுடியொ என்றும் 

இந்திய உச்சநீதிமன்ைம் தீர்ப் ளித் து. 

4.ஜப் ொறனத்  ொக்கிவிட்டு  ற்ப ொது த ன்தகொரியொறவ தநருங்கிவரும் சூைொவளியின் த யதரன்ன? 
அ. வஹமஷன்  

ஆ. சின்லரகு 

இ. ஹரகுபிட் 

ஈ. பவி 

❖ ஜப் ொனிய வொனிறை ஆய்வுறமயத்தின் டி, றைதென் சூைொவளி ஜப் ொறனத்  ொக்கியப ொடு அங்கு 

கடுறமயொன கொற்றுக்கும் த ருமறழக்கும் கொரணமொக மொறியுள்ைது. ‘றைதென்’ என்ைொல் சீன 

தமொழியில், ‘கடற்கடவுள்’ எனப்த ொருைொகும். மணிக்கு 180 கிமீ பமற் ட்ட பவகத்தில் வீசிய கொற்றுக்கு 

கொரணமொன இந் ச்சூைொவளி, கியுெு தீவில் உள்ை ஒகினொவொவின் சிை  குதிகறை பச ப் டுத்தியது. 

 ற்ப ொது இச்சூைொவளி, த ன்தகொரியொவின் சிை குதிகறை தநருங்கும் என்று மதிப்பிடப் ட்டுள்ைது. 

5.கீழ்க்கொணும் எந்  உணவுப்த ொருறை மதிய உணவுத்திட்டத்தில் பசர்ப்  ற்கு, இந்தியக் குடியரசுத் 

துறணத் றைவர்  ரிந்துறரத்துள்ைொர்? 
அ. பரல்  

ஆ. முட்வட 

இ. இவைச்சி 

ஈ. பழங்கள் 

❖ குழந்ற களின் ஊட்டச்சத்து அைறவ பமம் டுத்துவ ற்கொக கொறை உணவிபைொ/மதிய உணவிபைொ 

 ொறைச்பசர்க்கைொம் என இந்தியக் குடியரசுத்துறணத் றைவர் M தவங்றகயொ எண்ணம் த ரிவித் 

- ொர். மத்திய த ண்கள் மற்றும் குழந்ற கள் நை அறமச்சர் ஸ்மிரிதி இரொனியுடன் ப சும்ப ொது இந்  

எண்ணத்ற  தவங்றகயொ த ரிவித் ொர். 

❖ மதிய உணவுத்திட்டத்தில்  ொறைச் பசர்க்க அறனத்து மொநிைங்களுக்கும்  ரிந்துறரக்க, மத்திய அரசு 

 ரிசீலிக்கும் என்று இந்தியக்குடியரசுத்துறணத் றைவரிடம் அறமச்சர் உறுதியளித் ொர். 

6.மு ைொம் உைக சூரிய ஆற்ைல் உற் த்தி த ொழில்நுட்  உச்சிமொநொட்றட நடத்திய அறமப்பு எது? 
அ. பன்னரட்டு அணுவரை்ைல் நிறுவனெ் 

ஆ. பன்னரட்டு சூரிய ஆை்ைல் உை்பத்தி கூட்டணி  

இ. ஐநர சுை்றுச்சூழல் திட்டெ் 

ஈ. உணவு ெை்றுெ் ரவளரண் அவெப்பு 
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❖ மு ைொம் உைக சூரிய ஆற்ைல் உற் த்தி த ொழில்நுட்  உச்சிமொநொட்றட (WSTS) 2020 தசப்.8 அன்று 

 ன்னொட்டு சூரிய ஆற்ைல் உற் த்தி கூட்டணி (ISA) நடத்தியது. 149 நொடுகறைச் பசர்ந்  25000’க்கும் 

பமற் ட்ட  ங்பகற் ொைர்கள் மற்றும்  ை புகழ்த ற்ை நீதி திகள், இவ்வுச்சிமொநொட்டில்  ங்பகற்ைனர். இக் 

கூட்டணியின்  றைவரும், இந்திய புதிய & புதுப்பிக்கத் க்க எரிசக்தித் துறையின் அறமச்சருமொன RK 

சிங், மு ன்றம அறிவியல் ஆபைொசகரொன K விஜய இரொகவனுடன் இதில்  ங்பகற்ைொர். 

7.மு ைொவது கஞ்சொ மருந்துத்திட்டம் அறமக்கப் டவுள்ை மொநிைம் / யூனியன் பிரப சம் எது? 
அ. இலட்சத்தீவுகள் 

ஆ. ஜெ்மு – கரஷ்ெீர்  

இ. சிக்கிெ் 

ஈ. அஸ்ஸரெ் 

❖ பிர மர் அலுவைகத்திலிருந்து வந்  தசய்தியின் டி, ஜம்முவில் அறமந்துள்ை இந்திய ஒருங்கிறணந்  

மருத்துவ நிறுவனத்தில் (IIIM), நொட்டின் மு ைொவது கஞ்சொ மருந்துத்திட்டம் அறமக்கப் டவுள்ைது. இத் 

திட்டம், ஜம்மு-கொஷ்மீர் யூனியன் பிரப சமொக ஆன பிைகு பமற்தகொள்ைப் டும் மு ல் மு ன்றம அயல் 

நொட்டு மு லீட்டில் அறமயும் திட்டமொகும். இது, கனடொவுடன் இறணந்து நிறுவப் டும். கஞ்சொவிலிருந்து 

 யொரிக்கப் டும் மருந்து, வலி நிவொரணி  யொரிக்க  யன் டுகிைது. 

8.ஆண்டுப ொறும் நறடத றும் இந்ப ொ- சிபிக் வர்த் க கருத்துக்கைம், எதிர்வரும் அக்படொ ர் மொ த்தில், 

எந்  நொட்டில் நறடத ைவுள்ைது? 
அ. பிலிப்வபன்ஸ் 

ஆ. வியட்நரெ்  

இ. இந்தியர 

ஈ. இலங்வக 

❖ மூன்ைொவது இந்ப ொ- சிபிக் வர்த் க கருத்துக்கைமொனது, எதிர்வரும் 2020 அக்படொ ர்.28 மற்றும் 29 

ஆகிய ப திகளில் வியட்நொமின்  றைநகரமொனன ைபனொய் நகரில் நறடத ைவுள்ைது. அதமரிக்க-

ASEAN வணிகக் கவுன்சில் மற்றும் பிை வர்த் க சங்கங்கள், வியட்நொம் அரசொங்கம் ஆகியவற்றுடன் 

இறணந்து இந் க் கருத்துக்கைத்ற  ஐக்கிய அதமரிக்க நொடுகள் அரசு நடத் வுள்ைது. உட்கட்டறமப்பு, 

டிஜிட்டல் த ொருைொ ொரம், சந்ற  இறணப்பு, நைவொழ்வு மற்றும் த ொருைொ ொர மீட்சி ஆகியவற்றில் 

இந் க் கருத்துக்கைம் முக்கிய கவனம் தசலுத்தும். 

9. ‘கொதி அகர் த்தி ஆத்மநிர் ொர் மிென்’ என்ை திட்டத்ற  தசயல் டுத்துகிை அறமச்சகம் எது? 
அ. கல்வி அவெச்சகெ் 

ஆ. பழங்குடியினர் நலத்துவை அவெச்சகெ் 

இ. MSME அவெச்சகெ்  

ஈ. மதரழிலரளர் நல அவெச்சகெ் 
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❖ ‘கொதி அகர் த்தி  ற்சொர்பு இந்தியொ திட்ட’த்ற  மத்திய MSME அறமச்சகம் தசயல் டுத்தி வருகிைது. 

பவறையற்பைொர் மற்றும் புைம்த யர்ந்  த ொழிைொைர்களுக்கு பவறைவொய்ப்ற  உருவொக்குவற  

பநொக்கமொகக்தகொண்ட இத்திட்டம், றகவிறனஞர்களுக்கும் உள்ளூர் அகர் த்தி த ொழிற்துறைக்கும் 

ஆ ரவளிக்கிைது. இந் த் துறையில் இந்தியொறவ  ன்னம்பிக்றகதகொள்ைச்தசய்ய, திட்டத்தின் தமொத்  

மதிப்பீடு `55 பகொடிக்கும் அதிகமொக உயர்த் ப் ட்டுள்ைது. 

❖ இதில் 1,500 றகவிறனஞர்களுக்கு உடனடி ஆ ரவு மற்றும் `2.20 பகொடி தசைவில் இரண்டு சிைப்பு 

றமயங்கறை உருவொக்கு ல் ஆகியறவ அடங்கும். 

10.மின்னணு மற்றும் வன்த ொருள் உற் த்திக்கொன தகொள்றகறய அறிவித்துள்ை மொநிைம் எது? 
அ. தெிழ்நரடு  

ஆ. ஒடிசர 

இ. அஸ்ஸரெ் 

ஈ. ரகேளர 

❖  மிழ்நொடு அரசொனது புதிய மின்னணு மற்றும் வன்த ொருள் உற் த்தி தகொள்றகறய அறிவித்துள்ைது. 

இந் க்தகொள்றக, 2025ஆம் ஆண்டில் மொநிைத்தின் மின்னணு த ொழில் உற் த்திறய 100 பில்லியன் 

டொைரொக உயர்த்துவற  பநொக்கமொகக்தகொண்டுள்ைது. வரும் 2024ஆம் ஆண்டைவில் 1,00,000’க்கும் 

பமற் ட்ட மக்களுக்கு திைன்  யிற்சி அளிப்  ற்கும், மின்னணு த ொழிற்துறையில் மொநிைத்தின் மனி  

வை ப றவறய பூர்த்திதசய்வ ற்கும் இந் க்தகொள்றக முற் டுகிைது. 
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நடப்பு நிகழ்வுகள் 

1.பன்னாட்டு எழுத்தறிவு நாள் க ாண்டாடப்படுகிற தததி எது? 
அ. செப்டம்பர் 8  

ஆ. செப்டம்பர் 9 

இ. செப்டம்பர் 10 

ஈ. செப்டம்பர் 11 

❖ பன்னாட்டு எழுத்தறிவு நாளானது ஒவ்த ார் ஆண்டும் கெப்.8 அன்று உல ம் முழு தும் க ாண்டாடப் 

–படுகிறது. முதலா து பன்னாட்டு எழுத்தறிவு நாள்,  டந்த 1966ஆம் ஆண்டு நடடகபற்ற UNESCO 

கபாதுமாநாட்டின்தபாது அறிவிக் ப்பட்டது. உலக ங்கிலும் உள்ள தனிநபர் ளுக்கும் ெமூ ங் ளுக்கும் 

எழுத்தறிவின் முக்கியத்து த்டத எடுத்துக் ாட்டு டத இந்த நாள் தநாக் மா க்க ாண்டுள்ளது. 

