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நடப்பு நிகழ்வுகள்
1.இந்திய-இந்த

ோதேசிய போதுகோப்பு அமைச்சர்களின் உமையோடல் நமடபபற்ற நகைம் எது?

அ. புது தில்லி 
ஆ. கெளொத்தி
இ. லெ்ன

ா

ஈ. ஆமதாபாத்
❖ இந்தியோ-இந்த ோதேசியோ இமடயிலோே போதுகோப்பு அமைச்சர்களின் சந்திப்பு புது தில்லியில் நடந் து.
இந்திய தூதுக்குழுவிற்கு போதுகோப்புத்துமற அமைச்சர் ைோஜ்நோத் சிங் மலமை ோங்கிேோர். அத தபோல்,
இந்த ோதேசிய தூதுக்குழுவிற்கு அ ன் போதுகோப்பு அமைச்சர் பெேைல் பிைதபோத ோ சுபியோன்தடோ
மலமை ோங்கிேோர். போதுகோப்புத் ப ோழில்கள் ைற்றும் போதுகோப்புத் ப ோழில்நுட்பத் துமறயில்
ஒத்துமைப்புக்கோே சோத்தியகூறுகள் எம

எம

என்று இருநோடுகளும் வி ோதித்து அமடயோளம்

கண்டே. இரு அமைச்சர்களும் அமடயோளங்கோணப்பட்ட துமறகளில் இரு ைப்பு ஒத்துமைப்மப
தைலும்

லுப்படுத் வும், அ ற்மற அடுத் கட்டத்திற்குக் பகோண்டுபசல்லவும் உறுதிபூண்டேர்.

❖ ஓர் ஒருங்கிமணந் உத்திசோர் கூட்டோண்மைக்கோக, இவ்விருநோடுகளும் புதிய போதுகோப்பு ஒத்துமைப்பு
ஒப்பந் த்தில் அப்தபோது மகபயழுத்திட்டே.

2.HIV/AIDS

ஆகிய ப ோற்றுதநோமய எந்

ஆண்டுக்குக்குள் முடிவுக்குக் பகோண்டு ரு

ோக இந்தியோ

உறுதியளித்துள்ளது?
அ. 2030 
ஆ. 2025
இ. 2045
ஈ. 2100
❖ ஐ.நோ பபோது அம யில் கடந் 2016ஆம் ஆண்டு நடந் உயர்ைட்டக்கூட்டத்தில், அடுத் 5 ஆண்டுகளில்
HIV / AIDS ப ோற்மற முடிவுக்குக் பகோண்டு ரு

ற்கோே முயற்சிகமள விமை ோக தைற்பகோள்

-வும், எதிர் ரும் 2030ஆம் ஆண்டுக்குள் அந் த் ப ோற்றுதநோமய முடிவுக்குக் பகோண்டு ரு
இந்தியோ உறுதியளித் து. அண்மையில், இந்திய ைருத்து

ோக

ோகவும்

ஆைோய்ச்சிக் கவுன்சில் (ICMR) ப ளியிட்ட

ஓர் ஆய்வில், எதிர் ரும் 2030ஆம் ஆண்டுக்குள் AIDS தநோமய முடிவுக்குக் பகோண்டு ரு

ற்கோே

த சிய இலக்மக இந்தியோ இைக்கக்கூடும் எேக் கூறப்பட்டுள்ளது. புதிய HIV போதிப்புகளின் குமறவு
ச வீ ம் 27% ஆக ைட்டுதை உள்ளது. இது, நடப்போண்டில் (2020), 75% ஆக இருந்திருக்கத ண்டும்.

3.உலக புலிகள் நோள் பகோண்டோடப்படுகிற த

தி எது?

அ. ஜூலல 29 
ஆ. ஜூலல 30
இ. ஜூலல 31

நடப்பு நிகழ்வுகள்
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ஈ. ஆெஸ
் ட் 01
❖ புலிகள் அதிகம்

சிக்கும் நோடுகளின் மல ர்கள், இைஷ்யோவின் புனி பீட்டர்ஸ்பர்க் நகைத்தில் கூடி,

புலிகள் போதுகோப்பு பற்றிய புனி

பீட்டர்ஸ்பர்க் உடன்படிக்மகயில் மகபயழுத்திட்ட ன்

ோயிலோக,

2022ஆம் ஆண்டுக்குள் உலகளவில் புலிகளின் எண்ணிக்மகமய இைட்டிப்போக்க உறுதிபூண்டேர்.
தைலும், ஆண்டுத ோறும் ெுமல.29ஆம் த திமய உலக புலிகள் நோளோக, உலபகங்கும் பகோண்டோட
முடிவுபசய்யப்பட்டதிலிருந்து, புலிகள் போதுகோப்புகுறித்து விழிப்புணர்வு ஏற்படுத்தும் தநோக்கில் இச்சிறப்பு
நோள் பகோண்டோடப்பட்டு

ருகிறது.

❖ இந்நோமள முன்னிட்டு, புது தில்லியில், புலிகள் கணக்பகடுப்புபற்றிய விரி ோே அறிக்மகமய ைத்திய
சுற்றுச்சூைல்துமற அமைச்சர் பிைகோஷ் ெ தடகர் ப ளியிட்டோர். இந்தியோவில்

ற்தபோது புலிகளின்

எண்ணிக்மக 2,967 ஆக உள்ளது; இது, உலகின் பைோத் புலிகள் எண்ணிக்மகயில் 70% ஆகும்.

4.போை

ங்கியோேது (SBI) எந் நோட்டின் உள்ளூர்

டோலர்கமள

ணிகங்களுக்கோக $16.20 மில்லியன் அபைரிக்க

ைங்கியுள்ளது?

அ. இலங்லெ
ஆ. மாலத்தீ வெ
ு ள் 
இ. ஆப்ொ ிஸ
் தா ்
ஈ. கமாாீஷியஸ
்
❖ போை

ங்கியோேது (SBI) ைோலத்தீவில் உள்ள உள்ளூர்

டோலர் பணப்புைக்க ஆ ைம

ணிகங்களுக்கு $16.20 மில்லியன் அபைரிக்க

ைங்கியுள்ளது. இருநூற்றுக்கும் தைற்பட்ட சில்லமற கணக்குகளுக்கு,

கடமேத் திருப்பிச் பசலுத்து திலிருந்தும் SBI சலுமக அளித்துள்ளது. ெூமல.26 அன்று ைோலத்தீவின்
விடு மல நோமள முன்னிட்டு, SBI’இன் COVID நி ோைண பசயற்போடுகள் அறிவிக்கப்பட்டே. முன்ே ோக
$400 மில்லியன் அபைரிக்க டோலர்கமள, ைோலத்தீவுக்கு, நீட்டிக்கப்பட்ட நோணய இடைோற்று முமறயின்
ழியோக இந்தியோ

5.போதுகோப்பு ப

ைங்கியது குறிப்பிடத் க்கது.

ோழில்நுட்ப நிறு ேம் உரு ோக்கிய ைருத்து ப் படுக்மக னிமைப்படுத்தும் அமைப்பின்

பபயபைன்ே?
அ. ஆஷ்னே 
ஆ. அபிம ் யூ
இ. அா்ஜூ ்
ஈ. ஆா்யா
❖ COVID-19 தநோய்த்ப ோற்மற எதிர்த்துப்தபோைோடு

ற்கோக புதேம ச் சோர்ந் போதுகோப்பு ப ோழில்நுட்ப

நிறு ேம் (DIAT) ’ஆஷ்தை-Aashray’ என்ற பபயரிலோே ைருத்து ப் படுக்மக

னிமைப்படுத்தும்

அமைப்மப உரு ோக்கியுள்ளது. தநோயோளியிடமிருந்து ைற்ற ர்களுக்கு ம ைஸ் பைவு ம த் டுக்கும்
சிறப்புப்பபோருட்களோல் ஆே னிப்பட்ட உமறகள் இந் அமைப்பில் பயன்படுத் ப்பட்டுள்ளே.
❖ இது, மூச்சுவிடும் இடத்திற்கு அருதக எதிர்ைமற அழுத்
ைற்றும் கிருமிநீக்கம் பசய்

நடப்பு நிகழ்வுகள்

உறிஞ்சி ைற்றும் தூசுப்படலத்ம

டிகட்ட

ற்கோே கருவி ஆகிய ற்மறக் பகோண்டுள்ளது. எங்கும் எடுத்துச் பசல்ல
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எளி ோே ைற்றும் ைறுபயன்போட்டுக்குகந் இப்படுக்மக அமைப்மப, னிமைப்படுத்தும் மையங்களில்
பயன்படுத் லோம்.

6.ைத்திய சுற்றுச்சூைல் அமைச்சகத்தின் சமீபத்திய அறிக்மகயின்படி, அதிக புலிகள் எண்ணிக்மகமயக்
பகோண்டுள்ள ைோநிலம் எது?
அ. தமிழ்நாடு
ஆ. ொ்நாடொ
இ. மத்திய பிேனதசம் 
ஈ. இோஜஸ
் தா ்
❖ நடப்போண்டுக்கோே (2020) உலக புலிகள் நோமளபயோட்டி, “அமேத்திந்திய புலிகள் ைதிப்பீடு – 2018”
என்ற விரி ோே நோன்கோ து அறிக்மகமய ைத்திய சுற்றுச்சூைல்,

ேம் ைற்றும் கோலநிமல ைோற்ற

அமைச்சர் பிைகோஷ் ெ தடகர் ப ளியிட்டோர். புதுப்பிக்கப்பட்ட இந்

அறிக்மகயின்படி, இந்தியோவில்

ற்தபோது புலிகளின் எண்ணிக்மக ஈைோயிைத்து ப ோள்ளோயிைத்து அறுபத்த ைோக (2,967) உள்ளது. இது,
உலகின் பைோத் புலிகள் எண்ணிக்மகயில் எழுபது ச வீ ைோகும். ைத்திய பிைத ச ைோநிலத்தில் அதிக
எண்ணிக்மகயிலோே (526) புலிகள் உள்ளே. அம த் ப ோடர்ந்து கர்நோடகோ ைற்றும் உத் ைகண்ட்
ஆகிய ைோநிலங்கள் அதிக எண்ணிக்மகயிலோே புலிகமளக் பகோண்டுள்ளே.

7.உள்நோட்டு

ோன் தபோக்கு ைத்து இயக்குநைகத் ோல் அங்கீகரிக்கப்பட்ட, இந்தியோவின் மு ல் ஆளில்லோ

ோனூர்தி இயக்கப் பயிற்சிப் பள்ளி எது?
அ. Madras Flying Club
ஆ. Bombay Flying Club 
இ. Hyderabad Flying Club
ஈ. Delhi Flying Club
❖ இந்தியோவின் பைமையோே பறக்கும் சங்கங்களுள் ஒன்றோே பம்போய் பறக்கும் சங்கம், உள்நோட்டு
தபோக்கு ைத்து இயக்குநைகத் ோல் ஒப்பு ல் அளிக்கப்பட்ட இந்தியோவின் மு ல் ஆளில்லோ
இயக்கப்பயிற்சிப்பள்ளியோக ைோறியுள்ளது. ஆளில்லோ

ோன்

ோனூர்தி

ோனூர்தி அமைப்புகளுக்கு பயிற்சியளிப்ப ற்கோே

அச்சங்கத்தின் விண்ணப்பத்திற்கு DGCA ஒப்பு ல் அளித்துள்ளது.
❖ அமேத்து ஆளில்லோ

ோனூர்திகளும் உள்நோட்டு

பதிவுபசய்யப்பட்டிருக்க த ண்டும் ைற்றும் ஆளில்லோ

ோன் தபோக்கு ைத்து இயக்குநைகத்தில் (DGCA)
ோனூர்திக்கோே சிறப்பு ஒப்பு ல் எண்கமளயும்

பபற்றிருக்கத ண்டும்.

8.புதிய நுண்ணுயிர் எதிர்ப்போற்றல் திட்டங்களுக்கோக, இந்தியோ, எந்நோட்டுடன் கூட்டிமணயவுள்ளது?
ஆ. ஐெ்ெியப் னபேேசு 

அ. பினேசில்

இ. கஜா்ம

ி

நடப்பு நிகழ்வுகள்

ஈ. சுவிச்சா்லாந்து

3

விண்மீன்.காம்

2020

ஆகஸ்ட்

01 & 02

❖ நுண்ணுயிர் எதிர்ப்போற்றமல (AMR) மகயோள, எட்டு மில்லியன் பவுண்டுகள் ைதிப்பிலோே ஐந்து புதிய
திட்டங்களுக்கு, இந்தியோ, ஐக்கியப் தபைைசுடன் கூட்டிணந்துள்ளது. அனுைதி கிமடத் பிறகு, இந் ஐந்து
திட்டங்களும் இந் ஆண்டு (2020) பசப்டம்பர் ைோ த்தில் ப ோடங்க திட்டமிடப்பட்டுள்ளே. இ ற்கோக,
இங்கிலோந்து ஆைோய்ச்சி ைற்றும் புத் ோக்க நிதியத்திலிருந்து நோன்கு மில்லியன் பவுண்டுகமள ஐக்கியப்
தபைைசு

ைங்கவுள்ளது. COVID-19 ப ோற்றுக்கோே டுப்பூசிமய யோரிக்க, இங்கிலோந்து, இந்தியோவின்

சீைம் நிறு ேத்துடன் கூட்டுதசர்ந்துள்ளது.

9.எந்

நிறு ேத்தின் புதிய மலமைச் பசயல் அதிகோரியோக தியரி பபோல்லூர் நியமிக்கப்பட்டுள்ளோர்?

அ. கமா்சிடிஸ
் கப ் ஸ
்
் ட் னோவா் 
ஆ. ஜாகுவாா் னலண
இ. BMW
ஈ. ஆஸ
் ட ் மாா்டி ்
❖ TATA’இன் பிரிட்டிஷ் பசோகுசு

ோகே நிறு ேைோே ெோகு ோர் தலண்ட் தைோ ரின் (JLR) புதிய

மலமைச் பசயல் அதிகோரியோக தியரி பபோல்லூர் நியமிக்கப்படு ோர் எே TATA சன்ஸ் மல ர் N.
சந்திைதசகைன் அறிவித்துள்ளோர். முன்ே ோக பைேோல்ட் நிறு ேத்தில் பணிபுரிந்

தியரி பபோல்லூர்,

பசப்.10 அன்று ப விதயற்றுக்பகோள் ோர். இ ருக்கு முன் அந் ப் ப வியிலிருந் தபைோசிரியர் சர் ைோல்ப்
ஸ்பபத், ெோகு ோர் தலண்ட் தைோ ரின் நிர் ோகைற்ற துமணத் மல ைோக பசயல்படு ோர்.

10.பல்லுயிர் போைம்பரிய

ளைோக அறிவிக்கப்பட்ட துடியுருளிப்போமற ைமல அமைந்துள்ள ைோநிலம் எது?

அ. தமிழ்நாடு
ஆ. னெேளா 
இ. ொ்நாடொ
ஈ. ஆந்திே பிேனதசம்
❖ தகைள ைோநிலத்தின் பிைைத ோம் சிற்றூரில் அமைந்துள்ள துடியுருளிப்போமற ைமல பல்லுயிர் போைம்பரிய
ளைோக அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. தகைள ைோநில பல்லுயிர்
சூைல் ரீதியோக

ோரியத்தின் பரிந்துமைகளின்தபரில், சுற்றுச்

ளம்மிக்க இம்ைமலமய, ஒரு பல்லுயிர் போைம்பரிய ளைோக பல்லுயிர் தைலோண்மைக்

குழு முமறயோக அறிவித்துள்ளது. உலக இயற்மகப் போதுகோப்பு நோமள முன்னிட்டு இந்

அறிவிப்பு

தைற்பகோள்ளப்பட்டுள்ளது.

தமிழ்நாடு நடப்பு நிகழ்வுகள்
❖ தகோயம்புத்தூரில் உள்ள மிழ்நோடு த ளோண் பல்கமலமயச் சோர்ந் Dr. விதேோத் குைோர் பசல் ைோஜ்,
பயிர்ப்போதுகோப்பு பிரிவின்கீழ், இந்திய த ளோண் ஆைோய்ச்சிக் கவுன்சிலின் (ICAR) ெ ஹர்லோல் தநரு
விருதிமேப் பபற்றுள்ளோர்.

நடப்பு நிகழ்வுகள்
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நடப்பு நிகழ்வுகள்
1.மத்திய புவி அறிவியல் அமமச்சகத்தின் தேசிய விருதுகளில், ‘வாழ்நாள் சாேமையாளர்’ விருது வழங்கி
ககளரவிக்கப்பட்டுள்ளவர் யார்?
அ. அசசோக் சோஹினி 
ஆ. S V கரஞ்ச்கோ்
இ. அசசோக் குமோோ் சோ்மோ
ஈ. S சுசரஷ் போபு
❖ வானிமை, பருவநிமை, கபருங்கடல்கள் மற்றும் இயற்மகப் தபரிடர்கள் குறித்ே ேகவல்கமள அளித்து
வரும் மத்திய புவி அறிவியல் அமமச்சகம், இந்ேத் துமையில் சிைந்ே பங்களிப்பு கசய்ேவர்களுக்காை
தேசிய விருதுகமள அறிவித்துள்ளது.
❖ நிைவியல் துமையில் மிகச்சிைந்ே பங்களிப்பு கசய்துவரும் தபராசிரியர் அதசாக் சாஹினிக்கு வாழ்நாள்
சாேமையாளர் விருது அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. விசாகப்பட்டிைம் தேசிய கபருங்கடல் ஆய்வுமமயத்தின்
மூத்ே முேன்மம விஞ்ஞானி Dr. V.V.S.S சர்மா, தகாவா தேசிய துருவ மற்றும் கபருங்கடல் ஆய்வு
மமயத்தின் இயக்குநர் Dr. M இரவிச்சந்திரன் ஆகிதயாருக்கு கபருங்கடல் அறிவியல் மற்றும் கோழில்
நுட்பத்திற்காை தேசிய விருது வழங்கப்படவுள்ளது.

2.தேசிய

கல்விக்ககாள்மகயின்படி, எதிர்வரும் 2035ஆம் ஆண்டுக்குள் கமாத்ே தசர்க்மக விகிேத்தில்

அமடயதவண்டிய இைக்கு என்ை?
அ. 25 %
ஆ. 50 % 
இ. 75%
ஈ. 100%
❖ தேசிய கல்விக்ககாள்மக 2020’க்கு மத்திய அமமச்சரமவ ஒப்புேல் அளித்துள்ளது. இது பள்ளிக்கல்வி
மற்றும் உயர்கல்வி முமையில், தபரளவிைாை மாற்ைத்ேக்க சீர்திருத்ேங்களுக்கு வழிவகுக்கும். இந்ேப்
புதிய கல்விக்ககாள்மக, உயர்கல்வியில் கமாத்ே தசர்க்மக விகிேத்மே அதிகரிக்கும் தநாக்கத்மேக்
ககாண்டுள்ளது.கோழிற்கல்வி விகிேத்மே 26.3 சேவீேத்திலிருந்து (2018), வரும் 2035ஆம் ஆண்டு
வாக்கில் 50 சேவீேமாக உயர்த்துவதும் இதிைடங்கும். உயர்கல்வி நிறுவைங்களில் 3.5 தகாடி புதிய
இடங்கள் தசர்க்கப்படும். கல்வி, மதிப்பிடுேல், திட்டமிடுேல் மற்றும் நிர்வாகத்தில் கோழில்நுட்பத்மேப்
பயன்படுத்துவதில் தயாசமைகமளத் ேமடயின்றி பகிர்ந்துககாள்ள தேசிய கல்வி கோழில்நுட்பப்
தபரமவ என்னுகமாரு ேன்ைாட்சிகபற்ை அமமப்பும் உருவாக்கப்படவுள்ளது.

3.எந்ேப் பன்ைாட்டு நிறுவைத்தின் ேமைவராக ஜின் லிகுன் மீண்டும் நியமிக்கப்பட்டுள்ளார்?
அ. ஆசிய உட்கட்டமமப்பு & முதலீ ட்டு வங்கி 

ஆ. ஆசிய வளோ்ச்சி வங்கி

இ. உலக வங்கி

ஈ. புதிய வளோ்ச்சி வங்கி

நடப்பு நிகழ்வுகள்
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❖ ஆசிய உட்கட்டமமப்பு & முேலீட்டு வங்கி (AIIB) அேன் வருடாந்திர கூட்டத்தின்தபாது ஜின் லிகுமை
இரண்டாவது முமையாக ேமைவராக தேர்ந்கேடுத்ேது. அவரது இரண்டாவது 5 ஆண்டு பேவிக்காைம்
2021 ஜைவரி முேல் கோடங்கும். 2021 AIIB வருடாந்திர கூட்டத்மே, 2021 அக்.27-28ஆம் தேதிகளில்
துபாயில் நடத்ே, ஐக்கிய அரபு அமீரகத்துக்கு AIIB ஆளுநர் வாரியம் ஒப்புேல் அளித்ேது.

4.தபாமேமருந்து உட்ககாள்வோல் ஏற்படும் தகாளாறுகள், தபாமேயின் காரணமாக ஏற்படும் நடத்மே
மாற்ைங்கள் ஆகியவற்றுக்கு சிகிச்மச அளிப்பேற்காை விதிமுமைகமளக்ககாண்ட மின்ைணு-நூமை
கவளியிட்ட மத்திய அமமச்சர் யார்?
அ. Dr ஹோ்ஷ் வோ்தன் 
ஆ. இரசமஷ் சபோக்ோியோல் ‘நிஷோங்க்’
இ. ஜிசதந்திர சிங்
ஈ. அமித் ஷோ
❖ தபாமேமருந்து உட்ககாள்வோல் ஏற்படும் தகாளாறுகள், நடத்மே மாற்ைங்கள் ஆகியவற்மை சீர்கசய்
-வேற்காை சிகிச்மச விதிமுமைகள்பற்றிய மின்-நூல் ஒன்மை மத்திய சுகாோரம், குடும்பநைத்துமை
அமமச்சர் Dr.ஹர்ஷ்வர்ேன் கவளியிட்டார். COVID-19 காைத்தின்தபாது தபாமேப்பழக்கம் கோடர்பாை
சவால்கமள நாடு சந்திக்கும் எை, “உைக தபாமேமருந்து கோடர்பாை அறிக்மக-2020” கூறுவோக
Dr. ஹர்ஷ் வர்ேன் குறிப்பிட்டுள்ளார்.
❖ தபாமேமருந்து உட்ககாள்வேற்கும் மாரமடப்பு, புற்றுதநாய், சாமை விபத்தின் காரணமாக ஏற்படும்
காயங்கள், மைதநாய்தபான்ை கோற்றுதநாய் அல்ைாே பிை தநாய்கள் ஏற்படுவேற்கும் கோடர்பு உள்ளது
என்பது குறித்து Dr. ஹர்ஷ் வர்ேன் உமரயாற்றிைார். புமகபிடிப்போல் COVID-19 கோற்றுதநாயால்
பாதிக்கப்படுவேற்காை அபாயம் அதிகமாக உள்ளது என்றும் அமமச்சர் கூறிைார்.