“Literacy teaching and learning in the Covid–19 crisis and beyond” என்பது நடப்பாண்டில் (2020) வரும் 

இந்த நாளுக் ான  ருப்கபாருளாகும். 

2.எந்த அரொங் த் திட்டத்துக் ான புதிய இலச்சிடனடய, மத்திய த ளாண் அடமச்ெர் நதரந்திர சிங் 

ததாமர், அண்டமயில் அறிமு ப்படுத்தினார்? 
அ . தேெிய மூங்கில் இயக்கம்  

ஆ. தேெிய தேனீ வளர்ப்பு இயக்கம் 

இ. தேெிய தேரட்டக்கலல இயக்கம் 

ஈ. தேெிய கரல்நலட பரரமரிப்பு இயக்கம் 

❖ மத்திய த ளாண் மற்றும் உழ ர்நலத்துடற அடமச்ெரான நதரந்திர சிங் ததாமர், அண்டமயில், 

குஜராத், மத்திய பிரததெம், ம ாராஷ்டிரா, ஒடிொ, அஸ்ஸாம், நா ாலாந்து, திரிபுரா, உத்தர ண்ட் மற்றும் 

 ர்நாட ா ஆகிய 9 மாநிலங் ளிலும் தெர்த்து கமாத்தம் 22 மூங்கில் கதாகுதி டள திறந்து ட த்தார். 

தபாட்டியின்மூலம் ததர்ந்கதடுக் ப்பட்ட ததசிய மூங்கில் இயக் த்துக் ான இலச்சிடனடயயும் அ ர் 

க ளியிட்டார். மஞ்ெள்–பச்டெ  ண்ணத்திலான இப்புதிய இலச்சிடன, கதாழிற்துடற ெக் ரம் மற்றும் 

மூங்கில்  ண்டு ளுடன் கூடிய உழ ர் கபருமக் டள தன்ன த்தத க ாண்டுள்ளது. 

3.தில்லி–மீரட் RRTS  ழித்தடத்திற்கு, $500 மில்லியன் அகமரிக்  டாலர் டள  டனா   ழங் வுள்ள 

நிறு னம் எது? 
அ. ஆெிய உட்கட்டலமப்பு & முேலீட்டு வங்கி 

ஆ. உலக வங்கி 

இ. ஆெிய வளர்ெ்ெி வங்கி  

ஈ. BRICS வங்கி 
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❖ தில்லி–மீரட் பிராந்திய விடரவுப் தபாக்கு ரத்து அடமப்பு (RRTS)  ழித்தடத்டத உரு ாக்கு தற் ா  

ஆசிய  ளர்ச்சி  ங்கியும் இந்திய அரசும் அண்டமயில், $500 மில்லியன் அகமரிக்  டாலர் மதிப்புடடய 

 டகனாப்பந்தத்தில் ட கயழுத்திட்டன. 

❖ இந்தியாவின் ததசிய தடலந ரப் பிராந்தியத்தில் (NCR) அதி நவீன, அதித   82 கிதலாமீட்டர் RRTS 

 ழித்தடத்டத நிர்மாணிப்பதற் ா   ழங் ப்படவுள்ள கமாத்த $1 பில்லியன் டாலர் மதிப்பிலான  டன் 

கதாகுப்பில் இது முதல் த டணயாகும். தில்லிடய பிற ந ரங் ளுடன் இடணப்பதற் ா , NCR 

பிராந்திய திட்டம், 2021’இன்கீழ், கமாத்தம் 3 இரயில்  ழித்தடங் ளும் திட்டமிடப்பட்டுள்ளன. 

4.பா ல்பூர் மற்றும்  ாரணாசியில், புதிய திறன் ளர்ப்பு மற்றும் கதாழில்நுட்ப ஆதரவு டமயங் டள 

அடமக் வுள்ள நிறு னம் எது? 
அ. CIPET  

ஆ. பூெ்ெிக்சகரல்லி சேரழில்நுட்பத்தத உருவரக்கும் நிறுவனம் 

இ.CSIR – மே்ேிய உணவு சேரழில்நுட்ப ஆரரய்ெ்ெி நிறுவனம் 

ஈ. CSIR – மே்ேிய மருந்து ஆரரய்ெ்ெி நிறுவனம் 

❖ மத்திய இரொயனம் மற்றும் உரங் ள் அடமச்ெ த்தின்கீழ் இயங்கி ரும் மத்திய கபட்தராக மிக் ல் 

கபாறியியல் மற்றும் கதாழில்நுட்ப நிறு னம் (CIPET), இரு திறன் ளர்ப்பு மற்றும் கதாழில்நுட்ப ஆதரவு 

டமயங் டள பா ல்பூர் (பீ ார்) மற்றும்  ாரணாசியில் (உத்தரபிரததெம்) விடரவில் அடமக் வுள்ளது. 

கபட்தராக மிக் ல் மற்றும் அடத ொர்ந்த துடற ளில் த டல ாய்ப்பு டளப் கபறு தற் ா  பட்டயம் 

மற்றும் திறன் தமம்பாட்டு பயிற்சி ள், ஆண்டுததாறும் தலா 1000 இடளதயார்க்கு இம்டமயங் ளின் 

மூலம்  ழங் ப்படவுள்ளது. 

5. டந்த 2019ஆம் ஆண்டுக் ான, ‘இந்திரா  ாந்தி அடமதிப்பரிசு’ யாருக்கு  ழங் ப்பட்டுள்ளது? 
அ. தடவிட் அட்டன்பதரர  

ஆ. தடவிட் மரல்பரஸ் 

இ. ரே்ேன் டரடர 

ஈ. முதகஷ் அம்பரனி 

❖ பிரிட்டிஷ் ஒளிபரப்பாளரான தடவிட் அட்டன்பதராவுக்கு,  டந்த 2019ஆம் ஆண்டுக்கான ‘இந்திரா  ாந்தி 

அடமதிப்பரிசு’  ழங் ப்பட்டுள்ளது. இந்தியாவின் முன்னாள் பிரதமர் மன்தமா ன் சிங், கமய்நி ரா  

நடடகபற்ற ஒரு நி ழ்வில் அ ருக்கு இந்தப் பரிசிடன  ழங்கினார். “அடமதி, நிராயுதபாணியாக் ம் 

மற்றும்  ளர்ச்சிக் ான இந்திரா  ாந்தி பரிசு”, 1986’இல் நிறு ப்பட்டது. ெர் ததெ அடமதிடய அடடய 

உடழக்கும் தனிநபர் ள் / நிறு னங் ளுக்கு இந்தப்பரிசு  ழங் ப்படுகிறது. பாராட்டுச் ொன்றிதழுடன் 

கூடிய `25 இலட்ெம் கராக் ப்பரிசிடன இவ்விருது க ாண்டுள்ளது. 

6. COVID–19 தடுப்பூசி டள அதி  அளவில் க ாள்முதல் கெய்யும் நிறு னம் எது? 
அ. உலக நலவரழ்வு அலமப்பு  ஆ. UNICEF  

இ. UNESCO     ஈ. AIIMS 
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❖ COVID–19 தடுப்பூசி டள  ாங்கு திலும்  ழங்கு திலும் UNICEF முன்னணியில் உள்ளது. இது, 

உலகின் மி ப்கபரிய & மி விடர ான தடுப்பூசி க ாள்முதல் மற்றும் விநிதயா  செயல்முறையாக 

இருக் லாம் எனக் ருதப்படுகிறது. அகமரிக்  நல ாழ்வு அடமப்புடன் (PAHO) இடணந்து, UNICEF, 

92 குடறந்த & நடுத்தர  ரு ாய்க ாண்ட நாடு ளுக்கு, COVID–19 தடுப்பூசி டள  ழங்கு தற் ான 

முயற்சி ளில் தன்டன ஈடுபடுத்திக்க ாண்டுள்ளது. 

7. COVID–19 கதாற்றால் பாதிக் ப்பட்டுள்ள  டன் டள மறுசீரடமப்பது கதாடர்பா , ரிெர்வ்  ங்கியால் 

(RBI) அடமக் ப்பட்ட குழுவின் தடல ர் யார்? 
அ. உேய் தகரடக் 

ஆ. உஷர தேரரே் 

இ. K V கரமே்  

ஈ. உர்ஜிே் பதடல் 

❖  ட்டுமானம், மடன  ணி ம், சுரங் ம்,  ா னத்துடற உள்ளிட்ட இருபத்தாறு துடற ளில்  டன் 

மறுசீரடமப்புத் திட்டத்டத கெயல்படுத்தலாம் என்ற K V  ாமத் குழுவின் பரிந்துடரடய இந்திய ரிெர்வ் 

 ங்கி (RBI) ஏற்றுக்க ாண்டுள்ளது.  டன் மறுசீரடமப்பு உட்பட அந்தக்குழு  ழங்கிய பரிந்துடர டள 

ஏற்றுக்க ாண்டதா  ரிெர்வ்  ங்கி கதரிவித்துள்ளது. 

❖ COVID சூழலில் கபாருளாதார கநருக் டியில் சிக்கியுள்ள நிறு னங் ளுக் ா   டன் மறுசீரடமப்புத் 

திட்டங் டள அறிவிப்பது கதாடர்பா  பரிந்துடரக் , மூத்த  ங்கியாளர் K V  ாமத் தடலடமயிலான 

குழுட  இந்திய ரிெர்வ்  ங்கி  டந்த ஆ ஸ்ட் மாதம் அடமத்தது. 

8. NSO’இன் ஓர் அண்டமய அறிக்ட யின்படி, எந்த மாநிலமானது எழுத்தறிவு விகிதத்தில் முதலிடம் 

 கிக்கிறது? 
அ. குஜரரே் 

ஆ. உே்ேர பிரதேெம் 

இ. தகரளர  

ஈ. மே்ேிய பிரதேெம் 

❖ ததசிய மாதிரி  ணக்க டுப்பின் எழுபத்டதந்தா து சுற்றின் ஒருபகுதியா , அண்டமயில், ததசிய 

புள்ளிவி ர அலு ல ம் (NSO) ‘Household Social Consumption: Education in India’ குறித்த அறிக்ட டய 

க ளியிட்டுள்ளது. இந்த அறிக்ட யின்படி, நாட்டின்  ல்வியறிவில் 96.2 ெதவீதத்துடன் த ரள மாநிலம் 

முதலிடம்  கிக்கிறது. தில்லி (88.7%), உத்தர ண்ட் (87.6%), ஹிமாச்ெல பிரததெம் (86.6%), அஸ்ஸாம் 

(85.9%) ஆகிய மாநிலங் ள் அடுத்த இடங் டள  கிக்கின்றன. அததெமயம் ஆந்திர பிரததெம் (66.4%) 

 டடசி இடம்பிடித்துள்ளது. 

❖ இதில், எட்டாமிடத்தில் தமிழ்நாடு உள்ளது. தமிழ்நாட்டில், கிராமப்புறத்தில் 77.5 ெதவீத மக் ளும், ந ர்ப் 

புறத்தில் 89% மக் ளும் ஒட்டுகமாத்தத்தில் 82.9% தபர்  ல்வியறிவு கபற்ற ர் ளா  உள்ளனர். 
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9.இந்திய இரயில்த யின் இரயில்த  பாது ாப்புப்படடயால் தடடகெய்யப்பட்ட ெட்டத்துக்குப் புறம்பான 

கமன்கபாருளின் கபயகரன்ன? 
அ. டிக்–டரக் 

ஆ. பப்ஜி 

இ. ரியல் தமங்தகர  

ஈ. ரியல் ஆப்பிள் 

❖ இந்திய இரயில்த யின் இரயில்த  பாது ாப்புப்படடயின் (RPF) நாடு தழுவிய விொரடணயில், “ரியல் 

தமங்த ா” என்ற ெட்டத்துக்குப்புறம்பான கமன்கபாருளின் கெயல்பாடு சீர்குடலக் ப்பட்டது. பயணி ள் 

இரயில்தெட  ள் மறுகதாடக் ம்கெய்யப்பட்டபின்னர், தரகு கெயல்பாடு ள் அதி ரித்ததன்  ாரணமா  

இந்த விொரடண தமற்க ாள்ளப்பட்டது. இந்தச் ெட்டவிதராத கமன்கபாருளின் கெயல்பாட்டில் ஈடுபட்ட 

கிங் பின் (அடமப்பு உரு ாக்குநர்) மற்றும் முக்கிய தமலாளர் ள் உட்பட ஐம்பது குற்ற ாளி டள RPF 

இது டர ட துகெய்துள்ளது. 

10.அண்டமச் கெய்தி ளில் இடம்கபற்ற, பத்திரி ா  ாயில் அடமந்துள்ள ந ரம் எது? 
அ. வரரணரெி 

ஆ. சஜய்ப்பூர்  

இ. தபரபரல் 

ஈ. அகமேரபரே் 

❖ கஜய்ப்பூரில் அடமந்துள்ள பத்திரி ா  ாயிடல, பிரதமர் தமாடி, கெப்டம்பர்.8 அன்று கமய்நி ரா  திறந்து 

ட த்தார். இந்த அடடயாள நுடழவு  ாயிடல, கஜய்ப்பூரின் ஜ ஹர்லால் தநரு மார்க் பகுதியில், 

பத்திரி ா குழுமம்  ட்டியுள்ளது. 

❖ பத்திரி ா குழுமத்தின் தடல ர் எழுதிய இரு நூல் டளயும் பிரதமர் தமாடி அப்பபாது க ளியிட்டார். 

இந்நிடனவுச்சின்னம், அப்பகுதியில், சுற்றுலாட  அதி ரிக்கும் என்று எதிர்பார்க் ப்படுகிறது. 
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நடப்பு நிகழ்வுகள் 

1. சமூக வலைத்தளங்களில் ப ோலி தகவல்கலளக் கட்டுப் டுத்துவதற்கோக, ‘அபசோல் சினி’ என்றவவோரு 

 ரப்புலரத் திட்டத்லத வதோடங்கியுள்ள நோடு எது? 
அ. வங்கதேசம்  

ஆ. மியான்மா் 

இ. இலங்கக 

ஈ. பாகிஸ்ோன் 

❖ சமூக வலைத்தளங்களில் ப ோலி தகவல்கலளக் கட்டுப் டுத்துவதற்கோக, வங்கபதசம், அண்லையில், 

‘அபசோல் சினி’ என்ற நோடு தழுவிய  ரப்புலரத்திட்டத்லத வதோடங்கியது. ‘வைய்யோன அலடயோளம்’ எனப் 

வ ோருள் டும் ‘அபசோல் சினி’  ரப்புலரத்திட்டைோனது, ப ோலி தகவல்கலளயும் வதந்திகலளயும் தடுக்க 

டிஜிட்டல் கல்வியறிலவ உருவோக்குவலத பநோக்கைோகக் வகோண்டுள்ளது. இந்த மூன்று ைோத கோை 

 ரப்புலரத்திட்டத்லதச் வசயல் டுத்த, durbar21.org என்ற டிஜிட்டல் தளம் உருவோக்கப் ட்டுள்ளது. 

2.கோல்நலடகலள நிர்வகிப் தற்கோக, பிரதைர் வதோடங்கியுள்ள புதிய தளத்தின் வ யர் என்ன? 
அ . e-Gopala App  

ஆ. e-Livestock App 

இ. e-Gaumata App 

ஈ. e-Animal Info 

❖ ‘இ-பகோ ோைோ’ வசயலி எனப் வ யரிடப் ட்ட, கோல்நலடகலள நிர்வகிப் தற்கோன புதிய தளத்லத பிரதைர் 

வதோடங்கவுள்ளோர். இந்தச் வசயலி, இன பைம் ோட்டுச்சந்லதயோக வசயல் டும். கோல்நலடகளின் வித்துச் 

பசோற்லற (germplasm) வோங்குவது ைற்றும் விற் து உள்ளிட்ட கோல்நலடகலள நிர்வகிப் து ற்றிய 

தகவல்கலளயும் இத்தளம் வழங்குகிறது. கோல்நலடகள், விைங்குகளின் ஊட்டச்சத்து ைற்றும்  ோரம் ரிய 

ைருத்துவ சிகிச்லசக்கோன தரைோன இனப்வ ருக்க பசலவகலளயும் இது உறுதிவசய்கிறது. தடுப்பூசி 

ைற்றும் கன்று ஈன்றலத நிலனவூட்டுவதற்கோன எச்சரிக்லக அறிவிப்புகலளயும் இது அனுப்புகிறது. 

3. சுவலதக்கு தலட விதிக்கவுள்ள இந்தியோவின் அண்லட நோடு எது? 
அ. வங்கதேசம் 

ஆ. தேபாளம் 

இ. இலங்கக  

ஈ. சீனா 

❖ சமீ த்திய ஊடக அறிக்லகயின் டி, இைங்லகயின் ஆளுங்கட்சியோன இைங்லக வ ோடுசனோ வ ரமுனோ 

(SLPP),  சுவலதக்கு தலடவிதிக்கும் திட்டத்திற்கு ஒப்புதல் அளித்துள்ளது. நோட்டில், சுைோர் 99% ைக்கள் 

இலறச்சி உண்ணு வர்களோக உள்ளனர். அபதசையம், வ ரும் ோன்லையோன ஹிந்துக்களும் வ ளத்த 
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ைக்களும் ைோட்டிலறச்சி உண்ணு வர்களோக இல்லை. ைகிந்த ரோஜ க்ஷ தலைலையிைோன SLPP கட்சி, 

கடந்த ைோதம் நடந்த நோடோளுைன்றத் பதர்தலில், 2/3  ங்கு வ ரும் ோன்லைலய வவன்றது. 

4.அண்லையில் வகோடியலசத்து வதோடங்கிலவக்கப் ட்ட நோட்டின் இரண்டோவது கிசோன் இரயில், நோட்டின் 

எந்த இரண்டு நகரங்கலள இலைக்கின்றது? 
அ. பபங்களூா் – மும்கப 

ஆ. பசன்கன – ேில்லி 

இ. அனே்ேபூா் – ேில்லி  

ஈ. கைேராபாே் – பகால்கே்ோ 

❖ நோட்டின் இரண்டோவதும் வதன்னிந்தியோவின் முதைோவதுைோன கிசோன் இரயில் பசலவ, அண்லையில், 

வகோடியலசத்து வதோடக்கி லவக்கப் ட்டது. இது, ஆந்திர பிரபதச ைோநிைத்தின் அனந்தபூலர தில்லியில் 

உள்ள ஆதர்ஷ் நகர் இரயில் நிலையத்துடன் இலைக்கும். இந்த இரயிலை ைத்திய பவளோண் துலற 

அலைச்சர் நபரந்திர சிங் பதோைர் வகோடியலசத்து வதோடக்கிலவத்தோர். கிசோன் ரயில் திட்டம், 2020-21 

வரவுவசைவுத் திட்டத்தில், பவளோண் உற் த்திப் வ ோருட்களின் ப ோக்குவரத்துக்கோக அறிவிக்கப் ட்டது. 

5.எந்த ைத்திய அலைச்சகம் அதன் அலனத்து திட்டங்களுக்குைோன 33 வசயல்திட்டங்கள் அடங்கிய ஒரு 

நூலை வவளியிட்டுள்ளது? 
அ. தவளாண் மற்றும் உழவா்ேல அகமச்சகம் 

ஆ. சமூக ேீேி மற்றும் அேிகாரமளிே்ேல் அகமச்சகம்  

இ. ேலவாழ்வு மற்றும் குடும்பேல அகமச்சகம் 

ஈ. வீட்டுவசேி மற்றும் ேகா்ப்புற வறுகம ஒழிப்பு அகமச்சகம் 

❖ 2020-21ஆம் ஆண்டில் சமூக நீதி ைற்றும் அதிகோரைளித்தல் துலறயின் அலனத்து திட்டங்களுக்கோன 

33 வசயல்திட்டங்கள் அடங்கிய நூவைோன்லற ைத்திய சமூக நீதி ைற்றும் அதிகோரைளித்தல் அலைச்சர் 

தோவர்சந்த் வகபைோட் வவளியிட்டுள்ளோர். ைத்திய அலைச்சகம், ைோநிை அரசுகள் ைற்றும் அரசு-சோரோ 

நிறுவனங்கள் ஆகியவற்றுக்கு வழங்கப் ட்டுள்ள இைக்குகலள எட்டுவதற்கோக, விரிவோன வசயல் 

திட்டம் ஒன்லற சமூக நீதி ைற்றும் அதிகோரைளித்தல் துலற வவளியிடுவது இதுபவ முதல்முலறயோகும். 

6.வதன்னிந்தியோவின் முதல் ஒருங்கிலைந்த வோன்வழி அவசர ஊர்தி பசலவலய அறிமுகம் வசய்துள்ள 

ைோநிை அரசு எது? 
அ. ேமிழ்ோடு 

ஆ. கா்ோடகா  

இ. தகரளா 

ஈ. ஆே்ேிர பிரதேசம் 

❖ கர்நோடக ைோநிை முதைலைச்சர் B S எடியுரப் ோ, அண்லையில், ஒருங்கிலைந்த வோன்வழி அவசர ஊர்தி 

பசலவலய வதோடங்கிலவத்தோர். வதன்னிந்தியோவிலிருந்து வதோடங்கப் டும் முதல் பசலவயோன இதில் 
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சிக்கைோன COVID-19 பநோயோளிகலளக் வகோண்டுவசல்வதற்கோன வஜர்ைனிய தனிலைப் டுத்தும் வசதி 

உள்ளது. இதலன, ஒரு வோனூர்தி வதோழினுட்  நிறுவனத்துடன் ஒருங்கிலைந்து, ICATT உருவோக்கி 

உள்ளது. அதிக சோலைப்ப ோக்குவரத்து இருந்தப ோதிலும், இச்பசலவ, ைருத்துவ அவசரநிலைகளுக்கு 

பசலவயோற்றும் என்று எதிர் ோர்க்கப் டுகிறது. 