5.ரதபல்

தபார்விமாைங்களின் முேல் கோகுதி வந்திைங்கிய அம்பாைா விமாைத்ேளம் அமமந்துள்ள

மாநிைம் / யூனியன் பிரதேசம் எது?
அ. உத்தரகண
் ட்
ஆ. ஹோியோனோ 
இ. சிக்கிம்
ஈ. சமற்கு வங்கம்
❖ ஐந்து ரதபல் தபார்விமாைங்கமளக் ககாண்ட முேல் கோகுதி, ஹரியாைா மாநிைத்தில் அமமந்துள்ள
அம்பாைா விமாைத்ேளத்தில் ேமரயிைங்கியுள்ளது. வான்பமட ேளபதியாை RKS பகேளரியா, தபார்
விமாைங்கமள வரதவற்ைார். இமவ, 17ஆவது பமடப்பிரிவாை, ‘Golden Arrows’இல் தசர்க்கப்படும். இந்ே
விமாைங்கமள இந்திய வான்பமடமயச் சார்ந்ே விமானிகள், நடுவானில் விமாைத்துக்கு எரிகபாருள்
நிரப்பும் வானூர்திகளின் உேவியுடன் சுமார் 7 மணி தநரம் ஓட்டி வந்ேைர்.
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6.எந்ே நிறுவைத்தின் உன்ைே பாரத் அபியான் மமயம், கிராமப்புை வளர்ச்சிமய தமம்படுத்துவேற்காக
CSIR மற்றும் விஞ்ஞாை பாரதியுடன் கூட்டிமணந்துள்ளது?
அ. IIT மமட்ரோஸ
்
ஆ. IIT தில்லி 
இ. IIT கரக்பூோ்
ஈ. IIT மகளகோத்தி
❖ அறிவியல் மற்றும் கோழிைக ஆய்வுமன்ைம் (CSIR), உன்ைத் பாரத் அபியான் - இந்திய கோழில்நுட்ப
நிறுவைம், தில்லி (UBA-IITD) மற்றும் புது தில்லியில் உள்ள விஞ்ஞாை பாரதி இமடதய முத்ேரப்பு
புரிந்துணர்வு ஒப்பந்ேம் மககயழுத்ோைது. இந்தியாவின் கிராமப்புை தமம்பாட்டுக்காக உன்ைே பாரத்
அபியான் (UBA) பகுதியில் கூட்டு நடவடிக்மக தமற்ககாள்வதே புரிந்துணர்வு ஒப்பந்ேத்தின் தநாக்கம்.
உன்ைே பாரத் அபியான் எண்பது கல்வி நிறுவைங்கமள உள்ளூர் சமூகங்களுடன் இமணக்கும்,
மனிேவள தமம்பாட்டு அமமச்சின் ஒரு முேன்மம திட்டமாகும்.

7.இந்திய

சூரிய மின்ைாற்ைல் கழகத்ோல் வழங்கப்பட்ட அமைத்து காற்ைாமை மின் திட்டங்கமளயும்

முேலில் முடித்ே ஆற்ைல் உற்பத்தி நிறுவைம் எது?
அ. மசம்ப்கோோ்ப் எனோ்ஜி இந்தியோ 
ஆ. TATA பவோ்
இ. JSW எனோ்ஜி
ஈ. அதோனி பவோ்
❖ சிங்கப்பூமரச் ஸார்ந்ே கசம்ப்கார்ப் இண்டஸ்ட்ரீஸின் துமண நிறுவைமாை கசம்ப்கார்ப் எைர்ஜி
இந்தியா லிட் (SEIL) ேைது அண்மமய 800 MW காற்ைாமை மின்னுற்பத்தி திட்டத்மே நிமைவு
கசய்ேோக அறிவித்ேது. இந்திய சூரிய மின்ைாற்ைல் கழகம் நடத்திய காற்ைாமை மின்னுற்பத்திக்காை
ஏைத்தில் வழங்கப்பட்ட அமைத்து திட்டங்கமளயும் நிமைவு கசய்ே முேல் மின்னுற்பத்தியாளர் என்ை
கபருமமமய இது கபற்றுள்ளது. மத்திய மின்துமை அமமச்சர் RK சிங், கசம்ப்கார்ப் நிறுவைத்தின்
SECI 1, 2 மற்றும் 3 காற்ைாமை திட்டங்கமள நாட்டிற்கு அர்ப்பணித்துள்ளார்.

8.

‘திதயாயு தீவு’கமள ேைது பிரதேசமாகக் கூறி, சட்ட அமைாக்க நடவடிக்மககமள நடத்துவேற்காை

உரிமமமய தபரறிவிப்பு கசய்ே நாடு எது?
அ. ஐக்கிய அமமோிக்க நோடுகள்
ஆ. சீனோ 
இ. மஜோ்மனி
ஈ. இந்தியோ
❖ திதயாயு தீவுகள் சீைப்பிரதேசம் என்றும், அப்பகுதியில் சட்ட அமைாக்க நடவடிக்மககமள தமற்ககாள்ள
சீைத்துக்கு உரிமம உண்டு என்றும் சீைா சமீபத்தில் தபரறிவிப்பு கசய்ேது.
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❖ சீை கவளியுைவு அமமச்சக கசய்தித்கோடர்பாளர் வாங் கவன்பின், சீைாவின் பமடகயடுப்புகள் குறித்ே
அகமரிக்காவின் விமர்சைத்மே மறுத்ோர். கிழக்கு சீைக்கடலில் அமமந்துள்ள இந்ேத் தீவுகளுக்கு
ஜப்பானும் பல்ைாண்டுகளாக உரிமமதகாரி வருகிைது. இந்ேப் பகுதிமய ஜப்பான், ‘கசன்காகு’ என்றும்
சீைா, திதயாயு என்றும் அமழக்கிைது.

9.கபாலிவுறு

நகரங்களாக மாற்றுவேற்காக, மத்திய வீட்டுவசதி & நகர்ப்புை விவகார அமமச்சகத்ோல்

கூடுேைாக தேர்ந்கேடுக்கப்பட்ட இரண்டு நகரங்கள் எமவ?
அ. சல மற்றும் கோோ்கில் 
ஆ. லூதியோனோ மற்றும் அமிோ்தசரஸ
்
இ. மதன்கோசி மற்றும் விருதுநகோ்
ஈ. சகங்க்டோக் மற்றும் நமச்சி
❖ மத்திய வீட்டுவசதி மற்றும் நகர்ப்புை விவகாரங்கள் அமமச்சகமாைது கபாலிவுறு நகரங்கள் இயக்குநர்
இராகுல் கபூரின்கீழ், ஐந்துதபர்ககாண்ட மத்திய குழுமவ அமமத்துள்ளது. ைடாக்கில் உட்கட்டமமப்பு
மற்றும் பணிவாய்ப்புகமள தமம்படுத்துவேற்காக, தை மற்றும் கார்கில் ஆகிய இரு நகரங்களுக்குமாை
திட்ட அறிக்மககமள இக்குழு உருவாக்கும்.
❖ கவவ்தவறு மாநிைங்களில் ஏற்கைதவ தேர்ந்கேடுக்கப்பட்ட 100 கபாலிவுறு நகரங்களுடன் கூடுேைாக
இந்ே இரண்டு நகரங்களும் தேர்ந்கேடுக்கப்பட்டுள்ளை. இந்ே தயாசமைமய, கோடக்கத்தில் மத்திய
உள்துமை அமமச்சகம் முன்கமாழிந்ேது.

10.சுபாஷ் சந்திரதபாஸ் ஆப்ோ பிரபந்ேன் புரஸ்கமர வழங்குகிை மத்திய அமமச்சகம் எது?
அ. உள்துமற அமமச்சகம் 
ஆ. போதுகோப்பு அமமச்சகம்
இ. மபருநிறுவன விவகோரங்கள் அமமச்சகம்
ஈ. வீட்டுவசதி மற்றும் நகோ்ப்புற விவகோரங்கள் அமமச்சகம்
❖ சுபாஷ் சந்திரதபாஸ் ஆப்ோ பிரபந்ேன் புரஸ்கமர உள்துமை அமமச்சகம் வழங்குகிைது. தபரிடர்
தமைாண்மமத்துமையில் ேனிநபர்கள் மற்றும் நிறுவைங்கள் ஆற்றிய பங்களிப்புகமள இந்ே விருது
அங்கீகரிக்கிைது. விடுேமைப்தபாராட்ட வீரர் தநோஜி சுபாஷ் சந்திரதபாஸின் பிைந்ேநாளாை ஜைவரி
23 அன்று வழங்கப்படும் இந்ே விருதுக்கு, இந்திய அரசு, அண்மமயில், தவட்பு மனுக்கமள கபைத்
கோடங்கியுள்ளது.
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நடப்பு நிகழ்வுகள்
1.

‘பாதுகாப்பு இறுதிநிலை அச்சுறுத்தல் அறிக்லக-2019’ஐ வெளியிட்ட வதாழில்நுட்ப நிறுெனம் எது?

அ. கூகுள்
ஆ. மைக்ர ோசோப்ட் 
இ. அரைசோன்
ஈ. ஆப்பிள்
❖ லைக்ர ாசாப்ட் தனது, ‘Security Endpoint Threat Report - 2019’ஐ அண்லையில் வெளியிட்டது. இந்த
அறிக்லகயின்படி, கடந்தாண்டு அதிக கிரிப்ரடாக ன்சி பாதிப்புகலைச் சந்தித்த நாடுகளின் பட்டியலில்
இந்தியா இடம்பிடித்துள்ைது. கடந்தாண்டில், இந்தியா, அதிக அைவு தீம்வபாருள் பாதிப்புகலைச் சந்தித்த
நாடுகளின் ெரிலசயில் ஏழாெது இடத்லதயும், ஆசிய-பசிபிக் பி ாந்தியத்தில் அதிக அைவு பணயத் தீ
நி ல் (ransomware) பாதிப்புகலைச் சந்தித்த நாடுகளின் ெரிலசயில் மூன்றாெது இடத்லதயும் வபற்றது.

2.ஆகஸ்ட் 2020 முதல் பணியாைர் ெருங்காை லெப்புநிதிக்கு பணியாைர்கள் & பணியைர்த்துநர்கைால்
அளிக்கப்படரெண்டிய பங்களிப்பு வீதம் என்ன?
அ. 24% 
ஆ. 50%
இ. 60%
ஈ. 70%
❖ 2020 ரை ைாதத்தில், ைத்திய நிதியலைச்சர் நிர்ைைா சீதா ாைன், ரை, ஜூன் ைற்றும் ஜூலை ஆகிய 3
ைாதங்களுக்கு EPF பங்களிப்லப 4% அைவுக்கு குலறத்திருந்தார். பணியைர்த்துநரின் பங்களிப்பில் 2%
ைற்றும் பணியாைரின் பங்களிப்பில் 2% என்ற அைவுக்கு குலறக்கப்பட்டிருந்தது.
❖ COVID-19 வதாற்றுப ெலின்ரபாது அ சாங்கம் அறிவித்த நிொ ண நடெடிக்லககளின் ஒருபகுதியாக
அந்நடெடிக்லக எடுக்கப்பட்டிருந்தது. 2020 ஆகஸ்ட் ைாதத்திலிருந்து, இந்தப் பங்களிப்பு வீதம் பலழய
பிடிப்பு வீதைான 24% என்ற அைவுக்ரக பிடித்தம் வசய்யப்படும் என அறிவிக்கப்பட்டுள்ைது.

3.

TransUnion CIBIL உடன் இலணந்து ‘MSME சக்ஷம்’ தைத்லத அறிமுகப்படுத்தியுள்ை நிதி நிறுெனம்

எது?
அ. SIDBI 

ஆ. RBI

இ. NABARD

ஈ. NHB

❖ ‘TransUnion CIBIL’ நிறுெனத்துடன் இலணந்து, சிறு வதாழில்கள் ரைம்பாட்டு ெங்கி (SIDBI) ‘MSME
சக்ஷம்’ என்ற ெலைத்தைத்லத அறிமுகப்படுத்தியுள்ைது. ஒருங்கிலணந்த நிதியியல் கல்வி ைற்றும்
அறிவிலன ெழங்கெல்ை இத்தைம் குறு, சிறு & நடுத்த (MSME) நிறுெனங்களிலடரய நிதிசார்ந்த
விழிப்புணர்லெ உண்டாக்குெரதாடு முலறயான ைற்றும் ைலிொன கடன் ெசதிகலை வில ொக
அணுகுெதற்கும் அெர்களுக்கு உதவும் .

நடப்பு நிகழ்வுகள்

1

விண்மீன்.காம்
4. ஆட்கடத்தலுக்கு எதி

2020

ஆகஸ்ட்

04

ான உைக நாள் அனுசரிக்கப்படுகிற ரததி எது?

அ. ஜூமை 30 
ஆ. ஆகஸ
் ட் 01
இ. ஆகஸ
் ட் 02
ஈ. ஆகஸ
் ட் 03
❖ ஆட்கடத்தலுக்கு உள்ைாரனாரின் நிலைலைகுறித்த விழிப்புணர்லெ ஏற்படுத்துெதற்கும் அெர்களின்
உரிலைகலைப் பாதுகாப்பதற்குைாக ஆண்டுரதாறும் ஜூலை.30 அன்று உைவகங்கும் ஆட்கடத்தலுக்கு
எதி ான உைக நாள் அனுசரிக்கப்படுகிறது. கடந்த 2013ஆம் ஆண்டில், ஐநா வபாது அலெ, உைகைாவிய
வசயல்திட்டத்லத ைறுஆய்வு வசய்ெதற்காக ஓர் உயர்ைட்டக் கூட்டத்லத நடத்தியது; அப்ரபாது, ஜூலை
30ஆம் ரததிலய ஆட்கடத்தலுக்கு எதி ான உைக நாைாக அறிவித்தது. ரபாலதப்வபாருள் ைற்றும் குற்றம்
வதாடர்பான ஐ.நா அலுெைகம் (UNODC) அதன் உறுப்புநாடுகளின் முயற்சிகளுக்கு உதவி ெருகிறது.

5.சமூக

ஊடக உள்ைடக்கத்லத ஒழுங்குபடுத்துெதற்கு அதீத அதிகா ம் ெழங்கும் சட்டத்திற்கு ஒப்புதல்

அளித்துள்ை நாடு எது?
அ. இந்தியோ
ஆ. துருக்கி 
இ. இைங்மக
ஈ. சீனோ
❖ துருக்கி நாடாளுைன்றம் ஒரு புதிய சட்டத்திற்கு ஒப்புதல் அளித்துள்ைது; அந்தச் சட்டம், சமூக ஊடக
உள்ைடக்கத்லத ஒழுங்குபடுத்துெதற்கு அதன் அதிகாரிகளுக்கு அதீத அதிகா த்லத ெழங்குகிறது.
இந்தச் சட்டத்தின்படி, ரபஸ்புக் ைற்றும் டுவிட்டர் ரபான்ற முக்கிய சமூக ஊடக நிறுெனங்கள், பி திநிதி
அலுெைகங்கலை துருக்கியில் லெத்திருப்பரதாடு, துருக்கியிரைரய அதன் பயனர்களின் த வுகலை
ரசமிக்கவும் ரெண்டும். இந்தச் சட்டம், இலணயெழி குற்றங்கலை எதிர்த்துப் ரபா ாடும் ைற்றும்
பயனர்கலைப் பாதுகாக்கும் என்றும், இலணயெழி ஒடுக்குதுதல் இடுலககலை அதிகாரிகள் அகற்ற
உதவும் என்றும் அந்நாட்டு அ சாங்கம் கூறியுள்ைது.

6.

“தற்சார்பு இந்தியாலெ அலடய வதாழில்வதாடங்குெலத எளிதாக்குெதுகுறித்த ரதசிய எண்ணிை

ைாநாட்லட” ஏற்பாடு வசய்த ெர்த்தக சங்கம் எது?
அ. FICCI
ஆ. CII 
இ. ASSOCHAM
ஈ. NASSCOM
❖ இந்திய வதாழிைக கூட்டலைப்பானது (CII) “தற்சார்பு இந்தியாலெ அலடய வதாழில் வதாடங்குெலத
எளிதாக்குெதுகுறித்த ரதசிய எண்ணிை ைாநாட்லட” ஏற்பாடு வசய்தது.
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❖ இந்த ைாநாட்லடத் வதாடங்கிலெத்துப்ரபசிய ைத்திய ெணிகம் ைற்றும் வதாழிற்துலற அலைச்சர் பியூஷ்
ரகாயல், நைது நாடு முழுலையான டிஜிட்டல் சூழைலைப்லப ரநாக்கி நகர்கிறது என்றார். அடுத்த
ஈ ாண்டுகளில் முழு நாட்லடயும் கண்ணாடி இலழ அடிப்பலடயிைான இலணய இலணப்புடன்
கட்டலைக்க இந்திய அ சு இைக்கு லெத்துள்ைதாகவும் அெர் கூறினார்.

7.எந்த மின்னணுப்வபாருலை இறக்குைதிவசய்ய இருபதாண்டுகளுக்குப்பிறகு இந்தியா கட்டுப்பாடுகலை
விதித்துள்ைது?
அ. திறன்ரபசிகள்
் ணத்ததோமைக்கோட்சிப்தபட்டிகள் 
ஆ. வண
இ. ஒைிதபருக்கிகள்
ஈ. நுண
் ணமை அடுப்புகள்
❖ இந்தியா தனது உள்நாட்டு உற்பத்திலய ரைம்படுத்தும் முயற்சியாக, ெண்ணத் வதாலைக்காட்சிப்
வபட்டிகலை இறக்குைதி வசய்ெதற்கு அண்லையில் கட்டுப்பாடுகலை விதித்தது. ெண்ணத் வதாலைக்
காட்சிப் வபட்டிகலை இறக்குைதி வசய்ெதற்கான கட்டுப்பாடுகள், இருபது ஆண்டுகளுக்கு முன்னர்
விடுவிக்கப்பட்டது; அதன்பின்னர் இறக்குைதிக் வகாள்லகயில் எந்தவிதைான திருத்தங்களும் ரைற்வகா
-ள்ைப்படவில்லை. தற்ரபாது, அயல்நாட்டு ெர்த்தக இயக்குந கம், அந்தக்வகாள்லகலய ‘கட்டற்றது’
என்பதிலிருந்து ‘தலடவசய்யப்பட்டது’ என்பதாக ைாற்றியது. இருப்பினும், ஒற்லறநிறமுலடய வதாலைக்
காட்சிப் வபட்டிகலை இறக்குைதி வசய்ெதற்கு எந்தத் தலடயும் விதிக்கப்படவில்லை.

8.முந்திரி ஆ

ாய்ச்சி இயக்குந கத்தால் அறிமுகப்படுத்தப்பட்ட திறன்ரபசி வசயலியின் வபயவ ன்ன?

அ. Cashew Care
ஆ. Cashew India 
இ. Cashew Credit
ஈ. Quality Cashew
❖ இந்தியாவிலுள்ை முந்திரி விெசாயிகளுக்காக, ‘Cashew India’ என்ற வசயலிலய கர்நாடக ைாநிைத்தில்
அலைந்துள்ை முந்திரி ஆ ாய்ச்சி இயக்குந கம் உருொக்கியுள்ைது. இந்தச்வசயலி முந்திரி விெசாயிகள்,
ஆ ாய்ச்சியாைர்கள் ைற்றும் பதப்படுத்துரொர் ரபான்ற பங்குதா ர்களுக்கு முந்திரி ஒட்டுச்வசடிகள்,
சாகுபடி, அறுெலடக்குப் பிந்லதய பதனிடல் வசயல்பாடு ைற்றும் சந்லத தகெல்கலை ெழங்குகிறது. 11
வைாழிகளில் கிலடக்கப்வபறும் இந்தச் வசயலிக்கு, ஒருங்கிலணந்த ரதாட்டக்கலை ரைம்பாட்டுக்கான
திட்டம் நிதியுதவி வசய்கிறது.

9.தனது

பணியாைர்களுக்கான தயாரிப்புகலை ொங்குெதற்காக காதி & கி ாைப்புறத்வதாழிற்துலறகள்

ஆலணயத்துடன் கூட்டிலணந்த முதல் ஆயுதரைந்திய காெல்பலட எது?
அ. இந்ரதோ–திதபத்திய எை்மைப் போதுகோப்புப் பமட 
ஆ. ைத்திய ரசைக்கோவை்பமட
இ. எை்மைப் போதுகோப்புப் பமட
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ஈ. ைத்திய ததோழிைோகங்கள் போதுகோப்புப்பமட
❖ இந்ரதா-திவபத்திய எல்லைப்பாதுகாப்புப் பலடயானது காதி ைற்றும் கி ாைத்வதாழில் ஆலணயத்துடன்
தனது பணியாைர்களுக்கான தயாரிப்புகலை ொங்குெதற்கான ஒப்பந்தத்தில் லகவயாப்பமிட்டது.
சுைார் பத்து இைட்சம் பணியாைர்களுக்கு காதி வபாருட்கலை ொங்குெதற்காக, காதி & கி ாைத்வதாழில்
ஆலணயத்துடன் அத்தலகய ஒப்பந்தத்தில் லகவயழுத்திட்ட முதல் ைத்திய ஆயுதரைந்திய காெல்
பலடயாக ITBP ைாறியுள்ைது. முன்னதாக, CAPF வபாருள் விற்பலனயகங்கள் உள்ளூர் தயாரிப்புகலை
ைட்டுரை விற்பலன வசய்யும் என உள்துலற அலைச்சகம் அறிவித்திருந்தது.

10.நடப்பாண்டின் ரதசிய விலையாட்டு விருது வென்றெர்கலைத் ரதர்ந்வதடுப்பதற்கான, விலையாட்டு
அலைச்சகத்தின் குழுவின் தலைெர் யார்?
அ. முகுந்தகை் சோ்ைோ 
ஆ. S B சின்கோ
இ. ைோோ்க்கண
் ரடய கட்ஜூ
ஈ. ஜகந்நோத இ ோவ்
❖ நடப்பாண்டில் (2020) ரதசிய விலையாட்டு விருது வென்றெர்கலைத் ரதர்ந்வதடுப்பதற்காக ைத்திய
விலையாட்டு அலைச்சகம், பன்னிருெர் அடங்கிய குழுவொன்லற அலைத்துள்ைது. இந்தக் குழுவுக்கு,
ஓய்வுவபற்ற உச்சநீதிைன்ற நீதிபதி முகுந்தகம் சர்ைா தலைலைதாங்கவுள்ைார். இக்குழு, விலையாட்டு
வீ ர்கள் ைற்றும் பயிற்சியாைர்களிலடரய ரதசிய விருது வென்றெர்கலைத் ரதர்ந்வதடுக்கும். இந்தக்
குழுவில் முன்னாள் இந்திய கிரிக்வகட் வீ ர் விர ந்தி ரசொக், ஹாக்கி வீ ர் சர்தார் சிங், பா ாலிம்பிக்
வெள்ளிப்பதக்கம் வென்ற தீபா ைாலிக் ஆகிரயாரும் உள்ைனர்.