7. ‘இணையவழியிலான நுகர்பவோர் புகோர் தோக்கல் முலற’லய அறிமுகப் டுத்தியுள்ள ைோநிை / யூனியன் 

பிரபதச அரசு எது? 
அ. பீகாா் 

ஆ. உே்ேரபிரதேசம் 

இ. புது ேில்லி  

ஈ. புதுச்தசாி 

❖ புது தில்லி முதைலைச்சர் அரவிந்த் வகஜ்ரிவோல், தில்லி அரசின் ‘இலையவழியிைோன நுகர்பவோர் புகோர் 

தோக்கல் முலற’லய அண்லையில் வதோடங்கிலவத்தோர். இந்த அலைப்பு, வைய்நிகர்  யன்முலறயின் 

மூைம், புகோர்கலள  திவுவசய்ய, ைக்களுக்கு உதவுவலத பநோக்கைோகக்வகோண்டுள்ளது. இந்த டிஜிட்டல் 

பசலவ, COVID-19 வதோற்றுபநோய்க்கு இலடபய சமூக இலடவவளிலய கலடபிடிக்க வ ோதுைக்களுக்கு 

உதவுகிறது. கடந்த ஜூலை ைோதம், தில்லி அரசோங்கம் ஒரு e-RTI தளத்லத அறிமுகப் டுத்தியது; அது, 

குடிைக்களுக்கு, இலையவழியில் தகவல் உரிலை (RTI) விண்ைப் த்லத தோக்கல்வசய்ய உதவுகிறது. 

8. e-KYC ஆதோர் அங்கீகரிப்ல  பைற்வகோள்வதற்கு, எந்த அலைப்புக்கு, SEBI ஒப்புதல் அளித்துள்ளது? 
அ. BSE 

ஆ. NSE  

இ. NABARD 

ஈ. NHB 

❖ e-KYC ஆதோர் அங்கீகோரத்லத பைற்வகோள்ளக்கூடிய நிறுவனங்களின்  ட்டியலில், SEBI, பதசிய  ங்குச் 

சந்லதலய (NSE) பசர்த்துள்ளது. முன்னதோக, 2020 பை ைோதத்தில், e-KYC (மின்னணு முலறயில் -

உங்கள் வோடிக்லகயோளலர அறிந்துவகோள்ளுங்கள்) ஆதோர் அங்கீகோரத்லத பைற்வகோள்ள அனுைதித்த 

எட்டு நிறுவனங்களின்  ட்டியலை SEBI வவளியிட்டது. சிை விதிமுலறகள் ைற்றும் நி ந்தலனகளுக்கு 

இைங்க, UIDAI’இன் ஆதோர் அங்கீகரிப்புச்பசலவலய, NSE பைற்வகோள்ளைோம் என SEBI கூறியுள்ளது. 

9.அண்லையில் எந்த நோட்படோடு, இந்தியோ, முதன்முலறயோக, கூட்டு ஆலையக் கூட்டத்லத நடத்தியது? 
அ. அங்தகாலா  

ஆ. அா்பென்டினா 

இ. கியூபா 

ஈ. தகாஸ்ட்டா ாிக்கா 
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❖ இந்தியோவுக்கும் அங்பகோைோவுக்கும் இலடயிைோன முதல் கூட்டு ஆலையக்கூட்டம் அண்லையில் 

நடந்தது. இக்கூட்டத்திற்கு வவளியுறவு அலைச்சர் S வஜய்சங்கரும், அங்பகோைோ வவளியுறவு அலைச்சர் 

வடட் அன்படோனிபயோவும் இலைந்து தலைலைதோங்கினர். இந்தக்கூட்டத்தின்ப ோது, இருநோடுகளும் 

தங்கள் வணிக உறலவப்  ன்முகப் டுத்துதற்கு ஒப்புக்வகோண்டன. நைவோழ்வு, ைருந்துகள்,  ோதுகோப்பு, 

பவளோண் ஆகிய துலறகளில் ஒத்துலழப்பு நல்குவது குறித்து இருவரும் விவோதித்தனர். 

10.ஐநோ உைக உைவுத்திட்டைோனது எந்த இந்திய ைோநிைத்துடன் கூட்டிலைந்து, நிரப்பு ஊட்டச்சத்து 

(supplementary nutrition) உற் த்தி அைகுகலள அலைக்கவுள்ளது? 
அ. பீகாா் 

ஆ. உே்ேர பிரதேசம்  

இ. உே்ேரகண்ட் 

ஈ. ொா்க்கண்ட் 

❖ ஐநோ அலவயின் உைக உைவுத்திட்டமும் (WFP) உத்தர பிரபதச ைோநிை ஊரக வோழ்வோதோரத் திட்டமும் 

இலைந்து இருநூற்றுக்கும் பைற் ட்ட நிரப்பு ஊட்டச்சத்து உற் த்தி அைகுகலள நிறுவவுள்ளன. இது, 

ஒருங்கிலைந்த சிறோர்கள் பைம் ோட்டு பசலவகள் திட்டத்தின்கீழ் பைற்வகோள்ளப் டவுள்ளது. இந்தக் 

கூட்டணி, எதிர்வரும் 2023ஆம் ஆண்டுக்குள், 18 ைோவட்டங்கலளச் சோர்ந்த கிட்டத்தட்ட 33 இைட்சம் 

 யனோளிகலள வசன்றலடய பநோக்கங்வகோண்டுள்ளது. 
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நடப்பு நிகழ்வுகள் 

1.ப ொருட்கள் & சேவைகவை இருநொட்டு  வைகள்  ரஸ் ரம் ைழங்குைது ப ொைர் ொக, எந்  நொட்டுைனொன 

ஒப் ந் த்தில், இந்தியா, வகபெழுத்திட்டுள்ைது? 
அ. ஜப்பான்  

ஆ. பிரான்ஸ் 

இ. ஜஜா்மனி 

ஈ. பிரரசில் 

❖ கூட்டுப் யிற்சியில், ப ொருட்கள் & சேவைகவை இருநொட்டு  வைகள்  ரஸ் ரம் ைழங்குைது ப ொைர் ொக 

இந்திெொ மற்றும் ஜப் ொன் ஆகிெவை ஒப் ந் த்தில் வகபெழுத்திட்ைன. இரு ரப்பு கூட்டுப் யிற்சி நைை 

–டிக்வககள், ஐநொ அவமதிப் ணி நைைடிக்வககள்,  ன்னொட்டு நிைொரண நைைடிக்வககள் ச ொன்றைற் 

–றில் ஈடு டும்ச ொது, ப ொருட்கள் & சேவைகவை இருநொட்டு இரொணுைப் வைகள்  ரஸ் ரம்  ரிமொறிக் 

பகொள்ைதில் ஒத்துவழப்புைன் பேெல் ை இந்  ஒப் ந் ம் ைழிைகுக்கிறது. 

2.அண்வமச்பேய்திகளில் இைம்ப ற்ற ‘PNGRB’ மற்றும் ‘CGD அங்கீகொரம்’ ஆகிெைற்றுடன் ப ொைர்புவைெ 

அவமச்ேகம் எது? 
அ. வீட்டுவசதி மற்றும் நகர்ப்புற வறுமை ஒழிப்பு அமமச்சகம் 

ஆ. ஜபட்ரராலிய மற்றும் இயற்மக எாிவாயு அமமச்சகம்  

இ. புதிய மற்றும் புதுப்பிக்கத்தக்க எாிசக்தி அமமச்சகம் 

ஈ. எாிசக்தி அமமச்சகம் 

❖ 56 இெற்வக எரிைொயு வமெங்கவை மத்திெ ப ட்சரொலிெம் மற்றும் இெற்வக எரிைொயு அவமச்ேர் 

 ர்சமந்திர பிர ொன் நொட்டுக்கு அர்ப் ணித் ொர். நொட்டுக்கு அர்ப் ணிக்கப் ட்ை 56 இெற்வக எரிைொயு 

வமெங்கள் 13 மொநிலங்கள் மற்றும் ஒரு யூனிென் பிரச ேத்தில்  ரவியுள்ைன. அவை ேண்டிகர், பீகொர், 

ஹரிெொனொ, குஜரொத், ஜொர்க்கண்ட், சகரைொ, மத்திெ பிரச ேம், மகொரொஷ்டிரொ,  ஞ்ேொப், இரொஜஸ் ொன், 

உத் ர பிரச ேம், உத் ரகண்ட், சமற்கு ைங்கம் மற்றும் ஆந்திர பிரச ேம் ஆகும். 

❖  திசனொரொைது நகர எரிைொயு விநிசெொக (CGD) அங்கீகொர சுற்றுகவை ப ொைங்க, ப ட்சரொலிெ மற்றும் 

இெற்வக எரிைொயு ஒழுங்குமுவற ைொரிெம் (PNGRB) பேெல் ட்டு ைருை ொகவும் அவமச்ேர் கூறினொர். 

இந்  ஒழுங்குமுவற ைொரிெமானது ைண்டிகளுக்கும், வீடுகளுக்கும் ேவமெல் எரிைொயுவை ைழங்கும் 

சில்லவற ைணிக CNG நிறுைனங்களுக்கு உரிமம் அளிக்கிறது. 

3.எந்  அவமச்ேகத்தின்கீழ், ச சிெ அறிவிெல் & ப ொழில்நுட்  ப ொழில்முவனசைொர் சமம் ொட்டு ைொரிெம் 

(NSTEDB) பேெல் ட்டு ைருகிறது? 
அ. கல்வி அமமச்சகம் 

ஆ. திறன் ரமம்பாடு மற்றும் ஜதாழில்முமனவு அமமச்சகம் 

இ. அறிவியல் மற்றும் ஜதாழில்நுட்ப அமமச்சகம்  

 

 

 

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


விண்மீன்.காம்                                      2020 செப்டம்பர் 18 
  

 

நடப்பு நிகழ்வுகள்                                           2 

ஈ. வணிகம் மற்றும் ஜதாழிற்துமற அமமச்சகம் 

❖ ச சிெ அறிவிெல் மற்றும் ப ொழில்நுட்  ப ொழில்முவனசைொர் சமம் ொட்டு ைொரிெமொனது (NSTEDB) 

மத்திய அறிவிெல் மற்றும் ப ொழில்நுட்  அவமச்ேகத்தின் அறிவிெல் மற்றும் ப ொழில்நுட் த் துவறயின் 

உ வியுைன் பேெல் ட்டு ைருகிறது. புத் ொக்கம், ப ொழில்முவனசைொர் & அவைவு விவனயூக்கத்தில் 

ச சிெ அறிவிெல் & ப ொழில்நுட்  ப ொழில்முவனசைொர் சமம் ொட்டு ைொரிெத்தின் (NSTED)  ெணம் 

குறித்  அறிக்வகவெ ேமீ த்தில் அறிவிெல் மற்றும் ப ொழில்நுட் த் துவற பைளியிட்ைது. 

4.கப் ல் அவமச்ேகத் ொல் ப ொைங்கப் ட்ை புதிெ குவறதீர்ப்புத்  ைத்தின் ப ெர் என்ன? 
அ. SAROD – துமறமுகங்கள்  

ஆ. SAROJ – துமறமுகங்கள் 

இ. SHIMOGA – துமறமுகங்கள் 

ஈ. SPEAK – துமறமுகங்கள் 

❖ கைல்ேொர் பிரச்சவனகவை எளிதில் தீர்க்கும் ‘SAROD – துவறமுகங்கள் (Society for Affordable 

Redressal of Disputes)’ அவமப்வ  மத்திெ கப் ல் ச ொக்குைரத்துத் துவற இவணெவமச்ேர் மன்சுக் 

மொண்ைவிெொ கொபணொளிைழியில் ப ொைங்கிவைத் ொர். 

❖ SAROD–துவறமுகங்கள், ேங்கங்கள்  திவுச் ேட்ைத்தின்கீழ் நிறுைப் ட்டுள்ைன. சமலும், ப ொழில்நுட்  

ைல்லுநர்கள் குழுவுைனொன சமொ ல்கவை, நடுைர்கைொக இருந்து தீர்வுகொண்ப்வ  இது சநொக்கமொகக் 

பகொண்டுள்ைது. இது, ேட்ை பேலவுகவையும் சநரத்வ யும் மிச்ேப் டுத்தும் என எதிர் ொர்க்கப் டுகிறது. 

இது, NHAI’ஆல் நிறுைப் ட்ை SAROD–ேொவலகள் அவமப்பு ச ொன்று பேெல் டுகிறது. 

5.அபமரிக்கொவைச் ேொர்ந்  விண்பைளி நிறுைனமொன நொர்த்சரொப் கிரம்மன்,  னது விண்கலத்திற்கு, 

இந்திெ ைம்ேொைளிவெச் சேர்ந்  எந்  விண்பைளி வீரர் / வீராங்கனனயின் ப ெவரச் சூட்டியுள்ைது? 
அ. இராரகஷ் சா்மா 

ஆ. கல்பனா சாவ்லா  

இ. சுனிதா வில்லியம்ஸ் 

ஈ. லாரல் கிளாா்க் 

❖ அபமரிக்கொவைச் ேொர்ந்  விண்பைளி மற்றும்  ொதுகொப்பு நிறுைனமொன நொர்த்சரொப் கிரம்மன்  னது 

விண்கலத்திற்கு விண்பைளிக்குச் பேன்ற இந்திெ ைம்ேொைளிவெச் ேொர்ந்  மு ல் ப ண்மணிெொன 

கல் னொ ேொவ்லொவின் ப ெவரச் சூட்டியுள்ைது. இந்நிறுைனம்  னது NG–14 சிக்னஸ் விண்கலத்திற்கு 

‘SS கல் னொ ேொவ்லொ’ எனப் பெயரிட்டுள்ளது. 

❖ இந்த நிறுவனம் அ ன் ஒவ்பைொரு சிக்னஸ் கலத்துக்கும் மனி  விண்பைளிப் ெணத்தில்  னிப் ட்ை 

ேொ வன புரிந்ச ொரின் ப ெவரச்சூட்டுைவ  ைழக்கமொகக் பகொண்டுள்ைது. 
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6.ஐந்து விண்மீன் சிற்றூர்கள் (5 Star Villages) என்ற புதிெ திட்ைத்வ  ப ொைங்கியுள்ை அரசுத்துவற எது? 
அ. ரவளாண்மம, கூட்டுறவு & உழவா் நலத்துமற 

ஆ. அறிவியல் & ஜதாழில்நுட்பத்துமற 

இ. நிதியியல் ரசமவகள் துமற 

ஈ. அஞ்சல் துமற  

❖ நொட்டின் உட்புற சிற்றூர்களில், இந்திெ அஞ்ேல் துவறயின் திட்ைங்கள் மற்றும் சேவைகள் குறித்து 

விழிப்புணர்வை ஏற் டுத்துை ற்கொக, 5 விண்மீன் சிற்றூர்கள் என்ற புதிெ திட்ைத்வ  இந்திெ அஞ்ேல் 

துனை அறிமுகப் டுத்தியுள்ைது. சுகன்ெொ ேம்ரிதி கணக்குகள், PPF கணக்குகள், பிர மர் ேரக்ஷொ பீமொ 

செொஜனொ கணக்கு, பிர மர் ஜீைன் சஜொதி பீமொ செொஜனொ கணக்கு மற்றும் பிற சேமிப்புக்கணக்குகள் 

மற்றும் ப ொைர் வைப்புக்கணக்குகள் உள்ளிட்ைவை குறித்து விழிப்புணர்வு ஏற்ெடுத்தப்ெடும்.  

7. US ஓப் ன் அவரயிறுதிப் ச ொட்டிக்கு, ப ொைர்ந்து 11ஆைது முவறெொக ச ர்ச்சி ப ற்றுள்ை விவைெொட்டு 

வீரொங்கவன ெொர்? 
அ. ஜசானீா வில்லியம்ஸ்  

ஆ. கரராலினா பில்ஸ்ரகாவா 

இ. ரசாபியா ஜகன் 

ஈ. ரஜாகன்னா ஜகான்டா 

❖ US ஓப் ன் அவரயிறுதிப் ச ொட்டிக்கு, பேரீனொ வில்லிெம்ஸ், ப ொைர்ந்து 11ஆைது முவறெொக ச ர்ச்சி 

ப ற்றுள்ைொர். இ ன்மூலம், US ஓப் னில் ப ொைர்ச்சிெொக 11 முவற அவரயிறுதிக்குள் நுவழந்  பெண் 

என்ற ப ருவமவெ அைர் ப றுகிறொர். 

❖ 38 ைெ ொன பேரீனொ வில்லிெம்ஸ், 6 US ஓப் ன் உட் ை 23 கிரொண்ட்ஸ்லொம் ஒற்வறெர்  ட்ைங்கவை 

பைன்றுள்ைொர். US ஓப் னில், நொன்கு முவற இரண்ைொமிைம் ப ற்றுள்ைொர். 

8.டிஜிட்ைல் பகொடுப் னவு குறியீட்வை (Digital Payment Index) உருைொக்க முடிவுபேய்துள்ை அவமப்பு எது? 
அ. இந்திய ாிசா்வ் வங்கி (RBI)  

ஆ. NITI ஆரயாக் 

இ. இந்திய ரதசிய ஜகாடுப்பனவுக் கழகம் 

ஈ. பாரத வங்கி (SBI) 

❖ டிஜிட்ைல் பகொடுப் னவு குறியீட்வை ைகுப்  ன்மூலம் இந்திெொவில் டிஜிட்ைல் முனையில் கட்ைணம் 

பேலுத்தும் அைவை அைவிை ரிேர்வ் ைங்கி (RBI) முடிவுபேய்துள்ைது. இந்தக் குறியீைொனது ஏற்கனசை 

உள்ை முவறகளில் புதுவமகவை மதிப்பிடும் மற்றும் டிஜிட்ைல் இவைபைளிகவை குவறக்க உ வும். 

டிஜிட்ைல் பகொடுப் னவு ப ொைர் ொன நந் ன் நிலசகனி குழு அளித்   ரிந்துவரகளின் அடிப் வையில், 

டிஜிட்ைல் பகொடுப் னவு குறியீட்டின் உருைொக்கம் அவமந்துள்ைது.  
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9.ச ொர்ப்ஸின் அபமரிக்க பசல்வந்தர்கள்  ட்டிெலில், மு லிைம் பிடித்  ப ொழில்முவனசைொர் ெொர்? 
அ. பில் ரகட்ஸ் 

ஆ. ஜடானால்ட் டிரம்பு 

இ. ஜஜப் ஜபரசாஸ்  

ஈ. வாரன் பஜபட் 

❖ ச ொர்ப்ஸின்  ணக்கொர அபமரிக்கர்களின்  ட்டிெலில், அசமேொனின் தனைனம நிர்வாகியும் இவண 

நிறுைனருமொன பஜப் ப சேொஸ் மு லிைத்தில் உள்ைொர். ச ொர்ப்ஸின்  ட்டிெலின் டி ப ொைர்ச்சிெொக 

மூன்றொம் முவறெொக அைர் மு லிைத்வ ப் பிடித்துள்ைொர். அைவரத்ப ொைர்ந்  இைத்தில் வமக்சரொேொப்ட் 

இவண நிறுைனர் பில் சகட்ஸ் உள்ைொர். ச ொர்ப்ஸ் மற்றும் புளூம்ப ர்க் பேல்ைந் ர்கள் குறியீட்டின் டி, 

$200 பில்லிென் அபமரிக்க ைொலர் மதிப்புவைெ பேொத்துக்கவைக் பகொண்டுள்ை மு ல் ந ரொக பஜப் 

ப சேொஸ் மாறியுள்ளார். 

10.புலம்ப ெர் ப ொழிலொைர்களின் நலன் ப ொைர் ொக, மொநிலங்களுக்கு ைழிகொட்டு ல்கவை பைளியிட்ை 

அவமச்ேகம் எது? 
அ. ஜதாழிலாளா் & ரவமலவாய்ப்பு அமமச்சகம்  

ஆ. சமூக நீதி & அதிகாரமளித்தல் அமமச்சகம் 

இ. உள்துமற அமமச்சகம் 

ஈ. நிதி அமமச்சகம் 

❖ COVID–19 கொரணமொக இலக்கு மொநிலங்களுக்குத் திரும்பும் புலம்ப ெர்ந்  ப ொழிலொைர்களின் நலன் 

ப ொைர் ொன ைழிகொட்டு ல்கவை மத்திெ ப ொழிலொைர் & சைவலைொய்ப்பு அவமச்ேகம் பைளியிட்ைது. 