நடப்பு நிகழ்வுகள்

4

விண்மீன்.காம்

2020

ஆகஸ்ட்

05

நடப்பு நிகழ்வுகள்
1.மதிப்புமிக்க குஸ்டாவ் டுரூவ் விருதை வென்ற இந்தியாவின் சூரிய மின்னாற்றலில் இயங்கும் படகின்
வபயவென்ன?
அ. ஆதித்யா 
ஆ. அருணன்
இ. இரவிகாந்த்
ஈ. சூாியா
❖ இந்தியாவின் சூரிய மின்னாற்றலில் படகான ‘ஆதித்யா’, மின்சாெ படகுகள் மற்றும் படககாட்டலில்
சிறந்து விளங்குெைற்கான மதிப்புமிக்க குஸ்டாவ் டுரூவ் விருதை வென்றுள்ளது. கட்டண பயணிகள்
கசதெக்காக ெடிெதமக்கப்பட்ட படகுகள் பிரிவில் சிறந்ை மின்சாெ படகு என இது அறிவிக்கப்பட்டது.
கடந்ை 2017ஆம் ஆண்டில் ககெளாவில், ‘ஆதித்யா’ ைனது வசயல்பாடுகதளத் வைாடங்கியகபாது நாட்டின்
முைல் சூரிய மின்னாற்றலில் இயங்கும் படகாக ஆனது. ‘NavAlt’ படகுகள் கட்டிய இந்தப் படகு, ககெள
மாநில நீர்ெழிப்கபாக்குெெத்து துதறக்கு வசாந்ைமானைாகும்.

2.அண்மைச் வசய்திகளில் இடம்வபற்ற, ‘மகாத்மா காந்தி பாலம்’ அதமந்துள்ள மாநிலம் எது?
அ. மேற்கு வங்கே்
ஆ. பீகாா் 
இ. குஜராத்
ஈ. உத்தரகண
் ட்
❖ பீகார் மாநிலத்தில் கங்தகயாற்றின் குறுக்கக கட்டப்பட்டுள்ள மகாத்மா காந்தி கசது பாலத்தை, மத்திய
சாதலப்கபாக்குெெத்து, வநடுஞ்சாதலகள் மற்றும் குறு, சிறு, நடுத்ைெத் வைாழில்துதற அதமச்சர் நிதின்
கட்கரி, காவணாளிக்காட்சிமூலம் வைாடங்கிதெத்ைார்.
❖ பாட்னா – ஹாஜிப்பூர் இதடகய வசல்லும் கைசிய வநடுஞ்சாதல எண்.19’இல் அதமக்கப்பட்டுள்ள இந்ை
4 ெழிப்பாலம், 5.5 கிகலா மீட்டருக்கும் அதிக தூெம் உதடயைாகும். இப்பாலம் `1,742 ககாடி வசலவில்
கட்டப்பட்டுள்ளது. பாலத்தின் நீகொட்ட திதசயில் வசல்லும் பாதை, 2021ஆம் ஆண்டுக்குள் முடிக்கப்பட
உள்ளது. பதைய பாலத்தின் கற்காதெ அதமப்பு, புதிய எஃகு ைளத்ைால் மாற்றப்படவுள்ளது.

3.எந்ை மத்திய அதமச்சகம் அைன் ைகெல் வைாழில்நுட்பம் (IT) சார்ந்ை உைவித்வைாதக திட்டங்களுக்காக
‘SKOCH’ ைங்க விருதைப் வபற்றுள்ளது?
அ. ேனிதவள மேே்பாட்டு அமேச்சகே்
ஆ. பழங்குடியினா் நலத்துமற அமேச்சகே் 
இ. பபண
் கள் & குழந்மதகள் மேே்பாட்டு அமேச்சகே்
ஈ. சமூக நீ தி ேற்றுே் அதிகாரேளித்தல் அமேச்சகே்

நடப்பு நிகழ்வுகள்

1

விண்மீன்.காம்

2020

ஆகஸ்ட்

05

❖ ைகெல் வைாழில்நுட்பம் சார்ந்ை உைவித்வைாதக திட்டங்கள்மூலம் பைங்குடியினரின் கமம்பாட்டிற்காக
‘ஸ்ககாச்’ ைங்க விருதை மத்திய பைங்குடியினர் விெகாெங்கள் அதமச்சகம் வபற்றுள்ளது. 66ஆெது
‘ஸ்ககாச்’ 2020 கபாட்டிக்கு, “டிஜிட்டல் ஆளுதகயின்மூலம் COVID-19 கநாய்த்ததொற்றுக்கு இந்தியா
எதிர்விதனயாற்றுகிறது” என்று வபயரிடப்பட்டிருந்ைது.
❖ “டிஜிட்டல் இந்தியா, மின்னாளுதக 2020” கபாட்டியில் பைங்குடியினர் விெகாெங்கள் அதமச்சகம்
‘ஸ்ககாச்’ விருதை வென்றது. ‘டிஜிட்டல் இந்தியா’ என்னும் மிகப்வபரிய இலட்சியத்தை அதடெைற்கும்,
மின்னாளுதகயின் கமம்பட்ட இலக்தக எட்டுெைற்கும், அதனத்து ஐந்து உைவித்திட்டங்கதளயும்
கநெடி பலன்பரிமாற்றத் ைளத்துடன், கநெடி பலன்பரிமாற்ற இயக்கத்தின் உைவியுடன் பைங்குடியினர்
விெகாெங்கள் அதமச்சகம் இதணத்துள்ளது.

4.பதிதனந்ைாம் நிதிக்குழுொல் அதமக்கப்பட்ட கெளாண் ஏற்றுமதி வைாடர்பான உயர்மட்டக்குழுவின்
ைதலெர் யார்?
அ. நமரந்திர சிங் மதாோ்
ஆ. இராதா சிங்
இ. சஞ்சீ வ் பூாி 
ஈ. பிாீத்தி சுதன்
❖ ITC ைதலெர் சஞ்சீவ் பூரி ைதலதமயில் கெளாண் ஏற்றுமதி வைாடர்பான எட்டு உறுப்பினர்கதளக்
வகாண்ட உயர்மட்டக்குழுதெ பதிதனந்ைாம் நிதிக்குழு அதமத்திருந்ைது.
❖ கெளாண் ஏற்றுமதிதய ஊக்குவிப்பைற்கும், அதிக இறக்குமதி மாற்றீட்தட வசயல்படுத்ை பயிர்கள்
ெளர்தப ஊக்குவிப்பைற்கும் மாநிலங்களுக்கு அளவிடக்கூடிய வசயல்திறன் ஊக்கத்வைாதககதள
பரிந்துதெக்கவும் இது அதமக்கப்பட்டது. இக்குழு ைனது அறிக்தகயில், ‘பயிர் மதிப்புச்சங்கிலி திெளுக்
-கான ெணிகத்திட்டம்’ என்ற அெசு ைதலதமயிலான ஓர் ஏற்றுமதித்திட்டத்தைப் பரிந்துதெத்துள்ளது.
22 பயிர் மதிப்புச் சங்கிலிகளில் கெனஞ்வசலுத்ைவும் அது பரிந்துதெத்ைது.

5.ெங்ககைசத்தில்

மின்னுற்பத்தி நிதலயத்தை அதமப்பைற்காக ரிதலயன்ஸ் பெர் நிறுெனத்துடன்

ஒப்பந்ைம் வசய்துள்ள உலகளாவிய நிறுெனம் எது?
அ. உலக வங்கி
ஆ. ஆசிய வளா்ச்சி வங்கி 
இ. ஆசிய உட்கட்டமேப்பு முதலீ ட்டு வங்கி
ஈ. பன்னாட்டுச் பசலாவணி நிதியே்
❖ ஆசிய ெளர்ச்சி ெங்கியானது ரிதலயன்ஸ் ெங்ககைச LNG மற்றும் பெர் லிட் உடன் $200 மில்லியன்
டாலர் ைதிப்பிலொன ஒப்பந்ைத்தில் தகவயழுத்திட்டுள்ளது. இந்ை ஒப்பந்ைத்தின்கீழ், ரிதலயன்ஸ் பெர்
நிறுெனம், ெங்ககைசத்தில் 718 MW ஒருங்கிதண-சுைற்சி மின்னுற்பத்தி நிதலயத்தை உருொக்கி
இயக்கும். இதில், $100 மில்லியன் டாலர்கள் ஆசிய ெளர்ச்சி ெங்கியால் ெைங்கப்படும். மீைமுள்ள $100
மில்லியன்கள், ஜப்பானிய பன்னாட்டு ஒத்துதைப்பு அதமப்பின் ஆசியாவின் முன்னணி ைனியார்
உட்கட்டதமப்பு நிதியிலிருந்து (LEAP) வபறப்படும்.
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6.சவூதி அொம்ககாதெ விஞ்சி, உலக மக்களால் மிகவும் மதிக்கப்படும் நிறுெனமாக மாறிய பன்னாட்டு
நிறுெனம் எது?
அ. கூகுள்
ஆ. ஆப்பிள் 
இ. ாிமலயன்ஸ
்
ஈ. அமேசான்
❖ பன்னாட்டு வபட்கொலிய நிறுெனமான சவூதி அொம்ககாதெ விஞ்சி, உலக மக்களால் மிகவும் மதிக்கப்
-படும் வபாது நிறுெனமாக ஆப்பிள் நிறுெனம் மாறியுள்ளது. இத்வைாழில்நுட்ப நிறுெனத்தின் சந்தை
மூலைனம், $1.82 டிரில்லியன் டாலர்களாக உயர்ந்துள்ளது. அகைசமயம், சவூதி அொம்ககாவின் சந்தை
மூலைனம், $1.760 டிரில்லியன் டாலர்களாக உள்ளது.

7.ஆக.1 அன்று எந்ை விடுைதலப் கபாொட்ட வீெரின் நூறாெது நிதனவுநாதள இந்தியா அனுசரித்ைது?
அ. லாலா லஜபதி இராய்
ஆ. பால கங்காதர திலகா் 
இ. திருப்பூா் குமரன்
ஈ. சுப்பிரமணிய பாரதியாா்
❖ கலாகமான்ய பால கங்காைெ திலகரின் நூறாெது நிதனவுநாள் ஆகஸ்ட்.1ஆம் கைதி நாடு முழுெதும்
அனுசரிக்கப்பட்டது. இந்திய கைசிய காங்கிெசில் ஒரு முன்னணி தீவிெொை ைதலெொக திலகர்
இருந்ைார். லால்-பால்-பால் மூெரின் ஒருங்கிதணந்ை பகுதியாக இருந்ை அெர், “சுயொஜ்ஜியம் எனது
பிறப்புரிதம, நான் அதைப்வபற்கற தீருகென்” என முைங்கினார். 1856 ஜூதல.23 அன்று மகாொஷ்டிெ
மாநிலத்தில் பிறந்ை திலகர், 1920ஆம் ஆண்டு ஆகஸ்ட்.1ஆம் கைதியன்று காலமானார்.