புலம்ப ெர்ந்ச ொருக்கு விவலயில்லொ COVID–19  ரிசேொ வனகவை நைத்து ற்கு மொநிலங்கள் மற்றும் 

யூனிென் பிரச ேங்களுக்கு அவமச்ேகம் அறிவுறுத்தியுள்ைது. சமலும்,  ற்ச ொதிருக்கும் மொநிலங்களில் 

இருந்து பிறிப ொரு மொநிலத்திற்குச் பேல்லும் அவனத்து ப ொழிலொைர்களின்  கைல்களும் அைங்கிெ 

 ரவுத் ைத்வ யும்  ரொமரிக்க அவமச்ேகம் அறிவுறுத்தியுள்ைது. 
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நடப்பு நிகழ்வுகள் 

1. 2016-17ஆம் ஆண்டு முதல் 2018-19ஆம் ஆண்டு வரை, இந்தியாவின் பாதுகாப்பு தளவாடங்கள் ஏற்றுமதி, 

எத்தரை சதவீதம் அதிகரித்துள்ளது? 
அ. 100% 

ஆ. 300% 

இ. 500% 

ஈ. 700%  

❖ 2016-17ஆம் ஆண்டில் `1521 ககாடியிலிருந்த இந்தியாவின் பாதுகாப்பு தளவாடங்கள் ஏற்றுமதி, 700% 

அதிகரித்து, 2018-19ஆம் ஆண்டில் `10,745 ககாடியாக உயர்ந்துள்ளது என்று பாதுகாப்புப் பரடத் 

தரைவர் ஜெைைல் பிபின் ைாவத் ஜதரிவித்துள்ளார். கமலும், 2019ஆம் ஆண்டு நிைவைப்படி, உைகின் 

சிறந்த பாதுகாப்பு தளவாடங்கள் ஏற்றுமதியாளர்கள் பட்டியலில், இந்தியா 19ஆவது இடத்தில் உள்ளது. 

இது, இதுவரை அரடந்த இந்தியா மிகவுயர்ந்த தைநிரையாகும். 

2. POCSO ஜதாடர்பாை வழக்குகரள கமற்பார்ரவயிட, ககைளாவின் ஒவ்ஜவாரு மாவட்டத்திலும் ஒரு 

ஜபண் இ. கா. ப அதிகாரிரய நியமிக்க உத்தைவிட்டுள்ள அரமப்பு எது? 
அ. இந்திய உச்சநீதிமன்றம் 

ஆ. பெண்கள் & குழந்ததகள் மமம்ொட்டு அதமச்சகம் 

இ. மகரள உயா்நீதிமன்றம்  

ஈ. மதசிய பெண்கள் ஆதணயம் 

❖ பாலியல் குற்றங்களிலிருந்து சிறார்கரளப் பாதுகாத்தல் சட்டம் (POCSO) ஜதாடர்பாக ககைள மாநில 

உயர்நீதிமன்றம், அம்மாநிைத்திற்கு பல்கவறு உத்தைவுகரள பிறப்பித்துள்ளது. POCSO சட்டத்தின்கீழ் 

விசாரிக்கப்படும் வழக்குகரள கமற்பார்ரவயிடுவதற்கு, ஒவ்ஜவாரு மாவட்டத்திலும் ஒரு ஜபண் IPS 

அதிகாரிரய நியமிக்க, உயர்நீதிமன்றம், மாநிைத்திற்கு உத்தைவிட்டுள்ளது. பாதிக்கப்பட்டவர்கரளப் 

பாதுகாப்பதற்கு, உதவி ரமயத்ரத நிறுவவும் உச்சநீதிமன்றம் அறிவுறுத்தியுள்ளது. 

3. ‘iStartup 2.0’ என்ற ஜபயரில் துளிர் நிறுவைங்களுக்காை திட்டத்ரத அறிமுகப்படுத்தியுள்ள இந்திய 

வங்கி எது? 
அ. ொரத வங்கி 

ஆ. ஐசிஐசிஐ வங்கி  

இ. HDFC வங்கி 

ஈ. ஆக்ஸிஸ் வங்கி 

❖ இந்தியாவின் முன்ைணி தனியார் துரற வங்கியாை ஐசிஐசிஐ வங்கி, ‘iStartup 2.0’ என்ற ஜபயரில் 

துளிர் நிறுவைங்களுக்காை பிைத்கயக திட்டத்ரத அறிமுகப்படுத்தியுள்ளது. 
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❖ இத்திட்டத்தின்கீழ், 10 ஆண்டுகாைம் தரடயின்றி நரடஜபற்று வரும் புதிய வணிகங்களுக்கு, நடப்புக் 

கணக்ரக உருவாக்க முடியும். ஜபருநிறுவை விவகாைங்கள் அரமச்சகத்தின் வரைத்தளத்துடன் ICICI 

வங்கி தைது API’கரள ஒருங்கிரணத்துள்ளது. 

4.ஓமன் கடலில், ‘கசால்பாகர்-99’ என்ற பெயரில் கடற்பரடப் பயிற்சிரய நடத்துகிற நாடு எது? 
அ. ஈரான்  

ஆ. ஓமன் 

இ. ஐக்கிய அரெு அமீரகம் 

ஈ. ெிரான்ஸ் 

❖ ஈைானிய கடற்பரடயாைது ஓமானிய கடலில், ‘கசால்பாகர்-99’ என்ற ஜபயரிைாை மூநாள் பயிற்சிரய 

உத்திசார் முக்கியத்துவமிக்க ஹார்முஸ் நீரிரணயில் ஜதாடங்கியுள்ளது. கபார்க்கப்பல்கள், நீர்மூழ்கிக் 

கப்பல்கள், வானூர்தி மற்றும் ஆளில்ைா வானூர்தி ஆகியவற்றில் ஜபாருத்தப்பட்ட, கடகைாைத்திலிருந்து 

கடலுக்குள் ஏவக்கூடிய எறிகரணகள் மற்றும் இைண்டு நிைப்பைப்புக்குள்ளாக ஏவக்கூடிய எறிகரண 

அரமப்புகள் ஆகியவற்ரற ஈைானிய கடற்பரட பரிகசாதரை ஜசய்யும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. 

நாட்டின் நிைப்பைப்புகரள பாதுகாக்க, தற்காப்பு உத்திகரள வகுப்பதும் இப்பயிற்சியின் கநாக்கமாகும். 

5.எல்ரைப் பிைச்சரைகளுக்கு தீர்வுகாண்பதற்காக, எந்த அண்ரட நாட்டுடைாை 5 அம்ச திட்டத்திற்கு 

இந்தியா ஒப்புக்ஜகாண்டுள்ளது? 
அ. மநொளம் 

ஆ. சீனா  

இ. ொகிஸ்தான் 

ஈ. வங்கமதசம் 

❖ ஆதிக்க எல்ரைக்ககாடு (LAC) ஜதாடர்புரடய 5 அம்ச திட்டத்திற்கு இந்தியாவும் சீைாவும் சமீபத்தில் 

ஒப்புக்ஜகாண்டுள்ளை. மாஸ்ககாவில் நடந்த ஷாங்காய் ஒத்துரழப்பு அரமப்பு (SCO) கூட்டத்தின் 

ஒருபகுதியாக, இந்திய ஜவளியுறவு அரமச்சர் S ஜெய்சங்கரும் சீை ஜவளியுறவு அரமச்சர் வாங் யியும் 

உத்திசார் முக்கியத்துவமிக்க கபச்சுவார்த்ரதகரள நடத்திைர். அந்தப் கபச்சுவார்த்ரத, பரடகரள 

எல்ரைகளிலிருந்து திரும்பப்ஜபறுவது மற்றும் பதட்டங்கரள தணிப்பது ஆகியவற்ரற ரமயமாகக் 

ஜகாண்டு நரடஜபற்றது. 

6.ஆசியாவின் மிகப்ஜபரிய விமாை கண்காட்சியாை, ‘ஏகைா இந்தியா-21’ நிகழ்ரவ ஜதாகுத்து வழங்கும் 

இந்திய நகைம் எது? 
அ. குருகிராம் 

ஆ. பெங்களூரு  

இ. விசாகெ்ெட்டினம் 

ஈ. பகால்கத்தா 
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❖ பதிமூன்றாவது ‘ஏகைா இந்தியா-21’ வானூர்தி கண்காட்சி, கர்நாடகா மாநிைம் ஏைகங்காவில் உள்ள 

வான்பரட தளத்தில், 2021 பிப்.3 முதல் 7 வரை நரடஜபறவுள்ளது. இதற்காக https://aeroindia.gov.in 

என்ற இரணயதளத்ரத, பாதுகாப்புத்துரற அரமச்சர் இைாஜ்நாத் சிங் ஜதாடங்கிரவத்தார். 

❖ இந்த இரணயதளம், கண்காட்சியில் பங்ககற்கும் விமாை நிறுவைங்களுக்கும், பார்ரவயாளர்களுக் 

-கும், இந்நிகழ்ச்சி ஜதாடர்பாை கசரவகள் மற்றும் தகவல்கரள ஆன்ரைன்மூைம் மட்டும் வழங்கும். 

அகதாடு பாதுகாப்புத்துரற அரமச்சகத்தின் அண்ரமய ஜகாள்ரககள், நடவடிக்ரககள், உள்நாட்டு 

தயாரிப்பு வானூர்திகள் மற்றும் உைங்கு வானூர்திகள் பற்றிய தகவல்களும் இடம்ஜபற்றிருக்கும். 

7. ‘பருவநிரை மாற்றத்ரத எதிர்ஜகாள்ளும் ஸ்மார்ட் நகைங்கரள உருவாக்குவதற்காை கட்டரமப்ரப’ 

அறிமுகப்படுத்தியுள்ள மத்திய அரமச்சகம் எது? 
அ. சுற்றுச்சூழல், வனம் & காலநிதல மாற்ற அதமச்சகம் 

ஆ. வீட்டுவசதி & நகா்ெ்ெுற வறுதம ஒழிெ்ெு அதமச்சகம்  

இ. மவளாண்தம & உழவா் நலத்துதற அதமச்சகம் 

ஈ. சாதலெ் மொக்குவரத்து & பநடுஞ்சாதலகள் அதமச்சகம் 

❖ பருவநிரை மாற்றத்ரத எதிர்ஜகாள்ளும் ஜபாலிவுறு நகர்கரள உருவாக்குவதற்காை கட்டரமப்ரப, 

மத்திய வீட்டுவசதி மற்றும் நகர்ப்புற வறுரமஜயாழிப்பு இரணயரமச்சர் ஹர்தீப் சிங் பூரி ஜதாடங்கி 

ரவத்தார். திட்டமிடுதல், முதலீடு திட்டங்கரள அமல்படுத்தும்கபாது, அரைத்து விதமாை பருவநிரை 

மாற்றங்கரளயும் எதிர்ஜகாள்ளும் வரகயிைாை ஜதளிவாை கட்டரமப்ரப வழங்குவகத CSCAF 2.0 

(Climate Smart Cities Assessment Framework)’இன் கநாக்கமாகும். 

❖ கதசிய நகர்ப்புற விவகாைங்கள் நிறுவைத்தின்கீழ் உள்ள நகைங்களுக்காை காைநிரை ரமயம், இந்த 

திட்டத்ரத ஜசயல்படுத்தும். நடடபாதசாரிகளுக்கு உதவும் கநாக்குரடய, ‘Streets for People Challenge’ 

என்ற நிகழ்ச்சிரயயும் அரமச்சர் ஜதாடங்கிரவத்தார். 