8.அெபு உலகின் முைல் அணுொற்றல் உதலதய வெற்றிகெமாக இயக்கிய நாடு எது?
அ. குமவத்
ஆ. ஐக்கிய அரபு அேீ ரகே் 
இ. கத்தாா்
ஈ. ஓோன்
❖ அெபு உலகின் முைல் ெணிகரீதியிலான அணுமின்னுற்பத்தி நிதலயத்தின் வசயல்பாட்தட ஐக்கிய
அெபு அமீெகம் வெற்றிகெமாக வைாடங்கியுள்ளது. ஐக்கிய அெபு அமீெகத்தின் எண்வணய் ெளம் மிகுந்ை
நகெமான அபுைாபியில் இந்ை பொகா உதல அதமந்துள்ளது. இைன்மூலம், அணுொற்றதல உற்பத்தி
வசய்யக்கூடிய 30 நாடுகளின் குழுவில் ஐக்கிய அெபு அமீெகம் இதணகிறது. இந்ை அணுமின்நிதலயம்
வகாரியா எலக்ட்ரிக் பெர் கார்ப்பகெஷனுடன் இதணந்து கட்டப்பட்டு இயக்கப்படுகிறது.
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9.ஆகஸ்ட் 4, 2020 நிலெெப்படி, ‘ஒகெ நாடு ஒகெ குடும்ப அட்தட’ திட்டத்தை வசயல்படுத்தும் மாநிலங்கள்
/ யூனியன் பிெகைசங்களின் எண்ணிக்தக என்ன?
அ. 20
ஆ. 24 
இ. 25
ஈ. 27

24

❖ ஜம்மு மற்றும் காஷ்மீர், மணிப்பூர், நாகாலாந்து மற்றும் உத்ைெகண்ட் ஆகிய 4 மாநிலங்கள் / யூனியன்
பிெகைசங்கதள, நுகர்கொர் விெகாெங்கள் அதமச்சகம், ‘ஒகெ நாடு ஒகெ குடும்ப அட்தட’ திட்டத்துடன்
ஒருங்கிதணத்துள்ளது. இெற்கறாடு கசர்த்ைால் இப்வபாழுது, ‘ஒகெ நாடு ஒகெ குடும்ப அட்தட’ என்ற
திட்டத்தின்கீழ் ஆகஸ்ட்.4, 2020 நிலெெப்படி 24 மாநிலங்கள் / யூனியன் பிெகைசங்கள் அத்திட்டத்தில்
இதணந்துள்ளன.
❖ கைசிய உணவு பாதுகாப்புச் சட்டத்தின் பயனாளிகளில் சுமார் 80% நாடு முழுெைற்கும் வசல்லுபடியாகக்
கூடிய குடும்ப அட்தடகள்மூலம் இந்ை மாநிலங்கள் அல்லது யூனியன் பிெகைசங்களில் எங்கிருந்ைாலும்
உணவுப்வபாருள்கதள இப்வபாழுது வபற்றுக்வகாள்ளமுடியும். மீதியுள்ள மாநிலங்கள் அல்லது யூனியன்
பிெகைசங்கதள கைசிய அளவில் வசல்லுபடியாகும் நதடமுதறயில் மார்ச் 2021’க்குள் ஒருங்கிதணக்க
இலக்கு நிர்ணயிக்கப்பட்டுள்ளது.

10.நடப்பொண்டில் (2020) வரும் உலக ைாய்ப்பால் ொெத்துக்கான கருப்வபாருள் என்ன?
அ. Support Breastfeeding for a Healthier Planet 
ஆ. Innocenti Declaration Anniversary
இ. Exclusive Breastfeeding
ஈ. Support Lactating Mothers
❖ உலக ைாய்ப்பால் ொெம் ஆகஸ்ட் முைல் ொெகொலத்தில் (ஆகஸ்ட் 1-7) உலகம் முழுெதும் பல நாடுகளில்
வகாண்டாடப்படுகிறது. 1992ஆம் ஆண்டில் உலக நலொழ்வு அதமப்பு மற்றும் UNICEF ஆகியவற்றுடன்
இதணந்து ைாய்ப்பாலூட்டலுக்கான உலகக் கூட்டதமப்பு (WABA) இைதன கதடப்பிடித்து ெந்ைது.
இன்னவசன்டி தீர்மானத்தில் தகவயாப்பமிடப்பட்டதையும் இந்த ொெம் குறிக்கிறது.
❖ “Support breastfeeding for a Healthier Planet” என்பது நடப்பாண்டில் (2020)
ெரும் இந்ை ொெத்துக்கான கருப்வபாருளாகும்.
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நடப்பு நிகழ்வுகள்
1.அடல் புத்தாக்க இயக்கம் ததாடங்கிய அடடவு மேம்பாட்டு திட்டத்தின் தபயதென்ன?
அ. AIM Incubate
ஆ. AIM iCREST 
இ. AIM Support
ஈ. AIM Enhance
❖ ததாழில்முடனவு & புத்தாக்கத்திற்கான ஆதெடை அளிக்கவும், நிபுணத்துைத்டத ைழங்குைதற்குோன
திட்டத்டத NITI ஆமயாக் அடேப்பின் அடல் புத்தாக்க இயக்கம் (AIM) ததாடங்கியுள்ளது. புற அழுத்தங்க
-ளிலிருந்து சிறிய துளிர் நிறுைனங்கடளயும், புதிய ததாழில்முடனமைாடெயும் பாதுகாக்கும் திறடன
அதிகரிப்பதற்காக பில் & தேலின்டா மகட்ஸ் அறக்கட்டடள, ைத்ைானி அறக்கட்டடள ஆகியவற்றுடன்
இடணந்து, அடல் புத்தாக்க இயக்கம், “AIM-iCREST” என்ற திட்டத்டத ததாடங்கியுள்ளது. இந்தியாவில்
இதுமபான்ற முயற்சி முதன்முடறயாக மேற்தகாள்ளப்படுகிறது.

2.அகில இந்திய ஆயுர்மைத நிறுைனம் (AIIA) அடேந்துள்ள இடம் எது?
அ. மும்பை
ஆ. ைுது தில்லி 
இ. வாரணாசி
ஈ. சென்பன
❖ அகில இந்திய ஆயுர்மைத நிறுைனம் என்பது புது தில்லியில் அடேந்துள்ள ஒரு தடலடே ஆயுர்மைத
ேருத்துைம் & ஆொய்ச்சி நிறுைனோகும். COVID-19 ம ாய்த்த ொற்றைக் கண்டறிைதற்கான இலைச
ேருத்துைப் பரிமசாதடன & ம ாய் பாதித்தைர்களுக்கு இலைச சிகிச்டசயளிக்கும் ைசதி ஆகியடை புது
தில்லியில் உள்ள அகில இந்திய ஆயுர்மைத சிகிச்டச டேயத்தின் COVID-19 லைாழ்வு டேயத்தில்
ததாடங்கப்பட்டுள்ளது. மேலும், ேத்திய AYUSH அடேச்சர் ஸ்ரீ ாயக், அம்டேயத்தின் தீவிெ சிகிச்டசப்
பிரிடையும் அைர் ததாடங்கிடைத்தார். அதில் தைன்டிமலட்டர் ைசதியும், அைசெ சிகிச்டசப் பிரிவிற்குத்
மதடையான இதெ தெநிடலப்படுத்திய சாதனங்களின் ைசதிகளும் உள்ளன.

3.அெசியல்சொர் தசய்தி ைழங்கலுக்காக, ‘பிமெம் பாட்டியா’ என்ற விருடத தைன்ற இந்திய இதழாளர் யார்?
அ. தீ ைங்கர் ககரஸ
் 
ஆ. இரவீஷ் குமரர்
இ. ெித்தரர்த் வரதரரஜன்
ஈ. மரலினி ைரர்த்தெரரதி
❖ இந்திய ஊடகவியலாளரும், இந்தியன் எக்ஸ்பிெஸின் சிறப்பு நிருபருோன தீபங்கர் மகாஸ், அெசியல்
தசய்தி ைழங்கலுக்காக, ‘பிமெம் பாட்டியா’ என்ை விருடத தைன்றுள்ளார். புலம்தபயர்ந்த ததாழிலாளர்
சந்தித்த த ருக்கடி உட்பட COVID-19 ததாற்றும ாய் ததாடர்பான பல்மைறு பிெச்சடனகடள அைர்
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விைரித்திருந்தார். சுற்றுச்சூழல் & மேம்பாட்டு பிெச்சடனகள்குறித்த தசய்தி ைழங்கலுக்கான விருதுக்கு,
பத்திரிடக ைடலத்தளோன ‘People’s Archive of Rural India (PARI)’ மதர்வு தசய்யப்பட்டுள்ளது.

4.பள்ளிோணைர்களிடடமய அறிவியல் ேனப்பாங்டக ைளர்ப்பதற்காக சுகாதாெ அடேச்சர் ததாடங்கிய
திட்டத்தின் தபயதென்ன?
அ. இந்திய அறிவியல்
ஆ. வித்யரர்த்தி விஞ்ஞரன் மந்தன் 
இ. அறிவியல் கைரல்தர பை
ஈ. விஞ்ஞரன் பை விகரஸ
்
❖ ேத்திய சுகாதாெம் ேற்றும் குடும்ப லத்துடற அடேச்சர் Dr. ஹர்ஷ் ைர்தன், “வித்யார்த்தி விஞ்ஞான்
ேந்தன்” 2020-21 என்ற மதசிய அளவிலான திட்டத்டத ததாடங்கினார். இந்தத் திட்டம், 6 முதல் 11ஆம்
ைகுப்பு ைடெயிலான பள்ளிோணைர்களிடடமய அறிவியல் ேனப்பாங்டக ைளர்ப்படத ம ாக்கோகக்
தகாண்டுள்ளது. இது, அறிவியல் & ததாழில்நுட்ப அடேச்சகத்தின்கீழ் ஒரு தன்னாட்சி அடேப்பான
விஞ்ஞான் பிெசார் ேற்றும் கல்வி அடேச்சகத்தின் NCERT ஆகியவற்றுடன் கூட்டிறைந்து விஞ்ஞான்
பாெதியால்

டத்தப்படுகிறது. இது, அறிவியலில் ஆர்ைமுள்ள ோணைர்கடள அடடயாளங்கண்டு

அைர்கட்கு சிறந்த பயிற்சியிடன அளிக்கும்.

5. ‘இ-ெக்ஷாபந்தன்’

என்ற இடணயவழி குற்றங்கள்குறித்த விழிப்புணர்வு திட்டத்டத ததாடங்கியுள்ள

ோநிலம் எது?
அ. கர்நரடகர
ஆ. ககரளர
இ. ஆந்திர ைிரகதெம் 
ஈ. மத்திய ைிரகதெம்
❖ ஆந்திெ பிரத ச மொநில முதலடேச்சர் YS தெகன்மோகன் தெட்டி, இடணயைழியில்

டடதபறும்

குற்றங்கள்குறித்த விழிப்புணர்வு ஏற்படுத்தும் திட்டத்டத, ‘இ-ெக்ஷாபந்தன்’ என்ற தபயரில் ததாடங்கி
டைத்துள்ளார். இது, குற்றப்புலனாய்வுத்துடற ேற்றும் ஆந்திெ பிெமதச ோநில காைல்துடறயின் முதல்
தேய்நிகர் திட்டோகும். ஒருோதகாலம் நீளும் இந்த மைடலத்திட்டம், தபாதுேக்களிடடமய, குறிப்பாக
தபண்கள், இடளஞர்கள் ேற்றும் இடணய தைளியில் உலவும் சிறார்கள் ேத்தியில் விழிப்புணர்டை
ஏற்படுத்துைடத ம ாக்கோகக் தகாண்டுள்ளது.

6.பிரிட்டிஷ்

ாணயத்தில் இடம்தபறும் முதல் தைள்டளயரல்லாத பர் யார்?

அ. ைரைரெரககை் அம்கைத்கர்
ஆ. மகரத்மர கரந்தி 
இ. கநதரஜி சுைரஷ் ெந்திரகைரஸ
்
ஈ. ெர்தர் வல்லைரய் ைகடல்
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❖ தைள்டளயெல்லாமதாரின் பங்களிப்புகடளக் தகாண்டாடுைதற்கான முயற்சிகளின் ஒருபகுதியாக,
ஐக்கியப்மபெெசு, ேகாத்ோ காந்தியின் உருைத்டத தனது புதிய ாணயங்களில் பதிக்கவுள்ளது. இந்தப்
பரிந்துடெடய ொயல்

ாணயச்சாடலயின் ஆமலாசடனக் குழுவுக்கு அனுப்பியுள்ளதாக ஐக்கியப்

மபெெசின் நிதியடேச்சர் ரிஷி சுனக் ததரிவித்துள்ளார். இது, “We too built Britain” என்ற பிெச்சாெத்டத
டத்துகிறது. மகொத்மொ காந்தியின் உருைத்துடன் ாணயங்கள் பதிக்கப்பட்டால், அைர், ஒரு பிரிட்டிஷ்
ாணயத்தில் இடம்தபறும் முதல் தைள்டளயெல்லாத பொக ோறுைார்.

7.இந்திய கலாச்சாெ உறவுகள் கவுன்சிலின் தடலடேயகம் அடேந்துள்ள இடம் எது?
அ. மும்பை
ஆ. ைுது தில்லி 
இ. கரந்தி நகர்
ஈ. சகரல்கத்தர
❖ இந்திய கலாச்சாெ உறவுகளுக்கான கவுன்சில் (ICCR) என்பது புது தில்லிடய தடலடேயிடோகக்
தகாண்டு இயங்கும் இந்திய அெசின் ஒரு தன்னாட்சிதபற்ற அடேப்பாகும். கலாச்சாெ பரிோற்றத்தின்
ஊடாக இந்தியாவின்

ாடுகடந்த கலாச்சாெ உறவுகடள இது ஊக்குவிக்கிறது. 1950ஆம் ஆண்டில்,

விடுதடல இந்தியாவின் முதல் கல்வியடேச்சொன தேளலானா அபுல் கலாம் ஆசாத் அைர்களால் இந்த
அடை நிறுைப்பட்டது.
❖ அண்டேயில், விடுதடலப் மபாொட்ட வீெொன மலாகோன்ய பாலகங்காதெ திலகரின் நூறாைது
நிடனவு ாடளதயாட்டி, இந்திய கலாச்சாெ உறவுகளுக்கான கவுன்சில், “மலாகோன்ய திலகர் – சுய
இொஜ்ஜியத்திலிருந்து தற்சார்பு இந்தியா” என்பது குறித்த இெண்டு

ாள் பன்னாட்டு இடணயைழிக்

கருத்தெங்டக புது தில்லியில் ஏற்பாடு தசய்தது.

8.ேத்திய

குறு, சிறு &

டுத்தெத் ததாழில் நிறுைனங்களுக்கான அடேச்சகோனது (MSME) அகர்பத்தி

டகவிடனஞர்களுக்கான திட்டத்டத, கீழ்க்காணும் எந்தத் திட்டத்தின் கீழ் ததாடங்கியுள்ளது?
அ. ைிரதமர் முத்ரர திட்டம்
ஆ. கிரரகமரகதரக் விகரஸ
் கயரஜனர 
இ. துளிர் நிறுவன இந்தியர திட்டம்
ஈ. ைிரதமர் கரீை் கல்யரண
் திட்டம்
❖ ேத்திய அெசின் குறு, சிறு &

டுத்தெத் ததாழில் நிறுைனங்களுக்கான அடேச்சகம், கிொமோமதாக்

விகாஸ் மயாெனா திட்டத்தின்கீழ், கிொேப்புறத் ததாழில்கடள மேம்படுத்துைதற்காகவும், அகர்பத்தி
தயாரிப்பில் ஈடுபட்டுள்ள டகவிடனஞர்களின்

ன்டேக்காகவும் பரிமசாதடனத் திட்டம் ஒன்றுக்கு

ஒப்புதல் அளித்துள்ளது.
❖ இந்தத் திட்டத்தின்படி முதற்கட்டோக, பரிமசாதடன அடிப்படடயில், ாட்டின் ைடகிழக்கு பகுதியில், ஒரு
திட்டம் உட்பட

ான்கு திட்டங்கள் ததாடங்கப்படும். டகவிடனஞர்கள்தகாண்ட ஒவ்மைார் இலக்கு

குழுவுக்கும், தானியங்கி அகர்பத்தி தயாரிப்பு இயந்திெங்கள் ைழங்கப்படும்.
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9.முதன்முதலில் ‘வியாபாெ ோலா’ விடெவு இெயிடல இயக்கிய இந்திய இெயில்மை ேண்டலம் எது?
அ. தெற்கு இரயில்வவ
ஆ. வடக்கு இரயில்வவ 
இ. மெ்ெிய இரயில்வவ
ஈ. கீ ழைக்கடற்கழர இரயில்வவ
❖ ைடக்கு இெயில்மை ேண்டலோனது தில்லியிலிருந்து திரிபுொ ோநிலத்தில் உள்ள ஜிொனியாவுக்கு
முதன்முதலாக, ‘வியாபாெ ோலா விடெவு இெயிடல’ இயக்கியது. 46 செக்கு இெயில் தபட்டிகடளக்
தகாண்ட இதில், 34 தபட்டிகளில் மகாதுடேயும், மீதமுள்ளைற்றில் அரிசி ேற்றும் பருப்பு ைடககளும்
ஏற்றப்பட்டிருந்தன. இந்த, ‘வியாபாெ ோலா’ விடெவு இெயிலின்மூலம் ேட்டும் `94 லட்சத்துக்கும் மேல்
அந்த இெயில்மை ேண்டலம் ைருைாய் ஈட்டியுள்ளதாக கூறப்படுகிறது.
❖ இது ஒரு விடெவு இெயில் மசடையாகும். நிகழ்ம ெ அடிப்படடயில் இந்த இெயில் கண்காணிக்கப்படும்
காெணத்தால், குறுகியகாலத்துக்குள்ளாக அதன் இலக்டக அடடந்து விடுகிறது.

10.அதேரிக்க ோகாணோன ைடக்கு கமொலினாடை தாக்கிய சூறாைளியின் தபயதென்ன?
அ. கடரலி
ஆ. சைர்த்தர
இ. இபெயரஸ
் 
ஈ. ககரன்ெகலர
❖ அதேரிக்க மதசிய சூறாைளி டேயத்தின் அறிவிப்புப்படி, ைடக்கு கமொலினா மொகொைத்ற , சமீபத்தில்
இடசயாஸ் (Isais) என்ற சூறாைளி தாக்கியது. இந்தச் சூறாைளி, ைடக்கு கமொலினாவின் ஓஷன் ஐல்
கடற்கடெக்கு அருமக ஒரு நிலச்சரிடை ஏற்படுத்தியது. ைடக்கு கமொலினா, ைர்ஜீனியா, மேரிலாந்து
& தடலாைர் ஆகிய இடங்களில் ஒரு டசனுக்கும் மேற்பட்ட சூடறக்காற்று நிகழ்வுகள் பதிைாகியுள்ளன.
இந்தச் சூறாைளியால் குடறந்தது 2 மபர் பலியாகியிருக்கலாம் எனக்கூறப்படுகிறது.
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நடப்பு நிகழ்வுகள்
1. நடப்பாண்டில் (2020) சமற்கிருத நாள் க

ாண்டாடப்பட்ட தததி எது?

அ. ஆகஸ
் ட் 03 
ஆ. ஆகஸ
் ட் 04
இ. ஆகஸ
் ட் 05
ஈ. ஆகஸ
் ட் 06
❖ ‘விஸ்வ சமற்கிருத தினம்’ என்றும் அழைக் ப்படும் சமற்கிருத நாள், ஹிந்து நாட் ாட்டியின் ‘ஷ்ரவணா’
மாதத்தில் வரும் முழுநிலவு நாளன்று க ாண்டாடப்படுகிறது. நடப்பாண்டில் (2020), சமற்கிருதத்தின்
மறுமலர்ச்சிழை ஊக்குவிக்கும் விதமா

ஆ ஸ்ட்.3 அன்று சமற்கிருத நாள் க ாண்டாடப்பட்டது. இந்த

நி ழ்ழவக் குறிக்கும் வழ யில் அகில இந்திை வாகனாலி (AIR), சமற்கிருதத்தில், ‘பகுஜன் பாஷா –
சமற்கிருத பாஷா’ என்ற தழலப்பில் முதன்முழறைா ஒரு சிறப்பு நி ழ்ச்சிழை ஒலிபரப்பிைது.

2.நிலக்கீல் உபகபாருட்

ழள (bitumen derivatives) தைாரிப்பதற் ா

கூட்டு நிறுவனத்ழத உருவாக்கிை

எண்கணய் நிறுவனம் எது?
அ. இந்தியன் ஆயில் 
ஆ. ஹிந்துஸ
் தான் பெட்ர ாலியம்
இ. எண
் ணணய் மற்றும் இயற்கக எரிவரயு கழகம்
ஈ. ொ த் பெட்ர ாலியம்
❖ இந்திை அரசுக்கு கசாந்தமான எண்கணய் மற்றும் எரிவாயு நிறுவனமும் நாட்டின் மி ப்கபரிை வணி
ரீதியிலான எண்கணய் நிறுவனமுமான இந்திைன் ஆயில், பிரான்ஸின் தடாட்டல் நிறுவனத்துடன்
கூட்டிழணந்துள்ளது. இந்திைாவின் சாழல ட்டுமானத்கதாழிற்துழறக்கு ததழவைான உைர்தரமான
நிலக்கீல் உப கபாருட் ள் மற்றும் சிறப்பு தைாரிப்பு ழள உருவாக்குவதற் ா இந்தக் கூட்டு நிறுவனம்
உருவாக் ப்பட்டுள்ளது. இக்கூட்டு நிறுவனம், கதாடக் த்தில், இராஜஸ்தான் மாநிலத்தின் தஜாத்பூரில்,
தற்தபாதுள்ள தடாட்டல் ஆழலயில் கசைல்படும்; பின்னர், இந்திைா முழுவதும் ஆறு புதிை ஆழல ழள
அழமக் `226 த ாடி நிதிழை முதலீடு கசய்யும்.

3. NASA விண்கவளி வீரர்

ள் பூமியில் மீண்டும் தழரயிறங்

பயன்படுத்திய டிரா ன் விண் லத்தின்

கபைகரன்ன?
அ. விக்டா்
் படவா் 
ஆ. எண
இ. ஸ
் ரெஸ
் எக்ஸ
் ெிளஸ
்
ஈ. NASA கி ாஃெ்ட்
❖ SpaceX’இன் புதிை டிரா ன் விண் லத்தில் பன்னாட்டு விண்கவளி நிழலைத்திற்கு பறந்த அகமரிக்
விண்கவளி வீரர் ள் பாப் கப ன்க ன் & டக் ஹர்லி ஆகிதைார் மீண்டும் பூமிக்கு வந்துதசர்ந்தனர். 64
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நாள் விண்கவளிப் பைணத்திற்குப் பிறகு, அவர் ள், கமக்ஸித ா வழளகுடாவில், ‘எண்கடவர்’ என்ற
புதிை டிரா ன் விண் லம்மூலம் வந்து தசர்ந்தனர். டந்த 9 ஆண்டு ளில் அகமரிக் மண்ணிலிருந்து
NASA’ஆல் அனுப்பப்படும் முதல் குழுவாகும் இது.
❖ 45 ஆண்டு ளில் NASA’இன் முதல் ‘ஸ்பிளாஷ்டவுன்’ இதுவாகும். ‘Splash down’ என்பது வான்குழட
மூலம் விண் லத்ழத தண்ணீரில் தழரயிறக்கும் முழறைாகும்.