8.உலக நலவாழ்வு அடமப்பின், ‘Countdown to 2023’ என்ற அண்ரமய அறிக்ரகயின்படி, ஆண்டுக்கு 

ஐந்து இைட்சம் இறப்புகரள ஏற்படுத்தும் எை மதிப்பிடப்பட்டுள்ள கநாய் எது? 
அ. இதய மநாய்  

ஆ. ெுற்றுமநாய் 

இ. நீரழிவு மநாய் 

ஈ. காசமநாய் 

❖ உைக நைவாழ்வு அரமப்பாைது சமீபத்தில், ‘கவுண்டவுன் டூ 2023: உைகளாவிய மாறுபக்க ஜகாழுப்பு 

ஒழிப்பு (trans fat) - 2020 பற்றிய WHO அறிக்ரக’ என்ற தரைப்பில் ஓர் அறிக்ரகரய ஜவளியிட்டது. 

இந்த அறிக்ரகயின்படி, நூற்றுக்கும் கமற்பட்ட நாடுகள் தங்கள் உணவு விநிகயாகத்திலிருந்து தீங்கு 

விரளவிக்கும் ஜபாருட்கரள அகற்ற நடவடிக்ரக எடுக்கும் நிரையில் உள்ளை. 

❖ மாறுபக்க ஜகாழுப்பின் நுகர்வால் ஏற்படும் ககைாைரி இதய கநாயால், ஆண்டுக்கு ஐந்து ைட்சம் மக்கள் 

மைணிப்பார்கள் எை இந்த அறிக்ரக மதிப்பிட்டுள்ளது.  
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9.புதிய பாைம்பரிய சுற்றுைா ஜகாள்ரகரய ஜகாண்டுவந்துள்ள மாநிைம் எது? 
அ. ஹிமாச்சல ெிரமதசம் 

ஆ. குஜராத்  

இ. அஸ்ஸாம் 

ஈ. ககரளம் 

❖ குெைாத் மாநிை அைசாைது அம்மாநிைத்தின் முதல் பாைம்பரிய சுற்றுைா ஜகாள்ரகரய அறிவித்துள்ளது. 

பாைம்பரிய அைண்மரை & ககாட்ரடகள், பாைம்பரிய உணவகங்கள், பாைம்பரிய அருங்காட்சியகங்கள், 

பாைம்பரிய விருந்தைங்குகள் மற்றும் பாைம்பரிய விடுதிகள் கபான்ற வைைாற்று கட்டடங்கரள (1950’க்கு 

முந்ரதய வைைாற்றுச் சிறப்புமிக்க கட்டடங்கள்) பயன்பாட்டுக்கு ஜகாண்டுவை இக்ஜகாள்ரக வழிவரக 

ஜசய்கிறது. இந்தக் ஜகாள்ரகயின்கீழ், இந்தப் பாைம்பரிய கட்டரமப்புகரள புதுப்பிப்பதற்காக, குெைாத் 

மாநிை அைசு, `5-10 ககாடி வடையிலான நிதிடய ஒதுக்கீடு பெய்யும்.  

10.கீழ்க்காணும் எந்தத்திட்டத்தின்கீழ் ஜபறப்படும் நிதியுதவியுடன், சீதாமதியில் (பீகார்) ஒரு மீன் வளர்ப்பு 

வங்கி நிறுவப்படவுள்ளது? 
அ. ெிரதமா் கிஸான் மயாஜனா 

ஆ. ெிரதமா் மத்ஸ்ய சம்ொத மயாஜனா  

இ. ெிரதமா் காீெ் கல்யாண் மயாஜனா 

ஈ. ெிரதமா் ஜன் ஜீவன் மயாஜனா 

❖ சீதாமதியில் (பீகார்) ஒரு மீன் வளர்ப்பு வங்கி நிறுவப்படவுள்ளது. கமலும், பிைதம மந்திரி மத்ஸ்ய சம்பாத 

கயாெைாவின் (PMMSY) ஒருபகுதியாக கிஷன்கஞ்சில் (பீகார்) நீர்வாழ் கநாய்கள் பரிந்துரை ஆய்வகம் 

அரமக்கவும் உத்கதசிக்கப்பட்டுள்ளது. இடவ தைமாை மற்றும் மலிவு விரையிைாை மீன் குஞ்சுகள் 

சரியாை கநைத்தில் கிரடப்பரத உறுதிஜசய்வகதாடு மீன் உற்பத்திரயயும் கமம்படுத்துகின்றை. 

 

தமிழ்நாடு நடப்பு நிகழ்வுகள்  

❖ அண்ரமயில் நிரறவரடந்த அரைத்திந்திய கமைாண்ரம சங்கம் (AIMA) - சாணக்யா (ஜதாழில் 

ஊக்க விரளயாட்டு) கதசிய நிர்வாக விரளயாட்டு கபாட்டிகள்-2020’இல், எரிசக்தி அரமச்சகத்தின் 

கீழ் இயங்கும் மத்திய ஜபாதுத்துரற நிறுவைமாை கதசிய அைல் மின் நிறுவைத்தின், தமிழ்நாட்டின் 

வல்லூர் மின்நிரைய அணி ஜவற்றி ஜபற்றது. கடந்த ஐந்தாண்டுகளில் முதன்முரறயாக NTPC ஜவற்றி 

ஜபற்றது குறிப்பிடத்தக்கது.  
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நடப்பு நிகழ்வுகள் 

1.தேசிய உர நிறுவனத்தின் (National Fertilizers Ltd) ேலைலையகம் அலைந்துள்ள இடம் எது? 
அ. மும்பை 

ஆ. சென்பன 

இ. ச ொய்டொ  

ஈ. சகொல்கத்தொ 

❖ ைத்திய இரசாயனம் ைற்றும் உர அலைச்சகத்தின் உரங்கள் துலையின்கீழ் இயங்கும் ப ாதுத்துலை 

நிறுவனைான தேசிய உர நிறுவனம், 2020-21’இன் முேல் ஐந்து ைாேங்களில், 16.11 இைட்சம் டன் 

உரத்லே உற் த்தி பசய்து உற் த்தி இைக்குகலள ோண்டியுள்ளது. 2019-20’இன் இதேகாைகட்டத்தில் 

உற் த்தி பசய்யப் ட்ட 14.26 டன்னுடன் ஒப்பிடும்த ாது, இது 13 சேவீேம் அதிகைாகும். தேசிய உரங்கள் 

நிறுவனத்தின் ேலைலையகம் ப ாய்டாவில் அலைந்துள்ளது 

2. துளிர்-நிறுவன சூழலியலுக்கு ஆேரவளிக்கும் ைாநிைங்களின் ேரவரிலச  ட்டியலை பவளியிட்டுள்ள 

ைத்திய அலைச்சகம் எது? 
அ. சுற்றுெ்சூழல், வனம் & கொல ிபல மொற்ற அபமெ்ெகம் 

ஆ. வணிகம் & சதொழிற்துபற அபமெ்ெகம்  

இ. வவளொண்பம & உழவொ்  லத்துபற அபமெ்ெகம் 

ஈ.  ிதி அபமெ்ெகம் 

❖ துளிர்-நிறுவன சூழலியலுக்கு ஆேரவளிக்கும் ைாநிைங்களின் ேரவரிலச  ட்டியலின் 2ஆம்  திப்ல  

ைத்திய வணிகம் & போழிற்துலை அலைச்சகம் பவளியிட்டுள்ளது. ைாநிைங்கள் ைற்றும் யூனியன் 

பிரதேசங்களிலடதய த ாட்டித்ேன்லைலய ஊக்குவிக்கவும், ப ாதுத்துலை நிறுவனங்களுக்கு ஆேரவு 

அளிக்கும் சூழ்நிலைலய தைம் டுத்ேவும் இந்ேத் ேரவரிலச  ட்டியலை போழில் ைற்றும் உள் ாட்டு 

வர்த்ேக ஊக்குவிப்புத் துலை ேயாரித்துள்ளது. 

❖ இந்ேத் ேரவரிலச கட்டலைப்பில், 30 பசயற் ாட்டுப் புள்ளிகளுடன் கூடிய 7  ரந்ே சீர்திருத்ே  குதிகள் 

உள்ளன. இத்ேரவரிலசயில், 22 ைாநிைங்கள் ைற்றும் 3 யூனியன் பிரதேசங்கள்  ங்தகற்ைன. இதில், 

வளர்ந்துவரும் சூழலியல்களில் ஒன்ைாக ேமிழ் ாடு இடம்ப ற்றுள்ளது. 

3.அண்லையில் காைைான சமூக ஆர்வைரும், ஆர்ய சைாஜத்தின் ேலைவருைானவரின் ப யபரன்ன? 
அ. சுவொமி அக்னிவவஷ்  

ஆ.  வே ்திே குமொொ் ஸ்பவன் 

இ. வகொவி ்த் ஸ்வரூை் 

ஈ. வகெவொன ்த ைொேதி 

❖ மூத்ே சமூக ஆர்வைரும், ஹரியானா முன்னாள் சட்டைன்ை உறுப்பினருைான சுவாமி அக்னிதவஷ், 

கல்லீரல் அழற்சி த ாயால்  ாதிக்கப் ட்டு அண்லையில் தில்லியில் காைைானார். சுவாமி அக்னிதவஷ், 
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ஆர்ய சைாஜத்தின் ஒரு புரட்சிகர ேலைவராக கருேப் ட்டார். பகாத்ேடிலைத் போழிைாளர் முலைக்கும் 

ப ண்சிசுக்பகாலைக்கும் எதிராக  ல்தவறு த ாராட்டங்களுக்கு அவர் ேலைலை ோங்கியுள்ளார். 

4. G20  ாடுகளின் போழிைாளர் நலன் ைற்றும் தவலைவாய்ப்பு அலைச்சர்களின் பைய்நிகர் கூட்டத்தில், 

இந்தியாலவ பிரதிநிதித்துவப் டுத்தியவர் யார்? 
அ. ைியூஷ் வகொயல் 

ஆ. ெ ்வதொஷ் கங்வொொ்  

இ.  ிொ்மலொ ெீதொேொமன் 

ஈ. ஜிவத ்திே ெிங் 

❖ G20 உறுப்பு  ாடுகளின் போழிைாளர்  ைன் ைற்றும் தவலைவாய்ப்பு அலைச்சர்களின் பைய்நிகரான 

கூட்டத்தில், ைத்திய போழிைாளர்  ைன் ைற்றும் தவலைவாய்ப்புத் துலை அலைச்சர் சந்தோஷ் கங்வார் 

இந்தியாவின் சார் ாக  ங்தகற்ைார். இந்ேச் சந்திப்பு, ‘G20 இலளதயாருக்கான பசயல்திட்டம் 2025’ஐ 

லையைாகக் பகாண்டு  டந்ேது. தைலும், போழிைாளர் சந்லேயில் COVID-19 சூழலின் ோக்கத்லேத் 

ேடுப் ேற்கான  டவடிக்லககள் குறித்தும் இதில் விவாதிக்கப் ட்டது. முேன்முலையாக இலளதயார் 

போடர் ான பசயல்திட்டத்லே இந்ேச் சந்திப்பு அலடயாளம் கண்டுள்ளது. 

5. DPIIT’இன் 2019ஆம் ஆண்டுக்கான துளிர்-நிறுவன சூழலியலுக்கு ஆேரவளிக்கும் ைாநிைங்களின் 

ேரவரிலச  ட்டியலில், சிைந்ே ைாநிைைாக பேரிவாகியுள்ள இந்திய ைாநிைம் எது? 
அ. உத்தே ைிேவதெம் 

ஆ. குஜேொத்  

இ. வகேளம் 

ஈ. கொ் ொடகொ 

❖ போழில் & உள் ாட்டு வர்த்ேக ஊக்குவிப்புத் துலையானது (DPIIT) சமீ த்தில் 2019ஆம் ஆண்டுக்கான 

துளிர்-நிறுவன சூழலியலுக்கு ஆேரவளிக்கும் ைாநிைங்களின் ேரவரிலச  ட்டியலை பவளியிட்டது. 

இந்ேத் ேரவரிலசப் டி, ைாநிைங்களுள் குஜராத் சிைந்ேோகவும், யூனியன் பிரதேசங்களுள் அந்ேைான் & 

நிக்தகா ார் தீவுகள் சிைந்ேோகவும் தேர்வுபசய்யப் ட்டுள்ளன. கர் ாடகா & தகரளா ஆகிய ைாநிைங்கள் 

வளர்ந்துவரும் சிைந்ே ைாநிைங்களாக பேரிவாகியுள்ளன. இந்ேக் கட்டலைப் ானது 7  ரந்ே சீர்திருத்ே 

 குதிகலள அடிப் லடயாகக் பகாண்டோகும். 

6.ைாநிைத்தில் உள்ள MSME’களுக்கு ஆேரவு வழங்குவேற்காக, SIDBI வங்கியுடன் கூட்டிலைந்துள்ள 

இந்திய ைாநிைம் எது? 
அ . இேொஜஸ்தொன்  

ஆ. கொ் ொடகொ 

இ. ஆ ்திே ைிேவதெம் 

ஈ. கேரளம் 
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❖ சிறு போழில்கள் தைம் ாட்டு வங்கியானது (SIDBI) இராஜஸ்தான் ைாநிைத்தில் உள்ள MSME சூழலை 

தைம் டுத்துவேற்காக அம்ைாநிை அரசுடனான புரிந்துைர்வு ஒப் ந்ேத்தில் லகபயழுத்திட்டுள்ளது. அந்ே 

ைாநிைத்தில் உள்ள MSME’களுக்கு நிதியியல் ைற்றும் போழில்நுட்  உேவிகலள வழங்குவேற்காக 

இராஜஸ்ோன் ைாநிைத்தின் போழிற்துலை ஆலையாத்ோல் எடுக்கப் ட்ட முன்பனடுப் ாக்கும் இது.  

❖ போழில்கலள ஊக்குவிப் ேற்கும், அனுைதி ைற்றும் ஆய்வுகளிலிருந்து வணிகங்களுக்கு 3 ஆண்டுகள் 

விைக்களிப் ேற்குைாக, MSME சட்டத்லேயும் இராஜஸ்தான் மாநில அரசு திருத்தியுள்ளது. 

7. ன்றி இலைச்சி இைக்குைதிலயக் குலைப் ேற்காக, ‘ ன்றிப் ண்லை இயக்க’த்லேத் போடங்கியுள்ள 

ைாநிைம் எது? 
அ. அஸ்ஸொம் 

ஆ. வமகொலயொ  

இ. உத்தே ைிேவதெம் 

ஈ.  ொகொலொ ்து 

❖ தைகாையா மாநில அரசானது அண்லையில், `200 தகாடி திட்ட ைதிப்பிைான, ‘ ன்றிப்  ண்லை 

இயக்க’த்லே போடங்கியது. ஆண்டுக்கு `150 தகாடி ைதிப்புள்ள  ன்றி இலைச்சியின் இைக்குைதிலயக் 

குலைப் தே இந்ே மிகப்ப ரிய ‘ ன்றிப்  ண்லை இயக்க’த்தின் த ாக்கைாகும்.  

❖ தைகாையா ைாநிை முேைலைச்சர் கான்ராட் K சங்ைா இத்திட்டத்லே போடங்கினார். தேசிய கூட்டுைவு 

தைம் ாட்டுக் கழகைானது தைகாையா மாநிலத்துடன் கூட்டிலைந்து, இந்ே ‘தைகாையா ைாநிை  ன்றிப் 

 ண்லை இயக்க’த்லே பசயல் டுத்தியுள்ளது. 

8.குஜராத் ைாநிைத்தின் இராகதனஸ்ோ சூரிய மின்னுற் த்தி பூங்காவில், 200 MW திறனுடைய சூரிய 

மின்னாற்ைல் உற் த்தி திட்டத்திற்கு நிதியுேவி பசய்யவுள்ள அலைப்பு எது? 
அ. ஆெிய வளொ்ெ்ெி வங்கி  

ஆ. ஆெிய உட்கட்டபமை்ைு & முதலீட்டு வங்கி 

இ. BRICS வங்கி  

ஈ. உலக வங்கி 

❖ குஜராத் ைாநிைத்தில் 200 MW சூரிய மின்னுற் த்தி திட்டத்லே அலைப் ேற்காக ஆசிய வளர்ச்சி 

வங்கியும் (ADB) பிரான்சின் ENGIE குழுைமும், `466 தகாடி வலரயிைான நீண்டகாை கடன் ஒப் ந்ேத் 

-தில் லகபயழுத்திட்டுள்ளன. இராகதனஸ்ோ சூரிய மின்னுற் த்தி பூங்காவில் உருவாக்கப் டவுள்ள 

இந்ேத் திட்டம், 2021ஆம் ஆண்டின் முேல்  ாதியில் போடங்கப் டும் என்று எதிர் ார்க்கப் டுகிைது. ENGIE 

குழுைத்திற்கு பசாந்ேைான எைக்ட்தரா தசாலைர் பிலரதவட் லிட் இத்திட்டத்லே பசயல் டுத்தும். 
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9.இந்தியாவின் எந்ே ஒழுங்காற்று அலைப்பு அேன் ேகவல் போழில்நுட்  உட்கட்டலைப்பு ைற்றும் ேகவல் 

போடர்பு அலைப்புகலள சீரலைக்கவுள்ளது? 
அ. இ ்திய ொிெொ்வ் வங்கி 

ஆ. வதெிய வவளொண் மற்றும் ஊேக வளொ்ெ்ெி வங்கி 

இ. இ ்திய ைங்கு & ைொிவொ்த்தபன வொொியம்  

ஈ. இ ்தியக் கொை்ைீடு ஒழுங்கொற்று மற்றும் வளொ்ெ்ெி முகபம 

❖ இந்திய  ங்கு ைற்றும்  ரிவர்த்ேலன வாரியம் (SEBI) ேனது ேகவல் போழில்நுட்  உட்கட்டலைப்பு 

வலையலைப்பு ைற்றும் ேகவல் போடர்பு அலைப்புகலள சீரலைக்க திட்டமிட்டுள்ளது. தைலும், ேனது 

வலையலைப்பில் லையப் டுத்ேப் ட்ட கட்டுப் ாட்லடக்பகாண்டிருக்கவும் SEBI திட்டமிட்டுள்ளது. இது 

போடர் ாக,  ாரதி ஏர்படல், விப்தரா, TCS, HP, IBM, NTT இந்தியா, ஆரஞ்சு வணிக தசலவகள் இந்தியா 

போழினுட் ம் ைற்றும் சிபி போழினுட் ங்கள் உள்ளிட்ட 8 நிறுவனங்கலள SEBI ததரிவு தெய்துள்ளது. 

10. BREXIT’க்குப் பிறகு, ஐக்கியப் த ரரசு, எந்ே  ாட்தடாடு ேனது முேல் ப ாருளாோர கூட்டு ஒப் ந்ேத்தில் 

லகபயழுத்திட்டுள்ளது? 
அ. இ ்தியொ 

ஆ. ஜை்ைொன்  

இ. ஐக்கிய அசமொிக்க  ொடுகள் 

ஈ. ெீனொ 

❖ ஜப் ானுடனான ப ாருளாோர கூட்படாப் ந்ேத்தில் ஐக்கியப்த ரரசு (UK) லகபயழுத்திட்டுள்ளது. இந்ேக் 

கூட்டாண்லை ஒரு வரைாற்று  டவடிக்லகயாகக் கருேப் டுகிைது; ஏபனனில், ஐதராப்பிய ஒன்றியத்தி 

-லிருந்து ஐக்கியப் த ரரசு (UK) பவளிதயறிய பிைகு அது லகபயழுத்திட்ட முேல் வர்த்ேக ஒப் ந்ேைாகும் 

இது. இந்ே ஒப் ந்ேம், இரு  ாடுகளுக்கும் இலடயிைான வர்த்ேகத்லே சுைார் 15 பில்லியன் யூதராக்கள் 

மதிப்புக்கு உயர்த்தும் எனக் கூைப் டுகிைது. 

 

தமிழ்நாடு நடப்பு நிகழ்வுகள்  

❖ ேமிழ் ாடு அரசு ைற்றும் இந்திய போழில் கூட்டலைப் ால்  டத்ேப் ட்ட, ‘Connect 2020’ ைா ாட்டில் 

 ங்தகற்று, ேமிழ் ாடு இலையப்  ாதுகாப்புக் பகாள்லக-2020; ேமிழ் ாடு  ம்பிக்லக இலையக் 

பகாள்லக-2020 ைற்றும் ேமிழ் ாடு  ாதுகாப்பு ைற்றும் ப றிமுலை சார்ந்ே பசயற்லக நுண்ைறிவு 

பகாள்லக-2020 ஆகியவற்லை மாண்புமிகு ேமிழ் ாடு முேைலைச்சர் க  ழனிசாமி பவளியிட்டார். 

❖ எளிோக போழில்புரிய ஏற்ை ைாநிைங்கள் ேரவரிலசப் ட்டியலில் ேமிழ் ாடு  தினான்காவது இடத்லேப் 

பிடித்துள்ளது. கடந்ே 2018’இல்  திலனந்ோவது இடத்திலிருந்து ஓரிடம் முன்தனறியுள்ளது. 
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