4.அண்ழமச் கசய்தி

ளில் இடம்கபற்ற சிதரா இம்கமாழபல் கதாடர்புழடை விழளைாட்டு எது?

அ. கிாிக்பகட்
ஆ. கால்ெந்து 
இ. ஹாக்கி
ஈ. கூடடெ்ெந்து
❖ இத்தாலிை கதாழிற்முழற

ால்பந்து வீரரான சிதரா இம்கமாழபல்,

ால்பந்து கிளப் லாசிதைா மற்றும்

இத்தாலியின் ததசிை அணிக் ா விழளைாடிவருகிறார். ‘உள்நாட்டு தங் க் ாலணி’ மற்றும் ‘ஐதராப்ை
தங் க் ாலணி’ விருழத கவன்றுள்ளழத அடுத்து, அவர் அண்ழமச் கசய்தி ளில் இடம்கபற்றார்.
சமீபத்திை தபாட்டியில், ஒதர பருவத்தில், த ான்சதலா ஹிகுதவனின் 36 த ால் ளுக்கு இழணைான
த ால் ழள அவர் பதிவுகசய்தார். அந்த கமாத்த த ால் ளில் 14 கபனால்டி த ால் ள் அடக் ம்.

5.தூய்ழம இந்திைா இைக்

ம் குறித்த ட்டுழர ளுடன் கவளியிடப்பட்ட நூலின் கபைகரன்ன?

அ. ஸ
் வச் ொ த் கி ந்தி 
ஆ. SBM குர ானிக்கிள்ஸ
்
இ. ஸ
் வச் ொ த் கிதாெ்
ஈ. ஸ
் வச் ொ த் ப க்காா்ட்ஸ
்
❖ குடிநீர், தூய்ழமப்பணி ஆகிை துழறயின் கசைலாளர் பரதமஸ்வரன் கதாகுத்தழமத்துள்ள ‘ஸ்வச் பாரத்
புரட்சி’ என்ற நூல் ஹிந்தி கமாழியில் கமாழிகபைர்க் ப்பட்டு, ‘ஸ்வச் பாரத் கிரந்தி’ என்ற தழலப்பில்
கவளியிடப்பட்டுள்ளது.
❖ இந்த நூழல மத்திை ஜல்சக்தி அழமச்சர் தஜந்திர சிங் கஷ ாவத், மத்திை ஜவுளித்துழற, கபண் ள்
& சிறார் ள் நலதமம்பாட்டுத்துழற அழமச்சர் ஸ்மிருதி இரானி ஆகிதைார் கவளியிட்டனர். ‘தூய்ழம
இந்திைா திட்டம்’ பற்றிை தங் ளது

ண்தணாட்டத்ழத அதன் பங்குதாரர் ளும், பங் ாற்றுபவர் ளும்

என பலதரப்பட்தடார் எழுதிை 35 ட்டுழர ள் மூலமா தூய்ழம இந்திைா திட்டம் டந்து வந்த பாழத
குறித்து இந்நூல் விவரிக்கிறது.

6.ததசிை கூட்டுறவு தமம்பாட்டுக்

ை த்தின் அதி ாரப்பூர்வ யூடியூப் அழலவரிழசயின் கபைகரன்ன?

அ. NCDC Coop

ஆ. Sahakar Co–optube NCDC 

இ. Agri NCDC Sahayata

ஈ. NCDC Krishi Jagran
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❖ மத்திை தவளாண்ழம மற்றும் உைவர் நலத்துழற அழமச்சர் நதரந்திர சிங் ததாமர், ததசிை கூட்டுறவு
தமம்பாட்டுக் ை த்தின், ‘Sahakar Co-optube NCDC’ என்ற ததசிை கூட்டுறவு தமம்பாட்டுக் ை த்தின்
யூடியூப் அழலவரிழசழைத் கதாடங்கிழவத்தார். இது தவளாண் மற்றும் உைவர்நல அழமச்ச த்தின்
கீழ் இைங்கிவரும் ததசிை கூட்டுறவு தமம்பாட்டுக் ை த்தின் (NCDC) ஒரு புதிை முைற்சிைாகும்.
❖ ஹிந்தி மற்றும் 18 கவவ்தவறு மாநிலங் ளுக் ான பிராந்திை கமாழி ளில், “கூட்டுறவு உருவாக் ம்
மற்றும் பதிவுகசய்தல்” குறித்து ததசிை கூட்டுறவு தமம்பாட்டுக்

ை ம் தைாரித்த வழி ாட்டுதல்

ாகணாளி ழளயும் நதரந்திர சிங் ததாமர் அப்தபாது கவளியிட்டார்.

7. 5G

கதாழில்நுட்பத்ழதப்பற்றி ஆய்வுகசய்வதற் ா , கபங் ளூருவில் அழமந்துள்ள இந்திை அறிவிைல்

ழமைத்தில் தராதபாடிக்ஸ் ஆய்வ த்ழத அழமக் வுள்ள கதாழில்நுட்ப நிறுவனம் எது?
அ. அரமசான்
ஆ. ரநாக்கியா 
இ. ஹூவாரவ
ஈ. ஜிரயா
❖ 5G கதாழில்நுட்பத்ழதப்பற்றி ஆய்வுகசய்வதற் ா

கபங் ளூருவில் அமைந்துள்ள இந்திை அறிவிைல்

ழமைத்தில் ஒரு தராபாட்டிக்ஸ் ஆய்வ த்ழத தநாக்கிைா நிறுவனம் அழமக் வுள்ளது. தராபாட்டிக்ஸ்
ஆய்வ த்திற் ான தநாக்கிைாவின் இந்தச் சிறப்பு ழமைம், 5G & வளர்ந்துவரும் கதாழில்நுட்பங் ளின்
அடிப்பழடயில், சமூ ரீதிைா

கபாருத்தமான பைன்பாடு ள் குறித்து ஆய்வு கசய்ை பைன்படுத்தப்படும்.

இது ல்லூரி ளுக்கும் கதாழிற்துழற ளுக்கும் இழடயிலான கூட்டுறழவ ஊக்குவிக்கும்.

8.எந்த

நிறுவனத்திற்கு, இந்திைாவின் மூன்றாவது மின்சார பரிமாற்ற த்ழத அழமப்பதற்கு ஒப்புதல்

வைங் ப்பட்டுள்ளது?
அ. PTC இந்தியா 
ஆ. REC லிட்
இ. ஆயில் இந்தியா
ஈ. TATA ெவா்
❖ முன்னதா

ஆற்றல் வர்த்த

ை ம் என்றழைக் ப்பட்ட PTC இந்திைா நிறுவனத்திற்கு இந்திைாவின்

மூன்றாவது ஆற்றல் பரிமாற்ற த்ழத அழமக்

ஒப்புதல் அளிக் ப்பட்டுள்ளது. தற்தபாது, இந்திைாவில்

2 ஆற்றல் பரிமாற்றங் ள் உள்ளன; அழவ, இந்திை எரிசக்தி பரிமாற்ற ம் (IEX) மற்றும் இந்திை ஆற்றல்
பரிமாற்ற ம் (PXIL). BSE முதலீடு ள் மற்றும் ICICI வங்கி ஆகியவற்றின் திட்டத்துடன் இமைந்து PTC
இந்திைாவின் திட்டத்திற்கு மத்திை மின்சார ஒழுங்குமுழற ஆழணைம் ஒப்புதல் அளித்துள்ளது.

9.த

வல் மற்றும் ஒலிபரப்பு அழமச்ச மானது எந்த மாநிலத்திற்க ன பிரத்தை

தூர்தர்சன் தசனழலத்

கதாடங்கியுள்ளது?
அ. மமகரலயர

ஆ. அஸ
் ஸரம் 

இ. மணிப்பூர்

ஈ. சிக்கிம்

நடப்பு நிகழ்வுகள்
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❖ மத்திை த வல் மற்றும் ஒலிபரப்பு அழமச்சர் பிர ாஷ் ஜவதட ர் அஸ்ஸாம் மாநிலத்திற்க ன 24 மணி
தநர பிரத்தை அழலவரிழசைான ‘தூர்தர்சன் அஸ்ஸாம்’ என்பழத புது தில்லியிலிருந்து கமய்நி ரா
கதாடங்கிழவத்தார். 24x7 இைங்கும் இவ்வழலவரிழசைானது இழசநி ழ்ச்சி ள், பைணக்குறிப்பு ள்,
கமய்யுழர நி ழ்வு ள் மற்றும் நாட்டுப்புற லாச்சாரம் மற்றும் பைங்குடியின வாழ்விைழல ழமைமா க்
க ாண்ட திழரப்படங் ள்தபான்ற நி ழ்ச்சி ளுடன் அஸ்ஸாம் மாநிலத்தின் வளமான வரலாற்ழறக்
ாண்பிக்கும். தூர்தர்சன், ஏற் னதவ பல வடகிைக்கு மாநிலங் ளில் இைங்கிவருகிறது.

10.கசைற்ழ

நுண்ணறிழவப் பைன்படுத்தி குழற ழள பகுப்பாய்வு கசய்வதற் ா , DARPG மற்றும் IIT

ான்பூர் ஆகியவற்றுடனான புரிந்துணர்வு ஒப்பந்தத்தில் ழ கைழுத்திட்ட மத்திை அழமச்ச ம் எது?
அ. நிதி அடமச்சகம்
ஆ. ொதுகாெ்ெு அடமச்சகம் 
இ. சுற்றுலா அடமச்சகம்
ஈ. உள்துடற அடமச்சகம்
❖ பாது ாப்பு அழமச்ச த்தின்கீழ் இைங்கும் பாது ாப்புத்துழற, மத்திை நிர்வா
கபாதுமக் ள் குழறதீர்ப்புத் துழற,

சீர்திருத்தங் ள் மற்றும்

ான்பூர் இந்திை கதாழில்நுட்பப்பயில ம் (ITI) ஆகிைவற்றுக்கு

இழடதை முத்தரப்பு புரிந்துணர்வு ஒப்பந்தம் ஒன்று ழ கைழுத்தாகியுள்ளது.
❖ கபாதுமக் ளிடமிருந்து கபறும் குழற ழளத் தீர்ப்பது மற்றும்

ண் ாணிப்பதற் ான இழணைதளம்

வாயிலா ப்கபறப்படும் பு ார் ழள ஆராைவும் தரவு ழளப் கபறுவதற்குமான கசைற்ழ நுண்ணறிவு
மற்றும் எந்திரக் ற்றல் நுட்பங் ழள, ான்பூர் ஐஐடி உருவாக்குவதற்கு இந்த ஒப்பந்தம் வழ கசய்யும்.
கபாதுமக் ளின் குழற ளுக் ான

ாரணம் மற்றும் அழவ ளின் தன்ழமழை அழடைாளங் ண்டு,

அதற்த ற்றவாறு நிர்வா த்தில் மாற்றங் ழளயும், க ாள்ழ

முடிவு ழளயும் எடுப்பதற்கு இந்த

ஒப்பந்தம் மத்திை பாது ாப்பு அழமச்ச த்திற்கு உதவும்.

தமிழ்நாடு நடப்பு நிகழ்வுகள்
❖ ‘அரசின் சிறப்பு மூத்த வைக்குழரஞர்’ என்ற பதவிழை தற்தபாது புதிதா

உருவாக்கி தமிழ்நாடு அரசு

உத்தரவு பிறப்பித்துள்ளது. அப்பதவியில், முன்னாள் தழலழம வைக்குழரஞரான A L தசாமைாஜிழை
நிைமித்து உத்தரவிட்டுள்ளது.
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